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 ... عيدا عن السياسية       :لمةالعددك
نحن نحتاج أن ن عد قميال عن أجواء السياسة 

... واختالفاتيا
 كى نستطيع  نحتاج الى لمسة من الروماسية والشاعرية

ان نعيش الحياة  
ففى كل  يت فى مصر اآلن نجد الخالفات  ين االسرة 

الواحدة والعائمة الواحدة  ل  ين الشعب المصرى كمو فاألخ 
  ل االب فى جانب واال ن او  فى جانب واالخت فى جانب

.. اال نة فى جانب
أننا نحتاج ان نعود الى الحب الذى يجمعنا وال يفرقنا وان 
نعمم انو ميما كانت ىناك اشياء تفرق  يننا فيناك اشياء 

.... ولكننا ال نراىا    اخرى تجمع  يننا
أخوتى وا نائى ىذه دعوة فى ىذا الص اح الجميل ان 

 منو فمعمو ىو  يخاطب كل منا االخر وان يحاول ان يقترب
عمى صواب وانت عمى خطأ واالختالف فى الرأى ال يفسد 

 :ادعوكم لتستمتعوا  كممات االمام الشافعى   ..لمود قضية
 

وطب نفسا اذا حكم القضاء        ما تشاء   نفعل  دع االيا
ا  قاء    الدني   فما لحوادث     الميالى    لحادثة  وال تجزع

اخوتى وا نائى ص اح الحب ص اح االمل 
وندعو جميعا ان يحمى اهلل مصرنا وان يولى عمييا من 

 يخاف اهلل فينا كى نطيع اهلل فيو 
 

  آمين آمين
 

  :إقرأ فى ىذا العدد 
                          ثؼ٤لاً ػٖ ا٤َُبٍخ :العدد كلمة * 

  2                                      صرئيس التحرير/بقلم 

أَُبد االهزٖبك٣خ ُلو٣ٚخ   :دفتر االحوال الشخصية *

3 ص                 إكرامى نجم/مهندس /إػلاك .....اُّٖٞ  

ث٤بٕ  (اُضالص٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ )ك٠ مًوٟ  :صورة الغالف* 

 4صابن البلد     / اعدادصالصخ ث٘ٞك ٓؼطِخاُضبُش ٖٓ ٤ُٞ٣ٞٝ
  االهلى واسوأ بداية فى افريقيا: ركن الرياضة *  

 5          ص                      كابتن كيمو        / إعداد 

           ّ٘طخ هٓٚبٕ ٝكٌو ٓقزِق :هٝعُٜخ ٗع *

 6 ص  للحالج               (اقتلونى)قصيدة : ركن األدب *

                           7ص بنت  النيل / إعدادرجيم التمرواللبن : لك يا سيدتى* 
االعمدة السبعةللشخصية المصرية                                       : قرأت لك  *

 8 ص                                   سامح جميل  /   بقلم

 8ص            سمر احمد تغلبى  /اعداد  :واحة االيمان * 
                                  مدينة دهب بسيناء : التى ال يعرفها المصريون مصر*  

 9ص                                كريم ابوالعزائم/ إعداد د
                              نكسة يونوالسكانية                    :الراى االخر 

 10ص                                 احمد سامح /   بقلم    
 10ص         نور فرحات  / المستشار :نافذة المعارضة  
اُ٘بٕو٣خ ٝكٝهٛب ك٠ رأ٤ٌٍ اُغٔبػخ   :للمناقشةقضية *

                11صحسم زايد                         /       بقلماالٍال٤ٓخ
ابناء للتصدير        :ركن المصريين بالخارج  *

   12ص محمد نجيب                                      /بقلم 

                                    المفتربون بالوالدة  :صفحة من غيرعنوان*
 13صحنان بديع                             / الشاعرة\/بقلم

 14       ص    عباس الغقاد فىذكرى رحيله  :مختارات *

 ضحكات لها معنى                             :صفحة المنوعات*

 15ص                                  عالء بيومى/اختيار د

AL BASHIR MAGAZINE                            16ص
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 ى٣ل اُوٓب٢ٗ. ك..... أَُبد االهزٖبك٣خ ُلو٣ٚخ اُّٖٞ            :اُْق٤ٖخ األؽٞاٍ ككزو

َّْ اٌصَٛ الرصادٞ ، ٠ٚمَٛ ِماَ ِغرحعشاخ اٌرج١ًّ ، ٠ٚؼطٟ جٙاص اٌٙعُ ساحح ذاِح، ٠ٚر١ح ٌٍجغُ اٌفشصح  ٠شٜ داف١ذ عرشٜ أ

ُ ٔفغٗ تٕفغٗ ِِّ  .١ٌرخٍص ِٓ اٌغَّٛ ٚاٌفعالخ اٌّرشاوّح، ٠ٚش

 :ٚف١ّا ٠ٍٟ ٔغرؼشض أُ٘ اٌغّاخ االلرصاد٠ح ٌفش٠عح اٌصَٛ

َّْ ٕ٘ان ػاللح غشد٠ح ت١ٓ شٙش اٌصَٛ اٌّثاٌغ ف١ٗ، ٚاٌّشء ٠ذ٘ش ِٓ ٘زا إٌُٙ االعرٙالوٟ :اُّٖٞ ٝاالٍزٜالى:  ٝالً   ِٓ اٌٛاظح أ

اٌزٞ ٠غرششٞ ٌذٜ إٌاط ػاِح فٟ ٘زا اٌشٙش، فاٌج١ّغ ٠شوط ٔحٛ دائشج االعرٙالن ٚاالعرؼذاد ٌالعرٙالن فٟ سِعاْ، ٠ثذأ 

ِثىشاً ِصحٛتاً تآٌح س١٘ثح ِٓ اٌذػا٠ح ٚاإلػالٔاخ اٌرٟ ذحاصش األعشج فٟ وً ٚلد ِٚٓ خالي أوثش ِٓ ٚع١ٍح، ٚتاٌراٌٟ ٠ىْٛ 

اٌّشء ١ِٙؤ ٌٍٛلٛع فٟ دائشج االعرٙالن اٌش١٘ثح، اٌضٚجح ذعغػ تاذجاٖ ششاء اٌّض٠ذ، ٚاألٚالد ٠ٍُحْٛ فٟ ِطاٌثُٙ االعرٙالو١ح، 

َّْ ٕ٘ان ذثز٠شاً ٚاعشافاً اٌٝ حذ اٌغفٗ، فاٌى١ّاخ اٌرٟ ٠رُ ششاإ٘ا .  ٚاٌّشء ٔفغٗ ٌذ٠ٗ حاٌح شش٘ح ٌششاء أٞ شٟء لاتً ٌالعرٙالن ا

. فٟ األ٠اَ اٌؼاد٠ح، ٠رُ ذجاٚص٘ا اٌٝ أظؼاف األظؼاف فٟ شٙش سِعاْ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٗ ال ٠حرٛٞ اال ٚجثر١ٓ فمػ

.  ِٓ اإلٔفاق ِا افرشض ػٍٝ عث١ً اٌىفاسج ٌّٓ ٌُ ٠مذس ػٍٝ اٌصَٛ، ِٕٚٙا صواج اٌفطش:اُّٖٞ ٝاإلٗلبم: صب٤ٗبً 

َّْ اإلٔفاق  َّْ ِٓ ِؼأٟ اٌصَٛ أٔٗ اِغان ػٓ شٙٛج اٌثطٓ، ٚتاٌّؼٕٝ االلرصادٞ ٘ٛ ذخف١ط ٌإلٔفاق، أٚ ذشش١ذ ٌإلٔفاق، ثُ ا ا

اٌثزخٟ فٟ سِعاْ أِش ال ٠ّىٓ أْ ٠رغك ِغ ٚظؼ١ح ِجرّؼاذٕا اإلعال١ِح اٌرٟ فٟ أغٍثٙا ِجرّؼاخ ٔا١ِح ذرطٍة اٌّحافظح ػٍٝ 

وً جٙذ ٚوً اِىا١ٔح ِٓ اٌٙذس ٚاٌع١اع ٌٍّٛاسد االعرٙالو١ح، ِٚا ٔصٕؼٗ فٟ سِعاْ ٘ٛ ٘ذٌس إلِىأاخ ِاد٠ح ّٔرٍىٙا فٟ غ١ش 

اْ شٙش اٌصَٛ فشصح ٚال شه  .ِٛظؼٙا، ٚ٘ذٌس ٌم١ُ عا١ِح غاٌثٕا اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ تاٌرّغه تٙا، ٚ٘ذٌس ٌغٍٛن ل٠ُٛ ٘ٛ اٌمٕاػح

٠رؼٍُ ف١ٙا أفشاد أِرٕا ػادج الرصاد٠ح ح١ّذج ٟ٘ ذشش١ذ اإلٔفاق، ١ٌىْٛ شٙش اٌصَٛ فشصح دٚس٠ح ٌٍرؼشف ػٍٝ لائّح إٌفماخ 

اٌٛاجثح، ٚفشصح ٌرشذ١ة عٍُّ األ٠ٌٛٚاخ، ٚفشصح ٌٍرؼشف ػٍٝ ِغرٜٛ اٌفائط اٌّّىٓ اٌزٞ ٠ٕثغٟ ذٛج١ٙٗ اٌٝ أغشاض 

َّْ شٙش اٌصَٛ فشصح ٌرحم١ك ٘زا اٌرشش١ذ، ٌٚرٛع١غ ٚػاء اٌفائط اٌّّىٓ، ٌٚىٓ شش٠طح أْ ٠شذثػ تماػذج ال  .اعرثّاس٠ح وّا ا

ُٚوٍُْٛا ): اعشاف ٚال ذثز٠ش، ٚال شه أٔٙا ٟ٘ ١ِذاْ اٌرشش١ذ، ػٍٝ اٌّغرٜٛ اٌفشدٞ ٚاٌّغرٜٛ اٌؼاَ، أطاللاً ِٓ لٌٛٗ عثحأٗ

الَو ذُْغشِرفُٛاْ  َٚو تُْٛا  اْششَو ". عشٌف ِٚخ١ٍح: وً ٚاششْب ٚاٌثْظ ِا أخطؤذه خصٍراْ: "، ِٚٓ لٌٛٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ(31:األػشاف )(َٚو

َّْ ٘زٖ اٌخصائص االلرصاد٠ح ٟ٘ خصائص وإِح فٟ جٛ٘ش اٌصَٛ، تاػرثاسٖ ِشذثطاً تمٜٛ الرصاد٠ح : ٗزبئظ ٝر٤ٕٞبد: صبُضبً  ا

االعرٙالن ٚاإلٔفاق ٚاألِٛاي ٚدسجح اٌحاجح ٚدسجح اإلشثاع، ٚأْ ذحش٠ه ٘زٖ اٌخصائص ٚذٕش١ػ  فاػ١ٍرٙا ٘ٛ ِّٙح اٌثشش : ِثً

فٟ األِح اٌصائّح، ػٍٝ ِغرٜٛ األفشاد ظثطاً العرٙالوُٙ، ٚذم٠ّٛاً ٌغٍٛوُٙ االلرصادٞ، ٚػٍٝ ِغرٜٛ اٌّئعغاخ ذٛف١شاً ٌٍٕظُ 

. اٌىف١ٍح تحغٓ ذج١ّغ ٚذٛج١ٗ أِٛاي اٌىفاسج ٚأِٛاي اٌضواج ٚاٌصذلح، ٚحغٓ ذٛظ١ف لٛذٙا االلرصاد٠ح

َّْ فٟ شٙش اٌصَٛ فشصح ٌٍمادس٠ٓ العرجالء ِشاػش اٌّحراج١ٓ، ٌٚىٓ ٘زا ِشذثػ تؼذج ػٛاًِ، ِٕٙا أْ ٠ُحذز اٌصَٛ أثشٖ فٟ : ا

