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 ػجمو٠خ اٌّىبْ ٚاٌيِبِْٖو ث١ٓ  كممةالعدد

تتجلى عبقرٌة الشعب المصري العظٌم فً عبقرٌة المكان وعبقرٌة 
فؤما عبقرٌة المكان وهو الموقع الجغرافً لمصر التً . الزمان 

تتوسط الشرق والغرب بل والشمال والجنوب كما أن انبساط األرض 
المصرٌة منذ بداٌة التارٌخ وتوسط مناخ مصر وجرٌان النٌل فً 
وسط مصر من الجنوب إلى الشمال جعل الشعب المصري شعبا 

مإمنا بوحدانٌة هللا لما القاه من نعم هللا التً تعم مصر فً كل مكان 
وثبات المناخ وتوسط حرارة الجو صٌفا وشتاء . على أرض مصر 

جعال المصري ومنذ عهد الفراعنة ٌمٌل إلى السكون والثبات فكانت 
الزراعة هً مهنة المصري القدٌم، ثم وبعد توالً الغزوات على 
أرض مصر أصبح المصري ٌبنً جٌشا قوٌا ٌدافع به عن مصر 

ومنذ بداٌة التارٌخ لم ٌكن المصري غازٌا أو فاتحا . وأرض مصر
ألي بلد بل إنه كان ناقال للحضارة والعلوم لكل بلد دخلها وفتحها 

سلما ال حربا، وهكذا كانت عبقرٌة المكان من أهم مفاتٌح الشخصٌة 
المصرٌة من إٌمان وتوحٌد باهلل وثبات وعزٌمة فً الدفاع عن أرضه 

وأما عبقرٌة الزمان فً الشخصٌة المصرٌة . وسالم مع كل جٌرانه 
فً أنه دائما مسالم صبور ٌتحمل إلى أقصى حدود التحمل حتى ٌبدو 
وكؤنه شعب ال ٌثور أبداً ولكنه فً الوقت والزمان المحدد ٌثور ثورة 

وهذا ما نستقرئه من . كبٌرة تؤتً كفٌضان النٌل فتخلع كل من أمامها
تارٌخ مصر فً كل العصور ففً البداٌة وعند تشرذم المصري القدٌم 

بتوحٌد مصر مرة  (مٌنا)وتفكك مصر إلى دوٌالت قام المصري 
ثم وبعد سنوات عدٌدة . أخرى وعودة األمن واألمان إلى مصر

 (أحمس)وعندما استقر الهكسوس الغزاة فً مصر قام المصري 
وتمر السنوات . بطرد الهكسوس وعادت مصر الحضارة والتارٌخ

وبعد حروب كثٌرة من جٌران مصر مهددٌن أرض مصر ٌقوم 
بطرد الحٌثٌٌن من مصر ومطاردتهم حتى  (رمسٌس الثانً)المصري 

وتمر آالف . حدود سورٌا ونشر األمن واألمان فً ربوع مصر
السنٌن وعندما احتل الصلٌبٌون فلسطٌن مهددٌن مصر وأمنها قام 

فحرر القدس وانتصر على الصلٌبٌٌن  (صالح الدٌن)والً مصر 
وكذلك عندما هدد . ونشر السالم فً ربوع مصر وكل البالد المجاورة

فانتصر على المغول  (قطز)المغول الدولة اإلسالمٌة قام والً مصر 
محمد )وتمر السنون وٌؤتً والً مصر . ونشر السالم فً ربوع مصر

فٌبنً أكبر أسطول بحري وٌنشئ دولة إسالمٌة كبٌرة على  (على
وتمر السنون وٌؤتً . أرض مصر وٌنشر السالم فً كل المنطقة

وٌنتصر على إسرائٌل وٌحرر سٌناء فً  (أنور السادات)المصري 
وتمر السنون بمصر وٌؤتً الشعب  (73حرب العبور )موقعة كبٌرة 

وذلك قوم بثورة كبٌرة المصري وٌسانده الجٌش المصري العظٌم فً
 وإن شاء هللا سوف ٌعم 2013 ٌونٌو30و فى .2011  ٌناٌر25فً 

.. السالم واألمن ربوع مصر
 

 

  :إقرأ فى هذا العدد 
 مصر بٌن عبقرٌة المكان والزمان                     :كلمة العدد * 

  2                                      صرئٌس التحرٌر/بقلم 
                                                :دفتر االحوال الشخصٌة *

 3                    ص           إكرامى نجم       /مهندس

   ...ثورة من أجل مصر ...  ٌناٌر 25  :صورة الغالف* 
 4ص         ابن البلد / بقلم       أم مإامرة على مصر؟؟

  : ركن الرٌاضة *  
 5                       ص       كابتن كٌمو        / إعداد 

 5ص      اٌهاب فوزى  /بقلم      خواطر:  وجهة نظر * 

    :                  ركن األدب *

 6 ص                          طارق عبد اللطٌف     / إعداد

عزٌزي الرجل المصرى خلٌك فى حالك : لك ٌا سٌدتى* 

           7       ص                   بنت  النٌل            / إعداد  
اٌن المصرٌون بالخاالج فى :   ركن المصرٌٌن بالخارج*

 8   ص        سمر  /   بقلم  البرلمان

   اللغة العربٌة المفترى علٌها                                                   :  صفحة الفكر* 
 8ص                        محمد عبد الستار    / اعداد    

                                   مثلث حالٌب و شالتٌن:مصر التى ال ٌعرفها المصرٌون *  
  9ص                                  كرٌم ابوالعزائم/ إعداد د

هو شغالنة الناشط إٌه ».. سإال لوذعى   :قرأت لك*
 10صلهوارى            دندراوى ا/بقلم    وبٌصرف منٌن؟

 أٌن ذهبت الصالونات االدبٌة                                                      :قشةقضٌة للمنا*
                11صالمصرى أفندى                                   / بقلم

                                                       :واحة االٌمان*
  12ص/                      اعداد 

 13صمن القاموس الشعبى لمصر :صفحة من غٌرعنوان*

 أسعار النفط والخروج من نادي   :صفحة المنوعات

 14مجدى مرسى              ص/اعداد م         المصدرٌن

AL BASHIR MAGAZINE                           15  ص 
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   (ؽج١جخ ٚ اثٛ رو٠ىخ– ِٓ ِمبي اٌلوزٛه ؽٍّٟ لبػٛك ). .. رو٠ىخ ّٔٛمعبًا أثٛ     :اٌْق١ٖخ األؽٛاي كفزو

أثٛ رو٠ىخ ِٓ إٌّبمط اٌو٠ب١ٙخ اٌّزفوكح اٌزٟ ػوفزٙب ووح اٌملَ فٍمبًا ٍٍٚٛوبًا ٚأزّبء، فٟ أٚاٍٜ اٌَز١ٕ١بد وبْ ٕ٘بن الػت اٍّٗ هٙب فٟ إٌبكٞ 

، لٚٝ ٔؾجٗ فٟ ؽبكس ١ٍبهح، غّؤب ٔؾٓ اٌْجبة ؽ١ٕئن ؽيْ ػظ١ُ ػٍٝ ِٛرٗ، ٚٔؼ١زٗ فٟ اإلماػخ اٌّله١ٍخ لجً أْ رظٙو اٌٖؾف "اإلٍّبػ١ٍٟ"

فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ؽبٍِخ فجو هؽ١ٍٗ، ظٙو ِٓ ثؼلٖ ا١ٌْـ ٛٗ، ٌٚؼٍُٙ ٌمجٖٛ ثب١ٌْـ ألكثٗ ٚأفاللٗ، ٍّٚؼذ ؽ١ٓ ٕود ِغٕلاًا فٟ اٌغ١ِ ػمت اٌٙي٠ّخ 

َ أٔٗ ّٙٓ ٙجبٛ االؽز١بٛ فٟ ِؼَىو اٌزله٠ت اٌنٞ وٕب ٔمٟٚ ف١ٗ ٔؾٓ اٌّغٕل٠ٓ ِوؽٍخ اٌزله٠ت األٍبٍٟ، ٚوبْ ِؾّل ٌط١ف أّٙو 1967فٟ 

اٌّؼٍم١ٓ اٌو٠ب١١ٙٓ ٚأففُٙ كِبًا ١ْ٠ل ثب١ٌْـ ٛٗ، ٚعبء ِؾّٛك اٌقط١ت ١ٌؾظٝ ثؾت اٌغّب١٘و ِٓ إٌّز١ّٓ ٌألٔل٠خ اٌّقزٍفخ، ِٚضٍٗ هث١غ ٠ب١ٍٓ 

اٌنٞ اّزٙو ثؾَٓ اٌقٍك ٚاٌزل٠ٓ، اٌغّب١٘و رؾت اٌالػت اٌّؾزوَ ٚروصٟ ٌْؾبرخ أثٛ وف، ألُٔٙ ٠وْٚ أْ اٌٍَٛن اٌقٍمٟ عيء ِٓ رى٠ٛٓ اٌْق١ٖخ 

وبْ أثٛ رو٠ىخ ّٔٛمعبًا ٌالػت اٌنٞ هأد ف١ٗ اٌغّب١٘و رؼج١واًا ػٓ أِب١ٔٙب فٟ اٌّزؼخ اٌو٠ب١ٙخ ٚاٌٍَٛن اٌقٍمٟ ٚاٌزل٠ٓ اٌفبػً، عّب١٘و .اٌّٖو٠خ

ػاللبرٗ ِغ ىِالئٗ ٠َٛك٘ب اٌٛك ٚاالؽزواَ .اٌيِبٌه ٚاٌزوٍبٔخ ٚاٌّؾٍخ ٚاٌَىخ اٌؾل٠ل ٚاٌزوِبٞ ٚاٌجؾو٠خ روٜ ف١ٗ ّٔٛمعبًا ٠ٛؽل٘ب، ٠ٚؾظٝ ثؾجٙب

ِٓ - اٌن٠ٓ ٠مزٍُٙ ا١ٌٙٛك إٌبى٠ْٛ اٌغياح - هاٍـ فٟ ٚعلأٗ، ٚػجو ػٕٗ ثزأ١٠ل أً٘ غيح - أػٕٟ ل١ٚخ فٍَط١ٓ – ٚاٌزَبِؼ، ا٘زّبِٗ ثبٌم١ٚخ األَ 

َ فٟ ِجبهاح رْل أٔظبه اٌؼبٌُ، ٌٚؼٍٗ وبْ أٚي الػت ٠َغل هلل ّىواًا ػٍٝ أهٗ اٌٍّؼت ؽ١ٓ فبى فو٠مٗ، ٌُ 2008فالي اٌم١ّٔ اٌنٞ اهرلاٖ ػبَ 

ِٓ اٌّٛالف إٌج١ٍخ اهرلاء ل١ّٔ .. (اٌجطبلخ اٌؾّواء ئٔناه ثبٌطوك ِٓ اٌٍّؼت ثَجت فطأ ع١َُ)٠ؾًٖ أثٛ رو٠ىخ ػٍٝ ثطبلخ ؽّواء ٛٛاي ربه٠قٗ 

َ فٟ ِجبكهح ٍٕؼ ث١ٓ 2010َ ، ٚل١بِٗ ثبٌَفو ئٌٝ اٌغيائو ػبَ 2008ػٕل ئػبكح ْٔو اٌوٍَٛ اٌلّٔبهو١خ ا١ٌَّئخ ػبَ " فلان ٠ب هٍٛي هللا"

اٌْؼج١ٓ اٌّٖوٞ ٚاٌغيائوٞ ػمت أؽلاس أَ كهِبْ اٌزٟ افزؼٍٙب ثؼ٘ اٌّوريلخ، ٚئػالْ كػّٗ ٚرْغ١ؼٗ ٌٍّٕزقت اٌغيائوٞ فٟ ثطٌٛخ وأً اٌؼبٌُ 

