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 رحل ... ربيع يوسف العريضي 
 ولكنه يف قلوبنا طول العمر 

 رمحه اهللا وأدخله فسيح جناته 
Rabia Yousif Al Aridi ... Gone 
But he is in our hearts longevity

God mercy him and enter paradise

اتسمت رسوماته بالواقعية... فنان 
رسوماته مثل نسيم الرياح... فنان 
رسوماته صادقة المالمح... فنان 
لن أستطيع إعطاءه حقه... فنان 

Artist ... Marked by realism paintingsy p g
Artist ... His paintings like a breeze wind
Artist ... His paintings features a sincere
Artist ... I can not give him the right

F E C O
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 Rabia Al Aridi ... Gone رحل ... ربيع العريضي 
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 يف مصر... ربيع العريضي 
 املعرض املصري السوري

Rabia Al Aridi ... In Egypt
Egyptian Syrian Festival 

الصحفي باألهرام عبيدومع الفنان ياسر  العريضيربيع 
Rabea Aridi with the artist Yasser Al-Ahram journalist Abido

ربيع العريضي يشاهد لوحات المعرض
Rabea Aridi wathicng festival cartoons 

ربيع العريضي يتسلم الجائزة من عفت
Rabea Aridi taking his award from Effat

ربيع العريضي في جولة بمبنى األهرام
Rabea Aridi A tour of the building, Al-Ahram

No. 60, Golnabi(ketabi) St.,Shariati Ave. 
Tehran, I.R.Iran Tel/Fax:(+98 21)2868600

info@irancartoon.com
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 يف مصر... ربيع العريضي 
 املعرض املصري السوري

Rabia Al Aridi ... In Egypt
Egyptian Syrian Festival 

يستمع لشرح المسئول بمطابع األهرام  العريضيربيع 
Rabea Aridi Listens to explain the official Al-Ahram Press

ربيع العريضي مع أحمد عبد النعيم وعفت في ندوة جريدة األهرام
Rabea Aridi in seminar at the Al-Ahram newspaper

بمكتبه في سوريا العريضيربيع 
Rabea Aridi in his office in Syria 
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Revolution by Egyptian Eye’s الثورة بعيون مصرية
- Yasser Housienياسر حسين ـ مصر           Egypt
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O  E t 

مصريتنا بني الثورة والفتنة
Our Egypt 

Between revolution and sedition

  تتقال وكلمة .. الحال في ثورة تتحول وأفعال فعل
  واحد أتنين مابين كبير فرق .. وقتال فتنة تتحول
.األخينفي مولع وحشالتانيوزين

Reaction and actions turn into a revolution in the 
case .. The word spoken charm and turn into a 
fight .. Significant difference between at least two شيوزين عو ينيو

فيوالشوارعفيمانامت قامت ثورة..األولي
  .. األحزان ثورة ووهوج الدم وسال .. الميدان

  لجيل الجديدة والفكرة .. والشهيدة الشهيد دم
 وثار ثار .. البركان تحته ومن جبل .. غلبان
والصدر..سلميةسلمية .. النارزيوثورة

g g
and one and carefully decorated in a monster 
fond of the two brothers. 
Initial .. What a revolution has slept in the streets 
and in the field .. And blood was shed and 
flightiness revolution grief .. The blood of the 
martyr and the martyr .. The idea for the new 
poor generation .. It is beneath the volcano ي

فيهاوالكل..مصرية مصرية ..عياريصيبه
  .. المدينة في ثائر لكل الحصار ورغم .. أحتار
  روح تتولد .. دار وكل حي كل يحميي وشعب
  بيتولد .. المرار من ونابتة زهرة .. العزيمة
أممن..شهيدمكتوب بيتولد ..جديدإنسان
طألطفة

p g
Mount .. excited excited and fire uniforms and 
the revolution .. Peaceful peaceful .. And chest, 
wounding him caliber .. Egyptian Egyptian .. 
Everyone is puzzled by the .. While each rebel 
siege of the city .. Ihamaa and the people of every 
neighborhood and every house .. Generated a 
spirit of determination .. Flower sprung from the

