
ةعاس 16 ذنم

 ؟ةيليلمو روظانلا نيب ىرج اذام :برغملا

 ءارحصلا بونج لود نم ةقرافأ نم صخش 2000 ىلإ 1500 ةبارق لواح

 برغملا نم لاقتنالا يف نيبغارلا ،(رداصم تراشأ امك ،نوينادوس مهضعب)

 ةرطيسلل ةعضاخلا ،ةيليلم ىلإ روظانلا ةنيدم نم روبعلا ،ابوروأ ىلإ

 يدودحلا جايسلا ماحتقا نم مهنم ةريبك ةعومجم تنكمتو ،ةينابسإلا

 ةبارق لخدو ينيصلا يحلا يف دودحلا ةبقارم زكرمل لوصولا باب ميطحتو

.ةيليلم ىلإ مهنم 130

 جايسلا يمحتقم نم اليتق 24 اهتيحض حار ةرزجمب ثادحألا تهتنا

 (ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا بسح اليتق 29) لصافلا يديدحلا

 ،ةيبرغملا ةينمألا تاوقلا نم 140 ةبارق بيصأ امك ،نيباصملا تائم طوقسو

 ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا) اهرصانع نم يأ لتقم تاطلسلا تفنو

 دقو ،اهدارفأ نيب ةريطخ تاباصإ 5 عوقو تدكأ اهنكل ،(نييكرد لتقم تدكأ

 ،ماحتقالا دص يف اضيأ اومهاس اهرصانع نأ ةينابسإلا تاطلسلا تحضوأ

.حورجب اوبيصأ اينابسإ ايطرش 49 نأو

 ةيادب يف اولتق نيمحتقملا نم ةسمخ نإ ةيبرغملا ةيمسرلا تانايبلا لوقت

 ةيبلاغلا نأ ينعي اذهو ،اقحس وأ جايسلا نع مهطوقس ةجيتن ةيلمعلا
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 ةينمألا تاوقلا نيب ترج يتلا تاهباجملا يف اوطقس ىلتقلا نم ىربكلا

 ءاضيب ةحلسأ ،ةددعتم رداصم بسح ،مهضعب لمح نيذلا ،نيمجاهملاو

 ةليصح ىلإ نمألا رصانع در ىدأو ،ةراجحلاب ةينمألا تاوقلا اوقشرو ا�يصعو

.عافترالل ةحشرملاو ةلجسملا ىلتقلا

 ثيح ،ثادحألا فيصوت يف ةينابسإلاو ةيبرغملا ة�يمسرلا فقاوملا تهباشت

 لاعفأ ىلإ لصح ام ،طابرلا ةموكح مساب قطانلا ،ساتياب ىفطصم بسن

 ىلإ اعد دقف تلصح يتلا ةعيظفلا ةلتقملا مغرو ،بيرهتلا تاكبش تاروانمو

 وه لصح امم فدهلا نأ اربتعم ،«فلملا اذه عم يخارتلاو لهاستلا مدع»

 اجهن هيف جهني يذلا ةرجهلا فلم عم برغملا يطاعت ىلع شيوشتلا»

.«ايناسنإ

 اهل�محو «رشبلا بيرهت ايفام» ،ريشناس ورديب ،ةينابسإلا ةموكحلا سيئر مهتا

 «سكوف» بزح دجو دقف ةملؤملا ةرزجملا هذه مغرو ،ىرج ام ةيلوؤسم

 لصح ام رابتعاو برغملا ىلع موجهلل ةصرف ،ف�رطتملا ينيميلا ،ينابسإلا

 دقتنا هاجتالا يرصنعلا بزحلا نأ امك ،ةيبرغملا تاطلسلا لهاست ةجيتن

 يئاهنلا قالغإلاب ابلاطم ،بذكلاب هفصوو برغملا تاءارجإب زيشناس ةداشإ

 ةدايسلاب برغملا فرتعي ىتح» امهتركسعو ةتبسو ةيليلم يتنيدم دودحل

.«امهيلع ةينابسإلا

 يف اصخش 15 لتق نيح 2014 ماع ذنم رطخألا ثادحألا هذه ربتعت

 ءارحصلا نأشب اهفقوم اينابسإ رييغت نم رهشأ دعبو ،دودحلا ىلع تامجه

 زيزعتل قافتا ماربإل قيرطلا دهم امم برغملا فقوم نم رثكأ برتقتل ةيبرغلا

 رورملا ةكرح ةداعتساب نيدلبلا قافتا حمس امك ،دودحلا ةبقارم يف نواعتلا

.ةتبسو ةيليلم يف نييدودحلا نيربعملا يف

 نيرجاهملا تارشع روصت تاطقل ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا ترشن

