
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليظاو األساسي

 الحـــنين لإلصـــجنع اليـــللت

  



 بسه اهلل الرمحً الرحيه

 املقذوٛ 

  ..ٔالـ٦ٚ ٔالظ٦ً عمٜ أػشف املشطمني ستىذ ٔعمٜ آلْ ٔؿربْ أمجعني . .اذتىذ هلل سب العاملني 

 :(فقااذ لاااه  عااا    -:أوااا دعااذ                                

     ( ( 104).- آل عمران  

) :  ٔلاااااااااااه  عااااااااااا                                        

                                       

    )  ُ103. آه عىشا:  

..)ٔلاه  عا                                       ) 

  :88.ِٕد

َ سجاه القباٟن، ٔجتاس، ٔوؼاٟخ، ٔوثقفني ،وَ عمىاٞ ،لقذ ٌاكن ػعبٍا الٗىين دكن ف٠ا ْ ٔط٦ٟعْ ٔالقٕات ، ٔو

وااٖٕ   22فكااُ لٗااً الٕذاذٚ الٗىٍٗاٛ        ،وَ ا٥طاتبذاد ٔا٥طاتعىاس  وَ أجن ميَ وٕذذ وترشس ، ٔا٧وَ، املظمرٛ

 .ٔػتٜ ا٧ؿاعذٚ ،املٗادَٖ كافٛٔمثشٚ لرتاكي جّادِا ٌٔلاهلا املتٕاؿن   ،ً حتقٗقًا ذتمي  مك ا٧جٗاه1990

مٕذذٚ، ٔإُ عقاسب الضوَ لَ  ش ذ إ  الٕساٞ، ٔإُ وظريٚ ادتّاد ٔالبٍاٞ طتتٕاؿن محاٖٛ لمىكتظبات، ٔ شطٗخًا ل

ًٞ لٗىَ وتطإس ٥ وكااُ فٗاْ ملخمفاات ا٥طاتعىاس، ٔدٔاعا٘ التبعٗاٛ ٔا٥الارتاب، ٥ٔ ملٕسٔباات ا٥طاتبذاد ٌٔضعاات             ٔدٍا

ً اذتلاسٖٛ  .ا٥طتع٦ٞ ٛ اإلط٦ َ حيىن سطال ميَ ٖقًٕ دٍٗاٌْ عمٜ ِذٝ وَ اهلل، ٖعتـي دٕذْٗ، ٖٔأ مف عبْ، مي

ؿ٦ٗ ٤ٖرُ دٍّاٖٛ ا٥طتبذاد الظٗاط٘، ٖٔفظح اجملااه أوااً كان    ميَ  تأكذ فْٗ الؼٕسٝ ٌّحا أ .  ِزا العـش 

 .ٌادعٛ وَ اإلط٦ً ٔلٗىْ اذتلاسٖٛ،ٔاإلدذاع املتأطع عمٜ بٕادت عىٗقٛ ادتزٔس،أدٍاٞ الٗىَ لمىؼاسكٛ الفعالٛ

  .ذشكٛ إؿ٦ذٗٛ ميٍٗٛ جاوعٛ ( التجنع الينين لإلصالح)اٌط٦لا وَ  مك املعاٌ٘ جاٞت الذعٕٚ لقٗاً 

جتظذ آواه الؼاع  ٔ أذاز عماٜ عا قّاا  أؿاٗن وطالا  ادتىااِري الظٗاطاٗٛ ٔا٥جتىاعٗاٛ   اذتشٖاٛ            ذشكٛ

ٛ    اسخيٍا اذتذٖث، اليت لاوت لتاضٖن  ٛ التحذٖذ ٔاإلؿ٦ح الٍاِل ٔالعذالٛ ٔالؼٕسٝ، ٔ ؼكن اوتذادا ذٗا ذتشك

ٛ ٔالت َ املظمىني سٔح الظمبٗ ٘ الباس عـٕس ا٥حنطاط، ٔع ً إ  الٕالع منٕرجًا  .ٕاكنعَ الفكش اإلط٦و ٛ  قذ ذشك

جتذٖاذ   ..ذلاسٖا جذٖذا ٍٖبثق عَ وٍّخ اإلط٦ً الؼااون، ٖٔابين زتتىعاًا ميثان أسلاٜ ؿإسٚ التقاذً ٔالتحذٖاذ         

ذشكٛ ُ ؼاكن الٕعااٞ التٍعٗىا٘ لتٗااس      .ٍٖبت    شدٛ ِزٓ ا٧وٛ، ٖٔشٔٝ مباّٟا، ٔحيفعّا وَ الزٔداُ ٔا٥حن٦ه

املتٍاو٘ مبا ٖلي وَ مجااِري ٔاطاعٛ ٔسوإص ٔأعا٦ً هلاي طاادقتّي   العىان الإطين ٔالثإسٚ          الـرٕٚ اإلط٦وٗٛ 

ٛ ٔاإلط٦وٗٛ َ العشدٗ ٛ الٗى ِٖٕ ٜ ٘ ٔاذتفاظ عم ٞ اإلط٦و ٛ اإلذٗا  ٗاس  أكذت ..الٗىٍٗٛ، ٔهلي دٔس سٖادٙ   ذشك

ٗاٛ، أٔ ذفاظاًا عماٜ املظاريٚ     جظٕس الثقٛ دني ألطادْ ٔمجّٕسٓ ذ٦ه عىش وَ الٍلاه املؼرتك ٌـاشٚ لقلاٗٛ ٔطٍ  

  .الٗىٍٗٛ وَ أُ ٍٖرشف دّا وٕسٔث فاطذ أٔ ٔافذ دذٗن

 

ًٞ ٔ ٍىٗاٛ لمإطَ، ٔإطاعادًا               ذشكٛ  عىان لرتطاٗخ وبااد٢ اذتاق ٔارتاري ٔالعاذه ٔالؼإسٝ ٔالٕذاذٚ ٔالتعاأُ دٍاا



 . ( ٧دٍاْٟ، ٔ عىريًا ٧سكْ الطٗبٛ                         (  أ  .: 15 طب

 مً خصائص التجنع الينين لإلصالح

 

ٚ إذٗاٞ  -1 إٌْ ٖقًٕ عمٜ أطاغ وٍّخ اإلط٦ً الؼاون لكن جٕاٌ  اذتٗاٚ فّٕ ذشكٛ إؿ٦ح اجتىاع٘ ٔدعٕ

مبٍطمقا اْ  ٔجتذٖذ فكشٙ، ٔستلَ  ضكٗٛ ٔ ّزٖ  فشدٙ، ِٕٔ  ٍعٗي طٗاط٘ ػعيب وفتٕح لكن امل٤وٍني 

  .ٔأِذافْ املمتضوني دٍعىْ ٔلٕاٟرْ

إٌْ مل ٖقي اطتحادٛ لذٔاع٘ ا٧ِٕاٞ أٔ العـبٗٛ، ٥ٔ متث٦ًٗ لف٠ٛ أٔ طبقٛ، ٔإمنا ِٕ اجتىاع عمٜ ارتري،  -2

ُ ٔإلاوتّا  ٞ ُػع  اإلميا ٜ إذٗا ٘ دالـرب، ٔ عالذ عم ٔ عأُ عمٜ الرب، ٔ عاِذ عمٜ التٍاؿش   اذتق ٔالتٕاؿ

) :لقٕلْ  عا  .ع الكمىٛ عمٜ رلك  الٕالع ٔمج           )دعٗذاً عَ    13.ٝ الؼٕس

ٞ )التعـا  اذتضدا٘ اللاٗق فا٦  ٍظاْٗ ذقإد العقاذ ٔالعّاذ ارتاااق          ذقإد الا٥ٕٞ العااً لظاااٟش     (٧علاا

  .املظمىني

 

القاشاس، ٔإاااب الٍـاٗرٛ طشٖقاًا إلػااعٛ املعااشٔف      إٌاْ ٖقإً عماٜ وباذأ الؼإسٝ املمضواٛ أطاطااًا   اختاار         -3

ٔالتٕاؿ٘ داذتق ٔالـرب، ٖٔعترب رلك وقٕوًا أطاطًا وَ وقٕوات الؼخـٗٛ ٖعىن عمٜ  أؿٗمّا، ٔالرتدٗٛ 

  .عمّٗا ٔإػاعتّا، ٔدظطّا دالتعمٗي ٔالثقافٛ ٔاملىاسطٛ

 

َ ارت٦ف،  -4 َ وٕاط ٝ ع ٕ إ  التظاوح، ٍٖٔأ ٞ املظمىني ذق لذسِي، إٌْ ٖأذز مبٍّخ الٗظش، ٖٔذع ٖٔقذس عمىا

الفقّٗاٛ املعتاربٚ وعمىاًا وَا وعاامل الٍّلاٛ اذتلااسٖٛ، ٔأٌّاا كاٌات ا٥طاتحادٛ            (ملازاِ  ا)ٖٔعترب املاذاسغ  

ٖٔاشٝ أُ ا٥جتّااد الفقّا٘ املٍلابل دالقٕاعااذ      ..الضواٌٗاٛ ٔاملكاٌٗاٛ ملقتلاٗات التاذَٖ ٔالتعباذ دٍٖاًا ٔدٌٗاا        

ا الثادتاٛ       ٔاملٍاِخ الؼشعٗٛ طبٗن وفتٕح  لكن وَ حتققت فْٗ الؼاشٔط لٗظاتخمف وَا الؼاشٖعٛ ٌٔـٕؿّا

  .وٍاِخ وشٌٛ  ٦ٟي العـش الزٙ ٌعٗؽ فْٗ

 

ُّٖىن ا٧ذز  ،إٌْ اىع دني ا٧ؿالٛ ٔاملعاؿشٚ -5  ٔ ْ أ ٜ ٌفظ ف٦ ٍٖقطع عَ جزٔسٓ أٔ ٖتٍكش هلا، ٥ٔ ٍٖغمق عم

  .إطاس كٕادل الؼشع ٔأذكاوْٖظعٜ لمراد دالعـش ٔا٥طتفادٚ وَ ٔطاٟمْ    ..دكن جذٖذ ٌافع

 

٘ ٔالتعأُ، ٔإُ  -6 ٛ لمتعاسف ٔالت٦ل ٛ أطاطٗ ٤ٖوَ داذتٕاس اإلااد٘ البٍاٞ، ٔاجملادلٛ داليت ِ٘ أذظَ، ٔطٗم

:) لاااه  عااا  ..أٔه طاابٗن لمقاااٞ دااني املترااأسَٖ، ا٥طااتعذاد ل٦طااتىاع ٔلباإه اذتااق           

                   ( 18:الضوش.  

