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،،،السعادةالمعالي وأصحاب   

،،،السيدات والسادة  

،،،الحضور الكرام  

رحععععم فأعععع  فعععع  اي  حعععع  حيععععيأ   أ  أن ا  فعععع  اية ايعععع  يسعععع     

. يلمشارك  ف  مؤتمر ايسياسات اي ايمي  ايتاسع  

كمععا يبيععم يعع  أن أمععأر ايم سعع  ايقر سعع  يل   ععات اي  ييعع  

. جميع ايقائمين على تنظي  هذا ايمؤتمر   

مرحلعع  ريععر أن عايمنععا ايم ا ععر ي ععي  ي لنععا  عع ري جمي ععا   

ايجسععععيم  ايتعععع  ت اجعععع  ا مععععن  زخععععر فايتتعععع ياتيم سعععع     

استمرار اخت ل اينظعا   ف  ظل  االستقرار  ايتنمي  ايمست ام 

اي ايم  ايذي ي ا   معن اد  اجيع  ايم عايير فع  م ايجع    عايا 

إيعععى  سععع ى فقععع   رر  معععن  يعععا علينعععا أن ايععع ى علععع ايشععع   

 اسعتممار  ما تتقق ف  مجال ايتق   اي لمع م ايقص ى االستقا  
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ا  ع م   معن خ يع ايعذي   تاج ايةشري  فع  كافع   ع اح  ايتيعا 

 االفت عا  ععن  ايمتعيل ايع  ي    معن   ي   يع  امأا ي  اي زي 

 هنععا تةععرد أهميعع  ايت ععا ن ايعع  ي   ايتنسععيق  ايشععراك  ايتقيقيعع 

 فعين ايتأ معات   ليمع   ايع  ي فين اي  ل  علعى ايمسعت ى اإ

   .   ايش     منظمات ايمجتمع ايم  

 الحضور الكرام ،،،

ايقعع ى  مععنإن تتقيععق االسععتقرار   ا مععن ايجمععاع  يتبلةععان 

 االيتععزا  مجلععا ا مععنفخا عع    ايقاعلعع  فعع  ايمجتمععع ايعع  ي 

فايشعععرعي  اي  ييععع   تتمعععل ايمسعععؤ يي  ا خ  يععع   ايقا   يععع  

ايمشععر ع  فعع  االسعععتقرار  يتتقيععق إرا   ايشعع     تبل اتسععا

. ا من  ايتري   ايتغيير  

مععا ت اجسعع   فعع  منبقعع  ايشععرط ا  سععل ايتتعع ي ا كةععر  يظععل

من    فات  عقةات   إسرائيل ايقلسبينيينايس   فين  عملي 

 يصعع م فععل يسععتتيل م سععا تتقيععق ايسعع    االسععتقرار ايمنشعع  
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فأسعا من  ةعل إسعرائيل االيتزا  ايتا   خ لمن إال  ف  ايمنبق 

ايععذي ت افععق عليعع   ايعع  يتينتععل ي  فقععا   عمليعع  ايسعع   مةععا   

. رارات ايشرعي  اي  يي على أساس  ايمجتمع اي  ي   

ريا  ايتل اي ا ل  ايشعامل يلق عي  ايقلسعبيني  يسع   كافع  إن  

سععيا االسععتقرار  ا مععن فعع  متععا الت ايسعع    تعع  تتقيععق  تر

  . اي اي منبق  ايشرط ا  سل فل 

ايأارثعع  اإ سععا ي  ايتعع  ي ععا   منسععا  ال تععزال فعع  هععذا اإ ععار 

لقع  ت   ايتعاي  ايسع ري علعى يع  اينظعا  ايش م ايس ري ايشعقيق

ايشععرط  قعع  منبكارثيعع  علععى مجمععل ا   ععا  فعع  فتععأثيرات 

.أر اَ  م ةا   ايتقاظ على  ح   س ريا  ايت  تس  ا  سل   

يلقععا  ن ايعع  ي  اإ سععا   فعع   اال تساكععات يعع  تأملنععا جسععام  

, مععن  ةععل اينظععا  ايسعع ري فعع  سعع ريا  ا حيععا ايمعع ن  ايقععرى 

  قنا حائرين أما  اية   ايشاسع فين حجمسا  م ا ع  ايمجتمعع ي

 يتبلعععم معععنفعععات  اسعععتمرار هعععذة ا دمععع  ال معععا أن ايععع  ي  
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أكمععر مععن أي   عع  مجلععا ا مععن  ايمجتمععع ايعع  ي   فخا عع 

