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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس، 
  والسعادة،أصحاب املعايل

 السادة رؤساء الوفود،
 الضيوف الكرام،

يطيببل لبب  لبب  الأنايببة بك بفيببل أ ببم لبب  فيببال بامعببة الببنو  العفأيببة  
أبنب اممبا  البنوفل العانيبة الةامنبة واألفأعبوك ل  ويسعنن  بك اشاف  م اليوم  

  ملتبولي   السين الفئيس إلي مبتوبه أالتهنئة و لمبلس وزفاء اإلمالم العفل   
 . التوليق والسنان  منيًا لملمبلس  متل (48)ا  النوفل اليالية بمم

بامعببة الببنو  العفأيببة أ ببال   وأاسببم مببا يعسببعنن  بك بتوبببه أ سببم  
وزيببف شبب وك  –الشبب ف والتيببنيف إلبب  معببال  السببين ملبب  أببك ميمببن الفمييبب  

فئيس النوفل الساأية للمبلس ملى بهونه الييمة  -االمالم أممل ة الأيفيك 
 وأببة التبب  أببيلها طيلببة لتببفل توليببه فئاسببة المبلببس   و بب  لبب  الييييببة والن

مبننا  2016بهونع ببنيفل أالةنباء ييبح ايت بنل ممل بة الأيبفيك  بال  مبام 
مببك الاعاليببال الهامببة والتبب  ببباءل تنايببيًا ليببفافال مبلسبب م المببو ف وتعزيببزًا 

 للعم  العفأ  المشتفك.

 السيدات والسادة،
ها العالم العفأ  ل  الو بل اليبال  منبواك وايبن ليس لألزمة الت  يوابه

يببن بو مسببفد ميببنون ... األزمببة لبب  ييييببة األمببف لهببا منبباويك ابو أامببح و 
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يمتن أمسباية   ائ  االتساع  ةيفل  وأوامح متعننل  و   تتاام  ملى مسفد
العببالم العفأبب  طببواًل ومف ببًا.. نسببتطيم بك نفذببن ممببا ف  ببيه األزمببال  مببا 

ُنمببفل.. وماليبببيك يوا بببف ن تُببنم  اليلبببل لُمببنك ُ فأببل و نتاأعهببا لبب  مشبببا 
ف ببال بسببون ي ببف ل أببال  ُب فبببوا مببك نيبباف م وُشببفأنوا لبب  بذببياع األف ... واض
 وانل .. وذفامال تشتع   نا و ناك مك نوك ُبلق معلبوم لنهايتهبا بو إشبافل 

 إلى ُ فل يلها.. 
اٍع ولببب   لايبببة المشبببهن بزمبببالع ب بببفت ال تيببب   طبببوفل تتعلبببُق أ و ببب

ا تذانية ذعأة  وأطالة ُمتاشية أ اذة أيك شبأال الببامعييك  وتفاُببم لب  
االنتابية يع  س العبز مك اإلسبهام الاعابا  لب  منمومبة اال تذبان العبالم .. 
نل تتعلق أالُشب  المبائ  والبابان ونيب   ل اًل مك تن وف أيئ  وُمش الٍل م 

   الغياء.
ت  لبياًل بمبام  بغط األزمبال وأفغم بك  يه اليزمة مبك الُمشب الل تتبواف 

النموية وال بوافح اإلنسبانية األ بفت.. إال بنهبا ليسبل أب   يباٍ  ب ب أ  طبفًا بو 
ب ببن وطبب ل.. أبب  ُيم ببك اليببو  أبب ك  ببيه اليزمببة مببك األزمببال اال تذببانية 
واالبتماميببة والأيئيببة  بب  التبب  بلببفزل بو ببامًا بنل إلببى االنابببافال الف يأببة 

يتى آلل األموف إلى ما آلبل إليبه  لسنوال األ يفلل المنطية ل  االت  ابتاي
.. وما مك شك بك  يه األزمال بميعبًا  بن  بغطل مك تاسخ وتشفيم وتاتيل

ملببى الةيالببة السببائنل لببى المبتمعببال  لبعلتهببا ةيالببة منغليببة ملببى ياتهببا  
تنتم  للما   ب ةف مما تتطلم إلى المسبتيأ .. تشبك لبى األ بف أبناًل مبك بك 

تينس الو م اليائم وتت ون مك البنيبن وتلامبه.. وغنبى مبك  تتاام  معه..
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الأيبباك مببا تبب نت إليببه  ببيه اليالببة الةياليببة الفا ببنل والمنغليببة مببك ت لببس لببى 
مببالء ليببيم  ملببى يسببال اإلأببناع.. ومبببز شببام  مببك  البمببونالمبتمعببال واض

 توا ببة ج ميبباًل مأببنمًا ول ببفًا يببفًا وفويبباً موابهببة تيببنيال العذببف التببى تيتببا
 نين والتينيح. للتب

