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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 خمٌس جٌهناويمعالٍ السٌد 

 ن الخارجٌة للجمهورًة التونسٌةوزًر الشئو  

 أصحاب المعالٍ الوزراء

 السٌدات والسادة، 

لكم جميعًا بمناسبة حمول يطيُب لي في بداية االجتماع أن أتوجو بالتينئة 
بنا في حال عيد األضحى الُمبارك، آماًل أن يحل العيد في العام القادم وشعو 

 . وسالم وارتقاء بإذن هللاأفضل، وأمتنا العربية في 
يورية التونسية رئاسة ىذه وأىنئكم سيدي الرئيس بمناسبة تولي الجم

التقدير إلى معالي و أتوجو بعميق الشكر كما   ، ُمتمنيًا لكم التوفيق والسداد.الدورة
الشيخ خالد بن أحمد بن دمحم آل خميفة وزير خارجية مممكة البحرين، الذي أدار 

 رة السابقة بما ىو معيود عنو من كفاءةدفة العمل العربي خالل ترأس بالده لمدو 
 .وحنكة

 السٌد الرئٌس،،

ليس خافيًا عمى أحد خطورة الظرف الذي تمر بو المنطقة العربية في ىذه 
اآلونة، وىو ظرٌف تاريخي بالمعنى الدقيق والشامل ليذه الكممة. وبرغم ما توالى 

لم يحدث أن وجد ، إال أنو من أياٍم صعبة -ر تاريخيا الطويلعب –عمى اأُلمة 
نا. ويكفي مدان  بُ  اليوم في بعض   يجري عًا كما المواطن العربي نفسو ُمحاصرًا ومرو  

% 01أن الوطن العربي يستأثر وحده بما يقرب من  -بكل األسف  –أن نعرف 
من الجئي العالم اليوم لُندرك ُعمق المأساة التي ألمت بنا، وفداحة الوضع الذي 

 نواجيو.

في سوريا، والذي  والخراب صرىا األلم لمشاىد القتل والتشريديعت إن قموبنا
استمرار ىذه  أنفي  وما من شكٍ لم يستثن  األطفال وال النساء وال الشيوخ. 

في جبين األمة، ومصدر ُحزن  وصمة ُيمثل -بتكمفتيا اإلنسانية الفادحة-األزمة 
  لكل عربي غيور عمى مكانتيا ومستقبميا في العالم.
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حدًا غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين  األزمُة السورية لقد بمغت
مسرحًا لصراعات ومنافسات العتيد العريق أطرافيا، وبحيث صار ىذا البمُد العربي 

، وال تأخذ بعين مصالحيا الذاتية  بل المصمحة العربية تيمياقوى خارجية ال 
  .ىائمةاالعتبار ما ُيكابده الشعب السوري من معاناة 

ض أي حمول ُتفر  أن في سوريا، و  يوجد حل عسكري ال يقول أنو الواقع إن 
 ليس ىناك سبيلليا االستمرارية أو الدوام.  ب  لن ُيكت   وبمنطق اإلجبار بواقع القوة

إلى حل سياسي  من أجل الوصولالتفاوض بسوى  لمخروج من المأزق الحالي
في الوقت ذاتو طموحات يحفظ وحدة سوريا وسيادتيا واستقالليا الوطني، وُيمبي 

–الشعب السوري وتطمعاتو المشروعة. وال يقل أىمية عن ذلك أن تظل سوريا 
صارت عروبة سوريا إن  ُركنا ركينًا في النظام العربي.. -كما كانت دوماً 
، والذود عنيا فرُض عيٍن قومي التفريط فييا جريمةٌ و  ..مسئوليتنا جميعًا.
يم أن تتوالى ُمبادراٌت لمحل والوساطة في ال يستقوليذا ف .وسياسي وأخالقي.

