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   أمحد عيسى عوضالسيد معايل 
  جمھورية الصومال الفيدرالية - وزير الشئون اخلارجية والتعاون الدويل    

  أصحاب السمو واملعايل الوزراء،
فراء،

ُ
  أصحاب السعادة الس

  والسادة، السيدات 

معــالي الــوزير أحمــد إلــيكم بالتهنئــة  اســمحوا لــي فــي البدايــة أن أتقــدم
للمجلس الوزاري  151رئاسة أعمال الدورة  كمتولي بالدعلى عيسى عوض، 

الــدكتور كمــا أتقــدم بالشــكر لمعــالي  ..يــًا كــل التوفيــق والنجــاح ألعمالهــاُمتمن
الــذي قــاد الدرديري محمد أحمد الــدخيري، وزيــر خارجيــة جمهوريــة الســودان، 

  أعمال الدورة المنقضية بكل اقتدار ومهنية وحكمة.

  

        السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..
العربيــة تواجــه تحــدياٍت صــعبة علــى مختلــف الجبهــات ال زالــت األوضــاُع 

األمنية واالقتصادية واالجتماعية .. وال زالت بعض دولنا تعيش أزماٍت ممتــدة 
ــة تتجــاوز حــدودها، وُتلقــي بظالل ــاٌت إنســانية وأمني ــى الوضــع  هــالهــا تبع عل

العربــي برمتــه .. ثمــة جهــوٌد مخلصــة لتســوية هــذه األزمــات، وهنــاك اقتنــاع 
دى مختلــف األطــراف بــأن الحلــول العســكرية لــن تحســم هــذه النزاعــات متزايد ل

ذات الطبيعـــة األهليـــة، وأن الحلـــول السياســـية وحـــدها هـــي الكفيلـــة بتحقيـــق 
ــدول وحــدتها واســتقاللها .. و  ــظ لل ــل يحف ــى المــدى الطوي جميعنــا اســتقرار عل

أن التئــام جــراح المجتمعــات التــي مزقهــا الصــراع واإلحتــراب الــداخلي يعــرف 
  تلزم وقتًا وصبرًا ونفسًا طويًال. تس
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إن التحديات الخطيرة تستعدي استجابات في ذات المستوى .. وقد تــواتر 
خالل الشهور الماضية عدٌد من اإلشارات والعالمات على استجابة عربية في 

القمــة العربيــة التنمويــة الرابعــة ببيــروت خــالل  إن انعقــادمســتوى التحــدي .. 
د ست ســنواٍت كاملــة مــن الغيــاب، هــو محطــة هامــة شهر يناير الماضي، وبع

ــة االقتصــادية واالجتماعيــة، بمعناهــا الشــامل،  مــن دون شــك، ذلــك أن التنمي
..  العصــرتظل جسرًا ال بديل عنه للخروج مــن األزمــات، وبوابــة للــدخول إلــى 

لقد أدركت الشعوب والحكومات العربية على حٍد سواء أن ال استقرار من دون 
ــة شــاملة ــف تنمي ــي، أوجــه تلمــس مختل ــاة المــواطن العرب ــالج مــواطن  حي وُتع

وترتقي بها وُتحسن نوعيتها.. إن استعادة دورية القمة  الضعف والخلل فيها،
التنمويــة هــو مؤشــٌر ال ينبغــي اغفاُلــه علــى اســتعادة العمــل العربــي المشــترك 

سارات لحيويته وانتظام مساراته وتنشيط آلياته بعد سنوات تأثرت فيها هذه الم
  بواقع إلحاح األزمات.

  

        السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..
األوروبيــة فــي شــرم الشــيخ الشــهر الماضــي  -إن انعقــاد القمــة العربيــة

مؤشٌر آخر على استعادة الجسد العربي لعافيته وحرصه على االنخراط النشط 
للمــرة األولــى، التــي ُعقــدت  ،مع التجمعات والتكتالت العالمية.. إن هذه القمة

في التقريــب بــين منطقتــين مركــزيتين فــي الجغرافيــة االقتصــادية حققت نجاحًا 
  والسياسية  في عالم اليوم. 

