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لألرادة المصرية  وعيدا لكل المصريين ...                            رمزاً  "37السادس من اوكتوبر"ويبقى  
        ؟؟  37  فأين نحن من أوكتوبر 

______________________________________ 

 ى يعمل...كى نستطيع ان نحاسبولنترك الرئيس مرس  :      كممة العدد   *
     أبناء رؤساء مصر.. أيام المجد وليالي الشقاء  :   قضية لممناقشة* 

 من يناير 52بعد ثورة العبد الناصرالغائب الحاضر  قصيدة " ذكرى رحيمك " :       ُركن األدب*  
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                 .  لنترك الرئيس مرسى يعمل  .. : كممة العدد
                         َع ان نحاسبو ....حتى نستطي

أن تولى الرئيس مرسى رئاسة مصر بعد انتخابات منذ 
من ينابر ,  52وىى أول انتخابات بعد ال 5105يونيو

وىو فى وضع ال ُيحسد عميو وىذا الوضع كان بسبب 
المؤيدين لو والمعارضين لو عمى السواء .... فالمؤيدين 

يعمل ما يرونو وما يطمبونو  لو كانوا يضغطون عميو كى
 بغض النظر سواء كان ىذا الذى يطمبونو ممكنا وصحيحا

ذا ما وافقيم الرئيس فيما,  ام ال  يطمبون فإنيم  وا 
قوة الرئيس وعبقريتو وانتصاره عمى يطبمون ويييصون ل

جوه حر معارضيو و أما اذا لم يطيعيم الرئيس فإنيم يُ 
جماعة االخوان عضاء بكالميم ومواقفيم وىؤالء ىم أ

والعدالة وكثير من الشعب الذى اختار  وحزب الحرية
مرسى  وىذه الفئة ىى التى ُيخشى منيا عمى الرئيس 

يقول الميم عميك بأصدقائى اما وعمى أدائو والمثل 
ئى فانا كفيل بيم ....... والمعارضين لمرئيس فإنيم ادأع

يتصيدون كل شاردة وواردة ويكبرونيا ويظيرونيا 
اء لمرئيس  وال معصوم من الخطأ ألننا جميعا كاخط

وقبمنا الرئيس بشر نخطىء ونصيب وىؤالء معروفون 
بمواقفيم الرافضة ....                                                         

صتو ونتركو يعمل ىو إننا يجب ان نعطى الرئيس فر 
ن ه و يدناوطاقمو فى صمت ونراقبو عن بعد فإن اصاب أ ا 

ذا استمر فى الخطأخطا قومناه أ خمعناه وىذه ىى  وا 
الديمقراطية و أما أن نتصيد االخطاء أو نطبل ونييص 

يوم  وىو لم يكمل بعد المائة فذاً  وقائداً  ونعتبره عبقرياً 
والخطيئة نبنا الخطأ ىو الخطأ ...الميم ج كمن عممو فذل

. 

 

 إقرأ فى هذا العدد
 

سى يعمل...حتى نستطيَع لنترك الرئيس مر : العدكممة *
 5ص               )بقمم رئيس التحرير(   ان نحاسبو

          عبد الناصر واالحزاب الناصرية  :دفتر االحوال الثورية* 
 7ص        نجم   بقمم م/ اكرامى

ةيبقى السادس من اوكتوبر  رمزا  صورة الغالف  : *
  لالرادة المصرية وعيدا لكل المصريين

 4ص                        المصرى أفندى  بقمم  / 
            هي ذورياخ الثىرج                         : مع الحكواتى*

 2ص                        كيميائى /خالد الفحام  بقمم
 ذكرى رحيلك) فى ذكرى رحيل الرئيسركن األدب     *

 6ص            اعداد / ابن البشير        عبدالناصر(
      اتٌاء رإساء هصر وايام الشماء لضيح للوٌالشح:*

 7ص                                           هحود طهتملن /

 

ىل خالفات االخوان :  *همهمة فى الشارع المصرى
  8ص             ابن البمدد/  اعداد فرقعة اعالمية  

 المرأة والحريات    لك يا سيدتى : *
 20ص  & 9ص                     لنيلاعداد / بنت ا

 *رسائل التنوير من ميدان التحرير  
  20أعداد كابتن /كيمو                             ص 

 22ص الخوان والللول ايد واحدة      االمختارات :* 
  بعيدا عن السياسة    ـن غير  عنوان:صلحة م*
 21ص                   ( طارق عبد اللطيف/ اعداد )

   لوحات تبكى وجعها بصمت    :  نوعاتـمال صلحة*

  21ص                           حنان بديع/  اختيار  
                                                       

English Section                    04ص  

 



   هـ2411ذو القعدة          (عشر خامسةالنة السـ)  278 لعددا              م 1021  أوكتوبر

3 

 

   بقمم م/ إكرامى نجم         عبد الناصر و األحزاب الناصرية -: دفتر االحوال الثورية

أعلنت خمسه أحزاب ناصرٌة اندماجها فً كٌان واحد و لم أكن أعرف من األحزاب الناصرٌة التً أعلنت اندماجها 
مؤخرا سوي حزبً العربً الناصري و الكرامة . علً أٌة حال إندماج الكٌانات السٌاسٌه المتقاربه فكرٌا لخلق كٌان واحد 

 -فً حد ذاته ولكن الطرٌقه التً تم بها األندماج تثٌر التساؤل لألسباب األتٌه: قوي لهو أمر إٌجابً
الذي أعلن البٌان التأسٌسً للكٌان الجدٌد هو عبد الحكٌم جمال عبد الناصر إبن الرئٌس الراحل جمال عبد الناصر ،  -1

فً أوساط الناصرٌٌن أو غٌرهم. كل ما  عبد الحكٌم لم نعرف له نشاطا فً الحٌاه السٌاسٌه طوال العقود الماضٌه سواء
كنا نعرفه عن الرجل هو مشاركته فً بعض المناسبات اإلجتماعٌه و بعض الصور الملتقطة مع نجوم المجتمع و علً 

رأسهم جمال مبارك ، أال ٌعد هذا نوعا من أنواع التورٌث السٌاسً الذي عارضه الناصرٌون بشراسه وقت أن كاد ٌحدث 
 مع جمال مبارك.

تم إعالن الكٌان الجدٌد من أمام قبر عبد الناصر و فً ذكري وفاته، فما هً الدالالت وراء مكان اإلعالن و تارٌخه.  -2
أال ٌعد هذا نوعا من الوثنٌة السٌاسٌة؟ و لماذا ٌنتقد الناصرٌون الوفدٌٌن عند احتفالهم بذكري مصطفً النحاس أو سعد 

                      بل و ٌخصصون ٌوم وفاة الزعٌم إلعالناتهم السٌاسٌة المهمة. زغلول و ٌقبلون ذلك علً أنفسهم!!!!!!
جاء هذا االتحاد بعد المحاوالت التً تقوم بها العدٌد من القوي السٌاسٌة للتوحد قبل االنتخابات القادمة و لعلها فً هذا  - 3

ناء و تقدم مصر بقدر ما هو توحد لمواجهة التٌارات لم تتجه للوحدة من أجل تقدم الوطن أو من أجل توحٌد جهودها فً ب
لم  -4                          اإلسالمٌة  و تقدمها علً الساحة  أي أنه توحد فً سبٌل هدفا شخصً و لٌس هدفا عاما.

