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 691حمضز اجللسة رقن 

 (2010 ٤َبَو 27 )1431 طِو 11األهثوبء : التارٌخ
 .ادلَزشبه اٛلٗزىه زل٠ل اٛشُـ ثُل اهلل هئٌُ اجملٌٜ: الزئاسة
رَن وهشوو١ كُٓٔخ، اثزلاء ٢ٟ اَٛبهخ اخلبَٟخ واٛلُٓٔخ : : التىقٍت

 .اٛواثوخ هشو ثول اٛيواٙ
 .افززبٝ اٛلوهح اٛزشوَوُخ اخلوَُِخ: جدول األعوال

-------------- 

 : حمود الشٍخ بٍد اهلل رئٍس اجللسةاملستشار الدكتىر
 .ثَٞ اهلل اٛومح٢ اٛوؽُٞ واٛظالح واَٛالٝ هًٜ أشوٍ ادلوٌٍٜن

 اَٛبكح اٛىىهاء احملزوٌٟن،
 اَُٛلاد واَٛبكح ادلَزشبه٢َ احملزوٌٟن،

٤٣هٍ اُٛىٝ حب٠ل اهلل ورى٦ُُٔ أشٌبٙ اٛلوهح اخلوَُِخ ٢ٟ ا٤َٛخ 
٢ٟ اٛىالَخ اٛضب٤ٟخ، كوهح ٗب٣ذ اٍزض٤بئُخ يف َٟبه ٧ن٥  اٛزشوَوُخ اٛضبٛضخ

اٛىالَخ، ألهنب أوال رىعذ ََٟٜال ا٣زقبثُب ٧بٟب، َش٘ٚ ٛج٤خ ٣ىهُخ يف 
رلهُٞ ث٤بئ٤ب اٛلمئواؿٍ، واٛنٌ ٌٟ يف ئؽلي ؽٜٔبر٦ روُٗجخ ٧نا 

 . اجملٌٜ وهئبٍز٦
كوهح اٍزض٤بئُخ صب٣ُب ٛزيا٤ٟهب ٟن ئؿالّ اٛولَل ٢ٟ األوهاُ 

ادلإٍَخ، ادلؼ٤٠خ يف هلح فـبثبد ُٟٜ٘خ ٍبُٟخ، و٢ٟ ػ٠هب ئفواط 
اٛٔب٣ى١ اٛز٤ل٠ٍُ دلإٍَخ اجملٌٜ االٓزظبكٌ واالعز٠بهٍ ئىل ؽُي 

اٛىعىك، وٗنٖٛ ئهبكح ا٤ٛلو يف أكواد رلثًن ٓؼُز٤ب اٛىؿ٤ُخ، ُاؿالّ 
ََٟٜٚ اٛزًِ٘ن اٛزشبوهٌ اٛىاٍن يف رًٌُن ث٤ُخ و٧ُٜ٘خ رلب٤ٛب اٛزوايب 
هرب اٛز٤ظُت ادلٍٜ٘ اَٛبٍٟ ٜٛغ٤خ االٍزشبهَخ ٜٛغهىَخ، ٧ن٥ أ٧ٞ 
ؽٜٔبد ادلََٜٚ اإلطالؽٍ اٛنٌ روو٦ُ ثالك٣ب يف ئؿبه ادلشووم 

 . اٛلمئواؿٍ احللاصٍ اٛنٌ َٔىك٥ عالٛخ ادلٜٖ زل٠ل اَٛبكً ٣ظو٥ اهلل
٠ٗب ريا٤ٟذ ٧ن٥ اِٛزوح ٗنٖٛ ثزولَٚ عيئٍ ٛزوُٗجخ ؽ٘ىٟخ 

طبؽت اجلالٛخ يف ئؿبه ماد األؽياة اَُٛبٍُخ ادلشٜ٘خ ألًٜجُزهب، 
ويف ٧نا اَُٛبّ ََولين أ١ أ٤٧ئ اَُٛل اٛىىَو احملزوٝ، ئكهٌَ ٛش٘و، 

ادلَٜ٘ ثبٛوالٓبد ٟن اٛربدلب١، ثبٛضٔخ ادلىٛىَخ اَٛبُٟخ اٛيت ؽلٍ هبب، 
٠ٗب أسبىن ٛألؿ األٍزبم ٍول اٛو٠ٍٜ اٛزىُُْ وا٤ٛغبػ يف َٟبه٥ 

 . اجللَل
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد، 

ٛٔل روب٧ل٣ب يف اخلـبة اٛنٌ أ٤ُٔٛب٥ ثوُل ؽظى٤ٛب هًٜ صٔز٘ٞ 
هًٜ عوٚ ٧ن٥ ادلإٍَخ، ٟإٍَخ رلٌٜ ادلَزشبه٢َ ٟإٍَخ ُبهٜخ، 

ٟإٍَخ شوَ٘خ وكاه٠خ و٤ِٟزؾخ وماد ٟظلآُخ، وئفواعهب ٢ٟ 
اٛزوارجُخ اٛيت أ٤ِٛب٧ب، وٓل ذببوثذ احل٘ىٟخ ٟش٘ىهح ٟن ٧نا ادل٤لىه، 

وأؽبٛذ ه٤ُٜب يف ٓواءح أوُٛخ ٟشووم اٛٔب٣ى١ اٛز٤ل٠ٍُ ٠ٜٛغٌٜ 
االٓزظبكٌ واالعز٠بهٍ، و٧ٍ ئشبهح كاٛخ ٍغ٤ٜب٧ب ثبهرُبػ ٗجًن 