فانُ الاذعٕٚ إ  ارتاري، ٔا٧واش دااملعشٔف ٔالٍّا٘ عَا املٍكاش،   أطشِاا الؼاشعٗٛ، جإِش عىاان             ..ٔأذاريًا   -7

) ٔأطاطاااْ (اإلصـــالح(                                     

     ) ُ104 :آه عىشا 

  



 الباب األول

 االسه والتعريف :الفصل األول 

 

 :(1)وادٚ 

 

 . )اإلؿ٦ح(التحىع الٗىين لإلؿ٦ح  :ا٥طي 

ٚ    ،طٗاط٘،التحىع الٗىين لإلؿ٦ح  ٍعٗي ػعيب :التعشٖف عمٜ أطااغ  ،ٖظعٜ لإلؿا٦ح   مجٗاع جٕاٌا  اذتٗاا

  .وباد٢ اإلط٦ً ٔأذكاوْ، ٖٔأذز دكن الٕطاٟن املؼشٔعٛ لترقٗق أِذافْ

  

 املقــر :الفصل الثاىي 
 

 (2) : وادٚ 

ٞ :  )إلصالحا(ملقش الشٟٗع لا ا ٔلاْ أُ ٖفاتح فشٔعاًا   مجٗاع ااافعاات ٔاملٍااطق ٔالقطاعاات           ،العاؿىٛ ؿاٍعا

  .ٔ  جتىعات املغرتدني الٗىٍٗني   ارتاسد ،ادتىّٕسٖٛ الٗىٍٗٛ

 امليطلقات :الفصل الثالث 

  

 :(3)وادٚ 

 

  :  كافٛ أٌؼطتْ ٔأِذافْ ٔٔطاٟمْ وَ املباد٢ التالٗٛ  ( اإلصالح )ٍٖطمق 

 

اإلط٦ً عقٗذٚ ٔػشٖعٛ، عقٗذٚ ٍٖبثق وٍّا  ـٕس ػااون لمكإُ ٔاإلٌظااُ ٔاذتٗااٚ، ٔػاشٖعٛ  اٍعي اذتٗااٚ         -1

  .زتا٥ ّامبختمف 

ٔكن وا خيالفّىا  ،كتاب اهلل  عا  ٔطٍٛ سطٕلْ ا ؿمٜ اهلل عمْٗ ٔآلْ ٔطمي ا أؿن الؼشعٗٛ ٔ املؼشٔعٗٛ -2

  .داطن ٔوشدٔد

ْ    لٔسفا    ،الذميقشاطٗٛ املٍلبطٛ دأذكاً اإلط٦ً أطامٕب ملىاسطاٛ اذتكاي    -3  ،٦طاتبذاد دكان أػاكالْ ٔألٕاٌا

  .كافٛ (اإلصالح)فا٘ أوٕس  ًأ عىٗق الؼٕسٝ   ا٧وٛ ٔاعتىادِا وبذأ ومضو

  .٥ٔ  ظتقٗي اذتٗاٚ اإلٌظاٌٗٛ إ٥ّ دّا ،اذتشٖٛ مبفّٕوّا اإلط٦و٘ ذق فطشٙ كشً اهلل دّا اإلٌظاُ -4

ً الٍاغ  ،العذه الاٖٛ ٔفشٖلٛ -5 ٜ ٖقٕ ٛ عمّٗا ذت ٛ ٔالعاو أٔج  اهلل عمٜ املظمىني أُ ٖقٗىٕا ذٗا ّي ارتاؿ

  .دالقظل

ٛ عاه وَ الٗىَ أسكًا ٔػعبًا ٔذذٚ ٥  تح -6 ٛ ٔاإلط٦وٗ ٛ العشدٗ َ ا٧و ٛ ٥  ٍفـن ع ضأ، ِٔ٘ عشدٗٛ إط٦وٗ

  .ا٧ذٕاه

  .ا٧وٛ العشدٗٛ ٔاإلط٦وٗٛ أوٛ ٔاذذٚ، ٔالظع٘ لترقٗق ٔذذ ّا ٔاج  ػشع٘ -7

 .ا٥طتفادٚ وَ جتاسب ذشكات اإلؿ٦ح اإلط٦وٗٛ عرب التاسٖخ القذٖي ٔاملعاؿش -8

 
  



 األٍداف :الفصل الرابع 

 :(4) وادٚ 

 :لترقٗق ا٧ِذاف التالٗٛ  )اإلصالح(ٖظعٜ 

 :  اجملاه الظٗاط٘ ٔالذطتٕسٙ  (أ)

ٜ وقاؿذ الذَٖ، العىن عمٜ أُ ٖكُٕ اذتكي إط٦وًٗا .1 ٔحيقق ذاجات الٍاغ ٔوـاذتّي، ٔاعتباس الؼشٖعٛ ، ٖشع

  .اإلط٦وٗٛ وـذس التؼشٖعات مجٗعًا

الٍعاً ادتىّٕسٙ الؼٕسٔٙ مبفّٕوّىاا اإلطا٦و٘،   العىن عمٜ حتقٗق أِذاف الثٕسٚ الٗىٍٗٛ، ٔاذتفاظ عمٜ  .2

  .ٔالذفاع عَ طٗادٚ الب٦د ٔاطتق٦هلا

ٛ الؼاومٛ .3   . عىٗق الٕذذٚ الٗىٍٗٛ ٔكىاُ اطتىشاسِا ٔمحاٖتّا، ٔالظع٘ لترقٗق الٕذذٚ العشدٗٛ ٔاإلط٦وٗ

4.   ٛ ْ   ،متكني الؼع  وَ مماسطٛ ذقْ    قشٖش ػا٤ٌْٔ العاوا ٔجتذٖاذ   ،ستاطابتّي ٔ ،٥ٔٔٚ أواشٓ  ،ٔاذتٗااس ممثمٗا

داعتباااس رلااك واَا اذتقاإد     ،ٔمماسطااٛ الٍـااٗرٛ ٔاذتظاابٛ ٔا٧وااش داااملعشٔف ٔالٍّاا٘ عاَا املٍكااش      ،الثقااٛ دّااي 

  .ٔالفشاٟ  الؼشعٗٛ

 عىٗق وباذأ الؼإسٝ ٔاملىاسطاٛ الذميقشاطٗاٛ   اجملتىاع للاىاُ  اذأه الظامطٛ طامىًٗا، ٔمماسطاٛ اذتشٖاات             .5

 اليت كفمتّا الؼشٖعٛ اإلطا٦وٗٛ، ٔكاىاُ كشاواٛ اإلٌظااُ الاٗىين      ٔذشٖٛ الشأٙ ٔالتعبري ،العاوٛ ٔارتاؿٛ

  .ٔمحاٖتْ وَ التعشض ل٦وتّاُ ٔا٧رٝ، ٔ عىٗق لغٛ اذتٕاس ٔالتفاِي

اإلؿ٦ح اإلداسٙ الؼاون دنااد إداسٚ ذذٖثٛ فعالٛ  ش كض عمٜ وبذأ اذتٗاد    قذٖي ارتذوٛ العاوٛ، ٔ عتىذ  .6

ربٚ ٔالتخطٗل العمى٘ الظمٗي، ٔاطاتخذاً أذاذث الٕطااٟن املىكٍاٛ، ٔمماسطاٛ      الٍاضاِٛ ٔا٧واٌٛ ٔالكفاٞٚ ٔارت

ٚ ٔوبذأ  كاف٤ الفشق، ٔ طبٗق وبذأ الثٕاب ٔالعقاب ٔستاسدٛ  الشلادٛ ٔاذتفاظ عمٜ املاه العاً، ٔحتقٗق املظأا

  .الشػٕٚ ٔااظٕدٗٛ

ُ طٗا .7 ْ ٌٔضاِتْ، ٔإطٍآد  شطٗخ وبذأ الفـن دني الظمطات ٔحتقٗق العذه ٔإؿ٦ح القلاٞ، ٔكىا ْ ٔاطتق٦ل د 

  .إ  القلاٚ ا٧كفاٞ امل٤ِمني  أ٦ًِٗ ػشعًٗا، ٔ طٕٖش أطالٗبْ ٔ ٗظري إجشاٞات التقاك٘ ٔ ٍفٗز أذكاوْ

دالرتدٗٛ اإلمياٌٗٛ، ٔ قٕٖاٛ سٔح ادتّااد ٔالفاذاٞ ٔاملظا٠ٕلٗٛ، ٔدتأِٗان أفشادِاا        : طٕٖش القٕات املظمرٛ ٔا٧وَ .8

س قاٞ مبقذس ّي القتالٗٛ، ٔداإلعذاد املادٙ ٔالتـٍٗع اذتشد٘ وا أوكَ، ذتٜ  كإُ  ٔسفع وظتٕاِي الثقا  ٔا٥

ٛ الب٦د ٔالذفاع عَ  ٛ ٔمحاٖ ٛ ا٧و َ كشاو ٛ   الؼع ، ٔالزٔد ع َ ٔالطىأٌٍٗ لادسٚ عمٜ أداٞ دٔسِا    ٕفري ا٧و

  .عـبٗات املقٗتٛدٍّٖا ٔطٗاد ّا ٔاطتق٦هلا دعٗذٚ عَ أٙ عـبٗٛ ذضدٗٛ أٔ وٍاطقٗٛ أٔ الريِا وَ ال

ٛ حتقق عض الب٦د ٔ قذوّا، ٔحتفغ .9 ٛ ٔوتٕاصٌ ٛ وظتقم ٛ ذاسجٗ   :ٔذذ ّا ٔاطتق٦هلا ٔ كفن وا ٖم٘ اٌتّاد طٗاط

ٔ طٕٖش التعأُ وع دٔه ادتٕاس   ادتضٖشٚ ٔارتمٗخ، ٔالعىان عماٜ جتٍٗا  املٍطقاٛ كان       ، تني الشٔادلمت .أ 

  .ٔذفعًا ٧وَ املٍطقٛ كمّا ،حتقٗقًا ملـاحل ػعبٍا ا٧طاطٗٛ ،أطباب التٕ ش ٔاهلٗىٍٛ الذٔلٗٛ

العىن عمٜ  عضٖض أٔاؿش اإلذاٞ، ٔالتعأُ وع الذٔه العشدٗٛ ٔاإلطا٦وٗٛ   ػاتٜ اجملاا٥ت، ٔدعاي املٕالاف       .ب 

  .ٔالظٗاطات املؼرتكٛ جتآ القلاٖا العشدٗٛ ٔاإلط٦وٗٛ ذتىاٖٛ العقٗذٚ ٔ ٍىٗٛ املـاحل املؼرتكٛ

  .لؼع  الفمظطٗين، ٔطاٟش الؼعٕب اإلط٦وٗٛ   جّادِا العادهوظاٌذٚ ا .د 

ٛ لٕاوّا وباد٢ العذه ٔالتعأُ، ٔسعاٖٛ .د  ً املتباده، ٔالذعٕٚ  إلاوٛ ع٦لات دٔلٗٛ وتكاف٠ َ ادتٕاس ٔا٥ذرتا ذظ

  .ذتن املٍاصعات اإللمٗىٗٛ ٔالذٔلٗٛ دالٕطاٟن الظمىٗٛ



 ٓ.  ً ٛ ٔاإلطّا ٛ ٔالذٔلٗٛ، مبا ٖكفن إلاوٛ اذرتاً ا٥ فالات ٔاملٕابٗق الذٔلٗ امل٤بش   ٌؼاطات املٍعىات اإللمٗىٗ

ً عقٕد ا٧لمٗات املظمىٛ ٛ ٔا٥ِتىا ٛ ٔاإلٌظاٌٗ ٚ القلاٖا اإلط٦وٗ  .ٌعاً عاده لإلٌظاٌٗٛ مجٗعّا، ٔوٍاؿش

  

 :  اجملاه ا٥لتـادٙ  (ب)

 

1-   .وقاؿذٓ العاوٛدٍاٞ التـاد ٔطين وتني ٖقًٕ عمٜ وباد٢ اإلط٦ً ا٥لتـادٖٛ ٔحيقق  

2- إعطاٞ ا٧ٔلٕٖٛ   ذطل التٍىٗٛ ا٥لتـادٖٛ لمىؼشٔعات ٔالـٍاعات املٍتحٛ لمذذن، ٔلمعىن دترقٗق  

  .منٕ التـادٙ وش فع وقرتًٌا دتٍىٗٛ دؼشٖٛ عالٗٛ داعتباس اإلٌظاُ الاٖٛ ٔٔطٗمٛ التٍىٗٛ

