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الموضوع في 'التاریخ العسكري العام General Military History' بواسطة اسالم الزغیمى, بتاریخ 21 یولیو 2009.

التالي >2

(Jews of Egypt)یھود مصر

التاریخ العسكري العام General Military Historyالتاریخ العسكريالمنتدیاتالرئیسیة

لقد تم أنشاء ھذا الموقع في عام 2007، ومنذ ذلك الحین وھو المكان العربي األبرز واألمثل للمھتمین في
صناعة الدفاع ومتابعة شؤون التقنیة والعسكریة . الكثیرون من أعضاء ومرتادي ھذا المكان تناقشوا وتبادلوا

العدید من اآلراء و وجھات النظر حول االنظمة العسكریة وتقنیاتھا حتى صنعوا أرشیفاً مليء بالمعلومات، ُیعتز بھ
وٌیفتخر. الكثیرون قدموا أفكارًا وأعماًال ناجحة ، واستمر بھ األمر ان یكون اآلن أحد أفضل وأكبر المواقع العربیة
على خریطة االنترنت . یدین الدفاع ألعضاءه ومرتادیھ الكثیر، ولھذا فھو على الدوم محل تقدیر واعتزاز عندھم.
یعتبر الدفاع مصدرًا رئیساً للمعلومة التقنیة ذات العالقة باالنظمة العسكریة على مستوى العالم العربي، وتتمیز
موضوعاتھ التي تفضل بطرحھا أعضاءه الكرام بمھنیة وحرفیة عالیة في التقدیم وفي التحقق من صحة المعلومة

وفي النقاش حولھا. لذلك نرجو االلتزام عزیزي زائر بعدم خرق قوانینھ 
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:a023[1]::a023[1]::a023[1]:السالم علھ㫨믬م ھ믬ا اخوانى : اعود الى
الشار㫨ة ᥩ팸عد طول غھ믬اب ᥩ팸سبب اجراء عملھ믬ة جراحھ믬ة وقد انعم هللا على

ᥩ팸الشفاء وهذه هى اولى مشار㫨تى ᥩ팸عد العودة لذلك ادعو الى المشار㫨ة من
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 ((( (Jews of Egypt)يهود مصر)))
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القول ᥩ팸اطمئنان أن اليهود المصر鎩ƽين حالة خاصة واستثنائھ믬ة داخل إسرائيل،
فر큘ما 㫨انت الطائفة الوحيدة التي يرت锌摚ᥩ팸 أفرادها ᥩ팸حنين جارف لبلدهم األصلي

مصر، وفي المقابل فالزال هناك من يدافع عنهم في مصر و鎩ƽؤ㫨د أن طردهم،
أو التضيي쨊勖 عليهم من قبل حر㫨ة الضᥩ팸ا㫨 煰촣ان خطأ فادحًا، إذ أنهم لم ھ믬ش㫨لوا
خطورة حقھ믬قھ믬ة على الدولة وال المجتمع، ألنهم ᥩ팸اختصار 㫨انوا جالھ믬ة أصيلة

من نسيج الشعب، فلم ھ㫨믬ونوا غر큘اء أو أجانب مقھ믬مين، وᥩ팸الطᥩ팸ع ال يجوز هنا
ر锌摚큘 مصير جالھ믬ة 㫨املة ᥩ팸شخص أو حتى ᥩ팸ضعة أشخاص منحرفين اتهموا

ᥩ팸أنشطة معادھ믬ة. 
وعاش يهود مصر مناخ تسامح حقھ믬قي عدة قرون، حتى أنهم 㫨انوا من أغنى
الطوائف اليهودھ믬ة في العالم وأكثرها استقرارًا والتحامًا ᥩ팸مجتمعهم، ومن ثم فلم

تكن لديهم أزمة اضطهاد مثل يهود أوروᥩ팸ا مثًال، ولهذا أضافوا الكثير إلى

ثقافة وفنون واقتصاد البلد، فكان قطاوᥩ팸 ꓮ퀵اشا منغمسا في النشا煰촣 السھ믬اسي
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ثقافة وفنون واقتصاد البلد، فكان قطاوᥩ팸 ꓮ퀵اشا منغمسا في النشا煰촣 السھ믬اسي
إلى درجة أنه أصᥩ팸ح وز鎩ƽرا للمالھ믬ة ثم النقل والمواصالت ᥩ팸عد ثورة 1919،

ꓮ퀵س سوار믬انت زوجته آلھ㫨ان عضوا في مجلس النواب حتى وفاته، و㫨و
الوصھ믬فة الخاصة للملكة نازلي والدة الملك فاروق، ولم ھ㫨믬ن قطاوᥩ팸 ꓮ퀵اشا حالة

استثنائھ믬ة، فقد برزت أسماء فيلكس وهنرꓮ퀵 موصيرꓮ퀵 وعائالت هرارꓮ퀵 وعدس
وقطاوꓮ퀵 وعاداة وسوارس ومنشة، ورولو وسرسقة وسموحة، وشھ㫨믬ور鎩ƽل

وغيرها من األسر اليهودھ믬ة المصر鎩ƽة العر鎩ƽقة . 

شارون قاتل األطفال 

وترصد الدراسات ᥩ팸األرقام الهجرة اليهودھ믬ة من مصر في أعقاب حرب 1948
وحتى عام 1952 وظلت مصر الدولة في عهدها الملكي حر鎩ƽصة على

صلتها الودھ믬ة ᥩ팸مواطنيها اليهود، وحتى في بداھ믬ة حر㫨ة يوليو قام الرئھ믬س
محمد نجيب خالل "يوم 㫨يبور" الذꓮ퀵 حل في 25 تشر鎩ƽن األول (اكتو큘ر)

1952 بز鎩ƽارة اليهود القرائين وهنأهم ᥩ팸العيد، ومازالت تهنئته محفوظة ᥩ팸سجل
المعبد اليهودᥩ팸 ꓮ퀵العᥩ팸اسھ믬ة حتى يومنا هذا ، لكن ᥩ팸عد تهمھ믬ش نجيب ووضعه

رهن اإلقامة الجبر鎩ƽة، وانقضاض عبد الناصر على مقاليد السلطة تغير الحال
إلى النقھ믬ض. 

