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  ...لٍزٟ  ١ٌطّجٓ ٌىٓ ٚ        :وٍّشحٌؼيى
ًٍ  ٌٌٙح  َّْ حٌفُٙ حٌوخ١ت  ٌٍي٠ٓ ٚحٌظؼَٜذ  رـٙ حٌلم١مش أ

حٌفُٙ حٌوخ١ت ٌٍي٠ٓ ِٓ حٌـ١ّغ لي أرؼيح  حٌ٘زخد اٌٝ ِخ 

٠ُّٔٝ رخ٦ٌلخى ٚ٘ٛ ١ٌْ اٌلخى حٌىفَ وّخ ٠ؼظمي ٍؿخُي 

حٌي٠ٓ ٌٚىَّٕٗ اٌلخُى ػيَ ٚؿِٛى حٌَإ٠ش حٌٜل١لش ٚفُميحْ 

ٚحٌوطؤُ ١ٌْ فٟ ٌ٘ح حٌ٘زخد حٌَحفٞ ٌٚىٕٗ . حٌميٚس 

فٌٙح حٌ٘زخد ٠َفٞ ِخ ٔميِٗ ٌٗ رخُٓ , هطؤٔخ ؿ١ّؼخ 

 َّْ حٌي٠ٓ ٚ٘ٛ ٠َف٠ٕخ ٔلٓ ١ٌْٚ حٌي٠ٓ  ٚ اًح وٕخ ٔئِٓ رؤ

هللا ٘ٛ حٌوخٌُك ٌىً ١ٗت  فٙئ٨ء حٌ٘زخِد  ُ٘ ِٓ هٍك هللا  

ُٚ٘ ٠زلؼْٛ ػٓ حٌلم١مش ٚلي ٠ٍْٜٛ ا١ٌٙخ ٚلي ٠٠ٍْٛ 

ٚفٝ حٌلم١مش .حٌط٠َك ٚفٝ حٌٕٙخ٠ش فٍُٙ ؿِحء حٌّلخٌٚش 

فىً ِٓ ريأ ٍكٍش حٌ٘ه ٠ًٜ فٟ حٌٕٙخ٠ش اٌٝ حٌلم١مش 

ٌمي ٨كظض فٝ ح٨ٚٔش .ح١ٌُ٤ش ٠ٚىْٛ ِٓ أٛيق حٌّظي١٠ٓ

ٓٛحء ر١ٓ  (رخ٩ٌى١١ٕ٠ٓ  )ح٨ه١َس حٔظ٘خٍ ِخ ٠ُّٔٝ 

ٚلي ك١َطٕٝ ٌٖ٘ حٌظخَ٘س ٚ , حٌ٘زخد حٌٍُّٔ ٚغ١َ حٌٍُّٔ

, أٍىُص أْ أطٕخٌٚٙخ ٌٚىٓ رط٠َمش ِوظٍفش ٍٚإ٠ش ؿي٠يس 

ٚلي ٍٚٛض ٌٌٖٙ حٌَإ٠ش ِٔظٍّٙخ ِؼٕٝ لَأطٗ فٝ حٌمَآْ 

   ٚف١ٙخ ٠وخ١ذ 260ؿخء فٝ ٍٓٛس حٌزمَس آ٠شٚ" حٌى٠َُ 

هللا طؼخٌٝ ٌٍٓٛٗ حرَح١ُ٘ ٚ٘ٛ ٠ـ١زٗ ػٍٝ ٓئحي هللا   ٌٗ  

" ُْ ٌَ َٚ طَٝ لَخَي أَ ْٛ َّ ٌْ ٍِِٟٔ َو١َْف طُْل١ِٟ ح دِّ أَ ٍَ  ُُ ١ِ٘ ح ََ ًْ لَخَي اِْر اِ َٚ
 َِ َٓ حٌط١َّْ ِِّ رََؼشً  ٍْ ٌْ أَ ٍْزِٟ لَخَي فَُو َّٓ لَ جِ َّ ٌَِىٓ ١ٌَِّْط َٚ ٓ لَخَي رٍََٝ  ِِ طُْئ

 َّٓ ُٙ َُّ حْىُػ ًءح ػُ ِْ َّٓ ُؿ ُٙ ْٕ ِِّ  ًٍ ًِّ َؿزَ ًْ َػٍَٝ ُو َُّ حْؿَؼ َّٓ ا١ٌََِْه ػُ ُ٘ َْ ُٜ فَ

 ٌُ ٌِ َكِى١ ٠ِِ َّْ هللّاَ َػ ُْ أَ حْػٍَ َٚ ْؼ١ًخ  َٓ  ٕٚ٘خ حٓظٛلفٕٝ "٠َؤْط١ََِٕه 

حْ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ ٚ٘ٛ ٠وخ١ذ حرَح١ُ٘ ٌُ ٠غ٠ذ ِٕٗ 

" أٌُٚ طئِٓ"٤ٔٗ ١ٍذ حٌزَ٘خْ ٚػٕيِخ ٓؤٌٗ هللا طؼخٌٝ 

ِٚؼٕٝ ًٌه أٔٗ " رٍٝ ٌٚىٓ ١ٌطّجٓ لٍزٝ "أؿخد حرَح١ُ٘

٨ ٍَٟ فٝ أْ ٠طٍذ وً ِٕخ أْ ٠طّجٓ لٍزٗ ٌّخ ٠مٌٛٗ 

٨ ٍَٟ , حٌلك أٚ حٌىظذ حٌّميٓش أٚ حٌظخ٠ٍن ٚح٤ٓخ١١َ 

أْ ٔمٛي ٨ ٌىً ِخ أطخٔخ ِٓ ِؼٍِٛخص ٚأْ ٔزيأ فٝ حٌزلغ 

ٕٚ٘خ لي , ػٓ حٌلم١مش ٚطٕم١ش ٌ٘ح حٌظَحع حٌٍّٛٚع 

٠ُغ٠ُِذ ٌ٘ح حٌَأٜ حٌىؼ٠َٓ ِٓ ٍؿخي حٌي٠ٓ ٚحٌّظي١٠ٓ ػٍٝ 

أٓخّ أْ ٌ٘ح هَٚؽ ػٓ حٌٍّش ٚحلٛي ٌُٙ ٨ ٌٚىٕٗ ريح٠ش 

٨ٚػ١ذ فٝ , حٌط٠َك ٌٍزلغ ػٓ حٌلم١مش أ٠خً ِخ طىْٛ 

حٌزلغ ػٓ حٌلم١مش رً حٌؼ١ذ فٝ حٌىًٔ ٚحٌـًٙ ٚحىػخء 

 ......حٌّؼَفش فٌٌه حٓٛء كخي لي ًٜٔ ح١ٌٗ 

إقرأ في ىذا العدد                       
                             ٌٞٚىٓ ١ٌطّجٓ لٍذ     :  كممة العدد

  2 ٙ                                           ٍث١ْ حٌظل٠ََ/رمٍُ 

َُ حٌظٟ ؿخء ًوَ٘خ فٝ  :ىفظَ ح٨كٛحي حٌ٘و١ٜش* ِٜ           

 3ٙ               ...  ح٦هٛح١ٌْْٔض ِغ حٌٕخ٠َٛش ١ٌٔٚض َ

 !اكٕخ ١ِٓ؟  :قضٌة للمناقشة *

  4صالدكتور وسٌم السٌسً                             /بقلم  

   أدب األئمة :  صورة الغالف*

 5ص                                      المصري أفندي/ اعداد

                                                    :ركن الرٌاضة*
  5اعداد كابتن كٌمو                                           ص

 

 6ص    عداد ابن البشٌر         ح١َِس حٌلذ  : ركن األدب *

ح أ١ٍُذ حٌط٩ق...ُٚؿٟ حٌؼ٠ِِ  : وجهة نظر  * ًٍ        !!ػٌ
 7ص               شٌماء سعٌد                       / اختٌار 

                                             فً المٌزان52ثورة ٌولٌو: فى صالون البشٌر الثقافى *
 8ص                                             حسن أحمد خلٌل/ د

                    ... فرعونٌةقصة ملكة   :مصُر التً ال ٌعرفها المصرٌون *
         9كرٌم ابوالعزائم                                 ص./د/اعداد 

                                                    رائعٌة هً األنثى: لك ٌا سٌدتً*
   10بنت النٌل                                          ص /اعداد

ُٕٓشٌ ػَر١ش :لحظة من فضلك حكّي ِلّي /رمٍُ ؟ً٘ ح٦لظظخُي 

                                           10                             ص                       ػزيح٩ٌَٔ
حوار مع الداعٌة الكبٌر             :صفحة من غٌرعنوان*   
                           11ص                          محاسب احمد عبدالحمٌد/  بقلم

                                              فً معٌة النبً العدنان : ن  واحة االٌما*
               12                ص              مستشار ناصر الزٌات/بقلم

      12ص ابوالعزائم احمد جمال.د/اختٌاربائع الجرائد :لك قرأت
 13صابن البلد                  /عداد  ا  :صفحة المنوعات *

AL BASHIR MAGAZIN                       
 14ص
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َُ حٌظٟ ؿخء ًوَ٘خ فٝ حٌمَآْ       حٌ٘و١ٜش ح٤كٛحي ىفظَ ِٜ 

 ... ح٦هٛح١ٌْْٔض ِغ حٌٕخ٠َٛش ١ٌٔٚض َ                             

واذا كانت الناصرية ىى عبادة , إذا كانت الناصرية ىى تغيير الحكم باالنقالبات وتنصيب رجال الجيش رؤساء وحكامًا فال
واذا كانت الناصرية ىى االنتقام من االغنياء ألنيم اغنياء واستعمال  , الحاكم واعتباره المميم والمبعوث الذى ال ُيخطىء فال

واذا كانت الناصرية ىى االستبداد ونشر سياسة , الفقراء وما اكثرىم فى بالدنا حجًة وغطاء كى نتمسك بالحكم والرئاسة فال
 .………واذا كانت الناصرية ىى الحكم البوليسى لمصر فال والف ال الخوف وارىاب الشعب فال

واذا كان االخوان يبيعون مصر  , واذا كان االخوان ىم من يتظاىرون بالتدين وسموكيم ابعد ما يكون عن الدين فال
واذا كان االخوان يتحالفون مع الشيطان لموصول لمحكم , والمصريين بحجة الدفاع عن االسالم والمسممين وىم كاذبون فال

واذا كان االخوان يساندون من يقوم  واذا كان االخوان ىم من تعاون مع كل االنظمة منذ نشأتيم لموصول لمحكم فال فال
بالتفجير لقتل المصريين فال واذا كان االخوان يحاربون االزىر ويساندون القاعدة وداعش واخواتيا فال وذا كان االخوان ىم 

