
ميحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ضرألا ريرحت  تح 
ّ

ى ةمواقملا  برد  ىلع  نوضامو  ىرسألاو ، ءادهشلا  تايحضتل  ءافولا  انُدهع  رارحألا : ءافو  ةقفصل   11 لا ـ ىركذلا  يف 
ىرسملاو ىرسألاو 

اهتعانــص يف  تعدــبأ  يتــلا  ةــكرابملا  ةقفــصلا  كــلت  ماــع 2011م ، نــم  موــيلا  اذــه  لــثم  يف  ملاــعلا ، رارحأو  اــنتّمأو  انبعــش  ركذتـــسي 
نع دـيقلا  رـسك  اهلالخ  نم  تعاطتـساو  لالتحالا ، نوجـس  يف  لاطبألا  انارـسأل  ًءافو  ءادهـش ، ةداق  اـهلالخ  تمّدـقو  ةلـسابلا ، اـنتمواقم 

ةلماشلا ةمواقملا  قيرط  َّنأ  انبعش  تمهلأو  ودعلا ، ىلع  راصتنالا  ملاعم  تمسر  يتلا  رارحألا ، ءافو  ةقفص  يف  ةريسأو ، اًريـسأ   1027
.تاسدقملاو ضرألا  نع  عافدلاو  قوقحلا  عازتنال  ليبسلا  وه 

اهتاميخمو اهندـم  يف  ةـلتحملا ، ةفـضلا  مومع  يف  انبعـش  ريهامجو  ماعلا ، اذـه  رارحألا  ءافو  ةقفـصل  ةرـشع  ةـيداحلا  ىركذـلا  يتأت 
مهتاـبثب طــسي 

ّ
نور هفاـنكأو  سدـقملا  تـيب  يف  نوـطبارملاو  هينطوتــسم ، ناـعطقو  ودـعلا  ّدـض  ةـيلوطب  ةـمحلم  نوـضوخي  اهتادـلبو ،

ّلحت كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  نع  عافدـلاو  راصتنالا  ملاعمو  ميـسقتلاو ، دـيوهتلا  تاططخم  لاـشفإ  نيواـنع  مهدومـصو 
لاوز ىتح  نطولا ، تاحاس  ّلك  يفو  ةلماشلا ، ةـمواقملاب  ةيـضام  مشاغلا  ودـعلا  اذـه  عم  انتكرعم  َّنأ  دـيدج  نم  كؤتل 

ـّ
د ىركذـلا  هذـه 

.ةدوعلاو شلا 
َّ

لما ريرحتلا  قيقحتو  انضرأ  نع  لالتحالا 

هناوـخإ ّلـكو  يربـعجلا ، دـمحأ  ديهــشلا  دــئاقلا  اهــسدنهم  ىلع  مّحرتـن  ةــكرابملا ، ةقفــصلا  هذــه  ىركذ  يفو  ساـمح ، ةــكرح  يف  نإ 
َّ

اـن
راـبكإلا ةّــيحتب  هّجوـتنو  راربــألا ، انبعــش  ءادهــش  لــفاوق  لــكو  مهداــهجو ، مهتايحــضتو  مهئامدــب  اــهزاجنإ  يف  نيكراــشملا  ءادهــشلا 

دانز ىلع  نيـضباقلا  ّلكل  ءافولاو ، ءادـفلا  ةـيحتب  ثعبنو  ينويهـصلا ، ناّجـسلل  مهرهقو  مهيّدـحتو  انتاريـسأو  انارـسأ  دومـصب  زازتعالاو 
: يلي ام  كؤنو 

ّ
د نطولا ، تاحاس  ّلك  يف  روغثلا  ىلع  نيتباثلاو  ةمواقملا ،

انل أدهي  نلو  انتايولوأ ، سأر  ىلع  ىقبتسو  تناك  ةعماج ، ةينطو  ةيلوؤسم  تادجاملا ، انتاريسأو  لساوبلا  انارسأ  عيمج  ريرحت  َّنإ  الوأ :
ً

.هللا نذإب  نطولا ، ضرأ  ىلع  ةّيرحلا  قبع  اهلالخ  نوّمسنتي  ةفّرشم ، ءافو  ةقفص  زاجنإ  ىتح  ٌلاب 

مئارج حـضف  ىلإ  ةـيناسنإلاو  ةـيقوقحلا  تاسـسؤملا  لـك  وعدـنو  هنوجـس ، يف  ىرـسألا  ّدـض  هناودـع  رارمتــسا  نـم  لـالتحالا  ذـحن 
ّ

ر اـيناث :
ً

قوــقحلا طــسبأ  نــم  ناــمرحلاو  يدــسجلاو  يـــسفنلا  بيذــعتلاو  لزعلاو  يرادــإلا  لاــقتعالا  مــئارج  َّنأ  كؤنو 
ـــّ

د ىرـــسألا ، ّدـــض  لــالتحالا 
.ةعورشملا ةينطولا  قوقحلاو  ةّيرحلا  عازتنا  يف  مهتدارإو  ىرسألا  دومص  رسك  يف  حلفت  نل  ةيناسنإلا 

زيزعتو لــالتحالا ، نوجــس  يف  نيينيطــسلفلا  ىرــسألا  ةيــضق  عـم  مهنماــضت  ةلــصاوم  ىلإ  ملاــعلا  رارحأو  اــنتمأو  انبعــش  وعدــن  اــثلاث :
ً

.ةّيرحلا مهلين  ىتح  مهدومص ، معدو  مهل  راصتنالا  جمارب  ليعفتو  ةيواخلا ، ءاعمألا  كراعم  يف  لالتحالل  مهتهجاوم 
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