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 :  كلمة العدد 
 إلى َكِممٍة سواء ا  تعالو 

 وٍّخ اٌٝ رؼبٌٛا اٌىزبة ٠بأً٘ لً ) ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

 ٚال ؽ١ئب ثٗ ٔؾشن ٚال هللا اال ٔؼجذ أال ٕىُٚث١ ث١ٕٕب عٛاء

 فمٌٛٛا رٌٛٛا فبْ هللا دْٚ ِٓ أسثبثب ثؼعب ثؼعٕب ٠زخز

 ٛسح آي ػّشاْعِٓ  46اال٠خ )  ِغٍّْٛ ثؤٔب اؽٙذٚا
لبدح  ٚؽؼجب   ِب أؽٛعٕب ع١ّؼب ٘زٖ األ٠بَ  فٝ ِصش ؽىِٛخ  

عال١١ِٓ ١ٌٚجشا١١ٌٓ ِغ١ٍّٓ اِٚٛاغ١ٕٓ  ِئ٠ذ٠ٓ ِٚؼبسظ١ٓ 

ِضمف١ٓ ٚغ١ش ِضمف١ٓ ػٍّبء ِٚزؼ١ٍّٓ سعبال  ِٚغ١ؾ١ٓ

ِذ١١ٔٓ ٚػغىش١٠ٓ فالؽ١ٓ ٚصؼب٠ذح  ب  ٚٔغبء ؽ١ٛخب ٚؽجبث

لب .ِٓ وً أؾبء ِصش ؽّبال ٚؽٕٛثب ؽشػّبي ِٚٛظف١ٓ ..

ٚغشثب ...أْ ٔغزّغ ٌٙزٖ اال٠خ اٌمشا١ٔخ ٚأْ ٔذسن ِؼٕب٘ب ٚأْ 

ٔؼ١ؼ  ٌّصشٔب اٌزٝ ٌٍذَ اٌّصشٜ ٚؽفبظب  ٔؼًّ ثٙب  صٛٔب  

ٙب ٕٚٔؼُ ثخ١ش٘ب ، ِصش اٌزٝ اػطزٕب وً ؽ١ٝء ػٍٝ أسظ

ٚرٕزظش ِٓ اثٕبئٙب اْ ٠ؾفظٛ٘ب ِٓ وً ؽش......ِصش إِٔب 

 ع١ّؼب ثً أَ اٌذ١ٔب وٍٙب .

بَ ) ٚأب ٕ٘ب أخبغت اٌشئ١ظ ِشعٝ ل١بدح ؽبوّخ ٘زٖ اال٠ِصش 

ٚأخبغت اٌّشؽذ ثذ٠غ ٚأخبغت ل١بداد عّبػخ االخٛاْ ع١ّؼب( 

٠ٕب٠ش ال ٠غزط١غ  55صش ثؼذ صٛسح ٌمذ اصجزذ االؽذاس أْ ؽىُ ِ

لٛح ٚدػُ اْ ٠ٕفشد ثٗ ٚػ١ٍٗ  فص١ً ٚاؽذ ِّٙب أٚرٝ ِٓ

ػ١ٍىُ اْ رشاعؼٛا أفغىُ ٚأْ رعؼٛا ِصش ِٚصٍؾخ  ف١غت

فغٗ ىبعت أخشٜ ٚاٌؼبلً ٘ٛ ِٓ ٠ؾبعت ٔؽؼجٙب فٛق أٜ ِ

لجً فٛاد االٚاْ ٚاٌمٜٛ ٘ٛ ِٓ ٠ؼزشف ثبٌخطؤ لجً اعزفؾبي 

ذسط ؟ ًٚ٘ عزؾبفظْٛ ػٍٝ ِصش االِٛس ..فٙال ٚػ١زُ اٌ

ٚرزٛافمْٛ ِغ اٌؾؼت اٌزٜ خشط ٠ؼبسظىُ ٚ٘ٛ ٠ٕضف دِب 

 ٚأٌّب؟....

ٚأخبغت اٌّؼبسظخ ثىً أغ١بفٙب أْ ٠شاعؼٛا أٔفغُٙ ٠ٚؼٛدٚا 

ٌٍزٛافك ِغ اٌؾىِٛخ ٚأْ ٠عؼٛا ِصش ِٚصٍؾخ ؽؼجٙب فٛق 

ذِبء ٚاٌضشٚاد أٜ ِصٍؾخ أٚ اخزالف ٚوفٝ ِصش ٔض٠فب فٝ اٌ

أخبغت إٌخجخ اٌّضمفخ ٚسعبي اٌذسط ؟.....  ػ١زُ، فٙال ٚ

اٌذ٠ٓ غ١ش إٌّؾبص٠ٓ ٌٙزٖ اٌفئخ أٚ رٍه اٌفئخ  أْ ٠مِٛٛا 

ثٛاعجُٙ فٝ اٌزٛف١ك ث١ٓ االغشاف اٌّخزٍفخ ،اْ ٠غزٍٙٛا سٚػ 

االخبء ٚاٌخؾٛع ٚاداء اٌٛاعت اٌزٜ ع١ؾبعجْٛ ػ١ٍٗ ٠َٛ 

 اٌذ٠ٓ فٝ رمص١شُ٘ ٚاّ٘بٌُٙ ٌٛاؽجُٙ اِبَ اٌخبٌك .....

ٚأخ١شا أخبغت سعبي اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٚلبدرُٙ  أْ ٠مفٛا فٝ 

عبٔت اٌؾؼت اٌّصشٜ ٠ٚؾبفظْٛ ػٍٝ ِصش ٚصشٚاد ِصش 

ٚاٚي ٘زٖ اٌضشٚاد ٘ٝ اٌذَ اٌّصشٜ ،اْ ٠مِٛٛا ثٛاعجُٙ وّب 

 ػٛدٚٔب دائّب ..أُٔٙ ِغ ِصش ِٚغ ؽؼت ِصش .

 اٌٍُٙ ً٘ ثٍغذ اٌٍُٙ فبؽٙذ ........

 هذا العددإقرأ فى 
                          تعالوا الى كممٍة سواء:     العددكممة *

 2ص                               التحرير بقمم رئيس
 يوم  عادى أم يوم يونيو03 يوم   خواطر مصرية:* 

 0ص                                            حاسم 
لم و لن يفعميا أبناء      دفتر االحوال الثورية *

 4ص                                    المخموع
الشارع المصرى" ...  فى  "اإلنقسام  صورة الغالف  *

      5ص        إعداد/ابن البلد فمن ُينِقُذ مصَر من الغرق؟؟؟؟

                   ميدان التحرير  :المصريونمصُر لتى ال يعرُفيا  * 

        6ص                            اػذاد د / وش٠ُ اثٛاٌؼضائُ

                    الديمولوخيا    مع الحكواتى :    *
 7ص                        كيميائى /حالد الفحام بقمم
 2/1البرازيل تقهر اسبانيا ركن الرياضة:  *
 1ص   اعداد / كابتن كيمو  تفوز بكأس القاراتو

                     لك يا سيدتى *
                  8ص               النيل إعداد  / بنث 

 9ص        ( أمُر من الُمر  قصيدة): ركن األدب * 
 01ص             ليلة النصف من شعبان : أُت لك  قر *

    

 20جيش مصر .. وذكريات  لع١خ ٌٍّٕبلؾخ :*
                       11ؿ               اود البصرىدبقلم/        يوليو؟

    ن غير  عنوانصفحة م*

 03ص             اعداد م /طارق عبداللطيف ()  

      : منوعاتصفحةال*

 30ص                      ( طارق المرسىم/ شرافإ) 
   AL BASHIR MAGAZINE 

 04ص  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=258&idto=258&bk_no=49&ID=263#docu
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 حاسم؟ يوم عادي أم 6-03يوم                 خواطر مصرية

أحسب أننا لن نختلف على أن الثورة المصرٌة قد أنجزت إنجازا كبٌرا حٌن خلعت الربٌس السابق حسنً مبارك بعد ثمانٌة عشر 
ٌوما فقط من بدبها، إال أننا قد نختلف فً اعتبار أن هذه الثورة ما زالت قابمة تخوض حروبا متتابعة لمنع النظام السابق من 

و أنها انتهت ودخلت مصر بعدها فً مرحلة أخرى هً مرحلة الصراع بٌن الثوار أنفسهم للحصول على العودة تحت أي غطاء، أ
دون –األٌدٌولوجٌا تعٌد تشكٌل المشهد الثوري والذي أراه .نصٌب أوفر من الكعكة السٌاسٌة أو المحافظة على ما فً ٌدهم منها

ث كبٌرة فً مصر هو فصول متتابعة من كتاب الثورة المصرٌة هو أن ما ٌجري إلى اآلن من أحدا -مصادرة على أي رأي آخر
التً تحاول التخلص من تركة الربٌس السابق الثقٌلة كلها، وإن كان الفسطاطان اللذان كانا قابمٌن فً الفصول األولى للثورة قد 

من لم ٌكن من  -الجانب أو ذاك فً هذا-تغٌرت مكوناتهما، وخرج بعض الثوار من أحدهما وانتمى إلى اآلخر، وشارك فً الثورة 
لقد انعقد تحالف ال ٌنكر وجوده أحد بٌن .أبنابها من قبل، وأعادت األٌدٌولوجٌا تشكٌل المواقف، وتقسٌم االنتماءات السٌاسٌة

ذا وبقاٌا الدولة القدٌمة، ولن نستدعً هنا تصرٌح الدكتور البرادعً الشهٌر فً ه -الكبار والشباب على السواء-بعض الثوار 
الخصوص، ولكن من داخل مصر نراجع مإاخذات مرشحً الرباسة السابقٌن والمعارضٌن لحكم الدكتور مرسً بقوة، فنجد أن 
خالد علً وعبد المنعم أبو الفتوح انتقدا الجبهة الحتوابها على بعض فلول النظام السابق. بل إن بعض أعضاء حزب الدستور 

كما -انتقدوا الجبهة ألنها  -وهً من مكونات جبهة اإلنقاذ المهمة-لشعبً االشتراكً والتٌار الشعبً المصري وحزب التحالف ا
المناوبة للنظام المصري الحالً بشراسة، فً حدٌثها عن ما ٌتوقع -ولم تخف صحٌفة الدستور .تضم أتباعا للنظام السابق -قالوا

ا بـ'الفلول' )تبقى( أمًرا محتوًما'. وقد ال حقٌقة أن 'مشاركة أنصار نظام مبارك و -من أحداث الثالثٌن من ٌونٌو ًٌ المعروفٌن محل
ٌعنً هذا بالضرورة أن الفرٌقٌن متحالفان، وإن اتفقا فً هدف واحد، إال أن رإوس الجبهة الكبٌرة لٌسوا رجال أعمال حتى 

بحٌث ٌمكنهم التؤثٌر فً معظم ٌنفقوا هذه النفقات الهابلة للتحضٌر لٌوم كٌوم الثالثٌن من الشهر الجاري، ولٌسوا من الغنى 
القنوات الفضابٌة المصرٌة الخاصة حتى تقف ضد الربٌس بشراسة وعناد، ولٌس فً عضوٌة أحزابها من األعداد ما ٌسمح لها 
بالحشد الواسع للناس، وكذلك لٌس فً أعضابها متدربون على أعمال العنف البالغ التً تقع من آن إلى آخر فً القاهرة وغٌرها 

إن الذي ٌملك القدرة على استخدام العنف البالغ فً مصر بالصورة التً رأٌناها فً مناسبات .محافظات والمدن المصرٌةمن ال
عدٌدة عند قصر االتحادٌة وفً مٌدان التحرٌر وفً المٌادٌن الكبرى لمحافظات مصرٌة أخرى، هم أناس لهم خبرة ومعرفة بقاع 

ٌة تجمٌع الكوادر الخطرة وتوظٌفها، والجمع بٌن الجرٌمة والمال فً تزاوج ٌسعى المجتمع المصري وقمته، ولهم دراٌة بكٌف
إلى هدف تحولً فً الوضع المصري الحالً، حتى تعود األمور إلى القبضة القدٌمة التً كانت تدٌر مصر فً قاعها قبل قمتها، 

الرإٌة منقوصة، فال بد من تؤكٌد أن وحتى ال نهرب من الحقابق هروبا ٌقدم .وفً اقتصادها واجتماعها قبل سٌاستها
حاضران بقوة فً الخالف السٌاسً واالجتماعً المصري القابم،  -باإلضافة إلى مطامع العودة السابقة-األٌدٌولوجٌا والدٌن 

