
(ةسايس/http://www.alhayat.com)ةسايس

(جيلخلا/http://www.alhayat.com)جيلخلابرعلا(ملاعلا/http://www.alhayat.com)ملاعلا

مالسلاو رارقتسالل فادهتساو رفاس ناودع :نوع

 يليئارسإلا ءادتعإلل ةعساو ةينانبل ةنادإ
توريب ةيحاض ىلع نيتريسم نيترئاطب

ةايحلل اهلسرإ واه روصم ةسدعب اهراجفنا دعب ةريسملا ةيليئارسإلا ةرئاطلا
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 يح يف اتطقس نيتريسم عالطتسا يترئاط ةطساوب ،(دحألا) مويلا رجف توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا هل تضرعت يذلا يليئارسالا ءادتعالا لبوق

.يلخادلا نماظتلا ةرورض ىلع ةددشم ،قرخلا اذهل ةنيدملاو ةركنتسملا ةينانبللا ةيسايسلا لعفلا دودر نم ةعساو ةحورمب ،ضوعم

 لوصف نم ديدج لصفو هيضارا ةمالسو نانبل ةدايس ىلع رفاس ناودع يليئارسالا ءادتعالا" نا نوع لاشيم ةيروهمجلا سيئر ربتعاو

 نانبل يف مالسلاو رارقتسالل اهفادهتساو ةيناودعلا ليئارسا تاين ىلع يفاضا ليلدو ،1701 مقرلا نمالا سلجم رارقل ةرمتسملا تاكاهتنالا

."ةقطنملاو

."ةينعملا تاهجلا عم رواشتلا دعب ةبسانملا تاءارجالا ذختي فوس ةدشب ءادتعالا اذه نيدي يذلا نانبل" نا ىلا راشاو

 يتلا ةيلوالا تاقيقحتلا ىلع علطا امك ،ةيبونجلا ةيحاضلا ىلع يليئارسالا ءادتعالا ليصافت ركابلا حابصلا ذنم عبات ةيروهمجلا سيئر ناكو

.نأشلا اذه يف ةيركسعلا ةماعلا ةباينلا اهترجا

مالسو يتاقيمو ناميلس

 ربع ناميلس لاشيم قباسلا سيئرلا درغو .ناودعلل ةركنتسملاو ةبجاشلا تاديرغتلاو ةيسايسلا فقاوملاو لعفلا دودر تلاوت ،مويلا حابص ذنمو

لاقملا كراش

 ةسايس يف ةءارق رثكألا

 يف" درلاب ليئارسإ دعوتي هللارصن
 نم ن�يلوؤسم لتقم ىلع "نانبل

…هبزح

(http://www.alhayat.com/article/4640673/ةسايس
-ىلع-نانبل-يف-درلاب-ليئارسإ-دعوتي
-تاراغب-هبزح-نم-نيلوؤسم-لتقم
(ةيروس-ىلع

 يف نيتيليئارسإ نيترئاط طوقس
…... نانبل "لعشي" ةيبونجلا ةيحاضلا

(http://www.alhayat.com/article/4640628/ةسايس
-ةيحاضلا-يف-نيتيليئارسإ-نيترئاط
-ةيجراخلاو-نانبل-لعشي-ةيبونجلا
-نمألا-سلجم-ىلإ-ةيروف-ىوكش-وحن

(قرخلا-ةنادإل

 ىلع ضحيو يريرحلاب لصتي ويبموب
 نيينعملا عم لمعلاو ديعصت يأ بنجت
…عنمل

(http://www.alhayat.com/article/4640653/ةسايس
-بنجت-ىلع-ضحيو-يريرحلاب-لصتي
-عنمل-نيينعملا-عم-لمعلاو-ديعصت-يأ
(روهدتلا-لاكشأ-نم-لكش-يأ

 ءادتعإلل ةعساو ةينانبل ةنادإ
 ىلع نيتريسم نيترئاطب يليئارسإلا

…ةيحاض

(http://www.alhayat.com/article/4640650/ةسايس
-يليئارسإلا-ءادتعإلل-ةعساو-ةينانبل
-ةيحاض-ىلع-نيتريسم-نيترئاطب
(توريب

