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 720حمضر اجللسة رقم 

 )2010 َىٌُىى 13  (1431 هعت 30اٌضالصبء : التاريخ
  .هئٌُ اجملٌٍ ،زلّل اٌُْـ ثُل اهللاٌلوزىه ادلَزْبه  :الرئاسة

واٌللُمخ  حثغٍب، اثزلاء ِٓ اٌَبػخ ايكلُمخ رَغ وػْووْ: التوقيت
 .اٌىاؽلح واٌضالصني َِبء

  .افززبَ اٌلوهح اٌوثُؼُخ :جدول األعمال

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

 :، رئيس اجللسةاملستشار الدكتور حممد الشيخ بيد اهلل
امسؾىا يل هبنٖ ادلٕبٍجخ أْ أرملَ ئٌُىُ ثبٌْىو اجليًَ وأْ أرٍى ػٍُىُ 

 .وٍّخ ادلىزت يف ٘نٖ اجلٍَخ اخلزبُِخ
 اٌَبكح اٌىىهاء واٌَُلح اٌىىَوح،

 اٌَبكح واٌَُلاد ادلَزْبهوْ احملزوِىْ،
ِٓ اٌلٍزىه، خيززُ رلٌٍ ادلَزْبهَٓ  40ٝجمب دلمزُٚبد اٌفًٖ 

، وَُٞت يل هبنٖ 2010اٌُىَ حبّل اهلل ولىرٗ كوهرٗ اٌزْوَؼُخ اٌوثُؼُخ 
ادلٕبٍجخ أْ أغزُٕ ٘نٖ اٌفوٕخ ٌٍىلىف ػٕل ؽٍُٖخ ػٍّٕب، واٌيت َؼىك 

 . اٌفًٚ فُهب جلهىك سلزٍف ِىىٔبد رلٍَٕب ادلىلو
اَ ٘نٖ اٌلوهح اٌزْوَؼُخ اٌوثُؼُخ َزيآِ وِٓ ؽَٓ اٌٞبٌغ أْ افزذ

ِغ مووي غبٌُخ وػيَيح ػًٍ مجُغ ادلغبهثخ، وٍ٘ اٌنووي احلبكَخ ػْو 
ٌزوثغ ٕبؽت اجلالٌخ ادلٍه زلّل اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل ػًٍ ػوُ أٍالفٗ 

ادلُبِني، وٍ٘ ِٕبٍجخ جيلك فُهب رلٍَٕب ادلىلو ثىبفخ ِىىٔبرٗ رؼٍمٗ 
ك، وََزٕه٘ مهّٗ دلىاوجخ األوهاُ اٌىربي اٌلائُ ثبٌؼوُ اٌؼٍىٌ اجملٍ

ادلهُىٍخ اٌيت َمىك٘ب ٕبؽت اجلالٌخ ٖٔوٖ اهلل وأَلٖ، واٌيت مشٍذ وبفخ 
أوعٗ احلُبح اٌَُبٍُخ وااللزٖبكَخ واالعزّبػُخ، ِوٍقخ ثنٌه االخنواٛ 
اٌىاػٍ واجلبك ٌجالكٔب يف ثٕبء ِْووع رلزّؼٍ كميمواٍٝ ؽلاصٍ، َّٚٓ 

 . رملَ واالىك٘به ٌىبفخ اٌْؼت ادلغويباألِٓ واالٍزمواه واي
ورلػىٔب ٘نٖ ادلٕبٍجخ ونٌه ئىل اٌىلىف ثاعالي أِبَ اٌزؾىالد 

ادلهُىٍخ واٌؼُّمخ وادلزَبهػخ اٌيت رجين ِغوة األٌفُخ اٌضبٌضخ واٌيت َمىك٘ب 
 . ٕبؽت اجلالٌخ

 
 
 

 اٌَبكح اٌىىهاء احملزوِىْ،
 اٌَبكح واٌَُلاد ادلَزْبهَٓ،

امسؾىا يل أْ أرىلف ُٕ٘هخ ػٕل ؽلس ثبهى، ّل ئٌُٗ أٔظبه اٌوأٌ 
اٌؼبَ اٌىٝين ِإفوا، واػزرب ِإّوا دلٖلالُخ اخلُبه ادلغويب ٌزَىَخ إٌياع 

ادلفزؼً ؽىي ِغوثُخ اٌٖؾواء، وَزغًٍ ٘نا احللس يف اٌؼىكح اٌمىَخ 
جلًُ علَل ِٓ اٌْجبة اٌىافلَٓ ئٌُٕب ِٓ سلُّبد رٕلوف، واٌنَٓ 

وروػوػىا يف رٍه األٕمبع، و٘ى ِإّو َلي ِٓ ثني ِب َلي  وٌلوا
ػٍُٗ ػًٍ عبمثُخ فُبه ِمزوػ احلىُ اٌنايت اٌنٌ رملِذ ثٗ ثالكٔب 

 . وؾً هنبئٍ ٌٍٕياع ادلفزؼً ؽىي ألبٌُّٕب اجلٕىثُخ
و٘نا اخلُبه، وامسؾىا يل أْ أموو ثٗ ثَوػخ، ؽظٍ ثب٘زّبَ وجري 

