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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

تبسلا 16 موي  مار هللا  يف  يدايق  ءاقل  دقع  نع  نالعإلا  ىلع  ًابيقعت  سامح  "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 
يتأي : ام  دكؤت  ةكرحلا  نإف  عامتجالا ، اذه  روضحل  سامح  ةكرح  ةوعد  نع  تاحيرصت  نم  درو  امو  ويام 2020م ،

نم لـصتم  قايـس  يف  يتأـيو  ةروطخلا ، غلاـب  ثدـح  ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  ةعـساو  قطاـنم  مضل  ةينويهـصلا  تاـططخملا  نإ   1
ةيمارجإلا ناطيتسالا  تاسايـسو  نرقلا ، ةقفـصو  نايكلل ، ةمـصاع  سدـقلاب  فارتعـالاك  ةـيكيرمألاو ، ةينويهـصلا  تاسايـسلا 

اهريغو

، سدــقلا مــض  ةــهجاوم  يف  ثدــحلا  ىوتــسم  ىلع  نــكت  مــل  ةيمــسرلا  ةــيلودلاو  ةــيبرعلاو  ةينيطــسلفلا  لــعفلا  دودر  نإ   2   
لالتحالا عجـش  ام  وهو  ةـيلمعلا ، هتاقيبطت  يف  ًادـج  ًافيعـض  يمـسرلا  ينيطـسلفلا  فقوملا  ناـك  فسـألا  عمو  نرقلا ، ةقفـصو 

هتاسايس يف  يضملا  ىلع 

، انبعــش تاــقاطل  ردــهو  عييــضت  وــه  اهــسفن ، تاــيلآلاو  تاودــألاب  ةيــضقلل  يوفــصتلا  عورـــشملا  اذــه  ةــهجاوم  راركت  نإ   3   
لالتحالل يفاضإ  عيجشتو 

لئاصف الو  سامح  ةكرح  عيطتـست  ال  مار هللا ، يف  ءاقل  ربع  ينويهـصلا  عورـشملا  اذه  ةـهجاوم  نأ  ىرت  سامح  ةـكرح  نإ   4
، انبعـش ىلع  ةرماؤملا  ةـكايح  هيف  متت  نيمث  تقوـل  عييـضتو  نوـيعلا ، يف  داـمرلل  رذ  وـه  هيف ، ةـيقيقحلا  ةـكراشملا  ةـمواقملا 

اهلشف تبث  براجتل  راركتو 

ىوـقلاو لـئاصفلل  نيماـعلا  ءاـنمألا  ىوتــسم  ىلع  يداـيقلا  راـطإلا  ةوـعد  ىلإ  نزاـم  وـبأ  خـألا  وعدــن  ساـمح  ةــكرح  يف  اـننإ   5
ةلعاــف ةــينطو  ةــيجيتارتسا  ىلع  قاــفتالا  هــيف  مــتي  ةدجتــسملا ، فورظلل  ةبــسانملا  ةــيلآلاب  لــجاع  ءاــقل  ىلإ  ةينيطـــسلفلا 

يلودلاو يميلقإلا  عجارتلاو  فعضلا ، نم  ةلاح  لظ  يف  يكيرمألا  ينويهصلا  عورشمللو  مضلا ، ةطخل  يدصتلل 

، اـنفقاوم دــيحوت  يف  ًـالوأ  اـنحجن  اذإ  عيراـشملا ، هذــه  لاــشفإ  ىلع  نورداــق  اــننأ  اــنتمواقمو  انبعــشب  مـث  هللاــب ، قـثن  نـحن   6
ىوتـسم ىلع  ةـقداصلاو  ةـصلخملا ، ىوقلا  لك  كرحت  ىلإ  يدؤي  اـمب  لـالتحالا ، ةـهباجمل  ةـيجيتارتساو  ةـيؤر  ىلع  قاـفتالاو 

هقوقح  لينل  انبعش  ةدناسمل  يلودلاو  يمالسإلاو  يبرعلا  ملاعلا 

ثادحإ ىلع  رداقو  يدج  ءاقل  لك  يف  ةكراشملل  اهتيزوهج  دكؤتو  ءاقللا ، اذه  يف  كراشت  نل  سامح  ةكرح  نإف  هيلعو 
ءاقللا  اذهل  ةيمسر  ةوعد  ةكرحلا  ةدايقل  هجوت  مل  هنأ  ًاملع  بولطملا ، رييغتلا 

انتمأو انتيضقو  انبعش  ريخ  هيف  امل  ًاعيمج  انقفوي  نأ  لأسن  هللاو 

هتاكربو ةمحرو هللا  مكيلع  مالسلاو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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