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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نع رداص  نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

{ ىَوْقَّتلِل ُبَرْقَأ  َوُه  ْاوُلِدْعا  }

ةملاظ ةيسايس  ماكحأ  انبعش  ءانبأ  قحب  ةرداصلا  يرصملا  ءاضقلا  ماكحأ 

تمستا يتلا  ةيرصملا ، ةيئاضقلا  ماكحألا  راكنتسالاو  بضغلا  غلابب  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  انيقلت 
زومرو ءادهش  ىلع  مادعإلاب  ًاماكحأ  تنمضت  ثيح  ينيطسلفلا ، بعشلا  رعاشم  تزفتساو  تامولعملاو ، ةلدألاب  راتهتسالاب 
ماسح لطبلا  ديهشلاو  ماع 2014م ، لوكأملا  فصعلا  ةكرعم  يف  دهشتسا  يذلا  راطعلا  دئار  ديهشلا  لثم  انبعش  ءانبأ  نم 

ىلع مادعإلاب  ًامكح  ماكحألا  تنمضت  امك  ةيرصملا ،!! ةروثلا  لبق  ماع 2008م  ناقرفلا  ةكرعم  يف  دهشتسا  يذلا  عناصلا 
نآلا ىتح  ماع 1996م  ذنم  ةينويهصلا  نوجسلا  يف  لقتعملا  ةمالس  نسح  ريسألا 

ةمواقملا ةكرح  يف  اننإف  لاطبألا ، هزومرو  هتمواقمو  انبعش  قحب  يرصملا  ءاضقلا  اهذفني  يتلا  ةرزجملا  هذه  مامأو 
: يلي ام  ىلع  دكؤن  سامح "  " ةيمالسإلا

اهـسرام يتـلا  ةـينوناقلاو  ةـيموقلاو  ةيمالـسإلاو  ةـيناسنإلا  مـيقلا  لـكب  رتهتـست  يتـلا  ماـكحألا  هذـه  ًاـمات  ًاـضفر  ضفرن  ًـالوأ /
هتمواقمو انبعش  قحب  يرصملا  ءاضقلا 

ةلدألا بايغ  ىلع  همكح  ىنب  هنوك  ةلـص  يأب  ةـلادعلا  ىلإ  ـالو  ءاـضقلا  ىلإ  تمي  ـال  ًاسيـسم  ًاـمكح  مكحلا  اذـه  يف  ىرن  ًاـيناث /
لطاب وهف  لطاب  ىلع  ينُب  امو  قئاقحلا  ريوزتو 

ةينيطسلفلا ةمواقملاو  بعشلا  قحب  ةيليئارسإلا  مئارجلا  ةنعرشل  ءاطغ  رفوي  رارقلا  اذه  نإ  ًاثلاث /

راـعلاب اـههيوشتل  تــالواحملا  لــك  ءوبتــسو  ةــيرحلا ، بـحي  نـم  لــك  هـجو  يف  ةــماش  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملا  ىقبتــس  ًاــعبار /
نارسخلاو

نلو ةـيلخاد ، ةيـسايس  تاعارـص  يف  اـنتمواقمبو  اـنب  جزلا  لـبقن  ـالو  يلخادـلا ، يرـصملا  نأـشلا  يف  لخدـتن  نـلو  مـل  ًاـسماخ /
فقو ىلإ  ءالقعلاو  ءافرـشلا  لك  وعدنو  اهئافرـشو ، اهبعـشو  ةقيقـشلا  رـصم  ىلإ  انترظن  رييغت  ىلإ  رئاجلا  مكحلا  اذه  انعفدي 

ةيئاضقلا ةرزجملا  هذه 

ىلع رثأ  نم  كلذـل  امل  ةرئاـجلا  ماـكحألا  هذـه  راـثآ  فقول  لخدـتلا  ىلإ  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  ءاـمعز  لـك  دـشانن  ًاـسداس /
ةيمالسإلاو ةيبرعلا  ةيوخألا  تاقالعلا 



ملظلا ةـلاح  سركت  يتلا  ةـلزهملا  هذـه  فقول  لخدـتلل  ةـيناسنإلاو  ةـيقوقحلا  تامظنملا  لكو  ملاـعلا  رارحأ  لـك  وعدـن  ًاـعباس /
ملاعلا يف  ىرخأ  ةرم  ةيشافلاو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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