
نیثالثلاو ةیداحلا  سامح  ةکرح  ةقالطنا  ىرکذ  يفحص   نایب 
ربمسید 2018 08:10 ص لوألا /  نوناک   14

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

31 لا ـ ةقالطنالا  نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

رسكني راصحو  رصتنت  ةمواقم 

/ طبارملا ينيطسلفلا  انبعش 

اهيف تمدق  ةريـسم  ءاطعلاب ، ةـئيلملا  اًماع ، لا 31  اـهرمع  ةريـسم  يف  تعطق  دـق  نوكت  ساـمح  ةـكرح  مويلا  اذـه  لـثم  يف 
لالقتـسالاو ةـيرحلا  يف  هتاعلطتو  طبارملا  انبعـش  تاحومط  قيقحتل  اهيعـس  يف  دـهجو ، لاـمو  ءاـمد  نم  سيفنو  ٍلاـغ  لـك 

ةدوعلاو

ةقاعإو اهدومـصو  اهتدارإ  رـسكو  اهترـصاحمو  اهعمقل  ةـفثكم  تالواحمو  ةـلئاه  تايدـحت  ةـكرحلا  تهجاو  اهتريـسم ، لـالخ 
، اهتاردــق ريوـطتو  اـهتاذ ، ءاـنب  يف  ةــكرحلا  تـحجنو  لـشفلاب ، تءاـب  تـالواحملا  هذــه  لـك  نـكل  تـالاجملا ، لـك  يف  اـهروطت 

مدـعو نيطـسلف ، هاجت  ةـتباث  اهتلـصوب  ىقبت  نأ  ىلع  تصرحو  ةـتباث ، ىطخب  يعامتجالاو  يـسايسلا  اهكرحت  ملاـعم  مسرو 
، ينويهــصلا لـالتحالا  ةـهجاوم  ىلع  اهفادـهأ  زيكرتـل  اهتاردـق  لـك  تدـنجو  ةـيعرف ، تاعارــصو  ةيــشماه  اـياضق  ىلإ  اـهفرح 

ةيؤرلا لثمي  دـحاو  ينطو  عورـشم  تحت  ءاوضنالل  جراخلاو  لخادـلا  يف  هتاـقاطو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  ءاـنبأ  لـك  دـينجتو 
ةعماجلا

، ةيكيرمألا عيراشملل  ةوق  لكب  تدصتو  ةيوفـصتلا ، هعيراشمو  ةينويهـصلا  تاططخملا  مامأ  اًعينم  اًدـس  ةـكرحلا  تفقو  دـقل 
حلاـصمو ةينيطــسلفلا  ةيــضقلا  ىلع  ةميــسج  ةــيجيتارتسا  رطاـخم  اــهتايط  يف  لــمحت  يتـلا  نرقلا  ةقفــصب  تجوـت  يتـلاو 
قوـقحلاو اـياضقلا  باـسح  ىلع  ةـيبرعلا  دـالبلا  يف  هقيوـستو  لـالتحالا  ةنعرـش  ىلإ  فدـهتو  ةيمالــسإلاو ، ةـيبرعلا  نيتمـألا 
ةدحتملا تايالولا  ةرافس  لقن  يف  تمجرت  يتلاو  ًاليصفتو ، ةلمج  نرقلا  ةقفص  اهل  ركنتت  يتلا  ينيطسلفلا  بعشلل  ةينطولا 

ةدوعلا يف  نيئجاللا  قح  ءاغلإو  اورنوألا ، ةمظنم  بطـش  ىلع  لمعلاو  نايكلل ، ةمـصاع  اهب  فارتعالاو  ةـلتحملا  سدـقلا  ىلإ 
ضيوعتلاو

سدــقلا يف  اـنقحو  يلودــلا ، نوناــقلاب  ةــلوفكملا  لــئاسولا  لــكب  حاــفكلاب  قـقحتي  لــالتحالا  نـم  انــضرأ  ريهطت  يف  اــنقح  نإ 
وأ ةــمواسملل  ًــالباق  سيلو  ينطو ، عاــمجإ  لــحم  وــه  مهراــيد  ىلإ  ةدوــعلا  يف  نيئجــاللا  قــحو  نيطـــسلف ، ةـــلودل  ةمـــصاع 

