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 8102مبرس  82صيبغة  الـــتــــــوطـــــئــــة مسودة

 سليم اللّغمبني 

 عهجٍبد  / رحغٍُبد فً انًضبيٍٍ / فً انصٍبغخ أٔ رغٍٍشاد رحغٍُبد

ٔانزي ( 2012دٌغًجش  22)فً ػاللخ ثبنصٍبغخ انفبسطخ ًبًَ ٔعهغجٍم انمهٍجً( )عهٍى انهغػٍ انًالحظبد ٔانًمزشحبد انزً لّذيُبْب  انُظشثمطغ 

 .لبئى انزاد ال ٌضال جهّٓب

 

 المالحظبت 2 نص المسودة 8 نص المسودة

  الـــتــــــوطـــــئــــة الـــتــــــوطـــــئــــة

  ثغى هللا انشحًبٌ انشحٍى ثغى هللا انشحًبٌ انشحٍى

انشؼت انزَٕغً، أػضبء انًجهظ َحٍ َٕاة 

انٕطًُ انزأعٍغً، انًُزخجٍٍ ثبعزحمبق ثٕسح 

 انحشٌخ ٔانكشايخ ٔانؼذانخ:

َحٍ َٕاة انشؼت انزَٕغً، أػضبء انًجهظ 

 انٕطًُ انزأعٍغً:

 

اػزضاصا ثُضبالد شؼجُب، ٔاعزجبثخ ألْذاف 

انثٕسح انزً رٕجذ يهحًخ انزحشس يٍ 

سا االعزؼًبس ٔاالعزجذاد، ٔحممذ اَزصب

ألسادرّ انحشح، ٔٔفبء نهشٓذاء ٔرضحٍبد 

انزَٕغٍٍٍ ػهى يش األجٍبل، ٔفً عجٍم انمطغ 

 انُٓبئً يغ انظهى ٔانفغبد ٔانحٍف.

يٍ أجم ٍَم  اػزضاصا ثُضبالد شؼجُب

ثى انزخهص يٍ االعزجذاد رحمٍمب  االعزمالل

، ٔاعزجبثخ ألْذاف ثٕسح انحشٌخ إلسادرّ انحّشح

 ئُب األثشاسشٓذانذيبء ٔٔفبء  ٔانكشايخ ٔانؼذانخ

األجٍبل،  زضحٍبد انزَٕغٍٍٍ ػهى يشّ نٔ

 يغ انظهى ٔانفغبد ٔانحٍف. بلطؼٔ

 

ٔرأعٍغب ػهى ثٕاثذ اإلعالو ٔيمبصذِ 

انًزّغًخ ثبنزفزح ٔاالػزذال، ٔػهى انمٍى 

ٔرأعٍغب ػهى ثٕاثذ اإلعالو ٔيمبصذِ 

انًزّغًخ ثبنزفزح ٔاالػزذال، ٔػهى انمٍى 

رغٍٍش فً ظبْشِ اػزشاف ثكٍَٕخ حمٕق . 1

ثٕاثذ ػهٌٕخ انجبطٍ االَغبٌ ٌهٍّ اعزثُبء يؼُبِ 
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اإلَغبٍَخ انغبيٍخ ٔيجبدا حمٕق االَغبٌ 

ٔاعزهٓبيب يٍ انًخضٌٔ انحضبسي نهشؼت 

انزَٕغً ػهى رؼبلت أحمبة ربسٌخّ، ٔيٍ 

حشكزّ اإلصالحٍخ انًغزُذح إنى يمٕيبد 

ٌْٕزّ انؼشثٍخ اإلعاليٍخ ٔإنى انكغت 

ضبسي اإلَغبًَ انؼبو، ٔرًغكب ثًب حممّ انح

 شؼجُب يٍ انًكبعت انٕطٍُخ

انغبيٍخ ٔيجبدا حمٕق االَغبٌ اإلَغبٍَخ 

ثًب ٌُغجى يغ انخصٕصٍبد انثمبفٍخ انكٍَٕخ 

 ُبيخضَٔٔاعزهٓبيب يٍ نهشؼت انزَٕغً 

 ٔيٍ، ُبربسٌخػهى رؼبلت أحمبة انحضبسي 

إنى  انًغزُذحٍشح انًغزُاإلصالحٍخ برُب حشك

ٔإنى انكغت  انؼشثٍخ اإلعاليٍخ ُبٌْٕزيمٕيبد 

، ٔرًغكب ثًب حممّ شؼجُب انحضبسي اإلَغبًَ

 يٍ انًكبعت انٕطٍُخ

 .حمٕق االَغبٌػهى  اإلعالو

 

