
ا�غذية ونفسح المجال للتربة للتنفس فيدخل 
الھواء والماء بسھولة أكبر، وتتفاعل 

المكّونات والمقّومات بشكل أفضل، وتعطي 
اليوم   .بالتالي ظ+ً وجما*ً وثماراً أوفر

يطرح معنى جديد لعبارة قلب ا�مور، اعادة 
صياغة لمعنى الكلمة يطرحھا الشباب 
. العرب في مختلف انحاء الوطن العربي

يساعدوننا على فھم قلب ا�مور بطريقة 
متجددة وحيوية وثائرة تشبھھم وتشبھنا 

تحية احترام وتقدير لكل من ساھم . بذلك
ھذه .... في قلب ا�مور وقلب التاريخ

النشرة خصصت لنشر بعض التأم2ت التي 
نشرت ھنا وھناك من وحي لحظات قلب 

ا�راء الواردة .... ا�مور في الوطن العربي
في ھذه النشرة تمثل وجھه نظر 

 ....اصحابھا

 ميس العرقسوسي    

Lead Story Headline 

 ثورة الشباب

عشر سنوات بدأ الملتقى  قبل ما يزيد عن
يسعى بمشروع قلب ا*مور والذي كان 

نحو تجميع الناس على التآلف والعشرة 
والمحبة، على اخت+ف مذاھبھم وخلفياتھم 

وأعمارھم ، كما يتعھد بعدم إلحاق 
الضرر با<خرين وبالطبيعة؛ ويعكس 

حقيقة أن اAنسان * يعيش بمفرده بل ھو 
باستمرار في ع+قة مع ا<خرين؛  ويرفع 

، فحال "حياتي موضوع تعبيري"شعار 
الناس ھو الموضوع ا�ساسي في 

ويتم نشر نشرة تطرح في كل .  المشروع
مرة موضوع معين ھو محور اھتمام ھذه 

النشرة ليس لھا . المجموعة لھذه الفترة
وينتج من حوار محرر فكل ما يشارك به 

يحمل . المجموعة حول الموضوع ينشر
عدة معان في اللغة " قلب ا�مور"تعبير 

العربية،  فالعبارة تعني أو*ً جوھر 
ا�مور، وتعني ثانياً تقليب ا�مور بحيث 

نراھا من كل الجوانب، فالتكامل والتداخل 
قلب "وثالثاً، نستعمل    .ھو مميز آخر

بمعنى القلب في جسم اAنسان " ا�مور
من حيث عدم إھماله �ي عضو في 
الجسم إذ يضخ الدم في الشرايين 

جميع أعضاء الجسم، باستمرار   إلى
وبدون استثناء، فإھمال أي عضو في 

الجسم يخلخله، وكذلك بالنسبة للمجتمع، 
إذ أن إھمال أي شخص أو خبرة، مھما 

قلب "و  .بدت صغيرة، يخلخل المجتمع
بمعنى النظر في عواقبھا، فنحن " ا�مور

نھتم بعواقب ما نفعله وما نقوله وليس 
أما المعنى الخامس   .بجدواه ا<نية فقط

فھو نابع من عمل الناس المرتبطين 
قلب تربة ا�رض أو تقليبھا : با�رض

فعن طريق قلب   .عن طريق حرثھا
ا�رض وحرثھا، نحّرك التربة وننّشط 

تحية مليونية لشباب المسيرات المليونية، لقد صّحت مسيراتكم وجدان العرب من سباته القديم، ونطقت الفرحة 
على وجه كل عروبي صادق ، ورقص القلب كما لم يرقص مخلوق من قبل على أنغام ھتافاتكم التي أشعلت 

قلوبنا بنبضھا السريع حتى حلقت أرواحنا ترفرف حولكم في ميدان التحرير وأجسادنا قابعة متسمرة ترقب أجھزة 
وإن شاء N   -وكل حديد ينطق بمعجزة ثورتكم التي سطرت التاريخ الحديث لمصر " النت"التلفزيون وشبكات 

.للعرب جميعا  

ما أجمل ا*نتصار للعّزة والكرامة ووحدة الصف من أجل غٍد رائٍع قويٍ ثابت الخطى.... اللــــــــــــــــه  

بذور الثورة بدمائھم، ونمت نبتة " يناير 25ثورة "ھيا إلى العمل،  لقد سقى شھداء ... ھلموا إلى إكمال المسيرة
 الحرية فوق الســــــــطح،،، فلتزينوا حديقة التحرير بالنجاحات ولتجعلوا مصر حديقة التحرير ..........

