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 كـهـًتانؼـذد:    من يقف فى وجو التغيير تُ غرِ قُ و أمواجو العاتية
 ) ليست بقمم رئيس التحرير(

 بداية أشكر رئيس التحرير عمى قولو فيمتكم ... فيمتكم 
أن يقدم إعتذارا فقد أبمغنى عن رغبتو أن أكتب عنو كممة العدد إيمانا منو بأن التغيير ىو سنة الحياة وربما ىو أراد 

سنة شمسية( ولكنى أشكره عمى ىذه  54بالنيابة عن الجيل السابق كمو لشباب الثورة )وأنا لست منيم ألن عمرى 
المفتة الكريمة .وأوجو كممتى لكل أم أوأب منع إبنو أو إبنتو خاصة من كان منيم فى المرحمة الثانوية وعمى أبواب 

يوتر واإلبحار فى فضاء اإلنترنت الفسيح ... ربما يتعجب البعض من وجود المرحمة الجامعية من إستخدام الكومب
.... نعم لألسف موجودون ويعتقدون بذلك أنيم يحمون أبنائيم وبناتيم ولكنيم وبدون  2011ىؤالء بيننا فى العام 

فيو ما يخدش الحياء قصد فإنيم يزيدون من جيميم , ال يمكنك أن تمنع أبنائك مثال من السير فى الطريق العام ألن 
ألنيم سيرون كل شىء إما أثناء الذىاب لممدرسة أو سيعرفونو من األصدقاء أو من التميفزيون أو من السايبر كافيو 
يوم األجازة أو حتى من خالل الياتف الجوال , فمم يعد دخول اإلنترنت اآلن معجزة , ما عميك سوى أن تحسن تربيتيم 

بل عمى الغارب ألنيم أقدر منك عمى مواجية ىذا العصر , فيم يممكون أدواتو ويتحدثون وأن تنصحيم ثم إترك ليم الح
بمغتو , كفاك تشبثا بالكرسى وبالحياة فقد فعمت ما فعمت فى شبابك ورجولتك وأصمحت ما أصمحت وأفسدت ما أفسدت 

ى جنب الحيط وأحيانا جوه الحيط فعمى األقل دعيم يحاولون إصالح ما أفسدناه .إن الجيل السابق متيم بأنو جيل إمش
, أما الجيل الحالى فمو وجية نظر أخرى فيو ال يكتفى بالمشى بعيدا عن الحائط بل أحيانا فوقو , ولنتذكر قول بعض 

عاما , فسروا ذلك بأن ىذا الجيل الذى  50المفسرين لسبب توىة بنى إسرائيل بعد الخروج من مصر فى الصحراء 
ة وقير فرعون ال يمكنو دخول األرض المقدسة لذا وجب أن ينشأ جيل جديد أشد صالبة يقوم تربى عمى السمع والطاع
من خالل إبحارى فى اإلنترنت منذ أعوام وجدت فى البداية الفيسبوك ممىء بالشتائم والصور  بالميمة ... وقد حدث

منوع مرغوب فى البداية( وبدأت الحوارات العارية والتخوين والتكفير والخناقات , وبعدىا رويدا رويدا خفت الحدة )فالم
الجادة وبدأ الناس فى اإلستماع أكثر لصوت العقل والمنطق والخبرة وتحول الموقع اإلجتماعى إلى صالون ثقافى 

وسياسى حقيقى ... ىذا ىو الطبيعى وىذا ىو الوارد ... فدعوا ىذا الجيل يجرب بدون أن يغرق فالرقابة مطموبة ولكن 
ومن ىنا تأتى الخبرة والنضج , أما إن فعمتم معيم كما فعل التميفزيون المصرى فى بداية الثورة فمن  من بعيد ...

اآلن فقط بدأت صحيفة تغيروا من الواقع شىء بل ستسقطون من نظرىم وأيضا ستأتى األحداث بما ال تشتيون . 
ثال روابط فى الصفحة الرئيسية لموقع األىرام المصرية تتحدث عن إذاعات اإلنترنت , والتى ليا عمى سبيل الم

وكما يقول المؤرخون إن الخريطة  اسكندرانى نت منذ أكثر من عام ...... لقد سبق الشعب حكامو وىذه ىى الكارثة
عام عمى األكثر , وأنتم اآلن تشاىدون جزءا من ىذا التغيير, فإحمدوا ربكم  400السياسية لمعالم تتغير بالكامل كل 

                          . شاىدوا ذلك اليوم , ال ألن تمعنوا ىذا الجيل ... ودمتم ودامت مصر بخيرأنكم عشتم لت
كممة ىذا  العدد بقمم/ كيميائى خالد الفحام
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 هذا العددإقرأ فى 

