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 امحلد هلل وحده والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملْي محمد وعىل أ هل وحصبه أأمجعْي

 

 

 

ْ ذح  هح ِف  ُكْ بِ  اءِ قح لليِ ِب  مح وْ يح لْ  اح نح أَ  يد  عِ سح  لكية  ىْبح كُ لْ اح  ةلحِ الح ي ادلَّ ذِ  ييِ مِ لْ عِ لْ اح  حِ ا الّصَّ

َّ  ةُ قح رح وح لْ اح  .ادلراسات االإسالمية  نٍ مْ أَ  وح َنحْ " ِهح  ةِ بح اس ح نح مُ لْ اح  هِ ذِ ا ف هح هحيح دِ قْ تح  ُت تحْ خْ  اِ ِت ال

ح عح  اِفيٍ قح ثح  ح  ِف الُ حح التَّ  انُ هح رِ وح  اُق ْْشح تِ سْ ، االِ ييٍ مِ ال  "اِت ارح ضح حح لْ اح  ْْيح ب

ح  حح ىلح ى عح فح يحْ  الح  ح  نْ ما يعيشه العامل احلايل مِ  ُكْ تِ اضح  ُكْ نْ ى عح فح يحْ  الح ، وح ٍت الح و  تح

ةِ ميِ اهِ فح مح لْ ِب  ج  عُ تح  رِ كح فْ ْلَ اح  وقح سُ  نَّ ، أَ ِلح ذح كح  ِديدح  يلِ صِ أ  ف التَّ  هُ تح قْ وح  ذح خح ا أَ ا مح ْنح مِ . فح  احلْجح

ح قِ لْ ى اح اعح رح فح  ْ ، وح قح الح خْ اْلأ وح  ميح ح  لحْ ، فح هِ حِ رْ ف طح  مح جح سح ان َّ وِ هُ  عح مح  ة  مح ادح صح مُ  قح لْ ي  ِت يح ويِ هُالْ  نح مِ  ةٍ ي

ح مح مُ  الح وح  ح اِت افح قح الثَّ  نح مِ  ةٍ افح قح ثح  لِ هْ أَ  نْ ا مِ اض  ِتح عْ ا الح ، وح نِ يح دْ ْلَ ا نح مِ  ينٍ دِ  نْ مِ  ة  عح ان ا ر  ظح ، ن

  دِ اصِ قح مح لْ لِ 
إ
ْ ااْل َّ  ةِ يح انِ سح ن إ  ومُ رُ  يح ِت ال

ح اعح شح ا ح عح ا ف الْ تح  .ْيح مِ ال

ح   ِف  وْ ، أَ ةِ فح لح اخح مُ لْ اح  لِ جْ ِلَ  ةِ فح الح خح مُ لْ ى اح ؤح  رُ ىلح عح  سح سَّ أَ ا تح ا، مح ْنح مِ  نَّ  أَ َكح
إ
ح ادِ حح ْلأ اح  ارِ طح  ا  ةِ ي

يِ لِ  ةِ ضح افِ لرَّ اح  ةِ قح ييِ لضَّ اح  ح  وْ ر، أَ أ خح  ك  ى رح خْ أأ  اٍت ِجح  نْ ا مِ اف  رح طْ أَ وح  ةٍ ِجح  نْ ا مِ ف  رح ا طح ذ  نا أ خِ ي  هحِ  أَ شح ن

 اةلحٍ وَّ جح  رٍ كح فْ ف أَ  يُ خِ ْلَ اح  عُ وْ ا النَّ ذح هح  لح ثَّ مح تح دْ قح . وح مٍ ظِ نح  قٍ طِ نْ  مح الح وح  يعٍ وِ طْ تح  الح وح  ةٍ مح اءح وح مُ  ونح دُ 

  يال  بِ سح  اهحلح  ْت دح جح وح 
إ
ح لح ا  لِ ائِ سح وح لِ  عِ اسِ وح لْ اح  ارِ شح تِ نْ ا ااِل ذح هح  لِ عْ فِ بِ  اِس النَّ  نح مِ  ةِ عح اسِ وح لْ اح  حِ ائِ  الْشَّ

 .ةِ يح نِ قح التَّ  ومِ لُ عُ لْ اح  الِ جح  مح ِف  ةِ وظح حُ لْ مح لْ اح  ةِ رح فْ الطَّ  هِ ذِ هح ، وح لِ اُص وح لتَّ ا



3 
 

 ةٍ يح يِ دِ كح أَ  ةٍ ئح فِ  نْ ا مِ م  ائِ دح  ُق لِ طح نْ تح  دْ عُ تح  مْ ، لح ميِ اهِ فح مح لْ اح  ةح اغح يح صِ وح  رِ كح فْ ْلَ اح  ةح اعح نح صِ  نَّ أَ  ْيح غح 

ح  رُ طيِ ؤح ، تُ ةٍ مح الِ عح  ح ؤْ رُ ا بِ هحسح فْ ن ح ، وح ةٍ نح يَّ عح مُ  مِ الح عح لْ لِ  ةٍ ي ح هحلِ مح عح لِ  ُط تحِ شْ ت ح  نح ا مِ ع  وْ ا ن  ةِ امح الّصَّ

 .ةِ يَّ فِ ِر عْ مح لْ اح  ةِ دَّ عُ لْ اح  نح ا مِ ر  دْ قح  ة  مح ِز لْ تح س ْ ،مُ ةِ يح جِ ْنح مح لْ اح 

انِ ةُ عح امِ جح لْ اح  دِ عُ تح  مْ لح   ُُهحا تُنِْتجح ْحدح ِديِيحُة وح اِفُل احْلَكح حح الْمح ح عح  هُ جِ وح تُ  ميح اهِ فح مح ا وح ر  كح فْ أَ   وح  مح ال

ح مح  ُكيِ وح  ةِ اسح يح الس يِ وح  ادِ صح تِ الاقْ وح  ةِ افح قح الثَّ  ِة ٍت االح جح مح  نْ ا مِ نْ عح  عُ رَّ فح تح ا ي احح َأ عحىلح السَّ رح حْل طح ، ب

ا لُونح ُجُدد  خيِ فحاِهميِيحِة ُمتحدح ائِِل التقنيِة احلديثِة،  احلْمح سح ِهيبحة  ِمنح الْوح حة  رح ان هُْم ِتْرسح ْوِقعح ْت مح زح زَّ عح

ح  ح  ثح دح حح  َكح ِ بح لْ اح  اكِ بح تِ رْ االِ  نح مِ  ع  وْ ن ا ِص ص  خح التَّ  ِت االح جح ف مح  ْييِ ُحُدوِدهح  يَّ فِ حُ  الص  نح دْ جح وح فح ؛ وح

ح  ح مَّ يِ دِ كح ْلَ  اح نح دْ جح وح ، وح خِ ريِ ؤح مُ لْ اح  ةح بَّ جُ  ُس بح لْ ي   يلُ حِ تح س ْ ي ي
إ
ح  يبح بِ الطَّ ، وح ظٍاعِ  وح لح ا   لُ يحِ تح س ْ ي

