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الضيوف الكرام ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
بدايةً ،أود أن أعرب عن امتناين جلميع ضيوفنا احلاضرين معنا حدث اليوم هنا يف
غواتيماال .مما ال شك فيه أن اليوم هو مصدر هبجة وسعادة كبرية ألبناء اجلماعة
اإلسالمية األمحدية ،حيث مت افتتاح أول مستشفى تنشئه منظمة اإلنسانية أوالً يف

جدا.
أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية ،وابلتايل ،فإننا نعترب ذلك مناسبة هامة ً

يف حني أن "اإلنسانية أوال" مؤسسة خريية مستقلة وهلا مهامها واسرتاتيجياهتا اخلاصة،
أساسا من قبل اجلماعة اإلسالمية األمحدية.
إال أهنا يف ذات الوقت قد أتسست ً
فمن خالل املسامهات املالية ،وغريها من الوسائل ،يدعم املسلمون األمحديون يف
مجيع أحناء العامل جهود "اإلنسانية أوالً" ،مما ميكنها من زايدة نطاق املشاريع اإلنسانية
وتوسيع رقعة تواجدها ،وابلتايل فإن "لإلنسانية أوالً" عالقة عميقة ودائمة ابجلماعة

سعيدا ألعضاء "اإلنسانية أوالً"
يوما ً
اإلسالمية األمحدية .وهكذا فإن هذا اليوم ليس ً
فحسب ،بل للمسلمني األمحديني يف مجيع أحناء العامل.
قد تتساءلون ملاذا أنشأان هذا املستشفى؟ اجلواب بسيط جدا .لقد مت بناؤه بقصد
واحد هو بكل بساطة خدمة اإلنسانية ،وتوفري رعاية صحية عالية اجلودة لشعب هذه
األمة .كما أود أن أوضح يف البداية أن بناء هذا املستشفى لن يكون هناية خدماتنا
هلذا البلد ،بل أدعو هللا أن يثبت هذا أنه املشروع األول من بني املشاريع اإلنسانية
العديدة اليت ستنشئها "اإلنسانية أوالً" يف هذه املنطقة.
يف الواقع ،آمل وأدعو أن يكون افتتاح املستشفى مبنزلة منصة إطالق تدفع "اإلنسانية
أوالً" حنو تعزيز مهمتها املتمثلة يف توفري اإلغاثة والدعم والفرص للناس يف مجيع أحناء
العامل .قد يتفاجأ بعض ضيوفنا أو حىت يشعرون ابحلرية حول السبب وراء امتالك

2

قواي ملساعدة وخدمة غري املسلمني؟
تصميما ً
مجاعة مسلمة عاطفة كبرية و ً
عزما و ً
لإلجابة على هذا السؤال ،ينبغي أن أشرح أنه منذ أتسيسها ،سعت اجلماعة
دائما إىل أن تكون يف اخلطوط األمامية يف خدمة اإلنسانية ،سواء
اإلسالمية األمحدية ً

كان ذلك بشكل مباشر من خالل مشاريع مجاعتنا ،أو من خالل "اإلنسانية أوالً"،
أو من خالل دعم األعمال اخلريية األخرى.

على سبيل املثال ،على مدى العقود القليلة املاضية ،افتتحت اجلماعة اإلسالمية
األمحدية العديد من املستشفيات واملدارس يف مجيع أحناء إفريقيا حيث يتم توفري
الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم املمتاز للسكان احملليني ،بغض النظر عن عرقهم
أو دينهم أو خلفيتهم االجتماعية .معظم املرضى الذين يتلقون العالج يف مستشفياتنا
يف إفريقيا هم من غري املسلمني وحنو  ٪90من الطالب الذين يدرسون يف مدارسنا
هم من غري املسلمني .وابلتايل ،فليس لدينا متييز ضد أي مجاعة أو شعب وال نعطي
أي أولوية ألفراد مجاعتنا.
فيما يتعلق ابلتعليم ،فإن التعليم الذي نقدمه هو من مرحلة التعليم األساسي حىت
التعليم الثانوي العايل ،وهدفنا هو أن يكون مجيع األطفال ملمني ابلقراءة والكتابة
وأن يكون لديهم أساس تعليمي اثبت ميكنهم من بناء حياهتم املستقبلية .عالوة على
منحا دراسية للطالب املوهوبني الذين بدون ذلك لن يكون لديهم
ذلك ،نقدم ً
أيضا ً
الوسيلة للدراسات العليا؛ لذلك ،ميكنهم حتقيق إمكاانهتم وبناء مستقبل أفضل

