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ضم هللا الّزخمان الّزخيم ب

خظــــــزة خــــــــــــادم الحزميـــــــــــً الشزيفيــــــً، امللـــــــــــو ضلمان بً  -

 عبد العشيش آى ضعود،

 ، أحاب اللاللت  الففامت  الطمّو  -

معالي الدلخور يوضف بً  خمد العثيمين، ألامين العام  -

 ملىظمت الخعا ن إلاضالمي،

  أحاب املعالي  الطعادة، -
 

يطعدوي  جووظ جتر ص القمت العزبيت الثالثين،  ن  جّدد 

باضم املجموعت العزبيت إلاعزاب عً فائق الامخىان  الخقديز 

لحظزة خادم الحزمين الشزيفين  للمملنت العزبيت الطعوديت 

ًِ ِ فادٍة مىذ  الشقيقت على ما َخظيىا به مً لزم طيافت  ُخْط

 الوحي 
ُ
ت الـُمنّزمت، َمْهَبط

ّ
ُخلوِلىا بهذه ألارض املبارلت، من

 املطلمين
ُ
ت

َ
نز على .  ِقْبل

ّ
  ن  جقدم إلى خظزجه بفالص الش

زجه لها 
ّ
مبادرجه بالدعوة لخىظيم هذه القمت،  على ما  ف

جاح
ّ
 .اململنت مً ظز ف الى
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 اململنت
ّ
ْطهُم بزئاضتها لهذه الد رة   هدً على ثقت  ن

ُ
ضد

في إعطاء دفع جديد للعمل إلاضالمي املشترك،  مشيد جوثيق 

ظامً بين بلداهىا  شعوبىا
ّ
 .ُعَزى الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حطويت القظايا الـُمْدَرَجِت على جد ى  عماى قّمخىا 
ّ
إن

هذه، خاصت املخعلقت باأل طاع الطائدة في مىطقخىا العزبيت، 

 في ُمقّدمتها القظيت الفلططيييت العادلت إلى جاهب ألاسماث 

ا إلعادة   رئيطيًّ
ً
ل مْدخال

ّ
مث

ُ
القائمت في ليبيا  ضوريا  اليمً، ج

ألامً  الاضخقزار إلى عموم املىطقت  لذلو لخوطيد ُمقّوماث 

الّطلم  ألامً الد ليين، فظال عً إضهامها في خدمت بقيت 

 .قظايا العالم إلاضالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ً
ا جميًعا ُدَ ال

ّ
 مً هذا املىطلق، فإّنها حطخدعي مى

عوًبا عزبيت  إضالميت، مشيد جظافز جهودها  إخهام 
ُ

 ش

الخيطيق بييىا، ضواء على مطخوى مىظّمت جامعت الد ى 

العزبيت  مىظمت الخعا ن إلاضالمي،    في جفاعلىا مع املىظماث 



 ملمت املجموعت العزبيت في القمت إلاضالميت

3 
 

ع مطاراث حطويت هذه القظايا 
ْ
ف

َ
إلاقليميت  الد ليت ألاخزى، ِلد

 جفليص ُبلداهىا مً جداعياتها الخطيرة على مفخلف املطخوياث، 

ِذَيِت جّياراث إلارهاب  الخطزف 
ْ
غ

َ
 ال ضيما جأثيراتها املباشزة في ح

. حعطيل الخىميت  اضخنزاف طاقاث ُبلداهىا  ُمقّدراِتها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد خزصىا  ثىاء  شغاى القمت العزبيت الثالثين املىعقدة 

الصادر عنها، على جأليد هذا " إعالن جووظ"بخووظ  مً خالى 

الخوجه  تهيئت ألارطيت ملزخلت جديدة مً العمل املشترك بييىا، 

ا بوخدة املصير   هميت الخعا ن  الخظامً في عالٍم 
ّ
إيماها مى

ُه ألابزس 
َ
 الخنخالث القوّيت  الـُمخماضنت، ِضَمخ

ْ
ذ

َ
.َباج  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على هذا ألاضاص،  باعخبار  هميت الُبعد إلاضالمي في 

ه مً الطبيعي  ن 
ّ
مقوماث ُهوّيدىا  ضياضاِجىا الخارجيت، فإه

ْدِزَص الّد ى العزبيت على املشارلت الفاعلت في اجخماعاث 
َ
ج

مىظمخىا  الاهفزاط في مفخلف بزامج عملها،  في مّل اللهود 

 املبادراث الزاميت إلى خدمت القظايا العزبيت  إلاضالميت 

 . حعشيش ُمقّوماث ألامً  الاضخقزار في املىطقت  العالم
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 باهخمائها العزبي  إلاضالمي، 
ُ
لما  ن جووظ الـُمعخـــّشة

عا ن 
ّ
 على مواصلت إلاضهام في جوثيق عالقاث الخ

ً
ْعمُل جاهدة

َ
ح

 الخيطيق بين بلداهىا، بما ُيطاعد على إعطاء سخٍم  لبر 

ملواقفىا  جدّزماجىا على الّصعيد الّد لي،  بما يفدم قظاياها 

املشترلت َ َيْدَعَم ُجهوَدها في مهافدت إلارهاب  ُيطاهم في حعشيش 

 .عالقاث الخعا ن  الخهامل بييىا

 خظــــــزة خــــــــــــادم الحزميـــــــــــً الشزيفيــــــً، 

  ،رؤضاء الوفود أحاب اللاللت  الففامت 
 
 

ىا مدعّو ن إلى مواصلت العمل في لىف الخظامً 
ّ
إه

 بىفظ الَعْشِم، مً  جل بىاء موقف عزبي إضالمي َمخيٍن 

 ُمخماضو، قادر على مواجهت الخدّدياث  جفليص املىطقت مً 

ز  الاهقطام  النزاعاث الطائفيت 
ّ
 ضباب  مظاهز الخوج

 . املذهبيت،  حعشيش  منها  اضخقزارها

ْدعو هللا  ن ُيطّدد خطاها 
َ
ِخىا هذه، َ ه جاح ِلِقمَّ

ّ
ـى الى

ّ
هخمى

عوبىا
ُ

 ُبلداهىا  ش
ُ
ق ُجهودها ملا فيه خيــُز  مصلحت

ّ
 . ُيوف

 . الّطالم علينم  رخمت هللا  بزماجه
 

 