به  مع تؤٌٌد قبطً قوي اعترفت -حسب األطٌاف السٌاسٌة التً تضمها-فجبهة اإلنقاذ جبهة علمانٌة ناصرٌة اشتراكٌة لٌبرالٌة 
إن دولة مبارك الذاهبة   .'ٌونٌو؟ 03صحٌفة الدستور أًٌضا فً تقرٌر لها تحت عنوان 'من هم المتمردون على حكم مرسً فً 

ما زالت تتقٌؤ مكوناتها، وتخرج ما فً أعمق أعماقها، فتفٌد وتضر، تفٌد فً أنها تنكشف وتظهر للعٌان بعد أن كانت قوى كامنة 
وتضر فً أنها تعوق المسٌرة المصرٌة الحالٌة، وتكسو وجه مصر بالدماء بعد أن عبرت فصل  مجهولة غٌر معروفة القدرة،

ٌُعَتَقد-ثورتها األول واألخطر  ولوال هذه المساعً الدإوبة من أركان الدولة السابقة .بمستوى مثالً من تجنب إراقة الدماء -فٌما 
( للعودة إلى الماضً، لما كان أمام أركان العمل السٌاسً فً مصر إال )اإلعالمٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والقضابٌة واألمنٌة

ل فً اختٌار القٌادة السٌاسٌة والتشرٌعٌة  أن ٌلجإوا إلى التفاوض والحوار، وٌبحثوا عن رصٌد فً الشارع الذي علٌه المعوَّ
غطاء ناعما  -وطنً لألسف الشدٌدخاصة جبهة اإلنقاذ ال-لقد وجد فلول النظام السابق فً المعارضة السٌاسٌة  .للبالد

لممارساتها وخططها، فً حٌن وجدت المعارضة فً هذه الفلول عامال حاسما فً ترجمة الخالف مع النظام إلى حركة عنٌفة فً 
وبّدلت إنها األٌدٌولوجٌا، فرقت أبناء الثورة الواحدة،   .الشارع، بغٌة التؤكٌد على أن الشارع معها فً مواقفها من النظام الحاكم
ناً فً جولة اإلعادة 1322عناصر المواجهة حتى اختلفت بالكلٌة عما كان قابما فً ٌناٌر وفبراٌر  ٌِّ ، بل عما كان واقعا ب

حٌن تداعى كثٌر من أبناء الثورة للحٌلولة دون فوز الفرٌق أحمد شفٌق الذي توقعوا  1321النتخابات الرباسة فً ٌونٌو عام 
عادي أم حاسم؟ وألن اإلرهاصات حول ٌوم الثالثٌن من  .وراء الماوراء الذي جاءت الثورة لمحوه أن ٌجر معه الدولة إلى ما

إلى أن نعده فصال من  -وفقا للرإٌة التً أقدمها-ٌونٌو الجاري كثٌرة، ومحاولة التنبإ بما سٌجري فٌه عدٌدة، فنحن مضطرون 
رن، نظرا لما ٌرتبط به من تطور متوقع للحالة المصرٌة فً حال فصول الثورة المصرٌة التً شهدها العقد الثانً فً هذا الق

ولن نشغل أنفسنا هنا بتوقع ما سٌجري فً هذا الٌوم، .فَشل المتظاهرٌن ٌومبذ فً تحقٌق أهدافهم وفً حال نجاحهم على السواء
حتى ٌؤتً الٌوم المرتقب، ولكن فقد قامت بهذا الواجب أقالم وألسنة مألت الصحف والفضابٌات، وستبقى تملإها بهذا الموضوع 

فقط أشغل القارئ هنا بالسإال السابق: هل سٌكون ٌوم الثالثٌن من ٌونٌو ٌوما عادٌا أو حاسما؟ ومن الذي ٌمكن أن ٌحصد 
نتٌجة الحسم فٌه؟ ولإلجابة عن هذا، ٌجب أن نذكر أن مستوى العنف لٌس هو المقٌاس الوحٌد للحسم، فقد مرت بالثورة 

اث بلغت مستوى قٌاسٌا من العنف، إال أنها لم تإثر كثٌرا فً أرض الواقع، كؤحداث العباسٌة ومحاولة اقتحام المصرٌة أحد
 وزارة الدفاع، وأحداث ماسبٌرو. إن أدوات الحسم كثٌرة ومتنوعة، ومنها: القوة أو العنف المبرمج المنظم، والقرار السٌاسً 
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 بقمم م/ إكرامى نجم              المخموع لم و لن يفعميا أبناءُ   -: دفتر االحوال الثورية
 ِزفشلخ اداساداص١ٕٓ ثً رشن ٌٕب ِجبسن  أٚثؼذ ؽٙش  ػٍٟ ظ١بػٙب اٌذوزٛس ِشعٟ ٔؾبعتٌُ ٠زشن ِجبسن ٌٕب دٌٚٗ ٌىٟ 

 فٟ ؽؾذ أرجبػٗ.. ٌُ ٠ٕغؼ ٠َٛ.ٌغُ ٠ٕفغش وً  أسظٙبثً أٗ رشن فٟ وً ؽجش ِٓ  ؽٟءػٓ ثؼعٙب اٌجؼط ال ٠غّؼٙب 

سثّب  إٌٍٔٚغبػ فٟ خطزُٙ اٌغ١ذ  اإلػذادفٟ  اٌّبظٟ سثّب ٌُ ٠غؼفُٙ اٌٛلذ أغغطظٓ ِٓ اٌشاثغ ٚ اٌؼؾش٠٠َٛ  أٔفغُٙ

وً خططُٙ ٚ ِآالرُٙ ٚ ِٓ ٠ِّٛٙب ٚ ُ٘ ٠ؼذْٚ اٌؼذٖ  افؾبي اٌٟلجٍٙب  ثبٌغٍطخاٌذوزٛس ِشعٟ ٚ فٟ أفشادٖ  أداءعبُ٘ 

ٚ  سعبي األػّبيٚ ثّٕزٟٙ االرمبْ ٚ ثذأد سثبػ١زُٙ فٟ االػالَ ٚ اٌمعبء ٚ  ١ٌَٛ اخش ٠ىْٛ ف١ٗ االعزؼذاد لذ رُ ثىً دلٗ

 !!!!!!!!! االعٙضٖ اال١ِٕٗ رؼًّ ثزٕبغُ ٌزصً اٌٟ ا١ٌَٛ اٌّٛػٛد 

 اة ؽْٕٛؼزجشٖ ِضً ٠غت اْ ٔ ٚ خشاة عٕٗ فغبد 05أْ ِجبسن ثؼذ  الٕبػٕبفبعزطبع اػالِٟ ِجبسن اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠ؾبٌْٚٛ 

الصالػ خطؤٖ ٚ ٠غت اْ  اٌفشصخٚ ثبٌزبٌٟ ٠غت اْ ٔزشن ٌٗ ة ؽْٕٛ ٘ىزا لبٌٛ٘ب ِٕز ػب١ِٓ ٚ ٔصف ٚ هللا ا أٞ اخطؤ

 اؽذ ٗاػطٟ ٘زا اٌجٍذ ِٓ عٙذٖ ٚ ػشلٗ ِب ٌُ ٠ؼطٗ ِٓ لجٍ ِجبسنؼط١ٗ فشصٗ اخشٞ ؽزٟ الشة أزخبثبد سئبع١ٗ ٚ اْ ٔ

عشػبْ ِب اٌزٟ  االػال١ِٗعب ٔفظ اٌٛعٖٛ ٚ ُ٘ ا٠ٚ ِٓ ؽبثُٙٙ  ِجبسن٘زٖ وبٔذ اٌّغخشٖ االػال١ِٗ ِٓ ؽٛاسٞ ، 

ٚ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ُٙ أٞ ؽّشٖ خغً ٚ ِٓ ا٠ٓ ٌُٙ ثٙزٖ اٌؾّشٖ ٚ ُ٘ ٌُ ٠غّؼٛا ػٕٙب ِجبؽشح ثؼذ عمٛغٗ  اٌضٛس٠خادػذ 

ِٓ  أٚيٚ اٌّجذػ١ٓ ٚ ُ٘  ٌإلػال١١ِٓٚ اظطٙبد سعبٌٗ  ُِجبسن ٌٙ آياٚي ِٓ ثىٟ ػٍٟ ظٍُ وبٔٛا ٚ ثىً ثغبؽٗ ٚ ِطٍمب 

 أٗ ِٓ ٠مٕؼٛٔب ثؼذ رٌٟٛ اٌذوزٛس ِشعٟ ثبعبث١غ ل١ٍٍٗ أ٠عبُ٘ ٚ ِصش أػالَٚ ؽبٌٚٛا ٔضٚي اٌزؾش٠ش سافؼ١ٓ عت ِجبسن 

ؽجشا ٚثٛالق ثؼذ ِب ثبع  ثج١غ ع١جذأ األعبث١غثمٟ اوضش ِٓ ٘زٖ  ارا ألٔٗ، ٚ ػ١ٍٗ وذٖ  ٚوفب٠خ األعبث١غ٘زٖ د فٟ خشة اٌجال

 فٟ ٔفظ اٌٛلذ ، ٚإل٠شاْٚاألِش٠ىبْ  ٚإلعشائ١ًٚأٗ ػ١ًّ ٌؾّبط فٟ ثذا٠خ ػٙذٖ ٚلٕبح اٌغ٠ٛظ  ٚاأل٘شاَ ءع١ٕب

 الزٕغ ثزٌه اٌجؼط. ٌٚألعف

ٌالعف اعزطبع اثٕبء ِجبسن ٚ ِٓ ػبُٚٔٙ فٟ اٌذخٛي اٌٟ ١ِذاْ اٌزؾش٠ش سِض اٌضٛسٖ اٌّصش٠خ ٚ دٔغٛا اعًّ صٛسٖ 

ح ٚ اٌضٛس٠خ ثً اوضش ِٓ رٌه ػٛا اٌضٛسي دخٍٖٛ ػٍٟ ظٙٛس ِٓ ادلبِذ ػٍٟ اٌؾش٠خ ٚ اٌىشاِٗ اٌزٟ ا٘ذسٚ٘ب ع١ٕٓ غٛا

٠خشط ػ١ٍٕب اٌغ١ذ ِشرعٟ ِٕصٛس ٚ ٠غت ٠ٕب٠ش ٚ اٌضٛسح ٚ ٠مٛي أٙب ٌُ رىٓ صٛسح ٚ ٠خشط ػ١ٍٕب ِؾبِٟ اٌّخٍٛع ٌىٟ 

١ٔٛ٠ٛ فٟٙ صٛسح اٌؾؼت اٌّصشٞ  05االخٛاْ ٚ ؽّبط اِب  ِئاِشح ِٓوبٔذ  ٠5511ٕب٠ش اْ ٠ؼٍٕٙب ثىً ثغبؽٗ 

ٟ ٚ ٌىٕٟ اػ١ت ػٍ ٠ذ أب ال اػ١ت ػٍٟ سعً ربفٗ ؽم١ش ِضٍٗ ثٕٟ ِال٠ٕٗ ِٓ اِٛاي اٌفبعذ٠ٓ اِضبٌٗاٌؾم١م١خ ٌالعف اٌؾذ

ِٓ اػطٟ ٌٙزا اٌفبعذ اٌؾك فٟ اٌؾذ٠ش ٚ اٌىالَ أسا٠زُ ِٓ ُ٘ فٟ ١ِبد٠ٓ ِصش ِؼزشظ١ٓ ػٍٟ ؽىُ اٚي سئ١ظ ِذٟٔ 

ِٕزخت أسأ٠زُ صٛس ِجبسن فٟ اٌزؾش٠ش ٚ ِؼٗ اٌٙبسة ؽف١ك....٠ب ؽغشح ػٍٟ صٛسٖ عّؼ سعبٌٙب ثبٌزشؽُ ػٍٟ فبعذ 

ٍٟ اٌشعبي اٌز٠ٓ وٕب ٔؾغجُٙ سعبي اٌىً ال ٠ش٠ذ عٛٞ اٌضؤس ِفغذ ظبٌُ ٚ ػ١ًّ ِضً ِجبسن ٚ أغبٌٗ ٚ سعبٌٗ ٠ب ؽغشح ػ