3-    ٔ املقاذسٚ، ٖٔكإُ زتااه    اطتكىاه وقٕوات التـاد ٔطين ٖش كض عمٜ ٌؼاط لطاع ذاق ٖتىٗاض دالكفااٞٚ 

  .املؼاسكٛ فْٗ وفتٕذًا ٔوٗظشًا دتىٗع املٕاطٍني

4- َ الغزاٟ٘، ٔ ٕفري كافٛ   ٘ مبا ٖكفن حتقٗق ا٧و ْ ا٥طتثىاس   القطاع الضساع ٛ ٔ ٕجٗ دعي ٔ طٕٖش الضساع

  .الٕطاٟن ال٦صوٛ لزلك

5- مبااا خيااذً ا٥لتـاااد   ا٥ِتىاااً دااالثشٔٚ الظااىكٗٛ ٔاذتٕٗاٌٗااٛ ٔالعىاان عمااٜ  ٍىٗتّااا ٔذظاَا اطااتغ٦هلا       

  .الٕطين

6- ً   زتاه ارتذوات العاوٛ، كالطشد ٔاملٕا١ٌ ٔو٤طظات الٍفع العاً   دعي و٤طظات ٔوؼاسٖع القطاع العا

كاملاٞ ٔالكّشداٞ، ٔوؼشٔعات الـاٍاعات ا٥طاتخشاجٗٛ الايت  قإً عماٜ اطاتثىاس وإسد طبٗعا٘ عااً كاالٍفل           

  .ٔاملعادُ

7- ادتىّٕسٖٛ،  ٕصٖعًا عاد٥ً، ٔ ٕفري اإلوكاٌات املادٖٛ ٔالفٍٗٛ لضسع  ٕصٖع ا٥طتثىاسات عمٜ شتتمف وٍاطق  

  .الـٍاعات اذتشفٗٛ ٔالـٍاعات الـغريٚ   كافٛ التحىعات الظكاٌٗٛ

8- ٛ َو   ٛ ِب ٚ لمىحتىع، ٔاعتباس املٕاسد الطبٗعٗ ٛ املتٕفش ٛ ٔالطبٗعٗ حتقٗق ا٥طتغ٦ه ا٧وثن لمىٕاسد البؼشٖ

  .ٔالتقـري   اطتغ٦هلا ٔاطتثىاسِا ميثن ٌٕعًا وَ العـٗاُ ٔعذً الؼكشاهلل طبراٌْ ٔ عا ، ٔاإلِىاه 

9- وَ اطتثىاس وذذشا ّي الـغريٚ -وَ املٕاطٍني -إٌؼاٞ الؼشكات املظاِىٛ لتىكني الظٕاد ا٧ععي  

  .رتذوٛ التٍىٗٛ الٕطٍٗٛ، ٔاوتـاق فاٟ  الظٕٗلٛ الٍقذٖٛ املتٕفشٚ لذٝ القطاع العاٟم٘

11- ٔ ٕجْٗ املذذشات لذٝ املٕاطٍني لمىؼاسٖع ا٥طتثىاسٖٛ وَ ذ٦ه إاااد لٍإات    ٕفري الفشق لتٍىٗٛ  

  .والٗٛ  عىن ٔفق أذكاً الؼشٖعٛ اإلط٦وٗٛ ٔاليت ٥ اذ املٕاطَ أٙ ذشد   التعاون وعّا

11- ٛ العاوٛ، ٔكبل ٔ شػٗذ اإلٌفاد، ٔاختار الٕطاٟن ٔالتذادري اليت جتعن وَ    ٕطٗع ٔ ٍٕٖع وٕاسد ارتضٍٖ

ٛ أداٚ لرتػٗذ ا٥طت٦ّك، ٔ ٕجْٗ ا٥طتثىاس ٔحتقٗق العذه    ٕصٖع وـادس الذذن عمٜ طاٟش وٍاطق اللشٖب

  .ادتىّٕسٖٛ

12-     ٛ كاالتعمٗي ٔالـارٛ داعتباسِىاا     :ا٥ِتىاً دضٖادٚ اإلٌفاد عمٜ لطاع ارتاذوات ا٥جتىاعٗاٛ ا٧طاطاٗ

  .سافذَٖ أطاطني لمتٍىٗٛ البؼشٖٛ

13- ٛ ال  َ فشٖل ٛ و ٛ اإلهلٗ ً الٕطاٟن ٔالقٍٕات اليت جتعن كن وكمف حتقٗق اذتكى ضكاٚ، ٔرلك داطتخذا

ٚ طبقًا  ٛ الضكا َ الذٔلٛ، ٔحتذد أٔعٗ ٛ و ٝ إ  ادتّات املأرٌٔ ٛ  ٤د دّا ذشٖـًا عمٜ أداّٟا كاومٛ، ٔاعتباسِا أواٌ

  .ٖيلمشأٙ الشاجح لذٝ العمىاٞ، ٔ ٕجْ اذتـٗمٛ العاوٛ لمضكاٚ لإلٌفاد   وـاسفّا ااذدٚ   القشآُ الكش

  



 :  اجملاه ا٥جتىاع٘ (جا)

إؿ٦ح اجملتىاع ٔاذتفااظ عماٜ لٗىاْ ٔأذ٦لاْ اإلطا٦وٗٛ، ٔ قالٗاذٓ ٔأعشافاْ اذتىٗاذٚ، ٔمحاٖتاْ وَا عٕاوان              .1

  .الفظاد ٔوعاِشٓ

ٛ ٔا٧ذٕٚ  .2 َ ٔالٍفع ٔالعقن ٔاملاه ٔالعشض، ٔحتقٗق ٔاج  ااب ٛ الذٖ  عىٗق الفّي مبقاؿذ الؼشٖعٛ   محاٖ

  .كافٛ أفشاد اجملتىعٔاملٍاؿشٚ دني 

ا٥ِتىاً دا٧طشٚ داعتباسِا المبٍٛ ا٧طاغ   دٍاٞ اجملتىع، ٔالعىن عمٜ  قٕٖٛ متاطكّا ٔ ٗظري الضٔاد ٔسعاٖٛ  .3

  .ا٧وٕوٛ ٔالطفٕلٛ

ا٥ِتىاً داملشأٚ الٗىٍٗاٛ، ٔإداشاص دٔسِاا اإلاااد٘   كافاٛ اجملاا٥ت ٔوَا ذا٦ه ا٧طاش الايت ذاذد ّا الؼاشٖعٛ              .4

  .الٍظاٞ ػقاٟق الشجاهاإلط٦وٗٛ، ف

ا٥ِتىاً دشعاٖٛ الؼباب ٔإعذادٓ ٔ شدٗتْ  شدٗٛ إط٦وٗٛ ٔاعٗٛ، ٔ ٍىٗٛ لذسا ْ العقمٗٛ ٔالبذٌٗٛ دكافٛ ٔطاٟن  .5

  .التٕجْٗ ٔالرتٖٔح ٔالشٖاكٛ اهلادفٛ، لٗتىكَ وَ اإلطّاً   دٍاٞ الٗىَ ٌّٔلتْ

دّي ٔدأطشِي مبا ٖكفن اذتفااظ عماٜ ِإٖتّي    ا٥ِتىاً داملغرتدني ٔوظاعذ ّي عمٜ ذن وؼاكمّي، ٔالعٍاٖٛ  .6

  .اإلط٦وٗٛ، ٔلغتّي العشدٗٛ، ٔاس باطّي دٕطٍّي، ٔ ظّٗن وؼاسكتّي   التٍىٗٛ ٔا٥طتثىاس داذن الٕطَ

ْ ٔاطتقشاسٓ .7 ٚ اجملتىع ٔسذاٟ   . عىٗق وبذأ اذرتاً العىن ٔاملَّ اذتشفٗٛ ٔالفٍٗٛ، حتقٗقاً لمعٗؽ الكشٖي ٔطعاد

ن ا٥جتىاع٘، ٔإعاٌٛ املعٕلني ٔاملشكٜ ٔالعحضٚ ٔالؼٕٗخ، ٔسعاٖٛ ا٧ٖتااً ٔا٧ساوان، ٔإلاواٛ    دث التعأُ ٔالتكاف .8

  .امل٤طظات ٔادتىعٗات ارتريٖٛ اليت  كفن رلك

٘   ِزا  .9  طٕٖش ٔ عىٗي الشعاٖٛ الـرٗٛ، حتقٗقا ملبذأ الـرٛ لمحىٗع، ٔ ؼحٗع ا٥طتثىاس ارتاق ٔالتعأٌ

  .اجملاه

  .اغ ٔاذتفاظ عمٜ الب٠ٗٛ ٔمحاٖٛ اجملتىع وَ أذطاس التمٕثا٥ِتىاً دارتذوات ا٧ط .11

دعي ٔ ؼحٗع الٍقادات ٔا٥حتادات املٍّٗٛ ٔاذارتاً اطاتق٦هلا لتعارب عاق عَا ذاجاات وٍتظابّٗا ٔ اذافع عَا           .11

  .وـاذتّي املؼشٔعٛ

  

 :  اجملاه الرتدٕٙ ٔالثقا  (د)

  .بقا  ٖظتّذف  ذوري  مك اهلٕٖٛ أٔ وظخّااذتفاظ عمٜ اهلٕٖٛ اإلط٦وٗٛ ل٨وٛ، ٔالتـذٙ لكن الضٔ  .1

 عىاٗي التعمااٗي ا٧طاطاا٘ ٔ كثٗااف ادتّاإد لمقلاااٞ عماٜ ا٧وٗااٛ ٔجتفٗااف وٍادعّااا، ٔسفااع حتظااني وظااتٕٝ         .2

التعماٗي   وٍااِخ ٔسدل العمي ٔاملعشفٛ مبقاؿذ الؼشٖعٛ ٔوـاحل ا٧وٛ اذتٕٖٗٛ، ٔ ٕجٗاْ   ،التذسٖ  ٔالتأِٗن

  .مٗىٛ لتٍؼ٠ٛ ا٧جٗاه  ٍؼ٠ٛ إمياٌٗٛظىٗع إٌٔاعْ ٔوظتٕٖا ْ ٔفق أطع ط

العٍاٖٛ داملذاسغ ٔاملعاِذ العمىٗٛ ٔالفٍٗٛ ٔاملٍّٗٛ، ٔوذاسغ حتفٗغ القشآُ الكشٖي، ٔإعىاس املظاجذ ٔإذٗااٞ   .3

  .سطالتّا، ٔحتظني وظتٕٝ العاومني فّٗا

4.     َ أِاي سكااٟض     ٕطٗع التعمٗي العال٘ ٔالبرث العمى٘ ٔحتظني أٔكاعّىا، ٔسفع وظاتٕاِىا داعتبااس رلاك وا

  .التٍىٗٛ ٔالٍّلٛ الؼاومٛ

ٌؼااش العمااي ٔاملعشفااٛ، ٔاذاارتاً العمىاااٞ، ٔذؼااذ ادتّاإد الشقٗااٛ ٔالؼااعبٗٛ إللاوااٛ ٔدعااي ٔ ؼااحٗع كافااٛ         .5

  .امل٤طظات التعمٗىٗٛ ٔاملٍّٗٛ ٔاذتشفٗٛ ٔالـٍاعٗٛ



 ؼحٗع ا٩داب ٔالفٍُٕ ا٥ِتىاً دالثقافٛ ٔالٍؼش ٔالتألٗف ٔالرتمجٛ، ٔااافعٛ عمٜ الرتاث املفٗذ ٌٔؼشٓ، ٔ .6

