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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي العربي سيد الخلق وأكرم المرسلين واستهل 
شهداء األمة شهداء فلسطين ومن قضوا من ابناء أمتنا في بحمد اهلل والترحم على أرواح 

ودون بأرواحهم دفاعًا عن ذأو في مواجهة غزو العنف واإلرهاب والتطرف ي ،سبيلها
 حياض األمة وكيانها وأجيالها وغدها المشرق اآلتي مع النصر المبين أما بعد،،

 السيدات والسادة 

 والطالب األعزاءمعشر الشباب 

وكذم يسذرني اللاذاء بهذذث الالذة الطيبذة  ،بهذذا اللاذاء الخيذر السذعيد ،صباحكم خير وسعادة
من الشابات والشباب العرب في رحاب الجامعذة العربيذة علذى أرض مصذر العروبذة خاصذة 
في سياق هذا التواصل والتفاعل بين المؤسسذة الاوميذة األم ... جامعذة الذدول العربيذة وبذين 

انتمائذ  لوطنذ   وعمذق ،علذى حسذن اعذدادث ،الذي سيتوقف غداً  ،هذا الجيل من شباب األمة
 مستابل األمة ومكانتها بين األمم .  ،وسديد قرارث واختيارث ،وعروبت 

وعليكم بعد اهلل نتكل.. فمذا  ،وبكم ناق ،انكم صيرورة صورتنا اآلتية ... لكم نسلم الراية
 أال بوركتهم وبورك سعيكم.  ،وأكبر رهاننا عليكم ،وأعظم اعتزازنا بكم ،أعمق حبنا لكم

على انهاء فترة وجيزة من التفاعل والنشاط المعرفي االستكشافي المباشر  ونتوشكاليوم 
داراامعذذة الذذدول العربيذذة وبذذين قطاعاتهذذفذذي ردهذذات ج ي غنذذالذذذي ي ،بمسذذمى التذذدريب ،تهذذاا وا 

ذ أعبذذر عذذن  ،وبهذذذا الصذذدد ..األمذذر الذذذي نأمذذل أنذذ  قذذد تحاذذق ،ويطذذور التجربذذةالمعرفذذة  وا 
 ،قطذا  الشذؤون اإلداريذة أود تأكيذد صذوابية المذنهع والفعذلو ريب االحترام والتادير إلدارة التد

 ،علذى هذذا الفعذل والمذنهع ،وعالهذا متفذت  ،والتأكيد على أهمية بااء أبذواب الجامعذة مفتوحذة
لتأخذذذ الجامعذذة  ،أمذذام الزائذذرين والمتذذدربين كمذذا المشذذاركين والمذذؤتمرين ،بموضذذوعية وشذذفافية

فذي سذياق البعذد  ،تتاذدم خطذوات اضذافية نوعيذةلبذل  ،كمذا الرسذمية ،بعدها ومكانتها الشذعبية
مشذذرقًا  ،كذذل العذذرب فذذي وطذذنهم الكبيذذر ،فهذذي ليسذذت اال كمذذا تسذذمى بيذذت العذذرب ،الشذذعبي
 ما يحتم تطوير التجربة .  ،على السواء ،ومغرباً 

بذذذالمعنى الذذذذي يمكذذذن  ،وفذذذي هذذذذا السذذذياق، فمنذذذ  مذذذن المفيذذذد أن يكذذذون التفاعذذذل تبادليذذذاً 
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لتمكينهذذا مذذن االسذذهام فذذي  ،مذذن االصذذغاء الذذى صذذوت الشذذباب فذذي مجمذذل قضذذاياث ،امعذذةالج
يذوفر فيمذا  ،في نطاق مشرو  عربي نهضوي انفتاحي تنموي شامل ،بناء الشراكات الوطنية

واالجتياح اإلرهابي الذدموي بالحفذاظ  ،شروط ومتطلبات مواجهة الغزو الااافي الايمي ،يوفر
 لة وعايدتنا اإلسالمية النبيلة .على هويتنا العربية األصي

يمكذن الجامعذة مذن االصذغاء الذى  ،من المفيد ومن الضروري أن يكون التفاعذل تبادليذاً  
، ولنسذذهم ليكذذون لكذذم رأي مسذذمو  ،وطرائذذق عملهذذا ،آرائكذذم ومالحظذذاتكم حذذول بنيذذة الجامعذذة

