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 مسيحية ومسلمة منقبة ضد الرئيس مبارك في ميدان التحرير بالقاھرة
 

في ميدان التحرير بوسط القاهرة، معقل حركة االحتجاج غير المسبوقة في  -القاهرة 
مصر، جاء العديد من االقباط للتظاهر جنبا الى جنب مع مواطنيهم المسلمين والمطالبة 

 .معم برحيل الرئيس حسني مبارك
دماء الكثير من االقباط "حمل الفتة تقول باالنكليزية ) عاما 23(الشاب القبطي نادر 

 ".ارحل عن مصر. سالت في عهد مبارك
 

اضطهاد االقباط زاد كثيرا خالل السنوات االخيرة في "ويقول نادر لمراسل فرانس برس 
مشيرا الى االعتداءات االخيرة التي استهدفت المسيحيين والتي كان اخرها ذلك " مصر

 .قتيال 23الذي استهدف كنيسة القديسين في االسكندرية ليلة راس السنة موقعا 
 

هذا ليس . الشيء الوحيد الذي فعله مبارك هو محاولة اخفاء ما يحدث"واضاف الشاب 
 ".الحل

 
من عدد سكان الذي % 10الى  6وتشير التقديرات الى ان المسيحيين يشكلون ما بين 

 .يزيد عن الثمانين مليونا
 

وكان راس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث، بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة 
التي قدمتها الحكومة بعد " التنازالت"المرقسية، دعا مساء الجمعة المتظاهرين الى تذكر 

 .ايام من حركة االحتجاج العارمة المطالبة باسقاط النظام
 

المطالبة برحيل مبارك " طلب منا عدم المشاركة في التظاهرات) "عاما 41(ويقول ايهاب 
قتيل  300يناير الماضي واسفرت حتى االن عن سقوط /كانون الثاني 25التي بدات في 

 .على االقل واالف الجرحى وفقا لتقديرات االمم المتحدة
 

وهو يجول بالفتة " مع ذلك حضرنا الى الميدان الننا نريد ان نثبت اننا هنا"واضاف ايهاب 
ارحل يا مبارك حتى نحصل على هذه . المسيح سيمنحنا حياة افضل"تقول باالنكليزية 

 ".الحياة
 

ويشكل نادر وايهاب جزءا من مجموعة غير متجانسة من المتظاهرين تضم نشطاء 
 .علمانيين واسالميين

 
 .ويؤكد ايهاب انه ال يخشى سيطرة االسالميين على السلطة اذا ما رحل مبارك

 
لكن توجد في مصر خيارات اخرى غير . ان حكومة اخوان مسلمين ستكون كارثة"وقال 

 ".مبارك واالخوان
 

ورفع متظاهر اخر الفتة موجهة لجمال نجل الرئيس مبارك الذي اعتبر لفترة طويلة خليفة 
ليظهر بذلك ان االقباط ليسوا جميعا مع " يا جمال قول البوك االقباط بيكرهوك"والده 

 .الرئيس مبارك كما يقال عنهم كثيرا
 

ومؤخرا اكد رجل االعمال القبطي نجيب ساويرس صاحب مجموعة تيليكوم لالتصاالت ان 
خير لمصر، فالجميع يريد "االصالحات التي وعد بها الرئيس استجابة لحركة االحتجاج 

فكل المشاكل التي . ال شيء افضل للمستثمرين من الديموقراطية"مضيفا " الديموقراطية
 ".واجهتها كرجل اعمال كانت مع حكومات غير ديمقراطية

 
مليار دوالر من اقوى رجال االعمال في  2,5ويعتبر ساويرس، الذي تقدر ثروته بنحو 

 .مصر
 

وفي ميدان التحرير حرص العديد من المتظاهرين المسلمين على ابداء دعمهم لالقباط 
" مصر= مسيحيون + مسلمون "الذي رفع الفتة تقول ) سنة 47(مثل احمد الشيمي 

 .عليها شعار الهالل وفي وسطه الصليب رمز وحدة المسلمين والمسيحيين

 

 
 

 

 
 

 

 

ب.تر يلغي زيارته لفلسطين بسبب احداث 
 الشرق ا1وسط

 

 

أسبانيا تحافظ على موقعھا في صدارة تصنيف 

 المواضيع األكثر قراءة
هكذا تكـافئ امريكــا  عبد الباري عطوان     

 رجالها

 رامسفيلد وندمه المتأخر رأي القدس     

لقطـــــات شـــــريهان وفنـــــانون بميـــــدان       
... وخفــــة ظــــل متحــــدث العســــكر.. التحريــــر

.. ومؤامــرة علــى مصــر حاكهــا الفلســطينيون
 ومشايخ االزهر يتمردون

ـــــــب         حملـــــــة ســـــــعودية واســـــــعة تطال
 بمحاكمة السفير السعودي لدى القاهرة 

