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  سواء( الى كممة   م الغضب فى مصر ) قل تعالو  أيا                      

__________________________________________________________________________________ 

        حفظ اهلُل مصَر من كل سـوء  :        كممة العدد   *
 لسُت مع النظام ولسُت مع المعارضة ولكننى مع مصر لممناقشة :قضية * 
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    :ـذدنؼاحـًهـك
 حفظ اهللُ  مصَر من كل سـوء     

ال يممك كل مصرى ىذه االيام التى تشيد المظاىرات 
الشعب واجيزة االمن فيما يسمى  والمواجيات بين

يام الغضب إال ان يدعو اهلل ان يحمى مصر بأ
 .... وشعبيا من كل سوء

إن كل مصرى شعبا وجيشا عماال وفالحين مثقفين  
وفنانين شبابا وشيبة رجاال ونساء ليدركون جميعا 

ات ىذه المحظات الحاسمة فى مصر , ىذه المحظ
يولد وُيكتب من  الفارقة بين تاريخ مضى وتاريخ  

جديد,وىو تاريخ سوف يغير من الخريطة السياسية 
واننا لندعو ان واالجتماعية واالمنية فى مصر , 

 يأتى التغيير فى مصمحة مصر وشعبيا ..
لندعو الجميع ان  (مجمة البشير)إننا ىنا فى 

وا العقل والمنطق وان ننظر الى مصرنا م  يحكِ 
 لنحمييا من شرور انفسنا وشرور اعدائنا .

إن مقولة ان الوضع فى مصر غير الوضع فى 
تونس ىوحقيقة ولكن ال يجب ان ننسى حقيقة 

ان وان مقولة ضاع فى مصر ومأساويتيا , و اال 
ى ايضا حقيقة مصر بمد مسالم وشعبيا متحضر ى
الوضع ولكن ال يجب ان نتمادى فى اخفاء 

 ى ...المأساوى لمشعب المصر 
 إننا ندعوا اهلل ونصمى من اجل مصر وشعبيا..
 الميم احفظ  مصر وشعبيا من كل سوء .......

 

 هذا العددإقرأ فى 

حفظ اهلل مصر من كل سوء   العدد  كممة *
 2ص                              بقمم رئيس التحرير

    3ص                      اخبار الجالية المصرية *
  

ػٕدج انثشادػٗ نيغد ْٗ :    كهًح انشثاب* 

 3ص                    تمهى:كاترٍ كيًٕ انذم     

ى يوم الغضب ) قل تعالو ال    صورة الغالف *
 4ص                   بقمم ابن البمد كممة سواء(

               االندفاع الى الكارثة:  مع الحكواتى * 
 6+ص5ص              كيميائى /حالد الفحام بقمم   

 
                    اعداد / ابن البشير    :ركن األدب   *

 7ص                قصيدة التأشيرة لهشام الجخ
 

نغد يغ انُظاو ٔنغد يغ  :نهًُالشح لضيح*

 8صتمهى انًصشٖ أفُذٖ  انًؼاسضح ٔنكُُٗ يغ يصش 

 

يارا ذؼشف ػٍ يذًذ َجية أل  :يخراساخ  *

     9صششيف انذهٕاَٗ و/  اخرياس    سئيظ نًصش

    تضحية المرأة  : لك يا سيدتى *  

   10ص           اعداد / بنت النيل               

    غير  عنوانـن صفحة م*

 11ص          اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

                               :  نوعاتـمصفحةال*

  12ص                  ( م/ايمن طاحوناعداد  )

 AL BASHIR MAGA   31ص 
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  : بقطر  أخبار الجالية المصرية

  

يشارك الزميل خالد الفحام بشركة كيو فى سى  -1
مصر والمصريين  عن.. "الحكواتى") ول بكتابو اال 

وذلك فى فعاليات معرض القاىرة   فى الخارج ( 
ميل خالد لدولى لمكتاب ,ومن المعروف ان الز ا

الفحام من الناشطين المصريين فى قطر ولو 
 اىتمامات بالمصريين العاممين فى الخارج وىو
مؤسس موقع )مصراوى(  الواسع االنتشار فى 

 ى الخارج .اوساط المصريين ف

يتابع ابناء الجالية المصرية بالدوحة االحداث   -2
االخيرة فى مصر وما صاحبيا من مواجيات بين 

نزول الجيش بامر من  ثمالمتظاىرين واالمن 
الرئيس مبارك لضبط االمن فى الشارع المصرى 

 كل سوء . الجميع ان يحفظ اهلل مصر من ودعا

ية فى اثناء جمعة الغضب قامت الحكومةالمصر  -3
 التميفون المحمول  لخال  بقطع كل االتصاالت من

المصرية وكذلك ) الموبايل( عن كل الشبكة 
ولة لمسيطرة عمى المظاىرات االنترنت , فى محا

 واالخبار .

لوحظ فى اثناء ايام الغضب المصرية الغياب   -4
الكامل لكل الحزب الوطنى مما يؤكد االشاعات عن 

  ......ىروب معظميم الى خارج مصر .....

 

                                                                                                         

 

 عودة البرادعى ليست ىى الحل :كممة الشباب

فى خضم احداث ايام الغضب التى تعم مصر وذات فجأة 
ُتعمن االخبار أن الدكتور محمد البرادعى رئيس جميعة 

يير والمعارض النشط فى الساحة المصرية قد قررالعودة التغ
سريعا الى القاىرة من فيينا حيث يقيم ليشارك فى مظاىرات 
الغضب مع جماىير الشباب المصرى الغاضب , وقد أثارات 
عودة البرادعى الكثير من التساؤالت و فالمؤيدون لمبرادعى 

من اعضاء جمعية التغيير وبعض اعضاء حركة كفاية 
موا لعودة البرادعى واعتبروه رجل الوقت وان عودتو ىم

ستشجع الشباب الغاضب عمى االستمرار فى المظاىرات 
حتى يرضخ النظام وقد يسمم الحكم لمبرادعى , وبعض 

اعضاء المعارضة رأو فى عودة البرادعى كمن ركب الموجة 
وجاء ليأكل الكعكة , واما الحكومة فقد ارتابت فى عودة 

ن كانت لم تستطع ان تمنعو من العودة خوفا البرادعى وا
من الرأى العام العالمى , وىكذا احدثت عودة البرادعى 

المفاجأة الكثير من التساؤالت وانتظر الجميع مشاركتو فى 
مظاىرات يوم الجمعة واسموىا جمعة الغضب .إن البرادعى 

وكما يقول البعض من الحكومةومن المعارضة ورقة تم 
ى دوره وكفى وان االيام القادمة ليست ايام حرقيا ألنو اد

البرادعى , وعمى الجانب االخر يقول البعض من المعارضة 
ان البرادعى يشكل فى الوقت الحالى رمزا تمتف حولو 

جماىير المظاىرات بشتى انواعيا  وىو ىنا يمثل حمقة 
االتصال وبؤرة التجمع  , وسواء نجح البرادعى فى قيادة 

الغاضبة او لم ينجح فالموقف كمو فى يد  مظاىرات الجمعة
الجماىير الغاضبة وىل ىذه الجماىير تريد رمزا تمتف حولو 

ام انيا ىى المحرك وىى فى النياية صاحبت الحق فى 
 الدفاع عن حقيا ............

