
 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 8)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 
 

 

 

 5 

 

 

 

 الضادصة والعغزيًمضبطة اجللضة 

 10 الثاىيدور االىعكاد العادي 

 الزابعالفصل التغزيعي 

 

 24ايشقـِ:    

 ٖـ1437 سدب 17ايتاسٜخ:   

 15 2016ّ إبشٌٜ 24    
 

 

َــٔ دٚس ا٫ْركــاد ايرــادٟ   ايظادطــ١ ٚايرؼــشٜٔعكــذ فًــع ايؼــٛس٣ دًظــت٘  

ات ايهرب٣ مبكش اجملًع ايٛطين بكاع١ ا٫دتُاع ايشابعَٔ ايفـٌ ايتؼشٜرٞ  ايجاْٞ

 20 سدـب َـٔ ػـٗش    ايظـابع عؼـش   ا٭سذبايكلٝب١ٝ، عٓذ ايظاع١ ايراػش٠ َٔ ؿباح ّٜٛ 

ٚريــو بش٥اطــ١ ؿــاسب ّ، 2016إبشٜــٌ َــٔ ػــٗش  ايشابــع ٚايرؼــشٜٖٔـــ املٛا ــل 1437

ٚسلــٛس حؿــشا  ، املرــايٞ ايظــٝذ عًــٞ بــٔ ؿــاي ايـــاي س٥ــٝع فًــع ايؼــٛس٣   

 ايظراد٠ حعلا٤ اجملًع ِٖٚ: 
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ـــضاد.  ـــِ بٗـــــــــــ ـــذ إبشاٖٝــــــــــ ــٛ حيـــــــــــ  ايرلـــــــــ

 ايرلـــــٛ ايـــــذنتٛس حيـــــذ طـــــا  ايرـــــشٜ .    

ــذاد.  ــذٟ اؿـــــــــــ ــذ َٗـــــــــــ ــٛ حيـــــــــــ  ايرلـــــــــــ

 ُ ــٌ ايبٓ ــاّ إ اعٝــــــــ ــٛ بظــــــــ ــذ.ايرلــــــــ  شُــــــــ

 ايرلــــــــــــــٛ داطــــــــــــــِ حيــــــــــــــذ املٗــــــــــــــض . 

 ايرلـــــــــــــــــٛ  ـــــــــــــاٍ قُـــــــــــــذ   ـــــــــــــشٚ.

ــ .   ــذ ايهرـــــــــ ــ١ قُـــــــــ ـــٛ  رـــــــــ  ايرلــــــــــــ

ــًُإ.    ــٞ طــــــــــــ ــ١ عًــــــــــــ ــٛ  ًٝــــــــــــ  ايرلــــــــــــ

 ايرلــــٛ ايــــذنتٛس٠ دٗــــاد عبــــذا  ايفاكــــٌ.     

ــا .    ــب اـٝـــــــــــ ــٛاد سبٝـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايرلـــــــــــ

ــاغ.   ــذا  عبـــــــــــ ــٛاد عبـــــــــــ ــٛ دـــــــــــ  ايرلـــــــــــ

 ايرلــــــــــــــــٛ ملايــــــــــذ سظــــــــــ  املظــــــــــكطٞ.   

ــًِ.    ايرلــــــــــــــٛ ملايــــــــــــــذ قُــــــــــــــذ املظــــــــــــ

 ٛ مخــــــــــــٝع يــــــــــــذ ايشَٝشــــــــــــٞ.ايرلــــــــــــ

 ايرلــــــــــــٛ دسٜٚــــــــــــؽ حيــــــــــــذ املٓــــــــــــاعٞ.    

 ايرلـــــــــــــــــــٛ د٫ٍ داطـــــــــــــــــــِ ايضاٜـــــــــــــــــــذ. 

 ايرلــــــــــــــٛ سكــــــــــــــا عبــــــــــــــذا   ــــــــــــــشز.    

 ايرلــــــــــــٛ صٖــــــــــــ٠ٛ قُــــــــــــذ ايهــــــــــــٛاسٟ. 

ــذ.    ــٌ امل٪ٜــــــــــــ ــا١َٝ ملًٝــــــــــــ ــٛ طــــــــــــ  ايرلــــــــــــ

ــذا .   ــذ عبـــ ــرٝذ حيـــ ــذنتٛس طـــ ـــٛ ايـــ  ايرلـــــ

 ايرلــــــــــــٛ  ــــــــــــ  ؿــــــــــــادم ايبشاسْــــــــــــ١.   

ــٟٛ.   ــادٞ  كـــــــــــ ــٔ ســـــــــــ ــٛ طٛطـــــــــــ  ايرلـــــــــــ

 ٛ ــ٢ امل ــٝا٤ وٝــــــ ــٝذ كــــــ ــٟٛ.ايرلــــــــٛ طــــــ  طــــــ

ــ١.  ــادم عٝـــــــــــــذ  ٍ سيـــــــــــ  ايرلـــــــــــــٛ ؿـــــــــــ

 ايرلــــــــــٛ عــــــــــادٍ عبــــــــــذايشئ املرــــــــــاٚد٠.

ــ .  ــذ  ؼـــــــ ــذايشئ قُـــــــ ــٛ عبـــــــ  ايرلـــــــ
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 عبـــــذايرضٜض سظـــــٔ حبـــــٌ.  ايـــــذنتٛس ايرلـــــٛ 

 عبــذايرضٜض عبــذا  ايرذُــإ. ايــذنتٛس ايرلــٛ 

ـــٛ عبـــــذايٖٛا  عبذاؿظـــــٔ املٓــــــٛس.  ايرلـــــــ

 ايرلــــــــــــــٛ عًــــــــــــــٞ عٝظــــــــــــــ٢ حيــــــــــــــذ.   

ــٖٛذٞ.   ــذاؾباس ايهـــــ ــ١ عبـــــ ــٛ  اطُـــــ  ايرلـــــ

ــادٞ.  اير ــذ اؿـــــــــــ ــ٪اد حيـــــــــــ ــٛ  ـــــــــــ  لـــــــــــ

 .عًـــٞ ايرلـــــــــــٛ ايـــذنتٛس قُـــذ عًـــٞ سظـــٔ

 اـضاعـٞ. قُذ ايرلــــــٛ ايذنتٛس قُذ عًٞ 

 ايرلـــــــــــــــٛ ْـــــــــــــــٛاس عًـــــــــــــــٞ ا ُـــــــــــــــٛد.

 

ٚقذ سلش اؾًظ١ طراد٠ ايظٝذ عبذاؾًٌٝ إبـشاِٖٝ  ٍ طشٜـا ا٭َـ  ايرـاّ     

 جملًع ايؼٛس٣. 

 ٖزا ٚقذ َجٌ اؿه١َٛ نٌ َٔ:

ٔ عًٞ  ٍ ملًٝف١ ٚصٜش ايرذٍ ٚايؼ٪ٕٚ َرايٞ ايؼٝخ ملايذ ب -1

 5 اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.

ٕٚ فًظٞ ايؼٛس٣ ٪ٚصٜش ػ غامن بٔ  لٌ ايبٛعٝٓ طراد٠ ايظٝذ  -2

 . ٚايٓٛا 

 

 نُا سلش اؾًظ١ بر  ممجًٞ اؾٗات ايش ١ٝ ِٖٚ:

  10 :اـاسد١َٝٔ ٚصاس٠ 

 .ايذنتٛس إبشاِٖٝ بذٟٚ ايؼٝخ املظتؼاس ايكاْْٛٞ -1

 . ظتؼاس ايكاْْٛٞايظٝذ  تشٞ داطِ ايظبت امل -2

 

  ايرذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقافَٔ ٚصاس٠: 

 15 .ملايذ سظٔ عذادٞ ٚنٌٝ ايٛصاس٠ يؼ٪ٕٚ ايرذٍايظٝذ  -1
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املظاعذ يٲسـا٤ ٚايت طٝط ٠ دا١ْ مخٝع ايضٜاْٞ ايٛنٌٝ ايظٝذ -2

 ٚا٫ ـاٍ.
 

 : ٚصاس٠ ػ٪ٕٚ فًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛا َٔ 

 5ؼـ٪ٕٚ فًظـٞ   ايظٝذ عبذايرظِٝ قُذ ايرٝذ ايٛنٝـٌ املظـاعذ ي   -1

 ايؼٛس٣ ٚايٓٛا .

 املظتؼاس ايكاْْٛٞ. حنرب داطِ عاػٛسايظٝذ  -2

 ٚعذد َٔ َذٜشٟ اٱداسات ٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ايٛصاس٠. ــ 
 

  َٕٔ10 :امل٪طظ١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظا 

 .ايظٝذ عبذا  حيذ ايذساصٟ ْا٥ب س٥ٝع امل٪طظ١ -1

 ملٛسٟ س٥ٝع ؾ١ٓ ايؼها٣ٚ ٚايشؿذحْطٛإ ايظٝذ٠ َاسٜا  -2

 ٚاملتابر١ علٛ امل٪طظ١.

 ايظٝذ ٜاطش غامن ػاٖ  ا٭َ  ايراّ املظاعذ.  -3

 15 

  ََٔرٗذ ايبششٜٔ يًت١ُٝٓ ايظٝاط١ٝ: 

 ايذنتٛس٠ َٞ بٓت طًُإ ايرتٝ  ْا٥ب س٥ٝع فًع ا٭َٓا٤.ــ 

 

  َٔا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ ايبششٜين: 

 20 إدسٜع س٥ٝع ا٫ؼاد.ب٠ٛ  اط١ُ عبذا  حــ ايظٝذ

 

٠  ٛص١ٜ ٜٛطا اؾٝب ا٭َ  ايراّ املظاعذ نُا سلشٖا ايذنتٛس

يؼ٪ٕٚ اير٬قات ٚاٱع٬ّ ٚايبشٛخ، ٚايظٝذ عبذايٓاؿش قُذ ايـذٜكٞ 

ا٭َ  ايراّ املظاعذ يؼ٪ٕٚ اؾًظات ٚايًذإ، ٚايذنتٛس عـاّ عبذايٖٛا  

 25تؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  باجملًع، ٚحعلا٤ ١٦ٖٝ ظايربصلٞ س٥ٝع ١٦ٖٝ امل

اجملًع، نُا سلشٖا عذد َٔ َذٜشٟ اٱداسات املظتؼاسٜٔ ايكاْْٛٝ  ب

 ايش٥ٝع اؾًظ١: َرايٞٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ا٭َا١ْ ايرا١َ، ثِ ا تتح 
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 الزئيـــــــــــــــط:

ْفتتح حطرذ ا  ؿباسهِ بهٌ مل ، بظِ ا  ايشئ ايشسِٝ، 

ٜرٞ َٔ ايفـٌ ايتؼش ايجاَْٞٔ دٚس ا٫ْركاد ايرادٟ  ايظادط١ ٚايرؼشٜٔاؾًظ١ 

١. ، ْٚبذح بت٠ٚ٬ ح ا٤ ا٭علا٤ املرتزسٜٔ ٚايغا٥ب  عٔ اؾًظ١ ايظابكايشابع

 5  ٍ طشٜا ا٭َ  ايراّ يًُذًع. فلٌ ا٭خ عبذاؾًٌٝ إبشاِٖٝ 

 

 األمني العاو للنجلط:

ايظ٬ّ عًٝهِ ٚسي١ ا  ٚبشنا ٘، ٚحطرذ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

نٌ َٔ ٖزٙ اؾًظ١  اعتزس عٔ سلٛس ا  ؿباسهِ  ٝرٶا بهٌ مل ،

 10ايذنتٛس َٓـٛس قُذ طشسإ يًظفش يف ١َُٗ س ١ٝ  حؿشا  ايظراد٠:

ْٚاْظٞ  ٚيذ َباسى ايٓرُٝٞ يًظفش ملاسز املًُه١، ،د١ٗ حملش٣بتهًٝا َٔ 

ٔٸ ا   اٜض ملٓاطب١ د١ٜٝٓ، ٖٚاي١ سَضٟ دٜٓا إًٜٞ مللٛسٟ  يظشف ؿشٞ طاس٨ َ

 ٚػهشٶا. ، عًٝٗا بايـش١ ٚايرا ١ٝ

 

 15 ـــــــــــط:الزئيــــ

ػهشٶا، ٚبٗزا ٜهٕٛ ايٓـا  ايكاْْٛٞ ٫ْركاد اؾًظ١ َتٛا شٶا. 

إىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاق بايتـذٜل ع٢ً  اٯْٕٚٓتكٌ 

ايذنتٛس  فلٌ ا٭خ ؟  ٌٗ ٖٓاى ٬َسظات عًٝٗاَلبط١ اؾًظ١ ايظابك١، 

 .قُذ عًٞ سظٔ عًٞ

 20 

 :الدنتور ذلند علي حضً علي العضو

 ٚسدت عباس٠:  6ايظطش  30يف ايـفش١ ا طٝذٟ ايش٥ٝع، ػهشٶ

. ٚيف «...دٜٓاسٶا 75بضٜاد٠ ... »، ٚايـشٝح حٕ  هٕٛ ايرباس٠: «%...75بضٜاد٠ ... »

ٖٚٞ  ٗتِ بأَٛس ايب١٦ٝ يف ايبششٜٔ » ٚسدت عباس٠: 18ايظطش  62ايـفش١ 

 25، «كطايب١٦ٝ ايبشش١ٜ  أَٛس ٖٚٞ  ٗتِ ب»ايرباس٠:  ٚايـشٝح حٕ  هٕٛ، « كط

 ٚػهشٶا.



 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 13)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .َٗذٟ اؿذاد حيذ ا٭خ  فلٌ ػهشٶا، 

 

 5 :مَدي احلداد أمحد العضو

َا ... »ٚسدت عباس٠:  18ايظطش  57يف ايـفش١ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

، ٚايـشٝح حٕ «...ٜتِ مل٬ٍ ع١ًُٝ ا٫ْت ابات َٔ دعا١ٜ ٚايتذا٤ إىل حَٛس

ٍ ع١ًُٝ ا٫ْت ابات َٔ دعا١ٜ ٚايتذا٤ ايبر  َا ٜتِ مل٬... » هٕٛ ايرباس٠: 

ٚسدت  11ايظطش  61. ٚيف ايـفش١ «ايبر »بإكا ١ ن١ًُ  «...َر١ٓٝ إىل حَٛس

 10سٝح إٕ بر  ايٛ ٛد ٫ ٜزنش ايتٛؿٝات، ٚبرلٗا ٫ ٜزنش ... »عباس٠: 

سٝح إٕ بر  ايٛ ٛد ٫  زنش ... »ايرباس٠:  ٚايـشٝح حٕ  هٕٛ، «امل٬سظات

 ، ٚػهشٶا.«ا ٫  زنش امل٬سظاتايتٛؿٝات، ٚبرلٗ

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 .بٗضاد إبشاِٖٝ حيذ ا٭خ  فلٌ ػهشٶا، 

 

 :بَشاد إبزاٍيه أمحد العضو

 7ٚ 6ايظطشٜٔ  21يذٟ اطتفظاس يف ايـفش١ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

بذٕٚ حيا َكـٛس٠،  ٌٗ ٖزا ؿشٝح؟ ٌٖ  هتب  «  ْشٳ...»ٚسدت عباس٠: 

 20 ٚػهشٶا. بذٕٚ حيا َكـٛس٠؟
 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .ٞشٝشَاي يذمخٝع  ا٭خ  فلٌ ػهشٶا، 

 

 25 :يخيزمال محدمخيط  العضو

ٚسد ع٢ً يظاْٞ:  25ايظطش  52يف ايـفش١ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 ، ٚايـشٝح حٕ  هٕٛ ايرباس٠: «ّ...2001يظ١ٓ  14بترذٌٜ ايكإْٛ سقِ ... »

، «املترًل مبباػش٠ اؿكٛم ايظٝاط١ٝ 2002ّيظ١ٓ  14بترذٌٜ ايكإْٛ سقِ ... »

 ٚػهشٶا.
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 الزئيـــــــــــــــط:

 ػهشٶا، ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات حملش٣؟
   

 )ال توجد مالحعات(

 5 

 الزئيـــــــــــــــط:

ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓذ إرٕ  كش امللبط١ مبا طٝٴذش٣ عًٝٗا َٔ  رذٌٜ. 

ا٭خ عبذاؾًٌٝ   فلٌَٔ دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاق بايشطا٥ٌ ايٛاسد٠،  ايتايٞ

 إبشاِٖٝ  ٍ طشٜا ا٭َ  ايراّ يًُذًع.

 10 

  األمني العاو للنجلط:

سطا٥ٌ َرايٞ ايظٝذ حيذ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، ايشطا٥ٌ ايٛاسد٠:   

بٔ إبشاِٖٝ امل٬ س٥ٝع فًع ايٓٛا  غـٛق َا اْت٢ٗ إيٝ٘ فًع ايٓٛا  

ٍ ٫ فاق١ٝ سٍٛ ايتايٞ: َؼشٚ  قإْٛ بايتـذٜل ع٢ً ايربٚ ٛنٍٛ املرذٸ

 15ق١ٝ  ظٌٗٝ ايتذاس٠ إىل َشانؽ ٱْؼا٤ َٓظ١ُ ايتذاس٠ ايرامل١ٝ بإكا ١ ا فا

ّ. ٚقذ 2015( يظ١ٓ 79ح( َٔ ا٫ فاق١ٝ، املشا ل يًُشطّٛ سقِ )- 1املش ل )

إىل ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين َع إملطاس متت إسايت٘ 

  قإْٛ بترذٌٜ بر  حسهاّ قإْٛ َؼشٚٚؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

ّ )املرذ يف 2002( يظ١ٓ 46اٱدشا٤ات اؾٓا١ٝ٥ ايـادس باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 20إىل ؾ١ٓ ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ فًع ايٓٛا (. ٚقذ متت إسايت٘ 

ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين َع إملطاس ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜر١ٝ 

ّ بؼإٔ 2002( يظ١ٓ 3قرتاح بكإْٛ بترذٌٜ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )ا٫ٚٚايكا١ْْٝٛ. 

اْت ا  حعلا٤ اجملايع ايبًذ١ٜ، ٚاملكذّ َٔ حؿشا  ايظراد٠ ا٭علا٤: 

مخٝع يذ ايشَٝشٞ، ٚايذنتٛس٠ دٗاد عبذا  ايفاكٌ، ٚحيذ َٗذٟ 

 25ٚقذ  اـضاعٞ.قُذ اؿذاد، ٚداطِ حيذ املٗض ، ٚايذنتٛس قُذ عًٞ 

إىل ؾ١ٓ املشا ل ايرا١َ ٚايب١٦ٝ َع إملطاس ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜر١ٝ  متت إسايت٘

سطاي١ طراد٠ ايرلٛ ايذنتٛس عبذايرضٜض عبذا  ايرذُإ س٥ٝع ٚٚايكا١ْْٝٛ. 
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ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين غـٛق طًب متذٜذ املذ٠ 

سل  املكشس٠ يًذ١ٓ يتكذِٜ  كشٜشٖا اـاق مبؼشٚ  قإْٛ بؼإٔ كُإ

اؿـٍٛ ع٢ً املرًَٛات )املرذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ فًع 

 ، ٚػهشٶا.، ملذ٠ طت١ حطابٝعايٓٛا (

 5 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ػهشٶا، ٌٖ ٜٛا ل اجملًع ع٢ً ايطًب املزنٛس؟

 

 )أغلبية موافكة(

 10 

 الزئيـــــــــــــــط:

دذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاـاق ْٚٓتكٌ اٯٕ إىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ إرٕ ٜكش ريو. 

 كشٜش ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين غـٛق مبٓاقؼ١ 

 بكإْٛ املشطّٛ حسهاّ بر  ّ بترذ2014ٌٜ( يظ١ٓ 70) املشطّٛ بكإْٛ سقِ

 15  ٝع ع٢ً ايكلا٤ ا فاق١ٝ إىل ا٫ْلُاّ ع٢ً ّ باملٛا ك2002١( يظ١ٓ 5سقِ )

ملت طٛطٔ سادٞ  كٟٛ َكشس٠ ٚحطًب َٔ ا٭، املشح٠ كذ ايتُٝٝض حػهاٍ

 ايًذ١ٓ ايتٛد٘ إىل املٓـ١  ًتتفلٌ.

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

 20ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ّٜ حطًب  جبٝت ايتكشٜش َٚش كا ٘ يف  

 امللبط١.

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ٌٖ ٜٛا ل اجملًع ع٢ً  جبٝت ايتكشٜش َٚش كا ٘ يف امللبط١؟ 

 25 

 )أغلبية موافكة(
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 :ـــــــــــــــطالزئيــ

 إرٕ ٜتِ  جبٝت ايتكشٜش َٚش كا ٘ يف امللبط١. 

 

 (08 / صفخة1 )اىعز امللخل

 5 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ا٭ملت َكشس٠ ايًذ١ٓ. ٞ فلً 

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

 10( 70)املشطّٛ بكإْٛ سقِ  ذاسطت ايًذ١ٓ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ّ 2002( يظ١ٓ 5بكإْٛ سقِ ) ّ بترذٌٜ بر  حسهاّ املشط2014ّٛيظ١ٓ 

باملٛا ك١ ع٢ً ا٫ْلُاّ إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ 

، ٚايتكشٜش َرشٚض حَاّ فًظهِ املٛقش، ٚئ حنشس َا ٚسد  ٝ٘ املشح٠

املشطّٛ بكإْٛ سقِ  ٛؿٞ ايًذ١ٓ باملٛا ك١ ع٢ً : ٚطأنتفٞ بكشا٠٤ ايتٛؿ١ٝ

 15ّ 2002( يظ١ٓ 5هاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )ّ بترذٌٜ بر  حس2014( يظ١ٓ 70)

باملٛا ك١ ع٢ً ا٫ْلُاّ إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ 

 .املشح٠

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 20نإ بٛدٟ حٕ ٜٴكذٻّ ايتكشٜش به١ًُ ًَ ـ١ عٝح ٜٴررب عٔ سحٟ ايًذ١ٓ  

ا٭ملت ح٫  كّٛ  املفرتضَٔ ايًذ١ٓ سحٜٗا؟ ٖزا ٖٛ املِٗ. ع٢ً َارا بٳٓٳت ٜٛكح ٚ

، ٚيهٔ ع٢ً َكشس٠ ايًذ١ٓ بكشا٠٤ ايـفشات ايظت اييت ؼٟٛ سحٟ ايًذ١ٓ

ـٶا َٔ ْـا ؿفش١ حٚ ؿفش١ ٜٛكح يٓا  حٕا٭قٌ نٓا ْٛد   كذَٛا يٓا ًَ 

يتكشٜشنِ ايزٟ بٴٓٝٳت عًٝ٘  ٛؿ١ٝ ايًذ١ٓ باملٛا ك١ ع٢ً اـطٛ  ايرشٜل١ 

 25٭علا٤ َٚذامل٬ ِٗ  ٗٞ ػ٤ٞ  ملش املشطّٛ بكإْٛ، ٚبايٓظب١ إىل اٱمل٠ٛ ا

  ٌٗ يذٜوٹ َا  كشحٜٓ٘ يٓا؟  ٚيٝع هلا ع٬ق١ بشحٟ ايًذ١ٓ.
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 :صوصً حاجي تكوي العضو

بايتأنٝذ يذٟ َا حقشحٙ يهِ،  كذ سلشت ْفظٞ ايش٥ٝع،  َرايٞ

ؿفشات  6ايتً ٝف املٛدٛد حَاَهِ يف ايتكشٜش يف يتكذِٜ ايتكشٜش، ٚيهٔ 

  .ٝ٘ طٛف حقشح يهِ سحٟ ايًذ١ٓ، ٚعًٖٛ  ً ٝف ـُظُا١٥ ؿفش١

 5 

 :الزئيـــــــــــــــط

َشنض ػٝ إ ايفاسطٞ قبٌ حٕ ْبذح بكشا٠٤ ايتكشٜش، يذٜٓا طًب١ 

يٮؿِ; ٜظشْا ْٚشٜذ حٕ ْشسب بِٗ،  ضآَٶا َع ايّٝٛ ايراملٞ  يًت اطب ايؼاٌَ

َٚشا كِٝٗ يف حٕ ْشسب بأبٓا٥ٓا َٔ َشنض ػٝ إ ايفاسطٞ يًت اطب ايؼاٌَ 

 10يؼٛس٣، َؼٝذٜٔ بايذٚس ايزٟ ٜكّٛ ب٘ َشنض ػٝ إ ايفاسطٞ فًع ا

يًت اطب ايؼاٌَ َٔ سعا١ٜ ٚاٖتُاّ بأبٓا٥ٓا ايطًب١ ٚايطايبات يضٜاد٠ ايٛعٞ 

سٍٛ ثكا ١ ايـِ ٚيغ١ اٱػاس٠، ٚيتشفٝض دٗٛد حنرب يترضٜض سكٛم ايـِ، 

ٚؿاْرٞ ٚا٫ستفا٤ بٗزا ايّٝٛ ٜٴظِٗ يف  ٛدٝ٘ اْتبآٖا مٔ املؼشع  

فتُع ايـِ إىل إلاصات ايـِ ٚاٖتُاَات ظٝاطات ٚعا١َ اؾُٗٛس اي

 15َٔ مل٬ٍ هلِ مبا ٜرٛد عًِٝٗ بايٓفع ٚؼفٝضْا ع٢ً  ظ   نٌ اٱَهاْٝات 

دٚاّ ايتٛ ٝل ٚايٓذاح،  أ٬ّٖ ٚط٬ّٗ بِٗ صٜاسا ِٗ املٝذا١ْٝ، َتُٓ  هلِ 

  فلًٞ ا٭ملت َكشس٠ ايًذ١ٓ.ٚمبشا كِٝٗ يف فًع ايؼٛس٣. 

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

ــش٥ٝع،    ــ١  ػــهشٶا طــٝذٟ اي ــِ    ذاسطــت ايًذٓ ــإْٛ سق  20( 70)املشطــّٛ بك

ّ 2002( يظــ١ٓ  5ّ بترــذٌٜ برــ  حسهــاّ املشطــّٛ بكــإْٛ سقــِ )     2014يظــ١ٓ 

باملٛا ك١ ع٢ً ا٫ْلُاّ إىل ا فاق١ٝ ايكلـا٤ عًـ٢  ٝـع حػـهاٍ ايتُٝٝـض كـذ       

ع ايؼـٛس٣،  علـٛس َرـايٞ ايظـٝذ عًـٞ بـٔ ؿـاي ايــاي س٥ـٝع فًـ         املـشح٠  

ٚا٭ٚقـاف، ٚٚصاس٠   اٱطـ١َٝ٬ ٚنٌ َٔ اؾٗات ايتايٝـ١: ٚصاس٠ ايرـذٍ ٚايؼـ٪ٕٚ    

 25اـاسدٝــــ١، ٦ٖٝٚــــ١ ايتؼــــشٜع ٚاٱ تــــا٤ ايكــــاْْٛٞ، َٚرٗــــذ ايبشــــشٜٔ يًتُٓٝــــ١  

ايظٝاط١ٝ، ٚا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ ايبشـشٜين، ٚامل٪طظـ١ ايٛطٓٝـ١ ؿكـٛم اٱْظـإ،      

قـشاس فًـع    اطًرت ايًذ١ٓ ع٢ًٚٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ يؼ٪ٕٚ ايًذإ باجملًع، 
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ايٓــٛا  َٚش كا ــ٘ بؼــإٔ املشطــّٛ بكــإْٛ، ٚعًــ٢ سحٟ ؾٓــ١ ايؼــ٪ٕٚ ايتؼــشٜر١ٝ 

ــزٟ دــا٤ َ٪نــذٶا طــ١َ٬ املشطــّٛ بكــإْٛ َــٔ        ــع ايؼــٛس٣ اي ــ١ مبذً ٚايكاْْٛٝ

، نُــا اطًرــت ايًذٓــ١ عًــ٢ سحٟ ؾٓــ١ ػــ٪ٕٚ  ايٓــاسٝت  ايذطــتٛس١ٜ ٚايكاْْٛٝــ١

ت باملٛا كــ١ عًــ٢ املشطــّٛ بكــإْٛ املــزنٛس  املــشح٠ ٚايطفــٌ بــاجملًع ايــيت حٚؿــ 

 5يًذٓــ١، ٚاطًرــت ايًذٓــ١ نــزيو عًــ٢ سحٟ اجملًــع ا٭عًــ٢ يًُــشح٠، ٚسحٟ ٦ٖٝــ١ 

ايتؼــشٜع ٚاٱ تــا٤ ايكــاْْٛٞ، ٚسحٟ ا٫ؼــاد ايٓظــا٥ٞ ايبشــشٜين، ٚسحٟ امل٪طظــ١ 

ّ بترذٌٜ 2014( يظ١ٓ 70سقِ ) ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ. ٜٚتأيا املشطّٛ بكإْٛ

ّ باملٛا كـ١ عًـ٢ ا٫ْلـُاّ    2002( يظـ١ٓ  5ّ املشطـّٛ بكـإْٛ سقـِ )   بر  حسها

 ل٬ّ عـٔ ايذٜبادـ١    إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠

 10ٜظـتبذٍ بـٓف املـاد٠ ايجاْٝـ١ َـٔ املشطـّٛ بكـإْٛ        »املـاد٠ ا٭ٚىل:  ث٬خ َـٛاد:   َٔ

ايكلـا٤ عًـ٢  ٝـع     ّ باملٛا ك١ عًـ٢ ا٫ْلـُاّ إىل ا فاقٝـ١   2002( يظ١ٓ 5سقِ )

ــتشف  ممًهــ١          ــ١:   ــاد٠ ايجاْٝ ــٞ: امل ــٓف اٯ  ــشح٠، اي ــض كــذ امل حػــهاٍ ايتُٝٝ

( َــٔ 29( َــٔ املــاد٠ ) 1(، ٚ)9( َــٔ املــاد٠ ) 2ْـــٞ ايفكــش   ) ايبشــشٜٔ عًــ٢  

 لـاف  ». املـاد٠ ايجاْٝـ١:   «ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠

 15ّ باملٛا كـ١ عًـ٢ ا٫ْلـُاّ    2002( يظ١ٓ 5َاد٠ دذٜذ٠ إىل املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػـهاٍ ايتُٝٝـض كـذ املـشح٠ بـشقِ املـاد٠ ايجاْٝـ١        

)َهشسٶا(، ْـٗا اٯ ٞ: املـاد٠ ايجاْٝـ١ )َهـشسٶا(: إٕ ممًهـ١ ايبشـشٜٔ ًَتضَـ١       

( َــٔ ا فاقٝــ١ ايكلــا٤ عًــ٢    16( ٚ)4(  كــش٠ )15( ٚ)2بتٓفٝــز حسهــاّ املــٛاد )  

. «ٍ ايتُٝٝـض كـذ املـشح٠ دٕٚ إملـ٬ٍ بأسهـاّ ايؼـشٜر١ اٱطـ١َٝ٬        ٝع حػها

ــ٘ ٭سهــاّ ايذطــتٛس طــٛا٤ َــٔ       ــإْٛ حٟ ػــب١ٗ يف كايفت  20يــٝع يف املشطــّٛ بك

ايٓاس١ٝ ايؼه١ًٝ حٚ اٱدشا٥ٝـ١ حٚ املٛكـٛع١ٝ.  املشطـّٛ بكـإْٛ ؿـذس مبٛدـب       

زنٛس٠ ( َٔ ايذطتٛس، ٚقذ  ٛا شت  ٝ٘ ايؼشٚ  ايـٛاسد٠ يف املـاد٠ املـ   38املاد٠ )

( عًـ٢ حْـ٘   38َٔ سٝح  رت٠ إؿـذاسٙ ٚعشكـ٘ عًـ٢ اجملًظـ ، إر  ـٓف املـاد٠ )      

إرا سذخ  ُٝا ب  حدٚاس اْركاد نٌ َٔ فًع ايؼٛس٣ ٚفًع ايٓٛا  حٚ يف »

 25 رت٠ سٌ فًع ايٓٛا  َا ٜٛدب اٱطـشا  يف اؽـار  ـذاب  ٫ ؼتُـٌ ايتـأمل ،      

      ٛ ــا قــ ــو حٕ ٜـــذس يف ػــأْٗا َشاطــِٝ  هــٕٛ هل ٠ ايكــإْٛ، عًــ٢ ح٫  دــاص يًًُ



 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 19)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

ّ، ٚعًٝـ٘  2014 ْـٛ ُرب  26سٝـح   إؿـذاسٙ بتـاسٜخ     .« هٕٛ كايف١ يًذطـتٛس 

 ايجايـح  ايفــً  ايتؼـشٜرٝ     إٕ املشطّٛ بكإْٛ ؿذس حثٓا٤ غٝا  ايربملإ بـ  

١ يجـ ٚقذ   اط٬  فًع ايؼٛس٣ عًـ٢ املشطـّٛ بكـإْٛ يف اؾًظـ١ ايجا    . ايشابعٚ

 28َـٔ ايفــٌ ايتؼـشٜرٞ ايشابـع املٓركـذ٠ بتـاسٜخ        ٍا٭َٚٔ دٚس ا٫ْركاد ايرادٟ 

 5ّ، ٖٚزا ٜتٓاطب َع َا ْـت عًٝ٘ ايفكش٠ ايجا١ْٝ َٔ املـاد٠ را ٗـا   2014 دٜظُرب

ٚهــب عــشض ٖــزٙ املشاطــِٝ عًــ٢ نــٌ َــٔ فًــع ايؼــٛس٣ ٚفًــع ايٓــٛا    »

