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 التاصعة والعشزيً مضبطة اجللضة 

 10 الثاىيدور االىعكاد العادي 

 الزابعالفصل التشزيعي 

 

 29ايشقـِ:    

 ٖـ1437 ػعبإ 15ايتاسٜخ:   

 15 2016ّ َاٜٛ 22    

 

 

 ايثاَْٞٔ دٚس ا٫ْعكاد ايعادٟ  ٚايعؼشٜٔايتاطع١ عكذ صبًع ايؼٛس٣ جًظت٘ 

ــ َــٔ ايفـــٌ ايتؼــشٜعٞ   ــٛ       ايشاب ــع اي بكاعــ١ ا٫جتُاعــاك ايهــ ٣ لكــش اينً

 20 ػعبإَٔ ػٗش  اشباَع عؼش ا٭ذذبايكلٝب١ٝ، عٓذ ايظاع١ ايعاػش٠ َٔ ؿباح ّٜٛ 

ٚريو بش٥اط١ ؿاذب املعايٞ ّ، 2016 َاَٜٛٔ ػٗش  ايثاْٞ ٚايعؼشٜٖٔـ املٛافل 1437

ٚذلــٛس حؿــراس ايظــعاد٠ ، ايظــٝذ عًــٞ بــٔ ؿــار ايـــار س٥ــٝع صبًــع ايؼــٛس٣

 حعلا٤ اينًع ِٖٚ: 
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ـــضاد.  ـــِ بٗـــــــــــ ـــذ  بشاٖٝــــــــــ ــٛ حيـــــــــــ  ايعلـــــــــ

 ايعلـــــٛ ايـــــذنتٛس حيـــــذ طـــــا  ايعـــــشٜ .    

 ايعلــــــــــــــٛ جاطــــــــــــــِ حيــــــــــــــذ املٗــــــــــــــض . 

ــ .   ــذ ايهعـــــــــ ــ١ ضبُـــــــــ ـــٛ ععـــــــــ  ايعلــــــــــــ

ــًِ.    ايعلــــــــــــــٛ .ايــــــــــــــذ ضبُــــــــــــــذ املظــــــــــــ

 ايعلــــــــــــٛ حــــــــــــٝع يــــــــــــذ ايشَٝرــــــــــــٞ.

 ايعلــــــــــــٛ دسٜٚــــــــــــؽ حيــــــــــــذ املٓــــــــــــاعٞ.    

 ايعلــــــــــــٛ صٖــــــــــــ٠ٛ ضبُــــــــــــذ ايهــــــــــــٛاسٟ. 

ــذا .   ــذ عبـــ ــعٝذ حيـــ ــذنتٛس طـــ ـــٛ ايـــ  ايعلـــــ

 ايعلــــــــــــٛ اــــــــــــ  ؿــــــــــــادم ايبراسْــــــــــــ١.   

ــٟٛ.   ــاجٞ  كـــــــــــ ــٔ ذـــــــــــ ــٛ طٛطـــــــــــ  ايعلـــــــــــ

ــٝا٤ ؼب ــٝذ كــــــ ــٟٛ.ايعلــــــــٛ طــــــ ــ٢ املٛطــــــ  ٝــــــ

ــ١.  ــادم عٝـــــــــــــذ  ٍ سيـــــــــــ  ايعلـــــــــــــٛ ؿـــــــــــ

 ايعلــــــــــٛ عــــــــــادٍ عبــــــــــذايشئ املعــــــــــاٚد٠.

ــ .  ــذ عؼـــــــ ــذايشئ ضبُـــــــ ــٛ عبـــــــ  ايعلـــــــ

 عبـــــذايعضٜض ذظـــــٔ حبـــــٌ.  ايـــــذنتٛس ايعلـــــٛ 

 عبــذايعضٜض عبــذا  ايعحُــإ. ايــذنتٛس ايعلــٛ 

ـــٛ عبـــــذايٖٛاس عبذاسبظـــــٔ املٓــــــٛس.  ايعلـــــــ

 ايعلــــــــــــــٛ عًــــــــــــــٞ عٝظــــــــــــــ٢ حيــــــــــــــذ.   

 اشبضاعـٞ. ضبُذ ايعلــــــٛ ايذنتٛس ضبُذ عًٞ 

 ايعلـــــــــٛ ايـــذنتٛس َٓــــٛس ضبُـــذ طـــشذإ.    

ــٛسٟ.   ــٞ .لــــــ ــا  ًٜــــــ ــٞ دٜٓــــــ ــٛ ْاْظــــــ  ايعلــــــ

 ايعلـــــــــــــــٛ ْـــــــــــــــٛاس عًـــــــــــــــٞ ا ُـــــــــــــــٛد.

 ايعلـــــــــــــــٛ ٖايـــــــــــــــ١ سَـــــــــــــــضٟ فـــــــــــــــاٜض.   
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ٚقذ ذلش ازبًظ١ طعاد٠ ايظٝذ عبذازبًٌٝ  بـشاِٖٝ  ٍ  شٜـا ا٭َـل ايعـاّ     

 ينًع ايؼٛس٣. 
 

 اسبه١َٛ نٌ َٔ:ٖزا ٚقذ َثٌ 

 5َعايٞ ايؼٝخ .ايذ بٔ عًٞ  ٍ .ًٝف١ ٚصٜش ايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ  -1

 اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف. 

عٌٝ بٔ ضبُذ يٝذإ ٚصٜش ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ طعاد٠ ايظٝذ  -2

 .ا٫جتُاع١ٝ

طعاد٠ ايظٝذ ٖؼاّ بٔ ضبُذ ازبٛدس ٚصٜش ػ٪ٕٚ ايؼباس  -3

 10 ٚايشٜاك١.

 

 نُا ذلش ازبًظ١ بع  ممثًٞ ازبٗاك ايشا١ٝ ِٖٚ:

 :ٚصاس٠ ايذا.١ًٝ َٔ 

ايٓكٝب ضبُذ ْٜٛع اهلشَٞ س٥ٝع ػعب١ ا٫ ـاٍ لحًظٞ -

 15 ايؼٛس٣ ٚايٓٛاس ٚايًحإ ايٛصاس١ٜ.

 

  قافايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭َٚٔ ٚصاس٠: 

 ..ايذ ذظٔ عحاجٞ ٚنٌٝ ايٛصاس٠ يؼ٪ٕٚ ايعذٍايظٝذ -

 

 :20 َٔ ٚصاس٠ ايعٌُ ٚايت١ُٝٓ ا٫جتُاع١ٝ 

 عبذا ظٔ املظتؼاس ايكاْْٛٞ.ايذنتٛس عبذايباطط ضبُذ  -1

ايظٝذ عاٍ عبذايٖٛاس قاسْٚٞ َظتؼاس  ٓظٝل صبًظٞ ايؼـٛس٣   -2

 ٚايٓٛاس.

 

 :25 َٔ ٚصاس٠ ػ٪ٕٚ صبًظٞ ايؼٛس٣ ٚايٓٛاس 

ايظٝذ عبذايععِٝ ضبُذ ايعٝذ ايٛنٝـٌ املظـاعذ يؼـ٪ٕٚ صبًظـٞ      -1

 ايؼٛس٣ ٚايٓٛاس.
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 املظتؼاس ايكاْْٛٞ. ا  عبذايشئ عبذاملًوايظٝذ عبذ -2

 ذد َٔ َذٜشٟ اإلداساك ٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ايٛصاس٠. ٚعــ 

 

  ػ٪ٕٚ ايؼباس ٚايشٜاك١َٔ ٚصاس٠: 

 5 عًٞ ضبُذ ااذ١ املظتؼاس ايكاْْٛٞ.ــ ايظٝذ 

 

نُا ذلشٖا ايذنتٛس حيذ عبذا  ْاؿش ا٭َل ايعاّ املظاعذ 

 يًُٛاسد ايبؼش١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚاملعًَٛاك، ٚايذنتٛس٠ فٛص١ٜ ٜٛطا ازبٝب ا٭َل

ايعاّ املظاعذ يؼ٪ٕٚ ايع٬قاك ٚاإلع٬ّ ٚايبرٛث، ٚايظٝذ عبذايٓاؿش ضبُذ 

 10ايـذٜكٞ ا٭َل ايعاّ املظاعذ يؼ٪ٕٚ ازبًظاك ٚايًحإ، ٚايذنتٛس عـاّ 

تؼاسٜٔ ايكاْْٛٝل باينًع، ٚحعلا٤ ظعبذايٖٛاس اي صظبٞ س٥ٝع ١٦ٖٝ امل

َذٜشٟ اإلداساك ١٦ٖٝ املظتؼاسٜٔ ايكاْْٛٝل باينًع، نُا ذلشٖا عذد َٔ 

 ايش٥ٝع ازبًظ١: َعايٞٚس٩طا٤ ا٭قظاّ َٚٛظفٞ ا٭َا١ْ ايعا١َ، ثِ افتتح 
 

 15 

 الزئيـــــــــــــــط:
ْفتتح حطعذ ا  ؿباذهِ بهٌ . ، بظِ ا  ايشئ ايشذِٝ، 

َٔ ايفـٌ ايتؼشٜعٞ  ايثاَْٞٔ دٚس ا٫ْعكاد ايعادٟ  ايتاطع١ ٚايعؼشٜٔازبًظ١ 

١. حاا٤ ا٭علا٤ املعتزسٜٔ ٚايغا٥بل عٔ ازبًظ١ ايظابك ، ْٚبذح بت٠ٚ٬ايشاب 

 20  ٍ  شٜا ا٭َل ايعاّ يًُحًع.  فلٌ ا٭خ عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ 

 

 األمني العاو للنجلط:

ايظ٬ّ عًٝهِ ٚسي١ ا  ٚبشنا ٘، ٚحطعذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

نٌ َٔ اعتزس عٔ ذلٛس ٖزٙ ازبًظ١  ا  ؿباذهِ عًٝعا بهٌ . ،

 25، ٚايذنتٛس ضبُذ عاٍ ضبُذ فخشٚ، ٚع١ًٝ عًٞ طًُإ ايظعاد٠: حؿراس

، ٚسكا عبذا  فشد، ٚجٛاد ذبٝب اشبٝاط، ٚيذ َباسى ذظٔ عًٞ عًٞ

، ٚ.ايذ ذظل يًظفش .اسد املًُه١ ايٓعُٝٞ، ٚبظاّ  ااعٌٝ ايبُٓرُذ

، ٚفا ١ُ عبذازبباس ايهٖٛحٞ، ٚطا١َٝ املظكطٞ، ٚحيذ َٗذٟ اسبذاد
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يًظفش يف ١َُٗ سا١ٝ بتهًٝا َٔ اينًع، ٚايذنتٛس٠ جٗاد  .ًٌٝ امل٪ٜذ

ٍٔ ا  عًٝٗا بايـر١ ٚايعاف١ٝ ٚف٪اد ، عبذا  ايفاكٌ إلجشا٤ ع١ًُٝ جشاذ١ٝ َ

ٍٔ ا  عًٝ٘ بايـر١ ٚايعاف١ٝ ، ٚد٫ٍ حيذ اسباجٞ يعشف ؿرٞ  اس٨ َ

 ٚػهًشا. ،يعشف .اق ، ٚجٛاد عبذا  عباغجاطِ ايضاٜذ

 5 

 ـــــط:الزئيــــــــــ
ػهًشا، ٚبٗزا ٜهٕٛ ايٓـاس ايكاْْٛـٞ ٫ْعكاد ازبًظ١ َتٛافًشا. ْٚٓتكٌ 

 ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ جذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق بايتـذٜل ع٢ً َلبط١  اٯٕ

 ؟فٌٗ ٖٓاى ٬َذعاك عًٝٗاازبًظ١ ايظابك١، 

 10 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الزئيـــــــــــــــط:
ايزنش٣  لٓاطب١بٝإ ٚيذٜٓا  رٕ  كش امللبط١ نُا ٚسدك  يٝهِ. 

 15 فلٌ ا٭خ ، اشباَظ١ ٚايث٬ثل يكٝاّ صبًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝخ ايعشب١ٝ

 عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ  ٍ  شٜا ا٭َل ايعاّ يًُحًع بكشا٠٤ ايبٝإ.

 

  األمني العاو للنجلط:

بٝإ صبًع ايؼٛس٣ لٓاطب١ ايزنش٣ ػهًشا طـٝذٟ ايش٥ٝع، 

 20 صبًع صبًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝخ ايعشب١ٝ: ٜظشْا يفاشباَظ١ ٚايث٬ثل يكٝاّ 

ذلش٠ ؿاذب  َكاّ  ىل ٚايت ٜهاك ايتٗاْٞ  ٜاك حا٢ ْشف  حٕ ايؼٛس٣

ازب٬ي١ املًو يذ بٔ عٝظ٢  ٍ .ًٝف١ عاٌٖ ايب٬د املفذ٣ ذفع٘ ا  ٚسعاٙ، 

 اشبًٝخ يذٍٚ ايتعإٚ صبًع دٍٚ قاد٠ ٚايظُٛ ازب٬ي١ حؿراس  .ٛاْ٘ ٚ ىل

 ايزنش٣ ٓاطب١ل اينًع دٍٚ ػعـٛس ٚ ىل ٚسعاِٖ، ا  ذفعِٗ ايعشب١ٝ

 25 ايزٟ ايعشب١ٝ اشبًٝخ يذٍٚ ايتعإٚ صبًع قٝاّ ع٢ً اشباَظ١ ٚايث٬ثل

  ػاد ٓا عٔ َاٜٛ ازباسٟ، َعشبل ػٗش َٔ ّٜٛ اشباَع ٚايعؼشٜٔ ٜـادف

ايتعإٚ صبًع  ٚؿٌ  يٝٗا اييت املشَٛق١ ملها١ْبا فخشْا اعتضاصْا ٚععِٝ ٚبايغ

حؿراس  يذٕ َٔ لايهشمي ٚايشعا١ٜ ا٫ٖتُاّ يذٍٚ اشبًٝخ ايعشب١ٝ بفلٌ
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ايثٛابت ايتاسؽب١ٝ  َٔ ااْطًك ٔزًٜاي ،ايتعإٚ ازب٬ي١ ٚايظُٛ قاد٠ دٍٚ صبًع

 يتطًعاك را ٘ ايٛقت يف اينًع، ٚا٫طتحاب١ يذٍٚ املؼرتى ٚاملـ  ايشاطخ١

املؼرتى،  يٮَٔ  هاًَٞ   اس يفيف املٝادٜٔ ناف١،  ايتهاٌَ يتركٝل حبٓا٥٘

 ٖٚٛ ٚجذاس٠ ٚاقتذاس، ق٠ٛ عًٝٗا بهٌ .اسج١ٝ  عذٜاك حٚ َطاَ  حٟ َٚٛاج١ٗ

 5 صبًع يف  ْٓا .ذفغ دٍٚ اينًع َٔ  ًو ا٭.طاس ٚايترذٜاك ناف١ َا

 متثً٘ َٚا املؼرتن١، اشبًٝح١ٝ املٓع١َٛ املٓاطب١، يٓؼٝذ بٗزٙ ٚبٗزٙ ايؼٛس٣

 .اؿ١ٚ ا٭ٚطط، َٓطك١ ايؼشم يف اإلقًُٝٞ ايتٛاصٕ ذفغ يف  ظاِٖ ق٠ٛ َٔ

 اإلق١ًُٝٝ ايظاذتإ  ؼٗذٖا اييت املت٬ذك١ ٚاملظتحذاك ايتطٛساك ظٌ يف

 املكب١ً املشذ١ً َتطًباك ملٛاج١ٗ ازبٗٛد  هثٝا  ظتٛجب ٚاييت ٚايذٚي١ٝ،

 10 ٕ صبًع ايؼٛس٣ يف ايٛقت ايزٟ ٜ٪نذ فٝ٘ دعُ٘حنُا َؼرتن١.  بش٣٩

 بٗذف اشبًٝحٞ ايتعإٚ  فعٌٝ  لُٔ اييت ايتٛجٗاكٚ اإلجشا٤اك ٌيه

 ايّٝٛ يٝؼا ش ايؼعٛس اشبًٝح١ٝ  ُٛذٗا املٓؼٛد، ايتهاٌَ  ىل ايٛؿٍٛ

ًٝ ااقتـادًٜ اشبًٝحٞ  ىل ا٫ذباد َل٢ ٚقت حٟ َٔ حنثش  َٔ ريو ٚغ  اٚحَٓ

اهلذف ايزٟ  أطع َٔ حجً٘ صبًع ايتعإٚ  ٜرتجِ ٚلا ا٫ْذَاد، حػهاٍ

 15دٍٚ اينًع ٚػعٛبٗا،  ؼبفغ حٕ ٚجٌ عض ا  طا٥ًل ايعشب١ٝ،يذٍٚ اشبًٝخ 

دٍٚ صبًع ايتعإٚ يذٍٚ اشبًٝخ  قاد٠ ٚايظُٛ ازب٬ي١ ٚحٕ ٜٛفل حؿراس

 اشب  َٔ املضٜذ يتركٝل اشب ٠ باملظ ٠ ايذف  ػأْ٘ َٔ َا نٌ ايعشب١ٝ  ىل

 ٚػهًشا.، اينًع قا ب١ ٚػعٛس يذٍٚ ٚايعض٠ ٚا٫صدٖاس ٚايُٓا٤

 

 20 :الزئيـــــــــــــــط

َٔ جذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق  ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞػهًشا، 

 فلٌ ا٭خ عبذازبًٌٝ  بشاِٖٝ  ٍ  شٜا ا٭َل ايعاّ بايشطا٥ٌ ايٛاسد٠، 

 يًُحًع.

