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  ...االس٘بثٟ ٚاٌغٍطبْ ٚٔؼ١ك اٌغشثبْ وٍّخاٌؼذد

في توقيت واحد وكأنو اتفاُق بين الثالثة فوجئنا بتالسن عمني 
فالتالسن كان بين ,  , وصياح ونعيق مادي  و معنوي

وىو يتالسن  مع السمطان  (نتنياىو)االرىابى وطفل االرىاب 
وأما النعيق فكان من  (أردوغان)وزعيم االسالميين الجديد 

وبدا االمر وكانو مسرحية مممة ومعادة بين ,   جوقة الغربان
وبعدما وجد ضالتو في حادثة  (طفل االرىاب)فاالول , الثالثة 

نيوزيمند اخذ يصيح مياجما صديقو الصدوق بأنو يتيو فى 
وىنا فجاء الدور عمى السمطان صاحب المبدا , سوريا ارىابا 

فبدأ في دوره " المصالح فوق المبادىء "الميكيافيمى الشيير 
, اليزلى مياجما صديقو االرىابى عمى ارىابو ضد الفمسطينيين 

وحتى يكتمل " شاىد مشفش حاجة"وكأننا امام مسرحية 
المشيد في المسرحية المممة جاء الدور عمى جماعة الغربان 
فاخذوا يمارسون دورىم الطبيعي مثل الكومبارس  فى النعيق 
حزنا عمى الدماء ثم دخموا فى نوبة من البكاء والحسرة عمى 

. الُممك الذي كان بأيدييم ولكنيم اضاعوه من شدة الغباء 
وىنا فنحن نقول لالرىابى نتنياىو ولصديقو السمطان ولجماعة 

أنكم ميما كذبتم وادعيتم فالحق واحد وىو انكم , الغربان 
جميعا من نسل الشيطان وسوء افعالكم وخسة اعمالكم يندى 

أما عن االرىاب .ليا الجبين وال تخفى عمى الناصح االمين 
فاالرىاب كمو واحد سواء كان في نيوزيمندا , وضحايا االرىاب 

أو في ىولندا أو حتى كان في فمسطين او في مصر او في اى 
مكان فاالرىاب صنيعة الكراىية والكراىية نتاج الجيل والجيل 

واول دٍم أريق , ادوات الحروب والحروب جاءت بسبب الطمع 
ومنذ خمق اهلل االرض , فى البشرية كان بسبب الطمع 

. والسماء ىناك طمع وحروب وارىاب وضحايا ودماء 

 إقرأ في ىذا العدد                      

         ...االس٘بثٟ ٚاٌغٍطبْ ٚٔؼ١ك اٌغشثبْ   :كممة العدد*

  2ؿ                                             سئ١ظ اٌزؾش٠ش/ثمٍُ 

                             ِبرا ٠مٛي اٌّسؽذح؟:دفزش االؽٛاي اٌؾخق١خ*

 3ؿ                                         ِؾّذ ػجذاٌشؽّٓ /ثمٍُ

    ...            االس٘بة فٟ ِقش اٌىٕبٔخ رغبسح ساثؾخ  :  فٛسح اٌغسف* 

 4                                    ؿ     اٌّقشٞ أفٕذٞ/ اػذاد

 لّخ اٌزؼبدي فٟ همٍظ ِّطش  :سوٓ اٌش٠بمخ*

  4                                               ؿوبثزٓ و١ّٛ/اػذاد

   ػظ١ّبد ِقش                                                      :لن١خ ٌٍّٕبلؾخ* 

 5سٚؽبْ اٌؼ١ٕذح                                            ؿ/ثمٍُ 

أمشاس اٌغنت ػٍٝ اٌقؾخ   :آفبق ػ١ٍّخ*

 6  ؿ                                       نهير عبد النبى/ بقلم  

                         ....                            ٚف١خ أة ألثٕزٗ:ٌه ٠ب ع١ذرٟ*

 6ؿاػذاد ثٕذ ا١ًٌٕ                                                  

 " َّ٘ٛ " لق١ذح:  سوٓ األدة* 

 7ؿ                                                اٌجؾ١ش اثٓ/اػذاد 

                                          اٌؾبط ِزٌٟٛ أوجش اعذ ِؼّش فٟ اٌؼبٌُ  :لشأد ٌه*

 8ِؾّذ فزؾٟ ػجذاٌغفبس                                  ؿ/ ثمٍُ 

   8 ؿ                        االس٘بة ِٚٓ ٠قٕؼٗ :ٚعٙخ ٔظش*

 ....لبي اٌف١ٍغٛف:  ففؾخ ِٓ غ١شػٕٛاْ* 

               9                                       ؿاثٛػ١ْٛ عش٠ئخ / اػذاد 

أ٘شاِبد اٌغ١ضح ال رضاي  :ِقُش اٌزٟ ال ٠ؼشفٙب اٌّقش٠ْٛ *

                      10وش٠ُ اثٛاٌؼضائُ                ؿ./د/اػذاد   رجٛػ ثؤعشاس٘ب

      االَ فٟ هش٠ك اٌشعبٌخ                    :فٟ فبٌْٛ اٌجؾ١ش *

  11                                          ؿ ؽغٓ خ١ًٍ.د/اػذاد 

"    ٔذٚح عّؼ١خ اٌٟٚ اٌؼضَ"ٔذٚح اٌغّؼخ  :   ٔذٚح اٌغّؼخ*

 12ؿ                                ِغزؾبس ٔبفش اٌض٠بد/اػذاد 

 وٍّبد ثبل١خ ٚ أفؾبثٙب ساؽٍْٛ                                               :ففؾخ إٌّٛػبد*

      13ؿاثٓ اٌجٍذ                                                /داد عا

AL BASHIR MAGAZIN                         14ؿ 
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ِبرا ٠مٛي اٌّسؽذح؟                          : األؽٛاي دفزش  

ٚاٌؾجبة فٝ ثسدٔب ال ٠مشأْٚ..  اإلٌؾبد ِؾىٍخ ٔفغ١خ  : ػّشٚ ؽش٠ف ٠ئوذ         
قد قرأ شيئا عما يثيره من مبررات  عندما راجعت حواراتى مع الشباب الممحد فى بالدنا العربية, انتبيت إلى أن معظميم لم يكن"

عقمية إللحاده, كما تنبيت إلى أن من طرحوا شبيات حول القرآن الكريم ورسولنا الكريم لم يكونوا قد طالعوا شيئا مما كتب لرد تمك 
, «دون أن يبذل جيدا« الوجود اإلليى»الشبيات, وأدركت بوضوح أن شبابنا اتخذ قرارا بالرفض ألخطر قضية فى حياة اإلنسان 

 .ىكذا تحدث الدكتور عمرو شريف, عن الشباب الممحد فى المجتمع فى كتابو اإللحاد مشكمة نفسية
, العوامل النفسية التى ناقشيا فى أسباب اإللحاد من خالل أراء الشباب, «دراسة ميدانية- ماذا يقول المالحدة »ويوثق الكاتب فى 

وأكد أنيا تمت وفق دراسات ميدانية محكمة, وذلك قبل أن يقوم الكاتب بجولة تاريخية مع نشأة اإللحاد فى العالم اإلسالمى, 
ىو اإللحاد الذى سادت فيو العوامل النفسية الذاتية, وغابت »: ويعرض سمات إلحاد الشباب فى بالدنا, وىو الذى يقول عنو
 .«العوامل الموضوعية فاستحق أن يوصف باإللحاد السفسطائى

إننى أرى ىذا الكتاب إضافة عممية : ويقول الدكتور أحمد عكاشة, رئيس الجمعية المصرية لمطب النفسى, فى تقديمو ليذا الكتاب
قيمة لمشكمة الكثيرين, سواء مع اإليمان أو اإللحاد, وأنصح بدراستو لكل من يريد االستفادة من مجادلة التأرجح بين الشك 
واليقين, وأيضا بين اإليمان واإللحاد, فعمينا تحمل قدر من التأرجح من أجل الوصول لإليمان الصحيح وأيضا تحقق الصحة 

, وىل اإلنسان مخير أم مسّير منزوع الحرية وقدره «حرية اإلرادة اإلنسانية»إلى الحديث عن « عمرو شريف»ويتطرق .النفسية
: حتمى؟, ومن ثم ينتيى األمر بموت اإلنسان كما يعتقد الماديون, ويقول الدكتور أحمد عكاشة فى تقديمو لمكتاب عن ىذا الباب

أرى أن ىذا الباب شديد األىمية كجزء مكمل لمكتاب حتى يفّوت عمى المالحدة فرصة االحتجاج بالحتمية والجبر إلسقاط »
يستكمل الكاتب طرحو عن حرية اإلرادة اإلنسانية من خالل معالجة « عبد مخّير»وفى .«إللحاد لالمسئولية عن أنفسيم فى تنبييم

القرآن الكريم لقضية الجبر واالختيار, كما يناقش مفيوم الحرية اإلنسانية من خالل نظرة عموم النفس واألعصاب والبيولوجيا, 
, الذى بدأ منذ خمسمائة عام بالصراع بين «اإللحاد المعاصر»ويبدأ الكاتب بجولة مع  .«العمم وبين الحرية والحتمية»وذلك فى 

, حيث يؤصل مفيوم التطور الموجو وىو توجيو اهلل لتطور جسد «العمم واإليمان»الكنيسة الكاثوليكية والدولة, ثم يبحر بعمق مع 
 .اإلنسان وتمييزه بالممكات العقمية واستعمال المغة, ويعرض فيو الكاتب تعريف باإللحاد وسماتو وظروف نشأتو فى العصر الحديث