إ
 لح ا

ح لِ  اعٍ رح  اِسيٍ يح س ِ  ح اِر خح  جح امِ بح ُد ِف ِصيِ ص  خح التَّ  اهِلِ جح مجح دَّ ح حتح يِن الح ي ِ ْدنح الفحِقيهح ف ادلي جح وح  ، وح

َّقحافحِة. الث ِة وح يحاسح الس يِ اِد وح ااِلْقِتصح ْعالحِم وح
إ
ْوِض ف احاْل ح احلْخح  اِت صح ُص خح التَّ  نَّ أَ  ال  عْ فِ  لح صح حح  دْ قح .. ل

ح رْ قح لْ اح  لح الح خِ  ةِ وفح رُ عْ مح لْ ا اح هح ودِ دُ ِبُ  ح عح  عِ اسِ التَّ  ْْيِ ن ْت  دْ ، قح ينح ْْشِ عِ الْ وح  ْشح مح ِ  نح مِ  ييٍ جيِ لُ  رٍ  بحْ ِف  ُعوي

ا، ةِ يح عِ رْ فح لْ اح  اِت صح ص  خح التَّ وح  ةِ قح قيِ ادلَّ  اِت صح ص  خح التَّ  هح رح ح َغح  نح مِ  أ نِ طْ الش   د  تح مْ مُ  يط حِ مُ  وح

 ْيح لح عح  ِكح حُ ، فح ميِ اهِ فح مح لْ اح 
إ
ارِ االِ  وِ أَ  رِ ثح دِ نْ اْلِ ا ِب مَّ ا ا ِتْمرح   س ْ

إ
 اوع  ضُ وْ مح  ونُ كُ يح  دْ قح  ييٍ فِ حح تْ مح  ارٍ طح ف ا

 ىلح عح  ْت ِبح جْ أأ  وْ ، أَ رِ كح فْ ْلَ اح  يِ رِ تح  ةِ ادَّ  مح ِف  ِس رْ لَّ لِ  اد  ييِ جح 
إ
 ِئُ الح ا يُ هحلح  يدٍ دِ جح  يٍف ِر عْ تح  ادِ يح  ا

ح اِر طح  ة  بَّ ا جُ هحسح بِ لْ يُ ، وح هِ تِ عح ُسْ وح  هِ خحِ زح  ُكيِ بِ  اِصح عح مُ لْ اح  اءح ضح فح لْ اح   .ِف ارِ عح مح الْ  وقِ ف سُ  ة  ئ

ُ  ةح مح ديِ قح مُ لْ اح  هِ ذِ هح  نَّ أَ  ُت يْ أَ رح  دْ قح لح  ح وِر ضح ح هحلِ الح خِ  نْ مِ ، وح ة  ي  زِ اكِ رح مح  رِ وْ دح  نْ عح  لُ اءح سح تح ا ن

 .نِ اهِ الرَّ  تِ قْ وح لْ  اح ِف  اقِ ْْشح تِ سْ االِ 

ح أَ  عُ ائِ الشَّ   ي  ، ةُ ادح ا السَّ ّي  َّ بَّ ورُ ف أأ  اقِ ْْشح تِ سْ االِ  زح اكِ رح مح  نَّ أأ ح ِت  وال ح  أَ شح  ن  ذُ نْ ا مُ هحضُ عْ ب

ح عح  ِس امِ خح لْ اح  نِ رْ قح لْ اح  ْ  ةح اسح رح دِ  امح ، رح يلٍ لِ قح بِ  ِلح ذح  لح بْ قح  وْ أَ  ْشح   قِ الْشَّ
إ
 مَّ ا

إ
 يال  صِ تحْ وح  بهِ  ِاب  ْعح ا ا

  دِ ْص قح بِ  هلحُ  ةِ مح اظِ النَّ  اِت يح لِ ْل  اح  نْ مِ  نِ ك  مح  التَّ ِف  ة  بح غْ رح  وْ ، أَ هُ نْ مِ  ادح فح تح س ْ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ ا يُ مح لِ 
إ
  اجِ تح نْ ا

 ىلح عح . وح هِ اتِ رح دَّ قح مُ  نْ مِ  ةح ادح فح تِ س ْ االِ وح  هِ يْ لح عح  بح لي غح التَّ وح  هِ يح جِ وْ تح وح  يهِ فِ  لح غُ لْ غح التَّ  يحُ تِ ا يُ مح  يِب تِ رْ تح وح 
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ح  ةُ يح اقِ ْْشح تِ سْ االِ  اُت اسح رح ادليِ  تِ حح اوح رح تح  يلحٍ وِ طح  ونٍ رُ قُ  ريِ مح    ْْيح ب
إ
ْ  قِ بح عح بِ  انِ تح تِ فْ االِ وح  اِب ْعح ااْل  قِ الْشَّ

  هِ فِ اِر عح مح وح 
إ
 ةِ وح طْ سح ى وح طح سْ وُ لْ اح  ورِ ُص عُ لْ اح  نح مِ  جِ ارِ خح لْ اح  ِبيِ رْ غح لْ اح  مِ ْس جِ لْ اح  اءِ نح ا ف بِ هح يفِ ظِ وْ تح  دِ ْص قح ا بِ مَّ ا

ح  امِ دح الصيِ  ولِ لُ  حُ ا ِف هحيفِ ظِ وْ تح بِ  وْ أَ ، ةِ يسح نِ كح لْ اح  ِف رح طح  نْ مِ  ومِ عُ دْ مح لْ  اح ايِل ودح يُ فْ لْ اح  رِ كْ فِ لْ اح   رِ كْ فِ  ْْيح ب

 وح  ةِ ضح النَّْ  رِ كْ فِ وح  ورِ ُص عُ لْ اح  ْلح تِ 
إ
 ةِ يح افِ رح غْ جُ لْ اح  اِت وفح شُ كُ الْ وح  ارِ وح نْ ْلَ اح  ّْصِ عح وح  يِنيِ ادليِ  حِ الح ْص ااْل

 اح  دِ هْعح لْ اح  وزِ رُ بُ وح 
إ
 ..يِل يح ِبْ مْ اْل

ح عح لْ  اح ا ِف نح ضِ عْ بح لِ  قَّ حُ وح   اح  مِ ال
إ
إ  اقح ْْشح تِ سْ اْلِ اح  فح نيِ صح يُ  نْ أَ  ييِ مِ الح سْ اْل

  َأِليٍف  استْشاقٍ لح ا

ِديقٍ  ٍب عحُدويٍ  اقٍ ْْشح تِ اسْ وح  صح ِ صي  نح رائِ خح ذح  نْ مِ  ءٍ زْ  جُ ىلح ا عح نح يفِ ِر عْ  تح ِف  لُ وَّ ْلَ اح  نح ادح فح أَ  امح نح يْ بح . فح ُمتحعح

َّ ِر كْ فِ لْ اح  ْ ة اح ي اِهِر  انح مِ الح عْ أَ  نْ عح  اٍت اسح رح دِ  جح تح نْ أَ ، وح نح رِ ادِ صح مح  اِت هحمَّ أأ  قح قَّ حح ة، فح يح قِ لْشَّ ظح مح وح

ِتنحا ارح ضح ح حح ِديِد ِمْن مح  سح ارِ هحفح  دَّ عح أَ  لْ ، ب ا يث  دِ حح  وح أ ن  رْ ، قُ ةِ يح ينِ ا ادليِ نح وصِ ُص نُ لِ  سح ارِ هحفح ا، وح نح اتِ بح تح كْ احلْعح