2ص           ) ليست بقمم رئيس التحرير(و أمواجو العاتيةقُ غرِ من يقف فى وجو التغيير تُ  " :    العددكممة *  
 3ص                                               بقهى:كابخٍ كيًى      نهشباب وجهت َظر:    كهًت انشباب* 

 4ص                     بقمم ابن البمدثورة  مصر بشبابيا وبشيدائيا وبجيشيا   :   صورة الغالف *

 6+ص5ص                     كيميائى /حالد الفحام بقمم                                 :      مع الحكواتى* 
 7ص                ) حيوا الشباب(قصيدة                 اعداد / ابن البشير    :   ركن األدب  *
 8ص                   بقهى انًصري أفُذي   هم  حرحذي  " ثىرة انشباب"  "ػباءة اإلخىاٌ" ؟ :قضيت نهًُاقشت*

     9ص                                             شريف انحهىاًَ و/   اخخيار  سًىو هيكم :       يخخاراث  *

   10ص                اعداد / بنت النيل               مشاركة المراة فى ميدان التحرير    : لك يا سيدتى *  

 11ص                                  اعداد م /طارق عبداللطيف ()    :ـن غير  عنوانصفحة م*

  12ص                 ( م/ايمن طاحوناعداد  )                               :  نوعاتـمصفحةال*

                                                      AL BASHIR MAGA   31ص 
-------------------------------------------------- 

 ولمشباب وجية نظر                              :الشبابكممة 

نحن الشباب لناوجيةنظرنا الخاصة بكل االحداث التى شيدىا ميدان التحرير قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 
حزب كاء النظام السابق ) نظام حسنى مبارك والر يجب التخمص من كل ش ةنظرنا تتمخص فى النقاط اآلتية :,ووجي

من كان فى الحكم حتى  الوطنى(   و ال يجب التياون مع كل من شارك فى الفساد فى عيد مبارك ويشمل ذلك كل
يجب محاسبة كل الفاسدين من _  ن غير فاسد إال انو يذكرنا بالفساد ورموزه .كا نـولولم يشارك فى الفسادألنو وأل

 حقيق والتأكد ويجب استرجاع االموال المنيوبة من الشعبمبارك الى اصغر موظف وليكن الحساب قانونى اى بعد الت
ميو الرحيل بعد الموافقة عمى الدستور ابق عزارة وكل مسؤل شارك فى النظام السالمجمس العسكرى ورئيس الو _ .

سنوات عمى  وال رموزه تحت اى ظرف لمدة عشرة  ال يجب ان يعود الحزب الوطنى_ .الجديد وانتخاب الرئيس الجديد 
       .يجب تخميص الشرطة من الفاسدين فييا وبناء جياز وطنى يعمل لمصمحة الشعب وتحت ضوابط اساسية_.قل اال

                                                                                                                                              وإعداد كابتن / كيم                                                                                               
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                                             ثورة مصر  بشبابيا ... وشيدائيا ... وبجيشيا      :صورة الغالف

     

 

   
 

شارك فييا كل اطياف الشعب المصرى وقدم باب و اير ىى ثورة قام بيا الشإن ثورة الشباب فى الخامس والعشرين من ين
فييا الشباب شيادءًا عطروا جبين مصر وكانوا وقودا لمثورة , ثم ساند الجيش  ىذه الثورة  وايدىا وحماىا من االعداء 

ذ بدايتيا فيى اول ثورة تقوم فكتب اهلل ليا النصر واالمان   , إن ثورة الخامس والعشرين من يناير دخمت التاريخ   من
طريق االنترنت وبرامجو وىو سالح ثبت قوتو ولم يجرب إال فى ثورة الخامس والعشرين من  لتغيير نظام الحكم   عن

ولوال بعض تصرفات رموز العيد تى لحظة انتصارىا ذ بدايتيا وحيناير , ثم إن ثورة مصر بشبابيا كانت ثورة سممية من
من فى مواجية الشباب لكانت ثورة بيااء تماما ولكن كتب اهلل لمشيداء ان تكون دماهيم شيادة السابق وبعض رجال اال

لمثورة ولمصر ,وكان وقوف الجيش وقواتو المسمحة فى جانب الثورة والشباب ىو الدعامة االساسية لوحدة الشعب المصرى 
لمصر شعبيا وجيشيا  , وىنهيها لمشيداء واثبتت االحداث صحة مقولة ان الشعب لمجيش والجيش لمشعب , فينيها 

