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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

طبارملاو دماصلا  ينيطسلفلا  انبعش  ءانبأ  اي 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  اي 

ملاعلا رارحأ  اي 

يف ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  هيف  تلعشأ  يذلا  مويلا  كلذ  دلاخلا ، ضرألا  مويل  نيعبرألاو  ةعبارلا  ىركذلا  مويلا  شيعن 
اهلهأ نم  ضرألا  غارفإل  ريجهتلا  ةلواحمو  يناطيتسالا ، يشفتلا  ةسايس  ىلع  ادر  اهتضافتنا  بقنلاو  ليلجلاو  ثلثملا 

اومدقو ةينيطسلفلا ، يضارألا  ترداص  يتلا  ةينويهصلا  تاباصعلا  هجو  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  هيف  راث  يذلا  مويلا  هنإ 
اهنع عافدلاف  نيطسلف ، ضرأ  ىلع  الإ  نيينيطسلفلل  دوجو  الو  نطولا ، يه  ضرألاف  ةيلاغلا ، ءامدلا  كلذ  ليبس  يف 

دحأ هيلع  مواسي  ينطو ال  بجاو  اهيلع  ظافحلاو  اهلجأ  نم  داهجلاو 

هجو يف  ناكربلاك  تراث  يتلا  ضرألا  نع  اًعافد  ًالالش  فزن  يذلا  مدلا  ةوق  انيعو  يف  راذآ )  ٣٠  ) ضرألا موي  ىركذ  ددجت 
نأ ةرم  لك  يف  دكؤت  اهنأ  امك  ىرقلا ، مدهو  ضرألا  بلسو  يرصنعلا  زييمتلاو  باهرإلاو  عمقلاو  ليكنتلا  مغر  نيلتحملا 

نمث نم  كلذ  فلك  امهم  اهلجأ  نم  ةيحضتلل  اًدعتسم  اهب ، اًكسمتم  ضرألاب ، اًثبشتم  ىقبيسو  لاز  امو  ناك  انبعش 

لواحي مرجملا  لالتحالا  نأ  الإ  كاّتفلا ، ضرملا  ةحئاج  اهلك  ةيرشبلاب  تفصع  دقو  ةرملا  هذه  ضرألا  موي  ىركذ  يتأت 
يف رمتسي  فورظلا  هذه  ةعيرذبو  هنإ  لب  ينيطسلفلا ، ناسنإلاو  ةينيطسلفلا  ضرألا  ىلع  هتاءادتعا  لصاويل  اهزاهتنا 

تيقملا يناطيتسالا  هناطرس  روذب  اهيف  عرزيل  لالتلاو  لابجلا  نم  ديزملا  ىلع  ودعيو  ضرألا ، نم  ديزملا  مضق 

توترا يتلا  ضرألاف  ملستسيو ، ملسُيس  ينيطسلفلا  نأ  دقتعا  اذإ  لالتحالا  ىلع  ذوحتسي  يذلا  وه  هنيعب  مهولا  هنكل 
بعشلا ءانبأ  لظيسو  لالتحالا ، اذهل  ةضفار  لظتس  لتحملا  اذه  هجو  يف  دومصلاو  ةمواقملا  حامر  تتبنأو  ءامدلا  ىكزأب 

ريرحتلا قيرط  ىلعو  مهضرأل ، ءافولا  دهع  ىلع  مهدجاوت  نكامأ  لك  يف  ينيطسلفلا 

: يتأي ام  دّكؤنل  ضرألا ، موي  ىركذ  يفو  سامح ،"  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  انَّنإ 

مويلا اذه  ىركذ  يف  تقلطنا  يتلا  لاطبألا  ةدوعلا  ةريسم  ءادهشلو  دلاخلا ، ضرألا  موي  ءادهشل  ةيحتلا  هجون  ًالوأ :

راصتنا الو  لالتحالل ، ءاقب  الو  ةمواسملل ، لبقتسم  الو  ةمواقملا ، قيرط  ىوس  ناسنإلاو  ضرألا  ريرحتل  قيرط  ال  اًيناث :
ناودعلل



