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 .ادلغزؾبس اٌذوزىس زلّذ اٌؾُخ ثُذ اهلل سئُظ اجملٍظ: الرئاسة

 .صالصىْ دلُمخ، اثزذاء ِٓ اٌغبػخ اٌؼبؽشح وإٌقف ٌُال: التىقيث
 .أزخبة ُ٘بوً اجملٍظ: جدول األعمال
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 :املستشار الدكتىر حممد الشيخ بيد اهلل رئيس اجمللس
 ثغُ اهلل اٌشمحبْ اٌشؽُُ واٌقالح واٌغالَ ػًٍ أؽشف ادلشعٌٍن، 

 اٌغُذاد ادلغزؾبساد احملزشِبد،
 اٌغبدح ادلغزؾبسوْ احملزشِىْ،

 ِٓ اٌذعزىس وأؽىبَ إٌظبَ 38ريجُمب ألؽىبَ اٌفقً 
اٌذاخٍٍ ٌٍّغٍظ، ؼلقـ اجملٍظ ٘زٖ اجلٍغخ الٔزخبة أػنبء 

 .ِىزت اجملٍظ، وسؤعبء اٌٍغٓ اٌذائّخ
ولجً اٌؾشوع يف ػٍُّخ االٔزخبة، أػٍٓ وزٌه، ريجُمب ٌٍّبدح 

 ِٓ إٌظبَ اٌذاخٍٍ ٌٍّغٍظ، أْ اٌفشق اٌربدلبُٔخ لذ رؾىٍذ، 43
 : وفُّب ٍٍَ أمسبؤ٘ب وأمسبء سؤعبئهب

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ : فشَك األفبٌخ وادلؼبفشح، اٌشئُظ- 
 ػجذ احلىُُ ثٕؾّبط؛ 

اٌغُذ ادلغزؾبس : اٌفشَك االعزماليل ٌٍىؽذح واٌزؼبدٌُخ، اٌشئُظ- 
 زلّذ األٔقبسٌ؛ : احملزشَ

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ ػجذ : فشَك احلشوخ اٌؾؼجُخ، اٌشئُظ- 
 احلُّذ اٌغؼذاوٌ؛ 

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ : فشَك اٌزغّغ اٌىىين ٌألؽشاس، اٌشئُظ- 
 ادلؼيٍ ثٕمذوس؛ 

اٌغُذح ادلغزؾبسح احملزشِخ األعزبرح : اٌفشَك االؽزشاوٍ، اٌشئُظ- 
 صثُذح ثىػُبد؛ 

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ ئدسَظ : فشَك االرببد اٌذعزىسٌ، اٌشئُظ- 
 اٌشامٍ؛ 

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ : فشَك اٌزؾبٌف االؽزشاوٍ، اٌشئُظ- 
 اٌؼشيب خشثىػ؛ 

اٌغُذ ادلغزؾبس : اٌفشَك اٌفذسايل ٌٍىؽذح واٌذؽلمشاىُخ، اٌشئُظ- 
 .احملزشَ ػجذ احلُّذ فبربٍ

وظلش اِْ الٔزخبة أػنبء ادلىزت وسؤعبء اٌٍغبْ اٌذائّخ، ولجً 
رٌه أخرب اجملٍظ احملزشَ ثبٌزشؽُؾبد اٌىاسدح اخلبفخ ثؼنىَخ 
 . ادلىزت، وسئبعخ اٌٍغٓ اٌذائّخ، واٌيت رىعذ يف الئؾخ ِىؽذح

ادلشؽؾىْ ٌؼنىَخ ادلىزت، رزنّٓ خٍفبء اٌشئُظ، واحملبعجىْ، 
 : واألِٕبء، وأثذأ خبٍفبء اٌشئُظ

 اٌغُذ فىصٌ ثٕؼالي، ِٓ اٌفشَك االعزماليل؛ : اخلٍُفخ األوي- 
 اٌغُذ زلّذ فنٍٍُ، ِٓ اٌفشَك احلشوٍ؛ : اخلٍُفخ اٌضبين- 
 اٌغُذ حلغٓ ثُغذَىٓ، ِٓ اٌزغّغ اٌىىين ٌألؽشاس؛ : اٌضبٌش- 
 اٌغُذ اٌؾُخ أمحذو ادثذا، ٌألفبٌخ وادلؼبفشح؛ : اخلٍُفخ اٌشاثغ- 
اٌغُذ ػجذ اٌشمحبْ أؽٓ، ِٓ اٌفشَك : اخلٍُفخ اخلبِظ- 

 . االؽزشاوٍ
 : احملبعجىْ

 ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ ػبدي ادلؼيٍ ِٓ االرببد اٌذعزىسٌ؛ - 
اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ ػجذ ادلبٌه أفشَبه، ِٓ : احملبعت اٌضبين- 

 اٌفشَك اٌفُذسايل؛ 
ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ ػبثذ ؽىًُ، ِٓ : احملبعت اٌضبٌش- 

 . األفبٌخ وادلؼبفشح
 : األِٕبء

اٌغُذ ادلغزؾبس احملزشَ أمحذ ؽبعٍ، ِٓ اٌزؾبٌف : األوي- 
 االؽزشاوٍ؛ 

ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ ػجذ اٌٍيُف أثذوػ، ِٓ اٌفشَك : اٌضبين- 
 االعزماليل؛ 

ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ محُذ وىعىىط، ِٓ : األٌِن اٌضبٌش- 
 . اٌفشَك احلشوٍ

 : ادلشؽؾىْ ٌشئبعخ اٌٍغٓ اٌذائّخ
ادلغزؾبس اٌغُذ : جلٕخ اٌزؼٍُُ واٌؾإوْ اٌضمبفُخ واالعزّبػُخ- 

 حلجُت ٌؼٍظ، اٌزغّغ اٌىىين ٌألؽشاس؛ 

ادلغزؾبس : اخلبسعُخ واحلذود وادلٕبىك احملزٍخ واٌذفبع اٌىىين- 
 احملزشَ اٌغُذ ػٍٍ عبمل اٌؾىبف، ِٓ اٌفشَك االؽزشاوٍ؛ 

ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ : اٌذاخٍُخ واجلهبد واجلّبػبد احملٍُخ- 
 ػجذ اجملُذ ادلهبؽٍ، ِٓ االرببد اٌذعزىسٌ؛ 



 

ادلغزؾبس احملزشَ : ادلبٌُخ واٌزغهُضاد واٌزخيُو واٌزُّٕخ اجلهىَخ- 
اٌؼذي واٌزؾشَغ وؽمىق - زلّذ وشؽلٓ، ِٓ اٌفشَك االعزماليل؛ 