 

 25  األمني العاو للنجلط:

سطا٥ٌ َعايٞ ايظٝذ حيذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ايشطا٥ٌ ايٛاسد٠: 

بٔ  بشاِٖٝ امل٬ س٥ٝع صبًع ايٓٛاس خبـٛق َا اْت٢ٗ  يٝ٘ صبًع ايٓٛاس 
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َؼشٚ  قإْٛ بايتـذٜل ع٢ً  عذٌٜ ايفكش٠ ايثايث١ َٔ املاد٠ ا٭ٚىل ذٍٛ ايتايٞ: 

( يظ١ٓ 77َٔ ا٫ فاق١ٝ ايعشب١ٝ ملهافر١ اإلسٖاس، املشافل يًُشطّٛ سقِ )

زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ    . ٚقذ متت  ذايت٘  ىل2015ّ

َؼشٚ  قإْٛ بؼإٔ ػشاناك َٚ   .طاس زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

 5. ٚقذ 2015ّ( يظ١ٓ 53ا٫طتثُاس ا ذٚد٠، املشافل يًُشطّٛ املًهٞ سقِ )

 ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ َ   .طاس زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ متت  ذايت٘ 

َؼشٚ  قإْٛ بؼإٔ قٛاعذ ايتظحٌٝ ٚايظ١َ٬ اشباؿ١ ١ٝٚ ٚايكا١ْْٝٛ. ايتؼشٜع

. بايظفٔ ايـغ ٠ )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايؼٛس٣(

زب١ٓ املشافل ايعا١َ ٚايب١٦ٝ َ   .طاس زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ٚقذ متت  ذايت٘  ىل 

 10لا٤: ٖاي١ سطاي١ َكذ١َ َٔ حؿراس ايظعاد٠ ا٭عٚايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

ص٠ٖٛ ضبُذ ايهٛاسٟ، ٚايذنتٛس٠ جٗاد عبذا  ايفاكٌ، ٚسَضٟ فاٜض، 

ايذنتٛس عبذايعضٜض ذظٔ حبٌ، ٚايذنتٛس ضبُذ عًٞ ذظٔ عًٞ، بؼإٔ ٚ

( يظ١ٓ 11 ًب طرب ا٫قرتاح بكإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ ايكإْٛ سقِ )

 ا.، ٚػهًشّ بؼإٔ ايفرف ايط  يًُكبًل ع٢ً ايضٚاد بل ازبٓظل2004

 15 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ؟ايطًب املزنٛسٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً ػهًشا،   
 

 )أغلبية موافكة(

 20 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 .طٛطٔ ذاجٞ  كٟٛا٭.ت   فلًٞ .ريو رٕ ُٜكش  

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

 25خبـٛق املؼشٚ  ا اٍ َٔ صبًع ايٓٛاس ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

َٚٓاقؼت٘ يف زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ بؼإٔ ايظفٔ ايـغ ٠، ٖزا املؼشٚ  متت دساطت٘ 

يف ا٭عٛاّ ايظابك١، طٛا٤ نإ ريو يف اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ   

صبًع ايٓٛاس حٚ يف صبًع ايؼٛس٣، ٚعًٝ٘ حعتكذ حٕ املؼشٚ  بـف١ حؿ١ًٝ 
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نِْٛٗ  ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ  ػبب حٕ ؼباٍ  ىل زب١ٓ 

يذِٜٗ دسا١ٜ حن  باملٛكٛ . ٚ ٕ نإ س٥ٝع زب١ٓ املشافل ايعا١َ ٚايب١٦ٝ غ  

َٛجٛد ٚيهٔ فًٝظُح يٞ ٭ْٞ حعتكذ حٕ املؼشٚ  ٫بذ حٕ ؼباٍ بـف١ حؿ١ًٝ 

  ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ  .

 5 

 :الزئيـــــــــــــــط

اشباسج١ٝ ٚايذفا   يكذ قُٓا بايفعٌ بإذاي١ املؼشٚ   ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ 

غ  اإل.ٛإ حٕ املؼشٚ  نإ قذ مت حبث٘ ٚا٭َٔ ايٛ  ، ٚيهٔ فُٝا بعذ بًّ

يف زب١ٓ املشافل ايعا١َ ٚايب١٦ٝ طابًكا، ٚيزيو ػبب حٕ ٜعٛد  ىل ايًح١ٓ ْفظٗا، 

 10ايزٟ   مياْ  َٔ  ايًح١ٓٚبٓا٤ ع٢ً ريو  ًبت َٔ اإل.٠ٛ ا٫طت٦زإ َٔ س٥ٝع 

ٍٛيٓا املؼشٚ  ; ذبٌٜٛ املؼشٚ   ىل زب١ٓ املشافل ايعا١َ ٚايب١٦ٝ، ٚبٓا٤ ع٢ً ريو ذ

ٚ را نٓتِ حْتِ يف زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ    شغبٕٛ يف 

 فٓرٔ َظتعذٕٚ يزيو ٫ٚ  ٛجذ حٟ َؼه١ً. يٝهِ ايتكشٜش   ذاي١

 

 15 :صوصً حاجي تكوي العضو

 حنٔ حعًِ بٗزٙ امل٬ذع١، ٚايكشاس يش٥ٝع ايًح١ٓ، ٚػهشً ا.    

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .ايذنتٛس عبذايعضٜض عبذا  ايعحُإػهًشا،  فلٌ ا٭خ  

 20 

 :الدنتور عبدالعشيش عبداهلل العجناٌ العضو

 ش٣ زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،   

قإْٛ  ظحٌٝ ايظفٔ ايـغ ٠ ا اٍ  يٝٗا ٫ ٜذ.ٌ يف ايٛ   حٕ َؼشٚ  

ا.تـاؿٗا، ٚحٕ عٝ  َٛادٙ  تعًل باملشافل ايعا١َ، ٚيزيو ٚفًكا يٓف املاد٠ 

 25َٔ اي٥٬ر١ ايذا.١ًٝ ينًع ايؼٛس٣ ْشجٛ َٔ َعايٝهِ  ذاي١ ٖزا  31

يت زب١ٓ املشافل ايعا١َ ٚايب١٦ٝ اي، ٖٚٞ َٓاطب١ املؼشٚ   ىل ايًح١ٓ اييت  شْٚٗا

 طبل هلا حٕ ْاقؼت ٖزا املٛكٛ ، َ  .ايف ػهشْا، ٚػهًشا.
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 :الزئيـــــــــــــــط

ٖٚزا َا قُٓا ب٘ بايلبط، ٚفٝهِ عًٝعا اشب  ٚاي ن١. ػهًشا،  

ايشحٟ ايٓٗا٥ٞ ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ جذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق بأ.ز 

٫ فاق١ٝ َشانؽ  َؼشٚ  قإْٛ بايتـذٜل ع٢ً اي ٚ ٛنٍٛ املعذٍع٢ً 

 5)ح(  1إلْؼا٤ َٓع١ُ ايتحاس٠ ايعامل١ٝ بإكاف١ ا فاق١ٝ  ظٌٗٝ ايتحاس٠  ىل املشفل 

; ٚقذ ٚافل اينًع ع٢ً 2015ّ( يظ١ٓ 79َٔ ا٫ فاق١ٝ، املشافل يًُشطّٛ سقِ )

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

 ْٗا١ٝ٥؟

 

 10 )أغلبية موافكة(

 

 يـــــــــــــــط:الزئ

ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ  رٕ ُٜكش َؼشٚ  ايكإْٛ بـف١ ْٗا١ٝ٥. 

َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  ايشحٟ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً ٚاشباق بأ.ز جذٍٚ ا٭عُاٍ 

 15 املعذ) ايكلا١ٝ٥ ايشطّٛ بؼإٔ 1972ّيظ١ٓ  (3)حذهاّ املشطّٛ بكإْٛ سقِ 

; ٚقذ ٚافل (ايٓٛاس صبًع َٔ املكذّ «املعذي١ بـٝغت٘» بكإْٛ ا٫قرتاح ك٤ٛ يف

اينًع ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ يف صبُٛع٘ يف ازبًظ١ ايظابك١، فٌٗ ٜٛافل عًٝ٘ 

 بـف١ ْٗا١ٝ٥؟

 
 20 )أغلبية موافكة(

 

 الزئيـــــــــــــــط:

ْٚٓتكٌ اٯٕ  ىل ايبٓـذ ايتـايٞ َـٔ     رٕ ُٜكش َؼشٚ  ايكإْٛ بـف١ ْٗا١ٝ٥. 

 كشٜــش زبٓــ١ ايؼــ٪ٕٚ ايتؼــشٜع١ٝ ٚايكاْْٛٝــ١   اشبــاق لٓاقؼــ١  جــذٍٚ ا٭عُــاٍ

 25ّ 2005( يظـ١ٓ  26خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ ايكإْٛ سقـِ ) 

بؼإٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ، )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قـرتاح بكـإْٛ املكـذّ َـٔ صبًـع      

 ا٭خ حيذ  بشاِٖٝ بٗضاد.  فلٌ. ايؼٛس٣(
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 أمحد إبزاٍيه بَشاد: العضو

قبٌ حٕ ْثبت ايتكشٜش ْٚبذح َٓاقؼت٘، يذٟ ا طٝذٟ ايش٥ٝع، ػهًش

ايتؼشٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٬َذع١: ايزٟ حَآَا اٯٕ ٖٛ  كشٜش زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ 

ّ 2005( يظ١ٓ 26خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ ايكإْٛ سقِ )

 5بؼإٔ »، ٚحبظب ظ  ٫ ٜٛجذ قإْٛ اا٘ بؼإٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ

 ٓعِٝ  ّٕ َظُاٙ ٖٛ قإْٛ بؼأ2005، ٚ منا قإْٛ عاّ «اط١ٝازبُعٝاك ايظٝ

، ٚريو ٭ٕ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ناْت متاسغ عٌُ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ

ٚجا٤ ايكإْٛ يٝٓعِ عٌُ ازبُعٝاك  ،ايعٌُ ايظٝاطٞ قبٌ ؿذٚس ايكإْٛ

 ايظٝاط١ٝ، ٚػهًشا.

 10 

 :الزئيـــــــــــــــط

بٔ عًٞ  ٍ .ًٝف١ ٚصٜش ايعذٍ ػهًشا،  فلٌ َعايٞ ا٭خ ايؼٝخ .ايذ 

 ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.٪ٚايؼ

 

 15 وٌ اإلصالمية واألوقاف:ؤالعدل والش وسيز

ّ ٖٛ بؼإٔ 2005( يظ١ٓ 26ايكإْٛ سقِ )ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع، 

طٝاط١ٝ، ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ، ٚ  ٜهٔ ٖٓاى قبٌ ٖزا ايكإْٛ ععٝاك 

إْٛ; ٚقبٌ ريو    هٔ ٚقذ ُحْؼ٦ت ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ يف ظٌ ٖزا ايك

ايزٟ ٍْف عًٝ٘ ٖزا ايكإْٛ، ٖٓاى ععٝاك طٝاط١ٝ باملع٢ٓ ايكاْْٛٞ 

 20 ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

ح ًب َٔ ا٭خ ايذنتٛس حيذ طا  ايعشٜ  َكشس ايًح١ٓ  ػهًشا،

 ايتٛج٘  ىل املٓـ١ فًٝتفلٌ.

 25 

 :صامل العزيضأمحد الدنتور  العضو

 .ح ًب  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١ بذا١ًٜػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 
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 :الزئيـــــــــــــــــط

 ػهًشا، ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١؟ 
 

 )أغلبية موافكة( 

 5 

 :الزئيـــــــــــــــــط

  رٕ ٜتِ  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١. 
 

 (54 / صفحة1 )اىظز امللحل

 10 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 فلٌ ا٭خ طٓبذح لٓاقؼ١ املباد٨ ٚا٭طع ايعا١َ ملؼشٚ  ايكإْٛ،  

 َكشس ايًح١ٓ.

 

 15 الدنتور أمحد صامل العزيض:  العضو

ايتكشٜش ايشاب  عؼش يًح١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع

( يظ١ٓ 26ٚايكا١ْْٝٛ ذٍٛ َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ ايكإْٛ سقِ )

ايظٝاط١ٝ، )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ ّ بؼإٔ ازبُعٝاك 2005

ْاقؼت ايًح١ٓ َؼشٚ  ايكإْٛ َٛكٛ  ايذساط١ ٚايبرث،  .صبًع ايؼٛس٣(

 20ٚا ًعت ع٢ً قشاس صبًع ايٓٛاس َٚشفكا ٘ بؼأْ٘، ٚ بٛديت ٚجٗاك ايٓعش بل 

ع٢ً ا٭طع ٚاملباد٨ اييت  ٚبٓا٤ً ، ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ يًُحًع،حعلا٤ ايًح١ٓ

 ــبأغًب١ٝ حعلا٥ٗا اسباكشٜٔ ــ ايًح١ٓ  اْتٗتفكذ كإْٛ، ايؼشٚ  َ  عًٝٗا ـُب

هٕٛ ــ ٜت1 ٚريو يٮطباس ايتاي١ٝ: ىل ايتٛؿ١ٝ  باملٛافك١ ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ; 

َٔ ث٬ث َٛاد، فاملاد٠ ا٭ٚىل اطتبذيت  ــعٔ ايذٜباج١  فل٬ً ــَؼشٚ  ايكإْٛ 

 25شط يف ا.تٝاس قٝاداك ازبُع١ٝ ( بإكاف١ ػ6( َٔ املاد٠ )6ْف ايبٓذ )

ايظٝاط١ٝ، ع٢ً ح٫ ٜهْٛٛا َٔ سجاٍ ايذٜٔ حٚ املؼتغًل بايٛعغ ٚاإلسػاد 

( َٔ قإْٛ 5(  ىل املاد٠ )6ٚاشبطاب١، ٚحكافت املاد٠ ايثا١ْٝ بًٓذا جذًٜذا بشقِ )

ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ، ايزٟ اػرتط يف ايعلٛ امل٪طع حٚ ايعلٛ ايزٟ ٜٓلِ 

ط١ٝ ح٫ ػبُ  بل ا٫ْتُا٤ يًحُع١ٝ ٚاعت٤٬ املٓ  ايذٜ  حٚ  ىل ازبُع١ٝ ايظٝا
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ا٫ػتغاٍ بايٛعغ ٚاإلسػاد ٚيٛ بذٕٚ حجش، حَا املاد٠ ايثايث١ فكذ جا٤ك 

ّ 2005( يظ١ٓ 26 ٕ َؼشٚ  ايكإْٛ ٜظتٗذف  عذٌٜ ايكإْٛ سقِ )ــ 2 ٓفٝز١ٜ.

٘ َٔ قبٌ بؼإٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ; بغ١ٝ ايٓأٟ باملٓ  ايذٜ  عٔ اطتغ٬ي

ايبع  يًرتٜٚخ يٮفهاس ايظٝاط١ٝ حٚ ايتٓعِٝ ايظٝاطٞ ايزٟ ٜٓتُٞ  يٝ٘، َٔ 

 5حجٌ ايٛؿٍٛ  ىل َٓاف  ػخـ١ٝ ٚريو ع٢ً ذظاس اطتكشاس ايبًذ َٚـاسب٘، 

بع   بتعذٌٜ 2014ّ( يظ١ٓ 34اؿ١ حٕ ايتعذٌٜ ايزٟ جا٤ ب٘ ايكإْٛ سقِ )خبٚ

ايزٟ  ــ ٝاك ايظٝاط١ّٝ بؼإٔ ازبُع2005( يظ١ٓ 26حذهاّ ايكإْٛ سقِ )

ذعش ع٢ً ازبُع١ٝ حٕ  ظتخذّ املٓ  ايذٜ  يًرتٜٚخ ملباد٥ٗا حٚ حٖذافٗا حٚ 

حؿبح غ  ناُف ملٓ  اطتغ٬ٍ ايذٜٔ ٚ أٌٜٚ  ــ َشجع١ٝ هلابـفت٘ بشاصبٗا حٚ 

 10 ش٣ ــ 3 حذهاَ٘ باسبل حٚ ايبا ٌ شبذ١َ َـار طٝاط١ٝ بعٝذ٠ عٔ ايؼشٜع١.

اؿ١ حٕ عذًدا َٔ سجاٍ خبٓعِ ايعٌُ ايظٝاطٞ، ٚايًح١ٓ كشٚس٠ ٚجٛد قإْٛ ٜ

ايذٜٔ اغبش ٛا يف ايظٝاط١ َتٓاطل َُٗتِٗ ا٭طاط١ٝ املتُث١ً يف ايٛعغ 

ٖزا ايتعذٌٜ يًرذ َٔ اطتغ٬ٍ املٓ  ايذٜ   ىل ٚاإلسػاد; يزا   ص اسباج١ 

 ٕ ايغا١ٜ َٔ ــ 4 ٚاطتخذاَ٘ ٚط١ًًٝ يًرتٜٚخ يٮفهاس ايظٝاط١ٝ املتطشف١.