قياسا عمى الحديث السائد اآلن فى أوساط عمم النفس عن عمم نفس « عمم نفس اإللحاد»ويتبنى الكاتب تأسيس ما أطمق عميو  
 .«اإللحاد مشكمة نفسية»اإلرىاب, ويثبت الكاتب ذلك من خالل الرأى بأن 

ويتبع ذلك عرض الكاتب لمتفسيرات لدى الماديين لنشأة األلوىية وظيور األديان, واآلليات البيولوجية لمنظومة اإليمان كما بينيا  
  .العمم واإليمان»و« عمم نفس اإليمان»العمم, وذلك من خالل 

 (ِٕمٛي ِٓ ِٛفغ ا١ٌَٛ اٌغبثغ)ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ/ثمٍُ
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ُِّطش:سوٓ اٌش٠بمخ لّخ اٌزؼبدي فٟ همٍظ   

    

 (سئ١ظ  اٌضِبٌه)ِشرنٝ ِٕقٛس       (سئ١ظ االٍٟ٘) ِؾّٛد اٌخط١ت 

أزٙذ لّخ اٌىشح اٌّقش٠خ فٟ وسع١ىٛ االٍ٘ٝ ٚ اٌضِبٌه 

ثبٌزؼبدي ثذْٚ ا٘ذاف فٟ ِجبساح غ١ش هج١ؼ١خ ؽ١ش وبٔذ االِطبس 

رّأل ٍِؼت اٌغ١ؼ ثبالعىٕذس٠خ ِٕز اٌقجبػ ؽزٝ أْ اٌؾىٛن 

وبٔذ رٕزؾش ؽٛي اِىب١ٔخ رؤع١ً اٌّجبساح ثغجت ٘طٛي االِطبس 

ٚفٟ , اٌّغزّش ٚثغضاسح ٚثغجت اِزسء اٌٍّؼت ث١ّبٖ االِطبس 

اٌغبػخ اٌخبِغخ ٚإٌقك ٚلجً ثذا٠خ اٌّجبساح ثؾٛاٌٟ عبػخ 

ٚٔقف لشس اٌؾىُ اٌشِٚبٟٔ ٌٍّجبسحاح ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌٍؼت 

.ٚثذأد اٌّجبساح فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد فٟ اٌغبثؼخ ِغبء   

ٚلذ فمذد اٌّجبساح عّبي اٌؼت ؽ١ش وبْ اٌفش٠م١ٓ ٠زؼبِسْ 

ثّٕزٙٝ اٌؾشؿ ؽزٝ ال٠قبة  اؽذ اٌسػج١ٓ ٚ٘ىزا لذس هللا 

ٌغّب١٘ش اٌفش٠م١ٓ اْ ٠ٕؼّب ثبٌٙذٚء ٠ٕٚبِب ١ٌٍخ رُشمٟ اٌغ١ّغ 

فغّب١٘ش اٌضِبٌه ٚعٙبصٖ اٌفٕٝ ٚاٌسػجْٛ سمٛا ثبٌزؼبدي ,

اٌزٞ ؽبفع ػٍٝ رقذسُ٘ ثفبسق إٌمطز١ٓ ػٓ غش٠ُّٙ االٍ٘ٝ 

...ٚاػزجشٚا اْ اٌزؼبدي ػٍٝ ا٠خ ؽبي اؽغٓ ِٓ اٌخغبسح   

ٚاِب عّب١٘ش االٍ٘ٝ فشمٛا ُ٘ ا٠نب ثبٌزؼبدي ألأّٙٛؽبفظٛا 

ػٍٝ فبسق إٌمطز١ٓ ٚاػزجشٚا أْ اٌزؼبدي ِغ اٌضِبٌه اثمٝ ػٍٝ 

ؽظٛظُٙ فٟ اٌزٕبفظ خقٛفب ٚاْ اٌضِبٌه ٘زا اٌّٛعُ فٟ 

                      .                                      اؽغٓ ؽبالرٗ 

وبثزٓ و١ّٛ/اػذاد    

رغبسحٌ  ِقش االس٘بُة فٟ:  فٛسح اٌغسف

 ػٓ اٌّغزف١ذ ٌزؼشف اٌغبػً اثؾش...ساثؾخ 

 
 

 دِبء فزغ١ً  سثٛػٙب وً فٝ االس٘بة إِٔٙب ٠ٙذد ِقش اْ

 فٝ ٔىب٠خ االس٘بة ِئ٠ذٜ ِٓ ثُٙ اٌّغشسُ  اِب اثٕبئٗ ث١ذ اٌؾؼت

 ٚاٌغ١ؼ اٌؾشهخ اثٕبء ِٓ ِقش عٕٛد ِٓ ٚاِب اٌؾبوُ إٌظبَ

 , رٕبدٞ ٌّٓ ؽ١بح ٚال  ِقش ٚػٓ أفغُٙ ػٓ ٠ذافؼْٛ ُٚ٘

 إٌفك ِٓ ثّقش ٌٍخشٚط اٌطش٠ك ٘ٛ ١ٌظ االس٘بة عبدح ٠ب

ُّغ١ّبد اٌؾؼبساد ١ٌغذ ٚوزٌه اٌّظٍُ  ػٓ رؾغٍٕب اٌزٝ ٚاٌ

 ٚاالٔمغبَ اٌزؾشصَ ١ٌظ ٚا٠نب , ٌٍخشٚط اٌطش٠ك ٘ٝ ٚالؼٕب

 اٌٝ ثّقش ٌٍخشٚط اٌطش٠ك  ُ٘ ٚاٌزقبسع ٚاٌزمبرً ٚاٌزفىه

 ٌّقش اٌخشٚط ثٛاثخ ٘ٛ اٌّؼبسم١ٓ ثىً اٌجطؼ ١ٌٚظ إٌٛس

 ٔؾٓ ث١ذٔب اٌطش٠ك اْ ٔؼٍُ اْ ٠غت اٚال ٌٚىٓ , ِؾشق ٌغذٍ 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌؼٍُ ٚاٌغذ اٌؼًّ فٝ ٘ٛ ٚاٌطش٠ك آخش أؽذ ث١ذ ١ٌٚظ

 ... االػّٝ ٚاٌزؾضة ٚاٌغًٙ اٌخشافبد ػٓ ٚاٌجؼذ

 ف١ب ا٠ّبٕٔب فٝ ٌقذلٕب  اؽٛإٌب فٝ فذلٕب فٍٛ اال٠ّبْ ػٓ ٚأِب

 , ِٚغ١ؾ١١ٓ ِغ١ٍّٓ  ٚٔغبءَ  ًا سعبال  ٚؽ١جبًا   ؽجبٔبًا  ِقش ؽؼت

 ١ٌٚظ ٚػٍُ ثفُٙ ٚٔئِٓ ٕٚٔزظ ٚٔىذ ٚٔؼًّ ٔزٛؽذ أْ اِب

 ٍَٔٛ ٚال...ٕٔبدٜ ٌّٓ ؽ١بح ٚال ٔن١غ اْ ٚاِب , ٚرخٍف ثغًٙ

 ........ أٔفغٕب اال

 

 اٌّقشٜ أفٕذٜ/اػذاد
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 ...ػظ١ّبد ِقش                       :لن١خ ٌٍّٕبلؾخ 

ٌّبرا ٘بعش ِغ أٔٙب وبٔذ ؽبمٕخ ... ٌّبرا رشوٙب فٟ ٚاد غ١ش رٞ صسع... ٌّبرا اخزبس اثشا١ُ٘ اٌخ١ًٍ ٘بعش!!ٌّبرا اٌّقش٠ٗ ؟

... فٟٙ ٌُ رىٓ رٕغت ٌُٚ رىٓ ؽبمٕخ.. أٌُ ٠ىٓ أٌٚٝ أْ ٠ؤخز اٌغ١ذٖ عبسٖ اٌٝ ٘زا اٌّىبْ..!!! ٌطفً فٟ ِشؽٍخ اٌشمبع

..!!! ٚوبٔذ ل٠ٛخ ثّب ٠ىفٟ

...!!! ارْ فٍٓ ٠ن١ؼٕب هللا!!! ٘ٛ أِش هللا.. ٔؼُ  ؟.؟؟ أ٘ٛ أِش هللا..!!ٌّبرا رزشوٕب ٕ٘ب ٠ب ٔجٟ هللا

                                                                          ..!!اخزبس هللا اٌّقش٠خ ٌزٍه اٌّّٙٗ... ٘ٛ اخز١بس هللا... ارْ فٙٛ أِش هللا

                                                                      ...!!أٙب رؼب١ٌُ هللا... أٗ دسط اٌزبس٠خ ؟؟ ..!!ٌّبرا اٌّقش٠خ... ٌٚىٓ

اعّبػ١ً ػ١ٍٗ )اٌّقش٠خ سؽّٙب خقت ٠ؤرٟ ة أػظُ اٌشعبي.. اٌّقش٠خ راد ػض٠ّخ ٚعٍذ.. اٌّقش٠خ ل٠ٛخ.. اٌّقش٠خ فبثشٖ

افجؾذ أَ اٌمشٜ ِٚمقذ اٌؼج١ذ .. ػٍٝ ٠ذ٘ب اٌقؾشاء اٌغذثبء اٌزٟ ال صسع ف١ٙب ٚال ِبء... اٌّقش٠خ سِض ٌٍؾ١بٖ... (اٌغسَ

                                                                                                                                     ..!!!ٚاألِشاء

فذق ا٠ّبٔٙب عؼً سة اٌج١ذ ٠غؼً ٌٙب ِٕغىب خبفبًا ِٓ ... اٌّقش٠خ ِئِٕٗ ثشثٙب سام١خ ثمنبءٖ ٚاصمٗ فٟ ػٍّٗ ٚؽىّزٗ