 شيادتيم   وصدق اهلل العظيم حيث قال ) إن تنصروا اهلل ينصركم ( صدق اهلل العظيم 

 بقمم / ابن البمد                                                                                      
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 بقهى / خانذ انفحاو       كر انثىرةال أحذ يسخطيغ أٌ يحخ    مع الحكواتى:
 

 

 
عتبرىا محاولة من قمة مندسة لمتخريب فقد ساعد عمى زيادة إصرارنا  كمنا شاركنا فى إنجاح الثورة , حتى من إنتقدىا وا 

 عمى نجاح الثورة والتخمص من تمك القمة المنافقة أو الضالة أو المضحوك عمييا .
لوعى المصرى , فضائح إنتياكات الشرطة فى األقسام من خالل فيديوىات وائل عباس عندما نشر فى مدونتو : ا

 الموبايالت ساىم فى قيام الثورة
 إبريل بمنتيى الجرأة والشجاعة فى قيام الثورة 6إسراء عبد الفتاح كان ليا الفضل الكبير بإعالنيا إضراب 

 ت فى قيام الثورةحركة كفاية بوقفاتيا اإلحتجاجية وتظاىرىا ضد الفقر والتوريث ساىم
ن كان  أيمن نور بترشحو لمرئاسة أمام مبارك  وفضحو ألساليب الحزب الوطنى الوضيعة فى اإلنتخابات , حتى وا 
متأكدا من الفشل فقد ساعد عمى قيام الثورةد البرادعى ساعد الثورة كثيرا برفعو سقف المطالب إلى حد لم يكن ربما 

 مبارك نفسو يتخيمو
ى عمى الفيسبوك )برعاية إسراء عبد الفتاح ومن معيا( وكذلك مجموعة ال لمتوريث , ومجموعة مجموعة صوتى مطمب

وائل  مصر كبيرة عميك )المقصود بيا جمال مبارك(  برعاية شباب حزب الغد أيمن نور ساىمت بقوة فى قيام الثورة
خرجت عمى اليوتيوب بالفيديو غنيم ومجموعة كمنا خالد سعيد ساىمت فى إطالق الثورة , أسماء محفوظ عندما 

يناير ألن من سيبقى فى بيتو سيضر باآلخرين .... وقد كان وخرج أعداد  24الشيير مطالبة كل الشباب بالخروج يوم 
عمرو أديب بجرأتو فى نقد عبد اهلل كمال عندما نافق جمال مبارك ساىم . كبيرة من الشباب فأشعمت بذلك فتيل الثورة

 وائل اإلبراشى ,.طالق الثورةأيضا فى التعجيل  بإ
أحزاب الجبية والوفد والغد والتجمع واإلخوان المسممين ... خاصة اإلخوان بعد إنضماميم .منى الشاذلى ساعدوا الثورة 

أخيرا وبعد طول إنتظار لممتظاىرين أنجحوا الثورة.الجمعية الوطنية لمتغيير وكل من وقع عمى البيان والمطالب السبعة 
 تى يقوم الجيش اآلن بتحقيقيا واحدة تمو األخرى .... العادلة ال
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 .......(مع الحكواتى)تكملة  
 

كل ذلك ساعد فى بدء الثورة بيذا الزخم.عبد الرحمن يوسف , إيمان بكرى , عبد الرحمن األبنودى , أحمد فؤاد نجم , 
 مقوا الثورةسممى الدالى , حمدى قنديل , عمرو خالد , فاروق جويدة  ..... كل ىؤالء أط

 

 خالد يوسف , عالء األسوانى وكل من أنتج فيمما أو مسمسال يتحدث عن الفساد واإلفساد أطمق الثورة
عمال مصر , أبطال السويس , إستبسال متظاىرى ومعتصمى ميدان التحرير فى الدفاع عن أنفسيم ضد أعمال 

 كندرية ..... كل ىؤالء  أنجحوا الثورةاإلرىاب والبمطجة ومتظاىرى ميدان الشيداء )محطة مصر ( فى اإلس
 كل من شارك فى المظاىرات فى أنحاء الجميورية , كل من ساىم فى المجان الشعبية ,

الدكتور أحمد زويل ببيانو المبكر , أبو العز الحريرى , كل من قدم إستقالتو إعتراضا عمى ما يحدث , بداية من  
زىر .... كميم بال إستثناء دعموا نجاح الثورة.األقباط الذين قالوا لمبابا الصحفيين ونياية بالمتحدث الرسمى بإسم األ 

أنت فقط زعيم روحى وليس لك شأنا بالسياسة فدعيا ألىميا ... دعموا الثورة حبيب العادلى بغبائو فى التعامل مع 
 بعض الوزراء , األحداث منذ بدايتيا , مبارك بتأخره فى الرد , بمطجية الحزب الوطنى ورجال األعمال و 

 أنس الفقى بتضميمو لمشعب , عمر سميمان بعنجييتو فى التعامل مع الحدث , 
ضباط األمن المركزى وغيرىم الذين لم يكتفوا فقط بإطالق النار عمى المتظاىرين بل وأطمقوا عمييم المساجين ...... 