ضوافتلا

/ لطبلا دهاجملا  انبعش 

ماـع تردــص  يتـلا  ةيــسايسلا  اـهتقيثو  يف  اهتــصخل  ةددــحمو ، ةحــضاو  ةيلومــش  ةــيؤر  اــهتأشن - ذــنم   – ةــكرحلا تـنبت  دــقل 
ريرحتو نيئجـاللا  ةدوـعو  سدـقلا ، اهتمــصاعو  ةدايــسلا  تاذ  ةلقتــسملا  ةـلودلا  ءاـنبو  نيطــسلف ، ريرحت  ىلع  موـقت  ، 2017



ملـسلاو ةـيطارقميدلاو  ةـلادعلاو  ةـيرحلا  ميهاـفم  ىنبتي  يراـضح  ينيطـسلف  عـمتجم  ءاـنبو  لـالتحالا ، نوجـس  نـم  ىرـسألا 
، ةــشمهملا تاـئفلا  قوـقح  نـع  دوذــلاو  ةأرملا ، قوـقح  ظـفحو  ةــماعلا ، تاــيرحلا  نوـصو  ناــسنإلا ، قوـقح  مارتـحاو  يلهــألا ،

لـالخ نـم  ةــينطولا  ةدــحولا  زيزعتو  يلخادــلا ، فـنعلا  لاكــشإ  لــك  بـنجتو  ةاواــسملاو ، ةــيعامتجالا  ةــلادعلا  نـع  عافدــلاو 
تافالخلا  ةجلاعمل  راوحلا  ينبتو  حاتفنالا 

اهسفنب تأنو  دانـسإلاو ، معدلا  اهل  رفويو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  مدخي  امب  ةيلودلاو  ةيبرعلا  اهتاقالع  نم  ةكرحلا  تززع  امك 
ريرقت يف  انبعــش  قـحو  ةيــضقلا  ةــلادعب  اـهناميإ  ميمــص  نـم  عباـنلا  ينطوـلا  اــهارارق  ىلع  تظفاــحو  رواــحملا ، ةسايــس  نـع 

هريصم

، ةـيجيتارتساو ةـينطو  ةرورـض  اهربتعت  يتلا  ةـحلاصملا  ةريـسم  حاجنإو  ماسقنالا ، ءاـهنإل  ةريبك  اًدوهج  ةـكرحلا  تلذـب  دـقل 
نكل زاجنإ ، يأل  حاتفملاو  ساسألا  يه  ةينطولا  ةدحولا  نأ  ةخـسارلا  ةـعانقلا  باب  نم  تالزانتلا ، نم  ريثكلا  اهلجأل  تمدـقو 

تاءاـقللا لـك  ضاـهجإ  ىلإ  تدأ  يتـلاو  حــتف ، ةــكرح  ةداـيق  لـبق  نـم  نواـعتملا  ريغو  يبلــسلا  فقوملاـب  اـنئجوف  فسـألا  عـم 
؛ رـصاحملا ةزغ  عاطق  ىلع  ةيباقعلا  تاءارجإلا  ضرف  كلذ  نم  رَمألاو  ىهدألاو  ةحلاصملا ، حاجنإل  تدـقُع  يتلا  تاراوحلاو 

ةيبرعلا لودـلا  لـكو  ةقيقـشلا  رـصم  ىلإ  مدـقتن  ددـصلا  اذـه  يفو  قوبـسم ، ريغ  لكـشب  انبعـش  ةاـناعم  مقاـفت  ىلإ  تدأ  يتلاو 
ينيطسلفلا لمشلا  ملو  عدصلا  بأرل  اهتلذب  يتلا  ةثيثحلا  اهدوهج  ىلع  ليزجلا  ركشلاب  ةقيدصلاو 

ةكارــشلا ساـسأ  ىلع  ينيطــسلفلا  تيبـلا  بـيترت  ةداـعإو  اًروـف ، ماـسقنالا  ءاـهنإ  ةرورــضب  يئدــبملا  اـنفقوم  ىلع  اـنلز  ـال  اـننإ 
ىلعو ريرحتلا ، ةـمظنم  حالــصإ  ىلعو  ةـينطولا ، تباوـثلا  ىلع  دـمتعت  ةـعماج  ةـيجيتارتسا  ةــيؤر  ىلع  قـفاوتلاو  ةــينطولا ،

