
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

( اورنوألا  ) نيئجاللا ليغشتو  ثوغ  ةلاكوو  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  نيب  ةعقوملا  راطإلا  ةيقافتا  لوح 

 

" راطا ةيقافتا   " ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  ةيجراخلا  ةرازوو  اورنوألا "  " نيئجاللا ليغـشتو  ثوغ  ةـلاكو  تعقو 
قافتالا ليصافت  ىلع  عالطالا  دعبو  ةلاكولا ، ةطشنأل  يكيرمألا  معدلا  ةداعتسا  فدهب  ماعلا ، اذه  نم  ويلوي  يف ١٥ 

حبصأ دقلف  ليومتلا ، ةداعتسا  لباقم  ةلاكولا  ىلع  ةدحتملا  تايالولا  اهضرفت  ةلذمو ، ةريطخ  طورـش  نم  هيف  امو 
فلم ءاهنإل  يليئارـسإلا  لالتحالل  ةمدخ  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  هدوقت  يذـلا  يوفـصتلا  رودـلا  نايعلل  ًاحـضاو 

دهاشلا اورنوألا ،)  ) نيينيطـسلفلا نيئجاللا  ليغـشتو  ثوغ  ةـلاكو  ةيفـصتو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  رهوج  نيئجاللا ،
لاملا عفدو  يلاملا  زازتبـالا  لـالخ  نم  كـلذو  ًارـسق ، نييـالملا  ريجهتو  ةينيطـسلفلا  ةـبكنلا  ىلع  يداـملاو  يحلا 

نوعـسي ةـثيبخلا ، نرقلا  ةقفـص  ربع  هقيقحت  متي  ملاـم  نإو  مادتـسم ، يلاـم  رارقتـسا  قيقحت  ةـجحب  مومـسملا ،
.يلاملا زازتبالا  ربع  هقيقحتل 

يلودلا نوناقلا  عم  كلذـكو  ةدـحتملا  ممألا  لبق  نم  ةـلاكولل  حونمملا  ضيوفتلا  عم  ًامامت  ضقانتي  قافتالا  اذـه  نإ 
.ةيبنجأ ةلود  دي  يف  ةينمأ  ةيسايس -  ةادأ  ىلإ  ةلاكولا  لوحيو  يناسنإلا ، يلودلا  نوناقلاو 

 

: يلي ام  دكؤن  سامح  ةكرح  يف  اننإف  هيلعو 

ليومتلا ةداعتـسال  اورنوألاو  ةـيكيرمألا  ةدـحتملا  تايالولا  نيب  عقوملا  قافتالل  لـماكلاو  ماـتلا  انـضفر  نلعن  ًـالوأ :
.اروف هنم  للحتلاب  بلاطنو  يكيرمألا ،

، ةسمخلا ميلاقألا  لك  يفو  ةـلاكولا  تامدـخ  نم  نيديفتـسملا  وأ  نيفظوملا  دـض  تاءارجإ  يأ  ذاختا  ضفرن  ًايناث :
.هطورشو قافتالا  اذه  ىلع  ءانب 

، مادتسمو يرذج  لكشب  اهلح  ةيمهأو  ةلاكولا ، اهب  رمت  يتلا  ةعنطـصملا "  " ةداحلا ةيلاملا  ةمزألل  انكاردإ  مغر  ًاثلاث :
مـساب ةطورـشم  تايقافتا  ىلع  عيقوتلا  ضفرن  اننإف  ةدـحتملا ، ممـألا  ةداـيقب  يلودـلا  عمتجملا  ةـيلوؤسم  هذـهو 

.ديدشلا رطخلل  نيئجاللا  ةيضق  ضرعتو  اهنومضم ، نم  اهضيوفتو  ةلاكولا  غرفت  ةلاكولا ،

.ةينطو لمع  ةطخ  نمض  ميلاقألا ، لك  يفو  ةيقافتالا ، هذه  ضفرل  لماشلا  ينطولا  كرحتلا  ةيمهأ  دكؤن  ًاعبار :

هذه ضفرل  ةعـساو  ةيناديم  تايلاعف  قالطإ  ىلإ  جراخلاو  لخادلا  يف  ناكم  لك  يف  انبعـش  ريهامج  وعدن  ًاسماخ :
.نيئجالل ةميركلا  ةايحلاو  ةدوعلا  اهتمدقم  يفو  ةليصألا ، انقوقح  نع  عافدلاو  ةيقافتالا ،

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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