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ــــــــــالبي    تاميــــــــــان�الخـــ
�  �جلس�جامعة�الدول�العربية�عRى�مستوى�القمة عاديةالالصادر�عن�الدورة�غ�

  م2019أيار�/ �مايو30هـ�ا�وافق��1440رمضان�25مكة�ا�كرمة�

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استجابة�لطلب�ا�ملكة�العربية�السعودية�وتلبية�للدعوة�الكريمة�من�خادم�

العزيز�آل�سعود�^شقائه�قادة�الدول�العربية� الحرم�ن�الشريف�ن�ا�لك�سلمان�بن�عبد

�للهج �الخط�ة �التداعيات �dرهابية�ـــــــــــــــلبحث �الحوثي �ميليشيات �به �قامت �الذي وم

� �من �ضرانـــــــــــــإيا�دعومة lmمحط� �وماـــــــــــــ�عRى �السعودية، �العربية �با�ملكة �النفط  خ

�اعت �من �به �ا�يـــــــقامت �<ي �تجارية �سفن �عRى ــــــداء �العربية�ــ �dمارات �لدولة �dقليمية اه

  .ا�تحدة

�الخاص� �العربية �الدول �جامعة �ميثاق �ملحق �من �الثالثة �للمادة
ً
وإعما,

  .دوري�للقمةبا,نعقاد�ال

�<ي� �غ��عادية �دورة �القمة �مستوى �عRى �العربية �الدول �جامعة �مجلس �عقد

� �بتاريخ �ا�كرمة �مكة �25مدينة ��1440رمضان �ا�وافق �حيث�2019 أيار/�مايو30هـ م

�وما �التطورات �تلك �كافة �العرب �القادة �عRى� تدارس �مخاطر�وتداعيات �من تحمله

   ؛ا�صالح�العربية�العليا

  : �التأكيد�عRى�ا�واقف�التاليةإ|ىو,ت�وقد�خلصت�ا�دا

�إيران� -1 �ا�دعومة�من �dرهابية �الحوثي ���ا�ميلشيات �قامت lmال� �Hعمال إدانة

�ا�ملكة� �داخل �النفط �لضخ �محطت�ن �عRى �ا�س�ة �بالطائرات �الهجوم من

قامت�به�من�أعمال�تخريبية�طالت�السفن�التجارية�� �وما،العربية�السعودية

  .مية�لدولة�dمارات�العربية�ا�تحدة<ي�ا�ياه�dقلي

�،�استعادة�8ستقرار�وHمن�با�نطقةإ|ىالتأكيد�عRى�أن�الدول�العربية�تس�ى� -2

� �لذلك �والوحيد �الحقيقي �السبيل �<ي�إنماوأن �الدول �جميع �اح�ام �<ي �يتمثل



 

  
8 

���ا� �أو�التلويح �القوة �استخدام �عن �الجوار�و8متناع �حسن ��بادئ ا�نطقة

ــــة�للدول�وان��ــــــــــــــؤون�الداخليــــــــــــــل�<ي�الشـــــــــــــــــــوالتدخ ــ�وأن�س،ياد��اــــــــــــاك�ســــــــ لوك�ـــــــ

�dس �dيرانيــــــــــالجمهورية �ا�نطقــــــــــــ�مية �<ي ــة �ينــــ �ا�بــــــــــــــة �تلك �ويقوض�ــــــا<ي ادئ

�وب �الثقة �مقتضيات
ً
�مباشرا

ً
���ديدا �dقليم �و8ستقرار�<ي �Hمن ���دد التا|ي

�والجمهورية� �العربية �الدول �ع�قات�التعاون�ب�ن �أن �عRى �مع�التأكيد
ً
وخط�ا

�<ي� �التدخل �الجوار�وعدم �حسن �مبدأ �عRى �تقوم �أن �يجب �dيرانية dس�مية

 .الشؤون�الداخلية�للدول�واح�ام�سياد��ا

�وتكاتف -3 �تضامن �عRى �العربيةالتأكيد ��مع�الدول �وجه�ال�بعضها �<ي بعض

�–�سواء�بشكل�مباشر�أو�غ��مباشر�–التدخ�ت�dيرانية�<ي�شؤو��ا�الداخلية�

�وتكثيف�سبل�التعاون�والتنسيق�بي��ا���دف�،��دف�زعزعة�أم��ا�واستقرارها

 .مواجهة�ا�خاطر�ال�lmتنتج�من�ذلك

4- � �الباليستية �الصواريخ �إط�ق �عمليات �استمرار �عRى�إدانة �الصنع إيرانية

�الحوثي� �ميليشيات �قبل �من �اليمنية l ¡راH� �من �السعودية �العربية ا�ملكة

�¢يران �حق�،التابعة �عRى �والتأكيد �العربي �القومي �ل¤من ���ديدا �واعتبار�ذلك

�ا�تحدة� �Hمم �ميثاق �وفق �أراض¥�ا �عن �الدفاع �<ي �السعودية �العربية ا�ملكة

�تت lmال� �<ي�dجراءات �ضد�تلك�8عتداءات�<ي�إطار�الشرعية�ومساند��ا خذها

  .الدولية

إدانة�استمرار�الدعم�dيراني�ا�تواصل��ليشيات�الحوثي�ا�ناهضة�للحكومة� -5

 .الشرعية�<ي�اليمن

��ملكة� -6 �الداخلية �الشؤون �<ي �ا�ستمرة �dيرانية �التدخ�ت �وإدانة استنكار

� �و��ريب �dرهابي�ن �وتدريب �dرهاب �ومساندة �وا�تفجرات�البحرين Hسلحة

 .وإثارة�النعرات�الطائفية�لزعزعة�Hمن�والنظام�و8ستقرار

7- � �استمرار�احت�ل �كافة�إيرانإدانة �وتأييد �ا�حتلة �الث�ث �dماراتية �للجزر �

�ا�تحدة�dجراءات �العربية �dمارات �دولة �تتخذها lmال� �السلمية �والوسائل

 .,ستعادة�سياد��ا�عRى�جزرها�ا�حتلة
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�Hقمار�الصناعية�است -8 �عRى �إيران �من �ا�مولة �الفضائية مرار�حظر�القنوات

 .العربية

�وا�نظمات� -9 �الدول �مع �العربية �الدول �ب�ن �الدبلوماسية �الجهود تكثيف

�Hمن� �تعرض lmال� �إيران �ممارسات �عRى �الضوء �لتسليط �والدولية dقليمية

�و  �للخطر �ا�نطقة �<ي �ممطالبةوالسلم �باتخاذ �الدو|ي �حازم��ا�جتمع وقف

�ا�نطقة �ل�ستقرار�<ي �ا�زعزعة �وأنشط��ا �إيران �حزم�،�واجهة �بكل �والوقوف

�ا�نشآت� �وس�مة �وحرية �الطاقة �أمن �ل��ديد �إيرانية �محاو,ت �أي �ضد وقوة

�ªخرى�سواء�قامت�به�إيران�أو�عHالبحرية�<ي�الخليج�العربي�وا�مرات�ا�ائية�

 .أذرعها�<ي�ا�نطقة

10 -  d� �بالتدخل �التنديد �<ي �تداعيات�Hزمةيراني �من �ذلك �يحمله �وما �السورية

�الوطنية� �ووحد��ا �واستقرارها �وأم��ا �وسياد��ا �سورية �مستقبل �عRى خط�ة

وس�م��ا�dقليمية�وأن�مثل�هذا�التدخل�,�يخدم�الجهود�ا�بذولة�من�أجل�

� �جنيفHزمةتسوية ��ضام�ن �وفقا �ذات�) 1( �السورية �الدولية والقرارات

 .الصلة

�عRى� �القمة �أكدت �ا�ركزية، �العرب �قضية �الفلسطينية، �القضية وبخصوص

� �الظهران �<ى �والعشرين �التاسعة �العربية �القمة �بقرارات �القدس(تمسكها وكذا�) قمة

  .قرارات�القمة�العربية�الث�ث�ن�<ي�تونس

�لخادم� �وتقديرهم �شكرهم �بالغ �عن �العرب �القادةªع� �اجتماعهم �ختام و<ي

�الشريف� �حسالحرم�ن �عRى �السعودية �العربية �ا�ملكة �ولشعب �8سـن �وكرم�ـن تقبال

̂ وإعداد�سوه�من�حسن�تنظيم� الضيافة،�وعRى�ما   .عمال�هذه�القمة�متم�®�

ـــ ـــ ــــ ـــ ـ ــ ـــــــــ ــــ ـــ ـــ ـ ــ  ــ

  : تمت�ت�وة�التحفظ�التا|ي�من�وزير�خارجية�جمهورية�العراق

 "� �التأكي<يأنه �يعيد �العراق �أن ��ح�ن �استنكاره �عRى �العربية�^يد �ا�ملكة �أمن �اس��داف �شأنه �من �عمل

� �أشقائنا �وأمن �العراق�<يالسعودية �وأن �الختامي �البيان �صياغة �<ي �نشارك �لم �أننا �التوضيح �أود �الخليج،

  "�صيغته�الحالية<ييسجل�اع�اضه�عRى�البيان�الختامي�
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   ةـــــــكلم

l ´ي�قايد�السبµسيادة�الرئيس�البا  
  )30رئاسة�القمة�( رئيس�الجمهورية�التونسية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 الرحيم الرحمان هللا بسم

  

 حضرة�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن،�ج�لة�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود،

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمّو،

 ة�الدول�العربية،حضرة�Hم�ن�العام�لجامع

  أصحاب�ا�عا|ي�والسعادة،

حضرة�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن،�ا�لك�سلمان�^¹ي�يسعدني�بداية�أن�أعرب�

�الشكر�والتقدير�عRى�مبادرته�بالدعوة� �عبارات �عن�خالص �العزيز�آل�سعود، �عبد بن

لعقد�هذه�القّمة�العربية�الطارئة�واستضاف��ا،�وعRى�ما�حظينا�به�من�حسن�استقبال�

  . وكرم�وفادة�منذ�حلولنا�بأرض�ا�ملكة�العربية�السعودية�الطيبة

�السعودية� �العربية �للمملكة �الخاص �8هتمام �تعكس �طبيعية �مبادرة و«ي

كما�تجّسد�عمق�روابط�Hخوة�والتضامن�. بالقضايا�العربية�ودورها�الرائد�<ي�خدم��ا

�من �يحدونا �ما �عRى �الدليل �وتقيم �العربية، �دولنا �تجمع lmى�الRع� �مش�ك �حرص

�مصالحها� �وخدمة �بلداننا �تعزيز�مناعة �شأنه �من �ما �كّل �حول �بيننا �فيما التشاور

  . والحفاظ�عRى�أم��ا�واستقرارها

�خط�ة� �تطورات �من �تشهده �وما �ا�نطقة، �تمر���ا lmال� �الدقيقة فا^وضاع

�وأشكال� �و�صادر �للتحديات �ومعّمقا �مش�كا �تقييما �تقديرنا، �<ي �تتطلب ومت�حقة

�أنجع� �تحديد �عRى �يساعد �بما �العربي، �القومي �Hمن �مقومات �تس��دف lmال� ال��ديد

  .السبل��واجه��ا�وتطويق�آثارها�واحتوا¾�ا،�حفاظا�عRى�أمن�واستقرار�بلداننا
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�تتحمله� �وما �مزمنة، �وقضايا �أزمات �من �العربية �منطقتنا �تعانيه �ما �ظّل و<ي

 Hى�ا�ستويات�Rنسانية�بلداننا�من�كلفة�عالية�جدا�عdمنية�والتنموية�و8جتماعية�و

ر�وعدم�
ّ
�التوت �من �جديدة �تنجّر�نحو�فصول �أن �اليوم �غ��ا�قبول �من ه

ّ
�فإن وغ�ها،

  .�<ي�العيش�الكريم�<ي�كنف�السلم�والطمأنينةشعوبنا8ستقرار،�عRى�حساب�حّق�

�ومظاهر�عدم� �أسباب �من �ا�نطقة �لتخليص �جهودنا �مواصلة �تظّل فأولوياتنا

�من�8ست �العادلة �الفلسطينية �مقّدم��ا�القضية �و<ي �الرئيسية �قضايانا �وتسوية قرار،