ٔفٛط اٌمادس٠ٓ اصاء اٌّحراج١ٓ، ِٕٚٙا ذٛافش اٌحظ اٌذ٠ٕٟ اٌزٞ ٠ىفً اٌرمذ٠ش إٌّاعة ٌعشٚسج تزي اٌىفاسج ٚأ١ّ٘ح اخشاج صواج 

. اٌفطش، ِٕٚٙا حغٓ ذٛج١ٗ ٘زٖ األِٛاي

َّْ خطح ٌّٛاجٙح اٌششا٘ح االعرٙالو١ح أصثحد ِطٍٛتح فٟ سِعاْ ٚغ١ش سِعاْ، اْ ٘زٖ اٌحاٌح ِٓ ششا٘ح االعرٙالن اٌّرٕا١ِح  ا

ف١ٕا، دالٌح ػٍٝ اٌّذٜ اٌٙائً ِٓ اٌرخٍف اٌغٍٛوٟ اٌزٞ ذؼ١شٗ ِجرّؼاذٕا اإلعال١ِح، ٚاٌّرؤًِ ٌصٕاد٠ك ٚأو١اط اٌمّاِح ٠شٜ إٔٔا فٟ 

. حاجح اٌٝ اػادج إٌظش فٟ ل١ّٕا االعرٙالو١ح تاذجاٖ ذؼذ٠ٍٙا ٌرصثح ل١ّاً أراج١ح أٚ ل١ّاً اعرٙالو١ح سش١ذج

د إِٕٔا اٌٛغٕٟ، فًٙ ٠ىْٛ شٙش سِعاْ فشصح  ارْ؛ االعرٙالن ٚاإلٔفاق ٌّٙا أتؼاد خط١شج وث١شج ذٙذِّد ح١اذٕا االلرصاد٠ح، ٚذٙذِّ

                اكرامى نجم/ اعداد م            !ِٚجاالً الِرالن اسادج اٌرصذٞ ٌحاٌح االعرٙالن اٌشش٘ح، ٚأعا١ٌة اإلٔفاق اٌثزخ١ح؟
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 :صالصخ ث٘ٞك ٓؼطِخث٤بٕ اُضبُش ٖٓ ٤ُٞ٣ٞ  ٝ  (اُضالص٤ٖ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ )ك٠ مًوٟ صورة الغالف 

                 ا٤ُٔضبم االػال٢ٓ ٝكٓظ اُْجبة ُٝغ٘خ أُٖبُؾخ                              

 

 إلػالٕ فبهٛخ اُطو٣ن، ، ٝاُز٢ ؽلكد ٓالٓؼ ٓوؽِخ ٓب ثؼل ػيٍ اُوئ٤ٌ األٍجن ٓؾٔل ٓو٢ٍ أُ٘ز٢ٔ ُغٔبػخ ُضخ  ٣بّ ه٤ِِخ ٝرؾَ اُنًوٟ اُضب

  ّٝبهى ك٤ٜب ٝى٣و اُلكبع ٝهئ٤ٌ االهًبٕ ٤ّٝـ ٝعٔؼذ ػْوح ث٘ٞك ٛٔٞؽبد. ٤ٗٞ٣ٞ اُؾبّلح ػ٠ِ ؽ30ٌٚٔاإلفٞإ ا٤َُِٖٔٔ إصو اؽزغبعبد 

 ...                                                                                                                                                     االىٛو ٝاُجبثب رٞاٙوًٝ ٝاُجواكػ٠ ٝىػ٤ْ ؽوًخ رٔوك ٝهئ٤ٌ ؽية اُ٘ٞه اَُِل٠

 ثوئبٍخ اُلثِٞٓب٢ٍ أُٖو١ ػٔوٝ 2013رٌِْذ ُغ٘خ اُق٤َٖٔ ٤ُٖبؿخ اُلٍزٞه اُغل٣ل ٣ّٞ  ٍٝ ٍجزٔجو  رؼط٤َ اُؼَٔ ثبُلٍزٞه ثٌَْ ٓؤهذ- 1

                                                                   .2014 ٣٘ب٣و 15 ٠ٍٞٓ14ٝ، ٤ُزْ كػٞح أُٞا٤ٖ٘ٛ إ٠ُ االٍزلزبء ػ٠ِ اُلٍزٞه اُغل٣ل ٢ٓٞ٣ 

  ٣بّ ػ٠ِ ر٤ُٞٚ هئبٍخ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ 5ػوت  .٣ؤك١ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِـب ا٤ٔ٤ُـٖ  ٓبّ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُِٔؾٌٔخ ًوئ٤ٌ ُِجالك  -2

                                                                                                                                                                                         .2013 ٤ُٞ٣ٞ 4 ك٠اُؼ٤ِب فِلب َُِٔزْبه اُجؾ٤و١،  كٟ أَُزْبه ػل٢ُ ٖٓ٘ٞه ا٤ٔ٤ُٖ اُلٍزٞه٣خ  ٓبّ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ ُِٔؾٌٔخ هئ٤َب ٓؤهزب

 هواها ثوبٕٗٞ ثٔٞعت 96 ٕله ػل٢ُ ٖٓ٘ٞه ٗؾٞ  .ُوئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب ٍِطخ إٕلاه إػالٗبد كٍزٞه٣خ فالٍ أُوؽِخ االٗزوب٤ُخ- 3

                                         . ٝاُلٍزٞه اُغل٣ل، ٝاُِن٣ٖ ٓ٘ؾبٙ ٍِطخ اُزْو٣غ ؽز٠ اٗزقبة اُجؤُب2013ٕ ٤ُٞ٣ٞ 8اإلػالٕ اُلٍزٞه١ اُٖبكه ٣ّٞ 

 ػ٠ِ  ٕ ٣ز٠ُٞ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب إكاهح ّؤٕٝ اُجالك فالٍ أُوؽِخ االٗزوب٤ُخ ُؾ٤ٖ اٗزقبة هئ٤ٌ إعواء اٗزقبثبد هئب٤ٍخ ٓجٌوح -4

                                          ّٜوا ؽز٠ ر٠ُٞ ػجل اُلزبػ ا٢َ٤َُ هئبٍخ ٖٓو11ظَ أَُزْبه ػل٢ُ ٖٓ٘ٞه هئ٤َب ٓؤهزب ُِجالك ؽٞا٢ُ  عل٣ل

  ٕله اُوئ٤ٌ اَُبثن أَُزْبه ػل٢ُ ٖٓ٘ٞه هواها ثز٤ٌِق االهزٖبك١ 2013ك٢ ٤ُٞ٣ٞ  ر٤ٌَْ ؽٌٞٓخ ًلبءاد ٤٘ٛٝخ رزٔزغ ثغ٤ٔغ اُٖالؽ٤بد- 5

-                                                                      ..إٍال٤ٕٓٞ  ٝى٣وا ٤ٌُ ٖٓ ث35ْٜ٘٤ا٤ُِجوا٢ُ ؽبىّ اُججال١ٝ ثوئبٍخ ؽٌٞٓخ اٗزوب٤ُخ، ٙٔذ 

ُْ رٌَْ ُغ٘خ ُٔواعؼخ   أُوزوؽخ ػ٠ِ اُلٍزٞه اُن١ رْ رؼط٤ِٚ ٓؤهزبر٤ٌَْ ُغ٘خ رْٚ ًبكخ األ٤ٛبف ٝاُقجواد ُٔواعؼخ اُزؼل٣الد اُلٍزٞه٣خ- 6

                                                                                اُزؼل٣الد اُلٍزٞه٣خ، ٝٝٙؼذ ُغ٘خ اُق٤َٖٔ كٍزٞها عل٣لا ثلال ٖٓ رؼل٣َ أُؼطَ، 

رؼل  ٝاُجلء ك٢ إعواءاد اإلػلاك ُالٗزقبثبد اُجؤُب٤ٗخٓ٘بّلح أُؾٌٔخ اُلٍزٞه٣خ اُؼ٤ِب َُوػخ إهواه ْٓوٝع هبٕٗٞ اٗزقبثبد ٓغٌِ اُ٘ٞاة  -7  

                                                , 2015 ٝرْ اٗزقبة ٓغٌِ اُ٘ٞاة ك٠ٛنٙ األًضو ٕؼٞثخ اُز٢ ٝاعٜذ فبهٛخ اُطو٣ن ٓ٘ن  ٕ رْ اإلػالٕ ػٜ٘ب

                                                                                                                                                                    ارقبم اإلعواءاد اُز٘ل٤ن٣خ ُز٤ٌٖٔ ٝكٓظ اُْجبة ك٠ ٓؤٍَبد اُلُٝخٝ . ٝٙغ ٤ٓضبم ّوف إػال٢ٓ ٣ٌلَ ؽو٣خ اإلػالّ   :ث٘ــــٞك ٓؼطِـــخصالس 

اثٖ اُجِل/ اػلاك                                                                                             ر٤ٌَْ ُغ٘خ ػ٤ِب ُِٖٔبُؾخ ا٤ُ٘ٛٞخٝ، .  
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          ّ٘طخ هٓٚبٕ ٝكٌو ٓقزِق :ٝعُٜخ ٗظو

َٛ الثلا٣خ  ٢٘ٛء ًَ ٖٓ هو  ٛنا اُجٍٞذ ٝ ٣ٚب ٖٓ ُْ ٣وو ٙ ٖٓ ا

ء ثٔ٘بٍجخ ؽٍِٞ ّٜو هٓٚبٕ اٌُو٣ْ الٕلهبء ٝاُيّالؽجبة ٝاالٝا

 ٓب ػٖ ّ٘طخ هٓٚبٕ اُز٢  ػٔبٍالٝروجَ هللا ٓ٘ب ٌْٝٓ٘ ٕبُؼ ا

إجؾذ ػبكح ٣زولّ ثٜب أُؾ٤َٖ٘ ٝاُوبكه٣ٖ ٝاُؾٔل هلل  ؽَت ٗل٢َ 

ؽظذ  ٕ ال ْٜٓ٘ ٖٓ اَٛ اُوو٣خ  ٝ اُؾ٢ ا٠ُ م٣ْٜٝ ٖٓ أُؾزبع٤ٖ

ػْواد اُْٜ٘ رٜ٘بٍ ػ٠ِ ٛؤالء أُؾزبع٤ٖ ُلهعخ إ أُؾزبط هل 

٣غل ث٤ٖ ٣ل٣ٚ ػْواد ا٤ٌُِٞاد ٖٓ اُِؾْ اٝ ػْواد ٖٓ ىعبعبد 

اُـ ..اُي٣ذ ٝػِت أَُٖ ٝاُِٖٖخ ٤ًِٝٞاد اُجِؼ ٝاُلٍٞ ٝاُؼلً 

 ٓٔب رؾز٣ٞخ اُْ٘طخ ٝهل رلَل ٓ٘ٚ اٝ ٣زٌلً ػ٤ِٜب اَُ٘ٔ ٝاُؾْواد

ء أُؾزبع٤ٖ ٖٓ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء م١ٝ الؽظذ  ٣ٚب إ ٓؼظْ ٛؤالٝ

