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  . 8ص : الدين و الحياة  ⊳     

   : كلمة القدس  
  ..الحملة المغـرضة      

ازدھارھا و تقدمھا ھم رمز البالد وعـنوان عـزتھا والعمال 
فال یمكن ان ینھض شعـب من الشعوب اذا لم یتحقق .. 

شق العمال و قد .. العیش الكریم في بلدھم للشغالین 
ن ـن حقوقھم منذ ما ال یقل عـالدفاع عطریقھم في النضال و

حتجاجات في شكاغو الانطالق اول اب قرنین و نصف 
ثم في العدید من ..  1886بالوالیات المتحدة االمریكیة سنة 

 حتى صار ھذا الیوم .. ندا وأوروبا ـفي كت االخرى واالوالی
 ، كما تمت مات من أجلھ الكثیر من الشغالین ، ا عالمی
بل ـالمحاكمات الجائرة و االعدامات للمحتجین من ق بسببھ

الواقع فان فكرة الیوم العالمي للعمال و.. الحكومات الظالمة 
 التي اقترنت منذ البدایة بفكرة التخفیض في ساعات العمل

 في استرالیا ثم انتشرت بین 1856قد بدأت منذ سنة 
بالخصوص في ف العمال في جمیع انحاء العالم و صفو

  ..امریكا التي شھدت اكبر المواجھات في تلك الفترة 
عن طریق االضراب و حقوقھم بالعمال  مطالبة ن الذلك ف

یر مسبوقة ، كما ـلیس بدعة غالسلمي االحتجاج التظاھر و
بل ان ذلك اذا ..  یحاول المسؤولون في تونس اظھارھا

یكون حجة على الحكومة التي ال تستجیب للعمال و  حصل 
یاسة سالتمادي في لحقھم من ضرر بسبب بما ال تعترف 

باالحتجاج واجھھا العمال  التھمیش التيالنھب والتفقیر و
 2010في ب ـعلیھا الشعثارو   2008 و 84و  78في 

.. في الجھات العادلة و تحقیق التنمیة  الصالح أوضاعھ ،
بسبب اضطراب االسعار و تدھور  یزداد سوءاوضعھ فاذا ب

  .. ب ـالقدرة الشرائیة لعموم الشع
ویھ ـشـتالتھّجـم عـلى االتحاد في االعـالم و ان وعـلیھ ف

د من المناسبات ّراتھ في العدیـمناضلیھ ، و الھجوم على مق
فضال  ، ت وتخوین المضربینالضراباالى جانب تجریم ا، 
ّ ـبـیتجاجات السلمیة ، ـمع االحـن قـع مجاال  ن بما ال یدعـی

أسلوب التعامل مع الطبقة أن ، ورــیّ غـللشك بأن الواقع لم یت
لم تختلف كثیرا عما  ،مغالطة الراي العام و یلة ، الشغـ

لك الحمالت ظاھر ت اذ أن.. ھ في السابق لیكانت ع
، و القیادات النقابیة م على بعض ـالتھجّ الممنھجة ھو

یة على ـطـغـلتالمجتمع لباطنھا  اضعاف دوراالتحاد في 
  ...   التبعـیةالتسّول والفشل ، وتمریر سیاسة  
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  اقوال مأثورة و ابیات مشھورة
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  ) .مثل صیني (  ال تتخذ تمساحا صدیقا و ان سالت منھ الدموع*

  .من استرعى الذئب فقد ظلم  *
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  تضیئ الثریات فیھا االثاث الوثیر 

  و یمرح فیھا ذباب الكالم 

  و ابوابھا من نحاس تجر علیھ السالسل
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  .. في زمان انقراض القبائل 
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 سیرة العظماء   

.الفاروق   
 

م ثة النبویة ، فقد كان الخباب بن االرت یعلّ ـفي السنة السادسة للبعقد أسلم عمر بن الخطاب  تقول بعض الروایات أن
اجأھم عمر بن الخطاب متقلدا سیفھ ، لكنھ لم یكد یسمع ید بن زید عندما فـخطاب و زوجھا سعالقرآن لفاطمة بنت ال

ّوني على محمد " : القرآن حتى صاح صیحة واحدة    . " دل

یا عمر وهللا اني الرجو ان یكون هللا :   صاح و تقول ھذه الروایة ان خباب قد خرج من مخبئھ لما سمع كلمات عمر ثم
الحكم بن ھشام و اللھم أید االسالم بأحب الرجلین الیك ، أبي :"  معتھ باالمس یقول قد خصك بدعوة نبیھ ، فاني قد س

")  عمرو بن ھشام ، عمر بن الخطاب أو ز اإلسالم بأحد العمرینـأعاللھم : " وفي روایة أخرى ". ( عمر بن الخطاب 
  . في دار االرقم بن أبي االرقم : فسألھ عمر فورا أین أجد الرسول اآلن یا خباب ؟ فأجابھ . 

