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األمانـــة العامــــة
ـــــــ

كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط
األمين العام لجامعة الدول العربية
فـــي افتتـــــاح
الدورة العادية ( )149لمجلس الجامعة على المستوى
الوزاري

مقر األمانة العامة في 2018/3/7

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي الوزراء،
أصحاب السعادة السفراء والضيوف،
السيدات والسادة،
يسرني أن أُرحب بكم بمقر جامعة الدول العربية في استهالل

أعمال الدورة ( )149لمجلس الجامعة على المستوى الوواار  ،وأن

أتوجووو إلووويكم بخوووالل التهووواني بمناسوووبة توووولي المملكوووة العربيوووة
السعودية رئاسة هذه الدورة لمجلس الجامعة .وانني لعلى ثقوة بو ن

أعمال مجلسونا سوتتم إدارتهوا بكول كاواٍة وادتودار ،وبموا يودف دُ ُودما
بمسيرة العمل العربي المشترك.

كما أغتنم هوذه الارةوة ألتوجو بالشوكر والتقودير إلوى معوالي

السيد محمود علي يوسف ،واير خارجيوة جيبووتي ،علوى موا بذلو
من جهود ُمقدرة خالل رئاست الناجحة للدورة السابقة للمجلس..
السيد الرئيس

موووااال الوضووو العربوووي إجموووا يواجووو أامووواة ضووواغ ة علوووى

األةووعدة األمنيووة والسياسووية وا دتةووادية  ..كمووا يواجوو تحوودياة
جساما في التعامل م جواره اإلدليمي ،وم المنظومة الدولية التي
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تمو ُوور –كموووا نالحوووظ جميعوووا – بحالوووة غيووور مسوووبودة مووون السووويولة
واحتدام المنافساة والة ارعاة بين القوى الكبرى.
فاألامووة السووورية ،بت وراتهووا األخيوورة المثسوواة ،تمثوول جرحووا

ُمسووتم ار وغووائ ار فووي دلووب األمووة  ..و اال اإلجمووان العربووي منعقوودا

علووووى أن الحوووول السياسووووي ُيمثوووول المخوووور الوحيوووود لهووووذه األامووووة
المستحكمة التي فادة خسائرها المادية والبشرية كل تةور  ..لقد
تمكنة جهود عربيوة مخلةوة مون جمو شوتاة المعارضوة السوورية

على أجندة موحدة ،وبقي أن يستم النظام السوور لةووة العقول

وأن يتخلى عن تةوورات بممكانيوة الحسوم العسوكر  ،اعتموادا علوى

دوى أجنبية  ..إن مسوار جنيوف ،الوذ تقووده األموم المتحودة يمثول

فرةووة ينب ووي اغتنامهووا موون أجوول انقوواذ سوووريا الموحوودة والمسووتقلة

والخالية من اإلرهواب ،ذاة السويادة علوى كامول إدليمهوا ،مو تلبيوة
الت لعوووواة المشووووروعة للشووووعب السووووور  ،وا تاوووواى علووووى مسووووار
دستور وسياسي يضم جميو القووى فوي الوبالد ،ويخا وب شوواغل

هذه القوى وم البها.

إن الخ وة األولى التي نناد بها اليوم هي ودف نايوف الودم

وا لت واام بق ورار مجلووس األموون ردووم  2401والقاضووي بودووف إ ووالى
النار في سوريا لمدة

تقل عن ثالثين يوما ،إذ ُيمثل ذلك السوبيل
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الوحيد إلنقاذ المدنيين المحاةرين منذ سنواة في ال و ة الشردية
وغيرهوووا مووون المووودن السوووورية ،عبووور السوووماد بووودخول المسووواعداة
اإلنسانية وال بية العاجلة للمنا ى التي تتعرض للقةف اليومي.
السيد الرئيس
االة األاماة في اليمن وليبيا توراود مكانهوا مون دون أفوى

واضح للحل السياسي الذ يمثول الضومان الوحيود لالسوتقرار ..فوي
اليمن ،من المثسف أن نسوجل اسوتمرار تمتورس القووى ا نقالبيوة

