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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

: يتأي امب  موهرب  يزوف  ذاتسألا  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  مساب  قطانلا  حرص 

لصاوتملا يليئارسإلا  ناودعلاو  ديوهتلاو ، ةيفصتلا  عيراشم  رطخأل  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  هيف  ضرعتت  يذلا  تقولا  يف 
ىلع قفاوتلاو  ةدحولا  قيقحتو  ةينيطسلفلا ، ةلاحلا  ذاقنإ  ىلإ  نوكن  ام  جوحأ  هيف  نحن  يذلاو  هتاسدقمو ، انبعش  ىلع 

لودلا ةعماج  مامأ  اددجم  سابع  دومحم  ةطلسلا  سيئر  انيلع  لطي  ةفاك ، تايدحتلا  ةهجاومل  ةينطو  ةيجيتارتسا 
ثدحت ام  نإو  اهفييزتو ، قئاقحلا  بلقو  اهميمستو ، ءاوجألا  ريتوت  ىلع  هيف  رصي  لوؤسم  ريغ  يضيرحت  باطخب  ةيبرعلا 

ىلع ١٠٠ ديزي  ام  سابع  ةطلس  ينجت  ذإ  ضرألا ؛ ىلع  قئاقحلا  هبذكت  ةزغ  ىلع  ايرهش  رالود  نويلم  فرص ١٠٠  نع  هب 
ةطلسلا ةنيزخ  يف  عضوتو  ةزغ  عاطق  ىلإ  لخدت  يتلا  عئاضبلا  ىلع  ةضورفملا  ةصاقملا  لاومأ  نم  ايرهش  رالود  نويلم 

رصاحملا عاطقلا  يف  انلهأ  ىلع  فرصت  نأ  نود 

ىلع هصرحو  تاضوافملا  ماهوأ  ىلع  يكابتلاو  ينويهصلا  ودعلل  ءادجتسالا  باطخ  يف  سابع  دومحم  رمتسي  امنيبو 
ضرفيو ةزغ ، ىلع  هراصح  مكحيو  نطولا ، يف  هئاكرشو  هبعش  ءانبأل  ءادعلا  بصاني  لاز  ام  طورش ، يأ  نودب  اهيلإ  ةدوعلا 

ةمقلو مهدالوأ  توق  يف  مهبراحيو  لب  مهبتاور ، عطقيو  مهقوقح ، طسبأ  نم  مهمرحيو  ةيماقتنالا ، هتابوقع  اهناكس  ىلع 
مهشيع

ةياعرو انبعش  ءانبأ  هاجت  اهبجاو  نع  ىلختت  نل  ةيقالخألاو  ةيميقلاو  ةينطولا  ةيلوؤسملا  باب  نمو  سامح  ةكرح  نإ 
؛ انل ةبسنلاب  يجيتارتسا  رايخ  ةحلاصملاو  ةدحولا  قيقحت  نأب  ةتباثلا  اهفقاوم  دكؤت  امك  مهلجأ ، نم  ةيحضتلاو  مهحلاصم 

يف هيلع  قافتالا  مت  ام  ذيفنتو  ةيقيقحلا ، ةكارشلا  ةدعاق  ىلع  نكلو  اهقيقحت ، ىلإ  ىعسن  ةينيطسلفلا  ةلاحلا  ذاقنإل 
توريبو ٢٠١٧ ةرهاقلا ٢٠١١ ،

موهرب يزوف 
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