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 اٌَبكٍخ إٌلٚح

 نتخبببث البحسينا قساءة في تجسبت

 (٘ـ22/99/9221) 93/92/2004َ

 ػجبً أثٛ طفٛاْاألٍزبم / اٌؼ١ف

 وبرت ٚٔبشؾ

اٌشب٠ت ثٓ ِؾّل / األٍزبم عؼفوٕلٚحِل٠و اٌ


 

 

 السيسة الراتيت للمحبضس:

 ِٓ ِٛا١ٌل ٍِّىخ اٌجؾو٠ٓ. -

 .٘ـ(9229) 2009َػبَ  ث١وٚدفٟ  اٌمل٠ٌ ٠ٍٛفعبِؼخ . ِبعَز١و فٟ اٌزوث١خ -

 .٘ـ(9292) 9332َث١وٚد فٟ  عبِؼخ اٌمل٠ٌ ٠ٍٛف .كثٍَٛ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌزوث١خ -

 .٘ـ(9292-9291) 9332َ-9331ػبَ  عبِؼخ اٌجؾو٠ِٓٓ  ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌزوث١خ -

 ْٚ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌجوٌّب١ٔخ، طؾ١فخ اٌٛلذ اٌجؾو١ٕ٠خ. إوبرت ِقزض فٟ اٌش -

 .فٟ ِلاهً ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍٍُبثك  ِؼٍُ -

ألفجبه فٟ طؾ١فخ اٌٍٛؾ اٌجؾو١ٕ٠خ، ػًّ ٔبئجب ٌّل٠و اٌزؾو٠و فٟ طؾ١فخ األ٠بَ اٌجؾو١ٕ٠خ ٚهئ١َب ٌمَُ ا -

 majalescom.comِٛلغ ٠وأً ؽب١ٌب 

 اٍزؼ١ف فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمٕٛاد اٌزٍفي١ٔٛ٠خ. -

 ٚاٌّإرّواد. وّب شبهن فٟ اٌىض١و ِٕٙب ِؾ١ٍب ٚك١ٌٚب.ٔظُ ٚأكاه اٌىض١و ِٓ اٌّؾبػواد ٚإٌلٚاد  -

 .اٌو٠بػٟ ػؼٛ ِغٌٍ اإلكاهح فٟ ٔبكٞ ٍّب١٘ظ -

 .فٟ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍّوأح اٌنٞ رزوأٍٗ ؽوَ ٍِه اٌجالكػؼٛ ٍبثك  -

، ٚعّؼ١خ اٌٛفبق اٌٛؽٕٟ اإلٍال١ِخ، غّؼ١خ اٌّؼ١ٍّٓ اٌجؾو١ٕ٠خٌٍؼل٠ل ِٓ اٌٍغبْ ٚاٌغّؼ١بد و ِإٌٍػؼٛ  -

 اٌظؾبف١١ٓ اٌجؾو١ٕ٠خ، ٚغ١و٘ب.ٚٔمبثخ 

 

 

 

 

 

 

                                            
راعي المنتدى 
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 مقدمت مديس الندوة:

 ثَُ هللا اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، اٌَالَ ػ١ٍىُ أ٠ٙب األفٛح اٌىواَ ٚؽ١بوُ هللا ع١ّؼب. 

ٌالؽالع ػٍٝ االٔزقبثبد اٌجٍل٠خ ٚا١ٌٕبث١خ اٌزٟ أعو٠ذ فٟ اٌجؾو٠ٓ ِإفوا أ١ّ٘خ وج١وح ػٍٝ ٍبؽزٕب      

عزّبػ١خ وج١وح ٠فزوع ثٕب اٌٛلٛف ػ١ٍٙب ٌالٍزفبكح ِٓ ئ٠غبث١برٙب ٚرفبكٞ اٌق١ٍغ١خ، ٌّب أفوىرٗ ِٓ رفبػالد ا

ٍٍج١برٙب فٟ رغوثزٕب اٌغل٠لح ِغ ػ١ٍّخ االٔزقبثبد اٌجٍل٠خ؛ فأػمً إٌبً ِٓ عّغ ػمٛي إٌبً ئٌٝ ػمٍٗ، ٚاٌجلء 

 ِٓ ؽ١ش أزٙٝ ا٢فوْٚ ػبًِ كفغ ُِٙ ٔؾٛ اٌزملَ ٚاٌزطٛه.

أثٛ طفٛاْ ١ٍؾلصٕب فٟ ٘نا اٌّٛػٛع، ٍٕٚفزؼ ثبة اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ ٌزؾم١ك ػ١فٕب ا١ٌٍٍخ ٘ٛ األٍزبم      

 االٍزفبكح اٌمظٜٛ ِٓ ٘نا اٌٍمبء.

 المحبضسة:نص 

 اٌَالَ ػ١ٍىُ أ٠ٙب اإلفٛح ع١ّؼب ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ.

 ثلا٠خ، أشىو األؿ األٍزبم عؼفو اٌشب٠ت ػٍٝ ٘نٖ اٌلػٛح اٌىو٠ّخ اٌزٟ ٍؼلد ثٙب ٚثىُ.      

أػٕٟ ٍّبؽخ اٌش١ـ ػجل األ١ِو اٌغّوٞ اٌنٞ  ،عئذ ِٓ اٌجؾو٠ٓ ٟٚ٘ رٕؼٝ لبئلا ػظ١ّب ٌٙب ٌٍزٛ فملرٗ     

ٚوبْ لل لبك فٟ اٌزَؼ١ٕ١بد رؾووب غ١و َِجٛق ٠ٙلف ئٌٝ ئػبكح اٌؼًّ  ،ٚافبٖ األعً فغو أٌِ االص١ٕٓ

 وّب رؼوفْٛ.( ٘ـ9133) 9313َثبٌلٍزٛه اٌنٞ ػطً فٟ اٌؼبَ 

َ 9311اٍزمٍذ اٌجؾو٠ٓ، ٚأٔشئ ٌٙب ِغٌٍ رأ١ٍَٟ، صُ ثوٌّبْ فٟ ػبَ ٘ـ(9139)9319َفٟ ػبَ     

ٌزؼ١ش ِوؽٍخ ١ٍئخ فٟ ظً لبْٔٛ أِٓ اٌلٌٚخ. ٚثؼل أؽلاس اٌى٠ٛذ  ؛ؽً اٌؼًّ ثٗ ثؼل ػبَ ٚاؽل٘ـ( 9131)

ثلأد اٌّطبٌجبد فٟ اٌجؾو٠ٓ رأفن ؽبثؼب ِقزٍفب، فمل لبك اٌش١ـ اٌغّوٞ ٚهفبق  ٘ـ(9292) 9332َػبَ 

فوْٚ ؽووخ شؼج١خ ٔقج٠ٛخ فٟ ثلا٠خ األِو ؽبٌجذ ثاػبكح اٌؼًّ ثبٌلٍزٛه، ٚئػبكح اٌجوٌّبْ اٌنٞ وبْ ِٕزقجب آ

فؼال ػٓ ٔٛاة اٌّغٌٍ  ،٠زىْٛ ِٓ أهثؼ١ٓ ػؼٛا٘ـ( 9131)َ 9311فٟ عٍٗ األوجو، ٚوبْ فٟ ػبَ 

 ٚأػؼبء اٌؾىِٛخ ثؾىُ ِٕبطجُٙ ػٍٝ ؽو٠مخ اٌجوٌّبْ اٌى٠ٛزٟ.