 .,,,,, ر والشيخ الذىبى والسادات وغيرىم فال والف الازندامن قتل النقراشى وامين عثمان و الخ
  , اىال بيم بينناان نبنى مصر بايدى ابناء مصر فىي كانت الناصرية واالخوان ما أما إذا 

 واذا كانت  , اىال بيم بينناواذا كانت الناصرية واالخوان ان نحارب االستبداد والفساد وان نحقق العدالة بين الناس ف
ولكن بعد أن يعمنوا عودتيم ,اىال بيم بينناالناصرية واالخوان ان نحكِّم شرع اهلل الحق فينا وليس شرع المنافع و النفاق ف

 ...لمصر ورفضيم لالرىاب والعنف
الى دراويش العروبة والقومية اتباع الناصرية نقول ليم ان مصر ىى قمب العروبة النابض وبيا يكون العرب وبدونيا فقل 

  .... عمى العرب السالم ومصر القوية حصن لمعروبة ولمقومية
والى دراويش االسالم السياسى ومدعى االسممة من اتباع االخوان نقول ليم ان مصر ىى بوابة االسالم الى العالم اجمع وقد 

ومصر أوصى , ذكرىا القران الكريم ونزل بأرضيا ُأولو العزم من الرسل وكثير من االنبياء ابراىيم وموسى وعيسى ويوسف 
بيا وبأىميا الرسول صمى اهلل عميو وسمم ومن عاداىا خسر ومن ناصرىا فاز فال تحاربوىا تحت عباءة اإلسالم و اإلسالم 

والى الجميع من ابناء شعب مصر نقول ان مصر تتسع لمجميع ولن تقوم من كبوتيا إال بتوافق جميع ابنائيا  منكم براء
لى الذين .والطريق مازال طويل طويل والقوى ىو من يتسامح والضعيف ىو من يعاند رغم جالء الحق وشروق الشمس وا 

يتحججون بالشرعية وبالشريعة وبالقصاص واالقصاء واالبعاد ويطالبون بالعنف والعنف المضاد نقول ليم اتقوا اهلل فى مصر 
  محمد عبدالستار ىالل/رمٍُ                     وشعب مصر فمصر فوق الجميع الميم ىل بمغت الميم فاشيد
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 ١ُٓٚ ح١ٌٟٔٔ/ رمٍُ حٌيوظٍٛ                             !اكٕخ ١ِٓ؟                 :ل١٠ش ٌٍّٕخل٘ش  

 

ً٘ ٠ٛ٘ش َِٜ ػَر١ش؟, لٍض : ٓؤٌض ٔفٔٝ. ؿ٠ٍّٛٙش َِٜ حٌؼَر١ش: فظلض ىٍؽ ِىظزٝ, أهَؿض ؿٛحُ ٓفَٜ, ٚؿيص ػ١ٍٗ

ح٠٨ٌٛخص حٌّظليس طظليع ح٦ٔـ٠ِ١ٍش ٚحّٓٙخ ح٠٨ٌٛخص : ٍرّخ ٤ْ ح٠ٌٛٙش رخٌٍغش, ٚٔلٓ ٔظليع حٌؼَر١ش, ٌٚىٕٝ ٚؿيص أْ

, «رَطغخ١١ٌٓ», ٚحٌزَح٠ًُ طظليع حٌزَطغخ١ٌش ١ٌٚٔٛح «آزخْ», ٚأ٠َِىخ ح٩ٌط١ٕ١ش ٠ظليػْٛ ح٦ٓزخ١ٔش ١ٌٚٔٛح !حٌّظليس ح٠َِ٤ى١ش

 .!, اًْ ح٠ٌٛٙش ١ٌٔض رخٌٍغش! ىٌٚش فَحٔىٛف١ٔٛش ١ٌٚٔض ح٠ٌٛٙش ف١َٔٔش رً أف٠َم١ش28

.. أي١ٔ١ٔٚخ.. , وٌٌه طَو١خ!, ٚؿيص ا٠َحْ ى٠ٕٙخ ح٩ٓ٦َ ١ٌٚٔض ػَر١ش!ٍرّخ ٔلٓ ػَد, ٤ْ ى٠ٓ حٌيٌٚش ح٩ٓ٦َ: لٍض ٌٕفٔٝ

, فًٙ وٕخ فَٓخ رؼي حٌغِٚ حٌفخٍٓٝ, !لٍض ٌٕفٔٝ ٍرّخ ٔلٓ ػَد رٔزذ حٌفظق حٌؼَرٝ., اًْ ح٠ٌٛٙش ١ٌٔض رخٌي٠ٓ!اٌن...رخؤظخْ

ػُ ١١ٌٔٛٛ١ٓ ػُ ِغخٍرش فخ١١ّ١ٓ ػُ أ٠ٛر١١ٓ ػُ ػؼّخ١١ٔٓ ػُ ف١١َٔٔٓ ػُ «  ٕٓش فم200٢»٠ٛٔخ١١ٔٓ ػُ ٍِٚخ١١ٔٓ, ػُ ػَرخ 

.. , فَٔٔخ!ر٠َطخ١١ٔٓ« رَط١خْ- ٠ٍِٚ»ر٠َطخ١ٔخ : ٚؿيص.!أـ١٠ِ١ٍٓ, ٔزمٝ ٗؼذ ُِٛح٠ه, اًْ ح٠ٌٛٙش ١ٌٔض رفظَس حكظ١ٌ٩ش

 .ٔزمٝ ١٠َِٜٓ.. َِٜ., اًْ ح٠ٌٛٙش رخ٤ٍٝ!اٌن.. ١٠َٔ٠ٛٓٓ.. , ٠َٛٓٔح!أٌّخ١١ٔٓ.. , أٌّخ١ٔخ!أ٠َِى١١ٓ.. , أ٠َِىخ!ف١١َٔٔٓ

حٌّ٘ىٍش فٝ َِٜ ١ٌٔض فٝ غِٚ٘خ : ِؼٕخ٘خ ٠ٛ٘ش, ططخرك, ط٘خرٗ, طل٠َٔٝ وٍّخص ٓظخِذ حٌمخثٍش IDENTITY اْ وٍّش

ٔؤطٝ . رً فٝ حٌٛٛٛي ا١ٌٙخ, فٍُ أؿي ٗؼزخ ِظّخػ٩ فٝ ٗىٍٗ حٌظخَٜ٘, رً فٝ ١زخػٗ ٚأه٩لٗ رً ِِحؿٗ ِؼً حٌ٘ؼذ حٌَّٜٜ

 .!رؼي ًٌه ِٕٔع ػٕخ حُٓ َِٜ وّخ ِٕٔع ٠ٛ٘ظٕخ ح٠ٌَّٜش ٚٔمٛي ٔلٓ ػَد

حٌغ٠َذ أْ حٌؼَد أٔفُٔٙ ٠مٌْٛٛ إٔخ ٠َِْٜٛ, ٌٚ٘ح ٛل١ق, ٌٌح وٕخ ٔيفغ ٌُٙ حٌـ٠ِش, ٚح٢ْ ٔيهً حٌٔؼٛى٠ش, ِٓ رخد 

َِٜ أَ حٌي١ٔخ .. , كظٝ حٌو١ٍـ١ْٛ أٔفُٔٙ ٠مٌْٛٛ ٔلٓ ٌٕٔخ ػَرخ رً ه١ٍـ١١ٓ, ٚٔلٓ!!ح٤ؿخٔذ, ٨ٚ ري أْ ٠ىْٛ ٌٕخ وف١ً

 EGYPTIAN IN : فٝ حٌّـٍش ح٠َِ٤ى١ش ٌٍـ١ٕخص حٌز٠َ٘ش رؼٕٛح4/6/2015ْ, ٠ٚىفٝ رلغ وّزَىؽ !طظٔٛي ٠ٛ٘ظٙخ

ALL OF US « ًح٠ٌَّْٜٛ ف١ٕخ ؿ١ّؼخ»!. 

٘ٛ ًح ., ٠خ ٌٍؼخٍ ٔلٓ ٨ ٔٔظلك أْ ٔىْٛ أكفخى ٘ئ٨ء حٌؼظّخء! أٌف ٕٓش55ؿ١ٕخطٕخ ح٠ٌَّٜش فٝ ح٤ٍٚٚر١١ٓ ٚح١٠ٛ١ٓ٢ٓ ٌِٕ 

٨ػذ َِٜٜ ٠َفغ حٌؼٍُ حٌٔؼٛىٜ, ٠ّٚيػٝ وٌرخ أٔٗ ٚؿيٖ ٍِمٝ ػٍٝ ح٤ٍٝ, ٌٚ٘ح ١ز١ذ فٝ ِٔظ٘فٝ حٌٔخكً حٌظؼ١ٍّٝ ٠ؼٛى 

ً٘ طمزً حٌٔؼٛى٠ش أْ طٍزْ رخٌطٛ ػ١ٍٗ حُٓ ِٔظ٘فٝ حٌٔخكً فٝ أكي : ا١ٌٕخ ٨رٔخ رخٌطٛ ػ١ٍٗ ٗؼخٍ ِٔظ٘فٝ ٓؼٛىٜ, ٓؤٌظٗ

٠ٙٔض أٍٚٚرخ ربك١خء ل١ِٛخطٙخ, وخى . , ٚحٓظزيي حٌزخٌطٛ حٌٔؼٛىٜ رزخٌطٛ َِٜٜ!ألٕؼظٗ ر٠َّٜظٗ.. , لخي ٨!ِٔظ٘ف١خطٙخ؟

٠ؼظمي حٌزؼٞ أْ ٠ٛ٘ظٕخ .٘ظٍَ أْ ٠ظ١ٔي حٌؼخٌُ ربك١خء ح٠ٌٛٙش ح٤ٌّخ١ٔش, ٌٚٓ طؼٛى ٌَّٜ لٛطٙخ ا٨ ربك١خء ٠ٛ٘ظٙخ ح٠ٌَّٜش

, ٌمي ػَفض َِٜ أ١ّ٘ش ىٚي حٌـٛحٍ ٌِٕ ػَٜ حٌٙىّٔٛ, ك١ٓ كخَٛطُٙ ٚأرخىطُٙ فٝ !!ح٠ٌَّٜش ِؼخؤش ٌٍم١ِٛش حٌؼَر١ش

.. ١ٌز١خ.. ٠ٍٛٓخ.. حٌيفخع ػٓ َِٜ ٨ ٠زيأ ِٓ رخد حٌز١ض, رً ِٓ أرؼي ٔمطش ػٓ رخد حٌز١ض. «ؿٕٛد غِس»ٗخ١ٍ٘ٚٓ 

