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راشع الظاخري طئسعبا إلى
اآلخرة بأجرارظا

افتث 2014/12/07

سغظ الظاخري ظطئ سطى بشثاد باسائارعا سمارة ساذفغئ ظاصخئ

ق أصعى سطى الضاابئ سظ راشع الظاخري ضما لع أظغ أوّدسه، طظ
باساراف تزغ  الثي  السراصغ  الرجام  باظغئ.  ألاصغه  أن  غغر 
تاى ضثلك  غجال  ق  وظئق.  ظصاء  افضبر  خثغصغ  ضان  سالمغ 

الطتزئ وجغئصى ضثلك بسث غغابه.

صث ضان  الصثر  أن  شغعا  ِالاصغه  لتزئ  ضض  شغ  أحسر  ضظئ 
المسطط طظه.  صرغئا  أضعن  أن  شغ  سزغما  تزا  وعئظغ 

اقجابظائغ الثي ق غثفغ رغئاه شغ الاسطط.
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إلى تعصا  سغظغه  شغ  أرى  ضظئ  لغسطمظغ  إلغه  أظخئ  ضظئ  ضطما 
اإلظخات إلى طا لط غسمسه طظ صئض.

الترشئ شظعن  طظ  تسطمه  طا  سطى  تصاخر  بصاشاه  تضظ  لط 
أتغان شغ  ضان  بض  طظازع،  غغر  طظ  جغثعا  ضان  وصث  والثغال، 
ضبغرة غاثطى سظ شرحاته تغظ غساجل برواغئ شغ جرغره أو تغظ
تأجره الاغ  بالضطمات  تئا  لغعغط  الحسر  طظ  بغاا  غطاصط 

أخعاتعا.

المبصش الثي غخش أتعاله رجما

غظامغ الظاخري إلى صطئ طظ الفظاظغظ سئر السالط تآطظ باطاجاج
تاةاوز بصاشئ  إلى  الفظان  وتاجئ  المائادلئ  وتأبغراتعا  الفظعن 
ظمعذجا الظاخري  شضان  السمطغئ،  وطمارجاه  المئاحرة  أدواته 
شرغثا طظ ظعسه لطفظان ــ المبصش الثي ق تبظغه طساخرته، وعع
الثؤوب سطى طاابسئ طا غةري طظ تتعقت شظغئ شغ السالط، سظ
الصغام بغظ تغظ وآخر بظجعئ بغظ خفتات الاراث افدبغ السربغ،
ذروة إلى  بالضطمات  تخض  تخعغرغئ  ذاصئ  الحسر  طظ  طساطعما 
ظشمعا، تاى وخض برجعطه إلى طرتطئ المعجغصى، ضان غصرأ

بحشش سغظ طعلسئ بالاصاط الخمئ بغظ جمطاغظ.

تةرغث ابظ زغثون

صال لغ ذات طرة وعع غرغظغ واتثة طظ جقجطه الراضدئ بغظ
طظ غجلغ  ظعع  اباضار  شرخئ  زغثون  ابظ  “أتاح  الحسر  ودغان 
الاةرغث”، أذطص بسثعا ضتضاه الاغ ضاظئ تأجرظغ. لط أخئره
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العرق سطى  أو  الطعتئ  صماحئ  سطى  شرحاته  ضربئ  أن  غعطعا 
ضاظئ دائما طحتعظئ بالشجل الثي غربك الظزرات ضما الثطعات.
شفظظا ضظا ظصعل لئسدظا جمق ق غمضظ اجاسادتعا لثفئ وسمص
وعط شغ  ظصع  ضظا  شصث  جمالغئ  تساجغئ  طظ  سطغه  تظطعي  طا 

المساشئ بغظ طا صطظاه وبغظ طا لط ظصطه.

ضغش

غمضظظغ

أخفه أن 
غغابه شغ 
أحسر وأظا 

بصعة

تدعره

رأغئ ضطما 
طظ واتثة 

شغ شأجاد  الفعتعغراشغ  الاخعغر  ذاتغا  تسطط  صث  ضان  خعره؟ 
غثه. خغال  شغ  تّغجا  تحشض  تفاخغطعا  تسث  لط  الاغ  الخعر  ظصض 
غغر أظه شغ السظعات افخغرة خار غساسغث بثاعاه رجاطا غثطط
قتاعاء السالط ضما غراه ق ضما غاثغطه، ضما غتدر ق ضما غاط
غطصغ وعع  المسطط  لعاجج  اجاةابئ  ذلك  شسض  عض  تثغطه. 

