
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص  حيرصت 

ميعن مساب  .د  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  يف  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم  وضع  نع  رداص 

، اًدج ةبَرغتسم  دالجلاو ، ةيحضلا  نيب  اهيف  تواس  يتلاو  يكيرمألا ، باونلا  سلجم  وضع  رمع  ناهلإ  ةديسلل  ةريخألا  تاحيرصتلا  نإ 
يف يكيرمألا  ناودعلاو  نيطسلف  يف  يليئارسإلا  لالتحالا  مئارجو  ةيحان ، نم  ينيطسلفلا  بعشلا  ةمواقم  نيب  تواس  ثيح 

.ىرخأ  ةيحان  نم  ناتسناغفأ 
انبعش قوقح  مهتمدقم  يفو  ملاعلا ، لوح  نيمولظملا  قوقحو  ةلادعلا  نع  عافدلا  يف  رمع  ناهلإ  ةديسلا  فقاوم  ردقن 

.يلودلا  نوناقلاو  ةلادعلل  يفانملاو  رئاجلا  عمجلا  اذه  نَجهتسم  نكلو  ةلداعلا ، ينيطسلفلا 
، مئارجلا عشبأ  هقحب  تبكتراو  ريثكلا ، اهيف  ىناع  دوقع ، ةعبس  نم  رثكأ  نم  ينويهصلا  لالتحالا  تحت  شيعي  ينيطسلفلا  بعشلا 

ةيلاع نامثأ 
ً

ا عفدو  ةنورملا ، نم  ريثكلا  ىدبأو  صرفلا ، لك  ىطعأو  هلالقتساو ، هتيرح  لجأ  نم  الضانم 
ً

تباث 
ً

ا دوقعلا  هذه  لاوط  لظو 
هشطبو هتيهجنع  يف  رمتساو  ةيلودلا ، تارارقلا  لكل  عايصنالا  ضفر  رخآلا  فرطلا  نكلو  ةيملسلا ، قرطلاب  قوقحلا  هذه  زجنيل  اًدج 

.ةبقاعتملا  ةيكيرمألا  تارادإلا  نم  ةيامحو  لماك  معدب  فسأللو  نييلودلا ، نمألاو  رارقتسالا  ديدهتو  انبعشب 
ركذتن انهو  ةحلسملا ، ةمواقملا  اهيف  امب  ةحاتملا ، لبسلا  لكب  لالتحالا  ةمواقم  يف  ليصألا  هقحب  عتمتي  لالتحالا  تحت  انبعش  نإ 

"، لاضنلا لكش  يلمي  يذلا  وه  مولظملا ، سيلو  ملاظلا ، نوكي  ام  اًمئاد  : " اليدنام نوسلين  يممألا  لضانملل  ةروهشملا  ةلوقملا 
.لوفكمو  عورشم  قح  وه  نآلا ، هب  موقن  امو  ةيضاملا ، تاونسلا  لاوط  انبعش  هب  ماق  ام 

اهرخآو ةكرحلا ، سسؤم  نيساي  دمحأ  خيشلا  ناسل  ىلع  اهالوأ  تناك  تاردابملا ، نم  ديدعلا  تمدق  سامح  ةكرح  نإف  كلذ  عم 
، كلذ ىلع  ةكرحلا  صرحو  عارصلا  تاليو  نييندملا  بينجت  ةرورضب  ريخألا ، ناودعلا  دعب  راونسلا  ىيحي  ةزغ  يف  ةكرحلا  دئاق  تاحيرصت 

، اًموي ةدمل ١١  ةزغ  ىلع  ناودعلا  اهرخآو  ناودع  لك  يف  دمعتو  لب  ينويهصلا ، لالتحالا  لبق  نم  تضفر  تاردابملا  هذه  لك  نكلو 
انبعش ةدارإ  رسك  لمأ  ىلع  ناودعلا ، اذهل  ةيناسنإلا  ةفلكلا  عفر  الإ  فدهل  سيل  يشحوو ، دمعتم  لكشبو  نييندملا  فادهتسا 

.ةمواقملا  ىوقل  همعدو 
قيقحت ليبس  يف  اهعم  نواعتلل  اهدادعتسا  نع  تربعو  ةيلودلا ، قيقحتلا  ناجل  لكب  تبحر  ةبسانم  نم  رثكأ  يفو  ةكرحلا  نأ  امك 

.ةينيطسلفلا يضارألا  ىلإ  لوصولاب  اهل  حامسلاو  اهعم  نواعتلا  اًمامت  لالتحالا  ضفر  يذلا  تقولا  يف  نيدتعملا ، ةبساحمو  لدعلا 
هذه نأل  قيقدو ، حيحص  لكشب  رومألا  فيصوت  ىلإ  ينيطسلفلا ، قحلا  نع  نيعفادملا  لكو  رمع ، ناهلإ  ةديسلا  نم  علطتن  هيلعو 

.نمزملا عارصلا  اذهل  لداع  لحل  سسألا  عضول  مهألا  قالطنالا  ةطقن 

ميعن مساب  د 
سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  ةيلودلا  تاقالعلا  بتكم 
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