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  /قنا/ مارس 22 في الدوحة
ة عن ثقتو الكبيرة في قدرة حضرة الجزائري   ةالخارجي   الشؤون وزير مدلسي مراد السيد سعادة أعرب

ة الرابعة ة العربي  نجاح القم  إى عمى فد  صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير البالد الم  
 بو المنطقة من ظروف عصيبة. ر عقدىا في الدوحة ىذا الشير رغم ما تمر  والعشرين المقر  

 ة تنعقد في ظل  ة "قنا"، إن القم  حديث لوكالة األنباء القطري   ، فيةة الجزائري  وزير الشؤون الخارجي   وقال
ة التي ة التي تتطمب إيجاد عوامل إلنجاحيا وتبديد اليموم العربي  ظروف تشيد الكثير من القضايا العربي  

 عمى واقعنا العربي. أصبحت تؤثر سمباً 
رب في الوقت ذاتو عن ثقتو الكبيرة ىذه الظروف الصعبة، إال أنو أع ة في ظل  ورأى أنو رغم انعقاد القم  

ة، وفي القادة العرب مما يجعمنا متفائمين بنجاح أعماليا ى الذي سيتولى رئاسة القم  فد  في أمير البالد الم  
 بالدوحة.

ًا عمى سؤال حول أىم الموضوعات المدرجة عمى جدول األعمال، قال مدلسي إن ىناك العديد من ورد  
ة ة الفمسطيني  رات القضي  ة لبحثيا من قبل القادة العرب، تتعمق بتطو  القم  الموضوعات التي ستعرض عمى 

العمل  رات األزمة السورية، إضافة إلى مواضيع تخص  اإلسرائيمي، وكذلك تطو   - والصراع العربي
صة بما فييا موضوع إنشاء المحكمة ة ومنظماتيا المتخص  العربي المشترك وتطوير الجامعة العربي  

 قوق اإلنسان.ة لحالعربي  



ة ة الفمسطيني  رات القضي  ة سيتناول في شقو السياسي باألساس موضوع تطو  وأضاف أن جدول أعمال القم  
ة ييا لممجتمع الدولي وتنكرىا لمعممي  ت إسرائيل وتحد  واالنسداد الحاصل في مسار السالم بسبب تعن  

 ة.السياسي  
ة "موضوعات ىامة ليا صمة مباشرة بواقعنا االقتصادي فإنو مطروح عمى القم   وأضاف أنو في الشق  

ة شاممة لكل األطراف وىي بحمد اهلل العربي الذي نعيشو والتي تتطمب معالجتيا وجود إرادة سياسي  
شترك إلى أفضل المستويات متوفرة ، بل إن القادة العرب حريصون عمى االرتقاء بالعمل العربي الم  

ت ة والتي إن استمر  بيا أوضاع المنطقة العربي   التي تمر   الممكنة خصوصًا في ىذه الطروف العصيبة
ة بانعكاسات األزمة االقتصادي   ة الصعبة والمتأثرة أصالً بيذه الوتيرة ستزيد من تفاقم األوضاع االقتصادي  

 ة".العالمي  
اد ثورات الربيع العربي، قال سعادة السيد مر  وحول شكل الحراك السياسي الذي تشيده الجزائر في ظل  

ة "قنا" إن الجزائر تسير بشكل نباء القطري  ة، في حديثو لوكالة األة الجزائري  مدلسي وزير الشؤون الخارجي  
ولم تتأثر بما جرى ويجري ىنا وىناك، إذ ال ينبغي أن ننسى أنو سبق  ر والرقي  عادي وحثيث نحو التطو  

الماضي وقامت عمى إثره بإصالحات  ات من القرنيلمجزائر أن عاشت ربيعيا العربي في نياية الثمانين
رات وظروف لتطو   ة متتالية وعميقة وتقوم من حين آلخر بتقييم تجربتيا وترقيتيا وفقاً ة واقتصادي  سياسي  

ة ي شتى مناحي الحياة االقتصادي  نم  ق الديمقراطية وي  عم  ن البالد من اليزات وي  حص  كل مرحمة بما ي  
ة ونعتقد اليوم الشعب الجزائري منشغل بالتنمية ويتفاعل مع الديمقراطي   ة، لذلك نجدة والثقافي  واالجتماعي  

