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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

رصم ةقيقشلل  ةرايزلا  شماه  ىلع  يمالسإلا  داهجلاو  سامح  يتكرح  نع  رداص 

 

دق يتلاو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  طيحت  يتلا  تاروطتلاو  تادجتـسملا  لك  شقان  ًـالوطم  اًـعامتجا  نيتكرحلا  ةداـيق  تدـقع 
ةقدــحملا رطاــخملاو  تايدــحتلا  ةــهجاوم  لبــسو  تاتــشلاو ، ـ48  لاو ةزغو  ةفـــضلاو  سدـــقلا  يف  اـــهتباوث  ىلع  اًبلــــس  رثؤـــت 

: يتأي ام  ىلع  نافرطلا  هيف  قفاوت  يوخأ  وج  ءاقللا  داس  ذإ  ةيضقلاب ؛

، هتمواـقمو انبعـش  تباوث  ةـيامحل  ةـفاك ؛ تـالاجملا  يف  نيتكرحلا  نيب  ةـيئانثلا  تاـقالعلا  نيتمتو  زيزعت  ناـفرطلا  دـكأ   : ًالوأ  
حلـسملا حافكلا  اهنم  ةمدقملا  يفو  لئاسولا ، لكب  ةـمواقملاب  هكـسمت  ىلع  دـهاجملا  ينيطـسلفلا  انبعـش  نوعمتجملا  ايح  امك 

هفادهأ قيقحت  ليبس  يف  تايحضتلا  ميدقتو  لذبلل  مئادلا  هدادعتساو  هتابثو  هدومص  ىلعو  نيلتحملا ، ةهجاوم  يف 

نرقلا ةقفص  ةهجاومل  ةينطولا  ةكارشلا  ةدعاق  ىلع  ماسقنالا  ءاهنإو  ةينطولا  ةدحولا  ةداعتسا  ةرورـض  نافرطلا  دكأ   : اًيناث
اهطاقسإو

قيقحت ىلإ  ًـالوصو  قفاوتلاـب ، ةـلماش  تاـباختنا  ءارجإ  ىلوـتت  ةـينطو  ةدـحو  ةـموكح  ليكـشت  ةرورـض  ناـفرطلا  دـكأ  اًـثلاث :
ماسقنالا نمز  ليطت  تاحرتقمو  َبراجت  يف  تقولا  ديدبت  مدعو  ينيطسلفلا ، تيبلا  بيترت  ةداعإو  ةينطولا  ةكارشلا 

ىلع بـلغتلا  نـم  نـكمتي  ىتـح  انبعــشل ؛ تاـبثلاو  دومــصلا  لــماوع  لــك  ريفوـتل  نـكمم  دــهج  ىــصقأب  كرتـشملا  لــمعلا  اـًـعبار :
ةدحوم ةيؤر  قفوو  يعامج  لكشب  اهل  يدصتلاو  تارماؤملاو  رطاخملا  ةهجاومو  بعاصملا 

ىلع قفاوتلاــب  يعــسلاو  يبعــش ، يريهاــمج  لــعفك  راــصحلا  رـــسكو  ةدوــعلا  ةريـــسم  رارمتـــسا  ةــيمهأ  ىلع  دــيكأتلا   : اًسماخ
نم هعنمو  ودـعلا  فازنتـسا  ىلع  لمعلاو  ميظعلا ، انبعـش  دـجاوت  نكاـمأ  لـك  يف  هفادـهأ  ققحيو  انبعـش  مدـخي  اـمب  اـهريوطت 

هسافنأ طاقتلا 

تنّمثو ةينطولا ، ةمحللا  ةداعإو  ةدحولا  قيقحتل  دوهجلا  ةياعر  يف  يرـصملا  رودلا  ةـيمهأ  نيتكرحلا  ةدايق  تدـكأ   : اًسداس
ينطولا قفاوتلاو  ةكارشلا  ززعيو  مدخي  ةرهاقلا ؛ يف  دقعي  ءاقلل  ةوعد  يأ 

، ةزغ عاـــطق  يف  اـــنلهأ  لـــهاك  نـــع  راـــصحلا  فـــيفخت  يف  اـــهرود  ىلع  ةقيقـــشلا  رـــصم  نيتـــكرحلا  ةداـــيق  تركـــش  اــًـعباس :
نيهاجتالا الك  يف  ربعملا  حتف  رارمتساو  مهرفس ، فورظ  نم  نسحت  تاليهست  ميدقتل  اهدادعتساو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 



يمالسإلا داهجلا  ةكرح 
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