
 11من  1الصفحة 

 

صحيـفـة طـعــن إنـتـخــابــي 

    ٖ ْٓضف ستند مطلل عاممس حمليأا حملشسدأد

ْٓضااف حملياأا   

 .بصفتُ  –زٜٔظ زتلظ حملألم٘   /حملشطٔد    -1
 .دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ    –حملشهْٓت  –مكس زتلظ حملألم٘ ّٓعلً يف

 .بصفتُ  –زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ   /حملشطٔد    -2
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 .بصفتُ  –ّشٓس حملشدحملخلٔ٘   /حملشطٔد    -3
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 .بصفتُ  –ّشٓس حملشعدل   /حملشطٔد  -4
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 بصفتُ . –حملألمني حملشعمو جمللظ حملألم٘   /حملشطٔد  -5
 . دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ –حملشهْٓت  –مكس زتلظ حملألم٘ ّٓعلً يف

 نْٓيت حملدتيطٔ٘  – عبدحملهلل حملمحد بمقس ستند علٕ حملشهيدزٖ /حملشطٔد  -6
   .( 103161652مسجع حملشدحملخلٔ٘ )  -  28ميصل  - 780ش  - 7م  - حملدتمبسٓ٘  ّٓعلً يف

 دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ –حملشهْٓت  –لجلظ حملألم٘ مكس عنلُ مب  ٓعلً يف ّأ
 /شتمطبًم مع 

 
 
 

 

 املـــوضـــوع

عاااااادو  ااااااخ٘             

حملشعنلٔاا٘ حملتىتبمبٔاا٘ 

ّبطاا ٌ حملتىتبمباام  

حملشتهنٔلٔاا٘ حملذتم اال٘ 

  16/3/2019بتااامزٓ  

 يف حملشدحملٜسٗ حملشثمشث٘ .

 

 

 

 الـطـاعـن

 حمليااامماااإ

 ْٓضاف حملئاا / أ
 متٔٔصدضتْزٓ٘ ّ
 (3449قٔد: ) 
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 الـوقــائــع

-حململمثل : مً حٔث حملختصمص زتلظ حملألم٘ بيعس ٍرِ حملشطعً – : أّاًل

ٓفصل زتلظ حملألم٘ يف  خ٘ حملىتبمب أعطمُٜ ّال ٓعترب حملالىتبمب بمط  إال بأغلبٔا٘ حملألعطامٛ حملشارًٓ ٓتاأشف     

ميَه حملجمللظ. ّجيْش بكمىٌْ أٌ ٓعَد بَرحمل حملالختصمص إىل جَ٘ قطمٜٔ٘

ٓفصل زتلظ حملألم٘ يف  خ٘ حملىتبمب أعطمُٜ ّال ٓعتارب حملالىتبامب بامطً  إال بأغلبٔا٘ حملألعطامٛ      

حملشرًٓ ٓتأشف ميَه حملجمللظ
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حملشرٖ حصل يف دحملٜستُ ّشهل مسدح طلب ذشاو يف حملشادحملٜسٗ   شهل ىمخب أٌ ٓطلب إبطمل حملالىتبمب 

حملشيت نمٌ مسدخًم بَم. ّجيب أٌ ٓشتنل حملشطلب علٙ بٔمٌ أضبمب حملشطعاً ّأٌ ٓشافع بمملطاتيدحمل  حململةٓادٗ شاُ. ّٓكادو       

حملشطلب مصدقًم علٙ حملشتْقٔع فُٔ شدٚ شتتمز حململيطك٘ إىل حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللظ حملألم٘ خ ل مخط٘ عشس ْٓمًم مً إعا ٌ  

تٔلج٘ حملالىتبمب. ّإذحمل تعرز إجسحملٛ حملشتصدٓل علٙ حملشيخْ حململيصْص علُٔ يف حملشفكسٗ حملشطمبك٘ ألٖ ضبب ماً حملألضابمب     ى

جمش إجسحملؤِ شدٚ حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللظ حملألم٘ يف حململٔعمد حململرنْز

إبطمل حملالىتبمب إىل دتي٘ حملشفصل يف حملشطعٌْ حملالىتبمبٔا٘ ّٓبلاؼ حملجمللاظ     حئل حملشسٜٔظ طلبم 

ذشو يف أّل جلطُ ثمىٔ٘

تسضل حملشللجي٘  ْزٗ مً حملشطعً إىل حملشعطْ حململطعٌْ يف  خ٘ عطْٓتُ ّٓكدو هلم أّجاُ نتمبا٘ أّ   