ِؾبٌٚخ االٌزفبف ؽٛي اٌّٛاؽ١ٕٓ ػجو رشى١ً ِغٌٍ ٌٍشٛهٜ ؽ١ٕٙب،  ؛ِٛخ ٌزٍه اٌّطبٌجبداٍزغبثذ اٌؾى     

ٌىٓ اٌؾووخ اٌّطٍج١خ وبٔذ رمٛي أْ ِٓ ؽك اٌؾىِٛخ أْ رشىً ١٘ئبد اٍزشبه٠خ كْٚ أْ ٠غٕٟ مٌه ػٓ 

ثؼل ئطلاه ٘ـ( 9292)َ 9332اٌجوٌّبْ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌلٍزٛه. ؽزٝ أطٍمذ ؽووخ شؼج١خ فٟ ػبَ 

ؽ١ٓ ػوع ٘ـ(9229)َ 2009ػو٠ؼخ شؼج١خ ٚلغ ػ١ٍٙب آالف إٌبً، ٌزجلأ ؽووخ اإلطالػ رٕشؾ فٟ ػبَ 

ٚفزؾذ َِبلبد َِٚبؽبد ع١لح  ،، ٚثٗ أغٍك اٌٍّف األِّٕٟٛاؽ١ِْٕٛضبق ٌٍؼًّ اٌٛؽٕٟ طٛد ػ١ٍٗ اٌ

 ئشىبالد ؽم١م١خ.بشذ فزوح ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌيِٓ رؼبٟٔ ثؼل أْ ػ ؛ٚهثّب غ١و َِجٛلخ ٌٍؼًّ ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌجؾو٠ٓ

، ٚشٙلد رٍه اٌفزوح ّٛاؽ١ٕٓػبشذ اٌجؾو٠ٓ رٛافمب ٍِفزب ث١ٓ إٌظبَ ٚاٌ٘ـ( 9229)َ، 2009فٟ ػبَ      

 2002َٚاالٍزؼلاك ٌّوؽٍخ ٠ؼزمل أٔٙب ٍزىْٛ ِضّوح ١ٍب١ٍب. ِٚغ ِطٍغ  ،رأ١ٌٍ اٌغّؼ١بد ا١ٌَب١ٍخ
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بٔب ٠ؼُ غوفز١ٓ، ئؽلاّ٘ب ِٕزقجخ رَّٝ ، أٞ ثؼل ػبَ ِٓ رٛل١غ ا١ٌّضبق، طله كٍزٛه شىً ثوٌّ٘ـ(9222)

ثبػزجبه أْ ؛ إٌٛاة، ٚأفوٜ ِؼ١ٕخ ٚرَّٝ اٌشٛهٜ. ٍٚغٍذ اٌّؼبهػخ اٌٛؽ١ٕخ رؾفظب ٚاػؾب ػٍٝ مٌه

اٌّغٌٍ اٌّؼ١ٓ ٠َبٜٚ ثبٌّغٌٍ إٌّزقت ٌغٙخ اٌظالؽ١بد ٌٚغٙخ اٌؼلك، ثً ئْ اٌّغٌٍ اٌّؼ١ٓ ٠ؼطٝ ٠لا 

ٜ ٘ٛ هئ١ٌ اٌغوفخ أٚ اٌّغٌٍ اٌٛؽٕٟ، ٚؽ١ٓ ٠غزّغ ِغٌٍ أػٍٝ فٟ اٌزشو٠غ، ثبػزجبه أْ هئ١ٌ اٌشٛه

فأٗ ٠وأً اٌّغٌٍ هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٌّؼ١ٓ، ٚثنٌه، ٚؽ١ٓ ٠ظٛد، فأٗ ٠ّىٓ أْ  ؛إٌٛاة ِٚغٌٍ اٌشٛهٜ

 ٠ؾَُ اٌقالف ٌغٙخ اٌّؼ١ٕ١ٓ. 

أشٙو  1، أعو٠ذ االٔزقبثبد اٌجٍل٠خ فٟ شٙو ِب٠ٛ ثؼل ٘ـ(9222) 2002َٚثؼل ٔمبشبد ؽ٠ٍٛخ فٟ ػبَ      

صُ أعو٠ذ أزقبثبد ١ٔبث١خ فٟ شٙو أوزٛثو ِٓ  ،ٚفٟ ٘نٖ االٔزقبثبد شبهوذ اٌّؼبهػخ .ِٓ طلٚه اٌلٍزٛه

ٌقالف وبْ ٚاػؾب ث١ٓ ألطبثٙب ؽٛي اٌّشبهوخ فٟ  ٘نٖ االٔزقبثبدٔفٌ اٌؼبَ لبؽؼذ اٌّؼبهػخ فالٌٙب 

اٌلٍزٛه ثٕٟ ػٍٝ فالف االرفبق  أْ -٠ّٚضً أغٍج١زُٙ اٌش١ؼخ-االٔزقبثبد ِٓ ػلِٙب، ٚوبْ ٠وٜ ِمبؽؼٛ٘ب 

ػٍٝ أْ ٠ؼل كٍزٛه ٚرغوٜ رغ١١واد كٍزٛه٠خ رؾفع ٌٍّغٌٍ ٘ـ( 9229)َ 2009اٌنٞ رُ اٌزفبُ٘ ػ١ٍٗ فٟ 

ثوئبٍخ اٌش١ـ ػٍٟ اٌٛؽٕٟ اإلٍال١ِخ إٌّزقت ثظالؽ١برٗ األٍب١ٍخ، صُ شىٍذ اٌّؼبهػخ ٌٙب عّؼ١خ اٌٛفبق 

ٌىٕٗ لٛٞ اٌزأص١و ألٔٗ ٠ىَو ِب ٠لػٝ  ؛اٌٟ طغ١و اٌؼلكاٌٍَّبْ ٚػّذ ِغّٛػخ ِلػِٛخ ِٓ رؾبٌف ١ٌجو

 كائّب ِٓ أْ اٌلٍزٛه٠خ ٟ٘ ِطبٌت ماد طجغخ ؽبئف١خ أٚ ِن٘ج١خ أٚ ش١ؼ١خ.

 كٚائو أزقبث١خئٌٝ أٍجبة أفوٜ اػزّلد ػ١ٍٙب اٌّؼبهػخ فٟ ِمبؽؼزٙب ٌالٔزقبثبد، ِٕٙب رم١َُ اٌجالك      

ِّب فٍف فٍال فبكؽب ال  ،فٟ األطٛاد ث١ُٕٙئٌٝ ش١ؼخ ٍٕٚخ كْٚ أْ رَبٚٞ  غ١و ػبكٌخ طٕفذ اٌّٛاؽ١ٕٓ

إٌَخ ػٍٝ  (فٛاْاإل). ٚثغ١بة األغٍج١خ اٌش١ؼ١خ ١ٍطو َو ئال وٛٔٗ ئفالي ثٕيا٘خ اٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ٠ّىٓ أْ ٠ف

 ،ٔزقبثبد اٌالؽمخاال أػبك ثؼؼُٙ روش١ؼ ٔفَٗ فٟبصٕٟ ػشو ٔبئجب ِمبػل اٌجوٌّبْ ِغ أل١ٍخ ش١ؼ١خ ث١َطخ رمله ث

 ٌىُٕٙ ٌُ ٠فٛىٚا.

