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أبطالنا ألاعشاء
حضزات الطيدات والطادة
ٌظػدهُأن أجلدم بالؼىس الجصٍل ملإطظت مدمد الظادض لألبطاٌ السٍاطُين،
غلى الدغىة الىسٍمت لحظىز هره ألامظُت الظػُدة في هرا الؼهس املبازن الىسٍم غلى
هماأغخىم
مائدة ئفطاز،
الفسصتألجلدملىمبأخسالتهاهُىالخبرًياجبمىاطبتػهسزمظاهالىسٍم،طائالاملىلىػصوحألهُجؼ
لهؼهسخيروبسهت .هره ألامظُت اٌثيثجميز بدظىز غدة وحىه زٍاطُتغصٍصة غلى أهفظىا،
أغطذ الىثير مً أحل زفؼ الػلم الىطني خفاكا في الػدًد مً املدافل السٍاطُت
الىطىُت والدولُت،وبصمذ الظاخت السٍاطُت باهجاشاتها السٍاطُت الىبيرة ،وهسطذ
مياهت املغسب في خظيرة املىظىمت السٍاطُت الدولُت.
فخدُت جلدًس وامخىاهلول السٍاطُاث والسٍاطُين الحاطسًٍ مػىا  ،وهرلً ألابطاٌ
السٍاطُين الرًً حػرز غليهم الحظىز ،مػسباغً امخىاوي الخالص ملإطظت مدمد
الظادض لألبطاٌ السٍاطُين غلى ما جبرله مً مجهىداث كُمت،آخرة غلى غاجلها زغاًت
وجىسٍم ألابطاٌ السٍاطُين ،وجخلُد ذاهسة بطالث وأبطاٌ أطهمىا بخفان في جىسَع
مياهت املغسب في املدافل السٍاطُت اللازٍت والدولُت ،وأطدوا خدماث حلُلت للسٍاطت
الىطىُت.
ووظخدظس باملىاطبت هدً حُل الظبػُىاث ،ألا طماء الظاطػتأل غظاء املىخخب
الىطني لىسة اللدم لظىت  ،1976والرًً هجحىا بفظل جفاهيهم وزوخهم اللخالُت ،في
الظفس ألوٌ مسة بهأض ألامم إلافسٍلُت لظىت ،1976والتي حسث أطىازها بأثُىبُا ،وهدً
طػداء بدظىز الػدًد مً غىاصس هرا املىخخب املخألمبُيىا الُىم .
حضزات الطيدات والطادة
ئن اللطاع السٍاض ي ٌػد مً طمً ألاوزاغ الخىمىٍت الىبري التي اهخسطذ فيها
بالدها،خاصت مىر املىاظسة الىطىُت خىٌ السٍاطت التي اوػلدث بمدًىت الصخيراث ًىمي
 24و 25أهخىبس  ،2008والتي خظُذ بالسطالت امللىُت الظامُت املىحهت للمؼازهين في

هره املىاظسة ،التي ثػيل خازطت طسٍم للنهىض بالسٍاطت الىطىُت .وكد جم غلى طىء
الخىحيهاث امللىُت الظامُت املخظمىت في السطالت امللىُت بلىزةاطتراجُجُتوطىُت تهدف
اٌجأهُل اٌبؼسي و المادي السٍاض ي  ،وههج طُاطت ججػل مً السٍاطت زافػت للخىمُت
البؼسٍت وللخالخم الاحخماعي ،بخيظُم مؼ مخخلف الفاغلين الاكخصادًِىىالاحخماغُين؛
هدفها ألاطاس ي ًخجلى في املظاهمت في جدظين أداء املىظىمت السٍاطُت الىطىُت والازجلاء
بها ئلى مصاف الدوٌ املخلدمت.