الٍافعٛ، لت٤دٙ دٔسِا   اجملتىع التضاوًا مبباد٢ اإلط٦ً اليت حتث عمٜ اإلداذاع ٔا٥دتكااس، ٔسعاٖاٛ ٔ ؼاحٗع     

  .املبذعني   اجملا٥ت العمىٗٛ ٔالثقافٗٛ املختمفٛ

ٔحتااسب   العىن عمٜ حتقٗق طٗاطٛ إع٦وٗٛ ِادفاٛ ٔجاادٚ، جتظاذ لاٗي ا٧واٛ ٔعقٗاذ ّا ٔ شابّاا اذتلااسٙ،         .7

    ٘ ٔ ظااتفٗذ واَا كاان جذٖااذ    ،العمااي ٔالفظاااد دكافااٛ أػااكاهلىا، ٔ تـااذٝ لمغااضٔ الفكااشٙ ٔا٥حناا٦ه ارتمقاا

  .ذلاسٙ ٌافع ٔ لىَ لمحىٗع ذشٖٛ التعبري عَ الشأٙ البٍاٞ

 الوسائل :الفصل اخلامس 

 : (5)وادٚ 

 

 :كافٛ الٕطاٟن الظمىٗٛ املؼشٔعٛ لترقٗق أِذافْ ٔأِىّا ( اإلصالح) ٖعتىذ   -1

الٕطاٟن ٔالتذادري الظٗاطٗٛ ٔا٥لتـادٖٛ ٔا٥جتىاعٗٛ ٔالثقافٗٛ املؼشٔعٛ، لتكُٕ ذافضًا ٔٔاصعاًا   -2

  .لتٕجْٗ اجملتىع ٔ ٍعٗي ذٗا ْ ٔذن وؼك٦ ْ

ٛ لترقٗق أِذاف  -3  )اإلصالح(ا٥ػرتاك   و٤طظات اذتكي، ٔاطتـذاس التؼشٖعات ٔالقٕاٌني ال٦صو

  .ٔدشازتْ

 أطاغ عقٗذٚ ا٧وٛ ٔػشٖعتّا اإلط٦وٗٛ دعٗذًا عَ التعـ  املقٗت الذعٕٚ لإلؿ٦ح الؼاون عمٜ -4

  



 العضوية :الباب الثاني 

 شروط العضوية :الفصل األول 

 :(6) وادٚ 

  :كن ميين ٔميٍٗٛ إرا  ٕفشت الؼشٔط ا٩ ٗٛ  )اإلصالح(قبن   علٕٖٛ ٖ

 

  .أُ ٥ ٖقن عىشٓ عَ مثاٌٗٛ عؼش عاوًا -1

  .اإلط٦وٗٛ،ذظَ الظريٚ ٔالظمٕكأُ ٖكُٕ و٤دًٖا لمؼعاٟش  -2

  .عاو٦ً عمٜ حتقٗقّا، ومتضوًا دٕاجبات العلٕٖٛ ( اإلصالح) أُ ٖكُٕ وقتٍعًا دأِذاف  -3

  -:أُ ٖقظي الٗىني التالٗٛ -4

، وحمتكمااً لليوماا، ملتامااً    -صلى اهلل عليى وآلى وسلم –أن أكون متمسكاً بكتاب اهلل وسنة رسولى  :أقسم باهلل العظيم (

التجمع اليمين لإلصالح، منفذاً لواجبات العضوية يف غري معصية اهلل ما اساتعع  ل  للاس سابياًل، واهلل علاى ماا أقاو         بأهداف

 . )شويد

 

 حقوق العضوية :الفصل الثاىي 

 : (7)وادٚ 

  :داذتقٕد التالٗٛ( اإلصالح) ٖتىتع علٕ 

 

  .(  اإلصالح) ٠ِٗات ٔأجّضٚ  مجٗعذق املؼاسكٛ   ا٥ٌتخاب ٔالرتػٗح    -1

2-  ٛ ُ علٕاً فّٗا )اإلصالح(ذق املؼاسكٛ   أعىاه ٔأٌؼط ٜ لشاسات اهل٠ٗات اليت ٖكٕ   .ٔالتـٕٖت عم

  .ذق الٍـٗرٛ ٔاذتظبٛ ٔإدذاٞ ا٩ساٞ ٔاملقرتذات عشٖٛ  اوٛ -3

ذق اذتىاٖٛ وَ أٙ  عظاف أٔ كاشس أٔ إجاشاٞ ظاامل ٖمراق دالعلإ دظاب  إداذاٞ آساٟاْ، أٔ  ٍفٗاز            -4

  .أٔ اٌتىاْٟ إلْٗ،  )اإلصالح (أِذاف ٔ ٕجّٗات 

  .ذق الذفاع عَ ٌفظْ أواً المحاُ القلاٟٗٛ اامٗٛ، ٔأواً الذاٟشٚ القلاٟٗٛ -5

  .ذق اذتـٕه عمٜ دطالٛ العلٕٖٛ -6

 واجبات العضوية :الفصل الثالث 

 :(8) وادٚ 

  :الٕاجبات التالٗٛ  )اإلؿ٦ح(ٖتعني عمٜ كن علٕ   

 

ٌؼاطْ وَ س٣ٖٛ إط٦وٗٛ، ٖٔتـذٝ لكن ستا٥ٔت الٍٗن وَ عقٗذٚ الؼع  ٔالؼاشٖعٛ   كافٛأُ ٍٖطمق    -1

  .اإلط٦وٗٛ، دالٕطاٟن املؼشٔعٛ ٔدقذس اطتطاعتْ

أُ ٖكُٕ وثا٥ً   التفاٌ٘ ٔالتلرٗٛ دفاعًا عَ الٕطَ ٔطٗاد ْ ٔاطتق٦لْ، ٔذفاظًا عمٜ ٔذذ ْ ٌٔعاواْ   -2

  .ادتىّٕسٙ الؼٕسٔٙ



ٔحتقٗق أِذافْ ٔدشازتْ، ٖٔمتاضً دٍعىاْ ٔلٕاٟراْ طامٕكًا      )اإلصالح(ض وكاٌٛ أُ ٖعىن جاِذًا عمٜ  عضٖ -3

  .ٔعى٦ً، ٔأُ حيشق عمٜ مجع كمىٛ املظمىني ٔ ٕطٗذ ا٧ذٕٚ فٗىا دٍّٗي

ٜ وٕالف  -4 ٙ ا٧المبٗٛ، ٖٔتبٍ ً دشأ ٙ ا٩ذش ٖٔمتض ٝ طمٕكاً ٔمماسطٛ، ٖٔتقبن الشأ    )اإلصالح(أُ ٖمتضً الؼٕس

  .اسات لٗاد ْ ٖٔظىع ٖٔطٗع هلا   الري وعـٗٛ اهللكافٛ القلاٖا، ٍٖٔفز لش

ٚ لْ، ٖٔتحٍ  كن لٕه أٔ ( اإلصالح) أُ ٖظعٜ لتٕبٗق ؿ٦ت -5 ٜ كظ  عٍاؿش جذٖذ دادتىاِري، ٖٔعىن عم

  .( اإلصالح) عىن ٖتٍافٜ وع أِذاف 

  .ااافعٛ عمٜ وا ٖعّذ إلْٗ وَ أوٕاه ٌقذٖٛ ٔعٍٗٗٛ، أٔ ممتمكات أذشٝ ٔكىاٌّا -6

  .( اإلصالح) ٜ أطشاس ٔٔباٟق أُ حيافغ عم -7

  .أُ ٖمتضً علٕس ا٥جتىاعات التٍعٗىٗٛ ٔاملٍّاد املقشس -8

  .أُ ٍٖتعي دذفع ا٥ػرتاك الؼّشٙ -9

 فقداٌ العضوية :الفصل الرابع 

 

 :(9)وادٚ 

 . ٍتّ٘ العلٕٖٛ دا٥طتقالٛ أٔ الفـن

 :(10)وادٚ 

  :اامٗٛ، ٔ  اذتا٥ت التال٥ٛٗ إص فـن العلٕ إ٥ دقشاس وَ المحٍٛ القلاٟٗٛ 

1-   .اإلذ٦ه دٕاجبات العلٕٖٛ أٔ أذذ ػشٔطّا 

2-   . غٗري ال٥ٕٞ أٔ ا٥ٌتىاٞ إ   ٍعٗي آذش 

3-   .أٙ ذالٛ  شاِا المحٍٛ القلاٟٗٛ وظٕالًا لمفـن ٔفقًا ٧ذكاً ِزا الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ 

 
 
 
 
 

  



 التنظيم :الباب الثالث 

 اهليكل :الفصل األول 

 :(11)وادٚ 

  :وَ اهل٠ٗات ٔا٧جّضٚ التالٗٛ ( اإلصالح) ٖتكُٕ اهلٗكن التٍعٗى٘ لا

  .امل٤متش العاً -1

  .زتمع الؼٕسٝ -2

  .اهل٠ٗٛ العمٗا -3

  .ا٧واٌٛ العاوٛ -4

  .أجّضٚ القلاٞ التٍعٗى٘ -5

  .٠ِٗات ٔأجّضٚ الٕذذات التٍعٗىٗٛ اامٗٛ -6

  

 املؤمتر العاو :الفصل الثاىي 

 :(12)وادٚ 

 :امل٤متش العاً وَ ا٧ ٖ٘تكُٕ 

ٛ امل٤متشات اامٗٛ املٍتخبني وباػشٚ وَ أعلاٞ اإلؿ٦ح عظ  أعلاٞ  -1 ( اإلصالح)التىثٗن الٍظيب لعلٕٖ

ٛ     ٔفق جاذٔه ٖـاذسٓ    ،  ٔذذات التٍعٗي اام٘ عظا  وقتلاٗات ِازا     ،زتماع الؼإسٝ عٍاذ كان دٔسٚ اٌتخادٗا

 .الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ

 .زتمع الؼٕسٝأعلاٞ ٔسٟٗع  - 2

 .سٟٗع ٔأعلاٞ اهل٠ٗٛ العمٗا - 3

 .أعلاٞ ا٧واٌٛ العاوٛ -4

 .سٟٗع ٔأعلاٞ اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ -5

 .الٍٗادٗٛ( اإلصالح)أعلاٞ كتمٛ  -6

 .الؼٕسٝ   زتمع ( اإلصالح)أعلاٞ  -7

 الٕصساٞ ٔااافعني العاومني وَ أعلاٞ اإلؿ٦ح -8

 :(13)وادٚ 

   ٕ ــالح) ٖتْ واَا  ااذعٕ إلااّٗي اذتاجااٛ واَا دااني أعلاااٞ       لمىاا٤متش العاااً أُ ٖلااٗف لعلاا واَا الؼخـااٗات   ( اإلص

 .وَ أعلاْٟ 50%ا٥جتىاعٗٛ ٔوَ أِن التخــات العمىٗٛ عمٜ أُ ٥  ضٖذ اإلكافٛ عَ ٌظبٛ 

  



  :(14)وادٚ 

  :ٔخيتف دا٧ ٘(  اإلصالح) امل٤متش العاً ِٕ الظمطٛ العمٗا   

1-  ْ ٛ بمث٘ اٌتخاب سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا ٌٔاٟب ٞ اذتاكشَٖ، كىا إص عضهلىا مبٕافق ٛ ا٧علا دأالمبٗ

  .ا٧علاٞ   اجتىاع ؿرٗح

  .اٌتخاب سٟٗع اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ -2

  .إلشاس الٍعاً ا٧طاط٘ ٔال٦ٟرٛ العاوٛ ٔ عذ٦ٖ ّىا -3

  .إلشاس دشٌاوخ العىن الظٗاط٘ ٔ عذ٦ٖ ْ -4

  .وْ سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗاوَ ذ٦ه  قشٖش عاً ٖقذ( اإلصالح)  قٕٖي أداٞ ٠ِٗات ٔأجّضٚ  -5