عوبسالا اذهمويلا

رهشلا اذه

(امروب-نم-هلهأ-حوزنل-ةيناثلا-ىركذلا-يف-نيتنسلاربخ رخآ -نازاج-نييثوحلا-فادهتسا-نيدت-تارامإلا/جيلخلا/ةسايس/http://www.alhayat.com/article/4640680)ةيتسيلاب خيراوصب نازاج "نييثوحلا" فادهتسا نيدت تارامإلا



"ةيعافدلا ةيجيتارتسالا" عضيس ثادحألا روطت ؟ةينانبللا ةدايسلل ليئارسا قرخ ىلع عافدلل ةينانبل ةيجيتارتسا كانه له":الئاس رتيوت

."ملسلاو برحلا رارق" ةلصوب بيوصتل "ة�حلملا ةرورضلا" عضوم

 وعدن ،ةينانبللا ةدايسلل ةرركتملا ةيليئارسالا قورخلاو لصحت يتلا ةيناديملا تاروطتلا لك ءازا":"رتيوت" ربع يتاقيم بيجن سيئرلا لاقو

 سردل اروف داقعنالا ىلا يلودلا نمالا سلجم ةوعدو ةلصلا تاذ ةيلودلا تارارقلاو 1701 رارقلاب كسمتلاب درلا ىلا ةينانبللا ةيسامولبيدلا

."فقوملا

 ليلدو نانبل ةدايس ىلع رفاس ءادتعا توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا يف ىرج ام":حيرصت يف لاقو ،يليئارسالا ناودعلاب مالس مامت سيئرلا ددنو

 عمتجملا ركذتو ليئارسا تاططخم طبحت ةعماج ةينانبل ةينطو ةفقو بولطملا .ةيلودلا ةيعرشلا تارارقب ليئارسإ فافختسا ىلع ديدج

."يميلقالا قيرحلا نع نانبلب ىأنتو هتايلوؤسمب يلودلا

ةيجنرفو عجعجو طالبنج

 يذلا يليئارسالا ءادتعالا ةهجاومل ةقيرط لضفا نإ":�الئاق طالبنج ديلو قباسلا بئانلاو ريزولا "يكارتشإلا يمدقتلا" بزحلا سيئر درغ هرودب

 عيمج ةهجاومل ةيلاملاو ةيرادالا ةيرورضلا تاءارجالاو تاحالصالا ىلع زيكرتلاو رابتعا لك قوف ةينطولا ةدحولاب وه ريبك ريجفتب رذني

."ةنكمملا راطخالا

 ةرركتملا ةيليئارسالا تاقارتخالا" اركنتسم ،"ةيبونجلا ةيحاضلا لها عم لماكلا هفطاعت" عجعج ريمس "ةينانبللا تاوقلا" بزح سيئر ىدبأو

."نانبل يف فادها دض ةخخفم ةر�يسم تارئاطل مهءوجل امك انئامسل

 ،ةلودلا جراخ ينمالاو يركسعلا يجيتارتسالا رارقلا دوجو عوضوم ةشقانمو ،ىرج ام دنع الوطم فقوتلل" ةينانبللا ةموكحلا عجعج اعدو

."أوسالل �ابنجتو انبعش نع ىذألل �اعفر ةلودلل هتداعال ةمزاللا ريبادتلا ذاختاو

 ينطو فقوم بولطملاو هتمواقمو هتدايسو نانبل ىلع رفاس ءادتعا" هنأب يليئارسالا ءادتعالا ةيجنرف ناميلس "ةدرملا" رايت سيئر فصوو

."حضافلا ءادتعالا اذه هاجت يلودلا نمألا سلجمل ةيمسر ىوكشو د�حوم

ةيلخادلاو عافدلا اريزو

 نمأب سم هنوك ٢٠٠٦ ماعلا ذنم رطخألا وه ١٧٠١ رارقلل قرخلا اذه" نأ ربتعاو .رفاسلا يليئارسالا ءادتعالاب بعص وب سايلا عافدلا ريزو ددنو