فياهذ هىان غدة جدابير كاهىهُت وجىظُمُت وجدبيرًت جسوم ئكساز خيامت حُدة في
املىظىمت السٍاطُت بصفت غامت ،خُث جم باصدازكاهىهالتربُتالبدهُتوالسٍاطت 30-09
واملسطىمالخطبُلُله ،وئكساز أهظمت أطاطُت همىذحُت للجامػاث ودفاجس جدمالث جددد
مظإولُت املخدخلين في الؼأن السٍاض ي،هما أن هىان ئحساءاجدخىخى مً
خاللهاالخدبيروالدظُيرالىاحػلألحهصةالسٍاطُت،وجىفيرالؼسوطالالشمتلخللمىاخظلُمللمماز
طتالسٍاطُتوئزطاءخيامتحُدةفُخدبيرالؼأهالسٍاطُالىطني،وجلُُماآلداءوئهجاشغلدألاهد
افىالبرامج.
وكدجممإخسائخساحاللسازاللاطُبظىالىظاماألطاطُالىمىذحُللجمػُاجالسٍاطُتوالرًصدز
بالجسٍدةالسطمُتًىم  19ماي  ،2016هما جم جلدًم ملترح كاهىن ملدازبت امليؼطاث
طِخم غسطه كسٍبا غلى املجلع الحيىمي للمصادكت.
وحاء دطخىز  2011لُجػل مً السٍاطت خلا أطاطُا ليل مىاطً ،هظسا لللُم
التي جدملها وأهمُتها في جيىًٍ املىاطً الصالح ،مما ٌظخىحب حػصٍصأدواز املخدخلين في
املجاٌ السٍاض ي ،مً أحل جىفير املىاخ املالئم للممازطت السٍاطُت ،وهرا الظهس غلى
جدلُم جأمين خُاة هسٍمت وػسٍفت للسٍاطُين املغازبت.
وفي هرا الصدد ،البد مً إلاػادة بالدوز الىبُل الري جظطلؼ به مإطظت مدمد
الظادض لألبطاٌ السٍاطُين ،بخىحيهاث ملىُت طامُتلصاخب الجاللت امللً مدمد
الظادض هصسه هللا ،الساعي ألاوٌ للسٍاطت املغسبُت ولخىسٍم ألابطاٌ السٍاطُين.
وكد جمخىكُؼ اجفاكُت ػساهت بين مإطظت مدمد الظادض لألبطاٌ السٍاطُين
واملغسبُت لأللػاب السٍاطُت ،جدذ ئػساف الىشازة ،جىدزج في طُاق املجهىداث
املخىاصلت السامُت ئلى حػصٍص وجىىَؼ املبادزاث التي جسوم جلدًم خدماث للسٍاطُين املغازبت

وجثمين غطاءاتهم.وهىا البد مً جلدًم الؼىس الجصٍل للمغسبُت لأللػاب والسٍاطت MDJS
غلى مظاهمتها في دغم هره املإطظت الفخُت.
وفي هرا الصدد ال ٌظػني مً خالٌ هرا الللاء اله ادففي ػهس زمظان ألابسن ،ئال
أن أؤهد لىم غً اطخػداد وشازة الؼباب والسٍاطت الدائم لدغم ومبازهت ول
املجهىداث التي جسوم خدمت السٍاطت الىطىُت ،وزد الاغخباز لألبطاٌ الرًً ػسفىا بلدهم
باهجاشاتهم السٍاطُت الىبيرة،وهرا مػالجتالحاالث الاحخماغُت الصػبت التي ٌػسفها بػع
كدماء ألابطاٌ السٍاطُين.
حضزات الطيدات والطادة
في خخام ولمتي أود أن أجلدم بالؼىس الجصٍلللمىظمين والظاهسًٍ غلى ئهجاح هرا
الللاء الهام ،زاحُا مً الػلي اللدًس أن ًىفلىا حمُػا ملا فُه خير السٍاطُين والسٍاطت
الىطىُت.
خفظ هللا مىالها إلامام صاخب الجاللت امللً مدمد الظادض بما خفظ به الرهس
الحىُم وأكس غُىه بىلي الػهد صاخب الظمى املليي ألامير الجلُل مىالي الحظً وػد
أشزه بؼلُله صاخب الظمى املليي ألامير مىالي زػُد وطائس أفساد ألاطسة امللىُت
الؼسٍفت ،ئهه طمُؼ مجُب.
والطالم عليكم ورحمة هللا وبزكاثه.