، ماسقنالا ءاهنإل  نييرـصملا  ءاقـشألا  دوهج  عم  بواـجتلل  حـتف  ةـكرح  ةداـيق  وعدـنو  لـالتحالا ، ةـمواقم  يف  عورـشملا  اـنقح 
نع بترتـي  اـمو  ةريخـألا  ةيرـصملا  ةـقرولل  مهـضفر  نم  انبارغتـسا  نع  برعنو  تاـيقافتالا ، لـكل  نيمـألاو  قيقدـلا  قيبـطتلاو 

ةيكيرمألا نرقلا  ةقفص  ةهجاومل  دوهجلاو  تاقاطلا  عيمج  ديحوت  ريخأت  نم  كلذ 

/ دماصلا انبعش 

ماـحتقاو ناـطيتسالاو  هيوشتلاو  دـيوهتلا  فـقوتي  ملو  ةرمتـسم ، ةـيبرغلا  ةفـضلاو  سدـقلا  يف  ةـيعمقلا  ودـعلا  تاءارجإ  نإ 
يف تحجن  ةلـسابلا  ةينيطـسلفلا  ةمواقملا  نأ  الإ  لزانملا ، تارـشع  مدهو  فالآلا ، لاقتعاو  تائملا ، لتقو  ىـصقألا  دجـسملا 

ذيفنت نم  تنكمتو  هينطوتـسم ، ناـعطق  ةـهجاومو  ودـعلا  ةـعراقم  يف  عادـبإلاو  روـطتلا  يف  ترمتـساو  يدـصتلاو ، دومـصلا 
تنخثأو ةـقراحلا ، تاـجاجزلاو  ةفـسانلا  تاوـبعلا  ءاـقلإو  نـعطلاو ، سعدـلا  تاـيلمع  تاـئمو  راـنلا ، قـالطإ  تاـيلمع  تارـشع 

ةمواقملا رمتست  امنيب  اًحرجو ، ًالتق  ودعلاب 

هعجاـضم نوجـضيو  ةنياهـصلا  بولق  يف  بعرلا  نوـعرزي  مهناوـخإو  ريطمو  ةولاـعنو  يثوغربـلا  ءادهـشلا  لاـطبألا  لاز  ـالو 
مهداهشتساو مهتايح  يف  راهنلاو  ليللا  يف  ناكم  لك  يف 

ميهافم خيسرت  يفو  ةعساو ، ةيبعش  ةوقب  لالتحالا  ةهجاوم  يف  اًديرف  اًجذومن  راصحلا  رسكو  ةدوعلا  تاريـسم  تلّثم  دقل 
بعـــشلا تاـــنوكم  لـــك  عــم  لـــمعلاو  حاـــتفنالا  لـــالخ  نــم  هزيزعت  ىلع  صرحنو  هــب  رخفن  يذـــلا  كرتـــشملا  ينطوـــلا  لـــمعلا 
لـالتحالا ناودـعل  تدـصت  يتـلا  ةـكرتشملا  تاـيلمعلا  ةـفرغ  هتلثم  يذـلا  ةعاجـشلاو  ةـلوطبلا  جذوـمن  نع  ًالـضف  ينيطـسلفلا ،
ةيعيبطلا اهتناكمل  ةيـضقلا  ةداعإو  اهتاباسح ، ةـعجارم  ىلع  لـالتحالا  ةـلود  ةداـيق  مغرأ  يذـلا  رمـألا  عجارتلا ، ىلع  هتربجأو 

ةريبكلا ةيناسنإلا  ةاناعملا  ةجلاعمل  كرحتلاو  تافتلالا  ىلإ  يلودلا  عمتجملا  عفدو  ةـيميلقإلاو ، ةـيلودلا  تايولوألا  ملـس  ىلع 
ةزغ عاطق  يف 

نم ينطولا  راطإلا  يف  ىقبت  نأ  انـصرح  يتلاو  راـنلا ، قـالطإ  فقو  تيبثت  تاـضوافم  ىلإ  داـق  دومـصلا  اذـهو  ةـلوطبلا  هذـه 
راـصحلا نـع  ةـجتانلا  ةــيناسنإلا  ةلكــشملا  لـحو  ةــينطو ، تابــستكم  قـيقحت  لـجأ  نـمو  لـئاصفلا  عـيمج  عـم  رواـشتلا  لـالخ 

