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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

سنوت يف  ةدقعنملا  ـ30  لا ةيبرعلا  ةمقلا  مامأ  سابع  دومحم  ةطلسلا  سيئر  باطخ  ىلع  اًبيقعت 

، سنوت يف  ةدقعنملا  ـ30  لا ةـيبرعلا  ةـمقلا  يف  سابع  دومحم  ةطلـسلا  سيئر  باطخ  ينيطـسلفلا  انبعـش  ءانبأ  لك  امك  اـنعبات 
ىلع ةينبملا  هتاسايس  اهتـضرف  يتلا  تاماسقنالاو  عجارتلاو  لشفلاب  ةلفاح  تاطحمل  اًيخيرات  اًدرـس  هلمجم  يف  ناك  يذلاو 

تاـناهرلا نـع  اًدــيعب  ةــيكيرمألا ، ةرادـإلاو  يليئارــسإلا  لـالتحالا  ىلعو  ةــتيقم ، تاـيقافتا  ىلع  هتاـناهرو  ءاــصقإلاو ، درفتلا 
ةينطولا ةكارشلاو  ةمواقملاو  ةدحولا  ىلع  ةيقيقحلا 

ةروـصلاو راـصحلا ، رـسكو  ىربـكلا  ةدوـعلا  تاريـسم  اًدـيدحتو  رربـم ، ريغ  هتـالاضنو  انبعـش  تايحــضتل  نزاـم  وـبأ  لـهاجت  نإ 
لاـضنلل ةقرــشملا  ةـحوللا  تمــسرو  ضرـألا ، موـي  ىركذ  يف  تاتــشلاو  نيطــسلفو  ةزغ  يف  تـّلجت  يتـلا  ةــيلاضنلا  ةــينطولا 

ىلإ قرطتي  ـالأ  اًدــج  ملؤـملا  نـمو  راـصحلا ، رــسكو  ةدوـعلاو  ضرــألا  يف  انبعــش  قـح  ىلع  دــيكأتلا  يف  ينيطــسلفلا  ينطوـلا 
يمويلا لتقلاو  ةزغ ، ىلع  رمتسملا  فصقلاو  ناودعلاو  مهقحب ، لالتحالا  تاكاهتناو  ىرـسألا  مالآو  هاحرجو ، انبعـش  ءادهش 

ىلع ةطلـسلا  تانزاوم  فصن  فرـص  نع  سابع  دومحم  ثيدح  نإو  ريبكلا ، ةزغ  نجـس  تاباوب  ىلع  نييملـسلا  نيرهاظتملل 
فالآلا تارشع  هلصفو  اهلهأو ، ةزغ  دض  اهذختا  يتلا  ةيماقتنالا  هتاءارجإ  ةلسلس  كلذ  دكؤيو  اًمامت ، ةقيقحلل  فاجم  ةزغ 

يرسقلا دعاقتلا  ىلع  مهنم  ىقبت  نَم  رابجإو  ةزغ ، يف  ةطلسلا  يفظوم  نم 

مزلي ام  لك  سامح  تمدق  ذإ  اهتاقاقحتسا ، نم  برهتو  قئاقحلل  بلق  ةحلاصملا  ليطعتب  سامح  ةكرحل  نزام  وبأ  ماهتا  نإ 
لكلا ناك  ةرم  لك  يف  نكلو  اهقيقحتل ، ةيرصملا  دوهجلا  ةصاخ  دوهجلا ، لك  عم  لوؤسمو  ينطو  لكـشب  تطاعتو  اهمامتإل ،

اهقيقحتل لذبي  دهج  يأل  سابع  قيرفل  لطعملا  رودلاب  مدطصي 

هتاءاـعدا ةحــص  مدـع  ىلع  لـيلد  ربـكأ  مهتاصــصخم  نزاـم  وـبأ  عـطق  نيذـلا  ىحرجلاو  ىرــسألاو  ءادهــشلا  لـئاوع  ةـمئاق  نإ 
تاصصخملا هذه  فرص  رارمتساب 

يذـلا ريطخلا  فطعنملا  اذـهو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلاب  فصعت  تتاب  يتلا  تايدـحتلا  هذـه  لك  مامأو  سامح  ةـكرح  يف  اـننإو 
انتامامتها سأر   ىلع  ىقبيـس  ةينطولا  ةدحولا  قيقحت  نأ  دكؤن  اننإف  ةينطولا ؛ ةـيلوؤسملا  باب  نمو  انبعـش ، ةدـحو  هب  رمت 

نإو ةرهاـقلا 2011م ، يف  هـيلع  قاـفتالا  مـت  اـم  قيبـطتو  ةكارــشلا  ةدــعاق  ىلع  نـكلو  قـقحتت ، نأ  بـجيو  اـنتايولوأ ، ملــسو 
نرقلا ةقفص  اهسأر  ىلعو  ةفاك ، تايدحتلا  ةهجاومل  ةيمهألا  ةياغ  يف  رمأ  ةيلاضن  ةينطو  ةيجيتارتسا  ىلع  قفاوتلا 
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