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نيثالثلاو ةسماخلا  ةقالطنالا  ىركذ  يف  يفحص  نايب 

ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
يفحص نايب 

( رداه ٍنافوطب  نوتآ  ..سدقلا  وحن  )
كسمتلاو ةدحولاو  ةمواقملا  قيرط  ىلع  نوضام  سامح : ةكرح  ةقالطنال   35 لا ـ ىركذلا  يف 

لالتحالا لاوزو  ةدوعلاو  ريرحتلا  ىتح  ثباوثلاب 
 

اهبعـش محر  نم  ساـمح )  ) ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  تـقلطنا  ًاـماع ، نيثـالثو  ةـسمخ  لـبقو  موـيلا ، اذـه  لـثم  يف 
يف تنلعأ  امك  نوكتل  عمجأ ؛ ملاعلا  رارحأ  ريمض   نمو  ّةيفولا ، ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  اهتمأ  قمع  نمو  ّيبألا ، ينيطسلفلا 

ةينطو ةمواقمو  رّرحت  ةكرح   " اهنأب ماع 2017  ةيسايسلا  اهتقيثو  يف  هتدكأو  ماع 1988م ، روشنملا  يسيسأتلا  اهقاثيم 
يف ةتباث  سامح  تيقب  نيحلا ، كلذ  ذنمو  ينويهصلا ،" عورشملا  ةهجاومو  نيطسلف  ريرحت  اهفده  ةيمالسإ ، ةينيطـسلف 

لامآو مالآل  ةنضاح  ىرسألا ، تايحـضتو  ءادهـشلا  ءامدل  ّةيفو  اهتمواقم ، ةعاصنو  اهتيُوهو  اهميق  ىلع  ةظفاحم  اهئدابم ،
انـضرأ نع  اهئانبأ  ءامدب  دوذـت  تاتـشلاو ، ءوجللا  تاميخم  يفو  نطولا  تاحاس  لك  يف  ينيطـسلفلا  انبعـش  تاعلطتو 

اهعورـشم يف  نيقيو  ناميإ  لكب  ةيـضام  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملاو  سدقلا  اهنم  بلقلا  يفو  انتاسدـقمو ، انبعـشو 
.هللا نذإب  ةدوعلا  قيقحتو  لماشلا  ريرحتلا  ىتح  مواقملا ،

اهئانبأو اهتداقو  اهلاجر  تايحضتب  ةدّمعملاو  ةينطولا ، تازاجنإلاب  ةلفاحلا  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  ةريـسم  نإ 
ةريـسمل ًادادـتما  ةـكرابملا  اهتقالطنا  تءاج  يتلاو  ريرحتلا ، قيرط  ىلع  نيدـبعمو  ىحرجو  ىرـسأو  ءادهـش  اهرئارحو 

هللا نوعب  رمتستل  بصاغلا ، ينويهصلا  لالتحالا  مهسأر  ىلعو  نيبصاغلا ، نيرمعتسملا  دض  انتمأ  حافكو  انبعش  ةمواقم 
هيوشتلاو راصحلاو ، ملظلاو  ناودعلاو  قييـضتلا  تالواحم  لك  ىلع  ةيـصع  يهو  ةدوعلاو  ريرحتلا  عورـشم  ةـعيلط  يف 

ريرحتل ًاـبلطو  هقوقحو ، انبعـش  تباوث  نع  ًاـعافد  ةـمواقملا  ةـبرح  سأر  كلذـب  لـثمتل  بييغتلاو ، ةيفـصتلاو  نيجدـتلاو 
.انضرأو انارسأو  انتاسدقم 

ًاطاـبر ةفـضلاو  سدـقلا  يف  ةنياهـصلا  نيلتحملا  هـجو  يف  ةدـعاصتملا  انبعـش  ةروـث  لـظ  يف  ساـمح  ةـقالطنا  يتأـت 
ًادومص لتحملا  لخادلا  يفو  تالداعملل ، ًاضرفو  ًةمكارمو  ًادادعإ  ةمواقملا  رايخب  ًاكسمت  ةزغ  يفو  ًاديعصتو ، ًةهجاومو 

لك يف  لـتحملل  ًةـعراقمو  ةدوعلاـب  ًاكـسمت  تاتـشلا  يفو  ودـعلا ، تاسايــسل  ًايدـحتو  ةـيوهلاب  ًاكــسمتو  ضرـألا  يف 
قحب عئاظفلاو  مئارجلا  نم  ديزملاب  دعوتتو  ططخت  ةيـشاف  ةموكحو  ينويهـص  ديعـصت  لظ  يف  يتأت  اهنأ  امك  لفاحملا ،

.انتمأو انبعش  مامأ  ىربكلا  تايدحتلا  نم  ةلمج  كلذب  ضرفتل  انضرأو  انارسأو  انتاسدقم 
اهتقالطنا ىركذ  ملاعلا  رارحأو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  انتمأو  ينيطـسلفلا  انبعـش  ريهامج  عم  ييحت  يهو  مويلا ، ةـكرحلاو 

