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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

" يوفصتلا نيرحبلا  رمتؤمو  نرقلا  ةقفص  ضفرن  "

دهاجملا ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  اي 

ةيمالسإلاو ةيبرعلا  انتمأ  ءانبأ 

تالواحم لك  ينيطسلفلا  انبعش  دومص  ةرخـص  ىلع  تمطحتو  ةريثك ، ُفصاوع  ةلداعلا ، ةينيطـسلفلا  انتيـضقب  تفـصع  دقل 
ضرألا ةداعتساو  لالتحالا  ءاهنإل  هداهجو  هلاضن  ىلع  اًتباث  ةظحللا  هذه  ىتح  ينيطسلفلا  بعشلا  لظو  ةيفصتلا ،

، اـهريغ اـهل  ررقي  ىتح  اًرـصاق  اًـموي  نيطـسلف  نكت  ملو  دـماصلا ، اهبعـش  ىوس  اـهلثمي  ـالو  اـهنع  بوني  ـال  نيطـسلف  ةيـضق  نإ 
رمتؤملا نع  ردصيـس  اـم  لـكو  نيطـسلف ، نع  ةـباينلاب  ثيدـحلل  ضيوفت  يأ  وأ  قـح  يأ  نوـكلمي  ـال  ةـمانملا  يف  نوعمتجملاـف 

مل ةددعتم  تاطحم  يف  تمت  يتلا  كلتك  ةلـشاف  ةديدج  تالواحم  ىوس  تسيل  يهو  انبعـش ، لثمي  فقاومو ال  تارارق  نم 
يف ايضام  ينيطسلفلا  بعشلا  يقبو  قرو ، ىلع  اًربح  تيقبو  ةتباثلا ، هقوقح  ِعارت  ملو  ينيطسلفلا ، بعشلا  ةدارإ  نع  ربعت 

ةيمالــسإلاو ةــيبرعلا  اـنتمأ  بوعــش  نـم  اًموعدــم  هتيــضق ، ةــلادعو  هـقح  ىلإ  اًدنتــسم  هلاـضنو  هحاـفك  ةــيار  لـمحي  هـقيرط ،
ىلإ ةـفداهلا  ةـيكيرمألا  تارماؤملا  اهـسأر  ىلعو  تالخدـت ، يـأل  ملـستسي  وأ  عـضخي  ـالو  مواـسي  ـالو  هبآ ، ريغ  ملاـعلا ، رارحأو 

وأ ةيــسايسلا ، هتيــضقو  ةــينطولا  هقوـقح  ىلع  مواـسي  نـل  انبعــشو  انيدــيأب ، اـنرارقف  لـالتحالا ، خيــسرتو  ةيــضقلا ، ةيفــصت 
تايرغملاو ضورعلا  لكب  اهضياقي 

اهيف ضّرعت  يتـلا  تاـطحملاو  براـجتلاو  تاراـبتخالا  لـك  ماـمأ  ناـهرلل  ًــالهأ  ناــكو  ةــيلوؤسملا ، ردــق  ىلع  انبعــش  ناــك  دــقل 
ةصوقنم ريغ  ةلماك  هقوقح  نع  ليدب  الو  كانهو ، انه  ةهوبشملا  تارمتؤملا  هعزعزُت  ملو  تارماؤملا ، هلزلزت  مل  رمآتلل ،

ديدـش عقاول  سـسؤي  نأ  لواـحيو  اـهتارارقو ، ةـمألا  تباوـث  نع  اًـجورخ  ربـتعيو  ىوـصق ، ةروـطخ  لـثمي  نيرحبلا  رمتؤـم  نإ 
ةيضق ىلإ  ةيسايس  ةيضق  نم  انبعش  ةيضق  ليوحت  ىلإ  ىعسي  ثيح  ةقطنملا ، مومعو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ىلع  ةروطخلا 

ةهوبشمو ةريطخ  تافلاحتو  عيراشمل  ديهمتلاو  ةقطنملا ، جيسن  يف  لالتحالا  جمد  ىلع  لمعيو  ةيناسنإ ،

