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 بسم اهلل الرحمن الرحوم

الحؿد هلل رب العالؿقن، والصالة والسالم طؾى رسوله األمقن، وطؾى آله 

 وصحبه أجؿعقن، وبعد:

 المعالي: السود بامباىج سوساتوو، صاحب

 ا.رئوس المجلس االستشاري الشعبي لجمهورية أىدوىوسو

 ..والفضولة والسعادة أصحاب المعالي

 :ضووفنا الكرام السودات والسادة.. أيها

 :السالم علوكم ورحمة اهلل وبركاته

ؿعؽم الؿقؿون يف افتتاح فعالقات ث  أتحد   ين أنفقسعد   االجتؿاع ) إلى ج 

(، تؾبقة يف العالم اإلسالمي مجالس الشورى والؿجالس الؿشاهبة بقنالدولي 

الشعبي لجؿفورية تؾؼقت فا من رئاسة )الؿجؾس االستشاري كريؿة  دطوةل

ف الحضور الؽريم بؿشاركة حافؾة من أصحاب الؿعالي  أكدوكقسقا(، وقد شر 

والػضقؾة والسعادة، رؤساء ومؿث ؾي مجالس الشورى ومجالس الشقوخ 

مـظؿة التعاون  والربلؿاكات والؿجالس االستشارية العؾقا لؾدول األطضاء يف

اإلكدوكقسقة( ذات العراقة )باكدوكج  مجتؿعقن يف مديـةاإلسالمي وغقرها، 

ال أن شرق الؿؿتد ألكثر من كصف قرن، ممم  التاريخقة واإلرث الحضاري الؿ  

التاريخي يف ختام فعالقاته باقرتاح حؾول وآلقات، وتؼديم برامج  اجتؿاطـاج تو  ي  

ن ال طؾى  الؿسؾؿة والؿجتؿعات حؽومات وتساطد الشعوبومبادرات تؿؽ 

مـجزاهتم محافظقن طؾى و ،ويتفم الديـقةهب   معتزينالعقش يف سعادة وأمن ورخاء، 
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 لى رقي  مجتؿعاهتمعقن إمتطؾ  و، الرفقعة األخالققة بالؼقم ؽقنومتؿس   ،الحضارية

 .وازدهارها وكػعفافقه خقر اإلكساكقة ما  إلى أوصاهنمو

مهذا الؾؼاء األخوي  فرصةكـي أكتفز أكؿا  هتـئتي الخالصة وتحقايت الوافرة  ألقد 

ة مجؿوطة  ففا برئاسة قؿ  عبفا العزيز طؾى تشر  لجؿفورية أكدوكقسقا الشؼقؼة وش 

ث العالؿي الؿرتؼ ب(2222لعام )العشرين  لفا  راجقا، ، واستضافتفا لفذا الحد 

 كل  التوفقق والسداد والـجاح.

 الحضور:أيها اإلخوة 

بتعالقؿفا األصقؾة قد جاءت بالرحؿة  اإلسالمقةيعة أن الشرمن الؿؼرر الثابت 

تعريف الـاس بخالؼفم الؽريم  الشريػة كصوصفاوتضؿـ ت ؿقن، والخقر لؾعال  

صالح األخالق، و والؿؽارمبالػضائل  يالتحؾ  فم طؾى حث  سبحاكه وتعالى، و

 بفاجواكحقاته ب يشؿلباإلكسان، وإطداده إطدادا متؽامال  الرقي  ت طؾى أكد  و

الؿدكقة، بـاء الؿجتؿعات يف الؾبـة األساسقة  هكوك   ؛الروحقة والػؽرية والؿادية

التؽامل ؿتبادل، والاإلكساين التعارف طؾى الؼائؿة ل الحضارات الؿتؼدمة، ؽ  ش  وت  

ـقاهنا دامة باستوصالح األرض وطؿارهتا، ، وإوالـػع واإلحسان الرب  والتعاون يف

التاريخقة، يف صقاغة  مؽتسباهتامواردها وثرواهتا و طؾى والؿحافظةوكؿائفا، 

كرامته سالمته وبإلكسان ا فقفا صقبة كريؿة، يسعدطادلة حقاة ل شامل مـفج

، ووصـه ومجتؿعه حػظ أمـه وحقاته ومالهت  التي ، وحؼوقه الؿشروطةوحرياته 

اهلل  فمخؾؼؼد ف ،أو اكتؿائه رقهط   االطتداء طؾقه أو امتفاكه بسبب لوكه أو ؿـع منوت  