 ان االيام ستثبت ىمى عودة البرادعى ىى الحل ام ال ؟
 واد كابتن / كيمإعد                                    
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                                                 ) قل تعالو  الى كممة  سواء(م الغضب فى مصر أيـا     :صورة الغالف

 

 معارضة  و حكومة  لمجميع  ناقوسا  ينذر بالخطر   م الغضب فى مصر  والتى عشناىا جميعا كانتإن  احداث  أيا
طر الذى وان لم ننتبو اليو جميعا ستكون عواقبو خطيرة ومؤلمة , واول ىذه العواقب ىى أن مواطنين وحكاما , ذلك الخ

االالف الذين خرجوا يوم الغضب كانوا ىذه المرة من عامة الشعب واكثرىم من الشباب الذين استيوتيم تكنولوجيا 
تواصل ونقل المعمومة وىى ثورة بكل المقاييس المعمومات الحديثة ففجروا بركانا كان نائما فاسيقظ فى قموبيم وىو سيولة ال

لو تم استعماليا جيدا .وثانى العواقب ىو موقف رجال االمن وخصوصا الجنود البسطاء الذين كان ليم موقف وطبعا بناء 
عمى ضباطيم فى عدم البدء بالعنف فكانت المظاىرات فى بدايتيا صورة مشرفة لمصر وابنائيا مواطنين ورجال امن وىنا 

ظير صورة اخرى وىى موقف االمن وتأثيره عمى المعادلة وىوموقف خطير لوتم التعامل معو بحنكة وشفافية . وثالث ت
ىذه العواقب ىو تعامل االعالم الخارجى مع احداث مصر وكأن الجميع ينتظر االنفجار وينتظر الفوضى فى مصر وىى 

 داث وتثبت ان ىناك من يتربص بمصر شعبا وحكومة ...نتيجة كانت واضحة فى تعامل االعالم غير المصرى مع االح
وآخر العواقب ىو موقف الغالبية العظمى من الشعب المصرى المكافح فى سبيل لقمة العيش والذى ماذال عند موقفو 
ن وىوموقف المتفرج غير المشارك وان كان يؤيد ما تنادى بو المظاىرات وىوموقف تراىن عميو الحكومة فى ان الغالبية م
الشعب المصرى مشغول بمقمة العيش ولن يشارك فى المظاىرات وىوموقف قد يتغير فى اى وقت وىنا تتغير المعادلة 

تماما .إننا ىنا ننادى الجميع حكومةومعارضة شعبا وحكاما ان يضعوا نصب اعينيم مصر وسالمة مصر وامن مصر  
ن ال شعب الكفر شعب الحب ال شعب الكراىية  وعميو وان ال ننسى اننا شعب الحضارة ال شعب التخريب شعب االيما

فيجب عمى الحكومةوالحكام ان يتقوا اهلل فى مصر وشعب مصر وعمى المعارضة والشعب ان يحافظوا عمى مصر 
 وابناءمصر .

 حمى اهلل مصر من كل شر وحفظ اىميا .

 بقمم / ابن البمد                                                                                      
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 تمهى / خانذ انفذاو                     اإلَذفاع إنٗ انكاسشح           مع الحكواتى: 

ٍأٔمً ٌؾعوارىُ صالس ؽىبيبد ِٓ اٌزبهيـ ِغ موو ِصبكه٘ب رجيٓ ٌٕب أْ لواه اٌؾوة ٘ٛ لواه ٍيبٍٝ ثبٌلهعخ األٌٚٝ 

 ٍيٗ أْ يؼٍُ أٔٗ ئِب فيٗ ٘الن أِزٗ أٚ هفؼزٙبٚأْ ىػيُ أٜ أِخ ئما ِب ئرقنٖ فؼ

  انذكايح االٔنٗ 
ِٓ وزبة ػّو غٍْٛٛ اِيو االٍىٕلهيخ اٌصبكه ػٓ ِىزجخ اإلٍىٕلهيخ )ِووي كهاٍبد االٍىٕلهيخ ٚؽعبهح اٌجؾو 

يٓ اٌّزٍٛػ( :أصله األِيواي ٍيّٛه اإلٔناه رٍٛ اآلفو ٌٍّصوييٓ ِٓ ػٍٝ ِزٓ ِووجٗ اٌؾوثيخ ٌيزٛلفٛا ػٓ رؾص

َ ػمل اٌقليٜٛ رٛفيك ئعزّبػب ِغ صالصخ  3661يٌٛيٛ  31اٌؾصْٛ ٚئال ٍيمَٛ اٌجويطبٔيْٛ ثبٌٙغَٛ ػٍيُٙ , ٚأفيوا فٝ 

ٚػشويٓ ِٓ هعبي اٌلٌٚخ ٚاٌٛىهاء ثّٓ فيُٙ اؽّل ػواثٝ ثبشب ٚىيو اٌؾوثيخ ٚاإلٍطٛي آٔنان , وبٔذ اٌغٍَخ ٍبفٕخ 

إلٔناه ٍيّْٛ ؽيش اْ اٌؾصْٛ ال رَزطيغ اٌصّٛك اِبَ رفٛق اٌّلفؼيخ  ٚئؽزلَ فيٙب إٌمبُ ؽيش هعؼ اٌجؼط اإلٍزغبثخ

اٌجويطبٔيخ , وبْ اٌّوػشٍٝ ثبشب اٌّليو اٌَبثك ٌٍؾصْٛ ِٓ اصؾبة مٌه اٌوأٜ ؽيش موو فٝ رمويوٖ ػّب ؽلس فٝ مٌه 

ؾّٛك فّٙٝ ثبشب ِليو اإلعزّبع أٗ لبي ئْ األِو اٌنٜ يوعؼ وفخ اٌّمبِٚخ أٚ اإلٍزَالَ ٘ٛ ؽبٌخ اٌؾصْٛ , ٚلل أول ِ

اٌزؾصيٕبد فٝ مٌه اٌٛلذ أْ اٌؾصْٛ فٝ ؽبٌخ ِّزبىح ٚاْ ثاِىبٔٙب اٌصّٛك ٌٍمصف ٌّلح صالصخ اشٙو وبٍِخ , ٚػٍك 

اٌّوػشٍٝ ثبشب ثأْ رٍه اإلعبثخ رلي ػٍٝ أٔٗ ئِب عبً٘ ثّب يمٛي أٚيزؼّل اٍزفياى اٌؾبظويٓ ٌصبٌؼ اٌؾوة ٚػٕلِب ٍأٌٗ 

ٍبػبد وبفيخ ٌزلِيو٘ب  3ٍبػخ رؾذ اٌمصف اٌؼٕيف ثً اْ  12عبثٗ ثأٔٙب ٌٓ رصّل أوضو ِٓ اٌقليٜٛ ػٓ ؽبٌخ اٌؾصْٛ أ

رّبِب ٚلزً اٌغٕٛك اٌّزؾصٕيٓ ثٙب , ٚلل اصبهد رٍه اإلعبثخ كػبح اٌؾوة ثّٓ فيُٙ ػواثٝ ؽيش ٚعٙٛا ٌٗ أزمبكاد ؽبكح 

ثبإلٍزٙغبْ ٔزيغخ ٌنٌه ثيّٕب صٛرذ األغٍجيخ ٚاعغٛا ِشبػو ِؼبكاح اٌجويطبٔييٓ ٌلٜ أػعبء اٌّغٌٍ , ٚلٛثً اٌّوػشٍٝ 

ٚاٌزٝ كِو فيٙب  3661يٌٛيٛ  33ٌصبٌؼ رؾلٜ ئٔناه ٍيّٛه , ٚوبٔذ ٔزيغخ مٌه وّب ٔؼٍُ عّيؼب ٘ٝ ؽوة اٌيَٛ اٌٛاؽل فٝ 

ثويطبٔييٓ( صُ أزٙٝ األِو ثبإلؽزالي  4ِصوٜ ِمبثً  511ِؼظُ اإلٍىٕلهيخ ٚفمل اٌؼليل ِٓ أهٚاػ اٌّصوييٓ )

بٔٝ ٌّصوٚاٌّضيو ٌإل٘زّبَ ٕ٘ب ٘ٛ هك فؼً األِيو ػّو غٍْٛٛ ٌّب ؽلس فٝ مٌه اإلعزّبع ئم لل يزٛلغ اٌّوء اٌجويط

ئرقبمٖ عبٔت كػبح اٌؾوة اٌّؾوظيٓ ػٍٝ اٌّؼبهن اٌّجبشوح ٔظوا ٌّب ػوف ػٕٗ ِٓ ؽّبً ٌٍمعبيب اٌٛغٕيخٌٚىٓ وبْ 