 ادلغزؾبس احملزشَ اٌغُذ ػّش أدخًُ، ِٓ اٌفشَك احلشوٍ؛ : اإلٔغبْ
ادلغزؾبس احملزشَ ػجذ اٌغالَ : اٌفالؽخ واٌؾإوْ االلزقبدَخ- 

 . ثٍمؾىس، ِٓ فشَك األفبٌخ وادلؼبفشح
واىٍت اِْ ِٓ اجملٍظ اخزُبس صالس أػنبء، ِٓ غًن ادلشؽؾٌن، 
َؼهذ ئٌُهُ ثفشص األفىاد، وّب غلت ػًٍ وً فشَك أْ َٕزذة 

 . ػنىا ؽلضٍٗ يف ػٍُّخ اٌفشص وادلشالجخ
ئرْ اخزُبس أػنبء صالصخ ِٓ غًن ادلشؽؾٌن ٌفشص األفىاد، ووً 

 .فشَك خقى َٕزذة ػنى ؽلضٍٗ يف اٌؼٍُّخ، يف ادلشالجخ ويف اٌفشص
واِْ أػيٍ اٌىٍّخ ألؽذ أػنبء ادلىزت ادلإلذ ٌٍّٕبداح ػًٍ 

اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ ٌُزمذِىا ٌإلدالء ثأفىاهتُ، واٌيت عزىىْ ىجؼب 
ثالئؾخ ِىؽذح، رؾزًّ ػًٍ أمسبء ادلشؽؾٌن ٌؼنىَخ ادلىزت، 

 . وسئبعخ اٌٍغٓ اٌذائّخ
اخزبسوا ... ٔجذأ اِْ ثبدلٕبداح ػًٍ أمسبء اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ

األػنبء اٌضالصخ، واٌٍٍ ُِىىٔىػ ىجؼب ِشؽؾٌن، واألػنبء اٌٍٍ 
 . وُّضٍىا اٌفشق ٌٍّشالجخ واٌفشص، ثبػ غلٍغىا اٌمذاَ حببي اٌمبػذح

 . اٌغٍ اٌزىَضٌ، ؽىشا
 : السيد املستشار عضى املكتب املؤقث

اٌغُذ ػجذ اٌٍيُف اثذوػ، خٍُذ ئثشاٍُّ٘، اٌغُذ أمحذ أثشعٍ، 
اٌغُذ ػجذ اجملُذ أثشؽبْ، اٌغُذ زلّذ أثى اخلذادٌ، اٌغُذ 

ِقيفً أثى اٌفشط، اٌغُذ ػجذ اهلل أثىصَذ، اٌغُذ زلّذ عجًُ، 
 ... اٌغُذ احلفُظ أؽضُش، اٌغُذ زلّذ حلغبَين

 :السيد رئيس اجمللس
رفنً، اٌالئؾخ وٌىٓ غلت أْ ٔقىد ثبٌيشَمخ اٌيت غلت أْ 

ٔقىد هبب، فؾُؼ غلت أْ رىلؼىا يف اٌالئؾخ ٌىٍ ٔزّىٓ ِٓ 
ؽقش اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ واٌغُذاد اٌزَٓ واٌٍىايت فىرىا 

 . ثبٌزىايل
فٌن اٌالئؾخ اهلل ؼلٍُىُ؟ اهلل ؼلٍُىُ، أوشِىٔب ثبٌقّذ واذلذوء، 

 .رفنً عُذٌ... وئرا أِىٓ أْ رىلؼىا ػًٍ اٌالئؾخ وّب ىٍت
 
 
 

 :السيد املستشار
وبَٓ ػيت يف اٌقىد، االعزّبع ٌٍقىد ِٕؼذَ، وِب فُهؼ 

، ؽلىٓ ئْ ؽبء اهلل يف اٌىلذ ادلمجً خقىُ رقٍؾىا %30ؽىت 
 .٘بر اٌؾٍ

 .وؽىشا
 :السيد الرئيس

 .أظٓ أْ ادلقبحل اٌزمُٕخ لذ عغٍذ ٘زٖ ادلالؽظخ ثاِؼبْ وجًن
 :السيد املستشار عضى املكتب املؤقث

اٌغُذ زلّذ أمحُذٌ، اٌغُذ أمحذ امحُّذ، اٌغُذ عُذٌ زلّذ 
أخيىس، اٌغُذ اٌؾُخ أمحذو اٌذثذا، اٌغُذ ػّش أدخًُ، اٌغُذ 

عؼُذ أسصَمٍ، اٌغُذ ثٕبفش أصوبؽ، اٌغُذ ػجذ اٌٍيُف 
اعيّجىيل، اٌغُذ ػجذ اهلل أؽٓ، اٌغُذ ػجذ اٌشمحٓ أؽٓ، اٌغُذ 

احلغٌن أؽٕىٍٍ، اٌغُذ زلّذ اىشَجؼ، اٌغُذ ػجذ ادلبٌه أفشَبه، 
اٌغُذ ػجذ اٌمبدس ألىمبك، اٌغُذ ؽغٓ أوٍُُ، اٌغُذ حلغٓ 
أوىعىبي، اٌغُذ أمحذ اإلدسَغٍ، اٌغُذ ثٕغُذ األٌِن، اٌغُذ 

زلّذ األٔقبسٌ، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ اٌجبوىسٌ، اٌغُذ ػجذ اٌمبدس 
ٌربَىٍ، اٌغُذ زلّذ اٌجيبػ، اٌغُذ ػجذ اٌؼضَض اٌجٌٕن، اٌغُذ ػجذ 
احلُّذ اٌجىعبدٌ، اٌغُذ أمحذ اٌجىصَذٌ، اٌغُذ اٌؼٍٍّ اٌزبصٌ، 

اٌغُذ عؼُذ اٌزذالوٌ، اٌغُذ ِقيفً اٌزىِخ، اٌغُذ أمحذ 
اٌزىَضٌ، اٌغُذ ػّش اجلضويل، اٌغُذ ػٍٍ اجلفبوٌ، اٌغُذ عُذٌ 
ادلخزبس اجلّبين، اٌغُذ عُذٌ فٍىػ اجلّبين، اٌغُذ عُذٌ زلّذ 
عبمل اجلّبين، اٌغُذ ئثشاُُ٘ احلت، اٌغُذ احلغٌن احلذاوٌ، اٌغُذ 
ِىالٌ ادسَظ احلغين اٌؼٍىٌ، اٌغُذ ػجذ اٌؼبيل احلغُغٓ، اٌغُذ 

ػجذ إٌبفش احلغُغٓ، اٌغُذ ػجذ اإلالٖ احلٍىىٍ، اٌغُذ ػجذ 
ادلىىل احلّشٌ، اٌغُذ ػجذ اجملُذ احلٕىبسٌ، اٌغُذ ِىٍ 