                                                         ...!!!٠ٚؾشة اٌؼب١ٌّٓ ِبءا ػزثب ِٓ رؾذ لذَ ٌٚذ٘ب... (اٌقفب ٚاٌّشٖٚ)ِٕبعه اٌؾظ

وً ثمبع األسك اعزخذِذ ِٓ اٌّشأٖ عغذ٘ب ... وٓ ٠غزخذِٓ ٌٍّزؼٗ فمو.. ٠ؾٙذ اٌزبس٠خ أْ إٌغبء فٟ ع١ّغ أٔؾبء األسك

                                                                                                                                                           ..!!!فمو

ٚأؽ١بٔبًا رغٍظ ... رغٍظ ػٍٝ ػشػ ِقش ثغٛاس ٍِىٙب.. سإعٙٓ رٕبهؼ اٌغؾبة.. فزشا٘ٓ ِشفٛػبد اٌٙبِٗ... أِب اٌّقش٠بد

ِٚزؾىّخ ثؼمٍٙب اٌفز فٟ ِقبئش اٌجسد ٚاٌؼجبد ثّٕزٙٝ اٌؾىّٗ ...ِؾشوخ ة افجؼٙب ع١ٛؽب.. ثؼظّزٙب ٚؽ١ذٖ ػٍٝ اٌؼشػ

                                                                                                                                       ...!!!ٚاٌمذسح

ٚوبٔذ أِٗ ٚؽشػذ .. ِشح رضٚعذ خ١ًٍ اٌشؽّٓ ٚأٔغجذ اعّبػ١ً ػ١ٍٗ اٌغسَ... ػٕذِب خشعذ اٌّقش٠خ ِٓ ثٍذ٘ب ِشر١ٓ

أؽّذ اٌّقطفٝ .. ٚاٌّشح اٌضب١ٔٗ خشعذ ِبس٠خ اٌمجط١خ سمٟ هللا ػٕٙب ٌززضٚط خ١ش خٍك هللا...!!! ِٕغىب ِٓ ِٕبعه اٌؾظ

         ...!!!ٚأٗ ؽشف ٌٛ رؼٍّْٛ ػظ١ُ.. ٚٚمؼذ لذِب ٌٍّقش١٠ٓ فٟ ث١ذ إٌجٛح... فبٔغجذ ٌٗ ٌٚذٖ اٌٛؽ١ذ اثشا١ُ٘.. ػبٌٝ اٌّمبَ

عؼٍذ ِقش خسٌٙب أػظُ لٛح ...  ػب21َؽىّذ ؽزؾجغٛد اٌذٌٚخ اٌّقش٠خ .. ٚػٕذِب عٍغذ اٌّقش٠خ ػٍٝ ػشػ ِقش

٠ٚؾٙذ ػٍٝ رٌه ِؼجذ٘ب اٌزٞ ٠ؼزجش لجٍخ اٌجبؽض١ٓ ... ٚٚفً اإللزقبد اٌّقشٞ اٌٝ ِغزٜٛ غ١ش ِغجٛق.. ػغىش٠خ فٟ اٌؼبٌُ

                                                                                                                     ...!!!ػٓ ػظّخ ِقش ٚػظ١ّبرٙب

غٕذ ... أٙب اٌغ١ذٖ أَ وٍضَٛ.. ألٜٛ ؽجبي فٛر١ٗ الِشأٖ فٟ اٌؼبٌُ.. أفجؾذ وٛوت اٌؾشق... ؽزٝ ػٕذِب غٕذ اٌّقش٠خ

 ... عبثذ وً دٚي اٌؼبٌُ ٌزغّغ ثقٛرٙب األِٛاي ٌٍّغٙٛد اٌؾشثٟ... غٕذ ٌّقش اٌّؾشٚعخ... غٕذ ٌٍٕجٟ اٌؼذٔبْ.. ٌٍؼبؽم١ٓ

                                                                                                                        ..!!!فبعزؾمذ اإلؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش

أٚ أٔظش ا١ٌٙب اْ وبٔذ .. اعزؾنش فٛسرٙب فٟ صٕ٘ه ا٢ْ... ؟؟ رزوش ٚاٌذره..!!ػبٚص رؼشف ٠ؼٕٟ ا٠ٗ ِقش٠خ ػظ١ّٗ

ً٘ اِزألد ... ً٘ رزوشد وُ وبٔذ ػظ١ّٗ ِؼه ِٚغ ٚاٌذن ٚاخٛره... ٘باااا ً٘ رزوشرٙب... أرشن ِمبٌٟ ا٢ْ ٚرزوش٘ب... أِبِه

                                                                                                                                             ؟؟..!!ػ١ٕه ثبٌذِٛع

                                                                                                                       ...!!!!ٚرجىٟ فٟ غ١بثٙب ؽٛلب ٌٙب... رجىٟ فٟ ٚعٛد٘ب ؽجب ٌٙب... ٘زٖ ٟ٘ األَ اٌّقش٠خ اٌؼظ١ّٗ

٠ٕؾٕٟ ... ٕٔؾٕٟ ٌىٓ اؽزشاِبًا .. اٌٝ وً ػظ١ّبد ِقش.. اٌٝ وً أغبد ِقش...اٌٝ وً ٘ٛأُ ِقش... اٌٝ وً ع١ذاد ِقش

ٚػظّخ ... ِبم١ىُ ؽنبسح عغٍزٙب أٌٚٝ ففؾبد اٌزبس٠خ... ِذػِٛبد ثمٛح هللا.. أٔزٓ اخز١بس هللا... اٌؼبٌُ وٍٗ ٌىٓ اؽزشاِبًا 

                                                                            ٚاٌّغزمجً رن١ئٗ ؽّظ ٚعٛدوُ... ؽبمشوُ ال رخطئٗ أػ١ٓ إٌبظش٠ٓ

                                      سٚؽبْ اٌؼ١ٕذح              / ثمٍُ 
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 اٌغنت ػٍٝ اٌقؾخ  أمشاس: آفبق ػ١ٍّخ 
  اٌقؾخ إٌفغ١خ اٌؾضْ ٚاٌغنت لذ ٠زشن أصش ؽذ٠ذ ػٍٝ

  ٚاٌغغذ٠خ ٌإلٔغبْ, أ٠نب ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األِشاك اٌزٝ

  ٚٚفمب ٌّب روشٖ ِٛلغ.اٌغنت ٠قبة ثٙب اٌؾخـ ٔز١غخ

bustle ْفبْ ٕ٘بن أمشاس ػذ٠ذح ثغجت اٌغنت ٚاٌؾض  

    
اٌغنت اٌّغزّش لذ ٠ئصش ػٍٝ فؾخ اٌمٍت, ؽ١ش أٔٗ :1

٠ؼًّ ػٍٝ ص٠بدح عشػخ مشثبد اٌمٍت ػٓ اٌّؼذي 

 . اٌطج١ؼٝ, ِب ٠غجت إٌٛثبد اٌمٍج١خ ٚرقٍت اٌؾشا١٠ٓ

٘شِٛٔبد اٌزٝ رئصش مغو اٌغغُ اي٠ؼًّ ػٍٝ اسرمبع :2

 .ٚاٌزٛرش ٚلذ رغجت ِؾبوً ٚامطشاة فٝ اٌنغو 

لذ ٠ئصش اٌغنت ٚاٌؾضْ اٌؾذ٠ذ ػٍٝ إٌَٛ ٠ٚغجت :3

امطشاثبد ٚأسق ِّب ٠ؼشمه ٌٍقذاع اٌّضِٓ ٚأخفبك 

 .اٌمذسح ػٍٝ اٌزشو١ض 

ػٕذ اٌزؼشك ٌٍغنت اٌؾذ٠ذ ٠غجت رٌه اسرفبع ؽذ٠ذ :4

فٝ مغو اٌذَ, ؽ١ش ٠مَٛ اٌمٍت ثنغ و١ّخ وج١شح ِٓ اٌذَ 

 .ِّب ٠غجت فٝ ؽًّ ػٍٝ االٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ 

٠غجت ِؾبوً فٝ اٌغٙبص اٌزٕفغٝ فؼٕذ ٔٛثبد اٌغنت : 5

ال ٠غزط١غ اٌؾخـ اٌزٕفظ ثغٌٙٛخ ِّب ٠ؼشمٗ ٌن١ك 

 .رٕفظ ِٚؾبوً فؾ١خ أخشٜ

٠ئصش ػٍٝ فؾخ اٌغٙبص اٌؼقجٝ ؽ١ش أٗ ٠ئصش ػٍٝ :6

 .األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ ِّب ٠غجت اٌقذاع اٌّضِٓ

أصٕبء اٌغنت ٠فشص اٌغغُ ثؼل اٌٙشِٛٔبد اٌزٝ رغجت :7

ِؾبوً عٍذ٠خ ػذ٠ذح, ِٕٚٙب ؽت اٌؾجبة االٌزٙبثبد 

 .اٌغٍذ٠خ ٚاٌقذف١خ

اٌغنت ٚاٌؾضْ اٌؾذ٠ذ ٠ض٠ذاْ ِٓ فشؿ ظٙٛس :8

 .اٌزغبػ١ذ ػٍٝ اٌجؾشح

اٌغنت ٚاٌجىبء اٌّغزّش ٠غجت اٌزٙبثبد ِٚؾبوً فٝ : 9

 .اٌؼ١ٓ

اٌغنت ٚاالوزئبة ِٓ أثشص األعجبة اٌزٝ رئدٜ :10 

 .المطشاثبد ؽذ٠ذح فٝ اٌغٙبص اٌٙنّٝ ٚػغش ٘نُ

ٌزٌه ٠ٕقؼ دائّب ثبالعزشخبء ٚاٌٙذٚء ٚاٌؾذ ِٓ اٌغنت 

ٚاٌزٛرش اٌضائذ ؽزٝ ال ٠ئصش رٌه ػٍٝ فؾخ اٌغغُ, ٚرٕبٚي 

االػؾبة اٌطج١ؼ١خ اٌزٝ رغبػذ ػٍٝ ٘ذٚء االػقبة ِضً 

                                    ا١ٌٕغْٛ ٚإٌؼٕبع ٚاٌضٔغج١ً 

 ( اٌغبثغا١ٌَٛ) نهير عبد النبى/ بقلم

 ...   ٚف١خ  أة  الثٕزٗ :ٌه ٠ب ع١ذرٟ

 
                            :فٟ ٠َٛ صفبفٙب ٔبدا٘ب ٚاٌذ٘ب ٚلبي ٌٙب 

ٚفٝ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ .. ا١ٌَٛ رٕزم١ٍٓ اٌٝ ٠ذ٠ٓ غش٠جز١ٓ ...اثٕزٝ 

