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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

 صاحب الفخامة الرئيس /محمد ِو ْل ِد عبد العزيز رئيس الجمهورية اإلسالميةالموريتانية الشقيقة.
 أصحاب الجاللة والفخامة والسمو، معالي األخ أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريمالسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
اسمحوا لي ِبداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق االمتنان لألشقاء في الجمهورية
اإلسالمية الموريتانية الشقيقة ،رئيسا وحكومة وشعبا على ما لقيناه من كرم
س ِن ا ْل ِوفادة ،و ِدق ِة التنظيم واإلعداد ا ْلمتم ِيز لهذه القمة ،والشكر
الضيافة وح ْ
موصول ومقرون بخالص التقدير والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا على ما بذلتْه من ج ْهد مشكور
سها للدورة السابقة للقمة.
وعمل دؤ ْوب خالل ترؤ ِ
وال يفوتني كذلك أن أنقل أسمى آيات التهاني والتبريكات لألمين العام الجديد
لجامعة الدول العربية ،متمنيا له التوفيق والنجاح والسداد في مهمته السامية،
ويسرني في الوقت ذاته أن أتوجه بخالص الشكر لألمين العام السابق للجامعة
العربية الدكتور نبيل العربي على ما بذله من جهود مخلصة في سبيل النهوض
بدور الجامعة وتفعيل العمل العربي المشترك واالنطالق به ص ْوب آفاق واسعة.
 أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،واجه أمتنا العربية،
ت
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ت ْنع ِقد هذه القمة في ِظ ِل ظروف
ِ
ِ
ِ
فخطر اإلرهاب والتطرف والعنف الطائفي والسياسي الذي تشهده منطقتنا يتمدد
ويتوسع ،وعلينا أن نتصدى بكل ح ْزم وصرامة لهذا الخطر الذي ت ِقف وراءه
جماعات إرهابية هدامة تسعى إلى تشويه صورة ديننا الحنيف ورسالته الس ْمحة،
وأن نعمل على تحقيق أمننا المشترك وضمان المستقبل اآلمن لشعوبنا من خالل
التعاون والتنسيق والعمل العربي الجماعي وب ْلورة إستراتيجية عربية شاملة تطال
مختلف الجوانب العسكرية واألمنية والتعليمية والثقافية واإلعالمية والتنويرية،
وال بد في هذا السياق ،من ِإيْال ِء اهتمام خاص ِلح ْ
ش ِد الموارد الالزمة لمكافحة
الفقر والتهميش واإلقصاء وخلق فرص عمل للشباب وترسيخ الوسطية
واالعتدال ،وتفعيل مبدأ الـمواطنة الفاعلة ،وإطالق طاقات أجيال المستقبل.
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أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
إننا نؤ ِكد من جديد موقفنا الثابت إلى جانب الكفاح العادل للشعب الفلسطيني
الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من
يونيو.2622
كما نشدِد على أن إقامة الدولة الفلسطينية ،ذات السيادة والقابلة للحياة ،استنادا
إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ،ت ْعتبر
األساس إلنهاء النزاع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ،وإحالل السالم الشامل ،في
الشرق األوسط.
وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا ،فإن استمرار األزمة السورية يش ِكل كارثة
إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق ويهدد استقرار المنطقة ووحدة
سوريا .وإننا نجدِد التأكيد على موقفنا الثابت منذ اندالع األزمة بأن الحل الوحيد
يكْمن في الحل السياسي الشامل الذي يل ِب ْي مطالب الشعب السوري وي ْ
ضم ن
مشاركة جميع مك ِوناتِ ِه في ِصياغ ِة المستقبل.
وأما بالنسبة لما ت ْ
شهده ليبيا الشقيقة ،فإننا نؤ ِكد على أهمية االلتزام بتقديم الدعم
السياسي والمادي والمعنوي لحكومة الوفاق الوطني ومساندة المساعي التي
تبذلها ب ْغية ترسيخ سيادة البالد وأمنها واستقرارها ،وتحقيق المصالحة وبناء
مؤسسات الدولة.
أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
إننا نجدِد التأكيد على التزامنا بمواصلة دعم الشرعية الدستورية في الجمهورية
اليمنية الشقيقة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ،ونرحب
بالمشاورات الجارية في دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية األمم المتحدة ،كما
نث ِمن المواقف الوطنية المسؤولة للوفد الحكومي وما أبداه من نوايا صادقة
و ِح ْرص على وضع نهاية عاجلة للحرب الدائرة وما خلفتْه وتخ ِلفه من دمار
س ِفر هذه
وويالت ومعاناة إنسانية بالغة السوء .ويحدونا األمل في أن ت ْ
المفاوضات عن النتائج المنشودة ،وفي مق ِدم ِتها فك ا ْل ِحص ِار عن ا ْلمدن،
وانسحاب الحوثيين وأعوانهم ،وتسليم السالح ،واستعادة مؤسسات الدولة،
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ق عليها ،ومن بينها
واإلفراج عن المعتقلين ،مع ا ِال ْل ِتز ِام الص ِار ِم ِبا ْلم ْر ِج ِعيات ا ْلمتف ِ
قرار مجلس األمن الدولي رقم .7722
وبالنسبة لألوضاع في الصومال الشقيق ،فإنني أود اإلشارة إلى أنه يوجد هنالك
شيْد باالستعدادات
تحسن ت ْد ِر ْي ِجي رغم التحديات األمنية والتنموية ،ويسرنِ ْي أن أ ِ
الجارية على قدم وساق لالنتخابات المقرر ِة في شهر أغسطس القادم .كما ال
يفوتني أن أؤ ِكد مجددا على اِ ْلتِزاِم جمهورية جيبوتي بمواصلة اإلسهام بشكل
فاعل في جهود تعزيز األمن واالستقرار وإحالل سالم دائم في الصومال ،ف ْ
ضال
عن تقديم الدعم المادي والمعنوي وبناء القدرات للكوادر الصومالية في مجاالت
كثيرة يتصدرها المجال األمني.
أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،
في ِظ ِل الواقع المؤْ ِلم الذي تعيشه المنطقة العربية ،فإن تفعيل منظومة التعاون
ت شعوبنا في العيش بأمن
والعمل العربي المشترك هو السبيل إلى تحقيق تطلعا ِ
وسالم ،وبناء المستقبل األفضل لها .وعليه ،فإننا نتطلع إلى أن تكون نتائج قمة
نواكشوط التي تنعقد تحت شعار "قمة األمل" على مستوى تحديات المرحلة
الفاصلة التي تمر بها األمة ،وت ْفتح آفاقا واعدة لتجاوز هذا الوضع العربي
الصعب.
وفي الختام ،أك ِرر الشكر لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ،ولموريتانيا
العزيزة ،حكومة وشعبا ،على إستضافة هذه القمـة واإلعـداد الجيد إلنجاحها.
ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير ألمتنا وتحقيق تطلعـات
شعوبنـا في األمـن واالستقرار والتقـدم واالزدهار ،وبناء المستقبل المشرق،
بعون الله.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

4

