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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ةزغ عاطق  نودب  ةفضلا  يف  ةيلحملا  تاباختنالا  نأشب  ةموكحلاو  ايلعلا  ةمكحملا  يرارق  لوح 

تاباختنالا ءارجإ  رارق  مار هللا  يف  ةموكحلا  تنلعأ  امنيح  ةيادبلا  ذـنم  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تئجوف  دـقل 
تنلعأو ةريبــك ، ةــيباجيإ  ساــمح  ةــكرح  تدــبأ  كــلذ  مـغرو  تاــبيترتلاو ، دــيعاوملا  ىلع  ينطو  قــفاوت  يأ  نودــب  ةــيلحملا 

ةنجل عــمو  ةينيطـــسلفلا  لـــئاصفلا  عــم  تـــالاصتا  ةـــكرحلا  ترجأو  اـــهحاجن ، ىلع  اهـــصرحو  تاـــباختنالا  ءارجإـــب  اـــهبيحرت 
ةنجل سيئر  رـصان  اـنح  نم د  ةركذـم  كـلذ  ىلع  ًءاـنب  ةـكرحلا  تملـستو  اـهريياعمو ، ةـيلمعلا  طـباوض  نـم  دـكأتلل  تاـباختنالا 

ةيئاضقلاو ةـينمألا  تاسـسؤملا  ىلع  دامتعالاب  ةفـضلاو ، ةزغ  نم  لك  يف  ةـيباختنالا  ةـيلمعلا  ءارجإ  اهيف  دـكؤي  تاـباختنالا ،
، زييمت نودب  ةفـضلاو  ةزغ  يف  ةبختنملا  سلاجملا  عم  لماعتتـسو  تاباختنالا ، جئاتن  مرتحتـس  ةـموكحلا  نأو  اهيف ، ةـمئاقلا 

لئاسو يف  تابيترتلا  هذـه  نلعأ  اـمك  كـلذ ، ىلع  ةـقفاومو  عـالطإ  ىلع  مار هللا  يف  ةيمـسرلا  تاـهجلا  نأ  رـصان  اـنح  دـكأو د 
ةيباـختنالا ةــيلمعلا  ءارجإ  مـظني  لـئاصفلا  نـيب  فرــش  قاـثيم  ىلع  عـيقوتلا  مـت  اـمك  ةرم ، نـم  رثـكأ  لـئاصفلا  ماـمأو  مــالعإلا 
تاءارجـإلا تأدــب  كـلذ  ىلع  ًءاـنبو  تاــبيترتلا ، هذــه  ىلع  حــتف  ةــكرح  نـم  ضارتـعا  يأ  اــهنيح  ردــصي  مـلو  قبــس ، اــم  قـفو 

تاضارتعا وأ  تاظحالم  يأ  نود  لئاصفلا  عيمج  اهيف  تكراشو  يف 23/07/2016م  ةيباختنالا 

يدـيأ ىلع  قييــضتلاو  ةـقحالملا  تاـيلمع  عشبـأل  ةـلتحملا  ةفــضلا  يف  ساـمح  ةـكرح  نـم  ةــموعدملا  مئاوـقلا  تـضرعت  دــقو 
بحـــسل نيحـــشرملا  ىلع  طوغـــضلا  ةـــسراممو  تارجفتمو ، راــن  قــالطإو  تاءاعدتـــساو  تــالاقتعا  نــم  ةـــينمألا  ةزهجـــألا 

تاـئم باحــسناو  ساـمح ، ةـكرح  ىلع  ةـبوسحملا  مئاوـقلا  تارــشع  ءاـغلإ  يف  تاـسرامملا  هذـه  تببــست  دــقو  مهتاحيــشرت ،
هقح ةسرامم  يف  انبعـش  قح  ىلع  ًاظافح  ةيباختنالا ، ةيلمعلا  رارمتـسا  ىلع  سامح  ةـكرح  تصرح  كلذ  مغرو  نيحـشرملا ،

ةيزكرملا تاباختنالا  ةنجل  ىلإ  كلذ  نع  ًالصفم  ًاريرقت  هنيح  يف  ةكرحلا  تمدق  دقو  يطارقميدلا ،