 15اسبذ َٔ اسبشٜاك بكذس َا ٜظع٢  ىل  ٓعِٝ اشبطاب١  تايكإْٛ يٝظ َؼشٚ 

ايذ١ٜٝٓ ٚفل قٛاعذ ٚ جشا٤اك ضبذد٠ َٚٓع١ُ  كتلٝٗا املـًر١ ايعا١َ، نُا 

حٕ َؼشٚ  ايكإْٛ ٜرتى اشبٝاس يشجاٍ ايذٜٔ با.تٝاس ايبكا٤ يف املٓ  ايذٜ  حٚ 

( يظ١ٓ 26إْٛ سقِ )ايك كاف١  ىل َا  كذّ فإٕ ــ 5 َباػش٠ ايعٌُ ايظٝاطٞ.

ؿشاذ١ً ع٢ً ايفـٌ بل ا٫ْتُا٤  قذ ْف ّ بؼإٔ ازبُعٝاك ايظٝاط2005١ٝ

 20حٟ عع١ٝ طٝاط١ٝ ٚبل ايعٌُ يف بع  املٗٔ، ٖٚٛ َا ٚسد يف ايبٓذ  ىل 

ٜؼرتط يف ايعلٛ » حْ٘ اييت ْـت ع٢ً( َٔ ايكإْٛ، 5اشباَع َٔ املاد٠ )

 ع٬ٕ  أطٝظٗا، ايؼشٚط  امل٪طع حٚ ايعلٛ ايزٟ ٜٓلِ  ىل ازبُع١ٝ بعذ

ٕٛ َٔ املٓتظبل  ىل ق٠ٛ دفا  ايبرشٜٔ حٚ اسبشغ ايٛ   ــ ح٫ ٜه5...  اٯ ١ٝ:

حٚ حجٗض٠ ا٭َٔ ايتابع١ يًذٚي١، ٚح٫ ٜهٕٛ َٔ سجاٍ ايكلا٤ حٚ ايٓٝاب١ ايعا١َ 

 25، ٚعًٝ٘ فإٕ َا جا٤ ب٘ َؼشٚ  «حٚ َٔ حعلا٤ ايظًو ايذبًَٛاطٞ حٚ ايكٓـًٞ

٫  ل املٓ  ايذٜ  ٚايعٌُ ايظٝاطٞجاٍ ايذٜٔ َٔ ازبُ  بايكإْٛ َٔ َٓ  س
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ٜـُعذ متًٝٝضا، ٚبزيو  تفل ايًح١ٓ َ  سحٟ اسبه١َٛ ايكاكٞ بعذّ ٚجٛد ػب١ٗ 

( َٔ ايذطتٛس ْـت ع٢ً ذش١ٜ  هٜٛٔ ازبُعٝاك 27بعذّ ايذطتٛس١ٜ; فاملاد٠ )

ٚايٓكاباك، ع٢ً حطع ٚ ١ٝٓ ٚ٭ٖذاف َؼشٚع١ ٚبٛطا٥ٌ ط١ًُٝ، َهفٛي١ 

فكـًا يًؼشٚط ٚا٭ٚكا  اييت ٜبٝٓٗا ايكإْٛ، بؼشط عذّ املظاغ بأطع ٚ

 5ايذٜٔ ٚايٓعاّ ايعاّ، ٚعًٝ٘ فإٕ ٖزا ايٓف ايذطتٛسٟ ٚ ٕ نفٌ ذل  هٜٛٔ 

ازبُعٝاك ٚايٓكاباك  ٫ حٕ مماسط١ ٖزا اسبل  هٕٛ يف اسبذٚد ٚا٭ٚكا  

ٚايٓعاّ ٚايلٛابط اييت ٜلعٗا املؼشِّ  لا ٜهفٌ عذّ املظاغ بأطع ايذٜٔ 

 ٕ ايًح١ٓ ٚبعذ ا٫ ٬  ع٢ً ايتعذ٬ٜك اييت حجشاٖا صبًع ايٓٛاس ـ 6ايعاّ. 

املٛقش ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ اس أك ا٭.ز بتًو ايتعذ٬ٜك اييت ُحجشٜت عًٝ٘; 

 10بغ١ٝ ذبكٝل اهلذف ا٭طاطٞ ملؼشٚ  ايكإْٛ ٚاملباد٨ اييت اطتٗذفت َٓ  سجاٍ 

عت٤٬ املٓ  ايذٜ ، َٚا  كتلٝ٘ ايذٜٔ َٔ ايتأث  يف ايعٌُ ايظٝاطٞ ٚا

يف ك٤ٛ َا داس َٔ  ايلشٚس٠ ٚاملـًر١ ايعًٝا ي٬طتكشاس ايظٝاطٞ يف ايبًذ.

َٓاقؼاك َٚا حبذٟ َٔ  سا٤ حثٓا٤ دساط١ َؼشٚ  ايكإْٛ، فإٕ ايًح١ٓ  ٛؿٞ 

( 26بتعذٌٜ بع  حذهاّ ايكإْٛ سقِ ) َؼشٚ  قإْٛاملٛافك١ ع٢ً  ــ1 لا ًٜٞ:

 15ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ. )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ  ّ بؼأ2005ٕيظ١ٓ 

كإْٛ، ٚريو ايؼشٚ  َاملٛافك١ ع٢ً  ــ2 َٔ ذٝث املبذح.، َٔ صبًع ايؼٛس٣(

ٚا٭َش َعشٚض ع٢ً اينًع املٛقش   ع٢ً ايتفـٌٝ ايٛاسد يف ازبذٍٚ املشفل.

 ، ٚػهًشا.ي٬ص٫ّربار ا
 

 20 الزئيـــــــــــــــط:

 ؟  فلٌ ا٭خ عادٍ عبذايشئ املعاٚد٠.ٖٓاى ٬َذعاكٌٖ ػهًشا،  

 

 زمحً املعاودة: عبدالادل العضو ع

بظِ ا  ٚاسبُذ  ، ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ع٢ً ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 25بع  َذا.٬ك سطٍٛ ا  ٚع٢ً  ي٘ ٚؿرب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ. يف اسبكٝك١ حرنش 

طٝذاٚ(، ايزٜٔ قايٛا  ْ٘ غ  َتٛق ، ايـ)اإل.٠ٛ ذٍٛ  عًٝكٞ ع٢ً قإْٛ 

ًُا  ىل  ٚطأٚج٘ ايّٝٛ ن١ًُ ــ ٖٞ يٝظت بؼإٔ ٖزا ايكإْٛ ــ  ىل َٔ ٜٓعش دا٥
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ايكٛاْل ْعش٠ طٛدا١ٜٚ قامت١، حْا كذ  ـٓٝا ايٓاغ  ىل سجاٍ دٜٔ ٚسجاٍ 

دْٝا، فًٝع عٓذْا يف اإلط٬ّ ن١ٓٗ، ٚيٝع اإلط٬ّ ٖٛ ا٫ْهفا٤ يف ضبشاس 

ط٬ّ دٜٔ دٚي١، ٚدٜٔ عباد٠، ٚدٜٔ ايؼُٛي١ٝ يف ا٫عتذاٍ بذٕٚ املظحذ، بٌ اإل

حٕ ٜطغ٢ جاْب ع٢ً  .ش، ٚايعٔ يف ازبُٝ  حِْٗ عًٝعا ذشٜـٕٛ ع٢ً 

 5دِٜٓٗ،  بًعا نٌ حبظب فُٗ٘، يزيو ػبب ذظٔ ايعٔ، ٚقذ بٝٓت سحٜٞ 

ٍٟ ايّٝٛ  كاف١، ٖٚٞ:  ًَا ٖٚٛ َظحٌ ــ ٚحْا َاصيت ع٢ً ريو ايه٬ّ ــ ٚيذ متا

يًزٜٔ ٜشٜذٕٚ حٕ ٜشفعٛا دسج١ ايتخٜٛا ًْٖٛا، ػبب حٕ ْعًٔ حْٓا يظٓا حقٍٛ 

 حذشق ع٢ً دٜٓٓا َٔ قٝاد ٓا، ٚقذ اعٓا َشاًسا ٚ هشاًسا حْ٘ ٫ ُٜكبٌ املظاغ

ًَا طُٝع ئ ْكبٌ بزيو. ٖٓاى  بايذٜٔ، بٌ حظٔ حْٓا عًٝعا  ٕ ٚجذْا دٜٓٓا ٜٛ

 10قًت ــ عٓذٟ  جٛاْب يتٓعِٝ ايعٌُ ايظٝاطٞ، ٚحْا ػخـًٝا ــ نُا

٬َذعاك، ػبب عذّ ايتٌٜٗٛ، فٗزا ايكإْٛ ٫ ميٓ  َتذًٜٓا َٔ ايعٌُ 

بايظٝاط١، ٖٚزا ٚاكح ٚػبب عذّ ايًبع ٚايتؼٜٛؽ، ٖزا ايكإْٛ ميٓ  

املتـذس يًؼإٔ ايذٜ  ٚاعت٤٬ املٓ  حٕ ػبُ  َ  ريو عل١ٜٛ عع١ٝ 

ملظاجذ َٔ حٕ طٝاط١ٝ، ٖٓاى جاْب  ػبابٞ ػبب حٕ ْٓعش  يٝ٘، ٖٚٛ يا١ٜ ا

 15 هٕٛ ضبٌ ؿشا  طٝاطٞ قذ ػبش  ىل ؿشا   ا٥فٞ، ٭ٕ ايطا٥ف١ٝ سحٜٓاٖا 

قذ َٛسطت مماسط١ ق١ٜٛ فُٝا ؽبف ذت٢ .ذ١َ ايٓاغ، فُا د.ٌ ذٝا٠ ايٓاغ 

يف ٖزٙ ايذا٥ش٠ حٚ  ًو ايذا٥ش٠ لزٖب ٖزا ايؼخف حٚ راى؟! طٛا٤ عٓذ 

تطٝ  حٕ ْتغافٌ  ٓعِٝ ػاس  حٚ َٛقا طٝاساك، فٗزا املشض َٛجٛد ٫ٚ ْظ

عٓ٘، ٚيهٔ ػبب عًٝٓا ــ عبٔ َٔ ْذاف  عٔ ايذٜٔ ــ حٕ ْذاف  عٔ ايكش ٕ 

 20، ٚخباؿ١ حٕ ازبُعٝاك ٚحٕ املظاجذ   ف٬  ذعٛا َ  ا  حذًذاح٫ًٚ، 

ايهب ، حٚ  ايظٝاط١ٝ ربتًا، فٗٓاى ايـغ ٠ ٖٚٓاى ايهب ٠ راك ا٫َتذاد

٫ ْشٜذ حٕ ْغفٌ ريو، بٌ ٖٓاى ل، فٗٞ طبتًف١، ٚ ًو اييت  ؼب٘ ايذنان

ًٝا، ٫ٚ  ح.ف ععٝاك طٝاط١ٝ راك اَتذاد عاملٞ، ٚايكشاس فٝٗا يٝع دا.ً

عع١ٝ بعٝٓٗا، فهٌ عع١ٝ هلا اَتذاد .اسجٞ َٚشجع١ٝ .اسج١ٝ ػبب ح٫ 

 25 هٕٛ يف عشف طٝاطتٓا، فظٝاطتٓا ٖٓا، ٚقٝاد ٓا ٖٓا، غبتًا ٖٓا، ْٚٓتكذ 

املشػذ ا٭ع٢ً حٚ ا ايكشاس َٔ ايكا٥ذ ا٭ع٢ً حٚ ٖٓا، ْٚتـاف٢ ٖٓا، حَا حٕ ٜأ ٝٓ
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ٗٓا  هُٔ اشبطٛس٠، ٖٚٞ حٕ ايكشاس ٖٓا ئ ٜهٕٛ ف ُا َٔ ٖٓا حٚ ٖٓاىغ ٖ

ًٝا فظٓترًُ٘، حْا ٚح.ٞ طٓترٌُ  ًٝا،  را نإ ايكشاس حبشٜٓ قشاًسا حبشٜٓ

ٚاقعٓا. يزيو حقٍٛ ــ بذٕٚ صبا١ًَ ــ َارا سحٜٓا َٔ قٝاد ٓا يف ا افع١ ع٢ً 

حَٓٓا ٚساذتٓا؟ ؿرٝح حٕ يذٜٓا ا.ت٬فاك نث ٠ ٫ ْظتطٝ  رنشٖا اٯٕ، 

 5حْٓا ْٓتكذ حطًٛس ايـشف، ْٚٓتكذ حطًٛس ا٫قرتاض، ْٚٓتكذ حطايٝب  ٚؿرٝح

١ ٖٓاى صبا٫ك نث ٠ يإلؿ٬ح، ٚ.اؿنث ٠ يف ايذٚي١، ْٚش٣ نزيو حٕ 

يف َعٝؼ١ ايٓاغ ٚػبب ا٫ٖتُاّ بٗا، ٚيهٔ ٖزا اإلؿ٬ح ػبب ح٫ ميع 

ايهٝإ ٚا٭َٔ ٚا٫طتكشاس ٚايٓعاّ ايظٝاطٞ يف ايبًذ. حقٛهلا ٚبهٌ جشح٠ 

يًحُٝ : ايذٜٔ ٫ ُُٜٓ ، ايذٜٔ ٫ ُُٜٓ  حبًذا، ايذٜٔ َتحزس يف ذٝا٠ ايٓاغ، 

 10ٚايزٟ ٜشٜذ ايعٌُ يف ايظٝاط١ طٛف ٜعٌُ فٝٗا، ٚيهٔ ػبب حٕ ْل  بعل 

ا٫عتباس حٕ يا١ٜ املظاجذ كشٚس١ٜ، ٭ْٗا املهإ ايزٟ فٝ٘ ايظه١ٓٝ، ٚفٝ٘ 

ظاجذ َهاًْا ا٭يف١، ٚفٝ٘ ا ب١، ٚعبٔ حٍٚ َٔ ٜشف  حٕ ُ حعٌ امل

يًـشاعاك ايظٝاط١ٝ. ٚحْا حًٜلا حعت  َٔ ريو ايـٓا َٔ ايشجاٍ، ٚحْا حٍٚ 

َٔ ٜٓـا  هلزا ايكشاس، ٚحٍٚ َٔ حيتضّ ب٘، ٚ ٕ نٓت قذ حبذٜت َعاسكيت، 

 15ٚيهٔ ــ َ  ريو ــ حذرتّ َا  كشٙ ايذٚي١ يتٓعِٝ ايتعاٌَ يف اينتُ . قذ ٜكٍٛ 

ذ٬ٍ حٚ ذشاّ، ٖزا  ٓعِٝ عٌُ،  قا٥ٌ ٫ ػبٛص ريو! ايكل١ٝ يٝظت قل١ٝ

ٚحْت طب . يزيو حقٍٛ ملٔ ؼباٍٚ حٕ ٜـٛس ٖزا ايكشاس بأْ٘ ذشس ع٢ً دٜٔ، 

ٖٛ ذشس ع٢ً َٔ ٜظتغٌ ايذٜٔ، ٖٛ ذشس ع٢ً َٔ ػبعٌ ايبًذ  ،٫ :حقٍٛ ي٘

سٖٔ  ٓعِٝ َعل، ٚحعتكذ حْٓا ػبب حٕ ْكا ؿًفا ٚاذًذا كذ َٔ ٜشٜذ حٕ 

 ٢ً20 ايتعب ، قذ ٫ حٚافل ع٢ً ايكإْٛ، ٚيه  ؽبشس يف ايبًذ. قذ ٫ حٚافل ع

حسف  حٕ ٜتـٛس حٕ ايبًذ حٚ اينًع ؼباسس ايذٜٔ، ٖزا غ  ؿرٝح، ٚئ 

ُٜراس س ايذٜٔ، ٚئ ْبك٢ يف اينًع  را نإ ُٜراِسس ايذٜٔ. قذ ٜكٍٛ قا٥ٌ: 

ٚقفتو ايتاسؽب١ٝ كذ ايـ)طٝذاٚ(! ٚا  ئ ٜتغ  َٔ ن٬َٞ ذشف، حْا كذ 

)طٝذاٚ(، ٚكذ املٛافك١ عًٝٗا، ٚكذ ايتغٝ ، ٚيهٔ َ  ريو حقٍٛ ا فاق١ٝ ايـ

 25َٔ باس ا٫ذتٝاط. ٫ حقٍٛ حْ  ٚذذٟ َٔ طٝرافغ ع٢ً ايذٜٔ، بٌ  «كذ»حْا 

ايزٟ حن  َ  ٚحِٖ َ  ٖٛ ايزٟ  ك  عًٝ٘ ١َُٗ ا افع١ ع٢ً ايذٜٔ، 
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٫ٚ  ضباسب١ ايذٜٔ ٚذت٢ املظ٪ٚيل ايزٜٔ دافعٛا عٔ ا٫ فاق١ٝ، ٫ ٜكـذٕٚ

