
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ءوضلا اهيف  ىطعأ  يتلاو  نكنيلب ، ينوتنأ  يكريمألا  ةيجراخلا  ريزول  ةريخألا  تاحيرصتلا  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  ركنتست 
لافطألاو ءاسنلا  لتق  لهف  سفنلا ، نع  عافدلا  يف  هقح  نع  ثيدحلاب  انبعش  ىلع  هناودع  يف  رارمتسالل  ينويهصلا  ودعلل  رضخألا 

ءادتعالاو ىصقألا ، دجسملا  ىلع  ناودعلاو  سدقلا ، يف  مهتويب  نم  نيينيطسلفلا  درطو  اهينكاس ، سوؤر  ىلع  تويبلا  مدهو 
وه يلودلا  نوناقلا  بسح  هبجاو  لب  سفنلا ، نع  عافدلا  قح  هل  سيل  لتحملا  نإ  سفنلا ؟ نع  اعافد  مهيديأ ، رسكو  نييفحصلا  ىلع 

.انبعش ىلع  هناودع  فقويو  انضرأل  هلالتحا  يهني  نأ 

ةكراشم ةدحتملا  تايالولا  لعجي  ام  ةمدقتملا ، ةحلسألا  فانصأ  لكب  هديوزتو  ايركسع  لالتحالا  معد  يف  رارمتسالا  ركنتسن  اننأ  امك 
.انبعش ىلع  ناودعلا  يف  ةرشابم 

نوناقلا يف  هتابجاوب  حوضوو  ةمارصب  ينويهصلا  ودعلا  ركذيف  حيحصلا ، هاجتالا  يف  هلئاسر  نكنيلب  ديسلا  هجوي  نأ  لطتن 
ّ

ع انك   
.ةليصألا هقوقح  نم  ينيطسلفلا  بعشلا  نيكمتب  اهب ، مازتلالاو  تابجاولا  هذه  مارتحا  ةرورضو  يلودلا ،

يف اهلخدت  يف  ةيكيرمألا  ةسايسلا  هب  تينم  يذلا  عيرذلا  لشفلا  نم  سردلا  اوملعت  ةديدجلا  هترادإو  نكنيلب  ديسلا  نوكي  نأ  انلمأت 
ةكرحلا ءاصقإ  تالواحم  يف  لشفلا  كلذكو  ينويهصلا ، فقوملل  ىمعألا  مهزايحنا  ببسب  دوقعل ، يليئارسإلا  يبرعلا  عارصلا  فلم 

.ةزغ يف  انبعش  ىلع  راصحلا  ضرفو  ةهيزنلاو ، ةرحلا  تاباختنالا  جئاتن  ضفرب  ماع ٢٠٠٦ ، ذنم  ةيحلا  انبعش  ىوقو 

ةمواقمب يلودلا  نوناقلا  يف  عورشملا  اهقح  سرامت  ايطارقوميد ، ةبختنم  ةينيطسلف ، ةينطو  ةمواقم  ةكرح  سامح  ةكرح  نإ 
.هنيعب باهرإلا  وه  لالتحالا  امنإو  اباهرإ ، سيل  اذهو  ةحلسملا ، ةمواقملا  اهيف  امب  ةحاتملا  لبسلا  لكب  لالتحالا 

.ايكيرمأ موعدملا  ينويهصلا  راصحلاو  لالتحالا  ساسألا  اهببس  ةزغ  عاطق  اهشيعي  يتلا  ةيناسنإلا  ةثراكلا  نإ 

، ةرحلا انبعش  ةدارإ  مارتحا  مهيلعف  ةقطنملا ؛ يف  هافرلاو  رارقتسالا  قيقحت  يف  نيداج  اوناك  اذإ  هترادإو ، نكنيلب  ديسلل  دكؤن  اريخأ 
رجه يتلا  هرايد  ىلإ  ةدوعلاو  لالقتسالاو  ةيرحلا  يف  انبعش  قح  دكؤت  يتلا  ةيلودلا  تارارقلا  ذيفنتو  يلودلا ، نوناقلاب  مازتلالاو 

.اهنم

سامح ةيمالسإلا -  ةمواقملا  ةكرح 
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