تنقيعذ قعر  ف  اإ سعا ي ايقا   يع   مسعؤ ييات  يتتمعلأن  م ى

 رارات  ف    إ  ط  اينار يتماي  ايشع م ايسع ري معن ايقتعل 

.  ايتشري   

إيععى شععير  أن فبةي عع  ايتععال  يتععت  علينععا ايتعع يع عععن سعع ريا 

أدمععع  إ سعععا ي  تقعععر  علعععى جميعععع   ل اي عععاي  فعععذل جسععع   

. ايس ريين م اعق  يم ايجتسا  ه  أدم  اي جئين  اينادحين  

 فخا ع  ا مع   ايمجتمعع ايع  ي  عر ر   يعا  على    ؤك  هنا

معن  نظ ر ايشامل يتس ي  ايصعراعات  فع  ا  ايم تتقيقف ايمتت  

اي سا   ايسا ف  إيى منع تقا   اينزاعات إيى  عن  ريق اي  اي 

 ععراعات  مععر را  فمرحلعع  إ ار  ايصععراعات  ايت  ععل إيععى 

 ام  ت  ايشامل   تليسعا مرحلع  اسعتس ي  تةنى على اتقا ات ايس 

.ايس    االستقرار  

  ،،،السيدات والسادة
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علعى  متع  ا  خبيعرا  رهعا  تشعأل تس يع ا  أ ت   ظاهر  اإ 

االستقرار ف  منبقع  ايشعرط ا  سعل  االسعتقرار اي عايم  فع  

  ا منيعع مععتى ايمجععاالت اال تصععا ي   ايسياسععي   االجتماعيعع  

. ايتنم ي   

ال تقتصر على ايج ا عم أ ف  ف رها  اإ فيما يت لق فم اجس  

ايقصعع ى فععل يجعععم أن تأعع ن م اجسععع   تسعععاا منيعع  ررعع  أهمي

ايععع  ي  تشعععمل  جماعيععع  علعععى ايمسعععت ى ايععع  ن   اإ ليمععع  

 اال تصعععععا ي    ا ي ي ي جيععععع اينععععع اح  ايمقافيععععع   ايقأريععععع  

.االجتماعي   اإع مي    

ي سعتقا   معن مع ى ايتاجع   جمي عا   ري  تن   ف  هذا ايسياط 

 يععن   فسعع  مسععتقةل ايشعع     ا مععايشععةا    عع رات   ا ععات

حمعايتس   إال معن خع لعلى اي ج  ا ممعل تتتقق هذة االستقا   

ايتعع افير  اتخععا   هعع  مععا يتبلععمم حععاتس  مععايس    تتقيععق   

ا   ات ايمناسعة  يلت امعل معع مشعاكلس   كافع  اي دم  يت ظيع 
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مععن  ةععل ايجماعععات  ي سععتقبا سععسل    ا فريسععكعع  ال يأ  عع 

.اإرهافي   

  ،،،السيدات والسادة 

 الضيوف الكرام،،،

 اال تصعا ييةتع ععن إمأا عات تتقيعز اينمع   ال يزال اي اي  إن

 االجتماعيععع يتتقيعععق اي  ايععع  هعععا   تتسعععين م  التععع   كمععع خل 

.ايش     بلع إييتايذي ت االستقرار ت فير   

تجعععا د   فععع  هعععذا اإ عععار يت عععين م اجسععع  تتععع يات ايتنميععع  

السعععععتقرار ايسياسععععع  علعععععى ا  مخا رهعععععا   ثارهعععععا ايسعععععلةي 

 ه  معا يتبلعم معن   فخا   ف  اي  ل ا  ل  م  االجتماع  

يةلعع أ أهعع افسا فعع   هععذة ايعع  لجسعع    مسععا   ايمجتمععع ايعع  ي  

 خع لمعن  مجاالتسعا ا خعرى   االجتماعيع  اال تصا ي ايتنمي  

اي  ييعع  فشععأن ايمسععاع ات اإ مائيعع  فأافعع   فااليتزامععاتاي فععا  
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أمعععأايسا فمعععا يقعععتا ا معععل أمعععا  مععع  فسا فععع  تتقيعععق ايتنميععع  

