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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص   

سدقلا ىلا  اهترافس  لقن  ةيكيرمألا  ةرادإلا  ةين  لوح 

ةرادــإلا ةـّـين  لوــح  بـمارت  دــلانود  سيئرلا  ةرادإ  يف  رئادــلا  شاــقنلا  بــضغب  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  عباــتت 
نوـكت تثدـح  اـم  اذإ  ةوـطخ  يف  ةـلتحملا  سدــقلا  ةــنيدم  ىلإ  ينويهــصلا  ناـيكلا  ىدــل  ةــيكيرمألا  ةرافــسلا  لـقن  ةــيكيرمألا 

هنع ةيلوؤسملا  ةيكيرمألا  ةرادإلا  لمحتت  اعقاو  تقلخو  لالتحالا ، عم  عارصلا  يف  ةديدج  ةلحرم  تنشد 

 : يتأي ام  ىلع  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  دكؤن  ةيكيرمألا  اياونلا  هذه  ءوض  يفو 

انبعـشو اننأ  دـكؤنل  ةـلتحملا  سدـقلا  ةـنيدم  ىلإ  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تايالولا  ةرافـس  لقنل  لماكلا  انـضفر  نلعن  ذإ  اننإ  الوأ  /
نيطسلف ضرأ  نم  دحاو  ربشب  لالتحالل  فرتعن  الو  ّرقن  ةمألا ال  رارحأو  ينيطسلفلا 

فرط يأ  اـهب  موـقي  ةوـطخ  يأ  اـهعقاو  وأ  اـهخيرات  نم  رّيغي  نـل  ةـصلاخ  ةينيطـسلف  ىقبتـس  ةـلتحم  ضرأ  سدـقلا  نإ  اـيناث / 
ينيطسلفلا ينطولا  لاضنلل  ةلبق  لظتسو  ملاعلا ، يف  ىرخأ  ةلود  يأ  وأ  لالتحالا  ءاوس 

دقفي امب  ينويهـصلا  نايكلل  مات  زايحنا  نـالعإ  وه  ةوطخلا  هذـهب  عورـشلا  وأ  سدـقلا  ىلإ  ةـيكيرمألا  ةرافـسلا  لـقن  نإ  اـثلاث / 
ةهازنلا مادـعناب  امود  هيلإ  اـنبهذ  اـم  دـكؤيو  ةـقطنملا ، يف  لـالتحالا  عم  عارـصلاب  قلعتم  يـسايس  رود  يأ  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا 

هتيضقو ينيطسلفلا  انبعش  قوقح  نم  ىقبت  ام  ىلع  زاهجإلل  ةلواحمو  ةيكيرمألا 

ىوـس مدـخت  ـالو  ةلعتــشملا  راـنلا  ىلع  تـيزلا  بـصتو  ةرجفتم  تاـخانم  قـلخت  ةوـطخلا  هذــهب  ةــيكيرمألا  ةرادـإلا  نإ  اـعبار / 
هذه ىلع  ةبترتملا  لعفلا  دودر  لك  ةيلوؤسم  لمحتت  هيلعو  لالتحالا ؛ جهنم  سركتو  فرطتملا  يرصنعلا  ينويهـصلا  جهنلا 

ءاقمحلا ةوطخلا 

بعشلا قوقحو  سدقلاب  ةقلعتملا  ةيلودلاو  ةيممألا  تارارقلا  لك  ىلع  ايلمعو  احيرص  ابالقنا  ةوطخلا  هذه  لكشت  اسماخ / 
ايقيقح اكيرش  ةدحتملا  تايالولا  لعجي  امب  ينويهـصلا  نايكلا  حلاصل  ًارفاس  ًالخدت  لكـشيو  هنطوو  هضرأ  يف  ينيطـسلفلا 

لالتحالا مئارج  يف 

تاوطخ نم  اهيلع  بترتي  امو  ةيكيرمألا  ةسايـسلا  هذه  ةـهجاومل  دـحوتلا  ىلإ  هاوق  لكب  ينيطـسلفلا  انبعـش  وعدـن  اسداس / 
ةـضافتنا ليعفتو  لالتحالل  ةزاـحنملا  تاـيالولا  اـهدوقت  يتلا  ةـيوستلا  ةـيلمع  ىلع  رـساخلا  ناـهرلا  نع  فقوتلاو  ةـينويهص 

ةينطولا هتيضقو  انبعش  مامأ  ماسجلا  تايدحتلا  ةهجاومل  يجيتارتسإ  رايخك  ةمواقملاو  سدقلا 



ءارجإ يأ  عنمل  لـجاعلا  كرحتلاو  ةـيزكرملا  ةيـضقلا  هذـه  لوح  دـحوتلل  موـيلا  ةوعدـم  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  ةـمألا  نإ  اـعباس /
هتمواقمو ينيطسلفلا  انبعش  دومص  معدو  ةيلودلا  لفاحملا  لك  يف  سدقلا  ةيضق  ينبتو  هتهجاومو  عونلا  اذه  نم 

ةرادـإلا اهـسرامت  يتـلا  ءاـقمحلا  ةـيهجنعلاو  ةرمدـملا  ةسايـسلا  هذـه  ماـمأ  فوـقولا  ىلإ  ملاـعلا  يف  رارحـألا  لـك  وعدـن  ًاـنماث / 
ملاعلا يف  نيملسملاو  برعلا  رعاشمب  ساسملا  نم  رذحنو  ةديدجلا ، ةيكيرمألا 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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