هأٜ هعً ػبلً علا فعال ػٓ أفصبئٝ ٍُِ ثّٕٙزٗ رّبَ  رؼٍيمٗ ػٍٝ هأٜ اٌّوػشٍٝ ثبشب وبٌزبٌٝ : ٚٔؾٓ ٔوٜ هأيٗ ٘نا

اإلٌّبَ ٌٚىٓ ِّب يإٍف ٌٗ أشل األٍف أْ اآلهاء اٌؾصيفخ اٌزٝ يّضٍٙب هأٜ ٘نا اٌقجيو رًّٙ ٚال يؼًّ ثٙب فٝ ٍٚػ ٍبك 

ٍزغبثخ فيٗ اٌزؾٌّ . وبْ األِيو ِؼغجب ثزفىيو اٌّوػشٍٝ إٌّطمٝ اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌؾمبئك اٌّغوكح ٌٍّٛلف ثلال ِٓ اإل

اٌؼبغفيخ اٌؾبكح ِٚٓ اٌالفذ ٌٍٕظو أيعب إٌمل اٌنٜ ٚعٙٗ األِيو ٌٍطويمخ اٌزٝ ٍوكد ثٙب عويلح اٌطبئف أؽلاس اٌمصف 

ٚ٘ٝ ٌَبْ ؽبي اٌجطً اٌّصوٜ ػجل هللا إٌليُ  ٍٚأرووىُ رىٍّٛا رٍه األفجبه ئْ أؽججزُ ِٓ اٌىزبة اٌّنوٛه ٔفَٗ ٌٚىٕٓ 

ٍيٗ وبٌزبٌٝ ِٚٓ ٔفٌ اٌىزبة اٌوائغ : ٘نٖ أِضٍخ ِٓ األفجبه اٌزٝ وبٔذ رنيؼٙب ٘نٖ ٍأظيف فمػ رؼٍيك األِيو غٍْٛٛ ػ

 اٌغويلح ٚ٘ٝ وٍٙب ِفزواح ٚيب ٌألٍف ٌٚيٌ فيٙب مهح ِٓ اٌصؾخ اٌٍُٙ ئال اٌفموح األفيوح

   انذكايح انصاَيح
غ اْ األغّبع اٌَيبٍيخ ٌّؾّل ٚاٌٛال ِٓ وزبة ربهيـ اٌّغٛي اٌؼظبَ ٚاإليٍقبٔييٓ ٌألٍزبم اٌلوزٛه ِؾّل ٍٙيً غمُٛ

فٛاهىِشبٖ اٌّزّضٍخ ثبٌمعبء ػٍٝ اٌّغٛي ٚٚهاصزُٙ لل ثلي ٘نٖ اٌؼاللخ اٌطيجخ ثؼاللخ ػلائيخ فٙٛ ؽيٓ اهًٍ اٌَفبهح ئٌٝ 

عٕىيي فبْ وبْ ٘لفٗ اإلٍزطالع ٌُٚ يوغت ثأٜ ؽبي اٌلفٛي فٝ ػاللبد رغبهيخ ِغ ِٕغٌٛيب ٚفٝ ظً ٘نٖ إٌظوح 

خ ِٓ اٌزغبه اٌقٛاهىِييٓ ِٓ ٍىبْ ثقبهٜ ثوؽٍخ ئٌٝ ِّبٌه اٌّغٛي ٌٍزغبهح فأووُِٙ عٕىيي فبْ ٌّٚب اٌَيبٍيخ لبَ صالص

ػيِٛا ػٍٝ اٌؼٛكح أهًٍ ِؼُٙ لبفٍخ رؾًّ اِزؼخ ِقزٍفخ ٌزصؾجُٙ اٌٝ ِّبٌه اٌٍَطبْ ٌزجبكي اٌزغبهح ٕ٘بن ٚلل ثٍغ ػلك 

لل وٍف اٌقبْ اٌّغٌٛٝ اؽل ٘إالء اٌزغبه ثؾًّ هٍبٌخ فبصخ هعال ثميبكح أهثؼخ ِٓ وجبه اٌزغبه اٌٍَّّيٓ ٚ 231افواك٘ب 

اٌٝ اٌٍَطبْ , ٚػٕلِب ٚصٍذ اٌمبفٍخ ئٌٝ ِليٕخ أٚرواه ػٍٝ اٌَبؽً اٌغوثٝ ٌٕٙو ٍيؾْٛ ٚ٘ٝ اٚي ثٍلح رمغ فٝ ٔفٛم 

ُٔٙ عٛاٍيٌ اٌٍَطبْ أعٙي ػٍيُٙ يٕبي فبْ ؽبوُ اٌّليٕخ ٚئثٓ فبي اٌٍَطبْ ٚلزً عّيغ افواك اٌجؼضخ اٌزغبهيخ ثزّٙخ ا

ٌُ يىٓ ثٍٛغ عٕىيي فبْ اْ يزغبً٘ ٘نٖ االصبهح غيو اْ ِب ارصف ثٗ ِٓ االرياْ ٚاٌزؼمً ؽٍّٗ ػٍٝ اْ  ٍٍٚت اٌجعبػخ

هعبي اٌٝ ِؾّل فٛاهىِشبٖ ٌالؽزغبط ٚغٍت ِٕٗ رٍَيّٗ ؽبوُ اٚرواه )ٌٚٝ ٕ٘ب رؼٍيك فبهط  1يوًٍ ٍفبهح ِإٌفخ ِٓ 

ّزؾلح األِويىيخ اآلْ(  , ٌىٓ اٌٍَطبْ هفط اٌطٍت ٚرّبكٜ ؽيٓ أللَ ػٍٝ لزً اؽل ٍيبق اٌىزبة : ِضٍّب رفؼً اٌٛاليبد اٌ

افواك اٌَفبهح ٌُٚ يطٍك ٍواػ ىِيٍيٗ ّٚ٘ب ِٓ اٌّغٛي اال ثؼل اْ ؽٍك ٌؾيزّٙب فمطغ ثنٌه وً اًِ فٝ اٌزفبُ٘ ِغ اٌّغٛي 

 ِبىاي ػٍٝ ٌَبْ اٌلوزٛه غمُٛ( ؽيٓ ٚاظؾذ اٌؾوة ثيٓ اٌطوفيٓ اِوا ال ِفو ِٕٗ , يجبٌغ ثؼط اٌّإهفيٓ )ٚاٌىالَ 
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 .......(مع الحكواتى)رىٍّخ   

يعؼْٛ اٌٍَٛ ِطٍمب ػٍٝ اٌٍَطبْ ِؾّل فٛاهىِشبٖ فٙٛ اٌنٜ ٍجت ثؼٍّٗ ٘نا اٌقواة ٚاٌلِبه ٌٕفَٗ ٌٍّٚبٌه اإلٍالِيخ 

 ئبد األٌٛف ِٓ ٚأْ وً لطوح ِٓ كِبء ٘إالء اٌزغبه لل أعود ٔٙوا ِٓ كِبء اٌٍَّّيٓ ٚوبْ اٌمصبص ٌىً شؼوح ِ

ٌىٓ ريَو ؽلٚصٙب ثٛاٍطخ ِب ػوف  بٔذ آريخ, ٚاٌٛالغ أْ اٌىبهصخ وػٓ وً كيٕبه أفنٖ ٍيقَواٌمٕبغيواٌوؤًٚ ٚػٛظب 

 ػٓ اٌٍَطبْ اٌقٛاهىِٝ ِٓ غّغ ٚرٙٛه

  انذكايح انصانصح
ئٗ ٌزلاهً اٌّٛلف ِمزطفبد ِٓ ٔفٌ اٌىزبة اٌَبثك )اٌّغٛي اٌؼظبَ ....(ٚػمل اٌّظفو لطي اعزّبػب ػبعال ِغ اِوا

