
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

يفحص نايب 

قوقحلا عازتناو  لتحملا  عدرل  ليبسلا  وه  ودعلا  هجو  يف  ةضافتنالا  لاعشإ  ناقرفلا : ةكرعمل  ةرشع  ةثلاثلا  ىركذلا  يف 

 

اًوج اًموي ، رادم 21  ىلع  زغ ،
ّ

ة عاطق  يف  دماصلا  انبعش  ىلع  ينويهصلا  ودعلا  نش 
ّ

ه يذلا  رداغلا  ناودعلا  ىلع  تّرم  اًماع  رـشع  ةثالث 
، سامح ةكرحل  ًءاهنإ  نمتو 

ّ
ها هتاسسؤمو ، ينيطـسلفلا  انبعـش  ىلع  اًبرحو  زعلا ،

ّ
ل نييندملل  اًرـشابم  فادهتـسا 

ً
ا هدارأ  يذلا  اًرحبو ، اربو 

نيدلا زع 
ّ

بئاتك  لاطبأ  يدـيأ  ىلع  قحتي 
ّ

ق نيبم 
ً

ا اًرـصنو  هشيجو ، لالتحالا  ةداقل  نالذـخو 
ً

ا ةـبيخ  هلعج  هقيفوتو ، هدـييأتب  ىلاعت  هللا  َّنكل 

.ةلسابلا هتمواقم  عم  هماحتلاو  هربصو  بعشلا  دومصو  ةمواقملا ، لئاصفو  ماّسقلا ،

هب هللا  حـتف  نيتـلحرم ، نـيب  ناقرف )
ـً

ا  ) كــش
ّ

تل ةـيقيقح ، ةـمّدقم  ةـيلوطبلا  ةـمحلملاو  ةــكرعملا  هذــه  يف  قحت 
ـّ

ق يذــلا  رــصنلا  ناـك  دــقل 
يفو لوكأملا ، فصعلا  يفو  ليجـسلا ، ةراـجح  يف  انبعـش ، ىلع  ودـعلا  اهـضرف  كراـعم  يف  نيبملا ، رـصنلا  باوبأ  هتمواـقمو  انبعـشل 

سدـقلا فادهتــسا  تـالواحمو  هتباوـثو ، هـضرأ  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  قوـقح  ةيفــصت  عيراـشم  لـك  تطقــسأ  يتـلا  سدـقلا ، فـيس 
يف اــهروضحو  أ 

َ
ل
َ

ق
َ

اــه ةيــضقلل  تداــعأو  ودــعلا ، عــم  ةدــيدج  عدر  تــالداعمو  كابتــشا  دــعاوق  تمــسرو  كراــبملا ، ىــصقألا  دجــسملاو 
.ملاعلاو ةَّمألاو  نيطسلف 

ةيعيرـشتلا تاباختنالا  يف  سامح  ةكرح  زوف  ذـنم  زغ ،
ّ

ة عاطق  يف  انبعـش  دـض  لالتحالا  نـش 
ّ

اه يتلا  ةـيلاتتملا  ةـيناودعلا  بورحلا  َّلك  َّنإ 

اذه ةقيقح  تحضف  لب  دومصلاو ، ةمواقملا  رايخ  لوح  هفافتلاو  ينيطسلفلا  انبعـش  ةدارإ  رـسك  يف  اهعيمج  حلفت  مل  ماع 2006م ،
انبعـش هكلمي  امبو  ةمواقملا ، يدايأ  هتعدبأ  امب  ملاعلا ، رارحأو  انتمأو  انبعـشل  تفـشكو  لتقلاو ، باهرإلا  ىلع  مئاقلا  بصاغلا  نايكلا 
امهم اهتّمأو ، اهئانبأ  سوفن  يف  ةّيح  لظتس  هتيضق  َّنأو  راسكنالا ، ىلع  ّيصع  اهبعشو  نيطـسلف  َّنأ  دومـصلاو ، ةّوقلا  نماكم  نم 

