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ال�ز>� ال��:�ل ع� ال;:�ن ال8ارج�ة  – معالي ال��� ی�سف ب� عل�*   
  <�ل2=ة ع�ان

  �ادة رؤساء ال�ف�د���ات والمعالي وزراء ال8ارج�ة وال
  

ع الF* ن� �ع ال��م ول�/�ا ت�� <�=ع2ف خ��2 للغا"ة في م�ار ال�Bا     
هFا ال�Bاع الF* ی �Nل ال;عL الل�/ي  ... ام"�Jق هFا ال/ل� الع��ي اله

 Uل الSع� <اتT ت2�راته تSع�ناالF* ، و م=F أع�ام دون ت�PQ ���ةت�ا�Oاته ال�
 ی�اً ته�أ<عاده  ت�Yل� Xاملة لل�ضع في ال/الد، و ال �ل��ةال ��>ة الع� ه�ف 

 دول ال��ار ال�Sاش�س ق�ار ا�المة ووح�ة أراضي ال�ولة الل�/�ة وأم� و ل
  .U_ل الع��ي الق�مي م�وم=^�مة األ

  
لق� تا<ع=ا، <ق�ر <الغ م� القلb واالس =Xار، ال �و>ل ال� Jای� ال��ف�ض      

في ال�Bاع،  ال�_;�فة لألزمة الل�/�ة، مع تفاقd ال �خالت الع�_�>ة األج=/�ة
لN^� ال�الح على Uافة االت�اهات، واالس ق�ام  عل=ةوال�8وقات ال� �Xرة وال�

وه� ما جعل م�  ... ال�=ه�ي لل��تJقة وال�قاتل�� األجانL إلى ساحة ال�ع�Uة
لل �خل ال8ارجي واالس ه�اف اإلقل��ي إلح�,  –و�ام �از  –ل�/�ا م��حًا آخ� 

  ال�ول األعkاء في جامع =ا الع���ة.
  

ال� �ا<2ة ال ي تd�8 على ال�;ه� خل�ة ال�ا ال عق��ات ج��عاً  نعل�Udا      
جامعة  تnفون�رك ت�امًا دقة ال��حلة ال ي ت�� بها ل�/�ا وتلl ال ي  ... الل�/ي

الع�_�>ة ال� الحقة ال ي شه�تها  مع تفاقd الع�ل�ات ،أمامها���ة ال�ول الع



 

، وال28اب وخاصة ح�ل س�تالع�_�* ال� Sادل القائd حال�ًا  N;�ال/الد، وال  
LاحBال��اسي ال� ;�د ال�.  

  
أن ه=اك ج�لة  صادقاً  ورغU dل هFه ال عق��ات، وتلl األج�اء، فإن=ي أق�ر     

م� الY�ابT ال ي الیJال ال��ل� ی ;/s بها، وم� ��ات أخ�, "�_� أن 
  :ح�لها، وفي مق�م ها ی القى

  
أراض�ها س قالل دولة ل�/�ا وسالمة ا<الNفاu على س�ادة و   ��lإن=ا ن: أوالً 

 – ونnف <ق�ة في رفk=ا أل"ة أص�ات ... ووح�تها ال�v=�ة على v�ل ال�8
 –ف �اق، وأ"ة م228ات ن;قاق أو االت�ع� إلى اال  – أو خارجها الدال/ داخل

ل ق��d ال/الد إلى م=اbv نف�ذ وyح�اث ش�خ دائU –  dانT أم أج=/�ةمNل�ة 
  .الل�/ي يال�� �ع في ال=��ج

  
: إن=ا ن�ی� Uافة أش_ال ال �خالت الع�_�>ة األج=/�ة في هFا ال/ل� الع��ي، ثان�اً 

 أك�Y وض�حاً وق�ارات م�ل� ال�امعة واضNة وثاب ة في هFا الB8�ص، وهي 
���ا "�8 ال �خالت اإلقل���ة األوسع في ال;:�ن ال�اخل�ة لل�ول الع���ة؛ 

"Nقb  �فل ... /يك�ا ن ��l ب�فk=ا ال�2لb أل"ة حل�ل ع�_�>ة لل�ضع الل�
لع�ل الع�_�* سالمًا أو ا ل� "Nقbال�8ار الع�_�* ان Bارًا أل* �vف، و 

  �سي اس ق�ارًا على Uامل ال �اب الل�/ي.یُ 
  



 

ل ��>ة األزمة  ال��اسي ال;امل أج�ع=ا على أنه ال س/�ل س�, الNل لق�: ثالYاً   
الل�/�ة <_افة ج�ان/ها، و�;_ل "عالج جFور األسSاب ال ي ساه�T في إذUاء 