 ةدايسل اكاهتنا لكشت ال يتلا ةرطخلا ةقباسلا هذه نع توكسلا مدع" ىلإ يلودلا عمتجملا ايعاد ،"ةيوجلا ةحالملا ىلع ارطخ لكشو نييندملا

."اضيأ يلودلا نمألا سلجم نع ةرداصلا تارارقلل لب بسحف نانبل

 ةيبونجلا ةيحاضلا قوف نيتيليئارسالا نيترئاطلا طوقس ةدشب نيدن":ةلئاق ،"رتيوت" ربع ،نسحلا اير تايدلبلاو ةيلخادلا ةريزو تد�رغ ،اهرودب

 ةيعرشلا اهتاسسؤمو ةلودلا لوح فافتلالا ىلا انعفدي ام ،١٧٠١ رارقلل حضاف قرخ نم هلثمي امب ةينانبللا ةدايسلا ىلع فوشكملا ءادتعالاو

."نيينانبللاو نانبل ةحلصمل ةدحوم ةيسايس تارارق ربع رارقتسالاو نمالا ظفحل ةينمالا اهتزهجأو

نسح ميعنو نالبقو نايرد

 نم يليئارسإلا ودعلا هب موقي ام نا" دكاو يليئارسإلا ناودعلا نايرد فيطللا دبع خيشلا ةينانبللا ةيروهمجلا يتفم بجش ،راطالا اذه يفو

 هنشي ناودع يأ نع يليئارسإلا ودعلا عدري نا يغبني يذلا يلودلا عمتجملاو ةدحتملا ممألاو نمألا سلجم ةدهع يف وه ةينانبللا ةدايسلل قرخ

."نانبل ةدايسو رارقتساو نما ظفحي يذلا 1701 رارقلاب امازتلا نانبل ىلع

 اكاهتنا لكشي" هنأ ىأرو ،"مويلا رجف ناودعب نانبل فادهتسا" ،نالبق ريمألادبع خيشلا ىلعألا يعيشلا يمالسإلا سلجملا سيئر ركنتسا ،هرودب

 بعلت ليئارسإ نأ دكؤي امم ،اهرارقتساو ةقطنملا نمأ ىلع ةريطخ تاعبت نم هلمحي امل نمالا سلجمو ةدحتملا ممالا مسرب هعضن ،هتدايسل

 نانبل تمح يتلا ةلداعملاب كسمتلا" نأ ىلع ددشو ."بصاغلا اهنايك دوجو باسح ىلع نوكتس ةديدج برح نوتأ يف اهقرغتس يتلا رانلاب

 يف ساسألا يه يتلا ةينطولا هتدحوب كسمتم نانبل":لاقو ."اهتاديدهتو ليئارسإ ناودع ىلع در لضفأ لكشي ،هضرأ تررحو هنمأ تظفحو

 يف رارقلا ةبحاص ىربكلا لودلاو ةيلودلا تامظنملا وحن اروف كرحتلاب ةبلاطم ةلودلاو ،ارش نانبلب ديري يذلا يليئارسإ ناودع يأ ةهجاوم

."نانبل ةدايس ىلع رمتسملا ينويهصلا ناودعلا اذهل دح عضول يلودلا نمألا سلجم

 هنأ ىلا تفلو .ا�عيمج نيينانبللا نمأو هنمأ ىلعو نانبل ةدايس ىلع يليئارسإلا ءادتعالا نسح ميعن زوردلا نيدحوملا ةفئاط لقع خيش نادو

."ةينانبللا ةدايسلل يليئارسإلا ودعلا نم ةلصاوتملا تاكاهتنالا نم ةلسلس يف ءادتعإ"

 عدرلا نيمأتل تايوتسملا لك ىلع لمعلا ةرورض" ىلع د�دش ،"نانبل ىلع مئادلا اهرطخو ليئارسإ هجوب د�حوملا ينطولا فقوملا ةيمهأ" دكأ ذإو

."تاءادتعالا لك نم نانبل يمحت ةلماش ةيعافد ةيؤر لوح يعسلاو يليئارسإلا يناودعلا يدامتلل بسانملا

 ليلد مويلا ءادتعا ،ةمواقملا ىوس نطولا اذهل رايخ ال":�الئاق ،ءادتعإلا نالسرأ لالط بئانلا "ينانبللا يطارقوميدلا" بزحلا سيئر ركنتساو