يسايس فقوم  يأب  طيرفتلا  نود  ةيفسعتلا  تاءارجإلاو 



درجم يه  نطولا  نع  ةزغ  لصف  ىلإ  يـضفت  اهنأ  وأ  نرقلا ، ةقفـص  نم  ءزج  رانلا  قالطإ  فقو  تيبثت  قافتا  نأب  ءاعدالا  نإ 
راصحلا تحت  ةزغ  ءاقبإل  اهقيوست  ضعبلا  لواحي  يتلا  فاجرإلا  ةلاح  نع  فشكت  ةللضم ، بيذاكأو  تاصُّرخت 

ةروكـشم اًدوهج  تلذب  يتلا  ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  لودـلا  لكو  رطق ، ةـلود  ىلإ  ليزجلا  ركـشلاب  مدـقتن  اننإف  ددـصلا  اذـه  يفو 
لوصوم ركشلاو  ةيباقعلا ، تاءارجإلاو  ملاظلا  راصحلا  لظ  يف  هبناج  ىلإ  اهفوقوو  ينيطسلفلا ، انبعش  ةاناعم  فيفخت  يف 

ناودعلا فقو  ىلإ  اوعس  نيذلا  نييممألا  ءاطسولا  ىلإ 

، لاكـشألا نم  لكـش  يأـب  لـالتحالا  عم  عيبطتلا  تـالواحمل  عطاـقلا  انـضفر  ىلع  ددـشنل  ةرطعلا  ىركذـلا  هذـه  ةبـسانم  منتغنو 
تارربملا نم  رربم  يأ  تحتو 

، ناطيتسالا لوغتو  سدـقلا ، دـيوهتو  ضرـألا ، بلـسو  مارجـإلاو ، لـتقلا  ريربتو  ينبت  ينعي  بصتغملا  ناـيكلا  عم  عيبطتلا  نإ 
بعـشلا رهظ  يف  ةـنعطو  ىربك  ةـميرجو  راع  وهو  تاتـشلاو ، يفانملا  يف  نيينيطـسلفلا  نييالمل  ريجهتلاو  درطلا  رارمتـساو 

هقوقح نع  عافدلاو  هضرأ ، ىلع  تابثلل  راهن  ليل  حفاكيو  لتاقي  يذلا  ينيطسلفلا 

/ تاتشلاو نطولا  يف  انبعش 

، ناــمزلا نــم  نرق  ىدــم  ىلع  تاتــشلاو  نطوــلا  يف  مــيظعلا  انبعــش  ةريــسم  ةــينطولا  ةبــسانملا  هذــه  يف  رــضحتسن  ذإ  اــننإ 
عيمجو ىفطــصم ، يلع  وـبأو  يقاقــشلا ، يحتفو  تاـفرع ، رــسايو  نيــساي ، دــمحأ  خيــشلا  ماـظعلا ، ةداــقلا  ىركذ  رــضحتسنو 

ىلع دكؤنل  نيمايملا ، لاطبألا  انارسأو  لساوبلا  اناحرج  ركذتسن  ذإو  ةرهاطلا ، مهئامدب  نيطسلف  ضرأ  اوور  نيذلا  ءادهشلا 
: يلي ام 

تاتـشلا تاميخم  يفو  ماـع 48 ، ةـلتحملا  انـضرأ  يفو  عاـطقلاو ، ةفـضلا  يف  طـبارملا  دـماَّصلا  انبعـش  ىلإ  ةـيحتلا  هِّجون  - 1
هفانكأو سدقملا  تيب  نع  مهعافدو  مهتابثو  مهومص  ىلع  ةفاك ، يرسقلا  ءوجللا  نكامأو 

نم اًدبأو  اًمئاد  ىقبتـس  نيئجاللا ، ةدوعو  سدـقلا ، اهتمـصاعو  ةلقتـسملا  ةينيطـسلفلا  ةـلودلا  ءانبو  نيطـسلف ، ريرحت  نإ  - 2
يررحتلا اهعورشم  ناونعو  ةكرحلا  تباوث 

ينطولا لـمعلا  حاـجن  صرف  نم  ززعيو  عيمجلل ، كرتـشملا  مساـقلا  لـثمي  ينطو  جـمانرب  ىلع  لـئاصفلاو  ىوقلا  قفاوت  نإ  - 3
ةميسجلا تايدحتلا  ةهجاوم  يف 

