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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

حالص رهام  جراخلا د  ةقطنم  يف  سامح  ةكرح  سيئر  نع  رداص 

، ريبكلا ةيرحلا  لوطسأ  ةعيلط  يف  تناك  يتلا  ةيكرتلا  ةرمرم  ةنيفس  ءادهشل  ةرشاعلا  ىركذلا  مويلا  انيلع  رمت 
ةينماضت ةوطخ  يف  ةرصاحملا ، ةزغ  ىلإ  لوصولل  لايمألا  فالآ  رحبأ  يذلا  ىوقلاو ، تايصخشلا  تائم  ةكراشمب 

اهتيزكرمو ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةيمهأل  اًديكأت  ةيسايس ، ةيناسنإ 

هضرفي يذلا  رئاجلا  راصحلا  رسكل  اًيعسو  نيطسلف ، نع  اًعافد  كارتألا  ىحرجلاو  ءادهشلا  ءامد  تلاس  مويلا  كلذ  يف 
ايكرت دوهج  نم  ةكرابم  ةلسلس  يف  ةديدج  ةقلح  كلذ  لّكشيل  رباصلا  ، لطبلا  ةزغ  عاطق  ىلع  ينويهصلا  لالتحالا 
ةرطعلا ةريسلل  اًرارمتساو  ةيلودلا ، لفاحملا  يفو  ناديملا  يف  نيطسلفو ، سدقلاو  ىصقألا  نع  عافدلا  يف  ةثيدحلا 

ةرحلا هتلود  يف  ميركلا  شيعلاو  تاسدقملاو ، ضرألا  يف  تباثلا  ينيطسلفلا  قحلا  نع  عافدلا  يف  ةينامثعلا  ةلودلل 
ةلقتسملا

برعلا نم  مهناوخإ  مهعمو  كارتألا ، ءادهشلا  فالآ  ةمئاق  ىلإ  ةرمرم  ةنيفس  ءادهش  ءامسأ  تفيضأ 
انموي ىتحو  نامزلا  نم  نرق  نم  رثكأل  نيطسلف  نع  اًعافد  مهءامدو  مهحاورأ  اومدق  نيذلا  نيملسملاو ،

مهاركذ ىقبت  فوسو  نيينيطسلفلا ، ىحرجلاو  ءادهشلا  ءامد  عم  كارتألا  ىحرجلاو  ءادهشلا  ءامد  تجزتماف  اذه ،
اننادجوو انناهذأ  يف  ةلثام 

اهضرأو اهتزغو  اهتفضو  اهسدقب  نيطسلف  عم  فقت  نأ  اهلك  ةمألا  دادعتسال  اًيلمع  اًجذومن  ةيرحلا  ليطاسأ  تلثم  دقل 
تانوكم تكرحت  ةزغ ، نع  مرجملا  راصحلا  عفريل  اًنكاس  ملاعلا  كرحي  مل  يذلا  تقولا  يفف  رهنلا ، ىلإو  رحبلا  نم  اهلك 

مهناولأو مهتنسلأ  فالتخا  ىلع  ملاعلا  ءافرشو  رارحأ  نم  ةلث  مهعمو  ةيمالسالاو ، ةيبرعلا  اندالب  يف  انتمأ 
لالتحالا عنمو  ةزغ ، ئطاش  ىلإ  لوصولا  يف  اهضعب  حجن  ةيرحلا ، ليطاسأ  نم  ةيلاتتم  تاجوم  يف  مهتادقتعمو ،

كفس نع  عروتي  يذلا ال  حيبقلا  ههجو  نع  تارمو  تارم  فشكيل  رحبلا ، ضرع  يف  ةمشاغلا  ةوقلاب  اهرثكأ  ينويهصلا 
اهلك ةيناسنإلاو  ةيلودلا  فارعألاو  نيناوقلا  رسكو  تاكلتمملا ، ريمدتو  ءامدلا ،

اهفادهأ قيقحت  ىتح  اهفايطأ ، لكب  انتمأ  ريست  هعمو  ةرمتسم ، ةمواقملاو  داهجلا  يف  ينيطسلفلا  انبعش  ةريسم  نإ 
ةدوعلاو ريرحتلاب 
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