ٚرّقط اإلعزّبع ػٓ لواه يمعٝ ثوفط اإلٔناه ٚلزً اٌوًٍ اٌنيٓ ؽٍّٛا اٌوٍبٌخ ئٌٝ ِصو , ٚاٌؾميمخ أٗ وبْ ِٓ 

اٌصؼت ػٍٝ اٌّّبٌيه فٝ ِصو أْ يمفٛا فٝ ٚعٗ ٘ٛالوٛ ٚعيٛشٗ اٌعقّخ , فّب اٌنٜ رجلي فٝ إٌّبؿ اٌَيبٍٝ ؽزٝ ئرقن 

اٌٛالغ اْ ٘ٛالوٛ غبكه آٔنان ثالك اٌشبَ ػٍٝ ػغً ػبئلا ئٌٝ لوالٛهَ ٍٚؾت ِؼٗ  ؟؟ لبكح اٌّّبٌيه ٘نا اٌمواه اٌوافط

ِؼظُ عيشٗ ٚأثمٝ فٝ إٌّطمخ ػشوح آالف عٕلٜ ثميبكح وزجغب ٔٛيٓ )األٍجبة ٍٔقصٙب وّب ٚهك فٝ اٌىزبة : ٚفبح اٌقبْ 

لجً ئثٓ ػّٗ ثووخ فبْ اٌنٜ  اٌىجيو ِٕىٛ ٚثوٚى صواع ػٍٝ اٌٍَطخ , رؼوض أِالوٗ فٝ ئيواْ ٌعغػ ِزٛاصً ِٓ

ئػزٕك اإلٍالَ ٚأفن يزٛػل ٘ٛالوٛ ثَجت ِب ئلزوفٗ ِٓ ِناثؼ ثؾك آالف اٌٍَّّيٓ ...( ٚيّىٓ ٌؾعوارىُ ئوّبي ثبلٝ 

اٌمصخ ِٓ ٔفٌ اٌىزبة اٌشيك ...ٚٔىًّ لٛي اٌلوزٛه غمُٛ : أظؾٝ وزجغب يؾىُ ثالك اٌشبَ ثمٛح لٍيٍخ اٌؼلك َٔجيب ِّب أربػ 

ًِ ٌٍّّبٌيه .... ٚظغ لطي اٌنٜ ئشزٙو ثبٌجواػخ اٌَيبٍيخ فطخ ػَىويخ ِٓ شميٓ : رلػيُ اٌغجٙخ اٌلافٍيخ ثصيصب ِٓ األ

ٚرؼجئخ اٌوأٜ اٌؼبَ ئٍزؼلاكا ٌقٛض اٌّؼووخ , اإلٍزؼلاكاد اٌؼَىويخ ٚرزعّٓ ِؾبٌٚخ اٍزمطبة األِواء األيٛثييٓ 

بَ ِٚصو رؾذ ليبكح ٚاؽلح )فبصخ ثؼل ئٔزٙبء اٌؾٍف ٚاٌّّبٌيه اٌجؾويخ ثٙلف رٛؽيل اٌصف اإلٍالِٝ فٝ ثالك اٌش

اٌصويؼ أٚ اٌعّٕٝ ثيٓ اٌّغٛي ٚ اٌصٍيجييٓ , ٚلل أكهن لطي مٌه( , ثً ئْ لطي لل رغبٚى ػٓ أػّبي أِواء اٌّّبٌيه 

خ اٌجؾويخ اٌؼلٚأيخ  ٚاٍزمطجُٙ ثفؼً اْ اٌّٛلف يزطٍت رعبفو عّيغ اٌغٙٛك ٌٍٛلٛف فٝ ٚعٗ اٌؼلٚ ..... ٚغجؼب ٔزيغ

ِؼووخ ػيٓ عبٌٛد اٌؼظيّخ وٍىُ رؼوفٛٔٙب ..... ثمٝ عيء ٘بَ أٔمٍٗ ٌؾعوارىُ ِٓ اٌىزبة وزؼميت ػٍٝ ٔزبئظ ِؼووخ ػيٓ 

عبٌٛد : أكٜ ئٔزصبه اٌّّبٌيه فٝ ػيٓ عبٌٛد ئٌٝ ئؽزفبظ ِصو ثّب ٌٙب ِٓ ؽعبهح ِٚلٔيخ , فٍُ رزؼوض ٌّب رؼوظذ ٌٗ 

خ اٌؼٍّبء ٚاألكثبء يغلْٚ فيٙب اٌزشغيغ ٚاٌزىويُ ِب يؾفيُ٘ ػٍٝ اٌزأٌيف ثغلاك ِٓ اٌلِبه ٚاٌقواة ٚأظؾذ اٌمب٘وح لجٍ

ٚاٌزلٚيٓ , عؼٍذ ِؼووخ ػيٓ عبٌٛد ٍٍطٕخ اٌّّبٌيه اٌمٛح األٍبٍيخ فٝ اٌشوق األكٔٝ فٝ اٌمؤيٓ اٌزبٌييٓ ئٌٝ أْ لبِذ 

ٚرلِيو ٌٍزواس ػمت رلِيو٘ب ِٓ لجً فمػ أهيل ِٓ ؽعوارىُ اٌّمبهثخ ثيٓ ِبؽلس ٌجغلاك لليّب ِٓ ٔٙت اٌلٌٚخ اٌؼضّبٔيخ .

اٌّغٛي ٍبثمب ٚؽبٌيب ِٓ لجً لٜٛ اٌزؾبٌف ٚمٌه ٔزيغخ ٌزصوفبد هئيَٙب اٌواؽً اٌطبئشخ , ونٌه اٌّمبهٔخ ثيٓ رصوفبد 

ٚرصوفبد ؽفيلٖ لطي اٌٛاػيخ اٌّلهوخ ٌؾمبئك األِٛه ػٍٝ األهض ٚٔزيغخ اٌزصوفيٓ ػٍٝ األُِ ٚاٌشؼٛة   فٛاهىِشبٖ

 اْ ٌٍغل ٌٍٚؾفيل ِزشبثٙبْ ٌٚىٓ اٌظوٚف وبٔذ ِقزٍفخ رّبِب فغبءد إٌزبئظ أيعب شليلح اٌزجبيٓ الؽمب فبٌمواه

يٍ ذهكى انذكاياخ انصالز ٔيًا جاء فٗ انكرة انغاتك ركشْا أَا شخصيا أعرطيغ إعرخالص تؼض األشياء انٓايح 

 نهًغرمثم :

نى يكٍ ضذ األدياٌ تانشغى يٍ ٔشُيرّ  أَّ تانشغى يٍ ٔدشيح أػًال انًغٕل ٔلغٕذٓى فئٌ خآَى األػظى

ٔضى إنيّ انؼهًاء ٔانفُييٍ ٔاألدتاء ٔانًفكشيٍ يٍ كم دذب ٔصٕب ٔكاٌ يشاسن أْم انذياَاخ كهٓا فٗ 

إدرفاالذٓى تًا فيٓى انًغهًٌٕ تانشغى يٍ ييم كصيش يٍ أفشاد أعشذّ نهُصشاَيح , ٔستًا نٓزا انغثة كثشخ 

يادذّ أدياَا يٍ دٌٔ دشب عٕاء خٕفا يٍ تطشّ أٔ ذفضيال نّ ػٍ إيثشاطٕسيرّ ٔضى يذَا كثشٖ ذذد ل

أٌ لشاس انذشب كاٌ ٔياصال ػهٗ يش انؼصٕس عٕاء لثم ظٕٓس اإلعالو أٔ تؼذ ظٕٓسِ  دكاو طغاج آخشيٍ

لشاسا عياعيا تذرا يؼرًذ ػهٗ انًُطك ٔانًصهذح انؼايح ٔانذغاتاخ انغياعيح ٔانؼغكشيح ٔال يجة تأٖ 

ذخم سجال انذيٍ فيّ ألَٓى غيش يؤْهيٍ نٓزا األيش جًهح ٔذفصيال تم فمظ ػهيٓى انُصخ دال يٍ األدٕال ذ

