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ى الؿاٖت الٗاقغة ٣ٖض مجلـ هىاب الكٗب ظلؿت ٖامت ٖل
بغثاؾت الؿُض مدمض  2015ُٟٞغي  04مً نباح ًىم ألاعبٗاء  الغب٘و 

إلاىذ الش٣ت  للخهىٍذ الىانغ عثِـ مجلـ هىاب الكٗب، وطل٪
 للخ٩ىمت.

  ِ الخ٨ُم  ىاث مً الظ٦غ )في بضاًت الجلؿت جمذ جالوة آًاث ب
 زم الاؾخمإ بلى اليكُض الىَني(

 افخخاح الجلطت 

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخىن،

ؼاء،  خًغاث الؼمُالث والؼمالء ألٖا

هجخم٘ الُىم في هظه الجلؿت اإلاخمحزة اإلاسههت إلاىذ الش٣ت 
بت مىه في للخ ٩ىمت، وهى مىٖض ًيخٓغه قٗبىا بٟاٙع الهبر ٚع

بنهاء اإلاؿاع الاهخ٣الي وجغ٦حز اإلااؾؿاث الضاثمت واإلاؿخ٣غة بٗض ؤن 
جم٨ىذ جىوـ بًٟل ٣ًٓت الكٗب ووعي ٢ُاصاتها الؿُاؾُت 

جد٤ُ٣  مًوالا٢خهاصًت والاظخماُٖت وبمكاع٦ت اإلاجخم٘ اإلاضوي 
ها البالص وهدً الُىم اهذ مجالخىا٤ٞ والدغوط مً ألاػماث التي ٖ

ت إلعؾاء  بًٟل هللا ه٨مل ؾلؿت الاؾخد٣ا٢اث الًغوٍع
ماؾؿاث الضولت اإلاؿخ٣غة والضاثمت خؿبما يبُها الضؾخىع 

 بٗض ؤن هجخذ جىوـ في بظغاء اإلادُاث الاهخسابُت.

وهخىلى الُىم الىٓغ في جغ٦ُبت الخ٩ىمت وفي بغهامجها وفي 
ٓاعاث الكٗب وجُلٗاث مضي ٢ضعتها ٖلى الاؾخجابت الهخ

حر  اإلاىاَىحن بلى ألامً والاؾخ٣غاع وجدؿحن ْغوٝ الِٗل وجٞى
 مىاعص الغػ١ وجد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت.

ؤعظى مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ؤن ًخًٟل  وآلان
٤ الخ٩ىمي.  بخ٣ضًم بغهامج الخ٩ىمت وج٣ضًم الٍٟغ

 بُان الطُد رئِظ الحكومت 
 جدًدةخول بزهامج عمل الحكومت ال
 الطُد الحبِب الصُد، رئِظ الحكومت 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ اإلاغؾلحن،

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ًُُب لي في البضاًت ؤن ؤج٣ضم بل٨ُم بإخغ التهاوي ٖلى الش٣ت 
مجلـ هُابي و٫ التي ويٗها الكٗب ٨ُٞم باهخساب٨م لًٗىٍت ؤ

ني للجمهىعٍت الشاهُت كٞغ جبٗا لخ٩لُٟي مً َٝغ الؿُض  ،َو
ؤن ؤجىلى ٖغى جغ٦ُبتها  ،عثِـ الجمهىعٍت بخ٩ىًٍ الخ٩ىمت

 وبغهامج ٖملها لىُل ز٣ت مجلؿ٨م اإلاى٢غ.

خىط ٖغى جغ٦ُبت الخ٩ىمت وبغهامجها مكاوعاث م٨شٟت   ٍو
ومٗم٣ت م٘ ٖضًض ألاخؼاب الؿُاؾُت واإلاىٓماث الىَىُت 

هذ لٗغى الخهىعاث واإلا٣ترخاث و  م٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي زه 
خى٫ بغهامج ٖمل الخ٩ىمت وه٩ُلتها واؾخد٣ا٢اث الٟترة 

 ال٣اصمت.

إحي ج٣ضًم الخ٩ىمت الجضًضة  ُٗت  ُبُٗضٍو الاهخساباث الدكَغ
والغثاؾُت التي ٧اهذ اهخساباث خغة وقٟاٞت آلذ ال٩لمت ألازحرة 

صة و٢بل الجمُ٘ بيخاثجها ٞحها للكٗب باٖخباعه ناخب الؿُا
 وؤقاص الٗالم بها. 

٦ما ًإحي ٖغى جغ٦ُبت الخ٩ىمت ٣ٖب حؿلم ؤو٫ عثِـ 
ؽ  ت مىٗكت ج٨غ  للجمهىعٍت الشاهُت إلاهامه في ؤظىاء خًاٍع
الخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت وج٣ضم للٗالم نىعة مكغ٢ت ًٖ 

 بالصها وقٗبها وهسبها و٢ُاصاتها الؿُاؾُت.

ؿُا١ ؤن ؤزني ٖلى ظهىص ٧ل مً ؾاهم وال ًٟىجني في هظا ال
٤ مٗاًحر  في جإمحن ونى٫ بالصها بلى اهخساباث ٖامت ظغث ٞو
الجزاهت واإلاهضا٢ُت وظؿمذ بعاصة الكٗب واهخ٣لذ ببالصها مً 
مغخلت اإلااؾؿاث اإلاا٢خت بلى مغخلت اإلااؾؿاث الضاثمت. وؤزو 

هاجه، الاجد اص بالظ٦غ الغباعي الغاعي للخىاع الىَني بجمُ٘ م٩ى 
الٗام الخىوس ي للكٛل، الاجداص الخىوس ي للهىاٖت والخجاعة 
والهىاٖاث الخ٣لُضًت، ٖماصة اإلادامحن والغابُت الخىوؿُت 
للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان بلى ظاهب الخ٩ىمت اإلاخسلُت بغثاؾت 
الؿُض اإلاهضي ظمٗت والهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لالهخساباث 

م٘ اإلاضوي وال ؾُما ومسخل٠ ألاخؼاب الؿُاؾُت وهُئاث اإلاجخ
الم  اإلاىٓماث والجمُٗاث اإلاهخمت باالهخساباث وماؾؿاث ؤلٖا

 الىَني. 

وال ًٟىجني ؤن ؤزني ٖلى صوع اإلاجلـ الىَني الخإؾِس ي، ٦ما 
ظاهٟي  14ؤجىظه بالك٨غ ل٩اٞت الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت مىظ ؤخضار 

 14صٌؿمبر،  17لى ال زىعة  . وما ٧ان ل٩ل هظا ؤن ًخد2011٤٣
 ،ٟغصا في مدُُىا ؤلا٢لُمي والضوليالتي ا٦دؿذ َابٗا مخ ظاهٟي

٧ىهُت ال٣ُم، زىعة ؾلمُت ؤهجؼها الكباب  ،زىعة جىوؿُت اإلايكة
 وؾاهمذ ٞحها مسخل٠ الٟئاث والجهاث.

 ً ووؿخدًغ في هظه اللخٓاث جطخُاث ٧اٞت قهضاء الَى
الظًً ؾ٣ىا بضمائهم  ظاهٟي 14صٌؿمبر،  17قهضاء زىعة  و٧ل

ت والضًم٣غاَالؼ٦ُت شجغ  ٤ الٗؼة ة الخٍغ ضوا ٍَغ ب  ُت ٖو
اء ل، وال٨غامت وجدُت  ،لكهضاء ألابغاع في ٧ل عبٕى الىًَٞخدُت ٞو

اء للكهُض لُٟي ه٣ٌ وجدُت ب٦باع لغوح الكهُض ق٨غي  ٞو
بلُٗض وجدُت بظال٫ لغوح الكهُض مدمض البراهمي. وؤئ٦ض في هظا 

متي الؿُا١ ؤهىا ؾيبظ٫ ٢هاع الجهض لل٨ك٠ ًٖ مالبؿاث  ظٍغ
ان بالجمُل ٦ظل٪اٚخُا٫ هظًً اإلاىايلحن ال ً. جدُت ٖٞغ  ٨بحًر

ت ٞبًٟل هاالء  ألعواح قهضاء اإلااؾؿخحن ألامىُت والٗؿ٨ٍغ
ش جىوـ  ظمُٗا وِٗل الُىم هظه اإلادُت الٟاع٢ت في جاٍع
اإلاؿخ٣لت وهٟازغ باالؾخصىاء الخىوس ي الظي ؤبهغ ألاق٣اء 

صعب ججؿُم ال٣ُم التي وألانض٢اء، وهي مىاؾبت لىا٦ض ؤهىا ٖلى 
ٞىن ولألماهت خاٞٓىن. ى ممً ؤظلها ؾاثغون وبالٗهض  وااؾدكهض

٦ما ؤنها مىاؾبت لىا٦ض حٗهضها بإن وكمل ٖاثالث الكهضاء بما 
مبظضًغة هي  وؾىدغم ٦ظل٪ ٖلى  ه مً ٖىاًت وبخاَت وج٨ٍغ

 مخابٗت ؤويإ ظغحى الشىعة وجضُٖم الٗىاًت بهم. 

خجز٫ في هظا الؿُا١ بخضا ر ٦خابت صولت حٗنى بكهضاء ٍو
ت  وظغحى الشىعة وقهضاء وظغحى اإلااؾؿخحن ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

اثالتهم. وه٣ىل ُاء لخطخُاث بها بهىث ٖا٫ ٖو هىا ؾىٓل ؤٞو
ت وال٨غامت وؤن جىوـ ٢ض ٢ُٗذ و  الكهضاء ألهضاٝ زىعة الخٍغ

نهاثُا بضون عظٗت م٘ الدؿلِ والاؾدبضاص. ٦ما ؾيبظ٫ ٢هاع 
م ل٩اٞت الخىوؿُاث الجهض لخإمحن م٣ى  ماث الِٗل ال٨ٍغ
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ت  والخىوؿُحن صون خ٠ُ ؤو ب٢هاء بٗض ؤن خ٣٣ىا هضٝ الخٍغ
التي ؤنبدذ مل٩ا مكاٖا بحن الجمُ٘ ًًمجها الضؾخىع وجدغؾها 
الم وجدمحها  ألاخؼاب الؿُاؾُت وم٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وؤلٖا
الضولت وماؾؿاتها. وؾىٗمل ٖلى ٌٞ اإلالٟاث الاظخماُٖت 

غ اإلاىار اإلاالثم لاله٣ُإ الخام  الٗال٣ت في ؤ٢غب آلاظا٫ بما ًٞى
 للٗمل والخٟٙغ ل٨ؿب الغهاهاث ال٣اثمت.

ؼه ونُاهت  بن الخٟاّ ٖلى اإلاؿاع الضًم٣غاَي وحٍٗؼ
اث الٗامت والٟغصًت واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان ب٩اٞت ؤبٗاصها  الخٍغ
وججلُاتها وج٨َغـ ؾلُان ال٣اهىن الظي حؿغي ؤخ٩امه ٖلى 

صون جمُحز ؤو مداباة وبهما هي في نمُم زُاعاجىا  الجمُ٘
 والتزاماجىا التي ال مدُض ٖجها وال جٍٟغِ ٞحها.

ومً يمً ؤبغػ زىابدىا ٦ظل٪ م٣اومت ٧ل ؤق٩ا٫ الٟؿاص 
واإلادؿىبُت واؾخٛال٫ الىٟىط وججاوػ ال٣اهىن وججؿُض مباصت 

 الخى٦مت الغقُضة واإلاؿاءلت.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 ضاث والؿاصة هىاب الكٗب، الؿُ

ل٣ض عاُٖىا في جغ٦ُبت الخ٩ىمت م٣ىماث الجضوي ومخُلباث 
اإلاغخلت، ٞهي خ٩ىمت ٢ىامها ال٨ٟاءة والٟاٖلُت وهي خ٩ىمت 
جدؿم بدًىع مكغ ٝ للٗىهغ اليؿاجي وهى ما ًل٤ُ بما بلٛخه 
اإلاغؤة الخىوؿُت مً مجزلت عا٢ُت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىٍاث وبما بغهىذ 

 اءة ٖالُت في قتى اإلاجاالث وفي ٧ل مىاحي الخُاة.ٖلُه مً ٦ٟ

٦ما ؤنها خ٩ىمت جدؿم بدًىع مكٝغ للكباب في جغ٦ُبتها 
وهي خ٩ىمت مىُل٣ها ومبخٛاها زضمت جىوـ وجد٤ُ٣ جُلٗاث 
٤ جمل  واضح اإلاٗالم وعػهامت مًبىَت  ت الىَىُت ٞو اإلاجمٖى

 وؤهضاٝ ص٣ُ٢ت.

في الٗمل وخغنا ٖلى جإمحن م٣ىماث الاهُال١ اإلاباقغ 
ٗت لألويإ اإلاؿخعجلت ٣ٞض زحرها ٖضم  وؤلاهجاػ واإلاٗالجت الؿَغ
ت ٖلى اله٩ُلت اإلاخٗاٝع ٖلحها للخ٩ىمت ٖلى  بصزا٫ حٗضًالث ظظٍع
٣ا إلاا ٢ض ًخجلى مً الاؾخد٣ا٢اث في  ؤن ًخم طل٪ بالخضعط ٞو
ض بخ٩ام  اإلاجاالث طاث الهلت. و٢ض خغنىا بالخىاػي ٖلى مٍؼ

مً ال٣ُاٖاث الهامت زانت مجها ٖلى  ه٩ُلت الخ٩ىمت في ٖضص
ؾبُل الظ٦غ جضُٖم الاهخمام بالكاون اإلادلُت والاعج٣اء بإويإ 
غ ٖىامل  الٟئاث الهكت وم٣اومت ال٣ٟغ والدهانت ويمان ؤٞو
ؤلاصماط الاظخماعي وصٖم ؤلاخاَت بمىاَىِىا في الداعط بلى ظاهب 
ؼ الخى٦مت الغقُضة وصٖم ؤلانالح الجباجي وجدؿحن  حٍٗؼ

ألاهمُت الالػمت لال٢خهاص ًٖ بًالء مىٓىمت الاؾخسالم ًٞال 
غ بَاع الٗال٢ت والخٟاٖل م٘ اإلاجخم٘ اإلاضوي.  الغ٢مي وجٍُى

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

غ ٖىامل الىجاٖت واإلاغصوصًت وجماقُا  خغنا ٖلى يمان ؤٞو
ت الىَىُت  وجٟاٖال م٘ جهىعاث م٘ اهخٓاعاث وجُلٗاث اإلاجمٖى

وم٣ترخاث ألاخؼاب الؿُاؾُت واإلاىٓماث الىَىُت اٖخمضها 
باليؿبت بلى بغهامج الخ٩ىمت للٟترة اإلا٣بلت مىهجُت ٢ىامها ب٢غاع  
ىٍلت اإلاضي ج٣خط ي  ىعٍت وجضابحر مخىؾُت َو بظغاءاث ٖاظلت ٞو
م٣ُت ؾيؿعى بلى ؤن ج٩ىن مدل  ؤوؾ٘  بنالخاث ه٩ُلُت ٖو

ا١ مم٨ً.  ٞو

ض ألاولىٍاث والاؾخد٣ا٢اث الٗاظلت اإلاُغوخت ٖلى ومً ؤو٦
الخ٩ىمت اؾخ٨ما٫ م٣ىماث بؿِ ألامً والاؾخ٣غاع وم٩اٞدت 

ا لهُاهت اإلاؿاع الضًم٣غاَي  ا ظىهٍغ ؤلاعهاب باٖخباع طل٪ قَغ
ؼ الش٣ت في الخايغ واإلاؿخ٣بل.   وخماًت مجخمٗىا وحٍٗؼ

وب٣ضع الىعي بحجم الخدضًاث اإلاُغوخت في هظا اإلاجا٫ 
نت بالىٓغ بلى ألاويإ في مدُُىا ال٣ٍغب والبُٗض وما جدؿم زا

ون الٗؼم  ىض ى ٞةهىا م٣غ  به مً ايُغاباث ومٓاهغ ٖى٠ ٞو
ؼ ؤلاظغاءاث والخضابحر وآلالُاث ال٨ُٟلت بدٟٔ ؤمً  ٖلى حٍٗؼ

مت والخهضي الىاظ٘  ل٩ل بالصها والخىقي مً ٧ل ؤق٩ا٫ الجٍغ
ظا اإلاجا٫ بلى هخُل٘ في هو  مٓاهغ الٛلى  والخُٝغ والٗى٠

ؤلاؾغإ باإلاهاص٢ت ٖلى ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بم٣اومت ؤلاعهاب في 
 ؤ٢غب آلاظا٫.

وبط هديي الجهىص الجباعة التي جبظلها اإلااؾؿخحن ألامىُت  
 ً ت لل٣ًاء ٖلى صابغ ؤلاعهاب والضٞإ ًٖ الَى والٗؿ٨ٍغ
وخماًت ألاعواح واإلامخل٩اث ٞةهىا ؾىىانل جم٨حن الىخضاث 

ت مً اإلاٗضاث اإلاالثمت لخضُٖم ٢ضعاتها الٗؿو ألامىُت  ٨ٍغ
تها اإلاؿخمغة للخدغ٥  ؼ ٞاٖلُتها وجإمحن ظاهٍؼ اجُت وحٍٗؼ  ُ الٗمل
٘ والاعج٣اء ب٣ضعاتها ٖلى الغصٕ والخضزل اإلاُضاوي الىاظ٘  الؿَغ
بت ال٣اصمت اؾخ٨ما٫  ٖىض الا٢خًاء. وهإمل ؤن حكهض الٟترة ال٣ٍغ

خحز الخىُٟظ في ؤ٢غب  الىٓغ في ٢اهىن خماًت ألامىُحن وبصزاله
 و٢ذ مم٨ً. 

ؼ ٢ضعاث ؤٖىان الضًىاهت والخماًت  ٦ما ؾىٗمل ٖلى حٍٗؼ
اإلاضهُت والسجىن بما ًدُذ لهم الايُإل بضوعهم بإ٦ثر هجاٖت 
اٖلُت. وؾىدغم ٦ظل٪ ٖلى ج٨ش٠ُ الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘  ٞو
البلضان الك٣ُ٣ت اإلاجاوعة لضٖم جإمحن اإلاىا٤َ الخضوصًت 

مت اإلاىٓمت.اإلاكتر٦ت وم٩ا  ٞدت ؤلاعهاب والجٍغ

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

اهُال٢ا مً ؤن الخٟاّ ٖلى اإلا٣ضعة الكغاثُت للمىاَىحن 
وم٩اٞدت الاخخ٩اع واإلاًاعبت جمشل بخضي الاؾخد٣ا٢اث اإلالخت 
 ٞةهىا ؾيباصع باجساط الخضابحر ال٨ُٟلت بالخد٨م في ألاؾٗاع وجىُٓم
الؿى١ وم٣اومت التهٍغب والٗمل ٖلى جغقُض ؤؾٗاع اإلاىاص 

 الٛظاثُت الُاػظت. 

٦ما ؾىدغم ٖلى وي٘ ؤهضاٝ مغخلُت بالخيؿ٤ُ م٘ 
الهُا٧ل اإلاهىُت لإلهخاط والخىػَ٘ والتزوٍض باإلاىاص الاؾتهال٦ُت 
ألا٦ثر عواظا وؾىٗمل ٦ظل٪ ٖلى جُٟٗل اللجىت الىَىُت 

ؾٗاع. وؾيخىلى بعؾاء مىٓىمت واللجان الجهىٍت للخد٨م في ألا 
مٗلىماجُت إلاخابٗت ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت الُاػظت في ؤؾىا١ 

ىػاعاث واإلاجام٘ اإلاهىُت اإلاٗىُت الجملت وطل٪ بالخيؿ٤ُ بحن ال
بن ا٢خط ى ألامغ بلى جُب٤ُ الٟهل الغاب٘ مً ٢اهىن وؾىلجإ 

ألاؾٗاع واإلاىاٞؿت الظي ًدُذ ججمُض ألاؾٗاع ٚحر اإلااَغة إلاضة 
اصاث اإلاكُت في ألاؾٗاع.  ؾخت ؤقهغ إلا٣اومت الٍؼ

ت مً هاخُت ؤزغي   مشل الخهضي آلٞت الخجاعة اإلاىاٍػ ٍو
يغوعة ٢هىي باٖخباعها بلٛذ خضا ًىظع بٗىا٢ب وزُمت بطا لم 
ًخم ؤلاؾغإ باجساط الخضابحر الهاعمت. وهخٗهض في هظا الؿُا١ 

ى خض  بمًاٖٟت الجهض إلا٣اومت هظه آلاٞت وج٣لُهها بلى ؤصو
مم٨ً وطل٪ ٖبر ج٨ش٠ُ اإلاغا٢بت في اإلاغا٦ؼ الخضوصًت وفي 
ألاؾىا١ وبخ٩ام جُب٤ُ ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت والترجُبُت طاث 

 الهلت.
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ت واإلاهىُت  ٫ ٖلى جٓاٞغ ظهىص ٧اٞت الهُا٧ل ؤلاصاٍع وبهىا وٗى 
ت التي جبٗض ٖلى الاوكٛا٫  اإلاٗىُت إلادانغة ْاهغة الخجاعة اإلاىاٍػ

لهىاعي وؤؾىا٢ىا اإلاىٓمت ًٞال ًٖ جبٗاتها وتهضص وؿُجىا ا
 الصخُت والبُئُت.

وبلى ظاهب طل٪ ؾىدغم ٖلى بصماط مخٗاَي ألاوكُت ٚحر 
اإلاه٩ُلت في اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت والؿعي بلى بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت 
للىيُٗاث الاظخماُٖت باليؿبت بلى ألاشدام مً يٗاٝ الخا٫ 

 ٚحر اإلاىٓمت. الظًً ًخٗاَىن الخجاعة في اإلاؿال٪

ت لهظه الٓاهغة ج٣خط ي بلى  ومً البضًهي ؤن اإلاٗالجت الجظٍع
جىؾُ٘ صاثغة  ظاهب ج٨ش٠ُ اإلاغا٢بت وجُب٤ُ الخضابحر ال٣اهىهُت

جىمُت  جىدي زُت مخ٩املت مً م٩ىهاتهاو  الخضزالث اإلاُضاهُت
٘ اإلاىخجت  اإلاىا٤َ الخضوصًت وصٞ٘ الاؾدشماع ٞحها وبخضار اإلاكاَع

 لت.وم٣اومت البُا

ومً يمً ألاولىٍاث الٗاظلت ٦ظل٪ جدؿحن بَاع الِٗل 
ومٗالجت الترؾباث وؤلاق٩الُاث ال٣اثمت التي ٧اهذ لها آزاع 
ُت الخُاة، وؾىٗمل في هظا الكإن ٖلى  وجبٗاث ؾلبُت ٖلى هٖى
٘ ما  جىُٓم خملت وَىُت قاملت للىٓاٞت والٗىاًت بالبِئت بٞغ

ل٩ل اإلآاهغ اإلاسلت  جغا٦م مً ًٞالث وهٟاًاث والخهضي الىاظ٘
بخىاػن البِئت وعصٕ اإلاسالٟحن للتراجِب البلضًت وإلا٣خًُاث 
ؾالمت اإلادُِ. ٦ما ؾىُل٤ خملت لتهظًب ألاخُاء الكٗبُت 
والبىاءاث واإلايكأث الٗمىمُت مً مضاعؽ ومٗاهض ومؿدكُٟاث 

ُٟت.  ًٞال ًٖ نُاهت وتهظًب الُغ٢اث واإلاؿال٪ الٍغ

ب٣ى الجهىى بالٗمل البلضي  في هظا الؿُا١ مً ؤو٦ض ٍو
ألاولىٍاث اإلاُغوخت العجباَه الًٗىي بدُاة اإلاىاًَ الُىمُت 
ُت خُاجه لظل٪ ؾجر٦ؼ الجهىص ٖلى جُٟٗل الىُاباث  وهٖى
الدهىنُت في اهخٓاع الاهخساباث البلضًت ال٣اصمت. وؾيخىلى 

الخضابحر وؤلاظغاءاث  مخابٗت ٖملها بهٟت ص٣ُ٢ت وج٣ُُمها واجساط
وؾيؿعى مً هاخُت ؤزغي  لىخٔ تهاون ؤو ج٣هحر الالػمت ٧لما

بلى الكغوٕ في ال٣ُام بجغص لألعاض ي اإلاداطًت لألخُاء الكٗبُت 
هُت الٗالُت باإلاضن الضازلُت ال٢خىائها اطاث ال٨شاٞت الؿ٩

وجسهُهها إلهجاػ م٣اؾم طاث نبٛت اظخماُٖت بما ًدض  مً 
ض جىامي ْاهغة البىاءاث الٟىيىٍت.  مٍؼ

 جلـ هىاب الكٗب،الؿُض عثِـ م

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

٘ في مجاالث البيُت ألاؾاؾُت واإلاغا٤ٞ  بطا ٧ان ب٢غاع اإلاكاَع
ا ؤؾاؾُا لضٞ٘ الخىمُت  الٗمىمُت والدضماث الجماُٖت ٌٗض  قَغ
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وجدؿحن ْغوٝ الِٗل ٞةن جد٤ُ٣ 

٘ وجحرة ججؿُم هظه اإلا ٘ ألاهضاٝ اإلاغظىة ٣ًخط ي حؿَغ كاَع
خطح مً زال٫ مخابٗت ؾحر بهجاػ  وجالفي الٗغا٢ُل والخُُٗالث. ٍو

٘ التي جم ب٢غاعها في ٖضًض الجهاث ؤ ن ال٨شحر مجها ب٣ي اإلاكاَع
٘  ،مُٗال ومخٗثرا خماصاث اإلاسههت لهظه اإلاكاَع ٦ما ؤن الٖا

الخىنل  ب٣ُذ مجمضة في الٗضًض مً الخاالث هدُجت ٖضم
ها ل ألؾباب مسخلٟت بلى نٞغ ى هظا ألاؾاؽ ٞةن مً يمً ٖو

ألاولىٍاث اإلاُغوخت مٗالجت هظه ؤلاق٩الُاث مً زال٫ ؤلاؾغإ 
 ٘ بخجاوػ الٗغا٢ُل والخُُٗالث التي خالذ صون بهجاػ اإلاكاَع

 اإلابرمجت.

٫ ٖلى الؿُضاث والؿاصة ؤًٖاء مجلـ هىاب  وبهىا وٗى 
الكٗب لِؿاهمىا مً هاخُتهم في مجهىص ججاوػ حُٗل بهجاػ 

 ٘ اإلاٗىُت وجِؿحر بصزالها خحز الخىُٟظ الٟٗلي وصٞ٘ عجلت اإلاكاَع
 الخىمُت.

ومً يمً الاؾخد٣ا٢اث الٗاظلت ٦ظل٪ الٗمل ٖلى جإمحن 
غ م٣ىماث هجاح اإلاى   ؾم الؿُاحي الظي هى ٖلى ألابىاب.ؤٞو

وؾِخم في هظا اإلاًماع خٟؼ اإلاهىُحن في هظا ال٣ُإ ٖلى 
ىض٢ُت وؾاثغ يكأث الٟالاهُال١ في ٖملُت نُاهت وحٗهض اإلا

ؿُاخُت وج٨ش٠ُ الجهىص لخدؿحن الدضماث وطل٪ الاإلااؾؿاث 
 بلى ظاهب جى٠ُٓ وحٗهض اإلاؿال٪ الؿُاخُت. 

ال١ خملت حؿى٣ٍُت  ٦ما ؾيخٗاون م٘ ؤهل اإلاهىت إَل
وجغوٍجُت واؾدشماع اإلاىار الجضًض الظي حِٗكه بالصها في يىء 

ا ٖؼػ هجاخها اإلاخمحز في ٦ؿب عهان الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي بم
م٩اهتها وؾمٗتها ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ وهى ما ًاهلها بلى ؤن ج٩ىن 

 بد٤ همىطظا ٌصج٘ ال٣اص ي والضاوي ٖلى ا٦دكاٞه.

ت لضٖم اهُال٢ت اإلاىؾم  ٦ما ؾِخم اجساط ؤلاظغاءاث الًغوٍع
 الٟالحي زانت بٗض هؼو٫ الُٛض الىاٞ٘ زال٫ ألاًام ألازحرة. 

مسخل٠ الخىمىي ب واهُال٢ا مً ؤن ٦ؿب عهان الٗمل
مجاالجه ومًامُىه ٣ًخط ي الاؾدكغاٝ والخسُُِ اإلاد٨م ٞةهىا 
ؾيخىلى بٖضاص وز٣ُت جىظحهُت للمسُِ ٌُٛي الؿىىاث الدمـ 
لى يىء هظه  ال٣اصمت ًخم  ٖغيها ٖلى اؾدكاعة واؾٗت ٖو

ٖلى  ،ال١ ٞٗلُا في بٖضاص مكغوٕ اإلاسُِالاؾدكاعة ًخم  الاهُ
 2015زُت ألازحرة مً ؾىت ؤن ًخم  جىُٓم هضوة صولُت زال٫ الشال

٘ ال٨بري اإلاه٩ُلت ٖلى  لٗغى مًمىهه ألاولي وزانت اإلاكاَع
 ماؾؿاث الخمىٍل.

ض ؤلاخاَت بالٟئاث الًُٟٗت ؾِخم  بضاًت  وخغنا ٖلى مٍؼ
ُ٘ في اإلاىدت اإلاؿىضة للٗاثالث  ل ال٣اصم التٞر مً قهغ ؤٍٞغ

 ؤل٠ 230صًىاعا وؾِكمل هظا ؤلاظغاء  150بلى  120اإلاٗىػة مً 
 ٖاثلت مٗىػة. 

لى نُٗض آزغ وخغنا ٖلى ججاوػ الخ٣ُٗضاث وبِء ، ٖو
الخضابحر اإلاخٗل٣ت بمٗالجت مضًىهُت ٢ُإ الٟالخت والهُض 
ت اإلاخٗل٣ت بخسلي الضولت  البدغي ؾِخم  بلٛاء ٧ل ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع
ًٖ ال٣غوى اإلاؿىضة لهٛاع الٟالخحن والبداعة وطل٪ باليؿبت 

 صًىاع 2000ضًً ل٩ل واخض مجهم البلى مً ال ًخجاوػ ؤنل 
وبالخالي ٞةن الخسلي ًٖ هظه الضًىن ؾ٩ُىن بهٟت ٞىعٍت مً 

 صًت وصون اإلاغوع باللجان الجهىٍت٢بل البىى٥ صون مُالب ٞغ 
اع.  42500وؾُيخٟ٘ بهظا ؤلاظغاء خىالي   ٞالح وبد 

وؾىدغم بالدكاوع م٘ ألاَغاٝ الاظخماُٖت ٖلى اٖخماص 
ُٖت جٟط ي بلى اجٟا١ ًمخض ٖلى مىهجُت للمٟاوياث الجما

ؾيخحن ؤو زالر ؾىىاث بما ًم٨ً مً الخٟاّ ٖلى مىار الؿلم 
اصة في الثروة الىَىُت.   الاظخماُٖت والخٟٙغ للٗمل وؤلاهخاط والٍؼ

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

م  جل٪ بٌٗ مالمذ مًامحن ؤلاظغاءاث الٗاظلت التي ؾِخ
وؾِخم بٖالم اإلاجلـ بمضي  ٕ في جىُٟظها بهٟت ٞىعٍتالكغو 

ى ٧ل وػٍغ في ؤظل 
 
ج٣ضم بهجاػها بٗض مغوع ماثت ًىم، وؾِخىل

ؤ٢هاه ٖكغة ؤًام مً مباقغجه إلاهامه ج٣ضًم عػهامت مدضصة 
لخجؿُم ؤلاظغاءاث الٗاظلت ٧ل في مجا٫ ازخهانه ب٩امل 

 الض٢ت والىجاٖت. 
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جابهت ؤلاق٩الُاث وب٣ضع الخاظت بلى بظغاءاث ٞىعٍت إلا
وال٣ًاًا اإلالخت واإلاؿخعجلت ٞةن بالصها جىاظه ظملت مً 
ال٣ًاًا والخدضًاث التي جخُلب بنالخاث ه٩ُلُت جىُل٤ مً 
حصدُو ص٤ُ٢ لهظه ال٣ًاًا والخدضًاث وجبلىع الخلى٫ 
ً اهُال٢ت ا٢خهاصًت واظخماُٖت  الىاظٗت إلاٗالجتها بما ًام 

 ت الىَىُت وجُلٗاتها.ظضًضة حؿخجُب إلهخٓاعاث اإلاجمٖى

٣ُاٖاث الوؾُٗا بلى جإمحن ؤًٞل الكغوٍ للجهىى ب
ؿابها ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاغظىة والاعج٣اء بها بلى وا٦ ؾتراجُجُتؤلا 

ت الىَىُت ٞةهىا وٗتزم بخضار لجان  مؿخىي جُلٗاث اإلاجمٖى
 مًوَىُت لإلنالخاث ال٨بري جًم  ؤهل الدبرة والازخهام 

إلاىٓماث ي ألاخؼاب الؿُاؾُت واال٨ٟاءاث الىَىُت وممشل
هاث اإلاجخم٘ اإلاضوي هظه اللجان بٗضًض ال٣ُاٖاث  ىوؾخٗن ،وم٩ى 

ٖلى ٚغاع التربُت والخٗلُم والخ٩ىًٍ اإلانهي والصخت ومىٓىمت 
الخُُٛت الاظخماُٖت ومىٓىمت الضٖم والخىمُت اإلاؿخضامت 

 والش٣اٞت بلى ٚحر طل٪.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 لؿاصة هىاب الكٗب،الؿُضاث وا

بطا ٧ان جىػَ٘ الثروة الىَىُت وزماع الىمى بإ٢غب ما ٩ًىن 
مً الٗض٫ ٖلى مسخل٠ الٟئاث والجهاث ًمشل ؤخض 
الاؾخد٣ا٢اث اإلاُغوخت ٞةهه ال بض ٢بل طل٪ مً زل٤ الثروة 

بُض ؤن اإلاخإمل في اإلااقغاث الا٢خهاصًت  ،وصٞ٘ وؿ٤ الىمى
 ُت جبٗض ٖلى الاوكٛا٫. لبالصها ًالخٔ ؤنها في مجملها ؾلب

همىا  ٣ٞ2014ض سجل الا٢خهاص الىَني زال٫ ؾىت 
باألؾٗاع ال٣اعة واحؿم باعج٩اػه ٖلى الُلب  2,4%مخىايٗا ٣ًضع بـ

 الاؾتهال٥. زانت  الضازلي و

  15,2%وجب٣ى وؿبت البُالت مً هاخُتها مغجٟٗت خُض جبلٜ
٦ما ؤن  لضي خاملي الكهاصاث الٗلُا31,4% ٦مٗض٫ ٖام و

 ااهسٟايا وؿبُا ٞةهه ًب٣ى مغجٟٗ مٗض٫ الخطدم ولئن سجل

 . 2013ؾىت % 6,1م٣ابل %5,5

 13,6 وبلٜ عجؼ اإلاحزان الخجاعي مً هاخُخه مؿخىي ٢ُاؾُا بـ
 2013ملُاع صًىاع ؾىت   11,4م٣ابل 2014ملُاع صًىاع زال٫ ؾىت 

باإلا٣اعهت م٘  %21بما ًٟى١  2014وجغاظ٘ الاؾدشماع الجملي ؾىت 
وجغاظ٘   2010باإلا٣اعهت م٘ ؾىت  %32وؤ٦ثر مً  2013ؾىت 

باإلا٣اعهت م٘ ؾىت 26,6%٦ظل٪ الاؾدشماع الهىاعي مً هاخُخه بـ.
ؤما باليؿبت بلى  .2010باإلا٣اعهت م٘ ؾىت  44,1%وبـ  2013

ت بلى  مً  % 52,9اإلاضًىهُت ٞحرجح ؤن جهل زال٫ الؿىت الجاٍع
 الؿىت اإلاى٣ًُت. زال٫ %  51,6ؤلاهخاط اإلادلي ؤلاظمالي م٣ابل

وبط وؿخٗغى هظه الُٗىت مً اإلااقغاث التي جبرػ نٗىبت 
ض  الٓٝغ الا٢خهاصي وظؿامت الخدضًاث اإلاُغوخت ٞةن ما هٍغ
جإ٦ُضه هى الخاظت اإلااؾت إلنالخاث ه٩ُلُت ٖم٣ُت ًخٗحن ؤن 
ج٩ىن هخاط حكاوع وجىا٤ٞ واؾ٘ بما ًًمً ال٣ُام بها ٖلى الىظه 

غظىة مجها. وال مىام مً هاخُت ؤزغي ألاًٞل وبلٙى ألاهضاٝ اإلا
ُ٘ في ؤلاهخاظُت التي ًب٣ى مؿخىاها يُٟٗا باإلا٣اعهت م٘  مً التٞر

 البلضان اإلاىاٞؿت.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ًب٣ى مىىا٫ الخىمُت اإلاٗخمض ؤخض الٗىاث٤ ألاؾاؾُت ؤمام 

الىمى وجىىَ٘ وؿ٤ ار بخضار خغ٦ُت ا٢خهاصًت ٞٗالت واؾخدش
إلادخىاه والجهىى بالدكُٛل وهى ما ًدخم اٖخماص مىىا٫ جىمُت 

ؼ الخ٩امل بحن ال٣ُاٖاث الشالز الٗمىمي  تظضًض ًغج٨ؼ ٖلى حٍٗؼ
ت  والدام والاظخماعي الخًامني. ٦ما ًغج٨ؼ ٖلى ا٢خهاص اإلاٗٞغ

الخىمُت  الظي ؤنبذ مً ؤبغػ مهاصع زل٤ الثروة وصٞ٘
ت  ماُٖتالا٢خهاصًت والاظخ لى ؾبُل اإلاشا٫ ٞةن اإلاٗٞغ ٖو

هه٠ الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي  والا٢خهاص الالماصي ًمشالن ػهاء
لب بل  الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت. تضان مىٓمأٚل

ت ال مىام مً ال٣ُام  ول٨ؿب عهان ا٢خهاص اإلاٗٞغ
بةنالخاث ٖم٣ُت وقاملت لخىَُض صٖاثمه اإلاخمشلت بالدهىم 

ؼ البيُت في جىمُت اإلاىاعص ال ت والجهىى بالبدض الٗلمي وحٍٗؼ بكٍغ
 ألاؾاؾُت الخ٨ىىلىظُت.

وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ٞةهه ال مىام مً الاه٨باب ٖلى جُىٍغ 
مىٓىمت التربُت والخ٩ىًٍ والخٗلُم الٗالي وجدؿحن ؤصائها 
ت  والاعج٣اء بمغصوصها ٢هض مالءمتها م٘ مخُلباث ا٢خهاص اإلاٗٞغ

اإلاىاهج وجىمُت عوح اإلاباصعة  وهى ما ٌؿخضعي بالدهىم ججضًض
ؼ الاؾدشماعاث  والابخ٩اع واٖخماص الىؾاثِ اإلاخٗضصة وحٍٗؼ
خماص الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت في مىٓىمت التربُت  اإلاسههت اٖل

 والخ٩ىًٍ والخٗلُم الٗالي.

وجخإ٦ض في هظا اإلاًماع ٦ظل٪ الخاظت بلى صٖم وجُىٍغ 
ي وال٣ُمت البدض الٗلمي في اإلاجاالث طاث اإلادخىي اإلاٗغف

اإلاًاٞت الخ٨ىىلىظُت الٗالُت ٖلى ٚغاع ج٨ىىلىظُاث الاجها٫ 
 واإلاٗلىماث وؤلال٨تروهُ٪ والهىاٖاث الضواثُت والبُى ج٨ىىلىظُا.

ؼ البيُت ألاؾاؾُت الخ٨ىىلىظُت جُىٍغ قب٩اث  ٣خط ي حٍٗؼ ٍو
 الاجها٫ طاث الؿٗت الٗالُت وج٨ش٠ُ اؾخ٨ما٫ ج٨ىىلىظُاث

ت اإلاٗلىماث والاجها٫ في مس خل٠ اإلاجاالث الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع
 والاظخماُٖت والش٣اُٞت.

ؼ ألا٢ُاب الخ٨ىىلىظُت اإلاىضمج ت وصٖم ٦ما ًخُلب حٍٗؼ
تها وجٟاٖلها م٘ ٢ُاٖاث ؤلاهخاط وماؾؿاث الخ٩ىًٍ والخٗلُم لن

الٗالي والبدض الٗلمي ًٞال ًٖ ج٨ش٠ُ وؿُج اإلااؾؿاث 
٘ اإلاجضصة.  واإلاكاَع

ه ألاهضاٝ ٌؿخضعي صٖم ومً البضًهي ؤن جد٤ُ٣ هظ
٘ في ال٣ُاٖاث  الخىاٞؼ ال٨ُٟلت بضٞ٘ وؿ٤ بخضار اإلاكاَع
الىاٖضة وخض اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ٖلى جدؿحن وؿب الخإَحر 

٣ٓت ج٨ىىلىظُت.  نلبها وبخضار مسابغ ووخضاث بدض ٍو

ت مغاظٗت مكغوٕ مجلت  ومً ؤبغػ ؤلانالخاث الًغوٍع
ما٫ وخ ٘ الاؾدشماع بهضٝ جدؿحن مىار ألٖا ٟؼ بٗض اإلاكاَع

وبخضار اإلااؾؿاث و٦ظل٪ بنالح اإلاىٓىمت الجباثُت ٢هض 
 جىؾُ٘ ٢اٖضتها وجدؿحن الاؾخسالم وم٣اومت التهغب الجباجي.

وبالخىاػي جخإ٦ض الخاظت بلى اإلاط ي ٢ضما ٖلى صعب بنالح 
ال٣ُإ اإلاالي وال ؾُما ال٣ُإ البى٩ي والؿى١ اإلاالُت وطل٪ 

٘ ال٨بري في ًٞال ًٖ جغقُض الاهٟا١ الٗم ىمي والجهىى باإلاكاَع
اإلاىا٤َ الضازلُت وبه٣اط اإلااؾؿاث الىَىُت التي حك٩ى 
نٗىباث ا٢خهاصًت ويمان صًمىمتها والخٟاّ ٖلى مىاًَ 

 الكٛل ٞحها.

ت بلى  ب٣ى جغقُض الضٖم مً يمً ؤلانالخاث الًغوٍع ٍو
ظاهب بنالح ؤهٓمت الخ٣اٖض والخإمحن ٖلى اإلاغى وبه٣اط 

 خماُٖت.الهىاص٤ً الاظ
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 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

وي٘  ظاهٟي 14صٌؿمبر،  17زىعة  مً ؤبغػ اؾخد٣ا٢اث
 .ال٫ الخىمُت في اإلاىا٤َ الضازلُتخض للخٟاوث بحن الجهاث وازخ

لى هظا ألاؾاؽ ٞةن مً ؤولىٍاث الخ٩ىمت في الٟترة ال٣اصمت  ٖو
لُاث اإلاخاخت لخد٤ُ٣ جىمُت اٖخماص ٧ل الؿبل واإلاىاهج وآلا

ظهىٍت مخىاػهت وطل٪ باالهخمام زانت بمىا٤َ الكما٫ الٛغبي 
والىؾِ الٛغبي والجىىب. واإلاط ي ٢ضما في صٖم البيُت ألاؾاؾُت 
ما٫ والخٟؼ ٖلى الاؾدشماع  واإلاغا٤ٞ الجماُٖت وجدؿحن مىار ألٖا

 اإلادلُت َب٣ا إلاا ؤ٢غه الضؾخىع  واإلاغاهىت ٖلى الخى٦مت
ٔ الضولت في هظا الؿُا١ ٖلى صوعها الاؾتراجُجي في وؾخداٞ

الاؾدشماع في البيُت الخدخُت والدضماث الٗمىمُت. ٦ما ؾِخم 
جُىٍغ آلُاث الخسُُِ والاؾدكغاٝ ٖلى الهُٗض الجهىي 
وبخ٩ام جى٠ُْ الُا٢اث ال٩امىت في الجهاث ومحزاتها ٖلى 

 ألانٗضة الا٢خهاصًت والش٣اُٞت والؿُاخُت.

 مجلـ هىاب الكٗب،الؿُض عثِـ 

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

بن الٗض٫ ؤؾاؽ الٗمغان وبن ال٣ًاء اإلاؿخ٣ل الٗاص٫ 
والخاظغ ع٦ً مخحن مً ؤع٧ان البىاء الضًم٣غاَي وصولت ال٣اهىن 
اث وجًمً اإلاؿاواة في الخ٣ى١  واإلااؾؿاث التي جهىن الخٍغ

 والىاظباث بحن ظمُ٘ اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث. 

مبضؤ الٟهل بحن  2014ظاهٟي  27خىع و٢ض ٦غؽ صؾ
ؤ الؿلُت ال٣ًاثُت اإلا٩اهت التي هي  الؿلُاث والخىاػن بُجها وبى 

وجغؾُسا لهظا الخمص ي وججؿُما إلاباصت الضؾخىع  ،ضًغةبها ظ
٪ ٧ل ألاَغاٝ اإلاٗىُت ؾدى٨ب  وؤخ٩امه ٞان الخ٩ىمت وبدكٍغ
٘ ال٣ىاهحن  ٖلى مغاظٗت الىهىم ال٣اهىهُت وطل٪ بةٖضاص مكاَع
اإلاىهىم ٖلحها بالباب الدامـ للضؾخىع واإلاخٗل٣ت بالؿلُت 
لى  ٘ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باإلاجلـ ألٖا ال٣ًاثُت وفي م٣ضمتها مكاَع
لل٣ًاء بهُا٧له ألاعبٗت وهي: مجلـ ال٣ًاء الٗضلي، مجلـ 
ال٣ًاء ؤلاصاعي، مجلـ ال٣ًاء اإلاالي والجلؿت الٗامت 

 للمجالـ ال٣ًاثُت الشالزت.

خٗل٤ باإلاد٨مت اإلا٣اهىن الضاص مكغوٕ ٦ما ؾِخم بٖ
٘ ؤزغي لٗل مً ؤبغػها مكغوٕ ال٣اهىن  الضؾخىعٍت ومكاَع
غ ٧ل الًماهاث ال٣اهىهُت ومباصت  ألاؾاس ي لل٣ًاة الظي ؾُٞى
اإلادا٦مت الٗاصلت. وهضٞىا ألاو٫ وألازحر ؤن جخجؿم ٖلى ؤعى 
الىا٢٘ اإلاباصت التي هو ٖلحها الضؾخىع وزانت ما ظاء في 

مً "ؤن ال٣ًاء ؾلُت مؿخ٣لت جًمً ب٢امت  102الٟهل 
لىٍت الضؾخىع وؾُاصة ال٣اهىن وخماًت الخ٣ى١  الٗض٫ ٖو

اث".  والخٍغ

وبلى ظاهب طل٪ ها٦ض صٖمىا إلاؿاع الٗضالت الاهخ٣الُت 
 الؾخ٨ما٫ مغاخلها.

ت مً  ومً ع٧اثؼ البىاء الضًم٣غاَي ٦ظل٪ ججؿُض الالمغ٦ٍؼ
ال٣غاع ٢ضع ؤلام٩ان مً  ؾلُتزال٫ الجماٖاث اإلادلُت وج٣ٍغب 
 اإلاىاَىحن في مسخل٠ مىا٤َ البالص.

و٢ض ؤ٦ض الضؾخىع هظا الخىظه في بابه الؿاب٘ اإلاسهو 
ت والتي جخمخ٘  للؿلُت اإلادلُت التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الالمغ٦ٍؼ
ت واإلاالُت وجضًغ  بالصدهُت ال٣اهىهُت وباالؾخ٣اللُت ؤلاصاٍع

٣ا إلابضب الخضبحر ال رها مجالـ مىخسبت.اإلاهالح اإلادلُت ٞو   خغ وحؿح 

٘  ىهجوججؿُضا لهظا اإلا ؾدخىلى الخ٩ىمت بٖضاص مكاَع
الىهىم ال٣اهىهُت طاث الهلت وجمهض ألاعيُت اإلاالثمت 
الهخساباث اإلاجالـ البلضًت والجهىٍت ومجالـ ألا٢الُم في 

 ؤًٞل الٓغوٝ.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ح اإلاىٓىمت الصخُت بضوعه مً ؤهم الاؾخد٣ا٢اث ًب٣ى بنال 
اإلاُغوخت بما ًامً جإهُل اإلااؾؿاث الاؾدكٟاثُت وجضُٖم 

الصخت ألاؾاؾُت وجُىٍغ قب٨ت اإلاؿدكُٟاث في اإلاىا٤َ 
الضازلُت ومٗالجت ما حك٩ىه مً ه٣اثو بلى ظاهب جدؿحن 

 الدضماث الصخُت.

مشل الجهىى باإلصماط الاظخماعي مً هاخُخه ؤخض  ٍو
الاؾخد٣ا٢اث اإلاُغوخت بما ٌٗىُه طل٪ مً م٣اومت ٧ل ؤق٩ا٫ 

ؼ ؤلاخاَت بظوي الاخخُاظاث  ال٣ٟغ والدهانت والتهمِل وحٍٗؼ
الدهىنُت ويمان ٧اٞت خ٣ى٢هم وجضُٖم مكاع٦تهم في الخُاة 

 الٗامت.

وؾىدغم في هظا الؿُا١ ٖلى جُٟٗل مُشا١ جىوـ لخ٣ى١ 
ا٢ت وخؿً جىُٟظه بما ً ِؿغ هٟاطهم بلى ألاشدام طوي ؤلٖا

البِئت اإلااصًت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وزضماث 
الم والا  .٫جهاالصخت والخٗلُم وؤلٖا

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ت وجُىٍغ مىٓىمت  ب٣ضع الخاظت للجهىى باإلاىاعص البكٍغ
غوٕ الخًاعي مغج٨ؼاث اإلاكمً التربُت والخٗلُم والخ٩ىًٍ ٞةن 

الىَني الظي ه٣ضم ٖلُه، بًالء الش٣اٞت اإلاجزلت التي هي بها ظضًغة 
ت الىَىُت  والاعج٣اء بماؾؿاتها بلى مؿخىي جُلٗاث اإلاجمٖى

 واهخٓاعاث الىسب وؤهل الش٣اٞت وؤلابضإ.

بن الش٣اٞت التي هغاهً ٖلى جضُٖمها وجغؾُسها هي ز٣اٞت 
ُاجىا اإلادلُت مخٟخدت مخجظعة في هىٍدىا الىَىُت مشمىت لدهىن

ٖلى الٗهغ وال٣ُم ال٩ىهُت، مؿاهمت في بزغاء الخًاعة 

 ؤلاوؿاهُت. 

وجخإ٦ض في هظا اإلاًماع يغوعة ال٣ُام باإلنالخاث الالػمت 
في مسخل٠ اإلاجاالث والاؾخئىاؽ بأعاء وجهىعاث ؤهل الش٣اٞت 

ؼ و  والخسههاث صٖم ؤلاهخاط الش٣افي وبخ٩ام جىػَٗه وحٍٗؼ
غاى.الٗىاًت وؤلا   خاَت باإلابضٖحن في ؾاثغ ألٚا

٦ما ؾىضٖم الٗىاًت بترازىا الىَني واإلاداٞٓت ٖلُه وجشمُىه 
والخٍٗغ٠ به ٖلى ؤوؾ٘ هُا١ وبخ٩ام بصعاظه في اإلاؿال٪ 

 الؿُاخُت.

الم مً ؤهم اإلا٩اؾب التي ؾىدغم ٖلى  ت ؤلٖا وجب٣ى خٍغ
 نُاهتها وجغؾُسها بالدكاوع والخٗاون م٘ ؤهل اإلاهىت.

ى ؤجم الاؾخٗضاص للخٟاٖل م٘ م٣ترخاث الهُا٧ل وبهىا ٖل
ض جُىٍغ ماؾؿاجه في مجاالث الصخاٞت  اإلاهىُت لل٣ُإ إلاٍؼ

ت واإلاغثُت والال٨تروهُت ومؿاٖضتها ٖلى  اإلا٨خىبت واإلاؿمٖى
 ل.ًٞبغؾالتها ٖلى الىظه ألا  الايُإل 
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 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ٖماص الخايغ واإلاؿخ٣بل، وبن قباب جىوـ ًمشل الكباب 
ت وال٨غامت لهى  الظي ٧ان له الضوع الخاؾم في جٟجحر زىعة الخٍغ
ظضًغ بإن ًدٓى ب٩امل الٗىاًت وؤلاخاَت وؤلاههاث بلى مكاٚله 
٨ه في عؾم مالمذ الٛض وبٖضاصه لخدمل  وجُلٗاجه وحكٍغ

 اإلاؿاولُاث في مسخل٠ اإلاجاالث.

باب مدىع الخىظهاث ومً هظا اإلاىُل٤ ٌك٩ل الك
حرها  وؤلانالخاث في ٢ُاٖاث التربُت والخ٩ىًٍ والخٗلُم الٗالي ٚو

 مً اإلاُاصًً الخُىٍت.

وؾِخم بالخىاػي صٖم الٗىاًت باإلااؾؿاث والًٟاءاث 
ت لخ٩ىن في الخجهحزاالكبابُت وجإهُلها وجم٨ُجها مً  ث الًغوٍع

 مؿخىي اهخٓاعاث الكباب وجُلٗاجه.

دضوصًت اهخمام الكباب بالكإن الٗام وبط جبرػ اإلااقغاث م
وهى ما جبحن بهٟت ظلُت مً زال٫ ي٠ٗ ب٢باله ٖلى الا٢ترإ 
في الاهخساباث الٗامت ألازحرة، ٞةن مً مؿاولُت الهُا٧ل 
الغؾمُت وألاخؼاب الؿُاؾُت ومسخل٠ ألاَغاٝ الىَىُت بقاٖت 

 الخـ اإلاضوي لضي الكباب وخٟؼه ٖلى الاهخمام بالكإن الٗام.

ؤن مؿاولُت الخ٩ىمت وم٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ما 
مًاٖٟت الجهض لخدهحن قبابىا يض مٓاهغ الٛلى والخُٝغ 

 وو٢اًخه مً مسخل٠ آلاٞاث زانت مجها آٞت اإلاسضعاث.

ض الاهخمام ؾو  ايت مً هاخُت ؤزغي بمٍؼ ُدٓى ٢ُإ الٍغ
ايُت وجضُٖم البيُت  زانت مً زال٫ نُاهت وحٗهض اإلايكأث الٍغ

هظا اإلاجا٫ ال ؾُما في الجهاث الضازلُت بلى ظاهب  ألاؾاؾُت في
ت بٗض  ايت الىسبت وبعؾاء ؤلانالخاث الًغوٍع ض الاهخمام بٍغ مٍؼ

 الدكاوع م٘ ٧اٞت ألاَغاٝ اإلاٗىُت.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

مً مخُلباث ججؿُم ؤلانالخاث وعؾم الخىظهاث و٦ؿب 
ت مىا٦بت للخدىالث الغهاهاث في ؾاث غ اإلاجاالث وظىص بصاعة ٖهٍغ

٢اصعة ٖلى الاؾدكغاٝ حٗخمض ؤخضر ؤؾالُب الخىُٓم بمىإي 
 ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ الغجابت والبحرو٢غاَُت.

ومً هظا اإلاىُل٤ ًمشل جُىٍغ ؤلاصاعة وجىمُت ماهالث 
ؤخض الاؾخد٣ا٢اث  ٖىانها وحٗهضهم بالخ٩ىًٍ اإلاؿخمغ بَاعاتها وؤ

ل بنالح لإلصاعة ًمغ  خخما ٖبر جإهُل اإلاُغوخت طل٪ ؤن ٧
ت وخٟؼ عوح اإلاباصعة وؤلا٢ضام لضيهم واإلاغاهىت  مىاعصها البكٍغ

 ٖلى ٦ٟاءتهم وعوح الاؾخٗضاص الضاثم لدضمت الهالح الٗام.

ش بالصها بن اإلاهام اإلاُغوخت في هظه اإلاغخلت اإلاٟهلُت مً جا ٍع
هاصي خٟاٖلت م٘ مدُُها الا٢خمج٣خط ي جإمحن م٣ىماث بصاعة 

ِ وال ح٣ٗض، جسخهغ  غ، جبؿ  والاظخماعي، بصاعة جِؿغ وال حٗؿ 
ت الىَىُت بإؾغها  اإلاؿال٪ وآلاظا٫، بصاعة في زضمت اإلاجمٖى

 صون مٟايلت ؤو جمُحز.

وؾىدغم في هظا الؿُا١ ٖلى اٖخماص ؤلانالخاث ال٨ُٟلت 
ؼ صٖاثم خُاص ؤلاصاعة  بخضُٖم الخى٦مت الغقُضة والكٟاُٞت وحٍٗؼ

ًٖ ٧ل ؤق٩ا٫ الًٛىَاث والخى٠ُْ الؿُاس ي  والىإي بها
 والخؼبي.

في  ظاهٟي 14صٌؿمبر، 17عة ٚضاة زىعة ؤلاصا ومشلما هجخذ
٤ الٗام ٞةنها  ت الضولت واإلاٞغ اإلاؿاهمت الٟاٖلت في جإمحن اؾخمغاٍع
٢اصعة بًٟل ما جؼزغ به مً ٦ٟاءاث ٖلى ؤلاؾهام اليكُِ في 

 ت.صٞ٘ خغ٦ُت الخىمُت و٦ؿب الغهاهاث اإلاُغوخ

وؾُمشل ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي الظي ؾُٗغى ٖلى 
مجلؿ٨م اإلاى٢غ بَاعا لخدضًض ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت لإلنالخاث 

 اإلاإمىلت في مسخل٠ اإلاجاالث بٗض الدكاوع اإلاٗم٤ في قإنها.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ها في الضازل جٓل جىوـ في خاظت بلى ٧اٞت ؤبىائها وبىات
والداعط لدضمتها واإلاؿاهمت اليكُُت في ٦ؿب عهاهاث هظه 

سها.  اإلاغخلت الجضًضة مً جاٍع

ب٣ى الخىوؿُىن بالداعط ظؼءا ال ًخجؼؤ مً الكٗب  ٍو
الخىوس ي خُض ما اؾخ٣غ بهم اإلا٣ام ومهما جباٖضث اإلاؿاٞاث ًٖ 

.ً  ؤعى الَى

ؼ مؿاهمتهم في الكإن الىَني  وبط  هخُل٘ بلى حٍٗؼ
ٗايضتهم للمجهىص الخىمىي ٞان الجهىص ؾترج٨ؼ ٖلى جضُٖم وم

جهم والاؾخٟاصة مً زبراتهم في مسخل٠ اإلاجاالث  نلتهم بَى
 والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم في بلضان ؤلا٢امت.

ومً ؤولىٍاث الخ٩ىمت في اإلاغخلت ال٣اصمت ٦ظل٪ جىؾُ٘ 
صاثغة الٗال٢اث والهضا٢اث في مدُُىا ال٣ٍغب والبُٗض وبًالء 

 الالػمت للضًبلىماؾُت الا٢خهاصًت.ألاهمُت 

ٓل ج٨َغـ ألابٗاص اإلاٛاعبُت والٗغبُت وؤلاؾالمُت  ٍو
٣ُت واإلاخىؾُ الشىابذ ألاؾاؾُت في ؤخض ت لخىوـ ُوؤلاٍٞغ

 ؾُاؾدىا الداعظُت.

ؼ ٖال٢اث الخٗاون والكغا٦ت م ٘ بلضان ٦ما ؾىىانل حٍٗؼ
٩ ٖلى ا وآؾُا و٧ل طل٪ في بَاع الخٟاّ الاجداص ألاوعوبي وؤمٍغ

ت ال٣غاع الىَني.  م٣ىماث الؿُاصة وخٍغ

ُاء إلابضب الخًامً ال٩امل م٘ ال٣ًاًا  وؾىٓل ٦ظل٪ ؤٞو
 الٗاصلت وفي م٣ضمتها ٢ًُت الكٗب الٟلؿُُني الك٤ُ٣.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

ب٣ضع ما ًخُلب الخٟاّ ٖلى اإلاؿاع الضًم٣غاَي الخٗضصي 
لخىقي مً ٧ل هىإػ الدؿلِ الاخخ٩ام للضؾخىع وجغؾُسه وا

باٖخباعه اإلاغظ٘ والُٟهل ٞان جضُٖم اإلا٩اؾب وتهُئت ألاعيُت 
الًٟلى لخجؿُم ألاهضاٝ اإلايكىصة ًخُلبان وظىص صولت مخِىت 
اث  البيُان مىُٗت اإلااؾؿاث جٓل الًامً إلاماعؾت الخٍغ
واإلاؿاواة في الخ٣ى١ والىاظباث وجخهضي ب٣ىة ال٣اهىن 

 هدغاٞاث والخجاوػاث.لال 

طل٪ ألهه مً مهلخت الجمُ٘ خايغا ومؿخ٣بال ومً قغوٍ 
ؼ  ت والضًم٣غاَُت والخٗاٌل الخًاعي حٍٗؼ صًمىمت مىار الخٍغ
صٖاثم الضولت وماؾؿاتها وجغؾُش هُبتها وجٟاصي ٧ل ما مً 
قإهه ؤن ٠ًًٗ ٦ُانها. ٞالضولت هي صولت ٧اٞت الخىوؿُحن 

ب٢هاء وجب٣ى ٞى١ اإلاهالح والخىوؿُاث صون اؾخصىاء ؤو 
 الصدهُت والٟئىٍت وهي الدُمت التي ٌؿخٓل بها الجمُ٘.
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٦ما ؤن جىوـ جدؿ٘ ل٩اٞت ؤبىائها وبىاتها وال ًٞل لخىوس ي 
ٖلى آزغ بال ب٣ضع ما ًجؿضه مً قىاهض الخٟاوي في زضمت جىوـ 

ً الظي ال والء لؿىاه.  والىالء للَى

اوع م٘ مسخل٠ وؾىدغم ٖلى جغؾُش ج٣الُض الخىاع والدك
ألاَغاٝ الؿُاؾُت والاظخماُٖت وم٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي 

 وجضُٖم آلُاتها وجىؾُ٘ ًٞاءاتها.

و٢ض ا٦خملذ م٣ىماث ٦ؿب عهان الاهخ٣ا٫  وآلان 
الضًم٣غاَي واهُل٤ مؿاع جغ٦حز اإلااؾؿاث الضاثمت للجمهىعٍت 
والهُئاث الضؾخىعٍت ٞةن الضولت ؾخٓل خامُت ٢ُم الشىعة 

 واإلااجمىت ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها. ومباصئها

ت للضولت وال مجا٫  وبالخالي ٞةهه ال م٩ان للخىُٓماث اإلاىاٍػ
للدؿِب والٟىض ى وبن مً واظب الخىوؿُحن والخىوؿُاث مً 
ت وجىٕى  ٧اٞت الٟئاث والجهاث بازخالٝ مكاعبهم ال٨ٍٟغ

تهم الؿُاؾُت ؤلاؾهام الٟاٖل في اؾخٗاصة الضولت اخؿاؾُ
مت ل٣ُام ماؾؿاث الضولت ثحر الٓغوٝ اإلاال لخُىٍتها وفي جٞى

بىْاثٟها ٖلى الىظه ألا٦مل ولًمان مىاٖتها وصًمىمتها 
 ٞالخ٩ىماث جخٛحر وجخٗا٢ب والضولت جب٣ى وحؿخمغ.

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُضاث والؿاصة هىاب الكٗب،

بهىا مضٖىون ظمُٗا، خ٩ىمت وهىاب قٗب وؤخؼابا ؾُاؾُت 
م٩ىهاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى جٓاٞغ الجهىص ومىٓماث وَىُت و 

واؾخجهاى الهمم والُا٢اث مً ؤظل ٞخذ ؤبىاب ألامل ؤمام ٧ل 
 الٟئاث والجهاث واؾخٗاصة الش٣ت ٖلى مسخل٠ اإلاؿخىٍاث.

بن الخُلٗاث ٦بحرة والاهخٓاعاث ٦شحرة وال زُاع لىا ؾىي  
مؿاب٣ت الؼمً وبٖضاص الٗضة إلاجابهت مخُلباث الخايغ 

ل وهبظ ٣ٖلُت الخ٣اٖـ والخىا٧ل والدكب٘ بش٣اٞت واإلاؿخ٣ب

ؤلاج٣ان والخمحز. وبن الجمُ٘ في ٧اٞت مىا٢٘ الٗمل وؤلاهخاط في 
ض  ؾاثغ اإلاجاالث وال٣ُاٖاث مضٖىون بلى مًاٖٟت الجهض ومٍؼ

البظ٫ وجٟاصي ٧ل ما مً قإهه ٖغ٢لت ؤلاهخاط وحُُٗل ؾحر 
ن الخ٤ في اإلاغا٤ٞ الٗامت وصوالُب الا٢خهاص الىَني م٘ يما

 الخٓاهغ ال٣اهىوي والاخخجاط الؿلمي.

ومشلما ؤبهغها الٗالم باهخ٣ا٫ صًم٣غاَي ؾلـ ٞةهىا ٢اصعون 
بطا ما صح  الٗؼم وج٩اجٟذ الجهىص ٖلى ٦ؿب عهان ه٣لت 

ُت بإبٗاصها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت  ت هٖى خًاٍع
ت وخ٣ى١ ؤلاوؿان و٦غا والش٣اُٞت. ي ٢ُم الخٍغ

 
مت الٟغص ه٣لت حٗل

وج٨غؽ اخترام هُبت الضولت وماؾؿاتها و٢ىاهحن الجمهىعٍت، 
ت والٗلم والٗمل وجغ  خباع ل٣ُم اإلاٗٞغ سخ ؤؾـ ه٣لت حُٗض الٖا

ه٣لت جغس ي صٖاثم جىوـ الجضًضة  ،الٗض٫ وؤلاههاٝ واإلاؿاواة
التي حؿخمض مً جطخُاث قهضائها و٧اٞت هسبها وجماؾ٪ ٢ىاها 

ؼم قٗبها ما به ج٣ىي  ٖلى مٛالبت الهٗاب وجظلُل الخُت ٖو
٣ها بصباث هدى مؿخ٣بل ؤًٞل.  ال٣ٗباث وق٤ ٍَغ

 ؤلانالح ما اؾخُٗذ وما 
 
ض بال ٢ا٫ هللا حٗالى: " بن ؤٍع

٣ُي بال باهلل ٖلُه جى٧لذ وبلُه ؤهِب". نض١ هللا الُٗٓم.  جٞى

ة ؤبض الضهغ والؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا  ٖاقذ جىوـ خغ 
 وبغ٧اجه.)جه٤ُٟ(

 كائمت جلدًم 
 أعضاء الحكومت امللترخت

 الطُد رئِظ الحكومت املكلف

اؾمدىا لي ؾُضي الغثِـ، ؤن ؤ٢ضم بل٨ُم ُٞما ًلي ؤًٖاء 
 الخ٩ىمت اإلا٣ترخت. 

 :الؿُضاث والؿاصة الىػعاء

 وػٍغ الٗض٫: الؿُض مدمض نالح بً ِٖس ى. -

 وػٍغ الكاون الداعظُت: الؿُض الُُب الب٩ىف. -

 هاظم الٛغؾلي. وػٍغ الضازلُت: الؿُض مدمض -

 وػٍغ الضٞإ الىَني: الؿُض ٞغخاث الخغقاوي. -

 وػٍغ اإلاالُت: الؿُض ؾلُم قا٦غ.  -

 وػٍغ الصخت: الؿُض ؾُٗض الٗاًضي. -

وػٍغ الخىمُت والاؾدشماع والخٗاون الضولي: الؿُض ًاؾحن  -
 ببغاهُم.

اع الُيباعي  -  وػٍغ الكاون الاظخماُٖت: الؿُض ؤخمض ٖم 

 غؤة وألاؾغة والُٟىلت: الؿُضة ؾمحرة مغعي.وػٍغة اإلا  -

 وػٍغ التربُت: الؿُض هاجي ظلى٫.  -

 وػٍغ الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي: الؿُض قهاب بىصن. -

اص الٗظاعي. -  وػٍغ الخ٩ىًٍ اإلانهي والدكُٛل: الؿُض ٍػ

وػٍغ الٟالخت واإلاىاعص اإلااثُت والهُض البدغي: الؿُض ؾٗض  -
 الهض٤ً.

اء خمض.وػٍغ اله -  ىاٖت والُا٢ت واإلاىاظم: الؿُض ػ٦ٍغ

وػٍغ الخجهحز وؤلاؾ٩ان والتهُئت الترابُت: الؿُض مدمض نالح  -
اوي.  الٗٞغ

 وػٍغ الى٣ل: الؿُض مدمىص بً عمًان. -

 وػٍغة الؿُاخت والهىاٖاث الخ٣لُضًت: الؿُضة ؾلمى الغ٤ُ٢. -

 وػٍغ الخجاعة: الؿُض عيا ألاخى٫. -

 مُت اإلاؿخضامت: الؿُض هجُب صعوَل.وػٍغ البِئت والخى -

وػٍغ ج٨ىىلىظُا الاجها٫ والا٢خهاص الغ٢مي: الؿُض وٗمان  -
 الٟهغي.

ت: الؿُض خاجم الٗص ي. -  وػٍغ ؤمال٥ الضولت والكاون ال٣ٗاٍع

 وػٍغ الكاون الضًيُت: الؿُض ٖشمان بُُش.  -

 وػٍغة الش٣اٞت واإلاداٞٓت ٖلى الترار: الؿُضة لُُٟت ألازًغ. -

ايت: الؿُض ماهغ بً يُاء.و  -  ػٍغ الكباب والٍغ

وػٍغ لضي عثِـ الخ٩ىمت م٩ل٠ بالٗال٢ت م٘ مجلـ هىاب  -
 الكٗب: الؿُض ألاػهغ ال٨ٗغمي.

