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 السيد الرئيس،

 أصحاب المعالي الوزراء،
 يوف،والض أصحاب السعادة السفراء

 ،السيدات والسادة

أن ُأرحرررك  بررر   مقرررر وامعررة الررر اس العر يرررة فررري اسررر   س  يسرررني
، اأن أ اور  الرااار ( لمولس الوامعة على المسر ا  147أعماس ال ارة )

السرري  ع رر  القررا ر مسررااس اايررر ال رر ان  معررالي خررالا ال  رراني  لررى 
ي الواائررر اوامعررة الرر اس العر يررة علررى  ررال األفريقرريالمغار يررة ااح حررا  

ننري لعلرى أقرةع  رهن معالير  سرُي ير  رئاسة اره  الر ارة لمولرس الوامعرة  اا 
، ا مرا ير ف أ قُرُ ما   مسريرة العمرس العر ري  عماس مولسنا  بس بفاءةع ااق  ارع

 الم  رك 

بمررا أن ررن  ارره  الفرجررة أل اورر   ال رربر اال قرر ير  لررى معررالي السرري  
م ارية ال انسية علرى مرا  هلر  خميس الو يناا  ااير ال  ان الخاروية للو

  من و ا ع ُمق رة خ س رئاس   الناوحة لل ارة السا قة للمولس 

ي مولسرنا ألاس بما ُأرحك  معالي الااير أيمن الجف  ، اله  ُي ارك ف
ملبة األر نية ال ا رمية، اأ منرى لر  برس ال افير  ملمرة  جف   اايرا  لخاروية ا

 في م م   
 

 السيد الرئيس،

اإلومالية للاض  العر ي ُ  ير  لى أن منطق نا ح االت في عين  الجارة
 عضرر ا ُمسرر حب   األامررات  ا  رالعاجررفة    احضررطرا ات  ضرررك  عررن ُ ل اننرر

                                 ا عضررررررررررررررررررررررر ا  فررررررررررررررررررررررراق  ا عضررررررررررررررررررررررر ا ُيرررررررررررررررررررررررراا  مبانررررررررررررررررررررررر 
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محااحت الحس   ااجس، البرن مرن  ان ن رائا حاسرمة أا  سرايات 
رااك يضرك  النا اُي    مااطنينرا   الع قرة  رين العرال   ائمة   اإل 

العر ي اُمحيط  القريك ُ عاني  ا راتع نعرف ا وميعا  اُنعاني من را   
الاضرر  العررالمي يمرراغ  ُم غيرررات مُ سررارعة،  عضرر ا ينطررا  علررى 

   على منطق نا العر يةمخاطر ُمح ملة 

لعنرااين  عرن ا  إيورااع امن اها المنظار، أاُ  أن أسر عرن 
ضمن  قرير األمين العرا   اقرللقضايا المعراضة على مولسب  الم

عررن العمررس العر رري الم رر رك، امررن خرر س  نررا  ورر اس أعمرراس ارره  
 ال ارة للمولس 

ما االرت المهسراة السرارية ورحرا  ناافرا  فري قلرك األمرة  أاح :
العر ية   أاضرا  النرااحين االُمحاجررين  اخرس الُمر ن 

 ُرررر مي قلا نررررا نيراررررا س الورررراار ا اال وئررررين فرررري  ا
 طرر   النررار الرره   رر   أ ي رر  فرري   ن اقرر    وميعررا  

محا أررات اتسرر انة اررا خطرراة  يوا يررة لاقرر  نايرر  
نرورررررا أن يورررررر  احل ررررراا   ررررر  اأح  ررررر    ا الررررر     

ال اجرس  لرى اقر   علرى أن الخراقات  لى  قايضر   
الق اس لن ي     ها    لرى اسر قرار الاضر  السرار    