 .حٌظٝ لخٌٙخ حٌَث١ْ ػزيحٌفظخف ح١ٌٔٔٝ« ِٔخفش حٌٔىش»: , ٌٌح ٘ٝ وٍّخص ٛخىلش!حٌٔؼٛى٠ش

 .ِخثيس ػ٠َش ٔؤوً ِٕٙخ ؿ١ّؼخً .. أٍٟٕخ

 .ٚػخء َٔ٘د ِٕٗ ؿ١ّؼخً .. ١ٍٕٔخ

 .ٔظـّغ كٌٛٙخ ؿ١ّؼخً .. َِٜٔخ

 .٠ٛ٘ظٕخ ٔظ٘زغ رٙخ ؿ١ّؼخً .. ٠َِٜظٕخ

لً حٌٍّّىش حٌٔؼٛى٠ش .. أٔض أ٠ٙخ حٌٙخٍد ِٓ ٠َِٜظه: , ألٛي ٌٗ!أٔظُ حٌٙخٍرْٛ ِٓ ػَٚرظىُ: أّٓغ ٛٛص ٔ٘خُ ٠مٛي

 .فخٌؼَد أكفخى أكفخىٔخ.. ٘خؿَ ٚآّخػ١ً أكفخىٔخ.. ٌ٘ح ألَد ٌٍلم١مش.. ح٠ٌَّٜش
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    حٌيٍٚٞ حٌَّٜٞ حٌّّظخُ :ٍوٓ ح٠ٌَخٟش

2018 –   2019 

حٌيٍٚٞ حٌَّٜٞ حٌّّظخُ, ٚ٘ٛ حٌزطٌٛش   60ِٓحٌٕٔوش حٌـ 

٘ٛ  ح٤ٍٟ٘ .48ٌِٕ حٔط٩لٗ ػخَ َِٜ ح٤ػٍٝ ِٔظٜٛ فٟ

كخًِ ٌمذ حٌزطٌٛش, ِلممًخ حٌٍمذ فٟ آهَ ػ٩ع ِٛحُٓ ػٍٝ 

ٚكَّ  ٚٔـَٛ حٌّٔظمزً حٌـٛٔش حٌظٛحٌٟ, ٚٛؼيص أٔي٠ش

٠ظٕخفْ فٟ ٌٖ٘ . ِٓ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش حٌُّٛٓ حٌٔخرك حٌليٚى

ح٨طلخى  أػٍٓ .ٚحكيس  ف٠َمًخ فٟ ِـّٛػش18حٌٕٔوش 

حٌّٔخف ٌٍـّخ١َ٘ رل٠ٍٛ ِزخ٠ٍخص  حٌَّٜٞ ٌىَس حٌميَ

حٌيٍٚٞ َِس أهَٜ رؼي ح٠ٔ٨زخ١ حٌٍّلٛظ ِٓ لزً حٌـّخ١َ٘ 

ٚوخْ  . فٟ ِزخ٠ٍخص حٌزط٨ٛص ح٤هَٜ فٟ حٌٕٔٛحص حٌّخ١ٟش

ح٨طلخى حٌَّٜٞ لي لٍَ الخِش ِزخ٠ٍخص حٌيٍٚٞ ريْٚ 

 ٚلي أل١ّض وخفش ِزخ٠ٍخص .,2012ؿّخ١َ٘ ٌِٕ فزَح٠َ 

ٌِٕ ًٌه حٌل١ٓ ريْٚ ك٠ٍٛ  حٌيٍٚٞ حٌَّٜٞ حٌّّظخُ 

حٌـّخ١َ٘, رخٓظؼٕخء رؼٞ ح٤ٗوخٙ حٌّيػ٠ٛٓ ِٓ لزً 

وّخ ٠٘ٙي ٌ٘ح حٌُّٛٓ أ٠ً٠خ .ح٤ٔي٠ش ٛخكزش حٌّزخ٠ٍخص

ٌٕخىٞ حٌَّٜٞ رخٓظ٠خفش  ح٨طلخى حٌَّٜٞ ٌىَس حٌميَ ّٓخف

 (ٓظخى رٍٛٓؼ١ي ٓخرمًخ)ٓظخى ٔخىٞ حٌَّٜٞ ِزخ٠ٍخطٗ ػٍٝ

 ف٠َمًخ فٟ حٌزطٌٛش؛ حٌوّْ ػَ٘س ح٤ٚحثً ِٓ ٠18ظٕخفْ 

حٌزطٌٛش ًحطٙخ فٟ حٌُّٛٓ حٌٔخرك, رخ٦ٟخفش ٌؼ٩ع فَق 

 .ِظؤٍ٘ش ِٓ حٌيٍؿش حٌؼخ١ٔش ػٓ حٌُّٛٓ حٌٔخرك أ٠ً٠خ

ػٓ حٌّـّٛػش ؽ وؤٚي ح٤ٔي٠ش حٌّظؤٍ٘ش  كَّ حٌليٚى طؤً٘

. 2018 أر٠ًَ ٠10َٛ  حٌلّخَ ػمذ فُٖٛ هخٍؽ ٍِؼزٗ ػٍٝ

 ٌٍيٍؿش حٌّّظخُس ٚطؼي  ٌٍؼٛىس  ح٦ٓىٕيٍٞ  حٌف٠َك ٚٔـق

أِخ ػخٟٔ  ِ٘خٍوظٗ ٌ٘ح حٌُّٛٓ ٟ٘ حٌوخِٔش ػَ٘ فٟ طخ٠ٍوٗ

ِّؼ٩ً ػٓ حٌّـّٛػش أ,٠٘خٍن  ٔخىٞ حٌـٛٔش حٌفَق فىخْ

حٌـٛٔش فٟ حٌيٍٚٞ حٌّّظخُ ٌٍَّس حٌوخِٔش فٟ طخ٠ٍوُٙ, 

ٚػخٌغ  .15–2014 ك١غ وخْ آهَ ظٍٙٛ ٌُٙ فٟ ُِٛٓ

ِٓ حٌّـّٛػش د, رؼي  ٔخىٞ ٔـَٛ حٌّٔظمزً حٌّظؤ١ٍ٘ٓ وخْ

ٔخىٞ ِٕظوذ   أِخ0َ–1فُُٛ٘ ػٍٝ ٍِؼزُٙ رٕظ١ـش 

ٔـق حٌف٠َك فٟ حٌظؤً٘ . 2018 أر٠ًَ ٠18َٛ  ح٠ٌْٛٔ

ٌٍّّظخُ فٟ آهَ ؿٌٛش فٟ حٌيٍٚٞ رؼي ِٕخفٔش وز١َس 

١ٌظؤوي طؤً٘ ٔـَٛ حٌّٔظمزً ٤ٚي َِس فٟ  ٔخىٞ حٌظَٓخٔش ِغ

 وخرظٓ و١ّٛ/حػيحى                            طخ٠ٍن حٌٕخىٞ

 ..أىد ح٤ثّش        صورة الغالف

  .....٠ي ١ٗن ح٤َُ٘ "  حٌ٘ؼَحٚٞ"ػٕيِخ لزً

ح١ٌ٘ن ؿخى حٌلك ؿّؼظٗ ػ٩لش ١١ٚيس رخ٦ِخَ ِلّي ِظٌٟٛ 

خ ٠مزً ٠ي٠ٗ فٍٛ ٍإ٠ظٗ,  ًِ حٌ٘ؼَحٚٞ, كظٝ اْ ح٤ه١َ وخْ ىٚ

 ٕٓٛحص, ح٤َِ 6ٍغُ فخٍق حٌٔٓ ر١ّٕٙخ, ٚحٌٌٞ ٠ًٜ اٌٝ 

كًَؿخ, ك١غ ٌُ ٠وـً " ؿخى حٌلك"حٌٌٞ وخْ ٠ٔزذ ٌـ

حٌ٘ؼَحٚٞ ِٓ فؼً ًٌه كظٝ أِخَ وخ١َِحص حٌظٍف٠ِْٛ, ػٍٝ 

رؤْ ٠ىف " ؿخى حٌلك"حٓظلٍفٗ .َِأٜ ِّٚٔغ ِٓ حٌـ١ّغ

ٌُ ٌٚٓ أوف ػٓ طمز١ً ٠ي : "ػٓ فؼً ًٌه, فمخي ٌٗ حٌ٘ؼَحٚٞ

, "١ٗن ح٤َُ٘ حٌٌٞ ٘ٛ ١ٗوٟ ١ٗٚن ح٩ٓ٦َ ٚح١ٌٍّّٔٓ

طىَحٍ ًٌه حٌفؼً, لخي ٌٗ ح١ٌ٘ن " حٌ٘ؼَحٚٞ"ٚك١ّٕخ ػخٚى 

ٚهللا ٨ ٠ـُٛ ٠خ ٨ِٛٔخ ح١ٌ٘ن حٌ٘ؼَحٚٞ حْ : "ؿخى حٌلك

طمزً ٠يٞ فؤٔض ػخٌُ ؿ١ًٍ ٌٚىُ ِىخٔظىُ حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼخ١ٌّش 

: , فَى ػ١ٍٗ ح٢هَ"اٟخفش اٌٝ أٔىُ أوزَ ِٕخ ٕٓخ ِٚمخِخ

أٌُ ألً ٌف١٠ٍظىُ إٟٔٔ ٨ ألزً ٠يوُ ٠خ ٨ِٛٔخ, رً ألزً ٠ي "

, ٚوخْ ًٌه فٟ حكظفخ١ٌش ٌظى٠َّّٙخ "١ٗن ح٩ٓ٦َ ٚح١ٌٍّّٔٓ

فٟ ِلخفظش حٌيل١ٍٙش, ِٔم٢ ٍأ١ّٓٙخ, ف٠ؾ حٌل٠ٍٛ 

ريهٛي ح١ٌ٘ن " حٌ٘ؼَحٚٞ"َِص ح٤ٓخر١غ ٚفٛؿت .طٜف١مًخ

ؿخى حٌلك ػ١ٍٗ أػٕخء ط٠َٜٛ اكيٜ كٍمخص رَٔخِـٗ ح١ٌَٙ٘ 

, فطٍذ ح٤ه١َ ِٓ حٌّوَؽ ا٠مخف "هٛح١َ حٌ٘ؼَحٚٞ"

