
 
 

 "ةنیھصتملا تاسسؤملا ةعطاقم ةلمح " عورشم قالطإ نایب

 

 ...ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نمً الیل هدبعب ىرسأ يذلا هللا مسب

 

 نم ةجرحلا ةیخیراتلا ةلحرملا هذھ يف قحلا ةرصن بوجوو ،ةینیطسلفلا ةیضقلا ةلادعب اننامیإ نم اقالطنا

 ،لاكشألاو روصلا ىتشب ھنم برقتلل بصتغملا ينویھصلا نایكلا فلخ نوعبطملا تفاھت ثیح ،ةمألا رمع

 ةیفاقثلاو ةیسایسلا تایقافتالا نمً الباو ھل اومدقف .انقانعأ يف هللا اھعضو يتلا ةسدقملا ةنامألا نیصخرتسم

 برغلا رمآتو ملاظلا لتحملا رین تحت نیطسلف يف يبألا انبعش نئی يذلا تقولا يف ،ةیعامتجالاو ةیداصتقالاو

 ..ءاقشألاو ةوخإلا ردغو

 

 تاسسؤملا ةعطاقمل ةیبعشلا ةلمحلا" عورشم قالطإ نع نلعن ،ةیئانثتسالا فورظلا هذھ لظ يفو انھ نم

 اھتابجاو لقأب مایقلل ةیبرعلا بوعشلا اھلالخ نم نیعاد ،"نیطسلف لجأ نم عطاق" راعش تحت "ةنیھصتملا

  :يلی امل انتلمح فدھتو ،نایكلا اذھ عم ةعبطملا تایصخشلاو تائیھلاو تاسسؤملا ةعطاقم ربع

  

 ھقوقح ةداعتسال ينیطسلفلا بعشلا لاضن ةدناسمو ،ةینیطسلفلا ةیضقلا هاجت اھبجاوب مایقلل بوعشلا ةیعوت  )1

 .ةبولسملا

 ةسسؤم يأ عم نواعت يأ فاقیإل ،راجتلاو تاسسؤملا يف رارقلا باحصأو لمعلا بابرأ ىلع ریثأتلا     )2

 ."ةیلیئارسإ" ةیموكح وأ ةصاخ

 .بوعشلا مامأ اھتیرعتو اھذبنو ،ةعبطملاو ةنیھصتملا تاسسؤملاو ةینویھصلا عئاضبلا ةعطاقم)3

  



 لحو يف ةعقاوو ةنیھصتم تاسسؤم وحن ةھجوم تالمحو ،ةعونم جمارب ةمداقلا مایألا يف عورشملا للختیو

 ریھامجلا وعدن اننإف يلاحلا تقولا يف امأو .ىربك ةیراجت تامالعو ناریط تاكرشو كونب نم ،عیبطتلا

 :يلی ام ىلإ ةینیطسلفلا ةیضقلا ةلادعب ةنمؤملاو ةلحرملا ةیساسحل ةكردملاو ةریفغلا

 .ينویھصلا نایكلا عم ةعبطملا تاسسؤملا عیمج ةعطاقم     )1

 .عورشملا اذھل ةبحاصملا ةطشنألاو تالمحلا يف ةلعافلا ةكراشملا     )2

 .ةنیھصتملا تاسسؤملا ةعطاقمو ةینیطسلفلا ةیضقلا ةرصن بجاوب مایقلل ءاقدصألاو ءابرقألا ثح     )3

 

 .نوملعی ال سانلا رثكأ نكلو هرمأ ىلع بلاغ هللاو
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