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 معايل السيدة فيدريكا موغريني 
املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي، نائب  

 األوروبية  رئيس املفوضية

 معايل السيد مخيس اجلهيناوي 
 وزير خارجية اجلمهورية التونسية  

 أصحاب املعايل والسعادة،  

 السيدات والسادة، 
يسعدني فى البداية أن أرحب بالوفود األوروبية المشاارةة فاى اماماال الياو   

 فى مامعة الدول العربية، بيت العرب مامنيًا له  إقامة سعيدة. 

فااى ااقااام ةاماال ماا  الساايدة مااواريني حااول إدانااة ممياا  أ مااال وأماادوني  
 اإلرهاب الاى وقعت فى  دد من  واص  العال .

الااادول العربياااة وا احااااد اماماااال الياااو  هاااو الرابااا  لخساااادة و را   ارمياااة إن 
ن اااااب  هااالج ا ماما ااات ودوريااة انعقادهااا يعااد دلاايًا  خااى المديااة الاااى  األوروبااي... وا 
 خاى مادار السانوات وماواصال دؤوب  لعمال   اً ااويماةما يأاي  ،هالا الاعاون بات ياس  بها

الماضااية باااين مامعاااة الااادول العربياااة والمقوضااية األوروبياااة لانقياااال ممخاااة مااان البااارام  
و شااأ أن الموقاا  الميرافااي واألهميااة  ة بأهااداو واضااحة وأماار  منيااة محااددة. المشااارة

روبياة قاد فرضاا ضارورة الاعااون باين اإلقخيماين اإلساراايمية لةل من الدول العربياة واألو 
 السياسية وا قاصادية وا ماما ية.  ؛فى شاى المما ت

 . لقد شهد الحوار العربي األوروبي الالى بدأ منال  قود  ديادة بعاا العاارات 
 -ةبيارة احوله إلى اعاون مؤسسي بين الماانبين، إ  أن هنااأ إمةاناات   بالرا  منو 

وما  اللاأ، فننناا نناامن  الياًا ماا مارى   ....واع يا ج لاماويرج -ةاير مسايخ ما  الت
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ناوفمبر  فايحيث ا  إمام الحوار ا سااراايمي باين المنتمااين انما ج حاى اآلن...
الماضاااي لاباااادل اآلرا  حاااول القضاااايا السياساااية واألمنياااة والاعااااون بشاااةل  مخاااي 

مبةار وا ساامابة لم ماات لاع ي   اقات الاعاون بيننا، وةاللأ فى مماال اإلناالار ال
باإلضافة إلى ابنى برنام  العمل المشارأ الالى يشامل العدياد مان مماا ت الاعااون 

   .والادريب وبنا  القدرات

الا نترنااا إلااى مااا صاادر  اان ا ماما ااات الو اريااة السااابقة ماان د ااوة إلااى  وا 
مااا إالا  -نهااا ناارى أخاعاااون بشااةل واياام ماان  ااال  اادد ماان المبااادرات والمشاااري  ل

أن احاادث نقخااة نو يااة فااي مساااوى الاعاااون العربااي يمةاان  -نقااالت باانرادة حقيقيااة
ننا نامخا  إلاى أن يصادر   ياضامن مقارحاات    ان اماما ناا هاالا إ اان  األوروبي. وا 

الاعاااون ماان  ااال انتااي  اماما ااات دوريااة لةبااار المساا ولين لاقعياال هااالا  مدياادةً 
فاة آلياات م اخقاة لخاعااون فاى ةا احديد األولويات  خى نحاو مشاارأ واقاارا  بهدو

بمااا فاى اللااأ اقااارا   قاد اماما ااات قما يااة  المماا ت و خااى مميا  المساااويات...
 ا ااات ال باارا  والمشاااري  المشااارةة. وفااي هااالا اإلمااار، يااأايو اريااة أ اارى، وامام

بين فاى اماوير ناقارا  انتي  قمة  ربية أوروبية بشةل دوري اأةيدًا  خى رابة الما
 إلى أ خى المساويات.  وا راقا  بها ا،بينهم ةالعاق

