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 الزابعة والعغزيًمضبطة اجللضة 

 10 الثاىيدور االىعقاد العادي 

 الزابعالفصل التغزيعي 

 

 24ايشقـِ:    

 ٖـ1437سدب  3ايتاسٜخ:   

 15 2016ّ إبشٌٜ 10    

 

 

ٞ َٔ دٚس االْعكاد ايعادٟ  ايشابع١ ٚايعؼشٜٔعكذ صبًع ايؼٛس٣ دًظت٘   ايجـاْ

ــ َــٔ ايفـــٌ ايتؼــشٜعٞ   ــٛ     بكاعــ١ االدتُاعــا  ايشاب ــع اي ت ايهــ ٣ ركــش ااً

 20ٖـ 1437 سدبَٔ ػٗش  ايجايح األسذبايكلٝب١ٝ، عٓذ ايظاع١ ايعاػش٠ َٔ ؿباح ّٜٛ 

ٚريو بش٥اط١ ؿاسب املعايٞ ايظـٝذ عًـٞ بـٔ    ّ، 2016 إبشٌَٜٔ ػٗش  ايعاػشاملٛافل 

ٚسلـٛس صؿـشاا ايظـعاد٠ صعلـا٤ ااًـع      ، ؿاحل ايــاحل س٥ـٝع صبًـع ايؼـٛس٣    

 :ِٖٚ 
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 ايعلـــــٛ ايـــــذنتٛس صرـــــذ طـــــا  ايعـــــشٜ .    

ــذاد.  ــذٟ اسبـــــــــــ ــذ َٗـــــــــــ ــٛ صرـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

ــذ.   ــٌ ايبُٓشُــــــــ ــاّ إ اعٝــــــــ ــٛ بظــــــــ  ايعلــــــــ

 ايعلــــــــــــــٛ داطــــــــــــــِ صرــــــــــــــذ املٗــــــــــــــض . 

ــ .   ــذ ايهعـــــــــ ــ١ ضبُـــــــــ ـــٛ ععـــــــــ  ايعلــــــــــــ

ــًُإ.   اي ــٞ طــــــــــــ ــ١ عًــــــــــــ ــٛ عًٝــــــــــــ  علــــــــــــ

 ايعلــــٛ ايــــذنتٛس٠ دٗــــاد عبــــذا  ايفاكــــٌ.     

ــاغ.   ــذا  عبـــــــــــ ــٛاد عبـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

 ايعلـــــــــــــٛ رـــــــــــــذ َبـــــــــــــاسى ايٓعُٝـــــــــــــٞ.

 ايعلــــــــــــــــٛ ملايــــــــــذ سظــــــــــ  املظــــــــــكطٞ.   

ــًِ.    ايعلــــــــــــــٛ ملايــــــــــــــذ ضبُــــــــــــــذ املظــــــــــــ

 ايعلــــــــــــٛ حــــــــــــٝع رــــــــــــذ ايشَٝشــــــــــــٞ.

 ايعلــــــــــــٛ دسٜٚــــــــــــؽ صرــــــــــــذ املٓــــــــــــاعٞ.    

 ايعلـــــــــــــــــــٛ دالٍ داطـــــــــــــــــــِ ايضاٜـــــــــــــــــــذ. 

   فــــــــــــــشز. ايعلــــــــــــــٛ سكــــــــــــــا عبــــــــــــــذا  

 ايعلــــــــــــٛ صٖــــــــــــ٠ٛ ضبُــــــــــــذ ايهــــــــــــٛاسٟ. 

ــذ.    ــٌ امل ٜــــــــــــ ــا١َٝ ملًٝــــــــــــ ــٛ طــــــــــــ  ايعلــــــــــــ

 ايعلــــــــــــٛ  ــــــــــــ  ؿــــــــــــادم ايبشاسْــــــــــــ١.   

ــٟٛ.   ــادٞ  كـــــــــــ ــٔ ســـــــــــ ــٛ طٛطـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

ــٟٛ.  ــ٢ املٛطــــــ ــٝا٤ ؼبٝــــــ ــٝذ كــــــ  ايعلــــــــٛ طــــــ

ــ١.  ــادم عٝـــــــــــــذ  ٍ سرـــــــــــ  ايعلـــــــــــــٛ ؿـــــــــــ

 ايعلــــــــــٛ عــــــــــادٍ عبــــــــــذايشرٔ املعــــــــــاٚد٠.

ــ .  ــذ عؼـــــــ ــذايشرٔ ضبُـــــــ ــٛ عبـــــــ  ايعلـــــــ

 عبـــــذايعضٜض سظـــــٔ صبـــــٌ.  ايـــــذنتٛس ايعلـــــٛ 

 عبــذايعضٜض عبــذا  ايعذُــإ. ايــذنتٛس يعلــٛ ا

 ايعلــــــــــــــٛ عًــــــــــــــٞ عٝظــــــــــــــ٢ صرــــــــــــــذ.   
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ــادٞ.   ــذ اسبـــــــــــ ــ اد صرـــــــــــ ــٛ فـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

 .عًـــٞ ايعلـــــــــــٛ ايـــذنتٛس ضبُـــذ عًـــٞ سظـــٔ

 اشبضاعـٞ. ضبُذ ايعلــــــٛ ايذنتٛس ضبُذ عًٞ 

 ايعلـــــــــٛ ايـــذنتٛس َٓــــٛس ضبُـــذ طـــشسإ.    

ــٛسٟ.   ــٞ مللــــــ ــا إًٜــــــ ــٞ دٜٓــــــ ــٛ ْاْظــــــ  ايعلــــــ

 د.ايعلـــــــــــــــٛ ْـــــــــــــــٛاس عًـــــــــــــــٞ ا ُـــــــــــــــٛ

 

ٚقذ سلش ازبًظ١ طعاد٠ ايظٝذ عبذازبًٌٝ إبـشاِٖٝ  ٍ  شٜـا األَـ  ايعـاّ     

اًع ايؼٛس٣. ٖزا ٚقذ َجٌ اسبه١َٛ طعاد٠ ايظٝذ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش 

 ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا.
 

 5 نُا سلش ازبًظ١ بع  ممجًٞ ازبٗات ايش ١ٝ ِٖٚ:

  ُشاْٞاألػغاٍ ٚايبًذٜات ٚايتخطٝط ايعَٔ ٚصاس٠: 

املٗٓذغ عبذا  عبذايًطٝا ضبُذ ايٛنٌٝ املظاعذ يًجش٠ٚ  -1

 .ايبشش١ٜ

 ايظٝذ ملايذ ٜاط  ضبُذ املظتؼاس ايكاْْٛٞ بايجش٠ٚ ايبشش١ٜ. -2
 10 

 :ٚصاس٠ ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا َٔ 

ايظٝذ عبذايععِٝ ضبُذ ايعٝذ ايٛنٝـٌ املظـاعذ يؼـ ٕٚ صبًظـٞ      -1

 ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا.

 املظتؼاس ايكاْْٛٞ. عبذاملًو عبذا  عبذايشرٔايظٝذ  -2

 15 ايظٝذ صن  داطِ عاػٛس املظتؼاس ايكاْْٛٞ. -3

 ٚعذد َٔ َذٜشٟ اإلداسات ٚسؤطا٤ األقظاّ َٚٛظفٞ ايٛصاس٠. ــ 
 

  َٔٞاهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاع: 

ــٝذ -1 ــزٟ    ايظــ ــش٥ٝع ايتٓفٝــ ــب ايــ ــا ٞ ْا٥ــ ــطف٢ املشبــ ــإ َـــ ٠ إميــ

 20 .يًُظتشكات ايتأ١َٝٓٝ

 .ٜ  س٥ٝع قظِ ايؼ ٕٚ اي ملا١ْٝايع٠ٛ ْٛاٍ صرذ ايظٝذ -2
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نُا سلشٖا ايذنتٛس صرذ عبذا  ْاؿش األَ  ايعاّ املظاعذ 

يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملعًَٛات، ٚايظٝذ عبذايٓاؿش ضبُذ ايـذٜكٞ 

األَ  ايعاّ املظاعذ يؼ ٕٚ ازبًظات ٚايًذإ، ٚايذنتٛس عـاّ عبذايٖٛاا 

كاْْٛٝ  بااًع، ٚصعلا٤ ١٦ٖٝ تؼاسٜٔ ايظاي صظبٞ س٥ٝع ١٦ٖٝ امل

 5املظتؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  بااًع، نُا سلشٖا عذد َٔ َذٜشٟ اإلداسات 

 ايش٥ٝع ازبًظ١: َعايٞٚسؤطا٤ األقظاّ َٚٛظفٞ األَا١ْ ايعا١َ، ثِ افتتح 
 

 

 الزئيـــــــــــــــط:
 10ْفتتح صطعذ ا  ؿباسهِ بهٌ مل ، بظِ ا  ايشرٔ ايشسِٝ، 

َٔ ايفـٌ ايتؼشٜعٞ  ايجاَْٞٔ دٚس االْعكاد ايعادٟ  ٚايعؼشٜٔ ايشابع١ازبًظ١ 

١. ، ْٚبذص بتال٠ٚ ص ا٤ األعلا٤ املعتزسٜٔ ٚايغا٥ب  عٔ ازبًظ١ ايظابكايشاب 

  ٍ  شٜا األَ  ايعاّ يًُذًع.  فلٌ األخ عبذازبًٌٝ إبشاِٖٝ 

 

 15 األمني العاو للنجلط:

بشنا ٘، ٚصطعذ ايظالّ عًٝهِ ٚسر١ ا  ٚػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

نٌ َٔ اعتزس عٔ سلٛس ٖزٙ ازبًظ١  ا  ؿباسهِ عًٝعا بهٌ مل ،

صرذ إبشاِٖٝ ٖٚاي١ سَضٟ فاٜض، ٚعاٍ ضبُذ فخشٚ،  صؿشاا ايظعاد٠:

يًظفش  فا ١ُ عبذازبباس ايهٖٛذٞٚايذنتٛس طعٝذ صرذ عبذا ، ٚٗضاد، ب

 20ملاسز  يًظفش دٛاد سبٝب اشبٝاطٚ، يف ١َُٗ س ١ٝ بتهًٝا َٔ ااًع

يٛفا٠ املغفٛس ي٘ ــ بإرٕ ا   عاىل ــ  عبذايٖٛاا عبذاسبظٔ املٓـٛسٚ، املًُه١

 ٚػهًشا. ، ابٔ عُ٘
 

 الزئيـــــــــــــــط:

ــاد ازبًظــ١ َتــٛافًشا.        ـــٞ الْعك  25ػــهًشا، ٚبٗــزا ٜهــٕٛ ايٓـــاا ايكاْْٛ

إىل ايبٓــذ ايتــايٞ َــٔ دــذٍٚ األعُــاٍ ٚاشبــاق بايتـــذٜل عًــ٢         اآلْٕٚٓتكــٌ 

 ؟فٌٗ ٖٓاى َالسعات عًٝٗازبًظ١ ايظابك١، َلبط١ ا

   

 )ال توجد مالحظات( 
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 الزئيـــــــــــــــط:
َٔ  ْٚٓتكٌ اآلٕ إىل ايبٓذ ايتايٞإرٕ  كش امللبط١ نُا ٚسدت إيٝهِ. 

  فلٌ األخ عبذازبًٌٝ إبشاِٖٝ دذٍٚ األعُاٍ ٚاشباق بايشطا٥ٌ ايٛاسد٠، 

  ٍ  شٜا األَ  ايعاّ يًُذًع.

 5 

  و للنجلط:األمني العا

سطا٥ٌ  ايشطا٥ٌ ايٛاسد٠:ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ايشطا٥ٌ ايٛاسد٠: 

َعايٞ ايظٝذ صرذ بٔ إبشاِٖٝ املال س٥ٝع صبًع ايٓٛاا خبـٛق َا اْت٢ٗ 

ّ بتعذٌٜ 2014( يظ١ٓ 70إيٝ٘ صبًع ايٓٛاا سٍٛ ايتايٞ: املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 10افك١ ع٢ً االْلُاّ ّ بامل2002ٛ( يظ١ٓ 5بع  صسهاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً عٝ  صػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشص٠. ٚقذ متت إسايت٘ 

إىل زب١ٓ ايؼ ٕٚ اشباسد١ٝ ٚايذفا  ٚاألَٔ ايٛ   َ  إملطاس زب١ٓ ػ ٕٚ 

( 26املشطّٛ بكإْٛ سقِ )ٚاملشص٠ ٚايطفٌ، ٚزب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

ّ 1999( يظ١ٓ 28ملشطّٛ بكإْٛ سقِ )ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ ا2015يظ١ٓ 

 15إىل زب١ٓ ايؼ ٕٚ بؼإٔ إْؼا٤ ٚ ٓعِٝ املٓا ل ايـٓاع١ٝ. ٚقذ متت إسايت٘ 

املشطّٛ ٚاملاي١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ َ  إملطاس زب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ قإْٛ ايؼشنات 2015( يظ١ٓ 28بكإْٛ سقِ )

إىل ّ. ٚقذ متت إسايت٘ 2001( يظ١ٓ 21بكإْٛ سقِ )ايتذاس١ٜ ايـادس باملشطّٛ 

زب١ٓ ايؼ ٕٚ املاي١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ َ  إملطاس زب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

 20ّ بتعذٌٜ بع  صسهاّ ايكإْٛ سقِ 2015( يظ١ٓ 31املشطّٛ بكإْٛ سقِ )ٚ

ّ بإْؼا٤ ٚ ٓعِٝ ١٦ٖٝ ايبششٜٔ يًُ متشات ٚاملعاسض، 2006( يظ١ٓ 62)

ّ بؼإٔ  ٓعِٝ ايظٝاس١. ٚقذ متت 1986( يظ١ٓ 15ّٛ بكإْٛ سقِ )ٚاملشط

إىل زب١ٓ ايؼ ٕٚ املاي١ٝ ٚاالقتـاد١ٜ َ  إملطاس زب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ إسايت٘ 

ّ بٓكٌ املتـاؿات َٚٗاّ 2015( يظ١ٓ 33املشطّٛ بكإْٛ سقِ )ٚٚايكا١ْْٝٛ. 

 25إىل زب١ٓ ايت٘ ٚقذ متت إسااًع األع٢ً يًتذسٜب املٗ  إىل ؿٓذٚم ايعٌُ. 

 ، ٚػهًشا.اشبذَات َ  إملطاس زب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ
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 :الزئيـــــــــــــــــط

ْٚٓتكٌ اآلٕ إىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ األعُاٍ ٚاشباق  ػهًشا، 

أملز ايشصٟ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً َؼشٚ  قإْٛ باملٛافك١ ع٢ً اْلُاّ ممًه١ ايبششٜٔ ب

ايذٚي١ٝ ملهافش١ ايفظاد بـفتٗا َٓع١ُ دٚي١ٝ، إىل ا فام إْؼا٤ األنادمي١ٝ 

 5; ٚقذ ٚافل ااًع ع٢ً 2015ّ( يظ١ٓ 60املشافل يًُشطّٛ املًهٞ سقِ )

َؼشٚ  ايكإْٛ يف صبُٛع٘ يف ازبًظ١ ايظابك١، فٌٗ ٜٛافل عًٝ٘ بـف١ 

 ْٗا١ٝ٥؟

 
 )أغلبية موافقة(

 10 

 الزئيـــــــــــــــط:

ْٓتكٌ اآلٕ إىل ايبٓـذ ايتـايٞ َـٔ    ٚإرٕ ُٜكش َؼشٚ  ايكإْٛ بـف١ ْٗا١ٝ٥. 

 كشٜــش زبٓــ١ اشبــذَات خبـــٛق َؼــشٚ    دــذٍٚ األعُــاٍ ٚاشبــاق رٓاقؼــ١  

ّ 2008( يظـ١ٓ  3( َـٔ املـاد٠ ايظادطـ١ َـٔ ايكـإْٛ سقـِ )      1قإْٛ بتعذٌٜ ايبٓذ )

ــإْٛ     ــ٤ٛ االقـــ اح بكـ ــاعٞ، )املعـــذ يف كـ ــ١ يًتـــأَ  االدتُـ ــ١ ايعاَـ ــإٔ اهل٦ٝـ  15بؼـ

، ٚص ًب َٔ األخ ايذنتٛس َٓــٛس  صبًع ايٓٛاا(املكذّ َٔ  «بـٝغت٘ املعذي١»

 ضبُذ طشسإ ايتٛد٘ إىل املٓـ١ فًٝتفلٌ.

 

 :صزحاٌ حمندر ويصمالدكتور  العضو

 20ايظالّ عًٝهِ ٚسر١ ا  ٚبشنا ٘، ٚصطعذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 بذا١ّٜ ص ًب  جبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف امللبط١.ا  ؿباسهِ بهٌ مل ، 

 

 :ـــــــطالزئيــــــــــ

 ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً  جبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف امللبط١؟ 

 25 

 )أغلبية موافقة(
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 :الزئيـــــــــــــــــط

 إرٕ ٜتِ  جبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف امللبط١. 

 

 (65 / صفخة1 )اىظز امللخق

 5 

 :الزئيـــــــــــــــــط

،  فلٌ األخ طٓبذص رٓاقؼ١ املبادئ ٚاألطع ايعا١َ ملؼشٚ  ايكإْٛ 

 َكشس ازب١ٓ.

 

 10 :صزحاٌ حمندر ويصمالدكتور  العضو

َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ ايبٓذ   ذاسطت ايًذ١ٓػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

بؼإٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ  2008ّ( يظ١ٓ 3( َٔ املاد٠ ايظادط١ َٔ ايكإْٛ سقِ )1)

 ، بعذ إعاد ٘ إىل ايًذ١ٓ بٓا٤ً ع٢ً قشاس َهتب ااًع يفيًتأَ  االدتُاعٞ

ّ، خبـٛق إعاد٠ ايٓعش يف 2015 صنتٛبش 18ادتُاع٘ ايجاْٞ املٓعكذ بتاسٜخ 

 15َؼشٚعات ايكٛاْ  ٚاملشاطِٝ بكٛاْ  اييت صعذت  كاسٜشٖا َٔ قبٌ ايًذ١ٓ 

ايشاب . ٚبعذ  ذاسغ اآلسا٤ ٚاملالسعات اييت ايظابك١ ملالٍ ايفـٌ ايتؼشٜعٞ 

ذ١ٓ إىل املٛافك١ ملًـت ايًصبذٜت َٔ قبٌ صؿشاا ايظعاد٠ صعلا٤ ايًذ١ٓ، 

ٜتهٕٛ ع٢ً َا اْتٗت إيٝ٘ ايًذ١ٓ ايظابك١، ٚريو يالعتباسات ايتاي١ٝ: صــ 

( َٛاد، ْـت املاد٠ األٚىل َٓٗا ع٢ً 4املؼشٚ  بكإْٛ خبالف ايذٜباد١ َٔ )

 20إْؼا٤ ػشن١ اطتجُاس١ٜ ٜعٗذ بإداس ٗا إىل فشٜل ف  َتخـف ٜتُت  بهفا٠٤ 

ٚرا ال ٜتعاسض َ  ا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ عاي١ٝ يف اطتجُاس صَٛاٍ اهل١٦ٝ ايع

، ٚربل  يف سقابتٗا إىل َـشف ايبششٜٔ املشنضٟ ٚدٜٛإ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ

ايشقاب١ املاي١ٝ، نُا ْـت املاد٠ ايجا١ْٝ ع٢ً صٕ  كّٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  

االدتُاعٞ بتعذٌٜ ٚ ٛفٝل صٚكاعٗا ملالٍ ط١ٓ ٚاسذ٠ َٔ  اسٜخ ايعٌُ بٗزا 

 25، ٚصيغت املاد٠ ايجايج١ نٌ سهِ ٜتعاسض َ  صسهاّ ٖزا ايكإْٛ، ايكإْٛ

ٜعٗش َٔ ريو صٕ دٖٛش ايتعذٌٜ ٖٛ  فُٝا دا٤ت املاد٠ ايشابع١ َاد٠  ٓفٝز١ٜ.

( َٔ املاد٠ 1إىل ايبٓذ ) «ٚرا ال ٜتعاسض َ  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ»إكاف١ عباس٠ 
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١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  ايظادط١ َٔ ايكإْٛ املزنٛس، حبٝح  تٛافل اطتجُاسات اهل

املؼشٚ  بكإْٛ،  ٖزا ٜٚٗذفا ــ االدتُاعٞ َ  صسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ. 

( َٔ ايذطتٛس اييت  ٓف ع٢ً 2حبظب َكذَٝ٘ يف األؿٌ، إىل  طبٝل املاد٠ )

دٜٔ ايذٚي١ اإلطالّ، ٚايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َـذس س٥ٝظٞ يًتؼشٜ ، ٚيغتٗا »صٕ 

 5ا افع١ ع٢ً صَٛاٍ املٛا ٓ  َٔ ملالٍ َٓ  ٚإىل  «ايش ١ٝ ٖٞ ايًغ١ ايعشب١ٝ

املتالط األَٛاٍ ا ش١َ بايشٚا ب اييت ٜتكاكاٖا املتكاعذٕٚ ٚاملظتشكٕٛ 

ز ــ ٚ  نذ ايًذ١ٓ قٓاعتٗا ايتا١َ بااليتضاّ بأسهاّ  يًُعاػات ايتكاعذ١ٜ.

ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ يف عٝ  َٓاسٞ اسبٝا٠، إال صٕ ايًذ١ٓ عٓذ  ذاسطٗا 

ٕ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ بـفتٗا ــ ص1ْٕٛ السعت اآل ٞ: ملؼشٚ  ايكا

ًُ  10ا يلُإ املظ ٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ عٔ ايـٓادٜل ايتكاعذ١ٜ  ظع٢ دا٥

ا افع١ ع٢ً صَٛاٍ ايـٓادٜل ٚ أَ  قذس ٗا ع٢ً ايٛفا٤ بايتضاَا ٗا 

ًُ ًعٌُ ع٢ً  ٛافل ا ياملظتكب١ًٝ، ٚريو ع  االطتجُاسات اآل١َٓ، ٖٚٞ  ظع٢ دا٥

فشت ايفشق ٚاالطتجُاسات ااطتجُاسا ٗا َ  صسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َت٢  ٛ

ايعا١َ يًتأَ   صْاط صبًع إداس٠ اهل١٦ٝــ 2 املٓاطب١ يف ايذاملٌ ٚاشباسز.

 15( َٔ املاد٠ 1اييت  أطظت  ٓفًٝزا يًبٓذ )ــ  بؼشن١ إداس٠ األؿٍٛ االدتُاعٞ

بؼإٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ،  2008ّ( يظ١ٓ 3( َٔ ايكإْٛ سقِ )6)

ٖٚٞ ػشن١ ملاكع١ يشقاب١ َـشف ايبششٜٔ املشنضٟ ٚدٜٛإ ايشقاب١ املاي١ٝ 

ــ صْاط بٗا  ٚاإلداس١ٜ، ٚيًؼشن١ صبًع إداس٠ ٚإداس٠  ٓفٝز١ٜ َظتك١ً عٔ اهل١٦ٝ

سٝح ميهٔ يؼشن١ إداس٠ األؿٍٛ َشاعا٠  ٛافل  ١َُٗ اطتجُاس صَٛاٍ اهل١٦ٝ،

 20ٕ ػشن١ إداس٠ صؿٍٛ اهل١٦ٝ ــ ص3. صسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َ  ا ٗااطتجُاس

 ظتجُش صؿٛهلا يف ممًه١ ايبششٜٔ ٚفكـًا يًكٛاْ  ٚايتؼشٜعات املعٍُٛ بٗا 

ٚاملٓع١ُ يًعٌُ االطتجُاسٟ را يف ريو األْع١ُ املعتُذ٠ َٔ قبٌ َـشف 

اسز َٔ صؿٍٛ اهل١٦ٝ مل اايبششٜٔ املشنضٟ، نُا  ظتجُش ايؼشن١ دض٤ً

ايبششٜٔ ٚفكـًا يظٝاط١ ايتٛصٜ  ازبغشايف يألؿٍٛ بٗذف اسبفاظ ع٢ً صَٛاٍ 

 25ايـٓادٜل املظتجُش٠ َ  كُإ اسبـٍٛ ع٢ً صدض٣ عا٥ذ َٔ االطتجُاس ٚفل 

َاي١ٝ عامل١ٝ  تلُٔ  ٛصًٜعا ْٛعًٝا ٚدغشافًٝا  اطتؼاساتدساط١ َعٍذ٠ َٔ ػشن١ 
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ٓذٚم َٔ ايـٓادٜل الطتجُاسات اهل١٦ٝ ٚفل ْظب  ٛصٜ  األؿٍٛ يف نٌ ؿ

ايتابع١ ي١٦ًٝٗ َ  األملز باالعتباس املشنض املايٞ ٚااليتضاَات املظتكب١ًٝ يهٌ 

َٔ األفلٌ  ٜٓٛ  َـادس االطتجُاس يتكًٌٝ املخا ش ــ 4 .٠ؿٓذٚم ع٢ً سذ

 كٝٝذ اطتجُاسات صَٛاٍ اهل١٦ٝ ايعا١َ ـعٛب١ سٝح َٔ اي ،ٚصٜاد٠ ايعٛا٥ذ

 5اقتـاس اطتجُاس ملطٛس٠ إىل ْعًشا  ٗا،يًتأَ  االدتُاعٞ ٚذبذٜذ صباال 

ٕ ــ ص5عٝ  صَٛاٍ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ يف اطتجُاسات ضبذد٠. 

 طبٝل َؼشٚ   عذٌٜ ايكإْٛ َٔ ػأْ٘  كًٌٝ ايفشق االطتجُاس١ٜ ٚذبكٝل 

صن  ايعٛا٥ذ املل١ُْٛ ٚفّكا ملا ٖٛ َتاح يف األطٛام ا ١ًٝ ٚايعامل١ٝ، األَش 

يف ك٤ٛ نٌ ريو  ش٣ ايًذ١ٓ  ع طًًبا ع٢ً املضاٜا ايتكاعذ١ٜ.ايزٟ طٝٓعه

 10( َٔ 1َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ ايبٓذ )املٛافك١ َٔ سٝح املبذص ع٢ً عذّ ايتٛؿ١ٝ ب

بؼإٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ   2008ّ( يظ١ٓ 3املاد٠ ايظادط١ َٔ ايكإْٛ سقِ )

 ٚػهًشا. ،، ٚاألَش َعشٚض ع٢ً صبًظهِ املٛقش الربار ايالصّاالدتُاعٞ

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 .دٛاد عبذا  عباغ فلٌ األخ ٌٖ ٖٓاى َالسعات؟ ػهًشا،  

 

 :جواد عبداهلل عباظ العضو

إملٛاْٞ ٚصملٛا ٞ صطعذ ا  ؿباسهِ بهٌ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

. َٔ األدذس ٚاألٚىل صٕ  هٕٛ ٖٓاى ١٦ٖٝ ػشع١ٝ يًتأَ  االدتُاعٞ مل 

 20ييت ُ ظتجُش، ٚصٕ  هٕٛ كُٔ ايكٛاْ  ٚاأل ش  شاعٞ األؿٍٛ املاي١ٝ ا

ٚدعًٗا ذبت َع١ً ايكٛاْ  بذٚسٖا  كّٛ بتٓعِٝ األَٛاٍ ايؼشع١ٝ اييت 

األملز فإٕ نزيو ٚ .االطتجُاس١ٜٚايتؼشٜعات املٓع١ُ يألؿٍٛ املاي١ٝ ٚاألعُاٍ 

ٖٛ داْب َِٗ َٔ دٛاْب اسبفاظ ع٢ً ربادئ ٚصسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ 

ٚاسبفاظ ع٢ً  ،١ ٚصَٛاٍ االطتجُاسات، ٚصًٜلا صَٛاٍ املٛا ٓ األَٛاٍ ايعاَ

 25األَٛاٍ ايعا١َ ٖٛ ٖذف َِٗ يتكًٌٝ املخا ش، ٚػبب صٕ ٜبك٢ دٖٛش اسبفاظ 

ع٢ً األَٛاٍ ايعا١َ  بل َبادئ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، يزيو ٜٓبغٞ صٕ  هٕٛ 
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: ٌٖ  ٛدذ ي١٦ًٝٗ ــ صع  ١٦ٖٝ ايتأَ  االدتُاعٞ ــ ١٦ٖٝ ػشع١ٝ، ٚصْا ص ظا٤ٍ

يف ؿٓذٚم ايتأَ  االدتُاعٞ صّ ال؟ صسدٛ صٕ صسـٌ ع٢ً دٛاا ١٦ٖٝ ػشع١ٝ 

 عٔ  ظاؤيٞ، ٚػهًشا.

 

 5 :الزئيـــــــــــــــط

 .سكا عبذا  فشزػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 :رضا عبداهلل فزج العضو

بذا١ٜ صٚد صٕ صػهش ايًذ١ٓ ع٢ً ايتٛؿ١ٝ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 10( َٔ املاد٠ ايظادط١ َٔ ايكإْٛ 1ْٕٛ بتعذٌٜ ايبٓذ )َؼشٚ  قااملٛفك١ بشف  

بإكاف١ عباس٠:  بؼإٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ 2008ّ( يظ١ٓ 3سقِ )

إداس٠ اهل١٦ٝ َطايب . إٕ صبًع «را ال ٜتعاسض َ  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ»

ْظب١ صن  َٔ َٛدٛدات االستٝا ٞ يتشكٝل فٛا٥ذ صن  ٚريو َٔ باطتجُاس 

ٚ ١َٓ، ٚإٕ ااًع َظ ٍٚ عٔ ذبكٝل  ملط١ اطتجُاس١ٜ َتطٛس٠ َٚتٓٛع١ملالٍ 

ًٝا ٚملاسدًٝ ا. يٛ منٛ َكبٍٛ   15يف استٝا ات اهل١٦ٝ َٔ ملالٍ قٓٛات اطتجُاس١ٜ داملً

ذامل١ًٝ ٚفّكا ايصٕ  هٕٛ االطتجُاسات طًُٓا بإٔ بإَهإ ااًع فشض 

إ ااًع إال صْ٘ يٝع بإَهيًؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٖٚزا َا ٖٛ َعٍُٛ ب٘، 

 ًذأ امل طظات يف فشض ايؼشط را ٘ ع٢ً االطتجُاسات اشباسد١ٝ; عاد٠ َا 

ساي١ االطتجُاسات اشباسد١ٝ إىل  ٛظٝا َذٜش يالطتجُاس، ٚ ٛدٝ٘ 

 20االطتجُاسات يف صباالت ضبذد٠ رات طبا ش َكبٛي١، ٚال ميهٔ إيضاَٗا 

٠ َٓٗا صْٗا بؼشط صال  تعاسض االطتجُاسات َ  ايؼشٜع١ االطال١َٝ ألَٛس نج 

غ  َتخــ١ يف صباٍ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، فًزا صدذ صٕ سصٟ ايًذ١ٓ ٖٛ سصٟ 

  ؿا٥ب ٚؿشٝح، ٚػهًشا.

 

 25 :الزئيـــــــــــــــط

 .حٝع رذ ايشَٝشٞػهًشا،  فلٌ األخ  
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 :مخيط محد الزميخي العضو

ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل ايًذ١ٓ املٛقش٠ ع٢ً ٖزٙ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ًَا َ  َا رٖبت إيٝ٘ ايًذ١ٓ. خبـٛق االطتؼٗاد ايتٛؿ١ٝ،  ٚصْا ص فل متا

بايٓف ايذطتٛسٟ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ايذطتٛس املتعًك١ بايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، 

 5ٖزٙ املاد٠    ٓف ال  ـشؼّبا ٚال  ًًُٝشا إىل  لُ  َجٌ ٖزٙ ايعباس٠ يف نٌ 

ٕ  تٛافل عٝ  ْف قاْْٛٞ، ٚرا صْٓا يف بًذ عشبٞ إطالَٞ فُٔ ايطبٝعٞ ص

قٛاْٝٓا َ  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٚصعتكذ صٕ  لُ  ٖزا ايٓف طٝعٝل نٌ 

ايفشق االطتجُاس١ٜ املتاس١ يـٓذٚم ايتكاعذ، ٚصعتكذ صْ٘ طٝعٝل ذبكٝل 

صن  قذس َٔ ايفٛا٥ذ ٚاملضاٜا املعشٚك١ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ; يزا 

 10املٛقش صٕ ٜٛافل ع٢ً ٖزٙ ص فل َ   ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚصسدٛ َٔ صبًظهِ 

 ايتٛؿ١ٝ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .طًُإ ٞػهًشا،  فلًٞ األملت ع١ًٝ عً 

 15 

 مجيلة علي صلناٌ: العضو

ص فل َ  َا ملًـت إيٝ٘ ايًذ١ٓ َٔ سف  ٖزا  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ٞ صٕ املؼشٚ  بكإْٛ، ألْٓا ُٜٗٓا يف اطتجُاسات اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاع

 هٕٛ  ١َٓ َٚؼشٚع١ َٔ ايٓاس١ٝ اإلطال١َٝ. خبـٛق ايكإْٛ ايزٟ ٜٓعِ 

 20ٖزٙ املظأي١، ٖٓاى ػشن١ ربل  يًشقاب١ َٔ قبٌ دٜٛإ ايشقاب١ املاي١ٝ 

ٚاإلداس١ٜ، باإلكاف١ إىل َـشف ايبششٜٔ املشنضٟ، ٚنالُٖا سشٜـإ ع٢ً 

ٕ ايؼشن١ صٕ  هٕٛ ٖزٙ االطتجُاسات  ١َٓ َٚؼشٚع١، ٚبايتايٞ ال ص ـٛس ص

اييت  كّٛ بإداس٠ ٖزٙ املؼشٚعات طتظتجُش صَٛاٍ ايـٓذٚم يف صَٛس غ  

َؼشٚع١، باإلكاف١ إىل صْ٘ ال ػبٛص بأٟ ساٍ َٔ األسٛاٍ صٕ صقٝذ اطتجُاسات 

 25اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ، ٚريو يألطباا اييت رنش ٗا ايًذ١ٓ، 

ٚد٠، ٚست٢ يٛ قًت إْ٘  يف األَٛس اإلطال١َٝ ضبذ تٚملـًٛؿا صٕ االطتجُاسا

ع٢ً املظت٣ٛ ايذاملًٞ َٔ املُهٔ يًؼشن١ اييت  ذٜش ٚ ظتجُش صَٛاٍ اهل١٦ٝ 
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صٕ  ظتجُش ٖزٙ األَٛاٍ بايطشٜك١ االطال١َٝ، فإٕ ٖٓاى اطتجُاسات ملاسد١ٝ، 

كٝل، ٚإرا مت االطتجُاس فكط  إ اسٚبايتايٞ ذبكٝل اهلذف طٝهٕٛ يف 

اف بايٓظب١ إىل ايبٓٛى ٚبايٓظب١ بايطشٜك١ اإلطال١َٝ، فظٝهٕٛ ٖٓاى إدش

إىل ايؼشنات ايتكًٝذ١ٜ اييت ؽبتًا ْعاَٗا عٔ ْعاّ ايبٓٛى اإلطال١َٝ، 

 5ٚعبٔ يف ممًه١ ايبششٜٔ اقتـادْا اقتـاد سش، ٚبايتايٞ ال ميهٔ صٕ صقٝذ 

االقتـاد بٗزٙ ايطشٜك١. خبـٛق  فظ  ايٓف ايذطتٛسٟ ع٢ً صطاغ صٕ 

ع١ اإلطال١َٝ، ص ـٛس صٕ ٖزا ايتفظ  غ   هٕٛ  ؼشٜعا ٓا َتطابك١ َ  ايؼشٜ

طًِٝ، فٗٓاى سهِ يًُشه١ُ ايذطتٛس١ٜ فظش ايٓف ايذطتٛسٟ فُٝا ٜتعًل 

رطابك١ ايكٛاْ  ٚايتؼشٜعات ألسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٖٚٓاى سهِ 

 10ٚسٝح إْ٘ عُا »ّ ٜٓف ع٢ً ايتايٞ: 2004يظ١ٓ  2يًُشه١ُ ايذطتٛس١ٜ سقِ 

يٓف ايطع  ألسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ فإْ٘ ٜٓعاٙ املذعٕٛ َٔ طبايف١ ا

َشدٚد را دش٣ عًٝ٘ قلا٤ ٖزٙ ا ه١ُ َٔ صٕ ْف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ 

ايذطتٛس املعذٍ ٚيف ك٤ٛ  فظ ٖا ايذطتٛسٟ ٖٛ  ٛدٝ٘ يًُؼش  يألملز 

بأسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َا ٚطع٘ ريو، باعتباس صٕ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ 

 15املؼش  ايكٛاعذ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜلعٗا فُٝا َـذس َٛكٛعٞ ٜظتًِٗ َٓ٘ 

ٜعشض ي٘ َٔ صَٛس، ٚؿٝاغ١ ْف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ايذطتٛس  فٝذ بأْٗا دبعٌ 

َٔ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َـذًسا َادًٜا َٔ ب  املـادس األملش٣ يًتؼشٜ ، فُٔ 

يٝع َٔ ػإٔ ايٓف ايذطتٛسٟ املذع٢ طبايفت٘ صٕ ًٜضّ املؼش  ايعادٟ بإٔ 

ٜظتكٝ٘ َٔ قٛاعذ ايتؼشٜ  ع٢ً ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٚسذٖا را ال  ٜكتـش فُٝا

 20ٜهٕٛ َع٘، ثِ َا ميٓع٘ َٔ اطتُذاد  ًو ايكٛاعذ َٔ َـادس صملش٣ ٜشاٖا 

َال١ُ٥ ملا اقتل٢ اسباٍ َٔ دٕٚ صٕ ٜك  يف س١َٛ املخايف١ ايذطتٛس١ٜ را َاداٙ 

يذطتٛس١ٜ ، ٖٚٓاى عذ٠ صسهاّ يًُشه١ُ ا«باسح ايٓعٞ َٔ ٖزا ايٛد٘ صًٜلا

 كٍٛ إٕ ايٓف ايذطتٛسٟ ايزٟ ٜٓف ع٢ً صٕ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٖٞ َـذس 

َٛكٛعٞ يًتؼشٜ  ال ٜكٝذ املؼش  ٚميٓع٘ َٔ صٕ ٜظتًِٗ  ؼشٜعا ٘ َٔ َـادس 

 25صملش٣، ٚبايتايٞ صس٣ صٕ َا رٖبت إيٝ٘ ايًذ١ٓ ٖٛ ع  ايـٛاا، ٚصمت٢ٓ ع٢ً 

 ااًع املٛافك١ ع٢ً  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚػهًشا.
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 :يـــــــــــــــطالزئ

 ػهًشا،  فلًٞ األملت دالٍ داطِ ايضاٜذ. 

 

 دالل جاصه الشايد: العضو

 5ئ صنشس َا رنش ٘ األملت ع١ًٝ طًُإ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ٚصػهشٖا ع٢ً إثاس ٗا َٛكٛ  سهِ ا ه١ُ ايذطتٛس١ٜ، ألْ٘ ٜٓبغٞ ع٢ً 

يف سٝجٝات املؼش  صٕ ٜل  يف اعتباسٙ َا ٜـذس عٔ ا ه١ُ ايذطتٛس١ٜ 

ملاؿ١ صٕ َا يفت ايٓعش يف املبادئ ٚصسهاَٗا ٚصطبابٗا ست٢ ٜتِ االٖتذا٤ ب٘، 

ٚاألطع اييت صقِٝ عًٝٗا ٖزا املؼشٚ  عباس٠ )صط١ًُ ايكٛاْ (، رع٢ٓ صٕ 

ًٗا إرا صملزٙ املؼش  يف ٖزا املؼشٚ  ٚدًٛبا، فظٝظشٟ ع٢ً طا٥ش َا   10ٖٓاى  ٛد

ايٓعاّ ايظٝاطٞ يف ايذٚي١  طٝكذّ يف ٖزا ازباْب، ٖٚٛ َا ٜكّٛ عًٝ٘

باس اَ٘ يًؼشٜع١ اإلطال١َٝ باعتباسٖا َـذًسا َٔ َـادس ايتؼشٜ ، باإلكاف١ 

إىل املـادس األملش٣ اييت ٜظتظكٞ َٓٗا َٛكٛ  ايتؼشٜعات ايٛ ١ٝٓ باعتباسٖا 

َـذًسا َٔ َـادس ايتؼشٜ ، صكٝا إىل ريو صْ٘ البذ َٔ ايشدٛ  إىل سذِ 

ٍٝإ سذِ االطتجُاسات، سٝح إْ٘ َٔ   15املف ض صٕ  ب٢ٓ ايكٛاْ  ع٢ً ب

، ٚاييت بٗا طبايف١ ؿشؼب١ ١االطتجُاسات اييت ؽبؼ٢ َٓٗا، ٚاييت يٝظت  َٓ

دبعٌ َظأي١ االطتجُاسات  أملز باسبظبإ املخاٚف صٚ املخا ش اييت صطاًطا 

ب  عًٝٗا االق اح املكذّ َٔ اإلمل٠ٛ يف صبًع ايٓٛاا. خبـٛق املاد٠ ايجايج١ 

ايكإْٛ اييت ْـت ع٢ً صٕ ًٜغ٢ نٌ ْف ٜتعاسض َ  صسهاّ  َٔ َؼشٚ 

 20ٖزا ايكإْٛ، ٖزا طُٝع عذًدا َٔ األسهاّ ايٛاسد٠ يف ايكإْٛ، رع٢ٓ صْ٘ 

دا٤ يف املؼشٚ  ْف ؿشٜح ٚٚاكح ٖٚٛ صْ٘ ًٜغ٢ إيغا٤ ؿشؼّبا نٌ َا 

ٜتعاسض َ  صسهاّ ٖزا ايكإْٛ، ٚبايتايٞ طٝهٕٛ َٔ ايـعٛب١ صٕ ٜتِ 

حبظب َا ٚافل عًٝ٘ املؼش  يف ٖزا ايٛقت، ٚقذ  تطتجُاسا ٛفٝل  ًو اال

ا ١ًٝ، ٚيهٔ يف االطتجُاسات اييت  تٜهٕٛ  ذاسنٗا بظّٝطا يف االطتجُاسا

 25 هٕٛ ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ، فإْ٘ ٜـعب ــ بٓا٤ ع٢ً َا اطتكش عًٝ٘ ايعٌُ، 

