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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

" نيملاعلا ىلع  لضف  وذ  نكلو هللا  ضرألا  تدسفل  ضعبب  مهضعب  سانلا  عفد هللا  الولو  "

رداص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع 

ةينويهصلا مضلا  ةطخ  ةهجاوم  يف  ةديدج  تايلاعف  ةلسلس  قالطنا  نع  نالعإلا 

هتيـضقو انبعـش  ةـيامحو  ينويهـصلا  لـالتحالا  ةـمواقم  يف  ةـكرحلا  ةـيؤر  عـم  ًاماجــسنا  ةـقيرعلا ، اـنتمأو  انبعــش  ريهاـمج  اـي 
مــضلا ةــطخ  ةــهجاوم  يف  ةــينطولا  اـنتايلاعف  رارمتــساو  قـالطنا  نـع  نـلعنل  مكماــمأ  موـيلا  فـقن  ةــينطولا  هتباوـثو  ةــلداعلا 

يتـلا نرقلا  ةقفـص  ذـيفنت  لوـصف  نـم  ٍلـصفك  اهذـيفنت  يف  عورــشلا  نـع  نـالعإلا  ينويهــصلا  ودـعلا  يوـني  يتـلا  ةينويهــصلا 
انتاسدقمو انضرأو  انبعش  ىلع  ناودعلا  لسلسم  يف  اهؤافلحو  ةدحتملا  تايالولا  اهاعرت 

تارارق يهف  اهتايرجمب ، ملـسن  وأ  اهمامأ  كبترن  انلعجي  يذـلا  ىنعملاـب  اـنل  ةـمداص  نكت  مل  اهذـيفنت  عمزملا  مضلا  تارارق  نإ 
ةرماؤـملا مدــقب  ميدــق  حرجلاـف  حرجلا ، اذــهل  ةئــشنم  تـسيلو  ةينويهــصلا  ةــميرجلاو  ينيطــسلفلا  حرجلا  قـمع  نـع  ةفــشاك 

يف قحلا  ينويهـصلا  ودعلل  روفلب  اهتيجراخ  ريزو  ربع  ايناطيرب  تحنم  امنيح  تأدب  يتلاو  اهبعـشو  نيطـسلف  ىلع  ةريقحلا 
ربـع اـهيف  اورـشتنا  يتـلا  قطاـنملا  يفو  روذـجلا  يف  ةدـعابتم  دـالب  نم  هبعـش  ردـحنا  يذـلا  خـسملا  ناـيكلا  اذـهل  نـطو  ةـماقإ 

نامزألا

هتيقحأب ةينيطـسلف  تادايق  نمو  ةـيبرع  لود  نم  فارتعا  ىلع  ودـعلا  اذـه  لـصح  اـمنيح  ةـثراكلا  هذـه  تايعادـت  تلجت  مث 
خيراتلا ىدم  ىلع  بيصن  يأ  اهيف  هل  نكي  مل  رايدو  هضرأ  تسيل  ضرأ  ىلع  دوجولا  يف 

ةنميهلاو انـضرأ  يف  عـسوتلا  يف  اـهلالخ  نـم  ودـعلا  ىداـمت  يتـلا  عسوـألا  ةـباوبلا  تيـصلا  ةئيـس  ولـسوأ )  ) ةـيقافتا تناـك  دـقل 
انـضرأ مهتلي  لوغ  ىلإ  مويلا  ىتـحو  موؤـشملا  قاـفتالا  اذـه  عـيقوت  ذـنم  ناـطيتسالا  لوـحتيل  انيـضارأ  بهنو  انتاردـقم  ىلع 

انرايدو

ةيـــضقلا نــم  ىقبت  اــم  ةيفـــصت  ىلإ  فدـــهت  يتــلا  ةـــيكيرمألا  نرقلا  ةقفـــص  تاــيلجتو  دـــهاشم  دـــحأ  يه  مــضلا  تارارق  نإ 
ملح ىـشالتيو  تاريخلا  بـهنتو  نيينيطـسلفلا ، نيئجـاللا  قوـقح  بطـش  مـتيو  سدـقلا  عيـضت  اـهبجومب  ثـيح  ةينيطـسلفلا 