 تو.أن لكل بمد ظروفو وخصوصي  
أنباء عن  ًا عمى سؤال آخر حول األوضاع المقمقة عمى حدود الجزائر مع الدول المجاورة في ظل  ورد  
ر الشؤون ياألمر، قال وز فة إلى األراضي الجزائرية وكيف تتعامل الحكومة مع ىذا ب عناصر متطر  تسر  

ة لمدولة مع كل دول ة متواجدة عمى طول الحدود الوطني  ات الجيش واألمن الجزائري  ة إن قو  الخارجي  
 ة في حماية الوطن من أي اعتداء أو اختراق بشكل فاعل وحاسم.الجوار وىي تقوم بمياميا الدستوري  

دة، ة المتعد  الحدود قمقنا نتيجة إفرازاتيا األمني  رات الخطيرة عمى وأضاف أنو من الطبيعي أن تثير التطو  
ة ليس عمى الجزائر فحسب، بل عمى كل دول المنطقة، وكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الجزائري  

 كان نوعو. احتياطات وتدابير صارمة عمى طول حدودىا لمواجية أي اعتداء أو تيديد ألمنيا القومي أياً 
ة مشتركة ترتكز عمى مل وبشكل نشط مع كل دول الجوار لوضع استراتيجي  وتابع قائاًل أن الجزائر تع

ة يدمج فييا الجانب األمني بالبعدين التضامني والتنموي، وذلك بيدف حماية أمن دولتنا مقاربة شمولي  
 ومصالح شعوبنا.



لمغاربي في ة دول االتحاد اوأوضح أنو في ىذا السياق احتضنت الجزائر اجتماعًا طارئًا لوزراء خارجي  
يصًا لمناقشة مشكمة األمن في منطقة المغرب العربي وتشخيص المخاطر ونظم خص   2102يوليو 
ة، وتوصل االجتماع إلى جممة من التوصيات التي د السمم واألمن في منطقتنا المغاربي  ة التي تيد  األمني  

باشرة بو كالشباب والعداة شممت الدعوة إلى تفعيل آليات التعاون األمني أو التي ليا عالقة غير م
 ة.والشؤون الديني  

 ة أريد بيا النيل من أمن واستقرار الجزائرما حدث في عين أميناس كان مؤامرة إرىابي  
رىاب ة في التعامل مع اإللمحكومة الجزائري   وحول ما حدث في عين أميناس والذي كان اختبارًا حقيقياً 

وخاصة الدول التي كان ليا رعايا في عين أميناس،  ىاألخر عمى عالقات الجزائر بالدول وىل أثر ذلك 
ة "قنا" إن نباء القطري  ة الجزائري، في حديثو لوكالة األقال سعادة السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجي  

ة أريد بيا النيل من أمن واستقرار الجزائر والتأثير عمى ما حدث في عين أميناس كان مؤامرة إرىابي  
ت الجزائر ليا ولمعالجتيا بكل صرامة وحكمة وبأقل خسائر ممكنة بفضل لثابتة، وقد تصد  مواقفيا ا

 تجربتيا وحنكتيا وكفاءة الجيش الوطني الشعبي وعناصر األمن المختمفة.
رت عن استنكارىا وأضاف أن معظم دول العالم، بما فييا تمك الدول التي كان ليا رعايا وضحايا، قد عب  

بو إنقاذ أرواح  ة مشيدة باألسموب الذي تم  ة وأكدت مساندتيا لمحكومة الجزائري  رىابي  ة اإلليذه العممي  
 األبرياء وتصفية اإلرىابيين.

م والمسادة والتأييد والتصميم عمى د عمى أنو "لم تتأثر عالقات الجزائر بأي دولة، بل وجدنا كل التفي  وشد  
نفسو عمى ضرورة مكافحة اإلرىاب بكل أشكالو ألن  مواصمة تطوير وتدعيم العالقات والتأكيد في الوقت

 ي الجماعي ليا".ة تستوجب التصد  آفة االرىاب باتت ظاىر دولي  
عالقات  وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل   داخمياً  ية مكافحتو باعتباره شأناً وحول ظاىرة اإلرىاب وأىم  

ي لو ومقاومتو داخل من حيث التصد  ة متشابكة. قال مدلسي "بالفعل مكافحة اإلرىاب شأن داخمي عالمي  
ة معقدة وعابرة لمقارات فكرًا وتنظيمًا ووسائل اإلقميم السياسي لمدولة، غير أن اإلرىاب كونو ظاىرة دولي  

