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إثشا١ُ٘ آدَ أزّذ اٌذخ١شٞ / وٍّخ ِؼبٌٟ اٌجشٚف١غٛس

اٌّذ٠ش اٌؼبَ 

ٌٍّٕظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ 
 2018ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼشثٟ ٌٍضساػخ 

خّٙٛس٠خ اٌغٛداْ    –  اٌخشطَٛ 

م 2018 سثروثز 27

 

 

ثغُ هللا اٌشزّٓ اٌشز١ُ 

ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ اٌظبدق األ١ِٓ ٚػٍٝ اٌٗ ٚطسجٗ أخّؼ١ٓ  
 

حسة الٌثي هْسٔ هحوذ  ّسيز الشراعح ّالغاتاخ  في جوِْريح / صاحة الوعالي األخ الوٌِذص -

السْداى راعي ُذٍ االحرفاليح ، 

صاحثح  الوعالي السيذج لويٌح  هٌد القطة ّلذ أهن ،ّسيزج الشراعح في الجوِْريح اإلسالهيح  -

الوْريراًيح ، 

سعادج الوٌِذسح  هٌٔ هحزس، ًائثح ّسيز الشراعح ّاسرصالح األراضي في جوِْريح هصز العزتيح ،  -

سعادج الوٌِذص عثذ هللا لحلْح ّكيل ّسارج الشراعح في دّلح فلسطيي ،  -

صاحة السعادج الذكرْر هحوذ ّلذ الشيد هاء العيٌيي ،سفيز الوولكح الوغزتيح لذٓ جوِْريح السْداى  -

،عويذ السلك الذتلْهاسي الوعروذ تالخزطْم ، 

أصحاب السعادج السفزاء ّرؤساء الثعثاخ الذتلْهاسيح العزتيح في السْداى ،  -

السادج أعضاء الْفْد العزتيح ،  -

  ،السادج هٌرسثْ الوٌظوح العزتيح للرٌويح الشراعيح، هي كل الوسرْياخ الْظيفيح ،ّالذرجاخ الوٌِيح -

 

السالم عليكن ّرحوح هللا ذعالٔ ّتزكاذَ ، 

 

وُ ٟ٘ غجطزٟ ٚعشٚسٞ ٚثٙدزٟ،ٚأٔب أٚخٗ ٌىُ ٘زٖ اٌىٍّخ ثٙزٖ إٌّبعجخ اٌغؼ١ذح،ِٕبعجخ  

اززفبي ِٕظّزىُ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ ِٓ ِمش٘ب اٌشئ١غٟ ثبٌخشطَٛ  ثب١ٌَٛ اٌؼشثٟ  

 ،ٚلذ 1972 عجزّجش 27ٌٍضساػخ ،٘زا ا١ٌَٛ اٌزٞ ٠ظبدف  روشٜ ِجبششح إٌّظّخ ٌّٙبِٙب فٟ 

اخزبس لبدح اٌؼًّ اٌؼشثٟ ٘زا ا١ٌَٛ إللبِخ اززفبالد ع٠ٕٛخ، ثبٌزٕبٚة ث١ٓ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّٕظّخ 

ٚازذٞ اٌؼٛاطُ اٌؼشث١خ ،رخ١ٍذا ٌٙزٖ اٌزوشٜ، راد اٌذالٌخ اٌؼ١ّمخ ، ٚأٚد ثبدا رٞ ثذء، أْ 

أسزت ثىُ خ١ّؼب ، أزش اٌزشز١ت  ث١ٓ ظٙشا١ٕٔب ، ٚأزُ رزف١ؤْٚ ظالي ث١ذ اٌخجشح اٌضساػ١خ 

اٌؼشث١خ ، ٍِج١ٓ دػٛرٕب ، سغُ ِشبغٍىُ ٚاسرجبطبرىُ اٌدّخ ،ٚاٌشىش ِٛطٛي ٌىُ ثشىً خبص 

،طبزت اٌّؼبٌٟ ٚص٠ش اٌضساػخ ٚاٌغبثبد، ػٍٝ لجٌٛىُ  اٌشػب٠خ اٌفؼ١ٍخ الززفب١ٌزٕب ٘زٖ، 

ٚزضٛسوُ شخظ١ب فؼب١ٌبرٙب ، 
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أصحاب الوعالي ّالسعادج ،  -

