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 8 طـؾـؿـةماظعـدد

 عدنا من جدٌد 

 " صىث املىاطٍ " عدة شهىر جملهت  يف أول إَطالقت بعد حىقف داو

قزرَا أٌ َأحي نكى بكم ياهى جديد ومميز يىاكبا نكافت 

األحداد انيت شهدهتا يصز انفرتة انضابقت وبانخحديد بعد ثىرة اخلايش 

وانعشزيٍ يٍ ينايز وجميبا نكافت انخضاؤالث انيت طزحج عهى انضاحت 

 .املصزيت حينذاك

حىاصم .. هيم يىضىعي صهيىحت... فنخًنى نكى قزاءة ممخعت 

 بانخطىيز عرب قنىاث احصاالحنا املذكىرة 

 

 رئيش انخحزيز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 بردلانماظـورةم

 

 

يفمسرسمبفقجمتوجتمصقهماظدميؼرارقةمادلصرؼةم

أوديمخطواتفامحنومبـاءمغظاممدميؼراريمدؾقمم

اظشعبمبؽاصةمصؽاتهموذظكممبشارطةمطاصةمروائفم

م2088صىمإغؿكاباتماظربدلانمظعامم

أضؾلمادلوارـونمصىمطاصةماظدوائرمظؽاصةماحملاصظاتم

مةمصىماالغؿكاباتمارطسؾىمادلش

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ممممممممممممممممممممممممممم.مذاتهماظشعبمعنمأوماالغؿكابقةماظعؿؾقةموتأعنيمرياؼةممسؾىماظؼائؿنيمعنمدواءمواظـظاممباألعنمتوجتمواظيت

ماظـفائقةماظـؿائجمسرضمودقؾيمجدؼدةمحلقاةمأعلمبشرىمظؿؽونماظـؿقفةمجاءتماالغؿكابقةماظعؿؾقةمصىماظشفرؼنمضرابةمعضيمصؾعد

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.اظربدلانمفذابماظشعبمآعالموحيؼؼوامخطاػممؼلددمأنماهللموغلألمادلـؿكبماظـورةمظربدلان

ممممممممممممممممممممجدولمتوضققيمظعددمادلؼاسدماظػردؼةماظؿى

 حصلمسؾقفامطلمحزبممممممممممممممممممم

 شٌماء عبد القادر/ إعداد 

مم-:صفممطاظؿاظيم2082ؼـاؼرمم20أعامسنمأمساءمأسضاءمبردلانماظـورةمواظذيمدقعؼدميفم

م(اظػؽات)م-:حماصظةماظؼاػرةم

ماحلرؼة/صؽات)ممحلنيمصفقممحـػيمخاظد/مممحمؿدمأريدمحمؿدمخاظد/مماهللمجادمحمؿدمحلنيمددق/مذطيمحمؿدمسؿروم/عصطػىمسؾدهمصفؿى

مذدؼدمحاعدمأبومحمؿدم&م(علؿؼل/صؽات)مريزاوىمأريدمغؾقلمسؿروم&(اظعدل/صؽات)ماظـفارمأريدمعصطػىم&م(واظعداظة

م(علؿؼل/صؽات)محمؿدمبؽرىمعصطػىمؿدحمم&(ماألحرارمادلصرؼني/صؽات)

ماظدؼنمغاصر/ممرذوانمصرشؾيمعصطػىم/اظؾطقفممسؾدمدعدمأذرف/مسؾداهللممؼادرمابراػقم/معفديمحلنمطؿالم-:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

مػشامم&(علؿؼل/سؿال)مسودةمصاروقمسؿرو&(مواظعداظةماحلرؼة/سؿال)مداملمسؿرماريدمرعضان/ممبقوعيمحمؿدمؼلري/مسـؿانمإبراػقم
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م(اظػؽات)م-:دؽـدرؼةمحماصظةماإل

ممممم)احلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿودمسطقةمعربوكمم&م)علؿؼل/صؽات)حمؿودمرضامسؾدماظعزؼزماخلضرييم/محلينمحمؿدمرهمدوؼدارم

م)اظـور/صؽات)سصاممحمؿدمحلـنيم&

(مةاظعداظواحلرؼةم/ؿالس)ظػؿوحمبدويماظلقدصابرمأبوما/احملؿديماظلقدمأريدمأبوماحلؿد/عصطػىمحمؿدمعصطػى -:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(علؿؼل/سؿال)سصاممحمؿودمرجبمم&

م

م

م

 

 

م(اظػؽات)م-:حماصظةمطػرماظشقخم

ؼودفماظؾدريمسؾدمم&(ماحلرؼةمواظعداظةم/صؽات)ؿدمإبراػقممدروؼشمساعرمحمم&)اظـور/صؽات)حمؿدمإبراػقممسؾدماحلؿقدمعـصورم

 (عصرماظؼوعي/صؽات)اظػؿاحم

م&)احلرؼةمواظعداظة/سؿال)أذرفمحمؿدماظلعقدمؼودفم )& اظـور/صالح)حمؿدمسؾدماجملقدمأبومذعقشعم -:ممػ(ماظعؿال)أعامسنم

م)اظوصد/سؿال)حمؿدمسؾدماظعؾقممداوودم

م

م

م

 

 

م(اظػؽات)م-:حماصظةمدعقاطم

 .)احلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿدمحمؿدماظػالحفىمم/سؾىمحلنمحلنماظدايم

م(.علؿؼل/سؿال)سؿرانمحمؿدمجماػدم &(مةاحلرؼةمواظعداظ/سؿال)دمأبومعودىمأريحمؿدماظلقدمم-:مػم(ماظعؿال)أعامسنم

م(اظػؽات)م-:حماصظةمبوردعقد

 (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)أطرممادلـدوهمسوضماظشاسرم 

م(علؿؼل/سؿال)اظؾدريمصرشؾيمسؾيم م-:ػمم(ماظعؿال)مأعامسن

م(اظػؽات)م-:حماصظةماظػقوم

م)احلرؼةمواظعداظة/صؽات)ماظؾطقفمسؾدمحلنمذيالم/عةمحيقىمسؾدماظواحدمحيقىأدام/سادلمإمساسقلمسؾدماحلؿقدمعودىم

 (احلرؼةمواظعداظة/صالح)صوزىمسؾيمسؾدماظعزؼزمم/دقدمسؾدماظؽرؼممجربمغصرم/ريديمرهمسؾدماظرحقمماظعقلىم-:مػم(ماظعؿال)أعامسنم
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م(اظػؽات)م-:حماصظةمأدقوطم

م(احلرؼةمواظعداظةم/صؽات)حلنمسؾيمسؾدماظعالمساعرمم/سؾدماظعزؼزمخؾفمحمؿدمسؾيمم/دالعةمبؽرمحمؿدم/مسريمسـؿانمإبراػقممخشؾة

ساعرمسؾدماظرحقممحمؿودمسؾيم م&(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)سؾداهللمصادقمغصقيمأريدمم/حمؿدمعضرمعودى _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(اءمواظؿـؿقةاظؾـ/سؿال)بقوعىمإمساسقلمسؾدماجلابرممم&(اظؾـاءمواظؿـؿقة/صالح)

م

م

م

 

 

م(اظػؽات)م-:حماصظةماألضصر

 (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)سؾدمادلوجودمراجحمدردؼريم

م(واظعداظةاحلرؼة/صالح)خاظدمسؾدمادلـعممصراجمم _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم 

م(اظػؽات)م-:حماصظةماظؾقرماألرير

 (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿدمحمؿودمؼودفمضطاعشم

م(ادلوارنمادلصري/سؿال)سؾدماظؾادطمدقدمعؾاركم  _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنمم

م(اظػؽات)م-:حماصظةماظؾقرية

حمؿودمسؾدماهللم&(ماحلرؼةمواظعداظة/صؽات)دعدمحمؿودمحمؿدمأبومراظبمم/أريدمزػريمحمؿدمدعقدمم/أداعةمحمؿدمإبراػقممدؾقؿانم

م(ـورماظ/صؽات)سؾداهللمحمؿدمحمؿدمدعدمم/ابراػقممعربوكمػقؾةم

عصرىمدعدمعصرىمم/ؼادرمسؾىمسؾدماظراصعمسؾى ،(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)رارقمرجبمصاحلمحمؿدمصاحلم  _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م)علؿؼل/سؿال)أريدماظلقدمؼودفمخاررم ) &اظـور/صالح)حاعدمسؾدماظالهمخؾقلماظطقانم (&(احلرؼةمواظعداظة/صالح)حماربم

 (اظػؽات)م-:حماصظةماظشرضقة

أريدم/محمؿدمصػوتماهلاديمدوؼؾممم/حمؿدمصقاضمسؾدمادلـعممصقاضمم/أعريمحمؿدمبلامماظـفارمم/سؾدماظعزؼزمإمساسقلمنقدةماظلقدم 

م)احلرؼةمواظعداظة/صؽات)دؾقؿانمأريدمإبراػقمم

اظؽرؼمماظلقدمحمؿدمسؾدم/حمؿدمسوضمحمؿدمذاوؼشمم/حمؿدمحمؿدمسؾداظرؤوفم م/صاحلمسؾيمأريدمدؾقؿان  _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(احلرؼةمواظعداظة/صالح)إبراػقممحمؿدمحمؿدمدؾقمم م&(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)
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م(اظػؽات)م-:حماصظةمادلـوصقة