فٝ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ  ع١ظٍه عمف غش٠ت فٝ ث١ذ سعً غش٠ت

عؤلف ػٕذ عش٠شن إٌظ١ف فٝ ث١زٝ فؤعذٖ خب١ٌب ِٓ ػطش 

ٚلذ رّٕٙش اٌذِٛع ِٓ .   اٌطٙبسح فٛق ٚعبدره اٌج١نبء

ػ١ٕٝ ألٚي ِشح فٝ ؽ١برٝ فب١ٌَٛ ٠غ١ت ػٓ ػ١ٕٝ ٚعٗ 

ا١ٌَٛ ٠ٕزمً ؽؼٛسٜ ٚرٕزمً ,اثٕزٝ ١ٌؾشق فٝ ث١ذ عذ٠ذ

أؽبع١غٝ اٌٝ أً٘ أِه ٠َٛ عٍّٛٔٝ اثٕزُٙ ُٚ٘ ٠زسفْٛ 

وٕذ أظٕٙب دِٛع اٌفشػ ٌُٚ أػشف اال ا١ٌَٛ  , اٌذِٛع

ِبوبْ ٠ٕزبثُٙ ٘ٛ ٔفظ ِب٠ٕزبثٕٝ االْ ٚأْ ِب٠ؼزثٕٝ ٘زٖ 

ٚأْ أمجبك لٍجٝ فٝ ٘زٖ  اٌغبػخ ٘ٛ ِبوبْ ٠ؼزثُٙ

 اٌٍؾظخ ٚأٔبأعٍّه ث١ذٜ ٌشعً غش٠ت وبْ ٠ذاُّ٘ٙ أ٠نب

ٚفذل١ٕٝ ٠بث١ٕزٝ أٔٗ ٌٛ وبْ ٌٝ ٠َٛ رضٚعذ أِه ؽؼٛس 

األة ألف١ٕذ ػّشٜ فٝ اعؼبد٘ب وّب أؽت أْ ٠فٕٝ صٚعه 

فٝ ٘زٖ اٌٍؾظخ أٔذَ ػٍٝ وً  .  ػّشٖ فٝ عج١ً اعؼبدن

ٌؾظخ ِنذ مب٠مذ ف١ٙب أِه فب١ٌَٛ أعبٚص اٌؾبمش 

صٚعٝ  ))ٚأعبثٗ اٌّغزمجً ٚأرّضٍه ٚالفخ أِبِٝ رم١ٌٛٓ 

فغ١شرٝ اٌشعً ٠فبخش   فّبرا أفؼً ؟ ((٠نب٠مٕٝ ٠بأثٝ 

دائّب ثؤْ صٚعزٗ رؾجٗ فؤؽشفٝ ػٍٝ اظٙبس ؽجه أِبَ 

ٚأوشِٝ أٍ٘ٗ ألٔٗ ٠ؾت أْ ٠فبخش ثؤٔٗ أزمٝ صٚعخ  أٍ٘ٗ

ث١ٕزٝ ارا صبس صٚعه فبؽزنٕٝ صٛسرٗ  . رؾت أٍ٘ٗ ٚرىشُِٙ

ثٙذٚء ٚارا أخطؤ داٜٚ خطؤٖ ثبٌقجش ٚارا مبلذ ػ١ٍٗ 

ٚاػٍّٝ ثؤٔه ربط ػٍٝ سأعٗ ِشفؼب  اٌذ١ٔب ف١ٍغؼٗ فذسن

ؽج١جزٝ وٛٔٝ ٌٗ أسمب  , ثب١ٌبلٛد أٚ ثبٌؾٛن ٠ذِٝ سأعٗ

ِط١ؼخ ٠ىٓ ٌه عّبء ٚوٛٔٝ ٌٗ ِٙبدا ٠ىٓ ٌه ػّبدا 

ٚاؽفظٝ عّؼٗ ٚػ١ٕٗ ٚال٠ؾُ ِٕه اال ه١جب ٚال٠غّغ ِٕه 

ٚرزوشٜ ث١ٕزٝ وُ    اال ؽغٕب ٚال رمغ ػ١ٕٗ اال ػٍٝ ع١ّس

رؼجذ ِٓ أعٍه ٚلّذ ثزشث١زه ػٍٝ اسٚع اٌم١ُ فىٛٔٝ ِضبال 

ٚأعبأي هللا اْ ٠ؼط١ىٟ  ,ه١جب ٠شٜ ف١ىٝ ع١ًّ اخسلٕب

ِغىذ ث١ذ أث١ٙب ٚٔضٌذ دِؼخ ِٓ ػ١ٕ١ٙب ٚلبٌذ  اٌغؼبدح

.                                وُ أؽجه ٠بأثٝ ٚوُ أرّٕبٖ  ِضٍه :

 ثٕذ ا١ًٌٕ/اػذاد
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https://www.youm7.com/story/2018/2/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D9%83-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%83-%D9%88%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%83/3635694
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 ابنالبشير/اعداد                     ...ُىــمــوُم                   :ركن األدب

 
 

فاقت كل جبال االرض ... احمل في جنبات النفِس ىموماً 
أحمُل كَل اداِة  الَعرض ...احمُل معنًى أحمُل رمزًا 
َعرُض ِشراء الماِل وبيِع الِعرْض ...عرُض المأساِة الُكبرى

إن الِعرَض كرامُة  نفٍس ُحرة 
ماذا يبقى لو ضاعت منو ارادتو؟ ... ماذا يبقى لو باع االنساُن كرامتو؟

ألعوبَة فى حـدٍث اغبر؟ ...ماذا يبقى لو اصبَح العوبة
حـدٌث  فيو الفئراُن تتيو وتتبختر ...حـدٌث  فيو االقزاُم ىمو االكبر

أن يبتاع المرُء دراىمو ويبيع سنيَن العمر ...يال فظاعِة ىذا الُجرمِ 
 ان يتمكن ُجرٌز من تقييد االسد

ان يصمت صاحُب حٍق ال ينطق 
حيث الظمم ىو المنِطق ...ويتيو الظالم فى ُخيالءٍ 

ليسوا  من المردة والجان ...يا إنساُن تميل 
تصبح كُل الجرزان فى طى النسيان ...سوف يجيئنا  يومٌ 

كل ىاتيك الجرزان ...لن تتمكن أبدًا 
 .من أسد الغابة الصولجان ....  ان تسمب يوماً 

 (2011افذاس ػبَ  "  ١ًٌ ٚ ٔغَٛ " لق١ذح َّ٘ٛ االعذ   ِٓ د٠ٛاْ )
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    !!!  االس٘بُة ٚ ِٓ ٠قٕؼُٗ :ٚعٙخ ٔظش

 
 

دائّبًا ٚفٟ وً اٌؼقٛس ٚرؾذ أٜ ؽىً ِٓ االؽىبي رؤرٟ 

اٌق١ٔٛ١ٙخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌشعّب١ٌخ اٌّغزِغٍخ ٌزٕٙؼ فٟ ثٍذاْ 

اٌؼبٌُ اٌضبٌش ٚوٝ رغذ اٌّجشس االخسلٝ ٚإٌّطمٝ العزغسٌٙب 

فزخٍك ػذٚا ١ّ٘ٚب ٚرىجشٖ صُ رمَٛ ثبػسْ , ٌزٍه اٌجٍذاْ 

اٌؾشة ػٍٝ ٘زا اٌؼذٚ ٕٚ٘ب رغزٕضف صشٚاد ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش 

ثؾغخ ِٛاعٙخ ٘زا اٌؼذٚ ٚ٘ىزا رذٚس ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌفم١شح 

ٚاٌزٝ ٠غطش ػ١ٍٙب  اٌغًٙ  فزذخً فٟ ارْٛ اٌخشاة ث١ٓ ػذٚ 

ّٟٚ٘ رُ فٕؼٗ ٚث١ٓ خسفبد داخ١ٍخ ِٓ فشاع ػٍٝ اٌغٍطخ 

ٚػٕذِب ٠زُ اعزٕضاف وً صشٚاد , ٚرمبرً ث١ٓ اثٕبء اٌجٍذ اٌٛاؽذ 

اٌٍذ رمَٛ اٌق١ٔٛ١ٙخ اػب١ٌّخ ٚاالساعّب١ٌخ اٌّغزغٍخ ثبٌمنبء 

ػٍٝ اٌؼذٚ اٌّٛ٘ٝ ٚرشن اٌجٍذ خشاثب ٠مغ رؾذ ظسَ اٌغًٙ 

ٚ٘ز ؽبي ثٍذاْ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ِضً اٌؼشاق .ٚاٌفمش ٚاالٔمغبِبد

