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ةسم هللا الّشحمان الّشحيم                     

 

 

فيــــــً، اإلالـــــــــــو سلمان بً  - حػــــــشة خــــــــــــادم الحشميـــــــــــً الشٍش

ض آى سعود،  عجذ العٍض

 ، أحاا اللجلت  الففامت  السمّو  -

  أحاا اإلاعالي  السعادة، -

 

 

حػشة خادم الحشمين  عشا ألخي   ن بذاًتٌسعذوي 

ض آى سعود،  فين، اإلالو سلمان بً عجذ العٍض عً الشٍش

خالظ عجاساث الشنش  الخقذًش على مجادسجه بالذعوة لعقذ 

ا به 
َ
هزه القّمت العشتيت الؿاسبت  اسخػافتها،  على ما َحِكيى

اَدة مىز ُحلولىا بأسع اإلاملنت 
َ
َشم ِ ف

َ
مً ُحسً اسخقجاى َ ل

 . العشتيت السعودًت الؿيجت
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 هي مجادسة ؾجيعيت حعنس الاهخمام الخاص للمملنت 

. العشتيت السعودًت بالقػاًا العشتيت  د سها الشابذ في خذمتها

لما ججّسذ عمق س ابـ ألاخوة  الخػامً التي ججمع د لىا 

قيُم الذليل على ما ًحذ ها مً حشص مشترك على 
ُ
العشتيت،  ج

ض مىاعت بلذاهىا  الدشا س فيما بييىا حوى مّل ما مً شأهه حعٍض

 .  خذمت مطالحها  الحفاف على  منها  اسخقشاسها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فاأل غاع الذقيقت التي جمش بها اإلاىؿقت،  ما حشهذه مً 

جؿوساث خؿيرة  مخجحقت جخؿلب في جقذًشها، جقييما مشترما 

التي حستهذف ضادس   شهاى التهذًذ  معّمقا للخحذًاث  لم

مقوماث ألامً القومي العشثي، بما ٌساعذ على جحذًذ  هجع 

ق آثاسها  احخوائها، حفاقا على  مً  السجل إلاواجهتها  جؿٍو

 . اسخقشاس بلذاهىا
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عاهيه مىؿقخىا العشتيت مً  صماث  قػاًا 
ُ
 في قّل ما ح

مضمىت،  ما جخحّمله بلذاهىا مً ملفت عاليت جّذا على 

ت  الاجخماعيت  ؤلاوساهيت  غيرها،  اإلاسخوٍاث ألامىيت  الخىمٍو

ه مً غير اإلاقجوى اليوم  ن جىجّش هحو فطوى جذًذة مً 
ّ
فئه

ش  عذم الاسخقشاس، على حساا حّق شعوبها في العيش 
ّ
الخوج

م في لىف السلم  الؿمأهيىت  .النٍش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اجىا جكّل مواضلت جهودها لخفليظ اإلاىؿقت مً  فأ لٍو

ت قػاًاها الشبيسيت   سجاا  مكاهش عذم الاسخقشاس،  حسٍو

 في مقّذمتها القػيت الفلسؿيييت العادلت مً خجى الخوّضل 

فق عليها 
ّ
إلى حّل عادى  شامل لها  فق اإلاشجعياث ألامميت اإلاخ

 مجادسة السجم العشتيت،  لزلو باليسجت إلى بقيت ألاصماث 

 .   القػاًا ألاخشى في اإلاىؿقت
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 تقذس إدسالىا الخخجف الخوّجهاث  جقاؾعاث اإلاطالح، 

 رلو ال ًمنً  ن ًبّرس بأّي شهل مً ألاشهاى الخذخل في 
ّ
فئن

ؼ  الشؤ ن الذاخليت للذ ى     ّي سلولياث مً شأنها جقٍو

اسخقشاس اإلاىؿقت  صٍادة ميسوا الاحخقان  الخوجش فيها 

ؼ السلم  ألامً الذ ليين للخؿش  . حعٍش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في هزا ؤلاؾاس، ججّذد جووس إداهتها  سفػها الستهذاف 

