
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

: سامح ةيمالسالا  ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص  ودعلا  نوجس  يف  ىرسألا  لوح 

دض ينويهصلا  ودعلا  اهجهتني  يتلا  ةيديعصتلا  تاءارجإلا  غلاب  مامتهاب  ةلصاوتملا  اهتعامتجا  ربع  عباتت  ةكرحلا  ةدايق  لازت  ال 
يف لاطبألا  ىرسألا  نم  ةتس  حاجن  دعب  صاخ  ٍلكشب  عوبلج "  " نجس ىرسأ  دض  ةريطخلاو  ةميسجلا  تاكاهتنالاو  هنوجس ، يف  ىرسألا 

، مهنم ةعبرأ  لاقتعا  ةداعإ  دعب  ىرسألا  دض  ةيباقعو  ةيماقتنا  مئارجب  لالتحالا  مايق  مث  ةيرحلا ، قفن  ربع  نجسلا  نم  صالخلا 
اهتالعافتو ىرسألا  ةيضق  ثحبل  اصصخم  ناك  اعامتجا  ةكرحلا  ةدايق  تصصخ  دقو  قيقحتلا ، نيزانز  يف  ةيشحو  ةروصب  مهبيذعتو 

نوجس لك  يفو  عوبلج ،"  " نجس يف  ىرسألا  دض  ةريطخلا  تاكاهتنالاو  رمتسملا  ديعصتلا  ءازإو  سامح ، ةكرح  يف  نإو 
َّ

ان ةريخألا ،
: يلي ام  كؤن 

ّ
د نإف 

َّ
ان ينويهصلا ، ودعلا 

، مهتايح نع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  هلّمحنو  هنوجس ، يف  ىرسألا  ّدض  هتاكاهتناو  همئارج  تايعادتو  بقاوع  نم  لالتحالا  ذحن 
ّ

ر . 1
يف اونعمأ  نيذلا  نيناجسلا  لكل  لوقنو  تاكاهتنالا ، هذه  رارمتسا  مامأ  نيتماص  اوفقي  نل  ةلسابلا  هتمواقمو  ينيطسلفلا  انبعشف 

.كش ىندأ  نود  مكمئارج  نمث  نوعفدتسو  مكنوقحاليس ، ةمواقملا  لاطبأو  انبعش  نإ  انارسأ : بيذعت 

زازتعا لكب  نّمثنو  مهتدارإ ، دعاوسب  مهتيرح  عازتنا  ىرسألا  نم  ةلث  اهلالخ  نم  كمت 
ّ

ن يتلا  ةيلوطبلا  ةيلمعلا  رخف  لكب  لّجسن  . 2
ناضتحالاب ةيرحلا ) قفن   ) لاطبأ عم  زّيمملا  لعافتلاو  ودعلا ، نوجس  يف  ىرسألا  عم  ريبكلا  نماضتلا  يف  انتمأو  انبعش  فقاوم 

.معدلاو دانسإلاو 

، نوجسلا نم  هريغو  عوبلج  نجس  يف  ينويهصلا  ناّجسلا  تاءارجإ  ةهجاوم  يف  ادحاو 
ً

افص 
ً

اهفوقوو  ةريسألا  ةكرحلا  فتاكت  َّنإ  . 3
ةدحو ادّدجم 

ً
كؤتل 

ّ
د لاطبألا  انارسأل  ةمواقملا  لئاصفو  ماسقلا  دانسإو  اهتاروطتو ، ىرسألا  ةيضق  عم  يبعشلا  محالتلا  رهاظم  عم 

.ةيرحلا لجأ  نم  لصاوتملا  مهلاضنو  ىرسألا  ةيضق  لوح  هفافتلاو  ةمواقملا ، رايخ  نبتو 
ّ

هي هقوقحب ، هكسمتو  ينيطسلفلا ، انبعش 

ةيسايسلاو ةيركسعلاو  ةينمألا  هتموظنم  مئازه  ةلسلسل  ادادتما 
ً

ّدعت  ةّيرحلا  قفن  ةيلمع  يف  ودعلا  اهدّبكت  يتلا  ةميزهلا  َّنإ  . 4
.هللا نذإب  ةدوعلاو  ةيرحلاو  ريرحتلاب  انبعش  رفظي  ىتح  لالتحالا  مئازه  لصاوتتسو  هتمواقم ، تاعادبإو  انبعش  تالوطب  مامأ 

َّنأ رارحألا  انارسأل  ةقث  ّلكب  كؤنو 
ّ

د انبعشو ، انتكرح  تايولوأ  سأر  ىلع  ىقبتس  لالتحالا  نوجس  ضييبتو  ىرسألا  ريرحت  ةيضق  َّنإ  . 5
.هللا نذإب  ابيرق 

ً
نوكيس  ةيرحلا  مهتقناعم 

، لالتحالا فنأ  نع  امغر 
ً

نوكيس  مهريرحت  نأب  ةمواقملا  ةدايق  هتررق  ام  دكؤن  مهلاقتعا ..  ودعلا  داعأ  نيذلا  ةيرحلا  قفن  لاطبألو  . 6
.ىرسألل لدابت  ةقفص  يأ  يف  مهريرحت  متي  نم  ةمدقم  يف  نونوكيسو 

ضعب نع  عجارتلا  ىلع  اهماغرإو  نوجسلا  ةحلصم  ةرادإ  تاهجاوم  يف  يلخادلا  اهنماضتو  ةريسألا  ةكرحلا  ةكرحلا ، ةدايق  ييحت  . 7
ةثداح دعب  ودعلا  اهبلس  اهل  اقوقح  هلالخ  نم  تعزتناو  ةريسألا ، ةكرحلا  هتققح  يذلا  راصتنالا  ةكرحلا  نمثتو  ةيماقتنالا ، اهتاوطخ 

.مهتمارك نوصو  ةفاك  مهقوقح  لينل  عورشملا  مهلاضن  يف  رارمتسالا  يف  ىرسألا  قح  هتاذ  تقولا  يف  دكؤتو  عوبلج ، نجس 

فقي انبعش  نأب  دكؤنو  ةلسابلا ، انتفض  يف  ةمواقملا  نازخ  نينج  ميخم  يف  انلهأ  دض  ةقامح  يأ  هباكترا  ةبغم  نم  لالتحالا  رذحن  . 8
.ماسقلا نينج  يف  انلهأل  هدانسإ  يف  ادحوم 

عم مهنماضت  زيزعتو  ةلصاوم  ىلإ  ةيقوقحلا  تائيهلاو  ملاعلا  رارحأو  تامظنمو  ابوعشو  الود  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  وعدن  . 9
يف مهنع  عافدلل  اًيناسنإو  اًينوناقو  ايمالعإو  اًيسايس  كرحتلاو  مهدض ، مهتاكاهتناو  لالتحالا  مئارج  حضفو  نيينيطسلفلا  ىرسألا 

.لالتحالا نم  صالخلاو  ةيرحلا  مهلين  ىتح  لفاحملا  لك 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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