أما أنت منتھیا  ": صلى هللا علیھ و سلم فأخذ بمجامع ثوبھ و حمائل السیف فقال قدم عمر خرج الیھ رسول هللا او لم
ز ـیا عمر حتى ُینزل هللا بك من الخزي و النكال ما أنزل بالولید بن المغیرة ؟ اللھم ھذا عمر بن الخطاب ، اللھم أع

  " .. أشھد أنك رسول هللا : " نھ ـفقال عمر رضي هللا ع.  " الدین بعمر بن الخطاب

ار ظھلمون قوة لم تكن لھم من قبل ، فطلب عمر من النبي او حمزة عم النبي من قبلھ اكتسب المسالم عمر ـوباس
و " ك ـمع نّ ـرجـو لنخ رجنّ ـك بالحق لتخـثـو الذي بع: " اذ قال للرسول صلى هللا علیھ و سلم  .في مكة اسالمھم 

دون ان تجرؤ قـریش عـلى اعـتراضھم  و دخلوا المسجد الحرامو حمزة رضي هللا عـنھم خرج المسلمون و معھم عمر 
 ..ّرق بین الحق و الباطل ـلذلك سّماه الرسول بالفاروق النھ ، ف ،

  كاریكاتور
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  قصیدة العدد
 

 الحراس
  

  .مرید البرغوثي 
 

 حّراس صاحب الجاللة الرئیس
 على البروج بعضھم

 . على الّسروجوبعضھم 

 تدلون في وقوفھمـمع
 وینحنون في مھابٍة لدى الدخول والخروج

ّعام  وبعضھم یراقب الط
 وبعضھم یراقب الُخّدام

 وبعضھم حّراُس بعضھم

   . وبعضھم یملي على الجریدة الجریدة
ّف القصیدة   . وبعضھم یؤل

 یق في خطابھـوبعضھم یوّزع التصف
ّھم ذوو كیاسةٍ   وكل

ٍّة للمسة ِ نوبھمـالّسالح في ج وخف  
ٌ في السیر والسلوك  وقدوة

ّھم لھم ممالك  ، وكلھم ذوو جاللة وكل

ّھم ملوك   . وكل

  ع الغالفضومو

   !!  ..على العمال في عيد العمال  المزايدة ⊳

، فینظمون این تجمع العمال و المسؤولین في الدولة و الوزراء الى شارع بورقیبة عندما یأتي رجال الحكومة 
ُ المھرجانات الخطابیة  ّانةـلــو ی ي وجھ یقابلون لكن بأ.. من حقھم ، فھذا  بمناسبة االحتفال بھذا العید ، قون الخطب الرن

طوا عن ذلك ـزھم أم لیغـالشغالین ؟ و ما ھي مضامین الخطب التي یتوجھون بھا الیھم ؟ فھل اتوا لمصارحة الشعب بعج
ـیل و االستثمار أو لالعالن مشاریع ضخمة في التشغبتلك المناسبة عن مفاجآت تبشرھم ب  لھم العجز ؟ و ھل أتوا لیعلنوا

ور القدرة الشرائیة ، أو لتقدیم ھلمواجھة االزمة الخانقة لغالء االسعار و تدواضح وخطة مدروسة   برنامج  عـن 
                                                                                                                                             تطمینات تخص االمن المضطرب ؟

 بل جاؤوا للمزایدة الرخیصة  ..ب ـبھا ابناء الشعـأي واحدة من ھذه المسائل المصیریة التي یترققدومھم من أجل لم یكن 
ة التي التزال تعاني من ازمة وزیرة المرأ متقودھ،  م على المعارضة راضیة و التھجّ ـالتضلیل ، بتقدیم الخطب االستعو

ر امام الناس وظھوال تبا رـرد االعجلس التاسیسي في محاولة یائسة لتوبیخھا داخل الم نفسیة حادة بسبب مساءلتھا و
    !!! المسؤولین ، و أي حظ للشعب بھؤالء فأي حظ للمرأة و الطفولة بھذه الوزیرة .. المرأة الحدیدیة بمظھر 



  مقال العدد 

  خطاب الرئیس جمال عبد الناصر من حلوان بمناسبة عید العمال
 ) 1969/ ماي /  1( 

  : أیھا اإلخوة المواطنون

قارات العالم المختلفة وشعوبھا  یحمل إلینا ھذا العید الذى نحتفل بھ الیوم مع مئات المالیین من الذین یبنون الحیاة فى
، وإلى أن نضالنا قادر  ، توحى إلینا بالمزید من األمل إلى أن خطانا تسیر على الطریق الصحیح العدیدة أضواء جدیدة

