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   حممد علي احلكيمالسيد معايل 
  وزير خارجية مجهورية العراق

  أصحاب السمو واملعايل الوزراء،
  السيدات والسادة،

محمــد األخ العزيــز معــالي لبالتهنئــة  اســمحوا لــي فــي البدايــة أن أتقــدم
ــي الحكــيم ــة العــراق، ، عل ــة جمهوري ــى وزيــر خارجي رئاســة  كــمتــولي بالدعل
 ..يًا كل التوفيق والنجاح ألعمالهــاللمجلس الوزاري ُمتمن 152أعمال الدورة 

وزير الشئون الخارجيــة ، أحمد عيسى عوض ألخاكما أتقدم بالشكر لمعالي 
ــة ــة الصــومال الفيدرالي ــدولي لجمهوري ــدورة ، والتعــاون ال ــاد أعمــال ال ــذي ق ال

  المنقضية بكل اقتدار ومهنية وحكمة.

  ،السيد الرئيس
أن فقــدنا زعيمــًا عربيــًا ي يجتمــع فيهــا مجلســنا بعــد إنها المرة األولى التــ

يوليــو كبيرًا وقامة شامخة هو الباجي قايد السبسي الذي لبــى نــداء ربــه فــي 
إننــا نــدعو لــه بالرحمــة وبــأن يجزيــه اهللا خيــر الجــزاء عمــا قدمــه  الماضــي..

  في وقت عاصف.ألمته من قيادة حكيمة واعية لوطنه و 

هنـــاك جبهـــات فيخـــيم علـــى المنطقـــة العربيـــة ..  "حـــال األزمـــة" مـــا زال
هنــاك الماليــين مــن فــي الــيمن وســوريا وليبيــا، و  مفتوحة، وجــراح لــم تنــدمل 

تمثــل معانــاتهم اليوميــة، وبخاصــة النســاء واألطفــال مــن الالجئين والنــازحين 
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بيــنهم، الكلفــة اإلنســانية األفــدح الســتمرار هــذه النزاعــات التــي ال زالــت تهــدد 
  ن ووحدة األوطان.حياة اإلنسا

إن استمرار حالة االحتراب الداخلي في بعض الدول العربيــة هــو الخطــر 
األول الــذي يتهــدد األمــن القــومي العربــي.. ذلــك أن هــذه الحــروب،  وكمــا 

تســتدعي ُتضــعف مناعــة الجســد العربــي.. و  شــهدنا خــالل األعــوام الماضــية،
مصــائرنا عبــر تقســيم تدخل اآلخرين في شئوننا، وتفتح لهم الباب للتالعب ب

البلــدان إلــى ميلشــيات متصــارعة وطوائــف متنــاحرة .. ومــا مــن غــرٍض لهــذه 
التدخالت غير الحميدة سوى توسيع رقعة النفوذ، وٕادارة معارك بالوكالة على 

  خيرًا للعرب. تحملأراض عربية تسيل فيها دماء عربية ألهداف ال ُيمكن أن 

لصـــراعات ازداد تأزمـــًا.. أتحـــدث بكـــل الصـــراحة وأقـــول إن بعـــض هـــذه ا
  ح إن لم ُيعالج انتشر وتوغل في الجسد..فالجر 

لقد دخلت المعارك العسكرية التي تشهدها المناطق المحيطــة بالعاصــمة 
 وتقــديري أن مجلســكم المــوقر ال ينبغــي أن يكــون.. ســادسطرابلس شهرها ال
ــدًا عــن الجهــو  ــا مــن هــذهبعي األزمــة المتفاقمــة.. إن  د المبذولــة إلخــراج ليبي

المطلوب اليوم هو خفض فوري للتصعيد الميداني، والتوصل إلى وقــف دائــم 
وثابـــت إلطـــالق النـــار، والعـــودة إلـــى المســـار السياســـي الـــذي ترعـــاه األمـــم 