شتعاال  كل ىؤالء زادوا الثورة إشتعاال وا 
.... نعم .... أنا ساىمت ولو بجزء من المميون سواء بطرح مقال جرىء أو اإلشتراك فى انا ساعدت فى انجاح الثورة 

مجموعة عمى الفيسبوك تحض الناس عمى قول كممة الحق أو إستخراج بطاقات إنتخابية أو إنضمام  لحزب سياسى أو 
 حتى التسويق أليام الغضب ,

إلكترونى تيتم بالشأن السياسى واإلجتماعى المصرى  بل وحتى من خالل أى مناقشة حادة و ساخنة عمى أى موقع 
 بالرغم من كل المحاذير  .... 

 كل ىذا وضف إليو مئات بل آالف النشطاء غيرى ساىموا فى صنع الحدث. إنيا إرادة اهلل عز و جل أن يكون لمصر 
 

محميا رائعا سيكتب عنو من يكتب شأنا آخر يميق بأبنائيا , فالحمد هلل عمى كل شىء , لقد كان بالفعل عمال جماعيا م
 كثيرا وكثيرا جدا , 

وفى النياية سيتذكر المصريون جيدا من كان معيم من البداية ومن كان ضدىم , من كان مترددا ومن إنضم الحقا , 
 من ظل فى المنطقة الرمادية حتى ينتصر طرف عمى آخر ومن آثر تحديد موقفو بشجاعة ... 

 سيتم الرد عمى كل ىؤالء قريبا بمشيئة اهلل إما فى المحاكم  أو فى صناديق اإلنتخاب .إن التاريخ يسطر كل ذلك و 
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            ُركن األدب

 الـشـبـاب   حـيـوا                                           
           ( يناير 25) تحية الى شباب                              

      

 اـــىـزُ ــــوعِ  الِد ـالب ُل ـــأم    م ـــيـنإ ـ ف بَ باـوا الشــيــح   
 ياــبابـــِبش       ناــياتُ ــفحـ       وٍة ــقـبـ     الشبابَ   وا ــيــح   
 ياــــــاجنـحتُ      نا ــريقِ ــلط  اَب   إرادٌة  ــــبـــــالش  إن     
 وُدىـاــــوج     انُ ـــيــالُيست   ُة  ــامـــدع  و  ارٌة ـــنــوم  
 تياــيـبــتث    عمى    عى ـــنس   اللــٌة     ــإط     ُو ــريمُ ــــتك  
شـ   ياــداثـــأح      فى    يُر ــالـخ   ودٌة    ـــمـحم    ارٌة ـــــوا 

 ياــقـيــقــتـح      من      دـالب      ٍة ـمــبـي  بابُ ــالش عىـــيس
 ياــمامـــبت      صرُه ـــفنـــوِد ــــمصـالـ ةــركــوَضمعــليخ

 ياـلـون   ـميـًة   فـىســمـ    ــبــــارٍة جــ  ـــورة  فـى  ثـــ
 ــيـٍة   فى  دربــيـــامــكـخ      عـنــَد   الميــداِن    تـراىــموا 
 ياـمـُ كُ     عالىـــالـم   ُل ــأص     دوٌة   ــقُـ  مٌ ــمـــوع ٌق ـُـ مــخُ 
 ياــإنـف    لمــصـَر عى ــواس     بو   ـإنـت        ابُ ـالش       ياـيياأ
 وصوَليا     دُ ـريـي     ن ــلم   احِ ــــالنجــ و  عادةِ ــالس  ـُر ـــسِ 
 ائـيــاِضـيـ  ِق بـريـ ـنِمــ ـضًا صـَر بـعــا ُنـعــيُد َلـمــَىــي  

 بــجــذورىــا     ــُو  نـقٌــص  ادِ ــالـفسـ   ُصـورِ    نـقضـى عمى
  ا و بـجـيـشـي  ــشـعـبيـاب   ـــالِ الرجـ  نــعــموا   بــيامــاِت 

 
 اعداد / ابن البشير
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 ىل ترتدى )ثورة الشباب ( عباءة ) اإلخوان(؟؟؟؟؟     :   ضيت نهًُاقشتق
اب الخامس والعشرين من يناير الحظ الماليين من ابناء الشعب المصرى وىم يشاىدون احتفاالت ثورة الشباب  شب