ةينيطـــسلفلا ةدارــإلا  نــع  ًاـــمغر  رمتؤــملا  دـــقع  ىلع  رارـــصإلاو  نــيرحبلا ، رمتؤــم  ضفرب  ينيطـــسلفلا  عاـــمجإلا  لـــهاجت  نإ 
وأ هــب  لوــبقلا  يغبني  ــال  اــم  وــهو  انبعــش ، هــضفري  اــم  ضفرب  تباــثلا  فــقوملا  نــع  اًريطخ  اـًـيبرع  اـًـعجارت  لكــشي  ةــيعمجلا ،

هرارمتسا

انيلع ضرفتو  اـنهجاوت  يتـلا  ةبعــصلا  تايدـحتلاو  فـقاوملا  هذـه  لـظ  يفو  ساـمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  نإ 



: يلي ام  دكؤت  ةوقب ، اهتهجاومو  اهل  يدصتلا 

لكلو نرقلا  ةقفــــصل  ضفارلا  تاتــــشلاو  ماــع 48  ةــلتحملا  يــضارألاو  ةفـــضلاو  سدــقلا  يف  ينيطـــسلفلا  انبعـــش  ييحن  - 1
ةخـسارلا مهفقاوـم  ىلع  ملاـعلا  رارحأو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  اـنتمأ  بوعــش  ييحن  اـمك  هتيــضق ، دـض  كاـحت  يتـلا  تارماؤـملا 

اهبعشو نيطسلف  ىلع  ةرماؤملا  مجحل  قيمعلا  مهمهفو 

سدــقلا ةــبورع  دــكؤنو  ةرماؤــملا ، هذـــه  طاقـــسإ  ىلع  لــمعلاب  دـــهعتنو  نــيرحبلا ، رمتؤــملو  نرقلا  ةقفـــصل  انـــضفر  نــلعن  - 2
اهنم اورجُه  يتلا  مهرايد  ىلإ  ةدوعلاب  نيئجاللا  قحو  نيطسلفو ،

مهوعدنو هيف ، ةكراشملا  وأ  ةمانملا  رمتؤم  دـقع  نع  عجارتلاب  ةـكِراشملا  لودـلا  لكو  نيرحبلا  ةـلود  يف  ءاقـشألا  بلاطن  - 3
ةيفــصتو راـعلا  ةقفــص  نـم  اًءزج  لكــشي  يذــلا  رمتؤـملا  يف  ةــكراشملل  ضفارلا  ينيطــسلفلا  عاــمجإلا  فـقومل  زاــيحنالا  ىلإ 

ةيضقلا

ةرماؤملل يدـصتلاو  ةـهجاوملل  دادعتـسالا  ىوتـسم  عفر  ىلإ  ةـفاك  انبعـش  ىوقو  يمالـسإلاو  ينطولا  لمعلا  لئاصف  وعدـن  - 4
نمازتلاب ءاثالثلا 6-25  موي  لـماشلا  بارـضإلا  ىلإ  انبعـش  ريهاـمج  وعدـن  اـمك  فقاوملا ، دـيحوتو  فوفـصلا  صر  لـالخ  نم 
ةمانملا يف  طيرفتلا  رمتؤمو  راعلا  ةقفصل  ةضفارلا  ةيبعشلا  تايلاعفلا  لك  يف  ةكراشملا  ىلإو  يرمآتلا ، نيرحبلا  رمتؤم  عم 

مهاست يتلا  ىرخألا  تاودألا  لك  بناج  ىلإ  حلـسملا ، حافكلا  اهنم  ةمدقملا  يفو  لئاسولا ، لكب  ةـمواقملاب  انكـسمت  دـكؤُن  - 5
ةلتحملا انضرأ  ريرحتو  ةيضقلا  ةيامح  يف 

بمرت ةرادإ  نم  لالتحالل  حونمملا  ضيوفتلا  دـعب  بصاغلا ، نايكلل  ةـيبرغلا  ةفـضلا  نم  ءازجأ  مضل  ةوطخ  يأ  نم  رذـحُن  - 6
نامديرف ديفيد  لالتحالا  ىدل  اهريفس  ناسل  ىلع 

ضرأ نم  ربـشب  هل  رقُن  ـالو  لـالتحالاب ، فرتـعن  ـال  نيطـسلف ، لـك  نيطـسلف  يف  اـنقحب  نوكـسمتم  اـنتمواقم ، يف  نوضاـم 
تارماؤملا طقستلو  نيطسلف ،

ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف سامح – 

لاو 1440 هـ ـــ 20 ش
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