أخيشا أْذٖ ْزا انًمال أٔ انثذس انًرٕاضغ إنٗ سٔح انضػيى جًال ػثذ انُاصش ٔسٔح انشئيظ  ٔاإلسشاد كًا نغيشْى

يظ انغاداخ يٍ تاب اإلػرشاف انؼشالٗ صذاو دغيٍ يٍ تاب انًذاعثح ٔانؼراب , ٔإنٗ سٔح انمائذ لطض ٔ سٔح انشئ

 . تانجًيم , ٔإنٗ لادج دًاط فٗ غضج يٍ تاب انرُاصخ
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        ُركن األدب
 الجخ ىشام المصرى لمشاعر( التأشيرةقصيدة )        

 أخشاهُ  سواكَ  وليس اهللُ  باسمك أسبِّح
 سألقاه . سألقاهُ  قدراً  لي أن وأعَممُ 

 وعنواني وناصيتي فيشر  عروبتي بأن صغري في ُعمِّمتُ  وقد...
 الحانِ  بعَض  نردد مدارسنا في وكنا

 "أخواني العرب وكل .. أوطاني الُعرب بالد"
 بيامِتو ممشوقاً  العربي   نرسمُ  وكنا

 عباءتو في مياباً  .. تعوي إذ الريحَ  يصد   صدرٌ  َلوُ 
 مشاعُرنا تحّركنا أطفالٍ  َمْحَض  وكنا
 بطولَتنا تروي التي الحكايات في ونْسرحُ 

 أقصى إلى أقصى من تمتد بالدنا أنو 
 األقصى المسجدِ  ألْجل كانت حروبنا وأن

نا وأن  ذيلُ  لو شيطانٌ  صييونَ  عدو 
 الّسيلُ  كما فعلٌ  ليا أمِتنا جيوش وأن
 ليبيا في البحرين بشاطئ أكبْرأمر   عندما سُأبحرُ 

 إلى موريتانيا من وأعبر سوريا في بغدادَ  من التمرَ  وأجني
 لبنان إلى مقديشيو عْبر أسافر السودان

 ووجداني صدري في األلحان أخبئ وكنتُ 
 "أخواني العرب وكل .. أوطاني الُعْرب بالد"

 ُأبحْر  لم رلمبح تأشيرةٍ  عمى أحصلْ  لم كبرت وحين
 أعبْر  لم .. الشباك عمى مختومٍ  غيرُ  جوازٌ  وأوقفني

 طفولتُنا تقاِتُمنا يكبْر  لم الطفل وىذا أنا كُبرتُ 
 أمِتنا حكامَ  أيا يِدكم عمى مبادَءىا عم منات وأفكارٌ 
 مناىَجكم تعم منا ؟ مدارسكم في نشأنا من ألستم

 سيأكل منتِظرٌ  المكارَ  الثعمبَ  بأن يدكم عمى تعممنا من ألستم
 ؟ َخَمُدوا ما لمنوم إذا الحمقى نعجةَ 

 ضعيفٌ  بحزمتو محمي   العودَ  بأن يدكم عمى تعممنا من ألستم
 ؟ تحكُمنا الحمقاءُ  الُفرقةُ  ذا؟لما ينفرد حين

  واتحدوا اهلل بحبل اعتصموا أن يدكم عمى تعممنا من ألستم
 باأَلعالم؟ الشمَس  تحجبون لماذا

 األنعام كما ِصرنا بينكم وَدَخالً  عروبَتنا تقاسمتم
 أدعية الجيلَ  ُسقينا .. أوعية الذل   ُسِقينا

 وألواني فرشاتي لمطفل تاركاً  سأكبرُ   والساقي السْقيَ  مَمْمنا

 ألحاني صوتُ  ويبقى بيامتو ممشوقا العربي   يرسم ويبَقى
 "أخواني العرب وكل .. أوطاني العرب بالد"

 وفي نخلٌ  لي بغدادَ  في العربي أنا تحَبلْ  تزل لم وأمي ألفٍ 
 وَعم انِ  وجيبوتي موريتانيا مصري   انا شرياني السودانِ 

 أحفظُ  ال أنا .. ودرزي وعموي وكردي وشيعي وسني مسيحي  
 تتكّتل الناسِ  وكل   تشتُِتنا من َسِئمنا ترحلْ  إذ والحكامَ  األسماءَ 

 وتأليفا وتزويراً  كذباً  ديَنَنا مألُتمْ 
 ؟؟ (الفيفا) يد وتبعدنا ؟ اهلل يدُ  أتجمعنا

 وننتظرُ  فتنِتنا نارَ  ونعبدُ  والخزرج اأَلْوَس  َفُعدنا َعْمدا ديَننا ىجْرنا
 أمتنا حكامَ  أيا َمخرج الغبا

 يقاضيكم يعاديكم صدري في الطفلُ  سيبقى
 ُمت ِحدا العربي   شعَبنا ويعمنُ 

 يداوي منكسر لبنانُ  وال محَتل   الجوالنُ  وال منقسمٌ  السودانُ  فال
 يزرُعيا السودان في العربيِّ  خميِجنا لؤلؤاِت  سيجمعُ  منفردا الجرحَ 
 في زيتاً  الناُس  رونيعصُ  قمحاً  العربيِّ  المغرِب  في حب يا فَينبتُ 

 من سُيشعلُ  أبدا الصومال في األىلُ  يشربون األبّيةِ  فمسطينَ 
 وىنُ  ليا ما مشاعلَ  جزائِرنا

 رعاىا – عباءِتكم من سيخرجُ  يمنُ  بالِدنا فكل   تشكونا صنعاءُ  إذا
 أنتم ال الجميورُ  ىو ُمت ِقدا لمجميور – اهلل

 ؟ جحافُمكم أتسمعني
 ؟ حكومِتكم في لِ المعاق دواوينُ  أتسمعني

 أحدا لكم يخشى وال أنتم ال الجميور ىو
ال تجارتكم عن فكّفوا أنتم ال اإلسالم ىو  مرتدا صار وا 

 حم ال الشعبَ  ىذا إن .. وخافوا
 حم ال الشعبَ  ىذا إن .. وخافوا

ن  ولدا ليا تجدوا ولن لبناً  ليا تجدوا فمن ُصِرَمتْ  إن النوقَ  وا 
 موصولُ  الشعبُ  فيذا ِتكمفتن رغم سنبقى .. أحذُِّركم

ن حبائُمكم  مفتولُ  اهللِ  فحبلُ  َضُعَفتْ  وا 
 باقِ  اليوى في وشرعي .. باقٍ  أنا
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  ولكننى مع مصر معارضةولسُت مع ال النظام لسُت مع       :   ضيح نهًُالشحل
 
ن التحرير بالقاىرة  فى مشيد مييب , وفى ساعة من ساعات الحزن الكئيب , اختمط الحابل بالنابل واصبح ميدا 

اشبو بسوق عكاظ حيث تداخمت االالف المألفة من المعارضين  لمنظام مع االالف من المؤيدين لمنظام  وحوليم 
ى المائة رة ذكرتنا بمواقف الشعب المصرى فالجيش الذى ماذال يقف عمى الحياد  ال مع ىؤالء وال مع ىؤالء فى صو 

 عام الماضية   ...... 
الذى اخرجو االنجميزمن مصر و   وىو ينادى بعودة الزعيم سعد زغمول 1919عام  لشعب المصرى ىبة افنتذكر 

الشعب المصرى يواجو االحتالل وقواتو حتى يعود سعدزغمول ويستقبمو الشعب باالسكندرية فى لحظة فارقة  ةوقف
 .......لمشعب المصرى

 1952المباركة فى الثالث والعشرين من يوليو  ونتذكر ايضا وقفة الشعب المصرى مع جيشو الباسل فى حركتو
  ....والده وتأييده لمثورة ولخروج الممك فاروق من مصر  وتعيين ابنو االمير احمد فؤاد ممكا عمى مصر بدال من

ر تنحيو  عن الرئيس جمال عبد الناص وبعد ان اعمن 1967ليمة التاسع من يونيو خروج الشعب المصرى ونتذكر 
وكيف ان الشعب المصرى رفض االعتراف باليزيمة فى صورة رفض تنحى  76مسؤلية ىزيمة  السمطة وتحممو

 الرئيس عبد الناصر واصرار الشعب عمى بناء الجيش واالستعداد لحرب التحرير ... 
ونتذكر مظاىرات الشعب المصرى فى تأييده لمرئيس انور السادات ودعمو لمرئيس ضد مراكز القوة التى فتكت بمصر 

 ......  1971عب مصر  فيما عرف بثورة التصحيح مايو وبش
يناير وكيف ان  18و  17فيما عرف بمظيرات  1977ونتذكر مظاىرات الشعب المصرى وخروجو ضد النظام فى عام 
 الشعب ارغم السمطة عمى الغاء زيادة االسعار وعودة الدعم ....