, "ؿخى حٌلك"حٌظ٠َٜٛ, َٚ٘ع وؼخىطٗ ٌظمز١ً ٠ي ح١ٌ٘ن 

ٚرٕظَس ػخلزش لَأ ِخ ٠ـٛي روخ١َٖ, ك١غ لي لٍَ فٟ ٔفٔٗ 

أْ ٠فٛص حٌفَٛش ػٍٟ ح١ٌ٘ن حٌ٘ؼَحٚٞ رؤْ ٠مَٛ روطف 

" حٌ٘ؼَحٚٞ"٠يٖ رَٔػش ػٕي حٌّٜخفلش, ٕٚ٘خ طظخَ٘ 

ِٓ ٠ي٠ٗ كظٝ ٨ " ؿخى حٌلك"رخهظ٩ي طٛحُٔٗ, فؤِٔىٗ 

رظمز١ً ٠ي٠ٗ, " حٌ٘ؼَحٚٞ"٠ٔم٢ ػٍٝ ح٤ٍٝ, فٔخٍع 

, فمخي ٌٗ ح١ٌ٘ن "طخٟٔ ٠خ ٨ِٛٔخ؟: "ٚك١ٕٙخ لخي ١ٗن ح٤َُ٘

أٌُ حلً ٌف١٠ٍظه أٔه ١ٗن ح٩ٓ٦َ ٚح١ٌٍّّٔٓ, : "حٌ٘ؼَحٚٞ

ٌمي طٛلؼض ِخ طفىَ ف١ٗ فمزٍظٙخ رظّى١ٓ ٚأػين ٠خ ٨ِٛٔخ رؤٕٟٔ 

ٚىحِض حٌّلزش ر١ٓ ".ٌُ ٌٚٓ أوف ػٓ فؼً ٌ٘ح ِخ ىِض ك١خ؟

ح١ٌ٘و١ٓ, اٌٟ أْ ٛؼيص ٍٚف ح١ٌ٘ن ؿخى حٌلك اٌٟ رخٍثٙخ , 

ٚحٌٌٞ أٚٛٝ لزً ٚفخطٗ رؤْ ِٓ ٠ًٜ ػ١ٍٗ فٟ حٌـٕخُس 

. . ح١ٌ٘ن حٌ٘ؼَحٚٞ, ٚ٘ٛ ِخ فؼٍٗ ح١ٌ٘ن ٚلظٙخ

                                         حٌَّٜٞ أفٕيٞ/ حػيحى          ٍكُ هللا ١ٗٛهٕخ ح٦ؿ٩ء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2_2014%E2%80%9315
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
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 أيـيـشج انـحـة                    :ٍوٓ ح٤ىد 
 

 

 

 

  

 

 

 

   أُ٘ـي٠ـِه   ٓـ١ـيطـٝ   أكـٍٝ  طـلـ١خطـٝ  أِـ١ـَسَ حٌُلـِذ  فـٝ لـٍـزـٝ  ِٚـ٨ٛطـٝ      

ُٞ  آ٘ـخطٝ ِٗ   رؼ  ٚأرؼـُغ حٌـ٘ـَٛق ِـٓ لـٍزٝ  ٠ُٔخرمـٕٝ        ٚ حٌُ٘ٛق ٌـلٕٝ ٚ ف١

َُ  ٠خ كـُزـٝ  أغـٍـٝ   ٍٓـخ٨طـٝ ٍَّ ِـٓ  ٗـِؼَٜ  فـؤٍٍٓـُٗ        ٚحٌ٘ؼ ُُ حٌـُي ُ  ٚأٔـظـ

ًَّ    آٚٔـٍش       ٘ـً ٨َف  ١١فُـِه  وٝ  ط٘فٝ ؿَحكخطٝ ُ ََ   ػـِٕه  وـ  ٚأٓـؤُي   حٌطـ١

ُلٗ َّ َٜ أٌـ       ٠ُـ١٠ُٝء َغ١ـّـشَ  أ٠خِـٝ    ٚظـٍُُّـخطـٝ  ٚ٘ـً ر٠َـُك ػ١ٕ١ِه فٝ   ى١ٔخ

 َٝ َُ حٌـَٚف وـٝ  أٌـمـخُٖ  فـٝ  ًحطـ ِن حٌفـٛحُف طُ٘ــ١ٕٝ  رٛحىٍُٖ       ٠َُؼِط َُ  ًٚ٘ ػز١

ٌُ اٌظم١ٕخ  ٚفٝ حٌـّخٟٝ  ٚفٝ ح٢طٝ  أِـ١ـَس  حٌُلـِذ  ٚح٤ٗـٛحُق   طـيفؼـٕٝ        ِٕ

 فًٙ ٠طـ١ُذ ُِـخٔٝ  ٚحٌٙـٜٛ  ٠ٜفـٛ        ٚأٔـظـ٘ٝ رؼيِـخ لـي ِػُ٘ض   ِـؤٓخطٝ

َُ    حٌــٜٙٛ ِخ ر١ـٕٕخ  ػٙيحً        ٚطـٍظـمٝ  رٔـّـخِء  حٌـلـُِذ     ٍُح ٠ـخطـٝ  ٚ٘ـً ٠ـيٚ

 أِـ١َس َ حٌـلـِذ ٠ـخ  أ ِــ٩ً  أػـخ٠ـ٘ــٗ ُ        ٠ٚـخ ٔـ٘ـ١يٜ  ٠ٚـخ  أكـٍـٝ    ٍٚح٠خطـٝ

ِٓ ِٓ أّٓٝ حٌلٛحٍحصِ   أرُـؼُـِه  حٌـ٘ـَٛق  فٝ ػ١ـٕـ١ِه  أٍٓـٍـُٗ        ٚحٌُ٘ٛق فٝ حٌؼ١
  ابن البشير/اعداد

(ِٓ ى٠ٛحْ ٍٛٛس ٚ ل١ٜيس)
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ح أ١ٍُذ حٌط٩ق...ُٚؿٟ حٌؼ٠ِِ              ٚؿٙش ٔظَ ًٍ  !!ػٌ

ػٓ حٌؼخَ % 44.8, ٚحٔوفخٝ ػمٛى حٌِٚحؽ رٕٔزش 2017 أٌف كخٌش ٩١ق ه٩ي َٗٙ ى٠ّٔزَ 18

ً٘ ٗؼَص رخٌٜيِش ِٓ ٌٖ٘ ح٤ٍلخَ ح٠ٌوّش حٌظٝ أػٍٓ ػٕٙخ حٌـٙخُ حٌَّوِٜ ٌٍظؼزجش ٚح٦كٜخء .. حٌّخٟٝ

ح؟, اًح ٌُ ط٘ؼَ رٌٌه فؤٔض رخٌطزغ غ١َ ِيٍن ٌلـُ ح٤ُِش حٌظٝ ٠ؼ١٘ٙخ ٗزخد ٌ٘ح حٌـ١ً, طٍه حٌظٝ طٌٍٕ  ًَ ِئه

ح أ١ٍذ حٌط٩ق.. ُٚؿٝ حٌؼ٠ِِ"."ِزُٙ"رّٔظمزً ألً ِخ ٠ٛٛف رٗ أٔٗ ًٍ ًٌه حٌ٘ؼخٍ حٌٌٜ ٍفؼظٗ ػيى " ػٌ

ري٨ً ِٓ " ِطٍمش"وز١َ ِٓ ح١ٌٔيحص فٝ ٚؿٗ حٌَؿخي ٍحف٠خص ح٨ٓظَّحٍ فٝ حٌل١خس حٌِٚؿ١ش ٚحٌمزٛي رٍمذ 

حٌٌٜ ٨ ٠لٍّٓ ِٕٗ ٜٓٛ حٌّؼٕٝ حٌظخَٜ٘ أِخَ حٌّـظّغ فم٢ , ف٩ ٓىٓ ٨ٚ ِٛىس ٨ٚ ٍكّش , " ُٚؿش"ٌمذ 

ٌُ ٠فّٙٓ ِٕٗ ٟٗء فَٙرٓ ِٓ حِظلخٔٗ " ىٍّ ًِّ"٨ٚ ٟٗء ٜٓٛ حٌّ٘ى٩ص حٌظٝ ؿؼٍض ِٓ ك١خطٙٓ 

هٛفًخ ِٓ حٌَٓٛد ف١ٗ, أٚ ؿؼٍض ِٓ رؼ٠ٙٓ ٟلخ٠خ ٨ ٠لٍّٓ ِٓ كطخَ حٌي١ٔخ ٜٓٛ ِـّٛػش ِٓ حٌظ٘ٛ٘خص 

حٌٕف١ٔش ٚحٌـٔي٠ش حٌظٝ طٔزذ ف١ٙخ أُٚحؽ ٨ ٠ؼظَفْٛ رط٠َمش ٌٍظؼخًِ ِغ ُٚؿخطُٙ ٜٓٛ ح٠ٌَد ٚحٌؼٕف 

أٛزق ح٨ٔفٜخي ِٓ حٌمَحٍحص حٌؼخى٠ش ر١ٓ ٗزخد ٌ٘ح حٌـ١ً, فظـي فظ١خص ٌُ ٠ظـخُْٚ .حٌـٔيٜ ٚحٌٕفٔٝ 

, ٍٚغُ حػظمخى حٌزؼٞ أْ ح٤َِ لي ٠ىْٛ ػزخٍس ػٓ ِ٘ىٍش فَى٠ش ىفؼض " ِطٍمش"حٌؼ٩ػ١ٓ ٚكخ٩ِص ٌٍمذ 

حٌزؼٞ ِٕٙٓ ٨طوخً ِؼً ٌ٘ح حٌمَحٍ, ا٨ إٔٔٝ أٍٜ أٔٗ طلٛي ٌظخَ٘س غ١َ ِفِٙٛش, فل١ٓ أٔظَ كٌٛٝ ٌؼيى 

 فظ١خص 10ِٓ ه٠ٓ طٍه حٌظـَرش أؿي ح٤ػيحى ِفِػش , ف١ٍْ ِٓ حٌطز١ؼٝ أْ ٠ؼَف ٗوٚ ٚحكي أوؼَ ِٓ 

ه٠ٓ ٌٖ٘ حٌظـَرش حٌظٝ طَوض فٝ لٍٛرٙٓ ٔيرش ٠ّىٓ أْ ٠م١٠ٓ فظَس ٠ٛ١ٍش ِٓ ك١خطٙٓ ٠لخٌٚٓ ػ٩ؿٙخ , 

طٍه حٌظٝ طىْٛ أٛؼذ فٝ كخٌش ٚؿٛى ١فً ٌُ ٠مظَف أٜ ًٔذ فٝ حٌي١ٔخ ٜٓٛ أْ ٚحٌي٠ٗ لٍَح أْ ٠ٕف٩ٜ 

أطٔخءي ١ِٛ٠ًخ ػٓ حٌٔزذ حٌٌٜ ىفغ آرخثٕخ ٚأؿيحىٔخ ٨ٓظَّحٍ ك١خطُٙ حٌِٚؿ١ش ٌٕٔٛحص ٠ٛ١ٍش ٍٚٛض فٝ .

