
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

 

قحب ةيماقتنا  تاءارجإ  نم  ينويهـصلا  لالتحالا  هب  موقي  ام  لك  ةدـشب  سامح  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  نيدـت 
.لساوبلا انارسأ 

هـلمحنل  ىرـسألا ، قـحب  ةـيماقتنالاو  ةـيعمقلا  تاءارجـإلا  هذـه  رارمتـسا  نـم  ينويهـصلا  لـالتحالا  رذـحن  ذإ  اـننإ 
نكمي ـالف  ىرـسألا ، عـيمج  ةاـيح  نعو  ةريطخلا ، تاسايـسلا  هذـه  تاـعبتو  جـئاتن  لـك  نـع  ةـلماكلا  ةـيلوؤسملا 

انبعش نيوانع  مهف  مهتكرعم ، يف  مهدحو  انارـسأ  كرتن  نلو   ، مهقحب تاكاهتنالاو  مئارجلا  هذه  لك  نع  توكـسلا 
انبجاو نع  ـالو  مهنع  ىلختن  نلف  اـنتكرعم ، مـهتكرعمو  اـنملأ ، مـهملأو  اـنّمه ، مـهّمهف  انتيـضق ، ناوـنعو  هزوـمرو ،

انع رارحألا  ءافو  ةقفـص  امو  ةيرحلا ، يف  مهقح  اهتمدقم  يفو  ةلداعلا ، مهقوقح  هاجت  يقالخألاو  يميقلاو  ينطولا 
.ديعبب

بالط لكل  مهلمو  عاجشو ، يلوطب  مواقم  لعف  مهتيرح ، عازتناو  مهديق ، رسك  نم  لاطبألا  ىرسألا  هب  ماق  ام  نإ 
، ناجسلا عم  مهتكرعم  يف  راصتنالا  ىلع  مهرارصإو  لساوبلا ، انارسأل  ةبلـصلا  ةدارإلا  سكعي  ملاعلا ، يف  ةيرحلا 

دومص ييحن  امك  تايدحتلا ، تناك  امهم  ودعلا  نوجس  يف  ىرسألا  فالآ  هل  ضرعتي  يذلا  ملألاو  رهقلا  ةلاح  ءاهنإو 
نوجـسلا ةرادإ  تاءارجإ  ةـهجاوم  يف  مواـقملا ، ينيطـسلفلا  انبعــش  مـهفلخ  نـمو  مهتاـبثو ، لـساوبلا  انارــسأ 
مهتيامحو ةتـسلا  لاطبألا  هاجت  مهبجاوب  مايقلا  ىلإ  هتانوكمو  هلئاصفو  انبعـش  ءانبأ  لك  وعدـنو  مهقحب ، اهتاكاهتناو 
رافنتـسا ةـلاح  عسوأ  ليكـشتو  مهبناج ، ىلإ  فوقولاو  مهلئاوعو ، ىرـسألا  دومـص  زيزعت  ىلع  لمعلاو  ةوق ، لـكب 
ةيبعشلاو ةيـسايسلاو  ةيناديملا  ةطـشنألاو  تايلاعفلا  لك  يف  ةيلئاصفو  ةيتاسـسؤمو  ةيمـسرو  ةيبعـش  ةكراشمو 

.مهقحب لالتحالا  تاكاهتنال  دح  عضوو  مهتاناعم ، ءاهنإل  مواقملاو  يداهجلا  راوشملا  ةلصاومو  مهل ، ةدناسملا 

قحب ةعـشبلا  ةيليئارـسإلا  مئارجلا  هذه  لك  ىلع  تمـصلا  عبرم  ةرداغمب  ةيلودلاو  ةيقوقحلا  تاسـسؤملا  بلاطن 
ىلع لـمعلابو  مهقحب ، لـالتحالا  تاـكاهتنا  فـقو  ىلع  لـمعلابو  ىرـسألا ، قوـقحل  لـماكلا  زاـيحنالابو  ىرـسألا ،

.ةيلودلا لفاحملا  يف  ةيضقلا  هذه  ليعفت 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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