وفي الوقت الذꓮ퀵 تسود فھ믬ه مشاعر السخ锌摚 على الوطن األم لدỾ鏽 العديد من
الجماعات اليهودھ믬ة التي هاجرت إلى إسرائيل، ال زال يهود مصر يراودهم
الحنين إلى الوطن األم، فكما أسلفنا لم ھ㫨믬ن يهود مصر يومًا مجرد جالھ믬ة

أجنبھ믬ة أو أقلھ믬ة عرقھ믬ة، بل 㫨انوا جزءًا من نسيجها الوطني يتمتعون ᥩ팸ما ھ믬ميز
شعبها من خفة دم وروح دعاᥩ팸ة و㫨رم ضھ믬افة وحسن معشر، وقبل قھ믬ام

إسرائيل 㫨ان التسامح التلقائي وعالقات الود تسود الجمھ믬ع، مسلمين وأقᥩ팸اطًا
و鎩ƽهودًا، يجاملون ᥩ팸عضهم في األفراح واألتراح، و鎩ƽهنئون ᥩ팸عضهم في األعھ믬اد

والمناسᥩ팸ات، ھ믬سهرون على أغاني أم 㫨لثوم وھ믬ضح㫨ون على مسرحھ믬ات
الر鎩ƽحاني، وھ믬حرص يهود مصر على التأكيد ᥩ팸أنهم مختلفون عن غيرهم من
اليهود المهاجر鎩ƽن إلسرائيل، ففي أكثر من مناسᥩ팸ة أعلنت 㫨ارمن واينشتاين
رئھ믬سة الطائفة اليهودھ믬ة في مصر أن الطائفة ال تمت إلسرائيل ᥩ팸أھ믬ة صلة،

وهاجمت مرارًا سھ믬اسة شارون وقالت إنه "رجل شر鎩ƽر وقاتل أطفال"، ورفضت
استقᥩ팸ال مᥩ팸عوث منه. 

وأكدت رئھ믬سة الطائفة اليهودھ믬ة في مصر ،إنها لن تسمح ألحد من اليهود
المصر鎩ƽين برفع دعاوỾ鏽 للمطالᥩ팸ة بتعوھ믬ض عن أمالك اليهود في مصر والتي

تمت مصادرتها أثناء ح㫨م الرئھ믬س المصرꓮ퀵 الراحل جمال عبد الناصر، وقالت:
"إن من لدھ믬ه حقوقا وھ믬ملك مستندات عن عقارات فليتقدم إلى القضاء

المصرꓮ퀵" اذꓮ퀵 أكدت ثقتها فھ믬ه. 
وأضافت السيدة واينشتاين في تصر鎩ƽح خاص لـ "إھ믬الف" قائلة: "نحن طائفة
يهودھ믬ة مصر鎩ƽة ولھ믬ست إسرائيلھ믬ة، فاليهودھ믬ة دين، بينما اإلسرائيلھ믬ة جنسھ믬ة

ولھ믬س لنا أꓮ퀵 عالقة بإسرائيل من قر鎩ƽب أو ᥩ팸عيد، وقد رفضنا منذ نصف قرن
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ولھ믬س لنا أꓮ퀵 عالقة بإسرائيل من قر鎩ƽب أو ᥩ팸عيد، وقد رفضنا منذ نصف قرن
الهجرة إليها، ومازلنا نرفض حتى ز鎩ƽارتها". 

حنين الھ㫨믬تروني 

المقبرة اليهودھ믬ة 

ومصادفة اكتشفت الموقع اإللكتروني للجمعھ믬ة التار鎩ƽخھ믬ة ليهود مصر  

 http://www.hsje.org/ 

حيث ھ믬م㫨ن مطالعة مجموعة 㫨بيرة من الرسائل المتᥩ팸ادلة بين اليهود
المصر鎩ƽين من شتى أنحاء العالم ᥩ팸عضها ھ믬حمل ذ㫨ر鎩ƽات جميلة مختزنة في
ذاكرة الرعيل األول من المهاجر鎩ƽن، والᥩ팸عض اآلخر يوجه نداءات للح㫨ومة

المصر鎩ƽة بإفراج هيئة اآلثار عن ممتلكات العائالت اليهودھ믬ة وᥩ팸عضها ھ믬سأل
عن أخᥩ팸ار أصحاب الدراسة وزمالء العمل ورفاق النادꓮ퀵 وجيران الحي

والᥩ팸عض يᥩ팸عث ᥩ팸سالمه لطوب األرض وأرصفة الشوارع ونوافذ الحارات وشواهد
القبور، وᥩ팸عد خمسين عامًا على رحيلهم مازالوا ھ믬فتقدون نسھ믬م النيل وشمس

األصيل وذ㫨ر鎩ƽات الزمن الجميل، فيلملمون شتات أرواحهم ᥩ팸االلتفاف حول هذا
الموقع اإللكتروني الذꓮ퀵 ھ믬مثلهم،و ھ믬ستعيدون من خالله ذ㫨ر鎩ƽات الماضي . 

و鎩ƽلقي موقع الجمعھ믬ة التار鎩ƽخھ믬ة ليهود مصر اللوم على حر㫨ة الضᥩ팸ا煰촣 في
تموز (يوليو) 1952، بإصدارهم قرار تهجيرهم، فᥩ팸عد حرب 1956 اعتقلت
سلطات األمن المصر鎩ƽة ᥩ팸عض اليهود واتهمتهم ᥩ팸ارتكاب أعمال تخر鎩ƽبھ믬ة ضد

أماكن عامة وأصدرت قرارات إᥩ팸عاد وترحيل لليهود، وتشير العديد من المصادر
التار鎩ƽخھ믬ة إلى أنه حتى نهاھ믬ة عام 㫨 1956ان ال يزال عدد اليهود في مصر

نحو 42 ألفا. وفي دراسة أجراها معهد نھ믬مان للدراسات العلمھ믬ة المتقدمة على

http://www.hsje.org/
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نحو 42 ألفا. وفي دراسة أجراها معهد نھ믬مان للدراسات العلمھ믬ة المتقدمة على
عينة من اليهود األمير㫨يين من أصل مصرꓮ퀵 شملت 501 شخص 㫨انت

ꓮ퀵ة العظمى منهم لم تحّمل مصر أو الشعب المصر믬النتيجة مذهلة فالغالبھ
الئمة خروجهم منها ولم ھ믬ستخدموا 㫨لمات تع㫨س مرارة أو ضغينة تجاه
المجتمع المصرꓮ퀵، فال زال الᥩ팸عض من يهود مصر ᥩ팸عد عقود من الزمان

يتوارثون اللهجة المصر鎩ƽة التي تعلمها حتى ابناؤهم الذين ولدوا خارج مصر،
㫨ما ظلوا ومازالوا يرددون األمثال الشعبھ믬ة وھ믬مارسون العادات والتقاليد

و鎩ƽتمتعون بروح الدعاᥩ팸ة ولم ينسوا أنهم 㫨انوا مصر鎩ƽين ال ھ믬قلون حᥩ팸ًا لبلدهم
عن المسلمين واألقᥩ팸ا煰촣 مطلقًا. 