 .ألٟٔ أ٘زُ ثه أفجون

شبهوذ عّؼ١خ اٌٛفبق، ٚؽظً فالف ث١ٓ  ٘ـ(9223) 2003َط١ف فٟ االٔزقبثبد ا١ٌٕبث١خ اٌضب١ٔخ فٟ      

ٍزبم ؽَٓ ِش١ّغ، األثؼغ ألطبثٙب، ٚأَؾت ػلك ِٓ وجبه شقظ١برٙب أِضبي األٍزبم ػجل اٌٛ٘بة ؽ١َٓ، ٚ

ُٚ٘ عّبػخ ئفٛاْ ١ٍَِّٓ وبٔذ لل  ؛ئٍال١ِخ ١ٍٕخ رشىً عّؼ١خ إٌّجو اإلٍالِٟ ونٌه شبهوذ عّبػبد

مبػل، ٚرؾبٌفذ فٟ األف١وح ِغ عّؼ١خ األطبٌخ اٌٍَف١خ، ٍجؼخ ِؽظٍذ فٟ االٔزقبثبد لجً األف١وح ػٍٝ 

 ئػبفخ ئٌٝ مٌه، وبْ ٕ٘بن ػلك ِٓ اٌَّزم١ٍٓ اٌش١ؼخ ٚإٌَخ، فؼال ػٓ رؾبٌف ١ٌجواٌٟ أؼٜٛ رؾذ اٍُ

 وزٍخ اٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ.

رؾبٌف هثبػٟ رشىً فالي فزوح اٌّمبؽؼخ غبة ػٓ االٔزقبثبد األف١وح شىٍزٗ عّؼ١خ اٌٛفبق ٚعّؼ١خ      

 اٌٛفبق ِغ اٌؼًّ اٌل٠ّمواؽٟ،فالٌٙب كفً ٚ ؛ٚاٌؼًّ اإلٍالِٟ اٌمِٟٛ اٌؼًّ اٌٛؽٕٟ اٌل٠ّمواؽٟ ٚاٌزغّغ

اٌزٟ رَّٝ فٟ ػوف اٌٛفبق اٌلٚائو اٌّؾَِٛخ اٌش١ؼ١خ اٌلٚائو ماد اٌغبٌج١خ فٟ  كائوحصّبْ ػشوح ٚأٔيي 

رغّغ اٌّٛاٌٟ اٌنٞ ٠زشىً ِٓ رؾبٌف إٌّجو ٚاألطبٌخ، رؾبٌف اإلفٛاْ ، وبْ مٌه خفٟ لجبٌ ٌظبٌؼ اٌٛفبق.

 ٕ٘بٌه اٌَّزمٍْٛ.، ٚوبْ ا١ٌٍَّّٓ ِغ اٌٍَف
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ٍف اٌشل٠ل ئٌٝ اٌطبئفخ، ٠َبػل ػٍٝ مٌه ؽج١ؼخ اٌؾوان ِغ األ ، ٠ن٘ت اٌزظ٠ٛذفٟ ظً اٌزوو١جخ اٌمبئّخٚ     

َٕخ. اٌش١ؼخ ٚفئبد ِٓ اٌئٌٝ ثلٚه٘ب ، فؼال ػٓ ؽج١ؼخ اٌلٚائو االٔزقبث١خ اٌّمَّخ اٌزٟ رمَُ إٌبً االعزّبػٟ

ِٚؼذ االٔزقبثبد ثظٛهح غ١و ٔي٠ٙخ ِٓ ؽ١ش اٌّفَٙٛ اٌشبًِ إلػلاك ػ١ٍّخ أزقبث١خ. ٚأٔب ٕ٘ب أٍزجؼل 

ٚػغ طٕبك٠ك االٔزقبة ٍٚالِخ اٌزظ٠ٛذ، ٚاٌفوى ٠َٛ االلزواع. ٌٚىٕٟ أش١و ٌٍقًٍ اٌفبكػ فٟ إٌيا٘خ فٟ 

هٍُ اٌلٚائو االٔزقبث١خ ؽ١ش ال رٛعل ٌغٕخ َِزمٍخ ٌنٌه، األِو اٌنٞ أكٜ ئٌٝ أْ رلاه ثن١ٕ٘خ ٚاؽلح ٚهأٞ 

فٟ ٠َٛ ئلبٌزٗ ِٓ  ٚاؽل ١ٍطو ػٍٝ اٌغٙبى اٌوٍّٟ، ٚ٘ٛ األِو اٌنٞ وشفٗ َِزشبه ٍبثك ٌٍؾىِٛخ ٚٔشوٖ

اكػٝ أْ رٕظ١ّب ٠مٛكٖ اٌش١ـ ، ٚوبْ لل ٍٛكأٟ ٠ؾًّ اٌغ١َٕخ اٌجو٠طب١ٔخٚ٘ٛ ، ٠لػٝ طالػ اٌجٕله اٌؾىِٛخ

أؽل أفواك اٌؼبئٍخ اٌش١ـ أؽّل ، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ئلظبء اٌّؼبهػخ ِٓ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ِٚٓ اٌجوٌّبْ أؽّل ػط١خ هللا

 اٌغٙبى اٌّوويٞ ٌٍّؼٍِٛبد.ٚهئ١ٌ  اٌّبٌىخ

 ،اٌّزبثغ ٌزفبط١ً االٔزقبثبد فٟ اٌجؾو٠ٓ، ٠الؽع اٌزغ١١واد اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌؾىِٛخ فٟ لٛا١ٔٓ االٔزقبثبد     

ٔٛفّجو 23ٚأكد ٌزم١ٍض ػلك أػؼبء اٌّغبٌٌ اٌجٍل٠خ فٟ األ٠بَ األف١وح لجً ثلا٠خ االٔزقبثبد ِجبشوح فٟ 

ف١ٙب اإلٍال١ِْٛ فٛىا  ِوشؾب ثٍل٠ب أؽوىِبئزبْ ٍٚزخ ِوشؾ١ٓ ١ٔبث١١ٓ ِٚبئخ ٚفَّخ ٍٚجؼْٛ شبهن ف١ٗ 

اٍزغبثخ ٌزٛع١ٙبد اٌم١بكاد اٌل١ٕ٠خ اٌزٟ شغؼذ ٘نا اٌٍَٛن  ؛ِغ عّبػبد غ١و ئٍال١ِخ رؾبٌفٛاؽ١ش وبٍؾب 

ٝ ٍجؼخ فمل ؽظٍذ اٌّؼبهػخ اٌش١ؼ١خ ػٍ ؛ٚوبٔذ إٌز١غخ ٍِفزخ ٌٍٕظو .ا١ٌَبٍٟ ِٓ أعً اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ

زٛه ػي٠ي اثً كػّزٗ ف١ٗ عّؼ١خ اٌٛفبق، ٚفبى اإلفٛاْ اٌٍَّّْٛ ثَجؼخ ِمؼلا ئػبفخ ئٌٝ ِمؼل ٌٍلوػشو 

 ٓ، ١ٌجمٝ اٌَّزمٍْٛ ثَجؼخ ِمبػل.١َِزمٍصالصخ ِمبػل، ف١ّب فبى اٌٍَف ثقَّخ ِمبػل، أؼُ ٌُٙ الؽمب 