إٕٟٔ ػٕذِب أخبطجىُ ا١ٌَٛ، ِٓ ٘زا إٌّجش، ثٙزٖ إٌّبعجخ  راد اٌجؼذ اٌىج١ش ، أخبطت ِٓ 

خالٌىُ، األعشح اٌضساػ١خ اٌؼشث١خ  ثىبفخ أط١بفٙب ،ِٚىٛٔبرٙب ،ِٓ لبدح ٌٍؼًّ اٌضساػٟ اٌؼشثٟ 

اٌّشزشن، ٚأخٙضح رأط١ش، ِٕٚزد١ٓ، ألٕ٘ئىُ خ١ّؼبً ثٙزا اٌؼ١ذ األغش أٚالً، ثُ أدػٛا خ١ّؼب، 

ٚثٕفغٟ أثذأ ، إٌٝ أْ ٠غزشؼش وً ِٕب ِٓ ِٛلؼٗ اٌخبص، زدُ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌٍّمبح ػٍٝ ػٛارمٕب 

خ١ّؼب، فٟ ثٍٛؽ أ٘ذاف األِٓ اٌغزائٟ اٌؼشثٟ اٌّغزذاَ ،فسدُ اٌزسذٞ وج١ش ٚوج١ش خذا ، إرا ِب 

ٔظشٔب  إٌٝ  ل١ّخ اٌفدٛح اٌغزائ١خ  زب١ٌب فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ ، اٌزٟ رزدبٚص ػزجخ اٌثالث١ٓ ١ٍِبس 

دٚالس ع٠ٕٛبً، ٚ٘ٛ ِب ٠فشع ػٍٝ ألطبسٔب ِٕٚظّبرٕب اإلل١ّ١ٍخ، ثزي خٙٛد زث١ثخ ٌض٠بدح ٔغجخ  

إعٙبَ اإلٔزبج اٌضساػٟ اٌّسٍٟ فٟ اٌّزبذ ِٓ اٌغزاء ، ٚأدسن أْ ٕ٘بٌه ِؼٛلبد وج١شح رؼزشع 

رٌه، عٛاء ِٕٙب ِب ٠زؼٍك ثزغ١شاد إٌّبش، ٚرشاخغ األساضٟ اٌضساػ١خ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٍذاْ 

،ألعجبة ػذ٠ذح، ٚوزٌه إٌمض فٟ رىٌٕٛٛخ١ب اإلٔزبج ، ٚضؼف االعزثّبساد اٌؼ١ِّٛخ 

ٚاٌخظٛط١خ اٌّٛخٙخ ٌٍمطبع ،ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّؼٛلبد ، إال إٟٔٔ أدسن إٌٝ خبٔت رٌه ،أْ 

ٕ٘بٌه أسادح ع١بع١خ زم١م١خ ٌذٜ وً ألطبسٔب اٌؼشث١خ إلصاٌخ ٘زٖ اٌؼٛائك ٚرز١ًٌ وً اٌظؼبة، 

ٚ٘ٛ ِب ٠زدٍٝ ِٓ خالي ٚضغ  ٚرٕف١ز ع١بعبد صساػ١خ لطش٠خ ِسىّخ ٌٍٕٙٛع ثبٌمطبع 

اٌضساػٟ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ، ٚوزٌه اٌّجبدساد اٌٛاػذح اٌزٟ أطٍمزٙب ثٍذاْ ػشث١خ ػذ٠ذح فٟ ٘زا 

اٌّدبي ،ِثً ِجبدسح فخبِخ اٌشئ١ظ  ػّش ازّذ زغٓ اٌجش١ش ٌالعزثّبس اٌضساػٟ اٌؼشثٟ فٟ 

. اٌغٛداْ ٌزسم١ك ا األِٓ اٌغزائٟ اٌؼشثٟ 

 

ٚلذ ظٍذ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ  ػٍٝ ِذٞ ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ أسثؼخ لشْٚ ِٓ اٌضِٓ رٛاوت ٚرذػُ 