ٚلذ وبْ اٌّخطو ٌّقش ٌٛال اٌغ١ؼ , ٚا١ٌّٓ ١ٌٚج١ب ٚعٛس٠ب 

.                                                  اٌّقشٞ اٌٛهٕٟ فٟ وً اٌؼقٛس 

ٌٕذػٛ اٌغ١ّغ ؽىِٛخ , إٔب ٕ٘ب ِٚٓ ِٕجش ِغٍخ اٌجؾ١ش اٌؾش 

ِٚؼبسمخ ؽجبثب ٚؽ١ٛخب سعبال ٚٔغبء اؽضاثب ٚعّبػبد الْ 

٠مفٛا ففب ٚاؽذا ٌؾّب٠خ ِقش ٚاْ ٠زٕبعٝ اٌغ١ّغ خسفبرُٙ 

اٌٍُٙ ً٘ , ٠ٚنؼٛا ِغزمجً ِقش ٚاثٕبئٙب ٚؽجبثٙب ث١ٓ اػ١ُٕٙ 

. ثٍغذ اٌٍُٙ فبؽٙذ

 ِؾّذ ػجذ اٌغسَ اٌجغزبٚٞ/ثمٍُ

"                                الحاج متولى"   : قرأُت لك

 العالم  فى   معمر أسد أكبر -        

  
لبي ِذ٠ش ػبَ ؽذائك اٌؾ١ٛاْ ثٛصاسح اٌضساػخ, اْ األعذ    

, ٘ٛ ؽبٌخ "اٌؾبط ِزٌٛٝ"أٚ " وّبي"األفش٠مٝ اٌّؾٙٛس ثـ

فش٠ذح فٝ ؽذ٠مخ اٌؾ١ٛاْ ثبٌغ١ضح ٚغ١ش ِٛعٛدح فٝ أٜ ؽذ٠مخ 

أخشٜ فٝ اٌؼبٌُ فٙٛ أوجش ِؼّش ِٛعٛد ٠ٚمذس ػّشٖ ؽٛاٌٝ 

 ػبِب, ؽ١ش أْ اٌؼّش االفزشامٝ ٌألعٛد فٝ اٌّؾ١ّبد 38

 17 ػبِب ٚفٝ اٌؾ١بح اٌجش٠خ 20اٌطج١ؼ١خ ال ٠زؼذٜ اٌـ

ٚربثغ أْ ٕ٘بن ػؾشح وج١شح ث١ٓ اٌؾبط ِزٌٛٝ ٚوبفخ .ػبِب

 أعذ ِٛصػ١ٓ فٝ 22اٌؼب١ٍِٓ ثبٌؾذ٠مخ ٌٚذ٠ٕب ٔغً ِٕٗ فٛق اٌـ 

اٌؾذائك اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌشؽبة, اٌؾبط ِزٌٛٝ عبء اٌٝ اٌؾذ٠مخ ٚ٘ٛ 

ػّشٖ عٕخ, ٚؽب١ٌب ٠ؼبٔٝ ِٓ اٌؾ١خٛخخ ٚاٌّؾىٍخ األعبع١خ 

ٟ٘ مؼف اٌؾبٌخ ٚاألعٛد ِٓ اٌنشٚسٜ أْ رؤوً ٌؾّخ ٌٚىٓ 

اٌؾبط ِزٌٛٝ ١ٌظ ٌذ٠ٗ أ١ٔبة أٚ مشٚط ٌزا ٠زُ رمط١غ اٌٍؾُ 

ٍٔغؤ اٌٝ "ٚأسدف, .ٌٗ لطغ فغ١شح ٚأؽ١بٔب رنشة فٝ اٌخسه

اػطبءٖ ثؼل ا١ٌٍّٕبد ٌظشٚفٗ اٌغ١ٕخ ٚ٘زا ؽٟء هج١ؼٝ 

ٚؽبٌخ ِغزمشح, ٚرُ ا٘ذائٕب ؽٙبدح ِٓ االرؾبد االفش٠مٝ 

ال٘زّبِٕب ثٗ ٌٚمذسرٕب ػٍٝ اٌؾفبظ ػ١ٍٗ اٌٝ ٘زا اٌؼّش, 

ِغزىّس أْ اٌؾبط ِزٌٛٝ ِٓ إٌٛع االفش٠مٝ وج١ش اٌؾغُ ؽزٝ 

ا٢ْ ٌذ٠ٗ لٛح ٘بئٍخ ٌذسعخ أٔٗ ارا مشة ؽذ٠ذ اٌمفـ رغّغ 

 ألذَ أعذ فٝ ٚ٘ٛ  عٕخ 38اٌؾبط ِزٌٛٝ .. فٛد لٜٛ 

اٌؾذ٠مخ, ١ِٛ٠ٚب ٠زبثغ دوزٛس اٌؾذ٠مخ ِؼٝ ؽبٌزٗ ٚٔظبفزٗ ٌٚٛ 

اٌؾبط ".ػبٌغٗ ػٍٝ ٞ ثجٍغ اٌذوزٛس ٚاف١ت ثبٜ ٚػىخال لذس هللا 

وً اٌٍؾّخ ػٍٝ دساد٠شٖ, ٚلطغ فغ١شح غ١ش ثبلٝ أِزٌٛٝ ٞ

 3 و١ٍٛ ٌؾّخ 8 ١ِٛ٠ب ٠ٛ٘ٚؤوً اٌٍؾُ ثبٌؼنُ, ٔٝ رؤوًاألعٛد اي

.                         ؽ١ّش ٚؽقٕخ3ثمشٜ ٚعبِٛط ٚ

ٞ ػجذ اٌغفبسػِؾّذ فذ/اػذاد  
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الَحُق و الَحُق اقوُل لكم  :             قال الفيلسوف

 
 ٚ ٘ٗطالٛي ٌٍؾؼت اٌّقشٞ اٌّىبفؼ فٟ عج١ً ٌمّخ اٌؼ١ؼ ٚاالعؼبس رؾشلٗ ِبلبٌٗ ػٍٝ اثٓ اثٝ هبٌت وشَ هللا .....     

َُ   ٚ   ال عشُٚس )  ٌْ ٠ذٚ سأ٠ُذ  اٌذَ٘ش  ِخزٍِفب   ٠ذُٚس          فس   ُؽض

ٍُٛن ثٗ لقٛساًا          فٍُ      ُّ   ( اٌمقٛسُ  ال ٚ  رجمٝ اٌٍُّٛن  ٚلذ ثِٕذ اٌ

   ثبٌذ٠ٓ  ٠زبعشْٚ  ُ٘  ٚ  افؾبة اٌٍؾٝ ٚاٌؼّبِخ ,  فمو   افؾبة االعُ فٝ اٌّظٙشٌٍغٍف١١ٓ اٌّزؾذد٠ٓألٛي                     

 ...لٛي اٌّزٕجٝ            

                                ( ُُ َِ  (أغ١بحُ اٌذ٠ٓ أْ رُؾفٛا ؽٛاسثىُ           ٠ب أُِخًا مؾىذ ِٓ عٍٙٙب األُ

 ٟٚاٌّزؼبهف١ٓ ِؼُٙ ِٓ اٌغّبػبد االعس١ِخ اٌز٠ٓ ٠زبعشْٚ ثبٌذ٠ٓ ٠ٍّٚئْ اٌذ١ٔب ف١بؽب ألٛي  ألً٘ االعسَ اٌغ١بع   

          ٚػ٠ٛس  ٠ٚٙبعّْٛ ِقش ٚؽؼجٙب افٛي ٌُٙ  لٌٛخ اٌؾك اٌخبٌذح                                 

 (ال رجقك فٟ االٔبء اٌزٞ رؤوً ف١ٗ )                                                   

  ألٛي ٌذسا٠ٚؼ إٌبفش٠خ ِٓ افؾبة االعزشصاق اٌغ١بعٟ ٚاٌز٠ٓ ٠زجبوْٛ ػٍٝ اٌم١ِٛخ ٚاٌؼشٚثخ ٚاالؽزشاو١خ 

 فؤلٛي ٌُٙ اغ١ٕخ اؽّذ اثٓ ػذ٠ٚخ ؽ١ش لبي ,          ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّقطٍؾبد اٌؾؼج٠ٛخ 

 (...ادٞ اٌٛاد ألثٖٛ... اٌغؼ اٌذػ أِجٖٛ   )                                             

  ٟألٛي ٌٍؾؼٛة اٌؼشث١خ اٌزٝ خشثٙب اٌشث١غ اٌؼشثٟ فٟ ١ٌج١ب ٚا١ٌّٓ ٚعٛس٠ب ُٚ٘ ٠ؼبْٔٛ ِٓ ٠ٚسد اٌشث١غ اٌؼشث 

 (..ال رجىٛا وبٌٕغبء ػٍٝ دٌٚىُ اٌزٝ ٌُ رؾبفظٛا ػ١ٍٙب وبٌشعبي )          ٠ٚزجبوْٛ ػٍٝ دٌُٚٙ 

 

  (اعّغ وسِه افذله اؽٛف أِٛسن اعزؼغت )"  اسدٚغبْ"ألٛي ٌٍغٍطبْ اٌؼضّبٟٔ فٟ رشو١ب 

  

  ٟ(...اٌٌٛذ اٌغٛ ٠غ١ت ألٍ٘ٗ اٌؼبس )" رشاِت"الٛي ٌٍىبٚثٜٛ اٌشئ١ظ االِش٠ى 

 

  ثطٍٛ دٖ ٚاعّؼٛ دٖ اٌغشاة ٠ب ٚلؼخ عٛدح ٠غٛصٖٚ أؽٍٝ  )" ِب ٠غّٝ ثبعشائ١ً"ألٛي ٌٍفزٝ اٌّذًٌ سئ١ظ ٚصساء 

..... ٚهجؼب ا١ٌّبِخ ٘ٝ فٍغط١ٓ ٚاٌغشاة وٍىُ ػبسف١ٓ (..ثطٍٛ دٖ ٚاعّؼٛ دٖ..           ١ّ٠بِخ 