.واإلنكسارالمرار طعم .. األملطعمعارفة
  كل ماهو .. المظلوم تعب يضيع وال المارد ويقع
. يوم هيجيله .. الزمن عليه طال مهما ظالم

  .. ودمار لنار تتحول كلمة من فتنة .. والثانية
 قرار وراها وييجي .. غاضب من جاهل من كلمة

ق اضإقتلإ ةضالش ف

spirit of determination .. Flower sprung from the 
bitterness .. Be born a new human being .. Be 
born written martyr .. Or know the taste of hope 
.. The taste of bitterness and dejection. 
The genie is tired and not be oppressed .. What is 
all that is unjust no matter how long it time .. Will 
come a day. 
And second Temptation to turn from the word فرحةضيعالشهدادم ضيع .. إقتلإحرق..

  وأكسر .. القلب جوه حزنك وأزرع .. شعب
 كانت الثورة .. والدك عمر ضيع ..بالدك ضهر
  وتتعانق .. الصليب شايل وحضنها .. هالل

 المضرور لكن .. حبيب فيها والكل .. األجيال
أيدهماهوعالحريضحكوالمسجونيضر

And second .. Temptation to turn from the word 
fire and destruction .. Word of the ignorant angry 
.. And come and saw the decision .. Burned kill .. 
Wasted the blood of martyr missed the joy of the 
people .. I plant faces of sadness and heart .. Back 
and break your country .. Wasted life and your 
sons .. Revolution was the moon .. And her arms 
carry the Cross And embrace the generations  أيدهماهو..عالحريضحك والمسجون..يضر

  لبرة جوه من النار بترمي .. الجرة خارج طويله
  بالدين الناس في تولع .. الشياطين لعب والنار ..
  .. مصركم الشهيد أم . ياخايبين بقي أصحوا ..

 في أسمي أنا حبيبي يا .. قلبكم علي بتنادي
أسحب..أنجيلكفيأسميأناياحبيبي..قرآنك

carry the  Cross .. And embrace the generations .. 
And all the lovers .. But the injured hurt .. The 
prisoner laughs on hard .. What is supported by 
the long outside of the jar .. Throw fire object 
from inside to outside  .. And fire play devils .. 
Fire on people in the religion .. to wake up 
unsuccessful. 

t th E t C ll t h t أسحب..أنجيلكفيأسمي أنا ياحبيبي..قرآنك
نيلك بطول .. محبة وأفرد .. أحضانك بين أخوك

 مصر ـ مرقص لويد طـارق

martyr mother your Egypt .. Calls to your heart .. 
I call my love in the Quran .. I call my love in the 
Bible .. Drag your brother between your hand .. 
And singled out the love .. Length your Nile.
Tarek Louid Morkos - Egypt



Issue 102 Page 7                                                                                                   7صفحة  102العدد 

Profile sectarian 
Openness and reconciliation

املصارحة واملصاحلة.. امللف الطائفي 
بأنها المؤسفة ماسبيرو أحداث عن البعض قاله ما دقيقًا Isليس not accurate what other events Maspero unfortunate ليس دقيقا ما قاله البعض عن أحداث ماسبيرو المؤسفة بأنها

ذلك أن الملف الطائفي في مصر  " .مفاجأة صادمة"آانت 
آان دوما في نظر أغلب الدوائر السياسية واإلجتماعية 

من ضلوع  - بعد الثورة–ورغم ما تبين " ..ملفًا ملغومًا"
عناصر من النظام السابق في إشعال الفتنة الطائفية في 

إال أن ).مثل أحداث آنيسة القدیسين في مطلع العام(مصر 
اآلخر آراهية عل المتبادل التحریض حمالت یبرر لم ذلك