...فقد صنعتم القدوة للشعوب المقھورة التي * محالة ستنتفض عاج+ وليس آج+  

 فلكم إنحناءة التقدير وا*حترام،،،،  

سامية دربيبقلم    

 2011فبراير / عدد ثائر شباط

 مجلة قلب ا�مور 

 مبروك للشعب التونسي

 مبروك للشعب المصري

 

 Photosصور وراب تحيا الجمھورية 
and Rap: Salute to the Republic 

http://www.7iber.com/2011/01/
ta7ya-algomhuriya/  

 

 

 عن  قلب ا*مور

http://www.qalbelumur.com/ 

 

 

 

http://themuslimvoice.wordpress.com/ 

قبل حوالي الستة أشھر قال لي 
صديق مصري بينما كنا 
نجلس فوق روف أحد 
الفنادق في القاھرة ونطل 
على وسط البلد في إطار 
سينمائي بانورامي، وكان 
يتحدث ھو عن أعباء العمل 
: وتفاصيله غير المنتھية، قال

كل اللي إحنا بنعمله دع 
حياخذ مش أكثر من نص 
... سطر في كتاب التاريخ

ھذا وقد عاشت : "حيقول
مصر سنوات من الفقر 

والفساد، ولم يخلو ا�مر من 
." بعض المبادرات الشريفة

 -بعد التحرير –اليوم 

: استيقظت أردد في بالي

مبروك صديقي، الثورة 
انتزعت فص+ كام+ في 
كتب التاريخ، إن لم يكن 

.أكثر  

 سھى النجار



  مصرية  أھزوجة ا�نسان  لحقوق العربية المؤسسة

تحية   -الشبابية  حق  فرقة - مصر  يا  ليلك  - فلسطينية 
 فلسطينية للثورة المصرية المجيدة 

http://www.youtube.com/watch?v=ZE1nEYWiOek   
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: بالصوت والصور
اعتصام أردني تضامنا 
مع المسيرة المليونية 
 –حبر المصرية

2\2\2011  

http://
www.7iber.com/
2011/02/photos-
sound-protest-

for-egypt/ 
  

 

ثورة مص فرقة وسط البلد تغني في ميدان التحرير     

  http://www.youtube.com/watch?

v=ahCwBBndlVY&feature=player_embedded 

  

تونس -2011-01-22كمال الرياحي -الشارع حبيبتي المحّررة  

حبيبتي الوحيدة ھذه .  الشارع 
* يمكن .   الشارع حبيبتي المحّررة...  ا�يام

أن أترك الشارع �لتحق بالعمل تلبية لرغبة 
أضع قبعة .  الحكومة المؤقتة التي لم نقبل بھا

تحمل علم تونس وأنزل إلى شارع الحبيب 
بورقيبة أنتظر إسقاط برج الساعة العم+قة 

على قاعدتھا كتبت .  رمز النظام المندحر
ساحة الشھيد البطل محمد "  الجماھير

البوعزيزي الشاب الذي أحرق "  البوعزيزي
نفسه لتندلع الثورة من مدينة سيدي بوزيد 

 .المھمشة

مجموعات من البوليس والحرس الوطني     
يتظاھرون ضد الحكومة وينادون بإسقاطھا 
 وتحرير وزارة الداخلية من الحزب الحاكم

مشھد غريب للشعب وھو يحمي 
البوليس ويسانده في مسيراته 

ھو نفسه البوليس الذي .  ومظاھراته 
كان متھما أمس بإط+ق الرصاص 

ھو نفسه البوليس .  على الشعب ا�عزل
ھو نفسه .  المتھم باستفحال الرشوة

البوليس الذي كان يطلق الرصاص ب+ 
رحمة على المتظاھرين الذين كانوا 

 .تنادون بإسقاط الدكتاتور

وجدت صديقي الصحفي المستقل سألني 
ما الذي يحدث؟ البوليس :  مستغربا

 .يتظاھر؟ إنھا القيامة

ذّكرته أننا البارحة رفعنا شعارات كثيرة 
. منھا دعوة البوليس للعودة إلى الشعب

كانت شعارات ساخرة ومؤلمة تقول 
يا بوليس يا ابن الشعب "  واحدة منھا

جرايتك * توصلك إلى السعودية فعد إلى 
ھاھو اليوم البوليس محميا "  حضن الشعب

من الشعب يطلق بدل العصا والرصاص 
 .صوته مناديا بالحرية والعدالة

 *ستكمال المقال اضغط ھنا

/org.safarfund.www://http

162=p?/blog 

 