يا أيفا الـاس »: يف قوله تعالى؛ لقتعارفوا كؿا متػرقة شعوبا شتى وقبائل جل وطال

شؿؾفم جؿقعا يف و ،«اكثى وجعؾـاكم شعوبا وقبائل لتعارفوأإكا خؾؼـاكم من ذكر و

مـا بـي آدم »: كؿا جاءت يف قوله تعالىأصل الؽرامة اإلكساكقة،  ولؼد كر 
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ؾـاهم طؾى كثقر مؿن خ  وحؿؾـاهم يف الرب والبحر  ؾؼـا ورزقـاهم من الطقبات وفض 

 .«تػضقال

إلى  بجالء كابوضوح وتدطو كاتلمريف اإلسالم ثابتة الوالؿبادئ  إن هذه األصول

إكساين  إيؿاكقة طالقة، وحس   من روحاكطالقا لؾجؿقع،  تؼديم الخدمات اإلكساكقة

وتػريج كربته  اآلخر وإغاثتهكحو مساطدة شامل، يتؿثل يف ققم اإلسالم الرفقعة 

 وراء من الؿسؾم ال يريد، فخقر الـاس أكػعفم لؾـاس، وإدخال السرور طؾى قؾبه

 .ذلك جزاء وال شؽورا إال من ربه جل  وطال

ة م القوم بلجقاله الؿعاصرة بحاجةوطال   إلى استقعاب هذه الؼقم الرفقعة  ماس 

رسى ، ت  مثؿرةحولفا يف أبعاد طالؿقة، وشراكات إكساكقة والتحالف والعؿل هبا 

 ؿـع الصراع والصدام، وتسقر بالبشرية إلى بر األمان.الوئام والسالم، وت  

طؾى مختؾف  اتوأزم  من تحديات  كواجفهوما  إن أغؾب مشؽالتـا الحاضرة

صغقان الحقاة هقؿـة الؿصالح واألصؿاع الذاتقة، وكشلت بسبب األصعدة إكؿا 

 والروحقة ألخالققةا الؼقم عفض  وتراجع تلثقر الدين يف الحقاة العامة، ، والؿادية

ل فا؛ وكؼص وذوي التلثقر الؿجتؿعي من الؼقادات  ،الؼرارو الرأي اعصـ  وهذا يحؿ 

مشاركة الؿسمولقة يف توحقد صػوففم وتـسقق جفودهم لتبادل األفؽار و العؾقا

التي يحػل هبا تاريخـا الؿشرتك، والتلسقس وبـاء العالقات اإليجابقة الخربات، 

يف استعادة االحرتام والوئام اإلكساين، تساهم  وبرامج طؾقفا لوضع اسرتاتقجقات

آفاق  عؿل طؾى فتحوت  ، والؿواصـةم التعاون والتؽاتف وتسعى يف تعزيز قق  

م يسوده األمن والعدالة والسالم، وتـحسر طـه بواطث الـزاع لبـاء طال   مستؼبؾقة

 .والصدام  الؽراهقةو
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 طؾى -بعون اهلل تعالى-الجامعة قادرون  ةإكـا بالعؿل طؾى هذه االسرتاتقجقو

آلخر إلى مرحؾة امن مرحؾة التعارف واستؽشاف وشعوبـا  االكتؼال بؿجتؿعاتـا

 لتؼديم أفضل الؿؿارسات، ؛الصػوف وتـسقق الجفود التحالف والتآزر، ورص  

رة التي واحتواء اآلثار الؿدم   هتا العولؿة،التصدي لؾظواهر السؾبقة التي أفرز  و

تحؼقق التؽاتف والتضامن لخقر الجاد ل والسعي ،سب ب تفا الجوائح واألوبئة

التي تؾقق البشرية جؿعاء، واستثؿار الؿشرتكات اإلكساكقة بالوسائل الحضارية 

 بنكسان الؼرن الواحد والعشرين.