ُ٘ ِٓ ؽّب صٛسح ٠ٕب٠ش ثصذٚس ػبس٠خ ُ٘ ِٓ رصذٚا ٌّجبسن ٚ ؽبؽ١زٗ ع١ٕٓ غٛاي ُ٘ ِٓ  اإلخٛاْٚ ِٓ ُ٘  اإلخٛآِْ 

 ؟؟ضش ُِِٕٙٓ لذَ او..... فٟ ؽت ِصش  أغفبٌُٙفٟ عغْٛ اٌظب١ٌّٓ ُ٘ ِٓ سٍِذ ٔغبئُٙ ٚ ٠زُ  األخشلذِٛا اٌؾ١ٙذ رٍٛ 

ِٓ اٌزضَ اٌغ١ٍّٗ اوضش ؟؟؟؟؟ ِٓ ؽشلذ ِمشارُٙ ٚ ث١ٛرُٙ فٟ ٘زٖ اال٠بَ اوضش ُِٕٙ ؟؟؟ ظؾٟ اوضش ُِٕٙ ِٓ  ِٓ 

الٌٛٙب ثٛظٛػ ٚ صجبد ٘زٖ ِؼشوٗ ثٕبء اٌذٌٚٗ ٘زٖ  .ٌمذ أعّؼذ ٌٛ ٔبد٠ذ ؽ١ب ٌٚىٓ ال ؽ١بح ٌّٓ رٕبدٞٚ ٌىٓ  ؟؟؟؟؟ُِٕٙ

ٚ وٍٟ ثىً اػالِٗ ٚ ع١ٛؽٗ ٠ؾؾذ ٌٙب ِٕز ؽٙٛس ٚ ٌىٕٙب عزخ١ت ثبرْ هللا عزخ١ت  ٟ٘ ِؼشوٗ إٌظبَ اٌمذ٠ُ ثىً فصبئٍٗ

جٕٟ زوّب وٕب ٔؾٍُ ثٙب ِٓ عٕٛاد ٚ ع األخالقٚ عزجٕٟ دٌٚزٕب اٌؾذ٠ضخ ػٍٟ اٌم١ُ ٚ  صمٗ ثبٔٙب اخش ِؼبسن إٌظبَ اٌمذ٠ُ...

ٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِىبْ ٌٍخبئ١ٕٓ ٚ اٌظب١ٌّٓ ِٓ وّب ؽٍّٕب ثٙب ع١ّؼب ٚ وّب ؽٍُ ثٙب ؽشفبء ٘زا اٌٛغٓ ٚ ٌ ٌؾذ٠ضٗادٌٚزٕب 

ٚ  ٔؼُ اخطؤ اٌذوزٛس ِؾّذ ِشعٟ أٗ ظٓ اْ ع١ّغ اً٘ ِصش ٠ؾجٛٔٙباٌٙبسث١ٓ ..... أِضبٌٗث١ذ ؽف١ك ٚ  أ٠ذ٠ُٙ ٚظؼٛا

ٔؼُ أخطؤ أٗ فىش اْ ثمب٠ب إٌظبَ اٌغبثك ٠غت اْ ٔؼط١ُٙ ؽمٛلُٙ  ...ٔغٟ اْ ثٙب أبط ال ٠ؼشفْٛ عٛٞ ِصٍؾزُٙ فمػ

اٌؼٙش ٚ اٌؼبس ع١ىْٛ ٠ِٛب ِٓ  اػالَ أْ ٔؼُ اخطؤ اٌذوزٛس ِؾّذ ِشعٟ أٗ ظٓ ...اٌٙض١ٌخ١ؾبوّٛا ثبٌّؾبوُ فغ١ٕٓ وّٛا

اٌٛغٓ فٟ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ فزٙشثٛا ٚ  أثٕبءؤ اٌذوزٛس ِؾّذ ِشعٟ ػٕذِب غٍت ِؾبسوخ ٔؼُ أخط ...اٌجٕبء  اػالَ األ٠بَ

 أثٕبءٔؼُ أخطؤ أٗ ٌُ ٠مزٕغ ثؤْ  ...اغشالٙب األخش١ٌٓ١٠ؾبٌٚٛا ِغ  ١ٕخاٌغفرؾغغٛا ٚ اؽزشغٛا ٚ فٟ إٌٙب٠خ لفضٚا ِٓ 

ِغ ٚ ظً ٠غٙذ ٔفغٗ ... ُ٘ ِٓ ع١مفٛا اٌٟ عٛاسٖ .... ُ٘ ٚؽذُ٘ ِٓ ع١زؾٍّْٛ ِؼٗ ػجؤ اٌّغئ١ٌٛخ  اإلعالِٟاٌز١بس 

خشط ١....ٔؼُ عأ٘ٛائٗ.ِٓ ٠ج١غ اٌٛغٓ ٌّصبٌؾٗ ٚ  أٚي٠زؼبْٚ ِؼُٙ ٚ ُ٘  أ٠ْصٍؼ ُِٕٙ ٚ ٠ش٠ذ  أ٠ْش٠ذ  اٌّخبٌف١ٓ

 .ؽبء هللا  اْاٌخ١ش ػٍٟ ِصش  خْٛ ٟ٘ فبرؾأالصِٗ ٚ عزىاٌذوزٛس ِشعٟ ِٕزصشا ِٓ ٘زٖ 

ٔغ١ذ ؽ١ئب ٘بِب خشعذ ؽص١ٍخ ِظب٘شاد األِظ وبٌّؼزبد ؽشق ٚ رذ١ِش ِمشاد االخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚ ٚفبح ػذد اخش ِٓ 

 اٌغّبػخ ٚ ٘زٖ ع١ٍّخ اٌّزّشد٠ٓ؟؟؟؟؟!!!!!!!
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 ِٓ اٌغشق؟ ِصشَ  .فّٓ ُيِٕمزُ ..االٔمساَ فً اٌشاسع اٌّصشي صورة الغالف:

 
 

اْ ظب٘شح االعالَ اٌغ١بعٝ ؽ١ش ٠زُ اٌضط ثبعُ االعالَ فٝ االِٛس اٌغ١بع١خ ثغشض اٌٛصٛي اٌٝ اٌؾىُ ٌٚٛ ػٍٝ ؽغبة ِجبدٜء 

وبْ ظٙٛس٘ب فٝ االعالَ فٝ ػٙذ آخش اٌخٍفبء اٌشاؽذ٠ٓ ٚ٘ٛ ػٍٝ اثٓ اثٝ  االعالَ ٚاؽىبِٗ ٌٙٝ ظب٘شح ِٛغٍخ فٝ اٌزبس٠خ ٚلذ

غبٌت ؽ١ش رؾٛي اٌصشاع ػٍٝ اٌؾىُ ث١ٓ ػٍٝ ٚ٘ٛ اٌخ١ٍفخ إٌّزخت ِٓ االغٍج١خ ٚث١ٓ ِؼب٠ٚخ ٚ٘ٛ اٌّزطٍغ اٌٝ اٌؾىُ ٚرُ فٝ 

ٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٝ غ١ش ِٛظؼٙب ٘زا اٌخالف اعزغالي اٌذ٠ٓ ٚاؽىبِٗ ٚرفغ١ش آ٠بد اٌمشآْ ٚاعزؼّبي اؽبد٠ش اٌشعٛي صٍ

اعزغالال ٌٍجغطبء ِٓ إٌبط  ثّب ٠ٕبعت وً فص١ً ؽزٝ ٚصً اٌخالف اٌٝ االلززبي ٚأزٙٝ اٌصشاع ثّمزً ػٍٝ ٚاثٕبئٗ فٝ ٚاؽذح 

١ِخ العِٓ أعٛأ صٛس اٌصشاع ػٍٝ اٌؾىُ ، ٚاعززت اٌؾىُ ٌّؼب٠ٚخ ٚسغُ اْ ِؼب٠ٚخ وبْ ِٓ اٌخٍفبء اٌز٠ٓ اعغٛا و١بْ اٌذٌٚخ اال

ٝ زٓ ٚؽٚاٌٝ اٚاعػ اع١ب ، اال اْ اٌّغ١ٍّٚاْ اٌذٌٚخ اال٠ِٛخ وبٔذ لذ رٛعؼذ ٚاِزذ ٔفٛص٘ب اٌٝ ؽّبي افش٠م١ب ٚاٌٝ ؽشق اٚسٚثب 

ٚوبْ االؽك ط اثٕزٗ فبغّخ ٚ٘زٖ اٌٍؾظخ ال ٠ٕىشْٚ رؼبغفُٙ ِغ ػٍٝ ألٔٗ ِٚٓ ٚعٙخ إٌظش االعال١ِخ ٘ٛ اثٓ ػُ اٌشعٛي ٚص

 ثبٌخالفخ .

ؽ١بء ظب٘شح االعالَ اٌغ١بعٝ فٝ اٌؼبٌُ االعالِٝ اٌىض١ش ِٓ اٌغّبػبد ٚإٌظُ  ٚ٘ٝ رشرذٜ ػجبءح االعالَ  ؽىال ٔزظ ػٓ اٚلذ 

ٚرُخفٝ ؽٛلب ٚرطٍؼب اٌٝ اٌؾىُ ِعّٛٔب ، ٚلذ وبٔذ ػجبءح االعالَ ٘ٝ إٌّمز ٌىً االٔظّخ اٌؾبوّخ سغُ فغبد٘ب ٚثطؾٙب ثبٌؾؼٛة 

، ٚاالغشة ِٓ رٌه أْ االعزؼّبس االعٕجٝ ٌٍذٚي االعال١ِخ وبْ ٠غذ فٝ   ٝ ػجبءح االعالَؽ١ش اْ ٘زٖ االٔظّخ وبٔذ رغذ فشصزٙب ف

 ػجبءح االعالَ ِذخال ١ٌغزشظٝ اٌؾؼٛة االعال١ِخ ِٚب فؼٍٗ ٔبث١ٍْٛ ػٕذ اؽزالي ِصش ِٓ رمشة اٌٝ االص٘ش ٚاٌٝ االعالَ ١ٌظ

ٚ٘ٝ ٚاؽذح ِٓ فصٛي اعٍّخ  اػٍٓ اعالِٗ !ٚٝ ِصش لذ أعٍُ وذ ػٍٝ اْ ١ِٕٛ ٔبئت ٔبث١ٍْٛ ػٍثجؼ١ذ ، ثً أْ اٌزبس٠خ اٌّصشٜ ٠ئ

اٌؾىُ فٝ اٌؼصش اٌؾذ٠ش ، ٚوزٌه ِب ٔشاٖ ِٓ ؽىب٠بد ٚسٚا٠بد ػٓ اعالَ سائذ اٌفعبء االِش٠ىىٛػٓ ػٍّبء اٌطج١ؼخ ٚغ١شٖ ِٓ 

ٌه ِب سا٠ٕبٖ ٚعّؼٕبٖ ِٓ ربس٠خ اٌشٚا٠بد اٌزٝ لذ رىْٛ صؾ١ؾخ ٚلذ رىْٛ ِخزٍمخ ٌٚىٕٙب فٝ إٌٙب٠خ رغزؼًّ اعٍّخ اٌغ١بعخ، ٚوز

ثٓ الدْ ٚغضٚارٗ ٚخصٛصب غضٚح ٠ٛ١ٔٛسن ِٚٓ غضٚاد صذاَ ؽغ١ٓ ٚؽطؾبد اٌمزافٝ ٚال ٕٔغٝ غجؼب خطت ػجذ إٌبصش فٝ 

االص٘ش ٌٚغئٖ اٌٝ االعالَ فٝ دفبػٗ اصٕبء اٌؼذٚاْ اٌضالصٝ ٚاخ١شا ظٙٛس اٌشإعبء اٌغذد فٝ اٌشث١غ اٌؼشثٝ ثصٛسح سعً اٌذ٠ٓ 

 ثبؽىبَ اٌذ٠ٓ ، ٚوً رٌه أزظ رغ١١غب ٌٍّٕبثش  ٚصعب ثبعُ اٌذ٠ٓ فٝ اٌغ١بعخ ٚ٘ٛ ِب ٔشاٖ خٍطب ٌٍؾمبئك ٚلٍجب ٌالِٛس .ٚاٌفم١خ 

ٚاٌز١بس  اٌؾ١ؼٝ ٚ ؾش٠ٓ ؽٙذد ١ِالد  ثؼط االؽضاة اٌذ١ٕ٠خ ِٕٚٙب ؽضة هللااٌؼؾش٠ٓ ٚثذا٠خ اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌؼْ اٚاخش اٌمشْ ا 

