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 أبو الغيط يلتقي برئيس جمهورية غينيا االستوائية

 1122-22-12االثنين 

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمييين ميام جياميعية  ١٢التقى اليوم    
الدول العربية بالرئيس "تيودورو اوبايانج نجيما مباسونيو" رئيييس 
جمهورية غينيا االستوائية، وذلك ملى هامش أممال القمة العربييية  
األفريقية الرابعة والتي تستضيفها ماالبو ماصمة غينيا االسيتيوائييية 

في لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أهيم  ١١٢٢نوفمبر  ١٢يوم 

 الموضومات المطروحة ملى جدول أممال القمة.

وصرح الوزير المفوض محمود مفيفي المتحدث الرسيميي بياسيم     
أمين مام جامعة الدول العربية بينن األمييين اليعيام حيرأ ميليى أن 
يعرب خالل اللقاء من تقديره للجهود التنظيمية الكبيرة التي بيذليتيهيا 

هذه القمية،   السلطات في غينيا االستوائية في إطار التحضير النعقاد
مؤكدا في ذات الوقت األهمية الكبيرة التي توليها الجياميعية اليعيربييية 
لنجاحها، وألن تخرج منها قرارات وتوصيات من شننها إمطاء دفعة 

 قوية للعالقات العربية

 األفريقية في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتمامية والثقافية، ومع األخذ في االمتبار أن نصف الدول األمضاء في الجاميعية
العربية هي أيضا دول أفريقية، األمر الذي يؤكد تداخل المجالين العربي واألفريقي، ووجود أرضية مناسبة لتطوير التعاون والتنسيييب بييين 

 الطرفين بما يحقب مصالحهما المشتركة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الغيني حرأ بدوره ملى تنكيد محورية التعاون بين الجانبين العربي واألفرييقيي، خياصية فيي اليميجياالت     
ي د فياالقتصادية والتنموية، مع اإلمراب من تقديره للدور الهام واإليجابي الذي تقوم به األمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصيد

إطار التواصل الوثيب القائم بينها وبين مفوضية االتحاد األفريقي من أجل استشراف فرأ تطوير التعاون العيربيي  األفيرييقيي اليميشيتيرك، 

 سواء ملى المستوى الرسمي، أو ملى مستوى الشعوب ومؤسسات القطاع الخاأ والمجتمع المدني.



 

 أبو الغيط يدمو لتبني برنامج ممل متكامل وواقعي لتعزيز التعاون العربي  األفريقي في مختلف مجاالت العمل المشترك

1122-22-12االثنين   

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين مام جامعة الدول العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب واألفارقة والذي مقد في  ١٢شارك اليوم  

 .١١٢٢نوفمبر  ١٢إطار التحضير للقمة العربية  األفريقية الرابعة التي تستضيفها ماالبو ماصمة جمهورية غينيا االستوائية في 

وصرح الوزير المفوض محمود مفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين مام جامعة الدول العربية بنن األمين العيام أشيار فيي اليكيليمية اليتيي   
ألقاها في افتتاح االجتماع إلى أن المجتمعات العربية واألفريقية تمثل مجتمعات تتشابك ملى مدار التاريخ أركانها اليفياميلية ميليى مسيتيوى 
الشعوب والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاأ، وأن األمر يستدمي توافر اإلرادة والقدرة لترجمة حركة التيفياميل بييين اليجيانيبييين 
وحسن استغالل الثروات البشرية والمقومات االقتصادية والموارد الطبيعية الكبيرة التي يمتلكها الجانبان بما يعود بيالينيفيع ميليى الشيعيوب 
العربية واألفريقية. كما أكد األمين العام ملى أن األمر يستلزم أيضا تركيز الطرفين ملى استكمال أسس المشاركة االسيتيراتيييجييية بييينيهيميا 
بشكل منهجي ومصري قائم ملى تشابك المصالح المختلفة للدول والشعوب العربية واألفيرييقييية فيي اليميجياالت السييياسييية واالقيتيصياديية 

 واالجتمامية والثقافية واالستثمارية، خاصة من خالل خطط العمل المشتركة التي تغطي هذه المجاالت.