وذلl ع/� ع�ل�ة س�اس�ة جامعة، <��اراتها  ... ال8الف وتع��bال�Bاع 
تTN ال�عا"ة األص�لة لألمd ال� �Nة، على ق Bاد"ة، �ة واالاألم=�ة وال��اس

 ه األ�vاف ال�;ارUة في�افقT عل�وتات ال�امعة، ال=N� الF* ت��U عل�ه ق�ار 
   ع ��ه م�ل� األم�.اب�ل��، و  م�ار

  
، �Uا سع�=ا دائ�ًا م=F إن اله�ف ال�Sاش� الL�" *F أن ن�عي إل�ه: را<عاً 

إ"قاف الق ال وخف� حالة ال Bع�� الع�_�* ال��28ة في  ه� ، 2019أب�>ل 
 وخاصة ح�لعلى Uافة خ2�� ال��اجهة  ف�ر>ة ال���ان، وال �صل إلى ته�ئة

ن�8اvها في مفاوضات ات��ی�  أل�vاف الل�/�ة م�ا � ثd ت�_��وم، س�ت
تفاق الل�ص�ل إلى  الل�=ة الع�_�>ة ال�; �Uة ال ي ت�عاها الSعYة األم��ة

  رس�ي وشامل ودائd ل�PQ إvالق ال=ار في Uافة أرجاء ال/الد. 
  

على v�>ًال  ت=�ح أو ت��B�PQ إvالق ال=ار ل� ل ة ت�ت�Sاتإن أ": خام�اً 
إلخ�اج ال��تJقة وأح_ام واضNة  <ال Jامات ةمNB��ما لd ت�X  األرض

وال�قاتل�� األجانL م� ال/الد، وتفl�X وت��>ح ال��ل�;�ات ال��لNة ال ي 
س ��ار ال �خالت الع�_�>ة اتع�ل Uلها خارج سل2ة ال�ولة، وال�Nل�لة دون 

  .القائ��� عل�ها Nق�b أ�vاع ومBالح لال ي ال ته�ف إال  ج=/�ةاأل
  



 

س :=اف ، و�الFات ع=�ما "_�ن ع���ًا، ال: إن=ا ن��Y عال�ًا أ* جه�سادساً   
 ى إvالقالN�ار ال��اسي ال�اد ب�� األشقاء الل�/���، vال�ا أن ذلl ی�تJX عل

 dوت�عاها األم ،dن أنف�ه�دها الل�/��ة، "قBة خال�=vع�ل�ة س�اس�ة و
ال� �Nة؛ فه=اك مق �حات ب=اءة ومفBلة ت�k=ها إعالن القاه�ة، الF* لقي 

آل� ي دول  ی d ع/� وه=اك إسهام مق�ر؛  واسعاً ت�ح�Sًا ع���ًا وyقل���ًا ودول�اً 
نف�ها ق2عT ش�vًا v�>ًال  الع���ة �Uا أن ال�امعةال��ار الYالث�ة وال��سعة؛ 

في ع�لها ال� =اسb وال Xاملي ض�� ال����عة ال��ا�Oة مع األمd ال� �Nة 
ال�ئاسة ال�; �Uة لل�=ة  ي واألف�>قي، وت �لى ال�امعة حال�اً تNادی� األورو�واال 

 ل Jام <8الصات م�ت�� ب�ل�� ووح�ةال� ا<عة ال�ول�ة ال ي تع�ل على تأم�� اال 
   في ل�/�ا وم�ان�ُة لع�ل الSعYة األم��ة.  لل�المع�ًا ال�ه�د ال�ول�ة د

  
�  ،ال��� ال�ئ�

  
 ... Sقي على ت�افقه <;أنهاهFه Uلها ث�ابT أثb في أن ال��ل� س�ُ      

الF* فال�ضع  ات ن^� ال�ول األعkاء ح�لها؛وم� ��ات آمل أن ت القى وجه
م� ثd فإن=ا و  ش عال <;_ل أك�Y خ2�رة،م�شح لال وه� ج� خ��2،ن�اه حال�ًا 

ع �اد"ة، إذ اأو ال �اول <;أنه <�2>قة ال ن�لl رفا��ة م��د م ا<عة ما "�Nث 
ت� �ع عل�ها  أن األم� "� لJم معال�ة ع���ة أك�Y ق�ة، وyرادة س�اس�ة صادقة

ض2الع ل �_�� ال�امعة م� اال ... س Y=اءاكافة ال�ول األعkاء دون 
م� و م� ال �خالت واأل�vاع األج=/�ة،  والNفاu على ال/الدتها Uاملة، <��:�ل�ا



 

ض�2اب <ال;_ل الN �" *Fقه ن;قاق واالق  ال واال م� دوامة اال هاخ�اجثd ا  
  و>=;�ه ال;SعL الل�/ي. 

  وش_�ًا،،                                                            
      


