
 

 

  

  

  بسم هللا الرمحن الرحمي

  

  

  

  

  

  كلمة سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري

  وزير ا&وقاف والشؤون ا!س مية ـ دولة قطر

حجر ا&ساس للمركز ا!س مي الثقافي بمناسبة وضع 
  في ليوبليانا ـ سلوفينيا

  2013سبتمبر  14السبت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2 

 

  

  

  

  

  

  

  بسم هللا الرمحن الرحمي

  ه والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني محمد وعىل آ� وحصبه أمجعنيامحلد � وحد

  

  أهيا السادة          

 املالينيِ  رواحُ فهيا أَ  ْت قَ هِ ة ُأزْ يبَ هِ ة رَ يدَ دِ مَ  روAات عصيبة؛ حُ رتََ فَ  الطويلِ  يف 9رخيها ةُ يَ نسانِ اإلِ  تِ فَ رَ عَ 

ْ  ةً بَ غْ رَ  وْ َأ   واألفاكرِ  خرى Aمس املعتقداِت ، و يف أُ 9رةً  اقِ رَ عْ Aمس األَ  اتٌ قَ حَ الَ ومُ  برشِ من ال   كِ الَ تِ Aمْ  ادِ رَ فِ يف Vن

  ..واملصاحلِ  الرثوات

  ]̂ َ  ءَ َيشْ  ْن الَ أَ  ،اهَ ُلكf  ِب رِ اجَ الت[  cَْ من تِ  ادُ فَ تَ سـْ مُ الْ  ُس رْ وا  اإلنساينf  اtمتعِ  اءِ نَ بِ  لِ جْ َأ  نْ مِ  َف ارُ عَ الت[ وَ  ملَْ السf  لُ دِ عْ ي

  . نِ مِ اآل

  أهيا السادة ،

ْ  ن[ إِ  َ  دْ قَ  ،اعِ مَ تِ جْ وVِ  ةِ ي[ فِ ارُ عَ الت[  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  لَ بِ ا جُ مَ  ارِ بَ تِ عْ Aِ  انَ سَ اإلن  نَ مِ  يلِ وِ الط[  لf جِ السf  ِ~َ ذَ   نْ مِ  مل[َ عَ ت

� وَ الت[  َ دَ اليت حَ  اِت مَ زْ اْألَ وَ  اِت رَ ت َ نِ وْ كَ ا الْ ذَ يف هَ  ةَ يَ اسـِ سَ األَ  هُ تَ الَ سَ ي رِ دf ؤَ يُ  َف يْ كَ  ،خيِ ارِ يف الت[  ْت ث ً  َف يْ كَ  مل[َ عَ ، ت ي دf ؤَ ي

َ مَ اْألَ    :الَ قَ  نيَ حِ  ل[ جَ وَ  ز[ عَ  هللاُ  هِ يْ لَ ا عَ هَضَ رَ اليت عَ  ةَ ان

ِملَْهنَا َوَأْشَفْقَن ِمْهنَ  َماَواِت َواْألَْرِض َوالِْجَباِل فََأبَْنيَ َأن َحيْ ا ﴿ ِإ�[ َعَرْضنَا اْألََمانََة عََىل الس[

نَسانُ وَ  لَهَا اْإلِ وًال ﴾ سورة األحزاب اآلية ۖ◌  َمحَ [ُه َاكَن َظلُوًما َ�ُ    .72ِإن

 َ َ مَ األَ  تcَ  لَ م� حتََ  اإلنسانِ  ولِ بُ يف قَ  نَ اكَ  دْ قَ ل  هِ رِ امِ وَ ألَ  ةٌ اعَ طَ وَ  ،ل[ جَ وَ  ز[ عَ  �ِ  وعِ ضُ خُ لْ Aِ  ِمنْهُ  ارٌ رَ قْ إِ  ،ةِ ان

نَْتُه ِتcَْ اَألَمانَُة، امَ  مِ ظَ عْ َأ  نْ مِ وَ  .يهِ اهِ وَ نَ بِ  اءِ ِهتَ وVنْ  f̂  ظُفْ حِ وَ  لِ دْ عَ الْ  ةُ امَ قَ إِ  تََضم[  ِس فْ الن[ الِْعْرِض و و  لِ قْ عَ الْ وَ  ينِ ا