وأوضح المتحدث أن األمين العام حرأ ملى أن يشير أيضا إلى أن القمم العربية  األفريقية تمثل جهدا محوريا يسهيم فيي خيليب مسياحية  

 أكبر من التفاهم في وجهات النظر ويعمب من مستوى التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا التي تمثل 

تحديات هامة تواجه الجانبين ملى غرار تهديدات األمن القومي، ومواجهة اإلرهاب والتطرف، ومقاومة الجريمة المنظمة العابرة لليحيدود، 

 وقضايا الهجرة والالجئين، وتحديات التنمية، وغيرها من القضايا التي تمس مصالح الطرفين وتؤثر ملى مستقبل مجتمعاتهما. 

وأشار األمين العام إلى أن تكامل الجهود كان، ويظل، وسيبقى، منوانا للعمل المشترك، وأنه من الضروري العمل ملى تيجيدييد اليتيضيامين  
وتعزيز التكامل العربي  األفريقي وفب برنامج ممل واقعي ينخذ في االمتبار المصالح المشتركة الواضحة، ويتنسس ملى التنفيذ الجاد ليميا 
جرى ويجري االتفاب مليه في إطار صيغة المشاركة العربية  األفريقية، مضيفا أن المسئولية أمام الشعوب متزايدة ويجب ملى الحكيوميات 

 أن تتحملها لمواصلة العمل سويا لفتح آفاب أرحب للعمل المشترك، ولالرتقاء بمستوى تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقا.

 

 

 



 

 أبو الغيط يؤكد محورية القمة العربية  األفريقية كمحفل لتحقيب 

 المصالح المشتركة للشعوب والدول العربية واألفريقية 

 1122-22-12االربعاء 

 

الجاري السيد أحمد أبو الغيط أمين مام جامعة الدول العربية في أممال القمة العربية  األفريقية والتي تستضييفيهيا مياالبيو  ١٢شارك اليوم 
 ماصمة جمهورية غينيا االستوائية.

وصرح الوزير المفوض محمود مفيفي المتحدث الرسمي باسم أمين مام جامعة الدول العربية بان األمين العام أشار في الكلمة التي ألقاهيا 
اة خالل الجلسة االفتتاحية للقمة إلى أن القمة تمثل منوانا إلرادة سياسية تطمح في أن تجعل المشاركة بين الجانبين العربيي واألفيرييقيي أد

رئيسة من أدوات تحقيب الخطط الوطنية للدول ونهضتها الجمامية، أخذا في االمتبار أن انعقادها ينتي أيضا كتتويج لعمل دؤوب ملى مدار 
السنوات األخيرة بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد األفريقي بهدف التنسيب بين مؤسسات وأجهزة اليطيرفييين مين 

 أحل تنفيذ جملة من البرامج المشتركة بنهداف واضحة وأطر زمنية محددة.

لى وم كما أشار األمين العام إلى أن هذه القمة تعد محفال هاما لتعزيز التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا والملفات الحيوية لديهما
رأسها القضية الفلسطينية وقضايا األمن والتنمية ومكافحة اإلرهاب، حيث يتطلب األمر االستمرار في تنكييد اليدميم اليقيوي لينيضيال شيعيب 
فلسطين لنيل حريته وإقامة دولته المستقلة، خاصة وأن إهمال الحقوب المشرومة للشعب الفلسطيني ال يزيد سوى اإلحساس باليظيليم ليدى 
 الشعوب العربية كلها، ويفقدها الثقة في قدرة المجتمع الدولي ملى إرجاع الحقوب ألصحابها، ويفتح الباب أمام اإلرهاب والعنف والتطرف،

 التاألمر الذي يدمو للتمسك بالمشاركة العربية  األفريقية من أجل العمل ملى تصحيح ازدواجية المعايير في النظام الدولي ومعالجة االختال
 القائمة فيه.

تطرب أيضا األمين العام في كلمته إلى ما شهدته الفترة األخيرة من تنشيط للجانب االقتصادي من التعاون العربيي  األفيرييقيي ميع تيوسيييع 
المشاركة بين الجانبين لتضم، وألول مرة، اجتمامات ملى مستوى وزراء االقتصاد والتجارة والمالية لإلسراف ملى حسن صييياغية خيطيط 

ة العمل المشتركة، والسعي أيضا لتعظيم االستفادة من صيغ المشاركات العربية واألفريقية المختلفة التي تجمع الجانبين بياليوكياالت اليدولييي
 األخرى، مع اإلشارة إلى ضرورة وجود مصادر كافية لتمويل المشرومات والبرامج التي يتم االتفاب مليها في هذا الصدد.



من ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن األميين اليعيام حيرأ ميليى أن 
يلفت النظر في كلمته إلى شعوره بالحزن لعدم قيدرة اليدول اليعيربييية 
واألفريقية المشاركة في اليقيمية ميليى تسيويية اإلشيكيال اليذي أمياب 
العملية التحضيرية لهذه القمة ملى مدار األيام األخيرة اليتيي سيبيقيت 
انعقادهيا، وهيو ميا أدى، وبيميزييد مين األسيف، إليى ميدم مشياركية 
مجمومة هامة من الدول أمضاء جامعة اليدول اليعيربييية فيي أميميال 
القمة، مضيفا أن الموقف الذي مبرت منه هذه الدول التي لم تشيارك 
تمثل في التمسك بيالضيوابيط اليتيي سيبيب اليعيميل بيهيا فيي اليقيميتييين 

وفيي اليكيوييت فيي  ١١٢١السابقتين اللتين مقدتا في سرت في مام 
، وهو الموقف الذي أشار أبو الغيييط إليى أنيه ال يسيعيه، ١١٢٢مام 

بصفته أمينا ماما، إال أن يتفهمه ويؤيده. وتمنى األمييين اليعيام، بيكيل 
األمانة والجدية، أن تتواصل قريبا المشاورات ببن الجانبييين اليعيربيي 
واألفريقي من أحل تسوية اإلشيكيال اليذي ظيهير كيعيقيبية فيي طيرييب 
التعاون العربي  األفريقي لثالثة مقود، وبما يسمح  بياسيتيئينياف هيذا 

 التعاون الهام والحيوي للجانبين بشكل نشط وإيجابي.



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 أبو الغيط يحذر من انفجار الوضع فى حلب

 1122-22-12األربعاء 

أكد السيد احمد ابو الغيط االمين العام لجامعة الدول العربييية 

ان استمرار حصار حلب لما ييزييد ميليي أربيعية أشيهير هيو 

جريمة حرب ترتكب ميليي ميرأي ومسيميع مين اليعياليم،وأن 

الوضع فى المدينة ملي شفا كيارثية، واسيتينيكير ابيو اليغيييط 

الغارات التي شنت ملي حلب فى االيام االخيرة مشددا ميليي 

ان استهداف المشيافيى، فيييميا ييبيدو وانيه تينيفيييذ لسييياسية 

متعمدة، يمثل جريمة شينيييعية بيحيب السيكيان وان االخيالب 

 العربية تنبى مثل هذا السلوك المشين

وأضاف االمين العام أن التوصل الى وقف الطالب النار يمثل 

أولولوية ملحة فى الوقت الحالى، مشيرال فيي اليوقيت ذاتيه 

 الي الهدنة التعنى اخراج السكان من بيتوهم أو اجبارهم ملى مغادرة المدينة تحت تهديد الموت

وصرح الوزير المفوض محمود مفيفي المتحدث الرسمي باسم االمين العام جامعة الدول العربية بنن االميين اليعيام شيدد، فيى تصيرييحيات 

صحفية ملي هامش مشاركته بالقمة العربية فى ماالبو، ملى استمرار الحملة العسكرية ملي المدينة ينذر بيانيفيجيار ازمية االنياسييية غييير 

، يينمسبوقة، وان استعادة االستقرار الي سوريا لن يمر أبدا من خالل فوهات المدافع أو قذائف الطيران التي ال تميز بين المقاتلين و المدن

 وأن من يتصور ان بامكانه فرض حل بهذه الطريقة واهم ويدفع بلده الي مزيد من التقسيم والتشرذم 



 

 االمين العام يلقى كلمة فى 

 الِجمعية المصرية للقانون الدولي

1122-22-12السبت   

 

 أكد االمين العام فى كلمته فى الِجمعية المصرية للقانون الدولي أن وصف الواقع العربي ال يحتاج إلى ُخطٍب مطولة، أو دراسات ُمعمقة.
أن صب فالُجرح ال يخفى، وأّنات األلم والُمعاناة ترتفع من كل ُركن تقريباً في مالمنا العربي. وقد كنُت أُدرك مندما شرفُت بتولي هذا المن

المنطقة تمر بواحدة من أكثر اللحظات خطورة في تاريخها الحديث. أقول هذا مارفاً بنن بالدنا لم تكن في أي وقٍت بمننى من الصرامات 
والحروب، أو بعيدة من القالقل والفتن واألزمات... إال أن اللحظة الحالية تختلف من أي شيء مهدناه في السابب. هي لحظٌة يشوبها 

 التشويش والبلبلة. يسود فيها االنقسام، بل التشرذم والتفتيت...

