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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

يفحص حيرصت 

 

عمج يئانث  ٍءاقل  لوح   نرادب  ماسح   سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  ةينطولا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  نع  رداص 
: ةينيطسلفلا ةينطولا  ةدحولا  لوح  مهتردابم  صوصخب  يبرعلا  مالسلا  ةعومجم  نع  نيلثممب  ةكرحلا  ةدايق 

تاقالعلا بتكم  سيئر  كلذكو  ةينه  ليعامسإ  ذاتسألا  ةكرحلل  يسايسلا  بتكملا  سيئرب  ًةلثمم  ةكرحلا  ةدايق  تقتلا 
ةينيطسلفلا لئاصفلا  عم  لصاوتلل  اهتردابم  صوصخب  ءاثالثلا ، سمأ  ءاسم  يبرعلا  مالسلا  ةعومجم  نع  نيلثممب  ةينطولا 

ةينطولا ةدحولا  قيقحتل 
دبع مركأو  دمحم  رصان  ىلعو  ةنشابح ، ريمس  ةداسلا :  نم  ًالك  يبرعلا  مالسلا  ةعومجم  ءاضعأ  نم  ءاقللا  ّمض  دقو 

يكز سابعو  يروعافلا ، ناورمو  يحيمرلا ، دمحمو  يلاجملا ، مالسلا  دبعو  بيقنلا ، حالفو  فيطللا ،

يباجيإ كرحت  يأب  ةكرحلا  بيحرت  ىلع  اًدكؤم  ةردابملا  هذهل  هريدقت  نع  ةينه  ليعامسإ  خألا  ةكرحلا  سيئر  رّبع  دقو 
اذه نأ  اًربتعم  انبعش ، ةحلصم  ىلع  ةصيرحلا  ةيبرعلا  بخنلا  نم  يتأي  نيح  ةصاخ  ةينطولا ، ةدحولا  قيقحت  هاجتاب  عفدي 

ةنشابح ريمس  ةعومجملا م  قسنم  عم  ناردب  ماسح  خألا  اهدقع  تارواشت  ةلسلسل  الامكتسا  يتأي  ءاقللا 

هتاعلطت قيقحتو  هقوقح  ةداعتساو  ينيطسلفلا  بعشلا  ةدحو  ىلع  ةعومجملا  صرح  نع  مني  دهجلا  اذه  ةكرحلا  ربتعتو 

قيقحتو ماسقنالا  ءاهنإب  ةقلعتملا  ةينطولا  اهميقو  اهاؤر  عم  مجسنملا  ىعسملا  اذه  عم  لماعتلل  اهتيزهاج  دكؤتو 
ةمظنم نأب  نمؤت  ةينطولا  ةكرحلا  قفاوم  نأ  ةدكؤم  ةينطولا ، ةكارشلا  ةدعاق  ىلع  ةلماشلا  ةينيطسلفلا  ةحلاصملا 

راطإ يف  ينيطسلفلا  لكلا  مضي  نأ  يغبني  يذلا  ينيطسلفلا  تيبلا  يهو  مهم  ينطو  زاجنإ  يه  ةينيطسلفلا  ريرحتلا 
لالتحالا ةموكح  اهب  موقت  يتلا  ةريطخلا  ةيديعصتلا  تاوطخلا  لظ  يف  اصوصخ  تقؤملا  يدايقلا  راطإلا  دقعو  ةكارشلا ،

هلالخ نم  ىعست  يذلا  مضلا " عورشم   " نمض ةيبرغلا  ةفضلا  نم  ءازجأ  ىلع  ةنصرقلا  يف  ةثيبخلا  اهيعاسمو  ينويهصلا 
عاقصأ يف  مهتيضق  تيتفتو  نييلصألا  اهناكس  درطو  ضرألا  مضق  لالخ  نم  يلالحإلا  رامعتسالا  أدبم  خيسرت  ىلإ 

ضرألا

ًةرم اهبيحرت  ىلع  دكؤتل  ينيطسلفلا ، بعشلا  فصني  يلودو  يميلقإو  يبرع  كارح  لك  ةيمهأب  نمؤت  ذإ  سامح  ةكرح  نإ 
عفدي امب  ةردابملا ، هذهل  ثيثحلا  اهمعد  ىلع  ةدكؤم  اهتطاسو ، يف  يبرعلا  مالسلا  ةعومجم  يعاسم  هتنمضت  امب  ىرخأ 

ةلداعلا هبلاطم  قيقحتو  ينيطسلفلا  انبعش  ةدحو  هاجتاب 

ةينيطسلفلا ىوقلا  ةيقب  عم  ةعومجملا  تالاصتا  جئاتن  ةيباجيإو  مامتهاب  عباتنس  نحنو 



" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  ةينطولا  تاقالعلا  بتكم  سيئر  ناردب  ماسح 
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