: اٌزٟ أؼملد ثغٕٛة أفو٠م١ب، ٚػٕلِب افز١و أثٛ رو٠ىخ ٍف١واًا ٌجؤبِظ اٌغناء اٌؼبٌّٟ ٌألُِ اٌّزؾلح ٌّؾبهثخ اٌفمو، ٕٚف أثٛ رو٠ىخ ػٍّٗ لبئالًا 

اإلٍالَ ٠ؼبٌظ اٌفمو ِٓ فالي اٌيوبح؛ ألْ اٌغٕٟ ٠ْؼو ثّؾٕخ اٌفمواء، ٠ٚغت ػ١ٍٕب أْ َٔبػل اٌفمواء ثمله اإلِىبْ ؽزٝ ال ٠ْؼوٚا ثبٌغوثخ فٟ "

 أٌف ٛفً، ٠ٚؼٍك أثٛ 18 أٌف ّقٔ ١ِٛ٠بًا ِٓ اٌغٛع، ُِٕٙ 25، ٚلبَ أثٛ رو٠ىخ ثز٠ٖٛو ئػالْ ئَٔبٟٔ رٍفي٠ٟٛٔ ٠ووي ػٍٝ ٚفبح ؽٛاٌٟ "اٌّغزّغ

ئٔٗ أزبثٗ ئؽَبً أصٕبء ر٠ٖٛو اإلػالْ ثوغجخ ػبهِخ ٌَّبػلح ٘إالء اٌّؾزبع١ٓ ثمله اإلِىبْ، وّب أػوة ػٓ : رو٠ىخ ػٍٟ ٘نٖ اٌّأٍبح لبئالًا 

ٚرمٛي ٍِٛٛػخ .اٍزؼلاكٖ اٌزبَ ٌي٠بهح أٞ ثٍل أفو٠مٟ ١ٌٛعٗ هٍبٌخ ئٌٝ ثبلٟ ٔغَٛ اٌو٠بٙخ ػٓ ِؾٕخ ِال١٠ٓ األّقبٓ ِٚؼبٔبرُٙ ِٓ اٌفمو ٚاٌغٛع

ى٠ٓ  (اٌغيائوٞ األًٕ)َ أُٚ أثٛ رو٠ىخ ئٌٝ اٌالػت اٌجواى٠ٍٟ هٚٔبٌلٚ ٚاٌالػت اٌفؤَٟ 2005فٟ ػبَ : "ػٓ كٚهٖ اإلَٔبٟٔ" ٠ٚى١ج١ل٠ب اٌؾوح"

ِٓ أعً عّغ اٌزجوػبد ٚاٌزٛػ١خ ثّؾبهثخ اٌفمو فٟ ّزٝ أٔؾبء اٌؼبٌُ، " ِجبهاح ٙل اٌفمو" ِٓ ٔغَٛ اٌىوح اٌؼب١ٌّخ فٟ 40اٌل٠ٓ ى٠لاْ، ئٙبفخ ئٌٝ 

ٚأؼملد اٌّجبهاح اإلَٔب١ٔخ فٟ ك٠َّجو ثّل٠ٕخ كٍٍٚلٚهف األٌّب١ٔخ ، ثلػُ ِٓ االرؾبك اٌلٌٟٚ ٌىوح اٌملَ ٚثوػب٠خ ثؤبِظ األُِ اٌّزؾلح ٌٍز١ّٕخ، وّب 

َ، 2013َ، ٚلبَ ثبفززبؽٗ ػبَ 2008وبْ ألثٛ رو٠ىخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌَّبّ٘بد اٌق١و٠خ األفوٜ، ِضً رجوػٗ إلْٔبء َِغل وِٛبٍٟ فٟ غبٔب ػبَ 

َ، ٚػٕلِب ِٕؾٗ ٔغ١ت ٍب٠ٚوً ِىبفأح رمله 2012َ، وّب لبَ ثبٌزجوع ٌٖبٌؼ أٍو ٙؾب٠ب ِنثؾخ ثٛهٍؼ١ل ػبَ 2009َِٚغل فٟ هٚألا ػبَ 

ّبهن أثٛ رو٠ىخ ِإفواًا فٟ ِجبهاح ِغ ِٕزقت ".َ رمل٠واًا إلٔغبىارٗ، لبَ أثٛ رو٠ىخ ثبٌزجوع ثبٌّجٍغ ٌٖبٌؼ اٌغّؼ١بد اٌق١و٠خ2013ث١ٍّْٛ ع١ٕٗ ػبَ 

ئٔٗ ٌُ ٠فؼً ١ّئبًا، ٚعبء ١ٌْبهن :  أٌف ٠ٛهٚ ِضً ثم١خ اٌالػج١ٓ اٌل١١ٌٚٓ اٌن٠ٓ ّبهوٛا فٟ اٌّجبهاح لبئالًا 50ٔغَٛ اٌؼبٌُ فٟ اٌى٠ٛذ، ٚهف٘ أْ ٠أفن 

ال ّه أْ ٘نا اٌّٛلف اٌّزؼفّف ِٓ .اٌْؼت اٌى٠ٛزٟ فوؽزٗ، ِّب ؽلا ثأ١ِو اٌى٠ٛذ أْ ٠طٍت ِٖبفؾزٗ ٚاٌز٠ٖٛو ِؼٗ رمل٠واًا ٌّٛلفٗ ٚػوفبٔبًا ثؼفزٗ

ِٖوٞ اٍزؾك ئػغبة اٌغّب١٘و فٟ ِٖو ٚفبهعٙب، ٌلهعخ أْ اٌىزَّبة اٌن٠ٓ عّوؽٖٛ ٚأ٘بٖٔٛ ٍٚجٖٛ ّٚزّٖٛ أمٍجٛا ػٍٝ أػمبثُٙ ، ٚأّبكٚا 

ٌمل رّذ ِٖبكهح أِٛاي أثٛ رو٠ىخ اٌؾالي ثؾغخ اٌزؾفع .ثٍَٛوٗ اٌنٞ هفغ ِٓ ِىبٔخ اٌجالك ثؼل أْ ٘جٜ ثٙب ِٓ ِّلٚا أ٠ل٠ُٙ ٌٍزَٛي ٍٚٛت اٌَّبػلح

ػ١ٍٙب ألٔٗ ٠ٕزّٟ ئٌٝ ِب ٠َّٛٔٗ اٌغّبػخ اإله٘بث١خ، ٚ٘ٛ رٖوف غ١و ِٕطمٟ، ٚغ١و ٚالؼٟ؛ ألْ ِٙوعبْ اٌّٖبكهاد ٚاالٍز١الء ػٍٝ اٌغّؼ١بد 

ٚاٌّلاهً ٚاٌْووبد ٚاٌّإٍَبد اٌزبثؼخ ٌإلٍال١١ِٓ، ٠ؼطٟ ئّبهح غ١و ١ٛجخ ٌّٓ ٠َُّٛٔٙ ثبٌَّزضّو٠ٓ فٟ اٌلافً أٚ اٌقبهط ، ٠ٚغؼٍُٙ ٠َؾجْٛ 

أِٛاٌُٙ ِٓ اٌَٛق، ٠ٚفىوْٚ فٟ اٌقوٚط ئٌٝ كٚي أوضو أِبٔبًا ، ؽم١مخ اثٛ رو٠ىخ ّٔٛمط فو٠ل ِٓ ّٔبمط ِْب١٘و اٌؼوة فبٌوعً ال ٠لع أٞ ِٕبٍجخ اال 

ٚ ٠ؼط١ٕب كهٍٚب ػ١ٍّخ فٟ أَب١ٔزٗ ٚ ا٘زّبِٗ ثمٚب٠ب أِزٗ فٙب ٘ٛ فٟ اٌغيائو ٠زؾلس ِإفوا فٟ ِٙوعبْ اٌىوح اٌن٘ج١خ ثبٌؼبٕخ اٌغيائو٠خ أٗ ِبىاي 

                                                          (...٠ؼٍّٕب اْ لٚب٠ب األِٗ ٍَٕأي ػٕٙب ؽزّب ٠َٛ اٌم١بِخ فبٌوعً اهاك ا٠ٖبي هٍبٌخ ٌٍغ١ّغ ٌؼٍٕب ٔؼٟ ٚ ٔؼٍُ

                اكرامى نجم/ اعداد م 
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                               أً ٍؤاٍشج عيً ٍصش؟؟... ثىسج ٍِ أجو ٍصش ...  َْاَش 25 :صىسج اىغالف 

 

 
 

بعد مرفر زمنا كبيرو  مى قيام  من يناير  أنو ف25أين ولثفرة ؟فأين ولثفور؟   كان من ولمالحظ لجميع ولمروقبين لثفرة ول...  عفوًا 
فبعد أن كنا نرى ولثفور من ولشباب  مى , قد  تغير ولمشيد تماما فى ميدون ولتحرير   ,2011ثفرة ولخامس فولعشرين من يناير

ولكل فى صف فوحد  ف ولكل فى مفقف فوحد  ال فرق بين مسمم ف , جميع والطياف ال فرق بينيم فىم يمألفن ولميدون ثباتا فقفة 
فال  فرق بين من جاء من ولشمال فمن جاء من ولجنفب ال فرق بين والخفون فبين والحزوب والخرى فالجميع  مصريفن  , مسيحى 

حتى ففجئنا أن ولميدون وصبح فرقا مختمعة فيناك والخفون فولسمعيين فولصففيين فولمبروليين فولمنادين , فولجميع ييتف لمصر 
بل إن ولميدون  ومتأل بفجفه جديدة ليسفو شبابا فليسفو ثفورو بل إنيم من ولغفغاء ولذين جاؤو لمبيع فلمشروء فوالرتزوق , بالدفلةولمدنية 

فىنا نسأل ولسؤول والىم وين ىم , فتحفل ميدون ولتحرير ولى ساحة لكل من يريد ون يرتزق من با ة فسماسرة فغيرىم ولكثيرين 
ىل ونتيت ولثفرة ؟ ىل تحقق كل ما كان ينادى بو ولثفور ؟                            وين ذىب ولثفور ؟؟؟؟, ولثفور من ولشباب فى ميدون ولتحرير 

ىل (!!!!رفحية إتخطعت )ف عفو الستاذ  ولكفميديا  فؤود ولميندس فمسرحيتو ولشييرة  . (وتخطعت)أم أن ولثفرة وختعت وف باالصح 
 أنتبيفو وييا ولسادة أين ولثفرة فوين ولثفور؟؟؟!!!!!!  ولثفرة إتخطعت :   ينايرينادفن  جميعا قائمين25بدوت جمفع ولشباب من ثفورول

إن والخطر من ذلك أن ولجميع ورتدى ثفب ولثفرة فود ى ون ولثفرة ممك لو فاالسالميين وخفون فسمعيين يعتبرفن ونعسيمةىم 
فكذلك ولمبروليين فولمنادين بمدنية ولدفلة يعتبرفن ونعسيم ىم وصحاب ولثفرة فوليساريين فولناصريين كذلك فىناك , وصحاب ولثفرة 

فصيا وخر يعتبر ولثفرة مؤومرة من ولغرب ضد مصر فأما ولشباب فقد صاع فضل ولطريق بل كعر بكل شيىء فىذه ىى وخطر 
 .....نتيجة فحقيقة تفوجييا مصر وآلن 

  ثفرة وم مؤومرة؟؟؟؟؟؟؟؟2011 يناير25فحتى وشعار آخر نقفل ىل 
 اثٓ اٌجٍل/ اعداد  
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                          :وجهُة نظر 