 الوضع سيء جّدا في صفاقس، تونس
2011/ 1/ 31رؤوف كراي صفاقس    

-2-3الخميس  -نسمة الجويلي -للميدان الصامد الحر

جمھورية مصر العربية -القاھرة 2011  

الوضع في صفاقس البارحة واليوم سيء جّدا 
قّطاع طرق و ... و* يبّشر بالخير ... جّدا 

غياب كلّي لVمن وحّتى ... شوارع نعم شوارع 
الشوارع مزدحمة وغاّصة ... لشرطة المرور 

بعض الشباب المتطوع ينّظم ... بالسّيارات 
ھجوم ملثمين مسلّحين بالس+ح ... حركة المرور 

... ا�بيض على المدارس الثانوية واAعدادّية 
إرھاب المارة ... وعلى المطاعم سريعة الوجبة 

ھجوم على مقّر ... ورّواد ا�ماكن العمومّية 
غريب جّدا ... الو*ية وتكسير ا�بواب والنوافذ 

.... رعب ... رعب ... ھذا الوضع غريب ومحّير 
ھل يجب أن تتوقف الحياة وتعود ... وخوف منتشر 

لجان ا�حياء لي+ نھارا لحماية ا�ھالي والسّكان 
؟ أم أنه يجب علينا أن .... والمرافق الحيوّية للب+د 

نعتكف داخل البيوت ونغلق ا�بواب والنوافذ ونبقى 
... ؟ الموت عرقا بعد عرق ... وماذا ننتظر ... ننتظر 

أن تسقط على رؤوسنا سخطة مثل أّي سخطة كانت ... ؟
؟ أن نستسلم ... قد سقطت علينا أو ستسقط مستقب+ 

؟ ... لشھوة الدّم في ُوُنوف السفّاحين والكارھين للحياة 
؟ ... أم أّنه يجب علينا أن نقّدم ضحايا وذبائح آخرين 

؟ ماذا يريدون ھؤ*ء ؟؟؟ ما ... وُتحرق الب+د من جديد 
  ؟... نوع القربان الذي يريدونه مّنا 

اللي مشافش وجه N الكريم و ھو بيتلطف بينا و 
بيدافع عننا ،،، اللي لسه ممتلكش الميدان زي ما احنا 

 امتلكناه

إما إنه يروح يمتلكه بروحه و صوته و ... أرجوكم
دمه انھارده و بكره معانا ،،،أو إنه يستنى و يصمت 
صمت جميل ،،،اللي امتلكوا الميدان أولى بيه في 

 اللحظة دي

حرفعھم فوق .. و ھما اللي لو قالوا عايزين ھدنة
 راسي من فوق و حدافع عن ھدنتھم

لكل واحد شريف شجاع واقف بيحمينا في الميدان  
 ،،، 

لص+ح ،،،لممدوح   ،،،،    ،،، ليمنى ،،،، لياسين   
 لمحمود

لعلي و محمد ،،،  ليعقوب   ،،، �حمد  ،،،، لشادي  
 ،،،لھويدا،،، <*ء ،،، �ميرة ،،، لرحاب،،، لسالي

ليكوا النصر و ا�مان و العدل و الحرية   

 لكم N و كرمه و تأييده و نصره

و فخر ... محبة متتوصفش.. لكم احترام مالوش آخر
 إني بنتمي ليكو

ربنا ينصرنا   

ياللي فاتحين الفيس بوك و مفيش ... يا مصريين.. يا جماعة 
وراكم بلطجي و * فاسد و * منافق و * مقھور واقف عايز 

 ياخد حياتكم

ياللي استقبلتوا رسايل فودافون على موبي+تكم ... يا اخواتنا
 بتقول لكم اقعدوا في البيت ب+ش شقاوة

يا بناتنا ياللي قلبكم خايف على رجال مصر بس مجتلكوش 
 فرصة تنزلوا تشوفوا ميدان التحرير و تدافعوا عنه

يناير ،،،  28و  25أنا كنت في مظاھرات  ، ،، يا ناس  
 حسيت إني امتلكت ميدان التحرير �ول مرة... 25يوم  

إني مش مجرد عابرة سبيل عليه،،،  مش راجعة من السينما 
و .. أو رايحة شغلي ،،، إمتلكته لما صليت في وسط الميدان
اتنين شباب رفعوا الجاكيت بتاعھم عشان يأمنوني و أنا 