ٜكـذٕٚ ٖذّ ايذٜٔ; يذِٜٗ ا فاقٝاك ٚكغٛط، ٚيهٔ يذِٜٗ حًٜلا قٓاعاك 

بإٔ َا ٚك  ٖٛ ناُف، ٖٚزا صبشد ا.ت٬ف يف اٯسا٤. يزيو حْا ٫ ح هًِ عٔ 

ايكإْٛ ٭ٕ سحٜٞ ٚاكح فٝ٘، ٚنإ بٛدٟ دبٓب٘، ٚيهٔ حقٍٛ حًٜلا  ْ٘ يٝع 

 5ملتذٜٕٓٛ، ٚيهٔ ايكـذ ًَٓعا يًُتذٜٔ َٔ ايعٌُ بايظٝاط١، ٫ٚ ربافٛا حٜٗا ا

ح٫ ػبُ  ايفشد بل عل١ٜٛ عع١ٝ طٝاط١ٝ ٚبل  ـُذس ايؼإٔ ايعاّ ٚاطتغ٬ٍ 

املٓابش، ٚحعتكذ حٕ ٖزا يٝع ؿعًبا، حطتطٝ  ح٫ حنٕٛ َٓتًُٝا  ىل عع١ٝ 

طٝاط١ٝ ٚحػتغٌ يف ايظٝاط١. ٚيهٔ اشبطٛس٠ َٔ ععٝاك ٜرتحطٗا ُحْاغ 

ميإ، َٚٔ ؽبايفِٗ ٜعت  نافًشا ٜكٛدٕٚ ايؼاس  باطِ ايذٜٔ ٚباطِ اإل

 10َٚش ًذا، ذت٢ ُٜحعٌ د.ٍٛ ازب١ٓ عٔ  شٜل بٛاب١ ٖزا اسبضس حٚ ٖزٙ ازبُع١ٝ 

اإلط١َٝ٬، ٖٚزا   ٜأَك ب٘ دٜٔ ٫ٚ  ط٬ّ ٚ  ُٜكً٘ عا  ٜعشف حجبذٜاك 

ٖزا ٫ غباس عًٝ٘، ٚػبب عًٝٓا حٕ حٕ ايذٜٔ. ٚ را نإ ا٭َش ٖهزا فأعتكذ 

ْا ٚاْتُا٤ْا يبًذْا. ٖزا ايكإْٛ ــ ػ٦ٓا حّ حبٝٓا ــ ٜٓعِ عًُٓا ْعًٔ طٝاطتٓا ٤٫ٚٚ

فكط، ٫ٚ ٜذ.ٌ يف  ٓعِٝ دٜٓٓا، ٚعبٔ يذٜٓا ايكاعذ٠ اييت  كٍٛ: )َا ٚافل 

 15أْٓا عًٝعا عبب ايذٜٔ بػش  ا  ح عٓاٙ(، ٚعٓذْا  ميإ حًٜلا ــ ب٬ صبا١ًَ ــ 

٢ْ ػخف فٝٓا; بٌ  ىل حد ابتذا٤ً َٔ ج٬ي١ املًو ذفع٘ ا  ٚٚفك٘ ٚاْتٗا٤ً

١  ْ٘ ذت٢  .ٛآْا ٚح.ٛا ٓا املخايفل يٓا يف ايذٜٔ ــ ٫ٚ حقٛهلا بهٌ ؿشاذ

ح هًِ عٔ املزٖب ــ  َا سحٜٓا َِٓٗ غ  ا٫ذرتاّ ٚايتكذٜش يٓا ٚيذٜٓٓا 

ٚيعكٝذ ٓا. ٚحقٍٛ  ْٓا ــ  ٕ ػا٤ ا  ــ يًبرشٜٔ ٚئ ْكبٌ َٔ حٟ نا٥ٔ نإ حٕ 

 20ْأ.ز دسًٚطا مما ذـٌ َٔ ايفٛك٢  ٫ْٚـٝريت ا٭. ٠: حميع ب٬دْا بظ٤ٛ. 

ٚايتخًا ا٫قتـادٟ ٚايعًُٞ ٚا٫جتُاعٞ ايزٟ ذذث ملٔ ا ب  ا٭جٓذاك 

 اشباسج١ٝ يف ب٬دٙ؟! اسبُذ  ، ٚجضانِ ا  .ً ا، ٚػهًشا.

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 25 .حٝع يذ ايشَٝرٌٞ ا٭خ لػهًشا،  ف 
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 :مخيط محد الزميحي العضو

قبٌ حٕ حقٍٛ َا يف جعبيت َٔ ٬َذعاك حػٝذ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

عادٍ املعاٚد٠. قٌٝ طابًكا: )٫ ُٜفت٢ َٚايو يف املذ١ٜٓ(، ٚحعتكذ  ا٭خلذا.١ً 

حٕ َا  فلٌ ب٘ ا٭خ عادٍ املعاٚد٠ يف صبًظهِ ٜغ  عٔ نٌ َا طٛف ْكٛي٘. 

 5ق ٖزا املؼشٚ  غ  ٫ ػو يف حٕ ايًغط ايزٟ حث  يف ايفرت٠ ا٭. ٠ خبـٛ

َا قٌٝ عٔ حٕ ٖزا املؼشٚ  ؼبذ َٔ اسبشٜاك ايعا١َ. ٚحعتكذ  َ س، ٚ.ـًٛؿا

حٕ ٖزا املؼشٚ  ٖٛ َؼشٚ   ٓعُٝٞ حنثش َٔ حْ٘ ذذ يًرشٜاك. ٚيزيو ــ نُا 

 عًُٕٛ ــ  را حساد سجٌ ايذٜٔ َٓ  اشبطاب١ فٗٛ ذش يف َٓ  .طابت٘، ٫ٚ حذذ 

ًط بل املٓ  ايذٜ  ٚازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ٜٓاصع٘ يف ٖزا اسبل، ٚيهٔ اشب

 10ٖٛ ايزٟ طٝهٕٛ ذبت َع١ً ٖزا ايكإْٛ، ٖٚزا ايكإْٛ ٚك  َٔ حجٌ ٖزا. 

يزيو حس٣ حٕ ايه١ًُ ازباَع١ اييت  فلٌ بٗا صًَٝٓا ا٭خ عادٍ املعاٚد٠ ناف١ٝ 

 ٚٚاف١ٝ عُا ْٛد حٕ ْكٛي٘، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 ايظٝذ كٝا٤ ؼب٢ٝ املٛطٟٛ.ػهًشا،  فلٌ ا٭خ  

 

 الضيد ضياء حييى املوصوي: العضو

بظِ ا  ايشئ ايشذِٝ، حعتكذ حٕ َؼشٚ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ايكإْٛ جا٤ يف ايٛقت املٓاطب َٔ حجٌ حٕ ُٜـًح َظ ٠ ذكٝك١ٝ. ٚحعت ٙ جض٤ًا 

 20 َٔ ثٛس٠ فًظف١ٝ ب١ٜٛٝٓ يًكإْٛ ايبرشٜ  بؼإٔ قل١ٝ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ.

ٖٚٛ ٜأ ٞ يف ظٌ قٓاع١ بايٓظب١ يٞ ػخـًٝا ٚقٓاع١ نث  َٔ ايؼخـٝاك يف 

ايبرشٜٔ ٚ.اسجٗا. ايّٝٛ عبٔ حباج١  ىل فـٌ ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١ ــ حقٛهلا 

بهٌ ٚكٛح ٚؿشاذ١ ــ َٔ حجٌ اسبفاظ ع٢ً ايذٜٔ، َٚٔ حجٌ اسبفاظ ع٢ً 

ٛس، ٚبذٕٚ اإلط٬ّ، َٚٔ حجٌ اسبفاظ ع٢ً ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬; بذٕٚ حٟ دٜه

 25يهٞ عبفغ ايذٜٔ ػبب حٕ ْفـً٘ عٔ ايظٝاط١. ُحَطظت  ْكٍٛ: حٟ صبا٬َك

ٜكّٛ ع٢ً  عذٌٜ ٚ ٓعِٝ ايع٬قاك اينتُع١ٝ  ا داسًٜ اجٗاًصيتهٕٛ ايذٚي١ 

ٚايظٝاط١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ يف حٟ بًذ، فُا ٖٛ ايشابط بل  داس٠ ايذٚي١ ٚايذٜٔ؟ 
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ع٢ً عذ٠ َظا٥ٌ، َثٌ: املظاجذ  ٖٞ ايكِٝ. املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ يهٌ ايبؼش  كّٛ

ٚاملآمت ٚدٚس ايعباد٠ ٚايهٓا٥ع... خل; ٚيهٔ عٓذَا ُْْذَ.ٌ ايذٜٔ يف ايظٝاط١، 

ٜذعٞ ٖزا ايؼخف ايزٟ ُٜذ.ٌ ايذٜٔ بايظٝاط١ حْ٘ ميتًو اذتهاس 

اسبكٝك١، ٖٚٓا  هُٔ املؼه١ً; عٓذَا ح.تًا َع٘ يف حٟ َظأي١ عاد١ٜ يف 

 5اإلميإ، ٖٛ ب  ـفحٕ ٜهفشْٞ حٚ حٕ ٜ يفاينتُ ، ٖٛ َٔ ٜهٕٛ ي٘ اسبل 

ايزٟ ؼبذد عٔ  شٜك٘ ؿهٛى ايغفشإ، نُا ذذث يف ايكشٕٚ ايٛطط٢ يف 

حٚسٚبا. اإلؿ٬ح ايذٜ  يف ايكشٕ ايظادغ عؼش يف حٚسٚبا حطع يبذا١ٜ ثٛس٠ 

نب ٠، ثٛس٠ ؿٓاع١ٝ ٚثٛس٠ ع١ًُٝ  ىل حٕ ٚؿًت حٚسٚبا  ىل َا ٚؿًت  يٝ٘ اٯٕ 

 ايعا  ايعشبٞ ٚاإلط٬َٞ طٓعٌ ــ يٮطا ايؼذٜذ ــ َٔ  طٛس ٚذلاس٠. ٚيف

 10ْكذّ ِسج٬ً ْٚ٪.ش ح.ش٣،  َا .ًٛفا َٔ اينتُ  ٚ َا .ًٛفا َٔ سجاٍ ايذٜٔ، 

َِٖ بإٔ َٔ ٜفـٌ ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١ فٗٛ كذ ايذٜٔ، ٚع٢ً  ٭ٕ اينتُ  ُحٚ

ًَا، َٔ ؼبب ايذٜٔ ػبب حٕ ٜفـٌ املذ  ْع عٔ املكذغ; ايذٜٔ ايعهع متا

ع، َُٗا ناْت ايعشٚف فإٕ ايذٜٔ ٜبك٢ كشٚس٠ ذٝا ١ٝ ٚطٝهٛيٛج١ٝ  كذٜ

ٚصبتُع١ٝ يهٌ ايبؼش يف ٖزا ايٛجٛد; يزيو عبٔ كذ ا٭ؿٛي١ٝ، ٚايعًُا١ْٝ 

 15حًٜلا، اييت  ذعٞ حٕ ٫ ٚجٛد   طبراْ٘ ٚ عاىل. ٚيزيو ْكٍٛ نٝا ميهٓٓا 

عٞ حٕ ْظرب ٖزٙ ايٛسق١ َٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ بؼت٢ ؿٛسٖا؟ ٫ حذذ ٜذ

حْ٘ امل٬ى يف ٖزا ايٛجٛد، حٟ عع١ٝ طٝاط١ٝ حٚ عع١ٝ د١ٜٝٓ  ذعٞ ٚ شٜذ 

ا٫س باط بايظٝاط١ فٗٞ  ذعٞ اذتهاس اسبكٝك١، ٚبايتايٞ طت٪دٟ  ىل 

 ػهاي١ٝ نب ٠، ٖٚزا َا عؼٓاٙ يف حٜاّ نث ٠ ٚؿٛس طبتًف١ حثٓا٤ َا ذذث 

 20شبت نث  َٔ ، فكذ حفظذك ٚ.«ايشبٝ  ايعشبٞ»يف ايعا  ايعشبٞ َٚا ٜظ٢ُ 

ٖزٙ ايبًذإ عٓذَا ُحد.ٌ ايذٜٔ يف ايظٝاط١، فأؿبح ٖزا ٜش٣ اٯ.ش  اغٛك 

ٖٚزا ٜش٣ ايظكٛط ... خل، ٚحد٣ ريو  ىل اشبشاس. ٚعًٝ٘ ػبب حٕ عبذد 

َشادْا،  َا دٚي١ َذ١ْٝ ٚ َا دٚي١ د١ٜٝٓ، ٫ ميهٔ حٕ ظبعًٗا دٚي١ د١ٜٝٓ ٚدٚي١ 

١ٝٓ يف ايعا  ٖٞ دٚي١ َذ١ْٝ! ٫بذ َذ١ْٝ يف ايٛقت ْفظ٘. ديْٛٞ ع٢ً دٚي١ دٜ

 25حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى َشػذ حٚ غ ٙ، بـٛس طبتًف١، يذٜٓا  .ٛإ َظًُل، يذٜٓا 

١ٜ٫ٚ فكٝ٘... خل، ٜٚ٪دٟ ريو  ىل اشبشاس ػ٦ٓا حّ حبٝٓا; يهٔ ايذٚي١ املذ١ْٝ 
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ٖٞ ايـرٝر١. ٚيزيو حعت  َؼشٚ  ايكإْٛ ٜ٪طع يثٛس٠ فًظف١ٝ َٔ حجٌ 

ٌ  ٓعِٝ ايع٬قاك َا بل ازبُعٝاك ٚذثِٗ ع٢ً فـٌ  ٜـاٍ اينتُ  َٚٔ حج

ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١ يًرفاظ ع٢ً ايذٜٔ ٚ شى ايظٝاط١ يإلداس٠، ٭ٕ ايظٝاط١ 

يف  «َٝهافًٝٞ»; ٖٓاى َـار، ٖٚٓاى نُا ٜكٍٛ «بشعا ١ٝ»يف ايٓٗا١ٜ ٖٞ 

 5 حَا يف ايذٜٔ ٫، ٭ٕ ايذٜٔ قِٝ، ايذٜٔ ،«ايغا١ٜ   س ايٛط١ًٝ»نتاب٘ ا٭َ : 

َُثٌ، ايذٜٔ يٝع فٝ٘ يعب١ ُ ًعب ذبت ايطا٫ٚك، ايذٜٔ ٜذعٛى  سٚح، ايذٜٔ 

 ىل ع٬ق١ َ  سبو، ٚيٝع ٭ذذ حٕ ٜهٕٛ عًٝو سقًٝبا بٝٓو ٚبل ا ، حٚ حٕ 

ؼبذد ع٬قتو َ  ا ، ٖٚزٙ  ػهاي١ٝ نب ٠، ٭ٕ ٖٓاى َٔ ٍٜذعٕٛ حِْٗ 

ٔ بأٟ ؿٛس٠ َٔ ذشاغ ايعكٝذ٠، ِٖ ايذٜٔ، ٚعٓذَا ْشٜذ حٕ ْترذث عٔ ايذٜ

 10ايـٛس ؽبشد عًٝٓا حذذِٖ ٜٚكٍٛ يٓا: حْتِ كذ اإلط٬ّ، حْتِ كذ ايذٜٔ، 

حْتِ عًُإْٝٛ، ؿٛس طبتًف١ إلسعاس حٟ َثكا، ٚحٟ َفهش ٚحٟ صبتُ  

عٓذَا ُٜطشح ٖزا ايطشح. يٓهٔ ٚاكرل ٚبهٌ ؿشاذ١ حٜٔ ُٜرفغ ايذٜٔ؟ 

َٔ بع  املتطشفل،  حْا حقٍٛ ؼبفغ ايذٜٔ يف حٚسٚبا، سغِ ايعٓـش١ٜ املتطشف١

ٚيهٔ بإَهاْو حٕ  كِٝ َظحًذا، ٚحٕ  كِٝ َأمًتا، ٚحٕ  كِٝ نٓٝظ١، 

 15ٖٚٓايو ذشاغ ؼبشطْٛو حًٜلا، ملارا؟! ٭ِْٗ فـًٛا ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١. 