ِن٘ج١ب، ٕٚ٘بٌه شىٛن وج١وح كافً  با١ٌَٛ، ٌل٠ٕب ثوٌّبْ رشىٍٗ غبٌج١خ ئٍال١ِخ وبٍؾخ ِٕمَّخ ػٍٝ ٔفَٙ     

اٌّؼبهػخ ثزلفً اٌؾىِٛخ إلٍمبؽ ا١ٌٍجوا١١ٌٓ إٌَخ فٟ عٛالد اإلػبكح اٌزٟ فبػٙب أهثؼخ ِٓ أثوى 

ٚلل رُ ، ا١ٌَبه١٠ٓ اٌَبثم١ٓ ػٍٝ هأٍُٙ ػجل اٌوؽّٓ إٌؼ١ّٟ، ٚ٘ٛ اٌيػ١ُ اٌزبه٠قٟ ٌز١به ٚػل ا١ٌَبهٞ

ٚوبْ مٌه أِوا الفزب، فٟٙ اِوأح  ،فقوٚ ضب١ٔخ. وّب أؽ١ؼ ث١ّٕوحاٌغٌٛخ اٌ اٌزغٍت ػ١ٍٗ ثفبهق ثؼغ ِئبد فٟ

١ٌجوا١ٌخ ِٓ ػبئٍخ ِقزٍفخ ِغ اٌؾىِٛخ، ػوفذ ثّؼبهػزٙب اٌشل٠لح اٌّواً، كػّذ ِٓ لجً اإلٍال١١ِٓ اٌش١ؼخ 

ػل ىػ١ُ ئٍالِٟ ٍٕٟ غ١و ِؼبهع، ٚ٘ٛ هئ١ٌ عّؼ١خ إٌّجو اإلٍالِٟ اٌلوزٛه طالػ ػٍٟ اٌنٞ أصبه 

 وض١وح. بفٛىٖ شىٛو

، ئال أٔٙب لوهد ػلَ ؽؼٛه عٍَخ ث١ٓ اٌىزً ا١ٌٕبث١خ ٚهغُ أْ اٌٛفبق ؽظٍذ ػٍٝ أوجو ػلك ِٓ اٌّمبػل     

ػٍٝ هفؼٙب فؼملد ، ٚأطود الػزمبك٘ب ثأٔٙب أؽك ثبٌوئبٍخ ؛اٌٍّه اٌزٟ افززؾٙب عالٌخاٌفظً اٌزشو٠ؼٟ 

األٍزبم غبُٔ اٌجٛػ١ٕ١ٓ ١ٌ وزٍخ األطبٌخ ػٓ هئٚ ،ا١ٌَل ف١ٍفخ اٌظٙوأٟ هئ١َبػٓ ٚأػٍٓ ، اٌغٍَخ ثلٚٔٙب

 ٔبئجب أٚي ٌٍوئ١ٌ، ف١ّب ػ١ٓ اٌلوزٛه طالػ ػٍٟ ٔبئجب صب١ٔب.

 2009َِّب ال شه ف١ٗ، أْ اٌجٍل كفٍذ فٟ ِوؽٍخ رٛافك وج١و ث١ٓ ا١ٌّضبق ٚاٌلٍزٛه ِٕن فجوا٠و     

اٌؼٛالت ثؼل مٌه ؽ١ٓ  ، ٌٚىٕٙب كفٍذ أ٠ؼب ِوؽٍخ رٛرو ِؼّْٛ٘ـ(9222) 2002َئٌٝ فجوا٠و  ٘ـ(9229)

ٚال أؽل ثطج١ؼخ ، ٚػغ اٌلٍزٛه اٌّقزٍف ػ١ٍٗ، ٚألظل ثزٛرو ِؼّْٛ اٌؼٛالت رٛروا غ١و ِفزٛػ إٌزبئظ

 اٌؾبي ٠وغت فٟ أْ ٠لفً اٌجٍل فٟ ِوؽٍخ اٌّوثغ األِٕٟ.
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ٝ ٔؾٓ ثؾبعخ ئٌٝ رٛافك، ئٌٝ ري١ِٓ اإلطالػ، ئٌٝ فبهؽخ ؽو٠ك رمٛكٔب ئٌٝ ٘نا اإلطالػ؛ ١ٌٌٚ ئٌ     

اٍزّواه اٌال رٛافك، ألْ مٌه ٠وثه اٌَبؽخ اٌزٟ ؽبٌّب ؽوطذ اٌم١بكح اٌل١ٕ٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ػٍٝ ػجؾ ئ٠مبػٙب 

 ِٓ أعً أْ ال رزفٍذ األِٛه.

 ؛لجً أْ أٟٔٙ ؽل٠ضٟ، أش١و ٌجؼل٠ٓ أٍب١١ٍٓ فٟ اٌجوٌّبْ اٌّمجً. ٔؾٓ ٌل٠ٕب ٍِف رشو٠غ، ٍِٚف فلِبد     

. عٕلح اٌّؼبهػخ فٟ اٌؾمٛق، ٚاٌّؼ١ٕخ أٍبٍب ثبٌَّبئً اٌلٍزٛه٠خٚٔزٛلغ فٟ ٍِف اٌزشو٠غ أْ رٛاعٗ أ

نٌه ع١ّغ ٍَّبٚاح ِظبػت ؽم١م١خ، ثّب فٟ مٌه ئطالػ إٌظبَ االٔزقبثٟ ٚئطالػ اٌلٚائو االٔزقبث١خ، ٚوٌٚ

اٌمؼب٠ب ماد اٌجؼل اٌؾمٛلٟ ٚاٌجؼل ا١ٌَبٍٟ. ٍٚزىْٛ اٌٛفبق ػٍٝ هأً اٌمبئّخ ثبٌَٕجخ ٌٍؾىِٛخ فٟ ظً 

أْ اٌٛفبق وبٔذ رو٠ل اإلٍبءح ٌٍٍَطخ، غ١و َِزٛػجخ ؽمٙب فٟ االػزواع ٚاٌّمبؽؼخ أطاللب ِٓ  رظٛه٘ب

 ؽو٠خ اٌوأٞ.

أٔغيد فؼال  ٘ـ(9224/9221) 2001/2002َطؼٛثبد فٟ ٍِف اٌقلِبد، مان أْ ِٛاىٔخ  ٔؾٓ ٔزٛلغ     

 ِبد ِٕفنح.ٌىٓ أصوا ٍٍِّٛب ال ٠وٜ ٌقل ،فٟ ثوٌّبْ اٌؼبَ اٌّبػٟ، ٚاٌؾل٠ش ػٕٙب وض١و

 ؛أش١و ئٌٝ أْ ؽو٠ك اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ ٍِٟء ثبٌؼمجبد، ٌىٓ اإلطواه ػٍٝ رن١ٌٍٙب ٍجت ٌزغبٚى٘ب ،ٚأف١وا     

ٚ٘ٛ اٌٛطٛي ثبٌجٍل ئٌٝ  ،ٚ٘نا ِب رٕزٙغٗ اٌّؼبهػخ فٟ اٌجؾو٠ٓ ِإٍِخ رؾم١ك اٌٙلف األٍبٍٟ ِٓ االٔزقبة

 ٟ ٠ّضٍٙب أػؼبؤ٘ب إٌّزقجْٛ. ثو األِبْ ثمواه ١ٍٍُ رزؾًّ َِئ١ٌٛزٗ ع١ّغ األؽ١بف اٌز

 األسئلت والمداخالث:

 :)زاعي المنتدي( األستبذ جعفس الشبيب

شىو األٍزبم ػجبً ػٍٝ ٘نا اٌؼوع اٌط١ت ١ٌَّوح اٌؼًّ اٌٛؽٕٟ فٟ اٌجؾو٠ٓ ِٚوؽٍخ اٌّمبؽؼخ، صُ أ     

أْ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ِوؽٍخ رؾل عل٠ل، هطل ِٓ فالي ؽل٠ضٗ  ،ٚوّب رفؼً .اٌّشبهوخ فٟ االٔزقبثبد اٌجوٌّب١ٔخ

ا٢ْ ِوؽٍخ عل٠لح ِٓ اٌّشبهوخ فٟ اٌّغٌٍ رلفً اٌزٟ  أكاء اٌّؼبهػخ اٌٛؽ١ٕخ فالي فزوح اٌّمبؽؼخػٕٙب 

 ؽبعخ ئٌٝ أْ ٠م١ُ أكاؤ٘ب ٚػٍّٙب ثشىً وبًِ.فٟ ثبٌزبٌٟ ٟ٘ ا١ٌٕبثٟ، ٚ

ىبه ٚاٌزظٛهاد ؽٛي ٘نا اٌّٛػٛع؛ ٚأػزمل أٔٗ أصبه ٌل٠ىُ األٍزبم ػجبً ؽوػ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمؼب٠ب ٚاألف     

 هغجخ فٟ إٌّبلشخ ٚاألٍئٍخ، ٚاٌجبة ِفزٛػ ٌىُ ا٢ْ.

 :)تسبىي( حسين العىياألستبذ 

، ٌٟٚ ػ١ٍٙب ٍإاالْ. أٌّٚٙب ثقظٛص أهؽت ثه أٍزبم ػجبً ث١ٕٕب، ٚأشىون ػٍٝ ِؾبػوره اٌم١ّخ     

فقوٚ فٟ االٔزقبثبد اٌزشو٠ؼ١خ، ِغ أٔٗ ئٌٝ ا٢ْ رزُٙ ؽووخ اٌٛفبق ثزؾغ١ُ  اٌٛفبق ١ٌّٕوحرطوله ئٌٝ كػُ 

 فى١ف رفَو مٌه؟ .كٚه اٌّوأح فٟ اٌّشبهوخ االٔزقبث١خ فٟ اٌجؾو٠ٓ

لؼ١خ اٌزغ١ٌٕ أػٕٟ أغفٍذ لؼ١خ رشغً اٌوأٞ اٌؼبَ اٌجؾو٠ٕٟ ثشىً وج١و، ٍٚٚإاٌٟ اٌضبٟٔ ٠قض وٛٔه      

 ا١ٌَبٍٟ.
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 المحبضس:

َِٚإٚي فٟ  ،أٔٗ وبْ ِٓ األَٔت علا كػُ اٌّوأح كافً اٌٛفبق. ألٛي مٌه ٚأٔب ػؼٛ شٛهٜ اٌٛفبقأػزمل      

 ِٕٙب اٌمبئّخ اٌزٟ ال رؼُ اِوأح ٚاؽلح.  ،إٌٙب٠خ ػٓ لواهاد وض١وح طلهد ٌٙب

اٌّوأح رّضً ٔظف اٌّغزّغ اٌنٞ ٔو٠ل رؾو٠ىٗ. ٚلل ؽبٌٚذ اٌٛفبق أْ رلػُ األفذ ٍى١ٕخ اٌؼىوٞ فٟ      

لٜ اٌلٚائو، ث١ل أٔٗ ٚاعٙزٙب ثؼغ اٌّشبوً اٌزٟ ؽبٌذ كْٚ أْ رَزّو فٟ ٘نا اٌّشوٚع، ٚوبْ ٠ٕجغٟ أْ ئؽ

ِٚغ مٌه ال ٠ٛعل ِٛلف ٍٍجٟ ٌلٜ اٌٛفبق ٚل١بكرٙب  ؛رجني ِي٠لا ِٓ اٌغٙل ٌزلػّٙب فٟ كٚائو٘ب اٌّؼّٛٔخ

ٕ٘بن ِٛلف  ،٠غبثٟ علا. ٔؼُفظٛطب فٟ اٌؼًّ ا١ٌٕبثٟ، ثً أْ اٌّٛلف ئ ،اٌل١ٕ٠خ ف١ّب ٠قض لؼ١خ اٌّوأح

ال ٠ٛعل ٕ٘بن أٞ ئشىبي. ٚثشىً ػبَ، رُ كػُ  ،ٌٚىٓ فٟ اٌؼًّ ا١ٌٕبثٟ ؛ِزؾفع ف١ّب ٠قض اٌؼًّ اٌجٍلٞ

ألْ  ؛ػٍٝ لبئّزٙباِوأح ئٍال١ِخ ِٓ كافً هؽّٙب ١ِٕوح فقوٚ، ٌٚىٓ ٘نا ال ٠ؼفٟ اٌٛفبق َِإ١ٌٚخ كػُ ح ا١ٌَل

 اٌنٞ ٔظفٗ َٔبء. مٌه ١ٍىْٛ ػالِخ ئ٠غبث١خ ٌٍشبهع اٌؼبَ

ٕٙبن لؼب٠ب أفوٜ ٌُ أرطوق فأٚ غ١و٘ب؛  ز١ٌٍٗ اٌمظل أْ ٔغفً لؼ١فأِب ثقظٛص لؼ١خ اٌزغ١ٌٕ،      

لؼ١خ فط١وح رفؼؼ ػلَ اٌضمخ ث١ٓ إٌظبَ ٚاٌزغ١ٌٕ . ثزشؼت اٌطوػ ػزجبه أْ ال أشززىُالئ١ٌٙب، ٌٚىٓ 

ؼت، ٕ٘بن شؼٛه ٌل٠ُٙ أٔٗ ٠واك أْ ٠ؼجش ثأْ اٌٍَطخ رو٠ل أْ رَزجلي شؼجب ثش ػبَٕٙبن شؼٛه ف اٌّغزّغ.ٚ

ٚلٍذ أْ  ؛وزجذ مٌه فٟ أؽل ِمبالرٟ أزملد ف١ٗ إٌظبَ ٚثؼغ ئعواءاد اٌٍَطخٚلل  ثبٌل٠ّٛغواف١ب فٟ اٌجٍل.