اػزربٖ اجملزّغ اٌلويل الزواؽب ِٓ ٌلْ رلٌٍ األِٓ واٌلوي اٌؼظًّ، و
علَب وما ِٖلالُخ، واٌىؽُل اٌمبكه ػًٍ ئفواط ٘نا ادلٍف ِٓ ادلأىق 
اٌنٌ أوٍٕٗ ئٌُٗ رؼٕذ اجلرياْ، و٘ى ونٌه ادلؼىي ػٍُٗ إلهنبء ِؼبٔبح 
ئفىإٔب اٌنَٓ َؼُْىْ ِواهح احلغي، وَىزىوْ ثٕبه اٌغوثخ يف سلُّبد 

 . ِْرٕلوف ِٕن أوضو ِٓ صٍش لوْ ئىل ؽل ا
امسؾىا يل ونٌه لجً أْ أٍزؼوٗ ؽٍُٖخ ػًّ اجملٌٍ، أْ أٔىٖ 
ثبٌووػ اٌىُٕٝخ واجلهىك واجلجبهح اٌيت ِب فزئذ رمىَ هبب وً ِىىٔبد 

اجملٌٍ ِٓ ِىزت وهؤٍبء فوق وهؤٍبء جلٓ كائّخ واألٝو اإلكاهَخ ِٓ 
أعً رٞىَو اٌؼًّ اٌزْوَؼٍ وإٌهىٗ هبنٖ ادلإٍَخ اٌربدلبُٔخ ػًٍ 

د اٌزْوَؼُخ واٌولبثُخ واٌلثٍىِبٍُخ ورٍُّغ ٕىههتب وحتَني ادلَزىَب
 . وػمٍٕخ أكائهب

فؼًٍ َِزىي اٌزْوَغ، وافك اجملٌٍ ِٕن افززبػ اٌلوهح اٌوثُؼُخ ػًٍ 
ٖٔب لبٔىُٔب، وثغ٘ إٌظو ػٓ اجلبٔت اٌؼلكٌ ذلنٖ إٌٖىٓ، ئم  20

فبق ػلك٘ب ػلك ِب مت اٌزٖىَذ ػٍُٗ يف اٌفزوح اٌَبثمخ 
ٖٔب، فاْ اجلبٔت  14واٌيت مت اٌزٖىَذ فالذلب ػًٍ  ،2008/2009

إٌىػٍ َضري االٔزجبٖ ٔظوا ٌوإ٘زُٗ وكوهٖ االٍزوارُغٍ يف رلبي اٌجُئخ 
 .ثٖفخ ػبِخ واٌزُّٕخ ادلَزلاِخ ثٖفخ فبٕخ، ورملَ وػٖؤخ ثالكٔب

و٘ىنا، فمل لبِذ اٌٍغبْ اٌلائّخ ثبٌلهاٍخ وادلىافمخ ػًٍ ِْبهَغ 
اعزّبػب، اٍزغوق  44ؽُش ثٍغ ػلك االعزّبػبد  اٌمىأني ادلنوىهح،

ٍبػبد ِٓ اٌؼًّ، وٌىٓ الىاي َىعل لُل اٌلهً ػٕل  110ِب َفىق 
ِْووع لبٔىْ، ِٕهب ِب ٘ى يف ِوؽٍخ ِزملِخ ِٓ  18اٌٍغبْ اٌلائّخ 

اٌلهاٍخ، وِٕهب ِب أؽًُ ػًٍ اٌٍغبْ اٌلائّخ فالي األَبَ اٌمٍٍُخ 
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اء أْ َجبّووا اٌؼًّ ِجبّوح إلهنبء ادلبُٙخ، وٕ٘ب أُ٘ت ثبٌَبكح اٌوؤً
 . ٘نا ادلقيوْ اٌىجري ؽىت ٔزّىٓ ِٓ ِزبثؼخ ٍري اجملٌٍ اٌضبين

 : ولل عبء يف ِملِخ إٌٖىٓ اٌمبٔىُٔخ اذلبِخ اٌيت مت اٌزٖىَذ ػٍُهب
  ؛ِْووع لبٔىْ َزؼٍك ثبٍزؼّبي األوُبً واٌٍفُفبد ِٓ اٌجالٍزُه -
  ؛حبريح ِبهُّىبِْووع لبٔىْ َزؼٍك ثزهُئخ واٍزضّبه  -

 . ِْووع لبٔىْ َزؼٍك ثبدلٕبٝك احملُّخ -

ورٕلهط ٘نٖ ادلْبهَغ يف ئٝبه رأًُ٘ اجملبي اٌجُئٍ ورؼيَي اٌىصجخ 
إٌىػُخ اٌيت رؼوفهب ثالكٔب يف رلبي اٌجُئخ وِىاوجخ ادلُضبق اٌىٝين ؽىي 

اٌجُئخ وثواِظ اٌٞبلخ ادلزغلكح اٌيت أػٍٓ ػٕهب ٕبؽت اجلالٌخ ادلٍه زلّل 
، ولل 2009ٔىٔرب  02ٌَبكً ٖٔوٖ اهلل يف ِلَٕخ وهىاىاد ثزبهَـ ا

مت اٌزٖىَذ ػًٍ ٘نٖ إٌٖىٓ ثبإلمجبع، شلب َؼىٌ وػٍ اٌَبكح 
ادلَزْبهَٓ واٌَُلاد ادلَزْبهاد احملزوِني ثأمهُخ اٌجُئخ ثٖفخ ػبِخ 