اعرف حقبه تارٌخٌة أضرت مصر و الوطن العربً و االسالمً أكثر من الحقبه الناصرٌة فأري من وجهة نظري أن 
من ٌتحدثون عن الناصرٌة و عن عبد الناصر ٌتناسون حقٌقة الرجل و لكنً فً هذا األمر سوف أترك الكلمات للداعٌة 
الكبٌر الشٌخ محمد الغزالً الذي كان أحد أبرز الشهود علً هذه الحقبه كما أنه كان أحد القرٌبٌن من جمال عبد الناصر 

  -ً كتابه قذائف الحق ما ٌلً:فً فترة قٌام الثورة لقد كتب الشٌخ الجلٌل ف
 جمال أن وأقرر المسلمٌن، اإلخوان جماعة من الناس ٌعلم كما كنت لقد الناصر، عبد جمال فهم فى حائر إنى والحق )

 وقف مثٌر مشهد من قرٌبا   كنت وقد لوائه، ورفع اإلسالم نصرة على واحدة لٌلة فى باٌعا حسٌن الدٌن وكمال الناصر عبد
 الثورة قٌام عقب ذلك .. كان “ المسٌرة وسنستأنف العهد على نحن “ ٌقول: البنا حسن قبر أمام الناصر عبد جمال فٌه

 أمضاها “ لك اخترنا “ عنوان تحت تصدر كانت التى للرسائل مقدمات كبار مسلمون كتاب وضع وقد . قالئل بأشهر
 ..  ذلك بعد حدث ما أدرى ال . ودٌنه أمته نحو مسلم زعٌم ٌؤكده ما أشرف وفٌها الناصر عبد جمال
  اآلخر: الطرف إلى ٌنضم آخر وطرف اإلسالم بٌن نزاع كل فى جعله وسٌرته الرجل فكر فى رهٌب تغٌر إنه
  . المسلمة باكستان ضد المرة خصومتها فى الهند إلى انضم ـ
  . أرترٌا على الصارخ عدوانها فى الحبشة إلى انضم ـ
 الذى بنبربرى ترحٌب آخر ورحب المسلم، زنجبار بشعب أوقعتها التى الشنعاء المذبحة عن وأغضى تنجانٌقا إلى انضم ـ

  !! كاثولٌكى قسٌس وهو باالشتراكٌة ٌتظاهر
 اإلسالمى الكٌان عدو مكارٌوس ٌستقبل األزهر وجعل المسلمٌن، القبارصة مع نزاعهم فى الٌونان القبارصة إلى انضم ـ

 . لألتراك
 ـ العالم فى مقاتلٌن أحقر وهم ـ الٌهود جعل حتى الٌهود، قتال فى ودٌعا   وحمال   الٌمن، قتال فى هصورا   أسدا   كان ـ 

 ! بسرٌع الندى داعى إلى ولٌس  خده ٌلطم العم ابن إلى سرٌع  !! حرب فى ٌقهرون ال أنهم ٌزعمون
 العربٌة القومٌة حكاٌة واخترع إسالمى، تجمع أى مساندة ورفض اإلسالم، على الحاقد “ العربى البعث “ ساند ولقد ـ

 هذا عن راضٌن ٌكونوا لم الثورة رجال من عددا   إن نقول أن اإلنصاف ومن  .. !! اإلسالمٌة العقٌدة عن بدٌال   لتكون
 . الخاطئ االتجاه

 رٌقط إلى البالد سٌاسة ودفع المسلمة، لمصر الحقٌقى الوجه عن كشف الحكم “ السادات أنور “ الرئٌس تولى وعندما 
 فى بها ألم مما مصر استنقاذ لكن  . اإلسالم عن بعٌدا   بمصر السٌر ترٌد كانت التى القوة مراكز على وقضى أرشد،

  ). بال ذات بمكاسب وظفرت لإلسالم مناوئة عدٌدة تٌارات تحركت أن بعد خصوصا   مضاعفة جهود إلى ٌحتاج الماضى
 

 ما ال ٌحتاج الً تعلٌق أو الً شر!!!!!!انتهً كالم الشٌخ محمد الغزالً و أعتقد أنه كال
 الً األخوة الناصرٌٌن كفانا ما شاهدناه من تجربتكم المرٌرة و ال تذكرونا بها ٌرحمنا و ٌرحمكم هللا. 
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                                     لكل المصريين  وعيداً  " رمزًا لألرادة المصريةويبقى "السادس من اوكتوب صورة الغالف:  

 ؟؟  37فأين نحن من أوكتوبر                                         -

   
 

ومصر تعيش عيدا جديدا بعد ثورة الخامس والعشرين من  37اثالثين لحرب اوكتوبر ا العام  الذكرى التاسعة واتمر ىذ
الى النصر الذى جاء  73 بالعبور من اليزيمة النكراء فى يونيو   37 برو يناير , وينظر المصريون الى حرب اوكت

وذلك بعد أن صبر  الحكومة  و  الرئاسة  و  الشعب و  الجيش عمى حد السواء   ,  بتضافر جيود كل المصريين
ثم بدأوا فى توحيد الجيود ونبذ الصراعات والتخطيط  73المصريون كثيرا ) ستة سنوات( عمى عار اليزيمة فى يونيو 

 .ر لمحرب مما اعطاىم المباداة والنص

 
النصر وقد بدأ السادات عيده  باب اول اسقيادة مصر وتعبئة كل الجيود لمنأ وقد كان لحكمة الرئيس السادات فى

 الشعب لمسادات ىو اول طريق النصر ....... تأييدوحنكة وكان توفيق اهلل و  عداد لمحرب فى صمتباإل
من يناير ان يوحدوا الجيود  52فيل نتوقع من القيادة المصرية المتمثمة فى الرئيس مرسى ومن القيادات بعد ثورة ال

 ......, نويتعاونوا ويتحموا بالصبر والتسامح حتى تستطيع مصر ان تعبر معاناتيا اال 
 ؟؟؟؟؟؟؟(37لالجابة عمى ىذا السؤال نقول ) أين نحن من اوكتوبر و 

 
تحت قيادة  37ى انتصر فيو الشعب المصرى فى السادس من اوكتوبر ىو اليوم الذومن مفارقات القدر ان يكون يوم 

 0180السادات ىو نفس اليوم الذى تم فيو إغتيال السادات عمى يد بعض االسالميين  من الجماعات االسالمية  فى 
 فما اعجب تناقضاتك يا مصر ؟؟؟؟؟؟

 المصرى أفندىبقمم /                                                                           
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    بقمم/ خالد الفحام                  من ذكريات الثورة                      :مع الحكواتى

                                                    وأنا أقلب فى أوراقى وجدت رسالتى برٌد إلكترونى إحتفظت بهما منذ نحو العامٌن 
 خالد حسنى عبد الرحمن:  عزٌزىصها كالتالى :ن  و 11/5/2212 األولى بتارٌخ

أحٌٌك لكونك شرٌك فً التغٌٌر. واآلن وقد تعدى عدد التواقٌن للتغٌٌر خمسٌن ألفا، أدعوك لحث خمسة أشخاص من 
 وإدخال بٌاناتهم على موقع الجمعٌة الوطنٌة للتغٌٌر، أو أن تدخل بٌاناتهم نٌابة”معا سنغٌر“معارفك للموافقة على البٌان 

                                         محمد البرادعى             عنهم إن لم ٌكن لهم برٌد إلكترونً، فقوتنا فً عددنا
 : خالد حسنى الفحام عزٌزى  :وكان نصها كالتالى  11/12/2212 والثانٌة كانت بتارٌخ

جل الوصول الى التغٌٌر السلمى لوطننا الغالً نشكرك على انضمامك الى مسٌرة الشرفاء من ا  ,شرٌك التغٌٌر ىعزٌز
ٌمكنك االن تصوٌر اى حدث او موقف او فعالٌه تحدث فى قرٌتك او مدٌنتك   .الذى ٌستحق ان نبذل من اجلة الكثٌر