هلا; ايذٚي١  داس٠،  « ٜذٜٛيٛج١ٝ»ايذٚي١ حٚ  ل   «ُ ُزٖب»ايذٜٔ يٝع َعٓاٙ حٕ 

ٛا ١ٓ  ع  عذّ ا٭دزب١. حْا َٛا ٔ َٚٔ َاداَت املظأي١ َتعًك١ باملٛا ١ٓ فامل

ذكٞ حٕ حقّٛ بأٟ ػ٤ٞ ٚفل ايكإْٛ، ميهٓ  حٕ حػغٌ حٟ َٓـب، حٕ حع  

عٔ سحٜٞ ٚفل ايكإْٛ، ٚيٝع ٖٓاى ع٬ق١ باملزٖب ٫ٚ بايعكٝذ٠، ٖٚزا َا ٖٛ 

 20ٚنٌ ٖ٪٤٫  «َٝؼٌٝ فٛنٛ»ٚ «ْٝتؼ٘»َٛجٛد يف حٚسٚبا، ٖٚزا َا جا٤ ب٘ 

، ٚايذٜٔ حًٜلا عٓذَا ٜكٍٛ ايشطٍٛ )ؿ٢ً ا  عًٝ٘ املفهشٜٔ ٚايف٬طف١

يذٚي١ يف ريو؟!  را نٓت . ٜا ح.ٞ َا د.ٌ ا«حْتِ حعشف بذْٝانِ»ٚطًِ(: 

؟! ٚاٯي١  ط١َٝ٬! ٚايهشطٞ  ط١َٝ٬ش٠ ٥ا٥ش٠ فٌٗ حجعًٗا  اطأػرتٟ  

 ت كٍٝعيتاي ٞ ط٬َٞ! ٚ) ْرتْت(  ط٬َٞ! حطًُت اينتُ  بٗزٙ ايطشٜك١ ٖ

ٍٛ  25ايذٜٔ ــ نُا ٜكٍٛ ايذنتٛس ذظٔ ذٓفٞ ــ  ىل  تيايذٜٔ، ٚذ

ٌٌ ح ٢ يٝـٛس ايذٜٔ بـٛس٠ ح.ش٣. ٖٓاى ثٛابت يف ايذٜٔ  )طٛبشَاسنت(، ن
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يذ٣ عٝ  ا٭دٜإ، ؿ٠٬ ٚؿّٛ ٚصنا٠...  خل، ٖزا ضبٌ ثباك، حَا يف 

ايكلاٜا ايظٝاط١ٝ َٔ حعط٢ اسبل يؼخف َا َٔ ٖزا املزٖب حٚ َٔ راى 

ٍٞ حٚ ع٢ً اينتُ  بإٔ ٜظ ْا يف حٕ ْزٖب ميًٝٓا املزٖب بإٔ ُٜـبح ٚؿًٝ ا عً

ٚمشا٫ً، ٜشٜذ َٓا املكا ع١ حٚ املؼاسن١، ْؼاسى يف طٛسٜا حٚ ْؼاسى يف 

 5 َهإ َا...  خل. يٝع ٭ذذ اسبل يف ريو.  ٕ نٓت ذبرتّ دٚيتو فٝحب 

حٕ  ذعٛ  ىل املذ١ْٝ، ٫ٚ ميهٔ حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى ػعاس ذكٝكٞ ــ ٚيٝع 

ًٝا ــ  عٓذَا حدعٛ  ىل ايذٚي١ املذ١ْٝ، يهٔ لشجع١ٝ د١ٜٝٓ! نٝا اْفـاي

ؼبـٌ ريو؟! ػبب حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى  َا دٚي١ د١ٜٝٓ ٚ َا دٚي١ َذ١ْٝ، ٚايذٚي١ 

املذ١ْٝ يٝظت هلا ع٬ق١ بكلاٜا املزاٖب َٚا  ىل ريو. ٖٓا حقٍٛ بهٌ ٚكٛح 

ٍٛف اينتُ ، فإٕ نٓت  شٜذ اسبفاظ ع٢ً اين  10تُ   ٕ ٖزا ايكإْٛ ػبب ح٫ ؽب

ٚايذٜٔ فٝحب حٕ  فـًُٗا، ٚ ٫ طٓعٛد  ىل ايكشٕٚ ايٛطط٢ ٚؿهٛى 

 ايغفشإ َٚا ػاب٘ ريو، ٚػهًشا. 

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 ايذنتٛس َٓـٛس ضبُذ طشذإ.ػهًشا،  فلٌ ا٭خ  

 

 :الدنتور ميصور ذلند صزحاٌالعضو 

حَآَا ايّٝٛ َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ّ املتعًل بازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ، ٚحْا حس٣ 2005يظ١ٓ  26حذهاّ ايكإْٛ سقِ 

 20َِٗ يٝع يًُحتُ  فكط ٚ منا حٕ ٖزا ايتعذٌٜ يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ٚايلشٚس٠; ٭ْ٘ 

ٖٛ َِٗ يًٛ ٔ حًٜلا، ٖزا املؼشٚ  يٝع جذًٜذا ٚ منا ٖٛ  طٜٛش يتؼشٜعاك 

١ ْٚافز٠. حسجٛ ح٫ ٜعتكذ ايبع  حٕ ٖزا ايتعذٌٜ َٛج٘ كذ سجاٍ ٚقٛاْل طابك

ايذٜٔ ايزٜٔ ٜعتًٕٛ املٓابش، بٌ  ٕ ٖزا ايتعذٌٜ ٜـب يف ؿاسبِٗ ٜٚٓـفِٗ 

ٜٚعطِٝٗ اسبش١ٜ ايها١ًَ بذٕٚ  أث  حٟ ج١ٗ ناْت يف ا.تٝاس ايطشٜل ايزٟ 

 25يف املٓ  ؼببزٕٚ طًٛن٘. ٖٓاى  شٜكإ ٫ ثايث هلُا، ايطشٜل ا٭ٍٚ: ايبكا٤ 

ايذٜ  يتكذِٜ ايٛعغ ٚاإلسػاد ٚ ؿ٬ح راك ايبل، ٚ ًو ١َُٗ حطاط١ٝ 
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ٗا حبٓا٤ اينتُ ، بٌ ٖٛ ايطشٜل ا٭ْظب ٚا٭ِٖ يشجاٍ  يٝ ٚكشٚس١ٜ ؼبتاد

ايذٜٔ َٔ .طبا٤ املٓابش. ٚحطتطٝ  ازبضّ حٕ اينتُ  ايبرشٜ  حباج١ َاط١ 

ت َل٢. نًٓا ٜعًِ ــ نُا  ىل ٖ٪٤٫ اشبطبا٤ يف ٖزٙ ا٭ٜاّ حنثش َٔ حٟ ٚق

حػاس ايؼٝخ عادٍ املعاٚد٠ ٚايظٝذ كٝا٤ املٛطٟٛ ــ حٕ دا٤ ايطا٥ف١ٝ اشبط  

 5ايزٟ ٜعذ َعٍٛ ٖذّ ا٭ٚ إ ٚ ذَ  اينتُعاك ٚ هٜٛٔ ايب١٦ٝ ايـاسب١ 

يٮعُاٍ اإلسٖاب١ٝ ٚصس  بزٚس ايفت١ٓ ٚايؼكام بل حبٓا٤ اينتُ  ايٛاذذ، ٖزا 

ػكٛم جذسإ ايٛ ٔ، ٚحؿبرٓا حباج١ َاط١  ىل ايذا٤ ح.ز ٜطٌ عًٝٓا َٔ 

سجاٍ ايذٜٔ َٔ .طبا٤ املٓابش بـٛس٠ .اؿ١ يٝكَٛٛا بٛاجبِٗ ايذٜ  املتُثٌ يف 

ايٛعغ ٚاإلسػاد، ٚضباسب١ ايطا٥ف١ٝ بهٌ حْٛاعٗا ٚحيٛاْٗا، ٚايكلا٤ ع٢ً 

 10ٖزٙ ايفت١ٓ يف َٗذٖا ٚا٫عتـاّ حببٌ ايٛذذ٠، فٌٗ ٖٓاى حقذغ َٔ ٖزٙ 

ٖٓاى حقذغ َٔ املطايب١ بايٛذذ٠ ٍٚ  ايؼٌُ؟ طٝذٟ ايش٥ٝع،  امل١ُٗ؟ ٌٖٚ

ايٛذذ٠ ٖٞ حطاغ نٌ ػ٤ٞ، ٖٞ حطاغ بٓا٤ اينتُ ، ايٛذذ٠ ٖٞ اييت  كٛد 

 ىل ايذميكشا ١ٝ ٚيٝع ايعهع، ايٛذذ٠ ٖٞ اييت متٓرٓا ا٫صدٖاس ٚا٭َٔ 

ٚا٫طتكشاس ٚايتطٛس يف عٝ  َٓاذٞ اسبٝا٠ طٛا٤ ايٓٛاذٞ ا٫قتـاد١ٜ حّ 

 15جتُاع١ٝ حّ ايف١ٝٓ...  خل; هلزا ْش٣ نٌ ا٭دٜإ ايظُا١ٜٚ يف نتبٗا املكذط١ ا٫

ــ ايتٛسا٠ ٚاإلظبٌٝ ٚايكش ٕ ــ  تٓاٍٚ ايٛذذ٠. يف قش ْٓا ايهشِٜ ٜكٍٛ ا  عض 

نُا حٕ  ٚاعتـُٛا حببٌ ا  عًٝعا ٫ٚ  فشقٛاٚجٌ يف طٛس٠  ٍ عُشإ: 

٢ً ايٛذذ٠، فكذ سٟٚ عٔ حذادٜث ايشطٍٛ عًٝ٘ ايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ذبث ع

َٔ »ٝ٘ ٚطًِ: عٓبظ١ بٔ طرِٝ ايهً  قاٍ: قاٍ سطٍٛ ا  ؿ٢ً ا  عً

 20ع٢ً سجٌ ٚاذذ ٜشٜذ حٕ ٜؼل عـانِ حٚ ٜفشم  ح انِ ٚحَشنِ عٝ 

،  رٕ ٖزٙ ٖٞ ح١ُٖٝ ايٛذذ٠; ٭ْٗا ٖٞ اييت  ب  «عاعتهِ فاقتًٛٙ

ٔ ْش٣  سٖاًبا ٫ٚ اينتُ ، فإرا ٚجذك ايٛذذ٠ فإٕ اينتُ  طٝهٕٛ خب ، ي

َؼانٌ اقتـاد١ٜ حٚ غ  اقتـاد١ٜ حبًذا. ايطشٜل اٯ.ش: ٖٛ حٕ ؽبتاس سجٌ 

ايذٜٔ َباػش٠ ايعٌُ ايظٝاطٞ، ٖٚٞ ١َُٗ ٚ ١ٝٓ حًٜلا،  ٫ حْ٘ يف ٖزٙ اسباي١ 

 25عًٝ٘ حٕ ٜتخ٢ً عٔ ؿعٛد املٓ ، ٖٚٛ بٗزا ٜتخ٢ً عٔ ٚاجب٘ ايذٜ  املتُثٌ يف 

طًًفا، ٚ هُٔ ؿعٛب١ ٖزا ايطشٜل يف قٝاّ ايٛعغ ٚاإلسػاد ايزٟ رنش ٘ 
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.طبا٤ املٓابش بشبط ايذٜٔ بايظٝاط١ يف نٌ ا٭َٛس، ٚيف نٌ َفاؿٌ اسبٝا٠ 

ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ ٚايـر١ٝ ٚايع١ًُٝ...  خل; ا٭َش ايزٟ ٜ٪دٟ  ىل اشبًط 

بل ايذٜٔ ٚايظٝاط١ يف نٌ ػ٤ٞ، طٛا٤ نإ ي٘ ع٬ق١ بايذٜٔ حّ    هٔ 

٢ً غشاس َا ناْت  كّٛ ب٘ ايذٍٚ ايثٝٛقشا ١ٝ، اييت ْؼأك يف ي٘ ع٬ق١، ع

 5غشس حٚسٚبا يف ايعـٛس املع١ًُ، ٚحد٣ ريو  ىل ذبهِ ايهٓٝظ١ يف حَٛس 

ايذٚي١ مما عكذ َظ ٠  طٜٛش اسبٝا٠ ٚحٚجذ املؼانٌ ٚا٫كطشاباك ْٚؼٛس 

 اسبشٚس،  ىل حٕ  ٛؿًت ايذٍٚ ايغشب١ٝ  ىل  بعاد ١ُٖٓٝ امل٪طظاك ايذ١ٜٝٓ عٔ

ايتذ.ٌ يف ايناٍ ايظٝاطٞ، ا٭َش ايزٟ حد٣  ىل ْٗل١ دٍٚ غشس حٚسٚبا، 

ٚبضٚغ فحش اسبلاس٠ اسبذٜث١ املتطٛس٠ اييت  ٓعِ ايبؼش١ٜ ايّٝٛ بكطا مثاس 

 10 طٛسٖا ايعًُٞ ٚايتك .  ٕ املٛافك١ ع٢ً  ٛؿ١ٝ ايًح١ٓ ٚاجب ٚ   ٭ْ٘ 

يزٟ ٜـب يف ٜٓـا سجاٍ ايذٜٔ ٚسجاٍ ايظٝاط١ يف  ٕ ٚاذذ، ٖٚٛ ا٭َش ا

 َـًر١ ايٛ ٔ ٚاملٛا ٔ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 15 .عبذايشئ ضبُذ عؼ ػهًشا،  فلٌ ا٭خ  

 

 :عبدالزمحً ذلند مجشري العضو

حػهش ا٭خ عادٍ املعاٚد٠ ؿشاذ١ً ع٢ً ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

َذا.ًت٘، ٚحػهشٙ حنثش ع٢ً ػحاعت٘ فُٝا قاي٘، ذٝث  ْ٘ بذح بٓفظ٘، ٖٛ 

ًَا زبُع١ٝ   20سجٌ دٜٔ، ٚيف ايٛقت ْفظ٘ يذٜ٘ َٓ ، نُا نإ حًَٝٓا عا

طٝاط١ٝ، يكذ بذح بٓفظ٘ يف َذا.ًت٘، ٖٚزا َٛقا ٜؼهش عًٝ٘، ٚذبزا يٛ 

عٝ  سجاٍ ايذٜٔ يف ايبرشٜٔ بتطبٝل ٖزا  بذح عٝ  ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ٚ

ايكإْٛ قبٌ ؿذٚسٙ، ٚحٕ ٜفـًٛا املٓ  ايذٜ  عٔ ايظٝاط١. نُا قاٍ ا٭خ 

عادٍ املعاٚد٠  ٕ ٖزا ايكإْٛ ٫ ميٓ  اإلْظإ املتذٜٔ َٔ ايعٌُ ايظٝاطٞ،  منا 

 25ميٓ  املتـٍذس يًُٓ  ايذٜ  َٔ ايعٌُ ايظٝاطٞ. ايكإْٛ جا٤ يتٓك١ٝ ايكإْٛ 

اسبايٞ َٔ بع  ايؼٛا٥ب اييت ؿاذبت٘. ايهث  َٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ 

ْؼأك ع٢ً حطاغ دٜ   ا٥فٞ، ٖٚزا َشض حؿابٓا ٚحؿاس اينتُ  خبًٌ، 
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ٚيزيو ػبب عًٝٓا حٕ ْبادس بع٬ج٘ ٚحٕ  بادس ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ بع٬د 

 ْفظٗا، ٚحٕ  عًٔ فـٌ املٓ  ايذٜ  عٔ ايظٝاط١، ٚحٕ  كبٌ بتطبٝل ٖزا

ايكإْٛ.  ٕ ذضس ايٓٗل١ يف  ْٛع ــ ٚا٭.باس نًٗا َٛجٛد٠ ــ قذ حعًٔ فـٌ 

ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١، ٚؿاس ٜعٌُ يف ايظٝاط١ ٚايذع٠ٛ ٚاإلسػاد يف عٌُ  .ش، 

 5فربزا يٛ  كّٛ ععٝا ٓا ايظٝاط١ٝ نًٗا بايعٌُ ْفظ٘، ٚح٫ ْتب  ايفتا٣ٚ حٚ 

ا ايظٝاطٞ، فايعٌُ ايظٝاطٞ َا ٜكٛي٘ املشػذ ايعاّ فُٝا ٜٛجٗٓا  يٝ٘ يف عًُٓ

ؽبتًا عٔ ايعٌُ ايذٜ ، ٖٚزا ايكإْٛ جا٤ حطاًطا سبُا١ٜ املٓابش ٚاملظاجذ 

َٔ ايعٌُ ايظٝاطٞ، فأمت٢ٓ ع٢ً عٝ  ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ املٛجٛد٠ يف 

 ممًه١ ايبرشٜٔ حٕ  طبل ٖزا ايكإْٛ قبٌ ؿذٚسٙ، ٚػهًشا.

