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 نع فشكي ملف ,ةعيبطلا نيناوق هصخشل تلِّطُع ,يح يقيقح ذقنم وهو ;صِّلخملا نوكي نأ دوعوملا يدهملا مامإلل رِّدُق دقل
 بقع اًبيرق ايندلا هضخمتتس ,هدعو قيقحتل ةدوعوملا ةظحللا رظتني ,انعم شيعي هنأ نم مغرلا ىلع هتايح نع نلعيو هسفن
 .ةقناخ ةيراضح ةمزأو ةسكن ةجيتن ثدحي ريبك غارف
 
 سداسلل قفاوملا ,ةرجهلل نيعبرأو ثالثو ةئامعبرأو ٍفلأ ةنسل لوألا عيبر نم عساتلا ,مويلا اذه يف انمسر دقف ,هلك كلذل

 نوكيل ايلعلا ديلا ةئيهل يساسألا ماظنلا ماكحأ ليدعتب ,داليملل نيرشعو دحاوو نيفلأ ةنسل لوألا نيرشت ربوتكأ نم رشع
 .هرودص خيرات نم اًرابتعا هب لمعلابو ,ةقفارملا ةغيصلاب
 

 ماـــعلا راـــشتسملا
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 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالا :١ ةداــم
 

 .»اـيلعلا دـيلا« دوعوملا يدهملا مامإلا ىلإ ىزعت يتلا باقلألا نم ةدحاو ةئيهلا ىنبتت
 

 فــــــــــــــــــــــــــيرــــــــــــعـتلا :٢ ةداــم
 

 روهظل ديهمتلا ةرورضب ناميإلا نم قلطنت ,ةلماش ةيحالصإ ةكرحو ,ةيزكرمال ةيملاع ةمظنم يه ايلعلا ديلا ةئيه
 .ةرزاؤملاو دانسإلاو ميظنتلاب ةلاحلا هذه ةدايقو ,نيلماعلا تاقاط دشح ربع ;دوعوملا يدهملا مامإلا

 
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيارـــلا :٣ ةداــم

 
 يف تيوكلا يف ةئيهلا نايك مايق ذنم يمسرلا ملعلا ميمصت دمتعا -

 .م٢٠١٢ لوألا نيرشت ربوتكأ ١٧
 يفعض يواسي هلوط يقفأ ليطتسم لكش نم ملعلا نوكتي -

 ملعلا طسوتيو ,ةروثلاو درمتلل ةيزمر ءادوس ةيضرأب ,هضرع
 ثلثملا ىلجتيو ,ةوقلا نع ربعي يذلاو نيعلضلا يواستم ثلثم ةئيه ىلع يسدنه مسرب شوقنملا »اـيلعلا دـيلا« راعش

 ,»ثوـلاثلا«ـب ىمسيو ,درمتلا اذه راشتناو ,ةروثلا كلت ددجتو ,ةوقلا كلت ةءاربل زمرك دوسألا عم ضيبألا نوللاب
 .لدعلا ىلإ زمري ىلعألا ىلإ نيزراب نيدح يذ فيس لكش هلفسأ ىلإ هيليو

 .هيلإ اهميلست لبقو ,دوعوملا ىلعألا دئاقلا مايق دنع الإ اًقالطإ ملعلا سَّكني ال -
 

 باــــــــــــــــــــــــــــــــــســتـنالا :٤ ةداــم
 

 مضل ةيلكش تاءارجإ اهل سيلو ,اهل فورعم يساسأ رقم الف ,ةماع ةيريهامج ةلاحو ,يزكرمال زاهج ايلعلا ديلا ةئيه -
 اًوضع حبصي وهف ,اًضرف ةئيهلا ىلع هسفن اهل ينبتملاو ةئيهلا راكفأب عنتقملا درفلا ضرفي ذإ ,نيبستنملاو ءاضعألا
 .بكرلاب قاحتلالا نم هعنمي نأ دحأل سيلو ,هلعفو هرايتخاب