 بصلي

إمتلكت كل الشوارع من مسجد مصطفى محمود ... 28يوم  
في المھندسين و حتى كوبري قصر النيل ،،، إمتلكتھا �ني 
كنت فعليا بدافع عن مساحتي من المكان و اللي بيعنيه من 

 حق و رفض و حرية

إمتلكتھا �ن قنابل الغاز انطلقت علينا ،،، أخدت مني الھوا 
 الداخل جوايا

إمتلكتھا لما الشباب كانوا بيدوروا علينا يغسلوا وشوش 
البنات بالكوكا ،،، إمتلكتھا لما شبابنا وقفوا آمنوا ميدان الدقي 

عشان نعدي  ،،،امتلكتھا لما وقفنا ندافع عن ضابط أمن 
مركزي كان فيه متظاھرين عايزين يضربوه ،،، امتلكتھا لما 

،،،،لما صرخنا   شفت الرصاص ،،، لما شفت قدامي شھيد

،،، لما جرينا من الرصاص   إن عربية إسعاف تيجي 
الحي،،، لما استخبينا ورا الدبابات،،،    لما راقبت مشھد 

الراحلين على كوبري قصر النيل بعد فرض حظر 
التجول وسط النار و الدخان كأننا *جئين ،،، لما عديت 

و شفت دم اخواتي .. في ميدان التحرير تاني يوم الصبح
 ع الرصيف

لما شفت ھدومھم ع الطريق بتحكي قصة طلقات مطاطية 
اخترقت أجسادھم وقت الھجوم الغادر ،،، لما سمعت 

بليل و شديت عليا بعدھا الغطاء  28خطاب مبارك يوم 
حسيت بمنتھى اليأس إن دمنا اتھدر عشان ھو .. بأسف

يغير حكومته ،،،     و لما جريت بعدھا بعشر دقايق على 
الشباك لما سمعت الصوت الھادر من الميدان بيقول 

امتلكتھا و أنا بطمن كل يوم عن واحد من  باااطل ،،، 
صحابنا و اخواتنا اللي بقى يومھم سلسلة من البطو*ت 
،،، اللي بيحموا ضھر بعض ،،، اللي إيمانھم إيمان 

 * ھم مدفعولھم و * أساميھم بتنقلھا الجرايد... صادق

و ... أنا بقالي خمس سنين بشتغل في العمل ا*جتماعي 
 مستشفى حكومي 12اشتغلت سنة دكتوره في 

و طول الفترة اللي فاتت عمري ما حسيت إني بمتلك 
،،، ميدان التحرير ھو خلفية ذكرياتي من   ا�رض دي
 سنين طويلة

بس وحدھا  شغلي ھناك و ذكريات صحابي ھناك ،،،
... خليتني أملكه ،،، رجاءا.. الذكرى اللي اتكتبت بالدم

اللي لسه ع+قته بميدان التحرير ھو مشوار الجامعة و 
 السينما و الشغل

اللي ع+قته معاه مكتبھاش الدم و الحرية و العدل و 
 الكرامة
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 من يمول ميدان التحرير ؟؟ كامل النابلسي

2011-2-10ا*ردن في    

لما يحصل في ميدان التحرير أدرك  كثيرا ما يؤرقنا نحن العاملون في التنمية والحارصون على التغيير ، وكيفية إستدامة ھذا التغيير وتمويله، وأنا أنظر
نحن العاملون في التنمية، نحن الذين فتحنا جيوبنا للتمويل الخارجي، ولكن مع فتحنا لجيوبنا أغ+قنا عقولنا  أكثر من قبل حجم الوھم الذي عشناھا

نعيش  بل برمجنا أنفسنا على التمويل ولم نستطيع أن نقدم حلول حقيقية ، وبتنا وبصائرنا، واصبحنا * نرى ما لدى الناس من مكنونات، فلم نبني عليھا ،
   .في ثقب أسود * نھاية له، رغم كل الجھود وا�موال التي صرفت في مجال التنمية

م+يين  10 جنية بدل مواص+ت وأكل في يوم التظاھر، يعني 10ولو إفترضنا كل واحد من الجماھير دفع  بحسبة بسيطة لما يجري في ميدان التحرير
مساءا،  5الى  9يأتي من الصدق، ومن إيمان الناس كل الناس بالتغيير، وأن التغيير ليس وظيفة يومية من  ،!!!جنية يوميا، من أين يأتي ھذا الرقم ؟؟؟