مطلــوب أيضــًا، منــا جميعــًا.. وفــي ضــوء الشــرخ الكبيــر  .. كمــا أنــهالمتحــدة 
لمجتمــع الليبــي.. أن نقــف مــع الــذي أحدثتــه التطــورات األخيــرة فــي نســيج ا

أشـــقائنا الليبيـــين ونعمـــل علـــى اســـتعادة جســـور الثقـــة المفقـــودة بيـــنهم .. 
.. مجملــهمطلوب ثالثًا الخــروج بمقاربــة شــاملة لتســوية الوضــع الليبــي فــي و 
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وتوحيد المؤسسات المنقسمة .. واســتكمال المرحلــة االنتقاليــة باســتحقاقاتها 
  األمنية والسياسية والدستورية.

تهــدد وحــدة التــراب اليمنــي التــي  جديدةانقسامات  فشهدنافي اليمن ما أ
إننا ُنرحب بتجاوب األطراف وفي هذا الخصوص، فنسعى جميعًا لصيانتها .. 

ــة الســعودية للحــوار ووقــف المواجهــات  ــة مــع دعــوة المملكــة العربي المختلف
 آلمنـــا جميعـــًا انــدالعها فـــي بعـــض محافظـــات الجنـــوب.. إنالمؤســفة التـــي 

دعم الشـــرعية الدســـتورية الجامعـــة تتمســـك بخيـــار الســـالم فـــي الـــيمن.. وتـــ
 مية التــيللحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.. إن العملية الســل

تمثــل خطــوة جيــدة لتخفــيض التصــعيد  تقودهــا األمــم المتحــدة فــي الحديــدة
ال زالــت تصـــادف عراقيــل يضـــعها الطـــرف  العســكري وبنـــاء الثقــة.. إال أنهـــا

  لحوثي الذي نحمله مسئولية التدهور المطرد في الوضع اإلنساني.  ا

لقد ظهر واضحًا خالل الفترة الماضية أن الطــرف الحــوثي ال يملــك قــراره 
عــن  إليــران بــأن ترفــع يــدها نكــرر الــدعوةأخــرى.. إننــا  دولــةٍ وٕانما يتلقاه من 

أن عـــن دعـــم الميلشـــيات بالمـــال والســـالح، و  كـــفتوأن الســـاحة اليمنيـــة .. 
يــد أمــن واســتقرار الــدول تهدل إلــى منصــةتوقف عــن تحويــل األرض اليمنيــة ت

   المجاورة.

ونقول في عبارة واضحة إن اليمن وأهله جزٌء ال يتجزأ من األمة العربية 
عالقات اليمن مع و .. كان وسيظل.. اليمن عمق استراتيجي لألمن العربي.. 

 ة من قوى غير عربية عرضهي الباقية .. والتدخالت الخارجي جواره العربي
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 رفض هــذه التــدخالتألن أغلبيــة الشــعب اليمنــي تــ سيزول في يــوم قريــب ..
  وتتمسك بعروبتها.

لقد اتخذت التــدخالت اإليرانيــة فــي الشــئون العربيــة صــورة أكثــر خطــورة 
وتهورًا في الشهور الماضية.. إذ تجاوزت إشــعال األزمــات داخــل الــدول إلــى 

اجتمــع قــد و دات الطاقة في منطقة الخليج العربي.. تهديد أمن المالحة وٕامدا
في قمــة مكــة فــي آخــر مــايو الماضــي إلدانــة كافــة االعتــداءات  القادة العرب

اإليرانيــة علــى مبــدأ حريــة المالحــة البحريــة فــي الميــاه الدوليــة فــي الخلــيج 
العربي وخليج عمان.. ومعروض أمام مجلسكم الموقر مشروع قرار فــي هــذا 

  .هم العرب جميعاً ذي يالشأن ال

  ،السيد الرئيس
ـــت  ـــد كان ـــًا ضـــائعًا بالنســـبة للقضـــية لق ـــثالث الماضـــية زمن الســـنوات ال
بــدًال مــن أن ننخــرط فــي عمليــة ســلمية جــادة وفــق مرجعيــات فالفلســطينية.. 

