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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ....ةِ العربي الدولِ  لجامعةِ  العامِ  معالي األمينِ 

 …ةِ العربي بالدولِ  المعالي وزراء اإلعالمِ  أصحابَ 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وبعد:



 ي لمعــــالي وزيــــرِ ي وتقــــديرِ عــــن شــــكرِ  بَ عــــرِ أُ  اســــمحوا لــــي أنْ  فــــي البدايــــةِ 

 علـــــى تـــــولي دولـــــةِ  بيةِ الشـــــع الديمقراطيـــــةِ  الجزائريـــــةِ  بالجمهوريـــــةِ  االتصـــــالِ 

 اإلعـــالمِ  وزراءِ  واألربعـــين لمجلـــسِ  التاســـعةِ  أعمـــال الـــدورةِ  الجزائـــر الشـــقيقة

ســيدي  ، تحيــاتَ لكــمْ  ألنقــلَ  هــذه الفرصــةَ  نتهــزَ أ أنْ فني شــر يُ ... كمــا العــرب

لهـــذه  - أيـــده اهللا -ه وتمنياتُـــ ،ه اهللا ويرعـــاهالحـــرمين الشـــريفين يحفُظـــ خـــادمِ 

ـــى قـــراراتٍ  والتوصـــلَ  ،والســـدادِ  بـــالتوفيقِ  الـــدورةِ  ـــزِ  ســـهمُ تُ  إل  العمـــلِ  فـــي تعزي

ي هنــا ، ولعلــالعربيــةِ  الــدولِ  جامعــةِ  فــي إطــارِ  ،ي المشــتركِ ي العرِبــاإلعالِمــ

 الخليجيةِ  ؛الثالث للقممِ  المملكةِ  الحرمين خالل استضافةِ  خادمِ  لكلمةِ  شيرُ أُ 

 ،حفظــه اهللا أكــدَ  رمضــان المبــارك، حيــثُ  خــالل شــهرِ ، واإلســالميةِ  والعربيــةِ 

التنميِة واالزدهــاِر وتحقيــِق الســالِم الــدائِم لــدوِل  تعزيزِ   على المملكةِ  حرَص 

ي مركــزًا اقتصــاديًا العرِبــ لجعِل العالمِ  بما في ذلك السعيُ  ،وشعوِب المنطقةِ 

عوبنا االقتصـــاديِة ولنـــا وُشـــ، بمـــا يعكـــُس مقـــدراِت دُ وثقافيـــًا مـــؤثرًا فـــي العـــالمِ 

  .والثقافيِة والتاريخيةِ 



 

  ...المـعالي أصـحابَ 

 اإلعالمِ  مصالحِ  ها خدمةُ التي من شأنِ  من البنودِ  عددٍ  مناقشةِ ل اليومَ  عُ نجتمِ 

 ال سيما ما يخُص  ،نا العربية من أزماتٍ به منطقتُ  ما تمرُ  ي لتجاوزَ العربِ 

ما لدينا من  بكلِ  ، وسنعملَ الفلسطينيةُ  القضيةُ  ؛األولى العرِب  قضيةَ 

وعلى  ،ُحقوَقه المسلوبةَ  يناَل الشعُب الفلسطينيُ  في سبيل أنْ  ،طاقاتٍ 

 ها القدُس وعاصمتُ  1967 عام على حدود الفلسطينيةِ  الدولةِ  ها إقامةُ رأسِ 

  .العربيةِ  والمبادرةِ  الصلةِ  ذاتَ  الدوليةِ  الشرعيةِ  قراراتِ  قَ فْ الشرقية، وذلك وِ 

 

  ...المـعالي أصـحابَ 

 اإلعالمِ  دورُ هو  ،الموقرِ  على هذا المجلسِ  المطروحةِ  البنودِ  من أهمِ  ن إ

 تفعيلَ  ها من خاللِ تِ عالجَ ، وضرورة مُ اإلرهابِ  ي لظاهرةِ ي في التصدِ العربِ 

تركت أثرًا سلبيًا  عالميةٍ  ظاهرةٍ  ي في مواجهةِ العربِ  ي لإلعالمِ المحورِ  الدورِ 



 حولَ  ها اآلالف من األبرياءِ ضحيتَ  وذهبَ  ،العربيةِ  والمجتمعاتِ  على الفردِ 

 جهداً  تألُ  لمْ  السعوديةَ  العربيةَ  المملكةَ  أن إلى  شيرَ هنا أن أُ  وأودُ  .مِ العال

 دولياً  العالقةِ  ذاتَ  مع الجهاتِ  والتعاونَ  اإلرهابِ  ي لظاهرةِ لتصدِ ا في

  .وٕاقليمياً 

 