 ةِ عح امِ جح لْ لِ  يِث دِ حح لْ اح  ومِ هُفْ مح لْ ا ِب نح اتِ عح امِ جح  يِس سِ أ   تح ِف  مح هحسْ أَ ا وح ه قْ فِ وح 
إ
ا..ِلح ذح  ْيِ غح  لح ، ا ح   .  َنح

   اِن الثَّ 
إ
ْ لِ  ةِ يح افِ قح الثَّ  اِت يح نْ بِ لْ اح  لحِ خح لْ خح  لح ا ح اخْ ، فح قِ لْشَّ ح  اٍث ْبح أَ ا بِ هحقح تح  اءِ نح بْ أَ  نْ مِ  ضح عْ بح لْ اح  تِ لح محح

 ْ ، ةلحِ اءح سح مُ لْ لِ  اال  جح مح  ِهْ يِ كِ فْ تح  اِت يح أ لِ  حح رح طح ،فح ةح يح ينِ ادليِ  مُ اتِِ مح لَّ سح  مُ ِف  كيِ شَّ  ال ىلح عح  قِ الْشَّ

ح ي  ويِ  هُ اب  رح طِ اضْ  مْ ثحُ رح وْ أَ وح  ْ وح  هلحُ  وع  ضُ خُ وح  ِب رْ غح لْ لِ  اِفي قح ثح  اع  بح تْ تِ اس ْ  هُ نْ عح  جح تح  ن  .هِ اتِ وحح رُ طُ لِ  اق  يح س ِ ان

 وح 
إ
ح  دْ قح  يلِ وِ الطَّ  هِ ارِ سح  مح ِف  اُق ْْشح تِ سْ االِ  نح ا كح ذح ا ح ِف  حح نح  ِب رْ غح لْ اح  يِ عْ وح  يلِ كِ شْ  ت

ْ  يٍ ثِ أ  تح  ييِ أَ  نْ عح  لٍ ِز عْ مح بِ  ْيح ييِ بِ رْ غح الْ وح   ، فح ِقيٍ شح
إ
َّ ا  هُ يدح تِ ، عح يرح ِز غح لْ اح  هُ اجح تح نِ  ْت عح ضح وح  ةٍ مح زْ  أَ ِف  مح وْ يح لْ اح  هُ ن

ح عح لْ اح  حح تح فح نْ اِ  دْ قح وح  الح  فح يْ كح . وح مْ هُسح فُ نْ أَ  ْيح ييِ بِ رْ غح لْ اح  نح مِ  ِس رْ ادلَّ وح  ةلحِ اءح سح مُ لْ اح  امح مح ، أَ هُ يثح دِ حح وح   مْ لح وح  مُ ال

 لِ هْ أَ  نْ مِ  ة  بح س ْ نِ  ْيح ييِ بِ رْ غح لْ  اح ِف  ارح صح  دْ قح وح  الح  فح يْ ، كح ارُ طح قْ ْلَ ا اح هح ِّصُ تحْ  رِ كح فْ ْلَ اح  ةُ يطح ِر خح  دْ عُ تح 

 ْ ْ  ارح صح ، وح قِ الْشَّ ْ  ةِ نح كْ مُ بِ  حح بح ْص أَ ، وح ِب رْ غح لْ اح َأْهِل  نْ مِ   ُمِقميحة  ة  بح س ْ نِ  قِ ف الْشَّ  نْ أَ  قِ الْشَّ

ِ دح أَ بِ  عح ابِ تح يُ  ِ  ُس كْ عح الْ ، وح ِب رْ غح لْ ي ف اح ِر ا يحْ مح  يلِ اصِ فح التَّ  قي  .يح  حصح

ح  مْ لح    ْيح اجِ تح حْ مُ  ونح ي  بِ رْ غح لْ اح  دِ عُ ي
إ
ِ  ةِ دح وْ  عح لح ا وا قُ لْ يُ لِ  وِث عُ بُ الْ وح  ِت الح مْ حح لْ اح  نح مِ  الِ جح الري

ح وح  مْ اتِِ افح شح تِ اكْ وح  مْ اتِِ دح اهح شح مُ  نْ عح  يرح اِر قح تَّ ال  ْ  وزِ نُ كُ  نْ مِ  وهُ لُ صَّ ا حح مح وا ضُ ِر عْ ي ح  مْ ، لح قِ الْشَّ  دِ عُ ي
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ِ طح ضْ مُ  ونح ي  بِ رْ غح لْ اح    ينح ري
إ
َّ لأ ا يقِ ِر طح  نْ عح  ِت الح مْ حح لْ اح  ْلح تِ  َأْخبحارِ  ِس م  لح  تح لح ا ا هح دُ ديِ رح  يُ ِت شعار ال

ح  مْ لح  ،ونالُ وَّ جح لْ اح  ورْ دُ وبح ْتُ لْ و اح ن  غح مُ   قح فْ وِ  ارح بح خْ ْلَ اح  يُ مِ تح  ةٍ يح افِ رح غْ جُ  ودٍ دُ حُ  لِ ن  عْ مح  ي  أَ  اكح نح هُ  دْ عُ ي

ح  مْ لح ، وح ةٍ نح يَّ عح مُ  ةٍ يح ابِ قح رح  وٍط ُشُ  ح  اُب تح كِ لْ اح  دِ عُ ي ح كح  ةٍ يح ينِ دِ  ةِ يح ابِ قح الرَّ  ةِ زح ْجِ ْلَ اح  اِت يقح دِ ْص تح  مُ ِز لْ تح س ْ ي  ْت ن

ح ك  ارح بح مُ  ِْشح تح نْ يح لِ  ةٍ يح اس ِ يح س ِ  مْ أَ  َّ  ِب تُ كُ لْ اح  ُب لح غْ ، أَ اءِ رَّ قُ لْ اح  ْْيح  ب  ِف  ْيح بِ اقِ رح مُ لْ اح  ُس ارِ هحا فح ْتح قح حح  الح ِت ال

ح ييِ مِ قْ الرَّ  انح انِ مح زح  ِف  اِتح ونح نُ كْ مح  نْ عح  بح ِر عْ تُ لِ  نح ْل  اح  ِت ادح عح  ،ةِ يح اضِ مح لْ اح  ونِ رُ قُ لْ اح  ف  حح بح ْص أَ  لْ . ب

ح اعح لْ اح  ْ  عُ مح ا يحْ مح  لِ ائِ سح وح لْ اح  نح مِ  مِ ل  ة  وح هْا قح فيح  انٍ يح س ِ تح يحْ  ةٍ يح اضِ ِتح فْ اِ  ةٍ دح ائِ  مح ىلح عح  ِبَّ رْ غح الْ وح  ِقَّ الْشَّ

ح خْ ا أَ ي  ينِ  صِ اي  شح  وح ا نح اهُ هح  يلِ هِلْ ِب  ح  ِنيِ مح الزَّ  قِ ارِ فح لْ لِ  اةٍ اعح رح مُ  ونح ، دُ اكح نح هُ   ضح ح  ْْيح ب ح ب  ا. مح ّيِْ لح

