
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص  نايب 

ةينيطسلفلا ةطلسلا  اهتنلعأ  يتلا  ةأزجملا  ةيورقلا  تاباختنالا  لوح 

 

يف تاباختنا  ءارجإ  نع  اهئارزو  سلجم  ربعو  هللا  مار  يف  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  هتنلعأ  ام  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  عباتت 
يف درو  امك  مداقلا  ماعلل  اهليجأتو  تابا  ــــــ ختنالا هذه  نم  ىربكلا  ةيدلبلا  سلاجملا  ءانثتساو  ةيورقلاو ، ةيلحملا  سلاجملا  ضعب 

.ةيتشا ةموكح  نايب 

 

ةلحرم ىلإ  تلصو  يتلا  ةماعلا  تاباختنالا  راسم  ليطعت  دعبو  اينطو ، بيرم  تيقوت  يف  تاباختنالا  هذه  ءارجإب  ةطلسلا  رارق  ءاج  دقل 
ةسائرلا تاباختنا  قيرط  ىلع  يعيرشتلا  سلجملا  ةيوضعل  نيحشرملا  فالآ  مضت  ةيباختنا  ةمئاق  نوثالثو  تس  اهل  تمدقتو  ةمدقتم ،

اينطو
ً

. اهب  مايقلا  بجي  ةوطخ  مهأ  هليكشت  ربتعي  يذلا  ينيطسلفلا ، ينطولا  سلجملاو 

يساسألا ماظنلا  مارتحا  مدعو  ينطولا ، رارقلاب  درفتلا  ىلع  ةمئاقلا  اهتاذ  ةيجهنملا  نمض  مويلا  تاباختنالا  نع  ثيدحلا  يتأيو 
.ينيطسلفلا لكلا  نيب  ةعقوملا  تاقافتالاو 

انم امازتلاو  ةيتامدخلاو ، ةيعيرشتلاو  ةينطولا  تاسسؤملا  لك  مضت  ةلماش  تاباختنا  ءارجإب  ةمراعلا  ةيبعشلا  ةبغرلا  مامأ  اننإ 
: يلي ام  دكؤن  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإف  تاباختنالا ، نأشب  لئاصفلا  عيمج  نيب  ةعقوملا  تاقافتالا  مارتحاب 

، ةينيطسلفلا ةينطولا  تاسسؤملا  ءانبل  ةيطارقميدلا  ةليسولا  يهو  انبعشل ، تباث  قح  عقاوملاو  تاسسؤملا  لك  يف  تاباختنالا  ( 1
اهرارق ىلع  بترتي  امع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  اهلمحنو  صوصخلاب ، ةينطولا  تاقافتالاب  مازتلالا  ةطلسلا  ىلعو  كلذ ، نع  عجارتن  نلو 

.درفنملا

ةكرح نوكت  نل  ماعلا  ينطولا  راسملل  فرحو  ةيبعشلاو ، ةينطولا  ةلاحلاب  فافختسا  ةأزجم  ةيورق  تاباختنا  نع  ةطلسلا  نالعإ  ( 2
.ةلداعلا هتيضقو  انبعش  مدخي  امب  الماك 

ً
ينطولا  راسملا  ىلع  قافتالل  نهارلا  تقولا  يف  نوجاتحم  اننأ  دكؤنو  هنم ، اءزج  سامح 

راسملا اذه  ىلإ  اروف 
ً

ةدوعلاو  ةلماشلا ، تاباختنالا  ءاغلإ  نع  عجارتلا  وه  نآلا  بجي  امو  حيحصلا ، رايخلا  يه  ةلماشلا  تاباختنالا  ( 3
، ةسائرلاو يعيرشتلاو ، ينطولا ، سلجملا  تاباختنال  ينمز  لودج  نع  نالعإلا  متي  ثيحب  انبعش ، تاعلطت  ةقيقح  نع  ربعي  يذلا 
نع امغر 

ً
ناكم  لك  يف  تاباختنالا  ءارجإ  ضرف  يف  ةليسولا  مدعي  نل  انبعشو  ةيبالطلا ، تاداحتالاو  تاباقنلاو ، ةيدلبلا ، سلاجملاو 

.سدقلا ةنيدم  يف  ةصاخ  لالتحالا 

اينطو هيلع  قفتم  ددحم  ينمز  لودج  قفو  وأ  ةنمازتم  ةلماش  تاباختنال  اهتيزوهج  نلعت  سامح  ةكرح  نإف  قبس  ام  لك  ىلع  ءانب 
لئاصفلا وعدنو  ةيبالطلا ، تاداحتالاو  ةيباقنلاو  ةيلحملا  سلاجملاو  ةسائرلاو ، يعيرشتلاو ، ينطولا ، سلجملا  تاباختنا  لمشت 

مدعو قحلا ، اذه  عازتنا  لجأ  نم  طغضلا  ىلإ  ةيبعشلا  تاعمجتلاو  يندملا ، عمتجملا  تاسسؤمو  ةفلتخملا ، ةينطولا  تانوكملاو 
.هتئزجتو هيف  بعالتلاب  دحأل  حامسلا 

 

ناعتسملاو قفوملا  هللاو              

 

سامح ةيمالسإلا –  ةمواقملا  ةكرح 
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