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ا بعُد: احلمُد هلِل والصالُة والسالُم َعلى رسوِل اهلِل وعلى آِلِه وصحِبِه ومْن واالُه، أمَّ
فبرعايــٍة كرميــٍة ِمــْن لــدن صاحــب الســمو امللكــي األميــِر محمــِد بــِن ســلماَن بــِن عبدالعزيــز آِل ســعود 

ولــِي العهــد نائــِب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــِر الدفــاع حفظــه اهلل.
انعقــد املؤمتــُر الدولــي عــن جهــوِد اململكــة العربيــة الســعودية يف خدمــِة اإلســالم واملســلمني وترســيِخ 
قيــِم االعتــدال والوســطية يِف رحــاب جامعــِة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية يف مدينــة الريــاض 
يوَمــي، األربعــاء واخلميــس 19 ــــ 20 مــن شــهر رجــب مــن عــام ألــف وأربعمائــة واثنــني وأربعــني مــن الهجــرة 
املوافــق 3 ــــ 4 مــن الشــهر الثالــث مــن عــام ألفــني وواحــد وعشــرين مــن الســنة امليالديــة والــذي افتتــح 
أعمالــه نيابــة عــن ســمو راعــي احلفــل صاحــب املعالــي وزيــر التعليــم الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ. 
وكان املؤمتــر مبشــاركِة نخبــٍة مــن أصحــاِب املعالــي ومــن العلمــاء والباحثــني املتخصصــني مــن مختلــِف 
بلــدان العالــم، الذيــن أثــرت بحوُثهــم جلســاِت املؤمتــِر االفتراضيــة وعدُدهــا تســُع جلســات حيــث ُعرضــت 

األبحــاُث العلميــة وأوراُق العمــل يف ضــوء ُعنــوان املؤمتــر ومحــاوره التــي كانــت علــى الّنحــو التالــي:
ل: جهــوُد اململكــة العربيــة الســعودية يف العنايــة بالكتــاب والســنة وتطبيــِق الشــريعة ودعــِم  احملــوُر األوَّ

العلــم والعلماء.
ـاِنــــــي: جهوُد اململكة العربية السعودية يف الدعوة إلى اإلسالم ونشِر العقيدة الصحيحة. احملوُر الثَّ
الشــريفني وقاصديهمــا  الســعودية يف خدمــة احلرمــني  العربيــة  اِلــــث: جهــوُد اململكــة  احملــوُر الثَّ

الفلســطينية. القضيــة  ودعــِم  األقصــى  املســجد  ونصــرِة 
احملوُر الرابـــــــُع: جهوُد اململكة العربية السعودية يف دعِم قضايا العرب واملسلمني واألقلياِت املسلمة.

احملــور اخلامــس: جهــوُد اململكــة العربيــة الســعودية يف ترســيخ قيــم االعتــدال والوســطية ومكافحــِة 
الغلــو والتطــرف، ورعايــِة احلــوار بــني املســلمني مــع بعضهــم وبــني املســلمني وغيرهــم.

احملور الســـادس: جهود اململكة العربية السعودية يف مكافحة اإلرهاب.
وإذ يختتــم هــذا املؤمتــُر أعماَلــه فإنــه يرفــع بالــَغ الشــكر واالمتنــان، ملقــاِم خــادِم احلرمــني الشــريفني 
امللــِك ســلماَن بــِن عبدالعزيــز آل ســعود وســمو ولــي عهــده األمــني صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــِد 
بــِن ســلماَن بــن عبدالعزيــز، ويقــّدر مــا تبذلــه حكومــُة اململكــة العربيــة الســعودية مــن جهــود مباركــٍة يف 
خدمــة اإلســالم واملســلمني. ومــا رعايــة ســموه لهــذا املؤمتــر إال رســالة تأكيــد علــى مواقــف اململكــة الثابتــة 
واملشــّرفة خلدمــة اإلســالم واملســلمني، والتصــدي لتيــارات الغلــو والتطــّرف، ونهــج فريــد يف تعزيــز قيــم 

الوســطية االعتــدال، والتواصــل احلضــاري مــع شــعوب العالــم؛ لتحقيــق الســالم والتعايــش.