 10 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .ت طٛطٔ ذاجٞ  كًٟٛٞ ا٭.ػهًشا،  فل 

 

 :صوصً حاجي تكوي العضو

 15ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ُّٚفكٛا يف ايتٛؿ١ٝ اييت  ٛؿًٛا  يٝٗا،  ٚايكا١ْْٝٛ ع٢ً ٖزا ايتكشٜش، فكذ 

ٚحًٜلا حػهش صبًع ايؼٛس٣ بأعلا٥٘ ايظابكل، ايزٜٔ قذَٛا ٖزا املكرتح 

ايزٟ ٚؿٌ  ىل صبًع ايؼٛس٣ ايّٝٛ بـٝغ١ َؼشٚ  بـٝغ١ َكرتح بكإْٛ، 

بكإْٛ َٔ قبٌ اسبه١َٛ املٛقش٠. نٌ قإْٛ ٜٛك  َٔ حجٌ  ٓعِٝ َعل، 

 20ٚي٘ ٚقإْٛ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ جا٤ يتٓعِٝ ايعٌُ ايظٝاطٞ، ٚي٘ حٖذاف٘ 

٘. ايعإًَٛ يف ايذٜٔ حًٜلا ٜٓتُٕٛ  ىل ععٝاك ػشا٥ر٘ يف اينتُ  ايتاب  ي

ٖذاف طا١َٝ يف ايٛعغ ٚاإلسػاد، ٚيهٔ اطُتغًت ايّٝٛ بع  د١ٜٝٓ ٚهلِ ح

ايثغشاك ايكا١ْْٝٛ املٛجٛد٠ يف قإْٛ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ملآسس حٚ ملـار 

ح.ش٣، يف حٟ  ا٥ف١ ناْت ٫ٚ ح هًِ عٔ  ا٥ف١ ٚاذذ٠، ٭ٕ املٓ  ايذٜ  

 25ىل املاك١ٝ  اشبُع ظٓٛاك اياطُتغٌ يف ايؼرٔ ٚ أجٝخ ايؼاس  مما حد٣ .٬ٍ 

حَٛس نث ٠. ٖزا املؼشٚ  جا٤ يظذ ايثغشاك ٚيٝٛج٘ ايعاًَل يف ايناٍ 

 ح طً  َٔ ايظاد٠ ا٭علا٤ يزا ايظٝاطٞ يعًُِٗ، ٚيف ايناٍ ايذٜ  يعًُِٗ، 
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ــ نُا ٚافكٛا حٚ طٛف ٜٛافكٕٛ ع٢ً ٖزا ايكإْٛ بإرٕ ا   عاىل ــ حٕ ٜٛافكٛا 

ايكإْٛ، ٚايزٟ ٜكـذ فٝ٘  حًٜلا ع٢ً ايكإْٛ اٯ.ش ايزٟ ٜأ ٞ بعذ ٖزا

ازبُ  بل عل١ٜٛ ا٭ْذ١ٜ ٚازبُعٝاك ا٭١ًٖٝ. يذٟ ط٪اٍ َٛج٘  ىل َعايٞ 

ٚصٜش ايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف: ايّٝٛ عبٔ حعلا٤ ايظًط١ 

 5ايتؼشٜع١ٝ ْعٌُ يف عذ٠ صبا٫ك، طٛا٤ ناْت طٝاط١ٝ حٚ غ ٖا، فاينا٫ك 

ا، بع  ا٭علا٤ ــ سلا يٝع يذٜٓا يف طبتًف١ حبظب ايكٛاْل اييت ذباٍ  يٝٓ

هٝا صبًع ايؼٛس٣ ٚيهٔ يف صبًع ايٓٛاس ــ ٜعتًٕٛ ايّٝٛ املٓ  ايذٜ ، ف

ٌَ َعِٗ؟ ٌٖ طٓبذح بٗزا ايكإْٛ َٔ .٬ٍ  طبٝك٘ ع٢ً ٖ٪٤٫؟ اعتاي طٝتِ

نٕٛ ٖزا ايكإْٛ طٝخشد َٔ ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ فٝفرتض حٕ ْبذح بأْفظٓا 

 10 ايٓاغ، ٚريو طٝهٕٛ .  بذا١ٜ، ٚػهًشا.قبٌ  عُُٝ٘ ع٢ً 

 

 الزئيـــــــــــــــط:
ػهًشا،  فلٌ َعايٞ ا٭خ ايؼٝخ .ايذ بٔ عًٞ  ٍ .ًٝف١ ٚصٜش ايعذٍ  

 ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف.
 15 

 

 وسيز العدل والشؤوٌ اإلصالمية واألوقاف:

حٚد حٕ حػهش صبًظهِ املٛقش  ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع، بذا١ٜ

 َٚعايٝهِ ع٢ً ٖزا ا٫قرتاح بكإْٛ ايزٟ ح ٢ َٔ ٖٓا ثِ ذبٍٛ  ىل َؼشٚ 

 20 جاص ٘ َٔ قَبٌ ايٓٛاس ح ٢  يٝهِ، حعتكذ حٕ َؼشٚ  ، ٚاٯٕ بعذ قإْٛ

ايكإْٛ ٖزا بايفعٌ ؼبفغ ايذٜٔ َٔ حٕ ُٜظٍٝع، فايظٝاط١ ٫  تذٜٔ، ٚ منا 

حْ٘ ع١َ٬ فاسق١ يف ايعٌُ ايظٝاطٞ بايٓظب١  ايذٜٔ ٖٛ ايزٟ ُٜظٍٝع، فأعتكذ

 ىل ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ. ايهث  َٔ املذا.٬ك  ٛكح ايهث  َٔ ا٭َٛس 

ٚيهٓ  حًٜلا بـفيت ٚصٜش ايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ػبب حٕ 

 25حعًل  عًٝكل: ايتعًٝل ا٭ٍٚ ٖٛ: َا ايفشم بل فـٌ ايذٜٔ عٔ ايظٝاط١ ٚفـٌ 

عٔ ايعٌُ ايظٝاطٞ؟ ايفشم ٖٛ حْٓا ــ بـفتٓا َظًُل ــ ذت٢ اٯٕ املٓ  ايذٜ  

  عبظِ حَشْا. َث٬ً يٛ حٕ حذًذا َثٌ )ب ْاسد يٜٛع( ٜكٍٛ  ٕ ايذميكشا ١ٝ يف 
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اينتُعاك اإلط١َٝ٬ ٫ ميهٔ هلا حٕ  ُٓٛ ٭ٕ اإلط٬ّ َٛجٛد ٖٓاى، 

غ يف اربار ( ٖٛ ا٭طاReasonٚايذميكشا ١ٝ  ع  حٕ ٜهٕٛ املٓطل حٚ ايـ)

ايكشاس، ٚيهٓ٘  بًعا يًؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ فٗٓاى ايهث  َٔ ا٭َٛس اييت ػبب 

حٕ  ٪.ز نُا ٖٞ. يف ايطشف اٯ.ش بع  ا ذثل يف ٖزا ا٭َش َثٌ 

 5ايذنتٛس ضبُذ عُاس٠ ايزٟ ػهو يف ايعًُا١ْٝ ثِ قاٍ  ْٓا ْشٜذ حٕ ْذسغ 

ًُل ٚنٝا ٜتعإًَٛ ظشٚفٓا يف ك٤ٛ دٜٓٓا اسبٓٝا، ٚحعتكذ حٕ َظأي١ املظ

ًُا فٝٗا  طٜٛش َٚعاْا٠ ٚجٗذ، ٚعبٔ اٯٕ  َ  دِٜٓٗ يف ذٝا ِٗ ٖٞ َظأي١ دا٥

حذٛد  ىل حٕ ْٓعش  ىل دٜٓٓا بؼهٌ جذٜذ ٜـرح ايهث  َٔ مماسطا ٓا 

اشبا ١٦ اييت حدك  ىل منٛ ايتطشف ٚايتؼذد ٚعذّ ايتظاَح، يهٔ ٫ ٜع  

ًُا، ريو حٕ املثًث املتعًل بذٚي١ َذ١ْٝ َٛجٛد  10، ٚػبب حٕ ٜهٕٛ َٛجًٛدا دا٥

ٚحك٬ع٘ ث٬ث١، ايلً  ا٭ٍٚ ٜتعًل حبش١ٜ املعتكذ، ٚذش١ٜ املعتكذ َٛجٛد٠، 

ٖزٙ ايؼعا٥ش َٛجٛد٠ َا  ٚذش١ٜ ،ايلً  ايثاْٞ ٜتعًل حبش١ٜ مماسط١ ايؼعا٥ش

ٚايلً  ايثايث ٖٛ فـٌ ايذٚي١ عٔ  ،  ٜتعًل حٚ ؽبايا ريو ايٓعاّ ايعاّ

ًُا  ْ٘ كً  ايعًُا١ْٝ ٚيهٔ بايٓظب١  يٝٓا ايذٜٔ، ٖزا ايلً  اي زٟ ْكٍٛ دا٥

 15ايذٜٔ جض٤ َٔ ١ٜٖٛ ٖزا ايٛ ٔ ايزٟ ٜتُثٌ يف َٛا ٓٝ٘; ٚيزيو ايذٚي١ املذ١ْٝ 

لع٢ٓ حٕ سجٌ ايذٜٔ ي٘ د.ٌ يف اربار قشاسٖا يٝع َٛجًٛدا يف ايبرشٜٔ. 

 ايبرشٜٔ دٚي١ َذ١ْٝ ٖٚٓاى دطتٛس َٚ٪طظاك ٖٚٞ اييت  عٌُ يف ٖزا ا٭َش.

فكط يهٞ ٫ ٜثاس .٬ف حٚ بع  ايٓاغ  أ.زٙ  ىل َهإ  .ش فُٝا ٜتعًل 

بٗزا ايكإْٛ، ايكإْٛ ٜتهًِ عٔ ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ٚفـٌ املٓ  ايذٜ  عٔ 

 20ايعٌُ ايظٝاطٞ فُٝا ٜتعًل بٗزٙ ازبُعٝاك. حَا َا ٜتعًل بايظاد٠ ايٓٛاس َث٬ً 

فرت٠  شػر٘ َٔ حٕ  نُا رنشك ا٭.ت طٛطٔ فٗٓاى َا ميٓ  ايٓا٥ب حثٓا٤

ايض.ِ ايظٝاطٞ  يفَٛجٛد ذت٢ ٫ ٜ٪ثش ريو ا٭َش  اٜعتًٞ املٓ  ايذٜ ، ٖٚز

بعذ  قشاس ٖزا ا٭َش ايزٟ ٜعطٝ٘ يٓفظ٘ حثٓا٤ ا٫ْتخاباك. نٝا طٝتِ 

: حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى قإْٛ ٜٓف ع٢ً ٖزٙ لطشٜكتحٕ ٜتِ بايكإْٛ؟ َٔ املُهٔ 

ًٛا يف ايظًط١   25املظأي١ حٚ حٕ  ؼٌُ كٛابط اعت٤٬ املٓ  ايذٜ  ح٫ ٜهٕٛ عل

ايتؼشٜع١ٝ حٚ ايكلا١ٝ٥ حٚ ايتٓفٝز١ٜ، ٚيهٓٗا .اسد َٛكٛ  ايكإْٛ. ايكإْٛ 
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ٜتعاٌَ يف َظأي١ عذّ ازبُ  بل عل١ٜٛ عع١ٝ طٝاط١ٝ ٚاعت٤٬ املٓ  ايذٜ  

بايٛعغ ٚاإلسػاد يف ٖزا ايناٍ. حسجٛ حٕ حنٕٛ قذ حٚكرت ٖزٙ  حٚ ايكٝاّ

 ايٓكط١، ٚػهًشا.  
 

 5 الزئيـــــــــــــــــط:

  فلٌ ا٭خ دسٜٚؽ حيذ املٓاعٞ. ػهًشا،  
 

 :درويش أمحد املياعيالعضو 

ايتكشٜش، ٚحقٍٛ ٖزا ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، ٚحػهش ايًح١ٓ ع٢ً  

 ٠10 فكذ نإ ٚاكًرا.  بًعا ا٫.تٝاس بل  داس٠ ا  .ً ا ا٭خ عادٍ املعاٚد ٣جض

بإٔ % يهٓ  ح ايب َٔ ٖزا املٓ  100ازبُعٝاك ايظٝاط١ٝ ٚايذٜٔ ُح٩ٜذٙ 

حبزاف ٙ بعًٝذا عٔ ايتٗإٚ ذت٢  هٕٛ عٓذَا ٜـذس ٖزا ايكإْٛ ٜطبل 

 ، ٚػهًشا.يًذٚي١ ٖٝب١

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلٌ ا٭خ حٝع يذ ايشَٝرٞ.  

 

  :العضو مخيط محد الزميحي

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بـفيت ْا٥ب س٥ٝع زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ 

ًَا َ  َا  فلٌ   20٘ اإل.٠ٛ َٔ بٚايكا١ْْٝٛ اييت دسطت املؼشٚ  قذ ٫ ْتفل متا

ًُا ٜكاٍ ايغا١ٜ   س ايٛط١ًٝ،  صبًع ايٓٛاس َٔ  جشا٤ ايتعذ٬ٜك ٚيهٔ دا٥

ٔ  عذٌٜ ن١ًُ ٖٓا ٚن١ًُ ٖٓاى; يزيو حعتكذ حٕ ايغا١ٜ حا٢ يف املؼشٚ  َ

اس أك ايًح١ٓ حٕ متشس ٖزا املؼشٚ  نُا جا٤ َٔ صبًع ايٓٛاس َ  حٕ ٖٓاى 

ا.ت٬فاك يف ٚجٗاك ايٓعش يف ايتعذٌٜ ايزٟ حجشٟ يف صبًع ايٓٛاس، ٚيهٔ 

 25 يف ايٓٗا١ٜ املؼشٚ   ٛافكت عًٝ٘ ايًح١ٓ نُا جا٤ َٔ صبًع ايٓٛاس، ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 ًٞ ا٭.ت طٛطٔ ذاجٞ  كٟٛ. فلػهًشا،  
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 صوصً حاجي تكوي: العضو

يٛ  ظُح يٞ حٕ حعٝذ ايظ٪اٍ َش٠ ح.ش٣ ع٢ً ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع 

َعايٞ ٚصٜش ايعذٍ بؼهٌ  .ش. ايّٝٛ بع  ا٭علا٤ يف ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ 

ٜٚعتًٕٛ املٓابش ٚبا٭.ف يف صبًع ايٓٛاس حعلا٤ يف ععٝاك طٝاط١ٝ 

 5 ايذ١ٜٝٓ، َا ايعٌُ َعِٗ؟ ٚػهًشا.

 

  :الزئيـــــــــــــــط

ٌ َعايٞ ا٭خ ايؼٝخ .ايذ بٔ عًٞ  ٍ .ًٝف١ ٚصٜش ايعذٍ  فلػهًشا،  

 ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف .

 10 

 وسيز العدل والشؤوٌ اإلصالمية واألوقاف:

كّٛ لٗاّ حٟ ػخف ٜعتًٞ املٓ  ايذٜ  حٚ ٜ، ايش٥ٝع َعايٞػهًشا  

ايٛعغ ٚاإلسػاد ٫ ػبٛص ي٘ حٕ ػبُ  بل ٖزا ٚبل علٜٛت٘ زبُع١ٝ طٝاط١ٝ، 

 ٚػهًشا.

 15 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلٌ ا٭خ عادٍ عبذايشئ املعاٚد٠.  

 

 

 20  :العضو عادل عبدالزمحً املعاودة

ػبب املعشف١ ٚايعًِ حٕ ا  عض ٚجٌ غايب ع٢ً  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،

حَشٙ، ٫ٚ ٜعٔ ظإ حْ٘ ٜظتطٝ  حٕ ؼباسس ا  عض ٚجٌ. دٜٔ ا  عض ٚجٌ ٫ 

ٜأ ٞ بٓـش٠ امل٥٬ه١ ٚ منا بٓـش٠ ايٓاغ، نُا ذخ عًٞ اشبٛاسد عٓذَا 

بٌ نفشٚٙ ٖٚٛ حبٛ طٝذا بايترهِٝ، اذتحٛا عًٝ٘ بايفِٗ ايظكِٝ حْ٘ َقَبٌ 

 25زب١ٓ، ٚقايٛا سكٞ بترهِٝ ايشجاٍ، ٖٚزا َٔ جًِٗٗ، فٌٗ ػباس حٌٖ ا

ايكش ٕ ٜتهًِ بزا ٘ حٚ ٜتهًِ ب٘ ايشجاٍ؟ ٖٚهزا ٜ٪ ٢ اإلط٬ّ َٔ ايفِٗ 

 ايظكِٝ.

 ٚ فت٘ َٔ ايفِٗ ايظكِٝ          ٚنِ َٔ عا٥ب ق٫ًٛ ؿرًٝرا  
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ايتطشف يف ا٭فٗاّ، يهٔ ايتطشف يٮطا بظبب اٯي١ ٖٞ املؼه١ً  

ظت عًُا١ْٝ غاٜتٗا دٜٔ بٌ غاٜتٗا ايتفظخ. اْعش  ىل ايُغثا٤ ايعًُا١ْٝ ٚيٝ

ًٝا، يزيو يٮطا ْفتعٌ اسبل.  ًٝا قبٌ حٕ ٜهٕٛ دٜٓ اإلع٬َٞ املُحٛد  ْظاْ

سجاٍ دٜٔ يف ايبرشٜٔ قاّ ع٢ً حنتافِٗ املؼشٚ  اإلؿ٬ذٞ، ػبب  ٕ حقٍٛ 

 5حفتخش  ح٫ ْكًب هلِ ظٗش اينٔ، ٚػبب ح٫ ْأ.ز ايـار بايطار، سٜٚذى. حْا

ٍّ بعذ ا  عض ٚجٌ يًذٜٔ ٖٛ ج٬ي١ املًو،  حٕ حٕ حقٍٛ يف بًذٟ  ٕ حٍٚ ذا

ٚايلُا١ْ اإلْظا١ْٝ عٓذْا يف ٖزا ايبًذ سحغ ايكٝاد٠، ف٬ َضاٜذ٠ ع٢ً ايذٜٔ. 

ٍٕ، ٚاكح. عبٔ ْعشْا  ىل   بًعا ايهًُاك ٚايتبٗشد يف ايهًُاك ٖزا ػ٤ٞ ثا

ٚ   غاكٝٓا عٓٗا ملـًر١ ايبًذ، جاْب  ػبابٞ، ٖٚٓاى جٛاْب طًب١ٝ يف املؼش

 10ٖٓاى جٛاْب ٫ ْٛافل عًٝٗا  غاكٝٓا عٓٗا ٚ عذٜٓاٖا ملـًر١ ايبًذ، ٚيهٔ 

إٔ ٜعطٌ ايذٜٔ بكإْٛ حٚ بغ  قإْٛ فٗزا  منا ٜث  ايغباس يٝرحب بَٔ ؼبًِ 

ايؼُع، ٚ منا ٜث  ايغباس ع٢ً سحط٘، ط ج  ع٢ً سحط٘. ايذٜٔ قذس ا  عض 

٦ٛا ْٛس ا  بأفٛاِٖٗ ٚا  َتِ ْٛسٙ ٚيٛ نشٙ ٜشٜذٕٚ يٝطف﴿ٚجٌ. 

