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نجاحات الرئيس مرسى     :ة العـددكمم
 تقول ) لن أعيش فى جمباب المرشد(

كانت دائما ُأولى إطالالت الرؤساء المصريين ما ُتعبر عن 
شخصيتيم وطريقة عمميم بالرئاسة , الدليل عمى ذلك , 

اليادئة المعبرة عن نتذكر إطاللة الرئيس محمد نجيب 
ذات الخمفية الدينيية , ولذلك تم الغدر بو  ةشخصيتو الوديع

من زمالئو والزج بو فى السجون رغم شعبيتو لدى الناس , 
ونتذكر إطاللة الرئيس عبد الناصر وىو فى ميدان المنشية 
وىو يعمن تأميم قناة السويس وكيف انو بدى لمناس كقائد 
قوى لو شعبية جارفة , ونتذكر إطاللة الرئيس السادات 

وت عبد الناصر وكيف تعمد ليو الحكم اثر موبعد تو 
مظير اليادىء الوديع المنتمى لعبد الناصر الظيور ب

ولكنو ما فتىء ان اظير ذكائو السياسى وحنكتو فى القيادة 
وبر وبعده بشخصيتو ونال شعبية كبيرة فى حرب اوكت

سموبو فى المكر والخداع وىذه ىى السياسة , المناورة  وبإ
الرئيس مبارك وعند توليو الحكم وقولتو  ثم نتذكر اطاللة

الشييرة انو ليس كعبد الناصر وليس كالسادات والحقيقة 
ليس زعيم وليس قائد ولكنو كان  ذلك فيوانو صدق فى 

واالن نترقب خطوات موظفا بدرجة رئيس جميورية , 
طالالتو التى تُيثبت أنو مشروع لقائد نجم الرئيس مرسى وا  
ن " كد لمجميع المؤيدين والمعارضير وانو يؤ فى سماء  مص
من  بنا  فى جمباب المرشد" وانو وان كان إ أنو لن يعيش

ؤيتو الخاصة كزعيم ر  و لوابناء جماعة االخوان إال ان
وكقائد , وقد أثبتت األحداث أن مرسى زعيم جديد ولو 

ندعو ترة البسيطة التى مرت عمى حكمو , و نجاحاتو فى الف
عداءه من جماعة االخوان أما أئو صدقااهلل ان يحفظو من أ

 .متكفل بيم والحدق يفيقد فو 

 هذا العدإقرأ فى 
 

نجاحات الرئيس مرسى تقول) لن أعيش   العد:كممة *
 2ص       )بقمم رئيس التحرير( فى جمباب المرشد(  

مفيوم المعارضة                       : دفتر االحوال الثورية* 
 3ص                             نجم   بقمم م/ اكرامى

                               اغسطس( الفاشلة 24مظاهرات )ال     مختارات :* 
        4ص         إختيار / احمد عز الدين/وليد الشرقاوى 

    رؤساء مصر بمالبس اإلحرام  :صورة الغالف  *
 5ص                           طارق المرسى/إختيار 

               التدوين فى عصر التمكين     :  الحكواتى مع*
 6ص                        كيميائى /خالد الفحام  بقمم
اييا االخوان رسائل التنوير من ميدان التحرير:  *

 7صبقمم/احمد السيد  المسممين "أوليس اإلقتراض ربَا؟" 
 8ص                    ما لها إال حسام ركن األدب    : *
                                     عذ١ٌخ اٌىبفش ٚاٌظبٌُ : لؼ١خ ٌٍّٕبلشخ*

 9ص                                          /خبٌض عٍجٝثمٍُ 

                                        ِب ٘ٝ ؽم١مخ ػشٚط ا١ًٌٕ ؟   -: دساعبد ربس٠خ١خ  *

 10ص                                      ) ِٕمٌٛخ ِٓ ِٛلغ (

                             :غب٠خ األِبٔٝ فٝ رظؾ١ؼ اٌّؼبٔٝ *

 11ص         "اثٓ اٌش١ش" ػذاد ئ ً٘ ؽمب ُعِؾَش إٌجٝ 

 

المشير طنطاوى من رئاسة الحرس  :  سيرة ذاتية *
 21ص  طارب ىديببقمم /   ؟ الجميورى الى حكم مصر

   ة مصطفى "مصرية تتفوقعائش  لك يا سيدتى : *

 13ص                  اعداد / بنت النيل   على ناسا
                               مختارات     قرأات لك  :*  

         14ص                      اعداد د /كريم ابوالعزائم 
 
                               ـن غير  عنوان:صفحة م*
 15ص                 ( عبد اللطيفطارق / اعداد )

  16ص   ناصر خلف/  ختيارإ  : نوعاتـمال صفحة*

                            English Section     17ص
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   بقمم م/ إكرامى نجم                          مفيوم المعارضة       -: االحوال الثوريةدفتر 

ٌن المصرٌٌن إذ أنهم حولوا معارضتهم من بناء و إصالح فً النظام مظلومة هً حقا المعارضة فً فكر السٌاسٌ
الدٌمقراطً كما هو متعارف علٌه فً الدول المتقدمة إلً محاولة للهدم و التخرٌب بقصد إحراج التٌار الموجود فً السلطة 

ٌحاولون دائما أن  و إظهاره علً صورة المحب لمصلحته و المعلً لها دائما بدون النظر إلً مصلحة الوطن و التً
ٌصورا للمواطنٌن أنها تأتً فً المرتبة الثانٌة من فكر التٌار الحاكم.العقالنٌة و الحجة و الدلٌل و البرهان و الحلول و 
البدائل الواقعٌة هً من أهم وسائل المعارضة فً الدول الدٌمقراطٌة بل إنها تكون األدوات األساسٌة فً إثبات نواٌا 

ة تجاه إعالء المصلحة العلٌا للوطن كما أن العالقة بٌن المعارضة و السلطة الحاكمة ٌجب أن تكون المعارضة الحقٌقٌ
عالقة حضارٌة ٌحكمها االحترام المتبادل ، فال ٌجب علً السلطات الحاكمة فً أي دولة أن تتهم المعارضة و تجرحها 

األساسً فً تقوٌم السلطة الحاكمة و ردها إلً هدفا إلحراجها و تشوٌه صورتها و ذلك الن المعارضة تقوم بدورها 
الطرٌق الصحٌح كما ٌجب علً المعارضة أٌضا أن تكون لبنه فً بناء النظام داخل الدولة بالمعارضة الموضوعٌة التً ال 

ٌق تهدف إلً تشوٌه صورة السلطات الحاكمة و حسب و لكنها معارضة تقدم البدٌل األمثل و األكثر جاهزٌة وواقعٌة للتطب
و األكثر تالمسا مع هموم المواطنٌن. و بالتالً ٌنبغً أال تكون المعارضة هً فقط لسانا للنقد الجارح و العشوائً ، نقدا 
ٌصل إلً درجة القذف و اإلهانه الذي ٌطول الجمٌع حتى ٌصل إلً سب الشعوب بدعوي عدم تمكنها من االختٌار السلٌم. 

ثه الرائع بعنوان الفكر السٌاسً عند ابن تٌمٌه ما ٌجب أن تكون علٌه أخالق لقد ذكر الدكتور بسام عطٌة فرج فً بح
جعل من المعارضة " من لوازم  اإلسالمإلى أن شٌخ  المعارضة التً تدعو إلً اإلصالح فً المجتمع اإلسالمً فلقد أكد

المحظور " . و أنها ممارسة  وجود بنً آدم " و أن المعارضة فً تحدٌده هً : " فعل الحـسن المأمور به و ترك السٌئ
حتى  ٌنهى،و البد أن ٌأمر و  نهً،فعلى كل إنسان " البد له من أمر و  المنكر،لقٌمة و مبدأ األمر بالمعروف و النهً عن 

".كما أكد علً آداب المعارضة فً فكر اإلمام ابن لكان ٌأمر نفسه و ٌنهاها إما بالمعروف و إما بالمنكر  وحده،لو كان 
أثرا للسلف بأنه " ال ٌأمر بالمعروف و ٌنهى عن المنكر إال من كان كان ٌورد ابن تٌمٌة ٌث ذكر أن شٌخ اإلسالم تٌمٌة ح

عند ابن تٌمٌة  الدكتور بسامفقٌها فٌما ٌنهى عنه ، رفٌقا فٌما ٌأمر به ، حلٌما فٌما ٌنهى عنه " . فحق المعارضة كما ٌستنتج 
ٌُخوله أن ٌكون بال خلق و ال أ و أهم هذه اآلداب و  أخالق،دب فً تعامله مع المخطئ . بل البد له من آداب و " ال 

و  بالمعروف،" لٌكن أمرك  قٌل:أو جهله و لهذا  من ٌعترض علٌهعلى أذى  الصبر،و  الحلم،و  الرفق، األخالق هً:
ً الجمهورٌة الثانٌة أما ما هذه هً الصورة النموذجٌة للمعارضة التً نتمنى أن نراها ف ".نهٌك عن المنكر غٌر منكر 

نراه علً الساحة السٌاسٌة من معارضه أو ما ٌسمً كذلك فهو ال ٌرقً بأي حال من األحوال إلً ما ذكرناه سابقا بل ٌعتمد 
فً معارضته علً مدرسة االصطٌاد كما سماها أستاذنا الفاضل فهمً هوٌدي بل إنً أزٌد علٌها انها معارضة االبتزاز 

شرهم لمصطلحات األخونه و التكوٌش لٌس إال من قبٌل االبتزاز السٌاسً لجعل السٌد الرئٌس نصب عٌنٌه السٌاسً. إن ن
دائما تجنب الوقوع فً هذه الشبهة و بالتالً ٌحاولون شٌئا فشٌئا ان ٌبعدوا الرجل فً اختٌاراته عن كل من هم من اإلخوان 

ا و أن الرجل ال ٌهدف إلً اخونه الدولة و تكوٌش تٌاره علً السلطه أو من التٌار اإلسالمً كله فً سبٌل إثبات حسن النواٌ
و بالتالً ٌنظر الرئٌس الً هذا التٌار المعارض للمشاركة فً دوائر صنع القرار لٌفاجأ باالعتذارات غٌر المسببة من 

األحوال إلً بناء الوطن  األمر األخر الذي ال ٌؤدي بأي حال منر الحدٌث عن األخونه و التكوٌش. جهتهم و بالطبع ٌستم
الجدٌد تلك الحمالت اإلعالمٌة التً تشن من آن إلً أخر علً كل ما هو إسالمً بمجرد توٌته أو تصرٌح ألحد ممن 
ٌنتمون إلً التٌار اإلسالمً األمر الذي ٌؤدي إلً انشغالنا جمٌعا بهذه الحمالت و الرد علٌها و إضاعة الوقت و المجهود 

ً سبٌل بناء القٌم التً قامت من أجلها الثورة و النظر إلً طموحات و أمال المستقبل الجدٌد للنهوض الذي ٌجب أن ٌبذل ف
بالوطن.أحلم بأن تكون لدٌنا معارضة حقٌقة تنبع فلسفة وجودها فً األساس من أهمٌة دورها فً مراقبة أداء السلطة 

من قبل ن معرفة تلك الحقٌقة إ. اأو الصدام معه اام منهأو االنتق اولٌس فً معاداتهالحاكمة و تقوٌم سلوكها و ترشٌده 
بأي نظام حاكم ستدفع المعارضة و العمل علً تنفٌذها بحرفٌة و مهنٌة سٌصب بالتأكٌد لمصلحة الوطن و المواطن إذ أنها 

ن خلفه تٌار ألنه سٌعرف أن ممصالح الوطن والمواطنٌن،  إلً أن ٌكون همه األول و األخٌر وأي تٌار سٌكون فً السلطة
معارض قوي سٌصلحه و سٌقوم من عمله و أدائه و هذا بالتأكٌد سٌؤدي إلً تقوٌم و إصالح جمٌع السٌاسات قبل أن تصل 

  إلً مرحلة الضرر المباشر للوطن و المواطنٌن.