مدـعل ةفـضلاو  ةزغ  يف  حـتف  ةـكرح  مئاوـق  نـم  ًاددـع  ةـيادبلا  مكاـحم  مـث  ةـيزكرملا  تاـباختنالا  ةـنجل  طاقـسإ  كـلذ  عـبت  دـقو 
لوح ايلعلا  ةـمكحملا  مامأ  نعط  ميدـقتب  حـتف  ةـكرح  مايق  ساـمح  ةـكرح  يف  اـنئجوف  دـقو  تاـباختنالا ، طورـشل  اـهئافيتسا 

ةـصتخملا مكاحملا  نأب  ةيلحملا  تاباختنالا  نوناق  صن  ثيح  ايلعلا ، ةمكحملا  صاصتخا  مدـع  مغر  مهمئاوق  ضعب  طاقـسإ 
ضرتـعت مـلو  ةـيادبلا  ذـنم  تاـباختنالا  ةـنجل  هتدــكأ  اـم  وـهو  تاـظفاحملا ، يف  ةــيادبلا  مكاـحم  يه  طـقف  نوـعطلا  يف  رظنلل 

زوـجي ـال  اذـه  نأو  سدـقلا  يف  يرجت  ـال  تاـباختنالا  نأـب  نعطلا  بابـسأ  لـيمجت  تلواـحو  كـلذ ، ىلع  هنيح  يف  حـتف  ةـكرح 
ًاينطو

اهرارق رودـص  نيح  ىلإ  تاـباختنالا  دـيمجتب  خـيراتب 08/09/2016م  ًايلوأ  ًارارق  ايلعلا  ةـمكحملا  تذـختا  كـلذ  ىلع  ًءاـنبو 
ةيباختنالا ةيلمعلا  رارمتـسا  ةرورـض  ىلع  ديكأتلل  لئاصفلا  عمو  تاباختنالا  ةنجل  عم  اهتالاصتا  ةكرحلا  ترجأ  دقو  يئاهنلا ،



نينثـــالا سمأ  موـــي  اـــيلعلا  ةـــمكحملا  تردـــصأ  دـــقف  كـــلذ  مــغرو  ةـــيباختنالا ، ةـــيلمعلا  لـــيطعت  ةروـــطخو  اهدـــيعاوم ، يف 
تاســـسؤملا ةيعرـــش  مدــع  ةــجحب  ةزغ  عاــطق  نودـــب  ةفـــضلا  يف  تاــباختنالا  ءارجإــب  ئجاــفملا ، اــهرارق  03/10/2016م 

ةزغ يف  ةينوناقلا 

: يلي ام  ىلع  دكؤن  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  اننإف  كلذ  ىلع  ءانبو 

بعـــشلا مــسقيو  ماــسقنالا  سركيو  سيـــسمو ، ٌمداــص  ٌرارق  تاـــباختنالا  نــم  ةزغ  ءانثتـــسا  اـــيلعلا  ةـــمكحملا  رارق  نإ   / ًالوأ
، ةـيباختنالا نوعطلاب  ًانوناق  ةـصتخم  ريغ  اـيلعلا  ةـمكحملا  نـأل  رارقلا ، اذـهل  اهـضفر  ىلع  ساـمح  ةـكرح  دـكؤتو  ينيطـسلفلا ،

ينيطسلفلا انبعش  نيب  ةئزجتلا  ىلإ  يدؤيس  رارقلا  اذه  نألو 

نعطلا يف  ةسيئرلا  ةجحلا  نأ  مغر  سدقلا  نودب  ةفـضلا  يف  ةيباختنالا  ةـيلمعلا  لامكتـساب  ايلعلا  ةـمكحملا  لوبق  نإ   / ًايناث
سدــقلا ةــقرو  نأو  ةسيـــسم ، ةــمكحملا  هذــه  نأ  دــكؤي  سدــقلا  ةــنيدم  يف  اــهئارجإ  مدـــع  تناــك  ةـــيباختنالا  ةـــيلمعلا  ىلع 

