
ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

تح
ّ

ى ةلماشلا  ةمواقملا  قيرط  يف  نوضامو  اناصقأو ، انسدقو  انضرأ  نم  ٍربش  ىلع  لالتحالل  ةيعرش  ال  ةبكنلل :  74 لا ـ ىركذلا  يف 
ةدوعلاو ريرحتلا 

ربع ودعلا  اهبكترا  يتلا  مئارجلاو  رزاجملا  ّلك  نم  مغّرلا  ىلعو  انبعش ، ريجهتو  انضرأ  لالتحا  ىلع  اماع 
ً

نيعبسو  ةعبرأ  رورم  دعب 
هقوقحب اكسمتم 

ً
هضرأ ، ىلع  اتباث 

ً
ينيطسلفلا  بعشلا  لازي  ال  ملاعلا ، يف  رمتسم  ّيلالحإ  لالتحا  لوطأ  يف  دوسألا ، هخيرات 

ربصلاو ةيحضتلاو  ةلوطبلا  جذامن  عورأ  ودعلا  عم  عارصلا  طحم 
ّ

تا نم  طحم 
ّ

ة ّلك  يف  برضي  هتاسدقمو ، هتيوُه  نع  اعفادم 
ً

هتباوثو ،
.داهجلاو

نيطسلف ءادهش  حاورأ  ىلع  مّحرتنل  ةميلألا ، ةبكنلل  نيعبسلاو  ةعباَّرلا  ىركذلا  يفو  سامح ،)  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  نإ 
َّ

ان
ّنمي نأو  تاونسلا ، هذه  لالخ  لاضنلاب  ةلفاح  ةريسم  دعب  مهبحن  اوضق  نيذلا  محري  نأ  هللا  لأسنو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  انتَّمأو 

، لاطبألا ةمواقملا  لاجرو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألاب  زازتعالاو  رخفلا  ةَّيحتب  قربنو  ىضرملاو ، ىحرجلا  ىلع  لجاعلا  ءافشلاب 
: يلي ام  كؤنو 

ّ
د تاسدقملاو ، تباوثلا  نع  نيعفادملاو  مهضرأ  ىلع  نيدماَّصلاو  زيزعلا ، نطولا  روغث  ىلع  نيطبارملاو 

ّدرو هباهرإ ، حامج  حبكو  لالتحالا  ةهجاوم  يف  انرايخو  انليبس  يه  لسملا ،
ّ

ةح ةمواقملا  اهتمّدقم  يفو  ةلماشلا ، ةمواقملا  الوأ :
ً

.ةعورشملا ةينطولا  انقوقح  عازتنال  الوصو 
ً

هناودع ،

ىقبيسو ناك  يذلا  ىصقألا ، دجسملاو  سدقلا  اهنم  بلقلا  يفو  ةيخيراتلا ، انضرأ  نم  ٍربش  ىلع  لالتحالل  ةدايس  الو  ةيعرش  ال  ايناث :
ً

تاططخم ّلك  لشفُيسو  اهرهن ، ىلإ  اهرحب  نم  نيطسلفل  ةيدبأ  ةمصاع  سدقلا  ةنيدمب  اكسمتم 
ً

انبعش  ّلظيسو  اصلاخ ،
ً

ايمالسإ 
ً

.لالتحالا

ّلك عمجت  ةينطو ، ةهبج  ليكشت  ىلإ  يعادتلا  وه  ةينطولا ، انتيضقب  فصعت  يتلا  رطاخملاو  تايدحتلا  لظ  يف  تقولا  بجاو  َّنإ  اثلاث :
ً

.ريصملا ريرقتو  ةدوعلاو  ريرحتلا  يف  انبعش  لطت 
ّ

تاع زاجنإ  ىتح  ةمِواقم  ةيلاضن  ةيجيتارتسا  قفو  انبعش ، تانّوكم 

طقست نل  اذه ، انموي  ىلإو  ماعلا 1948  ذنم  يرصنعلا ، لصفلاو  لتقلاو ، يرسقلا ، ريجهتلا  يف  ينويهصلا  لالتحالا  مئارج  اعبار :
ً

يف امدق 
ً

يضملا  ىلع  ارارصإو 
ً

ةّوق  اهديزتسو  ىسنت ، نلو  رفغت  نل  يتلا  ةّيحلا ، انبعش  ةركاذ  يف  ةروفحم  ىقبتسو  مداقتلاب ،
.ةونع اهنم  اورّجه  يتلا  مهتويبو  مهرايد  ىلإ  نيئجاللا  ةدوع  قحبو 

ّ
اهعازتنا ، تح 

ّ
ى اهقوقحب  كّسمتلا 

ءافو ةقفص  يف  مهل  ءافولا  دهع  ىلع  ةكرحلا  تناك  امكو  انتايولوأ ، سأر  ىلع  ىقبيس  لالتحالا  نوجس  نم  ىرسألا  ريرحت  اسماخ :
ً

.هللا نذإب  ابيرق 
ً

نطولا  ضرأ  ىلع  ةيرحلا  انتاريسأو  انارسأ  هلالخ  مّسنتي  مداق ، ءافو  يف  دّدجتيس  دهعلا  كلذ  َّنإف  رارحألا ،

ودعلا عم  اهتاقالع  ةمظنألا  ضعب  عيبطت  َّنأو  انتّيضقو ، انبعشل  يجيتارتسالا  قمعلا  يه  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  أ 
َّ

انتَّم َّنإ  اسداس :
ً

مدعو راسملا ، اذه  نع   عجارتلا  ىلإ  اهوعدن  نإو 
َّ

ان اهبوعش ، حلاصم  دّدهيو  يموقلا ، اهنمأ  قرتخيو  اهتّوق  فعضُيس  ينويهصلا 
.انتَّمأ مسج  يف  هنايكو   ودعلا  اذه  جمدب  حامسلا 

ةسراممو هئاهنإو ، لالتحالا  اذهل  ّدح  عضو  يف  يلوّدلا  سعاقتلاو  تمصلاو  لالتحالل ، ةبقاعتملا  ةيكيرمألا  تارادإلا  زايحنا  اعباس :
ً

رارمتسا نع  ةيخيراتلا  ةيلوؤسملا  اعيمج 
ً

مهلّمحي  انيضق ، عم  لماعتلا  يف  ريياعملا  ةيجوادزا  ةسايس  ةيبرغلا  ىوقلا  نم  ديدعلا 
.لالتحالا ءاهنإو  ةعورشملا  هقوقحو  انبعش  فاصنإو  نيلايكمب ، ليكلاو  زايحنالا  ةسايس  نع  فكلا 

ّ
ىلإ  مهوعدنو  ةبكنلا ، هذه 

لئاسولاب هتاططخمو ، لالتحالا  مهتهجاومو  مهتابثو  مهدومص  ةلصاوم  ىلإ  ةفاك ، هدوجو  نكامأ  يف  انبعش  ريهامج  وعدن  اننإ 
هلاضنو انبعش  دومصل  دييأتلا  دشحو  مهنماضت ، زيزعت  ىلإ  ملاعلا ، رارحأو  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتَّمأ  ريهامج  وعدن  امك  ةفاك ،

.لالتحالا لاوزو  ىرسألاو ، ىرسملاو  ضرألا  ريرحت  تح 
ّ

ى ةمواقملا  قيرط  يف  يضُملا  ىلع  انتَّمأو  انبعش  دهاعنو  عورشملا ،

ٌداهشتسا وأ  ٌرصن  ٌداهجل ، نإو 
َّ

ه
( سامح  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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