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 األستاذ الدكتور وروان احملاسينكمىة 

 رئيس اجملىع
 

 أيىا امسيدات وامسادة

يظعػػت ٌِػػش كصا ػػا كػػصفو ٌػػَ اىضٌػػةف   ٗيوػػضـ ٌجٍػِػػة  ٔؾػػفّ ٌاظعػػا غيٍ٘ػػا أ

ٍ ٓػػة    ػػأف ٗهػػٔف ارو٘ػػةريق  غقػػة ّ ٌيعػػوًِسان إىػػٕ تعػػةؤلتو غسٗػػسة، كػػس ٗهػػٔف أْ

 اىودلقي ٌَ ٌسل اإلـػةدة ٌػَ ربػصاتًٓ اىوسرٗعػ٘ا ـػٖ اىٍجػةلت اىٍزويفػا اىوػٖ 

ٗٓوً  ٓة اىٍجٍع، كٗجػصم ْػشا الرو٘ػةر غػَ لصٗػق الُوزػةب ٌػَ كبػو أغقػة  

 ٌجيط اىٍجٍع.

ؼػٕ  ـػٖ  ُي كلػم  أف اىٓػسؼ ٌػَ تأظػ٘ط ٌجٍػِػة، كْػٔ أٌكؿ ٌجٍػع أ

ي إُؼة ي ٌجٍع اىلةْصة إل  ػس ظػِٔات يػفث غؼػصة، كػس  اىٔلَ اىػص ٖ كىً ٗىوٍيّي

نةف، كلٗضاؿ، اىشكدى غَ خ٘ػة  اىيؾػا اىػص ٘ػا، ـػٖ ٌٔاجٓػا تٔا ػع الخػوفؿ 

كالُوساب، كٌة أؾبح ٗيػصؼ اى٘ٔـ  ةظً اىػٔىٍا، اىوٖ لصخت ٌعةراتو غيٍ٘ػان 

ٍيٓة، يً اإلـةدة ٌِٓة، إىٕ أغيػٕ اىٍعػؤٗةت اىػيٍ٘ػا، ىِليٓػة  ٌوعةرغان ٗدوةج ـٓ

٘دا تؿيح ىيوسرٗط ـٖ جةٌػةتِػة، كْػٖ اىوػٖ اُفػصدت ـػٖ إىٕ ىؾا غص ٘ا ؾد

ة غيٕ تسرٗط جٍ٘ع اىػئـ  ةىيؾا اىػص ٘ا. ككس  اىػةىً اىػص ٖ  أُٓة ٌةزاىت ٌيًؿص 

غصـتي ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل خَ٘ أُؼأُة ىجةُةن رةؾػان ٌاىفػا 

ة تِعػ٘ق ٌَ ربصا  ِٗقٍٔف إىٕ غسد ٌَ أغقػة  اىٍجٍػع، كْػٖ ىجػةف ٌٍٓوٓػ

اىٍؿميدةت اىػيٍ٘ا اىوسرٗع٘ا،  ػس ٌة لصأ غي٘ٓة ٌَ تؾٌ٘صات، ك سأ اىوبةَٗ ـ٘ٓة 

 ّ ٍيّ كتمة لي ػي/ى ـٓ ٗظٓص كافدةن،  َ٘ ٌة كفػّ ا ظةتشة اىٍاظعٔف، ك َ٘ ٌة ؾى
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ٌع ٌة أكجستّ اىوؾٌ٘صات اىدساي٘ا. كْشا إفةـان إىٕ ُظصاتو ٌيؾػةًٗصة أتػٕ  ٓػة ٌػَ 

٘ة ـٖ الروؿةص ٌَ  فدو ىٓة ىؾةته ؽ٘صي ٌأىٔـا ـػٖ خؿئا غيٕ اىسرجةت اىػي

 فدُة، نة ىٍةُ٘ا كاىصكظ٘ا كاإلظبةُ٘ا. ـهةف أف أُؼأُة ـٖ ٌجٍػِة ىجِػان ىػيػٔـ 

اىد٘ةة، كىجِان ىػئـ اىِبةت، كىجِان ىيج٘ٔىٔج٘ة، كأرصل ىيضراغػا، كذىػم إىػٕ 

ػ ة ٌعػاكىا غػَ جةُ/ اىيجةف اىٍزوؿا  ةىهٍ٘٘ة  كاىف٘ضٗة  كاىصٗةفػ٘ةت، كنيُّٓ

 تدسٗث اىٍؿميدةت اىػيٍ٘ا، ىئؾٔؿ إىٕ تٔخ٘سْة  َ٘ اىجةٌػةت اىعٔرٗا.