لالتحالا عيراشم  ِّلك  دض  ماع 1948م  ةلتحملا  انضرأ  ىلع  طبارملا  رباَّصلا  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  يّيحن  اًثلاث :
اهنم مهريجهتو  ةينيطسلفلا  مهضرأ  نم  مهعالتقال  هتاططخمو 

ىمسُي ام  ضفرن  هتاذ  قايسلا  يفو  لالتحالل ، ةنعرش  نم  هيلإ  ىعست  امو  نرقلا ، ةقفصل  حيرصلاو  حضاولا  انضفر  اًعبار :
ضرأ باحصأك  ةيسايسلاو  ةينوناقلا  مهقوقح  نم  نيينيطسلفلا  مرحيو  لالتحالا ، هرقأ  يذلا  ةلودلا " ةيدوهي   " نوناقب

ةيخيراتلا نيطسلف  يف  نطوو 

تازاجنإلا تقّقحو  تاسدقملاو ، ضرألا  نع  اًعافد  تاضافتنالا  ترّجف  يتلا  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  َّنإ  اًسماخ :
ىلع نوعب هللا  ةرداق  يهو  اهتاسدقمو ، اهتباوث  نع  عافدلاو  اهقوقح  عازتنا  ىلع  اًرارصإ  رثكأ  مويلا  يه  تاراصتنالاو ،

نيبملا رصنلا  قيقحتو  لالتحالا  رحد 

نأ عيمجلا  نم  قحتسي  يحضي ، لاز  امو  لالتحالا ، نم  ماع  ةئم  ىدم  ىلع  ىحض  يذلا  ينيطسلفلا  انبعش  نإ  اًسداس :
هانمتي ام  ىلغأ  يه  يتلا  هتيرح  وحن  يعسلا  يف  هتدناسم  لجأ  نم  لاملاو  حورلا  لذبي 

اهنم لعجنسو  ةينيطسلفلا ، ىوقلاو  لئاصفلا  لك  نيب  دشاح  ينيطسلف  عامجإ  لحم  ضرألا  موي  ىركذ  لظتس  اًعباس :
نع لزانتلا  ضفرو  قوقحلاب ، كسمتلاو  ءامتنالا  ىنعم  ءادهشلا  مد  نم  مهلتست  ةيقيقح  ةحلاصم  ىلإ  ةوعد  لكل  اًقلطنم 

نمثلا ناك  امهم  هعم  قيسنتلا  وأ  نواعتلا  ضفرو  لتحملا ، سيندتو  ينيطسلفلا ، ريدقتو  بارت ، ةرذ  يأ 

نم لعجنلو  ةقفصلا ، ةهجاومو  ةدوعلا  ةريسمل  ةينطولا  ةئيهلا  تاهيجوت  ىلإ  ةباجتسالا  ىلإ  انبعش  ريهامج  وعدن  اًنماث :
ضرألاب طابترالاو  ءامتنالا  ةرذب  مهيف  عرزنلو  اًيلاع ، نيطسلف  ملع  عفرل  ةصرف  تويبلا  يف  انلئاوعو  انئانبأ  عم  اندوجو 

، ةدوعلا تاريسمو  تايلاعفلا  نود  ةيضرملا  ةحئاجلا  فورظ  تلاح  نإو  لايجألا ، بولق  يف  اهمسا  رفحو  اهب ، فيرعتلاو 
دحأ اهسبح  عيطتسي  نل  انتاسدقمو  انضرأ  وحن  يعولاو  بولقلا  تاريسمف 

ميظعلا ضرألا  موي  ءادهشل  ةيحت 

نيطسلف ءادهش  لكلو  ةدوعلا  تاريسم  ءادهش  حوارأل  ةيحت 

لاطبألا انارسأل  ةيحت 

ملاعلاو ةمألا  رارحألو  نيطسلف  بعشل  ةيحت 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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