خ  اإلاذن آلامىت في اإلاملنت العشتيت السعودًت بالطواٍس

ت قجالت  الجاليسديت،  عملياث استهذاف السفً الخجاٍس

سواحل د لت ؤلاماساث العشتيت اإلاخحذة،  محؿاث ضخ الىفـ 

ل جطعيذا 
ّ
 ٌعّشع ألامً ؤلاقليمي للخؿشفي اإلاملنت،  التي جمث

حا ألمً  سجمت اإلاجحت الذ ليت  حشلت الخجاسة   تهذًذا ضٍش

 .العاإلايت
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 ألامً القومي اللماعي ملٌّ ال 
ّ
لما حشّذد جووس على  ن

ذ، اهؿجقا مً رلو، حشضها على  مً اإلاملنت 
ّ
ًخجض ،  جؤل

العشتيت السعودًت الشقيقت  مّل بلذان الخليج العشثي، الزي 

ًمثل  حذ  هّم مقوماث ألامً  الاسخقشاس في عموم اإلاىؿقت 

 .العشتيت  العالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   أحاا اللجلت  الففامت  السمّو،
 

ض  مً   جمّسنىا بقيم الخآصس  الخعا ن بييىا  تخعٍض
ّ
إن

ذ  ا مواضلت جهودها مً  جل مٍض
ّ
 مىاعت بلذاهىا، ٌسخوجب مى

جفعيل جػامىىا  سفع قذسجىا على مواجهت مفخلف الخحّذًاث 

 اإلافاؾش  في مقذمتها ؤلاسهاا بهّل  شهاله،  الزي ٌستهذف 

ل  حذ 
ّ
 مً بلذاهىا  مقذساتها  مساساث جىميتها، لما ًمث

عوامل حغزًت الفتن  حعميق ألاصماث  اإلاآس ي التي حعاوي منها 

 . ةعؼ بلذان اإلاىؿقت
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 في هزا ؤلاؾاس، هجّذد دعوجىا إلى جػافش جهود جميع 

ألاؾشاف الذ ليت  ؤلاقليميت للخطّذي لهزه آلافت  الحيلولت 

د ن جوفير بيئت مجبمت ليشاؾاتها، مً خجى اإلاساهمت في إصالت 

 سجاا الخوجش في اإلاىؿقت،  الاهفشاؽ الفاعل في مّل جهذ ًشمي 

لخذمت السلم  ألامً الذ ليين،  سفؼ مّل  شهاى الخؿشف 

بمجادا  العىف  اسخعماى القوة    التهذًذ بها،  الالتزام 

 احترام السيادة الوؾىيت  ،  الخعاٌش السلميحسً اللواس

 .للذ ى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،  أحاا اللجلت  الففامت  السمّو 
 

ت  سيكل جوؾيذ مقوماث  مىىا القومي بهّل  ةعاده،   لٍو

مؿلقت في عملىا العشثي اإلاشترك،  سخواضل جووس مً خجى 

سباستها للقمت العشتيت جهودها مً  جل ؤلاسهام في جحقيق 

 .رلو
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 اعخجاسا الوعقاد قّمخىا في منت اإلانّشمت، قجلت اإلاسلمين، 

فين اإلالو سلمان   جقذًشا ألخي حػشة خادم الحشمين الشٍش

ض آى سعود  للمملنت العشتيت السعودًت  بً عجذ العٍض

ي سباست قّمخىا
ّ
ني  دعوه ليخفػل بخول

ّ
 .الشقيقت، فئه

ق جهودها جميعا إلاا 
ّ
وف  هللا  سأى  ن ٌسّذد خؿاها  ٍُ

 .فيه خير  مطلحت شعوتىا

 

 . الّسجم علينم  سحمت هللا  تشماجه
 

 