احلٕىىسٌ، اٌغُذ األٌِن اٌذساق، اٌغُذ دمحبْ اٌذسُ٘، اٌغُذ 
زلّذ اٌذواؽٍ، اٌغُذ ئدسَظ اٌشامٍ، اٌغُذ أمحذ اٌشمحىين، 

اٌغُذ ادلقيفً اٌشداد، اٌغُذ أوٌؼُذ اٌشداد، اٌغُذ اٌقبدق 
اٌشغُىٌ، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ اٌشِبػ، اٌغُذ زلّذ اٌضػُُ، اٌغُذ 

زلّذ ػذاة اٌضغبسٌ، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ اٌضِضٍِ، اٌغُذح خذغلخ 
اٌضوٍِ، اٌغُذح ٌيُفخ اٌضَىاين، اٌغُذ ِجبسن اٌغجبػٍ، اٌغُذ ػجذ 
احلُّذ اٌغؼذاوٌ، اٌغُذ ِىٌىد اٌغمىلغ، اٌغُذ اذلبمشٍ اٌغّىين، 

اٌغُذ أمحذ اٌغُٕيت، اٌغُذ زلّذ اٌغىعٍ ادلىعىٌ، اٌغُذ ػجذ 



 

اٌىاؽذ اٌؾبػش، اٌغُذ زلّذ وبيف اٌؾشاه، اٌغُذ عُذايت 
اٌؾىبف، اٌغُذ ػٍٍ عبمل اٌؾىبف، اٌغُذ ادلقيفً اٌؾهىاين، 

اٌغُذ زلّذ اٌؾُخ ثُذ اهلل، اٌغُذ اجلاليل اٌقجؾٍ، اٌغُذ 
ؽغىة اٌقبخٍ، اٌغُذ زلّذ اٌقّذٌ، اٌغُذ ِىالٌ احلغٓ 
اٌيبٌت، اٌغُذ ػُبد اٌيُيب، اٌغُذ أمحذ اٌؼبىفٍ، اٌغُذ َىٔظ 

اٌؼشالٍ، اٌغُذ زلّذ اٌؼمبوٌ، اٌغُذ مجبي اٌذَٓ اٌىؼشود، اٌغُذ 
ػجذ اٌشؽُُ اٌؼاليف، اٌغُذ حلغٓ ٌؼىاين، اٌغُذ ثىمجؼخ اٌغذاي، 

اٌغُذ اٌغبصٌ اغشاسثخ، اٌغُذ ئدسَظ اٌغضايل، اٌغُذ ؽغبْ 
اٌغضوٌ، اٌغُذ ػجذ اهلل اٌغىيت، اٌغُذ ػضَض اٌفُاليل، اٌغُذ 

ِقيفً اٌمبمسٍ، اٌغُذ عفُبْ اٌمشىبوٌ، اٌغُذ اثشاُُ٘ اٌمشفخ، 
اٌغُذ زلّذ اٌىبدٌ، اٌغُذ زلّذ اٌىجىسٌ، اٌغُذ أمحذ اٌىىس، 
اٌغُذ ػجذ اٌغالَ اٌٍجبس، اٌغُذ ػضَض اٌٍجبس، اٌغُذ ئثشاُُ٘ ِبٍِ 
أً٘ أمحذ، اٌغُذ اٌؼشيب احملشؽٍ، اٌغُذ ادلٍُىدٌ سلبسق، اٌغُذ 

احلغٌن ادلخٍـ، اٌغُذ احلى ادلشثىػ، اٌغُذ ِىالٌ زلّذ 
ادلغؼىدٌ، اٌغُذ ػبدي ادلؼيٍ، اٌغُذ زلّذ ادلفُذ، اٌغُذ ػجذ 

اجملُذ ادلهبؽٍ، اٌغُذ عُذٌ اٌيُت ادلىعبوٌ، اٌغُذ ٔبفش 
ٍُِىد، اٌغُذ زلّذ اذلجيٍ، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ اذلّظ، اٌغُذ ػجذ 

اٌىشمي اذلّظ، اٌغُذ ادلقيفً اٌىعذاين، اٌغُذ ػجذ اٌشصاق 
اٌىسصاصٌ، اٌغُذ ادلقيفً اذلُجخ، اٌغُذ محبين أزلضوْ، اٌغُذ 

زلّذ أِضاي، اٌغُذ حلغٓ أِضوؽ، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ أِغبس، اٌغُذ 
ئمسبػًُ اِغبسٌ، اٌغُذ اٌجؾًن أً٘ محبد، اٌغُذ ػجذ اٌٍيُف 

أوػّى، اٌغُذ أمحذ ثبثب ػّش ؽذاد، اٌغُذ زلّذ ثشىين، اٌغُذ 
خبٌذ ثشلُخ، اٌغُذ ػجذ اٌىجًن ثشلُخ، اٌغُذ ؽغٓ اٌربوبين، اٌغُذ 

زلّذ ثٍؾغبْ، اٌغُذ خًنٌ ثٍخًن، اٌغُذ ػجذ اٌى٘بة ثٍفمُٗ، 
اٌغُذ ػجذ احلُّذ ثٍفًُ، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ ثٍمؾىس، اٌغُذ ؽغٓ 

ثٍّمذَ، اٌغُذ زلّذ ثٕضَذَخ، اٌغُذ احلجُت ثٓ اٌيبٌت، اٌغُذ 
َىعف ثٕغٍىْ، اٌغُذ اثشاُُ٘ ثٕذَذٌ، اٌغُذ سفُك ثٕٕبفش، 

اٌغُذ مجبي ثٓ سثُؼخ، اٌغُذ ثٕؼُغً ثٕضسواي، اٌغُذ عؼذ 
ثٕضسواي، اٌغُذ ػجذ احلىُُ ثٕؾّبط، اٌغُذ ثٍؼُذ ثٕؾّغٍ، 
اٌغُذ زلّذ ثٕؾبَت، اٌغُذ فىصٌ ثٕؼالي، اٌغُذ ػجذ احلُّذ 

ثٕؼٍىػ، اٌغُذ ادلؼيٍ ثٕمذوس، اٌغُذ ػجذ اٌشصاق ثٕىًناْ، اٌغُذ 
زلّذ ؽفُك ثٕىًناْ، اٌغُذ ػلفظٗ ثّٕجبسن، اٌغُذ زلّذ 

ثّٕغؼىد، اٌغُذ أمحذ ثُٕظ، اٌغُذ اٌؼشيب ثىساط، اٌغُذ اٌجىبٌ 

ثىسعً، اٌغُذ زلّذ ثىسِبْ، اٌغُذ أمحذ هبُٕظ،  اٌغُذ زلّذ 
سمً ثىىُت، اٌغُذ حلغٓ ثىػىد، اٌغُذح صثُذح ثىػُبد، اٌغُذ 

