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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

ينيطسلفلا بعشلا  ةبكنل  ـ٧٢  لا ىركذلا  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

اًملظ مهرايد  نم  مهدرطو  نيينيطسلفلا ، ريجهتو  نيطسلف ، لالتحا  ةميرج  يزاوت  ةميرج  ثيدحلا  خيراتلا  دهشي  مل 
انبعش دض  ةيمارجإ  اًبرح  ةينويهصلا  تاباصعلا  تنش  نيح  نيّلتحملا ، ةنياهصلا  يديأ  ىلع  ماع 1948م  اًناودعو 

هراثآ تحمو  هتاردقم ، ىلع  تذوحتساو  هرايد ، نم  هتدرطو  ةيشحولا ، رزاجملا  هقحب  تبكتراو  لزعألا ، ينيطسلفلا 
ةينارمعلا

رفَحو ينيطسلفلا ، بعشلا  ةركاذ  يف  اًقيمع  رفُح  يذلا  خيراتلا  كلذب  ديدج  نم  رّكذيل  ماعلا  اذه  رايأ  / ويام نم  ـ15  لا يتأي 
دي ىلع  اًرسق  هريجهت  مت  يذلا  لوألا  ليجلا  كلذ  نم  نيينيطسلفلا  نييالم  هابج  ىلع  تايحضتلاو  ملألا  ديداخأ  هعم 

لك عم  هرانب  ىلصُت  تلاز  ام  يتلا  ةقحاللا  ةينيطسلفلا  لايجألا  لكب  اًرورم  اًماع ، لبق 72  ةشحوتملا  ةينويهصلا  تاباصعلا 
ديدج رجف 

لمحي يذلا  بعشلا  هنكل  هتداسو ، نم  اًنفك  هتلدب  دق  انبعشب  تابكن  صبرت  لظ  يف  ماعلا  اذه  نيطسلف  ةبكن  ىركذ  دوعت 
، ةيند يطعي  وأ  ةماه ، ينحي  نأ  نود  اًماع  ىدم 72  ىلع  اًفقاو  لظ  يذلا  بعشلا  وهو  هتياغب ، ىّظلتي  اًقفاخ  هيبنج  نيب 

عنصيو انبعش ، ةدارإ  اهب  رسكي  لولح  نع  هسأي  ماكر  طسو  ثحبي  لالتحالا  حارف  مواقملا ، انبعش  سئي  امو  لتحملا  سئيف 
نم ىلع 35%  ديزي  امب  تانطوتسملاو  راوغألا  مضل  اهلالغتسا  ًالواحم  نرقلا ،" ةقفص   " ربع انضرأ  ىلع  هسفنل  ةيعرش 

ةيبرغلا ةفضلا 

رانلا هظفل  نإف  ملكت  ول  يذلا  تماصلا  متنأف  لوزي ، نأ  ثبلي  ٌيضرع ال  ٌتمص  ودعلا  ىرغأ  دق  ينيطسلفلا ، انبعش  ءانبأ 
مفلا قبست  هدي  لزت  مل  مزحلا  وخأو  مكبأ ، قلخ  دق  مزحلاف  هتمص ، انبعش  ىلع  اوبيعت  الف  مدلاو ،

هتايحضتو هدومص  ىلع  بعشلا  اذه  تابثو  هاحرجو ، هارسأو  هءادهشو  انبعش  تالوطب  ملاعلا  فشتكي  ةبكنلا  ىركذ  يفف 
مهتاكلتممو مهرايد  ىلإ  نيئجاللا  ةدوع  قح  اهتمدقم  يفو  ةلداعلا ، هقوقحب  كسمتلا  ىلع  هرارصإو  هئايربكو 

ام دكؤنل  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  اهب  رمت  يتلا  ةريطخلا  تايدحتلاو  ةعراستملا  تاروطتلا  هذه  ءازإو  سامح  ةكرح  يف  اننإ 
: يتأي

يف انلهأو  ـ48  لاو ةزغو  ةفضلاو  سدقلا  يف  طبارملا  دماصلا  ينيطسلفلا  انبعش  ريهامج  سامح  ةكرح  ييحت  ًالوأ :
ةبكنلا ىركذ  تايلاعف  لك  يف  ةوق  لكب  ةلعافلاو  ةعساولا  ةكراشملا  ىلإ  مهوعدتو  تاتشلا ،

انبعش قوقح  نم  صاقتنالا  وأ  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ةيفصتل  ةيمارلا  عيراشملا  لكل  عطاقلا  اهضفر  ةكرحلا  دكؤت  اًيناث :
اهذيفنت لالتحالا  يوني  يتلا  مضلا  تايلمعو  نرقلا ، ةقفص  اهتمدقم  يفو  ينيطسلفلا ،



اًرايخ دعُت  يتلا  ةحلسملا  ةمواقملا  اهتمدقم  يفو  لئاسولا ، لكب  لالتحالا  ةمواقم  يف  ينيطسلفلا  انبعش  قح  دكؤت  اًثلاث :
ةمواقملا رايخب  كسمتلا  ىلإ  سامح  ةكرح  وعدت  قايسلا  اذه  يفو  هقوقح ، دادرتساو  انبعش  نع  عافدلل  اًيجيتارتسا 

اهتيلعاف تتبثأ  ةينطو  ةيجيتارتساك  ةلماشلا 

، هتاططخمو لالتحالا  ةهجاوم  يف  صارتملا  فصلا  ءانب  يف  ةيساسأ  ةنبلك  ةينطولا  ةدحولا  رايخب  اهكسمت  دكؤت  اًعبار :
ماسقنالا ءاهنإل  ةنورملاو  تالزانتلا  نم  ريثكلا  تمّدق  كلذ  لجأ  نمو  ةينطولا ؛ ةدحولا  سّدقت  سامح  نإو 

يف عارسإلاو  ةيروث ، ةيلاضن  ةئبعت  ينيطسلفلا  بعشلا  ةئبعت  نم  دب  هنإف ال  قدحملا  رطخلا  اذه  ءازإ  هنأ  دكؤت  اًسماخ :
عامتجال تقؤملا  يدايقلا  راطإلا  ةوعد  لالخ  نم  كلذو  مواقملا ، يلاضنلا  راسملا  بترت  ةلماش  ةينطو  ةيجيتارتسا  عضو 

لالتحالا بارح  تحت  ةيلكشلا  تاءاقللا  نع  اًديعب  هتهجاوم  لبسو  مضلا  رطاخم  شقاني  لجاع 

نم ةفاك  مهريرحت  ىتح  اًدهج  رخدن  نلو  ةكرحلا ، تايولوأ  سأر  ىلع  لالتحالا  نوجس  يف  ىرسألا  لظيس  اًسداس :
اهسفن ىلع  سامح  ةدايق  هتعطق  دهع  اذهف  ودعلا ؛ نوجس 

، ينيطسلفلا بعشلا  رهظ  يف  ةنعط  هربتعتو  لالتحالا ، عم  عيبطتلا  لاكشأ  لكل  ماتلا  اهضفر  سامح  ةكرح  دكؤت  اًعباس :
هتاسدقمو انبعش  قحب  تاكاهتنالاو  مئارجلا  نم  ديزم  باكترا  ىلع  ودعلل  اًعيجشتو  هقوقحل ، اًكاهتناو 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

ناضمر ١٤٤١هـ  21 سيمخلا :

رايأ ٢٠٢٠م    14 قفاوملا :
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