العمل عمينا يتعين  ...شاممة وتوافقيةسوريا دون أن يكون بينيا ُمبادرة عربية 
سريعًا من أجل استعادة وتنشيط وتفعيل الدور العربي الجماعي في األزمة 

إرادة  رمز وىي -جامعتكم ىذه ليس منطقيًا، وال سميمًا، أن تظل  ..السورية.
مما ُيدبر  عما يجري في سوريا، أو ُمستبعدةً  دةً بعي -شعوبياومحل تطمع  مةاألُ 

 لُمستقبميا.
 السٌد الرئٌس،،

إن استمرار ىذه . ال ينسي بيننا أحد أن فمسطين تظل قضية العرب األولى.
من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق القضية 

لمنطقة، وىو أمٌر لن تنعكس تبعاتو عمى الشعب أمام تحقيق االستقرار في ا
نما عمى العالم أجمع. إن إسرائيل ُتمعن في  الفمسطيني الصامد فحسب، وا 
انتياكاتيا المتواصل وسياساتيا االستيطانية بصورة غير مسبوقة، وبيدف ال 
تخفيو حكومتيا الحالية وىو تقويض حل الدولتين والقضاء عمى أي أفق محتمل 
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وطالما ظل العالم  دولة الفمسطينية الُمستقمة وعاصمتا القدس الشرقية.إلقامة ال
وأقطابو الرئيسية عمى ىذه الحال من التحمل من المسئولية وانعدام الرغبة في 
بذل الضغوط الالزمة عمى دولة االحتالل، فإن المنطقة ستبقى ُعرضة لموجات 

 التطرف السياسي والديني.
 السٌد الرئٌس،

ىي منظمة إقميمية وحداتيا من الدول. وىي معنيٌة العربية  ىذه الجامعة
في الُمقام األول بكيان الدولة الوطنية.. بصون استقالليا وتعزيز سيادتيا 

، من األقطارولو حدث واىتز كيان الدولة الوطنية في ُقطر  ..وحماية شرعيتيا.
أقول بعبارة  .. ليذاواالىتراء فإن النظام اإلقميمي كمو يضطرب ويصيبو الضعف
 .الوطنية دولوواضحة إن شرعية النظام العربي كمو ترتكز عمى شرعية 

ليس في اليمن سوى حكومة واحدة ىي حكومة فخامة الرئيس عبد ربو 
لن يحدث أبدًا أن ُتمك ن جماعٌة من الجماعات، بقوة السالح،  منصور ىادي..
نني إذ أاألبي   عزيزيطرة عمى ىذا البمد المن الس مكويت عمى لوجو الُشكر . وا 

 –استضافتيا لجولة الُمشاورات السياسية بين األطراف اليمنية، فإنني أدعو 
احترام وقف إطالق النار، وفك  ىم إلىءجماعة الحوثيين وحمفا -اً يعباسمكم جم

فاوض وفق الُمحددات التي العودة إلى طاولة التو  الحصار عن المناطق الُمحاصرة
قميميا، وفي مقدمتيا قرار مجمس  اعتمدىا اليمنيون أنفسيم، والمدعومة دولياً  وا 

والُمبادرة الخميجية وآليتيا التنفيذية وُمخرجات الحوار الوطني  6602األمن 
وُتعبر الجامعة العربية ُمجددًا عن استعدادىا الكامل لمقيام بأية أدوار  الشامل.

اية إجراءات بناء الثقة بين األطراف لحل ىذا رعُتطمب إلييا من أجل الوساطة أو 
    حتى يعود سعيدًا كما كان دومًا. لنزاع وجمب السالم إلى ربوع اليمنا

 
 السٌد الرئٌس،،
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واحدة ىي حكومة الوفاق الوطني، شرعية ومة ليس في ليبيا سوى حك
حصول ىذه ل تأمين التوافق الالزم العمل بكل السبل من أجل عميناويتعين 
عن إرادة الشعب الميبي، وبما ُيعزز الُمعبر  الثقة من مجمس النوابكومة عمى حال

مسار التسوية الشاممة في ليبيا ويسمح بتوجيو الجيود إلى استكمال المؤسسات 
 البالد. جميع أنحاء الدستورية لمدولة وبناء المؤسسات ونشر األمن في 

د إلى ركيزة تشريعية ىي إن الكيان الدستوري لمدولة الميبية المنشودة يستن
مجمس النواب الُمنتخب، وأخرى تنفيذية تمخضت عن اتفاق الصخيرات )ديسمبر 

(  تتمثل في حكومة الوفاق ومجمسيا الرئاسي. ولن تتمكن الدولة الميبية 6102
نما تستقر الدولة وتترسخ  بإحدىمن النيوض  الركيزتين من دون األخرى، وا 

جناحييا التنفيذي والتشريعي. والشعب الميبي كمو دعائميا بتحقيق التوافق بين 
ينتظر من قياداتو الُمنتخبة والتنفيذية عمل كل ما في وسعيم من أجل الوصول 

