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 �  Capitol Hill هيل   Iكابيتو  Nشهد  ،٢٠١٢ يونيو  شهر  من  
لعشرين + 
لسابع   �

لعاصمة 
ألمريكية -+
شنطن  حدثا تا�Ïيا  حيث �لقى حضر� مر¹
 مسر+� �د -�يد� 

هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
خلليفة 
خلامس للمسيح 
ملوعو0 +
إلما7 
ملهد� � خطاًبا � kٍع 

لبيت 
ألبيض +
خلا�جية 
ألمريكية، قا0�  ��

لسفر
Ä، موظفي �0+ Úلشيو

لكوجنرÙ ،Âلس  Äمن: �عضا

حلكومة،  Iلسياسة، كبا� �جا
 IاÙ � ملستشا�ين

لدينيني، 
ألساتذ� + Äلزعما

ملنظماN غ& 
حلكومية، 
 I+أل

الجتما±-  

لصحفيني. لقد �عطى هذ+ Ëأل¼ا

لسلك 
لدبلوماسي، +ممثلني عن مر
كز  Äعضا�

ملتحد�، مبا � Dلك 
لسيد� 
ملحترمة ”نانسي  Nلواليا
 � 
Dًنفو �لقا0
من نوعه- 
لفرصة لبعض �كثر 
بيلوسي“ Nancy Pelosi -¹عيمة  
لدميوقر
طيني � Ùلس 
لنو
§- لالستما± �� �سالة مباشر� من 


إلسال7 عن  
لسال7 
لعاملي. 

لكابيتوI هيل“، Ñ توجه ��  Ùلس 
لنو
§ حيث �ُقيم حفل ” ã، قا7 حضرته �ولة � مب�لند+
بعد هذ� 

لفقر� 
لتمهيدية Rذ� 
حلفلة ما يلي: � Ä. +جا�ملتحد
 Nحضرته مبناسبة ¹يا�ته للواليا Àتكرمي على شر

بزيا�ته  
ألدية  
إلسالمية  
جلماعة  +�ما7  
لعاملي  
لر+حي  
لزعيم  د � مسر+�   
م&¹ ”نرحب ¼ضر� 

إلنسا2 +
حلرية 
لدينية  gلعنف +حقو
لو
شنطن 
لعاصمة، +
عتر
ًفا بالتز
مه بالسال7 
لعاملي +
لعد
لة +نبذ 


لدميقر
طية“.+
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�ليسو2“  ”كيث   ،Âلكوجنر
  � مسلم  عضو   I+�  Iقا+

ملتحد�  Nلواليا
Keith Ellison � كلمته: ”لقد تشرفت 

جلماعة 
إلسالمية  2� Iألمريكية  بوجو0 حضرته فيها“، +قا


ألدية حتت قيا0� خليفتها قد ”برهنت �µا ¼ق نعمة حقيقية 


ملتحد�“ Nلواليا
لشعب 

 Katrina Lantos ما�20“   Âالنتو ”كاترينا  قالت 
 Nلواليا
  � 
لد+لية  
لدينية  
حلرية  جلنة  �ئيسة   ،Swett

لغرفة كلها قد غمرִדا  2� Nا شعرµ�” :(USCIRF) �ملتحد

بركاN خاصة“ + مما ال شك فيه �2 هذ
 هو 
نعكاÂ لل;كة 
0
نت �  Ñ  .Iلكابيتو
  ãمب  � حضرته  +جو0  صاحبت  
ل£ 
 � 
ألديو2  
ملسلمو2  له  يتعر¡  
لذ�  
ملستمر  
الضطها0 

بلد
ÿ 2تلفة.

 Robert "كايسي Nبر+�" Úلشيو
عقبه ترحيب عضو Ùلس 

ملتحد� +قاI  �نه ُيقدِّ�  Nلواليا
Casey بزيا�� حضرته �� 
بشكل كب& هذ� 
لفرصة للقاÄ حضرته. +قاI: ”يا صاحب 

ملقا7 
لرفيع، ��يد �2 �شكر حضرتكم على قيا0تكم 
لعظيمة 


لتز
مكم بالسال7 +
لتسامح +
لعد
لة“.+

 Brad Sherman “20 ش&ما
+قاI عضو 
لكوجنرÂ ”بر
�نه سوÀ يقو7 بتقدمي كلمة ترحيب 
لكوجنرÂ ¼ضرته Rذ� 
 
هذ  Äنتها
 بعد   §

لنو Ùلس   � 
ملتحد�   Nللواليا 
لزيا�� 

Rا7. +قاI �يًضا �2 حضرته كا2 ”منوDجا للتسامح  Ëحلد


للعاÐ بأسر�“.
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 Frank Wolf “نك ++لف
+�حب عضو 
لكوجنرÂ ”فر
بنصر�  تعا�  
هللا  –�يد�  د � م&¹
   مسر+�  حضر�  بزيا�� 

إلسالمية  
جلماعة   2�  Iقا+ 
ملتحد�،   Nلواليا
  �� 
لعزيز- 
 gحقو IاÙ � ملبذ+لة
على 
ستعد
0 0+ًما لدعم كل 
جلهو0 


إلنسا2. 

 Nancy بيلوسي“  ”نانسي   Âلكوجنر
 عضو�  +قالت   
 

لدميقر
طي، �µا فخو�� بتقدمي هذ Pelosi ¹عيمة 
حلز§ 


لترحيب من 
حلزبني حلضر� م&¹
 مسر+� �د. +قالت �2 
قيا0� حضرته متيزN بـ”
حلكمة +
لرة“. +�كدN �يًضا 
�نه على 
لرغم من 
الضطها0 
لشديد 
لذ� يتعرضو2 له �ال 

�2 ”حضرته �فض 
للجوÄ للقسو� �+ 
النتقا7“. 

 Zoe Lofgren “لنائبة ”¹+� لوفجرين
بعد Dلك، قدمت 

خلاó حلضرته. Âلكوجنر
 �
نسخة من قر

 Mike Honda “
+�عر§ عضو 
لكوجنرÂ ”مايك هوند

خلاó مع حضرته � 
لليلة 
ملاضية مبسجد  Äعن سعا0ته باللقا
”بيت 
لرن“. +قاI �نه يأمل �2 يظل 
ألديو2 � �ما2 
 � �

ملتحد� ح¯ يتمكنو
 من 
الستمر Nلواليا

ألبد �  ��

نشر �سالتهم للسال7. 
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+�ثر هذ� 
لفقر� 
لتمهيدية �لقى 
 
حضر� م&¹
 مسر+� �د م&¹
–�يد� 
هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
�ما7 
جلماعة 
إلسالمية 
ألديية 
ما   � +�ليكم  
لتا�Ïي،  خطابه 

يلي نصه. 