ككس تػةكُتي ٌع ـل٘ػسُة ظػِٔاتو غسٗػسةن ـػٖ ىجِوػَ٘: غيػً اىِبػةت كغيػً 

ًو ؽضٗػص ـػٖ ػػاكف اىٍؿػميدةت  اىضراغا، كغصـتي غِسْة ٌة نةف ىسّٗ ٌػَ غيػ

 ٔجٔد ـػصكؽو خل٘ل٘ػا  ػَ٘  ٌٍٓة تهيَ تفؿ٘ي٘ا، ـلس نةف كةدران غيٕ إكِةع زٌف ّ

ْٔ ٌمصكح ٌَ ٌؿميدةت ـٖ ٌجةؿ تؿِ٘ؿ اىِبةتػةت، كتعػٍ٘ا ٌهُٔةتٓػة،  ٌة

ككػس اظػوٌٍص ْػشا  كتفؿ٘و اىفصكؽ  ِ٘ٓة، ك ػَ٘ ٌػة أؾػبح أدٌؽ كأظػٓوى ىيفٓػً.

ًى غسٗػسةو ىويػم  3119إىٕ غةـ  3112اىوػةكف ٌَ غةـ  كاُوٕٓ إىٕ إؾسار كػٔا 

يرظػيت إىػٕ كزٗػص اىٍؿميدةت، ٌع تفؿ٘و جشكرْة اىف تِ٘٘ا أك اإلؽصٗل٘ػا، كأ

 اىوػيً٘ اىػةىٖ ى٘يؿسر كصاران  ةلىوضاـ  ٓة ـٖ جٍ٘ع ٌِؼٔرات اىجةٌػةت.

،  ػس أف ظٓصت يؾصاته غسٗسة ـٖ غقػٔٗا ٌجٍػِػة، رأِٗػة 3119كـٖ غةـ 

دان  ٍة ٗدلق ٌوميبةت اىٍجٍع ـٖ غسدو ٌَ اىوٌزؿؿةت. سي  أف ُق٘ؿ أغقة ن جي

زةب اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ غػَ جػسارةو غقػٔان غػةٌفن دغة إىٕ اُو كْشا ٌة

ـٖ ٌجٍػِة، فٍَ كة ٍا تقً يٍةُ٘ػا أظػٍة  ـػٖ اروؿةؾػةت غيٍ٘ػا كىؾٔٗػا 

 ٌزويفا، ك لٖ ْٔ  ػس ذىم ٌعػاكلن غػَ ىجِػا اىِبػةت اىوػٖ تة ػػت أغٍةىٓػة، 

نٌيٓة غِس غص  ٌة وجّ ٌػَ ٌؿػميدةت غيػٕ ٌجيػط اىٍجٍػع  كْٔ اىشم ٍٗي تِي

 إلكصارْة.
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 امسيدات وامسادةأيىا 

ِة ٌِش ٌميع ا ىف٘ا اىنةىنا غسده ٌػَ اىٓػٔاجًط كاىوعػةؤلت،  ىلس ٍى ؽٍصى غةى

ُو٘جاى الفمصا ةت اىٍِةرً٘ا اىؼةٌيا ىيهصة ا رف٘ا، ككػس تعػةرغت تظةْصاتٓػة 

ـ٘ئػا. ْػٖ ظػةْصة أخػسيت ارتفةغػةن ـػٖ  ٌٍٖ ظػةْصةى اىس  ػ اىهُٔ٘ا اىٍص ٔلا  ٍة ظي

ٗادم إىػٕ تٔكٌػًع تػأيًٌص اىهة ِػةت اىدٌ٘ػا كٌػٔارًد  درجةت خصارة اىٍد٘مةت،  ٍة

ِػة إىػٕ  ًؾو نٔنىبِة إىٕ جة دةتو كنػٔارث، كْػشا ٌػة دغػة ٌجٍػى ٍٔ تؾشٗوٓة  ٍة ٗي

اىٍعةٍْا ـٖ تػصٗ/ اىٍؿميدةت اىزةؾا  ػئـ اىب٘ئا اٙرشة  ةىٍِٔ،  وػأى٘ؿ 

ة، ىجِا رةؾا ىٍؿميدةتٓة. كنةف اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل ٌَ أغٍػستٓ

كْػٔ اىػػشم ٗدٍػػو دنوػػٔراق دكىػا  سرجػػا ٌؼػػٌصـا جػػسان ـػٖ غيػػً اىِبػػةت، ٌػػع 

الروؿةص اىسك٘ق ـٖ اىوؿِ٘ؿ كاىب٘ئا اىِبةت٘ا، ٌَ جةٌػا ٌُٔبي٘ػّ ـػٖ ـصُعػة. 

