
   

 )0126(و-47)/14/03(01/141ج

  2014 آذار/ مارس: القاهرة
  

ون�
	��א������������� �
{{{{{{{{{{{ 

 :كلمات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري   :أوالً
 معالي السيد محمد امحمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي         كلمة   �

 ).140رئيس الدورة السابقة (لدولة ليبيا 
 معالي السيد صالح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجيـة والتعـاون          كلمة   �

 ).141رئيس الدورة الحالية ( للمملكة المغربية
 .كلمة معالي الدكتور نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية �

 :كلمات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين   :ثانياً
 رئاسـة (لدولة ليبيا   سعادة السفير عاشور حمد بوراشد المندوب الدائم        كلمة   �

 .)140 الدورة السابقة
رئاسـة   (للمملكة المغربيـة  ئم   المندوب الدا  سعادة السفير محمد سعد العلمي     �

 .)141 الحاليةالدورة 
 .كلمة السيد السفير احمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية �

 ــــ



  -2 -

  اتـاحملتوي
ğ÷æ_V<<<ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íÃÚ^¢]<‹×¥<l^Û×ÒV 

كلمة معالي السيد محمد امحمد عبد العزيز وزيـر الخارجيـة             -  

  ××-------------)140رئيس الدورة السابقة (والتعاون الدولي لدولة ليبيا 

كلمة معالي السيد صالح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية           -  

  ××--------------) 141رئيس الدورة الحالية ( ة المغربية والتعاون للمملك

مين العام لجامعة الـدول     كلمة معالي الدكتور نبيل العربي األ       -  

  ××---------- --------------------------------العربية

< <

ğ̂éÞ^m<V<<°Ûñ]‚Ö]<°eæ‚ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<íÃÚ^¢]<‹×¥<l^Û×ÒV 

كلمة سعادة السفير عاشور حمد بوراشد المندوب الدائم لدولـة            -  

  ××--------------------------) 140قة رئاسة الدورة الساب(ليبيا 

سعادة السفير محمد سعد العلمـي المنـدوب الـدائم للمملكـة              -  

  ××------------------------) 141رئاسة الدورة الحالية (المغربية 

السيد السفير احمد بن حلي نائب األمين العـام لجامعـة           كلمة    -  

  ××--------------------------------------الدول العربية

  

 ــــ



  -3 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  
í{{{Û×Ò< <

��������א������������Lא���������� �
<íéq…^¤]<†è‡æ^éféÖ<íÖæ‚Ö<êÖæ‚Ö]<áæ^ÃjÖ]æ< <

<íè�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]<í‰^ñ…E140D< <
< <
< <
<Ý^{{{Ú_< <
< <

ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< <
<íè�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]E141D< <
< <
< <
< <

  2014 آذار/ مارس 9: القاهرة
 ــــ



  -4 -

  



  -5 -

  



  -6 -

  



  -7 -

  



  -8 -

  



  -9 -

  



  -10-

  



  -11-

  



  -12-

  



  -13-

  
 

 



  -14-

  

  

  

  

  

  

  

  
< <
Û×Ò{í< <

�! ��א�������وא��������Lא���� �
<áæö�Ö]<†è‡æíée†Ç¹]<íÓ×ÛÛ×Ö<êÖæ‚Ö]<áæ^ÃjÖ]æ<íéq…^¤]< <

è�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]<í‰^ñ…<íE141<DÃÚ^¢]<‹×�í< <
< <
< <
<Ý^{{{Ú_< <
< <

ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< <
<íè�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]E141D< <
< <
< <
< <

  2014 آذار/ مارس 9: القاهرة
 ــــ



  -15-

 



  -16-

 



  -17-

 



  -18-

 



  -19-

 

 

 

 



  -20-

  

  

  

  

  

  

  

  
< <

Û×Ò{{{í< <

��א��&&&&&&&)'����&&&&&%��������א��$#" �
íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^¢<Ý^ÃÖ]<°Úù]< <

< <
< <
< <
<Ý^{{{Ú_< <
< <

ë…]‡çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<íÃÚ^q<‹×¥< <
<íè�^ÃÖ]<ì…æ‚Ö]E141D< <
< <
< <
< <

  2014 آذار/ مارس 9: القاهرة
 ــــ



  -21-

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   الرئيس،ةداسيشكرا 
  المعالي،أصحاب أصحاب السمو و