"بسم �هللا �لرIن �لرحيم"

..7

لكر Àلضيو
 N
حضر

لسال7 عليكم +�ة


هللا +بركاته

قبل   0+�  øخطا �بد�   2� قبل 
كل شيÄ �2 �نتهز هذ� 
لفرصة 
kيًعا   لكم  بالشكر  ألتوجه 
للحضو�  بوقتكم  لتضحيتكم 
 îم ُطلب  لقد  كلم£.  لسما± 
شاسع  موضو±  عن  �تكلم   2�
جو
نب   �D  gلنطا
 متسع 

ملستحيل  من  فإنه   
لذ ÿتلفة، 
+قت   � جو
نبه  كل  تغطية 
�قامة  هو  
ملوضو±   2� +جيز. 
+بالتأكيد   ،Ðلعا
  � 
لسال7 

لقضايا  �هم  من  هو  
ألمر   
هذ

ألساسية 
ل£ تو
جه عاملنا 
ليو7 
من  +بالرغم  �حلاحا.  +�كثرها 
ضيق 
لوقت فإنî سوÀ �عر¡ 

على حضر
تكم باختصا� +جهة 
لنظر 
 Iلسال7 من خال
 Iإلسالمية � �حال

.I+لد

لعا0لة +
ملتكافئة بني  Nلعالقا



حلُق �2 
لسال7 +
لعد
لة ال ينفصال2 
 2+0 �حد�ا  حتقيق  ميكن  فال   -
بالتأكيد  يد�كه  ما   
+هذ 
آلخر، 

لفهم.  +�صحا§   Äلعقال
 kيع 

لذين   Âلنا
 �+لئك  
 ¿ينا جانبا D�+

لفوضى �  
لعز7 على خلق   
عقد+
+قت   �� 
لعاÐ، ال ميكن ألحد � 

من  Ùتمع   +� بلد   ��  �+ مضى 

ملجتمعاN، �+ ح¯ � 
لعاÐ بأسر�، 
 §

ضطر Ë+2 يدعي �نه ميكن حد�

لعد
لة  +جو0   � للسال7   2
فقد  +�

.Àإلنصا
+
 Äا¿� من  Dلك، جند � كث&  +مع   

 2
+فقد  Nبا

الضطر 
نتشا�   Ðلعا


لسال7، +هذ
 ما نر
� بوضو¶ على 
0
خل 
لبلد
2، +خا�جها   Ä
حد سو
ح¯  
لد+لية.   Nلعالقا
  Iخال من 

حضر� م&¹
 مسر+� �د م&¹
 –�يد� 
هللا تعا� بنصر� 
لعزيز- 
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 Nبا

الضطر هذ�  مثل  تنشأ  �نه 

ل£  Nحلكوما

لصر
عاk � Nيع +
 ،Iلعد
تدعي �2 سياساִדا تقو7 على 

ألساسي  هدفها   2� يّدعي  +kيعها 
هو �قامة 
لسال7. +بالرغم من Dلك 
ما¹
I هنا� بعض 
لشك � 
نتشا� 
 
لذ 
لعاÐ؛   � 
لقلق +  §

الضطر

لفوضى � تز
يد +هذ
 يثبت بوضو¶ 
 � تتحقق   Ð 
لعد
لة   Nمتطلبا  2�
مكا2 ما بشكل �+ Ôخر. لذ
 هنا� 
عد7   Äاµ
 ملحا+لة  ماسة  حاجة 
+بصف£  +جد،  +م¯  �ينما   �

ملسا+
�ما7 
جلماعة 
إلسالمية 
ألدية �+0 
 Iحو  Nملالحظا
 بعض  �بد�   2�


لقائم  
لسال7  حتقيق  +سبل  ضر+�� 
 .Iلعد
على 


ألدية  
إلسالمية  
جلماعة   2�
 
kاعة 0ينية ¼تة، +¿ن نعتقد 
عتقا0ً

لذ�  
ملهد� + 
ملسيح  بأ2  
سًخا �

لعصر   
هذ  � ظهو��   
مقدً� كا2 

لتعاليم   Ðللعا +ين&  يكشف  لكي 
بالفعل.   Äجا قد  
حلقيقية  
إلسالمية 
�2 مؤسس kاعتنا، حضر�  +نعتقد 
 ،(�)  �
لقا0يا د � م&¹
   غال7 

ملهد�، + 
ملوعو0  
ملسيح  Dلك  هو 
حضرته  �مر  +لقد  به.  Ôمنا   
لذ

حلقيقية  بالتعاليم   
يعملو  2� �تباعه 
تقو7  
ل£  لإلسال7  
لصحيحة +

ينشر+ها.   2�+ 
لكرمي   2Ôلقر
 على 
+لذلك، كل ما سأقوله � ما يتعلق 

لسال7 +�قامة عالقاN عا0لة  Iبإحال
بني 
لد+I، سوÀ يكو2 مبنًيا على 


لكرمي.  2Ôلقر
تعاليم 
 ،Ðلعا
� ما يتعلق بتحقيق 
لسال7 � 
0+ًما  عبَّر  قد  منكم  
حد + فإ2 كل 

لو
قع   � +قا7   
خلاصة  
ئه �Ô عن 

خلالقة  +عقولكم  كب&�،  �هو0ٍ 
�فكا�  تقدمي  لكم  �تاحت  
لذكية +
+خطط عظيمة +��ية للسال7 حقًّا. 
لذ
 ��� �2 ال �حلل هذ� 
ملسألة من 
سياسي،   +� 0نيو�  منظو�   Iخال
��كز   Àسو Dلك  من  بدال  +لكن 

Àلشر
حضرته يلقي كلمته من على منصة 
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� حديثي حوI كيفية حتقيق 
لسال7 
 NكرD +كما  
لدين.   Âسا� على 
على حضر
تكم  �عر¡   Àنًفا سوÔ

Rامة 
ستنا0
 �� تعاليم  Ü0ملبا
بعض 


لكرمي. 2Ôلقر

 2� 0
ئًما  نتذكر   2� 
لضر+��  +من 

ملعرفة 
لبشرية +
لعقل ليست كاملة 
"د+0�،  هي  
حلقيقة   � �منا  متاًما، 
 Äبنا  +�  N
�

لقر  DاÖ
 +بالتا� عند 

ألفكا� فإنه غالًبا ما تتدخل عو
مل 
ميكن  
ل£ + 
لبشر،   Iعقو  � معينة 
�حكامهم،  على  بظالRا  تلقي   2�
+جتعل 
لشخص Ìا+I حتقيق مآ�به 
 2� ميكن   
هذ 
لنهاية،   �+ 
خلاصة. 
يؤ�0 �� نتائج غ& عا0لة فيما ُيتّخذ 

.N
�
من قر
كاملة  فهي  تعا�  
هللا  شريعة  �ما 
خاصة  +مصا�   ¡
�غر فيها  +ليس 

هللا  أل2  +Dلك  جائر�،  �حكا7   +�
تعا� يريد فقط ما فيه �صال¶ خلقه 
 Iلعد
+خ&هم لذ
 تقو7 شريعته على 
 Âلنا

لتا7. �2 
ليو7 
لذ� يعرÀ فيه 
هو  +يد�كوها  
حلا³ة  
لنقطة  هذ� 
 Âألسا

ليو7 
لذ� سيتم فيه +ضع 
 Àسو +�الَّ  0
ئم؛ + حقيقي  لسال7 
يستمر عد7 حتقق �� نتائج ملموسة 

جلهو0 
لضخمة  Iلرغم من بذ
على 

.Ðلعا

لسال7 �  Iإلحال


أل+�،  
لعاملية  
حلر§   Äنتها
 بعد 
قا0�  بعض  لد�  �غبة  هنا�  كانت 
 Nعالقا �قامة   � 
لر
غبة   I+لد

 �  I+لد
 kيع  بني  +سلمية  طيبة 

ملستقبل. +هكذ
، � "ا+لة لتحقيق 

لسال7 
لعاملي تشكلت عصبة 
ألمم 

ل£ كا2 هدفها 
لرئيسي هو 
حلفا� 

ندال±  +منع  
لعاملي  
لسال7  على 

حلر+§ � 
ملستقبل. +لكن لألسف 

لضعف +
لعيو§  Ûنتيجة بعض نقا
Rذ�  
لد
خلي  
لنظا7  شابت  
ل£ 

ִדا؛ فإµا Ð تقم �

ملؤسسة +بعض قر
¼ماية حقوk gيع  بشكل صحيح 
قد7  على   I+لد
 +kيع  
لشعو§ 

ملسا+
� هذ�  +نتيجة عد7   .�

ملسا+

Ð يد7 
لسال7 طويًال +فشلت جهو0 
هذ� 
لعصبة +هذ
 ما ��0 مباشر� �� 


حلر§ 
لعاملية 
لثانية.