أمحذ ثىٌىْ، اٌغُذ أمحذ ثىِىىن، اٌغُذ مجبي ثىهنًن، اٌغُذ ػجذ 
اٌؼضَض ثى٘ذود، اٌغُذ حلغٓ ثُغذَىٓ، اٌغُذ زلّذ ربمىِبٔذ، 

اٌغُذ ػجذ اٌؼضَض عٕبػ، اٌغُذ أمحذ عى٘شٌ، اٌغُذ أمحذ 
ؽبعٍ، اٌغُذ اٌزغبين أؽجبؽُؼ، اٌغُذ اٌؼشيب ؽجؾٍ، اٌغُذ 
ثىؽؼُت ؽجُذ، اٌغُذ عالِخ ؽفظٍ، اٌغُذ ؽؼُت محُذوػ، 

اٌغُذ أمحذ احلٕقبيل، اٌغُذ اٌؼشيب خشثىػ، اٌغُذ أمحذ خٍٍٍُ، 
اٌغُذ ػجذ اهلل خٕىفخ، اٌغُذ أمحذ خٍٍٍُ، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ 

خًناد، اٌغُذ زلّذ ثٍؾغٓ خًُن، اٌغُذ زلّذ فبحل دا٘ذاٖ، 
اٌغُذ زلّىد داٍَخ، اٌغُذ زلّذ دػُذػخ، اٌغُذ زلّذ اٌشِبػ، 

اٌغُذ زلّذ صاص، اٌغُذ ادلهذٌ صسوى، اٌغُذ اٌؼشيب عذَذ، اٌغُذ 
عؼُذ عشاس، اٌغُذ ػجذ اٌمبدس عالِخ، اٌغُذ ؽغٓ عٍُغىا، اٌغُذ 

فبسوق ؽهًن، اٌغُذ أمحذ ؽذ، اٌغُذ ػبثذ ؽىًُ، اٌغُذ أمحذ 
ؽفُك، اٌغُذ سلزبس فىاة، اٌغُذ ػٍٍ ىٍؾخ، اٌغُذ ػجذ اهلل 

ػجبد، اٌغُذ حلغٓ ػجبد، اٌغُذ مسًن ػجذ ادلىىل، اٌغُذ زلّذ ػجى، 
اٌغُذ أثى ثىش ػجُذ، اٌغُذ ادلهذٌ ػضّىْ، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ 
ػضّىْ، اٌغُذ زلّذ ػذاي، اٌغُذ ػجذ اٌقّذ ػشؽبْ، اٌغُذ 
زلّىد ػشؽبْ، اٌغُذ زلّذ ػجذٖ ػض اٌذَٓ، اٌغُذ ػجذ اٌؼضَض 

ػضايب، اٌغُذ ػالي ػضَىٌ، اٌغُذ ػجذ اهلل ػيبػ، اٌغُذ زلّذ 
ػٍٍّ، اٌغُذ األٌِن ىُيب ػٍىٌ، اٌغُذ ػجذ اٌفزبػ ػّبس، اٌغُذ 
ثىؽؼُت ػّبس، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ ػّبين، اٌغُذ ؽغٓ ػىبؽب، 

اٌغُذح خذغلخ غبِشٌ، اٌغُذ ػجذ احلُّذ فبربٍ، اٌغُذ ٔبعٍ 
فخبسٌ، اٌغُذ زلّذ فنٍٍُ، اٌغُذ ؽغٓ لبمسٍ، اٌغُذ فإاد 

لذَشٌ، اٌغُذ زلّذ فبحل الُّضح، اٌغُذ زلّذ لٕذوعٍ، اٌغُذ 
احلغٓ لُؾىؽٍ، اٌغُذ ػٍٍ لُىػ، اٌغُذ زلّذ عؼُذ وشَ، 

اٌغُذ زلّذ وشؽلٓ، اٌغُذ رىفُك وبًِ، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ 
وىثبين، اٌغُذ محُذ وىعىىط، اٌغُذ ػجذ اٌشمحبْ ٌجذان، اٌغُذ 
أمحذ خلشَف، اٌغُذ زلّذ ٌؾىش، اٌغُذ ػجذ ادلبٌه ٌؼشط، اٌغُذ 
زلّذ اٌؼضسٌ، اٌغُذ احلجُت ٌؼٍظ، اٌغُذح عؼبد ٌغّبسٌ، اٌغُذ 

زلّذ ٌفؾً، اٌغُذ ادسَظ ِشوْ، اٌغُذ ػجذ اٌغين ِىبوٌ، 
اٌغُذ ػجذ اهلل ِىبوٌ، اٌغُذ ػّش ِىذس، اٌغُذ ػضَض ِىُٕف، 



 

اٌغُذ زلّذ ِىُٕف، اٌغُذ ػجذ اٌغالَ ِٕقىس، اٌغُذ زلّذ 
 ادلٕقىسٌ، اٌغُذ ػّش ِىسو، اٌغُذ إٌؼُ ُِبسح،

اٌغُذ حلغٓ ٔجُٗ، اٌغُذ زلّذ ٔقًنٌ، اٌغُذح فشَذح إٌؼٍُّ، 
اٌغُذ زلّذ ٔمبد، اٌغُذ أمحذ إٌّبوٌ، اٌغُذ اٌؼشيب ٘شاٍِ، 

اٌغُذ ثىؽؼُت اذلُاليل، اٌغُذ ػجذ اٌشؽُُ واػّشو، اٌغُذ ؽفُظ 
وؽبن، اٌغُذ عُذٌ زلّذ وٌذ اٌشؽُذ، اٌغُذ ػلٍن ػلٍن، اٌغُذ 

 . زلّذ َشػبٖ اٌغجبػٍ، اٌغُذ ئمسبػًُ أِغبسٌ
 .اٌىٍّخ ٌٍغُذ اٌشئُظ

 :السيد الرئيس
ظلش اِْ، ئرا مسؾزُ، ئىل ػٍُّخ اٌفشص، ؽىت رىًّ ػٍُّخ 

ئرْ ... ثؼذ االٔزهبء ِٓ اٌزقىَذ... اٌزقىَذ، ثبلٌن عىط إٌبط
 . اٌفشص اِْ

، واألفىاد 1، ػذد اٌجيبئك ادلٍغبح 90ئرْ ػذد ادلقىرٌن ... 
 . 89اٌيت ؽقٍذ ػٍُهب اٌالئؾخ ادلىؽذح ٍ٘ 