ة، وبذلك أصبحت ة والمادي  ي الجماعي لو عمى كل المستويات وبكل الوسائل التقني  بات يتطمب التصد  
ستوجب التعاون لمقضاء عمى ىذه اآلفة الماسة باألمن واالستقرار ة مشتركة تىناك ضرورة ومصمحة دولي  

 التي تستنزف إمكانيات وقدرات األمم وتعكل التنمية والرقي".
ة في الوقت الراىن، قال سعادة السيد مراد مدلسي عمى سؤال آخر حول شكل العالقات المغاربي   اً ورد  

ة إن الجزائر وانطالقًا من مبادئ ثورتيا لة األنباء القطري  ة، في حديثو لوكاة الجزائري  وزير الشؤون الخارجي  
لى ضرورة التحريري   ة المجيدة دعت منذ الوىمة األولى إلى عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول وا 



ة وأعربت في ساتيم الديمقراطي  احترام إرادة الشعبين التونسي والميبي وتطمعاتيما المشروعة في بناء مؤس  
 ال وعممت مبكرًا عمى تقديم دعميا الالزم لمتخفيف من آثار وطأة األحداث.ضامنيا الفع  حينو عن ت

ة لتوثيق عرى التضامن واألخوة وتعميق ة السياسية متوفرة لدى جميع قادة الدول المغاربي  دوأكد أن اإلرا
والزيارات المصالح االقتصادية لمدول الخمسة، ولعل الزخم الذي تشيده حركة التواصل والمقاءات 

ة اإلرادة وصدق العزيمة في بناء فضاء المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربيين لخير دليل عمى قو  
 مغاربي تنعم شعوبو باألمن والرخاء.

 ة ة العربي  ة عمى جدول األعمال في القم  ة أىم البنود السياسي  األزمة السوري  
ة إنو من المنتظر أن تشكل ىذه األزمة أىم البنود السياسي   ًا، قالة وتقييمو ليا حالي  وحول األزمة السوري  

ة، حيث يتطمب الوضع العربي الراىن تكثيف الجيود وتوحيدىا ة العربي  عمى جدول األعمال في القم  
ة تسيم في إيجاد الحل المنشود الذي يأخذ في ة لمتفاىم والحوار بين أطراف األزمة السوري  بإيجاد أرضي  

ة والتغيير السممي، وبما بحفظ سيادة ية والديمقراطي  الشعب السوري الشقيق في الحر   االعتبار تطمعات
 سوريا واستقرارىا ووحدتيا.
ة ة كما ينبغي، قال إن جامعة الدول العربي  ة وىل تعاممت مع األزمة السوري  وحول أداء الجامعة العربي  
قترحات لم تنل رضا ىذا الطرف أو ذاك من مت مة منذ نشوبيا قبل سنتين وقد  تعاممت مع األزمة السوري  

تو إلى مجمس األمن الدولي الذي لم ينجح حتى اآلن في أطراف األزمة وذلك قبل أن ينقل الممف برم  
 حمو بسبب تباين المواقف بين أعضائو الدائمين.

ة من السوري  ة ىامش يمكن استغاللو لحل األزمة يزال أمام الجامعة العربي   وأعرب عن اعتقاده بأنو ال
ل خالل دعم جيود المبعوث المشترك األخضر اإلبراىيمي لجموس الطرفين عمى طاولة الحوار لمتوص  

ة ويحفظ سيادة سوريا ية والديمقراطي  ي طموحات الشعب السوري في السمم والحر  مب  سياسي ي   إلى حل  
 ووحدة ترابيا.

ة ظرف طارئ عمى الحالة الثورات العربي   عمى سؤال حول مسار ثورات الربيع العربي، قال إن اً ورد  
دامت ىذه الثورات تيدف في جوىرىا إلى تغيير الممارسات القائمة  ة، وماالعامة في البمدان العربي  

، فإن ول أخرى تنعم باالستقرار واليدوءة والمشروعة وال تسعى لتصدر إفرازاتيا إلى دبالطرق السممي  
باألساس الشعوب التي قامت بالثورة من أجل تغيير أوضاعيا  مسألة الرضا عن مسار أي ثورة تخص  

 نحو ما تراه أفضل.

  


