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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد 

                                                        / رئيس المؤتمر العام السيد رئيس المؤتمر العام

واحمل رسالة ذلك المواطن الليبي المتألم الصبور يسعدني ان اقف امامكم ممثالً لبالدي 
منظمتنا الموقرة اليونسكو بعيدھا السبعين وان ليبيا بھذه المناسبة وانقل تحياتة ومشاركته ل

لتي تأسست من اجلھا ھذه المنظمة بعد ان نؤكد علي المبادئ السامية اوبكوني بينكم ھنا ان 
ھا نحن اليوم فعانت المجتمعات االنسانية ويالت الحروب والقھر والنزاعات والتشرذم، 

ً من العمل الجاد لھذه المنظمة من ارساء اسس السالم والمحبة  وبعد مضي سبعون عاما
ً اخر من التخريب وا دالمساواة اال ان عالمنا اليوم اصبح يشھ لدمار متمثالً في ظھور لونا

روح االنسان وعرقلت تقدمه الحضاري وحطمت جمعات االرھاب الممنھج والتي استھدفت 
في منطقتنا العربية من قتل ودمار وتشريد  وان ما يحدث في بالدي ليبيا بلارثه التاريخي، 

على مدى التاريخ  ةلإلرث اإلنساني الشاھدتلك الشواھد التاريخية األطفال والنساء وتحطيم 
بمساھمة وطننا العربي في إرساء العلوم واحتضانه للحضارات األولى مثل الحضارة 
في السومرية  واألشورية والبالية في العراق وسوريا والفرعونية في مصر والقرطاجية و

حضارة ما قبل التاريخ وتأسست على سفوح جباله الحضارة فيه تجذرت ليبيا طني العزيز 
ة وانطلقت منه الحضارة الرومانية لتعم مداخل افريقيا وشواطئھا الشمالية كما اإلغريقي

الفاتحون من كانت ليبيا ممراً أمناً للفاتحين األوائل المبشرين بالدين األسالمي الصحيح مرو 
ديراً وال كنسية وال معبداً ولم يحطموا تمثاالً وال نصباً حتى رست سفنھم على  يھدمواھناك 

وترجمة العلوم  ونيرية حيث تأسست مدارس العمارة ومعاھد الفنبالجزيرة االي شواطئ شبه
بيرية يللحضارة المعاصرة كما شھدت شبه الجزيرة اال واساساالتى كانت مرجعاً االغريقية 

في ذلك الوقت ارقى واسمى مراحل التسامح بين األديان السماوية الثالث اليھودية 
ليوم من كل ذلك حيث انتشرت بيننا الجماعات االرھابية ن نحن اايوالمسحية واالسالم ف

المتسترة وراء ستار الدين وھم ابعد ما يكونون عن الدين وقد تغلفت قلوبھم بغالف الحقد 
والكراھية وشيدت في عقولھم صروح الظالم فعمدوا الى ازھاق ارواح االبرياء بغية اثارة 

  .التراث االنساني بثوا بمعاولھم المعالمالوطن الواحد وعاالمم وبين ابناء الفتن بين 



يسعدني مرة اخرى ان اعرج بالشكر مجددا الى السيدة  بھذه المناسبة ايھا الساده االفاضل
كما اشكرھا  بجمھورية مالي وتكبضرحة مدينة تمطتھا ألعلى األھمية اعالمديرة العامة 

ً على التذكير  كما اشكرھا  العلوم المعاصرفي ارساء  بدور العلماء العربواالشادة  ايضا
على وقوفھا بجانب الشعوب المظلومة وما وجود الراية الفلسطينية امام مبني اليونسكو 

اال شاھدا على ذلك ويا حبذ لو تم في تاريخك اعتماد  واعتماد شعب جزيرة المنصورات
شعب كوسفو وھذا ما اوصاني به معالي السيد رئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح 

وان ارت يا سيدتي ان اصفك بشئ فال . قويدر الذي سيكون بيننا ھنا بعد ايام قالئل انشا هللا
  ل لك بأنك السيدة التي ال يظلم عندھا أحد. اقول بانك المرأة الحديدة ألنك لست قاسية بل اقو

  ايھا السيدات والساده :                                                                             

يعد من اولي  2030ان احتفالنا بالعيد السبعين واعتمادنا لخطة التنمية المستدامة لسنة  
ضل من ان نتصدى للفقر بجميع اشكاله والقضاء علي اھتمامات الدولة الليبية فليس اف

الجوع وضمان التعليم والصحة للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين والتصدي للتغيرات 
المناخية وحماية النظم اإليكولوجية واقامة المجتمعات المسالمة وتنشيط الشراكة العالمية 

ن قبل كل ذلك يجب ان نتكاتف للوصول الي التنمية المستدامة علي ارض الواقع ولك
التي عرقلت المسيرة  التطرفالموت والرعب للتوطين السالم ونتأزر للتصدي لجماعات 

التعليمية في ليبيا بشكل فاضح حيث تحولت رياض االطفال والمدارس في بنغازي الى 
وفي درنه يذبح أما جامعة بنغازي فأصبحت مالذا للبوم والخفافيش ثكنات للمتطرفين 

  .بل ويتم تدريبھم على القتل ايضارجال امام اعين االطفال ال

  ايھا السادة

جين على ان وان ليبيا لم تنجو حتى من االنتھازيين الساعيين الى القفز على الكراسي والمر
ليبيا بھا حكومتين بل أن ليبيا وشعبھا وعلى رأسه السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 

دراة السيد إت ءاولكن لألسف الشديد لقد اساقبول االخر اعطوا اروع مثال للحوار و
استغل البعض فرصة برناردينو ليون مبعوث االمم المتحدة لليبيا اساءة شديد لھذه الفرصة و

الحوار ورادوا التالعب بمستقبل المواطن الليبي المتألم الصبور لكن بالدي لم تخلو من 
ينتصر الجيش وتتحر مدننا ويعود اطفانا الى سنبني بعون هللا ليبيا و ،الرجال المخلصين

وستكون ليبيا من الدول الرائدة في تحقيق اھدف القرن العشرين واجندة دارسھم مرياضھم و
  .لتحقيق اھداف التنمية المستدامة 2030االمم المتحدة لسنة 

                                                       بوافر الصحة والسعادةادامكم هللا انتم ايضا 
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