ًوُٝ ٓٔزلح ٝاعَبّ ٌٓزظخ ٝك٢ ؽبُخ ًََ ٓب ثؼلٙ ًََ ٝاما 

ٝالؽظذ ا٣ٚب  ٗ٘ب َٗبػل  ٍأُذ ُٔبما ٛنا ٌٛنا ٣وُٕٞٞ إِٚ ؿِجبٕ

اٌَُ عبٌُ ٓ٘زظو -ػ٠ِ رلو٣ـ ٝى٣بكح اُلوو ك٢ هواٗب ٝ ؽ٤بئ٘ب 

 ٤ٌُ ٛ٘بى رل٤ٌو آفو ٓقزِق ؟؟؟ٓبما ُٞ كٌو اُجؼ٘ ٓ٘ب إ  ؽَبٕالا

٣ٌٕٞ اؽَبٗٚ ٝاٗلبهٚ ثٌَْ ٓقزِق ٝفٖٔ عيء ٖٓ ه٤ٔخ ٓب ٣لكؼٚ 

ك٢ رٌِلخ اُْٜ٘ ثإٔ ٣ٖ٘غ ٖٓ ٛنا أُؾزبط هعَ اٝ ٤ٍلح هبكهح ػ٠ِ 

ٓبما ُٞ هوهد اؽٚبه فٌٔ ثطبه٣بد . اٌَُت كٕٝ اُزٍَٞ ٝاُْؾبرخ

ٓبما   اهاٗت ٝ ػط٤زٜب ٤َُلح كو٤وح ٝافند ٜٓ٘ب ٝػل ثزلول ْٓوٝػٜب

ٝى ال ًزٌٞد ٖٓ اُلواؿ اٝ اُجٜ اٝ ا100 اٝ 50ُٞ هوهد إ رْزو١ 

ٝاػط٤زْٜ ٤َُلح ُزوث٤زْٜ ُؾَبثٜب اُقبٓ ػ٠ِ ٍطؼ ث٤زٜب اٝ 

ٓبما ُٞ ٍبػلد ّبة ك٢ اُو٤بّ ثٖ٘بػخ اُطو٢ّ أُقَِ    ؽغورٜب

ٓبما ُٞ ّقٔ   ثٌَْ ٕؾ٢ ٝػ٢ِٔ ٝاُو٤بّ ثزٞى٣ؼٚ ػ٠ِ أُؾالد

اٝ ٓغٔٞػخ ٍبػلد ّبة ػ٠ِ اهز٘بء روٌٍَٝ ث٤َٜ ُِ٘وَ كافَ 

ٓبما ُٞ ٍبػلد ٤ٍلح ث٤ٌٔ٘خ ُلَٖ ْٓزوبد    اُوو٣خ اٝ ؽز٠ رًٞزٞى

ٓبما ُٞ اؽٚود ػ٠ِ ؽَبثي ٤ٍلح رغ٤ل اُق٤بٛخ   اُِجٖ ك٢ اُوو٣خ

 ٤ٍلاد كٖ اُق٤بٛخ ٝاُزطو٣ي صْ هبّ  فو٣ٖ ثْواء 10ٝهبٓذ ثزؼ٤ِْ 

رؾ٠ٖ ٝال ال  ٤ّبء ٣زياؽْ ثٜب كٌو١   ٤ٌٓ٘خ ف٤بٛخ ُٜٖ ُِؼ٤ِ ٜٓ٘ب

رؼل اكَٚ ثٌض٤و ٖٓ هبػلح اُلوو اُز٢ ٖٗ٘ؼٜب ٝٗؾَت اٗ٘ب ٗؾَٖ 

ٖٗبه١ اُن١ ار٠ ا٠ُ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ال٣ٝؾٚو٢ٗ ٛ٘ب ا  ٕ٘ؼب

ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣َأُٚ ٌُٖٝ اُوٍٍٞ ٍبُٚ ػٔب ك٢ ث٤زٚ ٖٓ ا٤ّبء صْ هبّ 

ثج٤ؼٜب ِٝٛت ٓ٘ٚ إ ٣٘لن عيء ػ٠ِ اَٛ ث٤زٚ  ٓب اُجبه٢ كقٖٖٚ 

ٝهبٍ ُٚ هُٞزٚ أُْٜٞهٙ  مٛت " هلّٝ"٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُْواء 

كبؽزطت ٝال اهاى فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ثؼلٛب هعغ ٝهل  ٕبة ٖٓ 

 أٌَُت ٓب ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ اُؼ٤ِ اٌُو٣ْ

رغؼِ٘ب ٖٓ ٓ٘بػ٤ٖ اُق٤و ٝ ػط٘ب اُؾٌٔخ اُز٢ ثٜب ٜٗزل١ ا٠ُ ال اُِْٜ 

   ع٘زي

                                                   

   األ٠ِٛ ٣ؾون  ٍٞ  ثلا٣خ :  هًٖ اُو٣بٙخ

 ك٠ كٝهٟ  ثطبٍ  كو٣و٤ب          

 
، اُٚٞء ػ٠ِ رواعغ "ك٤لب" ُو٠ اإلرؾبك اُل٠ُٝ ٌُوح اُولّ 

ٗزبئظ اُ٘بكٟ اال٠ِٛ ك٠ كٝه أُغٔٞػبد ثَٔبثوخ كٝهٟ 

 ثطبٍ  كو٣و٤ب، ثؼلٓب رنٝم ٓواهح اُٜي٣ٔخ  ٓبّ كو٣و٢ 

. ى٣ٌَٞ ٣ٞٗب٣زل اُيآج٢ ٝ ٤ٍي اإل٣لٞاه١ ػ٠ِ اُزور٤ت

ٝمًو أُٞهغ اُو٠ٍٔ ُإلرؾبك اُل٠ُٝ،  ٕ اُ٘بكٟ األ٠ِٛ 

ٕبؽت اُوهْ اُو٤ب٢ٍ ك٠ ػلك ٓواد اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ُوت 

  ُوبة، ؽون  ٍٞ  إٗطالهخ ُٚ 8كٝهٟ  ثطبٍ  كو٣و٤ب ثو٤ٕل 

 ػ٘لٓب فَو ٓجبهار٤ٚ 2002ك٢ كٝه أُغٔٞػبد ٓ٘ن ػبّ 

األ٤٤ُٖٝ  ٓبّ عبٕ كاهى اَُ٘ـب٠ُ ٝاُوعبء اُج٤ٚب١ٝ 

. أُـوث٠، ٝ ٠ٜٗ اُلٝه األٍٝ مُي اُؼبّ ك٢ أُوًي األف٤و

األػزناه اُنٟ رولّ ثٚ ّو٣ق إًوا٠ٓ، " ك٤لب"ٝر٘بٍٝ 

ؽبهً اُ٘بكٟ اال٠ِٛ، ُغٔب٤ٛو اُوِؼخ اُؾٔواء، ثؼلٓب 

رَجت ك٠ ٛي٣ٔخ كو٣وٚ  ٓبّ  ٤ٍي اإل٣لٞاه١ ثٜلك٤ٖ ٓوبثَ 

ثوط "ٛلف ٝاؽل، ك٠ أُجبهاح اُز٠ عٔؼزٜٔب ثِٔؼت 

اُضالصبء أُب٠ٙ، ٖٙٔ ٓ٘بكَبد اُغُٞخ اُضب٤ٗخ " اُؼوة

 ػزنه ٖٓ  ٖٗبه األ٢ِٛ، ""ثبُٔغٔٞػخ األ٠ُٝ، ؽ٤ش هبٍ، 

ُٖ  ؽبٍٝ اُزٜوة ٝاُزَٖ٘ ٖٓ َٓؤ٤ُٝز٢،  هّله ٓلٟ ؽيٕ 

 ٖٗبه اُلو٣ن، ٌُٖ األَٓ ال ٣ياٍ هبئٔبً ك٢ ثِٞؽ ٖٗق 

 ."اُٜ٘بئ٢
كيمو " إعداد كا تن 
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  ....لمحالج"   إقتموني"           قصيدة    :ركن األدب

 
ُّ فٜ  قريٜ  دٞاذٜ             ٙ ُثقاخ   ٝا    ٙقريُ٘ إ     إ

     
ي      دٞاذٜٗ    ى ف   دٞاذٚ   فٜ ٍَاذٜ     ٗ    ممات
    
ٍَْذ٘  أّا     ْنُشٍاخِ    أَجّوِ    ٍِِ            راذٜ  ػْذٛ  ََ  اى
    
  اىلٞياخِ      قثٞخِ  ٍِ             صفاذٜ   فٜ ٗتقائٜ   
  
  اىثاىٞاخِ  فٜ اىشّسً٘             سيَد سٗدٜ دٞاذٜ   
 

  اىفاّٞاخِ      تؼظاٍٜ              ادشقّٜ٘  ٗ فاقريّٜ٘    
 

شٗا    ثٌ     ٍُ    اىذاسساخِ  فٜ اىقث٘س              تشفاذٜ     
 

  جاسٝاخِ      ٗس٘ااٍر                ساقٞاخِ   ج٘اسٍر    ٍِ    
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.. ريجيم التمر والم ن                 :ُي ٣ب ٤ٍلر٢ 
   الك من مخاطرهي شروطو وخدي عميو ونفذيتعرف

 
التمر والم ن من األنظمة الغذائية التى يت عيا ال عض وتساعد  الفعل فى إنقاص الوزن سريعا، رغم أن التمر يمعب دورا فى 

زيادة الوزن و التالى وصفو ضمن ريجيم إلنقاص الوزن أمر جديد، والتمر ميم لغنى عناصره التى تمد الجسم  الطاقة 
ريجيم التمر والم ن وأوضح الدكتور أحمد صدقى . والشعور  الش ع، لذا يعت ره الكثيرون ريجيما ال يعتمد عمى الجوع والعذاب

أن ىذا النوع من الريجيم يمد الجسم  عناصر التمر المفيدة، وسعراتو الحرارية العالية، لذا ال يؤثر - استشارى التغذية - 
وأشار الدكتور أحمد .  شدة عمى طاقة الجسم، كما يعد الم ن من المصادر األساسية لمكالسيوم، والكثير من الفيتامينات

 تمرات وكوب من الم ن، وكذلك وج ة العشاء، وفى الغذاء يكتفى ال عض 7صدقى إلى أن ىذا النظام يشمل فى وج ة اإلفطار 
أيضا  التمر والم ن أو الز ادى ولكن ىذا غير مستحب ألن اعتياد الجسم عمى نوع واحد من الطعام خالل اليوم أو فى فترة 

مشكالت ريجيم التمر والم ن وطرق تعويض الفاقد وأكد استشارى التغذية ضرورة التوازن . معينة غير صحى عمى اإلطالق
فى ىذا الريجيم النافع، حتى ال ينقمب إلى الضد ويص ح ضارا، ألن االعتماد عمى التمر والم ن فقط طوال اليوم أو األس وع 

ونصح . ضار جدا لمجسم، حيث يس ب نقصا حادا فى عناصر دون غيرىا، كاألمالح والنشويات وال روتين عمى س يل المثال
 تمرات وكوب ل ن أو ز ادى، عمى أن يكون الغذاء متكامل العناصر من 7الدكتور أحمد صدقى  احتواء اإلفطار عمى 

نشويات و روتين وغيرىما كأن يكون مثال ر ع فرخة أو قطعة سمك مشوى أو لحمة مشوية، مع ط ق سمطة، ونصف رغيف 
 مدى أو رغيفين توست أسمر، وخضار سوتيو، ويجب تناول الفاكية  ين الوج ات  واقع ثمرة واحدة، وادخار واحدة لوج ة 

  )                                               ٓوٝح ٓؾٔٞك ؽ٤َٖ/افز٤به  .(العشاء مع قطعة ج ن، أو ز ادى خالى الدسم

  نت النيل / اعداد 
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   إتقوا هللا فى أطفالكم: واحة  االيمان

 هِزٜب ك٢ اُؼبّ أُب٢ٙ ٝ ًوهٛب

اروٞا هللا ك٢  ٛلبٌُْ ك٢ ٛنٙ اُٜ٘بهاد اُوٓٚب٤ٗخ اُط٣ِٞخ اُؾبهح 

ُٔبما رٖوٕٝ ػ٠ِ ٓبُْ ٣أٓوًْ ثٚ ٗج٤ٌْ؟ 

 

ُٞ ًبٕ اُّٖٞ ٣٘بٍت اُٖـبه ُوبٍ ٌُْ ٓوْٝٛ ثبُّٖٞ ًٔب هبٍ 

ٓوْٝٛ ثبُٖالح 

 

