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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

يفحص نايب 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

 

ئفطنت نل  ةيسدقم  ةوذجو  ةقدحم  رطاخم  طابسألا   باب  ةبهل  ةثلاثلا  ىركذلا  يف 

 

، نيطـسلف بعـش  اهمـسر  ةحفـص  راخفلاو ، زعلا  تاحفـص  نم  ةديدج  ةحفـص  ماـع 2017  ويلوي  يف 16  خيراتلا  لجـس  دـقل 
تاباوب تيبثتب  كاذـنآ  لالتحالا  ططخم  اوضفر  نأ  موي  مهداـنعو  مهتاـبثو  مهدومـصب  صوصخلا ، هجو  ىلع  نويـسدقملاو 

نود اــيقاو  اــعردو  اــعينم ، ادـــس  اوــفقوف  ىـــصقألا ، دجـــسملا  ىلإ  لاـــحرلا  دـــش  اودارأ  اـــملك  نيلـــصملا  شيتــفتل  ةـــينورتكلإ 
رودـص تجلثأو  تدعـسأو  ودـعلا ، تأـجاف  يتلا  ةـفقولا  هذـه  ادـيدج  اـعقاو  هيف  لـالتحالا  ضرفي  نأو  سندـي  نأ  مهدجـسم 
ةـصرف مامأ  هنأ  نظ  نأ  دـعب  أـفكنأو  هقاروأ ، ترثعبتو  لـتحملا ، سأر  ىلع  ةـلواطلا  تبلقنا  نأ  ناـكف  ناـكم ، لـك  يف  رارحـألا 

ىصقألا دجسملا  يف  مئاقلا  رمألا  رييغتل  ةيتاوم 

نم ناك  ينيطـسلفلا ، لاضنلا  تاـطحم  نم  ةـمهم  ةـطحم  ةركاذـلا  ىلإ  دـيعتل  طابـسألا  باـب  ةـبهل  ةـثلاثلا  ىركذـلا  مويلا  يتأـت 
نيذـلا نييـسدقملا  ةـملك  ماـمأ  دومـصلا  عطتـست  مل  يتـلا  هتملك  ترـسكناو  هتكوـش ، تمطحت  دـق  ودـعلا  اذـه  نأ  اـهجئاتن  مهأ 

ذافنإ ىلع  ةردقلاو  ةينويهصلا  ةوطـسلا  نمز  نأ  اهموي  عيمجلا  نقيأف  مهدجـسم ، ةرـصنل  تايتفو  ةيتفو  انابـشو  ابيـش  اوبه 
ةايحلاو ةيرحلا  دارأ  بعش  ةبه  مامأ  دومصلا  عيطتسي  لالتحالا ال  نأو  ىّلو ، دق  نوديري  ام 

ىلإ هليوحتو  هدـيوهتو  هيلع  وطـسلل  ةـمحرلا  باب  قالغإب  ادـيدج  َقمحأ  ارارق  لالتحالا  ذاـختا  لـظ  يف  ةـثلاثلا  ىركذـلا  رمت 
تعـضو يتـلا  لـالتحالا  لاـفقأ  رـسك  اوعاطتــسا  اـمكف  نويــسدقملا ، هررمي  نـلو  رمي  نـل  يذـلا  ريطخلا  طـطخملا  اذـه  سينك ،

مشاغلا لتحملا  رارق  ىلع هللا  مهلكوتب  نورسكيس  لبق  نم  هتباوب  ىلع 

رطاخملا لظ  يفو  طابـسألا ، باب  ةبه  ىركذ  ةكرابملا ، ىركذلا  هذه  مامأو  سامح  ةيمالـسإلا  ةـمواقملا  ةـكرح  يف  اننإ 
: يلي ام  دكؤن  كرابملا  اندجسمب  ةقدحملا 

طابرلا ىلع  ةبظاومو  رارـصإ  نم  هنولذبي  امل  ماع 48  ةلتحملا  نيطسلف  يفو  سدقلا  يف  انلهأو  انبعـش  دومـص  ييحن  الوأ :



هراّمع نم  ىصقألا  غارفإل  ةصرفب  ىظحي  نأب  لالتحالل  حامسلا  مدعو  هنع ، ةحفانملاو  ىصقألا  دجسملا  يف 

ىلع رداقلاو  ضرألا ، ىلع  يـسدقملا  يريهامجلا  كارحلا  ةوق  مامأ  دمـصت  نل  اهنأ  الإ  ةينويهـصلا  شطبلا  ةلآ  ةوق  مغر  ايناث :
ليحتسملا لعف  ىلع  ةرداق  ريهامجلاف  نييسدقملاو ، سدقلا  دض  لالتحالا  تاططخم  فقو 

باب ىلصم  نأ  سمأ 13/7/2020  تنلعأ  يتلاو  ىصقألا  دجسملا  يف  ةيمالـسإلا  تائيهلاو  تايعجرملا  فقوم  نمثن  اثلاث :
أجلت نل  تائيهلاو  تايعجرملا  هذـه  نأو  مهدـحو ، نيملـسملل  قح  وه  يذـلا  ىـصقألا  دجـسملا  نم  أزجتي  ءزج ال  وه  ةـمحرلا 

كرابملا ىصقألا  دجسملا  اياضق  يف  تبلل  ةيحالص  تاذ  تسيلو  اهب ، فرتعملا  ريغ  ةينويهصلا  مكاحملل 

، هدجـسم ةرـصن  نع  رخأتي  الأ  مايألا  هذـه  يف  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملا  ىلإ  لوصولا  عيطتـسي  ينيطـسلف  لك  ةوعد  اعبار :
موعزملا مهلكيه  هناكم  ماقو  مده  دقو  ىصقألا  دجسملا  ةيؤر  ىلع  هنيع  لالتحالاو  ريطخ ، دج  رمألاف 

يف لوجتي  تاب  يذـلا  رطخلا  فقول  اعيرـس  كرحتلا  ىلإ  ةـيبرعلا  لودـلا  ةـعماجو  يمالـسإلا  نواعتلا  ةـمظنم  ةوعد  اسماخ :
هبرآم قيقحت  نم  هعنمو  لالتحالا  دي  ىلع  برضلل  لبسلا  لك  مادختساو  ىصقألا ، تابنج 

فورظلا تناك  اذإو  برحلا ، لاعشإ  ينعي  هب  ساسم  يأ  نإو  باقرلاو ، حاورألا  هنود  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملا  نإ  اسداس :
هحورو همد  نم  كرابملا  اندجسم  ىلع  هتايدعت  نمث  لالتحالا  عفديسو  مودي ، نل  لاحلا  اذه  نإف  لالتحالل  ةيتاوم  مويلا 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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