 العاوٛ لمذٔسٚ املقبمٛ  ( اإلصالح) وٍالؼٛ ٔإلشاس ذطل ٔطٗاطات  -6

  .إلشاس جذٔه أعىالْ لمذٔسات العادٖٛ ٔا٥طتثٍاٟٗٛ، ٔاختار القشاسات ٔالتٕؿٗات ال٦صوٛ -7

ٔ د -8 ْ أ ٔ ٌاٟب ٛ العمٗا أ ٛ دشٟٗع اهل٠ٗ ٝ املتعمق ٙ ٔالذعأ شٟٗع البت   الطعُٕ ٔاإلذتظادات ٔالؼكأ

  .اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ

 :(15)وادٚ 

٘ أعلاٞ  ٔ بمث ٛ العمٗا أ َ اهل٠ٗ ٛ دطم  و ُ ٖعقذ دٔسات اطتثٍاٟٗ ٖعقذ امل٤متش العاً دٔسٚ عادٖٛ كن عاوني، ٔإص أ

 .زتمع الؼٕسٝ أٔ بمث أعلاٞ امل٤متش العاً

 :(16)وادٚ 

ا٧المبٗٛ وَ أعلاْٟ، فنرا مل ٖتٕفش الٍـااب فٍٗعقاذ   ٍٖعقذ امل٤متش العاً   دٔسا ْ العادٖٛ ٔا٥طتثٍاٟٗٛ علٕس 

دعذ ب٦بني ٖٕوًا دعذد ٥ ٖقن عَ بماث أعلااْٟ، فانرا مل حيلاش الثماث ٤ٖجان افتتااح الاذٔسٚ أسدعاًا ٔعؼاشَٖ طااعٛ            

 .ٍٖعقذ دعذِا امل٤متش دأٙ عذد حيلش دؼشط إد٦غ ا٧علاٞ داملٕاعٗذ ادتذٖذٚ دٕلت كاف

 :(17) وادٚ 

 :العاً ٠ِٗٛ سٟاطٛ  تكُٕ وَكُٕ لمى٤متش ٖ

 (ً سٟٗظا(سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا   -أ

 )ٌاٟبًا لمشٟٗع )ٌاٟ  سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا  -ب

 )وقشسًا(د ا ا٧وني العاً 

 :(18)وادٚ 

 بمغ دعٕات اذتلٕس ٧علاٞ امل٤متش العاً وشفقٛ ظذٔه ا٧عىااه املقارتح لبان املٕعاذ داث٦بني ٖٕواًا   الاذٔسات        

 ظٛ عؼش ٖٕوًا عمٜ ا٧لن   الذٔسات ا٥طتثٍاٟٗٛ العادٖٛ، ٔمخ

 :(19) وادٚ 

ٔ عزس اٌعقاد امل٤متش العااً ٍٖتخا  زتماع     –  آُ ٔاذذ  –را ذـن ذمٕ   وٍـ  سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا ٌٔاٟبْ إ



 .الؼٕسٝ دذ٦ٖ ، بي ٖعشض ِزا ا٧وش عمٜ امل٤متش العاً   ألشب دٔسٚ

 :(20) وادٚ 

 ٞ ٚ ٔأعلا ٛ هل٠ٗات ٔأجّض ً ومضو َ   اجتىاع ؿرٗح  (اإلصالح)لشاسات امل٤متش العا ٛ اذتاكشٖ ٛ ٔ ـذس دأالمبٗ كاف

 .عذا اذتا٥ت اليت ٖؼرتط هلا ِزا الٍعاً أٔ ال٦ٟرٛ العاوٛ أالمبٗٛ ذاؿٛ

 جملس الصورى :الفصل الثالث 

 :(21) وادٚ 

 : ٖتكُٕ زتمع الؼٕسٝ وَ 

ٖـاذسِا زتماع الؼإسٝ     ، ٍتخبّي امل٤متشات اامٗٛ ٔفاق ٥ٟراٛ لمتىثٗان   واٟٛ ٔب٦بني علًٕا   - أ

طبقاًا  ( ااافعاٛ  ) حيذد فّٗا لٕاً التىثٗن لكن ٔذذٚ وَ ٔذاذات التٍعاٗي ااما٘     ،عٍذ كن دٔسٚ اٌتخادٗٛ

 ٛ ٛ      ،ذتحااي العلاإٖ عمااٜ أُ ٥ ٖقاان متثٗاان الٕذااذٚ     ،ٔعااذد املـاإ ني لإلؿاا٦ح فّٗااا   آذااش اٌتخادااات عاواا

  ٔ فـن ال٦ٟرٛ العاوٛ ا٧ذكاً ٔاإلجشاٞات املتعمقٛ دزلك، عَ ب٦بٛ أعلاٞ ( افعٛاا)

 .س٣طاٞ ٠ِٗات الؼٕسٝ اامٗٛ-ب

 .الٍٗادٗٛ( اإلصالح)لٗادٚ كتمٛ  –د 

 .ٔصساٞ ٔستافع٘ اإلؿ٦ح العاومني – د

 .سٟٗع حتشٖش الـرٗفٛ الٍاطقٛ داطي اإلؿ٦ح -ِا

 :(22)وادٚ 

 شػٗح وَ اهل٠ٗٛ العمٗا أُ ٖلٗف لعلٕٖتْ وَ  ذعٕ إلّٗي اذتاجاٛ وَا داني أعلااٞ      جملمع الؼٕسٝ دٍاٞ عمٜ

وَ أِن ارتربات ٔالتخــاات العمىٗاٛ ، ٔوَا الؼخـاٗات ا٥جتىاعٗاٛ عماٜ أُ ٥  ضٖاذ اإلكاافٛ عَا           (اإلصالح)

 .وَ أعلاْٟ  (5 %)ٌظبٛ 

 :(23) وادٚ 

ٔلشاسات ٔ ٕؿٗات امل٤متش العاً ٔوشالباٛ ا٧جّاضٚ   ( اإلصالح)زتمع الؼٕسٝ ِٕ ادتّٛ املظ٠ٕلٛ عَ دمٕسٚ أِذاف 

 :املختـٛ    ٍفٗزِا، ٔخيتف دا٩ ٘

 .اٌتخاب سٟٗع اجملمع، ٌٔاٟبْٗ، ٔأوني طش اجملمع .1

 . ٔا٧وٍٗني العاوني  املظاعذَٖاٌتخاب ا٧وني العاً،  .2

اهل٠ٗٛ العمٗا املزكٕسُٔ  اٌتخاب عؼشٚ لعلٕٖٛ اهل٠ٗٛ العمٗا وَ دني عؼشَٖ وشػرًا، ٖتقذً دّي أعلاٞ .3

ٚ   اجملا٥ت ( 31)وَ وادٚ ( ٔ  ، ِا د، د، ب، أ،)  فقشٚ    دٔس ّا ا٧ٔ ، إ  اجملمع وَ رٔٙ الشأٙ ٔارترب

 .اليت  شٝ اهل٠ٗٛ اذتاجٛ إلّٗا

 .اٌتخاب أعلاٞ اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ .4

 .٤متش العاًوتادعٛ اهل٠ٗٛ العمٗا، ٔا٧واٌٛ العاوٛ،    ٍفٗز لشاسات ٔ ٕؿٗات امل .5

 .وٍالؼٛ ٔإلشاس ارتطل العاوٛ اهلادفٛ لتٍفٗز دشٌاوخ العىن الظٗاط٘، ٔلشاسات ٔ ٕؿٗات امل٤متش العاً .6



 .وٍالؼٛ ٔالرتاح وؼشٔعات  عذ٦ٖت الٍعاً ا٧طاط٘، ٔال٦ٟرٛ العاوٛ، ٔدشٌاوخ العىن الظٗاط٘ .7

 .الٗٛوٍالؼٛ ٔإلشاس املٗضاٌٗٛ الظٍٕٖٛ، ٔاذتظاب ارتتاو٘، ٔالتقاسٖش امل .8

ٔكع ٔإلشاس ٥ٟرتْ املٍعىٛ ٧عىالْ ٔوٍالؼٛ ٔإلشاس المٕاٟح املقذوٛ وَ ا٧واٌٛ العاوٛ ٔفقًا ٧ذكاً ِزا  .9

 .الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ

  كافٛ اجملا٥ت   كٕٞ الٍعاً ا٧طاط٘، ٔدشٌااوخ العىان الظٗاطا٘،    ( اإلصالح)سطي الظٗاطٛ العاوٛ لا .11

 .ٔوشاجعتّا، ٔ قٕٖي ا٧داٞ دـٕسٚ دٔسٖٛٔلشاسات ٔ ٕؿٗات امل٤متش العاً، 

 .إلشاس ذطل العىن الظٍٕٖٛ ل٨واٌٛ العاوٛ ٔا٧جّضٚ التادعٛ هلا، ٔوشالبٛ ٔ قٕٖي أداّٟا .11

ٔالؼاكأٝ ٔالاذعأٝ املتعمقاٛ دأعلااْٟ، أٔ أعلااٞ اهل٠ٗاٛ العمٗاا، أٔ اهل٠ٗاٛ          ٔاإلذتظاداتالبت   الطعُٕ  .12

 .القلاٟٗٛ

 :(24)وادٚ 

الؼٕسٝ دٔسٚ عادٖٛ كن طتٛ أػّش، ٔلْ أُ ٖعقذ دٔسات اطتثٍاٟٗٛ دذعٕٚ وَا سٟٗظاْ، أٔ وَا اهل٠ٗاٛ     ٖعقذ زتمع 

 .العمٗا، أٔ دطم  وَ بمث أعلاْٟ

 : (25) وادٚ 

ٍٖعقاذ زتمااع الؼاإسٝ   دٔس اْ العادٖااٛ أٔ ا٥طااتثٍاٟٗٛ علإس ا٧المبٗااٛ املطمقااٛ وَا أعلاااْٟ، ٔإرا مل ٖتاإفش         

ٖاً دعذد ٥ ٖقن عَ الثماث، فانرا مل حيلاش الثماث ٍٖعقاذ دعاذ ب٦باني ٖٕواًا داأٙ عاذد           الٍـاب فٍٗعقذ دعذ ب٦بٛ أ

 .حيلش

 :(27) وادٚ 

 بمغ دعٕات اذتلٕس ٧علاٞ اجملمع وشفقٛ ظذٔه ا٧عىاه املقرتح لبن املٕعذ دؼّش   الذٔسٚ العادٖٛ، ٔدعؼشٚ 

 .أٖاً   الذٔسٚ ا٥طتثٍاٟٗٛ عمٜ ا٧لن

 :(28) وادٚ 

سٝ ٔذالات ظاشٔف لااِشٚ دُٔ اٌعقااد املا٤متش       إرا اٌتّت  -أ  ات اامٗاٛ ٥ٌتخااب ممثمّٗاا   اجملماع     وذٚ زتماع الؼٕا

 .اعترب اجملمع لاٟىًا، ٔمياسغ ؿ٦ذٗا ْ ذتٜ  ضٔه  مك العشٔف، ٖٔتي اٌتخاب زتمع جذٖذ ،ادتذٖذ 

ظن أعلاٞ  مك الٕذاذات    ( ااافعات)أٔ عذد وَ الٕذذات ( ااافعٛ )  ٔذذٚ  امل٤متش اام٘إرا  عزس عقذ  -ب 