ألنفسهم ولشعوهبم وألممهم.
وعليه ،فإن للجماعة اإلسالمية األمحدية ،سواء بشكل مباشر أو من خالل اإلنسانية
أوالً أو غري ذلك ،اتريخ طويل يف خدمة اإلنسانية ،وتوفري الفرص ووسائل الراحة
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واملساعدة لألشخاص الذين يعيشون حياة فقرية .وال نسعى إىل الثناء أو املكافآت
على مثل هذه اجلهود ،ألننا نقوم فقط مبا علمنا ديننا فعله ،فدافعنا ورغبتنا يف خدمة
اآلخرين مدفوعة ابلكامل بتعاليم اإلسالم.
إن النور اهلادي ألي مسلم حقيقي هو القرآن الكرمي الذي أُنزل على مؤسس اإلسالم
الرسول الكرمي حممد (صلى هللا عليه وسلم) .لقد أمر القرآن الكرمي املسلمني مرارا
وتكرارا خبدمة البشرية وتلبية احتياجات املعوزين واحملرومني أبي شكل من األشكال،
وطلب من املسلمني التحلي ابإليثار وأن يكونوا مفعمني حبب اآلخرين .وهذا يتطلب
دائما لتقدمي التضحيات من أجل سالم اآلخرين ورفاهيتهم.
منا أن نكون مستعدين ً
على سبيل املثال ،يف اآلية  111من سورة آل عمران ،قال هللا تعاىل عن املسلمني:
"أتْمرو أن اابلْمعر ا
وف أوتأْن أه ْو أن أع ان الْ ُمن أك ار " وهنا يبني القرآن أن املسلمني احلقيقيني هم
أ ُْ
أ ُُ
الذين ينشرون اخلري ،ويبتعدون عن الشر والظلم ويشجعون اآلخرين أيضا على القيام
ابألعمال الصاحلة .ميكن فقط للذي يتمتع حبب صادق للبشرية ويشعر آبالم خلق
مهتما ومتعاط ًفا ابلطريقة اليت يرغب هبا القرآن .مثل هذا احلب العميق
هللا أن يكون ً
للبشرية ممكن فقط إذا كان قلبك نقيًا وخاليًا من اخلبث واألاننية.

اان أواذي الْ ُقْرأَب أوالْيأ تأ أامى
يف اآلية  84من سورة البقرة من القرآن الكرمي " أواابلْ أوالا أديْ ان إا ْح أس ً
والْمساكا ا
ني أوقُولُواْ لالن ا
َّاس ُح ْسنًا" ،أيمر هللا سبحانه وتعاىل املسلمني أن يتكلموا بلط
أ أأ
يف مجيع األوقات ،وأن يكونوا متفهمني ملشاعر اآلخرين وأن حيبوا ويوفروا احلماية
ألعضاء اتجمتمع الضعفاء كاأليتام واألطفال والفقراء واملعوزين .مث يف اآلية  20من
لسائا ال أوالْ أم ْحُر اوم" أي أن السمة
"وايف أ ْأم أواهلاا ْم أح ٌّق لا َّ
سورة الذارايت يقول القرآن الكرمي أ
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املميزة للمسلم احلقيقي هي أن عليه أن يهتم جبميع خلق هللا وأن يواسي ويدعم
احملتاجني سواء طلبوا مساعدته أم ال.
وابلتايل ،ال يكفي أن ينتظر املسلم حىت يطلب شخ

ما املساعدة ،بل من واجبه

مالحظة معاانة اآلخرين وتقدمي أي تضحيات مطلوبة ملساعدهتم على التغلب على
كرهبم ومشاكلهم .عالوة على ذلك ،يف اآلايت من  15إىل  17من سورة البلد "أ ْأو
إاطْعام ايف ي وٍم اذي مسغأب ٍة* يتا
يما ذأا أم ْقأربأٍة * أ ْأو ام ْس اكينًا ذأا أم ْ أرتبأٍة" ،أُمر املسلمون
أ
أْ
أْأ أ ً
إبطعام اجلوعى وإههار املواساة ،وحب األيتام ومساعدة أي شخ حمتاج السيما
أولئك الغارقني يف الفقر والضعفاء.
كما عُلم املسلمون أن يكونوا أولئك الذين يواسون وحيبون الناس الذين خذهلم اتجمتمع

وأن حيملوا أثقال أعبائهم على كواهلهم .املسلمون ملزمون مبساعدة احملرومني حىت
يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم ،والعيش بكرامة ،والتحرر من هروفهم اليائسة.