واضحة، وجدنا أنفسنا ندور في حلقات مفرغة من انتظار خطــط ُيعلــن عنهــا 
على األرض ال يبشــر بخيــر أو يــدعو ورؤى يجري التبشير بها، بينما الواقع 

اليوم لألسف هي خطــة تصــفية  للتفاؤل ..إن الخطة الوحيدة التي نراها ُتنفذ
تنطلــق هــذه الخطــة مــن رؤيــة . .. شديد علــى أصــحابهاالتضييق الو  القضية

مقلوبة للوضع مفادها أن المشــكلة تكمــن فــي الشــعب الخاضــع لالحــتالل، ال 
   نفسه. اقع االحتاللفي القوة القائمة به، أو في و 

وهكـــذا يتصـــور أصـــحاب هـــذه الـــرؤى أن الضـــغوط علـــى الفلســـطينيين 
بحملهم على القبول بما لم يقبلوا به فــي الســابق..  كفيلةٌ والتضييق عليهم، 
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 -67زاع منــذ عــام وهــو جــوهر النــ–وعوضًا عن العمل على إنهاء االحتالل 
الرئيســية التــي  معالجــة القضــية بتقــويض أركانهــا علــى يصر بعض األطــراف

العــامين علــى اعتــراف الواليــات من تحظى بإجماع دولي .. لقد مر ما يقرب 
المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل.. فكم من الدول حذت حــذوها؟.. دولــة أو 

القــدس الشــرقية  فــي شــأن كــون ال زال راســخاً اإلجمــاع الــدولي إن دولتان .. 
ال يجــري حســمها باإلعالنــات  محتلة وقضية من قضايا الحل النهــائي، اً أرض

  األحادية وال بنقل السفارات والمكاتب التمثيلية إليها.  

لقد قطعــت الواليــات المتحــدة تمويلهــا عــن األونــروا فتــداعت الــدول لســد 
التفــويض الممنــوح للوكالــة  الفجوة التمويلية.. وتحــاول اليــوم أن تلتــف علــى

لتصــويت علــى تجديــد .. ويقينــي أن ا 1949بموجب قرار دولي صــادر عــام 
عكس اإلجمــاع العــالمي شــهري نــوفمبر وديســمبر القــادمين ســيالتفويض فــي 

مليــون فلســطيني، أو التالعــب  5.5دور الوكالة في إعاشــة  ض إلنهاءالراف
  بصفة الالجئ لتفريغ قضية الالجئين من مضمونها.

  السيد الرئيس..
لهــا الواليــات إن لدى إسرائيل فــي اللحظــة الحاليــة غطــاء سياســيًا تــوفره 

المتحــدة، بمــا يمكنهــا مــن االعتــداء علــى األراضــي العربيــة فــي بعــض دول 
المنطقــة كمــا شــهدنا خــالل األســابيع الماضــية... إنــه نــوع مــن اللعــب بالنــار 
وسلوك استعراضي ال غرض مــن ورائــه إال الدعايــة االنتخابيــة.. ونحــذر مــن 

المنطقــة بصــورة لــن بإشــعال هــدد ات الهوجــاء يأن استمرار مثل هذه التصــرف
  تكون في صالح أمن أو استقرار أي طرف.
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ــام بعــض ن وفــي ســوريا نجــد أ ــى اغتن ــي تســعى إل ــة الت القــوى اإلقليمي
الفــرص، وتحقيــق مكاســب علــى حســاب العــرب فــي لحظــة مرتبكــة، ُتمــارس 