 ..  ٌناٌر 25وحتى ال تغرقنا الُمسمٌات عن ٌوم  

أم هى اختطاف ..أهى مإامرة .. أم عٌد للثورة .. أهو عٌد للشرطه 
لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة ..." وحتى ال اتجاوز على فكر احد أو تقٌٌمه 

فالكل حر أن ٌقٌم حسب رإٌته وحسب أفكاره او حتى .. ; "وِمْنَهاجاً 
لكنى أراها ثورة تم اختطافها من ٌد الشعب .. حسب مصلحته 

فتآمر الخونه على الوطن وعلى .. لٌستولى علٌها تجار الدٌن 
الى ان تم رد الثورة للشعب .. الشعب لكى تتحكم جماعه فى شعب 

نعم هى .. نعم هى ثورة اسقطت نظام مستبد وخانع  .. 30/6بثورة 
إال أننا . ربما صادفتها عراقٌل لتحقٌق أهدافها.ثورة ولٌست فوضى 

وشعب مصر .. الزلنا فى اول الطرٌق وأمام األمه مشوار طوٌل 
علٌنا فقط أن نتجرد .. جدٌر بؤن ٌتبوأ موقعه كؤحد ُصناع التارٌخ 

من ذاتٌتنا وننظر الى مستقبل أوالدنا ووحدة أمتنا ونؤخذ بؤسباب 
عاشت مصر حرة أبٌه ... العلم والمعرفه سبٌال للنهوض من كبوتنا 

 كرٌمه الى ٌوم ٌبعثون

 .. األدب فضلوه على العلم

 (إال قلٌالً  )وألننا عبدة للتقلٌد األعمى فقد استوردنا ثقافة منحرفة 
اضافه الى سلوكٌات الجهل .. واخرى أوروبٌة " وهابٌة " تارة 

أنك أبن  (إال من رحمه هللا  )وألن نشٌع بٌن أوالدنا .. والبلطجه
نتباهى بؤسماء المدارس األجنبٌة والموضة .. فالن بك أو عالن باشا

خرج .. العالمٌة دون الحصول على طائل أو مخرجات علمٌة متمٌزة
ال ٌتحمل أدنى مسئولٌة وال .. (إال قلة محترمه  )لنا جٌل أعمى قذر 

ألن .. كل ما ٌفعله هذا الجٌل هو االستهتار .. ٌعرف كلمه الوطنٌة
وألننا بال قانون منذ فترة وألننا انشغلنا كثٌرا "" ظهر "" ورائه 

فالعٌب لٌس عٌبهم إنما .. عن تربٌة النشىء وتوعٌته فكان ما كان 
سواء كان شادى أو مالك أو .. فال نلومن إال انفسنا .. عٌبنا نحن 

كلمة القٌمة والقٌم " عندما تغٌب . فهو نتاجنا نحن .. الجن األزرق
 ! .... فال نتعجب كثٌرا مما حدث" 

 .... الحساس نعمها

مهو مش عشان قمت لقٌت نفسك معاك علم وفلوس وجاه وسلطان 
اصبحت .. فحسٌت انك متمٌز وانك من طٌنه والناس من طٌنه تانٌه 

تصب جام غضبك على الناس وعلى سلوكٌاتهم وتعاملهم بالمنطق 
تعالى وانزل شوف الناس الغالبه " .. انا ربكم األعلى " الفرعونى 

"" أما نعتهم بالتخلف .. انهم ُخلقوا فقراء "" وده حكم القدر "" 
.. انتم استولٌتم على كل شىء وبكل وسٌلة .. فده حكمكم انتم 

مجموعه ال تتعدى ال .. العنصرٌه داء لٌس له دواء فى هذا البلد 
وبسطت نفوذها على هذا الوطن  (المتخلى  )توحشت فى حقبة % 5

اكررها انتم سبب ما .. واآلن تتهمه بالتحلف .. وعلى هذا الشعب 
وما طار طٌر .. األٌام دول .. لكن نصٌحة لوجه هللا .. وصلنا الٌه 

 .. ارحمونا ٌرحمكم هللا.. وارتفع إال كما طار وقع 

 ايهاب فوزى/ بقمم 

  : هوٓ اٌو٠بٙخ
 منتخب اليد يتأهل إلى أولمبياد البرازيل   

 بعد التتويج بأمم إفريقيا        

 

 
منتخب اليد يتأهل إلى أولمبياد البرازيل بعد التتويج بأمم 

 م مباراة مصر 09:57 - 2016 يناير 30إفريقيا السبت، 
إسالم - تصويرعمرو مصطفى - وتونس كتبت ندى مجاهد 

أسامة توج المنتخب الوطنى لكرة اليد بقيادة مديره الفنى 
مروان رجب بلقب كأس األمم اإلفريقية للمرة السادسة فى 

تاريخه، والتى استضافتها مصر على الصالة المغطاة 
 فى 21/19باستاد القاهرة بعد الفوز على تونس بنتيجة 

وبذلك تأهل منتخب الفراعنة على دورة . الدور النهائى 
  . بالبرازيل2016األلعاب األولمبية ريو دى جانيرو 

 

 

كيمو "إعداد كابتن  
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                                                    ٛبهق ػجل اٌٍط١ف. َ/ اػلاك                             تيقُس                  : هوٓ األكة

 . .شنشاً ىنٌ ..شنشاً ىنٌ 

 وصاس تىسعنٌ.. فحثُثرٍ قريد 

 أُ ذششتىا مأساً عيً قثش اىشهُذٓ

 ..وقصُذذٍ اغرُيد 

 ذغراه اىقصُذج ؟- إال ّحِ ..- وهو ٍِ أٍـٍح فٍ األسض 

 ماّد أجَو اىَيناخ فٍ ذاسَخ تاتو...تيقُس 

 ماّد أطىه اىْخالخ فٍ أسض اىعشاق..تيقُس 

 ..وذرثعها أَائو ..ذشافقها طىاوٌَس ..ماّد إرا ذَشٍ 

 وَا وجع اىقصُذج حُِ ذيَسها األّاٍو..َا وجعٍ .. تيقُس 

 ٍِ تعذ شعشك سىف ذشذفع اىسْاتو ؟..هو َا ذشي 

 . .َا أٍىاج دجيح ..َا غجشَرٍ اىشقشاء ..َا ُّْىي اىخضشاء 

 ..أحيً اىخالخو  ذيثس فٍ اىشتُع تساقها

 ..أَح أٍٍح عشتٍُح ..قريىك َا تيقُس 

 ذغراه أصىاخ اىثالتو؟ ..ذيل اىرٍ

  واىغطاسَف األوائو ؟  واىَهيهو ؟  أَِ اىسَىأه ؟

  .. وثعاىٌة قرـيد ثعاىة .. فقثائٌو أميد قثائو

  .. وعْامٌة قريد عْامة

  .. ذأوٌ ٍالَُِ اىنىامة .. قسَاً تعُُْل اىيرُِ إىُهَا

  سأقىه ، َا قَشٌ ، عِ اىعشب اىعجائة

                        أً ٍثيْا اىراسَخ مارب ؟ فهو اىثطىىح مزتٌح عشتٌُح ؟



 
ه1437             ربيع ثانى         ( عشرة تاسعةالسنة ال) 218  العدد                         م 2016  فبراير  

 

7 

 

 

  سهيلة فوزى/ بقمم    عزيزى الرجل المصرى خميك فى حالك  :ٌه ٠ب ١ٍلرٟ 

ػي٠يرٝ األٔضٝ رؼ١ٍّٓ ثبٌطجغ أٔه فٝ ِغزّغ موٛهٜ ِٓ اٌلهعخ األٌٚٝ ٚأٔٗ أ٠ٚب ِغزّغ ِزل٠ٓ ثطجؼٗ أٚ 

٘ىنا ٠ؼ١ِ اٌُٛ٘، ٚأْ ٕ٘بن كِٚب هعال ٠مجغ فٝ ىٚا٠خ ِب ِٓ ؽ١بره ِوالجب ٌّب رفؼ١ٍٓ، ِٚب رم١ٌٛٓ، ِٚب 

رفىو٠ٓ ثٗ ؽزٝ لجً أْ رٕطك ّفزبوٝ ثٗ، ١ٌم١ُ أفالق ؽٚوره، ٠ٚموه أْ ٠ّٕؾه ٕه اٌف١ٍٚخ أٚ ٠ّٖه 

فٝ اٌؾم١مخ ٘ٛ ال ٠وثطٗ ثه ّٝء ٍٜٛ اٌؾع اٌؼبصو، اٌنٜ عؼٍه ى١ٍِخ ٌٗ فٝ اٌؼًّ أٚ هثّب فٝ . ثبٌفغٛه 

هعً ػٍٝ . اٌلهاٍخ أٚ عؼٍه ر١َو٠ٓ ػٍٝ اٌو١ٕف اٌّغبٚه ٌٗ فٝ اؽلٜ ّٛاهع اٌّؾوٍٚخ اٌؼبِوح

لوهد فٍغ اٌؾغبة صبئوا ِؼزوٙب ِلافؼب ػٓ اٌل٠ٓ - ال ٍٕخ ٌٗ ثٙب-اٍزؼلاك أْ ٠م١ُ ِؾبوّخ أفالل١خ ٌفزبح 

فٝ ؽ١ٓ أٔٗ ال ٠ٍٖٝ ِضال ، ٚوؤْ أؽلا ٌُ ٠قجوٖ أْ اٌٖالح ػّبك اٌل٠ٓ ، ٚأُ٘ وض١وا ٌٗ أْ ٠ٍٖٝ ِٓ رالٚح 

ٚهعً آفو ٠جوه ؽٛاكس اٌزؾوُ ألْ ِالثٌ اٌفز١بد ِض١وح، ٚاما ٚاعٙزٗ ٌّبما . فطجٗ اٌؤبٔخ ػٓ اٌؾغبة

كٜ ؽبالد فوك٠خ ٚٔبكهح ٚثؼل٠ٓ ٌّب ٘ٝ ِٕزمجخ ثزؾٜ وؾً "اما اٌزؾوُ ثّٕزمجبد رغلٖ ٠ؼٍك ِجوها 

ّب٘لد ٕٛهح ػٍٝ ِٛلغ ". ِٚبٍىوا فٝ ػ١ٕ١ٙب ١ٌٗ ٚرض١و اٌْجبة ،٘ٝ ولٖ اٌٍٝ ػب٠يح إٌبً رزؼبوٌ

ٌفزبر١ٓ ٠ورل٠بْ اٌؾغبة ٠ْوثبْ ١ّْخ ػٍٝ أؽل اٌّمب٘ٝ، ٌٚفذ أزجب٘ٝ " اٌف١ٌ ثٛن"اٌزٛإً االعزّبػٝ 

أِٙبد : "عٍّخ وزجٙب ِٓ اٌزمٜ اٌٖٛهح ٠ُفُٙ ِٕٙب أٔٗ اٌزمٜ اٌٖٛهح ٌٍفز١بد كْٚ ػٍّٙٓ، ٠ٖٚفٙٓ لبئال 

، وبْ ِٓ اٌّّىٓ ٌْوٛٝ اٌف١ٍٚخ ٚاألفالق اٌنٜ لوه أْ ٠ُْٙو ثفزبر١ٓ كْٚ ٚعٗ ؽك أال "اٌَّزمجً ا١ًٌّٕ

ٚال ػغت أْ رغل . ٠واّ٘ب ٘ىنا اما لوهرب ػلَ اٌزلف١ٓ ػٍٕب ، ٚاوزف١زب ث١َغبهح ػبثوح فٝ كٚهح ١ِبٖ 

اٌزؼ١ٍمبد رٖت اٌغٚت ػٍٝ اٍزٙزبه اٌفز١بد ألٔٙٓ ٠لفٓ ا١ٌْْخ ، ٚال ٠ٛعٗ اٌٍَٛ ٚإٌمل ٌْقٔ رؼلٜ 