وػٍغ لضي عثِـ الخ٩ىمت م٩ل٠ بالٗال٢ت م٘ الهُأث  -
 الضؾخىعٍت واإلاجخم٘ اإلاضوي: الؿُض ٦ما٫ الجىضوبي.

 ال٩اجب الٗام للخ٩ىمت: الؿُض خمض ػعو١. -

 :الؿاصة والؿُضاث ٦خاب الضولت

٧اجب صولت لضي وػٍغ الكاون الداعظُت م٩ل٠ بالكاون  -
٣ُت: الؿُض جىهامي ٖبضولي.  اإلاٛاعبُت والٗغبُت وؤلاٍٞغ

-  ً ٧اجب صولت لضي وػٍغ الكاون الداعظُت: الؿُض امدمض الٍؼ
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 قالًٟت.

٧اجب صولت لضي وػٍغ الضازلُت م٩ل٠ بالكاون ألامىُت: الؿُض  -
 ٤ُ الكلي.ٞع

٧اجب صولت لضي وػٍغ الضازلُت م٩ل٠ بالكاون اإلادلُت: الؿُض  -
 الهاصي مجضوب.

 ٧اجبت صولت لضي وػٍغ  اإلاالُت: الؿُضة بشِىت بً ٌٛالن. -

٧اجب صولت لضي وػٍغ الصخت م٩ل٠ بخإهُل اإلااؾؿاث  -
 الاؾدكٟاثُت: الؿُض هجم الضًً الخمغووي.

ؾدشماع والخٗاون الضولي: ٧اجبت صولت لضي وػٍغ الخىمُت والا  -
 الؿُضة إلاُاء الؼعٍبي.

٧اجبت صولت لضي وػٍغ الخىمُت والاؾدشماع والخٗاون الضولي م٩لٟت  -
 بالخٗاون الضولي: الؿُضة آما٫ ٖؼوػ.

٧اجب صولت لضي وػٍغ الكاون الاظخماُٖت م٩ل٠ بكاون  - 
 الهجغة وؤلاصماط الاظخماعي: الؿُض بل٣اؾم الهابغي.

لت لضي وػٍغ الكاون الاظخماُٖت م٩لٟت بمل٠ ٧اجبت صو  -
 الكهضاء وظغحى الشىعة: الؿُضة ماظضولحن الكاعوي.

٧اجبت صولت لضي وػٍغ الٟالخت واإلاىاعص اإلااثُت والهُض البدغي  -
 م٩لٟت باإلهخاط الٟالحي: الؿُضة آما٫ الىُٟي.

٧اجب صولت لضي وػٍغ الٟالخت واإلاىاعص اإلااثُت والهُض البدغي  -
 ٠ بالهُض البدغي: الؿُض ًىؾ٠ الكاهض.م٩ل

ايت م٩ل٠ بكاون  - ٧اجب صولت لضي وػٍغ الكباب والٍغ
 الكباب: الؿُض ق٨غي الخاعػي.

٧اجب صولت لضي وػٍغ الخجهحز وؤلاؾ٩ان م٩ل٠ باإلؾ٩ان: الؿُض  -
 ؤهِـ ٚضًغة. )جه٤ُٟ(

 الىلاع العام
 خول مىذ الثلت للحكومت امللترخت

 الػعب الطُد رئِـظ مجلظ هواب

غ الًافي ؤق٨غ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٖلى هظا   الخ٣ٍغ
اف الٗام ؤَلب مى٨م و٢بل ؤن هبضؤ الى٣ ،الظي ٢ضمه للمجلـ

غ لضًه البُاو  حسجُل الخًىع  ٘ ًضه. ٖضص مً ال جخٞى ٢ت ٞلحٞر
َلب  136لضًىا آلان و  بطن هىانل ٖملىا ،ق٨غا .201الخًىع 

 جضزل للى٣اف.

لٗكغ مخضزلحن ألاواثل وهم ٖلى الخىالي ؤ٢غؤ ٖل٨ُم ٢اثمت ا
 لخاط خمُضةبكغي بو الؿاصة والؿُضاث: مدمض بى٢غة الغاقضي 

ضة ٖبُضيو  ٖامغ الٍٗغٌو   َاع١ الٟخُنيو  ٍىؾ٠ الجىٍنيو  ٍٞغ
ىع و  َاع١ البرا١و  مباع٦ت ٖىاًيُت البراهميو   ٚىاممدمض و  ٖلى بى 
ى٢غة وهدُل ال٩لمت بلى ؾُض مدمض ب ٖماص الضاًمي ولُٟي ٖليو 

 الغاقضي.

 الطُد مدمد بوكزة الزاغدي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ؾُضي الغثِـ،

 خًغاث الؼمُالث والؼمالء،

ؤوص  في بضاًت هظه ال٩لمت الترخم ٖلى قهضاء الىًَ، قهضاء 
تها بالصها  ت وقهضاء الاهخٟاياث الاظخماُٖت التي ٖٞغ ٍغ الخغ٦ت الخدٍغ

ش وبًٟل هًالهم وجطخُاتهم جم٨ىذ جىوـ مً الاهخ٣ا٫  َُلت الخاٍع
ض هىا الخإ٦ُض ؾُضي  ،مً الجمهىعٍت ألاولى بلى الجمهىعٍت الشاهُت وؤٍع

الغثِـ، بٗض الٗغى الظي جًٟل به الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ 
رهامج ٖمل َمىح وهى بغهامج ًترظم اهخٓاعاث قٗبىا، بإن بل

مؿاولُت هاجه الخ٩ىمت وهي ألاولى في الجمهىعٍت الشاهُت هي 
سُت. ٦ما ؤط٦غ الؿاصة والؿُضاث ؤًٖاء الخ٩ىمت بإن مؿاول ُت جاٍع

ت و٢امىا بخٗمُم  1956ػمالءهم ؾىت  ٢امىا ببىاء الضولت الٗهٍغ
الخٗلُم والدضماث الصخُت والاظخماُٖت وبًٟل ؤٖمالهم جم٨ىا مً 
ً صولت طاث ؾُاصة مؿخ٣لت خغة وبًٟل هًاالث  بهجاػ وج٩ٍى

ا الُىم مً بع  ؾاء صولت صًم٣غاَُت. ٦ما ٦ىذ الكٗب الخىوس ي جم٨ى 
ؤجمنى خؿب جغ٦ُبت هظه الخ٩ىمت ؤن ًخم جغظمت الخمُحز ؤلاًجابي 
م وظىص ال٨ٟاءاث ال٨بحرة بها،  هظا  للجهاث الضازلُت في جغ٦ُبتها ٚع

 مً هاخُت. 

 مً هاخُت زاهُت، ؤئ٦ض ؤن الخىمُت الجهىٍت للجهاث...

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

لؿُضة بكغي بلخاط خمُضة للى٢ذ، ال٩لمت اهخهى ا م٘ ألاؾ٠
 ولها ؾذ  ص٢اث٤ م٘ بياٞت و٢ذ الؿُض الىاثب مدمض ؾُٗضان.

هىا٥ ه٣ُت هٓام، جًٟلي، ؤط٦غ٦م ؤهه في الى٣اف ال جىظض 
 ه٣ُت هٓام.

 الطُدة لُلى الوضالحي 

 الؿالم ٖل٨ُم،

 chronoاج٣ٟىا ؾُضي الغثِـ في الىٓام الضازلي، ؤن ٣ً٘ وي٘ 
ت الى٢ذ اإلادضص ؤزىاء اإلاض ازالث لُخم٨ً الؿاصة الىىاب مً مٗٞغ

لهم، وهىا ؤحؿاء٫ إلااطا لم ٣ً٘ جُب٤ُ طل٪ لُخم٨ً الؿاصة الىىاب 
مً جدب٘ ٦م ب٣ي لهم مً و٢ذ في مضازالتهم ختى ًخم٨ىىا مً جبلُٜ 

 مًمىنهم.

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب 

ر ص٢اث٤ بن  الى٢ذ الظي و٢٘ ب٢غاعه باجٟا١ م٘ الجمُ٘ هى زال 
ل٩ل هاثب م٘ بم٩اهُت ؤن ٌؿخٗحن الىاثب بالى٢ذ اإلاسهو لؼمُله 

لخاط خمُضة التي و٢٘ جدضًض هى الخا٫ باليؿبت للؿُضة بكغي ب ٦ما
جضزلها بؿذ ص٢اث٤ لضيها زالر ص٢اث٤ زانت بها م٘ بياٞت و٢ذ 

 الىاثب الؿُض مدمض ؾُٗضان. ال٩لمت للؿُضة بكغي بلخاط خمُضة.

 اج خمُدة لحالطُدة بػزى ب

 الؿُض عثِـ اإلاجلـ،

 الؿاصة الؼمُالث والؼمالء الىىاب،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

ض ؤن ؤق٨غ٦م الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى اإلاجهىص الجباع  وهللا ؤٍع
الظي ٢مخم به في ْل  ٧ل الهٗىباث وؤلا٦غاهاث واإلاكا٧ل التي 

٩ىًٍ خ٩ىمت. و٧ل ما ٌٗلمها ٧ل الخىوؿُحن ختى  جم٨ىخم مً ج
ؾإ٢ىله الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ال ٌٗني شده٨م ألهني ؤٖخبر ؤه٨م 
٢مخم بمعجؼة في ْل  الٓغوٝ التي ٖكىاها ل٨ً ؤلىم ٖل٨ُم ٖضم 
جىظه٨م للكٗب الخىوس ي ومهاعخخه ب٩ل ما خهل ؤزىاء ج٩ىًٍ هظه 
الخ٩ىمت. وهىا لً ؤجدضر ًٖ ؤلا٦غاهاث الضؾخىعٍت وهى الىٓام 

ولً ؤجدضر ًٖ ألاَغاٝ الؿُاؾُت ألهه مً ه هاي الظي ازتر البرإلااو
م ؤن جىوـ حؿخد٤ الُ ىم ؤ٦ثر مً خ٣ها ؤن ج٣ىم بما ٢امذ به ٚع
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ا للىًَ  ًولً ؤجدضر ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، ٖ هظا هطجا وخب 
الخضازالث الصدهُت والا٢خهاصًت وألاَغاٝ التي ويٗذ مهلختها 

ت" وال يهمها ش يء ؤمام مهلخت جىوـ و٧ان مً اإلام٨ً ؤن "ت هؼها للهاٍو
 ألظل هظا ؤلىم٨م.

الُىم، هظه خ٩ىمتي باليؿبت لي مهما ٧اهذ الٓغوٝ ألنها خ٩ىمت 
ب ومً خؼب اهخمُذ بلُه ًٖ ا٢خىإ ل٨ً مىبش٣ت مً بعاصة الكٗ

ؤقٗغ  ،وؤوس ى عبما ٧لمت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖىض ٢غاءحي للبرهامج
 و٦إهه بغهامج ؤي خؼب في ؤي بلض.

يخى مً ؤظلها الكهضاء  ،هدً هاؾـ لجمهىعٍت زاهُت مالُى  
والجغحى ويخى مً ؤظلها ٦ظل٪ الٗضًض مً الخىوؿُحن والخىوؿُاث. 
والُىم ومً يمً ألاقُاء التي جُمئىني عئٍت عمؼ مً عمىػ الىًاالث 

ؤ٢ى٫ للخىوؿُحن الظًً ال ؤوص  ؤن ى الؿُض ٦ما٫ الجىضوبي ؤال وه
ىهه والظًً ٢امىا بدملت  حكىٍه ال ؤزال٢ُت يضه، ؤن الؿُض ٌٗٞغ

ا ألن  ٦ما٫ الجىضوبي ٖىضما ٧ان ًخهل بىا هاجُٟا ٦ىا هغحٗل زٞى
ا قهغاها عي بإن هىا٥ زىعة ؤ والُىم ،جٟىا الدام ٧ان ًب٣ى م٣ُٖى

ض ؤن ؤظض هظه  ٢امذ في البالص وصخُذ ؤن اإلاكهض حٛحر ل٨ني ؤٍع
ض ؤن ؤظضها في الجمهى  ُت، عٍت الشاهالشىعة في بغهامج الخ٩ىمت، ؤٍع

ض ؤن ؤظض الصجاٖت والجغؤة ً   ؤٍع ألن بىع٢ُبت ٢بل ؤن ٣ًىم بؿ
الضؾخىع هى وعٞا٢ه و٢بل ؤن ٌٗلىىا ًٖ الجمهىعٍت ٧اهذ لهم الجغؤة 
والصجاٖت إلنضاع مجلت ألاخىا٫ الصدهُت التي ظٗلخىا مىاعة 

 )جه٤ُٟ( ومٟسغة ؤمام الكٗىب.

ًٖىا ب٩ل  43ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، جخًمً  خ٩ىمخ٨م الُىم
نغاخت وم٘ اخترامي ل٩ل ال٨ٟاءاث وللؿاصة الىػعاء، ٦ىذ ؤجمنى لى 
٧اهذ خ٩ىمت م٣ًُت ل٨ً م٘ ألاؾ٠ ل٣ض خضر ل٨م ما خضر بجلض 
ٖلِؿت ل٨ً ٖلِؿت ٖلى ألا٢ل  ألؾباب ظمُلت ظضا ولِـ هظا 

لظل٪  ألاؾ٠ ٧اهذ مً ؤظل َمىخاث شدهُت الىا٢٘  وهدً م٘
 ت م٣ًُت حٗمل بجض .ؤعصتها بالٟٗل ؤن ج٩ىن خ٩ىم

ــــــت والجــــــغؤة  الص يء الشاوي ٦ىذ ؤوص ؤن ج٩ىن خ٩ىمت ٞحها الصجاٖــ
 هي اػاخت  لى جًمىذ الؿُضة زضًجت الكٍغ٠ التي ؤٖخبر بػاختها

ـــــضاص مهالخت ال  ـــــا إٖل ـــــغة وعبمــــ ــــــل هٟـ ألاؾـــ ـــــت صازـــ إلاهالخت وَىُــــــ
وٕ هضاء جىوـ. وؤ٢ى٫ الُىم، بإن الؿُضة زضًجت ٖال٢ت لها بمكغ 

ــــا بل هي  هًاالث جىوؿُحن  وعمؼ  حٗبحرةالكٍغ٠ لِؿذ شدهـــ
ؤوث  13وجىوؿُاث ْلىا نامضًً َُلت ؾىىاث وزغظىا ًىم 

وزغظىا في باعصو ل٣ُىلىا ل٨م ؤنهم م٘ اإلاهالخت الىَىُت وم٘ 
 .الخًامً الىَني والىخضة ال٣ىمُت

ٕ جىوس ي واضح، مكغوٕ صًم٣غاَي ًًمً ل٨ً مً ؤظل مكغو  
اث  .الخٍغ

اث  ض الُىم يمان ألامً والخٍغ ؾُضي  ٞٗىضما ج٣ىلىن  ،ؤٍع
ــــــــــاث ؤظُب٨م ال ًا ؾُـــــضي،  عثِـ الخ٩ىمت، ؤهىا ٢ض خ٣٣ىا الخٍغ

ت وهي صاثما مهــضصة و٢ض الخٓىا هظا ٖلى اث لم ج٨ـًـ م٨دؿبــــٍٞالخغ 
ـىعة الخٓىا في ٖضًض اإلاغاث تهضًضا لشـمخضاص ؾىىاث وزانت بٗـض اا

ت الخٗبحر ، إلا٩اؾب الخىوؿُحن اث جبنى بًمان خٍغ بًمان و ٞالخٍغ
الم وبضون ؤي يِٛ. ت ؤلٖا اث الٗامت والٟغصًت ويمان خٍغ  الخٍغ

الُىم ٖىض ٢غاءحي لبرهامج٨م ال ؤظض البرهامج الش٣افي الدام 
ت ؤلابضإ وهدً ٖكىا ما مٗنى َمـ  بىضاء جىوـ اإلااؾـ ٖلى خٍغ

ت ؤلابضإ في جىوـ بٗض الشىعة و٢بلها َبٗا وهظا ؤمغ  ويغب خٍغ
 ٖاصي.

ض ؤن ؤظض بغهامج هضاء جىوـ ألهه بغهامج بنالحي في  الُىم، ؤٍع
سىا وم٘ ؤنىلىا ول٨ً م٘ اهٟخاح واضح ٖلى الٗالم.  جىانل م٘ جاٍع
ض الُىم بعظإ ؤلابضإ بلى ؤصخابه واخترامهم هظا هى بغهامج هضاء  ؤٍع
ت الش٣اٞت والخٗلُم بخىانل م٘  جىوـ. بغهامج هضاء جىوـ هى صم٣َغ

 الجمهىعٍت ألاولى.

 ؾُضي الغثِـ،

هدً ؾىمىد٨م ز٣خىا ألن الكٗب الخىوس ي لِـ مؿخٗضا 
لالهخٓاع ؤ٦ثر، ل٨ً جإ٦ضوا ؤن الىٓام البرإلااوي الظي ًدخىي ٖلى 
 الٗضًض مً الؿلبُاث ُٞه ؤًًا بًجابُاث وؾٝى لً ه٩ىن ل٨م

 إلاغناص ألهىا هدب٨م وهدترم٨م ولىا الش٣ت ٨ُٞم...با

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

ت ؿُض ٖامغ الٍٗغٌ ولضًه ؾذ  ص٢اث٤ بةياٞللال٩لمت آلان 
 جًٟل الؿُض ٖامغ. خهت الؿُض الىاثب ؤخمض الٗماعي 

ض   الطُد عامز العٍز

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 إلاجلـ، جدُت بلى ٧ل ؤًٖاء ا

ؤعخب في البضاًت بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، الؿُض الخبِب 
٤ُ والىجاح في بهجاػ  ٣ه الخ٩ىمي ظمُٗا عاظُا لهم الخٞى ٍغ الهُض ٞو
البرهامج الظي ٦ىا بهضص الاؾخمإ بلُه في بُان الؿُض عثِـ 
الخ٩ىمت اإلا٩ل٠. وؤوص بطا ٧ان باإلم٩ان ؤن ًخم جىػَ٘ هظا البُان 

الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٖلى ظمُ٘ الؿاصة الىىاب الظي ؤل٣اه 
زال٫ هظه الجلؿت ختى ٩ًىن الخٟاٖل م٘ الىو ؤًًا بطا ٧ان هظا 

 مم٨ىا مً الىاخُت الٟىُت.

 ؾُضي الغثِـ،

 الؿاصة الىىاب، 

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت، 

هدً هخ٣ضم بسُىاث واضخت هدى اؾخ٨ما٫ بىاء الضًم٣غاَُت 
ٖلى صؾخىع ناص٢ىا ٖلُه ظمُٗا وقهض ما قهض الخىوؿُت التي جيبني 

يبغي ؤن  مً الى٣اقاث والكغا٦ت بحن اإلاجخم٘ وماؾؿاث الضولت ٍو
هخٟٙغ آلان بلى مىاظهت الخدضًاث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت وفي 
م٣ضمتها الدكُٛل والخىمُت الجهىٍت وم٣اومت ْاهغة ؤلاعهاب الىاٞض 

٦ُض ٖلى مىيٕى الدكُٛل، ٖلى جىوـ، والبض  في هظا الؿُا١ مً الخإ
بُٖاء ألاولىٍت ال٨بري للدكُٛل ألهىا زال٫ الؿىىاث ألازحرة بٗض 
الشىعة جغ٦ؼ الجهض ؤ٦ثر ٖلى بىاء الىٓام الؿُاس ي الضًم٣غاَي 
وهجخىا ظمُٗا في هظا وآلان ؤولىٍت الدكُٛل ؤنبدذ هي طاث 

 ؤلالخاخُت وألاولىٍت ال٨بري.

اء ماؾؿاث الىٓام الى٣ُت الشاهُت جخٗل٤ باؾخ٨ما٫ بى
الضًم٣غاَي هٟؿه مً زال٫ الهُئاث الضؾخىعٍت ؤو مً زال٫ 
الاهخساباث الجهىٍت لدضمت ٢ًاًا اإلاىاًَ اإلالخت في الصخت والبِئت 

مت ألاًٞل في الجهاث.  والخُاة ال٨ٍغ

ل ؤوال الى٣ُت الشالشت جخٗل٤ بما جًٟل به ػمُلي الىاثب اإلاخضز
ُىاه ظمُٗا  ز ؤلاًجابي للمىا٤َ ألا٢ل همىا الخمُحخى٫ مىيٕى ؾم 

واإلاىا٤َ الضازلُت والخضوصًت ؤًًا وبُٖائها ألاولىٍت ومً يمً 
ٗت الؿُاعة  هظه ألاولىٍت هي الٗمل ٖلى بًها٫ الُغ١ الؿَغ
وال٣ُاعاث بلى ٧ل والًاث الجمهىعٍت ألهه ال بم٩اهُت لخد٤ُ٣ الخىمُت 
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ت وفي م٣ضمت في جل٪ الجهاث الضازلُت والخضوصًت بضون بيُت ؤؾاؾُ
ٗت وال٣ُاعاث. وؤخُاها ًدؿاء٫ اإلاغء بٗض ؾخحن  طل٪ الُغ١ الؿَغ
ؾىت مً الاؾخ٣ال٫ لضًىا بٌٗ الىالًاث جًم  ؤ٦ثر مً هه٠ ملُىن 

ٗت ال ؾا٦ً مشل والًاث الجىىب التي  جهلها ٢ُاعاث وال َغ١ ؾَغ
وال ٚحرها مً الىؾاثل، ٠ُ٨ٞ ؾخ٩ىن هىا٥ جىمُت في هظه الجهاث 

 هظه ألاؾاؾُاث مىظىصة؟ بطا لم ج٨ً

الى٣ُت الغابٗت التي ؤعصث ؤلاقاعة بلحها جخٗل٤ بما وؿمُه 
وػاعة الخٗلُم الٗالي ووػاعة و  ىػاعاث اإلاًمىهُت، وػاعة التربُتبال

الش٣اٞت ٞمٗلىم ؤن همِ اإلاجخم٘ و٢٘ الاجٟا١ ٖلُه في صؾخىع 
الجمهىعٍت بضاًت مً الٟهل ألاو٫ بلى آزغ ٞهل مىه خُض جًمً 

ضؾخىع هها وعوخا همِ مجخم٘ مخٗضص مىٟخذ مدؿامذ ومخمؿ٪ ال
بهىٍخه الٗغبُت وؤلاؾالمُت وآمل ؤن حٗمل هظه الىػاعاث بمىهج مً 
الخُاص لخد٤ُ٣ بنالح للمىٓىمت الخٗلُمُت والش٣اُٞت وللمىٓىماث 

م٘ ألاخؼاب و  ا٦ت م٘ اإلاجخم٘ اإلاضوياإلاسخلٟت، مً زال٫ الكغ 
في ظهاتها اإلاسخلٟت وبُبُٗت الخا٫ م٘ م٘ بَاعاث البالص و  الؿُاؾُت

اها في الضؾخىع. ٤ هظه اإلاٗاوي التي يمى   الى٣اباث ختى وٗم 

٤ُ  وق٨غا. عظاجي ل٨م ظمُٗا بالخٞى

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

ضة ٖبُضي ؾذ  ص٢اث٤ بةياٞت جى٢ُذ  ق٨غا، ال٩لمت للؿُضة ٍٞغ
لالؿُض  الي. هٞى  الجم 

دة عبُدي  الطُدة فٍز

 الغثِـ، ق٨غا ؾُضي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

٣ه   ٍغ في البضاًت ؤعخب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٞو
الخ٩ىمي. ؤٖخبر ؤن وظىص هظه الخ٩ىمت هى عؾالت بًجابُت ل٩ل 

 إلؾتراجُجُتالخىوؿُحن والخىوؿُاث ألنها جمشل هجاخا واهخهاعا 
رة لألؾ٠ الخىا٤ٞ وجغؾُش مٗنى الىخضة الىَىُت، ألهه في الٟترة ألازح

٧ان هىا٥ مكهض ؾُاس ي جبلىع في الؿاخت وؤبغػ وظىص 
الخىا٤ٞ وجشبُذ مٗاوي الىخضة الىَىُت  بؾتراجُجُت، بؾتراجُجُخحن

ل مؿاولُتهم وهظا ٧ان  ٪ الجمُ٘ في بصاعة هظه اإلاغخلت وجدم  وحكٍغ
زُاعا في خغ٦ت الجهًت وصٖىها الؿُض عثِـ الخ٩ىمت بلى حكٍغ٪ ٧ل 

 بؾتراجُجُتزاهُت وهي  وبؾتراجُجُت٩ىمت. ألاَغاٝ في هظه الخ
الاؾدئها٫ وؤلا٢هاء ووٗخبر ؤن الهغإ في هظه الٟترة هى نغإ 
خى٫ الضًم٣غاَُت في جىوـ ج٩ىن ؤو ال ج٩ىن ولِـ مً ٩ًىن صازل 

 الخ٩ىمت ؤو زاعظها.

اإلاٗنى الشاوي، ؤها م٘ اخترامي إلاا وعص في زُاب الؿُض عثِـ 
جضاع٥ لى٣و جبحن في مًمىن بغهامج  الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وؤٖخبر ؤهه

مً الىٓام الضازلي  143الٗمل ول٨ني ؤخترم ما وعص في الٟهل 
والظي ٣ًخط ي "ؤن ٣ً٘ جىػَ٘ مسخهغ لبرهامج ٖمل الخ٩ىمت ختى 

 ٣ً٘ الخٟاٖل مٗه" وؤبني ٖلى ما وعص في بغهامج الٗمل.

ُٗت والغثاؾُت ٧اهذ ؤولى  بن اإلاخ٤ٟ ٖلُه ؤن الاهخساباث الدكَغ
ل اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍتإلاا ومً الشابذ ؤًًا ؤن  ،دُاث لخجًز

ص الدُاعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت  2014صؾخىع ظاهٟي  ٢ض خض 
والؿُاؾُت. وهظه م٣ضمت لى٣ى٫ بهه ال ًم٨ً ألي خ٩ىمت ؤن جدضص 

الٗامت لضولت زاعط بَاع  بغهامج ٖملها ؤو ؤن جًبِ الؿُاؾت
برهامج ال ًخًمً ؤي ماقغ ًا٦ض ن ؤ٢ى٫ بن هظا الؤالضؾخىع ومٗظعة 

٫ ٖلى ؤهه بغهامج لخ٩ىمت صولت ؤهجؼث زىعة وناص٢ذ ٖلى  ض  ٍو

صؾخىع ألهه في مًامحن ٧امل البرهامج ال هجض ؤًت بقاعة بلى زىعة 
ت وال٨غامت، بلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الشىعة بلى الضؾخىع الظي جمذ  الخٍغ

ً ما ظا م ما وعص ٞةوي ؤزم  ء في زُاب اإلاهاص٢ت ٖلُه ؤها. ٢لذ ٚع
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت.

ُٞما ًسو ؤلاظغاءاث الٗاظلت، بؿِ ألامً وم٣اومت ؤلاعهاب  
ت مً ؤلاظغاءاث اإلاا٦ضة وؤًًا اإلاهاص٢ت  وجم٨حن الىخضاث الٗؿ٨ٍغ

ول٨ً هىا٥  وهشمىه هٖلى ٢اهىن ؤلاعهاب وخماًت ألامىُحن، هظا هضٖم
ىعٍت، ؤًًا ُٚاب الخضًض ًٖ الاؾخد٣ا٢اث والالتزاماث الضؾخ

لى لل٣ًاء الظ ي ًًمً خؿً ؾحر ُٚاب الخضًض ًٖ اإلاجلـ ألٖا
، ُٚاب الخضًض ًٖ اإلاد٨مت اؾخ٣اللُخهال٣ًاء واخترام 

الم  ت ؤلٖا اث، خٍغ الضؾخىعٍت، ُٚاب الخضًض ًٖ الخ٣ى١ والخٍغ
وهظ٦غ  هىا٥ ٢غاعاث اجسظث مً "الها٩ًا" والغؤي. ٟٞي الٟترة ألازحرة

دا للٟهل مجها مدا٦مت "ًاؾحن الُٗاعي   32" وهظا وٗخبره اهتها٧ا نٍغ
مً الضؾخىع الظي خضص  49مً الضؾخىع واهتها٧ا ؤًًا للٟهل 

الًىابِ اإلاخمشلت في الك٩لُاث وؤلاظغاءاث التي ال ًجب ؤن جمـ 
ام ؤبضا مً ظىهغ الخ٤ ولظل٪ هضٖى بلى مغاظٗت ال٣غاعاث واختر 

الم ت الغؤي والخٗبحر وؤلٖا ا واضخا وبظابت ٦ىا هيخٓغ ؤًًا مى٢ٟو  خٍغ
غ يماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت.   مً الخ٩ىمت خى٫ مضي جٞى

 23الخضًض ًٖ الخٗظًب وْاهغة الخٗظًب، هظ٦غ بإن الٟهل 
مت  مً الضؾخىع مى٘ الخٗظًب اإلاٗىىي واإلااصي واٖخبر ؤن ظٍغ
الخٗظًب ال حؿ٣ِ بمغوع الؼمً ولظل٪ هُالب بإن جخدمل الضولت 

 ٤ُ في هظه اإلاؿإلت.مؿاولُتها وؤن ٩ًىن هىا٥ جد٣

مً  148الٟهل و وهالخٔ ُٚاب الخضًض ًٖ الٗضالت الاهخ٣الُت 
الضؾخىع ؤلؼم الضولت بخُب٤ُ مىٓىمت الٗضالت الاهخ٣الُت في ظمُ٘ 
مجاالتها واإلاضة الؼمىُت اإلادضصة لها، اإلاضة الىُابُت هظه هي اإلاضة 

لتزام ال هجض ؤًت بقاعة ؤو اٞاإلاسههت لخد٤ُ٣ الٗضالت الاهخ٣الُت 
 مً الضولت في الخضًض ًٖ هظا اإلال٠. 

٦ما هالخٔ ُٚاب الخضًض ًٖ الؿلُت اإلادلُت التي اٖخبرث 
ت للخ٩ىمت ألن الؿلُت  بهجاػا وجمحزا للضؾخىع، ال هجض جهىعا وعٍئ
ت، الاهخساباث البلضًت، اإلاجالـ الجهىٍت،  اإلادلُت حٗني جغ٦حز الالمغ٦ٍؼ

 الخمُحز ؤلاًجابي.الخىاػن الجهىي بحن الجهاث واٖخماص 

ؤ٢ى٫ في ألازحر ؤهىا ؾىضٖم هظه الخ٩ىمت ماصامذ مخمؿ٨ت 
اثبإهضاٝ الشىعة ومدترمت   للضؾخىع وؤهمها الخ٣ى١ والخٍغ

لى ؤًٖائها ؾىماعؽ صوعها الغ٢ابي و  ٤ ما ٖلى الخ٩ىمت ٖو ٞو
 ٣ًخًُه الضؾخىع.

وؤزخم ٞإ٢ى٫ ؤهه ٖىضما جسص ى الكٗىب خ٩امها ًىلض الُُٛان  
ت ما ًسص ى الخ٩امول٨ً ٖىض  وق٨غا. الكٗىب جىلض الخٍغ
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 لىاثب الؿُض ًىؾ٠ الجىٍني ؾذ ص٢اث٤.لق٨غا، ال٩لمت 

ني  الطُد ًوضف الجٍو

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 باصت طي بضء جدُت بلى ٧امل الؼمالء والؼمُالث،

ق٨غا للؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٖلى ال٩لمت التي ؤل٣اها 
 .ؾخٗغايه إلاكغوٕ بغهامج الخ٩ىمتوا

غ لضًىا في اإلالدو ؤن هىا٥ بظغاءاث ٖاظلت زال٫ ماثت  ما جٞى
ًىم ؤٖخبرها بظغاءاث ٞحها ٦شحر مً الخدضي والجغؤة والاؾخٗضاص 
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لاله٨باب ٖلى ؤهم اإلالٟاث التي حؿترعى اهخمام الكٗب الخىوس ي 
ظي ًبٗض ٖامت زانت مجها اإلال٠ ألامني والاؾخدباب والاؾخ٣غاع ال

الُمإهِىت في هٟىؽ الخىوؿُحن ظمُٗا والظي ًمشل ؤؾاؽ الاؾخ٣غاع 
ؼة. وهى اإلاصج٘ الىخُض ٖلى الاؾدشماع وجدؿحن الضوعة  في جىوـ الٍٗؼ
الا٢خهاصًت هدى ما هإمله ظمُٗا زانت وؤن هىا٥ اهخٓاعاث 
واؾخد٣ا٢اث للكٗب الخىوس ي الظي ٢ام بالشىعة ولم ج٨خمل ٞغخخه 

 بلى خض آلان.

لىا بن هظا البرهامج ظاء زالُا مً ٧ل ما ًخٗل٤ بالجاهب ٢
الاظخماعي، هىا٥ ٖمىمُاث ووٖىص وش يء مً الالتزاماث ٧لها ال 
جهب في اإلاهب الظي ٌكٟي ٚلُل الخىوس ي الظي ًخُل٘ بلى خُاة 
مت. هىا٥ بغامج اظخماُٖت بلى خض آلان مخى٢ٟت. هدً في ٢هغ  ٦ٍغ

ي ألاخُاء الكٗبُت هىا٥ باعصو لؿىا بُٗضًً ًٖ مدُِ جىوـ ف
ْغوٝ اظخماُٖت ٢اؾُت و٢اهغة ويُم وبخؿاؽ باإلاهاهت زانت 
ُٞما ًخٗل٤ بالبيُت الخدخُت. ٞهل ٣ٌٗل وظىص ؤخُاء قٗبُت حِٗل 
بلى خض آلان في الٓالم وفي ألاوخا٫ وحِٗل ال٣ٟغ والتهمِل والخُٝغ 

ىاًت بهىُٟه، الخُٝغ في ؤلاظغام والٛلى في الضًً وهى ما ًخُلب الٗ
غ ألامً وألامان والاؾخ٣غاع لخىوـ.   والاهخمام ال٩امل ختى هٞى

هدً ٞسىعون بةهجاػها مغخلت َىٍلت وؤقىاَا ٦بحرة في زهىم 
الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي والخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت والظي بلٛىا به 
٢بت هظا البرإلاان والُىم هدً ؾىمىذ الش٣ت لهظه الخ٩ىمت. جب٣ى ؤهم 

لذ بلى خض  آلان لم ج٣م بضوعها ات اإلادلُت والتي ماػ ؾلُت هي الؿلُ
با ٚحر  ٖلى الىظه ألا٦مل باٖخباع ؤن ؤ٦ثر الىُاباث الدهىنُت ج٣ٍغ
مىظىصة في ؤٚلب البلضًاث وال٩اجب الٗام للبلضًت هى الظي ٣ًىم 
ال٢ت  بةصاعة اإلااؾؿت التي حٗخبر مً ؤهم اإلااؾؿاث التي لها نلت ٖو

 مباقغة باإلاىاًَ.

اهخساباث مدلُت بلى لضزى٫ لخٓاع بٖضاص ال٣اهىن الاهخسابي في اهو
ؼاث  ها جخُلب في خض طاتها ٦شحرا مً الخٍٗؼ في هظه البلضًاث ٞةن 
وؤلام٩اهُاث اإلااصًت التي ؾخم٨جها مً بؾضاء الدضماث التي ًخُل٘ 

وعٚم وظىص ٢اهىن  مىاًَ جىوس ي والتي ًيكضها بلهٟتبلحها ٧ل 
خُاث واإلاهام بلى عثِـ البلضًت ل٨ً في ؤؾاس ي للبلضًاث ٌُٗي الهال 

ؤو الى٢ذ هٟؿه هجض ؤهه لم حٗض للبلضًت ؤًت ؾلُت في مجا٫ البىاء 
ألهه و٢٘ بٞغاٚها مً الجاهب  الاهخهاب الٟىيىي بلى ٚحر طل٪

الؼظغي الظي ٧ان ًخٗل٤ بالتراجِب البلضًت ٞإنبذ مىهب عثِـ 
٣اومت البىاء البلضًت مىهبا ؾُاؾُا ال ٚحر ولم ٌٗض بةم٩اهه م

خ٩ىمت مً زال٫ الٟىيىي الظي ٦ىا هخدضر ٖىه آلان في بغهامج ال
وؤ٢ى٫ هىا بهه ال بض مً بعظإ الؿلُت اإلادلُت  ؤلاظغاءاث الٗاظلت

 وهُبت البلضًت ختى ج٣ىم بضوعها ٦ما ٧اهذ ٖلُه.

حر بُٗض في الٗضًض  هٟـ الص يء باليؿبت لألمً الظي الخٓىا ٚو
غ ٞحها ال وؾُلت ه٣ل مً ألاما٦ً وظىص مغا٦ؼ ؤو مٗضاث  ؤمً ال جخٞى

م٨خبُت، ٞهل ٣ٌٗل ؤن هخدضر ًٖ جإهُل وجدؿحن وي٘ الجهاػ 
٣ىم بالىاظب اإلاىٍى بٗهضجه في خحن  ألامني لىجٗله مؿاًغا للخُىع ٍو

مت غ لضًه ؤلام٩اهُاث الالػمت لل٣ُام بضوعٍت ؤو مٗاًىت ظٍغ  ؟ال جخٞى
ؤخُاء مىُت التي جدخىي ٖلى هظا ما ها٦ض ٖلُه زانت في اإلاىا٤َ ألا 

اإلاىيٕى ال بض ؤن ًدٓى وهظا  قٗبُت ػازغة ب٨شاٞت ؾ٩اهُت
 .باالهخمام

وؤها مؿغوع بإهه جم ؤلاب٣اء ٖلى الؿُض وػٍغ الكاون الاظخماُٖت  
وبن قاء هللا ؾِىا٫ الش٣ت وؤقحر هىا بلى ؤن ٦شحرا مً مدايغ الاجٟا١ 

َغاٝ الاظخماُٖت ؾىاء واإلاٟاوياث التي هخجذ ٖجها اجٟا٢ُاث م٘ ألا 

ان ما ؤو البلضًاث ؤو الخٗلُم ؤو الى٣ل ٧اهذ في ٢ُإ الصخت  ؾٖغ
اظاث جلخ٤ اإلاًغة بالكٗب ًٟاظإ اإلاىاًَ بةيغاباث ؤو اخخج

وها٦ض هىا ٖلى يغوعة اخترام ؤي اجٟا١ ختى ال ًهل ألامغ  الخىوس ي
وس ي ٟٞي الٟترة اإلاايُت بلٜ الكٗب الخى  ،بلى ايُغاباث صازل البالص

مغخلت ٞحها "ٞاى ال٩اؽ" ٞسغط الىاؽ بلى الكإع و٢امىا بدغ١ 
ل٤ الُغ٢اث وطل٪ في خــي الخًامــــً وحي  العجالث اإلاُاَُت ٚو
الاهُال٢ت ال لص يء بال لٗضم جُب٤ُ مدًغ اجٟا١ ؤو ش يء مً هظا 

ٞةطا ٧اهذ لضًىا  ه٩ىن ؾبا٢حن بلى جُب٤ُ حٗهضاجىا ال٣بُل. ٞال بض ؤن
اظخماعي اج٣ٟىا ٖلحها همط ي بلى جد٣ُ٣ها وبطا لم  حٗهضاث م٘ َٝغ

ض جإ٦ُضه  هخ٤ٟ حؿخمغ اإلاٟاوياث ختى هجض نُٛت جىا٤ٞ، هظا ما هٍغ
ض ؤو جهبذ ختى ال هدؿاء٫ إلااطا ًدضر هظا ؤو هغمي الٗـــبء ٖلى ؤخ

ٞىدً آلان في اججاه جغؾُش وجإ٦ُض ٖىصة  هىا٥ ٞىض ى في البالص
٩ىن طل٪ باخترام  ألاَغاٝ الاظخماُٖت والتزام هُبت الضولت ٍو

 الخ٩ىمت ب٩ل حٗهضاتها.

 هظا ما ؤعصث الخضزل في قإهه وهىا٥ ه٣ُخان جخٗل٤ بالهُبت... 

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

 لؿُض َاع١ ٞخُتي ؾذ  ص٢اث٤.لاهخهى الى٢ذ، ال٩لمت 

 الطُد طارق فخُتي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ،الؿُضاث والؿاصة الؼمالء الىىاب ألاٞايل

ؤوص  في البضاًت ؤن ؤعخب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت و٧اٞت ؤًٖاء 
 الدك٨ُلت الخ٩ىمُت اإلا٣ترخت لىُل ز٣ت هظا اإلاجلـ.

هدً هخٟهم الىالصة الٗؿحرة لهاجه الدك٨ُلت  في الخ٣ُ٣ت
جب ؤن  وؤلا٦غاهاث ٧اهذ ٦شحرة ومخٗضصة الخ٩ىمُت ألن الُلباث ٍو

ًٖاء بإن هظه الخ٩ىمت ٌٗلم الؿُض عثِـ الخ٩ىمت و٧اٞت الؿاصة ألا 
بن هالذ ز٣ت الكٗب وان قاء هللا ؾدىالها الُىم ؾ٩ُىن ل٨م 

٫ خ ٩ىمت صاثمت في الجمهىعٍت الكٝغ الُٗٓم بإه٨م ؾخ٩ىهىن ؤو 
وبالخالي ٞةن قٗاع اإلاغخلت هى "ممىٕى الٟكل" ألهه في  الشاهُت

الخ٣ُ٣ت في ْل  هظه الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت اإلاخٗا٢بت واإلاخخالُت 
هخمنى ؤن ج٩ىهىا في مؿخىي هظه  لظل٪ ،ٞةن قٗبىا ٢ض مل  و٧ل  

 الش٣ت.

إل ٖلى بغهامج الخ٩ىمت والؿحر الظاجُ  ت للؿاصة ؤًٖاء بااَل
، ٞةهىا مخٟاثلىن بىجاح هظه الدك٨ُلت الخ٩ىمُت الخ٩ىمت اإلا٣ترخت

وفي ؾبُل بهجاح بغهامج٨م ًم٨ً ؤن ؤج٣ضم بل٨ُم ببٌٗ الخىنُاث 
 ؤو اإلا٣ترخاث :

هٟتي ؤهدضع مً والًت صازلُت ٖماص ا٢خهاصها باألؾاؽ ب
و٦ىذ ٢ض  ي الٟالخت ٞإ٢ى٫ بإن وػاعة الٟالخت لضيها جدضًاث ٦بر 

اؾخمٗذ بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت الظي جدضر ًٖ الخد٨م في 
ٗني بظل٪ مؿاولُت وػاعة الخجاعة، صخُذ البض  مً  ألاؾىا١ َو

ًً ؾاهمىا في ٚالء ألاؾىا١ واللىبُاث والىؾُاء الظ الخد٨م في
اإلاِٗكت ل٨ً ًجب ٦ظل٪ ؤلاههاث ظُضا بلى الٟالح ومىٓىعٍه ألن 

الاخخ٩اع ؤو مؿال٪  بلى٣ِٞ   ٌٗىصٚالء ألاؾٗاع في الخ٣ُ٣ت ال 
غة ؤلاهخاط ؤو باألخغي ٢لت ؤلاهخاط  الخىػَ٘ ول٨ً بالٟٗل هىا٥ ٖضم ٞو
بؿبب هجغ الٟالح للٟالخت وزانت مجهم نٛاع الٟالخحن الظًً 

ٞىا ًٖ جغبُت اإلااقُت بؿبب الٛالء الٟاخل للٗل٠ و٦ظل٪ ٖؼ 
الؿغ٢اث وهىا ًإحي صوع وػاعة الضازلُت ألن ٞالخُىا آلان وؤبىائها 
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ىا ًٖ جغبُت اإلااقُت ألن مً ٧ان لضًه ٢ُُ٘  وؤٖمامىا وبزىاهىا ٖٞؼ
ت".  نٛحر ٞبمجغص ؾغ٢خه ٩ًىن عػ٢ه ٢ض يإ "ومص ى للهاٍو

هالخٔ ٚالء ألاؾمضة وهىا ؤعي ؤهه ال  باليؿبت بلى ؤلاهخاط الٟالحي
ض  ٪ الٟالح للبدض ًٖ ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت بطا ٦ىا هٍغ بض مً حكٍغ

 مٗالجت ٚالء اإلاِٗكت.

٦ظل٪ هىا٥ هاظـ زان في الىالًاث الضازلُت ؤال وهى مُاه 
الكغب وهظا اإلاىيٕى هى باألؾاؽ ٖلى ٖاج٤ وػاعة الٟالخت ألهه مً 

ً هجض مىاَىحن جىوؿُحن ال الٗاع وهدً في ال٣غن الخاصي و  الٗكٍغ
غ لضيهم مُاه نالخت للكغب في قهغ عمًان وفي خغ  ٞهل  جخٞى

 اله٠ُ.

ه٣ُت ؤزغي لها ٖال٢ت بىٟـ اإلاىيٕى ؤال وهي اإلاؿال٪ الٟالخُت 
 ٌ ٞمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن ال ًخم٨ً جلمُظ مً الظهاب للضعاؾت ؤو مٍغ

اإلاالخٓاث  هظه ،مً الىنى٫ بلى اإلاؿدكٟى بؿبب اه٣ُإ اإلاؿل٪
 جسو  وػاعة الٟالخت. 

باليؿبت بلى وػاعة الاؾدشماع والخىمُت، ٞةهه ٖلحها جُٟٗل ما وعص 
مً الضؾخىع والظي ًىو ٖلى ؤن: "حؿعى الضولت بلى  12في الٟهل 

جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت والخىمُت اإلاؿخضامت والخىاػن بحن الجهاث 
مبضب الخمُحز ؤلاًجابي"، اؾدىاصا بلى ماقغاث الخىمُت واٖخماصا ٖلى 

 وما ؤصعا٥ ما الخمُحز ؤلاًجابي.

وهظه ٞغنت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، لُُمئن ٢لبي ولخُمئن 
٢لىب ٧اٞت ؤهالي والًت ال٣حروان ألهىا هجهل صاثما الىالًاث التي جخمخ٘ 
بالخمُحز ؤلاًجابي، ٞىدً ٧ىالًت هخظًل ماقغاث الخىمُت ٩ٞل 

ض  260/164ا بلى ىا مخسلٟت جهل عجبتهجامٗخمضً مشل الٗال هدً هٍغ
ض  ؤن ج٣٘ مهاعخخىا وؤه٣ل ل٨م ما ٣ًا٫ في والًتي: هدً لم وٗض هٍغ
ض ؤن وؿم٘ "بُالت ظالم" "مكغصي  ؾمإ "ٞغؾان ظالم" بل هٍغ

 "مضًىت الخًاعة وؤلاؾالم" ب
 
ض ؤن ٣ًا٫ ٖىا ل ظالم"، لم وٗض هٍغ

٣صاثما جٟهىا٥ ألهه  "اإلاضًىت ؤو الىالًت اإلاى٩ىبت" ختى ؤهىا ؤنبدىا  اٍغ
 ال وٗٝغ جمى٢ٗىا.

بسهىم وػاعة الخ٩ىًٍ اإلانهي والدكُٛل في اٖخ٣اصي هىا٥ 
الٗلم ؤنها جؼزغ بٗضًض  م٘ عة ملخت بلى بٖاصة ه٩ُلت الىػاعةيغو 

وؤها ؤهخمي بلى هظه الىػاعة ل٨ً اله٩ُلُت اإلاىظىصة بها ال  ال٨ٟاءاث
جب٣ى صاثما وػاعة حؿمذ لها بخجؿُم جُلٗاث َالبي الكٛل ألنها 

ىض ٞخذ ؤي و  ًتٖمىص ض مً الكٟاُٞت ٖو ض في بَاع اإلاٍؼ هدً هٍغ
مىاْغة اهخضاب في الضولت الخىوؿُت ؤن جمغ ٖبر مؿل٪ وخُض ؤال وهى 
ض جدمل  ؤلاصاعة الٗامت نلب وػاعة الخ٩ىًٍ اإلانهي والدكُٛل إلاٍؼ
مؿاولُاتها وصٖم الكٟاُٞت ألهه ؤنبدذ الُىم ٧ل وػاعة ج٣ىم بٟخذ 

 مىاْغة ٖلى خضة.

 ً ٦ظل٪ هىا٥ ؤمغ مهم ٟٞي ألامـ ال٣ٍغب ٧ان ٢ُإ الخ٩ٍى
دؿضها ٖلُه ظحراهىا وزانت  اإلانهي مىاعة ومٟسغة هدباهى بها ٍو

 ألاٞاع٢ت.... 

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

اهخهى الخى٢ُذ، ال٩لمت بلى الىاثبت الؿُضة مباع٦ت ٖىاًيُت 
ت الؿُضة ؾٗاص البُىلي البراهمي ولها ؾذ ص٢اث٤ بةياٞت خه

 الكافي. جًٟلي الؿُضة مباع٦ت.

 البراهمي  الطُدة مباركت عواًيُت
 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 جدُت ؾُضي الغثِـ،

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت ووػعائه ال٨غام،

 جدُت للؿاصة الىىاب،

ى هظه هدً في الجبهت الكٗبُت سجلىا جدٟٓاجىا ٖل في البضاًت
لهاالخ٩ىمت مىظ بضاًت حك
 
مىظ اهُال١ مؿاع حك٩لها مً خُض  ٩

ذ بهظه الٗملُت، الٓغوٝ   ٟ اإلاىهجُت اإلاخبٗت والٓغوٝ التي خ
الًبابُت التي عا٣ٞذ هظه الٗملُت وهى ما ؾِى٨ٗـ بالًغوعة ٖلى 

ٞىدً هخٗاَى م٘  لألشدامو  صائها م٘ اخترامىا الكضًض للظواثؤ
٢هض بظل٪ ألاشدام هىا ٖلى ؤؾاؽ ؤنهم وػعاء ولِؿىا ؤشدانا وؤ

ت ٖاصًت". بن وظىص ٖضة ؤؾماء ال ًىم ًٖ بعاصة ؾُاؾُت  "مٗٞغ
خ٣ُ٣ُت للخُٛحر وال ٌؿخجُب إلا٣خًُاث اإلاغخلت، هظه الخ٩ىمت هغاها 
ق٨ال ومًمىها جدالٟا بحن ٢ىي لُبرالُت ًمُيُت جدال٠ ٞحها ب٣اًا 
الىٓام الؿاب٤ الٟاقل م٘ ب٣اًا الترو٩ٍا الٟاقلت ظمٗتهم اإلاهالح 

اصًت ونهم الؿلُت ًٞال ًٖ وظىص بٌٗ الٗىانغ التي جدىم الا٢خه
مً طل٪  هظبىاها ٢لُال ٞى٣ى٫ "ٖضم اجٟا١"خىلها الكبهاث وبن 

مشال، م٘ اخترامي لصده٪ ؾُضي وػٍغ الضازلُت ؾا٫ ُٞ٪ خبر 
٦شحر ٢اى اتهمه ؤو عماه ػمالئه بٗضم اؾخ٣اللُخه في الخ٣بخحن خ٣بت 

٘ ؤن هامىه ٖلى ؤمً الخىوؿُحن بً ٖلي وخ٣بت الترو٩ٍا ال وؿخُُ
ومً  ص٣ُ٢ت ظضا في هظه اإلاغخلت بالظاثزانت وؤن هظه الىػاعة 

الهٗب ٖلى شدو ؤو ٖلى وػٍغ بهظه الاعجباَاث عبما ؤن ٨ًك٠ ؤو 
ٌؿمذ له بال٨ك٠ ًٖ ٢خلت الكهضاء ومً البضًهي ؤن ًإحي بغهامج 

هخاط الخ٩ىمت اإلاٗغوى مخماهُا م٘ جغ٦ُبت هظه الخ٩ىمت وبٖاصة إل 
ٞهل ؾخ٣ُ٘ هظه الخ٩ىمت  ،مً ٖلى جىوـ مىظ ٣ٖىصهمِ خ٨م هُ

بجضًت م٘ مىىا٫ الخىمُت الظي خ٨م ٖلى مضي ؾخحن ٖاما وظٗل 
الكٗب الخىوس ي ًشىع ٖلُه بٗض ما حٗم٤ ال٣ٟغ والتهمِل زانت في 
الجهاث الضازلُت ولضي الُب٣اث الًُٟٗت؟ وهل ؾ٨ُغؽ ؤلانالح 

٣ُ٘ م٘ الٟؿاص الظي ؤصي بلى الجباجي م٣ترح الٗضالت الجب اثُت ٍو
حٗاْم الثرواث ٚحر اإلاكغوٖت لضي ٞئت مٗلىمت مً ظهت واقخضاص 
مت  ْاهغة ال٣ٟغ وما ًغجبِ به في ال٨شحر مً ألاخُان مً ظٍغ

 ومسضعاث وبعهاب؟

ؤلِؿذ ٢ًُت الضًىن الداعظُت مً ال٣ًاًا التي ًيبغي ج٣ضًم 
لى ألا٢ل مً خُض الخ ض٤ُ٢؟ ؤلِؿذ ؤًًا حٗهضاث واضخت ٞحها ٖو

جخُلب مغاظٗت  2015ؤلاظغاءاث الخ٣كُٟت في ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 
وج٣ضًم ٢اهىن مالُت ج٨مُلي ًس٠ٟ مً مٗاهاة الخىوؿُحن بٗض ؤن 

 ونلذ بهم الٓغوٝ اإلاِٗكُت بلى ؤؾىب ألاخىا٫؟

بن خ٩ىمت بهظه التر٦ُبت وبهظا البرهامج الظي ٩ًاص ٩ًىن 
ٖلي لم ج٨ً لها ؤلاعاصة الالػمت إلهجاػ اؾخيؿازا لبرامج خ٩ىماث بً 

ؤلانالخاث ال٨بري التي جخُلبها البالص وزانت بنالح ؤلاصاعة وبنالح 
ئت  الخٗلُم وال٣ُإ الهخي وهي ٢ُاٖاث مجهاعة جخُلب ٢غاعاث ظٍغ

 وزىعٍت لً ج٣ضع ٖلى اجساطها مشل هظه الخ٩ىمت.

و هاثبا ها٢ 217بن هظه الخ٩ىمت ختى وبن خهلذ ٖلى جإًُض 
عون لظل٪  15 ظبهت قٗبُت ٞةنها ؾدب٣ى ؾُاؾُا ؤي٠ٗ مما جخهى 

لً همىدها الش٣ت ؾىٗاعيها صازل اإلاجلـ وزاعظه بلى ؤن حؿخ٣ُم 
البىنلت في اججاه جد٤ُ٣ ألاهضاٝ التي زاع مً ؤظلها الخىوؿُىن 

 صٌؿمبر اهُال٢ا مً ؾُضي بىػٍض اإلادغومت. 17طاث 

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

ث ل٨  م الىىاب ظمُٗا وبن ؤم٨ً ًم٨ً ؤن ًؼ٦ُ٪ًم٨ً ؤن ًهى 
ً  اإلاىْٟىن والٗملت في هظا اإلاجلـ ول٨ً هظا لً ٌُٟٗ٪ مً ؤمٍغ

ض بهما ما اؾخُٗىا، ؤوال بن مِٗكت الخىوؿُحن زبزهم  ؾىدكب 
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الظهم لِؿىا للخىا٤ٞ وبن وا٣ٞخ٪ ألاخؼاب اإلامشلت صازل  وحٗلُمهم ٖو
حر اإلامشلت ٞةن طل٪ لً ًمى٘ ٖى٪  ًٚب الخىوؿُحن البرإلاان ٚو

 ظمُٗا.

ه لؿُاصج٪  ٦ظل٪ ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، وهظا ال٨الم مىظ 
ؤؾاؾا ولؿُاصة وػٍغ الضازلُت ه٣ى٫ ل٨م بن صماء ؤبىاء جىوـ الظًً 
ؾ٣ُىا بغنام الٛضع ؤزىاء الشىعة وبٗضها بإًضي الٗهاباث 
ؤلاعهابُت اإلاإظىعة التي وظضث خايىت ؾُاؾُت لها في خ٩ىمت 

غث ل ها الخماًت والضٖم اللىظؿتي وال ػالذ جهغ  ٖلى الترو٩ٍا ٞو
َمـ مٗالم الخ٣ُ٣ت باإلؾخماجت في وي٘ وػاعة الضازلُت جدذ 

 مجهغها.

 بن الخىوؿُحن ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت...

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

 لىاثب الؿُض َاع١ بغا١ زالر ص٢اث٤.لاهخهى الى٢ذ، ال٩لمت 

 الطُد طارق بزاق

 ـ،ق٨غا ؾُضي الغثِ

 ػمالجي الىىاب اإلادترمىن،

 ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٩لٟت،

ُٗت  با ٖلى بٖالن هخاثج الاهخساباث الدكَغ زالزت ؤقهغ مغث ج٣ٍغ
وقٗبىا ًيخٓغ حك٨ُل ؤو٫ خ٩ىمت مؿخ٣غة بٗض ٞترة اهخ٣الُت طا١ 
ًٍ مً جغصي ؤوياٖه اإلاِٗكُت وألامىُت، و٧اهذ اهخٓاعاث  ٞحها ألامغ 

ت الجضًضة، بال ؤهىا وٗخ٣ض ٦جبهت قٗبىا ٦بحرة م٘ هظه الخ٩ىم
ــــاث واإلاكاوعاث ال جغج٣ي بلى الخض  قٗبُت ؤن ما آلذ بلُــــــه اإلاٟاويــــ
لبُت الؿاخ٣ت مً ؤبىاثه.  ألاصوى مً اهخٓاعاث قٗبىا زانت ألٚا
ؾىٝ لً ؤ٠٢ ٖىض ألاؾماء التي جم  ا٢تراخها في الدك٨ُلت الخ٩ىمُت 

ا ٣ًا٫ في البٌٗ  م ال٨شحر مم  مجها. ول٨ني ؾإجى٠٢ ٖىض بغهامج ٚع
هظه الخ٩ىمت الظي ٖغى ٖلُىا، ماطا ًخًمً هظا البرهامج ٖضا 
ئت حُٗي بقاعاث  ىص في ُٚاب بظغاءاث ص٣ُ٢ت ظٍغ الدؿىٍٟاث والٖى
َمإهت بلى قٗبىا لم هغ في هظا البرهامج ما ٌكحر بلى ؾبل وآلُاث 

 م.مٗالجت ٢ًاًا خاع٢ت ملخت ًُغخها قٗبىا زال٫ هظه ألاًا

ً في  ض َغخها، ماطا ؾى٣ى٫ للم٣ٍٟغ ت مً ألاؾئلت ؤٍع مجمٖى
بالصها؟ ؤها ظئذ مً مى٣ُت عب٘ ؾ٩انها ٣ٞغاء، بٌٗ اإلاٗخمضًاث 

غون ًدخاظىن بلى بٖاهت. ماطا ؾى٣ى٫ بلى ٖملت  35% مً ؾ٩انها م٣ٟ 
ضصهم باآلالٝ؟ ماطا ؾى٣ى٫ لألؾاجظة واإلاغبحن؟ ماطا  الخًاثغ ٖو

بلى ؤن ًغي حك٨ُلت خ٩ىمُت ٢اصعة ٖلى ؾى٣ى٫ ل٩ل مً ٧ان ًُمذ 
ت؟ إلااطا لم ج٣٘ ؤن جً٘ ؤمامه بغهامج بنالخاث ٖمُ ٣ت وظظٍع

  ؟بظابتها

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

م الهاللي وله ؾذ  لألاؾ٠ اهخهى الى٢ذ، ال٩لمت  م٘ لؿُض ٦ٍغ
 ص٢اث٤.

م الهاللي  الطُد كٍز

 ق٨غا الؿُض عثِـ اإلاجلـ،

 ًاء الخ٩ىمت اإلا٩لٟحن،الؿُض عثِـ الخ٩ىمت وؤٖ

 ن،ى والؿاصة الؼمالء الىىاب اإلادترم الؿُضاث

ض ؤن ؤجىظه بالتهىئت للؿُض عثِـ الخ٩ىمت  في بضاًت الخضزل ؤٍع
 .٤  و٧اٞت الٍٟغ

المُت  داث ؤلٖا ٢بل ٧ل ش يء هىا٥ بٌٗ ؤلاًداءاث والخهٍغ
٤ الٟاٌؿبى٥ خى٫ مىيٕى ج٩ل٠ُ الض٦خىعة  التي جم جضاولها ًٖ ٍَغ

ي وػاعة اإلاغؤة، ؤوال خؼب آٞا١ جىوـ لم ًخضزل في حُٗحن ؾمحرة مغع
الؿُضة ؾمحرة مغعي ؤو َلب وػاعة ؤو خ٣ُبت بُٗجها ٞهظا ٚحر صخُذ 
باإلاغة والى٣اف ٧ان  صاثما خى٫ البرامج ومىهجُت حك٨ُل الخ٩ىمت 
والدِ الٗام للخ٩ىمت ولم هخُغ١ بلى خ٣اثب بُٗجها و٧ان هظا ٢غاع 

ً  ٧ل  ،ظا ال٨الم مجاهب للهىابالؿُض عثِـ الخ٩ىمت وه ٞىدً ه٨
وخ٣ى٢ُت  وؿىٍتالخ٣ضًغ للؿُضة زضًجت الكٍغ٠ ٞهي مىايلت 

مٗغوٞت وؾى٩ىن مً ؤو٫ اإلاهىئحن لها لى جم ازخُاعها ٖلى عؤؽ هظه 
الىػاعة ول٨ً هظا ال ًمى٘ ؤن ٖضم ازخُاعها ًٟخذ الباب بلى الدك٨ُ٪ 

ها ؤخض عمىػ خؼب آٞا١ في زلُٟتها الؿُضة ؾمحرة مغعي ٖالوة ٖلى ؤن
جىوـ ومً ؤبغػ ٢ُاصًه وهي ؤًًا مشا٫ اإلاغؤة الىاجخت واإلاخإنلت التي 
با ظؼءا ٦بحرا  ًٟخسغ بها ٧ل الخىوؿُحن والخىوؿُاث وهي جمشل ج٣ٍغ

جً للؿُض الغثِـ البا جي ٢اثض مً بحن ملُىن بمغؤة الالحي نى 
٣ا لها  ٤ الخ٩ىمي، هظا ماو الؿبس ي، ٞدٓا مٞى ؤعصث  ل٩امل الٍٟغ

.  ٢ىله بسهىم هظا اإلاىيٕى

ى باليؿبت بلى بغهامج الؿُض عثِـ الخ٩ىمت في الخ٣ُ٣ت ٢ض ؤح
با في زالزت ؤو ؤعبٗت  ٖلى الٗضًض مً ال٣ُاٖاث الهامت وؾإجضزل ج٣ٍغ

،٘  مىايُ٘ بك٩ل ؾَغ

ؤوال، مىيٕى ال٣ًاء واؾخ٣اللُخه ٞالؿُض عثِـ الخ٩ىمت 
ث مً الشىعة لم هغ٦ؼ جدضر ًٖ هظا اإلال٠ والُىم بٗض ؤعب٘ ؾىىا

 وآلُاث اؾخ٣ال٫ الؿلُت ال٣ًاثُتٞٗلُا آلُاث اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء 
و٢ض ظاء الى٢ذ الُىم لُدؿم هظا اإلال٠ نهاثُا، ٣ٞض ٢ضمذ 
بضو ؤهه  لى لل٣ًاء ٍو الخ٩ىمت الؿاب٣ت اإلاكغوٕ الدام باإلاجلـ ألٖا
٪ ممشلي اإلاهىت في هظا اإلاكغوٕ لظل٪ ٧اهذ لضيهم بٌٗ  لم ٣ً٘ حكٍغ

لى اإلا اازظاث ٞالغظاء ؤن ًخم التر٦حز ٖلى مىيٕى اإلاجلـ ألٖا
لل٣ًاء بالخداوع م٘ ممشلي الؿل٪ وم٘ ممشلي اإلاىٓىمت ال٣ًاثُت 
٩٦ل مً هُئت ٖماصة اإلادامحن بلى ٚحر طل٪ وج٨َغـ آلُاث اؾخ٣ال٫ 
ال٣ًاء لِـ في الىو ٣ِٞ ول٨ً في اإلاماعؾت الُىمُت والٟٗلُت ألن 

بنهاء اإلاؿاع الضًم٣غاَي لً ٨ًخمل بضون الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي و 
 ٢ًاء مؿخ٣ل.

اإلاىيٕى الشاوي الخى٦مت وؤلانالح ؤلاصاعي، ومالخٓتي التي 
ُٚاب وػٍغ ؤو ٖلى ألا٢ل ٧اجب في الخ٣ُ٣ت  يهؤؾى٢ها في هظا ؤلاَاع 

صولت م٩ل٠ بهظا اإلال٠ الهام و٧ان صاثما هىا٥ ٧اجب صولت م٩ل٠ 
مت الغقُضة باٖخباع ؤن هظا اإلال٠ باإلنالح ؤلاصاعي ؤو وػٍغ للخى٦

 هام في بغهامج ٖمل الخ٩ىمت وهى ؤخض اؾخد٣ا٢اث الشىعة.

ؤهم ؤؾال٥ الغ٢ابت الٗامت ؾىاء في عثاؾت  الُىم ؾُضي الغثِـ
الخ٩ىمت ؤو وػاعة اإلاالُت ؤو وػاعة ؤمال٥ الضولت ونلذ بلى خض 

با في قبه قلل ومهمكت جماما ٞال بض مً بنال  ح ؤلايغاب وهي ج٣ٍغ
ن مهضع مٗلىمت هامت لغثاؾت الخ٩ىمت وهي  هظه ألاؾال٥ التي ج٩ى 
ؤًًا مً آلُاث ج٣ىٍم وبنالح ماؾؿاث الضولت والخهضي إلآاهغ 

 الٟؿاص، ٌٗني ال بض مً بًالء هظا اإلال٠ الاهخمام الالػم.

اإلاىيٕى الشالض هى مل٠ الىٓاٞت والٗىاًت بالبِئت بلى ٚحر طل٪ 
ي وعصث في هظا البرهامج. واٖخ٣اصي ؤن مً ؤلاظغاءاث الٗاظلت الت

٣ت ال٨الؾ٨ُُت التي جم الخٗامل بها م٘ هظا اإلال٠ مىظ ؤعب٘  الٍُغ
ؾىىاث، هظه الخمالث الىَىُت واإلاا٢خت واإلاىدهغة في الؼمً لً 
ت. ٞاإلاىيٕى ًخٗل٤  جدل اإلاك٩ل ٞال بض مً بًجاص خلى٫ ظظٍع

٘ الًٟالث مىٓىمت جخضزل ٞحها ال ٗضًض مً بمىٓىمت ٧املت، ٞع
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اإلااؾؿاث مجها الدام ومجها الٗام والُىم، ال بض مً بًجاص خلى٫ 
ت للخؿم في هظا ألامغ ومجها مىيٕى مهباث اإلاغا٢بت بلى ٚحر  ظظٍع

 طل٪ مً آلالُاث ٞهظا اإلال٠ لً جخم مٗالجخه بالخلى٫ الى٢خُت.

ت البلضًت له صوع ٦بحر وال بض لىا ؤن هً٘ هظا  ٦ظل٪ ؾل٪ الكَغ
ٞى١ الُاولت وآلُاث وهجاٖت هظا الؿل٪ الظي ٣ًىم اإلال٠ الُىم 

الغصٕ وهىا٥ و بضوع ٦بحر ؾىاء في مجا٫ الىٓاٞت ؤوفي مجا٫ اإلاغا٢بت 
 ٘ ٢اهىن ؤٖخ٣ض ؤهه مىظىص في مجلـ هىاب الكٗب ال بض مً الدؿَغ
في الخهىٍذ ٖلُه وزانت ظٗل الاهخساباث البلضًت ؤولىٍت وَىُت 

ةظغاء اهخساباث بلضًت ألن وهضٝ مً ؤهضاٝ بنهاء هظه الؿىت ب
لُىا الُىم ؤن  هىنُت هي ججغبت ال ًم٨ً مىانلتهاالىُاباث الد ٖو

هىٓم اهخساباث بلضًت في ؤؾٕغ و٢ذ مم٨ً هظه ٢ىاٖتي ومً مىُل٤ 
 الخجغبت.

ايت والؿُض  في ألازحر ال ًم٨ىني ؤن ال ؤجدضر ًٖ مل٠ الٍغ
ايت الخىوؿُت ؾُضي الغثِ ـ، في عثِـ الخ٩ىمت جدضر ٖىه ٞالٍغ
غي الُىم وؤعي ما ؤ٢ى٫ هىا٥ ٖكغاث ألاهضًت...  خالت مىث ؾٍغ

 الطُد رئِـظ مجلظ هواب الػعب

ىع.  ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُض ٖلى بى 

ور 
ّ
 الطُد علي بى

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ؤعخب بالؿُض الىػٍغ ألاو٫ والؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت وؤخيي 
 ػمالجي.

امجه وبالخدضًض بغهؤ٢ى٫ للؿُض عثِـ الخ٩ىمت بن ما ظاء في 
٩ٞلمت "ؤلانالح" اؾخمٗذ بلحها الُىم و٢غؤتها في  ُٞما ًسو الش٣اٞت

غ واؾخمٗىا بلحها و٢غؤهاها مىظ ٖكغ ؾىىاث ؤو ؤ٦ثر ووػاعة  الخ٣ٍغ
وبىٟـ ال٣ٗلُت لى٣لها نغاخت الش٣اٞت ال ػالذ حٗمل بىٟـ الُغ١ 

ً هدً في خالت خغب يض ؤلاعهاب وهظه آلاٞت ٢اصمت مً باَ آلان
مجخمٗىا ومً زاعظه وصخُذ ؤن الخل آلاوي هى خل ٖؿ٨غي وؤمني 

 ل٨ىه ٚحر ٧اٝ.