وابملقابل يقول القرآن الكرمي إن املسلمني سيكافأون بزايدة يف الروحانية واليت بدورها
ستأخذهم حنو هللا تعاىل وجتعلهم متلقني لرضاه تعاىل.
وابملثل ،يف اآلية  196من سورة البقرة ،يقول القرآن الكرمي " أوأال تُ ْل ُقوا اأبأيْ ادي ُك ْم إا أىل
الت ا
أح اسنُوا" أي إذا أراد اإلنسان أن ينقذ نفسه من اإلذالل والتدهور واخلراب،
ْ
َّهلُ أكة أوأ ْ
عليه أن يكون طيبًا وكرميًا وحيسن لآلخرين دون أن يتوقع أي شيء يف املقابل .وتن
اان أوبا اذي الْ ُقْرأَب أوالْيأ تأ أامى
اآلية  37من سورة النساء من القرآن الكرمي " أواابلْ أوالا أديْ ان إا ْح أس ً
الص ا
والْمساكا ا
ب اابجلأ ا
اح ا
اجلُنُ ا
ت
اجلأا ار ْ
اجلأا ار اذي الْ ُقْرأَب أو ْ
ني أو ْ
ب أو َّ
نب أوابْ ان َّ
السباي ال أوأما أملأ أك ْ
أ أأ
أْأميأانُ ُك ْم " أي ينبغي للمسلمني أن يعتنوا جبرياهنم ،مث تكرر اآلية تبيان أن من واجب
املسلم احلقيقي أن يفي حبقوق احملتاجني واأليتام ،كما أتمر املسلمني أبن حيسنوا وأن
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يعاملوا أي شخ

حتت إمرهتم ابحلب والصرب واملواساة .على سبيل املثال ،إذا كان

لدى املسلم مرؤوس يف العمل ،فعليه أن يعامله بلط وكرم.
عالوة على ذلك ،يف اآلية  39من سورة حممد من القرآن الكرمي " أهاأأنتُ ْم أه ُؤالء تُ ْد أع ْو أن
اَّللا فأ امن ُكم َّمن يأْب أخ ُل أوأمن يأْب أخ ْل فأاإَّمَّنأا يأْب أخ ُل أعن نَّ ْف اس اه" فقد أمر هللا
لاتُ انف ُقوا ايف أسبا ايل َّ

عز وجل املسلمني أن ينفقوا ثرواهتم ملساعدة اآلخرين ،والذين ال يرغبون يف القيام

بذلك قد أُعلن عنهم أبهنم خبالء ،وذكر القرآن أن هللا ال حيب هذا البخل الذي من
شأنه أن يسود روح اإلنسان.
كل هذه اآلايت اليت اقتبستها تؤكد على حقيقة أنه إذا أراد املسلم نيل حب هللا عز
وجل ،فعليه أوالً إههار احلب خللق هللا .وتبني هذه اآلايت بوضوح أن أساس اإلسالم
هو خدمة للبشرية.

إن هديف من مشاركتم هذه اآلايت القرآنية هو أن تعرفوا مجيعا أن اإلسالم ليس ما
تصوره عادة وسائل اإلعالم ،إنه ليس دين التطرف أو العن

أو اإلرهاب .بل هو

دين احلب والرمحة والتسامح .إنه الدين الذي يعترب خدمة البشرية فريضة أساسية على
أتباعه .وهكذا كي ميكن أن يكون املسلمون احلقيقيون قساة القلوب أو ال يقدمون
املساعدة للمحتاجني أو الذين يواجهون أي نوع من املشقة؟!
بعد أن قدمت بعض املراجع القرآنية ،دعوين أعطيكم بعض األمثلة عن مؤسس
اإلسالم ،النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم) فيما يتعلق خبدمة اإلنسانية .يف العصر
زعيما حمارًاب شجع
احلديث ،كثرياً ما يُزعم أن النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم) كان ً