وثزٌه َىىْ لذ مت أزخبة اٌغبدح أػنبء ِىزت رلٍظ 
 :ادلغزؾبسَٓ، وُ٘

اٌغُذ فىصٌ ثٕؼالي، ػٓ اٌفشَك االعزماليل : اخلٍُفخ األوي- 
 ٌٍىؽذح واٌزؼبدٌُخ؛

 .اٌغُذ زلّذ فنٍٍُ، ػٓ فشَك احلشوخ اٌؾؼجُخ: اخلٍُفخ اٌضبين- 

 اٌغُذ حلغٓ ثُغذَىٓ، اٌزغّغ اٌىىين ٌألؽشاس؛: اٌضبٌش- 
 أمحذ اٌذثذا، األفبٌخ وادلؼبفشح؛: اٌشاثغ- 
 ػجذ اٌشمحبْ أؽٓ، اٌفشَك االؽزشاوٍ؛: اخلٍُفخ اخلبِظ- 
 اٌغُذ ػبدي ادلؼيٍ، االرببد اٌذعزىسٌ؛: زلبعت اجملٍظ األوي- 
اٌغُذ ػجذ ادلبٌه أفشَبه اٌفشَك، اٌفذسايل : احملبعت اٌضبين- 

 ٌٍىؽذح واٌذؽلمشاىُخ؛
 اٌغُذ ػبثذ ؽىًُ، فشَك األفبٌخ وادلؼبفشح؛: احملبعت اٌضبٌش

 : أٌِن اجملٍظ
 اٌغُذ أمحذ ؽبعٍ، فشَك اٌزؾبٌف االؽزشاوٍ؛- 
 اٌغُذ ػجذ اٌٍيُف أثذوػ، اٌفشَك االعزماليل؛- 
 .اٌغُذ محُذ وىعىىط، فشَك احلشوخ اٌؾؼجُخ- 

 : أِب اٌٍغٓ اٌذائّخ
اٌغُذ احلجُت ٌؼٍظ، : اٌزؼٍُُ واٌؾإوْ اٌضمبفُخ واالعزّبػُخ- 

 اٌزغّغ اٌىىين ٌألؽشاس؛

اٌغُذ ػٍٍ : اخلبسعُخ واحلذود وادلٕبىك احملزٍخ واٌذفبع اٌىىين- 
 عبمل اٌؾىبف، اٌفشَك االؽزشاوٍ؛

اٌغُذ ػجذ اجملُذ ادلهبؽٍ، : اٌذاخٍُخ واجلهبد واجلّبػبد احملٍُخ- 
 االرببد اٌذعزىسٌ؛

اٌغُذ زلّذ : ادلبٌُخ واٌزغهُضاد واٌزخيُو واٌزُّٕخ اجلهىَخ- 
 وشؽلٓ، اٌفشَك االعزماليل ٌٍىؽذح واٌزؼبدٌُخ؛

ػّش أدخًُ، فشَك احلشوخ : اٌؼذي واٌزؾشَغ وؽمىق اإلٔغبْ- 
 اٌؾؼجُخ؛

اٌغُذ ػجذ اٌغالَ ثٍمؾىس، ػٓ : اٌفالؽخ واٌؾإوْ االلزقبدَخ- 
 .فشَك األفبٌخ وادلؼبفشح

واِْ امسؾىا يل أْ أرٍٍ ػٍُىُ وٍّخ ُ٘أهتب هبزٖ ادلٕبعجخ، واٌيت 
اخليىه اٌؼشَنخ ٌٍربٔبِظ اٌزٌ أٔىٌ أْ - رمشَجب- عأػيٍ فُهب

أىجمٗ ِغ اإلخىاْ أػنبء ادلىزت اٌىىين، ودبؼُخ ىجؼب مجُغ 
 . ؽغبعُبد ٘زٖ اٌغشفخ احملزشِخ

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشؽُُ واٌقالح واٌغالَ ػًٍ أؽشف ادلشعٌٍن،
َغؼذين يف اٌجذاَخ أْ أػرب ٌىُ ػٓ ػظُُ اِزٕبين واػزضاصٌ 

ثبالعزمجبي ادلٍىٍ اٌغبٍِ، اٌزٌ رفنً عالٌخ ادلٍه زلّذ 
اٌغبدط ٔقشٖ اهلل، فخـ ثٗ سئُظ رلٍغىُ، ويف اٌزفبرخ ِىٌىَخ 

عبُِخ، عجمزهب هتٕئخ وشؽلخ، مّٕهب عالٌخ ادلٍه ٔقشٖ اهلل، ِب 
َٕزظشٖ ِٓ سئُظ رلٍغىُ، وأرٍٍ ٘زٖ اٌفمشح ِٓ ٘زٖ اٌزهٕئخ 

ِٓ ؽغٓ رذثًن ٘زٖ ادلإعغخ اٌربدلبُٔخ، يف ئىبس ِٓ : "اٌغبُِخ
اٌشصأخ، وئَضبس ادلقبحل اٌؼٍُب ٌٍىىٓ، ويف ؽشؿ ػًٍ ئػيبء دفؼخ 
لىَخ ٌٍزؾشَغ هبب، شلب َؼضص ِىبٔزهب يف اٌقشػ اٌذؽلمشاىٍ اٌىىين، 

ودوس٘ب يف االطلشاه اٌمىٌ يف األوساػ اذلُىٍُخ، ادلإعغُخ، 
واٌزّٕىَخ، اٌيت ٔمىد٘ب، واإلعهبَ اٌفؼبي يف اٌذفبع ػٓ اٌمنبَب 
" اٌىىُٕخ اٌؼبدٌخ، ِٓ خالي أزهبط دثٍىِبعُخ ثشدلبُٔخ أوضش صلبػخ

 .أزهً والَ عالٌخ ادلٍه
وّب أرمذَ ئٌُىُ مجُؼب ثبٌؾىش اجلضًَ ػًٍ صمزىُ اٌغبٌُخ، 
وثمذس ِب أؽؼش ثبٌغؼبدح، وٍ٘ رغّشين، ثمذس ِب أػٍ عغبِخ 

األِبٔخ، وصمً ادلغإوٌُخ اٌيت ىىلزّىين هبب، و٘ى ِب َزوشين ثبَِخ 
اٌىشؽلخ، اٌيت وبٔذ ػًٍ عٕبَ افززبػ دوسرٕب اخلشَفُخ ٘برٗ، ثمىٌٗ 

إنا عرضنا األمانة على السمىات "ػض وعً يف زلىُ وزبثٗ 



 

واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ومحلها اإلنسان إنه كان 
 ". ظلىما جهىال

 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد،
رٕؼمذ ٘زٖ اٌذوسح، ِٓ اٌغٕخ اٌزؾشَؼُخ اٌضبٌضخ، ِٓ اٌىالَخ 

