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 البعثذذ  مذذن األمذذن جملذذس رئذذ س إىل مةجهذذ  ٢٠١٧ مذذو ة/أاير ٢٤ مؤرخذذ  شذذية   مذذرة    
 املتحد  األمم لدى ملص  الدائم 

 
 رئـــي  إىل حتياهتـــا نيويـــور  يف املتحـــدة األمـــم لـــد  الع بيـــ  مصـــ  جلمهوريـــ  الدائمـــ  البعثـــ  هتـــد  

، الع بيــــ  مصــــ  مجهوريــــ  رئــــي  األقاهــــ الكلمــــ  الــــي مــــ  نســــ   طيــــ  ت فــــ  أبن وتتشــــ   األمــــ  جملــــ 
ــــــا  عبــــــد ــــــ  القمــــــ  أثنــــــا ، السيســــــ  الفت ــــــ  اإلســــــ مي  الع بي ــــــ    يف املعقــــــو ة األم يكي  /أ ر ٢١ يف ال
 (.امل ف  انظ ) ٢٠١٧ مايو

 واثئــــــ  مــــــ  وثيقــــــ  ابعتبارمهــــــا وم فقهــــــا الشــــــفوي  املــــــ   ة هــــــ   تعمــــــيم الدائمــــــ  البعثــــــ  وت جــــــو 
 .األم  جمل 
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 مذن األمن جملس رئ س إىل املةجه  ٢٠١٧ مو ة/أاير ٢٤ املؤرخ  الشية   املرة   م فق  
 املتحد  األمم لدى ملص  الدائم  البعث 

 
 واإلنكليزي [ ابلع بي  ]األصل:

 
ةلمذذ  الذذ ئ س ابذذد اليتذذو، الي يذذور رئذذ س لهةر ذذ  مصذذ  الع   ذذ ر أ  ذذو  ال مذذ  الع   ذذ    

 ٢٠١٧أاير/مو ة  ٢١اإلسالم   األم  ك   املع ةد  يف ال ايض يف 
 

 الع بيـــ  اململكـــ  وعاهـــل الشـــ يفن احلـــ من خـــا   ،العزيـــز عبـــد بـــ  ســـلمان امللـــ  اجل لـــ  صـــا   أخـــ 
 ،الشقيق  السعو ي 
 ،األم يكي  املتحدة الوال ت رئي ، ت ام   وانلد، ال ئي  ف ام 

 ،والسمو والف ام  اجل ل  أصحاب
 عـر املمتـدة و ضـارهتا، وأقباطهـا مبسـلميها، مصـ  مـ  حتيـ  إلـيكم أنقـل أن البداي  يف يل امسحوا 

 اتريـــ  يف البـــار ة ســـهاماهتاإو ، واليهو يـــ  واملســـيحي  لإلســـ   ملتقـــ   انـــ  الـــي وأرضـــها، الســـنن آال 
 .والتنوي  والوسطي  االعتدال رمو  م  رمزا   أصبح   ىت، والعلم اإلنساني 
، أ ــــد علــــ  خافيــــ  غــــر رمزيــــ  قيمــــ  حيمــــل، السياســــي  أمهيتــــ  عــــ  فضــــ   ، اليــــو  اجتماعنــــا إن 

. األم يكيـ  املتحـدة والـوال ت، واإلس مي  الع بي  الدول بن الش ا   جتديد عل  األ يد عزمنا يعك  إذ
 الشــــعوب بــــن الع قــــ  يتصــــورون ال الــــ ي ، احلضــــارات صــــ ا   عــــاة أوهــــا  علــــ  الط يــــ  بــــ ل  قاطعــــا  

 احلضـــــارات لتنـــــو  احلقيقـــــ  املغـــــز  إ را  عـــــ  ويعجـــــزون، اآلخـــــ  علـــــ  طـــــ     فيـــــ  يقضـــــ   صـــــ ا  إال
 والتسـام  التعـاون قـيم إعـ   خـ ل مـ ، اإلنسـاني  وللتج بـ  للحياة إث ا    م  ذل  يتيح  وما، والثقافات

 .االخت   يف  ق  وا رتا  اآلخ  وقبول
 أن  ما. اإلنساني  القيم ه   ت سي  يف مجيعا   لنا أ يدة مصلح  وجو  يف مع  تتفقون ولعلكم 

 اإلرهــاب خطــ  حتديــدا   وأقصــد، والتطــ   والصــ ا  الشــقا  ملســببات التصــد  يف أساســيا    ورا   أيضــا   لنــا
 .أمجع العامل لشعوب جسيما   هتديدا   ميثل ابت ال  