ٌٛ ٌُ ٠زوافك ِغ ٗ فّٙاٌلٚائو االٔزقبث١خ، ٚأْ ٍٛء هٍُ اٌلٚائو االٔزقبث١خ ئعواء وبْ ٠ّىٓ روبْ ٠ّىٓ رفُٙ 

 ، ٚاٌؾم١مخ أٟٔ ٚاعٙذ ػزبثب ػٍٝ مٌه.َِٗٚزمجٍاٌجٍل ثؾبػو ٠ؼو رغ١ٌٕ ١ٍبٍٟ 

اٌّٛػٛع ِؼمل علا، ثّب ال ٠مبً ثمؼ١خ اٌلٍزٛه ٚغ١وٖ، ٚاٌل٠ّٛغواف١ب ػبًِ فط١و ٚمٚ أثؼبك اٍزضٕبئ١خ      

 ،فٟ اٌٛالغ؛ ٌنٌه، أرّٕٝ أْ ٠زُ إٌظو ئٌٝ اٌمؼ١خ ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌجؾو٠ٓ ػّٓ ثؼل اٌالصمخ ث١ٓ إٌظبَ ٚإٌبً

 ا شئزُ ػؼف اٌضمخ.أٚ ئم

 :)كبتب وببحث تبزيخي( األستبذ عبد الببزي الدخيل

ٌُ  هٌٚىٕ ،لٍذ أٔٗ ال ٠ٛعل ئشىبي فٟ كفٛي اٌّوأح فٟ اٌٛفبق .كػٕٟ أثلا ِٓ ٍإاي األؿ اٌنٞ ٍجمٕٟ     

ٚاٌش١ؼخ  ،ً٘ فٍك إٌَخ ٌٍّٛاالح ؽٛي اٌّٛاٌْٛ ٚاٌّؼبهػْٛ،فّب ٘ٛ؟ صُ  ؛رنوو اٌَجت فٟ ػلَ كفٌٛٙب

ٌٍّؼبهػخ فٟ وً ِىبْ؟ فٟ اٌجؾو٠ٓ، ِٓ اٌنٞ ٠فىو ِٚٓ اٌنٞ ٠ؾون ِٚٓ اٌنٞ ٠زقن اٌمواه؟ إٌقجخ 

ٚاٌشبهع، ِٓ ٠ؼغؾ ػٍٝ ِٓ رؾل٠لا؟ ٚأف١وا ِب ػاللخ اٌٛفبق ِغ ِب ٠َّٝ ثبٌقؾ اٌش١واىٞ؟ ٌّٚبما ٘ٛ 

 ِزٛرو؟

 :المحبضس

ئشىب١ٌخ ػبِخ فٟ اٌجؾو٠ٓ ١ٌَٚذ ِقزظخ ثبٌٛفبق ف١ّب ٠قض رَبؤٌه ؽٛي كفٛي اٌّوأح ٌٍٛفبق، فٕٙبن      

ػبهثخ فٟ اٌغنٚه، ٌزؾظً اٌّوأح ػٍٝ  بدرأ١ٍَفمؾ. ٕ٘بن ِشىً اعزّبػٟ، ٕ٘بن ِشىً صمبفٟ، ٕ٘بن 

اٌم١ًٍ ِٓ ؽمٛلٙب فٟ ِغزّغ ػوثٟ ال ٠ؼط١ٙب َِبؽخ ٚاٍؼخ فٟ اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ. ٚاٌمؼ١خ وٍٙب ١ٍبق ربه٠قٟ، 
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اِوأح  صّبْ ػشوحهشؾذ  ،اٌؼبَ افٟ ٘نٚ رىٓ رَزط١غ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ.فبٌّوأح لجً ف١َّٓ ػبِب ٌُ 

ٚئْ ٌُ  ؛ؽوؽذ شقظ١ب اٍُ األفذ ٍى١ٕخ اٌؼىوٞ ٌٍٕيٚي فٟ كائوحفمل َِزمٍخ أٔفَٙٓ. ٚف١ّب ٠قض اٌٛفبق، 

 رىٓ ِؼّٛٔخ ؽم١مخ ٌٍغبٌج١خ ا١ٌَٕخ ف١ٙب.

ٌٚٓ أم٘ت ئٌٝ ِب ٘ٛ  ؛١ٓ، فلػٕب ٔجلأ ِٓ اٌق١ٕ١َّبدٚأِب ثبٌَٕجخ ئٌٝ آ١ٌخ اٌمواه ث١ٓ اٌّمبؽؼ١ٓ ٚاٌّٛاٌ     

فٟ ف١َّٕبد اٌموْ اٌّبػٟ، وبٔذ اٌؾووخ ا١ٌَب١ٍخ ؽووخ ش١ؼ١خ ١ٍٕخ، ٚوبْ غبٌج١خ اٌمبكح ِٓ إٌَخ، ف أثؼل.

ٌُٚ ٠ىٓ مٌه ١ٌإصو ػٍٝ ١ٍو اٌؾ١بح  ؛أِضبي ػجل اٌوؽّٓ اٌجىو هئ١ٌ ١٘ئخ االرؾبك اٌٛؽٕٟ، ٚآفو٠ٓ غ١وٖ

 ؽَب١ٍبد أٚ ؽياىاد.ٚإٌظبَ ثلْٚ 

ِمبثً للهح ٘بئٍخ ػٕل اٌؾىِٛخ ػٍٝ  ،ا١ٌَٛ، ٔغل ئففبلب ٚاػؾب ػٕل اٌّؼبهػخ فٟ اٍزمطبة اٌز١به إٌَٟ     

كْٚ -ػٍٝ َِزٜٛ اٌم١بكاد، ٍٚبُ٘ فٟ مٌه  اٌّٛاؽ١ِٕٓلٜ ٍٕٛاد فٟ رىو٠ٌ ؽبٌخ ِٓ ؽبالد اٌمط١ؼخ ث١ٓ 

اٌضٛهح اإلٍال١ِخ اإل٠وا١ٔخ اٌزٟ أمَُ إٌبً ؽٌٛٙب ئٌٝ فَطبؽ١ٓ هثّب ؽٛالّ٘ب ئٌٝ ػواق صبْ. ٚئما  -شه

ؽلس فٟ اٌجؾو٠ٓ ِغبي ألْ رىْٛ اٌغبٌج١خ ٌش١ؼخ كْٚ أْ ٠واػٟ إٌظبَ رؼبؽ١ٗ ٚفك مٌه، فال رَزجؼل أْ 

 ٠أر١ٙب ىهلبٚٞ آفو.

 ؛٠ؼٕٟ ثنٌه اٌش١ؼخ (مٞ ِقبٌت ؽم١م١خ)عٛك ِغٌٍ ؼغ األؽواف ا١ٌَٕخ ِٓ ٚؽم١مٟ ٌلٜ ثٕ٘بٌه لٍك      

 ثبٌوغُ ِٓ أْ اٌش١ؼخ ال رطبٌت ثأوضو ِّب ٘ٛ ِزؼٍك ثبٌلٍزٛه.

، ٟٚ٘ طٛهح ٘ـ(9222َ )2002ٚأِب ػٓ آ١ٌخ ارقبم اٌمواه فٟ اٌشبهع، فلػٕٟ أؽلصه ػٓ اٌشبهع فٟ      

فٟ كافً اٌٛفبق، ٚغبٌج١خ ٕ٘بن أمَبَ  وبْٚ ،اٌشبهع ِؼجئب ػل اٌّشبهوخفمل وبْ . رىبك رىْٛ ِىوهح ١ٌٍَٛ

 ،ثً أٔه ثؾبعخ ػوٚه٠خ ٌَّب٠ورٗ. ٌنا ؛رغفً شبهػه ْأٔه ال ٠ّىٓ أٚاٌؾبطً،  إٌقجخ وبٔذ ِغ اٌّمبؽؼخ.