fَبِة َعْهنَا الِ مَ والْ  ت َ وَ  ِض رْ اْألَ  ارُ َمعَ  ونُ كُ ا يَ هَيعِ ا مجَِ ِهبَ وَ  . َوَاكف[ِة الَْمَصاِلِح الُْمَرتَ َ ، وَ مُ َال الس[  ُق ق[ حَ تَ ي ، ْريِ خَ الْ  اُق طَ نِ  عُ س[ وَ تَ ي
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َ وَ  f  ةُ قَ لْ حَ  يُق ضِ ت َ رْ يَ ا مَ  عَ مَ َواِقعِ الن[اِس  يف الرش[ َ  اليت الَ  ةِ بَ الِ الس[  ورِ مُ األُ  نَ ا مِ ِهبَ  طُ بِ ت ْ اإلِ  اذَ ِهبَ  يُق لِ ت َ مَ أَ بِ  مِ ر[ كَ مُ الْ  انِ سَ ن  ةِ ان

 ِV ِْف الَ خْ تِ سـ.   

ْ اإلِ  اtمتعِ  اءِ نَ بِ  لِ وَىل األُ  ةَ بَ تَ عَ الْ  ن[ إِ  ْ إللِ  يحُ تِ ا²ي يُ  نِ مِ اْآل  اِينf سَ ن  يقِ قِ حتَْ  لِ جْ َأ  نْ مِ  نَ اوُ عَ الت[ وَ  َف ارُ عَ الت[  انِ سَ ن

َ وَ  ارِ الَعمَ   نِ زُ اوَ والت[  ِب اسُ نَ الت[  نَ ا مِ د¶ حَ  ل[ جَ وَ  ز[ عَ  هللاُ  يهِ فِ  لَ عَ ا²ي جَ  يلِ مِ جَ ا الْ نَ بِ كَ وْ كَ  ارِ مَ  دَ َىل ي إِ دf ؤَ ا يُ مَ   ُلكf ِيف الَ ت

 َ ْ اْإلِ  عِ و� نَ لت[ Aِ  ارُ رَ قْ اْإلِ  ، ِيهَ رِ ب� دَ والت[  رِ ك� فَ  الت[ َىل عَ  ثُ عَ بْ ي َ  هللاُ  َق لَ خَ  دْ قَ فَ  ؛اِيفf قَ والث[  ِينf ث  ُلكf ، لِ لَ ائِ بَ قَ  وَ وAً عُ شُ  اَس  الن[ اَىل عَ ت

َ وَ  هُ تُ غَ لُ  وِب عُ الش�  هِ ذِ هَ  نْ مِ  ٍب عْ شَ  ُ يَ آلِ وَ  هُ تُ غَ الَ ب َ ؤْ يف رُ  هُ قُ طِ نْ مَ وَ  ريِ كِ فْ يف الت[  هُ ات . قِ افُ وَ الت[  يقِ قِ يف حتَْ  هُ وبُ لُ سْ أُ ، وَ مِ الَ العَ  ةِ ي

َ أَ  لِ ائِ بَ قَ الْ وَ  وِب عُ الش�  cَْ تِ  ُلكf لِ  ةَ عَ امِ جَ الْ  ةَ يَ اصf خَ الْ  ن[ كِ لَ  ْبعِ  اÆٌَ ي[ ا مَ هن[ َ مَ  عَ مَ  ،ِف ارُ عَ  الت[ َىل إِ  Aِلط[  نْ مِ  ةُ يَ فِ ارُ عَ الت[  يهِ ضِ تَ قْ ا ت

 َ َ وَ  نٍ اوُ عَ ت َ ، وَ ةِ ي[ حَ الْ  رِ اكَ فْ ْألَ لِ  لٍ ادُ بَ ت َ ، وَ اءِ نَ بِ  الْ َىل عَ  قٍ افُ وَ ت   .. Éَِ اتِ قَ الْ  ةِ تَ يِ مَ الْ  رِ اكَ فْ اْألَ  ِب  َجشْ َىل عَ  قٍ افُ وَ ت

َ  نْ أَ  ْت اعَ طَ تَ اليت اسـْ  وَب عُ الش�  ن[ إِ    َ  نَ ضِ تَ حتَْ  نْ َأ ، وَ ةً دَ دf عَ تَ ا مُ اقً رَ عْ ا أَ هَخيِ رِ 9َ  لَ الَ خِ  يَف ضِ تَ سـْ ت  اٍت افَ قَ ث

ُ عَ تَ لِ  االً جَ مَ  ُمسَ رْ تَ  نْ َأ ، وَ ةً عَ وf نَ تَ مُ  َ  اِت دَ قَ تَ عْ مُ الْ  ِش اي َ  نْ أَ  نَ اْآل  ةٌ رَ ادِ ا، قَ ْهيَ انَ رَ هْظُ  ْنيَ ب َ عَ الْ  ودَ قُ ت ْ اْألُ  وَ حنَْ  مَ ال َ مْ اْألَ  ِج وذَ مُ ن  لِ ث