 

ن  عنوا  من غير صفحة  
 اثٛػ١ْٛ عش٠ئخ/ اػذاد  يكتبها واحد فهمان
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             ...أ٘شاِبد اٌغ١ضح ال رضاي رجٛػ ثؤعشاس٘ب      :ِقُش اٌزٟ ال ٠ؼشفٙب اٌّقش٠ْٛ

 !ٌُ رؾ١ّذ ٌزىْٛ ِمبثش                                                     
 

 
 رجل مع حصانه يمر امام اهرامات الجيزة

َشٖ ثشٔبِظ  اٌزٍفض١ٔٛ٠خ األ١ِشو١خ " اٌزبس٠خ"اٌزٞ ٠زاع ػٍٝ لٕبح " Ancient Aliens/ غشثبء لذاِٝ"وؾف ِض١ش ٌٍغذي فغَّ

" اٌف١نبْ اٌؼظ١ُ"ِفبدٖ أْ أ٘شاِبد اٌغ١ضح فٟ ِقش ١ٌغذ ِمبثش وّب ٘ٛ ِؼشٚف ِٕز آالف اٌغ١ٕٓ, ٚأّب رُ ثٕبإ٘ب لجً 

ٚال رضاي األ٘شاِبد, اٌزٟ رؼذ ِٓ ػغبئت اٌذ١ٔب اٌغجغ, ِؾو ا٘زّبَ ٚدساعخ اٌىض١ش ِٓ اٌّئسخ١ٓ !وّؾطبد ٌز١ٌٛذ اٌطبلخ 

أٌف ؽخـ اؽزشوٛا فٟ ثٕبء اٌٙشَ األوجش وّمجشح ٠ٚ100ؼزمذ ػٍّبء اٌّقش٠بد أْ ِب ٠مشة ِٓ . ثخقٛؿ ث١ٕزٙب اٌّؼمذح

ٌىٓ, فٟ اٌّمبثً, ٠ئوذ أٔقبس ٔظش٠بد اٌّئاِشح أْ لذساد اٌجٕبء . لجً ا١ٌّسد2560 اٌٝ 2580ٌٍٍّه خٛفٛ فٟ اٌفزشح ث١ٓ 

ٚعبءد أؽذس . اٌخبفخ ثبألؽخبؿ اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠ؼ١ؾْٛ فٟ رٍه اٌفزشح رُج١َِّٓ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ثّمذٚسُ٘ ػًّ ٘زا االٔغبص اٌّزً٘

ٌزشعؼ  (اٌزٞ ٠ززجغ ِضاػُ ِٕظشٞ سٚاد فنبء لذاِٟ ػٓ أْ غشثبء صاسٚا األسك ػٍٝ ِذاس اٌزبس٠خ )ؽٍمبد رٌه اٌجشٔبِظ 

ٚأمبف ِٕزظ اٌجشٔبِظ, و١فٓ ث١شٔض, ِب ٘ٛ أوضش ِٓ رٌه, ثمٌٛٗ اْ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ .ثٕبء اٌٙشَ األوجش وّؾطخ ٌز١ٌٛذ اٌطبلخ

ٌٍٙشَ األوجش ال ٠زطبثك ِغ فىشح أؾبئٗ ١ٌىْٛ ِمجشح, ؽ١ش ال رٛعذ ثٗ أ٠خ وزبثبد ١٘شٚغ١ٍف١خ, ٌُٚ ٠ُؼضَش ثذاخٍٗ ػٍٝ أٞ 

عضب١ِٓ, ٚاٌغشف ثذاخٍٗ ال رٕبعت أٞ ؽٟء, فنسًا ػٓ أْ اٌّزؼبسف ػ١ٍٗ ٘ٛ أْ اٌفشاػٕخ اٌّقش١٠ٓ لذ ػضش ػ١ٍُٙ رؾذ 

اٌجش٠طب١ٔخ اٌٝ أٔٗ ٚثؼذ " اٌذا٠ٍٟ عزبس"ٚأؽبس ث١شٔض فٟ ِمبثٍخ ؽقش٠خ أعشا٘ب ِغ فؾ١فخ . األسك, ١ٌٚظ فٟ األ٘شاِبد

َؼ ٌٗ ثبٌذخٛي ثؾىً خبؿ اٌٝ اٌٙشَ األوجش, فبْ ِب ثذا ٚامؾبًا ٌٗ ٌٍٚفش٠ك اٌّؼبْٚ ٘ٛ أْ ِضاػُّٙ رجذٚ ألشة  ِّ أْ ُع

٠جذٚ اٌٙشَ األوجش ِٓ اٌذاخً ث١ٕخ ِزطٛسح ٌٍغب٠خ, فٕٙبن عذساْ ِٓ اٌغشا١ٔذ, ؽ١ش رُ رشو١ت األؽغبس ِؼبًا "ٚأمبف . ٌٍؾم١مخ

ٚ٘ٛ ِب دفغ ث١شٔض اٌٝ ".ثىً دلخ, ٟٚ٘ ١ٌغذ ِمطؼخ ٠ذ٠ٚبًا ١ٌٚغذ خؾٕخ, ثً أٙب رؾجٗ فٟ اٌٛالغ أوضش أػّبي اٌجٕبء دلخ

 آالف عٕخ, ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ أْ ربس٠خ 10, أٞ لجً ِب ٠مشة ِٓ "اٌف١نبْ اٌؼظ١ُ"افزشاك أْ اٌٙشَ األوجش لذ ثٕٟ لجً ؽذٚس 

 َوش٠ُ اثٛاٌؼضاة.د / عٍغخ ِٓ اػذاد                             (عسٌخ أثٛ أؽشف /ثمٍُ). ثٕبئٗ ألذَ ِّب وبْ ٠ؼزمذ فٟ اٌغبثك
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 ...االَ فٟ هش٠ك اٌشعبٌخ               :اٌجؾ١شاٌضمبفٝ فٝ فبٌْٛ

  

ثذػٛح وش٠ّخ ِٓ  إٌّٙذط اٌؾبػش عؼ١ذ أثٛ اٌؼضائُ  ػمذ فبٌْٛ اٌجؾ١ش اٌضمبفٝ وبٌؼبدح فٝ االص١ٕٓ اٌضبٔٝ ِٓ وً ؽٙش 

, ٌٚىً ؽٍمخ ِٓ ؽٍمبد ٘زا اٌقبٌْٛ ِٛمٛع ٠زٕبلؼ ف١ٗ ٚؽٌٛٗ اٌؾبمشْٚ ُٚ٘ صٍخ ِٓ اٌّضمف١ٓ ِزٕٛػٝ ثبٌزغّغ االٚي 

ٌٚمذ رٕبلؼ اٌغبدح " األَ فٝ هش٠ك اٌشعبٌخ " اٌضمبفخ ٚاٌزخققبد, ٚلذ وبْ ِٛمٛع اٌقبٌْٛ فٝ ٘زٖ اٌؾٍمخ ثؼٕٛاْ

اٌؾنٛس ٚأدٌٝ وً ثذٌٖٛ فٝ ٘زا اٌّٛمٛع ٠ّٚىٓ فٝ ا٠غبص رمذ٠ُ أُ٘ إٌمبه اٌزٝ أزٙٝ ا١ٌٙب اٌغبدح اٌؾنٛس خسي 

: ِٕبلؾبرُٙ اٌزٝ عبءد ِفؼّخ ثشٚػ اٌّؾجخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ

  أوذ اٌغ١ّغ ػٍٝ أْ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ ِّب ألشرٗ اٌفطش اٌغ٠ٛخ, ٚارفمذ ػ١ٍٗ اٌؾشائغ اٌغّب٠ٚخ, ٚ٘ٛ خٍك األٔج١بء, ٚدأة

اٌقبٌؾ١ٓ , وّب أٔٗ د١ًٌ ػٍٝ فذق اإل٠ّبْ, ٚوشَ إٌفظ, ٚؽغٓ اٌٛفبء ,ٚثش اٌٛاٌذ٠ٓ ِٓ ِؾبعٓ اٌؾش٠ؼخ اإلعس١ِخ؛ رٌه 

أٔٗ اػزشاف ثبٌغ١ًّ, ٚؽفع ٌٍفنً, ٚػٕٛاْ ػٍٝ وّبي اٌؾش٠ؼخ, ٚاؽبهزٙب ثىبفخ اٌؾمٛق ,ٚأْ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ وبْ عّخ ٌذٜ 

ُٕٙظ األٔج١بِء  َِ أج١بء هللا ٚسعٍٗ ِٚ٘ٛب أوذٖ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأؽبد٠ش اٌشعٛي اٌىش٠ُ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فمذ وبْ ثشُّ اٌٛاٌذ٠ٓ 

َِ ٚاٌقبٌؾ١ٓ, ٠مٛي هللا  ًُ اٌىشا , ٚػّ َٓ ا )– ػ١ٍٗ اٌغسَ - ػٓ ٔج١ٗ ػ١غٝ -رؼبٌٝ - ٚاٌّشع١ٍ ٍِْٕٟ َعجَّبسًا ُْ ٠َْغَؼ ٌَ َٚ اٌَِذرِٟ  َٛ ا ثِ ثَشًاّ َٚ
ا َػِق١ًاّب-: )ػ١ٍّٙب اٌغسَ - ػٓ ٔج١ٗ ٠ؾ١ٝ ثٓ صوش٠ب -رؼبٌٝ - ٠ٚمٛي  (َؽم١ًِاّب ُْ ٠َُىٓ َعجَّبسًا ٌَ َٚ  ِٗ اٌَِذ٠ْ َٛ ا ثِ ثَشًاّ ٚاٌذُّػبُء ٌّٙب دأُة (  َٚ