درجه افخغر؟

جغرة حرصغئ

طظ شرغثا  ظمعذجا  الظاخري  ضان 
تبظغه ق  الثي  المبصش  لطفظان  ظعسه 
سطى الثؤوب  وعع  طساخرته، 
شظغئ تتعقت  طظ  غةري  طا  طاابسئ 
تغظ بغظ  الصغام  سظ  السالط،  شغ 
الاراث خفتات  بغظ  بظجعئ  وآخر 

افدبغ السربغ

&

'
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ابظا السراق  غرب  تضرغئ،  شغ   1940 سام  الظاخري  راشع  ولث 
لسائطئ ذات طضاظئ بصاشغئ وعع طا جسض الطرغص جالضئ أطاطه
بئشثاد الةمغطئ  الفظعن  طسعث  شغ  الرجط  دراجئ  اخاار  تغظ 
سام 1959. وعع أغدا طا حّةسه سطى الصغام بمشاطرته افولى
الطئاسغ التفر  شظ  لغثرس   1963 سام  الخغظ  إلى  ذعإ  تغظ 

(ضراشغك).

ذلك طظ  شخعق  الظاخري  غروي  الخغظ”  إلى  ضاابه “رتطاغ  شغ 
الثغار الفظغ السثب، الثي أتغا شغ أسماصه غرغجة اقظاماء إلى

الحرق.

وإذا طا ضان الظاخري صث ذعإ إلى الخغظ شظاظا طضامض السثة
إلى وخعله  جظئ  ضعظس  ععظس  شغ  افول  طسرضه  أصام  تغث 
الخغظ غغر أظه غسارف أّن طا تسطمه عظاك عع طجغب طظ الترشئ

وخغال الظزر إلى الطئغسئ.

ضان خغال الطئغسئ غئصغه خاطاا بض ضان غسثبه. تطمع سغظاه تغظ
غةري التثغث سظ الطئغسئ.

لغآّجج الةمغطئ  الفظعن  طسعث  شغ  سّغظ  بشثاد  إلى  ساد  تغظ 
بثأت السام 1969  شغ  شغه.  الطئاسغ  التفر  شظ  لثراجئ  شرسا 
الثي ظفسه  السام  وعع  بغروت  طظ  بثءا  تارى  الفظغئ  سروضه 
طآجسئ طظ  شظغئ  طظتئ  شغ  لحئعظئ  إلى  شغه  ذعإ 

ضعلئظضغان.

الاصاسث، إلى  أتغض  أن  إلى  الرجط  تثرغج  شغ  الظاخري  اجامر 
السراق غشادر  أن  اخاار  الماضغ)  الصرن  تسسغظات  (بثاغئ  غعطعا 
ولط غسث إلغه. درس التفر الطئاسغ شغ جاطسئ الغرطعك بإربث
الفظعن دارة  شغ  الطئاسغ  لطتفر  طحشق  أصام  بط  افردظغئ 
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ساد بسثعا  جاطساعا.  شغ  لغثّرس  الئترغظ  إلى  رتض  بط  بسّمان 
إلى سّمان لغافرغ لفظه وصث ضان طرجمه خعطسئ السارف الاغ

ق غرتادعا إق طظ اعاثوا إلى تصغصئ أن الرجام تغاة.

غأبى الثي  الشرغإ  الحثص  طظه  جسق  وترّشسه  الظاخري  ضئر 
طا ظادرا  الفظ.  تساب  سطى  اقجاماسغ  الظفاق  شغ  المحارضئ 
رأغه أسرف  الخثاصئ  بتضط  ضظئ  بفظاظغظ  رأغه  سظ  أجأله  ضظئ 
رأى صث  ضان  جثد  بفظاظغظ  رأغه  أجأله  ضظئ  أظظغ  غغر  بعط، 

تةاربعط الفظغئ شضان غصعل رأغه بخراطئ وتثس المسطط.

شغ

طسرضه

اقجاسادي

افخغر

أصغط الثي 
شغ

الماتش

العذظغ

افردظغ

الظاخري تدر   2013 سام  ظعشمئر  حعر  طظ  سحر  التادي  غعم 
بعّغا بططساه ضما لع أظه أطغر حرصغ غساسغث طمطضاه.