مل٬ٍ ػٗش َٔ  ـاسٜخ ؿـذٚسٖا إرا نـإ اجملًظـإ قـا٥ُ  حٚ ملـ٬ٍ ػـٗش َـٔ         

ــا٤ ايفـــٌ     حٍٚ ادتُــا  يهــٌ َــ   ــ١ اؿــٌ حٚ اْتٗ ــذٜٔ يف ساي ٔ اجملًظــ  اؾذٜ

ُٶـا      .«ايتؼشٜرٞ حَا ايلشٚس٠ اييت دعت إىل إؿذاسٙ  كذ نـإ عاَـٌ ايٛقـت َٗ

 10ٱصايــ١ ايفٗــِ املغًــٛ  يــذ٣ اؾٗــات ايش ٝــ١ ايذٚيٝــ١ ســٍٛ  طبٝــل ايؼــشٜر١          

اٱطـ١َٝ٬، باٱكــا ١ إىل اؾٗــٛد ا٭ملـش٣ ايــيت  بــزهلا املًُهـ١ ٱبــشاص ايٛدــ٘    

لــاسٟ هلــا، يتأنٝــذ حٕ ايتؼــشٜع ايبشــشٜين  ؼــشٜع َتطــٛس، ٚحٕ ايؼــشٜر١   اؿ

اٱط١َٝ٬ سنٔ س٥ٝظٞ يف ٖزا ايبٓا٤ ايتؼشٜرٞ. ٜٚٗـذف ٖـزا املشطـّٛ بكـإْٛ     

إىل إعاد٠ ؿٝاغ١ ؼفظات ممًه١ ايبشـشٜٔ عًـ٢ ا فاقٝـ١ ايكلـا٤ عًـ٢  ٝـع       

 15اد٨ ايـيت  حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠ مبـا ٜ٪نـذ ايتـضاّ ممًهـ١ ايبشـشٜٔ باملبـ      

نفًتٗا ا٫ فاقٝـ١ ايـيت  تٛا ـل َـع ايذطـتٛس ايبشـشٜين، ٚمبـا ٜلـُٔ حٕ  ٓفٝـز          

ٖزٙ املباد٨ ئ ٜتراسض َع حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. َٚٔ اؾـذٜش بايـزنش   

حٕ ايذٚي١ عٓذ عكذٖا ٭ٟ ا فاق١ٝ دٚي١ٝ  شاعـٞ حسهـاّ دطـتٛسٖا، ٚسٝـح إٕ     

ٚيٝــ١ ا٭ملــش٣ املٛقــع عًٝٗــا حٚ  ٖــزٙ ا٫ فاقٝــ١ ػــأْٗا ػــإٔ بكٝــ١ ا٫ فاقٝــات ايذ  

 20املـذم عًٝٗا  أملز سهِ ايكإْٛ ٫ٚ  ظُٛ ع٢ً ايذطتٛس، يـزا  إْٗـا  هـٕٛ    

 ( َــــٔ ايذطـــتٛس ايبشــــشٜين، ايــــيت ْـــــت عًــــ٢ حٕ: 37كـــُٔ ســــذٚد املــــاد٠ ) 

... ٚ هــٕٛ يًُراٖــذ٠ قــ٠ٛ ايكــإْٛ برــذ إبشاَٗــا ٚايتـــذٜل عًٝٗــا ْٚؼــشٖا يف  »

ــ١ ــذ٠ ايش ٝـ ــتٛس «اؾشٜـ ــإٕ ايذطـ ــزا  ـ ــزٙ    ، يـ ــٔ ٖـ ــ٢ َـ ــ٢ ٚح ـ ــشٜين حعًـ ايبشـ

ا٫ فاق١ٝ، ٚعًٝ٘ ٜشاع٢ عٓذ  ٓفٝزٖا ْف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ايذطتٛس ايبششٜين، 

 25دٜـٔ ايذٚيـ١ اٱطـ٬ّ ٚايؼـشٜر١ اٱطـ١َٝ٬ َــذس س٥ٝظـٞ        »اييت  ٓف عًـ٢ حٕ:  

املـٛاد حعـ٬ٙ ٚاكـش١، ٚايـتشف      . ٚ«يًتؼشٜع، ٚيغتٗا ايش ١ٝ ٖٞ ايًغ١ ايرشبٝـ١ 
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دٚي١  شٜذ حٕ ؼذ َٔ ا٭ثش ايكـاْْٛٞ ملـاد٠ َـا يف حٟ ا فاقٝـ١      ، ٚ٭ٟ ٝٗا ؿشٜح

دٚي١ٝ حٕ  ٓف ع٢ً ريو به١ًُ )ؼفـ ( حٚ حٕ  ظـت ذّ عبـاسات حملـش٣  ؼـ       

إىل عــذّ ايتــضاّ ايذٚيــ١ بتطبٝــل َــاد٠ َرٝٓــ١ حٚ  طبٝكٗــا يف ْطــام َرــ  ؼــذدٙ  

ريــو ّ عًــ٢ 1969ايذٚيــ١، ٚقــذ ْـــت ا فاقٝــ١  ٝٝٓــا يكــإْٛ املراٖــذات يًرــاّ    

 5ؿشاس١، ٖٚٛ ع  َـا  رًـ٘ املشطـّٛ بكـإْٛ َٛكـع املٓاقؼـ١، سٝـح حػـاس إىل         

( بــذٕٚ إملــ٬ٍ بأسهـــاّ   15( َــٔ املــاد٠ )  4( ٚايفكــش٠ ) 16( ٚ)2 ٓفٝــز املــٛاد )  

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٖٚٛ َا ٜررب بؼـهٌ ٚاكـح عـٔ ٖـزا ايـتشف  يًًُُهـ١.       

( يظــ١ٓ 70قــِ )ٚيف كــ٤ٛ ريــو  ٛؿــٞ ايًذٓــ١ باملٛا كــ١ عًــ٢ املشطــّٛ بكــإْٛ س  

ّ باملٛا كـ١  2002( يظـ١ٓ  5ّ بترذٌٜ بر  حسهـاّ املشطـّٛ بكـإْٛ سقـِ )    2014

 10عًــ٢ ا٫ْلــُاّ إىل ا فاقٝــ١ ايكلــا٤ عًــ٢  ٝــع حػــهاٍ ايتُٝٝــض كــذ املــشح٠.    

 ٚا٭َش َرشٚض ع٢ً اجملًع املٛقش ٫ؽار ا٫صّ، ٚػهشٶا.

 

 الزئيـــــــــــــــط:

ملت ايذنتٛس٠ دٗاد عبذا   فلًٞ ا٭ ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات؟ػهشٶا،  

 15 ايفاكٌ.

 

 جَاد عبداهلل الفاضل: العضو الدنتورة 

حطرذ ا  ؿباسهِ  ٝرٶا بهٌ مل . ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

املشطّٛ بكإْٛ املرشٚض ع٢ً فًظهِ ايّٝٛ ميجٌ ْك١ً ْٛع١ٝ يف َظ ٠ املشح٠ 

 20ش٣ َٔ ايبشش١ٜٝٓ، ٚئ ح هًِ ٖٓا عٔ املشطّٛ بكإْٛ، يهٔ ٜ٪طفين َا د

يبع عٓذ َٓاقؼ١ ٖزا املٛكٛ  مل٬ٍ ا٭طابٝع املاك١ٝ. ح٫ّٚ:   ٜتِ ايتفشٜل 

ب  ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ(، اييت ؿذقت عًٝٗا ايبششٜٔ، ٚب  املشطّٛ بكإْٛ 

املرشٚض ايّٝٛ حَاّ فًظهِ املٛقش، ايزٟ ٜتلُٔ إعاد٠ ؿٝاغ١ ايتشفظات 

ٝٶا: َٔ امل فاسق١ حٕ ايشا ل  يًتؼشٜع مبا ٫ ىٌ بايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. ثاْ

 25ناْٛا ٜكفٕٛ بؼذ٠ كذ حَشٜها يف نٌ َٛاقفٗا ٚ ؼشٜرا ٗا  ُٝا يٛ دش٣ 

ٖٚ٪٤٫ حْفظِٗ اٯٕ ٜظتذيٕٛ باملٛقا ا٭َشٜهٞ  ،ا٫طتذ٫ٍ بٗا بأَٛس حملش٣
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َٔ ا٫ فاق١ٝ،  ظبشإ َغ  اؿاٍ ٚاملٛاقا! ثايجٶا: نإ َٔ ا٭دذس مبٔ 

حنرب دٚيت  إط٬َٝت  َٔ سٝح ايترذاد  س   ايتؼشٜع حٕ ٜظتؼٗذ مبٛقا

ايظهاْٞ، ُٖٚا إْذْٚٝظٝا ٚبانظتإ، ايًتإ ؿذٸقتا ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ َع 

ايتشف  ع٢ً بر  املٛاد نُا  رًت ايبششٜٔ، ٚط٪ايٞ ٖٛ: ملارا دش٣ إطكا  

 5َٛاقا ايذٍٚ اٱط١َٝ٬ املـذق١ عًٝٗا؟ سابرٶا: َٔ ايٛاكح حٕ ٖٓاى َٔ نإ 

ٌٝ ايشحٟ ايراّ ٭ٖذاف ٜرًُٗا ا ، نُا حثبتت اؿ١ًُ كذ ٜرٌُ ع٢ً  لً

ايكإْٛ ٚدٛد ساي١ َٔ غٝا  ايٛعٞ اجملتُرٞ بأ١ُٖٝ ايتؼشٜع ٚاملٛقا ايٛطين 

َٓٗا،  ر٢ً طبٌٝ املجاٍ ٚيف حنجش َٔ ػُع نٓت حْاَقؽ ــ بطشٜك١ ٖذ١َٝٛ ــ 

ٓت غـٛق ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ(، َٚا ايزٟ طٝشذخ يف ساي١ إقشاسٖا، ٚن

 10حطاٍ ايؼ ف املٗادِ ح٫ّٚ: َا ايزٟ  رش ٘ عٔ ٖزا املشطّٛ بكإْٛ؟ سٝح إْ٘ 

ِٳ  ظأٍ إرٕ؟!  ٬بذ َٔ  هٝب باطتغشا : املشطّٛ!  أدٝب٘: ْرِ، ٚإ٫  أْت ع

ايكشا٠٤ ح٫ّٚ ثِ املٓاقؼ١، يهٔ عٓذَا حػشح هلِ املشطّٛ بؼهٌ َبظط، 

ى َٔ واٍٚ  لًٌٝ ايشحٟ ٜكٛيٕٛ َا ُحملربْا ب٘ ػ٤ٞ  ملش! ٖٚزا ٜرين حٕ ٖٓا

ايراّ. حْا ئ ح طشم إىل ٖزا املشطّٛ; ٭ٕ يذٟ ثك١ يف فًظهِ املٛقش، ٚحْتِ 

 15حؿشا  اـرب٠ ٚ ٝرهِ ع٢ً دسد١ عاي١ٝ َٔ ايجكا ١ ٚايرًِ، ٚإٕ ػا٤ ا  

طُٝشس ٖزا املشطّٛ باملٛا ك١، ٚيهٔ حقرتح ع٢ً اؾٗات امل تـ١ إط٬م 

املٛكٛ  َٔ حدٌ  شطٝخ املرًَٛات ايكا١ْْٝٛ ي٬ت  ٛع١ٜٛ َهجف١ سٍٛ ٖزا 

اؿكٛق١ٝ ايـشٝش١ يذ٣ ايؼاس  يظذ املٓا ز ع٢ً َٔ واٍٚ ايتلًٌٝ، 

 ٚػهشٶا.

 20 

 :الزئيـــــــــــــــط

 بظاّ إ اعٌٝ ايبُٓشُذ. ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 

 بضاو إمساعيل البينخند:  العضو

 25ٚإبذا٤ سحٜٞ  قبٌ ايذملٍٛ يف  فاؿٌٝ املشطّٛػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

طٓٛات، حْا ــ ٚيٮَا١ْ ــ ٫  10 ٝ٘، طأ هًِ ح٫ّٚ باعتباسٟ حبٶا يبٓت عُشٖا 
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حملاف عًٝٗا َٔ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ يتفاؿٌٝ ٚحطبا  طأػشسٗا ٫سّكا، يهين 

بذحت باـٛف عًٝٗا َٔ َٓطل بر  ــ ٚحنشس َٔ بر  ــ َٔ س لٛا 

ظ٦ٝٶا دذٶا يًُشح٠ املشطّٛ، يٮطا  إٕ بر  ايشا ل  نإ َٓطكِٗ َ

ايبشش١ٜٝٓ، اييت ْهٔ هلا نٌ ايتكذٜش ٚا٫سرتاّ، يهٔ برلِٗ ــ يٮطا ــ 

 5ؿٛس املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ ٚنأْٗا َكٝذ٠ بكإْٛ َٚت٢ َا سٴ ع ايكإْٛ عٓٗا  إْٗا 

طتٓشٌ حمل٬قٝٶا; يزا هب ح٫ ْٛا ل ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ ٭ٕ ٖزا ٖٛ ساٍ 

َٓطل كٝا   ْرتذ عًٝ٘، مٔ ْجل باملشح٠ املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ! ٚيٮطا ٖزا 

ايبشش١ٜٝٓ، ٖٞ حَٓا، ٖٚٞ حملتٓا، ٖٚٞ ابٓتٓا، ٖٚٞ داس ٓا، ٖٚٞ صًَٝتٓا، 

ٚمٔ ْرتض بٗا، ٚنًٓا ثك١ يف حمل٬م )ٚطٓع( ٚ شب١ٝ املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ، ْٚرشف 

 10حٕ ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ( ٚغ ٖا ئ ؽشدٗا عٔ ا٭عشاف ٚايتكايٝذ، بٌ ٖٞ 

شا ٗا ٚ كايٝذٖا ٚدٜٓٗا حنجش َٔ غ ٖا ٚ  اؿُذ، ٖزا ح٫ّٚ. َتُظه١ بأع

ٝٶا: عٓذَا ْتهًِ عٔ املشطّٛ بكإْٛ ْفظ٘ نٓت حمت٢ٓ حٕ ٜهٕٛ ايٓكاؾ  ثاْ

ع٢ً َٛاد املشطّٛ، َا ٖٛ َـ  ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ ــ َج٬ّ ــ َكاس١ْ بايذطتٛس؟ 

ملٛكٛ ; يٓرشف َا ٌٖٚ ايذطتٛس ٖٛ حع٢ً َش ب١ َٓٗا حّ ٫؟  ًٓٓاقؽ ٖزا ا

 15طٝذشٟ عًٝٓا يٛ ٚقرٓا ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ٚيٓرشف عٓذَا ْلع ػشّطا بذٍ 

ايتشف   ٌٗ طٝهٕٛ ٖزا ايؼش  حع٢ً حٚ حكرا َٔ ايتشف ؟ نٓت حمت٢ٓ 

حٕ ٜهٕٛ ايٓكاؾ يف ٖزٙ اؿذٚد; يٝهٕٛ ايكشاس حٚكح بايٓظب١ إيٝٓا 

ايذنتٛس٠  ٚيًؼاس ، يهٔ يٮطا  إٕ حغًب ايٓكاؾ ــ نُا  فلًت ا٭ملت

دٗاد ايفاكٌ ــ   ٜهٔ كُٔ ٖزٙ اؿذٚد.  ابرت يكا٤ َرايٞ ٚصٜش ايرذٍ 

 20ٚايؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ــ ٚنإ يكا٤ حنجش َٔ سا٥ع ــ ٚيهٓين حعتب 

ع٢ً اؿه١َٛ حٕ ٖزٙ اـط٠ٛ    هٔ طابك١ يـذٚس املشطّٛ حٚ َٓاقؼت٘، 

ج  َٔ ايًغط اؿاؿٌ.  ًٛ عشض ٖزا ايًكا٤ قبٌ ؿذٚس املشطّٛ يتذٓبٓا ايه

يف ايٛقت ْفظ٘ حٚد اٱػاد٠ مبٔ ؿاغ ٖزا املشطّٛ،  كذ حداد ؿٝاغت٘ يف 

ايٛاقع، ٚنإ ميهٔ ح٫ ٜـذس ٖزا املشطّٛ ٚ بك٢ ايتشفظات نُا ناْت 

 25ّ، ٚيهٔ ٖزٙ ايـٝاغ١ طٛست َٔ ٚكع ايبششٜٔ يف 2002عًٝ٘ َٓز عاّ 

ايذٚي١ٝ. ايبششٜٔ يف ٖزا ا٫ فاق١ٝ َٚٔ َٛقفٗا َٔ ا٫ فاقٝات ٚاملراٖذات 
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املشطّٛ بكإْٛ  راًَت بإهاب١ٝ َع ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ٚقايت إْٗا  رشف َت٢ 

َٶا، َٚت٢  لع ػشّٚطا َكٝذ٠   تشف ، ٚع٢ً حٟ املٛاد  تشف  ؼفّظا عا

مبٛاقا َر١ٓٝ،  رٓذَا دا٤ ا٭َش ع٢ً حَٛس طٝاد١ٜ  ايبششٜٔ يف ٖزا املشطّٛ 

َٶا نُ (، 29( َٔ املاد٠ )1ا ٖٛ اؿاٍ يف ايفكش٠ )بكإْٛ ؼفظت ؼفّظا  ا

 5اييت  ٓف ع٢ً حْ٘ إرا سذخ حٟ مل٬ف يف  فظ  املراٖذ٠ حٚ ا٫ فاق١ٝ  إْ٘ 

ًٜذأ إىل ؾ١ٓ ؼهِٝ، ٚايبششٜٔ ؼفظت ع٢ً ٖزٙ املاد٠، نُا ؼفظت 

ع٢ً املاد٠ اييت هلا ع٬ق١ باؾٓظ١ٝ ايبشش١ٜٝٓ، ٭ْٗا حٜلٶا حَٛس طٝاد١ٜ، 

 تشف  ايبششٜٔ ع٢ً املٛاد ا٭ملش٣؟ ٭ْٗا ًَتض١َ بٗا عظب  ٚيهٔ ملارا ٫

ايذطتٛس، نُا هب ح٫  هٕٛ َتراسك١ َع ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، سٝح إْٗا 

 10، ٖٚزا «مبا ٫ ٜتراسض َع حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬»ٖٚٛ  اٚكرت ػشّط

ٜهفٞ ٜٚضٜذ، ٚيف ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٖٓاى َا ٜتٛا ل َع ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ، 

ط١ٓ حعط٢  1400ح ْش٣ َج٬ّ َٛكٛ   ـٌ ايز١َ املاي١ٝ يًضٚد١،  كبٌ سٝ

اٱط٬ّ املشح٠ سكٗا يف ايتـشف يف حَٛاهلا ٚممتًها ٗا،  ٌٗ ْأ ٞ مٔ اٯٕ 

َٶا ٚنإٔ اٱط٬ّ   ٜرطٹ املشح٠ سكٗا يف َجٌ ٖزٙ ا٭َٛس؟!  ْٚتشف  ؼفّظا  ا

 15ا ْتشف  عًٝٗا؟! ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ  ها ح ا٫ػاس بايبؼش ٚايبغا٤،  ًُار

بايرهع مٔ ْ٪ٜذ َا ؿذس  ٝٗا يف ساٍ نْٛ٘ ٜتفل َع حسهاّ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬، ٚإرا نإ ٜتراسض َع حسهاّ ايؼشٜر١  ٗٓا ْتشف  ْٚكٍٛ إٕ َا 

ٜتراسض َع حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬  تشف  عًٝ٘ ايبششٜٔ، ٫ ٜٛدذ َا ٖٛ 

ي١ٝ ْكٍٛ إْٗا يٝظت ػشٶا حٚكح َٔ ريو. عٓذَا ْأ ٞ إىل ا٫ فاقٝات ايذٚ

 20َطًّكا، ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ برلٗا ؼذد ٚ شطِ اؿذٚد ب  ايذٍٚ، ٚبرلٗا 

 رضص َٔ َٛاقا ايذٍٚ باعتباسٖا دض٤ٶا َٔ ايٓظاّ ايراملٞ، ٫ٚبذ حٕ ْٓظش إىل 

حْفظٓا ٖٓا يف ايبششٜٔ َٚا ٖٛ َٛقفٓا َٔ ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ؟! ٖٓاى دٍٚ َجٌ 

قٝات ايذٚي١ٝ يف َش ب١ حع٢ً َٔ دطتٛسٖا، ٚايذٍٚ اييت  شْظا ٚكرت ا٫ فا

ٚكرت ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ يف ٖزا املٛكع ق١ًًٝ دذٶا، ٚيهٔ يف ايبششٜٔ 

 25، (َا ٚسد  ٝ٘ ْف ٫ هٛص ا٫دتٗاد  ٝ٘) :ٜكٛيٕٛ اايذطتٛس ٚاكح، ٚنُ

َٔ ايذطتٛس  ٓف ع٢ً حٕ ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ  هٕٛ هلا ق٠ٛ ايكإْٛ،  37املاد٠ 
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ايكإْٛ ٫ ٜظُٛ ع٢ً ايذطتٛس، ٚايذطتٛس ٜٓف ع٢ً حٕ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚ

٫ حعشف َٔ حٜٔ ح ت ٖزٙ امل اٚف؟!  اَـذس س٥ٝظٞ يًتؼشٜع; يف اؿكٝك١ حْ

ض حٕ  هٕٛ ٖٓاى إػاد٠ باملشطّٛ، ٚإػاد٠ بٗزٙ اـط٠ٛ اٱهاب١ٝ، رتاملفَٔ 

 رآًَا َع  ٚايتراٌَ اٱهابٞ َع ا٫ فاقٝات، ٚمٔ ْت٢ُٓ حٕ ٜهٕٛ

َٶا،  ُٶا بٗزٙ ايطشٜك١; ْرشف َت٢ ْتشف  ؼفّظا عا  5ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ دا٥

 ْٚرشف َت٢ ْلع ػشّٚطا، ٚػهشٶا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ٞ.شٝشَيذ ايمخٝع ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 10 

 ي:خيزممحد المخيط  العضو

ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل اٱمل٠ٛ يف ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين ع٢ً اؾٗٛد ايهب ٠ اييت بزيٖٛا يف إعذاد ا

َٔ  33ٖزا ايتكشٜش ٚاملٛا ك١ ع٢ً ٖزا املشطّٛ بكإْٛ. َرايٞ ايش٥ٝع املاد٠ 

 15ايذطتٛس  كٍٛ إٕ املًو ٖٛ سحغ ايذٚي١ ٚاملُجٌ ا٭ ٢ هلا ٖٚٛ ساَٞ ايذٜٔ 

َشطّٛ ىايا حسهاّ ٚايٛطٔ، ٚيٝع َٔ املتـٛس حٕ ّٜٛقع د٬يت٘ ع٢ً 

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٫ٚ ٜٛدذ يذٟ حد٢ْ ػو يف ٖزا. نُا  فلٌ صًَٝٞ ا٭خ 

ٚٴ ٹلٳ يف إعاد٠ ؿٝاغت٘،  بظاّ ايبُٓشُذ، َٔ َحعٳاد ؿٝاغ١ ٖزا املشطّٛ 

 ايتشفظات ظًت يف ٖزا املشطّٛ ــ نُا  رًُٕٛ ــ  ٗٛ ٫ ًٜغٞ ايتشفظات، 

 20ٌ ؿشٜح، ٖٚٓاى َٛاد   ايتشف  ٚإمنا ٖٓاى َٛاد   ايتشف  عًٝٗا بؼه

عًٝٗا بـٝغ١ حملش٣، ٚايزٟ ٜرشف ايًغ١ ايرشب١ٝ ٚقٛاعذٖا ٜذسى حٕ ايٓف 

ايزٟ ٚسد يف ا٫يتضاّ ٖٛ ْف غ  َطًل بٌ َكٝذ َٚرًل بؼش ، ٖٚزا ايؼش  

ٖٛ ا٫يتضاّ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، يزيو حْا حس٣ حٕ ايت ٛف َٔ ٖزا 

َاد   ــ ُٖا  ٞإط٬ّقا. نُا  رًُٕٛ حٕ ْـاملشطّٛ ٖٛ ؽٛف ٫ َربس ي٘ 

 25ظإ حَٛسٶا طٝاد١ٜ، ميــ   ايتشف  عًُٝٗا ٭ُْٗا  1ايفكش٠  29ٚ 9املاد إ 

ٚبايتايٞ ٫ ميهٔ حٕ ْكٍٛ إٕ ايبششٜٔ طتًتضّ مبا ٚسد  ُٝٗا، ٚيهٔ يف 

ا٭َٛس ايذ١ٜٝٓ ٖٓاى ايتضاّ، ٚا٫يتضاّ َرٓاٙ ا٫يتضاّ بأسهاّ ايؼش ; ٚحْا 
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حٕ َٔ ٜت ٛف َٚٔ هذ يٓفظ٘ عزسٶا يً ٛف َٔ ٖزٙ ايـٝاغ١ َٚٔ  حعتكذ

 أث ا ٗا ع٢ً ا٭طش٠ يف ايبششٜٔ، حعتكذ حٕ ؽٛ ٘ غ  َربس،  ا٭طش٠ 

ايبشش١ٜٝٓ َاصايت غ ، ٚطتبك٢ غ  بإرٕ ا   راىل، ٚحسدٛ َٔ اٱمل٠ٛ 

 ايض٤٬َ املٛا ك١ ع٢ً ٖزا املشطّٛ بكإْٛ، ٚػهشٶا.

 5 

 :ــــــطالزئيـــــــــ

 .ٞ طًُإػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت  ١ًٝ عً 

 

 مجيلة علي صلناٌ: العضو

 10طٛف حبذح َٔ سٝح اْتٗت ا٭ملت ايذنتٛس٠ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

يف  ـٛسٟ حٕ اهلذّٛ  .دٗاد ايفاكٌ، َٚا  طشم إيٝ٘ ا٭خ بظاّ ايبُٓشُذ

يبر  ممٔ ايزٟ ٚادٗت٘ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ــ حٚ ٖزا املشطّٛ ــ ٖٛ بظبب قٝاّ ا

هًٕٗٛ حؿ٬ّ ا٫ فاق١ٝ بٓؼش املغايطات، ٚ ضأَ ريو َع قـٛس َٔ اؾٗات 

ض حٕ  كّٛ ب٘ َٔ  جكٝا ْٚؼش رتامل تـ١ يف قٝاَٗا بايذٚس ايزٟ َٔ املف

 15ايٛعٞ يف اجملتُع سٍٛ َا ٖٛ املشطّٛ َٚا ٖٞ املٛاد اييت طٛف ٜٓاقؼٗا ٖزا 

عٴِشضٳ املشطّٛ ْٚٛقؽ ُٚحقٹشٳ َٔ  املشطّٛ. ؿشٝح حٕ َرايٞ ٚصٜش ايرذٍ ــ برذ حٕ

فًع ايٓٛا  ــ نإ ي٘ يكا٤  ًفضْٜٛٞ ٚ   ٛكٝح ا٭َش يًشحٟ ايراّ، ٚيهٔ 

يف اعتكادٟ حٕ ٖزا ا٭َش دا٤ َتأملشٶا. َٔ مل٬ٍ سلٛسٟ ٫دتُا  ؾ١ٓ 

ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين حدذ حٕ سلٛس اؾٗات امل تـ١ 

 20ـاسد١ٝ ٚاؾُرٝات ايٓظ١ٜٛ َٚرٗذ ايت١ُٝٓ ايظٝاط١ٝ َجٌ ٚصاس٠ ايرذٍ ٚٚصاس٠ ا

١٦ٖٝٚ ايتؼشٜع ٚاٱ تا٤ ايكاْْٛٞ درًٓا ْظتفٝذ َٔ املٓاقؼات اييت ُطشست، 

ٖٚزٙ املٓاقؼات اييت   طشسٗا يف ايًذ١ٓ نإ َٔ ا٭ لٌ حٕ ىشز بٗا 

 املظ٪ٚيٕٛ يٲع٬ّ ٜٚتِ  جكٝا اؾُٗٛس ْٚؼش ٖزٙ املرًَٛات يًشحٟ ايراّ، ٚيٛ

نإ ريو سـٌ ملا حملز املٛكٛ  ٖزا املٓش٢ ايزٟ   ْهٔ ْتُٓاٙ. بايٓظب١ 

 25إىل ا٫ فاق١ٝ حمت٢ٓ حٕ  هٕٛ دًظ١ ايّٝٛ يف فًع ايؼٛس٣ ــ ٚمٔ بـذد 

َٓاقؼ١ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ــ دًظ١  جكٝف١ٝ ٚ ٛع١ٜٛ يًُذتُع ايبششٜين، ٚ بذٜذ 
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ايزٟ اْتؼش ْتٝذ١ يرذّ  اـٛف ــ ٚمٔ ٫ ًّْٛ ا٭طش اييت اعرتاٖا اـٛف ــ

ٚكٛح بر  ا٭َٛس، ٚعذّ  ٛكٝح املظا٥ٌ اييت  ٴِشَى  ٛكٝشٗا ٭ػ اق 

هًٕٗٛ ا٫ فاق١ٝ ٚقاَٛا بٓؼش املغايطات. بايٓظش إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ٫ٚ حسٜذ 

 هشاس َا قاي٘ ص٥٬َٞ، ٚيهٓٓا ــ نُا قًت ٜا طٝذٟ ايش٥ٝع ــ ْت٢ُٓ حٕ 

 5يًشحٟ ايراّ ٚيٮطش٠ ايبشش١ٜٝٓ، ٚبايتايٞ  هٕٛ ٖزٙ اؾًظ١ دًظ١  ٛع١ٜٛ 

ْبذد اـٛف َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ. ايبششٜٔ    كِ بظشب ايتشفظات اييت طبل 

حٕ حبذ ٗا َٓز ا٫ْلُاّ إىل ا٫ فاق١ٝ، بٌ قاَت بإعاد٠ ؿٝاغ١ ٖزٙ 

ايتشفظات; ٚيٛ سدرٓا إىل ايتشفظات ايظابك١ ٚقشحْاٖا طٓش٣ حْٗا دا٤ت 

ٛض ٚعذّ ايٛكٛح عٓذ قشا٠٤ حٟ ػ ف َت ـف يف بأطًٛ  قذ ٜررتٜ٘ ايغُ

 10ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ حٚ يف سكٛم اٱْظإ، مما ٜرطٞ اْطباعٶا بإٔ ممًه١ 

ايبششٜٔ  ٓتٗو سكٛم املشح٠، ٚبإٔ قٛاْ  ايبششٜٔ غ  َٓـف١ يًُشح٠، ٫ٚ 

ُٶا يًؼشٜر١ َع ايشدٌ  ٛدذ ٖٓاى َظاٚا٠ يًُشح٠ ، باٱكا ١ إىل حٕ ٖٓاى ظً

سٝح ٜٴُهٔ حٕ ٜٴتـٛس حٕ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ نايكٝذ ع٢ً املشح٠ اٱط١َٝ٬ 

املظ١ًُ، بُٝٓا َرظِ اؿكٛم اييت  لُٓتٗا ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ َتٛا ش٠، ٚيٛ 

 15سدرٓا بايزانش٠ طٓش٣ حٕ ايبششٜٔ طبل هلا ايتـذٜل ع٢ً ا فاقٝات دٚي١ٝ 

ٗذ ايذٚيٞ عذٜذ٠ َٓٗا ايرٗذ ايذٚيٞ يًشكٛم املذ١ْٝ ٚايظٝاط١ٝ، ٚنزيو اير

يًشكٛم ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚغ ٖا َٔ ا٫ فاقٝات، ٖزٙ ا٫ فاقٝات 

 تلُٔ  ش٣ٛ اؿكٛم ْفظٗا اييت  لُٓتٗا ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ(، ٚسغِ ريو   

 جش عًٝٗا امل٬سظات ٚايًغط ايزٟ حث  ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ. حنشس ٚحقٍٛ إٕ 

 20ٝاغتٗا عٝح  هٕٛ ٖزٙ ايتشفظات    أتٹ ظذٜذ، ٚيهٔ حعٝذت ؿ

  ٚاكش١ َٚف١َٛٗ. ٖٓاى َٛاد َتشف  عًٝٗا بؼهٌ عاّ، ٖٚٞ اييت 

أ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٖٚزا ب ايتشف  عًٝٗا

ٜرذ َٔ حِٖ بٓٛد ا٫ فاق١ٝ. ئ ح طشم إىل ايتشفظات اييت  ترًل بظٝاد٠ 

كٛ  ايتشفظات اييت ثاس ايذٚي١، َا ُٜٗٓا ايّٝٛ ٖٛ حٕ ْٛكح يًشحٟ ايراّ َٛ

 25َٔ ا٫ فاق١ٝ اييت  ترًل بايتُٝٝض يف ايذطا    2ايًغط عًٝٗا، َجٌ املاد٠ 

 ٚايتؼشٜرات ايٛط١ٝٓ. يٛ سدرٓا إىل دطتٛس ممًه١ ايبششٜٔ ــ ٚايذطتٛس 
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ظٓذذ حْ٘ حعط٢ املشح٠ سكّٛقا َتظا١ٜٚ َع ايشدٌ،  أٜٔ اـٛف؟  ٚاكح ــ 

تٛس ــ ٚقذ  طشم ايض٤٬َ إىل حْ٘ ٫ ميهٔ َٚا ٖٛ اؾذٜذ ٖٓا إرا نإ ايذط

حٕ  هٕٛ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ح ٢ َٔ ايذطتٛس ــ حعط٢ املشح٠ سكّٛقا َتظا١ٜٚ َع 

ايشدٌ يف  ٝع ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫قتـاد١ٜ ٚايظٝاط١ٝ ٚغ ٖا َٔ حَٛس. ٖٓاى 

 5ؼفظات  ترًل بايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ يف ٖزا ايبٓذ  كط، ٖٚزا ٚاكح َٔ رنش 

ِٳ«١ٝعذّ اٱمل٬ٍ بايؼشٜر١ اٱط٬َ َع»عباس٠  اـٛف؟! ٌٖ دا٤ت  ، إرٕ َ

 9ايتشفظات ظذٜذ؟ مٔ ٫ ْش٣ حْٗا دا٤ت ظذٜذ يهٞ ْت ٛف َٓٗا. املاد٠ 

( ٖٞ إسذ٣ املٛاد اييت ؼفظت عًٝٗا ممًه١ ايبششٜٔ بؼهٌ 2ايفكش٠ )

( ؼفظت عًٝٗا ايبششٜٔ 4ايفكش٠ ) 15عاّ، ٚاييت  ترًل بايظٝاد٠. املاد٠ 

 10حَاّ ايكإْٛ; ٚعٓذَا َع ايشدٌ بؼهٌ ملاق، ٖٚزٙ  ترًل مبظاٚا٠ املشح٠ 

ْشدع إىل ايكٛاْ  ايبشش١ٜٝٓ َجٌ قإْٛ ايركٛبات ٚقإْٛ ايرٌُ ٚغ ٖا َٔ 

ايكٛاْ  ْتظا٤ٍ: ٌٖ ٖٓاى متٝٝض ب  املشح٠ ٚايشدٌ حَاّ ايكإْٛ؟! طبرٶا ٫ 

اد٠؟! ممًه١ ايبششٜٔ ٜٛدذ ٖٓاى حٟ متٝٝض، إرٕ َا ٖٞ املؼه١ً يف ٖزٙ امل

بايؼشٜر١  اييت قذ ٜهٕٛ  ٝٗا َظاغ (4) كط ؼفظت ع٢ً ايفكش٠ 

 15اٱط١َٝ٬ ٚيزيو   ايتشف  عًٝٗا، حَا ايبٓٛد ا٭ملش٣ َٔ املٛاد  ٗٞ حطاطٶا 

َٔ  16َتشكك١ ع٢ً حسض ايٛاقع ٚ ّكا يًذطتٛس ٚٚ ّكا يًكٛاْ  ايبشش١ٜٝٓ. املاد٠ 

اؿل يف ايضٚاز َجٌ ١ بايضٚاز ٚاؿٝا٠ ا٭طش١ٜ، ا٫ فاق١ٝ  ترًل باؿكٛم املتـً

سكٛم املشح٠ َجٌ سل ايط٬م حٚ  ظخ ايركذ، ٌٖ ايؼشٜر١ ٚٚاملتٝاس ايضٚز، 

اٱط١َٝ٬ َٓرت املشح٠ َٔ ٖزٙ اؿكٛم حٚ ٚكرت قٝذٶا يًُشح٠ يتضٚهٗا 

 20 رظفٝٶا؟! ٌٖ اٱط٬ّ ٜذعٛ إىل إدباس املشح٠ ع٢ً ايضٚاز َٔ ػ ف  ش ل٘؟! 