الرئيس مبارك ودعمو لمصر  وقوف الشعب والجيش معو   1986عام  ونتذكر مظاىرات االمن المركى التخريبية فى
 وامن مصر  فى ذلك الوقت .......

وتأييد الشعب  1987وبعودة طابا فى عام  1982ناء فى عام يوقوف الشعب المصرى وفرحتو بعودة س ونتذكر 
 لمرئيس مبارك فى كفاحو لعودة طابا وعدم التفريط فييا ...

 يات ونقول اننا لسنا مع النظام فى فساده وتياونو مع شعبو والوصول بمصر الىوىنا نحاول ان نجمع كل ىذه الذكر 
رة لمفساد           مما نحن فيو  االن , ولسنا مع المعارضة فى تخريب كل منجزات مصر واظيار مصر وكأنيا مستع

مك مخروج ال فى شيم مصر وابناء مصر ,ولنا من لرئيس مبارك ألن ىذا التطاول ليسولسنا مع التطاول عمى ا
 فاروق من مصر ذلك الخروج المشرف الالئق بمصر كل عبرة .....

الء من ابناء الشعب إننا مع مصر... مصر الحضارة ونقول ان ما قدمو الرئيس مبارك كاف , وانو يجب عمى العق
من مصر وامانيا  بالعبث با ةسمقين  واصحاب االجندات القديمة والحديثتان ال يتركوا الساحة لالنتيازين والم

  مصر  قبل فوات االوان .............. ولنذىب جميعا الى الحوار العاقل حتى تعود
  بقمم / المصرى افندى                                                                                      
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 ؟لمصر أول رئيسمحمد نجيب ماذا تعرف عن ....            مختارات :

 
وبعد طالقو منيا تزوج من  1950تزوج من زينب أحمد وأنجب منيا بنتو سميحو التي توفيت وىي بالسنة النيائية بكمية الحقوق عام 

كان عمي األبن الثاني لمحمد نجيب يدرس في المانيا .وأنجب منيا ثالث أبناء فاروق وعمي ويوسف 1934عائشة محمد لبيب عام 
ضد الييود ىناك كان يقيم الميرجانات التي يدافع فييا عن مصر والثورة وعن حق الفمسطينيين ولم يعجب ىذا وكان لو نشاط واسع 

الكالم، المخابرات المصرية الذين رؤوا في نشاطو إحياء لمكالم عن أبيو وفي ليمة كان يوصل زميال لو فإذا بعربة جيب بيا ثالثة رجال 
ما ىرب جرت وراءه السيارة وحشرتو بينيا وبين الحائط نزل الرجال الثالث وأخذوا يضربونو حتي وامرأة تيجم عميو وتحاول قتمو، وعند

خارت قواه ونزف حتي الموت، ونقل جثمانو إلي مصر فطمب المواء نجيب ان يخرج من معتقمو ليستقبل نعش ابنو ويشارك في دفنو 
ول من نفس المصير، فقد استفزه أحد المخبرين الذين كانوا يتابعونو ولم يسمم فاروق االبن األ .1968لكنيم رفضوا كان ىذا في عام 

فمم يتحمل فاروق ىذا الكالم .ماذا فعل أبوك لمثورة.. ال شيء.. أنو لم يكن أكثر من خيال مآتة ديكور واجية ال أكثر وال اقل: وقال لو
ك خمسة أشير ونصف خرج بعدىا محطما منيارا ومريضا وضرب المخبر، ويوميا لم ينم فاروق في البيت فقد دخل ليمان طره وبقي ىنا

أما االبن الثالث يوسف فقد كان أكثر حظا, فقد صدر قرار جميوري بفصمو من إحدي شركات الدولة فعمل .بالقمب وبعد فترة قميمة مات
 .ساءسائقا في شركة المقاولون العرب باإلسكندرية في الصباح وعمي تاكسي أجرة اشتراه بالتقسيط في الم

في مستشفى  1984أغسطس  28عاما بتاريخ  82رحل محمد نجيب في ىدوء عن عمر يناىز  محمد نجيب في أواخر أيامو وفاتو
المعادي العسكري بالقاىرة، لم يكن يعاني من أمراض خطيرة، لكنيا كانت أمراض الشيخوخة. بعد أن كتب مذكراتو شمميا كتابو كنت 

رحل بعد أن عاصر أىم األحداث التي مرت عمى تاريخ مصر .و خال من أي اتيام ألي ممن عزلوهرئيسًا لمصر، ويشيد لو أن كتاب
إلى الوحدة مع سوريا عام  1956وتأميم قناة السويس والعدوان الثالثي عام  1954الحديث من جالء القوات البريطانية عن مصر عام 

، ووفاة الرئيس 1967ورًا بالنكسة ووفاة عبد الحكيم عامر عام ، ومر 1962، ومشاركة القوات المصرية في حرب اليمن عام 1958
غتيال الرئيس السادات عام 1978، ومعاىدة كامب ديفيد عام 1973، وحرب أكتوبر عام 1970جمال عبد الناصر عام  عمى .1981، وا 

جنازة عسكرية مييبة، وحمل  الرغم من رغبة محمد نجيب في وصيتو أن يدفن في السودان بجانب أبيو، إال أنو دفن في مصر في
جثمانو عمى عربة مدفع، وقد تقدم الجنازة الرئيس المصري حسني مبارك شخصيا وأعضاء مجمس قيادة الثورة الباقين عمى قيد الحياة 

في عيد الرئيس حسني مبارك بدأ اسمو يظير في الكتب المدرسية .لتطوى صفحة رجل قاد أىم نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث
ى انو أول رئيس لجميورية مصر العربية كما أطمق اسمو عمى إحدى الميادين في مدينة كفر الزيات بالقاىرة ومدرستان باإلسكندرية عم

تم  2007سبتمبر  24في .(بسيدى بشر واألخرى باليانوفيل، وأطمق اسمو عمى إحدى محطات القطارات في القاىرة )مترو محمد نجيب
يب في القرية الفرعونية تضم مقتنياتو وعدد كبير من الصور. رئيس من مصر عنوان الفيمم المزمع افتتاح متحف خاص لمحمد نج

 .1955مصير مصر )باإلنجميزية(   .1943رسالة عن السودان  مؤلفاتو .تصويره عن قصة حياة الرئيس محمد نجيب

 1984 (كنت رئيسًا لمصر )مذكرات محمد نجيب- .1975كممتي لمتاريخ 

  مدي شعبانميندس / ح
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 انًرأج ذضحٛح ُ             يا سيدتى لكِ 

 

 

