
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

ءادهشلل ًءافو  ِةمواقملا  برد  ىلع  نوضام  ليجّسلا : ةراجح  ةكرعمل  ةرشاعلا  ىركذلا  يف 
ةينطولا هقوقحو  انبعش  نع  ًاعافدو 

، ةلوطبلاو دومصلا  محالم  عورأ  انبعش  اهيف  ّرطـس  يتلا  ةيلوطبلا ، ليجـّسلا  ةراجح  ةكرعمل  ةرـشاعلا  ىركذلا  يف 
هتداق كابرإو  ودعلا  عدر  ىلع  ردقألا  اهنأ  اهيف  تتبثأ  ةمـساح  ةكرعم  تضاخ  يتلا  ةلـسابلا  هتمواقم  لوح  هفافتلاب 
يفو راربـألا ، اهئادهـش  ىلع  مّحرتـنل  هـعم ، عارــصلا  تـالداعمو  كابتــشالا  دـعاوق  رييغتو  هدوـنج ، يف  ناـخثإلاو 
لكب مويلا  رـضحتسن  يذلا  رارحألا ، ءافو  ةقفـص  سدنهم  يربعجلا ، دمحأ  ديهـشلا  ةمواقملا  ناكرأ  دئاق  مهتّمدقم 

ىرـسألاو ضرـألا  نـع  ًاـعافد  لـصاوتملا ، ءاـطعلاو  لـمعلاب  ةـلفاحلا  ةـيداهجلا  هتريـسمو  هتريـس  زازتـعاو  رخف 
ىلاعت هللا  لأسنو  ّةيكزلا ، مهئامدب  ضرألا  اوبـّضخو  اوقترا  نيذلا  انبعـش  ءادهـش  لك  ىلع  مّحرتن  امك  ىرـسملاو ،

: يلي ام  ىلع  ّدكؤنو  لجاعلا ، ءافشلاب  هيباصمو  انبعش  ىحرج  ىلع  ّنمي  نأ 

نم ةّمهم  ةطحمو  ينويهـصلا ، ودعلا  عم  انعارـص  خيرات  يف  ةـقراف  ةـمالع  ليجـسلا  ةراجح  ةـكرعم  لظتـس  ًالوأ :
ءانبأ مومع  نمو  ةّزعلا  ةّزغ  ءانبأ  نم  ةيريهامجلا  اهتنضاحو  ةلـسابلا  ةمواقملا  اهيف  تتبثأ  هيلع ، راصتنالا  تاطحم 
قوقحلا عازتناو  لالتحالا  عدرل  ليبسلا  وه  ةـلماشلا ، ةـمواقملا  رايخب  كّسمتلا  نأ  تاتـشلاو ، لخادـلا  يف  اـنبعش 

.تاسدقملاو ضرألا  ريرحتو 

، هللا همحر  يربعجلا ، دـمحأ  ديهـشلا  دـئاقلا  لايتغا  ةـميرج  باكترا  ىلع  همادـقإ  نأ  ًامهاو  ودـعلا  ّنظ  دـقل  ًايناث :
ناك لب  ًاموهوم ، ًارصن  هل  قّقحت  وأ  اهتدارإ ، نم  رسكتو  ةمواقملا  ّةوق  نم  فعـضت  وأ  انبعـش ، ةميزع  نم  نهوتس 

ىقبنـسو ةـئطاخلا ، هتاباسح  كابرإو  ودـعلا  يف  ناخثإلاو  ّةوقلا  دادـعإ  نم  دـيزمل  ًامهلم  ءادهـشلا  ةداـقلا  ءاـقترا 
.انضرأ نع  لالتحالا  لاوز  ىتح  ءادهشلا  دهعل  ءايفوألا 

اهتـضاخ يتلا  ةيلوطبلا  كراعملا  كلت  بلـص  يف  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملاو  ةلتحملا  سدـقلا  ةـنيدم  تناك  ًاثلاث :
، تاـضافتنالا عبنمو  تاروثلا  كّرحم  اـمهف  ةـيخيراتلا ، انـضرأ  همادـقأ  تئطو  ذـنم  ينويهـصلا  ودـعلا  ّدـض  اـنتكرح 

لالتحالا مئارج  حلفت  نلو  لئاسولا ، لكب  امهنع  نيعفادم  ةامح  ىقبنسو  رمحأ ، طخ  ىصقألاو  سدقلاب  ساسملاف 
.ةينيطسلفلا امهتيُوهو  ةيخيراتلا  امهملاعم  سمط  يف  ةدعاصتملا  ةيديوهتلاو  ةيناطيتسالا 

نوجـس نم  مهريرحتل  مواقملا ، لمعلا  لاكـشأ  لكب  ةـكرحلا ، اهّتنبت  يتلا  ىرـسألل  ءاـفولا  ةـيجيتارتسا  نإ  ًاـعبار :
نم ةلث  اهلالخ  مّسنت  يتلا  رارحألا  ءافو  ةقفص  زاجنإ  امو  اهتايولوأ ، سأر  ىلع  ةرضاحو  ةخـسار  ىقبتـس  لالتحالا ،
ىتح هللا ، نذإب  ةـمداق ، ءافو  تّاطحم  اهعبتتـس  ـةّطحم  ّالإ  نطولا ، ضرأ  ىلع  ةـيرحلا  قبع  ىرـسألا  انبعـش  ءانبأ 

.تادجاملا انتاريسأو  لساوبلا  انارسأ  عيمج  ريرحت 

قفاوتلاو ةدـحولا  ميق  زيزعت  ىلإ  هجراخو  نطولا  تاـحاس  لـك  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهاـمج  وعدـن  ًاـسماخ :
لالتحالا ةهباجمو  تايدحتلاو ، راطخألا  ةهجاوم  ىلع  ةرداقلا  ةيلخادلا  ةهبجلا  نيتمت  لجأ  نم  ةـينطولا  ةكارـشلاو 
هلاضنو انبعش  دومـصل  اهمعد  ةلـصاوم  ىلإ  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  وعدن  امك  انتاسدقمو ، انـضرأ  قحب  ناودعلاو 

.ةّزغ عاطق  ىلع  ضورفملا  راصحلل  ًارسكو  ىصقألاو ، سدقلل  ًاراصتنا  عورشملا ،

سامح ةيمالسإلا –  ةمواقملا  ةكرح 
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