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بظم هللا السحمً السحيم
طعادة طلطان بً طعد املسيخي وشيس الدولت للرتؤون الخازجيت
أصحاب املعالي والظعادة،
أصحاب الفضيلت والظماحت والغبطت والىيافت،
طعادة الىشزاء والظفساء،
شيىخ الديً والعلماء وألائمت وطالب العلم مً أجباع الدياهاث الظماويت الاالثت،
الضيىف الكسام
أخُُىم حمُػا ،بخدُت ؤلاشالم ،وجدُت ؤلاشالم الصالم؛ فالظالم شليكم وزحمت هللا وبسكاجه.
بداًت ..أزخب بىم أحمل جسخُب ،في مدًىت الدوخت ،باشمي وباشم مسهز الدوخت الدولي لحىاز
ألادًان ،مخمىُا لىم كػاء أوكاث طُبت ،جملإها اإلادبت ،وجظللها ألاخىة ؤلاوصاهُت ،وٍىصىها الػلم
الىافؼ والخير  ،لىم وللىاس أحمػين.
وأشىسهم غلى اإلاشازهت في هرا اإلاإجمس؛ مإجمس الدوخت الدولي الثالث غشس لحىاز ألادًان ،والري
ازجأًىا أن ًيىن مىغىغه "ألاديان وحقىق إلاوظان".

ألادىة وألادىاث ألافاضل..
ئن مإجمسهم هرا ،الري هى اإلاإجمس الثالث غشس ،كد حاء بػد خبرة طىٍلت ،ومإجمساث غدًدة
شبلخه ،واهذ فسضت غظُمت اللخلاء وىهبت مً غلماء ألادًان الصماوٍت ،وألاوادًمين ،وزؤوشاء مساهز
خىاز ألادًان مً مخخلف أهداء الػالم ،واإلاهخمين بلػُت الحىاز بين ألادًان غلى وحه الخطىص ،وبين
الثلافاث والحػازاث اإلاخخلفت بطفت غامت.
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ال ٌصاوزوي شً ،أن ما أهجزجه جلً الللاءاث خالٌ الصىىاث اإلااغُت ،كد حاء مً مىطلم
جدمل اإلاصإولُت ،والدوز الـمللى غلى غاجلىا حمُػا ،فللما هجد احخماع الػلىٌ اإلاصدىيرة ،وجالكذ
ألافياز اإلاخخلفت ،وجىخد الللىب الطُبت غلى هدف واخد ،وئن اخخلفذ السؤي ،وجباًيذ الاججاهاث
والخطىزاث ول ذلً لخدمت الاوصان الري أحله هللا وكدزه وزفؼ شأهه بين مخللاجه.
ئن الهدف إلاثل هره الللاءاث وان وال ًزاًٌ ،خمثل في الصعي ئلى الىضىٌ ئلى أزغُت مشترهت
ججمػىا ،غلى أشاس مً اللُم الدًيُت الثابخت في ألادًان الصماوٍت؛ في مداولت إلًجاد خلىٌ إلاىاحهت
الخددًاث ،التي جدىٌ دون الػِش اإلاشترن ،والخػاٌش الصلمي ،في غالم باث ًمىج باغطساباث شتى،
بداًت مً الػالٌ الفىسي ،والخطسف الدًني ،ونهاًت باإلزهاب وما غاوى وَػاوي الػالم مً آزازه ووٍالجه.

الحضىز الكسام..
ال شً أهه ال ًخفى غلُىا حمُػا أن كػُت خلىق ؤلاوصان -خاضت في هره آلاوهت -حػد مً أهم
اللػاًا ،الدًيُت وؤلاوصاهُت ألاهثر ئلحاخا ،لِض فلط لخػزٍز جلً الحلىق ،والخأهُد غليها وغلى
ضُاهتها؛ وئهما هرلً إلاىاحهت الاهتهاواث الصافسة ،التي جخػسع لها هره الحلىق ،والتي مً الـمفترع
أن جيىن مً بديهُاث ألامىز .فهي مً أهم ألاضىٌ الثابخت في حمُؼ ألادًان الصماوٍت ،التي هفلها هللا
غز وحل لإلوصان ،مىر أن كدز خلله ،وهزوله مً غالم الصماء ئلى هره ألازع ،وشاوي فيها بين حمُؼ
الخلم مً البشس ،فمىدهم خم الحُاة ،وخم الىسامت ،وخم الحسٍت.