فى جمعة النصر ان االحتفاالت توالىا االخوان المسممون وان كل المظاىر كانت كما لو ان ثورة الشباب  كانت عمى 
صورة الثورة االسالمية فى ايران فى نياية السبعينات من القرن العشرين والتى اتت بحكم الخومينى والجميورية 

خصوصا وان مشيد الشيخ  يران والتى اطاحت بنظام الشاه المقرب حينئذ من امريكا االسالمية الشيعية فى ا
, معة  فى الماليين اعاد لنا مشيدعودة الخومينى الى ايران جصل ميدان التحرير ثم وىو يخطب الالقرضاوى وىو ي

نصة ىم شباب الخامس وقد استغرب الكثيرون وتساءل الجميع اين الشباب وىل ما رايناه فى جمعة النصر عمى الم
 والعشرين أم ماذا حدث ؟؟

إن السؤال الذى يفرض نفسو اآلن ىو ىل ترتدى ثورة الشباب عباءة االخوان ؟أم ان الثورة قد ُفرض عمييا ارتداء 
العباءة ؟ والحقيقة ان الشباب ابرياء من اى عباءة ال عباءة االخوان وال االحزاب وال اى لون من الوان العباءات   

بداية حركتيم فى الخامس والعشرين من يناير لم  يخططو لما حدث ولم  قة الممموسة ايضا ان الشباب عندالحقي,و 
يكن فى حساباتيم نتائج ماحدث ,وبالتالى ايضا فاآلخرون كاالخوان واالحزاب والحركات المطالبة بالتغيير لم يكن فى 

لشباب واالخوان واالحزاب والحركات المطالبة بالتغيير حساباتيم نتائج ماحدث , بل نكاد نجزم ان الجميع من ا
والحكومة والنظام والرئيس مبارك واسرتو وامريكا والغرب والجميع لم يكن يتوقع ماحدث , وبقدر عدم توقعيم وتأثير 

 المفاجأة عمييم كان رد فعميم ......
ل فى فرحة كبيرة ماذال يعيش فييا حتى فالرئيس قد انسحب من المشيد وآثر البعد عن االحداث وكذلك الشباب دخ

اآلن واما االحزاب وألنيم ليس ليم اساس او تأثير دخموا فى لحظة المفاجأة وماذالوا فييا والغرب وامريكا بدأوا فى 
تغيير حساباتيم ومواقفيم بما يفيد مصمحتيم والشعب دخل فى دوامة من القبول والرفض والفرح والخوف والدىشة 

سكرى الذى تولى زمام االمور ومعو حكومة تصريف االعمال تحمموا المسؤليةالكبيرة واخذوا فى ,والمجمس الع
  تصريف امور الدولة كما يجب ان تكون ...واما االخوان المسممون وألنيم منظمون واصحاُب الخبرة والمستعدون
لمثل ىذه المواقف وقدكان ليم خبرة سابقة فى بداية ثورة يوليو عندما ركبوا قطار ثورة الضباط  ثم ما لبثوا ان 

اختمفوا فى قيادة الثورة ألن عينيم كانت عمى الحكم  وانقمب عمييم الضباط االحرار  وانفرد الضباط بالحكم واذاقوا 
ك الوقت وحتى اآلن , فإن االخوان المسممين قاموا بما قاموا بو تماما فى االخوان اسوأ انواع التنكيل والتعذيب منذ ذل

ثورة يوليو مع الضباط وفعموه فى ثورة يناير مع الشباب  ,ولكن االختالف ىنا بين الشباب والضباط   وبين اختالف 
الخوان ؟أم يكرر االخوان الزمان وردور االفعال والمكان  ......وىنا نصحح السؤال ىمى ترتدى ثورة الشباب عباءة ا

خطأىم التاريخى فى القفز عمى الحكم  ويحدث الصدام بين الثورة واالخوان ؟؟واالجابة عمى ىذا السؤال نتركيا لاليام 
وما اكثر ما تخبئو االيام ..... وال نممك إال ان ندعو لمصر بالسالمة وان يولى اهلل عمييا من يصمح , إنو نعم 

   المولى ونعم النصير .
  بقمم / المصرى افندى                                                                                          
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 ىـيـكـل  ســُمـوم          مختارات :
لم ُيفاجئنا االستاذ / ىيكل بكالمو فى التميفزيون المصرى وىو يياجم الرئيس السابق حسنى  مبارك , وذلك ألننا 

ميعا نعمم ان ىيكل يجيد ركوب الموجات  عمى حساب المبادىء واالخالق , وقد ظير جميا  أن ىيكل مازال  يمعب ج
لعبتو فى التمون والتشكل والكذب واختالق االحداث لموصول الى مبتغاه ,وىو   يعتقد اننا ننسى وال نذكر ما يقولو 

