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اململكــة العربيــة وزيــر اإلعــالم ب -الشــنا ة الســيد كركــي  معــاي
ــة –الســعودية  ــدورة العادي ــيس ال ــالم 50) رئ ــس وزراء االع ( جملل

 العرب
رئـــيس الل اـــة الدائمـــة  –الـــدكتور دالـــد الغامـــد   معـــاي

 لإلعالم العربي

 وزراء اإلعالم العرب،عاي أصحاب امل
 السيدات والسادة،

يسررررفي اررري الأنايررر  كم كر ررره أأرررل اررري  سررر    ك  رررا  الرررن رة 
( ل جلرررز  ءراإل ام ررعل العررررهم للررل ال جلرررز العريررر  50العانيرر   

الررلي يدعررن  ررم كمررنل ال جررالز ال ءاريرر  ال  نششرر  ال رري كدف رر   ارري 
 عءيرء الع ر  العرأري ال  ر رلم  الرلي لرل لفطا  جا ع  الرن   العرأير  
 أرام عل ي لنن   مضرايا ام ر م  اتر قراإلي  افى  فل إف ا ه  م السع

 الرررن   أررريم ام ع ررري ال عرررا م  جات رررهم     يررر  أااررر  اررري العرأررري
  ررر ى اررري العرأررري ام رررعل إ أافرررا  أررريم ال أا ررر     قيررر  ام ضررراإل
  يانيفه.

 يطيرره لرري كم ك  جرره أنررالة ال  ف رر  إلررى  عررالي السررين  رأرري 
 ءيررر ات ررعل أال  لأرر  العرأيرر  السررع ني   لررى   ليرره ر اسرر   ال ررأاف 

ه    فيررراه لررره أررر  الفجرررا  هرررلل الرررن رة ل جلرررز  ءراإل ات رررعل العرررر 
أ ررا ك  جرره أنررالة ال ررأر  ال قررنير إلررى  عررالي السررين   ال  ايرر  ...

 سررررام راأ رررري  ءيررررر ات شررررا  أالج   ريرررر  الجءا ريرررر  الني قراطيرررر  
  ال رري أررلل  ا  ءارة ات شررا  الجءا ريرر  ال ررعأي   لررى الج رر ن ال  ي رر
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ل عءيررررء الع رررر  ات ع رررري العرأرررري ال  رررر رل نررررع  الررررن رة السرررراأق  
 لل جلز.

 أصحاب املعاي والسعادة،
 السيدات والسادة،

ام ررعل إم كرجرر  كم  سرر   ا لرري أال ررني  أشرررا   أا لرر  .. 
طريرر  العرأرري مررن يأرر م جررءإلاه  ررم امء ررا  العرأيرر ..  مررن يأرر م ال

 ال  ريضررري .. م ام رررعل الطرررا  ي ل ل رررا ..  النيرررار اررري كيرررنيفا ..
هرر  جررءإل  ررم كء  فررا  ررم ن م  ررل...   ال ررر ل للعفررل  الأراهيرر ..

  لرررى الجافررره اإنررررم ارررنم ام رررعل ال فررر يري الأا ررر   رررم فقررراط 
اتل قاإلم  اللي يفطل   م ف ر ال عارل  ال قا   ..  يرن   ل قاار  

ل طفي .. ه  طري    ل  ر يسري للنرر ل ال ل   ال سطم  ال اا  ا
  م كء  فا.

ام ررعلم  ال ررا  هررللم    ررا    ررل ل عييررر ال امرر  العرأرري.. إم 
اف  ار اأرة  ا نة ناط  م  أ ا  اأعفا أأف سفا لألسل  أر السف ا  
ال اضرري م أ يرر  أ ررن ير  ج  عررا  أأأ ل ررام  هررن  ا  ررم نانل ررا.. 
 لففظرررر  رررالا اعلررر  ركاأرررار اير سررري رم   ررر  النا  ررري   الطا  يررر م 