ألادىة وألادىاث الكسام..
ال شً أن جىسٍم هللا لإلوصان ،وأمسه باإلادافظت غلى خلىكه ،أمس زابذ وأضُل في ول الشسائؼ
الصماوٍت ،وهرا ألامس -الري شبم اللىاهين واإلاىازُم الدولُت -هى جأهُد بأن ألادًان ومبادئها ،خطً
مهم ًيبغي أال وغفل دوزه ،وأزسه في مػالجت كػاًا خلىق ؤلاوصان ،ومىاحهت اهتهاواتها.
للد باث واضحا للػُان ،أن الخطدي الهتهاواث خلىق ؤلاوصان ،كػُت هبري ،ال جلىم
بدشسَػاث دولُت فدصب ،وال بىطىص ومىاغظ دًيُت فلط؛ وئهما جدخاج ئلى غمل حاد ،جخػافس فُه
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ول جلً الجهىد ،وحشازهها في جلً اإلاصإولُت ،اللُاداث الدًيُت ،واإلاإشصاث اإلادهُت ،فُلخلي ول مً
الخىغُت وؤلاًمان ،مؼ الدشسَػاث واللىاهين ،في كلىب وغلىٌ ،جدزن أن الاشخلساز والصالم بمفهىمه
ؤلاوصاوي الشامل للػالم وله ،لً ًخدلم ئال بخدلم الصالم ؤلاوصاوي الشخص ي ليل ئوصان ،مً خالٌ
اإلادافظت غلى خلىكه وضُاهتها.

الحضىز الكسام..
للد حاء مإجمس الدوخت الثالث غشس لحىاز ألادًان؛ كاضدًً مً خالٌ اوػلاده ،واحخماع غلماء
الدًً وأهل الخبرة والخخطظ فُه؛ بُان جلً الػالكت الىشُجت ،بين ألادًان وخلىق ؤلاوصان ،الري
هى اإلادىز ألاشاس في اليىن ،والري مً أحله شسغذ اللىاهين ؤلاوصاهُت ولها.
ولهرا ..فأملىا أن هجد في مشازواجىم وخىازاجىم ،مداولت حادة؛ لخغطُت وافت حىاهب هره
اللػُت اإلاهمت ،ابخداء بالسؤٍت واإلافهىم لحلىق ؤلاوصان في الشسائؼ الصماوٍت ،مً خسٍت الاغخلاد
والخدًً ،وخسٍت ممازشت الشػائس الدًيُت ،وألامس ؤلالهي بالخػاٌش الصلمي بين وافت البشس ،واإلاصاواة
والػدٌ ،وهفالت الحسٍاث الشخطُت ،مؼ غىابط اإلاصإولُت الفسدًت ججاه اإلاجخمؼ ،وغير ذلً مً
ألاضىٌ التي أزشتها ألادًان ،ودغذ لها في حػالُمها ،وختى الحلىق الصُاشُت والاكخطادًت بيافت
أشيالها ،بل أًػا الحلىق اإلادهُت والاحخماغُت.
هما هخطلؼ أًػا ئلى ؤلاخاطت دًيُا وكاهىهُا بما حاء مً حشسَػاث لحفظ وضُاهت جلً الحلىق،
وهُفُت الخطدي الجاد ،واإلاىاحهت الحلُلُت اإلاصإولت ،ليافت مظاهس الاهتهاواث ،التي كد جيىن خائال
بين ؤلاوصان وبين خلىكه.