ة والتعاون الدولي لجمهورية جنـوب      جامين وزير الخارجي   برنابا بن  الدكتورمعالي  
  السودان،

  معالي السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، 
سعادة السفير عبده دياللو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الـشعب الفلـسطيني            

  حقوقه غير القابلة للتصرف،
راء الـدول الـصديقة     أصحاب السعادة ممثلي المنظمات العربية والدولية وسـف       

  المعتمدون لدى الجامعة،
  السيدات والسادة،

يسعدني أن أشارك بالترحيب بكم جميعاً في اجتماع مجلس جامعة الـدول            
، وبداية أتوجه بالتهنئة    )141(العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية        

لمملكـة  لمعالي السيد صالح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجيـة والتعـاون ل           
المغربية على تولى بالده رئاسة هذه الدورة للمجلس، واثقاً من كفاءة معاليه في             
تحمل أعباء رئاسة أعمال هذه الدورة، وإدارة مناقشاتها بما يعزز العمل العربي            

  .المشترك، والسير به قُدماً نحو تحقيق األهداف المرجوة

بد العزيـز وزيـر     محمد ع  معالي السيد وأتوجه في نفس الوقت بالشكر ل     
ت بالده رئاسـة الـدورة      الشقيقة التي تول  الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا      

  .والتي قادها معاليه بكل حكمة وبكل كفاءةللمجلس السابقة 

وأرحب باسمكم جميعا بالدكتور برانابا بنجامين وزيـر خارجيـة جنـوب            
وزراء الخارجية الـذين    السودان وأرجو أن أنتهز هذه المناسبة ُألرحب بالسادة         

صديقى العزيز معالي السيد رمضان لعمامرة وزير       : يحضرون اجتماعنا ألول مرة   
الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ومعـالي         
السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانيـة، ومعـالى           

زير الشئون الخارجية للجمهوريـة التونـسية، وبهـذه    السيد المنجي الحامدي و  
المناسبة أهنئ معاليه والشقيقة تونس باالنجاز الكبير الذي تحقق باعتماد دستور           
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للبالد ومعالي السيد أحمد ولد التكـدي وزيـر الـشؤون الخارجيـة والتعـاون               
هم للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، كما أدعو لهم جميعاً بالتوفيق فـي مهـام           

  .الجديدة

اود كذلك الترحيب وباسم المجلس بالضيوف الحاضرين معنا اليوم واخص          
بالذكر معالي الوزير الدكتور برنابا بنجامين وزير الخارجية والتعـاون الـدولي            
لجمهورية السودان الذي سيكون له كلمة خاصة في هـذه الجلـسة االفتتاحيـة              

عنا في هذا اليوم وعلى البيـان       الجتماع المجلس وأشكر معاليه على المشاركة م      
  . الذي سيلقيه لتوضيح الموقف في جنوب السودان

  السيد الرئيس،
  أصحاب المعالي،

يأتي هذا االجتماع لمجلس الجامعة الوزاري قبل أسابيع قليلة من موعـد            
انعقاد القمة العربية المقبلة في الكويت، وسيتولى المجلس في بداية أعماله إقرار     

مة الكويت المقبلة، وأنتهز هذه المناسبة ألتوجه بالشكر والتقـدير          جدول أعمال ق  
الكبير لدولة الكويت على الجهود المقدرة التي تبذلها بالتعاون مع األمانة العامة            
من أجل تهيئة االجواء وتوفير كل مستلزمات النجاح ألعمال هذه القمـة التـي              

  .نعلق عليها أهمية كبيرة

  السيد الرئيس،

لس اليوم جدول أعمال حافل بالموضوعات السياسية والتنمويـة         أمام المج 
االقتصادية واالجتماعية الهامة، وأود في مستهل أعمال هذه الدورة التركيز على           
بعض القضايا الحيوية التي تُشكل في اعتقادي أولوية فـي مناقـشات المجلـس      

  :كويتوفيما سيتم إعداده من مشاريع قرارات تُرفع للقمة المقبلة في ال

البد من اإلشارة أن العالقات العربية البينية في حاجة إلـى وقفـة جـادة             :أوالً
إلزالة ما يعترض العمل العربي من عقبات، وذلك إلصالح مكامن الخلـل،            
والقضاء على مظاهر اإلرهاب المتفشية في المنطقة واحتواء ما يـشوب           
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، وإشاعة جـو مـن   العالقات العربية من سحبٍ لتنقية األجواء ولم الشمل   
الثقة بين أعضاء األسرة العربية الواحدة، آخذين في االعتبار أوالً وأخيراً           
تأمين المصالح العربية العليا المشتركة، والحفاظ على التضامن العربـي          
الذي يشكل صمام األمان وحجر الزاوية الستعادة وحدة الموقف العربـي           