حب٘ٞ هٟيَخ اٛٔب٣ى١ اٛز٤ل٠ٍُ وٓىر٦ اٛٔب٣ى٣ُخ، اٛيت ذبو٦ٜ يف ٟظبٍ 
 . ا٤ٛظىص اٛلٍزىهَخ

وٗب٣ذ ؿجوب ُوطخ ٤ٟبٓشخ ٧نا ادلشووم ٤ٟبٍجخ إلكهبه سبُي 
٤ٟؾلهاد سبضُٚ رل٤َٜب، ماد اٛـبثن اجلهىٌ وادلهين، وذبَلد يف 

ٟؼبٌٟن االٓزواؽبد واٛزولَالد وؿجُوخ ادل٤بٓشبد يف اٍزؾؼبه 
دلؼبٌٟن اخلـبة ادلٍٜ٘ اَٛبٍٟ يف اُززبػ ٧ن٥ اٛلوهح، ُٛزٞ اٛزظىَذ 

 .  كع٤رب ٢ٟ ا٤َٛخ ادلبػُخ29ه٦ُٜ يف 
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد، 

 21ٛٔل سبُيد ٧ن٥ اٛلوهح دبظبكٓخ رلٌٜ ادلَزشبه٢َ هًٜ 
ٟشووم ٓب٣ى١ ؤٟزوػ، ٢ٟ أمههب ٟشووم اٛٔب٣ى١ اٛز٤ل٠ٍُ ٠ٜٛغٌٜ 
االٓزظبكٌ واالعز٠بهٍ، وٟشووم ٓب٣ى١ ادلبُٛخ، ٟشووم ٓب٣ى١ ٟلو٣خ 
اًَٛن، ٟشووم ٓب٣ى١ َزوْٜ ثبٛـبٓبد ادلزغلكح، وٟشووم ٓب٣ى١ َزوْٜ 
ثبٛىٗبٛخ اٛىؿ٤ُخ ٛز٠٤ُخ اٛـبٓبد ادلزغلكح وا٤ٛغبهخ اٛـبُٓخ، وٟشووم 

 . ٓب٣ى١ ربلس دبىعج٦ اٛشوٗخ ادل٠َبح اٛىٗبٛخ ادلٌوثُخ ٜٛـبٓخ اٛش٠َُخ
٠ٗب سبذ ادلظبكٓخ أَؼب هًٜ ٟشبهَن ؤٟزوػ ٓب٣ى١ سلزِٜخ رزوْٜ 

حبوَخ األٍوبه وادل٤بَُخ، جبجبَخ اجل٠بهبد احملُٜخ، ثبدل٘زت اٛىؿين 
٠ٜٛـبهاد، ثب٤ٛلبٝ األٍبٍٍ ٜٛزوبو١ ادلزجبكٙ، ثاؽلاس ادلإٍَخ 

اٛىؿ٤ُخ ٠ٜٛزبؽَ، ور٤لُٞ أ٣ىام ا٤ٛٔٚ اجلىٌ، ئىل عب٣ت ادلظبكٓخ ٢ٟ 
ؽُش ادلجلأ هًٜ ا٣ؼ٠بٝ ادل٠ٜ٘خ ادلٌوثُخ ئىل ارِبُٓخ ربوَو ا٤ٛٔٚ اجلىٌ 

ثٌن اٛلوٙ اٛووثُخ، واالرِبُٓخ ثشأ١ احلِبف هًٜ ؿُىه ادلبء ادلهبعوح 
اإلُؤَُخ األوهو آٍُىَخ، واالرِبُٓخ ادلىٓوخ ثٌن ادل٠ٜ٘خ ادلٌوثُخ 

ومجهىهَخ اُِٛز٤بٝ االشزواُٗخ ٛزغ٤ت االىكواط اٛؼوَيب و٤ٟن اٛزهوة 
اجلجبئٍ يف ُٟلا١ اٛؼوائت هًٜ اٛلفٚ، ورأٌٍُ ادلإٍَخ اإلٍالُٟخ 

 . ٛز٠٤ُخ اٛٔـبم اخلبص
وذبله اإلشبهح ئىل أ١ هُىٍ ٟ٘برت اٜٛغ٢ اٛلائ٠خ الىاٛذ رؼٞ 

 ٟشووم ٓب٣ى١ ر٤زلو اٛلهاٍخ، و٧ى ٟب ََزلهٍ ٢ٟ احل٘ىٟخ 23
ادلىٓوح و٢ٟ رل٤َٜب اإل٣٘جبة هُٜهب جبلَخ وثورلزهب ٢ٟ أعٚ ذببوى ٗٚ 
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ٟب حيىٙ كو١ اٛجذ ُُهب ثظِخ هنبئُخ، ٛنا ٣لهى اٜٛغ٢ اٛلائ٠خ ئىل 
كهاٍزهب فالٙ اِٛزوح اِٛبطٜخ ثٌن اٛلوهرٌن، سبهُلا دل٤بٓشزهب يف اٛلوهح 

 . اٛوثُوُخ ادلٔجٜخ
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،  

رظّله أه٠بٙ اجملٌٜ، ٠ٗب عود اٛوبكح، يف ٧ن٥ اٛلوهح اٛزشوَوُخ 
اخلوَُِخ ٟشووم ٓب٣ى١ ادلبُٛخ، اٛنٌ َول أ٧ٞ ٟىهل ٤ٍىٌ ذلن٥ اٛلوهح 