ِٛعخ  ؼشثٝ لذ صبؽجٙببْ ظب٘شح اٌشث١غ اٌٚل١بعب ػٍٝ رٌه فاالعالِٝ اٌؾبوُ فٝ اٌغٛداْ ٚاالؽضاة اٌذ١ٕ٠خ فٝ رٛٔظ ٚرشو١ب ، 

غ اٌؼشثٝ ، ٚلذ ؽٙذد ِصش) ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ١اٌذ١ٕ٠خ ِغزغٍخ ٔجشح اٌؾش٠بد اٌغ١بع١خ اٌّٛاوجخ ٌٍشث ِٓ رؤع١ظ ٚرى٠ٛٓ االؽضاة

ذاٌخ ِّضٍخ ٌغّبػخ االخٛاْ ٚؽضة إٌٛس ِّضال ؼ١ٕ٠خ ِضً اٌؾش٠خ ٚاٌص١ٓ ؽضثب د١ٕ٠ب ٚاغٍجُٙ اؽضاة داٌضالػٍٝ ( ١ِالد ِب ٠فٛق 

 ػ١ٍّخ " اعٍّخ االؽضاة " ٚ٘ٛ رؾ٠ًٛ وً ؽضة اٌٝ ؽضة اعالِٝ اٜ ػ١ٍٙبٌىض١ش فٝ ظب٘شح ِزضا٠ذح اغٍك ٌٍغٍف١١ٓ ٚغ١شُ٘ ا

بٌشأٜ االخش ٚاٌّؼبسظخ ٌٚىٓ ٌؼًّ اٌغ١بعٝ ثغطبء د٠ٕٝ ، ٚ٘ٛ ٠ؼزجش خشلب ٌىً اصٛي اٌٍؼجخ اٌغ١بع١خ ، فبٌغ١بعخ رؼزشف ثا

عخ ثخٍف١خ لذع١خ اؽىبَ اٌذ٠ٓ ِّب ٠فشض خ فبالعال١ِْٛ ٠ذخٍْٛ اٌغ١بٗ اال ؽىُ هللا ٕٚ٘ب رىْٛ اٌّؼعٍفٝ اؽىبِ ًاٌذ٠ٓ ال ٠مج

إلغٓ ِب رؼ١ؾٗ ِصش االْ ِٓ أؽذاس ٌٙٛ ٔزبط االعالَ اٌغ١بعٝ ٚ٘ب ٘ٝ عف١ٕخ ِصش فٝ إٌٙب٠خ  ؽصبٔخ ٌُٙ ٚرمذ٠غب الؽىبُِٙ .

 رٛؽه ػجٍٝ اٌغشق ٚال أًِ اال فٝ فصً اٌذ٠ٓ ػٓ اٌغ١بعخ ......

 / ابن البمد    بقمم                                                                                     



   هـ0442 شعبان          (السادسة عشرةالسنة)  017 دلعدا                  م 3102  يويول

  

6 

 

 مٌدان التحرٌر قلب العاصمة المصرٌة (5)  مصُر التى ال يعرُفيا المصريون:

م( الذي ٌعد أول من 2681-2630عاماً، كانت بداٌته فً عهد الخدٌو إسماعٌل ) 223مٌدان التحرٌر قلب العاصمة المصرٌة ٌبلغ عمره 
عَمر منطقة وسط البلد اآلن. أراد الخدٌو أن ٌجعل القاهرة النسخة المصرٌة للعاصمة الفرنسٌة بارٌس التً قضً بها فترة من شبابه و 

فما هو تارٌخ هذا ن جمال و روعة. لذلك كان أول اسم حمله هذا المٌدان هو مٌدان االسماعٌلٌة أو مٌدان الخدٌو اسماعٌل.بهرته بما فٌها م
    التارٌخٌة التً مرت بمصر طوال قرن من الزمان؟ ان العرٌق الذي شهد أكبر األحداثالمٌد

   

 المتحف المصرى فى اوائل القرن الماضى        2591 بعد ثورة  مجمع التحرير                           ميدان التحرير فى السبعينات    

و ”. قطعة من أوروبا” كانت البداٌة فً عهد الخدٌو اسماعٌل الذي استقدم المعماري الفرنسً هاوس مان لٌضع تخطٌطا عمرانٌا حدٌثاً للقاهرة ٌجعلها
و باب الحدٌد  ثم أختط ما بٌن الظاهرمن أهم المناطق التً خضعت للتخطٌط العمرانً منطقة األزبكٌة الواقعة من بركة األزبكٌة و حتً شاطا النٌل.

ناحٌة القلعة الشارع المدعو اآلن شارع الفجالة و اختط ما بٌن باب الحدٌد و األزبكٌة الشارع الذي أطلق علٌه اسم كلوت بك. ثم اختط جنوب األزبكٌة 
األخٌر مٌدان فسٌح فً مواجهة  كما أختط أحٌاء التوفٌقٌة و عابدٌن و االسماعٌلٌة، و فًالشارع الضخم الذي أطلق علٌه اسم جده شارع محمد علً.

ٌقول علً باشا مبارك، المعماري العظٌم الذي أشرف علً تنفٌذ مشروع تحدٌث كوبري اإلنجلٌز )كوبري قصر النٌل( و اسماه مٌدان االسماعٌلٌة.
ملٌة و أتربه و برك مٌاه أسنه و مستنقعات كان بهذه المنطقة كثبان ر” القاهرة فً كتابه الخطط التوفٌقٌة عن تعمٌر منطقة مٌدان التحرٌر و ما حوله 

و جعل و أراضً و سباخ. فلما جاء الخدٌو إسماعٌل أمر بإزالة هذه الكثبان و ردم البرك و تمهٌد جمٌع األراضً و تخطٌطها إلً شوارع و مٌادٌن 
ع فٌها. و جعل وسط الشارع للعربات و الحٌوانات منازلها منفردة عن بعضها و ُدكت أرض شوارعها بالدقشوم و أُنشبت األرصفة علً جانبً كل شار

، و و مرت فً جمٌعها مواسٌر الماء لرش أرضها و سقً بساتٌنها و تزوٌد مساكنها بمٌاه الشرب، و نصبت فٌها فانٌس الغتز إلضاءتها و تنوٌرها
أخطاط القاهرة و أعمارها و سكنها األمراء و  عهد إلً إحدي الشركات اإلنجلٌزٌة عمل مشروع صرف المجاري فؤصبح خط اإلسماعٌلٌة من أبهج

   ”.األعٌان..

ً م ف2131لنبدأ بؤهم معالم مٌدان اإلسماعٌلٌة و هو المتحف المصري الذي ٌقع فً الجهة الشمالٌة للمٌدان. بنً المتحف سنة : المتحف المصري

م(. و ٌرجع الفضل إلً مٌرٌت باشا فً تجمٌع التحف المصرٌة الفرعونٌة القدٌمة و تخزٌنها فً متحف  2121 -2611عهد الخدٌو عباس حلمً ) 
واة هً نبوالق، ثم نقلها إلً المتحف المصري الذي أنشا خصٌصاً لحفظ اآلثار المصرٌة التً كانت متناثرة فً كل مكان. و تعد مجموعة مٌرٌت باشا 

م ، و حضر االفتتاح عدد كبٌر من 2131نوفمبر عام  22اآلثار القدٌمة التً قام علٌها المتحف المصري. افتتح الخدٌو عباس حلمً المتحف فً 
مصرٌة و حماٌتها و الحقٌقة أن مٌرٌت باشا، علً الرغم أنه فرنسً، إال أنه هو أول من أهتم بحفظ اآلثار الاألمراء و الوزراء و قناصل الدول األجنبٌة.

و فشل فً من السرقة، و بذل مجهودات كبٌرة القناع حكام مصر بعدم إهداء آثار مصر القٌمة لقناصل و وكالء الدول األجنبٌة، فنجح فً بعض األوقات 
بهذا العمل علً أكمل وجه، حتً  و لقد عهد إلٌه سعٌد باشا و من بعده اسماعٌل تولً حفظ و تسجٌل اآلثار ) العادٌات( المصرٌة القدٌمة. فقامأخري.

و أصبحت دار العادٌات )اآلثار( المصرٌة مكتظة باآلثار       م. 2630نجح فً حفظ مجموعة نفٌسة من اآلثار فً متحف بوالق الذي أُنشا عام 
ورة أوجٌنً طلبت من الجمٌلة التً سافرت فً معارض خارج مصر، منها معرض بارٌس. فاُعجب بها األوروبٌون أٌما إعجاب حتً أن اإلمبراط

، و بذلك أنقذ اسماعٌل باشا أن ٌترك اآلثار فً بارٌس، و كاد أسماعٌل أن ٌوافقها لوال أن تدخل مٌرٌت باشا و ألح علً اسماعٌل باشا بعدم قبول طلبها
ان عبد المنعم رٌاض بشارع مٌرٌت لذلك كان حق لمٌرٌت باشا علً مصر أن ٌسمً الشارع المقابل للمتحف و المإدي إلً مٌدآثار مصر من الضٌاع.

 باشا تخلٌداً لجهوده الدإوبة فً الحفاظ علً آثار مصر من الضٌاع.

                     

 مد.كريم ابوالعزائ        اعداد 
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http://www.google.com.qa/imgres?q=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1&start=100&safe=strict&sa=X&biw=1202&bih=653&tbm=isch&tbnid=dWW7YI-D4NmgXM:&imgrefurl=http://amrkhaled.net/newsite/news.php?section=RWd5cHQ=&id=MTgyNg==&docid=--lb-vdFQMoWnM&imgurl=http://amrkhaled.net/newsite/latestnews/images/source_1826_hona.jpg&w=600&h=338&ei=IQnRUd3UF4nirAfg8ICoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:6,s:100,i:22&iact=rc&page=7&tbnh=168&tbnw=299&ndsp=19&tx=182&ty=60
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  ثمٍُ ن / خبٌذ اٌفؾبَ              اٌذ٠ٌّٛٛخ١خ                  :مع الحكواتى
 

فشق وج١ش ث١ٓ اٌذ٠ّٛلشاغ١خ ٚث١ٓ ٔجبد اٌٍّٛخ١خ ، األٌٚٝ ٔظبَ ع١بعٟ ِٕبعت ٌٍؼصش اٌؾذ٠ش ٠عّٓ رذاٚي اٌغٍطخ  

س ٚاٌمبْٔٛ ؽزٝ ٚاْ وبْ اٌشئ١ظ، اٌضب١ٔخ وٕب٠خ ػٓ اٌٍخجطخ ٚػذَ اٌفُٙ. ٌزا فىً ِٓ ِٚؾبعجخ وً ِٓ ٠خشط ػٓ اٌذعزٛ

٠مٛي ٌه أْ اٌشئ١ظ إٌّزخت ِٓ ؽمٗ أْ ٠فؼً ِب ٠ؾبء ؽزٝ ٚاْ وبْ ِب ٠فؼٍٗ ٠ؼصف ثبٌذعزٛس ٚاٌمبْٔٛ )خبصخ ِجذأ 

خ ٠ٕٚمط وً رؼٙذارٗ ٌّٓ وبٔٛا أؽذ اٌؼذي فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ ث١ٓ وً اٌطٛائف( ٠ٚؼصف ثبٌؾٛسٜ ٚاٌؾش٠خ ٚاٌذ٠ّٛلشاغ١

أعجبة ٔغبؽٗ فٝ اٌٛصٛي ٌٍىشعٟ ، ٚأْ ػ١ٍه اإلٔزظبس ؽزٝ ٠مَٛ ثبعزىّبي ٘ذَ اٌذٌٚخ صالصخ عٕٛاد أخشٜ .. فمً ٌٗ ٘زٖ 

ٍِٛخ١خ ١ٌٚغذ د٠ّٛلشاغ١خ. ٕ٘بن ِضً ٠شٚق ٌٟ روشٖ ٠ؼجش ػٓ رٍه اٌؾبٌخ اٌؾبرح فٟ ربس٠خ اٌذ٠ّمشاغ١بد فٟ اٌؼبٌُ ، رٌه 

أؽذُ٘ ؽصً ؽذ٠ضب ػٍٝ سخصخ ٌم١بدح اٌغ١بساد صُ اؽزشٜ ع١بسح عذ٠ذح ِٚبٌجش أْ داس ٠ذ٘ظ إٌبط ٠ٚصذُِٙ فبرا  ثؤْ

عبء ِٓ ٠ٕزمذٖ أٚ ٠ٛلفٗ ػٕذ ؽذٖ فبرا ثٗ ٠غعت ٠ٚٙذد  ٠ٚؾٙش فٟ ٚعٗ وً ِٓ ٠مزشة ِٕٗ سخصخ اٌم١بدح اٌزٝ ؽصً 

 ٚأْ رعشة ثؼشض اٌؾبئػ وً لٛا١ٔٓ اٌّشٚس !! ػ١ٍٙب !!! ؽصٌٛه ػٍٝ سخصخ ل١بدح ال ٠ؼٕٝ أْ رذ٘ظ إٌبط 

ٕ٘ب ٚعت عؾت اٌشخصخ ِٕه ٚال ٠ّىٓ ٌؼبلً أْ ٠ٕزظش ِٛػذ رغذ٠ذ سخصزه ألٔه فٟ خالي رٍه اٌفزشح عزذ٘ظ اٌّض٠ذ 

 ٚاٌّض٠ذ ِٓ اٌجؾش .... أظٓ ٚاظؾخ. 