 .واٌزُّٕخ ادلَزلاِخ ثٖفخ فبٕخ

كَش لٞبع وّب مت اٌزٖىَذ ػًٍ ِْووع لبٔىْ َمٍٚ ثزأًُ٘ ورؼ
اٌٖٕبػخ اٌزمٍُلَخ ورٞىَو أكائٗ واٌولٍ مبَبمهزٗ يف االلزٖبك اٌىٝين 

 .وؽفظ عيء وجري ِٓ ِىهوصٕب اٌضمبيف ػرب ٘نا اٌمبٔىْ
ومت ونٌه اٌزٖىَذ ػًٍ ِْووع لبٔىْ َٕظُ مبىعجٗ لٞبع اٌُٖل 

اٌجؾوٌ، وَهلف ٘نا إٌٔ ئىل إٌهىٗ هبنا اٌمٞبع وحتفُي ِىاهكٖ 
ُ٘بوٍٗ ٌىٍ َىىْ لبكها ػًٍ ِىاعهخ ادلٕبفَخ اٌجْوَخ وحتلَش 

 .اٌْوٍخ اٌيت َؼوفهب ٘نا اٌمٞبع ِإفوا
ومت اٌزٖىَذ ونٌه ثبإلمجبع ػًٍ ِْووع لبٔىْ َزؼٍك ثزلاثري 

احلّبَخ اٌزغبهَخ، اٌنٌ َهلف ئىل االَٔغبَ ِغ لىاػل اٌْفبفُخ 
ئْٔبء  وادلَبٝو ادلؼّىي هبب يف رلبي احلّبَخ اٌزغبهَخ، رٞجُمب الرفبلُخ

أثوًَ، وَهلف ئىل  1994ادلٕظّخ اٌؼبدلُخ ٌٍزغبهح ادلىلؼخ يف ِواوِ 
 . محبَخ ادلٕزىعبد ادلغوثُخ فٖىٕب ِٓ ػٍُّخ اإلغواق واٌلػُ ادلجبٌغ فُٗ

والثل ٕ٘ب ِٓ اٌىلىف ػٕل ِْووع لبٔىْ َزؼٍك مبإٍَخ زلّل 
اٌَبكً ٌألػّبي االعزّبػُخ دلىظفٍ األِٓ اٌىٝين، واٌنٌ َٕلهط يف 

ئٝبه اجلهىك ادلجنوٌخ حتذ اٌوػبَخ اٌَبُِخ ٌٖبؽت اجلالٌخ زلّل 
اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل، واٌنٌ َهلف أٍبٍب ئىل إٌهىٗ ثبألػّبي 

االعزّبػُخ ورُّٕزهب ورٞىَو٘ب ٌفبئلح ِىظفٍ األِٓ اٌىٝين وأفواك 
 . أٍوُ٘

ورٕفُنا دلٚبِني اٌوٍبٌخ ادلٍىُخ اٌَبُِخ ادلىعهخ ٌٍّْبهوني يف 
 2008أوزىثو  25و 24ٌىُٕٝخ ادلٕؼملح ثبٌٖقرياد َىٍِ ادلٕبظوح ا

وَِبَوح اٌزٞىَو اٌَوَغ اٌنٌ ػوفزٗ اٌوَبٙخ ػًٍ ادلَزىي اٌلويل، 
وافك اجملٌٍ ِٕن ُٕ٘هخ، ِٕن كلبئك، ِٕن حلظبد، ػًٍ ِْووع لبٔىْ 

 .َزؼٍك ثبٌزوثُخ اٌجلُٔخ واٌوَبٙخ 30.09هلُ 
 اٌَبكح اٌىىهاء احملزوِىْ،

 د ادلَزْبهاد و ادلَزْبهوْ احملزوِىْ،اٌَبكح واٌَُلا
ػًٍ َِزىي اٌولبثخ اٌربدلبُٔخ، دتُيد ٘نٖ اٌلوهح ثبٌزٖوَؼ اذلبَ 

اٌنٌ رملَ ثٗ اٌَُل اٌىىَو األوي احملزوَ أِبَ اجملٌٍ ادلىلو ؽىي ؽٍُٖخ 
ٖٔف والَخ احلىىِخ ادلىلوح، وٍ٘ ِجبكهح أربؽذ جملٍَٕب ئِىبُٔخ 

وَِبءٌخ اجلهبى اٌزٕفُنٌ، وفزؾذ رلثري  رفؼًُ كوهٖ اٌولبيب ػرب رمُُُ
اٌَُبٍبد اٌؼّىُِخ ٌٍزلاوي وإٌمبُ اٌؼّىٍِ، واٌنٌ أٙفً لُّخ 

 . ِٚبفخ ٌٍلَٕبُِخ اجللَلح وإٌىػُخ اٌيت رؼُْهب ٘نٖ ادلإٍَخ اٌزْوَؼُخ
ويف ٘نا اٌَُبق، فإٔب َٔغً ثبهرُبػ ِب رىعذ ثٗ ٘نٖ ادلٕبلْخ 

ِٓ فالي رؼهل اٌَُل اٌىىَو األوي احملزوَ ػًٍ أْ َأفن ثؼني االػزجبه 
وً ِب عبء يف رلفالد اٌَبكح هؤٍبء اٌفوق وشلضٍٍ اذلُئبد إٌمبثُخ 
ثبجملٌٍ ِٓ ِالؽظبد يف رٕفُن اٌربٔبِظ احلىىٍِ ورجىَجهب وئػٞبء 