حب٘ٞ رومجز٦ ٛالٛزياٟبد احل٘ىُٟخ واألكواد ادلبُٛخ ا٤ُ٠ٔٛخ ثأعوأح 
أوٛىَبد أع٤لهتب، ورش٦ُٜ٘ يف ماد اٛىٓذ ٤ٟبٍجخ ٤ٍىَخ ٍبحنخ دلوآجخ 

 . ه٠ٚ احل٘ىٟخ وأكائهب ورظىه٧ب ٜٛو٠ٚ ادلَزٔجٍٜ
٠ٗب طبكّ اجملٌٜ، ٠ٗب ٜٓذ ٍبثٔب، هًٜ ٓب٣ى١ ٟزوْٜ دبلو٣خ 

اًَٛن هًٜ اٛـوّ، ٧نا ادلشووم اٛنٌ وٛل ثول سلبع ؿىَٚ وهًَن، 
ورِٜ٘خ آزظبكَخ ثب٧لخ، ًًن أ٦٣ ؿجوب َِزؼ أٟب٤ٟب أٟبال هوَؼخ ٜٛؾل 
 . ٢ٟ اخلَبئو ادلبكَخ واٛجشوَخ ادلزورجخ ه٢ ٟب أطجؼ َووٍ حبوة اٛـوّ
ويف ٣ٌِ اَُٛبّ، طبكّ اجملٌٜ هًٜ صالصخ ٟشبهَن ٓىا٣ٌن رزوْٜ 
ثبٛـبٓخ ادلزغلكح، واٛيت ٍُ٘ى١ ذلب ا٣و٘بً ئجيبيب هًٜ كهٞ اٍزٔالُٛخ 

ثالك٣ب يف ٧نا اجملبٙ، ور٘وٌَ افزُبهاهتب يف رلبٙ اٛز٠٤ُخ ادلَزلاٟخ 
 .واحلِبف هًٜ اٛجُئخ هرب االهز٠بك هًٜ ٟظبكه ؿبُٓخ ٣لُِخ وٟزغلكح

 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،
أٟب هًٜ َٟزىي ٟوآجخ اٛو٠ٚ احل٘ىٍٟ، ُٔل ه٠ٚ اَٛبكح 

واَُٛلاد ادلَزشبهو١ هرب آُٛخ األٍئٜخ اٛشِىَخ هًٜ َٟبءٛخ احل٘ىٟخ 
وٟزبثوخ سلزَٜ اٛٔؼبَب واال٣شٌبالد اٛيت رَزأصو ثب٧ز٠بٟبر٤ب 

وثب٧ز٠بٟبد ادلىاؿ٤ٌن ثظِخ هبٟخ يف مجُن اجملبالد وهًٜ ٗبُخ 
 . ادلَزىَبد، احملُٜخ واجلهىَخ واٛىؿ٤ُخ واٛلوُٛخ

 ٍإاال، سبذ 357ويف ٧نا اإلؿبه ثٜي رل٠ىم األٍئٜخ اٛشِىَخ 
 ٍإاٙ، ه٠ٜب أ١ 23 ٤ٟهب، يف ؽٌن مت ٍؾت 264اإلعبثخ ه٢ 

 420ٟزأفو األٍئٜخ ثوٍٞ اٛلوهح اٛوثُوُخ ادلبػُخ ٓل وطٚ ئىل 
 . ٍإاٙ

 عَٜخ ٠ٗ29ب هٔل رل٤َٜب ثوٍٞ اٛلوهح اخلوَُِخ ثاهال١ هنبَزهب 
 ٍبهبد ٛ٘ٚ عَٜخ، يف ؽٌن 3 ٍبهخ، دبولٙ 75هبٟخ، ٓواثخ 

هٔلد اٜٛغ٢ اٛلائ٠خ اعز٠بهبهتب ٜٛلهاٍخ وادلىأُخ هًٜ ٟشبهَن 
 ٍبهخ، 278 عَٜخ،ـ واٍزٌوٓذ 71سلزِٜخ، وطٚ هلك٧ب ئىل 

 . ٍبهبد ٛ٘ٚ عَٜخ4دبولٙ 

امسؾىا يل ٗنٖٛ أ١ أشًن ئىل أ١ ٟ٘زت رلَٜ٘ٞ ادلىٓو اعز٠ن 
فالٙ ٧ن٥ ادللح ثظِخ كوهَخ و٤ٟزل٠خ وأٍجىهُخ، حبظُٜخ وطٜذ ئىل 

 اعز٠بم، وٗب٣ذ سلظظخ ٜٛجذ وازببم ٓواهاد هتٞ اٛزًَُن 17
اإلكاهٌ واجملبٙ ادلبيل واحملبٍجيت، وطٚ هلك اٛٔواهاد اٛيت مت ازببم٧ب 

 ٓواه، وٓل مت رىصُٔهب ورَغُٜهب ٛز٘ى١ ؿجوب هى٣ب دلإاىهح 120ئىل 
 .اٛٔب٣ى١ اٛلافٍٜ

٠ٗب اعز٠وذ ٣لوح اٛوؤٍبء يف رَن اعز٠بهبد، رلاهٍذ ُُهب 
ٓؼبَب رزوْٜ ثزًَُن ور٤لُٞ أشٌبٙ اجلَٜبد اٛو٠ىُٟخ، وٗنا اَٛجٚ 

اُِٜٛ٘خ ث٤هظ ؽ٘بٟخ عُلح، وأٗبك أٓىٙ ٟزغلكح، ٜٛزلثًن واٛز٤بًٞ ثٌن 
 .ٟ٘ى٣بد اجملٌٜ