لدما�  من  بينة  على  kيعا  +¿ن 

لذ� +  ،Ëحد 
لذ�   §

خلر+
حيث  قبل،  من  مثيل  له  يسبق   Ð
 � شخص  مليو2   ٧٥  �
حو فقد 

ملدنيني  من  معظمهم  حياִדم   Ðلعا

ينبغي �2 تكو2 تلك  
ألبرياÄ. كا2 
�عني  لفتح  كافية  من  �كثر  
حلر§ 
 2� 
لضر+��  من  +كا2   ،Ðلعا

 Nسياسا Äيكو2 هنا� +سائل إلنشا
حكيمة متنح kيع 
ألطر
À حقوقهم 
 ،Iلعد
 من   Âسا� على  
ملستحقة، 
 � 
لسال7   Iحال� يتحقق  +بذلك 

0
خل قاعة 
لند+� Àلضيو
صو�� 
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 Ðلعا
  Nحكوما كانت  +ملا   .Ðلعا

ما  حد   �� تسعى  
لوقت  Dلك   �

لسال7، لذ
 مت تأسيس  Iحال� I+حتا+
ما  سرعا2  +لكن  
ملتحد�.  
ألمم 
تبني بوضو¶ تا7 �نه ال ميكن حتقيق 
قامت  
لذ�  
أل³ى + 
لنبيل   ÀدR

 Äلوفا
 
ملتحد� +ال ميكن  
ألمم  عليه 
 Nحلكوما
به. � 
لو
قع، 
ليو7 بعض 
هذ�  فشل  تثبت  علًنا   Nببيانا تد� 


ملنظمة.
يتعلق  ما   � 
إلسال7   Iيقو  
Dما

 Iلعد

لد+لية 
لقائمة على  Nبالعالقا

لسال7؟  Iكوسيلة إلحال

 2Ôلقر
  � تعا�  
هللا  �+ضح  لقد 

لكرمي �2 جنسياتنا �+ �صولنا 
لعرقية 
قد تستخد7 كوسيلة لتعريف 
لبشر 
�ال �2 هذ
 ال يشكل بأ� شكل من 
غ&�.  على  لقو7  �فضلية   Iألشكا

بكل  
لكرمي   2Ôلقر
 �+ضح  +بالتا� 
 
+Äجا قد  kيًعا   Âلنا
  2�  Äجال
+عال+�   .�

ملسا+ قد7  على  للحيا� 
على Dلك، � خطبته 
ألخ&� (خطبة 


هللا ""مد" �  Iنصح �سو (±

لو0
 
kيع 
ملسلمني +بّين Rم �2 يتذكر+
0+ًما �نه ال فضل لعرøٍ على �عجمي 
+ال   øعر على  ألعجمي  فضل  +ال 
�سو0 +ال ألسو0 على  ألبيض على 
�بيض. +هكذ
 يتبني �نه من 
لتعاليم 
من   Âلنا
  2� لإلسال7  
لو
ضحة 

ألعر
g سو
سية؛ +  Nجلنسيا
 kيع 

لناk Âيًعا  ينبغي �2 يتسا+�  +�نه 
حتيز.   +� متييز   ��  2+0  gحلقو
  �

لذهبية  
لقاعد� + 
ملفتا¶  هو   
+هذ

مشهد عا7 لقاعة 
لند+�
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لوئا7  لتحقيق   Âألسا
 ترسي  
ل£ 
 Iحال�+ 
ألمم +  7

ألقو ÿتلف  بني 

.Ðلعا

لسال7 � 
+مع Dلك، جند 
ليو7 
نقساًما +نز
ًعا 
على  
لضعيفة. + 
لقوية   I+لد
 بني 

ملتحد�  
ألمم   � جند   ،Iملثا
 سبيل 
متييز بني بعض 
لبلد
2؛ +بالتا�، � 
 Äألعضا
 بعض  هنا�  
ألمن  Ùلس 
غ&   Äألعضا
 +بعض  
لد
ئمني 

لتقسيم   
هذ �ثبت  +قد  
لد
ئمني. 
 ،Ûإلحبا
للقلق + �نه مصد� 0
خلي 
من  تقا�ير  بانتظا7  نسمع  +بالتا� 
على  +تعتر¡  حتتج   2

لبلد بعض 
فإنه  
إلسال7  �ما   .N+لتفا
  
هذ
 � 
ملطلقة   �

ملسا++ 
لعد
لة  يعلمنا 
كل 
المو� +لذ
 جند توجيًها Ôخر � 
غاية 
حلسم � سو�� 
ملائد� � قوله 
َقْو7ٍ  َشَنآ2ُ  َيْجِرَمنَُّكْم  ﴿َ+َال  تعا�: 
 2ْ�َ 7ِ
+ُكْم َعِن 
ْلَمْسِجِد 
ْلَحَر 2ْ�َ َصدُّ

لتَّْقَو� +َ 
ْلِبرِّ  َعَلى   
َ+َتَعاَ+ُنو  
َتْعَتُد+
 2ِ

ْلُعْدَ++َ 
ْإلِْثِم  َعَلى   
َتَعاَ+ُنو َ+َال 

ْلِعَقاِ§﴾  َشِديُد  
هللا   َّ2�ِ 
هللا   

تَُّقو+َ
على  
لكرمية  
آلية  تنص   .(٣ 
آلية )
 Nملتطلبا 
لكامل   Iالمتثا
 ��ية 

لتعامل  
لضر+��  فمن  
لعد
لة، 
�+لئك  مع  ح¯   Àإلنصا
+  Iبالعد

حلد+0  كل   
جتا+¹+ 
لذين   Âلنا

 2Ôلقر
  2� +عد
+ִדم.  كر
هيتهم   �


خل&  +نقبل  منتثل   2� يعلمنا  
لكرمي 
 2�+ ،Nلفضيلة �ينما +حيثما +جد
+
نرفض +نبتعد عن كل ما يدفعنا �� 


لظلم. +� Nلسيئا


لذ� يطر¶ نفسه بالطبع: ما  I

لسؤ+
هو معيا� 
لعد
لة 
لذ� يريد� 
إلسال7؟ 
لقد جاÄ � سو�� 
لنساÄ قوله تعا�: 

ِمَني  َقوَّ  
ُكوُنو  
Ôَمُنو 
لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
ِباْلِقْسِط ُشَهَد
Äَ هللا َ+َلْو َعَلى �َْنُفِسُكْم 

ْلَو
ِلَدْيِن َ+
ْألَْقَرِبَني 2ْ�ِ َيُكْن َغِنيًّا َ�ْ+  +ِ�َ

ْلَهَو�  
َفِقً&
 َفاهللا َ�ْ+َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعو
2ْ�َ َتْعِدُلو
 َ+2ْ�ِ َتْلُو+
 َ�ْ+ ُتْعِرُضو
 َفِإ2َّ 

