
 

 

 ةيمنتلاو ةلادعلا بز2% ةيلودلا تاقالعلا ةن&% غالب

 ةDMخألا تاروطتلا لوح ،جرا89اب نDميقملا ةAراغملاو نواعتلاو ةيجرا89ا ةرازول رخأتملا غالبلا رودص رثإ #"ع

 ؛ةزغ عاطق #"ع ي̂وي[صلا لالتحالا تاوق اYدوقت UVلا ةيمارجإلا بر8Qاو مشاغلا ناودعلاب ةقلعتملا

 بز8Q ةيلودلا تاقالعلا ةن8l تدقع ،ناDMك نبا ھلالا دبع ذاتسألا ،بزhQل ماعلا نDمألا خألا نم ھيجوتAو

 ةيجرا89ا ةرازو غالب اذكو ،ةيtيطسلفلا ةحاسلا #"ع ةDMخألا تاروطتلا سرادتل ايئانoتسا ءاقل ةيمنتلاو ةلادعلا

 :y"ي ام ةنhlلا نلعw ھيلعو ،روvذملا

 ةنادإ #�إ ةراشإ ةيأ نم ،ةداعلا DMغ #"ع ،الخ يذلا ةيجرا89ا ةرازو غالبل ةيعجاM{لا ةغلل قيمعلا ا[فسأ .1

 ،ھئاد[ش #"ع محM{لاو �Vيطسلفلا بعشلا عم نماضتلا نع بارعإلا نمو y"يئارسالا ناودعلا را�ن�ساو

 .كرابملا ���قألا د�lملا تاحابل ةنيا[صلا ماحتقال ةنادإ ةيأ نم اضيأ الخو لب

 وYو  ،�Vيطسلفلا ةي�Qلاو y"يئارسإلا يدتعملاو لت�Qا نDب ىواس روvذملا غالبلا نو�ل DMبكلا ا��ارغتسا .2

 يذلا ليتقتلاو لتقلاب قلعتي رمألا نأ ةقيق8Qاو ،"فنعلاو لاتتقالا" ب ةزغ ھل ضرعتت ام فصي

 نم �Mكأ ةعاسلا د8Q ھتليصح تغلب يذلاو ،�Vيطسلفلا بعشلا قح �y ي̂وي[صلا لالتحالا ھسرامي

 بور[لا �Vع¥ ام وYو ،نDباصملا تائم #�إ ةفاضإلاب ،ءاس^ 4 و لافطأ 6 م��يب نم ،ايtيطسلف ادي[ش 30

 لودلا نم ةعومجم ھيف تM¨ع  يذلا تقولا �y ،اندلب فرش¥ ال ب¦رغ فقوم وYو ،يدتعملا ةنادإ نم

 ةناد¬و y"يئارسإلا لالتحالل ةيلوؤسملا ليمحت �y ةªQاو فقاوم نع ةقيقشلا ةيمالسإلاو ةيAرعلا

 .يمارجإلا ھناودع

 يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم نم رارقب تل�شUV wلا ،سدقلا ةن8l سسأت نم ماعلا فد[لا نأ ركذن .3

 د¦و�´ل ةينوي[صلا تارماؤملاو تاطط�9ا نم سدقلا ةيامح وY ناv ،1975 ةنس سافب دقعنملا

 نو�ي نأ الإ ،هللا ھظفح كلملا ةلالج ص�y µ9 سدقلا ةن8l سأري يذلا اندلبل نكمي الو ،سدقلا

 .كرابملا ���قألا نعو ف¦رشلا سدقلا نع عافدلل اقابس

 قيلي ال يذلاو ،ةيجرا89ا ةرازو غالب ةغل ھنع تM¨ع يذلا #ºنملا اذ�y Y قالزنالا ةروطخ #�إ ھبtن اننإ .4

 ةيtيطسلفلا ةيضقلا معد �y ة9¼ارلا ي«رغملا بعشلا فقاوم عم مt�lي الو ،ةفرشملا ا[فقاومو اندالبب

 ال ،ھل ھضفر نع M¨ع¥ بز8Qا ½Uف ام يذلا ،عيبطتلا نأ دكؤنو ،قيقشلا �Vيطسلفلا بعشلا ةرصنو

 بعشلا بناجب فوقولا مدعو يمارجإلا ي̂وي[صلا ناودعلا ةنادإ نع تو�سلا رM¨ي نأ نكمي

 .مشاغلا موÁlلا اذY ءارج هاحرجو ھئاد[ش ددع ديا¿{ي ثيح ،ةرمتسملا ھتنحم �V �yيطسلفلا



 

 

 ةيضقلا امئاد عضي برغملا نأ دكأ يذلا ،هللا ھظفح كلملا ةلالج ةدايق تحت اندالب نأ دكؤن .5

 سدقلا نع عافدلل ةدماص ةعلق هللا نذإب ىقب�س ،ةيAرغملا ءارÂQلا ةيضق ةبترم �y ةيtيطسلفلا

 ا�´مصاعو نDطسلف ةلود ماقتو ةعورشملا ھقوقح �Vيطسلفلا بعشلا لاني �Uح ،نDطسلفو ���قألاو

 .ف¦رشلا سدقلا
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 ءاضمإلا

 ةيلودلا تاقالعلا ةنJK سHئر

JSةيمنتلاو ةلادعلا بز 

 نودلخنب XYZرلا دمحم

 