وأًز٤ٞ ٧ن٥ اِٛوطخ أل٣ى٥ دبَبمهخ أهؼبء ادل٘زت وهؤٍبء اٜٛغب١ 
اٛلائ٠خ وهؤٍبء اِٛوّ اٛربدلب٣ُخ يف رِوُٚ ٟؼبٌٟن اٛرب٣بٟظ، اٛنٌ ٍجْ 

يل أ١ ٓلٟز٦ ئىل ٟوبُٛ٘ٞ وئىل ؽؼور٘ٞ، واٛنٌ رج٤ب٥ ادل٘زت 
 .ٗرب٣بٟظ ه٠ٍٜ ٤َٜٛىاد اٛضالس

 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،
خبظىص رِوُٚ اٛلثٜىٟبٍُخ اٛربدلب٣ُخ، ُٔل ٗب١ جمل٤َٜب ادلىٓو 

شوٍ اؽزؼب١ ادلإسبو اٛواثن ٛواثـخ رلبٌٛ اٛشُىؿ واٛشىهي واجملبٌٛ 
 ربذ 2009 ٣ى٠ُرب 13 و12ادل٠بصٜخ يف ئُؤَُب واٛوبمل اٛوويب َىٍٟ 

اٛوهبَخ اَٛبُٟخ ٛظبؽت اجلالٛخ ادلٜٖ زل٠ل اَٛبكً ٣ظو٥ اهلل وأَل٥، 
وٓل شٜ٘ذ اٛوٍبٛخ ادلُٜ٘خ اَٛبُٟخ يف اُززبػ أشٌبٙ ادلإسبو اإلؿبه 

اٛنٌ اشزٌٚ ٦ُُ ادلشبهٗى١ يف ٟٔبهثزهٞ ٠ٜٛىاػُن ادلـووؽخ يف 
علوٙ األه٠بٙ، ئ١ هًٜ َٟزىي اٜٛغ٢ أو اجلَٜبد اٛوبٟخ حب٘ٞ 

رشقُظهب اٛو٠ُْ ٛإلٗوا٧بد اٛيت رىاع٦ شوىة ٧ن٥ ادل٤ـٔخ وكوذلب 
 .يف ٍُبّ عهىٌ وكويل ٟزًٌن وثبٛي اٛزؤُل

ويف ٧نا اإلؿبه، اهز٠ل ادلإسبوو١ ثبهزياى ٣ض اٛوٍبٛخ اَٛبُٟخ 
وصُٔخ ٟوعوُخ ٜٛواثـخ، واهزربو٧ب فبهؿخ ؿوَْ ٛظُبًخ هؤَخ 

ئٍزوارُغُب، وٓل -ئٍزوارُغُخ ٟز٘بٟٜخ ٍُبٍُب وآزظبكَب وصٔبُُب وعُى
 :أطله ادلإسبو هلح رىطُبد وٓواهاد يف ٧ن٥ احملـخ، أمٗو ٤ٟهب ُٔؾ

ع٤ىة، -اٛلهىح ئىل رٔىَخ وكهٞ ك٤َبُٟبد اٛزوبو١ ع٤ىة- 
وكهىح ٤ٟل٠خ األٟٞ ادلزؾلح ئىل ٛوت كوه٧ب يف رِوُٚ ُٓٞ وٓىاهل 

اٛٔب٣ى١ اٛلويل، وئػِبء ؿبثن اٛولاٛخ واإل٣ظبٍ هًٜ اٛوالٓبد 
 ؛اٛلوُٛخ
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َٟب٣لح ادل٠ٜ٘خ اٛووثُخ اَٛوىكَخ وا٢٠ُٛ يف ٟىِٓه٠ب احلبىٝ ئىاء - 
 وٟب رزووػب١ ٦ٛ ٢ٟ رلفالد فبهعُخ يف شإوهن٠ب ،اٛزهلَلاد

اٛلافُٜخ، وكهٞ عهىك ٧برٌن اٛلوٛزٌن يف اٛلُبم ه٢ ٍالٟخ ووؽلح 
 .أهاػُه٠ب

٠ٗب ؽلُذ اٛٔؼُخ اَِٜٛـ٤ُُخ ثب٧ز٠بٝ ادلإسبو هرب اٛلهىح ئىل ئجيبك 
ؽٚ هبكٙ وكائٞ ذلب دبب َؼ٢٠ طُب٣خ احلٔىّ ادلشووهخ واٛضبثزخ ٜٛشوت 

وٗنٖٛ اٛلهىح ئىل هنظ ٍُبٍخ احلىاه ثٌن ، اَِٜٛـُين اٛشُْٔ
 .احلؼبهاد واٛضٔبُبد

ويف ئؿبه رويَي أواطو اٛظلآخ واٛزوبو١ ثٌن رلٌٜ ادلَزشبه٢َ 
ورلبٌٛ اٛلوٙ اٛظلَٔخ واٛشُٔٔخ، ئٍزٔجٚ اجملٌٜ فالٙ كوهح أٗزىثو 

وُلا ه٢ اجملٌٜ اٛىؿين جل٠هىهَخ اُِٛز٤بٝ االشزواُٗخ ثوئبٍخ هئٌُ 
فالٙ اِٛزوح ادل٠زلح " Mr. HA VAN HIEN"جل٤خ اٛشإو١ اخلبهعُخ 

، ٠ٗب مت اٍزٔجبٙ وُل ٢ٟ رلٌٜ 2009 كع٤رب 5 و2ٟب ثٌن 
، "AKIKO SANTO"ادلَزشبه٢َ اُٛبثبين ثوئبٍخ ٣بئجخ اجملٌٜ اَُٛلح 

 كع٤رب، ومت اٍزٔجبٙ 15 و 11ومٖٛ فالٙ اِٛزوح ادل٠زلح ٟب ثٌن 
 ٤َبَو 13هئٌُ اجل٠وُخ اٛىؿ٤ُخ ٛ٘ىهَب ووُل ٧بٝ َوا٦ُٔ َىٝ األهثوبء 

2010. 