وحینما نتطلع إلى ما كنا . مرت على أمتنا وأقساھا على تغییر ما وجدنا أنفسنا فیھ مع ظروف من أخطر الظروف التى
، وإال أن نشعر باالطمئنان إلى ما  ، فإنھ ال یسعنا إال أن نتوجھ بالحمد والشكر  عز وجل فیھ ونقارنھ بما وصلنا إلیھ

 . یستطیع العمل اإلنسانى أن یحققھ باإلیمان وبالصبر، وبالجھد المستمر، وباألمل فى نصر هللا

 : إلخوةأیھا ا

، وھو من العالمات البارزة فى صناعة الحدید والصلب التى ھى  الجدید حلوانفتتح مصنع نس كنا ھنا بینكم أول أم
شارك فى بنائھ عشرة آالف عامل و،  ملیون جنیھ 67تكلف " الدرفلة  " ، مصنع أساس بناء الصناعات الثقیلة

، الذى یصل بإنتاجنا إلى مستوى  مجمع الحدید والصلبمصرى، ثم ھو جزء من مشروعنا األكبر؛ وھو مشروع 
ولقد تم بناء ھذا المصنع فى ظروف .  ، نضیف على إنتاجنا من الصلب ملیون طن مقبول بالمعاییر العالمیة المتقدمة

 . ، ید تبنى وید تحمل السالح ، فكان تأكیداً لشعار رفعناه دائماً فوق كفاحنا المعركة وتحت ضغوطھا

نناضل تحت  1967نناضل تحت ھذا الشعار، ونحن برغم نكسة سنة  1956فى انتصار سنة  - یھا اإلخوة أ -وكنا 
، فإن ھذا المصنع تأكید جدید أیضاً  نفس ھذا الشعار، وإلى جانب ھذا التأكید لشعار العمل والقتال فى نفس الوقت

 . شعبنا لھاتعّرض دفتھا كل المؤامرات التى الستمرار الثورة الخالقة التى استھ

                              .. ؛ وإنما الثورة ھى بناء حیاة أكثر تقدماً وأكثر تقدمیة لیست كالماً یقال -أیھا اإلخوة  - إن الثورة 
، وأكثر تقدمیة من ناحیة ملكیتھا ألوسع الجماھیر،  ھ، وأخذھا بأسباب أكثر تقدماً من ناحیة انتمائھا للعلم الحدیث

   .... مستوى من المعیشة أفضل لتحقیقالبھم المتزایدة فى خدمتھم وخدمة آمالھم المشروعة ومطووجودھا 

 .%14وصلنا إلى زیادة عن العام الماضى محسوبة على وجھ الدقة بـ لقد 

 .% 3.7كانت الزیادة فى قطاع الغزل والنسیج 

 .%11 وفى الصناعة الغذائیة 

 .% 19  وفى الصناعات الكیماویة 

 .% 23.2 وفى الصناعات الھندسیة 

 .% 7 وفى الصناعات المعدنیة 

 .% 19.5 وفى البناء والحراریات 

 .% 3.5 وفى التعدین عدا البترول 

 .% 12.5 وفى الصناعات المملوكة للقطاع الخاص 

 .% 57 ولكن البترول سجل زیادة بمقدار 

 .% 14 النسبة العامة للزیادة فى النھایة بلغت ومع تفاوت حجم اإلنتاج فى كل قطاع من ھذه القطاعات فإن 



 .% 12وكان تقدیرنا وتخطیطنا أن نتمكن من الوصول إلى نسبة نمو قدرھا 

 .أى أننا حققنا ما كنا نتمناه وزدنا علیھ

میدان التصنیع زاد التصنیع، واستطعنا أن نرد على ھؤالء الذین كانوا یقولون إننا لو  فى میدان اإلنتاج زاد اإلنتاج، فى
یونیو یرفض الھزیمة العسكریة فإننا لن نستطیع أن  10و 9كنا قد تجاوزنا النكسة العسكریة حینما خرج الشعب فى 

 ً ، النھارده  نتمكن من إدارة المصانع، ولن نستطیع أن  نواجھ الضغط االقتصادى، ولن نستطیع أن نصمد اقتصادیا
ب على أن یعمل فى جمیع ـ، أننا حینما رفضنا الھزیمة العسكریة صمم ھذا الشع باقول ھذه األرقام حتى یعلم الجمیع