ايهافشٕٚ، ٖٛ ايزٟ حسطٌ سطٛي٘ باهلذ٣ ٚدٜٔ اسبل يٝعٗشٙ ع٢ً ايذٜٔ نً٘ 

 15ٖزا قذس ا  عض ٚجٌ، يهٔ يٝع ايزٟ ٜتاجش بايذٜٔ  ﴾ٚيٛ نشٙ املؼشنٕٛ

فكط يف ايظٝاط١، ٜتاجشٕٚ بايذٜٔ يف حَشاض ايٓاغ،  رٕ يٓغًل املظتؼفٝاك 

، ٖزٙ َتاجش٠ حًٜلا بايذٜٔ، ٚعبٔ ٚقفٓا «ايبـل»ـٜذاٟٚ ب ٭ٕ ٖٓاى َٔ

كذٖا ٚذاٚيٓا حٕ منٓعٗا ٚمت ايذفا  عٓٗا يٮطا، َؼعٛرٕٚ. فإرا ناْٛا 

ٜؼفٕٛ َٔ نٌ ػ٤ٞ فكذ فاقٛا متش٠ ايعح٠ٛ، يٓغًل املظتؼفٝاك ْٚل  يٓا 

 20قشا٠٤ ٚاملشك٢  أ ٞ ٚ بـل ٚ شٚح ايبٝت بذٕٚ ذبٛس حٚ  بش. فأقٍٛ ٫ ْفهش 

َٔ ٜظتغٌ ايذٜٔ يإلثاس٠ ايطا٥ف١ٝ حٚ  ػبب حٕ ْٓعِذٜٔ بٌ يف ضباسب١ اي

يتؼٜٛؽ َظاجذ حٚ يًتفشٜل بٝٓٓا، ٖزا ايزٟ ػبب حٕ ْكا كذٙ. ٜظتغٌ ايذٜٔ 

دٜٓاًسا،  15٭ٟ ػ٤ٞ. سلا  لرو َعايٞ ايش٥ٝع، ْعِ ايعظٌ ايهًٝٛ بـ 

هِ دٜٓاًسا. يعب ع٢ً عكٍٛ ايٓاغ، َٛجٛد ٚ را حسدمت بعطٝ 20ٚاملكشٟ عًٝ٘ بـ 

 25دٜٓاس. ٚا  ٖزٙ َتاجش٠ ْشفلٗا، يهٔ حٕ ْكٍٛ دٜٓٓا ٚبًذْا،  100ربفٝ  بـ 

اسبُذ   نُا رنش َعايٞ ايٛصٜش حؿٌ ايبًذ َتذٜٔ ٚقٝاد ٓا َتذ١ٜٓ. َعايٞ 
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ايش٥ٝع، حقٍٛ ذٓاْٝو ذٓاْٝو ٫ ظبعٌ اسبشس بٝٓٓا ٚبل ايذٜٔ، بٌ ػبب حٕ 

َاعؽ .اسؾ حًٜا نإ،   هٕٛ اسبشس بٝٓٓا ٚبل َٔ ٜتاجش بايذٜٔ. داعؽ

َٔ ٜتاجش بايذٜٔ عبٔ كذٙ. حَا قل١ٝ ايتضاّ ايٓاغ ف٬ ْظتطٝ  حٕ ظبعٌ 

نٌ ايٓاغ ؿراب١،  ٕ عًٝو  ٫ ايب٬غ. عبٔ ْبًغ ْٚٓـح، ٖزا طٝأ.ز 

 5 %، ْذعٛ يًٗذا١ٜ، ٖزا دٜٓٓا ايزٟ ْعشف٘، ٚػهًشا.50% ٚاٯ.ش 100

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ػهًشا،  فلٌ ا٭خ جاطِ حيذ املٗض .  

 

 10  :العضو جاصه أمحد املَشع

ا٫قرتاح لؼشٚ   َٛكذَ كذّ ب١ باس ا َٔ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،

ٚيٝع يتُٗٝؽ  ،َثٌ ٖزا يٝبٝٓٛا َها١ْ سجاٍ ايذٜٔ يف ممًهتٓا اسببٝب١

سجاٍ ايذٜٔ حٚ  بعادِٖ عٔ ايظٝاط١. ايظٝاط١ َعشٚف١ َٚعشٚف سجاهلا، 

 ْفٛغ هاْتِٗ ايهب ٠ يفمل. سجاٍ ايذٜٔ َعشٚفٕٛ جاي٘ٚسٔ َعشٚف ٚايذٜ

 15ِ ٚايهٌ ؼبظب هلِ َٔ ايتكذٜش ٚا٫ذرتاّ حٌٖ ايبرشٜٔ ايهٌ ٜظُ  هل

 ــا٫قرتاح  َٔ  كذَٛا بٗزاحٚ ــ ايؼ٤ٞ ايهث . عبٔ   ْل  َثٌ ٖزٙ ايكٛاْل 

 ٫ ضبب١ يف ايذٜٔ، ٚ  ْكٌ  ْٓا طٓل  ٖزا ايكإْٛ ٚطُٓٓعِٗ، بٌ قًٓا 

ايفـٌ بل ايذٜٔ ٚبل ايظٝاط١. ايزٟ ٜشٜذ ايظٝاط١ دسبٗا َعشٚف ٚٚاكح 

، ٚايزٟ ٜشٜذ ايذٜٔ ٜٚشٜذ حٕ  ًحأ ايٓاغ  ىل دسب٘ فذسب٘ َعشٚف  يٝ٘فًٝزٖب 

 20ٛقت ايزٟ حسٜذ حٕ ٚٚاكح. ٫ ظبعٌ املٝضإ ٜٗتض حبظب ايشغب١، حبٝث يف اي

( نُا قاٍ َكشٟ عًٝ٘)حعٌُ عظ٬ً حنٕٛ َ  سجاٍ ايذٜٔ ٚحنٕٛ َطًٛعا 

دٜٓاًسا، ّٜٚٛ ايزٟ يٝع فٝ٘ دٜٔ طأنٕٛ  120ٜهٕٛ طعشٙ ا٭خ عادٍ ٚ

. ْٙشٜذ ٖٚزا َاطٝاطًٝا ٚبشنب سحٟ ايٓاغ. ٫ ٜٛجذ حفلٌ َٔ ا٫عتذاٍ، 

املٓطك١ ٚيًعشٚف اييت عبٔ ضبتاجٕٛ  ىل ٖزا ايكإْٛ يًعشٚف اييت متش بٗا 

 ٫25 ْشٜذ  ٫ بعذ دباسس َشٜش٠ َشسْا بٗا  متش بٗا ايب٬د، ٚعبٔ   ْلع٘

رنشٖا. عبٔ َ  ايكإْٛ ايزٟ ؼبُٞ ايٓاغ ٚؼبُٞ سجاٍ ايذٜٔ قبٌ غ ِٖ 
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ٚؼبُٞ ايظٝاطٝل. قإْٛ جٝذ ٚؼبتاد  ىل دعِ، ٖٚزا ايكإْٛ   ٜٛجذ  ٫ 

 ا.ملـًر١ ايبًذ َٚـًر١ املٛا ٓل، ٚػهًش

 

  :الزئيـــــــــــــــط

 5ٌ َعايٞ ا٭خ ايؼٝخ .ايذ بٔ عًٞ  ٍ .ًٝف١ ٚصٜش ايعذٍ  فلػهًشا،  

 ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف .

 

 وسيز العدل والشؤوٌ اإلصالمية واألوقاف:

فكط ٖٓاى بع  ايٓكاط ٚيف عحاي١ حٚد حٕ ، ايش٥ٝع َعايٞػهًشا  

 10ح٩نذٖا. ن١ًُ ا٭خ عادٍ عٓذَا قاٍ اسبشس بٝٓٓا ٚبل َٔ ٜتحش بايذٜٔ حٚ 

بل َٔ ؼباسس ا  باطِ ا ، َٔ ٜٚتاجش ب٘، ٖٚزا ٖٛ ايـرٝح. اسبشس بٝٓٓا 

ٜتخز َٔ اطِ ا  عٓٛاًْا سبشب٘ كذ ا ، ٚبايفعٌ َٔ ٜشٜذ حٕ ٜعطٌ ايذٜٔ ئ 

َٛ ٧ قذّ بإرٕ ا  بٝٓٓا، ٚيف حٟ دٚي١ بٗا َظًُٕٛ. ٖزا نً٘ ٖٚزا ػبذ ي٘ 

ايكإْٛ نً٘ ايبع  ٜشٜذ حٕ ٜأ.زٙ  ىل َهإ ٚنإٔ َكذَٞ ا٫قرتاح حٚ 

 15اينًع حٚ اينًع املٓتخب حٚ اسبه١َٛ كذ سجاٍ ايذٜٔ. يف اسبكٝك١ حًٜلا 

ًخا ن١ًُ ح.ش٣ حػاس  يٝٗا ا٭خ عادٍ ٖٚٞ حٕ ٖٓاى غثا٤  ع٬ًَٝا ٚ فظ

ٚ طشًفا، ٖٚٛ بايفعٌ ٜكتلٞ حٕ ٜهٕٛ ٖٓاى سجٌ دٜٔ ٜشج   يٝ٘ ازبُٝ ، 

ًٛا يف عع١ٝ طٝاط١ٝ ٜٚش٣  ؼبرتَْٛ٘ ٫ٚ ؼبضس َٓ ٙ، حبٝث ٫ ٜهٕٛ عل

 ىل ػخف ازبُع١ٝ ايظٝاط١ٝ حٜٔ راٖب١ ٜٚبذح بايزٖاس  يٝٗا. ايٓاغ ذبتاد 

 20هٞ ٜهًُٗا حٚ ايذٜٔ  يٝٓا يب٘ ميثٌ ا٭.٬م لعٓاٖا ا٭ا٢، ايزٟ ْضٍ 

ٜتُُٗا، ٚيزيو ٖزا ا٫قرتاح بٗزا ايؼهٌ حمت٢ٓ حٕ ػبذ طبًٝ٘  ىل ايٓٛس ٚحٕ 

، ٘ هٕٛ ايظًط١ ايتؼشٜع١ٝ ٖٞ فع٬ً حدا٠ سقاب١ َٚتابع١ يهٝف١ٝ  طبٝك

 ٚػهًشا.

 

 25 :الزئيـــــــــــــــط

 .َكشس ايًح١ٓػهًشا،  فلٌ ا٭خ  
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 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

يذٟ  عًٝل ع٢ً َا مت  شذ٘ َٔ قبٌ اإل.٠ٛ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

ٚصٜش ايعذٍ. عبٔ يف ايًح١ٓ ْاقؼٓا ٖزا املؼشٚ  بذق١ ٚنإ  يٞعاَا٭علا٤ ٚ

ٖذفٓا ٖٛ يا١ٜ ٖزا املٓ ، ٖزا املٓ  اا٘ َٓ  سطٍٛ ا  ؿ٢ً ا  عًٝ٘ 

 5ملظًُل  ىل ٚع٢ً  ي٘ ٚطًِ، ٚػبب ح٫ ُٜـعذ عًٝ٘  ٫ يإلسػاد ٚ ٛجٝ٘ ا

غاٜاك ايذٜٔ، عبٔ   ْٓاقؽ َٓ  سجاٍ ايذٜٔ َٔ ا٫ػتغاٍ بايظٝاط١، فُٔ 

ٜشٜذ َٔ سجاٍ ايذٜٔ حٕ ٜٓاقؽ ايظٝاط١ فٗٓاى َٓابش ح.ش٣، َثٌ َٓابش 

ازبُعٝاك َٚٓابش ايٓٛادٟ، ٚعٓذَا ٜشٜذ سجٌ ايذٜٔ حٕ ٜبل حًَٛسا طٝاط١ٝ 

ٖٚزا طتحذْٚ٘ فع٬ً يف املٛاكٝ  ٜٚتبٓاٖا ف٬ ٜظتخذّ ٖزا املٓ  هلزٙ ايغا١ٜ، 

 10 اييت طٓطشذٗا اٯٕ َٔ .٬ٍ  ـٜٛتٓا ع٢ً َٛاد ٖزا املؼشٚ ، ٚػهًشا.

 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ؟ح.ش٣ٌٖ ٖٓاى ٬َذعاك ػهًشا،  

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ذٝث املبذح؟ 
 

 20 فكة()أغلبية موا

 

 :الزئيـــــــــــــــــط

ْٚٓتكٌ  ىل َٓاقؼ١ َٛادٙ َاد٠   رٕ ُٜكش َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ذٝث املبذح. 

 َاد٠،  فلٌ ا٭خ َكشس ايًح١ٓ.
 25 

 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

نُا جا٤ك َٔ  ايذٜباج١:  ٛؿٞ ايًح١ٓ باملٛافك١ ع٢ً ايذٜباج١ 

 اسبه١َٛ.
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 الزئيـــــــــــــــط:

 ٖٓاى ٬َذعاك ع٢ً ايذٜباج١؟ٌٖ  
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً ايذٜباج١؟ 
 

 )أغلبية موافكة(

 10 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ،  فلٌ ا٭خ َكشس ايًح١ٓ.ا٭ٚىل رٕ ُ كش ايذٜباج١. ْٚٓتكٌ  ىل املاد٠  

 

 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

 15:  ٛؿٞ ايًح١ٓ باملٛافك١ ع٢ً ٖزٙ املاد٠ بايتعذٌٜ ايٛاسد يف ا٭ٚىلاملاد٠  

 ايتكشٜش.

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ٌٖ ٖٓاى ٬َذعاك ع٢ً ٖزٙ املاد٠؟ 
 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً ٖزٙ املاد٠ بتعذٌٜ ايًح١ٓ؟ 
 25 

 )أغلبية موافكة(

 

 ــط:الزئيـــــــــــــ

بتعذٌٜ ايًح١ٓ. ْٚٓتكٌ  ىل املاد٠ ايتاي١ٝ،  فلٌ ا٭خ   رٕ ُ كش ٖزٙ املاد٠ 

 30 َكشس ايًح١ٓ.
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 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

:  ٛؿٞ ايًح١ٓ باملٛافك١ ع٢ً ٖزٙ املاد٠ بايتعذٌٜ ايٛاسد يف املاد٠ ايثا١ْٝ 

 ايتكشٜش.

 

 5 الزئيـــــــــــــــط:

حٜٗا اإل.٠ٛ، اإل.٠ٛ ايٓٛاس ٜكـذٕٚ َٔ ازبُ  بل املٓ  ايذٜ  ٚايعٌُ  

ايظٝاطٞ اعت٤٬ املٓ  ايذٜ ، ٚحعتكذ حٕ اإل.٠ٛ يف ايًح١ٓ حسادٚا حٕ ٜذ.ًٛا 

 عذ٬ًٜ ٚيهِٓٗ   ٜكَٛٛا بزيو ذت٢ ميشس املؼشٚ ، حسجٛ حٕ ٜهٕٛ ٖزا 

 ػبٛص ازبُ  بل اعت٤٬ ٚاكًرا ٜٚثبت يف  امللبط١ حًٜلا، فاملكـٛد ٖٛ حْ٘ ٫

 10عادٍ ا٭خ   فلٌٌٖ ٖٓاى ٬َذعاك؟ املٓ  ايذٜ  ٚايعٌُ ايظٝاطٞ. 

