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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

يفحص نايب 

نع رداص 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

 

فارحنالاو عايضلا  ةباوب  ولسوأ 

 

ريرحتلا ةـمظنم  اـهيلع  تـعّقو  يتـلا  لذـلا  ةروتاـف  عفدــي  دــهاجملا  ينيطــسلفلا  انبعــش  لازي  اـمو  رمت  ًاـماع  نورــشعو  ةــعبرأ 
لوـح ئداــبملا  نــالعإب  فرع  يذــلاو  موؤــشملا  قاــفتالا  كــلذ  لوــليأ 1993 ، ربمتبــس / خــيراتب 13  ولــسوأ  يف  ينيطـــسلفلا 

يف طـيرفتلاب  ىنحنملا  ةـيادبو  تـالزانتلا  عقنتـسم  يف  ًاريبـك  ًاطوقـس  ناـك  ثيح  لـيزهلا ؛ يلاـقتنالا  يتاذـلا  مكحلا  تاـبيترت 
ةتباثلا  ةينطولا  انقوقح 

نع ًاـعافد  اوـقترا  نيذـلا  ءادهـشلا  ءامدـب  ةناهتـساو  لـتحملا ، اـننطو  قـحب  ةـيلاضنو  ةيــسايس  ةـميرج  لـثمي  ًاـقافتا  ناـك  دـقل 
سيلو فيقــش  ةـعلقو  قـمرجلا  ةـبيتكو  عفادـملا  برح  ءادهــشب  ًارورم  ةــماركلا  ةــكرعم  ءادهــش  نـم  ًءادــتبا  سدــقملا  اـنبارت 
هراـثآ نإو  لوكأـملا ، فـصعلاو  ليجــسلاو  ناـقرفلا  بورحو  سدـقلاو  قـفنلاو  ىــصقألاو  ةراـجحلا  ةــضافتنا  ءادهــشب  ًءاـهتنا 

نيئجاللاو سدـقلاو  تانطوتـسملا   ) ةيـساسألا اياضقلا  شيمهت  نم  اـهيلع  لدأ  سيلو  ةرهاـظ  مويلا  ىلإ  لازت  اـم  ةمومـسملا 
ةينطولا ينيطـسلفلا  بعـشلا  تاعلطت  لـعجو  لاـمآلا  مّطحو  بئاـصملا  مّظَع  قاـفتالا  اذـه  نأ  ةـجرد  ىلإ  نمـألاو ) دودـحلاو 
يــضارألا ىلع  ةينويهـــصلا  تانطوتـــسملا  عيـــسوت  ةلـــصاومل  ةــعيرذ  لكـــش  ثــيح  تاــضوافملا ، قــيرط  نــع  لاــنملا  ةدــيعب 

ريغ يناطيتسا  ومن  تالدـعم  تققحو  هيلع ، تناك  اـمع  فاعـضأ  ةـثالث  نع  اهددـع  دازف  ماع ١٩٦٧  تلتحا  يتلا  ةينيطـسلفلا 
دي لبكيو  هتماركو  هضرأ  نع  بعـشلا  عافد  نود  لوحي  سّندـم  ينمأ  قيـسنت  لـظ  يف  نيينيطـسلفلا  باـسح  ىلع  قوبـسم 

هتمواقم

: يلي ام  ىلع  دكؤتل  خيراتلا  اذه  ررمت  مويلا  ةركاذلا  نإ 

ىلع قيرهأ  يذلا  مدلا  نإو  اهئادهشو ، اهراّمع  ىوس  اهيف  رمعي  الو  اهيلع  ةمواسملا  لبقت  ةسدقم ال  ضرأ  نيطسلف  نإ  ًالوأ :
طيرفتلاو ةيوستلا  ةعبوز  هراثآ  يفخت  نل  اهضرأ 