ى متذكرا لم قمتو حتى ال تنكشف اكاذيبك , وىذا ما يفعمو ,وقد قال الحكماء ان اردت ان تكون كذوبا فكن ذكورا ا
دائما االستاذ ىيكل فيكذب  لمداىنتو من يريد ان يخدعو  واكبر الدليل عمى ذلك مداىنتو لمرئيس عبد الناصر   وىو 

كانت  حيا ثم ما لبث ان  استثمر عبد الناصر  وىوميتا حتى كدنا ان نصدق ىيكل فى ان كل انتصارات عبد الناصر 
بسبب ىيكل اما ىزائمو فبسبب اآلخرين , وكذلك عندما كان يكذب فى عيد السادات وايد السادات ضد رجال عبد 
الناصر حتى ينفرد باالثرة عند السادات ولكن السادات السياسى الماكر عرف المعبة فاطاح بييكل من مممكتو ) 

نية نكاية فى السادات حيا وميتا وما أكثر اكاذيبو وافتراءاتو , االىرام ( فما لبث ىيكل إال واستعمل كل االعيبو الشيطا
ثم وبعد ان جاء حسنى مبارك الى الحكم وكان اول ما فعمو ىو االفراج عن المعتقمين السياسيين فى عيد السادات 

بارك وكان من بينيم االستاذ ىيكل  وعند خروجيم من المعتقل  قابميم مبارك  فى لقاء كتب عنو ىيكل ووصف م
حينئذ باعظم الصفات حتى  اختمف ىيكل  مع مبارك واخذ يطوف فى البالد يبحث عن مالذ جديد ومصدر لمذىب 

يفيد , فما كان منو إال ان ادخل ابنو ) اكبر ممياردير فى مصر اآلن ( فى لعبة رجال االعمال ثم اتجو ىو ألى  من 
اىد الفضائيات ونعمم صدق ما ستفيد من اكاذيبو ولعمنا نشالفضائيات حيث يبيع كذبو وافتراءاتو لمن يدفع ولمن ي

 .نقول
إن االستاذ ىيكل الذى اقترب من التسعينات ومازال يتمسك   بان يكون فتى الشاشة االول ولو فى الكذب نجده يموم  

ك عندما مبارك انو تمسك بكرسى الحكم لمدة ثالثبن عام وىنا نقول لو لقد اخطأ مبارك واخطأت انت قبمو ,وكذل
يياجم االستاذ ىيكل فيو يياجم االموات اوالذين تركوا كرسى الحكم وىذا ىو الجبن بعينو ,وكمنا نعمم ما قالو ىيكل 

ان يتأكد(  عن جمال مبارك من سنوات وانو ال يرى فيو عيبا فى ان يتولى الحكم بعد ابيو ) والجرائد موجودة لم يريد
افتراءاتو حتى فى اعظم انتصارات الشعب المصرى وىو حرب العبور اوكتوبر , إن االستاذ ىيكل ال يتورع فى كذبو و 

فأوال  نكاية فى السادات اشاع االكاذيب فى ان الحرب كان حربا خاسرة وان مصر خسرت الحرب وىوبيتان وزور 
ركب موجة ثورة ولكنو القمب االسود والسموم , وىاىو قفزا عمى الحواجز وركوبا لالمواج  نراه يياجم مبارك كى ي
نعمم ان مبارك اخطأ  الشباب فيقول ان مبارك ليس من ابطال اوكتوبر ألن الطيران لم يكن فى الحرب ذو اىمية!!!!

تو االخيرة  ولكننا نعمم ان سالح الطيران والطمعات الجوية كانت من افضل اوان عيده امتأل بالفساد خصوصا فى سنو 
 ب اكتوبر....واعظم انتصارات الشعب المصرى  فى حر 

 إننا نقول لييكل كفاك سموما ,اختمقت االكاذيب ضد السادات فى عيد مبارك  حقدا....
 وتختمق االكاذيب بعد مبارك  تزلقا  وتزييفا ....... 
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 دوُر المرأة فى ثورة الخامس والعشرين من يناير        يا سيدتى لكِ 
حداث ثورة الشباب فى ميدان التحرير , قبل وبعدالخامس كان لممراة ) سيدات وفتيات ( دور كبير فى فعاليات ا

والعشرين من يناير ,وقد ظير ذلك جميا فى مشاركات النساء عموما فى احداث ميدان التحرير وحتى فى اوقات 
االذمة لياًل ونيارا , وليس فقط فى احداث الميدان ولكن فى البيوت واماكن العمل من تأكيد ومساندة ومشاركة وال 

ى دور المرأة فى البيت وخارجو ,واكبر دليل عمى ما نقول ىو كم الفتيات من الشيداء والمصابين الذى يؤكد بما ننس
  ليس فيو شك انو كان ومازال  لممرأة دور كبير فى ىذه الثورة  المجيدة .