ككس اغوٍػسُة ربصاتػّ اىػيٍ٘ػا  ةلظػوِةد إىػٕ اىِؼػصات اىوػٖ أفػةـٓة إىػٕ نوبػّ 

ت غيٍ٘ا غسٗػسة ـػٖ اىب٘ئػا اىوسرٗع٘ا اىػسٗسة ـٖ غئـ اىِبةت، إىٕ جةُ/ ٌلةل

اىِبةت٘ا كتزم٘ك الكوؿةد اىٔلِٖ كدراظةت ـٖ اىٍِػةلق اىجةـػا كـػٖ ٌلةكٌػا 

اىوؿٌدص.كنةف كس ػةرؾ ـٖ ٌػظً اىيجةف اىٔلِ٘ػا نيجِػا اإلُعػةف كاىب٘ئػا ـػٖ 

اىٍجيط ا غيٕ ىيػئـ، كػةرؾ ـٖ تأظ٘ط اىيجِػا اىٔلِ٘ػا ىبصُػةٌإل اإلُعػةف 

، كنػةف ٗوػة ع ُؼػص 3::2ك 2:99ٓة  َ٘ غةٌٖى كاىٍد٘ك اىد٘ٔم كتٔىٕ ر ةظو

اىبدٔث اىِبةت٘ا ـٖ غفكوٓة  ةلكوؿةد اىٔلِٖ، إفػةـان إىػٕ دراظػةتو ـػٖ أٌػٔر 

ٌٔث اىب٘ئٖ، كنو ذىم إىٕ جةُ/ نوبّ اىوسرٗع٘ا ـٖ غيً اىِبةت كاىوهةيص ـػٖ  اىوي

 اىضيٌص اىِبةت٘ا.

ـٖ جٍػع ٍُػةذج  شىّ ٌَ جٓٔدو  كىػٌو اىمة ع ا رؽ ـٖ ظ٘صتّ اىػيٍ٘ا ٌة

ػ  صى ىيِبةتةت اىعٔرٗا، إذ إُّ كٌسـ إىٕ ٌىػؼ/ كعػً اىِبػةت ـػٖ اىجةٌػػا ايِػٖ غؼى
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ٍٖ غِ٘ػا  ػػس أف  أىؿى  ػ ىٍفى
ى غٌِ٘ا ٌػؼب٘ا كيفػت غيٕ ىٔخةت نصتُٔ٘ا، إفةـان إىػٕ أ

ًٌ تٔزٗػٓة غيٕ ـؿة يٓة اىص ٘عا.  أت

 أيىا امسيدات وامسادة

رخٍػّ اهلل رفؾػا ٌجٓػٔد خ٘ةتػّ ىلس أكريِة ا ظوةذ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ 

بّ اىؼزؿٖ اىدةكم ٌجٍٔغان نب٘صةن ٌَ اىِبةتةت اىعٔرٗا.  اىػيٍ٘ا، إذ أكريِة ٌػؼى

إُٓة ٌجٍٔغا ٌَ اىٍِةذج اىٍجٌففػا اىٔافػدا اىؤؾػ٘ؿ كاىوؿػِ٘ؿ، كػةـ 

ّ٘ اىِب٘تى اىعٔرم، كْٔ ٌجٍٔغػاه ٌػَ اىٍِػةذج  ٌٍ  ةُولة ٓة  ِفعّ تٔف٘دةن ىٍة ُع

ًذ ٗصتبك  ةىوؾ٘صات اىج٘ٔىٔج٘ا اىِبةت٘ا اىوٖ ٗز وؽ  ٓة كلِِة، كْشا اىٍؼصكع ٌٓ

اىوٖ لصأت غيٕ  فدُة، كٗيظٓص ـصككةن كافدا  َ٘ ـؿة يٓة اىِبةت٘ا ك َ٘ ٌن٘فتٓػة 

 ـٖ أكر ة أك ـٖ اىٍِةلق اىٍجةكرة ىعٔرٗا.

