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أصحاب السعادة والسنو .. شكرًا سيادة الرئيس 

.. حسين مبارك رئيس مجهورية مصر العربية  لمرئيسأود في البداية أن أعبر عن تقديري 

 الذي عقد منذ ثالثة وثالثين عاماً ونحيي الرئاسة القادمة رئاسة ورئيس املؤمتر املشرتك األول

ليبيا ليذا التجمع الكبير متمنياً كل التوفيق ومتعيداً بأن نكون جميعاً منظمات ودواًل ناشطين 

كما أشكر وأىنئ أخي جون بينج ليس فقط عمى ما .. في تأكيد ىذه الشراكة الكبيرة الواعدة 

نما أحيي إجادتو لمغة  يقوم بو في إطار االتحاد اإلفريقي والتعاون مع الجامعة العربية، وا 

ومن يعرفون جون بينج وزير خارجية الجابون السابق ثم رئيس الجمعية العامة .. العربية 

لألمم المتحدة فرئيساً لممفوضية االتحاد اإلفريقي، وأشعر أنو اآلن يسعى لمنصب أمين جامعة 

الدول العربية إال أن أمامو الكثير حتى يتقن المغة العربية إتقاناً تاماً ومن ثم يمكنو أن ينافس 

. وبقوة عمى ىذا المنصب

السيد الرئيس  

أصحاب الفخامة والسنو 

السيدات والسادة 

حقيقًة مضت عقود ثالثة من السنين منذ انعقدت القمة اإلفريقية العربية األولى في 

القاىرة إال أن ىذه لم تكن فترة ضائعة وال كانت مجدبة فقد تكثف خالليا عمل كثير عمى 

مستوى التنمية وعمى مستوى التنسيق السياسي وعمى مستوى العالقات الثنائية وأنشطة 

فمقد .. االستثمار، بل وىو الميم  عمى مستوى اإلطار المفاىيمي لمعالقات العربية اإلفريقية 

تجذر مفيوم الفضاء الواحد وتمكنت سياسة العمل المشترك لعالج المشاكل ذات األىمية في 

ىذا الفضاء والتي تؤثر في مصالح الطرفين بل في مصالح أييما من منطمق التأييد المتبادل 

وبصرف النظر عن بعض استثناءات ال تؤثر في جوىر التعاون المشترك وتجربة السنوات 
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القميمة الماضية سواء في السودان أو في الصومال أو في عممنا المشترك الذي امتد إلى 

لى المحيط اليندي بجزر القمر وعمى اتساع القارة وعمى اتساع العالم العربي  موريتانيا وا 

ىذه التجربة أكدت فاعمية الفيم مشترك ونجاعة التعاون .. أيضاً، وبخاصة في قضية فمسطين 

. الوثيق

واليوم ونحن ننتقل من صفحة إلى أخرى من ىذا الكتاب الكبير عن العالقة العربية 

األفريقية ندخل مرحمة جديدة يبدو واضحة فييا أنيا تبدأ بخطوات صحيحة من حسن اإلعداد 

والجدية وشمولية المقاربة التي أصبحت سمة العمل المشترك بين االتحاد اإلفريقية وبين 

.  بين دول االتحاد اإلفريقي ودول الجامعة العربية.. الجامعة العربية 

فقد ُأعد لنظركم مشروع استراتيجية لمشراكة تسجل المبادئ واألىداف يمتزم بيا ىذا 

العمل المشترك ويحدد مجاالتو ويعيد توجيييا وفي إطار زمني محدد نحو التعاون االقتصادي 

والمالي والتجاري وفي أطر االستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والبيئة وموارد المياه، 

كما تدفع االستراتيجية إلى بناء مجتمعات المعرفة وفي الوقت نفسو تتعرض إلى مجاالت 

التعاون الحيوي واآلني في مجاالت الزراعة والماء واألمن الغذائي، ولم يغفل التوجو الجديد 

مجاالت التعاون االجتماعي والثقافي وييمني في ىذا المجال اإلشارة إلى أن االستراتيجية لم 

