
 
 
 
 
 
 

 كلوة ترحيبيّة
 

 

 نسعادج انشٛخ أحًذ تٍ يحًذ تٍ جثش آل شاَٙ

 دٔنح قطش –ُيساعذ انٕصٚش نشؤٌٔ انرعأٌ انذٔنٙ 
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اناذٔسج أعًاال َعقااد اة تكى فٙ انذٔحح ظًٍ ٚطٛة نٙ أٌ أسح  

ًُ انعاششج   .ُرذٖ أيشٚكا ٔانعانى اإلساليٙن

ًُشاسكح ْزِ انُخثح انًرًٛ ضج ياٍ فٙ انثذء ُٔٚسعذَا  ة ت أٌ َشح 

ياٍ اناااَثٍٛو ٔانازٍٚ  انًخرصٍٛصاَعٙ انسٛاسح ٔانفكش ٔانخثشاء 

ًُ سااٛرُأنٌٕ تانثحااس ٔ شاارشكح فااٙ انذساسااح انعذٚااذ يااٍ انقعاااٚا ان

  ً قرصاااااد ٔانفكااااش ح ٔاخٓااااا يااااااخخ انسٛاساااايااااااخخ يخرهفااااح أْ

ٔانركُٕنٕجٛا ٔانصقافح ٔانفٌُٕو ٔيااخخ انًعشفح انًخرهفح ٔقعااٚا 

ٕ  ٚااااخ انذُٚٛ ااانرًُٛااح ٔانحش   ساخ ح ٔحقااإل انًااشأجو ْااازا تااَااة ذطااا

 ٔسااااااػ عٓا ساااااإاءن فااااااٙ يُطقااااااح انشااااااشل األاألحااااااذاز ٔذساااااااسُ 

و ٔذاذاعٛاذٓا عهاٗ أحاذاز انعاانى عايحح تصٕسج أٔ انًُطقح اإلساليٛ  

 ًُ ح َفسآاو ٔناى ٚفاد انقاا ًٍٛ رحذج األيشٚكٛ أأٚعان داخم انٕخٚاخ ان

 ًُ  .فٙ سٕسٚا ُرذٖ ذخصٛص جهسح كايهح نًا ٚاش٘عهٗ أيش ان

ًُ إ ًُ ٚرًٛ   فٙ ْزا انعاو ُرذٌٖ ان اخ تاسصج يُٓاا شاسكح شخصٛ  ض ت

ح أفغاَسااااراٌ س ااااٛس جًٕٓسٚ اااا –حايااااذ كااااشصا٘ / س ٛفخايااااح انااااش

األيٍٛ انعااو  –أكًم انذٍٚ إحساٌ أٔغهٕ  ٔسعادج انسٛذ/و حاإلساليٛ  
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 ًُ و سااعادج انسااٛذج/ ذاااسا ساإٍَٛٛ شاااٍٚٔ ُظًااح انرعااأٌ اإلساااليٙو ن

 ح انعايااااح ٔانشااااؤٌٔ انعايااااحح نهذتهٕياسااااٛ  ٔكٛاااام ٔصاسج انخاسجٛ اااا

ح و ٔصٚش انشاؤٌٔ انخاسجٛ إتاك َاصشٔ سعادج/و ٔانٕخٚاخ انًرحذجت

و ٔآخاشٍٚو ْٔازا تُاٍٛ حتإًٓسٚ ا حٔانركايم األفشٚقاٙ ٔانفشاَكفَٕٛ ا

ًُ األيش ُٚ  ً  عطٙ ان  ح. ٛح إظافٛ  ُرذٖ أْ

ًُ  ٚرُاااأل انعاياااح عانٛاااح  ّجهسااااذفاااٙ ُراااذٖ جاااذٔل أعًاااال ان

 ًُ ٕ  سرٕٖ ان خخ فٙ أفغاَسراٌ ٔتاكساراٌ ٔذؤشٛشاذٓاا يٕظٕعاخ انرح

و حٔانٕٓٚ ااو ٔانصااشاو ٔاأليااٍو ٔانااشأ٘ انعشتااٙ وحح ٔانذٔنٛ اااإلقهًٛٛ اا

انشتٛااااع انعشتااااٙو  ٔإعااااادج ذشااااكٛم يُطقااااح انشااااشل األٔسااااػ تعااااذ