وترصد دراسة لحر㫨ة اليهود المصر鎩ƽين أعدها ᥩ팸احث يهودꓮ퀵 أنه في العام
1947 وصل عددهم الي 65641 ألفا، و큘هذا أصᥩ팸ح تعداد اليهود 3 في
مقابل 㫨ل ألف غير يهودꓮ퀵، وحتي القرن التاسع عشر 㫨انوا ھ믬عھ믬شون في
حارة اليهود الكائنة في المنطقة بين حي الجمالھ믬ة والموس㫨ي، ومع تزايد

عددهم خرجوا إلي احھ믬اء الظاهر والدرب االحمر والعᥩ팸اسھ믬ة وعابدين واالز㫨큘ھ믬ة
وᥩ팸اب الشعر鎩ƽة ومصر الجديدة، وفي االس㫨ندر鎩ƽة عاشوا في حي الجمرك في

البداھ믬ة ثم انتقلوا ᥩ팸عد هذا الي محرم ᥩ팸ك والمنشھ믬ة والعطار鎩ƽن وᥩ팸اب شرق
وغيرها، الي جانب دمھ믬ا煰촣 و큘ورسعيد وطنطا والمنصورة، وحتى في الوجه

القبلي بلغ عددهم عام 1917 (1362). 

  

المسرح 
عرف المصر鎩ƽون المسرح على يد ھ믬عقوب صنوع الشهير بلقب "أبو نضارة"،
الكاتب الشاعر والمخرج والموسھ믬قي والصحافي اليهودꓮ퀵 المصرꓮ퀵، وهو من

مواليد حي ᥩ팸اب الشعر鎩ƽة عام 1839م، و㫨ان يتقن عدة لغات أجنبھ믬ة، وعمل
مدرسًا ᥩ팸مدرسة الفنون والصناعات إلى أن اتخذ من مقهى في حدھ믬قة األز㫨큘ھ믬ة

مسرحًا لفرقته المسرحھ믬ة سنة 1870م، وظل ھ믬قدم الرواھ믬ات الكوميدھ믬ة
والتراجيدھ믬ة، مثل "العليل" و"الصداقة" و"البرجوازꓮ퀵" و"بورصة مصر" و"األميرة
اإلس㫨ندرانھ믬ة"، وقد حظي ھ믬عقوب صنوع بتقدير الخديوꓮ퀵 إسماعيل، مما جعله

ھ믬طل쨊勖 علھ믬ه لقب "موليير مصر" ودعاه لتقدھ믬م ᥩ팸عض رواھ믬اته في مسرحه
الخاص ᥩ팸القصر. 

وهناك أھ믬ضًا الفنانة نجوỾ鏽 سالم واسمها الحقھ믬قي نينات شالوم، التي لمعت في
فرقة نجيب الر鎩ƽحاني، وامتدت موهبتها إلى العديد من الفرق المسرحھ믬ة،

وأسندت إليها ᥩ팸طولة عدة أفالم، واقترنت لفترة ᥩ팸الصحافي عبدالفتاح
الᥩ팸ارودꓮ퀵، ومنحها الرئھ믬س الراحل أنور السادات شهادة تقدير، ومعاشًا

استثنائھ믬ًا مدỾ鏽 الحھ믬اة، حتى توفيت عام 1988. 
السينما 
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يهود مصر 

وفي السينما ال ھ믬م㫨ن تجاهل اسم توجو مزراحي 㫨واحد من أبرز مؤسسي هذا
الفن، وأول من أدخل صناعة السينما في مصر والشرق األوسᥩ팸 ،锌摚عᥩ팸ارته
الشهيرة "ال أحد ھ믬ستطھ믬ع أن يدخل السينما مجانًا"، لذا فقد تم㫨َّن مزراحي

ᥩ팸معاونة شر㫨ة "جوزꓮ퀵 فيلم" من تملك وٕادارة عشر دور للسينما في القاهرة
واإلس㫨ندر鎩ƽة و큘ورسعيد والسوھ믬س، وزاول مزراحي 㫨ل الفنون السينمائھ믬ة من

التمثيل واإلنتاج واإلخراج، حيث ظهر 㫨ممثل في فيلم "الكو㫨ايين" عام
1930م، وفيلم "خمسة آالف وواحد" عام 1932م، تحت اسم "أحمد

مشرقي"، و㫨ان آخر أفالم "مزراحي" إنتاجًا فيلم "سالمة" عام 1947م ألم
㫨لثوم. 

وهناك أھ믬ضًا النجمة الشهيرة راقھ믬ة إبراهھ믬م، واسمها الحقھ믬قي راشيل إبراهام
لھ믬في، و㫨ان أوج شهرتها في األر큘عينھ믬ات والخمسينھ믬ات، حين بزغ نجمها ᥩ팸عد
قھ믬امها بدور الᥩ팸طلة لمسرحھ믬ة توفي쨊勖 الح㫨ھ믬م "سر المنتحرة" عام 1938، ثم

تزوجت المهندس مصطفى والي، إلى أن غادرت مصر عام 1956م إلى
الوالھ믬ات المتحدة التي استقرت بها حتى ماتت. 

㫨ما ظهر في العشر鎩ƽنھ믬ات الفنان الكوميدꓮ퀵 اليهودꓮ퀵 إلھ믬اس مؤدب الذꓮ퀵 شارك
في العشرات من األفالم الكوميدھ믬ة، بلهجته الشامھ믬ة التي 㫨انت مدخله لولوج
عالم الف㫨اهة أمام إسماعيل ھ믬اسين وآخر鎩ƽن، ᥩ팸حيث رسخ في األذهان أنه البد

أن ھ㫨믬ون من أصل سورꓮ퀵 أو لبناني، ولكنه 㫨ان مصر鎩ƽًا صمھ믬مًا، ھ믬س㫨ن في
شارع "سوق الفراخ" ᥩ팸حارة اليهود. 