 نيدوزم ةيبرغملا نمألا نم دارفأ فقي اميف ضرألا ىلع نيددممو نيسدكم

 ريثكلاو فزني ضرألا ىلع نيدوجوملا ضعب ناكو ،بغشلا ةحفاكم تادعمب

 برضل ةواره مدختسي نمأ رصنع ةطقل ترهظأ امك ،كرحتي ال مهنم

 نود اوكرت» ىحرجلا نم ديدعلا ىلإ ةيعمجلا تراشأو ،ضرألا ىلع صخش
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* ينورتكلإلا ديربلا* مسالا

.«ىلتقلا ددع ةدايزل ىدأ امم تاعاسل ةدعاسم

 نم ريبكلا ددعلا نإف ،دهاشملا ةحص ءابنألا تالاكو نم يأ دكؤت مل نيح يف

 عفد ةينابسإلاو ةيبرغملا ةيمسرلا تاهجلا لبق نم نلعملا ىحرجلاو ىلتقلا

 تاطلسلا ثحو قيقحت ءارجإ ىلإ ةوعدلل ةيبنجأو ةيلحم ةيقوقح تاهج

 ةريخألا عئاقولا لمحت .ةيمسر تاقيقحت ءارجإ دعب الإ ىلتقلا نفد مدع ىلع

 و 1910-1909و ،1860-1859 بورح ذنم ،ةمكارتم ةيخيرات رصانع ةيليلم يف

 نيحوتفم نيحرج ةتبسو ةيليلم يبيج تكرت يتلاو نيدلبلا نيب ،1920

 نمث وه نيرجاهملا دض فنعلا نوكي الأ بولطملا نكل ،يبرغملا بعشلل

.ديردـــمو طابرلا نيب ريخألا براقتلا

سدقلا يأر

ةيحاتفم تاملك

 �اقيلعت كرتا

* ـب اهيلإ راشم ةيمازلإلا لوقحلا .ينورتكلإلا كديرب ناونع رشن متي نل

* قيلعتلا





قيلعتلا لاسرإ
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م 10:17 ةعاسلا 2022 ,26 وينوي :جيورنلا دواد يوركلا

 تراشأو ،ضرألا ىلع صخش برضل ةواره مدختسي نمأ رصنع ةطقل ترهظأ امك ”

 ددع ةدايزل ىدأ امم تاعاسل ةدعاسم نود اوكرت» ىحرجلا نم ديدعلا ىلإ ةيعمجلا

ـهإ ” .«ىلتقلا

! ناسنإلا قوقحب متهت , ةيبرغم ةيعمج هذه

!! برغملاب دئاسلا وه ىنمألا لحلا

هللاب الا ةوق ال و لوح ال و

در

ص 9:04 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :يزيزع

 ماظنلا تاسايس دقتنت ةيقيقح ةيقوقح تايعمج انيدل نحن لقألا ىلع يخا اي

 تارايت نم اهولضانم ،ناسنالا قوقحب ةلصلا تاذ تافلملا يف هجاجوعا موقتو

 مهنطو لخاد نم نولضاني نويفيقح نولعاف مه ،نييمالساو راسيو نيمي ةفلتخم

ةيبنجأ تاموكح معد تحت رجهم دالبب شيع و تنرتنا اولضانم سيلو

ص 9:46 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :دايز نب قراط

��و�ت ��م�ث �� �ه��للٱ �ىل�إ �هي�ف �نو�ع�ج�ر�ت ا�م�و�ي �او�ق��تٱ�و
��

�ل�ك �
�

.�نو�م�ل�ظ�ي �ال �م�ه�و �ت�ب�س�ك ا��م ���س�ف�ن 

SAAD: م 11:04 ةعاسلا 2022 ,26 وينوي

 ءانيس اونوكت ال.…ةينوكلا نيناوقلا لك اهمرجت فنعلا ريغ وا فنعلاب لودلا دودح قارتخا