 

  مواطن مصري                                                                                                                      
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                              أغطظ( اٌفبشٍخ 24ِظب٘شاد اٌفٍٛي )       ِخزبساد : 

أغغطظ( ثبٌفشً اٌزس٠غ اٌزٜ رٛلؼٗ اٌّشالجْٛ ثؼذ لشاساد اٌشئ١ظ ِشعٝ اٌؾبعّخ اٌزٝ ٔمٍذ ِغٍظ ِجبسن اٌؼغىشٜ  24ثبءد ِظب٘شاد اٌفٍٛي )

ئٌٝ رِخ اٌزبس٠خ، ٚلذ ظٙش ثٛػٛػ اٌزفبف اٌشؼت اٌّظشٜ ؽٛي سئ١غٗ اٌششػٝ إٌّزخت ٚٔفٛس اٌشبسع ِٓ فؼبئ١بد ٚطؾف اٌفٍٛي اٌزٝ ثاػالٔٗ اٌّىجً 

ٌفشً اٌشؼجٝ دأثذ ػٍٝ اٌزٙغُ ػٍٝ اٌشئ١ظ ٚاخزشػذ ِظطًٍؾب ١ًّ٘ٚب ٘ٛ ) أخٛٔخ اٌذٌٚٗ( ٌزٌٛٛي ثٗ ١ًٌ ٔٙبس فٝ ِشٙذ ٠ض١ش اٌغض١بْ.ٚؽٛي أعجبة ٘زا ا

                                                                                                                                                      الالرٗ رزج١ٓ اٌّالؽظبد اٌزب١ٌخ:ٚد

 –ِب٠ىً ١ِٕش –ِؾّذ أثٛؽبِذ  –غٛغبئ١خ ٚاٌطبئف١خ ) رٛف١ك ػىبشخ أصجذ ٘زا اٌفشً أْ ِزضػّٝ رٍه اٌذػٛح ِٓ أطؾبة اٌمبِبد اٌؼئ١ٍخ ٚاألطٛاد اٌ -1

اٌغجٙخ( ُ٘ فٝ ِغٍُّٙ  –سفؼذ اٌغؼ١ذ .. ٚغ١شُ٘( ثخالف ائزالفبد اٌفٍٛي وّغّٛػخ )دػُ شف١ك( ِٚغّٛػخ ) أٔب آعف ٠ب س٠ظ( ٚأؽضاة )اٌزغّغ 

ذٌٚخ، فىً رٍه األعّبء ٚاٌزغّؼبد اٌزٝ رّغؼ ثؼؼٙب فٝ اٌضٛسح، ال رٍّه أٜ أطٛاد ٔشبص ١ٌغذ ٌٙب شؼج١خ ٚأؽضاة د٠ىٛس٠خ رُ رظ١ٕؼٙب فٝ ِؼبًِ أِٓ اٌ

                                                                     ِظذال١خ ٚال سط١ذ ٌذٜ سعً اٌشبسع اٌزٜ ٠ذسن أْ عٍُٙ ِٓ ِٕبفمٝ ِجبسن ِٕٚزفؼٝ ؽضثٗ اٌجبئذ.

عٝ ثٝ عٝ( ٚفؼبئ١خ عب٠ٚشط ) أْٚ رٝ فٝ( ثٍغٛا ِٓ اٌفغبعخ فٝ  -ظً ٌألٌف ئال أْ فؼبئ١بد اٌفٍٛي ) اٌزؾش٠شسغُ أْ أػذاد اٌّزظب٘ش٠ٓ ٌُ ر -2

أغغطظ(،  24االعزٙبٔخ ثؼمٛي اٌّشب٘ذ٠ٓ أْ أعّٛ٘ب ١ٔٛ١ٍِخ ٚلبِٛا ثٕمً اػزظبَ اٌّئبد أِبَ لظش االرؾبد٠خ رؾذ ػٕٛاْ رٛاطً فؼب١ٌبد ١ٔٛ١ٍِخ )

اٌذعزٛس( ٚ٘ٛ ِب ٠ذي ػٍٝ افزمبسُ٘ ألدٔٝ دسعبد ا١ٌّٕٙخ، فؼالً ػٓ  –ؾف عبفشح اٌؼذاء ٌّإعغخ اٌشئبعخ )اٌٛؽٓ ٚػٍٝ ٔفظ إٌّؾذس عبسد ط

                              اٌّظذال١خ، ٚأْ عب٠ٚشط ٚسفبلٗ ِٓ عبسلٝ أِٛاي ٚأساػٝ اٌذٌٚخ ٌٓ ٠ذخشٚا عٙذاً فٝ ِؾبسثخ إٌظبَ اٌغذ٠ذ ثىً اٌغجً اٌٍّز٠ٛخ.

شذ ؽبٚي اٌّذػٛ أثٛؽبِذ اٌظجٝ اٌّذًٌ ٌٍطبئفٝ عب٠ٚشط أْ ٠غ١ش ػٍٝ خطٝ ِضٍٗ األػٍٝ عفبػ طجشا ٚشبر١ال اٌٍجٕبٔٝ )ع١ّش عؼغغ( فٝ رى٠ٛٓ ؽ-3     

اٌشئ١ظ  ٙبؽبئفٝ ِغ١ؾٝ ػذ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚػذ اٌشئ١ظ اٌششػٝ ٌٍجالد، ٚلذ ظٙش ٚػٝ ٚٚؽ١ٕخ األلجبؽ فٝ ٔفٛسُ٘ اٌزبَ ِٓ رٍه اٌذػٛح اٌزٝ اعزجم

اإلٔغ١ٍ١خ( ٚاٌطٛائف األخشٜ ٚلذ رجشأٚا ع١ًّؼب ِٓ ٍٔه اٌفزٕخ ٚدػٛا أثٕبء ِظش ِٓ  –اٌىبص١ٌٛى١خ  -ِغ سؤعبء اٌىٕبئظ اٌضالس ) األسصٛروغ١خ ثٍمبء ِضّش 

ظٙش فٝ ف١ذ٠ٛ ش١ٙش ػٍٝ اإلٔزشٔذ،  اٌّغ١ؾ١١ٓ ٌّمبؽؼزٙب، ٌىٓ ِب ٠غزذػٝ اٌؾزس ٚاالٔزجبٖ أْ ثؼغ اٌمغبٚعخ اٌّزؼظج١ٓ لذ رٛسؽ فٝ رأ١٠ذ أثٛؽبِذ وّب

                  ِّب ٠ٛعت ػٍٝ وً ػبلً ِٓ ششوبء اٌٛؽٓ أْ ٠شبسن فٝ ؽٍّخ ِغ١ؾ١خ ػذ ٘زٖ اٌذػٛاد اٌخط١شح ٌٍفزٕخ اٌطبئف١خ ٚاٌخشٚط ػٍٝ اٌششػ١خ.

داد ٠ِٛبً ثؼذ ا٢خش ثؼذ أْ اسرمٝ ثّظش ئٌٝ ِظبف وبْ فشً ِٙبرشاد عب٠ٚشط اٌظج١ب١ٔخ د١ٌالً لبؽؼبً ػٍٝ أْ ششػ١خ اٌشئ١ظ ِشعٝ ٚشؼج١زٗ رض-4  

اإلعالِٛفٛث١ب  اٌذٚي اٌذ٠ّمشؽ١خ اٌّزؾؼشح ثأْ أخشط اٌغ١ش رّبِبً ِٓ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاخزبس ٔبئجبً ٌٗ ِٓ أػالَ اٌمؼبح إٌّبػ١ٍٓ، فٕظ١ؾزٕب ٌّشػٝ

ٌمبْٔٛ اٌزٝ عزؾىُ اٌغ١ّغ، ٚػٍٝ اٌؼٍّب١١ٔٓ اٌّزطشف١ٓ ٚاٌطبئف١١ٓ اٌّزؼظج١ٓ ٚإٌّزفؼ١ٓ ِٓ فٍٛي إٌظبَ اٌجبئذ أْ ٠ف١مٛا ِٓ أٚ٘بُِٙ ٠ٚخؼؼٛا ٌذٌٚخ ا

 .                                                                       أْ ٠ذسوٛا أْ ِؼشوزُٙ خبعشح ِغ شؼت ِزذ٠ٓ ثبٌفطشح ٚلبدس ػٍٝ أْ ١ّ٠ض ث١ٓ اٌغش ٚاٌغ١ّٓ

 –فبؽّخ ٔبػٛد –ػجذهللا وّبي  –عٙبد ػٛدح  –سن اٌز٠ٓ ؽشػٛا اٌغّٙٛس ػٍٝ اٌّشبسوخ فٝ رٍه اٌٍّٙبٖ ) ِؾّذ عٍّبٜٚ خبثذ آِبي أساًِ ٚوزجخ ِجب -5

ػٍٝ ػىظ ٠ٛعف اٌمؼ١ذ.. ٚغ١شُ٘( ١ٌٚزُٙ ٠غزؾ١ْٛ ِٓ ربس٠خُٙ األعٛد فٝ إٌفبق ٚاٌزطج١ً ٌّجبسن ٚػظبثزٗ، ٠ٚذسوْٛ ِٓ رٍه اٌظفؼخ اٌشؼج١خ أُٔٙ 

 ٚاٌضمبفخ فٝ ظً إٌظبَ اٌجبئذ ٠ظً رأص١شُ٘ فٝ اٌشبسع ػئ١الً ثً ِٕؼذِبً، ١ٌٚؾزشِٛا ئسادح اٌّظش١٠ٓ اٌزٝ ؽٍّذ اٌشئ١ظ ِشعٝ ئٌٝ ُعذح اؽزىبسُ٘ ٌإلػالَ