ِّ٘ػٕ  اىٍهػةفى اىٍِةظػ/ ىػصفػٓة ٌانػسَٗ فػصكرةى ككُدَ كبيِة اىٓسٗػا  ُٓي

ىٍمئ ا ىيدفةظ غي٘ٓة ٌدٍ٘ان ٌَ اىٍايصات اىٍِةر٘ا،  ػػس أف تدل٘ق اىؼصكط ا

ٗصاـلٓة ٌَ جػشاذات كرك٘ػا تفعػ٘صٗا تؼػصح  ُدلق اىوصا ك  َ٘ اىٍِةذج ك َ٘ ٌة

و اغوٍةدىْة تسرٗع٘ةن ٌَ كبو اىبةخنَ٘. ٌٓ  دكة لٓة  ٍة ٗع

 ٌٖ كظ٘بلٕ اىسنؤر أُٔر اىزم٘/ رخٍّ اهلل ـٖ ذانصتِػة غةىًٍػةن خل٘ل٘ػةن ػػةٌ

 ك كاىٍؼةرب، اظوٍصت ؾيوّ  ةروؿةؾّ خوٕ آرص أٗةـ خ٘ةتػّ، ل ٗؾ٘ػ/ اىصكا

غَ جيعةت اىيجةف كٗىٍمييع غيِ٘ة  وفع٘ص دك٘ق غَ اىِبةتةت كأػهةىٓة ىِىؿوى إىػٕ 

اىٍؿػػميح اىٍِةظػػ/، كٗبػػسم اْوٍةٌػػةن دا ٍػػةن ـػػٖ تمػػة ق اىٍؿػػميدةت ٌػػع 

 رؿة ؽ اىِبةتةت.

ظػً اىيجػةف اىػيٍ٘ػا كْٔ اىشم اُؾٍط ـٖ رسٌا كلِّ  ػأف ظػةًْ ـػٖ ٌػ

اىٔلِ٘ا اىوٖ درظت ٌؼهفت اىٔلَ اىٍصتبما  ةروؿةؾّ، ٌَ دراظا اىٍصاغػٖ 
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كتٍِ٘ا اىبةدٗا، إىٕ اىسراظةت غَ اىهة ِةت اىد٘ا اىٍٓسدة  ةلُلصا ، كخٍةٗػا 

٘ ػػةت كدراظػػا اىويػػٔث اىب٘ئػػٖ كغفكوػػّ  ًٍ ٍد ٍى اىٍػػٔارد اىمب٘ػ٘ػػا، إىػػٕ تزمػػ٘ك اى

وس غيٕ ظِٔات غسٗسة، نػةف ٗدقػص ـ٘ٓػة غػسدان  ةىوٍِ٘ا، كْٔ ٌجٓٔد غيٍٖ ٌٍ

نب٘ػصان ٌػػَ اىِػػسكات كاىٍػػاتٍصات كْػػشا ٌػػة جػػػو ـل٘ػػسُة دا ػػً اللػػفع غيػػٕ 

اىٍوؾ٘صات اىػيٍ٘ا اىػةىٍ٘ا. ككس نةُت ٌؼػةرنوّ ـػٖ تٔخ٘ػس ٌؿػميدةت غيػً 

ٔنل ٗقػفٖ غيػٕ اىجيعػةت خ٘ٔٗػا  اىِبةت كاىضراغا كـٖ غيً اىب٘ئػا غيػٕ ٌعػو

س اغوٍػػةدق ٌؿػػميدةت اىٍجٍػػػٖ اىهب٘ػػص ا ٌ٘ػػص جسٗػػسة، كرةؾػػا خػػَ٘ ٗانػػ

ٌؿمفٕ اىؼٓة ٖ اىػشم نػةف خجػاٌ  ػَ٘ اىٍاظعػَ٘ ـػٖ تيػم اىٍٔفػٔغةت. 

كظ٘بلٕ اىٍعةر اىػيٍٖ اىػةىٍٖ اىٍوعػةرع ٗفػص  غيػٕ ٌجٍػِػة اىٍنػة صة ـػٖ 

ٌٍٓوّ اىهبصل كْٖ تٔلَ٘ اىػئـ اىدسٗنا ـٖ ىؾوِة اىػصٗلا، نٍة كٌلِٓة أجػسادُة 

اىؿةغسة اىٔؾٔؿى إىٕ ٌؼػةرنا ـٌػةىػا ـػٖ تمٔٗصْػة،  ٍػة ٗصـػع ىوعوم٘ع أج٘ةىِة 

 تعػػودلّ ٌؼػػةرنوٓة ـػػٖ  ٌٔكػػع أكلةُِػػة ـػػٖ اىدصنػػا اىػيٍ٘ػػا اىػةىٍ٘ػػا إىػػٕ ٌػػة

  ِة  اىٍعولبو.

 

         
  