        
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 أسرار ال تبوح بيا النساء

ولكن دراسة ألمانية حديثة أظيرت   , الثرثرة والفضفضة ىناك اعتقاد شائع بأن النساء اليعرفن كتم اإلسرار حبا في
حتفاظ بالسر ومتي تفشي أكثر كتمانا لألسرار ألنيا تدرك أكثر من الرجل أىمية اال حيث أكدت أن المرأة  , عكس ذلك

يوميا في الكالم والدردشة  ساعة  16 وأشارت ىذه الدراسة أيضا إلي أن النساء يقضين . أو تفجره في وجو صاحبو بو
 وقسمت الدراسة األسرار إلي ثالثة . كانوا رجاال أو نساء والثرثرة إال أن ىناك دائما أسرارا اليبحن بيا ألحد سواء

العنف في الشخصية والمواقف المحرجة  التصاليا المباشر بنقاط  %10 ار ال تبوح بيا مطمقا وتمثلأسر   : األول : أنواع
ويتعمق بمشاكل الصحة   , البوح بو لمزوج أو الزوجة أو األصدقاء المقربين ىو الذي يمكن  : الثاني . التي حدثت بحياتنا

الدراسة األلمانية أن أصحاب ىذا  كما ذكرت . سرار االنسانمن أ  %60 وىذا النوع من األسرار يمثل  , المادية والحالة
اعترافيم بأسرارىم ولكنيم سرعان ما يتعرضون لنوبة ندم شديدة  النوع من األسرار تنتابيم حالة من الشجاعة لدي

اقف العمل بالمشاكل اليومية ومو  أما النوع الثالث فيطمق عميو الباحثون السر المعمن ألنو يتصل . عنيا عقب اإلفصاح
 وأكدت الدراسة أيضا أن البوح باالسرار غالبا ما يرجع الي أننا . المممة والبيت والشارع بصورة تقترب من الحكايات

والطريف   . عمي كتم االسرار النجد الوقت الكافي لتخزينيا أو كتمانيا داخل انفسنا أو بسبب عدم قدرة الشخص نفسو
بأسرارىم الخاصة لسنوات طويمة بينما يفشمون في حماية  فال ىم األكثر احتفاظافي ىذه الدراسة أنيا أكدت أن األط

 والشك أن وجود سر في حياة أي إنسان رجال كان أم امرأة يجعمو غامضا ! عميو السر الذي نطمب منيم الحفاظ
وضا ازداد الرجل ازدادت غم وكمما  .. لبعض الشيء والمرأة ىي األكثر ميارة في جعل الرجل حائرا في كشف سرىا

جمالين يكمن في ىذا الغموض حتي لو كان في بعض  وكثير من النساء يعرفن ىذا األمر ويدركن ان  , تعمقا بيا
     . األحيان وىميا

 ( YAHOO)يُقىل يٍ يىقغ يُخذياث  . 

 اػذاد / بُج انُيم                                                                                                                   
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  انهطيف ػبذ طارق و/ اػذاد          !! لقتمتو  رجالً  الفسادُ  كان لـو            ػُىاٌ غير يٍ صفحت    "

 

المقولة الخالدة التى تُنسب الى عمى ابن ابى طالب والتى تقول ) لوكان الفقر رجال لقتمتو( , -1

نحن نشاىد كم الفساد الذى كان منتشرا فى نظام الحكم فى مصر والذى استمر لمدة نتذكرىا اليوم و 

م وامني ثالثين عاما ومصر ينخر فييا الفساد ,وكيف ان ىذا الفساد دفع ثمنو المصريون من قوتيم

كل المصريين لوكان الفساد رجال لقتمناه ,ولكن والحمد هلل فنحن نحاسب  , فنقول بمسانوصحتيم 

 نا الى مصر .........ودة اموالنا وقوت اوالدفساد وندعو اهلل ان نتمكن من عرجال ال

المقولة الساخرة التى تقول ان مصر بمد يسرقيا الفاسدون منذ االف السنين ومازال اىميا   -2

مان بحفظ اهلل ليا وانيا اذا ما مصر بمد االمن واال يجدون قوتيم  , ىى حقيقة ولكن نقول ان

 ساد ستكون اغنى واقوى بمد فى العالم .تخمصت من الف

برغم عائدات قناة السويس وعائدات البترول وعائدات السياحةوعائدات تحويالت المصريين فى  -3

