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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ةاساومو يعن  نايب 

( َنوُعَمْجَي اَّمِم  ٌرْيَخ  ٌةَمْحَرَو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَمَل  ْمُّتُم  ْوَأ  ِهَّللا  ِليِبَس  يِف  ْمُتْلِتُق  ْنِئَلَو  )

ريبك ينطو  دئاق  يعن 

انبعش ىلإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ىعنت  ىسألاو ، نزحلا  غلاببو  هردقو ، ءاضقب هللا  ةنمؤم  بولقب 
وضعو نيطسلف ، يف  يريخلا  لمعلا  دئارو  ريبكلا ، دئاقلا  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  نيتمألا  ىلإو  طبارملا ، ينيطسلفلا 
/ جاحلا دهاجملا  دئاقلا  خألا  قبسألا ، ةيعامتجالا  نوؤشلا  ريزوو  سامح ، ةكرحل  يسايسلا  بتكملا 

"، ةماسأ وبأ   " دركلا دمحأ  برح  دمحأ 

اًرطسم ويام ٢٠٢٠م ، نم  عساتلا  قفاوملا  كرابملا ، ناضمر  رهش  نم  رشع  سداسلا  تبسلا  ءاسم  ةينملا  هتفاو  يذلا 
هتيضقو هبعشو  هنطوو  هنيد  لجأ  نم  ةمواقملاو  داهجلاو  ءاطعلا  ةريسم  يف  ءادفلاو  ةيحضتلا  نم   ًالفاح  ًالجس 

ةيلك يف  جرختو  اميط ،" تيب   " ةدلب نم  ةقيرع  ةرسأل  ربمتبس ١٩٤٩م  رهش  نم  رشع  ثلاثلا  يف  ةماسأ  وبأ  دئاقلا  دلُو 
نيساي دمحأ  ديهشلا  سسؤملا  خيشلا  دي  ىلع  اًيداهجو  اًيوعد  ةماسأ  وبأ  دئاقلا  ىبرتو  ليلخلا ، ةعماجب  ةعيرشلا 

ةزيمم ةقالع  هب  هطبرت  تناك  يذلاو  همحر هللا ،

، لايجألل ايبرمو  يريخلاو ، يوعدلا  لمعلا  يف  نيطشانلا  نم  ناكو  ةركبم ، نس  يف  سامح  ةكرح  فوفصب  قحتلا 
يترازول اقباس  اريزوو  حلبلا ، ريد  ةيدلبل  اسيئرو  ةيريخلا ، تاسسؤملا  عمجتو  حالصلا  ةيعمجل  اسسؤمو  اسيئرو 

ةيعامتجالا نوؤشلاو  لمعلا 

ةوعدلا ةريسم  فنأتسيل  نجسلا  نم  جرخي  ناك  ةرم  لك  يفو  يليئارسإلا ، لالتحالا  نوجس  يف  ةدع  تارم  لقتعا 
اهبراغمو ضرألا  قراشم  بوجيو  سامح ،"  " ةكرح راطإ  يف  هطاشن  لصاويو  يريخلا ، لمعلاو  ةمواقملاو  داهجلاو 

هتيضقو هبعش  ّمه  الماح 

ىتح ةبيبحلا  ةزغ  ضرأ  ىلع  اًطبارمو  اصلخم  يقبو  سامح ، ةكرحل  يسايسلا  بتكملل  اوضع  ةماسأ  وبأ  بختنا 
ةينملا هتفاو 

قيمعلا ركفلاو  ديمحلا  قلخلاو  ءاكذلاو  عضاوتلاو  ربصلاو  ةعاجشلاو  ةمكحلاب  زيمت  ةمأب ، الجر  انديقف  ناك  دقل 
نيطسلف يف  يريخلا  لمعلا  ةدايق  يف  زربو  قافولاو ، ةدحولا  جهنو  بوؤدلا ، لمعلاو 

هنكسي نأو  اًقيفر ، كئلوأ  نسحو  نيحلاصلاو  ءادهشلاو  نيقيدصلاو  نييبنلا  عم  هلبقتي  نأ  لجو  زع  ىلوملا  نيلئاس 



ناولسلاو ربصلا  ليمج  ينيطسلفلا  انبعشو  هيوذو  هلهأ  مهلي  نأو  ىلعألا ، سودرفلا 

نوعجار هيلإ  انإو  هلل  انإو 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 

 

ةيرجه ناضمر 1441  نم  رشع  عباسلا  دحألا :
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