.. تغفل أيضاً مصادر تمويل ىذه المشروعات وأنيا مسئولية جامعية لكافة أصحاب المصمحة 

حكومات ومؤسسات عامة ومؤسسات إقميمية ومؤسسات مالية إقميمية ووطنية باإلضافة إلى 

. قدرات القطاع الخاص والفرص التي يتيحيا التعاون مع المجتمع المدني

السيدات والسادة 

نما أردفتيا بخطة عمل تنفيذية نتطمع  لم تقف مراحل اإلعداد عند اقتراح استراتيجية وا 

إلى أن تكون محكومة بجداول زمنية ونظام متابعة إلحكام الحركة نحو التنفيذ الفعمي 
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لممشروعات المقترحة أو المزمع القيام بيا، كما أن تحديد الفترة الزمنية بين مؤتمرات القمة 

المشتركة بثالثة سنوات يجعل من الممكن متابعة ما يتحقق خالل ىذه األطر الزمنية ومدى 

. نجاعة وقدرة نظم المراقبة والمتابعة

والجدير بالذكر ىنا أن القمة القادمة أي بعد ثالثة سنوات سوف تنعقد قبل طرح 

النتائج النيائية لوثيقة األلفية والتزاماتيا وسيكون عمينا جميعاً أن نقود عممية التقييم واإلنجاز 

 خصوصاً بشأن مكافحة 2000في مجاالت األىداف الثمانية التي حددىا إعالن األلفية عام 

لى األمام  ىذا سيكون عماًل ميماً .. الفقر أو بناء التنمية ودفع المجتمعات إلى المستقبل وا 

. بالنسبة لألجيزة التي أقررتموىا والتي سوف تقررونيا ولالستراتيجية التي سوف تصدرونيا

السيدات والسادة 

نعم مضى زمن طويل قبل أن يمتقي اإلخوة عمى مستوى قمة شاممة ولكنني كما 

أسمفت شيدت ىذه الفترة تطورات ىامة منيا تطورات سياسية خطيرة مثل ما نرى في السودان 

سواء بالنسبة التفاق السالم الشامل أو في دارفور كذلك في الصومال وفي أجزاء كثيرة من 

العالم العربي واألفريقية أو من الفضاء العربي األفريقي المشترك وقد صادفت ىذه التطورات 

إنشاء االتحاد اإلفريقي ذاتو واالنتقال من مرحمة المراقبة إلى مرحمة االتحاد وشيدت ىذا 

النشاط الكبير نحو إعادة إحياء مسيرة التعاون العربي األفريقي وعممنا عمى توحيد الرؤى 

. السياسية فيما يخص ىذه األزمات ومستويات التدخل لعالجيا

لقد عممنا سوياً بإصرار عمى دفع مفاوضات السالم في دارفور سواء في أبوجا واآلن 

 وفي تمويل القوة األفريقية المنتشرة فييا وتم عقد مؤتمرات حفز التنمية (في قطر)في الدوحة 

عممنا .. لصالح جنوب السودان لتمتين أجواء السالم بعد التوقيع عمى اتفاق السالم الشامل 

سوياً عمى إنجاح مفاوضات تشكيل المؤسسات االنتقالية الصومالية في النصف األول من ىذا 
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العقد ثم عمى مساعدة الحكومات المتعاقبة عمى العمل في ظل تحديات أمنية ضخمة ال تزال 

لقد شاركنا سوياً في .. تعمل عمى إعاقة أي تقدم أو محاولة لمتقدم في ىذا البمد أو ذاك 

استعادة مسار السالم والتنمية في موريتانيا، وكذلك في ترسيخ مسيرة اإلصالحات القمرية 

نياء التمرد في انجوان في كل ىذه القضايا كان عممنا بالتنسيق الكامل مع دولنا والدول . وا 