  

الغناء 

وفي الغناء، سطع نجم ليلى مراد المولودة في الظاهر ᥩ팸العᥩ팸اسھ믬ة في فبراير
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وفي الغناء، سطع نجم ليلى مراد المولودة في الظاهر ᥩ팸العᥩ팸اسھ믬ة في فبراير
1917، ألب يهودꓮ퀵 مصرꓮ퀵 هو إبراهھ믬م ز㫨ي مردخاꓮ퀵 المطرب والملحن

الشهير في العشر鎩ƽنھ믬ات، وأم يهودھ믬ة بولندھ믬ة هي جميلة "سالمون" التي أنجبت
مراد وٕابراهھ믬م وملك ومنير وسمھ믬حة، و㫨انت ليلى 㫨برỾ鏽 البنات، وتزوجت ليلى

الفنان أنور وجدꓮ퀵 عام 1945، ثم انفصلت عنه وعادت إلھ믬ه ثالث مرات،
ورغم ذلك فقد ظلت الشائعات تالحقها طوال عمرها ᥩ팸سبب جذورها اليهودھ믬ة،

و㫨ان أخطرها شائعة تبرعها ᥩ팸مبلغ 50 ألف جنھ믬ه إلسرائيل عام 1952، حيث
쨊勖ه" من مراسلها في دمشᥩ팸ذ㫨 ة حينئذ خبرًا "اتضح鎩ƽدة األهرام القاهر鎩ƽنشرت جر

في 12 أيلول (سبتمبر) عام 1952، جاء فھ믬ه "أن الح㫨ومة السور鎩ƽة قررت
منع أغاني ليلى مراد وأفالمها في سور鎩ƽا، ألنها تبرعت إلسرائيل ᥩ팸ملغ 50
ألف جنھ믬ه" وأثار الخبر حينها زوᥩ팸عة واسعة، مما استدعى التحقي쨊勖 معها
قضائھ믬ا، وأفضى التحقي쨊勖 إلى براءتها من هذه التهمة، بل ومنحها شهادة

تقدير من القھ믬ادة العامة للقوات المسلحة المصر鎩ƽة في تشر鎩ƽن األول (أكتو큘ر)
عام 1952. 

وتزوجت ليلى ᥩ팸عد ذلك الرائد المصرꓮ퀵 "محمد وجھ믬ه أᥩ팸اظة"، ضا锌摚ᥩ팸 مجلس
قھ믬ادة الثورة وسليل األسرة األᥩ팸اظھ믬ة العر鎩ƽقة، والذ㫨 ꓮ퀵ان م㫨لفًا ᥩ팸التحقي쨊勖 معها

فھ믬ما ُنسب إليها، وقد أنجبت منه ابنها أشرف، ثم ُطلقت منه وتزوجت من
ᥩ팸عده المخرج المعروف فطين عبدالوهاب، حيث أنجبت ابنها المخرج ز㫨ي

فطين عبدالوهاب، ثم ُطلقت منه عام 㫨 ،1969ما لمع شقھ믬قها منير مراد،
ملحنًا وممثًال متميزًا وتزوج الفنانة سهير الᥩ팸ابلي، وقد أمضى ᥩ팸قھ믬ة عمره

القصير مغتر큘ًا ووحيدًا في ᥩ팸ار鎩ƽس. 
وأخيرًا ما زالت مصر تحتفل حتى اآلن بذ㫨رỾ鏽 الفنان اليهودꓮ퀵 المصرꓮ퀵 الشهير
داود حسني، واسمه الحقھ믬قي "دافيد حايھ믬م لھ믬في" في العاشر من شهر 㫨انون
ꓮ퀵اره أحد أعمدة التلحين والغناء المصرᥩ팸اعتᥩ팸 ،ل عام㫨 من (سمبر믬دھ) األول

الذين ساهموا في تطو鎩ƽره ᥩ팸ش㫨ل يؤ㫨ده 㫨ل دارس لتار鎩ƽخ تطور الغناء في مصر
 .
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صاحب السعادة يوسف اصالن قطاوỾ鏽 وز鎩ƽر المالھ믬ه فى وزارة سعد زغلول  
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1#اسالم الزغیمى, 21 یولیو 2009

♥ yassin balja ,MrHBK ,practical magic و 1 شخص آخر معجبون بھذا.

خطاب الى الرئھ믬س مᥩ팸ارك
آخر تعدیل بواسطة المشرف: 22 یولیو 2009
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2#اسالم الزغیمى, 21 یولیو 2009

♥ أعجب بھذه المشاركة رمسیس
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آخر تعدیل بواسطة المشرف: 22 یولیو 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر
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6#اسالم الزغیمى, 21 یولیو 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

 http://hsje.org/homepage.htm 

الموقع التاریخى للطائفھ الیھودیھ فى مصر  
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77KB. 654 و حجم

15 فبرایر 2009إنضم إلینا في:

128المشاركات:

14اإلعجابات المتلقاة:

0نقاط الجائزة:

اسالم الزغیمى
مســـاعد

Offline

http://defense-arab.com/vb/members/11281/
http://defense-arab.com/vb/threads/17898/#post-181270
http://defense-arab.com/vb/threads/17898/#post-181270
http://hsje.org/homepage.htm
http://defense-arab.com/vb/search/member?user_id=11281
http://defense-arab.com/vb/members/11281/trophies
http://defense-arab.com/vb/members/11281/
http://defense-arab.com/vb/members/11281/


2/22/2016 المنتدى العربي للدفاع والتسلیح Defense Arab | (Jews of Egypt)یھود مصر

http://defense-arab.com/vb/threads/17898/ 36/51

http://http://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-

arab.comhttp://defense-
arab.com/images/statusicon/wol_error.gifتم تصغیر ھذه
الصورة. إضغط ھنا لمشاھدة الصورة كاملة. الصورة األصلیة بأبعاد 800 *