ـ      ةفي هذه المرحل   ي توسـعت فـي المنطقـة     ازاء التحديات الراهنـة الت
والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة على اتـساعها، وعلينـا جميعـا            
مصلحة مشتركة لتحقيق ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعـة            

الغرض من الجامعة توثيق الصالت بين الدول المشتركة        "وهو ان وأقتبس    
 وصيانة السـتقاللها    فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها      

". وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شئون الـبالد العربيـة ومـصالحها           
  . انتهى االقتباس

ال شك أن القضية المركزية المحورية للعرب هي قضية فلسطين وستبقى             :ثانياً
دائماً هي قضية فلسطين إلى أن يتم إقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة             

قد حققت نجاحاً هاماً    . تها القدس الشؤقية   وعاصم 1967على حدود عام    
، وذلك بعد قبـول الجمعيـة       2012 نوفمبر   29على المستوى الدولي في     

 فلسطين كدولة عضو مراقب في      - أكثر من الثلثين     -العامة بأغلبية كبيرة  
األمم المتحدة، األمر الذي يمهد ألن تحتل دولة فلسطين مقعدها المشروع           

  .األمم المتحدة قريباً إن شاء اهللاكدولة كاملة العضوية في 

إال أنه وبالرغم من ذلك، فإن الواقع الفلسطيني ومستقبل القـضية               
الفلسطينية مازال يواجه تحديات بالغة الخطـورة، سـواء علـى مـسار             
المفاوضات الجارية مع إسرائيل تحت رعاية الواليات المتحدة األمريكية،         

ـ   سطينية يوميـاً مـن انتهاكـات    أو على مستوى ما تشهده األراضي الفل
وسياسات إسرائيلية تحاول من خاللها إسرائيل فرض المزيد من الحقائق          

فإسـرائيل  . الجغرافية والديموغرافية في األراضي الفلـسطينية المحتلـة       
تصعد من أنشطتها االستيطانية، كما تواصل عمليات التهويـد الكاسـحة           
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خي والحـضاري والـسكاني   للقدس المحتلة لتغيير طابع المدينـة التـاري     
وتكريس االحتالل اإلسرائيلي، وفي نفـس الوقـت تتواصـل انتهاكـات            
المستوطنين والمتطرفين للمسجد األقصى فـي محاولـة لتنفيـذ مخطـط            
تقسيمه، والمس كذلك وللمرة األولى بالرعاية األردنية ومسئولياتها فـي          

ولي وقـرارات   حماية وإدارة األماكن المقدسة، متحدية بذلك القانون الـد        
  .األمم المتحدة الملزمة

  السيد الرئيس،

لقد بلغ التعنت اإلسرائيلي مداه في اختالق الحجج الواهية ووضع            
العراقيل إلجهاض مسار المفاوضات الجارية، فإسرائيل اآلن تحاول فرض         
شروطها التعجيزية على الجانب الفلسطيني لمنع قيام الدولة الفلـسطينية          

 وعاصمتها  1967حزيران لعام   /حدود الرابع من يونيو   المستقلة على خط    
القدس الشرقية، ثم اصبحت تطالب الجانب الفلـسطيني بـاالعتراف بهـا        
كدولة يهودية، وهو مطلب يخرج تماما عن اطار مرجعيـة المفاوضـات            
المتفق عليها ولم يحدث أن أثارته اسرائيل من قبل في مفاوضـاتها مـع              

 وفي مفاوضتها مع فلسطين وحتى فـي        مصر وفي مفاوضتها مع االردن    
مع سوريا وأدت إلى فض االشتباك في        1974المفاوضات التي جرت عام     

، مما يشكل خروجاً عن قرارات الـشرعية الدوليـة          1974مايو من عام    
وعن األسس والمرجعيات المتفق عليها لمسار المفاوضـات الفلـسطينية          

اسمة لتقدير الموقف وتقييم    اإلسرائيلية، األمر الذي يتطلب وقفة عربية ح      
مسار المفاوضات برمته، والتعبير بكل قوة عن الرفض العربـي القـاطع            
لهذا المنحى الخطير الذي يدرك الجميع أبعاده ومراميه المبيتة، ونؤكد في           
هذا الصدد على دعم جامعة الدول العربيـة الكامـل لموقـف المفـاوض           