وأكرر ىنا أن الجامعة العربية، بما تتمتع بو من ثقة لدى  إلى ىذا التوافق.
توحيد  الشعب الميبي، عمى أتم االستعداد لمقيام بأية أدوار توكل إلييا في سبيل

وستواصل األمانة العامة ُمتابعة تنفيذ  شمل الُفرقاء. كممة األطراف الميبية، ولم   
كافة قرارات المجمس حول الشأن الميبي بما في ذلك قيام األمين العام بمواصمة 
اتصاالتو ومشاوراتو مع المبعوث اأُلممي ومختمف األطراف الميبية ودول الجوار 

 تحقاقات التي نص عمييا اتفاق الُصخيرات.من أجل استكمال كافة االس

ن من أجل تدعيم الُقدرات كإن المرحمة الحالية تتطمب منا تقديم كل دعم مم
ىذا الصدد أن ُنشيد بما أحرزتو جيود  العسكرية لمدولة الميبية، وال يفوتنا في

رت من قبضة داعش، آممين لوطني من تقُدم في تحرير مدينة س  حكومة الوفاق ا
إننا نرفض أن نترك  ..طير قريبًا جميع ُمدننا العربية المنكوبة بيذا الوباء.أن تت

نة لقوى التطرف والتخمف واليأس...ال نقبل أن ترتفع في أوطاننا ُمستقبمنا رىي
 نباءوفي ىذا السياق، فإن أ ..راياٌت قبيحٌة ُتعيدنا إلى الوراء أعوامًا؛ بل قرونًا.
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تنظيم داعش اإلرىابي في العراق  يطر عميياالمناطق التي كان يس بعض تحرير
ُتثمج صدورنا، وُتعطينا أماًل في قدرة الُمجتمعات والدول عمى حماية ُمقدراتيا 

ونتمنى أن يتمك ن العراُق في أسرع  ..وصيانة وجودىا وكيانيا الوطني الجامع.
مى داعش، وأراق ع تنظيم ااختطفيوقٍت ممكن من استعادة الُمدن والبمدات التي 

 ترابيا دمًا ذكيًا لمواطنين أبرياء. 

إن استتتقرار العتتراق رىتتٌن بتتاحترام دول الُمحتتيط الجغرافتتي لستتيادتو واستتتقاللو 
الوطني. ويقودني ذلك إلى الحديث بكل وضوح عن التتدخالت اإليرانيتة المرفوضتة 
في الشئون الداخمية لمتدول العربيتة. ىتذه التتدخالت أفترزت اضتطرابات واحتقانتات 

مذىبية في عدد من البمدان العربية التي لم يعرف بعضيا ىتذا ية، وصراعات طائف
ع والتأزم الطائفي من قبل. إنيا تدخالت ُتجافي مبدأ حسن الجوار االنوع من الصر 

وتخمق مناخًا من العداء لو سيكون لو انعكاسات بالغة الخطورة عمى العالقة بتين 
ُنطالتتب دول  متتن ىتتذا الُمنطمتتق فإننتتاو  ..الشتتعوب، ستتواء اليتتوم أو فتتي الُمستتتقبل.

الجوار االقميمي باحترام سيادة الدول العربية واستقالليا، والتوقف عتن العبتث فتي 
 ية أو التدخل في الشئون الداخمية لمدول العربية.الكيانات الوطن

 السٌد الرئٌس،،

تظل أمانة الجامعة ىي الوعاء الحاضن لكل مسارات العمل العربي 
ثالثة أشير عمى تشريفي بتولي المسئولية، أعتقد ُقرابة ا زلُت، بعد الُمشترك. وم

حزمٍة من التغييرات الييكمية وُمبادرات التطوير وتجويد أن الجامعة بحاجٍة إلى 
يكون في مستوى توقعات الحكومات وعمى قدر تطمعات الشعوب.  لكياألداء 

حماس ال يفتر، وأتطمع وأعدكم أن ُأباشر ىذا الجيد نحو التطوير بإخالص كامل و 
في نفس الوقت أن تتوفر في أقرب أجٍل ممكن الموارد المالية الالزمة لمُمضي 
ُقدمًا بيذا الجيد إلى غايتو المنشودة، وحتى ترى مبادرات التغيير والتطوير النور، 

 وال تظل حبيسة األدراج أو مجرد حبر عمى ورق.
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 السداد، ألعمال ىذا المجمس النجاح و  أتمنى وختامًا،

 مة ونفعيا.وفقنا هللا جميعًا إلى ما فيو خير األ

 سيادة الرئيس شكراً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