. ايذٜٔ اٱط٬َٞ حعط٢ املشح٠ سش١ٜ املتٝاس ايضٚز حٚ س ل٘، ٚحٜلٶا طبرٶا ٫

حعط٢ املشح٠ اؿل يف ايًذ٤ٛ إىل ا انِ ٚطًب ايتطًٝل إرا ناْت ٖٓاى 

حطبا  حٚ كشس. ٚست٢ يف ساي١ ايهشٙ ايٓفظٞ حعطٝت املشح٠ اؿل يف ايًذ٤ٛ 

ر١ إىل ا انِ َٔ حدٌ طًب اـًع; ٚبايتايٞ عٓذ سدٛعٓا إىل ايؼشٜ

 25َتشكك١، َا  16اٱط١َٝ٬ طٓذذ حٕ َرظِ ٖزٙ ا٭َٛس اييت ْـت عًٝٗا املاد٠ 

عذا اؾض٥ٝات اييت ميهٔ حٕ ؽايا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ؼفظت عًٝٗا 
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َع عذّ اٱمل٬ٍ بايؼشٜر١ »ايبششٜٔ بؼهٌ ٚاكح ٫ يبع  ٝ٘ برباس٠ 

ح دذٶا يف ; ٚبايتايٞ حْا حس٣ حْ٘ يٝع ٖٓاى حٟ ؽٛف، ٚايٓف ٚاك«اٱط١َٝ٬

، ٖٚزا ْف ٚاكح، ٚيذٜٓا «َع عذّ اٱمل٬ٍ بايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬»عباس٠ 

َٔ ايذطتٛس  2يف املاد٠  تكُاْات دطتٛس١ٜ ــ ٚايذطتٛس ٖٛ حع٢ً كُإ ــ دا٤

 5اييت ْـت ع٢ً حٕ املًو ٖٛ اؿاَٞ ا٭َ  يًذٜٔ، إرٕ  33ٚحٜلٶا املاد٠ 

طًط١ يف ايذٚي١، ٚبايتايٞ  ايذطتٛس ٭ع٢ً اَظ٪ٚي١ٝ يا١ٜ ٖزا ايذٜٔ حعطاٖ

 ٞإرا ناْت ٖٓاى حٟ ا فاقٝات كايف١ يًذطتٛس ٚدض١ٝ٥ ١َُٗ يف ايذطتٛس ٖٚ

ايذٜٔ اٱط٬َٞ  ُٔ ايطبٝرٞ حٕ ٜهٕٛ َآهلا إىل اٱبطاٍ َٔ قبٌ ا ه١ُ 

ايذطتٛس١ٜ. مٔ ْش٣ عذّ ٚدٛد حٟ كايف١ يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ يف ٖزٙ 

 10ٖٚٞ فشد إعاد٠ ؿٝاغ١ يًتشفظات،  ا٫ فاق١ٝ حٚ يف إعاد٠ ايتشفظات،

ٚإعاد٠ ايـٝاغ١ ٖزٙ ٫  ٓاقؽ حؿٌ ا٫ فاق١ٝ، ٚايبششٜٔ دٚي١ إط١َٝ٬، دٜٓٗا 

يًؼشٜر١ اٱط٬ّ، ٖٚٞ سشٜـ١ دذٶا ع٢ً حٕ  هٕٛ قٛاْٝٓٗا غ  كايف١ 

 اٱط١َٝ٬، ٚػهشٶا.

 

 15 الزئيـــــــــــــــط:

 ػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ. 

 

 دالل جاصه الشايد:العضو 

بظِ ا  ايشئ ايشسِٝ، بذاٜٶ١ ح كذّ  ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 20بايؼهش إىل ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين ع٢ً  كشٜشٖا، 

ٚح فل َع  ٝع َا ٚسد  ٝ٘ ست٢ ٫ حنشس َا   ايتطشم إيٝ٘ طابّكا. ٚحٚد حٕ 

يت حثاسٖٚا، ٚطأطًط حثين ع٢ً َا  فلٌ ب٘ ص٥٬َٞ َٔ بر  ايٓكا  اي

ايل٤ٛ ع٢ً بر  ايٓكا  اييت حسغب يف طشسٗا يف ٖزا اجملاٍ. بايٓظب١ إىل َا 

قٌٝ بؼإٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، مٔ يظٓا حَاّ َظأي١ ٌٖ ْٓلِ حٚ ٫ ْٓلِ إىل 

 25ا٫ فاق١ٝ، بٌ ٖٞ َظأي١ عشض إعاد٠ ؿٝاغ١ ؼفظات ع٢ً ا٫ فاق١ٝ  كط، 

َا داس سٛهلا ٜظتذعٞ َٔ املؼش  يف  ٖٚزٙ ٖٞ ايغا١ٜ َٔ ٖزا املشطّٛ، ٚيهٔ

ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ حٕ ٜٛكح بر  ا٭َٛس املترًك١ بٗا. بايٓظب١ إىل  ؼشٜرا ٓا 
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ايٛط١ٝٓ ــ ست٢ ع٢ً ا رتاض حْٗا َفكٛد٠ يف ايبًذ ٫ٚ ٜٛدذ حٟ  ؼشٜع ٚطين ــ 

لذ حٕ  ١ اجملتُع ايبششٜين يف بٓا ٓا قبٌ حبٓا٥ٓا ٖٞ ا٫يتضاّ بايؼشٜر١ 

١َٝ ٚايرشف ٚايتكايٝذ ايـشٝش١ اييت طاست عًٝٗا ُحطشْا ٚطشْا عًٝٗا، اٱط٬

ٚايذيٌٝ ع٢ً ريو حْٓا عٓذَا ْشؿذ َظأي١ ٚدٛد ملطش َا ٜٗذد حٟ فتُع  إٕ 

 5حٍٚ َ٪ػش ْٓظش إيٝ٘ ٖٛ ٚدٛد ػها٣ٚ ٚدعا٣ٚ َكٝذ٠ حَاّ دٗات 

 :ا٫ملتـاق. حث ت يف ٖزا اؾاْب مخع َظا٥ٌ َترًك١ بٗزا ايؼإٔ: ح٫ّٚ

ٝٶا .ظأي١ ٖشٚ  ايبٓاتَ َظأي١  :ثايجٶا .يف ايظهٔ َٔظأي١ املتٝاس اطتك٬هل :ثاْ

َظأي١  :ٚحمل ٶا .َظأي١ ا٫غتـا  ايضٚدٞ :سابرٶا .ذٕٚ إرٕ ايٛيٞبصٚادٗٔ 

َٚٔ اؾٌُٝ ٚدٛد ٚصٜش ايرذٍ َرٓا ايّٝٛ، ٚحْا ػ ـٝٶا َٓز  .ايكٛا١َ ٚاي١ٜ٫ٛ

 10٭ْين نٓت حعٌُ « طٝذاٚ»ذٟ ؽـف  اّ يف َٛكٛ  ا فاق١ٝ ّ ي2002عاّ 

َع َٓظ١ُ املشح٠ ايرشب١ٝ ٚداَر١ ايذٍٚ ايرشب١ٝ يف ٖزا اجملاٍ. نٌ 

اٱسـا٥ٝات اييت  رٓاٖا َٓز ريو اؿ  ست٢ َٜٛٓا ٖزا متجٌ دعا٣ٚ ق١ًًٝ 

ايذيٌٝ ع٢ً ٚدذٶا، يف سهِ اٱسـا٥ٝات  رترب َرذ١َٚ ٚيٝظت ست٢ ْادس٠، 

يبٓت َٔ دٕٚ ايٛيذ باعتباس حٕ ٖزٙ  اإىلريو حْٓا ْش٣ ايّٝٛ ايبٓت ــ طٓؼ  

 15ا٫ فاق١ٝ  ٓاقؽ َٛكٛ  ايبٓت ــ يف َظأي١ املتٝاسٖا ملظاسٖا ايترًُٝٞ  ؼشى 

حطش ٗا، ٚيف َظأي١ املتٝاسٖا يطبٝر١ عًُٗا  ؼشى ا٭طش٠ حٜلٶا، ٚيف َظأي١ 

  ْظُع عٔ ٚ ،املتٝاسٖا يًضٚز  ٓتظش َٛا ك١ َٚباسن١ حًٖٗا بٗزا ايؼإٔ

قٹبٌ ا٭  كذ ابٓت٘ حٚ ايبٓت كذ ٚايذٖا عهِ حْ٘ ٚيٝٗا يف قلاٜا س رت َٔ 

َظأي١  ترًل بأْٗا  شٜذ حسذ اؿكٛم املٓـٛق عًٝٗا يف ايكإْٛ، ٖٚزا حٍٚ 

 20ست٢ دع٣ٛ ايرلٌ ــ حٟ إرا  كذّ يًضٚاز  .َ٪ػش ْتهًِ عٓ٘ ٖٚٛ قٝذ ايكلاٜا

ٖزا  ،َٔ ايبٓت ايهج  َٔ ا٭ػ اق ٚا٭  َرتاد ع٢ً س لِٗ ــ يف ايبششٜٔ

ٖزٙ ايذعا٣ٚ ُحعطٝت ٚايٓٛ  َٔ ايذعا٣ٚ َٓ ف  دذٶا ٜٚرذ ع٢ً ا٭ؿابع، 

عٝح إرا سح٣ ايكاكٞ حٕ اـاطب  ٛا شت  ٝ٘  ، ٝٗا سقاب١ يًكلا٤ ايؼشعٞ

، ٚبايتايٞ رظا ايٛيٞ يف ايضٚاز  إْ٘ ٜضٚدٗاػشٚ  امل١َ٤٬ ٚايهفا٠٤ ٚثبت  

 25تطٝع  ضٜٚر ْفظٗا َٔ دٕٚ ٫ ْظتطٝع ايكٍٛ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إٕ ايبٓت  ظ

إرٕ ٚيٝٗا، ٖٚزا بايٓظب١ يٮَش ا٭ٍٚ ايزٟ نٓت حٚد  ٛكٝش٘. ا٭َش اٯملش 
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 ْتطشم  ٝ٘ إىل َٛكٛ  ا٫غتـا  ايضٚدٞ، ٖٓا هب حٕ حػ  إىل َا١ٖٝ

يف ٖزا اؾاْب، عٓذَا ْٛقؼٓا يف « طٝذاٚ»ايتكاسٜش اييت  ش ع إىل ؾ١ٓ 

ا حْٓا ْررتض ع٢ً ٖزٙ ايتظ١ُٝ، َظأي١ ا٫غتـا  ايضٚدٞ ناْت إدابتٓ

باعتباس حٕ ا٫غتـا  ٜفرتض  ٝ٘ قٝاّ دشمي١ َٔ دٕٚ ٚدٛد سابط ػشعٞ حٚ 

 5قاْْٛٞ، ٚيهٔ مٔ ْكٍٛ إٕ ٖزا صٚز ٚصٚدت٘; ٜٚرذ ا٫غتـا  دشمي١ 

َٓفـ١ً قا١ُ٥ بزا ٗا يف قإْٛ ايركٛبات ايبششٜين، ٚيهٔ إرا نإ ٖٓاى 

عًٝ٘  ظ١ُٝ حملش٣ ٚىلع يًكلا٤  ط٤ٛ َراػش٠ صٚد١ٝ  ٗزا ا٭َش ٜٴطًل

ايؼشعٞ يف َظأي١ ايلشس ايزٟ  ظتطٝع ايضٚد١ حٕ  ؼتهٞ َٓ٘. ْٛقؼٓا 

نزيو يف َٛكٛ  امل اخ، مٔ ٫ ْتذٌُ يف إدابا ٓا عٔ ايتظا٫٩ت ايٛاسد٠ 

ُٶا َا   10ــ « طٝذاٚ»ْظُع ــ ست٢ يف َظأي١ ا فاق١ٝ يف ايتكاسٜش اييت ْش رٗا، ٚدا٥

فاق١ٝ؟ ٚمٔ ْكٍٛ ملارا ٫ ْٓلِ إىل ا٫ فاق١ٝ؟ ٚملارا ٫ ْب  ملارا ْٓلِ إىل ا٫ 

اؾاْب املظتٓ  يف ػشٜرتٓا اٱط١َٝ٬ ٚحسهاَٗا حَاّ ايًذإ ايذٚي١ٝ؟ نِ 

اَشح٠ باسج١ ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ يف فاٍ سكٛم املشح٠ حطًُت برذ حٕ  ب  هلا 

ِٛ ع٢ً حٕ اؿكٛم ا٭طاط١ٝ َرظُٗا َظتُذ٠ َٔ ايؼشٜر١ اٱط٬َٝ ١،   ْٓط

 15حْفظٓا بٌ حٚسدْا ٖزٙ ا٭َٛس ٚحػشْا إيٝٗا يف  كاسٜشْا. بٛدٟ حٕ حرنش  كش٠ 

بظٝط١ َٔ ايتكاسٜش اييت  ـذس عٔ اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠ بـفت٘ اؾ١ٗ املر١ٝٓ 

بش ع ايتكاسٜش ايش ١ٝ، ٜٚٴؼهش ع٢ً حْ٘ عٓذ إعذادٙ هلزا ايتكشٜش   ٜٓفشد 

َع اؿه١َٛ بـفتٗا ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ، ٚسذٙ بإعذادٙ ٚإمنا ادتُع 

ٚاطتذع٢ حعلا٤ ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ َٔ كُٔ َرذٟ ايتكشٜش َٚٔ كُٔ 

 20َكذَٞ ايتكشٜش حَاّ ايًذ١ٓ ايذٚي١ٝ، ٚقذ حػادت ايًذ١ٓ ايذٚي١ٝ بٛدٛد حعلا٤ 

 .حعلا٤ٶ َٔ َ٪طظات اجملتُع املذْٞ ٢َٔ ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ، نزيو اطتذع

يبششٜٔ عٓذَا ْٛقؽ امل اخ، دا٤ يف  فظ ِٖ ي٘: َٔ  كشٜش ا 18يف ايفكش٠ 

حٕ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ قذ سككت بٓظاَٗا املتهاٌَ َظاٚا٠ سكٝك١ٝ ب  املشح٠ »

، «ٚايشدٌ  كّٛ ع٢ً حطع ايرذاي١ ٚ   تٛقا عٓذ َطًب املظاٚا٠ ايؼه١ًٝ

ٝٸٓت حٕ َ اخ املشح٠ يٝع  كط ْـا ْـٝب ايشدٌ ٚإمنا حٚكشت حْ  25يف  ٘ٚب

ت اٱسخ  تظا٣ٚ َع ايشدٌ، ٚيف بر  اؿا٫ت ٜفٛم ْـٝبٗا بر  سا٫
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ْـٝب ايشدٌ، ٚبٝٸٓت بر  اؿا٫ت اييت  شخ  ٝٗا املشح٠ ٫ٚ ٜشخ  ٝٗا 

ايشدٌ، ٚ ـًت ريو باٯٜات ايكش ١ْٝ ٚرنش ٗا ْٚـت عًٝٗا ٚرنشت 

 ٜٛؿٝهِ ا  يف ح٫ٚدنِ يًزنش َجٌ س  ا٭ْجٝ ؼذٜذٶا قٛي٘  راىل: 

َٔ طٛس٠ ايٓظا٤; َارا ناْت اؿه١ُ َٔ إٜشاد ايٓـٛق  11ٖٚٞ اٯ١ٜ 

 5ايكش ١ْٝ؟ اؾٛا : ست٢ ٜتب  يًباسج  يف ٖزا اجملاٍ حطبا  ؼفظٓا ع٢ً  ًو 

املٛاد ٚإسايتٗا إىل حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚست٢ هذٚا َربسات 

ؼفظا ٓا يف حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬; ناْت غاٜتٓا َٔ ريو حٕ ْٓ  طشٜل 

يًذإ ايذٚي١ٝ ٚنزيو ايباسج  يف ٖزا اجملاٍ.  بك٢ يذٜٓا َظأي١ ١َُٗ، ا

 لُٓٗا دٛا  ٚصٜش ايرذٍ عٔ ايظ٪اٍ املطشٚح عًٝ٘ َٔ قبٌ اٱملٛإ يف 

 10 :دابتٓاإيف ٖزا اجملاٍ؟ ٚ« طٝذاٚ»فًع ايٓٛا : ٌٖ ٜٴشتٳهِ إىل ا فاق١ٝ 

يت ْٓاقؼٗا ايّٝٛ ، ا٫ فاق١ٝ ايايكاكٞ ٜتاح ي٘ حٕ وتهِ يف فاٍ حٟ ا فاق١ٝ

يٝظت با٭َش اؾذٜذ سٝح ناْت  ٛدذ قبًٗا ا فاق١ٝ يف ايظتٝٓٝات َٚٔ 

قبًٗا ا فاق١ٝ سكٛم اٱْظإ اييت  تلُٔ ْـٛؿٶا حػذ ٚيهٔ ايذٚي١  تشف  

ُٶا َٚٓاطبٶا هلا ٚ رتى َا ٜتراسض َع ػشٜرتٗا اٱط١َٝ٬،  ٚ أملز َا  شاٙ ٥٬َ

َٶا. مٔ اي  15ّٝٛ بـفتٓا ْظا٤ ٫ لش٩ ــ ٫ٚ ميهٔ ٜٚهٕٛ َٛقفٗا ٚاكشٶا ٚساص

٫َشح٠ ًَتض١َ َٚتبر١ ٭سهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ــ حٕ ْطايب باملظاٚا٠ 

ٝٶا َجٌ ٖزٙ املطايب١، املطايب١ اييت ْظتٗذ ٗا ٖٞ  املطًك١، ٫  ٛدذ ْٗا٥

املطايب١ باملظاٚا٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات حَاّ ايكإْٛ ٚ ُٝا ٫ ىايا ػش  

ابت يف ايذطتٛس ٚئ  كٝذ املؼش . عٓذَا  تِ املٛا ك١ ع٢ً ا ، ٖزٙ ثٛ

 20ٜتِ  رذٌٜ ايتؼشٜرات ايٛط١ٝٓ،  إٕ نٌ  ؼشٜع ٚطين طُٝش  َٚٔ ثِا٫ فاق١ٝ 

ع٢ً ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ، ٚبايتايٞ إرا اطتؼرش املؼشٸ  ٚدٛد كايف١ ٭سهاّ 

ض هلا ٜٚتِ ايؼشٜر١ ا٫ط١َٝ٬ ــ ٚسذثت َجٌ ٖزٙ ا٭َٛس طابّكا ــ  ظٝتِ ايترش

ٚقفٗا َٚٓرٗا، ٖزا ٚادب ػشعٞ ٚٚطين يف ايٛقت ْفظ٘. ا٭َش اٯملش  ُٝا 

ٜترًل بايكٝٛد اييت طبل حٕ  هًُٓا عٓٗا، نج  َٔ ايكٛاْ  اييت متت 

 25ع٢ً عذد َٔ ا٭َٛس ــ َج٬ّ ــ املٛا ك١ عًٝٗا بذ٤ٶا بكإْٛ ايطفٌ، عٓذَا ٚا كٓا 

ٝٻذت  ٝٗا طًط١ ا٭  حٚ ا٭ّ   كذ ايطفٌ،  إُٖاهلُاحٚ  ُٗا رظفيف ساي١ اييت ُق



 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 32)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

َربس ػشعٞ يف فاٍ اؿُا١ٜ، ٚ  متشٜش ايكإْٛ ايزٟ نإ يف  يزيونإ 

حؿً٘ اقرتاسٶا َٔ فًع ايٓٛا  ٚ   رذًٜ٘ َع فًع ايؼٛس٣ ٚ  ايتٛا ل 

نزيو قإْٛ ايرٓا ا٭طشٟ عٓذَا  ٛطع ٚحملز مبظأي١ ايرٓا ٚعًٝ٘، 

مبٛا ك١ اجملًظ  برذ حملز ريو حٜلٶا سذخ  ايٓفظٞ ٚايرٓا ا٫قتـادٟ،

 5اٯسا٤ اييت  ظتذعٞ َجٌ ٖزا ايتششى; يزيو مٔ ٫ لادٍ حبذٶا يف ايجٛابت، 

٫ٚ لش٩ حٕ لادٍ  ٝٗا، ٚيهٔ َا لادٍ  ٝ٘ ٖٛ ٚدٛد ايٓـٛق اييت 

 هٕٛ متٝٝض١ٜ ٚقذمي١. ايّٝٛ يف  ؼشٜرا ٓا ايٛط١ٝٓ ــ مٔ ايذٍٚ اـًٝذ١ٝ 

اْلُت ٚ   تشف  يف ٚاقرٓا ايفرًٞ ايتطبٝكٞ،  ١ ــ ْظبل د٫ّٚٚايذٍٚ ايرشبٝ

 كط يهٞ ٜشك٢ عٓا اجملتُع ايذٚيٞ،  «طٝذاٚ»يزيو مٔ ٫ ْظر٢ ٫ فاق١ٝ 

 10بٌ مٔ ْظر٢ ي٬ فاق١ٝ ٱبشاص حَٛس َٛدٛد٠ يف ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٫ٚ ْكبٌ 

باسج  يف حٕ  ٛؿِ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ غ٬ف ريو، بذيٌٝ حٕ ايها ب  ٚاي

ُٶا َا  فاٍ سكٛم اٱْظإ ــ ٚ ّكا ٫ فاق١ٝ سكٛم اٱْظإ ــ يف َكاسْا ِٗ دا٥

ىًـٕٛ إىل حِْٗ ٚدذٚا دض٤ٶا نب ٶا َٔ حسهاّ سكٛم اٱْظإ َٓبرٗا 

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، يزا هب عًٝٓا حٕ ْب  ٖزٙ ا٭َٛس يًُذتُع ايذٚيٞ. حَا 

 15إيٝ٘ بؼإٔ حٕ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ طتؼذع ع٢ً بايٓظب١ إىل املٛكٛ  ايزٟ   ايتطشم 

ّ،  ٌٗ 2002بر  ايظٛاٖش! ايبششٜٔ اْلُت إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ َٓز عاّ 

اس فرت ْظب١ َؼانٌ ا٭سذاخ ــ ٚطٓتهًِ عٔ ا٭سذاخ  كط ٚيٝع َٔ 

ا٭َٛس ا٭طش١ٜ اـاسد١؟ سمبا ٜذٚس يف حرٖاْهِ بــ  ُٝا ٜترًل  18حمتٛا طٔ 

بٓت َٔ َٓضٍ ٚيٞ حَشٖا ٚايضٚاز َٔ دٕٚ إرٕ ط٪اٍ عٔ إَها١ْٝ ملشٚز اي

 20ٚب٬ ػو حْ٘ إرا  ضٚدت ايبٓت َٔ دٕٚ إرٕ ايٛيٞ داص يًٛيٞ إبطاٍ  ،ٚيٝٗا

عكذ ايضٚاز، ٚست٢ يٛ ناْت ايبٓت سا٬َّ ٜرترب ٖزا اؿٌُ طٹفاسٶا. حَا بؼإٔ 

َظأي١ اٱدٗاض،  اٱدٗاض َراقب عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايبششٜين، ست٢ ايؼشٚ  

ْهِ طتفتشٕٛ يٓا فا٫ّ يًتبين؟ إب عًٝ٘; ٖٚٓاى  ظا٩ٍ  ملش ٜكٍٛ:  ٝ٘ َراق

ْٚكٍٛ إٕ ايتبين قظٛس يف ايتؼشٜع ايبششٜين ٚقذ حػشْا إيٝ٘ يف قإْٛ ايطفٌ 

 25٘ ا انِ ٖٛ َظأي١ ببؼهٌ ؿشٜح ٚٚاكح; ايٓظاّ ايٛسٝذ ايزٟ  كبٌ 

 هاَ٘حس حَش ي٘ اا٫طتًشام بايب٠ٛٓ، ٖٚٛ َٓظِ، ٫ ٜٛسخ ٫ٚ ٜٓظب، ٖٚز
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تؼشٜرا ٓا ايٛط١ٝٓ ــ ٚملاؿٶ١ يف فاٍ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً ٚ ّكا يايؼشع١ٝ املتبر١; يزيو 

املاٍ ــ عٓذَا  كٍٛ: حْا طٛف حستهش َظأي١ املتٝاس قٌ ايظهٔ! طأدٝبو: 

٫ هٛص يو ريو; بظبب ٚدٛد حسهاّ ػشع١ٝ ؿذست يف ٖزا ايؼإٔ، عٓذَا 

ٜكّٛ ايكاكٞ بإيضاّ ايضٚز  هٕٛ املشح٠ َٛدٛد٠ يف َٓضٍ ٚ تلشس َٔ صٚدٗا، 

 5بتٛ   طهٔ  ملش يًضٚد١ ٚ٭٫ٚدٖا عهِ َٔ ايكلا٤ ايؼشعٞ; إرا قاَت 

قا١ُ٥ يف ٚدٛد كشس  ٬بذ َٔ س ع ايلشس، ٖزٙ حسهاّ قلا١ٝ٥ ٚهب حٕ 

ٜتِ ؼًٌٝ ٖزا ايكلا٤. ٌٖ مٔ ايّٝٛ ْبتذ  ػ٦ٝٶا ملاسدٶا عٔ سقاب١ ايكلا٤؟ ٫ 

صٚاز ايبٓت ايرؼش١ٜٝٓ َٔ سدٌ غ   ميهٔ ريو. ست٢ يف َظأي١ ايضٚاز،

 عشٜين ىلع يشقاب١ ايكلا٤، ايتضٜٚر يف طٔ َر١ٓٝ 

 10حد٢ْ  اــ ٖٚٛ ايزٟ   ا٭ملز ب٘ ــ   ؿذٚس قشاس عٔ ٚصٜش ايرذٍ سذد  ٝ٘ طٓٶ

يًضٚاز، ٚىلع املأرٕٚ يًشقاب١ ٚاٱػشاف عًٝ٘، بايتايٞ ا٭َٛس ا٭طش١ٜ يف 

دْا ٌٖ ميهٔ حٕ ْرتربِٖ عاق  ٚحْٓا طٛف ايبششٜٔ  ُٝا ٜترًل ببٓا ٓا ٚح٫ٚ

ٚا . مٔ ْؼٗذ اٯٕ ٭بٓا٥ٓا  ٦ٝٶا ٜظاعذِٖ ع٢ً ٖزا ايركٛم؟ ٫ْظٔ هلِ ػ

ٚبٓا ٓا ــ َٔ دٕٚ إملاَِٗ بايتؼشٜرات ايٛط١ٝٓ ٚغ ٖا ــ بتأدٜتِٗ ٖزا ايٛادب 

َٶا يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚايرادات ٚايتكايٝذ. ْٚتطشم إىل َٛكٛ  ْفك١   15اسرتا

بٜٛٔ، ٫  ٛدذ يف ا انِ قلاٜا قاّ اٯبا٤ بش رٗا كذ حبٓا٥ِٗ غـٛق ا٭

ايٓفك١، ٭ٕ ا٭بٓا٤ َٔ  ًكا٤ حْفظِٗ ٜكَٕٛٛ باٱْفام ع٢ً  با٥ِٗ َٔ حٍٚ 

)سا ب( ٜتكاكْٛ٘; ٖزا ٖٛ ٚاقرٓا اجملتُرٞ ٫ٚ ْغ ٙ. ٫ٚبذ حٕ ْؼهش ٚمظٔ 

ٞ َِٓٗ، بٌ ايّٝٛ ِٖ ايؼهش ٭بٓا٥ٓا ست٢ ٫ ْرطِٝٗ اْطباعٶا بأْٓا ْراْ

 20قا٥ُٕٛ ع٢ً ملذَتٓا ٚملذ١َ دذا ِٗ ٚحدذادِٖ، ٖٚزا ايؼرٛس ٫بذ حٕ ٜٴ٢ُٓ 

َع ايٛقت. حَا بؼإٔ َظأي١ ايت ٛف َٔ ؾ٤ٛ ا انِ يف  ظبٝب حسهاَٗا 

،  ًُارا ٫ ْأملز اؾاْب اٱهابٞ َٔ ريو؟ ؿذس سهِ «ايظٝذاٚ»با فاق١ٝ 

، ٖٚٛ سهِ  ٌٝ «طٝذاٚ»١ ا فاقٝٚسٝذ اطتٓذت  ٝ٘ ا انِ اٱداس١ٜ إىل 

ْفت ش ب٘. ملارا؟ ٭ْ٘ ناْت ٖٓاى قل١ٝ َا ب  ا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ ٚٚصاس٠ ايرٌُ 

 25ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ، ؿذس اؿهِ ملـًش١ ا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ، مبر٢ٓ حٕ 

ايذٚي١، اؿهِ ايكلا٥ٞ دا٤ مبا ٜٴغًب َـًش١ اجملتُع املذْٞ ع٢ً َـًش١ 
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حسهاّ ّ إىل ا ه١ُ ايؼشع١ٝ بطًب ىايا ٫ٚ ٜٛدذ قاّ ٚاسذ  كذ

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ اطتٓادٶا إىل املٛاد اييت ؼفظت عًٝٗا ايبششٜٔ يف ا فاق١ٝ 

)ايظٝذاٚ(. اؾاْب اٯملش ايزٟ حٚد حٕ ح طشم إيٝ٘ ىف ايزٜٔ طرٓٛا ع٢ً 

قبٍٛ  ًو ايتشفظات، َٔ املفرتض حٕ نٌ فاٍ ي٘ َٔ ىتف  ٝ٘، ٖٚزا 

 5ت، ٚمٔ بـفتٓا قاْْٛٝ  ست٢ ْظتطٝع حٕ ْتهًِ  ٝ٘ فاٍ قاْْٛٞ ع

استذٓا إىل حٕ ْكشح ايهج   ٝ٘، اٯٕ ايتشفظات ػٛص يف ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ(، 

٫ٚ حسذ ٜظتطٝع حٕ ٜكٍٛ إْ٘ ٫ هٛص حٕ  ٛكع ٭ْٗا كايف١ ي٬ فاق١ٝ، بذيٌٝ 

إسذ٣  حٕ ايًذ١ٓ ايذٚي١ٝ يف ا٭َِ املتشذ٠ ملاطبت قه١ُ ايرذٍ ايذٚي١ٝ يف

ا٫ فاقٝات ست٢  أملز سحٜٗا ا٫طتؼاسٟ، ٚطأيتٗا: ٌٖ هٛص ايتشف  ع٢ً 

 10ا٫ فاقٝات اييت   ٜٓف  ٝٗا ع٢ً دٛاص ايتشف  َٔ عذَ٘؟ ٚدا٤ ايشد: إرا   

ٜٛدذ ْف ع٢ً دٛاص ايتشف   إٕ ايتشف  دا٥ض يًذٚي١، ْٚظُت ٖزا ا٭َش، 

ايكٍٛ إٕ إعاد٠ ؿٝاغ١ ٖٚزا ميهٔ ايشدٛ  إيٝ٘ يف اٯسا٤ ا٫طتؼاس١ٜ. ٜبك٢ 

ايتشف  ٫ كشس َٓٗا، طاملا حٕ اٱطاس ايراّ ٖٛ عذّ كايف١ حسهاّ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬ ٚعذّ اٱمل٬ٍ بٗا، ٚمٔ ئ ْضٌٜ ٖزا ا٭َش. ثِ إْ٘ ست٢ د٬ي١ 

