
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر ،ةزعموب ريشب ديسلا :ةسائرلا

.راهنلا فصتنم دنع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :سيئرلا ديسلا

ليجأت -ةمألا سلجم سيئرك- يتايحالص نم نأ سمألاب مـكل هتـلق امب سلجملا ءاضعأ يتداـس يتاديس مكركذأ
ضعبلا ىدل ربتعت ةملكل ًايفو امئاد لظأ نأ دوأ نكلو ةيلاحلا فورظلل ارظنو يلخادلا نوناقلل اقبط كلذو انلامعأ لودج
.دودحلا دعبأ ىلإ ريشتسأ يندجت اذهلو ةيطارقميدلل ربخم رقملا اذه نأ ةركف قيبطت دوأ ،اهب نمؤأ يننأ ريغ ،ةتكن

،ءانب ناك -ةقيقحلا يف- ثيدحلاو كلذ ناك العفو قيسنتلا ةئيه ةراشتسا انيلع بجوتي هنإ سمألاب مكل تلق دقل
دصق مويلا حابصل تقولا مهل تكرتو ،ةيناملربلا تاعومجملا ىلإ ثيدحلا عسون انعد تلق كلذ دعبو .هنم انلك اندفتسا
وهو عيمجلا قافو قيقحتل ينم ةدارإ يه نكلو يل ةلوخملا تايحالصلا قبطأ مل كلذ يف انأو .رواشتلاو عامتجالا
ةدعاسمبو- نآلا ررقن نأ انناكمإب يلخادلا ماظنلا ىلإ عوجرلابو اذه ىلع ءانبو .ةفرغلا هذه يف هقيقحت نكمي ام مظعأ
لجؤنو هذه انتسلج ماتتخا -لوقأ امب ملع ىلع انأو كلذك العف مهو ةيلاعلا ةيلوؤسملا حور اودبأ نيذلا عيمجلا
اهحاتـتفا عمزملا ةـلبقملا ةرودلا ىلإ هلكايه ديدـجت اذكو ةـمألا سـلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت عورـشم ىلع ةقداـصملا
.هللا ءاش نإ 1999 ربمتبس 2 موي

مكنم ةيبلغألا نأ ملعأ يننأل طقف ةرابع درجم يهف .ًائيش يل ةبسنلاب ينعت ال (Vacances parlementaires) ةرابع نإ
ءاوجألا نسحأ دادعإل نوكيس طاشنلا نأ ةصاخو ىعسملا كلذ حاجنإل انه دجاوتم انأو رثكأ اهيف لمعتس -امبر-
.لبقملا ءاقلل فورظلاو

يئاجر .ةرودلا هذه ماتتخا روضحل ًءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ىلع هللا ءاش نإ دغلا يف ادعوم مكل برضأ ،ريخألا يفو
ةيلوؤسملا حور ىلع ليلد -هركذ قبس امك- مكدجاوتو مكروضح نأل (Soyez en nombre)نكمم ددع ربكأ رضحي نأ
نوكل كلذو حابصلا اذه ريثكلا مكتقو نم انذخأ دق انك نإ رذعلا مكنم سمتلأو مكركشأ نيحلا مكلذ ىلإو عيمجلا ىدل
.حيحصلا جهنلا قفو ريست ةيطارقميدلا نأ موي دعب اموي نهربن نحنف يلاتلابو ،ةيرح لكب راد تاعومجملا يف ثيدحلا
عم راوحلل بيلاسألا لك لمعتسأ لب ،ريثكلا جعزت دق يتلا ةيدرفلا تايحالصلا لامعتسا ةقيرطب لمعلا ضفرأ انأ
نإف ةرشابم يب لاصتالا يف بغري نم لك نأ وهو ةيناملربلا تاعومجملا ىدل ليلق لبق هتلق ام نآلا دكؤأو .عيمجلا
.ةعوفرم ةسلجلاو هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو حوتفم يباب



.راّهنلا فصتنم دعب ةسماخلا ةقيقدلا يف ةسلجلا تعفر