  .الفلسطيني في هذا الشأن

دعو إلى ضرورة بحث جميع البدائل المتاحـة        وفي نفس الوقت، أ   
أمام الدول العربية، أمام فلسطين التقليدي منها مثل الذهاب إلى مجلـس            
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األمن ومثل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي وغير التقليدي للتحقق مـن أن             
حقوق الشعب الفلسطيني سوف تبقى دائماً مصانة ولن تضع أبـداً حتـى             

  . ضي الفلسطينيةتقوم دولة فلسطين على األرا

وفي هذا السياق، أود أن أرحب بوجود سعادة السفير عبده دياللو           
رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غيـر القابلـة           
للتصرف والسادة أعضاء اللجنة، والذي سنستمع اليـوم لكلمتـه وغـداً            

ألمم المتحدة  لمداخلته خالل االجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية وا        
عن جهود هذه اللجنة األممية الهامة حول متابعة تنفيذ قـرار الجمعيـة             

 عاماً دولياً للتضامن مع الـشعب       2014العامة لألمم المتحدة بإعالن عام      
الفلسطيني، وسيكون هذا اللقاء مناسبة لتعزيز الشراكة مع األمم المتحدة          

  .لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الكارثـة الـسورية تلقـي      .. ال تزال الكارثة السورية وال أقـول مأسـاة          :ثالثاً
بتداعياتها الخطيرة على مستقبل سوريا وأمن واستقرار المنطقـة وهـي           
األزمة األخطر على أجندة العمل العربي وال يزال شالل الدم يتـصاعد وال             

دمار تزال أعداد كبيرة من الشعب السوري الشقيق تقتل يومياً وال يزال ال           
يتصاعد في جميع أنحاء البالد، وبكل أسف، فإن فشل جولتي المفاوضات           
التي جرت بين الحكومة والمعارضة في جنيف يستدعي بنا جميعاً إعـادة            
تقييم الموقف إزاء مسار الحل السياسي التفاوضي لألزمة الذي بني على           

وأرجو أن   -، ألنه يبدو  30/6/2012ما جاء في بيان جنيف الختامي في        
 إن فكرة التفاوض حول تشكيل هيئة حاكمـة انتقاليـة ذات        -أكون مخطئاً 

صالحيات تنفيذية كاملة ال يزال يعترضها العديد من العقبات، ومما يـدعو      
إلى القلق البالغ واألسف الشديد ألن فشل جهود الحل التفاوضي تتـزامن            

ا وتـدمير   مع استمرار أعمال العنف والتدمير بكل ما تخلفه مـن ضـحاي           
لمقومات الدولة السورية، وتفاقم معاناة المـواطنين الـسوريين الـذين           
يتعرضون للقصف الجوي والبري والمحرومين من الغذاء والدواء وحتى         
الماء جراء الحصار المفـروض حـول المنـاطق المأهولـة بالـسكان،             
والمخاوف تتصاعد من تحويل سـوريا إلـى سـاحة مفتوحـة لتـصفية           
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زاعات وإلى دولة فاشلة، في الوقت الذي يقف فيه مجلـس           الحسابات والن 
األمن عاجزاً عن االضطالع بمسئولياته لوقف هذه المأساة وبالرغم مـن           

 سنوات فلم يصدر مجلس األمن حتـى اآلن قـراراً           3مرور ما يقرب من     
وقد وجهت الجامعة العديد من الخطابـات إلـى         . يأمر بوقف إطالق النار   
 تطالب باصدار قرار لوقف اطالق      2012أبريل عام   مجلس األمن منذ أول     

 من مجلس األمن بـشأن      2139النار دون جدوى ثم صدر مؤخراً القرار        
الجوانب اإلنسانية ولم نشهد حتى اآلن تنفيذاً له، األمر الذي يقودنا إلـى             
التفكير فيما يجب أن يكون عليه الموقـف العربـي إزاء هـذه المأسـاة               

 حتى يمكن التوصل إلى     21حق أكبر مأساة في القرن      الكارثية التي تعتبر ب   
تبني مقاربة جديدة كفيلة بإنقاذ سورية من االنهيار، وبإيجاد حل سياسي           
يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتغيير الديمقراطي والعدالـة          
االجتماعية والحكم الرشيد ويحفظ لسورية في نفس الوقـات مقوماتهـا           

