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  البيان اخلتامي للقمة العربية
  التاسعة عشرة يف الرياض

  ]مقتطفات[ .29/3/2007الرياض، 
   
  

نحن قادة الدول العربية، اجملتمعين يف الدورة التاسعة عشرة جمللس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
آذار /مارس 29 – 28وافق هـ امل1428ربيع األول  10 – 9بالرياض عاصمة اململكة العربية السعودية يومي 

  .م2007
  

[.......]  
  :نعلن عزمنا على

  العمل اجلاد لتحصين الهوية العربية، ودعم مقوماتها ومرتكزاتها، وترسيخ االنتماء إليها يف قلوب
األطفال والناشئة والشباب وعقولهم، باعتبار أن العروبة ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً، بل هي هوية ثقافية 

لعب اللغة العربية دور املعبر عنها واحلافظ لتراثها، وإطار حضاري مشترك قائم على القيم الروحية موحدة، ت
واألخالقية واإلنسانية، يثريه التنوع والتعدد، واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية األُخرى، ومواكبة التطورات 

 :لتمايز، ولذلك نقررالعلمية والتقنية املتسارعة، دون الذوبان أو التفتت أو فقدان ا
  

[.......]  
تطوير العمل العربي املشترك يف اجملاالت التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل املؤسسات  -

القائمة ومنحها األهمية التي تستحقها، واملوارد املالية والبشرية التي حتتاجها، خاصة فيما يتعلق 
البرامج واملواد اخملصصة لألطفال والناشئة، بتطوير البحث العلمي، واإلنتاج املشترك للكتب و

وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية يف جميع 
  .امليادين بما يف ذلك يف وسائل االتصال واإلعالم واإلنترنت، ويف جماالت العلوم والتقنية

  
، ورفض كل أشكال اإلرهاب والغلو والتطرف، نشر ثقافة االعتدال والتسامح واحلوار واالنفتاح -

وجميع التوجهات العنصرية اإلقصائية وحمالت الكراهية والتشويه وحماوالت التشكيك يف قيمنا 
اإلنسانية أو املساس باملعتقدات واملقدسات الدينية، والتحذير من توظيف التعددية املذهبية 

قسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والطائفية ألغراض سياسية تستهدف جتزئة األمة وت
  .والصراعات األهلية املدمرة فيها

  
  ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي األزمات ويفض النزاعات بين الدول األعضاء بالطرق

السلمية، يف إطار تفعيل جملس السلم واألمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية احلوار مع دول 
ألمن العربي اجلماعي وتأكيد اجلوار اإلقليمي وفق مواقف عربية موحدة وحمددة، وإحياء مؤسسات حماية ا

 .مرجعياته التي تنص عليها املواثيق العربية، والسعي لتلبية احلاجات الدفاعية واألمنية العربية
  
  تأكيد خيار السالم العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً لألمة العربية، واملبادرة العربية للسالم

اإلسرائيلي مستندة إىل مبادئ  –وية سلمية للصراع العربي التي ترسم النهج الصحيح للوصول إىل تس
 .الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ األرض مقابل السالم

  
                                                 

  املصدر: http://www.arabsummits.org/MainPage.aspx?Page=Anouncement  
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  ،تأكيد أهمية خلو املنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، بعيداً عن ازدواجية املعايير وانتقائيتها
قة، ومؤكدين على حق جميع الدول يف امتالك حمذرين من إطالق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي يف املنط

 .الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش واملراقبة املنبثق عنها
  

إن ما جتتازه منطقتنا من أوضاع خطيرة، تستباح فيها األرض العربية، وتتبدد بها الطاقات واملوارد 
النتماء العربي والثقافة العربية، يستوجب منا جميعاً أن نقف مع النفس العربية، وتنحسر معها الهوية العربية وا

وإننا جميعاً، قادة ومسؤولين ومواطنين، آباء وأمهات وأبناء، شركاء يف رسم . وقفة تأمل صادق ومراجعة شاملة
ر باألزمات إن األمم األصيلة احلية تم. مصيرنا بأنفسنا، ويف احلفاظ على هويتنا وثقافتنا وقيمنا وحقوقنا

وإن أمتنا العربية قادرة بإذن الله، حين توحد صفوفها، وتعزز عملها . الطاحنة فال تزيدها سوى إيماناً وتصميماً
  .املشترك، أن حتقق ما تستحقه من أمن وكرامة ورخاء وازدهار

   
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


