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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

ةينه ليعامسإ  سامح  ةكرح  بتكم  نع  رداص 

ةداق نم  ددع  عم  تالاصتا  ةلسلس  ةينه  ليعامسإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ىرجأ 
ةبترتملا تايدحتلا  ةهجاومل  دوهجلا  فيثكت  لبس  ثحبل  اهيرجي  تارواشم  راطإ  يف  كلذو  ةينيطسلفلا ، لئاصفلاو  ىوقلا 

ماعلا نيمألاو  ةلاخنلا ، دايز  خألا  يمالسإلا  داهجلا  ةكرحل  ماعلا  نيمألا  نم  ًالك  فتاه  دقف  هراشتناو ؛ انوروك  سوريف  ىلع 
، داؤف دمحأ  وبأ  قيفرلا  نيطسلف  ريرحتل  ةيبعشلا  ةهبجلل  ماعلا  نيمألا  بئانو  يثوغربلا ، ىفطصم  ةينطولا د  ةردابملل 

وبأ ةماعلا  ةدايقلا  ةيبعشلا  ةهبجلل  ماعلا  نيمألا  بئانو  ناميلس ، دهف  قيفرلا  ةيطارقوميدلا  ةهبجلل  ماعلا  نيمألا  بئانو 
يجان لالط  داهج 

انبعشو انلهأ  عاضوأ  ةصاخو  ةمهملا ، طاقنلا  نم  ديدعلا  نيينيطسلفلا  ةداقلا  عم  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ثحبو 
ءابولا اذه  يشفت  لظ  يف  ةيشيعملا  مهفورظو  مهعاضوأ  ةعباتمو  ةفاك ، هدجاوت  نكامأ  يف  ينيطسلفلا 

ءامعزو ءاسؤر  نم  ديدعلا  عم  اهب  ماق  يتلا  تالاصتالا  ةروص  يف  ةينيطسلفلا  ىوقلا  ةداق  ةكرحلا  سيئر  عضو  امك 
"، انوروك  " ةهجاومل ةلوذبملا  دوهجلا  اًضرعتسم  ةدحتملا ، ممألا  عم  لاصتالا  كلذكو  ةقيقشلاو ، ةقيدصلا  لودلا  يلوؤسمو 

ةردقلاب ةقثلاو  شأجلا  ةطابر  ةرورض  ىلع  اًددشم  اهانمدق ، يتلا  انبعش  ءانبأل  هقيقحت  وأ  تاوطخ  نم  هزاجنإ  مت  امو 
ثحبو فقوملل ، ديجلا  ريدقتلاو  ةدارإلاب  حلستلا  نأ  الإ  ةبعصلا ، فورظلاو  تاناكمإلا  ةلق  مغر  تايدحتلا  ةهجاوم  ىلع 

تايدحتلا ةهجاوم  ىلع  ةردقلا  ةدايز  نم  نكمي  ةيلوؤسملا  لمحتو  كرتشملا ، ينطولا  لمعلا  زيزعتل  لضفألا  لبسلا 

ملس ديدحتو  ةلحرملا ، هذه  يف  اهب  مايقلا  نكمي  يتلا  لبسلا  لضفأ  لوح  ءارآلا  لدابت  تالاصتالا  هذه  لالخ  مت  امك 
: ةثلاثلاو ةيشيعملا ، ةثاغإلا  قيقحت  يه  ةيناثلاو : انبعشل ، ةياقولا  ةلحرم  رارمتسا  يه  ىلوألا : طاقن ، ثالث  يف  تايولوألا 

دحوم فصب  ءابولا  اذه  ةهجاومل  جراخلاو  ةزغو  ةفضلا  نيب  دوهجلا  ديحوت  يف  نمكت 

لك ىلع  دوهجلا  لك  لذبو  مهتيضق ، ةعباتم  ىلع  ديكأتلاو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألا  عاضوأ  لاصتالا  لالخ  ثحبو 
مهنع جارفإلاو  مهتايح  نيمأتل  تاراسملا 

 

سامح ةكرح   بتكم 
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