 .زتمع الؼٕسٝ ادتذٖذ ذتٜ اٌتخاب البذٖن 

 .حتذد ال٦ٟرٛ العاوٛ طبٗعٛ العشف ٔاإلجشاٞات ال٦صوٛ لزلك  -د 

 

 :(29)وادٚ 

    ٛ ُ  عذا اذتا٥ت اليت ٖؼرتط هلا ِزا الٍعاً أٔ ال٦ٟراٛ العاواٛ أالمبٗاٛ ذاؿا لاشاسات زتماع الؼإسٝ  ـاذس      فان

دأالمبٗٛ اذتاكشَٖ   اجتىاع ؿرٗح، فنُ  ظأت ا٧ؿٕات ٖعاد الٍقاؾ وشٚ أذشٝ ٖٔعاد التـإٖت، فانُ  ظاأت    



 .فريجح ادتاٌ  الزٙ وعْ الشٟٗع

 : (30)وادٚ 

  :ٖؼرتط   علٕ زتمع الؼٕسٝ 

  .أُ ٥ ٖقن عىشٓ عَ مخع ٔعؼشَٖ طٍٛ .1

  .طٍتني عمٜ ا٧لن( اإلصالح)  أُ ٖكُٕ لذ ولٜ عمٜ علٕٖتْ  .2

  .وَ جمظات اجملمع   الذٔسٚ ا٥ٌتخادٗٛ الظادقٛ دذُٔ عزس ػشع٘ 40%أُ ٥ ٖكُٕ لذ دمغ  غٗبْ  .3

 اهليئة العليا :الفصل الرابع 

 : (31) وادٚ 

 : تكُٕ اهل٠ٗٛ العمٗا وَ

 .سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا (أ )

 .ٌاٟ  سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا (ب )

 .سٟٗع زتمع الؼٕسٝ (د )

 .العاًا٧وني  (د )

 .ا٧وٍٗني العاوني املظاعذَٖ  (ٓ )

 الٍٗادٗٛ ( اإلؿ٦ح)سٟٗع كتمٛ  (ٔ )

 .عؼشٚ أعلاٞ وٍتخبني وَ زتمع الؼٕسٝ (ص )

 

 :(32)وادٚ 

  :ٔختتف دا٧ ٘ ( اإلصالح) اهل٠ٗٛ العمٗا ِ٘ القٗادٚ الظٗاطٗٛ العمٗا لا

  .وتادعٛ ا٧واٌٛ العاوٛ    ٍفٗز لشاسات ٔ ٕؿٗات امل٤متش العاً، ٔزتمع الؼٕسٝ .1

  .اإلػشاف عمٜ طري العىن   ا٧واٌٛ العاوٛ، ٔ ٕجّّٗا ٔ قٕٖي أداّٟا .2

  .إصاٞ القلاٖا العاوٛ ٔاملتغريات الظٗاطٗٛ ستمًٗا ٔعشدًٗا ٔإط٦وًٗا ٔدٔلًٗا( اإلصالح) حتذٖذ وٕالف  .3

  .الشقٗٛ( اإلصالح) إؿذاس دٗاٌات  .4

ًٞ عمٜ عشض وَ (س٣طاٞ دٔاٟش ا٧واٌٛ العاوٛ )املٕافقٛ عمٜ  عٗني  .5   .ا٧وني العاً) دٍا

  .دعٕٚ امل٤متش العاً ٔزتمع الؼٕسٝ لعقذ دٔسات اطتثٍاٟٗٛ .6

  .أجّض ّا ٔكافٛ   اذتكٕوٛ( اإلصالح)  ظىٗٛ ممثم٘  .7

  .إلشاس الربٌاوخ ا٥ٌتخاد٘، ٔاملـادلٛ عمٜ وشػر٘ اإلؿ٦ح   ا٥ٌتخادات الٍٗادٗٛ العاوٛ .8

  .اهل٠ٗات ٔاملٍعىات ٔامل٤متشات   الذاذن ٔارتاسد كافٛلذٝ ( اإلصالح)  ظىٗٛ ممثم٘  .9

ًٞ عمٜ عشض وَ  (اإلصالح) التادعٛ لا  عٗني س٣طاٞ حتشٖش الـرف .11  . .)ا٧وني العاً)دٍا

  .املٕافقٛ عمٜ لبٕه اهلبات ٔالتربعات املؼشٔعٛ .11



ٛ ٔالظٍٕٖٛ العاوٛ الظٍٕٖٛ ٔاذتظاب ارتتاو٘، ٔكزا التقاسٖش ال( اإلصالح) وٍالؼٛ وؼشٔع وٗضاٌٗٛ  .12 ذٔسٖ

  .املقذوٛ وَ ا٧واٌٛ العاوٛ ٔ قذميّا إ  زتمع الؼٕسٝ

إعذاد وؼشٔع ٥ٟرتّا الذاذمٗٛ ٔفقًا ملقتلٗات ِزا الٍعاً ٔال٦ٟراٛ العاواٛ، ٔوشاجعاٛ وؼااسٖع المإاٟح       .13

  .املقذوٛ وَ ا٧واٌٛ العاوٛ لبن  قذميّا إ  زتمع الؼٕسٝ

  .اختار وا ٖمضً دؼأٌْدساطٛ وا  قذوْ إلّٗا ا٧واٌٛ العاوٛ ٔ .14

    :(33)وادٚ  

 عقذ اهل٠ٗٛ العمٗا دٔسٚ عادٖٛ كن ػّش، ٔاطتثٍاٟٗٛ كمىا دعت اذتاجٛ، دٍاٞ عمٜ دعٕٚ وَ سٟٗظّا أٔ طم  وَ 

، ٔ ـذس لشاسا ّا دأالمبٗٛ اذتاكشَٖ   اجتىاع ؿرٗح، (ا٧المبٗٛ املطمقٛ)بمث أعلاّٟا ٔرلك علٕس الٍـاب 

، ٔسٟاٗع  َٖاملظااعذ  نيالعااو  نيدشٟٗظّا ٌٔاٟبْ ٔسٟٗع زتمع الؼٕسٝ، ٔا٧وني العاً، ٔا٧وٍٗٔ عقذ دٔس ّا ا٧ٔ  

 .الكتمٛ الربملاٌٗٛ

 :(34) وادٚ 

 ( اإلصـالح ) سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا ِإ سٟاٗع املا٤متش العااً، ِٔإ املظا٠ٕه ا٧ٔه عَا سعاٖاٛ ٔ ٕجٗاْ أعىااه ٔأٌؼاطٛ            

ْ عٍذ ٔ كٍٕٖا ْ، ٔميثمْ أواً الغري، ٔ ـذس لشا ْ وظاعذ  ٛ العمٗا داقْ، ٖٔتٕ  ٌاٟب سات ٔ ٕؿٗات ٔ ٕجّٗات اهل٠ٗ

 .ذلٕسٓ، ٔالقٗاً دعىمْ عٍذ الٗادْ، ٔرلك ٔفقًا ملقتلٗات ِزا الٍعاً ٔأذكاً ال٦ٟرٛ العاوٛ

 :(35) وادٚ 

  :ٖؼرتط   املشػح لشٟاطٛ اهل٠ٗٛ العمٗا ٌٔاٟبْ وا ٖم٘

  .طٍٛ 40أُ ٥ ٖقن عىشٓ عَ  .1

  .أسدع طٍٕات ( اإلصالح) أُ ٖكُٕ لذ ولٜ عمٜ علٕٖتْ    .2

أُ ٖكُٕ وتىظكًا دالكتاب ٔالظٍٛ، عذ٥ً،  قًٗا، لًٕٖا   اذتق، ذشٖـًا عمٜ وـمرٛ ا٧وٛ ٔٔذذ ّا، دعٗذًا  .3

  .عَ العـبٗات اليت ٌّٜ عٍّا الؼشع

  .وّاوْأُ ٖكُٕ لذْٖ وَ املعشفٛ الؼشعٗٛ ٔارتربٚ الظٗاطٗٛ وا ميكٍْ وَ أداٞ  .4

 األماىة العامة :الفصل اخلامس 

 :(36) وادٚ 

 : تكُٕ ا٧واٌٛ العاوٛ وَ

 .٧وني العاًا .أ 

 لمؼ٠ُٕ اإلداسٖٛ ٔالتٍعٗىٗٛ  وظاعذ أوني عاً .ب 

 لمؼ٠ُٕ الظٗاطٗٛ ٔالفكشٖٛ أوني عاً وظاعذ .د 

 :الذٔاٟش التٍفٗزٖٛ التالٗٛ .د 

 .الذاٟشٚ الظٗاطٗٛ .1



 .داٟشٚ التٍعٗي ٔالتأِٗن .2

 .ٔالثقافٛداٟشٚ اإلع٦ً  .3

 .داٟشٚ التٕجْٗ ٔاإلسػاد .4

 .داٟشٚ التعمٗي .5

 .الذاٟشٚ ا٥لتـادٖٛ .6

 .داٟشٚ الؼ٠ُٕ ا٥جتىاعٗٛ .7

 .داٟشٚ الٍقادات ٔاملٍعىات ادتىاِريٖٛ .8

 .داٟشٚ الؼ٠ُٕ املالٗٛ ٔاإلداسٖٛ .9

 .التٍىٗٛ البؼشٖٛداٟشٚ التخطٗل ٔ .11

 داٟشٚ الؼ٠ُٕ الفٍٗٛ .11

 داٟشٚ الط٦ب  .12

 اذتشٖات الذاٟشٚ القإٌٌٗٛ ٔاذتقٕد ٔ .13

 داٟشٚ ا٥ٌتخادات .14

 .داٟشٚ املغرتدني  .15

 . داٟشٚ املشأٚ  .16

 .ملكا   التادعٛ ل٨واٌٛ العاوٛا.ِا 

 :(37)وادٚ 

َ الذٔاٟش  ٛ و ْ اذتاج ٕ إلٗ ٛ وا  ذع ٛ العمٗا، إكاف ًٞ عمٜ الرتاح وَ ا٧واٌٛ العاوٛ ٔعشض اهل٠ٗ جملمع الؼٕسٝ دٍا

 ٔعشكْ عمٜ امل٤متش العاً   ألشب دٔسٚ لْ، الٍعاً ا٧طاط٘ عمٜ أُ  تي إجشاٞات التعذٖن   ، التٍفٗزٖٛ

  :(38)وادٚ 

 :ٔ قًٕ داملّاً ٔاملظ٠ٕلٗات التالٗٛ ( اإلصالح) ا٧واٌٛ العاوٛ ِ٘ ادتّاص التٍفٗزٙ املباػش   

  . ٍفٗز الظٗاطات العاوٛ اليت ٖقشِا امل٤متش العاً ٔزتمع الؼٕسٝ -1

  .التادعٛ هلا، ٔ قذٖي رلك إ  اهل٠ٗٛ العمٗا فىحمع الؼٕسٝ إعذاد ذطل عىن طٍٕٖٛ هلا ٔل٨جّضٚ -2

اإلػشاف عمٜ ا٧جّضٚ التادعٛ هلا ٔٔذاذات التٍعاٗي ااما٘، ٔ ٕجٗاْ ٔ ٍظاٗق ٔ ٍؼاٗل أعىاهلاا ٔ قإٖي          -3

  .أداّٟا

ً ٔزتمع -4 َ امل٤متش العا ٚ و ٛ ٔفق ارتطل ٔالظٗاطات املقش ٛ ادتاسٖ ٛ العاو  اختار املٕالف   املظاٟن الظٗاطٗ