Is not accurate, what other events Maspero unfortunate 
that it was "a surprise shocking." So that the file is 
sectarian in Egypt was always in the eyes of most of the 
political and social circles, "a dossier packed with" .. and 
although it turns out - after the revolution - the 
involvement of former regime elements in the ignite 
sectarian strife in Egypt (such as the Church of Saints at 
the beginning of the year). but that did not justify the 

ذلك لم یبرر حمالت التحریض المتبادل على آراهية اآلخر
وهي التي یقودها بعض رجال الخطاب الدیني من الطرفين 

ناهيك عن حمالت التشهير والقدح في معتقدات اآلخر . .
مع أن تعاليم آل من " البحث عن الحقيقة"تحت مسمى 

اإلسالم والمسيحية لم تأمر األتباع بشيء من هذا القبيل 
...حرصًا على وحدة الصف ودراءًا للفتنة 

یختلف قفًا عند نقف أن ینبغ دث ی ا دث ا إن

mutual campaigns of incitement to hatred of the other is 
led by some men of religious discourse from both sides. . 
Not to mention the campaigns of defamation and slander 
of the beliefs of the other under the name of "the search 
for truth" with the teachings of Islam and Christian 
followers did not order something like this on the order of 
unity and discord Draoua ...
What happened and what happens should stand him a إن ما حدث و ما یحدث ینبغي أن نقف عنده موقفا یختلف

عما إعتدناه من إنفعاالت وقتية سرعان ما تزول ثم تعود 
وینبغي أن یكون موقفنا ..للظهور مع تكرر األحداث وهكذا 

هذا نابعًا من إرادتنا الراغبة في رأب الصدع الطائفي في 
ولن یتسنى ذلك بغير إصالح الخطاب الدیني ..مصر 

..وتوجيهه لصالح المواطنة والمساواة وإحترام اآلخر
ضا األ قة ق نا أنف ا ن ألن قت ال ان قد إنه

What happened and what happens should stand him a 
position different than we are used from the physical 
symptoms are temporary and quickly disappear and then 
reappear with repeated events, and so on .. It should be 
our attitude stems from our wish to bridge the sectarian 
divide in Egypt .. and will not be possible without reform 
of religious discourse and directed in favor of citizenship, 
equality and respect for others ..

h i f kl lk l h

Carlos Belem

إنه قد حان الوقت ألن نصارح أنفسنا بحقيقة األوضاع
المجتمعية في مصر آخطوة أولى على طریق اإلصالح 

فلنصارح  ولنصالح أنفسنًا إذا آنا نرید حًال قاطعًا للملف ..
حًال نلمسه في لهجة خطباء المساجد وواعظي  .. الطائفي 

الكنائس وفي إرشادات اآلباء واألمهات داخل آل بيت 
... مصري 

اف األط آل آ ط ت ق ل ة ا ف ا إ

It has come time to frankly talk to ourselves as to the 
actual community in Egypt as the first step on the road to 
reform .. Flansarah and reconciled ourselves if we want a 
definitive solution to the sectarian file .. Solution is 
visible in the tone of mosque preachers and the churches 
and in Oaazi guidance of parents within each house of 
Egypt ...
We need to hold a major national conference can all the إننا  في حاجة لعقد مؤتمر وطني آبير یسع آل األطياف

السياسية ویشتمل على آل الرؤى والتوجهات المختلفة 
ومنها ملف – لمناقشة القضایا التي تهم المواطن المصري 

على ان یشترك في إعداده والتحضير له   - الفتنة الطائفية
ویحضره  ..النشطاء والمخلصين من آل أنحاء البالد 