: ٓزؼِوبد

ٍٖ اُجِٞؽ اُن١ كوٗ ك٤ٚ اُّٖٞ هؿْ افزالكٚ ث٤ٖ كوك ٝآفو *

ٝكٕٝ ٛنا االًزٔبٍ كبُغَْ ... إال  ٗٚ ٍٖ اًزٔبٍ اُ٘ٚظ اُٜو٢ٗٞٓ

٣ؾزبط ٝهٞكاً َٓزٔواً ُِ٘ٔٞ 

اُوٍٞ  ٕ اُّٖٞ ثبًواً ٣غؼِٚ ٣ؼزبك ػ٤ِٚ ٓوكٝك *

كبُّٖٞ ػجبكح ٤ٌُٝ ػبكح 

ًَٝ ٓبك٤ٚ ْٓوخ ُْ ٣طِجٚ اُ٘ج٢ اٌُو٣ْ ٖٓٔ ُٖ ٣ٌَجٞا ك٤ٚ  عواً 

" اُّٖٞ ٝاُؾظ"

 ٓب اُٖالح كالْٓلخ ك٤ٜب  ٝالً صْ إٜٗب ػجبكح ٤ٓٞ٣خ ٓزٌوهح 

كبالػز٤بك ُٚ كٝه ك٢ اُزنًوح اُلائٔخ ثٜب ػ٘لٓب رٖجؼ كوٙبً 

 ٓب اُّٖٞ ٝاُؾظ كؼجبكاد ٤ٍٔٞٓخ ُنا الٌٓبٕ ك٤ٜب ُالػز٤بك 

اُؼجبكح ال٣غت  ٕ رزؾٍٞ إ٠ُ ػبكح 

اُزو٤ًي ٖٓ اٌُض٤و٣ٖ ػ٠ِ اُّٖٞ كٕٝ ثبه٢ اُؼجبكاد *

كزغل اُوعَ ال٢ِٖ٣ ًِٝٔبد اٌُلو ٝاُلؾِ ػ٠ِ َُبٗٚ ُـٞ ٓجبػ 

ٝٓغ مُي رغلٙ ٣َزٞهق ٛلالً ك٢ اُْبهع ٣أًَ ٤ّئبً ٤ُؼ٤ت ػ٤ِٚ 

... ػلّ ٤ٕبٓٚ

" ٝػ٠ِ األؿِت كٕٝ ٕالح"٣ٝزجب٠ٛ ث٤ٖبّ  ٛلبُٚ اُٖـبه 

... رِي ٓلبههخ ًجوٟ

ُلٟ هواءح اٌُض٤و ٖٓ اُنًو٣بد اُوٓٚب٤ٗخ اُطل٤ُٞخ ٌُِض٤و٣ٖ *

ٝٛٞ ... ٖٓٔ ْٛ ك٢ ٓوارت األرو٤بء  عل ػبٓالً ْٓزوًبً ث٤ٜ٘ب 

 رؼٔل رَو٣ت أُبء إ٠ُ عٞك٢ ٝهذ " "ًِٔب ػطْذ ً٘ذ  رٞٙأ"

.. ٝٓبّبثٜٜب" اُٞٙٞء 

ال  ػ٤ت ػ٠ِ األٛلبٍ ٛنا اَُِٞى اُن١ ُْ  ٓبهٍٚ ك٢ ٛلُٞز٢ 

: ٝثٜنا اُٖلك  هٍٞ... ٝٓب اػزولد ٣ٞٓبً  ٕ األؿِج٤خ رٔبهٍٚ

 ٤ٌُ األ٠ُٝ  ٕ ٗؼِّْ  ٛلبُ٘ب ٓواهجخ هللا رؼب٠ُ هجَ  ٕ ٗأٓوْٛ 

ثبُّٖٞ؟ 

 

 (ٍٞه٣خ ًبرجخ)   مر أحمد تغلبيس/بقلم
 ·  

 

 لس عة لمشخصية المصرية ا األعمدة :قرأت لك 

  ..ميالد حنا .د

األػٔلح اَُجؼخ ُِْق٤ٖخ أُٖو٣خ ػجبهح ػٖ  ػٔلح  ٝ 

االٗزٔبء اُلوػ٠ٗٞ : اٗزٔبءاد ربه٣ق٤خ  هثؼخ ٠ٛٝ

ٝا٤ُٞٗب٠ٗ اُوٝٓب٠ٗ ٝاُوجط٠ ٝاإلٍال٠ٓ، ٝصالصخ  ػٔلح 

اُٖٞٛ اُؼوث٠ ٝاُجؾو األث٤٘ أُزٍٜٞ : عـواك٤خ ٠ٛٝ

ٝ كو٣و٤ب، ٓغ ًَ ٛنٙ األػٔلح ؿ٤ود ٖٓو ُـزٜب 

ٝك٣بٗزٜب صالس ٓواد ػ٠ِ ػٌٌ ؽٚبهح هل٣ٔخ  فوٟ 

اُؼٔٞك . ٓضَ ا٤ُٖٖ ظِذ ثِـخ ٝك٣ٖ ٝاؽل آالف ا٤َُٖ٘

األٍٝ اُلوػ٠ٗٞ ُْ رَزطغ َٛٔٚ ػٖٞه اُوٜو اُز٠ 

ًبٗذ رطبهك ا٤ُٓٞٔبٝاد ٝر٤َٜٔب أَُبف٤ٜ؛ ألٕ ٛنا 

االٗزٔبء ٛٞ اٗزٔبء ألهلّ ؽٚبهح ٓلٝٗخ ك٠ اُزبه٣ـ، صْ 

٣أر٠ اُؼٔٞك ا٤ُٞٗب٠ٗ اُوٝٓب٠ٗ اُنٟ ًبٕ اَُجت ك٠ 

االٓزياط اُؾٚبهٟ ٝٗوَ اُؾٚبهح اُلوػ٤ٗٞخ ُِؼبُْ 

إما . ٣ٌٝل٠ مًو ٌٓزجخ اإلٌٍ٘له٣خ ُ٘ؼوف هٞح ٛنا اُزأص٤و

ًبٕ ٓب ٍجن هل روى ثٖٔبرٚ ػ٠ِ اُْق٤ٖخ أُٖو٣خ 

إال  ٕ اُؼٔٞك اُوجط٠ ٝأَُِْ ُْ ٣ؼل ٓب٤ٙبً ٝٓغوك 

ثٖٔخ ٌُٝ٘ٚ ؽبٙو كبػَ، كٖٔو هلٓذ ُِل٤ٗب ثبَُ٘جخ 

ُِؼٔٞك اُوجط٠ ك٠ اُْق٤ٖخ أُٖو٣خ هبٕٗٞ اإل٣ٔبٕ 

ا٤َُٔؾ٠ ٝاثزٌبه اُوٛج٘خ ٝٗٚبٍ ا٤ٌَُ٘خ، ٝعبء اُؼٔٞك 

اإلٍال٠ٓ اُنٟ ُْ ٣وْ ك٠ ٖٓو ثبُلّ ٝا٤َُق ٝعبء 

ارٖبالً ال اٗلٖبالً ٝثزواً ك٤ٌٖٔ  ٕ ٣نًوى األمإ ٝر٘ـ٤ٔٚ 

ثبُزوا٤ْٗ ٝاألُؾبٕ ا٤ٌَُ٘خ ك٠ هٞح رأص٤و اُٞعلإ اُل٠٘ 

ال ٣ٌٖٔ اُلَٖ ث٤ٖ األػٔلح اُغـواك٤خ . أُٖوٟ ػ٤ِٜٔب

 ٝ االٗزٔبءاد اُضالصخ؛ اُؼوث٠ ٝاألٍٝط٠ ٝاألكو٣و٠، 

ؽ٘ب ٛٞ ٓالم أَُزوجَ .ٝاألف٤و األكو٣و٠ ٣ؼزجوٙ ك

 ر٠٘ٔ  ٕ ٣لهً ٛنا اٌُزبة ك٠ أُوؽِخ اُضب٣ٞٗخ . ٝهجِزٚ

إما ً٘ب ٗو٣ل رو٤ٍـ أُٞاٛ٘خ اُؾوخ ك٠ ٝعلإ ٝػوٍٞ 

 ٤ٓالك ؽ٘ب. ًزبة األػٔلح َُجؼخ ك   ...!!اُغ٤َ اُغل٣ل

 ٍبٓؼ ع٤َٔ/ افز٤به 

https://www.facebook.com/taghlibisamar?fref=nf
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  (29)   .....ٓل٣٘خ كٛت ك٠ ٤ٍ٘بء          :ٖٓواُز٠ ال ٣ؼوكٜب أُٖو٣ٕٞ

 ًْ ػٖ 87ٝ ّوّ ا٤ُْـ  ًْ ػٖ ٓل٣٘خ100ف٤ِظ اُؼوجخ، ٝرجؼل ؽٞا٢ُ  ٝروغ ػ٠ِ ٓؾبكظخ ع٘ٞة ٤ٍ٘بء ٢ٛ ٓل٣٘خ ٖٓو٣خ رزجغ كٛت

ٝر٘وَْ أُل٣٘خ إ٠ُ هو٣ز٤ٖ، األ٠ُٝ روغ ع٘ٞثبً ٝر٠َٔ اُؼَِخ ٝرْزٜو ثبُؾ٤بح اُجل٣ٝخ . ٤ٍُٔذ ثٜنا االٍْ ر٤ٔ٘بً ثِٕٞ هٓبُٜب اُنٛج٢ .٣ٞٗجغ ٓل٣٘خ

ٝرْزٜو أُل٣٘خ ثْٞاٛئٜب اُجٌو . اُج٤َطخ، ٝاُضب٤ٗخ روغ ّٔبالً ٝرؼل هٝػ ٝٗج٘ أُل٣٘خ ثَجت اّزٔبُٜب ػ٠ِ اُغيء اُزغبه١ ٝ ٓبًٖ اُزَٞم

 ثبُْؼبة أُوعب٤ٗخ اُٖبك٤خ ٝٓٞاهغ اُـطٌ اُطج٤ؼ٤خ اُـ٤٘خ

    

٢ٛٝ ٓؾ٤ٔخ ٛج٤ؼ٤خ ٝٓ٘طوخ ؿٞٓ،  ه ً  ثٞ عبُّٞ رْزَٔ أُل٣٘خ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ األٓبًٖ ا٤َُبؽ٤خ اُجبهىح اُز٢ رزٔضَ ك٢ ٓ٘طوخ

٢ٛٝ ٓ٘طوخ ٣وطٖ  اُؼَِخ ٢ٛٝ ٖٓ ٓ٘بٛن اُـٞٓ أُٔزبىح، ٓ٘طوخ اٌُب٤ٕٗٞ ٢ٛٝ  ؽل  ٓبًٖ اُـٞٓ أُْٜٞهح ػب٤ُٔبً، ٓ٘طوخ اُجٍِٞٛٞ ٓ٘طوخ

ٗبؽ٤خ اُؾلٝك  عي٣وح ًٞهاٍ ،(ٓل٣٘خ ٓجبهى، اُيهٗٞم، اُؼَِخ)ٖٓ ٌٍبٕ أُل٣٘خ ٝر٘وَْ إ٠ُ صالصخ ٓ٘بٛن ٢ٛ % 75ك٤ٜب ٓب ٣وبهة ٖٓ 

٢ٛٝ ٛو٣ن ٣ٞاى١ ٛو٣ن اَُبؽَ ٣ْٚ ثؼ٘ اُل٘بكم اُٖـ٤وح  ا٤َُِٔ اُلَِط٤٘٤خ ٝاُز٢ ٣وغ ثٜب ثوب٣ب هِؼخ ربه٣ق٤خ ث٘بٛب ا٤ُِٖج٤ٕٞ، ٓ٘طوخ