فبٌجؼ٘ ٠وٜ أْ رلف١ٓ اٌجٕذ ك١ًٌ ػٍٝ أؾوافٙب ٚثو٘بْ كاِغ . ػٍٝ أثَٜ لٛاػل اٌؾو٠خ اٌْق١ٖخ ٌٍغ١و 

ػٍٝ ٍٛء روث١زٙب أٚ ػٍٝ ألً رمل٠و عوأرٙب ٚرزؼٍك ؽلٚك رٍه اٌغوأح ثؾلٚك ف١بي اٌوعً فٙٛ ِٓ لوه ِٓ 

اٌجلا٠خ أٔٙب ِٕؾٍخ، ٌٚٗ ِطٍك اٌؾو٠خ أْ ٠مو ؽلٚك ٘نا االٔؾالي ِٓ ٚؽٝ ف١بٌٗ ثً ٚأْ ٠زؼبًِ ِؼٙب ثٕبء 

لل رقزٍف أٍجبة اٌٍغٛء ٌٍزلف١ٓ ث١ٓ اٌوعً ٚاٌّوأح ، فبٌوعً ٠لفٓ ّبثب ١ٌْؼو أٔٗ إٔجؼ . ػٍٝ رمل٠وارٗ

هعال ،ٚاٌّوأح رلفٓ ٌزُٛ٘ ٔفَٙب أٔٙب إٔجؾذ ؽوح، ٌٚىٓ اٌؾو٠خ ٚإٌٚظ أوجو وض١وا ِٓ كفبْ ؽوائك 

ٚثؼ١لا ػٓ آهاء اٌوعً ؽٛي اٌّوأح . اٌَغبئو أٚ أؽغبه ا١ٌْْخ وّب أْ اٌزلف١ٓ ١ٌٌ ِؼ١بها ٌزم١١ُ األفالق

اٌّلفٕخ فبٌؾمبئك اٌؼ١ٍّخ رئول أْ رؤص١و اٌزلف١ٓ ػٍٝ اٌّوأح أوجو ِٓ رؤص١وٖ ػٍٝ اٌوعً فبٕخ أِواٗ 

ٚاألُ٘ ػي٠يرٝ أْ اٌوعً ال ٠ّٙٗ وض١وا اما ثلا أوجو ٍٕبً، . اٌمٍت، ٠ٚي٠ل ِٓ فوٓ االٕبثخ ثَوٛبْ اٌوئخ

أِب أِٔذ فجؼل اٌضالص١ٓ رز١ّٕٓ ٌٛ أْ ػغٍخ اٌيِٓ رلٚه ٌٍقٍف، ٚ٘نا ٌٓ ٠ؾلس ثبٌزؤو١ل ِغ اٌزلف١ٓ ألْ 

اٌزلف١ٓ ٠مًٍ َٔجخ األوَغ١ٓ ٚرلفك اٌلَ اٌّطٍٛثبْ ٌغؼً اٌجْوح رجلٚ أوضو ٔٚبهح فزظٙو رغبػ١ل ػٍٝ 

اٌٛعٗ ٚاٌولجخ أٍوع ِٓ ِؼلالرٙب اٌطج١ؼ١خ، ٌنٌه فٝ هأ٠ٝ أْ رلف١ٓ اٌّوأح ِِ لٍخ أكة ِٕٙب ال ٍّؼ هللا 

  ٌىٓ فٝ اٌؾم١مخ كٜ لٍخ ػمً ألٔٙب ثبٌزلف١ٓ رمزً عّبٌٙب ٚؽ٠ٛ١زٙب

 بنت النيل / اعداد 
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 : ركن المصريين بالخارج
 لبرلمان؟فٝ ا اٌّٖو٠ْٛ ثبٌقبهط أ٠ٓ

تبقى عملٌة تنظٌم مشاركة ممثلى المصرٌٌن بالخارج فى 

البرلمان إشكالٌة جدٌدة أمام اللجنة المكلفة بإعداد مشروع 

الالئحة الداخلٌة للبرلمان، حٌث ٌرى بعض النواب ضرورة 

التعامل بمرونة معهم، مإكدٌن ضرورة تواجدهم بالخارج لفترات 

طوٌلة لٌكونوا على تواصل دائم مع الجالٌات المصرٌة بالخارج 

فٌما ٌرى ممثلو المصرٌٌن بالخارج أن . للتعرف على مشاكلهم،

تنفٌذ تمثٌل المصرٌٌن بالخارج تفترض تواجدهم خارج البالد 

للتواصل مع أبناء الجالٌات المصرٌة، ، مإكدٌن أن تواجدهم 

المستمر داخل البالد قد ٌعرضهم النتفاء الصفة التى تم ترشحهم 

مجلس النواب سٌتعامل بمزٌد من المرونة ً٘ على أساسها، ،

 الالئحة الداخلٌة ًٚ٘مع ممثلى المصرٌٌن بالخارج بالبرلمان، 

ستنص على استدعائهم من جانب األمانة العامة للمجلس فى 

األمور ذات األهمٌة مثل استجواب الحكومة أو القوانٌن المكملة 

 آلٌة تنظٌم ٠غت ثؾش. ْ األِٛه ماد األ١ّ٘خ للدستور وغٌرها م

 رأو١لامشاركة ممثلى المصرٌٌن بالخارج فى جلسات البرلمان، 

على ضرورة ممارسة المصرٌٌن بالخارج لعملهم كؤى نائب آخر 

( 88)إن المادة رقم . بما لهم من حقوق وما علٌهم من واجبات

تلتزم الدولة برعاٌة مصالح المصرٌٌن "بالدستور تنص على 

المقٌمٌن بالخارج، وحماٌتهم وكفالة حقوقهم وحرٌاتهم، 

وتمكٌنهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع 

                 . وإسهامهم فى تنمٌة الوطن

 (منقول من موقع برلمانى)   سمر سالمة/ثمٍُ

 

اللغة العربٌة المفترى علٌها   :ٕفؾخ اٌفىو
عندما كتب ابن خلدون جملته الشهٌرة فى تفسٌر المجتمعات 

كان ٌقصد من ورائها التفسٌر « المغلوب مولع بتقلٌد الغالب»
الذى ٌحتوى فى داخله نوعا من التحذٌر، لكن عقولنا العربٌة 

فهمتها بمعنى التبرٌر لكثٌر من األخطاء التى ارتكبناها بؤٌدٌنا، 
والتى نفسر من خاللها التخاذل الذى ٌصٌبنا فى أدائنا الحٌاتى 

وندعى بؤنه مفروض علٌنا، فنجعل من االستعمار الطوٌل الذى 
سٌطر على معظم تارٌخنا هو المسإول الوحٌد عن واقعنا 

المعاصر، وننسى أننا نحن أٌضا مسإولون عما فٌه وبالدرجة 
نفسها، والمالحظ أٌضا أن اللغة العربٌة هى الضحٌة األبرز لهذا 
التبرٌر، ففى السنوات األخٌرة أصبح الصراع داخل العالم العربى 

خاصة فى شمال أفرٌقٌا ٌكاد ٌكون بشكل ٌومى حول اللغة 
العربٌة التى تضٌق علٌها الدائرة بشكل كبٌر فى مقابل المساحة 

المتزاٌدة للوجود الفرنسى اللغوى، كما أن األمازٌغٌة هى 
. األخرى تسعى أٌضا من قبائلها الجبلٌة لتسٌطر على القلب

الغرٌب أن الحكومات العربٌة تسمح بذلك على الرغم من كون 
اللغة العربٌة التزال تحتفظ برمزٌة دٌنٌة ألكثر من ملٌار مسلم، 

وهناك أكثر من ثالثمائة ملٌون ناطق بها، كما أنها ُتعد اللغة 
 دولة عربٌة، وتدخل ضمن اللغات الست 22الرسمٌة لـ

وقبل إدانة . المستعملة رسمٌا فى المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة
أحد ال ٌمكن إنكار ما لحق بدول المغرب العربى من وٌالت 

االستعمار، لكن السٌاسات هناك ترتكب أخطاء كبٌرة فى حق 
اللغة العربٌة، فالمغرب انتصرت لصالح اللغة الفرنسٌة فى 

التعلٌم، وجعلت استخدامها فى الُشعب العلمٌة بمجرد وصول 
الطالب للثانوٌة، بما ٌعد خطرا كبٌرا، لكون المواد العلمٌة هى 

سبٌل التطور فى العالم، وعلى هذا الشكل سوف تنكمش العربٌة 
حول نفسها، ولن ٌصٌبها أى تطور أبًدا، وبالتالى سوف تتراجع 

بشكل ملحوظ، كما أن ال أحد سٌقبل على تعلمها، ألنه بغٌاب 
المواد العلمٌة أصبحت ال تملك مستقبال جٌدا لمتعلمٌها، 

وستتحول بعد فترة طالت أو قصرت إلى لغة أرشٌفٌة ذات طابع 
دٌنى تعبدى، وذات ٌوم سنجد شعبا ٌحٌط به الخطر بسبب غٌاب 

وفى الجزائر ٌحدث ما ٌإدى للنتٌجة نفسها، لكن . هوٌته اللغوٌة
 21بشكل مغاٌر فقد أقرت الحكومة هناك تعلٌم األمازٌغٌة فى 

والٌة خالل الدخول المدرسى الجدٌد، حٌث كان تدرٌسها السنة 
 والٌة 48 والٌة فقط، من أصل 11الماضٌة مقتصرا على 

جزائرٌة، وبالتالى سوف ٌحدث هذا االنقسام الكبٌر المتوقع بٌن 
. أبناء الشعب الواحد، خاصة أن تعلٌم األمازٌغٌة ٌبدأ من الصغر

لذا فاللغة العربٌة فى خطر فى غرب العالم العربى وشرقه، 
ولٌس معنى قبول اآلخر أو استخدام لغات أخرى ٌعنى طمس 
األصل والتطاول علٌه وإعالء قٌمة الخارج، ومن الممكن أن 

  .تستمر بنا الحٌاة دون أن نكون مولعٌن بتقلٌد الغالب

 أحَذ إتشاهٌُ اىششَف/ تقيٌ
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 ( 26 )    ِضٍش ؽال٠ت ٚ ّالر١ٓ     :ِٖواٌزٝ ال ٠ؼوفٙب اٌّٖو٠ْٛ

توجد بها ثالث بلدات . 2 كم20,580مساحتها  للبحر األحمر الطرف األفرٌقً هً منطقة تقع على حالٌب و شالتٌن 

أغلبٌة السكان من إثنٌة واحدة  بحكم األمر الواقع وشالتٌن، المنطقة تتبع مصر إدارٌا وأبو رماد حالٌب كبرى هً

  .وٌنتمون لقبائل البشارٌٌن والحمدأواب والشنٌتراب والعبابدة البجا من

     

جبل علبة، وكذلك تتمٌز بخصوبة أراضٌها التً تعتمد فً  مركز شالتٌن ٌتمٌز بالثروة السمكٌة، وتضم فً الجنوب الشرقً

 كم جنوب مدٌنة 125: قرٌة أبو رماد:ٌوجد بمدٌنة شالتٌن خمسة قرى. رٌها على كل من المٌاه الجوفٌة ومٌاه األمطار

      -    .كم جنوب قرٌة حالٌب 22 :الحداربة قرٌة رأس. - كم جنوب مدٌنة شالتٌن165: مدٌنة حالٌب  -   .شالتٌن

 . كم غرب قرٌة مرسى حمٌرة90: قرٌة أبرق. كم شمال شالتٌن40: قرٌة مرسى حمٌرة

 