اٌزغٍغً ِبَ اٌغٍطخ.٠ٚجمٝ اٌزغبؤي ِب اٌخطٛح اٌمبدِخ ٌغب٠ٚشط ٚر١بسٖ اٌضبٌش؟ ٚئٌٝ ِزٝ ع١ظً اإلػالَ اإلعالِٝ ثً ٚئػالَ ِإعغخ اٌشئبعخ ػؼ١فبً أ

ف١ٓ اٌفٌٍٛٝ اٌؼٍّبٔٝ فٝ ِبعج١شٚ ٚاٌظؾف اٌم١ِٛخ، ٚأِبَ عب٠ٚشط ٚطؾجٗ ِّٓ أصشٚا ِٓ إٌظبَ اٌفبعذ ٚأدٚارُٙ ِٓ ١ٌجشا١١ٌٓ ٠ٚغبس١٠ٓ ِزطش

ر١بسٖ ٚؽبئف١١ٓ ِٛرٛس٠ٓ ُٚ٘ أطؾبة اٌغطٛح ػٍٝ ِؼظُ اٌفؼبئ١بد ٚاٌظؾف اٌخبطخ رائؼخ اٌظ١ذ ٠ذ٠شٚٔٙب ؽشثبً شؼٛاء ػذ اٌشئ١ظ ٚؽىِٛزٗ ٚ

 ٝ ثشىً ػبَ.ثبٌشبئؼبد اٌّغٍٛؽخ ٚاألوبر٠ت اٌّخزٍمخ، ٚع١ظً ٘زا رؾذ٠بً طؼجبً ٍِٚؾبً ٠ٛاعٙٗ اٌشئ١ظ ٚؽىِٛزٗ ثشىً خبص ٠ٚؼبٔٝ ِٕٗ اٌز١بس اإلعالِ

                                         )ِٕمٌٛخ ِٓ ِٛلغ اٌّظش٠ْٛ /شب١٘ٓ فٛصٜ(                                                                            

 ئخز١بسَ/اؽّذ ػض اٌذ٠ٓ                                                                                                                     
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 حشاوسؤساء يصش بًالبس اإل  : صورة الغالف 

 

 
ٔغ١تاٌشئ١ظ ِؾّذ ػجذ إٌبطش    اٌشئ١ظ    اٌشئ١ظ ؽغٕٝ ِجبسن        اٌشئ١ظ أٛس اٌغبداد      ٝاٌشئ١ظ ِؾّذ ِشع               

 

وحتى اآلن ان ييتم االعالم المصرى  الحكومى   1952يوليو  23جرت العادة دائما لرئيس مصر وذلك منذ بداية ثورة 
فى صورة الرجل ن الرئيس يحاول ان يبدوا  كا بصور الرئيس خصوصا صورة الرئيس وىو فى مالبس االحرام , حيث

المسمم المتدين وغالبا ما يبدأ أى رئيس واليتو بزيارة لمسعودية ومنيا الداء العمرة  وىنا يتم تصوير الرئيس وىو فى 
 الحرم وبمالبس االحرام و تكرر ذلك مع الرئيس محمد نجيب والرئيس جمال  عبد الناصر والرئيس انور السادات 

 حسنى مبارك واخيرا الرئيس محمد مرسى,   وقد كانت ىذه الصور تمقى قبوال وترحيبا من الشعب المصرى والرئيس

 حيث يطمأن الشعب الى الرئيس والى تدين الرئيس  , والحقيقة أن الرؤساء المصريين لم يكونوا ذوى خمفية دينية 

 كانت ثقافتو االسالمية تظيمر واضحة فى خطبو , الميم إال الرئيس انور السادات الذى كان يجيد المغة العربية و  

 وكان السادات ىو اول رئيس يظير بالجمباب الريفى حيث كان السادات يفتخر باصولو الريفية وكان غالبا ما يظير

ن كان   وىو يؤدى صالة الجمعة فى زاوية صغيرة بجوار بيتو , وىو ما يفعمو الرئيس محمد مرسى ىذه االيام , وا 

 محمد مرسى ذو الخمفية الدينية  من جماعة االخوان المسممين و قد زاد فى الموضوع وأخذ يظير وىوالرئيس  

 يصمى فى المساجد بل وىو يخطب ايضا بعد الصالة . 
 إن المتتبع لصور الرؤساء المصريين وىم بمالبس االحرام ليعجب من نيايتيم  فالرئيس محمد نجيب تم خمعو 

صر وتم سجنو حتى مماتو , والرئيس عبد الناصر انقمب عمى االخوان المسممين وانتيى بو بواسطة الرئيس عبد النا
 الحال بالموت من ازمة قمبية بعد نكسة يونيو والرئيس السادات تم قتمو عمى يد الجماعات االسالمية بعد توقيعو 

 ال نممك غال الدعاء لمرئيسيناير , و  25معاىدة كاتمب ديفيد والرئيس مبارك تم خمعو بعد وسجنو بعد ثورة 

 محمد مرسى ان يحفظو اهلل من نفس نيايات الرؤشاء الذين سبقوه وان كانت بدايتو كانت كان كبداية كل الرؤساء 
 حيث بدا عيده مثميم بمالبس االحرام ..................................

 بقمم / المصرى افندى                                                                  
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 ثمٍُ و١ّ١بئٝ/خبٌذ اٌفؾبَ                       اٌزذ٠ٚٓ فٝ ػظش اٌزّى١ٓ        :  مع الحكواتى

 

 عأعٛق ػٍٝ ؽؼشارىُ ِمزطفبد ِٓ ِذٚٔخ اٌؾىٛارٝ ٚأخشٜ وزجزٙب خالي األ٠بَ اٌم١ٍٍخ       

 اٌّبػ١خ ػٓ اإلخٛاْ فٝ ػظش اٌزّى١ٓ :      

      ١ٌظ ػ١جب اْ رؾظً ػٍٝ لشع ِٓ طٕذٚق إٌمذ أٚ اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌٚىٓ اٌؼ١ت اْ رَؾّشَ رٌه       -    
 غ١شن ػٕذِب رىْٛ ػؼٛا فٟ اٌجشٌّبْ صُ رَؾٍٍّٗ ٌٕفغه ٚأٔذ سئ١ظ ، اْ رّٕؼٗ ػٓ ؽىِٛخ  ػٍٝ           

  ٠ىْٛ ٘زا اٌمشع ػّٓ اٌغٕضٚسٞ ٚثؼذ أعبث١غ رغّؼ ثٗ ٌؾىِٛخ ٠بع١ٓ ثً ٚرض٠ذ ػ١ٍٗ ، اال           

 !! ٔٙؼزه  ثشٔبِظ            

ِب٠غّٝ ثؾضة اٌزغّغ ٠ٌٛٛي وّب رٌٛٛي إٌغبء ِٚب٠غّٝ ثبٌذوزٛس ِؾّذ ص١٘ش ال أدسٜ ً٘ ٘ٛ  .... -

 ..... دوزٛس وؾالق اٌظؾخ صِبْ أَ ٘ٝ طفخ ئوزغجٙب ِٓ أِٗ

 )وبْ ٘زا رؼ١ٍك ِٓ أؽذ ِٓ ٠غّْٛ ثبإلعال١١ِٓ ... ٚال رؼ١ٍك ٌذٞ(

% 5% ِٓ إٌبرظ اٌمِٛٝ , ١ِٚضا١ٔخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ فٝ ئعشائ١ً ؽٛاٌٝ 01ضا١ٔخ اٌزؼ١ٍُ فٝ ئعشائ١ً ١ِ -

 ِٓ إٌبرظ اٌمِٛٝ ...... #ِششٚع ٚلشع إٌٙؼخ

% ِٓ 43ِٓ ألٛاي  د ِؾّذ اٌجشادػٝ اٌّأصٛسح  :  ئرا وٕب ٔزىٍُ ػٓ اإلعالَ فأ٠ٌٛٚزٝ ٘ٝ أْ ٠غزط١غ اي  -

% ٘زا ثخالف اٌّغطؾ١ٓ فىش٠ب 31ا٢ْ ُ٘ ػٍٝ ِشبسف اي اٌىش٠ُ .... ) األ١١ِٓ فٝ ِظش لشاءح اٌمشآْ

 (ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ثً ِٚٓ اٌغبِؼ١١ٓ

ال ثمٝ عّؼٕب ػٓ ؽشائك ٚال رفغ١شاد ٚال ؽشق ٌّإعغبد اٌذٌٚخ ٚال ِمبس االخٛاْ ٚصٞ ِب اٌف١ٍُ  -

أغغطظ ؽٍغ فشٕه  43سح اٌٙبثؾ ثزبع اٌزوشٜ األٌٚٝ ٌضٛسح ٠ٕب٠ش ؽٍغ فشٕه ثشػٗ اٌف١ٍُ اٌٙبثؾ ثزبع صٛ

.. ٌٚىٓ ػٍٝ األسع اٌغ١بؽخ ارؼشثذ اوزش ِبٟ٘ وبٔذ ِؼشٚثخ ٚطؾبف١١ٓ ارؾجغٛا ِٚمبالد ئرّٕؼذ 

 ! أغغطظ ٠برشٜ ؽ١زؾغغٛا ربٟٔ ثا١١٠ٗ 43ثؼذ خٛاْ اصجزٛا أُٙ ثطً ِٓ ٚسق ٚاإل

اٌجٕبء )اٌّبٌه  صٜ ِب ِشعٝ ؽٍغ لشاس ثٛلف ؽجظ اٌظؾف١١ٓ ئؽز١بؽ١ب ٠مذس ٠طٍغ لبْٔٛ ثؾجظ ِخبٌفٝ -

ٚاٌّمبٚي( ثذي اٌغشاِخ أٚ ِغ اٌغشاِخ .... ٠برشٜ ً٘ ؽ١ؼٍّٙب ٚال ؽ١غزٕٝ ٌغب٠خ ِب اإلخٛح فٝ اٌغّبػخ 

 !!! أدٚاس ئٌٍٝ ؽٍؼٛا ث١ُٙ عشلخ فٝ ِجٕٝ اٌّمطُ ٠4شخظٛا اي 

ٓ اٌّم١ذح د ِؾّذ ؽج١ت _ ر٠ٛزش : اٌغبء ػمٛثخ اٌؾجظ فٝ عشائُ إٌشش شئ ع١ذ، ِطٍٛة اٌغبء وً اٌمٛا١ٔ  -

 ٌٍؾش٠بد ٚاٌّٛطٛفخ ثبٔٙب ع١ئخ اٌغّؼخ

ثبٌزأو١ذ ارجبع ر١بس اإلعالَ اٌغ١بعٟ ٠شؼشْٚ ثبٌمٙش ٚاٌؾضْ ثغجت لشاس ِشعٟ ثاٌغبء ػمٛثخ اٌؾجظ   -