البيان اخلتامي للمؤمتر الدولي جلهود اململكة العربية السعودية
يف خدمة اإلسالم واملسلمني وترسيخ قيم االعتدال والوسطية
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1 ـــــ رفــُع برقيتــي شــكٍر وعرفــان ملقــام خــادم احلرمــني الشــريفني وســمو ولــي عهــده األمــني علــى املوافقــة 
الســامية علــى انعقــاد هــذا املؤمتــر، وشــكر ســمو ولــي العهــد علــى رعايتــه لهــذا املؤمتــر.

2 ــــ رفــُع برقيــة شــكر وعرفــان علــى مــا قدمتــه وتقدمــه قيــادُة اململكــة العربيــة الســعودية مــن جهــود يف 
خدمــة اإلســالم واملســلمني ودعــم العلــم والعلمــاء وترســيخ قيــم الوســطية واالعتــدال يف العالــم. 

3 ــــ يثّمــن املؤمتــر جهــوَد اململكــة العربيــة الســعودية يف العنايــة بالقــرآن الكــرمي، واجلهــوَد احلثيثــَة 
املباركــة ملجّمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الّشــريف يف خدمــِة كتــاب اهلل، والعنايــِة بــه وتفســيِره ونشــِره، 

وعنايَتهــا بإقامــة البرامــج واملســابقات الدوليــة لذلــك.
ــــ يقــّدر املؤمتــر عنايــَة اململكــة العربيــة الســعودية بالســنة النبويــة، ويبــارُك إنشــاء مجّمــِع خــادِم   4

الشــريف. الّنبــوي  للحديــث  بــِن عبدالعزيــز  ســلماَن  امللــك  الشــريفني  احلرمــني 
5 ــــ ُيشــيد املؤمتــر بنهــج اململكــة العربيــة الســعودية يف تطبيــق الشــريعة وحدودهــا وأحكامهــا املســتمدِة 

مــن الكتــاب والســنة، ويؤكــد ثقَتــه التامــة بالنظــام العدلــي والقضائــي باململكــة، واســتقالليِته.
6ـ ـــ ُيثّمــن املؤمتــر جهــوَد اململكــة يف تعليــم العلــم الشــرعي والدعــوة إلــى اهلل تعالــى وفــق املنهــج الوســطي 
املعتــدل، منهــِج أهــل الســنة واجلماعــة. ويدعــو إلــى إنشــاء جامعــات متخصصــة يف العلــوم الشــرعية 

تنافــس اجلامعــات العامليــة يف التعليــم املتميــز يف ترســيخ قيــم االعتــدال والوســطية.
7 ــــ يرفــض ويســتنكر املؤمتــرون احلمــالت اإلعالميــة والسياســة املغرضــة ضــد قيــادة اململكــة العربيــة 
لزعزعــة  رشــيد محاولــة  ُلــب  ذي  لــكل  ألغــراض سياســية جليــة  اســتهدافها  علــى  والعمــل  الســعودية 
مكانتهــا كرائــدة للعالــم اإلســالمي والعمــل اإلنســاني يف ظــل اجلهــود التــي تبذلهــا حملاربــة التطــرف 
والغلــو والتشــدد ودعوتهــا املســتمرة للســالم والتســامح والتعايــش مــع اآلخــر، وتعزيــز قيــم الوســطية 

واالعتــدال وجهودهــا اإلنســانية اخليــرة يف شــتى بقــاع العالــم.
اإلجــراءات  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  حكومــُة  اتخذُتــه  مــا  املؤمتــر  يف  املشــاركون  يؤيــد  ــــ   8
االحترازيــة يف احلرمــني الشــريفني يف ظــل جائحــة كورونــا التــي عمــت العالــم بأســره، حفاظــًا علــى 
عاليــًا خدمــة  ويقــدرون  شــعائرهم،  وأداء  بســالمتهم  الفائقــة  عنايتهــا  ويثمنــون  قاصديهمــا،  ســالمة 
اململكة للحرمني الشــريفني وعمارتهما، ويشــيدون مبشــروعات التوســعة التاريخية للحرمني الشــريفني 