اٌربدلبُٔخ اٌضبِٕخ، يف حلظخ ِزُّضح ِٓ ربسَخ ثالدٔب، ِزُّضح أوال دبب 
ػشفزٗ ِٓ ربىالد وأزمبالد ِزغبسػخ، ػُّمخ وِهُىٍخ، ِغذ 
مجُغ ادلُبدَٓ االلزقبدَخ واالعزّبػُخ واحلمىلُخ، وىجؼب اجملزّؼُخ، 
ِزُّضح صبُٔب ٔظش ألعلُخ األوساػ اٌيت فزؾذ يف اٌؼؾشَخ األخًنح 
دبجبدسح ٍِىُخ عبُِخ، هتُىً ِغشة اٌغذ، وريىسٖ خبيً صبثزخ، 

وثضمخ وجًنح يف ِمذسارٕب، ٌُظ ألٍهب ؽأٔب ئفالػ اٌمنبء، 
 .وِؾشوع اجلهىَخ ادلىعؼخ

ويف ٔفظ اٌغُبق، َمغ ػًٍ ػبرك رلٍغٕب، رذػُُ ادلجبدسح 
ادلٍىُخ اجلشَئخ، ادلزّضٍخ يف سبزُغ ألبٌُّٕب اجلٕىثُخ ثٕظبَ احلىُ 

اٌزايت، ٌٍىفىي ئىل ؽً ػبدي ودائُ، و٘ى احلً اٌىؽُذ اٌىفًُ 
ثاهنبء ٔضاع ِفزؼً، داَ أوضش ِٓ صٍش لشْ، ػيً ئِىبُٔخ لُبَ ارببد 

ِغبسيب، َؼىظ ىّىػ ؽؼىة ادلٕيمخ يف اٌىؽذح واٌزىبًِ 
االلزقبدٌ ودػُ اٌغٍُ واالعزمشاس يف ٘زٖ ادلٕيمخ، و٘ى ِب ؽذد 

ػٍُٗ عالٌخ ادلٍه زلّذ اٌغبدط ٔقشٖ اهلل يف خيبثٗ اٌغبٍِ 
: دبٕبعجخ افززبػ اٌذوسح اخلشَفُخ ٘زٖ، ؽُش لبي عالٌزٗ ٔقشٖ اهلل

ئْ ِقذالُخ ػًّ اٌربدلبٌُٔن سُٕ٘خ ثبطلشاىهُ اٌمىٌ يف ئصلبػ ِب "
َمىدٖ عالٌزٗ ِٓ ئفالؽبد أعبعُخ، واٌزؾشن اٌفؼبي ٌٍذفبع ػٓ 

 .أزهً والَ عالٌخ ادلٍه". ِغشثُخ اٌقؾشاء
 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد،

 13 ػؾش عٕخ ػًٍ ادلشاعؼخ اٌذعزىسَخ ي 13ئْ ِشوس لشاثخ 
 مل رإد ئىل اوزغبة رلٍظ ادلغزؾبسَٓ سمً مجُغ 1996ؽزٕرب 

اٌفؼبٌُبد اٌغُبعُخ واالعزّبػُخ ثجالدٔب، وفؼال الصاٌذ ثؼل 
اٌمىي اٌغُبعُخ رٕبدٌ ثؼذَ عذوي ٘زا اجملٍظ ادلىلش، ثً ريبٌت 
ثاٌغبئٗ، وأخشي رؼزربٖ ػجئب ِإعغبرُب ٌٕظبِٕب اٌربدلبين، َإدٌ ئىل 

ئ٘ذاس صِٓ ئمبيف يف ِٕبلؾخ ِؾبسَغ وِمزشؽبد اٌمىأٌن، 
ورؼبظّذ ٘زٖ االٔزمبداد ئىل ؽذ لبىغ رٕظُّبْ، واعزٕبدا ئىل 
 .راد ادلربساد، االٔزخبثبد األخًنح ٌزغذَذ صٍش رلٍغىُ ادلىلش

ويف ٘زا اإلىبس، ال َغؼٕب ئال أْ ٔزوش ثىىْ رلٍظ 
ادلغزؾبسَٓ، َؼذ عى٘ش اٌزؼذَالد اٌذعزىسَخ اٌيت ىشأد ػًٍ 

، واٌيت مت اٌزقىَذ ػٍُهب ثبإلمجبع، 1996دعزىس ادلٍّىخ عٕخ 
ومت رذػُُ ٘زٖ اٌؾشػُخ أَنب، ثبطلشاه مجُغ األؽضاة يف ذبشثخ 
ٔظبَ اجملٍغٌن ثؼذ رٌه، وأثبٔذ ادلّبسعخ أْ اٌزخىفبد إٌظشَخ 

 .ادلزؼٍمخ ثقالؽُبد رلٍظ ادلغزؾبسَٓ وبٔذ خبىئخ
ئْ ِربس وعىد رلٍظ ادلغزؾبسَٓ َٕيٍك ِٓ وىٔٗ ؽلضً اٌزىعٗ 
اجلهىٌ، اٌزٌ اخزبسرٗ ثالدٔب، واػزربرٗ خُبسا ال سعؼخ فُٗ، رشمجخ 

ٌٍذؽلمشاىُخ احملٍُخ وػىدح ضلى  احملٍٍ، ووعٍُخ ٔبعؼخ ٌزغغُذ 
لىاػذ احلىبِخ اجلُذح، وئسعبء عُبعخ اٌمشة، ئمبفخ ئىل سبضٍُٗ 

ٌٍغشف ادلهُٕخ وٌٍّأعىسَٓ، وٍ٘ سبضٍُُخ ئرْ رلبٌُخ وعىعُى ِهُٕخ 
 . ِزُّضح ػٓ سبضٍُُخ رلٍظ إٌىاة

وّب أْ اٌزغبسة اٌذعزىسَخ ادلمبسٔخ رمذَ ٌٕب رىعهب وجًنا ضلى 
ئؽلبٔب ثذوس٘ب األعبعٍ يف ريىَش اٌؼًّ " ٔظبَ اجملٍغٌن"رجين ذبشثخ 
 .اٌزؾشَؼٍ

ٌزا عأػًّ، ِؼىُ ودبغبػذرىُ، وً ِب يف وعؼٍ إلصجبد 
عذوي رجين ٔظبَ اجملٍغٌن، اػزجبس ٌىىْ ٘زا اجملٍظ، ٌُظ رلٍغب 
ِؼشلال ٌؼًّ احلىىِخ، وال ٍَؼت دوس اٌىصْ ادلنبد، وال َؾىً 
ػجضب دعزىسَب، وال رىأِب ٌٍّغٍظ االلزقبدٌ واالعزّبػٍ، وّب 

أٔٗ ال َنُف ػجئب صُِٕب ػًٍ ِغيشح اٌزؾشَغ، ثً ئْ ىشَمخ رذثًنٖ 
 . ٍ٘ اٌيت سدبب ربذ ِٓ ئٔزبعُزٗ