 

ٓ رٍه ا١ٔٛ١ٌٍّخ اٌزٝ رُ اٌؾؾذ ١ٔغٟ ثمٝ ١ٔٛ١ٌٍّخ "ٔجزح ِٓ اٌؼٕف" ٚ٘زا اٌّصطٍؼ اٌذل١ك ٘ٛ ِب ٚصف ثٗ أؽذ اٌّذ١ٔٚ 

ٌٙب فٟ ١ِذاْ ٚاؽذ ِٓ ِخزٍف أٔؾبء اٌغّٙٛس٠خ ثّئبد ثً سثّب آالف اٌؾبفالد ؽزٝ رظٙش ثبٌؾىً اٌالئك.  ٌُ رخٍٛ 

١ٔٛ١ٍِخ "ٔجز اٌؼٕف"  ِٓ اعزخذاَ اٌؼٕف ظذ ِصٛسٞ لٕبرٝ عٟ ثٟ عٟ ٚ أْٚ رٟ فٟ ، ٌُٚ رخٍٛ ِٓ رٙذ٠ذ ِزظب٘شٞ 

اإلػالْ ػٓ رغ١ٙض اٌغ١ٛف ِٓ أعً رٌه ، ٌُٚ رخٍٛ ِٓ رؼ١ٍك ِؾبٔك افزشاظ١خ إلػال١١ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ثبٌغؾك ثً ٚ 05

ثبسص٠ٓ اعزعبفٛا لجً صٛسح ٠ٕب٠ش ٘ئالء اإلعال١١ِٓ ٚدػّٛا ؽمُٙ فٟ اٌؾ١بح ، ٌُٚ رخٍٛ ١ٔٛ١ٍِخ "ٔجزح ِٓ اٌؼٕف" وّب 

.... لبي ٌٟ أؽذ األصذلبء: ١ٔٛ١ٍِخ ٠غت أْ رغّٝ ِٓ اعزعبفخ اس٘بث١١ٓ ِزمبػذ٠ٓ ٚلزٍخ ٚصساء ٚع١بػ ِٚغٕذ٠ٓ 

اإلعال١١ِٓ اِجبسػ وبٔذ ِؾزشِخ ِف١ٙبػ ػٕف ... لٍزٍٗ غجؼب ٚو١ف ٠ىْٛ ف١ٙب ػٕف ٚاٌّؼبسظخ ٌُ رٙبعُّٙ ٌُٚ رؼزذٞ 

١ٔٛ٠ٛ ٘ٛ أٔٗ فٟ ا١ٌَٛ األٚي وبٔذ ٕ٘بن ١ٔٛ٠05ٛ ٚ ث١ٓ  51ػ١ٍُٙ ... اٌّؼبسظخ ٟ٘ اٌٍٝ ِؾزشِخ. اٌفشق اٌزٞ أساٖ ث١ٓ 

ٚاؽذح فٟ ١ِذاْ ٚاؽذ رذػٟ أٔٙب اٌطبئفخ إٌم١خ اٌٛؽ١ذح ٚأٔٙب خ١ش ِٓ ٠طجك ؽشع هللا )ثبٌشغُ ِٓ رفؾٟ اٌغًٙ غبئفخ 

ف١ُٙ ِمبسٔخ ثبٌطٛائف األخشٜ( ؽزٝ ٚاْ وبْ رٌه اٌؾشع )ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ اٌع١مخ( ِٓ خالي اٌزٙذ٠ذ ثمزً اٌّؼبسظ١ٓ 

ا١ٌَٛ إٌّزظش اٌضبٟٔ أْ وً اٌطٛائف عزٕضي فٟ وً ا١ٌّبد٠ٓ ُٚ٘ أوضش ٚلذ فؼً ثؼعُٙ رٌه ثبٌفؼً ِٓ لجً ، ث١ّٕب أرٛلغ فٟ 

ٚعط١خ ٚأوضش ا٠ّبٔب ٚرفّٙب ٌٍشعبالد اٌغّب٠ٚخ ٚاٌغشض األعبعٟ ِٕٙب، وزٌه فُٙ أوضش رّغىب ثّجذأ اٌؾٛسٜ ٚثّجذأ 

 ؽش٠خ اإلخز١بس ٚثّجذأ اٌؼذي فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ، رٌه اٌؼذي اٌزٞ ٘ٛ أعبط اٌٍّه اٌشؽ١ذ .. 

٘زا د١ًٌ آخش ٚاظؼ ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ اٌزٛؽذ فٟ اٌفىش ٚث١ٓ اٌزؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش، ٘زا ِب دػٝ أؽذ األص٘ش١٠ٓ ٌٍزذ٠ٚٓ ٚ

ٚػشض عضء ِخزصش ِٓ وزبة ٠ٛظؼ أعجبة لٍخ اإلٔزبط اٌؼٍّٟ ػٕذ اٌخٛاسط خبصخ فٟ اٌزفغ١ش ٠ٚؼ١ذ رٌه اٌٝ ثذاٚح 

خٛفُٙ اٌٛاظؼ ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌزغ١١ش ؽزٝ ٚاْ وبْ اٌٝ األفعً. اْ أغٍت ٘ئالء ٚاؽزغبٌُٙ اٌذائُ ثبٌؾشٚة ٚاٌصشاػبد ٚ

١ٔٛ٠ٛ )اٌزٞ ٠غجت سػجب ٘بئال ٌإلعال١١ِٓ ٚأٚدٜ ثجؼعُٙ اٌٝ اصذاس ث١بٔبد ١٘غز١ش٠خ( .. ثبٌجٍذٞ وذٖ اْ  05أفعً ِبفٟ 

غ١ش ، ٚفٟ وً ثؼذٖ ِصش ؽ١جبْ ٌٙب صبؽت ٚؽزجبْ ٌٙب خش٠طخ ٚاظؾخ : اِب أْ ٔىًّ ٔفظ اٌّغبس اٌّخضٞ أٚ أْ ٔ

 األؽٛاي ع١شربػ اٌغ١ّغ ..  

 

ٌٓ ٠خشط اٌّصش٠ْٛ فمػ فٝ ١ِبد٠ٓ ِصش ثً ع١ؾزغْٛ أ٠عب أِبَ ِجٕٝ األُِ اٌّزؾذح فٟ ٠ٛ١ٔٛسن ٚأِبَ داس األٚثشا فٟ 

 ثبس٠ظ ٚأِبَ ِجٕٝ ؽمٛق اإلٔغبْ فٟ ع١ٕ١ف ٚأِبَ ِىزجخ ف١ىزٛس٠ب فٟ ١ٍِجٛسْ ... اٌخ ، ٚوً ٘زٖ اٌفؼب١ٌبد ٌٙب دالالد

ٚاظؾخ ٚل٠ٛخ ػٍٝ أْ وً ِب رؼ١ٕٗ أٚ وً ِبرٙذف ا١ٌٗ رٍه إٌّظّبد ٚاٌّئعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٝ ٚلؼذ وً دٚي اٌؼبٌُ ػٍٝ 

ث١بٔبرٙب ٚأْ اٌشِض اٌضمبفٟ ٚاٌؾعبسٞ ٚساء رٍه اٌّجبٟٔ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌؼز١مخ ؽٛي اٌؼبٌُ لذ رُ أزٙبوٗ فٟ ِصش 

 ِٚغؼ اٌجالغ ثٗ.  

 

زّبسح رّشد )ٌغؾت اٌضمخ ِٓ اٌشئ١ظ ِشعٟ( ثّمش ؽضة اٌغجٙخ اٌذ٠ّمشاغ١خ ثبإلعىٕذس٠خ خالي ص٠بسرٟ أٔب ٚلؼذ ػٍٝ اع

 األخ١شح ٌّصش ٚأدػُ اٌّطبٌجخ ثزغ١١ش أعبط اٌىبسصخ اٌزٝ ٔؾٓ ف١ٙب ا٢ْ :

اٌضٛسح ٚػٍٝ فىشح ٘زٖ اؽذٜ ٚػٛد ِشعٟ اٌزٝ لطؼٙب ػٍٝ ٔفغٗ ٚأخٍفٙب ، ٚػ١ٍٗ فبِب أْ ٠زُ رصؾ١ؼ ِغبس  اٌذعزٛس 

 اال ف١ٍزٕؾٝ ِشعٟ وّب رٕؾٝ ِجبسنٚ
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                                    :       ركن الرٌاضة

 

ة البرازٌل "تسحق" إسبانٌا بثالثٌ
 وتتوج بطالً "للقارات"

 جانب من المباراة

المنتخب البرازيمى بطاًل لكأس العالم لمقارات، توج 
لممرة الرابعة فى تاريخو، والثالثة عمى التوالى، بعد 
فوزه عمى المنتخب اإلسبانى بثالثة أىداف نظيفة، 
فى المباراة النيائية التى جمعتيما فجر اليوم، 

ة "ريو دى جانيرو" االثنين، بممعب "ماراكانا"، بمدين
فريد بالتسجيل لممنتخب البرازيمى بادر  البرازيمية.

فى الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف نيمار دا سيمفا 
تقدم منتخب بالده بإحرازه اليدف الثانى فى الدقيقة 

، بينما تمكن فريد من إحراز اليدف الثالث 40
من  47فى الدقيقة لمنتخب السيمساو والثانى لو، 

المنتخب  وأىدر سيرجيو راموس، مدافع المباراة.عمر 
اإلسبانى، فرصة عودة الماتادور ألجواء المقاء، 

، بعدما 44بعدما أضاع ركمة جزاء فى الدقيقة 
تعرض خيسوس نافاس لمعرقمة داخل منطقة الجزاء 
من جانب مارسيمو مدافع البرازيل، كما تحصل 

 .68جيرارد بيكيو عمى البطاقة الحمراء فى الدقيقة 

 

 كيمو  /إشراف كابتن  

 لِك يا سيدتى: 
ى أسيل الطرق لفيم زوجكتعرفي إل      

 

في بعض االحيان أنيا ال تفيم الرجل  يتبادر إلى ذىن المرأة   
وتصاب بالقمق حيال ىذا األمر، ففي بعض األوقات يحاول زوجيا 
أن يشرح ليا أمرًا ما ويتمنى لو أنيا تفيم قبل أن يتكمم إال أن ذلك 

إليك ىنا بعض غير وارد، فتفكير المرأة مغاير عادًة لتفكير الرجل. 
 :النصائح لتفيمي طريقة تفكير وتفيم الرجال

نيم يعشقون المرأة التي ال تخاف  • الرجال ال يخافون من شيء وا 
مثميم والتي تعرف كيف تواجو أي مشكمة وتعرف كيف تتوصل إلى 

 .حمول منطقية ومناسبة

يكره الرجل أن تتدخل المرأة في أموره الخاصة كما يفضل أن ال  •
ما بو ليخبرىا ىو فقط من دون أن تسأل، لذا ال تنزعجي منو تسألو 

 .إن لم يرد أن يخبرك أي شيء وال تسأليو لتتجنبي المشكالت

 .ضعي نفسك مكانو لتستطيعي الى حد ما التفكير مثمو •

اىتمامات الرجل تختمف عن اىتمامات المرأة، فيي تحب مثاًل  •
الرجل يفضل كل  اليوايات السيمة والرياضات العادية بينما

الرياضات التي تتطمب الميارات والمغامرات وعمى المرأة أن تحاول 
 فيمو لتستطيع التفكير مثمو ومجاراتو في بعض األمور