 15املًو ــ يف املتـاؿا ٘ ايذطتٛس١ٜ ٚدرٌ ايشقاب١ ايظابك١ ي٘ ــ درٌ ي٘ سقاب١ 

ست٢ يٛ ػاٚصْا اؿذٚد ٚػشحْا باعتباسْا طًط١  ٚكُا١ْ ١َُٗ دذٶا ٖٚٞ حْ٘

 ؼشٜر١ٝ ع٢ً كايف١ حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚٚا كٓا ع٢ً ا٫ فاق١ٝ ٚ  

نتًا ٚ  إسطاهلا يًتـذٜل; داص ؾ٬ي١ املًو حٕ ٜش لٗا ٜٚرٝذٖا إيٝٓا َبٝٓٶا 

ِ حطبا  س ل٘، ٖٚزٙ حٍٚ سقاب١ دطتٛس١ٜ، ثِ إٕ ٖٓاى سقاب١ املؼش ، َٚٔ ث

 20سقاب١ ايظًط١ ايتٓفٝز١ٜ ع٢ً ْفظٗا. ٚيٓهٔ ٚاقر ، بر  ايٓـٛق اييت 

ـٶا حغفٌ  ٝ٘ داْب  ناْت  ٝٗا بر  امل ايفات دا٤ت بٓا٤ ع٢ً حٕ ٖٓاى ْ

املشاعا٠ ٫ حنجش ٫ٚ حقٌ َٔ ريو. ٚحملتِ سذٜجٞ بايكٍٛ إْ٘ إرا نإ اؿذٜح 

 ذاٚي٘ ــ   إْٓا يف عٔ صعضع١ ا٫طتكشاس ا٭طشٟ ــ ٖٚزا ٖٛ املـطًح ايزٟ ٜتِ 

ا انِ لذ حٕ ايهج  َٔ ايٓظا٤ ٜكًٔ: حْتِ ظًُتُْٛا، ٚمٔ ْكٍٛ 

 25باعتباسْا طًط١  ؼشٜر١ٝ: ْرِ، ايظًِ  ٝ٘ سقا ، يف سقا  َٔ؟ يف سقا  َٔ 

س   ايؼل اؾرفشٟ ٚيف سقا  حٜلٶا َٔ اطتظًِ ٚحعام َظأي١ ؼشٜو ايؼل 



 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 35)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

يذ ا  عٔ ايذٚي١; ٭ٕ ايذٚي١ اؾرفشٟ، ٫ٚ  ٬ّ ايذٚي١، ٚيظت يف َٛكع ا

حٚ ت بايتضاَٗا عٓذَا حسايت ايكإْٛ، ٚيهٔ اٱمل٬ٍ دا٤ َٔ قبٌ ايظًط١ 

طٝذاٚ( ْأٌَ بٌ هب حٕ ْؼٗذ شٜر١ٝ، ٚنُا اطتٓفش  يف َٛكٛ  )ايتؼ

اطتٓفاسٶا مماث٬ّ يًؼل اؾرفشٟ. ْرٛد إىل ا٭طبا ، عٓذَا   ؼشٜو ايربملإ 

 5ٗا  رٛد إىل بر  اؾُرٝات ايظٝاط١ٝ اييت اْرذّ بؼإٔ ٖزٙ ا٭طبا  ٚدذْا حْ

ٚدٛدٖا يف فًع ايٓٛا  حٚ اييت قٌ ٚدٛدٖا يف فًع ايٓٛا  ٚ  ػذ هلا 

متج٬ّٝ َٓاطبٶا يف فًع ايٓٛا ، ٖٚزٙ ايًرب١ ٫ ميهٔ حٕ ْٛا ل عًٝٗا، ٚقذ 

قًٝت نًُات يف سل ص٥٬َهِ، طٛا٤ يف فًع ايٓٛا  حٚ يف فًع 

ظذات ــ سظ  ا  ــ  ٓاٍ  با٤ ٚحَٗات ٚحبٓا٤، قٛيٛا َا ايؼٛس٣، ٚٚؿًت َ

 10ٕٚ، ا  عض ٚدٌ ٜشاقب، ٌٖ حْا عًُت مبا ٜشكٞ ا  حّ حْين ٩ ؼا

اطت ذَت بٛاطٔ حَٛس مبا ىايا ػش  ا  ٚحعًٓت ظاٖشٜٶا غ  ريو؟ 

 ٚػهشٶا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 .ٞاـضاعقُذ ايذنتٛس قُذ عًٞ ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 

 :اخلشاعيذلند الدنتور ذلند علي  العضو

اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات ايهشاّ حعلا٤ اجملًع ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

املٛقشٕٚ، يكذ اطتُرتِ يتكشٜش ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ 

 20ّ 2014يظ١ٓ  70ايٛطين، اييت حٚؿت باملٛا ك١ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

ّ باملٛا ك١ ع٢ً 2002يظ١ٓ  5ٕٛ سقِ بترذٌٜ بر  حسهاّ املشطّٛ بكاْ

ا٫ْلُاّ إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠. نُا 

دٚي١ علٛٶا يف َٓظ١ُ ا٭َِ  189 رًُٕٛ حٕ ممًه١ ايبششٜٔ ناْت َٔ ب  

املتشذ٠ ٚا كت ع٢ً ا٫ْلُاّ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، اييت حثاست ايهج  َٔ سدٚد 

 25تُع ا ًٞ ب  َ٪ٜذ َٚراسض هلا، ٫ٚ ػو يف حْهِ ايفرٌ ٚاؾذٍ يف اجمل

 رًُٕٛ حٕ ممًه١ ايبششٜٔ ناْت ٫ٚ  ضاٍ  ٛ ش يًُشح٠ سكٛقٗا ايذطتٛس١ٜ 

ٚايظٝاط١ٝ ٚطاٚت بٝٓٗا ٚب  ايشدٌ يف اؿكٛم ٚايٛادبات عظب َا  كتلٝ٘ 
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ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، َٚٔ ٖٓا دا٤ ؼف  ممًه١ ايبششٜٔ ع٢ً بر  بٓٛد 

، ٜٚرترب ٖزا ايتشف  سّكا َٔ سكٛم ايذٚي١ املٓل١ُ إىل ا٫ فاق١ٝ; ا٫ فاق١ٝ

ٚهلزا دا٤ ٖزا ايتشف  ع٬ُّ بذطتٛس املًُه١ ٚ أنٝذٶا ي٬يتضاّ بتطبٝل 

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬; يزا حدعٛ فًظهِ املٛقش إىل املٛا ك١ ع٢ً ٖزا املشطّٛ 

 5 بكإْٛ حط٠ٛ مبٛا ك١ فًع ايٓٛا ، ٚػهشٶا.

 

 :ـــــــطالزئيــــــــ

 ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ عبذايشئ قُذ  ؼ . 

 

 10 عبدالزمحً ذلند مجغري: العضو

َٶا ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،   حعتكذ حٕ ٖزا املشطّٛ بكإْٛ حنجش َشطٛ

بكإْٛ ظًِ َٔ قبٌ قٓٛات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ ٚاٱع٬ّ، ُٚاطتغٌ َٔ قبٌ 

ٚيف اؿكٝك١ إٕ اؾُرٝات ايظٝاط١ٝ يتششٜ  اجملتُع ٚاملٛاطٓ  كذٙ. 

ايترذ٬ٜت اييت دا٤ت ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ دا٤ت بـٝغ١ حملش٣ حنجش إهاب١ٝ 

 15 تشف  ممًه١ ايبششٜٔ »َٔ ايـٝغ١ ا٭ٚىل،  فٞ ايـٝغ١ ا٭ٚىل ٚسد ايتايٞ: 

، ٚايـٝغ١ «عًٝٗا مبا ٜلُٔ  ٓفٝزٖا يف سذٚد حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬

بتٓفٝز حسهاَٗا دٕٚ إمل٬ٍ إٕ ممًه١ ايبششٜٔ ًَتض١َ »اؾذٜذ٠  كٍٛ: 

، ٖٚٞ ؿٝغ١ إهاب١ٝ، ٚح زنش حْ٘ حثٓا٤ إعذاد «بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬

َٝجام ايرٌُ ايٛطين طشح َٛكٛ   ـٜٛت املشح٠، ٚ  ايتطشم إىل حٕ دطتٛس 

 20يًُٛاطٓ  سل املؼاسن١ يف ايؼ٪ٕٚ ايرا١َ »ٚانتف٢،  «يًُٛاطٓ » قاٍ: 73

ا  ٝٗا سل ا٫ْت ا  ٚايرتػٝح، طبرٶا اطتغٌ ، مب«ٚايتُتع باؿكٛم ايظٝاط١ٝ

ٖزا ايٓف َٚٓرت املشح٠ َٔ سل ايتـٜٛت ٚا٫ْت ا ، ٚحثٓا٤ إعذاد َٝجام 

ايرٌُ ايٛطين، ٚعٓذَا د٦ٓا إىل ٖزٙ ايفكش٠ بايزات  زنشْا َا سذخ يف ط١ٓ 

، «يًُٛاطٓ ، سدا٫ّ ْٚظا٤ٺ، سل املؼاسن١ يف ايؼ٪ٕٚ ايرا١َ»ّ،  كًٓا: 1973

 25ٓا ٖزا كايا يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬؟ بايتأنٝذ ٫، ٭ٕ ايذطتٛس يف  ٌٗ قٛي

دٜٔ ايذٚي١ اٱط٬ّ، ٚايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ َـذس »ْـ٘ ا٭طاطٞ ٜكٍٛ: 

، ٚايزٟ حؿذس ٖزا املشطّٛ بكإْٛ ٖٛ د٬ي١ املًو، ٚد٬يت٘ «س٥ٝظٞ يًتؼشٜع
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ٍّ يًذٜٔ ٚايٛطٔ ٚسَض يًٛسذ٠ ايٛط١ٝٓ.  أعتكذ حٕ نٌ َٔ ؿٛت ٚ ٚقا ٖٛ سا

َع ٖزا املؼشٚ    ىايفٛا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚيهٔ اطتغٌ اٱع٬ّ 

ٚقٓٛات ايتٛاؿٌ ا٫دتُاعٞ يًتؼهٝو ٚيغشض رنش ٘ ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ، 

ٚحسدٛ َٔ اؾُٝع حٕ ٜهْٛٛا َع ٖزا املشطّٛ بكإْٛ ٜٚـٛ ٛا باملٛا ك١ عًٝ٘، 

 5 ٚػهشٶا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .ص٠ٖٛ قُذ ايهٛاسٟػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت  

 

 10 :ذلند الهواري سٍوة العضو

بذا١ٜ حػهش ايًذ١ٓ ع٢ً دٗٛدٖا ٚنٌ َٔ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

طاِٖ َرٗا يف دساط١ املؼشٚ ، نُا حػهش ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ ٚح فل َرٗا 

متاّ ا٫ فام يف نٌ َا رنش ٘. َا مٔ بـذد َٓاقؼت٘ ٖزا ايّٝٛ َا ٖٛ إ٫ 

، ٖٚٛ مبجاب١  ٓفٝز ي٬ فاق١ٝ يف سذٚد َا ؼفظت إعاد٠ ؿٝاغ١ يًتشفظات

َٶا عٓذ  ـذٜكٗا ع٢ً ا٫ فاق١ٝ، َٚا  14عًٝ٘ ممًه١ ايبششٜٔ َٓز   15عا

ٜرهظ٘ ٖزا املشطّٛ بكإْٛ ٖٚٛ حٕ ٜهٕٛ  ٓفٝز ٖزٙ ا٭سهاّ َٔ دٕٚ 

اٱمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚعذّ كايفتٗا بؼهٌ ٫ يبع  ٝ٘. 

ٌ ؿشٜح َا ٜترًل بفِٗ ا٭سهاّ اٱط١َٝ٬ ٖٚزا ايترذٌٜ ٜرهع بؼه

ٚثكا ١ ايذٜٔ اؿٓٝا يتهٕٛ ٚاكش١ يًُذتُع ايذٚيٞ، يف فاٍ  طبٝكات 

 20ايؼشع١ٝ اٱط١َٝ٬  ُٝا ىف َبذح املظاٚا٠ َٚها ش١  ٝع حػهاٍ 

ايتُٝٝض، ٚيًرًِ  إٕ املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ طبكت املؼش  يف  أنٝذ سكٛقٗا، ٚدا٤ 

٘ ظٗذٖا َٚتابرتٗا ٚ أط  سكٛقٗا. يف اـتاّ، املؼش  يٝ٪نذ َا انتظبت

ح فل َع ايذنتٛس٠ دٗاد ايفاكٌ ع٢ً حٕ ٖٓاى ساد١ إىل بشْاَر  جكٝفٞ 

يهٌ ػشا٥ح اجملتُع مبا ٜتٓاطب َع ا٫ فاق١ٝ َٚا ؼتٜٛ٘ َٔ سكٛم 

 25 ٚٚادبات، ٚػهشٶا.
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 :الزئيـــــــــــــــط

 .طا١َٝ ملًٌٝ امل٪ٜذػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت  

 

 :خليل املؤيد صامية العضو

 5حػٝذ بك٠ٛ بإطٗا  اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات يف ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

اؿذٜح ٖزا ايّٝٛ، ِٖٚ بايفرٌ حطا ز٠. باملتـاس، حٚد حٕ حرنش حٕ إعاد٠ 

ؿٝاغ١ ايتشفظات َٔ دٕٚ إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٖٞ قط١ 

ايتُٝٝض كذ املشح٠، إهاب١ٝ ١َُٗ يف  ٛقٝع ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ 

ٖٚٞ يف ايٛاقع  جبٝت يٛكع ممًه١ ايبششٜٔ يف املٓظ١َٛ ايذٚي١ٝ ٚايترإٚ 

 10ايذٚيٞ، ٚ جبٝت نزيو يٲساد٠ ايظٝاط١ٝ َٚظاْذ٠ اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠، 

٤ املٓاؿب شح٠ ٚ ـُُٝٗا ايزٟ حٚؿًٗا إىل  بٛٚيف ايٓٗا١ٜ ٖٞ  جبٝت يكذسات امل

 شٶا.ٚايؼشان١ يف ْٗل١ اجملتُع، ٚػه

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  ٪اد حيذ اؿادٞ. 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات طبكْٛٞ ٚح اكٛا يف ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ايه٬ّ ٚحطٗبٛا يف ايؼشح ٚحعتكذ حِْٗ   ٜذعٛا فا٫ّ ٭سذ بإٔ ٜرٝذ 

 20ح٠ يف ايبششٜٔ َٓز ٜٚهشس َا رنشٚٙ طًّفا. حسببت حٕ حب  ْكط١، املش

اـُظٝٓٝات  ظا ش ٚ ذسغ يف اؾاَرات، عٓذَا ناْت نٌ دٍٚ فًع 

ايترإٚ ملاي١ٝ َٔ اؾاَرات ٚيٝع ايبششٜٔ  كط، ناْت  ظا ش إىل ايذٍٚ 

ايرشب١ٝ ٚايذٍٚ ا٭دٓب١ٝ،  تزٖب ٚ ذسغ ٚ رٛد دنتٛس٠ ٚقا١َٝ َٚشب١ٝ 

َٶا. ٚيٓظتزنش ايّٝٛ  ر١ٝ ْٗل١  تا٠ ايبششٜٔ، ٖٚ ٞ  ر١ٝ حطظت يف ٚح

 25مخظٝٓٝات ايكشٕ املٓـشّ، ٚ ٝٗا طٝذات  اك٬ت، ٚنإ  فاعًٗٔ َع 

اجملتُع ٚعطا٩ٖٔ يًُذتُع ــ دضأٖ ا  مل ٶا ــ ٚملذَتٗٔ اجملتُر١ٝ  
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ٚاكش١، ٚاملشح٠ ايبشش١ٜٝٓ ست٢ يف طفشٖا إىل ايذٍٚ ا٭دٓب١ٝ ناْت ًَتض١َ 

، مبر٢ٓ حٕ ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ( برادا ٗا ٚ كايٝذٖا َٚٛسٚثا ٗا ٚدٜٓٗا اٱط٬َٞ

   أتٹ ظذٜذ، ٚهب ح٫ ْرتكذ حٕ س ع بر  ايكٝٛد عٔ بر  املُاسطات 

املٛدٛد٠ حؿ٬ّ ٚاييت مياسطٗا اجملتُع يف ا٭طاغ طٝظبب ساي١ اْف٬ت، 

 5 شاي١ ا٫ْف٬ت ئ ٜٛقفٗا حيا قٝذ، ٚاؿُذ     ْؼٗذ سا٫ت اْف٬ت، ٫ٚ 

ــ نُا رنش اٱمل٠ٛ يف ايًذ١ٓ يف  كشٜشِٖ ــ   حؿبح ا٭َش ظاٖش٠، ٚايتشف 

دا٤ يًترذٌٜ ع٢ً ؼفظات، ٚحطٗبت ايًذ١ٓ ٚرنشت حٕ ايترذٌٜ ايزٟ دا٤ يف 

ّ ٜؼشح َا١ٖٝ ايتشفظات ايظابك١. مٔ َع قشاس 2014املشطّٛ بكإْٛ يظ١ٓ 

ايًذ١ٓ، ٚنُا رنش اٱمل٠ٛ حٕ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ٚؼفظات ايبششٜٔ عًٝٗا يٝع 

 10ا٫ فاق١ٝ ٫بذ َٔ ا ايذطتٛس ٖٚٛ ايكإْٛ ا٭ ٢، ٚست٢  كش ٖزٙ بٗا َا ىاي

د٬ي١ املًو عًٝٗا، ٚد٬ي١ املًو ئ ٜٴـذم ع٢ً ا فاق١ٝ  ٝٗا َظاغ   ـذٜل

بأٟ ػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ بايذطتٛس حٚ بايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٖٚٛ ساَٞ 

 ايؼشٜر١، ٖزا َا حسدت حٕ حقٛي٘  كط، ٖٚٛ حْين َع ٖزا املشطّٛ بكإْٛ،

 ٚػهشٶا. 

 15 

  :الزئيـــــــــــــــط

  فلٌ ا٭خ دٛاد عبذا  عباغ.ػهشٶا،  

 

 :جواد عبداهلل عباظالعضو 

 20ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، ٫ ػو ٫ٚ سٜب حْٓا ْرًِ  ٝرٶا حٕ ٖزٙ 

ا٫ فاق١ٝ دا٤ت غُظ١ بٓٛد َٔ املٛاد اييت  ٴ ايا كايف١ ؿشو١ دذٶا 

اي١ٜ٫ٛ،  ٖاا  لش  يف إسذ٣ َٛادحسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٫ٚ ػو حْٗ

حٟ ١ٜ٫ٚ ايضٚز ع٢ً صٚدت٘، ١ٜ٫ٚٚ ا٭  ع٢ً حبٓا٥٘ ٚبٓا ٘. ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ 

، ٚناْت 16ٚنزيو املاد٠  4 كش٠  15ٚ 2 املاد  يًت ايهج  يف نٌ َٔ 

 25امل ايف١  ٝٗا ؿشو١ دذٶا ٚٚاكش١، سٝح ْش٣ كايفتٗا حسهاّ ايؼشٜر١ 

تغش  َٔ َذامل٬ت ايهج  َٔ حؿشا  ايظراد٠ اٱط١َٝ٬ بٛكٛح، ٚحْا حط
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اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات ا٭علا٤ عٓذَا ٜكٛيٕٛ إْٗا ٫ ؽايا حسهاّ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬، نٝا ٫ ؽايا حسهاَٗا سغِ  ذملٌ بر  َٛادٖا يف اي١ٜ٫ٛ 

ايرا١َ اييت حعطاٖا ا  طبشاْ٘ ٚ راىل يًضٚز ع٢ً صٚدت٘، ٚنزيو  ذملًٗا 

٘ ٚبٓا ٘. حس٣ ٥ييت َٓشٗا ا  طبشاْ٘ ٚ راىل يٮ  ع٢ً حبٓاي١ٜ٫ٛ ايف ااملباػش 

 5حٕ ايشاعٞ ٚاؿا   ملجٌ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ َٔ عذّ ايتذملٌ يف حسهاّ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬ ٖٛ َا دا٤ يف َش٥ٝات اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬. حْا حمتظو 

ُع نُا بٗزٙ املش٥ٝات ٚحَتٓع عٔ ايتـٜٛت حٚ حؼف  ع٢ً ٖزٙ املٛاد اـ

 ؼّف  عًٝٗا اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬، ٚػهشٶا.

 

 10 الزئيـــــــــــــــط:

ػهشٶا،  فلٌ طراد٠ ا٭خ غامن بٔ  لٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش ػ٪ٕٚ  

 فًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛا .

  

 وسيز عؤوٌ دللضي الغورى واليواب:

 15ػهشٶا َرايٞ ايش٥ٝع، حؿشح ٭ملٞ ٚصًَٝٞ ايظابل يف فًع 

ايرلٛ ا رتّ يف فًع ايؼٛس٣. إٕ املٛاد اـُع اييت   ايتشف  ايٓٛا ، ٚ

عًٝٗا ٫ متع نًٗا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬،  ٗٓاى َاد إ متظإ ايظٝاد٠ 

ايٛط١ٝٓ ٫ٚ متظإ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٖزا ايتـشٝح ا٭ٍٚ. ايتـشٝح ايجاْٞ: 

ٜر١ اٱط١َٝ٬، مٔ ْٓاقؽ املشطّٛ بكإْٛ ايزٟ ٜٴكٝٸذ املٛاد اييت ؽايا ايؼش

 ٫ٚ20 ْٓاقؽ ا٫ فاق١ٝ يف را ٗا، ٚإمنا ْٓاقؽ مخع َٛاد، َاد إ   ايتشف  

َا ميع ايظٝاد٠ ايٛط١ٝٓ، ٚ لٝٝل  نٌعًُٝٗا ؼفّظا نا٬َّ َٚطًّكا، ٚ

ْطام ايتشف  ع٢ً َٛاد حملش٣ ٭طبا  طأرنشٖا ــ إٕ ػا٤ ا  ــ اٯٕ حٚ 

َا حػاس إيٝ٘ ايضٌَٝ ا٭خ دٛاد  ٫سّكا عٓذَا و  ٚقتٗا. ايتـشٝح ايجايح:

عباغ بايٓظب١ إىل َش٥ٝات اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬، ٚبهٌ حَا١ْ 

ٝٸٓ ٝٸٓ٘ اٯٕ، ٚايشطا٥ٌ ٚاكش١ َٔ اجملًع ا٭ع٢ً جملريو  تب  25ًع ايٓٛا  ٚحب

يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬، ٭ْ٘   حملز سحٟ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ يف 
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ٜٴ ٪ملز سحٜ٘ يف َشطّٛ ايكإْٛ ايزٟ ــ نُا قًت ــ ٜٴكٝٸذ َٛاد ا٫ فاق١ٝ ٚ  

َٴطًل املٛاد املزنٛس٠ يف ا٫ فاق١ٝ. ْرِ، حْا َرو حٜلٶا، حيتضّ مبا دا٤ يف 

، اـطا  ا٭ٍٚ يف  رباٜش، ٚايجاْٞ يف َاسغ، ٚايجايح يف ث٬ث١ ملطابات

ٙ إبشٌٜ، ٖٚٓاى حٜلٶا ملطا  يف ػٗش َاٜٛ; إرٕ يٓزٖب  ٝرٶا إىل ْـٛق ٖز

 5اـطابات ٚيٓشتهِ إيٝٗا. حمت٢ٓ ع٢ً ا٭خ دٛاد حٕ ٜكشح َش٠ حملش٣ اـطابات 

بتُرٔ يهٞ ٜرًِ حٕ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ قذ حبذ٣ سحٜ٘ يف 

َٔ ا٫ فاق١ٝ، ٚ  ٜبذ سحٜ٘ يف َشطّٛ ايكإْٛ ايزٟ  15( َٔ املاد٠ 4ايفكش٠ )

 ، ٚػهشٶا.15( َٔ املاد٠ 4ٜٴكٝٸذ ايفكش٠ )

 

 10  :ـــــــــــــــطالزئي

 .َكشس٠ ايًذ١ٓ فلًٞ ا٭ملت ػهشٶا،  

 

 :صوصً حاجي تكويالعضو 

يذٟ ٬َسظ١، حٚد حٕ حْٛٙ إىل حٕ سحٟ ٚصاس٠  ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،

 15اـاسد١ٝ بٝٸٔ حٕ ايترذٌٜ ٜظتٗذف إعاد٠ ؿٝاغ١ بر  ايتشفظات، ٚقذ دا٤ 

) ( اييت  ٓف ذ ايبٓ 5َتظّكا َع ايـٝغ١ ايٛاسد٠ يف ايذطتٛس عظب املاد٠ 

عًٝٓا ح٫ «.  هفٌ ايذٚي١... دٕٚ إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬»ع٢ً: 

، املاد٠ دا٤ت يف َشطّٛ ايكإْٛ َتظك١ «َع عذّ اٱمل٬ٍ»ْٴششف ْٚكٍٛ َج٬ّ 

« إمل٬ٍ») ( َٔ ايذطتٛس. ن١ًُ ايبٓذ  5َع املٛكٛ  ْفظ٘ املٛدٛد يف املاد٠ 

 20 ايًغ١ اٱدشاف حٚ اـشٚز عٔ ا٫قتلا٤، ايٛاسد٠ يف َشطّٛ ايكإْٛ  رين يف

 رين عذّ دٛاص اـشٚز عُا « دٕٚ إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬» رباس٠ 

ػرٌ اٱمل٬ٍ « دٕٚ» كتلٝ٘ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ َٔ حسهاّ، سٝح إٕ ن١ًُ 

بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ؼت ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬،  املر٢ٓ ايٛاسد يف 

أسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚعذّ قبٍٛ حٟ بظو َر٢ٓ ايتُيرباس٠ ٜت٬صّ ٚا

ُٸا  كتلٝ٘ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚبايتايٞ ٖزٙ ايرباس٠ يف املر٢ٓ ٜهٕٛ   25ملشٚز ع

٫ ٜتراسض َع »ْطام يا١ٜ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬  ٝٗا حعِ ٚحمشٌ َٔ عباس٠ 
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ح ، سٝ«َع عذّ اٱمل٬ٍ بايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬»حٚ عباس٠ « ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬

إٕ ايتراسض يف ايًغ١ ٖٛ املٓع ٚايتكاطع ٚايتلاس . نُا حٕ ٖزٙ ايرباس٠ َتظك١ 

 ) (، ٚػهشٶا. ايبٓذ 5َع ايذطتٛس يف املاد٠ 

 

 5  :الزئيـــــــــــــــط

  فلٌ ا٭خ ايذنتٛس حيذ طا  ايرشٜ .ػهشٶا،  

 

 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

يًذ١ٓ ٚإىل ا٭ملت  ، ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل اػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع

 10ا اَٝت   ١ًٝ طًُإ ٚد٫ٍ ايضاٜذ،  كذ ا لشت يٓا ا٫ فاق١ٝ ٚحُٖٝتٗا 

ٚكرٛا ا فاق١ٝ  ايزٜٔهلزا ايبًذ. َا حٚد إكا ت٘ ٖٛ حْ٘ َٔ املفرتض حٕ ٜظتفٝذ 

َٔ دٜٓٓا اؿٓٝا، سٝح ناْت املشح٠ يف ؿذس اٱط٬ّ ٚع٢ً « ايظٝذاٚ»

 رٌُ ٚد١ ايشطٍٛ ؿ٢ً ا  عًٝ٘ ٚطًِ سحطٗا ايظٝذ٠ ملذه١ بٓت ملًٜٛذ ص

، نُا ناْت حٜلٶا صٚد١ ايشطٍٛ ايظٝذ٠ عا٥ؼ١ )حّ امل٪َٓ ( بايتذاس٠

 15قاسب١ ٚطٝاط١ٝ ٜٚ٪ملز سحٜٗا، ٚناْت حّ اؿظٓ   اط١ُ ايضٖشا٤ ؿبٛس٠ 

ٚؼًُت ايهج  ٚيذٜٗا نج ٷ َٔ اؿه١ُ، نُا ناْت ايظٝذ٠ صٜٓب 

، ٖزا ٖٛ اٱط٬ّ،  ُٔ املفرتض نزيو، ٖٚ٪٤٫ ايٓظا٤ ملطٝبات َفٖٛات

ط١ٓ ْٚطًب َٔ  1400حٕ ْأ ٞ برذ  ٫حٕ ٜظتفٝذ َٔ دٜٓٓا، « ايظٝذاٚ»ع٢ً 

إْـاف املشح٠. حعتكذ حٕ عًٝٓا حٕ ْترًِ َٔ ايتاسٜخ نج ٶا.  املشح٠    «ايظٝذاٚ»

 20 ٴٗٔ يف ؿذس اٱط٬ّ، ٚنًُا  كذَت ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚ كذَت 

ٚٴكع اـ٬ف ٚحؿبشت املشح٠ طب١ٝ ٚداس١ٜ،  ا٫َرباطٛسٜات اٱط١َٝ٬

 ٚيهٓٗا ناْت يف ؿذس اٱط٬ّ َظا١ٜٚ يًشدٌ يف نٌ ػ٤ٞ، ٚػهشٶا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 25قبٌ حٕ ْظرتطٌ يف املذامل٬ت ٜٴظشْٞ حٕ حسسب بأبٓا٥ٓا طًب١ ػهشٶا،  

َذسط١ حٚاٍ اٱعذاد١ٜ يًبٓ  َٚشا كِٝٗ يف فًع ايؼٛس٣، َؼٝذٜٔ بايذٚس 

ايزٟ  كّٛ ب٘ ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايترًِٝ ٚإداس٠ املذسط١ َٔ سعا١ٜ ٚاٖتُاّ بأبٓا٥ٓا 
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َٔ مل٬ٍ بايٓفع اٱَهاْٝات هلِ مبا ٜرٛد عًِٝٗ  ٌايطًب١، ٚ ظ   ن

صٜاسا ِٗ املٝذا١ْٝ يًترشف ع٢ً ط  اير١ًُٝ ايتؼشٜر١ٝ يف اجملًع، َتُٓ  هلِ 

فًع ايؼٛس٣.  فلًٞ ا٭ملت  دٚاّ ايتٛ ٝل ٚايٓذاح،  أ٬ّٖ ٚط٬ّٗ بهِ يف

  اط١ُ عبذاؾباس ايهٖٛذٞ.

