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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

نيساي دمحأ  خيشلا  داهشتسال  ةرشع  ةسماخلا  ىركذلا  يف 

 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  دهاجملا  ينيطسلفلا  انبعش 

هيِقفارمو وه  ىـضق  يذلا  نيـساي ، دمحأ  خيـشلا  سـسؤملا  مامإلا  ليحرل  ةرـشع  ةسماخلا  ةيونـسلا  ىركذلا  مامأ  مويلا  فقن 
ودعلا اذه  رجفلا ، ةالـص  نم  مهجورخ  ءانثأ  يليئارـسإلا  لالتحالا  لبق  نم  مهفـصق  دعب  ءادهـش ، نيلـصملا  نم  ةـعومجم  عم 

نيب ةدـقتملا  ةـمهلاو  ةبلــصلا  ةدارـإلا  نأ  لـتحملا  نـقيأ  امدـعب  هـب ، اًـعرذ  قاـضو  دـيعق ، خيــش  نـم  اًـبعرو  اـًفوخ  فـجترا  يذـلا 
عمس تألم  ةيوق  ةكرح  ىلإ  خيشلا  سأر  يف  ةركف  تلوحت  فيك  هنيع  مأب  ىأر  دقو  رطخلا ، نمكم  يه  مامإلا  انخيش  ّيبنج 

يررحتلا ينطولا  لمعلا  دفرت  ةدـيدج ؛ ةوقو  ةبلـص  عارذ  ىلإ  ةريغـص  ةـكرح  نم  ةـليلق  نينـس  يف  تلقتناو  اهرـصبو ، ايندـلا 
نيطسلف يف 

هنأ اـًناظ  ماوـعأ ، ىدــم  ىلع  ةــكرحلا  ثاــثتجا  نـم  سئي  نأ  دــعب  نيــساي  دــمحأ  ماــمإلا  خيــشلا  لاــيتغا  ىلإ  لــالتحالا  دــمعي 
بيهل نم  داز  دوقو  ىلإ  خيشلا  ءامد  تلوحت  ذإ  هئطخ ؛ ميظعب  اًعيرس  نقيأ  لتحملا  نأ  الإ  دسجلا ، لشُيسف  سأرلا  بييغتب 

، هـتبيهو هتكوـش  رــسكتو  لـتحملا ، اذــه  بلاـغُت  ةوـق  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  نـم  لـعج  رارــصإ  ىلإو  ةروـثلا ،
هسفن نع  لالتحالا  اهجسن  ريطاسأ  مطحُتو 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  دهاجملا  ينيطسلفلا  انبعش 

ريـسملا نولـصاوي  هتذمالتو  هؤانبأ  مه  اهف  نينـسلا ؛ تارـشعل  اهـسرغ  رمثي  اًروذب  هليحر  لبق  نيـساي  دـمحأ  خيـشلا  رذـب  دـقل 
مويلا تحبـصأ  دـق  اهو  نيطـسلف ، ريرحت  لجأ  نم  لمعلا  نيدايم  لك  يف  نوعدـبيو  هخيـش ، ذـيملت  هب  فلخي  ام  لضفأ  ىلع 

قحــالي اـًـبعر  اهمــسا  تاــبو  نيطــسلف ، ضرأ  نــم  ربــش  لــك  قوــف  لــتحملا  عراــقي  اًــشيج  ماــسقلا  نيدــلا  زع  ديهــشلا  بئاــتك 
مدلا نامثأو  انـضرأ ، قوف  مكل  ماقم  َّالأ  ديدج  موي  لك  ةحيبص  عم  مهل  دكؤيو  ةـلتحملا ، انـضرأ  ىلع  ناكم  لك  يف  ةنياهـصلا 

، تعونتو تددـعت  تابرـض  اهـسفن  سأكلا  نم  نوقوذـي  ةنياهـصلا  راصف  هيلع ، اًركح  دـعت  مل  هدـحو  انبعـش  اهعفدـي  ناـك  يتلا 
ىيحي سدـنهملا  ديهـشلا  اـهداجمأ  لوأ  رّطـس  يتـلا  ةـيعونلا  ةيداهــشتسالا  تاـيلمعلاب  اًرورمو  ةراـجحلا ، ةـضافتنا  نـم  اًءدـب 

دادـــعإلاف اــنه ؛ رمــألا  فــقوتي  نــلو  موــيلا ، ماـــسقلا  بئاـــتك  اـــهكلمت  تتاـــب  يتــلا  ةيركـــسعلا  تاردـــقلا  ىلإ  ًـــالوصو  شاـــيع ،
لتحملا لحريو  ضرألا ، ررحتت  نأ  ىلإ  رارمتسا  يف  دادعتسالاو 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  دهاجملا  ينيطسلفلا  انبعش 