هدً وٗخ٣ض في خؼب آٞا١ جىوـ ؤن الخل اإلاؿخ٣بلي هى ز٣افي 
باألؾاؽ. وهٓغا للخصخغ الش٣افي الظي ٖاقخه البالص مىظ ٖكغاث 
الؿىحن وهٓغا بلى ؤن الش٣اٞت ٧اهذ جضاع في ال٣هغ وؤن مهحر وػٍغ 

اط، وؤن ٧ل وػٍغ الش٣اٞت في  بالصها ٧ان مغجبُا بىجاح مهغظان ٢َغ
ىن بسهىنِخه هظا بن ٧ان لضًه مكغوٕ. 

 
ز٣اٞت ًخ٣ضم بمكغوٕ مل

ولظا، هدً ٦ىا هخمنى ؾُضي الغثِـ، ؤن ٩ًىن ا٢تراح بٗض ؤو 
٪ ٧ل  لى للش٣اٞت بدكٍغ بخضار مجلـ وَني للش٣اٞت ؤو اإلاجلـ ألٖا

رهم ٞمً ٚحر اإلام٨ً ؤن اإلاش٣ٟحن الخىوؿُحن الظًً ٣ًغعون مهح
٩ًىن مهحر اإلاش٠٣ الخىوس ي في ًض ؤلاصاعي وألامشلت مىظىصة آلان في 
جىوـ. ٞمكغوٕ بخضار اإلاجلـ الىَني للش٣اٞت هى الظي ؾُدضر 

ؾىت وؤن  ٧ل  20ؤو  10لىا مكغوٖا وَىُا للش٣اٞت ًم٨ً ؤن ًضوم 
ًخ٣ضم وػٍغ ز٣اٞت ًخىلى الىػاعة ًجب ٖلُه ؤن ًُب٤ هظا اإلاكغوٕ ال 

هى بمكغوٕ، ٞاإلاكغوٕ ًجب ؤن ٩ًىن وَىُا َىٍل اإلاضي. وفي نلبه 
٩ًىن هىا٥ جدُحن ال٣ىاهحن. م٘ الٗلم، ؾُضي الغثِـ ؤهىا ال ػلىا في 

بىٟـ  1970و 1960وػاعة الش٣اٞت بهضص جُب٤ُ ٢ىاهحن ؾىت 
الدؿٗحرة. م٘ الٗلم ؤًًا ؾُضي الغثِـ، ؤن وػاعة الش٣اٞت آلان هي 

 حر مش٣ٟحها ومبضٖحها.ٚحر مٗىُت بمه

ًىظض آلان مبضٖىن والىاؽ والكٗب ٌٗلمىن طل٪ ٦غؾىا 
خُاتهم للش٣اٞت في جىوـ اهتهىا بلى خالت ًغسى لها وألامشلت ٦شحرة وآزغ 

 )جه٤ُٟ(مبضٕ هى اإلامشل ِٖس ى خغار. 
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 .ق٨غا، ال٩لمت للىاثب الؿُض ٖماص الضاًمي وله ؾذ  ص٢اث٤

 ُد عماد الداًميالط

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

صٌؿمبر وؤن  17في البضاًت ؤوص ؤن ؤجغخم ٖلى ؤعواح قهضاء زىعة 
ؤوظه الخدُت والخ٣ضًغ ل٩ل الؼمالء اإلادترمحن ولًُىٝ اإلاجلـ 

 اإلابجلحن.

 ؾُضي الغثِـ،

 الؿاصة والؿُضاث الؼمالء،

٣ت جخم مداؾبت الخ٩ىمت بٗض مغوع اإلااثت  في الضًم٣غاَُاث الٍٗغ
، والُىم période de grâceًىم ألاولى التي حؿمى ٖاصة بٟترة الدؿامذ 

ؤ٦خىبغ،  26هدً في جىوـ مغث حؿ٘ وحؿٗىن ًىما ٖلى اهخساباث 
م ًيخٓغ حك٨ُل خ٩ىمت مىبش٣ت مً بعاصة الكٗب،  والكٗب ال٨ٍغ
ؤو٫ خ٩ىمت مؿخ٣غة بٗض اإلاغخلت الخإؾِؿُت التي ٖاقتها البالص، 

التي ٖغيذ ٖلُىا الُىم ؤنها لً جخمخ٘ ًجب ؤن حٗٝغ الخ٩ىمت 
بمغخلت الدؿامذ ألن الٟترة ٢ض جم اؾتهال٦ها،  période de grâceبالـ

وبالخالي ٞةن الخ٩ىمت آلان هي ؤمام اهخٓاعاث الخىوؿُحن الٗضًضة التي 
 جم حُُٗلها.

لب  ٣ت ًخدمل الخؼب ألٚا الؿاصة الؼمالء، في الضًم٣غاَُاث الٍٗغ
ت وجُب٤ُ بغهامجه الظي ها٫ ز٣ت الكٗب ٖلى مؿاولُت بصاعة الضول

لبي ًتهغب مً جدؤؾاؾه، والُىم ه ل اإلاؿاولُت م  غي ؤن الخؼب ألٚا
بك٩ل مباقغ، هغي ؤهه ختى صازل الدك٨ُلت اإلا٣ترخت خاو٫ الخٟص ي 
ض بدكُٛل  ىصا ٦بحرة مشل الٖى مً ٖضص مً اإلالٟاث التي جدمل ٖو

 مئاث آالٝ الخىوؿُحن.

ٚلبي ٦غؽ مماعؾاث صٖمذ حٛى٫ ماؾؿت الخٓىا ؤن الخؼب ألا 
حكٗغ عثاؾت الجمهىعٍت في ٖملُت حك٨ُل الخ٩ىمت وؤصزل صون ؤن 

 مً الىٓام الغثاؾىي. االبالص ؤن هىا٥ هٖى

٣ت ؤيها الؿاصة الؼمالءٟٞي الضًم٣غاَ ج٩ىن الخ٩ىمت  ُاث الٍٗغ
خ٩ىمت هازبحن وهدً الُىم ؤمام خ٩ىمت هىاب، خ٩ىمت م٣ترخت لىُل 

ول٨ً ال جدٓى خؿب ما ًبضو بش٣ت الىازبحن الظًً ز٣ت هىاب 
ؤونلىا الىىاب بلى هظا اإلاجلـ زانت م٘ مىظت الاخخجاظاث 
ال٨بري اإلاىظىصة في نٟىٝ هازبي هظا الخؼب ؤو طا٥، باليؿبت بلُىا 
وٗخبر ؤن هظا ؾ٣ُٟض الخ٩ىمت الؿىض الكٗبي وصٖم الغؤي الٗام 

٢اصعة ٖلى ال٣ُام الىَني وهظا قٍغ عثِس ي ختى ج٩ىن الخ٩ىمت 
ت وهظا ؾُجٗل الخ٩ىمت حٗمل يض الخُاع ويض  بةنالخاث ظظٍع

 بعاصة الخُُٗل التي ٢ض ج٩ىن مً صازل ألاخؼاب اإلاك٩لت لها هٟؿها.

٣ت ؤيها الؿاصة الؼمالءفي الضًم٣غاَ اإلاكهض الؿُاس ي  ُاث الٍٗغ
اإلاٟغػ مً الاهخساباث هى الظي ًدضص جغ٦ُبت الخ٩ىمت وهدً آلان 

ي٘ ٚحر َبُعي والٗملُت ج٩ىن ٨ٖؿُت، بإهىا ؤمام حك٨ُلت ؤمام و 
ض بٖاصة حك٨ُل اإلاكهض الؿُاس ي وهى ما ًضزلىا في مكهض  خ٩ىمت جٍغ

يبابي ًاصًىا بلى ٖملُت ٞغػ ٚحر واضخت جخضازل ٞحها اإلاٗاعيت 
واإلاٗايضة وجىظض ٞحها هىاجاة اإلاٗاعيت صازل ألاخؼاب اإلاك٩لت 

با تهب  لخ٣اؾم الٟكل م٘ خؼب للخ٩ىمت هٟؿها وهغي ٞحها ؤخؼا
ا واخضا  لبُت، ؤخؼاب صزلذ حك٨ُلت الخ٩ىمت صون ؤن حٛحر خٞغ ألٚا

 مً بغهامجها.
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بن البرهامج الظي ونلىا ؤو٫ ؤمـ هى هٟـ  ؤيها الؿاصة الؼمالء
البرهامج الظي ونلىا م٘ التر٦ُبت ألاولى ٌٗني ؤن هىا٥ خؼبحن صازل 

ا وا  خضا في البرهامج.الخ٩ىمت هظه اإلاغة ولم ٌٛحرا خٞغ

هدً ٦ىىاب في خؼب اإلااجمغ مً ؤظل الجمهىعٍت ٢غعها ٖضم مىذ 
الش٣ت لهظه الخ٩ىمت التي وٗخبرها خ٩ىمت هكت، هدً ٢غعها ؤن ه٩ىن 
 ٤ في اإلاٗاعيت ؤلاًجابُت واإلاؿاولت التي ال حٗخمض وؾاثل ٢ُ٘ الٍُغ
م وبهما ج٩ىن ٢ىة ا٢تراح و٢ىة جخهضي  وحُُٗل مهالح الكٗب ال٨ٍغ
بالىؾاثل اإلاضهُت وال٣اهىهُت ألًت بظغاءاث ؤو ٢غاعاث ال جغاعي مهلخت 

ضًً ٚحر مىظىصًً صازل ؤَغ ًاإلاىاَىحن، ٢ىة جمشل جىوؿُحن ٖض
ماؾؿاث الضولت الغؾمُت في مكهض ؾُاس ي حٛحر ٦شحرا بٗض 
الاهخساباث الغثاؾُت وبٗض حك٩ل خغا٥ قٗب اإلاىاَىحن الظي ًضاٞ٘ 

لى خ٣ى١ الخىوؿُحن الا٢خهاصًت ًٖ ٢ُم اإلاىاَىت والؿُاص ة ٖو
اث. لى الخٍغ  والاظخماُٖت ٖو

هدً وٗخبر ؤهه ًىظض ؤمام هظه الخ٩ىمت زِ ؤخمغ وهى زِ 
اث، هظه  اث، هظه الخ٩ىمت لِـ مؿمىخا لها اإلاـ بالخٍغ الخٍغ
الخ٩ىمت لِـ مؿمىخا لها باالهخ٣ام مً الدُاعاث الاهخسابُت لجهاث 

ه الخ٩ىمت مُالبت بخضُٖم ؤو لٟئاث مً الكٗب الخىوس ي، هظ
اث وبخ٣ضًم مكغوٕ ٢اهىن في ؤ٢غب ألاو٢اث إلاى٘ مدا٦مت  الخٍغ

ت.  اإلاضهُحن ؤمام اإلادا٦م الٗؿ٨ٍغ

ؤوص في الدخام ؤن ؤ٢ى٫ ؤهىا ؾى٩ىن ٢ىة مٗاعيت  ؾُضي الغثِـ
ض الدحر ل٩ل الخىوؿُحن وق٨غا ل٨م. ض الدحر لهظه البالص وجٍغ  بىاءة جٍغ

 لػعبالطُد رئِظ مجلظ هواب ا

بٗضه ق٨غا، ال٩لمت آلان بلى الىاثب الؿُض الىانغ الكىىفي و 
 مدمض الخامضيو  ػهحر اإلاٛؼاوي و  الؿُضة والؿاصة: ؾامُت ٖبى 

ُٞهل و  خمض الدصدىص يو  بًاص الضهماويو  اإلاهضي بً ٚغبُتو 
ٖضهان الخاجي وعٍاى ظُٗضان، جًٟل الؿُض الىانغ و  الخبُني

 الكىىفي لضً٪ زالر ص٢اث٤.

 اصز الػىوفيالطُد الى

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ض ؤن ؤخيي الؿاصة الؼمالء الىىاب والؿاصة ؤًٖاء  في البضاًت ؤٍع
م مً ؤن خؼب اإلاباصعة لم ٨ًً  الخ٩ىمت اإلا٣ترخت لىُل الش٣ت، وبالٚغ
ممشال في هظه الخ٩ىمت بال ؤهه ألؾباب ججٗلىا وؿاًغ ؤو هضٖم 

منى ؤن ٩ًىن اؾخٗاصة الضولت لدؿُحر صوالُب ماؾؿاتها ٞةهىا هخ
٘ مبيُت ٖ  لىالؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخحن ؤصخاب مكاَع

 ٘ ُت، ؤصخاب مكاَع ٢ىاٖاث شدهُت وجهىعاث طاجُت ومىيٖى
مضعوؾت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت وزبراجُت، ٞال ًم٨ً ؤن ًخدمل اإلاؿاولُت 

 بال اإلاامً بمكغوٕ والخٍغو ٖلى هجاخه.

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

ًاء اإلا٣ترخ  ن،ى الؿاصة ألٖا

ؾإجىاو٫ في بضاًت جضزلي مك٩ل التربُت في جىوـ بد٨م ؤوي 
ي، ٞةن اإلاغبحن في جىوـ ٌِٗكىن ويُٗت اظخماُٖت ٢اجمت، ٞهل  مغب 
جخسُل ؾُضي وػٍغ التربُت اإلا٣ترح ؤن مٗلما ًخدهل ٖلى ؤظغ في 
خضوص ؾبٗماثت صًىاع ًسهم مىه ٢غى لخدؿحن ويٗه الاظخماعي 

ًم٨ً بشالزماثت صًىاع ؤن ٌِٗل وؤن في خضوص ألاعبٗماثت صًىاع، ٞهل 
ًخمخ٘ بم٩اهت اظخماُٖت جد٤٣ له الاخترام والخبجُل والخ٣ضًغ، ٖالوة 
ٖلى طل٪ هىا٥ مً لضًه ؤبىاء ًضعؾىن في الجامٗت ؤو في اإلاٗاهض ؤو 
في اإلااؾؿاث الابخضاثُت، بياٞت بلى ه٣و في مؿإلت الخ٩ىًٍ، 

ت، مغبي لِـ له ج٩ىًٍ ٞالضو٫ اإلاخ٣ضمت لها ظامٗاث في ٖلىم التربُ
ٖلمي في ٖلىم التربُت، في الٗال٢ت التربىٍت، في ٖلم هٟـ الُٟل، في 
ٖلم هٟـ اإلاغاه٤، في الخىانل، هل ًم٨ً ؤن ٣ًضم ؤلاياٞت ألبىاثىا 

 في اإلااؾؿاث التربىٍت؟

 ال ًم٨ً ؤن ؤَُل...

 الطُد الىائب ألاول لزئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؾخاطة ؾامُت ٖبى جًٟلي.ال٩لمت آلان بلى الؼمُلت ألا 

 الطُدة ضامُت عبو

ؾُضي الغثِـ بٗض بطه٪، هل ًم٨ً ؤن ؤئظل مضازلتي للخهت 
 اإلاؿاثُت، لى ؾمدذ.

 الطُد الىائب ألاول لزئِظ مجلظ هواب الػعب

ا بٗض طل٪ ًٖ جضزل الؿُض ػهحر  ال ماو٘ جًٟلي، ل٣ض ؤٖلى 
 اإلاٛؼاوي ٞلُخًٟل، ؾذ ص٢اث٤.

 الطُد سهير املغشاوي 

 ا ؾُضي الغثِـ،ق٨غ 

٦خاب الضولت ء وجدُت للؿاصة الىػعاء و جدُت ل٩ل الؼمال
 اإلا٣ترخحن، لي زالر مالخٓاث خى٫ هظه الخ٩ىمت اإلا٣ترخت.

ت وجسو اله٩ُلت، هدً هالخٔ في خغ٦ت  اإلاالخٓت ألاولى بؿٖغ
الكٗب ؤن هظه الخ٩ىمت ٢ض ٚابذ ٖجها ملٟاث ٦بري ٧ان مً 

 اإلاٟغوى ؤن ٣ً٘ التر٦حز ٖلحها:

ٚابذ وػاعة ؤو ٦خابت صولت حٗنى باإلنالح ؤلاصاعي وم٣اومت  -
 الٟؿاص.

 ُٚاب ٦خابت صولت حٗنى باإلنالح التربىي. -

 تهمِل ٢ُإ الُا٢ت واإلاىاظم يمً وػاعة الهىاٖت. -

 ُٚاب ٦خابت صولت حٗنى بالخىمُت الجهىٍت. -

هظه اإلاالخٓاث ٦ىا ٢ض ٢ضمىاها للؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ 
 لل٣اءاث التي جمذ مٗه.ؤزىاء ا

ٖلى مؿخىي جغ٦ُبت الخ٩ىمت، ؾُاؾُا هظه الخ٩ىمت حٗخبر 
خ٩ىمت مدانهت خؼبُت قاع٥ ٞحها خؼبان ٦بحران: خؼب ٧اهذ له 

بت ٦بحرة في ؤن جمغ هظه الخ٩ىمت وجدٓى بش٣ت مجلـ هىاب  ٚع
ب في اإلاكاع٦ت في هظه  الكٗب مهما ٧ان الشمً وخؼب زان ًٚغ

مً، والىدُجت مُالص مساصٕ لكٗب جىوـ ألن الخ٩ىمت مهما ٧ان الش
ا ؤطان الخىوؿُحن والخىوؿُاث َُلت ؤ٦ثر مً ؾىت  هظًً الخؼبحن نم 
وهه٠ بإن ٧ل مجهما ه٣ٌُ الشاوي و٧ل مجهما مكغوٖه ه٣ٌُ 

 الشاوي.

ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت جغ٦ُبت هظه الخ٩ىمت  يمذ ؤؾماء 
خُض ػاعث جدىم خىلها قبهاث خى٫ الخُبُ٘ م٘ ال٨ُان الههُىوي 

صولت الٗهاباث الههُىهُت وهى اؾخٟؼاػ إلاكاٖغ الخىوؿُحن 
غ ٞلؿُحن،  سُا بمٗغ٦ت جدٍغ ا وجاٍع والخىوؿُاث اإلاغجبُحن خًاٍع
٦ظل٪ يمذ هظه الخ٩ىمت ؤؾماء جدىم خىلها قبهاث مىاقضة بً 
ها ؤؾماء جدىم خىلها  ٖلي، هظه الخ٩ىمت يمذ ٦ظل٪ في نٟٞى

ت في اإلادا٦م ٖى  .قبهاث ٢ًاًا مٞغ

خى٫ بغهامج الخ٩ىمت ا٢خهغ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٖلى ج٣ضًم 
ٖمىمُاث ال جُمئن قٗب جىوـ، ٖمىمُاث ٦ىا هخمنى مً الؿُض 
عثِـ الخ٩ىمت ؤن ٣ًضم يماهاث خ٣ُ٣ُت للخىوؿُحن والخىوؿُاث في 
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ججمُض ؤؾٗاع اإلاىاص ألاؾاؾُت، ٦ىا هخمنى مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت 
٣ُ٣ُت في الخد٨م في مؿال٪ الخىػَ٘، ؤن ٣ًضم للخىوؿُحن يماهاث خ

٦ىا هخمنى مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن ٣ًضم يماهاث خ٣ُ٣ُت 
ُ٘ في ؤظغ ألاظغاء الظًً جضهىعث م٣ضعتهم  والتزام خ٣ُ٣ي في التٞر
الكغاثُت، ٦ىا هخمنى مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن ٣ًضم التزاماث 

لُٗض خ٣ُ٣ُت لِؿذ ٣ِٞ في ال٨ك٠ ًٖ ٢خلت الكهُضًً ق٨غي ب
صٌؿمبر الظًً لم  17ومدمض البراهمي بل ٦ظل٪ في قهضاء زىعة 

ًىهٟهم ال٣ًاء والظًً ًبدض ؤهالحهم ًٖ ٢خلت ؤبىائهم، ٦ىا هخمنى 
مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن ٣ًضم التزاماث خ٣ُ٣ُت للجهاث 
٘ خ٣ُ٣ُت،  الضازلُت ختى جُمئن لِؿذ بكٗاعاث ٖامت بل في مكاَع

الخ٩ىمت ؤن ٣ًضم لىا ؤع٢اما خى٫ وؿب  ٦ىا هخمنى مً الؿُض عثِـ
البُالت، خى٫ مؿإلت اإلاضًىهُت، خى٫ ٧ل هظه اإلاؿاثل وؤن ال 

 ٣ًخهغ ٖلى ج٣ضًم ٖمىمُاث.

الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤٖخ٣ض ؤن خ٩ىمخ٨م هظه ولضث ًدُمت 
ألهني وؤها ؤؾخم٘ لبٌٗ هىاب ألاخؼاب اإلاك٩لت لهظه الخ٩ىمت ؤعي 

َٗم وال عاثدت لها، هظه خ٩ىمت ال  ؤنهم ًيخ٣ضونها، هظه خ٩ىمت ال 
 حؿخُُ٘ ؤن ج٣ضم ال٨شحر لكٗب جىوـ.

٦ما ؤ٦ضها صاثما في خغ٦ت الكٗب، ؤن الاؾخ٣غاع في جىوـ هى 
ميكىص مً الجمُ٘ ول٨ً الاؾخ٣غاع ال جهىٗه الخىا٣ٞاث الؿُاؾُت 
م ؤن طل٪ مهم ول٨ً الاؾخ٣غاع ًهىٗه مضي  وال الاهخساباث ٣ِٞ ٚع

هخٓاعاث قٗب جىوـ في الخىمُت، في جد٤ُ٣ ج٣ضمىا في جد٤ُ٣ ا
اهخٓاعاث قباب جىوـ في الدكُٛل، في جد٤ُ٣ اهخٓاعاث ٖاثالث 
ىاثل الكهضاء في ال٨ك٠ ًٖ ٢خلت ؤبىائهم، في جد٤ُ٣ اهخٓاعاث  ٖو

 اإلاىا٤َ الضازلُت في الخىمُت الخ٣ُ٣ُت.

ؤزحرا، هدً في خغ٦ت الكٗب ال وؿخُُ٘ ؤن وُٗي ز٣خىا إلاشل 
ؾخ٩ىن خغ٦ت الكٗب في مٗاعيت وَىُت وؾخ٩ىن  هظه الخ٩ىمت

خغ٦ت الكٗب ٦ما ٧ل ال٣ىي الىَىُت ُٖجها ٖلى ٧ل الاهدغاٞاث التي 
ًم٨ً ؤن جدضر في هظا اإلاؿاع الشىعي، ؾخ٩ىن خغ٦ت الكٗب ُٖجها 

 ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الشىعة، وق٨غا.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ٚحر مىظىص؟ َُب  ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض البكحر بً ٖمغ،
 ال٩لمت للىاثب الؿُض مدمض الخامضي، هل هى مىظىص؟ جًٟل.

 الطُد مدمد الحامدي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 بؿم هللا زحر ألاؾماء في ألاعى وفي الؿماء،

ش هٟؿه باليؿبت بلى جُاع اإلادبت، ٟٞي  مغة ؤزغي ٌُٗض الخاٍع
هم مً م حٗغيىا لخملت قٗىاء قاع٥ ٞحها ٖضص 2011اهخساباث ؾىت 

الم ٦ما جم ببٗاصها مً ٧ل مكاوعاث ؾُاؾُت  عظاالث الؿُاؾت وؤلٖا
مى و٢تها بلى خض بؾ٣اٍ ٖضًض ال٣اثماث الاهخسابُت  وجىالى الخ٣ض ألٖا
ولى ال عخمت مً هللا ؤصع٦خىا مً زال٫ ال٣ًاء لخضر ما لم ٨ًً في 

 الخؿبان.

ت والخؼن وألاس ى  الُىم ًخدضر ؤههاع جُاع اإلادبت خضًض اللٖى
غها 

 
٣ىلىن بن عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٢ض خاص ًٖ ٖم٤ الخ٨ٟحر وط٦ ٍو

٣ىلىن، غ ٍو مت: "ؤلِـ مى٨م عظل  باإلااض ي اإلاٍغ غصصون آلاًت ال٨ٍغ ٍو
 عقُض".

ألال٠ باء الؿُاس ي بزىاوي في حك٨ُل الخ٩ىماث ٣ًخط ي ؤن 
جخم مكاوعة ٧ل ألاَغاٝ الؿُاؾُت باإلاجالـ الىُابُت وؤزظ عؤيها 

ب٣ى ال٣غاع الجهاجي بإًض٨ًم ًا ؾُاصة ومكاوعتها في ٧ ل نٛحرة و٦بحرة ٍو
عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ باٖخباع٦م ناخب الخؼب الٟاثؼ واإلاؿاو٫ 

لً ًجاصل٨م ؤخض بطا ٖاملخمىها  و٫ وألازحر ًٖ الدك٨ُل الخ٩ىميألا 
غجم لىا الدغوط ولى ما٢خا مً صاثغة الازخىا١. ؿ   باإلاشل َو

ض خىاعاث مؿخًُٟت صازل مٗالي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، بٗ
م٨خبىا الخىُٟظي اعجإًىا ظمُٗا ؤن ج٩ىن نضوعها ؤعخب وؤن وٟٗى 
ً ْلمىا وؤن هجٗل مهلخت البالص ٞى١ ٧ل اٖخباع وؤن هسخاع  ٖم 
٤ اإلااصًت لبر ألامان وطل٪ بمىد٨م الش٣ت ومض٦م بالىهُدت ألن  الٍُغ

 في هجاخ٨م هجاح ٧ل الخىوؿُحن ظمُٗا.

ضٖى٦م بلى  الض٦خىع مدمض الهاقمي الخامضي ًد٨ُُم ظمُٗا ٍو
مًاٖٟت الجهض مً ؤظل الدغوط بالبالص مً وي٘ مإؾاوي مترص ولً 
ًخم طل٪ بال بةٖالء ٢ُمت الٗمل وظٗلها مً الشىابذ ألاؾاؾُت في ٧ل 
ال٣ُاٖاث واإلاجاالث لضي ٧ل قغاثذ اإلاجخم٘ الخىوس ي ول٨ًُ 

بخضاثُت الاهُال١ مً اإلااؾؿاث التربىٍت ابخضاء باإلاضاعؽ الا 
ضاصًت ٞالشاهىٍت زم الجامٗاث ول٨ًُ ؤؾىجىا...  ٞاإٖل

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُض مهُٟى بً ؤخمض، زم بٗضه الؿُض 
 خاجم الٟغظاوي. الؿُض مهُٟى ؾذ ص٢اث٤.

 الطُد مصطفى بً أخمد

 نباح الدحر،

ي وهللا في لخٓت مً اللخٓاث ؾُضي الغثِـ زلذ هٟس ي ؤهن
لؿذ في مجلـ الىىاب بل في مد٨مت و٦إن ؤًٖاء الخ٩ىمت 

هللا يهضي،  اإلاد٨مت مً تهضًض ووُٖض وجىنُٟاثؾُٗغيىن ٖلى 
ؤهاؽ جد٨م ٖلى الىىاًا وؤهاؽ ًتهمىن ؤهاؾا بٗال٢اث مكبىهت، ٖلى 
٧ل ؤها ؤجىظه بلى الغثِـ اإلا٩ل٠ أل٢ى٫ له ٞٗال بن خ٩ىمخ٨م خام 

٧اهذ هىا٥  خى٫ بٌٗ ألاؾماء مً الضزان وزانتخىلها ال٨شحر 
بزالالث ل٨ً الكٗب الخىوس ي الُىم في خاظت بلى خ٩ىمت وهظا هى 
ال٣غاع الهىاب، وهظا ٨ًًٗم ًا ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ؤمام 
ُت  جدض ٦بحر أله٨م ؾخ٨دؿبىن خؿب م٣خًُاث الضؾخىع قٖغ
ُت الخ٣ُ٣ُت ال ج٨دؿبىنها بال مً زال٫ الكٗب  اإلاجلـ ل٨ً الكٖغ

في خاظت بلى هدً ي هى في خاظت ؤ٦ثر مً الدُب ومً ألا٢ىا٫، الظ
ؤٞٗا٫، ؤ٦ثر مً خاظخىا بلى البرامج اإلاىم٣ت والبرامج الجمُلت التي 
مغث ؤمامىا ٦شحرا وؤو٫ ٞٗل ًم٨ً ؤن ج٣ىمىا به ًمـ مباقغة خُاة 
اإلاىاًَ لِـ ججمُض ألاؾٗاع، ًا ؤدي بعظإ ألاؾٗاع بلى خالها 

كغون صًىاعا وؾٗغ ًُٟٞدت ؾٗغ ال٨ُلى  ٚغام مً اللخم زمؿت ٖو
غام مً الٟلٟل ـ هظه  صًىاعاث 4ملُم و٢ض ججاوػ الـ 3800ال٨ُلٚى

حر خاظُاتهم ألاؾاؾُت  ًُٞدت، الىاؽ لم حٗض لضيهم ٢ضعة ٖلى جٞى
للِٗل ًجب ؤن وٗالج هظه ألامىع ٢بل ؤن همغ بلى ألامىع ألازغي، ًا 

ألهه جىظض ماُٞا ج٣ىم ؤدي ٢ىمىا بالؿُُغة ٖلى مؿال٪ الخىػَ٘ 
باإلاًاعبت في ٢ىث الىاؽ، لظا ًجب ؤن جى٢ٟىا هظه اإلااُٞا ًٖ خضها 
وال بض مً جضزل الضولت ٖلى مؿخىٍحن: مؿال٪ الخىػَ٘ والغ٢ابت 

 الهاعمت صون مداباة وصون مجامالث.

ؤلاهجاػ الشاوي الظي ًيخٓغه الخىوؿُىن و٢ض ملىا وؾئمىا وزانت 
ضماء التي ؾالذ مً ؤظل هظا اإلاجلـ والالكباب الظي ؤونلىا بلى 

٘ هى الدكُٛلهخ٩لم ؤن  ت، ٞإو٫ قٗاع ٞع ًجب ؤن حؿٗىا ًا ؤدي  بدٍغ
بملخ٣ى وَني خى٫ ج٣ىمىا في ؤ٢غب و٢ذ، ؤو٫ ش يء ًجب ؤن 

٘ وألامىا٫ و الدكُٛل وألاشدام الظً  ها٨ٍضؾىنً لضيهم اإلاكاَع
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بىىن الُٟالث  كترون الؿُاعاث ٍو ٢لُال  اى طخًًجب ؤن ألامىا٫ َو
ؤ٦ثر ما ًم٨ً مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل، الُىم ًُالبىن  ىاكٛلٌوؤن 

بالخسٌُٟ في الجباًت وحصجُ٘ اإلااؾؿاث، ًا ؤدي زظوا ال وؿخُُ٘ 
ول٨ً باهلل ٖل٨ُم ؤن حكٛلىا البٌٗ مً الٗاَلحن ًٖ  ،ؤن هغص٦م

لى ال٣ُإ الدام ؤن ٌكٛل ؤًًا البٌٗ مً الٗاَلحن  الٗمل ٖو
غ ال٨غامت في ْغوٝ وؤن ًًخي م٘ اإلاى  جب ؤن جخٞى كٛل ٍو اًَ َو

ً ال٣ٍغب  20و16الٗمل، ٨ُُٟٞىا مً بغامج الخًاثغ وآلالُاث  ٖو
ؾىهل بلى البرامج الدمؿماثت ٞهىا٥ مً ًدمل قهاصة َىلها 

خ٣اض ى ؤظغا  غيها ٖغيحن ٍو  صًىاع. 300صًىاعا ؤو  250َىلحن ٖو

ضث الى٣ُت الشالشت جسو مؿإلت ألامً، ألامً وآلامان ٣ٞ ض ٖو
الخ٩ىماث ألاولى ؤهه ؾخ٣٘ بٖاصة جإهُل عظا٫ ألامً وهدً ماػلىا 

هىعٍا ٞابضئوا بٟخذ هيخٓغ جإهُلهم ختى ٩ًىن ؤمىىا ٞٗال ؤمىا ظم
ٟي ألاخُاء الكٗبُت هىا٥ مغا٦ؼ ؤٚل٣ذ ولم جٟخذ بلى خض ٞاإلاغا٦ؼ 

اث زاعظت ًٖ ال٣اهىن هي مً حؿحر ب٣ىاهُجها.  الُىم وهىا٥ مجمٖى

ؤها ؤٖٝغ ؤن هىا٥ قغزا ٦بحرا  ـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠الؿُض عثِ
في جىوـ ٞغ١ ٦شحرا بحن زل٤ في جىوـ وهىا٥ ز٣اٞت ظضًضة ولضث 

وهللا ظله وهمي ال جىظض زالٞاث ٣ٖاثضًت هىا٥ زالٞاث  الخىوؿُحن
لذ وَىعث وبيذ ظضعاها بحن  ٣ٖاثضًت في بٌٗ ألاخُان هى 

 .الخىوؿُحن

٩ىمت والتي ؾإخ٨م ٖلى الخالص يء ؤلاًجابي خؿب عؤَي في هظه  
مً ؤي خؼب ظاءث هظا عهحن جًامى٨م الخ٩ىمي، عهحن  اهخماءاتها

عهحن ؤن هغا٦م في خؼب ؤ٦بر أله٨م  ؤه٨م جيؿىهىا بٗض مضة اهخماءاج٨م
جمشلىن خؼبا ٞى١ ألاخؼاب وهى خؼب جىوـ وهظا ٣ًخط ي مى٨م ؤن 

ؤن ج٩ىن  ال ج٩ىهىا عهاثً لألع٢ام وللىضواث وللخ٣ُُماث التي ال ًجب
اعاث في اإلااثت ًىم ٢ىمىا  وهمُت، اهؼلىا ًا ؤدي بلى الجهاث ٢ىمىا بٍؼ

 بخسهُو زالزحن ًىما لجىلت في ٧امل ظهاث جىوـ ...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض خاجم الٟغظاوي.

 الطُد خاجم الفزجاوي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ؾُضي الغثِـ،

 حي ػمالجي الىىاب،ػمُال

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخىن،

في مضازلتي الُىم ؤعصث ٢بل ٧ل ش يء ؤن ؤ٢ضم جدُت ل٩ل 
ً وزاعظه وزانت اإلا٣ُمحن  الخىوؿُحن والخىوؿُاث صازل الَى

 بإإلااهُا والظًً مىدىوي الش٣ت ألمشلهم في هظا اإلاجلـ اإلاى٢غ.

ً مكغ  ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وٕ بغهامج ٖمل ب٣ضع ما ؤزم 
الخ٩ىمت للمغخلت ال٣اصمت ٞةهني ؤٖبر ًٖ اؾدُاجي لٗضم ؤلاقاعة 

 بهٟت ٧اُٞت بلى جُلٗاث واخخُاظاث الخىوؿُحن اإلا٣ُمحن بالداعط.

زُبت ؤمل ؤًًا ؤٖبر ٖجها لٗضم وظىص وػاعة حٗنى بالهجغة نلب 
هظه الخ٩ىمت اإلا٣ترخت وختى ٦خابت الضولت التي ؤخضزذ لخٗنى بمل٠ 

 ة ؤصمجذ م٘ مل٠ آزغ.الهجغ 

ٞبٗض وػاعة للهجغة ؾُضي الغثِـ ٧ان مً ؤهم ع٧اثؼ البرهامج 
باالاهخ وهي الى٣ُت ألاولى مً البرهامج  سابي ل٩ل ألاخؼاب بالداعط ج٣ٍغ

م٣اعهت بضو٫ ؤزغي اإلاٛغب مشال  هخسابي لخغ٦ت هضاء جىوـ بالداعطالا 
اإلاٛغبُت اإلا٣ُمت لضًه وػاعة مٗخمضة لضي الىػٍغ ألاو٫ م٩لٟت بالجالُت 

لبىان لضيها وػاعة زاعظُت و  هٟـ الص يء باليؿبت بلى الجؼاثغ  باإلاهجغ،
للمٛتربحن، وؤٖخبر ؤن اإلاُالبت بىػاعة للهجغة ش يء م٣ٗى٫ ومى٣ُي 
ظضا بالىٓغ بلى وؿبت هىاب الجالُت الخىوؿُت باإلاجلـ، وهىا لىجغي 

لـ لضًه ٖملُت خؿابُت بؿُُت، هضاء جىوـ لىخضه هىا في هظا اإلاج
ىىاب والٗضص الجملي ل هىاب وهى هٟـ ٖضص هىاب خؼب آٞا١ زماهُت

داص الىَني ؤي ؤ٦ثر مً ٖضص هىاب الاج هاثبا 18الداعط باإلاجلـ هى 
وؤجغ٦٪ ؾُضي الغثِـ ج٣ىم باالؾخيخاظاث  الخغ والجبهت الكٗبُت

 الالػمت مً هظا، 

وػص ٖلى هظا ؾإٞؿغ ل٪ باللٛت التي ًٟهمها ٧ل الىاؽ وهي 
دتالش٣ل الا ٞالخىوؿُىن بالداعط  ٢خهاصي الظي جمشله هظه الكٍغ

٢ُمت جدىٍالتهم في الٗكغة ؤقهغ  مً الكٗب الخىوس ي %10ًمشلىن 
ملُىن صًىاع ؤي  3088ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بلٛذ  2013ألاولى مً ؾىت 

 3600ما ٌٗاص٫ هظا اإلابلٜ ٢ُمت الضٖم اإلاىظه للمدغو٢اث في خضوص 
ىن بالداعط ًمشلىن اإلاىعص الشاوي للٗملت ملُىن صًىاع، الخىوؿُ

الهٗبت بٗض ٢ُإ الؿُاخت وهى مهضع ٢اع ألن الؿُاح ًظهبىن زم 
ٌٗىصون خؿب الٓغوٝ ألامىُت للبالص ول٨ً الخىوس ي اإلا٣ُم بالداعط 
ٌٗىص لبالصه ألن اعجباَه اعجباٍ ًٖىي بالىًَ وال ًى٣ُٗىن 

بٗشىن الخىالاث اإلاالُت لٗاثالتهم، صخُذ ؤن هم ظٛغاُٞا هم ٍو
٣ىلهم مٛغوؾت في جغاب هظا  بُٗضون ًٖ بالصهم ول٨ً ٢لىبهم ٖو

ً  .الَى

الخىوؿُىن بالداعط ًم٨جهم ؤًًا ؤن ًلٗبىا صوعا ٦بحرا وهاما في 
 ً ألاظاهب في ظلب الاؾدشماع الداعجي بد٨م ٖال٢اتهم م٘ اإلاؿدشمٍغ

هل لهظا ٞةن وظىص وػاعة للهجغة ًم٨ً ؤن ته٩ُل وحؿ بلضان ؤلا٢امت
 هظه الٗملُت.

هىا٥ ؾُضي الغثِـ بٌٗ الدبراء الا٢خهاصًحن ؤ٦ضوا ؤن 
الخىوؿُحن اإلا٣ُمحن بالداعط وزانت في الاجداص ألاوعوبي لى ًدى٫ ٧ل 

 2200ؤوعو لخم ججمُ٘ ملُاع ؤوعو ؤي ما ٣ًاعب  100شدو مجهم 
ملُىن صًىاع وهى مبلٜ ال٣غى الاثخماوي الاخخُاَي الظي َلبخه جىوـ 

ملُاع صوالع، وهظا ًخُلب ٖملُت  ١1,7 الى٣ض الضولي وهى مً نىضو 
٤ ماؾؿت خ٩ىمُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن  جدؿِؿُت ٦بحرة جخم ًٖ ٍَغ

 الىػاعة التي هاصًىا بةهجاػها، 

با  وال هيس ى ؤًًا الخىوؿُحن الظًً هاظغوا وؾاٞغوا ٧لهم ج٣ٍغ
ت  زغظىا لخدؿحن ْغوٞهم اإلااصًت ؤو لُلب الٗلم وهىا٥ مجمٖى

ت ٦بحرة ٖل ى ألا٢ل في ؤإلااهُا زغظذ مً جىوـ بهٟت ايُغاٍع
 ن وبالخالي هم لم ًسخاعوا الٛغبتواؾخ٣غث في ؤإلااهُا هغبا مً السجى 

لظا باهلل الُىم ٧ل جىوس ي م٣ُم بالداعط ًجب ٖلُه ومهما ٧ان 
اهخمائه الؿُاس ي ؤو ازخالٞه ال٨ٟغي ؤن ًضلي بضلىه في الخُاة 

غاع ختى ال ًدغم مجضصا ؤي جىوس ي الؿُاؾُت وؤن ٌكاع٥ في مغا٦ؼ ال٣
 مً بالصه.

م مً هظه  في الدخام الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، وبالٚغ
اإلاأزظ ٖلى ؤهمُتها ؾإمىذ ز٣تي لهظه الخ٩ىمت مً مىُل٤ مبضجي 
واهًباٍ خؼبي ٖلى ؤمل ؤن ًخم جضاع٥ هظه الى٣اثو في اإلاؿخ٣بل 

 وق٨غا.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

بلى الىاثب الؿُض اإلاهضي بً ٚغبُت وبٗض طل٪ ق٨غا، ال٩لمت 
المي والؿُض ولُض البىاوي والؿُضة  ؤعظى مً الؿُضة ًمُىت الٚؼ
ظمُلت صبل ٦ؿ٨ُس ي ؤن ٌؿخٗضوا للخضزل بٗض الؿُض اإلاهضي بً 

 ٚغبُت.
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 الطُد املهدي بً غزبُت

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿُض الغثِـ،

 الىىاب، الؿاصة

في و الُىم جىوـ م٣ؿمت بحن ٢ُبحن م٣ؿمت في خ٣هم في الخىمُت
م٣ؿمت ظٛغاُٞا بحن الٗانمت واإلاضن و  في مؿخىي الِٗلو الثروة

اٝ الؿاخلُت وبحن ألاخُاء الكٗبُت ال٣ٟحرة التي جدُِ بهم وألا  ٍع
صازل  ًيخٓمىن م٣ؿمت اظخماُٖا بحن ؤهاؽ و  واإلاىا٤َ الضازلُت

خ دؿىن بؤخؼاب وظمُٗاث ٍو اهخمائهم لهظه ابٗىن الضولت واإلاجلـ ٍو
التهمِل  ىن ِٗكَو زاعط هظه الضاثغة  ىن ِٗكٌالضولت وبحن ؤهاؽ 

ه ملِؿذ له ؾىي و٢ذ "الغاٞل"  مؤًت ٖال٢ت بهظه الضولت وال حٗٞغ
مت اإلاىٓمت خُض ًجضون  وفي هظا اإلا٩ان ًٓهغ الخُٝغ والجٍغ

ىا٫ ا٢خهاصي ؤههاعهم، و٦ظل٪ البالص م٣ؿمت ا٢خهاصًا بحن مى
ت نٛغي  ووؿُج ا٢خهاصي ُٞه قغ٧اث وؤخؼاب وه٣اباث وبىعظىاٍػ
و٢ىي ٖاملت ونغاٖاتهم وبحن ظؼء ٦بحر مً الخىوؿُحن زاعط هظا، 
ت ولِؿذ لهم ؤًت ٖال٢ت بهظا،  ب وفي الخجاعة اإلاىاٍػ ٌِٗكىن في التهٍغ

هظه الهىة وهظه  لىي٘ وظض مىظ ؤ٦ثر مً زالزحن ؾىتوهظا ا
البالص بلى الشىعة وهدمض هللا ؤن وعي قٗبىا ظٗل  ال٣ُُٗت ؤونلذ

ت، ولى جىانل هظا الىي٘ ؾُإحي  الشىعة ج٩ىن ؾلمُت وجإحي بالخٍغ
ت بل ؾخإحي  بشىعاث ؤزغي والشىعاث ال٣اصمت لً ججلب الخٍغ
م٨ً ؤن جإحي باالختراب، لظل٪ البض الُىم ؤن ها٦ض ٖلى  بالٟىض ى ٍو

 هظه اإلاكا٧ل.الىخضة الىَىُت وجٓاٞغ ٧ل الجهىص لخل 

ومً هظا الباب ؤباع٥ ولً ؤجدضر ًٖ بغامج هظه الخ٩ىمت ؤو 
ٖلى جغ٦ُبتها ؾإجدضر ًٖ الجهاًت التي بها ونل حك٨ُل هظه 
الخ٩ىمت مما ظٗلها الُىم حؿمذ ب٨ؿب اؾخ٣ُاب آزغ في البالص، 
حرهم،  اؾخ٣ُاب الهىٍت والخضازت، اؾخ٣ُاب ؤلاؾالمُحن ٚو

جىوـ، اؾخ٣ُاب خغ٦ت الاججاه اؾخ٣ُاب خغ٦ت الجهًت وهضاء 
ؤلاؾالمي والخؼب الاقترا٧ي الضؾخىعي ب٩ل عواٞضه، الُىم هديي 
الجهاًت ؤخيي نهاًت هظه الخ٩ىمت التي ٞحها ٧ل هظه الغواٞض وؤن 
الاؾخ٣ُاب الش٣افي واإلاٗغ٦ت الش٣اُٞت ما هي بال حٛل٠ُ للهغإ 

ُت الؿُاس ي، الُىم ًغي الخىوؿُىن ؤن ٧ل هظه الُب٣ت الؿُاؾ
مىظىصة في الخ٩ىمت وؤٖخ٣ض ؤن هظا ش يء بًجابي ختى هبضؤ في 

 مٗالجت اإلاكا٧ل الخ٣ُ٣ُت للبالص وباع٥ هللا ٨ُٞم.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

المي ؾذ ص٢اث٤.  ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثبت الؿُضة ًمُىت الٚؼ

 الطُدة ًمُىت الشغالمي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 باح الدحر ل٩ل الؿاصة الؼمالء،ن

مغخبا بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وبالؿُضاث والؿاصة 
 الىػعاء.

ض ؤن ؤ٢ى٫ للؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ؤهه بن  في البضاًت ؤٍع
قاء هللا الُىم وفي ؾاٖت مخإزغة ؾُمىذ هىاب الكٗب الش٣ت لهظه 

ض ؤن ؤ٢ى٫ له ؤهه ٖىض مىذ هظه الش٣ت ؤن جىوـ  جهبذ الخ٩ىمت، وؤٍع
 ؤماهت في ؤٖىا١ هظه التر٦ُبت الخ٩ىمُت بغثِؿها وبىػعائها.

اث ؤماهت في ؤٖىا ٨٢م، وهٟـ الشىعة ؤماهت في ؤٖىا٨٢م، الخٍغ

جىوـ ؤماهت في ؤٖىا٢ىا  الص يء هدً ٦مجلـ هُابي مجلـ مىخسب
ٗاث وفي  إلااطا؟ ألهىا ٦مجلـ هىاب الكٗب ؾيؿاٖض٦م في الدكَغ

دض مً  عؾم الؿُاؾاث ل٨ً ؾيب٣ى مجلؿا ًغا٢ب هظه الخ٩ىمت ٍو
ؿاثلها، لهظا ؤ٦ُض لً ٩ًىن مىذ ز٣ت هىاب الكٗب  ؤزُائها َو

 للخ٩ىمت بهٟت جامت صون مغا٢بت وال مداؾبت. 

خه للؿاصة الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ٖلى زالٝ اإلالدو الظي ٢ضم
٣ٞض ظاء زُاب٪ مٟهال ُٞه بغهامج هام وهام  الىىاب مىظ ًىمحن
ؤن جخىظه في زُاب٪ ٦ظل٪ بلى الكٗب الخىوس ي ظضا، ل٨ً جمىِذ 

بلٛت بؿُُت ٞحها ال٨شحر مً اإلاهاعخت وؤن ج٣ى٫ للكٗب ولىىابه ؤهىا 
٦د٩ىمت بن قاء هللا ؾ٣ُ٘ مىذ الش٣ت لىا لً ه٣ضع في ْٝغ ماثت ًىم 
ت مً ؤلاظغاءاث: واخض، ازىحن، زالزت،  ألاولى بال ال٣ُام بمجمٖى

بخجهحز ؤ٦ثر ما ًم٨ً اإلااؾؿت  زمؿت، مشا٫ طل٪ ٦إن ج٣ى٫: ؾى٣ىم
مت اإلاىٓمتألامىُت التي ججابه ؤلا  ٦ظل٪  عهاب وج٠٣ ؤمام الجٍغ

ؾى٣ضم و  الٗاثالث اإلاٗىػةو  ى٣ىم بةظغاءاث جسو ٖما٫ الخًاثغ ؾ
بظغاءاث ٞىعٍت لٗاثالث قهضاء الشىعة وؾيؿاٖض هُئت الخ٣ُ٣ت 

للىٓاٞت ؾى٣ىم بدملت ٦بحرة و  ت لخ٣ىم بتر٦حز م٩اجبها الجهىي وال٨غام
ءاث ؾِخم بهجاػها في ؤًام و٢ض ط٦غث طل٪ في زُاب٪، وهظه ؤلاظغا

ؤها جمىِذ ؤن حٗضص ؾُاصج٨م هظه ؤلاظغاءاث ألهه بٗض ماثت  .مٗضوصة
ًىم مً ألا٦ُض ؤن الكٗب الخىوس ي وهدً ٦ظل٪ ٦ىىاب و٦ؿُاؾُحن 

 ؾىداؾب هظه الخ٩ىمت.

ي هظه وهي جىاظض اإلاغؤة فؾإزمً ه٣ُت ؤزغي وؤها مؿغوعة بها 
ىا زالر وػٍغاث الُىم لضً لم ج٣خهغ ٞغختي بالٗضص ٣ِٞ .الخ٩ىمت

و٦ىذ ؤجمنى ؤن ٩ًىن ٖضص اليؿاء ؤ٦بر مً هظا  وزمـ ٧اجباث صولت
ألن اإلاغؤة الخىوؿُت حؿخد٤ ؤ٦ثر مً هظا ل٨ىني مؿغوعة ؤًًا بال٨م 
وبال٠ُ٨ ألن ؤمامي الُىم زماوي وؿاء جىوؿُاث وهً مً ال٨ٟاءاث 

ً  هللا وبن قاء هللا جمضصن ًض اإلاؿاٖضة للىًَ ول٩ل الٗالُت ؤٖا نه
 وؿاء جىوـ الُىم.

ض ؤن ؤ٢ى٫ بلى الؿُضة وػٍغة اإلاغؤة ػمُلتي اإلااؾؿت  والتي ؤٍع
ٖىض ٦خابت الضؾخىع ٧اهذ هىا٥  ٦خبذ الضؾخىع صخبت ػمالئها

اتهً وخ٣ى٢هً وجٟاٖلىا  ت مً وؿاء جىوـ زاثٟاث ٖلى خٍغ مجمٖى
اإلااؾؿاث مً ؤخغم اليؿاء ٖلى ؤن ال ًمـ مٗهً و٦ىا الىاثباث 

خ٤ اإلاغؤة الخىوؿُت بل بال٨ٗـ ًخُىع، لهظا ؤ٢ى٫ للؿُضة وػٍغة 
اإلاغؤة ؾُاصج٪ ٢ض ٦خبذ الضؾخىع بسِ ًض٥ وال بض ؤن ال جتر٧ي الُىم 
لى لباؾها، ال  لى خ٣ى٢ها ٖو تها ٖو ؤًت امغؤة جىوؿُت جساٝ ٖلى خٍغ

ثر ٖىٟا، ؤ٦ثر اٚخهابا، ؤ٦ثر جتر٥ اإلاغؤة الخىوؿُت ًماعؽ ٖلحها ؤ٦
ُٟت ٖىضما جظهب الُىم بلى  جدغقا ظيؿُا، وهدً وٗٝغ ؤن اإلاغؤة الٍغ
الٗمل في الًُٗت ًم٨ً ؤن جخٗغى لخاصر وال ججض ؤي جإمحن، اإلاغؤة 
الخىوؿُت ٖىضما حٛاصع بُتها ٖلى الؿاٖت الدامؿت نباخا وج٣هض 

م٨ً ؤن جخٗغى ل٩ل ؤق٩ا٫  واإلاًا٣ًاث الخدغف اإلاٗمل بٟىقاهت ٍو
لهظا الؿبب ٞةن وػٍغة اإلاغؤة ًيخٓغها ٖمل ٦بحر  ٞهي ٚحر مامىت

وهدً ٦يؿاء مىظىصاث في مجلـ هىاب الكٗب ومخمى٢ٗاث ؤًًا 
في اإلاجخم٘ اإلاضوي مً ألا٦ُض ؤهىا ؾيؿاٖض الؿُضة الىػٍغة، وهخمنى 
مً هللا ؤن ال جب٣ى اإلاغؤة الخىوؿُت زاثٟت ٖلى خ٣ى٢ها، هخمنى ؤن 

ٟا٫ ٞا٢ضي حٗخني ال ، وباإلاغؤة وألَا خ٩ىمت ٩٦ل بإَٟا٫ الكىإع
الؿىض الٗاثلي ؤًًا هظه ٧لها حٗخبر مؿاثل اؾخعجالُه هخمنى مً 
وػٍغة اإلاغؤة الؿُضة ؾمحرة مغعي ؤن ج٣ىم بها وهدً ؤ٦ُض ؾيؿاهضها 

 في طل٪.

باليؿبت بلى ٧اجبت الضولت اإلا٩لٟت بمل٠ قهضاء وظغحى الشىعة، 
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ت الضولت اإلا٩لٟت بهظا اإلال٠ وهدً ٦ىىاب ؤوال ؤزمً وظىص ٦خاب
ني ماؾؿحن ٦ىا صاثما هخدضر ًٖ يغوعة وظىص قبا٥ مىخض ٌٗخ

وهىا ؤ٢ى٫ للؿُضة ٧اجبت الضولت  بٗاثالث الكهضاء وظغحى الشىعة
وللؿاصة الىػعاء ؤن صم الخىوس ي هى هٟؿه، ألهه في جىوـ ال ًىظض 

ؾىا، صم لضًىا قهضاء ؤعقى مً قهضاء ٩ٞل قهضاثىا ٞى١ عئو 
ت،  غ، قهضاء الىًا٫، قهضاء الخٍغ الخىوس ي مدؿاو: قهضاء الخدٍغ
خُاالث، هدً  قهضاء الشىعة الظًً ٢خلىهم وجم ٢ىههم، قهضاء الٚا
باألمـ ٦خىوؿُحن ٢ض ٞىظٗىا واؾدى٨غها وهضصها بٗملُت ال٣خل 
الىخكُت التي َالذ الُُاع ألاعصوي وهخمنى مً هللا ؤن ًغخمه وهللا 

هبر ٞما بال٪ بضماء قهضاثىا، قهضائها ٧لهم ؾىاؾُت، ًغػ١ ؤهله ال
ت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت مً ؤن ًدل هظا اإلال٠ في  ل٨ً ؤها مخسٞى

 بَاع... 
 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض ولُض البىاوي ؾذ ص٢اث٤.

 الطُد ولُد البىاوي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ٖلى ؤقٝغ اإلاغؾلحن،والهالة والؿالم  

 ٤ هغخب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وب٩ل ؤًٖاء الٍٟغ
 الخ٩ىمي.

ض ؤن ؤٖغى بٌٗ اإلاالخٓاث ألن الخدضًاث  في هظه اإلاضازلت ؤٍع
٦بحرة و٦ظل٪ التر٦ت ٦بحرة مً ٢بل الشىعة وؤًًا مً الاؾخد٣ا٢اث 
التي ظاءث بٗض الشىعة ولظل٪ ال ًم٨ً ؤن ؤؾخٗغيها ٧لها في 

 بؿذ ص٢اث٤.مضازلت 

ؤ٢ى٫ للؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن الىىاًا الُُبت التي ٖغيها ؾىاء 
في ملدو بغهامج الخ٩ىمت ؤو في الدُاب ٢ض ؾمٗىاها ؤًًا في 
خ٩ىمت الؿُض خماصي الجبالي وخ٩ىمت الؿُض ٖلي الٍٗغٌ و٧اهىا 
ظمُٗا ناص٢حن مشلما ٦ىذ ؤًًا الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ناص٢ا في 

لهظه اإلاداوالث إلهجاح مؿاع الشىعة ٖغي٪ لهظا الدصدُو و 
واؾخد٣ا٢اتها، ول٨ً ؤ٢ى٫ ل٪ خ٣ُ٣ت ؤن الىا٢٘ ش يء آزغ جماما، 
وهظا ما ًجب ؤن ههاعح به الكٗب وههاعح بها بًٗىا هدً جدذ 
٢بت مجلـ هىاب الكٗب، اإلاؿإلت لِؿذ في ألاشدام وبن ٧ان 

مُت، لألشدام صوع في ؤلانالح وؤلاياٞت ول٨جها ؤًًا في: مىىا٫ جى
مىٓىمت ال٣ًاء، مىٓىمت ؤلاصاعة، ٣ٖلُت هسبت ؾُاؾُت التي 
ا لدلُٟت  ض ؤن ٣ًص ي َٞغ ولألؾ٠ بلى الُىم ماػلىا وؿخم٘ بلى مً ًٍغ
مُٗىت ؤو لٛالٝ ؾُاس ي مٗحن وبن ٧اهذ جىوـ والخمض هلل اهخهغ 
ٞحها الخىا٤ٞ الظي ؤونلىا آلان بلى بعؾاء اؾخصىاء في الٗالم الٗغبي 

ء م٣اعهت م٘ ججاعب ٧ل الشىعاث ظضا، وهظا الاؾخصىاوهظا مهم ظضا 
ً  تىخ جخسلو مً مسلٟاث الىٓام الؿاب٤ ًخُلب مجها طل٪ ٖكٍغ

ؾىت، وهدً الخمض هلل ؤعؾِىا في ؤعب٘ ؾىىاث الىٓام الؿُاس ي 
ونٛىا الضؾخىع، وؾجري طل٪ بن قاء هللا بٗض جؼ٦ُدىا ل٨م وطل٪ 

الكٗب وهظه  بالخٗاون والٗال٢ت الخ٣ُ٣ُت بحن مجلـ هىاب
 الخ٩ىمت.

ت ًا  ؤالخٔ ؤن في هظه الٗال٢ت وفي ججغبت الشالر ؾىىاث الٟاَع
ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت ٧اهذ ٖال٢ت الىىاب والىػعاء لِؿذ ٖال٢ت 
ظُضة وبن ٧اهذ ٞحها ال٨شحر مً ؤلاًجابُت ول٨ً الضؾخىع ؤُٖى ل٩ل 

ت واإلااص غ له الًماهاث وؤلام٩اهُاث البكٍغ ًت هاثب الخ٤ في ؤن جخٞى
وهظا في اؾخ٣اللُت مجلـ هىاب الكٗب ول٨ً في اهخٓاع ما هو 

ٖلُه الضؾخىع ًجب ؤن حُٗىا بقاعاث بًجابُت في الخٗامل م٘ 
 الىىاب وزانت م٘ هىاب الجهاث الضازلُت.

٘ اإلاُٗلت، وػٍغ  هىا٥ جدضًاث خ٣ُ٣ُت عؤًىا هخاثجها في اإلاكاَع
مُٗلت مىظ ؾىت ؤمال٥ الضولت ؤمامه جدض خ٣ُ٣ي، هدً لضًىا بغامج 

ؤي ٢بل الشىعة مك٩لتها هي ألاعاض ي الاقترا٦ُت مشال لضً٪  2009
مكغوٕ جىىي ال٣ُام به ٞةه٪ ال ججض ؤًً ؾخ٣ُمه، مشال في جالت ال 
ًىظض ؤي م٩ان ألنها ٧لها ؤعاض ي اقترا٦ُت وهظا مىظىص في ال٨شحر مً 
م ؤهه في الخ٩ىماث  الجهاث، لظل٪ ٞةن هظه الىػاعة مهمت ظضا ٚع

لؿاب٣ت لم جدٔ باإلا٩اهت الخ٣ُ٣ُت ٧اهذ وػاعة وؤنبدذ ٦خابت ا
 ٘ صولت، ًا ؾُضي وػٍغ ؤمال٥ الضولت هظا مل٠ خ٣ُ٣ي وهىا٥ مكاَع
خباع و٦ظل٪ هيخٓغ مى٪  مخى٢ٟت ومُٗلت ال بض ؤن جإزظ هظا بٗحن الٖا

 ا٢تراح مىٓىمت ٢ىاهحن ظضًضة بن قاء هللا. 
ث الصخُت، هىا٥ ؤًًا مل٠ آزغ خ٣ُ٣ي وهى مل٠ الدضما

صازل البالص وفي زانت ٞمؿدكُٟاجىا الٗمىمُت حٗخبر ًُٞدت و 
اإلاىا٤َ التي جىظض ٞحها آلان باع ؤلاعهاب، ٞالدضماث الصخُت 
٨ُٟىا مً "الخىم٣ُاث" ومً ألاع٢ام ومً اإلاٗلىماث  مخضهُت ظضا ٍو

اطهبىا ٖلى ٖحن  ها ٩ٞل هظا لً ًىُلي ٖلى اإلاىاًَالتي ج٣ضمىن
ا ًا وػعاء مً اإلاىا٤َ الضازلُت وؤها ؤٖٝغ ؤن الٗضًض اإلا٩ان وال جساٞى 

ً ؤو  ض ؤن ًظهب بلى ال٣هٍغ اعاث جم بلٛائها ألن الىػٍغ ال ًٍغ مً الٍؼ
ساٝ ؤن ًدهل له ٦ظا ؤو ٦ظا، ػوعوا اإلاىا٤َ وؤخؿً  بلى ظىضوبت ٍو
ش يء ؤن جهاعخىا اإلاىاَىحن وجخدضزىن مٗهم وهً٘ الُض في الُض 

ا ٨ٞغة م٨ٗم ٦ىىاب ظهاث و٦مجلـ  هىاب الكٗب ختى ججزاح ٖى 
"٧لما صزلذ ؤمت لٗىذ ؤزتها" وههبذ هخدضر ًٖ "وحٗاوهىا ٖلى البر 
والخ٣ىي وال حٗاوهىا ٖلى ؤلازم والٗضوان" وؤًًا "واٖخهمىا بدبل 
ض  هللا ظمُٗا وال جخٟغ٢ىا واط٦غوا وٗمت هللا ٖل٨ُم بط ٦ىخم..." وال هٍغ

 ؿىا ٦ظل٪.ؤن ه٩ىن في جىوـ ؤٖضاء لبًٗىا وهدً ل

ول٨ً هظا ال ٦ظل٪ هشمً بٗض ٦خابت الضولت للكهضاء والجغحى 
ٞالٗضالت الاهخ٣الُت ًجب ؤن ج٣ى٫ ٧لمتها  ٨ًٟي ٞهظا مل٠ خ٣ُ٣ي

ألن ال٣ًاء ٢ض خ٨م وال ًم٨ىىا ؤن وٗىص بلى مدا٦م اؾخصىاثُت ؤزغي 
ألن الضؾخىع ؤلٛاها، ل٨ً الكٗب ًيخٓغ مىا بظغاءاث خ٣ُ٣ُت، 

 الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وبٗض ٦خابت صولت جابت مً عثِـالُىم هىا٥ اؾخ
ل٨ً هىا٥ خ٣اث٤ لم هغها ألن الجغحى ماػالىا في خالت مغى ولم 
ٌكٟىا وؤنهم لم ًإزظوا خ٣ى٢هم البؿُُت، بطن هظا مل٠ خ٣ُ٣ي 
عي الٗام؟ ًا  اب ؤًًا مل٠ آزغ ٞإًً اإلاخمخٗىن بالٟٗى الدكَغ ٚو

دت هايلذ و٧ا ن لها صوع ٦بحر في تهُئت بزىاوي ٖلُىا ؤن ال ه٣ص ي قٍغ
ظاهٟي الُىم هجضهم م٣هُحن، ؾُضي  14صٌؿمبر و 17اإلاىار لشىعة 

 مىخضب ول٨ً...  700عثِـ الخ٩ىمت لضً٪ ؤ٦ثر مً 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

٦ؿ٨ُس ي زم ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثبت الؿُضة ظمُلت صبل 
 الؿُض خؿًو  الؿُضة ؤوـ الخُابو  الؿُض ببغاهُم الىانغ 

الٗماعي والؿُض ؾُٟان َىبا٫، هاالء الىىاب ًجب ؤن ًجهؼوا 
 ؤهٟؿهم للخضزل بٗض الؼمُلت ظمُلت صبل ال٨ؿ٨ُس ي.

 الطُدة جمُلت دبؼ كطُكس ي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

ؤخيي ؤًٖاء الخ٩ىمت والؿُض عثِـ الخ٩ىمت والؿاصة 
 والؿُضاث ؤًٖاء مجلـ هىاب الكٗب.

ى الخ٩ىمت ٌٗخمض ٖلى زالزت في الخ٣ُ٣ت بن مىذ الش٣ت بل
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ًاء وؾحرتهم ومؿحرتهم ومضي  مغج٨ؼاث ؤؾاؾُت ؤال وهي: ألٖا
وؾ٣ُخهغ جضزلي ٖلى البرهامج  ٟاءتهم وه٩ُلت الخ٩ىمت والبرهامج٦

ض ؤن  ومً ألا٦ُض ؤن ب٣ُت الؼمالء ؾِخٗغيىن بلى باقي اإلاداوع، ؤٍع
م  لىا في ؤجدضر بهٟت ٖامت ًٖ عوح البرهامج و٢ض ب٣ُىا بحن ما ٢ض 

وع٢ت وبحن ما جًٟل بخ٣ضًمه الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ٞغوح البرهامج 
ت وباب  ًٟخ٣ض زانت ل٩ل اإلاباصت الضؾخىعٍت ٖلى ٚغاع الالمغ٦ٍؼ
الؿلُت اإلادلُت بما ًد٤٣ آلُاث الخ٨م اإلادلي والٗضالت بحن الجهاث 
والخمُحز ؤلاًجابي وجغ٦حز الهُئاث الضؾخىعٍت والتي جٟخ٣ض ٦ظل٪ 

اث الشىعة مً ٖضالت اهخ٣الُت وخ٣ى١ ٖاثالث ظغحى الؾخد٣ا٢
عي الٗام والظي حٗغى له ؤلازىة  وقهضاء الشىعة والٟٗى الدكَغ

 وألازىاث باؾخٟايت.

ض ؤن ؤع٦ؼ ٖلى ما ؤٖخبره ًد٤٣  في اإلاًمىن هٟـ الص يء ؤٍع
مُلب الشىعة واإلاخٗل٤ بال٨غامت للكٗب الخىوس ي خُض ؤن البرهامج 

ُضاث والؿاصة الىىاب لألؾ٠ ًٟخ٣ض بلى اإلاٗغوى ٖلى ؤهٓاع الؿ
 الٗضًض مً اإلاداوع والتي وٗخبرها مً ألاهمُت بما ٧ان.

ض ؤن ؤج٩لم ًٖ ؤلا٢هاء ل٨ً هىا لِـ ؤلا٢هاء الؿُاس ي  ؤٍع
ول٨ً ؤلا٢هاء الا٢خهاصي والاظخماعي لٟئت ٦بحرة مً الكٗب 
 الخىوس ي، بط ؤهني لم ؤع في ؤلاظغاءاث اله٩ُلُت وال في ؤلاظغاءاث
الٗاظلت ما ًخٗل٤ بمىٓىمت الخُُٛت الاظخماُٖت وبهما عؤًذ ؾُغا 
ًدُما ًخدضر ًٖ بنالح مىٓىمت الخ٣اٖض وؤهٓمت الخإمحن ٖلى 
اإلاغى وؤٖخبر طل٪ هى ظؼء مً م٩ىهاث الخُُٛت الاظخماُٖت في 
م مً ؤن الؿُض وػٍغ الكاون الاظخماُٖت هى  جىوـ ولِـ ٧لها بالٚغ

لى  ابً الىػاعة وهظا اإلاُضان وهى ًىانل الٗمل م٘ هظه الخ٩ىمت، ٖو
ؤهمُت ؤلانالخاث ويغوعتها واؾخعجالها وزانت اإلاخٗل٣ت بةنالح 
ويُٗت الهىاص٤ً التي هي في خالت حؿخضعي اهخمام ؤ٦ُض وما٦ض 

اظل.  ٖو

ض ؤن ؤقحر بلى ؤن مىذ ألاولىٍت للمؿإلت الاظخماُٖت وم٣اومت  ؤٍع
ا٢ت مؿإلت ال٣ٟغ وؤلاخاَت بالٟئاث الهكت وؤصخاب ط وي ؤلٖا

ُ٘ مً اإلاىذ بهىعة صوعٍت وبهجاػ  ض التٞر ت والٗمل ٖلى مٍؼ يغوٍع
اصة في ألاظغ هىا٥ مىٓماث  ض مً اإلاؿا٦ً، ٞمً ًُالبىن بالٍؼ اإلاٍؼ
وه٣اباث جضاٞ٘ ٖجهم ول٨ً الظًً ٌِٗكىن ٖلى ٞخاث اإلاىدت 
الاظخماُٖت التي ج٣ضمها وػاعة الكاون الاظخماُٖت مً ؾُضاٞ٘ ٖجهم 

اصة في مىدهم التي لم حٗض حُٛي ختى الخاظُاث ومً  ًُالب بالٍؼ
 ألاؾاؾُت التي جخُلبها خُاة اإلاىاًَ؟

ض جىػَ٘ اإلاؿا٦ً  هٟـ الص يء جدخاط هظه الٟئاث بلى مٍؼ
الاظخماُٖت والخُُٛت الصخُت وتهظًب ألاخُاء الكٗبُت التي ٌِٗل 

وؤَلب  ٞحها هاالء اإلاىاَىىن خُض جترا٦م ٞحها ظمُ٘ ؤهىإ اإلاكا٧ل،
با صون  اعة هظه ألاخُاء وهي مىظىصة هىا ٢ٍغ مً الؿاصة الىػعاء ٍػ
الظهاب بلى اإلاىا٤َ الضازلُت ختى جُلٗىا ٖلى ًٞاٖت ما ٌِٗكه 
اعة بٗض اإلاٛغب ؤي في اللُل  اإلاىاًَ الخىوس ي، وؤهصح ؤن ج٩ىن الٍؼ
ختى هغي الىخل الظي ٌِٗكه اإلاىاًَ والخىىٍغ الظي جٟخ٣ضه هظه 

إلاساَغ التي ٌِٗكها اإلاىاًَ ٖىضما ٌٗىص ؤبىائه بلى اإلاجز٫ ألاخُاء وا
 لُال ٞهم ٌِٗكىن مساَغ ٦بحرة.

