
 

 

 نايـــــــب

 م2022 وينوي 18ـل قفاوملا ـ1443K ةدعقلا وذ 18 تCسلا موي يداعلا ا<=اقل >; ھقيفوت نسحو هللا نوع. ةماعلا ةنامألا تعمتجا

 .طاXرلا >; بزUVل يزكرملا رقملاب

 efلاو ناl\ك نبا ھلالا دبع ذاتسألا ماعلا ن\مألا خألا ا<g مدقت efلا ةماdلا ةي<cجوتلاو ةيحاتتفالا ةملaلاب عامتجالا اذK [\مت دقو

 لصاوتلا عقاوم xyع ا<wب ىرج efلاو ،ھKاجتا ةيمنتلاو ةلادعلا بزح ةيلوؤسمو نKارلا qrfايسلا دdشملا >; ةءارق تنمضت

 ريدملا خألا ھب مدقت ةيميلقإلا تارمتؤملا داقع�ا l\سو ة~و��dا تارمتؤملا لوح ر~رقتل ةماعلا ةنامألا تعمتسا امك ،>{امتجالا

 تاباتكلا لخاد تايلوؤسملا ديدجت بس�و روض�Vا بس�و داقع�الا ىوتسم دنع ھيف فقوت ؛نوl\خ ديعس خألا بزUVل ماعلا

 رصح لوح ةركذم عورشمل ةماعلا ةنامألا تعمتسا امك ؛بزUVل ي�و�lكلالا عقوملا >; ر~رقتلا اذK رش� ررقت دقو ؛ة~و��dا

 ةينطولا ةن�Uلا ءاقل دقع ررقت ةيمانيدلا هذK قايس >;و ،ا<cلع تقداصو ،يدكأ نيدلا دا<g خألا ا<g مدقت ة~وضعلا حئاول ن\يحتو

  بزUVل ة~زاوملا تائيdلا ءاسؤرو ن\~و��dا باتكلاو ةماعلا ةرادإلا مضت efلاو 2022 وينوي 26 و 25 دحألاو تCسلا يموي

 تاباختنالا >; ةكراشملا عوضوم ةشقانمل سانكمب بز�Vا تاسسؤم ھتدقع يذلا ءاقللا تاصالخ وناووب هللا دبع خألا مدق امك

 تV رو ،ةرئادلا هذK >; ةكراشملا ةماعلا ةنامألا تررق دقو ؛تاباختنالا هذK >; ةكراشملل صلخ يذلاو ،سانكمل ةيئز��ا

 .ةرئادلا هذ<g بز�Vا ةحئالل اليكو يدلا¡�ا مالسلا دبع ذاتسألا

 :ةيلاتلا فقاوملا نع ةماعلا ةنامألا ت01ع ةماعلا ةشقانملا دع"و

 ركذلا ھب ظفح امب سداسلا دمحم كلملا ةلالج ن\نمؤملا l\مأ ظفحي نأ y¤اع£ ¢ ةعارضلا فكأ ةماعلا ةنامألا عفرت §

 xyع ةاقلملا ماس��ا ماdملاب مايقلا فنأتس©ل ةيفاعلاو ةV¨لاب ھعتمي نأو لجاعلا ءافشلاب ھيلع معني نأو ميك�Vا

  .ريدج ةباجإلاXو بيجم عيمس ھنإ ،ةمألا ةدايق >; ھقتاع

 ة~و��dا ھتارمتؤم ميظنت ةبسانمب بز�Vا اdشاع efلا ة~وقلا ةيميظنتلا ةيمانيدلاب اKزا[�عا نع ةماعلا ةنامألا l¬ع£ §

 >¤ا�Vا qrfايسلا فرظلا >; ةيمنتلاو ةلادعلا بزح اKأوب°ي efلا ةيقيق�Vا ةناaملا دكؤت efلاو ،l\بك حاجنب ت[\مت efلا

 .ةيليثمتلا تاسسؤملا لخاد ي³اختنالا ھنزو اdسكع² ال efلاو

 هذK عومجم >; >xعفلا روض�Vا xyع صرح يذلا ماعلا ن\مألا خألل [\متملا ءادألاو l¬عملا روض�Vاب ةماعلا ةنامألا هونت §

 .ةيميلقإلاو ةينطولا ةيسايسلا ةحاسلا >; ا<ºادادتماو اKراثآ ھتاملaل تنا· efلاو تارمتؤملا

 فرط نم ،ھتادايقو ماعلا ھنيمأو بز�Vا قح >; فقوتت مل efلا ½¼نمملا فاد<«سالا تالمح ةماعلا ةنامألا ركن°س£ §

 تنا· امدع. ،ةضراعملا عقوم >; وKو بز�Vا فاد<«سا >; ةصصختم تحبصأ efلا ةروجأملا تاوصألاو مالقألا ضع.

