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فيشرألا

انعم لصاوت 

مويلا ةخسن 

قرشلاويديفلاقحالملا ةضايرلاتاءاضفداصتقالايأرلا رابخألا ىلوأةيسيئرلا 2تافلم  ىلوأ

رابخألا »رخآ  نيالنوأ طسوألا  قرشلا   » نم لصوملا ) ةكرعم   ) خانملاةرشن ريغت  ةيضق  هاجت  اهمازتلا  ددجت  ةيدوعسلا 
يركسعلاو يعافدلا  يجيلخلا  لمعلا  ةريسم  عفد  ةيمهأ  دكؤي  ناملس  نب  دمحم  ناطيتسالاريمألا  نأشب  ةيلودلا  اهتامازتلا  مارتحال  ليئارسإ  وعدت  اسنرف 

ةيئانجلا ةلادعلا  مظن  زيزعتو  باهرإلا  ةحفاكم  شقاني  يبرع  سدقلاعامتجا  يف  ناذألا  عفر  عنم  نيدت  يمالسإلا » نواعتلا  »
بلدإو صمح  يفيرب  شعاد »  » دض ةعساو  ةيركسع  ةيلمع  أدبت  ةيسورلا  تاوقلا 

« شعاد «ـ ةيلاوم ل تاعامج  فدهتست  تايالو  شيتفت بـ10  تالمح  ذفنت  ةيناملألا  ةطرشلا 

طخلا ريغت 

ةيقارعلا تانوكملا  قوقح  نمضي  نوناق  عيرشتل  ىربك  ةلمح  نوقلطي  نوصتخمو  نوطشان  يبرعلا  / ملاعلا  رابخألا  /

تانوكملا قوقح  نمضي  نوناق  عيرشتل  ىربك  ةلمح  نوقلطي  نوصتخمو  نوطشان 
ةيقارعلا

ةينيدلاو ةينثإلا  تايلقألا  دض  زييمتلا  ةضهانملو  ��عونتلا  ةفاقثل  اًمعد 
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« طسوألا قرشلا  : » دادغب
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تانوكملا قوقح  نمضي  نوناق  عيرشت  وحن  يعسلا  ةيمهأ  ىلع  نويقارع  نويمالعإو  ءاطشنو  نوينوناق  ددش 
اوبلاط امك  �ةيضاملا  تاونسلا  لالخ  ريجهتلاو  فنعلاو  ملظلا  نم  ريثك  اهلاط  يتلا  ةيقرعلاو ، ةينيدلا  ةيقارعلا ،

دادغب ةيقارعلا  ةمصاعلا  يف  اهتدقع  لمع  ةشرو  لالخ  كلذو  هلاكشأ ، لكب  زييمتلا  ةضهانمو  عونتلا ، ةفاقث  رشنب 
�تايلقألاب ةصصختملا  تاراسم »  » ةسسؤم

، نييئادنملا ةئباصلاو  ةيئاكاكلاو  كبشلاو  نييديزيإلاو  نييحيسملا  نم  ةينيدلا  تانوكملاو  تايلقألا  نأ  ركذي 
ميظنت رطيس  نأ  دعب  نيتيضاملا ، نيتنسلا  لالخ  اهتاناعم  تفعاضتو  ةيضاملا ، رشعلا  تاونسلا  لالخ  تناع 

ماع 2014. ناريزح )  ) وينوي نم  رشاعلا  يف  لصوملا ، ةنيدم  ىلع  شعاد 

يعويشلا بزحلا  ناسلب  ةقطانلا  بعشلا » قيرط   » ةديرج ريرحت  سيئر  قبسألا ، يقارعلا  ةفاقثلا  ريزو  لاقو 
، اًضيأ يساسأو  يرهوجو  ادج ، مهم  نوناقلا  عيرشت   » نإ ةشرولاب ، هتلخادم  لالخ  يرئازجلا ، ديفم  يقارعلا ،