ة تتعلق بمسٌرة التغٌٌر، بحٌث تبرز االسباب التى تدعونا الى المطالبة بالتغٌٌر باالضافة الى توثٌق النشاط الذى ٌقوم ب
المواطنٌن من اجل تحقٌق هذا الهدف، وٌفضل ان تكون جمٌع االحداث موثقة بالصور و الفٌدٌو قدر االمكان لضمان 

ٌتم ارسال اٌمٌل ٌحتوى على تفاصٌل الحدث  .وصولها الى الرأى العام بالصورة االقرب الى المصداقٌة واالكثر تأثٌرا  
مع العلم انة سٌتم إستقبال االخبار عبر فرٌق من الصحفٌٌن الذٌن  مٌل مرفق معه الصور والفٌدٌو ان وجد، الى هذا االٌ

 .ٌعٌدون صٌاغتها بشكل صحفى وٌقومون بنشرها بناء على السٌاسة التحرٌرٌة الخاصة بموقع الجمعٌة الوطنٌة للتغٌٌر
        ر      الجمعٌة الوطنٌة للتغٌٌ تقبلوا منا أرق التحٌات

_________________________________________________ 
 12222والحقٌقة وقتها كان نفسى أبقى من ضمن ال  12311كان رقمى )ترتٌبى( فى الموافقون على بٌان التغٌٌر هو 

األوائل بس غٌرى سبقنى فى حب مصر ، بعد كده لما األعداد زادت واإلخوان لقوا إن الموضوع دخل فى الجد 
ونة أعلنوا إنضمامهم للجمعٌة الوطنٌة للتغٌٌر بس عملوا شىء غرٌب جدا وملفت وإنتخابات المجلس خلصت وخدوا الصاب

الوطنٌة للتغٌٌر  للنظر ٌدل على شخصٌتهم وتكوٌنهم ، أنهم طالبوا أعضاء الجماعة بالتوقٌع ولكن لٌس على موقع الجمعٌة
د رغبتهم فى إظهار أن عددهم كبٌر بل أنشأوا موقعا آخر بإسمهم مكتوب علٌه توقٌعات الجمعٌة الوطنٌة للتغٌٌر لمجر

كانوا من مختلف  الرسمى لكنه من الواجب القول أن عشرات اآلالف التى وقعت على موقع الجمعٌة الوطنٌة للتغٌر…. 
طوائف وتٌارات المجتمع المصرى ووقعوا بمحض إرادتهم الكاملة وعن إقتناع كامل وبال تردد ومن البداٌة ، أما من وقع 

خوان وقد تعدى عددهم النصف ملٌون وكانوا من تٌار واحد فقط فقد وقعوا فقط ألنهم تلقوا أوامر بذلك على صفحة اإل
ٌناٌر بل إنتظروا حتى تتضح الكفة أٌن  25هذا هو الفارق ... ومع كل ذلك فإن اإلخوان برضه مانزلوش ٌوم …. 

الحرب على البرادعى سواء قبل الثورة أو  ٌناٌر .وبعدها إشتدت 21سترجح وعندما رجحت فى صف الثوار نزلوا ٌوم 
وإن بنته متجوزة مسٌحى وإنه  بعدها  وإتهموه بأنه عمٌل لعدة دول بل إنه متزوج من إٌرانٌة وعشان كده ضرب العراق

حٌخلى مصر منحلة زى أمرٌكا )بالرغم من أن اإلخوان فى مرحلة ما عقب قٌام الثورة ونظرا لشعبٌته الكبٌرة فى 
تلفٌق اإلتهامات له قد أعلنوا أن البرادعى هو المتحدث الرسمى بإسمهم( ، المهم إن الناس صدقت الكالم ده  الشارع قبل

وصدقه المتعلمون قبل األمٌٌن ونجحت الخطة وإنخفضت أسهم البرادعى فى الشارع المصرى وإنسحب من السباق 
تٌار اإلسالم السٌاسى بصفة عامة ومؤٌدى فكرة الدولة  الرئاسى ، وشددوا )وهنا أنا ال أقصد اإلخوان بالتحدٌد بل أتباع

الدٌنٌة( لعدم وصول أى من أحمد زوٌل )زوجته سورٌة وٌحمل الجنسٌتٌن المصرٌة واالمرٌكٌة( أو البرادعى )إعتقادا 
أفراد  منهم أنه ٌحمل الجنسٌة األمرٌكٌة وأن زوجته إٌرانٌة( أن ٌتم تعدٌل مسألة جنسٌة الرئٌس المزدوجة أو جنسٌة

ولكنها جت المرة دى بدون أن …. عائلته فى اإلعالن الدستورى )والتى عدلت أٌضا من قبل لصالح جمال مبارك( 
من اآلخر كده إحنا ،  وعشان كده هناك أصوات تنادى بتعدٌل هذه المواد مرة أخرى… ٌتوقعوا فى حازم أبو إسماعٌل 

المهم هذه بعض المعلومات من باب العلم بالشىء لٌس إال ،  ولعالقة المصرٌٌن ترزٌة قوانٌن سواء كنا بكاب أو بدقن . 
هذه البٌانات بما سبق عن والدة جمال مبارك من موقع وٌكٌبٌدٌا :  ولدت سوزان لطبٌب مصري )د. صالح ثابت( 

حٌث  1141فبراٌر  21بمصر فً  1134وممرضة إنجلٌزٌة من وٌلز )لٌلً ماي بالمز( بمدٌنة مطاي بمحافظة المنٌا 
كان والدها ٌدرس بأنجلترا الطب فً جامعة كاردٌف وهناك تعرف على زوجته اإلنجلٌزٌة )وتحدٌدا  من مقاطعة وٌلز( 

مارس. حصلت على الثانوٌة األمرٌكٌة من مدرسة سانت كلٌر بمصر الجدٌدة،  16واسمها لٌلً ماي بالمر وتزوجا فً 
الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة، وعندما تم تعٌٌن حسنً مبارك نائبا   حصلت على شهادة البكالورٌوس من 1111وفً العام 

                                                                حازت الماجستٌر فً علم االجتماع من نفس الجامعة . 1111للرئٌس فً عام 
www.eskandarani.net  

http://www.eskandarani.net/
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 اعداد/ ابن البشير   قصيدة ) ذكرى رحيمك( فى ذكرى الزعيم جمال عبد الناصرا     كن األدب : رُ   

 
   ذوري رحيله                                                  

 

 ي ثير فً الٌفس الىثير  والرحيل   ذوري رحيلِه 

 هيجد  شعري  الورير  لد أيمظرًٌ هي ث ثاذً 

ذا  بنفسى  فى خشوٍع  والزمان  المستدير وا 
ذا بوحى الشعِر  يأتى  حاماًل  معنًى  مثير  وا 
 أن قد ىممَّ   اليوم  نكتُب من معاٍن  قد  ُتنير

                  *  *  *  * 
 يا  راحاًل  قد جئَت  فى زمٍن  بِو  ُكُل  العتاه

 الظـمُم  عـمَّ  بنا وأبكانا  فأظـممت  الحياة
 جدنا  ونسيت أركان  الصالةفرفعت  راية  م

 وخطبت  فينا عاليا أن  ىذى  أطواق  النجاة
 فتعمق  الشعُب  بيا  وأنقاد  يدفـعو  ىـواه

                  *  *  *  * 
 العويك    ذؤذً  تالحزى   لىٌها  االيام  دوها   

 وألننا فى األصل شعب يرتضى عيش الرقيق 
 ق سحيقوألن  فينا  الجيل  ممتد  الى  عم

 وعيناك  معـبودا   وميدنا  الطريق  قمنا  
 نخب زعامة وسكرنا ما عدنا نفيق   وشربنا 

                 *    *  *  * 
 األحداث  بانتصاراتنا  زمنا  طويل  فتوالت  
 حولك  زمرة  فييا  من الخير  القيل  والتف 

