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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 
 يزاوحالا ينطولا ريرحتلا ةكرحل ماعلا  نيمالا ةمعن ديس  لا رهاط ديس لضانملا خالا

  ةكرحلا ةدايق يف ةوخالا

  هتاكرب و هللا ةمحر و مكيلع مالسلا

 انتكرح سيسأتل نيثالثلا و ةنماثلا ىركذلا ةبسانمب كلذ و ةيلاضنلا انيناهتب مكل ثعبن نا ةيزاوحالا ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةهبجلا ةدايق يف انرسي

 تانينامثلا ةيادب يف كلذو ةماه ةيتاذ و ةيعوضوم فورظ يف تدلو يتلا ةيزاوحالا ةينطولا لئاصفلا مدقا دحا يزاوحالا ينطولا ريرحتلا ةكرح

 و يناريالا لالتحالا تاوق نيب ةنحاطلا كراعملا  نم ديدعلا ىلع ةلتحملا زاوحالا تدهش يتلا ةيقارعلا ةيناريالا برحلا نابا  يضاملا نرقلا نم

  . يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا نع اعافد برعلا مهؤاقشأ و ناعجشلا زاوحالا ءانبا مهعم كراشو  قيقشلا قارعلا تاوق

 عمج عم يزاوحا ينطو سلجم لوا  تسساو  يزاوحالا ينطولا رارقلا لالقتساب تكسمت يتلا ةكرحلا تدلو  ةبعصلا فورظلا كلت لثم يف و

 . رظتني نم مهنم و هبحن يضق نم مهنمف ., نولضانملا زاوحالا ءانبا ةريخ نم

  ةوخالا اهيا

 عوجو نامرح نم يزاوحالا انبعش هب رمي ام و ةيسايسلا ناريا ةيفارغج يف عضولا اميس ال ايلود و ايميلقا  ةقيقد و ةساسح فورظ انيلع رمت 

 يتلا  تابطملا و رطاخملا لك زواجتل رواشتلا و قيسنتلا ربع ةينطو ةيلوئسمب و دحاو مجسك كرحتن نا اعيمج انيلع متحتي ،جهنمم عمقو داهطضاو

 . ربعلا اهنم انذخا و ةيروثلا سوردلا اهنم انمهلتسا و ريثكلا انتحاس تفلك يتلا يضاملا ءاطخأ دنع فوقولا مدع و , ينطولا انحافك هجاوت

 ةوخالا اهيا

 يف ءاج ام و ةميركلا مكتوعدل لماكلا اهمعد دكوت ةينطولا ةبسانملا هذه مكل كرابت يذلا تقولا يف ةيزاوحالا ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةهبجلا نا

 كلذك و اهقلطا نم ىتح عفنت حبصت مل و برشو رهدلا اهيلع لكا يتلا تاراعشلا نع اديعب قداص ينطو كارح يأل اهمعد و رقوملا مكنايب

 انتيضق تفلك يتلا “ ةيسايسلا فقاوملا و ةيلئاعلا لكاشملا نيب طلخلاو  تايليفطلا و ةيجاودزالا و يسايسلا قافنلاو تاراثلاو داقحالا بنجتن
 . لسابلا انبعش و زاوحالا ةمدخ يف اعيمج انقفوي و مكدوهجب كرابي نا هللا نم نيجار ةقداصلا يناهتلا مكل ددجن ريخألا يف و .اريثك

  ىرسألل ةيرحلا و ءادهشلل دجملا

  ةيبرع ةرح زاوحالا تشاع 

  يزاوحالا فيرش وبا حالص

  ةيزاوحالا ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةهبجلا ماع نيما
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