ح  ُب رْ غح لْ اح  ارح صح  دْ قح لح  ْ َكح ح  انِ اِبح ُيح  نح ْل  ا اح ُُهح ا البعض، وح مح هِضِ عْ بح بِ  انِ فح اِر عح  ُق  الْشَّ  سح فْ ن

  نح ْل  اح  انِ رَّ طح ضْ ا مُ ُُهح ، وح ِت يح ديِ حح التَّ 
إ
 ِب رْ غح لْ اح  اِكِ شح مح  نْ مِ  ي  ثِ كح ، فح ئٍ ادِ هح وح  ِفٍ كح تح مُ  ارٍ وح  حِ لح ا

ْ  دح نْ ا عِ هحليِ حح  يحُ اتِ فح مح  ح قِ الْشَّ ْ  اِكِ شح مح  نْ ا مِ ي  ثِ كح  نَّ  أَ ، َكح  ق  طِ نْ مح  ا.يح فِ  ة  مح لكحِ  ِب رْ غح لْ لِ  قِ الْشَّ

  يد  دِ جح 
إ
ح  مْ . لح نْ ذح ا ْ  وةلحِ قُ مح لِ  دْ عُ ي ْ  ُق "الْشَّ ح  الح وح  ب  رْ غح  ُب رْ غح لْ اح وح  ق  شح  ِف  وب  جُ " وُ انِ يح قِ تح لْ ي

 ايِليِ حح لْ ا اح نح عِ اقِ وح  اقِ يح س ِ 
إ
ح م  تْ ا حح مح ّنَُّ . ا  انِ يح قِ تح لْ ا ي

إ
ح ا تح عح ا مح مح ّنَُّ ، ا ح ُُهح دُ دَّ تح ا ع  ا مح ُُهح ، وح ارِ طح خْ ْلَ اح  ُس فْ ا ن

 ،اِت غ اللي ِف  انِ فح لِ تح يحْ  دْ ، قح دِ قح تح عْ مُ لْ  اح ِف  انِ فح لِ تح يحْ  دْ . قح ةِ تح ييِ مح لْ اح  رِ كح فْ ْلَ اح  نح مِ  ٍض يْ فح بِ  نِ اقح وَّ طح مُ 

ح  دْ قح  ح بح تح ي ُ كِ لح  ،رِ ظح النَّ  اِت يح  أ لِ ِف  انِ نح اي  ال  جح مح  ِهح ، وح ة  عح امِ جح  نِ يح دْ ْلَ اح  دح اصِ قح مح  نَّ أَ  انِ نح وقِ مُ  امح نَّ

 لِ  نُ كِ مْ يُ  ع  اسِ وح 
إ
ْ اْل ح  نْ ا أَ هحيعِ مجحِ  ةِ يح انِ سح ن  ا اح ِتح أ الح مح  نْ مِ  يدح فِ تح س ْ ت

إ
 .ةِ يح ابِ يح اْل

ح ا أَ نح هُ وح  ح  ارُ وح حِ لْ اح  حح جح نْ يح لِ ، وح  ةُ ادح ا السَّ ّي  ْ  ْْيح ب  ُك   يدح عِ يُ  نْ أَ  دَّ بُ ، الح ِب رْ غح الْ وح  قِ الْشَّ

ْ  دَّ بُ ر، الح خح ْل  اح  ِف رح الطَّ  نِ عح  هِ فِ اِر عح مح  ةح عح اجح رح ا مُ مح ْنُ مِ  ٍف رح طح   زِ اكِ رح مح  ْعِ دح  نْ مِ  قِ ف الْشَّ

ْ  اِت اسح رح دِ  زِ اكِ رح مح لِ  ْعٍ دح  نْ مِ  ِب رْ غح لْ ف اح  دَّ بُ الح ، وح ِب رْ غح لْ ت اح اِ اسح رح دِ   يٍف ِر عْ تح بِ  نْ كِ ، لح قِ الْشَّ

 ِض فْ يُ  ةِ فح ِر عْ مح لْ لِ  اال  جح مح  اِب رح غْ تِ س ْ االِ وح  اقِ ْْشح تِ سْ االِ  نح مِ  لُ عح يحْ  يدٍ دِ جح 
إ
ح لح  ا ْ  ٍف الُ  تح  ِقيٍ شح

ح ادِ حح ْلأ اح  رح كْ فِ  اِصُ ُيح  ِبيٍ رْ غح  َّ  ةِ بح الِ السَّ  رِ كح فْ ْلَ اح  ُكَّ وح  ِف ر  طح التَّ وح  ةِ ي  ةُ عح زح عْ ا زح ِّنح أ  شح  نْ  مِ ِت ال

ح عح لْ اح  لِْ السيِ وح  ارِ رح قْ تِ س ْ االِ   .ْْيِ يح مِ ال
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 لِْ السيِ  يقِ قِ تحْ ، وح ِف الُ حح التَّ وح  ِف ارُ عح التَّ  لِ جْ أَ  نْ مِ  ةِ قح الثيِ  اءِ نح بِ  قِ طِ نْ ، مح قِ طِ نْ مح لْ ا اح ذح ِبح وح 

ِ  يلِ مِ جح لْ ا اح نح بِ كح وْ ف كح  ِش يْ عح لْ ا لِ يد  دِ ا جح ق  فُ أأ  ةح مح ادِ قح لْ ا اح نح الِ يح جْ ِلَ ا وح نح س ِ فُ نْ ا ِلَ نَّ مَّ أَ  دْ قح  ونُ كُ نح  ي اّلَّ

ح  لَّ جح وح  زَّ عح  ُق الِ خح لْ اح  يهِ فِ  بح سح نح   .اِصِ نح عح لْ اح  ُكيِ  ْْيح ب

 ا، فح ذح كح هح  حُ رْ لطَّ اح  امح ا دح مح وح 
إ
ح  اُق ْْشح تِ سْ االِ  زح كح رْ مح  نَّ ا  نْ أَ  هِ بِ انِ جح  نْ مِ  وي عُ دْ و مح يفُ ايِ ف سح

ح    ِب رْ غح لْ ف اح  اقِ ْْشِ تِ سْ االِ  زح اكِ رح مح  ودح قُ ي
إ
ح  ِليٍ اخِ دح  ارٍ وح  حِ لح ا  وٍط طُ  خُ ىلح عح  ق  افُ وح تح  هُ نْ عح  جُ تُ نْ ي

ِ  امِ دح الصيِ  رح كْ فِ  اِصُ ُتح  ح  ُث ورِ تُ  ةٍ تح ييِ مح  رٍ كح فْ ا ِلَ ع  تح رْ مح  ونُ كُ ا يح ا مح ب  الِ ي غح اّلَّ  ةح يعح طِ قح الْ وح  اعح النيِ

ح ، وح فح ر  طح التَّ وح  ح مح وح  ِف ارُ عح تَّ ال وح  ِف الُ حح لتَّ لِ  س  سيِ ؤح مُ  ح  رْ طح  هُ نْ عح  ُس سَّ أَ تح ي َُّب ا ي ت ح  نْ ا مِ مح ْنُ عح تح

