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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 
يفحص نايب 

سامح ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  نع  رداص 
ةينه  ليعامسإ  دهاجملا  خألا 

يذلا كرابملا  ناضمر  رهش  لولحب  ةئنهتلاب  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأو  ةلسابلا  انتمواقمو  ينيطسلفلا  انبعش  نم  مدقتأ 
همئارجو لتحملا  ناودع  ىلع  ادر  ةلوطبلاو  دجملا  تاحفص  لجست  ةمواقملاو  ماعلا  اذه  انيلع  لحي 

، ةدوعلا تاريسم  يف  انبعش  ريهامج  ودعلا  حابتسا  امنيح  يضاملا  ةعمجلا  موي  اهتيادب  ةهجاوملا  نم  ةديدج  ةلوج 
نع اديعب  نيدهاجملا  نم  ددع  فادهتساب  ريطخ  ديعصت  ىلإ  أجل  مث  نيكراشملا ، نم  اددع  ادماع  حرجو  لتقو 

تارتم  وليك  ةثالث  نع  لقت  ةفاسمب ال  ةيدودحلا  ةقطنملا  نع  اديعبو  لب  تاريسملا ،
وحن رومألا  لاصيإو  ديعصتلل  ططخي  ودعلا  نأ  ادب  ثيح  هتاردقمو ، انبعش  نع  عفادتل  اهتحنجأب  ةمواقملا  تبه  دقو 

عفد ام  تالئاعلا ؛ دض  رزاجملا  باكتراو  ةيموكحلا  تارقملاو  لزانملاو  تويبلا  فصق  لالخ  نم  ةيواهلا  ةفاح 
ةيامحو ناودعلا  مجل  لجأ  نم  لب  ةديدج ، برح  ىلإ  باهذلا  فدهب  سيل  هريوطتو ، درلا  ةرئاد  عيسوت  ىلإ  ةمواقملا 

فادهتسالاو ناودعلا  ىوتسمب  طبترم  ةمواقملا  در  نأب  دكؤن  اننإو  تامهافتلاب ، لتحملا  مازلإو  انبعش 
تعفترا ةزغ ، يف  انلهأ  طاسوأ  يف  ناقتحالا  نم  ةلاح  قلخ  تقولا  بسك  ةلواحمو  تامهافتلا  ذيفنت  يف  ؤطابتلا  نإ 

بئاتك اهسأر  ىلعو  ةكرابملا  ةمواقملا  نأ  ريغ  نهارلا ، ناودعلا  لالخ  لالتحالا  اهبكترا  يتلا  مئارجلا  ببسب  هتريتو 
رادتقاو  ةوق  لكب  اهبجاو  يدؤت  خومش  لكب  تفقو  ماسقلا 

لكشب رانلا  قالطإل  مات  فقوب  لالتحالا  مازتلاب  ةنوهرم  هيلع  ةظفاحملاو  نكمم  رمأ  ءودهلا  ةلاح  ىلإ  ةدوعلا  نإو 
قلعتت يتلا  تامهافتلا  ذيفنتب  يروفلا  ءدبلا  عم  ةيملسلا  ةيبعشلا  تاريسملا  يف  نيكراشملا  دض  ةصاخو  لماك ،

، سدقلا اهنم  بلقلا  يفو  ةينيطسلفلا  انضرأ  نع  لالتحالاو  راصحلا  ءاهنإ  قيرط  ىلع  ةزغ  يف  انلهأل  ةميركلا  ةايحلاب 
ةهجاوملا  تالوج  نم  ديدعلل  ةحشرم  ةحاسلا  نوكت  فوس  كلذ  نودو 

ةينه ليعامسإ 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر 
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