 . ٖ ٌٍمٞبػبد ادلقزٖخ ٌزٕفُن زلزىا٘برؼٍُّبد
ٌمل وإً رلٌٍ ادلَزْبهَٓ عهىكٖ ٌؼمٍٕخ ِوالجخ اٌؼًّ احلىىٍِ 

ِٓ فالي اٌزووُي ػًٍ أٍئٍخ زلىهَخ، مهذ ِىاُٙغ ِهّخ حتظً 
ثب٘زّبَ اٌوأٌ اٌؼبَ ورؼىٌ والؼٗ اٌُىٍِ، ِٓ لجًُ رٞىهاد لُٚخ 

اٌفالؽٍ واإلعواءاد  اٌىؽلح اٌزواثُخ ٌٍٍّّىخ ادلغوثُخ ؤزبئظ ادلىٍُ
ادلزقنح ٌٍؾل ِٓ آصبه اٌفُٚبٔبد وِىعبد اٌربك واٌجُٕخ اٌزؾزُخ 

واٌٖؾخ واٌزؼٍُُ وأَٔغخ ادللْ اٌؼزُمخ واٌلوه اٍَِخ ئىل اٌَمىٛ هبب 
وؽٍُٖخ ػًّ جلٓ  2010واٌزهُُئ ٌؼٍُّخ ػجىه ِغبهثخ اٌؼبمل دلىٍُ 

 . اٌزفزُِ يف اٌجٕبء اٌؼْىائٍ
و٘ىنا ثٍغ ػلك األٍئٍخ اٌْفهُخ ادلٞووؽخ فالي ٘نٖ اٌلوهح 

 . ٍإاال ِٕهب 257ٍإا،ي أعبثذ احلىىِخ ػٓ  327اٌوثُؼُخ ئىل 
وّب مت هٕل ػلك ِٓ االٌزياِبد واٌزؼهلاد فالي أعىثخ اٌَبكح 
اٌىىهاء يف ئٝبه اٌلوه اٌولبيب ٌٍّغٌٍ، وَجمً ػٍُٕب ٝجؼب أْ صلل آٌُخ 

مٖ االٌزياِبد اٌيت َزؼهل هبب اٌىىهاء احملزوِىْ يف ِٕبٍجخ ٌززجغ رٕفُن ٖ
أعىثزهُ، ومٌه ثغُخ اٌولٍ ثبألكاء اٌربدلبين وئػٞبئٗ ادلٖلالُخ واجللَخ 
اٌالىِخ، وعؼٍهب ِٕبٍجخ ٌزمُُُ صلبػخ اٌَُبٍبد اٌؼّىُِخ وِلي وفبء 

 .احلىىِخ ادلىلوح ثزؼهلاهتب
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دلبُٔخ، ورأوُلا ِٓ ويف رلبي اٌؼاللبد اخلبهعُخ أو اٌلثٍىِبٍُخ اٌرب
رلٍَٕب ػًٍ اٌلوه اٌفؼبي اٌنٌ ِب فزئ َٕه٘ ثٗ ػًٍ ادلَزىي 

اٌلثٍىِبٍٍ، واٌزياِب ِٕٗ ثبٌمٚبَب اٌؼوثُخ واإلٍالُِخ، ؽظُذ اٌمُٚخ 
اٌفٍَُُٕٞخ ثب٘زّبَ ثبٌغ ِٓ ٌلْ وفىك اجملٌٍ يف سلزٍف ادلٕزلَبد 

ثودلبُٔني واٌٍمبءاد اٌلوٌُخ واجلهىَخ واٌمبهَخ ِٓ أعً ؽْل كػُ اي
ٌٍزٕلَل ثَُبٍخ االٍزُٞبْ واالؽزالي اٌٖهُىين وادلٞبٌجخ ثوفغ احلٖبه 

 . اجلبئو ػًٍ اٌْؼت اٌفٍَُٞين األػيي وفٖىٕب ثمٞبع غيح
ويف ٘نا اٌَُبق، ٍبهع رلٌٍ ادلَزْبهَٓ ئىل ػمل عٍَخ ػّىُِخ 
اٍزضٕبئُخ ػًٍ ئصو اذلغىَ اٌؼلواين اٌغبكه اٌنٌ رؼوٙذ ٌٗ لبفٍخ احلوَخ 

دلُبٖ اٌلوٌُخ ِٓ ٝوف اٌىُبْ اإلٍوائٍٍُ اٌظبمل، ووبٔذ ِٕبٍجخ ثب
أمجؼذ فُهب وً اٌفوق ػًٍ اإلكأخ اٌْلَلح واالٍزٕىبه اٌمىٌ ذلنا 

اٌؼًّ اإلعواٍِ وِٞبٌجخ اجملزّغ اٌلويل ثزؾًّ َِإوٌُبرٗ اٌىبٍِخ يف 
 . ِىاعهخ اٌغٞوٍخ اإلٍوائٍُُخ

احملزوِىْ ثىً فقو  وٍ٘ ِٕبٍجخ اٍزؾٚو فُهب اٌَبكح ادلَزْبهوْ
واػزياى اٌلوه اٌوَبكٌ اٌنٌ َمىَ ثٗ ٕبؽت اجلالٌخ ادلٍه زلّل 

اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل ػًٍ هأً جلٕخ اٌملً وثُذ ِبي اٌملً ِٓ أعً 
ئلبِخ اٌلوٌخ اٌفٍَُُٕٞخ ادلَزمٍخ وػبّٕزهب اٌملً اٌْوَف وكػُ 