ٓٗا اطتٓاًدا َٚا مت ايتٛقٝ  عًٝ٘ بذا١ٜ يف اال فاقٝات امل ١َ ــ صٕ ٜتِ ايشدٛ  ع
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يٓف ٚكع٘ املؼش ، باعتباس صْ٘ ال ميهٔ ايعٌُ بأسهاَ٘، ٚنزيو 

االطتجُاسات اآل١َٓ اييت مت ايذملٍٛ فٝٗا طتـبح غ   ١َٓ بإقشاس َجٌ ٖزٙ 

ايكٛاْ . خبـٛق َٛكٛ  املٛافك١ ع٢ً بشْاَر عٌُ اسبه١َٛ، إرا نإ 

ٞ ميع صبًع ٖٓاى  ٛد٘ يًُؼش  يف ٖزا ازباْب بايزات ألْ٘ َٛكٛ  صطاط

 5ايٓٛاا، يهإ صع ض  ْزاى ع٢ً عذد َٔ األَٛس اييت عشكتٗا اسبه١َٛ 

ع٢ً صطاغ صْٗا طتهٕٛ َٔ كُٔ بشْاَر عًُٗا، ٚاسبه١َٛ صملزت 

َٛافكتِٗ عًٝٗا، ٚبايتايٞ َا عبٔ بـذدٙ اآلٕ ــ ٚملاؿ١ صْ٘ َك ح ٜعٛد إىل 

٘ ملا فٝ٘ بز ايفـٌ ايتؼشٜعٞ ايظابل ــ نإ َٔ املف ض  ذاسن٘ بعذّ األمل

ادبٗت إيٝ٘ ايًذ١ٓ َٔ قشاس َا َٔ  عاسض يف ٖزا ايؼإٔ، يزا صْا ص فل َ  

 10 بٗزا ايؼإٔ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .صرذ َٗذٟ اسبذادػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 15 :أمحد مَدي احلداد العضو

بذا١ٜ صٚد صٕ ص كذّ بايؼهش إىل زب١ٓ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ًٝا ع٢ً َا دا٤ت ب٘ َٔ  ٛؿ١ٝ.  اشبذَات ع٢ً ٖزا ايتكشٜش، ٚصٚافكٗا نً

ّ ٚإىل اآلٕ َلت طب  طٓٛات 2008، َٓز تبايٓظب١ إىل صؿٍٛ االطتجُاسا

 تْٚـا ٚ  ذبذخ َؼانٌ صٚ ْٛاقف صٚ ملظشإ فُٝا ؽبف اطتجُاسا

 20اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ، فًُارا ْأ ٞ اآلٕ ْٚطشح َجٌ ٖزٙ ايتعذٜالت 

يف ْٛ  َع  را ٜتفل َ  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ؟ صعتكذ صٕ  تجُاساٚعبـش االطت

اييت  كّٛ بٗا اهل١٦ٝ اآلٕ ٖٞ اطتجُاسات  كًٝذ١ٜ، فٗٞ  ظتجُش يف  تاالطتجُاسا

ايبٓٛى األدٓب١ٝ غ  اإلطال١َٝ، فُا ٖٛ ايظبب يف  شح َجٌ ٖزٙ األَٛس يف 

بايغ  ـشف ايٛقت اسباكش؟ إٕ إْؼا٤ ػشن١ اطتجُاس صملش٣ طت  ب عًٝ٘ َ

 25يًُذسا٤ ٚيًُٛظف  ٚغ ٖا َٔ األَٛس، ٚبايتايٞ طٝهٕٛ ٖٓاى ٖذس ألَٛاٍ 

 اهل١٦ٝ فُٝا ؽبف ٖزا املٛكٛ ، ٚػهًشا.
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 :الزئيـــــــــــــــط

 .عادٍ عبذايشرٔ املعاٚد٠ػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 :عادل عبدالزمحً املعاودة العضو

 5ـال٠ ٚايظالّ ع٢ً بظِ ا  ٚاسبُذ   ٚاي ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

سطٍٛ ا  ٚع٢ً  ي٘ ٚؿشب٘ َٚٔ ٚاالٙ. إرا صسدت صٕ ص هًِ يف ػ٤ٞ َٔ 

ايـشاس١، فظأدذ صٕ يف ايهالّ  ٓاقًلا، نٌ ايهالّ ٜ نذ طٝاد٠ 

ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ع٢ً نٌ ايكٛاْ ، ٚإٕ املٓطًل ٖٛ ايؼشٜع١ ٚقإْٛ 

؟ «اإلطال١َٝ را ال ٜتعاسض َ  ايؼشٜع١»اإلطالّ، فًُارا ْشف  عباس٠ 

 10فعذ ! عبٔ ْكٍٛ إْٓا ع٢ً ازباد٠ ْٚشف  صٕ ْل  ٖزٙ ايعباس٠ يف ايكإْٛ، 

ملارا؟ ٖزا ٜج  عال١َ اطتفٗاّ نب ٠، فًٓشاد  صْفظٓا، ٚنُا رنش يف 

ايبذا١ٜ األخ دٛاد عبذا  عبٔ ص١َ  ظأٍ ْفظٗا ست٢ يف ػشب١ املا٤ ٌٖ ٖٛ 

ؿٌ يف َعاَالت ايٓاغ ٖٛ اسبٌ سالٍ صّ سشاّ؟ ٖٚزا ٖٛ ايٛادب. ٚيًعًِ فاأل

ٚيٝع اسبش١َ، فال عبتاز إىل  ٜات ٚال إىل صسادٜح عٓذَا ْتعاٌَ يف ايتذاس٠، 

 15ٚيف ايشٜاك١، ٚيف غ ٖا َٔ األَٛس األملش٣ خبالف األَٛس ايتعبذ١ٜ فٗٞ 

كٝك١، ٚمنٓ  صٟ صسذ ٜكٍٛ يٓا ٖزٙ عباد٠ إال صٕ ٜأ ٝٓا بذيٌٝ صْٗا عباد٠، 

، فإٕ األَٛس َفتٛس١ يًعٌُ ٚيإلبذا  ٚيًتطٜٛش إال فُٝا  ٚيهٔ يف صَٛس اسبٝا٠

ـًا ػشعًٝا، يزيو ال عبتاز إىل صٕ ْظتذٍ إىل ٌٖ ػبٛص ازبًٛغ ع٢ً  ملايا ْ

ٖزٙ ايهشاطٞ؟ ٌٖ ػبٛص اطتعُاٍ ايطاٚالت؟ فٗزٙ صَٛس سٝا ١ٝ َٚ ٚن١ 

 20يًٓاغ، ٚنزيو ايتذاس٠، فايتذاس٠ َٔ األَٛس اسبٝا ١ٝ امل ٚن١ يًٓاغ إال 

ُٝا ملايا ايؼش . قاٍ ا  عض ٚدٌ عٓذَا دا٤ ايٓ  ؿ٢ً ا  عًٝ٘ ٚ ي٘ ف

ْٔ َصْسَكٓ اٚقاُيٚطًِ بأَٛسٙ:  ََ َ ع َو ُْت خ طَّْا  ُٗذ ٣  ِِْتَبِ  اِي ، صٟ رع٢ٓ إرا ٛا ِإٕ 

ُ هِّٔ ، نُا قاٍ ا  عض ٚدٌ: ا َٓا بو، فايعشا سٛيٓا طٝأنًْٛٓ ُْ ِْ ٚ َي َص

ًَ ِْ س ش  ُٗ ًٓيَّ ََ ٤ُْٞا   ِّ ػ  ُ ش اُت ُن َ٘ ث  ْٝ ، رع٢ٓ ايزٟ صَِٓٗ صٜاّ ايهفش ا ُْٜذب ٢ ِإَي

 25صئ ٜ َِٓٗ صٜاّ األميإ؟ عبٔ اسبُذ   يف عٝؽ سغٝذ، سصقٓا ا  نٌ ٖزٙ 

األَٛس ، فبش ات ايب ٍٚ ناْت ذبتٓا ٚال ْعًِ عٓٗا، ٚملا ػا٤ ا  عض ٚدٌ 
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ع٢ً ريو، فاألَٛس نًٗا بٝذ صٕ ْظتفٝذ َٓٗا طخش يٓا َٔ غ ْا َٔ صعآْا 

صٚ يف غ  ايبٓٛى ا افع١، يف ايبٓٛى ا افع١  تا  عض ٚدٌ، ٚاالطتجُاسا

دا٤ت األص١َ االقتـاد١ٜ فأؿبح ايهٌ ملا٥ّفا ع٢ً األَٛاٍ ٚاْت٢ٗ. عبٔ نًٓا 

ِ ؟ عبٔ  ْذاف  عٔ ايذٜٔ ٚيهٔ إرا دا٤ت ٖزٙ ايعباس٠ ٚقفٓا هلا باملشؿاد، َي

 5ض َ  ايؼشٜع١. قذ ٜكٍٛ قا٥ٌ: يكذ استادٛا صٚ   ؼبتادٛا، ْكٍٛ را ال ٜتعاس

إرٕ دعٓا ْأملز سصٟ ايؼٝخ، ٚ هٕٛ ٖٓاى ١٦ٖٝ ػشع١ٝ يًٓعش فُٝا ؽبايا 

ايؼشٜع١، صَا َا ال ؽبايا ايؼشٜع١ َٔ األعُاٍ ايتذاس١ٜ فٗٛ َ ٚى يًخ ا٤ 

كَٕٛٛ إال ايزٜٔ ٜأنًٕٛ ايشبا ال ٜ  املايٝ  ٚصٌٖ ايتذاس٠. ا  عض ٚدٌ ٜكٍٛ:

ريو بأِْٗ قايٛا إمنا ايبٝ  َجٌ  نُا ٜكّٛ ايزٟ ٜتخبط٘ ايؼٝطإ َٔ املع،

 10ايشبا ٚصسٌ ا  ايبٝ  ٚسشّ ايشبا فُٔ دا٤ٙ َٛعع١ َٔ سب٘ فاْت٢ٗ فً٘ َا طًا 

ا  طبشاْ٘  ،ٚصَشٙ إىل ا  َٚٔ عاد فأٚي٦و صؿشاا ايٓاس ِٖ فٝٗا ملايذٕٚ

 أَ  اقتـادٟ  ص عُِٗ َٔ دٛ ذٚا سا ٖزا ايبٝت ايزٟ فًٝعب :قاٍ

ملٛف َٔ َِٗٓ ٚ .ٞا  عض ٚدٌ ٖٛ ايزٟ بٝذٙ   أَ  ادتُاعٞ ٚطٝاط

َكايٝذ األَٛس فال ميهٔ صٕ عباسا ا  ٖٚٛ ايزٟ ٜكٍٛ صْا ايشصام، َٚعًّٛ 

 15صٕ َع٢ٓ ايشا ٖٛ املايو اشبايل ايشاصم. فًُارا ْتششز مما ُٜذملٌ اي ن١ يف 

فٝ٘ إىل اي ن١؟ اي ن١ يٝظت يف صٕ ٜتلخِ ٖزا ايـٓذٚم ايزٟ عبتاز 

 ايعذد، اي ن١ يف صٕ ٖزا ايشقِ ٜ دٟ ايٛادب ايزٟ عًٝ٘، فإٕ ايهج  

قذ ُُٜشل يف ّٜٛ ٚاسذ، ٚإٕ ايكًٌٝ قذ ٜكلٞ ا  ب٘ نٌ اسبٛا٥ر. يف 

 اسبكٝك١ عٓذَا ْتهًِ عٔ قل١ٝ اػ اط َٛافك١ ايؼشٜع١، فٓشٔ نًٓا 

 20ْجل يف ايتؼشٜ  اإلهلٞ ايشباْٞ ْٚكٍٛ صْتِ املتاسٚا َٔ ــ ٚاسبُذ   ــ َظًُٕٛ ٚ

 ؼاؤٕٚ َٔ ايشداٍ ايجكا٠، ٖٚزٙ ايبٓٛى اإلطال١َٝ  عٌُ، ٚقذ ال ٜتفل ع٢ً 

ْ٘ صسٝاًْا َجٌ ٖزٙ ايكٝٛد قذ  ٓف  ، ثِ إنٌ صعُاهلا، األَش فٝ٘ طع١

االقتـاد صميا ْف ، فبذٍ صٕ ْعتُذ ع٢ً إملشاز صَٛايٓا إىل اشباسز ٖٓاى 

سٜ  اطتجُاس١ٜ يف ايبًذ  ذملٌ ع٢ً االقتـاد عؼشات صكعاف األسباح اييت َؼا

 25 ذملًٗا ٖزٙ ايبٓٛى اييت  ظتفٝذ َٔ صَٛايٓا ٚ عطٝٓا ايفتات. فأمت٢ٓ صٕ ْٛافل 

 ع٢ً ٖزا املؼشٚ  ْٚشف  سصٟ ايًذ١ٓ، ٚػهًشا.  
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 الزئيـــــــــــــــــط:
 ػهًشا،  فلٌ األخ َكشس ايًذ١ٓ.  

 

 :ميصور حمند صزحاٌالدكتور العضو 

 5ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بظِ ا  ايشرٔ ايشسِٝ، صسٜذ صٕ صؤنذ  

ؿشاا ايظعاد٠ صعلا٤ ااًع ايهشاّ صْٓا عًٝعا ْعٌُ طبًـ  ع٢ً أل

ا افع١ ع٢ً قِٝ ٚ عايِٝ دٜٓٓا اإلطالَٞ اسبٓٝا، ٖٚٞ قِٝ ٚ عايِٝ ال 

ػ٘ اآلبا٤ ٚاألدذاد، ْشك٢ صٕ متع إال صْٓا ْعٝؽ ايّٝٛ ٚاقًعا ؽبتًا عُا عا

ٚريو َٔ سٝح َا ْؼاٖذٙ َٔ نجش٠ ايتطٛسات يف عٝ  َفاؿٌ اسبٝا٠، اييت 

 10طًٛا َعٝؼتٓا. فكذ صؿبشت ايهش٠ ص أثً ا ػذًٜذا ع٢ً منط١ٝ سٝا ٓا ٚ صثشت

األسك١ٝ َٔ ملالٍ ايجٛس٠ ايتك١ٝٓ ؿغ ٠ نُا اس بطت َـاحل ايذٍٚ 

عٝ  اااالت ايع١ًُٝ ٚااتُعات ايبؼش١ٜ ٚ ؼابهت بعلٗا ببع  يف 

ٚاالقتـاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚايظٝاط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ٚصؿبح االقتـاد رفَٗٛ٘ 

نُا  ،ايعاملٞ عاٌَ  أث  َِٗ ع٢ً منط اسبٝا٠ يذ٣ عٝ  ااتُعات ايبؼش١ٜ

 15صؿبح االطتجُاس َٔ ملالٍ امل طظات املعشٚف١ كُا١ْ يت١ُٝٓ ايجش٠ٚ يف صٟ بًذ 

اٍ االقتـاد را يف ريو االطتجُاس َٔ ملالٍ نإ، فايتطٛس ايعاملٞ يف صب

صدٚا ٘ املختًف١ ٖٛ ْتاز ايفهش اإلْظاْٞ املتٓٛس، ٚال ٜش بط بذٜٔ صٚ رزٖب، 

ٚإال فإٕ االقتـاد طٝتٓٛ  بتٓٛ  األدٜإ ايظُا١ٜٚ ٚايٛكع١ٝ ٚاملزاٖب املتفشع١ 

ٓع١َٛ عٓٗا، ٖٚزا األَش َظتشٌٝ. إٕ ااتُعات اييت ال  شٜذ صٕ  ٓذَر يف امل

 20ال  عٝؽ ايٛاق . فذُٝ   ;ايعامل١ٝ َٔ سٝح اطتجُاس صؿٛهلا َٚٛاسد ثشٚا ٗا

ًٝا يف بٛ ك١ االقتـاد ايعاملٞ  ،ايذٍٚ اإلطال١َٝ ٚغ  اإلطال١َٝ َٓـٗش٠ ساي

  ثش فٝ٘ ٚ تأثش ب٘ ػا٤ت صّ صبت. طٝذٟ ايش٥ٝع، إْٓا ْطايب سهَٛتٓا 

٢ً اطتُشاس١ٜ ٚدمي١َٛ ايشػٝذ٠ بإقا١َ املؼاسٜ  املختًف١ ٚبا افع١ ع

إىل امل طظات رات ايٓف  ايعاّ، ٚعٓذَا  تذ٘ اسبه١َٛ َٔ ملالٍ َ طظا ٗا 

 25اطتجُاس بع  األؿٍٛ صط٠ٛ را  فعً٘ عٝ  دٍٚ ايعا  بغ١ٝ إقا١َ املؼاسٜ  

املختًف١ صٚ  ١ُٝٓ صؿٍٛ  ًو امل طظات يذعُٗا ٚا افع١ ع٢ً اطتُشاسٜتٗا 

ـا يف ايعذ١ً. ٚايظ اٍ ايزٟ ٜطشح ْفظ٘ ٜل  ايبع  ايع ;ٚدمي١َٛ عطا٥ٗا
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سٍٛ َا ْٓاقؼ٘ اآلٕ ٖٛ: َٔ ايزٟ ميًو ايك٠ٛ اشباسق١ صٚ ااٗش ايلخِ 

حبٝح ٜظتطٝ  صٕ ٜفشص املاٍ يٝكٍٛ ٖزا َاٍ سالٍ ٚراى َاٍ سشاّ؟ َٚا ٖٞ 

األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ٚاملعاٜ  ٚاملظٛغات اييت ٜظتخذَٗا يبٝإ  ذاملٌ املاٍ 

سبشاّ؟ ازبٛاا: إْٗا صَٛس اقتـاد١ٜ حبت١ َٚعكذ٠  ٛسٖا اسبالٍ يف املاٍ ا

 5ٚريو  ;عًُا٤ االقتـاد ٚسداال ٘ َعتُذٜٔ يف ريو ع٢ً ايعًِ ٚاشب ٠ ٚايذسا١ٜ

َٔ صدٌ املظا١ُٖ يف  ١ُٝٓ ٚسفا١ٖٝ ااتُعات ايبؼش١ٜ رختًا دٜاْا ِٗ 

َٚزاٖبِٗ َٚؼاسبِٗ ايفهش١ٜ ٚاسبلاس١ٜ. طٝذٟ ايش٥ٝع، ٚفل  ًو 

ت فإْ  ُص ايب باملٛافك١ ع٢ً  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ ٚخباؿ١ صٕ اطتجُاس صَٛاٍ املعطٝا

َ طظت  ٚ ٓٝت   ذاسإ َٔ  يشقاب١ل  ؽباهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ 

 10قبٌ غبب١ َٔ صبٓا٤ ايبششٜٔ املتخــ  يف صباٍ ٚظا٥فِٗ، ُٖٚا َـشف 

 ٚػهًشا.، ايبششٜٔ املشنضٟ ٚدٜٛإ ايشقاب١ املاي١ٝ، ٚيف ٖزا َا ٜهفٞ

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلًٞ األملت دالٍ داطِ ايضاٜذ.  

