
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  مساب  قطانلا  موهرب  يزوف  ذاتسألا  نع  رداص 

لشفلاو هيتلا  راسمل  جاتنإ  ةداعإ  ةدحتملا  ممألا  يف  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  سيئر  باطخ 

نمــضت ةدــحتملا ، ممـألا  ماـمأ  يونــسلا  هباـطخ  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  سيئر  ساــبع  دوـمحم  ديــسلا  ىقلأ 
. همعزتي يذلا  ولسوأ  راسم  ربع  زاجنإ  يأ  قيقحت  يف  هلشفو  هزجعب  اًحيرصو  اًحضاو  ًافارتعا 

يف رمتـساو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  اهل  ضرعتت  يتلا  ةميـسجلا  تايدـحتلاو  ىوتـسملا  نود  باـطخلا  ءاـج  دـقلو 
ولسوأ قافتاو  ةيوستلا  عورـشم  اهيلإ  انلـصوأ  يتلا  ةبعـصلا  ةيرزملا  ةينيطـسلفلا  ةلاحلاو  ريرملا  عقاولا  فيـصوت 

ىري يذـلا  يئادجتـسالا  هجماـنرب  حرط  ةداـعإ  ىلع  ةزكترملا  ةرركملا  اـهتاذ  ســسألا  ىلإ  دنتــساو  موؤـشملا ،
، ينويهـصلا ودعلا  عم  عارـصلا  لحل  ةليـسو  يكيرمألا  رودلاو  نيتلودـلا  لحو  لالتحالا  عم  تاضوافملاو  ةـيوستلاب 

. نمزلا نم  نرق  عبر  نم  رثكأ  رادم  ىلع  هلشف  تبثأ  يذلاو 

ىلإ ةذـفنتملا  ةدايقلاو  ةطلـسلا  سيئر  دـمع  دـقف  ةـقيقحلل ، ٍفاجم  تاباختنالا  صوصخب  باطخلا  يف  ءاج  ام  نإ 
هسفن دجوو  ةقيـضلا ، ةيوئفلا  ةيبزحلا  هتاحومط  يبلت  اهنوك ال  معز ، امك  اهليجأت  سيلو  ةماعلا ، تاباختنالا  لاشفإ 
هتاسايسل ةضراعملا  ةيباختنالا  مئاوقلا  تارـشع  يف  لثمت  يذلاو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  لك  ةهجاوم  يف  هقيرفو 

ةيورق تاباختنا  ضرفب  موقي  نـآلاو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  تقزمو  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلا  تعيـض  يتلا  ةلـشافلا 
ءارجإ ةرورض  ةدكؤملا  ةينيطـسلفلا  ةينطولا  تاقفاوتلا  لكب  ًابراض  هبزح ، ساقمو  هساقم  ىلع  ةلـصفم  ةأزتجم 

. طئاحلا ضرع  ةنمازتمو  ةلماش  ةماع  تاباختنا 

، ناسنإلا قوقح  مارتحاو  ةيطارقميدلاو  ةيددعتلا  ىلع  ةمئاق  ةلودلا  تاسسؤم  نأ  نع  ةطلـسلا  سيئر  ثيدح  نإ 
موصخلل ةيفـصتو  بيذـعتو  ةيـسايس  تـالاقتعا  نم  ةـيبرغلا  ةفـضلا  ةـحاس  هدهـشت  اـمف  قئاـقحلل ، بلقو  ريوزت 

. ةيبرغلا ةفضلا  يف  انبعش  ىلع  طلستملا  يروتاتكدلا  يلومشلا  ماظنلا  ىلع  ليلد  ربكأ  نييسايسلا 

معدلا ىلإ  زكترملاو  انبعش  ىلع  ينويهصلا  لالتحالا  اهنـشي  يتلا  ةلماشلا  برحلل  يدصتلاو  تايدحتلا  ةهجاوم  نإ 
ةمواقملا اهتمدـقم  يفو  لاضنلاو ، حافكلاو  ةـمواقملا  تاودأو  لاكـشأ  لك  لـيعفت  بلطتت  دودـحماللا ، يكيرمـألا 

هقوقح دادرتـساو  انبعـش  نع  عافدـلل  ةـيلودلا  فارعـألاو  قيثاوملا  لـك  اـنل  اهتعرـشو  اـهتلفك  يتـلاو  ةحلـسملا ،
لثمتي ةيسايسلا  تاسسؤملا  حالصإو  ينيطـسلفلا  لمـشلا  ملو  ةدحولا  قيقحتل  ديحولا  قيرطلا  نإو  ةبولـسملا ،
ةهازنلا نمـضت  تاـخانمو  ءاوـجأ  يفو  ةـنمازتمو ، ةـلماش  ةـماع  تاـباختنا  ءارجإ  ربـع  ةـيطارقميدلا  خيـسرت  يف 

. سدقلاو ةزغو  ةفضلا  يف  انبعش  ءانبأ  لك  اهيف  كراشي  جئاتنلا ، مارتحاو  ةيفافشلاو 

ةينمز لهمو  دوعو  ءاطعإب  اـهنم  برهتلا  مدـع  نم  ًالدـب  ةـيروف  تارارقو  ةدارإ  بلطتي  لـماشلا  راـسملا  اذـه  نإ 
، ةينطولا ثراوكلا  نم  ديزملا  الإ  بلجت  يتلا ال  ةلشافلا  راظتنالا  ةسايس  يف  رارمتـسا  الإ  يه  امو  اًقباس ، اهانبرج 

.ضرألا ىلع  عئاقولا  نم  ديزملا  ضرف  نم  لالتحالا  نكمتو 

موهرب يزوف  ذاتسألا 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  مساب  قطانلا 
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