 5 

 :فاطنة عبداجلبار الهوٍجيالعضو 

، ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل ايًذ١ٓ، ٚإىل ص٥٬َٞ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع

ٚكشٛا يٓا ايهج ، ٚنزيو َرايٞ ٚصٜش ايرذٍ ح ٔإملٛاْٞ ٚحملٛا ٞ ايزٜ

ذْا َٔ ٚكشت يٓا ايهج  ٚاطتفح  كذٚايؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف، 

 10َذامل٬ و يف فًع ايٓٛا   ذضاى ا  مل ٶا. حػٝذ باملشطّٛ املٛقع َٔ قبٌ 

د٬ي١ املًو، ٚيٝع يذٟ حد٢ْ ػو حٕ ٜٛقع د٬يت٘ ع٢ً حٟ ا فاق١ٝ دٚي١ٝ متع 

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚحمت٢ٓ حٕ حس٣ مثش٠ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ بأطش  ٚقت ع٢ً حسض 

سٝض ايؼو ٚملٛف اؾُٝع َٔ  ايٛاقع. نٌ َا ٖٛ دذٜذ ٚغ  َأيٛف ٜكع يف

 طبٝك٘ حٚ عذّ  طبٝك٘; يزا ٫ حيّٛ َٔ ؽٛٸف َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ٚيهٔ ٜكع 

 15ايًّٛ ع٢ً اؾٗات اييت    ٛكح ا٫ فاق١ٝ نُا سذخ ايّٝٛ ٖٓا يف فًظٓا 

املٛقش، ٚنزيو َا سذخ يف فًع ايٓٛا ، ٚيهٔ ايتظا٫٩ت ٚسدت نج ٶا 

٤ٍ، َٔ املظتفٝذ َٔ ا٫ فاق١ٝ؟ إٕ اٱطاس َٔ ايؼاس  ايبششٜين. ٚحْا ح ظا

إٔ املظتفٝذ ايٛسٝذ ٖٛ املشح٠ باـاسدٞ ي٬ فاق١ٝ ٚعٓٛاْٗا ٜرطٝإ ؿٛس٠ 

 كط، ٚيهٔ ٌٖ يًشدٌ حٟ ْـٝب َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ؟ طبرٶا، نُا قاٍ ا٭خ 

 20حيذ، يًشدٌ ْـٝب ا٭طذ يف ا٫ فاق١ٝ، ٭ٕ ايشدٌ ٖٛ ا٭  ٚايضٚز ٚا٫بٔ 

ق١ٝ ؼُٞ ايؼل ايجاْٞ َٔ اجملتُع ٖٚٛ ايشدٌ، َٚٔ ٜٴراسض ٚا٭خ. ا٫ فا

كذ  هٕٛ ي٘ َآس  حملش٣، حَا ايٛاقع ايـشٝح ٖٛ حْٓا يف ؿذد  ا٫ فاق١ٝ 

ا فاق١ٝ  لع يٓا يف املظتكبٌ اـطٛ  اييت هب حٕ ْظ  عًٝٗا. حػهش 

ز ا٫ فاق١ٝ َٔ ايؼشٜر١ ايذنتٛس حيذ ايرشٜ  عٓذَا قاٍ إْ٘ هب حٕ  أمل

 25اٱط١َٝ٬، ٚيهٔ ملارا دعت اؿاد١ إىل إهاد ا٫ فاق١ٝ ٚايضاّ ايذٍٚ حٚ 
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ػشٚ  ايذٍٚ يف ايتٛقٝع عًٝٗا؟! دعت إيٝٗا اؿاد١ سمبا بظبب غٝا  بٓٛد َٔ 

ايؼشٜر١ حٚ بظبب ايرادات ٚايتكايٝذ اييت حدذت ايؼاس  ٚسمبا حدذت املشح٠ 

ق َٔ دذٜذ، ٚحْا ٖٓا حقٍٛ إٕ ا٫ فاق١ٝ َأملٛر٠ ٚايشدٌ،  ذا٤ٚا بٗزٙ ايٓـٛ

َٔ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. ؿشٝح حٕ ٖٓاى ؼفظات، ٚمٔ َع ٖزٙ 

 5ايتشفظات، سٝح  ش٣ اؿه١َٛ حٕ عًٝٓا حٕ ْتشف  عًٝٗا ٭ٕ دطتٛسْا 

ٜذعْٛا إىل ريو، ٚمٔ يظٓا كذ ايؼشٜر١ إرا ٚا كٓا ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، 

 ضانِ ا  مل  اؾضا٤، ٚػهشٶا.حػهش اؾُٝع ع٢ً ايتٛكٝح، ٚد

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 10  فلٌ ا٭خ ايذنتٛس طرٝذ حيذ عبذا .ػهشٶا،  

 

 :الدنتور صعيد أمحد عبداهللالعضو 

، يف ايبذا١ٜ حٚد حٕ ح٩نذ َا  فلٌ ب٘ بر  ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع

اد٠ مبا ؼذٜذٶا حٚد اٱػٚاملشطّٛ، ايض٤٬َ ٚايض٬َٝت ٖٚٛ َٛا كتِٗ ع٢ً ٖزا 

 15 فلٌ ب٘ ا٭خ بظاّ ايبُٓشُذ َٔ  ٛكٝشات سٍٛ ٖزا املشطّٛ. ممًه١ 

ُٶا مٔ ْفت ش  ايبششٜٔ ؿغ ٠ يف اؿذِ، ٚقذٚد٠ املٛاسد، ٚيهٔ دا٥

ُٶا ٜ٪نذ ٖزا اؾاْب، ٖٚٛ حٕ ايبششٜٔ  باملٛاسد ايبؼش١ٜ،  ذ٬ي١ املًو دا٥

ا. ٖٓاى ايهج  َٔ متتًو نٛادس َٚ٪٬ٖت ــ سدا٫ّ ْٚظا٤ ــ اؾُٝع ٜفت ش بٗ

ايرٛاٌَ حدت إىل متٝض اٱْظإ ايبششٜين، ٚحسذ ٖزٙ ايرٛاٌَ ــ غ  ايترًِٝ ــ 

 20ٖٛ ايرا١ً٥ ايبشش١ٜٝٓ، ٚع٢ً سحطٗا املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ. يف اؿكٝك١ حٚد ايّٝٛ حٕ 

حعرب عٔ طراد ٞ ايبايغ١ باملشح٠ ايبشش١ٜٝٓ ٚنٌ َٛاطٔ عشٜين يـذٚس ٖزا 

ّٛ بكإْٛ اـاق با٫ْلُاّ إىل ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً ايترذٌٜ ع٢ً ٖزا املشط

 ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠، ٖٚٛ بايفرٌ ّٜٛ  ٌٝ، ٚ كذٜشٶا ٭َٞ 

ايغاي١ٝ ٚيهٌ ْظا٤ ايبششٜٔ، اي٬ ٞ اطتطرٓا املظا١ُٖ بؼهٌ نب  دذٶا 

 25 يٓهٕٛ سدا٫ّ يف ٖزا اجملًع ٚيف َٛاقع حملش٣ يف ٖزا ايبًذ، ٚػهشٶا. 
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 :ـــــــــطالزئيــــــ

 حيذ َٗذٟ اؿذاد. ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 

 أمحد مَدي احلداد:  العضو

 5ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل اٱمل٠ٛ يف ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين ع٢ً ٖزا ايتكشٜش اؾٝذ. اعتُذت اؾُر١ٝ 

٢ً  ٝع حػهاٍ ّ ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع1979ايرا١َ يٮَِ املتشذ٠ يف دٜظُرب 

َاد٠ املباد٨  30ايتُٝٝض كذ املشح٠، سٝح  لع ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ امله١ْٛ َٔ 

ٝٶا يف قايب ًَضّ; يتشكٝل املظاٚا٠ يف اؿكٛم يًُشح٠ يف  ٚايتذاب  املكبٛي١ دٚي

 10ٚغاؿ١ سـٛهلا ع٢ً اؿكٛم ايظٝاط١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  فاٍنٌ 

ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ متع سٝا٠ املشح٠ بؼهٌ  ٚايجكا ١ٝ ٚاملذ١ْٝ، مبر٢ٓ  ملش إٕ

ّ، حٟ 2002ػاٌَ. اْلُت ايبششٜٔ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ يف ػٗش ْٜٛٝٛ َٔ عاّ 

َٶا، ٚقذ ؼفظت ايبششٜٔ ع٢ً املاد٠  14َٓز  (، ٚاملاد٠ 2ايفكش٠ ) 9ٚاملاد٠  2عا

، َ٪نذ٠ حٕ َا دا٤ يف ٖزٙ املٛاد ٫ ٜتراسض 16(، ٚاملاد٠ 4ايفكش٠ ) 15

 15ايفكش٠  29شٜر١ اٱط١َٝ٬، نُا ؼفظت ايبششٜٔ ع٢ً املاد٠ ٚحسهاّ ايؼ

( اـاؿ١ بايتشهِٝ حَاّ قه١ُ ايرذٍ ايذٚي١ٝ. إٕ ١٦ٖٝ ايتؼشٜع ٚاٱ تا٤ 1)

حبذت َٛا كتٗا ع٢ً َا دا٤ يف ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ٚحنذت حٕ ٖزٙ ايكاْْٛٞ 

ايتشفظات بايـٝغ١ اؾذٜذ٠ ٫ ؽايا حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٫ٚ 

اسض َرٗا. حٜلٶا اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠ اس أ٣ حٕ َٔ ؿاي ممًه١  تر

 20ايبششٜٔ ٚاملشح٠ يف ايبششٜٔ بؼهٌ ملاق ا٫ْلُاّ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، 

ٚا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ حٜلٶا حٜٸذ إعاد٠ ؿٝاغ١ ٖزا ايتشف ، سٝح إٕ ٖزا ا٫ؼاد 

 ٖزٙ ميجٌ ػشو١ نب ٠ َٔ ايتذُرات ايٓظا١ٝ٥ يف ايب٬د،  ا٫ْلُاّ إىل

ّ عضص نج ٶا َٔ َـذاق١ٝ ممًه١ ايبششٜٔ يف 2002ا٫ فاق١ٝ يف عاّ 

ّ، ٚاـاق بإعاد٠ 2014( يظ١ٓ 70ايرا ، ٚإٕ املشطّٛ بكإْٛ سقِ )

 25 عٓذايتشفظات طٛف ٜظاِٖ بذٕٚ ػو يف  رضٜض ٚمنٛ َشنض ايبششٜٔ طٛا٤ 

حٚ َٔ  َؼاسنتٗا يف ا٫دتُاعات ايذٚي١ٝ اييت ؽف املشح٠ يف ا٭َِ املتشذ٠
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مل٬ٍ حدٗض ٗا املت ــ١. ٖٓاى ايهج  َٔ سداٍ ايذٜٔ يف ايبششٜٔ  طشقٛا 

إىل )ايظٝذاٚ(، ٚقذ اس أ٣ برلِٗ حٕ بر  ْـٛق ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ىايا 

يف حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ــ ٚمٔ مرتّ ْٚكذس هلِ ٖزا املٛقا ــ يهٔ 

يف ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ املكابٌ ٖٓاى سداٍ دٜٔ اس أٚا حٕ ٖٓاى ْـٛؿٶا نج ٠ 

 5 ظاْذ ٚ ـٕٛ ٚ رضص َها١ْ املشح٠ يف ايبششٜٔ اييت طبكت ػكٝكا ٗا يف 

حملز َٛاقع َتكذ١َ، سٝح طاُٖت املشح٠  يفاـًٝر ٚيف دٍٚ عشب١ٝ نج ٠ 

َاصايت  ظاِٖ ــ يف  طٛس ٚمنٛ ايب٬د يف  ٝع اجملا٫ت ٚايبشش١ٜٝٓ ــ 

ٚايذبًَٛاط١ٝ. يكذ سادرت َا ا٫قتـاد١ٜ ٚايظٝاط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكا ١ٝ 

اؽز ٘ بر  ايذٍٚ ايرشب١ٝ ٚاٱط١َٝ٬ َٔ إدشا٤ات  ُٝا ىف َٛاد ٖزٙ 

 10ا٫ فاق١ٝ ٚا لح يٞ حٕ اؾضا٥ش َٚـش ٚايرشام ٚايهٜٛت ٚا٭سدٕ ٚيبٓإ 

ٚيٝبٝا َٚايٝضٜا ٚقطش ٚطًط١ٓ عُإ ٚايظرٛد١ٜ ٚاملغش  َٚٛس ٝاْٝا ٚطٛسٜا، 

َٗا إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ هب ح٫ ٜتراسض  ٝع ٖزٙ ايذٍٚ رنشت حٕ اْلُا

 29ٚحسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚحٕ  ٝع ٖزٙ ايذٍٚ ؼفظت ع٢ً املاد٠ 

( اـاؿ١ بايتشهِٝ. اْلُت ممًه١ ايبششٜٔ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ يف 1ايفكش٠ )

َٶا، ٚيذٟ ٖٓا ط٪اٍ: ٌٖ مل٬ٍ ٖزٙ  14ّ، حٟ َٓز 2002َٓتـا عاّ   15عا

ٕ ايبششٜٔ قاَت حٚ ساٚيت اؽار َٛاقا كذ املشح٠ ايظٓٛات  رٓا حٚ قشحْا ح

ؽايا ايترايِٝ اٱط١َٝ٬ ٚحسهاَٗا؟ إٕ ٖزٙ املذ٠ ٖٞ ػٗاد٠  ـب يف 

سقِ ؿاي َٛقا املًُه١. إٕ ايتغٝ  ايًفظٞ ايزٟ دا٤ ب٘ املشطّٛ بكإْٛ 

( 5كإْٛ سقِ )بّ غـٛق  رذٌٜ بر  حسهاّ املشطّٛ 2014( يظ١ٓ 70)

 20  َٔ املش١ْٚ َع ايتأنٝذ ايٛاكح حٕ ايتشف  ٚا٫يتضاّ بٗزٙ ّ  ٝ٘ 2002ْٛيراّ 

ا٫ فاق١ٝ هب ح٫ ميع حبذٶا ٫ٚ ىايا بأٟ ػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ حسهاّ 

ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. إٕ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ٚكرت كُاْات يًذٍٚ اييت اْلُت 

إيٝٗا بٗذف يا١ٜ اجملتُع،  رٓذَا  ش٣ ٖزٙ ايذٍٚ حٕ بر  َٛاد ٖزٙ 

اٯ ٞ: ع٢ً ايٓشٛ ٜتراسض َٚـاي ٖزٙ ايذٍٚ، ٖٚزٙ ايلُاْات ٖٞ  ا٫ فاق١ٝ

 25هٛص ٭ٟ دٚي١ َٔ »( َارا  كٍٛ؟  كٍٛ: 1َٔ ا٫ فاق١ٝ يف ايفكش٠ ) 26املاد٠ 

ايذٍٚ ا٭طشاف يف حٟ ٚقت َٔ ا٭ٚقات حٕ  طايب بإعاد٠ ايٓظش يف ٖزٙ 
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َِ ا٫ فاق١ٝ، ٚريو عٔ طشٜل إػراس نتابٞ ٜٛد٘ إىل ا٭َ  ايراّ يٮ

 كشس اؾُر١ٝ ايرا١َ يٮَِ املتشذ٠ َا ٜت ز » (  ٓف ع2:٢ً. ايفكش٠ )«املتشذ٠

(  كٍٛ: 3ايفكش٠ ) 28. املاد٠ «َٔ ملطٛات إٕ يضّ ا٭َش  ُٝا ٜترًل بزيو ايطًب

هٛص ٭ٟ دٚي١ طشب ايتشفظات يف حٟ ٚقت بتٛدٝ٘ إػراس بٗزا املر٢ٓ إىل »

 5ٓذ إرٕ بإب٬غ  ٝع ايذٍٚ ب٘، ا٭َ  ايراّ يٮَِ املتشذ٠، ايزٟ ٜكّٛ ع

. عٓذ عذّ قٝاّ «ٜٚـبح ريو اٱػراس ْا ز املفرٍٛ اعتباسٶا َٔ  اسٜخ  ًكٝ٘

ايذٍٚ بتٓفٝز  رٗذا ٗا  ُٝا ىف بٓٛد ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ  إْ٘ يٝع ٖٓاى ق٠ٛ 

درب١ٜ  كّٛ مبراقب١ ايذٍٚ ٚػربٖا ع٢ً ا٫يتضاّ بٓـٛق ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ 

ض ٗا املت ــ١  رٌُ با با  اؿٛاس ٚايٓكاؾ طب٬ّٝ ٚيهٔ ا٭َِ املتشذ٠ ٚحدٗ

 10إىل ريو َع ٖزٙ ايذٍٚ بٗذف إقٓاعٗا بأ١ُٖٝ ا٫يتضاّ مبا دا٤ت ب٘ ٖزٙ 

ا٫ فاق١ٝ ظاْب َٓظُات اجملتُع املذْٞ اييت هلا دٚس َؼٗٛد يف ٖزا ا٫ػاٙ. 

 حْا َع ٖزا ايترذٌٜ ٚقذ بٝٓت ا٭طبا  يزيو. يف اـتاّ يذٟ اطتفظاسإ إىل

اؾٗات املر١ٝٓ يف ايذٚي١ ــ اؿه١َٛ املٛقش٠ ٚٚصاس٠ اـاسد١ٝ ــ ٖٓاى 

ٚاٱمل٠ٛ ٜرًُٕٛ حٕ ٖزا  ؟بشٚ ٛنٍٛ املتٝاسٟ َهٌُ هلزٙ ا٫ فاق١ٝ

 15ّ، 2000ايربٚ ٛنٍٛ حقش َٔ قبٌ اؾُر١ٝ ايرا١َ يٮَِ املتشذ٠ يف عاّ 

١َٛ ٚط٪ايٞ يٲمل٠ٛ يف اؿه١َٛ املٛقش٠ ٚٚصاس٠ اـاسد١ٝ: ٌٖ  ٟٓٛ اؿه

املٛقش٠ حٕ  كّٛ بإعذاد دساط١ ملا استٛاٙ ٖزا ايربٚ ٛنٍٛ اٱكايف ا٫ملتٝاسٟ؟ 

ايزٟ حعتكذ حْ٘ دض٤ حطاطٞ َٔ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ، ٚقذ ُحٌُٖ ٚ  ٜتطشم إيٝ٘ 

اٱمل٠ٛ مل٬ٍ َذامل٬ ِٗ. حعتكذ حٕ ٖزا ايربٚ ٛنٍٛ اٱكايف ٜرضص َٛقا 

 20بؼهٌ عاّ، يزا حسدٛ َٔ َٚها١ْ املشح٠ طٛا٤ يف ايبششٜٔ حٚ يف ايرا  

اٱمل٠ٛ املظ٪ٚي  يف اؿه١َٛ املٛقش٠ ٚغاؿ١ ٚصاس٠ اـاسد١ٝ حٕ ٜأملزٚا 

ريو بر  ا٫عتباس. يذٟ اطتفظاس  ملش إىل اٱمل٠ٛ يف ٚصاس٠ اـاسد١ٝ، نُا 

ٜرًُٕٛ ٖٓاى  رإٚ  كين  ُٝا ىف ايظٝذاٚ،  كّٛ ب٘ ا٭َِ املتشذ٠ يًذٍٚ 

ٚصاس٠ اـاسد١ٝ اطتفادت َٔ ٖزا ايترإٚ؟  املٛقر١ عًٝٗا، ٚط٪ايٞ ٖٛ: ٌٖ

 25 ٌٖٚ  ٟٓٛ  فرٌٝ ريو يف املظتكبٌ؟ ٚػهشٶا.   
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 :الزئيـــــــــــــــط

ايذنتٛس عبذا  حيذ ايذساصٟ ْا٥ب س٥ٝع ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 امل٪طظ١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ. 

 

 5 ىائب رئيط املؤصضة الوطيية حلكوم اإلىضاٌ: 

دعٛ ٘ ع٢ً ٚحػهش فًظهِ املٛقش ع، ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝ 

امل٪طظ١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ يطشح ٚد١ٗ ْظشٖا سٍٛ ٖزا املٛكٛ . 

ٖٞ  شسب بايتشذٜذ ايذقٝل امل٪طظ١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ  بايٓظب١ إىل

ّ بايترذ٬ٜت اؾذٜذ٠ َكاس١ْ 2014يظ١ٓ  70ايزٟ استٛاٙ املشطّٛ سقِ 

 10ّ، سٝح ناْت 2002يظ١ٓ  5شطّٛ بكإْٛ سقِ بايـٝغ١ ايظابك١ ايٛاسد٠ يف امل

ايتشفظات ػا١ًَ ٚعا١َ، ٚناْت  فظش َا ميع  ر١ ممًه١ ايبششٜٔ 

امل١ُٗ يف ا ا ٌ ايذٚي١ٝ ي٬ْلُاّ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ امل١ُٗ.  كذس امل٪طظ١ 

ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ َٛاكٝع ايتشفظات اييت  بذٜٗا املًُه١ ع٢ً حسهاّ 

( بترذٌٜ 70اؿ١  ًو اييت ٚسدت يف ْـٛق املشطّٛ سقِ )قذد٠ برٝٓٗا، ٚغ

 15( باملٛا ك١ ع٢ً ا٫ْلُاّ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، 5بر  حسهاّ املشطّٛ سقِ )

ٚبٗزٙ املٓاطب١  رش  امل٪طظ١ ايٛط١ٝٓ ؿكٛم اٱْظإ عٔ دعُٗا ايهاٌَ 

 ُٝعيهٌ َا َٔ ػأْ٘  رضٜض َها١ْ املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ يف اجملتُع، ٚمتترٗا ظ

ملضاٜا ٚاؿكٛم املذ١ْٝ ٚايظٝاط١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكا ١ٝ، نُا ا

دا٤ يف ايرٗذٜٔ ايذٚيٝ  مبا ٫ ٜتراسض َع ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ايغشا٤ ٚدٖٛش 

 20ايذٜٔ اؿٓٝا ٚ كايٝذ اجملتُع. حٚد ٖٓا حٕ ح٩نذ حٕ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ٖٞ 

يف ا ا ٌ ايذٚي١ٝ،  قـ١ لاح بايٓظب١ إىل ممًه١ ايبششٜٔ، قـ١ لاح

اييت اْلُت إيٝٗا املًُه١; ايظبع  فاقٝات ا٫ٖٚٞ ا٫ فاق١ٝ ايٛسٝذ٠ كُٔ 

يتهٕٛ  كاسٜشٖا بؼهٌ َٓتظِ يف دٓٝا، ٖٚزا ٜشدع إىل ا٫ٖتُاّ ايهب  

ايزٟ ٜبذٜ٘ اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠ يف  كذِٜ ايتكاسٜش بؼهٌ َٓتظِ، باٱكا ١ 

 25 ٝٗا ا٫ؼاد ايٓظا٥ٞ ٚنزيو امل٪طظ١ إىل َٓظُات اجملتُع املذْٞ مبا 

ايٛط١ٝٓ يف  كذِٜ  كاسٜش ايظٌ، ٚبايتايٞ  إٕ دعُهِ بايتـٜٛت ع٢ً ٖزا 
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املشطّٛ بكإْٛ ٖٛ دعِ ملًُه١ ايبششٜٔ ٚدعِ يكـ١ لاح ــ  ر٬ّ ــ يف دٓٝا 

 بتكشٜش ايظٝذاٚ، ٚػهشٶا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 5  ملايذ قُذ املظًِ.ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 

 خالد ذلند املضله:  العضو

مٔ ايّٝٛ حَاّ ا فاق١ٝ ١َُٗ ٚقرت عًٝٗا ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

املًُه١ ٚؼفظت ع٢ً بر  ايبٓٛد اييت  لُٓتٗا. إٕ َا ٜتٓاٚي٘ املشطّٛ 

 10بكإْٛ َا ٖٛ إ٫ إعاد٠ يـٝاغ١ ايتشفظات، ٚحعتكذ َٔ ٖزا املٓطل حٕ ٖزا 

 ضاٍ ًَتض١َ بايجٛابت اييت ع٢ً ايذٚي١ ٫ ِ َع املتغ ات طاملا حٕاٱدشا٤ ٜٓظذ

سحطٗا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ايظُشا٤، ٚاييت ْف عًٝٗا ايذطتٛس باعتباسٖا 

يًتؼشٜع،  ل٬ّ عٔ ا٭عشاف ٚايتكايٝذ اييت ْؼأ عًٝٗا ػرب  احطاطٝٶ اَـذسٶ

ممًه١ ايبششٜٔ، ٖٚٓا ٜٓبغٞ اٱػاس٠ إىل حٕ ايكٛاْ  ٚايتؼشٜرات  ؼٗذ 

 15َا ٖٛ ٛق اييت  ظُح حٚ ٫  ظُح بأَٛس نج ٠،  ٌٗ نٌ ايرذٜذ َٔ ايٓـ

ٜذٜٓا َٔ ح ل٬ّ عٔ ريو حٕ َا ب   ؟!َظُٛح ب٘ ٜٴرٌُ ٚايرهع ؿشٝح

ظب اعتكادٟ ــ حٟ َاد٠ قا١ْْٝٛ كُٔ ع رذٌٜ ع٢ً ايتشفظات ٫ ميع ــ 

ايتؼشٜرات يف ممًه١ ايبششٜٔ، ٚبايتايٞ يٝع ٖٓاى قإْٛ ٜظُح بتٓاٍٚ حٟ 

مل٠ٛ ايزٜٔ اعرتكٛا ع٢ً ايكإْٛ حٚ هرٌ يًت ٛ ات حٟ َربس طاملا مما حثاسٙ اٱ

 20حْ٘ ٫ َظ١ً قا١ْْٝٛ ٭ٟ مماسط١ قذ ٜرتكذ حْٗا طتغ  َٔ مل٬ٍ  رذٌٜ 

ايتشفظات; يزيو حعتكذ حٕ ايشحٟ ا٭ْظب ٖٛ املٛا ك١ ع٢ً َشطّٛ ايكإْٛ، 

 ٚػهشٶا.  

 

 الزئيـــــــــــــــــط:
 25 ذا  عباغ. ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ دٛاد عب 
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 :جواد عبداهلل عباظالعضو 

ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، َا دا٤ يف  ٛؿ١ٝ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ  

اٱط١َٝ٬ ٖٛ  أنٝذ إبكا٤ ايتشفظات ايظابك١ ع٢ً املٛاد اـُع املزنٛس٠ 

ّ. ٖٓاى ٚسق١ طكطت َٔ 2002يظ١ٓ  5يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

 5عًٝٗا إ٫ ٖزٙ ايًشظ١، حْا قشحت دذٍٚ ا٭عُاٍ يف  دذٍٚ ا٭عُاٍ   حطًع

ايبٝت ٚيهٔ طكطت ٚسق١ ٚٚدذ ٗا اٯٕ، يف ٖزٙ ايٛسق١  ـٓٝا يًتشفظات 

ٚاملٛاد. َا حقٛي٘ ٖٛ: َٔ ٜلُٔ يٓا غذٶا إرا ٚا كٓا ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ح٫ 

ٜهٕٛ ٖٓاى إدشا٤ كذ ايترايِٝ اٱط١َٝ٬ حٚ َا ىايا حسهاّ ايؼشٜر١ 

ٖٓاى ايهج  َٔ املظا٥ٌ ٖٚٓاى ايهج  َٔ ايكٛاْ  اييت    ؟١اٱط٬َٝ

 ٬10ف َكشسات ايكش ٕ ايهشِٜ. ٖٓا يف بر   ٝٗا غػاٚص ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ 

ًُه١ ايبششٜٔ، نٝا ملاملٛاد حعتكذ حٕ املظأي١  ٝٗا ْٛ  َٔ ا٫طتٗذاف 

 ٜهٕٛ ريو؟ َا حرنشٙ، ٖٛ حْ٘ ٫  ٛدذ يف ا٫ فاق١ٝ ايذٚي١ٝ َا هرٌ

حٕ ع٢ً ْـٛق ايذطتٛس ايكاعذ٠ ا٭ ٢ ب  ايكٛاعذ ايكا١ْْٝٛ، َع ا٫ فام 

ٝٶا هلا ايكاعذ٠ ا٭ ٢ ب  ايكٛاعذ ايكا١ْْٝٛ ا٭ملش٣ مما  ْـٛق ايذطتٛس قً

 15هرٌ ايذٚي١ ؼت كغٛ  ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ ٚؼشنات املٓظُات ايرامل١ٝ يف 

ا٭ٚىل ايذٚي١ حنجش َٔ  ٚيزا ؼُٞ ايـٝغ١ ،ا٭ٚقات اييت ٜشٜذٕٚ ؼشٜهٗا

املًُه١ ايرشب١ٝ َجٌ يا١ٜ ايـٝغ١ ايجا١ْٝ. حٜلٶا َٛاقا ايذٍٚ اـًٝذ١ٝ 

ايظرٛد١ٜ ٚاٱَاسات ٚعُإ حبشصت ؼفظا ٗا ع٢ً املٛاد اييت ؽايا ايؼشٜر١ 

حسهاّ  دٕٚ حٕ  ًضّ ْفظٗا بتٓفٝزَٔ اٱط١َٝ٬ برباسات ؿشو١ ٚٚاكش١ 

 20ّ ؽايا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ نُا دا٤ يف َٛاد ا٫ فاق١ٝ اييت  ٝٗا حسها

ّ، مما هرٌ َٛاقفٗا يف َٛاد١ٗ حٟ 2014يظ١ٓ  70املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

كغٛ  حق٣ٛ. َٛاقا نج  َٔ ايذٍٚ ايرشب١ٝ ٚاٱط١َٝ٬ ٚاكش١ يف إبشاص 

ؼفظٗا ع٢ً املٛاد ٚايفكشات اييت ؽايا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ َجٌ َـش 

ؽ اٱط١َٝ٬، بٌ ٜٓف ٬ٜدذْٛع َٚٛسٜتاْٝا ٚبٓٚاؾضا٥ش ٚايرشام ٚيبٓإ ٚ 

 25َٛقا َٛسٜتاْٝا ع٢ً َٛا كتٗا ع٢ً نٌ دض٤ َٔ حدضا٤ ا٫ فاق١ٝ بؼش  ح٫ 

ٜتفل َع ايذطتٛس، ٜٚٓف َٛقا َايٝضٜا حٕ ٜتراسض َع ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚ
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ع٢ً حٕ اْلُاَٗا ي٬ فاق١ٝ َشٖٕٛ برذّ  راسض حسهاّ ا٫ فاق١ٝ َع 

ط١َٝ٬ ٚدطتٛس َايٝضٜا ا٫ؼادٟ، ٚ ٓف نج  َٔ ايذٍٚ حسهاّ ايؼشٜر١ اٱ

اٱط١َٝ٬ ع٢ً حْٗا غ  ًَض١َ باملٛاد اييت ؽايا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬; يزا  إٕ 

ّ ٜفتح ع٢ً ايبششٜٔ 2014يظ١ٓ  70ايترذٌٜ ايزٟ ٚسد يف املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

ٝٶا َٔ مل٬ٍيًربح بأَٔ ايبششٜٔ ٚاطتكشاسٖا  حبٛابٶا  5ا٭سذاخ  ايزٟ ظٗش دً

ّ بإٔ ايٌٓٝ َٓٗا ٖٛ ٖذف َكـٛد 2011اييت َشت بٗا ايبششٜٔ َ٪ملشٶا يف 

َٚطًٛ  ٭عذا٤ ايبششٜٔ قٝاد٠ ٚسه١َٛ ٚػربٶا، ٖٚٛ َا مزس َٓ٘ ايّٝٛ. 

ٜهفٝٓا عرب٠ َا ٚادٗت٘ ممًه١ ايبششٜٔ َٔ اطتغ٬ٍ اْلُاَٗا ٫ فاقٝات 

ٚي١ٝ إبإ ا٭ص١َ اييت سكٛم اٱْظإ يًلغط عًٝٗا َٔ املٓظُات اؿكٛق١ٝ ٚايذ

 10َشت بٓا َٔ قشٜب، ٚحْا حعتكذ حْ٘ ٫ حسذ طٝهٕٛ قادسٶا ع٢ً يا١ٜ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬ ٚؿٝاْتٗا َٔ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬،  ٗٛ حع٢ً طًط١ 

 ، ٚػهشٶا.ػشع١ٝ ٚهب ا٭ملز مبش٥ٝا ٘

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15يبٛعٝٓ  ٚصٜش ػ٪ٕٚ ػهشٶا،  فلٌ طراد٠ ا٭خ غامن بٔ  لٌ ا 

 فًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛا .

 

  :وسيز عؤوٌ دللضي الغورى واليواب

قشح َٔ َش٥ٝات عباغ ػهشٶا َرايٞ ايش٥ٝع، طراد٠ ايرلٛ دٛاد 

 20اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٖٚٞ حَاَٞ، طبرٶا ٖزٙ طابك١ ع٢ً َا 

ذٚس ّ حٟ يف ْٗا١ٜ اي2015َاٜٛ  6طٛاٖا، حَاَٞ سد اجملًع ا٭ع٢ً يف 

ايظابل، حٟ قبٌ اْركاد اجملًع يف ٖزا ايذٚس ايزٟ مٔ  ٝ٘. يف ايشد ايظابل 

ٜ٪نذ اجملًع ا٭ع٢ً يًُذًع حٕ َا دا٤ يف ايترذٌٜ املطًٛ  ــ َكـٛد ب٘ 

ّ، مبر٢ٓ حٕ 2002ٖزا املشطّٛ ــ َٛدٛد يف املشطّٛ بكإْٛ املزنٛس يف َاٜٛ 

 25د ٖٓاى. ٫ مل٬ف ُحب ، ٖٓاى اجملًع ا٭ع٢ً ٜكٍٛ إٕ َا طايبتِ ب٘ ٖٓا َٛدٛ

ّ َٓز حٜاّ 2014يظ١ٓ  70 شم بظٝط دذٶا ــ ٖٚٛ ايزٟ دعا إىل إؿذاس املشطّٛ 
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ملًٝف١ ايظٗشاْٞ ــ ٖٛ حٕ ٖٓاى ؼفّظا َطًّكا يف ايظابل ا٭خ طٝب ايزنش 

ع٢ً َٛاد َر١ٓٝ، َٚٓٗا ــ طبرٶا ــ املاد٠ ايجا١ْٝ، مبر٢ٓ حٕ حسهاّ ٖزٙ املاد٠ ئ 

، «مبا ٫ ىٌ»ّ ٚقاٍ 2014يظ١ٓ  70ًه١ ايبششٜٔ، دا٤ املشطّٛ  ظشٟ يف مم

ٖٚزا ايًف  َٛدٛد يف ايذطتٛس ٚيٝع ابتذاعٶا. ايظبب حٕ يف املاد٠ ايجا١ْٝ 

 5َٛدٛد يف دطتٛس ايبششٜٔ ٖزا ايفكش٠ )ح( َبذح املظاٚا٠ يف ايذطا   ايٛط١ٝٓ، ٚ

)ح(  2عٔ املاد٠  ٚغ ٖا، ْتهًِ 18ٚ 5  إّ املاد2002ٚيٝع  1973ّسمبا َٓز 

 2)د( نًٗا  تهًِ عٔ ٖزٙ ا٭َٛس، املاد٠  2)ز( ٚاملاد٠  2) ( ٚاملاد٠  2ٚاملاد٠ 

)د(  كٍٛ: إيغا٤  ٝع حسهاّ قٛاْ  ايركٛبات ايٛط١ٝٓ اييت  ؼهٌ متٝٝضٶا 

كذ املشح٠، إرا طشم طاسم ٚطشقت طاسق١ ٌٖ قإْٛ ايركٛبات ٜراقب املشح٠ 

 10َٔ ٜكٍٛ ريو؟ ٚقع ع٢ً ريو نٌ ايركٛبات.  بركٛب١ حغً  ٚحػذ َٔ ايشدٌ؟

َٔ  2مٔ ٖٓا قًٓا مبا ٫ ىٌ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، َٚا دا٤ يف املاد٠ 

ظشٟ عًٝٓا ٜطبل عٓذْا ٚئ ٜٴئ إْ٘ حسهاّ ؽايا ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ قًٓا 

يف  ا تهًِ عٔ إعطا٤ املشح٠ سّك 15َٔ املاد٠  4بٗزا ايكٝذ املٛدٛد. ايفكش٠ 

١ ا٭ػ اق، قل١ٝ املتٝاس ايظهٔ ٚاٱقا١َ، حٜلٶا ــ ٫ٚ حقٍٛ حْت سشن

 15سدٌ دٜٔ ٚإمنا ػٝخ دٜٔ ــ إرا نإ ٫ ول يًُشح٠ َج٬ّ حٕ  ؼرت  ع٢ً ايضٚز 

ايفكش٠ ) (  تهًِ عٔ  16حٕ ٜهٕٛ طهٓٗا يف املهإ ايف٬ْٞ حّ ٫. املاد٠ 

ع٢ً ايضٚاز؟  ايضٚد١ ايهاٌَ،  ٌٗ ػرب املشح٠ اعذّ عكذ ايضٚاز إ٫ بشك

يه٬ ايضٚد   ُٝا ٜترًل مبًه١ٝ ْفظٗا ايفكش٠ )ح(  كٍٛ: اؿكٛم  16املاد٠ 

ٚسٝاص٠ املُتًهات ٚاٱػشاف عًٝٗا ٚإداس ٗا ٚايتُتع بٗا ٚايتـشف  ٝٗا طٛا٤ 

 20يظ١ٓ  5ب٬ َكابٌ حٚ َكابٌ عٛض رٟ ق١ُٝ، يزا ٖزا ايفشم َا ب  املشطَٛ  

ٖزٙ ايبٓٛد يف َٛاد ٫  تراسض َع ّ، ٖٚٛ ٚدٛد 2014يظ١ٓ  70ّ 2002ٚ

حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ قًٓا مبا ٫ ىايا، طابّكا نٓا ْكٍٛ ؼفّظا 

َٶا  ََٔطًّكا ئ ْطبكٗا، حْا ٫ حقٍٛ ريو  ك٬ًّٝ  ػإٔ اٱط٬ّ ٚاملظًُ  عُٛ

ٚيهٔ ٌٖ هٛص حٕ ْكٍٛ يًرا  إٕ املشح٠ عٓذْا يف اٱط٬ّ ٫ ول هلا حٕ 

 25ف، ٚػرب ع٢ً ايضٚاز دربٶا، ٫ حعتكذ حٕ ٜكٍٛ ٖزا إْظإ;  تًُو، ٚحٕ  تـش

يظ١ٓ  5يزيو ٖزا ٖٛ ايفشم ــ ٜا ػٝخ دٛاد ٚايه٬ّ يًذُٝع ــ َا ب  املشطّٛ 
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ّ، ٖٚزا ا٭َش ايزٟ رنشٙ اجملًع ا٭ع٢ً 2014يظ١ٓ  70ّ ٚاملشطّٛ 2002

يهٔ يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ عٓذَا قاٍ إٕ ا٭سهاّ َٛدٛد٠، حقٍٛ ْرِ َٛدٛد٠ ٚ

. َرٗا عٓذَا ْظش امل تـٕٛ يف املٛاد بذق١ ٚدذٚا حٕ ٖٓاى َٛاد ٫  تراسض

ّ ٜك٫ٕٛ ٚع٢ً ٚد٘ 2015 رباٜش  10ّ 2015َٚاٜٛ  6حعٛد ٚحقٍٛ اـطابإ 

 5َٔ ا٫ فاق١ٝ.  15َٔ املاد٠  4َذ٣ َطابك١ ايفكش٠  ٔاــٛق اٱداب١ ع

ًع حٕ عُّٛ برذ ايذساط١ ٚاملٓاقؼ١ ٜش٣ اجمل :ّ ٜك2015ٍَٛاٜٛ  6ملطا  

 ، ٚػهشٶا.«املشطّٛ»ٚ  ٜكٌ  «ا٫ فاق١ٝ»َٔ  15َٔ املاد٠  4ايفكش٠ 

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 10 ٌ ا٭خ عادٍ عبذايشئ املراٚد٠.ػهشٶا،  فل 

 

 ضو عادل عبدالزمحً املعاودة:الع

،ايظ٬ّ عًٝهِ ٚسي١ ا  ٚبشنا ٘، اؿُذ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع 

٢ً سطٍٛ ا  ٚع٢ً  ي٘ ٚؿشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ، ٚبرذ،   ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ع

ٕٳ إرا ػ٦ت ط٬ّٗ. َرايٞ   15ايًِٗ ٫ طٌٗ إ٫ َا درًت٘ ط٬ّٗ ٚحْت ػرٌ اَؿضٳ

ع٢ً إػاس ٗا إىل دٗاد ايفاكٌ ايذنتٛس٠ ايش٥ٝع، ح٫ّٚ: حػهش ا٭ملت 

ٚدٛ  ايتفشٜل ب  ا٫ فاق١ٝ ٚاملشطّٛ، ٖٚٓاى ملًط نب  يف ٖزٙ ايكل١ٝ. 

َٶا قذ قٌٝ، ٚيهٔ طبرٶا ن٬ َٞ طٝهٕٛ كتـشٶا ست٢ ٫ حنشس ن٬

ايفشم نب  ٖٓاى،  ايه٬ّ يٝع ع٢ً ا٫ فاق١ٝ، ٚحعتكذ حٕ ا٫ فاق١ٝ 

 20 ا٭ؿٌ وتاز إيٝٗا َٔ عٓذٙ قـٛس يف سل املشح٠، حَا دٜٓٓا بؼٗاد٠ اؾُٝع 

ا   ظتشكٗيتٗا ايٛق ٗٛ ايذٜٔ ايزٟ حعط٢ املشح٠ نٌ سكــ ب٬ اطتجٓا٤ ــ ٚ

ٗا، ٚا٭َج١ً اييت كشبٗا ايذنتٛس حيذ ايرشٜ  حعتكذ نإ  ٝٗا َٚنشٸ

١ِّ يًُشح٠ عٓذْا. ٜٚ ٓٹ هفٞ يف سظٔ ايتراٌَ َع  ١ ٚعٓٛإ هلزٙ املها١ْ ايظٻ

مل نِ مل نِ ٭ًٖ٘ »قاٍ ْ  اٱط٬ّ ؿ٢ً ا  عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ  املشح٠ حٕ

 ١25 حٕ املشح٠ قذ . نُا رنش حٜلٶا اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات قلٝ«ٚحْا مل نِ ٭ًٖٞ

 ٓاٍ َٔ امل اخ حنجش َٔ ايشدٌ يف اٱط٬ّ يهٔ حعتكذ حٕ َٔ ٜرشف 

َشادٖا بٌ َشادٖا ح٫ ٜهٕٛ ٖٓاى  شم، ٖٚزا   يٝع ٖزا ٜرًِ حٕ ا٫ فاق١ٝ 
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ْٛا ل عًٝ٘، ٚاملشطّٛ   ٜٛا ل عًٝ٘، ٚيهٔ هب حٕ ْررتف بأْ٘ ٖٛ َا 

ا  ايتطشف َٔ حٟ داْب نإ.  ـبٛ إيٝ٘ ا٫ فاق١ٝ. قا ٌ ا  ايترـب ٚقا ٌ 

، نُا  طًب َٔ اٯملشٜٔ حٕ ٜتفُٗٛا َِرايٞ ايش٥ٝع، حقٍٛ يًذُٝع سٜٚذن

ْأملز ايه٬ّ َٔ غ   ٫هب حٚٚحسظٔ ايظٔ،  ن٬َو حٜلٶا  فِٗ ن٬َِٗ

 5َـادسٙ ايجابت١. حعتكذ حٕ نٌ َظًِ داع١ٝ إىل ا  عض ٚدٌ َٚبًغ يذٜٔ ا  

َٶا َكذ سٶا ؾُٝع املظًُ  ؿغ ِٖ ٚنب ِٖ عض ٚدٌ إٕ   ٜهٔ قرت

ايتطشف »حَا حٕ حطكط نًُات  رنشِٖ ٚحْجاِٖ  ٗٛ ٫ ميجٌ اٱط٬ّ.

ع٢ً اجملتُع ٚلرًٗا يظإ ايذٜٔ  ٗٓا  «ٚاملتطش   ٚاملترذش   ٚايتهف ٜٔ

املـٝب١. َرايٞ ايش٥ٝع، حقٛهلا ؿشاس١ّ ٚبهٌ ٚكٛح إْين حعًِ حٕ ٖزٙ 

 10ل ــ ٚن٬ّ حملٞ اؿكُا١ْ ــ إرا ؿذقٓا ٚحسدْا  ايتشفظات حٚ ايتغٝ ات  ٝٗا

ٚصًَٝٞ حيذ اؿذاد ٚاكح، مٔ حَشْا بٝذْا، ٚايكل١ٝ يٝظت ْٗا١ٜ ايتاسٜخ، 

ٚيهٔ هب عًٝٓا ٖٓا ح٫ ْضٜذ ايط  ب١ً، ٚح٫ ْشد ايتؼٓر بتؼٓر نُا  رٌ 

ٛٻٕ ٚ ظٻل ٚبذٻ  ٚنفَّش ٚملشٻز، ٚمٔ حع٢ً َٔ ٖزا، ٚحعتكذ  ايبر ، عٓذَا مل

حٕ د٬ي١ املًو يٛ ناْت إساد ٘ ح٫ ٜهٕٛ يٓا سحٟ ملا حسطٌ املشطّٛ بكإْٛ إىل 

 15اجملًظ ، ٚهب حٕ ورتّ َٔ ٜكٍٛ سحٜ٘ إرا نإ ىايا سحٜٞ، ٚإ٫  أٜٔ 

اؿش١ٜ ٚايذميكشاط١ٝ؟! ٚيٛ نإ املشطّٛ بكإْٛ ٜرين حْو هب حٕ  ٛا ل 

ل اجملًظ ، املشطّٛ ٖٛ  ُٔ املفرتض حٕ  هٕٛ ي٘  ي١ٝ حملش٣ ٫ متش عٔ طشٜ

حٕ  هٕٛ ي٘ َؼشٚ  قإْٛ، ٜـذس يف اٱداص٠ ايتؼشٜر١ٝ، َٚٔ املفرتض 

اييت حملايفٗا نُا ملايا ريو  كشٜش ؾ١ٓ ػ٪ٕٚ املشح٠ ملاؿ١ٝ ا٫طترذاٍ، 

 20ٚايطفٌ يف فًع ايٓٛا ، ٚيٓا حٕ نتًا،  أْا حس٣ حْ٘ يٝع  ٝ٘ اطترذاٍ 

حٕ إعطا٤ٙ ؿف١ املشطّٛ ٜرطٝ٘  يٝـذس يف اٱداص٠ ايتؼشٜر١ٝ، ٫ٚ ػو يف

ق٠ٛ، ملارا؟ ٭ْ٘ ــ نُا ٖٛ َرًّٛ ــ يف فًع ايٓٛا  عاسض املشطّٛ بكإْٛ 

ْٛا ،  ايغايب١ٝ يٝظت َع املشطّٛ بكإْٛ، ٚقٛيٞ  9ْا٥بٶا، ٚٚا ل عًٝ٘  19

إْٗا يٝظت َع املشطّٛ بكإْٛ ٫ ٜرين حْٗا يٝظت َع نٌ دض٥ٝا ٘،  كذ 

 25ْكط١ ٚاسذ٠ ٚ شٜذ حٕ ٜرٛد املشطّٛ يف ؿٛس٠ ٜهٕٛ يذٜو اعرتاض ع٢ً 

َؼشٚ  قإْٛ ٚ ٓاقؼ٘. َرايٞ ايش٥ٝع، مٔ ٚ  اؿُذ ْهشغ اسرتاّ 
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امل٪طظات ايٛط١ٝٓ، ٚيزيو ٚقفت ٚعًكت ٚطذًت اعرتاكٞ ع٢ً ايكإْٛ 

املترًل برذّ اْتُا٤ َا  ٞ سداٍ ايذٜٔ إىل اؾُرٝات ايظٝاط١ٝ، حْا عًكت 

ايكإْٛ  أْا حٍٚ َٔ ًٜتضّ ب٘،  ايكل١ٝ يٝظت حٕ  ٚعاسكت ٚيهٔ برذ حٕ حقش

حؿش ع٢ً سحٜٞ، َٚاداّ ٖزا ٖٛ ايكإْٛ ٚحقشٙ اجملًظإ ٚحؿذس ٘ اؿه١َٛ 

ٞٻ ــ ٚإٕ ملايا ٖٛاٟ ٚسحٜٞ ــ حٕ حيتضّ ب٘ َا   ىايا ػش  ا    5 ٝذب عً

طبشاْ٘ ٚ راىل، ٚيزيو اسرتاّ امل٪طظات ٚادب، ٚحنرب قـٛس يف ٖزا 

عذّ ا٭ملز بشحٟ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬، ملارا؟ ٜكٍٛ ايتكشٜش ٖٛ 

َٚٔ »املظتؼاس ايكاْْٛٞ يًذ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ يف فًع ايٓٛا : 

ٖٓا  إٕ ا٭َش ٜتطًب حٕ ٜتِ عشض ٖزا املشطّٛ بكإْٛ  ع٢ً اجملًع ا٭ع٢ً 

 10ش  ٝٗا إرا نإ يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٫طتط٬  سحٜ٘ يف ْـٛق ٖزٙ املٛاد ٚايٓظ

، ٖزا ن٬ّ ٚاكح ٫ «ٖزا ايتشف  ٜضٌٜ حٟ ػب١ٗ كايف١ يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬

غباس عًٝ٘، ٚا  يظت غا٥ا ع٢ً دٜٔ ا  عض ٚدٌ، حبذٶا، ٚا  حعًِ حٕ 

ا٭ملت َكشس٠ ايًذ١ٓ اييت  ذا ع عٔ ايكإْٛ ٫  شك٢ بكـٛس يف ايذٜٔ ٫ٚ 

زا اجملًع، نًٓا مب دٜٓٓا ْكف يف ايذٜٔ، ٫ٚ َٔ دا ع ٚعاسض يف ٖ

 15ٚمشق عًٝ٘، ٚيهٔ يهٌ َٓا سحٟ، ٚحْا حقٍٛ َا رنشٙ  ل١ًٝ ايؼٝخ 

دٛاد عباغ سفظ٘ ا ، حقٍٛ إْ٘ إرا نٓا ايّٝٛ ْكٍٛ مبا ٫ ىايا ايؼشٜر١ 

د٬ي١ املًو بهٌ ثك١ يٝهْٛٛا َشدرٶا اٱط١َٝ٬،  ٌٗ ْأ ٞ إىل َٔ املتاسِٖ 

إرا  ٜلُٔ يٞ ا ايزًِٟٗ ْٚتذاٚصِٖ؟!  ُيٓا يف ٖزٙ ايكل١ٝ ػشعٶا ْٚتذاٖ

دا٤ت  غٝ ات حملش٣ ــ ٖٚٓا نٌ ايًذإ ٚاؾٗات اييت   ايتؼاٚس َرٗا ــ ح٫ 

 20ٜلُٔ يٓا ريو؟  ٖٓا  َٜٔظتج٢ٓ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬؟ 

اـطٛس٠، ٚد٬ي١ املًو يذٜ٘ َٝض٠، إرا حعط٢ د١ٗ َظ٪ٚي١ٝ  إْ٘ ٜرطٝٗا 

ٕٚ  ذملٌ، ٖٚزا ْؼٗذٙ، ٜرطٞ اؿش١ٜ ايها١ًَ املظ٪ٚي١ٝ نا١ًَ َٔ د

ٚايـ٬س١ٝ ايها١ًَ، حْا ايّٝٛ فرب ع٢ً حٕ حيتضّ مبٔ درٌ د٬ي١ املًو 

ايشحٟ ايؼشعٞ هلِ، ٚحْا فرب ــ باعتباس حْين حسرتّ د١ٗ عًٝا ــ ع٢ً حٕ حيتضّ 

 25به٬َٗا. ٚقذ ٚسد يف ايتكشٜش ن٬ّ َتطشف دذٶا َٚتؼذد دذٶا ٚطأػاٚصٙ 

إصاي١  ٝع »حث  ٖزا املٛكٛ ، ٖٓاى بر  ايرباسات َجٌ حٕ حسٜذ  ٭ْٞ ٫
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، ايت ٛف َٔ ٖزا ايٓٛ  َٔ ايتطشف، «ايتشفظات ٚس   ٖزٙ ايتشفظات

ٚساػ٢ حعلا٤ فًع ايؼٛس٣ ٚاٱمل٠ٛ يف ٚصاس٠ ايرذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ 

ٚا٭ٚقاف َٔ ريو، ٚا  ْرًِ حِْٗ ٫ ٜتذش٩ٕٚ ع٢ً دٜٔ ا  عض ٚدٌ، 

ا ْكٍٛ: يٓذرٌ َ٪طظا ٓا َتها١ًَ ٚقذ قًت ٚحنشس يًتأنٝذ: ٚيهٓٓ

 5ايلُا١ْ َٛدٛد٠، ٚإرا حسدْا حٕ ْطبكٗا  ُٔ املُهٔ حٕ  طبل ٚ هٕٛ 

سا١َٝ، ٚيهٔ إُٖاٍ دٚس اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ حٚ َٔ ٜكٍٛ 

ٜلُٔ يٓا حٕ  ٟزياا  ُ ،ايه١ًُ ايؼشع١ٝ بك٠ٛ ٚٚكٛح ٚاعتذاٍ، إرا حًُٖٓاٙ

ات طتهٕٛ يف ٖزا ايٓظل؟ ٫ٚ حسٜذ حٕ حطٌٝ، ٚحعتكذ حْ٘ نإ ايتغٝ 

َتٛقرٶا حٕ حطٌٝ نج ٶا، ٚحعتكذ حْ٘ ٜهفٞ َٔ ايك٬د٠ َا حسا  بايرٓل. إْٞ 

 10حٖٝب عاَٞ ايذٜٔ ٚايٛطٔ، د٬ي١ املًو، مبا حٕ ٖزا املشطّٛ بكإْٛ َشٻ 

ع٢ً  بظشع١، حٖٝب بشاعٞ ايذٜٔ ايزٟ باٜرٓاٙ ع٢ً ايظُع ٚايطاع١، ٚمٔ

ٖزٙ ايبٝر١ َادَٓا حسٝا٤، ٚمٔ ْف ش بأْ٘ وُٞ ايذٜٔ، ٚرنش ٖٛ يف 

ايذطتٛس ايذٜٔ قبٌ ايٛطٔ; ٭ٕ ايٛطٔ ب٬ دٜٔ ٫ ق١ُٝ ي٘، ٚيزيو ي٢ ا٫ثٓ  

َرٶا، ٚيزيو حْا حْاػذ د٬يت٘ حٕ ٜٓظش يف املٛكٛ  يٝرطٹ اجملًع ا٭ع٢ً 

 15ٓا ثك١ يف ايزٜٔ يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ سحٜ٘ بهٌ حسسب١ٝ ٚبهٌ ٚكٛح، ٚنً

َٶا، َرايٞ ايش٥ٝع، إملٛاْٞ ٚحملٛا ٞ، حْتِ اؿُذ   ؿُا  ّاملتاسِٖ. ملتا

حَإ هلزا ايبًذ، ٚهب ح٫ ْٓظام ملًا ايتطشف ٚايتُضم، مٔ ْشٜذ َـًش١ 

٫ ٖٛ حْٓا ٫ ْكبٌ حٕ ػشح املشح٠ إٖزا ايبًذ، مٔ َع املشح٠، ٚا  ايزٟ ٫ إي٘ 

ٖزا َٔ طبٝر١ دٜٓٓا ٚ شبٝتٓا، ٚنُا رنشت حٚ متع ٚنًٓا ْكا ؿُاٜتٗا ٚ

 20ا٭ملت د٫ٍ ايضاٜذ َٔ حَجاٍ،  اؿُذ   قانُٓا  رهع حمل٬قٓا،  ٓشٔ 

يظٓا يف ملٛف ع٢ً ايذٜٔ حبذٶا، ٖٚزا ايتٌٜٗٛ ايهب  ٫ قٌ ي٘، ٚهب حٕ 

ْهٕٛ ــ حْا ٚحْتِ ــ يا٠ هلزا ايذٜٔ ٖٚزا ايٛطٔ، ٚحٕ ْهٕٛ ؿادق  

 طاٍ ا  حٕ ٜٛ كٓا ٚإٜانِ ملا وب ٜٚشك٢، ٚػهشٶا.كًـ  يكٝاد ٓا. ح
 

 25 :الزئيـــــــــــــــط

ػهشٶا،  فلٌ َرايٞ ا٭خ ايؼٝخ ملايذ بٔ عًٞ  ٍ ملًٝف١ ٚصٜش ايرذٍ  

 ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.٪ٚايؼ
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 وٌ اإلصالمية واألوقاف:ؤالعدل والغ وسيز

٬ت، حٕ حعكب ع٢ً بر  املذامل بذا١ٜ حٚدػهشٶا َرايٞ ايش٥ٝع،  

٢ حٕ ىذّ ٖزا ايتركٝب ايٓكاؾ، ٖٚزا ايتركٝب ئ ىشز عٔ بر  ٓٚحمت

ْلِ إيِٝٗ حاملذامل٬ت اييت طشست َٔ قبٌ اٱمل٠ٛ ا٭علا٤ يف اؾًظ١، ٚحْا 

 5قًبٶا ٚقايبٶا  ُٝا رنشٚٙ. عٓذَا ْتهًِ عٔ اؿط٬ح ايكلا٤ ع٢ً نٌ 

ٜرترب حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠  ٝذب حٕ ْظتشلش حْ٘ يٝع نٌ املت٬ف 

متٝٝضٶا، ا٫ملت٬ف ايزٟ ٫ ٜكّٛ ع٢ً حطبا  َٛكٛع١ٝ ؼًُ٘ ٖٛ متٝٝض غ  

َربس، ٚيزيو ٖٓاى املت٬ف ب  ايشدٌ ٚاملشح٠ يف  طبٝكات حسهاّ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬ حٚ ايجكا ١ ايرشب١ٝ اٱط١َٝ٬ اييت مًُٗا، ٖٚزا ا٫ملت٬ف إرا 

 10قشا٠٤ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ح٫ ٜٓظش نإ ي٘ َا ٜربسٙ  ٬ ٜرترب متٝٝضٶا،  أسدٛ عٓذ 

إىل حٕ نٌ املت٬ف َع ا٫ فاق١ٝ ٖٛ متٝٝض كذ املشح٠، ٚيهٔ يف سكٝكت٘ ٖٛ 

ٝٶا: َارا يٛ   ْٓلِ إىل ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ؟ ايبر   املت٬ف َربس، ٖزا ح٫ّٚ. ثاْ

قاٍ إٕ ايبششٜٔ طتكٝذ ْفظٗا ٚ...إخل، إرا نإ ٖٓاى ْظل دٚيٞ ــ حٟ حٕ 

ْظإ ١ َر١ٓٝ يف ايتراٌَ َٚٔ ريو ْظشٜات سكٛم اٱايذٍٚ دسدت ع٢ً طشٜك

 15ٚ  ْٓلِ إيٝ٘  ظٝتهٛٻٕ بٓا٤ ع٢ً ريو عشف دٚيٞ،  َٚا ٜترًل عكٛم املشح٠ ــ

ٚإرا  هٛٻٕ عشف دٚيٞ  ُر٢ٓ ريو حٕ ٖزا ايرشف ًَضّ يو طٛا٤ نٓت  ٝ٘ 

حٚ ٫، ٚٚدٛد َجٌ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ٚا٫ْلُاّ إيٝٗا ٚٚكع ؼفظات عًٝٗا 

ايذٍٚ اييت  لع ايتشف  دٚس املراسض املـش،  أْا حكع ٖزا اٱؿشاس طٝرطٞ 

ع٢ً ايطاٚي١، ٖٚزا اٱؿشاس ع٢ً املراسك١ ٫ ٜهِّٕٛ عشّ ا يف َٛادٗيت 

 20ٚحسٝاْٶا ٜشق٢ إىل عذّ  هٜٛٔ عشف ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ  ُٝا ٜترًل بٗزا 

ملظت٣ٛ ٚقًت: ٌٖ ٖٓاى عشف  هٛٻٕ ع٢ً ا 16ا٭َش، ٚإرا ْظشت إىل املاد٠ 

 كطرٶا طتهٕٛ اٱداب١ ٫; ٭ٕ ٖٓاى  ؟ايذٚيٞ ًٜضّ ايذٍٚ مبشتٛاٖا نا٬َّ

ثكا ١  ظ٢ُ ايجكا ١ اٱط١َٝ٬ ٚايذٍٚ اييت  ٓلٟٛ ؼت ٖزٙ ايجكا ١ حبذت 

ؼفّظا ع٢ً ٖزٙ املٛاد، ٚيزيو اْلُآَا إىل ا٫ فاق١ٝ َٚٔ ثِ  رذٌٜ 

 25 ١ حقًٝات عٝح ٫ ايتشفظات ٖٛ ايـشٝح،  ايجكا ١ اٱط١َٝ٬ يٝظت ثكا

حطتطٝع حٕ حْلِ إىل َجٌ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ٚحقا ٚحقٍٛ إٕ ٖزٙ ثكا يت اييت 
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حدا ع عٓٗا. ٖٓاى َٔ قاٍ: إٕ ا٫ فاق١ٝ ٫ ؼُٞ ايذٚي١ ٚإرا ٚا كٓا عًٝٗا  ُٔ 

ٜلُٔ ح٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إدشا٤ حٚ  شادع حٚ اطتٗذاف ملًُه١ ايبششٜٔ؟ ٖزا 

ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ ٖٞ ا فاق١ٝ ثكا ١ٝ يف َشدٚد عًٝ٘ بايتايٞ: ايه٬ّ نً٘ 

َٶا حٕ ٖٓاى املت٬ّ ا يف ايجكا ات يف  َلُْٛٗا،  ترًل عكٛم املشح٠، ٚ رٞ متا

 5ٖزا ايرا ; إرا نٓا غ  قادسٜٔ ع٢ً ػ٦ٝ  طٝتذَش ٖزا ا٭َش، إرا نٓا غ  

قادسٜٔ ع٢ً إبذا٤ ؼفظا ٓا، ٚ  اؿُذ مٔ قادسٕٚ ع٢ً ريو، ٚايتشذٟ 

ٝٶا; ٚطٛف حعطٝهِ َجا٫ّ َا قٌٝ عٔ َٛقا ا٭نرب ٖٛ   جبٝت ثكا ا ٓا داملً

حَشٜها َٔ ا٫ فاق١ٝ، ٚملارا    ـذٸم عًٝٗا ست٢ اٯٕ؟! املؼه١ً ٖٓاى   

 هٔ َؼه١ً ثكا ١ ٚإمنا ناْت َظأي١ ْكاؾ داملًٞ بِٝٓٗ يرذ٠ حطبا ، 

 10ـ سٝح قٌٝ عٓذِٖ إٕ ا٫ فاق١ٝ ــ ٖٚٛ ايه٬ّ ْفظ٘ ايزٟ قٌٝ يف ايبششٜٔ ـ

( حٟ املظاٚا٠ feminist approachطٛف  بٝح صٚاز املجًٝ ، ٚحْٗا طٛف  أملز )

ٚحْٗا طٛف  بٝح اٱدٗاض ــ ٖٚزا ايه٬ّ قٌٝ يف املطًك١ ب  ايشدٌ ٚاملشح٠، 

حَشٜها ــ ٚطٛف  بٝح ايذعاس٠، ٚطتظُح بترًِٝ )دٓذسٟ(، ٚطٛف  كًٌ َٔ 

ٌ ٖٓاى، ٚيًرًِ حَشٜها سكٛم اٯبا٤، حٟ حٕ ايه٬ّ ْفظ٘ ايزٟ قٌٝ ٖٓا قٝ

 15   ـذٸم ع٢ً ا٫ فاق١ٝ ٚيهٔ صٚاز املجًٝ    ايظُاح ب٘، ٚاٱدٗاض 

َظُٛح ب٘; إرٕ املظأي١ يٝظت إرا املتًا سدٌ َع صٚدت٘ ٭ٕ ايطراّ ًَش٘ صا٥ذ 

 إْ٘ طٛف ًٜرٔ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ٭ْٗا ٖٞ اييت  ظببت يف ٖزا اـطأ، ٖزا 

١ً يف ع١ًُٝ ايطبخ. إرٕ املظأي١  رتُذ غ  ؿشٝح، ٚيهٔ ايٛاقع حٕ املؼه

ع٢ً نٝف١ٝ  طبٝل ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚنٝف١ٝ ْظش ٓا جملتُرٓا ٚقُٝٓا يف 

 20 طبٝكات ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. ايتأث  ايزٟ طٛف  تظبب ب٘ ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ٖٛ 

% إرا َا قٛسٕ مبظًظ٬ت حٚ ح ٬ّ حٚ غ ٖا حٚ ست٢ َا  هٛٸٕ َ٪ملشٶا َٔ 0

  املٓفـً  عٔ  با٥ِٗ، ٖزٙ ٖٞ ا٭ػٝا٤ اييت هب حٕ ْتراٌَ ثكا ١ ايؼبا

َرٗا، ٖزٙ ا٭ػٝا٤ اييت َٔ املُهٔ حٕ ْكٍٛ إْٗا متجٌ ثكا ١، ٚيهٔ َع 

ا٭طا سداٍ ايذٜٔ َؼغٛيٕٛ بايظٝاط١ ٚيٝع يذِٜٗ ٚقت ملراؾ١ ٖزٙ ا٭َٛس، 

 25ٕٛ ٕ بايذٜٔ إرا  هًُٛا قٌٝ هلِ حْتِ ٫  فُٕٗٛ ٭ْهِ ٫ متًهٛٚايرامل

ايؼٗاد٠ ايذ١ٜٝٓ يتتهًُٛا يف ٖزٙ ا٭َٛس، ٚنٌ َٔ  هًُٛا ايّٝٛ عاملٕٛ 
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بايذٜٔ، يهٔ َٔ ايظٌٗ دذٶا حٕ حقظِ اجملتُع، ٚحقٍٛ: حْت يٝربايٞ، ٚحْت 

 كذَٞ، ٚحْت دٜين، ٚحْت َتطشف، ٚحْت َترـب، ٚست٢ َٔ قاٍ إْٓا ٫بذ 

ٖزا ٫ هٛص، حٕ ماس  ايتطشف قبٌ قًٌٝ رنش دٗات َر١ٓٝ بأْٗا َتطش ١ ٚ

َٶا بتهاٌَ َ٪طظات ايذٚي١، ٚيهٔ ٖزا ايتهاٌَ  ٚيٝع ي٘ داٍ . حْا ح٩َٔ متا

 5وهُ٘ قإْٛ، عٓذَا ٜهٕٛ ٖٓاى َشطّٛ بكإْٛ،  ٗزا ٜرين حٕ ٖزا 

قإْٛ، ٚإرا ناْت املظأي١  ترًل بتطبٝكات ايؼشٜر١ إرٕ هب حٕ ٜٴطرٔ عًٝ٘ 

ٖٚزا املتـاق هب حٜلٶا برذّ ايذطتٛس١ٜ، ٭ٕ ايؼشٜر١ دض٤ َٔ ايذطتٛس، 

حٕ ٜٴشرتّ، يهٔ إدملاٍ املٛاكٝع برلٗا يف بر  يٝع بـشٝح، نٌ 

اجملايع املٛدٛد٠ هلا املتـاؿا ٗا اييت هب ح٫ ٜت ٢ً حسذٖا يٰملش عٓٗا، 

 10 أسدٛ عذّ اـًط ب  ٖزٙ اجملايع ٚا٭دٚاس اييت  ًربٗا يف اير١ًُٝ ايتؼشٜر١ٝ 

ايٓظش إىل ٖزا املشطّٛ ع٢ً حْ٘ بايفرٌ حٚ برذٖا. حْا حٖٝب مبذًظهِ املٛقش 

 ٚقطرٶا ٜرهع ْظش٠ ػشع١ٝ يف ا فاق١ٝ ايظٝذاٚ، ٚحٕ إمتاّ ايتـذٜل عًٝ٘ 

ــ إٕ ػا٤ ا  ــ يف ٖزا ايّٝٛ ٖٛ بايفرٌ َهظب يًبششٜٔ; ٜٚبك٢ ايتشذٟ 

ايش٥ٝظٞ ٖٛ نٝا ما   ع٢ً ثكا تٓا بؼهٌ ؿشٝح َٔ مل٬ٍ سٛاس 

 15 دٕٚ ٚؿِ ملٔ ٜكٍٛ سحٜٶا َرٝٓٶا، ٚػهشٶا. عك٬ْٞ  ٛكع  ٝ٘ نٌ اٯسا٤ َٔ

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .َكشس٠ ايًذ١ٓػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت  

 

 20 :صوصً حاجي تكوي العضو

 كط حٚد حٕ حٚكح يٮخ ايفاكٌ عادٍ املراٚد٠ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

سٍٛ َٛكٛ  ا٫طترذاٍ ايزٟ رنشٙ حْ٘ يٝع ٖٓاى حٟ اطترذاٍ، ٚ  ٜتِ 

ّ 1995ؿذست يف عاّ ا٫ فاق١ٝ  املشطّٛ بظشع١. ٚحٚد حٕ حٚكح حٕ إعذاد ٖزا

ّ، يف عاّ 2002يف عاّ إيٝٗا ٚاْلِ إيٝٗا عذد َٔ ايذٍٚ، ٚاْلُت ايبششٜٔ 

 25ّ دا٤ املشطّٛ 2014ّ دا٤ت ا٫ فاق١ٝ مبؼشٚ  بكإْٛ، ٚيف عاّ 2010

ٛٸٍ ٖزا املشطّٛ ّٚ 2014ْٛ ُرب  26اؿايٞ، سٝح ؿذس ٖزا املشطّٛ يف  س
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ّ  ظًِ ايٓٛا  ايكإْٛ، حٟ 2014دٜظُرب  21إْٛ إىل فًع ايٓٛا ، ٚيف بك

ّ يف ػٗش 2016يف بذا١ٜ ايفـٌ ايتؼشٜرٞ املاكٞ، ٚمٔ ايّٝٛ يف عاّ 

إبشٌٜ، حٟ َلت  رت٠ ط١ًٜٛ ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ، ٚ  ٜأتٹ ايّٝٛ ٚؿذس مل٬ٍ 

مل٬ٍ  ػٗش َٔ اجملًع ايتؼشٜرٞ، ٚإمنا حملز دٚس ٘ ايها١ًَ. حٜلٶا يف

ٝٸٓت حْ٘ عظب ا فاق١ٝ  ٝٝٓا   5ادتُاعٓا َع ٚصاس٠ اـاسد١ٝ ٚا٭طشاف ا٭ملش٣ ب

ٖٓاى حْٛا  َٔ ايتشفظات، ٖٓاى ؼف  نًٞ ٖٚٓاى ؼف  دض٥ٞ، ٖزا 

املشطّٛ طٛف ْبًغ ا٭َ  ايراّ يٮَِ املتشذ٠ بايتشف  عٝح ْلٝل ْطام 

ٗا نإ ؼفّظا ، ٭ٕ ايتشف  ع15ًَٝٔ املاد٠  4ٖزا ايتشف  ع٢ً ايفكش٠ 

َٶا، ٚمٔ ٚكرٓاٙ َع املٛاد ا٭ملش٣ مبا ٫ ٜتراسض َع ايؼشٜر١  َفتٛسٶا ٚعا

 10َٔ ايذطتٛس  5اٱط١َٝ٬، ٭ْ٘ عظب ايذطتٛس  ٓف ايفكش٠ ) ( َٔ املاد٠ 

ع٢ً ح٫ ٜهٕٛ ٖٓاى إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚحٜلٶا ٚ ّكا 

َذاملًتو  يرضٜض، ٚحْا  ٛقرت ح٦ٕٔ ٜا حملٞ ايًكإْٛ ٚسقاب١ ايكلا٤; ٜرين اطُ

 طٛف  هٕٛ كتًف١، ٚػهشٶا.