 15 

  :العضو دالل جاصه الشايد

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، سًدا ع٢ً َا  فلٌ ب٘ األخ عادٍ املعاٚد٠ يف ٖزا 

ازباْب. عبٔ ال عبب عباس   ٚسد ا فُٝا ٜتعًل بايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٚال ميهٔ 

ا باملشؿاد صٚ ُطًط١  ؼشٜع١ٝ صٕ ْهٕٛ هل بـفتٓاا ُيٓا عٓذَا ْٓعش إيٝٗ

 20عٌُ املؼش  ٖٛ صٕ ٜهٕٛ َٛقف٘ ؿشؼّبا ٚٚاكًشا، فْتششز بٌ بايعهع، 

نالَٞ َ  األخ عادٍ املعاٚد٠ سدعت إىل ايتـشؼبات  طٝامست٢ صْ٘ يف 

ًٛا يف صبًع ايٓٛاا. ٖٓاى َٛاقا ــ ملاؿ١ فُٝا  ايظابك١ ي٘ عٓذَا نإ عل

، َٔ ١ كذّ ايذٚيٚاالدتُاعٞ، ٚ شٜك١ اطتجُاسا ٗا،  ٜتعًل ب١٦ٝٗ ايتأَ 

ملالٍ طشبٗا َٔ ١٦ٖٝ ايتأَ  ٚٚكعٗا ػشن١ ملاؿ١  ذٜش صؿٍٛ ٖزٙ 

 25َٔ  ١ َٓاالطتجُاسات  ع  صْٗا ناْت  ظتٗذف صٕ  هٕٛ  ًو االطتجُاسات 

صٟ صْٗا ذبتاط َٔ نٌ ادباٙ. فعباس٠  ،«اطتجُاسات  ١َٓ»ملالٍ ْف عباس ٗا 
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يٝع فٝٗا َؼه١ً عٓذَا  شاعٞ صٕ  بزٍ « ٜع١ اإلطال١ََٝ  َشاعا٠ ايؼش»

ازبٗذ يًٛؿٍٛ إىل صقـ٢ سذ ممهٔ َٔ املشاعا٠ بذٕٚ إيضاّ. ايٓف ايٛاسد 

َعٓاٙ صٕ صٟ صَش فٝ٘  عاسض َ   ،ٖٚزا سهُ٘ إيضاَٞ« ا ال ٜتعاسضر»صَآَا 

ًُا َا ٜشد يف االطتجُاسات صْٗا ربايــ صسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ  ا اييت دا٥

 5 ًذأ ايؼشن١ يف طبٌٝ االطتجُاسات إىل األملز را ٜتٛا٤ّ َعٗا  ــ صسهاَٗا

إىل صقـ٢ دسد١ ممه١ٓ. ايّٝٛ إرا نإ ٖزا ايتٛد٘ َٛدًٛدا يذ٣ اإلمل٠ٛ يف 

صبًع ايٓٛاا رٛدب ايـالسٝات املعطا٠ هلِ ٜٓبغٞ صٕ ٜٓاقؽ ابتذا٤ً َ  

ا١ٜ َٔ اآلٕ اسبه١َٛ نٝا ميهٔ صٕ ْتذ٘ إىل ٖزا االدباٙ ٚصٕ ْل  بذ

يالطتجُاسات، ال صٕ صك  يف ا فاقٝات الطتجُاسات ساي١ٝ ايكاد١َ اشبطٛات 

 10َجٌ ٖزا ايكٝذ. صٟ ٚاسذ ٜعٌُ يف ٖزا اااٍ طٝكٍٛ َٔ ايـعٛب١ صٕ ٜتِ 

ايعٌُ بزيو; يزيو عبتاز فعاّل ــ إرا نإ ٖزا ايٓٗر ٚاملبذص ايزٟ ْشٜذ صٕ 

اااالت ٚال ٜٓشـش  ٌيف نٜٛك  يف َجٌ ٖزٙ ايتؼشٜعات ٚاالطتجُاسات 

ًٝا صًٜلا ع٢ً ُصطع إىل فكط يف صباٍ اطتجُاس إداس٠ صؿٍٛ ــ  صٕ ٜهٕٛ َبٓ

، ال صٕ ٜتِ إدساد٘ بؼشط ٚدٛبٞ إيضاَٞ بذٕٚ َشاعا٠ حبٝح ُٜشتاط َظتكباّل

 15ف ايتؼشٜعٞ. نٝف١ٝ ايتٓفٝز، البذ صٕ ْهٕٛ سشٜـ  ع٢ً نٝف١ٝ إْفار ايٓ

ٚصْا ص فل َع٘، فال ميهٔ ألسذ صٕ ٜضاٜذ ع٢ً  ُا قاٍ األخ عادٍ املعاٚد٠َجً

بايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٚ طبٝكا ٗا، ألْ٘ قٝذ دطتٛسٟ ٚ ؼشٜعٞ  األَٛس املتعًك١

غ  ايذٜا١ْ  ع٢ًٚإْظاْٞ، قٝذ رٛدب دٜا١ْ ايؼخف، ست٢ َٔ ٖٛ 

اإلطال١َٝ ٜٚعٌُ يف َشانض ؿٓ  ايكشاس عًٝ٘ صٕ ًٜتضّ ب٘; ألْ٘ َكٝذ بايٓعاّ 

 20د، اييت اعت ت دٜٔ ايذٚي١ اإلطالّ ٖٚٛ َـذس َٔ َـادس ايظٝاطٞ يًبال

فٗزا ع٢ً إكاف١ ٖزٙ ايعباس٠ ايتؼشٜ ، بايتايٞ عبٔ عٓذَا ْكٍٛ إْٓا ال ْتفل 

ال ٜع  صْ٘ ال ُٜٗٓا ا با  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ َٔ عذَ٘ ٚيهٓٗا طٝاط١ َتبع١ 

١ َٛا١َ٤ َ  فًهٞ ْغ ٖا ْٚتب  ْٗذٗا البذ صٕ ٜظبل ايع١ًُٝ ايتؼشٜع١ٝ عًُٝ

َٔ اسبه١َٛ بٗزا ايؼإٔ رٛدب ايـالسٝات املُٓٛس١ اًع ايٓٛاا فكط 

 25ُعشض يًٓكاؾ  عٓذَادٕٚ صبًع ايؼٛس٣، ٚعًٝ٘ فعاّل   ُ جش َجٌ ٖزٙ املظأي١ 

ايعاّ صٚ ُعشض يبشج٘ َ  اسبه١َٛ; يزيو ٖٓاى صَٛس  تذ٘ َباػش٠ فٝٗا 
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ٜ  عبٛ اربار  ذاب  ال صملش٣  تذ٘ قبٌ ايتؼش ايًتؼشٜ ، ٚيهٔ ٖٓاى صًَٛس

 تطًب املٛافك١ عًٝٗا فكط َٔ اسبه١َٛ، بٌ ػبب صٕ  ٛا٥ُٗا رـًش١ عا١َ 

 ْٚعش٠ عا١َ ٚؿشاس١ يف املٛقا ٚاربار ايكشاس، ٚػهًشا.
 

 5  :الزئيـــــــــــــــط

 ٌ األخ دٛاد عبذا  عباغ.ػهًشا،  فل 
 

 جواد عبداهلل عباظ: العضو

اإلطال١َٝ عٓذَا  هٕٛ ساكش٠ يف  ، ايؼشٜع١ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

 10املعاَالت فٗٞ رجاب١ ايشاعٞ صٚ املع١ً اييت ذبافغ ع٢ً األَٛاٍ ايعا١َ. ال ػو 

صٕ ٖٓاى ايهج  َٔ اسبكٛم: سكٛم عا١َ، ٚسكٛم صفشاد، ٚسكٛم ػخـ١ٝ، 

ٚسكٛم ادتُاع١ٝ، ٚال ػو صٕ األَٛاٍ بطبٝعتٗا ٖٞ حباد١ إىل صٕ دبش٣ نٌ 

ّكا يًلٛابط ايؼشع١ٝ اإلطال١َٝ ٚايكا١ْْٝٛ. عبٔ ال ْكٍٛ إٕ ٚفاملعاَالت املاي١ٝ 

ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٖٞ َجٌ ايظٝا املظًط، ٚيهٔ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ٖٞ 

 15كشٚس٠، ٚعٓذَا  هٕٛ كشٚس٠ يًشفاظ ع٢ً اسبكٛم ايعا١َ ٚاسبكٛم 

ايؼخـ١ٝ، ٚسكٛم األفشاد ٚاسبكٛم االدتُاع١ٝ فٝذب صٕ  هٕٛ يف نٌ 

َالت طٛا٤ ناْت َعا١ًَ َاي١ٝ صٚ غ  َاي١ٝ. ٖٓاى سكٛم َعا١ًَ َٔ املعا

ٚاسبكٛم ضب ١َ يف ايذطتٛس ٚايكإْٛ، ٚيزيو عبٔ ْطايب بإٔ  هٕٛ 

ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ساكش٠ يف نٌ املعاَالت، ٚاهلذف َٔ ريو ٖٛ اسبفاظ 

 20ع٢ً اسبكٛم ايعا١َ ٚاسبكٛم ايؼخـ١ٝ ٚسكٛم األفشاد ٚسكٛم املٛا ٓ  

 .ملـًٛؿا، ٚػهًشا
 

 :الزئيـــــــــــــــط

  فلًٞ األملت ع١ًٝ عًٞ طًُإ. ػهًشا، 

 25 

 :مجيلة علي صلناٌالعضو 

ٖزٙ ايٓكط١ ١َُٗ ٖٚٞ  تعًل بإٔ ٖٓاى ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ػشن١ ــ َٛدٛد٠ صطاًطا ــ ٖٚٞ ػشن١ ضب١ًٝ  ذٜش االطتجُاسات، ٖٚزٙ 
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يكٛاْ  ٚايؼشٜع١ ايؼشن١ حبش١ٜٝٓ  عٌُ ٚفّكا يًذطتٛس ٚٚفّكا يًلٛابط ٚا

ًُا ٖزٙ املبادئ، رع٢ٓ صْ٘ ال ميهٔ  اإلطال١َٝ، صٟ صٕ َعاَال ٗا  شاعٞ دا٥

صٕ  كّٛ ٖزٙ ايؼشن١ رخايف١ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ عٓذ إداس ٗا صٚ اطتجُاسٖا 

ألَٛاٍ ايـٓذٚم، ٚرع٢ٓ صٚكح صْٗا ئ  تعاٌَ رعاَالت ضبش١َ صٚ غ  

 5ٚ طبايف١ يًؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٚبايتايٞ َؼشٚع١ ٚفٝٗا ػب١ٗ عذّ املؼشٚع١ٝ ص

َُطبل، ٚنٌ املعاَالت ٖٓا  ًٝا ٚ ص ـٛس صٕ اهلذف َٔ ٖزا ايتؼشٜ  َٛدٛد ساي

ــ طٛا٤ ناْت يف ايبٓٛى ا ١ًٝ صٚ املعاَالت اشباسد١ٝ اييت دبشٜٗا 

ايؼشنات االطتجُاس١ٜ ــ ٖٞ ٚفل ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٖٚٓاى كٛابط حبٝح 

ضبش١َ، ٚغ  َتـٛس صٕ ٜهٕٛ ايهالّ بٗزا  بأَٛسٌَ ال ميهٔ هلا صٕ  تعا

 10اسبايٞ ايزٟ ُٜٓعِ ٖزٙ ايع١ًُٝ َتشكل، فال  ايكإْٛ بٛكع٘املٓطل. صس٣ صٕ 

ٜف ض بٓا ايتٛط  يف ٖزٙ األَٛس; ألْ٘ ست٢ يٛ  ٛطعٓا فٗذفٓا ٖٛ صٕ ٜهٕٛ 

ٖٓاى اطتذا١َ الطتجُاس صَٛاٍ ايـٓذٚم، ٚصٕ ٜهٕٛ ٖٓاى اطتجُاس  َٔ 

 ٚصْا ص ـٛس صٕ ٖزا َتشكل، ٚػهًشا. َٚؼشٚ ،

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلٌ األخ عادٍ عبذايشرٔ املعاٚد٠.

  

 عادل عبدالزمحً املعاودة:العضو 

ـًَت  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بظِ ا  ايشرٔ ايشسِٝ، يكذ ُف

 20ايكل١ٝ، إرا ناْت ايًذ١ٓ ٖٞ اييت  ذٜش ٚال ميهٔ ــ نُا ُرنش ــ صٕ 

ض سصٜٗا َ  ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، إرٕ ملارا ال ْكبٌ ٖزا املؼشٚ ؟! إرا ٜتعاس

ٚنف٢ ا  امل َٓ  نإ األَش نزيو ــ نُا عبٔ ْتـٛس ــ فًُارا ال ْكبً٘ 

. إرا نإ ريو َتشكّكا فًُارا ْشف  ٖزا ايتعذٌٜ ٚال ْجبت٘ يف ايكتاٍ

ًٝا: صملٞ ايعضٜض َكشس ايًذ١ٓ،  صعتكذ صٕ ا اطب  يذٜٓا ايكإْٛ؟! ٖزا صٚاّل. ثاْ

 25ٕ ٛ، فاملذقكــ ٚصْتِ صعًِ ــ ٜظتطٝعٕٛ اطتخشاز ايفًع ٚ)سًب اي١ًُٓ(

ٜظتطٝعٕٛ اطتخشاز نٌ ػ٤ٞ، ٖٚزا يٝع باألَش ايعظ  صبًذا، فٗٓاى بشاَر 
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نٌ ػ٤ٞ، ٖٚزا يٝع باألَش ايعظ . ٖزا داٖض٠ َٛدٛد٠ اآلٕ  ظتخشز 

ٖزا ايزٟ اْت٢ٗ.  ٚصَشٙ إىل ا  ً٘ َا طًافاملك ح ال ٜطبل بأثش سدعٞ، 

يف  ٘عبٔ ْكٍٛ إْ٘ إرا نإ ال ٜتعاسض َ  املك سات فٝذب عًٝٓا صٕ ْعذي

ع٢ً صٕ اسبالٍ ص ٝب ٚصبشى ٚصْف ؟ َا صعٌ  ااملظتكبٌ، صيٝع ايهٌ َتفّك

 5ايذٜٔ ٚايذْٝا إرا ادتُعا! ٚال باسى ا  يف دْٝا بال دٜٔ. عبٔ ال ْطًب 

َا ٜطايب ب٘ ايٓاغ ْعشًٜا، ٚيهٔ ٖٓاى ــ يألطا ــ  املظتشٌٝ، ٚإمنا ْطًب

 ًهٌ  عًُٞ. اسبزس َٔ عذّ ايجك١ يف صٕ اشب  ٖٛ فُٝا ُٜشكٞ ا  عض ٚدٌ، 

ُ ا٤َ ٚا  طبشاْ٘ ٚ عاىل ٜكٍٛ:  ٛ س اٍَ ايظٍ  ٕ  * َف َ ا ُ ٛع ُذٚ  ٚ  ِْ ُ ا٤َ ِسْصُقُه َفٞ ايظٍ 

 ٍْ َ ا َص   ٌ ََْج ُ٘ َيش لٌٍ   ٍْ ٕ ٚ ِاأَلْسِض ِإ ِْ   َٓطُكٛ عشابٞ ٖزٙ اآل١ٜ ٖٚٛ ص   فكذ ، ُه

 10ٜطٛف سٍٛ ايهعب١ فكاٍ: َٔ ايزٟ صغلب ايشا؟ قايٛا ي٘: نٝا؟ قاٍ: ملارا 

ٚ ِاأَلْسِضُٜكظِ ا  عض ٚدٌ  ُ ا٤َ  ٛ س اٍَ ايظٍ   ١؟ ا  ٖٓا ُٜكظِ بزا ٘ ايعًَٝف

ٕ فٝكٍٛ:  ِْ   َٓطُكٛ ٍْ ُه َ ا َص   ٌ ََْج ُ٘ َيش لٌٍ   ٍْ ا   عاىل ٜكظِ صٕ سصقهِ  ، صِٟإ

ذ، ٚصْا ع٢ً ؟ ٖزا يًتأنٝ«َٔ ايزٟ صغلب ايشا»َهتٛا. ٖٓا قاٍ: 

ايعهع، صدذ يف نالّ اإلمل٠ٛ ٚاألملٛات صسٝاًْا  ٛافّكا ٚصسٝاًْا صملش٣ 

 15 عاسًكا. عبٔ ْجل يف ريو، ٚنزيو إملٛآْا ا اطبٕٛ، ػبب صٕ ٜتٛافل سصٟ 

قٌ  كذٜش ــ ايتكذّ خبطٛات، ايشٍصام ازبُٝ  َ  ايؼشٜع١، ٚػبب عًٝٓا ــ ع٢ً ص

ٖٛ ا  عض ٚدٌ ٚيٝع ايبٓو ايذٚيٞ، ايبٓو ايذٚيٞ ٖٛ ايزٟ ُٜشّطِ االقتـاد 

 نُا ٖٛ َعًّٛ، ٚػهًشا.

 

 20  :الزئيـــــــــــــــط

  فلٌ األخ عبذايشرٔ ضبُذ عؼ .ػهًشا،  

 

 :عبدالزمحً حمند مجغريالعضو 

ا االملتالف األطاطٞ صٚ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، صعتكذ صٕ طبب ٖز

 25ٖزا ايًبع اسباؿٌ ب  َ ٜذٟ االق اح ٚب  َعاسكٝ٘، ٖٛ ْكف يف  كشٜش 

ع٢ً ايًذ١ٓ صٕ  أ ٞ بايٓعاّ األطاطٞ هلزٙ  اايًذ١ٓ، سٝح نإ َف ًك

ايؼشن١ االطتجُاس١ٜ، ٚ ش٣ ٌٖ ٖٞ  عٌُ بايفعٌ حبظب صسهاّ ايؼشٜع١ 
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إلطال١َٝ ٚايؼشنات اإلطال١َٝ ٚحبظب األؿٍٛ املتبع١ يف ايبٓٛى ا

االطتجُاس١ٜ صّ ال، ايزٟ ْعشف٘ ٖٛ صٕ يًبٓٛى ٚايؼشنات اإلطال١َٝ ١٦ٖٝ 

إرا ناْت ٖزٙ املعا١ًَ َا ػشع١ٝ صطاط١ٝ  ذقل يف نٌ َعاَال ٗا ٚ عشف 

 عٌُ ٚفّكا يًؼشٜع١ اإلطال١َٝ صّ ال. نإ ٜف ض ع٢ً ايًذ١ٓ صٕ  أ ٞ بايٓعاّ 

 5ا املؼشٚ ، فٌٗ ٖزٙ ايؼشن١ طبايف١ األطاطٞ هلزٙ ايؼشن١ ٚ كاسْ٘ َ  ٖز

فعاّل ٚيٝع فٝٗا َاد٠  ًضَٗا بايعٌُ حبظب ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ؟ صْا ص ـٛس صٕ 

 ايتكشٜش ــ صطاًطا ــ ْاقف، ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 10ْا٥ب ايش٥ٝع  فلًٞ األملت إميإ َـطف٢ املشبا ٞ ػهًشا،  

 .يعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞايتأ١َٝٓٝ باهل١٦ٝ ا ايتٓفٝزٟ يًُظتشكات

 

 ىائب الزئيـــط التيفــــيذي للنضــــتخقات

  التأمييية باهليئة العامة للتأمني االجتناعي:

 15طٝذٟ ايش٥ٝع، صعتكذ صٕ نٌ َا قٌٝ ٚاكح، ٚاهل١٦ٝ ذبافغ  ػهًشا 

ع٢ً صَٛاٍ املتكاعذٜٔ َٔ ملالٍ اطتجُاسا ٗا عٔ  شٜل ػشن١ صؿٍٛ، 

َـشف  ُاّكا يًكٛاْ  املعٍُٛ بٗا يف ايذٚي١ ٖٚٚػشن١ صؿٍٛ  ذٜش ايعٌُ ٚف

 ايبششٜٔ املشنضٟ ٚدٜٛإ ايشقاب١ املاي١ٝ، ٚػهًشا.

  

 20  :الزئيـــــــــــــــط

 ذٚس يف ملا شٟ ن١ًُ صٚد صٕ صقٛهلا، فشبزا يٛ ٜظُح يٞ ػهًشا،  

األخ عادٍ املعاٚد٠ صٕ صقٛهلا. ايهالّ اآلٕ ٖٛ صٕ االطتجُاسات املٛدٛد٠ يف ٖزٙ 

ظتجُش ٚفّكا  يًتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ػبب صٕ  اؼشن١ اييت  عت  رساًعاي

ألسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، إرٕ األَٛاٍ اييت  أ ٞ َٔ ايتأَٝٓات صًٜلا ػبب 

 25عًٝٓا صٕ ْـش ع٢ً صٕ  هٕٛ ٚفّكا ألسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ صًٜلا. َع٢ٓ 

  ايبٓٛى ريو صٕ صٟ ػخف َؼ ى يف ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ ٜٚتعاٌَ َ

ايتكًٝذ١ٜ ػبب صال ُ كبٌ صَٛاي٘، ٖٚزا ٜع  صٕ عًٝٓا غًل نٌ ايبٓٛى ايتكًٝذ١ٜ 
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 ٕ ٖزٙ ايبٓٛى ايتكًٝذ١ٜ يٝظت َٛدٛد٠ صغ  اإلطال١َٝ، ٚيزيو َا صقٛي٘ ٖٛ 

 يف ايبششٜٔ فكط ٚإمنا ٖٞ َٛدٛد٠ يف نٌ دٍٚ املٓطك١، ٚخباؿ١ّ يذ٣

عٛد١ٜ، ٚيذ٣ عٝ  دٍٚ صبًع ــ ايؼكٝك١ ايه ٣ ــ املًُه١ ايعشب١ٝ ايظ

ايتعإٚ، ٚنزيو عٝ  ايذٍٚ اإلطال١َٝ، ٚبايتايٞ إرا فظشْا املاد٠ 

 5فُع٢ٓ ريو صٕ عًٝٓا ْظا نٌ َا بٓٝٓاٙ.  ــ نُا  فلًتِــ ايذطتٛس١ٜ 

ايتفظ ات يف دٜٓٓا اإلطالَٞ نج ٠، ٖٓاى املتؼذد، ٖٚٓاى املشٕ، يزيو 

زٙ ايعباس٠. نًٓا َظًُٕٛ ٚنًٓا صعتكذ صٕ اشبطٛس٠  هُٔ ٖٓا، ٚيٝع يف ٖ

ًَتضَٕٛ بايؼشٜع١ اإلطال١َٝ، ٚايؼشٜع١ صٚاّل ٚصملً ا ٖٞ َكاؿذ، ٚاملكاؿذ 

ٖٞ مل  يإلْظإ. صعتكذ صْ٘ ست٢ َا  فلًت ب٘ خبـٛق ايبٓٛى اإلطال١َٝ ــ 

 10صًٜلا َجًُا ُٜكاٍ عٔ ايبٓٛى عٓٗا َ  اس آَا هلا ــ فٗٓاى نالّ ُٜكاٍ 

ٙ األَا١ْ ٖٞ يٝظت صَا١ْ هلزٙ ايؼشن١ فكط، ٚإمنا ٖٞ ايتكًٝذ١ٜ; ٚيزيو ٖز

صَا١ْ يألدٝاٍ ايكاد١َ َٔ صدٌ اسبفاظ ع٢ً املاٍ باطتجُاسٙ بأفلٌ  شٜك١ 

ممه١ٓ، ٚصٕ ذبكل صفلٌ عا٥ذ يًشفاظ ع٢ً طال١َ ٖزا ازبٌٝ ٚاألدٝاٍ 

 ايكاد١َ. دٜٓٓا اإلطالَٞ ــ اسبُذ   ــ دٜٔ  ح،  شى اااٍ هلزٙ األ١َ يف صٕ

 15حبظب َكتلٝات ايعـش، ٚيزيو صعتكذ صٕ ٖزا املٛكٛ  ال ؽبف٢،  دبتٗذ

فاألخ عادٍ املعاٚد٠ ٖٛ صفك٘ ٚصفِٗ َ  يف صَٛس ايذٜٔ ٚصْا َتاب  هلزٙ األَٛس، 

يزيو صٚؿت زب١ٓ اشبذَات اييت صعتكذ صٕ نٌ صعلا٥ٗا ًَتضَٕٛ َٚظًُٕٛ 

خ دٛاد عباغ ع٢ً ٖزا املٛكٛ ، ٚؼبشؿٕٛ نُا ذبشق ٚنُا ؼبشق األ

يهٓ  صقٍٛ إْ٘ إرا صقش ٖزا األَش يف ٖزا ايكإْٛ فٝذب صٕ ٜٓطًل إىل باقٞ 

 20ٚبايتايٞ عًٝٓا إعاد٠ ايٓعش يف نٌ َا بٓٝٓاٙ ع٢ً َذ٣ عؼشات  ،ايكٛاْ 

ايظٓ ، ٚبايتايٞ صعتكذ صْ٘ سرا ست٢ األخ عادٍ املعاٚد٠ ٚغ ٙ ئ ٜٛافكٛا ع٢ً 

يو ٜا إمل٠ٛ صسببت فكط صٕ ص ذاملٌ بٗزٙ املذامل١ً ست٢ ْذسى َا ٖزا ايؼ٤ٞ. يز

ـٍٓت ٖزٙ املاد٠  ٖٞ ملطٛس٠ قشاسْا، ٚخباؿ١ صٕ ا ه١ُ ايذطتٛس١ٜ س

ٕ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ػشٜع١ صبايتفظ  ايزٟ قايت٘ األملت ع١ًٝ طًُإ ٖٚٛ 