 السيدات والسادة، 
صااعبة وفارقااة  اتالمنمقااة العربيااة اماار بخحتاايااأاي اماما نااا اليااو  بينمااا  

إن األ ماااات الااااي اوامهناااا سااابقني بشااارحها الر اساااة العربياااة والسااايدة ماااواريني، 
ةماا رأيناا  –و ها حادودنا، بال ساااما دمنمقانا لن ااوقو انعةاسااها وادا يااها  نا

ممةنااًا  ولاان يصااير .أيضاااً  البعياادولمسااو إلااى محيمهااا وموارهااا القريااب  -مميعاااً 
موامهااة الاحااديات المسااا  وال ااروم ماان األ مااات الماحنااة سااوى بنرسااا  شااراةة 
واعاون حقيقيين بين العال  العربي وا احااد األوروباي الاالي ينعاد األقارب لناا، بحةا  

ة الحضارية المنشارةة.. وهو أيضاًا األةاار الاصااقًا بقضاايانا الميرافيا وبواق  الامرب
وهمومنااا، ورؤياااه لخامااورات فااي العااال  العربااي انمخاام دومااًا ماان بوا ااث إنسااانية 

 وأ اقية ننقدرها وننامنها  اليًا.
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إن المأساة السورية اناير في نقوس الشعوب العربية مميعها شاعورًا باألساى  
ايار مسابوم مان الوحشاية فاي تال  دىالعنناو والاشاريد ماالشديد، فقد بخا  القاال و 

نهاا  معانااة م اات اآل و مان المادنيين. وقاد   م   دولي م ا    ان وقاو العنناو وا 
صارت األ مة مسرحًا لاماالبات دولياة ومموحاات إقخيمياة ماا ت ةخهاا  خاى حسااب 

الاااي لاا  يشااهد  الشااعب السااوري الااالي يعاايم واحاادة ماان أفااد  األ مااات اإلنسااانية
 مويخة. سنواتمنال  العال  لها ماا ً 

إننا إال نندين الممارسات الاي يقو  بها النتاا  الساوري وحخقااؤج مان  مخياات  
 سااةرية وحشااية فااي مدينااة حخااب، فنننااا اؤةااد ممااددًا  خااى ضاارورة احماال ممخااس 

وأااان  هاالج المناسابة لةاي أد او  األمن لمس وليااه ةامخاة فاي حقات األمان والساخ ،
مةاناااه  الدبخوماساية مان أمال  أصدقا نا األوروبيين إلى اوتيو اقخه  السياسي وا 
إنها  العننو في سوريا، والاحرأ في سبيل إقرار الحل الوحيد الممةن لهاالج األ ماة، 

.  ةماا أوماه الشناةر والاقادير 1وهو الحل السياسي الالي يسااند إلاى مقاررات منياو
ي  الدول األوروبية الاي ساهمت فاي اسااقبال الام اين الساوريين القاارين مان لمم

محااي  الحاارب، وأد ااو الاادول المانحااة إلااى ا لااا ا  باعهاادااها إ ا  الاادول المنساااقبخة 
 لام ين.

 السيدات والسادة..
باارا  اااوالي األ مااات، اتاال القضااية القخساامينية قضااية العاارب األولااى، ةمااا  

ببًا منباشااارًا مااان أساااباب انعااادا  ا سااااقرار فاااي المنمقاااة... إن يبقاااى اساااامرارها سااا
الممام  الدولي ما  ال ينتهر  م ًا أما  ممارسات الحةومة اإلسرا يخية الحالية الاي 
انمعن في البنا  ا سايماني بصورة اير مسبوقة و خى نحو يؤدي إلى اقويا حال 

  .الدولاين والقضا   خى أي أفم لاحققه  خى أرا الواق

إن ا سايمان اإلسرا يخي  خاى األراضاي القخسامينية المنحاخاة هاو  مال ايار  
شر ي و ار من أي اماا  قاانوني، مهماا حااول المارو اإلسارا يخي ا لاقااو  خاى 
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نناااا ننقااادر المواقاااو األوروبياااة مااان النشاااام  ..هاااالج الحقيقاااة بمحاولاااة شااار ناه. وا 
مناماااات الااااي انصااان  فاااي ا ساااايماني اإلسااارا يخي، بماااا فاااي اللاااأ حماااات وسااا  ال

