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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

نع رداص 

عماجلا ينطولا  ءاقللا  ماتخ  يف  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

" نرقلا ةقفص  ةهجاوم  يف  نودحتم  "

ةينطوــلا ىوــقلا  ةداــق  ةــكراشمبو  ةــينه ، ليعامـــسإ  دــهاجملا  خــألا  ساــمح  ةــكرحل  يـــسايسلا  بــتكملا  سيئر  نــم  ةوعدــب 
ةقفـص  " ةهجاوم يف  نودـحتم  عماجلا  ينطولا  ءاقللا  تبـسلا 27/4/2019م  مويلا  رهظ  مأتلا  ةزغ ، عاـطق  يف  ةيمالـسإلاو 

" نرقلا

ةيـضقلا دـض  كاحي  ام  ةروطخ  نم  اهيف  رذـح  ةـعماج  ةـملك  ًاهجوم  ءاقللا ، سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  حـتتفاو 
ةفوفـصم رييغتو  بناـج ، نم  ةينيطـسلفلا  ةيـضقلل  ةيـسايس  ةيفـصت  ىلإ  فدـهت  ثـيح  رطخـألاب ، اهفـصو  دـقو  ةينيطـسلفلا ،

رخآ بناج  نم  ةقطنملا  يف  ءادعألا 

ةلاحو ينيطسلفلا ، ماسقنالا  ةلاحو  ةدحولا  بايغ  ةصاخو  اهيلإ ، ةقفصلا  وططخم  دنتـسي  يتلا  رـصانعلا  ضعب  ضرعتـساو 
بعــشلا ىدـل  ةوـق  رــصانع  دوـجو  ىلإ  هـسفن  تقوـلا  يف  ًاريــشم  اـنلوح ، نـم  ةرئادـلا  عارــصلا  ةــلاحو  ةــقطنملا ، يف  ةلويــسلا 
تاريـسم وأ  ةلـسابلا  هتمواـقم  ربـع  ءاوـس  انبعــش  عاطتــسا  ثـيح  تاـططخملا ، هذـه  ةـهجاوم  نـم  هـنكمت  ةـماع  ينيطــسلفلا 

ضرف نـم  هـنكمت  ةيبعــش  ةـيناديم  ةوـق  دـسجي  نأ  ةـمحرلا  باـب  وأ  ةـينورتكلإلا  تاـباوبلا  لـجأ  نـم  ىــصقألا  ةـبه  وأ  ةدوـعلا 
هقوقح عازتناو  هتدارإ 

ةيجيتارتسا عضول  ةيمالـسإلاو  ةـينطولا  لئاصفلاو  ىوقلا  ةداـق  ىلإ  ةوعد  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  هجوو 
: ىلع موقت  اهلاشفإو  ةقفصلا  ةهباجمل  اهيلع  قفتم  تايلآب  ةدحوم  ةينطو 

هقبسي ةينيطـسلفلا ، لئاصفلاو  ىوقلل  نيماعلا  ءانمألل  يروف  ءاقل  ىلإ  اعد  ثيح  ينيطـسلفلا ؛ بعـشلا  ةدحو  ةداعتـسا  ًالوأ :
ديـسلا اهـسيئرو  ةيزكرملا  ةنجللاب  ةـلثمم  حـتف  ةـكرح  ةدايق  ءاقل  ىلإ  اعدو  حـتفو ، سامح  يتدايق  نيب  يئانث  ءاقل  هعبتي  وأ 

، تاــقافتاو تاــقفاوت  نـم  مـت  اــم  قيبـطتل  يروـفلا  قــالطنالاو  ملاــعلا ، يف  ناــكم  يأ  وأ  ةزغ  يف  نزاــم ) وـبأ   ) ساــبع دوـمحم 
ةثيبخلا ةقفصلا  ضاهجإ  ىلع  لمعلاو  غرفتلل  تاباختنالا  ءارجإو 

هقوـقحو ينيطــسلفلا  بعــشلا  معدــل  طــشنو  لــعافو  يوـق  يمالــسإو  يبرع  كرحت  ىلإ  ةوعدــلاو  عيبــطتلا ، ةــهجاوم  ًاــيناث :
ايلودو ايميلقإ  هتعطاقمو  لالتحالا ، لزعو  قوقحلا ، هذه  ىلع  فافتلالا  تالواحم  ةهجاومو  ةتباثلاو ، ةعورشملا 