يف ٧ن٥ اٜٛٔبءاد ر٤بوٛذ ادلجبؽضبد اٛيت عود يف ٧ن٥ اٜٛٔبءاد 
سلزَٜ اٛٔؼبَب ماد اال٧ز٠بٝ ادلشزوٕ وٍجٚ رىصُْ اٛوالٓبد اٛض٤بئُخ، 

 .وفبطخ ؿجوب هًٜ ادلَزىي اٛربدلبين
يف ٣ٌِ اَُٛبّ، شبهٗذ وُىك ٢ٟ اجملٌٜ يف هلح رلب٧واد 

ثودلب٣ُخ كوُٛخ ٟه٠خ، أمٗو ٤ٟهب اعز٠بم رل٠ىهخ اٛو٠ٚ ادلِٜ٘خ ثز٠ىَٚ 
، 2009 كع٤رب 10اجل٠وُخ اٛربدلب٣ُخ األوهو ٟزىٍـُخ ثربوَُٗٚ َىٝ 

واٛلوهح اٛوبكَخ العز٠بهبد جلب١ اٛربدلب١ اٛوويب ثبٛٔب٧وح يف اِٛزوح 
 كع٤رب، واعز٠بم اٜٛغ٤خ ادلِٜ٘خ ثلهاٍخ 26 و24ادل٠زلح ثٌن 

، 2010 ٤َبَو 10ٟىػىم اٛربدلب١ االٛ٘زووين اٛوويب ثبدل٤بٟخ ثزبهَـ 
ئػبُخ ئىل ٟشبهٗخ وُل ٧بٝ َؼٞ مجُن اِٛوّ اٛربدلب٣ُخ يف اٛلوهح 

اٛوبكَخ ٜٛغ٠وُخ اٛربدلب٣ُخ جملٌٜ أوهوثب، اٛيت ا٣ؤلد ثَزواٍجىهى َىٝ 
 ٢ٟ اٛشهو احلبيل، واٛيت الىاٙ ثوغ أطلٓبئ٤ب َشزٌٜى١ ا١ِ ُُهب، 25

ئىل عب٣ت ادلشبهٗخ يف اٛلوهح اَٛبكٍخ دلإسبو ارببك رلبٌٛ اٛلوٙ 
األهؼبء يف ٤ٟل٠خ ادلإسبو اإلٍالٍٟ، اٛيت ٍز٤ؤل ثوبط٠خ أو٤ًلا َىٝ 

 . 31٦٤ٟ ٤َبَو ئىل ًبَخ 26
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد، 

ئ١ ئجيبثُخ ٧ن٥ احلظُٜخ، ٍىاء هًٜ ادلَزىي ا٠ٍ٘ٛ أو ادلَزىي 
ا٤ٛىهٍ، جيت أال حيغت ه٤ب ٟ٘ب٢ٟ ا٤ٛٔض اٛيت الىاٛذ روزوٌ أكاء 
ٟإٍَز٤ب، وٛوٚ أٗرب هبئْ اُٛىٝ أٟبٝ ر٠ُٜن طىهح اجملٌٜ، واٛلُبم 

ه٢ علوا٥ وٟظلآُخ ه٦ٜ٠، ٢٠َ٘ يف كب٧وح اٌُٛبة ادلقَُ، اٛنٌ 
ؿجوب َإهّ اَٛبٍخ وَشل ئ٦ُٛ اٛوأٌ اٛوبٝ اٛىؿين، وَ٘ى١ ؿجوب ٟبكح 

كمسخ ٜٛظؾبُخ اٛىؿ٤ُخ، وٗنٖٛ رلين ٣َجخ ادلظىرٌن هًٜ ٓىا٣ٌن ٧بٟخ 
وٟظًنَخ، وؿجوب ٗب١ ٢ٟ أمههب رلين اٛزظىَذ هًٜ ٓب٣ى١ أصبه ٗضًنا 

٢ٟ ادللاك وأٍبٙ ٗضًنا ٢ٟ اٜٛوبة واٌُٛؾ هًٜ اٛظوُل اٛىؿين، 
وٗنٖٛ الثل أ١ أمٗو ًٜجخ اٛزشوَن مٌ األطٚ احل٘ىٍٟ، وشؼ 

 .ٟٔزوؽبد اٛٔىا٣ٌن ٢ٟ ؿوٍ اَٛبكح ادلَزشبه٢َ
 ٧ٚ ٗب١ ؿجوب هًٜ اٛوئبٍخ أ١ رنٗوٗٞ هبنا؟

اٛىآن، أ٣ب أٓىٙ ٣وٞ وثبٛزأُٗل، أل٦٣ َلفٚ يف رظ٠ُٞ رشقُض 
األوػبم ورُُٔٞ ؽ٘بٟز٤ب، وشلبهٍخ طؾُخ ٣ٔلَخ ٍٛ٘ ٣َزقٜض ٦٤ٟ 

 :اٛلهوً ٓظل اٛزًِ٘ن ٟوب يف اإلعبثخ هًٜ األٍئٜخ اٛزبُٛخ 
 ٧ٚ احلٜىٙ اٛٔب٣ى٣ُخ ثاٟ٘بهنب أ١ رًٌن ٧نا اٛىػن؟ 