ة تطذذوير فذذي مواصذذل ،وهذذذث أهميذذة ماذذل هذذذث الذذدورات وهذذذا التفاعذذل ، جميعنذذا كذذل مذذن موقعذذ
وفذق معذايير العصذر للمنظمذات  ،وأنمذاط وظائفهذا ،وتحذدي  هياكلهذا ،هذث المؤسسذة العتيذدة

لتطلعذات المذواطن العربذي ويحاذق مصذال  الدولذة  ،، وبما يستجيب خاصذةةالدولية واإلقليمي
عايداتذ  تبكذل تحدياتذ  وفرصذ ، ب ،والوطن العربي في هذا العذالم، وهذذا العصذر الذذي نعذي 

 وآفاق . 

وهذذو المسذذار الذذذي بذذذل  ،ان هذذذا االسذذتحااق المتماذذل فذذي تطذذوير جامعذذة الذذدول العربيذذة
يماذذل  ،غايذذة جهذذدث لتحاياذذ  ،مشذذكورًا وماذذدراً  ،بق للجامعذذة د. نبيذذل العربذذيااألمذذين العذذام السذذ

ويشذذكل أحذذد  ،رأس أولويذذات واهتمامذذات األمذذين العذذام الحذذالي السذذيد أحمذذد ابذذو الغذذيط ،اليذذوم
دافعذذًا  ،برؤيذذة واضذذحة وعزيمذذة صذذادقة ،  اسذذتهل عهذذدث مذذن يومذذ  األولحيذذ ،أبذذرز أهدافذذ 

على المستويين الهيكلي  ،وعية اآلتية بمذن اهللنباتجاث أحدا  النالة ال ،بآليات التطوير قدماً 
 ،وموقعهذذذا فذذذي قضذذذايا األمذذذة وأمنهذذذا الاذذذومي ،لتعزيذذذز دورهذذذا ومكانتهذذذا ،والذذذوظيفي للجامعذذذة
مذن أهذم  ،آخذًا بعين االعتبار قطاعذًا حيويذاً  ،الرسمية والشعبيةبأبعادها  ،وصياغة مستابلها

والذذذي ال  ،ل الرئيسذذي لةمذذةئذذالمذذورد والمو  ،قطذذا  الشذذباب ،ركذذائز العمذذل العربذذي المشذذترك
لكسذذذب الرهذذذان وصذذذنع الغذذذد  ،بذذذل مذذذوردًا وفرصذذذة عظيمذذذة ،أو تحذذذدياً  عبئذذذاً ينبغذذذي أن يكذذذون 

برؤيذة السذيد األمذين العذام  أحد العناوين البارزةالمشرق لهذث األمة.. وهو األمر الذي يشكل 
رادات الدول العربية  ،العنوان المشترك كما هو  .الذي تتااطع حول  رؤى وا 

علذى تذذوفر اإلرادة  ،معلذق باألسذاس ،يباذى فذي نهايذذة المطذاف ،خاصذة وأن تحايذق ذلذك
ة آوالمذذر  ،ليسذذت اال التعبيذذر المباشذذر ،مذذن حيذذ  أن مؤسسذذة الجامعذذة ،الاويذذة لذذدول الجامعذذة

والتي أصب  قطذا  الشذباب فيهذا يلعذب دورث  ،لمجمو  ارادات تلك الدول المشتركة ،العاكسة
جذذزءًا حاسذذمًا مذذن نتذذائع  ،ليكذذون أمذذرث بالمحصذذلة ،وتوجيذذ  بوصذذلتها ،المتاذذدم فذذي صذذياغتها
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 مخرجاتها الذي آلت الي  .  

 السيدات والسادة 

باتذذت أكاذذر  ،هذذي مصذذلحة عربيذذة ،ل عربيذذة أكاذذر تطذذورًا وفعاليذذةال شذذك أن جامعذذة دو 
وهذذذث التحذذديات الجسذذيمة التذذي تجابذذ  األمذذة  ،فذذي خضذذم هذذذث الظذذروف ،الحاحذذًا واسذذتحااقاً 

انطالقذًا مذن حاياذة ال  ،ال تال أهمية أو الحاحذاً  ،وهي مصلحة فلسطينية بالضرورة ،جمعاء
فذذي اطذذار الفهذذم  ،بهذذذث العالقذذة الجدليذذة بذذين فلسذذطين والجامعذذة العربيذذة ،يرقذذى اليهذذا الشذذك
 طيلة العاود الماضية .  الممتدلهذا الصرا  العربي اإلسرائيلي  ،الصحي  والعميق