ألادىة وألادىاث الكسام..
دغىوي أخخم بهره اليلماث:
إذا كان إقساز حق الكسامت إلاوظاهيتً ،دفظ لإلوصان خله في خُاة هسٍمت ،ال ًخش ى فيها مً
حىع وال مسع وال فلس وال حشسٍد.
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وإذا كان حق الحسيتً ،جػل اإلاسء ئوصاها مصخلال مصإوالً ،لسز بىفصه ما ٌػخلده ،وما يهدًه
ئلُه كلبه وغلله ،مً غير حصلط شلطت جلهسه ،أو بطش ًإذًه.
وإذا كان حق ألامًً ،مىذ ؤلاوصان شىُىت فُديى ،واشخلسازا فُػمل ،وشالما فُخػاٌش مؼ
غيرهً ،إمىه وٍأمىه.
فإن ألاديان الظماويت ،جملً مً الغنى السوحي ،والصمى ألاخالقي ،ما ًجػلها اإلاىبؼ ألاوٌ لللُم
ؤلاوصاهُت ،اإلاإشصت لخلً الحلىق ؤلاوصاهُت ،بل والصابلت غلى حمُؼ اللىاهين واإلاىازُم الدولُت،
والىظسٍاث ؤلاضالخُت ،والخطىزاث الفلصفُت.
لعله آن ألاوان ،أن هنزع مً جميع القلىب والىفىض ،ما ملها مً الكسه والحقد ،وأن
يحب كل مىا إدىاهه في إلاوظاهيت؛ حتى يظعىا العالم جميعا ،ويقىم فيه طالم حقيقي ،يحىل بييىا
وبين الاحرااب إلى ألابد.
فيا شلماء الديً ،وشقالء ألامم وحكماءها شليكم أن حظعىا -بكل ما أوجيخم مً جهد ،وما
حملخم مً مظتؤوليت -إلى زد إلاوظاهيت الضائعت في شماهىا هرا إلى زشدها؛ لخحفظىا لإلوظان -كل
إوظان -كسامخه وحقه في الحياة ،ولً يكىن ذلك كرلك؛ إال بالفهم الصحيح للديً ،بأهه فضاء
زحب للمحبت والظالم ،وليع دشىة إلى الكساهيت والحسوب.

ضيىفىا ألاشصاء ..
كبل أن أخخم ولمتي ،أود أن أشير ئلى أهىا دزحىا في الاغىام اإلااغُت غلى مىذ حائزة الدوخت
لحىاز الادًان لػدد مً الشخطُاث واإلاإشصاث خىٌ الػالم ممً أشهم وَصاهم بطفت مصخمسة في
دغم أوشطت خىاز الادًان ول في مجاله الدكُم خدمت للبشسٍت .وفي هرا الػام جم الاغالن غً حائزة
الدوخت لحىاز الادًان في مجاٌ ( الادًان وخلىق الاوصان) ،وجلدم الػدًد مً ألافساد واإلاإشصاث
للجائزة ،وبػد غسع ملفاث اإلاخلدمين غلى لجىت الجائزة اإلايىهت مً غلماء دًً وأوادًمين ًمثلىن
ألادًان الصماوٍت الثالر خىٌ الػالم ،اجفم الاغػاء غلى حجب الجائزة لهرا الػام؛ وذلً لِض بصبب
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مصخىي ألاغماٌ اإلالدمت والتي واهذ مسمىكت وغالُت الجىدة ،ولىً لم ًىً مً بين اإلاخلدمين مً دمج
دمجا واضحا بِىا بين وشاط خىاز الادًان وخلىق الاوصان مما ئهدسف غً هدف الجائزة لهرا الػام،
وهى ما دعى أغػاء لجىت الجائزة ئلى ئجخاذ كسازهم بحجب الجائزة.
وئدازة مسهز الدوخت الدولي لحىاز الادًان ئذ جدترم وجلدز بشدة زأي الخبراء أغػاء اللجىت ممً
اشخأمىتهم غلى الدزاشت والخدلُل اإلاػمم إلالفاث اإلاخلدمين وحشىسهم غلى حهىدهم ،فهي هرلً حشىس
اإلاخلدمين للجائزة ،وجإهد لهم بأن اإلاسهز شىف ٌصخمس في دغم اإلابادزاث واإلاشازَؼ التي جخدم البشسٍت
هما ًإهد اإلاسهز غلى أهمُت الاشخمساز في حهىد خىاز ألادًان خىٌ الػالم؛ لُىػم الاوصان باألمً وألامان
والاشخلساز وضُاهت خلىكه واملت هما دغذ ئليها الشسائؼ الصماوٍت.
وفي الخخام ..ال ًفىجني أن أشىس ول مً شاهم في جىظُم هرا اإلاإجمس ،بدء باللجىت الدائمت
لخىظُم اإلاإجمساث ،غلى حهىدها الىبيرة ،وحمُؼ أغػاء مسهز الدوخت الدولي لحىاز ألادًان غلى ما
برلىه مً حهد وئخالص في الػمل واإلاخطىغين مً الشباب.
والشىس مىضىٌ لىم حمُػا؛ لـما برلخمىهه مً جدمل غىاء الصفس ،وما شخلدمىهه مً هخاج
فىسي ،وأوزاق غمل حادة ومثمسة ئن شاء هللا.
وأجمنى لىم حمُػا ول الخىفُم ،وأن جيلل أغمالىم بالىجاح؛ لـما فُه خدمت ؤلاوصاهُت وضالخها
وشالمها.

والظالم شليكم وزحمت هللا وبسكاجه
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