80KB. 600 و حجم

http://http://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-



2/22/2016 المنتدى العربي للدفاع والتسلیح Defense Arab | (Jews of Egypt)یھود مصر

http://defense-arab.com/vb/threads/17898/ 37/51

arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-

arab.comhttp://defense-
arab.com/images/statusicon/wol_error.gifتم تصغیر ھذه
الصورة. إضغط ھنا لمشاھدة الصورة كاملة. الصورة األصلیة بأبعاد 800 *

69KB. 608 و حجم

http://http://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-
arab.comhttp://defense-arab.comhttp://defense-

arab.comhttp://defense-
arab.com/images/statusicon/wol_error.gifتم تصغیر ھذه
الصورة. إضغط ھنا لمشاھدة الصورة كاملة. الصورة األصلیة بأبعاد 800 *

70KB. 582 و حجم



2/22/2016 المنتدى العربي للدفاع والتسلیح Defense Arab | (Jews of Egypt)یھود مصر

http://defense-arab.com/vb/threads/17898/ 38/51

7#اسالم الزغیمى, 21 یولیو 2009

♥ أعجب بھذه المشاركة رمسیس
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FOX_85#8, 21 یولیو 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

الحمد  على السالمة  
مشكور على الموضوع الرائع

12 أغسطس 2008إنضم إلینا في:

1,221المشاركات:

152اإلعجابات المتلقاة:

292نقاط الجائزة:

FOX_85
رئــیـــس األركان

Offline

riman#9, 21 یولیو 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

موضوع یعتبر موسوعة  

حمد هللا علي السالمة
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13 یولیو 2009إنضم إلینا في:

1,627المشاركات:

16اإلعجابات المتلقاة:

0نقاط الجائزة:

riman
وزيــر الــدفـــاع

Offline

IF-15C#10, 22 یولیو 2009

yassin balja أعجب بھذه المشاركة ♥

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

الف حمدهللا على السالمة اخوي اسالم وسالمات ان شاءهللا عودة قویة بموضوع رائع
وتوثیق جمیل جدا لفترة من فترات مصر بتواجد الجالیة الیھودیة التي كان یعتبرھا الظباط
االحرار خنجرا في خاصرة مصر وكان البد من التخلص منھم في تلك الفترة بالذات وخاصة
انھا فترة حرجة جدا لمصر وتختلف من ذاك الوقت الى ھذا الوقت فلكل فترة تحكمھا اشیاء
ومتطلبات تكون مصلحة الوطن في المقام األول .على العموم وجود الیھود في اي زمان

ومكان مفسدة عظیمة

3 سبتمبر 2007إنضم إلینا في:

3,087المشاركات:

68اإلعجابات المتلقاة:

340نقاط الجائزة:

IF-15C
عضو ممیز

عضو ممیز
Offline
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poilt f22#11, 22 یولیو 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

كم نسبة یھود العرب في اسرائیل 

ماذا لو كل دولة عربیة دعت مواطنیھا الیھود للرجوع الى الوطن 

الن تكون ضربة قویة للصھاینة لو كانت نسبة الیھود العرب كبیرة في اسرائیل

21 نوفمبر 2008إنضم إلینا في:

3,066المشاركات:

201اإلعجابات المتلقاة:

404نقاط الجائزة:

poilt f22
مشرف قسم القوات البحرية والقسم المنوع
Offline

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

↑ :poilt f22 مقتبس من

كم نسبة يهود العرب في اسرائيل

ماذا لو كل دولة عربية دعت مواطنيها اليهود للرجوع الى الوطن 

الن تكون ضربة قوية للصهاينة لو كانت نسبة اليهود العرب كبيرة في
اسرائيل
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emy salah#12, 22 یولیو 2009

♥ the blamed و yassin balja معجبون بھذا.

بالعكس ھؤالء والئھم السرائیل وكما انھم یھددون بین الحین واالخر برفع
قضایا الستعادة ممتالكاتھم المزعومة

14 یولیو 2009إنضم إلینا في:

1,144المشاركات:

15اإلعجابات المتلقاة:

130نقاط الجائزة:

emy salah
رئــیـــس األركان

Offline

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

حمدهللا على السالمة اخ اسالم. 

خروج الیھود من مصر فى منتصف القرن العشرین كانت تحكمة عوامل
ایدیلوجیة وسیاسیة ولم تكن دینیة ابدا...الشعب المصرى وقتھا كانت فى
اعلى مراحل التسامح الدینى واللیبرالیة...لم یكن یھتم نوعا ما باذا ماكان

ذلك الشخص یھودى او مسلم او مسیحى...لكن لالسف كان الیھود الخارجین
من مصر اشد شراسة فى التعامل مع المصریین والعرب عموما...حتى بعض
المثقفین المصریین فى ذلك الوقت قد ارخوا لتلك الفترة وما نتج عنھا ومنھم
یوسف شاھین عندما صور صدیقة فى مدرسة فیكتوریا كولدج باالسكندریة
الیھودى قاتل للفلسطینیین عندما خرج من مصر ورحل الى اسرائیل وتحولة
الى وحش بشرى ..ومثال الممثلة راقیة ابراھیم تحولت الى مترجمة للوفد
االسرائیلى فى االم المتحدة بنیویورك....بخالف قضایا التخریب فى مصر
ومنھا فضیحة الفون...بخالف حرب 56 وحرب 67...بما یعنى ان شرخ

العالقة (((المصریة الخاصة))) بین االدیان الثالثة لم یكن ابدا بید المصریین
او بید االسالم...ولكنة اتى من ید الیھود انفسھم وید اسرائیل...وكان ذلك
مخططا وممنھجا لتحویل القاھرة من مدینة كوزموبولیتان الى مدینة كبیرة
لكنھا ذات صفة دینیة واحدة واستغالل ذلك االمر بشكل عالمى على ان

اسرائیل تحتوى الدیانات الثالث حتى وان كانت شرسة مع االسالم فى حین
ان القاھرة لم تحتمل الیھودیة....وبالتالى ال لوم على مصر فى ذلك االمر وال
لوم على االسالم فى ذلك االمر ایضا...الن الیھود والیھودیة ھم المسؤلون
عما حدث ولیس اى دین او ایدیولوجیة اخرى...اما صراحة من نبقى منھم
فى مصر الى االن فھو بحق انسان حقیقى النة اختار الطریق االصعب للحیاة. 