, ا٨ ّٔخًؽ ل١ٍٍش ِّٓ لٍَٚح ح٨ٔفٜخي, ِٚخ ٘ٛ حٌيحفغ حٌٌٜ وخْ ٠ٔخػيُ٘ "١ٛي حٌؼَّ"رؼٞ ح٤ك١خْ ٌـ 

ػٍٝ ح٨ٓظَّحٍ فٝ حٌل١خس حٌِٚؿ١ش ٍغُ ٚؿٛى حٌّ٘ى٩ص؟, ٚأػمي ِمخٍٔش ر١ٔطش ر١ُٕٙ ٚر١ٕٕخ, فظخٍس ألٛي اْ 

خ وخٔض طُزٕٝ ػٍٝ ِؼخ١٠َ ِوظٍفش ػٓ طٍه حٌظٝ طظُ ػٍٝ أٓخٓٙخ كخ١ًٌخ , ف٩ ػ٩لش كذ  ًّ أغٍذ ح٠ٌِـخص لي٠

طُؼّٝ حٌزؼٞ ػٓ ػ١ٛد حٌطَف ح٢هَ , ٨ٚ ٟغ١ٛ حؿظّخػ١ش طيفغ حٌزؼٞ ح٢هَ ٨طوخً لَحٍ حٌِٚحؽ هٛفًخ 

, ٚطخٍس أهَٜ أؿي " ِطٍمش أكٔٓ ِٓ ػخْٔ", ٌٍيٍؿش حٌظٝ ىفؼظٙٓ ٌَفغ ٗؼخٍ " ػخْٔ"ِٓ كًّ ٌمذ 

حٌظٝ وخْ ٠َىى٘خ ح٤ً٘ فٝ ًٌه " حٌزٕض طوَؽ ِٓ ر١ض ؿُٛ٘خ ػخٌمزَ.. ِخ ػٕئخٕ رٕخص طظطٍك "أْ ؿٍّش 

حٌٛلض وخٔض طيفغ حٌفظ١خص ٌٍوٛف ِٓ حٌظ٠َٜق رَغزظٙٓ فٝ ح٨ٔفٜخي, ٠ٚظلٍّٓ حٌؼ١ٖ ِغ ٍؿخي ٨ ٠َرطٙٓ 

ٍٚغُ ػَٟٝ ٥ٌُِش ِٓ ٚؿٙش ٔظَ .رُٙ ٜٓٛ ح٤ٌُ حٌٕفٔٝ ٚحٌّؼٕٜٛ فٝ ٓز١ً حٌؼخىحص ٚحٌظمخ١ٌي حٌزخ١ٌش

١َف ٚحكي ٚ٘ٛ حٌَّأس , ا٨ أٔٗ ٠ّىٓ ٚٛفٙخ رخٌىخٍػش حٌّـظّؼ١ش حٌظٝ ٠ؼ١٘ٙخ ٌ٘ح حٌـ١ً , ٚطيفغ حٌزؼٞ 

ُِٕٙ ٌٍَٙٚد ِٓ حٌِٚحؽ هٛفًخ ِٓ حٌٍَّٚ رٙخ ٚطف١٠ً ك١خس حٌؼِٚر١ش ػٍٝ حٌيهٛي فٝ ػ٩لش لي ٠ىْٛ 

    .١َِٜ٘خ حٌفً٘, ٚطلظخؽ ٌلً ٠َٓغ ٤ْ حٌمخىَ أٓٛأ ِّخ ٠ّىٓ أْ ٔظو١ٍٗ

 ١ّٗخء ١َّٓ/ رمٍُ

https://www.youm7.com/editor/Editor/1304
https://www.youm7.com/editor/Editor/1304


 
ه1439             ذوالقعدة   (   الواحدة و العشرينالسنة) 248  العدد              م 2018أغسطس   

 

8 

 

 كٔٓ أكّي ه١ًٍ / ى                 فى الميزان1952ثورة يوليو      :فٝ ٛخٌْٛ حٌز١َ٘ حٌؼمخفٝ 

ثورة " ُعقد صالون البشير الثقافى كالعادة فى االثنين الثانى من كل شير وقد كان موضوع الصالون فى ىذه الحمقة بعنوان
,وكان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ىو محور أغمب المناقشات بوصفو أيقونة ىذه الثورة  , "م فى الميزان 1952يوليو

, وعدم استقرار سياسى 1952حريق القاىرة فى يناير : فقد جاءت ىذه الثورة فى فترة سياسية يسودىا القمق واالضطراب
فكانت االغمبية .. نتيجة تغيير رئاسة الوزراة اكثر من مرة فى فترة وجيزة, وفضائح تحيط بالحاشية المحيطة بالممك الشاب

تتطمع إلى التغبير وقامت الثورة بزعامة محمد نجيب, الذى كسب لمحركة شعبية كبيرة لوقاره وحيويتو المقترنتين بابتسامة 
ولكن بعد التخمص من محمد نجيب وتولى جمال .. اضافة إلى عدم اقتران الحركة بالعنف. ابوية توحى بالثقة واالطمئنان

وفرض الرقابة عمى الصحف, ويمكن  . واحالل دستور مشوه محمو1923عبد الناصر الرئاسة ثم الزعامة , والغاء دستور 
م 1952أن ثورة يوليو :فى إيجاز تقديم أىم النقاط التى انتيى إلييا السادة الحضور خالل مناقشاتيم عمى النحو التالى 

يجابياتو , وقد كانت ليذه الثورة العديد من االيجابيات والسمبيات منيا عندما :عمل بشرى وكل عمل بشرى لو سمبياتو وا 
قامة العدالة االجتماعية, 1952 يوليو 23قامت حركة  , أعمن مجمس قيادة الثورة أن اليدف منيا إعادة الحكم لمشعب, وا 

لذافإنيا استطاعت أن تخمص  مصر من ربقة االستعمار البريطانى .وتطيير البمد من فساد الممكية واالحتالل اإلنجميزي
ساعدت الكثير من بمدان العالم فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية  عمى .الذى ظل رابضا عمى قمب البالد قرابة ثمانبن عاما

إن االستقالل الوطني والعدالة االجتماعية إنجازات سعت ثورة .التحرر من ربقة االستعمار وذلك بالدعم المادى والمعنوى 
 .يوليو لتحقيقيا, لكن في الوقت نفسو كان االعتداء عمى الحريات واستمرار القبضة الحديدية أخطاء يجب االعتراف بيا

ؤخد عمى ثورة يوليو أن افرزت حالة من تضييق الخناق عمى الرأي العام في مصر, وصمت حد اعتقال الرئيس األسبق في
 أخطأت ثورة يوليو فى ولقد.جمال عبدالناصر آلالف المعارضين من تيارات فكرية مختمفة, ونفذ حكم اإلعدام في بعضيم

لم تعوض أصحاب اإلقطاعات عن إقطاعاتيم تعويضًا مجزيًا ولم وقراءة التاريخ فقد قضت عمى طبقة اإلقطاع المصرى 
تدفع بيم إلى اإلنتاج الرأسمالى الذى كان المجتمع المصرى فى أشد الحاجة إليو حتى يكمل مسيرة تطوره الحداثى 

وكان من بين مبادئ الثورة الستة مبدأ القضاء عمى فنزعت الممكية الزائدة ممن اسمتيم اقطاعيين الذين كانوا الطبيعى, 
ستبدلتو بنظام حكم الفرد البائد, أن حكم يعرفون فى مصر باسم كبار المالك  قضت الثورة عمى النظام الديموقراطى الوليد وا 

ولم يكن لمشعب فيو أى دور فى إتخاذ قرارات مصيرية مثل تأميم قناة السويس والوحدة . عبد الناصر لم يكن ديموقراطيا
ىل كانت الثورة ضرورية؟ . م1967مع سوريا والقرارات اإلشتراكية وحرب اليمن, ومغامرة الجيش المصرى فى سيناء عام 

 . ألن الفساد السياسى والظمم اإلجتماعى قبل الثورة كانا يفوقان الوصف. نعم
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َُ حٌظٟ ٨ ٠ؼَفٙخ ح٠ٌَّْٜٛ   (49 )       ... فَػ١ٔٛشلٜش ٍِىش     :ِٜ

 ٔفَط١ظٝ ٚلفض رـخٔذ ُٚؿٙخ ٌَٕ٘ ىػٛطٗ ِٚٛطٙخ غ١َ ِؼٍَٛ

         
ح ِّٙخ فٝ  ًٍ ٌُ ط٘ظَٙ ٍِىش فٝ حٌظخ٠ٍن رـّخٌٙخ وّخ حٗظَٙص ٔفَط١ظٝ, ٚطؼي ِٓ ح١ٌٔيحص ٛخكزخص حٌٕفًٛ ح٩ٌطٝ ٌؼزٓ ىٚ

طخ٠ٍن َِٜ حٌمي٠ّش, ٚلي ريأص ك١خطٙخ وٍّىش طـٍْ اٌٝ ؿٛحٍ ُٚؿٙخ حٌٍّه اهٕخطْٛ ِٓ ػَٜ ح٤َٓس حٌؼخِٕش ػَ٘ فٝ 

حٌٜخىٍ ػٓ ح١ٌٙجش " ٍِىخص َِٜ", ٘ىٌح لخي حٌيوظٍٛ ِّيٚف حٌيِخ١ٝ ػزَ وظخرٗ "َ. ق1334ـ 1350"حٌفظَس ِٓ 

ٚلخي حٌيوظٍٛ ِّيٚف حٌيِخ١ٝ اْ اهٕخطْٛ ٘ٛ ٔفٔٗ إِٔلٛطذ حٌَحرغ حرٓ إِٔلٛطذ حٌؼخٌغ ٚحٌٍّىش  .ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش ٌٍىظخد

طٝ, طِٚؽ ِٓ ٔفَط١ظٝ فٝ ٓٓ ِزىَس ٍٚرّخ رؼي ؿٍٛٓٗ ػٍٝ حٌؼَٕ ِزخَٗس, ريآ حٌلىُ ًِؼخ فٝ ١١زش ٚٗخٍوخ ًِؼخ فٝ اػّخٍ 

فٝ حٌؼخَ حٌَحرغ فىَ  .ِؼخري حٌىَٔه وظم١ٍي ٍِٛن ح٤َٓس حٌؼخِٕش ػَ٘, ٚألخَ فٝ حٌٕخك١ش حٌَ٘ل١ش ِٓ حٌىَٔه ِؼزًيح ٧ٌٌٗ أطْٛ

حٌِٚؿخْ إِٔلٛطذ حٌَحرغ ٚٔفَط١ظٝ فٝ ح٨ٔظمخي اٌٝ ػخّٛش ؿي٠يس طظفك ٚىػٛطّٙخ حٌـي٠يس ٌؼزخىس أطْٛ, ػُ حٔظم٩ فٝ حٌَ٘ٙ 

  حٌؼخِٓ ِٓ حٌؼخَ حٌوخِْ ِٓ كىُ اهٕخطْٛ ري٠خٔظّٙخ حٌـي٠يس اٌٝ طً حٌؼّخٍٔش فٝ َِٜ حٌٛٓطٝ, ٕٚ٘خن غ١َ إِٔلٛطذ حّٓٗ