عمسئ لغ خثغصئ جعرغئ “غظاشج جماله جمال رجعطه” ضان
افرض. أظتاء  طثاطش  طظ  اآلتغظ  أخثصاءه  غعدع  غعطعا  راشع 

طحعث ق أظظه غاضرر شغ تارغت البصاشئ السربغئ.

سغظه سطى بشثاد ضغ ق غربغعا

شغ ضاابه "رتطاغ إلى الخغظ" غروي
الفظغ الثغار  طظ  شخعق  الظاخري 
أسماصه شغ  أتغا  الثي  السثب، 
غرغجة اقظاماء إلى الحرق. شغسارف
إق ضان  طا  عظاك  تسطمه  طا  أن 
طجغةا طظ الترشئ وخغال الظزر إلى

الطئغسئ

&

'
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جغشفر لغ الصراء أظغ عثه المرة أعثي ساذفغا. شالرجض الثي
أن طظث  وغاب.  تغاتغ  طظ  ججءا  طسه  أخث  صث  ضان  سظه  أضاإ 

سرشاه ضان راشع الظاخري رجاطا تةرغثغا.

الادارغج خسإ  رجق  ضان  التغاة.  شغ  ضثلك  غضظ  لط  أظه  غغر 
طظ جعئ سفاه افخقصغئ. ضان اعاماطه بالافاخغض روائغا. غفر
لطضبغرغظ غغر أظه لط غشفر لمظ عرولعا وراء المتاض شغ السام
تجال ق  الثي  العتغث  الةثار  إلغه  بالظسئئ  السراق  ظض   .2003

أدسغاه طسطصئ سطغه.

أغمخ سغظغه سطى بشثاد تغظ صال لرشغصئ سمره الحاسرة طغ

إلى دلغطه  افخغرة  ضطماته  ضاظئ  حغؤا”  أرى  أسث  “لط  طزفر 
تّغئ رجمعا  أتعالعا.  ضض  شغ  طثغظاه  رجط  لصث  بشثاد. 
ورجمعا طّغائ، غغر أظه لط غضظ غطغص التثغث سظ أجئاب ذلك
المعت فظه لط غضظ طساسثا لضغ غضره. تغظ ضائئ ذات طرة
اتخض بارغج  شغ  المصغط  الخغظغ  الرجام  زاووضغ،  طعت  سظ 
شغ أطاطغ،  لعتاته  أبغ”.  “إظه  لغ  لغصعل  سّمان  طظ  بغ 
رأى الثي  عع  حغء.  ضض  غرى  ضان  أظه  تآضث  الئخرغئ  ذاضرتغ 
أخئرته لع  الظاخري  جغدتك  جطةاطح.  جطفه  ضما  حغء  ضض 
غظابغع أن  غسرف  فظه  بض  طاعاضع  فظه  ق  غغابه.  بسث  بظزرغاغ 

الثطص لظ تظدإ طغاععا.

بشثاد سطى  ظطئ  سغظه  أن  غغر  المسطط،  تج  غفارصه  لط 
باسائارعا سمارة ساذفغئ ظاصخئ. جغخش شغ رجعطه حغؤا طظ

خرابعا غغر أظه لظ غئضغعا.

افول وافخغر
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بالظسئئ

شإن إلّغ 
الضاابئ

راشع سظ 
الظاخري

غغابه شغ 
جغضعن افول.  الصارئ  إلّغ  بالظسئئ  ضان  التجن.  طظ  ظعع  عغ 

بسث غغابه الصارئ افخغر.

أن سطّغ  ضان  ضط  السجم.  طظ  المجغث  غطعمظغ  خعته  ضان 
أجاعسإ شعاخض الخمئ بغظ ضطماته.

ضاظئ قؤه تأطرظغ وظسمه تتطص بغ شغ الفداء. ضان طسطمغ
السرغر. سطى  طمثد  وعع  طعاجعاه  شغ  أجطج  أن  صّرر  غعم 

ضظئ أجسى إلى أن أشّر طظ خثاصاظا بارتساحئ ذغر طثبعح.

وتثه. افشص  رجام  تضعن  أن  شغ  أصئض  ضظئ  الطتزئ  تطك  شغ 
شضظئ اجابظغاظغ  أظك  غغر  طسغ.  السراصغغظ  وتغاة  تغاتغ  أشص 
ضما أظئ افول وافخغر، شغ تغاتغ ضما شغ تغاتك وضاظئ طغ
غثعإ أن  صّررت  الثي  السر  تسرف  خغالك  رشغصئ  وعغ  طزفر 

طسك.

