
16
ويلوي

2021
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ةفرع موي  طابر 

 

ىصقألا دجسملا  تاحاس  يف  نوطبارملا  اهيأ  اهحامرو ، سدقلا  فويس  اي  سدقملا ، تيب  فانكأو  سدقملا  تيب  يف  انلهأ  اي 
...كرابملا

نم ةنيدملا  غيرفت  ىلع  اهرارصإ  ربع  سدقلا ، ةنيدم  يف  ةيديوهتلا  اهتاسايس  يف  ت 
ُ

نعم ةينويهصلا  نيقهارملا  ةموكح  يه  اه   
يف ةولح  يداوو  ىوهلا  نطبو  ناتسبلا  ءايحأل  اهفادهتساب  حارج ، خيشلا  يح  ويرانيس  راركت  ربع  اهنع  مهليحرتو  نييلصألا  اهئانبأ 

ةلوج رخآ  هيلإ  تلآ  امب  ةينويهصلا  نيرماغملا  ةموكح  مهفت  مل  امنيبو  .كرابملا  ىصقألا  دجسملل  ةيبونجلا  ةيماحلا  ناولس  ةدلب 
دجسملا ماحتقاب  نينطوتسملا  نارعزل  اهحامس  دعب  ديدج  نم  رانلاب  بعلت  يه  اه  ربعو ، سورد  نم  سدقلا  فيس  ةكرعم  يف 

بارخ  " ىمسُي ام  ةبسانمب  اهباوبأ ، ىلعو  سدقلا  عراوش  يف  رهمجتلاو  دشحلاب  ةروعسملا  مهتالمح  قالطإو  كرابملا ، ىصقألا 
مويو ةجحلا  يذ  رهش  نم  لئاوألا  رشعلا  مايأ  ةصاخو  نيملسملل  ةينيدلا  تابسانملا  طئاحلا  ضرعب  ةبراض  موعزملا ، مهلكيه "

.كرابملا ىحضألا  ديعو  ةفرع 

نم ءايقشألا  نيقهارملا  ةموكح  نل 
ُ

رذح تاءارجإلا ، هذه  بقارن  ذإ  سدقلا  ةنيدم  يف  سامح )  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإو 
نوكلمي ام  ىلغأ  نع  عافدلا  يف  لمي 

ّ
او الو  لكي 

ّ
او الأ  ىلع  هللا  اودهاع  نيذلاو  لاطبألا ، اهلاجرو  ةمواقملا  ربص  رابتخا  ةلواحم 

عم رفص  ةفاسم  نمو  ةهجاوملاو ، طابرلا  لصاونس  نيطسلف  بابش  لك  انعمو  اننأب  دكؤن  امك  كرابملا ، ىصقألا  دجسملاب  لثمتملاو 
: يلي ام  كلذك  دكؤنو  هشيجو ، لالتحالا  تاوق  نم  مهمعدي  نمو  نينطوتسملا  نارعز 

ًءادتبا اهعراوشو  سدقلا ، ةنيدم  ءايحأ  عيمج  يفو  ةميدقلا  ةدلبلا  باوبأ  ىلع  طابرلاو  رافنتسالل  اهلاطبأو  سدقلا  بابش  وعدن  . 1
.مهتدبرعو نينطوتسملا  نارعزل  يدصتلاو  يراجلا ،) زومت  رهش  نم  رشع  عباسلا   ) ةجحلا يذ  نم  عباسلا  قفاوملا  تبسلا  موي  نم 

، ةفرع موي  يف  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  وحن  لاحرلا  دش  ىلإ  ينيطسلفلا ، لخادلاو  ةيبرغلا  ةفضلا  يف  انبعش  ريهامج  وعدن  . 2
.هبارحم تحتو  هباوبأ  ىلعو  ىصقألا  دجسملا  تاحاس  يف  طابرلاو  دشحلل  اموي 

ً
هنم  لعجنل 

رباصلا انعاطق  نأب  لتحملا  مهفي  ىتح  دانزلا ، ىلع  مهعباصأ  اوقبُي  نأ  ىلإ  ةزغ  عاطق  يف  ةلسابلا  انتمواقمو  ّيبألا  انبعش  وعدن  . 3
.لولسم سدقلل  فيسو  ىصقألا  دجسملل  عرد  وه 

تيب ةيضقل  ةدناسملاو  ةمعادلا  تاطاشنلاو  تايلاعفلا  ميظنت  يف  رمتسي  نأ  رجاهملاو  تاتشلا  يف  ينيطسلفلا  انبعش  وعدن  . 4
.كرابملا ىصقألا  دجسملاو  سدقملا 

رصنلاب انتمأو  انبعش  ىلع  هديعُي  نأ  لعجو  زع  ىلوملا  نيلئاس  كرابملا ، ىحضألا  ديع  لولح  ةميظعلا  انتمأو  انبعشل  كرابن  . 5
.نيباصملاو ىحرجلاو  نيلقتعملاو  ىرسألا  تالئاع  عم  لفاكتلل  ةميركلا  لئاوعلاو  تايعمجلاو  تاسسؤملا  عيمج  وعدن  امك  نيكمتلاو ،

.رارحألا انارسأو  راربألا  انؤادهش  هيلع  راس  ام  ىلع  ريسن  نأب  اناصقأو  انسدقو  انضرأ  عم  دهعلا  ن 
ُ

دّدج اننإف  ماتخلا ، يفو 

 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

 

سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

سدقلا

ةفرع مويب  ىصقألا  يف  طابرلل  ةوعد  يفحص  حيرصت 
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