ةينطولا ضرألا  ءالشأ  نم  ىقبت  ام  ىلع  ةينيطسلف  ةلود  ةماقإ 

انتاسدقمو انضرأ  ىلع  رفاسلا  ناودعلا  اذه  هجو  يف  ضفتني  نأ  ينيطسلف  ينطو  رح  لك  ىلع  بجاولا  نإف  كلذ  مغرو 

: لطبلا انبعش  ريهامج  اي 



نطولا راطق  عضوو  ةردابملا  مامز  ةداعتسال  ةصرفو  ةحنم  ىلإ  ةنحملاو  ةثراكلا  هذه  ليوحتل  ًاعيمج  نووعدم  مويلا  مكنإ 
، بعـشلا تباوـثب  ةـنمؤم  ةـميكح  ةداـيق  تـحتو  اهلاكـشأ  لـكب  ةـمواقملا  ةكــس  ةـيقيقحلا ، ةـينطولا  ةينيطــسلفلا  هتكــس  ىلع 

بازحـألاو لـئاصفلا  لـك  اـهيلإ  وعدـن  اـمك  ةوق ، لـكبو  موـيلا  نم  اـنتايلاعف  رمتـستلو  أدـبنلو  ةـفاك  انبعـش  لـثمت  ةدـحوم  ةداـيق 
: يلي ام  ىلع  نيدكؤم  ينيطسلفلا ، يلهألا  عمتجملاو  يندملا  عمتجملا  تاعاطقو 

لمحت رارقلا و  ذاختا  ةکارشلا   يناعم  ظافحلا   اهراطإ  بجوتی   ثیحب  ةینطولا ، ةوقلا  زئاکر  نم  ةماه  ةزیکر  اهنأل  ةسدقم  فصلا  ةدحو  ًالوأ /
ةمظنمل تقؤملا  يدایقلا  راطإلا  عامتجا  دقع  بجی  لب  ةینیطسلفلا ، ةسسؤملا  و  ينیطسلفلا ، رارقلا  ةنمیهلاو   ءاصقإلاو  درفتلل  لاجم  الو  هتیلوئسم ،

ةینطولا هفادهأو  هئادهشو  بعشلا  ةمارکب  قیلی  ًءانب  ةینیطسلفلا ، ریرحتلا  ةمظنم  ءانب  ةداعإو  ةینطولا  تباوثلا  ساسأ  ةدحولا   هذه  خیسرتل  ًادیهمت  ریرحتلا 
ًاقداص ًایطارقومید  ًالیثمت  بعشلا  ءانبأ  لک  اهیف  لثمتیو 

ةینطولا  دوهجلا  حاجنو  ةدحولا  قیقحتل  ةیلمع  ةمدقم  يه  اهتایعادتو  ولسوأ  نم  للحتلاو  هب  فارتعالا  بحسو  ينویهصلا  نایکلاب  فارتعالا  نم  لصنتلا  ًایناث /
ةیمارجإلا ةینویهصلا  تارارقلا  نم  اهریغو  مضلا  تارارق  ةهجاوم 

ةیبرعلا ةمألا  دیشحت  متیو  ودعلا ، عم  ينمألا  نواعتلاو  قیسنتلا  میرحتو  لاکشألا  لکب  لالتحالا  ةمواقم  ةمئاق   ةینطو  ةیجیتارتسا  قافتالا   ًاثلاث /
اهفلخ ملاعلا  رارحأو  ةیمالسإلاو 

ةینطو ةهبج  یلإ  مامضنالل  انبعش  ءانبأ  لکل  ةیعیجشتو  ةیفاضإ  ةردابم  يه  مویلا  سامح  ةکرح  مساب  مضلا  رارق  ةهجاوم  رارمتساو  تایلاعف  قالطنا  نإ  ًاعبار /
ةدحوم ةینطو  ةطخ  ةرولب  ةعرس  انصرح   ًارارم   نیدکؤم  اهسیئرو ، ةیکیرمألا  ةرادإلا  ططخو  لالتحالا  ةهجاوم  ماهملاو   فئاظولا  ةددعتم  ةضیرع 

ةرماؤملا ةهجاومل  عیمجلا  اهیف  كراشی 

 

راربألا انبعش  ءادهشل  دولخلاو  دجملا 

نيعبطملاو نيئطاوتملا  لكل  راعلاو  يزخلا 

لالتحالا نوجس  يف  ىرسألا  انلاطبأل  ةيرحلا 

لساوبلا ىحرجلل  لجاعلا  ءافشلا 

 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

ةزغ نيطسلف _ 
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