فق�عل¥�ا�ومبادرة�
ّ
خ�ل�التوّصل�إ|ى�حّل�عادل�وشامل�لها�وفق�ا�رجعيات�Hممية�ا�ت

  .   الس�م�العربية،�وكذلك�بالنسبة�إ|ى�بقية�Hزمات�والقضايا�Hخرى�<ي�ا�نطقة

ّجهات�وتقاطعات�ا�صالح،�فإّن�ذلك�,�يمكن�أن�وبقدر�إدراكنا�,خت�ف�التو 

ر�بأّي�شكل�من�Hشكال�التدخل�<ي�الشؤون�الداخلية�للدول�أو�أّي�سلوكيات�من�ّªي

شأ��ا�تقويض�استقرار�ا�نطقة�وزيادة�منسوب�8حتقان�والتوتر�ف¥�ا�وتعريض�السلم�

  .وHمن�الدولي�ن�للخطر

فضها�,س��داف�ا�دن�Áمنة�<ي�ا�ملكة�و<ي�هذا�dطار،�تجّدد�تونس�إدان��ا�ور 

�الباليستية،�وعمليات�اس��داف�السفن�التجارية�قبالة� العربية�السعودية�بالصواريخ

ل�
ّ
سواحل�دولة�dمارات�العربية�ا�تحدة،�ومحطات�ضخ�النفط�<ي�ا�ملكة،�وال�lmتمث

�ا��  �وس�مة ̂من � �صريحا �للخطر�و��ديدا �dقليمي �Hمن �يعّرض �الدولية�تصعيدا حة

 .وحركة�التجارة�العا�ية

�,�يتجزأ،�تونس�كما�تشّدد� د،�انط�قا�و عRى�أّن�Hمن�القومي�الجماÄي�كلٌّ
ّ

تؤك

البلدان�الخليجية�من�ذلك،�حرصها�عRى�أمن�ا�ملكة�العربية�السعودية�الشقيقة�وكّل�

�العربية �والبلدان �عموم �و8ستقرار�<ي �Hمن �مقومات �أهّم �أحد �يمثل �الذي ا�نطقة�،

  .    العالم<ي�العربية�و

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمّو،�����

�تمّسكنا�بقيم�التآزر�والتعاون�بيننا�وبتعزيز�أمن�ومناعة�بلداننا،�يستوجب�
ّ

إن

ا�مواصلة�جهودنا�من�أجل�مزيد�تفعيل�تضامننا�ورفع�قدرتنا�عRى�مواجهة�مختلف�
ّ
من
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�ب �dرهاب �مقدم��ا �وا�خاطر�<ي �بلداننا�التحّديات �أمن �يس��دف �والذي �أشكاله، كّل

�ومسارا� �Hزمات�و  �اومقدرا��ا �وتعميق �الف�ن �تغذية �عوامل �أحد ل
ّ
�يمث �كما تنمي��ا،

  . �دولنا�وبعض�دول�ا�نطقةوا�آ�l Åال�lmتعاني�م��ا�بعض

�الدولية� �Hطراف �جميع �جهود �تضافر �إ|ى �دعوتنا �نجّدد �dطار، �هذا و<ي

� �لهذه �للتصّدي �وdقليمية �لنشاطا��ا، �م�ئمة �توف��بيئة �دون �والحيلولة من�و Áفة

خ�ل�ا�ساهمة�<ي�إزالة�أسباب�التوتر�<ي�ا�نطقة،�و8نخراط�الفاعل�<ي�كّل�جهد�يرمي�

لخدمة�السلم�وHمن�الدولي�ن،�ورفض�كّل�أشكال�التطرف�والعنف�واستعمال�القوة�

�الجوار�والتع �حسن �بمبادئ �و8ل�®ام ���ا، �السيادة�أو�ال��ديد �واح�ام �السلمي، ايش

  .الوطنية�للدول 

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمّو،�����

�عملنا� �<ي �مطلقة �أولوية �أبعاده، �بكّل �القومي �أمننا �مقومات �توطيد سيظل

العربي�ا�ش�ك،�وستواصل�تونس�من�خ�ل�رئاس��ا�للقمة�العربية�جهودها�من�أجل�

  .dسهام�<ي�تحقيق�ذلك

د�قّمتنا�<ي�مكة�ا�كّرمة،�قبلة�ا�سلم�ن،�وتقديرا�^¹ي�حضرة�واعتبارا�,نعقا

�العربية� �وللمملكة �سعود �العزيز�آل �عبد �بن �سلمان �ا�لك �الشريف�ن �الحرم�ن خادم

�lÈأدعو 
ّ
ي�رئاسة�قّمتنا�صاحب�الج�لةالسعودية�الشقيقة،�فإن

ّ
  .�ليتفضل�بتو|

� �فيه ��ا �جميعا �جهودنا �ويوفق �خطانا �يسّدد �أن �أسأل خ��ومصلحة�وهللا

  .        شعوبنا

  

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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   كلمة�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن

  ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود
  ملك�ا�ملكة�العربية�السعودية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

�والس�ُم�عRى�رسوِل�هللا
ُ
  الحمُد��Ëوالص�ة

  

  خواني�أصحاَب�الج�لِة�والفخامِة�والسموإ

 معا|ي�Hم�ن�العاِم�لجامعِة�الدوِل�العربية

�لكم
ً
�مقدرا �السعوديِة، �العربية �ا�ملكِة �بلِدكم �<ي �بكم �أرحَب �أن تلبية� يسرني

�الطارئِة  �القمِة �هذه �لعقِد  . الدعوِة
َ
�فخامة ¹ي

َ
�أشكَر�أ �أن �قايد� وأوُد �الباµِي الرئيس

�جمهور  �رئيُس l ´منالسب� له
ُ

�َيْبذ �ما �عRى �الشقيقة �تونس �هللا� ية �بإذِن �موفقٍة جهوٍد

�الدورة �هذه �ُ��دُد� .خ�َل �استثنائيٍة �تحدياٍت �من واجُهه
ُ
�ن �ما �لبحِث �اليوَم �نجتمُع إننا

�التجارةِ  Hمَن 
ُ
�حرية �وكذلَك �والدو|ي، �dقليمي �و8ستقراَر �وHمَن العا�يِة� العربي،

 .واستقراَر�8قتصاِد�العا�ي

�أن �إ|ى �Hو|ى ِضيتنا
َ
�ق

ُ
�الفلسطينية

ُ
�القضية �فيِه ى

َ
ْبق

َ
�ت �الذي يناَل� ففي�الوقت

�وعاصم��ا �ا�ستقلِة �دولته
ُ
�وإقامة �ا�سلوبة ه

َ
�ُحقوق lÈالفلسطي� القدُس� الشعُب

�للقرارات�الدوليِة�ذات�الصلِة�وا�بادرِة�العربيِة . الشرقية
ً
 .للس�م وفقا

̂منن �
ً
���ديدا �اليوَم �نواجه �التخريبيِة فإننا �العملياِت �<ي �يتمثُل �العربي ال�lm ا

�بالقرِب�من�ا�ياه�dقليميِة�لدولِة�
ً
�تجارية

ً
 .العربيِة�ا�تحدة dماراتاس��دفت�سفنا

�قبِل� �السعودية�من �العربية �ا�ملكة �<ي �للنفِط �محط�lmضخ
ً
�أيضا واس��دفت

 .مليشياٍت�إرهابيٍة�مدعومة�من�إيران
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Rع� �بالجديِد �ا�ستمر�للقوان�ِن وهو�أمٌر�ليس �النظاِم�dيراني وا�واثيِق� ى�تجاوِز

�والتدخِل�<ي�شؤو��ا
َ
 .الدولية،�و��ديِد�أمِن�واستقراِر�ُدولنا

  ،إخواني�أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو

�dيراني �النظام �من�مكائِد �أو� �بالرغِم
ً
�مباشرة �يمارسها lmال� �dرهابيِة وأعمالِه

 .Hمِن�العربي�ومس�ِة�التنميِة�<ي�ب�ِدنا�العربية ويِض من�خ�ِل�وك�ئه���دِف�تق

�وتحقق �ا�كائَد �هذه �تواجه �أن �هللا �بحمِد �استطاعت �وشعوَبنا �دولنا  إ,�أن

�عRى�Hمِن�العربي
ُ
�<ي�مسارا��ا�التنمويِة�و8قتصاديِة�وتحافظ

ً
 .تقدما

�dر  �ا�مارساِت �تلك ��واجهِة �وحازٍم �رادٍع �موقٍف �اتخاِذ �عدَم للنظاِم� هابيِة إن

 .الذي�نراه�اليوم dيراني�<ي�ا�نطقة�هو�ما�قاده�للتمادي�<ي�ذلك�والتصعيِد�بالشكِل 

  ،إخواني�أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو

�للتعاوِن�والتحاوِر 
ً
�ممدودة

ً
مَع�دوِل� ستظُل�يُد�ا�ملكِة�العربيِة�السعوديِة�دائما

�تعزيزُ  �شأنه �من �ما �كِل �<ي �والعالِم �و8زدهارِ ا�نطقِة �الدائِم� �التنميِة �الس�ِم وتحقيِق

 .dيراني لدوِل�وشعوِب�ا�نطقِة�بما�<ي�ذلك�الشعُب 

 
ً
�وثقافيا

ً
�اقتصاديا

ً
�مركزا �العربي �العالِم �لجعِل �الس�َي

ً
�جميعا �<ي� وعلينا

ً
مؤثرا

�وأدعوكم. والتاريخية العالم،�بما�يعكُس�مقدراِت�دولنا�وشعوبنا�8قتصاديِة�والثقافيِة 

�للدفاِع�عن�هذه
ً
�وحازمة

ً
�جادة

ً
 .ا�كتسبات إخوتي�للوقوِف�وقفة

كلهُ 
َ

ش
ُ
�ت �ما �إزاَء �مسؤولياتِه �بتحمِل �الدو|ي �ا�جتمَع �نطالُب � كما

ُ
ا�مارسات

�والعالم، �ا�نطقِة �<ي �dرهابيِة �ل¤نشطِة �ورعاي��ا �والسلِم� dيرانية �ل¤مِن ���ديٍد من

  .النظاِم،�والحِد�من�نزعتِه�التوسعية دِع�هذاالدولي�ن،�واستخدام�كافِة�الوسائِل�لر 

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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  كلمة�

ــــــــــــــــط ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــمد�أبو�الغيــ ـــــ ـــ ــ ـــــ   معا|ي�السيد�أحـ
  Hم�ن�العام�لجامعة�الدول�العربية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ،رئيس�الجمهورية�التونسية - سب´ lفخامة�الرئيس�الباµي�قايد�ال

  ،خادم�الحرم�ن�الشريف�ن - ج�لة�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود

  ،أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو

 مÓ®ل  تكون  بأن العا��ن رب شرفها الlm الطاهرة البقعة هذه <ي اليوم نقف

 Hم�ن البلد هذا سماء تظللنا.. بأسرها الدنيا إ|ى النور  ومبعث الرسالة ومهبط الوÔي

  هللا، بإذن سيبقى، الذي
ً
 .. آمنا

ً
 .. عزيزا

ً
 البشرية وHخوة والخ� الس�م لرسالة حام�

 وdرادة الكلمة متحدي مباركة أيام <ي ا�باركة البقعة <ي نقف إننا أقول . .كافة للناس

 هم كما– العرب بأن العالِم  إ|ى برسالٍة  لنبعث ا�رصوص كالُبنيانªلتاريخا ع- , 

 Hمم كافة مع والتعايش الجوار حسن سوى  يبتغون  و, بالعداوة، غ�هم يبتدرون

  . والشعوب

  ُيقرون و,.. الضيم يقبلون  , كذلك العرب أن غ�
ً
 ُيمس أن ظرف أي وتحت أبدا

 ا�حيط من وغ�ه Hم�ن، البلد هذا <ي شعو��م، تعيش أن أو. .مصالحهم ُ��دد أو أم��م

  .يكون  لن هذا.. 8ب�®از أو ال�هيب أو الخوف ظ�ل تحت يج،الخل إ|ى

  يكون  أن نرجو واحٍد  بصوٍت  اليوم نتحدث إننا
ً
  للجميع مسموعا

ً
 من ومفهوما

 مقدرا��ا تعريض أو شعو��ا، ��ديد أو ا�نطقة، هذه أمن من النيل رافض�ن الجميع

 واحدة وسلسلة. .يتجزأ , كٌل  العربي القومي Hمن إن واضحة عبارةٍ  <ي وأقول .. للخطر

 نفسه يوقع الحقيقة هذه يغفل طرف أي وإن.. حلقا��ا ترابط من قو��ا تستمد متصلة

 بلده عRى الخراب تجلب رعناء اختيارات <ي التورط إ|ى يقوده قد بما  التقدير إساءة <ي

  .Áخرين قبل
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  لُيمث التجارة وطرق  البحرية ا�مرات وأمن ا��Ôي Hمن ��ديد إن
ً
 تصعيدا