يفو نيطـسلف ، ريرحت  قيرط  ىلع  اوقترا  نيذلا  انتمأو  انبعـش  ءادهـش  حاورأل  لالجإلا  ةيحت  هجوتل  نيثالثلاو ، ةـسماخلا 
مهؤامد تناك  نيذلا  ءادهـشلا ، ةينطولا  ةكرحلا  ةداق  لكو  نيـساي ، دمحأ  خيـشلا / ديهـشلا  سـسؤملا  مامإلا  مهتّمدقم 

نيذلا لاطبألا  ىرـسألل  ةيحتلا  هجوت  امك  لتحملا ، ةمواقم  يف  لايجألل  ةـمهلم  مهتريـسمو  انبعـش ، ةروثل  ًادوقو  ةيكزلا 
دـض ةيحـضتلا  يف  ًالاثم  اوبرـض  نيذلا  نيمايملا  اناحرجل  ءافـشلا  ىلاعت  هللا  لأسنو  ةزعلاو ، ةماركلا  ةـكرعم  نوضوخي 
ىلإ رخفلاو  نانتمالا  ـةّيحتب  اـهتقالطنا  موي  يف  ساـمح  هجوتت  اـمك  لـجاعلا ، ءافـشلا  مهل  نينمتم  ينويهـصلا ، مارجـإلا 

طابّرلاو ةيحـضتلاو  ربصلا  دانز  ىلع  نيـضباقلا  اهجراخو ، ةـكرابملا  نيطـسلف  ضرأ  نم  ربش  لـك  يف  انبعـش  ريهاـمج 
نيطـسلفل ءايفوألا  ملاعلا ، رارحأو  ةيمالـسإلاو  ةـيبرعلا  انتمأ  ريهامج  ىلإ  ريدـقتلاو  ركـشلا  ـةّيحتب  ثعبتو  ةـمواقملاو ،

لاوز ىتح  ةمواقملا  قيرط  يف  ًامدـق  يـضملا  ىلع  ًاعيمج ، مهعم  ءافولا  دـهع  ّددـجنو  ًاعافدو ، ةرـصنو  ًادـييأتو  ًانماضت 
.لالتحالا

: يلي ام  ّدكؤت  اهتقالطنال ، نيثالثلاو  ةسماخلا  ىركذلا  يفو  سامح  ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  نإ 
انّقحبو ةـلماك ، اهب  كّسمتلا  يف  يـضمنس  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  ضرأ  يه  اـهرهن  ىلإ  اـهرحب  نم  نيطـسلف  نإ  ًـالوأ :

عدر ىتح  ًايجيتارتسا  ًارايخ  ةّحلـسملا ، ةـمواقملا  اهتّمدـقم  يفو  لئاسولا ، لكب  اهريرحتو  اـهنع  عاّفدـلا  يف  عورـشملا 
.اهنع هلاوزو  لالتحالا 

امهيف ةدايـس  الو  ةيعرـش  الو  ينويهـصلا ، ودـعلا  عم  عارـصلا  بلق  امه  كرابملا  ىـصقألا  دجـسملاو  سدـقلا  نإ  ـاًيناث :
نم امهريرحت  ىتح  هتمواقمو  هطابر  انبعـش  لصاويـسو  ملاعملا ، رييغتو  دـيوهتلا  يف  هتالواحم  لك  حـلفت  نلو  لالتحالل ،

اوبرض نيذلا  ىصقألا  دجـسملا  تاحاب  يف  تاطبارملاو  نيطبارمللو  سدقلا  يف  انلهأل  ةيحتلاب  هجوتنو  لالتحالا ، سند 
.تاسدقملاو ىصقألا  نع  دوذلا  يف  ًالثم 
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ةهجاوم يف  مهتايحضتو  مهتابثو  مهدومصب  انزازتعا  نع  ّربعنو  تادجاملا ، انتاريسأو  رارحألا  انارسأل  ّةيحتلاب  قربن  ًاثلاث :
ءافو امف  مهل ، ءافولاو  دهعلا  ىلع  نحنف  انتايولوأ ، سأر  ىلع  ىقبتس  مهريرحت  ةيلوؤسمف  ينويهصلا ، ناّجـسلا  مارجإ 

.ناجسلا نثارب  نم  ًاعيمج  مهريرحت  ىتح  ةريسملا ، كلت  يف  ةطحم  الإ  ىلوألا  رارحألا 
لالتحالا ةهجاوم  ىلع  رداقلا  ليبسلا  يه  دّحوم ، يلاضن  جمانرب  ىلع  ةمئاق  ةداجو  ةيقيقح  ةينطو  ةكارش  ءانب  نإ  ًاعبار :
ةيـسايس قئاثو  نم  هقبـس  امو  رئازجلا  نالعإ  ذـيفنت  يف  يـضُملاب  ـالإ  كـلذ  ىتأـتي  نلو  ةيـشافلا ، هتموكحو  ينويهـصلا 