."نانبل �دض لصحي دق ناودع يأ هجوب اهلوح فافتلإلا ةرورض امك ،ةمواقملاو بعشلاو شيجلا ةيثالثب رثكأف رثكأ ك�سمتلا ةرورض ىلع

."م�تحم انرصنو ،اننطو ةدايس ىلع ءادتعإلا اذهل راكنتسإلا لك .هب موقن نأ بجي ام مهأ انتحاس نيصحت":فاضأو

ءارزو

 ةهجاوملا يف انتدارإ زهت نأ عيطتست نل ةيلودلا قيثاوملا لك كهتنت ةديدج ةيليئارسإ ةميرج" نا ىلا ليلخ نسح يلع لاملا ريزو راشأو

 ةسايس نم ديزملا

 لالخ نوركامل ةبولقم ةيمسر روص
"عبسلا" ةمقل ةضهانم ةرهاظت

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

 ىوتحملا" دييقتل ططخت ايلارتسأ
 تنرتنإلا ىلع "يباهرإلا

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)
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."راصتنالاو

."ةدايسلاو ضرألا نع عافدلاب انرايخ فلخ ةمواقمو اشيجو ابعش دحوتلا ىلع ارارصإ رثكأ نوكنس":لاقو

 نإ .ةيبونجلا ةيحاضلا يف نينمآلا ىلعو نانبل ةدايس ىلع يليئارسالا ودعلا ءادتعا ةدشب نيدن":الئاق ،ريقش دمحم تالاصتالا ريزو درغو

 لمحت ةيلودلا ةيعرشلا ىلع امك ةمشاغلا تاءادتعالا هذه ىلع در ربكأ وه ةلودلا تاسسؤم لوح فافتلإلاو اندلب نيصحتو ةينطولا انتدحو

."انبعشو انضرأ ىلع ةرفاسلا تاكاهتنالا فقول اروف كرحتلاو ةلماك اهتيلوؤسم

 نانبل ة�وق طاقنب ك�سمتلل ةيسايسلا ىوقلا عيمجل �ازفاح ةينطولا ةدايسلا ىلع ناد�ملا مويلا ءادتعا نوكي نأ ىسع":بيرغلا حلاص ريزولا لاقو

."دحوم يموكح فقومب كلذ مجرتي نأ ىلع

 يف .قورخلا هذه عدرل ةدحتملا ممألا" تعدو ،"1701رارقلا قرخو نانبل ةدايس ىلع يليئارسإلا ءادتعإلا" قايدش يم ةريزولا تناد ،اهتهج نم

 ةيعافد ةيجيتارتسا قفو نطولا ةيامح نع ةلوؤسم اهدحو نوكتل ةيعرشلا ةينمألا ةلودلا ةزهجأ لوح فافتلإلا بجي رطخلا فرظلا اذه

."لوهجملل نانبل رجيو برحلاو ملسلا رارقب قيرف درفتي الأ ىسع .ةحضاو

 نانبل هاجت ةيئادعلا هتاين يليئارسالا ودعلا رهظي ىرخأ ةرم":لوقلاب ينويفا لداع تامولعملا ايجولونكت نووشل ةلودلا ريزو درغ ،هرودب

 رارقتسالا ددهت يتلا ةيليئارسالا تاءادتعالا عدر يلودلا عمتجملا ىلع .ةمصاعلا بلق ىتح هتدايسو نانبل نما ددهيو ةيلودلا تارارقلا كهتنيو

."1701 رارقلا قيبطتو ةيلودلا ةيعرشلاو ةلودلا ةلظم تحت ادحاو افص فوقولاب درلا انيلعو ةقطنملا يف

 ىلع ليلد ريخ الا توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا ىلع رفاسلا يليئارسالا ناودعلا ام":لوقلاب ،هللاطع ناسغ نيحزانلا نوؤشل ةلودلا ريزو د�رغ امك

 عيمج ددهي يذلا رطخلا اذه ةهجاومل ا�عيمج فتاكتن نأ انيلع كلذل ،ةثيبخلا اهتاينو ةيلودلا تارارقلاو ةينانبللا ةدايسلل ليئارسا قرخ