 25ٚاطع١، ٚػبب صٕ ْأملز َٓٗا َا ْظتطٝ  صملزٙ َٔ صدٌ  طبٝل قٛاْٝٓٓا، 

ايٞ ايذطتٛس   ٜكٌ إٕ ايؼشٜع١ ٖٞ املـذس ايٛسٝذ يًتؼشٜ  بٌ قاٍ إْٗا ٚبايت
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َـذس س٥ٝظٞ َٔ َـادس ايتؼشٜ ، إرٕ ٖٓاى َـادس صملش٣ عًٝٓا عذّ 

فاهلا إرا نإ فٝٗا َـًش١، ٚصْا صعتكذ صٕ ٖزا ٖٛ َبذص إطالَٞ ػبب صٕ غإ

طٝظٞ ّ عٓذَا نٓا يف ااًع ايتأ1973ًْذأ إيٝ٘. صْا ص زنش صْ٘ يف عاّ 

ايزٟ ٚافل ع٢ً ٖزا ايذطتٛس، صث ت ٖزٙ ايٓكط١ صًٜلا، ٖٚٛ َـذس س٥ٝظٞ 

 5صٚ َـذس َٔ َـادس ايتؼشٜ ، ٚيزيو نإ ايتٛافل ع٢ً ريو. صْا صقٍٛ إٕ 

طًِ َ طظ١ ٚص شى ؤايتطبٝل ايعًُٞ املٛدٛد ايّٝٛ ٜكتلٞ ريو، ٚصَا صٕ ص

ب صال ٜتعاسض ايبك١ٝ، فٗزٙ َؼه١ً، صٟ صٕ ْكٍٛ إٕ نٌ َا يذٜٓا ايّٝٛ ػب

َ  صسهاّ ايؼشٜع١ اإلطال١َٝ ْٚٓظا نٌ َا بٓٝٓاٙ ْٚبذص َٔ دذٜذ، 

ٌٍ صْا  طا ألْ   ذاملًت، ٚطٛف  اشبطٛس٠ ٖٞ يف ٖزا ازباْب. ع٢ً ن

 10ألخ عادٍ املعاٚد٠ ألْ  رنش ٘ باالطِ فُٔ سك٘ يصعطٞ ايه١ًُ يف ايٓٗا١ٜ 

ٌٍ،  ملش املتشذث  ٖٛ األخ عاد ٍ عبذايشرٔ صٕ صعطٝ٘ سل ايشد. ع٢ً ن

 املعاٚد٠ فًٝتفلٌ.

 

 :عادل عبدالزمحً املعاودةالعضو 

 15ال ػو يف صٕ سشقتو ــ َعايٞ ايش٥ٝع ــ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ٚإساد و يًخ  ٚا ب١ ال ؽبفٝإ عًٝٓا، ٚيهٔ ٖٓاى صغالّ ا يف املفاِٖٝ، 

فأٚاّل: دبُٝاّل يًبٓٛى اييت ناْت  ظ٢ُ سب١ٜٛ صؿبشت  ظ٢ُ  كًٝذ١ٜ، 

تذاٚص ٖزا، ٚيهٔ يٝع نٌ َعاَالت ايبٓٛى ايشب١ٜٛ ايتكًٝذ١ٜ ٖٞ ٚيٓ

َعاَالت سب١ٜٛ، نُا صٕ ايبٓٛى اإلطال١َٝ صسٝاًْا قذ  لطش بظبب ايٓعاّ 

 20إىل صٕ  ك  يف املخايف١، ٖزا ْعًُ٘ دًٝذا، ــ ايزٟ ٖٛ ملاسز إساد ٗا ــ ايعاملٞ 

ْظإ، ٚطتأ ٝ٘ ٚيزيو ا  طبشاْ٘ ٚ عاىل ٜعًِ صٕ االكطشاس طٝك  فٝ٘ اإل

صَٛس ئ ٜظتطٝ  صٕ ًٜتضّ فٝٗا را ٖٛ ٚادب عًٝ٘، فكاٍ طبشاْ٘ ٚ عاىل: 

ِٔ اْكُطِش﴿  ُ َ٘ َف ْٝ ِ  ع ًَ ٚ اَل ع اُد َفاَل ِإْث ْٝش  ب اٍغ  ، رع٢ٓ صْ٘ قذ ٜلطش ايؼخف ﴾َغ

إىل صَش، َجٌ ايبٓٛى اإلطال١َٝ اآلٕ يهٞ  ش بط بازبٗات اشباسد١ٝ  لطش 

 25ببع  املعاَالت، إرٕ ػبٛص هلا ايعٌُ يف ْطام االكطشاس،  صسٝاًْا إىل ايكٝاّ

صٟ غ  َتعُذ اسباد١  ﴾ٚال عاُد﴿صٟ غ  َشٜذ هلزا ايفعٌ ابتذا٤ً،  ﴾غ  باٍغ﴿
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اييت ؼبتاز إيٝٗا، ٖزٙ صَٛس ْعشفٗا. خبـٛق ايكٛاْ  ايٛكع١ٝ قًٓا إٕ ٖٓاى 

طبٌٝ املجاٍ: نجً ا َٔ ايكٛاْ  ايٛكع١ٝ ػبب عًٝٓا صٕ ظبتٗذ فٝٗا، ٚع٢ً 

قإْٛ املشٚس نً٘ ٚكعٞ، فٌٗ غبايف٘ ألْ٘ قإْٛ ٚكعٞ ٚال ًْتضّ بإػاسات 

داٌٖ ٜكٍٛ بٗزا ايهالّ. َٚٛكٛ   صٚاملشٚس؟! ال ٜٛدذ إْظإ عاقٌ عا  

 5ايتذسز يٝع عًٝبا، ٚإرا نإ يذ٣ ٖزٙ ازبٗات ــ نُا رنش األخ عبذايشرٔ 

َعايٞ ايش٥ٝع ــ ْٚكٍٛ  عؼ  ــ زبإ َشاقب١ فًتزنش، ٚعبٔ َعهِ ــ

املكٛي١ املؼٗٛس٠: )كعٗا يف سقب١ عا  ٚا ً  طا (، فًظٓا َتخــ  يف 

نٌ ػ٤ٞ يف ايذْٝا، ْعطٞ نٌ إْظإ املتـاؿ٘، صٌٖ املاٍ ْعطِٝٗ املاٍ 

 و يف إساد٠ صسذ ٚيف سب ٖزا ايذٜٔٚيهٔ ٜهٕٛ ٖٓاى  عإٚ. عبٔ ال ْؼه

 10ملظًُ  َٔ ؼب َٓا ٚؼب ّ قاْْٛٓا، ، بٌ ْش٣ َٔ بٝٓٓا ست٢ َٔ غ  اٚاس اَ٘

 ٖٚزٙ ايبششٜٔ اييت عؼٓاٖا ٚعببٗا، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .َكشس ايًذ١ٓ بكشا٠٤  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓػهًشا،  فلٌ األخ  

 15 

 :الدكتور ميصور حمند صزحاٌ العضو

 ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ: عذّ املٛافك١ َٔ سٝح املبذص، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

يظ١ٓ  3َٔ املاد٠ ايظادط١ َٔ ايكإْٛ سقِ  1قإْٛ بتعذٌٜ ايبٓذ ع٢ً َؼشٚ  

 ّ بؼإٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًتأَ  االدتُاعٞ، ٚػهًشا.2008
 20 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ؟ ٛؿ١ٝ ايًذ١ٌٖٓ ٜٛافل ااًع ع٢ً ػهًشا،  
 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 :الزئيـــــــــــــــط

. ٜظشْٞ صٕ صسسب ببٓا ٓا صُٜشف  َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ سٝح املبذإرٕ 

 ايبات َذسط١ االطتكالٍ ايجا١ْٜٛ يًبٓات، َٚعًُا ٗٔ يف صبًع ايؼٛس٣، 
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َ نذٜٔ ص١ُٖٝ ٖزا ايٓٛ  َٔ ايضٜاسات اييت  ُٓٞ اسبع ايٛ   بلشٚس٠ 

اال ال  ع٢ً ط  ايع١ًُٝ ايتؼشٜع١ٝ يف املًُه١، َع ٜٔ عٔ دضٌٜ ػهشْا 

ٚإداس٠ املذسط١ َٔ  ٓظٝل يتظٌٗٝ ٖزٙ  ملا  كّٛ ب٘ ٚصاس٠ اي ب١ٝ ٚايتعًِٝ

 ٛيُٝٗا ٚصاس٠  ٔايضٜاس٠، نُا ال ٜفٛ ٓا صٕ ْؼٝذ بايشعا١ٜ ٚاالٖتُاّ ايزٜ

 5اي ب١ٝ ٚايتعًِٝ ألبٓا٥ٓا ٚبٓا ٓا ايطًب١ ٚ ظخ  نٌ اإلَهاْٝات هلِ َٔ ملالٍ 

ايضٜاسات املٝذا١ْٝ اييت َٔ ملالهلا ٜتِ ايتعشف ع٢ً ط  ايع١ًُٝ ايتؼشٜع١ٝ يف 

ًع، َتُٓ  هلِ دٚاّ ايتٛفٝل ٚايٓذاح، فأٖاّل ٚطٗاّل بهٔ يف صبًع اا

ايؼٛس٣. ْٚٓتكٌ اآلٕ إىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ األعُاٍ ٚاشباق رٓاقؼ١ 

زبٓـ١ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ املاد٠   كشٜش

 10ال٥ش١ ايذامل١ًٝ ّ بؼإٔ اي2002( يظ١ٓ 54( َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )127)

املكذّ َٔ  «بـٝغت٘ املعذي١»اًع ايٓٛاا، )املعذ يف ك٤ٛ االق اح بكإْٛ 

صبًع ايٓٛاا(. ٚص ًب َٔ األخ ايذنتٛس صرذ طا  ايعشٜ  َكشس ايًذ١ٓ 

 ايتٛد٘ إىل املٓـ١ فًٝتفلٌ.

 

 15 :الدكتور أمحد صامل العزيض العضو

 يف امللبط١. ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ّٜ ص ًب  جبٝت ايتكشٜش 

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ٌٖ ٜٛافل ااًع ع٢ً  جبٝت ايتكشٜش يف امللبط١؟  

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 إرٕ ٜتِ  جبٝت ايتكشٜش يف امللبط١. 

 25 

 (56 / صفخة2 )اىظز امللخق
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 :الزئيـــــــــــــــــط

ؼشٚ  ايكإْٛ.  فلٌ األخ طٓبذص رٓاقؼ١ املبادئ ٚاألطع ايعا١َ مل 

 َكشس ايًذ١ٓ.

 

 5 :الدكتور أمحد صامل العزيضالعضو 

ايًذ١ٓ خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ   كشٜشػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ّ بؼإٔ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ 2002( يظ١ٓ 54( َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )127املاد٠ )

املكذّ َٔ  «عذي١بـٝغت٘ امل»اًع ايٓٛاا، )املعذ يف ك٤ٛ االق اح بكإْٛ 

صبًع ايٓٛاا(. سصٟ ايًذ١ٓ: ْاقؼت ايًذ١ٓ َؼشٚ  ايكإْٛ َٛكٛ  ايذساط١ 

 10ٚايبشح، ٚا ًعت ع٢ً قشاس صبًع ايٓٛاا َٚشفكا ٘ بؼأْ٘، ٚ بٛديت ٚدٗات 

 ايٓعش ب  صعلا٤ ايًذ١ٓ، ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ يًُذًع، ٚقذ  ٛؿًت ايًذ١ٓ 

َؼشٚ  ايكإْٛ، ٚريو يألطباا  ــ بأغًب١ٝ صعلا٥ٗا ــ إىل ايتٛؿ١ٝ بشف 

إٕ ايٛاق  ايفعًٞ ٚايعًُٞ يًظًط١ ايتؼشٜع١ٝ ؼبتِ صٕ ٜشاعٞ نٌ -1اآل ١ٝ: 

صبًع سل ااًع اآلملش يف  عذٌٜ ال٥شت٘ ايذامل١ًٝ املٓع١ُ يعًُ٘، إال صٕ 

 15املؼٍش  َكٝذ بعذّ طبايف١ َا ٜتِ اق اس٘ َٔ  عذٜالت ألسهاّ ايذطتٛس. 

( َٔ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ 127 عذٌٜ املاد٠ )  لُٔكإْٛ ٚبايٓعش إىل صٕ َؼشٚ  اي

ع٢ً صٕ ٜتلُٔ ايشد ذبذٜذ املذ٣ »اًع ايٓٛاا بإكاف١ ايٓف ايتايٞ: 

( َٔ 68، ٚسٝح إٕ املاد٠ )«ايضَ  املبذ٥ٞ يتٓفٝز ايشغب١ يف ساي١ قبٛهلا

ايذطتٛس املٓع١ُ آلي١ٝ إبذا٤ االق اسات بشغب١    ٓف ع٢ً إيضاّ اسبه١َٛ 

 20ذٜذ َذ٠ ص١َٝٓ َع١ٓٝ يًتٓفٝز، ٚعًٝ٘ فإٕ ايتعذٌٜ ايٛاسد يف َؼشٚ  ايكإْٛ بتش

َـًا دذٜذ٠ّ يٓف املاد٠ ايذطتٛس١ٜ، مما ػبعٌ ٖزا ايتعذٌٜ  ٜلٝا صسها

َؼٛبـًا بؼب١ٗ عذّ ايذطتٛس١ٜ. ٚقذ ٚسد يف املزنش٠ ايتفظ ١ٜ يًتعذٜالت 

عذيت املاد٠ »ٞ: ( ايٓف اآل 68ّ بؼإٔ  عذٌٜ املاد٠ )2012ايذطتٛس١ٜ يظ١ٓ 

( يتشكل كُا١ْ دذٜذ٠ يتفعٌٝ دٚس ايشغبات املهتٛب١ اييت ٜبذٜٗا صبًع 68)

 25ايٓٛاا يًشه١َٛ، ٚيتكشٜش سل صبًع ايٓٛاا يف  شح َٛكٛ  عاّ يًُٓاقؼ١ 

الطتٝلاح طٝاط١ اسبه١َٛ يف ػأْ٘، ٚ بادٍ ايشصٟ بـذدٙ. فًكذ ناْت 
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ا ايتعزس يف  ٓفٝز (  هتفٞ بإٔ  ب  اسبه١َٛ نتاب١ صطبا68املاد٠ )

ايشغبات اييت ٜبذٜٗا صبًع ايٓٛاا، ٚ  ذبذد هلا َذ٠ َع١ٓٝ  ًتضّ فٝٗا 

بإٜلاح ٖزٙ األطباا، فذا٤  عذٌٜ ايبٓذ )ص( َٔ ٖزٙ املاد٠ يًٝضّ اسبه١َٛ 

بايشد ع٢ً صبًع ايٓٛاا ملالٍ طت١ صػٗش، ٖٚٛ َا ٜ دٟ إىل صٕ  ذسغ 

 5ز قشاسٖا بؼإٔ إَهإ اسبه١َٛ سغبات ااًع يف ٚقت َعكٍٛ ٚصٕ  تخ

ذبكٝكٗا صٚ  عزس ٖزا ايتشكٝل، ع٢ً صٕ  ب  اسبه١َٛ األطباا يف ساي١  عزس 

األملز بايشغب١. ٚإرا    ًتضّ اسبه١َٛ باملٛعذ ا ذد يًشد نإ يًُذًع صٕ 

. ٜٚبذٚ َٔ املزنش٠ «ًٜذأ إىل إسذ٣ ٚطا٥ٌ ايشقاب١ اييت ملـ٘ ايذطتٛس بٗا

( َٔ ايذطتٛس نإ ي٘ ٖذف ضبذد ٖٛ 68اد٠ )ايتفظ ١ٜ صٕ ايتعذٌٜ ع٢ً امل

 10ذبذٜذ َذ٠ يشد اسبه١َٛ ع٢ً االق اح بشغب١، ٚيٝع صٟ ٖذف  ملش ع٢ً 

( َٔ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ 127ايٓشٛ ايزٟ ٚسد يف َؼشٚ  ايكإْٛ بتعذٌٜ املاد٠ )

إٕ ايتعذٌٜ ايٛاسد يف َؼشٚ  ايكإْٛ ؽبايا ايبٓذ )ص( َٔ -2اًع ايٓٛاا. 

َٔ ايذطتٛس، ايزٟ ٜٓف ع٢ً َبذص ايفـٌ ب  ايظًطات ( 32املاد٠ )

ايتؼشٜع١ٝ ٚايتٓفٝز١ٜ ٚايكلا١ٝ٥ َ   عاْٚٗا ٚفكـًا ألسهاّ ايذطتٛس، فايٓف 

 15ايذطتٛسٟ ؼبذد قٛاعذ  ٚسذًٚدا ال ػبٛص ربطٝٗا ٚال ميهٔ ألٟ طًط١ صٕ 

 تذملٌ يف عٌُ طًط١ صملش٣، فاسبه١َٛ ٜٓبغٞ صٕ  هٕٛ َظتك١ً يف  ٓفٝز 

ملك س١ ٚفكـًا يإلَهاْٝات املتٛافش٠ ٚاملظاعذ٠ ع٢ً ايتٓفٝز، ايشغبات ا

ٚايعشٚف املتغ ٠ اييت ذبهِ َظا٥ٌ  ٓفٝز املؼاسٜ  اييت  ٓطٟٛ عًٝٗا 

ايشغب١، فايتعذٌٜ ُٜخشز ايشغب١ َٔ صبشد نْٛٗا سغب١ ربل  يف قبٛهلا ملطًل 

 20  كذٜش اسبه١َٛ ٚفكـًا العتباسات ربتف بٗا اسبه١َٛ، يتذملٌ يف ْطام

ٝـًا إرا  ٝـًا صٚ َبذ٥ ايٛدٛا ٚاإليضاّ بايتٓفٝز يف َٛعذ ضبذد ٚيٛ نإ  كشٜب

قبًت اسبه١َٛ  ٓفٝز ايشغب١، مما ٜعذ  ذملاّل يف املتـاؿٗا بإيضاَٗا 

باإلظباص يف َذ٣ صَ  َع ، سغِ صٕ اسبه١َٛ  عٌُ يف ظشٚف قاب١ً يًتغٝ  

َـًا يتظتطٝ  يف ك٥ٛٗا ذبذٜذ ٖزا   املذ٣ ايضَ .ٚال ميهٔ  ٛقعٗا َكذ

 25 ش٣ ايًذ١ٓ صْ٘ يف ساي١ عذّ ايتضاّ اسبه١َٛ بتٓفٝز االق اح بشغب١ ايزٟ -3

طبل هلا املٛافك١ عًٝ٘، فًُذًع ايٓٛاا اربار  يٝات ايشقاب١ ايذطتٛس١ٜ املتاس١ 



 24امللبط١         10/4/2016ّ                        ( 38)      2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ: يف ك٤ٛ َا داس َٔ ْكاؾ َٚا ظب ايكٛاعذ املكشس٠. حبألعلا٥٘ 

ؼشٚ  ايكإْٛ، فإٕ ايًذ١ٓ  ٛؿٞ را ًٜٞ: املٛافك١ صبذٟ َٔ  سا٤ صثٓا٤ دساط١ َ

ع٢ً قشاس ايًذ١ٓ ايظابك١ بشف  َؼشٚ  ايكإْٛ سقِ ) ( يظ١ٓ ) ( بتعذٌٜ املاد٠ 

ّ بؼإٔ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ 2002( يظ١ٓ 54( َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )127)

 5ٔ اًع ايٓٛاا، )املعذ يف ك٤ٛ االق اح بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايٓٛاا( َ

  .ػهًشاسٝح املبذص، ٚاألَش َعشٚض ع٢ً ااًع املٛقش الربار ايالصّ، ٚ

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 فلٌ طعاد٠ األخ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش  ٌٖ ٖٓاى َالسعات؟ 

 10 ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا. 