واملشــاعر املقدســة، ومــا تلقــاه مــن دعــٍم ســخي يف ســبيل راحــة احلجيــج والعمــار والــزوار.
9 ــــ يثّمــن املؤمتــر مواقــَف اململكــة العربيــة الســعودية التاريخيــَة الثابتــَة يف دعــِم القضيــة الفلســطينية 
العــرب واملســلمني،  املؤمتــر جهوَدهــا ومبادراِتهــا يف دعــم قضايــا  املســجد األقصــى، كمــا يقــّدر  ونصــرِة 

وجهوَدهــا اخلّيــرَة يف دعــم األقليــاِت املســلمِة يف أنحــاِء العالــم.

وِصَيات التالية: وقْد خلص املشاركون يف املؤمتر إلى عدٍد من التَّ
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 10 ــ يدعو املؤمتر إلى إنشاِء مركِز تواصٍل عاملي خاٍص باألقليات املسلمة؛ لتعزيز عالقاتهم بالعالم 
اإلســالمي، ُيعنــى بالدعــم اإلعالمــي والتعليمــي لألقليــات املســلمة، وتوفيــِر البعثــات واملنــح الدراســية إلــى 
اجلامعــات يف بلــدان العالــم اإلســالمي، ونشــِر املنهــج الوســطي املعتــدل وحمايِتهــم مــن الفكــر املتطــرف. 

ويكــون مقــُره املدينــَة املنــورة.
امللــِك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية، وأعماِلــه وبرامِجــه  املؤمتــر بجهــوِد مركــز  ــــ يشــيد   11

العالــم. إنســانيٍة يف مختلــِف دول  الرائــدة، ويشــيُد مبــا يقدمــه مــن دعــٍم ومشــروعاٍت وبرامــَج 
12 ــــ يدعــو املؤمتــر للتعــاون مــع اململكــة العربيــة الســعودية، ودعــِم جهوِدهــا يف نشــر االعتــدال ومحاربــة 
التطــرف، ويثمــُن جهوَدهــا يف مكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه، وســعَيها إلــى توحيــِد جهــوِد الــدول 
اإلســالمية ملواجهتــه، كمــا يثمــن املؤمتــر جهــوَد املركــِز العاملــي ملكافحــة التطــرف، ويدعــو إلــى مكافحــِة 
كافــة أشــكال الغلــو والتطــرف واإلســهاِم الفاعــل ملؤسســات التعليــِم واإلعــالِم يف ذلــك، مــن خــالل دعــم 

املنهــِج الوســطي املعتــدل وبرامجــه ودعاتــه
13 ــــ يقــّدُر املؤمتــر جهــوَد اململكــة العربيــة الســعودية يف دعــم احلــواِر يف الداخــِل اإلســالمي وخارِجــه، 
وســعَي اململكــة احلثيــث ومبادراِتهــا إلــى اتخــاذه وســيلًة لنبــذ اخلالفــات، وحتقيــِق اجتمــاع املســلمنَي علــى 
الكتــاب والســنِة ومــا عليــه ســلُف األمــة، كمــا يؤكــد املؤمتــر علــى اإلفــادة مــن احلــوار يف إبــراز حقيقــة 

اإلســالم وأنــه ديــُن الرحمــِة والعــدل والوفــاء، ومحاربِتــه ألنــواع الظلــم واألعمــال اإلجراميــة كافــة.
14 ــــ يســتنكر املؤمتــر عــدواَن املليشــياِت احلوثيــِة اإلرهابيــة علــى اململكــة العربيــة الســعودية وخرَقهــا 
للقوانــني الدوليــة واإلنســانية، ويؤكــد تضامَنــه مــع اململكــة يف كافــة اإلجــراءات التــي تتخُذهــا لصــِد هــذا 
العــدوان، كمــا يدعــو إلــى توحيــِد الصــف وجمــِع الكلمــة يف جميــع الــدول اإلســالمية، ونبــذ اجلماعــاِت 