 ت كظم كم   أيه       ام  ال ال اضي ..  عا  العرأي  نع  أال ج
هلل اماأار أال ير سا  ه   م مأير  الأعةر  ك  ال شر ير امنأري.. 
 ا ررري اير سرررا   قيقيررر   شررريه امن عررر ..   ف قررر  أسرررر   رهيأررر 

فامرر   إلررى -أ ررا    ررال ال ير سررا  الأي ل جيرر –..     ررال أام أ رر 
الأ يررر  ف ررا  ررم  جررنل ارري أعررا ال سررا ط ام ع يرر  ال رري نرررل 

 السيطرة. 
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 لرريز العررالل العرأرري اسرر  فاإل ارري هررلا ال جررا .. اررال ام  كففررا 
فعررريو  ررر رة ها لررر  اررري ام رررعل  لرررى شرررعين  رررال يم سررر اإل  لرررى 

ال فر   الع  رن ن اري اري ال فشرا م    ى ال ارة ةير ال سرأ م  س   
.. ك   رررم  يررر  ا سرررا  نا ررررة ال  رررارأ  الج اهيريررر  اررري ال سرررا ط
لررل يعررن الج  رر ر  سرر قأعه سررلأياه للرسررال  ام ع يرر م أ ررا  ..ام ررعل

أررام ال ررا  ارري السرراأ .. أرر  شررار   ررارأاه ف ررطاه ارري شررياة  هررلل 
الرسال   فقل ا .. أ ا ه  ال ا      سرا ط ات شرا  اتج  را ي .. 
ر  هي  سيط ةير  قليني ي فح سلط  ها لر  م رنان أأيررة  رم الأ ر

م  ان يررار  ضررا يف ام  ف رررها  لررى ارري   ررأي  الرسررال  ام ع يرر 
 فطا   اس .

 يح   م فا ي   ا ي نيم..  إم هلل ال سا ط  د    سع اه لا 
 لررى م  لأررم م ررنان أأيرررة  ررم الأ ررر ني قراطيرر  كأأررر ارري ال  ررارأ 

فطرررر ي  لررررى  نرررراطر ف ررررر اماأررررار الناط رررر  ك   الجافرررره اإنررررر 
 ال  رضرر   ال ج  عررا ميرني ل جيا  ال دررن رة ل  رنة اأرر    ال ضرلل م 

 .   لى العفل  الأراهي 
  رر ن  اج فررا ارري    ارري نضررل هررلل ال رر رة ام ع يرر  العال يرر

العالل العرأي إلى سأر كة ار  ا يجريم  ال  ييء أيم الفاا   النأير  
إت    لرر  أرريم طيا  ررا  للاالعرر.. ا ررا  ررم  رر رة إ ع يرر  ارري  رراري  

أا رر  ارري القرررم النررا ز نيررراه   ررراه ارري لا  ال مرر .. أنايرر  أالط
  ررر  اف  رراإل أررال  رة الرم يرر  ال اليرر .. للررل كم ام ررعلم ارري  نررر 

  رم اماأرار  را  ام رم ليز س ى  سيط فام  لل عل  ا   اماأار..
ين   الفاز إلى ال    النير..   ف ا  ا ينز ال ر  الأعضراإل اري 
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 الرررنرز ال سررر  ان  رررم ال ررراري  كم ال مررر ل اررري  جررره  العقررر  .. 
ال  جا  الجنيرنة ت يدفر س سر ى العءلر .. أ را كم اتس سرعل ل را مرن 

 يق ن لل  ضى. 
إم  اج فررا   رر ن كأ ررر  ررم كي  مرر   ضررى إلررى ال شرر   إلررى 

.. أرريم الج رر ن الضررار  اتف  ررا  فقطرر   رر اءم أرريم العءلرر   ال  ضررى
هررلا ال رر اءم ي عرريم كم الأ رر   ررم  كظررم كم  ..ال رريني لعضررطراه
ع ررر  ام ع ررري العرأررري اررري ال ر لررر  القان ررر .. ي شرررنر ك ل يرررا  ال