 
ً
 إ|ى ويتداÄى بل به، والتنديد رفضه <ي يتضامن لغربه، شرقه من كله، العالم رأينا خط�ا

 بواسطة الطاقة وموارد 8قتصادية ا�قدرات و��ديد.. تكراره عدم وضمان ردعه

  ا�دعومة الحوثية ا�يلشيات
ً
 إن.. بالنار ولعٌب  الحمر الخطوط لكل تجاوز  هو إيرانيا

تلف– dجرامية والعصابات يلشياتا� هذه خطر
ُ

 فاق قد -وتشكي���ا مسميا��ا بمخ

  ا�يلشيات دخلت وما حد، كل
ً
 لم بصورة ف¥�ا HهRي dح�اب وأججت أفسد��ا إ, بلدا

 ا�قيتة الطائفية جرثومة إل¥�ا تتسلل أن قبل منطقتنا تعهدهاªنعرفها بوابة ع  
ً
  . جميعا

 كل من تتحلل لكي وخادعت وناورت وية،تس كل الحوثي ميلشيا رفضت لقد

̂حرى  أو مخططا��ا، لتنفيذ رهينة اليمlÈ الشعب وأخذت ال�®ام،  راع¥�ا مخططات با

مارس واليوم. .كله اليمlÈ الشعب ثمنه يدفع خراب «ي وا�حصلة. .dقليمي
ُ
 هذه ت

 عن حÖm تتورع و,.. السعودية العربية ا�ملكة مواجهة <ي العاجزين اب�®از العصابات

قدسات ��ديد
ُ
 كافة <ي ا�ملكة مع نتضامن إننا... خلق أو عرف أو دين من وازع ب� ا�

  تتخذها الd lmجراءات
ً
 ا�تطرف�ن من الشراذم هذه مواجهة <ي أم��ا عن دفاعا

  . والتأييد وdسناد الدعم -ل¤سف– لها توفر بدولة تحتمي الlm وdرهابي�ن

  عربال أمن من الخليج أمن إن
ً
 أن Hخ�ة Hسابيع تطورات أثبتت وقد.. جميعا

  خائبة، سياسة ُيمثل dرهاب، تكتيكات وإتباع و8ب�®از، ال�ويع
ً
  واختيارا

ً
 عفى.. بائسا

  . تمارسه الlm الدول  مع يتسامح أو به يقبل العالم يعد ولم الزمن، عليه

 صدق".. ينقلبون  ٍب ُمنقل أي ظلموا الذين وسيعلم.. "الرحيم الرحمن هللا بسم

  .العظيم هللا

  

  .وبركاته هللا ورحمة عليكم موالس� 
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  ة�ــــــــكلم

ــــــي ــ ـ ــــــتاح�السيسـ   فخامة�الرئيس�عبد�الفـ
  رئيس�جمهورية�مصر�العربية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  

حرم�ن�الشريف�ن�وعاهل�ا�ملكة�خادم�ال Hخ�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود،

  ،العربية�السعودية�الشقيقة

  �الشقيقة،أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو�ملوك�ورؤساء�الدول�العربيةHشقاء�

  ،معا|ي�السيد�أحمد�أبو�الغيط�أم�ن�عام�جامعة�الدول�العربية

  الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته،،

¹ي�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�ا�لك�أود�<ي�البداية�أن�أتقدم�بخالص�الشكر�^

سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود،�عاهل�ا�ملكة�العربية�السعودية�الشقيقة،�لدعوته�

�هللا�عز�
ً
لعقد�هذه�القمة�<ي�مكة�ا�كرمة،�وعRى�كرم�الضيافة�وحسن�التنظيم،�داعيا

  .وجل�أن�يسدد�خطانا�وأن�يوفقنا��ا�فيه�خ��أمتنا�العربية

  لفخامة�والسمو،أصحاب�الج�لة�وا

�تواجه� �وغ��مسبوقة �خط�ة ���ديدات �ظل �<ي �اليوم �تنعقد �قمتنا �أن ,�شك

�<ي�منطقة�الخليج�ذات�Hهمية� �الكب�ة،��اتيجيةـــــــــــــــــdسHمن�القومي�العربي،�خاصة

� �بالنسبة �يمثل �العربي �الخليج �منطقة �أمن �أن �أؤكد ̂ن � �بحاجة lÈأحد��صر و,�أظن�

 Ĥمن�القومي�الركائز� ساسية�ل¤من�القومي�العربي،�ويرتبط�ارتباطا�وثيقا�وعضويا�با

  .ا�صري 

�العربي،� �القومي �Hمن �ثم �ومن �الخليج، �أمن �يواجه ���ديد �أي �فإن �هنا ومن

  .يقت�l Üمنا�جميعا�وقفة�حاسمة��واجهته،�بمنت�ÖÛالحكمة�والحزم
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� �العرب �بأن �والداني l Ýللقا� �الرسالة �لتصل �مطلوب �عRى�فالحزم ليسوا

استعداد�للتفريط�<ي�أم��م�القومي�ولن�يقبلوا�أي�مساس�بحق�من�حقوقهم،�كما�أن�

�دعاة� �دائما �و,�يزالوا �كانوا �فالعرب �انفجاره، �توتر�ومنع �,حتواء�أي �ضرورية الحكمة

  .سلم�واستقرار

�ا�باركة،� �البقعة �هذه �<ي �اليوم، �اجتماعنا �فرصة �اغتنم �أن �|ي واسمحوا

�عن �معكم �مع�,ستعرض �والحكيم �الحازم �التعاطي �لكيفية �ا�صرية �الرؤية اصر

�القومي� �Hمن �تواجه lmال� �ال��ديدات �ومع ��ناقش��ا، �اليوم �اجتمعنا lmال� ال��ديدات

  :ولعRي�أوجز�هذه�الرؤية�<ي�أربعة�عناصر�أساسية. العربي�بشكل�عام

 
ً
�لها�ا�رافق�النفطية�<ي�ا�ملكة�الع  : أو, ربية�السعودية�إن�الهجمات�ال�lmتعرضت

�وا�حاو,ت�ا�تكررة�,س��داف� الشقيقة�مؤخرا�من�جانب�ميلشيات�الحوثي،

�ا�ياه� �<ي �ا��حة �لها �تعرضت lmال� �8عتداءات �وكذلك �بالصواريخ، أراض¥�ا

�أعما,�إرهابية� �شك �بدون �تمثل �الشقيقة، �العربية �dمارات �لدولة dقليمية

مع�الدو|ي�¢دان��ا�أو,،�ثم�للعمل�صريحة،�تتطلب�موقفا�واضحا�من�كل�ا�جت

�عRى�بكافة �8عتداءات �تكرار�هذه �ومنع �ومحاسب��م، �مرتكب¥�ا �لردع �الوسائل

  .Hمن�القومي�العربي،�وعRى�السلم�وHمن�الدولي�ن

وإذا�كنا�نطالب�ا�جتمع�الدو|ي�بتحمل�مسئوليته�كاملة�تجاه�هذه�ال��ديدات�  

�مس �كعرب�أيضا �علينا �فإن �<ي�dرهابية، �التعاون�العربي ئولية�لتفعيل�آليات

  .مجال�مكافحة�dرهاب�وتدعيم�قدراتنا�الذاتية�عRى�مواجهته

�مناسبة�   �العربي �القومي ̂مننا � �Hخ�ة �dرهابية �ال��ديدات �هذه �تمثل �ربما بل

�القائمة�مهمة �ا�ش�ك، �العربي �العمل �آليات �تفعيل �حول �النقاش �لتجديد

�اق�اح �تم lmال� �أو �بالفعل �مناقش��اها �الكفيل�. وجاري �السبيل �هو فهذا

�محاولة� �أية �ومواجهة �ردع �من �وتمكي��م �للعرب، �ا�بادرة �زمام باستعادة

̂من�القومي�العربي�بشكل�سريع�وحاسم   .للمساس�با

 
ً
بالتوازي�مع�التضامن�الكامل�مع�Hشقاء�<ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�ودولة�  : ثانيا

�ا�تح �العربية ـــــــdمارات �ودعمهـ ���ديــــــدة، �أي �مواجهة �<ي �أو�ـــــــم l ¡ل¤را� دات
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�فإن� �الشقيقت�ن، �العربيت�ن �الدولت�ن �من �أي �<ي �dقليمية �أو�ا�ياه ا�نشآت

� ��قاربة �حاجة �8ستقرار�إس�اتيجيةهناك �عدم �وجذور �ا�نطقة ̂زمات �

 d� �ب�ن �تجمع �بحيث �العربي، �القومي �Hمن �تواجه lmال� جراءات�وال��ديدات

  .السياسية�وHمنية

�تظل�   ̂م��ا، � ���ديد �أي �مع �فيه �تتسامح �لن �الذي �الوقت �<ي �العربية، فالدول

� �تعا|ى �قوله �<ي �ولنا �والحوار، �للس�م �الداع�ن �رأس �عRى �جنحوا�"دائما وإن

اس�ومبدأ���تدي�به" للسلم�فاجنح�لها�وتوكل�عRى�هللاªن.  

�جوا   �ع�قات �عRى �العرب �من �أحرص �عRى�ف��يوجد �تقوم �وسليمة، ر�صحية

�أية� �عن �و8متناع �شئو��ا، �<ي �التدخل �وعدم �العربية �الدول �سيادة اح�ام

�ا�بادئ� ���ذه �يل�®م �من �وكل �وا�ذهبية، �الطائفية �النعرات �,ستثارة محاولة

  .سيجد�يدا�عربية�ممدودة�له�بالس�م�والتعاون 

�  : ثالثا �ا�قاربة �القو dس�اتيجيةإن �ل¤من �التعامل��ا�نشودة l Üتقت� �العربي، مي

�القضية� �رأسها �وعRى �ا�نطقة، ̂من � �ال��ديد �مصادر �جميع �مع بالتوازي

. الفلسطينية،�قضية�العرب�ا�ركزية�وا�صدر�Hول�لعدم�8ستقرار�<ي�ا�نطقة

ف��يمكن�أن�يتحقق�8ستقرار�<ي�ا�نطقة،�بدون�الحل�السلمي�الشامل�الذي�

�ا �الفلسطينية �الطموحات lßوإقامة�يل� �8حت�ل �وإ��اء �8ستق�ل �<ي �شروعة

�يونيو� �من �الرابع �حدود �عRى �السيادة �كاملة �ا�ستقلة �الفلسطينية الدولة

�الشرقية1967 �القدس �وعاصم��ا �مقاربة�. ، �عن �للحديث ÖÈمع� ,� �أنه كما

�شاملة�ل¤من�القومي�العربي،�بدون�تصور�واضح��عالجة�Hزمات�إس�اتيجية

�سو  �<ي �وسياد��ا�ا�ستمرة �الدول �هذه �وحدة �واستعادة �واليمن، �وليبيا ريا

�موحدة� �دول �ظل �<ي �الكريمة �والحياة �الحرية �<ي �شعو��ا �طموحات وتحقيق

�أو�دوليةذات�سيادة،�وليست�مر��نة�¢رادة�وتدخ�ت�وأطماع�دول�إقليمية�أو�

  .أمراء�الحرب�وا�يلشيات�dرهابية�والطائفية

 
ً
�ل  : رابعا �الضروري �الشرط �ا�قاربة�إن �القومي�dس�اتيجيةبناء�هذه �الشاملة�ل¤من

�التدخ�ت�dقليمية�<ي�الدول�العربية�كافةالعربي�يجب�أن�يقوم�عRى�مواجهة�
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�العربية�مع�أي�طرف�. بنفس�الدرجة�من�الحزم �الدول �تتسامح ف��يمكن�أن