نم الإ  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  لقنت  ملو  تاليولا  ىوس  انبعـش  ىلع  ّرجت  مل  دـقاحلا  ودـعلا  اذـه  عم  ةـيوستلا  عيراشم  نإ  ًاـيناث :
عايض ىلإ  عايض 

حمـسف ملاظ ، يـسايس  راصحب  جوُتو  ًايراجتو  ًايلام  ًاراصح  هيلع  برـضو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قنخ  ولـسوأ  قاـفتا  نإ  ًاـثلاث :
ةيموــيلا اـــنتايح  ليـــصافت  يف  رفاـــس  لكـــشب  لخدـــتلاو  ةـــيعيبطلا  اـــندراومو  اـــنداصتقا  ىلع  ةرطيـــسلاب  لـــالتحالا  ةـــلودل 

يداصتقالا سيراب  قافتا  قحلم  لالخ  نم  ةيشيعملاو 

ةمواـسملا يف  ًارمتــسم  لاز  اـمو  مـلق ، ةّرج  يف  نيطــسلف  ضرأ  نـم  طّرف ب 78 % دـق  ولـسوأ  راـعلاو  لذـلا  قاـفتا  نإ  ًاـعبار :
ءادهـشلا ءاـمد  نوـصو  ةـنامألا  لـمحل  ًـالهأ  اوـسيل  ةـيوستلا  عورـشم  باحـصأ  نأ  ىلع  حـضاو  لـيلد  يف  اـهنم  ىقبت  اـم  ىلع 

هريصم ريرقت  نع  ًالضف  انبعش  اياضق  ىلع  اونمتؤي  نأ  نكمي  الو  ىرسألا ، ةاناعمو  ىحرجلا  تاهآو 

الإ درتـسي  ـال  ةوقلاـب  ذـخُأ  يذـلا  قـحلا  نإ  تلاـق  امدــنع  ةــمواقملا  هـيلإ  تـبهذ  اـم  دــكؤي  لـيزهلا  ولــسوأ  عورــشم  نإ  ًاـسماخ :
ةبيلسلا هقوقحو  انبعش  تاردقم  نع  عفادت  يتلا  قحلا  ةوق  يه  مويلا  ةمواقملا  نإو  ةوقلاب ،

نم اومـضني  نأو  لشافلا ، راسملا  اذه  يف  رظنلا  اوديعي  نأ  ئفكنملا  عورـشملا  اذـه  عانـص  ىلعو  ةـظقيلل ، ناوألا  نآ  ًاسداس :
ريرحتلاو ةدوعلا  راسم  مسريو  هتملك  لوقي  يك  حالسلل  لاجملا  اوحسفيلو  ةمواقملا  رايخ  ىلإ  ديدج 

مــالآو ىرــسألا  تاخرــص  نإو  ةلــشافلا ، ةرماــغملا  هذــه  راــثآ  وحمتــس  ضرــألا  ىلع  طقــست  يتـلا  ءادهــشلا  ءاــمد  نإ  ًاــعباس :
طيرفتلاو ةميزهلاو  فعضلا  تاحيصو  ينمألا  قيسنتلا  توص  زاشنلا  توصلا  اذه  دمختس  ىحرجلا 

ميسقتلاو ةئزجتلا  لبقي  لماك ال  قح  وه  ينيطسلفلا  قحلا  نإ  ًانماث :

: يبألا رحلا  انبعش  ايأ 

ةروث ال راوثلا  دي  اهسرحت  يتلا  ةروثلا  نإو  نورصعي ، هيفو  سانلا  ثاغُي  هيف  مداق  ماع  هنإو  يضقنت ، فاجعلا  تاونسلا  نإ 
" زيزع يوق  نإ هللا  يلسرو  انأ  نبلغأل  بتك هللا  : " ىلاعت هلوقب  اورشبو  اورشبأف  ئفطنت ، الو  أدهت 

 

داهج داهجل  هنإو 

داهشتسا وأ  رصن 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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