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اهتيطغت لالخ  ةيلاع  ةينهمب  تلمع  ةيرطقلا  ةريزجلا  ةانق  نإ  ةيحلا  ليلخ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  سيئر  بئان  لاق 
.مولظملا ينيطسلفلا  بعشلا  ةيضقل  ءامتنالا  تثبتأو  سدقلا " فيس   " ةكرعمل

نيذلا ةلعافلا  ةريزجلا  مقاوطب  نيروخف  نحن  : " ءاثالثلا موي  تقؤملا  ةانقلا  رقمل  ةكرحلا  نم  يدايق  دفو  ةرايز  لالخ  ةيحلا  فاضأو 
". ثادحألا ةيطغت  لالخ  ةيحضتلاو  ةملكلا  ناسرف  مهنأ  اوتبثأ 

ةينطو ةجهل  ىرنو  ىوتسملا  لاع  اًيموق  اًسح  ىرن  انك  دقلف  ..ةينطو  ةلاسر  بحاص  هنأ  ينيطسلفلا  يمالعإلا  زيمي  ام  : " لمكأو
". ةريزجلا ةيطغت  ءانثأ 

يف مهرقمل  يليئارسإلا  لالتحالا  فادهتساو  ةريبكلا  رطاخملا  مغرب  ثدحلا  بلق  نم  تناك  ةكرعملل  ةريزجلا  ةيطغت  نأ  ةيحلا  دكأو 
.ةزغ

يليئارسإلا ناودعلا  لالخ  ءالجلا  جرب  فدهتسا  يليئارسإ  فصق  بقع  ريمدتلل  ةزغ  ةنيدم  يف  ةيرطقلا  ةريزجلا  ةانق  رقم  ضرعتو 
.ريخألا

اهلاقتعا نم  تاعاس  دعب  لالتحالا  نوجس  نم  اهنع  جارفإلا  بقع  يريدبلا  ارافيج  سدقلا  يف  ةريزجلا  ةلسارم  ةكرحلا  دفو  فتاهو 
.حارج خيشلا  يف  ةيطغتلا  ءانثأ  اهيلع  ءادتعالاو 

تاءادتعالا يف  لالتحالا  دونج  نم  يجمهلا  كولسلا  اًركنتسم  ةلتحملا ، سدقلا  ةنيدم  يف  ثادحألا  ةيطغت  يف  يريدبلا  رود  ايحو 
.اهيلع

". سدقلا فيس   " ةكرعم لالخ  ةينهملا  هتيطغتبو  هب  داشأ  يذلا  يرمعلا  ديلو  نيطسلف  يف  ةريزجلا  بتكم  ريدم  دفولا  فتاه  امك 
.نيطسلف يف  ثادحألل  اهتيطغت  يف  ةيلاعلا  ةينهملل  ناونع 

ً
ا ىقبتس  اهنأ  ةدكؤم  سامح ، دفو  ةرايزب  ةانقلا  ةرادإ  تداشأ  اميف 

يف مهرودل  مالعالا  لئاسو  ميركتل  سامحب  ةيمالعالا  تاقالعلا  اهذفنت  ةرمتسم  تارايز  ةلسلس  نمض  يتأت  ةرايزلا  نأ  ىلإ  راشي 
". سدقلا فيس   " ةكرعم ةيطغت 

يزوفو ميعن ، مساب  نييدايقلاو  برح ، رسايو  سيلاعدلا ، ماصعو  ةيحلا ، ليلخ  ةكرحلا  يف  يسايسلا  بتكملا  ءاضعأ  دفولا  مضو 
.مساق مزاحو  ةدامح ، دمحمو  موهرب ،

 

يرمعلاو يريدبلا  تفتاه 

" سدقلا فيس   " ةكرعمل اهتيطغتب  ديشتو  ةزغ  يف  ةريزجلا "  " مركت سامح 
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