 رياضة
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مواطنون يطمحون : اليمنخالد الحمادي   
إلى تغيير االوضاع المعيشية في البالد 

وليس بالضرورة عبر إسقاط النظام السياسي

 

حملة سعودية واسعة تطالب بمحاكمة    
السفير السعودي لدى القاهرة 

 

عمر سليمان واحمد شفيق  حسنين كروم  
يؤكدان عدم معرفتهما بالهجوم على 

واتهام المريكا بدعم البرادعي.. المتظاهرين

 

: مصر تتحّدث عن نفسها فــاروق وادي  
ثورة شباب تليق ) يوميات مصرّية(

بالمحروسة

 

الحرية تدفع ثمنها برأسك أما العبودية    
الكعكًة التي ُيراق .. ميدان التحرير: فمجانا

على جوانبها الدمُ 

 

!عشوائيات ِبسعة وطن خيري منصور  

 

المهرجان الوطني الثاني  عبد السالم دخان  
سجاالت : عشر للفيلم الوطني المغربي
ومحاورات لألفالم والمخرجين

 

: ' الكلمة' فجر الثورات العربية في مجلة    
، فرناندو بيسوا، سعدي يوسف 'ثورة تونس' 

وتودوروف يكتب عن الديمقراطية

 

عاما  35مبارك حكمنا : محمود سعد   
فلماذا يريد ستة شهور اخرى؟

' النهاية'فيلم : للمخرج المغربي الشاب هشام لعسري   
يفوز بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان الوطني للفيلم في 

12دورته الـ

 

عادل امام نعت الثورة  صباغ -رندة زريق  
مش حلوة : في مصر بأنها بلطجة وقلة ادب

زعيم... بحّقك يا

 

مبارك اعطوا صورة ' مؤيدو': خالد النبوي   
سيئة عن مصر

 

فلول الحكم : مصر محمد عبد الحكم دياب  
وهي تمارس أحط صور اإلرهاب والترويع

 

بلطجية المالكي في العراق  هيفاء زنكنة  
ينافسون امثالهم في تونس ومصر

 

حارق بـاده قاتل أوالده باء  مالك التريكي  
بلعنة من التاريخ

المصريون في خطر خليل قانصو  

 

بعض ما سيحققه النهوض  نصر شمالي  
التونسي ـ المصري

'البطانة'أو ' الحاشية'عن هاني الحوراني   

نحو عصر المواطنة : شرق المتوسط أحمد شاهين  

نحو عالم عربي خال من األنظمة  أحمد موفق زيدان. د  
الشمولية 

قراءة في صورة ' الهزية'و' البلطجة' عبد العالي رقاد  
األحداث

 

دولة  22جزيرة بحجم    

 

الظلم يثير الغضب في مصر ويدفع    
النشطاء إلى ميدان التحرير 

   

" مصر= مسيحيون + مسلمون "الذي رفع الفتة تقول ) سنة 47(مثل احمد الشيمي 
 .عليها شعار الهالل وفي وسطه الصليب رمز وحدة المسلمين والمسيحيين

 
 .بين الطائفتين" ال نريد تمييزا"واوضح 

 
يريد ان يسوق للواليات المتحدة واوروبا فكرة ان لدينا مشكلة هنا "واكد ان الرئيس مبارك 

 ".لكن ذلك ليس حقيقيا. مع المسيحيين وانه الشخص المناسب لمنعها
 

وقد ابدت دول غربية عدة قلقها حيال وضع االقباط في مصر بعد االعتداءات االخيرة التي 
 .تعرضوا لها

 
 

فبراير،وموعدنا نحن أيضا غدا،أمام سفارة 6استعداد لمظاهرات مليونية بمصر غدااألحد -سالم القطامي 
 مصر ببا

فبراير،وموعدنا نحن أيضا غدا،أمام سفارة مصر بباريس 6استعداد لمظاهرات مليونية بمصر غدااألحد
سالم القطامي سنقطع رأس !!الساعة الثانية ظهرا؛وبعدها ككل يوم في السادسة مساءا في كورون 

باراك،بعد محاكمته عسكريا،بتهمة الخيانة العظمى،وسنسترد مانهبوه،وسنعيد بناء مصر على أسس سليمة 
قال فرانك ويزنر، المبعوث األمريكى إلى !!وعادلة،وستصبح مصر لكل أبناؤها،وستتبوأ دورها التي خلقت له

 سالم القطامي!شهادة بخيانة !مصر، إن مبارك يجب أن يبقى فى السلطة 

  
 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . اMساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال اMسم اMول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب اMسماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث M تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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 مبارك أخفق في وضع أساس لنقل السلطة
 

 

اMنتفاضة وضعت حدا لطموحات جمال : مصر
ومبارك يلعب بورقة الجيش لكن النجاح ليس 

 مضمونا
 

 مزيد
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