 ديارنا  والشعب  مقيور  ذليل   جاثوا خالل 

 باحنا والرعب خيم فى االصيلالخوف عند ص
ذ الكنانة شعبيا  أضحى عمى  خطر   جميل وا 

                 *  *   *  * 
ذا   اضاع الشعب  يوما حقو  فى االختيار  وا 

ذا الرجال   تكمموا  يأتى  زمان  االنكسار  وا 
 يعمنا عيد  البوار   يعمو  رجال  الصولجان 

 لنياريا أييا الشجعان  يامن  تنتشون مدى ا
 كم من رجاٍل قد قتمتم فى السجون بال اعتبار

                   *  *  *  * 
 يا سيدى  أنا  ل األومك  إنما  نفسى  ألوم
 ما  كنت  إال منية  الحت  لنا  بين  النجوم
 لكننا   بتـكاسل   ضعنا  وأعيانا   التخوم

 نمنا عميقا  فى سبات فى انتظارك أن تقوم
 نا  زمن  الغشاوة  و الغيوميا ويمنا  قد عم

            *  *  *  * 
 من  تغنون  ألمجاد  الزعيم   يا سادتى  يا 

 رجيم  يا من جعمتنم  منو معبودا   وذا  فعل
 لمطريق   المستقيم    ىال أ فقتم   وانتبيتم 

 األمر  شورى   بيننا  والحكم  بالعيد القويم
  األثيم   ىو الُجرمُ  ال تعبدوا  أصنامكم  ىذا  
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   بقمم/ محمد طو    أبناء رؤساء مصر.. أيام المجد وليالي الشقاء    :   للوٌالشح لضيح   

 

لن ًىي ًعرفهن حرً ذىلً أتائهن حىوٌا، فؤتٌاء الرإساء هشهىروى تالىراثح، لىي ليس ول الشهرج حسي، فثوا اشرهر أتٌاء رإساء 

أبناء الرئٌس األول لجمهورٌة مصر العربٌة، محمد نجٌب، بسوء الحظ، الذي الزمهم بسبب  اشتهر أبناء محمد نجٌب.. سٌئً الحظ هصر!!

الذي عداء رجال مجلس قٌادة الثورة ألبٌهم، الذي كاد أن ٌطٌح بأحالمهم فً السٌطرة بدعوته لترك السٌاسة للسٌاسٌٌن. نجله األكبر "فاروق"، 

أشهر إلى أن خرج ٙأصابه اإلحباط بما حدث، وتم القبض علٌه لٌسجن بـ"لٌمان طره" لمدة  كان ٌدرس فً ألمانٌا حٌن عزل أباه وأودع منفاه،

د الٌهود، مرًٌضا من أثر التعذٌب، ومات بعد فترة وجٌزة. أما نجله الثانً "علً"، الذي كان ٌدرس بألمانٌا الغربٌة، فقد كان له نشاًطا واسًعا ض

، ونقل جثمانه إلى مصر، 6ٙ1ٔالعرب عام رائٌلً أمام مقر حفل أقامه الٌهود بمناسبة انتصارهم علىوكان سبًبا فً قتله بعدما أحرق العلم اإلس

بعد  ودفن دون السماح ألبٌه باستقبال نعشه. وأما نجله األصغر "ٌوسف"، فلم ٌكن أفضل حًظا من أبٌه وأخوٌه، حٌث طرد من عمله بالقطاع العام

                                     وهو بحال ٌرثى لها.                                                                                                           611ٔلحال سائق لسٌارة أجرة وتوفً فً عام إصدار قرار جمهوري بفصله، وانتهى به ا

، إال أن 6ٕ٘ٔالناصر لالشتراكٌة وأقام على مبادئها دولة مصر بعد ٌولٌو  دعا عبدأبناء جمال عبد الناصر.. كلهم رأسمالٌون عدا "هدى"

م فً أبناءه انحرفوا عن مسار أبٌهم إلى حٌاة "البٌزنس"، وتصدروا المشهد العام بسالحٌن أحدهما سٌرة أبٌهم فً مصر والعالم وثانٌهما خبرته

أكثرهم اهتماًما بعالم المال والتجارة، أول شركة مقاوالت له مع شقٌقٌه "عبد عالم المال والتجارة. كَون "عبد الحكٌم"، أصغر أبناء ناصر و

. أما شقٌقتهم "منى" فقد تزوجت 611ٔالحمٌد" الملحق السابق بالسلك الدوبلوماسً، و"خالد" أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك فً العام 

العربٌة للتصنٌع وتفرغ لمشارٌعه الخاصة فً مجال السٌاحة والفنادق، وأنجبا ابنهما من الملٌاردٌر"أشرف مروان"، الذي ترك العمل كمدٌر للهٌئة 

ستاذ "جمال" صاحب مجموعة قنوات "مٌلودي". وأما "هدى" فهً الوحٌدة من أبناء ناصر التً لم تدخل إلى عالم رجال األعمال، مكتفًٌة بعملها كأ

                                                                                                                                      . غت لتوثٌق تارٌخه ونشرهللعلوم السٌاسٌة، والدفاع عن سٌرة أباها، الذي تفر

سرته لم تكن ذات كٌان واحد، بل كانت عشق السادات مفهوم العائلة واعتبر نفسه كبٌرها المسئول عنها، إال أن أ أبناء السادات.. األخوة األعداء

ا فً كتاب "أنا وأبً" البنته "كرٌمة"، الذي نشر عام  ًٌ ، وتناولت فٌه 61ٙٔكٌان مكون من فرٌقٌن؛ أبناء إقبال وأبناء جٌهان، واتضح ذلك جل

ة بٌنها وبٌن أشقائها من أبٌها. صفحة اشتعلت خالفاتها مع زوجة أبٌها "جٌهان"، التً اتهمتها كاملٌا بقسوة معاملتها، لتفتح بذلك صفحة من الفرق

أبٌهم، لتدخل أكثر بعد أن وجهتا كال من كاملٌا وراوٌة ابنتا السادات من إقبال إنذاًرا لزوجة أبٌهم وأخٌهم جمال طالبوا فٌه بحقهم فً مٌراثهم من 

                                                                                                                                                               . العائلة إلى قاعات المحاكم مختلفة متفرقة

ا طٌلة فترة حكمه، إلى أن أسقطته ثورة شعب،  أبناء مبارك.. نزالء طره ًٌ حاول مبارك حماٌة كرسٌه الرئاسً وحصنه بقانون طوارئ ظل سار

ن طامع فً مٌراث أبٌه من السلطة. "عالء" هو اإلبن األكبر لمبارك وهو رجل أعمال عرف عنه بعده عن الحٌاة السٌاسٌة وقلة الظهور وحلم اب

ٌناٌر، وحول للجناٌات فً تهم إهدار للمال  ٕ٘اإلعالمً، تم تقدٌمه للمحاكمة بتهمة االشتراك فً التخطٌط لقتل المتظاهرٌٌن السلمٌٌن فً ثورة 

أنه م والتربح الغٌر مشروع. أما "جمال" فهو اإلبن األصغر لمبارك، الذي بدأ عمله بـ"بنك أوف أمرٌكا"، ووصل لمنصب مدٌر فرعه بلندن، إلى العا

كان على عكس أخٌه عالء فً الظهور السٌاسً، حٌث تولى منصب األمٌن العام المساعد للحزب الوطنً الدٌموقراطً، وأمٌن لجنة السٌاسات، 

غالل ت الفترة األخٌرة من حكم أبٌه تشهد إعداد كبٌر لجمال مبارك الذي حلم بورث أبٌه فً الرئاسة. وقد قدم للمحاكمة وتم اتهامه بتهمة استوكان