 يا يعُٙ كهًح ذضحٛح

 انكهًح ترضحٛح االو أ االب أ االخد أ االخ ْم ٚعُٙ ْذِ

 ...َركهى عٍ ذضحٛح انًرأج تصفح عايح

 نك شئ ذضحٙ يٍ اجم شخص ٚعُٙأٌ ْم اَد حأنرٙ  

  انرضحٛح ا نٕ َركهى عٍ اكرر يٍ َٕع يٍ إَاعريا

 ذضحٛح انحثٛثح يٍ اجم حثٛثٓا تكم إَاع انرضحٛح حرٙ ذصم تٓا اٌ ذضحٙ -1

يرعرّ ٚريٛك  ذُرٓٗ يٍ اجم يرعرّ انشخصٛح ٔتعذ اٌ ,  يٍ اجهح  تكم شٛٗء 

 . ٔنى ٚر٘ يذ٘ ذضحٛرك خهص يُّذكأ٘ شئ 

ذضحٙ  ثكثٛرج حٛ ذضحٛح  ٍ انرضحٛح تٍٛ انسٔجح نسٔجٓا فْٓٙم َركهى ع  -2

انُاش  ًم اسهٕتّ ٔذحأل ذجعم انًركة ٚسٛر تذٌٔ يشاكم ٔذثٍٛٔذرح اجهّ يٍ 

 . ْٔٙ فٙ انذاخم يجرٔحح تأَٓا يرذاحح 

خر حٛاذٓا يٍ ساالو ألطفانٓا يٍ اجهٓى ذ ْم َركهى عٍ انرضحٛح انرٙ ذقذيٓا -3

ٛر تٍٛ انسحاب ٔنى طذجعهٓا ذ اجم اٌ ذرٖ ضحكاذٓى ٔذسًع كهًح يايا نكٙ

سٕف ٚرخهٌٕ عُٓا نكٙ  ا ٕٚو يٍ االٚاو تأٌ اطفانٓاذعرف االو انًسكُٛح تأَٓ

غٛرْى  ٚكًهٕ حٛاذٓى ٔنكٙ ٚرركْٕا فٙ دار انًسٍُٛ نكٙ ٚعرُٙ تٓا اَاش

 . َاسٍٛٛ تأَٓا ذحًهد كم انًصاعة يٍ اجهٓى َٔاسٍٛٛ تأٌ انجُح ذحد اقذايٓا

 ٔاالٌ فٙ انُٓاٚح اذًُٙ يٍ كم شخص اَّ ٚحأل ًٚسح انغًايح يٍ اياو عَّٕٛ

 ٚحأل اٌ ٚرٖ ذضحٛاخ اغهٗ االَاش انذٍٚ ٚضحٕ ٔالزانٕ ٚضحٕ يٍ اجهُأ

 ( YAHOO)يُمٕل يٍ يٕلغ يُرذياخ  . 

 اػذاد / تُد انُيم                                                                                                                   
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  انهطيف ػثذ طاسق و/ اػذاد           ؟؟؟؟؟؟؟ مـاذا      ثُـم                            ػُٕاٌ غيش يٍ صفذح    "

 

ون ؟ أم بعدما اعمن الشباب ثورتو وىز عروشا لم تكن لتتحرك حتى فى االحالم , ىل يستمر  ثم مـاذا؟

  ماكان! الىمر السكون وما عاد اال؟ ولكن الحقيقة الوحيدة ان الشباب حرك الى ال شيىء متنتيى ثورتي

والتاريخ اصبحت اسيرة   مصر الحضارة لدمار كل مصر وكأنبعدما اصاب الخراب وا ثم مـاذا ؟

 !!!!!!!!إال اهلل مصيرىم  دومصيرىا فى يد فئة ال يعرف اح

بعدما رأى وسمع الحزب الوطنى واتباعو رفض المظاىرات فى ميدان التحري ليم  ثم ماذا  ؟ 

 بعدما نيبوا مصر الى الخارج !!!!!!!!!!!ام سيفرون ولوجودىم , ىل سيبقون 

بعدما نجحت جماعة االخوان المسممين بخبرتيا فى العمل السرى ان تعود الى الساحة وقد  ثم ماذا  ؟

 تنفرد بيا , ىل ستعمل فى العمن ام ستستمر فى العمل السرى !!!!!!!!!!

ر السمطة فى مصر , ىل ستنيى خالفاتيا لو وجدت احزاب المعارضة نفسيا وقد ركبت قطا ؟ثم ماذا

 الداخمية ام ال , ىل ستحكم مصر بالديمقراطية ام بالديكتاورية , سؤال يحتاج الى جواب !!!!!!!!!

 لو استمر الوضع ىكذ صراع بين المعارضين والمؤيدين   ىل ستتوقف الحياة فى مصر !!!!! ؟ثم ماذا

صر وتخميو عن السمطة , ىل ستتوقف المظاىرات , ىل لو اعمن الرئيس مبارك رحيمو من م ؟ثم ماذا

 سينصمح الحال , ىل سيعم االمن واالمان فى مصر , سؤال ستجيب عنو االيام  القادمة !!!!!! 

 ) أعد ىذا العدد محاسب/ طارق سميمان محمود(                                                                                   
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 فشض عهيًاٌ يذًٕد/  و اخرياس     انخطاب تٍ ػًش إرا   ياخ نمذ   انًُٕػاخ صفذح
كان شيء من خوف ممتزج بوجوم يكسو وجو زوجتي عندما فتحت لي الباب ظير اليوم. سألتيا:ماذا ىناك قالت بصوت مضطرب: الولد أسرعت 

انكسار وفي عينيو بقايا دموع. احتضنتو وكررت سؤالي. ماذا حدث؟ لم تجبني ..  إلى غرفة أطفالي الثالثة منزعجًا فوجدتو فوق السرير منزويًا في
وضعُت يدي عمى جبيتو .. لم يك ىناك ما يوحي بأنو مريض . سألتيا ثانية: ماذا حدث؟! أصرت عمى الصمت.. فأدركت أنيا ال تريد أن تتحدث 

لى ىناك بعد أن ربت فوق ظير صغيري . عندما بدأت تروي لي ما حدث منو وما أمام الطفل الصغير.. فأومأت إلييا أن تذىب لغرفتنا وتبعتيا إ
ىي شاىدت فقط نصفيا الثاني.. رحت أروي ليا شطر القصة األول  حدث لو أيضًا ىذا الصباح بدأت أدرك . فالقصة ليا بداية ال تعرفيا زوجتي.. 

الي الثالثة أسماء وعائشة وىذا الصبي الصغير . وكثيرًا ما كنت أىرب من كي تفيم ما حدث ويحدث. القصة باختصار أني أعشق النوم بين أطف
غرفة نومي ألحشر نفسي بقامتي الطويمة في سريرىم الصغير. بالطبع كان البد من حكايات أسمي بيا صغاري .. وأما صغيري فكان يستمع دون 

ت ليمة سألت سؤالي المعتاد سيدنا يوسف أم سيدنا موسي.. فوجئت اعتراض ألي حكاية أحكييا سواء عن سيدنا يوسف أو عن سيدنا موسي . ذا
فكيف عرف  فأنا لم أقص عميو من قبل أي قصة لسيدنا عمر..  بو ىو يصيح مقاطعًا الجميع: عمر بن الخطاب تعجبت من ىذا الطمب الغريب.. 

ارتجمت لو ىذه الحكاية بسرعة. حدثتو عن  ضي اهلل عنو.. بو.. وكيف يطالب بقصتو . لم أشأ أن أغضبو فحكيت لو حكاية عن عمر بن الخطاب ر 
بعد  خروجو بالميل يتحسس أحوال رعيتو وسماعو بكاء الِصبية الذين كانت أميم تضع عمى النار قدرًا بو ماء وحصى وتوىميم أن بو طعامًا سينضج

دقيق عمى ظيره وصنع بنفسو طعامًا لمصبية .. فما تركيم  قميل ليسدوا بو جوعيم. حدثتو كيف بكي عمر وخرج مسرعًا.. ثم عاد وقد حمل جوال
قمت لو  حتى شبعوا وناموا . نام صغيري ليمتيا سعيدًا بيذه الحكاية.. في الميمة التالية فوجئت بصغيري يعمن أنو سيحكي لنا قصة عمر بن الخطاب

كييا كما لو كان جياز تسجيل يعيد ما قمتو. في ليمة أخرى أحب مستيزئًا: أتعرف أجاب في تحد : نعم ال أستطيع أن أصف دىشتي وأنا أسمعو يح
وكيف أن عمر بن الخطاب وضع  أن يسمع حكايات ثانية لعمر بن الخطاب.. حكيت لو حكاية ابن القبطي الذي ضربو ابن عمرو بن العاص.. 