اإلؽز١بؽٝ  فٟ لؼب٠ب إٌشش ٚرٌه ألُٔٙ ال ٠إِْٕٛ ثبٌؾش٠بد ٚدػُّٙ ٌٍذ٠ّمشاؽ١خ أٚ اٌضٛسح وبْ فمؾ 

     ُ ٌٍؾىُعغشا اسرمٖٛ ؽزٝ ٠ظً فظ١ٍٙ

اٌفبش١خ ٟ٘ اٌؼٕظش٠خ ٟٚ٘ اْ رمجً ػٍٝ غ١شن ِبال رمجٍٗ ػٍٝ ٔفغه ٟٚ٘ ١ٌغذ ِٓ اإلعالَ فٟ شٟء  -

... أؽذ ِظب٘ش٘ب اٌشلبثخ ػٍٝ اٌظؾف ٚ ٚعبئً اإلػالَ رؾذ ثٕذ ئصبسح اٌفزٕخ ٚػذَ اٌّٛػٛػ١خ ٚ٘زٖ 

 شؤرُٙ ِٓ اٌّّىٓ اْ رزُٙ ثٙب ئػالَ إٌظبَ اٌؾبوُ أ٠ؼب ... ٌٚىٓ ِٓ ٠غ

ثذأد أطذق اْ اٌّظش١٠ٓ ٌٓ ٠ؾىُّٙ ئال سعً ػغىشٞ أٚ سعً د٠ٓ ... إٌّطمخ وٍٙب وزٌه .. ؽزٝ   -

اعشائ١ً ٟ٘ االعزضٕبء اٌٛؽ١ذ فٟ إٌّطمخ ٌٚزٌه فٟٙ األلٜٛ ٚاألوضش رمذِب ، اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض اي  ,  ٌجٕبْ

بي اٌذ٠ٓ ِٓ أثٕبء ٚاؽفبد عؼٛد "٠شؽّٗ هللا" ٌُ ٠غزطغ اٌغ١طشح ػٍٝ عض٠شح اٌؼشة ئال ِٓ خالي سع

 ) ٠زجغ ("ٚارجبع اٌذاػ١خ اإلطالؽٝ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة "٠شؽّٗ هللا
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  ) اٌغضء اٌضبٔٝ ِٓ ِمبي اٌؾىٛارٝ (

ٌهرب بعد ٌترك الخطبة وخطٌب العٌد فى االسكندرٌة 

  تكفٌره لشٌوعى تصادف وجوده بالمسجد

طمة الزهراء بمنطقة الظاهرٌة شهد مسجد فا -

ندرٌة مهزله بطلها شٌخ سلفً ٌدعى أحمد حمٌدو اإلسكشرق

، والناشط السٌاسً الٌسارى "شٌوعً" حسٌن جمعه بدأ 

 الشٌخ بدعم مطالب وخطوات الدكتور مرسً ألنه ٌؤسس

فً اوائل القرن الماضى وأوسطه كانت إلى آخر الخبر....

نسبة المحجبات فى المدن المصرٌة قلٌلة جداً بل كان المٌنً 

و جٌب احٌانا هو الزي الرسمً .. ولم ٌكن جٌب والمٌكر

هناك تحرش ... االن األغلبٌة من المحجبات وهناك تحرش 

بالمحجبات ... اذا فاألمر لٌس له عالقة بالملبس بل بارتفاع 

لماذا لم ٌخرج علٌنا الشٌخ حسان  سن الزواج و زٌادة الفقر

لٌعلن عن حملة لجمع قٌمة القرض كما فعل مع المنحة التى 

أٌن  ً من حق الشعب المصري حسب اتفاقٌة السالم ... ثمه

 ذهبت األموال التً تم جمعها؟

أَذّكر الدكتور عصام العرٌان ان القوى السٌاسٌة التى تملك  - -

المال االنتخابً الالزم فً مجتمع فقٌر وجاهل هما الفلول 

والتٌارات الدٌنٌة سواء كان المصدر رجال أعمال استفادوا 

لسابق أو أموال التبرعات والزكاة ، أما التٌارات من النظام ا

 02األخرى فال تملك سوى اشتراكات أعضائها المثقفٌن : 

فى خطبة العٌد قال المرشد أن محصول القمح  جنٌه سنوٌا

لمصرى قد مرات  نتٌجة أن الشعب ا 6هذا العام تضاعف 

والتعلٌق على ذلك أن التضاعف بداٌة  أصلح نٌته هلل تعالى .

مرات كما أن ماحدث هو لٌس نتٌجة لحلول  6ٌكن  لم

المعجزات على وادى النٌل بمجرد وصول اإلخوان للحكم 

بل بسبب مشروع بدأ منذ سنوات وأثمر منذ شهور من 

خالل عالمة وخبٌرة مصرٌة إسمها د زٌنب الدٌب 

ساعدها فٌها شباب الثورة  إلستحداث تقنٌة جدٌدة فى الغربلة

الثورٌة كجورج إسحق  وتم  وغٌرهم من القٌادات

كان ٌجب أن  هم عدة مرات على األون تى فى .إستضافت

 ٌعٌد المرشد الفضل بعد هللا سبحانه وتعالى ألولى الفضل

-   

 باإلنجاز الكبٌر : )هذارابطولٌس لكرامات اإلخوان -

http://youtu.be/R4tTXVRecok  

-  

 -نوير من ميدان التحرير:رسائل الت
  أييا اإلخوانُ المسممون  أوليس اإلقتراُض رباً  ؟

كانت دائما جماعة االخواِن المسمين من الجماعات 
المعارضة لنظم الحكم فى مصر منذ عشرينات القرن 

العشرين عندما أسسيا الشيخ الشييد/ حسن البنا , وكانت 
لشريعة معارضة الجماعة تنصُب عمى تمسكيا بتطبيق ا

االسالمية ومحاربة الفساد ,وكم عارضت الجماعة كل انواع 
المعامالت البنكية بحجة أنيا من الربا وكم شجعت جماعة 
االخوان انشاء البنوك االسالمية ألنيا ال تتعامل مع الربا , 

وكم عارضت الجماعة كل انواع القروض وخصوصا من 
نيا ربا بين البنك الدولى فى عيدى السادات ومبارك بحجة ا

.ولكننا فوجئنا وبعد انتخاب الرئيس /محمد مرسى المدعوم 
من جماعة االخوان بل ورئيس حزب الحرية والعدالة ) قبل 

االنتخابات(  أن الجماعة تؤيد اقتراض مصر قرضا ربويا من 
البنك الدولى , وعندما اعترض بعض المعارضين لمجماعة 

عة يدافعون عن عمى ىذا القرض وجدنا نفس اعضاء الجما
القرض بل إن احدىم خرج عمينا وىو يقسم ان القرض ليس 

ربا!وقد تذكرت مقولة قديمة عن االحزاب قبل ثورة يوليو 
حيث كان الشعب منقسما بين االحزاب وكان كل حزب يدافع 
عن افعالو باطال اوحقا الميم ىو الدفاع عن الحزب , وىو 

االحتالل عمى يد  ما كان يقال عن حزب الوفد قديما  ) أن
سعد زغمول احسن من االستقالل عمى يد عدلى يكن وىو 

من معارضى الوفد ( وىو ما نراه اآلن فاالقتراض من البنك 
الدولى يكون ربا اذا جاء عمى يد مبارك ولكنو حالل ألنو 
جاء عمى يد مرسى؟ لك اهلل يا مصر ولنا الصبُر والسموان 

 ثمٍُ/ اؽّذ ػجذ اٌغ١ذ...........

 

http://youtu.be/R4tTXVRecok
http://youtu.be/R4tTXVRecok
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 ) ِب  ٌٙب  ئال  "ُؽغبَ "  (              :ُركن األدب  

 ؽ١ش اللٝ اٌضِبٌه الغٝ ٘ض٠ّخ فٝ ثطٌٛخ افش٠م١ب ػٍٝ  2012لظ١ذح ػٓ ؽغبَ ؽغٓ ٚخجش ػٛدرٗ ٌزذس٠ت اٌضِبٌه فٝ ثذا٠خ اٌذٚسٜ ِٛعُ 

غٓ ألسادرٗ اٌم٠ٛخ ٚلشثٗ ِٓ لٍٛة عّب١٘ش اٌضِبٌه, ٠ذ اٌّذسة ؽغٓ شؾبرخ ٚاٌّذسة اٌجشاص٠ٍٝ ف١ش٠شا , ٚاٌضِبٌه ال ٠ٕفغ ِؼٗ ئال ؽغبَ ؽ

 ٌىٕٗ اٌشؼش ٚؽت اٌضِبٌه  ٚلذ ٠ىْٛ اٌخجش غ١ش طؾ١ؼ ٚ

-------------------------------------------------------------------  

 

 شااااااااااااااااااااااابء َ أَ سفاااااااااااااااااااااااغ َ األٔااااااااااااااااااااااابَ

 

  ِااااااااااااااااااااااااااااااب ٌٙااااااااااااااااااااااااااااااب ئال ُؽغاااااااااااااااااااااااااااااابَ

دِ   ٚثاااااااااااااااااٗ ِ اٌضِبٌاااااااااااااااااَه ٌااااااااااااااااآ ٠ُؼااااااااااااااااابَ ددُّ

 

  ٍ   لبئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ   ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسادح

 ٚثاااااااااااااااذٜ اٌضِبٌاااااااااااااااُه  فاااااااااااااااٝ االِااااااااااااااابَ 

 

 لااااااااااااااااااااااااااااابد اٌضِبٌاااااااااااااااااااااااااااااه الػجاااااااااااااااااااااااااااااب  

 وااااااااااااااااابْ فاااااااااااااااااٝ اٌىاااااااااااااااااأط ِ اٌُّٙااااااااااااااااابَ 

 

  فااااااااااااااااااااااااااابص ثبٌاااااااااااااااااااااااااااذٚسٜ وض١اااااااااااااااااااااااااااشا   

 ثبٌجطٌٛاااااااااااااااااااااااااااخ فاااااااااااااااااااااااااااٝ ٚئااااااااااااااااااااااااااابَ 

 

 ثااااااااااااااااااااااااااااااً ثأفش٠م١ااااااااااااااااااااااااااااااب أربٔااااااااااااااااااااااااااااااب

غاااااااااااااااااااااااااازٙبَ  ُّ  ثااااااااااااااااااااااااااً فزب٘ااااااااااااااااااااااااااب اٌ

 

ُُ عّااااااااااااااااااااااااااب١٘ش اٌضِبٌااااااااااااااااااااااااااه  ٔغاااااااااااااااااااااااااا

فأػاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابد اإلٔغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغبَ  ٍَ 

 