 .ّٕىك ادلملٍُني واحلٍُىٌخ كوْ هتىَل اٌملً اٌْوَف
ا ونٌه يف ٔفٌ ادلّٚبه اٌؼلَل ِٓ اٌْقُٖبد ولل اٍزمجٍٓ

احلىىُِخ واٌربدلبُٔخ واٌَُبٍُخ وادللُٔخ إٌبفنح ِٓ سلزٍف ِٕبٝك اٌؼبمل 
مبمو رلٍَٕب ادلىلو، ومهذ احملبكصبد وً ِب َزؼٍك ثزؾٖني ورؼُّك 

اٌؼاللبد ثني ادلإٍَبد اٌزْوَؼُخ واٌلفغ ثبٌزؼبوْ اٌضٕبئٍ ِٓ أعً 
 االجتبٖ اٌنٌ خيلَ اٌمٚبَب وادلٖبحل ماد رٕىَؼٗ ورىٍُغ آفبلٗ يف

 . اال٘زّبَ ادلْزون
ويف ٘نا اإلٝبه، أعوَٕب ِجبؽضبد ِغ هئٌُ رلٌٍ إٌىاة 

ادلىَُىٍ وهئَُخ رلٌٍ اٌُْىؿ اٌغبثىين وهئٌُ اٌٍغٕخ اٌلائّخ 
مبغٌٍ اٌُْىؿ اٌزبَالٔلٌ اخلبٕخ ثبٌزُّٕخ اٌَُبٍُخ وادلْبهوخ 

حلىىِخ اٌفؤَُخ ادلىٍف ثبٌْإوْ اٌؼّىُِخ، وِغ وبرت اٌلوٌخ ثب
األوهوثُخ وِغ وفل ػٓ اٌربدلبْ اٌجريويف وِغ هئٌُ اجلّؼُخ اٌربدلبُٔخ 

ثبٌجؾو األثُ٘ ادلزىٍٜ ووبرجهب اٌؼبَ، وِغ وىَو اٌؼاللبد اخلبهعُخ 
اٌىىٌىِيب وٍفواء كوي آٌُّ ورووُب وثوَٞبُٔب ثبدلٍّىخ ادلغوثُخ، وِغ 

ٌٌ اٌزْوَؼٍ اٌفٍَُٞين وِغ وفل ػٓ وفل ػٓ اٌىزً اٌربدلبُٔخ ثبدلظ
رلّىػخ اٌٖلالخ اٌىىَزُخ ادلغوثُخ ووفل ػٓ اٌلائوح اٌلثٍىِبٍُخ ثجالكٔب 

ثوئبٍخ ٍفريح وٕلا ثبدلٍّىخ ادلغوثُخ، وِغ أػٚبء اٌْجىخ األوهوثُخ 
ادلزىٍُٞخ حلمىق اإلَٔبْ، ووفل ػٓ اٌٍغٕخ ادلؼُٕخ مبّبهٍخ اٌْؼت 

ٌخ ٌٍزٖوف اٌزبثؼخ دلٕظّخ األُِ ادلزؾلح وِغ اٌفٍَُٞين حلمىلٗ غري اٌمبة
 .ادلّضً اٌلائُ ٌٍُىَُُٔف ثبدلٍّىخ ادلغوثُخ

يف ٔفٌ اإلٝبه، ّبهوذ وفىك ػٓ اجملٌٍ ادلىلو يف اٌؼلَل ِٓ 
اٌزظب٘واد اإللٍُُّخ واٌلوٌُخ واٌمبهَخ، ؽُش ثٍغ اٌؼلك اإلمجبيل ذلنٖ 

 40وفل ػٓ اجملٌٍ و 22ِْبهوخ، ّٙذ  106ادلْبهوبد 
ِْبهوخ ػٓ ِىزجٗ، ودتذ ٘نٖ ادلَبمهخ يف ئٝبه االعزّبػبد اٌلوهَخ 

اٌيت َمىَ هبب وً ِٓ االحتبك اٌربدلبين اٌلويل واجلّؼُخ اٌربدلبُٔخ ٌٍجؾو 
األثُ٘ ادلزىٍٜ واجلّؼُخ اٌربدلبُٔخ جملٌٍ أوهوثب واجلّؼُخ اٌربدلبُٔخ 

أُخ دلٕظّخ ؽٍف األوهو ِزىٍُٞخ واحتبك اٌربدلبْ اإلفوَمٍ واجلّؼُخ اٌربمل
مشبي األٍٍَٝ واحتبك رلبٌٌ اٌلوي األػٚبء يف ِٕظّخ ادلإدتو اإلٍالٍِ 

واٌربدلبْ اٌؼويب االٔزمبيل واالحتبك اٌربدلبين اٌؼويب ورلٌٍ اٌْىهي 
 . ادلغبهيب

ودتُي ػًّ سلزٍف اٌجؼضبد ثلفبع َِزُّذ ػٓ اٌمٚبَب اٌىربي 
 . ه ثبٌوأٌ اٌؼبَ اٌلويلٌجالكٔب وئمسبع ٕىهتب يف اٌمٚبَب اٌيت رَزأس

وّب ا٘زُ ِىزت رلٌٍ ادلَزْبهَٓ ثْىً وجري ثبٌزمبهَو اٌيت 
رٕزغهب ٘نٖ اٌجؼضبد واٌىفىك، واٌيت رربى ِىبٔخ ادلٍّىخ ادلغوثُخ 