و٧ٚ وٍبئٚ اٛزؾُِي وربٌَن ٤ٟبؿ ه٠ٚ اَٛبكح ادلَزشبه٢َ، واٛيت 
ُزؼ ٟ٘زت اجملٌٜ ِٟٜهب جبلَخ ٍزظؾؼ ٧نا اٛىػن، أٝ أ١ األٟو 
َزـٜت ُٔؾ ئهاكح ٍُبٍُخ ٢ٟ اجل٠ُن، َٟزشبه٢َ ثودلب٣ٌُن، ُوّ 

 ثودلب٣ُخ، وأؽياة ٍُبٍُخ؟ 
ٌُٛ ٛلٌ أٌ عىاة هًٜ ٧ن٥ األٍئٜخ، و٤٘ٛهب أٍئٜخ ؿجوب رإصش 

 .هك٧بد اجملٌٜ، ورإصش طبٛى٣بد ادل٠ٜ٘خ ثوٟزهب
ئ١ رأُٗل٣ب هًٜ واعت احلؼىه َىاى٦َ يف ادلٔبثٚ كهىح ٟ٘ى٣بد 
احل٘ىٟخ ئىل اٛزوبو١ ٟن رل٤َٜب ادلىٓو يف ئؿبه اٛٔىاهل اٛربدلب٣ُخ، ٍىاء 

يف احلؼىه يف عَٜبد األٍئٜخ اٛشِىَخ أو يف االٍزغبثخ ٛـٜجبد 
اِٛوّ اٛربدلب٣ُخ أو اٜٛغب١ اٛلائ٠خ، وهدبب ر٘ى١ ٧ن٥ ٗنٖٛ ٢ٟ 

 .ئش٘بُٛبد هلٝ احلؼىه يف ثوغ اجلَٜبد
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،

ئ١ اٛوٍٓ ثو٠ٚ رلٌٜ ادلَزشبه٢َ، ال َزىَٓ ُٔؾ هًٜ َٟزىي 
اإل٣زبط اٛزشوَوٍ واٛو٠ٚ اٛوٓبيب واٛلثٜىٟبٍُخ اٛربدلب٣ُخ، ثٚ أَؼب هرب 

ا٣َغبٝ ه٦ٜ٠ وأكائ٦ ٟن رلٌٜ ا٤ٛىاة، ٛنا ٍبهه٤ب ٤ٟن أ١ ٜٓلسبى٣ب 
َٟإوُٛخ ُٓبكح ٧ن٥ ا٤َُِٛخ، ويف ٍبثٔخ هدبب ٧ٍ األوىل ٢ٟ ٣ىههب يف 

ؽُبح ثودلب٤٣ب، ٤ٟن افزبهد ثالك٣ب ٣لبٝ اٌٛوُزٌن، هًٜ اٛز٤َُْ ٟن 
اَُٛل هئٌُ رلٌٜ ا٤ٛىاة احملزوٝ ٛىػن آُٛبد رووٝ اٛىطىٙ ئىل 
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ٟوؽٜخ اٛز٤َُْ واٛز٘بٟٚ واٛز٤بًٞ ثٌن اجملٌَٜن، وههل ثنٖٛ ئىل جل٤خ 
 .ٟشزوٗخ ثٌن ادل٘زجٌن، الى٤ٛب ٤٣زلو ٣زبئظ ه٠ٜهب

٠ٗب أؽـ٤ب يف ٧ن٥ ادللح رلثًن ادلىاهك اٛجشوَخ ثو٤بَخ فبطخ، هرب 
االٗزواس هبىاعَهب االعز٠بهُخ ور٤لُٞ ه٠ُٜخ وٛىعهب ئىل ٟٔو اٛو٠ٚ، 
واال٧ز٠بٝ ثز٘ى٤َهب ادلَز٠و، وازببم ٟوبًَن اِٛ٘بءح وادلوكوكَخ ٠ٗؾلك 

 . ٠ٜٛ٘بُأح واٛزوُٓخ اإلكاهَخ
ويف ٧نا اإلؿبه، ٤َلهط رىُٓن االرِبُٓخ ثٌن رل٤َٜب وثٌن ادلوهل 

اٛوبيل ٛإلكاهح، اٛيت هتلٍ ئىل رٔىَخ اٛٔلهاد واٛوُن ٢ٟ َٟزىي األكاء 
ادلهين جل٠ُن أؿو رلٌٜ ادلَزشبه٢َ، ٍىاء اٛوبٌٟٜن ٤ٟهٞ ٟن اِٛوّ 

اٛربدلب٣ُخ، أو ادلورجـٌن ٟجبشوح دبظبحل األٟب٣خ اٛوبٟخ، و٧ٞ ؿجوب شوٗبء 
 .يف اٛو٠ٚ ويف ربٌَن ور٠ُٜن طىهح اجملٌٜ ادلىٓو

ويف ٣ٌِ اَُٛبّ، ُزؼ ٟ٘زت اجملٌٜ هلح أوهاُ ال رٔٚ ؿجوب 
أمهُخ، ورزوْٜ أوال ثبٛزأٌٟن ه٢ ادلوع واٛوغي واٛىُبح ِٛبئلح اَٛبكح 

ادلَزشبه٢َ وٟىكٍِ اجملٌٜ، ئهبكح ٧ُٜ٘خ ئكاهح اجملٌٜ، اٛو٤بَخ حبِق 
ماٗوح اجملٌٜ وطُب٣خ اٛج٤بَخ واٛزغهُياد، ؽُش مت روٌُن زلبُلخ ُٜٛٔبٝ 