ٍَ ػااااااااااااااااااااااااااااابد ِاااااااااااااااااااااااااااااذسثب ٍّ ُّ   صااااااااااااااااااااااااااااا

 ٚئعااااااااااااااااااااااااااازمش ٌاااااااااااااااااااااااااااٗ اٌّمااااااااااااااااااااااااااابَ 

 

 أشاااااااااااااااااااااااااؼً اٌاااااااااااااااااااااااااذٚسٜ ؽاااااااااااااااااااااااااشاسح 

 ٚخفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابف١ُ  اٌظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالَ 

 

 غااااااااااااااااااااااااااابس أػاااااااااااااااااااااااااااذاُء  اٌضِبٌاااااااااااااااااااااااااااه

 فاااااااااااااااااااااااأجشٜ اٌَظاااااااااااااااااااااااؾُت اٌٍئااااااااااااااااااااااابَ 

 

 عااااااااااااااااااااااااااابءُ٘ فاااااااااااااااااااااااااااٛص اٌضِبٌاااااااااااااااااااااااااااه 

 ٌٍشؽ١ااااااااااااااااااااااااااااااااااااً ِ  ٚاإلٔفظاااااااااااااااااااااااااااااااااااابَ 

 

  خططاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛا ثّى١اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذح  

اااااااااااااااااااااااااااااب فااااااااااااااااااااااااااااابق َ  ٠ٕااااااااااااااااااااااااااااابَ   ُوٍَّّ

 

 ٠اااااااااااااااااااااااااااابَي ألااااااااااااااااااااااااااااذاس ِ اٌضِبٌااااااااااااااااااااااااااااه

 ِااااااااااااااااااب عااااااااااااااااااٜٛ األ٘ااااااااااااااااااً ِ ٠ُااااااااااااااااااالَ 

 

  ٠ىزااااااااااااااااااااااااااااٜٛ ِاااااااااااااااااااااااااااآ ربثؼ١ااااااااااااااااااااااااااااٗ ِ

ًُ  اٌزّاااااااااااااااااااااااااابَ   رٌااااااااااااااااااااااااااه  اٌؾاااااااااااااااااااااااااا

 

 ئ٠اااااااااااااااااااااااااااااٗ ِ اثٕااااااااااااااااااااااااااااابء اٌضِبٌاااااااااااااااااااااااااااااه

 ٘ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ٌؾغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابَ ئِٕؾٛ 

 

  ػااااااااااااااااااااااااااٛدٚا ٌٍؾااااااااااااااااااااااااااك ِ ع١ّؼااااااااااااااااااااااااااب  
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      خالص جمبي     /بقمم              جدلية الكافر والظالم                  لؼ١خ ٌٍّٕبلشخ

 

)ٚاٌىبفشْٚ ُ٘ اٌظبٌّْٛ( عٛسح اٌجمشح آ٠خ  ؟ ِٓ ٘ٛ اٌىبفش؟ ِٚٓ ٘ٛ اٌّإِٓ؟ ِٚٓ ٘ٛ اٌٍّؾذ

فٟ أٚي ثذا٠خ اٌخٍك  عأٌذ  .جبس أوضش ِٓ اٌؼم١ذحُػٕٟ اٌمشآْ ثبٌظٍُ ٚعفه اٌذِبء ٚاالعزى -254

اٌّالئىخ اٌشة ػٓ ِؼٕٝ خٍك اإلٔغبْ ُٚ٘ ٠غجؾْٛ ٠ٚؾّذْٚ اٌشة؟ عأٌذ اٌّالئىخ ٚألٍمٙب وض١شا 

١ٌظ ػّب ٠ؼزمذ اٌىبئٓ اٌغذ٠ذ ٚثّبرا ٠ىفش؟ ثً عأٌذ ػٓ عٍٛوٗ ٚأْ أػظُ فغبد ع١مَٛ ثٗ ٘ٛ عفه 

) اٌىبفشْٚ ُ٘... ٔؼٕٟ ثُٙ.. افّٙٛا.. ُ٘ ِٓ ٠ّبسط اٌظٍُ. ُ٘  ، اػزجش اٌمشآْ أْ ٘زا ٘ٛ اٌىفش اٌذَ

ٚلش٠ٕٗ ٚطٕٖٛ )اإلٌؾبد( ٌزا وشس  .اٌظبٌّْٛ ١ٌٚظ اٌؼىظ؛ ٚثٙزا ٠خشط اٌؼبدٌْٛ ِٓ لبئّخ اٌىبفش٠ٓ

اإلٌؾبد ٚاٌىفش فٟ  (.) ِٚٓ ٠شد ف١ٗ ثاٌؾبد ثظٍُاٌمشآْ اٌّفَٙٛ فٟ ِظطٍؼ آخش فمبي ػٓ اإلٌؾبد؛

١ٔخ ٟ٘ ِّبسعخ اٌظٍُ؟ ١ٌظ ِّٙب وُ ػذد اإلٌٙخ فٟ اٌغّبء فمذ اػزمذ أً٘ اٌفٍغفخ ا١ٌّذا  طٛسرّٙب

ِٓ ا١ٌٛٔبْ ثؼذد ٘بئً ُِٕٙ رؾذ صػبِخ ص٠ٛط )ثٛعب٠ذْٚ ئٌٗ اٌجؾش أفشٚد٠ذ ئٌٙخ اٌغّبي ٘شِض 

ئٌٗ اٌؾع ٚاٌشؽالد( اٌُّٙ أصشُ٘ األسػٟ. ٌٚزا سوض اٌمشآْ ػٍٝ أٔٗ ال ٠غزٛٞ ّٔٛرط سعً ف١ٗ 

ِٓ  .شبوغْٛ، ٚسعً عٍّب ٌشعً ً٘ ٠غز٠ٛبْ ِضال؟ ٚاٌزٛؽ١ذ ٕ٘ب أصشٖ اٌّجبشش فٟ اٌؾ١بحششوبء ِز

ُ٘ ا٢ٌٙخ اٌفؼ١١ٍٓ فٟ ؽ١بح إٌبط؟ ؽ١ٓ وبْ ٔجٟ اٌشؽّخ ٠مشأ لٌٛٗ رؼبٌٝ ارخزٚا أؽجبسُ٘ ٚس٘جبُٔٙ 

خزُ٘ آٌٙخ. أسثبثب ِٓ دْٚ هللا. وبْ ؽبرُ اٌطبئٟ لبدِب ثبٌظذفخ فبعزٕىش ِضً ٘زٖ ا٠٢خ؟ ٚلبي ٌُ ٔز

وبْ عٛاة ٔجٟ اٌشؽّخ )ئُٔٙ أؽٍٛا ٌُٙ اٌؾشاَ ٚؽشِٛا ػ١ٍُٙ اٌؾالي فبرجؼُٛ٘ فزٌه ػجبدرُٙ ئ٠بُ٘(. 

)ً٘ .٘زٖ ٟ٘ اٌؼجبدح ئٔٙب اإلرجبع ٚااللزذاء ٚاال٘زذاء ٚاٌّشٟ خٍف آخش٠ٓ ِب ٠غّٝ عٍغخ األٚاِش

ٌُ ٠ٙزُ اٌمشآْ   ٚسائُٙ ِؾ١ؾ(أربن ؽذ٠ش اٌغٕٛد فشػْٛ ٚصّٛد ثً اٌز٠ٓ وفشٚا فٟ رىز٠ت ٚهللا ِٓ 

أٚي عٛسح .وض١شا ٚال األٔج١بء ثؼذد اإلٌٙخ فٟ اٌغّبء؟ ثً ػذدُ٘ فٟ األسع. ا٘زّٛا ثّشىٍخ اٌطبػخ

ٔضٌذ ِٓ اٌمشآْ ٔبلشذ ِشىٍخ اٌطغ١بْ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌطبػخ فمبٌذ ئْ اٌطبغ١خ ٠غمؾ ١ٌظ ثمزٍٗ ثً ثؼذَ 

ثبعُ سثه اٌزٞ خٍك. خٍك اإلٔغبْ ِٓ ػٍك. الشأ ؽبػزٗ ٚ٘زٖ رأرٟ ِٓ اٌمٍُ أٞ ِٓ اٌضمبفخ. الشأ 

 خفٟ إٌٙب٠ .)وال ئْ اإلٌٔغبْ ١ٌطغٝ(  .اٌىشاِخ رأرٟ ِٓ اٌزؼٍُ ٚاٌمٍُ .ٚسثه األوشَ اٌزٞ ػٍُ ثبٌمٍُ

ٌٛ .ٚثزٌه ٠ىْٛ ِفَٙٛ اٌزٛؽ١ذ ع١بع١ب أوضش ِٕٗ ر١ٌٛٛع١ب ٚوٕٙٛد  .)وال ال رطؼٗ ٚاعغذ ٚالزشة(

وبٔذ سعبٌخ األٔج١بء ر١ٌٛٛع١ب ٔظش٠خ ػٓ ػذد اإلٌٙخ ٚأِىٕزُٙ وّب ٟ٘ دسٚط اٌفمٙبء اٌزم١ٍذ٠خ ئرا 

رؼضشد وض١شا فٟ آ٠خ عٛسح اٌجمشح  )ّٚ٘ذ وً أِخ ثشعٌُٛٙ ١ٌأخزٖٚ ( .ٌىبٔذ ِّٙخ األٔج١بء عٍٙخ

ىبفش ؟ ئٔٗ اٌظبٌُ   ِٓ ٘ٛ اٌ)ٚاٌىبفشْٚ ُ٘ اٌظبٌّْٛ( .رأٍِٙب ِٓ عذ٠ذ .ؽزٝ ششػ هللا طذسٞ ٌفّٙٙب

١ٌٚظ  .)ِٚٓ ٠شد ف١ٗ ثاٌؾبد ثظٍُ ٔزلٗ ِٓ ػزاة أ١ٌُ(؟ ٘ٛ اٌظبٌُ ...رأًِ آ٠خ اٌؾظ   ِٓ ٘ٛ اٌٍّؾذ

ؽغت اٌفُٙ اٌزم١ٍذٞ فاْ اٌىبفش ِٓ ٠ىفش ؽغت ِفب١ُ٘  ؽغت اٌضمبفخ اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٟ ٌمٕٛٔب ئ٠ب٘ب

  ٍّبد اٌظٍُ فمذ دخً ِشثغ اٌظٍُ ثظٍُ ٔفغٗاٌىبفش ثفُٙ ِب ٌٚٛ رٍجغٗ اٌش١طبْ ثظ .اٌفمٙبء اٌزم١ٍذ٠خ

رٛػ١ؼ رٌه اٌؼبدي ٘ٛ األلشة ٌإل٠ّبْ , ٚؽغت ,  ...اٌىبفش ٘ٛ ِٓ ٠ّبسط اٌظٍُ ١ٌٚظ اٌؼىظ  ال