ســتترك آثارهــا فــي ذاكــرة الشــعوب قبــل  التــي نوعــًا مــن االنتهازيــة السياســية
فــي ســوريا ال يكــون بتقطيــع أوصــال الــوطن الســوري الحــل الحكومات .. إن 

إلــى منــاطق نفــوذ تحــت هيمنــة أجنبيــة.. وٕانمــا بتســوية شــاملة علــى أســاس 
تضـــمن للـــوطن وحدتـــه وتكامـــل ترابـــه.. وُتعطـــي الســـوريين  2254القـــرار 

ــي أن الــوطن ــوطن وخارجــه، األمــل ف ــي داخــل ال ــًا، ف ســيعود  الســوري جميع
.. وبغــض النظــر عــن انتمــائهم السياســي أو حاضنًا لكافة أبنائه بال إقصــاء 

الديني طالما لــم ينتهجــوا اإلرهــاب ســبيًال .. إن هــذا هــو المشــروع السياســي 
   الوحيد الذي يقود الستعادة الوطن السوري، شعبًا وأرضًا وسيادة.

  ،السيد الرئيس

ليست الصورة كلها غيومًا .. ففي الســودان تحقــق اتفــاق سياســي أثلــج 
يــدة التــي تــم الجد هنــئ الحكومــةأ علــى المســتقبل.. إننــي صــدور وطمأننــاال

يــومين، والتــي جــاءت حصــيلة اتفــاق سياســي بــين المكونــات  تشــكيلها قبــل
وأن األزمــات عبــر الحــوار..  تجــاوزالسودانية أثبت أن مجتمعاتنا قادرة على 

  قدرًا محتومًا. مرهون باختياراتنا وقراراتنا .. وليس واالحتراب الداخلي الصراع
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  السادة الوزراء..

ـــى شـــراكاتنا  ـــاظ عل ـــة الحف ـــه بأهمي ـــي التنوي ـــام كلمت ـــي خت ـــوتني ف ال يف
السياســية فــي العــالم.. وخاصــة فــي هــذه المرحلــة المرتبكــة علــى الصــعيد 
الــــدولي.. علينــــا أن نعــــزز صــــداقاتنا مــــع الجميــــع وأن نمــــد الجســــور مــــع 

ــع.. وأخــص بالــذكر التعــاون العربــي اإلفريقــي .. افريقيــا عمــق مهــم  الجمي
للعــالم العربــي .. عالقتنــا معهــا اســتراتيجية ولهــا امتــدادات وشــريك رئيســي 

-تاريخيــة وآفــاق مســتقبلية واعــدة.. إننــا نتطلــع إلــى انعقــاد القمــة العربيــة
االفريقية الخامسة في الرياض في نوفمبر القادم.. وال شك أننا سنغتنم هذه 

مــن األهميــة  ة مــا يســتحقد فــي عالقاتنــا الخارجيــالفرصــة إلعطــاء هــذا البعــ
  والتركيز. 

ال أدعــو لليــأس أو إن أزمات المنطقة العربية لن ُتحل في يوم وليلــة .. 
فــي األزمــات التواكــل .. وٕانمــا لمزيــد مــن العمــل الجمــاعي العربــي واالنخــراط 

والقضايا، التي ما زلنا بعيــدين عــن بعضــها لألســف، ويجــري الحــوار بشــأنها 
استمرار األزمــات ُيبــدد المــوارد إن ..  ير عربيةورسم مصائرها في عواصم غ

ــا المشــترك  ــق بأمنن ــاه عــن قضــايا أخــرى تتعل ويضــعف األمــة ويشــتت االنتب
ـــا ـــي أوطانن ـــة المســـتدامة ف ـــاً  والتنمي ـــا  .. ويظـــل مســـتقبل العـــرب رهن بإرادتن

  لخروج من "حال األزمة" .. إلى أفق االستقرار واالزدهار.ل الجماعية
  

  الرئيسسيادة رًا ـــــشك
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