عدم حاجتنا للتمويل الخارجي والتبعي، بل نحن  ندرك أكثر من أي وقت مضى، في ميدان التحرير يجعلنا التغيير نمط حياة وموقف أخ+قي، إن ما يجري
  http://www.safarfund.org/blog/?p=167 لقراءة مقال وھم التنمية لكامل النابلسي   .أن ننظر لما لدينا ونبني عليه بحاجة إلى

2/2/2011ا*ردن في —سعاد نوفل-كل قلوب الناس جنسيتي  

ولدنا حاملين ملف القضية الفلسطينية، جلنا العالم عرضاً !  لطالما ايقنت بأن السياسة ھي أقرب ما تكون إلى حياتنا رغم أننا نعتقد العكس 
وأضحت متابعة التطورات السياسية جزءاً * يتجزأ من حياتنا، لكنني لم أكن اتوقع بأن يكون لھا ھذا التأثير على .  وطو*ً وما زلنا نحلم بحق العودة

 .عملنا في يوم من ا�يام

أذكر "  الوطن العربي"لعل أكثر ما توقفت عنده لدى عملي في الملتقى التربوي العربي وفي برنامج سفر بشكل خاص ھو استخدامنا لعبارة  
 "!المناھج"آخر مرة سمعت ھذه الكلمة في الثمانينيات وأنا على مقاعد الدراسة اAبتدائية قبل تغيير المقررات 

ز فمن خ+ل برنامج سفر تعلمت ما* يمكن تعلمه في المدرسة و* في المقررات، وأن أجمل ما يمكن ان يحدث لك ھو أن تلتقي كل يوم بشخص ممي
أقصى الشمال  من ومن بلد مختلف لتتعلم منه شيئاً جديداً، صادفنا العديد من الوجوه التي * يمكن لنا أن ننسى م+محھا، سافرنا مع طلبات المنح بروحنا

أكثرھم   -مسافر على وجبة الغداء، غرفة إقامة الملتقى استضافت العديدين الذين كانوا دائماً على سفر/إلى أقصى الجنوب، وفي كل يوم كان لدينا ضيف
وأكثر ما كان يحدث لنا ھو تلك الفسحة التي تتيحھا لنا اللقاءات اAقليمية التي   -فلسطينيون بالمناسبة �ن عمان ھي محطتھم ا�ولى بعد عبور الجسر

 .تجمع شباباً وشابات من مختلف بلدان الوطن العربي والتي كانت تفصلنا عن التفكير بالحدود الجغرافية

وأھل البلد �خذي في جولة في المدينة القديمة، سأقضي ليلتي في ..  وفي كل بلد سأجد بيوت سفر �نام!  ث+ثة ارباع الوطن العربي باتوا أصدقائي..  ا<ن
وإذ ذھبت إلى السودان فسأجد عبد العظيم بإنتظاري �خذي في .  الرباط عند منى ، وفي ا*سكندرية عند اسامة أو مصطفى، وفي القاھرة عند مروة

س فسأجد تونجولة، ولن يتردد محمد من اصطحابي إلى عنابة في الجزائر، وفي رام N لي عشرات البيوت التي قد * اتمكن من زيارتھا يوماً، أما في 
 .صفاقس كلھا في استقبالي

في مصر، كان ھو موعد سفري إلى اAسكندرية لمباشرة التحضير للحملة اAع+مية للندوة "  يوم الغضب"الثامن والعشرون من كانون ثاني  
تم إلغاء رحلتي خوفاً من تصاعد ا�وضاع !  شباط 6-4الدراسية استكشاف التجوال واجتماع صناديق التجوال، والتي كان من المقرر لھا أن تعقد في 

حبنا ودعمنا المستمر لجميع ا�صدقاء في مصر والذين كانوا جزءاً .  آنذاك، ومع ازدياد حدة التوتر فقد تم تأجيل عقد الندوة واAجتماع إلى إشعار آخر
 .رئيسياً من التنظيم كان عزاؤنا الوحيد على ا�شھر الطويلة التي قضاھا فريق الملتقى في التحضر لھذا الحدث الكبير

 http://www.safarfund.org/blog/?p=169*ستكمال المقال اضغط ھنا  

 



خ+ل الشھر الماضي مقتطفات مما كتب في ا*ع+م الجديد   

Www.almoultaqa.com  

http://www.youtube.com/watch?v=Fgw_zfLLvh8&f
eature=player_embedded  