لالتحالا ةمواقم  يف  ةيلودلا  نيناوقلاو  عئارشلا  يف  لوفكملاو  تباثلا  انقح  ىلع  دكؤن  - 4

سـسأ زيزعتو  ةـحلاصملا  تاـقافتال  قيقدـلاو  نيمـألا  قيبـطتلا  لـالخ  نـم  ماـسقنالل ، يروـفلا  ءاـهنإلا  ةرورـض  ىلع  ددـشن  - 5
ماع 2011 ةرهاقلا  قافتا  ىلع  زكترت  يتلا  ةينطولا  ةكارشلا 

ةينطولا ىوقلا  اهيلع  تقفاوت  يتلا  بلاطملا  قيقحت  متي  ىتح  راصحلا ، رسكو  ةدوعلا  تاريـسمل  لصاوتملا  انمعد  دكؤن  - 6
ةيمالسإلاو

حمـسن نلو  ةـفاك ، انبعـش  ىوق  عم  لبـسلا  لكب  اهل  يدـصتلا  ةرورـضو  نرقلا ، ةقفـصل  مزاـحلاو  عطاـقلا  ضفرلا  ىلع  ددـشن  - 7
تايحضتلا تناك  امهم  اهريرمتب  ةهج  يأل 

لودــلا وعدــن  اــمك  تاــموكحو ، اًبوعـــش  ةيمالـــسإلاو ، ةـــيبرعلا  لودـــلا  وعدـــنو  لــالتحالا ، عــم  عيبــطتلل  مساــحلا  انـــضفر  - 8
اذـه هـجو  يف  باوبـألا  اوـقلغي  نأ  ةــيرحلا  يف  ينيطــسلفلا  بعــشلا  قـحب  نمؤـت  يتـلا  بازحـألاو  تاـمظنملاو  تاســسؤملاو 

مرجملا لتحملا 

الو اهنع  لزانت  الو  ةيمالـسإلاو ، ةـيبرعلا  ةَّمـألاو  ينيطـسلفلا  بعـشلل  تباـث  ّقح  يهو  ةـيدبألا ، نيطـسلف  ةمـصاع  سدـقلا  -9



ملاـعملل سمطو  ِقئاـقحلل  ريوزتو  ٍناـطيتساو  ٍدــيوهت  نـم  سدــقلا  يف  لـالتحالا  تاءارجإ  ّلـك  َّنإو  اـهنم ؛ ءزج  ّيأــب  طــيرفت 
ةمدعنم

، يعاــمجو يدرف  يعيبـط ، ٌّقـح  وـه  اــهنم ، اوـجرخُأ  يتــلا  مهراــيد  ىلإ  نيينيطــسلفلا  نيحزاــنلاو  نيئجــالل  ةدوـعلا  َّقـح  - 10
ّيأ نـم  فّرـصتلل  لـباق  ريغ  ّقـح  وـهو  ةـيلودلا ، نيناوـقلاو  ناـسنإلا ، قوـقحل  ةيـساسألا  ئداـبملاو  ةيوامــسلا  عئارــشلا  هُدـكؤت 

ةيلود وأ  ةيبرع  وأ  ةينيطسلف  تناك ، ةهج 

ميرجت تــضفرو  ةــمواقملا ، يف  انبعـــش  قــح  بناــج  ىلإ  تــفقو  يتــلاو  ةــتباثلا ، اــنقوقحل  ةــمعادلا  لودـــلا  لــك  ركـــشن  -11
اًرطخ لكــشي  يذــلاو  يلودــلا ، نوناـقلل  فلاـخملا  يكيرمأويهــصلا  رارقلا  تـمعد  يتـلا  لودــلا  فـقاومل  فسأـن  اـمك  هتمواـقم ،

مهضرأ ىلع  مهتايحو  نيينيطسلفلا  قح  ىلع  اًيقيقح 

ةيرحلاب انارسأ  معني  ىتح  فقوتي  نلو  اًمئاق ، اًدعو  لالتحالا  نوجس  نم  ىرسألا  ريرحتل  اندهجو  انصرح  ىقبيس  - 12

راربألا انئادهشل  دولخلاو  دجملا 

ىحرجلل لجاعلا  ءافشلا 

نيلقتعملاو ىرسألل  ةيرحلا 

نيئجالل ةدوعلاو 

داهج داهجل  هنإو 

داهشتسا وأ  رصن 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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