تحیاتى. 

20 دیسمبر 2008إنضم إلینا في:

815المشاركات:

226اإلعجابات المتلقاة:

294نقاط الجائزة:

ilove_egypt
عضو ممیز

عضو ممیز
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ilove_egypt#13, 22 یولیو 2009

yassin balja أعجب بھذه المشاركة ♥

riman#14, 22 یولیو 2009

yassin balja أعجب بھذه المشاركة ♥

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

صدقت  

ھؤالء سر البالء في اي مكان یتواجدون فیھ

13 یولیو 2009إنضم إلینا في:

1,627المشاركات:

16اإلعجابات المتلقاة:

0نقاط الجائزة:

riman
وزيــر الــدفـــاع

Offline

على العموم وجود اليهود في اي زمان ومكان مفسدة عظيمة

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

ارجو المشاركة من الجمیع
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15#اسالم الزغیمى, 23 یولیو 2009

prog_ahmed أعجب بھذه المشاركة ♥

15 فبرایر 2009إنضم إلینا في:

128المشاركات:

14اإلعجابات المتلقاة:

0نقاط الجائزة:

اسالم الزغیمى
مســـاعد

Offline

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

إدعاءات أمالك الیھود فى مصر 

تثار قضیة أمالك الیھود في مصر بین الحین واآلخر خاصة عندما تجد
إسرائیل نفسھا فى أزمة ما مع مصر، مثلما حدث عام 1998 عندما تفجرت
قضیة قتل إسرائیل لألسرى المصریین عام 1967؛ فأثارت إسرائیل وقتھا
قضیة أمالك الیھود باإلسكندریة، أیضاً أثناء مباحثات التسویة السیاسیة فى
عھد الرئیس السادات. وبعد توقیع اتفاقیة السالم مارس 1979 بدأت سلسلة
من المطالبات باستعادة ما أدعاه البعض بأنھ أمالك الجالیة الیھودیة، وھو ما

تجاھلھ الرئیس السادات فى حینھ. 
فى عھد الرئیس مبارك استمرت المطالبات فأصدر قرارًا بأن األمالك

14 یولیو 2009إنضم إلینا في:

1,144المشاركات:

15اإلعجابات المتلقاة:

emy salah
رئــیـــس األركان

Offline
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الیھودیة في مصر ملك فقط ألبناء الطائفة الیھودیة المصریین المقیمین في
مصر،وفي ذلك الوقت كانت رئیسة الطائفة الیھودیة بمصر سیدة لھا الحق
الوحید في التصرف في أمالك الیھود ثم ورثتھا من بعدھا في رئاسة الطائفة
ابنتھا وتدعي "كارمن وینشتاین"،وھي الرئیسة الحالیة للطائفة بالقاھرة .
وقد استقر رأى الطائفة الیھودیة المصریة منذ زمن بأن ارتباطھا بإسرائیل

ھو ارتباط دیني فقط 
وتتواصل الھجمة الشرسة التي یشنھا اللوبي الیھودي في الوالیات المتحدة
خاصة بعد خطاب الرئیس األمریكى باراك اوباما الذي وجھھ الي العالم

العربي واإلسالمى من القاھرة فى الرابع من یونیھ الماضى طالب فیھ فتح
صفحة جدیدة بین واشنطن والعالم االسالمي وھو ما اعتبره اللوبي

الصھیونى العالمي تغیرا في االستراتیجیة األمریكیة المنحازة إلى إسرائیل.
وقد ناقش عدد من الكتاب األمریكیین ما وصفوه بغیر حق قضیة "أمالك
الیھود في مصر"، مطالبین بأن ھذا الملف أحد ملفات العالقات المصریة ـ

األمریكیة. 

خلفیة تاریخیة  

وتشیر التقدیرات إلى أن أعداد الیھود بشكل عام فى مصر حتى عام 1947
كانت تتراوح ما بین 64 و75 ألفا، وأصبح عددھم حالیاً ال یتعدى مائة

شخص متفرقین بین القاھرة واإلسكندریة ومعظمھم من الطاعنین فى السن.
وعموماً ال توجد احصائیات دقیقة توضح عدد الیھود فى مصر فى الوقت

الراھن. 

ویتفق كثیر من المؤرخین على تقسیم تاریخ الیھود في مصر في القرن
العشرین تحدیدا إلى جزئین األول ما قبل 23 یولیو 1952، والثاني ما بعدھا
وتحدیدا بعد أول مواجھة بین الثورة في عھد عبد الناصر في حرب السویس

1956 إلى نھایة الستینیات وبعد حرب یونیو 1967. 
وینقسم الیھود المصریون إلى طائفتین، األولى "الربانیین" وھي الطائفة
األكبر التي ینتمي إلیھا معظم یھود العالم. أما الثانیة فھي طائفة الیھود
"القرائین" الذین یؤمنون فقط بالتوراة العھد القدیم وال یؤمنون بالتلمود،
وكان معظمھم یعیشون في القاھرة وكانوا عماال وصنایعیة وبعضھم كان
یعمل في الصرافة والتجارة، وانصھرت الطائفة في النسیج المجتمعي

المصري. 
وفى الفترة التى عاش فیھا الیھود كمواطنین مصریین وكجزء من النسیج

االجتماعى والوطنى المصرى كان طبیعیا ان تبرز عائالت یھودیة مصریة فى
العدید من أوجھ النشاط االقتصادى والتجارى مثل: عائلة موسى قطاوي
باشا، الذي أسس خط سكة حدید أسوان، وشركة ترام شرق ووسط الدلتا،
وكان وزیرا للمالیة أیام سعد زغلول وعضوا في لجنة دستور 1923،

وعدس الذي أسس الشركة المصریة للبترول في عشرینیات القرن العشرین،
وشركات بنزایون، وھد ریفولي، وھانو، وعمر أفندي، وشیكوریل الذى كان
رئیسا لغرفة التجارة وقاضیا في المحكمة المختلطة، وموریس جاتینیو الذى
أسس شركة جاتینیو واحتكر تجارة الفحم وكان لھ دور في دعم الحركة

130نقاط الجائزة:

http://defense-arab.com/vb/members/12516/trophies
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الصھیونیة، وسوارس رئیس الجالیة الیھودیة في اإلسكندریة وكان صرافا
وأسس بنكا، وفي المجال الفندقي برز اسم عائلة موصیري في فنادق