أتباعه على انتهاج العن  ،ولكن ،فليكن واضحا وضوح الشمس أن هذا الظلم الكبري
الذي ارتُكب ضد شخصيته املباركة ال شيء أبعد منه عن احلقيقة.
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لقد دافع نيب اإلسالم (صلى هللا عليه وسلم) عن حقوق مجيع الناس من كافة األعراق
مصدرا لرمحة ال مثيل هلا ونعمة للبشرية مجعاء .ومن كل مسام وكل
واملعتقدات وكان
ً

ذرة من كيانه ،تدفق احلب األبدي والرمحة للبشرية .على سبيل املثال ،يف إحدى
املرات قال النيب الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم ما معناه" :أان مع الضعي

ألن

مساعدة الضعفاء والفقراء وسيلة للوصول إىل هللا سبحانه وتعاىل" .وعالوة على ذلك،
فإن نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم قد علمنا أن هللا سبحانه وتعاىل يرضى عمن
يساعدون الفقراء ،وميألون بطوهنم الفارغة أو يؤمنون هلم العالج الطيب.
ومن مث ،إذا كان الشخ

يدعي أنه مسلم حقيقي فيقع عليه واجب أساسي يف

مساعدة مجيع من يواجهون الصعوابت وأن يسعى إىل التخفي من آالمهم وكروهبم.
يف العصر احلديث فإن الشخ

الذي نؤمن أبن هللا عز وجل قد أرسله لتنوير العامل

بتعاليم اإلسالم احلقيقية ،إمَّنا هو مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،الذي نؤمن
أبنه املسيح املوعود واإلمام املهدي .ولقد بُعث ليبني للعامل ما هو اإلسالم ح ًقا ولنشر
تعاليمه يف مجيع أحناء العامل .ويف حني أنه جاء لتنوير غري املسلمني عن اإلسالم ،فقد

أيضا إلصالح املسلمني أنفسهم الذين نسوا التعاليم األصلية لدينهم وليعيدهم
جاء ً
إىل اإلسالم الذي علمه القرآن الكرمي والنيب الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) .وقبل كل

شيء ،لفت انتباه البشرية ابستمرار حنو إعمال ٍ
كل من حقوق هللا سبحانه وتعاىل،
بعضا.
وحقوق بعضهم ً
يف إحدى املناسبات ،قال املسيح املوعود (عليه السالم)" :إن خدمة اإلنسانية هي
يف حد ذاهتا شكل من أشكال عبادة هللا" .ويف موض ٍع آخر قال املسيح املوعود (عليه
السالم)" :إن حاليت هي إذا كان مثة أحد حباجة للمساعدة ،وبينما أان أصلي صالة
الفريضة أمسع أنينه ،فإن رغبيت العارمة هي أن أقطع صاليت وأحاول مساعدة ذلك
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الشخ

ومنحه أكرب قدر ممكن من احلب " .وقال املسيح املوعود (عليه السالم)

كذلك" :الفشل يف مساعدة األخ وقت احلاجة أمر غري أخالقي وخاطئ متاما".
وعالوة على ذلك ،قال املسيح املوعود (عليه السالم)" :إذا كان املرء ال ميلك الوسائل
املادية ملساعدة شخ

ما يواجه الصعوابت فعليه على أقل تقدير أن يدعو هللا عز

وجل أن يزيل مشاكله" .لقد علمنا أن الدعاء الصادق يتطلب قلبًا نقيًا ورقي ًقا ،وهكذا

يقع على عاتق املسلمني واجب مواساة اآلخرين واعتبار مصائبهم وكأهنا مصاهبم
اخلاص.
ويف مناسبة أخرى ،قال املسيح املوعود (عليه السالم)" :أان أكثر من يطلب من الناس
أن يظهروا أعظم األخالق واحلب جتاه غري املسلمني كاهلندوس وغريهم" .وقال املسيح
املوعود (عليه السالم)" :عاملوا مجيع خلق هللا حبب عميق كما لو أهنم من أقاربكم
املقربني ،وعاملوا البشر كما تعامل األم ولدها ،هذه هي الطريقة اليت جيب أن تتعاملوا
شخصا ما حىت تتمكن فقط من نيل املنفعة الح ًقا أو احلصول
هبا ،وليس أن تساعد
ً