أٌ -وّب أٔٗ ٌُظ ِٓ ادلٕيمٍ يف ؽٍء أْ ال َزّىٓ اجملٍظ 
سغُ اٌزّضٍُُخ اٌزشاثُخ واٌغىعُى ِهُٕخ ِٓ - رلٍظ ادلغزؾبسَٓ

ثقُ ػٍُّخ اٌزؾشَغ وادلشالجخ ثيبثؼٗ اخلبؿ، إٌبثغ ِٓ خقىفُزٗ 
 .اٌضالصُخ، وال َزّىٓ وزٌه ِٓ سعُ ٘ىَخ خبفخ ثٗ

 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد،
رشمجخ ٌضمزىُ اٌغبٌُخ، ربذوين سغجخ عبزلخ يف اٌؼًّ ِؼىُ ثىً 
ؽضَ وػضَ ٌىٍ َغزؼُذ رلٍظ ادلغزؾبسَٓ دوسٖ اٌذعزىسٌ وبِال 

غًن ِٕمىؿ، يف اٌزؾشَغ ويف اٌشلبثخ، واعزشعبع ِىبٔزٗ وفنبء 
دلأعغخ إٌمبؽبد اٌىربي ادليشوؽخ يف اجملبي اٌؼّىٍِ، وٌىٍ 

 : َىىْ فؼال
ِإعغخ فؼبٌخ، رغبُ٘ يف فٕبػخ اٌزؾشَغ ِٓ ِىلغ - 

اجلّبػبد احملٍُخ، اٌغشف : أؾغبالد رشوُجزهب إٌبثؼخ ِٓ اٌضالصٍ
عىاء ِٓ - أٌ ادلإعغخ-ادلهُٕخ، وادلأعىسَٓ، ورنفٍ ػًٍ ػٍّهب 

خالي اٌؼًّ، ػًّ اٌٍغٓ اٌذائّخ أو أياللب ِٓ ادلٕبلؾخ اٌؼبِخ، 



 

اٌيبثغ ادلهين اجملغذ ٌٍّغبساد اٌزارُخ ٌٍّغزؾبسَٓ اٌربدلبٌُٔن، 
ئمبفخ ئىل اٌزىظُف األِضً ٌىً اٌقالؽُبد اٌيت ؽلٕؾهب اٌذعزىس 

 جملٍظ ادلغزؾبسَٓ؛
 : ِإعغخ ؽشَىخ ػرب ٔغظ ػاللبد ِإعغبرُخ ِزغذدح- 
ِغ سئبعخ رلٍظ إٌىاة، ِٓ خالي ومغ آٌُبد - 1

 ٌٍّؾبوساد ادلٕزظّخ ثٌن سئُغٍ غشفيت اٌربدلبْ؛ 
ِغ اٌغٍيخ اٌزٕفُزَخ، ثبٌزأوُذ ػًٍ أعلُخ رلٍظ - 2

ادلغزؾبسَٓ، ودػىح احلىىِخ ٌٍزؼبوْ ِغ ٘زا اجملٍظ، رشمجخ 
 . ٌٍّٕيك اٌربدلبين اٌمبمٍ ثبٌزؼبوْ اٌغٍيزٌن اٌزٕفُزَخ واٌزؾشَؼُخ

ِغ األؽضاة اٌغُبعُخ واٌفشق اٌربدلبُٔخ جلؼً اٌربدلبْ أوضش - 3
فؼبٌُخ، فبٌؼاللبد اٌىدَخ ثٌن األغٍجُخ وادلؼبسمخ، رٕزظ ػاللخ ػًّ 

أوضش ئٔزبعُخ، وأوضش ؽفبفُخ، وأوضش صمخ، وسبٕؼ فنبء ِالئّب ٌزذثًن 
 . ادلٍفبد اخلالفُخ اٌىربي، ئْ وعذد

ِإعغخ ئرْ ؽشَىخ وِإعغخ ِجبدسح َزؾىي دبمزنب٘ب رلٍظ 
ادلغزؾبسَٓ ئىل فنبء ٌٍٕمبػ اٌغُبعٍ اٌزٌ َمغ يف اٌؾبسع، غلت 

أْ َؼىد ئىل ِىبٔٗ اٌيجُؼٍ، وٍ٘ ٘زٖ اٌمجخ احملزشِخ، وَزّىٓ 
ػرب٘ب ِٓ سعُ فىسح عذَذح، خبسط ِب رمذِٗ إٌقىؿ 

 . اٌذعزىسَخ
ِإعغخ ِجبدسح، ِإعغخ داػّخ، داػّخ، دلبرا؟ ٌإلفالؽبد 
ادلإعغبرُخ اٌىربي، ػرب ِٕبلؾخ وئصشاء ِنبُِٕهب، وٌىٓ وزٌه 

 . رغىَك أفىبس٘ب وِىاوجخ أعشأهتب ورمُُُ ؽقٍُزهب
وِإعغخ ِٕفزؾخ ػًٍ زلُيهب ادلذين واإلػالٍِ واجلبِؼٍ، 

وثبألخـ ِشاوض اٌجؾش اٌؼٍٍّ يف ثالدٔب، ػرب أفزبػ اجملٍظ ػًٍ 
فؼبٌُبد اجملزّغ ادلذين واٌشأٌ اٌؼبَ وِشاوض اٌجؾش،وّب لٍذ 

 . اٌؼٍٍّ
وزٌه ِإعغخ راد ِقذالُخ، ٌُظ فمو ِٓ ؽُش ىشَمخ 
أزخبهبب، ثً أَنب يف ػٍّهب وؽفبفُخ رذثًن٘ب، ورشمجخ دلب محٍٗ 

اخليبة ادلٍىٍ اٌغبٍِ يف افززبػ ٘زٖ اٌذوسح ِٓ مشوسح االسرجبه 
 .اٌمىٌ ثبٌمنبَب اٌزّٕىَخ اٌىربي ٌٍىىٓ وٌٍّىاىٌٕن

 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد،
أياللب شلب عجك، عىف ٔؼًّ مجُؼب، ئىل عبٔت ِىىٔبد 

ادلىزت، وثاؽشان مجُغ احلغبعُبد اٌغُبعُخ ادلّضٍخ يف رلٍغٕب، 
ػًٍ رفؼًُ ثشٔبِظ ىّىػ، َؼُذ سعُ اٌقىسح اجلذَذح جملٍظ 

ادلغزؾبسَٓ يف سلُبي ادلىاىٓ اٌؼبدٌ، واٌفبػٌٍن، واٌجبؽضٌن، 
 .وفٕبع اٌشأٌ اٌؼبَ

ئْ االٔفزبػ ػًٍ زلُو اجملٍظ ادلىلش، ٌٓ ػلبٌفٗ ىجؼب إٌغبػ 
ئال دبغبعلخ اجلُّغ، واٌىػٍ ثأعلُخ اعزشعبع اٌضمخ يف ادلإعغبد، 
و٘ى ىجؼب ِب َزيٍت ِٓ اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ احملزشٌِن ٔمً ٔمبػ 