 . وئّؼبػهب اٌلويل وأمهُخ إٌّىمط ادلغويب ػًٍ سلزٍف ٘نٖ األٕؼلح
هح ثبٌٍٞت ويف ئٝبه اٌؼاللبد ادلغوثُخ األوهوثُخ، رزُّي ٘نٖ اٌلو

اٌومسٍ اٌنٌ رملَ ثٗ اٌربدلبْ ادلغويب ٌلي اجلّؼُخ اٌربدلبُٔخ جملٌٍ أوهوثب 
ِٓ أعً احلٖىي ػًٍ ٕفخ ّوَه ِٓ أعً اٌلميمواُٝخ، وجتَل ٘نٖ 

اخلٞىح اذلبِخ ِب وٍٕذ ئٌُٗ اٌْواوخ واٌزؼبوْ ثني ادلٍّىخ ادلغوثُخ 
ادلْزووخ،  واالحتبك األوهويب ِٓ رملَ وصمخ وّؼىه ثأمهُخ ادلٖبحل

واػزجبه ثالكٔب ّوَىب أٍبٍُب واٍزوارُغُب يف ِٕٞمخ اٌجؾو األثُ٘ 
ادلزىٍٜ، ورأيت ونٌه وٕزُغخ ٌٍَّبه اٌلميمواٍٝ اٌنٌ هنغزٗ ثالكٔب 
حتذ اٌمُبكح اٌوُّلح ٌٖبؽت اجلالٌخ، وؽوٓ االحتبك األوهويب ػًٍ 

 . كػُ ٘نا اٌزىعٗ ادلهُ
ح واالحتبك األوهويب، واٌيت ورأيت لّخ غؤبٝخ ثني ادلٍّىخ ادلغويب

دتُيد ثزؾلَل فوَٞخ ٝوَك ٌزؼيَي اٌىٙغ ادلزملَ اٌنٌ ِٕؾٗ االحتبك 
، ثبػزجبهٖ ّوَىب شلُيا واػزوافب ٌٗ 2008األوهويب ٌٍٍّّىخ يف أوزىثو 

ثبإلصلبىاد اٌيت ؽممهب ػًٍ َِزىي كوٌخ احلك واٌمبٔىْ وادلإٍَبد 
رىبفإ اٌفوٓ يف اجملبالد وروٍُـ اٌزؼلكَخ وادلَبواح ثني اجلَٕني و
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اٌَُبٍُخ وااللزٖبكَخ واالعزّبػُخ واؽزواَ ؽمىق اإلَٔبْ واحلوَبد 
 . األٍبٍُخ، وِْبهوخ ثالكٔب يف رىُٝل األِٓ واٌٍَُ اٌؼبدلُني

ويف ٘نا اٌَُبق، َؼزرب ئؽلاس اٌٍغٕخ اٌربدلبُٔخ ادلْزووخ ادلغوثُخ 
وثبهىا يف  ؽلصب شلُيا 2010ِبٌ  6و 5األوهوثُخ ثربووًَُ يف 

ربهَـ اٌْواوخ األوهو ِغوثُخ، وئٝبها دلزبثؼخ إٌهىٗ هبنٖ اٌْواوخ 
ورفؼًُ احلىاه ادلفزىػ واٌلائُ ثني اٌربدلبُٔني ادلغبهثخ واألوهوثُني وكػُ 

هاه ـــــاٌزؼبوْ ثني ادلٍّىخ ادلغوثُخ واالحتبك يف ئٝبه صٕبئُخ اٌك
(la codécision)  ؽىىِبد أوهوثب اٌنٌ إٔجؼ عبهٌ ادلفؼىي ثني

 . واٌربدلبْ األوهويب
وؽظٍ رلبي ئٕالؽبد ِإٍَزٕب ثب٘زّبَ ثبٌغ ِٓ ٌلْ ِىزت 

اجملٌٍ، ؽُش وبْ وثبٍزّواه زلىه وزلٜ أْغبالرٗ، ٔظوا  دلب َىزَُٗ 
اجلبٔت اإلكاهٌ ِٓ أمهُخ يف رلثري ورَُري وػمٍٕخ رَُري ّإوْ اجملٌٍ، 

إلكاهح اجملٌٍ ثؼل  (organigramme)ولل وافك ادلىزت ػًٍ ِٕظبَ 
كهاٍخ ػُّمخ وِْبوهاد واٍؼخ ورأٍَُب ػًٍ كهاٍخ ِبُٙخ فُّب 
َزؼٍك هبنا ادلُلاْ، وٍُّىٓ ٘نا ادلٕظبَ ِٓ رأٝري ػٍّٕب اإلكاهٌ 
وػمٍٕزٗ وفزؼ آِبي واػلح أِبَ ِىظفٍ اجملٌٍ ورىُٙؼ َِبهُ٘ 

اإلكاهٌ، وّب أهنً ادلىزت كهاٍخ ٔظبَ اٌزأِني ػًٍ ادلوٗ واٌزمبػل 
 .األٍبٍٍ ِغ حتىٍَٗ ئىل موٌ احلمىق

ويف اخلزبَ، ََؼلين أْ أرىعٗ ثبٌْىو اجليًَ ئىل اٌَُل اٌىىَو 
األوي احملزوَ ػًٍ ِب دلَٕبٖ فُٗ ِٓ ئٖٔبد وهؽبثخ ٕله وارَبع األفك 