يل  ن نت ال  إعداد/ب
  yahoo)) منقول من موقع                
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             إعداد: بن فيمان        الُمر من رُ أم         ُر كن األدب :

 ُتنادى لمن حياةَ  وال يأنُ  والشعبُ  اآلخر فى يطعن كلٌ ،  قسمين الى انقسمت وقد يونيو  03اليوم فى  مصر حالُ 
 ِْ ِْ  َشؼٌة  يؼيُش  ِشاسًج   تهىا  ِصُش"  تاذد  فً  ِحًّ اٌِغشتا

 
شَّاْ أيها  اٌشؼُة  فإخرش  فإسذضً اٌشؼُة ػيشَح اٌ ُِ  ًَ ِْ لِي حضٔا  

 
َْ  ذؼأً  ُِش"اٌحىىِِح" فً اٌجهاٌح  ِسٍىاً واألب  يٍهى و اٌثٕى

 
َْ  تٍحّهُ  وغىأً ًٍ  يرشالصى  أِا  اٌثٕاُخ   وأِهُ  فً  ِحف

 
 ِْ ًُ فً ٍِهً اٌحياِج تضاػٌح  تيؼد تسؼِش اٌثخس فً االثّا  واٌى

 
 ِْ ُِ  أخيها   واٌحيىا  ووزا اٌّؼاسضُح تىً  سّىِها  أوٍد   تٍح

 
خ  جشوحاً فً ذحٍذ سافٍش  واٌشؼُة يِٕضُف  و اٌذِاُء  ِؼأًٔىأ  

 
 ِْ  ٔثشخ ُغثاس اٌشِه فيٕا أسىداً  ذثغً إٔرصاس  اٌزاخ  ال  اإلٔسا

 
 ِْ  إيِه أيا  ِصُش واٌجّيُغ  ِؼاوٌي   ٌٍهذَ  فيىً  تخسٍح  و ِها

 
 ِْ ًِ  اٌشصق فً إصػا  واٌشؼُة يشصُح صاِراً فً ػيشِه   يسؼً ٌٕي

 
ًِ  تِّٕيها فً إٌسياِِْصُش اال صاٌِح  واٌراسيُخ ِٕاسًج  صاسخ تفض  

 ِِ  
 ِْ ٌش   أُِش   ِٓ   اٌّشاسِج    جاءٔا   ٔرٍزُر  اٌطؼٕاخِ  فً إدِا ُِ  

 
 ِْ ُِ  و اٌطغيا  يا "ِصُش" هيَّا   فاٌشثاُب تثىسٍج  يثغىْ سفغ   اٌظٍ

 
ا اٌحىىَِح  واٌشئيس وغيشهُ  ِٓ جثهح  اإلٔماِر  و اإلخىاْ َِّ  أ

 
ًَ اٌضياعِ  جّيؼهُ   ٌرؼىَد ِصُش  ػظيَّح اٌُثٕياٍٍْيشحف ىا  لث  

 
 ِْ  وٌيأخِ   ٔفٌش  ِٓ تًٕ اٌؼٍُ تيٕٕا فيهُ ِٓ  اإلخالصِ وااليّا

 
ًِ   جذاسٍج     يرىٌىا    ِْ        ويّا    ٔؼىَد   االِش تى ٌثِشٔا   تأِا  

 
أًيا شؼثٕا   يا أهٍٕا   هياَّ   تٕاِ   حرً ٔحمَك سغثًح  و أِ  

 
 فؼثىُسٔا  راَن   اٌضياُع  إشاسٌج   ذثمً ذاسيخاً تاٌؼثىس اٌثأً

به البشيرلمات ك  
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القوي، واإلعالم الموجه بإتقان،  )باقى خواطر مصرٌة(

إن أطرافا فً النظام القابم وأنصاره ٌتمنون .والقرار التشرٌعً الحاسم

ٌوما عادٌا، حتى  1320أن ٌكون ٌوم الثالثٌن من ٌونٌو/حزٌران 

رٌح ٌصف ما سٌجري فٌه بؤنه 'تظاهرة عادٌة خرج بعضهم بتص

ٌضخمها اإلعالم'، ومهما كان فً هذه العبارة من محاولة لطمؤنة 

 -كما ُوصف-الخابفٌن، فإنه ال ٌبدو أبدا أنه سٌكون تظاهرة عادٌة 

وتنبا عن ذلك مظاهر التجٌٌش الهابلة التً تصاحب الدعاٌة لهذا 

ٌُضَبط من الٌوم، مع ما ٌتسرب من أنباء االجتماع ات السرٌة، وما 

سالح متنوع المستوى فً هذه الجهة أو تلك، وما ٌجري من أعمال 

ما ٌرٌده الدعاة لهذا الٌوم هو أن  .عنف واسع فً بعض المحافظات

ٌكون ٌوما حاسما لصالحهم، وهذه هً إستراتٌجٌتهم الثابتة، ولعلهم 

ربٌس مباشرة، لم ٌتفقوا على شًء إال هذه النقطة، إما بؤن ٌخلعوا ال

وإما بؤن ٌنتزعوا منه موافقة على إجراء انتخابات رباسٌة مبكرة. 

أعنً الربٌس -وفً المقابل لٌس عندنا شاهد على أن الطرف اآلخر 

فكروا فً أن ٌكون الٌوم حاسما لصالحهم هم، مع أن  -وأنصاره

أدوات الحسم للوضع المضطرب فً مصر ٌبدو أكثرها فً ٌد النظام 

إن ضبط وتٌرة العنف عن .لٌس فً ٌد المعارضة وحلفابهاالحاكم، و

طرٌق تؤمٌن المواطنٌن والمنشآت بالجٌش والشرطة معا، والمواجهة 

الحاسمة ألي عنف، وتجهٌز حزمة من القرارات السٌاسٌة 

والتشرٌعٌة الخاصة باإلعالم والقضاء، وتسخٌر النوافذ اإلعالمٌة 

ء على الفتنة والحفاظ على الحكومٌة للدعوة للسلم األهلً والقضا

الشرعٌة هً وسابل خطٌرة لحسم الوضع فً مصر فً اتجاه 

وإن كانت هذه الفقرة كافٌة إلنهاء هذه السطور، فؤرانً .االستقرار

مدفوعا للحدٌث عن )البلطجٌة(، وهم أداة خطٌرة فً المواجهات 

الدموٌة التً جرت وتجري فً كثٌر من أنحاء مصر منذ اإلطاحة 

، فقد اختطف النظام السابق هذه الشرٌحة من الناس بعد بمبارك

الثورة، ووظفهم فً مخططاته الشرٌرة، مع أنه هو الذي صنع 

مؤساتهم، وسامهم العذاب فً محالّ إقامتهم وداخل السجون، 

والدولة .وطاردهم حتى صنع من أزماتهم مآسً تتجاوز أعدادهم

خاصة -ء )المواطنٌن( المصرٌة أحوج ما تكون اآلن إلى استرداد هإال

فً إطار  -أجٌالهم الجدٌدة التً لم تتوغل فً عالم الجرٌمة بعد

مشروع اجتماعً ٌراعً ظروف نشؤتهم، وٌنظر فً طرٌقة 

                          مقال األستاذ نبٌل الفولً  .الستصالحهم وتؤهٌلهم

 إعداد/ عابر سبيل

 

 شعبان من صفنال لٌلةُ  :قرأُت لك 

، ىي ليمة الخامس عشر من الشير ليمة منتصف شعبان
، ليا شعبان 34، وىي الميمة التي تسبق يوم شعباناليجري 

من  أحاديثإذ ورد في فييا عدة  اإلسالميأىمية في المنظور 
بحسب يبين فضميا وأىميتيا. محمد بن عبد اهلل اإلسالمنبي 

ومحمد صالح ، يوسف القرضاويرأي بعض عمماء السنة مثل 
محمد بن عبد ، فإنو لم يثبت عن النبي وعطية صقر، المنجد

تخصيصو ىذه الميمة بعبادة، ولم يثبت عن الصحابة  اهلل
ولم يأت فييا حديث وصل إلى درجة الصحة،  شيء في ىذا.

والدعاء الذي يقرأه بعض الناس في بعض البالد، ويوزعونو 
فيما يرى عمماء آخرون مثل  مطبوًعا، دعاء ال أصل لو.

 وعمي جمعة وحسنين محمد مخموف الكيمحمد عموي الم
ألحاديث الواردة في وغيرىم بأن ا وعبد اهلل صديق الغماري

فضل ىذه الميمة صحيحة، وحتى الضعيف منيا فيعمل بو في 
ويقولون بأنو قد ورد عن ىذا الباب ألنو من فضائل األعمال 

جماعة من السمف اعتناؤىم بيذه الميمة واجتيادىم بالعبادة 
وليمة النصف من : »نبميابن رجب الحفييا كما قال ذلك 

شعبان كان التابعون من أىل الشام كخالد بن معدان ومكحول 
ولقمان بن عامر وغيرىم يعظمونيا ويجتيدون فييا في 

ابن وكما قال « العبادة، وعنيم أخذ الناس فضميا وتعظيميا
وأما ليمة النصف فقد روي في فضميا أحاديث وآثار : »تيمية

من السمف أنيم كانوا يصمون فييا، فصالة  ونقل عن طائفة
الرجل فييا وحده قد تقدمو فيو سمف ولو فيو حجة فال ينكر 

لذا فإنيم يعتنون بيذه الميمة أشد االعنتاء، حتى « مثل ىذا
 ناصحًا  الغماريعبد اهلل صديق قال 

 فأشرف ىذا الشير ليمة نصفو  فقم ليمة النصف الشريف مصمياً 
 فكم من فتى قد بات في النصف آمناً 

 
 وقد نسخت فيو صحيفة حتفو

 وحاذر ىجوم الموت فيو بصرفو  فبادر بفعل الخير قبل انقضاءه
 لتظفر عند الكرب منو بمطفو  وصم يومو هلل وأحسن رجاءه

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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داود البصرى() بقمم/         يوليو؟ 20جيش مصر .. وذكريات      قضية لممناقشة :  

       
 المشير طنطاوى   ارئيس السادات      الرئيس مبارك       الرئيس عبدالناصر     الرئيس محمد نجيب   

 

٠ٕب٠ش ٘ٛ ِذ١ٔخ ِٕصت اٌشئبعخ  55ذ صٛسح الؽه أْ ِٓ أُ٘ اٌّزغ١شاد اٌٙبئٍخ فٟ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌّصش٠خ ثؼ

وبْ ؽىشا ػٍٝ  1550ٚاٌزٞ ِٕز اػالْ اٌغّٙٛس٠خ ٚاٌغبء إٌظبَ اٌٍّىٟ ٚؽىُ األعشح اٌؼ٠ٍٛخ اٌزٟ أعغذ ٌّصش اٌؾذ٠ضخ ػبَ 

سفبلٗ أٚ ع١ً أوزٛثش، ٚثذءا ِٓ اٌشئ١ظ األٚي اٌزٞ أغفٍٗ اٌزبس٠خ ٚأًّ٘  ١ٌٛ٠1555ٛ  50اٌؼغىش١٠ٓ عٛاء ِٓ سعبي أمالة 

روشٖ اٌٍٛاء ِؾّذ ٔغ١ت ِشٚسا ثىً ِٓ اٌشئ١غ١ٓ عّبي ػجذإٌبصش ٚأٔٛس اٌغبداد ٚٚصٛال ٌٍشئ١ظ اٌغبثك ؽغٕٟ ِجبسن، وبْ 

ِٕصجب ع١بد٠ب ال ٠ؼز١ٍٗ اال سعً لبدَ ِٓ ػّك اٌّئعغخ اٌؼغىش٠خ ِّب ٠ؼٕٟ ثطج١ؼخ ؽغُ ٚدٚس اٌغ١ؼ اٌّصشٞ فٟ اٌؾ١بح 

ٍذ فٟ ػٙٛد سئبع١خ ِخزٍفخ ارغّذ ثؤِضعخ ِزغ١شح ٚرؾٛالد ِٕٙغ١خ ػ١ّمخ أٚصٍذ ِصش اٌغ١بع١خ ٚاٌؼبِخ فٟ ِصش اٌزٟ رٕم

ٌألعف ٌؾبٌخ ِٓ اٌغّٛد ٚاٌزشدٞ اٌّئعف ٟٚ٘ اٌجٍذ اٌزٞ لبد ثٛاو١ش ػصش إٌٙعخ اٌؼشث١خ فٟ ِطٍغ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، صُ لبد 