م(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)إبراػقممإبراػقممعصطػىمحفاجممم&(علؿؼل/صؽات)غصرمسؾىماريدمراحونمم/حؾؿيماظلقدمحمؿدمبؽر

(ماحلرؼةمواظعداظة/سؿال)حمؿودمسؾىمحمؿدمأبوماجملدمم/دعقدماظعزبمسؾدماظؼادرم/ؼودفمحلنيدعدمحمؿدم _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(اإلصالحمواظؿـؿقة/صالح)حمؿدمأغورمسصؿتماظلاداتمم&(اظـور/سؿال)أغورمدعقدمأغورماظؾؾؽقؿىم&

م(اظػؽات)م-:حماصظةماجلقزةم

حمؿدمسؿرومحمؿودمم&(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)سؾىمساعرممحمؿودمحمؿدم/ذيالمسؾدماظػؿاحمسؾيمسشرىمم/حمؿدمإبراػقممأريدمحلنيم

م(.احلضارة/صؽات)حمؿدمسؾدمادلـعممحمؿودماظصاوىممم&(علؿؼل/صؽات)اظشوبؽىم

أمينمحمؿودمصادقمرصعتمم/سؾدماظلالممزطىمحمؿدمبشـدىم/حلنمبرؼكمخؾقػهمبرؼكم/خطابمدقدمخطابمعرادم_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(.علؿؼل/صالح)ػىمحمؿدمإبراػقممدادلانمعصطم&(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)

م(اظػؽات)م-:حماصظةمبينمدوؼفم

م)احلرؼةمواظعداظة/صؽات)غفادماظؼادممدقدمسؾدماظوػابمخضريمم/حمؿدمذاطرمسؾدماظؾاضىمعقفوبمم/جابرمعـصورمسؾدماظوػابم

سؾدماظؼادرم)& اظـور/صالح)علعودمسؾدماحلؽقممحمؿدمحمؿدم) & اظـور/سؿال)نمماظدؼنمسزؼزمصاضلمدؾقممم_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م).احلرؼةمواظعداظة/سؿال)سؾدماظوػابمسؾدماظؼادرمإمساسقلم

م(اظػؽات)م-:حماصظةمدوػاجم

احلرؼةم/صؽات)حمؿدمعلعدماإلعامماحلرزجىمم/حمؿدمحمؿدمسؾدماظررينماظلقدم(ماظـور/صؽات)وظقدمسؾدماألولمحمؿودمإبراػقمم

م(.علؿؼل/صؽات)مرأصتمحمؿدمحمؿودماريدمم&(اظؾـاءمواظؿـؿقة/صؽات)جابرمسؾدمادلـعممسؾىمحمؿدممم&(واظعداظة

حلظىماريدمم/سدالنمحمؿودمأريدمعردىم&)احلرؼةمواظعداظة/صالح)عصطػىمسؾدماحلؿقدمسؾيمسؾدماظرحقمم _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

 (علؿؼل/صالح)ؼودفمحلنمؼودفماريدمم/صقصلمحمؿدمسؾىمحلنم &)اظؾـاءمواظؿـؿقة/صالح)ندىمحلنم

م(اظػؽات)م-:حماصظةماإلمساسؾقة 

م(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿدمػشاممعصطػىماظصوظيم

م(اظـور/صالح)حمؿدمسؾداهللمسؾيمػواريم _:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم
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م(اظػؽات)م-:حماصظةماظلوؼس

م(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)سؾاسمسؾدماظعزؼزمسؾاسمحمؿدم

م(اظؾـاءمواظؿـؿقة/سؿال)ػاغيمغورماظدؼنمأبومبؽرمم_:ػمم(معؿالاظ)أعامسنم

م(اظػؽات)م-:حماصظةمأدوانم

م(علؿؼل/صؽات)حمؿدمحمؿودمسؾىمحاعدم

م(اظؾـاءمواظؿـؿقة/سؿال)صرجماهللمجادماهللمأريدمحمؿدمم_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

 (اظػؽات)م-:حماصظةماظغربقةم

ريديماظددوضيمحمؿدماظػكراغيمم&(اظـور/صؽات)سؾيمسؾدماظػؿاحمسؾيمنممم&(اظوصد/صؽات)حمؿدمسؾدماحلؿقدمأريدماظػؼيم 

 (مماحلرؼةمواظعداظة/صؽات)إبراػقممزطرؼامإبراػقممؼوغسمم/داعحمسؾدماحلؿقدمذوضيمإبراػقمم&(علؿؼل/صؽات)

احلرؼةم/سؿال)اظعالمحمؿودمتوصققمحمؿدمسؾدمم/سؾدماظعزؼزمحيقىمسؾدماظعزؼزمم/دقدمسؾدمادلؼصودمسلؽرم_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

 .)علؿؼل/صالح)عاػرمحمؿدمدقدمذقاتةم ) & احلرؼةمواظعداظة/صالح)حمؿودمإمساسقلمحمضقةم (واظعداظة

 (اظػؽات)م-:حماصظةماظدضفؾقةم 

اظلقدمم/خاظدمحمؿدمعؿوظيماظدؼبم/إبراػقممإبراػقممأبومسوفمؼودفمم/سؿادممشسماظدؼنمحمؿدمسؾدماظررينمم/ؼلريمحمؿدمػاغىء

م(اظـور/صؽات)مضطاعشمسؾيمإبراػقممسؾيم&(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)زيماظعدوىمحمؿدمغقا

 &(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)سؾدماحلؿقدمحمؿدمحلنمسقلىمم/دعدمسؾيمسؾدهماحلؾوجيمم/رارقمحمؿدمضطبمم_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(علؿؼل/صالح)عؿوظيمأداعةمحمؿدمسؾدماظعاريمم/راػرمأريدماظلعقدمسطامم&(علؿؼل/سؿال)خاظدمعصطػىمطاعلم  

 (اظػؽات)م-:حماصظةماظؼؾقوبقةم

م م(احلرؼةمواظعداظة/صؽات)أريدمحمؿدمحمؿودمدؼابمم/غاصرماحلايف /حملنمراضي

 م_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

م(اظـور/سؿال)سؾىموغقسمم&(احلرؼةمواظعداظة/سؿال)دقدمإعاممحمؿودماظؼاضىمم/ذيالمذقاتةم

م
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 6 بردلانماظـورةم
م(اظػؽات)م-:حماصظةمادلـقا

عدحتمسؾدمم/عشرفمأريدمحمؿدمعشرفم &(ماحلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿدمسؾداهللمحلنماظؾادلمم/سؾىمأريدمحمؿدمسؿرانم

م(اظـور/صؽات)اجلابرمسؾيمؼودفم

 م_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

 (اظـور/سؿال)أريدمحلنمدقدمسؾودم م&(اظعداظةاحلرؼةمو/سؿال)ريديمخؾقػةمحمؿدمسؾدماظـيبمم/ذيعةمؼودفمأريدمطػاصى

 

م(اظؾـاءمواظؿـؿقة/صالح)أريدمؼودفمتوغيمأبوماخلريم 

م(اظػؽات)م-:حماصظةمضـام

م(علؿؼل/صؽات)حمؿدمؼوغسمحمؿدمسؾيم (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)سؾىمإبراػقممحمؿدماظشقشينمم/أريدمدقدمحمؿدماظصغري

 م_:ػمم(ماظعؿال)أعامسنم

سؾدماظـاصرماظلقدم م&(احلرؼةمواظعداظة/صالح)ػشاممأريدمحـػيمسؾداهللمم&(اظؾـاءمواظؿـؿقة/صالح)ريدمسادلمحمؿدمسؾقدمأ

م)اظؾـاءمواظؿـؿقة/سؿال)حمؿدمسؾدماحلؾقمم

ممم(اظػؽات)م-:حماصظةمعردىمعطروحم

م(اظـور/صؽات)عـصورمضقفمم

 (اظـور/صالح)عـصورماظعؼارىمضوؼةمم_:(مماظعؿال)أعامسنم

ممم(اظػؽات)م-:دؼدمحماصظةماظواديماجل

 (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)حمؿدمسؾدماجملقدمحاعدمم

م(اظـور/سؿال)سالءماظدؼنمسؾدماظؾطقفمإمساسقلم _:(مماظعؿال)أعامسنم

مممم(اظػؽات)-:حماصظةممشالمدقـاء

 (احلرؼةمواظعداظة/صؽات)سؾدماظررينمدعقدمسؾدماظررينمداوودم

م(علؿؼل/سؿال)سؾيمحمؿدمدادلانم  _:(مماظعؿال)أعامسنم

ممم(اظػؽات)-:دقـاءمجـوبحماصظةم

 (اظـور/صؽات)حمؿدمصراجمداملمعودىمم

م)علؿؼل/سؿال)شرؼبمأريدمحلانمسؾيم  _:(مماظعؿال)أعامسنم

م

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بردلانماظـورةم
1 

مم-"غوابموػمممحمؿدمحلنيمرـطاويماصدرمضراراهمبؿعقنيمسشر/وجدؼرمباظذطرمأنماظلقدمادلشريم

 ؼادرمصالحمسؾدماجملقدم-7ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرارقمعؽرممذاطر -8

 سؾدماهللمدؾقممجفاغةمم-6مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؾدماهللمحمؿدمادلغازى -2

 سؾدماحلؿقدذرؼفمحمؿدمم-1ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممجورجمغاجىمعلققة -0

 دوزىمسدديمغاذدم-1ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؿرمصابرمسؾدماجلؾقل -4

 برؼانمعالكمطؿالم-80ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحـامجرجسمجرؼس -7

م
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م

م
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 هرالز غصون فجر                                          مالت نساٌم دبت

 مصر النخل                                 واتولدت خدود على هفهفت

 بحق صوته الشعب                                    ٌقول خرج لما ٌوم

 صغٌرٌن حلوة ضفاٌر السنٌن                                فى حلم أضفر

 تحمونى منكم طالبهعلٌنا                                     بلدنا ونادت

 حاضر أمى ٌا تسلمونى                                أوامرك ال وللظلمة

 بالمئات النادى                                    شهداءك التراب أم ٌا

  بنهاٌة ظالم رواٌة                          قصة كانت عصر كل فى

 البذور تبقى لكن                              الجناٌن ورد فٌه ٌموت

 والدك بشاٌر ترابك                                 تطرح فى محفورة

 طوٌل لسه مشوارك                                    البداٌة من ونبدأ

 الصخر صغٌرٌن                          تفحت كبار آٌادى عاوز

 ذكرك أعلى هللا                 قلٌلٌن               ساعات والراحة

 ربى بحب أسمك                                     وبحبك جواه وكتابه

 الطٌبٌن الناس أم ٌا

 أعريةماظشاذظي غلاؼمماظػفرم



 اإلنتخابٌة إلنتهاكاتا           

 الخطأ ،وثقافة اإلسالمٌة والمرجعٌة الحرٌة، بٌن

ممماردؿفامأوجهمعنمطـريمسؾىماظعقانمذفودمأحدمطـتمخطريةمإذؽاظقةمسؾىماظضوءمأظؼىمأنمأحاولماظلطورمػذهموصى

م.إلغؿكابقةاماإلغؿفاطاتموػىمأالم-اإلغلانمحلؼوقماظؼوعىمباجملؾسماإلغؿكاباتمدسممبوحدةم–مسؿؾىمعوضعم،حبؽم

م-:أدادنيمضلؿنيمإديمغؼلؿفامضدمواظؿىماإلغؿفاطات،متؾكمأذؽالمتـوست

معؼالمهلامخنصصمدوفمواظؿىم-مأغػلفمماظؿكصصمأػلمعنموضعتمجلقؿةمضاغوغقةممبكاظػاتمعؿعؾؼةمإغؿفاطات:مأواًل

م.م-ؼشؿؾفا

م(.مصؽرهمؼرتجمماظذىمدؾوطه)ممرنظؾؿواماحلقاتقةمادلؿاردةمبـؼاصةمعؿعؾؼةمإغؿفاطاتم-محدؼــامعوضعموػىم-:مثاغقًا

مم-:ؼؾىمصقؿاماآلخريهماإلغؿفاطاتمتؾكمأبرزمسؾىماظضوءمإظؼاءموميؽن

م24وم،ماإلضرتاعمسؿؾقةمضؾلمداسةم41مبمحمددةموػى(مماإلغؿكابىماظصؿتمأؼام)ممبـمتلؿىمأؼاممصىمإغؿكابقةمدساؼا-

محلؿالتمادلـظؿةماظؼواسدمبشأنم٣١٢٢مظلـةم٣٢مرضممظالغؿكاباتماظعؾقاماظؾفـةمضرارملموصؼاموػذاماإلسادة،مصىمداسة

ماظؾىم،،مخالص.م)حلزبهمأومظهمدسائىمسؿلمبأىمؼؼوممأنمعرذحمأومحزبمآىمسؾىمميؿـعماألؼاممػذهمصػىماالغؿكابقةماظدساؼة

م!!(م.مذاطرمذاطر

م.عؿػاوتهمبـلبمتؼرؼؾاماإلغؿكاباتمعراحلمذيقعمصىمجؾىمبشؽلمإغؿفاطفاممتماألصؾقةماظؼاغوغقةماظؼاسدهمػذهمانمإال

مبشؽلم-ماآلحقانمعنمطـريمصىماظعمموالدمبنيم-مواظعراكماظذسرمآثارماظذىمباظشؽلماظؾفانمأعامماظـاخؾقةمإرادةمسؾىماظؿأثري-

معنمؼؼعماظذىمادلرذحمأوماحلزبمعصداضقةمعنمؼـالمطؿامسؿؾى،مبشؽلمذاتفاماإلغؿكابقةماظعؿؾقةموغزاػةمدميؼرارقةمعنمؼـال

م.الاألصعمػذهمعـلمعؤؼدؼه

مأومضائؿةمعنمإغؿكابهمؼرؼدمعنمرعزمؼعؾممالم–ماظـاخؾنيمأحدمأنمعػادػامذؽاوىمتأتقـامطاغتمحقثم!!مماظؾقنيماظؽذب-

مبرعزمؼؾؾغهمصإغه–ماظصقادؼنم–مضداعفامواضػنيماظؾىماظؾفـةمريىمرياةمعنماألذكاص،مأحدمسـهمؼلألموسـدعام–معرذح

م!!(ضؾحمعنمؼاظه)مم–مظصقادام–مؼدسؿهماظذىماحلزبمأومادلرذحمرعزموػوم،مخارى

ممم.اظعؾادةموردمادلدارس،م،اجلاععات،ماظعاعةمادلـشؽاتمعـلمبفا،ماظدساؼامعصرحمشريمأعاطنمصىمإغؿكابقةمدساؼامعؾصؼات-

مظػؽرةماظداسؿنيمأومادلؿقزبني،مجلؿفورماظعؿؾقةمبادلؿاردةمعؾاذرمبشؽلمأتصؾتماظؿىماإلذؽاظقاتمأػممػىمػذه***م

م.وصؽرمثؼاصةمعنماظشكصمػذامحيؿؾهمعامترتجممواظؿىمععقـة،مدقادقة

م!مػـامواظؿلاؤالت

 نماظـورةمبردلا
1 

 عمرو عبد الحكٌم 

 باحث بالمجلس القومً لحقوق االنسان

 ..!!!لنا أن نتذكر .. حتى ال تصبح أحالم وردٌة 



مبعقـفا؟مأحزابمضؾلمعنماإلغؿفاطاتمػذهموضعتمػلم-

م.شاظؾقؿفامأومتؼرؼؾًاماآلحزابمذيقعمضؾلمعنموضعتمغعمم،ماإلجابة

ماظدؼـقة؟مادلرجعقةمذاتماألحزابمصقفاممبا-

مبشؽلمسـفاماإلبالغممتماظؿىم–ماإلغؿفاطاتمجمؿوعمصىماألوديمتبادلرامدفؾتماآلحزابمتؾكمأنمبل!!مغعممأىم،ماإلجابة

م.اإلغؿكاباتمظقؾةماظؾفانمأعامماظدسائقةمخقاعهمغصبم،حقثمصعؾفامصىماظلؾقماألحزابمتؾكمأحدمحازمبلم،-مرمسى

مبه؟مؼؼوممعامخطورةماإلغؿفاطاتمبؿؾكمؼؼوممعنمؼعىمػل!ممآخرمتلاؤل

م–مذغبمعنمأضؾحمسذرموػوم-مصعؾهمطارثقةمؼعىمالمعنمباظؼطع،وعـفممعصؾقؿهمؼغؾبموظؽـهمؼعىمعنمصؿـفمم،مغعمماإلجابة،

مخائؾةمبؿربؼراتماظؼاغونمسنماخلارجةماألصعالمتؾكمتربرماظؿىموػىمطؾققري،مبشؽلمععفامتعاعؾتمواظؿىم–ماألخطرمواظػؽة

مم-:ماظؿربؼراتمتؾكموعنم،ماألريقماظلقادىمادلاضىمبؿربؼراتمتذطرغا

م(ممشـىمطدهمطدهماغاموؼؼولمبقلرقماظؾىمباظظؾطمزى)مماظـؿائجمتغريمملماإلغؿفاطاتمأن

م(رزضىمطدهمطدهمعاػوموؼؼولمبقلرقماظؾىمزى)ممغاجح،مطدهمطدهماحلزب

محمال،مالمظؾقزبمضادعةمطاغتماألصواتمأنمصقؼولمذرسقة،مصػةمسؾقهمؼضػىموطأغهم،مدؼـىمبإرارمخطؽهمؼغؾفمعنموعـفم

م(معؽؿوبمعؽؿوبمناحىموبقؼولمشبقغماظؾىمزى)مم،محمػوزمظوحمصىمعؽؿوبة

معاػوموبقؼولمبريتشىماظؾىمزى)ممبقغؾطمواظؽلمعـطؼى،مشريماظالعـطقمصىمبادلـطقمواظؿعاعلمبقـؿفكماظؽلمضالمعنموعـفم

م(مموطذبمبؾهمعنمؼاظه)م....(ممبقاخدماظؽل

ممغؼولمانمطقعغلؿماظؿربؼراتموطذظكموادلؿارداتماألصعالمػذهمدلـلم–معلؿغرقمشريم–مبلقطمبؿقؾقلماغهمإال