ٚرؤاصس خٙٛد ثٍذأٙب األػضبء فٟ ٘زا اٌّدبي،  ثٛاعطخ رمذ٠ُ اٌذػُ  فٟ ِدبالد اٌؼًّ 

اٌّشعِٛخ ٌٙب ِٓ طشف أخٙضرٙب اٌزشش٠ؼ١خ،ٟٚ٘ اٌّدبالد اٌزٟ رشًّ  رٕف١ز  اٌّششٚػبد 

اٌم١ِٛخ ٚاٌمطش٠خ، ٚاٌذساعبد ٚاٌزمبس٠ش،ٚ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ،ٚ اٌٍمبءاد  ٚاخزّبػبد 

اٌّغئ١ٌٛٓ ، ثبإلضبفخ إٌٝ اٌزٛث١ك ٚاٌّؼٍِٛبد،ٚاٌزؼبْٚ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّشاوض ٚاٌّؤعغبد 

. اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ، ٚػًّ إٌّظّخ وج١ذ خجشح  ٌزٕف١ز اٌّششٚػبد اٌزؼبلذ٠خ 

 
أصحاب الوعالي ّالسعادج ،  -

أيِا الحضْر الكزين ،  -

 ِٛاطٍخ ٌٙزا اٌّدٙٛد  ٚ٘زا اٌؼطبء اٌّغزّش،وبْ رشو١ضٔب   خال ي  اٌفزشح األخ١شح ،أٞ ِٕز ِب 

٠ٕب٘ض اٌغٕخ ٚإٌظف ، ػٍٝ خٙٛد ِىٕزٕب ِٓ   إخشاء اعزمشاء فبزض ٌّٕب٘ح ٚا١ٌبد ػًّ 

إٌّظّخ ٚزظ١ٍزٗ  اٌزشاو١ّخ ػٍٝ ِذٜ  ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ  أسثؼخ  ػمٛد ِٓ اٌضِٓ، ٚرٌه  عؼ١ب إٌٝ 

ثٕبء اٌّغزمجً ٠ؼضص إٌدبزبد  اٌّبض١خ  ٠ٚزفبدٜ إٌٛالض ، وّب أخش٠ٕب ِشبٚساد ٚاعؼخ ِغ 

لبدح اٌؼًّ اٌضساػٟ اٌؼشثٟ، ِٓ خٙبد طٕبع  لشاس، ١١ِٕٙٚٓ ِٕٚزد١ٓ ػبد١٠ٓ، عٛاء خالي 

ص٠بسارٕب  ٌأللطبس اٌؼشث١خ، أٚ زضٛسٔب  فٟ إٌّبعجبد اٌٛط١ٕخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ، ٚوبْ 

اٌٙذف األعبعٟ ِٓ ٘زٖ االرظبالد، رمش٠ت رٛخٙبد إٌّظّخ ِغ ثٍذأٙب األػضبء ، ِٓ خالي 

رٍّظ األ٠ٌٛٚبد اٌسم١م١خ ٌٙزٖ اٌذٚي، ِٚب رٕزظشٖ ِٓ إٌّظّخ ززٝ رجٕٝ اٌخطظ اٌّغزمج١ٍخ 

ٌؼٍّٙب ثشىً ٠ىًّ ٠ٚذػُ اٌدٙٛد اٌٛط١ٕخ ٚال ٠ىشس٘ب أٚ ٠ٕبفغٙب، ٘زا إٌٝ خبٔت  رٛث١ك اٌظٍخ 

ثىً اٌششوبء اإلل١١ّ١ٍٓ ٚاٌذ١١ٌٚٓ اٌّؼ١١ٕٓ ثمضب٠ب اٌضساػخ ٚاألِٓ اٌغزائٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ، 
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ٌغجش أسائُٙ زٛي عجً دفغ اٌزىبًِ االلزظبدٞ ٚاٌضساػٟ اٌؼشثٟ فٟ ٘زٖ اٌّدبالد، 

. ٚاالعزئٕبط ثزدبسة ٘زٖ اٌدٙبد ٚاالعزفبدح ِٕٙب

 

ٚ فٟ ضٛء إٌزبئح اٌّغزٕجطخ ٚاٌذسٚط اٌّغزخٍظخ ِٓ ٘زا اٌزسشن، ثبدس ٔب  ثئطالق ػذ٠ذ ِٓ 

اٌّجبدساد اٌشا١ِخ إٌٝ رط٠ٛش ٚرسذ٠ث ػًّ إٌّظّخ، ٚخؼٍٙب أوثش لذسح ٌالعزدبثخ ٌزطٍؼبد 