."نيينانبللا

 لخدتلل نمألا سلجم وعدنو ،ةريطخ رومأ ىلإ رشؤي لصح ام":لوقلاب يدفصلا تيلويف ةأرملاو بابشلا ليهأت نوؤشل ةلودلا ةريزو تدرغو

."ةيلودلا تارارقلل اقرخو ةينانبللا ةدايسلل اقرخ ربتعي ةريسم تارئاط دوجو نا ذإ

 عم فوقولا اعيمج انم بجوتسي ديدج ديعصت ةيروسو نانبل ىلع ينويهصلا ناودعلا رارمتسا" نأ حيرصت يف دارم نسح ريزولا ربتعاو

 عم يمحتو عدرت يتلا انتمواقمل ناضتحإلا لك ":افيضم ،"نانبل يف ةنمآ ةقطنم ىلع ناودعلا اذه نيدي يمسر فقوم قالطإو ةمواقملا

."ةوقلاب الإ درتسي ال ةوقلاب ذخأ ام نأ دكؤتو بعشلاو شيجلا

باونو يراكم

 نانبل ةدايسل قرخ هنإ .هيضارأ ىلع نيتيليئارسإ عالطتسا يترئاط طوقسب ينعم هلك نانبل":يراكم ديرف قباسلا ناملربلا سيئر بئان لاقو

."هدحو فرصتي نأ فرط يأ ررقي نأ حومسملا ريغ نمو ،ةموكحلا اهددحت نأ بجي هعم لماعتلا ةقيرط يلاتلابو ،ةلودك

 نانبل نم ةزيزع ةقطنم ىلع يليئارسا ءادتعا ربخ ىلع �احابص انظقيتسا":لاق يذلا يمارك لصيف بئانلا مهنمو باونلا نم ريبك ددع درغ امك

 نمو ةيربو ةيرحبو ةيوج تاءادتعال اراركتو ارارم ضرعتن نحنو يليئارسالا ودعلا لبق نم نانبل هل ضرعتي يذلا لوألا ءادتعالا سيل اذهو

."1701 ـلل حضاو قرخ وهو سيساوجلا لالخ

 ىلإ ةجهللا ةديدش ةلاسر لسرت نأ اهتيجراخ ريزوو اهتموكح سيئر صخشب ةينانبللا ةلودلا بلاطنو ءادتعالا اذه ةدشب نيدن نحن":فاضا

 نحنف ،لالقتسالاو ةدايسلاب موي لك انفحتي يذلا ينانبللا لخادلل ةيناث ةلاسرو ،ادج ريطخ لصحي ام نال ءادتعالا اذه نيدت نمالا سلجم

."؟مويلا مهتاوصأ نيأف ءادتعال موي لك ضرعتن

...ةيممالا تارارقلاو 1701 رارقلل مهتاقورخ رارمتسا ىلع ليلد يليئارسالا ءادتعالا ":الئاق مجن هيزن بئانلا "لبقتسملا" ةلتك وضع درغو

."تايدحتلا ةهجاومل اهتاسسؤمو ةلودلا لوح فافتلاو ةينطو ةدحوب نانبل نيصحتو ،قرخلل ةيلود ةنادا بولطملا

 انتدحوب ..ةينانبللا ةدايسلا ىلع ةرركتملا ةينويهصلا تاءادتعالاو تاقورخلا ركنتسنو نيدن":تفتف يماس بئانلا اهتاذ ةلتكلا وضع لاقو

."ةيلخادلا نتفلا عنمو ةيجراخلا عامطالا نم ةينانبللا يضارالا ةيامح متت ةلودلا ةطلس طسبو ةيلخادلا

 ذاختا ةموكحلا ىلع .ضوفرمو نادم ةينانبللا ةدايسلا ىلع ريطخلا يليئارسإلا ءادتعالا نإ":لوقلاب ضوعم لاشيم بئانلا درغ هرودب

."بعشو نانبلل �ةيامح ةيعرشلا تاسسؤملا لوح لماش ينطو فافتلا نم دب ال امك نمألا سلجمل ىوكش عفرو ةلجاع تاءارجإ