  ٍت أ الح مح 
إ
 .ةٍ يح ابِ يح ا

  ونح و  عُ دْ مح  ِلح ذح كح  نُ َنحْ وح 
إ
ح  جح ْنح نح  نْ   أَ لح ا  ِب رْ غح لْ اح  عح مح  ارٍ وح حِ لِ  سح سيِ ؤح نُ ، فح ارِ وح حِ لْ اح  سح فْ ن

 ِض فْ يُ 
إ
ح لح  ا  ِض فْ يُ  ٍف الُ  تح

إ
  أ الٍت  مح لح  ا

إ
ح عح لْ اح  ارح رح قْ تِ س ْ االِ  مُ دُ ا تحْ ض  يْ أَ  ةٍ يح ابِ يح ا  .يَّ مِ ال

 
إ
  اس  سح أَ  ل  خح دْ " مح ِف ارُ عح "التَّ  ةح يح مِ نْ تح  نَّ ا

إ
ح  ْيح حِ  نُ َنحْ "، وح ِف الُ حح  "التَّ لح ا   ودُ عُ ن

إ
 لح ا

ح ارُ عح "تح  ةِ مح لكحِ لِ  يِليِ الح ادلَّ  لِ قْ حح لْ اح   ذٍ خْ أَ  نْ مِ  "لح اعح فح "تح  ةُ يغح صِ  هِ يْ لح عح  يلُ ا تُِ  مح ىلح عح  ُف قِ ف"  ن

  اٍف رح طْ أَ  وْ أَ  ْْيِ فح رح طح  نْ مِ  ة  بح غْ رح  اكح نح هُ  نَّ  أَ ىلح عح  يلُ تُِ  ةُ يغح الصيِ  هِ ذِ هِ ، وح لٍ ادُ بح تح وح  اءٍ طح عح وح 
إ
 لح ا

ح مح  ُكيِ  طِبْ ضح   هُ عح مح  لِ اُص وح التَّ  ِض رح غح بِ  رِ خح ْل  اح  ِف رح  الطَّ ىلح عح  لي دُ ا ي
إ
 رِ خح ْل  اح  ةِ فح ِر عْ مح  دح رَّ جح مُ  نَّ أَ  ذْ ، ا

 .ِف ارُ عح التَّ  اقِ طح نِ  نْ عح  جُ رُ ط تحْ قح فح  ةِ فح ِر عْ مح لْ اح  لِ جْ ِلَ 

 ْْيِ الح جح مح  اِب رح غْ تِ س ْ االِ وح  اقِ ْْشح تِ سْ االِ  نح مِ  لح عح نحْ  نْ ا أَ نُ نُ كِ مْ يُ  ورِ ظُ نْ مح لْ ا اح ذح هح  قح فْ وِ 

ح  ْْيِ يح فِ ِر عْ مح   ِف  نِ الح اعح فح تح ي
إ
ْ  ةُ فح ِر عْ مح  اقِ ْْشح تِ سْ االِ  ةُ مَّ هِمُ  حُ بِ ْص تُ ، فح ِفيٍ ارُ عح تح  ارٍ طح  ا   قِ الْشَّ

إ
ْ ِب  هِ انِ سح ن

 اح  ةِ ارح ضح حح الْ وح  يِ ارِ ف التَّ  ِلِ عْ فِ وح  هِ اثِ رح تُ وح  هِ اتِ افح قح ثح وح  هِ نِ يح دْ أَ وح 
إ
ْ اْل ح ؤْ رُ وح  ْْيِ يح انِ سح ن ح عح لْ لِ  هِ تِ ي  هِ عِ اقِ وح ، وح مِ ال

ْ ة ِب فح ِر عْ مح لْ اح  هِ ذِ هح  نَّ كِ ، لح هِ الِكِ شح مح ، وح ايِل حح لْ اح  ح  ييٍ ادِ حح أأ  ْكٍ شح بِ  ِت  تح  الح  قِ لْشَّ  عح مح  لحٍ  صِ ِف  لْ ب

ْ  لِ هْ أَ    ِب رْ غح لْ اح  ةُ فح ِر عْ مح  اِب رح غْ تِ س ْ االِ  ةُ مَّ هِمُ  حُ بِ ْص تُ  لحٍ ابِ قح مُ  ةٍ ْجح  وِ ِف ، وح قِ الْشَّ
إ
ْ ِب  هِ نِ يح دْ أَ وح  هِ انِ سح ن
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 اح  ةِ ارح ضح حح الْ وح  يِ ارِ  التَّ ِف  ِلِ عْ فِ وح  هِ اثِ رح تُ وح  هِ اتِ افح قح ثح وح 
إ
ْ اْل ح ؤْ رُ وح  ْْيِ يح انِ سح ن ، ايِليِ حح لْ اح  هِ عِ اقِ وح ، وح مِ الح عح لْ لِ  هِ تِ ي

ح  ييٍ ادِ حح أأ  ْكٍ شح بِ  تِت   ح الح  ِلح ذح كح  ِب رْ غح لْ ة ِب فح ِر عْ مح لْ اح  هِ ذِ هح  نَّ كِ ، لح هِ الِكِ شح مح وح   لِ هْ أَ بِ  لحٍ صِ بِ  لْ ب

 ِب رْ غح لْ اح 
إ
ح  يِف ِر عْ  تح ِف  ْْيِ فح رح الطَّ  ورح ضُ حُ  نَّ . ا  ِت أ الح مح  لُ عح جْ يح س ح ، ِض عْ بح لْ ا اح مح هِضِ عْ بح ا لِ مح هِِس فْ ن

ِ  ِفيِ ارُ عح التَّ  ارِ سح مح لْ اح   .ِليٍ عْ فِ  ٍف الُ حح تح لِ  ة  سح سيِ ؤح مُ  هِ يْ لح ا عح قح افح وح ي تح اّلَّ

يِ رح ا مُ از  ِجح  اِب رح غْ تِ س ْ االِ  زُ اكِ رح مح وح  اقِ ْْشح تِ سْ االِ  زُ اكِ رح مح  حُ بِ ْص تُ ، س ح ةِ ْجح وِ لْ اح  هِ ذِ ِبح وح  ا ب  ت

َّ  اِت ارح وح حِ لْ لِ   ن  عْ ا مح ُِهح ودِ جُ وُ لِ   ونُ كُ يح س ح ، وح ِف الُ حح التَّ  نِ عح  مُ جُ نْ  تح ِت ال
إ
 هِ انِ قح قيِ حح يُ ا س ح مح ا لِ ي  ابِ يح  ا

 يِف ّْصِ تح لِ  يبح الِ سح أَ وح  قٍ رُ طُ  نْ عح  اع  مح  انِ ثح حح بْ يح سح ى، وح ؤح لر  لِ  يٍب ِر قْ تح وح  ميِ اهِ فح مح لْ  اح ِف  نٍ ازُ وح تح  نْ مِ 

ح  ح حح مُ ا لِ مح يِْ عح مح تح جْ  مُ ا ِف مح هِاِئِ تح ن ِ طح تح مُ لْ اح  رِ كح فْ ْلَ اح  ُكيِ  ةِ اصح ا مَّ ، مِ ةِ بح صيِ عح تح مُ لْ اح  اِت وعح الن ُ  ُكيِ ، وح ةِ فح ري