وتضم إدارٌاً قرٌتى أبو رماد ورأس  [7] فبراٌر قررت الحكومة المصرٌة تحوٌل حالٌب إلى مدٌنة،18فً ٌوم 

من ضمن هذة المشارٌع مشروع تصنٌع  [9]كما خصصت مبالغ مالٌة لتنفٌذ عدة مشارٌع لخدمة أهالً المنطقة، [8].حدربة

من الهواء عبر التكثٌف باستخدام الطاقة  المٌاه ومشروع إنتاج الطاقة الشمسٌة وحدات متنقلة إلنتاج الثلج باستخدام

جذبت منطقة حالٌب أالف السودانٌٌن بسبب الخدمات التى [.الشمسٌة، ومشروع تحلٌه مٌاه البحر بالطاقة الشمسٌة

السودان،حٌث تقدم مصر ألهالً المنطقة مساكن مجهزة بجمٌع الخدمات  والتً تنعدم فً الحكومة المصرٌة توفرها

وتقدٌم . والتعلٌم المجانً الرعاٌة الصحٌة ذلك باإلضافة إلى توفٌر خدمات. األسٌاسٌة من مٌاه وكهرباء بدون مقابل

معاشاً شهرٌاً لكل األشخاص الذٌن تجاوزوا الستٌن ، بجانب تقدٌم مبالغ مالٌة للعاطلٌن ، ومصروف ٌومً لتالمٌذ 

 وو٠ُ اثٛاٌؼيائُ/ ٍٍَخ ِٓ ئػلاك  ك                                                                    المدارس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8#cite_note-10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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       هو شغالنة الناشط إيه وبيصرف منين؟».. سؤال لوذعى:    لوأُد ٌه  
ٔؼُ، ٘ٛ ٍئاي ٌٛمػٝ، ٌٌٛجٝ، ؽٍيٚٔٝ، ٠لٚه ػٍٝ وً إٌَٔخ ثَطبء ٘نا اٌٛٛٓ، فٝ اٌّٖبٔغ، ٚفٝ اٌغ١طبْ، فٝ 

األٍٛاق، ٚػٍٝ اٌّمب٘ٝ، فٝ ِؾطبد اٌّزوٚ ٚاٌمطبهاد، ِٚٛالف ا١ٌَبهاد، ع١ّؼُٙ ٚفٝ ٕٛد ٚاؽل، ٘ٛ 

ِٓ أؽّل ِب٘و، ٚأؽّل كِٚخ، ٚأٍّبء ِؾفٛظ، ِٚؾّل ػبكي، ٚػجل ! إٌبّٜ ٚإٌّبًٙ ٚاٌضٛهٜ ث١ْزغً ا٠ٗ؟

اٌوؽّٓ ٠ٍٛف اٌموٙبٜٚ، اٌٝ ػالء ػجلاٌفزبػ، ِٚب١ٕ٘ٛه، ٚاٍواء اٌط٠ًٛ، ٚاٌؼْواد غ١وُ٘ ِٓ اٌن٠ٓ أٍٛمٛا 

ػٍٝ أٔفَُٙ ٌمت إٌبّٜ، ٚاٌضٛهٜ، ٚإٌّبًٙ، ِب ٘ٛ ػٍُّٙ؟ وً ػٍّٕب أْ هاػٝ ِوٙٝ اٌزضٛه اٌإلهاكٜ، 

ِّلٚػ ؽّيح، اٍزملَ إٌبّٜ أؽّل ِب٘و ٌٍؼًّ فٝ ِىزجٗ االٍزْبهٜ إٌٙلٍٝ ثّٕطمخ اٌللٝ، ٚػًّ ٌل٠ٗ ثٚغ 

ّٙٛه صُ رووٗ، ٌُٚ ٠ؼًّ فٝ أٜ عٙخ ِٓ اٌغٙبد، ٍٛاء ؽى١ِٛخ أٚ لطبػب فبٕب، صُ ػٍّٕب أ٠ٚب أْ ِؾّل 

ػبكي، وبْ ٠ؼل رمبه٠و ِىزٛثخ ِٖٚٛهح ٚاهٍبٌٙب ٌغٙبد أعٕج١خ فبهط اٌجالك، ِزمّٖب كٚه إٌبّٜ اٌضٛهٜ 

ٚعلٔب ٘ئالء إٌْطبء أ٠ٚب ٠زؾٌْٛٛ اٌٝ وزجخ ِمبالد فٝ . ٚاٌؾمٛلٝ ٚاٌنهاع ا١ٌّٕٝ ٌٍّٕبًٙ فبٌل ػٍٝ

اٌٖؾف، ِٚملِٝ ثواِظ فٝ اٌمٕٛاد اٌفٚبئ١خ، ٚاٍزغالي ْٔبُٛٙ اٌضٛهٜ، فٝ وزبثخ ِمبالد ربفٙخ، ال رَبٜٚ 

اٌّلاك اٌنٜ وزٌجذ ثٗ، ٠ٚمفْٛ أِبَ وب١ِواد اٌمٕٛاد اٌفٚبئ١خ ٠قطجْٛ فٝ إٌبً ثىالَ أعٛف ٍٚبمط، 

اٌوعً اٌنٜ ٠ؾًّ فؤٍٗ ػٍٝ وزفٗ ٠ٚن٘ت اٌٝ أهٙٗ، . ٠ٖٚوفْٛ ١َ٠ٚئْٛ ٌٍْؼت اٌّٖوٜ ِٚئٍَبد ٕٚٛٗ

أٚ اٌنٜ ٠ؾًّ ِفزبؽب ٠ٚمف أِبَ ِبو١ٕبد اٌّٖبٔغ، أٚ اٌؼبًِ اٌنٜ ٠مف ػٍٝ ثو٠ّخ، ٠ؾفو فٝ األهٗ 

الٍزقواط اٌجزوٚي، أٚ ػبًِ اٌجٕبء، ٚإٌظبفخ، ٚاٌَجبوخ، ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّٙٓ اٌٖؼجخ ٚاٌْبلخ، ٠َؤٌْٛ إٌبّٜ، ٘ٛ 

ؽٚوره ثزٖوف ١ِٕٓ؟ ٠ؼٕٝ ّغالٔخ إٌّبًٙ أٚ إٌبّٜ ا١ٌَبٍٝ ثزله كفال ّٙو٠ب ِٚٓ أ٠ٓ؟ ًٚ٘ ّغالٔخ 

إٌبّٜ كٜ، ػٍٝ كهعبد، أٌٚٝ ٚصب١ٔخ ٚصبٌضخ ٚهاثؼخ، اٌـ؟ ًٚ٘ ٘ٝ أػّبي وزبث١خ أَ ٠ل٠ٚخ؟ اٌؾم١مخ أْ ّغالٔخ 

إٌبّٜ، لٛاِٙب اٌفٛٙٝ ٚرؤع١ظ األٚٙبع فٝ اٌجالك، ٚوٍّب ٍبُ٘ ثمٛح فٝ رؾو٠ه اٌّظب٘واد اٌّقوثخ، 

ٚاٌّلِوح، ٚاّؼبي إٌبه، ِضٍّب ؽلس فٝ اٌّغّغ اٌؼٍّٝ، أٚ ِؾبٌٚخ الزؾبَ ِمواد اٌّئٍَبد اٌؾ٠ٛ١خ، فبٔٗ 

ّغالٔخ إٌبّٜ، ال رؾزبط اٌٝ ِئ٘الد كها١ٍخ، أٚ . ١ٍؾًٖ ػٍٝ اٌّمبثً اٌَقٝ ثب١ٌٛهٚ ٚاٌلٚاله ِٓ اٌقبهط

كهعبد ػ١ٍّخ ثؼ١ٕٙب، ٌٚىٓ رؾزبط فمٜ أْ رىْٛ لبكها ػٍٝ رٕف١ن اٌّقططبد ٚاٌّئاِواد، ٚاصبهح اٌفٛٙٝ 

ٚاّؼبي اٌؾوائك، ٚثش اٌفولخ، ْٚٔو اٌىوا١٘خ ٌٍغ١ِ ٚاٌْوٛخ ٚاٌمٚبء، ٚاٌزْى١ه فٝ اٌوِٛى ا١ٌَب١ٍخ 

ّغالٔخ إٌبّٜ، ِّٙب رؾبٚي أْ رغٍّٙب أٚ . ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ، ٚر٠ْٛٗ ٕٛهح اٌَّئ١ٌٚٓ، ٚاغز١بي ٍّؼخ اٌْوفبء

ري٠ٕٙب، أٚ رٚؼٙب فٝ غالف ١ّه ٚغبٌٝ اٌضّٓ، اال أٔٙب رؾًّ اٌوٚائؼ اٌىو٠ٙخ ٚإٌزٕخ، اٌزٝ ريوُ األٔٛف، 

ٚر١ٖت وً ِٓ ٠ّْٙب ثؾبٌخ ِٓ اٌموف ٚاالّّئياى، ثغبٔت أٔٙب ِٕيٚػخ اٌم١ُ ا١ٌٕٛٛخ ٚاألفالل١خ، ٚػّبك٘ب 

إٌبّٜ اٌنٜ ال ػًّ ٌٗ، ٚال ِٖله كفً ٌٗ، ِٓ أ٠ٓ ٌٗ . اٌق١بٔخ ٚاٌزآِو، ٚرٕف١ن اٌّقططبد اٌوا١ِخ ٌٙلَ اٌجالك

ثىً رٍه األِٛاي اٌزٝ ٠ٕفمٙب ثجنؿ ّل٠ل، ِٚٓ أ٠ٓ ٌٗ ثبٌْمخ اٌفبفوح، ٚا١ٌَبهح اٌؾل٠ضخ، ٚاٌّالثٌ اٌَّزٛهكح، اْ 

ٌُ ٠ىٓ ٚثبألكٌخ ٚاٌٛصبئك، رٍمٝ ر٠ّٛالد ِٓ اٌلافً ٚاٌقبهط ٌزٕف١ن ِقططبد ٘لفٙب اٍمبٛ اٌٛٛٓ؟ اٌؾم١مخ، 

أػ١زٕٝ اٌؾ١ٍخ، ٚأه٘مٕٝ اٌجؾش ػٓ ٚظبئف، أٚ أٜ ّغالٔخ ٌٍْٕطبء، فٍُ أعل ٍٜٛ رٍمٝ أِٛاٌٗ ِٓ عٙبد رّٚو 
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 ثَٕذ ع١ًّ/ ثمٍُ          .. أ٠ٓ م٘جذ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ اٌؼوث١خ؟        :ل١ٚخ ٌٍّٕبلْخ

            
اٌىبرت ٚاٌّفىو   ػجبً اٌؼمبك                              اال١ِوح ٔبىٌٝ ِٖطفٝ فبًٙ                                       اٌْبػوح ِٝ ى٠بكح        

ؽبىد اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ ػٍٝ ِىبٔخ ِوِٛلخ ٚلذ ظٙٛه٘ب ٌنٌه أزْود فٝ وً أٔؾبء اٌؼبٌُ، ٚثبٌطجغ ظٙود فٝ ِٖو اٌؼل٠ل ِٓ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ 

. اٌزٝ وبٔذ رؼًّ ػٍٝ رجبكي اٌضمبفبد ث١ٓ ِقزٍف اٌّفىو٠ٓ ٚاألكثبء ٚوجبه اٌْؼواء، ؽٛي اٌؼل٠ل ِٓ اٌمٚب٠ب اٌزٝ وبٔذ رْغً ثبي اٌّغزّغ آٔنان

، ِٚٓ ّٙٓ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ ا١ٌْٙوح اٌزٝ ؽبىد ػٍٝ ّٙوح ٚاٍؼخ ٘ٝ "اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ"ٚاٌزبه٠ـ اٌؼوثٝ ؽبفً ثّب ٠ّىٓ أْ ٠طٍك ػ١ٍٗ 

