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 الصفدي مينمعايل السيد أ
غرتبني للمملكة األردنية اهلامشية   

ُ
 وزير اخلارجية وشؤون امل

 أصحاب السمو واملعايل الوزراء،
فراء،

ُ
 أصحاب السعادة الس

 والسادة، السيدات 
 

ية أن أتقدم بخالص التهنئة لكم سيادة الرئيس، على  لي في البدا يطيب   
( م تمنيًا كىل 28رئاسة القمة وأعمال الدورة ) تولي المملكة األردنية الهاشمية

 التوفيق والنجاح ألعمالها.
كما أغتنم هىه  المناسىبة ألتقىدم بخىالص الش ىكر وال رفىان هلى  جمهوريىة 
موريتانيىىا علىى  اسىىن است ىىافتها للقمىىة السىىابقة وعلىى  الجهىىود التىىي بىىهلتها 

م ىىالي خىى ل توليهىىا رئاسىىة أعمالهىىا، وأتوجىىي بالشىىكر فىىي هىىها الخ ىىوص ل
السيد اسلكو أامىد اييىد بيىي، وييىر الشىئون الخارجيىة والت ىاون بالجمهوريىة 

عل  كل جهود  الم قدرة في متاب ة تنفيىه رىراراا الىدورة  يتانيةاإلس مية المور 
 الساب ة وال شرين للقمة ال ربية. 

 السيد الرئيس
ال يخفى  على  أاىدن منىا االىة القلىق التىي ت تىرن المىواطن ال ربىي ال يىور 
علىى  م ىىير أمتىىي .. وهىىو رلىىق مشىىروش فىىي مىىل مىىا تشىىهد  المنطقىىة مىىن 
ا ىىىىىطراباا م يليلىىىىىة، وت يىىىىىراا متسىىىىىارعة تقتلىىىىى  اتىىىىى   وابىىىىىا الج رافيىىىىىا 

المىىواطن ال ربىىي، فىىي كىىل دولنىىا مىىن الم اىىيط هلىى  الخلىىي ، هن والىىديموغرافيا.. 
 ر جىىراح هخوانىىي الىىهين ي يشىىون فىىي منىىاطق األيمىىاا.. رهىىائن للخىىو  يستشىى
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والىىهعر، وعر ىىة للقتىىل والتشىىريد ...هن القلىىب ال ربىىي مىىا يال ايىىًا ناب ىىًا.. 
ولىىيس هنىىا  مىىن ملجىىس لل ىىرب سىىون ال ىىرب.. ومىىن ع مىىاا  ىىاة الكيىىان 

وأ خرجىوا مىن ديىارهم بىالم يين ال ربىي، فىي وسىط هىه  ال تمىة، أن مىن نياىوا 
فىىي الىىدول ال ربيىىة،  الست ىىافة الكريمىىة لىىدن هخىىوانهما المىى ه انمىىن واو دوجىى

ويت ىين  ...التي فتاا أبوابهىا بكىرم ومابىة ي كسىان مشىاعر عروبيىة  ىادرة
علينا جمي ًا أن ن قدم كل دعم ممكن، وكل مساعدة  رورية لهه  الدول التي 

مقىىدمتها ينىىوك كاهلهىىا بسعبىىاك است ىىافة مئىىاا انال  مىىن ال جئىىين، وفىىي 
 األردن التي تست ي  رمتنا، ولبنان التي تاملا فوق طارتها ..

 السيد الرئيس
ال ي ىىىأ  أن يبقىىى  النمىىىام ال ربىىىي ب يىىىدًا عىىىن  الت امىىىل مىىى  أكبىىىر أيمىىىة 
تشىىهدها المنطقىىة فىىي تاريخهىىا الاىىديذ، وأعنىى  بىىهل  المسسىىاة السىىورية.. ال 

ليىة واإلرليميىة يىديرونها ال هه  األيمة الخطيرة هلى  األطىرا  الدو ي أ أن ت ر  
 –كيىى  شىىاكوا ويتاكمىىون بخيوطهىىا وفىىق م ىىالاهم.. علىى  النمىىام ال ربىىي 

أن يجد السبيل للتدخل الناج  من أجل هيقىا   -الهن ت  بر عني جام تكم هه 
نهاك الارب وال ل هل  تسوية لأليمة على  أسىاس تو نيي  الدم في سوريا وا 

سوريا واىدتها وتكاملهىا اإلرليمىي، ، وبما يافم ل2254والقرار  1بيان جني 
 المشروعة... ي من للش ب السورن تاقيق تطل اتيو 

هننىىي أناشىىد مجلسىىكم المىىورر ال مىىل بكىىل سىىبيل ممكىىن مىىن أجىىل تف يىىل 
الا ور ال ربي الجماعي في األيماا الكبرن، سواك في سوريا أو فىي البى ر 

ت شىكل تهديىداا  األخرن لل ىراعاا فىي الىيمن وليبيىا... فهىه  األيمىاا جمي ىاً 
خطيرة لألمن القومي ال ربي، ب ورة لم ن هدها منه اات ل هسىرائيل لألرا ىي 

