
 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص حيرصت 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

 

اهدـيدهتو ايباهرإ ،" اميظنت   " سامح ةـكرح  نع  نالعإلا  ليتاب  يتيرب  ةـيناطيربلا  ةـيلخادلا  ةريزو  نالعإب  مويلا  مالعإلا  لئاسو  انتعلاط 
". ايباهرإ

ً
اميظنت 
ً

 " رصاني هرابتعاب  تاونس ، رشع  ىلإ  لصت  دق  يتلا  نجسلا  ةبوقعب  سامح  ةكرح  رصاني  نم  لكل 

، ينيطـسلفلا بعـشلا  قحب  ةيخيراتلا  اهتئيطخ  حيحـصتو  راذـتعالا  نم  الدـبف  ميدـقلا ، اهيغ  يف  رمتـست  ايناطيرب  نإف  دـيدشلا  فسألل 
ىلع نيدتعملا  رصانت  ةينويهصلا ، ةكرحلل  ةينيطـسلفلا  ضرألا  لـس 

ّ
م يذلا  يناطيربلا  بادتنالا  وأ  موؤشملا ، روفلب  دعو  يف  ءاوس 

.اياحضلا باسح 

نوناـقلا يف  لـالتحالا  تـحت  بوعــشلل  لوـفكم  قـح  ةحلــسملا ، ةــمواقملا  اـهيف  اـمب  ةــحاتملا ، لـئاسولا  لـكبو  لـالتحالا ، ةــمواقم  نإ 
رثكأ راصح  نإ  باهرإلا ، وه  مهـسبحو  مهتويب  مدهو  ةوقلاب ، مهريجهتو  نييلـصألا ، ناكـسلا  لتقف  باهرإلا ؛ وه  لالتحالاف  يلودـلا ،

دـــض مــئارجو  برح  مــئارج  لــب  باــهرإلا ، وــه  اــماع  نــم ١٥  رثكــأل  لاــفطألا ، نــم  مــهمظعم  ةزغ ، عاـــطق  يف  ينيطـــسلف  ينوــيلم  نــم 
.ةيقوقحلا تاسسؤملاو  ةيلودلا  تامظنملا  نم  ريثكلا  اهتفصو  امك  ةيناسنإلا 

اهيلع تانطوتـسملا  ءاـنبو  يـضارألا  ةقرـس  ّنإو  باـهرإلا ، نيع  وه  ةداـبعلا  تويب  يف  نينمـآلا  عـيورتو  تاسدـقملا  ىلع  ءادـتعالا  نإ   
.باهرإلا روص  عشبأ  وه 

هذه نع  فقوتلا  كلذ ، دـعب  ةدـحتملا  ممألاو  ممألا ، ةبـصع  يف  سـسؤملا  ةـلودلا  ايناطيرب ، هتمدـقم  يفو  يلودـلا  عمتجملا  ىلع 
.هب  مازتلالاو  هتيامح  نوعدي  نيذلا  يلودلا ، نوناقلل  خراصلا  كاهتنالاو  ةيجاودزالا 

، روفلب دعو  يف  انبعش  قحب  اهتئيطخ  نع  ريفكتلل  عراست  نأو  ينويهصلا ، عورـشملاو  ةياورلل  ناهترالا  نع  فقوتت  نأ  ايناطيرب  ىلع 
.ةدوعلاو لالقتسالاو  ةيرحلا  لجأ  نم  هلاضن  معدب 

ىلإ ةماع ، ابوروأو  ةصاخ  ايناطيرب  يف  ةلداعلا ، انبعش  ةيضقل  نيرصانملاو  ةيحلا  هلئاصفو  انبعش  ىوق  لك  وعدن  ةبسانملا  هذهبو 
.ماع ةئام  نم  رثكأ  ذنم  أدب  يذلاو  ةتباثلا ، هقوقحو  انبعش  ىلع  ناودعلل  ارارمتسا  هرابتعاو  رارقلا  اذه  ةنادإ 

ةيرحلا وــحن  مــهقيرط  يف  نوضاــم  ملاــعلا ، رارحأ  لــكو  ةيمالـــسإلاو  ةـــيبرعلا  نيتمـــألا  هــئارو  نــمو  ينيطـــسلفلا ، انبعـــش  نإ  اـــماتخ 
ً

، نوريثكلا عقوتي  امم  برقأو  انفادـهأ  ققحنـس  اننأ  نينقيتم  مهفلاـخ ، وأ  مهلذـخ  نم  مهرـضي  ـال  تايحـضتلا ، تغلب  اـمهم  ةدوعلاو ،
.ديحي يذلا ال  تباثلا  خيراتلا  سرد  اذهف 

 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 
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