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 الرحيــم نبســــم هللا الرمحــ

 الصــالة والســالم عىل أ رشف املرسلــني و

 

 أ حصاب السمو واملعايل،

 ال مني العام جلامعة ادلول العربية ، الس يد معايل 

 أ حصاب السعادة، 

 الس يدات والسادة،

 

ىل أ يخ معايل ادل دوةل فلسطني وزير خارجية املاليك،  رايض تكتوربداية، أ توجه ا 

أ شكر  و ،يف رئاسة هذه ادلورةالتوفيق و ممتنيًا هل النجاح  هتاين اخلالصة،ب الشقيقة

، الشقيقة سلطنة عامنل  السابقارجية اخلالس يد يوسف بن علوي، وزير  معالـي

 . جمللس نا املوقر153عتربة خالل ررسسه لودورة  هجوده امل عىل 

وابملناس بة أ رحب مبعايل الس يد بدر بن محد بن محود البوسعيدي، وزير خارجية 

الهجرة والتونس يني  عامن، ومعايل الس يد عامثن اجلرندي، وزير الشؤون اخلارجية و

ابخلارج وأ جدد هلام الهتاين اخلالصة مبناس بة تولهيام هماهمام اجلديدة، ممتنيا هلام النجاح 

 والتوفيق. 

 ، أ حصاب السمو واملعايل
 

خاص متر به دولنا العربية عىل غرار ابيق دول العامل  ظرفاجامتعنا هذا يف  ينعقد

ىل تُضاف رتب علينا حتدايت جديدة، واذلي 19-تفيش وابء كوفيد جراء اس مترار  ا 

 وشعوبنا يف منطقتنا العربية.  دولنااليت تشغل  حزمة امللفات والقضااي
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ال أ هنا عززت روح التضامن والتنس يق بني بوداننا  ن هذه اجلاحئة ورمغ قساوهتا ا  ا 

العربية ومع ادلول الصديقة، من خالل التعاون وتبادل التجارب للتصدي للآاثر 

والانعاكسات السلبية اليت خلفها هذا الوابء عىل خمتلف ال صعدة اال نسانية 

 والاقتصادية و الاجامتعية.
 

 لس يدات والسادة،ا

 

ّن هذا الوضع ادلويل غري املس بوق، مل ينُِث  ن الامتدي يف عاال رسائييل  الاحتاللا 

آبِ  الواقع ال مر س ياسة فرض واستباحة احلقوق الفلسطينية   الرشعية بقرارات ه  غري أ

   .  الصةل ذات ادلولية

الالمرشوط حلّق الشعب دمع بالدي تضامن و يف هذا املقام، أ ن أ جدد  و أ ود

 القابةل وغري املرشوعة، الوطنية حقوقه يف اس تعادة اكفةالفلسطيين الشقيق 

قامة دولته املس تقةّل عىل حدود  وعىل رأ سها للترصف، ، وعامصهتا القدس 1967ا 

لقرارات ال ممية ومرجعيات السالم، مبا طبقا لقرارات  الرشعية ادلولية وا، الرشيف

 فهيا مقة بريوت.

ن هذا امل عربت عنه بالدي يف لك املناس بات واحملافل العربية  وقف الااب  واذليا 

منا هو انبع من قناعهتا بعداةل ورشعية القضية الفلسطينية اليت ل ن تعرف وادلولية ا 

ىل احلل  هناء الاحتالل اال رسائييل مجليع ال رايض العربية طريقها ا  ال اب  العادل وادلامئ ا 

 املغتصبة.
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يف هذا اال طار، هتيب اجلزائر ابال خوة يف فلسطني ل ن يعملوا عىل ررتيب بيهتم  و

ادلاخيل يف ظل هذه الظروف العصيبة اليت متر هبا القضية الفلسطينية، وبأ ن 

أ ن و رضورة أ تكرث من أ ي وق  مىض،  حيتقدموا يف مسار املصاحلة اذلي أ صب

 .يضعوا مصلحة ال مة والقضية الفلسطينية فوق لك اعتبار

 

 ، أ حصاب السمو و املعايل

 

عالن ابوخبصوص ليبيا، فقد اس تبرشان خريا  لتطورات الاجيابية ال خرية، بعد ا 

رئيس اجمللس الرئايس، ال خ فائز الرساج، ورئيس جملس النواب، ال خ عقيةل 

ىل تفعيل العملية صاحل، وقف اطالق النار يف لك ال رايض الليبية وادلعوة  ا 

 الس ياس ية ال هناء ال زمة الليبية. 

أ ن بالدي اليت عربت يف حينه عن ارتياهحا ال طالق هاته يف هذا اال طار، أ ذكر و 

املس توايت  التحرك عىل مجيع  عىلمنذ بداية ال زمة املبادرة التوافقية، معل  

يقاف نزيف   اال قلميية وادلولية ىل ا  ودلى لك ال طراف الليبية وفق مقاربة هتدف ا 

ىل احلل الس يايس، وعربت  مرارا عن رفضها ادلم يف هذا البود الشقيق والولوج ا 

ىل ليبيا.  القاطع للتدخالت ال جنبية وتوريد ال سلحة ا 

بني اكفة ال طراف  حقيقي تكام تؤتكد اجلزائر جمددا، عن اس تعدادها الحتضان حوار

طار  طالق املسار الس يايس وتوفري لك متطلبات جناحه يف ا  الليبية، من أ جل ا 

          ات مؤمتر برلني وخمرج التنس يق مع  دول اجلوار وعىل أ ساس الرشعية ادلولية

 وحدة ليبيا و أ مهنا واس تقرارها. و اال رادة الس يدة للشعب اللييب، مبا يضمن
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 ،الس يدات والسادة