٢ٛٝ أُ٘طوخ اُزغبه٣خ ا٤َُبؽ٤خ اُوئ٤َ٤خ ثبُٔل٣٘خ ٝرجل  ثْبهع اُل٘به صْ ف٤ِظ أَُجٜ ٝرْٚ ٓغٔٞػخ  أَُجٜ ٝاٌُبك٤زو٣بد ٝأُ٘بىٍ، ٓ٘طوخ

ٝرْٚ ػلكاً ًج٤واً ٖٓ اٌُبك٤زو٣بد ٝٓواًي اُـٞٓ ٝرْٚ  أُْوثخ ًج٤وح ٖٓ أُؾالد ٝٗٞاك١ اُـٞٓ ٝأُوب٢ٛ ٝأُق٤ٔبد ٝاُل٘بكم، ٓ٘طوخ

ٝرْٚ ا٤ُٜئبد اُؾ٤ٌٓٞخ  ٓل٣٘خ كٛت  ٣ٚبً األصو اُٞؽ٤ل أُٞعٞك ٛ٘بى ٝٛٞ رَ أُْوثخ ٢ٛٝ ٓقبىٕ فبٕخ ثأؽل أُٞاٗئ اُول٣ٔخ، ٓ٘طوخ

٢ٛٝ ٓ٘طوخ رٔضَ االٓزلاك اُؼٔوا٢ٗ أَُزوج٢ِ ُِٔل٣٘خ ُٔب رٚٔٚ ٖٓ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ اُل٘بكم ٝأُغٔؼبد  ٝاك١ ه٢٘ ٝاُل٘بكم اٌُجوٟ، ٓ٘طوخ

اُن١ ٣ز٤ٔي ثٞعٞك  ؿياُخ  ٝ اُالعٞٗب ٝرْٚ كٛت ف٤ِغ٤ٖ ٛٔب .ٝاُٞاؽخ ٝا٣َ عبهكٕ ال٣ذ ٛبًٝ اُقل٤ٓخ ٝا٤ٌَُ٘خ، ثبإلٙبكخ إ٠ُ ٓ٘بٛن

اُن١ ٣وغ ٍٜٝ أُل٣٘خ ثبإلٙبكخ إ٠ُ أُ٘زغؼبد أُٔزلح ػ٠ِ ٍٛٞ ّٞاٛئٜب ٝاُز٢ ر٘لٓظ ٓغ اُطج٤ؼخ  اُْبٛئ اُو٢ِٓ اُٞؽ٤ل ثبُٔل٣٘خ ٝاُوٞهح

  .أُؾ٤طخ ثٜب ثبألًْبى أُٖ٘ٞػخ ٖٓ األفْبة ٝعو٣ل اُ٘ق٤َ أُؼلح إلهبٓخ اَُبئؾ٤ٖ

         

 ًْ، ٝرؼل  ؽل أُوبٕل ا٤َُبؽ٤خ ٣10زغبٝى ػٔوٚ  اُجؾو األؽٔو   ٝ اُؾلوح اُيههبء ٢ٛ ػجبهح ػٖ ثئو ػ٤ٔن علاً كافَ:ٓ٘طوخ اُجٍِٞٛٞ

ثبُٔل٣٘خ اُز٢ ٣لل إ٤ُٜب اَُبئؾ٤ٖ ٖٓ ٛٞاح أُـبٓوح ٝٓؾزوك٢ ه٣بٙخ اُـٞٓ، ٝاُن٣ٖ ٣ٔبهٍٕٞ ٛٞا٣زْٜ ػٖ ٛو٣ن افزوام هًٞ ٕـ٤و ػ٠ِ 

 ٓزو ٓؾب٤ُٖٝ رؾط٤ْ األههبّ اُو٤ب٤ٍخ ك٢ اُـٞٓ، إال  ٕ ًض٤واً ٓب رؾلس ؽبالد ٝكبح ك٢ رِي اُجوؼخ ثَجت إٕبثخ اُـٞا٤ٕٖ ثٌَو 100ػٔن 

٣َٝغَ  ٍْ أُـبٓو . ْٜٓ٘  ص٘بء ٓؾبُٝزْٜ اُجؾش ػٖ اُوًٞ ٓوح  فوٟ ُِقوٝط ٓ٘ٚ ك٢  ػٔبم ًج٤وح ٝٓظِٔخ األًَٝغ٤ٖ األػٔبم ٝٗلبم

أُزٞك٠ ٝربه٣ـ ٓـبٓورٚ ٝثِلٙ ػ٠ِ ُٞؽخ ٖٓ اُوفبّ ٓؼِوخ ػ٠ِ اُغجَ أُٞاعٚ ُِجٍِٞٛٞ، ٝاُز٢ ٣يٝهٛب اَُبئؾ٤ٖ اُواؿج٤ٖ ك٢ إؽ٤بء مًوٟ 

ٝرٞعل ثَٔزْل٠ ٓل٣٘خ كٛت ٝؽلح فبٕخ ثطت األػٔبم ُؼالط اُؾبالد .  هبهثْٜ اُن٣ٖ ُوٞا ؽزلْٜ ك٢ ٛنٙ أُ٘طوخ ثَجت ػْن أُـبٓوح

رز٤ٔي أُل٣٘خ ثْ٘بٛبرٜب ا٤َُبؽ٤خ أُز٤ٔيح، ؽ٤ش ٣وربكٛب ٛٞاح هًٞة . اُطبهئخ اُز٢ رؾلس ُٜب ٌْٓالد ٕؾ٤خ  ص٘بء اُـطٌ ك٢ رِي اُجوؼخ

األٓٞاط ٝأُواًت اُْواػ٤خ ثَجت ٍوػخ اُو٣بػ ٗظواً إلؽبٛخ اُغجبٍ ثٜب ٖٓ ػلح عٜبد، ٓٔب ٣زَجت ك٢ ظٜٞه اُٚـٜ أُ٘قل٘ ثأٓبًٖ 

ًٔب ٣لل إ٤ُٜب ٛٞاح ه٣بٙخ اُولي ثبُٔظالد، ٝرَِن اُغجبٍ، اَُلبه١ اُن٣ٖ ٣وؿجٕٞ ك٢ االٍزٔزبع ثبُطج٤ؼخ . ٝاُٚـٜ أُورلغ ثأٓبًٖ  فوٟ

ًو٣ْ اثٞاُؼيائْ/ ٍَِخ ٖٓ إػلاك  ك                                                   اُغج٤ِخ ٝاُٖؾوا٣ٝخ ٝأُ٘بف٤خ أُؼزلُخ ُِٔل٣٘خ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 صرخة فى وادى  :ٗبكنح أُؼبهٙخ

 المستشار نور فرحات   / قمم
 

ما أحدثو حكم تيران وصنافير فى الوجدان المصرى أش و 
 الحجر الثقيل الذى ألقى فى ماء النير المضطرب فأحدث 

حتى لو ألغى ىذا   موجات تتموىا موجات تتموىا موجات
الحكم أو أوقف تنفيذه مستق ال فاآلثار السياسية التى أحدثيا 

  الحكم فى ضمير الشعب لن تنمحى أ د الدىر
نظامنا الذى انتخ ناه  أغم ية غير مس وقو لخالفة نظام كان 

حتى . متيما  التفريط فى السياده ىو أيضا يفرط فى إقميمنا
ولو اختمف القضاء  عد ذلك فيكفى أن ىذه وجية نظر إحدى 

  اليامات القضائية الك رى فى مجتمعنا ،
لو كان  يدى األمر لطويت ىذه الصفحة تماما ومنعت 

الحكومة من المكا رة والطعن عمى الحكم فالطعن فى حد ذاتو 
فى قاموس القيم السياسية عار ، ولقدمت اعتذارا لمشعب 

   الذى انتخ نى وعقد عمّى اآلمال يوما
ولتوقفت مع نفسى ألراجع آلياتى وتوجياتى السياسية 

 أكمميا وأنييت األمر  ترتي ات يتفق عمييا مع السعودية 
  ليس من  ينيا التنازل عن األرض

 
 

 

ُٟ  ا ٥فو   :اُوا
 ٗلبمثلٕٝ ..(ٌَٗخ ٤ٗٞ٣ٞ اٌَُب٤ٗخ     )

 5كٜٞ مًوٟ ٛي٣ٔخ .  ٣ٞٓب ؽي٣٘ب ُٖٔواُقبٌٓ ٖٓ ٤ٗٞ٣ٞ ًبٕ ٣ّٞ 

 أُؤُٔخ ػ٘لٓب اٜٗيّ اُغ٤ِ أُٖوٟ  ٓبّ اُؼلٝ ٤ٗٞ٣1967خ 

ا٠ٗٞ٤ُٜٖ، ٝكولٗب ٤ٍ٘بء اُـب٤ُخ ٝرؼوٙ٘ب ألٛٞاٍ اٌَُ٘خ ٝاُزٜغ٤و 

ًٔب ًبٕ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ أُب٠ٙ ٣ٞٓب ؽي٣٘ب ُٖٔو ؽ٤ش ثِؾ رؼلاك . ٝأُٜبٗخ

 ٤ِٓٞٗب آفو٣ٖ 13 ٤ِٕٓٞ َٗٔخ ثبُلافَ ثقالف ؽٞا٠ُ 91اٌَُبٕ ك٤ٜب 

ٝهل رؼبِٓذ ٓؼظْ ٍٝبئَ اإلػالّ ٓغ ٛنا اُؾلس اُغَِ، . فبهط اُجالك

كَٜ ٛنا اُزؼبَٓ . ًٝأٗٚ إٗغبى ػظ٤ْ ٤ٌُٝ ػ٠ِ  ٍبً  ٗٚ ٤ٖٓجخ ًجوٟ

اَُبمط ٓغ ٛنٙ ا٤ُٖٔجخ اٌُجوٟ ٣ؼٌٌ ٗظوح اُلُٝخ ٝاُؾٌٞٓخ، ثَ 

ٝأُٞاٖٛ اُؼبكٟ، ٌُبهصخ االٗلغبه اٌَُب٠ٗ اُو٤ٛت؟ َٛ ٣٘ظو اُغ٤ٔغ 

ُٜنٙ اُطبٓخ اٌُجوٟ ث٘ظوح االٍزقلبف ٝاُز٘له؟ث٘ظوح ٍو٣ؼخ ا٠ُ اُٞهاء 

.  ٤ِٕٓٞ َٗٔخ18 ٝرؼلاكٛب 1952ٗغل  ٕ أُِي كبهٝم روى ٖٓو ػبّ 

 ٤ِٕٓٞ 34 َٕٝ رؼلاكٛب ا٠ُ 1970ٝثٜ٘ب٣خ ؽٌْ ػجلاُ٘بٕو ػبّ 

.  ٤ِٓٞٗب45 ًبٕ 1981ٝثٜ٘ب٣خ ؽٌْ اُوئ٤ٌ اَُبكاد ك٠ . َٗٔخ

ٝا٥ٕ ك٠ اَُ٘خ .  ٤ِٓٞٗب85ٝثٜ٘ب٣خ ؽٌْ اُوئ٤ٌ ٓجبهى ِٕٝ٘ب ا٠ُ 

ٗلٌ .  ٤ِٕٓٞ ٖٓوٟ كافَ اُجالك91 ٣٘ب٣و  ٕجؾ٘ب 25اُقبَٓخ ُضٞهح 

ٗلٌ . ٗلٌ أُٞاهك أُبئ٤خ. ٗلٌ اُوهؼخ اُيهاػ٤خ. َٓبؽخ األهٗ

َٛ ٣ٞعل كَْ !! ٌُٖٝ فَٔخ  ٙؼبف ػلك اٌَُبٕ . أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ

ُول رؼبَٓ ؽٌبّ ٖٓو ٝؽٌٞٓبرْٜ ٓ٘ن .ك٠ اُؾٌْ  ًضو ٖٓ مُي؟ ال  ظٖ

 ٓغ ظبٛوح اهرلبع ٓؼلٍ اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ ػٖ ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ 1952

االهزٖبكٟ، ثٔ٘ز٠ٜ اُغَٜ ٝاالٍزقلبف ؿ٤و ٓله٤ًٖ  ٕ ٖٓو ر٘يُن 

ثَ إْٜٗ ًِْٜ ًبٗٞا ٣ز٘لهٕٝ ك٠ . ا٠ُ ٛب٣ٝخ ٍؾ٤وخ ٝثَوػخ ًج٤وح

ُفطجْٜ ػٖ أُٞٙٞع ثٜياه ٝر٤ِٔؾبد ٓٚؾٌخ ال رقِٞ ٖٓ اإل٣ؾبءاد 

صوٝح »ٝى٣َٖ ُْٜ ٓ٘بكوْٞٛ ٝؽِٔخ اُجبفو  ٕ ًضوح اُؼلك ٛٞ ! اُغ٤َ٘خ

رؼل  ْٛ ػٞآَ اإلٗزبط ػ٠ِ اإلٛالم، ث٤٘ٔب ٣ؤًل ػِٔبء « ثْو٣خ

االهزٖبك  ٗٚ إٕ ُْ ٣يك ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ االهزٖبكٟ ػ٢ِ ٙؼق ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ 

اٌَُب٠ٗ، كئٕ اُ٘ز٤غخ االهزٖبك٣خ أُؾزٞٓخ ٠ٛ اُزلٛٞه ٝا٤ٜٗبه ٤ٛبًَ 

! اإلٗزبط ٝاَُٞم ٝه٤ٔخ اُؼِٔخ ا٤ُ٘ٛٞخ ٝٓب ٣زِٞ مُي ٖٓ اُجطبُخ ٝاُلوو

ًلبًْ ًنثب :  هٍٞ ُِٔ٘بكو٤ٖ أُقبكػ٤ٖ َُِٝنط اُن٣ٖ ٣ٖلهْٜٞٗ

إٕ اُطِت ػ٠ِ اُؼٔبُخ أُٖو٣خ ك٠ ! ٝر٤ِٚالَ ثأًنٝثخ اُضوٝح اُجْو٣خ

اُقبهط اٗز٠ٜ رٔبٓبَ ثٞكٞك اُؼٔبُخ ا٣ٞ٤ٍ٥خ أُلهثخ اُز٠ رزؾلس 

 ٓب اُطِت ػ٠ِ اُؼٔبُخ ك٠ اُلافَ كبٍأُٞا ػ٘ٚ أُوب٠ٛ . اُؼوث٤خ

ًْ ػلك اُْجبة اُؼب٤ِٖٛ ك٠ : إ٠٘ٗ  ٍأٍ ًَ أُٖو٤٣ٖ! ٝاألهٕلخ

 ٍوري؟ ٓب ٠ٛ  ػٔبهْٛ؟ ًْ ػلك األكواك ك٠  ٍوْٛ؟إ٠٘ٗ  كػٞ هئ٤ٌ 

اُلُٝخ ٝٗٞاة اُْؼت  ٕ ٣ؾبٍجٞا اُؾٌبّ ثٔؼ٤به اُي٣بكح ا٣َُٞ٘خ ٌَُِبٕ 

. هجَ  ٟ ٓؼ٤به آفو، ٝ ال ٣٘جٜوٝا ثبإلٗغبىاد اُل٘طبى٣خ ٝٛن اُؾ٘ي

ٝرنًوٝا كائٔبَ  ٕ ًَ ْٓبًَ ٖٓو اٌُجوٟ ٍججٜب االٗلغبه اٌَُب٠ٗ 

اُْل٣ل اُنٟ ٣أًَ األفٚو ٝا٤ُبثٌ ٣ِٝزْٜ اُز٤ٔ٘خ، ٝ ٗٚ ال َٓزوجَ 

ُٖٔو ٝال ُْؼجٜب اال ثؾَ أٌُِْخ األٍب٤ٍخ ٝٝهق اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ صْ 

 اؽٔل اُقبكّ/ثوِْ ..!!ػٌَٜب ا٠ُ ٗٔٞ ٍِج٠ ُِزؼلاك ك٠ ٣ّٞ ٗزٔ٘بٙ ع٤ٔؼبَ 
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اُ٘بٕو٣خ ٝكٝهٛب ك٠ رأ٤ٌٍ اُغٔبػخ االٍال٤ٓخ       :ه٤ٚخ ُِٔ٘بهْخ
 

 1970 ّ، ؽز٠ ٍجزٔجو 1952 ٤ُٞ٣ٞ 23اُ٘بٕو٣خ إطالؽبً ٠ٛ اُ٘ظبّ ا٤َُب٠ٍ اُنٟ ًبٕ ٍبئلاً ك٠ ٖٓو، ك٤ٔب ثؼل صٞهح 

ٝؽ٤ٖ ٗزؾلس ػٖ . عٔبٍ ػجل اُ٘بٕو، اُنٟ ؽٌْ ٖٓو إثبٕ ٛنٙ اُؾوجخ/ ٝهل  ِٛن ٛنا أُٖطِؼ َٗجخ إ٠ُ اُيػ٤ْ اُواؽَ . ّ

ػجلاُ٘بٕو كئٗ٘ب ٗزؾلس ػٖ ّق٤ٖخ ًبهى٤ٓخ ػب٤ُٔخ،  ؽلس ك٠ ثِلٙ ـ ٖٓو ـ رـ٤واد عنه٣خ، ٤ٍب٤ٍخ، ٝاعزٔبػ٤خ، 

ًٔب  ؽلس ك٠ ٓ٘طوزٚ رـ٤واد ػ٠ِ ماد أَُزٟٞ ٖٓ فالٍ َٓبػلرٚ ُؾوًبد اُزؾوه ا٠ُ٘ٛٞ ك٠  كو٣و٤ب ٝاُؼبُْ . ٝاهزٖبك٣خ

   .اُؼوث٠

اُوطت . ٝهل آزل ْٗبٛٚ اُضٞهٟ إ٠ُ آ٤ٍب ٝ ٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ، َٝٓبٛٔزٚ اُغبكح ٝكٝهٙ اُجبهى ك٠ رأ٤ٌٍ ٓ٘ظٔخ ػلّ اإلٗؾ٤بى

ٝٛٞ اُيػ٤ْ . اُضبُش ُِؼبُْ ثؼل  ٓو٣ٌب ٝه٤ٍٝب ـ اإلرؾبك اَُٞك٤ز٠ ٍبثوبً ـ اُز٠ رج٘ذ ٤ٍبٍخ اُؾ٤بك اإل٣غبث٠ ٝػلّ اإلٗؾ٤بى

اُنٟ كم َٓب٤ٓو ٗؼُٞ اإلٍزؼٔبه اُـوث٠ ػ٠ِ ٗؾٞ كؼبٍ ٝؽبٍْ، ؽز٠ ٤ّؼٚ اُؼبُْ إ٠ُ ٓضٞاٙ األف٤و ـ ك٤ٔب ػلا ا٤ٌُبٕ 

ىػ٤ْ ّبة ألٓخ كز٤خ، رج٘ذ هٚب٣ب األٓخ اٌُجوٟ، ٝرَؼ٠ إ٠ُ ىػبٓخ أُ٘طوخ . ا٠ٗٞ٤ُٜٖ ـ اُنٟ ال ٣ياٍ ٣ؾزَ كُٝخ كَِط٤ٖ

 .ػ٠ِ األهٗ

ًَ .  ٛلكٜب األ٠ٍٔ اُوٚبء ػ٠ِ كُٝخ ا٤ٌُبٕ ا٠ٗٞ٤ُٜٖ، ٝإػبكح كُٝخ كَِط٤ٖ ا٤َُِجخ، ٝػٞكح اُِؾٔخ إ٠ُ األٓخ أُلٌٌخ

ثؼل إٗغبى  ٛلاف . األٓبٍ ًبٗذ ٓ٘ؼولح ػ٠ِ ٛنٙ اُيػبٓخ اُْبثخ، ٝٓؼِوخ ثؼ٘وٚ، ثٔولاه اُؾت ٝاُؼْن اُنٟ ٓ٘ؾٚ اُْؼت إ٣بٙ

 .اُضٞهح اَُزخ ـ ك٤ٔب ػلا ؽِْ اُل٣ٔووا٤ٛخ ـ ػ٠ِ ٗؾٞ ٓب ٕٞه اإلػالّ اُ٘بٕوٟ، اُنٟ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘بى ؿ٤وٙ

.  1967ّٝك٠ ٣ّٞ  ؿجو ٖٓ ربه٣ـ ٖٓو اُؾل٣ش ٝهؼذ اُٞاهؼخ، ٛي٣ٔخ اُؾِْ ٝاألَٓ، ٝرجقو ًَ اُطٔٞؽبد، ٛي٣ٔخ ٤ٗٞ٣ٚ 

كل٠ اُٞهذ اُنٟ ًبٕ ٣غِغَ ك٤ٚ ٕٞد أُن٣غ األّٜو ـ ك٠ ىٓ٘ٚ ـ  ؽٔل ٍؼ٤ل، ثبإلٗزٖبهاد اُز٠ ٣ؾووٜب ع٤ْ٘ب ك٠ ىؽلٚ 

أُولً رغبٙ اُْوم، ًبٕ ع٤ْ٘ب ٣َ٘ؾت ك٠ ارغبٙ اُـوة ثال فطخ اَٗؾبة، ربهًب  ٍِؾزٚ ٝٓؼلارٚ ٜٗجبً ُطبئواد اُؼلٝ 

ٕؾ٤ؼ  ٕ اُْؼت هك٘ اُٜي٣ٔخ، ٝهك٘ ر٘ؾ٠ ٗبٕو ك٠ ٓظبٛواد . إٜٗب ٛي٣ٔخ أُْوٝع اُ٘بٕوٟ، ٝاٗلؽبهٙ. ٝهٞارٚ

. ٕبفجخ، ٝ ٕو ػ٠ِ ثوبءٙ ـ هؿْ اُٜي٣ٔخ ـ إلىاُخ آصبه اُؼلٝإ، إال  ٕ مُي ال ٣٘ل٠ ؽبُخ اُٖلٓخ اُز٠  ٕبثذ أُٖو٤٣ٖ

ٝاُٞٙغ ك٠  ػوبة اٌَُ٘خ ػٌٌ ثال ه٣ت ؽو٤وخ اُلَبك اُنٟ  ٕبة ثؼ٘ اُو٤بكاد ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؼٌَو٣خ، ٝ ك٠ٚ إ٠ُ 

ًَٝؼَوٗ . اُٜي٣ٔخ ٝاإلٌَٗبه، ٤ٌُ اُؼٌَوٟ كؾَت، ٝإٗٔب اُ٘ل٠َ ًنُي، ُلٟ هطبػبد ػو٣ٚخ، ٝفبٕخ اُْجبة ْٜٓ٘

ٝثل د هطبػبد ٖٓ اُْؼت رواعغ . ٛج٤ؼ٠ ُٔوٗ اُٜي٣ٔخ، ؽلس اهرلاك إ٠ُ اُل٣ٖ، ٝاُؼٞكح إ٠ُ هللا، ُِجؾش ػٖ ٓوكأ ٗغبح

  .ٓٞهق اُ٘ظبّ ٖٓ هٚب٣ب اإلفٞإ، ك٠ ظَ ؽبُخ اٌُنة ٝاُـِ ٝاُزل٤ٌُ اُز٠ ٓٞهٍذ ٓب هجَ، ٝٓب ثؼل اٌَُ٘خ

