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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

ةبكنلل  ٧١ لا ىركذلا  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

، فالآلا لّتقو  فالآلا ، لالتحالا  رّجه  ثيح  ثيدحلا ، خـيراتلا  يف  ةلـصاوتمو  ةـيناسنإ  ةاسأم  ربكأ  ىلع  ًاماع  رورم 71  دعب 
ىلع رارــصإلاو  مزعلاو  ناـميإلاب  ةـعوفدم  فـحزت  ةدــشاح  تاريــسمو  تاـيلاعفب  ىركذــلا  هذــه  ينيطــسلفلا  انبعــش  لبقتــسي 

يف نـَـم  مــهعمو  ماــع 48 ، ةــلتحملا  ضرــألاو  سدــقلاو  ةفــضلاو  ةزغ  يف  ناــكم ، لــك  نـم  ةدوــعلاو  ريرحتلا  ةروتاــف  ميدــقت 
قح عاـض  اـمو  مداـقتلاب ، طقــست  ـال  قوـقحلا  نأ  دــكؤتل  ةرفاـضتملا ، ةــيونعملا  حورلاو  يعمجلا  يعولاــب  ةنوحــشم  تاتــشلا ،
امهم هراـيد  ىلإ  هتدوـع  قـح  نع  عجارتـي  ـالو  هـنطو ، نـع  لزاـنتي  ـال  ينيطـسلفلا  بعـشلاو  ةدـالو ، ةـمألا  نأو  بلاـطم ، هءارو 
سأر نــم  نيطــسلف  يف  هــنم  رجُه  يذــلا  هــتيب  حاــتفم  ىلع  اــضباق  انبعــش  ىقبيـــسو  لاــيجألا ، تلدــبتو  تايحـــضتلا  تــغلب 

رصق مأ  نمزلا  لاط  شارشرلا ، مأ  ىتح  ةروقانلا 

ةجمربم لتق  تاـيلمع  دـعب  هتاـيح  لـمجم  ىلع  ترثأ  يواـسأم  لوحت  ةـيلمع  تلكـش  يتلاو  انبعـش  ةـبكنل   71 لا ىركذـلا  رمت 
ينيطــسلفلا انبعــش  لاز  اـم  كـلذ  لـك  مـغر  هتاـكلتممو ، هـتورث  لـك  بـهنو  هـنطو ، نـم  فـالآلا  تاـئم  جارخإو  هضرــأل ، ٍبلــسو 

نطولا اضيأ  ترتعا  يتلاو  اهل ، ضرعت  يتلا  ةدـقعملاو  ةبعـصلا  فورظلا  لـك  مغر  رارـصإو  ةـميزع  لـكب  مواـقي  اـتباث ، ادـماص 
يمالسإلا ملاعلاو  يبرعلا 

رادم ىلعو  ةزغ ، عاطق  يف  انلهأ  نم  فالآلا  تارـشع  اهيف  كراش  يتلاو  راصحلا ، رـسكو  ةدوعلا  ةريـسم  يـضاملا  ماعلا  دـهش 
ةيلمع ىلع 200  دـيزي  اـم  ذـيفنتب  ودـعلا  فرتـعا  سدـقلاو  ةفـضلا  يفو  ةيركـسعلا ، تاـهجاوملا  نم  دـيدع  هللخت  لـماك  ماـع 
رـسكي ىتح  لتحملا  مواقي  انبعـش  لظيـسو  لاجـس ، برحلاـف  ىرـسألاو ، ىحرجلاو  ءادهـشلا  فـالآ  مدـقو  ةـمواقمو ، ةـيئادف 

لاجس مايألاو  رمتسم  عارصلاف  ةمواقملا ، الإ  ينجي  رامدلاو ال  لالتحالا  عرزي  نَمو  ليحرلا ، ىلع  هربجيو  هفنأ 

سدــقلا دـــيوهت  لــالخ  نــم  دـــحاولا  ينيطـــسلفلا  بعـــشلا  ةروــص  طاقـــسإو  مهميـــسقتو ، نيينيطـــسلفلا  كــيكفت  ةـــيلمع  نإ 
، اهراصحو ةزغ  قنخو  اهنم ، ةريبك  ءازجأ  مض  ةـلواحمو  ناطيتسالاب ، ةفـضلا  عيطقتو  ليئارـسإ ،) (ـ ةمـصاع ل اهب  فارتعالاو 

ثوغ ةـلاكول  مدـقملا  يلاملا  معدـلا  صيلقتب  نيئجـاللا  ةيـضق  ةـبراحمو  ، 48 لا يف  لالتحالا  ةـلود  ةـيدوهي  نوناـق  عيرـشتو 
ةدوعلا قح  ىلع  ءاضقلاو  اهريمدت  دصقب  نيينيطسلفلا  نيئجاللا  ليغشتو 

: يتأي ام  سامح  ةكرح  دكؤت  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  اهب  رمت  يتلا  ةريطخلا  تايدحتلاو  تاروطتلا  هذه  ءازإ 

ةكراشملا ىلإ  مهوعدـتو  تاتـشلاو ،  48 لاو ةزغو  ةفـضلاو  سدـقلا  يف  دـماصلا  انبعــش  ريهاـمج  ساـمح  ةـكرح  ييحت   : ًالوأ
راصحلا رسكو  ةدوعلا  ةينويلم  يفو  ةبكنلا ، ىركذ  تايلاعف  لك  يف  ةوق  لكبو  ةلعافلاو  ةعساولا 

انبعـش قوـقح  نـم  صاـقتنالا  وأ  ةينيطـسلفلا ، ةيــضقلا  ةيفــصتل  ةـيمارلا  عيراـشملا  لـكل  عطاـقلا  اهــضفر  ةـكرحلا  دـكؤت   : اًيناث



نرقلا ةقفص  اهتمدقم  يفو  ينيطسلفلا ،

ًارايخ دعت  يتلا  ةحلـسملا  ةمواقملا  اهتمدقم  يفو  لئاسولا ، لكب  لالتحالا  ةـمواقم  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  قح  دـكؤت   : اًثلاث
هقوقح دادرتساو  انبعش  ةيامحل  ًايجيتارتسا 

ةيلمع نمـض  جردنت  ةمواقملا  ةرادإ  ةـيلمع  نإو  هريوطت ، ىلع  لمعلا  انبعـش  قح  نمو  رمحأ ، طخ  ةـمواقملا  حالـس  نإ   : اًعبار
هقوقح دادرتساو  هنع  عافدـلاو  انبعـش  حـلاصم  ةـيامحو  هتالداعم ، رـسك  نمـضي  اـمب  يليئارـسإلا  لـالتحالا  عم  عارـصلا  ةرادإ 

ةبولسملا

، لـالتحالا عـم  يراـجتلاو  يــضايرلاو  يفاـقثلاو  يــسايسلا  عيبـطتلا  لاكــشأ  لـكل  ماـتلا  اهــضفر  ساـمح  ةـكرح  دـكؤت   : اًسماخ
تاـكاهتنالاو مـئارجلا  نـم  دـيزم  باـكترال  ودـعلل  اعيجـشتو  هقوـقحل  اـكاهتناو  ينيطــسلفلا  بعــشلا  رهظ  يف  ةـنعط  هربـتعتو 

هتاسدقمو انبعش  قحب 

راربألا انئادهشل  دولخلاو  دجملا 

ىرسألل ةيرحلاو 

ىحرجلل لجاعلا  ءافشلاو 

داهشتسا وأ  رصن  داهجل  هنإو 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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