َ وَ  ِف الَ تِ خْ Vِ  ريِ بِ دْ تَ لِ  واْألَْوفَقِ  َ عَ الْ  لِ وَ دُ  وُب عُ شُ البلقان وَ  وُب عُ شُ  هُ عَ مَ وَ  يِينf وفِ لُ السّْ  بَ عْ الش[  ن[ إِ . اِت اعَ الزنfَ  يقِ وِ طْ ت  مِ ال

 fه[ ؤَ مُ  اإلساليم ٌÉَ  َنْ ِأل  َ َ  وعِ ضُ وْ يف مَ  يÔ دِ Óَ رِ  رٍ وْ دَ بِ  عَ لِ طَ ضْ ت َ عَ يف الْ  ملِْ السf  ميِ مِ عْ ت  نْ أَ  ْت اعَ طَ تَ وب اسـْ عُ الش�  cَْ تِ  ن[ ؛ إِ مِ ال

 َ َ  َق بَ عَ  َس ف[ نَ تَ ت َ ة مُ عَ وf نَ تَ مُ  اٍت دَ قَ تَ عْ ة مُ يَ افِ رَ غْ جُ ا الْ ِهتَ االَ جَ يف مَ  عَ مَ جتَْ  نْ أَ  ْت اعَ طَ تَ ، واسـْ ختلفةٍ مُ  اٍت افَ قَ ث  ْت ر[ مَ وَ ة، نَ اكِ سَ ت

َ كِ ، لَ اِهنَ مْ أَ  يدَ دِ وا هتَْ امُ رَ  نْ مَ  عَ مَ  ةٍ عَ وf نَ تَ مُ  اٍت اَهبَ جَ مُ ا وَ هَخيِ رِ يف 9َ  ةٍ ريَ ِس عَ  اٍت اضَ خَ مَ  نْ مِ   نْ مَ  ُلك[  َق حِ تُلْ  نْ أَ  ا تََمك[نَْت هن[

ْ أُ وَ  يf رِ كْ فِ ا الْ ِهبَ كْ رَ ا بِ هَ وِ زْ  غَ َىل عَ  مَ دَ قْ أَ  ِتَفاَدةَ ، Ùََ يتf اِ يَ حَ ا الْ ِ�َ وذَ مُ ن َ . ااِهتَ غُزَ  نْ مِ   أَْحَسنَِت Vِسـْ َ اكَ  دْ قَ ل ا مً ئِ ادَ  Æَُ ادَ عَ مُ الْ  ِت ن

َ  قِ افُ وَ الت[  يقِ قِ حتَْ وَ  ِف الَ تِ خْ Vِ  ريِ بِ دْ تَ لِ  ةَ اص[ خَ الْ  َوَسائِلَهَا ْت رَ و[ طَ ا، فَ هَحِ الِ َص لِ    .اِهتَ �َ وf كَ مُ  ْنيَ ب

 َ   .ز اإلساليم الثقايف يف ليوبليا�للمركاألساس  رِ جَ حَ  عِ ضْ وَ لِ  مَ وْ يَ الْ  عُ مِ تَ جنَْ  ا َ�ُ ْمعً دَ وَ  احَ جَ ا الن[ ذَ  هَ َىل ا عَ يدً كِ أْ وت

[ إِ  ُ عَ الت[  ةَ ورَ ُص  ازَ رَ بْ إِ  يحُ تِ يُ ، سـَ لِ بَ قْ تَ سـْ مُ الْ  لِ جْ َأ  نْ مِ  زٌ كَ رْ مَ  هُ ن  ةٍ يَ نِ Ýَ  ةٍ ِ�َ  نْ مِ ، وَ Üَِ بَ ا الْ ذَ يف هَ  عِ اقِ وَ الْ  ِش اي

َ  اءً ضَ ا فَ يَ ينْ وفِ لُ ي سْ مِ لِ سْ مُ  حُ نَ مْ يَ سـَ  ْ َأ  يهِ فِ  ونَ لُ هf ؤَ يُ  اي¶ وحِ رُ ا وَ ي¶ افِ قَ ث َ ازِ وَ تَ مُ ا الْ اِهتَ قَ الَ عَ  اءِ نَ بِ سلوفينيا وَ  ةِ مَ دْ خِ لِ  مْ هُسَ فُ ن  عَ مَ  ةَ ن