، "اٌٖبٌْٛ األكثٝ"ِٓ أٚي اٌن٠ٓ أْٔأٚا " ٍى١ٕخ"، ؽ١ش وبْ ِٕيٌٙب ِٕٛٛب ٌألكثبء ٚاٌْؼواء، ٌنٌه رؼل "ٕبٌْٛ ٍى١ٕخ ثٕذ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٝ"

وّب ٚعل أ٠ٚب أٚي ٕبٌْٛ أكثٝ فٝ لٖو . ٚوبْ ٕبٌْٛ ٍى١ٕخ ٠زُ ف١ٗ رجبكي ف١ٗ األفىبه ا١ٌَب١ٍخ اٌزٝ رؼًّ ػٍٝ رٛػ١خ إٌبً فٝ مٌه اٌٛلذ

. األ١ِوح ٔبىٌٝ فبًٙ ثٕذ األ١ِو ِٖطفٝ فبًٙ، ٚوبْ ٠زوكك ػٍٝ ٕبٌٛٔٙب وجبه اٌّٖو١٠ٓ ٚاألٚهٚث١١ٓ، ُِٕٚٙ ٍٚؼل ىغٍٛي ٚاإلِبَ ِؾّل ػجلٖ

ٌٚٓ َٔزط١غ أْ ٔغفً ػٓ اٌٖبٌْٛ األكثٝ ا١ٌْٙو ٌألك٠جخ ِٝ ى٠بكح، ٚوبْ ٠ؾٚو اٌٖبٌْٛ ِقزٍف اٌّضمف١ٓ ٚاٌْؼواء ٚاٌىزبة، ٚوبٔذ رؼمل 

ٌٍىبرت " اٌؼمبك"وّب ؽمك ٕبٌْٛ . ِغٍَٙب األكثٝ وً ٠َٛ صالصبء ِٓ وً أٍجٛع، ِٚب ١ّ٠ي ٘نا اٌٖبٌْٛ كلخ اٌٍغخ ٍٚالٍخ اٌزؼج١و ٚكلخ اٌْؼٛه

ا١ٌْٙو ػجبً ِؾّٛك اٌؼمبك، ّٙوح وج١وح ٚوبْ اٌٖبٌْٛ ٠ؼمل وً ٠َٛ عّؼخ، ٚوبْ ٠يٚه اٌٖبٌْٛ وجبه اٌّضمف١ٓ ٚاألكثبء ٚ٘نا ِب ٍغٍٗ اٌىبرت 

ٚػٓ آهاء اٌىزبة ٚاٌّضمف١ٓ ؽٛي لٍخ اٌٖبٌٛٔبْ األكث١خ ٚاٌضمبف١خ لبي اٌلوزٛه " وبٔذ ٌٕب أ٠بَ فٝ ٕبٌْٛ اٌؼمبك"فٝ وزبثٗ " أ١ٌٔ ِٕٖٛه"اٌىج١و 

ٚإٌبلل ؽ١َٓ ؽّٛكح، ئْ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ وبْ ٌٙب كٚه وج١و فٝ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٚاألكة اٌؼوثٝ ػجو ربه٠ـ ِّزل، ثّب فٝ مٌه ثؼ٘ ِٓ اٌٖبٌٛٔبد 

ٚأّبه ؽّٛكح ئٌٝ أْ اٍزّواه ٘نٖ ". ِٝ ى٠بكح"ٚٛجؼب ٕبٌْٛ " ٌج١جخ ٘بُّ"ٕٚبٌْٛ " ٚاٌلح ثٕذ اٌَّزىفٝ"األكث١خ إٌَبئ١خ ِضً ٕبٌْٛ 

اٌٖبٌٛٔبد ٌموْٚ ٠ٍٛٛخ صُ رواعؼٙب فالي اٌؼمٛك األف١وح ٠وعغ ئٌٝ اٌؼل٠ل ِٓ األٍجبة، ِٛٙؾب أْ ث١ٓ ٘نٖ األٍجبة، ٚعٛك ٍٚبئً عل٠لح ِزؼلكح 

. إٔجؾذ رمَٛ ثلٚه ٘نٖ اٌٖبٌٛٔبد ِٕٙب اٌجواِظ اإلماػ١خ ٚاٌز١ٍفي١ٔٛ٠خ فٝ ثؼ٘ اٌفزواد صُ ِغّٛػبد االٌزمبء ػجو ٍٚبئٜ ا١ٌّل٠ب اٌؾل٠ضخ ِإفوا

أْ اٌّغّٛػبد اٌزٝ ٠زُ رْى١ٍٙب فالي ٍٚبئٜ االرٖبي اٌؾل٠ضخ أوضو للهح ػٍٝ اٌؾْل، فٚال ػٓ أٔٙب ال رٛاعٗ ِْىالد االٔزمبي " ؽّٛكح"ٚأٙبف 

ٚأول اٌلوزٛه ؽ١َٓ ؽّٛكح أْ أٍجبة رواعغ اٌٖبٌٛٔبد أ٠ٚب أٔٗ ٌُ رؼل ٕ٘بن ّق١ٖبد . ِٓ ِىبْ ػٍٝ ِىبْ ٚرٛف١و ِمو ئٌٝ االعزّبع ئٌٝ آفوٖ

أكث١خ َِزؼلح ٌٍّْبهوخ فٝ ٘نٖ اٌٖبٌٛٔبد، ثبإلٙبفخ ئٌٝ ١ٙك اٌٛلذ اٌّزبػ ٌٍّضمف١ٓ، ٚؽبالد االٍزمطبة اٌؾبكح اٌزٝ عؼٍذ اٌغ١ّغ ث١ُٕٙ 

ٚػٓ هؤ٠خ اٌلوزٛه ؽّٛكح فٝ ِؾبٌٚخ ػٛكح . ِْبؽٕبد، ٚونٌه رواعغ ل١ّخ اٌؾٛاه اٌزٝ وبْ ٠إِٓ ثٙب ٠ٚلافغ ػٕٙب اٌّضمفْٛ ػجو اٌؼٖٛه اٌَبثمخ

اٌٖبٌٛٔبد، لبي ئٔٗ ِٓ اٌّّىٓ اال٘زّبَ ثبألّىبي اٌغل٠لح اٌزٝ ؽٍذ ِؾً اٌٖبٌٛٔبد اٌمل٠ّخ ٚأْ ٔؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو٘ب ٚاالٍزفبكح ِّب رٕزغٗ ِٓ 

ٚفٝ ا١ٌَبق مارٗ، لبٌذ اٌىبرجخ ٚاٌٖؾف١خ ٚاٌْبػوح فبّٛخ ٔبػٛد، ئْ اٌٖبٌْٛ األكثٝ ٘ٛ ٔبفنح ػٍٝ اٌّغزّغ، فاما وبْ اٌّغزّغ ". ئِىبٔبد

أْ اٌٖبٌْٛ األكثٝ وبْ ٌٗ ٚٙؼٗ اٌُّٙ فٝ ىِٓ " ٔبػٛد"ٚأٚٙؾذ . ٠ؾزٜٛ ػٍٝ اٌضمبفخ اٌوف١ؼخ فزٍمبئٝ ٍٛف ٠زٛاعل ٕبٌْٛ أكثٝ ال ِؾبٌخ

األهثؼ١ٕ١بد ٚاٌق١ٕ١َّبد ٚاٌَز١ٕ١بد فٝ ؽ١بح وً أفواك اٌّغزّغ، ١ِْوح ئٌٝ أْ ٕ٘بن فولب ث١ٓ اٌْق١ٖخ اٌّزؼٍّخ ٚاٌْق١ٖخ اٌّضمفخ َِزْٙلح 

ٚأٙبفذ ٔبػٛد أٔٗ الثل ِٓ ىهع اٌضمبفخ فٝ . ثبٌّوأح اٌفالؽخ اٌزٝ ٌل٠ٙب صمبفخ ٚاٍؼخ ػٓ ػٍّٙب ثبٌيهاػخ ٚروث١خ اٌّٛاّٝ ٚاٌؾٖبك ٚغ١و مٌه

ٔفًٛ إٌبً ثبػزجبه٘ب أكاح ِضً اٌطؼبَ، ِٛٙؾخ أٔٗ ٠ٕجغٝ ػٍٝ أٜ فوك ٠ىْٛ ٌل٠ٗ ٚعٙخ ٔظو فٝ اٌؾ١بح ِٓ أعً ئٔزبط ؽبٌخ صمبف١خ رَبػل ػٍٝ 

رٛاعل ٕبٌٛٔبد أكث١خ ثبٌٛلذ اٌؾبٌٝ ٌىٕٙب ٙئ١ٍخ ٚغ١و ِٕزْوح ثبٌمله اٌىبفٝ ِضً ٕبٌْٛ اٌلوزٛه " ٔبػٛد"وّب أولد . ئٔؼبُ اٌفىو ثْه وج١و

١ٍُٚ ا١ٌََٝ، اٌنٜ ٠ُٚ اٌؼل٠ل ِٓ اٌغٛأت اٌف١ٕخ ِضً اٌج١بٔٛ ٚفوق اٌؼبىف١ٓ، ثبإلٙبفخ ئٌٝ ٔلٚاد فىو٠خ ٚرضم١ف١خ رُٚ ٔقجخ وج١وح ِٓ وجبه 

الثل ِٓ اٌجؾش ػٓ اٌضمبفخ "ٚػٓ هؤ٠خ اٌىبرجخ فبّٛخ ٔبػٛد ػٓ و١ف١خ ػٛكح اٌٖبٌٛٔبد لبٌذ ". ٚهّخ اٌي٠زْٛ"األكثبء ٚاٌّفىو٠ٓ، ٚأ٠ٚب ٔلٚح 

فٝ اٌّمبَ األٚي صُ ٍٔزمٝ ثبٌٖبٌٛٔبد األكث١خ، فبٌٖبٌٛٔبد ٔز١غخ، فاما رٛاعلد اٌضمبفخ فٝ فىو اٌْؼت ثؼ١لا ػٓ اٍزقلاَ ٍٚبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٍٛف 

ِٚٓ عبٔت آفو لبي اٌىبرت ػجل اٌٛ٘بة األٍٛأٝ، ئْ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ أزٙذ ىِبٔٙب ثَجت رؼبلت األع١بي فٝ اٌّغزّغ، ". رزٛاعل اٌٖبٌٛٔبد

١ِٚفب أْ اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ اٌّٛعٛكح ؽب١ٌب ١ٌَذ وّب وبٔذ فٝ اٌجلا٠خ، ١ِْوا ئٌٝ أْ األِو فٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ ػجبهح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ األكثبء 

٠غزّؼْٛ ِغ ثؼُٚٙ اٌجؼ٘ فٝ ِٕيي أؽلُ٘ ٠ٚمِْٛٛ ثّٕبلْخ فىوح ٠ؾلكٚٔٙب وً أٍجٛع، ِٛٙؾب ٕ٘بن ٕبٌٛٔبد ؽٍذ ِؾٍٙب إٌلٚاد اٌضمبف١خ 

ِٓ اٌَّزؾ١ً ئػبكرٙب ِٓ "ٚػٓ هؤ٠خ اٌوٚائٝ ػجل اٌٛ٘بة األٍٛأٝ ؽٛي و١ف١خ ئػبكح اٌٖبٌٛٔبد األكث١خ لبي . ٚٔبكٜ اٌمٖخ ِٚووي األكة اٌضمبفٝ