ممطؾريمبشؽلمادلصرىماظشعبمصىمعلؿشرؼةمثؼاصةمػىماخلطأمثؼاصةمإنمصـؼولماألضوال،مػذهمعـلمدذاجةمسنماظـظرمبغض

مباظطؾع،،معؤدفموػذا

مػممأغفممؼؼنيمسؾىمأغا)ممادلقدانمأبـاءمعنموأغفممواظدميؼررقةماظورـقةمؼدسونموطاغواماإلغؿفاطاتمػذهممبـلمضاعواماظؾذؼنمإن

مرعقفممصىمغظاممآىمؼراسواموملم،ماظـظاممضدموؼفؿػونموؼفؿػونمؼومم81المصىماظؿقرؼرمعقدانمداخلمؼؿواجدونمطاغوامعا

م(مزباظؿفممتشقلمسؾشانموراػممتؿطقنموغاسم،مأطؾفمموصضالتمزباظؿفم

 بردلانماظـورةم
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ماإلدالممصؽرمحيؿلمحلزبمتعاديماهللمأخؿارػمماظؾذؼنماآلخقار،مأغفممؼدسونموػمماإلغؿفاطاتمػذهممبـلمضاعوامواظؾذؼن

مغراػممطـامطاظؾذؼنمصفمماظـؼقة،ماجلؾقةماإلدالعىماظدؼنمتعاظقممسنمؼؽونمعامأبعدمػوماإلغؿفاطات،مػذهممبـلموضاعواماظؼوؼم،

ماظروائحمذاتموذرابهمجزعؿهمؼؼؾعموماجلاععمؼدخلمطانمأومجـؾه،مغاؼمماظؾىماخوهمصرذةمؼغرقمؼؿوضىمسؾشانمادلقدانمصى

م.األذىمػذامعنمظؾؿكؾصمدرؼعًاماظصالهمتـؿفىمأنمغؿؿـىمصؽـاماظصالةمصىمخشوسـامعنموخيرجـاماجلاععمصىماظـؿـه

مؼـزلمحقـؿا(ممزرؼؾة)مصىمساشمذعبمأنمؼؼولمأحدموالمرؾقعقة،مبلمواردهماألخطاءم،مدميؼرارىمهولمعرحؾةمصىمحنن

مظقأخذػامأزػارػامظؼطفمؼلرعمهصإغمباحلدؼؼةمسالضؿهمأولمصىمأغهمغعؾمموظؽــامععاعؾؿفا،محقمدقعاعؾفامصإغهمحدؼؼةمادي

م.ماآلزػارمذيالمعنماالدوؼاءموحيرممظـػله

ماخرىماغؿكاباتمدلارثونمغلؿعدموحننمأواظغاصل،ماجلاػلمظقعؾمماظعاملمؼلعىموأنموسىمبؽلمجقدامػذامغؿداركمأنمسؾقـا

موػى–ماظرئادةمإغؿكاباتمطذظكم-احدػممواغاماظشورىمجمؾسمصؽرةمراصضىمسنماظـظرمبغضم–ماظشورىماغؿكاباتموػى

ماخرىمإغؿكاباتمػـاكمتؽونموضدم–ماظددؿورمإدؿػؿاءمثمم–ماألػؿقةمصىمشاؼةموػىم–ماحملؾقاتموإغؿكاباتم–ماألػم

م.اظددؿورمبعدمظؾربدلان

ماظدالماحلؼقؼىماظلؾوكمترذيةماظشعب،حقثمثؼاصاتمخالهلامعنمُؼؽشفماظؿىماظػعؾقةمادلؿارداتمأحدمػىماإلغؿكاباتموألن

م.صؽرمعنموارنادلمحيؿؾهمعامسؾى

ماإلغؿفاطاتمأغواعمأذرمػوماظػعؾىمدؾوطفممأنماإلدالعقةمادلرجعقةمؼدسونمممامطـريمانماظعؿؾقةمادلؿاردةمظـامطشػتمصؼد

ماظذىمادلؽانمعؾادئمسنمؼؽونمعامأبعدمػممواحلرؼةمبادلقدانموؼؿغـونماظورـقةمؼعدونمممامطـريموأن،واإلغلاغقةماألخالضقة

م.بإمسهمؼـادون

معنمطـريمصىمبـامؼؤدىماظذىم،ماظعـصرىماظؿعصؾىماألؼدظوجىماإلغغؿاسمعنمخنرجمودسوغاماألخطاء،مػذهمذيقعًامصاظـؿدارك

مجالهلا،موتركماألعورمصلػادفماإلغشغالمإديمبـامؼؤدىمضدماظذىمباظشؽلمبعقـفامألؼدظوجقةماألسؿىماظؿعصبماديماآلحقان

مإلؼدظوجقةماظعـصرؼةمصؽرتـامناحمأجلمعنماظؼوؼممغلاغىاالمواظلؾوكماظؼواغنيمخرقمإديمبـامؼؤدىمضدماظذىموباظشؽل

معفاعهمعنمبردلانمصىمظؾؿؿـقلمدلرذحمأومحلزبمظؾدسوةماحلائطمسرضمباظؼاغونمغضربمسـدعامإزدواجقةمعنموؼاهلا،بعقـفا

م.ماظؼواغنيمتؾكمتـػقذمسؾىماظرضابةمعؾاذرمبشؽلماألدادقة

متذطرواماظؼواغنيمرضونوختمتـؿفؽونموأغتمظقرباظقةمبأحزابمظؾؿؿقزبنيمأضول

م(مماألشؾؾقةمرأىمإحرتامماظدميؼرارقةموتذطروامشريه،محؼوقمسؾىمباظؿعدىمؼؾوثفامصالمبفاماهللمؼرزضهمعنم،مغعؿهماحلرؼةمأن)مم
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م–ماإلغؿكابقةماإلغؿفاطاتمععدالتمأسؾىم-باألرضامم–مؼلفؾونموػممإدالعقةمعرجعقةمذاتمبأحزابمظؾؿؿقزبنيموأضول

مممتاعامذظكمسؽسمجائتماألعورموظؽنم-مؼًدسونمدلامطرتذيهماظـظقفماظؾعبمطارتمهلممعؿوضعمطـتمذكصامأغـىمباظرشم

م(متعؼؾونمأصالم،ماظؽؿابمتؿؾونموأغؿممأغػلؽمموتـلونمباظربماظـاسمأتأعرون)ممم-:تعاديماهللمضولمتذطروا

م(مواحدمسؾقؽوا)مماظػؾولمظألحزابموأضولم،،مصققحمأه
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 ..حوارٌكى فى بالدم ترتوى األرض لٌه..فٌكى الورد ٌموت بس مصر ٌا لٌه

 عٌنٌكى؟ من وٌختفى الضى بٌضعف لٌه

 ؟..بإٌدٌكى قبره ٌحفر داٌما البطل لٌه

 ..نفسك بٌكتموا لٌه      ..الشجر ٌموتوا ٌه    ..والدك هما كانوا ان

 ..جناحه ٌفرد الحق مالوش الطٌر لٌه

 حوالٌكى؟ وٌطٌر..  وٌغنى

 حرامٌكى؟ حامٌكى         ..داٌما مصر ٌا لٌه

 فٌكى؟ ٌتخمد صوته           ..ٌعلى لما والحق

   البندقٌه؟ رفعوا لما مصر ٌا اخواتهم؟   ازاى ٌقتلوا وازاى

 صحارٌكى؟ شمس وشوشنا لفحة فى شافوا وال ..عروقنا فى النٌل شافوش ما

 ..الزحمة فى النار رموا.. لما أمى ٌا ازاى

 شارٌكى؟ اللى من باٌعك اللى دم مٌزوش ما

 ..لسه مصر ٌا وانت.. الحداد وتعلن..السواد تلبس ألمه ٌرضى مٌن

 فٌكى؟ ما أجمل مصر ٌا ٌموتوا لٌه..لٌالٌكى منه تغٌر شعرك سواد

 طمعان كل ٌعمى والضالل ..عروقهم فى الرحمة وتتجمد ..ٌشٌخ..ٌبرد الربٌع لٌه

 بٌكى؟ وٌغدروا ..طغٌان ٌزٌدهم والجبروت

 ..أمانٌكى كفن فى دبالنة وردة  اخوه ٌخلى اللى  ..أخوٌا نكا عمره ال ده

 ..ٌغنى علٌه محكوم  فٌكى واتحبس طٌر وكأنه..الحر ٌخلى اللى..مصرى ٌبقى عمره وال

 الشرقاوى حفصة                                          .أراضٌكى سااابع فى بس !أراضٌكى سابع فى بس

 

 مصر الوجع 
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نظمات المجتمع المدنً واألحزاب السٌاسٌة فً الرقابة على دور م

 االنتخابات

 

 محمود حجاج/ تحقٌق

  فعال دور المدنً المجتمع منظمات أن البعض فٌه ٌرى  الذي الوقت فً

 نم  نزاهتها على والحفاظ االنتخابات  علً المراقبة فً  وملموس

 أنها  األخر البعض ٌرى قد  السٌاسً الوعً عدم واستغالل  التالعب

 أن ننسً وال  فقط  شخصٌة أغراض لتحقٌق تسعى مشبوهة مإسسات

 بمنظمات ٌربطها وال االنتخابً الهٌكل من جزء هً السٌاسٌة األحزاب

 الطوائف من والكثٌر االنتخابات على مراقبتها فً  إال المدنً المجتمع

 ذلك ٌرى ةالمختلف

 دور انه البعض ٌرى االنتخابات فً المدنً المجتمع  منظمات دور وعن

 مع تحدثنا شًءوعندما تفعل ال  أنها  األخر البعض وٌرى وملموس فعال

 تقوم الذي الدور عن,  السٌاسً الحقل فً ٌعملون الذٌن األشخاص بعض

 الفرق وما,  وملموس فعال دور هو هل,  المدنً المجتمع منظمات  به

 المراقبة نظم فً السٌاسٌة األحزاب وبٌن المدنً المجتمع منظمات بٌن

 الثورة بعد المدنً المجتمع منظمات دور سٌختلف وهل, االنتخابات على

. 

