
يملاعلا 2020 سدقلا  موی  ةینه   لیعامسإ  سامح  ةکرح  سیئر  ةملک  صن 
ویام 2020 05:32 م رایأ /   20

ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نيعمجأ هبحصو  هلآ  ىلعو  نيلسرملا ، ديس  ىلع  مالسلاو  ةالصلاو  نيملاعلا ، بر  هلل  دمحلا 

 

تيب يف  انتدئفأو  انبولقف  نوكن  ام  ثيحو  سدقملا ، تيب  فانكأو  سدقملا  تيب  نم  ةكرابملا ، نيطسلف  ضرأ  نم 
ةكرابملا نيطسلف  ضرأ  يفو  سدقملا ،

 

يملاعلا سدقلا  موي  ييحت  يهو  زازتعالاو ، رخفلا  ةيحت  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  بوعشل  هّجوأ 

انتمأ يف  نينمؤملا  بولق  ةمـصاع  سدـقلابو  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملاب  بولقلا  طـبترتو  داـعيملاو ، دـعولاب  ةدـئفألا  طـبترت 
اهرهن ىلإ  اهرحب  نم  اهضرأ  لك  ىلع  نيطسلف  ةلود  ةمصاع  ةريبكلا ، ةيمالسإلا 

يكيرمألا ثيدـحلا  عباـتن  نحنو  تادـيدهتلاو ، لـحارملا  رطخأ  يف  سدـقلا  شيعت  يملاـعلا ، سدـقلا  موي  ييحن  نحنو  مويلا 
امك سدقلا  اهرهوج  يفو  ةينيطـسلفلا ، ةيـضقلا  ةيفـصت  ىلع  تزكترا  يتلا  نرقلا  ةقفـصب  ىمـسي  ام  قيبطت  نع  ينويهـصلا 

شيعت تاوخألاو  ةوخإلا  اهيأ  سدقلاو  ينويهصلا ، نايكلاب  ىمسي  امل  ةمصاع  سدقلا  تربُتعا  امنيح  ضرألا ، امك  نيئجاللا 
ماــعلا يف  لــماكلاب  اــهلالتحا  مـت  سدــقلا  نـم  نـم 85 % رثــكأ  نأــب  ًةــصاخ  ماــعلا 1948م ، يف  تــلُتحا  نأ  ذـــنم  ٍراـــصح  يف 

يف شيعت  سدــقلا  موـيلا  نـكلو  ةيــضاملا ، ةــليلقلا  ماـيألا  لـالخ  ينيطــسلفلا  بعــشلا  هاـيحأ  يذــلا  ةــبكنلا  ماـع  يف  1948م 
ام راـصحو  لـتحملا ، ةــيدلب  سدــقلا  ةــيدلب  دودــحب  ىمــسي  اـميف  راـصحو  ةــنيدملا ، لـخاد  راـصح  قاوـطأ ، ةــثالث  نـم  راـصح 

، تاــماحتقالا تادــيدهتلا ، بــلق  يف  كراــبملا  ىــصقألا  دجــسملاو  ةــموؤشملا ، نرقلا  ةقفــص  قــفو  ىربــكلا  سدــقلاب  ىمـــسي 
ءاـنبأ ناـمرح  ةـيوهلا ، سمط  ملاـعملا ، رييغت  تـالواحم  ىــصقألا ، دجــسملل  يناـكملاو  يناـمزلا  ميــسقتلا  تـالواحم  دــيوهتلا ،

نأو ًةـصاخ  ريطخو ، ريبـك  ٍدــحت  ماـمأ  موـيلا  نـحن  كلذــل  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملا  ىلإ  لوـصولا  نـم  ينيطــسلفلا  بعــشلا 
ءاليتسالاو ةيبرغلا  ةفضلا  يضارأ  نم  ىلإ 40 % نم 30  رثكأل  مضلا  ةيجيتارتسا  تدمتعا  ةديدجلا  ةينويهـصلا  ةموكحلا 

دكؤأ نأ  دـيرأ  انأ  نكلو  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملا  ملاعم  رييغت  مهتلواحمو  ىربكلا ، سدـقلا  ىمـسي  امب  سدـقلا  ىلع  لماكلا 
ةيراـعلا مهرودـصب  نوعفادـي  نوطباري ، نوـفقي ، سدـقلا  يف  اـنلهأ  هتمدـقم  يفو  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  نأـب  ةـمألا  ءاـنبأ  لـكل 
كرابملا ىـصقألا  دجـسملا  نع  عافدـلا  يف  ةـبرحلا  سأر  نولّكـشي  ةعـضاوتم ، تايناكمإ  نم  نوكلمي  اـمب  مهتدارإـب ، مهناـميإب ،

مسابو انبعش  مسابو  مهمسابو  كرابملا ، ىـصقألا  دجـسملا  يف  نيطبارملا  انلهأل  ةيحتلا  هجوأ  يننإف  انه  نمو  سدقلا ، نعو 
لب اناصقأ ، ريرحتل  طقف  سيل  ىعـسن  اننإ  لـب  كراـبملا ، ىـصقألا  دجـسملا  دـض  ةـقامح  يأ  باـكترا  نم  ةنياهـصلا  رّذـحن  اـنتمأ 

ةلتحملا نيطسلف  ضرأ  لكلو 

ةهجاومل ةلماش  ةطخ  ىلإو  ةيجيتارتسا ، ىلإ  ةيمالـسإ  ةمأك  ةجاحب  اننأ  دـقتعن  لماشلاو  ريبكلا  رطخلا  اذـه  مامأ  مويلا  اننإ 
ىلعو ةلماشلا ، ةمواقملا  ةمواقملا ، عورـشم  وه  ةيجيتارتسالا  هذه  رهوج  يفو  انـسدقو ، انتيـضق  مهادُـي  يذـلا  رطخلا  اذـه 



، ةـمواقملا رايخ  ىنبتت  يتلا  اهعقاوم  لكو  ةـمألا ، تانوكم  لـك  ييحأ  يننإـف  اـنه  نمو  ةحلـسملا ، ةيركـسعلا  ةـمواقملا  اهـسأر 
ةمواــقملا مـعد  يف  َناوـتت  مـل  يتــلا  ناريإ  يف  ةيمالــسإلا  ةــيروهمجلا  صخأ  اــنهو  نيطــسلف ، ضرأ  ىلع  ةــمواقملا  معدــتو 

وهو هـمحر هللا ، ينيمخلا  ماـمإلا  اهخّــسر  يتـلا  ةـيروهمجلا  ةـيجيتارتسال  ًـالاثتما  كـلذو  اًـينقتو ، اًيركــسعو  اًـيلام  اهدانــسإو 
يملاعلا سدقلا  موي  كرابملا  ناضمر  رهش  نم  ةريخألا  ةعمجلا  نع  نلعأ  يذلا 

اًعم يلصنو  لتحملا ، رحدن  رصنلا ، ققحن  نأ  ءاش هللا  نإ  نورداقو  ردقل هللا ، نونئمطمو  انـضرأ ، ىلع  نوتباث  نودماص  اننإ 
ىصقألا باحر  يف 

هتاكربو همحرو هللا  مكيلع  مالسلاو 
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