  .سالمتها اإلقليميةووحدتها وسيادتها و

تشهد بعض الدول العربية صعوبات تتعلق باعباء ما تعيشه مـن مرحلـة        :رابعاً
انتقالية عقب التحوالت الجذرية التي مرت بها خـالل الفتـرة الماضـية،            
وواجب التضامن والتآزر بين الدول العربية يتطلب الوقوف إلى جانب هذه           

ت هذه التحوالت، وذلـك مـن       الدول التي تعاني من إفرازات سلبية صاحب      
خالل توفير الدعم العربي الالزم لمساعدتها علـى اسـتعادة اسـتقرارها            
وتحقيق تطلعات شعوبها في التحـول الـديمقراطي وبنـاء مؤسـساتها            
الدستورية الحديثة، وفي انعاش اقتصادياتها، وأيضاً في تأهيـل قـدراتها           

  .األمنية وبناء مقومات الدولة

  سيادة الرئيس

ا اود االشارة الى التقارير المطروحة امام حضراتكم حول مشروعات          أخير
تطوير جامعة الدول العربية والتي تأتي تنفيذا لقرارات القمة والمجلس الوزاري           
في هذا الشأن ونأمل ان يتم اعتماد هذه التوصيات من قبل المجلس ورفعها الى              

لنهائية ووضـعها موضـع     القمة العربية المقبلة فى الكويت القرارها بصيغتها ا       
  . التنفيذ
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اسمحوا لي أن أكتفي بهذا القدر، وسوف يكون لي المزيد مـن الحـديث              
  .والمداخالت في الجلسات المغلقة حول بعض هذه الموضوعات

  .وفقنا اهللا لما فيه خير األمة وصالح أمرها  

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته    
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم،

  
  مين العام لجامعة الدول العربية معالي الدكتور نبيل العربي، األ

  أصحاب السعادة السفراء المندوبين الدائمين،
  حضرات السيدات والسادة،

تتشرف بالدي المملكة المغربية اليوم بتسلم رئاسة الدورة الجديدة  لمجلس           

جامعة الدول العربية، وكلنا ثقة وأمل في أن تتكلل أشغالنا بالنجاح في السير قدما              

بي المشترك، خاصة وأن اجتماعاتنا اليوم تأتي في سـياق التحـضير            بالعمل العر 

  .للقمة العربية بدولة الكويت الشقيقة 

واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتنويه ألخـي المنـدوب             

الدائم لدولة ليبيا الشقيقة سعادة السفير الدكتور عاشور حمد بو راشد، على ما بذله              

  .ة فترة رئاسة بالده للدورة السابقة للمجلسمن جهود قيمة طيل

ويسرني أيضا أن أعرب عن بالغ التقدير واالمتنان لمعالي األمـين العـام             

الدكتور نبيل العربي ولنائبه  سعادة السفير السيد أحمد بن حلى وألصحاب السعادة             

دول األمناء العامين المساعدين، ولكافة مسؤولي وموظفي األمانة العامة لجامعة ال         

العربية على ما يبذلونه من جهود حثيثة في إنجاح اجتماعات المجلس، وعلى مـا              

  .يقومون به من أعمال متواصلة لتحقيق أهدافنا المشتركة

  

  أصحاب المعالي و السعادة،
  حضرات السيدات والسادة،

تغطي بنود جدول أعمال هذا اإلجتماع مواضيع هامة تتعلـق بالعمـل العربـي              

 إلى القضايا المصيرية ألمتنا العربية وعلـى رأسـها القـضية            المشترك، إضافة 

  .الفلسطينية

فهذه الدورة تنعقد في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد             

تزايد العراقيل وتفاقم الممارسات اإلسرائيلية التي تروم تقويض جهـود اسـتئناف            

ليين، مـن خـالل تـصعيد وتيـرة         مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائي    
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االستيطان اإلسرائيلي لألراضي الفلـسطينية المحتلـة بـشكل غيـر مـسبوق،              

واالستمرار في مصادرة األراضي وسلب الممتلكات،  ومحاصرة المدن الفلسطينية          

في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك عزل مدينة القـدس الـشريف عـن                