ىل رضورة  فتئ ما  ر اليتاجلزائا ن ، فسورايخبصوص  تدعو منذ بداية ال زمة ا 

طالق حوار س يايس بني ال شقاء السورينيتغليب لغة احلوار ووقف العنف   ،و ا 

ىل حل ال زمة و ابرتياحتسجل  ىل اتفاق  اس مترار اجلهود ادلولية الرامية ا  التوصل ا 

 هنايئ حيفظ وحدة سورية واس تقرارها وس يادهتا.

 

 أ حصاب السمو واملعايل،

 

ننا ،الشقيق  المين يف أ ما ىل رضورة اال رساع يف تطبيق بنود  جمددا ندعو فا  الفرقاء ا 

 البدء املعنية ال طراف مبوجبه قبل  اذلي  احلديدة اتفاق  و س توكهومل اجامتع

جراءاتيف  الفوري  وحدة عىل احلفاظ يكفل كسب الاقة والتقدم يف تنفيذ بنوده مبا ا 

 .أ راضيه وسالمة وس يادته الميين الشعب

ىل رضورة راكثف اجلهود العربية وادلولية للتخفيف من الآاثر الاكرثية  تكام أ دعو ا 

الس امي الاقتصادية والانسانية اليت عصف  هبذا البود الشقيق جراء هذه احلرب 

 اليت اس تزنف  المين يف قدراته و طاقاته. 

 

 ،الس يدات والسادة

 

لسالم املوقع مؤخرا جبواب بني أ ما يف السودان، فقد تلقينا ببالغ الارتياح اتفاق ا

احلكومة الانتقالية السودانية واجلهبة الاورية، وهو اجناز سيشلك ال حماةل لبنة 



 
 

5 
 

طلعات الشعب السوداين الم يف ربوع السودان وحتقيق تال من و السجديدة لتعزيز 

 الشقيق يف التمنية والازدهار.

 أ حصاب السمو واملعايل،

 

صالح العمل العريب املشرتك من أ مه الورشات اليت نتفق مجيعا عىل  يبقى ملف ا 

رضورهتا وأ ولويهتا، وهو ملف يفرض نفسه اليوم أ تكرث من أ ي وق  مىض، ابلنظر 

صالح هيالكها و أ ساليب تس يريها  ىل العالقة العضوية بني دور اجلامعة العربية و ا  ا 

 .و ادلولية اال قلمييةمبا ميكهنا من الاس تجابة للتحدايت 

أ نه حان الوق  ال يالء هذا امللف ال مهية اليت يس تحق، برتمجة وعليه، نرى 

ىل قرارات ملموسة  اجملهودات اليت بذل  يف هذا الشأ ن طيةل الس نوات السابقة ا 

دورها املنتظر من لك شعوب ال مة. نريد جامعة جتمع و جامعة حُترتم تعيد جلامعتنا 

 ا عند احلاجة.من امجليع و جامعة نتكئ علهي

ينبغي أ ن يوىل اجلانب املايل أ مهية خاصة، من خالل حبث أ جنع الس بل لالس تفادة 

اليت تسامه هبا ادلول ال عضاء اس تفادة مثالية، خاصة يف ظل هذه  من اخملصصات

 الظروف املس تعصية اليت متر هبا دولنا العربية.

ىل اال رساع  ويف هذا الس ياق، ندعو خمتلف الورشات اليت أ نشأ انها يف هذا الشأ ن ا 

يراه مناس با  يف عرض نتاجئ أ عاملها أ مام جملس نا الوزاري يف أ قرب الآجال ليتخذ ما

 يف شأ هنا.



 
 

6 
 

أ ن ركوم حمطة فارقة يف مسار  وهو ما ننتظره من مقة اجلزائر املقبةل اليت نأ مل

صالح العمل العريب املشرتك، تكام اكن  مقة اجلزائر عام  ، اليت شهدت 2005ا 

آنذاك تسميهتا بقمة اال صالح.اال    عالن عن قرارات هامة، واس تحق  أ

 31و أ ود التأ كيد هبذه املناس بة عىل رغبة وعزم اجلزائر الس تضافة القمة العربية الـ 

يف أ قرب فرصة ممكنة، ابعتبار أ ن ررتيبات احتضاهنا قد انطلق  منذ مدة وهو ما 

بالدان شهر فرباير املايض، غري وقف عليه الس يد ال مني العام خشصيا دلى زايرته ل 

 ، حال دون انعقادها يف موعدها.19أ ن انتشار وابء كوقيد 

ول هذا املوضوع نة العامة جلامعة ادلول العربية حهذا وسنس متر يف التواصل مع ال ما

ىل حني توفر الرشوط الصحية الرضورية وحتديد موعد جديد لعقد هذه القمة  ا 

 ابجلزائر.

 

حسن اال صغاء  قر لك النجاح و التوفيق وشكرا عىلجملس نا املو  ىن ل شغال أ مت

 ورمحة هللا وبراكته. والســــالم هللا عـــلــيـــكــــــم


