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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ةينه ليعامسإ  دهاجملا  خألا  ةسائرب  جراخلاو  لخادلا  يف  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يـسايسلا  بتكملا  عمتجا 
ىلعو ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  ةيفصتل  ةيراجلا  عيراشملا  ةصاخو  ةمهملا ، اياضقلا  نم  ديدعلا  ثحبو  يضاملا ، عوبـسألا  ةياهن 

تايعادـتلا بناـج  ىلإ  ةـيلاحلا ، ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  نـم  دانـسإو  معدـب  يرامعتــسالا  مـضلا  تاـططخمو  نرقلا  ةـميرج  اهــسأر 
، تاتـــشلاو نيئجــاللا  لاوــحأو  ةزغ ، عاــطقل  ينويهـــصلا  راــصحلا  لــظ  يف  انبعـــش ، عاــضوأو  ةــميرجلا ، هذــه  ىلع  ةــبترتملا 

ةدوعلا قح  طاقسإ  تالواحمو 

نيرـشعلاو سماخلا  يف  تمت  يتلا  ددـبتملا  مهولا  ةـيلمعل  ةيونـسلا  ىركذـلا  دـنع  ساـمح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  فقوتو 
ملس سأر  ىلع  ىرسألا  ةيـضق  رابتعا  ةكرحلا  ةدايق  تدكأ  ثيح  رارحألا ، ءافو  ةقفـص  ىلإ  تدأ  يتلاو  ناريزح 2006  نم 

دهجلا لذــب  رارمتـــسا  نــع  ًالـــضف  لــئاسولاو ، لبـــسلا  لــكب  كــلذ  ىلع  لــمعلاو  انارـــسأ ، ةــيرحب  اــهمازتلا  ةددـــجم  اــهتايولوأ ،
، مهداهجو مهدـهجب  تداشأو  ةـكرابملا ، ةـيلمعلا  هذـه  ءادهـش  ةـكرحلا  ترـضحتساو  مهل ، ةـميركلا  ةايحلا  ريفوتل  لصاوتملا 

ةفاك ينيطسلفلا  انبعش  ءادهشو 

تـالواحمو ةيحيـسملاو ، ةيمالـسإلا  تاسدـقملاو  ىـصقألاو  سدـقلاب  قدـحملا  رطخلا  دـنع  اًـيلم  ةـكرحلا  ةداـيق  تفقوـت  اـمك 
ىــصقالا دجــسملل  يناـكملاو  يناـمزلا  ميــسقتلا  ىلإ  لوـصولاو  اهناكــس ، نـم  اــهغيرفتو  ةــسدقملا  ةــنيدملا  دــيوهت  لــالتحالا 

انتاسدقمو انقوقح  ةيامحو  انبعش  دومص  معدل  ةبولطملا  دوهجلا  ترضحتسا  امك  كرابملا ،

: ىلإ سامح  ةكرح  ةدايق  تصلخ  يسايسلا  بتكملا  تالوادمو  تاشاقن  ءوض  يفو 

عطاقلا انـضفر  ددـجنو  اهب ، مايقلا  ينويهـصلا  لـالتحالا  ةداـيق  يونت  يتلا  مضلا  ةـميرج  ىلع  ةـبترتملا  رطاـخملا  نم  رذـحن  - 
اًناودـع ةوطخلا  هذـه  ربتعن  ثيح  صاخ ، لكـشب  يـضارألا  ةقرـسو  مضلا  تاططخمو  ماع ، لكـشب  نرقلا  ةقفـصب  ىمـسي  اـمل 

ةيرصنعلا بمرت  ةرادإ  اهدناستو  اهمعدت  يتلا  ةميرجلا  ةقفصلا  لوصف  دحأ  وهو  انبعش ، ىلع  اًخراص  اًديدج 

ساسألا زكترملاو  ةـيوازلا  رجح  وه  يـضارألا  ةقرـسو  مضلا  تاططخمو  ةقفـصلل  ضفارلا  ينيطـسلفلا  فقوملا  ربتعن  اـننإ  - 
، ةيلخادلا ةدـحولا  زيزعت  قيرط  ىلع  ينيطـسلفلا  فقوملا  ةدـحو  قيقحت  ىلإ  وعدـن  اننإف  انه  نمو  ةـميرجلا ، هذـه  ةـهجاومل 

ءاـهنإ يف  ساـسأ  قلطنمك  ةريطخلا  هعيراـشم  لاـشفإو  لـالتحالا ، ةـمواقمو  ةـهجاومل  ةـلماش  ةـينطو  ةـطخ  ىلع  قـفاوتلاو 
ةينطولا انقوقح  ةداعتساو  لالتحالا  ةلازإو 

يف طارخنالا  ىلإ  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهامج  وعدنو  ىوقلاو ، تايلاعفلاو  تاهجلا  فلتخم  نم  ةينطولا  دوهجلا  لك  نمثن  - 
ةيمالعإلاو ةينوناقلاو  ةيـسايسلاو  ةيناديملاو  ةيبعـشلا  تاناكمإلا  لك  لذبو  لالتحالا ، عم  ةـلماش  ةـهجاومو  ةـمواقم  عسوأ 



انيدايأ دمنو  ودعلا ، تاططخم  ضاهجإل  ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  ىلإ  لاحرلا  دـشو  طابرلا  فيثكتو  زيزعتو  ةـيحافكلاو ،
ةنهارلا ةـظحللاف  كرتـشملا ، ينطولا  لـمعلا  لـجأ  نم  ةينيطـسلفلا  لـئاصفلا  لـكو  حـتف  ةـكرح  نم  اـنناوخإل  ةـصاخو  عـيمجلل 
عيمجلا دوـهجل  لـماكلا  باـعيتسالل  اهيعارــصم  ىلع  ةدـحولا  تاـباوب  حـتفت  لـب  ةيــسايسلا ، تاـفالخلل  ًـالاجم  عدـت  ّـالأ  بـجي 