�يس�ى� �شقيقة�وعزيزة،�أو�أن �عربية �ومنشآت�ومياه�دول l ¡دد�أرا��� إقليمي

�لتحقيق�� �تعمل �طائفية �خ�ل�ميلشيات �من �العربية �الدول �<ي �نفوذه مارسة

  .مصالحه�الضيقة

�قوات�   �العربية�استمرار�تواجد �ا�نطق،�فإنه�,�يمكن�أن�تقبل�الدول وبنفس

احت�ل�عسكرية�لطرف�إقليمي�عRى�أرا¡ �lدولت�ن�عربيت�ن�شقيقت�ن،�أو�أن�

�ميلشي �سلطة �والعتاد �بالس�ح �إقليمي �طرف �عRى�يدعم �dرهابي�ن �ويغذي ات

  .مرأى�ومسمع�من�ا�جتمع�الدو|ي�كله

�وصحية،�   �جوار�سليمة �ع�قات �عليه�من �يقوم �وما �العربي، �القومي �Hمن إن

يقت�l Ü<ي�ا�قام�Hول�وقفة�صدق�وحزم�مع�كل�طرف�إقليمي�يحاول�التدخل�

� �مصارحة �وقفة l Üيقت� �كما �العربي، �الشأن �<ي �عربي�ومراجعة �طرف �أي مع

�الشئون�يحي �<ي �التدخ�ت �<ي �ويشارك �العربي �القومي �Hمن �مقتضيات �عن د

  .الداخلية�للدول�العربية

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

لقد�اجتمعنا�اليوم،�لنوجه�رسالة�تضامن�,�لبس�ف¥�ا�مع�Hشقاء�<ي�كل�من�

� �عزمنا �ولنجدد �ا�تحدة، �العربية �dمارات �ودولة �السعودية �العربية �بناء�ا�ملكة عRى

� �التاريخية�إس�اتيجيةمقاربة �ا�بادرة �زمام �تستعيد �العربي، �القومي �ل¤من �شاملة

�هذه� �<ي �العربي �أمننا �تواجه lmال� �والتحديات �ا�خاطر �حجم �مع �وتتناسب للعرب،

  .ا�رحلة،�ومع�طبيعة�Áمال�ال�lmتعلقها�الشعوب�العربية�عRى�اجتماعنا

  يا�أمتنا�العربية�وصيانة�أم��ا�القومي،وفقنا�هللا�جميعا��ا�فيه�خدمة�قضا

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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  كلمة�صاحب�الج�لة�الهاشمية

  ا�لك�عبد�هللا�الثاني�ابن�الحس�ن�ا�عظم
  ملك�ا�ملكة�Hردنية�الهاشمية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  الن�lßالعربي�الهاشمي�Hم�نوالص�ة�والس�م�عRى�سيدنا�محمد�

  

 أ¹ي�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز،

 أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  معا|ي�Hم�ن�العام�لجامعة�الدول�العربية،

  أصحاب�ا�عا|ي�والسعادة،

  .الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته�وبعد

ن�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�فيسرني�أن�أعرب�^¹ي�خادم�الحرم�ن�الشريف�

�الشكر�وعميق�التقدير�عRى �جزيل �عن �الشقيقة �السعودية �العربية الدعوة� وللمملكة

�وقت�وHمة�العربية� �<ي �تأتي lmوال� �مكة�ا�كرمة، �<ي �الطارئة �القمة�العربية �هذه لعقد

�وعRى �ا�ش�كة، �ورؤاها �مواقفها �لتوحيد �الحاجة �وحسن� بأمس �الضيافة كرم

  .�والتنظيم8ستقبال

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  الحضور�الكرام،

�من� �العديد �تواجه �العربية �وأمتنا �ا�باركة �Hيام �هذه �<ي �القمة �هذه تنعقد

التحديات�ال�lmتستدÄي�منا�جميعا�تكثيف�العمل�وزيادة�التنسيق�فيما�بيننا�من�أجل�

� �ا�ش�ك �العربي �العمل �وتعزيز�منظومة �العربي �الصف �Hخطار�ال�lmتوحيد �واجهة

 .تحيط�بأمتنا
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ونؤكد�نحن�<ي�ا�ملكة�Hردنية�الهاشمية�عRى�وقوفنا�إ|ى�جانب�أشقائنا�العرب�

<ي�الدفاع�عن�مصالحهم�والحفاظ�عRى�أم��م�واستقرارهم،�ورفضنا�الحازم�^ي�تدخل�

�من�<ي�الشؤون�الداخلية�للدول�العربية�الشقيقة�أو���ديد�لسياد��ا�أو�أم��ا�بأي�شكل

�وا�ملكة� �ا�تحدة �العربية �dمارات �دولة �له �تعرضت �ما �آخرها �كان lmوال� Hشكال،

  .العربية�السعودية�الشقيقت�ن�من�اعتداءات�مدانة�ومرفوضة

�رك�®ة� �يمثل �Hردن �<ي �لنا �بالنسبة �العربي �الخليج �دول �أمن �أن �هنا ونؤكد

̂من�واستقرار�ا�نطقة؛�فأمن�أشقائـنا�هو�أمننا   .أساسية�

�يشهدها�عا�نا�العربي� lmال� �التحديات�ا��®ايدة وعRى�ذلك�ف��بد�من�مواجهة

�فإن� �اختلفت �وإن �فتحدياتنا �ا�ش�ك؛ �العربي �العمل ��فهوم �حقيقي �تطبيق ªع

 .مصيـرنا�مش�ك

  dخوة�القادة�العرب،

  الحضور�الكرام،

�ودائم� �عادل �حل �دون �تحقيـقه �يمكن ,� �ا�نطقة �<ي �8ستقرار �ترسيخ إن

للقضية�الفلسطينية�عRى�أساس�حل�الدولت�ن�ومبادرة�الس�م�العربية،�يمكن�الشعب�

الفلسطي�lÈمن�نيل�حقوقه�العادلة�وا�شروعة�<ي�إقامة�دولته�ا�ستقلة�عRى�خطوط�

  .�وعاصم��ا�القدس�الشرقية1967الرابع�من�حزيران�عام�

ا�لك�سلمان�و<ي�الختام،�أتقدم�بالشكر�ثانية�^¹ي�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�

بن�عبد�العزيز�عRى�دعوته�لهذه�القمة،�سائ��ا�و|ى�عز�وجل�أن�يوفقـنا�جميعا��ا�فيه�

  .خ��أمتنا�وشعوبنا

  

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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ـــــة   كلمـــــ

ـــفخامة�الرئيس�بره ـــ ــ ـــ ـــ ـــم�صـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــــ   الحــــ
  رئيس�جمهورية�العـــــراق

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  

�العزيز،�خادَم�الحرم�ن�الشريف�ن،�ا�لْك�سلمان�بْن�عبِد�العزيز�آل�سعود
ْ

  ،Hخ

l ´ي�قايد�السبµالرئيس�البا�
َ
  ،فخامة

  أصحاُب�الج�لِة�والفخامِة�والسمو،

�لجامعِة�الدوِل�العربية،   معا|َي�Hم�ِن�العاّمِ

  |ي�والسعادة،أصحاَب�ا�عا

�ا�ملكِة  �<ي �ل¤شقاِء �والعرفاِن �بالشكِر �أتقدَم �أْن �|ي �اسمحوا
ً
العربيِة� َبدءا

،�ِلُحِسِن�8ستقباِل�وكرِم 
ً
،�وشعبا

ً
�وحكومة ،

ً
�َحِظينا� السعودية،�َمِلكا الضيافة،�اللذين

�وصوِلنا�
ُ

  .تأّصَل�الكرُم�<ي�تأريخه �هذا�البلِد�اِ�ْضياِف�الذيإ|ى��ما�منذ

>� �الشهرنجتمع �هذا �و<ي �الطاهر، �ا�قّدس �ا�كان �هذا �<ي �ا�كرمة، �مكة  ي

بيت�هللا� الفضيل،�ودعاؤنا�<ي�الليا|ي�العشر�Hواخر�من�شهر�رمضان�ا�بارك،�و<ي�جنب

̂من�والس�م�والخ�،�وان�نكون  �ل�قتداء� الحرام،�بان�ينعم�عRى�شعوبنا�با
ً
�حسنا

ً
مثا,

� �عليهوأخ�قبسمو �محمد �ا�صطفى �والس�م�نبينا �الس�م� �الص�ة �قيم �ترسيخ <ي

   .وا�حبة�والوئام

  ..سادتي

اليوم� �حاَل�منطقِتناإن Hسفنعاوُد�اجتماَعنا�<ي�ظروٍف�بالغِة�التعقيد،�ومع�

�بتحو,ٍت  �العربي �العالم �<ي
ٌ
�عديدة �تمر�دوٌل

ُ
�حيث �Hمس، �من �أفضَل  عصيبة، ليس

والتحديات�ال�lm �حل�ا�شاكلإ|ىعون��<ي�السودان�والجزائر�وهم�يتطل أهلناقلوبنا�مع�

�بينما ،
ً
�تسُر�صديقا ,� �الشقيقة �ليبيا �<ي �وHمور �عنا� تواجههم، �الغائبة �سوريا تمرُّ
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،�عس� �الشريف بمخاض Ö äقHو� �اليمن، �<ي �الحال �مستجيب وكذا �و,�من  .ينادي

Ö ´ى�الرغِم�من�التقدم�الحاصل�والتفاؤِل�ا- �بالطبع-  و,�أنRلسائِد،��بلدي�العراق،�فع

  .�تحديات�خط�ةأمامناإ,�إن�lÈأؤكد�لكم�,�تزال�

ــــإخ ــ   واني،ـــ

�و<ي�بيئٍة�دوليٍة  �ا�ت�حقة، �ا�تأزم�و�التطورات �هذا�الوضع وإقليميٍة� <ي�ِخَضّمِ

ودوليٍة�أماَم�أُعيِننا،�تنذُر� محتدمٍة�با,ضطراباِت�وHخطاِر،�نشهُد�تفاعَل�أزمٍة�إقليميٍة 

�سنواجُه�حينئٍذ�فإنناإْن�لم�نحسْن�إدارَ��ا،� �و,�تذر، �شاملٍة�,�تبق�حرٍب إ|ىبالتحوِل�

  .ودوليٍة�و�قد�تجرُّ�عRى�بلداننا�الوي�ِت�والَوبال خطَر�مواجهٍة�إقليميٍة 

 dرهاب�<ي�العراق،�ننظر�من�واقِع�تجربٍة�قاسيٍة�من�الحروب�واس��داف�إننا

العربي،�وجواِرنا� �عRى�أمِن�عمِقناآثارهتدت��قدراتنا،�الذي�جاء�عRى�أمِننا�الداخRي�و�ام

  .،�بل�و�عRى�أمِن�واستقراِر�ا�جتمع�الدو|يdس�مي

 ،dماراتإن�أمَن�ا�ملكة�العربية�السعودية�الشقيقة�هو�أمُن�العراق،�وأمُن�

�الخليج �دول � وأمن �ودول أمننا�هو �ا�ملكة �أمن �عRى �حريصون �العراق �<ي �ونحن ، 

�الخليج �اس��داف �وأي �̂م��ا، �̂مننا�هو�اس��داف �اس��داف �بل العربية� �الدول ̂من،

�ونستنكر�وdس�مية ،
ً
�أي�جميعا �موجه �عدائي �,نأشقائنا إ|ى�عمل ، �

ً
 dخ�لواقعا

̂من  �العراق�واستقراه�بأمن إخ�ل�<ي�ا�نطقة�هو�با
ً
  .أيضا

�إن
َ
�جارة�للعراق�و�العرب،�ويقdس�مية إيران�جمهورية

ٌ
�مسلمة

ٌ
 �«ي�دولة

ً
,� ينا

� ÖÈأننتم� �أمُ��ا �إ|ى�يتعرض ��8س��داف، �حيث �من1400 وإياهاتربطنا الحدود،� �كم

�و�استقراَر�دولٍة  �أمَن �ان
ً
�و�يقينا �متعددة، �و�ع�قاٌت �هو�من�إس�مية ووشائُج �جارة

   .وdس�ميةمتبنياِت�ومصلحة�الدول�العربية�

اح�اَم� ا�ش�ك،�يعتمُد �استقرار�ٍ�مب�lÈعRى�منظومٍة�ل¤من�إ|ىا�نطقة�بحاجٍة�

�العنف�
َ

�مش�ٌك�و�فأمنناالتطرف،�و السيادة�وعدَم�التدخِل�<ي�الشؤون�الداخلية،�ونبذ

  .مت�زٌم�عRى�صعيد�ا�نطقة
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 �بناِء�منظومة�اقتصادية�وسياسية�متكاملة�معإ|ىإن�مساعينا�,�تتجه�فقط�

�إخوتنا �وجواِرنا �العربي �و�عمِقنا �والخليِج �ا�ملكِة �ميdس� �<ي �بل نا�أن إ|ى،
ُ
�دول �تسهَم

�و8ستقرار �الس�ِم �تحقيق �<ي �الدبلوماسية �ا�مراِتªوحِل� ع� �ا�نطقة �<ي الدائم�ن

  .�ا��اكمة�ف¥�اHزمات

  أصحاَب�الج�لِة�والفخامِة�والسمو،

� �هنا �-من �ونتأثُر�بمحيِطنا �نؤثّرِ �استثناء
َ

�دون ̂ننا �أتجاوَز -�و �أن كلماِت� �أودُّ

ع
ُ
^� �ا�جاملة، �عRى �الطروحاتِرَّج �نرتقَي �كي َب� �مستوى إ|ى�العملية،

َّ
�تطل �الذي الحدِث

�القمِة�8ستثنائية،� ̂من� �واذكر�نف´ �lبأنوأذكركمعقَد�هذِه �
ً
أمن�العراق�يعد�مرتكزا

�و8ضطراُب�
ُ

�<ي�Hمنالسيا�l Å<ي�العراق�قد�أخل�بموازين� �وHمlÈا�نطقة،�فالعنف

�من�نتائَج�إليه�ما�انت�ÖÛإ|ىسلم�الدولي�ن،�وقاد�وانت�ÖÛوال Hمن،�وهدد�Hوسطالشرق�

� � أربكتكارثية،
َ
�Hمنيةا�نظومة �ا�نطقة، �<ي �القومي�Hمن أصاب وأيضا�و�السياسية

  .<ي�الصميم العربي

� �من
ً
�وتفهما

ً
�تعاونا �يتطلب �العراق �<ي �8ستقراِر

َ
 �والج�انHشقاءترسيخ

ُم�عRى�كِل�HشوHصدقاء ِ
ّ
�إ|ى�جانبنا�,ن،�مما�يحت

َ
� قاِء�دَعمنا�والوقوف العراق�أحُد�أهّمِ

  .ركائز�ا�نطقة،�فإن�تعا<ى�تعافت�وإن�وهَن�وهنت

� �هذاأنونرى �ومن �لل��ديد، �العراق �امن �سيعرض �منطقِتنا �<ي �تصادٍم  �أيَّ

�ا�نطقة، �أمِن �عRى �حرصنا �و�منطلِق �العراقية، �مصلحتنا �منطلِق ومنطلق� ا�نطلق،

� �امن �عRى �بذلوHمن قائناأشحرصنا �عRى �سيعمل �فالعراق �العربي، صارى� �القومي
ُ
ق

�lالحوار
ّ
Èى�ضرورة�تبRاء،�ويشّدُد�ع

ّ
ا�باشر،�ونبِذ�العنِف�و� جهدِه�لفتِح�باِب�الحواِر�البن

ة�بنا،�إذ
َ
ْحِدق

ُ
�Hزمِة�ا� �لحّلِ

ً
ه�من�ا�هّم�أن�يؤدي�هذا�الحواُر�إ|ى�بلورِة� الحرب،�سبي�

ّ
إن

�م �إقليمّيٍ نا� ستقر،نظاٍم
ُ
�منطقت ت���ا

َ
بغِة�ال�lmُصِبغ �الّصِ �إ��اِء �<ي يكوُن�حجَر�Hساِس

  .أزمات،�لتكون�منطقة�تكامٍل�وتفاهم كمنطقِة 

� �التأكيد�أن,بد �للشعبأ��ا�نعيد �والداعِم �الثابت �بموقِفنا �الكرام،
َ
 �السادة

كما� الفلسطي�lÈلنيل�حقوقه�ا�شروعة�<ي�تأسيس�دولتِه�و�عاصمِ��ا�القدس�الشريف،
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� �عRى �حرصنا �سياl Åٍ إ��اءنؤكد �حٍل �من �وتمكيِنِه �السوري �الشعب �عRى� �معاناة lٍÈمب

� �dرهابمواجهة �إرادته�واح�اِم �ونتطلع �الكريمة، �الحرة �الحياة �إ|ى�<ي �<ي�Hزمة�حِل

� �الساعية �ا�خلصة �الجهوِد �ودعِم �وبما� معاناة ¢��اءاليمن �الشقيق lÈاليم� �الشعب

   .8زدهار تقرار��و8سHمنيحقق�له�

�هو �القومي �أمِننا �ِلَصْوِن �طريقٍة �أفضَل �أنَّ �نؤكد �العراق �<ي �نحن  ختاًما،

� �مواجهة �<ي �والتكاتف �dرهابالس�ُم �سبيل �الذيHمن�والتطرف، يح�ُم� �ا�ش�ك

�وشائَج  ُر �ويطّوِ �الداخRي، �الشأن �<ي �التدخل �ويرفض �الدول
َ
ُق� سيادة �ويعّمِ الصداقة،

� �والوئامُ تصادية8قالع�قاِت �فالس�ُم �التنميِة� �والثقافية، �مس�ِة �بإط�ِق كفي�ن

  .ا�طلوبة�<ي�ُبلداِننا

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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ـــــة   كلمـــــ

ـــفخامة�الرئيس�محم   باســــــــــــــــود�عــ
  دولــــة�فلسط�نرئيس�

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  حيمبسم�هللا�الرحمن�الر 

  ،ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيزج�لة�خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�Hخ�

  ،فخامة�الرئيس�الباµي�القائد�السب´ �lرئيس�القمة�العربية

  ،أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو�وا�عا|ي

  ،معا|ي�Hم�ن�العام�لجامعة�الدول�العربية

  السيدات�والسادة،

  الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته،،

�د �ا�نشآتتؤكد �لها �تعرضت lmال� �ل�عتداءات �الشديدة �إدان��ا �فلسط�ن  ولة

<ي�ا�ياه� النفطية�<ي�ا�ملكة�العربية�السعودية�و8عتداءات�ال�lmتعرضت�لها�السفن

 موقفنا�ثابت�مع�جميع�Hشقاء�العربإن��dمارات�العربية�ا�تحدة،�dقليمية�لدولة

̂ية�دولةفأمننا�جزء�,�يتجزأ�من�Hمن�القومي�ا عربية�من�أية� لعربي�و,�نقبل�ال��ديد�

  .جهة�كانت

� �شهر�آذار�إننا �<ي �تونس �<ي �العربية �القمة �قرارات �عاليا �وقرارات�2019نثمن

 قمة�القدس،�وال�lmأكدت�رفضها�لجميع<ي� 2018العربية�<ي�الظهران�<ي�نيسان� القمة

�وال �وال�جئ�ن �بالقدس �ا�تعلقة �Hم�كية �dدارة �وHمنقرارات و8ستيطان� حدود

�إ��اء �إ|ى �وصو, ،�تغي� �دون �العربية �الس�م �مبادرة �عRى �dسرائيRي� وثبا��ا 8حت�ل

�حزيران �من �الرابع �حدود �عRى �فلسط�ن �دولة �استق�ل بعاصم��ا� 1967 وتجسيد

�رأسها �وعRى �كافة �ال��ائي �الوضع �قضايا �وحل �الشرقية، �ال�جئ�ن� القدس قضية

�Hسرى �وdفراج�عن�،اعتمدت �ومبادرة�الس�م�العربية�كما194لدو|ي�استنادا�للقرار�ا

 .كافة
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 و<ي�هذا�ا�جال�أود�أن�أعيد�التأكيد�عRى�رفضنا�ا�طلق�للمحاو,ت�Hم�كية

� �الهادفة �إسقاط �إ|ى �الدولية �والشرعية �الدو|ي �القرن ب(القانون �صفقة �يسمى ،�)ما

�إسقاط �وهنا �حدود �عRى �الدولت�ن �لدولة��وا�1967مبدأ �عاصمة �الشرقية لقدس

 .واستبدال�مبدأ�Hرض�مقابل�الس�م�با,زدهار�مقابل�الس�م فلسط�ن

�السابقة�شبكة�أ��ا�السيدات�والسادة�سبق�أن�طلبنا� وقررت�القمم�العربية

�مالية��ساعدتنا�<ي �ونشكر�عل¥�امواجهة�الحصار�Hم�كي�وdسرائيRي�ا�فروض� أمان

 .Áخرين�8ستجابةHخوة�ل�من�ونأم من�ل�Ößهذا�الطلب

�مقابل� �Hرض �مبدأ �,ستبدال �ا�طلق �رفضها �أعلنت lmال� �فلسط�ن �دولة إن

�<ي�ورشة�العمل�ال�lmدعت�لها الس�م  با,زدهار�مقابل�الس�م�تؤكد�بأننا�لن�نشارك

 .dدارة�Hم�كية�<ي�ا�نامة

  صاحب�الج�لة،�

�للقم �الختامي �البيان �يتضمن �أن �نأمل �التاليةإننا �الفقرة �القضية�: "ة بشأن

عRى�تمسكها�بقرارات� الفلسطينية،�قضية�العرب�Hو|ى،�تؤكد�القمة�العربية�الطارئة

�وقرارات�2018نيسان�/ ابريل <ي" قمة�القدس"القمة�العربية�ال�lmعقدت�<ي�الظهران�

�بالشكر�نتقدم�يا�صاحب�الج�لة وأخ�ا،�فإننا. "2019القمة�العربية�<ي�تونس�<ي�آذار�

 .الرائعة�ال�lmتقدمتم���ا�هذه�الليلة و8متنان�لج�لتكم�عRى�الكلمة�الطيبة

  .والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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  كلمة�حضرة�صاحب�السمو

  الشيخ�صباح�Hحمد�الجابر�الصباح
  الكويـــــــــتة�ـــرئيس�دولــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 الرحيم الرحمن هللا بسم

  

 رئيس -  الشقيقة التونسية الجمهورية رئيس -  السب´ l قايد الباµي الرئيس فخامة

  ،الحالية الدورة

  ،هللا حفظه سعود آل العزيز عبد بن سلمان ا�لك العزيز Hخ الشريف�ن الحرم�ن خادم

  ،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

  ،ربيةالع الدول  لجامعة العام Hم�ن - الغيط أبو أحمد. د معا|ي

  ،والسعادة ا�عا|ي أصحاب

  ،وبركاته هللا ورحمة عليكم الس�م

  لكم أتوجه أن |ي يطيب
ً
 ،رمضان من Hواخر العشر بحلول  بال��نئة جميعا

 
ً
 ا�باركة الليا|ي هذه <ي ويلهم��ا ودعائنا صيامنا يتقبل بأن وجلّ  عّز  الباري  إ|ى متضرعا

  .وتطلعات آمال من العربية أمتنا أبناء إليه يتطلع ما نحقق أن الطاهرة البقعة هذه ومن

 الlm الدعوة هذه عRى الشريف�ن الحرم�ن خادم ^¹ي أتقدم أن أود كماªّعن تع 

 هذه لخدمة ا�ش�ك العربي عملنا آلية وعRى العربية أمتنا مصالح عRى ج�لته حرص

  .ا�صالح

  ،،،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

 أمتنا واستقرار بأمن محدقة ومخاطر دقيقة ظروف <ي يأتي اليوم لقائنا إن

 اللقاء هذا أن كما العربية،ªّعن يع  
ً
 تصعيد من اليوم له نتعرض ما لخطورة إدراكا

 ذلك عRى للحفاظ الكفيلة السبل تدارس منا تستوجب واستقرارنا أمننا ��دد وتداعيات

  .و8ستقرار Hمن
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  ،،،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