. المعنية وأصحاب المصمحة

. اسمحوا لي سيادة الرئيس القائد أن أتوقف قمياًل عند مسألتي السودان والصومال

حيث نمتقي اليوم في توقيت ىام من تاريخ السودان الحديث بل من تاريخ أفريقيا 

ذاتيا، السودان البمد اإلفريقي العربي الذي يعد في ذاتو ممتقًى كبيراً وغنياً بالثقافات والديانات 

يواجو مفترق طرق حقيقي ونحن اليوم نمتقي قبل ثالثة أشير من انتياء الفترة .. والقوميات 

االنتقالية وانعقاد االستفتاء عمى تقرير مصير جنوب السودان حسب بنود اتفاق السالم الشامل 

والذي نصت بنوده عمى مساعدة األشقاء في السودان عمى جعل الوحدة . 2005الموقع عام 

.  خياراً جاذباً عند التصويت عمى االستفتاء وتثبيت السمم واالستقرار فيوً 

لقد كنا ومازلنا سوياً األكثر قرباً من قضايا السودان واألكثر إدراكاً بمدى ترابط وتأثير 

قضايا عمى محيطيا الواسع، وتعاممنا مع ىذه القضايا بنظرة كمية شاممة سواء في دارفور أو 

في الجنوب دون إغفال خصوصية القضايا وخطورتيا، منطمقين من أن مسؤولية الحل تقع 

ونحن عمى الجانب العربي محتاجون اليوم أكثر من .. أساساً عمى األطراف السودانية نفسيا 

أي وقت مضى إلى مزيد من التنسيق والحوار بين ىذه الرؤية العربية والرؤية اإلفريقية 

والمساعي الدولية المتعددة من أجل أن يكون التعامل بوعي وبرصانة مع مستقبل السودان 

ىذا البمد الكبير عمى المستوين العربي واألفريقي، وبفيم واضح لتأثير نتائج االستفتاء أيا 

.  كانت عمى األمن واالستقرار في منطقة واسعة من أفريقيا والشرق األوسط
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ولذلك نحن نعمل حالياً معاً من خالل لجنة االتحاد اإلفريقي التي يرأسيا الرئيس ثابو 

امبيكي لممساىمة مع األشقاء السودانيين في حل القضايا العالقة ما قبل االستفتاء أو في 

معالجة قضايا ما بعد االستفتاء، والشك أن اإلعداد الجيد واالستعداد ليذا االستفتاء يجب أن 

ومن المقرر أن تبدأ وفود الجامعة .. يتم حتى يمكننا أن نضمن مسيرة سميمة ليذا االستفتاء 

العربية واالتحاد االفريقي واألمم المتحدة خالل الفترة القميمة القادمة بالتنسيق فيما بينيا 

لمراقبة ىذا االستفتاء استيدافاً لمناخ سممي ونزيو وشفاف حتى يعكس إرادة مواطني جنوب 

وكل ذلك يجب أن يكون بعيداً عن أي ضغوط .. السودان بوضوح، كذلك في منطقة أبيي 

. الستباق نتائج االستفتاء

إننا نستيدف االستقرار ونبغي السالم لمسودان كمو سواء تجمع تحت عمم واحد، أو 

كان لو شمالو وجنوبو ونحن مرتبطون بما يتقرر من أن لنا مصمحة مباشرة كأفارقة وكعرب 

. في مستقبل السودان واستقراره وسالمتو وأراضيو وسيادتو

بالنسبة لدارفور نشترك حاليا كجامعة عربية واتحاد إفريقي مع األمم المتحدة في 

رعاية مفاوضات السالم التي تنعقد بثبات وتقدم ونجاح في العاصمة القطرية الدوحة وبمشاركة 

واسعة من الحركات المسمحة وممثمي المجتمع المدني، وبدفع ايجابي من دول جوار السودان 

طالق مسيرة تنموية ليذا  العربية واإلفريقية لمتوصل إلى اتفاق سالم ومصالحة وطنية وا 

لقد بذلت جيود عربية ىامة لتحفيز التنمية في دارفور وأيضاً في جنوب السودان . اإلقميم