                                                         ٌناٌر.                                                      ٕ٘النفوذ والتربح واالشتراك فً التحرٌض والتخطٌط لقتل المتظاهرٌن فً 

للرئٌس مرسً خمسة أبناء؛ "أحمد" اإلبن األكبر للرئٌس الحالً، طبٌب ٌعمل  .أبناء محمد مرسً.. اثنان أمرٌكان والثالث "غاوي مشاكل"

حاصلة على بكالورٌوس العلوم من جامعة الزقازٌق. كالهما بالسعودٌة فً مستشفى "المانع األهلً" فً األحساء، و"شٌماء" اإلبنة الوحٌدة، وال

تهدًٌدا  ٌحمالن الجنسٌة األمرٌكٌة، ومقام بحقهما دعوى قضائٌة تفٌد بأن حملهم للجنسٌة األمرٌكٌة وكونهم أقارب للرئٌس من الدرجة األولى ٌمثل

ق ومزاول لمهنة المحاماة، و"عمر" طالب بالسنة األخٌرة فً كلٌة على األمن القومً. وللرئٌس ثالثة أبناء أخرٌن، "أسامة"، حامل لٌسانس حقو

ا فً األوساط الصحفٌة واإلعالمٌة بعد سبه لناشط سٌاسً على صفحته الرسمٌة بموقع التواص ًٌ ل التجارة، وأكثر أبناء مرسً إثارة للجدل حال

                                              ولة من موقع مصراوى () منق. االجتماعً "فٌس بوك"، وأخرهم "عبد هللا" طالب فً الثانوٌة العامة
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              فرلعح إعالهيح؟؟؟هرسً""الرئيس   ذٌصية  خالفاخ االخىاى تعد  ىل ىميمة فى الشارع المصرى:

ٌُعاقب مرسً على تهمٌشه بالترشح للرئاسة.                          مصادر إخوانٌة: الشاطر 

 

  الرئيس محمد مرسي            و       القيادي اإلخواني خيرث الشاطر         

ي, والقيادي اإلخواني خيرت الشاطر, بدأت قالت مصادر بجماعة اإلخوان المسممين, إن ىوة الخالف بين الرئيس محمد مرس

وأضافت المصادر التي لم   تتسع بشكل الفت, بسبب اىتمام مرسي بتصعيد رجل األعمال حسن مالك, عمى حساب الشاطر.

يسميا موقع ''مونيتور'' األمريكي, المتخصص في شئون الشرق األوسط: النزاعات بدأت حين اصطحب مرسي معو رجل 

ني حسن مالك في زيارتو لمصين, وىي الخطوة التي وصفتيا المصادر بأنيا ''محاولة لتيميش الشاطر'', وىو األعمال اإلخوا

باإلعالن عن أن خطة المائة يوم لم تحقق شيئًا, وىو األمر الذي أحرج مرسي وأظيره  -بحسب الموقع-ما رد عميو الشاطر 

ًا عن القضايا األساسية والميمة, وىمشو ودعم عصام العريان, ''كمخادع'' أمام الناس, كما أن مرسي أبقى الشاطر بعيد

وقالت المصادر بحسب الموقع الذي نقمت   الذي ليس عمى صمة جيدة بالشاطر ومنحو منصب نائب حزب الحرية والعدالة.

لرئاسية المقبمة'', , األىرام تقريره, إن ''محاولة الشاطر لتشويو صورة مرسي, تمثل بداية حممة الشاطر لمترشح لالنتخابات ا

وأكدت المصادر أن الخالفات الحالية بين قادة الجماعة تضع تيديدًا مستمرًا لمستقبل مرسي كرئيس يمكن أن تتخمى عنو 

قالة المشير طنطاوي,  الجماعة, ونوىت المصادر إلى إن الخالف بين الجانبين يتمثل في عدة نقاط, أبرزىا إعادة البرلمان, وا 

وتابعت المصادر: أولى تمك النقاط تتمثل في أنو بينما ال يريد مرسي إعادة مجمس   ظين وتشكيل الحكومة.وتعيين المحاف

يجاد مخرج قانوني ليذا األمر, والنقطة الثانية تكمن في الخالف حول  الشعب المنحل فإن الجماعة تضغط بيذا االتجاه وا 

كومة من أعضائيا, عارض مرسي ىذه الخطوة وقال إنيا ستؤدى رؤية الجانبين لتشكيل الحكومة, فبينما تريد الجماعة ح

التيامو بأسممة الدولة, وفى حين أرادت الجماعة أن يأتي جميع المحافظين من أفرادىا اختار مرسي محافظين اثنين فقط في 

 ) موقع مصراوى(                   .حركة التعديالت, التي طالت المحافظين مؤخرًا بحسب الموقع
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                                                                                عدنان الصباحتملن/                                               والحريَّاث  المرأة                 :يا سيدتى لكِ 

عاُء بأنه ٌملك نظرًة واقعًٌة عادلة، أٌة كانت  الموقفُ  من المرأة موقٌف من الحٌاة . وبالتالً فال ٌجوز ألحد ، كائًنا َمن كان ، االدِّ
عاء الموقف العادل فً السٌاسة والوطن  خلفٌاُتها النظرٌة واإلٌدٌولوجٌة ، إن لم ٌكن ٌتخذ موقًفا عادالً من المرأة وقضاٌاها . فادِّ

ًَّ من المجتمع . والقول بأن المرأة هً "النصف الحً" لٌس اعتباًطا وحقوق ال شعب وحرٌاته ، ادعاٌء أعرج إْن هو استثنى النصف الح
ة أخرى . فالمرأة لدى الطبقات الغنٌة من المجتمع العربً ،  ، بل ٌجب أن ٌكون األمر كذلك عند العرب أكثر من أيِّ شعب آخر أو أي أمَّ

الزوجة والطباخة ، أو المشرفة والحارسة األمٌنة على البٌت واألوالد . وهً فً الطبقات الفقٌرة والمتوسطة عاملة هً األم والمربٌة و
وشرٌكة فً َدْخل األسرة ، وفً الوقت نفسه خادمة بٌتٌة ، بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى : فهً تعمل إلى جانب زوجه فً الحقل أو 

وتعود معه إلى البٌت ؛ وفً حٌن ٌجد هو الوقت الكافً لالسترخاء من عناء ٌوم العمل ، تبدأ هً المكتب أو المدرسة أو المصنع ، 
رحلة عذابها مع المطبخ واألوالد والزوج نفسه ، الذي ال تنتهً طلباته! ثمانً ساعات فً العمل خارج البٌت لرفع المستوى المعٌشً 

ًِّ ولدى األقارب لألسرة ، وباقً النهار واللٌل فً الطبخ والكنس وال غسٌل وتربٌة األوالد وتعلٌمهم والقٌام بالواجبات االجتماعٌة فً الح
ٌُطلَب منها أن تكون زوجة كاملة األنوثة فً الهزٌع األخٌر من اللٌل أمام رجل نام جًٌدا وأكل جًٌدا ، دون أن ٌع نٌه . وبعد ذلك كلِّه ، 

ن  من القٌام بدورها فً الفراش كما ٌرغب هو ، بصرف النظر عن رغبتها ، ٌنطلق لتبرٌر حجُم معاناتها . وإْن هً لم تفعل أو لم تتمكَّ
ا وعن أفضلٌته ! لذا  –بكلِّ صفاقة  –حقِّه فً الزواج من أخرٌات . وبعد ذلك ٌأتً هذا الرجل نفسه لٌتحدث  ًٌّ مه علٌها اجتماع عن تقدُّ

ًٍّ لدو رها وإنسانٌتها .ال ٌمكن للتغٌٌر أن ٌأخذ مجراه فً المجتمع العربً نحو بناء فإن الموقف العادل من المرأة ٌنبع من إدراك حقٌق
ًٍّ متقدم ومتطور وحضاري من دون تحطٌم النظام األبوي القائم على انعدام حرٌة أعضاء األسرة ، ونظام التمٌٌز بٌن  مجتمع مدن