المساومنات. وقد آن األوان لاحرأ دولي فا ل وماضافر من أمل وقاو ا ساايمان 
نهاا  ا حااال اإلسارا يخي بماا يضامن  ة موة أولى ضرورية إلنقاال حل الادولاين، وا 
لخشعب القخسميني حقوقه في إقامة دولاه المنساقخة  خاى  ماوم الرابا  مان يونياو، 

  شرقية.و اصماها القدس ال

ماماا  الاادولي دول ا احاااد األوروبااي والم وفااي نقااس الساايام، فنننااا ننمالااب 
عي إسرا يل لخحصاول  خاى مقعاد ايار دا ا  بممخاس األمان، بالاصدي بةل ح   لمس

ادئ العدالاة، فاا حاال يماب إال ياناقا اللأ المسعى م  أبسم قوا د المنمام ومبا
األما  الماحادة المناوم بحقات الساخ  مهاا    مةافأاه باأن يصابع  ضاوًا فاي ج إنهاؤ 

 واألمن الدوليين.

 أصحاب املعايل، 
يسااد ي  ماًا إن الوض  الماأ   فى ليبيا  خى المساوى األمني والسياساي  

مناضافرًا بين المانبين العرباي واألوروباي مان أمال اسااعادة ا سااقرار لهاالا البخاد... 
اماس الماوار العرباي واألوروباي  خاى و  ي قى أن ابعات انعدا  ا ساقرار في ليبيا 

األ ماة الخيبياة بةال اعقيادااها حد سوا ، مما ينحا  اع ي  المهاود مان أمال موامهاة 
يراضااي بهااا الممياا   والعماال  خااى الاوصاال إلااى  مصااالحة ومنيااة واسااوية سياسااية

وقد قنمت مؤ رًا باسمية مبعوث لي إلى ليبيا لهاالا  ....وارا ى الحقا م  خى األرا
م  ةل من المبعاوث األمماي وا فريقاي مان أمال  وايموبحيث يعمل بشةل  اليرا،

 اهي ة السنبل لخاسوية المنشودة.

أمااا فيمااا ياعخاام باااليمن، فنننااا نؤةااد اسااامرار د منااا لخشاار ية الدساااورية  
مماخااة فااي الاار يس  بااد ربااه منصااور هااادي... وننشاادد فااي هااالا المقااا   خااى أن 

 ماة اليمنياة، وأن أياة مقاوضاات  باد وأن انمخام المقاوضات انماال السابيل لحال األ 
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من المنبادرة ال خيمية وآلياها الانقيالية ومن رمات مؤامر الحوار الومني الاي اوافام 
الاالي يانع  خاى إنهاا  ا نقااب  2216حولها اليمنيون مميعاًا، فضاًا  ان القارار 

   خى الشر ية وانها  احاال الحوايين لخمندن اليمنية.

الحااارب خحةوماااة العراقياااة فاااى ل الاعبيااار  ااان د مناااا الةامااال هناااا ىو  ننسااا
ونرحااب بمااا ااا  إنمااا ج حاااى اآلن  ...انتااي  دا اام الشرسااة الاااي ا وضااها ضااد

قيااا  وااقااين ماان أن ا ناصااار فااي هااالج المعرةااة سااينمالن منقدمااة للاحرياار الموصاال، 
.. وفاي وض  منساقر يساو ب ممي  مةونات الشعب العراقي في إمار ومني مام .

هالا السيام، فنننا ند و من اخو القوى اإلقخيمية أن اناأى بنقساها  ان أياة ااد ات 
في الشأن العراقي انموي  خاى إفا اات  خاى ساياداه، أو انساه  فاي اصاعيد اواراااه 

 الدا خية. 

 السيدات والسادة، 
العال  العربي وا احاد األوروبي شريةان...  خينا العمل في هالج المرحخة إن  

بالالات  خى اع ي  شراةانا ود    اقاانا وانسيم مواققنا، احقيقًا لخمناف  المابادلاة 
 ودر ًا لخم امر المناعاتمة الاي اوامه شعوبنا.

 شةرًا لة ،،
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