 االنتخابات تجربة خاضت من هجرس على محمد آمال/  األستاذة فقالت

 منظمات أن  حلوان شباب ائتالف وعضو الوفد حزب مرشحة وكانت

 السابقة المرحلة فً االنتخابات فً ملموس دور لها كان المدنً المجتمع

 بهذا واكتفى ٌناٌر 27 ثورة بعد الفعلً دورها وبدء  مصر تارٌخ من

  متغٌرات بها ٌوجد القادمة  الظروف ألن وذلك السإال إجابة من القدر

  نقطة عن وأما االنتخابات بعد  سٌحدث بما ٌتكهن احد فال  مفاجئة

 نظم فً السٌاسٌة األحزاب وبٌن المدنً المجتمع منظمات بٌن  لفرقا

   االنتخابات على المراقبة

 دورها المنظمات إنما مرشحٌها لحساب ٌعمل حزب كل  جدا كبٌر الفرق

 لموقعة  النظر دون مرشح أي أو حزب ألي التحٌز دون المراقبة

 حٌادٌة نظماتم  تكون أن شرط مع  السٌاسٌة   اتجاهاته أو  السٌاسً

  االختالف وجه نقطة وعن   االنتخابٌة المراقبة تغطى التً  التقارٌر فً

 بعد وفعال رئٌسً دور لها سٌبقى  وبعدها الثورة قبل المنظمات دور فً

 النظام فً كانوا ألنهم وذلك سٌاسٌا وتثقٌفهم الناس أرشاد من الثورة

 . المجتمع فً دور مله فؤصبح  قٌدهم فك الثورة وبعد  مقٌدٌن السابق

شرٌف فرج  وخاض أٌضا  تجربة االنتخابات  وكان / وعن األستاذ  

 تصنٌفه  فئات فردي مستقل والمتحدث الرسمً  الئتالف شباب حلوان

كان لمنظمات المجتمع المدنً دور فعال  ولكن لٌس بالشكل المتوقع 

نا خصوصا  لضٌق الوقت و ألتساع الدوائر ولكثرة عدد المرشحٌن فؤ

أشفق علٌها من هذا الحمل الثقٌل  ولكن أخذنا    ما نتوقعه منها فً 

رقابة حٌادٌة  وبالنسبة للنقطة الثانٌة  الفرق بٌن المنظمات وبٌن 

األحزاب السٌاسٌة   أوال تعرٌف منظمات المجتمع المدنً االرتقاء 

بالمجتمع  بشكل حٌادي  أما األحزاب  فٌهمها نشر ثقافة وسٌاسة   

 ب  لجذب األنظار إلٌه من خالل سٌاسات  وبرامج الحزبالحز

أما بنتٌجة ترضى الحزب  ٌهمه إال مرشحه   فقط للخروج والحزب ال

منظمات المجتمع المدنً  ٌهمها الخروج من العملٌة االنتخابٌة  كما 

 ٌنبغً الن  نتٌجة العملٌة االنتخابٌة هً مولود الدٌمقراطٌة فهً

 

ود  بشكل مكتمل البناء وعن نقطه االختالف ٌهمها خروج هذا المول

فً منظمات المجتمع المدنً قبل الثورة وبعدها أجد أن هناك 

اختالف  فً منظمات المجتمع المدنً   قبل الثورة وبعد  الثورة  

وأول تلك االختالفات   فك الحظر والقٌود  التً كانت علٌها  أما أالن  

الحقوق  هناك أقوال من  فالمنظومة الحقوقٌة  ستستطٌع مراعاة

منظمات المجتمع المدنً  تستقبل تموٌل خارجً  فً مقابل هدم 

النظام   وأنا اقول أن كانت تهدم النظام الفاسد   أنا معها وعن 

المنظمات التً تؤخذ تموٌل  من اجل التخرٌب  فالفساد موجود فً 

كل المإسسات  ولٌس فً منظمات المجتمع المدنً فقط   وما دام 

تلك المنظمات فاقدة الرقابة اإلدارٌة والمالٌة  فهذا الجهاز هو 

المنوط فقط  بمعرفة جهات التموٌل  وأسبابها وال ننسى أن هناك 

منظمات قامت بتطهٌر وعمل برامج تؤهٌلٌة لكثٌر من الشباب  

 وقامت على آثرها  تطوٌره فكرٌا وثقافٌا 

ن ٌكون لمنظمات محمد الشنشتاوي من المفترض أ/ وعن اإلعالمً 

المجتمع المدنً دور فعال  وملموس فً المراقبة  الحقٌقٌة علً 

ٌناٌر حٌث أننً أرى أن  27العملٌة االنتخابٌة  خاصة بعد ثورة 

التحول الدٌمقراطً   ٌبدأ بتفعٌل دور منظمات المجتمع المدنً 

الحقٌقً  فً عملٌات التوعٌة  المستدٌمة واإلشراف والمراقبة على 

بالكامل وٌإكد بما أننا  نظرنا  لالنتخابات  الجهات  التنفٌذٌةأداء 

نظرة جدٌدة  فؤننً اعتقد بعد قرارات اإلدارة التنفٌذٌة  بؤن المراقب 

لٌس له حق نشر أي  مخالفة   أال بتسوٌق رسمً وإال سٌعرض 

للمسؤلة القانونٌة  سلبا على أدارة المراقبٌن  المنتمٌن إلى منظمات 

دنً  فً أداء دورهم  الرقابً الحقٌقً على العملٌة المجتمع الم

وعن المحور الثانً  وجه المقارنة  بٌن منظمات . االنتخابٌة

المجتمع المدنً  وبٌن األحزاب السٌاسٌة  فً نظم المراقبة علً 

االنتخابات  ال ٌوجد وجه مقارنة  ألن األحزاب لٌس دور رقابً  

ندوبٌن   ٌتابعوا العملٌة علً العملٌة االنتخابٌة  ولكن لها م

االنتخابٌة  وٌحق للمندوب التدخل  فً إٌقاف  االقتراع  حال حدوث 

انتهاك  وعن مراقبً منظمات المجتمع المدنً فدورهم هو تدوٌن  

الخالفات واعتقد أن الدور الحقٌقً   لمنظمات المجتمع المدنً  هو 

لكافً  توعٌة الناخبٌن  حتى ال تبطل أصواتهم  لعدم الوعً ا

بالقوانٌن االنتخابٌة  الجدٌدة  وعن نقطة دور المنظمات قبل الثورة 

وبعدها  أنً أرى أن اإلدارة  التنفٌذٌة الزالت  تتعمد تجاه  أعضاء  

كل الحقوق الالزمة  والصالحٌات الالزمة  لمنظمات المجتمع المدنً 

حتى تستطٌع  أداء دورها الفعال  تجاه المجتمع فلذلك أرى  أن 

منظمات المجتمع المدنً علٌها أن تقوم   بانتزاع صالحٌاتها الكاملة  

والفعالة  من بٌن  اإلدارة التنفٌذٌة  التً تعرقل أداء  عملها الفعال  

فقد كانت قبل الثورة دٌكور لٌرى العالم أن  هناك دٌمقراطٌة فً 

  .مصر  وقد حان الوقت  أن تقوم بدورها الفعال 

طً الفرصة لبناء نظام حكم على أسس دٌمقراطٌة واالنتخابات تع    

عرٌضة تعتمد توسٌع قاعدة المشاركة السٌاسٌة فً الحكم لكل أفراد 

 الشعب، مما ٌستدعً االهتمام بالرقابة على عملٌة االنتخاب                                  
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 برلمان عادل ٌصلح ماافسده اآلخرون 
 مصطفً أمٌر/ تحقٌق

 

 وماذا سٌفعل البرلمان؟؟،      ماذا ٌرٌد الشعب؟

 .شًء وسنجد نوافذ جدٌدة  نرى منها النور أم ستظل مغلقة كما كانت   هل سٌحقق

 "!!!!!" وممكن أٌضا أن نضع فً األٌام القادمة عالمات تعجب" ؟؟؟؟؟"أسئلة كثٌرة وعالمات استفهام

 والشعب ٌنتظر وٌراقب التغٌرات" األحزاب السٌاسٌة والتٌارات المختلفة "الكل ٌترقب وٌهمس فً صمت  

 .ٌعرف من سٌكون معه ومن سٌكون ضده ٌرٌد أن

ولكن األهم من كل ذلك أن ٌعرف الشعب ماذا ٌرٌد وما  ال ٌرغب فٌه وان ٌحكمه ضوابط حتى ال تقع 

