توضيـــــــــح
كلّنا ثقة ّ
للمورطين في االنتهاكات والفساد
أن والء الجهاز األمني للوطن وليس
ّ
على إثر ما ورد في ياياا صاديادر عيا ة اييف ميودا صادصرم صاواميف اوتيدص صاريد
 2018اهم هائف صات ا ف وصاكرصمف روضاح ما ال :

يريارا  26جيوصا

 -1إا هائف صات ا ف وصاكرصمف رهدف ما ال صالسردعاءص صار روجهها إاى كشف صات ا ف وغاارهيا
اييا صارشييا و صالةر ييام مييا ب كيياا ي ي صترييرصم تييأ صاييدفا .وميييد صاموصجهييف فييدعورها مةايياا
التضييور اييداها ه ي ارمكاييةهم مييا صادالء يشييهادصرهم وصاييدفا .عييا ةاسييهم و ا ي عةييد صال رضيياء
وروضح صاهائف ةهيا يد وجهي صسيردعاءص يمةاياا يودياهم مةسيو إاياهم صالةرهيا و شيهود و
ضتااا فه ال رسرةد ف صاملاا صار رتالها إاى صا ضياء صامر ديع عليى روصايف و رديراتا
طرف وصتيد يي كي صيطيرصف و ا عيدم صاتضيور ايدة صاهائيف عةيد رل ي صالسيردعاء هيو راواي
اارديف هامييف مكييا مةهيا يياةوا صاودصاييف صالةر ااايف صا ييائماا ياالةرهاكييا إ ا إ يرصرهم يمييا ص ررفييو
وروضاح صادروف وصاماليسا اوفر اهم إمكاةاف رمراوهم يااواو وصار ااف.
 -2إا ما شاع ما وجود  1100مة مورط في ضيااا مةشيورم ميام صاهائيف هيو متيء صفريرصء ال
دلف اه يااوص ع صا ديد مةيه ريااي صيمةاياا عليى مسيار صاودصايف صالةر ااايف و ا ميا ورد في صاياياا
صام كور ما دعوم الرمرد عليى صايدعوص صا ضيائاف ال اوكي صاو ايدم صاجمهورايف ا مةاياا صاشيرفاء
ومسؤواارهم ف صادفا .عا صاوطا وصاتااد على ما وسالمف صاروةسااا.

 -3إا صامهمف صامل ام على عارأ هائف صات ا ف وصاكرصمف ه راكاي مةدوميف صالسيريدصد وصااسياد و اي
عير مساءاف صاجماع ما على هرم صاسلطف إاى كام سلسلف صا اادم واا صامةا اا الرولاميا و اي
يهدف إدالح مؤسسا صادواف وما ياةها صامؤسسف صيمةاف وتمااف صيمةاياا ميا صيوصمير صاشيااهاف
صا ارجف عا صا اةوا.
إا هائف صات ا ف وصاكرصمف كلها ث ف ا صاجهاز صيمة وف اميادئ و يام صاجمهورايف ملريزم يرةااي صا ياةوا
يك تااداف وشاافاف ووالئه الوطا وصا اةوا واا ال اادص صامورطف ف صالةرهاكا وصااساد صا اا ساؤوص
إاى سموف صاجهاز صيمة إا صيمةااا صاشرفاء وصاداد اا ساوصدلوا صارجاو مع هائف صات ا ف وصاكرصمف
وصا ضاء صامر دع يميا اسسياهم في كشيف صات ا يف وإةيارم صاتيأ واويزز ث يف صاميوصطةاا صاروةسيااا فياهم
واساهم ف يةاء جمهوراف ائمف على صتررصم صا اةوا وصاودصاف.