وؽَٓ اٌزؼبًِ ِؼٕب وئهاكح ٕبكلخ يف رٞىَو ػاللبد اجملٌٍ ِغ 
ورلػُّب دلٍٍََٕب  احلىىِخ ادلىلوح فلِخ دلٖبحل ثالكٔب اٌؼٍُب

 . اٌلميمواٍٝ
واٌْىو ِىٕىي ونٌه ٌٍَبكح أػٚبء احلىىِخ ػًٍ ِب دلَٕبٖ 

فُهُ ِٓ ا٘زّبَ ثْإوْ رلٍَٕب ورفهُ وجتبوة ِغ اٌَبكح ادلَزْبهَٓ 
احملزوِني، وامسؾىا يل ٕ٘ب أْ أُّل مبب َمىَ ثٗ اٌَُل اٌىىَو ادلىٍف 

وكػُ ورٞىَو أكاء  ثبٌؼاللبد ِغ اٌربدلبْ ِٓ عهىك زلّىكح دلىاوجخ
 .اجملٌٍ ادلىلو وػٍّٗ ادلَزلاَ ِؼٕب ثبٍزّواه

وََؼلين ونٌه أْ أرىعٗ ثبٌْىو اجليًَ ئىل اٌَبكح ادلَزْبهَٓ 
احملزوِني، أػٚبء ِىزت اجملٌٍ، ِملها علَزهُ ؤْبٝهُ واٌزياِهُ 

ثبحلٚىه اٌفبػً واٌلائُ يف رلثريُ٘ ٌمٚبَب وّإوْ اجملٌٍ، ويف أعىاء 
دتواه هوػ ادلَإوٌُخ ؤىواْ اٌناد وادلىاظجخ، وألىي رٞجؼهب ثبً

 . ادلىاظجخ اٌىاػُخ وػًٍ اٌؼًّ

واٌْىو ِىٕىي ونٌه ٌٍَبكح ادلَزْبهَٓ احملزوِني هؤٍبء اٌفوق 
اٌربدلبُٔخ وهؤٍبء اٌٍغٓ اٌلائّخ اٌنَٓ وثفًٚ ػٍّهُ اٌلؤوة إٔجؾذ 

دلْهل ٘نٖ ادلإٍَخ رزَُ ثبحلُىَخ ورأفن ِىبهنب هوَلا هوَلا يف ا
 .ادلإٍَبيت ٌجالكٔب

وال َفىرين هبنٖ ادلٕبٍجخ أْ أرملَ ثزؾُبد اٌزملَو واٌزٕىَٗ ئىل مجُغ 
أٝو وِىظفٍ اجملٌٍ مبقزٍف كهعبهتُ وهرجهُ وِىالؼهُ ػًٍ 

ا٘زّبِهُ ادلَزّو ثزٞىَو أكاء رلٍَٕب ادلىلو وِب َمىِىْ ثٗ ِٓ عًٍُ 
كوكَزٗ وِىاوجخ األػّبي ٌٍوفغ ِٓ عب٘يَخ سلزٍف ِٖبحلٗ وحتَني ِو

سلزٍف األوهاُ اإلٕالؽُخ اٌيت َمىَ هبب ادلىزت، واٌيت ٝجؼب َؼزربوْ 
 . ّووبء يف ئهٍبء لىاػل٘ب وأعوأهتب ورمُُّهب

وّب ال رفىرين ادلٕبٍجخ أْ أرىعٗ ئىل سلزٍف وٍبئً اإلػالَ اٌىُٕٝخ 
ثبٌزٕىَٗ دلب ختٖٖٗ ألػّبي اجملٌٍ ِٓ ِىاوجخ وهٕل وحتًٍُ ورؼٍُك 

 .وِزبثؼخ
ئٕٔب أَهب اٌَبكح واٌَبكاد خنززُ ٘نٖ اٌلوهح ووٍٕب أًِ ورفبؤي يف 
أْ رزىإً عهىك اجلُّغ ِٓ أعً اٌوفغ ادلَزّو ِٓ ِوكوكَخ رلٍَٕب 

وحتَني ظووف ػًّ مجُغ ِىىٔبرٗ واٌزؼبوْ ادلضّو ِغ اٌَبكح أػٚبء 
احلىىِخ فلِخ ٌٍّٖبحل اٌؼٍُب ٌجالكٔب حتذ اٌمُبكح اٌوُّلح ٌٖبؽت 

 . ادلٍه زلّل اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل وأػي أِوٖ اجلالٌخ
 .واٌَالَ ػٍُىُ وهمحخ اهلل رؼبىل وثووبرٗ، وّىوا ٌىُ

ثمذ ثولُخ، أػٍٞ اِْ اٌىٍّخ ٌألٍزبم ؽبعٍ ٌزالوح اٌربلُخ 
 . ادلوفىػخ ئىل ٕبؽت اجلالٌخ زلّل اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل وأَلٖ، رفًٚ

 : املستشار السيد أمحد حاجي
 . ّىوا اٌَُل اٌوئٌُ

 اٌَُلح واٌَبكح اٌىىهاء احملزوِني، 
 اٌَُلاد واٌَبكح ادلَزْبهَٓ احملزوِني،  

 . ثَُ اهلل اٌومحٓ اٌوؽُُ
ثولُخ ِوفىػخ ئىل ؽٚوح اٌَلح اٌؼبٌُخ ثبهلل، عالٌخ ادلٍه زلّل 