ريجهتلاو فنعلا  نم  ةبرجت  عشبأل  تضرعت  ةريثك  ةينيدو  ةيقرع  تانوكم  مضي  قارعلا  لثم  دلب  يف  اصوصخ 
، ماع لكشب  دلبلا  يف  ةينمألا  ةموظنملا  فعضو  بايغ  لظ  يف  اهل ، ضرعتت  تلاز  امو  زييمتلاو ، شيمهتلاو 

«. ةفعضتسم اهنوك  صاخ ، لكشب  فئاوطلا  كلت  ىلع  زيكرتلاو 

تاونسل مهعم  انشياعت  ءاقدصأل  انتراسخب  ببست  تانوكملا  كلت  ىلع  طلسملا  فنعلا   » نأ يرئازجلا  فاضأو 
ةيساسألا قوقحلا  نمؤي  نوناق  رارقإ  نم  دب  كلذل ال  دلبلا ، ءانب  يف  تمهسأ  تاءافكو  تاربخ  نادقفو  ةليوط ،

ىلإ ةجاحلا  ىلإ  اتفال  ررض ،» نم  مهب  قحل  امع  مهضيوعتو  مهدض ، زييمت  يأ  عنمو  اًددع ، لقألا  تايموقلل 
لجأل مهديلاقتو ، مهتاداعب  قلعتي  ام  لكو  تايموقلا ، هذه  خيراتب  فيرعتلل  ةيعمتجم  ةيعوتو  فيقثت  ةلمح  »

«. دلبلا يف  ةيساسألا  تايموقلا  عم  مهبيرقت 

ةلص تاذ  عيضاوم 

انترشن  يف  كارتشإلل  انه  رقنا 
ةيناجملا ةيرابخإلا 

ةيروسلا ةدايسلا  عزتني  بزح هللا »  » ��نانبل دعب 

رالود نويليرت  فصن  يبرعلا » عيبرلا   » نمث

��اكريمأ يف  تارامثتسالا  ىلع  قلق  ال  ةيدوعسلا :
ةلويسلا ىلع  طوغض  الو 

ةيوبعشلاو لادتعالا  نيب  عارصل  دهمت  بمارت  تانييعت  ىلوأ 

يلع دمحم  عادو  يف  هريهاشمو  ملاعلا  ءامعز 

ةمذ هللا يف  ��ميهاربإ  يلع 

راط  » يلع دمحم  ��نيرشعلا  نرقلا  ةروطسأ 
« ةلحنلاك عسلو  ةشارفلاك 

زوف دعب  ةيكريمألا  نوغيروأ  ةيالو  يف  لدج 
اهبيصنايب يقارع 

ةيدوعسلا تهجاو  فيك   » يقئاثولا مليفلا 
باهرإلا ىلع  راصتنا  ةدعاقلا ..») )
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ماع ذنم  تايلقألا  قوقح  نوناق  ىلع  انلمع  دقل  «: » تاراسم  » ةسسؤم سيئر  مولس ، دعس  ثحابلا  لاق  هرودب ،
، قارعلا يف  عونتلا  ىلع  ظافحلا  نمضي  عورشم  وهو  ىرخأ ، ةيسايس  تاهجو  ناملربلاو  يمانويلا  عم  ، 2011
ةلود جذومن  سيسأت  يغبني  كلذل  ةيسايسلا ، هدودح  راطإ  نمض  ةفلتخم  ةينثإ  تاعامج  مضي  ايددعت  ادلب  هنوك 

تاعامجلا فلتخم  اهلالخ  نم  عيطتست  ةيعامتجاو  ةيسايس  تاسسؤم  ءانب  قيرط  نع  تافاقثلل ، ةنضاح 
«. رخآلا ءاغلإ  نود  نم  ةيطارقميد ، لئاسوب  اهتافالخ  لح  ةينثإلا 