 .محيطها الفلسطيني
 

مارسات غير الشرعية التي تمعن سلطات االحتالل اإلسرائيلية في تبنيها إن هذه الم

إنما تعكس رفضا صريحا للسالم الذي تتشبث به الدول العربية في إطار مبـادرة              

السالم العربية التي تعتبر مبادرة شجاعة إلحالل السالم في المنطقة، وهي المبادرة 

ع الدولي فـي شـأن القـضية        التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ضمير المجتم       

وهنا يطرح السؤال عن مآل جهود الدول العربية        . الفلسطينية وفي حشد الدعم لها    

في حمل إسرائيل على التراجع عن سياساتها المتعنتة أمام اقتناع المجتمع الـدولي             

  بعدالة القضية الفلسطينية؟
 

  أصحاب المعالي والسعادة،

في سورية مآسي وجرائم غير مسبوقة في  لقد نجمت عن تطور األوضاع الخطيرة       

العالم العربي جعلت األزمة في هذا البلد تتعقد وتتشعب بشكل أضحى معه إيجـاد              

حل يبدو مستبعدا في المنظور القريب، وذلك  في ظل تمادي النظام السوري فـي               

تدمير سورية وتقتيل أبنائها، رغم ما بذل من جهود عربية ودولية كان آخرها عقد              

 الذي تلته مفاوضات بين النظام السوري والمعارضـة الـسورية           2ر جنيف   مؤتم

  .باءت حتى اآلن بالفشل الذريع

وفي هذا الصدد، أود التنويه بالجهود التي يبذلها األمين العام لمنظمة األمم المتحدة             

والمبعوث العربي األممي المشترك، السيد األخضر اإلبراهيمي، إليجاد حل لألزمة 

 إطارا نعتبره واقعيـا  وعمليـا إلنهـاء          1لتي وضع لها مؤتمر جنيف      السورية ا 

  .األزمة
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وإذ نجدد التزام المملكة المغربية باالستمرار في تقديم الـدعم اإلنـساني للـشعب             

السوري، نعرب عن ترحيبنا بقرار مجلس األمن الدولي األخير الذي يطالب برفع            

رات على المـدنيين، وتـسهيل   والغا الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات

دخول القوافل اإلنسانية، وهو القرار الذي نعتبره نقطة تحول هامة في مسار هـذه   

  .األزمة، خاصة في جانبها اإلنساني

  

  أصحاب المعالي والسعادة،

إن العالم العربي يمر اليوم بظرفية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهـم              

و األمر الذي يضعنا جميعا أمام منعطف تاريخي حاسم         واقع ومستقبل المنطقة، وه   

ومسؤولية جسيمة تفرض علينا رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة اإلصالحات          

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وضمان نجاعتها واستمراريتها لتجاوز حـدة         

لتطلعات شعوبنا األزمات المتعددة التي تواجه العالم العربي، وذلك بغاية االستجابة         

 .العربية وانتظاراتها
 

فلقاءاتنا ينبغي أن تشكل مناسبة نتوقف فيها للنظر بكل تمعن في عمـق المـشاكل      

التي تواجه هذه المنطقة والبحث عن حلول لقضايا أرقت شعوب المنطقـة التـي              

أضحت غير قادرة على تحمل األوضـاع الـسياسية المتـدهورة والمعـضالت             

وما جامعة الـدول العربيـة إال      . اعية المزمنة التي طال أمدها    االقتصادية واالجتم 

مرآة لبلدان العالم العربي سيكون لتطوير أدائها األثـر اإليجـابي علـى عملنـا               

 .المشترك

ومن هذا المنطلق نرحب بالخطوات التي تم إنجازهـا لتعزيـز العمـل العربـي               

ن معنيون، كل حسب    فنح. المشترك في إطار تطوير منظومة جامعة الدول العربية       

موقعه، بمستقبل هذه المنطقة الذي نتطلع جميعنا إلى أن تنعم فيه دولنـا بمبـادئ               

الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية والسالم، بعيـدا عـن الحـروب            

والتوترات، مرتكزين في ذلك على حسن الجوار والمـصلحة المـشتركة وعلـى             
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تطلع إليه لجعل الجامعة العربيـة فـي مـصاف        تحقيق التكامل االقتصادي الذي ن    

  .المنظمات اإلقليمية الوازنة، قادرة على التأثير في مجريات السياسة الدولية

  

أسأل اهللا أن يلهمنا التوفيق والسداد، لما فيه صالح األمة العربية ووحدتها وأمنهـا              

  . ورقيها

 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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