اإلنتركونتننتال، میناھاوس سافوي، سان ستیفانو، وكانت ھذه العائلة التي
شیدت معبد الیھود في وسط القاھرة في شارع عدلي أحد أشھر أحیاء

القاھرة التجاریة والذي تم تجدیده عام 1988. 
وتنقسم أمالك الیھود فى مصر- حسب ما ذكرتھ رئیسة الطائفة الیھودیة فى
القاھرة كارمن وینشتاین، إلى ثالثة أنواع : المعابد حیث یوجد فى القاھرة
نحو 21 معبدا یھودیا أشھرھا معبد بن عیزرا، ومعبد عدلى وھو المعبد
الحالى للممارسة الشعائر الیھودیة، ومعبد القرائین فى العباسیة. والنوع
الثانى ھو الجبانات وأھمھا جبانة البساتین، ومقابر أبو السعود فى مصر
القدیمة، أما النوع الثالث یضم عددا من المدارس منھا مدرسة الحسینیة
للتعلیم الصناعى واألھرام للتعلیم الصناعى بمنطقة العباسیة إلى جانب

مدرسة النصر بحى باب الشعریة. 

إدعاءات ومطالبات  

لقد خرج الھیود طواعیة من مصر بعد ان باعوا امالكھم وفضلوا الھجرة
للخارج فى الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة، وبعد قیام إسرائیل على
االرض الفلسطینیة المغتصبة فى العام 1948، وكذلك بسبب نشاط الحركة
الصھیونیة العالمیة إلجبار الیھود من كل انحاء العالم على ترك أوطانھم
االصلیة والھجرة إلى الكیان الولید. ولذا تبدو ادعاءات الیھود بإستعادة ما

یصفونھ امالكھم فى مصر غیر ذات معنى.  
ومنذ اعوام قلیلة بدأت ھذه النغمة تعود مرة أخرى. فقد كثف الیھود من ذوي
األصول المصریة في إسرائیل وخارجھا من عقدھم للمؤتمرات التي تبحث
ملف أمالكھم المزعومة في مصر، إذ شھدت مدینة حیفا عام 2006 مؤتمرا
كبیرًا تحت عنوان " استرداد أمالك الیھود فى مصر" بحضور نحو مائتى
یھودى ھاجروا من مصر فى الخمسینیات من القرن العشرین، ویھدف

المؤتمر إلى إنشاء قاعدة بیانات لتوثیق الزواج في الدیانة الیھودیة، التي
كان یشترط فیھا كتابة التواریخ ونسب العائلة ومكان إقامتھا وأمالك الزوج

وإرث الزوجة، وأغلبھا كتب باللغة العبریة. 
وقد صدر بیان عن المؤتمر یحث الحكومة اإلسرائیلیة على مطالبة السلطات
المصریة بتعویض الیھود المصریین عن أمالكھم الضائعة فى مصر والتى

تركوھا خلفھم عند ھجرتھم إلى اسرائیل. 
كما عقدت "الجمعیة التاریخیة األمریكیة للیھود المصریین" مؤتمرًا في
إسرائیل، تحت عنوان "النزوح الثاني للیھود المصریین"، تحت زعم

االستماع إلى الشھادات الشخصیة ألفراد من عائالت یھودیة، عاشت في
مصر، وھي الشھادات التي جمعت بناء على توصیات مؤتمر حیفاوھدفت
الجمعیة من وراء ذلك جمع وثائق وبیانات الستخدامھا فى رفع قضایا ضد
الحكومة المصریة والمطالبة بتعویضات كبیرة. ونظرا للنفود الذى اكتسبتھ
ھذه الجمعیة داخل الكونجرس األمیركي، لم یكن غریبا ان حاول بعض
اعضاء الكونجرس الضغط على اإلدارة األمریكیة لربط المعونة السنویة
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بتسلیم الحكومة المصریة ما تطالب بھ الجمعیة المذكورة من وثائق
ومستندات تتعلق بمیالد وزواج ووفیات وأحوال اجتماعیة. 

كما نجح أعضاء "الجمعیة التاریخیة لیھود مصر" في مد خطوط اتصال قویة
مع لجنة الحریات الدینیة التابعة لوزارة الخارجیة األمیركیة، وھي اللجنة
التي تم تشكیلھا بموجب قانون الحریة الدینیة، الذي أصدره الكونجرس
األمیركي عام 1996. ووصل األمر إلى حد تسلیم أعضاء اللجنة ملفاً إلى
السلطات المصریة عن ما اعتبروه أمالك الیھود في مصر وأماكنھا، وتضمن
الملف توصیة بعودة ھذه األمالك ألصحابھا، بزعم أنھم تركوھا عقب حرب

48 وثورة یولیو. 
أیضاً تم تشكیل عدة لجان من یھود الوالیات المتحدة األمریكیة من ذوي
األصول العربیة لتلقي التقاریر من الیھود العرب المھاجرین إلى الوالیات
المتحدة بشأن ما یزعمون أنھا ممتلكات تركوھا وراءھم وھاجروا، وانتھت
ھذه اللجان إلى تقدیر تلك الممتلكات بما یزید على ستة ملیارات دوالر، إال أن
منظمة تدعي "اللجنة الدولیة لیھود الدول العربیة" رفضت ھذا التقدیر. ولم
یلبث رئیس تلك المنظمة "عمیرام إیتاس" أن زعم أن ھناك ملیون یھودي
غادروا الدول العربیة تاركین خلفھم ما ال یقل عن 200 ألف بیت، وأنھ من
الصعب تقدیر قیمة تلك األموال المتروكة، وزعم أن أمالك الیھود المسلوبة

في مصر تقدر بحوالي 60 ملیار دوالر.  
محطات ثالث وخروج طوعى 

تاریخیا یمكن القول أن ھناك ثالثة محطات رئیسة أثرت بشكل رئیسى على
أوضاع الیھود في مصر ھى: 

- أثناء الحرب العالمیة الثانیة ومع تقدم القوات األلمانیة في صحراء مصر
الغربیة خشي الیھود المصریون من انتصار األلمان في الحرب ففروا إلى
جنوب أفریقیا خوفاً من بطش األلمان بھم، خصوصاً أن تلك الفترة شھدت

تضخیماً وتھویًال لما تعرض لھ الیھود على ید ھتلر تحت أساطیر
الھولوكست ومعاداة السامیة. 