ذ نحتفي اليوم بهذث الالة من الشذباب المتذدربين  ،بمحيذاء يذوم فلسذطين ببرنذامع الذدورة ،وا 
مذذذع تاذذذارب اليذذذوم فذذذي تصذذذادف  التذذذيجد األقصذذذى فمننذذذا نستحضذذذر معذذذًا ذكذذذرى احذذذراق المسذذذ

 ،والمائة لوعد بلفذور المشذؤوم ،كما السبعين لايام اسرائيل ،الذكرى الخمسين الحتالل الادس
 ،ي بذذالكاير مذذن المؤشذذراتحهذذذث الذذذكريات البعيذذدة التذذي تذذو  ،بصذذالمنشذذل لهذذذا الكيذذان الغا

. نعذذم لاذذد آن لهذذذا االحذذتالل .خالصذذة الاذذول لتؤكذذد بالمجمذذل ،وتطذذرح العديذذد مذذن التسذذاؤالت
هي أمة عربيذة أكاذر قذدرة  ،ة أكار قوة وفاعليةيالظالم أن ينتهي .. نعم ان جامعة دول عرب

وهذي قضذية فلسذذطينية أكاذر حضذذورًا  ،وتحايذق التطلعذات والغايذذات ،علذى مجابهذة التحذذديات
وقدرة علذى انهذاء االحذتالل واجتذراح االنتصذارات .. ومذازال النضذال متواصذاًل واألمذل يافعذًا 

 ،وشذذعوبها اقضذذية دولهذذ ،ين قضذذية األمذذة المركزيذذةطواإليمذذان راسذذل بالنصذذر مذذا دامذذت فلسذذ
حريذة  ،خلذيعيط الذى اليجمعنذا حلذم واحذد مذن المحذ ،شاب عربيشابة و  وكلقضية كل بيت 

 ين واستااللها. طفلس

لذيس فاذط قضذية األمذة المركزيذة  ،الذى النصذر واالسذتاالل ،كانت فلسطين وسوف تباى
 ،مذذدخل التئذذام الشذذمل ووحذذدة الصذذف العربذذي ،قضذذية اجماعهذذا ،بذذل وأيضذذاً  ،ورأس أولوياتهذذا

العربيذة لمذا فيذ  خيذر فلسذطين واألمذة  ،الذي ينبغي الحفاظ علي  واستمرار تحصين  وتعميا 
كافذة دولهذا  ،التذي تجتازهذا األمذة ،خاصة فذي هذذث المرحلذة المصذيرية بكذل المعذاني ،جمعاء

 ة . يفي مواجهة حروب اإلرهاب والفتن واالستهداف الدموية والتدميرية الضار  ،وشعوبها

 السيدات والسادة 



 

      Dr. Saeid 5 

 الشباب احملرتمون منتسبوا الدورة 

ومحمذذاًل  ،حذذاماًل مشذذاعر الشذذوق للاذذائكم ،بذذاألمس فاذذط عذذدت الذذى الاذذاهرة مذذن فلسذذطين
صذذامدًا مذذدافعًا عذذن  ،بذذأن يباذذى منغرسذذًا فذذي أرضذذ  ،وألمتذذ  ،وعذذد الشذذعب الفلسذذطيني لكذذمب

لالسذذذتهداف  اإلسذذذرائيلي  ،التذذي تتعذذذرض فذذي هذذذذث المرحلذذة ،حاوقذذ  وتذذذراب وطنذذ  ومادسذذذات 
نشذذغال ا ،بانتهذذاز معلذذن للظذذروف العربيذذة الراهنذذة ،األكاذذر شذذدة وضذذراوة ألمذذة فذذي مواجهذذة وا 

 حروب اإلرهاب ومخططات االستهداف الدموية التي تعصف بكيانات دول عديدة . 