ٝثؼل  ٕ ًبٕ . ٝرقل٤ق اُوجٚخ األ٤٘ٓخ ُِ٘ظبّ ـ إٕ ُْ ٣ٌٖ رواف٤ٜب ـ ك٤ٔب ٣زؼِن ثوٚب٣ب ًبٗذ رٔضَ هٚب٣ب  ٖٓ ه٠ٓٞ ٖٓ هجَ

أَُغل ٣وزٖو ك٠ ْٗبٛٚ ػ٠ِ اُلٝه اُزو٤ِلٟ ـ رلاهً كوٚ اُؼجبكاد ـ ثل د  ْٗطخ  فوٟ رزَوة إ٤ُٚ، ٝاٗؾَود اُوجٚخ 

ٝك٠  ػوبة ر٠ُٞ اَُبكاد اُؾٌْ، ٝهل عوٟ ؽَبثٚ . األ٤٘ٓخ ػٖ اُقطبة اُل٠٘٣ ا٤َُب٠ٍ ه٣ٝلاً ه٣ٝلاً، ؽز٠ رٞك٠ ػجلاُ٘بٕو

ػ٠ِ ٗظبّ ػجلاُ٘بٕو، ك٠ عيء ٖٓ كزورٚ اُوئب٤ٍخ، ًبٗذ اُغٔبػخ اإلٍال٤ٓخ هل ثل د رزٌَْ مار٤بً، ٖٓ فالٍ  ْٗطخ مار٤خ 

ًٝبٕ . ثلائ٤خ ٓلكٞػخ ثوؿجخ ٓلكٞٗخ ك٠ اُزؼوف ػ٠ِ اُل٣ٖ، ًوك كؼَ ٛج٤ؼ٠ ٣ٔضَ ٓؾبُٝخ ُِجؾش ػٖ رل٤َو ٌُِٕٞ ٝاُٞعٞك

األٓو ال ٣قِٞ ٖٓ رؼبٛق ٓغ هبكح اإلفٞإ اُن٣ٖ  كوط ػْٜ٘ اَُبكاد، ٝ ِٛن ٣لْٛ ك٠ اُغبٓؼبد ٝأُغزٔغ، ؽز٠ ٣ؾلصٞا ُٚ 

كبٗوَْ ّجبة اُغٔبػخ اإلٍال٤ٓخ إ٠ُ صالس كوم، . اُزٞاىٕ أُزق٤َ ٓغ اُز٤بهاد األفوٟ، أُ٘بٝئخ ُٞعٞكٙ ك٠ ٍلح اُؾٌْ

كو٣ن اْٗٚ ُغٔبػخ اإلفٞإ، ٝآفو  ٌٍ َُِِل٤خ، فبٕخ ك٠ ٓل٣٘خ األٌٍ٘له٣خ، ٝاُضبُش  ٌٍ ُِغٔبػخ اإلٍال٤ٓخ، ٝاُز٠ 

ٓب ٛٞ ٝعٚ ٖٓو أُزٞهغ، ُٞ ُْ روغ ؽوة ٤ٗٞ٣ٚ : ٝٛ٘ب ٣زجبكه إ٠ُ اُنٖٛ ٍؤاالً اكزوا٤ٙبً . ارقند ٖٓ اُٖؼ٤ل ٓؼوالً ُٜب

 .هللا  ػِْ.  ّ ؟1967

 (ٓ٘وٍٞ)ؽَٖ ىا٣ل / ثوِْ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=884583244987362&set=pcb.884583284987358&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=884583244987362&set=pcb.884583284987358&type=3
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 محمد نجيب/           بقمم       ا ناء لمتصدير           :ركن المصريين فى الخارج

عب الستشاريين فمل فخمة داخل كومبوندات بداخميا حمامات سباحة ومالتوفر لنا الدول التي نعمل بيا ككبار الموظفين وا
 خر تأخذنا اقدامنا لمطواف واالستمتاع بياآلالخ ومن وقت .....ت البمياردو والتنس والجيم الوصا

 سنة في مجموعات بالخمسة او الستة يتجاذبون الحديث ولكنو بالمغة 17 و12شبال مابين سن الوكمما ذىبت أجد الشباب او ا
أكاد افيم كممة واحدة ال صوات والضحكات والقفشات بنفس المغة وعندما كنت اقترب وأسترق السمع النجميزية وتتعالى االا

ولكن نظرا الى انني اعرف  غبار عميوال ف والاختال ذلك  كسنت التي تربينا عمييا وكلالف االقة المسان وايضا اختاللط
قالوا " واقصد ىنا غير العرب "ىل بينكم اجانب : قتراب منيم وسألتيم الالبعض منيم لمعرفتى بأبائيم بحكم الجيرة لذلك قررت ا

 احنا آبائنا وامياتنا مصريين وصديق واحد سوري الجنسيةال 

تتكممون بالعربي ؟ ال طيب لماذا " ميات بالمصريين دونيم الباء واالمستغربا لوصفيم ا" قمت ليم وانا انظر لجموع المصريين 
قمت ليم بس انتم  . نجميزي ونادرا ما نتكمم بالعربيالباال نتكمم اال نجميزي أسيل لنا ونحن في المدرسة والبيت الردوا جميعا ان ا

مصر ايو يا انكل احنا ناويين نكمل  مصريين وأكيد سترجعون يوما الى مصر وىنا كانت المفاجاة التي اصابتني بالوجع
 الجامعة برة ونكمل حياتنا بالخارج

طباء والمستشارين أجدىم متيمين بمصر بل يتمنون العودة لمصر ولم يفكروا في اليجرة رغم ما القمت ليم بس ابائكم من كبار ا
ال اصدقاء وال وليس لنا ال يا انكل ده كان زمان غير ان احنا مش مواليد مصر اص جنبية لميجرة لياالتتمناه ليم الدول ا

كيف رجع الدكتور احمد زويل بعد ان حصل . ىنا جرى الدمع في قمبي خوفا أن تفضحني عيني وتعجبت  ء في مصرالزم
كيف رجع الدكتور   سكندرية ومدينة دمنيور التي انجبتوالالقرب الى مصر بل يذكر دائما فضل جامعة اال عمى نوبل محاو

مجدي يعقوب وىو الحاصل عمى أعمى لقب في بريطانيا والغني عن الوطن العربي كمو كي يفيد صعيد مصر ومصر كميا 
 حي تميز حديثوالكيف رجع لمدكتور مصطفى السيد والدكتور فاروق الباز التي مازالت لكنتو الف. بمستشفاه العريق

ممن نسمع عنيم وممن لم نسمع عنيم يحنون الى قراىم ومدنيم وأحيائيم الشعبية " انا منيم بالطبع"ف البل مئات بل آ
 ف فترات غربتيم الطويمة عن الوطنالوباخت

اي كأن عممنا أصبح ىباء " ربي يا خايبة لمغايبة " وىنا وجدت المثل التي كانت تردده والدتي وجدتي رحمة اهلل عمييما وىو 
وشرد ذىني وساح خيالي عاجزا عن التصور لوجود حل غير اننا لدينا مشروع تسمين وعمف من أجل   فائدة منوال منثورا 

 التصدير لمخارج
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                 ...ُ تاى٘الدجٗاىَغرشب                               

ٍِ غشتح اىثيذ اىٚ غشتح األٕو اىٚ غشتح اىشٗح ، ٕ٘ شؼ٘س تشٚء ٍِ اىفقذ ٗمثٞش ٍِ اىصقٞغ 
 .. ٗػَٞق ٍِ اى٘دذج

مو اصْاف اىغشتح ٍِ ػائيح جْٞٞح ٗادذج ، فغشتح اى٘طِ مغشتح اىشٗح ذَاٍا ٗاألشٞاء اىرٜ ّفقذٕا 
 .مَا األٗطاُ اىرٜ ّغادسٕا ّْليخ ػْٖا ىرثقٚ ػاىقح فٜ جيذ اىشٗح

ذؼشش فٜ غاتاخ أػَاقْا مَا تقاٝا قصح دة ذقثغ فٜ اىزامشج جثح ٕاٍذج غٞش قاتيح ىيرذيو 
 .. ٗاىفْاء ، شؼ٘س ٝطو تِٞ دِٞ ٗآخش ٍؼيْا أّٔ ٍا صاه دٜ ٝشصا ٍَٖا طاه اىضٍِ

رىل ألُ األٗطاُ مَا األدثح مَا األٍ٘اخ ٍَِ سدي٘ا ٗدذّا َّيل اسشٞف دٞاذٌٖ فٜ رامشذْا 
 .مَذطاخ ػصٞح ػيٚ اىْلٞاُ فٜ اّرظاس صٝاسذٖا ٗى٘ فٜ اىلْح ٍشج

 .. ٕنزا ٝثذٗ االغرشاب قاتو الجرٞادْا فٜ اٛ صٍِ ٍٗناُ ٗتأٛ ٍؼْٚ أٗشنو
ىنْٜ أػرشف ثٌ أػرشف تأّٜ ىٌ أمرة ٍٝ٘ا فٜ ٕزٓ اىغشتح شاغيح ػق٘ه ٗٗجذاُ شؼشاء ستَا ىٌ 
ٝذي٘ ىٌٖ االتذاع إال فٜ تالد اىَٖجش فٖٜ ٍؼزتح قي٘تٌٖ ٍٗيَٖرٌٖ اىَشرؼيح تاىذِْٞ االتذٛ ، 

ىنْٜ ٍِ ٕؤالء اىَغرشتِٞ تاى٘الدج ٍَِ ٝثذُٗ مأتْاء غٞش ششػِٞٞ ىٖا ال أػشف ىٖزٓ األً شنو اٗ 
ػْ٘اُ ، إر ىيغشتح ثَِ ٍٗشاسج ٝؼشفٔ ذَاٍا ٍِ أدٍِ ػيٚ ٗطِ أٗ صذاقح أٗ دة أٗ درٚ سٞجاسٓ ، 

 .. ّصف ىيذاضش ّٗصف ىيَاضٜ.. ٕ٘ اىفقذ اىَؤىٌ دذ االّشطاس ّصفِٞ 
أمثش أّ٘اع اىغشتح طشافح ٗغشاتٔ ّ٘ع آخش ٍِ اىغشتح ىٌ ٝخرثشٕا اىنثٞشُٗ غشتح تال ٍشاسج تال فقذ غشتح 

 .. (غشتح اى٘طِ)ٍؤجئ اىٚ دِٞ ٕٜٗ 
ذؼشفٖا فقظ ػْذٍا ذضٗس ٗطِ ىٌ ٝشٖذ طيق ٗالدذل أٗ ػثث طف٘ىرل أٗ جْ٘ح شثاتل ىنْٔ ٝر٘قغ اُ 

 مٞف ٕٜ اىؼ٘دج ٍٗرٚ ٗىَارا؟.. ذؼ٘د اىٞٔ مٖال اّٖنٔ اىلؤآه 

ثٌ .. ػْذٍا ذ٘ىذ ٗذ٘ىذ ٍؼل غشترل ذصثخ غشٝثا فٜ تيذك األصو ذَاٍا مَا غشٝثا فٜ تيذك اىَْشأ
ٝرجضء رىل اىشؼ٘س تاالّرَاء تِٞ ٗطِْٞ ضشذِٞ مو ٍِْٖ ذشإِ ػيٚ سصٞذٕا ٍٗناّرٖا فٜ قية 

اىغشٝة ، ػْذٍا ذ٘ىذ غشترْا ٍؼْا ذخاْٗٝا ىررْذٚ ػِ دٗسٕا مَ٘ض٘ع أٗ قضٞح أٗ شؼ٘س طاسٙء ٝيخ 
 ! ىؼ٘دج ٗٝذِ اىٚ ٍاضٜ

 أِٝ ٕٜ اىغشتح فٜ قاٍ٘ط اىَغرشتِٞ تاى٘الدج؟
 ٕٗو ٍِ ذشجَح ىَؼْإا فٜ ٗجذاُ ٍِ مثش فٜ دضِ ٗطِ آخش ستآ ٗسػآ ؟