"يموقلا"و "ةينطولا ةلتكلا"و "رحلا رايتلا"

 ،نمألا سلجم تارارقل �ايفاضإ �اقرخ لكشي مويلا ةيبونجلا توريب ةيحاض ىلع يليئارسإلا ناودعلا نإ" نايب يف "رحلا ينطولا رايتلا"لاقو

 �اد�حوم �اينطو �افقوم بلطتيو لصاوتمو مئاق يليئارسالا رطخلا نا دكؤي امم ،هرحبو ه�وجو نانبل ضرا ىلع تاءادتعالا ةلسلس نم ءزج وهو

."ةينطولا ةوقلا رصانع زيزعتو ةدايسلا ةيامحل

 يف لماكتم قيقحت فلم نيوكت" ىلإ ةلودلا اعدو ، نانبل ةدايسل "حضافلاو ريطخلا" يليئارسإلا قرخلا "ةينانبللا ةينطولا ةلتكلا" بزح نادو

 ةيعافد ةيجيتارتسا مسر ىلإ ةجاحلا ىلع ليلد ديدجلا قرخلا اذه" نأ ربتعاو ."ةدحتملا ممألا ىلإ ةيمسر ىوكشك اهميدقتو ةثداحلا نأش

 يف ديحولا عجرملا ،ةفاك ةيمسرلا اهتزهجأب ةلودلا نوكت" نأ ةيمهأ ىلع ددش امك ."نانبل ىلع ناودع يأ تاعبت درفنم قيرف لمحتل ادح عضت

 اهتقحلأ يتلا رارضألا ىلع ضيوعتلاب اهتبلاطمو ليئارسإ ةنادإل ةيلودلا عجارملل هميدقت دنع ةبئاش يأ هبوشت ال يك ةثداحلا هذهب قيقحتلا

."توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا يف نينمآلا نينطاوملاب

 نيتنسلا غلبي اغنيهورلا نم لفط
 نم هلهأ حوزنل ةيناثلا ىركذلا يف

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)



 ةقالع تاذ

لاقملا كراش

 �ايناودع �المع" هيف ىأرو ،هللا بزح يف ةيمالعالا تاقالعلا بتكم فادهتساب ينويهصلا ودعلا مايق "يعامتجالا يموقلا يروسلا بزحلا" نادو

 لكب طئاحلا ضرع �ابراض ،ةيمالعالا زكارملا فادهتسا يفو ،ةينانبللا ةدايسلل هكاهتنا يفو هتاءادتعا يف ودعلا يدامت نع فشكي ،�اريطخ

 نل ينويهصلا ودعلا هب موقي ام لك" نأب دكأو ."باهرالا ىلع هتمواقمو نانبل راصتنا تيهبتل ةسئاي ةلواحم يفو ،ةيلودلا قيثاوملاو نيناوقلا

."باهرالاو لالتحالاو ناودعلا ةهجاوم يف انضرأو انبعش نع �اعافد اهتايلوؤسمب اهمايق نع ةمواقملا ىوق ينثي

"ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم"و "سامح"

 ءامسل ينويهصلا ودعلا تارئاط لبق نم رركتملا قارتخالا ربع نانبل ىلع مشاغلاو رفاسلا ناودعلا" ،"سامح" ةيمالسإلا ةمواقملا ةكرح تنادو

 ،توريبل ةيبونجلا ةيحاضلا يف ينكس يح يف ةخخفملا عالطتسالا ةرئاط طوقس" نأ تأرو ."ةرركتم ةيناودع تايلمعب موقت يتلا ،نانبل

 ةدايسل حضاو كاهتناو ،بصاغلا ينويهصلا ودعلا لبق نم يزازفتساو يناودع لعف وه ،يحلا يف نينمآلا عور ريبك راجفناب ببست يذلاو

."ينويهصلا نايكلا لبق نم ءادتعا يأ دض ةمواقملاو نانبل بناج ىلإ اهفوقو" تدكأ امك ."نانبل

 ةيلوؤسملا اهسيئرو يليئارسإلا ودعلا ةموكح" تلمحو ،يليئارسالا ءادتعالا ،نانبل يف ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم لئاصف ةدايق تركنتساو