ضفرو تباوثلاب ، كسمتلا  ىلع  دـيكأتلل  ةددـعتم ؛ تانوكم  ربع  انبعـش  دوجو  نكامأ  لك  يف  يبعـش  دـشح  ربكأ  قالطإ  ًاـثلاث :
تايلاعف قلطن  نأو  مزلي ، امدنع  لماش  رمتؤمو  جراخلاو ، ةفضلاو  ةزغ  يف  ةيبعش  تارمتؤم  ىلإ  الثم  وعدنو  نرقلا ، ةقفص 

ساسألا اذه  ىلع  ةيبعشلا  ةيسامولبدلا  قلطنو  ةيبعش ،

ةينطولا انقوقح  نم  صقتني  عورشم  يأ  وأ  ةقفصلل  ضفار  ينطو  فرش  قاثيم  ىلع  دهاعتلا  ًاعبار :



هتامازتلاو هتاعبتو  ولسوأ  قافتا  ةرداغم  ًاسماخ :

، ةقفـصلا ضاـهجإ  يف  رـسلا  ةـملك  اـهرابتعاب  ةدـحولا  قيقحت  ةعرـس  ىلع  ةيمالـسإلاو  ةـينطولا  ىوقلا  وـلثممو  ةداـق  عـمجأو 
فقوو ولـسوأ ، قاـفتا  نـم  جورخلاـب  يزكرملا  سلجملاو  ينطوـلا  سلجملا  تارارق  قيبـطت  ةرورــض  ىلع  روـضحلا  ددـش  اـمك 

ولسوأ جهن  نع  ةليدب  ةينطو  ةيجيتارتسا  بلطتي  ينيطسلفلا  عقاولا  نأ  نيربتعم  لالتحالا ، عم  ينمألا  قيسنتلا 

لماـعلا نأ  ىلع  نيددــشم  اهــضرفت ، يتـلا  تايدــحتلا  عـم  لـماعتلاو  ةقفــصلا  ضاـهجإل  ةــينطو  ةــيؤر  ءاـنب  ىلإ  ةداــقلا  اــعدو 
قوــقحلا صقتنت  ةوــطخ  يأ  ماــمأ  دــحوم  فــصب  فوــقولل  ةــنهارلا  رطاــخملا  ةـــهجاوم  يف  مهــألا  لــماعلا  وــه  ينيطـــسلفلا 

ةينطولا تباوثلا  سمت  وأ  ةينيطسلفلا ،

لكلا ليثمت  نمـضي  لكـشب  اهئانب  ةداعإو  ةينيطـسلفلا ، ريرحتلا  ةمظنمل  رابتعالا  ةداعإ  ةعرـس  ةرورـض  لئاصفلا  ولثمم  دـّكأو 
اهيلع قفتملا  ةينطولا  ةيجيتارتسالا  قيبطت  ىلع  فرشُت  يتلا  ةعماجلا  ةدايقلا  حبصت  ثيحب  ينيطسلفلا ، ينطولا 

نم ريثكلا  ىلع  ةزكترم  يميلقإ  يـسايس  نامأ  ةكبـش  قيقحتو  هتهباجم ، ةرورـضو  عيبطتلا ، ةروطخ  نم  ىوقلا  ةداق  رّذـحو 
ةقفصلا لاشفإل  ةحضاو  تايلآ  عضو  ةيمهأ  ىلع  روضحلا  ددش  امك  ةيبرعلا ، لودلا  نم  ةنلعملا  فقاوملا 

ةدــحولا نـم  دــيزمب  ةقفــصلا  لاــشفإ  ىلع  نورداــق  ةلــسابلا  هتمواــقمو  ةــيحلا  هاوـقو  ينيطــسلفلا  انبعــش  نأ  عــيمجلا  دــكأو 
كرتشملا ينطولا  لمعلاو 

سامح ةيمالسإلا –  ةمواقملا  ةكرح 
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