[ إِ   .يمf الَ اإلسْ  العاملِ  لِ وَ دُ  َ نَ ن  لِ وَ ي دُ مِ لِ سْ مُ  ُلك� وَ  انِ قَ لْ بَ ي الْ مِ لِ سْ مُ  ُلك�  مْ هُعَ مَ ي سلوفينيا وَ مِ لِ سْ مُ ا لِ دً ائِ ا رَ رً وْ دَ  ُف ْرشِ تَ سْ ا ن

َ  يف A[ ورُ أُ  قِ َرشْ  َ عَ الْ  وِب عُ شُ وَ  لِ وَ دُ بِ  مْ وهبِِ عُ شُ وَ  مْ اهنِِ Üَْ بُ  اِت قَ الَ عَ  يدِ طِ وْ ت اء طَ سَ وُ  ِمهْ ارِ بَ تِ عْ Aِ  مْ هُ، فَ يf اإلسالمِ  مِ ال

f ارِ ضَ حَ  َ رْ ني مُ ي َ عَ لْ Aِ  نيَ طِ بِ ت َ َىل عَ  ونَ رُ ادِ ، قَ Ó¶ دِ قَ تَ عْ مُ  وَ Ó¶ ارِ ضَ حَ  يf مِ الَ سْ اْإلِ  مِ ال  ِيف  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  مِ الَ سْ اْإلِ  ةِ ورَ ُص  يحِ حِ ْص  ت

ُ عَ الت[  يقِ قِ حتَْ وَ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  ْريِ غَ  نْ مِ  مْ اهنِِ ريَ جِ  ونِ يُ عُ  ْ اْإلِ  عِ مَ تَ جْ مُ الْ  اءِ نَ بِ لِ  وِب لُ طْ مَ الْ  ِش اي   .نِ مِ اْآل  اِينf سَ ن

َ قِ فُ ا اْألُ ذَ  هَ ِيف وَ  َ ارِ ضَ حَ  ةٍ مَ لَ عْ مَ لِ   مَ وْ يَ لْ اَ  اِس سَ اْألَ  رَ جَ حَ  عُ ضَ ، ن ُ  ةٍ ي  Éَِ اعِ فَ الْ  ةِ يـَمـلِ الس[  ولِ قُ عُ الْ  اءِ نَ  بِ ِيف  مِ الَ سْ اْإلِ  رَ وْ دَ  دُ كf ؤَ ت

 ةِ مَ دْ خِ لِ  االً جَ مَ وَ ، ةِ ي[ حَ الْ  رِ اكَ فْ ألَ ا اءِ نَ بِ لِ  اتً بَ نْ مَ ، وتََعاُرٍف َحَضاِريَْنيِ  ارٍ وَ حِ  اءَ ضَ فَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ممتنني . ااِهتَ عَ مَ تَ جْ يف مُ 

 ْ َ  ،ةِ يَ انِ سَ اإلن  يf ارِ ضَ حَ الْ  ودِ هُالش�  لِ احِ رَ  مَ َىه زْ  أَ ِيف  يf مِ َال سْ اْإلِ  مِ الَ عَ يف الْ الشاخمة  ملِْ عِ الْ  زِ اكِ رَ مَ األمر يف  نَ  اكَ ا Ùََ امً مَ ت

  . يf مِ َال سْ اْإلِ 
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َ  ةِ ي[ ثِ حْ بَ والْ  ةِ يَ مِ لْ عِ الْ  ِت الَ صf يف ليوبليا� داعام لل اِيفf قَ الث[  يf مِ َال سْ اْإلِ  زِ كَ رْ مَ الْ  متىن ان يكونن   ةِ يَ مِ َال سْ اْإلِ  اِت خَ يَ شـْ مَ الْ  ْنيَ ب

َ  نْ أَ  نمتىنن ، وَ اإلساليمf  املِ والع انِ قَ لْ بَ الْ  لِ وَ يف دُ  ةِ يَ ثِ حْ بَ الْ  زِ اكِ رَ مَ الْ وَ  اِت عَ امِ جَ والْ  َ  ِينَ بْ ي َ �ً اوُ عَ ت َ ا ي¶ افِ قَ  ث َ وَ  هُ نَ يْ ب  زِ اكِ رَ مَ الْ  ْنيَ ب