م  الضررر اأط ال ررري   أرررل ات شرررا  الجنيرررنةناشررر   كم ن ر  سرررا ط 
  ل ررام شررار   ضرر  اه  طر  رراه  لررى طا لرر  الأ رر   ال  أيررر  لررى 

 شعين  ال ي.
ال سا ط الجنينة  م  سرا   ام رعل  هلل ت يفأعي كم   علفا  

م أرر  ال سررا   ال قلينيرر ل ال قلينيرر .. اررالج   ر لررل يفشرررل  ررم هررل
رأ ا ه  ينرل كه ي  ا  ر  أرر ء  را  فطر ي  ليره ال سرا ط الجنيرنة 
 م  ناطر.. إم الش اا  ال قر إلة..  ام عل ال ر ي  ال سر    .. 

اري    ري   جرنام ال ر اطفيمت ءال   لعره الرن ر ام   اري   رأي  
أرره العررالل العرأرري..   ررم هفررا كه يرر   نطرر رة الررن ر الررلي يضررطل  

 جلسررررأدل ال رررر مر.. إم رسررررال  ام ررررعل العرأرررري ارررري  شررررر ي سررررل 
يفأعرري كم  شرر  إلررى أاتضررطراأا  ال  ع قرر   ال عيرررا  ال  سررار   

ت  رأر   ال  ا  ال سر  نا م  اضر    م ير   أسريط  اري  م  عراهم  ات
هررلل ال  ررا  ف أرراه لل  ع أرريم أررالعق  م  اريسرر  لل  رراجريم أ شررا ر 

 ال ع ه.
ام لررى م ع فرررا العرأرري هررري  رسرري  ال  اطفررر .. إم الرسررال  

ارر    اطفي ررام أررع   عءيررء اتف  رراإل إلررى الن لرر  ال طفيرر  ال اضررف  لأا
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م  أ ا يدرسر   لى كساز النيم ك  الطا    ك  العر    رم  ك    ييء
ل أرررانق  مررريل ج هريررر  اررري ال جرررنام العرررال   لرررى ركسررر ا ال سرررا ح 

هي الضا م ل  رنة ال ج  عرا م هلل ال  اطف   إم..  سيانة القاف م
 ال ررا ي ل ررا  ررم   اشررل ال   رر ..    رر  كجيررا  جنيررنة تأررن كم 

ألعررر       رررا  الجا عررر   شرررل ا رسرررال  ال  اطفررر   ال  يررر  ال طفيررر 
 .      ا    ع ام   ق ف  أ ا

 عرريم  لررى إ ع فررا العرأرري إيشررال ا  الرسررال  امنرررى ال رري ي
ت   أقضررايا ام رر م ال رري أررأأأر مررنر  ررم ال سرر  لي   الأ رراإلة   علرر

 ررأاه ام رر  ..   لررى ركز هررلل القضررايا  يشررح كم يفشرررل  ف ررا
القضي  ال لسطيفي  ال ري ف  ل را  عفرا  رم جير  إلرى جير  ..  لريز 
شرر ي اه كم امجيررا  الجنيررنة كمرر    اسرراه ك  اف  رراإل ل ررلل القضرري  

م أررر  هرررل   عط ررر م ل  اأعررر   رررا يجرررري أ رررأف ا العرأيررر  ال رأءيررر 
..   لرررى إ ع فرررا العرأررري كم يقطررر  الطريررر   لرررى   ف رررا  الرررناا 

    ع رره أ ررا  فشررا  كنرررى  ق ررا   لررى هررلل القضرري م    رأ ررا
مةررراا ت  نررنل سرر ى  شررالح كطرررال أعيف ررام لرريز  ررم أيرررف ل 

السطيم مضي   رأي  ..  س أقى أللل إم ال لسطيفي م ك  العره.. 
نز ال رررمي  أررنلم إلررى كم  دقررال الن لرر  ال لسررطيفي م   اشرر   ا القرر

فرره  ررم ن ا رري السررر ر لفررا ج يعرراه اهلل...  كم  دعقررن اليرر ل ا   اليرر    ات
رالقرنز اري  جراإل اري  م ره هر : جا ءة ال  يء ام ع ي   ر   رعار

  ي م ام علر.