وكذلك في شرق السودان حيث تستضيف دولة الكويت مؤتمراً لدعم التنمية لصالح الشرق 

يعقد في ديسمبر القادم بمشاركة إقميمية ودولية واسعة، وال شك أنكم أيضاً تابعتم المؤتمرات 

والغرف التجارية العربية التي دعت إلييا الجامعة - مؤتمرات رجال األعمال - االقتصادية 

. العربية في جوبا في جنوب السودان
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أيضاً أعتقد أنكم عمى عمم بالمشروعات التنمية التي بدأت منذ فترة سواء في 

المجاالت االقتصادية أو في المجاالت االجتماعية أي في المشروعات المشتركة وببناء 

المستشفيات والمدارس والطرق نرجو أن يستمر ىذا حيث إنو إعمار واإلعمار دائماً جيد 

. ويعود بالخير عمى أشقائنا في السودان

 يوفي الصومال، حيث يشكل الوضع اإلنساني المتفاقم فيو كارثة إنسانية تستدع

قميمية فورية كذلك تستدعي العمل عمى كسر حمقة العنف المفرغة  .. توفير إعانات دولية وا 

لقد تشابكت مرة أخرى  .. التي باتت تسمم أجواء الصومال وتسمم أجواء ما حول الصومال 

وأحيي .. وجودنا في العالم العربي وفي أفريقيا لدعم شرعية المؤسسات االنتقالية الصومالية 

البعثة اإلفريقية لحفظ السالم في الصومال عمى العمل الشجاع - في ذلك الميمة األفريقية 

الذي تقوم بو لحماية الحكومة الشرعية الصومالية وتمكينيا من االستمرار في عمميا، والشك 

أن األىم من كل ذلك ىو المصالحة الوطنية الصومالية التي ال تستبعد أحداً والتي يمكن أن 

يعود بيا وعمى أساسيا بناء المجتمع الصومالي الذي ىو العمود الفقري لدولة الصومال 

وفي ىذا الصدد أكدت .. المستقبمية التي ال تقبل وال تحتاج إلى أي وجود أجنبي عمى أرضيا 

الدول العربية عزميا عمى المساىمة بقوة في إعادة إعمار الصومال فور أن تسمح أوضاعو 

ومن ثم فإن مسئوليتنا أن نجعل األوضاع األمينة واألوضاع االجتماعية في .. األمنية بذلك 

الصومال مستقرة بحيث يبدأ دخول األموال التي تستيدف إعادة بناء ىذه الدولة التي تيدمت 

. بل وضاعت لعقدين من الزمان

السيد الرئيس،  

لقد تحدثت عن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عممية التنمية، ويسرني أن 

أثمن أيضاً مبادرة مجمس الشباب العربي األفريقي الذي انعقد قبل انعقاد ىذه القمة وناقش 
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دور الشباب في إطار االستراتيجية العربية األفريقية المشتركة المعروضة أمام حضراتكم، ومن 

ثم فإن االىتمام يجب أن يوجو أيضاً إلى دور الشباب في إطار ىذه االستراتيجية الشاممة التي 

. سوف تنظرون فييا بعد قميل

أغتنم الفرصة ألؤكد أن التعامل بين االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية وصل إلى 

درجة غير مسبوقة في التطابق في كثير من قراراتيما وفي كثير من خططيما واالشتراك 

. والتماىي في نظر المشاكل واالتفاق عمى كيفية الحركة في عالجيا

نعم إن األزمة المالية قد .. لقد أصبح لدينا خطة استراتيجية نشطة وآليات مجددة 

تكون أثرت وربما أيضاً تؤثر ولكن ىذا التعاون وىذا البناء الجديد لمتنمية االقتصادية بين 

.  الدول األفريقية والدول العربية سيكون ليا تأثير بالغ في تخطي ىذه العقبات

وأشكر .. أخيراً أود أن أحيي القائد معمر القذافي ممك مموك التقميدي في أفريقيا 

. الضيافة الميبية الكريمة متمنياً ليذا التجمع الكبير كل التوفيق والسداد

والسالو عميكه ورمحة اهلل وبركاته 

 