 

 وٌ جملضي الغورى واليواب:ؤوسيز ع

ٛقش٠ سصٜٗا يف ٖزا يكذ صبذت اسبه١َٛ املػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع،  

املؼشٚ  َٔ ملالٍ سصٟ ٚصاس٠ ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا، سٝح صفادت صٕ 

 15َٔ  32ٖزا ايتعذٌٜ ــ نُا  فلًت ايًذ١ٓ املٛقش٠ ــ ؽبايا ايبٓذ )ص( َٔ املاد٠ 

ايذطتٛس، ايزٟ ٜٓف ع٢ً َبذص ايفـٌ ب  ايظًطات، ٖٚزا  ذملٌ ٚاكح َٔ 

يٓٛاا باملتـاق ٚعٌُ ايظًط١ ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ َتُج١ً يف صبًع ا

ايتٓفٝز١ٜ، ٖٚزا ايتعذٌٜ يٛ ُصملز ب٘ فإْ٘ ُٜخشز االق اح بشغب١ َٔ صبشد 

تكذٜش اسبه١َٛ يتذملٌ يف ْطام ايٛدٛا ينْٛٗا سغب١ ربل  يف  ٓفٝزٖا 

 20ٚاإليضاّ َٔ قبٌ صبًع ايٓٛاا ع٢ً ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ، ٖزا بايٓظب١ إىل ايبٓذ 

 بٝع١ ضبذد٠  َٔزا ايتعذٌٜ ُٜخشز املك ح بشغب١ . نُا صٕ 32ٖ)ص( َٔ املاد٠ 

يف ايبٓذ )ص( َٔ ايذطتٛس، اييت سذدت ْطام االق اح بشغب١  68يف املاد٠ 

ٚ بٝعت٘. نُا صٕ اسبه١َٛ  عٌُ َٔ ملالٍ بشْاَر عٌُ ضبذد مت اال فام 

عًٝ٘ َ  صبًع ايٓٛاا، ٚمت إقشاسٙ ٚايتـٜٛت عًٝ٘ يف صبًع ايٓٛاا، ٚ ٓفٝز 

 25ضباي١ َٔ قبٌ صبًع ايٓٛاا إىل اسبه١َٛ ملالٍ ف ٠  ٓفٝز ٖزا صٟ سغبات 

اي ْاَر طٛف ؽبٌ ــ بال ػو ــ بتٓفٝز بشْاَر عٌُ اسبه١َٛ ٚخباؿ١ إرا 
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عًُٓا صٕ ايشغبات ا اي١ متجٌ َؼاسٜ  نب ٠ دًذا َٔ سٝح اسبذِ، َٚٔ 

ْاس١ٝ املٝضاْٝات املطًٛب١ َجٌ املظتؼفٝات ٚاملشانض ايـش١ٝ ٚاملذاسغ 

ٚنًٓا ْعًِ صٕ ايشغبات َٓز عاّ  ،ٚغ ٖا. عبٔ ال ْتهًِ عٔ َؼاسٜ  ؿغ ٠

ّ إىل اآلٕ  تُجٌ يف َؼاسٜ  نب ٠ دًذا ذبتاز يٛسذٖا إىل بشاَر عٌُ 2002

 5ضبذد٠، فُا بايهِ يٛ دا٤ت ٖزٙ ايشغبات ملالٍ بشْاَر عٌُ اسبه١َٛ 

ًَا صٕ ذبذد اسبه١َٛ املذ٣ ايضَ  ــ نُا قٌٝ ــ اي تكشٜ  يتٓفٝز ٚؿاس إيضا

ٖزٙ ايشغب١؟! ٖزٙ املؼاسٜ  ذبتاز إىل دذٚي١، ٚإىل َٝضاْٝات، ٚإىل 

َٓاقـات، ٚإىل بشْاَر  ٓفٝز، يٝع َٔ ايظٌٗ ذبذٜذٖا بٗزٙ ايبظا ١; 

يزيو ايتضَت اسبه١َٛ بايشد ع٢ً ايشغبات ملالٍ طت١ ػٗٛس، ٖٚزا عٌُ 

ًٝ  ٓعُٝٞ ٚإداسٟ حبت، ٚيٝع عُاّل  10فت٘  ٓفًٝزا ع٢ً صسض ايٛاق  بـ افعً

 يًُؼاسٜ ، يزا صؤٜذ َا رٖبت إيٝ٘ ايًذ١ٓ املٛقش٠ َٔ سصٟ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 حٝع رذ ايشَٝشٞ. ػهًشا،  فلٌ األخ  

 15 

 مخيط محد الزميخي:  العضو

م صٟ صبًع ااًع ٛدشت ايعاد٠ ع٢ً صال ٜع ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ايٓٛاا، صٚ  عذٌٜ ال٥ش١ ااًع اآلملش طٛا٤ نإ صبًع ايؼٛس٣ صٚ صبًع 

ــ إٕ   صنٔ طبط٦ًا ٚ  اآلملش إال إرا نإ ريو طبايّفا يًذطتٛس. صعتكذ 

 20ّ ػهٌ صبًع ايٓٛاا زب١ٓ  ٓظٝك١ٝ 2011صْ٘ يف دٜظُ  ــ ايزانش٠  رب 

َك ًسا  630ملتابع١ االق اسات بشغب١ املشفٛع١ إىل اسبه١َٛ، ٚنإ عذدٖا 

 ١ بش٥اط١ ايٓا٥ب ايظابل األخ ايذنتٛس عًٞ صرذ بشغب١، ٚناْت ٖزٙ ايًذٓ

ــ ا  ٜـبش٘ باشب  ــ ْٚا٥ب ايش٥ٝع األخ سظٔ ايذٚطشٟ ــ ا  ٜـبش٘ 

باشب  صًٜلا ــ ٚعذد َٔ صعلا٤ ااًع، ِٖٚ َٔ  كذَٛا بٗزا ايتعذٌٜ املك ح 

 25بتعذٌٜ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا. َا  فلٌ ب٘ طعاد٠ ٚصٜش ػ ٕٚ 

ٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا خبـٛق طبايف١ ٖزا املك ح يًٓـٛق ايذطتٛس١ٜ صبًظ

اييت رنشٖا صس٣ صْٗا قذ ملايفت صنجش َٔ صسبع١ ْـٛق دطتٛس١ٜ، فٗٛ 
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َٔ ايذطتٛس، اييت  تعًل بايشغبات نُا صْٗا طبايف١  68طبايا يٓف املاد٠ 

ت َٔ ايذطتٛس، املتعًك١ بايفـٌ ب  ايظًطات ــ اييت اطتؼٗذ 32يٓف املاد٠ 

يٛ نإ األَش نزيو  صْ٘ بٗا زب١ٓ ايؼ ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ــ ٚصعتكذ

إلظباص  ايهإ يًشه١َٛ اسبل يف صٕ  عذٍ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ حبٝح ذبذد ٚقًت

 5َؼشٚعات ايكٛاْ  املعشٚك١ صَاّ صبًع ايؼٛس٣ ٚصبًع ايٓٛاا، صًٜلا َٔ 

اا إْ  طأك  ٚقًتا سل اسبه١َٛ صٕ  بذٟ سصٜٗا ٚ كٍٛ اًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛ

ضبذًدا إلظباص َؼشٚعات ايكٛاْ  َٔ َقبًهِ َٚٔ قبٌ اسبه١َٛ، يزا صعتكذ 

صْٓا يٛ ٚافكٓا ع٢ً ٖزا املك ح فكذ ْلش رذًع ايٓٛاا، َٚٔ سل اسبه١َٛ 

عٓذ ريو صٕ  شف  نٌ َك ح بشغب١ ؼباٍ إيٝٗا إرا نإ ٖٓاى إيضاّ. نُا 

 10ات بشغب١ قذ ٜتذاملٌ صًٜلا َ  صٕ ذبذٜذ ف ٠ ص١َٝٓ يتٓفٝز االق اس

املتـاؿات ااايع ايبًذ١ٜ، ٚبايتايٞ ْهٕٛ قذ دملًٓا يف املتـاؿات زبإ 

صملش٣ ٚصبايع بًذ١ٜ صٚ  ؼشٜع١ٝ صملش٣، ٚنُا  فلٌ طعاد٠ ٚصٜش ػ ٕٚ 

َٔ ايذطتٛس، َٚ   46صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا صْٗا  تعاسض َ  ْف املاد٠ 

اسبه١َٛ، ٚنُا  عًُٕٛ صٕ اسبه١َٛ ايفكش٠ ايجا١ْٝ املتعًك١ ب ْاَر عٌُ 

 15ًَض١َ بتٓفٝز اي ْاَر، ايزٟ ٚافل عًٝ٘ صبًع ايٓٛاا، ٚنُا  عًُٕٛ صًٜلا 

% َٔ االق اسات بشغب١ ٖٞ رات  هًف١ َاي١ٝ، ٚبايتايٞ فإٕ طبايف١ 90صٕ 

اسبه١َٛ ي ْاَر عًُٗا ٖٛ طبايف١ يٓف ايذطتٛس، ٚصْٗا إرا ٚعذت بتٓفٝزٙ 

ٚعذت يف طٓٛات  صٚٚس٠ عٌُ بشْاَر اسبه١َٛ، ملالٍ ايفـٌ صٚ ملالٍ د

قاد١َ فإْٗا بزيو  هٕٛ قذ ملايفت ايذطتٛس ٚدملًت يف املتـاق سه١َٛ 

 20صملش٣    ؼهٌ بعذ; يزا صس٣ صٕ سف  ٖزا املك ح ٖٛ يف ؿاحل عٌُ صبًع 

 ايٓٛاا ٚيٝع  عذًٜا ع٢ً ؿالسٝا ٘ نُا ٜعٔ ايبع ، ٚنُا  عًُٕٛ

ٚاملاد٠  ،ق اسات بشغب١ ٖٞ رات  هًف١ َاي١ٝ% َٔ اال90ــ ٚنُا صطًفت ــ صٕ 

ال ػبٛص حباٍ دباٚص اسبذ »َٔ ايذطتٛس يف ايفكش٠ )ٚ( َٓٗا قذ سذدت صْ٘  109

األقـ٢ يتكذٜشات اإلْفام ايٛاسد٠ يف قإْٛ املٝضا١ْٝ ايعا١َ ٚايكٛاْ  املعذي١ 

 25 ، صعتكذ صٕ ٖٓاى َٛاد نج ٠  تعاسض َ  ٖزا املؼشٚ ; يزا ص ًب َٔ«ي٘...

 صبًظهِ املٛافك١ ع٢ً  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚػهًشا. 
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 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلٌ األخ ف اد صرذ اسبادٞ. 

 

 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

 5صْا َ   ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚقذ طبك  طعاد٠ ٚصٜش ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ػب١ٗ عذّ ايذطتٛس١ٜ ٚدٛد ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا ٚاإلمل٠ٛ خبـٛق 

، ٖٚزا األَش ٚاكح، فٗٛ  ذملٌ يف ؿُِٝ عٌُ ايظًط١ 32املاد٠  يف

ايتٓفٝز١ٜ، ٖٚزا ايتعذٌٜ ٖٛ صَش َبتذ ، فال ٜٛدذ دطتٛس ــ يف دٍٚ صبًع 

ايتعإٚ صٚ دطا   ايذٍٚ ايعشب١ٝ ــ صيضّ بٗزا ايتذملٌ ايـاسخ َٔ قبٌ ايظًط١ 

 10ٗا ايتك١ٝٓ ايتؼشٜع١ٝ يف صَٛس ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ اييت هلا املتـاؿٗا ٚػ ْٚ

ٚايف١ٝٓ، ٚاييت ْعًِ رذ٣ ايتضاَٗا باملؼاسٜ  ايكا١ُ٥ نُا صطًا طعاد٠ ٚصٜش 

ػ ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا، سٝح إٕ إيضاَٗا بف ٠ ضبذد٠ يتٓفٝز 

، ٚ  ؼبـٌ إال يف ٖزا االق اح بكإْٛ. اَبتذًع ااملك سات بشغبات ُٜعذ صًَش

١ ايعا١َ ٚيف بشْاَر عٌُ اسبه١َٛ صبًع ايٓٛاا املٛقش إرا عٌُ يف املٝضاْٝ

 15ٖٚٛ ٜعًِ ايعشٚف املتغ ٠ اييت متش بٗا نٌ بًذإ ايعا  ٚيٝع فكط بًذإ 

 كذّ املٓطك١، ٖٚزٙ ايعشٚف املتغ ٠ قذ   دٌ املؼاسٜ  املتفل عًٝٗا، فإرا 

إْؼا٤ َؼاسٜ  نب ٠ َجٌ املظتؼفٝات صٚ املذاسغ صٚ ببشغب١  ااًع باق اح

يف ايف ٠ ا ذد٠ اسبه١َٛ ٗا َؼاسٜ  َهًف١ ٚ   ٓذضٖا بٓا٤ دظٛس، ٚنً

فايٛصٜش املظ ٍٚ ٜظا٤ٍ َظا٤ي١ طٝاط١ٝ يف صبًع ايٓٛاا، فًٓشصف بايٛصسا٤، 

 20َت٢ ٜظتطٝ  ايٛصٜش ايبكا٤ يف ٚصاس ٘ إٕ نإ طٝشاطب حبظب اي ْاَر 

ٚإٕ ربًا عٔ املٛعذ فظٛف ًٜضّ بزيو، ٚطٛف  ؟!املتفل عًٝ٘ يف ااًع

صْا صطتغشا نٝا  ش ب ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ صَٛسٖا رجٌ ٖزا  .صًٜلاُٜظا٤ٍ 

 68ايتذملٌ ايـاسخ يف ػ ْٚٗا؟! صْا َ   ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، ٚصعتكذ صٕ  عذٌٜ املاد٠ 

طٛا٤ باملٛافك١ صٚ بايشف  ٖٛ األدذ٣ ٚاألؿًح، ٚنٌ طًط١ َٔ ايظًطات 

 25تٛس َٔ ملالٍ َٔ ايذط 32عًٝٗا صٕ  ًتضّ باالملتـاؿات ا ذد٠ هلا يف املاد٠ 

 ايتعإٚ ٚعذّ ايتذملٌ صٚ ايتٓاصٍ عٔ ؿالس١ٝ َٔ ؿالسٝا ٗا، ٚػهًشا. 
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 :الزئيـــــــــــــــط

 عبذايعضٜض سظٔ صبٌ.ايذنتٛس ػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 الدكتور عبدالعشيش حضً أبل: العضو

 5ٚصطعذ ا  ؿباسو ٚؿباح عٝ  اإلمل٠ٛ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،   

كٛ  َِٗ دًذا، ٚصعتكذ صْٓا ػبب صٕ ْٓاقؼ٘ َ  بهٌ مل  ٚطشٚس. ٖزا َٛ

عًُٞ صٕ االدباٙ ايعاّ ٖٛ بادباٙ ايتـٜٛت َ  سصٟ ايًذ١ٓ. َا ْتشذخ عٓ٘ ٖٛ 

ًٝع ازبذاٍ سٍٛ َا ٖٛ َٛدٛد يف فَٛكٛ  دقٝل دًذا، َٔ سٝح املبذص ــ 

ايبششٜٔ اآلٕ ــ صٟ صبًع يف صٟ ٚك  بشملاْٞ دميكشا ٞ، ٖٛ ايزٟ ٜل  

 ١ٝ10 صٚ ْعاَ٘ ايذاملًٞ ــ ٚ فلًت َعايٝهِ باسبذٜح عٔ دطتٛس ال٥شت٘ ايذاملً

ّ، ٚصٕ ااًع ايٛ   ٖٛ َٔ ٚك  ْعاَ٘ ايذاملًٞ ــ ٖٚزا ٖٛ ايعشف 1973

 .ايظا٥ذ يف نٌ ايذٍٚ ايذميكشا ١ٝ صٚ ايذٍٚ اييت  ظ  بادباٙ ايذميكشا ١ٝ

ّٛ، َا سذخ عٓذْا ْتٝذ١ ايفشاغ ايتؼشٜعٞ ٖٛ صٕ ال٥ش١ ااًظ  دا٤ت رشط

ٖٚزا َفّٗٛ; ألْ٘   ٜهٔ ٖٓاى صبًع صٚ صٕ ااًع   ٜهٔ بٛطع٘ صٕ 

 15ّ يٛك  ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ، 1973ٜظتغشم طت١ صػٗش نُا ٖٛ اسباٍ يف دطتٛس 

ٚايتعذٌٜ اآلٕ ع٢ً صٟ ْعاّ داملًٞ يًُذًع طٛا٤ صبًع ايٓٛاا صٚ صبًع 

قشاسٙ يف ايؼٛس٣ ٜٓبغٞ صٕ ٜهٕٛ ملاكًعا إلساد٠ ااًع، ألٕ ااًع طٝذ 

عٔ ايٛك   ٚيٝعايذامل١ًٝ، ٖٚٓا صذبذخ عٔ املبادئ  ػٛؤْ٘نٝف١ٝ إداس٠ 

ايشأٖ. بايٓظب١ إىل ايٛك  ايشأٖ فكذ ادبٗٓا يف ايفـٍٛ ايظابك١ إىل اس اّ 

 20نٌ صبًع إساد٠ ااًع اآلملش فُٝا ٜتعًل بتعذٌٜ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اشباؿ١ 

ُّٚفَكت يف اإلػاس٠ إ ىل ٖزا املٛكٛ  يف َطً  سصٜٗا، ب٘، ٚصعتكذ صٕ ايًذ١ٓ 

إٕ ايٛاق  ايفعًٞ ٚايعًُٞ يًظًط١ ايتؼشٜع١ٝ ؼبتِ صٕ »سٝح إْٗا ْـت ع٢ً: 

ٜشاعٞ نٌ صبًع سل ااًع اآلملش يف  عذٌٜ ال٥شت٘ ايذامل١ًٝ املٓع١ُ 

ٜف ض صٕ  َٓطكًٝا، ثِ اطتتبعت ٖزا املٛكٛ  باعتباسٙ َكذ١َ، يهٔ «يعًُ٘

 25عًٝٗا، املكذ١َ ٖٓا ؿشٝش١ يهٔ ايٓتٝذ١ يف  أ ٞ املكذَات بٓتا٥ر  ب٢ٓ 

 كذٜشٟ يٝظت دقٝك١ ــ ٚال صقٍٛ إْٗا ملا ١٦ ــ ألِْٗ اطتٓذٚا إىل  فظ  َٛكٛ  
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دطتٛسٟ، ِٖٚ ايزٜٔ صملزٚا بتفظ  ايذطتٛس ٚاف كٛا صٕ ٖٓاى طبايف١ 

( 127دطتٛس١ٜ، يهٔ يف  كذٜشٟ ال  ٛدذ طبايف١ يًذطتٛس; يٓكشص املاد٠ )

ع٢ً طبٌٝ اسبٛاس ٚ عضٜض املعشف١ ال صنجش ٚال صقٌ ــ اييت  ٓف ايذطتٛس١ٜ ــ 

اًع ايٓٛاا إبذا٤ سغبات َهتٛب١ يًشه١َٛ يف املظا٥ٌ ايعا١َ، »ع٢ً: 

 5، ٚ  ٜتشذخ عٔ «صػٗش 6ااًع نتاب١ ملالٍ ٚع٢ً اسبه١َٛ صٕ  شد ع٢ً 

س ع٢ً ٚإٕ  عز»تشذثت َباػش٠ بعذ ايفاؿ١ً ايتايٞ: فاملٛافك١ صٚ عذّ املٛافك١، 

، رع٢ٓ صٕ «اسبه١َٛ األملز بايشغب١ ٚدب عًٝٗا صٕ  ب  يًُذًع األطباا

املاد٠ ايذطتٛس١ٜ ــ ع٢ً طبٌٝ ايتفظ  ــ    ٓف ع٢ً صٕ اسبه١َٛ إرا ٚافكت 

ــ َع٢ٓ   عزس عًٝٗا األملز بايشغب١َارا  فعٌ؟ بٌ ْـت ع٢ً صٕ اسبه١َٛ إرا 

 10ألطباا، ٖٚزا األَش َفشٚغ َٓ٘. ريو صْٗا يٝظت قادس٠ ــ ٚدب عًٝٗا صٕ  ب  ا

ٖٞ ساي١ املٛافك١؟  شد ملطًٝا ٚ ٛافل ع٢ً االق اح، ٖٚزا َا دسدت  إرٕ َا

عًٝ٘ اسبه١َٛ اآلٕ، حبٝح إٕ اسبه١َٛ  شطٌ سًدا ملطًٝا إرا ٚافكت ع٢ً صٟ 

اق اح بشغب١، َارا ٜع  ايشد اشبطٞ؟ ٜع  َٛافك١ اسبه١َٛ ع٢ً ٖزٙ 

فك١ يف ايعشف ايظٝاطٞ؟ االيتضاّ، ٚبايتايٞ ٖٓاى ايشغب١. َارا ٜظتتب  املٛا

 15ايتضاّ ع٢ً اسبه١َٛ َاداَت ٚافكت ملطًٝا، ٖٚٞ ًَض١َ بايتٓفٝز. اآلٕ َارا 

ٜكٍٛ صبًع ايٓٛاا املٛقش؟ ٜكٍٛ: إرا ٚافكت اسبه١َٛ ع٢ً َك ح بشغب١ 

ملطًٝا، فكط سذدٚا يٓا َت٢ طتبذصٕٚ؟ ال صقٌ ٚال صنجش، ٚ  ٜتذملٌ يف 

، ٚإمنا ٜكٍٛ: َا دَتِ ٚافكتِ ع٢ً االق اح فالبذ َٔ ذبذٜذ ذبذٜذ املٛعذ

َٛعذ ابتذا٥ٞ يتٓفٝز املك ح فكط، ٚ  ٜتشذخ عٔ ايهًف١ ٚال عٔ دذٍٚ 

 20ايتٓفٝز ٚال عٔ صٟ ػ٤ٞ  ملش، ٚإمنا ــ َٓطكًٝا ــ َا داَت اسبه١َٛ ٚافكت 

طأبذص ع٢ً االق اح إرٕ فٗٞ ًَض١َ بايتٓفٝز، ٚاإليضاّ ٜكتلٞ َع٘ صٕ  كٍٛ: 

ّ، ٖٚزا َٔ َكتلٝات ايشقاب١ يف ايعٌُ 2020ّ صٚ 2018ّ صٚ 2014يف عاّ 

اي ملاْٞ، ألْ٘ إرا  شنت األَش ع٢ً إ الق٘ فال ٜظتطٝ  ٖزا ااًع يف 

ٚالٜت٘ صٕ ؼبذد َظ ٚي١ٝ اسبه١َٛ عٔ ايتٓفٝز، قذ  ٓتٗٞ َذ٠ ايٛال١ٜ ٜٚأ ٞ 

 25اح بشغب١. صس٣ صٕ َا قاّ ب٘ ايتٓفٝز بعذ  اْتٗا٤ َذ٠ ايٛال١ٜ فٝظكط ٖزا االق 

صبًع ايٓٛاا ٖٛ ايـٛاا، سٝح ٚك  ضبذدات دقٝك١ ملشس١ً ايٛال١ٜ اييت 
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ميٓشٗا ايذطتٛس يًُذًع يهٞ مياسغ سقابت٘، فأْا ال صدذ صٟ طبايف١ 

ًُا   ى فٝٗا ثغشات  دطتٛس١ٜ يف ٖزا املٛكٛ . طٝذٟ ايش٥ٝع، ايذطا   دا٥

ميكشا ٞ، َا ْف عًٝ٘ ايذطتٛس ٖٓا َع١ٓٝ يًُضٜذ َٔ ايتٛط  ٚايتطٛس ايذ

ٜ ى اااٍ يًتذملٌ فُٝا ٜتعًل بتٓعِٝ ايعالق١ ب  اسبه١َٛ ٚااًع املٛقش. 

