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اإلجؿؿاعماظؿأدقليمدلـؿدىمجماظسماظشورىمغائبمرئقسمجمؾسماظشورىميفممطؾؿة

ممم(.4144/مم11/مم42م–م42)مباغدوغجمم–مإغدوغقلقاذيفورؼةمم–يفماظدولماإلدالعقةم

م

م.يرئقسماجملؾسماالدؿشاريماظشعيبماإلغدوغقلمممممباعؾاغجمدوداتقوععاظيماالخم/م

م.دالعقةصقابمادلعاظيمرؤداءماظوصودماإلأ

مصقابماظلعادةمدػراءماظدولماظشؼقؼةمواظصدؼؼة.أ

م.صقابمادلعاظيماحلاضرونمذيقعًاأ

م.ممـؾيمادلـظؿاتماإلدالعقةمواظدوظقةم-األصدضاءماظصدؼؼاتموم–االخوةاألخواتمو

 .االخوةمعـدوبيمودائلماالسالموواالخواتم

غؼلمظؽممحتقاتمصكاعةمرئقسمجمؾسماظؼقادةماظرئاديماظدطؿور/مأومرقؾًةمحققؽممحتقًةأ

مرذادمحمؿدماظعؾقؿي مرئقسمجمؾسماظشورى، مأريدمسؾقدمبنمدشر ماظدطؿور/ ،مودوظة

ممدلؤمترطمماظؿوصققومظؽممعوصورماظصقةمواظلعادةمعؿؿـنيمواحلؽوعةمواظشعبماظقؿين

باألعنمواالدؿؼرارممومبامؼعود،مادلشرتكمعنماظؿـلققمواظؿعاون،موحتؼققمادلزؼدمواظـفاحم

مواظرخاءمظدوظـاموذعوبـامواظعاملماذيع.
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 :ماحلضورمذيقعًا

حيؿلمرعزؼاتمودالالتمطؾريةمدلامهلذاممإغدوغقلقامذيفورؼةيفممادلؤمترغعؼادمػذامإنمإ

ماظعاملماالدالعي.اظقؿـقنيمواظؾؾدماظؽرؼممادلعطاءمعنمعؽاغةمخاصةمسـدم

م ماظقؿن ميف مجبودمن ممإغدوغقلقامؿفورؼةتربطـا معؿؿقزة مسالضة ماظشعؾنيموعؿقـة، وبني

معـذماظؼدمورقدةمسالضاتماظشؼققمليمقاالغدوغاظقؿينمو ودمنمحرؼصونميفماظقؿنم،

ممحؽوعًة ممتؿني مسؾى ماظعالضاتوذعؾًا مػذه ماظشعؾنيمموتؼوؼة مخيدم مومبا اظؿارخيقة

م.ذيعواالدالعقةمواظعاملمأمةؾدولماظعربقظاظشؼقؼنيموؼلفمميفماظـؿومواالزدػارمواظؿؼدمم

 احلضورماظؽرؼم:

مشعوبماظعاملؾؾدغاموظظماظدائمماظلالمجؿؿاسيموواظلؾمماإلغـاميفماظقؿنمغعشقماحلرؼةمإ

موغرصضماظػوضىمذيعأ ماظدعاءمواالغؼالباتمواالرػابموإ، موظوغفا،مأؼًاراضة مطانمذؽؾفا

عـذماظددؿورؼةمغؼالبماحلوثيمسؾىماظشرسقةماإلوضاوعـاموعنمػذامادلـطؾقمصؼدمرصضـام

م.اظوػؾةماالودي

م

م
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 احلضورمذيقعًا:

ماظقؿينممي غؼالبماحلوثيمبلؾبماإليفمخمؿؾفماجلواغبمموضاعمصعؾةأبمرإنمذعؾـا

ماظـوابتماظورـقةًاموخروجًامسؾىماحلوثيمارتدادماالغؼالب،محقثمذؽلمػذامادلشؤوم

موو ماظدميؼرارياظاالذياع ماظشاعلمماظشورىومـفج ماظورين ماحلوار وخمرجات

واظؿعاؼشماظلؾؿيمبنيموادلؾادرةماخلؾقفقةمواظؼراراتماالممقةماظدوظقةماخلاصةمباظقؿنم

م مابـاء ماالغؼالبمتدعرياظشعب، موغفٍباموغؿجمسنمػذا مظؾدوظة دلؼدراتممظؾـىماظؿقؿقة

موادؿكػا ماظؾالد ماظقؿين، ماالغلان موحرؼة مبؽراعة مظؾشعبمف ماظطؾقعي مظؾؿلار وتعطقل