ة الكبٌرة فً المجتمع فً شكل عام . إن بناء مجتمع أعضاء األسرة على أساس الجنس وانسحاب ذلك من األسرة الصغٌرة على األسر
ًٍّ ٌساوي بٌن أفراده متعذر ما دامت المرأة العربٌة عرضًة النتهاك حقوقها ، وما دامت سائدًة النظرةُ إلٌها على أنها "ضلع قاصر  مدن

ٌم الدٌن اإلسالمً ضالَّتهم ، سٌظل فما دام أصحاُب هذه النظرة ٌجدون فً القراءة المجتزأة لتعالضعٌف" أو"ناقصة عقل ودٌن"! 
امٌن على النساء" ، و"للذكر مثل حظِّ األنثٌٌن" ، وشهادة امرأتٌن تساوي شهادة رجل واحد . إن أنصار هذه النظرة إلى "الرجال قوَّ

ا الظروَف المحٌطة بنزول هذه األحكام فً مجتمع بدويٍّ متخلف، كان الوأُد فً التراب من  ًٌّ نصٌب إناثه قبل ظهور المرأة ٌنسون كل
ر النساء، وارتقى، روًٌدا روًٌدا، بظروفهن. ومن المعروف أن أحكام اإلسالم تستخدم نصوص القرآن الكرٌم والسنَّة  اإلسالم، الذي حرَّ

إلى تحرٌم ُشْرب النبوٌة الشرٌفة والقٌاس واالجتهاد ؛ وما ٌنطبق على حاالت مماثلة ٌنطبق على حالة المرأة . فاإلسالم مثالً ، لم ٌسَع 
ودعا إلى "اجتنابه". وهو، كذلك، لم   الخمر دفعًة واحدة، بل منع االقتراب منه عند الصالة أوالً ، ثم اعتبره "رجًسا من عمل الشٌطان"

م العبودٌة ، بل حثَّ على تحرٌر العبٌد . فهل ٌجوز لنا الٌوم اعتبار العبودٌة حالالً ؟؟؟؟؟!                                                                                                                        ٌحرِّ

ر لحٌاة بنً  –سبحانه وتعالى  –الدٌن اإلسالمً دٌن واقعً، مدِرك لحقٌقة الظروف المحٌطة باإلنسان. وهللا  جاء باإلسالم كدٌن مٌسِّ
معظم األحكام انطلقت من واقع الحال والظروف المحٌطة. فلم ٌكن ممكًنا إخراُج األنثى من حال  البشر، ولٌس دًٌنا لتعجٌزهم. لذا فإن

الوأد والجهل لتتساوى فوًرا مع الرجل . فقد كانت منبوذة مكروهة جاهلة ، ورمًزا للذلِّ والفقر والعار؛ لذا فإن االعتراف بصحة 
ا، كان آنذاك ثورًة على ُنُظم الجاهلٌِة القائمِة أكبر بكثٌر من الدعوة العصرٌة إلى شهادتها، وبأن حقَّها نصف حقِّ الرجل، وتحرٌم وأده

وهً الٌوم متعلِّمة ، مثقَّفة ، تساهم فً العمل واإلنتاج وصٌاغة الحٌاة بكلِّ تالوٌنها . وبذا ال ٌجوز أن نعاملها الٌوم  –حرٌة المرأة 
أوصى به محمد رسول هللا المسلمٌن من بعده بقوله : "خذوا دٌنكم عن هذه كامرأة العصر الجاهلً! ومن المفٌد التذكٌر بما 

                                                                                                                               الحمٌراء"، وٌقصد زوجه عائشة .

                                                                                            ة فً كافة أشكال الخطاب ، ومنها :لقد ساوى اإلسالم بٌن الرجل والمرأ

لقد جاءت كافة النصوص الداعٌة إلى العلم والتعلم، وإلى السعً فً طلبهما عامًة ، لم تخص الرجل دون المرأة أبًدا. وبذا  . التعلٌمٔ
سالة للمسلمٌن عامة، بل وللناس عامة. وهذا ٌعنً أن للمرأة حقَّ التعلم مثل اآلخرٌن . وللتعلم هدٌف هو االنتفاع به : لٌس كانت الر

                                                                                                                                                            العلم للعلم ، بل العلم للحٌاة .

امون  . مفهوم "القِوامة"ٕ ها قراءة اآلٌة الكرٌمة: "الرجال قوَّ وٌورد العدٌد من العلماء والباحثٌن أمثلًة كثٌرة فً هذا الصدد؛ ومن أهمِّ
ء العلماء األولٌن بأن هذه اآلٌة تقصد الحٌاة ٌورد أمثلة كثٌرة آلرا على النساء". فاإلمام محمد حسٌن الشٌرازي فً كتابه القانون

د فً البٌت، ولِِعلَّة كون الرجل ٌنفق على ا لبٌت دون البٌنٌة ؛ ولذا اسُتتبِعْت بعبارة "وبما أنفقوا من أموالهم". وهذا ٌعنً أن األمر محدَّ
فإن من حقِّ المرأة التً تنفق على بٌت الزوجٌة أن  المرأة ؛ لذا فإنه ال ٌجوز َسْحُب األمر على الحٌاة العامة. وإذا كان األمر كذلك،

امًة على الرجل . وفً العصر الحاضر كثٌرةٌ هً األَُسر التً ُتعتَبر المرأةُ فٌها هً المنتج األول قبل الرجل ؛ ومع ذل ك تصبح إذن قوَّ
ته علٌها ! ٌَّ عً أفضل                                                                                                                                                      ٌبقى هذا الرجل الذي ٌعتاش من جهد زوجته ٌدَّ

ًة مستقلة ، بل وأعطاها . المشاركة فً الحٌاة االقتصادٌةٖ َتها المالٌة ذمَّ الحقَّ  لقد أجاز اإلسالم للمرأة العمل والتجارة ، واعتبر ذمَّ
بالحفاظ على مالها وعدم المشاركة فً اإلنفاق على البٌت ، واعتبر ذلك من واجب الزوج على الرغم من كلِّ الظروف . ومثال السٌدة 

ا للدارسٌن .                                                                                                                                       خدٌجة زوج النبً األولى واضح جًدّ

النصوص القرآنٌة تدحض كلَّ ادعاءات أولئك الذٌن ٌنتقون من القرآن ما ٌخدم رؤٌتهم أحادٌة الجانب . إن  .مساواة حقٌقٌة وتامةٗ
ت أمُّ سلمة على مخاطبة الوحً للرجال دون النساء أمام الرسول مباشرة ، نزلت اآل ٌة الكرٌمة القائلة : "فاستجاب لهم فحٌن احتجَّ

  (. والنص هنا صرٌح فً المساواة .6٘ٔربُّهم أنً ال أضٌع عملَ عامل منكم من ذكر أو أنثى بعُضكم من بعض" )آل عمران 

 النيل إعداد / بنت          (                                                                                               ٓٔ) الثميح صفحح 

http://www.maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_ssad.htm#sabbah_adnan
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    ) بقية " لك يا سيدتى" (

ٌُّز عن الحضارات األخرى٘    كانت الحضارات األخرى تنظر إلى المرأة نظرة دونٌة وتحط من قْدرها . فالحضارة الرومانٌة مثالً ،  . تم
كائن ال َنْفس له ؛ لذا فهً لن ترث الحٌاة اآلخرة . اعتبرت المرأة أَمًة للرجل ، ال حقوق لها على اإلطالق . وذهب ُغالُتهم إلى أنها 