، ضوافتلا وأ  ةـيوستلا  تاقفـص  ربع  ىربك ، لوُدو  قو 
ُ

ىو تارادإ  اهفلخ  نمو  ةـبقاعتملا ، ينويهـصلا  ودـعلا  تاـموكح  تاـططخم  تناـك 
 . هتروص عيملتو  ودعلا  عم  عيبطتلا  وأ  بييغتلاو ، ةيفصتلا  وأ 

، مايص ديعـس  ريزولا  ناديهـشلا  نادئاقلا  مهتمّدقم  يفو  راربألا ، اهئادهـش  ىلع  مّحرتن  ناقرفلا ، ةكرعمل  ةرـشع  ةثلاثلا  ىركذلا  يف 
مهسأر ىلعو  اهفوفـص ، يف  اوطرخنا  نيذلا  ةّمألا  ءادهـش  ّلكو  ةلـسابلا ، هتمواقمو  انبعـش  ءادهـش  لكو  ناّير ، رازن  روتكدلا  خيـشلاو 

.يسنوتلا يراوزلا  دمحم  سدنهملا  ديهشلا  ليبابألا ، عناص 

لك يفو  زغ ،
ّ

ة عاـطق  يف  نيطـسلف ، ضرأ  نم  ربـش  ّلـك  يف  داـنزلا ، ىلع  نيـضباقلا  ةـمواقملا  لاـجر  ىلإ  زازتعـالاو  رخفلا  ةّـيحت  ثـعبنو   
دجـسملاو سدقلا  يف  نيطبارملا  ّلك  ىلإو  هينطوتـسم ، ناعطقو  ودعلا  هجو  يف  نيـضفتنملا  اهارقو  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفـضلا  ندم 

، نيدـماصلا نيرباصلا  ىحرجلاو ، ءادهـشلا  لئاوع  ىلإ  ةَّيحتلاب  قربن  امك  ماع 48 ، ةلتحملا  يـضارألا  يف  نيدماصلاو  كرابملا ، ىـصقألا 
.ينويهصلا ناودعلا  لعفب  نيباصملاو  ىحرجلل  لجاعلا  ءافشلا  ىلاعت  هللا  لأسنو 

يتــلا بورحلا  لــك  يفو  ماـع 2008م ، ناودـعلا  ءاـنثأ  ملاـعلا  رارحأو  ةيمالــسإلاو  ةـيبرعلا  اـنتّمأ  فـقاوم  ركــشو  ريدــقت  لـكب  ركذتــسنو 
نم دــيزم  ىلإ  مهوعدــنو  ةدوـعلاو ، ريرحتلا  عورــشم  يف  انؤاكرــشو  يجيتارتسـالا ، اـنقمع  مـهف  انبعــشو ، انــضرأ  دــض  لـالتحالا  نش 

ّ
اــه

.ةينيطسلفلا ةيضقلا  ةيفصتو  عيبطتلا  عيراشم  لك  ضفرو  دييأتلاو ، معدلاو  نماضتلا  ليعفت 

: يلي ام  كؤن 
ّ

د ناقرفلا ، ةكرعمل   13 لا ـ ىركذلا  يفو  سامح ،)  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  نإ 
َّ

ان

انقوقح عازتنـال  قيرطلا  وـه  ودـعلا ، هجو  يف  ةـضافتنالا  لاعـشإو  لـسملا ،
ّ

ةح ةـمواقملا  اهـسأر  ىلعو  ةـلماشلا ، ةـمواقملا  راـيخ  الوأ :
ـً

همئارج فـقوو  هناودـع ، حاـمج  حـبكو  لـتحملا ، عدر  ىلع  رداـقلا  وـهو  انارــسأو ، انتاسدــقمو  اـنتباوثو  انبعــش  نـع  عافدــلاو  انــضرأ  ريرحتو 
.ةدعاصتملا