  .الؼٕسٝ، ٔاهل٠ٗٛ العمٗا

املالٗٛ ٔاإلػاشاف عماٜ   (اإلؿ٦ح ) ٔكع ارتطل ٔالظٗاطات املالٗٛ ٔا٥طتثىاسٖٛ اهلادفٛ إ   ٍىٗٛ وٕاسد  -5

  . ٍفٗزِا دعذ إلشاسِا وَ اهل٠ٗٛ العمٗا، ٔزتمع الؼٕسٝ

إعاادٚ  ش ٗا    ٔ -كىا أجاصِا زتمع الؼٕسٝ - إعذاد وؼشٔع املٕاصٌٛ الظٍٕٖٛ العاوٛ ٔوتادعٛ  ٍفٗزِا  -6

  .ا٧طبقٗات دعذ وٕافقٛ اهل٠ٗٛ العمٗا

  .إعذاد التقشٖش املال٘ ٔاذتظاب ارتتاو٘، ٔ قذميْ إ  اهل٠ٗٛ العمٗا متّٗذًا لعشكْ عمٜ زتمع الؼٕسٝ -7

  .ٔكع المٕاٟح املٍعىٛ ٧عىاهلا ٔل٨جّضٚ التادعٛ هلا -8



ٛ ٔدشٌاوخ -9 ٛ العاو ٘ ٔال٦ٟر ً ا٧طاط ٛ العمٗا  إعذاد وؼشٔعات  عذٖن الٍعا ٘ ٔسفعّا إ  اهل٠ٗ العىن الظٗاط

  .فىحمع الؼٕسٝ متّٗذًا لعشكّا عمٜ امل٤متش العاً

  .الرت ٗ  لذٔسات امل٤متش العاً ٔزتمع الؼٕسٝ ٔفقًا ٧ذكاً ال٦ٟرٛ العاوٛ -11

  .اجملا٥ت التٍعٗىٗٛ كافٛإعذاد ٔ أِٗن الكٕادس املتخــٛ    -11

  ا٥ٌتخاداات الٍٗادٗاٛ العاواٛ دالتؼاأس واع املكا ا  التٍفٗزٖاٛ         ( اإلصالح) الرتاح لاٟىٛ أقاٞ وشػر٘  -12

  .اامٗٛ ٔ قذٖي رلك إ  اهل٠ٗٛ العمٗا

  .ٔالؼٕسٝ  الٍٕاب ٘  اذتكٕوٛ ٔزتمظ( اإلصالح) اإلػشاف عمٜ أداٞ ممثم٘  -13

الٍعااً    ٔذذات التٍعٗي ااما٘ ٔفقاًا ملقتلاٗات ِازا      (اإلصالح)اإلػشاف عمٜ اٌتخادات ٠ِٗات ٔأجّضٚ  -14

  .ٔأذكاً ال٦ٟرٛ العاوٛ

ٛ العمٗا -15 ٛ أػّش إ  زتمع الؼٕسٝ ، قذٖي  قشٖش وفـن عَ أعىاهلا كن ب٦بٛ أػّش إ  اهل٠ٗ   .ٔكن طت

ٔعشكّا عمٜ اهل٠ٗٛ العمٗا لمىٕافقاٛ   ،الرتاح إٌؼاٞ وكت  أٔ وكا    ادعٛ ل٨واٌٛ العاوٛ عظ  اذتاجٛ -16

  .عمّٗا

 :(39) وادٚ 

ٛ ٔدٔاٟشِا( ا٧وني العاً ْ أُ  ،ٔوكا بّا ٔ  ٔذذات التٍعٗي اام٘ ،ِٕ املظ٠ٕه عَ طري العىن   ا٧واٌٛ العاو ٔل

ً دعىمْ ٔا ،وظاعذ ْ عٍذ ذلٕسٓا٧وٍٗاُ العاواُ املظاعذاُ ٖٔتٕ   ،ٖتخز كافٛ اإلجشاٞات ال٦صوٛ لزلك لقٗا

 .ٔفقًا ملقتلٗات ِزا الٍعاً ٔأذكاً ال٦ٟرٛ العاوٛ ،عٍذ الٗادْ

 

 :(40)وادٚ 

 :واٖم٘ )أوًٍٗا عاوًا وظاعذًا(أٔ  )أوًٍٗا عاوًا(ٖؼرتط   وَ ٖشػح 

  .طٍٛ 40أُ ٥ ٖقن عىشٓ عَ  -1

  .أسدع طٍٕات( اإلصالح) أُ ٖكُٕ لذ ولٜ عمٜ علٕٖتْ    -2

  .أُ ٖكُٕ وتىظكًا دالكتاب ٔالظٍٛ، عذ٥ً،  قًٗا، وتـفًا دالـرب ٔاذتكىٛ -3

  .الؼشعٗٛ، ٔارتربٚ اإلداسٖٛ ٔالظٗاطٗٛ، وا ميكٍْ وَ أداٞ وّاوْأُ ٖكُٕ لذْٖ وَ املعشفٛ  -4

 :(41) وادٚ 

ٔس٣طااٞ الاذٔاٟش التٍفٗزٖاٛ، ٖٔعقاذ      ،ٔا٧وٍٗني العاوني املظااعذَٖ  ا٧واٌٛ العاوٛ وَ ا٧وني العاً، ٖتكُٕ وكت  

ً         ،دٔسٚ عادٖٛ كن ٌـف ػّش أٔ دطما  وَا بماث     ٔاطتثٍاٟٗٛ كمىاا دعات اذتاجاٛ لازلك، داذعٕٚ وَا ا٧واني العاا

 .ٔ ـذس لشاسا ْ دأالمبٗٛ اذتاكشَٖ   اجتىاع ؿرٗح( ا٧المبٗٛ املطمقٛ)أعلاْٟ، ٔرلك علٕس الٍـاب 

 :(42)وادٚ 

 

ٖٔتٕ  إداسٚ ٔ ٕجْٗ ٌؼاط داٟش ْ، ٖٔتىتع دكافٛ الـا٦ذٗات ال٦صواٛ   ، سٟٗع الذاٟشٚ وظ٠ٕه أواً ا٧وني العاً 



 .ٔال٦ٟرٛ العاوٛ،   كٕٞ أذكاً ِزا الٍعاً ،  لزلك

 (43)  :وادٚ 

ٞ الذٔاٟش  ،ٔا٧وٍٗني العاوني  املظاعذَٖ ،ٔاذتـاؿات ا٧وني العاً،  فـن ال٦ٟرٛ العاوٛ ِٗكن ٔوّاً )  ٔس٣طا

 .(ٔفقًا ٧ذكاً ِزا الٍعاً  ،ٔػعبّا

 

 القضاء التيظيني :الفصل السادس 

  (44) ٚ واد

 :ا٧جّضٚ التالٗٛوَ  ) اإلصالح ٖتكُٕ القلاٞ التٍعٗى٘ لا

 .اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ (أ )

 .المحاُ القلاٟٗٛ اامٗٛ (ب )

 (45: )وادٚ 

 : تكُٕ اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ وَ (أ)

  .سٟٗع اهل٠ٗٛ .1

 .طتٛ أعلاٞ ٍٖتخبّي زتمع الؼٕسٝ .2

 :ٖؼرتط   املشػح لشٟاطٛ ٔعلٕٖٛ اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ ا٩ ٘( ب)

  .أُ ٥ ٖقن عىشٓ عَ أسدعني عاوا .1

  .علٕٖتْ أسدع طٍٕاتأُ ٖكُٕ لذ ولٜ عمٜ  .2

  .أُ ٖكُٕ عاملا دأذكاً الؼشٖعٛ، وتـفًا دا٧واٌٛ ٔالٍاضاِٛ .3

 .أُ ٖكُٕ را ذربٚ للاٟٗٛ، ٔ ٍعٗىٗٛ، ٔطٗاطٗٛ .4

 (46: ) وادٚ

 :ختتف اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ مبا ٖم٘

1-   .الٍعش   الطعُٕ عمٜ لشاسات المحاُ القلاٟٗٛ اامٗٛ 

2-  ٝ ٝ ٔالذعأ ٛ دا ٔا٥ذتظابالترقٗق   الطعُٕ ا٥ٌتخادٗٛ ٔالؼكأ ٛ العمٗا)ٔالتعمىات املتعمق أٔ  (سٟٗع اهل٠ٗ

) ْ ٝ    (أٔ  )ٌاٟبا ً  (أٔ  )سٟاٗع ٔأعلااٞ زتماع الؼإس ٍ (أٔ  )ا٧واني العاا أعلااٞ  (أٔ )َٖاملظااعذ  نيالعااو  نيا٧وٗا

ْ (فٗىا خيف  )امل٤متش العاً(ٔعشض الٍتاٟخ عمٜ  (اهل٠ٗٛ العمٗا زتماع  (أٔ عماٜ   )سٟٗع اهل٠ٗٛ العمٗا ٌٔاٟبا

  .فٗىا عذا رلك )الؼٕسٝ

  .الشلادٛ عمٜ المٕاٟح لمتأكذ وَ وؼشٔعٗتّا ٔلإٌٌٗتّا -3

  .الرتاح ٥ٟرٛ املخالفات ٔادتضاٞات ٔ قذميّا إ  زتمع الؼٕسٝ  -4

  .إلشاس ٔ عذٖن ال٦ٟرٛ املٍعىٛ ٧عىاهلا ٔفقا ملقتلٗات ِزا الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ -5



 )زتمع الؼٕسٝ(أٔ  ) ا٧واٌٛ العاوٛ)أٔ  ( اهل٠ٗٛ العمٗا)البت   القلاٖا املطشٔذٛ عمّٗا وَ  -6

 (47: )وادٚ 

ٛ ( عقذ  ٟٗ ٜ  فشغ وَ جذٔه ا٧عىاه )اهل٠ٗٛ القلا  .اجتىاعا ّا كمىا دعت اذتاجٛ ٥ٔ  ٍّ٘ اجتىاعا ّا ذت

 (48: )وادٚ 

  ٛ ٛ كافٛ تكُٕ المحاُ القلاٟٗٛ اامٗٛ وَ ب٦ب ٛ العاو َ ال٦ٟر ٛ ٔ تلى ٝ اامٗ ٛ الؼٕس ٞ  ٍتخبّي ٠ِٗ أعلا

 .ا٧ذكاً املتعمقٛ دّا

 (49: )وادٚ 

ٛ الٕاسد إٖقاعّا  (القلاٞ التٍعٗى٘)  ٜ العلٕ، ٔ قشٖش إٖقاع العقٕد ٛ عم ٛ دتقشٖش ببٕت املخالف ٛ املختـ ٕ ادتّ ِ

 .عمْٗ، ٔفقا ٧ذكاً ِزا الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ

 (51: )وادٚ 

 .أٔ خيالف وبادْٟ، ٌٔعاوْ، ٔلٕاٟرْ، شتالفات  ظتٕج  ادتضاٞ ،)إلصالحا)كن عىن ٖظ٘ٞ إ  

 (51: )وادٚ 

ُ ا٥طتىاع إ  ( اإلصالح) الفـن وَ علٕٖٛ  ٕ دٔ ٜ العل ٞ عم َ إٖقاع ادتضا َ إٖقاعْ، ٥ٔ ميك ٞ ميك ٜ جضا ٕ ألـ ِ

ُ ٖطعَ  ٛ أ ٛ اامٗ ُ القلاٟٗ ٝ المحا َ إذذ ٞ آذش و ٙ جضا ٔ دأ ألٕالْ ٔدفٕعا ْ ٔلمعلٕ الـادس عقْ لشاس الفـن أ

 .، ٔاليت ٖعترب لشاسِا ٌّاٟٗا)اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ)  القشاس أواً 