ثٍذأٙب األػضبء، ٚلذ طبٌذ ٘زٖ اٌّجبدساد اٌؼًّ ػٍٝ  ِٛاءِخ  اعزشار١د١ٗ ػًّ إٌّظّخ ِغ 

 ، ٚرخظ١ض ِغبزخ اوجش ٌٍؼًّ اٌج١ئٟ  فٟ ٔشبط 2030 -2015أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، 

إٌّظّخ ،ٚثٕبء اٌششاوبد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ،  ٚرفؼ١ً دٚس اٌّىبرت اإلل١ّ١ٍخ ٚخؼٍٙب ِىبرت 

ثشاِد١خ، ٚص٠بدح فشص اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ ، خبطخ ِٓ خالي رٕف١ز اٌذساعبد اٌزؼبلذ٠خ فٟ اٌمبسح 

اإلفش٠م١خ ، ٚرشل١خ اعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب االرظبي فٟ إٌّظّخ، ٚرمش٠جٙب ِٓ ثٍذأٙب األػضبء، 

ٚخؼً خٙٛد إٌّظّخ ِشئ١ّخ أوثش فٟ ٘زٖ اٌجٍذاْ ِٓ خالي ٚضغ آ١ٌبد أوثش وفبءح ٌالرظبي 

.  ٚاإلػالَ

 
أصحاب الوعالي ّالسعادج ،  -

أيِا الحضْر الكزين ،  -

اٌضساػخ اٌزو١خ ِغزمجً "ٌمذ اخزبسد ِٕظّزىُ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ ٘زا اٌؼبَ ِٛضٛع 

١ٌىْٛ ِسٛس االززفبالد ثب١ٌَٛ اٌؼشثٟ ٌٍضساػخ  ٘زا اٌؼبَ ، ٌُٚ ٠ىٓ " أفضً ٌٍضساػخ اٌؼشث١خ 

اخز١بس ٘زا اٌّٛضٛع ِٓ لج١ً اٌظذفخ، فمذ وبْ ٌٕب ششف زضٛسوُ ِؼٕب ٘زٖ األ٠بَ إٌّزذٜ 

اإلل١ٍّٟ  األٚي زٛي ٘زا اٌّٛضٛع ،اٌزٞ خشخٕب ٌزٛٔب ِٓ فؼب١ٌبرٗ ،فٍذ٠ٕب لٕبػخ ساعخخ ثأ١ّ٘خ  

٘زا اٌزٛخٗ ٌٍضساػخ فٟ ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، رّش١ب ِغ اٌزٛخٙبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ٘زا اٌّدبي ،ز١ث 

أطجر ٘زا اٌّٛضٛع ٚازذا ِٓ أُ٘ ِٛضٛػبد اٌغبػخ  فٟ اٌّدبي اٌضساػٟ ، فٟ ػظشٔب 

اٌضساػخ اٌّغزذاِخ ِٓ خالي "اٌسبضش ،د١ٌٚب ٚإل١ّ١ٍب ، ِٓ خالي أثؼبدٖ اٌّخزٍفخ راد اٌظٍخ ة 

، "أزشٔذ األش١بء ٚاالردب٘بد اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌدذ٠ذح

 

ٌمذ أطجر رجٕٟ ٘زا االخز١بس فٟ ِدبي اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ ، رٛخٙب ٠فشع ٔفغٗ ػٍٝ  ِٕطمزٕب 

اٌؼشث١خ ،ٚرٌه   ٌدٍّخ ِٓ االػزجبساد ِٕٙب ،اٌض٠بدح  اٌّزغبسػخ فٟ ِؼذالد ّٔٛ اٌغىبْ 

ٚاٌّذاخ١ً  فٟ ٚلذ رشٙذ ف١ٗ األساضٟ اٌضساػ١خ رشاخؼبً وج١شاً ،ألعجبة  رزظذس٘ب اٌزغ١شاد 

. إٌّبخ١خ ،وّب رضداد وٍفخ اٌزمبٔبد ٚاٌّٛاد اٌزٟ رسغٓ اإلٔزبخ١خ 

 

ٕٚ٘ب رجمٝ اٌضساػخ اٌزو١خ ، أزذٜ اٌجذائً اٌٙبِخ اٌّطشٚزخ ،ٌّب رز١سٗ ِٓ رغ١ٙالد فٟ رغ١١ش 