  رٕخص١ٌ6ٜزق اهٕخطْٛ, ٚحٔـزض ٔفَط١ظٝ ٌٍٍّه اهٕخطْٛ 

 ,      
ػٍٝ أْ ٔفَط١ظٝ وخٔض طٔخٔي " ٍِىخص َِٜ"ٚأوي وظخد  .ٚ٘ٛ ِخ ٠ظَٙ ػٍٝ ؿيٍحْ ِمزَس ٠ََِع حٌؼخٔٝ رظً حٌؼّخٍٔش

ُٚؿٙخ فٝ ىػٛطٗ حٌي١ٕ٠ش حٌـي٠يس ٚحٌظٝ وخٔض رّؼخرش ػٍٛس ى١ٕ٠ش حؿظّخػ١ش, ٚوخٔض ىحػّش ٌٗ فٝ ٔمً حٌؼخّٛش اٌٝ ِمَ٘خ 

ًٓخ فٝ "آهض أطْٛ"حٌـي٠ي ٚحٌظٝ ١ّٓض رـ ح ١ٓخ ًٍ , ِٚٛلؼٙخ ح٢ْ طً حٌؼّخٍٔش رّلخفظش ح١ٌّٕخ, ٕٚ٘خن ٌؼزض رـخٔذ ُٚؿٙخ ىٚ

ك١َص  .َٔ٘ طؼخ١ٌُ حٌي٠خٔش حٌـي٠يس حٌظٝ ٔخىٜ رٙخ, ٚوخٔض ٔفَط١ظٝ طظّظغ ر٘و١ٜش ف٠َيس ِٓ ٔٛػٙخ فٝ حٌظخ٠ٍن حٌَّٜٜ

ٔفَط١ظٝ ػٍّخء ح٢ػخٍ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌؼخٌُ, ك١غ وخْ فظَس كىّٙخ ِٔخٍ ؿيي, ًٚ٘ كىّض ِٕفَىس رؼي اهٕخطْٛ؟, وّخ حٔ٘غً 

   ٚػٓ ِمزَطٙخ, ٤ٔٙخ ١ٌٔض ِؼٍِٛٗ كظٝ ح٢ْ  حٌزخكؼْٛ رخٌزلغ فظَس ٍك١ٍٙخ

  

                                       َو٠َُ حرٛحٌؼِحة.ى / ٍٓٔش ِٓ اػيحى   
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ُٕٓشٌ ػَر١ش ؟ :ٌلظش ِٓ ف٠ٍه  ً٘ ح٦لظظخُي 

ٌِٕ ريء طخ٠ٍن حٌؼَد ف١ّخ لزً ح٩ٓ٨َ ٚكظٝ ح١ٌَٛ ٚح٨لظظخي   

 ٚطخ٠ٍن حٌؼَد ,ٚحٌظٕخكَ ٕٓش  ٚٛفش ِٓ ٛفخص حٌؼَد 

٠ّظٍٝء رخ٨كيحع حٌىؼ١َس حٌظٝ طئوي حْ ٛفش حٌظمخطً ٚحٌظٕخكَ رً 

ٌٖٚ٘ حٌٜفش ٌُ طظٛلف , ٚحٌظ٩ٓٓ ٚحٌٔزخد ر١ٓ حٌّظوخ١ّٛٓ

, ػُ رؼي ًٌه ػخىص ِٓ ؿي٠ي , ا٨ فٝ ريح٠ش حٌؼٙي ح٩ٓ٨ِٝ 

٠ٚىفٝ حْ كَٚد حٌؼَد ِخ ر١ُٕٙ ٟٚلخ٠خ ٌٖ٘ حٌلَٚد ٘ٝ 

ٚحٌظ٠َف حْ , حوؼَ رىؼ١َ ِٓ كَٚرُٙ ٟٚلخ٠خُ٘ ِغ حػيحثُٙ 

حٌؼَد َٗلخ ٚغَرخ ُٚ٘ طلض ح٨كظ٩ي ٠ىْٛٔٛ حِش ِظٛكيس 

ٌٚىُٕٙ ػٕيِخ ٠ٕخٌٛح ك٠َظُٙ فخُٔٙ , ٠َٕٜ رؼ٠ُٙ رؼ٠خ 

٠لخٍرْٛ رؼ٠ُٙ حٌزؼٞ ٚ ح٠٠خ فخْ حٌؼَد ٍٚغُ طٛحؿي ِؼظُ 

حٌٜفخص حٌّ٘ظَوش  ر١ُٕٙ ا٨ حُٔٙ ِظفَلْٛ ؿيح ر١ُٕٙ فَغُ حْ 

, ػخًِ حٌٍغش ٚحٌي٠ٓ ٚحٌـغَحف١خ ٚحٌظخ٠ٍن حٌّ٘ظَن طـّغ ر١ُٕٙ 

اْ حٌظخ٠ٍن حػزض حْ حٌؼَد رٛكيطُٙ .ا٨ حْ ِخ ٠فَلُٙ وؼ١َ وؼ١َ 

٠ىْٛٔٛ لٛس ٚك٠خٍس وز١َس ٌٚىٓ ٠ـذ حْ ٠ظٛحفَ ػَٕٜحْ 

٘خِخْ ٌٍؼَد فٝ ٚكيطُٙ ٚ٘ٝ حٌظّٔه رظؼخ١ٌُ ح٩ٓ٨َ ٚحٌزؼي 

ًٌٚه ريءحً ِٓ كَد ىحكْ , ػٓ حٌطخثف١ش ٚحٌظؼٜذ ح٨ػّٝ 

ٚحٌغزَحء لزً ح٩ٓ٨َ ٚكظٝ غِٚحٌؼَحق ٌٍى٠ٛض فٝ ٔٙخ٠ش حٌمَْ 

أٔٗ ٌؼخٍ , حٌؼ٠َ٘ٓ حٌٝ طمخطً حٌفٍٔط١١ٕ١ٓ ر١ٓ فظق ٚكّخّ 

أ٠ّخ ػخٍ حْ ٠ىْٛ ك١ٍٜش حٌظمخطً ر١ٓ حٌؼَرٟ ٚحٌؼَرٟ فٝ 

ًٚ٘ , ١ٌز١خ ح٨ف ح٠ٌلخ٠خ  ٠ٍٛٓخ ٚفٟ حٌؼَحق ٚفٝ ح١ٌّٓ ٚفٟ

ٔمٛي ػٍٝ وً ٟل١ش  ١ٙٗيح حَ لظ٩١ً ًٚ٘ لظٍٝ حٌؼَد ِٓ ٌ٘ح 

اْ    حٌؼَد ِٓ حٌـخٔذ ح٢هَ ؟  حٌـخٔذ  ُ٘ حٌ٘ٙيحء حَ لظٍٝ

!!! ح٨َِ ؿُي هط١َ ٨ٚري ٌٍيَ حٌَّحق حْ ٠َحق فٝ ٓز١ً هللا 

ٚحٓظىّخ٨ ٌٍّ٘ٙي ح٠ٌََّ فٝ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٝ ٔـي طمخطً حٌطٛحثف 

ػُ ٔـي حٌظٜخٍع فٝ ٌزٕخْ ر١ٓ , فٝ حٌؼَحق ر١ٓ ٕٓش ١ٗٚؼش 

حغٍز١ش ِٚؼخٍٟش رً ٔـي حْ ح٨ٓظؼّخٍ لي طغٍغً فٝ حٍح١ٟٕخ 

ر١ٔخٓش فَق طٔي ٚ٘ٝ ح١ٌٔخٓش حٌز٠َطخ١ٔش ح١ٌَٙ٘س فٕـي 

حٌٔٛىحْ ٚلي طلٛي حٌٝ ى٩٠ٚص فٝ حٌّ٘خي ٚفٝ حٌـٕٛد ٚفٝ 

ٚٔـي حٌفظٕش طمَٛ فٝ َِٜ ر١ٓ ١ٍِّٔٓ , حٌَ٘ق ٚحٌغَد 

, ١ِٔٚل١١ٓ ٚٔـي ح٠٠خ فٝ حٌّغَد حٌؼَرٝ َٛحػخص وؼ١َس 

ٚ٘ىٌح ٨ ٠ٛؿي ِىخْ فٝ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٝ ١ٌْ ف١ٗ طٜخٍع ٚطمخطً 

 , 

 حكّي ِلّي ػزيح٩ٌَٔ/رمٍُ.

  ٍحثؼشٌ ٟ٘ ح٤ُٔؼٝ  :ٌه ِ ٠خ ١ٓيطٟ

ٍؿً ٠ؼ٘ك ُٚؿظٗ ػٕيِخ ٓجٍض طٍه حٌَّأس ػٓ َٓ ٓؼخىطٙخ 

أَ حٌـّخي أَ أـخد  حٌيحثّٗ ً٘ ٘ٛ حٌّٙخٍس فٟ اػيحى حٌطؼخَ

حٌلٜٛي ػٍٝ حٌٔؼخس : لخٌض حٌؼـُٛ    ح٨ٚ٤ى أَ غ١َ ًٌه

فخٌَّأس طٔظط١غ أْ طـؼً .. حٌِٚؿ١ش رؼي طٛف١ك هللا ر١ي حٌَّأس 

فىؼ١َ ِٓ ! ٨ طمٌٟٛ حٌّخي .. ِٓ ر١ظٙخ ؿٕش ٚطميٍ حٌؼىْ 

٨ٚ ..   حٌٕٔخء حٌغ١ٕخص طؼ١ٔخص , ٠َٚٙد ِٕٙٓ أُٚحؿٙٓ 

 ٛز١خْ , ُٚٚؿٙخ ٨ ٠لزٙخ 10ح٨ٚ٤ى فٕٙخن ِٓ حٌٕٔخء ٠ٕـزٓ 

ٚحٌىؼ١َ ِٕٙٓ ِخَ٘حص فٟ حٌطزن , فظؼـزض ..  ٍٚرّخ ٠طٍمٙخ 

ػٕيِخ :  ٚلخٌض اًْ ِخ ٘ٛ حٌَٔ    لخٌض حٌؼـُٛ .. ح٠ٌٌّؼش 

٠غ٠ذ ٠ٚؼٍٛ ُٚؿٟ وٕض أٌـؤ اٌٝ حٌّٜض حٌّطزك رىً حكظَحَ 

ِغ ١ؤ١ؤس حٌَأّ رىً أٓف ٚا٠خن ٚحٌّٜض حٌّٜخكذ ٌٕظَس ..