-2009اٌَبكً ٖٔوٖ اهلل، مبٕبٍجخ افززبَ أّغبي اٌلوهح اٌوثُؼُخ 
 . جملٌٍ ادلَزْبهَٓ 2010

 ىن اهلل، ٔؼُ ٍُلٌ أع
َزْوف فبكَ األػزبة اٌْوَفخ ثؼل رملمي ِب ٍَُك ثبجلٕبة اٌْوَف 

أػي اهلل أِوٖ ِٓ فووٗ اٌٞبػخ واٌىالء، إٔبٌخ ػٓ ٔفٍَ ؤُبثخ ػٓ 
مجُغ أػٚبء رلٌٍ ادلَزْبهَٓ، مبٕبٍجخ افززبَ أّغبي اٌلوهح اٌزْوَؼُخ 
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ف اٌوثُؼُخ اٌيت رٖبكف اٌنووي احلبكَخ ػْو ٌزوثؼىُ ػًٍ ػوُ أٍال
عالٌزىُ ادلُبِني، أْ َوفغ ئىل اٌَلح اٌؼبٌُخ ثبهلل أمسً آَبد اٌزملَو، 

 .ِموؤخ ثأفٍٔ ػجبهاد اٌزهبين واٌىالء
٘ىنا َب ِىالٌ فمل افززُ رلٌٍ ادلَزْبهَٓ كوهرٗ اٌوثُؼُخ حبٍُٖخ 

 . ِزُّيح، مهذ اجملبي اٌزْوَؼٍ واٌولبيب واٌلثٍىِبٍٍ
دتىٓ اجملٌٍ ِٓ هفغ ورريح أكائٗ فؼًٍ َِزىي اٌلثٍىِبٍُخ اٌربدلبُٔخ 

اٌلثٍىِبٍٍ، ٍىاء ثبدلْبهوخ اٌفؼبٌخ يف سلزٍف ادلٕزلَبد اٌربدلبُٔخ 
اٌلوٌُخ أو رلػُُ اٌؼاللبد اٌضٕبئُخ ِغ اٌلوي اٌٖلَمخ واٌْمُمخ أو 

 . اٍزٚبفخ رظب٘واد ثودلبُٔخ لبهَخ وكوٌُخ
اُِخ وََزؾٚو اٌَبكح ادلَزْبهوْ ثبػزياى وجري هػبَخ عالٌزىُ اٌٌ
وكػُ عالٌزىُ ادلىٕىي ذلنٖ اجلهىك اٌلثٍىِبٍُخ اٌيت رؼيى ئّؼبع 

 . ثالكٔب ػًٍ اٌٖؼُل اٌلويل
وػًٍ َِزىي أّغبي ٘نٖ اٌلوهح، واوت اجملٌٍ َب ِىالٌ ثفًٚ 
ِجبكهاد رْوَؼُخ وهلبثُخ اإلٕالؽبد اٌىربي واألوهاُ ادلهُىٍخ اٌيت 

ٍزؾٚبها ٌٍزىعُهبد رؼل اٌؼٕىاْ اٌجبهى يف ػهل عالٌزىُ اٌيا٘و، وا
 . اٌَلَلح جلالٌزىُ َب ِىالٌ

 مت ئؽلاس آٌُخ ِْزووخ ثني اجملٍَني، هتلف ئىل جتبوى وً ِظب٘و

اٌزٚبهة واالىكواعُخ ٌزؾمُك فٍُٚخ اٌضٕبئُخ اٌربدلبُٔخ، ؽوٕب ػًٍ  
ِٖلالُخ ادلإٍَخ اٌربدلبُٔخ وفٚبء ٝجُؼٍ ٌٍؾىاه وإٌمبُ اٌؼّىٍِ 

 . لٚبَب اجملزّؼُخاجلبك واٌجٕبء ؽىي مجُغ اي
ؽفظىُ اهلل َب ِىالٌ مبب ؽفظ ثٗ اٌنوو احلىُُ، وأكاَ ػًٍ 

عالٌزىُ ٔؼّخ اٌٖؾخ واٌؼبفُخ، وؽمك يف ػهل عالٌزىُ ِب روعىٔٗ 
دلٍّىزىُ اٌَؼُلح وّؼجىُ اٌىيف ِٓ رملَ وهلٍ واىك٘به، وألو ػُٕىُ 

ثىيل ػهلوُ احملجىة األِري اجلًٍُ ِىالٌ احلَٓ وّمُمزٗ األِريح 
اجلٍٍُخ ٌال فلجيخ وٕٕىوُ األِري ِىالٌ هُّل وثبلٍ أفواك األٍوح 

 . ادلٍىُخ اٌْوَفخ
ئٔٗ مسُغ رلُت، واٌَالَ ػًٍ عٕبة عالٌزىُ اٌؼبيل ثبهلل وهمحخ 

 . ِٕٗ رؼبىل وثووبرٗ
 .2010َىٌُىى  13ادلىافك  1431هعت  30وؽوه ثبٌوثبٛ يف 

ئٌُ رلٌٍ األػزبة اٌْوَفخ اٌلوزىه زلّل اٌُْـ ثُل اهلل ه كميؿ
 . ادلَزْبهَٓ

 . واٌَالَ ػٍُىُ
  :السيد الرئيس

 .ّىوا، هفؼذ اجلٍَخ