نمزلا لاط  برح ، يمرجمك  اـهوبكترم  مكاحُيـسو  مداـقتلاب ، طقـست  نل  هتاسدـقمو  هضرأو  ينيطـسلفلا  انبعـش  َّدـض  ودـعلا  مئارج  اًـيناث :
رهزتل ةكرابملا ، ضرألا  هذه  تور  يتلا  ةرهاطلا ، ءادهـشلا  ءامدل  ةَّيفو  ىقبتـسو  رفغت ، نلو  ىـسنت  نل  ةّـيح ، انبعـش  ةركاذـف  رـصق ، مأ 

.اهيلإ ةدوعلاو  اهريرحت  ىتح  انضرأ ، نم  ربش  لك  يف  ةرمتسم  ةضافتناو  اًدومصو  ةمواقم 

نلو اهتايولوأ ، سأر  ىلع  ساـمح  ةـكرح  اهعـضت  ةـينطو ، ةـيلوؤسم  يه  ودـعلا  نوجـس  نم  تاريـسألاو  ىرـسألا  عيمج  ريرحت  َّنإ  ثلاث :
ـً

ا
لاـطبألا انارــسأ  لاـني  ىتـح  روـنلا ، ةــمواقملا  ةــضبق  يف  مـه  نيذــلا  لــالتحالا  دوـنج  ىري  نـلو  اًــعيمج ، مـهريرحت  ىتـح  لاــب ، اــهل  أدــهي 
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.ناّجسلل مهرهقو  مهتايحضتل  ًءافو  ةفّرشم ، ةقفص  يف  ةلماك ، مهتيرح 

ينويلم نم  رثكأ  ةاناعم  نم  ديزي  لالتحالا ، هرّمد  ام  رامعإ  ةداعإب  مازتلالا  مدـعو  اًماع ، نم 15  رثكأل  زغ 
ّ

ة عاطق  راصح  رارمتـسا  َّنإ  اًعبار :
وعدـنل اهتايعادـتو ، عاـضوألا  هذـه  ةروـطخ  نـم  ذـحن 

ّ
ر ذإو  نإ 

َّ
اـن ةيـشيعملاو ، ةـيناسنإلا  كـس 

ّ
هنا تاـمزأ  نـم  مقاـفيو  ينيطـسلف ، نطاوـم 

.ملاظلا راصحلا  اذه  ءاهنإل  لجاعلا  كّرحتلا  ةرورض  ىلإ  ملاعلا ، رارحأو  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ 

ىـصقألا دجـسملاو  سدقلاو  ةفـضلا  يف  انتاسدقمو ، انبعـشو  انـضرأ  ىلع  دـيوهتلاو  ناطيتسالاو  ناودـعلا  رارمتـسا  لبقن  نل  اًسماخ :
؛ سدـــقلا فيـــس  ةـــكرعم  دـــعب  اًدـّــيج  سردـــلا  مــهفي  نأ  ينويهـــصلا  ودـــعلا  ىلعو  لــتحملا ، لخادـــلاو  يميهاربـــإلا  مرحلاو  كراـــبملا 

.ديعصتلا اذه  مامأ  يديألا  ةفوتكم  ىقبت  نلو  ديدشلا 2 ، نكّرلا  ةروانم  اهرخآ  سيلو  ةّوقلا ، ةمكارم  يف  ةيضام  ةمواقملاف 

لكو حيبص ، لبجو  ةيطـسبسو  ةقربو  نينج  يف  ينويهـصلا ، ودعلا  هجو  يف  نيـضفتنملاو  نيرئاثلا  انبعـش  لاطبأ  ّلك  ىلإ  ةّيحتلا  دّدجن 
.لالتحالا نوجس  يف  تاريسألاو  ىرسألل  اًراصتناو  مهتاسدقمو ، مهتيوُهو  مهضرأ  نع  اًعافد  هارقو ، ةيبرغلا  ةفضلا  ندم 

داهشتسا وأ  ٌرصن  ٌداهجل ، نإو 
َّ

ه

 

( سامح  ) ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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