والمرأة بنظر هؤالء الُغالة ِرْجس ؛ فٌجب أال تأكل اللحم وأال تضحك ، بل علٌها أن تقضً وقتها كلَّه فً الصالة والعبادة . بل ذهب 
ع وُتشترى . وفً مجتمع الهند القدٌمة ، كان بعضهم إلى الوصاٌة بمنعها من الكالم وبوضع قفل على فمها ! وكانت المرأة فً أثٌنا ُتبا

ٌُستحَسن أن تحرق نفسها مع جثمانه . أما العهد القدٌم فٌقول عن المرأة : "فُجْلُت بقلب ً حقُّ المرأة فً الحٌاة ٌنتهً بموت الزوج ، ف
أن ما هو أمرُّ من الموت هً المرأة ،  ألعلم وأبحث وألتمس الحكمَة وحقٌقَة األمور، ألعلم أن الشرَّ جهلٌ والجنوَن غباوة . فوجدتُ 

 (.ٕٙ-ٕ٘: 1ألنها فخٌّ وألن قلَبها شبكٌة وٌداها قٌود" ) ِسْفر الجامعة 

ِرُد النص التالً : "المرأة المتزوجة ، حتى لو كان زواجها قائًما على أساس  1ٕٔوفً المادة   ٌَ من قانون األحوال الشخصٌة الفرنسً 
جها ، ال ٌجوز لها أن َتَهَب وال أن تنقل ملكٌتها وال أن ترهن وال أن تملك بَِعَوٍض أو بغٌر َعَوض دون الفصل بٌن ملكٌتها وملكٌة زو

اشتراك زوجها فً العقد أو موافقته علٌه موافقة كتابٌة ." وعلى الرغم من كلِّ التعدٌالت والتشرٌعات التً دخلت على هذه المادة ، 
م هنري الثامن على المرأة اإلنكلٌزٌة قراءة الكتاب  زال قائًما حتى اآلن . فتأثٌرها على وضع المرأة الفرنسٌة ال وفً إنكلترا، حرَّ

ظلت المرأة بال  11ٕٔال ُتعتَبر مواطنًة مثل الذكر ، وال تملك حقوق المواطن ؛ وحتى سنة  1٘ٓٔالمقدس ، وبقٌت المرأة حتى سنة 
 كانت ُتعتَبر جزًءا من أبٌها أو زوجها ، وبغٌر ذلك لم تُك شًٌئا على اإلطالق .حقوق شخصٌة : فلم ٌكن من حقِّها التملك باسمها ، و

للرجال نصٌٌب مما "  (.ٕٖ"للرجال نصٌٌب مما اكتسبوا وللنساء نصٌٌب مما اكتسبن" )النساء   . نماذج قرآنٌة تشٌر إلى المساواةٙ    
"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولٌاء بعض"  (.1قربون" )النساء ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصٌٌب مما ترك الوالدان واأل

                                                                                                                                    (.11ٔ"هنَّ لباٌس لكم وأنتم لباٌس لهن" )البقرة    (.1ٔ)التوبة 

روى البخاري عن مسور بن مخرمة قال : سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول وهو على     من أحادٌث محمد رسول هللا 1 .
ًَّ بن أبً طالب؛ فال آَذن، ثم ال آَذن، ثم ال آَذن، إال أن ٌرٌ د ابن أبً المنبر: "إن بنً هشام بن المغٌرة استأذنوا فً أن ٌنكحوا ابنَتهم عل

"لعن هللا كل ِمْزواج    ق ابنتً وٌنكح ابنتهم . فإنما فاطمة ُبضعة منً ، ٌرٌبنً ما أرابها وٌؤذٌنً ما آذاها."طالب أن ٌطلِّ 
ته."    ِمْطالق." ٌَّ "خٌركم خٌركم ألهله ، وأنا   "ما أكرم النساء إال كرٌم وال أهانهنَّ إال لئٌم."     "كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رع

"أما ٌستحً أحُدكم    "استوصوا بالنساء خًٌرا."    المؤمنٌن إٌماًنا أحسنهم أخالًقا ، وِخٌاُركم ِخٌاركم لنسائهم ." خٌركم ألهلً."أكَملُ 
 _____________________________________________________     أن ٌضرب امرأته كما ٌضرب البعٌر؟"

                                           -رسائل التنوير من ميدان التحرير:
قام  لمرئيس مرسى منذ توليو الرئاسة  بزيارة عدة دول حتى انو لم يقضى فى مصر إأل ليال قميمة , وىنا قال  -0

                                                                      بعض الخبثاء ) متى سيزور الرئيس مرسى مصر؟!!(

م المسىء لمرسول وبعد ردة الفعل الغاضبة من الرئيس اوباما  بعد مظاىرات السفارة االمريكية غضبا عمى الفيم-5

قام االمن والجيش بموقعة  التحرير ردا عمى موقعة الجمل وتم اخالء ميدان التحرير بالكامل من المتظاىرين والباعة 

                                                                                      ق يفيم(لحدق فيو مبارك ) واتو  ,  وىنا نجح مرسى فيما  اخفالجائمين وتم تزيين الميدان وزرع
سيم البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى وغيرىم تجمع من المعارضة ضد الخوان عمى رأ تم تشكيل-7

 مثلوالحقيقة ان ىذا التجمع سيفشل وذلك بالمقارنة بينو وبين االخوان وكما يقول ال

                                                                                                                     (مى خايب الرجىلمتعوس ع) إتمم ا 

 كابتن / كيمو                                                                        
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 واحدة !!!!اإلخوان والفلول إٌد    مختارات :

 عمى رأس الوفد المرافق لمرئيس فى زيارة الصين« الحزب الوطنى المنحل»رجال أعمال 

غادر القاىرة وفد من رجال األعمال برئاسة حسن مالك إلى العاصمة الصينية بكين, لمرافقة الرئيس محمد مرسى فى 

وقال .يين سابقين فى الحزب الوطنى المنحلزيارتو التى تبدأ غدا إلى الصين. وضم الوفد رجال أعمال بارزين وقياد

حسن مالك, الذى يرأس لجنة تواصل رجال األعمال مع مؤسسة الرئاسة: إنيا المرة األولى التى يجرى فييا تشكيل 

ترشيحات رجال األعمال الذين تجمعيم بالصين « تواصل»وفد بيذا المستوى الواسع من التمثيل, حيث تمقت لجنة 

ى مجاالت البنية التحتية لممشاركة. وأضاف: رجال األعمال تحمموا كافة نفقات الرحمة فى توجو عالقات عمل قوية ف

لعدم تحميل الدولة أى أعباء, الفتا إلى أن الدولة ممثمة بسبعة وزراء ىم وزراء االستثمار والنقل والصناعة والتجارة 

 511مال المنتدى االقتصادى, الذى يعقد بحضور الخارجية واالتصاالت والتعاون الدولى والسياحة, ليسيموا فى أع

وضمت قائمة المشاركين فى الوفد من .الصيني لمتسويقالمجمس شركة صينية عمالقة غدا وبعد غد, بالتنسيق مع 

رجال األعمال القياديين بالحزب الوطنى المنحل, خالد أبوالمكارم ووليد ىالل, فضال عن رجل األعمال محمد فريد 

لجبمى عضو أمانة السياسات بالحزب, ومحمد عوض تاج الدين وزير الصحة األسبق ونائب رئيس خميس وشريف ا

تم « تواصل»ُيذكر أن لجنة  .لجنة الصحة بالحزب, وفريد الطوبجى رئيس مجموعة البافاريا وعضو الحزب المنحل

الممثمين لمقطاعات  تشكيميا عمى أثر اجتماع رئيس الجميورية بمجموعة من كبار رجال األعمال المصريين

يوليو الماضى, بيدف فتح خط مباشر لمتواصل بين مجتمع  00والمؤسسات والييئات االقتصادية المختمفة فى 