، وفى الناحیة االقتصادیة بكل مجاالتھا حتى  المیادین، فى الناحیة العسكریة لتالفى الھزیمة وإلزالة آثار العدوان
ً ال نستطیع ؛ ألن كل فرد من أبناء ھذه األمة یعلم أننا بدون أن نصمد اقتصادیاً لن نستطیع بأى حال أن  صمود اقتصادیا

 ً ، وكانت ھذه الزیادة فى اإلنتاج ھى السند األكید والسند الحقیقى  ، فكان ھذا الصمود االقتصادى نصمد عسكریا
، فإن اإلنسان المصرى العامل على  برزھا الزراعةیر الصناعة وأـوفى الجوانب األخرى غ . لصمودنا العسكرى

  ..  كنا نستورد الذرة للریف المصرى ، األرض الخصبة ساھم بدور فى المعركة

فإن إنتاج الذرة فى الریف المصرى یحقق فائضاً نسعى إلى تصدیره، وكان ھناك محصول أرز  -أیھا اإلخوة  - واآلن 
، وكانت ھناك ألول مرة قفزة فى تصدیر  ألف طن  800   سد كل حاجات استھالكنا، وصدرنا منھ ھذا العام قیاسى

 ة، وكنا دائماً نواجھ أزمة فى إنتاج الفول وھناك اآلن وفر ألف طن فى ھذه السنة 100 الموالح من مصر، قاربت الـ 
 . روض عن الطلبـالمع ایزید بھ

تلك كلھا عوامل لھا دورھا بالنسبة الحتیاجات الجماھیر، وال أظن أن بلداً واجھ ظروف  -أیھا اإلخوة  -ولقد كانت 
ندنا، وإن كنت أعتقد أن الشعب مستعد ألن یتحمل كل ـالحرب بأقل قدر من الضغوط على حیاتھ العادیة كما حدث ع

  ....ریر وھدف النصرشىء، ویعطى كل شىء لكى یحقق ھدفھ األكبر الذى ال یسبقھ ھدف وأقصد بھ ھدف التح

  

                ر المتشابھةوّ الصّ 

  

                                                            

     

 

 

 

  

  

  

  

  

    



  حل الكلمات المتقاطعة
                                                                                     

  
                                                                                      

  الحیاةالدین و   

  ..دین االسالم دین السالم و الرحمة 
ان نبي االسالم صلى هللا علیھ و سلم أرسلھ هللا تعالى لیكون رحمة للناس و العالمین ینقذھم  بھ  ىعلنص القرآن الكریم 

) ..  107االنبیاء "( وما أرسلناك اال رحمة للعالمین: " من الظلمات الى النور وھذا اعتقاد جمیع المسلمین ، قال تعالى 
وقد جاءت نصوص الشریعة في القرآن و السنة الصحیحة تنص على وجوب التراحم و التآلف و التوادد و التعاطف بین 

و امرت بمعاقبة .. و افشاء السالم .. وحّضت على طیب الكالم  .. و االحسان الى الجار مھما كانت دیانتھ ... الناس 
  ..ین و لم تقبل شھادتھم الظالمین و القاتلین و السارق

وامرت نصوص الشریعة بوجوب صلة االرحام و االقارب و االحسان الیھم و طالقة الوجھ و االبتسام و حسن الخلق    
  ..الى غیر ذلك مما ھو مشھور .. و الكالم و اعتبرت ان الكلمة الطیبة صدقة 

  ..ن و السماحة ، و نبیل الخصال ، متواضعا فیجب ان یكون المسلم من احسن الناس خلقا ، یعامل الناس باللی

و انك : " و حسن الخلق ال تخفى في الدین فضیلتھ ، و ھو الذي مدح بھ هللا سبحانھ نبیھ صلى هللا علیھ و سلم اذ قال 
  " ..بعثت التمم مكارم االخالق " و قال صلى هللا علیھ و سلم ) . 4/ القلم " ( لعلى خلق عظیم 

ان :" و قولھ تعالى " خذ العـفو وامر بالمعـروف و أعرض عـن الجاھلین : " القرآن بمثل قولھ تعالى و قد أّدبھ هللا ب
فاعف عـنھم و : " و قولھ  " . هللا یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذي القربى و ینھى عن الفحشاء و المنكر و البغي 

و " ھي أحسن فاذا الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم ادفع بالتي : " وقولھ أیضا " اصفح ان هللا یحب المحسنین 
  " ..و الكاظمین الغـیـظ و العافـیـن عن الناس و هللا یحـب المحسنین : " قولھ تعالى 

  . السقاف حسن ..   /  ھذه ھي أخالق االسالم و آدابھ و ھي تبیّن ان ھذا الدین ھو دین السالم و المحـبة و الرحـمة  
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  ط    ن  ا  ن  ب  ل  1
  ر  ئ  ا  ز  ج    م  2
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