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 موي ،ھقيفوت نسحو هللا نوعJ تعمتجا ،2023 سرام 13 ن<نثالا موي ي9لملا ناويدلا نم رداصلا غالبلا رثإ $#ع

 ةلادعلا بزcd ةماعلا ةنامألا ،دعJ نعو ،ةيئان_تسا ةفصب ،م2023 سرام 14 قفاوم ـ1444X نابعش 21 ءاثالثلا

 ،ةضيفتسملاو ةلوؤسملا ةشقانملا دعmو .ناk<ك نبا ھلالا دبع ذاتسألا بزhdل ماعلا ن<مألا خألا ةسائرب ،ةيمنتلاو

 :t#ي ام $#ع ديكأتلا مت

 رابتعاب ،ي9لملا ناويدلا نم رداصلا غالبلا ،ريدقت نم قيلي ام ل9ب ةيمنتلاو ةلادعلا بزcd ةماعلا ةنامألا تقلت §

 دجي ال بزcdا نأ دكؤتو ،ماk|حاو k<قوت نم ھتلال}c بزcdا ھنكي امم اقالطناو هللا ھظفح كلملا ةلالج ةنا9م

 ،ھيدل ةرفوتملا تايطعملا نم اقالطنا ،تا��ب�تلاو تاظحالملا نم ھتلالج نع ردصي ام لبقت �t جرح يأ

 .اXرارمتساو ةلودلا ماود نماضو ،ةمألا ةدحو زمرو ،��سألا ا�لثممو ،ةلودلا س�ئر هرابتعا�و

 تاصاصتخالا �t لخدت ھنأ روكذملا ا�غالب نم م�في نأ نكمي ام ل� اقلطم ايفن ةماعلا ةنامألا يفنت §

 ھمعدو ھنيمثتو ،ا�ل �tاعلا هريدقت نع �kع� بزcdا ��ف ام ��لاو ةيجيتاk|سالا هراودأو كلملا ةلال}c ة�روتسدلا

 ھتدحو تي�ثتو نطولل ايلعلا �cاصملا نع عافدلل ايجراخو ايلخاد تادو�جم نم ھتلالج ھلذبي امل ن<مئادلا

 س�ئرو ن<نمؤملا k<مأ ،كلملا ةلالج فقومب k<بكلا اXزا�|عا ددصلا اذ�t X ددجتو ،ةينطولا ھتدايسو ةيباk|لا

c{أ $#ع لصاوتملا هديكأتو ةي�يطسلفلا ةيضقلا هاجتا تباثلاو ي¢دبملا ،سدقلا ةن£� ةدحولا ةيضق ةبترم �t ا

 .ةكلمملل ةيباk|لا

 نم �¦¥ايس بزح يأل روتسدلا ھلوخي امب ةديقم ھتاغال�و ھفقاومو بزcdا تاسرامم نأ ةماعلا ةنامألا دكؤت §

تو سسؤت بازحألا نوك
ُ

 يأرلا ة�رح راطإ �tو ،نوناقلاو روتسدلا ماk|حا قاطن �t ة�رحب ا�©طش¨أ سرام

 ماk|حا �t �®طولاو يmزcdا بجاولاب مايقلا قلطنم نمو ،روتسدلا �¦¬تقمب ا�لا9شأ ل9ب ةلوفكملا k<بعتلاو

 ةدنجأ يأب كلذ ةقالع اعطاق ايفن يفنتو ،ايلعلا ةينطولا �cاصملل ةاعارمو ة�روتسدلا تاسسؤملل مات

 .زا�|با يأ وأ ة�وسايس تاديازم وأ تاطلاغم يأب الو ةيباختنا وأ ةيلخاد ةي�زح
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 ةيضقلا  معد �t ةرتاوتملاو ةتباثلا بزcdا فقاوم نع جرخي ال k<خألا ا�غالب نأب ةماعلا ةنامألا دكؤت §

 �kع ةبسانم ل� �tو رارمتساب بزcdا ھنع �kع� ام وXو ،عيبطتلا ضفرو �®يطسلفلا بعشلاو ةي�يطسلفلا

 عم رشابملا بزcdا لعافت قايس �t ي´أي غالب ھنأو ،�®طولا عامجإلا راطإ �tو ،ھتائيXو بزcdا تاسسؤم

 ،ةموكcdا �t ھئالمز t¶ابك عضخي ،ةموكcdا �t اوضع هرابتعاب ،ةيجراcµا نوؤشلا ر�زو ديسلا تاح�رصت

 فلتخم �t يموكcdا لمعلل ةيس�ئرلا طوطcµا نمضتي يذلا ،يموكcdا جمان�kلا ساسأ $#ع ةبقارملاو دقنلل

 ةيفاقثلاو ةيºيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةسايسلا نيدايم �t صخألا�و ،�®طولا طاش�لا تالاجم

 .ةيجراcµاو

 فويض ضعJ م��ف نمب ،مالقألاو عقاوملا نم ةعومجم ا��ف تطرخنا ��لا ةلمcdا ةوقب ةماعلا ةنامألا ركن«س´ §

 ،ي9لملا ناويدلا غالبل تيقم لالغتسا �t ا�½ال�وأتو ا�½اk<سفتل نانعلا تقلطأ ��لا ،يمومعلا بطقلا تاونق

 د�ش� �®طو �¦¥ايس بزcd ةءاسإلا فد�À ،لي�نلا يفd¿لا لمعلا تايقالخألو نوناقلل ةح�رص ةفلاخم �tو

 تاطÁdا ��ش �tو عقاوملا فلتخم نم ة�kتعملا ھتمXاسمو ةخماشلا ةينطولا ھفقاومب �¦¥ايسلا ھخ�رات ھل

 .اننطو خ�رات نم ةمساcdاو ةدقعملا

 ھتائيXو ھتاسسؤم فلتخم�و ،ھتالضانمو ھيلضانمب ،هللا نوعJ لصاويس بزcdا نأ ةماعلا ةنامألا دكؤت §

 امك ھتابجاوب مايقلاو ھما�م ءادأ ،ناk<ك نبا ھلالا دبع ذاتسألا ماعلا ھنيمأ ةسائر�و ،ةيلا}Áاو ةينطولا

 نع عافدلل هللا ھظفح كلملا ةلالج فلخ امئاد نا� امك افطصم لظيسو ،نوناقلاو روتسدلا كلذ نمضي

 اطرخنمو ،ةعما}cا ة�روتسدلا تباوثلا لظ �t اننطول ايلعلا �cاصملاو ةينطولا ةدايسلاو ةيباk|لا ةدحولا

 قدصو درجتو ةيلوؤسمب ن<نطاوملاو نطولاو ةمألا اياضق نع عاطتسملا د�ج عافدلا �t ءافوو صالخإب

 .ةنامأو

 
 
 
 
 

 

 

 ءاضمإلا

 ماعلا ن<مألا

ناk<ك نبا ھلإلا دبع .ذ  