، صُ ػبدد ٌٍؾ١بح ثؼذ ١ٔٛ٠1541ٛ  5ثؼذ ٘ض٠ّخ  اٌزؾٛالد اٌضٛس٠خ فٟ خّغ١ٕ١بد ٚعز١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبظٟ، صُ رغّذد ثبٌىبًِ

اٌزٟ أفشصد ٚالؼب ِصش٠ب عذ٠ذا ػجش ػٓ ٔفغٗ ثغ١بعخ االٔفزبػ ٚاػبدح ثؼط اٌّظب٘ش اٌذ٠ّمشاغ١خ  1510أوزٛثش  4ؽشة 

َ ٚر١ّض ثزصبػذ اٌزطشف اٌذ٠ٕٟ اٌزٞ أدٜ فٟ إٌٙب٠خ الغز١بي أٚي سئ١ظ ِصشٞ فٟ اٌزبس٠خ ٚ٘ٛ اٌشاؽً أٔٛس اٌغبداد ػب

ؽزٝ عبء ٔبئجٗ ؽغٕٟ ِجبسن ١ٌؾىُ ِصش صالص١ٓ ػبِب وبِالد فٟ ِشؽٍخ ارغّذ ثبٌفٛظ٠ٛخ فٟ اٌّزغ١شاد ٚثزصبػذ  1591

ّٔٛ اٌؾشوبد اٌزغ١١ش٠خ اٌؾبثخ ِغ صجبد ٚصؼٛد دائُ ٌٍز١بساد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌزٟ ظٍذ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٟ٘ اٌؼٕصش اٌؾبعُ 

٠خ١خ ال ٠شلٝ ا١ٌٙب اٌؾه رزّضً فٟ ٚعٛد صؤس ربس٠خٟ لذ٠ُ ث١ٓ اٌّئعغخ اٌؼغىش٠خ ٚعّبػخ فٟ رشو١جزٙب اٌؼبِخ، ٚصّخ ؽمبئك ربس

اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ! ٚ٘ٛ صؤس ٌُ رّؾٗ األ٠بَ! ٌُٚ رضي روش٠برٗ غش٠خ غعخ، فشغُ دٚس ػٕبصش عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ 

ًِ اٌّجبؽش ِغ لّخ ل١بدح رٍه اٌؾشوخ ِّضٍخ فٟ ٚٚصٌُٛٙ ٌٍزؼب ١ٌٛ٠1555ٛ ٚؽشوخ اٌغ١ؼ ػبَ  50رغز٠خ ثؼط ظجبغ أمالة 

اٌشئ١ظ عّبي ػجذإٌبصش ٚؽزٝ اٌغبداد ٚٚعٛد سعبٌُٙ وؼجذ إٌّؼُ ػجذاٌشإٚف ٚؽزٝ وّبي اٌذ٠ٓ ؽغ١ٓ ظّٓ رؾى١ٍخ ِغٍظ 

ٔمالة ٚاٌزٞ ل١بدح اٌضٛسح ظذ اٌٍّه فبسٚق ٚعٍطخ ؽضة اٌٛفذ اٌزبس٠خ١خ اال أْ رٌه ٌُ ٠ّٕغ ؽبٌخ اٌصذاَ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ل١بدح اال

أغبػ أٚال ثبٌشئ١ظ األٚي ِؾّذ ٔغ١ت صُ ٚصً ٌٍمط١ؼخ اٌىبٍِخ ثؼذ ِؾبٌٚخ اغز١بي ػجذإٌبصش اٌؾ١ٙشح فٟ اإلعىٕذس٠خ ػبَ 

ٚثذء اٌصذاَ اٌىج١ش ٚفزؼ اٌغغْٛ اٌؾشث١خ ٚعغْٛ اٌّخبثشاد ٚاٌغغْٛ اٌصؾشا٠ٚخ ٌُٙ ِٚؾبٌٚخ رصف١زُٙ ثبٌىبًِ  1555

ىش٠ُٙ ٚألطبثُٙ اٌغ١ذ لطت ٚاعزّشاس ؽشة اإلٌغبء ٚاٌزصف١خ ؽزٝ عبء اٌشئ١ظ اٌشاؽً أٔٛس ٚاػذاَ أؽذ أثشص ِف 1545ػبَ 

ِٚٓ صُ رطج١ك ع١بعخ )إٌّبثش( ١ٌؼٛد اٌز١بس اإلخٛأٟ  1515ٚاػبدح فزؼ لٕبح اٌغ٠ٛظ ػبَ  1510اٌغبداد ثؼذ ؽشة أوزٛثش 

ّٛػخ ِٓ اٌؾشوبد اٌغٙبد٠خ اٌّزطشفخ اٌزٟ ٌٛاعٙخ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٌٚزٕؾك ػٕٗ ٚرخشط ِٓ رؾذ ػجبءرٗ اٌفعفبظخ ِغ

أعٙضد فٟ إٌٙب٠خ ػٍٝ اٌشئ١ظ اٌغبداد ٚدخٍذ فٟ ِٛاعٙبد ؽبدح ٚؽشعخ ظذ اٌذٌٚخ اٌّصش٠خ غ١ٍخ ؽمجزٟ اٌضّب١ٕ١ٔبد 

ٚاٌزغؼ١ٕ١بد ِٓ اٌمشْ اٌّبظٟ، ٌغّبػخ اإلخٛاْ فٟ ِصش ٍِفبد ٚصؤساد ِٚؼبسن، فٟٙ ٌُ رٕظ ِطٍمب ثؤْ إٌظبَ اٌٍّىٟ وبْ 

ػٍٝ ٠ذ اٌمٍُ اٌغ١بعٟ ٌٚشثّب رٕظ١ُ )اٌؾشط اٌؾذ٠ذٞ( اٌزبثغ  1569غئٚال ػٓ اغز١بي ِئعظ اٌؾشوخ اٌؾ١خ ؽغٓ اٌجٕب ػبَ ِ

ٌٍٍّه اٌغبثك فبسٚق، اال أْ اٌؾشوخ دخٍذ فٟ صشاع وغش ػظُ غ١ٍخ اٌؾمجخ إٌبصش٠خ ِّب أظبف ٌٍّؾٙذ اٌذِٛٞ أثؼبدا دسا١ِخ 

١ظ ِؾّذ ِشعٟ ٚؽضثٗ )اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ( ُ٘ ِٓ ٠مٛد ٚاعٙخ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ اٌّصش٠خ وجشٜ، ا١ٌَٛ اإلخٛاْ ِٚٓ خالي اٌشئ

فٟ فزشح صؼجخ ِٚؼمذح ٚفٟ ظً اس٘بصبد ٚصشاػبد ؽبدح ٚؽشعخ اسرغّذ ػٍٝ ِؼبٌُ اٌٛعٗ اٌّصشٞ اٌغ١ًّ ٚؽٛ٘زٗ، 

د اإلخٛاْ ثبٌزاد ِشؽٍخ اٌزؾفٟ ٌٚؼٍٙب ِٓ ػغبئت اٌمذس أْ ٠غٍظ ػٍٝ وشعٟ ػجذإٌبصش ا١ٌَٛ أؽذ ظؾب٠ب ٔظبِٗ ٚأْ ٠مٛ

١ٌٛ٠ٛ اٌزٟ رؾٌٛذ ٌزوشٜ ربس٠خ١خ ٌٚخضاْ ٘بئً ِٓ اٌزوش٠بد اٌذ٠ِٛخ، ع١ؼ ِصش ا١ٌَٛ ٘ٛ غ١ش ع١ؼ  50ٚاالٔزمبَ ِٓ ؽشوخ 

ٌخٛض ِغبِشح  1555ِصش فٟ ِطٍغ خّغ١ٕ١بد اٌمشْ اٌّبظٟ، وّب أْ اٌش٠بػ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ دفؼذ صغبس اٌعجبغ ػبَ 

ش٠خ ٚلززان غ١ش٘ب ا١ٌَٛ!، ٌٚىٓ فٟ اٌؾشق اٌمذ٠ُ رظً اٌزوش٠بد صذٜ اٌغ١ٕٓ اٌؾبوٟ، ٠ٚظً اٌزبس٠خ ٠شعُ االٔمالثبد اٌؼغى

ثش٠ؾزٗ اٌّش٘فخ رذاػ١بد أٚظبػب ٌُ رشعُ ِؼبٌّٙب إٌٙبئ١خ ثؼذ.. فّب ٘ٛ دٚس اٌغ١ؼ اٌّصشٞ ثؼذ رصبػذ غعت ٚصٛسح 

ػبدح اٌٙذٚء ٚاالعزمشاس ٌّصش؟.. رٍه ٟ٘ اٌّؼعٍخ فٟ ظً اٌؾبسع اٌّصشٞ ظذ ؽىُ اإلخٛاْ؟ ِٚب ٟ٘ اٌجذائً اٌىف١ٍخ ثب

                   ..!إٌذاءاد اٌزٟ رذػٛ ألْ )٠ىْٛ اٌغالػ صبؽٟ(

 ) ِٕمٌٛخ ِٓ عش٠ذح اٌؾشق اٌمطش٠خ (
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 ن عمى صوابيونيو .. أرجو أن تكو 03يا                                     

 أفكار حائرة ، مبعثرة، غير مرتبة،  كما ىو حالنا                                  

 أحد األبطال القوميين بمفيوم تمرد."صباح النصر عمى االحتالل" ىذا ما قالو ساويرس ، 
 .أنا لست تجرد .. أنا مصري 
   لتطيير مصر من مصريين آخرين ةلماذا كل ىذه النشوة والشيو. 
 خطأ اإلخوان في محاربة الفساد باإلستحواذ و لكن ىل نسيتم من أنقذكم من اإلبادة يوم الجمل.أ 
 .ىل خطأ الصديق يبرر أن نرتمي في أحضان من اتفقنا جميعا أنو العدو 
 .أيديكم أصبحت ممطخة بدماء من واجيوا الموت معكم 
  .ظيرت سممية المظاىرات بوضوح في حرق مقرات الحرية و العدالة  
 .من يمتمك الكارت األحمر و الصفارة ؟  الالعبون أم الجماىير؟!، أصل مافيش حكم 
 !ترى من سيرفع الكارت األحمر في وجو رئيس مصر القادم و بعد كام شير؟ 
 .ىانت مصر عمى يد أبنائيا فأصبحت ماتش كورة 
 زور، و المجوء لمشارع ىو األسيل.يجب أن ننسى ديموقراطية الصندوق، فالخاسر دائما ىو األحق و الكاسب دائما م 
 .ىذه المميونات عمى مدى عامين ونصف، ألم تكن قادرة عمى سداد ديون مصر 
  دعونا نجرب حكم البرادعي يمكن نصبح دولة نووية،و بالمرة نجرب حكم األفاضل الراقصين و الراقصات من المثقفين و

ي عمى سبيل الحصر:  فن الباليو و أفالم خالد يوسف و الدغيدي و المثقفات بعد أن فيمنا المعنى األشمل لمثقافة و التي ى
 روايات حائز نوبل. 

 تثبت أنيا دولة تتمتع بمكونات نظام سياسى واجتماعى محترم، أو تقول أن .. فإما  إن مصر فى اختبار سياسى وأخالقى عظيم
 .لجميعلمعالم إنيا مجتمع يمور بصراع بين قبائل متناحرة سينتيى حتما بفناء ا

  الحمد هلل أن جميع مشاكل مصر أصبحت ىي اإلخوان، فاألمر أصبح ىين و اإلخوان مقدور عمييم وسوف تعيش مصر في
 رفاىية بعد جالء اإلخوان.