  ُس كِ عح نْ يح سح 
إ
  اح ىلح ا عح ي  ابِ يح ا

إ
ْ اْل  .اءح عح مجحْ  ةِ يح انِ سح ن

 
إ
َّ  ةِ رح ايح غح مُ لْ اح  ةح رح كْ فِ  نَّ ا ْ ومح هُفْ ا مح  ُحِّصح فيح ِت ال َّ "، وح ِب رْ غح لْ اح وح  قِ ا "الْشَّ ا ْتح س ح رَّ  كح ِت ال

ح  نْ أَ بِ  ْْيِ فح رح الطَّ  ىلح عح  ْت تَّمح ، حح ْيح بِ ِر غْ تح س ْ مُ الْ وح  ْيح قِ ْْشِ تح ْس مُ لْ اح  الِ ْعح أَ  نْ مِ  ي  ثِ كح  ا وم  زُ ا لُ ِضح حْ تح س ْ ي

ح  ح جح مُ الْ وح  امِ دح الصيِ  ةح ْبح ن ح غح  يهِ ضِ تح قْ ا تح مح  قح فْ ا وِ مح هِالِ جح مح  يفح ِر عْ ا تح دح دَّ جح  وْ ا لح مح ّنَُّ أَ  الُ حح لْ اح ، وح ةِ ابح  ةُ اي

ح مح ّنَُّ أَ بِ  انِ عح نِ تح قْ يح ، س ح ِف الُ حح التَّ  ح  قٍ فُ أأ  اءِ نح  بِ ِف  نِ الح مح كح تح ا ي   اح ىلح عح  ودُ عُ ي
إ
ْ اْل ِ فْ لنَّ ا ِب هحيعِ مجحِ  ةِ يح انِ سح ن ؛ ع

 
إ
ح عح لْ  اح ِف  ْيِ خح لْ اح  ةِ رح ائِ دح  نْ مِ  عُ سيِ وح  تُ ميح اهِ فح مح  انِ يح نِ بْ يح ا س ح مح ّنَُّ ا  ة  يح ميِ لِ عْ تح  ة  مح ظِ نْ أَ  انِ زح رِ فْ يُ س ح ، وح هِ لُكيِ  مِ ال

  هُْ ؤُ ييِ ُتح  وح ةِ يح نِ قح التيِ  كِ الح تِ مْ  اِ ِف  قَّ حح لْ اح  يعِ مِ جح لْ لِ  نُ ميِ ؤح تُ 
إ
ح ، ِف ارِ عح مح لْ اح  لِ ادُ بح  تح لح ا  انِ عح نِ تح قْ يح  س ح َكح

ح شْ مُ الْ  امح تِِ يح ولِ ؤُ ْس مح بِ   ُك   ر  قِ يُ س ح ، وح ةِ يئح  البِ ىلح عح  اِظ فح حِ الْ ، وح ِض رْ ْلَ اح  ِب كح وْ كح  نِ وْ  صح ِف  ةح كح تح

ح ييِ ِر كْ فِ لْ اح  ِف الح تِ خْ  االِ ِف  قيِ حح لْ ِب  رِ خح ْل  ا لِ مح ْنُ مِ  ٍف رح طح  ا ف مح ْنُ مِ  ٍف رح طح  ُك   دُ تحِ جْ يح س ح  لْ ، ب

 .اِن الثَّ  ِف رح الطَّ  اهح ُتح  هِ ابِ طح خِ  يلِ دِ عْ تح 

 
إ
ح  ْت سح سَّ اّلي أَ  الاستْشاقح  نَّ ا  ْت دَّ تح مْ اِ  مٍ هْفح  وءح سُ  هُ نْ عح  ةِ اِتح النَّ  الِ ْعح ْلَ اح  ُض عْ ب

ح  نْ أَ  مح وْ يح لْ اح  ر  ادِ ، قح يال  وِ ا طح ن  مح زح  هُ رُ أ ثح  ، ارِ وح حِ لْ لِ  رح أ خح  يال  بِ سح ، وح ةِ يح اتِ اّلَّ  ةِ عح اجح رح مُ لْ لِ  يال  بِ سح  حح تح فْ ي

ح  َّ  أَ َكح ِ  اِب رح غْ تِ س ْ الِ لِ  انُ وح ْلَ اح  أ نح  هُ ن ح ا ن  مح ا زح ور  ُص حْ ا مح م  ِش تح حْ مُ  لَّ ي ظح اّلَّ ح عِ ب ْ  دِ الح يدا ف ب ، قِ الْشَّ
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ح  نْ "، أَ ديِ "الرَّ  ةِ رح ائِ  دح ا ِف ع  قِ وْ قح تح مُ  ح جح مُ لْ اح  امِ هح وْ أَ  نْ مِ  صح لَّ خح تح ي  ةِ ابح
إ
َّ . ا   وي عُ دْ مح  نح ْل  اح  هُ ن

إ
 يٍف ِر عْ  تح لح ا

ح  يدٍ دِ جح  ح  ا،نح فْ لح سْ  أَ َكح َّ  أَ َكح   وي عُ دْ مح  هُ ن
إ
 لح ا

إ
ا ذح هح  نَّ أَ وح  ة  اصَّ ، خح ِب رْ غح لْ اح  نِ عح  يدٍ دِ جح  اٍب طح خِ  ازِ رح بْ  ا

 رح أ خح  ُكيِ ا لِ ض  افِ  رح ي  ارِ مح عْ تِ س ْ اِ  هُ لُك   سح يْ لح ا، وح ش  حيِ وح تح مُ  هُ لُك   سح يْ لح  بح رْ غح لْ اح 
إ
ْ  سح ارِ دح  نَّ . ا  قِ الْشَّ

ح نح انِ مح  زح ِف  ِب رْ غح لْ اح  سح ارِ دح  وح  ح جح مُ لْ اح  نح مِ  يلِ وِ لطَّ اح  ارِ سح مح لْ اح  ِلح ذح  دح عْ ا، ب ، رِ ايُ غح التَّ  يقِ مِ عْ تح وح  ةِ ابح

ح  دودِ حُ لْ اح  يخِ س ِ رْ تح وح  ح غح تح مُ لْ اح  ءِ وْ  ضح ِف  نح ْل  ا اح مح يِْ لح عح  وم  كُ حْ مح  ارح صح ، ْْيِ مح الح عح  ْْيح ب َّ  اِت ييِ ح ِت ال ا هحفُ ِر عْ  ي

ح عح لْ اح  ح  نْ أَ وح  يدِ ادِ خح ْلَ اح  يقِ مِ عْ تح  نْ ا عح فَّ كُ يح  نْ ، أَ مُ ال   الح وَّ حح تح ي
إ
 .  التواصل والتفاهورِ سُ جُ لِ  بُنحاٍة لح ا

 اح 
إ
ْ اْل ِ ايِل حح لْ ا اح هحعِ ضْ ف وح  ةُ يح انِ سح ن   ْت ي أ لح  اّلَّ

إ
ح ا ح  هِ يْ ل  وحِ لر  ِب  ةح ادَّ مح لْ ت اح لح دح بْ تح سْ اِ  نْ أَ  دح عْ ب