ٌّخًح ٨ طوَؿ١ٓ : ٓو٠َش فخٌَؿً ًوٟ ٠ٚفّٙٙخػُ لخٌض ح٠ٌٌّؼش 

فمي ٠ظٓ أٔه طَٙر١ٓ ِٕٗ ٨ٚ ..ا٠خن : ِٓ غَفظه   لخٌض حٌؼـُٛ 

ػ١ٍه رخٌّٜض ٚحٌّٛحفمش ػٍٝ ؿ١ّغ ِخ ٠مٌٛٗ ..ط٠َي٠ٓ ّٓخػٗ 

٤ٔٗ ... ػُ أهَؽ ..كظٝ ٠ٙيأ ػُ رؼي ًٌه ألٛي ٌٗ ً٘ حٔظ١ٙض 

٠ٚلظخؽ اٌٝ حٌَحكش رؼي حٌَٜحم   فؤهَؽ ِٓ حٌغَفش  ١ٓظؼذ

ِخًح طفؼ١ٍٓ ً٘ : ػُ لخٌض ح٠ٌٌّؼش ..  ٚأوًّ أػّخٌٟ ح١ٌٌِّٕش 

طٍـج١ٓ اٌٝ أٍٓٛد حٌّمخ١ؼش ٨ٚ طى١ٍّٗ ٌّيس أٓزٛع أٚ أوؼَ  

.. ٨ ا٠خن  فظٍه حٌؼخىس ح١ٌٔجش  ٩ٓف ًٚ كي٠ٓ .. فؤؿخرض حٌؼـُٛ 

ػٕيِخ طمخ١ؼ١ٓ ُٚؿه أٓزٛػخ ٚ٘ٛ ٠لظخؽ اٌٝ ِٜخٌلظه 

ٍٚرّخ ٠َطفغ ٓمف ِطخٌزٗ اٌٝ كي أٔٗ لي .. ١ٓؼظخى ػٍٝ حٌٟٛغ 

: فمخٌض ِخًح طفؼ١ٍٓ اًحً أؿخرض حٌؼـُٛ  ٠ٍـؤ اٌٝ حٌؼٕخى حٌ٘ي٠ي

فٕـخْ "أٚ " وٛرخ ِٓ حٌؼ١َٜ"رؼي ٓخػظ١ٓ أٚ أوؼَ أٟغ ٌٗ 

٤ٔٗ فؼ٩ ِلظخؽ ٌٌٌه ٚأوٍّٗ  ٚألٛي ٌٗ طف٠ً أَٗد " لٙٛس

٨  ف١زيأ : فؤلٛي .. ف١ٔؤٌٕٟ ً٘ أٔظٟ غخٟزش ..  ر٘ىً ١ز١ؼٟ 

فمخٌض ..٠ّٚٔؼٕٟ و٩َ ؿ١ًّ  رخ٨ػظٌحٍ ػٓ و٩ِٗ حٌمخٟٓ

١زؼخ ٔؼُ ٤ٟٔ أػك : ًٚ٘ طٜيل١ٕٗ ؟  لخٌض حٌؼـُٛ : ح٠ٌٌّؼش 

رٕفٟٔ ٌٚٔض غز١شً٘ ط٠َي٠ٓ ِٕٟ طٜي٠ك و٩ِٗ ٚ ٘ٛ غخٟذ 

لخٌض حٌؼـُٛ  ٚوَحِظه: ٚ ٨ أٛيلٗ ٚ ٘ٛ ٘خىة فمخٌض ح٠ٌٌّؼش 

٨ٚ طٛؿي وَحِش . وَحِظٟ رَٟٝ ُٚؿٟ ٚٛفخء حٌؼَ٘س ر١ٕٕخ : 

ٍحثؼش ٟ٘ ح٤ُٔؼٝ  فٟ ١فٌٛظٙخ طفظق ٤ر١ٙخ . ر١ٓ حٌِٚؽ ٚحٌِٚؿش

طُىًّ ى٠ٓ ُٚؿٙخ  ٚفٟ أِِٛظٙخ طىْٛ ح رخرخ فٟ حٌـٕشٚفٟ ٗزخرٗ

رٕض ح١ًٌٕ/اػيحى. حٌـّٕش طلض لي١ِٙخ
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     !!! حٌٝ حٌلك كٛحٍ ِغ حٌيحػ١ش ح٩ٓ٨ِٝ ٚىػٛسٌ ٌٍَؿٛع            

          

اإلعالو األٔل ٔيشّدِ إنٗ أصٕنّ ٔكُُد قذ ,فٗ يحاضشج نهذاعيح االعاليٗ انكثيش يٕضح فيٓا اإلعالو انصحيح 

حضشذٓا نّ فٗ يُرصف انثًاَيُاخ ٔقذ كُد فٗ رنك انٕقد فٗ أائم انثالثيُاخ يٍ عًشٖ شاتا فشحا تانحياج 

ٔيعحثا تكرثاخ انذاعيح انكثيش ٔخصٕصا دعٕذّ نهًغهًيٍ تانرفكيش ٔاعرثاسِ فشيضح عهٗ كم يغهى ٔكزنك 

حشتّ انشعٕاء ضذ انجًٕد انفكشٖ فٗ االعالو ٔخصٕصا غالج انغهفييٍ ٔانْٕاتييٍ يًا جعهّ يحظ انٓجٕو يٍ 

انضذ انٗ انضذ ٔاصثح انذاعيح طشفاً فٗ انًشكهح تذال يٍ اٌ يكٌٕ  ٔانيٕو ٔقذ ذغيش انحال ٔاَقهة. انكثيشيٍ

ٔالَّ ٔيثم كثيش يٍ عهًاء انًغهًيٍ اَغًظ فٗ انخاص َٔغٗ يا عهًّ نُا يٍ أٌ انعاو اْى يٍ   طشفا فٗ انحم

اقٕل نّ يا عيذٖ انذاعيح انٗ ... انخاص ٔالَّ سكة قطاس انعُاد تذال يٍ أٌ يٕصهُا انٗ قطاس انحكًح ٔانرعقم 

ْم انحكًح اٌ َضهم انشثاب تاعًانُا انرٗ ذُاقض اقٕانُا حرٗ يُقهثٕا يٍ ٔعطيح االعالو انٗ  ايٍ اَد عائش ؟

  انرشذد انثغيض ٔيُغًغٕا فٗ احضاٌ يُظًاخ انرشذد يثم انقاعذج ٔداعش ٔغيشْا ؟؟؟؟؟

ْم انحكًح اٌ َعاَذ انًُطق َٔغاَذ انًخطٗ ء كشاْيح فٗ اآلخش انزٖ ال َحثّ ٔال َؤيذِ ٔاٌ َذعٕ انٗ انعُف  

تاعى انذيٍ ٔ تذال يٍ اٌ َغرعًم َعًح هللا نُا ْٔٗ انعهى فُقهة انحقائق َٔضيف االحكاو تاعى انذيٍ ٔانذيٍ يُا 

انٗ االَقالب ٔانعُف   ْم يٍ انذيٍ اٌ َعية عهٗ يٍ اَقهة عهيُا َٔذعٗ اَُا انششعيح ثى َذعٕ انُاط تشاء؟

ٌٍ ػ١ٍه اًح فؼٍض ػظ١ُ... ٨ طٕٗ ػٓ هٍٍك ٚطؤطٟ ِؼٍٗ )    يقٕل اتٕ االعٕد انذؤنٗ فٗ قصيذذّ انشٓيشج  ؟  )ػخ

ٔاٌ ذخرى حياذك تًا   فيا أيٓا انذاعيح انكثيش اعرحهفك تاهلل انعظيى اٌ ذعٕد انٗ ٔعطيرك ٔاٌ ذعٕد انٗ انحكًح

عهًرُا يٍ حكًح فرذعٕ انٗ ٔحذج انصف ٔانٗ فقّ االٔنٕياخ كًا عهًرُا ٔأٌ َٓرى تانعاو ْٕٔ ٔحذج انًغهًيٍ 

قثم انخاص ْٕٔ اعرعادج انحكى انزٖ فقذَاِ ٔاٌ َٕضح االعالو انزٖ َذعٕ انيّ ٔنيظ االعالو انزٖ يجثشَا 

ٔانغال عهٗ يٍ اذثع , ٔقاَا هللا ٔاياكى شش انعُاد انزٖ يٕصُم انٗ انكفش ٔانعياص تاهلل  اعذءَا انٗ انرًغك تّ

 يحاعة احًذ عثذانحًيذ/ تقهى                                                                                      انٓذٖ

 

ن  عنوا  من غير صفحة  
 يكتبها واحد فهمان

 حٌَّٜٞ أفٕيٞ /   رمٍُ
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     فٝ ِؼ١شحٌٕزٟ حٌؼئخْ :ٚحكش ح٠٨ّخْ
فٝ َٗٙ ًٜ حٌمؼيس ِٓ حٌؼخَ حٌٔخىّ ٌٍٙـَس وخٔض حٌلي٠ز١ش 