هىا٥ ش يء آزغ ؤًًا ٌؿترعي الاهدباه ال٣ٟغة اإلاسههت للم٣ضعة 
الكغاثُت للمىاًَ خُض جدضر الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ًٖ الخٟاّ 
ٖلى اإلا٣ضعة الكغاثُت، ًٖ ؤًت م٣ضعة قغاثُت ؾىداٞٔ الؿُض 

ُ٘ ٞحها الىػ  ٍغ؟ ٞهظه اإلا٣ضعة الكغاثُت مً اإلاٟغوى جدؿُجها والتٞر
ولِـ اإلاداٞٓت ٖلحها ألن في اإلاداٞٓت ٖلحها ؾيب٣ى في هٟـ 

الىيُٗت التي وِٗكها آلان مً ٚالء ألاؾٗاع وألاظىع اإلاخضهُت وهظه 
 الىيُٗت ال بض مً مغاظٗتها.

ت في الى٣ُت الشاهُت والتي ؤٖخبرها ه٣ُت هامت وهي ه٣ُت ٚاثب
ؤؾاس ي للخىمُت  socleالبرهامج ٦ظل٪ هي بيُت الُغ٢اث والتي حٗخبر 

وج٣ٍغب الجهاث ولإلنالح الخىمىي الكامل، ألن جىوـ جدخاط بلى 
٘ ٦بري ٖلى مؿخىي وػاعة الخجهحز والؿُض وػٍغ  جُٟٗل ٖضة مكاَع
الخجهحز الظي ًدًغ مٗىا الُىم هى مً يمً ؤلاَاعاث اإلاكهىص لها 

لىػاعة وهى ٖلى صعاًت ٧اُٞت ب٩ل اإلاخُلباث التي جدخاظها بال٨ٟاءة في ا
.  جىوـ ولم هغ ؤًت بقاعة بلى هظا اإلاىيٕى

٤ الٗمىمي بهٟت ٖامت هى ؤمغ ؤ٦ُض  باليؿبت بلى جدؿحن اإلاٞغ
ومُلىب، هٟـ الص يء لم هغ يمً ؤلانالخاث بصعاط بنالح ٢ُإ 

ظها الى٣ل وهى مً ؤهم ال٣ُاٖاث واإلاغا٤ٞ الٗمىمُت التي ًدخا
 اإلاىاًَ ؾىاء ٖلى مؿخىي ججضًض ألاؾُى٫...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض ببغاهُم هان٠.

 الطُد إبزاهُم هاصف 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُض والؿُضة هاثبي عثِـ اإلاجلـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الىػعاء و٦خاب الضولت،الؿاصة والؿُضاث 

 خًغاث الؼمالء هىاب الكٗب اإلادترمحن،

ؤوص ؤن ؤجضزل في ه٣ُخحن: ألاولى لها نلت به٩ُلت الخ٩ىمت 
 والشاهُت ببرهامج الخ٩ىمت للماثت ًىم اإلا٣بلت.

ُٞما ًسو اله٩ُلت ٦ىا هىص بل هإمل ؤن هغي يمً وػاعة 
هكت وزانت الكاون الاظخماُٖت ٦خابت صولت حٗنى بكاون الٟئاث ال

ا٢ضي الؿىض الظًً ًمشلىن ٞئت  ا٢ت واإلاؿىحن ٞو مجهم خاملي ؤلٖا
مجخمُٗت هامت مً خُض الٗضص واإلاخُلباث ج٣خط ي مىا ٖىاًت زانت 
إلاا حٗاهُه هظه الٟئاث مً نٗىباث ٖلى ٧ل اإلاؿخىٍاث ال ٌؿمذ 
اإلاجا٫ للخضًض ٞحها آلان، لهظا هُلب ب٩ل ل٠ُ مً الؿُض وػٍغ 

ت جىُٓم ؤًام صعاؾُت ًجم٘ ٞحها عئؾاء الجمُٗاث الكاون الاظخماُٖ
طاث الهلت ختى هخُغ١ ظمُٗا للهٗىباث التي حٗتريهم ؤزىاء 
ال٣ُام بٗملهم وزانت في حؿُحر مغا٦ؼ التربُت الدانت وجإهُل 

 اإلاٗى٢حن.

الى٣ُت الشاهُت ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ لها ٖال٢ت ببرهامج 
٣ضع ما هشمً ما ظاء في اإلاكغوٕ خ٩ىمخ٨م للشالزت ؤقهغ ال٣اصمت، ٞب

غ بما ٌٗاهُه 
 
الظي ٢ضمخمىه لىا والظي ًًبِ ألاولىٍاث ٞةهىا هظ٦

اإلاىاًَ الخىوس ي في ٧ل الجهاث مً جضهىع للبيُت الخدخُت مً 
َغ٢اث ومؿال٪ ٞالخُت م٘ اوٗضام قب٩اث التزوٍض باإلااء الهالح 
للكغاب وقب٩اث جهٍغ٠ اإلاُاه اإلاؿخٗملت في ٖضة مىا٤َ 

اث ؾ٨ىُت حٗض بأالٝ اإلاىاَىحنمجو  لهظا ها٦ض ٖلى ؤن ما  مٖى
ط٦غهاه هى في هٓغها مً ؤولىٍت ألاولىٍاث ٖالوة ٖلى اإلاؿاثل ألامىُت 
 وجدؿحن اإلا٣ضعة الكغاثُت للمىاًَ وهٓاٞت اإلادُِ الظي وِٗل ُٞه.

ؤيها الؿاصة بن اهخٓاعاث قٗبىا ٦بحرة وجُلٗاجه لخُاة ؤًٞل 
ٖلى ظٗل هظه الخُلٗاث خ٣ُ٣ت ٞىًمً  مكغوٖت، ٞلىٗمل ظمُٗا

بظل٪ للمىاًَ الخىوس ي ههِبا مً ال٨غامت التي مً ؤظلها ٢ام 
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ت وال٨غامت  ، وق٨غا."بشىعجه اإلاجُضة "زىعة الخٍغ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُضة ؤوـ الخُاب.

 الطُدة أوظ الحطاب

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ىا ألا  ض ؤن ؤوضح للؿُض عثِـ بٗض الترخُب بًُٞى ظالء ؤٍع
الخ٩ىمت والؿُضاث والؿاصة الىػعاء و٦خاب الضولت اإلا٣ترخحن ؤن 
الش٣ت التي ؾُمىدهم بًاها مجلـ هىاب الكٗب بن قاء هللا ختى 
ولى في ؾاٖت مخإزغة الُىم هي ز٣ت باهٓت الشمً ٖلى ٧ل هاثب ٖلى 

ع ما ؤقض ٖلى ولهظا ٞإها ب٣ض باع وؤن ٧ل هاثب وعاءه ز٣ت الكٗباٖخ
ؤًاصي ظمُ٘ الىػعاء و٦خاب الضولت وعثِـ الخ٩ىمت وؤٖبر ًٖ 
مؿاهضحي لهم في هظه اإلاهمت الهٗبت وفي هظا الٓٝغ الهٗب ب٣ضع 
ىصهم التي ٢ضمىها بلى الكٗب والتي  ما ؤَلب مجهم ؤن ٩ًىهىا ٖىض ٖو
ت وال٨غامت والٗضالت  حٗهضها  بها في مُالب الشىعة وهي الكٛل والخٍغ

خماُٖت وهُلب مً الؿلُت الخىُٟظًت الخٟاٖل م٘ الؿلُت الاظ
ُٗت ال ٦ؿل ُٗت ٞدؿب بل ٦ؿلُت ع٢ابُتالدكَغ و٦ىذ  ُت حكَغ

ؤجمنى في ٢غاءحي البرهامج ؤن ج٩ىن هىا٥ ؤع٢اما ختى ؤؾخُُ٘ الخ٣ُُم 
 في اإلااثت ًىم ألاولى.

حر اإلااء  ض ؤن ؤلٟذ الىٓغ بلى ؤولىٍاث ٖاظلت ٖلى ٚغاع جٞى ؤٍع
لكغاب زانت في الجهاث الضازلُت واإلاؿال٪ الٟالخُت الهالح ل

ي ؾخدٓى بها الخ٩ىمت ؾىماعؽ وحٗبُض الُغ٢اث، وبٗض الش٣ت الت
ا ٦ىىاب قٗب لخدؿِـ الؿلُت الخىُٟظًت بما ًجب اجساطه ىمهام

  .مً بظغاءاث

٣ىا هللا ظمُٗا لدضمت قٗبىا ولدضمت  و٧ل ما ؤ٢ىله في الدخام ٞو
 جىوـ وق٨غا.

 مجلظ هواب الػعبالطُد رئِظ 

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض خؿً الٗماعي.

 الطُد خطً العماري 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ اإلاجلـ،

 ػمُالحي ػمالجي الىىاب،

٤ الخ٩ىمي اإلاغا٤ٞ له،  الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ والٍٟغ

في البضاًت ؤهىئ٨م ٖلى الش٣ت التي مىدذ ل٨م لدك٨ُل ؤو٫ 
سُت ؤو٧لذ خ٩ىمت في الج مهىعٍت الشاهُت وهظا لٗمغي مؿاولُت جاٍع

ؼة، ٞد٩ىمخ٨م  ش جىوؿىا الٍٗؼ ل٨م في هظا الٓٝغ الخؿاؽ مً جاٍع
ت ؤن جغظ٘ للمىاًَ الخىوس ي الش٣ت في هظا  مُالبت في ؤ٢ص ى ؾٖغ
ً مً زال٫ بُٖاء بقاعاث بًجابُت في ظمُ٘ اإلاجاالث ألامىُت  الَى

 والاظخماُٖت والا٢خهاصًت.

م بٌٗ ؾُضي عثِ ـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، بن هازبي هضاء جىوـ ٚع
الخدٟٓاث ٖلى بٌٗ ألاؾماء في الخ٩ىمت بال ؤنهم ًضع٧ىن حجم 
الًِٛ الظي ؾلِ ٖل٨ُم ٖىض حك٨ُل خ٩ىمخ٨م، ومً مىُل٤ 
وَىُتهم ٞهم مخٟهمىن لهظه الدك٨ُلت اهُال٢ا مً خؿهم الىَني 

ض حؿى٣ٍه البٌٗ ول٨ً في هٟـ الى٢ذ هم ًي خٓغون ٨ٖـ ما ًٍغ
 .الىخاثج اإلامخاػة ختى ًدباهىا بهظه الخ٩ىمت وهظه هي مؿاولُخ٨م

بًالء ألاخُاء الكٗبُت ما حؿخد٣ه في هظا الٓٝغ الخؿاؽ مً  

ت وحؿىٍت  جىمُت إلاا حٗاهُه مً تهمِل وحؿىٍت ويُٗاتها ال٣ٗاٍع
ويُٗت ألاعاض ي الٟالخُت الضولُت مً قإنها ؤن جدل بق٩اال ٦بحرا 

 جا٫ الٟالحي واإلاىخجاث الٟالخُت.ظضا وزانت في اإلا

م مىدىا الش٣ت لخ٩ىمخ٨م ٞةن الىٓام  ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، ٚع
ا الٗحن الؿاهغة ٖلى خؿً جُب٤ُ البرهامج  البرإلااوي ؾُجٗل مى 
وجظ٦غوا ظُضا ؾُضي ؤن لىا ُٖىا ؾاهغة ٖلى جُب٤ُ بغهامج٨م، 
ٞةهىا الؿُض عثِـ الخ٩ىمت هُالب خ٩ىمخ٨م ؤن حُٗي بقاعاث 
بًجابُت في هظا الٓٝغ الخؿاؽ في ؤ٢غب ٞغنت وق٨غا وباع٥ هللا 

 ٨ُٞم.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا ال٩لمت بلى الؿُض الىاثب ؾُٟان َىبا٫.

 الطُد ضفُان طوبال

 بؿم هللا والخمض هلل والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ ٖباص هللا،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

٤ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ؤظضص  الترخُب ب٨م وبالٍٟغ
 الخ٩ىمي.

ل٣ض عؤًىا في البرهامج الظي ٢ضمخمىه بٌٗ الى٣اٍ وزانت 
الى٣اٍ ألاولى والتي جخًمً ؤلاظغاءاث الٗاظلت مً ؤهمها ٢ض ط٦غجم 
٘ اإلاُٗلت في الجهاث، وؾإجدضر بهٟت ٖامت ًٖ الجهاث  اإلاكاَع

٘ اإلاُٗلت لِؿذ ٖلى مؿخى  ي الضازلُت خُض هالخٔ ؤن هظه اإلاكاَع
لظل٪ ه٣ترح  ،ا٥ ال٣غاعاث ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي ظهىي ٣ِٞ بهما هى

٘ ختى هخٟاصي هظا الخُُٗل.  ج٩ىًٍ لجىت وَىُت لخُٟٗل هظه اإلاكاَع

الى٣ُت الشاهُت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، جدضزخم ًٖ صٞ٘ 
الاؾدشماع في اإلاضن الضازلُت، ٠ُ٦ ًم٨ً الخضًض ًٖ صٞ٘ الاؾدشماع 

ا٫ ؤن هظه الجهاث جٟخ٣ض بلى ؤهم م٣ىماث في اإلاضن الضازلُت والخ
م؟ ٠ُ٦ ًم٨ً الخضًض ًٖ صٞ٘ الاؾدشماع في اإلاضن  الِٗل ال٨ٍغ
لت م٘ وظىص ؤهم مك٩ل ط٦غه  الضازلُت في ْل بيُت جدخُت هٍؼ
الؼمالء وهى مك٩ل ألاعاض ي الاقترا٦ُت؟ هظه هي ؤهم الى٣اٍ التي 

.٘  ؾخُٗل اإلاكاَع

٦غها، ال ؤصعي إلااطا ه٣ُت ؤزغي الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؾإط
حٛاٞل بغهامج الخ٩ىمت ًٖ ه٣ُت مهمت حٗاوي مً مكا٧ل ونٗىباث 
وهي ٢ُإ الٟؿٟاٍ؟ لم ج٣ضم الخ٩ىمت خلىال للمكا٧ل الخانلت 
في ٢ُإ هام وهى الٟؿٟاٍ وؤؾباب حُٗل ؤلاهخاط، ٣ٞض ٧ان بهخاط 

ملُىن ًَ وبلى ًىمىا هظا ماػلىا  8ما ٣ًاعب  2010الٟؿٟاٍ ؾىت 
ملُىن ًَ في بهخاط الٟؿٟاٍ، ولظل٪ ًجب ؤن  4ل بلى لم هه

ت ولِؿذ خلىال  حر خلى٫ ظظٍع هبدض ًٖ ألاؾباب وال بض مً جٞى
و٢خُت زانت ألهالي الخىى اإلاىجمي الظًً ٖاهىا مً التهمِل لٟترة 
َىٍلت والُىم هدً ال ه٣ضم لهم ؾىي خلىال و٢خُت، وهغظى ؤن ه٣ضم 

ت. ٞهظا الخىى اإلاى ال لهم خلى  غ ُٞه ؤصوى م٣ىماث ججمي ال ظظٍع خٞى
م باإلياٞت بلى ألامغاى الدبِشت اإلاىدكغة في الخىى  الِٗل ال٨ٍغ
بؿبب مسؼون الٟؿٟاٍ اإلاىظىص وؤلاقٗاٖاث التي جسغط مىه، 
لظل٪ هظه صٖىة ؤًًا بلى الخ٩ىمت ؤن هجضص اإلاُلب الظي جدضزىا 

حر وؿبت مً ٖاثضا ث ٖىه في الخملت الاهخسابُت واإلاخمشل في جٞى
٘ ومغابُذ قغ٦ت الٟؿٟاٍ جغظ٘ بلى ا لجهت في بَاع بٗض مكاَع

٘ ز٣اُٞتو  جىمىٍت ٘ إلا٣اومت الخلىرو  مكاَع ٘ لخل و  مكاَع مكاَع
شلما هاصي اإلاك٩ل اإلاىظىص في الجهت وهى مك٩ل اإلااء ٦ما هىاصي م

عثِـ الخ٩ىمت بالخمُحز ؤلاًجابي للمضن الضازلُت الؼمالء هىا ؾُضي 
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 وباع٥ هللا ٨ُٞم.

 طُد رئِظ مجلظ هواب الػعبال

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الىاثب الؿُض البكحر بً ٖمغ.

 الطُد البػير بً عمز

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

هىا٥ مً جدضر ًٖ الجغؤة، والؿُض عثِـ الخ٩ىمت والخ٩ىمت 
التي مٗه والتي ٢بلذ هظه اإلاؿاولُت في هظا الٓٝغ الهٗب ظضا 

ل لى اإلاؿخىي الضولي ٖو ى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي ما ٖلى مؿخىي جىوـ ٖو
ل مؿاولُتها ؤًٖاء الخ٩ىمت وؤجمنى لهم  هي بال ؤ٦بر ظغؤة جدم 

٤ُ في هظا الٓٝغ الهٗب بالظاث.  الىجاح والخٞى

ؾُضي الغثِـ، في بغهامج الخ٩ىمت إلااثت ًىم هىا٥ ٣ٞغة جخدضر 
٘ ال٨بري وزانت في اإلاىا٤َ الضازلُت ولخخد٤٣  ًٖ الجهىى باإلاكاَع

٘ ٞه  ٢ل زالر ؾىىاث مً بىاء اإلاكغوٕي جخُلب ٖلى ألاهظه اإلاكاَع
عبُها بال٨هغباء وباإلااء وبالخُهحر، ٌٗني ؤن هظه و  جىعٍض اإلاٗضاثو 

با بٗض زالر  ٘ ال جبضؤ في الٗمل و٢بى٫ الٗاملحن بال ج٣ٍغ اإلاكاَع
ؾىىاث، وؤلٟذ هٓغ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن هىا٥ آلُت ال٣غوى 

٘ للخغ٦ت الا٢خهاصًت الهٛغي التي لها ما جم٨ً مً الاه خٗاف الؿَغ
٘ الهٛغي ًٖ  في جىوـ وطل٪ بةؾىاص ال٣غوى الهٛغي واإلاكاَع

٤ البى٪ الخىوس ي للخًامً الظي خ٤٣ ال٨شحر مً مىاًَ الكٛل  ٍَغ
٤ الجمُٗاث في هظه الؿىىاث ألازحرة، و٦ظل٪ اإلا ٘ ًٖ ٍَغ كاَع

 1200ظمُٗت جيكِ بالبالص الخىوؿُت حكٛل  280هىا٥  الخىمىٍت
ملُىن  574ؤل٠ ٢غى في اإلاضة ألازحرة ب٣ُمت  ٠ْ600 ؤؾىضث مى 

صًىاع مىظ بضاًت اليكاٍ في هظا اإلاُضان، وؿبت اؾخسالم هظه 
ضص مُالب ال٣غوى التي جغص ٖلى هظه  %85ال٣غوى جٟى١ الـ  ٖو

الجمُٗاث ملُىن مُلب في الؿىت لم ًخم٨ً مً الاؾخجابت بال لـ 
 غص ٖلى هظه الجمُٗاث.في الؿىت مً ظملت ملُىن مُلب ج 60%

وفي الدخام ؾُضي الغثِـ، هظه ال٣غوى الهٛغي هي الىخُضة 
ت ٢ُاؾُت بمغوعها  التي جم٨ً مً بوٗاف الخغ٦ت الا٢خهاصًت بؿٖغ

 ٖبر هظه ال٣غوى.

ؤزحرا وإلوٗاف الخغ٦ت الا٢خهاصًت ٞةهىا هُلب مً الؿُض عثِـ 
٢غوى بىاء الخ٩ىمت جُب٤ُ ما وعص في بغهامج هضاء جىوـ وهى بؾىاص 

للمؿ٨ً ألاو٫ صون ٞاثٌ وهدً وٗلم ؤن وعقاث البىاء هي التي 
جسل٤ الخغ٦ت الا٢خهاصًت في جىوـ ولهظا ؤَلب مً الؿُض عثِـ 

 الخ٩ىمت ؤن ٌُٗي ؤلاطن بخُب٤ُ هظا...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُضة الىاثبت مدغػٍت الٗبُضي زم الؿُض 
 حجىب.الىاثب مدمض اإلا

 الطُدة مدزسٍت العبُدي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

مغخبا بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ والؿاصة والؿُضاث 
 ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخحن.

 ػمالجي ػمُالحي الىىاب الؿالم ٖل٨ُم  وعخمت هللا وبغ٧اجه،

خ٣ا الُىم هى ًىم هام في مؿاع هظه اإلاغخلت الاهخ٣الُت الشاهُت 
ألنها ؾترس ى ٞحها ماؾؿاث الجمهىعٍت الخىوؿُت وهي مغخلت اهخ٣الُت 

ض اإلاىا٣ٞت ٖلى الخ٩ىمت ول٨ً الُىم هدً  الشاهُت ختى وبن ؤبُإ مٖى
 هىا.

ؤوص الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٢بل ٧ل ش يء ؤن ؤزمً ما 
ط٦غجه مً جىانل الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت التي ؤجذ بٗض الشىعة في 

بعؾاء ألامً والخىمُت وهظا ظهىصها ؤوال في جإؾِـ الضؾخىع زم ؤًًا 
 مدمىص وهى ؤن هبني ٖلى ما ٢ض جم بعؾاءه وؤن هشمً ظهىص الجمُ٘.

م ن  ؤًًا ؾُضي ال٨ٍغ ط٦غث ال٨ٟاءاث التي ازترتها لخ٩ى 
م ؤهذ وؤًٖاء هظه  خ٩ىمخ٪، ال٨ٟاءة ظُضة ول٨ً ل٨م ؾُضي ال٨ٍغ
الخ٩ىمت جدض ومحزة، اإلاحزة هي ازخالٝ الاهخماءاث مً مؿخ٣ل، مً 

ً ؤي ؤخ ؼاب مسخلٟت وهى جدض إلااطا؟ جدض ٧ي هخسلى ًٖ ؤي ٨ٞغة ٖو
٤ خ٩ىمي ٌكخٛل إلاهلخت  جىوـ، حؿاب٤ ل٩ي ٩ًىن هىا٥ ٍٞغ

مداؾبحن بطا وظبذ و  مخابٗحنو  ؾى٩ىن ٦ىىاب مغا٢بحن لهظا
٘ وع٢ت خمغاء بطا ٧ان  اإلاداؾبت بل ؤ٦ثر مً طل٪ لً هخىاوى في ٞع

وزضمت اإلاجخم٘ هىا٥ ابخٗاص ًٖ زِ جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الشىعة 
 الخىوس ي.

هي بؿِ ألامً وم٩اٞدت ؤلاعهاب وهظا  ،ط٦غجم ؤن ؤولىٍخ٨م
م ٢لخم هخُل٘، بهما الكٗب الخىوس ي هى  ظُض، ول٨ً ؾُضي ال٨ٍغ
٘ ال٣ىاهحن وؤن  الظي ًخُل٘، هغظى مى٨م ؤهخم ؤن ج٣ضمىا مكاَع
حكخٛلىا لدؿخجُبىا بلى جُلٗاث ألامىُحن اإلاكخٛلحن ٖلى اإلاُضان 

ضون ٢اهىها ًدمي ؤمجهم ول٨ً ال ًدغمهم مً وللخىوؿ ُحن الظًً ًٍغ
تهم.  خٍغ

م ج٩لمخم في مجا٫ آزغ وفي بغهامج٨م ًٖ البِئت  ؾُضي ال٨ٍغ
والىٓاٞت والٗمل البلضي، مغة ؤزغي ج٩لمخم ًٖ خملت هٓاٞت هُلب 

 هظا مً اإلاجخم٘ اإلاضوي ول٨ً ما هيخٓغه مً خ٩ىمخ٨م هي بغامج...

 لػعبالطُد رئِظ مجلظ هواب ا

ق٨غا لضً٪ زالر ص٢اث٤ ٣ِٞ ولم ًدىاػ٫ ؤي ؤخض ًٖ و٢خه 
لٟاثضج٪، ال٩لمت بلى الؿُض الىاثب مدمض اإلاحجىب جًٟل، زالر 

 ص٢اث٤.

 الطُد مدمد املحجوب

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض الغثِـ،

الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وؤًٖاء الخ٩ىمت، مغخبا ب٨م 
 الُىم في عخاب هظا اإلاجلـ.

لخ٩ىمت لم ٨ًً ٞسخت في الخ٣ُ٣ت بن اإلاؿاع في حك٨ُل هظه ا
ومى٢ٗ٪ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ال ًدؿض ٖلُه في  ولم ٨ًً هؼهت

حك٨ُل هظه الخ٩ىمت وؤٖخبر ؤن خًىع٦م الُىم بُيىا هى في خض 
 طاجه بهجاػ.

ا ٖلى هظا الدُاع، زُاع خ٩ىمت  هدً ٦دغ٦ت الجهًت عاهى 
له ال٨شحر، ؤه٣ٟىا مىه مً ؤعنضجىا الىخضة الىَىُت وؤه٣ٟىا مً ؤظ

و٢ض بدشىا ًٖ ظؿىع الخىانل  ٣ٟىا مىه في ؾبُل جغ٦حزه وجشبُخهوؤه
ا ٖلُه وزبدىاه وبن  م٘ ٧ل ألاَغاٝ الؿُاؾُت وهظا الدُاع ٢ض عاهى 

بىا ُٞه ختى اإلاهلخت الىَىُت ٖلى  قاء هللا ماػلىا هىانل ُٞه
 
ل ٚو

غاى الخؼبُت ال لى ألٚا ٣ًُت والضلُل ٖلى طل٪ مهلخخىا الدانت ٖو
ت في الدك٨ُلت الخ٩ىمُت وهى ؤًًا  ؤهىا ٢ض ٢بلىا بهظه اإلاكاع٦ت الغمٍؼ
٪ ٧ل ال٣ىي في هظه  صلُل ٖلى حٛلُبىا ل٩ل اإلاهالح في ؾبُل حكٍغ
الخ٩ىمت ختى جخدمل اإلاؿاولُت م٘ بًٗها، ووٗخبر الىنى٫ بلى هظا 

لخشمحن  الخىا٤ٞ صازل الدك٨ُلت هى عؾالت َمإهت، َمإهت للداعط
ججغبدىا الخىوؿُت وزانت ؤنها جمشل اؾخصىاء في ْل هظا اإلاىار 
بت مىا، وهي ٦ظل٪ عؾالت َمإهت  ؤلا٢لُمي والخجاعب ؤلا٢لُمُت ال٣ٍغ
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للخىوؿُحن ٖلى ؤن الىسبت الؿُاؾُت في جىوـ ٢اصعة ٖلى الخٗاٌل 
ألهىا وٗخبر  و٢اصعة ٖلى الٗمل م٘ بًٗها البٌٗم٘ بًٗها البٌٗ 

لِـ لضًىا زُاع ؾىي ؤن ه٩ىن مٗا ؤن ههاعح  ال٣اصمت في اإلاغخلت
وٗمل م٘ بًٗىا وؤها ؤٖخبر ؤن بًٗىا وؤن هخٗاٌل م٘ بًٗىا و 

اٖخمض ؤلا٢هاء الىنى٫ بلى هظا الدُاع هى زحر عص ٖلى ٧ل زُاب 
الاؾخ٣ُاب وهظا الدُاب الظي لألؾ٠ اهضمجذ ُٞه وؤلالٛاء و

الدك٨ُلت بٌٗ الىسب الؿُاؾُت وختى بٌٗ الصدهُاث في 
الخ٩ىمُت الخايغة بُيىا الُىم، وهىا ؤؾخٛل الى٢ذ لخ٣ضًم جدُت بلى 
٧ل ألاَغاٝ وبلى ٧ل الٟٗالُاث وبلى ٧ل ال٨ٟاءاث صازل ألاخؼاب التي 
صٞٗذ مؿاع هظا الخىا٤ٞ والتي جدملذ الهٗاب والًٛىَاث 
وجدملذ ختى الاؾتهضاٝ والدكىٍه، هدُحهم ألهه بهظا اإلاى٤ُ وبهظا 

بهظه ال٣ٗلُت وؿخُُ٘ زضمت البالص ووؿخُُ٘ ؤن ههل بلى اإلاىهج و 
 جىا٤ٞ.

ي هايلذ مً ؤظل ب٢هاثىا وؤوظه ٦ظل٪ عؾالت بلى ألاَغاٝ الت
أل٢ى٫ ؤهىا ؾُٗىا بإن هضمج ٧ل ألاَغاٝ صازل هظه  وببٗاصها

الخ٩ىمت وؾٝى وؿعى ب٩ل ما ؤوجِىا مً ٢ىة ؤن ه٩ىن ٧لىا خايٍغً 
٢هاء، ٞالؿاخت والٗمل ماػالا بما ٞحهم ختى مً ٖملىا ٖلى ؤلا

٣ه مؿضوص...  ًدؿٗا ٧ل الخىوؿُحن، ألن زُاب ؤلا٢هاء ٍَغ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

٘ الجلؿت ووٗىص ٖلى  ق٨غا، ؤصٖى٦م آلان بلى جىاو٫ الٛضاء هٞغ
 الؿاٖت الشالشت والىه٠.

 (اْهغ لىاخضة وزمؿا وزالزحن ص٣ُ٢ت )٧اهذ الؿاٖت ا 

 اضخئىاف الجلطت 
 لت الىلاع العامومواص

 ٧اهذ الؿاٖت الشالشت وزمؿىن ص٣ُ٢ت بٗض الٓهغ()
 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ل ؤن ؤُٖي ال٩لمت ألو٫ اإلاخضزلحنهىانل الى٣اف الٗام، و٢ب
ؤصٖى عئؾاء ال٨خل بلى ج٣ضًم مغشخحها لدُت مؿاٖضي عثِـ 

ٟغي ٖلى الؿاٖت الغابٗت ُٞ 06اإلاجلـ في ؤظل ؤ٢هاه ًىم الجمٗت 
٩ىن  بٗض الٓهغ، ٦ما ؤٖلً ًٖ ٞخذ الترشخاث لًٗىٍت اللجان ٍو

ٖلى  2015ُٟٞغي  11آزغ ؤظل لخ٣ضًم الترشخاث ًىم ألاعبٗاء 
 الؿاٖت الىاخضة بٗض الٓهغ.

وكٕغ آلان في اإلاضازالث، ؤ٢ضم ل٨م الٗكغ اإلاخضزلحن ألاواثل هم 
اإلاىجي و  لى الخمغوويلُو  ؿاصة والؿُضاث، ٖبض الىانغ قىٍشال

ت مً جىوـو  الخغباوي   ُ  الؿُض لُٟي الىابليو  الؿُضة هضي ج٣
الؿُض ػهحر و  ًً الٛبىدُنيالؿُضة نبر و  الؿُض اإلاىظع بالخاط ٖليو 

الؿُض البكحر اللؼام والؿُضة آمىت و  الؿُض ٖماص الدمحري و  الغظبي
 بً خمُض.

ش ول٨ً هىا٥ َلب جض زل ال٩لمت بلى الؿُض ٖبض الىانغ قىٍ 
 ؿُض ؤخمض الهض٤ً.للللؿُض ؤخمض الهض٤ً، ال٩لمت 

 الطُد أخمد الصدًم

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

جم ؤلاجٟا١ ؾاب٣ا ٖلى الخضاو٫ في ال٩لمت بحن ال٨خل مىظ ؤن 
و٢ٗذ في الخضاو٫ ألاو٫ بٗضها، ًبضو ؤن  الخضاو٫ ٖلى ال٩لمت ْل 
، هدً بهضص ج٨غاع ؤؾماء مً  مدهىعا في ٦خلخحن ٣ِٞ ولم ًمغ 

 خلخحن ٦بحرجحن ٣ِٞ وق٨غا.٦
 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ل٣ض و٢٘ الجم٘ في هظه اإلاغة وو٢٘ اٖخباع ؤن ًخم  الخضاو٫ بحن 
وآلازغ  40مسخل٠ ال٨خل، الٟغ١ ٣ِٞ في الٗضص هىا٥ مً لضًه 

، ٖلى ٧ل خا٫ في ال٣اثمت التي 15و 10وهىا٥ ٦خال لها  35لضًه 
ن هىاب مً مسخل٠ ال٨خل ؾإٖغيها ٖل٨ُم آلان هىا٥ الجم٘ بح

ت،  بدُض ٣ً٘ الخضاو٫ ٖلى ال٩لمت وال ٩ًىهىن مً هٟـ اإلاجمٖى
ش, ٚحر مىظىص، ال٩لمت ال٩لمت بلى الؿُض ٖبض الىانغ ق ؿُضة للٍى

 لُلى الخمغووي ل٪ زالر ص٢اث٤.
 الطُدة لُلى الحمزووي

 ق٨غا،

 الؿُض الىػٍغ اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء،

م،  ؤيها الخًىع ال٨ٍغ

 اإلادترمىن، الىىاب

ألاولي م٘  ي ؤو٫ بُان لغثِـ الخ٩ىمت ول٣اثهؤٖخ٣ض ؤهه ال ًم٨ً ف
٧ل ش يء، اإلاكا٧ل الكٗب ؤن ًًم هظا البُان هىاب مجلـ 

ؤٖخ٣ض ؤن البُان في و  اؾخد٣ا٢اث الشىعةو  مُالب الكٗبو ال٣ُاُٖت
٣ت ؤو في بالص مشل بالصها ال ػلىا في مغخلت  البلضان الضًم٣غاَُت الٍٗغ

ت ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بال بٖالها ًٖ الخىظهاث ال٨بري، وؤٖخ٣ض اهخ٣الُ
٦ظل٪  ي ؤن هظا البُان ٢ض ؤٖلً بهٟت واضخت ًٖ الخىظهاث ال٨بر 

غ ٦ظل٪ 
 
جُغ ١ بلى ؤلانالخاث الٗاظلت التي جخُلبها البالص، ٦ما ط٦

ت الٗم٣ُت التي جيخٓغهاوجدضر ًٖ ؤلانالخا وؤٖخ٣ض ؤهه  ث الجىهٍغ
ًم٨ً ؤن وٗلً ًٖ جٟانُل ؤلانالخاث  في مشل هظا البُان ال 

ا ٖجها ٩ُٞىن بٖالها ؾاب٣ا لى٢خه ال  ىا بطا ؤٖلى  الٗم٣ُت، إلااطا؟ أله 
ما وؤن  هظه ؤلانالخاث التي جيخٓغها البالص ٖلى ٚغا  ُ ع ؤلانالخاث ؾ

ـ   ب ٢بل اله٩ُلُت التي جم
 
٢ُإ الصخت ؤو الخٗلُم ؤو الش٣اٞت جخُل

ت حكاع٦ُت م٘ اإلاجخم٘ اإلاضوي وألاخؼاب طل٪ خىاعا وَىُا ٦بحرا وم٣اعب
 ن هظه مىهجُت اًجابُت وصًم٣غاَُتواإلاىٓماث الاظخماُٖت. وؤٖخ٣ض ؤ

ل٨ً صوعها هىا في هظا اإلاجلـ ال ٣ًخهغ ٖلى الاهخ٣اص ؤو الى٣ض ؤو 
اإلاؿاهضة ل٨ً ًم٨ً ؤن ه٣ىم بم٣ترخاث، وفي هظا الباب ؤالخٔ 

ا وٗٝغ ؤن في جىوـ ظضا، ٖىضم خ٣ُ٣ت ؤن الٗىهغ اليؿاجي مى٣ىم
بٗض الشىعة لِـ هىا٥ زالٞا آلان وؤٖخ٣ض ؤهىا ججاوػها الدالٝ هل 

في ٧ل ولليؿاء ٦ٟاءاث ؤم ال؟ وؤٖخ٣ض ؤن صوع اإلاغؤة في الشىعة 
اإلاغاخل الاهخ٣الُت وألاػماث التي مغث بها البالص وفي اإلاغخلت الاهخسابُت 

 والضوع الهام التي لٗبخه ؤ٦ضث وؤن  ....

 ِظ مجلظ هواب الػعبالطُد رئ

 ق٨غا، اهخهى الى٢ذ، ال٩لمت بلى الؿُض الىاثب اإلاىجي الخغباوي.

 الطُد املىجي الحزباوي 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ؾُضي الغثِـ،

 ألازىة ؤًٖاء مجلـ الىىاب، 

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 الؿاصة والؿُضاث ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 جدُت َُبت وبٗض،
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ضون ؤن ًش٣لىا ٖلى الكٗب  في البضاًت، وزالٞا لبٌٗ الظًً ًٍغ
ض ؤن ؤهىئ٨م وؤهنئ الكٗب الخىوس ي ٖلى اؾخ٨ما٫ هظا  الخىوس ي، ؤٍع

م  ؾُضي عثِـ  ما ُٞه مً ٖثراث وحٗثراث وللخظ٦حر ٣ِٞباإلاؿاع ٚع
غ٦م ؤن خ٩ىمخ٨م هظه هي الخ٩ىمت ع٢م 

 
بٗض  زماهُتالخ٩ىمت، ؤط٦

ض الشىعة وهدً في والًت  ٨مفي مؿاولُخ٨م ومؿاولُدىا ؤمام وهظا ًٍؼ
"جاظغوًٍ"، و "الضهماوي"و ال٩اٝ مشال ومٗخمضًاتها "الؿغؽ"

ر"و "الجٍغهت" ىا ٦شحرا ق٩ل الخ٩ىمت و "هب  "الؿا٢ُت" وال٣لٗت، ال يهم 
ىا ماطا ًم٨ً ؤن  وجغ٦ُبتها ومً ٧ان ٞحها ومً ٧ان زاعظها ب٣ضع ما يهم 

ر هظه الخ٩ىمت في خُاة اإلاىاًَ، ٞال٩اٝ ومٗخمضًاته مذ حٛح  ا ٢ض 
ال٨شحر لضولت الاؾخ٣ال٫ وزانت ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي ٖبر 

لغ نام وؤلاؾمىذ مىاظمها مً الخضًض والٟؿٟاٍ والؼه٪ وا
حرها ل٨ً خ٩ىماث جىوـ اإلاخٗا٢بت لم ج٣ضم قِئا لل٩اٝ  والٟالخت ٚو

والضلُل ٖلى طل٪ ؤن في صعاؾت واعصة ًٖ وػاعة الخىمُت الجهىٍت 
والًت ال٩اٝ جدخل اإلاغجبت ألاولى في ال٣ٟغ  حكحر بلى ؤن 2012لؿىت 

ض ًٖ   باإلااثت 32ُت بيؿبت باإلااثت، واإلاغجبت ألاولى في ألام   18بيؿبت جٍؼ
واإلاغجبت ألاولى في الجزوح  باإلااثت 25في البُالت بإ٦ثر مً  واإلاغجبت ألاولى

 والهجغة، ٧ل هظا ٧ان هدُجت لؿُاؾاث خ٩ىماث ٞاقلت.

جخمخ٘ بُبِب مسخو في ؤمغاى اليؿاء  ال٩اٝ بلى ٚاًت الُىم ال 
والخىلُض ٞةما ؤن جلض في مصخت زانت ؤو جلض  في ؾُاعة ؤلاؾٗاٝ 

٣ها بلى جىو بٌٗ و  ـ وهظا ٌك٩ل ٖاعا ٖلى الخىوؿُحنوهي في ٍَغ
 ٖكغةمٗخمضًاث ال٩اٝ مشال مشل مٗخمضًت "الؿغؽ" ال ًىظض بها 

ض. ٤ مٗب   ؤمخاع مً ٍَغ

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

ع ووٗ حره ظاء هدُجت لؿُاؾاث ه٨غ  ُض وه٣ى٫ بإن ٧ل هظا ٚو
خ٩ىماث ٞاقلت ٚحر ٢اصعة ٖلى ؤزظ ال٣غاع، وهدً الُىم همىد٨م 
الش٣ت مً باب اإلاهلخت الىَىُت ومً باب الالتزام للىًَ وال٣ؿم، 
ل٨ىىا لً همىد٨م ماثت ًىما ألن اإلاىاًَ بىالًت ال٩اٝ لم ٌٗض ٢اصعا 

ت، لظل٪ هيخٓغ مى٨م بظغاءاث ٖلى الهبر ؤ٦ثر مً ًىمحن ؤو زالز
٘ ٢اصعة ٖلى حُٛحر  خ٣ُ٣ُت ٖلى ؤعى الىا٢٘ زانت ؤن هىا٥ مكاَع
خُاة اإلاىاًَ ومجها اإلاى٣ُت الخغة بؿا٢ُت ؾُضي ًىؾ٠ والتي 

ل ؤ٦ثر مً 
 
ً قٛل واإلاُٗلت مىظ ؾىت  20ؾدكٛ في  2006ؤل٠ مَى

اهخٓاع ٢غاع وػاعي، و٦ظل٪ مكغوٕ نغاوعجان وما له مً ٢ضعة 
آالٝ مىًَ قٛل واإلاى٣ُت الهىاُٖت الىمىطظُت  10لُت جٟى١ حكُٛ

٘ اإلاُٗلت ظغاء بمًاء ؤو ؤو ٚحرها بمٗخمضًت الؿغؽ،  مً اإلاكاَع
ت  وز٣ُت ؤو ٢غاع بؿُِ مً الىػٍغ ؤو الىػاعة ؤو ل٨ثرة ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

 و ح٣ُٗضاتها.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ر ص٢اث٤، ٚحر مىظىص.اهخهى الى٢ذ، الؿُض لُٟي الىابلي زال 

ال٣اهىن الضازلي ًىو ٖلى ؤن مً ًخُٛب ًٖ ال٩لمت ال ًخمخ٘ 
ىظع اإلالىاثب لٚاب ٚاب ؾهمه" ال٩لمت آلان  بها في اإلاغة اإلا٣بلت "بلي

ص مً مؿاهمت الخاط ٖلي وؾِخمخ٘ بدؿ٘ ص٢اث٤ خُض اؾخٟاً با
ت، ال٩لمت للالؿُض ظال٫ ٚضًغة و   ُ ابً ؿُض إلاىظع للؿُضة هضي ج٣

 خاط ٖلي.ال

  الحاج عليابً الطُد املىذر 

 ؾُضي الغثِـ،

٦ما ٢ى٫ الكاٖغ الٗغبي "ال ٌٗٝغ الكى١ بال مً ٌٗاه٣ه وال 
 ٌٗٝغ الهبابت بال مً ٌٗاهحها".

قٗبىا حٗب وهى في خاظت آلان بلى خ٩ىمت، عبما ال بض ؤن ه٣لو 
اصة ما جخم ظلؿاث مىذ  ً الجض٫ ول٨ىني ٚحر م٣خى٘ ٦شحرا٢لُال م ٖو

لها، ٣ت بلى الخ٩ىماث في بَاع ه٣اف عثاؾتها وجغ٦ُبتها وبغهامج ٖمالش

 به البالص في لخٓت مً اللخٓاث. ٧له َبٗا في ؤلاَاع اإلاىظىص

٢لىا بسهىم الغثاؾت في هضاء جىوـ ٦دؼب ؤٚلبُت بضون  
مٛالبت ؤن ال يغع وال يغاعا ؤن ٣ً٘ ج٩ل٠ُ عثِـ خ٩ىمت مً زاعط 

ُت بلى ٚحر طل٪ لً ًمشل هضاء جىوـ في بَاع مض الُض اإلا مضوصة قٍغ
 بق٩اال.

ت الى٣اف ٦ظل٪ البرهامج، اؾخمٗذ في الهُٛت وال  التر٦ُبت خٍغ
ب ؤن ؤ٢ى٫ الخ٩ىمت ألاولى والشاهُت بل الهُٛت ألاولُت التي  ؤٚع
وكغث ٢ا٫ بٌٗ ؤنض٢اثىا في اإلاجلـ ؤنها خ٩ىمت ٦ظا، ال ؤُٖض 

ها٢ل ال٨ٟغ لِـ ب٩اٞغ ال٩لمت ختى وبن اٖخبرث ٧ال٣ٟهاء ال٣ضامى ؤن 
 ولً ؤُٖضها.

ؤالخٔ الُىم ؤن الجماٖت اهًمىا بلى الخ٩ىمت، ٞٗلى ما ًبضو  
م  ؤن الخ٩ىمت جُهغث، بن قاء هللا ال ؤ٧ىن مسُئا وال بض ؤن ه٣ض 
تهاوي في الُهغ، ما اإلااو٘؟ مشلما ه٣ى٫ ؤخُاها الؿُاؾت ٞحها ال٨شحر مً 

 الجضًت.

ُت، ٢لىا في و٢ذ مً ألاو٢اث اإلاؿإلت الشاهُت وهي مؿإلت مٟهل
ب في خ٩ىمت م٘ خغ٦ت الجهًت، ٢لىا هظا  ىا في هضاء جىوـ ال هٚغ ؤه 
ال٨الم للدام والٗام ولِـ ؾغا ألخض صازل خضوص هظا الىًَ 
سظ ق٨ال ظضًضا ونىعة  ؼ الٛالي وزاعظه، اإلاىيٕى آلان اج  الٍٗؼ

 ظضًضة.

مت ؤو ال ٨ًمً ؤلاق٩ا٫ في ؤن ج٩ىن خغ٦ت الجهًت صازل الخ٩ى 
زاعظها بل اإلاك٩ل ؤهه زُغ ؤن ٣ًٟض ٧ل الؿُاؾُحن مهضا٢ُتهم 
ومهضا٢ُت ما ًغوظىهه في خملتهم ؤلاهخسابُت، لظل٪ ًخجه الىٓغ آلان 

ل٣اء ؤن ٖضصا مً الىىاب عبما ٩ًىهىن ظمُٗت ؤو هاصي مً الىىاب ؤو 
الالتزام بهىث الىازبحن ألن  ًؤو نُٛت مً الهُٜ للضٞإ ٖ

ه ال٣ًُت ؾُاؾُت و  ؤزال٢ُت ل٩ي ال ه٣٘ في اإلاإػ١ الظي وٗٞغ
٦خىوؿُحن "وهللا هظا التزام ؤزالقي ؾُض اإلاىظع"، ال بض ؤن هخجاوػ 

٤ لها بدى٫ هللا. إلاك٩ل الظي و٢ٗىا ُٞه وهىا٥ خلى٫ ا
 
 ؾيخٞى

ر ٦شحرا ٖ لٗاث هضاء جىوـ، ل٨ً ما  ًهظه التر٦ُبت ال حٗب 
 
جُ

ها بلى هظ ع٢م اإلااثت  يهو  ؾُته الخ٩ىمت آلان هى مؿإلت ؤؾاٌكض 
وواخض، ما مٗنى هظا الغ٢م ؾُضي الغثِـ؟ ٌٗني اإلااثت ًىم ألاولى 
ها في هظه اللخٓت ٦مىايلحن و٦ىىاب  للخ٩ىمت، ؤنبذ ما ٌكض 
ها جغس ي ج٣الُض  و٦مىاَىحن ٢بل ٧ل ش يء هى مىيٕى اإلااثت ًىم ألن 

ها ظضًضة في بالصها ؤن ٧ل خ٩ىمت بُضها اإلااثت ألاولى ل٩ي جخضبغ ؤمىع 
وحٗىص ًىم اإلااثت وواخض ؤمام اإلاجلـ، إلااطا ؾخٗىص؟ ل٩ي هخداؾب 
مٗها ٦مجلـ هىاب الكٗب خى٫ ؤلاظغاءاث الٗاظلت اإلاؿخعجلت التي 
م ألامم، ؤها  سظتها في اإلااثت ًىم، ما ؤهجؼ وما لم ًىجؼ، ه٨ظا جخ٣ض  اج 
ر ًٖ ؤمل واؾخمٗذ ب٩ل اهدباه وؤًْ ؤن ػمالجي وػمُالحي ٢ض  ؤٖب 

ب٩ل اهدباه بلى الؿُض الخبِب الهُض عثِـ الخ٩ىمت  اؾخمٗىا
 اإلا٩ل٠.

٣ِٞ لضي مالخٓت وخُضة، هىا٥ الٗضًض مً ألاع٢ام وهىا٥ 
البٌٗ مً الخٗهضاث ول٨ً التر٢ُم ٧ان جىنُُٟا ؤ٦ثر مىه التزاما، 
قٗبىا الُىم في خاظت بلى خ٩ىمخىا ؤن جهاعخه بإن جىجؼ ٦ظا وال 

٥ ؤًًا هبرة مً الهغاخت وج٩ىن حؿخُُ٘ ؤن جىجؼ ٦ظا الُىم، هىا
مت، ٧ل هظا لم ًدضر الُىم وؤجمنى ؤن  ٌٗلً 

 
ُت ومغ٢ التزاماث ٦م 
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ى ًىم اإلااثت وواخض مً الؿُض عثِـ  ٖجها في ألازىاء، ٦ما ؤجمن 
الخ٩ىمت والُا٢م الخ٩ىمي اإلاغا٤ٞ له بضون اؾخصىاء في ظلؿت 

ح مً ممازلت لهظه الجلؿت، ؾُضي الغثِـ، وؤعظى حسجُل اإلا٣تر 
هىا٥ هخدضر مشلما ٣ًى٫  ًٞل٪، ؤن وٗىص لخ٣ُُم اإلااثت ًىم ومً

ؾُضي الغثِـ ول٨ً عبما  "majuscule""الٗغبُت لِـ بها  ىن الٟغوؿُ
ٞالش٣ت الخ٣ُ٣ُت هي ًىم اإلااثت    "majusculeـ "مىذ الش٣ت ؾ٩ُىن بال

وواخض، هل ؤٖضها ألامل لكباب بالصها؟ هل ؤٖضها ألامل لجهاث 
ؤٖضها ألامل بلى الٟئاث الًُٟٗت واإلاؿخًٟٗت؟ وزانت  بالصها؟ ؤم

لت في هظه الخ٩ىمت وهظه حٗخبر 
 
لجهاث بإ٦ملها حٗخبر هٟؿها ٚحر ممش

ظاهٟي، ألن الص يء  14مك٩لت ٦بحرة، مك٩لت حُٗضها بلى ما ٢بل 
ألاؾاس ي باليؿبت بلى بٌٗ الجهاث وؾإ٢ىلها في مغخلت ما بٗض 

لها ؤي مجا٫ ولِـ لضي هُت في الشىعة اهتهذ "الخ٣غة" ولم ٌٗض 
٢ا٫ ؤخض اإلاٛاالة ؤو اإلاؼاًضة بل هى جىن٠ُ مىيىعي لىيُٗت مشلما 

 .ضزلجػمالجي الظي 

الخإ٦ُض الُىم جىوـ مى٣ؿمت وبن قاء هللا ٖلى هظه اإلاؿاثل  
ًضٞ٘ بلى جىخُض جىوـ نٗب ظضا ولً ؤ٢ى٫ مً اإلاؿخدُل ؤن 

 ؿبت لبالصها.هخ٣ضم في هظا اإلاىيٕى ألهه زُحر وص٤ُ٢ بالي

هها الُىم بلى قٗبىا؟  اإلاؿإلت اإلاىالُت، ما هي الغؾالت التي ؾىىظ 
هها الُىم بلى قبابىا؟  ما هي الغؾالت التي ؾىىظ 

في زخام هظه الجلؿت وبٗض الخهىٍذ، ؾإ٢ىلها باللٛت الضاعظت 
ؾُضي الغثِـ "ال بض ؤن ٌكٗغ ظمُ٘ الخىوؿُحن بالٟغخت" 

ىايلحن وؤها عظل مىايل وؾإجدضر مٗ٪ بهغاخت وبهض١ اإلا
ت" وبن قاء هللا،   ُ وؤجمنى ؤن ؤمىث وؤها مىايل "ماهِل هغي في الشي
ب في الهجغة بلى  ؤجمنى في آزغ الجلؿت مً الكباب الظي ًٚغ
حره ؤو ًظهب لل٣خل والجهاص بن قاء هللا ًجض  "المباصوػا" والكغ١ ٚو
 الؿبب الظي ًجٗله ًب٣ى ٖلى هظه ألاعى مشلما ٣ًى٫ الكاٖغ 

الغاخل للشىعة الٟلؿُُيُت مدمىص صعوَل "في هظه ألاعى ما 
 ٌؿخد٤ الخُاة" في جىوـ ما ٌؿخد٤ الخُاة.

اإلاؿإلت ألازحرة التي ؤوص ؤلاقاعة بلحها هي ؤن اإلاكا٧ل جغا٦مذ في  
ب هظا  لُىا ؤن وؿخٖى ت ٖو بالصها، ولِـ ألي خ٩ىمت ٖها سخٍغ

غ له التر٦ ي ألهه لضًىا ول٨ً ال بض  ؤن وٗلم به قٗبىا وهٟؿ 
 

ُبت والخمص 
هم  بق٩ا٫ وؤلاق٩ا٫ ما ًؼا٫ ٢اثما، بق٩ا٫ صؾخىعي في جهىع ٞو
واؾدُٗاب الضؾخىع والٓاهغة الضؾخىعٍت وبق٩ا٫ ًخٗل٤ مشلما 

ت .ؤؾمُه بةقاٖت ؾُاؾُت صؾخىعٍت ٢هضًت وال٣ىاهحن  ألاو٫ بؿٖغ
الٗاصًت ال ًخم الخهىٍذ ٖلحها في هظا اإلاجلـ اإلادترم بال بإٚلبُت 

ً، ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت وهي مىاٍ ؤلانالح ًخم  ا لىىاب الخايٍغ
لبُت اإلاُل٣ت ٌٗني بماثت نىجا، بطا ٧اهذ ٧ل  الخهىٍذ ٖلحها باأٚل
ألاَغاٝ الؿُاؾُت الُىم مكاع٦ت في الخ٩ىمت ٞمتى ؾى٣ىم بهظا 

 ؤلاهخ٣ا٫ الؿلمي للؿلُت وج٩ىن هىا٥ ؤٚلبُت وؤ٢لُت...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ً الٛبىدُني، زالر للى الى٢ذ، ال٩لمت اهخه ؿُضة الىاثبت نابٍغ
 ص٢اث٤.

ً الغبىدُنيالطُدة ص  بًر

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ؾإجدضر ًٖ م٩اهت الكباب في البرهامج الظي ٧ان ؤلاًداء له 
باإلااثت مً الكٗب  65لألؾ٠ ؾُدُا، هظا الكباب الظي ًمشل 

ال في 
 
ه مٗني ؤو ممش اإلاؿاع الضًم٣غاَي الخىوس ي ال ٌكٗغ الُىم ؤه 

 والظي لم ٌكاع٥ ختى في الاهخساباث.

باإلااثت مً الكباب في  91باإلااثت مً الكباب في اإلاضن الُىم و 68
اٝ، لِـ لهم ؤي ز٣ت في ماؾؿاث الضولت وفي الىٓام الؿُاس ي  ألاٍع
غ البى٪ الضولي، هظا الكباب الظي  وهظه ألاع٢ام مؿخمضة مً ج٣ٍغ

ت  14صٌؿمبر  17ؤقاص له الٗالم في زىعة  ظاهٟي والظي هاصي بالخٍغ
وال٨غامت وبالدكُٛل ًجض هٟؿه الُىم ٌِٗل في خالت مً الُإؽ 

جض مؿخ٣بله في البالص مجهى٫.  وؤلاخباٍ ٍو

ُه باؾخصىاء اإلا٣اهي،  وٗٝغ ؤن هظا الكباب ال ًمل٪ وؾُلت جٞغ
ايت ومًٗلت اإلاالٖبوٗغ و  مًٗلت ال٣ُإ الش٣افي و  ٝ مًٗلت الٍغ

 اث ألازغي خؿب عؤَي لم ج٣ضم قِئا لجُلىا.و٧ل ال٣ُاٖ

ضعؽ ؾىت وهى ً 15و 20و ٧10لىا وٗٝغ ؤن هظا الكباب ؤمط ى 
م ًخ٨ٟلىن بمهاٍع٠ الضعوؽ ئهفي اإلاضاعؽ والجامٗاث وؤولُا

كترون ال٨خب لُجض هٟؿه في ألازحر خامال قهاصة ال  الدهىنُت َو
٫ له الٗمل في ؾى١ الكٛل  جغة الٛحر في ألازحر ًًُغ بلى الهوجسى 

ض ؤن ؤقحر بلى ؤن هىا٥  ُت ؤو اؾتهال٥ اإلاسضعاث وهىا ؤٍع  56قٖغ
هم صون  ؾىت وهظا اإلاىيٕى  18باإلااثت مً مؿتهل٩ي اإلاسضعاث ؾج 

ل" واإلاٗظعة 
 
ؾىٗىص بلُه في مىاؾباث ٢اصمت، ًضزل بلى السجً "مَؼ

غا ، زم هجض  ٛاصعه مضم  قابا ًيخدغون بٗض الشىعة  240ٖلى الٗباعة، َو
قابا ًظهبىن للجهاص في "صاٖل" وهظه ألاع٢ام  3000ٞت بلى بيا

 عؾمُت وؾإجُغ١ بلى ألاع٢ام ألازغي.

لضي ؾاا٫ بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، ما هي ؤلاظغاءاث 
سظونها في قإن الكباب الٗاثض مً ؾىعٍا ومً الجهاص م٘  التي ؾدخ 

ُت للتراب الخىوس ي؟ ٣ت ٚحر قٖغ  الٗلم ؤهه ٌٗىص بٍُغ

٫ الشاوي، هُلب جىيُدا في زهىم ؤلاظغاءاث الٗملُت الؿا 
سظ في ٢ُاٖاث التربُت والخٗلُم ا لٗالي وفي ٢ُاٖاث الخ٩ىًٍ التي ؾدخ 

خامل للكهاصاث الٗلُا في الٚحر و ختى ًخم بصماط قبابىا الخامل  اإلانهي
٫ لىا به٣اط ألاظُا٫  ؾى١ الكٛل و٦ظل٪ ؤلاظغاءاث التي ؾخسى 

غ باإليغاب الظي ٢ام به ال٣اصمت في هظه اإلاجاال 
 
ض ؤن ؤط٦ ث، وهىا ؤٍع

ىت   ُ ل ؾىي ٖ
 
ت والظي ال ًمش ُت الهىضؾت في ألاؾابُ٘ الٟاَع

 
َلبت ٧ل

 مً ألاػمت التي حِٗكها ال٣ُاٖاث ألازغي في البالص.

جلمُظا  106.000ال بض مً ؤلاقاعة بلى ع٢م هىا٥  2012مىظ ؾىت 
كا٧ل الاظخماُٖت التي اإلاًٖ اه٣ُٗىا ًٖ الضعاؾت ؾىىٍا وهظا هاجج 

لىن ٖلى الؿاٖت الخاؾٗت والٗاقغة  حِٗكها ٖاثالتهم، وهغاهم ًدؿى 
 لُال...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ؼهحر الغظبي، ؾذ الاهخهى الى٢ذ، ؾخمغع ال٩لمت بلى الؿُض 
 ص٢اث٤ بمؿاهمت الؿُض الىظًغ بىٗمى الظي ٖض٫ ًٖ الخضزل.

 الطُد سهير الزجبي

 ان الغخُم،بؿم هللا الغخم

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 خًغاث الؼمُالث الًٟلُاث،

 الؼمالء ألاٞايل،

،٠
 
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 الؿاصة والؿُضاث ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلادترمىن واإلا٣ترخىن،

ه بغؾالت بلى ؤًٖاء  ض ؤن ؤجىظ  ر ًٖ البرهامج، ؤٍع ٢بل ؤن ؤجدض 
ا مىدها الش٣ت لهم بن خؼجم ٖلى ؤ٢ى٫ ، هظه الخ٩ىمت التي جيخٓغ مى 
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ا ٖلى بُاى وبهما 
 
ز٣ت هظا اإلاجلـ اإلاى٢غ ٞهظا ال ٌٗني مىد٨م ن٩

م ألاصاء ووؿا  ُ ؼوم وػاعة ثؾىٓل  هغ٢ب وهغا٢ب وهخاب٘ وه٣
 
ل ٖىض الل

 وػاعة و٦خابت صولت ٦خابت صولت.

ٞالكٗب ؤيها الؿاصة والؿُضاث هى ناخب الؿلُت ألانلُت 
يىا هدً ٦ىىا ُت، وهى الظي ٞى  ب ًٖ الكٗب بإ٦مله ٦ما والكٖغ

 ًىو  ٖلى طل٪ هٓامىا الضازلي الظي ناص٢ىا ٖلُه مىظ ؤًام.

ى  يىا الكٗب لجرعى مهالخه وهضاٞ٘ ًٖ خ٣ى٢ه وهدبن  ٞى 
مُالبه، وواهم مً ٌٗخ٣ض ًىما ؤهه ماػا٫ مخاخا الاعجضاص والالخٟاٝ 

 ٖلى اإلاُالب الكٗبُت واؾخد٣ا٢اث الشىعة وؤهضاٞها.

ما ؤملي ؤن ج٩ىهىا زال ٫ مماعؾخ٨م إلاهام٨م ؤ٦ثر بههاجا وجٟه 
ى بغوح اإلاؿاولُت 

 
ى وؾيخدل

 
وجٟاٖال اًجابُا مٗىا ٦ىىاب، هدً هخدل

مه وللمس يء ؤؾإث   ٖ وؾى٣ى٫ للمدؿً مى٨م ؤخؿيذ وهض
 وؾىٗاعيه.

٦ما ؤَلب مى٨م ؤن ج٩ىهىا عظا٫ ووؿاء مُضان، جؼوعون ٧ل  
ًت للمىاًَ ز انت في الجهاث الجهاث وج٣ٟىن ٖلى ألاويإ اإلاترص 

كت كت ب٩اٞت   الضازلُت اإلاهم  وؾلُاهت هي ؤو٫ هظه الجهاث اإلاهم 
غاصة قماال وبغ٢ى قغ٢ا .  مٗخمضًاتها بضءا بالغوخُت ظىىبا واهتهاء ببٖى

٠ مؿب٣ا  باليؿبت للبرهامج
 
ولُٗظعوي الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 مال مهُلخاث بوكاثُت مشل "ؾىٗمل"هى بغهامج هىاًا خؿىت مؿخٗ
بلى آزغ هظه اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت، لم ًخدضر ال ًٖ  "ؾيؿعى"

ت ؾىاء ٧اهذ مغخلُت ؤو بؾتراجُجُت، 
 
ؤع٢ام وال ًٖ آلُاث وال ًٖ زُ

٠ ؤن ًضعط في بغهامجه يغوعة 
 
ؤَلب مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

ضم التراظ٘ ٖجها  ضاث الخ٩ىماث الؿاب٣ت اإلاخخالُت ٖو اء بخٗه  الٞى
لخٗهضاث بغمجت ؤو اٖخماصا ؤـى صٞٗا وهظا بىاء ٖلى ؾىاء ٧اهذ هظه ا
ه ظم ت الضولت ٞاألشمٟهىم وٗٞغ ام ًظهبىن دُٗا وهى اؾخمغاٍع

 وجب٣ى جىوـ وَىا للجمُ٘ وخًىا ل٩ل ؤبىائها.

ه٣ُت ؤزغي ؤهملها ٦ظل٪ البرهامج خؿب اٖخ٣اصي وهي 
الكغ٧اث اإلاهاصعة والتي هي جدذ مخهغ ٝ ٢ًاجي، هظه الكغ٧اث 

الهىاُٖت هي مٛل٣ت آلان ومهملت ومىظ ؤعب٘ ؾىىاث لم  واإلادالث
هجض الخل الؾخٛال٫ هظه الكغ٧اث ؤو اإلادالث وبالخالي هي ؤمىا٫ 

؟  ياجٗت ومهضوعة وال هضعي متى ًإحي الخل 

الخ٩ىمت ًٖ مىٓىمت  ل٪ لم ًخدضر البرهامج، ؾُضي عثِـ٦ظ
ٖلى  ألاعاض ي الضولُت التي ؤنبدذ بالك٩ل اإلاىظىص ٖلُه آلان ٖبئا

الضولت، مشال في "ؾلُاهت" و٢٘ بؾ٣اٍ الخ٤ واؾترظإ خىالي 
ها مؿدشمغون  10.000

 
ه٨خاع مً ألاعاض ي الضولُت التي ٧ان ٌؿخٛل

اؽ الكغوٍ و  ٢٘ اؾترظإ هظه ألاعاض ي وهٓغا لٗضم اؾخجابتهم ل٨غ 
هض به ولُت الظي ال ًمل٪ مً ؤلام٩اهُاث   اٖو بلى صًىان ألاعاض ي الض 

له الؾخٛاللها الاؾخٛال٫ ألامشل، ؾىاء ٧اهذ البك ت ؤو اإلااصًت ما ًاه  ٍغ
غ الجغاعاث للٗمل في هظه ألاعاض ي وبالخالي ٖضها للؼعاٖت البضاثُت  ًاظ 
التي جخُلب الخغر بلى خحن الخهاص في نهاًت ألامغ وهظا لٗمغي ٖاع 

 .2014ٖلى جىوـ ؾىت 

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

زخم في بغهامج٨م ٖلى اٖخماص ٧ل ا لؿبل وآلالُاث اإلاخاخت جدض 
ز٨م ٢لُال ًٖ ظهت  ض ؤن ؤخض  لخد٤ُ٣ جىمُت ظهىٍت مخىاػهت، ؤٍع

 ؾلُاهت باٖخباعي ابً الجهت.

ًت وحِٗؿت بإجم  مٗنى ال٩ لمت، هدً في ؾلُاهت وِٗل ؤوياٖا مترص 
ختى الُغ٢اث التي جم بغمجتها جغ٦ها و  بيُت ؤؾاؾُت مهترثتو  َغ٢اث

ث ولم ج٨خمل بلى خض آلان بحن الر ؾىىااإلا٣اولىن و٢ض مغث الش
غاصة ـ وألازىاثوب لُاهت والؿغؽبحن ؾو  ؾلُاهت وبٖى بحن و  حن بىعَو

اث بلى ٚحر طل٪ مً الُغ٢اث التي ال  جٟي و  بغ٢ى وبٌٗ الخٟٖغ
 بإبؿِ خاظُاث اإلاىاًَ.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُض الىاثب ٖماص الدمحري زالر ص٢اث٤.

 ماد الخميري الطُد ع

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ول٨جها لم جغ١  ىاًا إلًجاص قغا٦ت وَىُت هخٟهمهالهظه الخ٩ىمت ه
بلى بىاء خ٩ىمت الىخضة الىَىُت التي َالبذ بها خغ٦ت الجهًت، 
َالبىا بها مً مىُل٤ مبضجي اٖخباعا ؤن  ج٣ُُمىا وحصدُهىا لألويإ 

ن مً م٣خًُاجه في بغهامجىا الؿُاس ي هى ما ٢بل الاهخساباث ٧ا
ٖغى ٨ٞغة خ٩ىمت الىخضة الىَىُت ال٣اصعة ٖلى الهمىص ٖلى خل  
مكا٧ل الخىوؿُحن بٗض الاهخساباث، هىا٥ مكا٧ل ٦بري، انالخاث 
ٗاث، اهخٓاعاث ال ًم٨ً لخ٩ىمت طاث لىن 

 
٦بري جيخٓغ البالص، جُل

٣ت ؤن جىاظه هظه ا  ُ  إلاكا٧ل ال٨بري.واخض ؤو ٢اٖضة الخ٨م ٞحها ي

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

هظه الخ٩ىمت هجاخها عهحن التزامها بمغظُٗاث الىٓام الؿُاس ي 
ب في حك٨ُله بٗض  إلاا بٗض الشىعة، مغظُٗت الىٓام الؿُاس ي الظي هٚغ

ا٫ الشىعة ًيبني ٖلى ؤؾاؾحن ازىحن، الشىعة و ؤهضاٞها وبعاصة اؾخ٨م
ٖلى مىخى الشىعة  خ٩ىمت ؤن جدُضؤهضاٞها الظي ال ًجب ٖلى ؤي 

 وؤهضاٞها واؾخد٣ا٢اتها.