ــدر الشــراكة مــع الجانــب األوروبــي، كمــا ُيقــدر دور  ــي ُيق إن العــالم العرب
االتحــاد األوروبــي وثقلــه االقتصــادي علــى الصــعيد الــدولي.. وقــد مثلــت هــذه 

حــول أولويــات كــل الطــرف القمــة فرصــة ممتــازة لحــوار صــريح بــين الجــانبين 
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واالتفاق على أجندة المستقبل .. إن اســتقرار المنطقــة العربيــة مهــم الســتقرار 
 :الفضاء األوروبي، وال تخفى داللة عنوان البيان الختامي الصادر عن القمــة

"في استقرارنا نستثمر" .. إن االستثمار في هذا االستقرار يقتضي تبني رؤيــة 
مــن  األولــى ،من الجانبين.. وال شك أن هذه القمــةطموحة والتزامات مشتركة 

تضــع اللبنــة األولــى فــي صــرح شــراكة واســعة وعميقــة بــين منطقتــين  نوعهــا،
تحتاجان لبعضهما البعض، ويرتكز ازدهار وأمن شعوبهما على تمتين أواصر 

  تعاونهما وشبكات العالقات المؤسسية بينهما في كافة المجاالت.

  

        السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..السيد الرئيس..
        الوزراء..الوزراء..الوزراء..الوزراء..السادة السادة السادة السادة 

ساد اعتقاٌد بين الكثيــرين بــأن أزمــات العــرب صــرفتهم عــن قضــيتهم ربما 
يعكس الواقع، بقــدر ال أن هذا التصور  رأيياألخطر؛ القضية الفلسطينية .. و 

ية ما ُيعبر عن أمنيات البعض في طمــس القضــية وتمييعهــا.. أقــول إن القضــ
لعربيــة .. ألننــا ُنــدرك صــدارة األولويــات االفلســطينية حاضــرٌة فــي مكانهــا فــي 

جيدًا أن االستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقــط بتســوية عادلــة ُتفضــي إلــى 
  انهاء االحتالل وٕاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

المحتلــة بقلــق وانزعــاج  الفلســطينية إننــا ُنراقــب األوضــاع فــي األراضــي
ـــذك ينبـــالغ ياســـية مســـتمٌر منـــذ ســـنوات، فيمـــا ر بـــأن غيـــاب العمليـــة الس، وُن

ــى تصــعيد الضــغوط وتكثيــف القمــع  ــوم إل ــى األرض تتجــه كــل ي األوضــاع عل
والتضييق على الشــعب الفلســطيني .. ولألســف فــإن هــذه اإلجــراءات، وآخرهــا 

ــة والسياســية،  ــادات الديني ــاٍد للقي ــي القــدس الشــريف مــن إبع ــدمــا يجــري ف  ق
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لــم  سالم أمريكية خطةٍ انتظارًا ل مينألكثر من عا عطلت المسار السلمي فعلياً 
وذلك في تماه  إجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وحقوقهم ... نر منها سوى

حدود  -بتحالفاتها األخيرة–تجاوزت مع حكومة اليمين اإلسرائيلي التي مريب 
  . التطرف، حتى بالمعايير اإلسرائيلية

ورة اســـتمرار نـــدعو جميـــع الـــدول الصـــديقة إلـــى االلتفـــات إلـــى خطـــإننـــا 
لــم يجــِر علــى هــذا النحــو، وقابليتــه لالنفجــار إن  في األراضي المحتلة الوضع

ُتفضــي إلــى  ولهــا إطــار زمنــي محــدد، استئناف عملية سياسية ذات مصــداقية
حــل نهــائي للصــراع، وتفــتح البــاب أمــام عالقــات حســن جــوار وتعــاون فــي 

  .المنطقة بأسرها

  

        السيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادة
 ونأمــلإننا جميعًا نتطلع  إلى قمة ناجحة في تونس نهاية هــذا الشــهر.. 

أن تضعنا هذه القمة على بداية طريق الخروج من األزمات، واستعادة االتزان 
ـــر مـــن أمنهـــا  ـــي بعـــد ســـنوات مؤلمـــة كّلفـــت األمـــة كلهـــا الكثي للوضـــع العرب

  واستقرارها ومقدراتها.

        سيادة الرئيسسيادة الرئيسسيادة الرئيسسيادة الرئيسرًا رًا رًا رًا ــــــــــــــــــــشكشكشكشك
  

  

  


