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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيدات والسادة
احلضور الكريم
يطيب لي استهالال الرتحيب بكم مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف إطار أشغال
االجتماع الرابع لفريق اخلرباء املعين مبتابعة خطة التحرك االعالمي العربي يف اخلارج.
وامسحوا لي التذكري أن جملس وزراء اإلعالم العرب كلف خالل دورته  50بتاريخ -7-17
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هذا الفريق من اخلرباء املمثلني للدول األعضاء

واملنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية للعمل ،بتعاون مع قطاع اإلعالم واالتصال،
على إجراء تقييم شامل خلطة التحرك وما مت تنفيذه من برامج واألسباب اليت حالت دون
تنفيذ بعضها يف نطاق احملاور واالهداف احملددة هلا يف ضوء تعديالتها لسنة . 2017
و كما تعلمون ،فإن خطة التحرك اإلعالمي ،وضعت قضية العرب االوىل ،القضية الفلسطينية،
على رأس سلم أولويات العمل االعالم العربي كما وضعت االرتقاء بصورة شخصيتنا
اجلماعية ومحاية مقدساتنا الروحية و موروثنا الفكري واحلضاري هدفا أساسيًا يف سياق
االحتواء اإلعالمي ملوجات الكراهية و التيارات اليمينية الشعبوية يف الفضاء الغربي حيث
جالياتنا العربية اليت أضحت ضحية للخلط واالسقاطات الذاتية اجملحفة  ،وذلك
فضال عن اهلدف الثالث الذي ال يقل أهمية للخطة املتعلق مبحاربة التطرف و االرهاب
كظاهرة عابرة للحدود يف دولنا الوطنية.

ويف هذا الصدد ،أود التأكيد باسم قطاع االعالم واالتصال االستعداد لالخنراط ،جبانب
كافة الشركاء املعنيني ،يف عملية مراجعة هذه اخلطة متطلعني للتوصل إىل حتديثات تسهم
يف تنفيذها الفعال وفق منظومة إعالمية ذات مصداقية متتلك قدرة اإلقناع والتأثري يف الرأي
العام الدولي.
احلضور الكريم
إن تداعيات جائحة "كورونا " كان هلا انعكاس سليب على وترية األداء يف املدة األخرية ولو
أننا ،مع بالغ األسف ،دخلنا اآلن يف مرحلة مقلقة أخرى ،مرحلة تنذر مع اندالع احلرب
الروسية  -االوكرانية وتداعياتها مبخاض معقد وحتوالت غري مسبوقة يف الوضع الدولي منذ
أفول احلرب الباردة.
واحلالة هذه ،علينا البحث عن أجنع اآلليات الكفيلة ملواءمة خطة التحرك االعالمي وفق
تصور واقعي ومتناسق ومتكامل يأخذ بعني االعتبار التطورات اإلقليمية والدولية واثقا أن
احلوار البناء هو املدخل السليم إلجناز املهمة املنوطة بالفريق على الوجه املطلوب.
والسالم عليكم ورمحة اهلل.