. االلشاس ثزؼذد انحشكبد انصالحٍخ انزَّٕغٍخ 2

 غزٍُشحًان

ٔيٍ أجم ثُبء َظبو جًٕٓسي دًٌمشاطً 

رشبسكً، ركٌٕ فٍّ انذٔنخ يذٍَخ رمٕو ػهى 

انًؤعغبد، ٔرزحمك فٍٓب انغٍبدح نهشؼت ػهى 

أعبط انزذأل انغهًً ػهى انحكى ػجش 

االَزخبثبد انحشح ٔػهى يجذأ انفصم ثٍٍ انّغهظ 

ٔانزٕاصٌ ثٍُٓب، ٌٔكٌٕ فٍّ حك انزُظى انمبئى 

داسح، ٔانحٕكًخ ػهى انزؼذدٌخ، ٔحٍبد اإل

انششٍذح، ًْ أعبط انزذافغ انغٍبعً، ٌٔمٕو 

فٍّ انحكى ػهى احزشاو حمٕق اإلَغبٌ 

ٔحشٌبرّ، ٔ ػهى ػهٌٕخ انمبٌَٕ، ٔاعزمالنٍخ 

انمضبء، ٔانؼذل ٔانًغبٔاح فً انحمٕق 

ٔانٕاججبد ثٍٍ جًٍغ انًٕاطٍٍُ ٔانًٕاطُبد، 

 ٔثٍٍ كم انفئبد ٔانجٓبد.

شاطً رشبسكً، ُظبو جًٕٓسي دًٌمرأعٍغب نٔ

 ركٌٕ فٍّ انذٔنخ يذٍَخ رمٕو ػهى انًؤعغبد

، ٔرزحمك فٍٓب انغٍبدح نهشؼت ٔػهٌٕخ انمبٌَٕ

ػهى أعبط انزذأل انغهًً ػهى انحكى ػجش 

االَزخبثبد انحشح ٔػهى يجذأ انفصم ثٍٍ انّغهظ 

ٔانزٕاصٌ ثٍُٓب، ٌٔكٌٕ فٍّ حك انزُظى انمبئى 

ٔانحٕكًخ ػهى انزؼذدٌخ، ٔحٍبد اإلداسح، 

انغٍبعً،  انزُبفظانششٍذح، ًْ أعبط 

حمٕق ٔ انحشٌبد احزشاو ٔرضًٍ فٍّ انغهطخ

ٔاعزمالنٍخ انمضبء، ٔانؼذل  اإلَغبٌ،

ٔانًغبٔاح فً انحمٕق ٔانٕاججبد ثٍٍ جًٍغ 

انًٕاطٍٍُ ٔانًٕاطُبد، ٔثٍٍ كم انفئبد 

 ٔانجٓبد.

فً  "رأعٍظ". سغى أػبدح اعزؼًبل ػجبسح 1

فبنزغٍٍش  "يٍ أجم ثُبء"ْزِ انفمشح ػٕض ػٍ 

ٌخزهف جزسٌّب  "انزأعٍظ ل"ٌجمى شكهٍب ألٌ 

 ،انٕاسد فً انفمشح انغبثمخ "انزأعٍظ ػهى"ػٍ 

فً انذعزٕس ٌؤعظ ْٕٔ انفبػم ثًٍُب فُٓب 

 انغبثمخ "انذعزٕس ٌؤَعظ".انفمشح 

 

. اعزجذال "انزذافغ" ة"انزُبفظ" رحغٍٍ فً 2

 يؼب. انصٍبغخ ٔانًضًٌٕ

ٔثُبء ػهى يُضنخ اإلَغبٌ كبئُب يكشيب، ٔرٕثٍمب 

نالَزًبء انثمبفً ٔانحضبسي نأليخ اَطاللب يٍ 

ح  ّٕ انٕحذح انٕطٍُخ انمبئًخ ػهى انًٕاطُخ ٔاألخ

ٔرٕثٍمب ٔثُبء ػهى يُضنخ اإلَغبٌ كبئُب يكشيب، 

انؼشثٍخ انثمبفً ٔانحضبسي نأليخ  ُبئَزًبال

اَطاللب يٍ انٕحذح انٕطٍُخ انمبئًخ انغاليٍخ 

انزكبفم " ة"انزكبفم االجزًبػًاعزجذال ". 1

خ" رحغٍٍ فً انصٍبغخ االجزًبػٍٔانؼذانخ 

 ٔانًضًٌٕ يؼب.
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ٔانزكبفم االجزًبػً، ٔػًال ػهى إلبيخ انٕحذح 