 ،والسمو والف ام  اجل ل  أصحاب
ــــ  اإلجــــ ا ات جانــــ  إىل، تتطلــــ  جــــ ور  مــــ  واستئصــــال  اإلرهــــاب خطــــ  مواجهــــ  إن   األمني
 احلقيقـ  السـاال يكـون وهنـا .والتنمويـ  واأليديولوجيـ  السياسي  األبعا  تتضم  شامل  مقارب ، والعسك ي 

 ووفــ  الواقــع أر  علـ  الشــامل  املقاربـ  هــ   تفعيــل ميكـ   يــ  :هـو وصــ حي  جــا ة ملعاجلـ  حيتــا  الـ  
 أساس؟ أ 

 :السيا  ذل  يف ض وري  عناص  أربع  أط   أن هنا يل ولتسمحوا
ــــع مواجهــــ  يعــــي شــــامل حنــــو علــــ  لإلرهــــاب التصــــد  عــــ  احلــــدي  إن :أوال     التنظيمــــات مجي
 عـــر تنشـــ  اإلرهابيـــ  فالتنظيمـــات. اثنـــن أو تنظـــيم يف املواجهـــ  الختـــزال جمـــال فـــ ، متييـــز  ون اإلرهابيـــ 
 والتنســـي  والتمويـــل األيديولوجيـــ  تشـــمل، العـــامل أحنـــا  معظـــم يف متعـــد ة روابـــ  جتمعهـــا، ســـ طاني  شـــبك 

  ون وا ـــد عمليـــات مســـ   يف املواجهـــ  الختصـــار جمـــال فـــ ، هنـــا ومـــ . واألمـــي واملعلومـــاي العســـك  
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 بشـــكل اإلرهابيـــ  التنظيمـــات مجيـــع نواجـــ  أن اإلرهـــاب خطـــ  استئصـــال يف النجـــا  يقتضـــ  وإمنـــا. آخـــ 
 .اجلبهات مجيع عل  ومتزام  شامل

 اإلرهابيــ  التنظيمـات ضــد ض وسـا    ــ اب   يوميـا   ختــو  مصـ  أن مجيعــا تعلمـون ،الســيا  هـ ا ويف 
 يـتم حبيـ  ونطاقـ  وترتـ  ضـب  علـ  حنـ  ، مط  ا   وتقدما   مستم ة انتصارات فيها حنق ، سينا  مشال يف

 .العظيم شعبنا أبنا  م  املدنين أروا  عل  احلفاظ مع، ممكن  خسائ  أبقل اإلرهاب استئصال
 اإلرهابيـ  التنظيمـات هبزميـ  ملتزمـون وحنـ ، اإلرهـاب ضد العاملي  احل ب م  جز    ه  مع  تنا إن 
 .مكان  ل يف التنظيمات تل  ضد املع    يف  لفائنا لكل والش ا   العون يد مد عل  و  يصون
 ظـاه ة أبعـا   افـ  مواجهـ  ابلضـ ورة تعـي اإلرهـاب مـع الشـامل  املواجهـ  أن هـو ،الثـاي العنص  
 حيمـل مـ  فقـ  لـي  فاإلرهـاي. واأليـديولوج  السياسـ  والـدعم والتسـلي  ابلتمويـل يتصـل فيما اإلرهاب
 .واأليديولوج  السياس  الغطا  ل  ويوف ، ويسلح ، وميول ، يدرب  م  أيضا وإمنا، الس  

 لتــــدري  اإلرهابيــــ  للتنظيمــــات اآلمنــــ  املــــ ذات تتــــوف  أيــــ  :وأســــ ل بصــــ ا   أحتــــد  و عــــوي 
 مـنهم يشـرت  الـ   َمـ  ومقـاتليهم؟ لعتـا هم والتبـديل اإل ـ ل وإجـ ا ، مـنهم املصـابن ومعاجل ، املقاتلن
 وامل ـدرات؟ اآلاثر جتـارة عـر معهـم يتواطـ  الـ   َم  مث  ؟  البرتول،  عليها يسيط ون الي الطبيعي  املوار 
 أن ارتضــ  إعــ   وســائل عــر إع مــ  وجــو  هلــم يتــوف  و يــ  املاليــ ؟ الترعــات علــ  حيصــلون أيــ  وِمــ 

 اإلرهابي ؟ للتنظيمات  عائي  ألبوا  تتحول
 يف تورطــ   ول  ، أســ  بكــل، فهنــا . اإلرهــاب يف أصــيل   شــ ي    هــو بــ ل  يقــو  َمــ   ــل إن 

