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  ها��� ماس، وز�� ال�ارج�ة األل�اني  معالي ال���
  سعادة ال��� أن&�ن�� ج�ت���%، س��ت�� عام األم  ال����ة،

  ال��� ع�0 ال���� ال�ب�.ة، رئ�, ح��مة ال�ح�ة ال�*(�ةدولة 

  أص�اب ال�عالي 

  ال���ات وال�ادة،

أود في ال�0ا�ة أن أوجه ال��8 إلى ال���مة األل�ان�ة على ح�صها      
ق0ل عام  ال�ه  ال=B أ*لAعلى اس�@افة ال(��ة ال?ان�ة م< ه=ا ال�>ت�� 

 ب�اخله م�ارًا س�اس�ًا إلخ�اج ل��0ا م< نفA ُمIل  HلG ح��0ة ونFف
الل���0ن �فق�ون األمل في إم�ان�ة رؤ�ة ال@�ء في  دل�(�ات.. ح�ى Pا

 .Aآخ� ال(ف  
ل(ق�ل لإلخ�ة الل���0< أن(ا معه .. P�فًا �X�ف.. وWإرادة  ه(ا ال��مإن(ا   

اس�عادة االس�ق�ار وال�ح�ة ال�>س��ة ال[املة واح�ة، وع\م م8��ك على 
�A أب(اؤه و*(ًا ی(ع  Xاالس�ق�ار واالزدهار.. ��� B=وأشارك له=ا ال0ل� ال

ال��م.. في داللة  ب�((اكل م< ت��ث�ا ال��ح�b ب�ج�د م�?لي ال�ل&ة الل��0ة 
ان�هeه ال ت�فى على مل[�ة الل���0< ل��اره  ال��اسي.. وه� م�0أ أساسي 

ب�ل�<.. فال�e��ع ال�ولي وال�(I�ات ال�ول�ة واإلقل���ة ُت�اع�  م>ت��
وت�ع  وتق��ح ال�ل�ل، وت�اكb الل���0< في Pافة ال��&ات.. ول[< الل���0< 

جه�ها و����ل�ن أنف�ه  ه  م< �ق�دون الع�ل�ة ال��اس�ة وُ���دون وِ 
  ال���iل�ة ع< م��جاتها. 
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   ..jأش� االرت.ا >��&Xا��< أراه�ا م��إن ه=ا ال�>ت�� �&�ح م�أل
األولى هي االل�\ام Xعق� االن��اXات ال�0ل�ان�ة في م�ع�ها.. وال?ان�ة هي 
إخ�اج الق�ات األج(�0ة وال�قاتل�< األجانb وال��ت\قة، ج(.ًا إلى ج(b مع 

 ��سخیتف[�n وت���ح ال��ل�8ات ال��ل�ة.. ت��lقًا ل��0أ أساسي ال 
االس�ق�ار في �pاXه، وه� ع�م م(ازعة ال�ل&ة ال��P\�ة اح�[ارها ال�8عي 

  لل�الح.
وأق�ل Xاخ�Fار أنه ال �be أن ���ن في ل��0ا س�r سالح واح� ه�   

.. وال �be أن ت[�ن ، م< ج�% وش�*ةسالح ال�ولة الل��0ة وم>س�اتها
في االن��اXات  ه(اك ش��sة س�r تلn ال�ي ��(�ها الل���0ن Xإرادته  ال��ة

في د����0 القادم.. ول=لn فإن ال��ار�< م�الزمان وم�[امالن.. و�(.غي 
  أن ����ا معًا.