والييييببُة بكا مببا يشببغلن  نومببًا وسببط  ببيه األزمببال ال ينيذببف ليببط لبب  
اآلةاف والموا ف  ملى  طف ا الشنين .. ل م مك ُبمبة تعةبفل ةبم نه بل  و بم 
مببك شببعوٍل ياذببفتها الميببك وال طببول  ةببم مببا لأةببل بك نا ببل منهببا ُغأبباف 

شبغلن  ييبًا  بو مسبتوت الي س وانطليل إلى الُمستيأ  واةية ُمستأشفل.. مبا ي
الوم  لنت الشعول أهيه األزمال وأوامةها وتذوفاتهم لُسأ  ال فوج منهبا.. 
يلك بك البوم  والةيالبة  مبا لب  ييييبة األمبف ُماتباد ال بفوج مبك بيبة بزمبة  

وومينبا أبه وسأي  النهو  مك    مةفل.. ل يا  اك تش ذينا لوا عنا سليمًا  
اآلالم والميبك ي بوك مسب لة و بل ال ب ةبف..  ل ك تبباوزيييييًا ال زين ليه ..
 اطئببة بو  انببل التذببوفال مببك الوا ببم لاسببنل وم ببللة  بمبا إيا  انببل اليببفاءل

 ل ك األزمال تطو  ويذيف التغلُل مليها  فأًا مك  فول الُمستيي ..

 أصحاب املعايل، 
 السيدات والسادة، 

مبب  اإليببباأ  إك ومبب  المببواطك العفأبب  أوا عببه الُمعبباح  ببو ُماتبباد التعا
مم  يا الوا م.. وال شك بك اإلمالم أ   فوالنه ووسائطه ُيسهم أنذيل والبف 
لببب  تشببب ي   بببيا البببوم    اذبببة لببب  منطيبببٍة مبببا زالبببل ُتعبببان  تبببفن  البببُنمم 
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التعليميببة و ببعن ُ ببنفتها لبب  تشبب ي  العيبب  النا ببن للمببواطك الُيببف المسببئو .. 
ط المببواطك أوا عببه  وُيعيببن الببي  يببفأ –فأمببا الوييببن–اإلمببالم  ُيذببأ  البسببف 

تش ي  ف يته لمبا يببف  يولبه مبك بيبناح ومبوا ف .. و بن فبينبا بميعبًا  يبن 
 بباك اإلمببالم المأببًا لبباماًل وُ طأببًا مبب ةفًا لبب  األيببناح البسببام التبب  مذببال 

 أالمنطية العفأية  ال  األموام الُمنذفمة..

وبمك بك الو ل  ن يباك لُنسبم  األشبياء أ سبمائها مبك نوك موافأبة بو 
 بن ذباف ببزءًا  -ال ب بو   لبه أب  أعب  منباأفه–تبمي .. إك اإلمبالم العفأب  

ببلمببك األزمببة أببناًل مببك بك ياببت  أاأببًا لل ببفوج منهببا ..  ال ةيببف مببك المنبباأف  لع 
مبننع مبك الألبناك  لب  األزمبال التب  شبهن ا اإلمالمية نوفًا سبلأيًا أب  وُم فأباً 

العفأيببة .. وأببناًل مببك بك تذببيف  ببيه المنبباأف مذبباأي  نببوٍف ُتعببيك المببواطك 
ذبببباٍل لأببببح سببببموم التبببببفي  العفأبببب  لبببب  لهببببم وا عببببه الُمعيببببن  ذببببافل من

اتنببة ونشببف الألألببة  و بباك مببك شبب ك   وبذببأيل بنواٍل إلي بباء الوالتيببفي 
أسبأل إمبالم الُذبفا  إذاأة العي  العفأ  أتشبويح  أيبف  انتشاف  يا المناأف

 الي  ال يأن  وميًا وال ُيف   ةيالة..

ليبببفل وتيبببل غطببباء ُيفيبببة اإلمبببالم مافسبببل  بببيه المنببباأف مبببا ُيشبببأه ا
الشفسة ملبى ومب  المبواطك العفأب  ُمسبتهنلة ألألبة  بيا البوم  وت فيأبه .. 
و اك مك نتيبة  يا بك زانل ينُل الذفامال االبتمامية ل  منن مك الألبناك 

وسان  طال سياس  زامق ومتطفن يفت ز ملى الت ويك والت ايف ..  العفأية 
وتن وفل لغة السياسة وُمافناتهبا .. وتفابعبل  يمبة اليبواف العيالنب  لذبال  

يتببى ذببافل الطائايببة الابببة شببيئًا  طببال ال فا يببة وفلبب  اآل ببف وتيييببفه.. 
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سببون   وبذببأ  اإلف ببال األاالل تفونيببة والموا ببم ميأببواًل ملببى أعبب  الشاشببال
 ! ُمبفن وبهة نمف تستيق بك نستمم لها

 أصحاب املعايل، 
 السيدات والسادة، 

لين آك لنا بك نتساء  مك الُمستاين مك وفاء  يا الت فيل واإللسبان .. 
لسببان للببوم  و ببو  ب طببف مببا ت فيببل للعيبب  و ببو بمببز مببا تملببك ب  بمببة .. واض

  ل  اليباطموآك لنا بك نين مبك  بيا اإلمبالم مو بن البف  شعل..  يينح أل
واإلنانة ال املة.. إك إمالمًا  هيا ُيزين مك ُممق بزماتنا وينتها  أبناًل مبك بك 

معفلتنببا أطأيعببة  ببيه األزمببال وُسببأ  ال ببفوج  منهببا .. يزيببن مببك غفأببة  ةببف يُ 
 المواطك العفأ  وُيعمق لنيه الشعوف أالي س واإليساس أال فا ية..