الطعتئ صماحئ  سطى  شرحاته  ضربئ 
دائما ضاظئ  العرق  سطى  أو 
طحتعظئ بالشجل الثي غربك الظزرات

ضما الثطعات

&

'

شاروق غعجششاروق غعجش
D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%/)%/)

%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81)%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81)

ضاتإ سراصغ

https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81


6/17/19, 12)32 PMرا﮲ڡع الناصري مٮ﮳عوٮ﮶ا إلى اآل﮲حرة ٮ﮳أسرارٮ﮲ا | ﮲ڡاروق ٮ﮵وسف | صحٮ﮲﮵ڡة العرب

Page 8 of 9https://alarab.co.uk/را﮲ڡع-الناصري-مٮ﮳عوٮ﮶ا-إلى-اآل﮲حرة-ٮ﮳أسرارٮ﮲ا

https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-)
%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84-

%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87)

شآاد طشربض غرجطشآاد طشربض غرجط
رة رةالمثغظئ المظّع المثغظئ المظّع

المصغمئ شغ أتقطهالمصغمئ شغ أتقطه
D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%/)%/)

%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84-
%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

((%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
2019-06-16

https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-)
%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-

%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-
%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91-
%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A)

أتمث أوغتغىأتمث أوغتغى
جصعط طثّو لرجضجصعط طثّو لرجض
"المعام الصثرة""المعام الصثرة"

غرجط طسالطغرجط طسالط
المحعث الةجائريالمحعث الةجائري

D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%/)%/)
%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-

%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-
%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91-
%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-
((%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A

2019-06-16

https://alarab.co.uk/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-)
%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-

%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-

%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AF-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9)

غسرائغض ضاتجغسرائغض ضاتج
غمغظغ إجرائغطغغمغظغ إجرائغطغ

ببقبئ طصاود وزارغئببقبئ طصاود وزارغئ
طظ دون رخخئطظ دون رخخئ

D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%/)%/)
%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-

%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-

%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AF-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-
((%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9

2019-06-15

طصاقت ذات خطئطصاقت ذات خطئ

https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://alarab.co.uk/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87
https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%91-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://alarab.co.uk/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9
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اخئاراخئار

((D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%/)%/)

شغ السمصشغ السمص

D9%81%D9%8A-D9%81%D9%8A-%/)%/)

((%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82

اراءاراء

((D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1%/)%/)

أشضارأشضار

((D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%/)%/)

اجقم جغاجغاجقم جغاجغ

وتساطحوتساطح

D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%/)%/)

%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-

%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD

اصاخاداصاخاد

D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AFD8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%/)%/)

بصاشئبصاشئ

((D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%/)%/)

اجرةاجرة

((D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%/)%/)

طغثغا واوظقغظطغثغا واوظقغظ

D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%/)%/)

((%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86

رغاضئرغاضئ

((D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9%/)%/)

طظعساتطظعسات

D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AAD9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%/)%/)

اضثاداضثاد

D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AFD8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AF%/)%/)

السغاجئ تغاةالسغاجئ تغاة

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%/)%/)

((%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9

تتصغص جغاجغتتصغص جغاجغ

D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%/)%/)

((%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

ترك وسةطترك وسةط

D8%AA%D8%B1%D9%83-D8%AA%D8%B1%D9%83-%/)%/)

((%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AC%D9%85

تحضغضتحضغض

((D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%/)%/)

تسطغطتسطغط

D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%/)%/)

تضظعلعجغاتضظعلعجغا

D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%/)%/)

بصاشئ+بصاشئ+

D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%/)%/)

((00

جثورجثور

((D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1%/)%/)

تغاة وتتصغصاتتغاة وتتصغصات

D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%/)%/)

((%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA

وجعهوجعه

((D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87%/)%/)

جغاتئجغاتئ

D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%/)%/)

جغاراتجغارات

D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AAD8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%/)%/)

جغظماجغظما

((D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%/)%/)

ختئختئ

((D8%B5%D8%AD%D8%A9D8%B5%D8%AD%D8%A9%/)%/)

ضارغضاتغرضارغضاتغر

((D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1%/)%/)

ضاإضاإ

((D9%83%D8%AA%D8%A8D9%83%D8%AA%D8%A8%/)%/)

لصاءلصاء

((D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%/)%/)
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