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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ينيطسلفلا ريسألا  موي  ىركذ  يف 

موي ىركذ  دوعت  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرـسألا  ىلع  رمت  يتلا  ةليوطلا  تاونـسلا  ديدع  ىلإ  هثادحأو  هلقثب  فاضُي  رخآ  ماع 
مهنيب 41 نم  ـي ، نيطـسلف ريـسأ  ( 5000  ) ىلع دـيزي  اـم  نع  ةـيرحلا  بجحت  نجـسلا  ناردـج  تلاز  اـمو  ينيطـسلفلا  ريـسألا 

ّالفط ةأرما و180 

فعاـضيو مهماـمأ ، اـهباينأ  نع  ضرملا  ةـحئاج  فشكت  ذإ  ةدـيدج ، رطاـخم  ىرـسألاب  تقدـحأ  دـقو  ةـميلألا  ىركذـلا  هذـه  رمت 
ريسأ مهددع 700  غلابلاو  مهنم ، ىضرملا  ةئفل  ةصاخو  لامهإلا ، دمعتي  يذلا  ناجسلا  لماعت  اهتروطخ 

، نيطـسلف ضرأ  ىلع  مثجي  لالتحالاو  يهتنت  نأ  اهل  فيكو  دعب ، ِهتنت  مل  رـسألا  عم  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ةياكحو  ديدج  ماع 
ريجهتو مدـه  نم  تايحـضتلاب  فوـفحم  ةـيرحلا  وـحن  قـيرطلا  اذـه  نمثو  هظفلتو ، لـتحملا  اذـه  ضفرت  اهبعـشب  نيطـسلفو 

رسأو ةباصإو  ةداهشو 

لك هجو  يف  ّامتح  حتفُيـس  يذـلا  ةـيرحلا  باب  ةجَّرَـضملا  اـهيدايأب  قدـت  يتلا  ممهلا  كـلت  تّلك  اـمو  نجـسلا  ناردـج  تّلك  دـقل 
ركنتيو هتيشحو ، يف  ديزي  لالتحالا  وه  اهو  دجاوت ، ىّنأ  ينيطسلف  لك  نع  ةبيرضلا  نوعفدي  اولاز  ام  انارسأ  نإ  نيطسلف ،

هتيـشحو ىلع  عطاق  لـيلد  يف  ةـيناسنإلاو ، ةيرـشبلا  يناـعم  لـكل  ءاـبولا  ةـحئاج  ةيرـشبلا  لـكب  تّملأ  يتلا  ةـظحللا  هذـه  يف 
ةيمدآلا يناعم  نم  هولخو 

نم ليربأ  / ناسين موي 17  فداصي  يذـلا  ينيطـسلفلا  ريـسألا  موي  يفو  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  يف  اـنَّنإ 
: يلي ام  دّكؤنل  لاطبألا ، انارسأل  ةرصنو  ماع ، ِّلك 

رطاـخملل ًارظن  يناـسنإ  قايــس  يف  يتأـت  يتـلاو  لـالتحالا ، ىلع  ةـضورعم  تـلاز  اـم  ةـكرحلا  اهتمدــق  يتـلا  ةرداـبملا  نإ  ّالوأ :
نم ةــيلمعو  ةّداـج  تاـباجإ  لـمحي  طيــسو  يأ  ماـمأ  حوـتفم  باـبلاو  اـنوروك ، ةــحئاج  لــظ  يف  ىرــسألاب  ةــقدحملا  ةيحــصلا 

ضرعلا اذه  ىلع  لالتحالا 

ىلع ةـفاك  لـئاسولاب  نيدـهاج  لمعنـسو  اـنتايولوأ ، مّلـس  ىلع  لـالتحالا  نوجـس  يف  لـساوبلا  انارــسأ  ةيــضق  ىقبتــس  ًايناث :
ضرـألا ريرحت  لـجأ  نم  نوكلمي  اـم  ىلغأـب  اوحـض  نيذـلا  اـنئانبأو  اـنتداقل  ةـيرحلا  قـقحن  ىتـح  لاـب  اـنل  أدـهي  نلو  مهريرحت ،

ناسنإلاو

وعدـن امك  مهتيـضق ، ةرـصنو  ىرـسألا  عم  نماضتلا  ىلإ  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  اـنتمأو  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهاـمج  وعدـن  ًاثلاث :



لعاـفلا كّرحتلا  ىلإ  ملاـعلا  رارحأو  ةـيناسنإلاو  ةـيقوقحلا  تاسـسؤملاو  يمالـسإلا  نواـعتلا  ةـمظنمو  ةـيبرعلا  لودـلا  ةـعماج 
ذاختا مدع  ببـسب  مهتايح  ددهت  ةلحرم  رطخأ  ىرـسألا  لخدي  ثيح  ىرـسألا ، هاجت  هتـسايس  رييغتل  لالتحالا  ىلع  طغـضلل 

عيرس لكشب  ىشفتي  يذلا  لتاقلا  انوروك  سوريف  نم  ةمزاللا  ةيئاقولا  تاءارجإلا  لالتحالا 

كلت ّنأ  دكؤنو  برعلاو ، نيينيطسلفلا  ىرسألا  دض  ةجهنمملا  همئارج  نع  ةلماكلا  ةيلوؤسملا  ينويهصلا  ودعلا  لّمحن  ّاعبار :
لاـط اـمهم  مداـقتلاب  طقـست  نلو  باـقعلا ، نم  اـهوبكترم  تلفي  نل  مهتماركو  ىرـسألا  ةاـيحل  ةفدهتـسملاو  ةدـمعتملا  مئارجلا 

نمزلا

، مهتيـــضقب يعوــلا  قــيمعتو  نيينيطـــسلفلا ، ىرـــسألا  فــلم  لــمح  يف  دـــئارلا  اــهرود  ىلع  مـــالعإلا  لـــئاسو  ركـــشن  اسماخ :
تاءادــتعاو تاــكاهتنا  حــضفو  ةينويهــصلا ، نوجــسلا  لــخاد  ىرــسألا  ةاــناعم  ىلع  ءوــضلا  طيلــست  ىلإ  اــعيمج  مهوعدــنو 

مهدض ةجهنمملا  لالتحالا 

نلعنو ينويهـصلا ، ناّجـسلا  عمق  هجو  يف  نيدماّصلاو  رمجلا ، ىلع  نيـضباقلا  لساوبلا  انارـسأ  يّيحن  سامح  ةـكرح  يف  انَّنإ 
نم قداــصلا  دــعولا  لــظ  يف  بـيرقلا  لبقتــسملا  بـقرت  نوــيعلا  نإ  مـهتيرحو  مهقوــقح  لــين  ىتــح  مـهعم  لــماكلا  اــننماضت 

زيزعب ىلع هللا  كلذ  امو  نوجسلاب ، انارسأ  دهع  رخآ  ىركذلا  هذه  نوكت  نأ  لجو  زع  هللاب  دوقعم  ريبكلا  لمألاو  انتمواقم ،

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف
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