 5صس٣ صْٓا َطايبٕٛ ايّٝٛ بإٔ ْع  صبًع ايٓٛاا ع٢ً  ٓفٝز ايشقاب١ بؼهٌ 

َٗ  ٚضبذد صنجش يف ٚالٜت٘ اييت  ٓتٗٞ نٌ صسب  طٓٛات. صعتكذ صْٓا إرا 

ايظً  فِٗ قذ ٜتذملًٕٛ صًٜلا بؼهٌ  ملش يف صٟ   ذملًٓا بٗزا ايؼهٌ

 عذٜالت ملاؿ١ بال٥شتٓا، َٚٔ ثِ ٜـبح األَش صْٓا منشس َٛكًٛعا َكابٌ صٕ 

 ميشسٚا َٛكًٛعا، ٖٚزا َا ال ْتُٓاٙ َطًّكا، ٚػهًشا. 

 10 

 :الزئيـــــــــــــــط

ٕٚ  ٚصٜش ػ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ ػهًشا،  فلٌ طعاد٠ األخ  

 ٚايٓٛاا.صبًظٞ ايؼٛس٣ 

 

 15 وٌ جملضي الغورى واليواب:ؤع وسيز

ايكل١ٝ يٝظت قل١ٝ ضباؿـ١، حبٝح منشس  ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع، 

َٛكًٛعا يهٞ ميشسٚا يٓا َٛكًٛعا، بٌ ٖٞ قٓٛات  ؼشٜع١ٝ ٚع١ًُٝ  ؼشٜع١ٝ 

ميش َٔ ملالهلا ايكإْٛ بايتذاٍٚ َا ب  ااًظ ، َٚٔ ثِ ْـٌ إىل ْٗا١ٜ 

شف .  فلٌ األخ ايذنتٛس عبذايعضٜض صبٌ ٚقاٍ إٕ املطاف باإلقشاس صٚ باي

 20صبًع ايٓٛاا  ٖٛ طٝذ قشاسٙ ٚي٘ صٕ ٜعذٍ ال٥شت٘ ايذامل١ًٝ، ْعِ، ي٘ صٕ ٜتكذّ 

باق اح بكإْٛ يتعذٌٜ ال٥شت٘ ايذامل١ًٝ، ٚيهٔ ٖزا املك ح البذ صٕ ميش ع٢ً 

ااًظ  ــ نُا قًت ــ َٔ ملالٍ قٓا٠ ضبذد٠ سذدٖا ايذطتٛس ٚايًٛا٥ح 

ذامل١ًٝ يهال ااًظ  ثِ ٜتشٍٛ إىل َؼشٚ  قإْٛ، ٚبعذ ريو ٜٓاقؽ اي

املؼشٚ  ٜٚظتفاض يف َٓاقؼت٘، َٚٔ ثِ ٜـٛت عًٝ٘ نٌ صبًع ع٢ً سذ٠ 

 25بهٌ قٓاع١. يٝع َٔ ايلشٚس٠ صٕ نٌ َا ؽبشز َٔ صبًع ايٓٛاا ٜٛافل عًٝ٘ 

صبًع ايؼٛس٣، ٚصبًع ايؼٛس٣ ٜتٛق  صًٜلا ريو َٔ صبًع ايٓٛاا، فإساد٠ 
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ًظ  ٖٞ اييت ذبذد َـ  ٖزا املك ح. األَش اآلملش، ٜكٍٛ ايذنتٛس اا

عبذايعضٜض سظٔ صبٌ  ــ ٖٚٛ سصٟ صبًع ايٓٛاا صًٜلا ــ إْ٘ يٝع ٖٓاى إيضاّ 

ًٝا صٚ  بايٛقت، بٌ ٖٓاى إيضاّ بايٛقت، عٓذَا صيضّ طٛا٤ نإ ايٛقت َبذ٥

ذَات رذًع ضبذًدا ذبذًٜذا فٗٛ إيضاّ بايٛقت. صقتبع َٔ  كشٜش زب١ٓ اشب

 5َٔ  111ٚ 110ايٓٛاا سصٟ املظتؼاس ايكاْْٛٞ يؼ ٕٚ ايًذإ يف ايـفشت  

ال ػبذٟ ايكٍٛ ٖٓا بإٔ ناف١ دطا   ٚ ؼشٜعات »دذٍٚ األعُاٍ ايتايٞ: 

ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚدٍٚ صبًع ايتعإٚ ع٢ً ٚد٘ اشبـٛق    تلُٔ ٖزا 

  ايذطا   ٚعٝ  ، ٌٖ ٜع  ريو صٕ ٖزا االق اح غاا عٔ باٍ عٝ«االق اح

ايًٛا٥ح يهٞ ْبتذع٘ يف ايبششٜٔ؟! ال صعتكذ ريو، بٌ صغًب ايذٍٚ يذ٣ 

 10 ٓعُٝٗا االق اح بشغب١    ٓف يف قٛاْٝٓٗا ع٢ً ذبذٜذ َٛعذ َع ، ٚسرا 

صقشبِٗ يف ايتذشب١: دبشب١ ايهٜٛت يف ايظتٝٓٝات، ٚعٓذَا ص هًِ عٔ  

ٖا َٔ ايذٍٚ. ٚصًٜلا عؼشٜٓٝات ايكشٕ املاكٞ فٗٓاى َـش ٚاألسدٕ ٚغ 

َٔ دذٍٚ األعُاٍ عٓذَا قاٍ املظتؼاس  111صقتبع ايفكش٠ )ص( َٔ ايـفش١ 

ٖٚزا ايتشذٜذ املبذ٥ٞ ال ًٜضّ »ايكاْْٛٞ يًذ١ٓ اشبذَات رذًع ايٓٛاا ايتايٞ: 

 15، َا ٖٛ  ٓفٝز ايشغب١ سشفًٝا؟ ٖزا «اسبه١َٛ بإٔ  ٓفز ايشغب١ سشفًٝا ملالي٘..

١ٜ ططش ْٚٗا١ٜ ططش، سشيف صٚ غ  سشيف، بٌ َؼشٚ ، ٖزا عٌُ، يٝع بذا

ٖزا صَش إَا صٕ ٜٓفز ٚإَا ال، يف ايٛقت املبذ٥ٞ صٚ غ  املبذ٥ٞ يهٔ يف ايٓٗا١ٜ 

ػبب صٕ ٜٓفز. ٜٚٛاؿٌ املظتؼاس ايكاْْٛٞ يًذ١ٓ اشبذَات رذًع ايٓٛاا 

بٌ يف َٝعاُد ٜكاسب٘، بعًذا ٚقشًبا ٖٚزا َا ٜ ى  كُٝٝ٘ اًع ايٓٛاا »ٜٚكٍٛ: 

 20ايذنتٛس عبذايعضٜض سظٔ ، إرا رٖبٓا إىل سصٟ «َكذّ ايشغب١ إىل اسبه١َٛ

ٚال ٜعت  ٖزا األَش  ذملاّل يف عٌُ اسبه١َٛ،  ايتشذٜذ َبذ٥ٞ صبٌ صٕ ٖزا

 بعات ٖزا ايعٌُ  عذ  ذملاّل طافًشا يف عٌُ ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ َٔ ملالٍ  فإٕ

ٓاى  ذملاّل يف عٌُ  كِٝٝ صبًع ايٓٛاا هلزا ايتٛقٝت. األَش ٚاكح دًذا صٕ ٖ

ًٝا فٗٛ  ذملٌ طٛف ٜفلٞ   ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ، إٕ   ٜهٔ  ذملاّل َبذ٥

 25ايذملٍٛ يف  فاؿٌٝ إىل ٚإمنا فكط املظا٤ي١  إىلــ نُا  فلٌ ب٘ اإلمل٠ٛ ــ يٝع 
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ايتفاؿٌٝ َ  اسبه١َٛ ملارا   ٜٓفز يف ٖزٙ املذ٠ ايض١َٝٓ اييت ُسذدت يف سد 

    اسبه١َٛ؟ ٚػهًشا.  

 

 :ــــــــــــطالزئيـــ

 5 ػهًشا،  فلًٞ األملت دالٍ داطِ ايضاٜذ. 

 

 دالل جاصه الشايد: العضو

صٚد صٕ صكٝا صًَشا  املا صٕ طعاد٠ األخ غامن ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ   طشم إىل َظأي١ ايشد ايكاْْٛٞ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ املظتؼاسٜٔ 

 10يذطا   املكاس١ْ َٚا ايكاْْٛٝ  رذًع ايٓٛاا. عٓذَا ْبشح عٔ َٛكٛ  ا

رٖب إيٝ٘ يف صباٍ االق اح بشغب١، فأْا َكٝذ٠ صَاّ ْف دطتٛسٟ َٚزنش ٘ 

َٔ  68ّ ْـت املاد٠ 2012ايتفظ ١ٜ. ع٢ً ك٤ٛ ايتعذٜالت اييت متت ط١ٓ 

، عٓذَا ْكشص «َا صدملٌ َٔ  عذٌٜ ٖٞ املذ٠ ايض١َٝٓ يًشد»ايذطتٛس ع٢ً ايتايٞ: 

 َا ٚسد يف املزنش٠ ايتفظ ١ٜ، ألٕ ايشصٟ ٖزٙ املاد٠ ايذطتٛس١ٜ طٓٓعش  إىل

 15ايكاْْٛٞ عٓذ اإلمل٠ٛ املظتؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  رذًع ايٓٛاا ٖٛ صٕ ٖزا   

فُٝا ٜتعًل بتشذٜذ املذ٠ ايض١َٝٓ، يف س  صٕ املزنش٠  68ٜهٔ يف ْطام املاد٠ 

 هتفٞ بإٔ  ب  اسبه١َٛ نتاب١  68فكذ ناْت املاد٠ »ايتفظ ١ٜ رنشت: 

عزس يف  ٓفٝز ايشغبات اييت ٜبذٜٗا صبًع ايٓٛاا ٚ  ذبذد هلا َذ٠ صطباا ايت

َع١ٓٝ  ًتضّ فٝٗا بإٜلاح ٖزٙ األطباا، دا٤ ايتعذٌٜ يًٝضّ اسبه١َٛ بايشد 

 20صػٗش ٖٚٛ َا ٜ دٟ إىل صٕ  ذسغ اسبه١َٛ  6ع٢ً صبًع ايٓٛاا ملالٍ 

ٚ سغبات ااًع يف ٚقت َعكٍٛ، ٚصٕ  تخز قشاسٖا بؼإٔ إَها١ْٝ ذبكٝكٗا ص

 6األثش امل  ب يف ساي١ عذّ ايشد ملالٍ َذ٠  ٚصػاست إىل، «.. عزس ذبكٝكٗا.

صػٗش، ٖٚٛ صٕ ًٜذأ إىل إسذ٣ ٚطا٥ٌ ايشقاب١ اييت ملف بٗا ايذطتٛس، يزيو 

َا ٚسد يف ايشصٟ ايكاْْٛٞ ٖٛ صٕ ٖزا َٝعاد  كشٜ ، صٟ صْ٘ ال ٜكذّ ٚال ٜ ملش 

 25َا ٚسد يف املزنش٠  بٌ ٜؼاس إيٝ٘ فكط، ٖٚزا غ  ؿشٝح، قٝاًطا ع٢ً

ايتفظ ١ٜ صْ٘ يف ساي١ عذّ االيتضاّ بتًو املذ٠ ايض١َٝٓ ــ طٛا٤ ناْت املذ٠ 
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 كشٜب١ٝ صٚ َا ٜكاسا نزا ٚنزا ــ فُٔ سل صبًع ايٓٛاا صٕ ٜتخز إدشا٤ات 

سقاب١ٝ طٝاط١ٝ ػذٜذ٠ اشبطٛس٠ حبظب ايشقاب١. ست٢ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايتؼشٜ  ــ 

ـ فُٝا ٜتعًل بايعالق١ ب  اسبه١َٛ ٚايظًط١ َٔ ملالٍ قشا٤ ٞ ٖزا املٛكٛ  ـ

ايتؼشٜع١ٝ، ػبب صٕ ٜهٕٛ ايتعإٚ ٖٛ األطاغ، صَا املغاال٠ ٚايتعظا يف 

 5طًط١; فإُْٗا طٝٗذَإ ايتعإٚ َا ب  سظاا إعطا٤ اسبل يظًط١ ع٢ً 

ايظًطت ، ألْ  يٛ نٓت صَجٌ اسبه١َٛ ٚصْت متجٌ صبًع ايٓٛاا ٚٚكعت 

ٖزا االق اح بشغب١، بايتايٞ طٛف صْظا ست٢ يٞ ٖزا ايٓف فظٛف صسف  

اهلذف َٔ االق اح بشغب١، ٚملاؿ١ صٕ قشاس ايشف  ٜأ ٞ بعذ املٛافك١ ع٢ً 

عٌُ اسبه١َٛ ٚبعذ ٚك  املٝضاْٝات املخــ١. ملارا اػ ط املؼش  

 10ايذطتٛسٟ َٛافك١ اسبه١َٛ؟ ألْٗا متتًو صَشٜٔ، ايهٛادس ايبؼش١ٜ امل ١ًٖ 

اسد املاي١ٝ املخــ١ ٖٚٞ األِٖ. ٚبايتايٞ َٔ املف ض صٕ يًكٝاّ بايفعٌ، ٚاملٛ

ٚيٝع ايًذ٤ٛ َباػش٠ إىل  عذٌٜ  68ٜهٕٛ ٖٓاى  عذٌٜ دطتٛسٟ ع٢ً املاد٠ 

َاد٠ يف ال٥ش١ صبًع ايٓٛاا. األَش اآلملش، إرا ناْت األطع ٚاملبادئ  عطٞ 

ك٤ٛ األطع املٛكٛع١ طٛف ٜأ ٞ  يفاالق اح ق١ُٝ ٖٚٝب١ فإٕ  طبٝكٗا 

 15ف اهلذف ايزٟ  ظع٢ إىل ذبكٝك٘. خبـٛق َا صثاسٙ األخ ايذنتٛس خبال

ٜٚل  نٌ صبًع َا »عبذايعضٜض صبٌ، بايفعٌ ْف ايذطتٛس ع٢ً ايتايٞ: 

، ٚيهٔ يٝظت األسهاّ ايتٛد١ٝٗٝ اييت ٚكعٗا ايذطتٛس «ٜٓعُ٘ َٔ صسهاّ

ٚاييت رٛدبٗا ػبب ايتكٝذ بٗا. نٓت صٚد صٕ صٚكح ٖزٙ ايٓكط١ فكط ألٕ 

ًدا َٔ ايٓكاط ايكا١ْْٝٛ سٍٛ ٖزا املٛكٛ ، ٚع٢ً عهع ريو عبٔ ٖٓاى عذ

 20ٚافكٓا ع٢ً صَٛس نج ٠ ملاؿ١ بايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا ألْ٘ ال ٜٛدذ 

فٝٗا قٝذ ايتعاسض. عبٔ بـفتٓا صعلا٤ صبًع ايؼٛس٣ ال ْتذملٌ إال إرا نإ 

ِ ٖٓاى  عاسض َ  صسهاّ ايذطتٛس، ملالف ريو صبًع ايٓٛاا ٖٛ َٔ ٜٓع

ايتؼشٜع١ٝ صسهاَ٘، ألٕ ٖٛ َٔ ٜكٍِٝ َا ٖٛ األدذ٣ ٚاألؿح يف ايع١ًُٝ 

 ، ٚػهًشا.ٚايشقاب١ٝ
 25 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .طٛطٔ سادٞ  كٟٛػهًشا،  فلًٞ األملت  
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 :صوصً حاجي تقوي العضو

ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل س٥ٝظ١ ٚصعلا٤ ايًذ١ٓ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ش ٚالربارِٖ ايكشاس املٓاطب سٍٛ ٖزا املٛكٛ . ايزٜٔ قاَٛا بإعذاد ٖزا ايتكشٜ

صْا صؤنذ َا قاي٘ األخ حٝع ايشَٝشٞ صْٓا ال ْتذملٌ يف ايؼ ٕٚ ايذامل١ًٝ صٚ 

 5ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ ألٟ َٔ ااًظ  َا  ٜهٔ يٓا سصٟ فٝ٘، حبٝح إْ٘ ال ٜعت  

  ذملاّل ٚإمنا إبذا٤ ايشصٟ. طعاد٠ األخ غامن بٔ فلٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش ػ ٕٚ

صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاا ذبذخ بايتفـٌٝ ٚ  ٜ ى يٓا صبااّل إلبذا٤  سا٥ٓا، 

ٚنإ َٔ املف ض صٕ ٜٓتعش ست٢ ْٓتٗٞ َٔ َذاملال ٓا ٜٚأملز  سا٤ْا ٚبعذٖا 

ٜبذٟ ٚد١ٗ ْعشٙ. صعتكذ صٕ َا  فلٌ ب٘ طعاد٠ ايٛصٜش ٖٛ ايـٛاا، ٚيهٔ 

 10اشباؿ١ رذًع صًٜلا َٔ ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ  129صٚد صٕ صكٝا صٕ املاد٠ 

ٚال ػبٛص صٕ ٜتلُٔ االق اح صًَشا طبايّفا يًذطتٛس »ايٓٛاا  ٓف ع٢ً ايتايٞ: 

، ٚصْا صعتكذ صٕ  عذٌٜ ٖزٙ ..«.صٚ ايكإْٛ، صٚ إكشاًسا باملـًش١ ايعًٝا يًذٚي١

كشاس رـًش١ ايذٚي١ َٔ عذ٠ دٛاْب: صٚاّل: مت إقشاس اإلاملاد٠ طٝ دٟ إىل 

١ْٝ ايعا١َ يًذٚي١ يًظٓت ، ٚبايطب  يٝع ٖٓاى بشْاَر عٌُ اسبه١َٛ ٚاملٝضا

 15صٟ اق اح بشغب١ ال  ٛدذ ي٘ َٛاص١ْ، ٖٚزا طٝ دٟ إىل اإلكشاس باملـًش١ 

ًٝا: صغًب االق اسات بشغب١ اييت ٜبذٜٗا ايظاد٠ صعلا٤ صبًع ايٓٛاا  ايعا١َ. ثاْ

ربف ازباْب ايبًذٟ، ٚصْا نٓت ْا٥ب١ طابك١ ٚصعشف املٛاكٝ  اييت ٜٓاقؼٗا 

إْؼا٤ املذاسغ ٚاملظتٛؿفات، ًٚع ايٓٛاا َجٌ: ايؼٛاس  ٚاألسؿف١، صب

ٚايٓٛاا ٜكذَٕٛ ٖزٙ ايشغبات ألْٗا متع املٛا ٓ  عٔ قشا، ٚصعتكذ صٕ ٖزا 

 20َٔ املتـاق ااايع ايبًذ١ٜ، ٖٚٓا  أ ٞ صًٜلا االصدٚاد١ٝ يف ايـشف ٚيف 

ب٘ األخ ايذنتٛس  املبايغ اييت  ٛد  يف ملض١ٜٓ ااايع ايبًذ١ٜ. ثايًجا: َا  فلٌ

تاز إىل ؼب َٔ ايذطتٛس، صعتكذ صْ٘ 68املاد٠ عبذايعضٜض سظٔ صبٌ خبـٛق 

يف ايذطتٛس، ٚعبٔ ْكٍٛ إْٓا ْعطٞ يف قإْٛ ايعكٛبات ٚايكٛاْ   عذٌٜ 

األملش٣ طًط١ ايتكذٜش يًكاكٞ، فًُارا ال ْ ى صًٜلا طًط١ ايتكذٜش 

 25هلِ اعًُٛا بٗزٙ ايشغب١  يًشه١َٛ، حبٝح  ش٣ األٚيٜٛات؟ فال ميهٔ صٕ ْكٍٛ

ٚسذدٚا يٓا َٛعًذا يتٓفٝزٖا ٚقَٛٛا بتطبٝكٗا. صعتكذ صٕ إعطا٤ اسبه١َٛ َذ٠ 
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طت١ ػٗٛس ــ يف ايتعذٜالت ايذطتٛس١ٜ األمل ٠ اييت  فلًت بٗا األملت دالٍ 

ايضاٜذ ــ يًشد ع٢ً ايشغب١ ناف١ٝ يهٞ  كذس اسبه١َٛ يٓفظٗا ٚقًتا يتٓفٝز 

 ، ٚػهًشا.ايشغبات ٖزٙ

 

 5 :لزئيـــــــــــــــطا

 ػهًشا،  فلٌ األخ ملايذ سظ  املظكطٞ. 