هبن٥ ادله٠خ، وؿجوب هلح أوهاُ أفوي ٍزوي ا٤ٛىه ئ١ شبء اهلل يف 
 .ادلَزٔجٚ

 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،
ٛٔل ا٣ظوٟذ صالصخ أشهو هًٜ ه٤ٜ٠ب يف ٧نا اجملٌٜ، ُزوح وػو٤ب 

ُُهب ٟن ادل٘زت ٟىػن اٛز٤ُِن ثو٣برلب اهز٠ل٥ ادل٘زت ٗىصُٔخ ه٠ٚ 
دلوؽٜخ صالصُخ، وشوه٤ب يف رومجز٦ ه٠ُٜب دبوُخ اٛـبٓٞ اإلكاهٌ، وئشواٍ 

ٟ٘زت اجملٌٜ، وٍىٍ ٣و٠ٚ يف ادلوؽٜخ ادلٔجٜخ، ئ١ شبء اهلل، هًٜ 
ربظٌن ورلهُٞ ٧ن٥ ادل٘زَجبد، واٛشووم يف ٟوؽٜخ صب٣ُخ هتلٍ ئىل 
اٛوُن ٢ٟ وصًنح اٛز٤ُِن واألعوأح ثولٟب اٗز٠ٚ اٛزظىه خبظىص ٓؼبَب 

اٛٔب٣ى١ اٛلافٍٜ ٠ٜٛغٌٜ، وٟوبجلخ ُُِٗخ، فظىطب األٍئٜخ اٛشِىَخ، 
وٟظبؽجخ ه٠ٚ اَٛبكح ادلَزشبه٢َ اٛربدلب٣ٌُن، ورـىَو ٓلهح اٛـىآٞ 

اٛيت رشزٌٚ يف اِٛوّ، واٛوُن ٢ٟ عب٧يَخ ادلىاهك اٛجشوَخ ثظِخ هبٟخ، 
واٍز٠٘بٙ ؽٜٔبد ا٣ِزبػ رل٤َٜب هًٜ زلُـ٦ اخلبهعٍ، وفظىطب 

 .ؿجوب كوائو اٛجؾش اٛو٠ٍٜ يف عبٟوبر٤ب
وَـُت يل هبن٥ ادل٤بٍجخ أ١ أكهى اَٛبكح هؤٍبء اِٛوّ وهؤٍبء 

اٜٛغب١ ئىل اٛزًِ٘ن دبوُخ ادل٘زت يف ئجيبك اَٛجٚ اُِٜٛ٘خ ٛؼ٠ب١ 
ا٣زلبُٟخ ه٠ٚ اجملٌٜ فالٙ اِٛزوح اِٛبطٜخ ثٌن اٛلوهاد، ُاما ٗب٣ذ 

ثوغ اٛلٍبرًن ادلٔبه٣خ ٓل هبجلذ ٧ن٥ اإلش٘بُٛخ ثب٣زٔبذلب ٢ٟ ٣لبٝ 

اٛلوهرٌن ئىل اٛلوهح اٛىاؽلح، ثب٤َٛجخ ٤َٜٛخ اٛزشوَوُخ، ُا٤٣ب ٟـٜىثى١ 
ثاثلام آُٛبد ذبوٚ اٛلوهح اٛزشوَوُخ ًًن سلزيٛخ يف ؽلصٍ اُززبؽهب 

 .وخلززبٟهب
 أَهب اَٛبكح واَُٛلاد،

ئ١ هئٌُ رلَٜ٘ٞ ادلىٓو ٍُجًٔ ؿجوب هئَُب ٜٛغ٠ُن، ٤ِٟزؾب هًٜ 
ٗٚ احلَبٍُبد اَُٛبٍُخ وادله٤ُخ ادل٠ضٜخ ثبجملٌٜ، ٟوؽجب دبٔزوؽبهتب 

و٣ٔن٧ب، دبجبكههتب، ؽ٠٘ب دلب مي٤ؾ٦ ٦ٛ اٛلٍزىه واٛٔب٣ى١ اٛلافٍٜ 
٠ٜٛغٌٜ ٢ٟ طالؽُبد ثٌن األًٜجُخ وادلوبهػخ، ٍبهُب ئىل رـىَو أكاء 
رل٤َٜب وٟىاٗجخ وٟظبؽجخ األوهاُ اٛ٘جًنح اٛيت أؿٜٔهب طبؽت اجلالٛخ 
٣ظو٥ اهلل، و٧ى ٟب كهب ئ٦ُٛ اخلـبة ادلٍٜ٘ اَٛبٍٟ دب٤بٍجخ اُززبػ ٧ن٥ 

حسي تدبري هذٍ املؤسسة الربملاًٍة يف إطار هي الزساًة )اٛلوهح ٢ٟ 
وإٌثار املصاحل العلٍا للىطي، ويف حزص على إعطاء دفعة قىٌة 

للتشزٌع هبا، مما ٌعشس هكاًتها يف الصزح الدميقزاطً الىطين ودورها 
يف االخنزاط القىي يف األوراش اهلٍكلٍة املؤسسٍة والتٌوىٌة اليت 

ًقىدها، واإلسهام الفعال يف الدفاع عي القضاٌا الىطٌٍة العادلة هي 
ا٣زهً ٗالٝ طبؽت  (خالل اًتهاج دبلىهاسٍة بزملاًٍة أكثز جناعة

 .اجلالٛخ
وٟب رىٍُُٔ ئال ثبهلل، ه٦ُٜ رىٜٗذ وئ٦ُٛ أ٣ُت، واَٛالٝ هُٜ٘ٞ 
وهمحخ اهلل روبىل وثوٗبر٦، وأهـٍ ا١ِ ا٠ٜ٘ٛخ ٛألٍزبم هجل اٛومح٢ 