آلية )  ﴾
ً َخِب& َتْعَمُلو2َ  ِبَما  َكا2َ  
هللا 
عليك  �نه  على  تنص  حيث   (١٣٦
�2 تشهد ح¯ +لو على نفسك، �+ 
من   �Äحبا� على   +� 
لديك + على 

لعد
لة +
لدفا± عن 
حلق.  �
�جل �قر
فينبغي على 
لبال0 
لقوية +
لغنية عند 
 gتغتصب حقو �ال  مر
عا� مصاحلها 
تتعامل  
لضعيفة +�ال + 
لفق&�   I+لد

ناحية  من  عا0لة.  غ&  بطريقة  معها 

لفق&�   I+لد
 على  ينبغي  �خر�، 

لضر�  gلضعيفة �ال تسعى �� �حلا
+
سنحت  كلما  
لغنية  
لقوية   I+بالد
على  ûب  Dلك،  من  بدًال  
لفرصة. 
 Ü0مببا 
لكامل   7

اللتز 
جلانبني 
 � مسألة  هذ�  
لو
قع   �+ 
لعد
لة؛ 
 Nلعالقا
 على  للحفا�  
أل�ية  غاية 

.I+لد

لسلمية بني 
هنا� شرÔ Ûخر لتحقيق 
لسال7 بني 
 Äلة قد جا

ألمم على �ساÂ من 
لعد
� سو�� 
حلجر � قوله تعا�: ﴿َال 
2َّ َعْيَنْيَك �َِلى َما َمتَّْعَنا ِبِه ¹ْ�ََ+
ًجا  َتُمدَّ

ْخِفْض +َ َعَلْيِهْم  َتْحَز2ْ  َ+َال  ِمْنُهْم 
 (٨٩ 
آلية ) لِْلُمْؤِمِنَني﴾  َجَناَحَك 
ينظر  �الَّ  �نه ûب  تنص على  حيث 
 N
�بًد
 فريٌق ¼سد �� مو
�0 +ثر+
لبلد �2  ينبغي  
آلخرين. +باملثل، ال 
يظلم �+ يستو� على مو
�0 بلد Ôخر 
¼جة كاDبة �µم Ìا+لو2 مساعدִדم 
ينبغي  ال  +بالتا�،  0عمهم.   +�

خل;�  تقدمي  بذ�يعة   Nللحكوما

ألخر� �2 تستغلها عن  I+لفنية للد

طريق صفقاN جتا�ية �+ عقو0 جائر�. 
�ال   Nحلكوما
 على  يتعني  +كذلك 

لطبيعية  0�

لسيطر� على 
ملو I+حتا

لنامية ¼جة تقدمي  I+لد
 Nممتلكا +�
كانت   
D�  .N

ملساعد+  N

خل;
علًما  �قل   Nحلكوما
  +� 
لشعو§ 
+¼اجة �� �2 تتعلم كيفية 
الستفا0� 
من مو
�0ها 
لطبيعية بشكل صحيح؛ 
هذ
؛   � مساعدִדا  
لو
جب  فمن 
 2�  Nحلكوما
+  I+لد
 على  فينغي 
تسعى 0
ئما خلدمة +مساعد� من هم 
ملن   ينبغي  ال  Dلك  +مع  حظا.  �قل 
 
يقد7 مثل هذ� 
خلدمة �2 يفعل هذ
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التقوى

ֲדدÀ حتقيق منافع +طنية �+ سياسية 
�+ لتحقيق مصا� خاصة.


لسبعة   +� 
لستة  
لعقو0   � �نه  جند 

ملتحد�  
ألمم  �طلقت  قد  
ملاضية 

ل£  Nملؤسسا

لعديد من 
ل;
مج �+ 

لفق&�   2

لبلد مساعد�   ��  Àִדد
 
هذ حتقيق  �جل  +من  
لتقد7.  على 
لتلك  
لطبيعية   0�

ملو  Àستكشا
 مت 

لرغم  على  +لكن  
لنامية،   I+لد

من  بلد  تصل   Ð 
جلهو0  هذ�  من 

لفق&� �� �0جة �+ مستو�  2

لبلد

ملتقدمة. +�حد �سبا§ Dلك  I+لد

بالتأكيد هو 
لفسا0 
ملستشر� على 
 Nلعديد من حكوما
 � gسع نطا+�
+لألسف  
ملتخلفة؛   2

لبلد تلك 
من  
لرغم  على  �نه   Iلقو
 ûب 
 � 
ملتقدمة   I+لد
  Nستمر
 Dلك 

لتعامل مع تلك 
حلكوماN من �جل 


لعر+¡  Nستمر
مصاحلها 
خلاصة +
 N

ملساعد+ 
لتجا�ية   Nلصفقا
+
 Nستمر
 لذلك،  +نتيجة  
لد+لية. 
لد�  تتز
يد  
لقلق +  Ûإلحبا
 حالة 
 � 
ملحر+مة + 
لفق&�  
لشر
ئح 

ملجتمع مما ��0 �� 
لتمر0 +
لفوضى 

لد
خلية � تلك 
لبلد
2. لقد +صلت 
 2

لبلد � Ä
�0جة 
إلحباÛ عند 
لفقر
 
ينقلبو  Ð �µم  �0جة   �� 
لنامية 
�يضا  بل  فحسب  ��ساÄهم  على 

ستفا0  +لقد  
لك;�.  
لقو�  على 
 Nجلماعا
 هذ�   Ûإلحبا
 حالة  من 
 Äهؤال تشجيع  من   
+متكنو 
ملتطرفة 
+0عم  �ليهم  
النضما7  على   Âلنا

+كانت  بالكر
هية.   Äمللي
 مذهبهم 
تدم&  مت   2�  
Rذ 
لنهائية  
لنتيجة 

.Ðلعا

لسال7 � 
 �� 
نتباهنا  
إلسال7  لفت   
لذ

 2� 
لسال7.  لتحقيق  ÿتلفة  +سائل 
�نه  
ملطلقة.  
لعد
لة  يتطلب  
لسال7 

لصا0قة.  
لشها0�  0
ئًما  يتطلب 
¿و  ¼سد  نتطلع  ال   2� يتطلب  �نه 
من  يتطلب  �نه  
آلخرين.   N
ثر+
جانًبا  تضع   2� 
ملتقدمة   I+لد

 I+لد
 +Öد7  +تساعد  مصاحلها، 
صا0قة  بر+¶   
فقر 
ألكثر + 
لنامية 
مر
عا�  متت   
D�  .N
للذ  2
+نكر
كل هذ� 
ألمو�؛ سوÀ يتم تأسيس 
�نه على   Ëحد 
D�+ .سال7 حقيقي

لرغم من كل هذ� 
لتد
ب& 
ملذكو�� 

حلد+0  كل  بلد   �� جتا+¹  قد  Ôنفا 
+هاجم بلد Ôخر +سعى بغ& حق �� 
على  ينبغي  فإنه  مو
�0ها،  
غتصا§ 

لتد
ب&  DاÖ

لبال0 
ألخر� بالتأكيد 
عليهم  +لكن   ،2

لعد+  
هذ لوقف 

لعدI عند  N0+ًما مقتضيا 
�2 ير
عو

لفت اإلسالم انتباهنا إn وسائل uتلفة لتحقيق السالم. إن السالم يتطلب 
العدالة املطلقة. إنه يتطلب دائًما الشهادة الصادقة. إنه يتطلب أن ال نتطلع 
املتقدمة أن تضع جانًبا  الدول  إنه يتطلب من  ~سد {و ثروات اآلخرين. 
ونكران  بروح صادقة  واألكثر فقرا  النامية  الدول  مصاحلها، وتساعد و�دم 