ؽ١ش اٌؼذي فضُ ششع هللا ٌزا فأٚسثب ٚوٕذا ألشة ٌٍزٛؽ١ذ ِٓ ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ   اثٓ اٌم١ُ اٌغٛص٠خ

أسٚاػ إٌبط ٚأِالوُٙ ٚأػشاػُٙ ٠ٚش٠ذْٚ ُِٕٙ أْ ؽ١ش رغزٍت وشاِخ ؛ ف١غزٍجْٛ   اإلعالِٟ

 .( ٠ىٛٔٛا لطؼبٔب ٌٍؼجٛد٠خ، ٚاٌمشآْ ٠مٛي) فّبٌىُ فٟ إٌّبفم١ٓ فئز١ٓ ٚهللا أسوغُٙ ثّب وغجٛا

( أثٛاة ا١ٌٕشاْ عجؼخ  )ٚفزؾذ اٌغّبء فىبٔذ أثٛاثب.ٚعٛف ٠ؾششْٚ ٠َٛ اٌم١بِخ فٟ ؽبثٛس ٚاؽذ

                                   أْ ٠ؾشش أٌٚئه ٠ب عّبػخ اٌزمٜٛ اٌجبسدح ؟أ٠ٓ رظْٕٛ   ٌىً ثبة ُِٕٙ عضء ِمغَٛ

 ِٕمٌٛخ ثزظشف ِٓ ِٛلغ ئ٠الف ( )
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 ِب٘ٝ ؽم١مخ ػشٚط ا١ًٌٕ ؟          -:دراسات فى التاريخ 

 ًٚ٘ وبٔذ ػم١ذح  اٌفشاػٕخ لزً اٌفز١بد فٝ ا١ًٌٕ رؼؾ١خ ٌف١ؼبْ ا١ًٌٕ؟

 اٌّظشٜ اٌمذ٠ُ ارٙبَ ػّشٚ خبٌذ ثزش٠ٛٗ اٌزبس٠خ

أنهى الداعٌة عمرو خالد حلقته األخٌرة من برنامج '' عمر.. صانع حضارة '' بإتهام للقدماء المصرٌٌن بإلقائهم 
الفتٌات فى النٌل أثناء احتفاالتهم بعٌد وفاء النٌل و اكد ان الخلٌفة عمر بن الخطاب هو من أبطل تلك العادة 

 إلى نٌل مصر. واستدل على رسالة قدٌمة تنسب للفاروق
ونشر موقع البدٌل استطالع للرأي مع عدد من المؤرخٌن والمتخصصٌن فً التارٌخ المصري القدٌم، اتفقوا 

على عدم صحة هذه الواقعة، مرجحٌن ذكرها فً بعض المصادر التارٌخٌة ككتاب "فتوح مصر وأخبارها" البن 
كان ٌسود اعتقاد أن نهر النٌل ٌجري من الجنة، عبد الحكم نتٌجة للغموض الذي لف نهر النٌل ومصادره؛ حٌث 

وآخرون اعتقدوا فً وجود جن وعفارٌت هً مصدر النهر والذي تم تصوٌره عند العرب بـ"الفحل" الذي ٌلتهم 
 النساء.

ونقل البدٌل نفى الدكتور محمد الكحالوي، أمٌن عام األثرٌٌن العرب، صحة ما ذكره عمرو خالد واعتبره مجرد 
أنه لم ٌر رسومات   من باب النقوالت، وال ٌمكن إدراجه ضمن باب الحقائق، فهو كالم أسطورى وأكدكالم ٌعد ض

أو وثائق مصرٌة تشٌر من قرٌب أو بعٌد إلى عملٌة إلقاء أنثى فً مجرى النٌل، فً أي وقت، أو فً عصر. 
الحلوى، والزهور، واالنتشاء  وإنما كان االحتفاء بالنٌل اشبه باحتفاالت بعض الهنود، والتً تتمثل فً إلقاء

بالغناء والرقص، كما هناك بعض القرى الهندٌة، تخرج عن بكرة أبٌها، وتقوم بإلقاء نفسها فً البحٌرات 
 والمجاري المائٌة من باب االحتفاء، وٌطلقون على تلك البحٌرات، بحٌرات اإلله المقدسة.

صري القدٌم والرئٌس األسبق للمجلس األعلى لآلثار، فقد اما الدكتور عبد الحلٌم نور الدٌن، أستاذ التارٌخ الم
اعتبر ما اثٌر حول إلقاء القدماء المصرٌٌن الفتٌات فى النٌل مجرد ادعاءات، ومشًٌرا إلى عدم تخصص عمرو 

خالد ال فً المجال الدٌنً والفقهً أو فً المجال التارٌخً، وله سوابق فً اإلساءة البالغة إلى التارٌخ المصري 
 قدٌم.ال

وأوضح نور الدٌن أن خالد فً برنامج سابق عن قصص القرآن واألنبٌاء، قال عندما تذهبون إلى الكرنك 
ستجدون صورة أللفً طفل من أطفال الٌهود المقتلٌن، فقلت له البد أنك تقصد معبد الكرنك الموجود فً تل 

الكعبة، وهً خرافات ال ٌمكن قبولها. أبٌب، كما قال فً تل العمارنة تجدون اخناتون وطائفته ٌطوفون حول 
وحٌنها قام نور الدٌن باالتصال بمسئولً القناة لتصحٌح هذه المغالطات، فكان رد المسئول: "ال أستطٌع أن 

 أوقف حملة إعالمٌة بخمسة مالٌٌن"، على حد قول نور الدٌن.
اتهم فً النٌل، كذلك ال ٌوجد دلٌل وأضاف، لٌس هناك دلٌل قاطع أو حتى مجرد إشارة إلى أن المصرٌٌن ألقوا بن

ٌشٌر إلى إلقاء دمٌة، مجرد دمٌة، وإنما كان المصرٌون ٌلقون الزهور كما ٌحدث فً الهند والٌابان وكورٌا فً 
بعض االحتفاالت. وشدد صاحب كتاب "موسوعة الدٌانة المصرٌة القدٌمة" على أن المصرٌٌن لم ٌعرفوا العنف 

وإنما كانوا ٌنشدون للنهر وٌحتفون بقدوم الفٌضان، وهو ما ٌعنً بداٌة العام   ال فً حربهم وال فً سلمهم،
 الجدٌد طبًقا للتقوٌم المصري القدٌم.

وبٌن نور الدٌن أن المؤرخٌن العرب لم ٌكونوا على دراٌة أو معرفة باللغة المصرٌة القدٌمة، وهو السبب 
، وهو العام الذي نشأ فٌه علم 2211ثال، فقبل عام الرئٌس فً ذكر المقرٌزي لخرافاته عن بناء األهرامات م

بعدما تم فك رموز حجر رشٌد، ال ٌمكن الحدٌث عن معلومات دقٌقة عن الحضارة  Egyptologyالمصرٌات 
وتابع نور الدٌن: ال ألقً اللوم على عمرو خالد وحده، وإنما تشترك وسائل اإلعالم المختلفة فً  المصرٌة.

المغالطات، فمنذ ٌومٌن استضاف التلفزٌون المصري، مرشد سٌاحً، وبث كمٌة المسئولٌة عن نشر هذه 
معلومات خاطئة ال ٌمكن تصورها، وهو نوع من استسهال اإلعالم، الذي ٌبحث عن المتاح والسهل والمشهور، 

ومن ضمن هؤالء "المشهورٌن" شخصٌات تتكلم فً التارٌخ المصري، منها عمٌد سابق فً الجٌش، وثان 
على دبلوم "صناٌع" قسم زخرفة، وثالث متخصص فً المسالك البولٌة وٌكتب تحت عنوان "علم حاصل 

المصرٌات"، وإذا كانت الشهرة هً المعٌار، فزاهً حواس كان مشهوًرا ونجًما وكان ٌردد أخطاء جسٌمة عن 
 ( nasrawyمن موقع  ) منقول  الحضارة المصرٌة. مطالًبا بالتدقٌق العلمً والبحث الجاد.
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 البمدإعداد: ابن :                                  غايُة األمانى فى تصحيح المعانى

  باب جديد فى )مجمة البشير(  يتناول الكثير من الموروثات فى الدين والسياسة والمغة والتاريخ   كميا كاذبة ومغموطة  ,
  : نتمنى ان نفتح بيا عالما جديدا من الفكر المستنير والرأى الحر

 ِٛلف االعالَ ِٓ اٌشؼش ٚاٌشؼشاء  (4)
 

ما موقف االسالم من الشعر والشعراء؟ وىل حقيقة ىاجم القران الكريم الشعر والشعراء ؟ وما معنى قول تعالى فى سورة 
 الشعراء" بسم اهلل الرحمن الرحيم والشعراُء يتَِّبُعيم الغاوون " ؟

, خصوصًا أننى وبعد بحث ودراسة وجدت ايضا ان جميع الفقياء وعمماء كُل ىذه االسئمة دارت بفكرى وحيرتنى كثيرا  
الدين عمىمر العصور كانوا يقولون الشعر ويتناولونو فى كتبيم واحاديثيم , بل وجدت ايضا ان الصحابى الجميل "حسان 

, وقد وجدت بغيتى ابن ثابت " كان شاعرا بل واطمق عميو شاعرالرسول وأن شعره كان من اسمحة الجياد فى االسالم 
اخيرا فى كتاب تفسير القران  لمشييد االسالمى "سيد قطب" وىو المسمى )فى ظالل القرآن( والظريف فى األمر أن 

الشييد سيد قطب كان شاعرا كبيرا ايضا بل ُيعتبُر من اكبر شعراء العربية فى القرن العشرين وىو يرقى الى مستوى 
وىوايضا من المفكرين االسالميين الكبار ومن اصحاب التفاسير  , وفى تفسيره لسورة " العقاد فى الشعر واألدب والفكر , 

الشعراء"  يقول الشييد سيد قطب عند قولو سبحانو وتعالى ) بسم اهلل الرحمن الرحيم , ىل أنبئكم عمى من تنزُل 
يتِّبيم الغاوون ,  الم ترىم فى كل واد  الشياطين ,  تنزل عمى كل افاٍك اثيم , يمقون السمع واكثرىم كاذبون,  والشعراءُ 

يييمون ,  وانيم يقولون ما ال يفعمون ,  إال الذين آمنوا وعمموا الصالحات وذكروا اهلل كثيرًا , وانتصرواو من بعد 
يموا ماُظِمموا وسيعمم الذين ظمموا أى منقمٍب ينقمبون " صدق اهلل العظيم , إن القران الكريم يرد عمى الكفار الذين ات

تتنزل عميو فيقول القران "ىل ادلكم عمى من   الرسول صمى اهلل عميو وسمم بأنو يتمقى ما يتمقاه عن الشياطين التى 
تنزل الشياطين عمى كل افاك اثيم" وليس عمى محمد الصادق األمين , ويرد القران عمى قول الكفار بأن محمٌد شاعر , 