ةزغ يف  تاباختنالا  ليطعتل  ةعيرذك  تمدختسا 

رارقلا ربـتعت  اـهنإف  اذـلو  تهتنا ، ثيح  نم  اهلامكتـساب  كـسمتتو  تاـباختنالل  لـيجأت  يـأل  اهـضفر  ساـمح  ةـكرح  دـكؤت   / ًاثلاث
نم برهتلاو  طبختلا  نم  عون  وه  ةزغ  يف  اهئاغلإ  رارق  تيبثتو  ةفـضلا  يف  تاباختنالا  ليجأتب  مويلا  ةـموكحلا  نع  رداصلا 

ةيوئفلا حتف  ةكرح  حلاصمل  ًةمدخ  ةيباختنالا  تاقاقحتسالا 

مدــعو ةسيــسملا  تاودــألا  هذــهل  اــهفيظوت  لــالخ  نــم  تارارقلا  هذــه  نــع  ةــلماكلا  ةــيلوؤسملا  حــتف  ةــكرح  لــمحتت   / ًاعبار
ربـتعت ةـكرحلا  نإـف  اذـلو  يلئاـصفلا ، فرـشلا  قاـثيمو  تاـباختنالا  ةـنجل  تارارقو  مكاـحملا  تاصـصختو  نيناوـقلل  اـهمارتحا 

نل اهنأ  ةـكرحلا  دـكؤتو  ينيطـسلفلا ، عراشلا  ةدارإ  ريوزتل  ةـلواحمو  يباـختنالا ، قاقحتـسالا  نم  حـتف  ةـكرح  نم  ًاـبرهت  كـلذ 
ةيطارقميدلا ةيلمعلا  يف  ثبعلاو  درفتلا  اذه  رارمتساب  لبقت 

تايعرـشلا نـع  حـتف  ةـكرح  ثيدـح  نإو  ةزغ ، يف  ةـمئاقلا  تاسـسؤملا  ةيعرــشب  ساـسم  يأ  ساـمح  ةـكرح  ضفرت   / ًاسماخ
ةيعرـش ىدـمو  يعيرـشتلا ، سلجملا  ىلع  نوناقلا  بسح  ضرعت  مل  يتلا  ةـموكحلا  ةيعرـش  ىدـم  يف  ثحبلا  ًالوأ  يعدتـسي 

ءاعدا ال وه  ةزغ  عاطق  يف  ينوناق  غارف  دوجو  لوح  حتف  معازم  نأ  امك  ةينوناقلا ، هتيالو  ةدم  ءاهتنا  دعب  ةطلـسلا  سيئر 
نوعفارتـي اـهئاضعأ  عـيمجو  نيماـحملا  ةـباقن  نأ  اـمك  مـظتنم ، لكـشب  لـمعت  ةزغب  مكاـحملا  نأ  ثـيح  ةحــصلا ، نـم  هـل  ساـسأ 

مكاحملا هذه  ةاضق  مامأ  ًايموي 

مدعو تهتنا  ثيح  نم  ةيباختنالا  ةيلمعلا  لامكتساب  كسمتلا  ىلإ  ةيزكرملا  تاباختنالا  ةنجل  سامح  ةكرح  وعدت   / ًاسداس
ةقباسلا ةلحرملا  يف  ةيباختنا  تاءارجإ  نم  مت  ام  زواجتب  حامسلا 

ىلع ةــيطغتلاو  ينيطــسلفلا  عراــشلا  لاغــشإ  ىلإ  فدــهي  ةرربـملا  ريغ  ةــمزألا  هذــه  ريجفت  حــتف  ةــكرح  ةــلواحم  نإ   / ًاعباس
ساـبع دومحم  ةـكراشم  ةحيـضف  هتلثمأ  رخآ  ناـك  يذـلاو  لـالتحالا ، عم  عيبـطتلا  فـلخ  اـهثهلو  ةـطباهلا ، ةيـسايسلا  اـهفقاوم 

سريب نوعمش  اناق  مرجمو  لافطألا  لتاق  ةيزعت  يف 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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