واألحــزاِب اإلرهابيــة.
15 ــــ يدعــو املؤمتــر اجلامعــاِت واملراكــَز، واجلهــاِت البحثيــة، إلــى اإلســهاِم املتواصــِل يف اجتثــاث الفكــِر 
املتطــرف، وكشــِف آثــاره وآثــاِر اجلماعــات اإلرهابيــة علــى اإلنســان والدولــة، مــن خــالل إعــداِد دراســاٍت 
فكريــة وبحــوٍث علميــة وبرامــَج وثائقيــة، تبــنُي أصــوَل التطــرِف الدينــي والفكــِر اإلرهابــي يف املجتمعــات 

اإلنســانية، وإنشــاِء أمانــٍة عامــٍة لذلــك يكــوُن مقُرهــا يف جامعــة اإلمــاِم محمــِد بــن ســعود اإلســالمية.
أدواتــه مبختلــف  بكافــة  الوثائقــي  اإلعالمــي  اجلانــب  التوســع يف  أهميــِة  علــى  املؤمتــر  ُيؤكــد  ــــ   16
اللغــات، إلظهــار جهــوِد اململكــة العربيــة الســعودية يف خدمــة اإلســالم واملســلمني ودعــِم العلــم والعلمــاء، 

ومســاعداِتها اإلنســانية يف جميــع مجــاالت احليــاة.
17 ــ ُيوصي املؤمتر بإنشاِء مركٍز لرصد جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة اإلسالم واملسلمني، 
لُيســتفاد منهــا، ويشــجَع علــى االقتــداء بهــا، وحفظهــا لألجيــال، ويتضمــُن ذلــك مشــاريَع بحثيــة وكراســَي 
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علميــة، وإعــداَد موســوعٍة شــاملٍة تضــُم جهــوَد اململكــة العربيــة الســعودية يف خدمــة اإلســالم واملســلمني 
واحلرمــني الشــريفني، ونشــِر املنهــج الوســطي عبــَر حكاِمهــا وأمرائهــا وعلمائهــا ومؤسســاِتها الدعويــة 

ــة. والتعليميــة، ويترجــُم ذلــك باللغــات احلَيّ
18 ــــ  ُيوصــي املؤمتــر باالســتفادة مــن اســتراتيجية اململكــة يف احلــوار كأحــد اهــم املمكنــات للحفــاظ 

علــى األمــن والوســطية واالعتــدال والتعايــش بــني فئــات املجتمــع.
19 ــــ يشــيد املؤمتــر ببيــان هيئــة كبــار العلمــاء يف اململكــة الصــادر مؤخــرًا يف ربيــع األول 1442هـــ واملتضمــن 
التحذيــر مــن جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة، كمــا يدعــو املؤمتــر جامعــات العالــم العربــي واإلســالمي إلــى زيــادة 
البحــوث والدراســات العلميــة التــي حتلــل وتفنــد خطــاب جماعــة اإلخــوان اإلرهابيــة املوجــه للشــباب املســلم.

20 ــــ ُيوصــي املؤمتــر بجمــع كافــة الفتــاوى التــي جرمــت التطــرف والتشــدد واإلرهــاب لإلفــادة منهــا 
كمرجــع علمــي.

ــد وآِلــِه َوَصْحِبــِه  َنــا ُمَحمَّ َم علــى َنِبيِّ ــى اهلُل َوَســلَّ     واحلمــد هلِل الــذي ِبِنْعَمِتــِه َتِتــم الصاحلــاُت، وصلَّ
َم. والســالُم َعَلْيُكــْم َوَرحمــُة اهلِل َوَبَرَكاُتــه.  َوَســلَّ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
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