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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

مهم نايب 

ةدحتملا ممألا  يف  ةلودك  نيطسلف  ةيوضع  بلطب  مار هللا  يف  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  مدقت  لوح 

 

ةينيطـسلف ةـلود  ةـماقإب  ةينيطـسلفلا ، ةـينطولا  ىوقلا  لـمجم  هيلع  تقفاوت  يذـلا  ينطوـلا  يـسايسلا  جـمانربلا  نم  ًاـقالطنا 
كيكفتو نيئجــاللا ، ةدوــع  عــم  سدــقلا ، اهتمــصاع  وــينوي 1967 ، / ناريزح نــم  عــبارلا  طوـــطخ  ىلع  ةـــيقيقح  ةدايـــس  تاذ 

ًادــييأت قـقحي  يــسايس  كارح  وأ  دــهج  يأ  عـم  ساـمح  ةــكرح  يف  اـننإف  ينويهــصلا ، ناـيكلاب  فارتعــالا  نود  تانطوتــسملا ،
ةينطولا قوقحلا  زاجنإو  ةدايـسلا ، ةلماك  ةينيطـسلفلا  ةـلودلا  ةـماقإو  ريـصملا ، ريرقتو  ررحتلا  يف  انبعـش  قحل  ًايلود  ًامعدو 

كارحلا اذـه  نوكي  ـالأ  ىلع  يقيقحلا ، هفقوم  فـشكيو  اـنقوقحل  ضفارلا  ينويهـصلا  ناـيكلا  ةـنادإ  ىلإ  يدؤـيو  ةينيطـسلفلا ،
ةينطولا انقوقح  نم  ّيأ  باسح  ىلع  يسايسلا 

ةروـصب يتأـي  ةدـحتملا  ممـألا  يف  ةـلودك  نيطــسلف  ةـيوضع  بـلطب  مار هللا  يف  ةينيطــسلفلا  ةطلــسلا  يف  ةوخـإلا  مدـقت  نإ 
ةلماـكتم ةـيلاضن  ةـينطو  ةـيجيتارتسإ  نمـض  يتأـي  ـال  هنأ  اـمك  ينيطـسلفلا ، ينطوـلا  قـفاوتلا  نع  ًادـيعب  فسـألل –  ةدرفنم – 
كالتماو ةمواقملا  رايخ  نع  ًاديعب  تاضوافملا  جهن  ىلع  رارصإلا  قايس  يفو  ةيوستلا ، ةريـسمل  دادتماك  امنإو  اهيلع ، قفتم 

ةوقلا قاروأ 

يـــسايسلا لاـــضنلاو  لـــمعلا  لاكـــشأ  لـــك  اـــهبناج  ىلإو  يـــساسأ ، لكـــشب  ةـــمواقملا  نأ  ةخــــسارلا  اـــنتعانق  ىلع  دـــكؤن  اـــننإ 
ةيقيقحلا ةدايسلا  تاذ  ةينيطسلفلا  ةلودلا  ةماقإو  انقوقح ، عازتناو  انضرأ ، ريرحتل  يقيقحلا  قيرطلا  يه  يريهامجلاو ،

سيلو يقيقحلا ، لالقتـسالاو  ةدايـسلا  تاذ  نيطـسلف  ةـلود  اـهيلع  مـيقيل  ًاـيلعف ، هـضرأ  ريرحت  يه  ةّـحلملا  انبعــش  ةـجاح  نإ 
ةـسبتلم لب  ريثأـتلا ، ةدودـحم  ةـيزمر  تاوطخب  لاغـشنالا  رارمتـساو  ضرـألا ، ىلع  اـهل  دوجو  ـال  ةـلود  نع  ثيدـحلا  رارمتـسا 

رطاخملا ضعبب 

ةينيطـسلفلا لئاصفلاو  ىوقلاو  حـتف  ةـكرح  يف  ةوخإلاو  مار هللا ، يف  ةطلـسلا  ةدايق  يف  ةوخـإلا  وعدـن  ةبـسانملا  هذـهب  اـننإ 
اهيلع قـفاوتن  ةـيلاضن  ةينيطــسلف  ةـينطو  ةـيجيتارتسإ  ىلإ  لوـصولا  فدــهب  ةــقمعم ، ةيــسايس  ةــعجارمو  راوـح  ىلإ  ةــفاك ،
ريرقت قـح  زاـجنإ  ىلع  نيرداـق  لـعفلاب  نوـكنل  ةــمواقملا ، اهــسأر  ىلعو  ةوـقلا ، قاروأ  لــك  اهتيــضرأ  ىلع  عمجتــسنو  ًاــينطو ،

نذإب هللا ينويهصلا  لالتحالا  نم  ةينطولا  انقوقحو  انضرأ  عازتناو  ريصملا ،

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف
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