ه(ا ع< ض�ورة أض  ص�تي إلى م< ت��ث�ا وفي ه=ا ال�Fد فإن(ي 
�ت\قة على ن�� عاجل.. ال�0ء في ع�ل�ة إخ�اج الق�ات األج(�0ة وع(اص� ال�

إ*الق ال(ار ال=B ت  ال��صل إل�ه  التفاق وXwxاع�.ار ذلn ر�P\ًة أساس�ة 
) في ج(�w في ن�ف��0 م< العام 5+5ب�< أع@اء اللe(ة الع����ة (

  ال�اضي. 
ع�ل�ة ان��اب ال�ج�د الع���B األج(0ي  ت(�هيلق� Pان ال�أم�ل أن 

، بل ل  ت�0أ ه=ه الع�ل�ة إلى خالل ثالثة أشه�.. ول[< ذلn ل  ���ث
في ال��ار الل�0ي... الب� م< االن�.اه  .. وه� ما ُ��?ل ثغ�ة واض�ةال��م

إل�ها.. والع�ل على تeاوزها.. خاصة وأن الق�ار الFادر في مارس ال�اضي 
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ع< مeل, الeامعة الع��Wة، وال�ع�0 ع< اإلرادة الe�ا�sة لل�ول الع��Wة، 
ق� أشار ب�ض�ح إلى إخ�اج الق�ات األج(�0ة Xاع�.اره ال��0ل إلى "ت���< 

ال�eی�ة م< إنeاز االس��قاقات ال�س��ر�ة ال�ق�رة في  ال�ل&ة ال�(ف�=�ة
م�اع��ها ال��فA عل�ها".. وأش�د ه(ا على أن الeامعة الع��Wة تع��0 ه=ا 

  األم� ض�ورة إلحالل سالٍم م���ام وشامل في ل��0ا.
  

   ادة ال�@�رال�  
لق� ت�قA ال[?�� خالل ال8ه�ر ال�اض�ة.. ص��G ال0(ادق.. وُأع&ي   

 bال ال8ع�ب والق��الل�0ي ف�صًة الل�قاj األنفاس.. وأدرك الe��ع أن ال
 �I�)ة ق�اٌر و�رادة.. وال��م، ی�ل��ا ق�رًا م���مًا.. وأن ال�الم وال�Fال
ال8عb الل�0ي م< م�?ل�ه وقادته، وP=ا م< م�?لي ال�e��ع ال�ولي 

�ة ال�>ت��.. ان ی���ل�ا ال���iل افي ه= الe�ا�sة وال�ع��0< ع< إرادته
معه م< أجل ع�0ر الف��ة ال�F.ة ال�ي تفFل(ا ع< االن��اXات في د����0 

  القادم.
ه(اك م>ش�اٌت إ�eاب�ة ت���A االح�فاء م?ل ف�ح ال&��A ال�احلي   

ق0ل أ�ام ب�< ال�8ق والغ�ب.. وWع� إغالق دام عام�<.. ه=ه إشارٌة مه�ة 
على ع\م الل���0< على ال�فا� على بل� م�ح� ی(ع  Xال�[امل اإلقل��ي 

ا ال(هج وال��ادة ال[املة على ت�اXه.. و�ن(ا ن�ع� اإلخ�ة الل���0< ل��اXعة ه=
ال0ّ(اء خالل الف��ة القادمة ال�ي ت��اج إلى ت�افقات مه�ة وض�ور�ة.. على 
رأسها ال��افA على القاع�ة ال�س��ر�ة والقان�ن�ة ال�ي س�B�e االن��اXات 
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 Aاف��ل القادة الل���0ن إلى الF� في د����0 على أساسها... وآمل أن
  ال�&ل�ب في أق�ب اآلجال. 

8.ه [ل م< أع&ى الل���0< أمًال في م��ق0ل ال �ُ إن(ي أتق�م Xال��8 ل  
ال�(�ات ال�اض�ة.. وُن�8د على أن ال��حلة القادمة أصعb وأدق.. ح�� 
���[�ل الل���0ن ب(اء م>س�اته  ال�*(�ة ال��ح�ة وفA ش��sة دس��ر�ة 
ت(.ع م< إرادته  ال��ة... إنها م�حلة ���اج�ن ف�ها إل�(ا ج��عًا أك?� م< 

 أB وقG م@ى.

  ، ل[  ش��اً 
 

 

 

 