  ."عل٠لح ثَجت افزالف اٌضمبفبد، ٚرؼبلت األع١بي اٌزٝ رؼزّل ػٍٝ ٍٚبئً أفوٜ ؽل٠ضخ أوضو فبػ١ٍخ
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 (ووَ هللا ٚعٙٗ)   االِبَ ػٍٝ اثٓ اثٝ ٛبٌت           ِٓ الٛاي     :ٚاؽخ اال٠ّبْ

                                                                                                          ٚ كاؤَن َِٕه  ٚ ِب  رَْؼوُ  كٚاؤَن ف١َه ِٚب  رُجُٖو  =

ُُ أٔه ُُ األوجوُ ! َٚ ريػ ٌَم ٕغ١وٌم   ٚف١َه أطٜٛ اٌؼبٌ   "عو

                                                      ٍإٔجو ؽزٝ ٠ٕظو اٌوؽّٓ فٟ أِوٞ  ٍإٔجو ؽزٝ ٠ؼغي اٌٖجو ػٓ ٕجوٞ=

  ” اٌٖجو  ِٓ أِّو   ػٍٝ ٍّئ  ٕجود  أٟٔ   ٍإٔجو ؽزٝ ٠ؼٍُ اٌٖجو

  ”ئما ٚٙؼذ أؽلاًا فٛق للهٖ فزٛلغ ِٕٗ أْ ٠ٚؼه كْٚ للهن== 

َّْ اٌّٛد ٌٛ أربن أربٟٔ= َّْ ١ّئبًا ٌٛ إٔبثه إٔبثٕٟ ، ٚؽزّٝ وأ   ”ٚعلره ثؼٟٚ ثً ٚعلره وٍّٟ ، ؽزّٝ وأ

فىُ هلل ِٓ ٌطف ففٟ ٠لق ففبٖ ػٓ فُٙ اٌنوٟ؛ ٚوُ ٠َو أرٝ ِٓ ثؼل ػَو ففوط ووثخ اٌمٍت اٌْغٟ؛ ٚوُ أِو رَبُء ثٗ =

ٕجبؽبًا فزأر١ه اٌّـَوح ثبٌؼْٟ؛ ئما ٙبلذ ثه األؽٛاي ٠ِٛبًا فضك ثبٌٛاؽل اٌفوك اٌؼٍٟ؛ ٚال رغيع ئما ِب ٔبة فطتٌم فىُ هلل ِٓ 

  ”ٌطفٟ ففٟ

  ”.ِب أّٙو أؽل ١ّئبًا ئال ظٙو فٟ فٍزبد ٌَبٔٗ ٕٚفؾبد ٚعٙٗ=

  ”ال روغت ف١ّٓ ى٘ل ف١ه=

  ”.وفٝ ثبٌّوء ف١بٔخ اْ ٠ىْٛ ا١ِٕب ٌٍقٛٔخ=

  ”ػمجٝ ِٚب اٌٖجو ئال ػٕل مٞ ؽَت... ٕجواًا ػٍٝ ّلح األ٠بَ ئْ ٌٙب =

  ”.فبٌف ٔفَه رَزوػ=

ٍُِٙٛا= ب َع َِ ًُ أَْػَلاُء    ”إٌَّب

ِٓ ػّٓ ّئذ رىٓ ٔظ١وٖ، ٚاؽزظ ئٌٝ ِٓ ّئذ رىٓ أ١ٍوٖ، ٚأؽَٓ ئٌٝ ِٓ ّئذ رىٓ أ١ِوٖ=   ”.اٍزغ

  ”.إٌبً ١ٔبَ فاما ِبرٛا أزجٙٛا=

= ُْ ُْ َؽُّٕتٛا ئ١ٌَُِْى زُ ْْ ْْ ِػ ئِ َٚ  ، ُْ ا َػ١ٍَُْى ْٛ َٙب ثََى َؼ َِ  ُْ زُّت ِِ  ْْ َقبٌَطَخًا ئِ ُِ  ًَ   ”.َفبٌِطُٛا إٌَّب

  ”.ِٓ أهاك أْ ٠ٕٖف إٌبً ِٓ ٔفَٗ ف١ٍؾت ٌُٙ ِب ٠ؾت ٌٕفَٗ=

بِؽجُُٗ = َٕ  ِٗ زََقفَّ ثِ ٍْ ب ا َِ ُِٔٛة  لُّت اٌنُّت َّ   ”أَ

= ِٗ ُغ ثِ َِ ُ ٠َزَّ ، فَأَِّٗ ُِ ٍْ ٌِْؼ َِٚػبَء ا ِٗ ئال  ًَ ف١ِ ب ُعِؼ َّ ١ُك ثِ ِٚ َِٚػبٍء ٠َ ًُّت    ”.ُو

= ُْٕٗ ِِ ًُّت  َْ أَلَ ب َِ ٌِْؾْو َّْ ا ِ ، فَا ًِ ٌْم١ٍَِ ْٓ ئِْػطَبِء ا ِِ زَِؼ  َْ   ”الَ رَ

و ٔفَبًا ّجؼذ ثؼل عٛع فاْ اٌق١و ف١ٙب كف١ً ، ٚػبّو ٔفَبًا عبػذ ثؼل ّجغ فاْ اٌق١و ف١ٙب أ١ًٕ= ِّ   ”. ال رُؼب

لَّلَه= َٕ َللََه ال ِٓ  َٕ   ”.ٕل٠مه ِٓ 

اةُ = َٛ َّٖ ُْٕٗ اٌ ِِ ٌَّْل  َٛ ٍ٘ ٠َزَ ِٞ ثِجَْؼ َ٘ اٌّوْأ ِوْة ثْؼ ْٙ   ”.أ

خِ = َّ ٌِْؾْى َٙب ََٛوائَِف ا ُْ فَبْثزَُغٛا ٌَ ًُّت اأْلَْثَلا َّ ب رَ َّ ًُّت َو َّ ٌْمٍَُُٛة رَ ِٖ ا َّْ ِ٘ن   ”.ئِ

= َّٓ ِٗ اٌظَّ بَء ثِ ٍَ ْٓ أَ َِ  َّٓ َِ ِخ فاَلَ ٠ٍَُٛ َّ َٙ َغ اٌزُّت ِٙ ا َٛ َِ  ُٗ ََ َغ َْٔف َٙ َٚ  ْٓ َِ”  

 فبَِٙب ٚاٌؼوف: ٚاٌغٛك  هاثؼٙب: صبٌضٙب ٚاٌؾٍُ : ٚاٌؼٍُ  صب١ٔٙب: أٌٚٙب ٚاٌل٠ٓ :فبٌؼمً  ئْ اٌّىبهَ أفالق ِطٙوح= 

ٌَٚذ أهّل ئال ؽ١ٓ  ٚإٌفٌ رؼٍُ أٔٝ ال إٔللٙب ػبّو٘ب: ربٍؼٙب ٚا١ٌٍٓ : ٚاٌْىو  صبِٕٙب: ٍبثؼٙب ٚاٌٖجو : ٚاٌجو  ٍبكٍٙب

 ! أ١ّبء  ِب وٕذ رجل٠ٙب ػ١ٕبن لل كٌزب ػ١ٕٝ ِٕه ػٍٝ ئْ وبْ ِٓ ؽيثٙب أٚ ِٓ أػبك٠ٙب ٚاٌؼ١ٓ رؼٍُ ِٓ ػ١ٕٝ ِؾلصٙب اػ١ٖٙب

= ُْ ُٙ ْٕ ِِ  َْ ْْ ٠َُىٛ َه أَ َّ ْٚ ٍَ اأْلَ أَ ْٛ َ ثَمَ جَّٗ َْ ْٓ رَ َِ  ًَّ ُ لَ ، فَأَِّٗ ُْ ْٓ َؽ١ٍِّبًا فَزََؾٍَّ ُْ رَُى ٌَ ْْ   ”.ئِ

لْل أٔبَؿ ػ١ٍٙب اٌلُ٘و ثبٌؼَغتٍ = َٚ  ئّٟٔ ألُٛي ٌِٕفَٟ ٟٚ٘ ١ٙمخٌم 

ّْ ٌٙب ُػمجٝ ِٚب اٌٖجُو ئػَٕل مٞ اٌؾَتْ    ”ٕجواًا ػٍٝ ّـلِح األ٠بَ ئ
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 .....ِٓ اٌمبًِٛ اٌْؼجٟ فٟ ِٖو                                     

           
 

رؼٕٟ ". ٠ب ٘نا اٌؼلٚ"، أٞ "٠ب كا اٌؼلٞ"،ٚا٢فو "٠ب أٌل األػلاء"، أٞ "٠ب أٌل اٌؼلٞ"ٌٙنا اٌٍفع رف١َواْ،األٚي أٔٗ رؾو٠ف ٌؼجبهح : ٠ب اٌلٌؼلٞ

أِب ٌٛ وبْ اٌؾل٠ش ٠زّٛعٗ ئٌٝ ّقٔ ٕل٠ك، فبٌّٖطٍؼ ٠ؼٕٟ ؽ١ٕٙب اٌلػبء ٌٗ ٚؽّب٠زٗ ِٓ أٌل . ٘نٖ اٌؼجبهح أْ اٌنٞ ٠زٛعٗ ئ١ٌٗ اٌؾل٠ش ٘ٛ ػلٚ

 .أػلائٗ

 

ألٍجبة ِن٘ج١خ، وبْ اٌفب١ّْٛٛ ٠جغْٚٛ ّق١ٖخ ػّو ثٓ اٌقطبة، فىبْ . ِٓ أللَ اٌزؼج١واد اٌّٖو٠خ، ٚ٘ٛ ٠ؼٛك ٌٍؼٖو اٌفبّٟٛ ٠ب ػّو

٠ّٚطّْٛ وٍّخ ػّو " ٚأ٠ٓ وٕذ أٔذ ٠ب ػّو؟"فطجبؤُ٘ ٠َقوْٚ ِٕٗ ػٍٝ إٌّبثو ماوو٠ٓ ثؼ٘ اٌّٛالف إٌَّٛثخ ئ١ٌٗ صُ ٠مٌْٛٛ ثبٍزٙياء 

                                                               ".٠ب ػّو"رٛاهس اٌّٖو٠ْٛ اٌزؼج١و فٖبهٚا ٠مٌْٛٛ ٌّٓ ٠وكؽْٛ ٌٗ ". ٠ب ػِٛٚٚباااه"ف١مٌْٛٛ 

 

اٌّٖو٠خ ػٍٝ اإلٛالق، فٟٙ رؼٛك ٌٍؼٖو اٌفوػٟٛٔ ثّؼٕٝ ِقزٍف رّبِبًا ػٓ اٌغوٗ اٌّواك ِٓ اٌوكػ، ” اٌوكػ“٘نٖ ِٓ أللَ ِفوكاد  :ّٛثبُ

ػٕل اٌفواػٕخ ٟ٘ رّبص١ً ٕغ١وح رٛٙغ فٟ اٌمجو ٌزوكك اٌلػبء ١ٌٍّذ، ٚلل أزمٍذ اٌىٍّخ ٌٍؼٖو اٌؾل٠ش ٚؽٍّذ ِؼٕٝ آفو ٘ٛ ” اٌْٛثبّٟ”فـ

                                   .”هككٚا ٚهائٟ ِب ألٛي ٚإِٔٛا ػٍٝ والِٟ اٌّّٛعٗ ٌٍقُٖ“

 

ٚئما أهاكد ئؽلا٘ٓ . ؽزٝ ِٕزٖف اٌموْ اٌؼْو٠ٓ وبٔذ إٌَٛح، فبٕخ فٟ اإلٍىٕله٠خ، ٠ورل٠ٓ ػٕل اٌقوٚط ِالءح ٍٛكاء: أفوُ ٌه اٌّال٠خ 