على مقابل" وابملثل ،قال املسيح املوعود (عليه السالم) ":يف اآلية  91من سورة
اَّلل أيْمر اابلْع ْد ال وا اإلحس ا
ا
ان أوإايتأاء اذي الْ ُقْرأَب" قد أمر
النحل من القرآن الكرمي "إ َّن َّأ أ ُ ُ أ أ ْ أ
هللا املسلمني أبن يكونوا عادلني وحمسنني مع اآلخرين حىت مع الذين ال حيسنون إليهم
ويف الواقع عليك أن تذهب ألبعد من ذلك معهم فتحبهم وهتتم هبم كما هتتم األم

بطفلها" .اي له من تعليم رائع ونبيل .لقد رأينا مجيعنا وشعران ابحلب النقي الذي
متتلكه األم لولدها ،فال تنتظر األم أي مكافأة وال تسعى ألي اعرتاف ابجلميل ،إهنا
حتب طفلها أكثر مما حتب نفسها وتعقد العزم على تربية أبنائها ومحايتهم .روح األمومة
هذه هي اليت يطلب اإلسالم من املسلمني أن ينشئوها يف قلوهبم من أجل اإلنسانية
مجعاء وليس فقط ذريتهم اخلاصة .ومن الناحية العملية ،مل يفوت املسيح املوعود (عليه
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السالم) أي فرصة خلدمة اآلخرين .على سبيل املثال ،عاش يف قرية صغرية ج ًدا يف
اهلند ،يف القرن التاسع عشر حيث مل تكن هناك مرافق طبية مناسبة .وهكذا ورغبة

منه يف خدمة اإلنسانية ،درس املسيح املوعود (عليه السالم) الطب التقليدي األصلي،
وكان حيتف مبخزون من هذا النوع من الدواء يف منزله .ونتيجة لذلك ،كان السكان
احملليون يقومون بزايرته ،وبغض النظر عن طائفتهم أو معتقداهتم أو ألواهنم ،كان يقوم
بتوزيع الدواء عليهم وف ًقا الحتياجاهتم .وقد استفاد الكثري من الناس ،وال سيما أفقر

أفراد اتجمتمع وأكثرهم حرماانً من ذلك .كانت الرغبة الوحيدة واهلدف األوحد للمسيح
املوعود (عليه السالم) خدمة اإلنسانية ،وكان هذا هو الكنز الكبري واإلرث الذي

تركه جلماعته ،وابلتايل فإن اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة اإلسالمية األمحدية خلدمة
اإلنسانية يف مجيع أحناء العامل ،مدفوعة ابلكامل ابلرغبة يف خدمة اإلنسانية وختفي
املعاانة .هذا هو السبب يف أن اإلنسانية أوالً تفتح اليوم أول مستشفى هلا يف هذا

اجلزء من العامل ،ومن كل قليب ،آمل وأدعو أن يفي ابلتزاماته ويثبت أنه وسيلة استثنائية
مكاان للتخفي من معاانة الناس بغض النظر عن معتقداهتم الدينية ،وبغض
ليكون ً
النظر عن عمرهم وخلفياهتم العرقية أو االجتماعية.
كما قلت ،ال نبتغي أي مكافأة أو ثناء من الدنيا ،هدفنا الوحيد هو نيل حمبة هللا
دائما من كلمات املسيح املوعود (عليه السالم) الذي
تعاىل وفضله .حنن نستلهم ً
قال" :خدمة اإلنسانية هي اهلدف احلقيقي حلياتنا ولنيل بركات وأفضال هللا عز
وجل" .أان واثق من أن األمر قد اتضح اآلن للجميع أبننا مل نقم ببناء هذا املستشفى
من أجل الربح أو احلصول على الشهرة ،بل هدفنا الوحيد هو خدمة شعب أمتكم
من خالل توفري الرعاية الصحية عالية اجلودة لشعب هذه األرض .كونوا مطمئنني إىل
أن أي أموال جينيها املستشفى سيتم استخدامها يف خدمة شعب غواتيماال بشكل
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أكرب ولن يتم إرسال وال سنت واحد إىل اخلارج .مهما كان املبلغ الذي سيُجمع من