للذات. إذا متت مراعاة كل هذه األمور؛ سوف يتم تأسيس سالم حقيقي.
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لقيا7 بذلك. 
لقد +�N0 تفاصيل هذ� 
لظر+À +ما 

ستنا0
 �� تعاليم  N
Ä
يتخذ من �جر

لكرمي �  2Ôلقر

لدين 
إلسالمي � 
 
D� فهو يعلمنا �نه ،N
سو�� 
حلجر
 �� 
نشأ نز
± بني بلدين +��0 هذ
على  فينبغي  بينهما،  
حلر§  نشو§ 

ألخر� �2 تش& عليهما  Nحلكوما


لدبلوماسية +  �
بأ�ية +ضر+�� 
حلو
 gتفا
ح¯ يتمكنو
 من 
لتوصل �� 

لتفا+¡.  طريق  عن  +مصاحلة 
 Iلطرفني قبو

 �فض �حد D� ،لكن+

التفاÔ+ gثر 
حلر§، فينبغي  Û+شر
معا  تتحد    2� 
ألخر�  
لبال0  على 
 .2

لعد+ 
+حتا�به من �جل +قف هذ

ملعتدية ++
فقت  
لد+لة  
 ُهزمت Dفإ
kيع  على  فينبغي  
لتفا+¡،  على 

لتوصل  �جل  من  
لعمل   À

ألطر
ال  0
ئم.  +صلح  سال7   gتفا
  ��
قاسية  �بًد
 شر+ًطا  توضع   2� ينبغي 
 
+ظاملة تقيد +تغل يد �� �مة أل2 هذ
سوÀ يؤ�0 على 
ملد� 
لبعيد  �� 

ل£ سوÀ تثو� +تنتشر  Nبا

الضطر

فيؤ�0 هذ
 �� مزيد من 
لفوضى.

ل£ تكو2 فيها حكومة  À+لظر
 �
لتحقيق  
لثالث +تسعى   Àلطر
 هي 
عليها  ينبغي  طرفني؛  بني  
ملصاحلة 
+ينبغي  تا7.  بإخالó +حيا0  
لعمل 


حليا0 ح¯ لو كا2 �حد  
�2 يظل هذ
+لذلك،  ضدها.   Ëيتحد 
لطرفني 

لثالث �2 ُيعر¡ عن  Àينبغي للطر
�� غضب � مثل هذ� 
لظر+À +ال 
 Àيتصر  2�  +� 
النتقا7   �� يسعى 
تتا¶   2� +ينبغي  عا0لة  غ&  بطريقة 

لو
جبة.  حقوقهم   À

ألطر جلميع 

لعد
لة،   Nمبقتضيا Äلوفا
 +من �جل 
من 
لضر+�� على 
لبلد 
لذ� يقو7 
بالوساطة � 
لتفا+¡ �ال تسعى �� 
+�ال  لنفسها  مصا� شخصية  حتقيق 

الستفا0� على ¿و غ& مالئم  I+حتا
 2� ينبغي  +ال  
لبلدين.  من   �� من 
ضغًطا   Âمتا�  2�  +� بظلم  تتدخل 
غ&  بشكل  
لطرفني  من   �� على 

لطبيعية   0�
للمو ينبغي  عاI0. + ال 
ûو¹  +ال  تستغل؛   2� بلد   ��  �
عا0لة  +غ&  Rا  لز+7  ال  قيو0  فر¡ 
على مثل هذ� 
لبلد
2، أل2 هذ
 ليس 
 
�بًد يثبت   Ð+  Äشي  �  Iلعد
 من 
سبًبا  كا2   2� مضى  +قت   ��  �

لتحسني 
لعالقاN بني 
لبال0. 
+نظر
 لضيق 
لوقت، قد DكرN هذ� 
 
D� باختصا�،  شديد.  بإûا¹   Ûلنقا


لسال7 �   Iحال� �غبة �  لنا  كا2 

لعاÐ، علينا �2 ننحي جانبا 
ملصا� 

ملزيد  
ل£ حتقق  
لشخصية +
لوطنية 
من 
لنفع +بدال من Dلك علينا �قامة 

على  تقو7  
ل£  
ملتبا0لة   Nلعالقا


لبعض  يتفق  قد  +�الَّ  متاًما.   Iلعد

 Nلتحالفا
 بسبب  �نه  معي  منكم 

ملستقبل  � Nلتكتال
سوÀ تتشكل 
 �  
بد�+ �µم   Iلقو
  îميكن+  -
يستمر   2� 
ملرجح  +من   - 
لتكو2 
 ،Ðلعا
  � 
لتز
يد   �  §

الضطر
 Àملطا
+هذ
 سوÀ يؤµ � �0اية 


لدما� 
Rائل. ��

لدما�  

آلثا� 
ملترتبة على مثل هذ 2�
بالتأكيد  يستمر   Àسو  ±

لصر+
على  +لذلك  عديد�.   Iألجيا

لقو�  باعتبا�ها  
ملتحد�،   Nلواليا

بد+�ها  تقو7   2�  ،Ðلعا
  � 
ألك; 

لعمل بعد
لة حقيقية +نية  Iمن خال
 2�+ قبل.  من  كما شرحت  حسنة 
فعلت Dلك فإ2 
لعاÐ سيتذكر 0
ئًما 
باعجا§ كب& ما تبذلونه من جهو0 
تتحقق   2� تعا�  
هللا  +�0عو  كب&�، 

هذ� 
ألمنية.
مر�  �شكركم  جزيال.   
شكر

�خر�.
 �� µاية   � فإننا  تقاليدنا،  ¼سب 
صامت.   Äبدعا عا0�  نقو7   Iحتفا

لذ
، فإنî سوÀ �قو7 بدعاÄ صامت 

حد + +كل  
ألديو2.  فيه   îيتبع
ميكنه   Àلضيو
  N
حضر منكم 


لدعاÄ بطريقته 
خلاصة.
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التقوى


الختتامي Äلدعا
مشهد 


لكابيتوI هيل“” ãجلولة حضرته � مب �صو�



٢٣

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٣هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٢ م

 Mهذ O كني
�لقائمة �لكاملة للمشا
�لند�O U "كابيتوT هيل":


لسناتو� 
ألم&كي/ �+برN كيسي .١

أل§ (
حلز§  ،Robert Casey


لدميقر
طي- بنسلفانيا)

 John ألم&كي/ جو2 كو�نني

لسناتو� .٢
(Âجلمهو��-تكسا

حلز§ ) Cornyn

 /§
¹.٣عيمة 
لدميوقر
طيني � Ùلس 
لنو

حلز§ ) Nancy Pelosi نانسي بيلوسي


لدميقر
طي- كاليفو�نيا)


ألمريكي/ كيث �ليسو2   Âلكوجنر
٤.عضو 

حلز§ 
لدميقر
طي ) Keith Ellison

- مينيسوتا)

 �0

ألمريكي/ بر Âلكوجنر
٥.عضو 
 Bradley Sherman 2شــ&ما


حلـز§ 
لدميقــر
طي - كاليفــو�نيا))


ألمريكى/ فر
نك ++لف  Âلكوجنر
٦.عضو 

حلز§ 
جلمهو��- ) Frank Wolf

فرجينيا)