 (52: )وادٚ 

 .ىَ ال٦ٟرٛ العاوٛ  ـٍٗف املخالفات ٔجضاٞا ّا، ٔطشد إجشاٞا ّا، ٔكافٛ ا٧ذكاً املتعمقٛ دزلك تل

 التنظيم المحلي :الفصل السابع 

 (53: )وادٚ 

 . ٍعٗىات ستمٗٛ   أواٌٛ العاؿىٛ ٔااافعات ظىٗع ٔذذا ّا اإلداسٖٛ( اإلصالح)  قًٕ لا

 (54: )وادٚ 

أواٌاٛ العاؿااىٛ ٔااافعاات ِاا٘ ٔذاذٚ التٍعااٗي ااما٘ ٔ تكاإُ لٗاد ّاا واَا اهل٠ٗاات ٔا٧جّااضٚ           ( أ)

 -:التالٗٛ 

  .امل٤متش اام٘.1

  .٠ِٗٛ الؼٕسٝ اامٗٛ.2



 .املكت  التٍفٗزٙ اام٘.3

٘ طبقا ذتحي الٍؼاط   ( ب) ٖترذد ذحي ِزٓ اهل٠ٗات ٔا٧جّضٚ لكن ٔذذٚ وَ ٔذذات التٍعٗي اام

تاإ    ٌطالّااا ااماا٘ ٌفااع املّاااً ٔاملظاا٠ٕلٗات ٔالـاا٦ذٗات الاايت  باػااشِا ٌعريا ّااا       التٍعٗىاا٘ فّٗااا، ٔ  

شَٖ عماٜ ا٧لان    املشكضٖٛ،  ، ٔفقاا ٧ذكااً ال٦ٟراٛ    ٖٔتي  كَٕٖ ِزٓ اهل٠ٗات لبن اٌتّاٞ فرتٚ امل٤متش العاً دؼّا

 .العاوٛ

 (55: )وادٚ 

ٛ  ٍؼأ   إطاس ٔذذٚ التٍعاٗي ااما٘ ٔذاذات  ٍعٗىٗاٛ      ٔدٔاٟشِاا    غطا٘ كافاٛ ٔذاذا ّا اإلداسٖاٛ ا٧دٌاٜ،      فشعٗا

ا ،  ٔوشاكضِاا ا٥ٌتخادٗااٛ   التٍعٗىا٘، ٔكٗفٗااٛ مماسطاٛ ٔظاٟفّااا، ٔؿا٦ذٗا ّا، ٔحتذٖااذ ٌطالّااا       ٔحياذد ِٗكماّا

 .ادتغشا  أٔ الف٠ٕٙ أٔ اجملال٘ ٔفقًا ٧ذكاً ِزا الٍعاً ٔال٦ٟرٛ العاوٛ

 (56: )وادٚ 

 لبل الع٦لات دني ٠ِٗات ٔأجّضٚ التٍعاٗي املشكاضٙ ٔٔذاذات التٍعاٗي       تلىَ ال٦ٟرٛ العاوٛ ا٧ذكاً اليت

 .اام٘

 املـــــــــــــــــــرأة

 (57: )وادٚ 

 

تإ  وظا٠ٕلٗٛ العىان      ٖتباع املكتا  التٍفٗازٙ ااما٘     ٌٖظاٟ٘  ٍعٗي ٍؼأ   ٔذذات التٍعٗي اام٘ ٖ (أ )

 .لطاع املشأٚ

 ٔذاذات  ٍعٗىٗاٛ ف٠ٕٖاٛ، عظا  كثافاٛ العلإٖٛ ٔفقاا        وَا الٍظااٞ    ( اإلصالح) ٖتي اطتٗعاب أعلاٞ   (ب )

 .٧ذكاً ال٦ٟرٛ العاوٛ

 (58: )وادٚ 

 :خيتف التٍعٗي الٍظاٟ٘ اام٘ دالتال٘

  .الذعٕٚ إ  اهلل داذتظٍٜ -1

  .اطتٗعاب مجٗع العلٕات   التٍعٗي الٍظاٟ٘ كىَ ا٧طش التٍعٗىٗٛ املقشٚ -2

ً دتطٕٖش العىن الٍظاٟ٘، ٔحتظني  -3 ٜ ذن املؼاكن ٔاملعٕلات اليت  عرتكْ، ٔدساطٛ ا٥ِتىا أداْٟ، ٔالعىن عم

  .القلاٖا العاوٛ املتعمقٛ داملشأٚ، ٔإدذاٞ ا٩ساٞ ٔاذتمٕه ذٕهلا

  .العىن عمٜ التٕاؿن وع امل٤طظات ٔاملٍعىات رات الع٦لٛ داملشأٚ، ٔاطتٗعاب وا أوكَ وٍّا -4

ٔالعىن الٍظااٟ٘، واع ا٥طاتفادٚ وَا      ، مبا ٖتٍاط  طٕٖش مجٗع الٕطاٟن الذعٕٖٛ، ٔالتعمٗىٗٛ، ٔالرتدٕٖٛ -5

  .املٗادَٖ ٔالفشق املتاذٛ

َ العىن  -6 ٛ وٗادٖ َ  شدٗٛ، ٔ أ٦ًِٗ، مبا ٖميب ذاج ٞ مبظتٕاِ ٛ دالعلٕات   التٍعٗي الٍظاٟ٘، ٔا٥س قا العٍاٖ



  .الٍظٕٙ

 .إعذاد ارتطل ٔالتقاسٖش الذٔسٖٛ املتعمقٛ دالعىن الٍظاٟ٘  -7

  

 رتبــوٌـــــــاملغ

 (59: )وادٚ 

  ؿفٕف املغرتدني الٗىٍٗني ٔفقا لمٕاٟح ذاؿٛ  ـذسِا ا٧واٌاٛ العاواٛ مباا ٖتفاق      (لإلصالح) ٍؼأ  ٍعٗىات  

 .ٔوقتلٗات ِزا الٍعاً، وع وشاعاٚ الٍعي القإٌٌٗٛ املعىٕه دّا   دمذاُ الٍؼاط

 ـالبــــالطـ

 (61: )وادٚ 

 .ط٦د٘ ٖتبع املكت  التٍفٗزٙ اام٘ ٖتٕ  العىن   لطاع الط٦ب  ٍعٗيٍٖؼأ   ٔذذٚ التٍعٗي اام٘  -أ

واَا الطاا٦ب   ٔذااذات  ٍعٗىٗاٛ ف٠ٕٖااٛ، ٔفقااا ٧ذكاااً الٍعاااً ا٧طاطاا٘ ٔال٦ٟرااٛ       ( اإلصــالح )ٖااتي اطااتٗعاب أعلاااٞ   -ب

 .العاوٛ

ذاؿاٛ ٖقشِاا زتماع    لإاٟح  إ  سعاٖٛ الؼباب دُٔ طَ الثاوٍٛ عؼاش، ٔالعٍاٖاٛ دّاي ٔفاق      ( اإلصالح )ٖظعٜ  -د

 .الؼٕسٝ

 الباب الرابع

 األحكام املالية

 (61: )وادٚ 

 -:وَ املٕاسد التالٗٛ ( اإلصالح ) تكُٕ والٗٛ 

  .اػرتاكات ا٧علاٞ ٔوظاِىا ّي الشا بٛ -1

  .التربعات ٔاهلبات وَ ا٧علاٞ ٔامل٤ٖذَٖ -2

  .ٔأٌؼطتْ ا٥لتـادٖٛ( اإلصالح) عٕاٟذ اطتثىاسات  -3

  .الذعي اذتكٕو٘ -4

 .وٕاسد أذشٝ وؼشٔعٛأٙ  -5

 (62: )وادٚ 

 : تلىَ ال٦ٟرٛ املالٗٛ كافٛ ا٧ذكاً املتعمقٛ دالؼ٠ُٕ املالٗٛ ٔدٕجْ ذاق

 

 .اإلجشاٞات املٍعىٛ لمىٕاسد ٔالٍفقات (أ )

 .أطع  ٍعٗي املٕاصٌٛ ٔإعذاد اذتظادات ارتتاوٗٛ (ب )

 .أطع  عٕٖلات التفشغ لمعىن التٍعٗى٘  (د )



 .ٔؿشفّا أطع اذتظاب ٌفقات املّىات التٍعٗىٗٛ  (د )

 

 الباب اخلامس

 أحكام عامة

 (63: )وادٚ 

ٚ ا٥ٌتخادٗٛ  لكافٛجتشٙ ا٥ٌتخادات  ٛ دا٥لرتاع الظشٙ، ٔجتذد الذٔس ٛ ٔاامٗ اهل٠ٗات ٔا٧جّضٚ القٗادٖٛ املشكضٖ

ٛ العاوٛ  َ ال٦ٟر ٛ هلا، ٔ تلى َ  اسٖخ اٌعقاد أٔه جمظ ٞ و هل٠ٗات ٔأجّضٚ التٍعٗي املشكضٙ كن أسدع طٍٕات ادتذا

 .املذد املتعمقٛ مبا عذا رلك

 (64: )وادٚ 

، ٔسٟٗع زتمع َٖالعاً املظاعذ نيٗع اهل٠ٗٛ العمٗا، ٌٔاٟبْ، ٔا٧وني العاً، ٔا٧وٍٗحتذد املذٚ القـٕٝ ل٥ٕٖٛ سٟ

 .٥ٔ إص أُ ٖشػرٕا ٧كثش وَ رلك (ب٦ث دٔسات اٌتخادٗٛ)الؼٕسٝ، ٔسٟٗع اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ، 

 (65: )وادٚ 

 .حيق لشٟٗع اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ ذلٕس جمظات اهل٠ٗٛ العمٗا وشالبًا

 

 (66: )وادٚ 

 

 .لشٟٗع ٔأعلاٞ اهل٠ٗٛ القلاٟٗٛ ذلٕس جمظات زتمع الؼٕسٝ وشالبنيحيق 

 

 (67: )وادٚ 

 :ٖتي  عذٖن وٕاد ِزا الٍعاً عمٜ الٍرٕ التال٘

ٞ زتمع الؼٕسٝ  (أ ) ٖقذً طم  التعذٖن وع وربسا ْ وَ ا٧واٌٛ العاوٛ أٔ اهل٠ٗٛ العمٗا أٔ بمث أعلا

 .ملٍالؼتّا ٔ قذٖي  قشٖش دؼأٌّا إ  امل٤متش العاً

 .كُٕ التعذٖن ٌافزًا مبٕافقٛ بمث٘ أعلاٞ امل٤متش اذتاكشَٖٖ (ب )

 (68: )وادٚ 

 .وع أٙ ذضب أٔ  ٍعٗي طٗاط٘ آذش ( اإلصالح)امل٤متش العاً ٔذذٓ ؿاذ  اذتق   اختار لشاس اٌذواد 

 (69: )وادٚ 



إعاا٦ُ لٗاااً  ا٧لذوٗاٛ التٍعٗىٗااٛ الاإاسدٚ   ِاازا الٍعاااً ٖكاإُ العىاان دّااا واع وااشٔس مخااع طاإٍات واَا  اااسٖخ         

 .(اإلصالح)

 (71: )وادٚ 

ٜ  عشض  ٘ اٗضِا زتمع الؼٕسٝ، ٖٔبذأ العىن دّا ذت ً ا٧طاط ال٦ٟرٛ العاوٛ ِ٘ املفظشٚ ٔاملفـمٛ ملٕاد الٍعا

 .عمٜ امل٤متش العاً   دٔس ْ الثاٌٗٛ

 .مت عىذ اهلل

 