  عديدة لسنوات العربية أمتنا و,زالت انتع لقد
ً
  صعبة أوضاعا

ً
  وتراجعا

ً
 <ي حادا

  ا�ش�ك العربي عملنا تفعيل عRى قدرتنا عRى انعكس واستقرارها أم��ا حا,ت
ً
 وتعطي�

 .لدولنا والبناء التنمية مقومات لكل

  أسف وبكل تعاني Hوسط الشرق  <ي الس�م فمس�ة
ً
 معها لتشهد جمودا

  Hو|ى ا�ركزية قضيتنا لفلسطينيةا القضية
ً
 مما العالم اهتمام مستوى  عRى تراجعا

 يستند وأن بد , حل أي وبأن القضية لهذه معالجتنا <ي ثوابتنا عRى التأكيد إ|ى يدعونا

 إقامة <ي الفلسطيlÈ الشعب وحق العربية الس�م ومبادرة الدولية الشرعية قرارات عRى

ة دولته
ّ
 سوريا <ي ا�أساوية Hوضاع أن كما الشرقية، لقدسا وعاصم��ا ا�ستقل

 <ي Hوضاع واضطراب ليبيا <ي 8شتباكات واشتعال اليمن <ي الدامي والصراع الشقيقة

  والجزائر السودان
ً
ل كلها dرهاب ظاهرة استمرار من نواجهه عما فض�

ّ
  تمث

ً
 <ي جروحا

 الذي التصعيد يضيف أن بالغ وقلق كب� بتخوف نشعر واليوم الوطن هذا جسد

  الخط�ة وتداعياته منطقتنا تواجهه
ً
 نعمل أن يدعونا الذي Hمر الجروح، تلك إ|ى جرحا

 و8حتكام الحكمة تغليب <ي نسهم وأن التصعيد ذلك احتواء إ|ى ونس�ى نملك، ما بكل

  الحوار إ|ى
ً
  .وا�واجهة الصدام من بد,

  ،،،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

 نبادر أن بنا محدقة ومخاطر تصعيد من نواجهه ما إزاء لبون مطا إننا

 بتغليب ¢قناعهم محاولة <ي التصعيد بأطراف ع�قات من Hشقاء لدى وبما بالتواصل

  بأن والتأكيد الحوار إ|ى واللجوء الحكمة
ً
     التصعيد ذلك وراء خاطئة وممارسات أسبابا

 dيراني الجانب تعامل <ي خاطئة مسارات لتصحيح والتحرك ا�بادرة منا تستوجب

  .ا�نطقة دول  وهموم و�شاغل والتطورات ل¤حداث

 و�نطقتنا أم��ا لدولنا يحفظ أن وجّل  عّز  الباري  إ|ى نتضرع الختام و<ي

  ،تصعيد من نشهده ما تداعيات ويجنبنا استقرارها
ً
 التوفيق كل ,جتماعنا متمنيا

  .والسداد

  .كاتهوبر  هللا ورحمة عليكم والس�م
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ــــكلم   ةـــــ

  فخامة�الرئيس�محمد�ولد�عبد�العزيز
  �dس�مية�ا�وريتانيةرئيس�الجمهورية

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

  والص�ة�والس�م�عRى�أشرف�ا�رسل�ن،

خادم�الحرم�ن�الشريف�ن�صاحب�الج�لة�ا�لك�سلمان�بن�عبدالعزيز�آل�سعود،�ملك�

  ،ا�ملكة�العربية�السعودية

�الشقيقة،� �التونسية �الجمهورية �رئيس l ´السب� �قايد �الباµي �السيد �الفخامة صاحب

  الث�ث�ن�للقمة�العربية،العادية�رئيس�الدورة�

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  ،صاحب�ا�عا|ي�السيد�Hم�ن�العام�لجامعة�الدول�العربية

  �السادة�والسيدات،أ��ا

� �|ي �يطيب �أتقدمأن �إ|ى �الشكر�و8متنان �عبارات �الحرم�ن�أ¹ي�بابلغ �خادم

�الشعب� �وا|ى �سعود �آل �عبدالعزيز �بن �سلمان �ا�لك �الج�لة �صاحب الشريف�ن

�عRى�ما�احطنا�به�والوفد�ا�رافق�لنا�من�استقبال�وكرم��وحكومتهالسعودي�الشقيق

�مبادرة�تؤكد�من�جديد�ضيافة،�مثمنا�مبادرة�ج�لته�بالدعوة�لهذه�القمة�الطارئة�و«ي

�الصف� �توحيد �وحرصه�عRى �الشقيقة �بلداننا �ب�ن �تنسيق�ا�واقف �إ|ى �الدؤوب سعيه

  .العربي

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  �السادة�والسيدات،أ��ا

تواجه�أمتنا�العربية�منذ�ف�ة�تحديات�أمنية�كب�ة،�تجسدها�Hعمال�dرهابية�

�و�التدخ�ت�التخريبية�والصراعات�ا�سلحة�ا �العربية ل�lmتشهدها�العديد�من�بلداننا
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�دمرت� �متطرفة �مجموعات �وتدريب �بتسليح �نارها، �وتذكي �الفتنة �ترÄى lmال� Hجنبية

  .�وشردت�شعوبا�عربية�كانت�آمنةأوطانا

� �خطر �اليوم �تعاظم �ا�تكررة�Hنشطةوقد �ا�حاو,ت �خ�ل �من �الهدامة

�الع �الخليج �منطقة �<ي �8ستقرار �لزعزعة  ربي،éأك� �العربية �وأشدها أمنا�ا�ناطق

  .حساسية�بحكم�موقعها�8س�اتيêي�وما�حباها�هللا�به�من�ثروات�<ي�مجال�الطاقة

�جبانة�إرهابية�<ي�Hيام�Hخ�ة�من�اعتداءات�Hنشطةلقد�تجلت�خطورة�تلك�

�ا�ت �العربية �dمارات �ودولة �السعودية �العربية �واستقرار�ا�ملكة �أمن حدة،�اس��دفت

�العربية� �ا�ملكة �<ي �حساسة �مواقع �عRى �مفخخة �مس�ة �بطائرات �الهجوم �تم حيث

�ا�تحدة� �العربية �dمارات �لدولة �dقليمية �<ي�ا�ياه �تجارية �سفن �وتعرضت السعودية

� �تخريبية، �القوي�إننا̂عمال �دعمنا �عن ªنع� �ا�وريتانية �dس�مية �الجمهورية �<ي

� �جانب �إ|ى �الحازم �dمارات�ئناأشقاووقوفنا �دولة �و<ي �السعودية �العربية �ا�ملكة �<ي

� �انتظام �عرضت lmال� �الجبانة �التخريبية �Hعمال �بشدة �وندين �ا�تحدة إنتاج�العربية

  .أسواق�النفط�العا�ية�وا��حة�الدولية�<ي�الخليج�العربي�للخطر

�Hعمال� �هذه �مواجهة �<ي �مسؤولياته �تحمل �إ|ى �الدو|ي �با�جتمع ���يب إننا

�Hمن�و8ستقرار�ا �وتزعزع �ا�نظومة�8قتصادية�الدولية �عRى لتخريبية�ال�lmتؤثر�سلبا

�بحزم� �التصدي �يتطلب �وهو�ما �الب�ول �من �العالم �احتياجات �جل �تغطي �منطقة <ي

  .وقوة�للجماعات�dرهابية�ال�lmتقف�وراء�هذه�Hعمال�ومحاسبة�القوى�الداعمة�لها

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  �السادة�والسيدات،أ��ا

� �Áثمة �8عتداءات �هذه �ودولة�لمإن �السعودية �العربية �ا�ملكة �تس��دف

�منطقة�الخليج� dمارات�العربية�ا�تحدة�فحسب�بل�اس��دفتنا�جميعا�نظرا��ا�تمثله

� �أهمية �من �إس�اتيجيةالعربي �لنا �بالنسبة ��واقتصادية �ا�ملكة�وللعالم �به �ت��ض و�ا

ودية�ودولة�dمارات�العربية�ا�تحدة�من�دور�فعال�<ي�دفع�عجلة�التنمية�العربية�السع

  .�العربيةالبلدان<ي�
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لتصدي�معا�لكل�ما�من�شانه�لإن�واجبنا�القومي�يفرض�علينا�رص�الصفوف�

�بأمنا�ساس�ªأمننا�القوميأساس�ا�نطقة�الذي�يعت�.  

  أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،

  �السادة�والسيدات،أ��ا

�تعزيز�العمل�نإ �إ|ى �تدعونا �تاريخها �من �دقيقة �تمر�بمرحلة �العربية �أمتنا

�Hخطار�ورفع� ��واجهة �بلداننا �ب�ن �وdخاء �التضامن �قواعد �وترسيخ �ا�ش�ك العربي

،�لك��ا�<ي�ذات�الوقت�وإخاءالتحديات،�فأمتنا�بحكم�ا�عتقد�والتاريخ�أمة�س�م�ومودة�

�صون� �إ|ى �عزة�وكرامة�و,�سبيل �أمة �با�حافظة�عRى�أمن�واستقرار�إ, عز��ا�وكرام��ا

�التنمية� �من �ا�زيد �إ|ى �شعوبنا �لتطلعات �تستجيب �شاملة ���ضة �وتحقيق بلداننا

  .والرفاه

� �العربي �وطننا �عRى �يمن �أن �اسأل ̂منوهللا �من�با �يحميه �و8ستقرار�وان

  .�Hجنبية�وان�يكلل�أعمال�قمتنا�بالتوفيق�والسدادHطماع

  .وبركاتهتعا|ى�الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�،�و أشكركم



 

  
38 



 