 رر يس عررن  سرراية سياسررية للحرررك الرر ائرة ُ ل رري   فرر
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، ا هخرره فرري احع  ررار احرر ة سرراريا  طماحررات ال ررعك
ا بامل رررررررا اإلقليمي   االمرررررررهماس ارررررررا أن  سررررررر مر 
المحا أررات الواريررة  ررين الحبامررة االمعارضررة  رعايررة 
األمررر  الم حررر ة، اجررراح   لرررى ال سررراية المن رررا ة    

حيررراس اناعاونرررا قلقنرررا ا  ارررها الخجرررااانسررروس فررري 
الغيرررراك العر رررري  رررر   البامررررس عررررن   سرررراية األامررررة 
السررارية، فرري مقا ررس الحضررار ال فررت لقررا   قليميررة 

 عضرررر ا ح يهخرررره المجررررالي العر يررررة  عررررين  ا اليررررة
    احع  ار

علررى جررعي  األام ررين اليمنيررة االلي يررة، فإننررا نلمررس  أانيرررررا :
او رررا ا  مرررن أورررس حلحلرررة اررره    حربرررات   لاماسرررية

، اجرانا  ل ماسرك نسريا العر يرة حقنرا  للر ماءاألامات 
 بأي  الو ا  الواريرة امن الُم       األاطان اال اس

 ، اجراح   لرى  سراية اره  األامرات الخطيررة  ا عايااا
ي عررين علررى ال  لاماسررية العر يررة أن  عمررس  ال ضررافر ا 

مررر  الو رررا  األمميرررة انيرارررا   اح يفرررا ني فررري ارررها 
وامعررة العر يررة علررى جررعي  الُمقررا  أن أهبررر  حرررك ال

 ساية األامة اللي ية من خ س ال رايبرا ال ري  ومع را 
من األم  الم ح ة ااح حرا  احفريقري   اال ري مرن   بس
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المن ظرررر ضررر  اح حرررا  األارا ررري  لي رررا ح رررى   احررر  
و رررا  برررس األطررررا  ال ررري لررر ي ا مجرررلحة فررري  ن ررراء 

   األامة اللي ية 
فري مبان را فري قلرك ال مرا   ظس القضية الفلسرطينية  أالأا  

أن الفلسطينيين االعرك لر  يعر   خافيا   ليسالعر ية   ا 
لررررر ي    رررررريكف علرررررى الطرررررر  اتخرررررر    فالحبامرررررة 
اإلسررررائيلية أسررريرة  البامرررس ل يرررارات اليمرررين الم طرررر  
اوماعات احس يطان، اا ف ا الُمعلن اا  قاين حرس 
الرر ال ين ع ررر فرررن أمررر ااقرر  اسرر يطاني خررارغ عررن 

رعية االقرررررررانان يحررررررراس  ان  قامرررررررة ال الرررررررة ال ررررررر
علرى حر ا   ، الم ااجلة األطررا الفلسطينية الُمس قلة

الرر ال ين بحرررس احيررر    جررريغة     ننررا ن مسرررك 1967
للقضية الفلسطينية، ا الم ا رة العر ية بخارطة طرير  
للاجرراس  لررى سرر    ررامس فرري المنطقررة    احل فررا  

حت الع رر  حررس الرر ال ين مضرريعة للاقررت، امحرراا  علررى
 الم رررا رة العر يرررة أا   ررر يس أالايا  رررا ليسرررت مق الرررة 
عر يا ، الن  ُمر     ننا نرج   جاع  اإلوما  الر الي 
الم ي  لحس ال ال ين االرافن لسياسات احسر يطان    
اي عرررين علينرررا السرررعي مرررن أورررس ال نررراء علرررى ارررها 
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 احوما ، ابسك الماير  مرن المااقر  ال اليرة الم ير ة
   انهمررس أن يبرران ماقرر  اإل ارة األمريبيررة ةاالمسرران 

الو يرر ة،  مررا أعلن رر  مررن رن ررة جررا قة فرري مسرراع ة 
الاجراس  لرى حرس للجررا ، ُمنسروما  مرر   فريالطررفين 

  الي ا اعما  ل  اها احوما  ال
اقر  جرار ا  ر  اراا ة   منطق نرح ااس اإلرااك يضررك  را عا :