 مـ  لـديها ما تقد  أن أتىب  وال   هنا  أن  ما. اهل اآلمن  امل ذات وتوفر اإلرهابي  املنظمات ومتويل  عم
 .اإلنرتبول مع  ىت، األجان  اإلرهابين املقاتلن ع  بياانت وقواعد معلومات
 ،والسمو والف ام  اجل ل  أصحاب
 جتنيـــد علـــ  تنظيماتـــ  قـــدرة علـــ  القضـــا  هـــ  اإلرهـــاب ملواجهـــ  املصـــ ي  ال ؤيـــ  عناصـــ  اثلـــ  
ــــ  خــــ ل مــــ ، جــــد  مقــــاتلن ــــديولوج  املســــتوين علــــ  شــــامل بشــــكل مواجهت  فاملع  ــــ . والفكــــ   األي

 شــل تتضــم  أن جيــ  اإلرهابيــ  للتنظيمــات الناجحــ  واملواجهــ ، ابمتيــا  فك يــ  مع  ــ  هــ  اإلرهــاب ضــد
 مقاصــــدها عــــ  ختخ جخهــــا، األ  ن لتعــــاليم مشــــوه  بتفســــرات   املتعــــاطفن واجتــــ اب التجنيــــد علــــ  قـــدرهتا

 .سياسي  أغ ا  لتحقي  هبا وتنح  ، السمح 
 يخفضـ  حبيـ ، الـديي اخلطـاب لتصـوي  مبـا رة عـامن منـ  ط  ـ  أنـي تـ   ون مجيعا ولعلكم 

 اختطــا  حمــاوالت وتواجــ ، الســم  اإلســ م  للــدي  األصــيل اجلــوه  تخظهــ ، شــامل  فك يــ  لثــورة ذلــ 
 . يننا وتعاليم عقيدتنا يف هلا مكان ال ج ائم لتري  وذرائع خاطئ  تفسرات   لصاحل ومصا رت  الدي 

 األ هــــ  رأســــها وعلــــ  مصــــ  يف الع يقــــ  الدينيــــ  املاسســــات مــــع املبــــا رة هــــ   تنفيــــ  أاتبــــع إنــــي 
 العــاملن يف والــ أ  الفكــ  قــا ة مــع وابلتعــاون، املعتــدل الوســط  لإلســ   م جعيــ  مــ  ميثلــ  مبــا، الشــ ي 
 الستئصــــــــال امليدانيــــــــ  املواجهــــــــات عــــــــ  أمهيــــــــ  يقــــــــل ال اجلانــــــــ  هــــــــ ا أن واثقــــــــا  ، واإلســــــــ م  العــــــــ ي

 .اإلرهابي  التنظيمات
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 ،والسمو والف ام  اجل ل  أصحاب
ــــوف  الــــ   الضــــ ور  الشــــ   أبن االعــــرتا  مــــ  مفــــ  ال، آخــــ ا   ولــــي  أخــــرا     احلاضــــن  البيئــــ  ي
 .الع بي  منطقتنا يف الوطني  الدول  ماسسات استق ار و عزع  تفك  هو اإلرهابي  للتنظيمات
، واســـعا   متـــوي    وممولـــ ، ممنهجـــ  حمـــاوالت األخـــرة األعـــوا  يف واجهنـــا أننـــا علـــيكم خبـــا    ولـــي  
 اإلرهابيــ  التنظيمــات لظهــور املثاليــ  البيئــ  وفــ  مــدم  فــ ا    يف املنطقــ  وإغــ ا ،  ولنــا ماسســات لتفكيــ 
 .وع قي  طائفي  ص اعات يف شعوبنا واستنزا 
 وتعزيـز استعا ة أجل م  اجلهد  ل ب ل يستلز  اإلرهاب في  وينتش  ينمو ال   الف ا  مل  إن 

 وإرا ة تطلعـــات تلبيـــ  ذلـــ  يف مبـــا، العـــ ي العـــامل يف الوطنيـــ  الدولـــ  ماسســـات و فـــا ة واســـتق ل و ـــدة
، واالجتمـاع  واالقتصـا   السياسـ  صـ  اإل مسـرة تكـ ي  خـ ل م ، ابلدول  النهو  حنو الشعوب
 وا ــرتا  واملواطنــ  القــانون  ولــ  مفــاهيم وت ســي ، االنســان  قــو  وا ــرتا ، ال شــيد احلكــم مبعــاير والوفــا 
 .الشباب ومتكن امل أة

  ولتهــــا ماسســــات الســــتعا ة اترخييــــا   منوذجــــا   مصــــ  قــــدم ، املاضــــي  القليلــــ  الســــنوات وخــــ ل 
 حمــاوالت مجيــع رفضــ  الــي، اجلارفــ  الشــعبي  اإلرا ة تفعيــل ط يــ  عــ ، و ضــار  ســلم  بشــكل الوطنيــ 

 ِبطـــولِ ، طويـــل  مـــان مــدار علـــ  تشـــكل  الــي الوطنيـــ  هويتهـــا وجت يـــ  الع يقــ  املصـــ ي  الدولـــ  اختطــا 
 .الزم  يف ال اس  مص  اتري 