نتمنى أن ینعقد مؤتمر شعبي   ..المالیين من أبناء الوطن 
ط ل ل ل ل

We need to hold a major national conference can all the 
political spectrum, and includes all the visions and 
different orientations to discuss issues of concern to the 
Egyptian citizen - including file sectarian strife - that 
participate in the preparation and preparation activists and 
the faithful from all over the country .. and attended by 
millions of citizens. . We hope that the conference is held 
popular of this size to come up with the results agreed 

b ll f l d h b h f بهذا الحجم ليخرج علينا بنتائج تتفق عليها آافة طوائف
وسواًء إنعقد هذا ..الشعب ثم تصير ميثاقًا للعمل والحياة 

المؤتمر أم لم ینعقد فإننا الزلنا في حاجة للمصارحة 
والمصالحة من أجل أن تعم علينا جميعا أجواء من السالم 

طالبين لمصرنا ما تستحقه دائما من التقدم ..والمحبة 
..والریادة والمكانة الخالدة في ذاآرة التاریخ 

   أ     

upon by all sects of people and then become a charter for 
work and life .. and both took place this conference or not 
take place, we are still in need of frankness and 
reconciliation in order to prevail on all of us an 
atmosphere of peace and love .. asking for repeated his 
What they deserve is always progress and leadership and 
prestige in the immortal memory of history ..

Eng. Mougeeb  عامر أبو الرمحن عبد جميب / مهندس Abd Elrahman Abou Amer
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 صديق مثان سنوات ... ربيع العريضي 
Rabea El-Aridi … nine year’s friends 

  ما أول من عرفته ... سنوات التسع صديق ... الغالي الصديق رحل
  في إال أبدا أراه لم ... 2003 عام في الفراعنة مجلة إصدار بدأت
  أول آان ... المشترك السوري المصري المعرض في 2009 عام
 رفيعة رسوماته إليه جذبني ... النت على أصدقاء اثنان بين لقاء

  ... السياسي الرسم في شجاعته ... التعبير في جرأته ... المستوى

Dear friend is gone ... Friend of  the nine years ... I knew him  
from the first pharaohs magazine began to publish in 2003 ... 
But never did I see him in 2009 in the exhibition, the Egyptian-
Syrian festival ... The first meeting between two friends on the 
net ... Attracted to his drawings of high-level ... Courage to 
express ... Courage in the drawing of political ... I felt angel 
friend We have been correspondent for the duration of seven

y

  سنوات سبع مدة طيلة نتراسل ظللنا ... مالك صديق به أشعر آنت
 ... الفراعنة مجلة في بنشرها أقوم والتي برسوماته لي يرسل
  االتصال محور من وخرجت ... اتصاالتنا وآثرت ... صداقتنا ازداد
  ... صدوق صديق به شعرت ... التليفونية المكالمات إلى بالنت
 من القضايا بكل ويحس يشعر ... والمشاعر الحس مرهف إنسان
  في واضحة رؤيته ... وإنسانية وسياسية اجتماعية قضايا ... حوله
اهاتآل اضتاالت اتالشهاأل ن تال ا

friend ... We have been correspondent for the duration of seven 
years, send me his cartoons which I published in the Pharaohs 
magazine ... Increased our friendship ... And there were many 
contacts ... And exited from the axis of contact by internet to 
phone calls ... I felt a good friend ... Sensitive to human feelings 
and ... Feel and feel all the matters around it ... Social and 
political matters and human ... Vision and clear in all directions 
... Ago and the days and months and years ... Came the 
opportunity to establish a exhibition between Egypt and Syria ... وجاءت...والسنواتوالشهور األيام ومضت...االتجاهاتآل

  وجاءت ... وسوريا مصر بين ما مشترك معرض إقامة فرصة
  مع وذهبت ... المطار في القادم السوري الوفد معه استقباله لحظة
 نعم ... علي ينادي من ووجدت ... للمطار المصري الوفد أعضاء

  ... لصديقه الصديق بإحساس عرفني الذي الصديق ربيع هو أنه
  سنوات سبع طوال بعد مرة أول لرؤيته غامرة بفرحة شعرت