ألمريكي/ مايكل  Âلكوجنر
٧.عضو 

حلز§ ) Michael Honda 
هــوند


لدميقــر
طي - كاليــفو�نيا)


ألمريكي/ تيموثي  Âلكوجنر
٨.عضو 
 Timothy Murphy �&مــ


حلز§ 
جلمهــو�� - بنســلفانيا))


ألمريكي/ جانيت  Âلكوجنر
٩.عضو� 

حلز§ ) Jeannette Schmidt يت�


جلمــهو�� - �+هــايو)

ألمريكي/  Âلكوجنــر
١٠.عضو� 

 Janice Hahn جانيــس هــاهن


حلز§ 
لدميقر
طي - كاليفو�نيا))


ألمريكي/ جانيس  Âلكوجنر
١١. عضو� 
 Janice Schakowsky شاكوفسكي


حلز§ 
لدميقــر
طي - �يليــنو�))


ألمريكي  Âلكوجنـر
١٢. عــضو� 
Jackie Speier جاكي سبــي& 


حلز§ 
لدميقــر
طي - كالــيفو�نيا))


ألمريكي/  Âلكوجنــر
١٣.عضو� 

حلز§ ) Zoe Lofgren ¹+� لوفجرين


لدميقر
طي - كاليفو�نيا)


ألمريكي/ شيال  Âلكوجنر
١٤.عضو� 
 Sheila Jackson Lee � 2جاكسو

(Âطي - تكــسا

حلز§ 
لدميقر)


ألمريكي/ جـا��  Âلكوجنر
١٥.عضو 

حلز§ ) Gary Peters ¹بيـتر


لدميقـر
طي - ميتشــيجا2)


ألمريكي/  Âلكونـجر
١٦. عضـو 
 Thomas Petri بيـتر� Âتوما


حلز§ 
جلمـهو�� - +يسـكونسن))


ألمريـكي/  Âلكوجنـر
١٧. عضـو 

حلز§ ) Adam Schiff 70 شيـفÔ


لدميـقر
طي - كاليفـو�نيا)


ألمريكي/ مايكل  Âلكوجنر
١٨. عضو 
 Michael Capuano نو
كابـو


حلز§ 
لدميقر
طي - ماسـاتشوستس))

 0�

ألمريكي/ هو Âلكوجنـر
١٩. عضو 

حلز§ ) Howard Berman 2ب&ما


لدميقر
طي - كاليفـو�نيا)


ألمريـكي/  Âلكوجنر
٢٠.  عضو� 
  Judy Chu جــو�0 تــشو


حلز§ 
لدميقــر
طي - كاليفــو�نيا))


ألمــريكي/  Âلكونــجر
٢١.عضو� 
 André Carson 2ند�يه كا�سو�


حلـز§ 
لدميقـر
طــي - 
نديـانا))

 

ألمـريكي/ لو� Âلكوجنـر
٢٢. عضو� 
 Laura Richardson 2يتشا�0سو�

حلز§ 
لدميــقر
طي - كاليــفو�نيا))


ألمريكي/ لويد  Âلكوجنر
٢٣. عضو 

حلز§ 
جلمهو��-) Lloyd Poe بو

(Âتكسا

 �
ألمريكي/ با� Âلكوجنر
٢٤. عضو 

حلز§ ) Barney Frank نــك
فر


لدميقر
طي - ماساتشوستس)

 �

ألمريكي/ بر+Â بر Âلكوجنر
٢٥. عضو 

حلز§ 
لدميقر
طي-)  Bruce Braley

(
�يو

ألمريكي/ 0نيس  Âلكوجنر
٢٦. عضو 
 Dennis Kucinich كوسينيتش

حلز§ 
لدميقر
طــي - �+هــايو))


ألمريكي/ ترينت  Âلكوجنر
٢٧. عضو 

حلز§ ) Trent Franks نكس
فر


جلمــهو�� - ��يــز+نا)


ألمريكي/  Âلكوجنــر
٢٨. عضو 

حلز§ ) Chris Murphy �&كريس م


لدميقر
طــي - كونيتيكت)

ألمريكي/ هانك  Âلكوجنر
٢٩.عضو 


حلز§ ) Hank Johnson 2جونسـو

لدميقــر
طي - جو�جـيا)


ألمريكي/ جيمس  Âلكوجنر
٣٠. عضو 

حلز§ ) James Clyburn 2كليبو�


لدميقر
طي- كا�+لينا 
جلنوبية)
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٣١. سعا0� 
لسف&/ 
ا�� كو�تو ستيف	 
Bockari Kortu Stevens، سف& 