   <المصرىاألعمال المصرى ومؤسسة الرئاسة بيدف دعم ومساندة وتنمية االقتصاد 

ان عمي انيم فمول ياريت بقي بالش نتيم الناس المي بتنزل مظاىرات والمعارضين لسياسو االخو  

خالص مبقاش في حاجو اسميا فمول وطرف تالت المعبو بانت وبقيت عمي المكشوف واالخوان 

بيطمقوا لفظ الفمول فقط عمي المعارضين سواء من عامو الشعب او سياسين لكن يتعامموا عادي مع 

                                                                               المصلحة اعضاء الحزب الوطني المنحل طالما في

 .  ) منقول من موقع طالب اداب(
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     اللطيف عثد طارق /اعداد          السياسة عن بعيداً       غيرعنوان من صفحة  

 

 أن يدير اتحاد الكرة و يشكل مجمس ادارة النادي األىمي و ينظم الدخول و  ؟ ماذا يريد األلتراس
مدينة اإلعالم و يعين و يرفت المذيعين )أيوة يرفت بالتاء وليست بالدال( و يحاصر الخروج في 

                                                             الالعبين و يحدد من يمعب و أين يمعب و متى يمعب,
 أتمنى ىذا. ؟ ىل حقا يفعل ىذا كمو من أجل دم الشيداء

  رأينا صواب ال يحتمل الخطأ و رأي غيرنا خطأ ال يحتمل الصواب و ظن  قمت أننا نتفق عمى أن
 )إوععوا تفيموني صح(. البعض أنني كتبت العبارة خطأ , طيب المي بيحصل ده تفسيره إيو 

  وزير التعميم ينفي أنو قال أن عنده تقارير بتقول أن المدارس الخاصة فييا شذوذ جنسي و ذكر
( , يبقى الراجل لم يقل شيئا يا جماعة, أصل الشعب Homosexualityأنو قاليا باإلنجميزية )
 المصري ثقافتو ألماني.

  مميون نسمة و أن أزىى  07.2المستشار نجيب جبرائيل يقول أن عدد األقباط في مصر يصل إلى
عصور األقباط كانت في عيد عبد الناصر و أنو ضد الفتنة الطائفية, طيب نسمي الكالم ده إيو يا 

 "فتنة بالمحمة الضاني". نجيب

  زاد عدد المذيعات المحجبات في القنوات الرسمية , و في المقابل زاد عدد المذيعات الغير محجبات
 في القنوات الخاصة الذين يستضيفون شيوخا لمحديث عن الدين و السياسة ... عجبي.

 قالنا كتير ما ضحكناش .توفيق عكاشة براءة و قناة الفراعين تعود قريبا , أيوه كده يا راجل , ب 

 .أمريكا تريد عباس , و ليبرمان ال يريد عباس و مش ميم الفمسطينيون عاوزين مين 

  إبراىيم عيسى مستمر في السباحة ضد التيار و عاوز الدكتور الكتاتني يرجَّع عربية مجمس
 الشعب, طيب يرجعيا لمين يابراىيم.

 .شيكاباال يتألق مع الوصل و مع القطع 

 ن غير عنوان" تعتذر عن عدم الكتابة في السياسة في ىذا العدد ألسباب صحية و تعدكم "صفحة م
 أن تقدم لكم وجبة سياسية دسمة عقب انتياء الوقفات االحتجاجية.
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        بدٌع /حنان إختٌار                   بصمت وجعها تبكى لوحات                 تالمنوعا صفحة 
ٌٌ لٍلٍَىَجْع َفـ ٌكلََّوآ   جَْرٌسْن لَْىَحآْت جَِفيّْض أْلَىآًَُهآ َوَجَعاً َوأَلَنْ  فِّي بَْعْض آألْحيَآىْ  يَي ََل يَُكىّى َحٌد  ّحِ

 
ٌَآْك ِحيّلٌَة ِسَىي   اَََلْم جََجَسدتْ  آ أَْى جَرٌّسْن بَِصّوثْ  جََىَقْف.. بََدأ َولّيَّس ٌه

 

   ْ  ألَــْن آلِّىْحــَدج          ْألَــْن آلٌّعٌوــر 

   . .أَلَــْن آلفَمِــــرْ        .. أَلَــْن اَلٌغّرتَـحْ  

  .. ًّرِظَـــآرْ إل أَلَــْن آ  ْن آلَحآَجحْ ألََ ْ  
 

 ...!!!لىَّحآْت َحّدثّْحٌِّيِ بِؤَلَِوَهآ َفؤْبَكْحٌِيّ 
 

ٌَآَجآتٍ َربَِهآ َجّل            .. َجآللٌهْ َفؤَّحْبْبٌث أَْى جَجٍْد َسَعآَدجَُهآ بَِروَّعٍة ٌه
 ( ....) منقول من موقع
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2011 Egyptian Revolution in” Tahrir Square ” 

       

Tahrir Square was the focal point of the 2011 Egyptian Revolution against former president Hosni 

Mubarak. Over 50,000 protesters first occupied the square on 25 January, during which the area's wireless 

services were reported to be impaired In the following days Tahrir Square continued to be the primary 

destination for protests in Cairo. On 29 January Egyptian fighter aircraft flew low over the people 

gathered in the square. On 30 January, the seventh day of the protests, BBC and other correspondents 

reported that the number of demonstrators had grown to at least 100,000, and on 31 January Al Jazeera 

correspondents reported that the demonstrations had grown to at least 250,000 people. On 1 February, Al 

Jazeera reported that more than 1 million protesters peacefully gathered in the square and adjacent streets. 

However, such media reports that so many people congregated in Cairo’s largest public square are 

believed to be exaggerated for political purposes and, accordingly to Stratfor analysis the real number of 

gathered protester never exceed 300,000 people                                                                                              

People congregated in Tahrir Square on 9 February 2011                                                         
The square became established as a focal point and a symbol for the ongoing Egyptian democracy 

demonstrations. On 2 February violence erupted between the pro-Mubarak and pro-democracy 

demonstrators here, followed by the 3 February 'Friday of Departure' demonstration, one of the named 

"day of" events centered in the square. Within a week, due to international media coverage, the image and 

nam of Tahrir Square became known worldwide. A Facebook page called "Tahrir Square" التحرير ميدان was 

maintained by a rotating staff of twenty during the uprising, particularly to offset the lack of and/or 

distorted coverage of events and responses in the state-run media outlets. The 18-day revolt centered in the 

square provided the Egyptian Armed Forces an opportunity to remove Mubarak from power on Friday 11 

February 2011, when the president officially stepped down from office. The announcement that Mubarak 

had passed all authority to the Council of the Armed Forces, was made by longtime intelligence chief and 

new vice president Omar Suleiman.
[15][16]

 Tahrir Square erupted in a night-long celebration after the 

twilight announcement, with shouts such as "Lift your head up high, you're Egyptian," "Everyone who 

loves Egypt, come and rebuild Egypt," and others. The next day Egyptian Cairen women and men came to 

clean up the square, "they came and cleaned up after their revolution," relaying 'projectiles' in the 

cobblestone paving and removing eighteen day's worth of trash and graffiti. ,Tahrir Square, with 

'democracy anniversary' celebrations and visits from foreign dignitaries, continues to be a symbol of the 

2011 Egyptian Revolution. British Prime Minister David Cameron, Catherine Ashton, the High 

Representative for Foreign Affairs and Security Policy of the European Union, Hillary Clinton, Secretary 

of State of the United States, John Kerry, Chairman of the American Senate Committee on Foreign 

Relations, Kevin Rudd Foreign Minister of Australia, and American actor Sean Penn visited Tahrir Square 

after the 2011 Egyptian Revolution. 
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