. ايمست ام  ايمنش     ي ع  جس   االستقرار ف  اي اي   

 فععع  هعععذا ايسعععياط فعععلن   يععع   بعععر يععع  تعععأي ا جسععع ا  فععع  تقععع ي  

سا اي  ييع  فع  هعذا ايشعأن ايمساع ات اإ مائي   اي فا  فايتزامات

.من منا ق اي اي   يل  ي  

فع  تتقيعق ر  يعا جعادات كةحقق    ي   بر أن  أمير هنا إيى 

فع   فخا ع    اإ ليميع  فقا  يلتقارير اي  يي  ايتنمي  ايمست ام  

 تق يععل   ر  اي مععل     يعع  مععن ايمجععاالت كععايت لي   ايصععتاي

 تتقيعق م ع الت  مع  حقع ط اإ سعان  حمايع  ايشةا   ت زيز 

فق عل ايقيعا      يعا متميز  خ ل ايسن ات ايما عي   ا تصا ي

ايتأيم  يسي ي ح ر   احم ايسم  ايشعيا تمعي  فعن حمع   ل 

عع" حقظعع  ه" ثععا   أميععر ايععة   ايمقعع ى  علععى  ةرص سععم  ح 

تتقيععععق تبل ععععات ايشعععع م ايقبععععري فعععع  كععععل منععععاح  ايتيععععا  

ايسعير فع    ايشعامل   ايتب ير اي ائ   اينم ف   بر ا ل ن س
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راسععخ  مععن أجععل تتقيععق ايرخععا   ايرفاهيعع    ا فععلرهععذا ايععنس  

 ايخبل  0202لش م ايقبري عةر رؤي  ي ايتنمي  ايمست ام  

اإسععتراتيجي   ات ايصععل   يترسععيا   يعع  عصععري   ائمعع  علععى 

اي  اي   سعيا   ايقعا  ن  اال قتعاي فع  اي   عات ايخارجيع   فعق 

ايمتةععا ل  ايمصععايا االحتععرا   مسععاأسععا  مرتأععزات   يعع  أه

ايمشترك   ةقا  يق اع  ايشرعي  اي  يي   ايتقاععل فعين ايشع    

 ايمقافعععات  ايت عععارات  احتعععرا  حقععع ط اال سعععان  ايتمسعععا 

ف ر ر  تس ي  ايمنادعات فعايبرط ايسعلمي    ةعذ ايلجع   إيعى 

.ايق    أساييم اي غل ا خرى  

 

 

 

،،،السيدات والسادة  

الكرام،،،الضيوف   
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تسعا متعا ر  َ ايق عايا  ايم  ع عات ايتع  حَ  أهميع    ري تن 

 ايمتغيرات ايسياسي  ايت  ي يشسا اي عاي  إيى ينظرفا ايمؤتمرهذا 

يععذا  فعع  اي  عع  ايععراهن مععن فينسععا مايشععس ة االتتععا  ا  ر فعع  

عنسعا منا شعاتأ  فقع ر كةيعر  سعتنت ينتعائ  ايتع  إيعى افل نا  نظر 

معن أجعل  ايمعؤتمرايسع   ايمنشع   معن هعذا من اي نايع  يتتقيعق 

فعع   تنميعع  ايمسععت ام اي   فععع جسعع   تتقيععق ا مععن  االسععتقرار

.اي اي   

يسذا  متمنيا  ف  اي  ح  أكرر ايترحيم فأ   ف  ايختا   

. ايمؤتمر ايت فيق  اينجاي  

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،   

 