َٓ اٌّزم١ٓ, لبي هللا  َٓ )-: ػ١ٍٗ اٌغسَ - ػٓ ٔج١ٗ ٔٛػ -رؼبٌٝ - اٌّئ١ِٕ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ َٚ ًٕاب  ِِ ْئ ُِ  َٟ ًَ ث١َْزِ ٓ َدَخ َّ ٌِ َٚ  َّٞ اٌَِذ َٛ ٌِ َٚ َسةِّ اْغفِْش ٌِٟ 

َٕبدِ  ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َُ اٌِؾَغبةُ -: )ػ١ٍٗ اٌغسَ - , ٚلبي ػٓ خ١ٍٍٗ اثشا١ُ٘ (َٚ ََ ٠َمُٛ ْٛ َ٠ َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ َٚ  َّٞ اٌَِذ َٛ ٌِ َٚ َب اْغفِْش ٌِٟ  , ٚلبي ػٓ ٔج١ٗ (َسثَّٕ

َّٞ )-: ػ١ٍٗ اٌغسَ - ع١ٍّبْ  اٌَِذ َٚ َػٍَٝ  َٚ  َّٟ َذ َػٍَ ّْ َْٔؼ زََه اٌَزِٟ أَ َّ ْْ أَْؽُىَش ِْٔؼ ِصْػِٕٟ أَ ْٚ : ػٓ اٌزٞ ثٍغ أؽذٖ-رؼبٌٝ - , ٚلبي (َسةِّ أَ

( َّٞ اٌَِذ َٚ َػٍَٝ  َٚ  َّٟ َذ َػٍَ ّْ َْٔؼ زََه اٌَزِٟ أَ َّ ْْ أَْؽُىَش ِْٔؼ ِصْػِٕٟ أَ ْٚ َٓ َعَٕخًا لَبَي َسةِّ أَ ثٍَََغ أَْسثَِؼ١ َٚ , ٚثش اٌٛاٌذ٠ٓ ٚف١خ (َؽزَّٝ اَِرا ثٍَََغ أَُؽذَُّٖ 

ِٗ ُؽْغًٕاب)-: رؼبٌٝ- لبي هللا -رؼبٌٝ - هللا  اٌَِذ٠ْ َٛ َْ ثِ ١َْٕب اإِلَٔغب فَّ َٚ ًٕاب )-: رؼبٌٝ- , ٚلبي (َٚ ْ٘ َٚ  ُٗ ُِّ ٍَْزُٗ أُ َّ ِٗ َؽ اٌَِذ٠ْ َٛ َْ ثِ ١َْٕب اإِلَٔغب فَّ َٚ َٚ
ِق١شُ  َّ َّٟ اٌ اٌَِذ٠َْه اٌَِ َٛ ٌِ َٚ ِْ اْؽُىْش ٌِٟ  ِٓ أَ ١ْ َِ فَِقبٌُُٗ فِٟ َػب َٚ  ٍٓ ْ٘ َٚ ٍَْزُٗ -: )رؼبٌٝ- , ٚلبي (َػٍَٝ  َّ ِٗ اِْؽَغبًٔاب َؽ اٌَِذ٠ْ َٛ َْ ثِ ١َْٕب اإِلَٔغب فَّ َٚ َٚ

ا شًا ْٙ َْ َؽ فَِقبٌُُٗ صَسصُٛ َٚ  ٍُُٗ ّْ َؽ َٚ ً٘اب  َمَؼْزُٗ ُوْش َٚ َٚ ً٘اب  ُٗ ُوْش ُِّ  )أُ

 ِؼذ ٠ىشة أْ سعٛي هللا لبي ِٓ اْ هللا ٠ٛف١ىُ ثؤِٙبرىُ صسصًاب, اْ هللاَ ٠ٛف١ىُ ثآثبئىُ, اْ هللا ٠ٛف١ىُ ): ٚػٓ اٌّمذاَ ث

ب ػٍٝ اٌغٙبد  (ثبأللشة فبأللشة ًِا زمذِّ ُِ فؾ١ؼ األدة اٌّفشد, ٚفٟ ِؾىبح إٌُّجِٛح ٠ؤرٟ ثشُّ اٌٛاٌذ٠ٓ لش٠ًٕاب ٌٍقسح ػِّٛد اإلعسَ, ٚ

َِ اإلعسَ, ػٓ اثٓ ِغؼٛد  ًِ أؽتُّ اٌٝ هللا؟ لبي): لبي– سمٟ هللا ػٕٗ - رسِٚح ِعٕب ُّٞ اٌؼّ َّٟ أ اٌقسح ػٍٝ ٚلزٙب, : عؤٌُذ إٌج

ٍْذُ  ؟, لبي: لُ ّٞ , لبي: ثش اٌٛاٌذ٠ٓ, لٍذ: صُ أ ّٞ ِزفك ػ١ٍٗ, ٠ٚؾٙذ ٌزٌه أْ سعسًا عبء اٌٝ إٌجٟ  (اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا: صُ أ

اٌذاَن؟, لبي): ٠غزؤرٔٗ فٟ اٌغٙبد, فمبي َٚ  ٌّٟ , لبي: أََؽ ُْ  .ِزفك ػ١ٍٗ (فف١ّٙب فغب٘ذ: ََٔؼ

  ْٓ َُ٘ش٠َْشحَ  َٚػ ُْٕٗ لَبَي  أَثِٟ  ُ َػ َٟ هللاَّ َُ فَمَبَي ” : َسِم َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍَّٝ هللاَّ ًٌ اٌَِٝ َسُعِٛي هللاَّ ْٓ أََؽكُّ : َعبَء َسُع َِ  ِ ٠َب َسُعَٛي هللاَّ

َُّ أَثُٛنَ  ْٓ لَبَي صُ َِ  َُّ َه لَبَي صُ ُِّ َُّ أُ ْٓ لَبَي صُ َِ  َُّ َه لَبَي صُ ُِّ َُّ أُ ْٓ لَبَي صُ َِ  َُّ َه لَبَي صُ ُِّ ِٓ َفَؾبثَزِٟ لَبَي أُ  “ إٌَّبِط ثُِؾْغ

 ٓفَبْعزَْفز١َُْذ ” سمٟ هللا ػّٕٙب لبٌذ  أعّبء ثٕذ أثٟ ثىش ٚػ ُْ ُ٘ ََ٘ذ ِذ لَُش٠ٍْؼ اِْر َػب ْٙ ْؾِشَوخٌ فِٟ َػ ُِ  َٟ ِ٘ َٚ  ٟ ِِّ َّٟ أُ ْذ َػٍَ َِ لَِذ

ٍُْذ  َُ , فَمُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َفٍَّٝ هللاَّ ٟ ؟ لَبَي : َسُعَٛي هللاَّ ِِّ ًُ أُ َٟ َساِغجَخٌ , أَفَؤَِف ِ٘ َٚ  ٟ ِِّ َّٟ أُ ْذ َػٍَ َِ ِ , لَِذ َِّهِ ” : ٠َب َسُعَٛي هللاَّ ُْ ِفٍِٟ أُ  “ ََٔؼ

 ٚ  ْٓ ٌَْؼبؿِ  َػ ِٓ ا ِشٚ ْث ّْ ِٓ َػ ِ ْث َُ لَبيَ  َػْجِذ هللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِّٟ َفٍَّٝ هللاَّ ب, َػٓ إٌَّجِ َّ ُٙ ْٕ ُ َػ َٟ هللاَّ ِ فِٟ ِسَمب ” : َسِم ِسَمب هللاَّ

 ِٓ اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ ِ فِٟ َعَخِو ا َعَخوُ هللاَّ َٚ  , ِٓ اٌَِذ٠ْ َٛ ٌْ  , ا

 ْفٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُّ ً٘ أّد٠ُذ ؽمّٙب؟ لبي  ” ٚأ ّٟ ٗ ٠طٛف ثٙب, فغؤي إٌّج ِّ ال, ٚال : سعسًا وبْ ثبٌطّٛاف ؽبِسًا أ

 . أٞ ِٓ صفشاد اٌطٍّك ٚاٌٛمغ ٚٔؾٛ٘ب” ثضفشح ٚاؽذح 

  أوذ اٌؾنٛس أْ رخق١ـ ٠َٛ ٌسؽزفبي  ثؼ١ذ األَ أِش ال٠زٕبفٝ ِغ اٌؾشع ,ٚاْ وبْ ٠غت أْ ٠ىْٛ ثش : ٚأخ١شا

 ؽغٓ خ١ًٍ/اػذاد د                                                                                                      اٌٛاٌذ٠ٓ هٛاي اٌؼبَ , 

https://www.almrsal.com/post/331358
https://www.almrsal.com/post/331358
https://www.almrsal.com/post/331358
https://www.almrsal.com/post/445566
https://www.almrsal.com/post/445566
https://www.almrsal.com/post/330082
https://www.almrsal.com/post/330082
https://www.almrsal.com/post/330082
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 2019 ِبسط 8                  ٍِخـ ٔذٚح اٌغّؼخ فٟ :ٔذٚح اٌغؼخ 

 
ي ػ١ٍه اٌىزبة ثبٌؾك ِقغمب ٌّب ث١ٓ ٠ذ٠ٗ ٚأٔضي اٌزٛساح ٚاالٔغ١ً*هللا ال اٌٗ اال ٘ٛاٌؾٟ اٌم١َٛ*اٌُ)رفغ١ش لٌٛٗ رؼبٌٝ ,  (ٔضَّ

 : ٚلذ اعزخٍـ اٌؾبمشْٚ ِٓ إٌذٚح ػذح ٔمبه أّ٘ٙب

  ٌٝي)ث١ٓ لٌٛٗ رؼب  :٠ز٘ت عٍخ اٌّفغش٠ٓ اٌٝ أْ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٔضي ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ: (أٔضي)ٚ  (ٔضًا