 ٚاػ١خ ٌٍزؼبًِ ِغ ٘نا اٌغبٔت. الٍزوار١غ١خأظٕٕب ثؾبعخ 

ثقظٛص اٌؼاللخ ِغ اٌقؾ اٌش١واىٞ، ٟ٘ ػاللخ ئ٠غبث١خ علا. ِٚب ؽلس فٟ األهثغ ٍٕٛاد  ،ٚأف١وا     

اٌش١واى١٠ٓ ؽٍجٛا أوضو ِٓ  اإلفٛاْال ٠ؼٕٟ ٚعٛك ئشىبي. وً ِب فٟ األِو أْ  ،االٔزقبثبد ؽٛياألف١وح 

 فٟ ؽ١ٓ أربؽذ ٌُٙ اٌٛفبق ِمؼلا ٚاؽلا فمؾ هأرٗ وبف١ب ٌزشى١ً رؾبٌف لٛٞ. ،ِمؼل

 :)كبتب ومفكس سيبسي( محمد المحفىظ األستبذ

ٌٙغّخ اٌؼىوٞ ً٘ غ١بة ٚافزفبء اٌَّإ١ٌٚخ فٟ كافً اٌٛفبق ٘ٛ اٌَجت فٟ رؼوع األفذ ٍى١ٕخ      

ثبػزجبه أٔٙب وبٔذ رىزت ِمبالد رٙزُ ثبٌؾل٠ش ػٕٙب ػٓ ؽو٠ك شجىخ االٔزؤذ ٚثؼغ اٌّمبالد ، ئػال١ٔخ

 ِّب ٍبُ٘ فٟ ئٍمبؽٙب ئػال١ِب ٚصمبف١ب.  ،ِأفٛمح َِٚوٚلخ

 :المحبضس

أٔب أشه أْ ٘نا وبْ ٍججب فٟ اٌّٛػٛع، ثل١ًٌ أٔٗ ُكفغ ثٙب ٌٍزوشؼ فٟ اٌشٛهٜ، ٚوبٔذ ئؽلٜ اٌفبئياد       

ؾية ١ٍبٍٟ ف١ٗ وفٟ شٛهٜ اٌٛفبق، صُ افز١ود فٟ كافً األِبٔخ اٌؼبِخ. اٌزٛاىٔبد فٟ كافً اٌٛفبق 

 ػؼف ِضً أٞ ؽية آفو، ٚثبٌزبٌٟ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن أزظبه ٌألفذ ٍى١ٕخ ٌٚغ١و٘ب.رٛاىٔبد ٚف١ٗ ِواوي 
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 الشيخ حبيب معتىق الخببش:

 ؛بفٟ رؾم١ك أ٘لافٙ باٌٛفبق ػٍٝ اٌشقظ١بد األفوٜ اٌزٟ وبْ ِٓ شأٔٙب أْ رَبػل٘عّؼ١خ ٕفزؼ ٌّبما ٌُ ر     

ٛد ٚ٘ٛ وّب ٔؼٍُ ع١ّؼب شقظ١خ ِٕفزؾخ ٚط ؛فٟ اٌقؾ ٚاٌزٛعٗ وؼجل اٌوؽّٓ إٌؼ١ّٟ بؽزٝ ٌٛ افزٍفذ ِؼٙ

 لٛٞ ٌٗ صمٍٗ فٟ ١ِياْ اٌؾىِٛخ؟

ِٓ عبٔت آفو، ً٘ ِّٓ اٌّّىٓ أْ ٔشٙل رؾٛالد اعزّبػ١خ ػٍٝ َٔك االٔزقبثبد اٌجوٌّب١ٔخ رإصو ػٍٝ      

 اٌضّوح اٌؾم١م١خ اٌّوعٛح.ٌىٛٔٙب اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ ٚااللزظبك٠خ 

 المحبضس:

ِؼظُ ِوشؾٟ اٌؼًّ اٌل٠ّمواؽٟ و١ّٕوح فقوٚ، ٚئثوا١ُ٘ اٌشو٠ف، ٚػجل اٌوؽّٓ ِٛلف اٌٛفبق ِٓ      

فؼال ػٓ َِبئً  ؛ٌٚىٓ ٌؼجخ األطٛاد ٌُ رقلِٕب ،إٌؼ١ّٟ ٚغ١وُ٘ وبْ ئ٠غبث١ب علا، شٙل ثنٌه إٌؼ١ّٟ ٔفَٗ

 ٗ.اٌؾىِٛخ ٚرفبط١ً وً كائوح ِٚب شبثأفوٜ رزؼٍك ثزلفً 

عزّبػ١خ فَزىْٛ ػٍٝ اٌظؼ١ل اٌطبئفٟ فٟ اٌفزوح اٌوإ٘خ، ٚ٘نا رؾٛي ٚأػزمل أٔٗ ٌٛ ؽلصذ رؾٛالد ا     

ٍٍجٟ ثطج١ؼخ اٌؾبي، أِب اٌزؾٛالد اإل٠غبث١خ فوثّب ؽلصذ ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ ٚال ٠ياي اٌؾل٠ش ػٓ ٘ىنا 

 رؾٛالد ِجىوا. 

 المهندس نبيه البساهيم )عضى المجلس البلدي في محبفظت القطيف(:

وبٔذ ٌطّخ ٚعٙذ ٌٍٕظبَ  -ٟٚ٘ عٍَخ ثوٚرٛو١ٌٛخ ثٛعٛك اٌٍّه-ٍَخ األٌِٚٝمبؽؼخ اٌغأػزمل أْ      

ِٓ أعً اٌّؾبفظخ ػٍٝ  ه ٚاٌزؼج١و ػٓ االؽزغبط ثشىً أفؼً؛ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌجؾو٠ٓ؛ ٚوبْ ثبإلِىبْ رغٕت مٌ

ْ ، فظٛطب ٚأؽل أكٔٝ ِٓ اٌؼاللخ ِغ هأً اٌٍَطخ. ٌٚىٓ ِب ؽلس وبْ ثلا٠خ غ١و ِٛفمخ أثلا ٌؾية ١ٍبٍٟ

به اٌٛفبق اٌنٞ رزقنٖ شؼبها كائّب ٌٙب ٘ٛ أْ اٌّؼبهػخ رظً ٌٍٍّه ٚرمف، ٚمٌه ػىٌ ِب أزٙغزٗ ِٕن شؼ

 َ ٚهثّب لجً مٌه. 13ثلا٠خ اٌّطبٌجخ ثلٍزٛه ػبَ 

 ؟فّب اٌؾىّخ ِٓ مٌه ،أ٠ؼب ِمبؽؼزٙب ٌغٍَخ ا١ٌَٛ ؽوَ اٌٛفبق ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّىزت ا١ٌَبٍٟ ٌٍجوٌّبْ     

 ٌٍؼٛاؽف أَ ِبما رؾل٠لا؟ شب١رغ١زٗ اٌٛفبق. ً٘ وبْ ِغوك رٕف١ٌ أَ ِٚب اٌضّٓ اٌنٞ لجؼ

 المحبضس:

٠زٛلغ أؽل ٘نا اٌزؾٛي اٌلهاِبر١ىٟ، ؽزٝ أشل اٌّزشبئ١ّٓ. ٌمل ٔؼظ ٘نا اٌمواه لجً ١ِٛ٠ٓ  اٌٛالغ أٔٗ ٌُ     

فمؾ ِٓ ربه٠ـ اٌغٍَخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛكح اٌزٟ رضجذ أْ ِب رُ ارقبمٖ وبْ ثشىً ؽظ١ف ِٚلهًٚ؛ ٌٚؾل 

 وج١و. 