 ةع.اتمو داسفلا ةdجاومو ن\نطاوملا نع عافدلا >; زكر اdل عمس² ال يذلا تقولا >; ،ةمو�Vaا >; وKو رودلا سفنب موقت

 .ن\نطاوملاو نطولل ةيقيق�Vا ل·اشملا نع مامتKالا ل~وحتو ءاdلالا رود بعلت لب ،ةيبا�lلا تاعام��او ةمو�Vaا ءادأ

 >; تباثلا ھما[�لاو qrfايسلا دdشملا >; ھتناaم ززع² امب ةلما· هراودأب مايقلا >; ضام بز�Vا نأ ةماعلا ةنامألا دكؤت §

 لمعلا س©خبتل ة~را��ا تالواÁVا لaل يدصتلاو ةيمويلا مdمومK ةبكاومو ن\نطاوملاو نطولا اياضق نع عافدلا



 

 لسلسم حاجنإ >; رارمتسالا y¤إ تالضانملاو ن\لضانملا مومع ةماعلا ةنامألا وعدت قايسلا اذK >;و ،ليCنلا qrfايسلا

 ةنوآلا هذK >; اdميظنت يرجي efلا ةيلÁVاو ةيميلقإلا تارمتؤملا >; فثكملا طارخنالاب ةيميظنتلا ل·ايdلا ديدجت

 اdلعجو بز�Vا >; م<«~وضعل ءافولاو ،م<Äوؤش l\بدت عبطت efلا تالالتخالا ل· ةdجاومو ن\نطاوملا نوؤش. مامتKالاو

 y¤إ ءاضعالا عيمج ةيعاد ،ةيمانيدلا هذxy Kع شوش£ efلا تالواÁVا ضعبل ةباجتسالا مدعو ةرثؤمو ةلعاف ة~وضع

 ھتمظنأو بز�Vا ن\ناوق >; ا<cلع صوصنم وK امكو ،ھئاضعا ن\ب عمجت دوdعو دوقع >Æ امب ة~وضعلا تابجاوب ما[�لالا

 . ةيلخادلا

 يذلاو لمعلا ھب يرا��ا ثرإلا ماظنب ساسملل تا��dا ضع. فرط نم ة~را��ا >{اسملا l\بك قلقب ةماعلا ةنامألا ع.اتت §

 ض�lفي ةينطو ةسسؤم ةس©ئر فرط نم ا<Éع l¬عملا تاح~رصتلا ركن°س£و ،ةيمالسالا ةعÈرشلا نم ھتيعجرم دمتس²

 حالصإ نأ l¬تع£و ،ةXراغملل ةيÊيدلا تباوثلل ةءاسإلا نع فكلل اKوعدتو ،ھما�lحا xyع صر�Vاو نوناقلاب ما[�لالا ا<cف

 س©لو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوق�Vا ما�lحا l¬ع الوأ رمي ةيXرغملا ةأرملا ا<Éم ي�اع£ efلا في�Vا رKاظم ضع.

 .ءاوس دح xyع لاجرلاو ءاسÊلا ا<Éم ي�اعef ²لا رقفلا ةرKاظ نع ةيلوؤسملاب ةيعرشلا صوصنلل ضرغملا ما<ºالاب

 ن\صر Îfلع شاقن ءوض xyع متي نأ >ÍبÊي ةرسألا ةنودم قيبطت نم نيدقع >¤اوح مييقت نأ ةماعلا ةنامألا l¬تع£ §

 ،ةيÊيدلا ميقلل ةيداعملا ةيجولويديإلا تالوقملا ضع. نع اديع. صاصتخالاو ةيلKألا يوذ فرط نم ئداKو >{وضومو

 لظ >; لوؤسم ي�دم عمتجمو ن\ينوناقو ةاضقو ءاملع نم ن\لعافلا عيمج ھيف كراش² نأ >ÍبÊي يذلا شاقنلا وKو

 ةحمسلا مالسإلا دصاقمو ةيمالسإلا ةعÈرشلاب ذخألا >; ةلثمتملاو بابلا اذK >; ة¡Ñارلا ةينطولا تباوثلاو تايعجرملا

 ا�Vاص مالسإلا لعجي يذلا دا<«جالاو يaلاملا بKذملا ةدحوXو فورعملاب ةرشاعملاو ةاواسملاو لدعلاو ناس�الا م~ركت >;

 ھباطخ >; هللا ھظفح ن\نمؤملا l\مأ كلملا ةلالج اKددح قبس  efلا ةرطؤملا تايعجرملا راضحتساXو ،ناaمو نامز لaل

 لاق ثيح ةع.اسلا ةيعÈرش°لا ةيالولا نم ةيناثلا ةنسلا نم y¤وألا ةرودلا حاتتفا ةبسانمب 2003 رXوتكأ 10 >; يماسلا

 ."ھلحأ ام مرحأو هللا مرح ام لحأ نا ن\نمؤملل اl\مأ efفصب Õfنكمي ال" :ھتلالج

  ـ1443M ةدعقلا وذ 18 تDسلا موي طا?رلاب ررحو

 ـم2022 وينوي 18 ـل قفاوملا
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  ماعلا ن(مألا

 نا7(ك نبا ھلإلا دبع .ذ