تمدقف سيفنلاب ، الو  يلاغلاب  نيطسلف ال  ىلع  ةدحاو  ةظحلل  ولو  نضت  مل  يتلا  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح 



: يلي ام  ىركذلا  هذه  يف  دكؤتل  ريرحتلا ، قيرط  ىلع  ءادهش  دنجلا  لبق  اهتداق 

تاتـشلا تاميخمو  ماـع 48  ةـلتحملا  نيطـسلفو  ةزغو  ةفـضلاو  سدـقلا  يف  يبـألا  ينيطـسلفلا  بعــشلل  ةريبـكلا  ةـيحتلا  - 1
طابــسألا تاـباوب  ماــمأو  ىــصقألا ، تاــحاس  يف  نوـطبارملا  مهتمدــقم  يفو  تارماؤـملا ، هـجو  يف  مهتاــبثو  مهدومــص  ىلع 

ةزغ تاباوب  ىلع  نوعفادملاو  ةفضلا ، يف  رئاثلا  بابشلاو  ةمحرلاو ،

، ةيلودلا نيناوقلاو  فارعألاو  ةيوامسلا  عئارشلا  هتلفك  عورشم  قح  ةمواقملاف  مواقملا ، خيشلا  جهن  ىلع  نيتباث  ىقبنس  - 2
قوـقحلا دادرتـساو  تارماؤـملا ، نـم  ةيــضقلا  ةــيامحل  اًـيجيتارتسا  اًراــيخ  لــثمي  يذــلا  حلــسملا  حاــفكلا  اــهنم  ةــمدقملا  يفو 

ةينطولا

لجأ نم  عيطتـسي  ام  لك  كـلذ  لـيبس  يف  لذـبو  ةـكرحلا ؛ تاـيولوأ  ىلوأ  يف  ىرـسألا  ةيـضق  سـسؤملا  خيـشلا  عضو  دـقل  - 3
دكؤن سامح  ةـكرح  يف  اننإف  انه  نمو  رارحألا ، ءافو  ةقفـص  تناكف  ةـنامألا ؛ ساـمح  ةـكرح  دـعب  نم  تلمح  دـقو  مهريرحت ،

اميف مهدــحو  مهكرتــن  نــلو  انارــسأب ، درفتــسي  نأ  لــتحملل  حمــسن  نــلو  ىرــسألا ، ةيــضق  وــحن  اًبــصنم  لظيـــس  ماــمتهالا  نأ 
مهريرحتو مهترصن  ليبس  يف  اهريغو  ةيسايسلا  لبسلا  لك  كلسنسو  ليكنتو ، عمق  نم  هل  نوضرعتي 

ىركذـلا يف  ةـكرحلا  ددـجتو  اهفادـهأ ، قيقحت  ىتـح  راـصحلا  رـسكو  ىربـكلا  ةدوعلا  تاريـسم  راـيخ  ساـمح  ةـكرح  دـكؤت  - 4
، داهطــضالاو مـلظلا  عـفرو  راـصحلا ، رــسك  ىلع  ةــمزاعلا  ريهاـمجلاو  ةرئاـثلا  دوـشحلا  بناـج  ىلإ  اــهفوقو  تاريــسملل  ىلوــألا 

ةدوعلا قح  تيبثتو 

، ةوقلاـب عورـشملا  اذـه  ضرفي  نأ  دـحأ  قـح  نم  سيلف  تـاليو ، نـم  انتيـضق  ىلع  ّرج  اـمو  ةـيوستلا  راـسم  لـشف  لـظ  يف  - 5
ةروـثلا نازخ  ةزغ  عاــطق  يف  اــنلهأ  دــض  ساــبع  اهــضرفي  يتــلا  ةــيماقتنالا  تاــبوقعلا  فـقو  ةرورــض  دــكؤن  اــننإف  اــنه  نـمو 

ةيفصتلا عيراشمو  لالتحالا  هجو  يف  ناكربلاو 

يف ةعقوملا  تايقافتالا  لك  قيبطت  لالخ  نم  ةـمواقملا ، يف  ينيطـسلفلا  بعـشلا  قح  ىلع  ةـمئاقلا  ةـينطولا  ةدـحولا  نإ  - 6
سامح ةكرح  ىدل  ايلع  ةميق  يه  توريبو 2017 ، ةرهاقلا 2011 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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