  
39 

ــــة   كلمـــــ

  فخامة�الرئيس�إسماعيل�عمر�جيله
  جمهورية�جيبوتيرئيس�

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسم�هللا�الرحمن�الرحيم

وا�رسل�ن،�سيدنا�محمد�بن� الحمد��Ëرب�العا��ن�والص�ة�والس�م�عRى�خاتم�Hنبياء

 له�وصحبه�أجمع�نعبد�هللا،�وعRى�آ

ِلك�سلمان�بن�عبد�العزيز�آل�سعود،�ملك�ا�ملكة�
َ
ِرْيِف�ن�ا�

َّ
َحَرَمْ�ِن�الش

ْ
اِدِم�ال

َ
َحْضَرة�خ

  .العربية�السعودية�الشقيقة

�الدورة� �ورئيس �التونسية، �الجمهورية �رئيس l ´السب� �قايد �الباµي �الرئيس فخامة

 الحالية،

ُمّوِ  اَمِة�َوالسُّ
َ

خ
َ

ف
ْ
ة�َوال

َ
ل

َ
 .أصحاب�الَج�

 .معا|ي�Hم�ن�العام�لجامعة�الدول�العربية

َعاَدة َعاِ|ْي�َوالسَّ
َ
 .أصحاب�ا�

 .الكرامالحضور�

 الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته،،

َحَرَمْ�ِن�
ْ

�ال اِدِم
َ

�خ ¹ِْي
َ
ِ̂ � ِديِر

ْ
ق �َوالتَّ ِر

ْ
ك

ُّ
�الش اِلِص

َ
�ِبخ َه َوجَّ

َ
ت

َ
�أ ْن

َ
�أ ِبَداَيِة

ْ
�ال �ِ<ي َودُّ

َ
أ

لِ 
َ
�ا� ِرْيِف�ن،

َّ
ُعْوِدية�/ كالش �السَّ �الَعَرِبية ِة

َ
ك

َ
ْمل

َ
�ا� �َمِلِك �سعود، �العزيز�آل �عبد �بن سلمان

َرِم�
َ

�َوك اَدة،
َ
�َوف �ُحْسِن �ِمْن �ِبِه ا

َ
ْون

ُ
َحاط

َ
�أ �َما ى

َ
Rَعِزْيِز�َع

ْ
�ال ْعِبِه

َ
�َوش ْوَمِتِه

ُ
�َوِلُحك � ة،

َ
ِقْيق

َّ
الش

�القِ  ٍ®�لَهِذه َمِ�ّ
َ
�ُمت �ِإْعَداٍد �ِمْن اُه

َ
ْسن

َ َ
�� �َوَما ة،

َ
�ِضَياف

ُ
ُرْوَرة �الضَّ َضِت

َ
ت

ْ
�ِاق lْmِ

َّ
ل

َ
�ا ة،

َ
اِرئ

َّ
�الط ة مَّ

َدَها
ْ

  ..َعق

 ، ُمّوِ اَمِة�َوالسُّ
َ

خ
َ

ف
ْ
ة�َوال

َ
ل

َ
  أصحاب�الَج�

�السعودية� �العربية �ا�ملكة ْ�ن،
َ

ِقْيق
َّ

�الش َدْين
َ
َبل

ْ
�ال ى

َ
Rَع� ِخْ�ِة

َ ْ
H� ْعِتَداَءاِت ِ

ْ
8� ِإنَّ

 
ُ
اق

َ
�ن ُدقُّ

َ
�ت �ا�تحدة، �العربية �dمارات َواَجَهِة�ودولة

ُ
�ِ�

ً
�َعاِج� ا

ً
َحرُّك

َ
�ت ِزُم

ْ
ل

َ
ْست

َ
�َوت ر،

َ
ط

َ
خ

ْ
�ال ْوِس
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َراِر�
ْ

�َواْسِتق �ِإْمَداَداِت ى
َ

Rَوَع� ْوِ|ي، �َوالدَّ ِلْيِمي
ْ
ق ِ

ْ
d� ِم

ْ
ل �َوالِسّ ْمِن

َ ْ
H� ى

َ
Rَع� ِطْ�َِة

َ
خ

ْ
�ال َداِعَياِ�َ�ا

َ
ت

ة يَّ ِ
َ

ِط�الَعا�
ْ

ف
َّ
ْسَواِق�الن

َ
 .أ

 
ّ
ن

َّ
ِإن

َ
�ف َياق، �الِسّ ا

َ
�َهذ ِف�َوِ<ْي

ُ
ات

َ
ك ْعِزْيِز�التَّ

َ
�َوت ُجُهْوِد

ْ
ِر�ال

ُ
َضاف

َ
�ت �َضُرْوَرِة ى

َ
Rَع� ُد

ّ
ِك

َ
ؤ

ُ
�ن ا

ِ�َ�ا�
ْ
أ

َ
�lْmِِمْن�ش

َّ
ة�ال ْجَراِميَّ ِ

ْ
dْعَماِل�

َ ْ
Hِل�َهِذِه�

ْ
ث �َحْزٍم�َوَصَراَمة�ِ�ِ ِلّ

ُ
ْي�ِبك َصِدّ

َّ
ْوِ|ي�ِللت َعَرِبي�َوالدَّ

ْ
ال

 
َ

ف
ْ
ُعن

ْ
ِثْ�َ�ال

ُ
�Öَوت ْو¡ َ

َ
ف

ْ
َر�ال

ُ
ش

ْ
ن

َ
ْن�ت

َ
ةأ

َ
ِطق

ْ
ن
َ ْ
 .�ِ<ي�ا�

 أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،،

 السيدات�والسادة،،

ِة�
َ
�َوَحاِضن َوÔِْي

ْ
�ال �َمْهِبِط ة،

َ
ِقْيق

َّ
�الش ُعْوِدية �السَّ �الَعَرِبيِة ِة

َ
ك

َ
ْمل

َ
�ا�

َ
�ِاْسِ�ْ�َداف ِإنَّ

ِمية
َ

ْس� ِ
ْ

dْ�ن�الَعَرِبيِة�َو
َ
ت مَّ

ُ ْ
ُل�َمَساًسا�ِبا^

ّ
ِك

َ
 .الحرم�ن�الشريف�ن،�ُيش

ا�
َ
َضاُمِنن

َ
ة،�َوت

َ
ك

َ
ْمل

َ
ى�َجاِنِب�ا�

َ
ام�ِإ| ا�التَّ

َ
ْوِفن

ُ
ى�ُوق

َ
Rَع� ُد ِدّ

َ
ش

ُ
�ن ا

ّ
ن

َّ
ِإن

َ
َدد،�ف ا�الصَّ

َ
�َهذ َوِ<ْي

ِرْيَمة
َ

ك
ْ
ِه�ال

َ
ِقْيق�َوِقَياَدت

َّ
ُعْوِدي�الش ْعِب�السَّ

َّ
اِمِل�َمَع�الش

َ
 .الك

�ُمَوحَّ  �َعَرِبّيٍ �َمْوِقٍف اِذ
َ

خ
ّ
�ِاِت �َضُرْوَرِة ى

َ
Rَع� ُد

ّ
ِك

َ
ؤ

ُ
�ن ى�كما

َ
Rَع� ْعِتَداء ِ

ْ
8� اَء َ

�َوَحاِسم،�ِإز ٍد

ة َحَيِويَّ
ْ

ْعíَِ�ا�َوَمَصاِلِحَها�ال
َ

 .ا�ملكة�َوش

ْ�ِدْيَداِت� �ال�َّ �ِحَياَل ا
َ
اِتن ْوِليَّ ُ

�ِبُمْسؤ ْ�َ�َض
َ
�ن ْن

َ
�أ اِته،

َ
�ذ اِر

َ
ط ِ

ْ
d� �ِ<ي ا

َ
ْين

َ
�َعل ُم َحتَّ

َ
َوَيت

ِط 
ْ
ن
َ ْ
ِة�ِبا�

َ
ْحِدق

ُ ْ
اِطِر�ا�

َ
خ

َ ْ
َصاِعَدِة�َوا�

َ
ت
ُ ْ
ةا�

َ
 .   ق

 أصحاب�الج�لة�والفخامة�والسمو،،

 ،،الكرامالحضور�

ِشْيُد�ِباْحِتَضاِن�ا�ملكة�
ُ
ا�ن

َ
ن

َّ
ِإن

َ
ة،�ف

َ
ِطق

ْ
ن
َ ْ
�ِ�َ�ا�ا� ُمرُّ

َ
�lْmِت

َّ
ل

َ
ة�ا

َ
ِقْيق ُرْوِف�الدَّ

ُّ
�الظ ِ<ْي�ِظِلّ

�ُيَعدُّ  ِذْي
َّ
�َوال ِمية،

َ
ْس� ِ

ْ
dَو� ِلْيِجَية

َ
خ

ْ
�َوال �الَعَرِبيِة �ث

َّ
�الث ِقَمِم

ْ
َعاًرا�ِلل

ْ
ْمِر�ِاْسِتش

َ ْ
H� �َواِقِع �ِ<ْي

ِلَمِة�
َ
ك

ْ
�ال �َجْمِع ى

َ
Rَع� ْعُهْوِد

َ ْ
�ا� �ِلِحْرِصَها ْجِسْيًدا

َ
�َوت َها،

َ
�َعاِتق ى

َ
Rَع� اِة

َ
ق

ْ
ل
ُ ْ
�ا� ِة ْوِليَّ ُ

ْسؤ
َ ْ
�ا� ِم

َ
ِبِعظ

ِمية
َ

ْس� ِ
ْ

dَوْحَدِة�الَعَرِبيِة�َو
ْ
ْعِزْيِز�ال

َ
 .َوت

� اِته
َ
�ذ ِت

ْ
َوق

ْ
�ال �ِ<يُ ّªَِع

ُ
�ن َما

َ
اِئِج�ك

َ
ت �ِبالنَّ �ث

َّ
�الث ِقَمُم

ْ
�ال رَُج

ْ
خ

َ
�ت ْن

َ
�أ ى

َ
�ِإ| ا

َ
ِعن

ُّ
ل
َ
ط

َ
�ت َعْن

ْرِسْيِخ�
َ
�ت �ِ<ْي ِمَية،�َوُيْسِهُم

ْ
ن

َّ
َراِر�َوالت

َ
ْسِتق ِ

ْ
ْمِن�َو8

َ ْ
�ِبا^ ِة

َ
ِطق

ْ
ن
َ ْ
ُعْوِب�ا�

ُ
ى�ش

َ
Rَع� �َيُعْوُد ة،�ِبَما ْرُجوَّ

َ ْ
ا�

ِمي
َ

ْس� ِ
ْ

dَعَرِبي�َو
ْ
َضاُمِن�ال  .التَّ
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ِخ 
ْ

�ال �عبد�َوِ<ي �بن �سلمان ِلك
َ
�ا� ِرْيِف�ن،

َّ
�الش َحَرَمْ�ِن

ْ
�ال اِدِم

َ
َر�ِلخ

ْ
ك

ُّ
�الش ُد َجّدِ

ُ
�أ ام،

َ
ت

ى�
َ

Rَع� ْعًبا،
َ

�َوش
ً
ْوَمة

ُ
�ُحك ة،

َ
ِقْيق

َّ
�الش �السعودية �العربية ة

َ
ك

َ
َمْمل

ْ
�َوِلل �سعود، �آل العزيز

َجاِحَها
ْ
ن ِد�ِ¢ِ َجِيّ

ْ
ْعـَداِد�ال ِ

ْ
dـِة�َو

ِقمَّ
ْ
ِة�َهِذَه�ال

َ
 .ِإْسِتَضاف

اوَ 
َ
ِتن مَّ

ُ
ح�أ

ُ َ
�َوَص�ُ�ْ

َ
ا�فيه�خ

َ
ا�َجِمْيًعا�ِ�

َ
ن

َ
ق ِ

ّ
�ُيَوف

ْ
ن

َ
�أ �َوَجلَّ ى�َعزَّ

َ
ْو|

َ
ُل�ا�

َ
ْسأ

َ
  .ن

ْوِفيق �التَّ  .َوُهللا�َوِ|يُّ

 والس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته
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ــــة   كلمـــــ

هان�عبدالرحمنªالفريق�أول�ركن�عبد�الفتاح�ال  
   رئيس�ا�جلس�العسكري�8نتقا|ي

  هورية�السودانجم

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ،العربية الدول  لجامعة العام Hم�ن معا|ي

  ،والسادة السيدات

 ،وبركاته تعا|ى هللا ورحمة عليكم الس�م

 الحرم�ن لخادم والتقدير الشكر آيات أسمى أزµي أن البدء <ي |ي يطيب

 8ستقبال حسن عRى شقيقةال السعودية العربية ا�ملكة وشعب ولحكومة الشريف�ن

 Hرض هذه <ي اليوم هذا �<ي,جتماعنا السبيل وتمهيدهم ا�عهود، الضيافة وكرم

 الدول  لجامعة العام Hم�ن Hخ �عا|ي والعرفان بالشكر أتقدم أن يفوتlÈ و, الطاهرة،

̂مانة والعامل�ن العربية،   .إعدادهم حسن عRى العامة با

  والسمو، والفخامة الج�لة أصحاب

 أمن تس��دف ،مسؤولة غ� وتصرفات ��ديدات وقعت وقد اليوم نجتمع

 بو  العربية منطقتنا واستقرار
ً
 طالت والH lmحمر، البحر وجنوب العربي الخليج خاصة

  الشقيقة، ا�تحدة �العربيةdمارات ودولة الشقيقة السعودية العربية ا�ملكة
ً
 مس��دفا

 نؤكد وال��ديدات 8عتداءات تلك ندين ونحن �ن،الحرم وأمن النقل وخطوط السفن

 Hعمال هذه مواجهة <ي جان�íم إ|ى و8صطفاف الخليج <ي أشقائنا جانب إ|ى وقوفنا

 يتخذها الlm والتداب� dجراءات لكافة تأييدنا نؤكد كما مصدرها، كان أًيا العدائية

 والتجارة ا��حة ممرات تكون  أن وندعو ا�نطقة، <ي و8ستقرار Hمن لحماية Hشقاء

 تكرار يمنع صريح بقرار القمة هذه تخرج وأن العسكري، 8س��داف عن بعيًدا الدولية

  .8عتداءات تلك
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  ،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

 وسيظل الشرعية، الحكومة مع يقف اليمنية Hزمة بداية ومنذ السودان يظل

  جزءً 
ً
 Hمن وتحقيق الشرعية استعادة عRى يعمل الذي العربي التحالف من أصي�

 الحوار استئناف إ|ى السودان يدعو ذاته الوقت و<ي الشقيق، اليمن وس�مة و8ستقرار

 أبنائه دماء وتحقن ،وحدة�وسيادة�اليمن تحفظ سياسية تسوية إ|ى الوصول  أجل من

� ا�تمثلة الث�ث مرجعيات إ|ى استناًدا  راتاوقر  التنفيذية وآليا��ا الخليجية ا�بادرة<ي