ملتحد� Nلواليا
س&
ليو2 لد� 

 Katrina سويت Â٣٢. 0.كاترينا النتو
 Nحلريا
Lantos Swett، �ئيسة جلنة 


ملتحد� 
ألمريكية Nلدينية بالواليا


 ،Tim Kaine لسيد/ تيم كني
 .٣٣

حلاكم 
لسابق لفرجينيا

 Susan �&2 ب

لسف&�/ سو¹  .٣٤

ملمثل 
خلاó للرئيس با�
� �+باما  ،Burk

حلظر 
نتشا� 
ألسلحة 
لنو+ية


لسف&�/ سو¹
2 جونسو2 كو�  .٣٥
Suzan Johnson Cook، سف& 


ملتحد� 
ملتجوI للحرية 
لدينية  Nلواليا


لد+لية

 Khaled جلال�ة

لسيد/ خالد  .٣٦
Aljalahma ، نائب �ئيس بعثة سفا�� 


ملتحد� Nلواليا
مملكة 
لبحرين لد� 

Jean- 7النتيو 

ألسقف/ جا2 فر
نسو .٣٧

ملستشا�  ،Francois Lantheaume


أل+I (نائب �ئيس 
لبعثة) لسفا�� 
لبابوية 

ملتحد� Nلواليا
للكرسي 
لرسو� � 

Sara Al- لعجيلي

لسيد�/ سا��  .٣٨

لشؤ+2 
لعامة + Iالتصا
 I+مسؤ ،Ojaili


ملتحد� Nلواليا
� سفا�� سلطنة عما2 لد� 

 Salim Al لكند�
 Ðلسيد/ سا
 .٣٩

لسكرت& 
أل+I � سفا�� سلطنة  ،Kindie


ملتحد� Nلواليا
عما2 لد� 

 Fozia ¡/ فو¹ية فيا�لسيد
 .٤٠
Fayyaz، من سفا�� باكستا2 لد� 


ملتحد� Nلواليا


 ،Saida Zaid ¹يد 

لسيد/ سيد .٤١

ملتحد� Nلواليا
قنصل سفا�� 
ملغر§ � 

 ،Nabeel Munir &لسيد/ نبيل من
 .٤٢

لو¹ير 
ملفو¡ ملجلس 
ألمن � 
لبعثة 
لد
ئمة 

لباكستا2 لد� 
ألمم 
ملتحد�

 Josef لسيد/ جو¹يف �جنلي
 .٤٣

لو¹ير 
ملفو¡ � سفا��  ،Renggli


ملتحد� Nلواليا
سويسر
 لد� 

 Alyssa يريسÔ / �ليسا�لسيد
 .٤٤
Ayres، نائب مساعد +¹ير� 
خلا�جية 

 ��
لشؤ+2 جنو§ ++سط Ôسيا � +¹

خلا�جية 
ألم&كية

 Karl Ëند�فو�� Iلسف&/ كا�
 .٤٥
Inderfurth، كب& 
ملستشا�ين +�ئيس 


Rندية-
ألمريكية � مركز  Nسا
جلنة 
لد�

الستر
تيجية +
لد+لية Nسا

لد�

 Donaldلسيد/ 0+نالد كامب
 .٤٦
 Nسا
A. Camp، �ستاD مبركز 
لد�


الستر
تيجية +
لد+لية
 Jackie N/ جاكي ++لكو�لسف&
 .٤٧

ملدير 
لتنفيذ� للجنة 
حلرية  ،Wolcott


ملتحد� Nلد+لية بالواليا

لدينية 

Azizah al- �;حل
٤٨. 0.عزيز� 
Hibri، عضو جلنة 
حلرية 
لدينية 
لد+لية


ملتحد� Nبالواليا

 Isaiah لنبيل/ �شعيا ليغيت

لسيد  .٤٩
Leggett، �ئيس بلدية مقاطعة 

مونتجمر�، +الية م&يالند

 Victoria +0

لسيد�/ فيكتو�يا �لفا� .٥٠
Alvarado، مدير مكتب 
حلرية 
لدينية 


خلا�جية 
ألم&كية ��

لد+لية بو¹

 Imad Dean د٥١. 0.عما0 
لدين �
Ahmad، مدير معهد منا�� 
حلرية

 Zainab �
٥٢. ¹.0ينب علو
 Nسا
Alwani، �ستاD مساعد 
لد�


إلسالمية بكلية 
لالهوN جامعة ها+�0 

 Deborah بينديكت 

لسيد�/ 0يبو� .٥٣
 Nملساعد خلدما

ملستشا�  L. Benedict

 îلوط

ألمن  ��

ملو
طنة +
Rجر� بو¹

ملتحد� Nللواليا

 ،Lora Berg ò&ب 

لسيد�/ لو� .٥٤
 Nللمجتمعا óخلا
كب& مستشا�� 
ملمثل 


خلا�جية 
ألم&كية ��

ملسلمة بو¹

 Charles Ë�++٥٥. 0. تشا�لز باتر
Butterworth، �ستاD (متقاعد) 
حلكم 


لسياسة بكلية با�� � جامعة م&يالند+

 John أل§/ جو2 كر+سن
 .٥٦

ملدير 
لتنفيذ� � 
ألمانة 
لعامة  ،Crossin

لشؤ+2 
ملسكونية +
أل0يا2 ملؤمتر 
ألساقفة 

ملتحد� Nلكاثوليك بالواليا


٥٧. ميجو� (متــقاعد)/ فر
نــز 
جيلFranz Gayl ، كب& مستشا�� 


لعلو7 مبشا� 
لبحرية 
ألمريكية

 Sue 20ينا-فو+
٥٨. 0.سو جــو�
Gurawadena-Vaughn، مــدير 

 gلد+لية جلنو§ شر
برنامج 
حلرية 
لدينية 
(Freedom House) سياÔ

 Frank �¹نك جانو

لسيد/ فر .٥٩
Jannuzi، �ئيس مكتب +
شنطن ملنظمة 


ملتحد� 
ألمريكية Nلد+لية بالواليا

لعفو 

 ،T. Kumar كوما�.N /لسيد
 .٦٠
مدير جلنة 
لدعم 
لد+� ملنظمة 
لعفو 
لد+لية 
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ملتحد� Nلواليا
 �

 George Iليفينــثا ò٦١. جــو�
Leventhal، عضو Ùلس مقاطــعة 

مونتجمر�

 ،Amer Latif لسيد/ عامر لطيف
 .٦٢

Rندية-
ألمريكية  Nسا
¹ميل ¹
ئر بلجنة 
لد�


الستر
تيجية +
لد+لية Nسا
� مركز 
لد�

 Tim لسيد/ تيم ليند�كينج
 .٦٣
 Iالستقبا
Lenderking، مدير مكتب 


خلا�جية 
ألمريكية ��
لد+لة باكستا2  بو¹

 ،Jalal Malik مالك Iلسيد/ جال
 .٦٤
 îلوط

لشؤ+2 
لد+لية �يش 
لدفا±  I+مسؤ


ملتحد�  Nللواليا

 Naveed لسيد/ نافيد مالك
 .٦٥
 Nخلدما
Malik، موظف � 
لسلك 


خلا�جية 
ألم&كية ��

خلا�جية بو¹

 Dalia اهدÙ ليا

لسيد�/ 0 .٦٦
Mogahed، كب& 
ملحللني +
ملدير 

 Nسا

لتنفيذ� � مؤسسة جالو§ للد�

إلسالمية

 Paul +&مونت Iلسيد/ بو
 .٦٧

ملدير 
ملساعد مبكتب 
لبيت  ،Monteiro


ألبيض للمشا�كة 
جلماه&ية


للو
Ä)/ 0يفيد كو
نتو� ) I

مليجو� جنر .٦٨
David Quantock، �ئيس 
ملجلس 


ملتحد� Nلواليا

لعا7 �يش 

 Tina م&يز

لسيد�/ تينا � .٦٩

لد+لية  Nلعالقا
Ramirez، مدير 


حلكومية � صند+g بيكيت+

 David حلاخا7/ 0يفيد سابرستني
 .٧٠

ملدير +
ملستشا� مبركز  ،Saperstein


لعمل 
لديî إلصال¶ 
ليهو0ية


لقس 
لعميد/ �لفونس ستيفنسو2  .٧١
Alphonse Stephenson، مدير 


لقسا+سة 2

لوطî لديو Âحلر
مكتب 

 Knox لسيد/ نوكس تاميز
 .٧٢
 � Ëلبحو
+ Nلسياسا
Thames، مدير 


ملتحد� للحرية 
لدينية 
لد+لية Nلواليا
جلنة 

 ،Eric Treene يريك ترين

لسيد/  .٧٣

ملستشا� 
خلاó ملناهضة 
لتمييز 
لديî بقسم 


ألم&كية Iلعد
 ��

ملدنية � +¹ gحلقو


 Hassan Abbas Â٧٤. 0.حسن عبا

إلقليمية +
لتحليلية  Nسا
�ستاD بقسم 
لد�

îلوط
�امعة 
لدفا± 

 Malik ;ك� ò

لسيد/ مالك سر .٧٥
Siraj Akbar، ¹ميل �ûا2 +فاسيل 

 îلوط
 g+لصند
) Reagan-Fascell

للدميقر
طية)