اٌّضاسع ٚاٌسمٛي،  ِٓ خالي  خّغ ٚرذاٚي اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثبألسطبد، ٚرٛف١ش اٌّذخالد، 

ٚاٌزغ٠ٛك، ٚلذ ػشفذ ِٕبطك صساػ١خ ػذ٠ذح ِٓ اٌؼبٌُ، ِٕٚٙب ث١ئبد ِشبثٙخ ٌج١ئزٕب اٌؼشث١خ، ِثً 

ششق آع١ب ٚ دٚي أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ، ردبسة ٔبخسخ فٟ ٘زا اٌّدبي ،ٚلبثٍخ الْ ٠غزأٔظ ثٙب  ِٓ 

طشف ثٍذإٔب، اٌزٟ ِب صاي اٌىث١ش ِٓ  ِضاسػ١ٙب  ، اٌز٠ٓ ٠ضطٍؼْٛ ٚثدٙذ ِزؼبظُ ِّٚٙزُٙ 

إٌج١ٍخ،  اٌّزّثٍخ فٟ إٔزبج اٌغزاء ٌٍّدزّغ، ٠غزخذِْٛ رم١ٕبد صساػ١خ رم١ٍذ٠خ ،ِج١ٕخ ػٍٝ 

ِؼبسف لذ٠ّخ ال رّىٓ  اٌزٕجؤ ثبٌزغ١شاد إٌّبخ١خ ٚاٌزألٍُ ِؼٙب ٚفٟ اٌّمبثً رٛخٗ ٘ؤالء 

إٌّزد١ٓ إٌٝ  اعزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب االرظبي  اٌدذ٠ذح ،فئُٔٙ ع١سظٍْٛ ػٍٝ ِؼٍِٛبد دل١مخ ػٓ 

. األسطبد اٌد٠ٛخ، ٠ٚزى١فْٛ ِؼٙب،ثبإلضبفخ إٌٝ اٌخذِبد األخشٜ
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ٚفٟ ع١بق رجٕٟ ٘زا اٌخ١بس، ال  ثذ ِٓ  رظٛس ٚرٕف١ز ثشاِح ّٔٛرخ١خ ٌزٛخ١ٗ ٚرأط١ش اٌشجبة فٟ  

ثالدٔب اٌؼشث١خ ٌش٠بدح األػّبي اٌضساػ١خ  ثٛخٗ ػبَ ،ٚ رٍه اٌّغزخذِخ ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ ثٛخٗ 

اخض،  ثٛطفٙب أزذ اٌغجً ٌإلعٙبَ فٟ رم١ًٍ  اٌجطبٌخ  ػٕذ اٌشجبة ، ٌٚالٔذِبج فٟ اٌس١بح 

إٌشطخ،ز١ث أْ اٌشجبة  ُ٘ اٌفئخ اٌّؤٍ٘خ أوثش ِٓ غ١ش٘ب الِزالن ٔبط١خ رم١ٕبد االرظبي 

اٌسذ٠ثخ ، 

 

ِشح أخشٜ، أػٛد ألخذد اٌشىش ٌىُ خ١ّؼب  ٌسضٛسوُ ِؼٕب ا١ٌَٛ فٟ ٘زا اٌسفً اٌج١ٙح ، ٚٔؤوذ 

ٌىُ  إٔٔب ػبلذْٚ اٌؼضَ،ثسٛي هللا ػٍٝ اٌغ١ش لذِب،ػٍٝ ٔٙح اٌؼًّ ٚاإلثذاع، خذِخ ٌٍز١ّٕخ 

اٌضساػ١خ ٚثٍٛؽ أ٘ذاف األِٓ اٌغزائٟ فٟ ٚطٕٕب اٌؼشثٟ ، ساخ١ٓ أْ ٔىْٛ ػٕذ زغٓ ظٓ لبدح 

اٌؼًّ اٌضساػٟ اٌؼشثٟ اٌّشزشن، ٚألٛي ٌىُ ،ػ١ذا عؼ١ذا ٚوً ػبَ ٚاألعشح اٌضساػ١خ اٌؼشث١خ 

. ثخ١ش 

 

ٚلً اػٍّٛا فغ١شٜ هللا ػٍّىُ ٚسعٌٛٗ ٚاٌّؤِْٕٛ ، طذق هللا اٌؼظ١ُ ، 

 

ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا ، 
 

 


