
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ةزغ نم  ينويهصلا  راحدنالل  ةرشع  ةسداسلا  ىركذلا  يف 

اهرصقأو قرطلا  قدصأ  يه  ةيقدنبلا 

هيف اًـمثاج  لـظ  يذـلا  لـالتحالا  رحدو  ريرحتلا  عـم  دـعوم  ىلع  نيطـسلف  نم  ميظع  زيزع  ءزج  ناـك  ماـع 2005  نم  مويلا  اذـه  لـثم  يف 
ةوـطخ يف  ةزغ  نـع  رحدـنا  نأ  موـي  ينويهــصلا ، لـالتحالل  ةـيقيقح  ةـميزه  لوأ  خـيراتلا  لّجــس  اًـماع  رــشع  ةتــس  لـبق  ةـليوط ، تاونــسل 

هيف تـقاذأو  ةزغ ، يف  ةـمواقملا  هـتعفر  يذـلا  ةـمواقملاو  ةـيقدنبلا  راـيخ  تـحت  راـسكناو  ةـميزه  ىوـس  نـكت  مـلو  اًباحـسنا ، اهامـسأ 
ةزغ يف  ةـمواقملا  تلعج  لب  فيلاكتلا ، ليلق  لالتحا  ىلإ  لوحتي  نأ  وأ  أـنهي  هعدـت  ملو  ضرـألل ، هلـالتحا  ةبيرـضو  همئارج  تـاليو  لـتحملا 

.اهتلاسب ىلع  ربصلا  الو  اهفيلاكت  لمحت  ىمظع - ةوق  هسفن  قّوسي  ناك  يذلا  وهو   - عطتسي مل  اًدج  ةيلاع  اهيف  لالتحالا  ءاقب  ةفلك 

يف هتانطوتـسم  ةـميق  ربتعي  ناك  ذإ  كـلذ ، لـبق  اًسدـقم  هربتعي  ناـك  اـم  ىلع  سادو  ةزغ ، يف  ءاـقبلا  ىلع  َوقي  مل  يذـلا  لـالتحالا  نإ 
راصحلا ىلإ  دمع  دق  ةزغ  يف  اهتنـضاحو  ةمواقملا  ةهباجم  ىلع  َوقي  مل  نأ  دعب  اهنم ، جرخي  نأ  نكمي  هنأو ال  بيبأ ،" لت   " ةميقك ةزغ 

ةوقلا نم  تمكار  لب  ملـستست ، ملو  لتحملا  تاناهر  لك  تلطبأ  دق  ةـمواقملا  نأ  الإ  اهتكوش ، رـسكو  ةزغ  عيكرتل  ةـمهاو  ةـلواحم  يف 
اهتجوـت نأ  ىلإ  لـالتحالا ، ةـهجاوم  يف  ةـلوطبلا  وـلت  ةـلوطبلا  رطـستو  كابتـشا ، دـعاوق  لـتحملا  اذـه  ىلع  ضرفت  اـهلعج  اـم  دادـعإلاو 

.سدقلا فيس  ةكرعمب 

اًمهلم اًجذومن  ايندلل  مدـقو  ليحتـسملا ، ةرخـص  يف  ينيطـسلفلا  ريـسألا  اهتحن  ةدـيدج  ٍدـحت  ةروطـسأ  لالظ  يف  راحدـنالا  ىركذ  يتأت 
ينادـلاو يـصاقلل  دـكؤي  كرابملا  نمازتلا  اذـه  نإ  زرخم ، فلأ  ميـشهت  ىلع  ةرداق  فكلا  لعجت  اـهنأ  فيكو  اهتبالـصو ، ةدارـإلا  ةوق  نم 

.لتحملا رحدو  ناسنإلاو  ضرألا  ريرحتل  حيحصلا  ليبسلا  يه  لظتس  ةمواقملا  نأ 

: يلي ام  ةزغ  نع  راحدنالا  ىركذ  يف  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  يف  دكؤن 

ام هنأ  لالتحالا  ّينس  لك  دعب  تبثأ  يذلاو  تاتشلاو ، لتحملا  لخادلاو  سدقلاو  ةفضلاو  ةزغ  يف  ينيطسلفلا  انبعـشل  ةيحتلا  لك  الوأ :
ً

.سدقلا فيس  ةكرعم  يف  انبعش  همدق  يذلا  ةلوطبلا  لصف  نم  كلذ  ىلع  لدأ  سيلو  ةمواقملا ، جهنب  كسمتم 
ً

ا لاز 

يهو اهبعـشو ، اهتمواقمو  ةزغ  دـييحت  نكمي  هنأ  دـحأ  نظي  الو  اهـسفنب ، لغـشنت  نلو  نطولا ، نم  اًءزج  ىقبتـسو  تناـك  ةزغ  نإ  اًيناث :
.نيئجاللا ةدوعو  سدقلاو ، ىرسألا  ريرحت  يف  راهن  ليل  ركفت  يتلا 

انربص نإو  تهتنا ، دـق  اـهيلع  تـالداعملا  ضرف  تـالواحمو  عيرذـلا ، لـشفلاب  تءاـب  دـق  راـصحلا  ربـع  ةزغ  عيكرت  لـالتحالا  تـالواحم  نإ  ثلاث :
ً

ا
.ةمئاقلا ةلاحلا  رارمتساب  حمست  نل  ةمواقملا  نأ  يعي  نأ  لالتحالل  نآو  دفن ، دق  انبعشل  راصحلا  رارمتسا  ىلع 

لكل ةـفلاخملا  ةـميرجلا  هذـه  فقوو  ةزغ ، نع  راـصحلا  عفرل  اوكرحتي  نأ  يلودـلا  عمتجملاو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  لودـلا  ىلع   : اًعبار
نيبج يف  راع  ةمـصو  لظتـس  اهنكل  هفادهأ ، لتحملل  ققحت  نلو  مل  يتلاو  اًماع  رـشع  ةسمخ  نم  رثكأ  ذنم  ةدتمملاو  ةيلودلا ، نيناوقلا 

. لماك بعش  راصح  ةميرج  ىلع  تمصلا  رمتسا  املاط  عيمجلا 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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