                                                                             .اٌوكػ ٌفزوح ٠ٍٛٛخ فوّذ ِالءرٙب ػٍٝ األهٗ ٚروثؼذ ػ١ٍٙب، ٚ٘نا اٌّٛلف ٠ؼٕٟ أٔٙب رفّوغذ ٌٍّٛاعٙخ 

 

ٌٍٕبً، وبٌجٚبػخ اٌّؼوٚٙخ " فوعخ"ِٚؼٕب٘ب أْ رمَٛ اٌواكؽخ ثزٛع١ٗ اإل٘بٔبد ئٌٝ فّٖٙب ؽزٝ رفٚؾٗ ٚرغؼٍٗ  أفٍٟ اٌٍٟ ِب ٠ْزوٞ ٠زفوط

                                          .ػٍٝ اٌّأل ٌّٓ ٠وغت فٟ اٌْواء ٌّٚٓ ٠ىزفٟ ثبٌّْب٘لح

اٌزغو٠ٌ وٕب٠خ ػٓ اٌف١ٚؾخ، ٚإًٔ اٌىٍّخ أْ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ثؼمٛثخ فٟ اٌؼٖٛه اٌمل٠ّخ وبْ ٠ٛٙغ ِمٍٛثبًا ػٍٝ ؽّبه ٠ٚطبف  :أعوٍه ٚأثٙلٌه

                      .ثٗ فٟ اٌّل٠ٕخ ٚفٍفٗ ِٕبٍك ٠ؼلك عوائّٗ ٚ٘ٛ ٠موع اٌغوً، أِب اٌجٙلٌخ فٟٙ اٌؼجش ث١ٙئخ اٌقُٖ ٕٚ٘لاِٗ ؽزٝ ٠فمل اؽزواَ إٌبً ٌٗ

ؽ١ش ئٔٙب رؼج١و ػٓ إٌلَ ٚأْ اٌٍٙٛ أكٜ ٌٛلٛع ا١ٌّٖجخ ٚأ٠ٚب َٔزقلَ ِضٍٙب فٟ اٌؼب١ِخ اٌّٖو٠خ ِٖطٍؼ ٠ب ٌٙٛ ثبٌٟ  : ٠ب ٌٙٛرٟ/٠ب ٌٙٛٞ 

. ٌزؼطٟ ٔفٌ اٌّؼٕٝ

 ٠بٍو اٌّوٍٝ/اػل ٘نا اٌؼلك  

 صفحة من غير عنوان
 يكتبها واحد فهمان

طارق عبد اللطيف. م  

https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
https://www.facebook.com/7agatAdeema/photos/a.1628298690785500.1073741828.1628295554119147/1642256719389697/?type=3
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          مرسي مجدى / م اعداد  المصدرين نادي من والخروج النفط أسعار  : المنوعات صفحة

 

٠ٕنه أقفبٗ أٍؼبه إٌفٜ اٌٝ َِز٠ٛبد ل١ب١ٍخ ٌُ رْٙل٘ب األٍٛاق اٌؼب١ٌّخ ِٕن أوضو ِٓ ػمل ٚرٛلؼبد 

اٍزّواهٖ ثزؤص١واد ٍٍج١خ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّزغ١ٓ اٌٝ اٌؾل اٌنٞ لل ٠لفغ ثؼُٚٙ ٌٛلف اٌزٖل٠و ٔؾٛ اٌقبهط 

اما ٕبهد وٍفخ اإلٔزبط ٌل٠ُٙ أػٍٝ ِٓ ٍؼو اٌج١غ، ث١ّٕب ٍزظً أفوٜ ِب١ٙخ فٟ هؽٍخ اٌّٖٛك ٌّلح 

ٚأِبَ ٘نا اٌٛٙغ ثلأد ثؼ٘ اٌلٚي ِٓ كافً ِٕظّخ أٚثه، اٌزٟ رٕزظ ٔؾٛ صٍش اؽز١بعبد اٌؼبٌُ ِٓ  .أٛٛي

إٌفٜ، ثبٌّٕبٚهح ألعً اٌٚغٜ ػٍٝ إٌّزغ١ٓ اٌىجبه ٌؼمل اعزّبع ٛبهة ٌّٕبلْخ اِىب١ٔخ رؼل٠ً اٍزوار١غ١خ 

إٌّظّخ اٌمبئّخ ؽزٝ ا٢ْ ػٍٝ اثمبء ٍمف اإلٔزبط كْٚ رغ١١و ؽفبظب ػٍٝ ؽٖزٙب اٌَٛل١خ ِٚؾبٌٚخ ِٕٙب إلفواط 

ٚاما ٕللذ اٌزىٕٙبد ٚ٘ٝ  .إٌّزغ١ٓ غ١و اٌزم١ٍل١٠ٓ ٌٍٕفٜ ٚاٌغبى اٌٖقو١٠ٓ األػٍٝ وٍفخ ِٓ ؽٍجخ اٌٖواع

 كٚالها ٌٍجو١ًِ، فبْ ػلكا ِٓ اٌلٚي فبٕخ األػٚبء كافً 25 20ٚاٌزٟ رؾنه ِٓ رٙبٚٞ األٍؼبه ِب ث١ٓ 

ِٕظّخ أٚثه ٍزٖجؼ فبهط ٔبكٞ اٌّٖله٠ٓ الهرفبع رىٍفخ اإلٔزبط ل١بٍب اٌٝ ِب لل رغ١ٕٗ ػٕل اٌزٖل٠و، ث١ّٕب 

ٚر١ْو ثؼ٘ األهلبَ اٌٝ أْ ٍؼو رىٍفخ أزبط إٌفٜ ٌؼلك ِٓ اٌلٚي فٟ  .رىْٛ كٚي أفوٜ لل فوعذ فؼ١ٍب

 36.10 كٚالها، ٚإٌو٠ٚظ 48.8 كٚالها، ٚاٌجواى٠ً ربٍغ إٌّزغ١ٓ 41ِملِزٙب وٕلا ٍبكً ِٕزظ ػبٌّٟ ٠جٍغ 

 كٚالها، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أْ أزبط 31.6 كٚالها، ٚ ١ٔغ١و٠ب 35.4 كٚالها، ٚأٔغٛال 52.5كٚالها، ٚثو٠طب١ٔب 

 30ٚرٖل٠و إٌفٜ ػٕل ٘نٖ اٌلٚي لل إٔجؼ غ١و مٞ علٜٚ، فٟ ظً ا١ٙٔبه األٍؼبه اٌٝ ِب ٠موة ِٓ 

، اْ ٕؼ اٌزؼج١و، ِٚٓ "٘ب٠ٚخ اإلٔزبط"ٚثبالٍزٕبك اٌٝ اٌّؼط١بد فبْ كٚال أفوٜ رىبك رىْٛ لو٠جخ ِٓ  .كٚالها

 كٚالها، 23.5 كٚالها ١ٌٚج١ب 29.10 كٚالها ٚاٌّى١َه 29.9ث١ٕٙب ا١ٌٖٓ اٌزٟ رجٍغ رىٍفخ اإلٔزبط ٌل٠ٙب 

 12.3)ٚاإلِبهاد  ( كٚالها12.30)ٚا٠واْ  ( كٚالها17.20) كٚالها، ث١ّٕب رظً ه١ٍٚب 20.40ٚاٌغيائو 

أوضو إِٔب اما ٌُ رىَو أٍؼبه إٌفٜ ؽبعي اٌؼْوح كٚالهاد وّب ر١ْو ثؼ٘  ( كٚالهاد10.7)صُ اٌؼواق  (كٚالها

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ اٌلٚي  ( كٚالهاد8.5)ٚاٌى٠ٛذ  ( كٚالهاد9.9)اٌزٛلؼبد األوضو رْبإِب، فٟ ؽ١ٓ رجمٝ اٌَؼٛك٠خ 

  .اٌزٟ ٍزؾًّ ها٠خ اٌّٖٛك اٌٝ أثؼل اٌؾلٚك

ٚفٟ ٘نا اٌٖل ٠مٛي ِؾًٍ ٔفطٟ اْ كٚال ػل٠لح ِٕزغخ ٌٍٕفٜ ِٓ فبهط ِٕظّخ أٚثه ِب ىاٌذ ؽزٝ ا٢ْ روف٘ 

اٌّفبٚٙبد ٌلػُ األٍؼبه ثبألٍٛاق، ٌىٕٙب ٌٓ رّٖل ٠ٛٛال فبٕخ فٟ ظً رٛلؼبد عل ِزْبئّخ رزؾلس ػٓ 

٠ٚؼزمل أْ ه١ٍٚب وضبٟٔ أوجو ِٕزظ ٚأٚي ِٖله ٌٍٕفٜ ِٓ فبهط ِٕظّخ أٚثه  . كٚالها25 20ٚأٍؼبه ِب ث١ٓ 

ٍزٚطو فٟ ٚلذ ِٓ األٚلبد اٌٝ اٌغًٍٛ اٌٝ ٛبٌٚخ اٌزفبٚٗ ِغ إٌّظّخ اما ّؼود ثؤْ أٍؼبه إٌفٜ لل 

  .الزوثذ ِٓ َِز٠ٛبد ال ٠ّىٕٙب رؾٍّٙب

ٚأٚٙؼ أْ أٛوافب ػل٠لح ػجو اٌؼبٌُ رزؾون ثٛر١وح أٍوع ٌّٕغ ا١ٙٔبه أٍؼبه إٌفٜ ٌىْٛ مٌه ١ٍئصو ثْىً لٛٞ 

ػٍٝ االلزٖبك اٌؼبٌّٟ ثوِزٗ، ِؼزجوا أْ كٚي اٌق١ٍظ لبكهح ػٍٝ ِٛإٍخ هؽٍخ اٌّٖٛك ٌّلح لل رزواٚػ ِب ث١ٓ 

ٍٕز١ٓ ٚصالس ٍٕٛاد ثبٌٕظو اٌٝ رٛفو٘ب ػٍٝ اؽز١بٛبد ِب١ٌخ ل٠ٛخ ٚأقفبٗ رىٍفخ أزبط إٌفٜ ٌل٠ٙب ٚاٌزٟ رؼل 

                                                                                             األكٔٝ فٟ اٌؼبٌُ
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                Tahrir Square during 25
th

 of Jan2011 
It is too soon to comprehend the full impact of what happened in Tahrir Square during the 18 days that 
followed. But whatever it is, Egypt and the Arab world will never be the same again 

         
The recent revolution in Cairo has made Tahrir Square a household name. No one, not even a 
historian who has written a book on the city, could have imagined that this aptly named public space 
would nurture a spark that would set the entire Middle East ablaze.    Tahrir, which means liberation in 
Arabic, is one of the oldest squares in modern Cairo. The images of the square recently aired during 
broadcast coverage of the uprising—images now engraved in the minds of people all over the globe—
were taken from the rooftops of the few high-rise buildings situated south of the square. Just beyond 
this location, looking west and north, is a collection of overlooked buildings that capture the history of 
modern Egypt and render the revolutionary happenings in Tahrir Square all the more poignant. A 
photograph of the square from the early 1960s helps tell the story. Appearing under the Cairo tower is 
the headquarters of the Arab League and next to it is the former Hilton Hotel, which is currently under 
renovation as a new Ritz-Carlton. North of the hotel is the salmon-colored Egyptian Museum and 
behind it is a building that would ultimately become the headquarters for President Hosni Mubarak’s 
National Democratic Party (NDP). In the foreground is a statue-less pedestal crowning a green 
roundabout. Each of these landmarks plays a role in the making of modern Cairo, a city that is nearly 
four thousand years old. Most scholars would agree that the city is only one thousand years old, but its 
metropolitan expansion in the twenty-first century engulfed all earlier settlements from Memphis to 
Giza, making Cairo many millennia older.                                                     
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