ح ح انرااااَس تُٛٓاااو ٔاٜشاااس انااَثٛ ااح ٔانرًُٛااح ٔكٛفٛ اأانذًٚقشاغٛ اا

 .انًُطقحألصيح سٕسٚا ٔذذاعٛاذٓا عهٗ 

رثحس جهساااخ يإًعاااخ انعًاام يٕظاإعاخ ْايااح سااتااَااة ْاازا 

م ذاأصْاااو ٔقعاااٚا انًااشأج ٔظااشٔسج ثُ ُٔساا حقرصااادٚ  اخ األصيااحقعاااٚا ك

ياٍ  حاناذٔل اإلسااليٛ   ذشآذِياا  ظام   ذعضٚض انرآصس نهُٕٓض تحقٕقٓا فاٙ

و ٔانعًم عهاٗ ذًكُٛٓاا ٔيُحٓاا اخ فٙ أعقاب شٕساخ انشتٛع انعشتٙذغٛٛش

ح انراٙ ذاذعٕ نهقعااء عهاٗ اخ انذٔنٛ احقٕقٓا ياٍ خاالل اإلنراضاو تاخذفاقٛ ا

ًُ  ٛض ظذ  انعُف ٔانرًٛ  سأاج تٍٛ اناُسٍٛ. انًشأج ٔظشٔسج ان
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 ،، السيدات والسادة

اا ًُ إٌ ذضاٚاذ انرعص  ارًعااخ ٔعااذو انقثاإل تصقافااح ة انااذُٚٙ فااٙ ان

 ًُ ح أٌ و ٚفااشض عهااٗ انذتهٕياسااٛ  األخااشٖ حخااانف ٔاألفكاااس انذُٚٛ ااان

ً  يُ فاعالن ٔذهعة دٔسان  ٚسإد نكاٙ شارشكح ان يٍ خالل خها  جسإس يُ ٓ

 سهًٙ ٔانحٕاس ٔانرسايح تٍٛ اناًٛع فاٙ عاانى دُٚاايٛكٙانرعاٚش ان

ل  ٕ ح تاٍٛ انعاانى ذؤساٛس عالقاح إٚااتٛ اسااْى فاٙ ٔتًاا ُٚ و سشٚع انرحا

شااعٕبو ْٔاإ انٓااذم انسااايٙ انااز٘ اإلساااليٙ ٔتااٍٛ انحكٕياااخ ٔان

ًُ ْزا إنّٛ  ٚشيٙ  .فٙ سُٕاخ ساتقح ُرذٚاخيُ ُرذٖ ٔيا سثقّ يٍ ان

ل يإًعاخ انعًم أٚعان نًٕظٕو فاشض انسٛاساح رطش  سركًا 

  ً ًُ ا ٕٚنـ  ٔانصقافح ٔانفٌُٕ ي عهٗ سهثان ارًعاخ ٔٚؤشش ذ صشاعان تٍٛ ان

األيااٍ ٔانرًُٛااحو ٔيٕظاإو انااشأ٘ انعاااو انعشتااٙ ٔانٕٓٚ ااحو ٔإعااادج 

   .ح عذٚذجو ٔيٕظٕعاخ حٕٛٚ  ذشكٛم يُطقح انششل األٔسػ

رطهااة يااٍ ذقهااٛى ٌ غثٛعااح انرغٛٛااش انااااس٘ فااٙ انًُطقااح ٔاإلإ

ٓ  ح أٌ ذُاارٓس سٛاساااخ يثُٛ ااانحكٕياااخ انغشتٛ اا ى ح عهااٗ أسااس اناارف

شارشكح ح يُ ش أسظاٛ  ـ  نرقااء يًاا ٕٚفاانًٕظٕعٙ ٔانثحس عاٍ َقااغ اإل

فاٙ  ٚصاة  شاترح ذساْى فٙ تُاء انصقح ٔذعضٚض انحٕاس انًركااف  اناز٘ 

 ًُ  .شرشكح انعايحانًصهحح ان
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سرشاذٛاٛح الخ اععنقذ أكذخ دساساخ ساتقح إنٗ ٔجٕد شالز ي

  -ذرًصم فًٛا ٚهٙ:

ح اإلصاال،و حٛاس صعٕتح  انسٛطشج عهٗ ذذاعٛاخ َٔرا س عًهٛ   (1

انااز٘ ٔقعااد فٛااّ انسٛاسااح  ذشااٛش انذساساااخ إنااٗ انخطااؤ انًٓااى  

َرٓد تٕظاع قًٛاح اإلصاال، عهاٗ ذُااقط ياع ح ٔانرٙ ااأليشٚكٛ  

اصعٕد انحشكاخ اإلساليٛ   ذج ح إناٗ انساهطحو ْٔاٙ انُظاشج انًٕح 

يٍ فشص  تذ   حو ٔكاٌ خعرثاسْا ذُظًٛاخ إسْاتٛ  اخ تاكانرحش   نرهك

  ٕ و انشااذٚذ فًٛااا تُٛٓاااو ْٔاإ ْاازِ انحشكاااخ ٔإدسال حانااح انرُاا

الل انحاااشب انثاااادسج عُاااذيا َفاااس انخطاااؤ اناااز٘ ٔقعاااد فٛاااّ  خااا

ح فاٙ ساهح ذٙ ٔانصٍٛ ٔانحشكاخ انقٕيٛ  اذحاد انسٕفٛٔظعد اخ

ٕٚاام يااٍ خطااش إنااٗ عااذو انرٓٔاحااذجو ناازا فاائٌ ُْااال ظااشٔسج 

ٔصٕل اإلسالو انسٛاسٙ إنٗ انسهطح ٔانثذء فٙ ٔظع آنٛح راخ 

أْاااذام ٔاظاااحح نعًااام حااإاس تُااااء يسااارُذان عهاااٗ تُااااء انصقاااح 

 تانذسجح األٔنٗ.

2)  ًُ غشافٙ انعااخى انًرٕقااع فااٙ انعااانى اإلساااليٙ خااالل انًُاإ انااذٚ

َصااف انقااشٌ انقااادوو ٔانااز٘ ٚرٕقااع أٌ ٚضٚااذ تُسااثح ذصاام إنااٗ 

وو يقاسَااااح 2151نعشتااااٙ تحهاااإل عاااااو اانعااااانى % فااااٙ 131

% عهٗ يسرٕٖ انعانى ٔانًشكهح نٛسد فٙ حاى انسكاٌ 54تـــ

انسااكاٌو ٔٚرٕقااع أٌ ترشكٛثااح راذااّ تقااذس يااا ْاإ يرعهاا   فااٙ حااذ  

َفااااس ب فٛااّ إنااٗ أكصااش يااٍ انُصاافو ْاازا اخذصاام َسااثح انشااثا
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قرصادٚاخ انععف ح ٔرنك انسكاَٙ سٛكٌٕ نّ ذذاعٛاذّ انسٛاسٛ  

ٕاصٚاااح نٓااازا انًُااإ ح فاااٙ خهااا  فاااش  عًااام يُ اليٛ  اناااذٔل اإلسااا

م ٔتااشٔص ٘ إنااٗ اساارًشاس انرطااش  انًرٕقااع األيااش انااز٘ قااذ ٚااؤد  

ناى ذشااسل انٕخٚااخ انًرحاذج ٔانًارًاع  ح ياانرُظًٛاخ اإلسْاتٛ  

ح تشاكم ح ٔانسٛاساٛ  قرصاادٚ  ح انرًُٛح اخانذٔنٙ فٙ ذشاٛع عًهٛ  

 ٚعًٍ اسرٛعاب ذهك األجٛال اناذٚذج.

ح فٙ انعانى اإلساليٙ أصيح شقح ٔيصذاقٛ  نصانصح ٔجٕد انًععهح ا (3

ح اناشتػ تاٍٛ انسٛاساح ح اإلصال، ٔكٛفٛ اخاصح فًٛا ٚرعه  تقعٛ  

 ًُ ًُ عهُح ٔانسٛاسح ان  . تانفعمقح طث  ان

فاٙ اناًٛاع  ٚسآىَؤيام أٌ ج أخاشٖو ٔة تكى ياش  َشح  ٔفٙ انخراو 

انصإسج  ٔذحساٍٛة ٔجٓااخ انُظاش ٚانرقشانشايٛاح اناح م انفع  ثُ انسُ  إٚااد

و ٔأٌ تاٍٛ انٕخٚااخ انًرحاذج ٔانعاانى اإلسااليٙح ٔذؤسٛس عالقح إٚااتٛ  

 ًُ  . ُرذٖ تانرٕفٛ  ٔانُاا،ذكهم  كم جهساخ ان

 

 ٔانسالو عهٛكى ٔسحًح هللا ٔتشكاذّووو

 