رسوم املرضى ،فسيتم إعادة استثماره لضمان أن أولئك الذين ال يستطيعون حتمل

جماان إذا أمكن ذلك .ابإلضافة
تكالي العالج ميكن أن حيصلوا عليه إبعانة مالية أو ً
إىل ذلك ،سيتم استخدام أي دخل إضايف للحفاظ على مرافق املستشفى وحتسينها
أو إجياد طرق جديدة خلدمة البشرية .تشهد مشاريعنا اإلنسانية السابقة على حقيقة
ما قلته للتو ،فحيثما قمنا ببناء املدارس أو املستشفيات ،مل نقم قط أبخذ أي جزء
دائما إبعادة استثمارها حمليًا بطريقة تساعد الناس
من الدخل خارج البالد .بل قمنا ً
يف تلك األمة ،ونفس الشيء ينطبق على األشخاص يف غواتيماال .وإن شاء هللا ،لن
يكون هذا هناية اللتزامنا خبدمة هذه األمة وإمَّنا البداية فقط.
من املؤكد أن أدعييت وأملي الصادق أن يكون هذا املستشفى األول من بني العديد
من املشاريع اإلنسانية اليت سننشئها يف هذا اجلزء من العامل .أدعو هللا أن نستمر يف
زايدة جهودان للوفاء بواجبنا ومسؤوليتنا يف خدمة اإلنسانية ،وأدعو هللا سبحانه وتعاىل
أن يبارك املستشفى من مجيع النواحي ،وميكنه من االنتقال من قوة إىل قوة ،وأن يثبت
أنه مثال ساطع خلدمة اإلنسانية .أدعو هللا أن يتمكن من تقدمي أفضل رعاية ممكنة
للمرضى وأن يعمل األطباء واملوهفون بال كلل من أجل توفري اإلغاثة للناس وخاصة
للفقراء واحملرومني .وأسأله تعاىل أن يبارك يف عمل األطباء والطاقم الطيب وميكنهم من
عالج وشفاء املرضى بفضله ،وأدعو هللا أن تدير اإلدارة املستشفى بطريقة يتلقى هبا
متاما وحيثما أمكن تقدمي العالج اتجماين هلم.
الفقراء العالج وتتم رعايتهم ً
مت تسمية هذا املستشفى مبستشفى "انصر" ،وكلمة "انصر" تعين من يساعد اآلخرين
ويدعمهم .لذلك أدعو هللا أن يستمر هذا املشفى إىل األبد امسًا على مسمى ،وأن
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يتطور إىل مؤسسة ابرزة معروفة مبكانتها العالية ،وقبل كل شيء ابلتزامها الذي ال
يلني مبساعدة أفراد اتجمتمع األكثر ضعفاً.
يف اخلتام ،أدعو هللا أن يشارك مجيع الناس ،بغض النظر عن دينهم أو عرقهم وخلفيتهم
يف خدمة اإلنسانية ويعملوا على حتسني اتجمتمع بروح احملبة والتعاون.
لقد أصبح عامل اليوم قرية عاملية حيث إن مجيع الدول مرتابطة ومتفاعلة مع بعضها
دائما يف السابق ،أصبح من واجب البشرية
بوسائل اتصال فورية .واآلن ،كما كان ً
مجعاء أن تعزز األخوة واحلب املتبادل بني الناس من مجيع األمم ومجيع املعتقدات.

لألس  ،تبقى احلقيقة احملزنة أنه بدالً من زايدة حبنا وتعاطفنا املتبادل ومواساتنا ،فإن

العكس هو الصحيح .األاننية وثقافة "األان" هي السائدة يف مجيع أحناء العامل وعرب

مجيع الدول .لذلك أدعو من كل قليب أن تتخلى البشرية عن اجلشع وعن السعي وراء
املصلحة الذاتية الضيقة وأن تدرك ،بدالً من ذلك ،أمهية محاية البشرية مجعاء وإههار

ٍ
بشكل دائم
املواساة واحلنان واحملبة خللق هللا .أدعو هللا أن تتجذر روح خدمة البشرية
مستقبال عاملاً أفضل ألطفالنا واألجيال القادمة للعيش
يف اتجمتمع حبيث نرتك وراءان
ً

فيه .وأدعوه تعاىل أن ميكننا من القيام هبذه املسؤوليات يف هذا الصدد ،آمني.

هبذه الكلمات ،أود مرة أخرى أن أشكر مجيع ضيوفنا لالنضمام إىل هذه الفعالية
اليوم .شكرا جزيال.