 ةحلسألا نولمحي مهنا !!ةيليلم وا ةتبس لوخدل دورولا نولمحي نيرجاهملا ءالؤه نا نينمآ

 ةيبنجألا و ةيبرغملا ناسنإلا قوقح تايعمج نأ نوفرعي.…كردلا لاجر نيفنعم ةيديدحلا

……فنعلا ةسرامم و بسنلا يف نودامتي اذل..مهنع عفادت

…لابقتسالا دلب يف ةيناسنإلا ةماركلا نوصي يعرش لكشب نكل ةيعيبط ةرهاظ ةرجهلا

در

م 11:07 ةعاسلا 2022 ,26 وينوي :ويراسيلوبلا هللا دبع

 ءايربالا ءئالؤه لتق لمحتت ةيبرغملا ةكلمملا نا وه باوجلا

در
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 يوبنلا متاخلا ثراو لوضانألا دهده :لوألا ةمكحلا جات وبأ

Anatolia the inheritor of Hikma I: The Hoopoe of -Abu Taj Al سيراب/ فيرشلا
s seal / Paris’the noble Prophet: 

ص 2:51 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :ندرألا// حماس

رفوت مل يتلا مهتاموكح باقر يف ىحرجلاو ىلتقلا مد نكل ..ليصافتلا عباتأ مل ةحارصب*

.ميركلا شيعلا لبس مهل

.لتاقو ملاظو دساف لك يف ليكولا معنو هللا انبسح

در

ص 9:47 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :نيفشات نب فسوي

�� امامت

ص 6:28 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :يلقصلا رينم

 نأل ليوط ريغ دمأل ولو نيرجاهم ءاويإل ةمزاللا طورشلا ريفوت ةيمانلا ندلبلا ىلع بعصي

 نم ريثك يف معت يتلا ةشاشهلا نمو اهبابش بيصت يتلا ةلاطبلا نم الصأ يناعت نادلبلا هذه

 ةايحل ىندألا دحلا ىرخأ نادلب نم اهيلإ نيرجاهمل رفوت نأ اهل فيكف ،ةشمهملا اهقطانم

 اهيف نادلب نم نيراف نيئجال ءاويإ نأ كش ال ،اهينطاومل ىتح اهريفوت ىلع ىوقت مل ةميرك

 مادعنا مغر ةنماء نادلب نم نيرجاهم لابقتسا نكل يناسنإو يقالخأ بجاو وه بورح

 كلمي ال برغملا .ةلودلا نوؤش ىلع نومئاقلا هرزو لمحتي أطخ وه مهتدعاسمل تايناكمإلا

 عم قيسنتلاب مهنادلبل ىنسحلاب مهتداعإ باوصلا ناك كلذل نيرجاهم لابقتسال ةقاطلا

.ةميلألا ثداوحلا هذه لثم عوقو نم عيمجلل ملسأ كلذف ،ةيلصألا مهنادلب تاموكح

در

ص 7:24 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :رباع

.ديردـــمو طابرلا نيب ريخألا براقتلا نمث وه نيرجاهملا دض فنعلا نوكي الأ بولطملا نكل

نمألا لاجر دض فنعلاو

در

ص 9:50 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :ليبس

؟؟؟؟ نيرجاهملا فنع نع اذامو

 اهبوعش عفدت يتلا ةملاظلا و ةدسافلا ةيدادبتسالا ةيركسعلا ةمظنآلا فنع نع اذام

 وا ةيجيتارتسإ ىؤر وا قافا نودب بجنت و جوزتت يتلا ةلئاعلا ةيلوؤسم نيأ ؟توملا ىلا
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ص 7:44 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :يديعسلا ديعس

 يف دوسلا ةبسن نوربتعي و ، ةقرافألا نيرجاهملا ةصاخ ،نيرجاهم نوديري ال نويبوروألا

 نا نظاف .ايسور و نيصلا ىلا ةرجهلا ةقرافألا برجي ال اذامل .ةلوبقم ريغ و ةريبك مهندم

 و ايسور عم نونماضتم برعلا و ةقرافألا نأل .ليمجلل ادر،اراح الابقتسا مهلبقتييس نيتوب