."ناودعلا اذه تاعبت نع ةلماكلا

 ةدعاقلا اهرابتعاب ةينطولا ةدحولاب كسمتلاو تافالخلا ذبن" ىلإ ةيبزحلاو ةيسايسلا مهنيوالت فلتخمب نيينانبللا ،نايب يف ،ةدايقلا تعدو

 يف هتمواقمو قيقشلا ينانبللا بعشلا بناج ىلإ نوكتس" اهنأ ةدكؤم ،"نانبل هل ضرعتي نأ نكمي يليئارسإ ناودع يأ ةهجاوم يف ساسألا

."لمتحم ينويهص يليئارسإ ناودع يأ هجوب نانبل نع اعافد ةهجاوملاو يدصتلا

."ءالمزلا عم ماتلا نماضتلا" ةدكؤم ،ا�رجف "هللا بزح"ـل يمالعإلا زكرملا فادهتسا نييفاحصلا نيروصملا ةباقن تركنتساو

."ةدايسلل قرخ نم هيف امل يليئارسالا ودعلا هب ماق يذلا نابجلا لمعلا اذه" ،نايب يف ،ةباقنلا تنادو

 ينطولا ديشنلا ىلع �اليدعت حرتقي يدوعس رعاش
2030 بكاويل

(http://www.alhayat.com/article/4613533/ةفاقث-
حرتقيرعاش/نونفوبادآ/عمتجم

 ضفري يسنرفلا سيئرلا ..ةيرطق ةشهد طسو
 ميمت خيشلا نم ةنيمث اياده

 رهن برق نيتيدوعس نيتاتفل نيتثج ىلع روثعلا
 كرويوين يف

 ءاعمألاو ةدعملا باهتلال يئاذغ ماظن
(http://www.alhayat.com/article/4577185/ةفاقث-
-باهتلال-يئاذغ-ماظن/ةيذغتو-ةحص/عمتجم-و
(ءاعمألاوةدعملا

 نجسلاب حوبذملا ىنم ةينانبللا ىلع مكحلا ليدعت
 بعشلل ةءاسإلا ةمهتب 11 نم �الدب ماوعأ 8
 يرصملا

 يف قيقحتلاب ماعلا بئانلا رمأي نيمرحلا مداخ
 يجقشاخ ءافتخا

 برعلا نم ديزملا

 يف" درلاب ليئارسإ دعوتي هللارصن
 نم ن�يلوؤسم لتقم ىلع "نانبل

 ضحيو يريرحلاب لصتي ويبموب
 عم لمعلاو ديعصت يأ بنجت ىلع

 يف نيتيليئارسإ نيترئاط طوقس
... نانبل "لعشي" ةيبونجلا ةيحاضلا

 ةيرئازجلا ةفاقثلا ةريزو ةلاقتسا
 لفح لالخ صاخشأ 5 لتقم دعب

 رابخألا رخآ



 ب ف أ - سيراب
(http://www.alhayat.com/)

 لالخ نوركامل ةبولقم ةيمسر روص
"عبسلا" ةمقل ةضهانم ةرهاظت

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

 ب ف أ - ينديس
(http://www.alhayat.com/)

 ىوتحملا" دييقتل ططخت ايلارتسأ
 تنرتنإلا ىلع "يباهرإلا

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

 ب ف أ -(شدالغنب) يلاخولاب
(http://www.alhayat.com/)

 نيتنسلا غلبي اغنيهورلا نم لفط
 نم هلهأ حوزنل ةيناثلا ىركذلا يف

ةسايس يف ةقيقد 37 ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).
ملاعلا
(http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)

 يديزيلا دازريش
(http://www.alhayat.com/)

 يدنه رضان وبأ دولك "قيقحت"
 ةيحايسلا جماربلل رابتعإلا ديعي

عمتجم و ةفاقث يف ةعاس ذنم
(http://www.alhayat.com/morearticles/و-ةفاقث-
نويزفلت.(عمتجم
(http://www.alhayat.com/morearticles/و-ةفاقث-
(نويزفلت/عمتجم
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