اٌّشؽٍخ األٌٚٝ, ؽ١ش اعزٕغخزٗ اٌغفشح اٌىشاَ اٌجشسح ِٓ اٌٍٛػ اٌّؾفٛظ, ٚٔضي اٌٝ اٌغّبء اٌذ١ٔب دفؼخ ٚاؽذح, ٚ٘زا ِؼٕٝ 

 ., فبإلٔضاي ٕ٘ب ٠ىْٛ دفؼخ ٚاؽذح وّب ؽذس فٟ اٌزٛساح ٚاإلٔغ١ً(أب أٔضٌٕبٖ فٟ ١ٌٍخ ِجبسوخ)لٌٛٗ رؼبٌٝ 

رضج١ذ : ٌؾىُ ع١ٍخ, ِٕٙب- فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ؛ ٟٚ٘ ثذء ٔضٌٚٗ ِٕغّبَ ؽغت اٌؾٛادس ػٍٝ لٍت سعٛي هللا 

ٔضي ػ١ٍه )اٌخ, ٚ٘زا ِؼٕٝ لٌٛٗ رؼبٌٝ ...... لٍجٗ فٟ اٌّٛالف, ٚث١بْ ؽىُ اٌؾشع فٟ لنب٠ب ِغزؾذصخ ٚاٌزذسط فٟ األؽىبَ 

: ٚلذ ٚسد اٌّؼ١ٕبْ فٟ ٔـ لشآٟٔ ؽى١ُ, ار ٠مٛي عجؾبٔٗ- ثبٌزؾذ٠ذ ٠مزنٟ اٌزذسط ٚٔضٌٚٗ ِٕغّبًا ( ٔضي), فبْ (اٌىزبة ثبٌؾك

:                             ٚرشُٔ اإلِبَ ثبٌمشآْ ِغّسًا ٚثآ٠برٗ اٌّفقٍخ فٟ اعزغبصخ اٌزٛعٗ اٌمٍجٟ؛ ؽ١ش ٠مٛي. (ٚثبٌؾك أٔضٌٕبٖ ٚثبٌؾك ٔضي)

 ثٙب ظٙشد أٔٛاس وً ٘ذا٠خ........ ٚثب٢ٞ آ٠بد اٌىزبة اٌزٟ عّذ

ٚفشلبْ ؽك اٌؼ١ٓ ثؾش اٌؾٕبٔخ ....... ثمشآْ راد لذعذ ٚرؼظّذ 

 ْ ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠فشق ث١ٓ اٌؾك ٚاٌجبهً, ِٚٓ صُ فٙٛ " اٌفشلبْ"ِٓ ث١ٓ ِغ١ّبد اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌؼذ٠ذح اعُ : اٌفشلب

ٚوبْ أوضش األؽجبس -. ػ١ٍّٙب اٌغسَ–وزبة ٘ذا٠خ وّب وبٔذ اٌزٛساح ٚاإلٔغ١ً وزت ٘ذا٠خ فٟ صِٓ ٔجٛح اٌى١ٍُ ِٛعٝ صُ ػ١غٝ 

ٚاٌش٘جبْ ِّٓ ػبفشٚا خ١ش األٔبَ ٠ؼٍّْٛ أْ ٔج١بَ ع١جؼش, ٚفٟ وزجُٙ ٔؼٛرٗ, فآِٓ ثٗ ِٓ آِٓ ػٓ ث١ٕخ ٠ٚم١ٓ, ٚفذ ِٓ 

 .فذ؛ ال ٌغًٙ, ثً ٌؾشفُٙ ػٍٝ ػشك فبْ ٚع١بدح ٚاّ٘خ

 لذ اعزؼشك اٌمشآْ اٌىش٠ُ - ػ١ٍٗ اٌغسَ–سغُ أْ عجش٠ً ..... ً٘ سإٚط آ٠بد اٌمشآْ اٌىش٠ُ رٛل١ف١خ أَ اعزٙبد٠خ ؟؟

ٚفك  رشر١ت آ٠برٗ ٚعٛسٖ ػٍٝ إٌؾٛ اٌٛاسد فٟ اٌّقؾف اٌؾش٠ف, اال أْ عٍخ ا٢ساء - فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ–ِغ اٌشعٛي 

رز٘ت اٌٝ أْ رؾذ٠ذ سإٚط ا٠٢بد ٚثذا٠خ األؽضاة ٚأٔقبفٙب ٚأسثبػٙب ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌزمغ١ّبد اٌٛاسدح ثبٌّقؾف ٟ٘ أِٛس 

 .اعزٙبد٠خ, أِب ِغ١ّبد اٌغٛس ٚرشر١جٙب فٙٛ أِش رٛل١فٟ

  ٌٝفىؤُٔٙ ٍِىٛا (ٌُٙ ػزاة ؽذ٠ذ)اٌٍّى١خ؛ فمٌٛٗ عجؾبٔٗ فٟ ؽؤْ اٌىفبس " ٌُٙ"٠ف١ذ اٌن١ّش : (ٌُٙ)ِؼٕٝ لٌٛٗ رؼب ,

 .ٔغؤي هللا اٌغسِخ- اٌؼزاة ٚفبس ِسصِبًا ٌُٙ, ال ٠فبسلٛٔٗ ٚال ٠فبسلُٙ

 :ٚلذ خٍقذ إٌذٚح اٌٝ رٛف١ز١ٓ, ّ٘ب

 اٌّطبٌجخ ثزغ١ّغ إٌذٚاد اٌغبثمخ, وً ػبَ فٟ ِغٍذ ثؼذ رمذ٠ّٙب ٚهشػ اٌزٛف١بد اٌٛاسدح ف١ٙب. 

  اٌؼًّ ػٍٝ عزة دِبء ٚأفىبس عذ٠ذح فٟ إٌذٚح, ع١ّب األخقبئ١ْٛ إٌفغ١ْٛ ٚاالعزّبػ١ْٛ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغّؼ١خ

.                          ٚهللا رؼبٌٝ ٠مٛي اٌؾك ٚ٘ٛ ٠ٙذٞ اٌغج١ً . ٌؾنٛس إٌذٚح ؽزٝ ٔشثو اٌفىش ثبٌٛالغ, ٚإٌظش٠خ ثبٌزطج١ك

ناصر الزيات/ اعداد مستشار 
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                                                          اٌجٍذ اثٓ اػذاد                    ساؽٍْٛ أفؾبثٙب ٚ ثبل١خ ألٛايٌ    إٌّٛػبد ففؾخ

 
ِمٌٛخ  لبٌٙب  عؼذ صغٍٛي ػٓ ؽبي ِقش ٚاالؽزسي ٚلذ اصجذ اٌزبس٠خ وزة ِمٌٛزٗ  فٕبٌذ ِقش ؽش٠زٙب ٚسؽً   (ِف١ؼ فب٠ذح)

 االؽزسي ػٍٝ ٠ذ اٌؾؼت اٌّقشٞ ٚثغجت وفبؽٗ ٚدِبء ؽٙذائٗ

 
لبٌٙب  ؽغٓ اٌجٕب اػزشامب ػٍٝ فقبئً االخٛاْ إٌّبد٠خ ثبٌؼٕف ٚعفه اٌذِبء ٚصجذ فذلٙب  (١ٌغٛا اخٛأب ١ٌٚغٛا ِغ١ٍّٓ)

 االخٛاْ اٌز٠ٓ ػبسمُٙ ؽغٓ اٌجٕب ٚسعبي اٌٍّه  ٚفقبئً ٚرمٛي اٌشٚا٠بد اْ ِٓ لزً ؽغٓ اٌجٕب  ُ٘  االٔغ١ٍض

 

  ٌٚىٓ ١ٌظ فٟ ػٙذ ػجذإٌبفش اٌزٜ ِبد 73لبٌٙب ػجذإٌبفش ٚصجزذ اٌّمٌٛخ فمذ اعزشدد ِقش اسمٙب ثبٌمٛح فٟ ؽشة

1973ِٚقش ِبصٌذ ِؾزٍخ ٌٚىٕٙب اعزشدد اسمٙب فٟ ػٙذ  اٌغبداد ثؼذ ِؼشوخ اٌؼجٛس   

 
لبٌٙب اٌغبداد ٚأصجذ اٌزبس٠خ فذق  اٌّمٌٛخ ٌٚىٓ ثؼذِب اغزبٌزٗ اٌغّبػبد االعس١ِخ فٟ اثؾغ فٛس ٔىشاْ اٌغ١ًّ فبٌغبداد 

 اخشط االخٛاْ ِٓ عغْٛ ػجذإٌبفش ٌٚىُٕٙ ٚارجبػُٙ ِٓ االعس١١ِٓ لزٍٛا اٌغبداد
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          Sinai  Liberation Day (25
th
 of April) 

 

Sinai liberation day is a public holiday in Egypt which celebrates the liberation of the 
land of Sinaifrom occupation back to Egyptian sovereignty[1]. It is the anniversary of the 
liberation of the peninsula of Sinai corresponding to April 25 of each year, celebrating 
the day in 1982 when Egypt recovered the land of Sinai and the withdrawal of the last 
Israeli soldier from the city of Taba in 1988. This came in accordance to 
the international peace treaty of 1979 and the settlement of the long diplomatic 
disputes[2]. On this day, Egyptians give tribute to the Egyptian officers and soldiers from 
the Egyptian armed forces and their sacrifices which led to the recovery of Sinai from 
occupation. This day is also dedicated for celebrating the beauty of Sinai which hosts 
many touristic cities like Sharm El Sheikhand Dahab along the Egyptian Red Sea 
Riviera, being popular destinations for Egyptians and foreign tourists alike. 
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