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 التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة رئیس

  

 التراب على حمایة مھامھا تقتصر السیاسى المصري، فال فى النظام الزاویة حجر تشكل المصریة المسلحة القوات
 العلمیة التنمیة فى ذلك مجاالتھا، بما بمختلف القومیة تنمیةلاإلى  دورھا یمتد القومى فحسب، بل األمن الوطنى وصیانة

 القرن الثانى من فى العقد المصرى الحدیث الجیش تأسیس منذ ممتد تاریخ ذات وطنیة مؤسسة المسلحة قواتنا. والمعرفیة
 المھمة بھذه فسھالن المسلحة القوات إحتفظت المائة بعد والثمانین الخمس السنوات وعلى مر. حتى الیوم عشر التاسع
   ..المحلى واالقلیمي على الصعیدین القومیة

 مالعا بالشأن المسلحة القوات تربط اتصال مشرفة، وقناة إعالمیة واجھة - الذھبى الیوم بالعید التى تحتفل- "النصر" ومجلة
 على المصالح نعكاساتا من لھ االقلیمى بما والواقع أبعاده المصرى بمختلف للواقع المسلحة القوات رؤیة عن وتعبر

  . الوطني الذى یحمى االستقالل والدرع الرأى العام بین التواصل حققیت طریقھا وعن. لمصر الوطنیة

 بعضھا حمل المصري، بل الجیش عن التى صدرت المجالت من عدد صدور یسجل المصریة الصحافة تاریخ أن ورغم
 الصحافة مصر عرفت الخدیوى إسماعیل، كما وعھد ى باشاعل محمد فى عھد المصریة الصحافة فجر منذ العنوان ھذا

 على رجال قاصرة انتك اإلصدارات تلك أن إسماعیل، إال فى عھد" الحرب أركان" فى مجلة المتخصصة العسكریة
 ،والترقیات ،لألفراد الموجھة والتعلیمات األوامر تنشر فكانت :شئونھم تعنى بغیر وال ،لھم وموجھھ ،المسلحة القوات

 بما التھتم ،ورجالھا المسلحة بالقوات خاصة نشرات" مجرد - بذلك– فكانت ،العسكریة العلوم یمس ما وبعض ،الجزاءاتو
  . بعید من أو قریب من العام بالشأن تھتم بالرجال، وال المسلحة القوات الذى یمد فى المجتمع یدور

 بخطابھا المسلحة، والمجتع، تتجھ القوات بین جسورال لتمد ولدت الثورة عصر منجزات من التى تعد" النصر"مجلة ولكن
 عن یمیزھا ما وھذا ،وحدھم المسلحة القوات على رجال خطابھا یقتصر مكوناتھ، وال المتلقى بمختلف إلى الجمھور
 المسلحة القوات رجال من محدود إلى قطاع خطابھا توجھ على باشا، والتى كانت محمد عصر منذ القدیمة اإلصدارات

  . العصور رعلى م

الجیش  كان یولیو، فقد ثورة فى عصر صدورھا منذ" النصر"مجلة  بھ المجتمعى الذى تمسكت التوجھ فى ذلك غرابة وال
إلى  الذى یھدف الوطنى العمل إنطالقة عن تعبر 1952 یولیو 23فى  الجیش حركة وكانت ،والتحول التغییر أداة -عندئذ-

 كان لذلك ،التنمیة أعباء من الكثیر على كاھلھا المسلحة القوات األمم، وحملت بین بھا ئقالال فى المكان مصر وضع
 اتصال قناة المحلى واإلقلیمى بمثابة على الصعیدین العام بالشأن اإلھتمام نحو یداالمتز التوجھ بھذا" النصر" مجلة صدور

 المواطنین عند بالقبول تحظى المجلة الطبیعى أن من كان وثیق، وبذلك برباط المسلحة بقواتھ المجتمع تربط وتواصل
  . على صفحاتھا تنعكس الوطنیة ھمومھم رأوا الذین

التى  المقاالت إلى جانبفقشیب،  الفنى فى ثوب وإخراجھا المجلة لتحریر فى المستوى المتقدم یكمن النجاح ھذا سر ولعل
الرأى العام،  تشغل ھامة قضایا حول ندوات نظیمعلى ت المجلة الكتاب، حرصت من متمیزة نخبة بأقالم العام الشأن تتناول

 تحریر والحوار، ویتم النظر موضوع فى القضیة المتخصصین نخبة بین من فیھا التى شاركت الشخصیات اختیار أحسنت
ى ف على المشاركة المصریة الثقافیة الحیاة أعالم شجع تبدیل، مما أو تحویر بالغة، دون بدقة آراء من فى الندوة یطرح ما

  ". النصر" على صفحات عال بصوت الجادة، والتفكیر الندوات تلك

 فى الرأى العام العمریة الفئات مختلف على مخاطبة فیھا التحریر اسرة حرص المجلة متابعتھ من القارئ ویلمس
 ،التناول قةالعمی واالقتصادیة واالستیراتیجیة السیاسیة الموضوعات على السواء، فإلى جانب والشیوخ المصري، الشباب

 المواھب أمام بابھا المجلة تفتح كما والفن باألدب تتصل القراء من عریضا قطاعا عامة، تھم ومعرفیة ثقافیة مواد ھناك
 التواصل على عمق التى تدل القراء لرسائل صدرھا وتفتح األدب فنون من وغیرھا فى القصة الشابة، فتجرى مسابقات

فى  المجلة نجاح األساسى لدرجة المحدد الذى یعد القراء ومتابعة إقبال من المجلة بھ تحظى المتلقین، وعلى ما جمھور مع
  . واقتدار بكفاءة االعالمیة رسالتھا حمل
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فى  ساھم من لكل خالصة وتھنئة ،االعالمى المتمیز لدورھا تقدیر تحیة ،ىالذھب فى عیدھا الغراء "النصر" لمجلة تحیة
 . جمعاء العربیة واألمة مصر أجل لفكرى والفنى منا بعطائھ الوطنیة رسالتھا أداء

  