 ,اهتاوهل يف لوخدلاو ةهجاوملا رامغ ضوخ ىلإ اًقاَّبس ,نيح لك يف ءادفلاو ةيحضتلل اًدعتسم نوكي نأ هيلع بستنملا -
 فدهلا لينل حمطي ,براحملا ةفاقث كلتمي ,هلمع ةيدأتب هيزن ,هماهم زاجنإ يف قيشر ,يصخش لمحم ىلع ملظلا ذخأي
 نامتكلا يعاريو ,ةيعون تايلمع قيقحتل هكراعم راتخي ,هيدل ام مدختسي ,هودع فرعي ,هضرأ كلتمي ,ًامئاد ىلعألا

 .ةيرسلاو
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 فادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهألا :٥ ةداــم
 

 مكحلاف ,همايق لبق هلكش ناك اًيأ مكح ةماقإ ىلإ ةئيهلا ليمت الو ,دوعوملا ىلعألا دئاقلا روهظ الإ فادهألل فقس ال
 رابكتسالا طابحإل ىعست ,ةمئاد ةلقتسم ةضراعم اهتفصب يسايسلا لمعلا ةرورضب دقتعت امنإو ,هدحو هل رمألاو
 ةرطيسلاو مهرئاصم ريرقتو ضرألا بوعش ىلع ةنميهلا لواحت يتلا ,ملاعلا ىلع ةربجتملاو ةسرطغتملا ىوقلاو يملاعلا

 .مهترارقو مهتاورث ىلع
 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــئاـــــسوـلا :٦ ةداــم
 

 تايبدأ يف ةلصفملا طباوضلا قفو نوكت نأ ىلع ةعورشملا لئاسولاو بيلاسألا لك ربع اهفادهأ قيقحت ىلع ةئيهلا لمعت -
 .ةليسولا رربت ال ةياغلا نأ اًمزاج اًناميإ نمؤت ةئيهلا نأل ;ةئيهلا

 نمو ,اهئدابم ةمدخ عيطتست اهنأ دقتعت ةهج وأ ٍدرف لك عم ةئيهلا نماضتتو ,اهفادهأ ققحت يتلا اياضقلا ةئيهلا ىنبتت -
 .بلطي ال قحلاف ,اًعازتنا قحلا عازتناف ,يملاعلا ماعلا ريمضلا ةراثتسال ىعست مث

 
 ةــــــــــصاخ ماـــــــكحأ :٧ ةداــم

 
 قح هل امك ,يباقر يفارشإ رود هل نوكي امنإو اًبلاغ يرادإلا لمعلا رشابي ال وهو ,مرهلا سأر وه ماعلا راشتسملا -

 نم يتلا دصاقملل اًققحم نوكي ثيحب ماعلا ةئيهلا راسم طبض ,ضقنلا ,مزلملا هيجوتلا ,حصنلا ,ريذحتلا ,حارتقالا
 ةلاح لمجم ىلع هعالطا بجتو ,تاعزانملا يف مكحلا هل ,هيف ةرورضلا رِّدقي ام لك يف هيلإ عوجرلاو ,تسسأت اهلجأ
 .اًيرود ةئيهلا

 تايبدألا لك طقستو ,قبسم راطخإ نود ةئيهلا لحنت ,دوعوملا ىلعألا دئاقلا مايق وهو ,يسيئرلا فدهلا ققحت دنع -
 .طقف دوعوملا ىلعألا دئاقلل باطخلا لصفو رمألا نوكيو ,ةقيثولا هذه يف ةممصملا تارابتعالاو

 
 طاــــــــبنتسالا دـــــــــعاوقو ,ماــــــــكحألا لوـــــــصأ :٨ ةداــم

 
 ماكحألا لصأ امهف ,تيبلا لهأو نآرقلا امهو ;موصعملا لزنملا يحولا يف لثمتي مالسإلاو ,مالسإلا هللا دنع نيدلا

 .طابنتسالا دعاوق امهنمو
 

 .ىــــــهـتـنا