الشعراء الذين يقولون شعرىم لغواية الناس ال يتبعيم إال الضالون الغاوون  فيقول " والشعراء يتبعيم الغاوون" أى ان
وفى آية أخرى يقول القرآن )وما عممناه الشعر وما ينبغى       والذين اتبعوا محمدا ليسوا كذلك بل ىم من الصالحين  , 

اليو من اهلل وال ينبغى لو ان بقول  لو( أى ان موىبة الشعر لم ييبيا اهلل لمحمد صمى اهلل عميو وسمم ألنو نبى يوحى
 شعرا من عند نفسو , وىذا ليس تقميل لمشعر ولكنو تقديٌر وتعظيم لمحمد الرسول الكريم صمى اهلل عميو وسمم . 
          ومن اعجب ما كتبو الشييد سيد قطب كتاب سماه ) ميمة الشاعر فى الحياة( وقد كان ىذا الكتاب من اوائل 

بالشاعر الى  ب وفيو يرقى بميمة الشاعر فى حياة الناس فيوازيو بميمة الفيمسوف والمصمح ووصل ما كتبو سيد قط
ويقول سيد قطب أن الشعر   مستوى المصمحين واالولياء ولكن يجب عمى الشاعر اوال ان يكون حسن األخالق والسيرة ,

ن كان يفوقو قوة وتأثيرا .  ال يقل فى تاثيره عن السحر عمى الناس وا 
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 ِظش سؽٍخ اٌّش١ش ؽٕطبٚٞ ِٓ ل١بدح اٌؾشط اٌغّٙٛسٞ ٚطٛالً ٌؾىُ :سيرة ذاتية

 

أػذ اٌخج١ش األِش٠ىٟ فٟ شئْٛ اٌّإعغخ ، ِٚغ رظبػذ ٚر١شح اٌزخط١ؾ ٌزٛس٠ش عّبي ِجبسن ؽىُ ِظش  4112فٟ اٌؼبَ   

اٌؼغىش٠خ اٌّظش٠خ "عز١فٓ وٛن " رمش٠شا سفؼٗ ٌٍج١ذ األث١غ ، سطذ ف١ٗ ػذدا  ِٓ اٌزؾٛالد اٌّّٙخ فٟ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ 

اٌّظش٠خ ٚرؾذس ػٓ ِإششاد اٌزٛس٠ش ٚخطٛارٗ اٌزٝ رٛعذ ثغ١طشح عّبي ِجبسن ػٍٝ أغٍت لطبػبد اٌؾ١بح اٌّذ١ٔخ فٟ 

ع١ٍز١ٓ ّ٘ب اٌّبي ٚٔفٛر عٙبص ِجبؽش أِٓ اٌذٌٚخ اٌزٞ عخشٖ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ اٌغبثك ؽج١ت اٌؼبدٌٟ ٌخذِخ ِظش ػجش ٚ

عٛصاْ صبثذ ٚٔغٍٙب ،.خٍض وٛن فٟ رمش٠شٖ ئٌٝ أْ اٌّإعغخ اٌؼغىش٠خ فٟ اٌزؾ١ًٍ إٌٙبئٟ ٌٓ رٛافك ػٍٝ ِخطؾ رٛس٠ش 

ذ أْ ِٛلف اٌّإعغخ اٌؼغىش٠خ ِٓ ِغزمجً ِظش ال اٌؾىُ ٌٕغً ِجبسن اٌزٞ ٠ؾظٝ ثغخؾ شؼجٟ ربس٠خٟ ، ٌىٓ وٛن أو

٠ّىٓ اٌزىٙٓ ثٗ ، خظٛطب  ٚأْ ل١بدح اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ِؾبفظخ ٚرؼزجش ٔفغٙب ِغئٌٛخ ػٓ اعزمشاس اٌجالد فٟ ٚلذ ال رٛعذ 

 ثبٌشؼت ل١بدح ػغىش٠خ ٠ّىٓ اٌمٛي أٔٙب عزىْٛ راد ِٛلف ٚسؤ٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثّظ١ش ؽىُ ِظش ، فّٓ ؽ١ش ػاللخ اٌغ١ 

،أ٠ذد اٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌضٛسح ٚسفؼذ رٕف١ز أٚاِش ِجبسن ثؼشة اٌّزظب٘ش٠ٓ ثبٌٕبس، ٚػٍٝ طؼ١ذ ػاللزٙب ثبٌغٍطخ فٍضبٟٔ 

، ٌىٕٙب ٘زٖ اٌّشح أوذد ػٍٝ رّغىٙب  0554ِشح فٟ ربس٠خ ِظش اٌّؼبطش رؾىُ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ اٌجالد ، ثؼذ صٛسح ١ٌٛ٠ٛ 

أزخبثبد اٌجشٌّبْ ٚاٌشئبعخ ، ٌىٓ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشؼت ٚل١بدح اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٌُ رغش ثّٛػذ رغ١ٍُ اٌغٍطخ ٌٍّذ١١ٔٓ ثؼذ ئعشاء 

ػٍٝ ٚر١شح ٚاؽذح ثً اػزشػزٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّطجبد اٌّزّضٍخ فٟ لشاساد سفؼٙب اٚ رؾفع ػ١ٍٙب اٌشؼت.ِٚغ وً اٌشذ 

ػٍٝ ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ ، رٍه اٌؼاللخ اٌزٝ ِضً ٚاٌغزة اٌؾبدص١ٓ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌضٛاس ٚل١بدح اٌغ١  اٌّزّضٍخ فٟ اٌّغٍظ األ

اٌج١بْ األخ١ش اٌزٞ أٌمبٖ اٌٍٛاء ِؾغٓ اٌفٕغشٞ أؽذس اٌّطجبد فٟ ؽش٠مٙب ، ظً اٌّش١ش ِؾّذ ؽغ١ٓ ؽٕطبٚٞ خبسط دائشح 

اٌؼٛء لجً أْ رغزذػ١ٗ ٘زبفبد اٌّزظب٘ش٠ٓ ٚرٙبعّٗ ثشذح خالي اػزظبَ أ٘بٌٟ اٌشٙذاء ٚاٌّزؼب١ِٕٓ ِؼُٙ فٟ ١ِذاْ 

ٚرىّٓ اٌغذ١ٌخ اٌّؾ١طخ ثشخظ١خ اٌّش١ش ؽٕطبٚٞ فٟ ِفبسلخ رجذٚ غش٠جخ  ١ٌٛ٠ٛ اٌغبسٞ. 2زؾش٠ش اٌزٞ ثذأ ٠َٛ اٌغّؼخ اٌ

 40ٟ٘ أٔٗ ٚص٠ش اٌذفبع األؽٛي ػّشا  فٟ ربس٠خ ِظش اٌّؼبطش ٚاٌزٞ ؽبص صمخ اٌّخٍٛع ِجبسن فظً فٟ ِٕظجٗ ؽٛاي 

أؾبصد ل١بدح اٌغ١  فٟ ػٙذٖ ٌٍضٛسح ٚأ٠ذرٙب ٚخشط أؽذ أػؼبئٙب ٚ٘ٛ ػبِب  ، ٚفٟ اٌٛلذ ػ١ٕٗ ٘ٛ ٔفغٗ ٚص٠ش اٌذفبع اٌزٞ 

اٌٍٛاء ِؾغٓ اٌفٕغشٞ ٚ أدٜ اٌزؾ١خ اٌؼغىش٠خ ألسٚاػ شٙذاء اٌضٛسح فٟ ِشٙذ ربس٠خٟ عزظً راوشح اٌّظش١٠ٓ ِؾزفظخ ثٗ 

ٔٗ أؽذ سعبي اٌشئ١ظ .ِٙبعّٛ اٌّش١ش ؽٕطبٚٞ ٚاٌشافؼْٛ ألعٍٛة ئداسرٗ ٌٍجالد ؽب١ٌب ٠ظذسْٚ ٘غُِٛٙ ثٛطُ اٌشعً ثأ

ػبِب ،.فٟ  40اٌّخٍٛع ِجبسن ٠ٚؼؼذْٚ لٌُٛٙ ثأٔٗ ٌٛال سػب ِجبسن ػٓ ؽٕطبٚٞ ٌّب ظً األخ١ش فٟ ِٕظجٗ ؽٛاي 

اٌّمبثً ٠ٕبفؼ وض١شْٚ ػٓ اٌّش١ش ؽٕطبٚٞ ٚال ٠زٛلفْٛ ػٕذ ِٛلف ل١بدح اٌغ١  ِٓ صٛسح ٠ٕب٠ش ثً ُ٘ ٠غزؾؼشْٚ دِٚب  

اعزّبػبد ِغٍظ اٌٛصساء ث١ّٕب ع١ٛي اٌخظخظخ اٌّجبسو١خ رغشف األخؼش ٚا١ٌبثظ ِٓ ِٛلفب  ش١ٙشا  ٌطٕطبٚٞ أصٕبء أؽذ 

ِإعغبد االلزظبد اٌّظشٞ، فأصٕبء االعزّبع رّذ ِٕبلشخ طفمخ ث١غ ثٕه اٌمب٘شح ، اٌظفمخ اٌزٝ أصبسد عذال  ٚسفؼب 

لزٙب أؽّذ ٔظ١ف ثبػزشاع ٚاعؼ١ٓ ث١ٓ اٌّظش١٠ٓ، ِٚغ فزؼ ثبة إٌّبلشخ فٟ ِٛػٛع اٌظفمخ فٛعٝء سئ١ظ اٌٛصساء ٚ

ؽبد ٚؽبعُ ِٓ ؽٕطبٚٞ اٌزٞ لبي " ِشفٛع "  ٕٚ٘بن رغذس اإلشبسح ٌّفبسلخ أخشٜ ٟ٘ أْ ؽٕطبٚٞ ٚع١ٍّبْ وبٔذ 

رغّؼّٙب ِشبػش ثٙب لذس غ١ش ل١ًٍ ِٓ اٌؼذائ١خ ٚػذَ اٌزٛافك ٚوبْ رٌه ؽغجّب ٘ٛ ِؼٍٓ ِظذس ساؽخ ٚاؽّئٕبْ ٌّجبسن 

اٌّزٕبفشح ٚأطؾبة اٌخظِٛبد اٌغبفشح  ٗ ٠ؾشص ػٍٝ اخز١بس سعبٌٗ ِٓ رٚٞ األِضعخاٌزٞ ٠ؼشف ػٕٗ وً ِٓ ػًّ ِؼٗ أٔ

، وّب وبْ ؽٕطبٚٞ ػٍٝ طذاَ شجٗ ِغزّش ِغ أثشص ٚألشة سعبي ِجبسن ٚ٘ٛ صوش٠ب ػضِٟ ..شّبششعٟ اٌؼبئٍخ اٌشئبع١خ 