ل ينا وميعا أن المعربة مع  طايلرة، اأن قطر   ااضحا  
أحررر  أهرعررر  ح يعنررري القضررراء عليررر  أا او أاأررر ، فررر  
يل رر  أن ُيطررس  او رر  الق رريي فرري مبرران  خررر     ننررا 

 ررهس فرري ر ررا  ننحنرري اح رامررا  لبررس ال ضررحيات ال رري  ُ 
العرررال  العر ررري بافرررة مرررن أورررس  رء ارررها الخطرررر عرررن 

اسررر را يوية  ررراملة  جرررا كف مّنرررا    مطلرررا  معا نررراُمو
ل حجين العال  العر ي، ليس فقط من الاااية األمنيرة، 
نمررا أيضررا  مررن النرراحي ين الفبريررة االأقافيررة   اأقاس  اا 

ن ارررره  احسرررر را يوية ال رررراملة ال رررري اضررررا     بررررس
نن ررر اا ح ُيمبرررن جررريان  ا ا نفيرررهاا  ح فررري  طرررار 

خ لر  عر ي وماعي، امرن خر س ُأطرر لل عراان مر  مُ 
 القا  العالمية ال ي ُي   اا اإلرااك   
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ُأانر  العررا  علررى اح يفرا ني فري ارها الخجرراا أن  
ان جرررارا   الم ااجرررلة علرررى  نظررري   اعررر  اإلرارررا ي 

 ا ط ير أراضي  من ورائم  
  

 ح ررراغ المنطقرررة العر يرررة برررهلك حسررر را يوية وماعيرررة  :خامسا  
عرن اره  لل عامس م   اس الواار اإلقليمري   مرا ااس  

الرر اس ُيمعررن فرري   خلرر  فرري ال ررئان ال اخليررة للرر اس 
العر ية اياظر  الطائفيرة بره اة فعالرة ل رها ال ر خس    
اليررُ  العر يررة مررا االررت ممرر ا ة لع قررة قاام ررا حسررن 
الوررراار ااح ررررا  السررريا ة ااح  عرررا  عرررن ال ررر خس فررري 

على األطرا  اإلقليميرة أن  ُر رك ا  ال ئان ال اخلية   
الع قة م  الُمحيط العر ري سريولك الخسرارة أن  ا ير 

   لإلقلي 
  

فرري ظررس ال طررارات ال رري ي رر  اا الملرر  النرراا  فرري  سا سا :
منطقررة ال ررر  األاسررط، برران مررن الضرررار   عررا ة 
 قيرري  امراوعررة مومررس السياسررات العر يررة فرري مورراس 
ض ط ال سرلي اعر   احن  رار انرا  السر   امااجرلة 

لرررى   ررررا  معااررر ة إلن ررراء الو رررا  العر يرررة لل اجرررس  
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منطقة خالية من األسلحة النااية انيراا مرن أسرلحة 
ررار مرا  ر  فري  ال مار ال امس  ال ر  األاسط علرى نر

   عن المناط  من العال 
عررن ، الألسرر ،  عيرر ا  مررا ااس العمررس العر رري الُم رر رك سا عا  

   ايح اني األمُس فري أن  ائرة اا ما  المااطن العا  
 حريررك مررن ة العر يررة القا مررة فرري عمرران القمرر  رر مبن

الميا  الراب ة في اها المواس ع ر اس را يوية  ع مية 
فّعالررة  ررنوي فرري او ررهاك اا مررا  ال ررعاك، ا خاجررة 
فئرررات ال ررر اك   لقررر  رأينرررا   رررائر اررره  احسررر را يوية 

لواريررررة ال ررري   رررر   احعرررر ا  ا الفعرررس فرررري المرحلرررة 
يفقرر  البأيررر مررن للقمررة     ن العمررس العر رري الُم رر رك 

قيم رر   ن ظررس  عيرر ا  عررن أعررين الوم ررار ااا مامرر    
ال قلي   من را انيرر ال قلير  ،  ، بس فراع  اإلع  ،ا 