  ...المـعالي أصـحابَ 

 اإلقليميةِ  المياهِ  بَ رْ قُ  سفٌن تجاريةٌ  ضتْ تعر  ،رمضان المبارك شهرِ  خالل

ومن بينها  ،تخريٍب إرهابيةٍ  الشقيقة لعملياِت  المتحدةِ  لدولِة اإلمارات العربيةِ 

 واألرواحِ  ،الفضيلِ  الشهرِ  لحرمةِ  دون أدنى مراعاةٍ  ،ناقالتا نفٍط سعوديتان

 مؤخرًا عبر  إرهابيةٍ  ضْت بالدنا لعملياتٍ والممتلكات والبيئة، كما تعر

إلى عدة  ، إضافةً للنفطِ  ضخٍ محطات  أستهدفتْ  ،اردون طي طائراٍت 

 أبها وجيزان من قبلِ  تيفي مدين مدنيةً  مطاراتٍ  استهدفتْ  عملياٍت 

نا منطقتَ  فَ ستهدِ مدعومٍة من إيران، وهذه العمليات ال تَ  مليشياٍت إرهابيةٍ 

 وٕامداداِت الطاقةِ  والبحريةِ  المالحِة الجويةِ  ف أمنَ ستهدِ نما تَ إ و  ،فقطْ  العربيةَ 



 العربيةِ  الدولِ  لجميعِ  الشكرِ  م بخالصِ أتقد  وال يفوتني هنا أنْ  .في العالمِ 

 ها مع المملكةِ وفِ هذه العمليات، على وقُ  واستنكرتْ  التي أدانتْ  والصديقةِ 

  .العربيةُ  بها المنطقةُ  التي تمرُ  الدقيقةِ  في هذه الظروفِ 

 

  ...المـعالي أصـحابَ 

 وواعياً  متيقظاً  نا العربيُ يكون إعالمُ  ا أنْ منّ  يتطلبُ  الراهنَ  الوضعَ  ن إ

 ي فكرياً من التصدِ  وذلك حتى نتمكنَ  ،يالعربِ  بالعالمِ  المحدقةِ  للمخاطرِ 

 وكشف هويةَ  محاربتهِ  ، ونتحد في سبيلِ رهابِ لإل وجماهيرياً  وتوعوياً 

 السبلِ  تمويله بكلِ  على تجفيِف منابعِ  منظمٍ  بشكلٍ  والعملَ  ،داعميه

 قوةٍ  ي بكلِ على التصدِ  للعملِ  نتحدَ  علينا أنْ  . لذلك يجبُ المتاحةِ  والوسائلِ 

 تنفيذَ  وذلك عبرَ  ،الممتلكاتِ  وحفظَ  ،البريئةِ  رواحِ األ وٕانقاذَ  ،لإلرهاِب  وحزمٍ 

 الخطيرةِ  بهذه الظاهرةِ  وتثقيفيةٍ  توعويةٍ  صفةٍ  ذاتَ  نوعيةٍ  برامجٍ  خطةَ 

  .الخبيثةِ  الظاهرةِ نا مع هذه بتعاملِ  في االرتقاءِ  مَ ساهِ لتُ  المدمرةِ 



 

  ..المعالي أصحابَ 

 من القضايا والبنود التي  في هذه الدورة مجموعةٌ  نا الموقرَ مجلسِ  مامَ أ إن

 يتم  ي، والتي نرى بأنْ ي العربِ اإلعالمِ  بمنظومة العملِ  قيَ من شأنها الرُ 

 للتحركِ  الجديدةِ  بمتابعة الخطةِ  ، ال سيما ما يتعلقُ عليها بجديةٍ  العملَ 

 في إبراز الجهودِ  كبيرٌ  والتي سيكون له دورٌ  ،ي العربي بالخارجِ اإلعالمِ 

 عُ كما أتطل ، ولنا بالخارجِ لعربي وخدمة قضايا دُ ا المواطنِ  لخدمةِ  العربيةِ 

اهللا  بمشيئةِ  نَ لنتمكّ ، العربيةِ  اإلعالميةِ  ستراتيجيةِ لال كمودعمِ  كمإلى تعاونِ 

  .نا العربيةِ متِ أورؤى  مع أهدافِ  ينسجمُ وبما  عوبناشُ  تطلعاِت  من تحقيقِ 

نا هذا الجتماعِ  كتبَ اهللا سبحانه وتعالى أن يَ  ي أدعوَ ، فإنّ في الختامِ 

ي العربِ  في إطار العملِ  نا جميعاً تطلعاتِ  حققُ بما يُ  والنجاحَ  التوفيقَ 

  .المشتركِ 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،