ح تح خْ مُ لْ اح  جِ ائِ تح نح لِ  ْت مح لح ْس تح اسْ وح  ح قِ لْ اح  ِت دح عح بْ تح اسْ ، وح اِت بح   ة  اجح تح حْ ، مُ لح  اتِ قح  ميح اهِ فح مح لِ  ة  سح سيِ ؤح مُ  ميح
إ
 لح ا

ِ  ءِ الح قح عُ لْ اح  ُكيِ   . ْيِ خح لْ اح  لِ جْ أَ  نْ مِ  ِف الُ حح التَّ  ِت أ الح مح  نح كوُ ِر دْ يُ ، وح رِ اوُ حح التَّ  ةح ميح قِ  ونح رُ ديِ قح يُ  ينح اّلَّ

 أأّيا السادة 

 
إ
َّ ا ح ا ف قح نح ن   يلح بِ  سح الح  نْ ا أَ د  ييِ ي جح عِ طر ن

إ
ِ بح لْ اح  قِ تْ  عِ لح ا َّ ْشح  ةِ بح الِ السَّ  رِ كح فْ لَ اح  نح مِ  ةِ ي

ح وح  وِب رُ حُ لْ اح  ونِ تُ أَ  نْ ا مِ هحالِ شح تِ انْ وح   ةِ امح دح تح س ْ مُ لْ اح  ةِ يح مِ نْ التَّ  يقِ قِ تحْ ، وح اِت اعح النيِ
إ
 نيِ بح تح بِ  الَّ ، ا

 اح  اِت رح ادح بح مُ لْ اح   ُكيِ  ِف نح دُ الح بِ  ْت طح رح ْنح اِ  دْ قح . وح ةِ يَّ طِ سح وح لْ اح وح  الِ دح تِ عْ االِ 
إ
ح  ارِ وح حِ لْ لِ  ةِ يح ابِ يح اْل  ْْيح ب

ح وح  اِت افح قح الثَّ  ح اِت ارح ضح حح لْ اح  ِف الُ تح   لْ . ب
إ
ح شح  رطح قح  ورح تُ س ْ دُ  نَّ ا . ِلح  ذح ِف  ة  تح بِ ثح  ة  يَّ عِ جِ رْ ا مح نح لح  كَّ

ح  ي  ِر طح قح لْ اح  عُ مح تح جْ مُ الْ فح   ، وح لِ دْ عح لْ اح  اِت امح عح  "دح ىلح عح  ومُ قُ ي
إ
ِ حُ لْ اح وح  انِ سح حْ ااْل َّ ري  مِ رِ كح مح وح  اةِ اوح سح مُ الْ وح  ةِ ي

ح ، وح (18)املادة"قِ الح خْ ْلَ اح  ُ قح لْ اح  امح مح أَ  ونح اوُ سح تح مُ  اسح "النَّ  نَّ  أَ ىلح عح  ص  نُ ي ح  يح يِ مْ تح  ، الح ونِ ان ُ يْ ب  ِف  مْ نح

 ئِ ادِ بح  مح ىلح عح  دح كَّ أَ وح  (35)املادة" ينِ ادليِ  وِ ، أَ ةِ غح الل   وِ ، أَ لِ ْص ْلَ اح  وِ ، أَ ِس نْ جِ لْ اح  ِب بح سح بِ  ِلح ذح 

ح ا، وح هح ِي صِ مح  يرِ ِر قْ  تح ِف  وِب عُ الش   قيِ حح  ْعِ  دح ىلح عح ، وح ْْيِ يح لِ وْ ادلَّ  نِ مْ اْلَ وح  لِْ السيِ   مِ دح  عح ىلح عح  صَّ ن

 لح فح كح وح  (7ادةامل) مِ الح لسَّ لِ  ةِ بَّ حِ مُ لْ اح  مِ مح ْلأ اح  عح مح  نِ اوُ عح التَّ ، وح لِ وح ل  لِ  ةِ يَّ لِ اخِ ادلَّ  ونِ ؤُ  الش  ِف  لِ خ  دح التَّ 

ِ حُ  ح ري  (.47)املادة ييِ مِ لْ عِ لْ اح  ِث حْ بح الْ وح  يِ أ  الرَّ  ةح ي
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ح ؤْ  الر  ِف  نح دُ الح بِ  ْت زح كَّ رح  دْ قح وح    اح ىلح عح  2030 ةِ يح نِ طح وح لْ اح  ةِ ي
إ
ْ اْل ة  سح ن ِكيح ُ رح ي يُْعتحبح ِ اِن اّلَّ

ح دح ِلُكيِ تحْنِميحٍة، فح  اِئُ ، ةِ فح ِر عْ مح لْ اح  عح مح تح جْ مُ  ْت عح بحاِب تحْكِوين ا يُوح ِص تحْكِويِن الش َّ ْت ِمْن فُرح زح زَّ عح وح

الحمِ  حِة ِف احلْعح اِري يَِّة احلْجح ِر احلْحح اكحبحِة احْلَفْكح كيِنُُه ِمْن ُموح يُمح ِة، وح ح الُْمعحاصح ِ وح اةلح حْْيح احْلَصح التَّفحاعُِل ب ، وح

اِدةلحِ  ايح احلْعح عح احلْقحضح  اح  ةِ مح دْ خِ ، وح مح
إ
ْ اْل ا يق  قِ تحْ ، وح ْيِ خح لْ اح  ةِ رح ائِ ا دِلح يع  س ِ وْ تح  ِفيٍ ارُ عح تح  قٍ فُ أأ  نْ مِ  ةِ يح انِ سح ن

 اح  رِ وْ دِلح  يقٍ قِ دح  مٍ هْفح لِ 
إ
ْ اْل ا وط  نُ مح  ،هُ نْ عح  وال  ؤُ ْس مح  ،يهِ ا فِ ف  لح خْ تح س ْ مُ  هِ ارِ بح تِ عْ ِب  نِ وْ كح لْ  اح ِف  انِ سح ن

ح يح صِ بِ   .هِ يِ مِ عْ تح ا لِ و  عُ دْ مح  ،هِ تِ ان

َِّت  حِة ال اِت احلِْفْكرِي ْنُظومح ِ احلْمح يع ِ عح مجح اُرِفيحِة مح قحاِت التَّعح ح لح تحْمِتِْي احلْعالح
إ
حْسعحى ا َّنحا ن ن

إ
ا وح

تحْوِطيِد ُحُقوِق  ِ وح حِميي ال ْلِ احلْعح اِر السيِ ْقرح إ
ُد ِف ا ِ تح ْ تح اِت، وح ارح ضح حالُِف احلْحح ْعِ تح ُل عحىلح دح تحْعمح

اِن، وح  نْسح
إ
ح ارح حح مُ احاْل  يقِ قِ حْ تح لِ  ةِ فح ِر عْ مح لْ اح  اِب سح تِ  اكْ ا ِف هحقيِ حح  نْ مِ  ةِ يح قِ فح لْ اح  لِ وح ادل   ْيِ كِ مْ تح وح  رِ قْ فح لْ اح  ةِ ب

ح يح صِ ة، وح امح دح تح س ْ مُ لْ ا اح ِتح يح مِ نْ تح  ح يح صِ ، وح ةِ يئح بِ لْ اح  ةِ ان  .اِفيِ قح الثَّ  عِ و  نح التَّ  ةِ ان