 ) ئػذاد ِؾبعت/ ؽبسق ٘ذ٠ت(                                                                                            اٌّخٍٛػخ 
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 ىل أصبحت العنوسة خياًرا شخصًيا لمنساء؟     لِك يا سيدتى

 

فيل يعود ذلك لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي بات من الشائع أن ترى فتاة ترفض مبدأ الزواج بالمطمق 
نعيشيا والتي جعمت الفتاة أنو يمكنيا تحقيق ذاتيا عبر العمل الميني والجامعي والتطوعي بعيدًا عن مؤسسة 

الزواج. لكن ماذا عن األسباب الشخصية الخفية والحقيقية التي تجعل الفتيات يعزفن عن الزواج ويخترن 
 :يمي تمخيص ليذه األسباب العنوسة؟ فيما

الزواج الفاشل: تسمع الفتاة ممن حوليا ومن خالل وسائل اإلعالم المختمفة عن مشاكل األزواج التي أدت إلى  •
 .الطالق. فتعزف عن الزواج معتقدة أّن االرتباط ما ىو إال مشاكل متواصمة

واج ألنيا تخاف من خوض تجربة قد الخوف من المجيول: بناًء عمى تجارب المحيطين، ترفض الفتاة الز  •
 .تفشل

 .الخيال: قد تضع الفتاة في مخيمتيا فارس أحالم بكل الصفات الكمالية التي ال تتوافر سوى في الروايات •

 .الماضي: الحنين إلى الحب القديم والبكاء عمى األطالل بسبب عالقة انتيت بطريقة دراماتيكية •

عند الفتاة وعدم تصالحيا مع مظيرىا الخارجي يجعميا تبتعد عن الزواج خوفا  عدم الثقة بالنفس: الوزن الزائد •
 .من التعيير من جانب الزوج والغيرة من جانبيا

طموح بال حدود: قد تحتل الحياة األكاديمية والتفوق الميني وقت الفتاة كاماًل فتنشغل في تحقيق الذات بعيدًا  •
 ياعن االرتباط برجل قد يسمبيا تحقيق ذات

  إعداد / بنت النيل                                                             (     yahoo) منقول من موقع 
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 :قرأُت لك 

 

 

 
عزائم  د / كريم ابوال   إختيار                                                                                                          
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     اٌٍط١ف ػجذ ؽبسق / َ اػذاد                                   غيرعنوان من صفحة  

 الَعوُد َأحمد
  الظروف الصحية لمفريق شفيق تمنعو من العودة إلى مصر، فيو يعالج في المستشفى الدولي الذي يعالج

 فيو وزراء مصر الفاسدين "آسف" أقصد السابقين.

 ة.تم وضع الفريق شف  يق عمى قائمة المطموبين ، و ال عزاء لمِمنصَّ

  ال تطمبوا من الرئيس مرسي أن ينتقي كمماتو بعناية ، فميما قال الرجل من كممات فسوف تجد في النيايو
 من ُيَحرِّفيا ، و سمم لي ع الفمول.

  ُِتَب ليم و يعودون و يبقى اإلعالم الرسمي عمى حالو ، غير قابل لمتغيير ، حفنة من الموظفين يقرءون ما ك
 إلى بيوتيم يحممون الجرنال و البطيخة.

  األخ العزيز المستشار القانوني لإلخوان ، أرجو أن ترحمنا من ظيورك عمي جميع القنوات األرضية و
 الفضائية آناء الميل و أطراف النيار ، ماذا كنَت فاعال لو كنَت مستشارا إعالميا ، خف شوية يا بركة.

 بقى في إيران خمس ساعات ، كتييير يا راجل.الرئيس مرسي ي 

  فتوى بأن اإلقتراض من صندوق النقد الدولي حالل ، الحمُد هلل أنا حاطط فموسي في صندوق بنك مصر
 الدولي.

  ال يزال إبراىيم عيسى يسبح ضد التيار و ال يرى بارقة نور في أي شيء ، ُأقَِّدُرَك كثيرا و لكن أرجو أن ال
 التيار أصبحت ىواية. تكون السباحة ضد

 .عظيمة يا مصر و ميما حدث سوف تبقي عظيمة ، ىكذا يقول التاريخ 
  , صفحة من غير عنوان" أنشأتيا منذ سنوات طوال و أصبحت منذ والدتيا عالمة مميزة في سماء البشير"

ييا ، و ىا أنا بعدت عنيا لسنوات طوال ولكنيا أبت إالَّ أن تظل تحمق بفضل إخوة كرام تناوبوا الكتابة ف
 أحاول العودة و أرجو أن يكون العود أحمد.

  إلي رئيس التحرير :  رغم اإلختالف الفكري و العقائدي و السياسي و المذىبي و الرياضي و األدبي , و
الذي يبدو جميا في حواراتنا ، إال أننا نتفق عمى أن رأينا صواب ال يحتمل الخطأ و رأي غيرنا خطأ ال يحتمل 

، و األىم أننا نتفق عمى حب مصر .  أشكرك عمى حرصك و رعايتك ليذه الصفحة ، كل ىذه  الصواب
 السنين.
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  خٍف ٔبطش / َ  ئػذاد                                                                     إٌّٛػبد طفؾخ 

 اٌمشع

 
 انٓأٚت حافت انٗ انًصش٘ االقتصاد ٔصٕل فٙ انحشة سادتُاإب ساًُْا يا بشكم كهُا
 انٕصساء سئٛس قال كًا ٔ انذٔنٙ انُقذ صُذٔق يٍ قتشاضاإل اال يُٓا يُجٙ ال انتٙ

 عهٗ انقذسة ٔا انقشض ْزا حالل أ ياَٛتشح   عٍ بعٛذا ٔ يُّ البذ شش ْٕ قُذٚم ْشاو
 اٌ نًصش البذ ٔ كاٌ ٌ,إ اْى ٔ اكبش تحذ اياو انًصش٘ انًجتًع َحٍ َجذَا عُّ االستغُاء
 ٔ ٔضٕح ٔ بشفافٛت انشعب يع انتعايم ختصاصاإل ٔ انعهى ْمأ عهٗ تًُٗأف تقتشض

 نتقهٛم انالصيت انتذابٛش اتخار عهٗ فشادأك يساعذتُا ٔ انقشض نٓزا انسهبٛت انجٕاَب بشاصإ
 ) َاصش خهف (    انٕطُٙ ٔ انشخصٙ انًستٕٖ عهٗ يًكٍ حذ دَٗأ انٗ ضشاساأل ْزِ
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Dr.GAMAL HEMDAN  and his book" Personality of Egypt" 

Birth :Hamdan was born in the Qalyubia Governorate on February 2, 1928. His father, a teacher of Arabic language, 

had been discharged from Al Azhar educational institution on charges of participating in demonstrations in 

the Egyptian Revolution of 1919.                                                                                                                                         

Education: At the age of eight, he joined the primary school. He then moved to the prestigious Tawfiqiyya secondary 

school, which had a nationwide fame for its high educational standard and sports facilities. There, he became aware of 

his love and innate talent for geography.Having completed his secondary education in 1944, with distinction, ranking 

sixth on the list of graduates nationwide, he joined the Department of Geography at the Cairo University. Faculty of 

Arts.At the age of twenty, he obtained his B.A. with Distinction.He was soon appointed a staff member at Faculty of 

Arts, where he was granted a scholarship at the University of Reading, UK to obtain his M.A. and Ph.D. degrees. There, 

he was a student of the eminent English geographer, professor Austen Miller.                                                         

CareerHemdan’s M.A. thesis entitled "Population of the Nile Mid Delta: Past and Present" was highly commended by 

his professor. He believed that the thesis was eligible for a Ph.D. In 1951, Hemdan returned to Egypt to collect 

his scientific data.In 1953, he obtained his Ph.D. Honours, Grade I. Back in Cairo, he was appointed a teacher at the 

Department of Geography, Faculty of Arts, Cairo University., Hemdan found out he was unable to cope with some 

negative social aspects affecting his academic career, and he decided to withdraw in silence from the hustle and bustle of 

public life and abandon his academic career. Although Hemdan lived, physically, in voluntary almost hermit-like 

seclusion, yet he was most productive as a thinker and scholar. Apparently, this self-imposed positive solitude provided 

for him the right atmosphere for unceasing, uninterrupted and free meditation, researchand innovation.The works 

produced during his solitude vividly show his exceptional talent, not only as a geographer but also as a social scientist. 

To Hemdan, geography was a tool to induce and take inspiration from the spirit of place to reach an accurate scientific 

definition of its characteristic. He thought of geography both as a science, art and philosophy, and advocated what he 

called "Living Geography" i.e. everyday geography. If adequately defined, the pattern, nature, conditions and laws 

relating to life in that place will be thoroughly identified.Hemdan's natural talent for painting and calligraphy and his 

liking for music and singing were instrumental to his exceptional excellence in geography
]
                                                                                                              

Main Prizes and Merit awards :Dr. Gamal Hemdan won several scientific prizes and merit awards including:State 

Incentive Prize for Arts and Letters, 1959. State Merit Prize for Social Science, 1986. Scientific Criticism Award, by the 

State of Kuwait, 1986. Order of Merit of the First Class for Science and Arts, 1988. In line with his full dedication to 

science and his almost ascetic attitude to formalities, he refused to break up with his self-imposed solitude. Apart from 

the first prize awarded to him in 1959, he refused to receive any of the other prizes.Hemdan died on April 17, 1993. His 

works had a far-reaching impact on the entire field of social sciences that was almost tantamount to a revolution in 

geography
]
With his unique literary style, Dr. Hemdan turned the science of geography into a universal, encyclopedic 

social science. Taking geography as an access road to other branches, he skilfully used this multi-disciplinary approach 

to study Egypt’s location, history, culture and future.                                                                                                               

Death :His body was found with its lower half burned, everyone thought that Dr.Hemdan died of his burns, but 

Dr.Yosef ElGendy "Giza health inspector" proved in his report that the deceased did not die from asphyxiation by gas, 

and the burns are not the cause of his death, because it did not reach the degree of causing death.Close people to 

Dr.Hemdan discovered the disappearance of some of the drafts of the books he was about to finish, and on top of it was 

topics about Judaism and Zionism, knowing that the fire that broke out in the apartment did not turn up books and 

papers D. Hamdan, which means the disappearance of the drafts by the active and until this moment no one knew the 

cause of death, nor where drafts of the books about the Jews.Everybody was surprised when the former intelligence 

chief "Amin Howeidi" said he knew about how Dr.Hemdan died, and he assured that he had the evidence that 

confirmed that DrHemdan was h\killed by the Mossad "Israeli Inteligence" 

Selected by ; Shereen. 
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