وػدممبؼطعماظطرضاتموتؾغقؿفاموحصارمادلدنمضاعتمتؾكمادلؾقشقاتمم،محقثاظقؿينم

م موادللاجد مادلدارس مووادلصاغع مضؿل معن ماالالف مودفاالبرؼاء ماظعزل منادلدغقني

م.وارػااًلمسراضماظقؿـقنيمرجااًلموغلاًءأعوالموأؿؾاحةموادفممعؽاتماالالفمعـ

ضفامظدسواتمنمادلؾقشقاتماحلوثقةمعلؿؿرةميفماغؿفاطاتفامادلروسةمحبقماظقؿـقني،مورصإ

مواظلالم، ماسؿداماحلوار ماظضؾةوعا معقـاء مسؾى اظـػطيميفمحضرعوتميفماالؼامممءػا

ارػابفاموغفففاماظدعويموحماربةماظقؿـقنيميفمحقاتفمممإدؿؿرارسؾىمادلاضقةماالمدظقلم

مواضؿصادػم مؼ، ماالسؿداء ماظؾقرؼنموػذا ميف ماظدوظقة مظؾؿالحة معؾاذرًا متفدؼدًا شؽل

م،وحتدؼًامظؾعاملمأذيعمواضالضًامظؾلالممواظلؾمماظعادليماظعربيمواألرير
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وجرائؿهماالرػابيماالغؼالبماحلوثيمػذامشضماظطرفمسنمومواظرتاخيمماظلؽوتإنمو

معامملمدقؤدسمظػوضىمسارعهميفماظقؿنمواظعاملطلمؼومماظيتممياردفامضدماظقؿـقنيم

مبؼوةموحزم مادلـربماظدميؼراريمم،ؼواجه مظؾؿدخلممداغؿـاإغلفلموعنمػذا معناظلاصر

ثقةماإلرػابقةمظؾؿؾقشقاتماحلومدسؿهمدؿؿراراوم،مـظامماإلؼراغيميفماظشأنماظقؿيناظمضؾل

ممذظك.باظؿوضفمسنمميفماظقؿن،موغطاظؾه

 احلضورماظؽرؼم:

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ ٹ ڇ 

﮶  ﮷  ﮸    ﮵ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

م ٩آية الحجراتسورة   ڇ﮹   ﮺  

م ماظقؿـقة ماجلؿفورؼة ميف مإغـا مأن مغؤعن مادلعؿدونممقةاحلوثادلؾقشقات ماظؾغاة ػم

مظؾؿؾقشقاتماحلوثقةاظشعبماظقؿينمم،موتصديظؾؿواصقمواالذياعماظورينموادلكاظػون

ماظؼر مؼؼره موواجب مآحق موادلواثقق ماظقؿين مواظددؿور ماظؽرؼم ماظدوظقةمن واظعفود

مذظكمصإ موعع م مواظعادلقة، مغـا مأمند مبابماظضعفممظؾلالمؼدؼـا بمقظؿغؾموظؽنظقسمعن

ماحلػازمسؾىماظـلقجماالجؿؿاسيقةماظورـقةموحؼنمدعاءماظقؿـقنيموادلصؾ
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ماظورـقةم مموادلؽؿلؾات ماجلؿقع معظؾة مػي ماظدوظة مأن مواظضاعـةمباسؿؾار ماظراسقة وػي

مواحملؼؼةمدلصاحلمذيقعماظقؿـقني.

قشقاتمظؾضغطمسؾىمادلؾاظدولماظعربقةمواالدالعقةموذيقعمدولماظعاملمطاصةمغدسوممإغـا

محتؼققاحلوثقةمواجؾارػامسؾىماجلؾوسمسؾىمراوظةمادلػاوضاتمحؼـًامظدعاءماظقؿـقنيمو

مقني.ـاظلالمماظشاعلمواظعادلموادللؿداممظؽلماظقؿ

 احلضورماظؽرؼم:

موا ماظؿؿرد مضوى مسؾى ماظقؿـقنيمدقـؿصرون مبأن متاعة مثؼة مسؾى مواظؿكؾفمإغـا الرػاب

