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ةیباهرإ ةکرحک  سامح  ةکرح  فینصتل  رصم  ةیئاضقلا   ىوعدلا  نأشب  يفحص  نایب 
سرام 2014 09:04 ص راذآ /   02

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

 

ةمواــقملا ةــكرح  فينـــصتل  ةــيئاضق  ىوــعد  ثــحبو  شاــقن  ىلع  ةــيبرع  ةــمكحم  مدــقت  اــهعون  نــم  ىلوــألا  يه  ةـــقباس  يف 
رياربف 2014 يضاملا 26  ءاعبرألا  اهرخآ  ناك  تاسلج  ةدع  ىدم  ىلع  كلذو  ةيباهرإ  ةكرحك  سامح "  " ةيمالسإلا

ةيئانثلا تاقالعلاو  ةينطولا  فارعألا  لك  نع  ةجراخلا  ىواعدلا  هذه  لثم  عم  يطاعتلا  نم  ريطخلا  روطتلا  اذـه  ءازإو  اننإو 
: يلي ام  ىلع  دكؤن 

ينويهــصلا ودــعلا  طـقف  فدهتــسي  اــهلمع  ةينيطــسلف  ينطو  ررحت  ةــكرح  ساــمح "  " ةيمالــسإلا ةــمواقملا  ةــكرح  نإ  ًــالوأ :
يف تباـث  ساـمح  فـقوم  نإو  رخآ ، هاـجتا  يأ  يف  اهتلــصوب  فرحنت  نـلو  مـلو  ةــلتحملا  ةينيطــسلفلا  ضرــألا  ىلع  رــصتقيو 

ةيبرعلا لودلا  نوؤش  يف  لخدتلا  مدع 

ةلازإ ليبس  يف  اهب  زتعن  يتلا  ةلسابلا  ةمواقملا  ةيفلخ  ىلع  ينويهص  فينصت  وه  ةيباهرإ  ةكرحك  سامح  فينصت  نإ  ًايناث :
فوقولا لالتحالا و  عم  فلاحتلا  ةلاح  نع  ريبعتك  يتأي  فيصوتلا  اذه  لثمل  ضعبلا  قايـسناو  اننطوو  انـضرأ  نع  لالتحالا 

هبناج ىلإ 

رظتنملا نـم  ذإ  ةيرــصم ، ةــيبرع  ةــمكحم  يف  ىوعدــلا  هذــه  لــثم  شاــقن  لوـبق  نـم  انناجهتــساو  انبارغتــسا  نـع  ربـعن  ًاــثلاث :
اهتمكاحم سيلو  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  معد  وه  انتمأ  نم  لومأملاو 

هنطابو يئاضق  هرهاظ  يذلاو  سامحو  ةمواقملا  دـض  سرامُي  يذـلا  رربملا  ريغ  ديعـصتلا  اذـه  ىلإ  ةروطخب  رظنن  اننإ  ًاعبار :
ةيباهرإ اهربتعيو  ةمواقملا  مرجُي  يذلا  ينويهصلا  لالتحالا  فادهأ  ّالإ  مدخي  ضحم ال  يسايس 

دومـــصلاو ةــمواقملاو  لاــضنلل  معادــلا  اــهخيرات  هيوــشت  تــالواحمل  ىدــصتت  نأ  اــهتانوكم  لــكب  رـــصم  وعدـــن  اــننإ  ًاــسماخ :
رطخلا رصم  ةوق  ربتعي  يذلا  يقيقحلا  ودعلا  حلاصل  نييمهو  ءادعأ  قلخل  ىعست  يتلا  تاوعدلا  هذه  لثم  ربع  ينيطـسلفلا 

اهشاقن ضفرو  ىوعدلا  هذه  لثم  در  رصم  ةاضقب  ردجألا  ناكو  ةقطنملا  يف  هلبقتسمو  هدوجول  يجيتارتسإلا 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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