.اهبورح نوديؤي

در

ص 8:57 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :(برغملا ) يزعاو نيسحلا

 تاونسل اوشاعو ،ايسور يف ةيعماجلا مهتاسارد ةقرافألا ةبلطلا نم نييالملا عبات

 ،سورلا باسح ىلع يأ ناجملاب مهميلعتو مهبيبطتو مهلكأ ناكو اهيف ةليوط

 ايلع بصانم اولغشو مهنادلب ىلإ اوداعو ايلعلا اهدهاعمو اهتاعماج نم اوجرختو

 ةيقيرفإ نادلب يف ةريثك عيراشم ميقت نيصلا نأ امك ،اهتيمنت يف اومهاسو ،اهيف

 امهنم يأل قبسي مل ايسور الو نيصلا ال نأ وه يساسألاو ،اهيف ةلئاط الاومأ ةرمثتسم

 مويلا ىلإ بهنت لازت الو تبهن يتلا اسنرف اماملا فالخب ،ةيقيرفإ ةلود يأ رامعتسا

…يبرعلا برغملا لود اهنمض نمو ،ةديدع ةيقيرفإ ندلب تاريخ

ص 9:42 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :ءاسيم

هههههه نيفرتحم نيلتاقم مهنم لعجت نأ ايسور عسوبو

ص 11:55 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :برتغملا دمحم

 نم ديفتستو مهنيبج قرعب مهقازرأ نوبسكيو نولغتشي ابوروأ يف نوميقملا ةقرافألا

 يف تناك نيح مهتدروتسا يتلا يهف ةيبوروألا تاداصتقالا ةيلضعلا مهتادوهجم

 امأ ،نوفرطتملا نويرصنعلا نوينيميلا مه ايلاح مهنوضفري نيذلاو ،مهيلإ ةجاح

 ساسأ ىلع سانلا نيب زيمت ال اهنإف ةيثادحلاو ةينالقعلاو ةلقاعلا ةيبوروألا ةيبلغألا

.مهقرع وأ مهترشب نول وأ مهسنج

ص 10:13 ةعاسلا 2022 ,27 وينوي :رئازجلا /حلاص

 ةحبذم“ هنأب برغملاب ثدح ام فصيو قئاقد ذنم قيفتسي يقيرفإلا داحتالا وهاه اريخأ

 ةلماعملا نم هتمدص نع ،يقف ىسوم ،يقيرفإلا داحتالا ةيضوفم سيئر برعأ ذإ ، ”ةع�ورم

23 لتقم نع ترفسأ يتلاو ةينابسإلا ةيبرغملا دودحلا ىلع ةقرافألا نيرجاهملل ةفينعلا

 اكاهتنا تفشك .. ةحبذملا“ نأ : لاقو ، ةقرافألا نيرجاهملا نم ريبك ددع ةباصإو ا�صخش

 قيقحت”ـب ابلاطم ،يسايسلا زازتبالل ةرجهلا عبعب لغتست ةلود نم ،”ناسنإلا قوقحل ايقيقح

 ةلماعملا ءازإ يقلقو ةقيمعلا يتمدص نع ربعأ“ : فاضأو ، ”ةثداحلا لوح فافش يلود

 ىلإ برغملا نم ةيلودلا دودحلا روبع نولواحي نيذلا ةقرافألا نيرجاهملل ةنيهملاو ةفينعلا
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كرتشا* ينورتكلالا ديربلا لخدأ

ةيديربلا انتمئاق يف كرتشإ

PDF فيشرأ

ةعوبطملا ةخسنلا

ةسايس

ةفاحص

تالاقم

تاقيقحت

ةفاقث

تاعونم

لياتس فيال

داصتقإلا

ةضاير

طئاسو

يعوبسألا

 لقي ال ام لتقم ىلإ تدأ فنع لامعأ نم كلذ بقعأ ام عم ءاج ةمدصلا قمع”و ، ”اينابسإ

.“ نيريثكلا ةباصإو ا�صخش 23 نع

About/ انلوح us

ةرغاش فئاظو

Advertise/ انعم نلعأ with us

ةعوبطملا ةخسنلا فيشرأ
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يبرعلا سدقلا ةفيحص 2022© ةظوفحم قوقحلا عيمج
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