  الجيش و الشعب إيد واحدة، و الشرطة و الشعب إيد واحدة واهلل ىذا الذي نريده، و لكن البرادعي و حمدين و موسى و أبو
 د و عاشور و الجبالي وغيرىم إيد واحدة ؟!!   مسألة فييا نظر.الفتوح و الزن

  يونيو .. أرجو أن تكون عمى صواب، فنحن ال يعنينا من يحكم و لكن من ُيْحَكم.  03يا 
 .بتقول مصر .. مصر الِعشَّة واَل القصر .. مصر الكرسي واَل األرض وال الممَّو ساعة عصر 
 ناس.يارب بمدي و حبايبي و المجتمع و ال 
  .يارب احفظ مصر               ******** 

 صفحة من غير عنوان

 م. طارق عبد اللطيف يكتبها واحد فهمان
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                المرسى طارق محاسب/ إختٌار               الموت" ناورةم"             المنوعات صفحة

اقه، )وربما جاء ٌوم نجلس فٌه معاً ال لكً نتفاخر ونتباهى، ولكن لكً نتذكر وندرس ونعلم أوالدنا وأحفادنا جٌالً بعد جٌل، قصة الكفاح ومش

 والسالم الربٌس الراحل محمد انور السادات رجل الحرب مرارة الهزٌمة وآالمها، وحالوة النصروآماله(

            
 

ت البسٌطة المعبرة ال اجد انسب منها مدخال للحدٌث عن ملحمة من القرن العشرٌن ، لٌست ملحمة عسكرٌة فحسب بل اٌضا ملحمة تلك الكلما

ٌنبض  انسانٌة بل نستطٌع نعتها بالمعجزة االنسانٌة فى زمن اعتمدت فٌها المعجزات على االلة وقوة ادابها وندرت المعجزات التى تعتمد على ما

من الناحٌة التكتٌكٌة او حتى من الناحٌة االحصابٌة وكلها نواحى تصب  ال ، لست بصدد سرد احداث معركتى االستنزاف و العبورفى صدور الرج

ارة فى الجانب المصرى تماما ، لكن ما شدنى كثٌر فى هاتٌن المعركتٌن هو الجانب االنسانى قدرة االنسان المصرى الال متناهٌة فى امتصاص مر

دى او الجماعى ازهلت العالم بل بهرته ، كتب كثٌرة ومواقف اكثر بكثٌر الهزٌمة وتحوٌلها الى دافع رهٌب لتحقٌق معجزات على المستوى الفر

ر حكٌت من الجانب االسرابٌلى ٌشوبها الغٌظ الممزوج بالرهبة وعدم التصدٌق، بعضها تحس حاكٌها كانه كان فى كابوس ٌردد احداثه من ان الخ

ا عن حاكٌها ومحاوالته المضنٌة لكتمان تلك الرابحة ، على اٌه حال كلما ضاق صدره بكتمانه ، واالخر تشعر برابحة االعجاب تفوح منه رغم

 ساحاول بكل الطرق البحث عن تلك المالحم االنسانٌة الواحدة تلو االخرى فهى مالحم تستحق التسجٌل حتى ولو فى مدونتى البسٌطة تلك التى

                            عمره ابان تلك االحداث وهو االن مازال حى ٌرزق بٌن اٌدٌكم، والٌكم اول تلك البطوالت لطٌار شاب فى نهاٌة العشرٌنات من

العمل عمل اعجازى جعل العدو المسكٌن ٌطلق علٌه الطٌار المجنون   - حسن سالم الرافعى المهنة بطل مصرىالطٌار  االسم  

                                                     مصرى مثلىسخرٌة منه ، ال بل محاولة مضنٌة لكبت االعجاب وتغلٌف الجزء الشارد منه بنبرة سخرٌة ال ٌفهم معناها اال 

ٌقودها طٌار مصرى ان تفوز فى معركة مباشرة على طابرة مٌراج  12ابرة مٌج كٌف لط      2180اكتوبر  11الزمان 

% حتى لو الطٌار ٌقل مستواه عن نصف مستوى 11والفارق لمن ال ٌعرف كبٌر جدا بٌن االثنٌن ٌجعل التفوق لصالح المٌراج بنسبة ال تقل عن 

نسبة للمٌراج مما ٌجعل استمرار المناورة فى صالح الطابرة المٌراج الن هو صغر خزان الوقود بال 12، كما ان من مشاكل المٌج  12قابد المٌج

هنا ٌلجؤ الشاب المصرى الى مناورة وهو ما ٌهمنى فى     . 12مع الوقت سٌنفذ الوقود ناهٌك عن التفوق المطلق للنٌران بالمٌراج عن المٌج

ورة الموت او الطٌران بالسرعة صفر وقد تعلمها الطٌارون المصرٌون تلك القصة التى ترقى الى المعجزة البشرٌة وتسمى تلك المناورة منا

وهو السرب الذى ٌنتمى الً بطلنا ان التدرٌب على تلك  11بسورٌا على ٌد مجموعة من الطٌارٌٌن الباكستانٌٌن، وٌحكى عن قابد السرب 

كان ٌتم فى اللٌال الغٌر مقمرة الحالكة الظالم ٌتم فٌها استخدام المناورة كان ٌتم لعدة مبات من المرات وفى كل االجواء والتوقٌتات لدرجة انه 

احساس الطٌار فقط ، هل تدرون معنى تلك الكلمات احساس الطٌار فقط بطابرته واالجواء من حوله هو ما ٌحكم نجاته من مناورة هو من قام 

بٌن طٌران العدو والطٌران المصرى للقدرات االنسانٌة فى مهمة  بها ولم ٌجبر علٌها ، والغرض من تلك المناورة هو اخضاع الفارق التكنولوجى

هم ٌعتبرها الغرب من المهمات المستحٌلة التى ال طابل من التدرٌب علٌها ، ولمعرفة مدى ثقة هإالء الطٌارٌن فى قدراتهم ومحاولة اثبات ان

لفرق بٌن مناورة الموت كما كان ٌطلق علبها بٌنهم فى مصر جدٌرٌن بحماٌة سماء مصر عكس ما قٌل عنهم اٌام النكسة ساشرح لكم ببساطة ا

المناورتان لهم نفس السلوك وهو االتجاه الى اسفل مع الجاذبٌة مما ٌزٌد من سرعة الطابرة تماما وٌجعلها  split s والمناورة سبلٌت اس العادٌة

قدم حتى ٌستطٌع الطٌار كبح  3233ن القٌام بها اال على ارتفاع على الرادارات المعادٌة تبدو بسرعة صفرٌة ولكن السبلٌت اس العادٌة الٌمك

قدم تعتبر جنون وتهور  2333جماح الطابرة والجاذبٌة والصعود مرة اخرى قبل فوات االون ، واالقدام علٌها من ارتفاع اقل ولٌكن مثال 

عٌنه وهذا ما تدرب علٌه الطٌارون المصرٌون وسمٌت لهذا قدم ٌعتبر الموت ب 0333عسكرى ٌحاسب علٌه الطٌار ، اما القٌام بها على ارتفاع 

ٌن تجبر بؤسم مناورة الموت وتحتاج الى جانب القدرات العادٌة للطٌارٌن فى كل العالم ثقة بالنفس تفوق الحدود الطبٌعٌة واٌمان بقضٌة او ظلم ب

قلوب تنبض بحب ارضها حب مطلق ترفض االستسالم للهزٌمة ، الطٌار على بذل كل ما ٌملك من قدرات انسانٌة الثبات العكس ، بل تحتاج الى 

اما   بل ترفض مجرد تلك الكلمة ، ارواح تحتاج فرصة الثبات ان اصحابها غٌر باقٌة علٌها طالما فى اطالقها من اجسادها حرٌة هذا الوطن

الغرٌب فى  . ها شبه مستحٌلة ان لم تكن مستحٌلة فعالالهدف التكتٌكى من المناورة هو عكس اتجاه الطابرة بصورة مباغته تجعل عملٌة مطاردت

تربة المثارة حول طابرته فى اقرب نقطة لالرض مرتفعا مرة اخرى كما فوجا بان الطٌار المصرى ٌخرج من بٌن االالقصة ان الطٌار االسرابٌلى 

                                                                  نجا وحقق ما لم تتصوره ٌا مسكٌن، نعم هشة من مطاردتى محققا مناورة مدالصاروخ هاربا 

 (ejabat.google.com) اللواء طٌار/ احمد المنصور
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The Muslim Brotherhood al-ʾIkḫwān al-Muslimūn 

       ( ْاٌّغٍّٛ اإلخٛاْ )
The Muslim Brotherhood  (Arabic: جماعة االخوان المسلميه gammāʿat al-ʾiḫwān/al-ikhwan/el-ekhwan al-muslimūn, IPA: 

[elʔexˈwæːn]) in Egypt is an Islamist religious, political, and social movement. Following the 2011 Revolution the group was 

legalized, and with an estimated 600,000 members or supporters is considered the largest, best-organized political force in 

Egypt Its credo is, "God is our objective; the Quran is our constitution, the Prophet is our leader; Jihad is our way; and death 

for the sake of God is the highest of our aspirations." Founded in Egypt by Hassan al-Banna in March 1928, the group spread 

to other Muslim countries but has its largest, or one of its largest, organizations in Egypt despite a succession of government 

crackdowns in 1948, 1954, 1965 after plots, or alleged plots, of assassination and overthrow were uncovered. In April 2011 it 

launched a civic political party called the Freedom and Justice Party to contest elections, described as having "the same 

mission and goals, but different roles" than the BrotherhoodAccording to the party platform, it intends to honor all Egypt's 

international agreements. On June 24, Egypt's elections commission announced the official results of the presidential 

elections in a televised press conference, naming Muslim Brotherhood candidate Mohamed Morsi as the first post-revolution 

president, and the first civilian president since Gamal Abdel-Nasser and his fellow officers overthrew the monarchy in 1952 

Under the monarchy: History of the Muslim Brotherhood in Egypt (1928-1938)The Muslim Brotherhood was 

founded in 1928 by Hassan al-Banna, an Egyptian schoolteacher, who preached implementing traditional Islamic Sharia law 

in all aspects of life, from everyday problems to the organization of the government Inspired by Islamic reformers 

Muhammad Abduh and Rashid Rida, he believed that Islam had lost its social dominance to corrupt Western influences and 

British imperial rule.Main article: History of the Muslim Brotherhood in Egypt (1939-1954)The organisation initially focused 

on educational and charitable work, but quickly grew to become a major political force as well. (Sources disagree as to 

whether the Brotherhood was hostile to independent working-class and popular organisations or supported efforts to create 

trades unions and unemployment benefits) It championed the cause of poor Muslims, and played a prominent role in the 

Egyptian nationalist movement, fighting the British, Egypt's occupier/dominator. It engaged in espionage and sabotage, as 

well as support for terrorist activities orchestrated by Haj Amin al-Husseini in British Mandate Palestine, and up to and 

during World War II some association with Britain's enemy, the German Nazis, dissemination of anti-Jewish, and anti-

Western propaganda. In November 1948, following several bombings and assassination attempts, the government arrested 32 

leaders of the Brotherhood's "secret apparatus" and banned the Brotherhood. At this time the Brotherhood was estimated to 

have 2000 branches and 500,000 members or sympathizers. In succeeding months Egypt's prime minister was assassinated by 

Brotherhood member, and following that Al-Banna himself was assassinated in what is thought to be a cycle of retaliation.In 

1952, members of the Muslim Brotherhood are accused of taking part in an event that marked the end of Egypt's "liberal, 

progressive, cosmopolitan" era — an arson fire that destroyed some "750 buildings" in downtown Cairo — mainly night 

clubs, theatres, hotels, and restaurants frequented by British and other foreigners                                                            

 After the 1952 revolutionMain article: History of the Muslim Brotherhood in Egypt (1954-present)In 1952 the 

monarchy was overthrown by nationalist military officers. While the Brotherhood supported the coup it vigorously opposed 

the secularist constitution that the coup leaders were developing. In 1954 another assassination was attempted against Egypt's 

prime minister (Gamal Abdel Nasser), and blamed on the "secret apparatus" of the Brotherhood (this attempt was 

unsuccessful). The Brotherhood was again banned and this time thousands of its members were imprisoned, many of them 

held for years in prisons and concentration camps, and sometimes tortured.One of them was the very influential theorist, 

Sayyid Qutb, who before being executed in 1966, issued a manifesto proclaiming that Muslim society had become jahiliyya 

(no longer Islamic) and that Islam must be restored by the overthrow of Muslim states by an Islamic vanguard. Qutb's 

ideology became very influential outside of the Egyptian Muslim Brotherhood, but the Brotherhood's leadership distanced 

itself from Qutb, adhered to nonviolent reformist posture.Imprisoned Brothers were gradually released after Anwar Sadat 

became president of Egypt in 1970, and were sometimes enlisted to help fight Sadat's leftist opposition. Brethren were 

allowed to publish the magazine Da'wa, though the organization remained illegal. During this time, more radical Qutb-

inspired Islamist groups blossomed, and after he signing a peace agreement with Israel in 1979, became confirmed enemies 

of Sadat. Sadat was assassinated by a violent Islamist group Tanzim al-Jihad on October 6, 1981, shortly before he had 

Brotherhood leaders (and many other opposition leaders) arrested                                Selected by : ADEL SABRY 
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