 متقـدما  ، الوطنيـ  ماسسـات   فـا ة و   ة بنا  يف، لدولت  استعا ت  بعد املص   الشع  ويستم  
 .واالجتماع  واالقتصا   السياس  اإلص   مسار عل ، يو  بعد يوما  

 و ـدة علـ  حيـاف  مبـا، املنطقـ  أ مـات لتسـوي  ال اميـ  اجلهـو   افـ  قواهـا بكـل مصـ  تدعم  ما 
 رفضــا   وتــ ف . الطــائف  والتشــ ذ  التطــ   قــو  مــ  ومحايتهــا اإلقليميــ  وســ متها الوطنيــ  الــدول وســيا ة
 الفـــن وأتجـــي   ـــا ذ إ أو، واإلســـ مي  الع بيـــ  للـــدول الداخليـــ  الشـــاون يف التـــدخل حمـــاوالت  ـــل قاطعـــا  

 .الوطني  الدول  واهنيار اإلرهاب لنمو اخلصب  البيئ  متثل الي، الطائفي 
 هلــــا يكتــــ  أن ميكــــ  ال عليــــ  والقضــــا  اإلرهــــاب مكافحــــ  يف جهــــو ان أن أصــــار كم و عــــوي 
 وشـــامل عــا ل  ـــل ط يــ  عـــ  الفلســطيني  القضــي  تســـوي  خــ ل مـــ  إال ملموســا   واقعـــا   وتصــب  النجــا 
 جديــدا   واقعــا   يــوف  مبــا، الصــل  ذات الدوليــ  الشــ عي  وم جعيــات الــدولتن  ــل مبــدأ أســاس علــ ، وهنــائ 
 يعتمــد الــي األســانيد أ ــد هــد  عــ  فضــ   ، واألمــان والســ   ابال  هــار فيــ  تــنعم املنطقــ  شــعوب لكافــ 
 .البشع  ج ائم  تري  يف اإلرهاب عليها

 ،والسمو والف ام  اجل ل  أصحاب
 إميــاان  ، اإلرهــاب لــد   مصــ  رؤيــ  عليهــا تقــو  الــي األربعــ  العناصــ  يف أشــار كم أن أر ت لقــد 

 الـــي األربعـــ  احملـــاور أســـاس علـــ ، معـــ  الشـــامل  املواجهـــ  وأبن، مجيعـــا يواجهنـــا الـــ   األ ـــر اخلطـــ  أبنـــ 
 .وشعوبنا  ولنا بن التعاون م  جديدة مل  ل  أساسا   متثل أن جي ، ذ  هتا

 واليتــ  بدايــ  منــ  طــ   الــ  ، ت امــ  للــ ئي  الثاقبــ  لل ؤيــ  تقــدي   عــ  أعــ ب أن يل ويطيــ  
 أن يف شــ  أ ىن خيــاجلي وال. اليــو  أمامنــا وأ ــدها، اإلرهابيــ  التحــد ت مــع التعامــل إ ا  صــارم  سياســ 

 بتنفيــــ  يتصــــل فيمــــا،  وليــــا   املطلوبــــ  النوعيــــ  النقلــــ  إ ــــدا  يف املســــامه  علــــ  قــــا رة املتحــــدة الــــوال ت
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 حمـد   مـي إبطـار واضـح  عمل خط  صياغ  يتم حبي . اليو  عناص ها تناول خ  الي الشامل  االسرتاتيجي 
 خــ ل مـ  ذلـ  يف مبـا، اآلمنـ  م ذاهتــا مـ  شـبكات  وحتـ  ، وتسـليحا   متــوي   ، جـ ور  مـ  اإلرهـاب جتتـ 

 احلاضــن  إال هــ  ومــا، سياســي   كيــاانت نفســها وتســو  ختتبــ  أن حتــاول الــي للتيــارات الفعــال التصـد 
 اإلرا ة علــ  ل نقضــا  املواتيــ  الف صــ  اســتغ ل هلــا ليتســى، اجملتمعــات يف وللتغلغــل لإلرهــابين الطبيعيــ 
 .املتط ف  اإلقصائي  سياساهتا وممارس  الشعبي 

 وســـيبق ، والثقافـــات الشـــعوب خمتلـــ  علـــ  واالنفتـــا  الســـ   يف  ائمـــا   رائـــدة  انـــ  مصــ  إن 
 املنطقـــــ  يف، والشـــــ  ا  صـــــدقا األ جلميـــــع والتواصـــــل التعـــــاون يـــــد مـــــد إىل ســـــباقا    ائمـــــا   املصـــــ   الشـــــع 
 . أبس   والعامل

 .وب  ات  هللا ورمح  عليكم والس  ، شعوبنا خر في  ملا مجيعا   هللا وفقنا 
 