الش يخ جامس بن محمد بن ثن رمحه هللا  ِف رح طح  نْ مِ  ةلحِ وْ ادلَّ  يِس سِ أ  تح  نِ مح زح  نْ مِ وح 

 
إ
ح وح مُ لْ اح  قح فْ ر وِ طح قح  ْت لح عحِ  نح ْل   اح لح ا املفدى  البالدِ  مو أأميُ الس   ُب احِ ى صح عح رْ يح . وح هُ الح عْ أَ  اِت جيِ

ى  يٍ عْ وح بِ  ةح كح ارح بح مُ لْ اح  ةح يح ِس مح لْ اح  هِ ذِ هح  حفظه هللا الش يخ متمي بن محد بن خليفة أ ل ثن وِِبُط 

ِبتحة ح عح  دْ قح ، وح ثح ِ  لِ وَّ ْلَ اح  اِب طح خِ لْ  اح ِف  ِلح ذح  نْ عح  بَّ ح ي وح اّلَّ لح اهُ جَّ
إ
ح  القطرييِ  ِب عْ لشَّ  ا  دح عْ ب

 ةل قطروْ دح  ةِ ادح يح قِ  لح عح شْ محد بن خليفة أ ل ثن مِ  ادِلُ وح لْ اح  يُ مِ ْلَ اح  ويِ مُ الس   ُب احِ صح  هُ مح لَّ سح  نْ أَ 

 نُ َنحْ  :". قال صاحب السمو الش يخ متمي بن محد أأمي قطر هِ ائِ طح عح  جِ وْ  أَ ِف  وهو

ح اِر خح ا وح نح انِ ْلح ف بُ  ِت نح يح ادليِ  ُكَّ  مُ تحِ َنحْ وح  ِب اهِ ف املذح  عح و  نح التَّ  مُ تحِ َنحْ  مكسلمْيح   نُ َنحْ  وح ...   اجح

ح  نُ حْ نح ا فح ذح هحلِ ا وح ي  اس ِ يح  س ِ زب  ا حِ نح س ْ لح وح  ك  اسِ مح تح مُ  ع  مح تح جْ مُ وح  ب  عْ شح وح  ةلح  وْ دح   ىلح عح  اِظ فح حِ لْ ى لِ عح ْس ن

 "ة  فَّ كح  لِ وح ادل  وح  اِت ومح كُ حُ لْ اح  عح مح  اٍت قح الح عح 

 أأّيا السادة
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إ
ْ  د  حح لْ البوس نة اح  نَّ ا حْْيح ِب رْ غح لْ لِ  ِق  الْشَّ ِفٍ ب اٍر ُمتحكح ييِ  ِلِحوح اِريي ُمتحمح ضح يط  حح س ِ  وح

ح  تحْحكح ا ِاس ْ حمح ال ْْيِ لحطح حمح افُِق عحىلح عحال تحْْيِ عحىلح التَّوح َّتحْْيِ قحاِدرح ِري ثحقحافحتحْْيِ ِمْحوح ا، وح حيِْنُمح اُع ب ح النيِ

حِم. ال ت ِر ِف احلْعح ِر التَّوح اعِ ِمْن كحِثٍي ِمْن بُؤح ح قحاِصدح تحْنحُع فحِتيلح النيِ  مح

 
إ
ح يح ِز مْ ة رح نح وس ْ بُ لْ لِ  نَّ ا ة  عىل، ةح اصَّ خح لْ ا اح تح ْت  وِهح قحاِدرح رَّ َِّت مح اِن ال أأن تُلْهِمح ُكَّ احلُْبْلح

عادة بناء الثقة بْي  ِ احللول ناعة ف اإ ِتحا ِبأَْكَثح نح ِ حْْيح ُمكحوي اعٍ ب ِصح اٍت وح َأْو تحُمر  ال ن ِبأَْزمح

ح  ة  أَ يَّ هح)أأي البوس نة( مُ  ِهح املتنازعْي، وح   لٍ ْص وح  ةح قح لْ حح  ونح كُ تح  نْ أَ ا بِ ذح هح  اِس النَّ  مِ وْ ف ي

ح  ةٍ يح يقِ قِ حح  ْ  ْْيح ب  .ييِ يحِ س ِ مح لْ اح  ِب رْ غح الْ وح  ِلِ ْس مُ لْ اح  قِ الْشَّ

 وف اخلتام 

ح وح    وكُْ عُ دْ ، أَ هِ ْسِ ِب  ا، ُكي يع  مجحِ  كُْ ِر كْ شُ  دح عْ ب
إ
ح ْل  اح  هِ ذِ هح  رِ ب  دح  تح لح ا ح ِر كح لْ اح  ةِ ي َّ  ةِ ي  تِ لح عح  جح ِت ال

ح  فح ارُ عح التَّ  ح عُ وَّ نح تح وا وح فُ لح تح خْ ا اِ مح  مْ هُفح  ؛لِ ائِ بح قح الْ وح  وِب عُ الش   ِف الح تِ خْ الِ  ة  يَّ يعِ بِ طح  ة  يجح تِ ن  الَّ وا اإ

ِ  هُُ وا، وح فُ ارح عح تح يح لِ  ْخلُوقُونح من مْ هِلِ ْص  أَ ِف  ينح اّلَّ ِ  هُُ ، وح ثح نْ أأ وح  رٍ كح ذح  مح  اس  سح أَ  دُ وجح يُ  الح  ينح اّلَّ

ح  لِ اضُ فح لتَّ لِ  ُ يْ ب   مْ نح
إ
ِ   فح ارُ عح التَّ  نَّ أَ ا بِ م  لْ عِ  .لَّ جح وح  زَّ عح  قِ الِ خح لْ هلل  اح   اهُْ وح قْ تح  الَّ ا  وم  هُفْ مح  وح ي هُ اّلَّ

 
إ
ح تح  اِبي يح ا َّ تح   ت  أ الح مح  هُ نْ عح  ُب ت

إ
إ  ادُ دح زْ ، يح ة  عح امِ جح  ة  يح ابِ يح ا

 ةِ مح لكحِ لْ اح  يُق قِ تحْ  دُ ْص قح لْ اح  ونُ كُ يح  ْيح حِ  ة  يح ابِ يح ا

ح  اءِ وح السَّ  َّ ، وح اِس النَّ  ْْيح ب ُم  هلل وعُ ضح خُ لْ ا اح هحسُ أ   رح ِت ال اُسهحا عحدح َأسح ، وح ُ ِيكح هلح ُه الح شح ْحدح الح وح تحعح

ِر. ِتْعبحاِد احلْبحْعِض ِللْبحْعِض احْل خح  اس ْ

 يقول هللا تعال:

َأْكَرَمُكْم ِإنَّ ۚ  ﴿ َيا َأيَُّها النَّاسُ ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِِّن َذَكرٍ َوُأنَثىٰ َوَجَعْلَناُكمْ ُشُعوًبا َوَقَباِئلَ ِلَتَعاَرُفوا

 13سورة احلجرات، ال ية  ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر ﴾ۚ  ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم

 والسالم عليك ورمحة هللا صدق هللا العظمي                                   
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