انًغبسثٍخ خطٕح َحٕ رحمٍك انٕحذح انؼشثٍخ، 

َٔحٕ انزكبيم يغ انشؼٕة اإلعاليٍخ 

ة اإلفشٌمٍخ، ٔانزؼبٌٔ يغ شؼٕة ٔانشؼٕ

انؼبنى، ٔاَزصبسا نهًظهٕيٍٍ فً كم يكبٌ، 

ٔنحك انشؼٕة فً رمشٌش يصٍشْب، ٔنحشكبد 

انزحشس انؼبدنخ ٔػهى سأعٓب حشكخ انزحشس 

 انؼبدنخ ٔػهى سأعٓب حشكخ انزحشس انفهغطًٍُ

ح ٔانزكبفم ػهى  ّٕ ٔانؼذانخ انًٕاطُخ ٔاألخ

ٔػًال ػهى إلبيخ انٕحذح ، خاالجزًبػٍ

انًغبسثٍخ خطٕح َحٕ رحمٍك انٕحذح انؼشثٍخ، 

َٔحٕ انزكبيم يغ انشؼٕة اإلعاليٍخ 

ٕة ٔانشؼٕة اإلفشٌمٍخ، ٔانزؼبٌٔ يغ شؼ

انؼبنى، ٔاَزصبسا نهًظهٕيٍٍ فً كم يكبٌ، 

ٔنحك انشؼٕة فً رمشٌش يصٍشْب، ٔنحشكبد 

س حشكخ انزحشّ فً يمذيزٓب س انؼبدنخ ٔانزحشّ 

كّم أشكبل انزًٍٍّض ٔيُبْضخ ن انفهغطًٍُ،

ٔانؼُصشٌخ انًؼبدٌخ نإلَغبٍَخ ٔػهى سأعٓب 

 .انصٍٍَٕٓخ

 

 

 

 

 

 

 

 

. رجبٔص اٌجبثً جّذا نًغأنخ رجشٌى انزطجٍغ 2

نكّم أشكبل انزًٍٍّض يغ اثشاءِ ة"يُبْضخ 

 "ٔانؼُصشٌخ انًؼبدٌخ نإلَغبٍَخ

إلسادح انشؼت فً أٌ ٌكٌٕ صبَؼب  ٔدػًب

نزبسٌخّ، عبػٍب إنى انشٌبدح، يزطهؼب إنى 

اإلضبفخ انحضبسٌخ فً رؼبيم يغ انجٍئخ ثبنشفك 

انزي ٌضًٍ نألجٍبل انمبديخ اعزًشاسٌخ انحٍبح 

اَيُخ فً يغزمجم أفضم، ٔػهى أعبط يٍ 

انغهى ٔانزضبيٍ اإلَغبًَ ٔاعزمالل انمشاس 

 انٕطًُ

إلسادح انشؼت فً أٌ ٌكٌٕ صبَؼب  ٔرحمٍمب

يؤيُب ثبنؼهى ٔانؼًم ٔاالثذاع لًٍب نزبسٌخّ، 

عبػٍب إنى انشٌبدح، يزطهؼب إنى  ،اَغبٍَخ عبيٍخ

ٔٔػٍب يُّب ثأًٍّْخ انحفبظ ، اإلضبفخ انحضبسٌخ

اعزذايخ يٕاسدَب ٌضًٍ  عهًٍخ ثًبانجٍئخ  ػهى

نألجٍبل انمبديخ اعزًشاسٌخ ٌٔضًٍ  ،انطجٍؼٍخ

ػهى أعبط اعزمالل رنك اَيُخ، ٔانحٍبح 

ٔانغهى انؼبنًٍخ ٔانزّضبيٍ  انمشاس انٕطًُ

 االَغبًَ.

انؼهى ٔانؼًم . انزأكٍذ ػهى اٌ انشؼت ٌؤيٍ 1

 لًٍب اَغبٍَخ عبيٍخثمٍى ثصفزٓب  ٔاالثذاع

 اضبفخ جّذ اٌجبثٍخ.

 

 

 

 فً يب ٌخّص انجٍئخ ٔانًٕاسد انطجٍؼٍخ. 2

 رحغٍٍ فً انصٍبغخ ٔانًضًٌٕ يؼب.

فئَُب ثبعى انشؼت َشعى ػهى ثشكخ هللا ْزا 

 .انذعزٕس

فئَُب ثبعى انشؼت َشعى ػهى ثشكخ هللا ْزا 

 .انذعزٕس

 

 