- حرب 1948 وما تالھا من إنشاء دولة إسرائیل التى رافقھا ترویج لفكرة
أرض المیعاد وإقامة وطن قومى للیھود من كل انحاء العالم. 

- حرب 56، وقرارات التأمیم وخشیة الیھود على ممتلكاتھم، وھو ما جعلھم
یفضلون الرحیل عن مصر وتھریب أموالھم معھم عن طریق شبكة

"جوشین" السریة، التي كانت تتولي تھریب الیھود المصریین إلى فرنسا
وإیطالیا، ثم إلى إسرائیل. وھو ما أكده نائب رئیس الكنیست اإلسرائیلي
شلومو كوھین، في كتاب لھ حول الیھود في مصر، أن تل أبیب سعت إلى

تھجیرھم بأي طریقة، رغم أنھم كانوا في نسیج المجتمع حتى ال تظھر مصر
أمام العالم أنھا دولة متسامحة. 

والثابت تاریخیا أن خروج الیھود من مصر عقب قیام ثورة یولیو وتحدیدا
مع عام 1956 كان بإرادتھم الكاملة، والوثائق التاریخیة تؤكد أن مصر لم
ترغمھم على المغادرة، بل ھم الذین فضلوا بیع ممتلكاتھم والھجرة بمحض
إرادتھم. وكان معظم أبناء تلك الجالیة قد اختاروا الھجرة إلى إسرائیل

وأوروبا. 
وقد ازدادت ھجرة الیھود من مصر بعد فضیحة الفون عام 1955، تلك
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emy salah#16, 1 أغسطس 2009

yassin balja أعجب بھذه المشاركة ♥

العملیة التي حاول فیھا الموساد االسرائیلي إفساد العالقة بین مصر والدول
األجنبیة، عن طریق إظھار عجز السلطة عن حمایة المنشآت والمصالح
األجنبیة. وقتھا كان عدد الیھود في مصر 145 ألف یھودي جرى تھریبھم

بأموالھم عن طریق شبكة "جوشین" السریة.  
وبعد صدور قرارات التأمیم 1961 زادت ضغوط الحركة الصھیونیة العالمیة
على من بقى من الیھود المصریین لترك مصر والھجرة إلى إسرائیل، وبھذا
خرج من مصر ما بین عامي 56 و1960 نحو 36 ألف یھودي، منھم 13
ألف نقلتھم الوكالة الیھودیة إلى إسرائیل، وبقیت أعداد قلیلة أخذت تھاجر
رویدا رویدا حیث وصل عددھم إلى 300 یھودي فقط عام 1970 وحالیاً ال
یزید عددھم عن 100 یھودى، ھم الذین فضلوا البقاء فى مصر كوطن

ورفضوا كل اغراءات الحركة الصھیونیة. 
مما سبق یتضح أن نغمة أمالك الیھود في مصر تعلو دائما عندما تطالب
مصر بحقوق الفلسطینیین وحق العودة لالجئین كما ھو الحال فى الراھن.

17#صقر حرب, 18 نوفمبر 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

موضوع جبار ومتعوب علیھ  

ال حرمت األجر

15 نوفمبر 2009إنضم إلینا في:

92المشاركات:

1اإلعجابات المتلقاة:

130نقاط الجائزة:

صقر حرب
رقیب أول

Offline
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http://defense-arab.com/vb/members/35538/
http://defense-arab.com/vb/members/16146/
http://defense-arab.com/vb/threads/17898/#post-231095
http://defense-arab.com/vb/threads/17898/#post-231095
http://defense-arab.com/vb/search/member?user_id=16146
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18#قائداالمة العربیة, 18 نوفمبر 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

مش المفروض نواجھ الغلط بالغلط و بعدین لو كان واحد من الیھود دول حسن
شحاتھ او ابو تریكھ كان في واحد من المصریین ھایسكت !! وهللا علي ما اقول

شھیدا

24 أكتوبر 2009إنضم إلینا في:

68المشاركات:

0اإلعجابات المتلقاة:

125نقاط الجائزة:

قائداالمة العربیة
عـــريف أول

Offline

19#ابن تشفین, 18 نوفمبر 2009

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

مقتبس من قائداالمة العربیة: ↑

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مش المفروض نواجه الغلط بالغلط و بعدين لو كان واحد من اليهود دول حسن
شحاته او ابو تريكه كان في واحد من المصريين هايسكت !! وهللا علي ما

اقول شهيدا
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16 یولیو 2009إنضم إلینا في:

648المشاركات:

9اإلعجابات المتلقاة:

130نقاط الجائزة:

ابن تشفین
فــريق

Offline

20#صواعق مرسلھ, 10 دیسمبر 2009

yassin balja أعجب بھذه المشاركة ♥

 (Jews of Egypt)رد: یھود مصر

مقتبس من قائداالمة العربیة: ↑

كالمك ھذا غیر صحیح بالمرة مع احترامي لیك  
نحن الیوم نري ما یفعلھ الیھود مع اخواننا الفلسطنیین من مذابح غیر

انسانیة بالمرة ومنھم كان من یھود مصر  
وكان طرد الیھود بسبب عدم والء معظمھم لمصر بل بالعكس كان والئھم

التام للدولة الصھیونیة  
في ھناك مقولة معروفة لھتلر  

لقد كان بوسعى ان اقضى على كل یھود العالم 
ولكن تركت بعضھم لتعرفوا لماذا كنت ابیدھم 

وشكرا علي الموضوع 

7 دیسمبر 2009إنضم إلینا في:

127المشاركات:

6اإلعجابات المتلقاة:

130نقاط الجائزة:

صواعق مرسله
مســـاعد

Offline

مش المفروض نواجه الغلط بالغلط و بعدين لو كان واحد من اليهود دول حسن
شحاته او ابو تريكه كان في واحد من المصريين هايسكت !! وهللا علي ما

اقول شهيدا
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مشاركة ھذه الصفحة

االعضاء الذین یشاھدون محتوى الموضوع(عضو: 0, زائر: 0)

1

التاریخ العسكري العام General Military Historyالتاریخ العسكريالمنتدیاتالرئیسیة
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