أغراضهيضعلكيللفندقذهبناوالسالمالتحيةوبعد...مراسالت

opportunity to establish a exhibition between Egypt and Syria ... 
Came the moment of his meeting with the Syrian delegation at 
the airport the next ... I went with members of the Egyptian 
delegation to the airport ... And found the calls to ... Yes, it is 
Rabea my friend who introduced me to a sense of friend to his 
friend ... I was overjoyed to see him the first time after seven 
years correspondence ... After greetings we went to the hotel to 
put purpose and then we sat in the coffee talking ... Umm 
Kulthum Actually that friend who wishes anyone ... Human ال الم يوب...ر عيقب و ري

  الذي الصديق أنه فعال ... نتحدث آلثوم أم قهوة في جلسنا ثم
  آل في الحديث تجاذبنا ... الكلمة بمعنى إنسان ... إنسان أي يتمناه

  مدة هي أيام ثالث أروع وآانت والخاصة العامة الموضوعات
 أن على وسافر الوداع لحظة حانت حتى بالقاهرة المقام المعرض
 وإقامته بمرضه علمت ثم ... سوريا في بيننا آخر لقاء هناك يكون
 يشعرني لم به اتصال وفي ... للعالج طويلة مدة المستشفى في

أةأ

sense of the word ... we talking on all the topics of public and 
private, the finest three days is the duration of the exhibition in 
Cairo until the moment of farewell and went on to have another 
meeting for us in Syria ... Then I learned of illness and his stay 
in the hospital for treatment for a long time ... In contact with 
him makes me not an illness and that on a business trip or an 
exhibition of comics ... And came to a moment that we meet 
again in Syria, but postponed the meeting because of the 

l i i h A b i E I i d f hi وجاءت...للكاريكاتيرمعرض أو عمل رحلةفيوأنهبمرضه
  بسبب اللقاء تأجل ولكن سوريا في أخرى مرة نتقابل أن لحظة

 نعم .... رحيله خبر جاءني وحتى ... المنطقة في العربية الثورات
 لما صديقي يا ربيع ... أصعبه ما الفراق ولكن ... سنرحل آلنا
  سنوات تسع سوى بيننا التعامل يستمر ولم واحدة مرة إلى أراك
 أنا آم تعلم وأآيد بقلبي ما لك أقول أني تعلم اآلخرة الدار في ولكنك
الحقالدارإلسبقتنفلقداهللاإرادةولكنهاإليكمشتاق

revolutions in the Arab region ... Even I received news of his 
departure .... Yes, we all would leave ... But separation is hard 
... Rabea, my friend, what to see you once, did not continue to 
deal with us only nine years and in the Hereafter but you know 
that I tell you what my heart and certainly know how much I 
miss you ... But the will of God ... Have preceded me to the 
right house ... Ask God's mercy and live you rest in peace ... 
Farewell ... Goodbye my dearest friend I saw in my whole life 

Farewell my brother in the fold and in the national life and

Chief-in-Editor:
Mohamed Effat Ismail

President FECO of EGYPT

 الحقالدارإلىسبقتنيفلقد... اهللا إرادة ولكنها...إليكمشتاق
  ... فوداعا ... جناته فسيح يسكنك وأن الرحمة لك اهللا فأسأل ...

  في أخي يا وداعا ... آلها حياتي في رأيته صديق أعز يا وداعا
تكون أن اهللا وأسأل الحياة وفي والوطنية العروبة
 ربيع يا وداعــــــــــا .... اآلخرة في صديقي أخي

 واكد حممد

... Farewell, my brother in the fold, and in the national life and 
ask God to be My brother, my friend in the afterlife .... 
Goodbye spring 
M. Waked

President FECO of EGYPT
Members of Board

Tarek Louid
Yasser Housien

Mougeeb Abd Elrahman
Managing Director
M. A. Waked
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