قهضاء ص و يل مً ؤظلها الخىوؿُىن ٖبر ٣ٖى الشىعة التي ها
زىا ًٖ الكهضاء  الشىعة الخىوؿُت ٧اهىا ٖلى امخضاص ٣ٖىص وبطا جدض 
ر ًٖ ٧امل الكهضاء وبطا جدضزىا ًٖ الجغحى هخدضر ًٖ ٧ل  هخدض 

ًٖ ٧ل الٗاثالث  الجغحى وبطا جدضزىا ًٖ الٗاثالث اإلا٩لىمت هخدضر
اإلا٩لىمت في جىوـ وهم ًيخٓغون مً خ٩ىمت صاثمت بٗض اؾخد٣ا١ 

ب٨ك٠ الخ٣ُ٣ت، ٧ل هاالء ًُلبىن ٦ك٠  2014ؤ٦خىبغ  26
ُلبىن ؤًًا ظبر ألايغاع التي لخ٣ذ  ُلبىن ؤلاههاٝ ٍو الخ٣ُ٣ت ٍو

.ِ
 
 ٧ل الخىوؿُحن في هًالهم يض  الض٨ًخاجىعٍت والاؾدبضاص والدؿل

ب في بًجاصه بٗض واإلاغظُٗت الشاه ُت للىٓام الؿُاس ي الظي هٚغ
٢اثما ٖلى صؾخىع بىاه الخىوؿُىن، صؾخىع الشىعة والجمهىعٍت  ةالشىع 

الظي حٗب مً ؤظله الخىوؿُىن وحٗب مً ؤظله هىاب الخإؾِـ مً 
ؤظل ؤن ٩ًىن لبالصها صؾخىعا ًلؼم بالًغوعة ٖلى ؤي خ٩ىمت بٗض 

اإلاىاص التي وعصث به  ، ؤن جلتزم ب٩ل2014ؤ٦خىبغ  26اهخساباث 
اث ومً هظا اإلاىبر ؤوظه صٖىة  وزانت اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ والخٍغ
ؤهه مً الٗاع ٖلى الخىوؿُحن بٗض زىعتهم الُٗٓمت ؤن ًدا٦مىا مً 

هحن ًخىاظضون... ت الغؤي ومً ؤظل ببضاء ال٩لمت الخغة، مضو   ؤظل خٍغ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ؼام.للاهخهى الى٢ذ، ال٩لمت 
 
 ؿُض البكحر الل

شام
ّ
 الطُد البػير الل

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 تن اوكٛلىا بشالزحالخملت الاهخسابُت وظضها الخىوؿُؤزىاء 
 مىايُ٘ هامت:
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 ألامً
 

واإلاىيٕى الشاوي ٦ما حٗلمىن  اإلاىيٕى ألاو٫ هى ألامً وبض
ت اإلاىاًَ التي ؤنبذ ٌ  ٟ هىن كخ٩ي هى ٚالء اإلاِٗكت و٢ مجها ختى اإلاتٞر

ٚب الخىوس ي الخٍٟغِ ُٞه اإلاىيٕى الشالض التي ال ًغ  مً الخىوؿُحن
خه ت ال٨ٟغ و  خٍغ ت اليكغ و  خٍغ ٍت الىٟاط بلى اإلاٗلىمت.و  خٍغ  خغ 

ت ال  ؤ٢ى٫ ؤن م٣اومت  ال بض  ٨ٟٞي، جؤلاعهاب بم٣اعبت ؤمىُت نٞغ
ضه، ال بض مً ٢اهىن م ٣اومت مً ٢اهىن خماًت ألامىُحن وهدً هاٍ 

صؾخىعها ال٩امل  ؤلاعهاب وهدً مٗه ول٨ً في ٦ى٠ اخترام الضؾخىع،
ً قِئ ٨ىا بهىٍدىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت حن هامحالظي ًخًم  ن، هما جمؿ 

وم٘ طل٪ م٘ هظه اإلا٣اعبت  وؿان الٗاإلاُتو٦ظل٪ اخترام خ٣ى١ ؤلا
ًضٞ٘ هدى اإلاغاظٗاث  ألامىُت ال بض  مً م٣اعبت ز٣اُٞت وخىاع ٣ٖضي

ًىسٍغ في ؤَغ الضولت الضًم٣غاَُت ولىا ؤمشلت في بٌٗ  إلاً لم
 البلضان الك٣ُ٣ت والهض٣ًت و٧اهذ هاجخت.

 في م٣اومت ؤلاعهاب ٨ًمً في ؤما اإلادىع الشالض والهام ٦ظل٪
وال ًم٨ً طل٪ ألن لضًىا ال٨شحر مً ؤلازالالث  م٣اومت ال٣ٟغ والتهمِل

٘ به الٟئ 70في ا٢خهاصها  هت، باإلااثت مً الضٖم جخمخ 
 
 85اث اإلاتٞر

ؿاث الا٢خهاصًت مخمغ٦ؼة في زالر مضن ٦بري،   85باإلااثت مً اإلااؾ 
 70ؤو  60ٖاثلت ٣ِٞ و 40باإلااثت مً اإلاٗامل الهىاُٖت جمخل٨ها 

٘ بها ال٣ُإ الدام. CNAMباإلااثت مً ه٣ٟاث الـ   ًخمخ 

٧ل هظا ظٗل ٞاع٢ا ٦بحرا بحن اإلاٗخمضًاث، بحن مٗخمضًت "باب 
غ الخىمُت ومٗخمضًت البدغ" التي 

 
جدخل  اإلاغجبت ألاولى مً خُض ماق

ً التي جدخل  اإلاغجبت ألازحرة وهي  ض" مً ال٣هٍغ  264"خاس ي الٍٟغ
وماقغ جىمُتها هى نٟغ، ال بض  مً الاجٟا١ ٖلى مىىا٫ ظضًض للخىمُت 

ٞاه البكغي وظىصة الخُا ت ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ الغ 
 
ة والٗضالت ل٩اٞ

ًٖ الجهاث ٞةوي ؤج٩لم ًٖ ظتهي ألهه الجهاث وبالخضًض الٟئاث و 
ب في مىانلتها في الدمـ  ٘ ال٨بحرة التي هٚغ لضًىا ال٨شحر مً اإلاكاَع

 ؾىىاث ال٣اصمت بن قاء هللا.

لى خ٩ىمخ٨م جمىٍله   لضًىا ظؿغ "الشابذ" ٖل ٢ىا٫ بجزعث ٖو
ماء لضًىا مدىع بجزعث للو  ملُىن صًىاع  470ن ج٩لٟت جمىٍله إلهجاػه أل 

ملُىن  120وج٩لٟت هظا اإلاكغوٕ  ىب وهدً ظهت ُٖص الهالح للكغا
حر وجبلٜ ٧لٟخه صًىاع، لضًىا مكغوٕ جُهحر "البدحرة" وهى مكغوٕ ٦ب

ٖخىاء بالصخت بجهخىا الصخت وال بض  مً الا ٦ظل٪  ملُىن صًىاع  200
مؿدكٟى  ًالشاوي والدِ الشالض وؾىضاٞ٘ ٖ الدِو  الدِ ألاو٫ 

 اء هللا...                مجز٫ بىع٢ُبت ختى ٌٗىص ظامُٗا بن ق

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ض.للاهخهى الى٢ذ، ال٩لمت   ُ  ؿُضة آمىت بً خم

د ُّ  الطُدة آمىت بً خم

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 الؿاصة ؤًٖاء مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا،

ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، ؤن  مكغوٕ بغهامج الخ٩ىمت  الخٓذ
اإلاٗغوى ٖلُىا الُىم ال ًضعط اإلاكا٧ل ال٨بحرة ل٣ُإ الخٗلُم يمً 

سظها الخ٩ىمتؤلاظغاءاث الٗاظلت الت بل هجضها في آزغ  ي ؾدخ 
م خؿاؾُت هظا ال٣ُإ ؤلاظغاءاث ولم ًإزظ بٗحن  اإلاُغوخت ٚع

خباع الخدغ٧اث الكٗبُت ألازحر  ها وألاولُاء ظُة التي ٢ام بها جالمالٖا
 وؤلاَاع التربىي.

ًىاظه الُىم ٢ُإ التربُت والخٗلُم بق٩االث ٖضًضة مشل البيُت 
ؿاث ال الى٣و في ؤلاَاع التربىي و  تربىٍتالخدخُت اإلاترصًت للماؾ 

محن  ُ الى٣و في اإلاخ٣ٟضًً وهظا ٌٗني ه٣ها في و  ٦ظل٪ الى٣و في ال٣
ىجغ  ٖىه ي٠ٗ ألاصاء وؤمام ؤهمُت الخإَحر البُضاٚىجي للمغب   حن ٍو

ً مً جد٤ُ٣ الخىمُت 
 
هظا ال٣ُإ الظي ٌٗخبر ٢ُاٖا اؾتراجُجُا ًم٨

هىلي هظا الكاملت وج٩ىًٍ اإلاىاًَ الخغ واإلاٗتز  ب٨غامخه، ٖلُىا ؤن 
ومً الًغوعي ؤن ٩ًىن ؤلانالح قامال ًبضؤ  ال٣ُإ الاهخمام الالػم

ربىٍت في مؿخىٍاتها الخٗلُمُت بدصدُو ٖاظل ألػمت اإلاىٓىمت الت
ؿاجُت مً ؤظل الاهُال١ الٟٗلي والخ٣ُ٣ي في ٖملُت  والتربىٍت واإلااؾ 
ًاث  ٘ الخدض  بنالح  جغبىي قامل وظظعي ومخضعط والٗمل ٖلى ٞع

غ ًٖ الضعاؾت.
 
 مشل الٟكل اإلاضعس ي والاه٣ُإ اإلاب٨

ٌكاع٥ ُٞه ظمُ٘  يؾُضي، ؤن ًٟخذ خىاع مجخمع وعظاء
هاث ألاؾغة التربىٍتىألاَغاٝ اإلاٗ ماث و  ألاولُاءو ُت و٧ل م٩ى 

 
اإلاىٓ

غ الخض ألاصوى مً الاؾخٗضاص 
 
وظمُٗاث طاث الكإن التربىي ختى هٞى
 والخٗاون ٖلى جُب٤ُ هظه ؤلانالخاث.

 ومً ؤهم الخدضًاث اإلاُغوخت ؤمام٨م:

ؤوال، البيُت الخدخُت اإلاهترثت ويغوعة وي٘ زُت وَىُت وعنض 
خماصاث الالػمت ت في اإلاىا٤َ الضازلُت واػالت  الٖا لتهُئت اإلاضاعؽ زان 

 الٟىاع١ بحن الجهاث.

زاهُا، ال٣ُام بةنالح ٖلى اإلاضي ال٣ٍغب ٌكمل بٖاصة الىٓغ في 
ة  غ اإلاًامحن ومالءمتها م٘ اإلاٗاٝع اإلاؿخجض  الؼمً اإلاضعس ي وجٍُى
ُاث البُضاٚىظُت وجىىَٗها ومغاظٗت 

 
والٗلىم الخضًشت وجدؿحن الخمك

 الخ٣ُُم. مىٓىمت

حن في ألاؾالُب  زالشا، جىُٟظ بغهامج ج٩ىًٍ وعؾ٩لت لٟاثضة اإلاغب 
 البُضاٚىظُت وَغ١ الخٗلُم الخضًشت.

هاث ألاؾغة  عابٗا، جدؿحن الٓغوٝ الاظخماُٖت ل٩اٞت م٩ى 
 .اى٨ٗـ اًجابُا ٖلى ؤصائهدي ؾتت الالتربىٍ

٘ م٘  غ ؾُضي بًغوعة الخٟاٖل ؤلاًجابي والؿَغ
 
وفي ألازحر، ؤط٦

ام"  ٧اث ألازحرة مشل "الؿحًز ٤ بالخدغ 
 
اإلاُالب الكٗبُت وزانت ما حٗل

لبت الهىضؾت وق٨غا.   و"الب٩الىعٍا" َو

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؿُض الىاثب ؾمحر صًلى، ؾذ ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد ضمير دًلو

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ػمُالحي ػمالجي،

 الؿالم ٖل٨ُم،

 لؿاصة الىػعاء و٦خاب الضولت،الؿُضاث وا

 مغخبا ب٨م،

خحن مً ٦ٟاءج٨مصزلخ
 

ؤو مً ٦ٟاءج٨م  م هظه ال٣اٖت مغش
٨م ؾخسغظىن مجها صون جمشُل ؤخؼاب٨م ول٨ً ممشلحن  وؤخؼاب٨م ول٨ى 

 للكٗب الخىوس ي بإؾغه.

داث  ؿغة ٞال ؤعي ؤخؼابا وال ؤعي جهٍغ ؤهٓغ ججاه٨م ًمىت َو
ن في الضولت حؤعي مؿاول ٢بلها وما بٗضها وبهماالخملت وما 
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ؾِخدملىن مؿاولُت جىىء بدملها الجبا٫، ؾخجضون ؤهٟؿ٨م 
داج٨م ٨ٖـ ما قئخم،  ٫ ٦الم٨م وجهٍغ او  لىن ما لم ج٣ىلىا، ٍو ج٣ى 

لىن ؤخُاها جبٗاث صماء لم حؿ٩ٟىها وؤٖماال لم جغج٨بىها.  و٢ض جدم 

٘ ل٨م 
 
ً  ب٨م وهخى٢ وؤها و٦شحر مً ػمالجي وؤنض٢اجي هدؿً الٓ

وهغظى ل٨م وهضٖى هللا ل٨م ؤن جىجخىا ول٨ىىا وٗاهض٦م ؤن  بُيىا بل 
ب، صؾخىع الجمهىعٍت الخىوؿُت، وبِى٨م هظا ال٨خ هظه الىع٢اث ِ 

ٗاث الكٗب الخىوس ي الظي . التزمخم بدىُٟظها التي
 
بُيىا وبِى٨م جُل

يخٓغ مً هس بن لم  به ؤن جدمحها ول٨ىه ظاهؼ لُدمحهاؤهجؼ زىعة ٍو
.٨ًً في اإلاجالـ   ٟٞي الكىإع

غوا الـ 
 
ٞهال في الضؾخىع التي  27هدً هضٖى٦م بلى ؤن جخظ٦

ت الخٗبحر  اث، ؤن حؿهغوا ٖلى خٍغ جًمً خماًت الخ٣ى١ والخٍغ
٨ُم ومى٨م مً هايلىا قُغا هاما مً خُاتهم مً ؤظل الضٞإ  ٞو
ٗىا ًٖ هظا الكٗب الُٗٓم  ت الخٗبحر، مً ؤظل ؤن جٞغ ًٖ خٍغ

ة ؤن ج٩ىن ٢غابت هه٠ وؿاثه مً الظي ؤهجؼ زىعة ُٖٓمت مٗ غ 
٤ نالخُاج٨م و  ٟاثاإلاٗى   ًاء، اخترام اؾخ٣ال٫ ال٣في ؤن حؿاهمىا ٞو

وقهُضي الىًَ ق٨غي  اء الشىعةقهضو  بما ًضٞ٘ ًٖ ٢ًاًا الكهضاء
بلُٗض والخاط مدمض البراهمي ما ًب٣حها وؾُلت للخجاطب والخىابؼ 

ى والاتهاماث، بٌٗ ؤبىاء وَىىا وبٌٗ ػمالثىا في ا ن ؤنهم إلاجلـ ًٓى 
همىن به عها ٦ما جًغعوا وب٨ُىا  ؤولُاء صم هدً مت  ىا جًغ  والخا٫ ؤه 

٣ضها  ما ٣ٞضوا.؟ ٦ما ب٩ىا ٞو

،٠
 
 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

ه لى جغ٥ ل٨م قهغ  ن وؤه  وٗلم ؤن حك٨ُل خ٩ىمت لِـ باألمغ الهح 
ؤو قهغان ل٩اهذ الىدُجت ؤًٞل ول٨ني ؤيم  نىحي بلى نىث ػمُلتي 

وآمل  شُل اإلاغؤة في هظه التر٦ُبت ي٠ُٗ بل هى ي٠ُٗ ظضاؤن  جم في
ؤن ًخم  جضاع٥ طل٪ في التر٦ُباث ال٣اصمت بٗض عظاجي َى٫ الٗمغ 

 لخ٩ىمخ٨م.

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 ٕ
ٟاهي بٌٗ الى٣اثو الىاعصة في ما وػ 

 
جضاع٦خم في زُاب٨م الك

وال ًم٨ً  ٚاثبت ض ٧اهذ الٗضالت الاهخ٣الُتٖلُىا ٢بل ًىمحن، ٣ٞ
بطا لم جىجح الٗضالت  لخجغبت الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي في جىوـ ؤن جىجح

مىا ٧ل ما بىؾ٨ٗم و و  الاهخ٣الُت اختراما للضؾخىع ٧ل بطا لم ج٣ض 
ت ٞالهت ؤو ٞالن ئلخ٣ُ٣ت وال٨غامت التي هي لِؿذ هُت ائاإلاؿاٖضة لهُ

٤ ٖملها بماض ي الكٗب الخت الكٗب الخىوس ي ًئبل هي هُ
 
 ىوس يخٗل

بدايغه ول٨ً زانت بمؿخ٣بله، ما هى ؤهم مً مٗالجت الاهتها٧اث و 
 ؤن هًمً بنالخاث ال حٗىص بٗضها هظه الاهتها٧اث.

،٠
 
 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

٘ للخٗاون مٗها
 
ً  بد٩ىمخ٨م وهخُل  ٦ما ؤؾلٟذ هدً هدؿً الٓ

ً  ٧ل ال٣ىاه بها ؤصائها إلاهامهاوؾ
 
 ٓحن.ول٨ىىا ؾيب٣ى مخ٣ُ   حن التي ًخُل

م٣ابل الخىاظض صٖم ٦خلخىا، ٦خلت خغ٦ت الجهًت ل٨م لِـ 
ضاج٨م الغمؼي في خ٩ىمخ٨م في و وبهما هى في م٣ابل اخترام٨م لخٗه 

ي ف خىع الظي ؾخ٣ؿمىن ٖلُه بٗض ؾاٖاثم٣ابل اخترام٨م للضؾ
مؿاٖضة ال٣ًاء في الخٗغ ٝ ٖلى مً  م٣ابل اخترام٨م لضماء الكهضاء

 هم...ت٢خل

 هواب الػعب الطُد رئِظ مجلظ

 ىاثب ؾامي الُٟىاس ي، زالر ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد ضامي الفطىاس ي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

،٠
 
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 ػمُالحي ػمالجي الىىاب، 

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه،   

 
 
ذ إلالد  ٟ و مكغوٕ بغهامج ٖمل الخ٩ىمت ًالخٔ ؤن  اإلاخه

ـ   ه لل٣ُإ الٟالحي هى بظغاء ٖاظل ًم ؤلاظغاء الىخُض اإلاىظ 
دت ٢لُلت الٗضص  ٗىا بةؾ٣اٍ  ٞالح مٟترى 42.500قٍغ ؤن ًخمخ 

ىظئىا في ٧لمت الؿُ ال٣غوى ٖجهم ض عثِـ الخ٩ىمت بمبلٜ ٞو
ظا صًىاع وهل ًمىذ هظا ال٣غى به 2000ال جخجاوػ  ظيال٣غوى ال

 اإلابلٜ إلاخىؾُي الٟالخحن؟

غ٦م بما ظاء يمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  هىا لضي مالخٓخان
 
هظ٦

ي  2014
 
ب٢غاع ٢اهىن إلاٗالجت مضًىهُت ال٣ُإ الٟالحي وطل٪ بخسل

اثًا والتي ال ًٟى١  مبلٛها  الضولت ًٖ ٧امل الضًىن الٟالخُت ؤنال ٞو
 صًىاع 5000مً خُض ألانل 

ؤل٠ ٞالح ؤي  83بهظا ؤلاظغاء خىالي  و٧ان مً اإلاٟترى ؤن ًيخٟ٘
تهم صًىها لضي البىى٥باإلااثت مً الٟالخحن اإلا 80وؿبت  ض بظم 

 
وهىا  خسل

ب٩ل ويىح إلااطا جم  التراظ٘ ًٖ هظه ال٣غاعاث التي ٧ان مً ؤؾإ٫ 
غ بٖاصة بصماط اإلاىخٟٗحن به في مىٓىمت الخمىٍل  اقإنها ؤن جِؿ 
وكُتهم الٗاصًت وجُىٍغ بدهىلهم ٖلى ال٣غوى البى٨ُت لخمىٍل ؤ

 مؿخٛالتهم؟

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

 ٧ان بؿُُا في صٖم وكاٍ الٟالخحن هدً هباع٥ ؤي بظغاء مهما
ول٨ً هغي ؤن ؤلاق٩الُاث التي حٗاوي مجها الٟالخت ؤٖم٤ ب٨شحر مً 
٘ الخمُحز الؿلبي  بؾ٣اٍ الضًىن ٖلى ٖضص مً الٟالخحن بإن ًخم  ٞع

ِ لٗكغاث الؿىح
 
 الٟالخحن والجهاث الٟالخُت ن ٖلىالظي ؾل

٣ت  بةنالح ؤٚلب اإلاىٓىماث ؤلاهخاظُت الٟالخُت وصٖم الٟالح بٍُغ
ل ٧لٟت ؤلاهخاط وحصجُٗه ختى  حر مباقغة لجٗله ًخدم  مباقغة ٚو

ض بإعيه ووكاٍ آباثه وؤظضاصه.  ًدكب 

٦ما هدغم ٖلى صٖم اليؿُج الهىاعي بالجهاث الٟالخُت بتر٦حز 
ىٍلُت للمىخىط الٟالحي وهظا مً قإهه ؤن الٗضًض مً الىخضاث الخد

ع ال٣ُإ ٩ُٞىن ٢اَغة خ٣ُ٣ُت للخىمُت بالجهاث الضازلُت  ًُى 
ها  اه البكغي في هظه الجهاث التي زه  وجد٤ُ٣ الخض  ألاصوى مً الٞغ

 بخمُحز اًجابي. 2014ظاهٟي  26صؾخىع 

وبالخدضًض الى٣ُت التي  ُٞما ًخٗل٤ باإلظغاءاث اله٩ُلُت ؤما
حها بغهامج  الخ٩ىمت بلى اٖخماص مىىا٫ جىمىي ظضًض ًغج٨ؼ حٗغ ى ٞ

ت وهىا مغة ؤزغي جٓلم الٟالخت...  ؤؾاؾا ٖلى ا٢خهاص اإلاٗٞغ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ص٢اث٤. 3لؿُضة ؾىاء مغؾني،زالر لق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة ضىاء مزضني
 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وؤًٖاء الخ٩ىمت  جدُت بلى الؿُض
 اإلا٣ترخت والؿاصة الؼمالء،

إلا٣ترح وبُان ٢بل الدىى في بغهامج الخ٩ىمت ا في الخ٣ُ٣ت
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عبما هدخاط ؤن هظ٦غ ٢لُال بالغؾالت التي ؤعاص  الؿُض عثِـ الخ٩ىمت
 التي 2014س ي مً زال٫ اهخساباث ؤ٦خىبغ ؤن ًبٗثها الكٗب الخىو

واليؿب في  وبُٗضا ًٖ ألاع٢ام لم ًٟهمها لألؾ٠ البٌٗ مىا عبما
ه عؾالت مً  هخاثج هظه الاهخساباث ؤعاص الكٗب الخىوس ي ؤن ًىظ 

الخؼب الىاخض، وال للغؤي  ، ؤعاص ؤن ٣ًى٫ ال لىٓامهازال٫ هخاثج
 وال للىن الىاخض. الىاخض

ض صخُذ ٖ الكٗب الخىوس ي قٗب مىخ  ه ًغي في جىى  ه وفي ول٨ى 
ؼ لهظه ال ٕ او٨ٗـ وؿبُا في جغ٦ُبت  ىخضةازخالٞه حٍٗؼ هظا الخىى 

م ؤن  التر٦ُبت لم ح٨ٗـ ألاحجام الاهخسابُت  الخ٩ىمت اإلا٣ترخت ٚع
 الخ٣ُ٣ُت.

ض ؤًًا ؤن ض الكٗب الخىوس ي ؤن ًغي ازخالٞىا ٦ما ؤهه ًٍغ  ًٍغ
ضًً ٖلى و  ٌكاهضها مىخضًً ٖلى ٢ًاًا هامت ض عئٍدىا مىخ  ال ًٍغ

ب في ٢ىلها ألنها جالم بلٛاء بًٗىا البٌٗ. هىا٥ ٧لمت ال  ؤٚع
ض ٖلى ٧لمت  ض ؤن هخىخ   ُ الكٗب الخىوس ي وهي "اؾدئها٫"، ظ

نها، ٖىضما وؿخإنل ال٣ٟغ الاؾدئها٫ ول٨ً ًيبغي ؤن ج٩ىن في م٩ا
هظه ألنها وؿخإنل ؤلاعهاب والٗى٠ و مً جىوـ ووؿخإنل البُالت 

خ٣ُ٣ت اإلاجاالث التي هدخاط ؤن ه٩ىن مخ٣ٟحن ٞحها وفي م٩انها هي 
 جها ٩ًىن لالؾدئها٫ مٗنى.خُ

 ن الؿُض عثِـ الخ٩ىمتؤو في بُا في بغهامج الخ٩ىمت اإلا٣ترح 
ٗاث إلخضار وبًجاص ج

 
ضالت اظخماُٖتهىا٥ جُل  ىاػن بحن الجهاث ٖو

ب ؤن وٛالِ بًٗىا البٌٗ لألؾ٠ الُىم ال  لِـ هىا٥  ألهه هٚغ
الُىم إلاا ًدغم  .بحن الجهاث لِـ هىا٥ جىاػن و  ٖضالت اظخماُٖت

خاء في ٍع٠ ٖحن ا
 

لخالمُظ مً الظهاب بلى اإلاضاعؽ في مىؾم الك
٤ واوٗضام  اء ٢ُ٘ الٍُغ صعاهم وع٠ٍ ٞغهاهت في والًت ظىضوبت ظغ 

لِـ هىا٥ و  بحن الجهاث ى٣ل هىا ال جىظض ٖضالت وال جىاػن وؾاثل ال
ما صامذ البرامج التي حٗنى باإلاغؤة  الُىم بًمان خ٣ُ٣ي بد٣ى١ اإلاغؤة

ي ؤعو٢ت وػاعة اإلاغؤة، ال بض  ؤن هجز٫ بلى اإلاُضان ل٩ي ما ػالذ جهاٙ ف
ً اهي هغي مٗاهاة اإلاغؤة الٗاملت في الخ٣ى٫ و  لٛظاء حٗمل ل٩ي جام 

ل للٛاًت ٞٗال هىا٥ ال بض ؤن هغي ؤًً ؾخهاٙ   ،ألبىائها بإظغ هٍؼ
 البرامج الخ٣ُ٣ُت لخ٣ى١ اإلاغؤة ولِـ في الىضواث...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ىضي.لل، ال٩لمت  ق٨غا  ؿُض عيا الٚؼ

 الطُد رضا الشغىدي

 م٘ الك٨غ،

 ؾُضي عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿاصة الىػعاء اإلادترمحن،

 ػمُالحي ػمالجي،

غ ؤن  في ٧ل ال
 
٧ؤوص  ؤن ؤط٦  ًدغ ٥ الخ٩ىمت اخ٩ىماث هىا٥ مدغ 
ني في ٢غاء ض ؤن ًهل  جحنٚحر ؤه  لبُان الخ٩ىمت لم ؤظض ؤي مدغ ٥ ًٍغ

 ت اؾخد٣ا٢اث الشىعة ؤو اؾخد٣ا٢اث اإلاىاًَ.بلى جلبُ

ت في بغهامج الخ٩ىمت وهى اٖخماص ٧ل الؿبل  ؤٖغ ط ٖلى ه٣ُت هام 
هظه  ،واإلاىاهج وآلالُاث اإلاخاخت لخد٤ُ٣ جىمُت ظهىٍت مخىاػهت

مجها ولم ؤٖاًً ؤي  آلُت ؤو  ؤع لم  ال٩لماث اٖخماص ٧ل الؿبل واإلاىاهج
ٖلى  اإلاؿخىي الجهىي بىالًت  مىهج ؤو ؾبُل زال٫ ججغبتي ال٣هحرة

ىان، ٞاإلاجالـ ا ٓىا م٨ً لؼمالجي اإلادترمحن، ؤن ًالخٍلجهىٍت، و ٚػ
غا ز٣اُٞا،  ٖضم ؾمإ للىاثب، و ه٣ها في ؤلام٩اهُاث، و ؤن هىا٥ جصخ 

ت في جىوـ وبحن الجهاث و  ٦ظل٪ ٖضم الاوسجام والخىاؾ٤ بحن اإلاغ٦ٍؼ

ىي ؤلاصاعاث وزانت ٖلى مؿخىي الىالًاث و٦ظل٪ و٦ظل٪ ٖلى مؿخ
 الجهىٍت.

الخملت الاهخسابُت ٖضًض الى٣اثو بل ؤ٦ثر مً  ٦ىذ ٖاًيذ في
ىان ما ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ٖجها ؤنها مضًىت اإلااء. طل٪ ٣ٞغا مؼعٍا  ٞىالًت ٚػ

ت مٗخمضًاث "الىاْىع" زان هىا٥ الٗضًض مً الى٣اٍ
اٝ" كغبىن ماء ٌ االخٓذ ب٩ل اخخ٣ان وامخٗاى ؤشدان و"الهى 

ت  ُ ج٣ىم اإلاغؤة بخهُٟت اإلااء بـ "الٟىالعة" ل٩ي و  ال٨الب الٛضًغ بمٗ
ً مً الكغب وهإحي هىا للخضًض ًٖ الخجاطباث الؿُاؾُت 

 
جخم٨

هاث ٧ل ٦خلت و٧ل خؼبوه هل  الؿاا٫ اإلاُغوح هىاو  خ٩لم ًٖ م٩ى 
م  ٤ الِٗل ال٨ٍغ حؿخُُ٘ هظه الخ٩ىمت باآللُاث اإلاخاخت لها ؤن جد٣ 

مىا ٦مجلـ ا لىىاب وما ؤجِىا مً ؤظله في مجلـ للمىاًَ؟ هظا ما يه 
آلُاث ًم٨ً  تبإًو ٦ُُٟت؟  تبإً ؟الىىاب، ماطا ًم٨ىىا جد٣ُ٣ه

ض جد٣ُ٣ه؟ ؤما ؤ ٌ الخ٩ىمت مً زال٫ التر٦ُبت هٓغا لىظىص ٍػ ن هٞغ
ن اصي لهىي شدو مٗح  وما ٖكىاه  في هظه اإلاضة في ج٩ىًٍ  الٍؼ

 الخ٩ىمت الخٓىا ؤن هىا٥ الٗضًض مً الخجاطباث.

ل الغظاء وي٘ ألامىع في ههابها والٗمل ٖلى اهجاػ عظاجي ٧
الاؾخد٣ا٢اث إلاىاَىِىا في ٧ل ظهاث الجمهىعٍت ألن  اإلاُلىب مىا 
لِـ اللٛى في ال٨الم والضزى٫ في ٦الم بحزهُي مً وعاثه بْهاع ؤن 

بل وَىىا هى  ٪ الجهت ألازغي هي ؤولى مً ٚحرهاجل٪ الجهت ؤو جل
غظاء ؤن ٩ًىن اإلادغ ٥ لهظه الخ٩ىمت الظي بداظت بلُىا، عظاجي ٧ل ال

ىوؿُت ج٩ىن هى جلبُت اؾخد٣ا٢اث اإلاىاًَ ب٩امل الجمهىعٍت الخ
 م٘ الك٨غ. مدبت الىًَ هي عاثضها

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 وهم م ؤؾماء الٗكغة مخضزلحن ال٣اصمحنق٨غا، ؾإجلى ٖل٨ُ
اممدمض ٚو  هؼاع ٖماميو  ق٤ُٟ الُٗاصيو  مغاص الخماًضي :الؿاصة  ى 

ى و  يؤخمض الؿُٗضو  نبري صزُلو  عٍم و  ػهحر اإلاٛؼاوي و  ؾامُت ٖب 
ُني  خمضو  الشاثغي  ُهل الخب  مغاص الخماًضي مً و الدصدىص ي ٞو
اصي.لالكٗبُت ٚحر مىظىص،  ال٩لمت الجبهت   ُ  لؿُض ق٤ُٟ الٗ

ادي ُّ  الطُد غفُم الع

 مغخبا بالخًىع، 

 الؿاصة الىىاب،

 ؤًٖاء الخ٩ىمت،

ى ٧لمت ا ا هخمن  صث ٖلى ؤ٦ثر مً لؿان و٦ىا ٦ى  لخىا٤ٞ التي جغص 
اإلاُالب  لىٖو ظا الخىا٤ٞ ٖلى اؾخد٣ا٢اث الشىعةهخمنى ؤن ًخم ه

التي اؾدكهض مً ؤظلها الكهضاء وصٞ٘ قٗبىا ٚالُا مئاث الجغحى 
واٖخهم الٗضًض مً الخىوؿُحن في ال٣هبت ألاولى وال٣هبت الشاهُت 

جىهِبىا واهخسبىا  للمُالبت بمجلـ جإؾِس ي الظي جم  بم٣خًاه
 الكٗب وؤهخم هىا الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت ل٩ي جىالىا ز٣خىا.

ى ؤن هغي في هظا البرهامج الخض  ألاصوى مً اإلاُالب ا ا هخمن  لتي ٦ى 
ى ؤن  ؤلاظغاءاث اإلادضوصة و  باإلااثت مً قٗبىا 80ًيخٓغها  ٦ىا هخمن 

ـ  بال ٢غ   2ابت واإلادضوصة ظضا التي اٖخبرجمىها ٖاظلت والتي ال جم
صًىاعا ٌٗني ما ًى٣ٟه ٞغص  30باإلااثت مً الكٗب الخىوس ي وجمؿهم في 

ا في ؤمؿُت، ٠ُ٦ هغي ؤن هظا بظغاء ٖاظال للٗاثالث اإلاٗىػة مً  مى 
 صًىاع. 150صًىاع بلى  120

٦ىا هخمنى ؤن هبٗض الُمإهِىت والتهضثت لضي مالًحن مً قٗبىا 
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س ت التي اج  ظها وػٍغ التربُت الؿاب٤ ُٞما ًخٗل٤ باإلظغاءاث الاؾخٟؼاٍػ
لم وؿم٘ هظا مى٨م وقٗبىا في اهخٓاع ؤن جخم  َمإهخه في زهىم 

ها ٢ًُت تهم  اإلاالًحن مً الكٗب الخىوس ي.  هظه ال٣ًُت ألن 

ى ؤن ًخم  الخىا٤ٞ ٖلى همِ جىمُت ٣ًُ٘ م٘ ما ٖاقخه  ا هخمن  ٦ى 
جىوـ والظي ٧ان الؿبب في اهضإل الشىعة ول٨ً لألؾ٠ الكضًض جم  

ت ٢لُلت مً ا
 
لخىا٤ٞ ٖلى همِ لُبحرالي ال ًغاعي بال مهلخت ٢ل

ُمذ ؤما الخىوؿُحن،   الكٗببلُه همِ جىمُت الظي هُمذ بلُه ٍو
حر الصخت للجمُ٘ ؤؾٗاع في و  الخٗلُم للجمُ٘و  الخىوس ي هى جٞى

او  اإلاخىاو٫   ٍدٟٔ ٦غامت الخىوس ي، ؤًً هي زغوجىا الىَىُت وهىا ٦ى 
ر الخ٩ مغاظٗت ؤلاظغاءاث التي اجسظها  ًىمت ٖهخمنى ؤًًا ؤن حٗب 

ـ  الٟهل  مً الضؾخىع الظي  13وػٍغ الهىاٖت الؿاب٤ التي جم
ًٟغى ٖلُه اؾدكاعة ؤًٖاء مجلـ هىاب الكٗب ل٨ً هظا لم ًخم  

 وهدً هُالب بةلٛاثه.

لهظا ولٛحر هظا، مً اإلاؿخدُل ؤن جمىذ الجبهت الكٗبُت ز٣تها 
مً الخضزالث وهى لِـ بالٍٛغب لهظه الخ٩ىمت وهظا وعص في الٗضًض 

 ًٖ الجبهت الكٗبُت.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ام.للال٩لمت ق٨غا،   ؿُض مدمض ٚى 

ام
ّ
 الطُد مدمد غى

ام، ؾُضي الغثِـ، مً الٛىم، لضًىا ال٨شحر مً  الىاثب مدمض ٚى 
ان في ال٣حروان.  الدٞغ

 ؾُضي الغثِـ،

 هىِئا للخ٩ىمت الجضًضة،

ض ؤن ؤلٟذ  َبِبا  21هٓغ٦م بلى مك٩لت ًخٗغ ى بلحها ؤوال، ؤٍع
صون الُىم بالكُب ٣ًىم جىوؿُا  و ج٨مُلي في ٞغوؿا، هم مهض  بترب 

مً ٢اثمت اإلا٣ُمحن بالُب مً َٝغ وػاعة الصخت الخىوؿُت، 
مضاء ٧لُاث الُب  : بٗض مىا٣ٞت عئؾاء ؤ٢ؿامهم بخىوـ ٖو اإلاىيٕى

مىا بمُالب بلى وػ  ت اعة الصخبخىوـ وعئؾاء ؤ٢ؿام بٟغوؿا ج٣ض 
وفي ُٚاب عص  واضح مً وػاعة  الخىوؿُت ٢هض ٢بى٫ هظا الترب و

مبر  ة هٞى هاتهم بالداعط في ٚغ  الصخت الخىوؿُت باصعوا بمباقغة جغب 
2014. 

وفي ؤواثل قهغ ُٟٞغي ؤي بٗض زالزت ؤقهغ مً اهُال٢هم نضمىا 
ٌ الىػاعة  بمغاؾلت شدهُت مً وػاعة الصخت الخىوؿُت مٟاصها ٞع

وتهضًضهم بالكُب مً ٢اثمت اإلا٣ُمحن بالُب في خا٫ ٖضم ال٣اَ٘ 
 ٖىصتهم بلى جىوـ ٞىعا.

هم جغبُهم في الى٢ذ الخالي ٣ٖىص جغب و ما٢خت م٘  م٘ الٗلم ؤن 
غ ٖلحهم اإلاٛاصعة ٞىعا وجغ٥ اهُباٖا  خٗؿ  اإلاؿدكُٟاث الٟغوؿُت ٍو
هحن الىاٞضًً مً جىوـ، هم ؾُضي الغثِـ،  اء اإلاترب  ؾِئا ٖلى ألاَب 

و.ً  لتزمىن بالغظٕى بلى ؤعى الىًَ خا٫ اهتهاء ٞترة الترب 

غ ؾلبا ٖلى َبُٗت  ٧ل هظا
 
ؾُضي الغثِـ، مً قإهه ؤن ًاز

الخباص٫ بحن اإلاؿدكُٟاث الخىوؿُت والٟغوؿُت.ؤعظى مى٨م ومً وػٍغ 
باثىا بمىانلت  الصخت، الىٓغ زاهُا في هظا ال٣غاع والؿماح أَل

ههم.  جغب 

داعط ٖامت ٞىدً بلى خض آلان هخٗامل ؤما بسهىم مىاَىِىا بال
ػم آلان ٞمً الال ُ٘ اهخسابي و٦مهضع للٗملت الهٗبت مٗهم ٣٦ُ

ض الٗال٢تاهتهاط 
 
بحن ؤبىاثىا  ؾُاؾت ظضًضة وآلُاث ؤزغي جىَ

ً ً  ؤن ٦خابت صولت للهج بالداعط وؤعى الَى غة ٧اُٞت للٗب وؤها ال ؤْ
اَىِىا بالداعط بل هظا هى صوع مجلـ ظهىي إلاى  هظا الضوع الًغوعي 

تمىخسب وله صوع جىٟ  وق٨غا. ُظي ٦ما هى في بغهامج الالمغ٦ٍؼ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؿُض نبري صزُل.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد صبري دخُل

 بؿم هللا،

 ق٨غا ؾُضي عثِـ اإلاجلـ،

،٠
 
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 الؿاصة  الؼمُالث والؼمالء هىاب الكٗب،

غ 
 
ض ؤن ؤط٦ ضة والبِئت  ؤٍع  ُ ؤن  الخىمُت حؿخىظب الصخت الج

 الؿلُمت والبيُت الخدخُت الخؿىت والٗضالت بحن الجهاث.

في اإلاجا٫ الهخي، ال بض  مً صٖم وجُىٍغ ال٣ُإ الٗمىمي 
اإلادغومت ٞلِـ مً اإلا٣ٗى٫ ؤن لصخت وزانت في اإلاىا٤َ الضازلُت ل

 وخُض ؤل٠ ؾا٦ىا وبها مؿدكٟى ظهىي  400والًت ؤ٦ثر مً جًم  
٫ الُٗاصاث في بٌٗ  وبيُت ؤؾاؾُت مهترثت وؤن ج٩ىن مٗض 

. ة واخضة في ألاؾبٕى  اإلاؿخىنٟاث مغ 

 ًض الجهاث ألازغي في مجا٫ البِئتٗضلوظهت ٢ابـ هي مشا٫ 
غ في ؤطهان ؤٚلب الىاؽ و 

 
ظهت ٢ابـ وال٩اعزت الخلىر البُئي ًظ٦

ا ٗخبر هظا اإلال٠ مً ؤولىٍاث و  البُئُت ظى  الجهت وال بض  بدغا وبغا، َو
ت الضهُا. ٖلى ظظعي وصاثم مً جُٟٗل خل    ؤمل ؤن حٗىص ٢ابـ ظى 

ر وال خغط، َغ٢اث وؾ٨٪ خضًض  ت ٞدض   ُ ا البيُت الخدخ ؤم 
و٢ُاعاث متهغثت صون ؤي نُاهت ومُاع ٚحر مؿخٛل، هضٖى هظه 
جه بلى ٧ل الجهاث في الجمهىعٍت  الخ٩ىمت بٗض هُل ز٣ت اإلاجلـ ؤن جخ 

كت َىا٫ ٣ٖىص وبعؾاء صون ب٢هاء وزان   ت اإلاىا٤َ الضازلُت اإلاهم 
 الضًم٣غاَُت اإلادلُت وجُٟٗلها صون جإزحر.

ؾىٗمل ٖلى مغا٢بت ؤصاء الخ٩ىمت في ؤص١   مً مى٢ٗىا هظا
ظؼثُاجه والخهضي ل٩ل  اهدغاٝ ًٖ جد٤ُ٣ اهخٓاعاث الكٗب 

ة الىَىُت واإلاهلخت الٗلُا الخىوس ي في ٧ل اإلاجاالث ويمان الؿُاص
 وق٨غا. لخىوـ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؿُض الىاثب ؤخمض الؿُٗضي، ؾذ ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد أخمد الطعُدي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

٠ والؿاصة ؤًٖاء 
 
بٗض الترخاب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 الخ٩ىمت اإلا٣ترخحن، 

ر ال ه٣ى٫  ض في البضاًت ؤن ؤٖب  ا مً ًٖ ؤٍع اؾدُاثىا ول٨ً هٖى
ل في هظه الخ٩ىمت.الا 

 
 ؾدُاء باليؿبت للمباصعة التي لم جخمش

 ٤ ض الخُغ١ بلحها هي ؤن ٩ًىن هظا الٍٟغ الى٣ُت ألاولى التي ؤٍع
بحن هظا الخؼب وطا٥، أله٨م لبؿخم "ظبت  مخ٩امال وال ًىظض ٞغ١ 

لىن الىًَ 
 
لىن ؤخؼاب٨م وبهما جمش

 
ً"، اهخهى ؤهخم آلان ال جمش الَى

ن الكٗب الخىوس ي وؾى٩ىن وعاء٦م والكٗب الخىوس ي وؾخسضمى 
 .dans le bon sensبُبُٗت الخا٫ 

زاهُا، هىا٥ الٗضًض مً اإلاكا٧ل الٗال٣ت التي ال جيخٓغ وب٣ُذ 
نُدت ٕٞؼ في والًت  امجه اؿىىاث والكٗب ًتر٢ب في اهخٓاع ًٞهل

 33ؾىؾت وفي اٖخ٣اصي ؤنها مىظىصة في ظمُ٘ الىالًاث هىا٥ 
ؿت اؾدشماع في اإلاُضان ٗهم مخى٢ٟت مىظ ؤعبٗت  ماؾ  ال٣ٗاعي مكاَع
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ملُاعا  400ولضيهم  les agios bancairesؾىىاث وال جخى٠٢ ٖلحهم 
ت ٖلى الجضعان وال ٌؿخُُٗىن البُ٘ وؤحى ٢غاع ب٣ُ٘ اإلااء  مىيٖى

ؾىىاث  4وهظا ٚحر م٣ٗى٫  dépassementوال٨هغباء ٖجهم ألن  لهم 
٘ جى٠ْ آلاالٝ مً  ولم ٣ًىمىا بخسُئتهم و٦إن  جى٠ُ٢ مكاَع

ؾىىاث وهم  4الٗملت، نُدت ٕٞؼ وؤ٢ى٫ نُدت ٕٞؼ ألهه إلاضة 
ٟىن ولِـ لضيهم خل  les agios bancairesٌٗاهىن مً 

 
وهم مخى٢

ٌ  هظه  وهم بحن ؤلاصاعة وألازغي، وفي هٟـ الىالًت في بلضًت ما جم ٞ
ٌ  في بلضًاث ؤزغي. ل الٗاظل ٞ اإلاكا٧ل ولم جٟ

 
ىُلب مى٨م الخضز

.في هظا اإلاى   يٕى

ت هى بعظإ هُبت الضولت في ؤ٢غب   اإلاُلىب مى٨م ؤًًا وبؿٖغ
آلاظا٫ وال وٗني هُبت الضولت باإلاٗنى البىلِس ي ول٨ً بعظإ هُبت 
الضولت وبٖالء ال٣اهىن وال٣اهىن هى الُٟهل بحن اإلاىاَىحن وبحن 
الخىوؿُحن ولهظا ال بض مً م٣اومت الدؿِب الظي و٢٘ والدؿِب 

 ر بال٣م٘ ول٨ً بال٣اهىن.اإلاىظىص وهظا ال ًدض

ت الاؾدشماع الٛحر مالثمت لٗهغها 
 
زالشا، ال بض  مً مغاظٗت مجل

ً ألاظاهب  عاث التي ٌِٗكها الٗالم ألن  الٗضًض مً اإلاؿدشمٍغ وللخُى 
 ًغخلىن مً جىوـ هٓغا لىظىص الٗضًض مً الخُُٗالث.

هدً م٘ الخمُحز ؤلاًجابي باليؿبت للجهاث وطل٪ في محزاهُت 
بط ال بض مً الخمُحز ؤلاًجابي للجهاث الضازلُت وبُبُٗت الخا٫  الضولت

اإلاضن التي  ال بض  مً ألازظ بٗحن الاٖخباع اإلاىا٤َ الكٗبُت اإلاىظىصة في
ت، وهظا ال ٌٗني ؤن ٧ل   حٗخبر مدٓىْت ول٨ً بها مكا٧ل ٖضة وظم 

٘ ال٨بري  الخ٩ىمت بمسخل٠ بَاعاتها ومسخل٠ وػعائها حؿاهض اإلاكاَع
 في اإلاىا٤َ التي حٗخبر مدٓىْت.الدانت 

ؤمام٨م جدؿِىاث ه٩ُلُت ول٨ً هىا٥ ؤمىع ليؿبت للٟالخت، با
الٝ وهظه اإلاك٩لت ٦بحرة  ٖاظلت، ٌٗاوي الٟالخىن آلان مً مك٩لت ألٖا
وال بض  ؤن جدل  في مؿخىي الؿاصة الىالة وفي ؤ٢غب آلاظا٫، وألاؾمضة 

لىٓغ في هظه التي اعجٟٗذ ؤؾٗاعها بهٟت مهىلت، مً الًغوعي ا
 اإلاكا٧ل في ؤ٢غب آلاظا٫.

 ؾُضي الغثِـ،

ىا ؤهاؽ مؿاولىن وال هد٨م ٖلى الىىاًا وبهما ؾىد٨م  ؤ٢ى٫ ؤه 
 200ُل اإلادترم ؤو ختى ًىما، ٦ما ٢ا٫ الؼم 101ل٨م ؤو ٖل٨ُم بٗض

 وؤجمنى واٖخ٣اصي ظاػما ؤهه بهظه الىظىه ؾىد٨م ل٨م. ًىم

ؼ: "وال جٟؿضوا ما ؤ٢ى٫ في الجهاًت ما ٢ا٫ هللا في ٦خابه  الٍٗؼ
ؤنلح في ألاعى"، ومجُئ٨م الُىم في ًىم عبُعي وهخمنى ؤن ٩ًىن هظا 
الُىم بضاًت الغبُ٘ الٗغبي ٞٗال وؤعي ؤن ؤٚلب الكٗب الخىوس ي الُىم 

ض ؤن  ي هظه الخ٩ىمت واي٘ الُض في الُضف ووؿِىا الدالٞاث وهٍغ
 ظمُٗا هسضم هظا الكٗب وهظه البالص، ولهظا اإلاُلىب مىا ؤن 

 
هلخ٠

ىا ؾىد٨م ل٨م ؤو  خى٫ هظه الخ٩ىمت وؾىضٖم٨م، و٦ما ط٦غث ٞةه 
 ٖل٨ُم، وق٨غا وباع٥ هللا ُٞ٪ ؾُضي الغثِـ.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ى، زالر ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُضة الىاثبت ؾامُت ٖب 

 الطُدة ضامُت عّبو

  ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ؤهال وؾهال ومغخبا بالجمُ٘،

 الخضزالث خى٫ البرهامج ؤلاهخسابيلبضاًت، الخٓذ ال٨شحر مً في ا
وهى مهم للٛاًت، وؤًًا البُان اإلا٣ضم مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت 

م اخخىاثه  ٩ل٠ الؿُض الخبِب الهُض مهم ظضااإلا ٤ ُٞه ٚع لً هخٗم 
ٖلى الى٣اٍ ؤلاًجابُت بال ؤهه ًٟخ٣غ بلى الٗضًض مً اإلاؿاثل التي لً 

بب بؿُِ ظضا ؤن هظا البرهامج ٚحر عاج٘ مشل هسىى ٞحها آلان لؿ
، بغهامجه عاج٘ وخًغج٨م حٗلمىن ظُضا 2009بغهامج بً ٖلي لؿىت 

ًٖ ألامل، ل٨ً في الخ٣ُ٣ت هظا البرهامج  ر ًٖ الكبابؤهه ًخدض
٤ الخ٩ىمي ال ٌؿخُُ٘ الخىُٟظب٣ي خبرا ٖلى وع١، إلااطا؟ ألن ال  ٍٟغ
ضث التهمِل وؤلايغاع ؾُاؾت حٗ ألن ؾُاؾت الضولت ؾُاؾت ٞاقلت م 

 بالهالح الٗام واهتها٥ زغواث البالص.

٤ الخ٩ىمي ٢اصع  ؤَغح ؾاالا، ٖلى جد٤ُ٣ عب٘  هل ؤن  هظا الٍٟغ
ضة؟   ُ ها ظ مت والتي ال حٗخبر ٧اُٞت ل٨ج  ىص اإلا٣ض   الٖى

٤ الخ٩ىمي ال هجض اوس جاما، بل هجض ٖىضما هالخٔ جغ٦ُبت الٍٟغ
٤ ا صازل الٍٟغ في مدانهاجه ولِؿذ ٦ُُٟت حك٨ُله  جهاٖع

ُت  ذ اإلادانهاث خؿب ٦م  مدانهاث خؿب ٢ُمت ال٨خل ل٨ً جم 
بس ي في الاهخساباث الغثاؾُت ٧لما  الضٖم للؿُض الباجي ٢اًض الؿ 

غ في هظه الخ٩ىمت. ما ٧ان خٓ٪ ؤٞو
 
مذ ؤ٦ثر ٧ل  ٖ  ص

هت في الخ٩ىمت هٟؿها، م٘  ٦ظل٪ الكإن باليؿبت للٗىانغ اإلا٩ى 
ذ  ألؾ٠ الؿُض الخبِب الهُضاختراماحي للٗضًض، ل٨ً ل ه جم  م ؤه  ٚع

هلىا  ة ألاولى للخ٩ىمت الؿاب٣ت، اج  مغاؾلخ٨م ٖىضما ٢مذ باإلاؿىص 
 في خ٩ىمخ٨م وهى الؿُض ؾلُم قا٦غ  ب٪ وؤٖلمىا٥ ؤن هىا٥ مً

دخمل وهي قبهت  ًه ٢ًُت في ال٣ُب ال٣ًاجي اإلااليلض ٞؿاص مالي ٍو
ئا هم بغيء ختى جشبذ بصاهخه ؤن ٩ًىن بٍغ ، ل٨ً ٠ُ٦ ججاٝػ واإلات 

ن وػٍغ ججاعة في اإلاؿىصة التي ؤٖضصجمىها وخىله قبهت في ال٣ًاء  وحٗح 
 اإلاالي.

م هظا لم ًخم  ٞهله بل جم  حُِٗىه في ٢لب وػاعة ؾُاصًت ؤال  ٚع
وهي وػاعة اإلاالُت، وػٍغ الضازلُت ٦ظل٪، الجمُ٘ ٌٗلمىن ؤهه قاع٥ 

غا في قإن ػمالثه  في الاه٣الب ٖلى ظمُٗت ال٣ًاة و٧ان ٌٗض  ج٣اٍع
ت ال٣ًاة  ـ  بدٍغ و٧اهذ الؿلُت الخىُٟظًت حؿخٗمله ٦ـ"ظى٦حر" لخم

ض بلحها مل٠ في ٚا ًت زانت، ٠ُ٦ ج٣بل حُِٗىه ٖلى عؤؽ وػاعة مخٗه 
ُت ؤال وهى مل٠ ؤلاعهاب ٣خط ي  ألاهم  الظي ٣ًخط ي وظىص الؿُاؾت ٍو

ٗل واؾتراجُجُا، لألؾ٠ هظه الخ٩ىمت ال  وظىص عظا٫ ؾُاؾت ٞو
ل

 
ؾلُت جىُٟظ وبهما بعاصة جىُٟظ، إلااطا جم  حك٨ُلها؟ ختى باليؿبت  جمش

بل٨ُم الؿُض الىػٍغ اإلا٩ل٠، ٖىضما ٦ىذ وػٍغا للضازلُت ٦ىذ ؤخخج  
شدها ظُضا عبما ج٩ىن  -م٘ ٧امل اختراماحي-ؤمام٨م أله٪ لألؾ٠ 

ملذ  م٘ بىع٢ُبت وم٘ ؤهذ عظل جىُٟ ل٨ى٪ لؿذ بغظل اإلاغخلت ظ، ٖو
٪ عظل جىُٟظ وهظا لِـ ُٖبا، ل٨ً ال جىاؾب هظه وجب٣ى أل  بً ٖلي ه 

اإلاغخلت، ؤحؿاء٫ إلااطا هظه التر٦ُبت م٘ جلمُدت ببٌٗ الىظىه 
غ الداعظُت...  اإلادترمت واإلادترمت ظضا مشل الؿُض وػٍغ الٗض٫ ووٍػ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

م الشاثغي.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُضة ٍع

م الثائزي   الطُدة ٍر

 غثِـ،ق٨غا ؾُضي ال

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

با ظؼء ٦بحر مً  ر ٖىه ج٣ٍغ ٌ الظي ٖب  الٟخىع والجض٫ والٞغ
الن ًٖ جغ٦ُبت الخ٩ىمت في وسدخحها ألاولى  الخىوؿُحن بٗض ؤلٖا
والشاهُت ٦ك٠ وظها مٛاًغا لىن٠ الؿُض الخبِب الهُض لخ٩ىمخه 

 ب٩ىنها خ٩ىمت ٧ل الخىوؿُحن.
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ة لخجاهل ه مً ٢بل عثِـ الخ٩ىمت في جُاع اإلادبت ًإؾ٠ بكض 
ًت وهظا  والٗملُت الدانت بدك٨ُل الخ٩ىمت اإلاكاوعاث الجض 

اع اإلادبت في ؤشدانهم الخجاهل ال ًجغح هىاب  ُ وبهما  ووكُاء ج

٠ في 
 
ج٨مً زُىعة هظا الخجاهل الظي ماعؾه عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

هت بلى خىالي  ها عؾالت مىظ  ؤل٠ مىاًَ جىوس ي مىدىا  200ؤن 

 م لخُاع اإلادبت وإلاغشخه في الاهخساباث الغثاؾُت. ؤنىاته

٠ ج٣ى٫ لهم: "ؤنىاج٨م ال تهمىا 
 
عؾالت مً عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

ض  اإلاىاٞؿت ٖلى وال ٢ُمت لها ٖىضها". هدً في خ٣ُ٣ت ألامغ ال هٍغ
لح َغخىا ؤ٩ٞاعها لدضمت الىًَ وهي جه مىهب ؤو مٛىم ؾُاس ي

آالث خؼبُت ضدمت بال٩لمت  هاٞؿىا للجمُ٘، قاع٦ىا في الاهخساباث
 ٣ِٞ، صٖىها للمباصت التي هامً بها زم  عيِىا بالىخاثج.

ت، َالبىا ٣ِٞ بال ٗضالت لم هُلب قِئا ألهٟؿىا ولخُاع اإلادب 
ت ؾُضي الغثِـ  الاظخماُٖت وبد٣ى١ ال٣ٟغاء ٞىازبىا جُاع اإلادب 

ه لم  ظضًغون باالخترام ومكاوعتهم في الدك٨ُلت الخ٩ىمُت، بال ؤه 
دضر وبهه ألمغ مدؼن وال زحر ُٞه لخىوـ ولكٗبها، وم٘ طل٪ ٞةن  ً

ضٖى ؤههاعه في ٧اٞت البالص  جُاع اإلادبت ؾُمىذ الش٣ت لهظه الخ٩ىمت ٍو
و٧اٞت الكٗب الخىوس ي لضٖم هظه الخ٩ىمت وبُٖائها ٞغنت للىجاح 

ذ ألصائها. ٍغ  والٗمل وإلاؿاهضتها بالىصح والخ٣ُُم اإلاىيىعي اله 

وحصجُٗا ل٨ٟغة  للخ٩ىمت صٖما للخىا٤ٞ الىَنيىٍذ ٢غعها الخه
جُا مً ؤظىاء   الكغا٦ت الىَىُت عاظحن ؤن جسغط جىوـ جضٍع
الاؾخ٣ُاب الخاص  بحن ؤبىائها وجُاعاتها الؿُاؾُت هظا هى ؾبب 

 جهىٍدىا لٟاثضة الخ٩ىمت...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؿُض خمض الدصدىص ي.للق٨غا، ال٩لمت 

 ص يالطُد خمد الخصخو 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

با ؤن ؤي  خ٩ىمت في مشل هظه  م به لضي الجمُ٘ ج٣ٍغ
 
مً اإلاؿل

وطل٪ بالىٓغ بلى ألاويإ  غوٝ لِؿذ م٣بلت ٖلى ٞسخت ؤو هؼهتالٓ
ت زال٫ الؿىىاث ألاعبٗت ألازحرة،  ت وزان  التي مغ ث بها البالص ٖام 

٤ هخاثج ل مؿاولُت الخ٨م مضٖى  بلى ؤن ًد٣  مُٗىت  ٖلى ؤن  مً ًخدم 
 ؾىاء ٖلى اإلاضي ال٣ٍغب ؤو اإلاخىؾِ ؤو البُٗض.

واٖخ٣اصها ؤن اإلاٟخاح الظي ال بض  مىه وال ججاوػ له لًمان 
ما هى   ٖىصة الش٣ت بحن الؿلُت مً هاخُت ؤؾباب الىجاح به 

ت الىَىُت مً هاخُت ؤزغي  ومً قغوٍ طل٪ مً ظاهب  واإلاجمٖى
ولُت وؤلاخؿاؽ الؿلُت، ٣ُٖضة وَىُت ٢اثمت ٖلى الكٗىع باإلاؿا 

صة ال  باالهخماء بلى هظا البلض في بَاع بصاعة مداًضة وخ٩ىمت مخجغ 
ز. ومً قغوٍ الىجاح مً الجاهب آلازغ، الخٟاٝ  جٟغ ١ وال جمح 

ت الىَىُت خى٫ بغهامج وَني واإلاكاع٦ت الٟاٖلت ٖلى ؤوؾ٘  باإلاجمٖى
هُا١ مم٨ً زانت ٖىضما جغؾل الؿلُت الخىُٟظًت بقاعاث اًجابُت 

ت الىٟىؽ وج٣ى٘ الكٗب.وعؾ  اثل َمإهت تهض 

حر ألامً الكامل باٖخباعه ؤؾاؽ ٧ل  ضة، جٞى
 
ٞمً ألاولىٍاث اإلاخإ٦

خُاالث  ن ٦ظل٪ مدى آزاع الٚا خٗح  اؾخ٣غاع ؤو ٖمل ؤو جىمُت ٍو
ت طل٪ بال٨ك٠ ًٖ اإلاُُٗاث  ام  ما٫ ؤلاعهابُت ٖو الؿُاؾُت وألٖا

اث الدُحر   ٟ ة وطل٪ بما ٌُٗض اإلاحجىبت بلى خض  آلان ًٖ هظه اإلال
ما٫ وؾالمت  ًت ألٖا ى٠٢ الجمُ٘ ٖلى ظض  الخ٣ى١ بلى ؤصخابها ٍو

 .اإلا٣اعباث

خٗحن اؾخعجالُا مٗالجت ألاخىا٫ اإلاِٗكُت للمىاَىحن وهم   ٍو
ٌكخ٩ىن مً الاعجٟإ اإلاكِ لألؾٗاع وجضهىع م٣ضعتهم الكغاثُت التي 

اصة  ُت، ٍػ ٖلى جغػح جدذ وَإتها زانت الٟئاث الًُٟٗت واإلاخىؾ 
ص الجمُ٘ بٟاصح ألايغاع.  الخهضي لألويإ البُئُت التي تهض 

ومً وظهت هٓغها الضًم٣غاَُت الاظخماُٖت، لِـ ؤ٢ل  مً يمان 
اإلاخىا٤ٞ ٖلحها ٖاإلاُا وهي الخ٣ى١ ألاؾاؾُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 بياٞت بلى الخىاػن الجهىي الالػمالخٗلُم والكٛل،  الصخت الؿ٨ً
ن ؤن جدؿاوي بُجهم الخّٓى وجخ٩اٞإ لضيهم الٟغم ومً خ٤ اإلاىاَىح

ؿا  في بَاع ٖضالت ظباثُت واظخماُٖت وا٢خهاص وَني جًامني، ج٨َغ
 إلابضب اإلاؿاواة واإلاىاَىت، وق٨غا ؾُضي الغثِـ.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ُني، زالر ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُض ُٞهل الخب 

 الطُد فُصل الخّبُني

 ان الغخُم،بؿم هللا الغخم

 مغخبا بالجمُ٘،

م لىا ألاؾباب  ؤوال  ٦ىذ ؤهخٓغ مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن ٣ًض 
ظ٦غ الىػعاء الظًً ٧اهىا م٣ترخحن وؾبب الخسلي ٖجهم، ووُٗض  ٍو
ىا الىاظب الىَني وجم  ال٣لُل مً ال٣ُمت لهاالء ألاشدام الظًً لب 
 الاؾخٛىاء ٖجهم الُىم بضون ط٦غ الؿبب، هظا ج٣هحر في خ٤

ىا واظب الىًَ.  الخىوؿُحن الظًً لب 

ىا لم  ىص وحؿى٠ٍ، ل٨ى  زاهُا، الخٓىا ؤن بغهامج٨م هى بغهامج ٖو
ٖىضما  ُض الظي ٧ان مىظىصا هى الظي ًٟٕؼهجض ؤع٢اما، الغ٢م الىخ

ؤؾم٘ ؤهه ؾِخم قُب مضًىهُت بإلٟي صًىاع للٟالخحن، ؾُضي عثِـ 
ٞلضًىا ٢اهىن  ،ؤؾاؽ صخُذالخ٩ىمت بطا لم ج٣م باالؾدكاعة ٖلى 

 ٣بلًىو  ٖلى خ٣ىا في زمؿت آالٝ صًىاع ولم ه 2014اإلاالُت لؿىت 
ض ٢غاعا زىعٍا.  هدً هٍغ

هدً الُىم بهضص بىاء الجمهىعٍت الشاهُت، ال هبني ٖلى ما خضر 
ع مجهافي الجمهىع  ى إلاً جًغ  ى ألخض بط لم ٍت ألاولى ووٗى   ال وٗى 

في  مالًحن ةبٗكغ  هدً هُالب ًخًغع ؤخض في جىوـ ٚحر الٟالخحن
 هظا ؤوال. ألانل وقُب مضًىهُت الٟالخحن

ن لىا  ؤنها خ٩ىمت  زاهُا، اهخٓغها الُىم خ٩ىمت وَىُت ٞخبح 
ً وباليؿبت لىا ٦دؼب نىث الٟالخحن ل مدانهت خؼبُت وظهىٍت

وال وٗم، إلااطا؟ ألن ٞحها  ه٣ضم مى٢ٟا لهظه الخ٩ىمت ال م٘ ال يض
الظي ًضٖى بلى الخمُحز  مً الضؾخىع  12زغ٢ا واضخا للٟهل 

لم هغ الُىم جمشُلُت ظهىٍت ي والظي ًبضؤ مً جغ٦ُبت الخ٩ىمت،ؤلاًجاب
وػاعاث و٦خابتي صولت،  4م٣ٗىلت ل٩اٞت الجهاث، هجض مشال والًت لها 

ووالًت زالُت مً ٧ل ش يء وختى بن ٧ان لها ٦خابت صولت ٞهي هامكُت 
 لِؿذ لها ٖال٢ت ال باال٢خهاص وال بالخىمُت.

ل ؤو٫ خ٩ىمت بٗض الشىعة ؤن وُٗي ٧ل هام
 
ً الُىم وهدً وك٩

الظي لم هجض لها امخُاػ  كغ٥ الجهاث الضازلُتطي خ٤ خ٣ه وو
ض  اهاث اإلاهُىت للـ  "عوبا٩ُٞا" و"الؼوع"، ل٣ض مللىا وهٍغ وخُض وهى ؤلٖا

 خ٣ىا في الخىمُت.

ل ؤ٦بر مسؼون ماجي 
 
لىإزظ ٦مشا٫ لظل٪ الكما٫ الٛغبي الظي ًمش

هاثبا ومً ؾُهاص١ ٖلى  26ُٖاش ى"، وهظا اإلاجلـ ًًم وؤهله "
ون ؤن ٩ًىن لىا وػاعاث  هاثبا ٢21ل الخ٩ىمت ٖلى ألا وبطا ٦ىخم ال جىص 

ضو  اؾت" مضي الخُاةجىمىٍت وجٍغ هظا ال ه٣بله، لىا  هىا ؤن هب٣ى "زم 
ب  ظمُ٘ ؤلام٩اهُاث ؤن هجٗل مً ظىضوبت "ظُي٠ُ جىوـ"، هل هٚغ
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ح" الُىم في بنالح البالص ؤ ث وعو  ا ؤن "نى  ضون مى  م ال؟ بطا ٦ىخم جٍغ
on n’est pas le genre ىا في الخىمُت ض خ٣  ض جىوـ للجمُ٘  هٍغ هٍغ
هظا  مً ؤ٢ص ى الكما٫ بلى ؤ٢ص ى الجىىب ٌكاع٥ الجمُ٘ في بىائها

ى٨م 
 
بطا ٦ىا هُمذ ٞٗال بلى الىخضة الىَىُت والؿالم ٖل٨ُم ولً هم٨

 مً نىجىا...

 ب الػعبالطُد رئِظ مجلظ هوا

الي، زم الؿُضللال٩لمت  يؿُضة الىاثبت ؾٗاص الؼو 
 
 ة ٖبحر الٗبضل

لو  ؿُض عابدت بً الؿُض نالح البر٢اوي والو  الؿُض ٖماص ؤوالص ظبًر
الي.للخؿحن، ال٩لمت   ؿُضة ؾٗاص الؼو 

 الطُدة ضعاد الشّوالي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ؤوص ؤن ؤعخب في البضاًت بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ 
 لؿُضاث والؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخىن،وا

  ٘ ر ًٖ ؤهمُت هظه اإلاغخلت وهي جغ٦حز خ٩ىمت لٞغ ٦ما ؤوص ؤن ؤٖب 
ت إلزغاط البالص مً  عهاهاث ؤمىُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت هام 

 الىيُٗت الهٗبت التي حِٗكها.

ُاء ألاهمُت الالػمت   ٫ ٖلى هظه الخ٩ىمت إٖل في هظا ؤلاَاع ؤٖى 
وهظا ما ٌكهض به  حي خُض ؤن بالصها ٞالخُت باألؾاؽلل٣ُإ الٟال

سها ه مً الًغوعي جغ٦حز مىٓىمت قاملت ومىضمجت  جاٍع ٦ما ؤه 
ل عنُضا  لالؾخٛال٫ ألامشل لألعاض ي الٟالخُت الضولُت والتي

 
جمش

ا ٞالخُا هاما وجمسح خىالي  وهظا ما ٌُٗي  ه٨خاعا ٣ٖ600.000اٍع
 الص.صٞٗا هاما للضوعة الا٢خهاصًت في الب

ه بلى الؿُض وػٍغ ؤمال٥ الضولت والكاون  وهىا ٞةوي ؤجىظ 
ت اإلا٣ترح، للٗمل لخل  ؤلاق٩الُ تال٣ٗاٍع ٣ت باإلاىٓىمت ال٣ٗاٍع

 
 اث اإلاخٗل

ة  ت بٗض  ه خؿب ؾحرجه الظاجُت ٢ض ٖمل ٦غثِـ إلادا٦م ٣ٖاٍع خُض ؤه 
ت  ٘ ٖلى مضي ح٣ُٗض اإلاىٓىمت ال٣ٗاٍع

 
والًاث بالجمهىعٍت وهى مُل

 ببالصها.

ضة التي باقغها  ٦ما ؤوص  ؤن ؤلٟذ هٓغه للخٗامل م٘ اإلالٟاث اإلا٣ٗ 
بىُْٟخه الخالُت ٦مؿدكاع للضاثغة الجىاثُت بمد٨مت الاؾخئىاٝ 
ا ٞحها والتي ؾخٗغى ٖلُه مً زال٫  بخىوـ والتي ج٩ىن الضولت َٞغ
ت ب٩ل قٟاُٞت  ه الجضًضة ٧ىػٍغ ؤمال٥ الضولت والكاون ال٣ٗاٍع مهام 

 ٖلى خ٤  الضولت في طل٪. وخُاص واإلاداٞٓت

ً ؤولىٍت مٗالجت  م جًم  ٦ما ؤن  بغهامج ٖمل الخ٩ىمت اإلا٣ض 
ً  ؤن  ٖضصا ٦بحرا مً هظه اإلاكا ٘ وؤْ ل اإلاكاَع

 
٘ بق٩الُاث حُٗ َع

ت لت بؿبب بق٩الُاث ٣ٖاٍع
 
غ ؤمال٥ لظل٪ ؤ٢ترح ٖلى الؿُض وػٍ مُٗ

ت هىن بُٖاء ألاولىٍت ال٣هىي إلاغاظٗت ٢ا الضولت والكاون ال٣ٗاٍع
 الاهتزإ  للمهلخت الٗامت.