 الجمع الكريم:

سن ح  صدق الـوايا وحؽقم األفعال والـابعة من  الواطدة الرؤية الؿستؼبؾقةإن 

جودة التخطقط سي الجؿاطي ومع العؿل الؿمس  االستشراف لؿا هو قادم، 

ومستؼبل العال م لؿواجفة تحديات  ل لؾـتائج الؿرجوة هو السبقل الوحقدالؿوص  

الػجوات الؽبقرة بقن  ، وسد  الشعوبو األفراد مشؽالت وحل   اإلكسان

 الؿجتؿعات الؿعاصرة، ال سقؿا يف مؾف التعؾقم والصحة والؿعقشة واألمن

تضطؾع به العديد من الحؽومات،  وهو دور   ،لتـؿقةواالقتصاد والبقئة وا

لؽن الدور  وممسسات الؿجتؿع الؿدين، ومراكز األبحاث، والؿـظؿات الدولقة،

طؾى طاتق الؿجالس الحؽومقة الؽربى الؿتؿثؾة يف مجالس  يبؼى األكرب واألهم

ؿؾؽه هذه الؿجالس من ا ت  لؿ   ، كظراالشورى السالشقوخ ومجوالربلؿاكات 

م خارصة رس   منـفم تؿؽ   واطقة متؿقزة وطؼول مستـقرة وكػاءات طالقة إمؽاكات

، يتؿتع فقه م أجؿلمن أجل طال   الؿـشود ـع األملوص   لؿستؼبل أفضل، الطريق

الجؿقع بحقاة هاكئة مستؼرة، تحرتم اإلكسان، وتصون كرامته، وتحػظ 

 خصوصقاته، وتؼدر وجوده يف هذا الؽون.
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العالم اإلسالمي التي تؿد  يدها بالخقر وهذه هي رؤيتـا ورسالتـا يف رابطة 

والعطاء إلى الـاس كافة، اكطالقا من روح اإلسالم ورسالته السؿحة التي جاءت 

 -ـضوية تحت رايتفاكؿظؾة لؾشعوب الؿسؾؿة الؿ- ، فالرابطةبالرحؿة لؾعالؿقن

طؾى  -ومبادراهتا حول العالمطرب رؤيتفا الؿتجددة وبرامجفا -تعؿل باستؿرار

 ر ققم الؿحبة واالحرتام،، وكش  األمم والشعوبجسور التواصل والتعاون بقن بـاء 

مع  دين أو لون أو طرق، بقنومد  يد العون والعطاء لؾجؿقع دون تؿققز أو تػريق 

ترسقخ العؿل طؾى ، ووالثؼافقةالديـقة خصوصقات ؾل واع   موتػف   كبقر احرتام

ت الديـقة والؿدكقة الجامعة، الؿشرتكاتػعقل الوئام الؿجتؿعي يف األوصان، و

 .يف العالمالرخاء والتي يؽػي االلتؼاء طؾى جزء مـفا إلحالل األمن و

وثقؼة )لوثقؼة األهم يف التاريخ الحديث م ات الرابطة لؾعال  أهد   السقاقويف هذا 

إطادة  تطؾعفم إلىرة طن بؿصادقة طؾؿاء العالم اإلسالمي، والؿعب   (مؽة الؿؽرمة

صقاغة العالقات العالؿقة طؾى هدي من الشرائع الديـقة السؿحة، وصوال إلى 

، وقاطدة لؾوئام والسالمخقر اإلكساكقة وسعادهتا وكػعفا، لتؽون وثقؼة العصر 

التواصل بقن معتـؼي األديان، وخارصة الطريق لؿستؼبل اإلكساكقة وتجاكس 

 .اضتفا وازدهارهمؽوكاهتا بؿا يحؼق هن

لؾحضور الؽرام، ولؽل من  الؽبقر وتؼديري الجزيل أكرر شؽري وختاما،

، من طؾى أرض هذا البؾد اإلسالمي الؽبقر الؾؼاء التاريخيساهم يف إكجاح هذا 

وأفراد، راجقا لؾجؿقع التوفقق والـجاح، يف ضل  طال م يسوده  مجالسجفات و

 م، وإكساكقة  تسعى لؾخقر والوئام.األمن والسال

 علوكم ورحمة اهلل وبركاته.. والسالم