ك ررا الرسررال  ال ال رر  ال رري كرى كم يدعفررى أ ررا ام ررعل العرأرري .. 
امفسرام ا  اري أفراإل م  امسر ال ال ع رأر  ال أرر ال سر فير       ايا
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.. إل ت ءا  العرأي الجنين أف رر ال قاار   ال عرار   ال علريل ال سر  ر 
اي   اج ر  ال أرر الظع ري ال  طررل  سع  ام ضىال يد     علام

مرهرراه  العفررل.. إم ال عرأرر  ال رري يرر ار الأي رر  ال  لررى لف رر  االررلي 
 ك رهررا  ررم ين ضرر ا ام ررعل العرأرري أالأل رر م ت  قرر  ارري نط ر  ررا 

 لرررل ال ررري ين ضررر ا الجفررر ن أالسرررع  .. اقرررن    ررر  أل ررر  اسررر فارة 
فسرافي ه  ا  نا  ال ر  أيم   ر     اطم    رر    يي م أ طفره  ات

 ت يعرل س ى الق    النل. إرهاأي
ع عل هر  كم  شر   أر  ال فراأر ار ا يرةره ايره ن راة الظرإم 

 قر ى  قراه  ا يقضي  لى هرلل ال فط  س ى  فشا  ل ال س    ..   
 رري   كم   هرر  كم ي عرررا الفرراز ماأررار  ن ل رر م   راإل   ف  رر م

ال عرارررر   الرررر  ي أيررررف ل ..  أل ررررا اءنان هررررلا ال فرررر   ارررري اماأررررار 
 اتف  ررا   لررى ال قااررا  امفسررافي  ال ن ل رر  .. أل ررا أررار  أضررا   

ال فعلقر   كاأرارهلكفشار ال طرل  اتفعع م  لرل يجرن ا سرأيعه لف رر 
 إلفسافي   العق   النيم.ال ضانة ل

 أصحاب املعاي والسعادة،
 السيدات والسادة،

ك  فى الفجا  م  ا   جلسأل ال  مر اللي ي ض م  نناه إففي 
ن ر    ررم ال  ضرر  ا  ال ا رر   ررم أيف ررا  ي ررا  ال رررل ام ع رريم 

ام ررعل العرأرري ارري ال شررني لظرراهرة امرهرراه  ةيرهررا..  ك ررير  لررى 
ن ررل نطرر  ال  رررل ام ع رري العرأرري ارري ف رر  نرراة إلررى ضررر رة 

ال  ن  إلرى اإنرر أشر    م النارل.. ا ا ءلفا  اجءيم إلى الي ل 
يقفعهم  لع   ق ره  م  قله    يهم  رسرال  مرانرة  لرى الف رال إلرى 
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ض يرل ..  اءا  نطاأفا    النارل شرنى ل  ارفرا  ر  كف سرفا..   را 
سرر را يجي   النطرر  الرييرر  ات عءيررء   طرر ير ف  ررال إليرره  قرراه هرر  

  ررى يع رر  الج يرر  ارري  العرأرري أالنررارل..للع رر  ام ع رري  ال ررا ل 
رسررال فا أشرر رة    شرر إطارهررام ا فرر ظل الج رر ن ارري  سررار  ا ررن.. 

 اع ال   ألع  ي    ا اإنر  ي  ا    ع ا.
 كنيررراه كمرر   إم إ ع فررا العرأرري يقررل  لررى كرا شررلأ .. الرره 

 رره ل  رررا  ط يلرر   شررنراه لل عرارر  رشررين لررنى  ج  عا فررا ال رري ا  أر 
 ال  ي..  ليفا كت فدأنن هلا الرشين ال  يم.. أ  فأفي  ليه  فضيل 

 إليه.
 م  السعل  ليأل  ر    اهلل
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