مبالم  الييييبة. إمبالم إك اإلمالم البي  ننشبنه  بو إمبالم البوم  . .. واض
 ..  مستيأ ال

العببف  الُمبببفن األمببيك  يلببك الببي  ينيبباز إلببى الببوم  لهببوإمببالم بمببا 
للُمشبب الل والي ببايا مببك نوك بك يتلببوك ال طببال أتييببزال السياسببة وب وائهببا 

نمبا  -ملبى ب ميبة يلبك مبك نوك شبك –.. و و إمالم ال ي تا  أنين الوا م  واض
نائ  واليلببو  .. إك الذببعوأال التبب  يوابههببا يتوبببه بساسببًا إلببى مببف  الأبب

المواطك العفأ  ل  يياته ُتغف  البأع  لألسبن أتيبنيم وبأبٍة إمالميبة تعتمبن 
ملى الذفا   والذفا  وينه.. واليييية بك الذبول العبال  لبك ُيايبن لب  يب  

   ية بو موابهة بزمة  ولك ينلعنا  طول واينل لألمام.
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لبي  يسبتنن إلبى المعلومبة الُمن يبة والبفب  وبما إمالم اليييية لهو يلك ا
الم سس ملى  أفل  أناًل مك الذبفا  والعويب  والتيبفي . ومبازا   بيا النبوع 

 فأ .  ةمك اإلمالم لألسن غائأًا مك شاشتنا إال مك فيم

ال يسبتغفق لب  ذبفامال الما ب  بو  إمبالموبما إمبالم الُمسبتيأ  لهبو 
نمببا يوبببه النمببف إلببى المسببتيأ   أ بب  مببا  اسببتمفافأ يتببى بزمببال اليا ببف  واض

ييمله لنا مك م اطف  وما يتييه لنا مك لبف  .. واليبُق بك إمالمنبا مبا زا  
غيبف  –مبةالً –أعينًا مك  يه النمفل الُمستيألية .. لمايا يأنو المبواطك العفأب  

مأبباٍ  أي ببية تغيببف المنببا  التبب  ي  ببن ال ةيببف مببك ال أببفاء بك العببالم العفأبب  
ُمسببتنامة مببك بيببك التنميببة ال نبباطق العببالم تبب ةفًا أتأعاتهببا سببي وك مببك ب ةببف م

إمالمنا العفأ   بيك اإلمبالم العفأب  ممبا يببف  لب  العبالم مبك ةبوفاٍل ملميبة 
وت نولوبيببة  .. ببيه  لهببا مو ببومال تنتمبب  إلببى المسببتيأ  الببي  يتعببيك بك 

 ينيازأ له إمالمنا ويأشف أه وينلم الناس إلى  االنشغا  أي اياه.

 املعايل،  أصحاب
 السيدات والسادة، 

للعبام الةبان  ملبى التبوال   تيوم األمانة العامة لبامعة النو  العفأية إك
تشببيم التواذب  المشبتفك ملى يفذًا ويلك " أيوم اإلمالم العفأ "  أااليتاا 

ف  بيه ويب ت  شبعا ... مالم العفأ  ولعإمالمييك العبفلملى مستوت ببهزل اإل
اإلمالم لت  ن ب مية نوف " المسمومة ل   نمة المبتممإليامة ا"يو  النوفل 

ت بفيم  بيه البنوفل اليبوم لبى ل  تنمية المبتمم العفأ  ... ويت مك االيتاا  
ت بفيم م سسبال مفأيبة مفييبة سبا مل لب   و بيلك فائبنل إمالميبة ش ذيال

الياام ملى الهوية العفأية أاإل الة ال  ت بفيم بل ب  أفنبامت يتنباو  ايبنت 
 ا الت  تشغ   موم المواطك العفأ .ي ايال
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 السيدات والسادة،
لبب   تببام  لمتبب  ال يسببعن  اال بك بمأببف مببك التيببنيف والشبب ف لمبلسبب م 

أمهامبه وبنشبطته مبك ابب  فلعبة  عطال بلالالمبو ف ملبى مبا يأيلبه مبك بهبن 
ونعو  ملى اليفافال الهامة الت  ستذنف مك  بيا  العم  العفأ  المشتفك ...

م آملببيك بك تلأبب  طمويببال شببعوأنا لبب  إمببالم بل بب   وب ةببف هببااالبتمبباع ال
 .  ذن ًا ومو ومية  وبوةق اتذااًل أالُمستيأ 

 ،را  ـــــــــشك                                   
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