لذا فقد كان دورنا فى . أخطاء ٌندم علٌها الجمٌع وان تكون بمثابة ثغرة ٌستغلها اآلخرٌن لهدم ما تم بنائه 

 لمانه المنتخب ؟؟التعرف على ماذا ٌرٌد الشعب من بر

كونً مصري ارٌد ان ٌكون نائبً معبرا عنً وهً " شاعر"  مصطفً كامل الزٌات" فى البداٌة قال 

المصلحة العامة والقضاء علً الوساطة والمحسوبٌة وقتل المصالح الشخصٌة ومحاسبة المفسدٌن من 

حق غلبان وصٌانة  أصغر موظف ألكبر حرامً وكل انسان ٌاخد حقة عن طرٌق قانون صارم مٌهضمش

كرامة المصري والحصول علً ابسط حقوقة وتشجٌع المنتجات الصغٌرة والحرفٌه والقضاء علً القوانٌن 

العقٌمة اللً بتخلً حقوق الناس بتقعد سنٌن طوٌلة وممكن الناس دي تموت قبل ما ٌتحقق العدل فى 

لحكومة بتغٌٌر منظومة الموظفٌن كاملة المحاكم القضاء علً البٌروقراطٌة والروتٌن  وكذلك أن ٌطالبوا ا

 فى المحلٌات

موظف عالقات عامة بدولة الكوٌت ارٌد برلمان فاهم واع ٌناقش القوانٌن بموضوعٌة " عز محمد"وٌقول 

وحٌاد بما فٌه صالح البالد وبما ٌكفل لها التقدم واالزدهار اسوة بالدول المتقدمة وبعٌدا عن طغٌان 

 برلمان بما ٌكفل تحقٌق مصالحها فقطاالحزاب والسٌطرة على ال

طبٌب أرٌد برلمان كؤى برلمان فى مختلف دول العالم  فلنتعلم من الغرب اذا لم نكن " احمد عمر" وٌضٌف 

مثلهم ارٌد برلمان ٌرغب بنفسه فى تحقٌق أهداف الثورة الحقٌقة من حرٌة وعدالة اجتماعٌة وكرامة 

واذا رغب النواب بانفسهم فاعلم اننا نسٌر على الطرٌق ( ال لنفسه)لشعبنا المصري  ٌرغب بنفسه 

 .الصحٌح 

مدرس ارٌد من النواب  محاولة تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك بعد توفٌر الجو " ابراهٌم  عمر "واشار 

 المناسب لتطبٌقها ومحاولة توحٌد الصف بٌن جمع القوى والتٌارات

ا عادال نظٌفا ٌعمل لمصلحه مصر ٌحقق االمن واالمان وٌقول عاطف الشرقاوى  موظف ارٌد برلمانا قوٌ

للمواطن المصرى دٌمقراطٌا ولٌس دٌكتاتورٌا برلمانا ٌنهض بمصر الى مكانتها العربٌه والعالمٌه ان 

ٌكون برلمانا وطنٌا ٌناقش مشاكل مصر واالمه العربٌه ولٌس برلمانا خاصا للمكاسب الشخصٌه العضائه 

ده االخرون من تعلٌم وصحه ومواصالت واتصاالت وبحث علمى وصناعه ارٌد برلمانا ٌصلح ماافس

 وتجاره

وٌقول حسام حسن طالب أرٌد منهم العدالة وتؤمٌن مستقبل األجٌال وذلك من خالل المشارٌع بعٌدة 

 المستقبل وتطوٌر التعلٌم وال ٌنشغلون بالمناصب وٌنسون الشعب الذي أوصلهم إلى هذا المنصب

بحٌث ٌكفل لهم الحق فً  للمرأةحمود طالبه علوم تطوٌر التعلٌم وتطوٌر روٌة المجتمع كما أضافت نورا م

أن تكمل تعلٌمهم وتوظٌفهم وان ٌكونوا محتكٌن مع الشعب وان ٌسمعوا لهم وان ال ٌتكلموا فً اإلعالم 

 بقراراتهم التً تشعل الشارع المصري وان ٌتحاورا جمٌعا بعٌد عن القنوات التلفزٌونٌة

ف  محمود بركات سمسار أنا ال اقتنع بنتٌجة االنتخابات ولكن أتمنى تحقٌق العدالة والقضاء على واضا

الفساد ومن وجه نظرى لو تحقق هذا المطلبٌن تتحل كل مشاكل مصر وهم أساس لبناء وطن حر وأساس 

 للنهوض بمصر

وکلمه شامله سوف تحتاجها  وأشار الحسٌنً الزهري محام  انه ٌتمنى وجود العدل الن العدل اساس الملك

 مصر فی بنائها فى الفترة القادمة
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 أٌمن عقٌل / بقلم نصائح على أعتاب الذكرى األولى للثورة 

 مؤسسة ماعت  أمناءرئٌس مجلس 

تعٌش الثورة المصرٌة اآلن ذكراها االولى ، ففً مثل هذه األٌام 

منذ عام انطلق المالٌٌن من مختلف الطبقات ومختلف االنتماءات 

السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة لٌعلنوا رفضهم الستمرار النظام السابق 

نته على مقدرات أمور الوطن وٌعلنوا رفضهم وٌضعوا حدا لهٌم

لحالة التردي االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً التً عاشتها 