حململْعد حملشرٖ حتددِ شُ ّشُ أٌ ٓطلع علٙ حململطتيدحمل  حململكدم٘ ّشلطمعً نرشو أٌ ٓكدو شللجي٘ بٔمىم  نتمبٔ٘ دفًْٓم يف 

  ) أّ دفْٓ٘ ْٓضح بَم أضبمب طعيُ

شللجي٘ أٌ تكسز حملضتدعمٛ حملشطمعً أّ حململطعٌْ يف  خ٘ عطآْتُ أّ حملششاَْد ّطلاب أٖ أّزحملم ماً     

حملذتهْم٘ شإلط ع علَٔم ّحملختمذ نل مم تسحملِ مْ   شلخكٔك٘ ّهلم أٌ تيدب مً أعطمَٜم دتي٘ فسعٔا٘ أّ أنثاس تجاسحملٛ    

يا٘ بطسٓال حملشربٓاد حململطالجل أّ     حملشتخكٔكم  . ّٓهٌْ حملضتدعمٛ حملششَْد بهتمب مً زٜٔظ حملجمللظ بيامٛ علاٙ طلاب حملشللج   

حملشطلجل حملرتمص مبسحملض   حملجمللظ
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إذحمل ختلف حملششَْد عً حملذتطْز أممو حملشللجي٘ بعد إع ىَه بمشطسٓل حملشكمىْىٕ أّ حطاسّحمل ّحملمتيعاْحمل   

تطلب مً زٜٔظ حملجمللاظ شتمطبا٘ ّٓاصز حملشعادل بشاأٌ زفاع حملشادعْٚ         عً حملتجمب٘ أّ دَدّحمل بػري حملذتل   فمشللجي٘ أٌ

حملشعنْمٔ٘ علَٔه طبكًم شكمىْىٕ حملدتصحملٛ ّحملتجسحملٛحمل  حملدتصحملٜٔ٘

حملىتَمٛ حملشطعً أَٓنم أطْل    تكدو حملشللجي٘ تكسٓسٍم شلنلجلظ يف مدٗ ال جتمّش دَسحمل مً تمزٓ  تشهٔلَم أّ

فإذحمل مل تكه حملشتكسٓس يف حململٔعمد حململرنْز عسض حملألمس علٙ حملجمللظ يف أّل جلط٘ تمشٔ٘ الختمذ مم ٓسحملِ يف ٍرحمل حملششأٌ

ٓفصل حملجمللظ يف تكسٓس حملشللجي٘ بعد حملىطخمب حملشعطاْ حململطعاٌْ يف  اخ٘ عطآْتُ ّإذحمل حملبطال حملجمللاظ       

 حملىتبمب عطْ أّ أنثس ّتبني ّجُ حملذتكٔك٘ يف ىتٔلج٘ حملالىتبمب أعلً فْش مً ٓسٚ أٌ حملىتبمبُ ٍْ حملشصخٔح. 

  ) ّال حتْل حملضتكمش٘ حملشعطْ دٌّ ىعس حملشطعً حململكدو يف حملىتبمبُ

شهل ىمخب أٌ ٓطلب إبطمل حملالىتبمب حملشرٖ حصل يف دحملٜستُ حملالىتبمبٔ٘ ّشهل مسدح طلب ذشو يف 

حملشدحملٜسٗ حملشيت نمٌ مسدخم فَٔم . ّٓكدو حملشطلب مصدقم علٙ حملشتْقٔع فُٔ شدٚ شتتمز حململيطك٘ إىل حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللاظ  

خ ل مخط٘ عشس ْٓمم مً إع ٌ ىتٔلج٘ حملالىتبمبحملألم٘ 

جمللظ حملألم٘ إذحمل أبطل حملىتبمب عطْ أّ أنثس ّتبني ّجُ حملذتكٔك٘ يف ىتٔلجا٘ حملالىتبامب أٌ ٓعلاً    

فْش مً ٓسٚ أٌ حملىتبمبُ ٍْ حملشصخٔح
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متطني٘ ىعامو ضاري حملشعنال يف حملجمللاظ ّدتمىاُ       ٓطع زتلظ حملألم٘ الٜختُ حملشدحملخلٔ٘

 ّأ ْل حململيمقش٘ ّحملشتصْٓت ّحملشطةحملل ّحملالضتلجْحملب ّضمٜس حملشص حٔم  حململيصْص علَٔم يف حملشدضتْز . 