 Matthew 

لسيد/ ماثيو �. 
سا0 .٧٦
K. Asada، ¹ميل � 
لكوجنرÂ للنائب 

Gary Peters ¹غا�� بيتر

 Stacy N0/ ستايسي بو��لسيد
 .٧٧
Burdett، مدير 
لشؤ+2 
حلكومية 


لوطنية � �
بطة مكافحة 
لتشه&+


لسيد�/ �ليز
بيث كاسيد�  .٧٨
Elizabeth Cassidy، نائب 
ملدير 


أل¼اË بلجنة 
حلرية + Nلسياسا
لشؤ+2 

ملتحد� Nلواليا

لدينية 
لد+لية � 

 ،Aimee Chiu ميي تشيو

لسيد�/  .٧٩

لعامة �  Nلعالقا
+ Iإلتصا
مدير 
إلعال7 +


ملؤمتر 
إلسالمي 
ألم&كي


لسيد/ كو�نيليوÂ كرمين  .٨٠
 ��
¹+ ، Cornelius Cremin


إلنسا2  gلعمل +حقو

خلا�جية، مكتب 

لشؤ+2  I+ملدير +مسؤ
+قائم بأعماI نائب 


خلا�جية لباكستا2

 Sadanand 7+0 ناند

لسيد/ سا0 .٨١
Dhume، ¹ميل مقيم مبعهد �م&كا2 

American Enterprise يز

نتربر

 Richard +٨٢.  0.�يتـشا�0 جاثــر
 � Nyack عميد كلية نيا� ،Gathro


شنطن 
لعاصمة +

 Joe لسيد/ جو جريبوسكي
.٨٣

ملعهد  ��
Grieboski، �ئيس Ùلس �0


ملختص بالدين +
لسياسة 
لعامة


لسيد�/ ســا�� جريبوسكي  .٨٤

ملعهد 
ملختص  ،Sarah Grieboski

بالدين +
لسياسة 
لعامة ٨٥

 ،Max Gross Â+٨٥..0.ماكس جر
�ستاD مساعد � مركز 
ألم& 
لوليد بن 

طالI للتفاهم 
إلسالمي- 
ملسيحي �امعة 
جو�ò تا+2

 ،Riaz Haider ٨٦. 0.�يا¡ حيد�

شنطن+ òلسرير� �امعة جو�

لطب  Dستا�

 Huma حلق هوما

لسيد�/ 
نعا7  .٨٧
Haque، مساعد مدير مركز جنو§ Ôسيا 

� Ùلس 
ملحيط 
ألطلسي 

 Jay 

لسيد/ جا� كانسا� .٨٨

ملدير 
ملساعد للمؤسسة  ،Kansara


Rند+سية 
ألمريكية

 Hamid 2لسيد/ حامد خا
 .٨٩
Khan، كب& موظفي برنامج مركز سيا0� 
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ملتحد� للسال7 Nلواليا

لقانو2 � معهد 


لسيد�/ فال&� ك&كباتريك  .٩٠
Valerie Kirkpatrick، عضو جلنة 

 Nلواليا
شؤ+2 
لالجئني +
لدعم 
ملا�0 عن 

ملتحد�  مبؤسسة هيومن �
يتس ++تش 

Human Rights Watch

 Alex لسيد/ �ليكس كر+منر
 .٩١
Kronemer، من 
حتا0 
ملنتجني

 ،Paul Liben لينب Iلسيد/ بو
 .٩٢

ملتحد� للحرية  Nلواليا
كب& موظفي جلنة 


لدينية 
لد+لية

 ،Amy Lillis مي ليليسÔ /�لسيد
 .٩٣

خلا�جية  ��

لشؤ+2 
خلا�جية بو¹ I+مسؤ


ألم&كية

 Graham 2ها7 ماسو

لسيد/ جر .٩٤

ملساعد 
لقانو� للنائب �ليسو2  ،Mason

Allyson Schwartz تز�
شو

 Lauren / لو�ين ما�كو�لسيد
 .٩٥
Markoe، خدمة 
ألخبا� 
لدينية

 ،Dan Merica 2 م&كا

لسيد/ 0 .٩٦
 CNNلـ
من 

 Joseph لسيد/ جو¹يف مونتفيل
 .٩٧
V. Montville كب& 
ملشا�كني مبركز 

كلية م&ميا� Merrimack لد�
سة 

لعالقاN بني 
ليهو0 +
ملسيحيني +
ملسلمني

 Aaron ¹لسيد/ ها�+2 ماير
 .٩٨
Myers، موظف ب;نامج بيت 
حلرية 

Freedom House

 ،Attia Nasar / عطية نصا��لسيد
 .٩٩

خلا�جية  ��

ملدير 
إلقليمي للتنسيق بو¹


ألم&كية

 Melanie نيذير �
لسيد�/ ميال .١٠٠
 Nلسياسا

ملدير 
ملسؤ+I، بلجنة  ،Nezer

HIAS �ملتحد
 Nلواليا

لدعم � +

 ،Elliott Parris با�يس N١٠١. 0.�ليو
جامعة +الية با+�

 ،John Pinna لسيد/ جو2 بينا
 .١٠٢

حلكومية +
لد+لية باملؤمتر  Nلعالقا
مدير 


إلسالمي 
ألم&كي

 ،Arif Rafiq فيق� Àلسيد/ عا�
 .١٠٣

أل+سط gلشر
باحث مساعد مبعهد 

 Maya 7تنا

لسيد�/ مايا �
جا� .١٠٤
Rajaratnam، منظمة 
لعفو 
لد+لية

 Rachel شيل سوير

لسيد�/ � .١٠٥
 ��

لشؤ+2 
خلا�جية بو¹ I+مسؤ ،Sauer


خلا�جية 
ألم&كية

 Jerome ١٠٦. 0.ج&+7 شيلي

لفنية  Nسا
Schiele، عميد كلية 
لد�

�امعة +الية با+�


لسيد�/ سامانثا شنيتز�  .١٠٧
Samantha Schnitzer من هيئة 

موظفي جلنة 
حلرية 
لدينية 
لد+لية � 

ملتحد� Nلواليا


 Mary ١٠٨. 0.ما�� هو§ شويبل
Hope Schwoebel، كب& 
ملوظفني 

 Äلد+لية +بنا
 Nعا

لصر ��
بأكا0ميية �0

ملتحد� للسال7 Nلواليا

لسال7 مبعهد 

 Sarah شليسنجر �/سا��لسيد
 .١٠٩

لد+لية  Nلعالقا
 Iمسؤ ،Schlesinger


حلكومية بصند+g بيكيت+

 ،Frank Sellin نك سيلني
١١٠. 0.فر
 ��

ملوظف 
ملسؤ+I من ق&غيزستا2 بو¹


خلا�جية 
ألم&كية

Anna- نا � ستاجنلÔ /�لسيد
 .١١١
Lee Stangl، عن 
لتضامن 
ملسيحي 


لعاملي


لسيد�/ كاليند
 ستيفنسو2  .١١٢
Kalinda Stephenson، من هيئة 

 Tom Lantos Âموظفي جلنة تو7 النتو

إلنسا2 gحلقو

 Jordan 2 تاما

 لسيد/ جو�0.١١٣
 Âكب& موظفي جلنة تو7 النتو ،Tama


إلنسا2  gحلقو Tom Lantos

 Shaun 2+لسيد/ شو2 تاند
 .١١٤
Âنس بر
Tandon، من +كالة فر

 ò;فالكن Â١١٥. 0.+يلهيلمو
 Dستا� ،Wilhelmus Valkenberg


لدين +
حلضا�� باجلامعة 
لكاثوليكية � 
�مريكا

 Anthony فانس �
لسيد/ �نتو .١١٦
Vance، مدير 
لشؤ+2 
خلا�جية +
لبهائيني 


ملتحد� Nلواليا
 �

 Jihad لسيد/ جها0 صا� +يليامز
 .١١٧
Saleh Williams، ممثل 
لشؤ+2 


حلكومية مبؤسسة 
إلغاثة 
إلسالمية � 

ملتحد� 
ألمريكية Nلواليا


 Amelia نج

لسيد�/ 
ميليا + .١١٨
 Âلكوجنر
Wang، كب& موظفي عضو� 

Judy Chu جو�0 تشو

 Moh / مو شا�ما�لسيد
 .١١٩

ملساعد 
لقانو� لعضو�  ،Sharma

Judy Chu جو�0 تشو Âلكوجنر