ٚف١ٙخ طظـٍٝ ٚٓط١ش ح٩ٓ٦َ , ٚأْ ح٩ٓ٦َ ٠فخٚٝ ح٢هَ 

ِٚؼٗ ٢ٍ٘ ِٓ حٌٜلخرش  ٠ٚظؼخًِ ِؼٗ, فمي هَؽ حٌَٓٛي

حٌىَحَ ٠ئِْٛ حٌز١ض حٌلَحَ ِؼظ٠َّٓ, ٕٚ٘خ وخٔض حٌّفخٟٚخص 

ر١ٓ حٌَٓٛي ٚر١ٓ حٌم١١َٗٓ ٚوخْ ٍى حٌَٓٛي  ٚحكي فٙٛ ِخ 

" ؿخء ٌمظخي رً ؿخء ِؼظَّح كظٝ أْ ١ٓي ح٤كخر١ٖ ٠مٛي ٌُٙ 

ػـزخً ٌىُ أطلؾ حٌز١ض ٌوُ ٚك١َّ ٠ٜٚي ػٓ حٌز١ض رٓ ػزي 

ٚرؼغ حٌَٓٛي ػؼّخْ رٓ ػفخْ اٌٝ ِىش !".حٌّطٍذ, رخٌظٍز١ش

رَٓخٌش ح٩ٌَٔ فلزٔظٗ ل٠َٖ ٚح١ٗغ ِمظٍٗ فىخٔض حٌز١ؼش 

حٌىزَٜ حٌظٝ ًوَ٘خ هللا طؼخٌٝ فٝ ٛيٍ ٍٓٛس حٌفظق ٚوخٔض 

حٌّفخٟٚخص ر١ٓ ١ًٙٓ رٓ ػَّٚ ٚر١ٓ حٌَٓٛي ٚحٌظٝ 

ٌؼً رٕٛى حٌٍٜق ِؼَٚفش . طّو٠ض ػٓ رٕٛى ٍٛق حٌلي٠ز١ش

ٌٚؼً رٕيحً ِٕٙخ أػخٍ ك١َس ح١ٌٍّّٔٓ, اً ٠َى حٌٍّّْٔٛ ِٓ 

ؿخءُ٘ ِٓ ل٠َٖ, ٨ٚ ٠َى حٌم١َْٗٛ ِٓ ؿخءُ٘ ِٓ حٌّي٠ٕش 

ػ٩َ ٔؼطٝ "حٌٍّٕٛس كظٝ أْ حٌفخٍٚق ػَّ غ٠ذ ٚطٔخءي 

ِٚخ ". حٌي١ٔش فٟ ى٠ٕٕخ, ٚٔلٓ ػٍٝ حٌلك ُٚ٘ ػٍٝ حٌزخ١ً؟

ُحٌض حٌل١َس كظٝ طـٍض ٌٍٜلخرش حٌىَحَ كىّش ١ٓي ح٤ٔخَ 

ٚرؼي ٔظَٖ ٚأْ هللا ٔخَٖٛ ٨ ِلخٌش ٚوخْ ٍٛق حٌلي٠ز١ش ٘ٛ 

ِخ حٌٌٜ ٠ٔظف١يٖ .حٌّميِش حٌطز١ؼ١ش ٌٍفظق حٌّز١ٓ ٌّىش حٌّىَِش

حٌٍّّْٔٛ ح٢ْ ِٓ ٌ٘ح حٌليع ؟ أْ ٍإ٠خ ح٤ٔز١خء كك فمي 

أْ ح٩ٓ٦َ ٠مزً حٌّفخٟٚش .وخٔض حٌلي٠ي٠ش طٕف١ٌح ٌَإ٠خ ٛخىلش

ِغ ح٢هَ ٚحٌظؼخًِ ِؼٗ ِؼٍّخ كيع ِغ ِزؼٛع ل٠َٖ ِٚغ 

ِزؼٛع حٌٕزٝ ا١ٌُٙ ٚ٘ٛ ػؼّخْ رٓ ػفخْ ٍَٟ حٌ٘خثؼخص فبْ 

ح٦ٗخػش رّمظً ػؼّخْ ؿؼٍض ح١ٌٍّّٔٓ ٠زخ٠ؼْٛ ػٍٝ حٌمظخي 

ػزَس حٌٍٔٛن ٌٙخ حٌميف حٌّؼٍٝ فمي .كظٝ ظَٙ وٌد حٌ٘خثؼش

أرطؤ حٌٍّّْٔٛ فٝ ٔلَ ٘ي٠ُٙ ٚكٍك ٍإُٚٓٙ اػَ ح٤َِ 

حٌٕزٜٛ رٌٌه, فٍّخ طلٛي ح٤َِ اٌٝ ٍٓٛن ٔزٜٛ رخىٍ 

كىّش حٌَٓٛي ٚرؼي ٔظَٖ فبْ ح١ٌَ٘ حٌٌٍ .حٌٍّّّْٔٛ رخٌظٕف١ٌ

.   ك١َ ح١ٌٍّّٔٓ ٘ٛ حٌٌٜ ؿخءص ل٠َٖ رؼي ك١ٓ ططٍذ اٌغخءٖ

 ٔخَٛ ح٠ٌِخص/ حػيحى ِٔظ٘خٍ  .

        رخثغ حٌـَحثي     :لَأص ٌه

رؼي ... ىهً حٌمخػش ٌل٠ٍٛ كفً طى٠َّٗ حػَ ٠ُخٍطٗ ٌٍؼَحق 

 ػخَ حٔٗ وز١َ حٓظ٘خٍٞ حَِحٝ حٌمٍذ 15غ١خد ىحَ حوؼَ ِٓ 

فٟ حٌّٔظ٘فٝ حٌٍّىٟ رٍٕيْ ١ز١ذ حٌمٍذ حٌيوظٍٛ ١ٟخء وّخي 

حٌي٠ٓ ٚػٕي ِيهً حٌمخػش حٓظٛلفٗ ِٕظَ رخثغ ؿَحثي وز١َ 

حٌٔٓ ِفظَٗخ ؿَحثيٖ ػٍٝ ح١ٌَٛف حغٍك حٌطز١ذ ػ١ٕ١ٗ ػُ 

طٌوَ ٩ِِق ٌ٘ح حٌَؿً حٌؼـُٛ حٌّلفٍٛس  َٓػخْ ِخفظلّٙخ

فٟ ًٕ٘ٗ ؿَؿَ ٔفٔٗ ٚىهً حٌمخػش ػُ ؿٍْ غ١َ حْ ًٕ٘ٗ 

رمٟ ِغ رخثغ حٌـَحثيٚػٕيِخ ٔٛىٞ ػٍٝ حّٓٗ ٌيٜ كٍٛي فمَس 

طم١ٍيٖ ٚٓخَ ح٨ريحع لخَ ِٓ ِىخٔٗ , ر١ي حٔٗ ٌُ ٠ظٛؿٗ حٌٝ 

ٍحف حٌىً ٠ٕظَ ح١ٌٗ فٟ ... حٌّٕٜش رً طٛؿٗ حٌٝ هخٍؽ حٌمخػش 

حِخ ٘ٛ فمي حلظَد ِٓ رخثغ حٌٜلف ٚطٕخٚي ٠يٖ ... ً٘ٛي 

ػٛفٕٟ ٠خ حرٕٟ ِخٍحف : فٔلذ حٌزخثغ ٠يٖ ٚلي فٛؿت ٚلخي 

حٔض ح٣ٛ : حفَٕ ٕ٘خ َِس حهَٜ, ٍى ػ١ٍٗ رٜٛص ِوٕٛق 

 ...ِخٍحف طفَٕ َِس حهَٜ , أٍؿٛن رْ طؼخي ِؼٟ ٗٛٞ 

ظً حٌزخثغ ٠مخَٚ ٚحٌيوظٍٛ ٠ّٔه ر١يٖ ٚ٘ٛ ٠مٛىٖ حٌٝ ىحهً 

طوٍٝ حٌزخثغ ػٓ حٌّمخِٚش ٚ٘ٛ ٠َٜ ػ١ْٛ حٌيوظٍٛ ... حٌمخػش 

ِخره ٠خ حرٕٟ ؟ٌُ ٠ظىٍُ حٌيوظٍٛ ٚٚحًٛ : طف١ٞ رخٌيِٛع ٚلخي 

٠َ١مٗ حٌٝ حٌّٕٜش ٚ٘ٛ ِّٔه ر١ي رخثغ حٌـَحثي ٚحٌىً ٠ٕظَ 

ح١ٌٗ فٟ ى٘٘ش ػُ حٔو١َ فٟ ِٛؿش رىخء كخٍس ٚحهٌ ٠ؼخٔك 

حٔض ِخ ػَفظٕٟ ٠خ حٓظخً : حٌَؿً ٠ٚمزً ٍحٓٗ ٠ٚيٖ ٠ٚمٛي 

فَى ... ٨ ٚهللا ٠خ حرٕٟ حٌؼظذ ػٍٝ حٌٕظَ : ؟ لخي "ه١ًٍ "

 "١ٟخء وّخي حٌي٠ٓ"حٔخ ط١ٌٍّن : حٌيوظٍٛ ٚ٘ٛ ٠ىفىف ىِٛػٗ 

ٚوٕض حٔض ... ٌمي وٕض ح٨ٚي ىحثّآ ... فٟ ح٨ػيحى٠ش حٌَّو٠ِش 

 ٚٔظَ حٌَؿً حٌٝ حٌيوظٍٛ 1966ِٓ ٠٘ـؼٕٟ ٠ٚظخرؼٕٟ ٕٓٗ 

ٚحكظ٠ٕٗ طٕخٚي حٌيوظٍٛ حٌٛٓخَ ٚلٍيٖ ٩ٌٓظخً ٚلخي ٌٍل٠ٍٛ 

ٚهللا ِخ ٟؼٕخ ٚطوٍفٕخ ... ٘ئ٨ء ُ٘ ِٓ ٠ٔظلمْٛ حٌظى٠َُ : 

ٚاٟخػش كمٛلُٙ ٚػيَ ... ٚؿٍٕٙخ ا٨ رؼي ا٨ًٌٕخ ٌُٙ 

... اكظَحُِٙ ٚطمي٠َُ٘ رّخ ١ٍ٠ك رّمخُِٙ ٚرَٓخٌظُٙ حٌٔخ١ِش 

حٔٗ ح٨ٓظخً ه١ًٍ ػٍٟ حٓظخً حٌٍغش حٌؼَر١ش فٟ ح٨ػيحى٠ش 

لٜش كم١م١ش ف١ٙخ ػزَس ٚف١ٙخ ٍى ... رزغيحى... حٌَّو٠ِش 

حػظزخٍ ٌّٓ ٌٍٔ ٔفٔٗ ٌوٍك ؿ١ً ِٓ حٌؼٍّخء ٚح١٨زخء ٌويِش 

حٌّـظّغ ١ٌْٚ ٌظ٠ُٛغ حِٛحي حٌ٘ؼذ ػٍٝ كؼخٌش حٌ٘ؼذ ِٓ 

 . حٌلَح١ِش ٚحٌٔخلط١ٓ ٚحٌٍٜٛٙ

 حكّي ؿّخي حرٛحٌؼِحثُ.ى/حهظ١خٍ
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      حٌزٍي حرٓ/حػيحى           !!!!!حٌلىّش فُ ِٓ ٟلىخصٌ       :حٌّٕٛػخص ٛفلش

!!!! حٌَؿً حٌؼخلً ٨ ٠ظِٚؽ:و١ف ٠ُؼخًِ حٌَؿً حٌؼخلً ُٚؿظٗ؟؟؟   لخي ٌُٙ...                ٓؤٌٛح أكي حٌف٩ٓفش
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Total Lunar Eclipse  July 2018 
A total lunar eclipse took place on 27 July 2018. The Moon has passed through 
the centre of the Earth's shadow in what was the first central lunar eclipse since 15 
June 2011. 

             
Since it occurred near apogee, this eclipse was the longest total lunar eclipse in 
the 21st century. Totality lasted approximately 103 minutes This eclipse's totality lasted 
for a period "just short of the theoretical limit of a lunar eclipse (one hour and 47 
minutes)." The moon remained at least partially in Earth's shadow for a total of four 
hours.  

This eclipse was the second total lunar eclipse in 2018, after the one in January. The 
eclipse occurred simultaneously with the perihelic opposition of Mars, a coincidence that 
happens once every 25,000 yearsA lunar eclipse occurs when the Moon passes within 
Earth's umbra (shadow). As the eclipse begins, Earth's shadow first darkens the Moon 
slightly. Then, the Earth's shadow begins to "cover" part of the Moon, turning it a dark 
red-brown color (typically – the color can vary based on atmospheric conditions). The 
Moon appears to be reddish because of Rayleigh scattering (the same effect that 
causes sunsets to appear reddish) and the refraction of that light by Earth's atmosphere 
into its umbra.[5] 

The Moon's brightness is exaggerated within the umbral shadow. The southern portion 
of the Moon was closest to the center of the shadow, making it the darkest, and most 
red in appearance] 
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