وامعانها في فرض سوي رتها بقووة السوالد علوى السوكان ،ورفضوها
أل حووار سياسووي يجنووب الووبالد التكلاووة الاادحووة سووتمرار النواان،
بكوول تبعاتو اإلنسووانية الثقيلووة علووى اليمنيووين  ..وفووي ليبيووا؛ نرةوود

حالووة موون التعثوور والتبووا ث علووى مسووار الح ووار السياسووي وا عووداد
المقووررة ن فضووال عوون
إلتمووام ا سووتحقاداة الدسووتورية وا نتخابيووة ُ

استكمال عملية المةالحة الو نية الشاملة  ...وذلك برغم الجهوود

المقوودرة التووي يبووذلها المبعوووا األممووي السوويد غسووان سووالمة وفووى
خ ة العمل التي أ لقها والتي تدعمها الجامعة العربية.
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السيد الرئيس
تشووو ل القضوووية الالسووو ينية مكوووان الةووودارة علوووى األجنوووودة
السياسوووية لهوووذا المجلوووس الوووذ اجتمعوووة كلمتووو علوووى التةووود

للتبعاة السلبية للقرار األمريكي الخ ير وغير القانوني بنقل سواارة

الو يوواة المتحوودة موون توول أبيووب إلووى القوودس ،وا عت وراف بالمدينووة
المحتلوووة عاةووومة إلسووورائيل ..لقووود انعقووود المجلوووس فوووي دورة غيووور

عاديووة فووي  9ديسوومبر الماضووي بعوود يووومين موون الق ورار األمريكووي
المجحووف ،وشووكل وفوودا وااريووا مة و ار لمواجهووة طثووار هووذه الخ وووة
والعموول م و المجتم و الوودولي إل ووالى جهوود منهجووي للض و

علووى

إسرائيل لتاام دو ارراة الشورعية الدوليوة ..وفوي  26فبرايور الماضوي

عقد الوفد العربي اجتماعا م واراٍ الخارجية األوروبيوين والسويدة
فيدريكا موجريني ،الممثلة العليا للسياسة األوربية ،من أجل تبوادل

المضوووي دووودما فوووي تسووووية النووواان الالسووو يني-
الووو أر حوووول سوووبل ُ
اإلسورائيلي علووى أسوواس حوول الوودولتين ،وا متنووان عوون أيووة خ وواة
من ش نها استباى دضايا الحل النهائي.

وتن لكافووة الموادووف الدوليووة الداعمووة..
إن الجانووب العربووي ممو ة
ومووا اال يةوور علووى أن فوورض الواد و علووى األرض -ي يوور شوويئا
موون الوضووعية القانونيووة أو التاريخيووة أو الدينيووة للقوودس الشووردية
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بوةاها أرضا محتلوة ،وواحودة مون دضوايا الحول النهوائي ..إننوا لوم

نتخل عن السالم خيوا ار اسوتراتيجيا ،ولكون السوالم الوذ ننشوده هوو
ذلك الذ يلتام المرجعياة الدوليوة المتاوى عليهوا للمااوضواة بوين
الالس ينيين واإلسرائيليين  ..وبحيوا يكوون لهوذه المااوضواة أفوى
امني معلوم ينتهي بمدامة الدولة الالس ينية المسوتقلة علوى حودود

الراب من يونيو  ،1967وعاةمتها القدس الشردية.
السيد الرئيس

إن األمووول يحووودونا جميعوووا فوووي أن تع وووي القموووة القادموووة فوووي

الريوواض دفعووة دويووة للعموول العربووي المشووترك ،علووى كافووة األةووعدة
السياسووية وا دتةووادية وا جتماعيووة ..إن القمووة الدوريووة تظوول أهووم
طلياة العمل العربي المشترك ..وهي أعلى إ ار تنسويقي وتشواور

بين القوادة العورب  ..و شوك أن أعموال هوذا المجلوس ومشواورات ،
بما في ذلك أعمال اللجان التي تجتم على هامشو  ،سووف تسوهم
فووي اإلعووداد الجيوود لكافووة الموضوووعاة والقضووايا الموضوووعة علووى

أجنوودة القووادة العوورب فووي الريوواض ..وبمووا يسووهم فووي إنجوواد القمووة

وتحقيقها ألهدافها إن شاٍ اهلل.

شك ار لكم...والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ،
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