كلت يلثممو  ءاسؤر  عيمج  تاحرتقمو  تابلط  ةفرعم  دعب  تءاج  نوناقلاب  ةبلاطملا   » نأ مولس  فاضأو 
ةيامح لجأل  يتأت  نوناقلا  ةيمهأ   » نأ انيبم  قارعلا ،» يف  ربكأ  ةيامحو  ارارقتسا  مهل  نمؤي  امبو  تانوكملا ،

نيحلا نيب  اهل  جوري  يتلا  ميسقتلا  تالواحم  هاجت  دلبلا  ةدحو  يف  مهسيو  ةقيقح ، ةورث  دعي  يذلا  عونتلا 
قيبطت ةبقارم  ىلوتي  يقارع  تايلقأ  سلجم  ليكشت  ىلإ  ةوعدلا  كلذك  نمضي  نوناقلا   » نأ حضوأو  رخآلاو .»

تايقافتالا ذيفنتو  تايلقألاب ، ةصاخلا  صوصنلا  قيبطت  ةبقارمو  نينطاوملا ، نيب  زييمتلا  عنمت  يتلا  صوصنلا 
«. اهيف ةذفانلا  تاعيرشتلاو  قارعلا  اهيلع  قداص  يتلا  ةيلودلا 

نييحيسملا لمشتو  ةيلقألاو ، نوكملا  نم  لكب  حضاو  لكشب  فيرعتلا  هعيرشت  عمزملا  نوناقلا  ةدوسم  نمضتتو 
اهيلع قبطني  ىرخأ  ةيلقأ  ةيأو  نييئاكاكلاو ، ءادوسلا  ةرشبلا  يوذو  نييئاهبلاو  كبشلاو  نييئادنملاو  نيديزيإلاو 

اهدارفأ كلميو  رطيسم ، ريغ  عضو  يفو  ناكسلا ، ةيقب  نع  اددع  لقألا  ةعامجلاب  تددح  يتلا  ةيلقألا ، فيرعت 
مهتفاقث ةيامحل  نوعسيو  ناكسلا ، ةيقب  اهكلمي  يتلا  كلت  نع  فلتخت  ةيوغل  وأ  ةينيد  وأ  ةينثإ  تامس 

�مهتغلو مهديلاقتو 

تايلقألا نأ  دكأ  دق  ةرصانملا ، تامظنملاو  ناسنإلا  قوقح  ةبقارمب  ةصتخم  هعومجم  هترشن  ديدج  ريرقت  ناك 
نامكرتلاو نويئاكاكلاو  نويديزيإلاو  نويحيسملا  ضرعت  نأ  دعب  ايلك ، لاوزلا  كشو  ىلعو  ةددهم ، قارعلا  يف 

هيوشتلاو بيذعتلاو  باصتغالاو  ةيعامجلا  ةدابإلاو  يرسقلا  جاوزلاو  فطخلاو  لتقلل  قارعلا  يف  كبشلاو 
يفاقثلا ثارتلاو  تاكلتمملا  ريمدتو  ةيواميكلا  ةحلسألاو  لافطألل ، يمازلإلا  دينجتلاو  ةيساقلا  ةلماعملاو 

�بهنلاو ديرشتلاو  ينيدلاو 

نم ةنس  ةرشع  ثالث  نإ  ريرقتلا ، يدعم  دحأو  تايلقألا ، قوقح  هعومجمل  يذيفنتلا  ريدملا  رميتال ، كرام  لوقيو 
ىلع كلذ  رثأ  ناك  دقو  ديعبلا ، ىدملا  ىلع  يقارعلا  عمتجملا  ىلع  ةميخو  بقاوع  اهل  تناك  قارعلا  يف  برحلا 

�ايثراك تايلقألا 

ضيبألا تيبلا  يف 

بذاكلا دايحلاو  اكريمأو  ناريإ 

طسوألا قرشلا  نع 
تاكارتشالا عيزوتلا  نالعإلا  ريرحتلا  ةئيه  عافتنالا  طورش  ريرحتلا  سيئر 
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