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت د٫ٍ داطِ ايضاٜذ. 

 

 دالل جاصه الشايد: العضو

حسببت حٕ حقٍٛ َر١ًَٛ ست٢ ٜهٕٛ ٖٓاى ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 20طٝاط١ٝ اط٦ُٓإ بايٓظب١ ملٔ حػاس إىل حٕ ايبششٜٔ ميهٔ حٕ  ترشض يلغٛ  

َٶا  14ٚغ ٖا; َٓز  اٯٕ   ؼلش د١ٗ ٚ طايب بإقشاس َؼشٚ  ع٢ً ٚست٢ عا

ٚد٘ ايظشع١ حٚ ؼشٜو حَش َا ست٢  فًت َٔ ٬َسظات حٚ  ٛؿٝات ؾ١ٓ 

ٝٶا، ٭ٕ ٖٓاى  شٜجٶ  ٜرٌُ عًُٝٗا  يف ا٭َش، ٚحِٖ دض٥ٝت اايظٝذاٚ، ْٗا٥

ا٭ّ ايبشش١ٜٝٓ اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠ ُٖا قإْٛ اؾٓظ١ٝ بايٓظب١ إىل 

 25٭٫ٚدٖا، ٚبايطبع اجملتُع ٜتراطا َع ٖزا ايٓٛ  َٔ ايٓظا٤، ٚبا٭ملف حٕ 

ٖزا ا٭َش ٫ ٜترًل مب ايف١ يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚإمنا َٔ ا٭َٛس ايظٝاد١ٜ، 
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ٚاْت٢ٗ اؿاٍ إىل حٕ ٜهٕٛ ا٭َش ٚ ل كٛابط اؾُٝع َتفل عًٝٗا، ٖٚزا 

ا . ع٢ً ايشغِ َٔ ٚدٛد  ًو ايكإْٛ َٛدٛد يذ٣ اٱمل٠ٛ يف فًع ايٓٛ

ايتشفظات ع٢ً املٛاد اـُع، َارا حلضت ايبششٜٔ َٔ مل٬ٍ  كاسٜشٖا 

ٝٶا عاّ  ّ ٚقذّ 2008ايج٬ث١ اييت قذَتٗا؟! قذٸَت  كشٜشٶا ح٫ّٚ ٚ كشٜشٶا ثاْ

 5ّ; يف املش٠ ا٭ٚىل اييت   2014اجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠  كشٜشٙ ا٭مل  يف عاّ 

٬َسظ١، مبر٢ٓ حٕ  24ٚي  ناْت ع٢ً ايبششٜٔ  ٝٗا س ع ايتكشٜشٜٔ ا٭

ايًذ١ٓ  رش  عٔ قًكٗا إصا٤ حَش َر ، َٚارا سذخ يف ايكإْٛ ايف٬ْٞ؟ َٚا 

٬َسظ١، ٚبفلٌ َٔ ا  ثِ  24ٖٛ ايتششى يف فاٍ ايرٓا َج٬ّ؟ ناْت 

بفلٌ  ها ا اؾٗٛد ايش ١ٝ َٔ قبٌ ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ َٚ٪طظات اجملتُع 

 10اح عذد َٔ ايكٛاْ  ٚؼشٜهٗا  ُٝا ٜـب يف َـًش١ املشح٠ املذْٞ   اقرت

 15بؼهٌ ملاق ٚا٭طش٠ بؼهٌ عاّ،  انفلت امل٬سظات اـتا١َٝ إىل 

 15إىل  ٬َ24سظ١ ٚ ٛؿ١ٝ ع٢ً ايبششٜٔ، مبر٢ٓ حٕ ايرذد انف  َٔ 

، ٚبايتايٞ يظٓا ؼت ايبششٜٔ ع٢ً ا٫ فاق١ٝ  ٛؿ١ٝ َٔ دٕٚ حٕ  ضاٍ ؼفظات

ٚايبششٜٔ ؼفظا ٗا حقٌ بهج  َٔ دٍٚ غشب١ٝ َتكذ١َ يذٜٗا  كغط حٟ ػ٤ٞ،

 15ٮخ عادٍ املراٚد٠ ٚا٭خ دٛاد ي قٍٛقا١ُ٥ نب ٠ َٔ ايتشفظات. ٚحٚد حٕ ح

عباغ إٕ ٖزا ايٛاص  ٚا٫يتضاّ ايذٜين َٛدٛد; ٚايتكاسٜش هب ا٫ط٬  عًٝٗا 

ا٤ ْكًٗا ست٢ ْش٣ ٌٖ سٚح ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ َٛدٛد٠ يذ٣ اؾٗات ايش ١ٝ حثٓ

ّ، َٚٓز بذا١ٜ 2002يٛاقرٗا ايتؼشٜرٞ حّ ٫؟ باٱكا ١ إىل حْ٘ إىل َا قبٌ 

ٚكع ايتؼشٜع ايبششٜين نإ ٖٓاى قإْٛ اي١ٜ٫ٛ ع٢ً املاٍ، ٖٚٛ َٔ حقذّ 

ٓٹحٳ َٚارا   ٜٴُٓح ٚاسرتاّ  َٴ ـٶا ٚاكشٶا بؼإٔ َارا   20ايكٛاْ ، َٚٓـٛق  ٝ٘ ْ

َٴٓظ١ُ ساي١ يف َظأي١ ايكٛا١َ ٚايٛؿا١ٜ ٚاي١ٜ٫ٛ، ست٢  عذّ ٚدٛد قٛاْ  

يٮسٛاٍ ايؼ ـ١ٝ، ٚبايتايٞ ايت ٛف ايٛاسد ٫ َربس ي٘; ٚعٓذَا طأٍ ا٭خ 

دٛاد عباغ عُٔ ٜشاقب؟ ْكٍٛ: مٔ ْشاقب، مٔ ايظًط١ ايتؼشٜر١ٝ، ٚحٟ 

 ؼشٜع بغشض َٛا١َ٤ ايتؼشٜرات ئ ٜكش إ٫ عٓذَا ميش ع٢ً ايظًط١ 

 25 ٓشٔ ايظذ املٓٝع بايٓظب١ إىل حٟ ايتؼشٜر١ٝ، ٚإرا ناْت ٖٓاى كايف١ 

كايف١  ترًل بأسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. بايٓظب١ إىل َا رنش سٍٛ حٕ 
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ا٫ فاق١ٝ    ٓف ع٢ً  ٛ ايذطتٛس، ٖزا ا٭َش َرتٚى يًذٍٚ، بر  ايذٍٚ 

حملزت بإٔ ايذطا    ظُٛ ع٢ً ا٫ فاقٝات، ٖٚٓاى دٍٚ حملش٣ درًت 

ى دٍٚ ــ َجٌ ايبششٜٔ ــ ٚكرتٗا يف َش ب١ ا٫ فاقٝات حع٢ً َٔ ايذطا  ، ٖٚٓا

ايتؼشٜع ايرادٟ ٚيٓفارٖا ٚ طبٝكٗا ٫بذ حٕ  ـذس يف  ؼشٜع ٚطين، َٚٔ ٖٓا 

 5يكذ حسببت حٕ حٚكح ٖزٙ ايٓكا  امل١ُٗ. ٚبؼإٔ  ; أ ٞ سقاب١ املؼشٸ  عًٝٗا

ايربٚ ٛنٍٛ ا٫ملتٝاسٟ ايزٟ  طشم إيٝ٘ ا٭خ حيذ اؿذاد، حقٍٛ إٕ غايب١ٝ 

 ٓلِ إيٝ٘ ٭ْٗا ْظُت سل  كذّ ايؼها٣ٚ ايفشد١ٜ إىل ايًذ١ٓ ايذٍٚ   

ــ ؿشست بأْٗا  عظب َا حرنشَباػش٠ ٚ ل ػشٚ  ٚكٛابط، ٚايبششٜٔ ــ 

ٝٶا باعتباس حٕ يذٜٗا ٚطا٥ٌ ا٫ْتـاف  ئ  ٓلِ إىل ايربٚ ٛنٍٛ ا٫ملتٝاسٟ ساي

 10 ايكا١ْْٝٛ َٔ مل٬ٍ ا انِ ايٛط١ٝٓ، ٚػهشٶا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  اٍ قُذ   شٚ. 

 

 15 مجال ذلند فخزو: العضو

ٚايؼهش َٛؿٍٛ إىل  ٝع ايض٤٬َ ايزٜٔ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

طبكْٛٞ ٚاٱملٛإ يف اؿه١َٛ ع٢ً َا حبذٚٙ َٔ  سا٤ قٝٸ١ُ يف دعِ  ٛد٘ 

اجملًع إىل املٛا ك١ ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ. طٝذٟ ايش٥ٝع، حْا ئ حطٌٝ ٚيهٔ 

ٕ حٚكح ايتايٞ: ايبششٜٔ    ٓتظش ؿذٚس ا٫ فاق١ٝ يهٞ  رطٞ املشح٠ حسٜذ ح

 20سكٛقٗا، ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ  تٓاٍٚ بر  ايبٓٛد اييت طبكٓاٖا مٔ يف ايبششٜٔ َٓز 

َٔ اؿكٛم اييت  ٖا٬ّ٥ قذسٶابذا١ٜ ايكشٕ ايرؼشٜٔ عٓذَا حعطٝٓا املشح٠ 

ات، ٚاؿل  ظتشكٗا، بذ٤ٶا َٔ ايترًِٝ، ٚسل ايـش١، ٚايذساط١ ٚايبرج

ا٫قتـادٟ; فُٛع١ نب ٠ َٔ اؿكٛم انتظبتٗا املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ يٝع 

برطا٤ ٚإمنا بٓلاهلا، ٚبايتايٞ طٝذٟ ايش٥ٝع َا ْكّٛ مٔ ب٘ ايّٝٛ ٖٛ فشد 

 25 أنٝذ ملا حعطاٙ ٖزا اجملتُع يًُشح٠ ايبشش١ٜٝٓ، ٫ٚ ميهٔ طٝذٟ ايش٥ٝع حٕ 

اجملتُع ٖٛ طٝذ ايكشاس يف ٖزٙ ٜأ ٞ قإْٛ حٚ  ؼشٜع ٫ ٜكبٌ ب٘ اجملتُع،  
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ايكٛاْ ، ٚبايتايٞ َٔ ىؼ٢ َٔ حْٓا بت فٝ  ٖزٙ ايتشفظات طٛف نايا 

َا ٜزٖب إيٝ٘ اجملتُع حعتكذ حْ٘ كط٧، ٭ْٓا ٫ ميهٔ حٕ ْفشض ع٢ً 

عادا ٓا ٚ كايٝذْا ٚع٢ً دٜٓٓا حَٛسٶا غ  َكبٛي١، ٖٚزا عشف طا٥ذ عٓذ 

ٛس٣ ٚايٓٛا  ــ دضاٙ ا  مل ٶا ــ نإ ايتؼشٜع. ا٭خ ٚصٜش ػ٪ٕٚ فًظٞ ايؼ

 5ٚاكشٶا عٓذَا اطترشض املٛاد اييت ح ت يف ايتشفظات ايظابك١ ٚاييت مٔ اٯٕ 

بـذد إصاي١ ايتشفظات عٓٗا، ٚػشح بؼهٌ َفـٌ ٖزٙ املٛاد، ٚقشح َٔ 

ايكإْٛ، ٚنٌ َا قشحٙ  طبك٘ ايبششٜٔ بايتُاّ ٚايهُاٍ بذٕٚ اؿاد١ إىل 

زٙ املباد٨ بظٝط١ ٚحطاط١ٝ ٚمٔ عؼٓاٖا ْٚرٝؼٗا ٚكع ؼفظات عًٝٗا، ٖ

ػظٝذ َبذح املظاٚا٠ ب  ايشدٌ ٚاملشح٠ يف »: 2نٌ ّٜٛ، عٓذَا  كٍٛ املاد٠ 

 10 إٕ دطتٛسْا ٜٓف ع٢ً  «دطا  ٖا ايٛط١ٝٓ حٚ  ؼشٜرا ٗا املٓاطب١ ا٭ملش٣

اؽار  ٝع »املظاٚا٠، ٚنٌ  ؼشٜرا ٓا  ٓف ع٢ً املظاٚا٠; ٚ لٝا املاد٠: 

ب  املٓاطب١، مبا يف ريو ايتؼشٜع، يترذٌٜ حٚ إيغا٤ ايكٛاْ  ٚا٭ْظ١ُ ايتذا

ٖٚزا ا٭َش مٔ  «ٚا٭عشاف ٚاملُاسطات ايكا١ُ٥ اييت  ؼهٌ متٝٝضٶا كذ املشح٠

عًُٓا عًٝ٘، حعين حْٓا عًُٓا ع٢ً ؼكٝل بٓٛد ٖزٙ املاد٠ َٓز حٕ بذحْا  ؼشٜرٓا; 

 15ايركٛبات ايبششٜين ؿذس عاّ  . قا1981ّْٕٛا فاق١ٝ ايظٝذاٚ ظٗشت يف عاّ 

 لُٔ ايرذٜذ َٔ ايٓكا  اييت ؼُٞ سكٛم املشح٠ ٚ طايب ّٚ، 1975

باملظاٚا٠، ٚبايتايٞ مٔ ْٛقع ع٢ً ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ يهٞ ْهٕٛ كُٔ املٓظ١َٛ 

ايذٚي١ٝ، ٚيهٞ ْرذٍ  ؼشٜرا ٓا ست٢  تظل َع املٓظ١َٛ ايذٚي١ٝ ست٢ ٫ 

ذم ع٢ً ا٫ فاق١ٝ َش٠ مٔ اٯٕ ْـ ٓظ١َٛ. ا٭َش اٯملش،ْهٕٛ ملاسز ٖزٙ امل

 20حملش٣ بإصاي١ بر  ايتشفظات، ٖٚزٙ ايتشفظات ايٓف  ٝٗا ٚاكح، سٝح 

هب ح٫  تراسض ٖزٙ اٱصاي١ َع حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٫ حنجش ٫ٚ حقٌ. 

ملش دٗذٶا ٚ طشم إىل ذبر  ايذٍٚ ايرشب١ٝ ــ ا٭خ ايؼٝخ دٛاد عباغ ايزٟ   ٜ

ٝٶا، ٖٚزٙ ايذٍٚ عشب١ٝ ٚإط١َٝ٬،  برلٗا ــ    تشف  ع٢ً ا٫ فاق١ٝ ْٗا٥

ّ، 2002نإ يذٜٓا ؼف  ناٌَ عًٝٗا يف عاّ  2مبر٢ٓ حٕ املاد٠ سقِ 

ٝٶا، ٚإمنا رنشت عباس٠   25مبا »ٚاملًُه١ ايرشب١ٝ ايظرٛد١ٜ    تشف  عًٝٗا ْٗا٥

، ٚقطش َتشفظ١ ع٢ً بٓذ ٚاسذ  ٝٗا، «ىايا حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط٫١َٝ٬ 
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  تشف ، ٚاٱَاسات ؼفظت ع٢ً بٓذ ٚاسذ  ٝٗا ٖٚٛ ايبٓذ )ٚ(، ٚايهٜٛت  

ٚعُإ    تشف ، ٚايُٝٔ    تشف ، ٚايرشام ؼفظت ع٢ً بٓذٜٔ اثٓ ، 

ٚا٭سدٕ    تشف ... ًِٖٚ دشا. مٔ ئ نتًا َع ايذٍٚ اٱط١َٝ٬ عٓذَا 

 ْضٌٜ ٖزٙ ايتشفظات. ٚيهٞ ٫ حطٌٝ عًٝهِ، حٚد حٕ ح٩نذ حْٓا يف ايبششٜٔ

 5ٚؿًٓا إىل َشاسٌ َتكذ١َ َٔ إعطا٤ املشح٠ ٖزٙ اؿكٛم، ٚهب ح٫ ْفهش 

َطًّكا يف حٟ ؿظ١ َٔ ايًشظات حٕ حٟ َٓا ــ ػرب ايبششٜٔ ــ طٛف ٜكبٌ حٕ 

  ٴُع اؿكٛم املُٓٛس١ يًُشح٠ يف طشٜل املظاٚا٠ َع ايشدٌ، ٚػهشٶا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 10 ملٛطٟٛ.  فلٌ ا٭خ طٝذ كٝا٤ و٢ٝ اػهشٶا،  

 

 :صيد ضياء حييى املوصويالعضو 

بذا١ٜ هب حٕ ْطشم َظأي١ ١َُٗ ٖٚٞ حٕ ٖزا ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

اجملًع حطظ٘ د٬ي١ املًو ٖٚٛ ) ًرت( ٭ٟ ا فاق١ٝ حٚ  ؼشٜع حٚ قإْٛ قذ ميع 

 15ايٛطٔ حٚ ايذٜا١ْ اٱط١َٝ٬، ٚبايتايٞ ساي١ ايفٛبٝا َٔ اٯملش  ٛدذ يف ْكطت  

حٚ غ ٖا.  ٖشٜت ،  ٛبٝا َٔ حٟ  ملش َٔ ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ( َج٬ّحطاطٝت  ٚدٛ

،  طاملا حٕ يذٜٓا قٛاْٝٓا امٔ هب ح٫ ناف ٫ َٔ )ايظٝذاٚ( ٫ٚ َٔ غ ٖ

ٚيذٜٓا دطتٛسْا ٚيذٜٓا ا فاقٝا ٓا، يذٜٓا ايهج  َٔ ا٭َٛس نـ ) ًرت( حطاطٞ 

 ع  اؾُٗٛس حٚ يف ٭ٟ ا فاق١ٝ  أ ٞ، إرٕ ملارا لرٌ َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ يف

 20، ٚنٝا اؾُاٖ  ٚنٝا اع  ايٓاغ ــ حقٍٛ ايبر  ٚيٝع اؾُٝع ــ بربرٶ

ايٓاغ َٔ حٕ ايذٜٔ طٛف ٜٓتٗٞ، ٚحْ٘ ئ  بك٢ ٖٓاى ػشٜر١، ٚحٕ ايؼشٜر١ 

ًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ايظُشا٤، ٚايؼشٜر١ ي٫، ٖزا إكراف  ؟!َضيضي١ َٚٗذد٠

١ٓ بفلٌ ٚدٛد فتُع َظًِ َٚتذٜٔ اٱط١َٝ٬ يف ايبششٜٔ طتبك٢ ق١ٜٛ َٚتٝ

باٱط٬ّ ايٛطط املرتذٍ ٚبٛدٛد قٛاْ  حٜلٶا  ـاغ يف إطاس املذ١ْٝ ٚايتؼشٜع 

 25حٜلٶا. يذٜٓا قانِ َذ١ْٝ ٚقانِ ػشع١ٝ حٜلٶا، ملارا اـٛف؟! ملارا ٖزا 

ايفض ؟! ملارا ٖزا ايزعش؟! حٚ قاٚي١  كًف ايبر  َٓا ٖٓا حٚ ٖٓاى ــ ٫ حػ  
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ـ ٚنإٔ ايبر  ػشط١ عكٝذ٠ ٚبك١ٝ ايٓاغ نًِٗ سا لٕٛ ايذٜٔ! إىل حسذ ـ

املظأي١ «. إٕ ٖزا ايذٜٔ َت   أٚغًٛا  ٝ٘ بش ل»٫، نًٓا مب ٖزا ايذٜٔ، 

ا٭طاط١ٝ ٖٞ حْين حعتكذ حٕ د٬ي١ املًو مبؼشٚع٘ ٖٛ ؿُاّ ا٭َإ هلزا 

يطشح ايٛطٔ ٖٚزا ايذٜٔ، ٚحٜلٶا هلزٙ ايؼشٜر١. َٔ ايزٟ طر٢ ي٬ّٝ ْٚٗاسٶا 

 5قإْٛ ا٭طش٠ يف ايبششٜٔ؟ د٬ي١ املًو ٚسا٤ ٖزا املؼشٚ ، َٔ حدٌ َارا؟ َٔ 

حدٌ يا١ٜ املشح٠ َٚٔ حدٌ يا١ٜ ايشدٌ َٚٔ حدٌ يا١ٜ ايطفٌ، ٚنزيو 

َٔ حدٌ يا١ٜ ا٭طش٠. إرٕ ملارا ناف َٔ حٟ ا فاق١ٝ؟! اٱط٬ّ قٟٛ، 

يف ايبششٜٔ، ٫ٚ ٜٛدذ  ٓاٚاجملتُع  طشٜٶا ٜتذ٘ إىل اٱط٬ّ املرتذٍ ملـٛؿٶا ٖ

. املظأي١ ا٭ملش٣ ٖٞ حٕ َشطّٛ د٬ي١ املًو إمنا ٖٛ ٚكع ) ًرتٶا( ملٛف ٖٓا

 10يهٌ ا فاق١ٝ  يًُٛاد ا٭ملش٣، حٚ يًتشفظات، ٚ  ٜأتٹ املشطّٛ قاب٬ّ

)ايظٝذاٚ( ٚإمنا طشح ؼفظا ٘، إرٕ بر  اـا٥ف  َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ دا٤ 

ٝٴٗذ٨ َٔ ملٛ ٘  ْ٘  ٛدذ يذٜٓا ؼفظات; إرٕ ٖزٙ ايفضع١ يٝكٍٛ ي٘ إٚاملشطّٛ ي

حٚ ٖزا اـٛف حٚ ٖزٙ ايفٛبٝا حْا حعتكذ حٕ  ٝٗا ْٛعٶا َٔ ايضٜاد٠ يف ايطشح. 

املظأي١ ا٭ملش٣ ٖٞ حْين حدعٛ اٱمل٠ٛ إىل ايتـٜٛت ع٢ً ٖزا املشطّٛ، ٚحعتكذ 

 15حٕ سكٛم املشح٠ يف ايبششٜٔ َٛدٛد٠ بفلٌ ايكٛاْ  ٚايتؼشٜع، ٖٚٓاى َٔ 

ع٢ً ايكٛاْ  اييت  ٪طع ؿكٛم املشح٠ يف ايبششٜٔ،  ًذٜٓا املشح٠ وظذْٚٓا 

يف ايكلا٤، ٚيذٜٓا املشح٠ ايكاك١ٝ، ٚيذٜٓا املشح٠ ايربملا١ْٝ ٚايرلٛ يف فًع 

ايؼٛس٣، ٚا ا١َٝ ٚايٛصٜش٠... إخل. قبٌ ا فاق١ٝ )ايظٝذاٚ( مٔ ٚؿًٓا إىل 

د  ٛ س٥ٝع ايٛصسا٤ َٛاقع َتطٛس٠ يف ايبششٜٔ َٚٓز طٓٛات ط١ًٜٛ، حٟ بٛدٛ

 20ايزٟ سطخ ٖزٙ ا٭َٛس، ٚاٯٕ حٜلٶا بٛدٛد د٬ي١ املًو ٚاملؼشٚ  اٱؿ٬سٞ 

قٛاْ  ٚا فاقٝات َٚٔ حَٛس ع١ًُٝ ع٢ً حسض ايٛاقع; َٚٚا قذَ٘ َٔ  ؼشٜرات 

ٚيزا حْا حقٍٛ إْ٘ َٔ حدٌ ٖزٙ املشح٠ ايبشش١ٜٝٓ اييت حثبتت دٚسٖا  ر٬ّ، ٚنُا 

« ح ٫طِ ايؼُع عٝبٷ ٫ٚ ايتزن    شٷ ي٬ًٍٗ ٬ ايتأْٝ»ٜكٍٛ املتٓ  

 ، ٚػهشٶا.«٭س٣ اؾٓإ َٔ دْٚٗٔ حٚىل حٕ  را ٢»ٚنُا ٜكٍٛ اؾٛاٖشٟ 

  25 
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 الزئيـــــــــــــــط:
ػهشٶا،  فلٌ طراد٠ ا٭خ غامن بٔ  لٌ ايبٛعٝٓ  ٚصٜش ػ٪ٕٚ  

 فًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛا .

  

 5 وسيز عؤوٌ دللضي الغورى واليواب:

ايش٥ٝع، قبٌ قًٌٝ اطترشكت سدٚد اجملًع ا٭ع٢ً  ػهشٶا َرايٞ

ُٶا َا ٜؼ  إىل ْف ا٫ فاق١ٝ ٚيٝع إىل  يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚبٝٸٓت حْ٘ دا٥

ايكًٌٝ َٔ ايٛقت يهٞ حبٝٸٔ اٯٕ كاطبات فًع  حعطينَشطّٛ ايكإْٛ. 

ّ ٜكٍٛ: 2015ٜٓاٜش  28ايٓٛا  إىل اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬. ملطا  

 10( 4َذ٣ َطابك١ ايفكش٠ )»ا٫طتفظاس ايتايٞ:  ٔاــٛق اٱداب١ ع ٚع٢ً ٚد٘

، «َٔ ا٫ فاق١ٝ َع حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬  ُٝا ىف نزا 15َٔ املاد٠ 

ٝٸٓاٙ قبٌ قًٌٝ. إرٕ اـطا  ملاسز  فًع ايٓٛا  ٜظأٍ عٔ َذ٣ َٔ ٖٚزا ب

ٜكٍٛ:  2015َّاسغ  17َٔ ا٫ فاق١ٝ. ملطا   15( َٔ املاد٠ 4َطابك١ ايفكش٠ )

( 4مبلاَ  ا٫ فاق١ٝ، َذ٣ َطابك١ ايفكش٠ )اٱداب١ عٔ ا٫طتفظاس املترًل »

 15َذ٣ َطابك١ ايفكش٠ »ّ: 2015إبشٌٜ  26ملطا  «. َٔ ا٫ فاق١ٝ 15َٔ املاد٠ 

، إرٶا دا٤ ايظ٪اٍ إىل اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ «َٔ ا٫ فاق١ٝ 15( َٔ املاد٠ 4)

١ْٝ٬ َٔ ا٫ فاق١ٝ، طبرٶا سحٟ اجملًع اٱط١َٝ٬ يٝكٍٛ َذ٣ َطابك١ املاد٠ ايف

عٔ َذ٣ دذ٣ٚ    ط٪اي٘يٛ  ١ اٱط١َٝ٬، ٚيهٔحْٗا ؽايا حسهاّ ايؼشٜر

املشطّٛ ايزٟ ٜكٝذ ٖزٙ املٛاد  أعتكذ حٕ اٱداب١ طتهٕٛ كتًف١. حٜلٶا بٝٸٓت 

 20َش٥ٝات، سٝح ٜ٪نذ اجملًع حٕ باعتباسٙ قبٌ قًٌٝ حٕ اـطا  ٚسد اجملًع 

اطتٓتاز بظٝط حقٍٛ إٕ بحْا ٌٜٚ املطًٛ  َٛدٛد يف املشطّٛ، َا دا٤ يف ايترذ

، ٚيهٓين حبٝٸٔ ملٔ ٜشٜذ 5ٖٛ ْفظ٘ َا دا٤ يف املشطّٛ  70َا دا٤ يف املشطّٛ 

ايٛؿٍٛ إىل ػ٤ٞ َٔ اؿكٝك١ يف ٖزا ا٭َش حٕ ٖزٙ املش٥ٝات ناْت إداب١ 

 ّ ايزٟ ؿذس عٔ طٝب ايزنش َرايٞ ايؼٝخ ملًٝف١ ب2014ْٜٔٛٝٛ  4ـطا  

 25حيذ ايظٗشاْٞ س٥ٝع فًع ايٓٛا  سٝٓٗا إىل اجملًع ا٭ع٢ً ٜظأٍ عٔ 

ا٭َش را ٘،  ٗزا ا٭َش عٓذَا دا٤ يف ريو ايٛقت نإ ٖزا ٖٛ ايشد، ٖٚٛ حٕ 
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حقٌ َٔ دقٝك١ ٜا  حعطينَا دا٤ يف املشطّٛ َٛدٛد حؿ٬ّ يف املشطّٛ ايظابل. 

يظ١ٓ  70شطّٛ ّ ٚنزيو امل2002يظ١ٓ  5طٝذٟ ايش٥ٝع يهٞ حبٝٸٔ املشطّٛ 

ّ  كٍٛ:  تشف  2002يظ١ٓ  5ّ. املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املشطّٛ بكإْٛ سقِ 2014

: مبا 2ممًه١ ايبششٜٔ ع٢ً َا ٚسد يف ا٫ فاق١ٝ َٔ ايٓـٛق ايتاي١ٝ، املاد٠ 

 5 كش٠  15(، املاد٠ 2 كش٠ ) 9ٜلُٔ  ٓفٝزٖا يف سذٚد حسهاّ ايؼشٜر١، املاد٠ 

(، ٖزٙ 1 كش٠ ) 29حسهاّ ايؼشٜر١، املاد٠   ُٝا ٫ ٜتراسض َع 16(، املاد٠ 4)

ّ ٚٚكرٓا 2014يظ١ٓ  70ٖٞ املٛاد ْفظٗا. د٦ٓا يف املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

َاد  ، املاد٠ ا٭ٚىل اييت َاصاٍ ؼفظٓا َطًل عًٝٗا ٖٚٞ متع ايظٝاد٠ 

. ثِ د٦ٓا إىل 29( َٔ املاد٠ 1ٚايفكش٠ ) 9( َٔ املاد٠ 2ايٛط١ٝٓ، ٖٚٞ يف ايفكش٠ )

 10ايجا١ْٝ ٚٚكرٓا  ٝٗا املٛاد اييت ؽايا حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬; إرٕ املاد٠ 

بٓٝٓاٖا مبٓٗذ١ٝ ٚٚكرٓا َا ٫ ْش لٝ٘ َٔ ايتذملٌ يف ايظٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يف املاد٠ 

ا٭ٚىل، ثِ د٦ٓا إىل املاد٠ ايجا١ْٝ ٚ رٓا نٌ املٛاد اييت  ٝٗا كايف١ يًؼشٜر١ 

ٝزٖا يف سذٚد حسهاّ ايؼشٜر١، تشف  ٜٚهٕٛ  ٓفْاٱط١َٝ٬ ٚقًٓا ٖٓاى: 

ّ 2014يظ١ٓ  70ّ. يف املشطّٛ سقِ 2002يظ١ٓ  5ٖزا نإ يف املشطّٛ سقِ 

 15 16( 4ٚ كش٠ ) 15، 2ٚقًٓا إٕ ممًه١ ايبششٜٔ ًَتض١َ بتٓفٝز حسهاّ املٛاد 

َٔ ا فاق١ٝ ايكلا٤ ع٢ً  ٝع حػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشح٠ دٕٚ إمل٬ٍ 

ٚ أمل ، ٚبذٍ حٕ  بتذ٨ املاد٠ بأسهاّ ايؼشٜر١، ٚنإ ٖٓاى  كذِٜ 

بايتشف  اْتٗت بايتشف ،  إرا نإ ٖزا ٜكذح يف قل١ٝ ايتشف  حٚ ٜٴلرا 

ايتشف ، حٚ نُا قاٍ ايبر  ٜٴرترب اْظشابٶا،  أعتكذ حْ٘ ع٢ً َٔ قاٍ ٖزا 

 20َٔ ا٫ فاق١ٝ حداصت يًذٍٚ ا٭طشاف يف حٟ  26ايكٍٛ حٕ ٜأ ٞ باؿذ١. املاد٠ 

ط١ٓ ــ حٕ  طًب إعاد٠ ايٓظش يف ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ،  20ٚقت ــ برذ ط١ٓ حٚ برذ 

ٖٚزا َا قاَت ب٘ سه١َٛ ايبششٜٔ ٖٚٛ حْٗا طًبت إعاد٠ ايٓظش يف املٛاد 

 ايظابك١ مبا ٫ ىايا حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚػهشٶا.