  .الشامل الوطlÈ الحوارمؤتمر� ونتائج الصلة، ذات Hمن مجلس

  ،الكريم الحضور  والسمو، والفخامة الج�لة أصحاب

�من�أجل�الفلسطيlÈ الشعب لنضال الداعم الراسخ موقفه عRى السودان يؤكد

  <ي مستدام س�م إ|ى للوصول  حرصه عRى يؤكد كما ا�ستقلة، دولته إقامة
ً

 من ك�

 البلدين لهذين ويعيد السياl Å الحل عRى مبlÈ س�م ليبيا، والشقيقة سوريا الشقيقة

  .واستقرارهم أم��مالعزيزين�

  والسمو، والفخامة الج�لة أصحاب

 منذ ب�دنا شهدت لقدªديسم l ¡ا ا�ا
ً
 عRى احتجاًجا واسًعا، شعبًيا حراك

 <ي السودان شباب الحراك هذا قاد سائدة، كانت 8قتصادية�الlmو السياسية Hوضاع

 للقوات العامة القيادة أمام وا�واطنون، الشباب هؤ,ء اصطف حيث سلمية، ثورة

 وصلت أن بعد أفضلنحو�مستقبل� ا�نشود التغي� ¢حداث بالتدخل مطالب�ن ا�سلحة

 ل¤من حقيقًيا ��ديًدا شكل الذي Hمر Hفق، وانسداد 8ضطراب من درجةل Hحوال

،lÈالشعب ومتطلبات رغبة إ|ى با,نحياز قراراها ا�سلحة القوات اتخذت لذلك الوط 

 بالديمقراطية ينعم ،والس�م والعدالة الحرية تسوده جديد سودان أجل من السوداني

 السلطة هبتسليم شعبنا وعدنا حيث القانون، حكم وترسيخªة ع محدودة، انتقالية ف�

 السياسية، وقواه الشعب مكونات لكل ا�شاركة ف¥�ا تتاح ةنز�� انتخابات ���اي��اتشهد

  Áن نقود أننا تتابعون  ولعلكم
ً
 مؤسسات لتشكيل السياسية القوى  مع  بناءً  حوارا

اإ 8نتقا|ي الحكم
ً
 أن يفوتlÈ , ا�قام هذا و<ي 8نتقالية، الف�ة �تطلبات نفاذªعن أع 
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ا وتشجيًعا دعًما معنا تواصلت lmال الشقيقة للدول  العميق وتقديرنا شكرنا
ً
 مع وتضامن

  خياراته <ي شعبنا
ً
  .التاريñي التغي� لهذا ومباركة

  ،والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

 �ا�ختلفةالسودان أوضاع �راجعة سانحة يمثل التاريñي الظرف هذا إن

 وما رهابd  وجرائم العقوبات دائرة من وخروجه والدو|ي، dقليمي با�جتمع وع�قاته

 وغد واعد مستقبل نحو وdنق�ب التعا<ي من الب�د مكنبما�يُ  إجراءات من عل¥�ما ترتب

  .والعدالة والس�م الحريةو  القانون  حكم فيه يسود مشرق 

  والسمو والفخامة الج�لة أصحاب

 السانحة هذه أن��ز إنlÈف ختاًما،ªالكريم �جلسكم وتقديري  شكري  عن ̂ع 

 هذا مؤتمرنا يخرج أن متمنًيا للسودان، ا�ستمر دعمها عRى العربية عةالجام ؤسسات�و 

  .ووحدة تكاتف من العربية أمتنا إليه وتتطلع تتوق  بما

  .وبركاته هللا ورحمة عليكم والس�م
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ــــة   كلمـــــ

  دولة�الرئيس�سعد�الدين�رفيق�الحريري 
  الجمهورية�اللبنانية -رئيس�الوزراء�

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،�ا�لك�سلمان�بن�عبد�العزيز�حفظه�هللان�خادم�الحرم�ن�الشريف�،رئيس�ا�ؤتمر

  �الج�لة�والفخامة�والدولة،�الحضور�الكرام،أصحاب

  .الس�م�عليكم�ورحمة�هللا�وبركاته

� �بداية، �أنيسرني �عون،�إليكم�انقل �ميشال �العماد �الرئيس �فخامة �تحيات

� �بنجاح �اللبناني�ن �تواجه�مالأعوتمنيات �تحديات �ظل �<ي �تنعقد lmال� �القمة، �هذه

  .البلدان�وا�جتمعات�العربية

�إننا �<ي �لكب��جهد، �نحتاج �الذي�إي�, �ا�أساوي �الواقع �لتوصيف �محاولة

�عن�التدخل�الخارµي�<ي�شؤو��ا�أساساتعانيه�بعض�الدول�الشقيقة،�وهو�واقع�ينشأ�

� �ويرمي �Hمنية بآثارهالداخلية، �وبي��ا��و8جتماعية �ا�حيطة، �الدول �عRى و8قتصادية

�ل�عتداءات� �ا�اضية�ضريبة�قاسية �الذي�دفع�<ي�العقود �ولحروب�dسرائيليةلبنان،

  .أرضه�عRى�Áخرين

�Hشقاء�من�آ,ف�لبنان�يدفع�اليوم،�ضريبة�مكلفة�جدا�للجوء�مئات�أنكما�

� �سورياأراضيه إ|ىالسوري�ن �ا�ستمر�<ي �الحريق �من �هربا �<ي��وه.، �للتأكيد �مناسبة ذه

تية،�عRى�رفض�لبنان�لكل�ما�يشاع�عن�ا�واستخبار إع�ميةضوء�ما�ينشر�من�تقارير��

�،lÈالوط� �الوفاق �ومقتضيات �الدستور �موجبات �اللبناني�ن �وال�®ام �التوط�ن، مشاريع

� �ا�نطقة،�Hشقاءومناشد��م �عواصف �من �اللبنانية �الصيغة �حماية �العرب،

� �<ي �عRى��الإيجادومشارك��م �الطريق �وقطع �السوري، �الÓ®وح ��أساة �العاجل حل

�دعمنا�للشعب�الفلسطي�lÈأؤكدكما�. ا�حاو,ت�ا�تواصلة�,خ�اق�ا�جتمعات�العربية

  .�دولته�ا�ستقلة�وعاصم��ا�القدس�الشريفوإقامة�نيل�حقوقه�̂جل<ي�نضاله�ا�حق�
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� �تضامن �عندما �محنته، �من �لبنان �خرج �مHشقاءلقد �عRى ساعدته��العرب

�العا��ن،� �رب �باركها lmال� �الديار، �هذه �<ي �تحقق �الذي �الطائف �اتفاق �فكان ودعمه،

  .وجعلها�قبلة�للعرب�وكل�ا�سلم�ن

�إننا �اشد �إدانة�ندين �دولتا �لها �تعرضت lmال� �8عتداءات �العربية�dمارات،

  .�تضامن�عربي�<ي�مواجه��اأوسع إ|ىا�تحدة�وا�ملكة�العربية�السعودية،�وندعو�

�إن �الس�ح �يبقى �العربي �Hم�Ö Üالتضامن �و<ي �العرب، �يد �البلدان�أيدي�<ي

  . ال�lmتجتمع�اليوم�عRى�حماية�الهوية�العربية

تفعيل�قواعد�العمل�<ي��هذا�التضامن�ونراهن�عليه�إ|ىنحن�<ي�لبنان�نتطلع�

�ا�ستويات،� �كل �عRى �ل�ستقرار�ا�طلوب �الحقيقي �السبيل �فيه �ونجد �ا�ش�ك العربي

� �أيولكبح �ا�سؤول �غ� �للتصعيد �ا�نطقة �<ي �الجوار�وdخ�ل�جنوح �بمقتضيات

� �هذه �من �,�يتجزأ �جزء �لبنان �Hمةوالحوار، �العربية�ل�وعضو�مؤسس �الدول جامعة

� �تحت �يتخRى �8نتماء،أيوهو�لن �هذا �عن �الظروف �من �لوفاء� �ظرف �وفيا وسيبقى

  .م�عRى�تطوير�ع�قاته�معهوأمينا Hشقاء

�والحكمة،�اجتماع�عRى�وdيمان�ا�كرمة�اجتماع�عRى�الوحدة�ةاع�<ي�مك8جتم

�اطهر� �<ي �نارها،�نحن �<ي �ينفخ �ما �وكل �الفتنه ��واجهة �ا�سلم�ن �كافة �ب�ن �سواء، كلمة

� �ف¥�ا �نتضرع �إ|ىارض �نسأله �وتعا|ى �سبحانه �ديارهم�أن�هللا �ويحمي �العرب �يوحد

�ªى�معالجة�قضاياهم�بالحكمة�والصRوالشورىويعي��م�ع.  

�لخادم� �وشكرا �حسن�الضيافة، �عRى �وشع�íا �السعودية �العربية �للملكة شكرا

  .الحرم�ن�الشريف�ن�<ي�ب�د�الحرم�ن�الشريف�ن

  ..والس�م�عليكم�ورحمة�هللا
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ــــة   كلمـــــ

ــــفخامة�الرئيس�عث ـــ ــــــــ ــــمان�غــــ ــــــــ ـــ ـــــــ ــ ــ   زا|يـ
  رئيس�جمهورية�القمر�ا�تحدة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 ملك - هللا حفظه – سعود آل العزيز عبد بن سلمان ا�لك الشريف�ن الحرم�ن خادم

   السعودية  العربية ا�ملكة

   والفخامة والسمو الج�لة أصحاب

   العربية الدول  لجامعة العام Hم�ن معا|ي

  والسادة السيدات

   مالكرا الحضور 

   وبركاته هللا ورحمة عليكم الس�م

 استضاف��ا عRى وشعبا وحكومة ملكا الشقيقة السعودية العربية ا�ملكة أشكر

  .الضيافة وكرم 8ستقبال حسن من لقيناه ما وعRى ،الطارئة القمة لهذه

 جهودها عRى العربية الدول  لجامعة العامة Hمانة ل¤مانة موصول  والشكر

   العربية الشعوب تطلعات لتحقيق ا�ش�ك العربي العمل س�ةم لدفع ا�تواصلة

  الكرام الحضور  

 وجل عز هللا إ|ى Hمكان وأحب Hرض وجه عRى بقعة أشرف <ي هذه قمتنا تنعقد

 واعد بمستقبل متفائلون  ونحن ا�بارك الشهر هذا خواتم <ي ،وفض� شرفا وأعظمها

  .والريادة الرفعة <ي شعوبنا آمال يحقق

 Hمن و��دد وحدتنا ��دد ،ومتعددة كث�ة تحديات يواجه العربي عا�نا إن

 وتمت�ن ،العربية Hجواء وتنقية ،الخ�فات تجاوز  يستدÄى ما وهو ،الدولي�ن والسلم

  .بيننا الفعRي العربي التضامن أواصر
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.  

 الشعب يحصل حlm ب�دي اهتمامات رأس عRى الفلسطينية الفضية ستظل

   ا�شروعة حقوقه جميع عRى سطيlÈلالف

 السفن اس��داف حيث من Hخ�ة dجرامية Hحداث بشدة  يدين ب�دي  إن  

 إ عم� تعد والlm ا�تحدة العربية dمارات <ي التجارية
ً
  جراميا

ً
 أمن ��دف الذي خط�ا

  .الدولي�ن وHمن السلم عRى سلبا ويعكس  البحرية، ا��حة وس�مة

  وHرا¡ l – أرمكو محطة - لكةللمم مس��دفا متكررة فةبص الصورايخ وإط�ق 

  . مستقب� Hعمال هذه تكرار �نع ال�زمة القرارات اتخاذ ويجب مرفوضة، ا�قدسة،

 جميع مواجهة <ي السعودية العربية ا�ملكة مع تتضامن ب�دي حكومة أن كما

 الدينية ا�قدسات تس��دف أو أم��ا يمس أن يحاول   من وضد والتطرف dرهاب أشكال

  .وصالحها أم��ا لحفاظ تتخذها الlm وdجراءات الخطوات كل <ي وتؤيد ،ف¥�ا

   ،الحضور  أ��ا

lÈأن يشرف lÛالقمرية الساحة <ي السياسية التطورات علمكم كريم إ|ى أن، 

 8نتخابات  إجراء بعد وذلك  جديدة للو,ية للجمهورية كرئيس  تنصيlß تم حيث

  .  ا�ا¡ l مارس رشه <ي الرئاسية

 الشقيقة الدول  لجميع والعرفان والتقدير الشكر أسجل الصدد، ��ذا

 أمام التاريخية ا�س�ة هذه نجاح ̂جل ساهموا اللذين وdقليمية الدولية وا�نظمات

 بعد القمر جزر  دعم إ|ى بادرت الlm الشقيقة العربية الدول  اشكر كما ،القمري  الشعب

 ا�دارس ف¥�ا بما التحتية البÖÈ من مادية أضرارا ألحقت الذي   Keneith إعصار

  . وا�نازل  وا�ستشفيات

   .والتوفيق بالنجاح هذه قمتنا أعمل يكلل أن القدير العRي هللا أدعو وختاما

  .كريم ورمضان جزي� وشكرا
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