اٌمنبَب اٌىربي، واٌيبسئخ ِٕهب ئىل فنبء ٘زا اجملٍظ، ورمذمي 
ظلىرط ٌالٔنجبه ؤىشاْ اٌزاد، ِٓ خالي اؽزشاَ واعت 

احلنىس، واٌميُؼخ ِغ والغ اٌغُبة، وإٌمبػ اٌؼُّك واحلنبسٌ، 
احملزشَ ٌفنبء احلىاس ادلغإوي واٌجٕبء واذلبدب، واٌزؼجئخ اإلسادَخ أصٕبء 

حلظبد اٌزقىَذ ادلزُّضح، وأفزبػ أػّبي اٌٍغبْ اٌذائّخ ػًٍ 
وً اإلمبءاد اٌمبدسح ػًٍ رٕىَش اٌغبدح ادلغزؾبسَٓ، وِغبػذهتُ 

 .يف ازببر اٌمشاساد ادلٕبعجخ
 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد، 

ئْ ربمُك ٘زٖ اٌغبَبد، ؽلش ثبٌنشوسح ػرب ومغ آٌُبد 
ئعشائُخ، ٌؼً ِٓ أعلهب ئػبدح إٌظش يف إٌظبَ اٌذاخٍٍ جملٍظ 

ادلغزؾبسَٓ، ورٕمُؼ ِب أثبٔذ اٌزغشثخ ػٓ لقىسٖ، ورقؾُؼ 
ِىبِٓ اخلًٍ يف ٔقىفٗ، واٌغهش ػًٍ عؼٍٗ ٔقب َزىبًِ وَزٕبغُ 

ِغ إٌظبَ اٌذاخٍٍ جملٍظ إٌىاة، ؽىت َىىْ رلٍغٍ إٌىاة 
وادلغزؾبسَٓ وؽذرٌن ٌربدلبْ واؽذ، ال ثشدلبٌٔن ِٕفقٌٍن، وال 

 .رلٍظ يف ظً رلٍظ آخش
ويف عُبق أفزبػ رلٍظ ادلغزؾبسَٓ ػًٍ زلُيٗ اخلبسعٍ، 
عٕىافً اٌؼًّ ػًٍ ئخشاط ِؾشوع اٌمٕبح اٌربدلبُٔخ، وعٕؼًّ 
ِؼىُ ػًٍ رىىُذ اٌؾشاوخ ِغ ادلإعغبد اجلبِؼُخ، وِشاوض 

اٌجؾش اٌؼٍٍّ، وادلهزٌّن ثبٌؾأْ اٌربدلبين ثقفخ ػبِخ، ورٌه 
ٌٍزؼشَف أوضش ثؼًّ رلٍظ ادلغزؾبسَٓ، ورٍُّغ فىسرٗ، وِٕؼ 
 .اٌشأٌ اٌؼبَ اٌىىين لٕىاد سلزٍفخ دلىاوجخ ورمُُُ أؽغبٌٗ وئٔزبعُزٗ

 أَهب اٌغبدح واٌغُذاد،
يف األَبَ اٌمٍٍُخ ادلمجٍخ، عُٕىت رلٍغىُ ػًٍ ِٕبلؾخ ِؾشوع 

لبٔىْ ادلبٌُخ ٌٍغٕخ ادلمجٍخ، وٍ٘ حلظخ ِزُّضح، ىجؼب يف اٌؼًّ 
اٌزؾشَؼٍ، ؤزّىن فبدلٌن أْ َزُ رٌه يف ظشوف صُِٕخ، رزُؼ 
ٌٍغبدح ادلغزؾبسَٓ اٌىلذ اٌىبيف ٌٍّؾبسوخ وإٌمبػ، ِؾبسوخ 

ِغإوٌخ وِزأُٔخ يف عرب أغىاس ٘زا ادلؾشوع، وئغٕبئٗ، واٌزقىَذ 



 

ػٍُٗ، وّب عُٕبلؼ اجملٍظ وزٌه مجٍخ ِٓ ِؾبسَغ اٌمىأٌن 
 .ادلؼشومخ ػًٍ أٔظبسٖ

٘زٖ اٌىاعهخ سغُ أعلُزهب ِٓ اٌؼًّ اٌربدلبين ادلإىش دعزىسَب، 
غلت أال ػلغت اٌذوس اٌذثٍىِبعٍ ادلٕىه هبزا اجملٍظ، 

واإلِىبُٔبد اٌيت رزُؾهب ارببداد اٌربدلبْ اجلهىَخ واٌمبسَخ واٌذوٌُخ 
وّٕبثش إلمسبع فىد ثالدٔب، واٌزؼشَف ثبٌزيىساد اذلبئٍخ اٌيت 

 .َؼشفهب يف مجُغ ادلُبدَٓ، واٌذفبع ػٓ لنبَبٔب ادلقًنَخ
وعٕؼًّ مجُؼب ػًٍ رفؼًُ دوس رلٍغٕب يف ُِذاْ اٌؼاللبد 
اخلبسعُخ، اٌزٌ َؼزرب سافذا أعبعُب ورا ِقذالُخ، و٘زا ؽٍء 

ِهُ، ِٓ ؽأٔٗ أْ َغبُ٘ يف ربقٌن ِىزغجبرٕب اٌىىُٕخ، وَمىٌ 
 وؽبئظ األخىح واٌقذالخ واٌزفبُ٘ ِغ سلزٍف دوي وؽؼىة

 ادلؼّىس، وَغبُ٘ ىجؼب ِغبعلخ لىَخ يف اٌذفبع ػٓ لنبَبٔب 
 . ادلقًنَخ، ويف ِمذِزهب لنُخ وؽذرٕب اٌزشاثُخ

فذق اهلل " ولً اػٍّىا فغًني اهلل ػٍّىُ وسعىٌٗ وادلإٌِٕن"
 .اٌؼظُُ، واٌغالَ ػٍُىُ وسمحخ اهلل رؼبىل وثشوبرٗ

أوال أؽىش سعبي اٌقؾبفخ اٌزَٓ واوجىٔب يف ٘زٖ اجلٍغخ 
اٌيىٍَخ، واٌيت رأخشد ؽُئب ِب، وأعزغّؾهُ ػًٍ رأخًن٘ب، 

وأىٍت ِٓ اإلخىاْ أػنبء ادلىزت أْ ٍَزؾمىا يب ٌربرلخ أػّبي 
 .اٌغذ ئْ ؽبء اهلل

 .ؽىشا ٌىُ ػًٍ أزجب٘ىُ، وسفؼذ اجلٍغخ