حملشيت تكسز علٙ شتمشف٘ حملشعطْ شليعمو أّ ختلفُ عاً جلطام     ّتبني حملش ٜخ٘ حملشدحملخلٔ٘ حملدتصحملٛحمل 

حملجمللظ أّ حملشللجمٌ بدٌّ عرز مشسّع

 -ماً حٔاث حململصلخا٘ ّحال حملشاطامعاً :  –:  ثمىًٔم

ٓشرتط يف عطْ زتلظ حملألم٘ :
 ّفكم شلكمىٌْ .أٌ ٓهٌْ نْٓيت حملدتيطٔ٘ بصف٘ أ لٔ٘    -أ    
 أٌ تتْحملفس فُٔ دسّط حملشيمخب ّفكم شكمىٌْ حملالىتبمب .   -ب  
 أال تكل ضيُ ْٓو حملالىتبمب عً ث ثني ضيُ مٔ دٓ٘ .   -جا 
أٌ جئد قسحملٛٗ حملشلػ٘ حملشعسبٔ٘ ّنتمبتَم    -د   
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 ا أضااابمب حملشطاعااًا 
شتمشف٘ حملشطلط٘ حملشتيفٔرٓ٘ حململتنثل٘ بْشٓس حملشدحملخلٔ٘ ّحملشْشحملزٗ يف تيفٔر حملشكمىٌْ  –:  أّاًل

              يف ضاا م٘ حملشعنلٔاا٘ حملالىتبمبٔاا٘ نمملاا٘ ّحملذتم اال٘ مااً   1962( شطااي٘ 35حملالىتباامبٕ )

  ٘                       5/2/2019 بتاامزٓ   2019( شطااي٘ 94زقااه ) تاامزٓ   اادّز قااسحملز ّشٓااس حملشدحملخلٔاا

: 16/3/2019تقرتحملع تمزٓ  حتٙ ْٓو حمل

 علٙ نل ىمخب أٌ ٓتْىل حكْقُ حملتىتبمبٔ٘ بيفطُ يف حملشدحملٜسٗ حملتىتبمبٔ٘ حملشيت بَم مْطيُ . 

ٍْ حململهمٌ حملشرٖ ٓكٔه فُٔ حملششبص بصف٘ فعلٔ٘ ّدحملٜن٘ ّعلُٔ يف حمش٘ تعدد مْطيُ أٌ ٓعاني   ّمْطً حملتىتبمب

 حململْطً حملشرٖ ٓسٓد حملضتعنمل حكْقُ حملالىتبمبٔ٘ فُٔ . 

ّجيب علٙ حملشيمخب إذحمل غري مْطيُ أٌ ٓعلً حملشتػأري نتمبا٘ إىل ّشحملزٗ حملشدحملخلٔا٘ تجاسحملٛ حملشتعادٓل حملشا شو يف       

ِ حململيصْص علَٔم فٙ ٍرحمل حملشكمىٌْ ّّفكم شلينْذج حملشرٚ  ّبمتجسحملٛحمل جدّل حملتىتبمب فٙ حململْحملعٔد  ّشحملزٗ  تصادز

حململهمٌ حملشرٖ ٓتْحملجد فُٔ حملشيمخب إذحمل حملضتخمشت إقممتُ يف مْطيُ حملأل لٕ شكْٗ قامٍسِ   -حملشدحملخلٔ٘ ّٓعترب مْطيم 

أّ ظسّف طمزٜ٘
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ٓشنل جدّل حملتىتبمب حملضه نل نْٓيت مْطيُ يف حملشدحملٜسٗ حملتىتبمبٔ٘ تْحملفس  فُٔ يف أّل فربحملٓس 

 حملتىتبمبٔ٘  ّشكبُ ّمَيتُ ّتمزٓ  مٔ دِ ّستل ضهيُ. مً نل عمو حملشصفم  حململطلْب٘ شتْشٕ حملذتكْم 

 ّال جيْش أٌ ٓكٔد حملشيمخب يف أنثس مً جدّل ّحملحد. 