٤ُ وفي ألازحر وق٨غا ؾُضي  ؤجمنى لهظه الخ٩ىمت ٧ل الخٞى
 الغثِـ.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

ي.للق٨غا، ال٩لمت 
 
 ؿُضة ٖبحر الٗبضل

ي
ّ
 الطُدة عبير العبدل

 ق٨غا،

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

اها هللا"، "الخمض هلل الظي هضاها لهظا وما ٦ىا لجهخضي لىال ؤن هض
 نض١ هللا الُٗٓم.

 ؾُضي الغثِـ،

 الؿاصة الىىاب،

٤ ٖلحها آماال ٦بحرة 
 
٣ىا بلى حك٨ُل خ٩ىمت وٗل

 
الخمض هلل الظي ٞو

هظا الىي٘ في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الشىعة اإلاباع٦ت والاهخ٣ا٫ بخىوـ مً 
ي بلى وي٘ ؤخؿً ول٨ً هظا ال ٩ًىن بال بخد٤ُ٣ بظغاءاث  اإلاترص 
 جُب وَمىخاث الخىوؿُحن والخىوؿُاث.ٖاظلت وؤزغي آظلت حؿخ

حر ؤؾـ ويماهاث  وختى هًمً هجاح هظه اإلاؿحرة ال بض  مً جٞى
 زابخت مجها:

٘ هظه الخ٩ىمت بش٣ت ٧ل الخىوؿُحن  ؤوال  الش٣ت، ال بض  ؤن جخمخ 
دُت واًجابُت.  ختى حٗمل في ؤٍع

ضاتها الهض١، ال بض  ؤن ج٩ىن هظه الخ٩ىمت ناص٢ت في زاهُا  حٗه 
ٗاتها زابخت في

 
ى و  ٖاصلت في بغامجهاو  جى٢ ٢اصعة ٖلى جد٤ُ٣ ؤهضاٞها خت 

 ج٨ؿب الخٟاٝ الضازل والداعط.

بل ٖلى ٧ل الخىوؿُحن اظخىاب ما صؤبىا  زالشا ٖلى الؿُاؾُحن
هظه الخ٩ىمت ٖلُه مً ججاطباث واهخ٣اصاث وحُُٗالث وؤن ٌُٗىا ل

ي  بل ٖلحهم ؤن ٌؿاٖضوها ٖلى طل٪ مغاٖاة اإلاجا٫ للٗمل الجض 
ً ٢بل مهلخت ؤي ٧ان.  إلاهلخت الَى

ب٣ي ؤن وكحر، ؾُضي الغثِـ، بلى مىيٕى هام في هظه اإلاؿحرة ال 
ه ٢ض ٩ًىن ٖاث٣ا صون جد٤ُ٣ ما ههبىا بلُه ؤال  ه بلُه أله  بض مً الخيب 

مغجبت ٚحر جىوـ جدخل  بط ال ًسٟى ٖلى ؤخض ؤن  وهى الٟؿاص ؤلاصاعي 
ٞت في هظا اإلاجا لى الخ٩ىمت ؤن  ٫مكغ  جىلي هظا اإلاىيٕى ٖىاًت ٖو

خه  ٦بحرة وؤولىٍت ٖاظلت ختى جًمً حؿهُل الٗمل ؤلاصاعي وؾٖغ
ت  ٤ مهالح اإلاىاًَ في ٦ى٠ الخٍغ وبج٣اهه وبظل٪ جخد٣ 

 والضًم٣غاَُت، وق٨غا.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب   

ل.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُض ٖماص ؤوالص ظبًر

ل  الطُد عماد أوالد جبًر

  ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

خمان الغخُم،  بؿم هللا الغ 

ض الخضًض ًٖ الكباب،  في البضاًت ؤٍع

،٠
 
 ؾُضي الغثِـ اإلا٩ل

ضا ؤن  الٗ   ُ هدؿاء٫  مىص ال٣ٟغي لهظا الىًَ هى الكبابوٗلم ظ
ل الُىم ؤًً الكباب في هظه الخ٩

 
ىمت؟ ال ؤعي ؤن هظا الكباب ممش

ض  ُ ٦بحرة في وبالخالي ٞةن هظه الخ٩ىمت جٟخ٣ض بلى وؿبت  الخمشُل الج
 خًىع الكباب.

ى الؿبب الغثِس ي وه ٗلم ؤن الكباب هى مً اهخسب هاالء٦ما و
ٗٝغ مكا٧ل  لىنىلىا بلى هىا م َو  ُ ٣ ال ًم٨ً ألخض ؤن ٌكٗغ ٍو

 بضعظت ٦بحرة مشل الكباب، هظه الى٣ُت ألاولى.

ٞٗىضما  ُت، بط ٧ل ش يء مغجبِ ببًٗه البٌٗالى٣ُت الشاه
ر ٦ظل٪ ٖ ً هخدضر ًٖ الكباب هخدض  ً الش٣اٞت ٖو ً التربُت ٖو

م٘ ٧امل اختراماحي  الٗالي الظًً ٌِٗكىن مإؾاة ٦بحرةوػاعة الخٗلُم 
ى٫ ؤمام٨م ملٟاث ٦بحرةللؿُض 

 
ٌٗني ؤن الىي٘ التربىي  الىاجي ظل

الظي ٌِٗكه ال٣ُإ آلان والتهمِل الىاضح والٟاضح لألؾاجظة بط 
ر لم حٗض لألؾخاط هُبت وال ٢ُمت وال ؤجدضر ًٖ اإلااص   ًاث بل ؤجدض 

ه ما ٧ان ال٣ ضا ؤه   ُ م وهدً وٗلم ظ
 
اض ي ًٖ هُبت ألاؾخاط وهُبت اإلاٗل
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لىال اإلاٗلم وألاؾخاط. وما هالخٓه الُىم  ٢ايُا وما ٧ان الُبِب َبِبا
ٞهى ٚحر مدمي في م٩ان  ل ؤػمت مالُت ٦بحرة وبهاهت ٦بحرةؤهه ٌِٗ

الخٗلُمُت ٞهي ٖمله وال في ؤي م٩ان آزغ، هظا باإلياٞت بلى البرامج 
 ٚحر مغجبُت باإلاىٓىمت الا٢خهاصًت وبالدكُٛل.

اإلاخسغظىن الُىم ٚحر مُلىبىن في ؾى١ الكٛل وبالخالي ؤلانالح 
ض  اإلاىٓىمت الخٗلُمُت بُلباث الكٛل٩ًىن بًغوعة عبِ  ىضما هٍغ ٖو

ن له لجىتال٣ًاء ٖلى ؤي  اللجان ٖلى  ش يء في جىوـ الُىم ه٩ى 
ًجب ؤن ٩ًىن ألاؾخاط مىظىصا في هظه  الُىم ؤن ج٩ىن مً ال٣اٖضة

اللجىت بط هى الظي ًباقغ الخلمُظ وهى مً ٌؿخُُ٘ الخضًض ٖجها 
 ؤ٦ثر.

ًجب ؤن ج٩ىن الش٣اٞت مغجبُت بالتربُت،  ُٞما ًسو الش٣اٞت
غ الىىاصي في مضاعؾىا وكخ٩ي الُىم بط ياٖذ الهىٍت،  مً ٖضم جٞى

طا يهاظغون؟ الؿبب في زم هدؿاء٫ إلااطا ًخىظه ؤبىائها بلى ؾىعٍا وإلاا
طل٪ ؤهىا ال همل٪ مىٓىمت جغبىٍت ز٣اُٞت جلؼم٪ بالهىٍت الخىوؿُت 

بلى ظاهب الخٟخذ ٖلى الخًاعاث  لٗغبُت ؤلاؾالمُت هظه ٚحر مىظىصةا
ألازغي، هظا ما هٟخ٣ضه الُىم في مضاعؾىا، في اإلااض ي ٧اهذ الىىاصي 

غح الظي ًضعؽ الُىم ؤؾخاط اإلاؿ عج  بالُا٢اث وال٨ٟاءاث واإلاىاهبح
ـ  بط لِؿذ لضًه ال  "البئر ألاخمغ" ال ًخمخ٘ بإي ش يءفي  آلُاث الخضَع

لظا ٞاإلنالح الش٣افي ًبضؤ بالخىا٤ٞ بحن اإلاىٓىمت  وال ٌٗتٝر به ؤخض
التربىٍت واإلاىٓىمت الش٣اُٞت هظا باإلياٞت بلى الخُِٗىاث التي و٢ٗذ 

 ؾاب٣ا في مغا٦ؼ الٟىىن الضعامُت...

 ظ هواب الػعب   الطُد رئِظ مجل

 لؿُض نالح البر٢اوي.لق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد صالح البركاوي 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ؾُضي الغثِـ،

 ػمالجي ألاٞايل،

 ٤ ٠ وب٩امل الٍٟغ
 
في البضاًت ؤعخب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

 الخ٩ىمي اإلا٣ترح،

٤ ألاولى بالتر٦ُبت والشاهُت 
 
جخمدىع مضازلتي خى٫ ه٣ُخحن، جخٗل

 رهامج.بالب

٠، ٖىض ج٣ضًم٨م 
 
ه ب٨المي بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل ؤجىظ 

٨م حٗخمضون ٖلى ال٨ٟاءة م٘ الخغم  تلدك٨ُل الخ٩ىمت ط٦غجم ؤه 
 ٖلى جمشُلُت الكباب واإلاغؤة والجهاث.

لً ؤ٦غع ما ٢اله ػمالجي في زهىم ه٣و جمشُلُت اإلاغؤة ولً 
٤ الظي ٖلى ما ًبضو ؤن ال ٪ في ٦ٟاءة الٍٟغ

 
غة لضيهم، ؤق٨ ٨ٟاءة مخٞى

ض التر٦حز ٖلى الخمشُلُت الىا٢هت للجهاث. ني ؤٍع  ول٨ى 

ب لجهت صون ؤزغي خاش ى و٦ال،  ال ؤ٢ى٫ هظا مً مىُل٤ الخٗه 
 زُاب ًىُىي ٖلى 

 
ألن  جىوـ ؤ٦بر في ٢لىبىا مً ؤن هجاٝػ ببض

ت لخ٣ؿُمها ؤو اإلاٟايلت بحن ظهاتها، وال ؤ٢ى٫ هظا للضٖىة بلى  هٖؼ
ٌ  الُٝغ ًٖ قٍغ مىخسبت للجهاث، ظٗل الخ٩ىمت  و٦ظل٪ لٛ

غث ال٨ٟاءة في ؤ٦ثر مً ظهت  ال٨ٟاءة
 
ه بطا جٞى ل٨ً ما ؤوص  ٢ىله ؤه 

 ً لت ٖلى اإلاىدضٍع
 
م ؤنُلي الجهاث الٛحر ممش وحٗاصلذ ٞاألولى ؤن ه٣ض 

مً الجهاث التي ؾب٤ جمشُلها، وهظا في اٖخ٣اصي مً ظىهغ 
ء جىوـ التي اهُل٣ذ مً الضًم٣غاَُت ومً نمُم بغهامج خغ٦ت هضا

تراٝ بد٣ُ٣ت الخٟاوث بحن الجهاث الظي وعزىاه مىظ ٣ٖىصا  الٖا

لهظا الؿبب َغخذ الخغ٦ت ٖلى هٟؿها ؤن جدض  مً الٟىاع١  ؾاب٣ت.
الجهىٍت وحٗمل ٖلى الخدهحن ألازالقي إلصاعة الكإن الٗام بخُٗحن 

 اإلاؿاولحن الٗمىمُحن ٖلى ؤؾاؽ ال٨ٟاءة.

با  ماثتيُاهت التي ٧اهذ جًم  مىظ ٞىالًت مشل والًت ؾل ؾىت ج٣ٍغ
ل في شدو ؤخمض بً ؤبي يُاٝ هجض ؤن  

 
وػٍغا في الخ٩ىمت مخمش

جمشُلها ا٢خهغ في الدك٨ُلت الخالُت ٖلى مىهب ٧اجب صولت بٗض ؤن 
ؤٟٚلتها الدك٨ُلت ألاولى، وهى ش يء صون اإلاإمى٫ وهإمل ؤن ج٩ىن 

غجم
 
في اصزا٫ حٗضًالث ٖلى  جمشُلُت الجهاث ؤ٦ثر جىاػها بطا ما ٨ٞ

خباعاث الؿال٠  ه٩ُلت الخ٩ىمت، ألن  مً قإن طل٪ بياٞت بلى الٖا
٤ الخٟاٝ الجهاث  د٣  ػ الش٣ت في الخ٩ىمت ٍو اؾخٗغايها ؤن ٌٗؼ 

 خىلها.

ا في زهى  ًىم ألاولى ال ماثت م البرهامج ٞم٘ ا٢خىاٖىا بإن الـؤم 
ت ٞةن  طل٪ ج٨ٟي لخل  مكا٧ل البالص وال ال٣ُام باإلنالخاث الًغو  ٍع

ؤن ٩ًىن البرهامج خامال إلقاعاث اًجابُت وعؾاثل ٢ىٍت  مًال ًمى٘ 
وبضون  ججاه ال٣ُاٖاث التي جىاظه نٗىباث واضخت بالدهىم.

ىا وسجل زلى  التر٦حز ٖلى ٖ مً عؾاثل بلى ؤؾغة ه مىمُت البرهامج ٞةه 
هضي اإلاالخٗلُم ألاؾاس ي والشاهىي بٗض ؤن اجسظث خ٩ىمت الؿُض 

 غاءاث...ظمٗت بظ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب   

 لؿُضة عابدت بً خؿحن.لق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة رابدت بً خطين

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ؾُضي عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

،٠
 
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

٤ الخ٩ىمت اإلا٣ترح،  ٍٞغ

ب ب٨م ظمُٗا،  ؤعخ 

وخغظت وحِٗل  ٦ما حٗلمىن ؤن  جىوـ الُىم جمغ  بمغخلت نٗبت
ؤػمت ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث زانت مجها ألامىُت والا٢خهاصًت 
غ بال جخىٍجا 

 
والاظخماُٖت، وما وظىصها الُىم في هظا اإلاجلـ اإلاى٢

٫ إلاؿاع الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي الظي ؾاهم ُٞه الخىوؿُىن مً زال
خجاوػ هظا الىي٘ الهٗب مً زال٫ لالخهىٍذ ؤمال في هجاح جىوـ 

٣غاع الؿُاس ي الظي بضوعه ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ الخىمُت جد٤ُ٣ الاؾخ
 الا٢خهاصًت والاؾخ٣غاع الاظخماعي.

٤  ٨ُل الخ٩ىمت باليؿبت لخىوـ الُىمبن حك ٌٗني حك٨ُل ٍٞغ
ٖمل ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ وججاوػ الخجاطباث الؿُاؾُت وظٗل جىوـ 

ى١ ٧ل اإلا ٣ت التي لم حٗض ٖلى جىوـ ٞى١ ٧ل ألاخؼاب ٞو  ُ هالح الً
 غاٖاث ال٣ُٗمت.بال باله

٤ ٖمل ٢اصع ٖلى يغب باع ؤلاعهاب والٟؿاص ؤًىما ٧اهذ بُض  ٍٞغ
بلى خ٩ىمت ٢ىٍت حؿخمض ٢ىتها  ،مً خضًض، وٗم جىوـ في خاظت الُىم

 21مً ٞغيها لٗلىٍت ال٣اهىن الظي هو  ٖلُه الضؾخىع في الٟهل 
ض ٞٗلُا  جؿ  ٤ ٖمل ٌؿخجُب الهخٓاعاث الكٗب الخىوس ي ٍو ٍٞغ

٫ ؤهضاٝ الشىعة  ٤ ٖمل وٗى  ضالت اظخماُٖت، ٍٞغ ت ٖو مً ٦غامت وخٍغ
٦شحرا ٖلى شجاٖخه وظغؤجه في جىاو٫ اإلالٟاث الخاع٢ت وؤزظ ال٣غاعاث 
اإلاىظٗت َاإلاا ؤن الهضٝ في طل٪ هى مهلخت الخىوؿُحن ومؿخ٣بل 

 قباب جىوـ الظي ٌٗاوي البُالت وال٣ٟغ وؤلاخباٍ. 

،٠
 
 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل
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 خ٩ىمت اإلا٣ترخحن،الؿاصة ؤًٖاء ال

٫ ٦شحرا ٖلى ٦ٟاءج٨م و٢ضعج٨م ٖلى وي٘ ؤؾـ مؿخ٣بل  وٗى 
ؤًٞل لخىوـ، لظل٪ ؾىمىد٨م ز٣خىا الُىم، ٞاٖملىا ٖلى هُل ز٣ت 

٦ما ؤهىا ، لهض١ في ال٣ى٫ وؤلازالم في الٗملالخىوؿُحن مً زال٫ ا
ُٗت، ٞباصعوا ؤهخم  اء واإلاباصعة الدكَغ ؾيؿاٖض مً ظهخىا بالى٣ض البى 

ت في مسخل٠ بخجا ىا باإلنالخاث الًغوٍع وػ البحرو٢غاَُت وؾاٖع
ت  ت و٦ظل٪ الٟالخت وزان  ت ٢ُإ الخٗلُم والصخ  ال٣ُاٖاث زان 
الهُض البدغي الظي ٌٗاوي بالٟٗل ويُٗت مؼعٍت ٖلى مؿخىي 
ىه بظماال خبرا  الخُُٛت الاظخماُٖت ختى ال ًٓل  بغهامج٨م الظي هشم 

هُا٧ل وآلالُاث إلهجاػه وجد٣ُ٣ه ٖلى وع١ وطل٪ مً زال٫ حسدحر ال
في الىا٢٘ ختى ج٣ىٗىا الكٗب ؤه٨م جمشلىن بعاصة ؾُاؾُت ٞاٖلت 

 وهاظٗت وبن قاء هللا هاجخت.

٠ الخًىع في ألازحر، ؤيم  نىحي بلى ػمالجي الظًً الخٓىا يٗ
 وق٨غا. اليؿاجي في هظه الخ٩ىمت

    الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ٍمي، ؾذ ص٢اث٤.لؿُض العجمي الىع لال٩لمت 

 الطُد العجمي الورٍمي

خمان الغخُم،  بؿم هللا الغ 

،٠
 
ُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل  الؿ 

 الؿاصة الىػعاء،   

ئ٨م بيُل٨م ز٣ت ألاخؼاب ئ ؤًًا  ؤوال، نهى  التي ازخاعج٨م وؤهن 
ها في اإلاجلـ الظًً ناعوا آلان وػعاء واهخ٣لىا مً الؿلُت ءػمال

ُٗت بلى الؿلُت الخىُٟ تهم ؤنٗب الدكَغ ظًت بالخالي ؾخ٩ىن مهم 
م٨ً ؤن ؤٖخبرهوؤجم ى لهم الىجاح، ٍو ُض  ن  ُض الخبِب اله  خ٩ىمت الؿ 

الشاهُت لِـ مً الىاخُت الضؾخىعٍت وبهما مً الىاخُت الىا٢ُٗت هي 
لت.  الخ٩ىمت اإلاٗض 

لم ونلخىا الؿحرة الظاجُت للخ٩ىمت ألاولى والبرهامج  ل٨ً ألاؾماء 
ولم هغ في هظا الخٗضًل  بلى اإلاجلـ هلجلم و  هل بٗض بلى باعصو ج

ا وبهما هى حٗضًل  مهم، لِـ ٖملُت ججمُل ولم ٨ًً حٗضًال ظىهٍغ
واهًمام ؤخؼاب لم ج٨ً في الدك٨ُلت ألاولى  حٗضًال زالُا مً اإلاٗنى

عها للخ٩ىمت  ٣ترب بم٣ضاع جهى  بلى هظه الخ٩ىمت هإمل مىه ؤلاياٞت ٍو
٦ت الجهًت، ؤن ج٩ىن ؤن ج٩ىن خ٩ىمت وخضة وؤ٢هض بظل٪ خغ 

ا هإمل ؤن هغي  خ٩ىمت وخضة وَىُت واؾٗت لِـ ٞحها ب٢هاء ٦ما ٦ى 
هاتها صازل هظه الخ٩ىمت  خؼب اإلاباصعة والجبهت الكٗبُت ب٩اٞت م٩ى 
باٖخباعها ٦ىا ال هغي ب٢هاء في هظه الخ٩ىمت ٢ض ال ٩ًىن جم  ب٢هاء 

بٗض  ٦ىىاب قٗب ؾىاصي قهاصة وهم ؤصعي بظل٪، اإلاهم ؤهىا
الٖىا ٖلى البرهامجعاؾدىا ص

 
وبٗض ؤن هبضي مالخٓاجىا  للدك٨ُلت واَ

٤ الخ٩ىمي.  خى٫ هظا البرهامج وخى٫ هظا الٍٟغ

وهظه الكهاصة لهظه الخ٩ىمت اإلاىخسبت وفي الجهاًت هي مىبش٣ت ًٖ 
ض مجها ما بم٣ضاع و الاهخساباث  ؤن ج٩ىن و  خ٩ىمت زىعةؤن ج٩ىن هٍغ

بضون جغصص حها جدبنى الشىعة وجيخمي بلالشىعة وبإهضاٞها و ممخلئت بمٗاوي 
ت ؤلاه٣اط  ت، اؾخمغاٍع وهظا هى اإلاُلىب، ؤن ج٩ىن في بَاع الاؾخمغاٍع

 ظاهٟي. 14الظي بضؤ مىظ 

العي ٖلى  الدصدُو في البرهامج في الهٟدخحن 
 
ىض اَ  12ٖو

مً بُان الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ٢ام الؿُض عثِـ الخ٩ىمت  13و
 ًجاػ.بدصدُو للىيُٗت الخالُت بة

ن حجم الخدضًاث  هظا الدصدُو ص٤ُ٢ وبن ٧ان مىظؼا ٞهى ًبح 
ن ما ؤهجؼ، وبهظه اإلاىاؾبت ؤ٢ى٫ لؼمالثىا وقغ٧اثىا  بح  والهٗىباث ٍو
٤ ػمً الترو٩ٍا ٧ان  وألاخؼاب الؿُاؾُت والغؤي الٗام بإن  ما جد٣ 

 ظىص ؤمامىاؤًٞل مما ؾب٣ها وؤًٞل مما جالها، هظا بما هى مى 
ُت ولِـ اإلا٣هىص م

 
ً اإلاىظىص ؤمامىا هى ج٣ُُم ؤصاء الخ٩ىمت اإلاخسل

 ل٣ض زًىا خملخىات و ٣ِ إلبغاػ حجم الخدضًاث ال٣اثموبهما ٧ان ٞ
ىعاء ؤ٦ثر مً الاهخسابُت و٦ىا ه٣ى٫ للخىوؿُحن ؤن  ٧لٟت الغظٕى بلى ال

٦ىا ه٣ى٫ ل٩ل  الخىوؿُحن ؤن  "ًض واخضة ما و  اإلاط ي  بلى ألامام
٣ل  ٟ ؾؿا مً زال٫ الضؾخىع وبٗمل اإلاجلـ يٗىا ؤو ، وؤهىا "جه

٤ هى مهم   س ي، وؤن  البىاء الخ٣ُ٣ي هى آلانالىَني الخإؾِ وما جد٣ 
ى ؤمام الخ٩ىماث ال٣اصمت هى ؤ٦ثر وبالخالي ٖلُىا ؤن هبني  ول٨ً ما جب٣ 
٤ وؤن هخضاع٥ ما خهل مً ؤزُاء والخمض هلل هىا٥  ٖلى ما جد٣ 

ر  ٘ ولى ؤن  بعاصة في الخضاع٥ وهظه الدك٨ُلت حٗب  ًٖ الخضاع٥ الؿَغ
م لىا خ٩ىمت مشالُت وخ٩ىمت ٞترة الخضاع٥ ٧اهذ ٢ هحرة ٞلم ج٣ض 

ض ال٣ى٫ بإنها خ٩ىمت الًغوعة  يكىصةم مذ لىا خ٩ىمت ال ؤٍع ل٨جها ٢ض 
واإلام٨ً هى زمغة ظهضها  وخ٩ىمت ألامغ الىا٢٘ ول٨جها خ٩ىمت اإلام٨ً،

ض ؤًٞل مً طل٪ ول٨ً ما خهل ُٞهو  الجماعي ا هٍغ زحر بن قاء  ٦ى 
 هللا.

بت بلى ومىدؿ ظه الخ٩ىمت ممخلئت بمٗاوي الشىعةًيبغي ؤن ج٩ىن ه
ص في طل٪ يها بعاصة ؾُاؾُت وبالخالي ًيبغي ؤن ج٩ىن لض الشىعة وال جترص 

 ومداعبت الٟؿاص لِـ ٣ِٞ في ٖال٢خه بالشىعة... إلاداعبت الٟؿاص

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب   

 صي بً ابغاهم.لؿُض الهالق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد الهادي بً ابزاهم

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

خت لىُل الش٣ت،
 

 مغخبا بإًٖاء الخ٩ىمت اإلاغش

لت في 
 
با ممش هت مً ؤعبٗت ؤخؼاب ج٣ٍغ الدك٨ُلت اإلاُغوخت اإلا٩ى 

لىن 
 
ضص ال بإؽ به مً اإلاؿخ٣لحن الظًً ًمش مجلـ هىاب الكٗب ٖو

با فألٚا وؿخُُ٘ ؤن هه٠ هظه و  ي الخ٩ىمت الجضًضةلبُت ج٣ٍغ
الخ٩ىمت بد٩ىمت وخضة وَىُت، وهظا ٧ان مً يمً بغهامج خغ٦ت 

 الجهًت الاهخسابي.

م الوب ؤ٢ل  مً حجمها جمشُلُت الجهًت في هظه الخ٩ىمت  ؤنمً ٚغ
ض ؤن همىذ الش٣ت ل في مجلـ هىاب ى هظه الكٗب، هٍغ الخ٩ىمت وهخمن 

ت ٖىض الخهىٍذ ؤٚلبها زًغاء لها ٧ل الىجاح وؤن ج٩ىن الكاق
 ؤؾباب: توطل٪ لشالز

خ في بالصها ؤؾالُب الخىا٤ٞ  ض ؤن جغس  الؿبب ألاو٫، هٍغ
واإلاهالخت مً ؤظل اإلاهلخت الىَىُت ولى ٖلى خؿاب اإلاهلخت 

 الخؼبُت.

الؿبب الشاوي، صٖم هجاح جىوـ في اإلاغخلت الاهخ٣الُت باؾخ٨ما٫ 
ٍاث ختى جب٣ى جىوـ مشاال جغ٦حز الضًم٣غاَُت في بالصها وج٨َغـ ا لخغ 

مٗت اإلاًِئت في الغبُ٘ 
 

ًدخظي به في اإلاغخلت ال٣اصمت وجب٣ى الك
 الٗغبي.

الؿبب الشالض، حؿخُُ٘ هظه الخ٩ىمت ٞخذ ٧ل اإلالٟاث الٗال٣ت 
اث   ٟ ت مؿىىصة ٧ي ججض خلىال لبٌٗ اإلال والتي جدخاط بلى خ٩ىمت ٢ىٍ 

ت وبؿِ ألامً  في ٧ل ؤهداء اإلاؿخٗهُت مشل الخجاعة اإلاىاٍػ
عي الٗام  اث الاظخماُٖت ٦مل٠ الٟٗى الدكَغ  ٟ الجمهىعٍت واإلال
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حره. ل٨ً مىذ الش٣ت بلى هظه الخ٩ىمت ال ٌٗني ؤبضا  والخىٓحر ٚو
ها ز٣ت بضون ٢ُض وال قٍغ باليؿبت ه  لىا ؤن  وبهما ؾيخاب٘ وهغا٢ب وهىظ 

اء بضء بالبرهامج.  ل٨م ه٣ضا بى 

٤ بالبرهامج اإلا٨خىب و  
 
هى الىز٣ُت الغؾمُت اإلاٗخمضة ُٞما ًخٗل

با ؤي ع٢م بال  ٤ ولِـ ُٞه ج٣ٍغ
 
ؤحى ًٟٞايا ًٟخ٣غ بلى جٟهُل مض٢

ٞالخا وهظا ًٟخ٣غ بلى جضُٖم، ٞهى ٌٗخبر بٖالها ًٖ هىاًا  42500
ه لِـ هىا٥ ؤي  خؿىت، ل٨ً في الجاهب الا٢خهاصي هالخٔ ؤه 
جٟهُل لتر٦حز مىىا٫ جىمُت ظضًض ولى في زُىَه الٍٗغًت مشل 

 ؾُاؾت واضخت في جسٌُٟ ...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب   

اصي، ؾذ ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت   ُ  ؿُض ٞخخي الٗ

ادي ُّ  الطُد فخحي الع

خُم، خمان الغ   بؿم هللا الغ 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ت بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وؤًٖاء خ٩ىمخه وبلى   ُ جد
 الؿاصة الىىاب،

ل بٌٗ اإلاالخٓاث ألاؾاؾُت وؤها وصصث بهظه اإلاىاؾبت ؤن  ؤسج 
ؤجإمل نىعة جىوـ مً زال٫ هظا اإلاؿاع الظي هدخه هظا الكٗب 

مت. ة وال٨ٍغ  بةعاصجه الخغ 

ىا ض ؤن ؤ٢ى٫ ؤه  ال، ؤٍع التي  ؤمام مىذ الش٣ت بلى هظه الخ٩ىمت ؤو 
ؿاث ظمهىعٍدىا الشاهُت، وهظا ؤمغ  جمشل اللبىت ألازحرة في بىاء ماؾ 

 جاح مؿاعها الضًم٣غاَي.مهم  ألهه ٌٗني ه

زاهُا، وؤها ؤهٓغ بلى نىعة جىوـ الخٓذ قِئا مً الخباًً في 
 ؤلىان هظه الهىعة.

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

وال حكبه ٦شحرا قٗبها  لخ٩ىمت ال حكبه ٦شحرا هظا اإلاجلـهظه ا
 مً هاخُت ج٩ىٍجها وحجم الخمشُل ٞحها.

 
 
٠ هىا٥ ال ق٪  ظهض بظ٫ مً َٝغ عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل

ٞبضث ألالىان  خه م٘ قٗبها وم٘ مجلـ هىاب الكٗبإلاهالخت خ٩ىم
ك٨غ وهإمل ؤن ٌؿخمغ. ً َو  ؤ٢غب بلى الخ٣ُ٣ت، وهظا الجهض ًشم 

خاولذ ؤن ؤعي جىوـ في ؾىت  شا، وؤها ؤهٓغ في بغهامج الخ٩ىمتزال
ـ مالمذ هظ2020 ض ؤن جهل  ه الهىعة، ؤن ؤجلم  وؤؾاؾا ٠ُ٦ جٍغ

هظا الكٗب ومجلـ هىابه، بلى نىعة هظه الخ٩ىمت ومً وعائها 
هذ ٞحها مً الٗضًض مً اإلاكا٧ل التي 

 
واضخت لخىوـ و٢ض جسل

 حٗاهحها جىوـ ومً الخدضًاث ألاؾاؾُت التي حؿخ٣بلها في هظه اإلاغخلت.

ً ما ظاء في البرهامج مً اهخمام زانت  ٣ٞلذ ب٣ضع ما هشم 
ُ٘ في مىدت  مداعبت ال٣ٟغة  الٗاثالث اإلاٗىػة،بالٗاثالث ال٣ٟحرة والتٞر

الٗضالت و  جد٤ُ٣ ٦غامت الخىوس يو  الدكُٛلو  جدؿحن اإلا٣ضعة الكغاثُت
ىا هٟخ٣ض لبرهامج الدمـ ؾىىاث ال٣اصمت.  الاهخ٣الُت، ٚحر ؤه 

٣٘ ٖلى  ذ ٍو
 
ؤخؿب ؤن خ٩ىمخ٨م ٢ض ٚاصعث مؿاخت اإلاا٢

ال  سهاٖاج٣ها بخضار الخدى  وؤلانالخاث  ث اإلاهمت في وا٢٘ جىوـ وجاٍع
٤ جد٤ُ٣ نهًتها الكاملت. اإلاهمت التي  جً٘ جىوـ ٖلى ٍَغ

ول٨ً الهىعة لم ج٨خمل بٗض  2020ألظل طل٪ بدشذ ًٖ جىوـ 
م ؤهمُت البرهامج الظي ٖغيخمىه ٖلى ظلؿدىا هظا الُىم، وعٚم  ٚع
و بلى خض  ٦بحر مُامدىا 

 
اإلاٗاوي ألاؾاؾُت التي ط٦غث والتي جلد

ني ؤصٖى٦م٦ىىاب ومُامذ  ؾُاصة عثِـ  ظل  الخىوؿُحن، بال ؤه 
خىا بإؾٕغ ما ًم٨ً ؤولىٍاث هظه و الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ؤن جًٗىا  جىض 
 الخ٩ىمت في اإلاغخلت ال٣اصمت.

ىعة واضخت وؤن  هدً ؤمام زمـ ؾىىاث وال بض  ؤن ج٩ىن اله 
 راجُجُدىا الىَىُت في الخىمُتج٩ىن ؤلاؾتراجُجُاث واضخت، بؾت

نالح ؤلاصاعة بو  ؤلانالح الجباجيو جد٤ُ٣ ألامًو  مداعبت البُالتو 
ال ق٪  و  بنالح اإلاىٓىمت الصخُتو  بنالح الخٗلُمو  وم٣اومت الٟؿاص
ؤن بعاصجىا هدً ؤًًا ٦د٩ىمت ومجلـ هىاب و   ؤن الخمل ٦بحر

ت و٢اصعة بن قاء هللا ٖلى  قٗب وهظا الكٗب الُٗٓم، بعاصجىا ٢ىٍ 
 جد٤ُ٣ ما ههبىا بلُه.

ً ظُض جىوـ وهي ؤن ٢اثمت الكهضاء، ٢الصة جٍؼ ىهاإلاٗنى الغاب٘  
٨م بظل٪ مغجبُت الخل٣اث ٞال ج٣ُٗىا مجها خل٣ت واخضة جبرػونها  أله 

٨م بظل٪ جدغمىن جىوـ مً ؤقٝغ و  حؿِئىن لكهضاء جىوـ أله 
 وؤهبل جطخُاث ؤبىائها.

٠ ٖىضه في آزغ مضازلتي، ل٣ض  
 
ا اإلاٗنى ألاؾاس ي الظي ؤجى٢ ؤم 

ل جاع 
 
ػمً و  شىعةظاهٟي ػمً جىوـ ػمً ال 14صٌؿمبر و 17ٍش مش

م مً ؤظل جىوـ، و٧ان قهغ ؤ٦خىبغ  وؤ٦خىبغ  2011الخطخُاث بالض 
ضؾخىع وبىاء  2014

 
ػمً جىوـ، ػمً جإؾِـ الجمهىعٍت الشاهُت،  ال

ه ػمً الخطخُاث لبىاء  ؿاتها وهجاح مؿاعها الضًم٣غاَي، به  ماؾ 
والُىم هدً في ػمً  ٤ والخٗاٌل بض٫ الخىافي والخًاص  ز٣اٞت الخىاٞ

ه ػمً جىوـ لِـ ػمً الهغاٖاث ؤلاًضًىلىظُت بل ػمً ظضًض، ب ه 
مٗالجت ال٣ًاًا الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وألامىُت، بل هى ػمً 
ي إلاكا٧ل ؤعه٣ذ  هجاح جىوـ في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت والخهض 
اث  قبابىا، ػمً هجاح جىوـ في جد٤ُ٣ ٢ُم الضؾخىع خماًت للخٍغ

٣ال٫ ال٣ًاء، بهه ػمً الخطخُاث وجد٣ُ٣ا للٗضالت الاهخ٣الُت واؾخ
ه الؼمً الظي ًم٨ً ؤن  مً ؤظل بىاء جىوـ ا٢خهاصًا واظخماُٖا، به 
٩ىن الىىاب وج٩ىن  ه٣ى٫ ُٞه خُض مهلخت جىوـ ج٩ىن الخ٩ىمت ٍو
ألاخؼاب، هظا الؼمً هى ػمً مهلخت جىوـ وزضمت هظه اإلاهلخت 

جه بىنلت الخ٩ىمت وب ىنلت وخُض ج٩ىن هظه اإلاهلخت ال بض  ؤن جخ 
مجلـ الىىاب وبىنلت ٧ل ألاخؼاب بضون اؾخصىاء، ألظل طل٪ ها٦ض 
ٖلى هظا اإلاٗنى وهإمل ؤن هىجح في هظا الؼمً، هظا الؼمً الجضًض، 

ت هظا اإلاؿخ٣بل ؤن هىجح ُٞه مً زال٫ ج٣ضًم الخطخُاث لهىاٖ
 ولهىاٖت ؤمل جىوـ بن قاء هللا. مؿخ٣بل قباب جىوـ

ض ٖلحها في هظه هظه هي اإلاٗاوي ألاؾاؾُت التي ؤ
 
عصث ؤن ؤئ٦

ه لِـ ؤمامىا بال الىجاحاإلاضاز ٗت، ؤملىا ؤن هىجح ظمُٗا أله   لت الؿَغ
٣ىا ظمُٗا إلاا ُٞه زحر جىوـ. 

 
 ووؿإ٫ هللا ؾبداهه وحٗالى ؤن ًٞى

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

٘ الجلؿت آلان ووٗىص ٖلى الؿاٖت الؿاصؾت.  ق٨غا، هٞغ

 وزالزحن ص٣ُ٢ت مؿاء( )٧اهذ الؿاٖت الدامؿت وزمؿا

 اضخئىاف الجلطت 
 ومواصلت الىلاع العام

 )٧اهذ الؿاٖت الؿاصؾت وعب٘ مؿاء(

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 خًغاث الؿاصة والؿُضاث الىىاب والىاثباث،

 وؿخإه٠ ظلؿدىا، وؾإ٢غؤ ٖل٨ُم ٢اثمت اإلاخضزلحن:

غي  الؿُضو  الؿُضة ؾالٝ ال٣ؿىُُني الؿُض و  الخؿحن ظٍؼ
 الؿُضة ناُٞت زلٟيو  الؿُض بضع الضًً ٖبض ال٩افيو  ؾلُم بؿباؽ
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 الؿُض ه٩ُل بل٣اؾمو  الؿُضة صعة ٣ٌٗىبيو  الؿُض مدمىص ٢اهغي و 
اع ٖمغوؾُت الؿُضو   الؿُض خاٞٔ الؼوابيو  الؿُض ٞخخي قامذيو  ٖم 
 الؿُض ٖضهان خاجيو  الؿُض بًاص الضهماويو  الؿُض ٚاػي الكىاش يو 
 الؿُض الُُبو  الؿُض ُٞهل زلُٟتو  لؿُض ٖبض الغئوٝ الكٍغ٠او 

ـ. الؿُض ولُض الجالصو  اإلاضوي  والؿُضة ػهغة بصَع

 ال٩لمت للؿُضة ؾالٝ ال٣ؿىُُني، ٞلخخًٟل.

 الطُدة ضالف اللطىطُني

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

هلح ل٨م مىىا اج٣ىا هللا و٢ىلىا ٢ىال ؾضًضا، ًآ"ًا ؤيها الظًً 
ٟٛغ ل٨م طهىب٨م، ومً ًُ٘ هللا وعؾىله، ٣ٞض ٞاػ ٞىػا  ؤٖمال٨م َو

ا ٖغيىا ألاماهت ٖلى الؿمىاث وألاعى والجبا٫ ٞإبحن ؤن "، "ُٖٓما به 
لجها  بهه ٧ان ْلىما ظهىال" نض١  وخملها ؤلاوؿانٞإق٣ًٟ مجها ًدم 

 هللا مىالها الُٗٓم.

 ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 جي الىىاب،ػمال

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا،

ت مً الغؾاثل:  ؾإخاو٫ مً زال٫ مضازلتي جىظُه مجمٖى

الغؾالت ألاولى خى٫ جغ٦ُبت الخ٩ىمت، ؤقاع الؿُض عثِـ 
الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ بلى ؤهه ٢ام بٗضًض اإلاكاوعاث والاجها٫ باألخؼاب 

ال ؤن واإلاىٓماث خى٫ البرهامج والتر٦ُبت، ال ؤؾخُُ٘ في هظا ؤلاَاع ب
ض صٖ ألهه لِـ  م ز٣اٞت الخىاع والدكاوع في جىوـؤشج٘ ٖلى مٍؼ

 لضًىا خل آزغ ٚحر الدكاوع والخداوع للىنى٫ بلى جىا٤ٞ.

ًىا الدك٨ُلت ألاولى للخ٩ىمتهٟـ الص يء، هد ألنها لم ج٨ً  ً ٞع
ا جم  مً  هدُجت اإلاكاوعاث، ول٨جها ٧اهذ بُٗضة ٧ل البٗض ٖم 

اع٦ت في خ٩ىمت هي ؤ٢ل ب٨شحر مً مكاوعاث. والُىم ٢بلىا باإلاك
ض مجها ؤن جدؿ٘ بلى ؤ٦ثر ما ًم٨ً مً  حجمىا الاهخسابي، ألهىا هٍغ

 ال٣ىي الؿُاؾُت وال٨ٟاءاث.

ىض ٧ل مضازلت  ٖىضما ٦ىذ في اإلاجلـ الىَني الخإؾِس ي ٖو
ؤجدضر ًٖ اإلاؿاولُت اإلاكتر٦ت، و٦ىذ ؤ٢ى٫ لؼمالجي بهه ال ًم٨ً ؤن 

ول٨ً  هىا في مغخلت بىاء وفي جإؾِـت، أل هخدضر ًٖ خ٩ىمت ومٗاعي
ضها الُىم لىخدضر ًٖ  ًبضو لي ؤهىا ؤمًِىا زالر ؾىىاث ٖو
اإلاؿاولُت اإلاكتر٦ت، ٞخىوـ بلضها ظمُٗا وبٗض ؤن اؾخ٨ملىا البىاء 

بن قاء الضؾخىعي واإلااؾؿاحي ؾيؿخ٨مل هظا الاهخ٣ا٫ بسُى زابخت 
ً بىا مهلخت الَى

 
وؾخىانل  وبن قاء هللا ؾخيخهغ جىوـ هللا. ٚل

بذ ههج الخىا٤ٞ والخىاع 
 
ضة ٚل اصتها للٗالم الٗغبي ٦خجغبت ٍٞغ ٍع

 وو٢ٟذ ؤمام ؾُاؾاث ؤلا٢هاء والاؾدئها٫.

عؾالت زاهُت، ؾإجدضر مً زاللها ًٖ البرهامج بحن اإلاىظىص 
واإلايكىص ٞاإلاىظىص هى ما ؾب٤ ؤن ٢ضم بلُىا مىظ ًىمحن وما اؾخمٗىا 

 بلى ؤن ًخد٤٣ َبٗا.بلُه الُىم واإلايكىص هى ما هُمذ 

ٖىضما اؾخمٗىا الُىم بلى زُاب الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ 
وظضها ججاوػا لبٌٗ الهىاث التي الخٓىاها في اإلاضازلت ؤو اإلالدو 
اإلا٨خىب الظي ونل بلُىا مىظ ًىمحن خُض وظضها بقاعة بلى الٗضالت 

ت. وظضها بقا عة الاهخ٣الُت وبلى الخى٦مت اإلادلُت وبعؾاء الالمغ٦ٍؼ
 الخمض هلل ؤهه جم هظا الخضاع٥و  ٦ظل٪ بلى ٞخذ آلاٞا١ ؤمام الكباب

ت  ٞٗلى ألا٢ل ًم٨ً ؤن وكٗغ ؤهه و٢ٗذ زىعة في بالصها، زىعة خٍغ
و٦غامت، زىعة قٗب يض الاؾدبضاص والٟؿاص، زىعة ظهاث مهمكت 

 وقباب اوؿضث ؤمامه ٧ل آلاٞا١.

 في نباح هظا الُىم...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

غي، ؾذ ص٢اث٤للق٨غا، ال٩لمت  لِـ ؤمامي  .ؿُض خؿحن الجٍؼ
غي ٣ِٞ ل٪  ما ًض٫ ٖلى ؤن لضً٪ ؾذ  ص٢اث٤ الؿُض خؿحن الجٍؼ

 ؾذ  ص٢اث٤.

ٞال٣اثمت التي ؤمامي ٞحها زالر  وٗخظع للؿُضة ؾالٝ ال٣ؿىُُني
ص٢اث٤، ول٨ً هىا٥ ٢اثمت ؤزغي ٞحها ؾذ ص٢اث٤، ولم ٣ًضمها لي 

 وانلي جضزل٪. جًٟلي وؤعظى اإلاٗظعةجب الٗام،  الؿُض ال٩ا

 الطُدة ضالف اللطىطُني

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

٢لذ ال بإؽ ؤن ؤط٦غ ػمالجي ؤهه و٢ٗذ زىعة في بالصها، وهظه 
٤ الخ٩ىمي  الشىعة لها ؤهضاٝ واؾخد٣ا٢اث وهظا جظ٦حر ل٩ل الٍٟغ
خباع  الظي ًيخٓغ الُىم هُل ز٣ت هظا اإلاجلـ اإلاى٢غ لُإزظ بٗحن الٖا

مً ا٥ زىعة خضزذ في بالصها ولها اؾخد٣ا٢اث. و٢ض ٢ضمىا بإن هى
الُت ظضا بت ٚالُت ٚو ًخهىعون وباليؿبت بلى ؤولئ٪ الظًً  ؤظلها يٍغ

ش، هظه ٞغن ؤن الشىعاث جمىث ت ؤ٢ى٫ لهم ٖىصوا ل٣غاءة الخاٍع
سُت لبالصها ختى جد٤٣ ٢ٟؼة وجىوـ لضيها ٧ل اإلا٣ىماث لخ٩ىن  جاٍع

 إلاخىؾِ.بالٟٗل ٢ىة ا٢خهاصًت وهمغ ا

ؤٖىص بلى البرهامج ٞإ٢ى٫ ٦ىذ ؤجمنى ؤن ؤعي عئٍت وؤهضاٞا 
 خملت الىٓاٞتمشل  اث وبغامج، عؤًذ بظغاءاث مؿخعجلتوؾُاؾ

ؤؾخٛغب ؤن ٩ًىن في بغهامج الخ٩ىمت خملت هٓاٞت، ٞهظا مً و 
 مكمىالث الجمُٗاث والبلضًاث.

ض صعاؾت بؾتراجُجُت ٞٗال  ولضًىا الُىم وػاعة اؾمها وػاعة  ؤٍع
البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت ألانل في الص يء هى ؤن حؿٕغ هظه الىػاعة 
في وي٘ بؾتراجُجُت في الخىمُت اإلاؿخضامت لخدىٍل الًٟالث مً 
اط بلى مهضع زغوة ألهىا ٖىضما هخدضر ًٖ الخىمُت  مهضع بٖػ
اإلاؿخضامت ٞظل٪ ٌٗني الخًامً بحن الجاهب الا٢خهاصي والاظخماعي 

 ى١ ألاظُا٫.والبُئي للخٟاّ ٖلى خ٣

ؤعظى ٦ظل٪ مً الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ؤن ًً٘ يمً ؤولىٍاجه 
ول٨ً عبما  هظا مىظىص يغوعة صٖم الا٢خهاص الاظخماعي والخًامني

وعصث ُٞه بقاعة ٖابغة ول٨ً ًجب ٖلى ؾُاؾدىا الا٢خهاصًت ؤن 
٘ بلى ا٢خهاص اإلاىاٞؿت، ا٢خهاص ٧اهذ جخد٨م  جخدى٫ مً ا٢خهاص الَغ

٪.ُٞه لىبُاث بلى ا  ٢خهاص ج٣ىم ُٞه الضولت بضوع اإلاىٓم والكٍغ

ٞاإلاُلىب الُىم وكغ ز٣اٞت الٗمل والخمُحز بحن الدكُٛل 
والدكُٛلُت، ٞالدكُٛل هى مؿاولُت الخ٩ىمت ٩٦ل ألهىا في ٧ل مغة 

ً قٛل ل٨ً  15هسل٤ ه٣ُت في مٗض٫ الىمى  ؤ٦ثر مً  ؤل٠ مَى
لُاث مً زال٫ زل٤ آلا كُٛلُت هي مؿاولُت وػاعة الدكُٛلالد

 ل٣ابلُت الٟغص للكٛل.

٦ما ؤصٖى بلى يغوعة بخضار الى٧الت الىَىُت لالؾخٗالماث التي 
حر مُُٗاث إلا٣اومت ؤلاعهاب والتهٍغب  لم ؤظض خضًشا ٞمً قإنها جٞى

٦ما ٦ىذ ؤجمنى وي٘   مً الُاقي و٦ىذ ؤجمنى ؤن ؤظض طل٪ًٖ ألا 
مى٣ُت  بظغاءاث ٖاظلت الؾخٗاصة وؿ٤ ؤلاهخاط، بهخاط الٟؿٟاٍ في

الخىى اإلاىجمي، بظغاءاث لضٖم الكٟاُٞت، ٞىالًت نٟا٢ـ حؿخٗض 
ؾُضي وػٍغ الش٣اٞت بلى اخخًان جٓاهغة نٟا٢ـ ٖانمت الش٣اٞت 
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 .2016الٗغبُت ؾىت 

زخاما ؤ٢ى٫، بن هظه الخٓاهغة ٢ض ج٩ىن بقٗاٖا لخىوـ، جسُلىا 
ولِـ لضًىا في  2016وػٍغ ز٣اٞت ٖغبي ؾحزوع نٟا٢ـ ؾىت  22ؤن 
ض الجز  ب هظا الٗضص ٞهظه الخٓاهغة ؾخٗمل ٖلى مٍؼ ٫ ؤظىدت حؿخٖى

 بقٗإ جىوـ. وؤعظى ؤن حٗمل الخ٩ىمت... 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

غي، ؾذ ص٢اث٤، ٞلُخًٟل.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُض الخؿحن ظٍؼ

زي   الطُد الحطين جٍش

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 ؤلازىة الىػعاء و٦خاب الضولت اإلا٩لٟىن،

و٢ض  ه جىوـ هى وي٘ اؾخصىاجي مغة ؤزغي بن الىي٘ الظي جمغ ب
ؤزبروي ؤخض ألانض٢اء بإن ما جىنلىا بلُه مً جىا٤ٞ هظه اإلاغة هى 
ؤًٞل ما ٩ًىن وهي خالت مخُىعة باإلا٣ُاؽ الخىوس ي الىَني ألهىا 

٦ما ؤن الىي٘  حنزُحرة ؾالذ ٞحها صماء الخىوؿُ مغعها بخجاطباث
  .نٗب ٖغبُا وب٢لُمُا ًم٨ىىا ؤن هدلم ل٨ً الىا٢٘ ؤنٗب

بن ما ظاء في زُاب٨م هى بغهامج ٩ًاص ٩ًىن قامال. ؤٖلم ؤن 
، بن اهىا٥ ٣ٖلُت "التريُاث" ظهت ظهت و٢ُاٖا ٢ُاٖا وخؼبا خؼب

حرها بطا لم ج٨ً هىا٥ جطخُت وجىاػالث  صح الخٗبحر بل وظمُٗاث ٚو
وبطا لم ج٨ً هىا٥ ٣ٖلُت مٛامغة آلان، بطا ٧اهذ  مً ظمُ٘ ألاَغاٝ

ض ؤن  ت"، ومً ٩ًىن الغابذ بٗض الخ٨م. هٍغ هىا٥ "٣ٖلُت قٗباٍو
ض  ه٩ىن في الخ٨م وفي البرإلاان وفي الؿلُت وزىعٍىن ختى الىسإ، هٍغ
ؤن ه٩ىن في الخ٨م وهبٗض اإلاٗاعيت. هىا٥ جسىٝ خ٣ُ٣ي وهىا٥ 

ل٨ً ؤ٦ثر ش يء  هللا زىٝ. صخُذ ؤه٨م ؾدىالىن التز٦ُت بةطن
جدخاظىهه الُىم هى الش٣ت بحن الىسب الخىوؿُت، بحن الىسبت 

 ًيبني ٖلى الش٣توالكٗب، بحن ألاخؼاب، ال ًىظض حٗامل ؾُاس ي عا١ 
ا البٌٗ ختى ًُمئن الىاؽ بلُىا هُمئن  بلى بًٗىهخجاوػ الدضإ و و 
ي ٣ًى٫ لي ٖىضما ٦ىذ فألامىُىن ُهبذ الىي٘ في البالص آمىا. ٧ان ٞ

، ؤهخم الؿُاؾُىن مؿاولىن ًٖ ألامً، 2012الخ٩ىمت ؾىت 
 ل ألامىع جخم  بالخىا٤ٞ الؿُاس يٞإؾإلهم ٠ُ٦ طل٪؟ ُٞجُبىهىا ؤن ٧

هدً لضًىا خض ؤصوى مً الخىا٤ٞ الؿُاس ي، ٖىضما ٦ىا هخدضر و 
وهدً في اإلاٗاعيت ًٖ الخض ألاصوى الضًم٣غاَي، وبالخالي بنها ٞغنت 

مٗاعيحها ؤوال، ول٨ً وُٗي ٞغنت لخىوـ الُىم ختى جخ٣ضم ب
للخ٩ىمت ماثت ًىم هي ٞترة ٢هحرة بل وُٗحهم ؾىت، ؾيخحن، زالر 
ؾىىاث، ؤعب٘ ؾىىاث وختى زمـ ؾىىاث ٣ٗٞلُت متى حؿ٣ِ 
الخ٩ىمت هي ٣ٖلُت ؾىء الىُت. ٞهظه الخ٩ىمت التي ؤمامىا هي خ٩ىمت 

ؿذ خ٩ىمت زمـ ؾىىاث ولِؿذ خ٩ىمت ؤقهغ ؤو بٌٗ ألاًام، لِ
الىًَ، هدخاط بلى ؤن ج٩ىن هىا٥ ز٣ت ٞةطا ب غبت ألن هظه ججغبت للخج

اوٗضمذ الش٣ت ٞةهه ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ ٖمل ؤو بهخاط ؤو اؾدشماع 
 زاعجي مؿخ٣بال.

ما٫ للخطخُت مً ؤظل جىوـ وؤن   ٣ٞض آن ألاوان ًا عظا٫ ألٖا
وؤن حٗملىا  وؤن حؿدشمغوا ٧ل ؤمىال٨م في جىوـج٣ىمىا بمباصعاث 

ض جُىٍغ خ٣ى١ الٗما٫ ٢بل ؤن ٣ًىمىا بةيغاباث ٖلى م ٍؼ
ومٟاوياث، ٖىض طل٪ ًإحي اإلاؿدشمغ مً الداعط ولً ٩ًىن هىا٥ 
بق٩ا٫ ٩ٞل ما لضًىا مً زغوة هي همىطظىا الاظخماعي اإلاٗخض٫ 
والش٣افي اإلاىٟخذ والؿُاس ي الضًم٣غاَي وهظا هى م٨ؿبىا  ٞىدً بلض 

مً خغوب وهظا مم٨ً،  نٛحر. ل٨ً هجىها مما و٢٘ في هظا الٗالم
ضون للكباب ؤن ًدلم؟ ٠ُ٦  هىا٥ ش يء مً الخلم، ٠ُ٦ جٍغ

ضون للمغؤة ؤن حِٗل في ؤمً بطا ما و٢٘ ا٢دامها في اإلا ؼاًضاث جٍغ
اهخهى هظا الؼمً وآلان هي لخٓت  ؟الخؼبُت والؿُاؾُت ال٣ًُت

غاٝ،  الىعي الجضًض واإلاؿاولُت الضًم٣غاَُت وجطخُت ظمُ٘ ألَا
ه ز٣ت في ػمُله في هظا اإلاجلـ ٞلُٛاصعه والظي لِؿذ ٞالظي لِؿذ ل

له ز٣ت في هظه الخ٩ىمت الُىم التي هي خ٩ىمت قٗب ولم جإث مً 
ٞى١ ولم ًٟغيها ٖلُىا ؤخض. هدً في خغ٦ت الجهًت وؿخُُ٘ ؤن 
ىا ألهىا ٚاصعها الخ٨م ٖىضما  كٞغ ه٣ى٫ بإهىا ؾٗضاء بالخىا٤ٞ َو

٧ان زىعٍا ٦ظل٪.  هٗبا وألهاهخسبىا قٗبىا إلااطا؟ ألن الىي٘ ٧ان ن
ض للشىعة ؤن حؿخمغ ل٨ً بإي مى٤ُ؟ بمى٤ُ الضولت  هدً هٍغ
غ ٞحها  الجضًضة، الضولت التي ًجب ؤن ٩ًىن ٞحها ألامً وؤن جخٞى
جب ؤن جب٣ى ؤلاًضًىلىظُت وؤن ًب٣ى الكباب بًضًىلىظُا  اث ٍو الخٍغ
خاإلاا لضًه ٢ًاًا ومباصت، ل٨ً في هٟـ الى٢ذ ٩ًىن لهظا الخلم 
مٗنى ووا٢ُٗت وج٩ىن له هسبت مؿاولت، لِـ مشل الظي هغاه الُىم 
في بٌٗ ألاشدام لهظا اإلاى٢٘ ؤو طا٥ ًجب "ؤن جُُذ البيُت ٖلُىا 
ال٩ل" ٦ما ٢ا٫ الكُش عاقض "البيُت" هي لِؿذ لخغ٦ت الجهًت ؤو 
لىضاء جىوـ ٞال ًم٨ً ألي خؼب وخضه ؤن ٌؿخُُ٘ الُىم ٢ُاصة 

ولظل٪ ٞىدً ظمُٗا في خاظت لبًٗىا  جىوـ ٞلُٗتٝر ظمُٗىا بهظا
ا. وبه٪ ٖىضما جماعؽ الؿُاؾت ٞةه٪ جماعؽ  ما ٖى  البٌٗ ٚع
اث"، وج٣ى٫  هاع "الٗىتًر الاخغاظاث وؤلا٦غاهاث والخىاػالث ولِـ إْل
ؤها اإلاىخهغ. ٞالؿُاس ي هى الظي ًخىاي٘ مشل الٗالم واإلاش٠٣، 

٣ى٫ ؤها ؤحٗلم مً الكباب ومو  ً الجهاث الؿُاس ي هى الظي ًإحي ٍو
ال٣ٟحرة "اإلاؼمغة" والبُٗضة وؤن هظهب بلحها ولِـ مً باب ؤن 

 وؿخٗملها للمؼاًضاث...

  الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ؿُض ؾلُم بؿباؽ.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد ضلُم بطباص

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

وظمُ٘  ؤبضؤ بالترخُب والتهىئت للؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ 
 ؤًٖاء الخ٩ىمت.

ض ؤن ؤبضي مالخٓاث  في الىا٢٘، وزال٫ هظا الى٢ذ ال٣هحر ؤٍع
 ٖامت خى٫ التر٦ُبت والبرهامج.

باليؿبت بلى جغ٦ُبت الخ٩ىمت، ؤبضؤ ؤوال بدشمحن هظه التر٦ُبت التي 
و٢٘ حك٨ُلها بٗض ظهض ٦بحر، ٣ٞض ظؿمذ الخىٕى والخىاػن في ظمُ٘ 

الخؼبي والجهىي وختى ٖلى اإلاؿخىي مٓاهغه ومجاالجه ٖلى اإلاؿخىي 
الجيس ي، ٞدًىع اإلاغؤة ٧ان بشماوي خ٣اثب في هظه الخ٩ىمت بحن 
وػٍغة و٧اجبت الضولت، وبالخالي ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ بنها الخ٩ىمت الىخُضة 
التي ٧ان ٞحها خًىع اإلاغؤة مدترما مىظ الاؾخ٣ال٫. ومشلما ٧ان الجهض 

ؤن ٩ًىن هىا٥ ظهض  ٦بحرا في جد٤ُ٣ هظا الخىٕى والخىاػن ًجب
لُخدى٫ بلى ججاوـ واوسجام بحن ٧ل الٍٟغ٤ مهما ٧اهذ اهخماءاتهم 
الخؼبُت والجهىٍت وطل٪ بجٕز "ظبت الخؼب" ؤو "الجهت" وؤن ًغجضي 
الجمُ٘ "ظبت جىوـ" و٢ًاًاها واؾخد٣ا٢اتها في هظه اإلاغخلت 

 اإلاٟهلُت.

ً بٖاصة ه٩ُلت بٌٗ ال٣ُاٖا ض ؤن ؤزم  ث بسهىم التر٦ُبت، ؤٍع
 هىا٥ بٌٗ ؤلاياٞاثو مً زال٫ بٖاصة حك٨ُل الىػاعاث الجضًضة. 

ض ؤن ؤئ٦ض ٖلى وػاعة الخ٨ىىلىظُا والا٢خهاص الغ٢مي زانت التي  وؤٍع
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مً زال٫ هاجه  في الخ٩ىمت، ٞهي زالٞا لؿاب٣اتهاجىالها ػمُلىا 
الدؿمُت ؤٖخ٣ض ؤن هىا٥ بغهامجا ٞألو٫ مغة ج٩ىن لىا وػاعة بهظا 

ؤن طل٪ ؾِخجؿم ببرهامج الاهخ٣ا٫ الغ٢مي والظي الٗىىان وؤٖخ٣ض 
 ًجب ؤن جًٗه الىػاعة ٦هضٝ اؾتراجُجي.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض بضع الضًً ٖبض ال٩افي. للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد بدر الدًً عبد الكافي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

٩ل٠ و٧ل ؤًٖاء هظه بٗض الخدُت الدالهت لغثِـ الخ٩ىمت اإلا
٤ُ في  الخ٩ىمت و٧ل الؿاصة الىىاب والىاثباث والضٖاء والخمني بالخٞى

 نىعة خهىل٨م ٖلى ز٣ت هظا اإلاجلـ.

ؤن ؤزو بالظ٦غ ػمالجي في اإلاجلـ الىَني  اؾمدىا لي 
ـ الخإؾِس ي باٖخباعها ٖاٌكىا م٘ بًٗىا ٧ل الجض٫ الظي و٢٘ في جىو

ازخلٟىا ول٨ىىا اج٣ٟىا  ،الخٗاٌل لىوصاٞٗىا مٗا ًٖ الخىا٤ٞ ًٞال ٖ
في ألازحر ٖلى ؤن جىوـ للجمُ٘ وال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن 
هجٕز هدى ج٣ؿُم الخىوؿُحن وهدى ؤلا٢هاء، ٞخىوـ مٟخىخت للجمُ٘ 

 وبن  مؿاولُاث هظا البلض مٟخىخت للجمُ٘ ؤًًا.

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

سب الظًً ال ى٦ما حٗلمىن ؤن هىال٪ ٢ىاٖت ٖىض بٌٗ ال
ٌ و٢ض اؾخمٗخم في هظا اإلاجلـ اإلاى٢غ بلى بٗ ًامىىن بهظه اإلاٗاوي

ل٨ني في ٧ل الخاالث ؤجمنى ؤن ال ؤظض بحن  ؤلاًداءاث لهظه اإلاؿإلت
بىا بٗض هظه اإلاٗاوي،  ؤًٖاء خ٩ىمخ٨م اإلاى٢غة مً لم ٌؿخٖى
داث الؿاب٣ت التي ال  خباع بٌٗ الخهٍغ زهىنا بطا ؤزظها بٗحن الٖا

 لى الاَمئىان لبٌٗ ؤًٖاء هظه الخ٩ىمت َبٗا.جبٗض ٖ

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ وؤًٖائه،

ىا الؿُا١ الظي جإحي ُٞه هظه الخ٩ىمت ؾُا١ الاهخ
 
٣ا٫، ؤصع٥ ظل

وجىوـ ٧اهذ وب٣ُذ الاؾخصىاء في عبُ٘  ؾُا١ الاؾخصىاء ب٩ل اإلاٗاوي
ذ ول٨ً جىوـ ب٣ُ بلى زٍغ٠و ب٣ُت ألا٢ُاع بلى قخاء ٖغبي جدى٫ في 

الاؾخصىاء وال بض ؤن هدغم ٖلى صٖم هظا الاؾخصىاء. لألؾ٠ ال ًؼا٫ 
ضاث، ٞكل "الترو٩ٍا"،  ٌِٗل البٌٗ ٖلى ؤوهام ؤو ٖلى حٍٛغ
"جدال٠ الُمحن"، بل ؤلامٗان في اإلاخاظغة بضماء الكهضاء لخد٤ُ٣ 
ؤهضاٝ ؾُاؾُت. ؤعظى ؤًًا ؤن ال هجض مً بحن ؤًٖاث٪ مً ٌؿحر في 

يس ى ؤه ه مؿاو٫ في خ٩ىمت حٗمل ٖلى ؤن ج٩ىن ل٩ل هظا الاججاه ٍو
خباع اٖخباعاث  الخىوؿُحن بضون ب٢هاء ؤو تهمِل ؤو ألازظ بٗحن الٖا

 بًضًىلىظُت ٖٟا ٖجها الؼمً.

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، 

بلى صوع اإلاجلـ الىَني  بن ٦ىخم ؤقغجم في م٣ضمت بغهامج٨م
هظا الظًً ؤؾؿىا لٞةوي ؤهخٓغ مى٨م لٟخت بلى الىىاب  الخإؾِس ي

وؤهخٓغ ٖىاًت ظضًغة بما ٢ضمىه لخىوـ زهىنا ؤن  الاهخ٣ا٫ الؿلـ
ألن  ِٗكىن ويُٗاث خغظت ال جل٤ُ بخىوـبٌٗ اإلااؾؿحن الُىم ٌ

ؤ اإلا٩اهت التي جل٤ُ  في ٧ل صو٫ الٗالم مً ًهٙى الضؾخىع ًبى 
 بهُاٚخه. 

بن ٦ىذ ؤقُض بةوكاء وػاعة تهخم باإلاجخم٘ اإلاضوي، ٞةوي ؤهخٓغ 
ه والظي ٖىىاهه "الخُٕى مجها صٖم ٧ل  اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىٖى

 والخل٣اثُت" ولِـ ظٗله ٖمال عؾمُا.

ؤن  ضما ؤعاص اإلاجلـ الىَني الخإؾِس ياؾمدىا لي ؤن ؤط٦غ، ٖى
٪ ٞٗالُاث مً اإلاجخم٘ اإلاضوي٣ًىم ب ًْ بًٗهم في بُان  دكٍغ

ؤًْ ؤن  ا مداولت إلوكاء مجخم٘ مضوي مىاػ لـشالر ٖكغة ظمُٗت ؤنه
هضم ٖلى طل٪  2012ؾبخمبر  15و 14البُان ًىمي  في هظامً ؤمط ى 

خحن وظض مً اإلاجلـ الىَني الخإؾِس ي الاهٟخاح ال٩امل ٖلى ٧ل 
هاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بضون ب٢هاء ألي َٝغ ٧ان.  م٩ى 

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

اهخٓغث ؤلاقاعة بلى ٢ُمىا اإلاهضصة خُض بلٜ ألامغ ٖىض ؤَٟالىا بلى 
بٗض ؤن هٕؼ بًٗهم بلى الاهدغاٝ، ؤعظى ؤن جىلىا الجزوٕ هدى الاهخداع 

هظه اإلاؿإلت الٗىاًت ب٣ُمىا وبإزال٢ىا وب٩ل ما ٣ًخًُه ألامغ مً 
 بنالح للمىٓىمت التربىٍت.

ايت بلى صٖم مل٠ اهخٓغث ؤلاقاعة ٖىض خضًش ٨م ًٖ الٍغ
الظي ًجب ؤن ٩ًىن  2021نٟا٢ـ الخخًان ؤلٗاب اإلاخىؾِ 

ختى هىا٫ قٝغ هظه  2015ظاهؼا بضاًت مً قهغ ظىٍلُت 
 الاؾخًاٞت.

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

ضم الا٦خٟاء  واضخا إلهجاػ الٗضالت الاهخ٣الُتاهخٓغث التزاما  ٖو
داث البؿُغ واخض زهىنا بٗض  بت في التي خهٍغ ذ الك٪ والٍغ

 
بص

ضوا ظغاخاتهم هدى مداؾبت زم  ضون ؤن ًًم  ؤبىاء جىوـ الظًً ًٍغ
 مهالخت وَىُت.

 ثِـ،ؾُضي الغ 

اهخٓغث مى٨م الخىظه بلى ٧ل الخىوؿُحن بإه٨م ؾخٗملىن ٖلى 
ضم  ت الخ٣ُ٣ت ٧لها ٖلى ٧ل مً ها٫ مً الكٗب الخىوس ي ٖو مٗٞغ

خىوؿُحن هى التر٦حز ٖلى قهضاء صون ٚحرهم ألن ٧ل مً ها٫ مً ال
وال بض ؤن وٗٝغ الخ٣ُ٣ت ٧املت ًٖ  مجغم في خ٤ هظا الكٗب

خُاال  ً قهضاء الٚا ً قهضاء ألامً قهضاء الشىعة ٖو ث الؿُاؾُت ٖو
٤ُ بن قاء هللا والجِل وجدُت زالهت ل٨م م٘ جمىُاحي ل٨م  بالخٞى

 وق٨غا.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ق٨غا، ال٩لمت للؿُضة ناُٞت زلٟي، زالر ص٢اث٤.