 .عبذايشئ املعاٚد٠

 

 :عادل عبدالزمحً املعاودة العضو

املكـٛد ٖٛ  ٚحػهشى ع٢ً ايتٛكٝح ٖٚٛ حٕػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

 15عل١ٜٛ عع١ٝ طٝاط١ٝ، ٚيزيو ــ نُا رنشك ــ ناْت ازبُ  بل املٓ  ٚ

ايًح١ٓ سافل١ ــ حع  ايغايب١ٝ ٭ٕ ٖٓاى .٬ًفا يف ايًح١ٓ ــ ٚيهٓٗا ٚافكت َٔ 

حجٌ متشٜش املؼشٚ ، ٚنُا ػشذت  ــ َعايٝو ــ حٕ ايكـذ ٖٛ ازبُ  بل 

اعت٤٬ املٓ  ٚا٫ْتظاس  ىل ازبُع١ٝ ايظٝاط١ٝ. نُا حٕ ٖٓاى ٬َذع١ 

؟  را َٓعت٘ َٔ ايعل١ٜٛ فُٔ ايبذٜٗٞ حْو طتُٓع٘ َٔ 6ح٫  غ  املاد٠  ح.ش٣،

ًٛا يف ازبُع١ٝ حؿ٬ً، فٗٓاى َاد٠ متٓ    20حٕ ٜهٕٛ قٝادًٜا ٭ْ٘ ئ ٜهٕٛ عل

ًٛا فًٔ ٜـٌ  ىل  ايعل١ٜٛ ٚح.ش٣ متٓ   ٛيٞ َٓاؿب قٝاد١ٜ،  را   ٜهٔ عل

حٚد ايتذا.ٌ يف  َٓاؿب قٝاد١ٜ،  رٕ  را َٓعت٘ َٔ ايعل١ٜٛ فٗزا ٜغ . نٓت

قذَت  6املاد٠ ايظابك١ ٖٚٞ املاد٠ اييت  أ ٞ بعذ ٖزٙ املاد٠، ذٝث  ٕ املاد٠ 

، فهُا  عًُٕٛ حٕ ايكإْٛ ػبب ح٫ ٜهٕٛ فٝ٘  هشاس ٫ فا٥ذ٠ 5ع٢ً املاد٠ 

 25 ىل َٓ٘، ذٝث ػبب حٕ  هٕٛ املٛاد ٚاكر١ يف ايكإْٛ، حْا حَٓ  ا٫ْتظاس 

بك١ متٓ   ٛيٞ َٓاؿب قٝاد١ٜ، حعتكذ حٕ ، ٚاملاد٠ ايظاازبُع١ٝ ايظٝاط١ٝ

جضانِ ا  .ً ا، ٖزا ؼبظب ٭علا٤ صبًع  املٛكٛ  ؼبتاد  ىل َشاجع١.
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ايؼٛس٣، فهُا قاٍ ا٭خ عبذايشئ عؼ   ْٓا ٫ ْشٜذ حٕ غبتًا َ  

صبًع ايٓٛاس، فأسجٛ حٕ ٜهٕٛ متشٜش املؼشٚ  َش بًطا بايفِٗ ايزٟ رنشٙ 

ٕٛ ٖٞ عذّ ازبُ  بل ايعل١ٜٛ ٚاعت٤٬ املٓ ، َعايٞ ايش٥ٝع، فغا١ٜ ايكاْ

 ٚػهًشا.
 5 

 :الزئيـــــــــــــــط

 .حٝع يذ ايشَٝرٞػهًشا،  فلٌ ا٭خ  
 

 :مخيط محد الزميحي العضو

 10ايؼٝخ عادٍ املعاٚد٠ ٖٛ حذذ حعلا٤ ايًح١ٓ، ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،  

حٕ املـًر١ ٚحعتكذ حْ٘ اطتُ  ملٓاقؼاك ايًح١ٓ، نُا حٕ  كشٜش ايًح١ٓ رنش 

رتى جاًْبا حٟ  عذٌٜ هلزا املؼشٚ  ذت٢ ٜتِ متشٜشٙ، ْايعًٝا يًٛ ٔ  تطًب حٕ 

 ٚيزيو حس٣ حٕ متشٜشٙ ٖٛ ا٭فلٌ، ٚػهًشا.
 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

 .دسٜٚؽ حيذ املٓاعٌٞ ا٭خ لػهًشا،  ف 
 

 :درويش أمحد املياعي العضو

املظأي١ يٝظت اعت٤٬ املٓ  فكط، فُٝهٔ حٕ  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

 20ٜكّٛ ػخف باشبطاب١ ٚاإلَا١َ يف ايـ٠٬ دا.ٌ ازبُع١ٝ، ٚػبب حٕ ظبذ ذ٬ً 

  هلزا، ٚػهًشا.
 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ؟ح.ش٣ٌٖ ٖٓاى ٬َذعاك  ػهًشا،  
 25 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 بتعذٌٜ ايًح١ٓ؟ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً ٖزٙ املاد٠  
 30 

 )أغلبية موافكة(
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 الزئيـــــــــــــــط:

بتعذٌٜ ايًح١ٓ. ْٚٓتكٌ  ىل املاد٠ ايتاي١ٝ،  فلٌ ا٭خ   رٕ ُ كش ٖزٙ املاد٠ 

 َكشس ايًح١ٓ.

 

 5 :الدنتور أمحد صامل العزيضالعضو 

:  ٛؿٞ ايًح١ٓ باملٛافك١ ع٢ً ٖزٙ املاد٠ نُا جا٤ك َٔ املاد٠ ايثايث١ 

 اسبه١َٛ.
 

 الزئيـــــــــــــــط:

 10 ٌٖ ٖٓاى ٬َذعاك ع٢ً ٖزٙ املاد٠؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 15 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً ٖزٙ املاد٠؟ 

 

 )أغلبية موافكة(

 

 الزئيـــــــــــــــط:

 20ٚبٗزا ْهٕٛ قذ اْتٗٝٓا َٔ َٓاقؼ١ َٛاد َؼشٚ   رٕ ُ كش ٖزٙ املاد٠.  

 اينًع عًٝ٘ يف صبُٛع٘؟ ايكإْٛ، فٌٗ ٜٛافل
 

 )أغلبية موافكة( 

 

 25 الزئيـــــــــــــــط:

ٚطٛف ْأ.ز ايشحٟ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ فًٛسا، ٚيهٔ ذت٢ ٜتِ  

ريو ػبب حٕ ْأ.ز سحٜهِ ْذا٤ً با٫طِ ع٢ً ح.ز ايشحٟ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً َؼشٚ  

 ايكإْٛ فًٛسا، َٚٔ ثِ ْأ.ز سحٜهِ ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ.
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)وٍيا قاو األمني العاو للنجلط بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيَه ىداًء  

 (على أخذ الزأي اليَائي على مشزوع الكاىوٌ فوًراباالصه 

 

 بَـــشاد: إبزاٍيــه أمحـــد العضو

 5  َٛافل.

 

 العزيض: صامل أمحد الدنتور العضو

  َٛافل.
 

 10 املَشع: أمحد جاصه العضو

 َٛافل.
 

 الهعيب: ذلـند مجـعة العضــــو

  َٛافل.
 15 

 العضو خالد ذلند املضله:

 َٛافل.
 

 العضو مخيط محد الزميحي:

 20 َٛافل.

 

 العضو درويش أمحد املياعي:

 َٛافل.
 

 25 العضو سٍوة ذلند الهواري:

  َٛافك١.
 

 العضو الدنتور صعيد أمحد عبداهلل:

 َٛافل.  
 30 

 العضو مسري صادم البحارىة:

 َٛافل.  
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 العضو صوصً حاجي تكوي:

 َٛافك١.
 

 :العضو صيد ضياء حييى املوصوي

 5 َٛافل.

 

 العضو صادم عيد آل رمحة:

  َٛافل.
 

 10 العضو عادل عبدالزمحً املعاودة:

  .َٛافل
 

 العضو عبدالزمحً ذلند مجشري:

  َٛافل.
 15 

 عبدالعشيش حضً أبل: الدنتور العضو

 َٛافل.
 

 عبدالعشيش عبداهلل العجناٌ: الدنتور العضو

 20 َٛافل.

 

 عبدالوٍاب عبداحلضً امليصور:العضو 

  َٛافل.
 

 25 العضو عـلي عيضى أحــند:

  َٛافل.
 

 اخلشاعي: ذلند العضــــــو الدنتور ذلند علي

  َٛافل.
 30 

 العضو الدنتور ميصور ذلند صزحاٌ:

  َٛافل.
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 العضو ىاىضي دييا إيلي خضوري:

  َٛافك١.
 

 العضو ىوار علي احملنود:

 5 َٛافل.

 

 العضو ٍالة رمشي فايش:

 َٛافك١.
 

 10 رئيط اجمللط علي بً صاحل الصاحل:

باإلعا . ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً َؼشٚ  ايكإْٛ بـف١  َٛافل. َٛافك١

 ْٗا١ٝ٥؟

 )أغلبية موافكة( 

 

 15 الزئيـــــــــــــــط:

ايبٓذ ايتايٞ َٔ   ىل اٯٕ . ْٚٓتكٌَؼشٚ  ايكإْٛ بـف١ ْٗا١ٝ٥كش ُٜ رٕ  

جذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق لٓاقؼ١ ايتكشٜش ايتهًُٝٞ يًح١ٓ اشبذَاك 

خبـٛق َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ قإْٛ ازبُعٝاك ٚا٭ْذ١ٜ 

ا٫جتُاع١ٝ ٚايثكاف١ٝ ٚاهل٦ٝاك اشباؿ١ ايعا١ًَ يف َٝذإ ايؼباس ٚايشٜاك١ 

 20ّ، )املعذ ١1989 يظٓ 21ٚامل٪طظاك اشباؿ١، ايـادس باملشطّٛ بكإْٛ سقِ 

يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايؼٛس٣(. ٚح ًب َٔ ا٭خ ايذنتٛس 

 .ايتٛج٘  ىل املٓـ١ فًٝتفلٌ َكشس ايًح١ٓ طعٝذ حيذ عبذا 
 

 :الدنتور صعيد أمحد عبداهلل العضو

 25 ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ح ًب  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١. 

 

 ـط:الزئيــــــــــــــــ

 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١؟ 
 

 30 )أغلبية موافكة(
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 الزئيـــــــــــــــــط:

  رٕ ٜتِ  ثبٝت ايتكشٜش يف امللبط١. 

 

 (67 / صفحة2 )اىظز امللحل

 5 

 الزئيـــــــــــــــــط:

  فلٌ ا٭خ ْٛاس عًٞ ا ُٛد. 

 

 :ىوار علي احملنود العضو

 10ملضٜذ َٔ ح ًب اطرتداد ايتكشٜش َذ٠ حطبٛعل  ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، 

ايذساط١. ٖٓاى بع  امل٬ذعاك طٓٓاقؼٗا َ  طعاد٠ ٚصٜش ػ٪ٕٚ ايؼباس 

 ٚايشٜاك١، ٚطٓكّٛ  ٕ ػا٤ ا  بتكذِٜ ايتكشٜش بعذ حطبٛعل، ٚػهًشا. 

 

 

 15 :الزئيـــــــــــــــط

ػ٪ٕٚ ٚصٜش ٖؼاّ بٔ ضبُذ ازبٛدس ػهًشا،  فلٌ طعاد٠ ا٭خ  

 ايؼباس ٚايشٜاك١. 

 

  شؤوٌ الشباب والزياضة:  وسيز

 20ٚايؼهش َٛؿٍٛ  ىل اينًع املٛقش، ٚ ىل ػهًشا َعايٞ ايش٥ٝع،  

حؿراس ايظعاد٠ اإل.٠ٛ ا٭علا٤. عبٔ حبذٜٓا ٚج١ٗ ْعشْا َٚاصاٍ َٛقا 

اسبه١َٛ املٛقش٠ خبـٛق ايتعذٌٜ نُا نإ يف ايظابل، يذٜٓا ذبفعاك 

ذعٓا يف ا٫جتُا  ا٭.  ٚجٛد حبذٜٓاٖا طابًكا، ذٝث ٫ ع٢ً ٖزا ايتعذٌٜ ٚقذ

١ بظٝط١ باإلَهإ  عذًٜٗا، ٚقذ ٜهٕٛ ٖٓاى  ٛافل بل ايطشفل ع٢ً ٥ٝجض

 25ٖزا ايتعذٌٜ، ٚيهٔ ايتعذٌٜ نهٌ قذ ٜظبب  سباًنا يف ايع١ًُٝ ايتٓع١ُٝٝ 

 يف ا٫ْتخاباك طٛا٤ يف ا٭ْذ١ٜ حٚ ا٫ذباداك ايشٜاك١ٝ، ٚػهًشا.
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 :ــــــــــــطالزئيـــ

ػهًشا،  رٕ ٖٓاى ا فام َا بل  ًب ايًح١ٓ ٚطعاد٠ ايٛصٜش ع٢ً  

اطرتداد ايتكشٜش ــ بٓا٤ ع٢ً  ًب اإل.٠ٛ يف ايًح١ٓ ــ ملضٜذ َٔ ايذساط١، فٌٗ 

 ٜٛافل اينًع ع٢ً ريو؟ 

 5 

 )أغلبية موافكة(                         

 

 :الزئيـــــــــــــــط

اٯٕ  ىل ايبٓذ ايتايٞ َٔ جذٍٚ ا٭عُاٍ ٚاشباق كٌ ْٚٓت ريو. كش ٜ رٕ  

 10لٓاقؼ١  كشٜش زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ اشباسج١ٝ ٚايذفا  ٚا٭َٔ ايٛ   خبـٛق 

َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ قإْٛ اإلجشا٤اك ازبٓا١ٝ٥ ايـادس 

ّ، )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ 2002( يظ١ٓ 46باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

ٓٛاس(. ٚح ًب َٔ ا٭.ت طٛطٔ ذاجٞ  كٟٛ َكشس٠ ايًح١ٓ َٔ صبًع اي

 ايتٛج٘  ىل املٓـ١ فًتتفلٌ.

 15 

 صوصً حاجي تكوي:  العضو

ػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع، بذا١ًٜ ح ًب  ثبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف  

 امللبط١.
 

 20 :الزئيـــــــــــــــــط

 ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً  ثبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف امللبط١؟ 
 

 )أغلبية موافكة(

 

 25 :الزئيـــــــــــــــــط

  رٕ ٜتِ  ثبٝت ايتكشٜش َٚشفكا ٘ يف امللبط١. 
 

 (83 / صفحة3 )اىظز امللحل
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 :الزئيـــــــــــــــــط

 تا٭.طٓبذح لٓاقؼ١ ا٭طع ٚاملباد٨ ايعا١َ ملؼشٚ  ايكإْٛ،  فلًٞ  

 ايًح١ٓ. ٠َكشس

 

 5 صوصً حاجي تكوي:  العضو

َؼشٚ  ايكإْٛ بتعذٌٜ بع    ذاسطت ايًح١ٓػهًشا طٝذٟ ايش٥ٝع،           

( يظ١ٓ 46حذهاّ قإْٛ اإلجشا٤اك ازبٓا١ٝ٥ ايـادس باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

ّ، )املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرتاح بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايٓٛاس(، حبلٛس 2002

قاف، ٚصاس٠ ايذا.١ًٝ، ٚممثٌ ٚصاس٠ ايعذٍ ٚايؼ٪ٕٚ اإلط١َٝ٬ ٚا٭ٚممثًٞ 

 10ٚممثًٞ امل٪طظ١ ايٛ ١ٝٓ سبكٛم اإلْظإ، ٚاملظتؼاس ايكاْْٛٞ يًح١ٓ، ٚا ًعت 

ايًح١ٓ ع٢ً قشاس صبًع ايٓٛاس َٚشفكا ٘ بؼإٔ َؼشٚ  ايكإْٛ، ٚع٢ً سحٟ 

ط١َ٬ ١ لحًع ايؼٛس٣ ايزٟ جا٤ َ٪نًذا زب١ٓ ايؼ٪ٕٚ ايتؼشٜع١ٝ ٚايكاْْٛٝ

مل٪طظ١ ايٛ ١ٝٓ سبكٛم َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ايٓاذ١ٝ ايذطتٛس١ٜ، ٚع٢ً سحٟ ا

اإلْظإ.  ٚسحك ايًح١ٓ حٕ َؼشٚ  ايكإْٛ َكذّ بعذ فرت٠ ٚجٝض٠ َٔ  ٓفٝز 

 15قإْٛ اإلجشا٤اك ازبٓا١ٝ٥، ٚحٕ َٛجباك حبث  عذٌٜ ايكإْٛ  تطًب ا٫ْتعاس 

َذ٠ ح ٍٛ ع٢ً  ًب ايتعذٌٜ، نُا سحك ايًح١ٓ حْ٘ َٔ ا٭فلٌ اإلبكا٤ ع٢ً 

ٖٚٞ  تفل َ  ذبكٝل كُاْاك املتِٗ ايٓـٛق ا٭ؿ١ًٝ يتركل حغشاكٗا، 

ٚا ان١ُ ايعادي١ ٚاإلجشا٤اك اييت  تٛافل َ  ذكٛم اإلْظإ، ٚاْتٗت ايًح١ٓ 

ع٢ً َؼشٚ  قإْٛ بتعذٌٜ بع  حذهاّ   ىل عذّ املٛافك١ َٔ ذٝث املبذح

 20، 2002ّ( يظ١ٓ 46قإْٛ اإلجشا٤اك ازبٓا١ٝ٥ ايـادس باملشطّٛ بكإْٛ سقِ )

، ٚريو بايتٛافل َ  اح بكإْٛ املكذّ َٔ صبًع ايٓٛاس()املعذ يف ك٤ٛ ا٫قرت

شف  َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ بايًح١ٓ  ٚعًٝ٘  ٛؿٞقشاس صبًع ايٓٛاس املٛقش، 

 ذٝث املبذح، ٚا٭َش َعشٚض ع٢ً اينًع املٛقش ٫ربار اي٬صّ، ٚػهًشا.  
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 :الزئيـــــــــــــــط

 ؟ ٌٖ ٖٓاى ٬َذعاكػهًشا،  
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الزئيـــــــــــــــط

 ٛؿ١ٝ ايًح١ٓ بشف  َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ذٝث ٌٖ ٜٛافل اينًع ع٢ً  

 املبذح؟ 
 

 10 )أغلبية موافكة(

 

 :الزئيـــــــــــــــط

طٓ٪جٌ َٓاقؼ١ بك١ٝ بٓٛد ٚ. ٜشف  َؼشٚ  ايكإْٛ َٔ ذٝث املبذح  رٕ

 ػهًشا يهِ عًٝعا، ٚحسف  ازبًظ١.  جذٍٚ ا٭عُاٍ  ىل جًظ١ قاد١َ.

 15 

 

 ظًَزا( 11:51)رفعت اجللضة عيد الضاعة

 

 
 20 

 

  

 علي بً صــاحل الصــاحل  عبداجلليل إبزاٍيه آل طزيف

 رئيط دللط الشورى  األمني العاو جمللط الشورى

   
 )اىتَت املضبطة(

 