ي حكايتي .. كان قد حفظيا ىي األخرى.. في إحدى الميالي يد ابن القبطي وجعمو يضرب ابن العاص . في الميمة التالية أعاد عمى مسامع السوط في
نعم مات !! .. لكني صمت في المحظة األخيرة فقد أدركت أنو صار متعمقًا  –فاجأني بسؤال غريب ىل مات عمر بن الخطاب؟ كدت أن أقول لو 

جابة صباح اليوم خرج مع والدتو.. في الطريق لقي بشخص عمر بن الخطاب.. وأنو ربما يصدم صدمة شديدة لو عمم أنو قد مات.. تيربت من اإل
م امرأة وعمى كتفيا صبي يبكي كانت تسأل الناس شيئًا تطعم بو صغيرىا، فوجئ الجميع بصغيري يصيح بيا ال تحزني سيأتي عمر بن الخطاب بطعا

مفتول العضالت يعتدي عمى رجل ضعيف بالضرب لك ولصغيرك جذبتو أمو بعد أن دست في يد المرأة بعض النقود. بعد خطوات قميمة وجد شابًا 
ليمنع ىذا الظمم. فوجئت أمو بكل من في الطريق يمتفت نحوىا ونحو  بطريقة وحشيو .. صاح صغيري في الناس كي يحضروا عمر بن الخطاب 

وطمب منيا مساعدة . دست في يده صغيري .. قررت أن تعود إلى المنزل بسرعة.. لكن قبل أن تصل إلى المنزل اعترض طريقيا شحاذ رث الييئة 
 ىو اآلخر بعض النقود وأسرعت نحو باب المنزل لكنيا لم تكد تصعد درجتين من السمم حتى استوقفيا زوجة البواب لتخبرىا أن زوجيا مريض في

ز عاليًا كان مذيع النشرة المستشفي وأنيا تريد مساعدة. ىنا صاح صغيري بيا ىل مات عمر بن الخطاب؟! عندما دخمت الشقة كان صوت التمفا
يحكي ما فعمو الييود بالقدس ومحاصرتيم لممسجد األقصى. أسرع صغيري نحو التمفاز وراح يحممق في صورة الجنود المدججين بالسالح وىم 

ر مات عمر بن يضربون المصمين بقسوة باليراوات والرصاص المطاطي التفت نحو أمو وىو يقول: مات إذن عمر بن الخطاب !! راح يبكي ويكر 
الخطاب دفع صغيري باب الغرفة صمتت أمو ولم تكمل الحكاية.. لم أك محتاجًا ألن تكمميا فقد انتيت. توجو صغيري نحوي بخطوات بطيئة وفي 
مد بعد عينية نظرة عتاب مات عمر بن الخطاب؟ رفعتو بيدي حتى إذا صار وجيو قبالة وجيي رسمت عمى شفتي ابتسامو وقمت لو أمك حامل .. ست

نعم ستمد عمر ضحك بصوت عال  وألقي نفسو في حضني وىو يكرر  نعم..  شيرين .. ستمد عمر .. صاح في فرح : عمر بن الخطاب قمت لو: 
 عمر بن الخطاب .. عمر بن الخطاب  ... حبست دموعي وأنا أترحم عمى عمر بن الخطاب.
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This is hilarious but very Important !!! !!! !!! 

 رأًٌ فً عادج ترث٘ر اىيً اىطثقٔ تث٘راخ، ترقً٘ اىشع٘ب ىَا

 عَريConnection DSL   عْذٕا اىيً اىطثقٔ ىٍطد اىَر٘اضع، اىشخصً

 قائذ عِ ٍاضَعد عَريTwitter عيى account   عْذٓ ث٘رٓ قائذ عِ ٍاضَعد

 قٍادج صٍجي إجرَاعاخ تٍعَو أTwitterٗ عيى account   عْذٓ ث٘رٓ

 ٍْش٘راخ تٍ٘زع٘ا اٌّٖ أضَع اأFacebookُ فً Group  عيى اىث٘رٓ

 ىطٔ أّا BBM تاه ترقً٘ اىيً اىث٘راخ إَّا اىث٘رٓ، عيى ىيرذرٌض

 تيٍس تيٍسBlackBerries ٗاهWi-Fi ٗاهBroad Ban اه أصذاب ىنو عْٔ ٍاضَعرش

-i أi-Podٗ أi-Padٗ أWiiٗ أPlayStationٗ دي دي ىيث٘رAbortٓ  إعَي٘ا جَاعٔ ٌا

Macأرج٘مٌ..رتْا خيقٖا أٗأي  Stay at home   

 فً شقٔ درى أٗ فٍال فً أCompoundٗ فً أٗ اىٍْو، عيى ضامِ ٗادذ أي

 أيTake Care خاطري عشاُ .. اىٖف٘ٓ أٗ اىصف٘ٓ أٗ اىرت٘ٓ أٗ أمر٘تر

 أSushiٗ اه تراعMori اىذاج عْذ ٍِ تٍامو أSequoiaٗ فً تٍخرج دذ

 أClub 35ٗ أCairo Jazz Clubٗ أSangriaٗ تٍرٗح

Cairo Capital Clubٗعٍذ ًٌ٘ تٍرنٌ ٍِ ٍاذْسىش أرج٘ك .. اىشَص ّادي درى أ 

 ٍينح ٍٍالد عٍذ فً أValentineٗ اه فNew Yearً اه فً ذْسه إّد .. اىشرطح

 ٍذارش تر٘ع ؟؟؟اإلخ٘ٓ دٓ اىنالً ٍٗاه ٍاىل اّد عطو ٌا ٕ٘ىْذا

 ماُ دذ أي أMSAٗٗاهAUC MIU اه جاٍعاخ تر٘ع أBISCٗ ٗاهCAC ٗاهAISاه

 إّجيٍسي درٗف أرتع أٗ ذالخ عِ عثارٓ إضَٖا جاٍعٔ أٗ ٍذرضٔ فً

 ٍعٖذ ىثر٘ع دي اىطيعٔ ضٍة..ٌاٍعيٌ ٌٍ٘ل ٍش دٓ تعض، فً الزقٍِ

  ٗإعَئ اىثٍد فً أقعذ أّد .. اىطٍذ ىطفً أدَذ ٍٗذرضح ذعاُٗ،

Movie Nightّ٘ع ٍِ ميَاخ تٍطرعَي٘ا اىيً اىثٖ٘اخ Oh my God ٗ Bitch ٗ 

Duhٗ Talk to the handٗ تٍق٘ه I’m going to peeأذطٍّر راٌخ أّا تذه .. 

Dudeأرج٘ك Stay Putعيى تٍرفرج دذ أي So you think you can danceٗأ 

Dancing with the starsٗأ Gleeٗدرى أ Grey’s Anatomyًٌ٘ 25 ٌْاٌر MBC 4 

 مو!!! ٍناّل ٍِ ذرذرك إٗعىDesperate House Wives ٍاراثُ٘ ٕاٌجٍث٘ا

 ٗ Rachel  ٗ Chandler ٌّٕ  ٍٍِ ٌعرف أHanna Montanaٗ ًٕ ٍٍِ ٌعرف آدً تًْ

Joeyٌٗاض Mr. Bigٗاذٍِْ دذ إضرب .. اى٘اٌيً فً جسً تَذو تٍفنرٓ ٍش 

 اىجّ٘ح ع ٗإطيعLong weekend ٗخئٍ .. أجازجج

 ٗاىَطذٍِّ٘ اىجٍاع ٌثذإٔا اىث٘راخ          
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