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ميحرلا  نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

يمالسإلا  داهجلاو  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  يتكرح  نع  رداص 

ةدايق ىوتسم  ىلع  اًعامتجا  2020م   / 6 قفاوملا 27 /  تبسلا  مويلا  حابص  يمالسإلا  داهجلاو  سامح  اتكرح  تدقع 
قلعتي ام  ءاوس  ةينويهصلا ، ةيناودعلا  تاططخملا  نم  فقوملاو  ةيسايسلا ، تاروطتلا  سرادتل  ةزغ  عاطق  يف  نيتكرحلا 

سدقلا ةنيدم  يف  عاضوألا  وأ  لطابلا ، يرامعتسالا  مضلاو  ناطيتسالا  عيراشم  حلاصل  ضرألا  نم  ديزم  عالتباب  اهنم 
امو ةزغ ، عاطق  ىلع  ملاظلا  راصحلا  رارمتسا  كلذكو  لالتحالا ، نوجس  يف  ىرسألا  عاضوأو  ماع ، هجوب  ةيبرغلا  ةفضلاو 

زجاوحلا ىلع  لتقو  ينويهص  ديعصت  نم  عقي 

ةياـمحل يــضارأو 48  سدـقلاو  ةــيبرغلا  ةفــضلا  يف  ةــينطولاو  ةيبعــشلا  تاـكرحتلل  لـماكلا  اـمهمعد  ناـتكرحلا  تدــكأ  دــقو 
تاــيلاعفلا يف  ةـــكراشم  عــسوأ  ىلإ  ةينيطـــسلفلا  ريهاــمجلا  ةوــعدو  يرامعتـــسالا ، مــضلا  تاـــططخم  ةـــهجاوم  يف  ضرـــألا 

باهرإلاو  ناطيتسالا  عورشم  هجو  يف  يناديملا  كابتشالاو  ةيريهامجلا 

تقفتاو ةزغ ، عاطق  يف  يمالسإلاو  ينطولا  لمعلا  لئاصف  اهتنبت  يتلا  ةينطولا  ةيؤرلاب  ناتكرحلا  تداشأ  قايسلا  يفو 
ةفاك اهفادهأ  قيقحت  ىلع  لمعلاو  ةيؤرلا  هذه  ينبت  ىلع  نيتكرحلا  ةدايق 

ءانبأ ىلع  ةينويهصلا  تاءادتعالل  يدصتلل  ةفاك  اهتاليكشتب  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ةيزوهج  ىلع  ناتكرحلا  تددشو 
دض هتاططخم  ريرمتب  ودعلل  حامسلا  مدع  فدهب  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  ىوق  نيب  نواعتلاو  قيسنتلا  ىوتسم  عفرو  انبعش ،

هتاسدقمو هضرأو  ينيطسلفلا  بعشلا 

ىدصتت يتلا  ةيمالسإلاو  ةينطولا  زومرلل  لالتحالا  ةقحالمو  ةلتحملا ، سدقلا  يف  عاضوألا  عامتجالا  ضرعتساو 
انلهأ بناج  ىلإ  امهفوقو  ناتكرحلا  تدكأو  كرابملا ، ىصقألا  دجسملل  ةرمتسملا  تاماحتقالاو  ديوهتلا  عيراشمل 

ىصقألا دجسملا  يف  نيدماصلاو  نيطبارملل  ةيحتلا  ناتكرحلا  تهجوو  مهدومص ، زيزعت  ىلإ  ةوعدلاو  نييسدقملا ،
ءاملع نم  هناوخإلو  يربص  ةمركع  خيشلل  ريدقتلا  غلاب  نع  ناتكرحلا  تربعو  ماع ، هجوب  ةسدقملا  ةنيدملاو  كرابملا 

سدقلاو ىصقألا  ةيامح  يف  نولسبتسي  نيذلا  سدقلا  خياشمو 

ديوهت تاططخم  نومواقي  يذلا  ةلتحملا ، افاي  ةنيدم  يف  اميس  لتحملا ال  لخادلا  يف  انلهأل  ةيحتلا  نوعمتجملا  هجو  امك 
افاي ةنيدم  يف  ةيخيراتلا  قئاقحلا  ريوزتو  ةميدقلا  رباقملاو  ةيبرعلا  ملاعملا 

ةيناسنإلا فورظلا  مقافت  لظ  يف  تايدحت  نم  ههجاوي  امو  ةزغ ، عاطق  يف  ةيلخادلا  عاضوألا  دنع  نوعمتجملا  فقوتو 
، تافكانم يأل  مهتشيعمو  نينطاوملا  ةايح  سمت  يتلا  بناوجلا  عاضخإ  مدع  ىلإ  نوعمتجملا  اعدو  رئاجلا ، راصحلا  ببسب 

دومص نم  لينلا  فدهتست  تالواحم  يأل  يدصتلاو  ةيلخادلا ، ةهبجلا  ةيامح  ةرورض  نوعمتجملا  دكأ  قايسلا  يفو 



مضلا ربع  ةفضلاب  دارفتسالاو  ةزغ ، راصحو  لزعب  هتاططخم  ريرمت  ىلإ  ودعلا  يعس  لظ  يف  اميس  ال  ةيبعشلا ، ةنضاحلا 
ديوهتلاو ناطيتسالاو  زجاوحلا  ىلع  لتقلاو  يرامعتسالا 

يمالسإلا داهجلاو  سامح  يتكرح  نيب  ةقالعلا  ةيصوصخ  عامتجالا  دكأ  نيتكرحلا ، نيب  ةيئانثلا  تاقالعلا  ديعص  ىلعو 
ودعلا ةهجاوم  يف  يبعشلاو  ينطولا  دومصلا  ةهبجلو  ةمواقملل  ةوق  نم  ةقالعلا  هذه  هلثمت  امو  ةفاك ، تايوتسملا  ىلع 
مدخي امب  ةفاك  تايوتسملا  ىلع  امهنيب  كرتشملا  لمعلاو  قيسنتلاو  نواعتلا  ريوطت  ىلع  ناتكرحلا  تقفتاو  ينويهصلا ،

نذإب هللا ريرحتلاو  ةدوعلا  قيرط  ىلع  ةمواقملا  عورشم 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
نيطسلف يف  يمالسإلا  داهجلا  ةكرح 
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