 .مصر طوال ثالثة عقود متتالٌة 

ومن منطلق الحرص على أن ال تتحول  الثورة  المصرٌة المجٌدة 

التً دفع ثمنها ألف شهٌد وخمسة آالف مصاب  إلى مجرد حدثا 

افع الخوف على نتائج الثورة ومنجزاتها تارٌخٌا عابرا ، وبد

كمواطن  –ٌتوجب علً أن أتوجه من على منبر  صوت المواطن 

بنصائح لبنً وطنً الذٌن  -ولٌس كناشط فً مٌدان حقوق اإلنسان 

ٌتجازبون اآلن اطراف ثورتهم وٌختلفون حول تقٌٌم درجة نجاحها 

سمون ما وٌتناحرون فٌما بٌنهم على من كان له السبق فٌها وٌنق

بٌن داعً  لثورة جدٌدة تسقط كل ما هو قدٌم ، وداعً لالكتفاء 

 .بما تحقق وٌبقى الوضع على ما هو علٌه 

لكل االطراف هً أن ٌوقنوا أن الثورة نجحت نصٌحتً األولى 

عندما اسقطت رؤوس النظام وسدنته ومجلسه المزور ودستوره 

حاجز الخوف المرقع ، وانها نجحت قبل ذلك وبعده عندما كسرت 

بالشخصٌة المصرٌة وأعادت للشارع المصري اعتباره فً 

المعادلة السٌاسٌة ، وبالتالً فلٌنزعوا عن انفسهم هذا االختالف 

غٌر المبرر حول نجاح الثورة من عدمه ولٌوفروا طاقتهم الفكرٌة 

 .لما هو أهم وافٌد 

إلى شباب الحركات االحتجاجٌة التً استطاعت نصٌحتً الثانٌة 

ن تقفز فوق المألوف وتقود الضربة األولى على النظام ، ولكنهم أ

لم ٌحصلوا على النصٌب العادل من  –وفً أول اختبار انتخابً  –

مقاعد البرلمان ، علٌهم أن ٌبحثوا عن مواطن التوافق بٌن 

فصائلهم المختلفة وٌنحوا جانبا خالفاتهم األٌدٌولوجٌة والفكرٌة 

بابٌة موحدة تستطٌع الوصول إلى سعٌا لبناء جبهة سٌاسٌة ش

 . المواطن وتكسب صوته فً االنتخابات القادمة 

إلى التٌار اإلسالمً بفصٌلٌه اإلخوانً والسلفً نصٌحتً الثالثة 

الذي فاز بأغلبٌة برلمان الثورة ، علٌهم أن ٌقرأوا جٌدا أخطاء 

نظام مبارك وال ٌكرروها ، وعلٌهم أن ٌوقنوا تماما إنهم لوال 

رة ما كانوا اآلن على مقاعد الحكم ، وبالتالً فال سبٌل أمامهم الثو

إال اإلخالص التام لمبادىء الثورة والسعً الحثٌث لتحقٌق أهدافها 

فً العٌش الكرٌم والحرٌة ، ولٌدركوا جٌدا أن دعوات أرواح 

الشهداء ستطاردهم من الدار اآلخرة إذا ما فرطوا فً حق هذه 

فداءا للوطن وثمنا للعدالة والحرٌة  الدماء الزكٌة التً سالت

والكرامة اإلنسانٌة ، ولٌدركوا أٌضا أن الوطن لٌس فقط إخوانا 

وسلفٌٌن وإذا ما كان اآلخرون قد فشلوا فً الوصول للبرلمان 

 فإنهم حتما لن ٌفشلوا فً الوصول للمٌدان

 من أكبر مصر أن تماما توقن أن اإلسالمً التٌار فصائل وعلى

 وزنه كان ومهما حجمه كان مهما واحد فصٌل ًف اختصارها

 التركة حجم ٌقدروا أن ٌجب أنهم كما ، معٌنة تارٌخٌة لحظة فً

 وحدهم حملها على ٌقووا لن انهم ٌؤمنوا وأن ورثوها التً الثقٌلة

 . مغالبة إلى ال لمشاركة ٌحتاج فاالمر

 الجنزوري وحكومة العسكري المجلس إلى الرابعة نصٌحتً

 خالل القرار واتخاذ صنع آلٌة باعتبارهم الستشاريا والمجلس

 شابتها الماضٌة المرحلة ان ٌدركوا ان علٌهم ، المرحلة هذه

 الرؤٌة فً وضوح وعدم الخطوات فً وبطء التوجه فً اخطاء

 من تبقى ما خالل السلبٌات هذه كل من التخلص ٌستلزم ما وهو

 قٌادات من طمئنام واضحا خطابا ٌستلزم كما ، االنتقالٌة المرحلة

 على ٌؤكد السٌاسٌة والحركات الشعب إلى العسكري المجلس

 بشكل السلطة تسلٌم  على االكٌد وعزمها المسلحة القوات حٌادٌة

 . المقررة المواعٌد فً نهائً

 متهما والزالت كانت التً الداخلٌة لوزارة الخامسة نصٌحتً

 ، وبعدها ثورةال قبل اإلنسان حقوق انتهاكات من كثٌر فً رئٌسٌا

 ان عقٌدتهم صلب فً ٌضعوا أن علٌها والقائمٌن قادتها فعلى

 ولعل ، ٌفترقان ال صنوان وحقه المواطن كرامة واحترام األمن

 . ٌعتبر أن اراد لمن عبرة ٌناٌر 21 أحداث فً لهم

 والقوى الخارج فً بمصر المتربصة للذئاب السادسة نصٌحتً

 تتربص والتً خٌرا البلد لهذا دترٌ ال التً واإلقلٌمٌة الدولٌة

 مصر أن ٌعلموا ان فعلٌهم ، أبنائه أٌدي صنعته وبما بمستقبله

 للغزاة مقبرة كانت السادات عهد وحتى أحمس عهد منذ

 من جسد ستقطع أنٌاب لها السلمٌة ثورتنا وأن ، بها وللمتربصٌن

 . األعداء خندق فً ٌقف أن اختار

 عن كشف الذي  العظٌم المصري للمواطن االخٌرة نصٌحتً

 ملكت إنك إعلم ، االقتراع صنادٌق إلى اتجه عندما للحرٌة شوقه

 لصوتك أن وتاكد ، ثانٌة مرة آلخرٌن تسلمه فال امرك زمام

 كلما علٌه فاحرص ٌمنعها أو السلطة ٌمنح الذي هو وإنه  قٌمة

 . كتب قد انتخاب غلى الداعً دعا
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 مصر غٌر مافٌش

 مكان عن لقلبً بحثت

 باألمان فٌه ٌشعر

 والمغارب المشارق جبت

 وجدان لمثلك أجد فلم

 الحبٌبة أرضً ٌا أبكٌتٌنً

 إطمئنان البكاء بعد فهل

 قلبً علً تقسٌن إن و

 الحنان ٌدفعك أبهذا

 دما   ذرفت عٌنً من و

 أُهان من كرامة علً

 سلٌهم ؟ أنا من تسألٌنً

 . ناإلنسا لبنً حضارة أقام من

 تركته الذي ابنك أنا

 عدوان كل أمام ٌصمد

 شهدوا و الخالئق بإسمً تغنً و

 الزمان وجه غٌرت كٌف

 طائري سألت السماء جوف فً و

 ؟ االشجان منشد ٌا  اٌن الً

 الكتاب فً ذكرت بلد الً قال 

 العدنان النبً بالوحده خصها و     

 ٌعقوب إبن لقول  قرأته من فبكٌت        

 بأمان هللا شاء ان  مصر لواأدخ      

 وحٌد اسالم

 

 كتر من بالدى ٌا غالٌة ٌا علٌا حقك

  عادى بقى الهم كؤن همى

 قتلوا دمك عن الغرب فٌكى اندس

 تتبادى لجل والدك

 بالدم الطاهرٌن والدك رشوا بالسم

 النادى ووردك ٌسقوا

 ٌا لما لٌكى مٌن وحٌدة غرٌبه انتى و

  بتنادى بحزن غالٌه

 لو تموتى ما مصر ٌا ىتمرض لو 

 تزدادى بالشهدا تنقصى

 احمد بكر
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 مصر حب فى شهٌد ام كل الى

 تانى من ورجعتلك ابنك انا                         الشهٌد ام ٌا ابنك انا

 مصدقانى مش انتى هو وضمٌنى قومى ابنك انا

 شاٌفانى مش اٌه انتى هو اما ٌا واحشنى حضنك

 شمانى مش انتى هو ٌحتىر من وحاطط حلم ومش ابنك ان

 مش اصال انتى وال تحضنك انها اٌدٌة بلهفة وال قلبى بدقات حاسة مش

 سمعانى

 دا امى ٌا اومى عاٌش وانى جنبك انى تعرفى والمسٌنى امى ٌا اومى

 تحٌٌنى بسمتك

 واكلٌنى امى ٌا الغدا واعملى فرحانة انك وحسسٌنى اومى

 وتواسٌنى عنى الهم لىتحم وانك شاٌك وكباٌة امى ٌا اكلك وحشنى

 عٌنى بتطلع الدنٌا ولما العتمة فى اكون لما الدافى حضنك وحشنى

 تزفٌنى امى ٌا وبكرة هدر دمى راح وال ومهنتش ومضعتش جنبك انا

 عزة وشهادتى بعمرى ضحٌت وجٌرانى واخواتى اهلى وعشان عشانك انا

 جبٌنى على

 وكرامتى لعزتك انها ةحاج فٌها احلى دى شهادتى على امى ٌا نادم مش انا

 للحٌاة معنى مدى مكنش سكوتى  ال واقول انتفض الزم كان امى ٌا

 ذلٌلة كلها وبلدى عزٌز اعٌش ازاى حٌلة وقلة ضعف كان سكوتى

 موت عاٌش للى بٌقول كان سكوتى وطاغوت موت كان سكوتى

 واحضنٌنى امى ٌا ٌاهلل اومى  هتخدٌنى حضنك وفى سامحتٌنى امى ٌا ها

  زعالنة انتى ٌبقى تقومى راضٌة شم برضة

 ٌٌجى ٌمكن عارف مٌن نحاول كنا الزم بس بالنار انكوٌتى انك عارف انا

 نهار اللٌل بعد

 قلبك انك اكٌد عارفة اللى بس زعالنة وال شهٌد مٌت انى فرحانة امى ٌا

 وغلبانة طٌب

 معانا ربنا وقت كل وفى جنبك علطول  انا اما ٌا ومتزعلٌش

  

 مصطفً حموده 

 

 دى مهم مش رصٌد فى بنقول كنا

  اولى مرة

 ضاع و الرصٌد خلصتوا بس

 مالبطولة رصٌدكم

 بٌتصفى لٌه رخٌص الناس دم هوة

 بسهولة

 اللغة دى اٌه احكى وال اٌه اوصف

 خجولة منكم

 

 أحمد بكر
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 االقتصاد أمام التحدٌات وما والفرص المرحلة هذه خالل القومً االقتصاد علً ٌناٌر 27 ثورة تؤثٌر حول كثٌرة تساإالت تثار

 المصري؟

 مقدمتها وفً العالمً باالقتصاد ٌرتبط اآلخر والبعض الثورة بؤحداث مرتبط بعضها تحدٌات ٌواجه الثورة بعد المصري االقتصاد

 قد وما المنطقة، فً الثورة انتشار عن الناجمة الضغوط الً اضافة قٌاسٌة، لمستوٌات الغذائٌة السلع اسعار فً الكبٌر االرتفاع

 المرتبطة التحدٌات أهم أن مضٌفا منهم، اآلالف مئات رجوع أو الخارج فً العاملٌن المصرٌٌن تحوٌالت تراجع من ذلك له ٌإدي

 العامة الموازنة عجز وزٌادة االعمال، رجال وقلق العمالٌة االضرابات نتٌجة جزئٌا االنتاج عجلة تعطل. تتضمن الثورة بؤحداث

 الخاص، االستثمار وتراجع الفئوٌة، المطالب بعض لتحقٌق االستثماري غٌر االنفاق زٌادة مع الحكومٌة االٌرادات لتراجع نتٌجة

 العامة، االستثمارات زٌادة صعوبة مع المصري االقتصاد تصنٌفات خفض ظل فً المباشرة االجنبٌة االستثمارات وانحسار

 المنشآت علً السلبٌة االثار بجانب المدفوعات، مٌزان مصادر فً الحاد واالنخفاض الصرف سوق علً الكبٌرة والضغوط

 االستهالك علتراج نتٌجة الصغر والمتناهٌة الصغٌرة

 إلى ٌعود لكى أعوام ثالثة إلى عامٌن بٌن ما إلى ٌحتاج  مإشر وهو"المخاطر" درجة إلى االئتمانى التصنٌف مستوى وصل

 ".موجب.بى.بى" مإشر

 %7 ٌصل أن فٌه المتوقع من كان الذى الوقت فى%(  2-8) بٌن ما إلى االقتصادى النمو معدل هبوط 

 وهو ، السٌاحى الدخل معدالت تراجع، ملٌار 07 كان أن بعد,  دوالر ملٌار 81 إلى المركزى لبنكبا االجنبى االحتٌاطى حجم وصل