لذذذذذى جانذذذذب اسذذذذتفرادث بالشذذذذعب الفلسذذذذطيني وأرضذذذذذ   ،بذذذذل ويعمذذذذل الكيذذذذان الصذذذذهيوني وا 
 وممارسذذذذذذات أدوات هذذذذذذذث الحذذذذذذروب ،علذذذذذذى توظيذذذذذذف تلذذذذذذك الحذذذذذذروب ،ومادسذذذذذذات  وقضذذذذذذيت 

وكسذذذب مزيذذذد مذذذن الوقذذذت السذذذتكمال تنفيذذذذ  ،وتبيذذذر احتاللذذذ  ،لتنفيذذذذ مخططاتذذذ  ،وعصذذذاباتها
وكذذل وسذذائل  ،مسذذتخدمًا كذذل أشذذكال الحذذروب النفسذذية والماديذذة ،يب والتهويذذدذو مخططذذات التذذ

وخلذق وقذائع جديذدة  ،محاواًل طمذس وتغييذب الاضذية الفلسذطينية ،االعالم واالتصال الحدياة
نما في الوعي والااافة ،ليس فاط على األرض بذأن  ،ةعك على حساب الحاياة الناصوذل ،وا 
وهذذو حاضذذنة اإلرهذذاب  ،ساسذذي والجذذوهري للعنذذفهذذو السذذبب األ انمذذا ،االحذذتالل اإلسذذرائيلي

لذذذن يتحاذذذق اال  ،وأن محاربذذذة اإلرهذذذاب واجتاااذذذ  ،أيذذذًا كانذذذت مسذذذمياتها أو اشذذذكالها ،والفذذذتن
تذذذاريخي ن ظلذذذم مذذذ  ومذذذا الحاذذذ ،المتمالذذذة بذذذاالحتالل اإلسذذذرائيلي ضذذذن ،واأسذذذباب  وح اذذذا باجت

 . متداد عاود هذا الصرا  المرير وباألمة العربية على ابالشعب الفلسطيني 

 األعزاء املتدربون

 ،الى فعاليذات الحيذاة والتفاعذل خذارا دوائذر الجامعذة العربيذة ،للعودة اانية وأنتم تتأهبون
نرجذو أنهذا  بعذد قضذائكم فتذرة المعايشذة التذي ،ستئناف تحصذيل العلذم والمعرفذةال ،بجامعاتكم

وفذي  ،فمنكم تعودون رسذاًل للجامعذة تحملذون رسذالتها ،قد حاات أهدافها والغاية من تنظيمها
معيار االنتمذاء  ،األولىالتي كانت قضية آبائكم وربما أجدداكم  ،الالب منها قضية فلسطين

 وتسذتمرون علذى ،حمذل األمانذة، تواصلون تعودون سفراء لفلسطينكما  ،لهذث األمة المجيدة
مذن شذتى أنحذاء الذوطن العربذي  ،فذي سذبيل  قوافذل الشذهداء األبذرار تنفس الدرب الذذي قضذ

ومواجهذذذة التوسذذذع  ،حريتهذذذا واسذذذتااللها ،لتباذذذى قضذذذية فلسذذذطين ،وفذذذاءًا لذذذدمائهم وتضذذذحياتهم
، الذذذي يسذذتهدف األمذذة جمعذذاء ،وهذذذا العذذدوان المسذذتمر منذذذ عاذذود ،االسذذتيطاني اإلسذذرائيلي
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 قضيتنا المركزية وفي مادمة أولوياتنا ..  لتباى

خذالل هذذث الفتذرة الذوجيزة  ،لاد عايشتم بصورة مباشرة وقائع عمذل الجامعذة قذدر اإلمكذان
تعبذذذر عذذذن مكانذذذة فلسذذذطين  ،وكداللذذذة رمزيذذذة ،لذذذذلك وتتويجذذذاً  ،التذذذي قضذذذيتموها فذذذي رحابهذذذا

 ،ذي سيشذكل فرصذة مضذافةالذ ،ينظم هذا اليوم الفلسذطيني ،وعالقتها الجدلية بها ،بالجامعة
التذي تمكذن مذن المزيذد  ،ويتخلل  من المحاضرات والعروض ،منو  يلمعايشة ايجاز فلسطين

واألهم أن تشذكل مذدخاًل للحذوار والتفاعذل  ،من االطال  والمعرفة التي أرجو أن تضيف لكم
متمنيذًا لكذم التوفيذق  ،الذي يمكنكم من الايذام بذدوركم رسذاًل للجامعذة وسذفراء لفلسذطين ،البناء

 والنجاح . 
 شكرًا لكم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،