ّحيسز حملدتدّل مً ىطبتني علٙ تستٔب حسّف حملهللجمٛ ّْٓقع علَٔنم ماً زٜأظ حملشللجيا٘ ّعطآَْم   ّحتفاغ      
 لظ حملألم٘. إحدحملٍنم يف شتفس حملششسط٘ بمشدحملٜسٗ حملالىتبمبٔ٘ ّحملألخسٚ بمألممى٘ حملشعمم٘ جمل

ّجيْش شللجي٘ أٌ تطلب مً أٖ دبص إثبم  أٖ دسط مً حملششسّط حملش شم٘ شتْشُٔ حملذتكْم حملالىتبمبٔ٘

 ٓته حتسٓس جدحملّل حملتىتبمب أّ تعدٓلَم خ ل دَس فربحملٓس مً نل عمو  ّٓشنل حملشتعدٓل حملشطيْٖ:

 إضمف٘ أمسمٛ حملشرًٓ أ بخْحمل حمٜصًٓ شلصفم  حملشيت ٓشرتطَم حملشكمىٌْ شتْشٕ حملذتكْم حملتىتبمبٔ٘.  -أ

إضمف٘ أمسمٛ حملشرًٓ بلػْحمل ضً حملشعشسًٓ ّحملضتْفْحمل ضامٜس حملشصافم  حملشايت ٓتطلبَام حملشكامىٌْ شتاْشٕ حملذتكاْم         -ب

 حملذتمدٓ٘ ّحملشعشسًٓ. حملتىتبمبٔ٘ ّٓةدس أممو أمسمَٜه بْقف مبمدستَه حل حملتىتبمب إىل حني بلْغَه ضً 

 إضمف٘ أمسمٛ مً أٍنلْحمل بػري حل يف حملدتدحملّل حملشطمبك٘.  -ج

 حرف أمسمٛ حململتْفني.  -د

 حرف أمسمٛ مً فكدّحمل حملشصفم  حململطلْب٘ مير آخس مسحملجع٘ أّ مً نمىت أمسمؤٍه أدزجت بػري حل.  -ٍا

ْش حملجسحملٛ أٖ تعدٓل فٙ حملدتدّل حرف مً ىكلْحمل مْطيَه مً حملشدحملٜسٗ ّإضمف٘ مً ىكلْحمل مْطيَه إشَٔم. ّال جي -ّ

حملشيمخبني شإلىتبمب ْٗاْو دعااسضامبعد  دّز 
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  18  حململمدٗ زقه

 حملشعمم٘ مبسضْو   ّحيدد مٔعمد حملتىتبمبم  حملشتهنٔلٔ٘ بكسحملز مً ّشٓس حملشدحملخلٔ٘ .حيدد مٔعمد حملالىتبمبم  

ّجيب أٌ ٓيشس حململسضْو أّ حملشكسحملز قبل حملشتمزٓ  حمليدد شإلىتبمبم  بشَس علٙ حملألقل

  53  حململمدٗ زقه

حملشكمىٌْ   ّٓعنل باُ ماً تامزٓ  ىشاسِ يف حملدتسٓادٗ       علٙ حملشْشزحملٛ نل فٔنم خيصُ تيفٔر

حملشسمسٔ٘   ّٓصدز ّشٓس حملشدحملخلٔ٘ حملشكسحملزحمل  حملش شم٘ شتيفٔرِ
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 -ّمً أٍه حململبمشفم  حملشيت حملزتهبتَم ّشحملزٗ حملشدحملخلٔ٘ يف حملشعنلٔ٘ حملالىتبمبٔ٘ : -

ْٓقاف حملضتعنمل حل حملالىتبمب بمشيطب٘ إىل زجمل حملشكْحمل  حململطلخ٘ ّحملششسط٘
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 ا بياامٛ علأاُا 

 ا حملشطالاباام ا 
: قبْل حملشطعً دهً  ّمْضْعًم ّتشهٔل دتي٘ شفخص حملشطعاٌْ حملالىتبمبٔا٘ ننام ٍاْ      أّاًل

( ّننم جمٛ  11   10  9   8   7   6   5   4يف حململْحملد )  1963( شطي٘  12ّحملزد يف حملشكمىٌْ ) 

 بإبطمل حملشعنلٔ٘ حملالىتبمبٔ٘ . ( ّحملذتهه 42   41يف حململْحملد )  1962( شطي٘  35بمشكمىٌْ ) 

: بإحمش٘ حملشطعً حململمثل إىل حملدتَ٘ حململبتصا٘ ننام جامٛ يف حململامدٗ حملألّىل ماً قامىٌْ        ثمىًٔم

 ( . 95ّحململيصْص علَٔم بمشدضتْز ممدٗ ) 1973( شطي٘ 14أىشمٛ حمليهن٘ حملشدضتْزٓ٘ )

 

 