تاحاسلا لك  يف  ةلماشلا  ةهجاوملا  قالطإو 

بـضغلاو ضفرلا  ةـلاح  نع  ريبـعتلل  يبعـش  كارح  عسوأ  قـالطإ  ىلإ  ءوجللا  تاـميخمو  تاتـشلا  يف  انبعـش  ريهاـمج  وعدـن  - 
ةقحـالمو لــالتحالا  ةــمكاحمل  ينوناــقلاو  يــسايسلا  كرحتلا  نـع  ًالــضف  ةينيطــسلفلا ، ةيــضقلا  ةيفــصتو  مـضلا  تاــططخمل 

انبعش قحب  ةريطخلا  مهمئارج  ىلع  هتداق 

عبرمو راـسم  ةرداــغمو  ينطوـلا ، عاــمجإلا  قـيقحتو  كرتـشملا ، لــمعلاو  فــالخ ، يأ  ذــبن  بـلطتت  ةــنهارلا  ةــظحللا  هذــه  نإ  - 
قيرط ىلإ  موــيلا  تلــصوو  اهلــشف ، تــبثو  ةينيطــسلفلا ، ةــحاسلا  يف  فــالتخالاو  فــالخلا  ناوــنع  تلكـــش  يتــلا  ةــيوستلا 

ضوافتلا عورشم  ءايحإل  كانه  وأ  انه  ثدحت  دق  تاريغتم  يأل  راظتنالا  وأ  ةنهارملا  مدع  ىلإ  وعدن  امك  دودسم ،

ةينطو ةيجيتارتسا  ىلع  قفاوتلل  ررقم  ينطو  يدايق  عامتجا  دقع  ىلإ  وعدن  انبعـش ، خيرات  نم  ةقرافلا  ةظحللا  هذـه  يف  - 
، ةديدج تالزانت  يأ  ىلع  مادقإلا  نم  رذـحنو  ةـينطولا ، ةدـحولا  قيقحتو  اهتمواقمو ، لالتحالا  تاططخم  ةـهجاومل  ةـلماش 

ركنتلاو انــضرأل  مـضقلا  نــم  دــيزمب  لــالتحالا  يرغت  تاــيوست  وأ  ىؤر  يأ  هاــجت  دــحوملا  ينطوــلا  فــقوملا  نــع  عجارتــلا  وأ 
ةينطولا انقوقحل 

يعمجلا ينيطــسلفلا  فـقوملا  مـعدو  ةـمألل ، ةـيزكرملا  ةيــضقلا  اـهرابتعاب  ةينيطــسلفلا  ةيــضقلل  راـبتعالا  ةداـعإ  ىلإ  وعدــن  - 
ربع انبعش  دانسإو  نرقلا ، ةميرج  اهفلخ  نمو  يضارألا ، ةقرسو  مضلا  ةطخو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةيفصت  عيراشمل  ضفارلا 

يناـسنإلاو ينادـيملاو  يــسايسلا  ريثأـتلا  نـم  لـالتحالا  عـنمي  لكــشب  هتاسدـقمو  هـنطوو  هـضرأ  ىلع  هتيبـثتو  هدومــص  مـعد 
ةفاك تالاجملا  يفو 

دهــشن يتــلا  عيبــطتلا  ةــباوب  ربــع  دــحوملا  يبرعلا  فــقوملاو  ةــقطنملا  ةــهبج  قارتــخا  لــالتحالا  تــالواحم  نــم  رذــحن  -      
ديكأتلا بلطتي  امب  يموقلاو ، يبرعلا  عاـمجإلل  اـًكاهتنا  لكـشت  اـهريغو  ةـيمالعإو  ةـيفاقث  تابرـستو  اـهب ، ةريطخ  تاـقارتخا 

ةيزكرملا اهتيضقو  ةمألا  ةرصاخ  يف  اًرجنخ  هرابتعاو  نيعبطملا ، ذبنو  عيبطتلا  ميرجت  ىلع 

ءاـيحإ ىلع  لـمعلاو  ةينويهــصلا ، عيراـشملا  ةــهجاوم  يف  اًـعينم  اًفــص  فوـقولا  ىلإ  ملاـعلا  رارحأو  ةــقطنملا  بوعــش  وعدــن  - 
ةخسارلا هقوقحو  انبعش  عم  نماضتلا  تاكارح  فيثكتو  ةينيطسلفلا ، ةيضقلا  عم  يميلقإلاو  يموقلا  نماضتلا 

ىمسم تحت  انـضرأ  ةقرـس  هاجتاب  ينويهـصلا  لالتحالا  اهب  موقي  ةوطخ  يأ  نأ  حضاو ؛ فقوم  ىلإ  ةكرحلا  ةدايق  تصلخو 
، لــالتحالا عـم  عارــصلا  يف  ةــقراف  ةــمالعو  انبعــش ، ىلع  اًدــيدج  اًناودــع  لكــشت  رخآ  ىمــسم  يأ  وأ  نرقلا  ةــميرج  وأ  مـضلا 

تاـحاسلا يفو  تاودـألاو  لـئاسولاب  اهــضاهجإ  ىلع  لـمعلاو  اـهتهجاومل ، ةــحاتملا  لـئاسولاو  دوـهجلا  لـك  ةــكرحلا  لذبتــسو 
ةلماشلا ةمواقملا  راطإ  يف  ةفاك 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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