سررراحة حقيقيرررة لبسرررك العقررراس االقلررراك ح يجررري أن 
ن رب ررررا أا ن راورررر  عن ررررا، انسررررمي لقررررا  ال طررررر  

 اال خريك  ال م   في ا   
ميررة الُمسرر  امة يقرر  حق جررا   اال ن ن  حرر   النمررا ا أامنا :

أمة حاوة ماسة لُم را رات ا في القلك من أالايا نا    
  انرراك    لمررس اإلنسرران العر رري اقضررايا  الحيا يررة 
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 راما بأيرة يور   نفيهاا البن مرن  ان جر   ب يرر 
 على جعي  الرأ  العا   

لق  حرجت وامعة ال اس العر ية من خ س منظام  را  
يايررة ال رري   رر  المررااطن علررى احا مررا   القضررايا الح

العر ي االمساامة في  حسين نمرط حيا ر  سرااء بران 
هلرررررك علرررررى المسررررر ا  احق جرررررا   أا السياسررررري أا 

أا األمنررري االررر ف  نحرررا  برررريس الحبررر   احو مررراعي
الر ي ، اي خس في ارها الموراس ال قرارير الُمق مرة  لرى 

في المنطقة  اإلنسانال اس األعضاء عن حالة حقا  
سررررراامة الوامعرررررة   عأررررراتع فررررري مراق رررررة العر يرررررة ام

احن خا ات الرئاسية اال  ريعية ال ي ُ ور  فري الر اس 
  العر ية ا ق ي  م حظا  ا  بس حيا ية ا فافية 

ال رررري  الخرررراروي ن سياسررررة احنف ررررا  علررررى العررررال   : اسعا  
 ن  و ا وامعة الر اس العر يرة مرن أورس  نراء  ررابات 

مررر   سياسررري اق جرررا ية ا نمايرررة م ررر ربة ا  ررراار
معررررات اإلقليميررررة اال اليررررة، مخ لرررر  ال برررر  ت اال و

اقر   سرمات العمرس العر ري الم ر رك     ح أج حت ا
مررن الُمن رر يات   رر  ت السرر ة أ رر ر الماضررية عرر  ا  

مررررن أام ررررا القمررررة العر يررررة      ال رررري وررررر  عقررررُ اا
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احفريقيررررة فرررري نينيررررا، ااحو مررررا  الررررااار  العر رررري 
ألمانررة، فضرر   عررن من رر   األارا رري الُم رر رك  مقررر ا

ال عرراان العر رري الراسرري  رره اظ ي، امن رر   ال عرراان 
 العر ي ال ن   في مسقط  

 عاا، اح  ك، من  ااور نا علرى  بل ا ااه  ال حربات
مررر   بررر  ت  ا عررراا مرررن ع قا نررراالسررراحة ال اليرررة   

  الية ُب ر  اقا  ل ا  هن ا في النظا  العالمي  
 

طاير أعمراس ان راطات الوامعرة العر يرة  ن ُمحااحت   عا را : 
ن ا ل حقير  األار ا  المطلا رة   ااري  ح االت  سرعى ا 

سرا    ح أننريل  ُ حق  ح رى اتن ال اافر  المن را ، 
أس مر في العمس  بس ارمة ا فانع من أوس  حقي  ارها 

 اافرر  الرره  ُيحقرر  المجررلحة ال طرراير، امررن خرر س ال
لعر ي الُم  رك بمرا ، ااألا ا  السامية للعمس االعر ية

  وس   الوامعة العر ية  
   
 السي  الرئيس    
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س أعمرررراس مولسررررنا  النوررررا  اال افيرررر     مررررس أن ُ بلرررر  
ال حرر يات وسررا ف البررن يقينرري الراسرر  أن  النررا ا ررعا نا أاررسف ل ررا 

   إهن اهلل    

 ،  برا  لب 
 االس   عليب  ارحمة اهلل ا ربا  ،