ْ  ميِ لِ عْ الت[  ِس ارِ دَ مَ وَ  اإلسالميةِ    .أورA قِ يف َرشْ  يf عِ الرش[

َ  َوَدْمعِهَا هذه األهداِف  لتعاون عىل اجنازلِ  ونَ سـتعد� قطر مُ  يف دوÆِ  نُ حنَْ وَ    األقلياِت  ْمعِ يف دَ  ا ^ور قطرأكيدً ت

َ ؤْ رُ  َق فْ اإلسالمية يف العامل وِ  َ  ةٍ ي َ ا وَ اِهتَ عَ مَ تَ جْ مُ  ةِ مَ دْ ا يف خِ هَ رِ وْ دَ بِ  ومَ قُ تَ ا لِ هَ يلِ هِ أْ ت  ا Aلعاملِ وِهبَ عُ شُ  اِت قَ الَ عَ  يدِ طِ وْ ت

 fِديَدِة ِألَ  اِت هيَ جِ وْ ت[ ال  َق فْ وِ  ِ~َ ذَ ، وَ اإلساليم الشـيخ متمي بن محد بن خليفة  وf مُ الس�  ِب احِ ى صَ د[ فَ مُ طر الْ قَ  ريِ مِ الس[

ِ وَ الْ  ريِ مِ اْألَ  هِ فِ لَ سَ  جِ هنَْ وَ  آل Ýين حفظه هللا تعاىل ِ̂   . تعاىل الشـيخ محد بن خليفة آل Ýين حفظه هللا ا

  أهيا السادة

      َ َ ؤْ ا يف الر� هََمسَ اليت رَ  ن األهداِف ا مريً بِ كَ  َشْوًطا َق قf ُحيَ  نْ ة، أَ يدَ شـِ الر[  هِ تِ ادَ يَ قِ بِ  رْ طَ قَ  ُب عْ شَ  اعَ طَ تَ اسـْ  دْ قَ ل  ةِ ي

َ رَ يُ  نْ َأ ، وَ 2030 ةِ يَ نِ طَ وَ الْ  fميَ اهِ فَ مَ الْ  خس  ]̂ َ  ةَ يقَ قِ ا َ  احٍ جنََ وَ  ةٍ ْمكَ ِحبِ  عُ ابِ تَ اآلن يُ  وَ هُ ر، وَ طَ قَ  ورُ تُ سـْ ا دُ َهنَ م[ ضَ اليت ت  يذَ فِ نْ ت

 .، َويُتَاِبُع َمِسَريَة الت[ْنِمَية ِبتَْأِهيِل ُمْجتََمعِ الَْمْعرِفَةِ ةِ ي[ اعِ طَ القِ  الوطنيةِ  يف Vسرتاتيجياِت  ةَ جَ مَ ربَْ مُ ى الْ ْربَ الكُ  َش الِْورَ 

ْ  ارِ بَ تِ طر Aعْ قَ  ن[ إِ وَ  َ عاَ لْ ا لِ اِهئَ مَ تِ ان َ  اإلساليمf  مِ ل َ ، وَ يف العامل نيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ  مِ الَ سْ اْإلِ  ةِ ورَ ُص  يحِ حِ ْص تَ لِ  دÔ ِجبِ  لُ مَ عْ ت  يلِ هِ أْ ت

f ارِ ضَ حَ الْ  اءِ طَ سَ وُ الْ  f ارِ ضَ حَ الْ  اءِ طَ سَ وُ الْ  عَ مَ  ةِ قَ الثf  اءِ نَ بِ  لِ جْ َأ  نْ مِ  ارِ وَ حِ الْ ، وَ ةِ يَ مِ الَ سْ اْإلِ  ْريِ غَ  دِ الَ بِ ي الْ مِ لِ ْس مُ  نْ مِ  نيَ ي  نْ مِ  نيَ ي

[ إِ وَ . نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  ْريِ غَ  َ  ،ةِ يدَ دِ جَ الْ  ةِ نَ بِ الل[  هِ ذِ هَ  عِ ضْ وَ بِ  مَ وْ يَ الْ  اءُ دَ عَ ا سُ نَ ن  ِيهَ وَ  ،مركز اإلساليم الثقايف يف ليوبليا�الْ  ةِ نَ بِ ل

 Aِ f َ  ةِ بَ سـْ لن   .من أجل املسـتقبل ةِ قَ الثf  اءِ نَ بِ وَ  اُمهِ فَ الت[ وَ  لِ اُص وَ لت[ لِ  إن شاء هللا تعاىل دÔ تَ مْ مُ وَ  َعِظميٍ  ْرسٍ جِ  نْ مْ  ءٌ زْ ا جُ نَ ل

  السالم عليمك ورمحة هللاو                                                                     

 