 

 25  :الزئيـــــــــــــــط

  فلٌ ا٭خ حيذ إبشاِٖٝ بٗضاد.ػهشٶا،  
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 :أمحد إبزاٍيه بَشادالعضو 

دا٤ دٚسٟ َتأملشٶا ٚيزيو اٱملٛإ   ٜرتنٛا  ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،

يٞ فا٫ّ، سٝح إٕ اؾُٝع  هًِ يف املٛكٛ  ْفظ٘ ٚبإطٗا ، ٚسكٝك١ نٌ 

َا  طشقٛا إيٝ٘ نإ ع  ايـٛا ، ٖٚٛ يف ؿاي ا٫ فاق١ٝ، ٚحْا حقٍٛ 

َٶا إْين َٔ َ٪ٜذٟ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ. حْا ح فل َع نٌ َا   طشس٘ غـٛ  5ق َكذ

عذّ كايف١ ا٫ فاق١ٝ ٭سهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، بٌ ْ٪نذ حٕ د٬ي١ املًو 

ٖٛ اؿاَٞ ا٭َ  يًذٜٔ،  ٬ دذاٍ يف ٖزا، سٝح إٕ د٬يت٘ ٖٛ ايظًط١ 

ا٭ع٢ً ٖٚٛ ا٭نجش سشؿٶا ع٢ً ايذٜٔ اٱط٬َٞ َٔ غ ٙ، ٚحٕ ٖٓاى 

ٚٴد ذت كايف١ كُاْات دطتٛس١ٜ إر حٕ ايذطتٛس ٖٛ حع٢ً َٔ ا٫ فاق١ٝ، ٚإٕ 

 10ظٝهٕٛ َـ ٖا اٱيغا٤ َٔ قبٌ ا انِ ايذطتٛس١ٜ،  يف ا٫ فاق١ٝ 

 ،حمل٬م املشح٠ ٚاجملتُع ايبششٜين ،باٱكا ١ إىل حٕ حمل٬قٓا مٔ يف ايبششٜٔ

اؿـٔ اؿـ  ٭ٟ ا فاق١ٝ، ٚيزيو ٫ ملٛف َٔ ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ، ْٚش٣  ٖٞ

دٚسٖا َٓز ايضَٔ  حٕ املشح٠ اطتؼرشت دٚسٖا ايشٜادٟ يف اجملتُع ٚحملزت

ايكذِٜ، حٟ َٓز َذ٠ ط١ًٜٛ، ٚحثبتت دذاس ٗا ٚحثبتت قٛ ٗا يف َؼاسن١ 

 15ايشدٌ،  شكٗا َـإ ٖٚٞ  ظتشل حٕ  أملز ٖزا ايٓـٝب َع ايشدٌ ٚحٕ 

  ؼاسى  ٝ٘، ٚػهشٶا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

  فلٌ ا٭خ ايذنتٛس عبذايرضٜض عبذا  ايرذُإ.ػهشٶا،  

 20 

 :العشيش عبداهلل العجناٌالدنتور عبدالعضو 

، بظِ ا  ايشئ ايشسِٝ، َرايٞ ايش٥ٝع، ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع

حؿشا  ايظراد٠ اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات ا٭علا٤، إملٛآْا ٚحعضا٩ْا حؿشا  

َٚرايٞ ايٛصسا٤. بذا١ٜ حػهش  ٝع اٱمل٠ٛ ع٢ً َؼاسنتِٗ ٚع٢ً ايظراد٠ 

 ٠25 سكٗا نُا حعطتٗا ٖزٙ ا٫طتفاك١ اييت حعطٞ هلا نٌ ايٛقت يترطٞ املشح

ٖزٙ ا٫ فاق١ٝ َٔ مل٬ٍ ٖزا املشطّٛ. مٔ  ؼش ٓا علٛس َرايٞ س٥ٝع 

فًع ايؼٛس٣ ادتُاعات ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ اـاسد١ٝ ٚايذ ا  ٚا٭َٔ ايٛطين، 
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ؾُرٝات ايٓظا١ٝ٥، ٚعلٛس ٚصاسات ايذٚي١ املر١ٝٓ ٚامل٪طظات اؿكٛق١ٝ ٚا

نٌ َا هٍٛ يف ملاطش ١ ٚاكش١ ٚػا١ًَ ٚدقٝك١ إىل كاٚاطتُرٓا باطتف

ايؼاس  ايبششٜين، ٚ ب  يٓا برذ ريو حٕ ٖزا املشطّٛ وُٞ ايؼشٜر١ 

اٱط١َٝ٬ ٫ٚ ىٌ با٭ْظ١ُ ٚايكٛاْ  املرٍُٛ بٗا يف دٜٓٓا اٱط٬َٞ. َٚٔ ٖٓا 

ٍٳ بٳ٢ًَ ــ نُا قاٍ ا  طبشاْ٘ ٚ راىل:  دا٤ ا٫ط٦ُٓإ َٹٔ َقا ِٵ  ٴ٪ٵ ٚٳَي ٍٳ َح  5َقا

ُٳ ٝٳِط ٔٻ َقًِبٹٞٚٳَيـهٹٔ يِّ ــ ع٢ً حٕ اؿاَٞ ٚاملذا ع ٚايشاعٞ يًذٜٔ ٚايذٚي١ ٖٛ  ٦ٹ

د٬ي١ املًو،  ٗٛ حسشق َٓا  ٝرٶا ع٢ً دٜٓ٘ اٱط٬َٞ ٚع٢ً ايؼشٜر١ 

ايظُشا٤. َٚٔ ٖٓا حػهش  ٝع اٱمل٠ٛ ٚا٭ملٛات ع٢ً إثشا٥ِٗ ٖزا ايٓكاؾ، 

ٔٵ ٖٓاى ػ٤ٞ ٜٓكف يف اجملتُع ٖٚٛ ايجكا ١ ايكا١ْْٝٛ ٚايجك ا ١ ٚيه

 10اٱع١َٝ٬،  ًِ  هٔ ٖٓاى ي١ً  جكٝف١ٝ قا١ْْٝٛ ٚإع١َٝ٬ حٚ  ٛد١ٝٗٝ، سٝح 

 حؿبح ايٓاغ ٜتٓاقًْٛٗا  ُٝا يتدا٤ت َتأملش٠ برذ حٕ قاٍ ايؼاس  نًُت٘ اي

ع٢ً املشطّٛ املًهٞ، ٚحٚد حٕ ح٩نذ حٕ ٚبِٝٓٗ بذٕٚ ا٫ط٬  ع٢ً ا٫ فاق١ٝ 

ٚاملظتفٝل١ إىل اٱمل٠ٛ فًظٓا املٛقش عٓذَا ٜٓكٌ ٖزٙ اؾًظ١ اؿا ١ً 

املٛاطٓ  ٜٚظتُرٕٛ إىل  سا٥هِ ايظذٜذ٠ ٚايٓ ٠ طٝضٜذِٖ اط٦ُٓاْٶا ٚإْاس٠ 

 15 ثكا ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ سٍٛ ٖزا املٛكٛ ، ٚػهشٶا.
 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .عادٍ عبذايشئ املراٚد٠ػهشٶا،  فلٌ ا٭خ  

 

 20 :عادل عبدالزمحً املعاودة العضو

حسببت حٕ حعًل ع٢ً بر  ا٭َٛس   كطػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ٱنُاٍ ايشحٟ. طبرٶا ٖٓاى يغط نب  سذخ قبٌ إؿذاس املشطّٛ ٚبرذٙ، 

ٖٚزإ ايفشٜكإ امل تًفإ ٜك٫ٕٛ إُْٗا ًَتضَإ بايؼشٜر١ حٚ مبا ٫ ىايا 

ايؼشٜر١، ٖٚزا َا رنش ٘ حٕ ايًغط اؿاؿٌ حنرب مما مٔ ْتـٛسٙ يف 

ٝٶا، ٚهب َشاعا٠ ايٓاغ. سطٛيٓا ؿ٢ً ايؼاس ، ٫ٚ ميهٔ إُٖاٍ ايؼاس    25نً

، اا  عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ يف حٚز اْتـاسا ٘ يف  تح َه١ داْت ي٘ ايرش  نًٗ

َٚع ريو برذ نٌ ٖزا ا٫ْتـاس ٜكٍٛ يرا٥ؼ١ سكٞ ا  عٓٗا: )ي٫ٛ حٕ قَٛو 
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ــ حٟ قشٜؽ ــ سذٜح عٗذ بإط٬ّ هلذَت ايهرب١ ٚيبٓٝتٗا ع٢ً قٛاعذ 

 رٵٌ سطٍٛ ا  ؿ٢ً ا  عًٝ٘ ٚ ي٘ ٚطًِ ؿشٝح إبشاِٖٝ(، ب٬ ػو حٕ 

ٚيهٔ ايٓاغ   ٜظتٛعبٛا اٱط٬ّ برذ  كذ ؼذخ  ت١ٓ ٖٚزا َا حعتكذ حْ٘ 

سـٌ،  ٬بذ حٕ ْرطٞ ٖزٙ ا٭َٛس ٚصْٗا. بايٓظب١ إىل قل١ٝ ا٫طترذاٍ، إرا 

 5  ٜهٔ ٖٓاى اطترذاٍ  ًُارا ٜـذس مبشطّٛ؟ بٌ ٜـذس مبؼشٚ  قإْٛ، 

قايت  7ش ؾ١ٓ ػ٪ٕٚ املشح٠ ٚايطفٌ مبذًع ايٓٛا  يف ايبٓذ ٚحعتكذ حٕ  كشٜ

  ػذ ايًذ١ٓ كُٔ اٱٜلاسات ايٛاسد٠ يف َش٥ٝات ٚصاس٠ اـاسد١ٝ َا ميجٌ »

، ٖزا  كط سدٶا ع٢ً َا رٴنش ٖٚزا ٖٛ سحٜٞ حٜلٶا. بايٓظب١ إىل «ساي١ ايلشٚس٠

ايذٜٔ  ايكلٝت  ايًت  رنشُٖا َرايٞ ٚصٜش ايرذٍ، حسدٛ ح٫ ٜهٕٛ سداٍ

 10ِٖ طبب اـشا ، ٜرين ٚدٛد ايفظاد   ٜهٔ بظبب اْؼغاٍ سداٍ ايذٜٔ 

بايظٝاط١، حعتكذ حٕ حغًب سداٍ ايذٜٔ يف ايبششٜٔ ٜرًُٕٛ ؼت قٝاد٠ َرايٞ 

ؼًُِٝٗ ٖزا ٚايٛصٜش ٚسعاٜت٘، ِٖٚ َؼاعٌ مل  َٚؼاعٌ ْٛس هلزا ايبًذ، 

ملٛكٛ  اٯملش ٖٚٛ قل١ٝ ا٭َش حعتكذ حْ٘ ــ إٕ ػا٤ ا  ــ    ٜهٔ َكـٛدٶا. ا

ـٶا يف  رً٘  ايتطشف، حْا يظت َٔ ايزٜٔ وبٕٛ ايتظ١ُٝ، ٚقذ حْتكذ ػ 

 15ٚيهٔ ٫ حرنشٙ با ٘ ٭ْين قذ حْتكذٙ ٜٚظُع ن٬َٞ ٜٚكتٓع ٚحنٕٛ قذ 

طذًت عًٝ٘ حَشٶا ٖٚٛ يف ٚاقع ا٭َش ؽ٢ً عٓ٘،  أْا كذ َبذح ايتظ١ُٝ 

ٞٸ حٚ ُطًب َين ٚيهٓين رنشت اطِ اؾ١ٗ ٭ْين حعتكذ حْ٘ قذ  حٚسٞ إي

ايتظ١ُٝ َٔ بر  ا٭علا٤ ٭ْ٘ سمبا قذ ٜؼاس بٗزٙ ايت١ُٗ إىل اجملًع ا٭ع٢ً 

يًُشح٠،  أسٜذ ايترب١٥ َٔ ٖزا املٛكٛ  ٭ٕ املكـٛد يٝع اجملًع ا٭ع٢ً 

 20يًُشح٠، ٚإ٫  ًظت َٔ ايزٜٔ وبٕٛ ايتـٓٝا با٭ ا٤، ٚحرنش اـطأ ٫ٚ 

ٚعًٝ٘ »اغ، طأرنش بر  ايرباسات: حرنش امل ط٧. ٚن٬َٞ يٝع َٔ  ش

ٜكرتح ا٫ؼاد س ع ايتشف  نا٬َّ ٚدٕٚ َا ػشٚ  عٔ ٖزٙ املاد٠ يلُإ 

، َر٢ٓ ريو حٕ َر٢ٓ دٖٛش ا٫ فاق١ٝ  ش٣  ٝ٘ َا «ؼكٝل دٖٛش ا٫ فاق١ٝ

إرا نإ ايتشف   إ٫ ٝ٘، ٚيزيو رٖب َٔ رٖب إىل كايف١ ايترذ٬ٜت 

 25ايغشض ْفظ٘  ًُارا ْذملٌ يف ايذٚا١َ؟ املزنٛس حٚ ايترذٌٜ املزنٛس ٜ٪دٟ 

ملارا ٫ ْبك٢ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ٖٚٛ حكُٔ؟ ٚحعتكذ حٕ ٖزا اـ٬ف   
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حٟ حٕ ٖٓاى حطُاعٶا حنجش َٔ ريو، ا رٛا  ،٘. ٚست٢ ٖزا ٫ ٜشٜذًٙٝ ظذ

٫ ىتًا س ع ايتشف  عٔ ٖزٙ املاد٠ عُا » 15ايه٬ّ، ايترًٝل ع٢ً املاد٠ 

ايتشف  برذّ اٱمل٬ٍ بأسهاّ ايؼشٜر١ ٚسد غـٛق... بشبط س ع 

.ع٢ً  غٝ  ٖزٙ ايـٛس٠ َٔ قبٌ نا ١ ا٭طشاف »..ٜٚٛاؿٌ  «اٱط١َٝ٬...

 5، حعتكذ ــ ٚ  اؿُذ ــ «ا٭١ًٖٝ ٚعذّ سبط س ع ايتشف  بأسهاّ ايؼشٜر١

 حْين   ح ع حٟ ػ ف يف ٖزا اجملًع ٜٛا ل ع٢ً ٖزا ا٭َش، 

ٝكات حػذ َٔ ريو يهٔ ــ نُا قًت يف ٖٚزٙ ايرباسات  هفٞ ٭ٕ ٖٓاى  رً

 ايبذا١ٜ ــ ٜهفٞ رنش ٖزٙ ا٭َٛس، ٚدضانِ ا  مل ٶا، ٚػهشٶا.

 

 10 :الزئيـــــــــــــــط 

ػهشٶا،  فلٌ َرايٞ ايؼٝخ ملايذ بٔ عًٞ  ٍ ملًٝف١ ٚصٜش ايرذٍ  

 ٕٚ اٱط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.٪ٚايؼ

 

 وٌ اإلصالمية واألوقاف:ؤالعدل والغ وسيز

 15ئ  ملز َٔ ٚقتهِ ايجُ ، ٚيهٔ  كط َا ايش٥ٝع، ػهشٶا َرايٞ  

 ُٗت٘ َٔ املذامل١ً ايظابك١ اييت ٫ ؼذد قطرٶا إرا ناْت َع حٚ كذ املذامل١ً 

ُٗت٘ حٕ املشطّٛ ؿشٝح ٭ْ٘ رنش َجا٫ّ ٖٚٛ يظابك١ يٮخ عادٍ املراٚد٠، َا  ا

٢ً )ي٫ٛ حٕ قَٛو ــ حٟ قشٜؽ ــ سذٜح عٗذ بإط٬ّ هلذَت ايهرب١ ٚيبٓٝتٗا ع

قٛاعذ إبشاِٖٝ(، َر٢ٓ ريو حْ٘ ٜكش حٕ املشطّٛ ؿشٝح، ٚحعتكذ حٕ  ٝع 

ٝٶا: ٖٓاى ملًط   20املٓاقؼات اييت متت ايّٝٛ  كش حٕ املشطّٛ ؿشٝح، ٖزا ح٫ّٚ. ثاْ

َٔ ايذطتٛس  ب  سا٫ت  38ب  ساي١ ايلشٚس٠ ٚساي١ ا٫طترذاٍ، ٚاملاد٠ 

ش ي٬طترذاٍ حنرب َٔ ا٫طترذاٍ ٜٚكذسٖا د٬ي١ املًو، ٚيٝع ٖٓاى ٚد٘  مل

حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى إعاد٠ ؿٝاغ١ ؼفظات ممًه١ ايبششٜٔ ع٢ً َجٌ ٖزٙ 

ا٫ فاق١ٝ. ثايجٶا: بايفرٌ حْا رنشت حٕ حغًب سداٍ ايذٜٔ َؼغٛيٕٛ يف 

 25ايظٝاط١،  اجملتُع عاد١  ر١ًٝ إىل  أنٝذ اؾٛاْب ا٭مل٬ق١ٝ َٔ مل٬ٍ 

ا َِٓٗ، ٭ٕ ايٓاغ وتادٕٛ سداٍ ايذٜٔ َٚٔ مل٬ٍ ايرامل  بايذٜٔ ٚحْتِ  ٝرٶ

حنجش إىل حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى  ٛاؿٌ َرِٗ ٚايٛؿٍٛ إيِٝٗ ٚ أنٝذ ثكا تِٗ. حَا 
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حٕ سداٍ ايذٜٔ طبب اـشا ، َٔ بايٓظب١ إىل َا رنشٙ ا٭خ عادٍ املراٚد٠ 

 ٗزا ايه٬ّ   حقً٘، بٌ  رت٘ يف َذاملًت٘ ا٭مل ٠. ٚحمل ٶا ايٓكط١ املترًك١ 

 خ عادٍ املراٚد٠ قذ حٚكشٗا بؼهٌ دٝذ، ٚػهشٶا.بايتطشف، حعتكذ حٕ ا٭

 

 5 :الزئيـــــــــــــــط

 .َكشس٠ ايًذ١ٓػهشٶا،  فلًٞ ا٭ملت  

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

، يٝظت يذٟ حٟ إكا ١،  كط سدٶا ع٢ً ا٭خ ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع 

 10عادٍ املراٚد٠، ؾ١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜر١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ حعطت سحٜٗا بظ١َ٬ 

ٝٶا: ٚايكـذ َٔ املشطّٛ  َٔ ايٓاسٝت  ايذطتٛس١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، ٖزا ح٫ّٚ. ثاْ

ا٫طترذاٍ ٖٛ اطترذاٍ عٌُ ايًذ١ٓ ٚيٝع ا٫طترذاٍ يف متشٜش املشطّٛ. ٚحٚد 

حٕ ح٩نذ حْٓا دعْٛا  ٝع ا٭طشاف مبٔ  ِٝٗ اجملًع ا٭ع٢ً يًؼ٪ٕٚ 

لٛس، اٱط١َٝ٬، ٚيهٔ عظب َا  شْٚ٘ يف ايتكشٜش حِْٗ اعتزسٚا عٔ اؿ

 15 ٬ ْظتطٝع حٕ ْ٪ملش عًُٓا بظبب حِْٗ اعتزسٚا عٔ اؿلٛس،  ٚمٔ اطتٓذْا 

إىل ايتكاسٜش ايظابك١ املٛدٛد٠ ٚنزيو إىل َلبط١ دًظ١ فًع ايٓٛا  

 ؿفش١، ٚػهشٶا. 190امله١ْٛ َٔ 

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 20يف اؿكٝك١ قبٌ حٕ ْـٛت ع٢ً ٖزا املشطّٛ ْٛد ا٫طتُا  إىل ػهشٶا،  

ٚصاس٠ اـاسد١ٝ، ٚايذنتٛس إبشاِٖٝ بذٟٚ ايؼٝخ املظتؼاس ايكاْْٛٞ  سحٟ

بٛصاس٠ اـاسد١ٝ ساكش ٖزٙ اؾًظ١،  أسدٛ حٕ ْظُع سحٜ٘ سٍٛ ٖزا املٛكٛ  

  فلٌ.ست٢ نتِ ٖزا ايٓكاؾ ايجشٟ.  

 

 25 :املضتغار الكاىوىي بوسارة اخلارجية

ؿٝاغ١ بإهاص حسذ ا٭طبا  ايش٥ٝظ١ٝ ٱعاد٠  ػهشٶا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ايتشفظات ٖٛ ايغًط ب  ؿٝاغ١ ايتشف  َٚفّٗٛ املظاٚا٠، عٓذَا ْزٖب إىل 
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ّ طٓذذ حْ٘ ٜظت ذّ  رب ات كتًف١،  ُش٠ 2002يظ١ٓ  5املشطّٛ ايكذِٜ سقِ 

، َٚش٠ حملش٣ « ٓفٝزٙ يف سذٚد حسهاّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬»ٜظت ذّ عباس٠ 

، «ؼشٜر١ اٱط١َٝ٬يف سذٚد حسهاّ اي 2 ٓفٝز املاد٠ سقِ »ٜظت ذّ عباس٠ 

 ُٝا ٜتراسض َع حسهاّ ايؼشٜر١ »عباس٠  16َٚش٠ ٜظت ذّ بايٓظب١ إىل املاد٠ 

 5،  ٗزٙ ا٫طترُا٫ت امل تًف١ حدت إىل ْٛ  َٔ ايفِٗ اـاط٧ «اٱط١َٝ٬

ٚاملغًٛ  َٔ حٕ ٖٓاى  راسكٶا ب  َبذح املظاٚا٠ ايزٟ  تهًِ عٓ٘ ا٫ فاق١ٝ 

ايش٥ٝظٞ ٖٛ حْٓا بذٍ اطت ذاّ ٖزٙ ٚايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬،  هإ اهلذف 

ايترب ات امل تًف١ ْظت ذّ  رب ٶا ؼفظٝٶا ٚاسذٶا، ٚح ٝٓا بٗزٙ ايـٝاغ١ َٔ 

َٔ ايذطتٛس ٖٚٞ حْٓا طٓٓفز ايتضاَا ٓا يف إطاس ٖزٙ  5ايفكش٠ ) ( َٔ املاد٠ 

 10ٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚنإ  كذٜشْا املٛاد اييت رنشْٗا بذٕٚ إمل٬ٍ بأسهاّ ايؼش

ٖزٙ ايـٝاغ١ ؽذّ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ٚؽذّ املًُه١ يف د اعٗا  ٜضاٍ ح٫ٕٚ

عٔ ايؼشٜر١، ٭ٕ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ــ نُبذح عاّ ــ  ررتف مببذح َٚفّٗٛ 

املظاٚا٠ املتٛاص١ْ ب  ايشدٌ ٚاملشح٠ باعتباسُٖا مل١ًٝ ٚاسذ٠ يف اجملتُع. يف 

ا ا٫ْطبا  ٖٚزا ايٛاقع حٕ ٖزا ايتغٝ  دا٤ حٜلٶا يًشد ع٢ً َٔ ٜظت ذّ ٖز

 15بايتراكذ ب  اٱط٬ّ ٚب  َبذح املظاٚا٠.  ُٝا ٜترًل املفّٗٛ اـاط٧ يًكٍٛ 

، مٔ حػشْا إىل حٕ  ٖزا ايتشف  15باؿذٜح عٔ ايفكش٠ ايشابر١ َٔ املاد٠ 

َٶا بذٕٚ سبط بأٟ ػ٤ٞ، ٚقًٓا إْ٘ َٔ ا٭ لٌ حٕ ْلر٘ َع املاد     2نإ عا

 «ط١َٝ٬دٕٚ إمل٬ٍ بايؼشٜر١ اٱَٔ »ذٜذ ٜٚـبح ايترذٌٜ ايتشفظٞ اؾ 16ٚ

َٔ ايذطتٛس  ٓف ع٢ً سش١ٜ ايتٓكٌ  19ٜؼًُ٘، ملارا؟ ٭ٕ ايفكش٠ ) ( َٔ املاد٠ 

 20ٚاٱقا١َ، ٚاػرتطت حٕ ٜهٕٛ ريو طبّكا ؿهِ ايكإْٛ بشقاب١ َٔ ايكلا٤، 

دٕٚ إمل٬ٍ بأسهاّ َٔ »َٚع ريو مٔ   ْهتاٹ بزيو ٚٚكرٓا عباس٠ 

َع ايتشف ، إرٕ حٟ د١ٗ ــ َع ايتكذٜش ايهاٌَ يشحٜٗا ــ  «ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬

ُٜٗٗا ح٫  هٕٛ ٖٓاى كايف١ يًؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٚايـٝاغ١ ايتشفظ١ٝ 

املٛدٛد٠ يف املشطّٛ بكإْٛ  كٍٛ إٕ ٖزٙ ايتشفظات ٚكرت بؼهٌ ٜبرذ حٟ 

 25اٱمل٬ٍ بايؼشٜر١  عذَّفّٗٛ ملاط٧ عٔ اٱط٬ّ، ٚيف ايٛقت ْفظ٘  ٓف ع٢ً 

١َٝ٬. حكٝا إىل َا رنشٙ َرايٞ ٚصٜش ايرذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اٱط١َٝ٬ اٱط
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ٚا٭ٚقاف حْ٘ بٗزا املشطّٛ بكإْٛ  تٛا ش ملذ١َ يٓا ــ بـفتٓا َظًُ  ــ حٚ 

يؼشٜرتٓا ٖٚٞ حٕ ْٛكح حٕ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ حسذ املشادع ٚاملـادس امل١ُٗ 

ع٢ً يًُشح٠ يف  فِٗٝ يًكإْٛ ايذٚيٞ، ٚيف ٖزا اطتُشاس١ٜ ملا ٜكّٛ ب٘ اجملًع ا٭

اجملتُع ايذٚيٞ حٕ ٜبرذٚا حٟ  ِٗ ملاط٧ عٔ ايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬، ٖٚٓاى ػشح 

 5َظتُش طٛا٤ حثٓا٤ اْركاد ؾ١ٓ )ايظٝذاٚ( حٚ يف غ  ريو. نُا حٕ ايتضاّ 

ايبششٜٔ با٫ فاق١ٝ طٝهٕٛ يف ْطام ؼفظا ٗا، ٚيٝع يف ْطام ؼفظا ٗا 

ايذطتٛس ٚايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬ ُٖا  ا; ٭ٕ كط بٌ يف ْطام ايذطتٛس حٜلٶ

ٝٶا. ْكط١  اؿانُإ ي٬ فاق١ٝ يف ساي١ املٛا ك١ عًٝٗا باعتباسٖا قاْْٛٶا ٚطٓ

حملش٣  ترًل مبظأي١ حثاسٖا بر  اٱمل٠ٛ ا٭علا٤ ٖٚٞ ا٫ فاقٝات ايذٚي١ٝ 

 10ؿكٛم اٱْظإ، عٓذَا  هٕٛ ٖٓاى ا فاقٝات دٚي١ٝ، طٛا٤ نإ َظُاٖا 

حٚ ا فاق١ٝ،  إٕ ٖزٙ ا٫ فاقٝات  ترشض يتُشٝف ٚدساط١ بشٚ ٛن٫ّٛ املتٝاسٜٶا 

َٶا  َتأ١ْٝ قبٌ حٕ  ت ز ايبششٜٔ بؼأْٗا حٟ قشاس ي٬ط٦ُٓإ إىل حٕ ٖٓاى اسرتا

يًذطتٛس ٚايؼشٜر١ اٱط١َٝ٬. ٚ ُٝا ٜترًل با٫طتفاد٠ َٔ اجملتُع ايذٚيٞ يف 

اجملًع  َظأي١ ايتكٓٝات ٚا٭َٛس ايف١ٝٓ،  ر٬ّ ٖٓاى  رإٚ نب  ٜكّٛ ب٘

 15ا٭ع٢ً يًُشح٠ يف ٖزا اجملاٍ، ٚنزيو ٚصاس٠ اـاسد١ٝ  ترإٚ بؼهٌ نب  

(، ٚاجملًع ا٭ع٢ً يًُشح٠ ٜكّٛ ظٗٛد UNDP)بشْاَر ا٭َِ املتشذ٠ يًت١ُٝٓ َع 

 ُٝا ٜترًل با٫طتفاد٠ َٔ نٌ اٱَهاْٝات املتاس١ ـذ١َ ايكلاٜا ايت١ُٜٛٓ 

 اـاؿ١ باملشح٠، ٚػهشٶا.

 

 20 :ـــــــطالزئيــــــــ

 ؟حملش٣ٌٖ ٖٓاى ٬َسظات ػهشٶا،  

 

 )ال توجد مالحعات(

 

 25 :الزئيـــــــــــــــط

برذ نٌ ٖزا ايٓكاؾ يٝع حَآَا إ٫ حٕ ْـٛت ع٢ً املشطّٛ بكإْٛ.  

  فلٌ ا٭خ عبذاؾًٌٝ إبشاِٖٝ  ٍ طشٜا ا٭َ  ايراّ يًُذًع. 
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ألخذ رأيَه ىداًء )وٍيا قاو األمني العاو للنجلط بتالوة أمساء األعضاء  

 باالصه على املزصوو بكاىوٌ(

 

 بَـــشاد: إبزاٍيــه أمحـــد العضو

 5  َٛا ل.

 

 العزيض: صامل أمحد الدنتور العضو

  َٛا ل.
 

 10 احلداد: مَدي أمحد العضو

 َٛا ل.
 

 البينخند: إمساعيل بضاو العضو

 َٛا ل.
 15 

 املَشع: أمحد جاصه العضو

 َٛا ل.
 

 فـخـزو: ذلند جـنال العضو

 20 ٛا ل.َ
 

 الهعيب: ذلـند مجـعة العضــــو

  َٛا ل.
 

 25 صلناٌ: علي مجيلة العضو

  َٛا ك١.
 

 الفاضل: عبداهلل جَاد الدنتورة العضو

  َٛا ك١.
 30 
 اخلياط: حبيب جواد العضو

  َٛا ل.
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 العضو جواد عبداهلل عباظ:

  ممتٓع.
 

 العضو خالد حضني املضكطي:

 5  َٛا ل.

 

 العضو خالد ذلند املضله:

 َٛا ل.
 

 10 العضو مخيط محد الزميخي:

 َٛا ل.
 

 العضو درويػ أمحد املياعي:

 َٛا ل.
 15 

 العضو دالل جاصه الشايد:

  َٛا ك١.
 

 العضو رضا عبداهلل فزج:

 20  َٛا ل.
 

 العضو سٍوة ذلند الهواري:

  َٛا ك١.
 

 25 العضو صامية خليل املؤيد:

  َٛا ك١.
 

 العضو الدنتور صعيد أمحد عبداهلل:

 َٛا ل.  
 30 

  صادم البخارىة:العضو مسري

 َٛا ل.  
 



 26امللبط١          24/4/2016ّ                       ( 77)        2/ ايذٚس  4فًع ايؼٛس٣ / ايفـٌ 

 العضو صوصً حاجي تكوي:

 َٛا ك١.
 

 :العضو صيد ضياء حييى املوصوي

 5 َٛا ل.

 

 العضو صادم عيد آل رمحة:

  َٛا ل.
 

 10 العضو عادل عبدالزمحً املعاودة:

  غ  َٛا ل.
 

 العضو عبدالزمحً ذلند مجغري:

  َٛا ل.
 15 

 العضو الدنتور عبدالعشيش حضً أبل:

 َٛا ل.
 

 الدنتور عبدالعشيش عبداهلل العجناٌ:العضو 

 20 َٛا ل.
 

 العضو عبدالوٍاب عبداحلضً امليصور:

  َٛا ل.
 

 25 العضو عـلي عيضى أحــند:

  َٛا ل.
 

 العضو فاطنة عبداجلبار الهوٍجي:

 َٛا ك١.
 30 

 العضو فـؤاد أحــند احلـاجـي:

 َٛا ل.
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 :العضو الدنتور ذلند علي حضً علي

 َٛا ل.
 

 ذلند علي اخلشاعي:العضــــــو الدنتور 

 5  َٛا ل.

 

 العضو ىوار علي احملنود:

 َٛا ل.
 

 10 رئيط اجمللط علي بً صاحل الصاحل:

. ْؼهشنِ ع٢ً ٜكش املشطّٛ بكإْٛ إرَٕٛا ل. ا٭غًب١ٝ َٛا ك١، 

َذامل٬ هِ َٚٛا كتهِ، ْٚأٌَ إٕ ػا٤ ا  حٕ ًْتكٞ بهِ يف اؾًظ١ 

ٌ َٓاقؼ١ بك١ٝ بٓٛد دذٍٚ د٪ايكاد١َ. ٚبٗزا ْٓٗٞ دًظ١ ٖزا ايّٝٛ، ٚطٛف ْ

 ا٭عُاٍ إىل دًظ١ ٫سك١. ػهشٶا يهِ  ٝرٶا، ٚحس ع اؾًظ١.

 15 

 

 ظًَزا( 1:11)رفعت اجللضة عيد الضاعة 
 

 
 20 

 

  

 علي بً صــاحل الصــاحل  عبداجلليل إبزاٍيه آل طزيف

 رئيط دللط الغورى  األمني العاو جمللط الغورى

   
 )اىتَت املضبطة(

 

                    

 25 