 .أش٢ ٛٔواءح اٛربُٓخ ادلىعهخ ئىل طبؽت اجلالٛخ
 .  ش٘وا

 : املستشار السٍد عبد الزمحاى أشي اخللٍفة اخلاهس لزئٍس اجمللس
 .ش٘وا اَُٛل اٛوئٌُ

 .ثَٞ اهلل اٛومح٢ اٛوؽُٞ واٛظالح واَٛالٝ هًٜ أشوٍ ادلوٌٍٜن
 . ثوُٓخ ٟوُىهخ ئىل اجل٤بة اٛشوََ أمسب٥ اهلل وأهي أٟو٥

ئىل ؽؼوح أًٟن ادلإ٤ٌٟن وٍجؾ اٛوٍىٙ األٌٟن، طبؽت اجلالٛخ 
 ادلٜٖ زل٠ل اَٛبكً ٣ظو٥ اهلل وأَل٥

 .٣وٞ ٍُلٌ أهيٕ اهلل
َزشوٍ فلمي األهزبة اٛشوََ دب٤بٍجخ افززبٝ اٛلوهح اخلوَُِخ 
٤َٜٛخ اٛزشوَوُخ اٛضبٛضخ ٢ٟ اٛىالَخ اٛربدلب٣ُخ اٛضب٤ٟخ أ١ َوُن ئىل ادلٔبٝ 

اٛوبيل ثبهلل، أطبٛخ ه٢ ٦َِ٣ و٣ُبثخ ه٢ ثبٍٓ أهؼبء رلٌٜ ادلَزشبه٢َ، 
آَبد اٛىالء واإلفالص، هاعُب ٢ٟ اهلل اٛوٍٜ اٛٔلَو أ١ َلمي هُٜ٘ٞ 
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٣وٞ اٛظؾخ واٛوبُُخ، وأ١ حيِل٘ٞ دبب ؽِق ث٦ اٛنٗو احلُ٘ٞ، وأ١ 
 .حئْ هًٜ َلَ٘ٞ اٛ٘وميزٌن ٟب روعى٦٣ ٛجٜلٗٞ األٌٟن وشوج٘ٞ اٛىيف

ئ٤٣ب َب ٟىالٌ ٣ووة ٛ٘ٞ ه٢ اخنواؿ٤ب اٛلائٞ يف ادلشووم 
اٛلمئواؿٍ احللاصٍ، اٛنٌ َٔىك٥ ع٤بث٘ٞ اٛشوََ، ودبىاٗجخ رلٌٜ 

ادلَزشبه٢َ ا٣ـالٓب ٢ٟ رىعُهبر٘ٞ اَٛلَلح ٛ٘ٚ ٟجبكهار٘ٞ ادلجبهٗخ 
ادلإٍَخ دلٌوة اإلطالؽبد واال٣زٔبالد ادلهُٜ٘خ، وكهٞ ٗٚ 

اخلـىاد اجلوَئخ ادلؼ٤٠خ يف هلَل فـبثبر٘ٞ، واٛيت ٗب١ آفو٧ب 
 .ئشواٍ عالٛز٘ٞ هًٜ ر٤ظُت اٜٛغ٤خ االٍزشبهَخ ٜٛغهىَخ

ئ١ رلٌٜ ادلَزشبه٢َ، َب ٟىالٌ، ٍُلٚ يف ه٦ٜ٠ اٛزشوَوٍ 
واٛلثٜىٟبٍٍ ٟزومجب أ٤ُٟب ُٛٔٞ اٛزؾلَش واحل٘بٟخ اجلُلح واٛلمئواؿُخ 

وُْ ا٠٤ٛىمط ادلٌويب، ٤ٟقوؿب ثويٝ وثٔىح يف األوهاُ اذلُُٜ٘خ 
 ادلإٍَُخ اٛيت رٔىك٧ب عالٛز٘ٞ حب٠٘خ ورجظو، ٟلاُوب ثًٌنح وؿ٤ُــخ

 عُبشخ ه٢ اٛٔؼبَب اٛىؿ٤ُخ اٛ٘ربي، وهًٜ هأٍهب ٓؼُخ وؽلر٤ب 
 .اٛزواثُخ واٛىؿ٤ُخ ٢ٟ فالٙ ه٠ٚ كثٜىٟبٍٍ ٣بعن وٟجبكه

ؽِل٘ٞ اهلل َب ٟىالٌ، وأٓو ه٤ُ٘ٞ ثىيل ههلٗٞ احملجىة ٟىالٌ 
احل٢َ وشُٔٔز٦ ادلظى٣خ األًٟنح ٛال فلجيخ، وشل أىهٗٞ ثظ٤ىٗٞ 
اَٛوُل ٟىالٌ هشُل وثبٍٓ أُواك اٛوبئٜخ ادلُٜ٘خ اٛشوَِخ، ئ٦٣ مسُن 

 .رلُت
 .واَٛالٝ هًٜ ادلٔبٝ اٛوبيل ثبهلل وهمحخ ٦٤ٟ روبىل وثوٗبد

 .زلت ع٤بث٘ٞ اٛشوََ زل٠ل اٛشُـ ثُل اهلل
 .2010 ٤َبَو27 ادلىاُْ 1431ٙ طِو 11وؽوه ثبٛوثبؽ، يف 

 .اهلل َجبهٕ يف ه٠و ٍُلٌ
 :السٍد الزئٍس

 .ش٘وا ٛ٘ٞ هًٜ ا٣زجب٧٘ٞ، هُوذ اجلَٜخ