 ماروأشار االمين العام ان اليوم... لم يعد ذلك هو الحال. الكثير من المواطنين العرب لم يعودوا يفهمون ما يجري. هم ُيفَجعون لرؤية الد
ِة والقتل اليومي ملى شاشات التليفزيون. كثيراً ما يختلُط األمر مليهم، فال ُيميزون الُجناة من الضحايا...ال يعرفون من يقتل من، وألي

قط تس غاية؟ ال يفهمون لماذا يسيل الدم العربي أمام أميننا بهذه الغزارة، وكنن ذلك صار أمراً مادياً أو شنناً مابراً؟ ال يعلمون ألي سبب
 ُمدن كانت زاهرة، وُتخَرب حواضر كانت مامرة؟ بني ذنب ُيشرد مئات اآلالف بل الماليين؟ ألي غايٍة يصير العربي نازحاً في بلده، الجئاً 

 في البالد الغريبة؟

كلُ هذه األسئلة تشغل المواطن العربي، بل تؤرقه وُتعذبه. هذا المواطن ال يعنيه فقط حاضره، وإنما يهمه أن يعيش أبناؤه في أوضاع 

 أفضل، وأن تتوفر لهم فرأ أكثر... وليس في واقعنا الراهن، لألسف الشديد، ما ُيطمئن أو يهدئ البال أو يمنح األمل.

وأضاف االمين العام ان الصورة  قد صارت مختلطة ومشوشة حتى ضامت معالمها. وفي سعينا الستيضاح المشهد الراهن، بكل تعقيداته 
وتداخالته، فإن حالنا ُيشبه نملًة تسير ملى سجادة هائلة الحجم، فال تستطيع أن تستبين تصميمها الكلي أو الصورة الكبيرة المرسومة 

 مليها، وإنما تغرب في تفاصيل صغيرة، جزئية وهامشية. 

إننا نواجه اليوم سؤالين كبيرين: ما الذي يجري؟ وكيف نخرج مما نحن فيه؟. وال غنى من إجابة السؤال األول من أجل محاولة العثور 

 ملى جواب للسؤال الثاني. فبدون تشخيأ سليم للمرض ال أمل في العالج. 

 



ة وقال االمين العام أن هذا  ليس مجال سرد تاريخي مطول ألزمة الدولة العربية وتكوينها وطبيعتها. ما يهمنا اآلن هو تلك األزمة اليعيميييقي

والخطيرة التي ألمت بها في السنوات األخيرة. معالم هذه األزمة ال تخفى. ثمة دول تكاد تختفي من ميليى اليخيرييطية، وهينياك دول أخيرى 

 ُيناضل أبناؤها من أجل الحفاظ ملي كيانها. 

وأشار االمين العام أن القاسم الُمشترك بين أزمات الدول العربية هو العجز من صهر اليوالءات األولييية، ليليقيبيائيل واليعيشيائير واليميذاهيب 

والمناطب، في بوتقة وطنية جامعة. هذا العجز صاحب الدولة العربية منذ نشنتها. تتحمل نخبنا المسئولية مين اسيتيميراره بيهيذه الصيورة 

القبيحة والُمفزمة. االنفجار الذي نشهده اليوم، في سوريا والعراب وليبيا واليمن، ليس سوى نتيجة طبيعييية ليتينيازع اليهيوييات، وضيعيف 

الوالء للدولة الوطنية بامتبارها منوان االنتماء. في غياب الوالء لعلم الدولة، ُيطل االنتماء لليقيبيييلية. فيي غييياب االنصيهيار فيي اليجيييش 

 الوطني، تظهر الميلشيات والعصابات. ومندما ُتكَسر وحدة السالح، تتعدد البنادب، وتتكاثر الوالءات، وتغرب األوطان في الفوضى.

أكيبير. ليقيد شيهيدنيا مين  -أو قل أوهيامياً –والحال أن الدولة العربية لم تواجه التهديد من كيانات أصغر منها فحسب، وإنما أيضاً من أحالم 

لها. هؤالء أيضاً يقصمون ظهر الدولة الوطنية. يضربونها في مقتل ألنهم  -زوراً –ُيبشرون باالنتماء للخالفة اإلسالمية، وينسبون أنفسهم 

 ُيبشرون بكيان أكبر منها ال وجود له سوى في خياالتهم. هم يستغلون ارتباطنا الوجداني بتجربة الخالفة اإلسالمية ليقفزوا إليى السيليطية.