ةدـعاق ىلع  ةـيطارقميدو  ةـينطو  سـسأ  ىلع  ينيطـسلفلا ، تيبلا  بيترتو  ةدـحولا  ةداعتـسا  ىلإ  يـضفت  تامهافتو ،
.ةدوعلاو ريرحتلا  يف  انبعش  تاعلطت  قيقحتو  لالتحالا  ةهجاوم 

، لزانتلل لباق  ريغ  ّسدقم  ّقح  وه  ًارـسق ، اهنم  اورّجه  يتلا  مهـضرأ  ىلإ  نيينيطـسلفلا  نيئجاللا  ةدوع  ّقح  نإ  ًاسماخ :
، مهل ةميركلا  ةّرحلا  ةايحلاو  ةيامحلا  ريفوت  ىلإ  تاسـسؤملاو  لودلا  لك  وعدـنو  نيطوتلا ، عيراشم  لكل  انـضفر  ّددـجن 

.مهتدوع نيح  ىلإ  مهدومص  زيزعت  ىلإو 
لاطبأ مهسأر  ىلعو  نيمايملا ، ةمواقملا  لاجربو  ةلسابلا ، انبعـش  ةمواقمب  زازتعالاو  ريدقتلا  تايآ  لكب  ديـشن  ًاسداس :
هـشيجو ودعلا  يف  ناخثإلاو  ّةوقلا  ةمكارمو  دادعإلا  يف  اوعدبأ  نيذـلا  ةـكرتشملا ، ةـفرغلاو  ماّسقلا  نيدـلا  ّزع  بئاتك 

انبابـش تالوطبب  انرخف  نع  برعن  امك  فّرـشملا ، انبعـش  لاضن  خـيرات  اهل  دهـشي  تاطحم  يف  هيلع ، راصتنالا  قيقحتو 
ىلإو تاتـشلاو ، ةـلتحملا  نيطـسلف  يف  انبعـش  ءانبأ  نم  نيطبارملا  لكو  سدـقلاو  ةـلتحملا  ةفـضلا  مومع  يف  رئاثلا 

ضرـألا نع  ًاـعافد  ةيحـضتلاو  ءادـفلاو  ةـلوطبلا  محـالم  ةلـصاوم  ىلإ  مهوعدـنو  نينج ، ةـبيتكو  دوسـألا  نـيرع  لاـطبأ 
.تاسدقملاو

عورشمل ةيـساسألا  ةنـضاحلاو  يجيتارتسالا  قمعلا  هرابتعاب  يمالـسإلاو ، يبرعلا  انقمعب  انزازتعاو  انناميإ  ّددجن  ًاعباس :
لفاحملا لك  يف  ةرـضاح  ةـلداعلا  اهتيـضقو  اهبعـش  لاـضنو  نيطـسلف  ءاـقبإ  ىلإ  وعدـنو  ةدوعلاو ، ريرحتلا  يف  اـنبعش 

عيراشم ربع  ةمألا  مسج  يف  ينويهصلا  ودعلا  جامدإ  تالواحم  لك  ةعطاقمو  ميرجتو  ضفر  ىلع  لمعلاو  تابسانملاو ،
.كلذل ىعست  يتلا  تاسايسلاو  تاوطخلاو  عيراشملا  لك  نيدنو  ةيمارجإلا ، لالتحالا  ةروص  عيملتو  عيبطتلا 

، لالتحالا عم  ينمألا  قيسنتلا  فقوو  ينيطـسلفلا ، انبعـش  دومـص  لماوع  زيزعت  ىلإ  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  وعدن  ًانماث :
، يأرلا ةداقو  ةبلطلاو  ءاطشنلا  ةقحالم  فقوو  ةماعلاو ، ةيسايسلا  تايرحلا  ةحاتإو  ةمواقملا ، ةبراحم  نع  اروف  فكلاو 

.نييسايسلا نيلقتعملا  عيمج  حارس  قالطإو 
ءاهنإ يف  هقح  معدـب  ةـلداعلا  هتيـضقو  ينيطـسلفلا  انبعـش  فاصنإب  يلودـلا  عمتجملاو  ةدـحتملا  ممألا  بلاطن  ًاعـسات :
ليكلا جهن  نع  ّفكلاو  ينطولا ، هبارت  لماك  ىلع  سدقلا  اهتمـصاعو  ةلقتـسملا  هتلود  ةماقإو  ريـصملا  ريرقتو  لالتحالا 

.ةعورشملا ينيطسلفلا  انبعش  قوقحو  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  ةلادع  ّدض  لالتحالا  ىلإ  زايحنالا  ةسايسو  نيلايكمب ،
 

داهشتسا وأ  ٌرصن  ٌداهجل  هنإو 
" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
ىلوألا 1444 هـ يدامج   20 ءاعبرألا :

ربمسيد 2022م لوألا / نوناك   14 قفاوملا :
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