
نانبل ةکرحلا   لثمم  اهملس 

نرقلا ةقفصو  مضلا  رارق  لوح  هللا  رصن  یلإ  ةینه  نم  ةلاسر 
ویلوی 2020 06:47 م زومت /   06

بزح يف  ينيطسلفلا  فلملا  لوؤسم  يداهلا ، دبع  دمحأ  روتكدلا  نانبل  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  لثمم  ملس 
نيمـألا ىلإ  ةـينه ، ليعامـسإ  خـألا  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  نم  ةـلاسر  بـح هللا ، نـسح  قباـسلا  بئاـنلا  هللا 

ىلإ هتلاـسر  يف  ةـينه  راـشأ  ثـيح  نرقلا ، ةقفـصو  ةـيبرغلا  ةفـضلا  مـض  رارق  لوـح  رـصن هللا ، نـسح  ديـسلا  بزحل هللا  ماـعلا 
هذهل يدصتلل  دهجلاو  فصلا  ديحوت  ىلإ  ًايعاد  تاططخملا ، هذـه  ءارج  ةـقطنملاو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلاب  ةـقدحملا  راطخألا 

رطاخملا
بح نسح  بزح هللا  يف  ينيطـسلفلا  فلملا  لوؤسمل  يداـهلا ، دـبع  ةـسائرب  ساـمح  ةـكرح  نم  دـفو  ةراـيز  لـالخ  كـلذ  ءاـج 

ةينيطسلفلا تاقالعلا  لوؤسمو  هط ، داهج  ةكرحلل  يسايسلا  لوؤسملا  بئانو  دومح ، اطع هللا  خيشلا  هنواعم  روضحب  هللا ،
يلع توريب  يف  يسايسلا  لوؤسملاو  ضوعلا ، ديجملا  دبع  ةيمالعإلاو  ةيسايسلا  تاقالعلا  لوؤسمو  ميلحلا ، دبع  روهـشم 

نانبل يف  ينيطسلفلا  عضولاو  ةقطنملاو ، نيطسلف  يف  عاضوألا  رخآ  نابناجلا  شقان  ثيح  مساق ،
، ينيطسلفلا بعشلا  ىلع  ناودع  وه  رارقلا  اذه  نأ  نيربتعم  ةيبرغلا ، ةفضلا  مضب  لالتحالا  رارقل  مهضفر  نوعمتجملا  دكأو 

ىلع رداق  ينيطـسلفلا  بعـشلا  نأ  ىلع  نيددشم  ريطخلا ، ططخملا  اذه  ةهجاومل  ًادـحاو  ًافـص  فوقولا  عيمجلا  نم  مزلتـسي 
لالتحالا تاءادتعا  مجلل  لجاعلا  كرحتلا  ىلإ  ملاعلا  رارحأو  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  لودلا  نيعاد  تاططخملا ، هذهل  يدـصتلا 

ينيطسلفلا بعشلا  ىلع  لصاوتملا  هناودعو 
ىلإ ًايعاد  ةبعص ، ةيداصتقا  ًاعاضوأ  نوشيعي  مهنأ  ىلإ  ةكرحلا  لثمم  راشأ  نانبل ، يف  نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  عاضوأ  نعو 

اهرودــب ماـيقلا  ىلإ  اورنوـألا  ةــلاكو  يداــهلا  دــبع  بلاــط  اــمك  ناــنبل ، يف  انبعــشل  ةــيناسنإلاو  ةــيندملا  قوـقحلا  رارقإ  ةرورض 



نانبل يف  نيينيطسلفلا  نيئجالل  ةلجاع  ةيثاغإ  ةطخ  قالطإو 
، هقوقح نم  صقتنت  يتلا  عيراشملل  يدصتلا  يف  هتمواقمو  ينيطسلفلا  بعشلل  بزح هللا  معد  بح هللا  بئانلا  دكأ  هرودب ،

ملاعلا  رارحأ  لبق  نم  همعدو  ينيطسلفلا  بعشلا  ةمواقم  لضفب  حاجنلا  اهل  بتكي  نل  عيراشملا  هذه  لثم  نأ  ًادكؤم 
دهجلاو فقوملاـب  ًاـهّونم  ناـنبل ، يف  ينيطــسلفلا  بعــشلل  ةــيناسنإلا  ةاـناعملا  نـم  فـيفختلل  ًادوـهج  بزح هللا  لذــب  دــّكأ  اـمك 
رـصنعلا مادختـسا  عـنم  يفو  ةـيلخادلا ، ةـينانبللا  تاـبذاجتلا  يف  لوخدـلا  نـع  ينيطــسلفلا  دوـجولا  دـييحت  يف  ينيطــسلفلا 

رخآ فرط  يأ  دض  فرط  عم  ينيطسلفلا 
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