اٌّؼبهػخ ٍه شقظ١ب، ػٍٝ ٌُ رٙبعُ اٌّاٌٛفبق ٌُ رمف ٠ِٛب فٟ ٚعٗ اٌٍّه. ٚؽزٝ أؽلاس اٌزَؼ١ٕ١بد      

 .٘ـ(9222) 2002َاٌجؾو١ٕ٠خ اٌزٟ هفؼذ طٛرٙب ػب١ٌب فٟ ٚعٗ اٌٍّه ِٕن 
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٘نا اٌمواه، فٟٙ رؼٍُ أٔٙب ثّب ؽظً فَود اٌىض١و، ٌىٕٙب أهاكد أْ رمٛي ٌٍٍَطخ  بمٚػٓ اٌؾىّخ فٟ ارق     

رٙب ٚاػزواػبرٙب ثغل٠خ ثبٌغخ. أٔٙب ١ٌَذ ك٠ىٛها، ٚأٔٙب ال روػٝ ثبٌظٍُ. ٚأٔٗ ػٍٝ اٌٍَطخ أْ رأفن ثّمٛال

 ٚلل أثٍغذ اٌّإٍَخ ثنٌه. ،ِزؾَّب ٌٙنا اٌمواه أوٟٓ ٌُ ٔٚأٔب ال أفف١ه أ

 :(عضى في جمعيت الىفبق وزئيس الحمالث االنتخببيت) األستبذ جبسم زضب حسين

ثقظٛص األٍزبم إٌؼ١ّٟ، ٘ٛ  .ٍأؽبٚي رقف١ف اٌؼغؾ ػٍٝ األٍزبم ػجبً ثبإلعبثخ ػٍٝ ثؼغ األٍئٍخ     

 ؛فٟ كائوح ػواك ١ٌٌٚ وواكٞ فالكالوه اٌلفٛي فٟ االٔزقبثبد لجً صالصخ أ٠بَ ِٓ ثلء االٔزقبثبد فمؾ، ٚوبْ 

ٌُٚ رىٓ كائوح ٚفبل١خ ؽزٝ ٔلػّٗ ِٓ فالٌٙب، ِٚغ مٌه، ٚؽ١ّٕب ٔيي فٟ كائوح أفوٜ وبْ ٌٕب ف١ٙب ِوشؾب 

فظٛطب  ؛ٌؼجخ األطٛاد ٌُ رىٓ فٟ طبٌؾٕب ئٌٝ أْ ه األٍزبم ػجبًٍؾجٕبٖ ٌٕلػُ إٌؼ١ّٟ، ٌىٓ، وّب أشب

 ٍبّ٘ذ ثمٛح فٟ ئفواعٗ ِٓ اٌزوش١ؼ ثزٛظ١ف اٌؼَىو١٠ٓ فٟ اٌزظ٠ٛذ. -وّب ػٍّزُ-ٚأْ اٌؾىِٛخ 

ؽم١مخ ٌٍّٛػٛع ِٓ ىا٠ٚخ ٚؽٛي ِشبهوخ اٌّوأح، أػ١ف ػٍٝ ِب رفؼً ثٗ األٍزبم ػجبً ثىٕٛٔب ٕٔظو      

أِب ػٓ اٌؼاللخ ِغ  ٔطّئٓ ٌٗ، ٚوٕب ٔو٠ل ِمبػل ِؼّٛٔخ.٠ىٓ ٕ٘بن طٛد َٔبئٟ ثبهى  اٌوثؼ ٚاٌقَبهح؛ فٍُ

أؤول  ،غّؼ١خ اٌٛفبقثاإلٍالِٟ، ٚأ٠ؼب ػؼٛ ِإٌٍ اٌؼًّ  اٌش١واى١٠ٓ، فىٟٛٔ ِإٌٍ فٟ عّؼ١خ اإلفٛاْ

فَوٚا وض١وا  اإلفٛاْأْ  - ثبٌّٕبٍجخ - أْ اٌؼاللخ ِٓ أفؼً ِب ٠ىْٛ، فبطخ فٟ اٌزؾبٌف ا١ٌَبٍٟ. ٚأػزمل

 ألُٔٙ فوعٛا ِٓ اٌَجبق. ،ثوفؼُٙ لجٛي اٌّمؼل

ٚألوْٛ  َٔأٌٗ ٔؾٓ ألٔفَٕب، ثٗألٛي ٌه ثظلق أْ ِب رزَبءي  ،ٚأف١وا، ثقظٛص رَبؤٌه أٍزبم ٔج١ٗ      

أوضو طللب ٚئٔظبفب ِؼه، أهٜ إٔٔب أفطأٔب ثبرقبم ٘نا اٌمواه، ٚرفبك٠ب ألْ ٠فُٙ لواهٔب ػٍٝ أْ ف١ٗ رمظلا 

 ،لوهٔب اٌغ١بة ػٓ اٌغٍَخ اٌّبػ١خ، ث١ل إٔٔب ٍٕشبهن فٟ عٍَخ اٌغل ٌؼالط اٌزمظ١و اٌنٞ ِؼٌٍٍّٝه، 

 ٚٔوعٛ ِٓ هللا أْ ٠م١ٕب شو مٌه.

 المهندس نبيه البساهيم )عضى المجلس البلدي في محبفظت القطيف(:

فٟ طٕغ اٌمواه ٚفوػٗ ػٍٝ  ِٓ اٌنٞ ٠موه فٟ اٌٛفبق؟ ً٘ ٕ٘بن ِواوي لٛح رّبهً كٚها اٍزؾٛام٠ب     

 اٌّغّٛػخ؟

 :(عضى في جمعيت الىفبق وزئيس الحمالث االنتخببيت)ستبذ جبسم زضب حسيناأل

ال ٠ٛعل فوع أثلا. وٓ ػٍٝ صمخ ِٓ مٌه. ٌٚىٓ ٕ٘بن ِغّٛػزبْ رّضالْ ِوويا صمً ٌل٠ٕب؛ ّ٘ب اٌّغٌٍ      

خ أٚ شٛهٜ. ٚاٌفو٠ك اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠ؼًّ ٘ٛ ٚؽب١ٌب ال ٠ٛعل ارفبل١خ ٚاػؾ ؛اٌؼٍّبئٟ، ِٚغٌٍ وزٍخ اٌٛفبق

 فو٠ك وزٍخ اٌٛفبق ٚػٍٝ هأٍُٙ اٌش١ـ ػٍٟ اٌٍَّبْ. ٘نا اٌفو٠ك ٘ٛ اٌنٞ ٠ظ١غ اٌمواهاد.

 :)زاعي المنتدي( األستبذ جعفس الشبيب

شىو األٍزبم ػجبً أ ،ثبٍّىُ ع١ّؼب اٌّزؼخ. وبْ لله اٌؾل٠ش مٚ شغْٛ، ٚػٍٝ لله اٌشغٓ اٌنٞ ؽٍّٗ ٌٕب     

ٚأْ  ،أوضو با٠غبث١ آ١ٍِٓ أْ ٔوٜ رفبػالِٚشبهوزّٙب، ٚونٌه أٔزُ؛  ٚاألٍزبم عبٍُ ػٍٝ ؽؼٛهّ٘ب ،طفٛاْ
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ٚرٕؼىٌ ا٠غبث١ب ػٍٝ اٌزؾٛالد اعزّبػ١خ ٚالزظبك٠خ أفؼً فٟ ِغزّغ  ،ٔوٜ ٘نٖ اٌزغوثخ رٕزظ ثشىً أفؼً

 ٚاٌَالَ ػ١ٍىُ ٚهؽّخ هللا ٚثووبرٗ. .اٌجؾو٠ٓ

 