ماظؼؾقح مبوجففا ماحلوثقة مادلؾقشقات ممتـؾه مواظذي م، ممصؾحأظؼد ماظقوم طـرمأاظقؿـققون

موسزميةمسؾىمحتؼإ ماالغؼالبموادؿعادةماظدوظةمصرارأ مودحر ؿقعمجلاضـةمحلاققماظـصر

 حزابفم.أمبكؿؾفمعشاربفمموعـارؼفمموصؽاتفمموماظقؿـقني

اظؿقاظفماظعربيمبؼقادةمذؼاؤغاميفمأدمباظدورماظؽؾريماظذيمؼؼوممبهمقغشماظصددويفمػذام

ماظلعودؼة ماظعربقة ماظعاملمأطلمععفممومادلؿؾؽة ديمإمااظقؿنمووضػومااظذؼنمداغدوحرار

عنمظدحرماالغؼالبموادؿعادةماظدوظةموعؤدلاتفامادلكؿؾػةموحتؼققماألاظقؿـقنيمجاغبم

 واالدؿؼرارميفماظؾؾد.
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 احلاضرونمذيقعًا:

ماظقؿنماظيماخلاصماظدوظيموعؾعوثفامادلؿقدةماألعممجفودمغدسمماظقؿنميفمغـاإ

مواألعانماألعنمظعودةموعلؿداعامدائؿامدالعامادلؤضؿةماهلدغةمجعلمإديماظراعقةو

،موغدؼنمبأذدماظعؾاراتمرصضمادلؾقشقاتماحلوثقةماجلرؼحمورــارمظواالزدػامواالدؿؼرار

رارمإغؿفاطفامظؽلمعاموادؿؿمواإلضؾقؿقةمواظدوظقةظؽلمدسواتموغداءاتماظلالمماحملؾقةم

سدمماالدؿؼرارمواظعؾثممبؼدراتماحلربمو،مودمؿؾفامعلؤوظقةمإدؿؿرارمؼعؾنمعنمػدن

م مادي مأذيع ماظعامل موغدسو ماظقؿن، موعلؿؼؾل ماظؿعـتموحاضر مػذا موادؿـؽار رصض

 ؾؿؾقشقاتماحلوثقة.ظواالرػابم

ممطؿا معنمذيقع موأغأعل مأذؼائـا مصدضائـا مدسم مجفود ماظقؿـقة ماحلؽوعة ؾلطمظاظراعقة

معنمواالدؿؼرارمواظلالمحتؼققماألووحماربةماإلرػابمدقطرتفاموصرضمدؾطؿفاماظشرسقةم

 بؽلماظودائل.واظدائمميفماظقؿنم

ماالدؿضاصةم مػذه مسؾى موذعؾًا محؽوعًة ماإلغدوغقلقة مظؾفؿفورؼة موتؼدؼرغا مذؽرغا غؽرر

م مهلذا ممادلـؿدىاظؽرمية مؼؿموغطاظباهلام مأن ماظصادر ماظؾقان مادلـؿدىضؿن مسنمػذا

ماحلوثقةموصرحيًامواضقًامعوضػًا مادلؾقشقات مأسؿال مإرػابقةمبإداغة مذياسة م،وإسؿؾارػا

مم.عادؼًاموععـوؼًامرسقةاظقؿنموحؽوعؿهماظشمإدؿؼرارأعنمودسمموحدةموغطاظبمبو
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ضفماالخويمواظصادقموظنمؼـلىمػذامادلومطرؼٌممانماظشعبماظقؿينمذعبمويٌفموغؤطد

مم.صدضائهأومذؼائهأخواغهموإل

ماظعاملماإلدالدمنم مغؤؼدمأيمسؿلمظؿـلققمجفود ماظقؿـقة عيمظؿقؼققميفماجلؿفورؼة

مواال مواالاألعن ممزدػاردؿؼرار موذعوبـا ميفمظدوظـا ماظؿدخل مسدم معع مأذيع، واظعامل

مدؿؼاللماظدولمووحدةمودالعةمأراضقفا.ادقادةمومحرتامااظشؤونماظداخؾقةمو

مم.فورؼةماإلغدوغقلقةمسؾىمػذاماجلفدظؾفؿاظشؽرم

 اظؿققةمظؽممذيقعًا،مواظلالممسؾقؽممورريةماهللموبرطاته.و
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