 .جنٌه ملٌار  60 نحو إلى المصرٌة البورصة خسارة اجمالى وصل ،دوالر ملٌون 40 بنحو ٌومٌا   مصر خسارة ٌعكس ما

 ،2088- 2080 المالٌة السنة من ،«2088 مارس – ناٌرٌ» الثالث الربع فى بالسالب لٌصبح القومى الناتج نمو معدالت تراجع •

 %27إلى البطالة نسبة وصلت التوالى، على والثانى األول الربعٌن فى% 7.6و% 7.7 مقابل

 تقلٌل اعتبارها فً تضع السوق فً التعامل حركة لتنشٌط جدٌد مالً تحفٌز خطة تنفٌذ ٌتطلب المقبلة المرحلة فً االقتصاد النشٌط
 مدخرات من االستفادة علً واالعتماد الفوائد، عالٌة سندات اصدار أو االجل القصٌرة وباالخص خزانة أذون اصدار لًع االعتماد
 الكفاءات عن والبحث ،المالٌة االزمة أثناء المالٌزٌة التجربة من واالستفادة الساخنة، االموال حركة ومواجهة المصرفً، القطاع
 السوق اقتصاد فً الدولة دور وتعمٌق مصر بناء فً منها واالستفادة الثورة اندالع منذ توتفجر تولدت التً الطاقات وتوجٌه
 االحتكار ومنع

 االستثمار

 التشرٌعات من ترسانة وجود الماضٌة الفترة خالل مصر شهدت وقد اقتصادي، نشاط ألي الرئٌسً المحرك هو االستثمار
 هذه من المردود ولكن. والتنموي االقتصادي النشاط فً ومساهمته الخاص، القطاع مساهمة على تشجع التً االقتصادٌة
 هذه فقدته ما واستعادة والزراعة، الصناعة قطاعً على  مستقبال االستثمار سٌاسات تركز أن وٌنبغً. ضعٌف ا كان اإلصالحات
 . صحٌحة أسس على قائمة الخاص القطاع مشاركة تكون وأن الماضٌة، الفترة خالل القطاعات

 هذه ودور احتٌاجاتها تحدد وطنٌة، أجندة هناك تكن فلم المباشر، األجنبً االستثمار تجاه صحٌحة لسٌاسة مصر افتقدت كما

 والسٌاحة العقارات نشاطً وكذلك الوطنٌة، الشركات على واالستحواذ البترول قطاع نحو معظمها فتوجه االستثمار،

 مصر بٌنما المال رأس الكثٌفة األسالٌب إلى التجاهها نظرا المطلوب ربالقد عمل فرص خلق فً االستثمارات هذه تسهم ولم

 العمل لسوق الجدد والداخلٌن العاطلٌن الستٌعاب العمل الكثٌفة لالستثمارات حالٌا تحتاج

 ثورة بعد والمطلوب. دوالر ملٌارات 7.6   2001/2080 عام فً المباشرة األجنبٌة االستثمارات بلغت فقد التقدٌرات آخر وحسب

 وإتاحة والصادرات التكنولوجٌا جلب فً مساهمتها بقدر المزاٌا من تعطى وأن التنمٌة، احتٌاجات االستثمارات هذه تؤتً أن ٌناٌر

 الوطنٌة الصناعة مزاحمة وعدم العمل، فرص

 عبدالرحمن كساب عامر

 مستشار إقتصادي

 

ومعبرة خٌر جملة موجزة "اقتصادنا فى خطر"

 تعبٌر لما آلت إلٌه االوضاع االقتصادٌة فى مصر
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وكرارٌسهم لسه ...... صبرنا كتٌر....... نصبر شوٌا ما فرقتشً  وال هتتعقد اكتر. ......هنوصل لحل ٌرضٌنا   أخرتها إٌه؟؟؟؟

وٌتوجع منها ........... ٌفهمها اللً ٌقراه بصٌغه سهل وتتفسر....... بصٌغتكوا بس بفكرنا...... وفى كل سطر اكتبوا    !!بتتسطر

 !!!القلم فٌها بٌتخدر......     بتتهز ومش ثابتةبؤٌد ....  أتكتب فً سهره......  ٌما السطور شافت كالم وٌتؤثر

وتقارٌر ....... أنسى الكتابة دلوقتً..... وهى تقوله وبتضحك ..... وعلى كتفها نازله وطالعه بتتم خطر......  واألٌد ألثانٌه فٌها ألكاس

 !!!!وبٌسكربٌكتب ٌعٌنً أوجاع شعب وهو تاٌه ......  وبتخٌلها مش قادر وبتعجب..     رئٌسك السكر

 ومقال عمال بٌتكرر......  موقفنا كان ٌدوب نكته...  خوفنا منعنا حتى نفكر.....  الحق علٌنا أنى إحنا...... والحق طبعا مش علٌه

 ٌحلم ٌكون فٌوم هتلر......... وادٌنا فرصه ال ده وده..  مع ناس مش فاهمه بتهزر......  مع رسمه كارٌكاتٌر مرسومه

ٌقولهم أنا شعبً لٌه .......... ولما ٌقولوا الشعب خالص..  ٌحس انه مهمل ومقصر............. ش فٌه ظلمولو عدى ٌوم مفٌ

 !!!!بٌبتر

ٌما الشعوب شافت ...... وهتٌجوا إٌه...  أنا شعبً راجل ٌستحمل..وخاٌفٌن وعاٌزنها تتسطر.......... أنا شعبً مش بنت وأنا أبوها

بٌمنع ألمطره ........ لو شفتوا غٌري بٌعمل إٌه لما بٌزعل..شعبً علٌا بٌتشطر...... ال عشان أنا بتساهلمٌن اللً فٌهم أتكلم و.. اكتر

 ما أنا بصرف  واعمر وابنً وأكلف.... لزمتها إٌه بقى نتكلم..وأب لٌكوا عمره ما قصر........ عرفتوا أنى طٌب وحنٌن.. تمطر

 فً وقت الخطر بٌصفر..... بقانون طوارئ دمه خفٌف.... د القاونٌنعشان تعزرونً لما بزو..وتٌجً ناس منكوا بتكسر

....... ومن زمان فً ناس شغلتها تبحث له..وقاضى ٌقعد ٌستفسر.......من غٌر ما نٌابة  تاخد بالها وتحقق .....  ٌطبق على ده وده

 تعبه ومجهود مكان أوفر له من األول وبدل..ٌحط طوبه فٌه وٌصور......... وبتشوف له مكان ملوش صاحب..هنا وهناك وبدور

ومفٌش ......  بٌكون مذاكر ومحضر.....  ولما بٌتسئل عنا..ومش فارقه إننا نتسول..... وٌا خدها كلها على بعضها..... ٌطردنا منها

خالص بقى والشعب .أنا شعبً كل ٌوم أفضل............ شعبك حاله إٌه دلوقتً..حولٌه حباٌبه بتسجل..حد غرٌب واقف جنبه

عشان الشعب بقى ....... ٌبقى الحل.. وشاٌل حجارة وبٌزقل..........الفقر خلى العاقل اتجنن ..على كلمه بكره هتتعدل.........  أتعود

وهو ضمٌره بقى ٌرتاح وعنٌا تنام بقى ..وأرقام كتٌره هتتصفر............ وقت الحساب جة نتحاسب..وكل الدفاتر تتقفل....... ٌرتاح 

 سخرٌة فً نطاق محدود...........تغفلو

 أم اسخر من الشعب  من سٌكون المقصود؟؟؟؟؟  أم اسخر من الجنود؟   أم اسخر من نفسً .......  هل اسخر من القادة

وسنجد عنده ..ولكن ممكن أن نسؤل عرافا .... ال ندري !!!!عازف  جٌتار أم  عازف دي رمز أم عازف عود.وهل سٌكون حاكم مصر 

من سٌكون الدور .....لٌسؤلوا  ولكن صدٌقً  ذهب لزٌارة سجن المزرعة وسٌعود..أنا لست عرافا سٌاسٌا ..... فقال ..جوبة والردوداأل

 وجعله ٌرقص كالمجنون  ولٌنقذ من لبسه الجنً،لٌنضم لصحبتنا كما كنا أبناء وآباء وجدود؛ وسٌخرج من الجنة مطرود،علٌه 

 وأنا استحى أنا أقول أكثر من ذلك،وقود.... نار... قبالت... أحضان.... نساء.... خمر..  ٌضحك وٌقول وٌهدا من وٌقلد رقصات القرود

 أن أضعها بٌن سالسل وقٌود........ وان مفرداِت قبل أن انطق بها   أن قلمً له حدود...... فقد علمتنً السٌاسة

من صنعوا من ...... وسؤترك من ٌمتلكون فن األكاذٌب، و نقودلٌس منه نفع أ...... الن حدٌثً مهما طال.....  عذرا وسؤكتفً

......... لهم من مصر شهرة وسٌادة، وأصبح لهم أفعال وردود ........ من خرجوا من جحورهم مثل الثعابٌن كٌان ووجود..... أكاذٌبهم

 سخرٌة فً نطاق محدود....ولهم منى ابتسامة وورود

 أخرتها أٌة؟؟

 

 

 !!!وأخرتها إٌه 
 محمود حجاج/ بقلم