.. وال ِربىىل لىىدولنا بمواجهىىة هىىه  التاىىدياا األمنيىىة 1967ال ربيىىة فىىي عىىام 
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وال سكرية ف ىرادن، خا ىة وأنهىا ت م ىل ايمىة م ركبىة ومتداخلىة مىن الم شىك ا 
.. وهىىه  كلهىىا  ربيىىةميىىة فىىي الشىىئون الالسياسىىية الداخليىىة، والتىىدخ ا اإلرلي

 ، وتهىدد الكيىان ال ربىي فىي مجموعىيدولنىا كافىة تهديداا عابرة للادود تواجي
كمىىا ت ىىرب األسىىاس الىىهن يقىىوم عليىىي وهىىو الدولىىة الوطنيىىة الم سىىتقلة هاا 

بال مىىل الجمىىاعي  هال هىىة هىىه  التهديىىداام جاب يكىىون م مكنىىاً  لىىنو  السىىيادة...
  ...المت افر والجهد الم شتر 

وال ينب ىىي أن ت نسىىينا هىىه  األيمىىاا  ال ىىاغطة ر ىىيتنا المركيية..الق ىىية 
الفلسىىطينية.. هن اإلجمىىاش الىىدولي اىىول اىىل الىىدولتين وا ىىأ  وراسىى   ..ورىىد 
رسما المبىادرة ال ربيىة للسى م الطريىق هلى  هنفىاه هىها الاىل... وال ىرب على  

مىىن أجىىل هنهىىاك ال ىىراش اسىىت داد كامىىل للت امىىل مىى  أن جهىىد دولىىي مخلىىص 
رامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعا متها القدس الشررية.   وا 

 السيد الرئيس..
أكىىرر مىىا سىىبق وأن سىىجلتي أمىىام هىىها المجلىىس المىىورر فىىي نواكشىىوط فىىي 

من هدراكي التىام ألن سىلطة القىرار فىي ال مىل ال ربىي الم شىتر   يوليو الما ي
وا ىى ي دومىىًا  أاىىرص عليىىي كىىل الاىىرصت ىىود هلىى  الىىدول ال ربيىىة.. وهىىو مىىا 

...ومن هها المنطلق واد  فسنني أناشد هها المافل الكريم ال مىل ن ب عيني
بىىالخ ص علىى  تمكىىين هىىه  الم سسىىة الاا ىىنة لل مىىل ال ربىىي الم شىىتر .. هن 
عملية ه  ح وتطوير الجام ة يت ىين أن تسىير ر ىدمًا بى  تلكى  أو هبطىاك، هال 

ة ال ينب ي لها أن ت  طل مسيرة الجام ىة، أو أن تقىود أن هه  ال ملية المنشود
أنشىىطتها فىىي مختلىى  مسىىاراا ال مىىل الم شىىتر ، خا ىىة فىىي هىىه   تكبيىىلهلىى  
ال مل ال ربي ال تقلي ي، ولت ييىي  ة ال اغطة التي ناتاج فيها لت ميقاللام

 الا ور ال ربي ال ا  افي... 
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 أ ااب السمو والم الي الويراك..
تسىىتمد روتهىىا وا ىىورها مىىن رغبىىتكم الجماعيىىة فىىي  بيىىةال ر  هن الجام ىىة

، مىن ايىذ التمويىىل ناتاجىي اقىًا هىو تمكىين الجام ىةمىا ال مىل الم شىتر  .. و 
لكىىي تكىىون أك ىىر اسىىت دادًا للتفاعىىل مىى   واالسىىناد السياسىىي والىىدعم الم نىىون،

في بجدية األيماا ال ربية ال اغطة، وأف ل تسهيً  ل شتبا  م ها واالنخراط 
ولن تكون هه  الجام ة  رادرة عل  أن تلبي تطل ىاتكم، أو مااوالا تسويتها.. 

تهىىىا السىىىنوية فىىىي مىىىوح المىىىواطن ال ربىىىي، بينمىىىا مواينأن ترتقىىىي لمسىىىتون ط
تبىا  هلىيكم بشىسني وأ ىق أنكىم مين الما يين ت  اني نق ًا خطيرًا سبق أن كال ا

 ن عل  اجمي وتداعياتي..مطل و
ة هن الجام ة ال ربية هىي مىر ة لت ىامنكم، وعنىوان وأرول في عبارة موجي 

لواىىدتكم.. فلناىىرص جمي ىىًا علىى  أن يكىىون ا ىىورها ونشىىاطها تجسىىيدًا لهىىها 
 الت امن وت بيرًا عن هه  الوادة..

 لرئيسالسيد ا
هن الق ىىايا ال ىىاغطة والم ىىيرية التىىي تشىى ل بىىال الىىرأن ال ىىام ال ربىىي 

وأتمنىىى   ..اافىىىل  بىىىالك ير منهىىىا، وجىىىدول أعمىىىال المجلىىىس ومتشىىى بة مت ىىىددة
 التوفيق والسداد لنقاشاتكم لما فيي خير أمتنا ورري ش وبنا..

 سيادة الرئيسرًا ىىىىىشك
 
 
 
 

  