 

 العضو خالد حضني املضقطي:

األؿ١ًٝ اييت  127بذا١ّٜ صٚد صٕ صقشص املاد٠ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 10اًع »دا٤ت يف ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا، ٚاييت ْـت ع٢ً اآل ٞ: 

ا٥ٌ ايعا١َ، ٚع٢ً اسبه١َٛ ايٓٛاا إبذا٤ سغبات َهتٛب١ يًشه١َٛ يف املظ

صٕ  شد ع٢ً ااًع نتاب١ ملالٍ طت١ صػٗش، ٚإٕ  عزس األملز بٗا ٚدب صٕ 

، ٖزٙ ٖٞ املاد٠ األؿ١ًٝ اييت  كذّ بع  اإلمل٠ٛ يف صبًع « ب  األطباا

ايٓٛاا بتعذًٜٗا، سٝح دا٤ يف ايتعذٌٜ صْ٘ يف ساٍ املٛافك١ ع٢ً االق اح بشغب١ 

 15قبٌ اسبه١َٛ يتٓفٝز ٖزٙ ايشغب١، ٖٚزا ػبعً   ف ٠ ص١َٝٓ َبذ١ٝ٥ َٔ ٢ عط

اييت  ٓف ع٢ً إعطا٤ اسبل يف  128ص طشم إىل املاد٠ اييت بعذٖا، ٖٚٞ املاد٠ 

ـًٛايتكذّ بشغب١ زبُٝ  صعلا٤ ااًع، ٚصٕ ٜهٕٛ املتكذَ صنجش،  صٚ إ ػخ

صٕ  هٕٛ ٖٓاى ساي١ اطتعذاٍ. ٖٓاى ايهج  َٔ ايشغبات ْفظ٘ ٚيف ايٛقت 

ّ بٗا صبًع ايٓٛاا، ٚصمت٢ٓ صْ٘   ٜفت اإلملٛإ يف صبًع ايٓٛاا اييت ٜتكذ

 20، سٝح إْ٘ املعذي١صفلٌ بهج  َٔ املاد٠ ــ نُا ٖٞ اآلٕ ــ صٕ ٚدٛد املاد٠ 

ػبب يف ساي١ املٛافك١ ع٢ً االق اح بشغب١ صٕ ٜهٕٛ ٖٓاى  اسٜخ َبذ٥ٞ يتٓفٝز 

اآلٕ يف ممًه١  ٖزٙ ايشغب١، ٚػبب صال ْٓظ٢ صٕ ْعاّ ايعٌُ املٛدٛد يذٜٓا

ايبششٜٔ ٖٛ ْعاّ بشْاَر ايعٌُ ايزٟ ٜعشض َ  بذا١ٜ نٌ فـٌ  ؼشٜعٞ، 

ٖٓاى َٝضا١ْٝ َب١ٝٓ ع٢ً صطاغ طٓت  َايٝت ، ٚصٕ ٖٓاى  ْفظ٘ ٚيف ايٛقت

ًَ  25َٔ قبٌ اسبه١َٛ بتٓفٝز ٖزا اي ْاَر حبظب َا ٜتفل عًٝ٘ َ   اايتضا

الق اسات بشغب١ هلا  أث  % َٔ ا99اإلملٛإ يف صبًع ايٓٛاا. صعتكذ صٕ ٖٓاى 

 االقتـاد ٚع٢ً صَٛس َاي١ٝ نج ٠، ٖٚٓاى َٛاد َٛدٛد٠ طٛا٤ يف  يف
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ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا صٚ يف ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايؼٛس٣  تعًل 

باألَٛس املاي١ٝ، َٚٔ ٖٓا صعتكذ صٕ َٔ ٚادب صبًع ايؼٛس٣ صٕ ٜعطٞ سصٜ٘ 

ملاؿ١ صٕ ٖزٙ ايشغبات  تشٍٛ ٚ  بايزات، بـشاس١ بايٓظب١ إىل ٖزا املٛكٛ

إىل  أث ات َاي١ٝ ع٢ً اقتـاد اآلملشٜٔ، مما ٜتطًب ٚدٛد دٚس اًع ايؼٛس٣ 

 5يف اربار قشاس بايٓظب١ إىل ٖزٙ املك سات. صعتكذ صٕ املاد٠ األؿ١ًٝ نُا 

دا٤ت يف ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا ٖٞ صفلٌ بهج  مما دا٤ ب٘ 

سٝح ميهٔ إعطا٤ طبشز صطٌٗ يًظًط١ ايتٓفٝز١ٜ يف ساي١ ايتعذٌٜ املك ح، 

َٔ األفلٌ صٕ ٜهٕٛ  ٚسراٚدٛب١ٝ إعطا٤  اسٜخ صَ  يف ساي١ املٛافك١، 

ٖٓاى سف  يًشغبات املعشٚك١ ٚاملكذ١َ َٔ صبًع ايٓٛاا. صعتكذ صٕ ٖزا 

 10ايتعذٌٜ يٝع يف ؿاحل ايبًذ، ٚيٝع ٖزا َا ٜٗذف إيٝ٘ اإلملٛإ يف صبًع 

َٔ  127صٕ ايًذ١ٓ نإ َٛفك١ يف  ٛؿٝتٗا بإٔ  عٌ املاد٠  ايٓٛاا. صس٣

ايال٥ش١ ايذامل١ًٝ اًع ايٓٛاا نُا ٖٞ، فٗٞ صفلٌ بايٓظب١ إىل اإلملٛإ يف 

صَٛس َاي١ٝ ٚاقتـاد١ٜ، ألٟ ًذٚي١ يف َعازبتٗا يصبًع ايٓٛاا، ٚصفلٌ 

 ٚػهًشا.

 15 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .صرذ َٗذٟ اسبذادػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 :أمحد مَدي احلداد العضو

 20يكذ طبك  اإلملٛإ يف ايتشذخ سٍٛ ٖزا  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ايعضٜض ايذنتٛس عبذايعضٜض  صملاْااملٛكٛ ، ٚصْا صٚافكِٗ عًٝعا ايشصٟ َا عذا 

صبٌ، فأْا صملتًا َع٘ فُٝا  طشم إيٝ٘. يف ايٛاق  إٕ يذ٣ عذد َٔ ايٓٛاا 

ع١ٓٝ، نُا صْٓا ْالسغ صْ٘ ملالٍ ايهج  َٔ االٖتُاَات خبـٛق َؼاسٜ  َ

يكا٤  ٛ س٥ٝع صبًع ايٛصسا٤ املٛقش ــ سفع٘ ا  ٚسعاٙ ــ يف ااًع 

 25األطبٛعٞ بذٜٛإ  ٛ س٥ٝع صبًع ايٛصسا٤ صٕ ٖٓاى ايهج  َٔ ايٓٛاا 

ايزٜٔ ٜتطشقٕٛ إىل َجٌ ٖزٙ املؼاسٜ ، ٚاسبه١َٛ املٛقش٠  كّٛ َؼهٛس٠ 
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 ٠عشف ريو. ٚصعتكذ صٕ َا  طشم إيٝ٘ اإلملٛبتًب١ٝ دٌ ٖزٙ املؼاسٜ  ٚازبُٝ  ٜ

، ٚنزيو 32َٔ املاد٠  1ايٓٛاا يف ٖزا املك ح طبايا يًذطتٛس ٚفّكا يًبٓذ 

 بؼإٔ. خبـٛق َا  طشم إيٝ٘ األخ ايذنتٛس عبذايعضٜض صبٌ 68ٚفّكا يًُاد٠ 

صٕ اسبه١َٛ إرا صدابت عٔ املك ح بشغب١ فٗزا ٜع  صْٗا ًَض١َ بايتٓفٝز، ٚصٕ 

 5سبه١َٛ خبـٛق صٟ َك ح ٜظشد اسبكا٥ل صٚ صٕ  كٍٛ إْ٘ فُٝا بعذ دٛاا ا

ًٝا  ًَا كُٓ َٔ املُهٔ ايٓعش يف َجٌ ٖزٙ املؼاسٜ ، فإٕ ٖزا ٜعذ إيضا

صعتكذ صٕ ٖزا غ  ؿشٝح. ْكط١ صملش٣  طشم إيٝٗا األخ ٚيًشه١َٛ، 

رنش صْٓا َٔ ايذنتٛس عبذايعضٜض صبٌ خبـٛق ايذطا   يف ايعا ، سٝح  

ٖزا ايؼإٔ، يف  ١ْٓا ْظتطٝ  اربار إدشا٤ات َعٝٓصس، ٚٛتْغ  ايذط املُهٔ صٕ

 10ايذطا   يف عٝ  دٍٚ ايعا  را يف ريو فٗزا نالّ غ  ؿشٝح، ألٕ 

دطتٛس ممًه١ ايبششٜٔ هلا َٛاد ضبذد٠ َٚع١ٓٝ، ٖٚٞ ًَض١َ يًذُٝ . ْعِ 

ٖٓاى َزنشات  فظ ١ٜ  تطشم إىل ٖزٙ املٛاد، ٚيهٔ يٝع َٔ املُهٔ صٕ 

   إال َٔ ملالٍ ااًع ايٛ   صٚ َٔ ملالٍ اسبه١َٛ املٛقش٠، ٚػهًشا. غ

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

 .حٝع رذ ايشَٝشٞػهًشا،  فلٌ األخ  

 

 :مخيط محد الزميخي العضو

ٖزا املك ح مت ايتكذّ ب٘ ملالٍ ايفـٌ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 ١20 عًٝٗا َٔ قبٌ دالي١ ايتؼشٜعٞ ايجايح، ٚاملعًّٛ صٕ ايتعذٜالت متت املٛافك

ايفكش٠  46ٚباألملف املاد٠ ــ ّ، ٚايتطبٝل ايفعًٞ يًذطتٛس 2012املًو يف عاّ 

  ؼبذخ إال يف ٖزا ايفـٌ، صٟ يف ايفـٌ ــ املتعًك١ ب ْاَر عٌُ اسبه١َٛ 

ٖزا االق اح  ٛايتؼشٜعٞ ايشاب ، ٚبايتايٞ يٛ نإ اإلمل٠ٛ ايٓٛاا َكذَ

اعتكادٟ ــ ألعادٚا ايٓعش فٝ٘، يزيو صْا َ   َٛدٛدٜٔ يف ٖزا ااًع ــ يف

 25سف  ايًذ١ٓ يًُؼشٚ  بكإْٛ املعشٚض صَاّ صبًظهِ املٛقش، ٚااًع طٝذ 

 قشاسٙ، ٚػهًشا.
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 :الزئيـــــــــــــــط

صْا َلطش يًُذامل١ً يف بع  األَٛس اييت صسع  ،إملٛإٜا  ػهًشا،

ٖزا ايتعذٌٜ ٖٛ  صٚاّل: صسٜذ صٕ صؤنذ صٕ سف  .صْٗا    غَط بؼهٌ ناُف

ْ٘ إرا ُصقش ٖزا ايتعذٌٜ إملـًش١ صبًع ايٓٛاا ٚيٝع ايعهع، َٚا صسٜذ قٛي٘ 

 5فظٝعطٌ االطتذاب١ يًهج  َٔ ايشغبات، ألْٗا طتذ  اسبه١َٛ ع٢ً 

بشْاَر صَ ، ٚبايتايٞ قذ ال  هٕٛ قادس٠ ع٢ً ايتٓفٝز يف ايٛقت ا ذد، 

ٕ ٜأملز اإلملٛإ يف ايٓٛاا ٖٚزا يٝع يف َـًش١ صبًع ايٓٛاا، يزيو صسدٛ ص

ٖزا ايكشاس َٔ ٖزٙ ايضا١ٜٚ، ٚصٕ ٜعٝذٚا ايٓعش فٝ٘ ٚدساطت٘ دساط١ َتأ١ْٝ. 

ًٝا: َا ْظُع٘ ْٚشاٙ َٔ نٌ اإلملٛ ايٓٛاا ٖٛ اإلػاد٠ بتعإٚ  ٛ س٥ٝع  ٠ثاْ

 10صبًع ايٛصسا٤ فُٝا ٜطشس٘، ٚبايتايٞ إرا نإ ٖٛ سصغ اسبه١َٛ، ٜٚبذٟ 

ْ ى يظُٛ س٥ٝع صبًع ايٛصسا٤ صٕ ؼبذد  نٌ ٖزا ايتعإٚ، فاملفشٚض صٕ

ايٛقت املٓاطب يتٓفٝز ٖزٙ ايشغبات، فٗٛ َٔ ٜأَش ٚصسا٤ٙ بايتٓفٝز، ٚاإلمل٠ٛ 

ظُٛ س٥ٝع صبًع ايٛصسا٤ ٜؼٝذٕٚ يااًع األطبٛعٞ  عٓذَا ٜضٚسٕٚايٓٛاا 

ٜٚكٛيٕٛ إٕ ظباح ااًع ٖٛ يف  عإٚ  ٛ س٥ٝع صبًع  ،بٗزا ايتعإٚ

 15َا َٔ ػأْ٘ صٕ ٜش كٞ حبٝا٠ املٛا ٔ ايبششٜ ، ٚبايتايٞ ايٛصسا٤ َعِٗ يف نٌ 

صعتكذ صٕ يذِٜٗ كُا١ْ، فٌٗ ٖٓاى كُا١ْ صن  َٔ  ٛ س٥ٝع صبًع 

ايٛصسا٤، ٚبؼٗاد ِٗ صْ٘ َتعإٚ َعِٗ؟ ثايًجا: نج  َٔ ايشغبات غ  املهتٛب١ 

ٚاييت ال  كذّ َٔ ملالٍ ااًع ٜطشسٗا اإلمل٠ٛ صعلا٤ صبًع ايٓٛاا ع٢ً 

ٝع ايٛصسا٤، ٜٚأَش فًٛسا بتٓفٝزٖا، ٜٚٓادٟ ايٛصٜش املختف ٜٚظأي٘ عٔ  ٛ س٥

 20املٛكٛ  ٜٚأَشٙ بايتٓفٝز إرا ناْت كُٔ اشبطط املٛكٛع١، ٚإرا ناْت 

 صْ٘ ست٢ يٛ ناْت  صعتكذاإلَهاْٝات املاي١ٝ َتاس١ يتٓفٝزٖا، ٚبايتايٞ 

ٖزا  ــ نُا قاٍ األخ ايذنتٛس عبذايعضٜض صبٌ ــ ٖٓاى ػهٛى يف دطتٛس١ٜ

أس٣ صٕ ٜشف  ٖزا املك ح فايتعذٌٜ، ٚيٛ اف كٓا صْ٘ يٝظت ٖٓاى ػهٛى، 
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ملـًش١ ايشغبات اييت ٜكذَٗا صبًع ايٓٛاا، ٚيًششق ع٢ً ايتعإٚ ب  

. سابًعا: ٚااًع اسبه١َٛ ممج١ً يف ؿاسب ايظُٛ س٥ٝع صبًع ايٛصسا٤

ا قاٍ إٕ خبـٛق ايٓكط١ األمل ٠ اييت صثاسٖا ايذنتٛس عبذايعضٜض صبٌ عٓذَ

اإلمل٠ٛ ايٓٛاا ؽبتـٕٛ بال٥شتِٗ ٚعبٔ غبتف بال٥شتٓا، يف اسبكٝك١ ٖٓاى 

 5ُعشف فُٝا بٝٓٓا ٚيهٔ صًٜلا صسٜذ صٕ صبٍٝٔ صٕ ٖزا َؼشٚ  قإْٛ، َٚؼشٚ  

يكشاس فٝ٘، ٚبايتايٞ صعتكذ ربار اإىل ااًع اآلملش ال ؼباٍايكإْٛ ػبب صٕ 

صٕ  هٕٛ َكذس٠ َٔ قبٌ  البذفصْ٘ عٓذَا ْبذٟ ٚد١ٗ ْعش َٔ ٖزا ايٓٛ  

اإلملٛإ يف صبًع ايٓٛاا، ٚصٕ عذّ َٛافكتٓا ع٢ً َجٌ ٖزا ايتعذٌٜ ٖٛ 

ملـًشتِٗ صنجش مما ٖٛ كذِٖ، يزا صعتكذ صٕ ايتٛكٝشات اييت بٝٓٗا طعاد٠ 

 10ٚاإلملٛإ البذ صٕ   ملز يف االعتباس.  املكشساألخ األملت س٥ٝظ١ ايًذ١ٓ ٚايٛصٜش ٚ

صٕ ايهج  َٔ ايشغبات اف كٓا ًٛ فش١، صس٣ صٕ ايفهش٠ اآلٕ صؿبشت ٚاك

ٚافكت عًٝٗا اسبه١َٛ قبٌ اغبفاض صطعاس ايٓفط، فُارا طٝهٕٛ اسباٍ 

اآلٕ؟ ٌٖ طُٝهٔ ايتٓفٝز؟ ايتؼشٜ  طٌٗ، ٚيهٔ املٓفز ٖٛ املظ ٍٚ يف 

األمل ، فًزيو صقٍٛ إْٓا ػبب صٕ ْتعاٌَ رظ ٚي١ٝ يف َجٌ ٖزٙ ايتعذٜالت، 

 15، ٚصعتكذ صْٓا عًٝعا يف قاسا ٚاسذ، عبٔ ٚػبب صٕ ْتفِٗ ٖزا املٛكٛ 

ْتعإٚ يف دطتٛسٟ، ٚعًٝٓا صٕ  صَشٚاإلمل٠ٛ ايٓٛاا، ٚايتعإٚ َ  اسبه١َٛ 

رظت٣ٛ املٛا ٔ ٚذبكٝل َظت٣ٛ َعٝؼٞ صفلٌ.  نٌ َا َٔ ػأْ٘ صٕ ٜش كٞ

إرا ناْت اسبه١َٛ قادس٠ ع٢ً  ٓفٝز ٖزٙ املؼاسٜ  فًٔ  تأملش صْ٘ ٚصعتكذ 

 ٌٖ ٖٓاى َالسعات صملش٣؟ سغب١. طٛا٤ بشغب١ صٚ بذٕٚ 
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 (ال توجد مالحظات)

 

 



 24امللبط١         10/4/2016ّ                        ( 54)      2/ ايذٚس  4صبًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ٌٗ ٜٛافل ااًع ع٢ًفع٢ً  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ، اآلٕ طٓأملز سصٜهِ 

 َٔ سٝح املبذص؟ َؼشٚ  ايكإْٛ  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ بعذّ املٛافك١ ع٢ً

 
 5 

 )أغلبية موافقة(

 :الزئيـــــــــــــــــط

ٚطـٓكا عٓـذ ٖـزا اسبـذ،      ٕ َٔ سٝح املبـذص. َؼشٚ  ايكاْٛ ُٜشف إرٕ 

ػـهًشا يهـِ   بكٝـ١ بٓـٛد دـذٍٚ األعُـاٍ إىل ازبًظـ١ ايكادَـ١.       َٓاقؼـ١  ْٚ دٌ 

 10 عًٝعا، ٚصسف  ازبًظ١. 

 

 

 

 

 15 ظًَزا( 12:21)رفعت اجللضة عيد الضاعة 
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 علي بً صــاحل الصــاحل  عبداجلليل إبزاٍيه آل طزيف

 جملط الغورىرئيط   األمني العاو جمللط الغورى

   
 )اىتَت املضبطة(

 

 


