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 رئيس المجلسسعادة السفير 

 السادة السفراء المندوبون الدائمون
اجتماعنا اليوم هو رسالة تضامن مع مصر ومساندة كاملة  

لها في الحرب الضروس التي تخوضها ضد التنظيمات اإلرهابية. 
 بشمال سيناء، الجبان في مسجد الروضة الحادث اإلرهابيلقد أدنا 

إن هذا الحادث المواساة ألسر الضحايا. العزاء و بخالص  تقدمناو 
بتفاصيله البشعة المجردة من كل معاني اإلنسانية، هزًة  األليم مثل  

للضمير المصري والعربي، بل والعالمي .. وهو في نفس الوقت 
جرس إنذار للجميع، بأن خيال الشر لدى هذه الجماعات الضالة 

ات جديدة وغير كل يوم مستويفي والمنحرفة ال يلبث أن يتجاوز 
 مسبوقة في الوحشية واإلجرام.

إن تنظيمات اإلرهاب، وكما صار واضحًا للجميع، تعمل بشكل  
..  واألقاليم المجاورة لنامتضافر فيما بينها عبر المنطقة العربية، 
باستجابة جماعية، وعمل وال ُيمكن التصدي لمخططاتها سوى 

نظومة العربية في ُمنسق متواصل على المستوى العربي .. إن الم
ُمجابهة اإلرهاب واجتثاثه تحتاج إلى دعٍم وتحديث وتمكين، لتصير 
أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات اإلرهابية في صورها 
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.. إن هذه التهديدات ُتغير طبيعتها وتبدل  والمستجدة المختلفة
أدواتها وأساليبها بشكل متسارع للتعامل مع الضغوط المفروضة 

ويتعين على المنظومة العربية مواكبة هذه التحديات عليها.. 
الجديدة، بل واستباقها على كل المستويات؛ األمنية والمالية 

 والقضائية واإلعالمية.
لمواصلة وزراء العدل والداخلية العرب  يإنني أدعو مجلس 

تفعيل اآللية التنفيذية لالتفاقية العربية  عملهما الهام بهدف
.. كما أدعو إلى تعزيز  1998لُمكافحة اإلرهاب الموقعة عام 

الجهود القائمة بالفعل من أجل إنشاء شبكة التعاون القضائي 
أدعو و العربية في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة.. 

اعدة بيانات س وزراء الداخلية العرب إلى النظر في إنشاء قلمج
خاصة بالُمقاتلين اإلرهابيين األجانب، وبحيث يجري تداول هذه 

النجاح في التصدي فبصورة شفافة بين الدول العربية ..  البيانات
تعزيز هذه الشبكات على سترتفع أسهمه مع  لظاهرة اإلرهاب 

المستوى العربي من أجل تضييق الخناق على الجماعات 
تمويلها، وتحديد حريتها في العمل اإلرهابية، وتجفيف منابع 

 والحركة عبر الحدود، وحرمانها من أية مالذات آمنة.
إن اإلرهاب كله مداٌن ال ُنفرق بين جماعاته وفرقه، وال نميز 
بين أشكاله وصوره.. وكل من يعطي غطاء فكريًا أو سياسيًا 
لإلرهاب، بالتحريض أو نشر الخطاب المتطرف أو الطائفي، هو 
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الجريمة اإلرهابية ومتواطٌئ في وقوعها.. إن التصدي  مشارك في
للظاهرة اإلرهابية بصورة شاملة يقتضي نهجًا شاماًل ال يستهدف 

نما الفكر الذي ُيمهد لها ويقف وراء  ،هافقط الجريمة اإلرهابية، وا 
من خالل حشٍد متضافر لكافة الجهود العربية المبذولة في مجال 

ف.. وبحيث تصب هذه الجهود في مواجهة الفكر الضال والمتطر 
بوتقة واحدة، ويكون لها األثر المطلوب في دحر خطاب التطرف 

 والعنف في كافة الدول العربية.
، مع اإلرهاب إنني أجدد التضامن مع مصر في معركتها 

وأقف احترامًا للشهداء الذين يسقطون من مصر، ومن كافة 
الشريفة من أجل البلدان العربية المنخرطة في هذه المعركة 

ر تخليص بالدنا من هذه اآلفة الخطيرة التي ُتمثل التهديد األكب
بوحدتنا  –وثقتي أننا جميعًا  لمجتمعاتنا في المرحلة الحالية ..

دحر اإلرهاب واجتثاثه من تربتنا  قادرون على -وجهدنا الجماعي
 بإذن اهلل. العربية

 شكرًا،،  
 