 الطُدة صافُت خلفي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا حٗالى وبغ٧اجه،

 عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،جدُت بلى الؿُض 

 الؿاصة الىىاب،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 جدُت مجضصة،

ؿذ له  بن زُاع مكاع٦ت الجهًت هى زُاع مبضجي ٞاإلابضؤ الظي ؤؾ 
هى مبضؤ الخىا٤ٞ والدكاع٥، ٞاإلاكاع٦ت في الخ٨م في هظه اإلاغخلت 
اإلاٟهلُت لبىاء جىوـ لِـ اهخهاعا ألشدام ؤو لىػاعاث بل هى 

ج وَني مخهل ؤؾاؾا ب٩ل مالبؿاث الىي٘ الغاهً جغظمت لبرهام
 اظخماُٖا وا٢خهاصًا وؤمىُا.

لُه ٞال٣بى٫ بمكاع٦خىا في  ٞىدً في صًم٣غاَُت هاقئت. ٖو
ً وػهىا الؿُاس يالخ٣ُ٣ت ال  ل٨ً لضٖم  ٌٗبر ًٖ حجمىا ٖو

عؾالت و  والخىا٤ٞ وهظا ًبٗض عؾالت َمإهتالاؾخ٣غاع والخٗاٌل 
لضازلي والداعجي بإن جىوـ حؿ٘ الجمُ٘، بًجابُت بلى الغؤي الٗام ا
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 ٧ل ألاَُاٝ وألالىان وال ؾبُل للخضًض ًٖ ؤلا٢هاء في بلضها جىوـ.

ٞمىذ الش٣ت لهظه الخ٩ىمت مً ٖضمها مكغوٍ بمضي التزامها 
ت وال٨غامتواهخهاعها إلابا وهى مكغوٍ ٦ظل٪  صت الشىعة، زىعة الخٍغ

اث اإلا٨ٟى٫ في الض ؾخىع خُض هو بمضي صٖم ؾ٠٣ الخ٣ى١ والخٍغ
مىه ٖلى ؤن جًمً الضولت للمىاَىحن واإلاىاَىاث  21الٟهل 

اث الٟغصًت والٗامت.  الخ٣ى١ والخٍغ

ت الظي ٌٗني الدلى  الٟٗلي مً ٧ل ب٦غاه صازلي  ٞمبضؤ الخٍغ
وزاعجي ؤنبذ مهضصا ٞما هغاه ٖلى ؤعى الىا٢٘ مسالٟا جماما لهظه 

 وؿان بل هي ماهُخه.ال٣ُمت الىبُلت التي ج٨غ ؽ ٖبرها بوؿاهُت ؤلا

الم ؤؾاؾا والخا٫  ت ؤلٖا اث؟ وخٍغ ا ٠ُ٦ الخضًض ًٖ الخٍغ ؤم 
اث  ىا٥ ماؾؿاث بٖالمُت مهضصة بالٛل٤ؤن ه ٞىدً م٘ خماًت الخٍغ

الم ت ؤلٖا   .وفي م٣ضمتها خٍغ

ض ؤن ؤقضص ٖلحها مخٗل٣ت ؤؾاؾا...  ؤما الى٣ُت الشاهُت التي ؤٍع

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 لؿُض مدمىص ٢اهغي وله ؾذ ص٢اث٤.لمت ق٨غا، ال٩ل

 الطُد مدمود كاهزي 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض عثِـ اإلاجلـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء و٦خاب الضولت،

 ػمُالحي وػمالجي هىاب الكٗب،

ر ل٨م ًٖ جمىُاحي بالىجاح  ٌؿٗضوي في هظا الل٣اء ؤن ؤٖب 
ال بًا٦م  ٤ُ مدم  مؿاولُت خٟٔ ؤمً جىوـ وؾالمتها والؿهغ والخٞى

ٖلى جىمُتها وزانت في الجهاث الضازلُت وجُٟٗل الخمُحز ؤلاًجابي 
و مً الٟجىة الا٢خهاصًت والا 

 
ظخماُٖت ختى جخ٣اعب الخىمُت وه٣ل

م٘ الٗلم ؤن خؼب الاجداص الىَني الخغ  اإلاخىاظضة خالُا بخىوـ
 ؾُمىد٨م ز٣خه.

ض ؤلا  يغوعة و  قاعة بلحها هي م٣اومت التهٍغبالى٣ُت ألاولى التي ؤٍع
ت وطل٪  بًجاص الخلى٫ التي ج٣ترخها الخ٩ىمت في جىُٓم الؿى١ اإلاىاٍػ

 بةخضار مىا٤َ خغة باإلاىا٤َ الضازلُت.

ه٣ُت زاهُت جخٗل٤ بترقُض مىٓىمت الضٖم، ؤعظى ؤن ٩ًىن هىا٥ 
٢غاع ظغيء ٌٗبر ب٩ل ويىح ًٖ خ٤ الُب٣ت الًُٟٗت وال٩اصخت صون 

ي الخمخ٘ بالضٖم الالػم والًغوعي لًمان ولى ٢ضع مٗحن مً ٚحرها ف
م.  الِٗل ال٨ٍغ

٦ما ؤن ه٣ُت الدكُٛل الهل ٚحر مىظىصة في بغهامج الخ٩ىمت  
ع هام للخض  مً ْاهغة البُالت  لظل٪ هضٖى بلى يغوعة وي٘ جهى 

وزانت ٖملت "ال٣ىبلت  ٣لُو مجها وبًجاص الخلى٫ الٗاظلتوالخ
و٦ظل٪ آلالُت  16ٗملت الخًاثغ الجهىٍت وآلالُت اإلاى٢ىجت" اإلاٗغوٞت ب

20. 

جب يغوعة ؤلاؾغإ باإلاسح ال٣ٗاعي وهظا اإلاىيٕى مهم ظضا   ٍو
 إلاا له مً ؤهمُت في الاؾدشماع وزانت باإلاىا٤َ الضازلُت.

م٘ ؤلاقاعة بلى يغوعة م٣اومت ؤلاعهاب بةؾىاص الٗاثالث اإلاداطًت  
ت مٗخبرة ختى ال للمىا٤َ الخضوصًت واإلاىا٤َ الجبلُت م ىدا قهٍغ

ًىسٍغ ؤبىائها في الٗمل م٘ الخىُٓماث ؤلاعهابُت بضٖىي ٖضم وظىص 
 ؤي صزل لها.

وؤقحر هىا الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، بلى ؤن مٗخمضًاث والًت 
ال٣هٍغً وهي زالر ٖكغة مٗخمضًت مخىاظضة ٧لها في الترجِب بٗض 

ٗض ماثخحن اإلااثخحن. هىا٥ ؤعب٘ مٗخمضًاث مخىاظضة في الترجِب ب
 وؾخحن ٖلى ماثخحن وؤعب٘ وؾخحن.

اعة  ٨٣م بلى ٍػ وؤصٖى٦م هىا ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت و٧امل ٍٞغ
ً لإلَال  وؾخ٣ٟىن ٖلى  ٕ ٖلى ألاويإ اإلاترصًت واإلاؼعٍتوالًت ال٣هٍغ

الخ٣ُ٣ت التي ٌِٗكها ؤهالُىا هىا٥. م٘ الٗلم ؤن الجمهىعٍت 
مً بترو٫ اَىُت اث هاثلت وزغواث َبُُٗت وبالخىوؿُت جؼزغ بُا٢

ؿٟاٍ ومىاص بوكاثُت ومُاه ؾازىت وآزاع  ألاوان ؤن وؿخٛلها  آنو ٞو
وهي ٧اُٞت لى جم  طل٪ إلًجاص مضازُل بياُٞت هامت  ووؿدشمغ ٞحها

م ل٩اٞت  للضولت والخض مً ْاهغة البُالت ويمان الِٗل ال٨ٍغ
 الخىوؿُحن بجمُ٘ قغاثدهم.

 بض مً جُٟٗل صوع ال  بهجاح اإلاؿحرة الخىمىٍت بالجهاث ولًمان 
ً الخىمُت وبُٖائها اإلا٩اهت اإلاالثمت لل٣ُام بضوعها ٖلى ؤخؿً  صواٍو

 وظه وزانت في مجا٫ الضعاؾاث ال٣ُاُٖت.

وزخاما ؤقحر بلى الخملت الكغؾت التي حٗغى بلحها الؿُض وػٍغ 
وهىا  زلُت الؿُض مدمض الىاظم الٛغؾلي ألؾباب مهىُت بدختالضا

غظل باؾمي الدام وباؾم ؤهالي والًت ه٣ى٫ ٧لمت خ٤ في هظا ال
ؿخد٤ هظ ه َو ا اإلاىهب وؾترون الىخاثج ال٣هٍغً ٞهى ظضي وهٍؼ

 والؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا. ،بٗض طل٪

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 لؿُضة صعة ٣ٌٗىبي.لق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة درة ٌعلوبي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

والؿاصة الىػعاء و٦خاب  في البضاًت، ؤعخب بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت
 الضولت.

هدً الُىم بهضص مهاص٢ت مجلـ هىاب الكٗب ٖلى مىذ الش٣ت 
وهخمنى ؤن جدٓى هظه الخ٩ىمت  ألو٫ خ٩ىمت في الجمهىعٍت الشاهُت

بش٣ت الجمُ٘ وجد٤٣ جُلٗاث الكٗب الخىوس ي، هظه الخ٩ىمت التي 
ألامني جيخٓغها ٖضًض الخدضًاث واإلالٟاث الخاع٢ت وفي م٣ضمتها اإلال٠ 

الظي ٖلى الجمُ٘ الى٢ىٝ نٟا واخضا للخهضي لٓاهغة ؤلاعهاب 
ً وال هيس ى ظمُٗا الك هضاء ق٨غي الظي ؤزظ ؤعواح قهضاء الَى

ىاَىحن واإلا قهضاء ألامً والجِل الىَنيو  بلُٗض ومدمض البراهمي
وال بض هىا مً صٖم ألامً بالخجهحزاث  الظًً ؤزظتهم ؤًاصي الٛضع 

ت واإلاط ي ؾُٗا لل٣ًاء ٖلى آٞت ؤلاعهاب.الالػمت والُا٢اث الب  كٍغ

وهى مل٠ الخىمُت باإلاىا٤َ  ىا٥ مل٠ آزغ ًيخٓغ الخ٩ىمته
م٨ً ؤن هإزظ ظهت ظىضوبت ٖلى ؾبُل اإلادغومتزانت الضازلُت  ، ٍو

ت والُبُُٗت ول٨جها ب٣ضعة  اإلاشا٫ ٞهظه الجهت ٚىُت بالثرواث البكٍغ
لذ اإلاىاعص الُبُُٗت مً وٗمت بلى ه ىاعر الُبُُٗت ٣مت، ٞال٢٩اصع جدى 

وآزغها الًُٟاهاث والشلىط خُض ْل  ؾ٩ان  تهضصها نُٟا وقخاء
مضًىتي ظىضوبت وبىؾالم هظه ألاًام ًغا٢بىن نهغ مجغصة الظي اعجٟ٘ 
ميؿىبه وؤنبذ زُغا يهضص با٢خدام اإلاىاػ٫ وال بض هىا مً مكغوٕ 
خ٣ُ٣ي لخماًت ظهت ظىضوبت مً زُغ الًُٟاهاث وؤن ًخم جُٟٗل 

 ظا اإلاسُِ زال٫ هظه الؿىت.ه

ع حجم اإلاؿاولُت واإلالٟاث الٗضًضة التي جيخٓغ هظه الخ٩ىمت  ؤ٢ض 
 إلاً هم في الخ٨م ؤو في اإلاٗاعيت ألن هجاخها مؿاولُت الجمُ٘ ؾىاء

الم واإلاىاَىىن الظًً ٖلحهم ظمُٗا ج٣ضًم مهلخت  و٦ظل٪ ؤلٖا
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ً ٖلى ظمُ٘ اإلاهالح ألازغي، ُٞاخبظا لى تهضؤ ٖانٟت  الَى
خهاماث بلى خحن اؾخٗاصة الا٢خهاص ٖاُٞخه.  الاخخجاظاث والٖا

٤ُ لهظه الخ٩ ىمت ولخىوـ مً قمالها وفي الدخام، جمىُاحي بالخٞى
 وق٨غا. بلى ظىىبها

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض ه٩ُل بل٣اؾم.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد هُكل بللاضم

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

مُت اؾخ٨ما٫ اإلاؿاع الاهخ٣الي ما مً ؤخض ًجاص٫ الُىم في ؤه
الظي حك٩ل الخ٩ىمت بخضي صٖاثمه، وما مً ؤخض ًجاص٫ ٦ظل٪ في 

سُت الهٗبتالخىا٤ٞ الؿُاس ي  ول٨ً هدً في  ،في هظه اإلاغخلت الخاٍع
الجبهت الكٗبُت هٟغ ١ بحن الخىا٤ٞ اإلاٛكىف والخىا٤ٞ اإلاؿاو٫ 

ؤجىظه  وهظا ما ًجٗلني ٩ىن ٖلى ؤؾاؽ مٗالجت ملٟاث خاع٢تالظي ً
 بغؾاثل زالر:

 ألاولى بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٞإ٢ى٫ له بن اهخٓاعاث الكٗب
٩ٞل  اظخماُٖت وجغبىٍتو  ا٢خهاصًتو  الخىوس ي ٦بحرة جىمىٍت

ال٣ُاٖاث ًىسغها الٟؿاص والكٗب الخىوس ي الظي زاع وؤؾ٣ِ صولت 
الٟؿاص ؤو صولت الاؾدبضاص ماػا٫ ًسىى مٗغ٦خه يض الٟؿاص، وهظا 

ىمُا في اعجٟإ ألاؾٗاع وفي عجؼ الُب٣اث الىؾُى وجأ٧لها ما هغاه ً
ماث الِٗل وما  حر ؤبؿِ م٣ى  بلى صعظت ؤنها ؤنبدذ ٖاظؼة ًٖ جٞى
اهدكاع ْاهغة الاهخداع في نٟىٝ ألاَٟا٫ زم في نٟىٝ ال٨هى٫ 
والكُىر بال صلُل ٖلى ؤػمت اظخماُٖت زاه٣ت ٞال بض مً و٢ٟت ظضًت 

 ٧املت. جخدمل ٞحها الضولت مؿاولُتها

ه ظُضا بد٨م  عؾالت ؤزغي بلى الؿُض وػٍغ الضازلُت الظي ؤٖٞغ
ت والي اإلاهضًت إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث، ؤ٢ى٫ له به٪ حٗٝغ  مماعؾخه مهم 

جيخٓغها بد٨م  ظُضا هظه الىالًت وحٗٝغ حجم الخدضًاث التي
ٞىالًت اإلاهضًت حٗاوي الُىم مً ؤلا٢هاء  ازخالٝ مٗخمضًاتها

ت والتهمِل وجدخل اإلاغاج ب ألازحرة في ماقغاث الخىمُت البكٍغ
والؿىاس ي والجم وبىمغصاؽ والا٢خهاصًت، ٞمٗخمضًاث هبحرة 

ختى اإلاهضًت مغ٦ؼ اإلاضًىت حٗاوي مً جغصي الدضماث الصخُت  والكابت
والدضماث الخٗلُمُت واهدكاع البُالت وْاهغة اإلاسضعاث والهجغة 

ت مً ؾىاخل اإلاهضًت.  الؿٍغ

الكٗب الخىوس ي أل٢ى٫ له بن في هظا  عؾالت ؤزغي ؤوظهها بلى
تالضؾخى  ٨ٍغ ىا الُىم  ع خ٣ى٢ا ا٢خهاصًت وؾُاؾُت ٞو وبن هدً َٞغ

ا صماء الكهضاء وه٣ى٫ بن الخ٣ى١  في هظه الخ٣ى١ ٞةهىا ه٩ىن ٢ض زى 
الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ال ج٩ىن بال بمغاظٗت مىىا٫ جىمُت خ٣ُ٣ي 

د٤٣ مىًغج٨ؼ ٖلى م٣ىماث الثر الظي  ٤ُ الؿُاصةوة الخىوؿُت ٍو
ت ؾُاصتها ٖلى مضزغاتها جخدمل ٞحها الضولت الخىوؿُت مؿاولُتها ٧امل

الضولت ال ٞؿُاصة الضولت ال ج٩ىن بال بؿُاصة قٗبها و٦غامت  وَا٢اتها
وهدً في الجبهت الكٗبُت لً ه٩ىن بال بلى  ج٩ىن بال ب٨غامت قٗبها

 
 

ٖلى  ظاهب قٗبىا متى قٗغها ؤن هظه الخ٩ىمت ؾخداو٫ ؤن جلخ٠
 وق٨غا. عة ؤو ٖلى اؾخد٣ا٢اتهاقٗاعاث الشى 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض ٖماع ٖمغوؾُت حؿ٘ ص٢اث٤.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد عمار عمزوضُت

 الؿُض الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٩لٟىن،

 ػمالجي، ػمُالحي،

وبن  الُىم مىه ًخابٗىا بن الكٗب الخىوس ي في ؤظؼاء ٦بحرة
الجبهت الكٗبُت ؤبىاء  هدً فيو  عاث الخىوؿُحن ٦بحرة و٦بحرة ظضااهخٓا

هدً وا٢ُٗىن ول٨ً وا٢ُٗدىا ٧اهذ صاثما م٘ قٗبىا وم٘ هظه ألاعى 
اإلاُالب اإلاكغوٖت بالُغ١ اإلاضهُت والؿلمُت واإلاخدًغة. هدً حٗىصها 

يماثغها وزاهُا  في الجبهت الكٗبُت ؤن ه٣ى٫ الخ٣ُ٣ت ؤوال إلعياء
بعياء لكٗبىا ولظل٪ ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت مىظ ج٩لُٟ٪ مً الخؼب 
لبي وهظا خ٣ه وال هجاصله ُٞه ولِـ لىا مك٩لت م٘ هخاثج  ألٚا
ً ال٣ىي ووٗٝغ َبُٗت ألاخؼاب ووٗٝغ ؤًً  الاهخساباث وٗٝغ مىاٍػ

هدً ٖبرها في الجبهت الكٗبُت مىظ و  لشىعة، وؤًً ال٣ىي الٟاثؼة مجهاا
ًىا لهظا الخ٩ل٠ُ وال٣ًُت لِؿذ الب ضاًت ومىظ حُِٗى٪ ًٖ ٞع

ما جخٗل٤ بمُٗاع ويٗىاه٢ًُت ش ض خ٩ىمت  .دهُت وبه  هدً هٍغ
ً الكٗب و٢ض ج٣ُ٘ م٘ اإلااض ي  ٦ثر الخضًض ًٖ الشىعة ٖو

ٞالشىعة لِؿذ  هظه الشىعة ومؿ٨حن الكٗب الخىوس يٞمؿ٨ُىت 
ج٨خ٩ُاث" وهي قٗاعاث ولِؿذ ٦الما بهما هي مًامحن وبغهامج وهي "

اع" في جىوـ مً  ؤًًا مهلخت الىاؽ الظًً ٌِٗكىن في "الهم  والضم 
ؤٖخ٣ض ؤن بضاًخ٨م ؾُضي عثِـ  ولظل٪ الكما٫ بلى الجىىب

ت الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ ٧اهذ زاَئت ٞالدُىة ألاولى ٧اهذ بٖالن وسد
اح هدً  اليسدت الشاهُت اإلاٗضلتو  ؤولى مً خ٩ىمت ٖهٟذ بها الٍغ

ى هىاب مً ٢بل ألاخؼاب اإلاكاع٦ت في هظه الخ٩ىمت بهضص الاؾخمإ بل
اث والبٌٗ له اختراػاث والبٌٗ آلازغ ًبضي  البٌٗ ًبضي جسٞى

 مٗاعيخه.

هض٦م في اإلاكاوعاث التي ٢مخم هدً وك٨غ٦م مغة ؤزغي ٖلى ظ
وه٣ى٫ ل٨م هىا بإنها ٧اهذ مكاوعاث مد٩ىمت ب٣ٗلُت اإلادانهت  بها

اإلاىا٢٘ ولظل٪ ٧اهذ الىدُجت  الخؼبُت وا٢دؿام الٛىاثم والبدض ًٖ
 هظا الدك٨ُل الخ٩ىمي.

ول٨ً ه٩ُلت الخ٩ىمت مش٣لت  مغة ؤزغي ؤخترم٨م في ؤشدان٨م
اب. ٞهىا٥ وز٣ُلت وح٨ٗـ التريُاث الصدهُت وؤ٢ل ختى مً ألاخؼ 

ث وزُُىها" ض الضزى٫ في ختى ج٩ىن لهظا ؤو طا٥ وال ؤ وػاعاث "٢ض  ٍع
ؿ٣ِ البرامج والبرهامج، ؤن مكاوعاج٨م ٧اهذ حالخٟانُل ٞاألهم 

اع٦ت في الخ٩ىمت وهظا صخُذ، ؤها ال ؤلىم٨م ؤهخم وألاخؼاب اإلاك
،  لِـ ٦الما بًضًىلىظُا لِـ لضًىا نغإ بًضًىلىجي م٘ ؤي َٝغ

ٞازخالٞىا واجٟا٢ىا ٩ًىن خى٫ مهلخت قٗبىا وهظه ٖحن الؿُاؾت. 
ضون الخ٨م وال يهم٨م البرهامج الظي ؾخد٨مىن به، ٞبماط ا ؤهخم جٍغ

جٟؿغون زغوط البٌٗ وصزى٫ البٌٗ آلازغ؟ والضلُل ؤن 
بغهامج٨م الظي جم جىػَٗه م٘ اليسدت ألاولى ؤٖضجم جىػَٗه الُىم 

 ولم ًخٛحر ُٞه ش يء مما ط٦غجه ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠.

ؤن ألاويإ ٖؿحرة وؤن  في الخ٣ُ٣ت حٗٝغ الجبهت الكٗبُت
ً ال٣ىي لِؿذ لهالح ال٣ىي الشىعٍت بل بنها لِؿذ لهالح  مىاٍػ

 الكٗب ول٨ىىا ج٣ضمىا بجملت مً اإلا٣ترخاث:

الُىم و  اع الٟالخحن لم جخجاوبىا م٘ هظابلٛاء صًىن نٛ ؤوال 
ؾمٗذ بقاعة جىحي بإه٨م ؾتراظٗىن صًىها جسو وؿبت يئُلت 
أل٢ل مً ملُىوي ٞالح، ُٞا لها مً بقاعة مُمئىت لٟالحي جىوـ ال 

 ؤًْ ؤن هظا ؾُدل اإلاك٩ل.

٘ في ظغاًت اإلاٗىػًٍ مً زاهُا،  ت"  150بلى  120الٞغ صًىاعا "صخ 



 332صفحة  5332فيفري  33جمسة يوم األربعاء  –مداوالت مجمس نواب الشعب       35عــدد 

ختى ال٨باع مجهم ؤنبدىا في الخًٌُ. لم  ٞكٗب جىوـ ومىُْٟه
حٗض مك٩لت جىوـ الُىم طل٪ "البُا٫" والظي ال ٌٗمل واإلاهمل في 
الجهاث الضازلُت. مً ؤًً ظاءث؟ مً مضًىت ال جغون ٞحها ؾىي  

 الخ٩ىماث الؿاب٣ت مشلالٟؿٟاٍ؟ "٢لب٨م ٖلى الٟؿٟاٍ" 
."  والكٗب "لُه عبي 

ان ٧ وب٩ل نغاخت وم٘ اخترامي لألشدام بن بٌٗ الىظىه
وما اؾخمٗذ بلُه الُىم ختى مً  ًم٨جها ؤن ج٩ىن "جدذ بً ٖلي"

ل٣امىؽ ال٣ضًم ؾُضي عثِـ الىاخُت الك٩لُت واللٛىٍت هى هٟـ ا
هى ب جىوـ وهى ًا٦ض ؤن الدُاعاث واخضة وؤن ال٣اصم لكٗ الخ٩ىمت

ض مً الٛالء ًو  الدىنهت مٍؼ ض مً عهً الَى ٞٗىضما ؤؾم٘  مٍؼ
ت"  "الغصٕ" و"هُبت الضولت" و"الخىمُت اإلاؿخضامت" و"ا٢خهاص اإلاٗٞغ
ً" و"الكباب ٖماص اإلاؿخ٣بل" ٞإزا٫ هٟس ي  و"الخىاٞؼ للمؿدشمٍغ

 . 1986و ٦1987إوي في ؾىت 

خ٣ُ٣ت ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، بن هظا البرهامج ختى في 
ض بظغاءاث ملمىؾت وؤها ال  ه٣اَه اإلاؿخعجلت ٞةن قٗب جىوـ ًٍغ

ها الشىاع والشاثغاثؤجدضر ًٖ خ٩ىمت زىاع وزىعٍحن   ٞالشىعة ٌٗٞغ
وبهما ؤجدضر ًٖ خ٩ىمت قٗبُت جدترم الخض ألاصوى خُض ٧ان 
باإلم٩ان بلٛاء صًىن نٛاع الٟالخحن بغمتها ولى ٢لىا في الجبهت 

ا ٖلى ٦باع اإلاال٥ لىا٣ٞخم ٖلى طل٪، الكٗبُت ؤن هىا٥ ٖٟىا ظباثُ
ً هىا واإلا٩لٟحن ؤخض قاهضجه ٣ًى٫ ٖلى ٢ىاة  الىػعاء الخايٍغ

% مجها وهظا 80ًٞاثُت جىوؿُت ؤن زغوة جىوـ جمخل٨ها ماثت ٖاثلت 
و٦ظل٪  ٛحر ٖاص٫ للثروة والخٟاوث الجهىي هى صاء جىوـ الخىػَ٘ ال

 ألاؾاؾُت للشىعة.الخٟص ي مً الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت بلى الاؾخد٣ا٢اث 

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، باليؿبت بلى بقاعج٨م ماطا خ٣٣ذ الشىعة
ت والضًم٣غاَُت ل٨ىىا هخ٤ٟ ٧لىا ؤهىا ماػلىا في  في البالص؟ الخٍغ

٦ىذ ؤهخٓغ مً و  ى، ٞاإلااؾؿاث ماػا٫ بًٗها ٚاثباالدُىاث ألاول
ت والضًم٣غاَُت ونُاهتها خجىال   خ٩ىمخ٨م ؤن ال ٩ًىن التزامها بالخٍغ

بل ؤن ٩ًىن مسُٟا في هظا الى٢ذ بالظاث والظي ؤهخم هىا خالُا. 
هالي ًُالبىن بخُٛحر عثِـ ٞمى٣ُت اإلاُىٍت حٗٝغ اخخجاظاث و٧ل ألا 

٦ىذ ؤهخٓغ مً زال٫ هظه ؤلاظغاءاث و  مغ٦ؼ ومىعؽ ٖلحهم الخٗظًب
اإلاؿخعجلت ؤن ج٣ىلىا لىا ماطا ؾخٟٗلىن م٘ خ٩ىمت الظثاب اإلاهضي 

اث التي ٢ام بخٟجحرها في الؿاخت الاظخماُٖت؟ ظمٗت وجل٪ ؤلاظغاء
مىا ًٖ اإلاٟاوياث الاظخماُٖت؟ و٧ان ٖل٨ُم ؤن جلتزمىا 

 
إلااطا لم جخ٩ل

بالخٟاوى م٘ مىٓمت "خكاص" وبالتراظ٘ ًٖ ال٣غاعاث الجاثغة في 
حرها التي ؤججذ الؿاخت الاظخماُٖت في اإلاضة  وػاعة الخٗلُم ٚو

 اإلاايُت.

ب وهظا مس٠ُ، الؿُض وػٍغ ؤًًا ؾُضي الغثِـ، ؤؾخٛغ 
الضازلُت لِـ لضي مك٩ل مٗ٪ ول٨ً ٖىضما ؤظض ظمُٗت ال٣ًاة 

 وػٖذ الُىم بُاها الؿُضة ال٣ايُت...

  الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

اع ٖمغوؾُت، ال٩لمت اهخهى الى٢ذ ا لؿُض ٞخخي للؿُض ٖم 
 قامذي.

 الطُد فخحي غامخي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض الغثِـ،

 خًىع اإلادترمىن،٧اٞت ال

الى٣ُت ألاولى التي ؾإجدضر ٖجها جسو بغهامج الخ٩ىمت بن 

عؾالت هىاًا ولِـ و  ي اؾخمٗذ بلُه هى مجغص ٦الم ٖامالص يء الظ
هىا٥ بغهامج و٧ل ما هى مىظىص هى هٟـ ال٣ُاع الظي هى بهضص 

ض في الؿغ  ٍؼ و٧ل ما في  ٖتالؿحر في الاججاه الداَئ مىظ عب٘ ٢غن ٍو
ة وٛحر الؿاث٤ وختى ؤئ٦ض ٦المي هظا ؤهه بٗض ألامغ ؤهىا ف  48ي ٧ل مغ 

ؾاٖت ألاصاة التي ؾخماعؾها الخ٩ىمت اإلا٣ترخت في بغهامجها هي 
صٌؿمبر هىا وهي هٟـ  10التي "لٟلٟىاها" ًىم  2015محزاهُت ؾىت 

 ةمحزاهُت لضيها هٟـ الهىع  28اإلاحزاهُت ٞلى ه٣ىم بيسدها ؾىجض ؤن 
 الترجِب وال في مى٣ُها وال في ؤولىٍاتها.لم ًخٛحر مجها ش يء ال في 

٢امذ جىوـ بشىعة لىي٘ بغهامج، ل٩ي جخسلو مً البرهامج 
ص، الظي ؤيغ  بها ا٢خهاصًا والظي ؤخضر "مدغ٢ت" اظخماُٖت في البال 

ض ؤن و الظي اهخسبىا  هظه هي بعاصة الكٗب الخىوس ي ٍغ ب ٍو ٧ان ًٚغ
ؾُاؾت  بؾ٣اٍو  ن بؾ٣اٍ ؾُاؾت الخ٣ك٠ والخ٣ٟحروٗلً آلا 

ل و  الخضمحر اله٨ُلي
 
ؤن وكٕغ في حُٛحر الا٢خهاص الظي لم ٌٗض ٌكٛ

ا، هظا ما ًيخٓغه ؤبىاءها، الا٢خهاص الظي ؤنبذ ٌٗمل ٖلى ججىَٗى
بغهامجا و  مىا بغهامجا جىوؿُا إله٣اط جىوـٍيخٓغون و  مىا الخىوؿُىن 

اؾخعجالُا ًخًمً بظغاءاث اؾخعجالُت مً الخىوؿُحن وللخىوؿُحن، 
ضو و  ؤطهحها حؿم٘  لِـٖلى الكٗب حؿم٘ و  "ن خ٩ىمت "وطهحهاٍٍغ

مالءاث وؤلا٦غاهاث وألاوامغ والخٗلُماث اإلاخإجُت مً الضواثغ اإلاالُت ؤلا 
 الٗاإلاُت".

مدضصة ؤ٦ثر وجخٗل٤ بما  الى٣ُت الشاهُت التي ؾإجدضر ٖجها
ٞهمخه وما ا٢خىٗذ به مً ُٚاب لإلعاصة الؿُاؾُت للخ٩ىمت اإلا٣ترخت 

الٗؼم ٖلى ؤنها ؾخ٠٨ ًٖ ؾُاؾت التهاون التي اهخهجتها  بإنها ٖا٢ضة
 تهاون في م٣اومت الجغاثم اإلاالُتالخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت الؿاب٣ت ٧لها، ال
 التي حؿببذ في زؿاثغ ٞاصخت للضولت. 

غة ألن الضولت لضيها  غ وصولت م٣ٟ  هدً آلان ؤنبذ لضًىا قٗب م٣ٟ 
اث هي في ٢اثمت التزاماث التزاماث ججاه اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن، التزام

٧ل الضو٫ طاث الؿُاصة، وهظا الخى٨غ ؤو هظا التهاون ججاه الجغاثم 
اإلاالُت ػاص مً جٟا٢م عجؼ الضولت ٖلى ؤلاًٟاء بهظه الخٗهضاث وهظا 

صها بلى زُغ آزغ صٞ٘ الخ٩ىماث بلى بٚغا١ البالص في الضًىن وؤٖا
ش الؿىىاث والٗهىص الٛابغة مٓلم م٘  ووٗٝغ ؤن جىوـ لها جاٍع

ض  الخضاًً واليؿب التي حُٗى والخُمُىاث خى٫ ٢ضعة جىوـ ٖلى مٍؼ
" وهظا الخضاًً ٣ًىم بغهً جىوـ وعهً  الخضاًً "٧لها ٦الم ٞاٙع
ض مً التهضًضاث ألامىُت، ظغاثم  ٗغ يها إلاٍؼ ؾُاصتها لل٣ىي ألاظىبُت َو

مت تهٍغب ألامىا٫ للداعط، في ٖهض اإلاسلٕى ؤ٦ثر مً  ؤل٠  53مشل ظٍغ
بها مً جىوـ وألامغ الًؼا٫ مخىانال. مل  ُىن صًىاع و٢٘ تهٍغ

بن الخ٣ُ٣ت التي ًيخٓغها الكٗب الخىوس ي خى٫ ظغاثم ٖملُاث 
الؿُى ٖلى البىى٥ الٗمىمُت، مً ؾغ١ ألامىا٫؟ مً حٗامل م٘ هظا 
الص يء؟ ٧ل ما هى مٗمى٫ به هى جدمُل الكٗب مؿاولُت ٖملُاث 

بري الجغاثم الجباثُت ٦خِؿحر الؿُى. ومً بحن الجغاثم ألازغي ال٨
الخٗامل والخىاَا ختى م٘ اإلاتهغبحن الجباثُحن في خحن ؤن ألاظغاء 
ض مً ؤلاظغاءاث الجباثُت والتهاون في اؾترظإ ألامىا٫  م٨بلىن بمٍؼ

لت واؾخٟدا٫ وباء الغقىة.  اإلاجهىبت واإلاغخ 

اء لضماء الكهضاء  إلنهاءول ؤ٢ى٫ لخًغاث الىىاب اإلادترمحن، ٞو
ٞةوي  ه ٖلى ؤن هسضم بةزالم مهالح جىوـؿم الظي ؤصًىاولل٣

 والؿالم. بلى ٖضم مىذ الش٣ت لهظه الخ٩ىمت ؤصٖىهم

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض خاٞٔ الؼوابي.للق٨غا، ال٩لمت 



 35عــدد  5332فيفري  33جمسة يوم األربعاء  –مداوالت مجمس نواب الشعب       333صفحة 

 الطُد خافظ الشوابي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

في البضاًت ؤعصث ؤن ؤ٧ىن مخٟاثال، "وؿب٣ى الدحر هل٣ى الدحر"، 
 ى٧ل ٖلى هللا بيُت َُبت وناص٢ت.هخ

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ؾُضي عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 ؤيها الؿاصة الىىاب الؼمالء،

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء،

سُت وؿخ٨مل ٞحها جغ٦حز ومىذ الش٣ت  هجخم٘ الُىم في ظلؿت جاٍع
جاح بٗض ؤن جىا٫ ألو٫ خ٩ىمت في الجمهىعٍت الشاهُت وهخمنى لها الى

لبُت اإلاصجٗت لهاجه الخ٩ىمت.  ز٣ت هىاب الكٗب وؤن ٩ًىن طل٪ باأٚل

ًض ول٨ً ال بض مً جدض ٣ض ٧اهذ ٧لمت عثِـ الخ٩ىمت قاملتل
وبالخالي ؤعي ؤن جغ٦حز خ٩ىمخ٨م ال بض  ألاولىٍاث ختى ال جًُ٘ الجهىص

ألن هظا  مني وم٣اومت التهٍغب وهظا ؤؾاس يؤن ٩ًىن ٖلى الجاهب ألا 
ألازحر مضٖم لإلعهاب وهظا ال ًسٟي ٖلى ؤخض وؤجمنى ؤن جً٘ هظه 

ألن التهٍغب ًىسغ  لىٍاتها م٣اومت ؤلاعهاب والتهٍغبالخ٩ىمت مً ؤو 
ؿخىلي ٖلى خىالي  % مً اإلاضازُل 40ؤو  30الُىم محزاهُت الضولت َو

خمخ٘ بها ىت الٗامت والتي ًخهٝغ ٞحها ٍو  الجباثُت الغاظٗت بلى الدٍؼ
وؤُٖضها اإلاهغبىن ومً ًدؿتر ٖلحهم.  غبىن ومً ًدؿتر ٖلحهمالُىم اإلاه

ً الىَىُحن  وألاظاهب ًٖ ٦ما ًدؿبب التهٍغب في ٖؼوٝ اإلاؿدشمٍغ
 و٦ظل٪ هضم ٦ُان الضولت. الاؾدشماع في بالصها

٦ما ظاء في ٧لمخ٨م ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، ؤن ؤلاصاعة حؿهل 
 م ٖلى ؤعى الىا٢٘.خُاة اإلاىاًَ وال حٗغ٢لها وؤجمنى جُب٤ُ هظا ال٨ال 

ت  و٦ما ظاء في ٧لمخ٨م ؤهه ال مجا٫ لىظىص جىُٓماث مىاٍػ
ض ؤن ؤ٢ى٫ ؤًًا ال مجا٫ لىظىص لىبُاث طاث اإلاهلخت  للضولت، وؤٍع

 الظاجُت جخضزل في الخ٩ىمت ؤو في الضولت ًٖ بٗض.

ض ؤن ؤٞخذ ٢ىؾا هىا بوي لم ؤؾخم٘ ولم ؤع في ٧لمخ٨م بقاعة  وؤٍع
و٦إوي ؤٞهم مً هظا ؤن  وألامال٥ اإلاهاصعةمىا٫ اإلاجهىبت بلى ألا 

وؤجمنى ؤن ٩ًىن  ذ له ؤهمُت ؤو ٢ض ؤٚل٤ هظا اإلال٠اإلاىيٕى لِؿ
 ألامغ ٨ٖـ طل٪.

اعة مُاع جىوـ  وبهظه اإلاىاؾبت، ؤصٖى الؿُض وػٍغ الى٣ل بلى ٍػ
مضة اإلاىظىصة ٖىض اإلاٛاصعة و  اط لإلَإل ٖلى ألٖا الىنى٫ التي ٢َغ

 ؾىت بلى الىعاء. 50ص بىا خىالي ما ٌٗى  حكبه بؾُبل خُىاهاث

وفي الدخام، ؤوص ؤن ؤجىظه بالك٨غ بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت 
اإلاخسلُت الؿُض اإلاهضي ظمٗت وؤًٖاء خ٩ىمخه إلاا ٢ضمىه للبالص 

بلى الغباعي الغاعي للخىاع. وؤصٖى ٦ظل٪  زال٫ هظه الٟترة الاهخ٣الُت و
٤ خ٩ىمخىا الجضًضة بغثاؾت الؿُض الخ بِب الهُض ب٩ل هللا ؤن ًٞى

ضها ؾ٩ُىن بن قاء هللا بٗض  ائها إلاا ُٞه زحر البالص والٗباصؤًٖ ومٖى
 ماثت ًىم والؿالم ٖل٨ُم.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض ٚاػي الكىاش ي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد غاسي الػواش ي 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

ا ٖلُىا الُىم في ظؼء مً الدك٨ُلت الخ٩ىمُت التي ٖغيته بن
ىن ؤو٫ خ٩ىمت  ؤًٖائها ؤ٢ىلها وب٩ل نغاخت ؤن بًٗهم ال ٌكٞغ

وَىُت ًخم ج٩ىٍجها في ْل الجمهىعٍت الشاهُت بزغ زىعة ُٖٓمت ؤهجؼها 
الكٗب الخىوس ي وعاح ضخُتها مئاث الكهضاء والجغحى ال هضعي إلااطا 

اإلا٩ل٠ ٖلى بؾىاص بٌٗ الىػاعاث جهغ  ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت 
ألشدام بما جىعَىا في اإلاىٓىمت ال٣ضًمت ؤو حٗل٣ذ بهم قبهاث ؤو 

 ٢ًاًا ٞؿاص مالي ماػالذ بلى خض آلان مدل هٓغ ؤمام ال٣ًاء؟

م مً اإلاأزظ التي ؤٖلىتها ٖضًض ألاخؼاب والجمُٗاث ٣ٞض  ٞبالٚغ
ٝغ جم  جشبُذ ٢اى ؾاب٤ ٖلى عؤؽ وػاعة ؾُاصًت وهظا الصدو ٖ

ُت واؾخماجخه في  بمؿاهمخه في الاه٣الب ٖلى ظمُٗت ال٣ًاة الكٖغ
اء.  زضمت الىٓام والخ٨م َب٤ الخٗلُماث وهغؾلخه لؼمالثه الكٞغ
ٞال وٗخ٣ض ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ بإن شدها بهظه 
ش الظي ًالخ٣ه ًم٨ىه ؤن ٌؿاهم في بنالح  اإلاىانٟاث وبهظا الخاٍع

ضه.اإلاىٓىمت ألامىُت ؤو بعؾاء ألا   مً الجمهىعي الظي هٍغ

٦ظل٪ جم جشبُذ وػٍغ ؾاب٤ ٖلى عؤؽ وػاعة هامت ظضا وهي وػاعة 
اإلاالُت، و٢ض حٗل٣ذ بهظا الصدو ٢ًُت ميكىعة آلان ؤمام ال٣ُب 

 مً اإلاجلت الجؼاثُت 96اث الٟهل ال٣ًاجي اإلاالي ٖلى مٗنى م٣خًُ
ض ؤن وٗغ  هي ما  ٝ مى٪ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠وبالخالي هٍغ

ب في جىظحهها بلى ألاخؼاب الؿُاؾُت وبلى اإلاجخم٘  الغؾالت التي جٚغ
اإلاضوي وبلى الغؤي الٗام ب٣غاع٥ هظا؟ ؤٖخ٣ض بإنها ؾخ٩ىن عؾالت 
م بلى مغاظٗت هظه ألاؾماء وببٗاص  ؾلبُت لظل٪ ؤصٖى٥ ؾُضي ال٨ٍغ
٧ل مً جىعٍ في مىٓىمت الٟؿاص والاؾدبضاص ؤو حٗل٣ذ به قبهت ؤو 

 ٢ًُت ٞؿاص.

سهىم بغهامج خ٩ىمخ٨م ؾُضي، ٞةوي ؤُٖب ٖل٨ُم ٖغي٨م ب
لبرهامج ٖمل الظي جم بل٣ائه ٖلُىا الُىم وهى ًسخل٠ ٧لُا ًٖ 

 ىظ ؤًام بمىاؾبت الدك٨ُلت ألاولىالبرهامج الظي ٢ضم لىا م٨خىبا م
وؤؾإل٨م ؾُضي، هل ؤن هظا البرهامج الخ٩ىمي الظي جم  ٖغيه 

للخؼب الظي ٧لٟ٪ بدك٨ُل  ٖلُىا مؿخمض  مً البرهامج الاهخسابي
٦ما ًغوط لظل٪ ٢ُاصاجه ؤم هى مؿخمض  مً بغهامج مسخل٠  الخ٩ىمت

 ألاخؼاب اإلاكاع٦ت في خ٩ىمخ٨م؟

في الدخام الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، ؤبكغ٥ بإن هىاب الخُاع 
عوا ٖضم مىذ خ٩ىمخ٪ الش٣ت باٖخباعها ولضث يُٟٗت  الضًم٣غاَي ٢غ 

 ض ٞةن يٟٗها ٨ًمً في حك٨ُلتها...وؾدب٣ى ٦ظل٪، ولألؾ٠ الكضً

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض بًاص الضهماوي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد إًاد الدهماوي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

ض في اٞخخاح هظه اإلاضازلت ؤن ؤجدضر ٢لُال ًٖ الؿُاؾت  ؤٍع
 ألازغي.باإلاٗنى الىبُل لل٩لمت ولِـ باإلاٗاوي 

هدً هخهىع ؤن جىوـ في خاظت بلى خ٩ىمت وخضة وَىُت ختى 
جىاظه الٓٝغ الظي حِٗكه ول٨ً لألؾ٠ ٞةن خ٩ىمخ٨م لم ج٨ً 
خ٩ىمت وخضة وَىُت، ٞدتى بمٟاهُم الٗلىم الؿُاؾُت هي لِؿذ 
خ٩ىمت اثخالٝ ؾُاس ي ألهه ًٟترى جىخُض ألاخؼاب اإلا٩ىهت له بإن 

لى ؤؾاؾه ًخم " وحPlate formeٗجً٘ بغهامجا و" ٣ض خ٨ما مٗلىا ٖو
ت ول٨ً هظا لألؾ٠ لم ٣ً٘ ؤًًا وجدىلذ  جىػَ٘ الخ٣اثب الىػاٍع
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وهظا مً قإهه ؤن ًازغ  ُت بلى مدانهت خؼبُت بضون بغهامجالٗمل
ٖلى الخًامً الخ٩ىمي اإلاٟترى في الخ٩ىمت. هدً عؤًىا ؤمـ ؤو ؤو٫ 

الن ًٖ ح ك٨ُلتها ؤمـ ٠ُ٦ ؤن ؤخؼابا ممشلت في الخ٩ىمت بٗض ؤلٖا
غ بسحر.

 
ت وهظا ال ًبك  الجهاثُت ًخسانمىن في بخضي البرامج الخلٍٟؼ

 ؾُضي الغثِـ،

ٞلؿٟت البرإلااهاث، هي ؤن ًمىذ الىىاب الش٣ت م٣اعهت بخٗهضاث 
الخ٩ىمت وبغهامجها وؤلاظغاءاث التي حٗلً ٖجها في جىاؾ٤ م٘ البرهامج 

لهظا  ،بالاهخسابي لألشدام الظًً جغشخىا الُىم وهم هىاب الكٗ
الؿبب ٦ىا هيخٓغ وهظا لم ٣ً٘ لألؾ٠ ؤن ٩ًىن في بغهامج٨م ؤ٦ثر 
مً بٖالهاث الىىاًا، لهظا الؿبب وباٖخباعي الُىم هاثبا ًٖ ظهت 
ض ؤن ؤٖٝغ ما هي ؤلاظغاءاث التي  ؾلُاهت و٢بل ؤن ؤمىد٨م الش٣ت ؤٍع

 و٢٘ اجساطها مً ؤظل ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ في ؾلُاهت؟

ض ؤن ؤٖٝغ الُىم ا هي ؤلاظغاءاث التي ؾدخسظونها لخد٤ُ٣ م ؤٍع
ج٩اٞا الٟغم؟ و٠ُ٦ ؾِخم ال٣ًاء الُىم ٖلى البُالت في ٢ٟٗىع 

غاصة وال٨ٍغب والغوخُت  ٧ل هظا لم ؤظض له ؤزغا في زُاب٨م. ؟وبٖى

ؤ٢ى٫ ؤزحرا، لم حٛب ؤلاظغاءاث ٣ِٞ بل وٗخبر ؤن ما ٖاهذ مىه 
ما٫ مىظ ؤعب٘ ؾىىاث ض و  البالص هى ٞلؿٟت جهٍغ٠ ألٖا هدً ال هٍغ

ض خ٩ىمت لها عئٍت لإلنالح ألن  خ٩ىمت جهٍغ٠ ؤٖما٫ وبهما هٍغ
جىوـ في خاظت لإلنالح في التربُت والصخت و٧ل اإلاجاالث وبلى 

 خ٩ىمت لها عئٍت... 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض ٖضهان خاجي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد عدهان خاجي

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

ال ٨ًٟي ؾإالخٔ ؤوال مالخٓت ق٩لُت ٖلى  بعجالت وألن الى٢ذ
مؿخىي حك٨ُل هظه الخ٩ىمت، هي مدانهت خؼبُت بامخُاػ ال ق٪ 
وال زالٝ في طل٪ وهغي ؤهه لم ًخٛحر ش يء ٦شحر بحن اليسدت ألاولى 
والشاهُت ووٗخ٣ض ؤن هاالء الؿاصة الىػعاء لم ًًٗىا بهمتهم في هظا 

 خُب٤ُ بغهامج مٗحن.البرهامج بل ؤٖخ٣ض ؤنهم مىْٟىن مىخضبىن ل

هي اإلاٗاصلت الهٗبت بحن خ٣ى١ الكٗب  اإلاالخٓت الشاهُت 
وبزغاظه مً ؤػمخه وبحن بزغاط الا٢خهاص مً ؤػمخه ٦ظل٪، وصاثما 
٣ً٘ خل هظه ألاػماث ٖلى خؿاب الٟئاث الًُٟٗت واإلاهمكت. وهدً 
الخٓىا في بغهامج هظه الخ٩ىمت ؤهه بغهامج ٖام ٚابذ ٖىه الخ٣ى١ 

اب ٖىه الخىاػن الجهىي والخىػَ٘ الا٢خهاص ًت والاظخماُٖت ٚو
 ؤًًا ٦ُُٟت مٗالجت مبضؤ الخمُحز ؤلاًجابي.و الٗاص٫ للثروة 

وبهظه اإلاىاؾبت هدً هُالب بيؿبت مئىٍت مً الثروة الٟؿٟاَُت 
للجهت وهظه ؾخ٩ىن مٗغ٦خىا م٘ هظه الخ٩ىمت في اإلاضة ال٣اصمت، بلى 

 هىا ؤ٦خٟي.

ا والى٢ذ ال ٨ًٟي لألؾ٠ الكضًض ل٨ً لضي مالخٓت هامت ظض
مؿإلت هي  ـ، جدضزذ ؤو٫ ؤمـ ًٖ مؿإلت هامتؾُضي الغثِ

تزوٍغ في وز٣ُت عؾمُت، جؼوٍغ هخاثج "البِئت والٛغاؾت" ب٣ٟهت وو٢٘ ال
اؾدبضا٫ ؤؾماء بإؾماء ؤزغي وؤها ؤجمخ٘ بالخهاهت جدذ هظه ال٣بت 

ض وأله٣ل اإلاماعؾاث والؿلى٧اث لبٌٗ اإلاىْ ٟحن أل٢ى٫ ما ؤٍع
وهظا لٗلم٨م ٦ما ؤَلب مً الؿاصة  واإلاؿاولحن، الؿُض والي ٢ٟهت

الىىاب والىاثباث اإلاؿاهضة والضٖم في هظا. هىا٥ هاثبت ؤزغي 
م ٖلي  الىالي في   حٗغيذ ٦ظل٪ بلى الخهجم، الؿُض الغثِـ، جهج 

ضة "الهباح" وهي مىظىصة لضي  FMبطاٖت  "قمـ  " والُىم في ظٍغ

 مني بإهني ؤ٢ىم بدغ١ مغا٦ؼ ألامًلٗضًضة ٞاتهآلان و٧ا٫ لي التهم ا
ً مً ظهت  وبُغص ألامىُحن وبٗغ٢لت وكاٍ الٟؿٟاٍ وَغص اإلاؿدشمٍغ
ضوي باإلا٣اياة، هظا الىالي ٢ض ججاوػ ٧ل الخضوص في خ٤   ٖ ٢ٟهت وجى

ـ  ٖىضما جدضزذ ًٖ هظا الخضلِـ والتزو هاثب الكٗب،  وٍغ لم ؤم
خه ٧ىا٫ وهظا و٢٘ ول٨ً جدضزذ ًٖ نٟ باؾم ول٣ب هظا الصدو

غ  ولظل٪ ؤَلب مً ؾُاصج٨م اؾخضٖاء الؿاصة وػٍغ الضازلُت ووٍػ
وؤَلب مً هظه الخ٩ىمت  ل ختى ًخم  الخد٤ُ٣ في هظا ألامغ الدكُٛ

.  التي ؾدخىلى مهامها بٗض ًىم ؤو ًىمحن الخد٤ُ٣ في هظا اإلاىيٕى

وبن ٦ىذ مسُئا في طل٪ ٞإها ؤجدمل اإلاؿاولُت ومؿخٗض 
و٢ض وعصث  ٢ض جدال٠ م٘ ٢ىاث ألامً في الجهتىالي للسجً، وهظا ال

ٖلي  م٩اإلات هاجُٟت آلان مٟاصها بإن ألامً بهضص اٖخ٣ا٫ الكباب في 
ٗمضون  ؼظىن بهم في السجىن َو مى٣ُت الخىى اإلاىجمي بالجملت ٍو
بلى جى٢ُٟهم وهظا بطال٫ وبزًإ ألبىاء الجهت الظًً ٢امىا بالشىعة 

 ا...وهدً ال ًم٨ىىا الؿ٩ىث ًٖ هظ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

ؿُض ٖبض الغئوٝ للالى٢ذ الؿُض ٖضهان، ال٩لمت اهخهى 
 الكٍغ٠.

ف  الطُد عبد الزؤوف الػٍز

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُضاث الىىاب،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 َإل ٖلى مكغوٕ بغهامج الخ٩ىمتؾُضي الغثِـ، بٗض ؤلا 
بخ٣ضًم بٌٗ اإلاالخٓاث وؤزو بالظ٦غ مجها ه٣ُخحن  اؾمدىا لي

 ؤؾاؾِخحن وهما باليؿبت لي خُاجُت.

وما عؤًخه في  جسو بغهامج الصخت بهٟت ٖامت اإلاالخٓت ألاولى
ؾدكٟاثُت مكغوٕ الخ٩ىمت م٘ ألاؾ٠ هى جإهُل اإلااؾؿاث ؤلا 

ىص ٖكتها اب في الخ٣ُ٣ت هظا زُو وجضُٖم الصخت ألاؾاؾُت ٖو
مً  38ل٨ً بالغظٕى بلى ما ظاء في الٟهل  ىتؾ 30شدهُا مىظ 

وهىا ًجب الخُٛحر ووي٘  خىع ؤن  "الصخت هي خ٤ ل٩ل بوؿان"الضؾ
مىٓىمت صخُت ؤؾاؾُت مبيُت ؤؾاؾا ٖلى قمىلُت الٗالط، ؤي ما 

ى بـ " وقمىلُت الٗالط جخُلب هٓغة  "Couverture universelleٌؿم 
ل٣اصمت بىي٘ ومً اإلاٟغوى ؤن ج٣ىم الخ٩ىمت ا ٧املت وظضًت

قمىلُت الٗالط ومً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لهظه الكمىلُت، ؤوال هي بٖاصة 
زانت وؤهه  تالىٓغ في جمىٍل الصخت ٩٦ل في الجمهىعٍت الخىوؿُ

هىا٥ وؿبت  2002مىظ ؤن ويٗىا نىضو١ الخإمحن ٖلى اإلاغى ؾىت 
ال٣ُإ الٗام ومً اإلاىاَىحن الخىوؿحن الظًً جمخٗىا  ٢لُلت مً
% مً الخىوؿُحن ٣ً٘ 20إمحن ٖلى اإلاغى وهىا٥ خالُا بىٓام الخ

% ًخمخٗىن بضٖم 80و مً َٝغ نىضو١ الخإمحن ٖلى اإلاغى صٖمهم
ع بـ  % مً مهاٍع٠ الهىضو٣ً18.١ض 

لخ٣ُُم  هٓام لضًىا ٩ًىن  ؤن مً اإلاٟغوى اإلاالخٓت الشاهُت،
ـــالخ٩لٟت، وه ـــى مـــــــ ــــــــا ٌؿمى خالُــــــــ  systèmes médicaux ا بـ "ـــ

économiquesم الخ٩لٟت اإلاىظ  ُ ىصة "، وال ًم٨ىىا ال٣ُام به خالُا لى٣
"، identifiant uniqueما ٌٗٝغ بـ " لضًىا ووي٘ مٗغ ٝ وخُض للصخت

وهدً هُالب به مىظ ٖكغ ؾىىاث ٞهظه ع٧اثؼ ؤؾاؾُت، م٘ هظا ٞةهه 
، بض  مً مغاظٗت مىٓىمت نىضو١ الخإمحن ٖلى اإلاغى ما مً ق٪ ال

وجُٟٗل اليكاٍ   Les Filières de soinوالغظٕى بلى اإلاؿال٪ الصخُت
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جماما واإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿدكٟى وال٣ُإ الٗمىمي ٦مغظ٘ للصخت 
الٗمىمُت لتر٦حز قمىلُت الٗالط وبضون هظه ؤلاظغاءاث ال ًم٨ىىا ؤن 
ه٣ىم باإلنالح في هُا١ الصخت وهظا مغجبِ بالخُُٛت الاظخماُٖت 

 اص٤ً الاظخماُٖت ونىضو١ الخإمحن ٖلى اإلاغى.في مؿخىي الهى

والؿُض  تى ال ؤيُ٘ الى٢ذ هي ه٣ُت اإلاُاهوخ اإلاالخٓت الشالشت
عثِـ الخ٩ىمت ٌٗٝغ ؤهني لم ؤع في بغهامج الخ٩ىمت ؤلاؾتراجُجُت 
اإلاؿخ٣بلُت للمُاه في البالص الخىوؿُت، وزانت في الجىىب 

ض والؿُض الغثِـ ٌٗغ  ٞها ؤ٦ثر مني خُض وبالدهىم في مى٣ُت الجٍغ
٧ان اإلاىاَىىن ًدهلىن ٖلى اإلااء صون م٣ابل ول٨ىه ؤنبذ آلان 
الختهم ؤًًا  ٢لُال، وال ًم٨ً للمىاَىحن قغائه وهم بهضص اإلاىث ٞو

.بالبرهامج الجضًض  فيولم هغ بقاعة   سهىم هظا اإلاىيٕى

تهم  ٧ل ما هى بيُت جدخُت وزانت مجها الُغ١ اإلاالخٓت الغابٗت 
دشماع اإلاُاعاث التي ٧اهذ مً يمً ؤلام٩اهُاث لخُىٍغ الؿُاعة واؾ

 الجهاث، وبٗض ؤن ٢مىا بخُىٍغها.. 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 لؿُض ُٞهل زلُٟت. لق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد فُصل خلُفت

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء اإلا٣ترخىن،

ؼاء،  ػمالجي ألٖا

سُت بحن هٟخذ الُى  ش جىوـ بدؿىٍت جاٍع ت في جاٍع م نٟدت مهحًر
وهضاء  ًت بضاًت بىاء الجمهىعٍت الشاهُتال٣ىي الخُت الىَىُت لٛا

ُت مهغ  ٖلى اإلاغاهىت  ٤ الكٖغ ً ٍَغ جىوـ ٣٦ىة وَىُت وظض ٖو
إلهجاح اإلاغخلت ال٣اصمت وبزغاط البالص مً مؿدى٣٘ ؤلاعهاب وال٣ٟغ، 

٤ بغهامجىا اإلاُغوح الُىم ٖلى الكٗب الخىوس ي والظي ؾ٣ُ٘  ٞو
ت ص٣ُ٢ت بمسخل٠ اإلاجاالث  جىُٟظه ب٨ٟاءاث وَىُت طاث مٗٞغ

ع خلى٫ مالثمت لدهىنُاث البالص.  والجهاث وال٣اصعة ٖلى جهى 

وخغ٦ت هضاء جىوـ حُٗي مشال ؤولىٍت ٖالُت ظضا للؿُاخت في 
بؾتراجُجُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت خُض حك٩ل 

ت ع٦حزة هامت لال٢خهاص الىَني ومىعصا عثِؿُا للٗملت الؿُاخ
غ ؤ٦ثر مً  ؤل٠ مىًَ قٛل. وؾىٗمل بن قاء هللا  400الهٗبت وجٞى

مالًحن ؾاثدا زال٫ الدماؾُت اإلا٣بلت، و٧لىا ز٣ت  9ٖلى اؾخ٣ُاب 
في الؿُضة الىػٍغة ؤن حُٗض الاؾدشماع في ال٣ُإ وؤن حٗمل ٖلى 

ت لؿُاؾاث بخُاء اإلااؾؿاث اإلاالُت والىاق ُت م٘ مغاظٗت ظظٍع
 الدؿى٤ٍ ومٗالجت مضًىهُت ال٣ُإ.

مج ٖاظل ومُالب الكٗب مً خ٩ىمخ٨م ؾُضي هي: وي٘ بغها
ؿتهل٪ مً اإلاماعؾاث خماًت اإلاو  لخدؿحن ال٣ضعة الكغاثُت

الٗالط اإلاجاوي للٟئاث و  الخُُٛت الصخُت الكاملتو  الالمكغوٖت
ٞغى و  الاظخماُٖتُضة مً هٓام الخُُٛت الًُٟٗت الٛحر مؿخٟ

ضم   الدؿامذ م٘ الًالٗحن في ؤلاعهابؾلُت الضولت ويمان ألامً ٖو
ص و  جشبُذ خُاص ؤلاصاعة واإلااؾؿاث الٗمىمُت والالتزام بالجزاهت والخجغ 

 في جهٍغ٠ الكإن الٗام.

ما في وؾٗها  هدً ٧لىا ز٣ت بإن هاجه الخ٩ىمت ؾخٗمل ٧ل وؤزحرا
مت وبزالم إله٣اط البالص لخد٤ُ٣ هظا اإلاكغوٕ الىَني ب٩ل ٍٖؼ

 ٩ام الضؾخىع والىالء الخام لخىوـوزضمت الىًَ م٘ الالتزام بإخ
٤ُ وق٨غا.  وهللا ولي الخٞى

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض الُُب اإلاضوي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد الطُب املدوي

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿاصة الؼمُالث والؼمالء،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

اؾمذ لي الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ بةبضاء مالخٓت في 
والتي زهىم جغ٦ُبت الخ٩ىمت ٞٗىضما عؤًذ حك٨ُلت الخ٩ىمت 

با ٖلى  ىض اَالعي ٖلى ؾحرتهم الظا بَاعا 40جدخىي ج٣ٍغ جُت ٖو
ً ن ؤؾماء بَاعاث لم ؤظض اؾما مً بح وباٖخباعي ممشال لجهت جُاٍو

ظهخىا يمً هظه ال٣اثمت ٞجهخىا ٧اهذ مُٛبت في هظه الخ٩ىمت 
ب في زهىم بغامج الخ٩ىمت ِوهخمنى ؤن ال ًخىانل هظا الخُٛ

 وبغامج الخىمُت التي هُالب بها ٦جهت مً الجهاث.

الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠، ؤعصث ؤن ؤلٟذ هٓغ ظىاب٨م بلى 
 الظاث حِٗل خالت مً الٛلُانى٢ذ بؤن مضًىت الظهُبت في هظا ال

وؤن  في مٗبر الظهُبت و٢ٟت اخخجاظُت باٖخباع ؤن ؤهل هظه اإلاٗخمضًت 
 تٌِٗكىن مً الدؿى١ مً مى٣ُت "واػن" التي جبٗض ًٖ الظهُبت زالز

 ٦ُلىمتراث.

الؿُض وػٍغ اإلاالُت في الخ٩ىمت الؿاب٣ت ٞغى ٖلى اللُبُحن ٖىض 
في خحن  ٞغى الجاهب  صًىاعا 30تراب الخىوس ي ؤجاوة بـ مٛاصعتهم لل

 صًىاعا ٖلى الخىوؿُحن. 60اللُبي 

بن الىي٘ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ٧اعسي باليؿبت إلاضًىت الظهُبت، 
وؤها ال ؤجدضر ًٖ ْاهغة التهٍغب وبهما ًٖ الخجاعة التي جمغ ٖبر 
اإلاٗبر ألن التهٍغب في اإلاىا٤َ الخضوصًت الجىىبُت ٚحر مم٨ً باٖخباع 

ت ٖاػلت ال ًم٨ً ؤن ًمغ مجها ؤي شدو.وظىص  مى٣ُت ٖ  ؿ٨ٍغ

في زهىم بغهامج الخ٩ىمت الؿُض الىػٍغ، جدضزخم ًٖ 
الخىمُت، وللخضًض ًٖ الخىمُت ًجب ؤن ج٩ىن هىا٥ بيُت جدخُت وهي 
ً ول٨ً في مضن الجىىب الخىوس ي  غة لِـ ٣ِٞ في جُاٍو ٚحر مخٞى

 ٩٦ل.

ت ت باإلياٞت بلى البيُت الخدخُت  هم ألاعاض ي هىا٥ مكا٧ل ٣ٖاٍع
وظل  هظه اإلاكا٧ل مخإجُت مً  قترا٦ُت وهي مىظىصة بلى خض  آلانالا 

ظغاء ألاعاض ي الاقترا٦ُت. ول٨ً ما ؤالخٓه ؤن هىا٥ ٣ٞه ٢ًاء 
ت وزانت الضاثغة الدامؿت الظي ؤو   لهظه اإلاد٨مت ؤلاصاٍع

 
ظض خال

ٚحر ؤن الخ٩ىمت والخ٩ىماث اإلاخخالُت لم جإزظ  ؟ألاعاض ي الاقترا٦ُت
 هظا ال٣ًاء وجغ٦ذ اإلاكا٧ل مترا٦مت بلى خض آلان. ب٣ٟه

ً ٞهى وي٘ ٧اعسي في  باليؿبت بلى الىي٘ الهخي في والًت جُاٍو
 وألاصواث الُبُت...  ٧ل اإلاجاالث، مً خُض ألاَباء

  الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُض ٖباصة الكىىفي ال٩افي، ؾذ  ص٢اث٤.

 الكافيالطُد عبادة الػىوفي 

 الؿُض عثِـ اإلاجلـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء اإلا٣ترخىن،
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 ػمالجي، ػمُالحي،

:ً  ؾإجضزل في ٖىهٍغ

 ه بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠مىظ   الٗىهغ ألاو٫ 
وؾإزال٠ الخدلُل الظي ؾب٤ مً َٝغ بٌٗ الؼمالء الظًً 

بن لِـ ب٣ٟحر بي الكما٫ الٛغبي، ٞالكما٫ الٛغ  جدضزىا ًٖ ويُٗت
لم ًإث الُىم بلى هىا لِؿخجضي  الكما٫ الٛغبي وال٩اٝ بالدهىم

، ٚني  بغظاله الكما٫ الٛغبي٦ظل٪ الىاؽ، ٞىالًت ال٩اٝ ٚىُت و 
ووؿاثه وب٣ضعاجه وبُبُٗخه ٞاإلاإؾاة لِؿذ إلااطا ظهت ال٩اٝ 
والكما٫ الٛغبي بهٟت ٖامت ٖلى هظه الخالت؟ وؤؾدؿمذ ػمالجي في 

٧اهذ  ٞاإلاإؾاة ؤهه مىظ الاؾخ٣ال٫ غبي ألجدضر باؾمهم،الكما٫ الٛ
مت الؿُاؾُت في الخىظه هدى هظه الجهاث م٣ٟىصة، ؤ٢ى٫ هظا  الٍٗؼ

ٖغ ط وؤجىظه به بلى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ الُىم، صخُذ ؤهه 
ض ؤن ؤئ٦ض ؤهه لِؿذ بٌٗ  في جضزله ٖلى الكما٫ الٛغبي ول٨ً ؤٍع

٘ التي ؾدىجؼ في ال٩ا  ظىضوبت ؤو في باظت ؤو في ؾلُاهت ٝ ؤو فياإلاكاَع
مت  ٘ اإلاُٗلت وبهما ال بض مً ٍٖؼ هي التي ؾخدل  اإلاك٩ل ؤو اإلاكاَع

 الظي ؾُدل اإلاك٩لؾُاؾُت وزُاع في الخىظه هدى هظه الجهاث 
ٌٗني ٧ل ما هى مىظىص مً  ىضما ه٣ى٫ الخىظه هدى هظه الجهاثٖو 

ٞالؿُاخت  م بهالخ٩ىمت لضًه صوع ٖلُه ال٣ُاازخهاناث في هظه 
غ الا٢خ غ الٟالختلها صوع ووٍػ غ الخجاعة ووٍػ لضيهم ؤصواع  هاص ووٍػ

ختى  "volonté réelle politique ظمُٗا، ؤي ؤهه البض مً وظىص "
هاث ووٗمل ٖلى جىمُتها وال ه٣ى٫ زظوا "ُٖٓم هخىظه بلى هظه الج

وؤُٖضها مً اإلاؿخدُل ؤن ٩ًىن الكما٫ الٛغبي ٢ض َلب  مكمكىه"
ا وهدً هُالب به وهظ عبي" ٞهظا خ٣ىا، خ٣ىا في الخىمُت "خغم

ؤن هظه الدُاعاث اإلاجلـ ًمشل الكٗب الخىوس ي ٩٦ل وؤٖخ٣ض 
ؾخهضع ًٖ هظا اإلاجلـ في جىظُه الدُاعاث ال٨بري هدى الجهاث 

 اإلاهمكت وال٣ٟحرة، هظا الٗىهغ ألاو٫.