وجميعنا شاهد ما يفعلونه مندما يتربعون ملى كرسي الحكم. كلنا رأينا بنميننا حقيقة ما يدمون إليه في الرقة والموصل وسرت. امدامات 

 بالجملة. استعباد للنساء. ترويع للعباد وخراب للبالد. 

 فيي وأكد االمين العام أن الدولة العربية، والحال هذه، تواجه تهديداً من أملى ومن أسفل. من داخلها ومن خارجها. إنها تواجه هذا التهديد

وقٍت يمر فيه العالم كله بحالة من السيولة والفوران. ال يوجد نظاٌم دولي ُمستقر يسامدنا في التنبؤ بسليوك اليالميبييين اآلخيريين. اليوضيع 

 ُيذكرني شخصياً بلحظة سقوط حائط برلين. لحظة ُمرتبكة تشهد ميالداً جديداً ال ُيمكن استيضاح معالمه أو تبين محدداته.

 ضاضوأوضح االمين العام أن بسبب هذا االرتباك تبدو األزمات العربية أكثر تعقيداً. نرى بزوغاً وتضخماً لطموحات قوى إقليمية ُتريد االنق

ملى ما تراه غنائم لها، ومكاسب يتعين مليها تحصيلها. وبعض هذه القوى ال يرغب سوى في الهيمينية والسيييطيرة وبسيط الينيفيوذ ميليى 

البلدان العربية. نشهد كذلك أجندات جديدة لقوى دولية صامدة تطمح إلزاحة القوة العظمى الُمهيمنة وُترييد أن تيليعيب دوراً، وأن تيكيسيب 

أرضاً. وهذه القوى وتلك تستشعر الفراغ الذي نتج من تآكل الدول وتفتيتها. هي تريد أن تتمدد في هذا الفراغ ليتيميأله تيبيعياً ليميصياليحيهيا 

 وتحقيقاً ألهدافها.



وأضاف االمين العام ان في وسيط كيل هيذا، ال يينيبيغيي أن 

تغيب منا المعضلة الرئيييسييية. كيل شيبير تيخيسيره اليدولية 

الوطنية يتمدد فيه اآلخرون. كل ثغرة هناك من هيو جياهيز 

القتناصها، وكل فراغ سيجد من يمأله. السياسة والجغرافيا 

 ال يعرفان الفراغ وال يعترفان به.

إن الدولة الوطنية ليست كياناً ُيدافع منه بالسالح فيحيسيب، 

المناط األخير لالنتماء واليوالء. هيذا  -كما أسلفت  –ولكنها 

االنتماء ال يولد من رحم الخوف والرمب من دولة قياهيرة، 

وإنما بدافع اإليمان الحقيقي واالقيتينياع األصيييل. وكيم مين 

دوٍل قامت ميليى اليخيوف فيتيهياوى بينيييانيهيا بييين مشييية 

 وضحاها.

ة وأشار االمين العام الي أن ثمة حاجة ماسة لتجديد مفهوم الدولة الوطنية في العالم العربي. ملينا أن نعمل لكي تصير هذه الدولة مقرون 

بكل معاني الُحكم الرشيد والعدالة. أن تكون "دولة كل مواطنيها" بحب، فال تقوم ملى مذهب أو تستند إلى مرب. ال تينيفيرد بيهيا فيئيٌة أو 

 جمامة.

ه وأكد االمين العام أن اللحظة الحالية، ملى ما فيها من أسباب التخبط والينس، تحمل ضوًء في آخر النفب. فال خروج للعالم العربي من هذ

األزمة الكبرى إال بالتالحم والتعاضد بين مكوناته األساسية. األزمة، كما رأينا جميعاً، فرضت ملى دول ميربييية أن تيتيداميى لينيجيدة دول 

بقليل من الفكر الجسور وروح   –أخرى. هذا مؤشٌر جيد. هناك مصٌب للنظام العربي. اقتنامي أن هذا العصب ما زال سليماً، وأن بإمكانه 

 أن يعمل بكفاءة. بإمكانه أن يصير "نواة" تستعيد للعالم العربي تماسكه، وللدولة الوطنية منعتها ووحدتها.  -المبادرة

العمل العربي الُمشترك، والتنسيب والتحرك الجمامي، لم يعد في هذه اللحظة ترفاً أو شعاراً، بل صار ضرورة بقاء من أجل مالج الجيراح 

 العربية النازفة، وإمادة الحيوية للجسد العربي المنهك.