 .. ضائغ ٕ٘ اىج٘اب ٍا تِٞ ٗطِ ٝؼذّا تاىؼ٘دج ٗال َّيل فٞٔ ذاسٝخا ٗجذاّٞا ٝثشش تاى٘فاء تاى٘ػذ
ٗٗطِ ٝؼذّا تاىشدٞو فٜ دِٞ َّيل فٞٔ ٍلاداخ شاسؼح ٍِ اىشؼ٘ستاالّرَاء ٍٗ٘ئِ صٍْٞح 

 ٍرخَٔ تاىلنْٞٔ ذغطٜ مفاف اىؼَش اىط٘ٝو؟
 .اىغشتح ميَح ٝصؼة ذشجَرٖا أدٞاّا

 
  دْاُ تذٝغ/خ٘اطش تقيٌ اىشاػشج 

 

 صفحة من غير عنوان
 يكتبها واحد فهمان

طارق عبد اللطيف. م  
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ك٠ مًوٟ هؽ٤ِٚ ... ػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك         :ٓقزبهاد 

 
                    ٝ (ػجوو٣خ ا٤َُٔؼ )ًزبة "٣وٟ ك٤ٚ اٌُبرت  ٕ " َٛ ًبٕ اُؼوبك ٖٗوا٤ٗب"رؾذ ػ٘ٞإ " ٤ٕل اُلٞائل"ك٠ ثؾش رْ ْٗوٙ ك٠ ٓٞهغ 

، ػ٤ِٚ اَُالّ، عبء ٓزأفواً ػٖ ػجوو٣خ ٓؾٔل، ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ثؼول ٖٓ اُيٖٓ  ٝ ٣ٌبك، ٝهج٤َ ٝكبح ػجبً (ؽ٤بح ا٤َُٔؼ  )

اُؼوبك "اُؼوبك، كَٜ ٣ؼ٠٘ ٛنا  ٕ اُؼوبك ًبٕ ٖٗوا٤ٗبً؟ ٣ٝوٟ اُجبؽش ثؼل  ٕ ثز٘بٍٝ آهاء اُؼوبك ك٠ ا٤َُٔؼ ٗجٞرٚ ٝه٤بٓزٚ ٝ ٤ُٛٞزٚ  ٕ 

ُْ ٣ٌٖ ٖٗوا٤ٗبً، ثَ ًبٕ ٓ٘زَجبً ُإلٍالّ ٣لبفو ثٚ  ؽ٤بٗبً، ًَ ٓب ٛ٘بُي  ٕ اُؼوبك ْٓبؿت، ٣وق كائٔبً ٝؽ٤لاً إٕ رٌِْ ػٖ اُٖ٘وا٤ٗخ  ٝ 

ٛنا ٛٞ اُؼوبك ُْ ٣ٖ٘و إٍالٓبً ُْٝ ٣ـع ًلواً، ٝإٗٔب  ٙبع عٜلٙ ٝٗلَٚ ك٠ إصجبد . رٌِْ ػٖ اإلٍالّ، إٕ ًبٕ ك٠ األكة  ٝ ًبٕ ك٠ اُلٌو

ٝعل اُؼوبك ٌٓبٗبً ػب٤ُبً ث٤ٖ أُضول٤ٖ، مُي  ٗٚ ارقن ٌٓبٗبً ٍٝطبً "ٝك٠ ٓٞٙغ آفو هبٍ اُجبؽش ٗلَٚ ػٖ اُؼوبك " مارٚ ٝٓ٘بٛؾخ  هواٗٚ

ث٤ٖ ػٔالء اُلٌو أُلٚٞؽ٤ٖ ٖٓ  ٓضبٍ ٛٚ ؽ٤َٖ ُٝطل٠ ا٤َُل ٝهبٍْ  ٤ٖٓ ٝػ٠ِ ػجل اُوىام، ٝث٤ٖ  َٛ اُؾن أَُز٤ٌَٖٔ ثبٌُزبة 

ٝاَُ٘خ ٖٓ  ٓضبٍ ٓؾٔٞك ّبًو ٝٓؾٔل ّبًو ٤ٍٝل هطت، ٝٓؾٔل ٓؾٔل ؽ٤َٖ، ٖٝٓطل٠ ٕبكم اُواكؼ٠، ٝفل٠  ٓوٙ ػ٠ِ اُ٘بً إم 

٣و٤َٕٞ األٓو ثٔب ٣٘بٍ اُْقٔ ٖٓ  ٓو اُل٤ٗب، ٝٓب ًبٗذ ػ٘ل اُؼوبك ك٤ٗب، كول ػبُ كو٤واً ٝٓبد كو٤واً، ٝكووٙ ثَجت ًضوح فٖٞٓبرٚ 

أُلٌو ػجبً ٓؾٔٞك اُؼوبك، ػٔالم اُلٌو ًٔب ًبٕ ٣طِن ػ٤ِٚ اُيػ٤ْ ٍؼل ىؿٍِٞ، ًبٕ ". اُز٠ ػيُزٚ ػٖ اُ٘بً ثؼل  ٕ ًجو ٍ٘ٚ

ٓؼوٝف ثبٛزٔبٓٚ ثبُلٌو اإلٍال٠ٓ ٝثأٗٚ ًبٕ ما ػبٛلخ إٍال٤ٓخ رٞٙؾٜب ًزبثبرٚ ٝكهاٍبرٚ اإلٍال٤ٓخ، ٝككبػٚ ػٖ اإلٍالّ ٙل  هاء 

، ٌُ٘ٚ ك٠ اُٞهذ ٗلَٚ ًبٕ ٣غَ اُؼوَ ٣ٝوله كٝهٙ (ؽوبئن اإلٍالّ ٝ ثب٤َٛ فٖٞٓٚ)ًض٤وح فبٗ ك٤ٜب أَُزْوه٤ٖ ًٔب ٗوٟ ك٠ ًزبثٚ 

اَُِل٤ٕٞ ٣ٜبعٕٔٞ اُؼوبك ٣ٝزٜٔٞٗٚ ثأٗٚ ًبٕ ٣و٤ْ ٕبُٞٗٚ اُضوبك٠ ًَ ٣ّٞ عٔؼٚ ٝال ٣نٛت ُِٖالح، ث٤٘ٔب ٣نٛت . ك٠ إٍُٞٞ ُِؾو٤وخ

اُجؼ٘ إ٠ُ ارٜبٓٚ ثبُؼٔبُخ ُِـوة ٝ ٗٚ ٣زج٠٘  كٌبها ػِٔب٤ٗخ ال ػالهخ ُٜب ثبُل٣ٖ اإلٍال٠ٓ، ٌُٖ اُؼوبك ثو ٟ ًجبه اُؼِٔبء هلّ فلٓخ 

ًج٤وح ُِلٌو اإلٍال٠ٓ ؽز٠  ٕ ا٤ُْـ اُجبهٞهٟ هبٍ ػٖ اُؼوبك، األٍزبم اُؼوبك ٓغبٛل ٕبكم، ثؼ٤ل اُ٘ظو، ؿ٤ٞه ػ٠ِ اإلٍالّ ؿ٤وح 

ػبهِخ، ٝهبٍ ػ٘ٚ ا٤ُْـ اُـيا٠ُ، األٍزبم اُؼوبك ف٤و ٖٓ ًزت ػٖ اُؼو٤لح ٝاُل٣ٖ ثٞػ٠ ٝإ٣ٔبٕ، ٝ ٗٚ ٕبؽت  ًجو ػلك ٖٓ أُؤُلبد 

ًٝبٕ ُِؼوبك إٍٜبٓبد ك٠ أُ٘بؽ٠ . اإلٍال٤ٓخ اُغبكح اُز٠ ري٣ل ػ٠ِ اُضالص٤ٖ ًزبثب، هلٓذ ؽوبئن اإلٍالّ، ٝ كؽٚذ  ثب٤َٛ فٖٞٓٚ

أُقزِلخ ُِلٌو اإلٍال٠ٓ ٜٓ٘ب ا٤َُو ٝاُز٠ ٣أر٠ ػ٠ِ ه ٍٜب اُؼجوو٣بد، ٝاُز٠ رْٚ ػجوو٣خ ٝ ث٠ ثٌو ٝػٔو ٝػضٔبٕ ٝاإلٓبّ ػ٠ِ، ًٔب 

ٝأُو ح ك٠ . اإلٍالّ ك٠ اُووٕ اُؼْو٣ٖ، ٝاإلَٗبٕ ك٠ اُووإٓ:  ٕ ُٚ ثؾٞصب ك٠ اُؼو٤لح، ٝك٠ اُزٞؽ٤ل ٝاألٗج٤بء، ٝ ثؾبس ٝكهاٍبد ٓضَ

ثل  اُؼوبك . ٝاُزل٤ٌو كو٣ٚخ إٍال٤ٓخ- ؽوبئن اإلٍالّ ٝ ثب٤َٛ فٖٞٓٚ - ٓب ٣ُوبٍ ػٖ اإلٍالّ : اُووإٓ، ٝ هكٝك ٝٓ٘بهْبد ٓضَ

اُزل٤ٌو كو٣ٚخ )ّ ٝرزبُذ ًزجٚ اإلٍال٤ٓخ ٖٓ اُؼجوو٣بد ٝؿ٤وٛب، ٝك٠ ًزبثٚ 1942ٝاُنٟ  ُلٚ ػبّ  (ػجوو٣خ ٓؾٔل)إٍال٤ٓبرٚ ثٌزبثٚ 

.  ، ٣وٟ  ٕ اُؼوَ ك٠ اإلٍالّ ٛٞ ٖٓله  ػٔبٍ أَُِْ ٝرٖوكبرٚ، ٝ ٕ ػ٤ِٚ االػزٔبك ك٠ ٌِٓبرٚ ٝهلهارٚ(إٍال٤ٓخ

 (ٓ٘وٍٞ) ؽٔل إثوا٤ْٛ اُْو٣ق/ ثوِْ
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                                                                                                                                                          يومى عالء/د اختيار                 ...معنى ليا ضحكات               المنوعات صفحة 

     
.....                    اُيٓبٌُب٣ٝخ  ثؼل ٤ٙبع اُلٝهٟ                                           ػغج٠  ػ٠ٌ٤ِ ٣بٖٓو  
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HAMLET….. A monologue from the play by William Shakespeare     

HAMLET: To be, or not to be--that is the question: ……Whether 'tis nobler in the mind to suffer 

The slings and arrows of outrageous fortune…….Or to take arms against a sea of troubles 

And by opposing end them. To die, to sleep-- 

No more--and by a sleep to say we end 

The heartache, and the thousand natural shocks 

That flesh is heir to. 'Tis a consummation 

Devoutly to be wished. To die, to sleep-- 

To sleep--perchance to dream: ay, there's the rub, 

For in that sleep of death what dreams may come 

When we have shuffled off this mortal coil, 

Must give us pause. There's the respect 

That makes calamity of so long life. 

For who would bear the whips and scorns of time, 

Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely 

The pangs of despised love, the law's delay, 

The insolence of office, and the spurns 

That patient merit of th' unworthy takes, 

When he himself might his quietus make 

With a bare bodkin? Who would fardels bear, 

To grunt and sweat under a weary life, 

But that the dread of something after death, 

The undiscovered country, from whose bourn 

No traveller returns, puzzles the will, 

And makes us rather bear those ills we have 

Than fly to others that we know not of? 

Thus conscience does make cowards of us all, 

And thus the native hue of resolution 

Is sicklied o'er with the pale cast of thought, 

And enterprise of great pitch and moment 

With this regard their currents turn awry……. And lose the name of action. -- Soft you now, 

The fair Ophelia! -- Nymph, in thy orisons …….Be all my sins remembered. 
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