ض ؤن ؤط٦غ البٌٗ مً ػمالجي بإن اإلاٗاعيت  الٗىهغ الشاوي، ؤٍع
وهظه الخ٩ىمت التي ظاءجىا  ا بإٖغاى الىاؽؿذ قخما ولِؿذ مؿ  لِ

ختى هٟخذ اإلالٟاث وهبضؤ الُىم لخىا٫ ز٣خ٨م لم جإث في ٢ٟو الاتهام 
لشىم"، و٢الذ "٧لشىم ٞهض٢ىها ٞةن ال٣ى٫ ما ٢الذ ٧ ببٗثرتها

٣ِٞ؟ اهخهى ألامغ؟ ٞالؿُض وػٍغ  وؤزغظذ الُىم ٧لشىم بُاها
ٞ٘ ٖىه ٞإها ؤج٩لم مً خُض اإلابضؤ، هظا الضازلُت لِـ في خاظت ألصا

الصدو اإلاىظىص الُىم في هظا اإلا٩ان مىظ ؾاٖخحن ؤو زالر ؾاٖاث 
وهى ٌؿخم٘ بلى بظيء ال٨الم، ٞهل هظا م٣ٗى٫؟ ب٣ضع ما ؤزمً بٌٗ 

ألن  جي في اإلاٗاعيت وؤقض ٖلى ؤًاصيهماإلاىا٠٢ التي نضعث ًٖ ػمال
ذ.   ُ ا٠٢ التي نضعث بن اإلاى و مجلؿا بضون مٗاعيت هى مجلـ م
يت والتي ؤٖخبرها مٗاعيت الُىم مً َٝغ بٌٗ الؼمالء في اإلاٗاع 

ت ل٨ً هىا٥ بٌٗ الىىاب الظًً ج٩لمىا  حكغ ٝ هظا اإلاجلـ خًاٍع
ٗخبرون ؤهٟؿهم مٗاعيحن، مٗاعيحن زانحن بالكخم ولِؿىا  َو

ػلت وهظه مٗاعيحن لأل٩ٞاع، "ججاع مخ٘  ؾبان". هظا ٞالن لضًه ها
والؿُضة ٞالهت الٟالهُت طهبذ "وَبٗذ"  مذ وع٢تٞالهت ٢الذ و٢ض

م٘ ٞالهت الٟالهُت ٦ظا، ما هظا؟ هل ؤنبدذ ؤٖغاى الىاؽ ؾهلت 
بلى هظا الخض؟ ٞلمجغص ؤن و٢٘ حُِٗىه في هظه الخ٩ىمت ًجب ٖلُ٪ 
ه. زمت جهٝغ خًاعي زام بالؿاصة الىىاب، ًا ؾُضي  ؤن حؿب 

ث ٖلى هظا الؿُض، ج٩لم مشلما  م، ال جهى  ج٩لم آلان الؼمُل مً ال٨ٍغ
ىن ه٨ظا وه٨ظا، ًجب ؤن ٩ً جبهت الكٗبُت"، ٢ا٫ هظا البرهامج"ال

 ل٨ً هل ٣ٌٗل ؤن وؿب  ألاشدام؟  وظب الخه٤ُٟ ٖلُه

 ٫ ىا ؾيخٛى  ج ٖلى ه٣ُت ؤزحرة، ٧اهىا ًلىمىن ٖلُىا بإه  ض الخٍٗغ ؤٍع

لىا ٖلى الغثاؾت وعثاؾت اإلاجلـ  ٖلى الخ٨م في هضاء جىوـ ٞخده 
ىضما ؤُُٖىا عثاؾت الخ٩ىمت بلى شدو وؾيىا٫ عث اؾت الخ٩ىمت، ٖو

ىا ٦ىضاء جىوـ ؤن  وهى شدو مؿخ٣لآزغ وهى ٚحر هضاجي  وهى ٌكٞغ
٩ًىن عثِؿا لخ٩ىمخىا، ٞما الظي ٢الىه واؾخمٗذ بلُه خالُا ٢الىا 
ي واوس ي 

 
ت، وبال َل

 
ا زافي واوس ي الُل بىن مً الخ٨م، "هُا ًم  ًتهغ 

  "...الدىٝ

 ظ هواب الػعب الطُد رئِظ مجل

ـ.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُضة الؼهغة بصَع

ظ  الطُدة الشهزة إدَر

 ؾُضي عثِـ اإلاجلـ،

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 ؾُضاحي وؾاصحي،

هخظ٦غ ظمُٗا في الٗام الٟاٍع ٖىضما و٢ٗذ مؿاءلت الؿُضة 
و٢ض  ت مً َٝغ اإلاجلـ الىَني الخإؾِس يآما٫ ٦غبى٫ وػٍغة الؿُاخ

غا٧ ٧ان عص ٞٗل الٗضًض مً و  ى ؾُاؾىٍت بدختان طل٪ ٧له أٚل
و٧االث ألاؾٟاع ٖىُٟا، ٞإلٛذ مشال: الؿى١ البىلىهُت ٧ل حجىػاتها 
و٧لٟىا طل٪ زؿاعة مئاث آلاالٝ مً الؿُاح، ٞما هى طهب الٗامل 
البؿُِ في الجز٫ الظي ًجض هٟؿه ٖاَال ًٖ الٗمل؟ وما هى طهب 

ب٨المي هظا ؤعصث الٗاملحن في ٢ُإ الؿُاخت بهٟت ٚحر مباقغة؟ 
جدؿِؿ٨م بهكاقت الؿُاخت الخىوؿُت التي جلٗب صوعا هاما ظضا 

ؤط٦غ٦م ؤن ٢غابت عب٘ الجز٫ في و  ي الا٢خهاص الخىوس ي وفي الدكُٛلف
 مهضصة باإلٞالؽ.ُىم وؤ٦ثر مً عب٘ الجز٫ في جىوـ جىوـ مٛل٣ت ال

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

ل ظضًت، هُلب مى٪ ؤن جإزظ مكا٧ل هظا ال٣ُإ الخُىي ب٩
ظمُٗىا ًضع٥ ؤن في الؿُاؾت ج٩ىن الٗبرة بالىدُجت. ٞاإلاىاًَ 
الٗاصي ال يهمه مً ؾ٩ُىن في الخ٩ىمت ومً ال ٩ًىن ٞحها ٞالظي 
يهمه جدؿحن "٢ٟخه" والدكُٛل وال٨غامت وبٖاصة ألامً واإلاداٞٓت 
اث الٗامت.  ٖلى م٩اؾب اإلاغؤة وجُىٍغها والخٟاّ ٖلى الخٍغ

الؿُاؾُحن وهى ٨ًٟغ ٠ُ٦ مل  مً الؿُاؾت و ي الُىم حٗب و ٞالخىوس 
حر  غ لهم مهاٍع٠ مضاواتهم وجٞى ًخم٨ً مً حٗلُم ؤبىاثه؟ ٠ُ٦ ًٞى

 اإلااءاؾتهال٥ ل٣مت الِٗل؟ ٠ُ٦ ًخم٨ً مً اؾخسالم مٗلىم 
٩ىمت، خ٩ىمخ٨م ؾُضي وهظه مهمخ٨م ومهمت ٧ل الخ ال٨هغباءو 

 اإلاُلىب الُىم هى ؤن وٗىص للٗمل.... عثِـ الخ٩ىمت

 د رئِظ مجلظ هواب الػعب الطُ

 ؿُضة هاصًت ػه٣غ.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة هادًت سهلز

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب اإلادترم،

 ػمُالحي، ػمالجي اإلادترمىن،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ اإلادترم،

ؤوال، ؤوص في بضاًت مضازلتي ؤن ؤٖبر ًٖ جدٟٓي لبٌٗ ألاؾماء 
اهًباَا مني لخؼبي  ُلت الخ٩ىمت بال ؤهني ؾإمىذ ز٣تيي حك٨الىاعصة ف

وبًماها مني بًغوعة الٗمل ٖلى بزغاط بالصها مً الىي٘ اإلاؼعي الظي 
ض ًٖ زالر ؾىىاث. هظه الش٣ت اإلامىىخت  ونلذ بلُه مىظ ما ًٍؼ
لِؿذ ؤبضًت وؾخ٩ىن مغجبُت بخ٣ُُم ؾى٣ىم به زال٫ ماثت ًىم مً 
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 ص٢ت ٖلحها مً ٢بل مجلؿىا.ٖمل الخ٩ىمت بن جمذ اإلاها

زاهُا، ؾإؾغص بٌٗ مكاٚل اإلاىاَىحن التي بلٛىوي بًاها هازبِىا  
ُٗت وهي، الخض مً الاع   جٟإ الهاعودي لألؾٗاع زال٫ الخملت الدكَغ

٘ الضٖم ٖلى اإلاىاص ألاؾاؾُت الىيىح ُٞما ًسو الخ٩ىًٍ اإلانهي و  ٞع

ً ويُٗت اإلاغ٦ؼ  ٫اإلانهي وؤط٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا وما ؤصعا٥ ما الخ٩ٍى
ً اإلانهي في "ٞىىن اللهب" بىابل زهىنا بٗض ٚل٣ه  ال٣ُاعي للخ٩ٍى

ىمت.  مضة ؾخت ؤقهغ لل٣ُام ببٌٗ ؤلانالخاث اإلاٖؼ

زالشا، ويُٗت ال٣ُإ اإلاخضهىعة والتي اػصاصث ؾىء زال٫ الشالر 
ؾىىاث ألازحرة. بن الخ٩ىمت الجضًضة وؤزو بالظ٦غ مجها وػاعة 

نهي مُالبت بالٗمل ظضًا ٖلى وي٘ خض  لهظا الخ٩ىًٍ والدكُٛل اإلا
الىي٘ اإلاترصي لهظه اإلااؾؿت ول٩امل ال٣ُإ ٩٦ل وؤلاه٨باب ٞىعا 

 ٖلى مل٠ بنالح مىٓىمت الخ٩ىًٍ اإلانهي.

عابٗا، الىيىح باليؿبت بلى صٖم اإلادغو٢اث والكٟاُٞت 
 بسهىم ٣ٖىص الخى٣ُب ٖلى البترو٫.

 خًغاث الؿُضاث والؿاصة،

ؤن جد٤ُ٣ مُامذ قٗبىا ال ًم٨ً اهجاػها في ماثت بهني ٖلى ٣ًحن 
ًىم، بال ؤهه مً الًغوعي زال٫ هظه الٟترة ال٣هحرة بُٖاء بقاعة 
اًجابُت لكٗبىا ٢هض َمإهخه ٖلى مؿخ٣بل بالصها مً ظمُ٘ 

 الىىاحي، وق٨غا.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ق٨غا، ال٩لمت بلى الؿُضة ؤؾماء بى الهىاء.

 و الهىاءالطُدة أضماء ب

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ؾُضي الغثِـ،

 ػمُالحي، ػمالجي،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 ؤًٖاء الخ٩ىمت،

ُي جىيُد ا ؾُضي الغثِـ، ؤعصث ؤن آزظ هظه ال٩لمت أٖل
لِؿذ م٣ٗال  بن مى٣ُت الخىى اإلاىجمي ،باليؿبت لىالًت ٢ٟهت

للٟىض ى ولِؿذ م٣ٗال لٗغ٢لت الا٢خهاص الىَني بلى ٚحر طل٪ ٞهي 
ت بها ٢ُإ ٖام وهظا صخُذ وهى اإلادغ٥ ألاؾاس ي لال٢خهاص ظه

 الىَني ل٨ً ٧ل ًدهض ما ػعٖه.

خهاماث الىا٢ٗت لخُُٗل وكاٍ الٟؿٟاٍ ٞهي  باليؿبت بلى ؤلٖا
وهي خهُلت  2013 – 2012خهُلت ما و٢٘ زال٫ الؿىىاث 

ت مً  ض مجمٖى ت مً مدايغ الجلؿاث التي جم مً زاللها ٖو مجمٖى
ٝغ بصاعة قغ٦ت "ٞؿٟاٍ ٢ٟهت" ؤو مً َٝغ الكباب ؾىاء مً َ

الجماٖاث الٗمىمُت اإلادلُت ؤو ٚحرها مً اإلاجخم٘ اإلاضوي الظي ٧ان 
ٖلى اجها٫ م٘ الجماٖاث الٗمىمُت اإلادلُت والظي ٧ان خايغا 
٦ميؿ٤ بحن هاالء الكباب اإلاٗخهمحن واإلاُالبحن بالدكُٛل وقغ٦ت 

 ٞؿٟاٍ ٢ٟهت و٦ظل٪ الجماٖاث الٗمىمُت اإلادلُت.

لب مىظه بلى الؿُض عثِـ وبالخالي ؾُضي الغثِـ، هى مُ
الؿُض وػٍغ الهىاٖت والُا٢ت واإلاىاظم وب٣ُت الىػعاء و  الخ٩ىمت

ا وهظا ؤمغ  اإلاٗىُحن بهظا اإلاجا٫ ؤن جخم حؿىٍت ويُٗت الكغ٦ت بصاٍع
ىص بضًهي ومً خُض الاهخضاباث الٗكىاث ُت التي جمذ والٖى

وي٘ ممخاػ ظضا لخ٣ىم قغ٦ت  ؾ٩ُىن هىا٥ وبالخالي باالهخضاباث

ٞؿٟاٍ ٢ٟهت بمىانلت وكاَها، ٌٗني ما ؤم٨ىه ألا٦ثر، ؤم٨ىه 
لُه، ٞال صاعي ؤن هىظه اتهاماث لكباب الخىى اإلاىجمي  ألا٢ل. ٖو

وهغظى  ت بالؿعي وعاء حُُٗل وكاٍ الكغ٦تولكباب والًت ٢ٟه
٤ بلى قغ٦ت ٞؿٟاٍ ٢ٟهت  ؾُضي الغثِـ، الىٓغ بٗحن الٞغ

٤ بلى الجهت والكباب الظً ضوهم باالهخضاب والىٓغ ب٩ل ٞع ً َاإلاا ٖو
وبُبُٗت الخا٫ ٞكغ٦ت ٞؿٟاٍ ٢ٟهت لِؿذ ؤخؿً مً ظمُ٘ 
الىالًاث الضازلُت التي حٗاوي تهمِكا في مؿخىي ال٣ُإ الهخي 

حرها. لى مؿخىي البيُت الخدخُت ٚو  والخٗلُمي ٖو

ض مً  ؤزحرا ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، هُلب مً ظىاب٨م الىٓغ بمٍؼ
٢ٟهت بهٟت ٖامت في ظمُ٘ الجضًت لكغ٦ت ٞؿٟاٍ ٢ٟهت ولىالًت 

 وق٨غا. اإلاجاالث

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُضة خُاة ٖمغي. للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة خُاة عمزي 

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

وبجمُ٘ ؤًٖاء  ضاًت بالؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ؤعخب في الب
 إلا٣ترخت.الخ٩ىمت ا

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

الخٗلُم و  امج٨م بلى بنالح مىٓىمت التربُتل٣ض ؤقغجم في بغه
٣ت  ُضالٗالي والبدض الٗلمي وهظا ظ ل٨ً في الخ٣ُ٣ت وعص هظا بٍُغ

مت ٞمىٓى  امت زالُت مً ؤهضاٝ وؾُاؾت واضختًٟٞايت ٖو
ل٨ً هظا ؤلانالح ٌؿخىظب  الخٗلُم جدخاط بلى بنالح ظظعي 

ُت مىؾٗت وزانت ٖلى مؿخىي ؤهل الازخهام ختى اؾدكاعة قٗب
اٖ  لُت وججاوؿا م٘ َمىح ؤبىاء قٗبىاهًمً لها ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا ٞو

صها ٖلُه خُض ًخم  اؾخحراص  وؤجمنى ؤن ال ٣ً٘ هظا ؤلانالح مشلما حٗى 
٣٘ بؾ٣اَها وجُب٣ُها بضون تهُئت ألاعيُت لها.  مىٓىمت جغبىٍت ٍو

ت ج هظه اإلاىٓىمت في جىوـ ٧ل ؾىباليؿبت بلى الخٗلُم الٗالي جيخ
ل٨ً لألؾ٠ ًدا٫ ظمُٗهم بلى  آالٞا مً ؤصخاب الكهاثض الٗلُا

ال جخماش ى م٘  ؤٚلبُت الازخهاناث اإلاىظىصةالبُالت، إلااطا؟ ألن 
ىػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض لمخُلباث ؾى١ الكٛل ٞا٢تراحي 

ؾُاؾت ظضًضة ٢اثمت ٖلى قغا٦ت بحن ماؾؿاث  جً٘الٗلمي ؤن 
لخٗلُم الٗالي وبحن اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ختى ٣ً٘ بٞغاص ا

 ازخهاناث جخماش ى م٘ اخخُاظاث ؾى١ الكٛل.

باليؿبت بلى البدض الٗلمي، ؤهخم حٗلمىن ؤهه ال جخد٤٣ الخىمُت 
ي هى الىخُض صون بدض ٖلمي وال جخ٣ضم الكٗىب ٞالبدض الٗلم

ٗلمي ؤ٦ثر لظا ؤجمنى ؤن ًدٓى ٢ُإ البدض ال الظي ًجىبىا الخبُٗت
ؤهمُت في بغهامج٨م وؾُاؾخ٨م ألهه هى ألاؾاؽ لضٞ٘ الخىمُت 

٤ُ في مهام٨م الا٢خهاصًت.  وق٨غا.         بن قاء هللا ٦ما ؤجمنى ل٨م الخٞى

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُضة ؤمل ؾىٍض.للق٨غا، ال٩لمت 

د  الطُدة أمل ضٍو

قٝغ بؿم هللا الغخمان الغخُم، والهالة والؿالم ٖلى ؤ
 اإلاغؾلحن،

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،
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 ؾُضي الغثِـ،

 هاثبي الغثِـ،حي ضؾُضي وؾُ

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 ؤًٖاء الخ٩ىمت،الؿاصة 

 الؿاصة الؼمالء الىىاب،

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه،

ض ؤن ؤبٗض بغؾاثلؤم لٟذ الىٓغ بلى مؿاثل وؤ ا بٗض، ٞإها ؤٍع
م ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت ؤٖغيها مباقغة ؤمام٨ هامت وخاع٢ت

 بن خهلذ ٖلى ز٣ت مجلـ هىاب الكٗباإلا٩ل٠، ٞهظه الخ٩ىمت و 
اهضجه ٞهي مؿاهضة ه٣ضًت وبن وهبها مؿ ٞهى ؾُماعؽ صوعه الغ٢ابي

ضٖىها  ض مً الٗمل واإلاشابغة.بلى اإلاٞةن ؤزُإث ٣ًىمها ٍو  ٍؼ

بظلذ  مت اؾخد٣ا٢اث زىعٍت وقٗبُت ٦بحرةؤمام هظه الخ٩ى 
والظي ٧ان ٖضصا ال  جىوـ وقهضائها عخمهم هللا ء قبابألظلها صما

بإؽ به مجهم مً اإلاىا٤َ الضازلُت اإلاهمكت، لظل٪ ٖلى هظه 
مً الضؾخىع مً اٖخماص  12الخ٩ىمت اٖخماص ما هو ٖلُه الٟهل 

مبضب الخمُحز ؤلاًجابي والخىاػن بحن الجهاث. وؤها هىا ؤجدضر بدغ٢ت 
ٞإها قابت جىوؿُت مً  بؤن ؤ٧ىن هاثبت بمجلـ هىاب الكٗ ألوي ٢بل

ضم  كت ؤال وهي مى٣ُت ٢ابـ التي ٖاهذ مً التهمِل ٖو مى٣ُت مهم 
ج٩اٞا الٟغم في ٧ل اإلاجاالث م٘ باقي اإلاىا٤َ وؤزو بالظ٦غ قباب 

 ٢ابـ الظي ٌٗاوي مً البُالت مشل ٧اٞت قباب جىوـ.

اث ه٩ُلُت ٦بري في ٖلى هظه الخ٩ىمت ؤًًا بخضار بنالخ
الدانت بالخٗلُم بالظ٦غ ٧ل اإلااؾؿاث وؤزو  ماؾؿاث الضولت

التربُت والخٗلُم الخ٩ىًٍ اإلانهي ومغاظٗت جل٪ اإلاىٓىماث و  الٗالي
وا٢ٗىا في جىوـ وال جخ٩اٞإ م٘ مشُالتها م٘ الخٗلُمُت التي ال جخالءم 

ى جغصي اإلاؿخىي مً اإلاىٓىماث الخٗلُمُت الٗاإلاُت وهى ما ؤصي بل
لحها ٦ظل٪ وهظا الخٗلُمي في جىوـ هى اإلاهم مالءمت مسغظاث  ٖو

الخٗلُم الٗالي ومىاػهتها بمسغظاث ؾى١ الكٛل وطل٪ لخ٣لُو 
وؿب البُالت اإلاخٟكُت في نٟىٝ ؤصخاب الكهاثض الٗلُا مً 

 الكباب.

هغظى بخضار بنالخاث ه٩ُلُت في اإلااؾؿاث ألامىُت ختى ًخم٨ً 
ألامىُىن مً ؤصاء واظبهم ٖلى ؤخؿً وظه ٧ي هخم٨ً مً الخهضي 

 وهىا ؤط٦غ  ولىدؿً مً مغصوصًت الجهاػ ألامنيهاب ٦ما ًجب لإلع 
غ  بالخدضًض ؤن ألامىُحن في الخامت لِـ لهم م٣غ  ٖمل زام  ًِؿ 

غ الٓغوٝ اإلاالثمت لهم ٞى وبلى ظاهب هظه ؤلانالخاث ؤلٟذ  ٖملهم ٍو
ت ٚاثبت ًٖ البرهامج الخ٩ىمي...  اهدباه٨م إلاهم 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 لمت بلى الؿُض الخبِب زًغ ول٪ ؾذ ص٢اث٤.ق٨غا، ال٩

 الطُد الحبِب خضز

 بؿم هللا الغخمان الغخُم، 

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا حٗالى وبغ٧اجه،

 الؿُض الغثِـ،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الؼمالء،

ًاء اإلاغشخىن للخ٩ىمت،  الؿاصة ألٖا

ز الى  ٟاطؤهخم ؤو٫ خ٩ىمت حٗغى بٗض صزى٫ الضؾخىع خح 

٧ان بىصي شدهُا لى و خؿاؾُدىا بالٛت ججاه ٧ل زغ١ للضؾخىع. و 
الن ًٖ هخاثج الاهخساباث ا ُٗت جم ج٩ل٨ُٟم مباقغة بٗض ؤلٖا لدكَغ

ول٨ً الُىم حٗغيىن الخ٩ىمت بهظه التر٦ُبت.  لتربذ البالص و٢خا مهما
ول٨ً مغة ؤزغي  ٢ى٫ مىظ آلان ؤهني ؾإمىد٨م الش٣ت٧ان بىصي ؤن ؤ

ُ٘ طل٪؟ الؿبب ؤهني ؤعي هظه التر٦ُبت مسالٟت ؤ٢ى٫، ال ؤؾخُ
ن الخ٩ىمت  89للضؾخىع. ه٣غؤ الٟهل  في ٣ٞغجه ألاولى ٣ًى٫: "جخ٩ى 

هم عثِـ الخ٩ىمت وما بلى مً عثِـ ووػعاء و٦خاب صولت، ًسخاع 
 طل٪..."

وفي الدك٨ُلت التي ٖغيخم، وػٍغ، وػٍغ،  في الىع٢ت التي ؤعؾلخم
للخ٩ىمت. بن بًغاص هظا الاؾم ؤو هظه وػٍغ، وػٍغة، زم ال٩اجب الٗام 

مً  89الهٟت، ًجٗل الدك٨ُلت مسالٟت إلا٣خًُاث الٟهل 
للخ٩ىمت ووظب  الضؾخىع، ٞةما ؤن ٩ًىن وػٍغا م٩لٟا بال٨خابت الٗامت

 ن ٧اجبا ٖاما للخ٩ىمت ولِـ وػٍغاؤو ؤن ٩ًى  بنالح ما هى م٨خىب
ؾلُمت ووظب خظٝ الهٟت. بطن بلى ؤن ًخم ؤلانالح وجىػٕ وع٢ت 

٤ اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت ًٓل  مً اإلاخٗظع ٖلي  مىذ الش٣ت  ٞو
هم لخ٩ىمخ٨م م٘ ؤن ٞحها بزىاها وؤزىاث

 
ٞإعظى  ؤٖؼهم وؤنض٢اء ؤظل

ت بخضاع٥ هظا الدُة.  اإلاؿاٖع

لى ٖلى ؤظل إلخض 148ًىو  الضؾخىع في ٞهله  ار اإلاجلـ ألٖا
٤ م٣خًُاثومً الىاظب ؤن ٩ًىن ؤلاعؾاء  لل٣ًاء وبعؾاثه  ٞو

ض  بمىانٟاجه 112الٟهل  ال ؤن ًخم  اللجىء بلى خلى٫ جغ٢ُُٗت، هٍغ
ؤن هدترم اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت ٧لها وال ٨ًٟي الخ٨ٟحر في الٟهل 

 .112وججاهل م٣خًُاث الٟهل  148

 ي ٖكغ ٖلى مبضب الخمُحز ؤلاًجابيًىو الضؾخىع في ٞهله الشاو
ت بمٗالجت بٌٗ اإلالٟاث   ؾبُل اإلاشا٫ ٖلىو وهى ما ٌؿخضعي اإلاؿاٖع

ؤن ًجغ ب امخُاء ال٣ُاع  ُض وػٍغ الى٣ل بٗض ؤن ًىا٫ الش٣تؤصٖى الؿ
دُت ألاولى، اهخٓغه في في اججاه ٢ابـ، ال جغ٦ب ؾُضي الىػٍغ مً اإلا

 ٢ضوم ال٣ُاع بالغئٍت ال بالخؿاب ٞؿتري ؤوال ؤن مدُت ؤزغي 
وؾتري زاهُا ؤن الدضماث ال ج٩اص جغقى بلى اإلاؿخىي الظي ًل٤ُ 

 كغ.بالب

غ 
 
ٗت إلاك٩ل ٖضم جٞى مً الًغوعي ؤًًا الخ٨ٟحر في مٗالجت ؾَغ

ضًض ظهاث  ؤَباء الازخهام في الجهاث وهظا ٌكمل ظتهي ٖو
 الجمهىعٍت.

ًىو  الضؾخىع في جىَئخه ٖلى اهخهاع الكٗب الخىوس ي لخغ٧اث 
ٞمً واظب  ي م٣ضمتها خغ٦ت الخدغع الٟلؿُُنيالخدغع الٗاصلت وف

ؤن حؿخدًغ مل٠ الىىاب والىػعاء  الضًبلىماؾُت الخىوؿُت
الٟلؿُُيُحن اإلاسخُٟحن مً ٢بل الٗضو الههُىوي وؤن حٗمل ظاهضة 

غهم.  للًِٛ لخدٍغ

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

ها  ؾمٗذ بُاه٨م  ٦الم٨م، بن جضاع٦خم ما ؤقغث بلُهٞؿغ 
٦م ٞٗلىا، وبٗض ماثت ًىم ؾى٣ىم باؾخضٖاث٨م وآهظا٥ ج٩ىن  ؾِؿغ 

٣ىا هللا وبًا٦م إلاا اإلاداؾبت ٖلى ٖمل٨م وم
 
٣ابله ٦الم وعبما ٖمل، ٞو

 ُٞه الدحر والؿالم ٖل٨ُم.

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُضة عايُت الخىمي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة راضُت الخومي

 بؿم هللا والهالة والؿالم ٖلى عؾى٫ هللا،

 الؿُض عثِـ اإلاجلـ،
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 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 ًاء الخ٩ىمت اإلا٩لٟىن،الؿاصة والؿُضاث ؤٖ

 ػمالجي، ػمُالحي،

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه،

ؤ٢ى٫ بن جىوـ مغث الُىم بٟتراث نٗبت بحن اؾخٗماع ْالم 
ز بحن الجهاث والٗباص لخيخهي بلى زىعة ظاءجىا بضؾخىع  وخ٨م ظاثغ مح 
 هو  في ٞهله الشاوي ٖكغ ٖلى جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت والخىمُت

اؾدىاصا بلى ماقغاث الخىمُت و  مت والخىاػن بحن الجهاثاإلاؿخضا
 ونغر بد٤ ٧ل مىاًَ في الخُاة ؤلاًجابي واٖخماصا ٖلى مبضب الخمُحز 

م في ٞهله الىاخض  ً وفي الِٗل ال٨ٍغ في ٞهله الشاوي والٗكٍغ
ر في بِئت ٚحر  م هخدض  ً ؤي ِٖل ٦ٍغ ً، ًٞٗ ؤي خُاة ٖو والٗكٍغ

حز نىاٖاث ملىزت للبِئت في بٌٗ في بِئت زاه٣ت بؿبب جغ٦وؾلُمت 
 ٘ ٪ عجلت الا٢خهاص لخخمخ  اإلاىا٤َ هظه اإلاىا٤َ التي ؾاهمذ في جدٍغ
ب٣ٗاب ؤلاهما٫ والتهمِل، واإلاى٤ُ ٣ًخط ي خ٣ها في الخمُحز ؤلاًجابي 

 la واإلا٩اٞإة l’indemnisationاٖخماصا ٖلى مبضب الخٗىٌٍ ؤوال 
récompense . 

لت بؿاا٫: ماطا زاهُا، ؤج٣ضم الُىم بلى هظه ا 
 
لخ٩ىمت اإلاك٩

ؤٖضث في بغهامجها لخى٣ظ ٢ابـ وقبحهاتها مً مًٗلت الخلىر هظا 
 بالُب٘ بطا جدضزىا ًٖ الى٢اًت؟

ٞإحؿاء٫ ماطا بغمجذ إلنالح  ؤما بطا جدضزىا ًٖ الٗالط
اإلاىٓىمت الصخُت إلاٗالجت ما حؿبب ُٞه الخلىر؟ وؤخُُها ٖلما بإهه 

ت ٧اُٞت للجهىى ال بيُت جدخُت للماؾؿاث الصخ ُت وال مىاعص بكٍغ
 بهظا الىي٘ الهخي اإلاترصي في هظه اإلاىا٤َ.

كذ ؤط٦غ اإلاغؤةز كذ بلى ٞئاث هم   م بطا اهخ٣لىا مً ظهاث هم 
ُٟت التي جًُغ  بلى الاه٣ُإ ًٖ الضعاؾت  وؤزو بالظ٦غ اإلاغؤة الٍغ
ُاب تهُئت الُغ٢اث لخجض  لهٗىبت الٓغوٝ مً بٗض اإلاضاعؽ ٚو

جمُ٘ وجخٗغى ل إَحر وجًُغ  للٗمل بضون يماهاثج هٟؿها صون 
ىظض مً ٌؿتهحن ب٣ضعاتها وهي في  ؤهىإ الٗى٠ اإلااصي والىٟس ي ٍو

٘ بمىاهب حؿخد٤  ؤلاخاَت والٗمل ٖلى جىمُتها وبصماظها  ألانل جخمخ 
ٗا بجمُ٘ خ٣ى٢ه.  لخهبذ شدها ٞاٖال في اإلاجخم٘ ومخمخ 

ماطا  ت ألؾإلهاظه مغة ؤزغي بلى الخ٩ىمت اإلا٩لٟوها ؤها ؤجى 
ث...  ؤٖض 

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُضة بؿمت الجبالي.للق٨غا، ال٩لمت 

 الطُدة بطمت الجبالي 

 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 جدُت مؿاثُت َُبت ل٩اٞت الخًىع جدذ هظه ال٣بت. 

ت وال٨غامت هغسخ في جىوـ مبضؤ  مغة ؤزغي وبًٟل زىعة الخٍغ
بٖالء و الخىاع والخىا٤ٞ و اٌل الخٗو الخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت 

مهلخت البالص ٖلى اإلاهالح الخؼبُت ال٣ًُت وطل٪ في جخىٍج إلاغخلت 
ًذ ٖجها ماؾؿاث وهُئاث 

 
جإؾِؿُت عاثضة ٖاقتها بالصها جمس

 صؾخىعٍت صاثمت، جغ٦ؼ بًٗها وماػلىا وٗمل ٖلى جغ٦حز البٌٗ آلازغ.

 خًىعها الُىم إلاىذ الش٣ت لهاجه الخ٩ىمت، هاجه اإلااؾؿت
الضؾخىعٍت ألاؾاؾُت في الضولت وهي زمغة مجهىصاث ؾاب٣ت ومؿإ 

خشِشت إلهجاح مغخلت الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي في بالصها التي ؾٗذ 
 ل٨ً بعاصة اإلاط ي بلى ألامام عة اإلاًاصة إلظهايها ب٩ل الىؾاثلالشى 

لٗل جغ٦ُبت هاجه الخ٩ىمت و  جخٛلب ٖلى ٢ىي الجظب بلى الىعاء

م مً هىاتها جترظم مٟهىم الىخضة التي ٖغيذ ٖل اإلا٩لٟت ُىا بالٚغ
الىَىُت ولى ظؼثُا الظي َاإلاا ؤ٦ضث ٖلُه خغ٦ت الجهًت في زُابها 

 بًماها مىا بإن جىوـ جدخاط في هاجه اإلاغخلت بلى ٧ل ؤبىائها وبىاتها.

وظب ج٨ش٠ُ الجهىص  جىوـ الُىم حٗخبر وعقت ٖمل ٦بري 
ٝ البلضان الضًم٣غاَُت وجىخُضها ختى هىجح في الاعج٣اء بها بلى مها

ؤًْ ؤهه ال ًسخل٠ ازىان الُىم في جىوـ ٖلى الىي٘ و  واإلاخ٣ضمت
 الٟىاع١ الجهىٍتو  وؿبت البُالتو  وؿبت ال٣ٟغ و  عي اإلاترصيالاظخما

ت وه٩ُلُت في ٖضًض و  ألاػمت البُئُتو يغوعة بخضار بنالخاث ظىهٍغ
٧ل  ال٣ُاٖاث ختى هد٤٣ مُالب َاإلاا هاصي بها الكٗب الخىوس ي في

 الجهاث.

ض ؤن ج٣ؿم  وهىا ض ؤن ؤهضص ببٌٗ اإلاىا٠٢ التي جٍغ ؤٍع
ض الخ٣ؿُم ومخًامىت ومً  الخىوؿُحن. ٞخىوـ مىخضة وال جٍغ

٣ها. ٞىدً قٗب واخض و  صًً واخض وز٣اٞت واخضة في له الهٗب جٍٟغ
ش جىوـ لم وكهض ؤًت اه٣ؿاماث ولً وكهضها بةطن هللا.  جاٍع

ل صؾخىع  ،خلت بىاءبطن، ٢لذ بن هاجه اإلاغخلت هي مغ  مغخلت ججًز
الجمهىعٍت الشاهُت ٖلى ؤعى الىا٢٘، هظا الضؾخىع الظي ناص١ 

هاثبا مً مسخل٠ الخىظهاث وألاخؼاب والظًً ؤخُحهم مً  200ٖلُه 
ً  هظا اإلاىبر  وؤيم نىحي لهىث ػمُلي بضع الضًً ٖبض ال٩افي مىخٍٓغ

مت لؼمالثىا اإلااؾؿحن ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت   اإلا٩ل٠.مى٨م لٟخت ٦ٍغ

جمىِذ ؤن  ٖلى ق٩ل وجغ٦ُبت هظه الخ٩ىمت ٖىض بل٣اء هٓغة ؤولى
 ج٩ىن في الخ٣ُ٣ت ؤ٢ل  ٖضصا وؤ٦ثر جمشُال للكباب واإلاغؤة.

اؾخمٗىا ؾُضي الغثِـ، لدُاب٨م ب٩ل اهدباه و٦ىا اَلٗىا ٖلى 
ً بياٞت ه٣اٍ هامت في  البرهامج اإلا٨خىب الظي وػٕ ٖلُىا وبط هشم 

اء في البرهامج بال ؤهىا وؿخٛغب حُِٛب الخضًض الدُاب م٣اعهت بما ظ
ؤو ؤلاقاعة بلى هُئت الخ٣ُ٣ت وال٨غامت التي ؾخد٤٣ اإلاداؾبت التي 
َاإلاا هاصي بها الكٗب الخىوس ي ختى هخم٨ً مً َي نٟدت اإلااض ي 

 اإلآلم لخىوـ.

ل اعجُاح جسهُه٨م وػاعة  ُٞما ًسو مًمىن الىػاعاث ؤسج 
وهىا ؤلٟذ  ِكها بالصهاُئُت التي حٗللبِئت وخضًش٨م ًٖ ألاػمت الب

اهدباه٨م ؾُضي، و٦ىخم ٢ض جدضزخم ًٖ بظغاءاث ٖاظلت وه٩ُلُت 
ً ؤظل ؤ٢هاه ٖكغة ؤًام ٖلى ما ؤط٦غ لىي٘ عػهامت مدضصة ل٩ل  ٖو
غة ظغبت هى مً ؤولىٍاث  وػاعة، ؤ٢ى٫ ل٨م بن الىي٘ البُئي في ظٍؼ

 بظغاءاج٨م الٗاظلت واإلاؿخعجلت.

هٓغا إلاا ًمشله مً  ولىٍت ال٨بري ظا اإلال٠ ألا إعظى مى٨م بًالء هٞ
زُغ ٖلى صخت اإلاىاًَ اإلاهضصة باهدكاع ألاوبئت والتي َاإلاا هايل 
ت لهظا اإلال٠ اإلادكٗب ب٩ل الُغ١  غة إلًجاص خلى٫ ظظٍع ؤهالي الجٍؼ
الؿلمُت اإلاخاخت وختى ؤن زلت مً زحرة قباب مى٣ُت نضُٚان 

غة ػط بهم في السجً مىظ ؤعبٗت ؤق هغ ٣ِٞ ألنهم جهضوا بالجٍؼ
لصدو زاعط ًٖ ال٣اهىن خاو٫ اؾخٛال٫ ألاعى ٖلى مل٨هم 

لها بلى مهب  ٖكىاجي.  وخى 

غة ظغبت هىا٥ ُٚاب جام للضولت وللؿلُت، ال هُابت  الُىم في ظٍؼ
زهىنُت وال ٧اجب ٖام بالبلضًت وال بؾتراجُجُت واضخت في هظا 

ا زى٤ اإلاىاًَ وظٗله ًضاٞ٘ ٖاإلال٠  تجمشله مً ؤعى إلاا  ًمم   عمٍؼ
٢ًُت قباب  لظا ؤَلب مً الؿلُاث اإلاٗىُت بٖاصة الىٓغ في

ٗت ى هخم٨ً خت نضُٚان وبههاٞهم وال٣ُام بةظغاءاث ٖاظلت وؾَغ
غة وظهت ؾُاخُت  مً به٣اط اإلاىؾم الؿُاحي وؤهخم حٗلمىن ؤن الجٍؼ
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غة ٚاع٢ت في الىٟاًاث جئن  ٖاإلاُت ٠ُ٨ٞ هُىع ٢ُاٖا ؾُاخُا في الجٍؼ
دخُت مترصًت وجسخى٤ في ُٚاب مضزل خُىي ظغاء مك٩ل مً بيُت ج

"بُداث ظغبت"، ٞهي مٗؼولت ًٖ مدُُها الداعجي هٓغا لٗضم وظىص 
غة. ت باججاه الجٍؼ  ٢ىُغة حؿخجُب ليؿ٤ الخغ٦ت اإلاغوٍع

ض ؤلاقاعة بلحها...  ه٣ُت ؤزغي، ؤٍع

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 هىقاث.ؿُض لدًغ بالللاهتهذ الؿذ ص٢اث٤، وال٩لمت 

 الطُد لخضز بالهوغاث 

 بؿم هللا والهالة ٖلى عؾى٫ هللا،

 ؾُضي الغثِـ،

 ػمالجي ال٨غام،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت،

 الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه،

 ؤيها ؤلازىة وألازىاث،

لِـ  2011ظاهٟي  14بن اإلاخدب٘ للمكهض الؿُاس ي الخىوس ي بٗض 
ر الٗىاء ختى ًيخهي بلى ٢ىاٖت مٟاصها ؤن جىوـ بٗض في خاظت بلى ٦بح

ٗباص الخإؾِـ الجضًض ال بض لها ؤن جمغ  بمغخلت جىا٤ٞ جيهئ البالص وال
ج٣ىم ٖلى جىاػن بحن الؿلُت  بلى مغخلت صًم٣غاَُت مؿخ٣غة

واإلاٗاعيت ًٟغػهما نىضو١ ا٢ترإ ٖا٦ـ إلعاصة هازب في جىُٟظ 
 .بغهامج مً البرامج التي ٖغيذ ٖلُه

هاجه اإلاٗاوي الىبُلت صٞٗذ خغ٦ت الجهًت مً ؤظلها ال٨شحر 
ذ مً ؤظلها بال٨شحر م٘ قغ٧اء ٢ضمىا اإلاهلخت الٗلُا للىًَ  وضخ 

 ٖلى خؿاب اإلاهالح الخؼبُت.

هظا الخىا٤ٞ الظي لىاله إلاا ونلىا بلى هظه اإلاغخلت مً ٦خابت 
ت الضؾخىع بضءا مً بهجاػ اؾخد٣ا١ اهخسابي زم حك٨ُل هظه الخ٩ىم

التي هغظى ؤن ج٣ضم الشىابذ التي ججم٘ الكٗب الخىوس ي وحؿدبٗض ٧ل 
سل  بالخىاػن بحن الجهاث.  ما مً قإهه ؤن ًدضر الخٟغ٢ت ٍو

ض ؤن ج٩ىن ه مد٣٣ت و  ظه الخ٩ىمت مٗبرة ًٖ مكاٚل قٗبىاهٍغ
مٗتزة بكهضائها الظًً بضمائهم ؾ٣ىا ؤعى و ألهضاٝ زىعجه اإلاجُضة 

 لىا ؤن ه٩ىن الُىم هىا.وَىىا الُاهغة وؾمدىا ل٨م و 

 ؾُضي الغثِـ،

قٗبىا الظي ٧ان مشاال في الهبر ٖلُىا ٦ىسب ؾُاؾُت نبر وال 
بض ؤن ًجاػي وؤن ٌكٗغ بإن هىا٥ قِئا ٢ض حٛحر لِـ بإؾماء 
الخ٩ىماث ووػعائها بل ببرهامج جىمىي واضح حٗلىه الخ٩ىمت وجغاعي 

ها ألنها طاث ُٞه اإلاىا٤َ اإلادغومت بخمُحز بًجابي هو  ٖلُه صؾخىع 
وؤخؿب ؤن والًت  مُت ٖاظلت حٛحر مً خالها اإلاترصيؤولىٍت في جى

مضهحن مً بحن هظه اإلاىا٤َ بن لم ج٨ً ٖلى عؤؾها لم جىل خٓها ٢بل 
 الشىعة وبٗضها.

 وألازىاث ٣ًىم ٖلى مٟاع٢ت عجُبت ٞالىي٘ ٖىضها ؤيها ؤلازىة
لٗلُا ٞمضهحن ناخبت ؤ٦بر وؿبت مً البُالت مً خاملي الكهاثض ا

ُٟٞغي و٢ٟت اخخجاظُت ال  11ؾِىٟظون ًىم  -باإلاىاؾبت–والظًً 
نهاثُت، وبلى ًىمىا هظا لم ًلخٟذ ؤخض بلى مأؾحهم. آن ألاوان ؾُضي 
عثِـ الخ٩ىمت، ؤن جىلىنهم ألاولىٍت بإن جمحزوهم بًجابُا في 

 الوٗضام اإلااؾؿاث الهىاُٖت لضًىاالاهخضاب في الىُْٟت الٗمىمُت 

املي الكهاثض الظًً جًا٠ٖ ٖضصهم بؿبب ٖضم وؤًًا لٛحر خ
اؾخ٣غاع الىي٘ في لُبُا اإلالجإ الىخُض ل٩ل هاالء. ؤي٠ بلى طل٪ 

م٘ ٖضم اًالء بظغاءاث الٗبىع التي ػاصث الُحن بلت وؾىء اإلاٗاملت 
ولُض ال٨ؿ٨ُس ي وبىع٧اب هٟـ ألاهمُت  اإلاسخُٟحن مً الجهت

ٗلم هللا في ؤ ض  هم آلاني خا٫ ٦ٛحرهم مً الخىوؿُحن َو
 
٧ل هظا ول
ان الخُاة الىخُض.  اخخ٣اها في بً ٢غصان ٞاإلاٗبر باليؿبت بلحهم هى قٍغ

 فيؾُاعة لُبُت ٖال٣ت  500الُىم ؾُضي الغثِـ هىا٥ ؤ٦ثر مً 
ت  خس ي ٖمغ ٣ِٞ وال ًم٨جها الٗبىع لظل٪ ًجب ؤن هجض خلىال ظظٍع

م في الجهت.  حؿمذ بالِٗل ال٨ٍغ

 ؾُضي الغثِـ،

وهي مً  مضهحن ؤَى٫ قٍغِ ؾاخلي في جىوـت ًىظض في والً
ؤظمل اإلاىا٤َ الؿُاخُت ولِـ لىا مُىاء للمُاه الٗم٣ُت ولىا ؤظمل 

غة ال ًم٨ً ألخض ؤن   ًى٨غ ًٞلها ٖلى الؿُاخت الخىوؿُتظٍؼ
غة حٗاوي مً مكا٧ل الىٟاًاث والىي٘ البُئي اإلاترصي الظي  ٞالجٍؼ

ؼون ٦بحر ظضا مً ؾُضي، ظهت مضهحن جؼزغ بمس يهضص بسُغ ألاوبئت.
وهي جخمخ٘ بمى٢٘ ظٛغافي مخمحز وَبُٗت جدىي الؿهل  اإلاىاص ألاولىٍت

خمضًتي وهىا ؤصٖى الؿُض عثِـ الخ٩ىمت، ؤن ًؼوع مٗ والجبل والبدغ.
وؤها ٖلى ٣ًحن ؤهه ؾُدؿاء٫ بن ٧اهخا  "بني زضاف" "وؾُضي مسلىٝ"

ل٨جها  بحرةفي جىوـ ؤنال، هي ظهاث جدذ زِ ال٣ٟغ بمؿاٞاث ٦
بىا مهلخت الىًَ ٖلى ما 

 
ً الظًً ٚل ت بإهلها ال٨غام الهابٍغ زٍغ

 جدىي بُىتهم وما ًإ٧ل ؤبىائهم ٞال جدملىا َُبتهم ًٖ ي٠ٗ.

 ؾُضي الغثِـ،

طل٪ وؾىُٗضه ولً هخى٠٢ و٢ض ٢لىا  ما ًاإلاىا في والًت مضهحن بن  
ؾىت ولم  50لِـ لىا ٢ُاع بط جى٠٢ في ٢ابـ مىظ  ختى ًخد٤٣

 مضهحن.ًهل بلى والًت 

 ؾُضي الغثِـ،

هُلب بال ال٣غاع الؿُاس ي  ٧لُت الُب التي ؤٖضصها ؤعيها وال 
وؾترون  عاؾت اإلال٠ الظي ؤٖضجه الجهت لهاوؤصٖى٦م بلى ص الجغيء

 خىا ألاولىٍت.مبني ٖلى مُُٗاث مى٣ُُت حُٗي لجهؤهه م٣ى٘ ظضا و 

في باب آزغ ؾُضي الغثِـ، ٖىضما ًًغب اإلاٗلمىن وألاؾاجظة، 
ً بحن مُالبهم ما هى ماصي هٓغا لىيٗهم وبن ٦ىخم ال صخُذ، م
وؾىٝ لً جهض٢ىا  طل٪، ٞاَلٗىا ٖلى بُا٢اث زالنهم جهض٢ىن 

طل٪ ؤًًا. ل٨ً ؤهم ما ٌكٛلهم هى بغهامج جغبىي يهمل الىاقئت 
جٗل ٧ل ش يء وال عجب ؤن هجض  يبابي ؤمامهم، اإلاٗلىمت والهىٍت ٍو

لى طل٪ ؤلاظغاءاث ؤي٠ ب ٢ض جضخغط بلى ؤي٠ٗ خاالجهاإلاؿخىي 
ام" مشال، وٗم هي مُلب اإلاغبحن ل٨ً ألاز حرة اإلاخٗل٣ت بمىاْغة "الؿحًز

٣ت ٞخلمُظ ال٨ٟاًاث ال ًم٨ً ؤن وؿ٣ِ ٖلُه  لِـ بهظه الٍُغ
ن جمهُض وصون اؾدكاعة ؤهل اإلاهىت و٦ظل٪ ازخباعا مً هظا الىٕى صو 

 الب٩الىعٍا.ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بـ

 ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت،

 ٍغ التربُت،ؾُضي وػ 

لِـ مً الُٗب ؤن هتراظ٘ في بظغاء زاَئ بل الُٗب ؤن هخماصي 
 في الدُة.

 زخاما، ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت، الؿاصة الىػعاء،

ُاء  ؾخجضون مىا ٦ىىاب قٗب ٧ل اإلاؿاٖضة ما صمخم ؤٞو
ت وال٨غامت...لأل   هضاٝ زىعجىا، زىعة الخٍغ
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 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 لُاهغ ًُٞل.لؿُض الق٨غا، ال٩لمت 

 الطُد الطاهز فضُل
 ق٨غا ؾُضي الغثِـ،

 ػمالجي ألاٞايل،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة الىػعاء وؤًٖاء الخ٩ىمت،

بٗض الترخُب بىظىص٦م بُيىا وبٗض جمؿ٩ي بما وعص في مضازلت 
الؼمالء في زهىم الاؾخد٣ا٢اث الىظىبُت والالػمت لىالًت مضهحن 

ض ؤن ؤوظه ظملت مً الغؾاثل بلى في ظمُ٘ مٗخمضًاتها ا لدؿ٘ ؤٍع
 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت وجغ٦ُبخه اإلادترمت.

ا ال ق٪ ُٞه ؤن هاجه الخ٩ىمت ؾخدغػ ٖلى الش٣ت بد٨م  ؤوال، مم 
ٖها وبد٨م ؤنها ج  غ٦ُبت طاث زماؾُت الضٞ٘ وال٣ُاصةجغ٦ُبتها وجىى 

ا ٖلى بُاى وبهما ه
 
ى وباٖخباع ؤن مىذ الش٣ت ال ٌٗض  في ألانل ن٩

جإقحرة الٗبىع بلى الٗمل الٟٗلي وبلى الدغوط مً صاثغة البرهامج 
ع بلى صاثغة الٟٗل وؤلاهجاػ ختى هُمئن قٗبىا بإهه ٢ام ٞٗال  والخهى 
ب  بشىعة وؤن زماعها ٢ض بضؤث جىطج وؤن ؤظل ٠ُ٢ جل٪ الشماع ٢ٍغ
مىه وهظا ٣ًخط ي ؤن وٗىص بلى بضاًاث الاخخجاظاث الكٗبُت التي 

زىعة لم ٠ُ٣ً قٗبىا زماعها بلى خض آلان وب٣ي  جٟاٖلذ ٞإهجؼث
 ًيخٓغ.

هي الجهاث التي ٖاهذ ٞٗال مً الخغمان  بن الجهاث الضازلُت
ومً الباؽ وال٣ٟغ والتهمِل وؤلا٢هاء بلى ؤمغ ظٗلها ؤؾحرة هظا 
الىي٘ ب٨ُُٟت ؤنبذ مدؿا٦ىى جل٪ الجهاث ٌكٗغون و٦إنهم ٚحر 

 ن مدل  الضٞ٘ وال٣ُاصة. مغجبُحن باإلاغ٦ؼ باٖخباع ؤن اإلاغ٦ؼ ٧ا

ي الظي هي جٞةطا ؤعصها لخىوـ ولكٗبها ؤن  سغط مً الىي٘ اإلاترص 
ٖلُه بلى وي٘ ؤًٞل ُٞجب ؤن هىلي هاجه الجهاث ألاهمُت ال٣هىي 
خماص ٖلى هو صؾخىعي  والالػمت. وهظا ألامغ مٗىُت به الخ٩ىمت بااٖل

في ٣ٞغجه  باٖخباع ؤن الخىَئت هي ظؼء ال ًخجؼؤ مً الضؾخىع بط جا٦ض
الشالشت نغاخت ٖلى اإلاؿاواة في الخ٣ى١ والىاظباث بحن ظمُ٘ 

و٦ظل٪ مٟخاح الضزى٫   حن واإلاىاَىاث والٗض٫ بحن الجهاثاإلاىاَى
بلى هاجه الجهاث والدغوط بها مً ويٗها آلاؾً لغبُها باإلاغ٦ؼ، ال بض 

مً الضؾخىع الظي  12وهى الٟهل  ال٣ُاصة ؤن وٗخمض ٦ظل٪ مٟخاح
ٖلى ؤن الضولت حؿعى بلى جد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت  ًىو نغاخت

والخىمُت اإلاؿخضامت والخىاػن بحن الجهاث اؾدىاصا بلى ماقغاث 
هظا اإلابضؤ ال بض للخ٩ىمت  خماصا ٖلى مبضب الخمُحز ؤلاًجابيالخىمُت واٖ

بطا لم ٌؿخٗمل ُٞما  هفي ظمُ٘ ؤًٖائها ؤن جضع٥ مًامُىه ظُضا أله
باٖخباع ؤن الخمُحز ؤلاًجابي و  ىن الىخاثج ٧اعزُته صؾخىعا ٢ض ج٩ؤٖض  ل

٘ والتي هي في الخ٣ُ٣ت  ال ٌٗني ؤن ه٣ضم للجهاث خؼمت مً اإلاكاَع
٘ التي وظهذ  ُت ألهه خحن هُل٘ ٖلى اإلاكاَع ٘ ٦مُت ولِؿذ هٖى مكاَع

ول٨ً في  مكغوٖا 260والًت مضهحن ؤ٦ثر مً  بلى الجهاث هجضها في
٘ مجمل ٖا خ٣ُ٣ُا مً ت ال حؿاوي مكغو الخ٣ُ٣ت ٧ل هاجه اإلاكاَع

وبالخالي ال ًيبغي ؤن وُٗض ال٨غة مغة زاهُت بإن  خُض ال٣ُمت اإلاالُت
 ٗمل ٖلى الجهىى بالجهاث الضازلُتهخدضر ؤن الضولت والخ٩ىمت ح

٘ ٖلى م ص اإلاكاَع ؿخىي الٗضص ولِـ ٖلى وهي في الخ٣ُ٣ت حٗض 
٘  مؿخىي ال٠ُ٨ الخ٣ُ٣ُت التي وبالخالي ال بض مً الخ٨ٟحر في اإلاكاَع

ج٩ىن ٞحها َا٢ت حكُٛلُت خ٣ُ٣ُت والتي ٞٗال حؿاٖض ؤهالُىا ٖلى 
الاؾخ٣غاع في ظهاتهم الضازلُت وال وٗىص بلى ْاهغة الجزوح مً 

 ألاَغاٝ بلى الضازل.

ُٞما ًخٗل٤ بالخىمُت وباالؾدشماع،  ابي٦ظل٪ مؿإلت الخمُحز ؤلاًج
 ًيبغي ؤن هخدضر ًٖ ال٠ُ٨...

 واب الػعب الطُد رئِظ مجلظ ه

 ؿُض ؤًمً ٖلىي. للاهخهي، ال٩لمت 

 الطُد أًمً علوي 

 ؾُضي الغثِـ، ق٨غا

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترخىن،

ا ٦ىذ ؤؾمٗه مً زُاباث الىخضة اإلا٣ضؾت وزُاباث  بُٗضا ٖم 
ٞةن الكٗب الخىوس ي لم  ها٤ الُٟاى لخىوـ ولكٗبها ول٣ٟغائالٗك

ٞب٣ضع ما  ،هظا الدُاب ٣ٞض ؤنبذ لضًه وعي ؾُاس ي ٌٗض ًهض١
ٗلم ٦غه الؿُاؾت والؿُاؾُحن في ٞترة ما ناع لضًه وعي ؾُاس ي  َو

محزها  ؤهىا بهضص ال٣ُام بالؿُاؾت ض ؤن ًٟهم ٢ُاصاجىا وبغامجىا ٍو ٍغ ٍو
ض في هظا الكإن ببضاء بٌٗ اإلاالخٓاث في  ًٖ  بًٗها ولظل٪ هٍغ

 ٖال٢ت بالخ٩ىمت وجغ٦ُبتها.

ال ٖلى اإلاؿخىي البرإلااوي لجإث هظه الخ٩ىمت بلى الىنٟت ؤو 
دا في وؿبت ٦بحرة باليؿبت بلحها وهى  ألاؾهل والخل الظي ٧ان مٍغ

لبِخحن.  الخىظه بلى ال٨خلخحن البرإلااهِخحن ألٚا

ٖلى مؿخىي التر٦ُبت الخؼبُت، زلىا هدً في الجبهت الكٗبُت ؤن  
ظخماعي الخىوس ي ٖاص ألاػمت الا٢خهاصًت والىا٢٘ الا٢خهاصي والا 

وؾمٗىا في الٟترة ألازحرة  ر مً ألاشدام وألاخؼاب بلى عقضهابال٨شح
اإلاؿإلت  خضًشا ًٖ ؤن البٌٗ ؤنبذ صًم٣غاَُا واظخماُٖا وؤن

ول٨ً لألؾ٠ ٖلى مؿخىي التر٦ُبت  الاظخماُٖت مُغوخت بكضة
الخؼبُت لهظه الخ٩ىمت هغي الُىم خ٩ىمت ًمُيُت بامخُاػ ٧ان 

ما٫ وألصخاب اإلالٟاث اإلاغاص َمؿها ال٩لمت ألصخاب اإلا ا٫ وألٖا
 الٗلُا.

٨بري زاهُا ٖلى اإلاؿخىي ألازالقي، هظه الخ٩ىمت بُيذ الدضٖت ال
ٞلُاإلاا ٢ضم له في الاهخساباث زُاب  التي زضٕ بها الكٗب الخىوس ي

ًٖ مكغوٕ مجخمعي وا٢خهاصي واظخماعي ٩ًىن بضًال وه٣ًُا ًٖ 
ؾىىاث مً اإلاؿاع الشىعي، وبطا بىا  الظي ٖاقخه جىوـ بٗض زالر

هجض الُىم هظا الخضًض "اإلاٛكىف" واإلاٍؼ٠ ًٖ الىخضة اإلا٣ضؾت 
ح  هٟؿىا بػاء خ٩ىمت ًمُيُت بامخُاػ وهجض ؤ وؤ٢ى٫ ًمُيُت ختى هىض 

ص ٖلى هظه  الخىن٠ُ الؿُاس ي ؤمام الكٗب الخىوس ي وؤن هخٗى 
 الخىنُٟاث ٖلى ألا٢ل...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

اى اإلاازغ.للق٨غا، ال٩لمت   ؿُض ٍع

اض املؤخز  الطُد ٍر

 الؿُض عثِـ مجلـ هىاب الكٗب،

 الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠،

 الؿاصة ؤًٖاء الخ٩ىمت، 

 ػمُالحي وػمالجي ألاٞايل،

عثِـ خ٩ىمت  هظه هي اإلاغة الغابٗت مىظ الشىعة التي ًخ٣ضم ٞحها
ًسا٫ بلُىا بٗض  وجمخٗىا في ٧ل مغة بسُاب لىُل ز٣ت هظا اإلاجلـ

با وظهت  ؾماٖه ؤن جىوـ ؾخهبذ "ؾىَؿغا" وؤنها ؾخ٩ىن ٢ٍغ
٨ُحن والهِىُحن وؾ٩ان بالص "الهىض  لهجغة ألاوعوبُحن وألامٍغ
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والؿىض"، وهظا ألهىا ٦ىا هٟخ٣غ بلى ؤع٢ام ص٣ُ٢ت في ٧ل زُاب لهظا 
 Troisبغامج " ت٦ىذ ؤجمنى ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت ؤن جمضها بـشالز

actionsختى ًم٨ىىا وللمالخٓحن  ضخت ل٩ل مدىع جُغ٢خم بلُه" وا
ُا ٖمل خ٩ىمخ٨م.  والكٗب الخىوس ي ؤن ٣ًُم مىيٖى

م مً ؤهني  بال ؤهىا  ؤهخمي بلى خؼب صاٖم لهظه الخ٩ىمتوبالٚغ
اؾمدىا لي بإن  ؤ٦ثر قضة م٘ ؤهٟؿىا مً مٗاعيِىا لظا آلُىا ؤن ه٩ىن 

 ؤج٣ضم ببٌٗ اإلاالخٓاث:

ولٗل   ٧لمخ٨م ُٞما ًسو اإلاك٩ل ألامني ٘ؤوال، جٟاٖلذ اًجابُا م
جدمل٨م مؿاولُت وػاعة الضازلُت بٗض ؤن ٨٨ٞها ؾل٨ٟم وؤعب٨ها 
زل٨ٟم ًجٗلني ؤز٤ في ٢ضعج٨م ٖلى بخ٩ام مٗالجت اإلاك٩ل ألامني 
وم٣اومت ؤلاعهاب. ول٨ً هىا٥ ه٣ُت لم جخُغ٢ىا بلحها وهي مك٩لت 

اب وزانت في خغ اؽ الٛاباث وهم ًمشلىن خل٣ت في م٣اومت ؤلاعه
 مىا٤َ الخضوص الٛغبُت وهي مىا٤َ ٞحها ٚاباث ٦شُٟت.

تزاهُا، ٞ ًجب ألازظ بٗحن  ُما ًسو الخهضي للخجاعة اإلاىاٍػ
خباع ؤن الا٢خهاص الٛحر مه٩ُل ًمشل الُىم  % مً الا٢خهاص 40الٖا

الىَني. ووٗخبر ؤن الىؾاثل اإلاىْٟت إلا٣اومخه ؾىاء بالغ٢ابت 
والجباثُت ٚحر ٧اُٞت لظل٪ ًجب اجساط و الضًىاهُت البىلِؿُت ؤ

٦خسٌُٟ الجباًت وألاصاءاث ال٣مغ٢ُت وبٗض  بظغاءاث جضُٖمُت
اإلاىا٤َ الخغة في اإلاىا٤َ الخضوصًت وهظا مً قإهه ؤن ٌصج٘ ٖلى 

غ مىاعص بياُٞت إلاحزاهُت الضولت. اط الا٢خهاص اإلاىاػي بصم
 
 وؾُٞى

مخم ًٖ خملت وَىُت للىٓاٞت هظا ما ٢ا
 
له بالًبِ لىا زالشا، ج٩ل

ن ؤُض اإلاهضي ظمٗت ول٨ىه ٞكل في هظا ألهه مً الىاضح الؿ
اإلاك٩لت جخُلب ؤ٦ثر مً خملت ولى ٧ان ألامغ ٦ظل٪ لكاع٦ىا هدً 
ً  الخل  ٘ الًٟالث ل٨ ىا لٞغ الىىاب ظمُٗا والكٗب الخىوس ي وجُٖى
٨ًمً في بعؾاء ؾُاؾت لخ٣لُو الىٟاًاث وجضُٖم مؿاعاث ظم٘ 

ؾ٩لتها ومٗالجتها وبجالٞها باإلياٞت بلى زل٤ الىٟاًاث وه٣لها وع 
 مهباث ظضًضة ج٩ىن مغا٢بت.

٘ الٗمىمُت و  ًٖ مٗالجت عابٗا، جدضزخم ًٖ بهجاػ اإلاكاَع
٘  ؤلاق٩الُاث والخُُٗالث و٢ض الخٓىا ؤن وؿبت ؤلاهجاػ للمكاَع

ا٥ مكا٧ل ألن هى % في ظمُ٘ الخ٩ىماث40ت لم جخٗضي الٗمىمُ
ت ت، ٞما ب ه٩ُلُت وح٣ُٗضاث بصاٍع هى ياٞت بلى ؤلاق٩االث ال٣ٗاٍع

 ختى ًخم  جدؿحن وؿ٤ ؤلاهجاػ؟ الجهاػ واله٩ُل الظي ؾخدضزىهه

لم جخُغ٢ىا في زُاب٨م بلى  زامؿا، ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت
ىن ؤهه بضون َا٢ت ال ًم٨ىىا ؤن هخ٩لم  ك٩لت العجؼ الُاقيم وحٗٞغ

غ في ؤلاهخاط، ٞما هي ؾُاؾخ٨م لخٞى حر ًٖ جىمُت وال ًٖ جٍُى
 ٕ ٢اهىن ًخٗل٤ بالُا٢اث اإلاخجضصةالُا٢ت؟ وزانت ؤن هىا٥ مكغو 

ٞما هى مى٨ٟ٢م مً هظا ال٣اهىن؟ وفي اهخٓاع جدؿحن بهخاط الُا٢ت 
ٞخذ الخىاع خى٫  هل ؾِخم   ؾىىاث ٖضًضةاإلاخجضصة والظي ًخُلب 

 الكِؿذ"؟ "ٚاػ مىيٕى اؾخٛال٫ 

ُم بن مىٓىمت التربُت والخٗل ؾاصؾا، ؾُضي عثِـ الخ٩ىمت
ب بنالخاث 

 
ٛظي و  ه٩ُلُت ختى ًهبذ الخٗلُم جىاٞؿُاجخُل هاظٗا َو

عوح اإلاىاَىت خُض وظب ٖلى اإلاىٓىمت الخٗلُمُت مغاظٗت صوعها 
ُت والتي ؤنبدذ  الظي َاإلاا ا٢خهغ ٖلى مىذ الكهاثض في ُٚاب الىٖى
ٚالبا ٚحر ٢اصعة ٖلى جم٨حن خاملي الكهاثض مً ٞغم الٗمل، و٧ان 

جغ الخدىٍغاث اإلادؿغ ٖت التي قهضها ٢اهىن طل٪ هاججا ًٖ جىا
" في الخٗلُم LMDوهٓام الـ " 2002الخىظُه الضعاس ي زال٫ ؾىت 

 الٗالي، خُض ؤنبذ هٓام الخٗلُم الخىوس ي...

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

 ؿُض ببغاهُم بيؿُٗض. للاهخهى الى٢ذ، ال٩لمت 

 الطُد إبزاهُم بيطعُد

 بؿم هللا الغخمان الغخُم،

 ٨غا ؾُضي الغثِـ،ق

ؤ٢ى٫ بهىا جابٗىا ؾغص  الترخُب بإًٖاء الخ٩ىمت اإلا٣ترختبٗض 
الؿُض عثِـ الخ٩ىمت اإلا٩ل٠ لبرهامج خ٩ىمخه ٞلم هالخٔ ما ٌكحر 

إلاكا٧ل بل ٧ان ؾغصا ٖاما لم ًخٗغى بلى ا ى بعاصة خ٣ُ٣ُت لإلنالحبل
إلال٠ او انهُاع اإلا٣ضعة الكغاثُت و  البُالتو  ال٨بري، ٧الخٟاوث الجهىي 

خُض ا٦خٟى بةقاعاث وإلاداث بؿُُت مجها  التربُت والخٗلُمو  ال٣ٗاعي 
خملت الىٓاٞت التي ًم٨جها ؤن ج٩ىن في بغهامج بلضًت ؤو مضعؾت ؤو  مشال 

 مٗهض ل٣ُىم بها ولِـ في بغهامج خ٩ىمت.

ٞاإلاكا٧ل ال٨بري ٦ما ٢لذ لم ٣ً٘ ط٦غها في هظا البرهامج زانت 
هظا ال٣ُإ بنالخا  ؾىىاث في مؿإلت التربُت ٞىدً هيخٓغ مىظ

غ لىا ٧اٞت ال٨ٟاءاث في مسخل٠  هيالتربُت ٞخ٣ُ٣ُا  الدؼان الظي ًٞى
اإلاجاالث. ٟٞي الؿىىاث ألازحرة الخٔ ٧ل الكٗب الخىوس ي ؤن 

جي اإلاض وؤن  هىا٥  عؾت الخىوؿُت بهضص التراظ٘ ؾىىٍامؿخىي زٍغ
 ؾ٩ىجا مُب٣ا ًٖ بًجاص خلى٫ لهظا ال٣ُإ.

اإلاغبحن ؤنبدذ في آزغ الؿلم الاظخماعي وهي ٦ما ؤن ويُٗت 
ويُٗت حِٗؿت ظضا وزانت الىيُٗت اإلااصًت والاظخماُٖت للمغبحن، 
هىا ؤظُاال ٢اصعة ٖلى ؤن  ٠ُ٨ٞ ًم٨ً إلاغبحن بهظه الىيُٗت ؤن ٩ًى 

 ؟جًمً مؿخ٣بل البالص هظا باإلياٞت بلى الٗى٠ في الىؾِ اإلاضعس ي

ىا ٌٗلم ؤهه مىظ  باليؿبت بلى الخٗلُم الٗالي ٞاإلاك٩لت
 
ؤٖم٤ و٧ل

زمـ ؤؾابُ٘ ٧ان هىا٥ بيغاب مخىانل لُلبت الهىضؾت وؾِ 
ؿاَت هم ؤبىاء حٗخُم بٖالمي ٦بحر ظضا، إلااطا؟ ألن اإلاًغبحن ب٩ل ب

جٟخذ ٧ل ؾىت وج٩ىن دانت الضاعؽ اإلاؤنبدذ و  الكٗب اإلا٣ٟغ 
جي الخٗلُم و  الٟغنت جي اإلاضعؾت الدانت ًىاػون زٍغ ؤي ؤن زٍغ

 الٗام.

ي الجهاًت، ًضٖى خؼب اإلااجمغ مً ؤظل الجمهىعٍت مجلـ هىاب ف
الكٗب والخ٩ىمت بلى الٗضو٫ ًٖ ال٣غى الغ٢اعي الظي جدهلذ 

ألهىا هغي ؤهه ال مىظب له ٦ظل٪  ٗت مازغاٖلُه خ٩ىمت اإلاهضي ظم
الكغوٍ اإلاجخٟت التي خٟذ به والتي جمـ باؾخ٣اللُت ال٣غاع 

 م٘ الك٨غ.و  اإلا٣بلتخ٣بل البالص في الؿىىاث الىَني ومؿ

 الطُد رئِظ مجلظ هواب الػعب 

ق٨غا، خًغاث ألازىاث وؤلازىة وك٨غ٦م ٖلى اإلاشابغة، 

لى اإلاؿاهماث الضؾمت والك٣ُت وه٨خٟي الُىم بهظا  والخًىع ٖو

٩ُٞىن اظخماٖىا ٖلى الؿاٖت  اع ووٗىص ٚضا بلى مىانلت الى٣افاإلا٣ض

 الٗاقغة نباخا.

 رفع الجلطت
ٗذ الجلؿت وجهب  دىن ٖلى زحر.ٞع

 

)٧اهذ الؿاٖت الشامىت وزمؿا وزالزحن ص٣ُ٢ت لُال(
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