 كان اكبر من كل ىؤالء . الخارج  إال ان الفساد

أين حصيمة بيع القطاع العام وشركاتو ومؤسساتو , اين ذىبت ىذه االموال  ,وكيف يكون مستوى  -4

 ينيمون من خيرات البد ؟؟؟؟ جال النظامالمرتبات متدنيا والشعب يعانى فى صمت ور 

 بعد انتشار اخبار الفساد فى مصر اصبح اليتاف التقميدى فى ميدان التحرير من  -1

 ) الشعب يريد فموس النظام(    الى   ) الشعب يريد اسقاط النظام(  

 (خالد  محمد/ طبيب) أعد ىذا العدد                                                                                    
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 يحًىد سًير/  و  اػذاد       انخحرير ييذاٌ فً وخىاطر يشاهذ     انًُىػاث صفحت
طغت عمى كل احداث المعاناة  وااللم الذى القاه كل من شارك فى  احداث وفعاليات الثورة وذلك فى ميدان التحرير 

الثورة ,مسحة من الفكاىة والدعابة التى يتحمى بيا الشعب المصرى فى مثل ىذه .ذى كان كمنصة لمسرح احداث وال
االوقات مما خفف  عن المشاركين فى مظاىرات ميدان الترير ,وىذه صورة مصغرة كاريكاتورية عن احدث ميدان 

 . التحرير

                

 دػاء نرجم فقير يشارك فً انًظاهراث   ع انحزب انىطًُ                 طبؼا دِ يٍ احبا                  

 

 وااللم  فروح الدعابة موجودة   فرغم المعاناة  قمناكما 

  يده  ستريح تفا مع المتظاىر كى طعاتا قد نعتقد ان مبارك رضخ لمرحيل والظريف انن

               

   رير !!!حما أحمى الدخمة  فى ميدان الت         تى المبانى         المطالب  معمقة عمى كل شيىء ح         
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Women of the revolution.  

 

Egyptian women describe the spirit of Tahrir  
and their hope that the equality they found there will live on. 

 

When 26-year-old Asmaa Mahfouz wrote on Facebook that she was going to Cairo's Tahrir Square and 

urged all those who wanted to save the country to join her, the founding member of the April 6 Youth 

Movement was hoping to seize the moment as Tunisians showed that it was possible for a popular 

uprising to defeat a dictator. 

 

Egyptian women, just like men, took up the call to 'hope'. Here they describe the spirit of Tahrir - the 

camaraderie and equality they experienced - and their hope that the model of democracy established there 

will be carried forward as Egyptians shape a new political and social landscape 

 

Mona Seif, 24, researcher 

The daughter of a political activist who was imprisoned at the time of her birth and the sister of a blogger 

who was jailed by the Mubarak regime, Mona Seif says nothing could have prepared her for the scale and 

intensity of the protests. 

"I didn't think it was going to be a revolution. I thought if we could [mobilise] a couple of thousand people 

then that would be great. 

 

I was angry about the corruption in the country, [about the death of] Khaled Said and the torture of those 

suspected but never convicted [of being behind] the Alexandria Coptic church [bombing]. On the night 

later dubbed 'the battle of the camels' when pro-Mubarak thugs attacked us, I was terrified. I thought they 

were going to shoot us all and get it over with. The turning point for me was when I saw the number of 

people ready to face death for their beliefs. 

 

Salma El Tarzi, 33, filmmaker 

While in Tahrir we were all receiving threatening calls telling us that if we didn’t vacate the square we 

would be hunted and killed. But we didn't care at that point. We were at the point of no return. Tahrir 

Square became our mini model of how democracy should be. Living there was not easy. We would use a 

nearby mosque and I would go to a friend’s house every now and then to wash.  

 

I was one of many women, young and old, there. We were as active as the men. Some acted as nurses and 

looked after the wounded during the battles; others were simply helping with distributing water. But there 

were a great number of women that were on the front line hurling stones at the police and pro-Mubarak 

thugs. 
The duties in the square were divided. We were very organised. Something changed in the dynamic 

between men and women in Tahrir. When the men saw that women were fighting in the front line that 

changed their perception of us and we were all united. We were all Egyptians now. 

The general view of women changed for many. Not a single case of sexual harassment happened during 

the protests up until the last day when Mubarak stepped down. That is a big change for Egypt.  Before 

January 25 I didn't have faith that my voice could be heard. I didn't feel like I was in control of my future. 

The metaphor used by Mubarak that he was our father and we were his children made us feel as though 

we lacked any motivation. 

 
Selected by: Shereen  Albashir 
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