
 

1 
 

 حيمحمان الر  بسم هللا الر  
 
 
 
 
 
 
 
 

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية،

 أصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،

 

 

أن أجد د الترحيب بكم جميعا  سعدنيي  

اليوم شرف  وهي تنالعلى أرض تونس، 

التي تظل  ،مسؤولية ترؤس القمة العربية

التي تجمعنا  والرابطة الوثقى األنسباإلطار 

 . شؤون منطقتنا وقضايانا فيلتداول ل

 

ه بأسمى عبارات الش  كما  كر أتوج 

حضرة خادم الحرمين أخي قدير إلى والت  

سلمان بن عبد العزيز آل الملك  ،الشريفين
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للقمة  والحكيمة فقةو  م  ـالعلى رئاسته  ،سعود

وما  ،والعشرين التاسعةدورتها  العربية في

المملكة العربية السعودية الشقيقة قامت به 

خدمة القضايا ل ةر  د  ق  م   من جهود ومبادرات

من تاريخ  الدقيقةفي هذه المرحلة  العربية

 .تناأم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد أحمد أبو  معاليل كر موصولوالش  

على أمين عام جامعة الدول العربية،  الغيط

ودفع لتعزيز دور الجامعة  ؤوبةجهوده الد  

 .العمل العربي المشترك

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
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 األساسيةل البعد العربي أهم الثوابت مث  ي  

 اه  ن  ي  ل  و  أ  قد في سياسة تونس الخارجية، و

، وحرصنا على تعزيزه في ةدستوري   ة  ل  ز  ــن  م  

 عالقاتنا وتحركاتنا على مختلف األصعدة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 

ى تونس ول  ت  ، ت  ها لهذا التوج  وتكريس  

ما لهذه ب ا منهاإيمانة العربية، رئاسة القم  

بما و ،بأوضاعها مات النهوضاألمة من مقو  

عظيمة في الحضارة قدمته من إسهامات 

تحسين أوضاع أن  وهي واثقة ب .اإلنسانية

المكانة التي إلى        بها االرتقاء وأمتنا 

مهما استعصت  اممكنيظل  هي بها جديرة،

 .ت األوضاعداألزمات وتعق  
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آليات العمل  هوز  ع  ت  ، ال العربي وطنفال

البشرية والمادية وال  المواردوال  ،المشترك

ومع ذلك، ظل ت  .عناصر الوحدة والتكامل

لم تجد وقضايا  دقيقةضاع أورهينة منطقتنا 

ما فتئت تتفاقم بل بعد  طريقها نحو التسوية، 

وتستنزف  ،اه  ك  ـــه  ــن  وت   ان  لدان  ب  ثقل كاهل ت  ل

سياسيا وأمنيا وإنسانيا  مقد رات شعوبنا

 .وتنمويا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

تواصل الوضع أن يمن غير المقبول ف

المنطقة  وأن تستمر   ،على ما هو عليه

التوتر صدارة مؤشرات بؤر  في العربية
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 جئين والمآسي اإلنسانية واإلرهابوالال

 التنمية. وتعط ل

 ناقضايادار ت   أنالمقبول ه من غير كما أن  

 ،، المرتبطة مباشرة بأمننا القوميالعربية

، وأن ر العمل العربي المشتركط  خارج أ  

إلى ساحات للصراعات  منطقتناتتحول 

 .الدولية واإلقليمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

علينا العمل على استعادة  ه، فإن  ولذلك
 .بأيدينا أوضاعنامعالجة  زمام المبادرة في

 تجاوزيستدعي في المقام األول،  وهو ما
تمتين ووتنقية األجواء العربية،  ،الخالفات
فالتحديات  .التضامن الفعلي بينناأواصر 
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أن من أكبر  ،منطقتناوالتهديدات التي تواجه 
 التآزرفال خيار لنا غير  ،فرادىتصد ى لها ن

ومن هذا  بيننا. والتعاون وتعزيز الثقة
المنطلق نقترح عليكم أن تنعقد قمتنا هذه 

 ."قمة العزم والتضامنتحت عنوان "

 وقفة متأنيةال بد  لنا من  ومن هنا كان

الخلل مواطن لتحديد أسباب الوهن و وحازمة

 مك ننا منبما ي   ،في عملنا العربي المشترك

بلورة تقييم جماعي للمخاطر و توحيد رؤانا

ألولويات على إعادة ترتيب او ،والتحديات

 قبل المهم. قاعدة األهم  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
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وبؤر األزمات تخليص المنطقة من جميع ف

حاجة  ، أضحىالتوتر وما يتهددها من مخاطر

تأكيد المكانة  كما أن   ملحة ال تنتظر التأجيل،

المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي 

المشترك، وإعادتها إلى دائرة الضوء على 

صدارة  بات ضروريا وفيالساحة الدولية، 

إبالغ رسالة  وهو ما يقتضي منا .أولوياتنا

 أطراف المجتمع الدولي، كل   واضحة إلى

أن  تحقيق األمن واالستقرار في مفادها 

يمر  حتما عبر  ، بل في العالم بأسره،المنطقة

تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية. إيجاد 

تسوية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني 

الشقيق، وتؤد ي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

، على المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
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أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

 السالم العربية ومبدأ حل  الدولتين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ــــــــــــــ

تكثيف من  ال بد   تحقيق هذا الهدفلو

كاتنا  وضع حد  وتنسيقها من أجل تحر 

إلى المس   الراميةات لقرارات والممارسل

 ،األساسيةبمرجعيات القضية الفلسطينية 

ي لكل  ما من شأنه المساس بالحقوق صد  الت  و

سيما المشروعة للشعب الفلسطيني، وال 

الوضع التاريخي وب ،حقه في تقرير المصير

 .الشريف لقدسمدينة اوالقانوني ل
 

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
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انشغال  ث  ع  ب  ليبيا، م  ال يزال الوضع في 

باعتبار أن  أمن ليبيا من أمن  ،عميق لنا

أن  تداعيات تأزم األوضاع في هذا و ،تونس

الجوار، بل البلد الشقيق ال تطال فحسب دول 

 .األمن واالستقرار في عموم المنطقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيظال   الحوار والتوافق إيمانا من ا بأن  و

السبيل األنجع لتجاوز الخالفات وإنهاء 

بالتنسيق مع الشقيقتين  ،مناتقد   ،األزمات

بمبادرة لمساعدة األشقاء  ،الجزائر ومصر

 ،الليبيين على تحقيق تسوية سياسية شاملة

بما و وفق المسار الذي ترعاه األمم المتحدة

يمك ن من إعادة األمن واالستقرار إلى كافة 
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وإنهاء معاناة الشعب الليبي ، ربوع ليبيا

 .الشقيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جد د دعمنا للمساعي األممية ولكل ن  وإذ 

الجهود اإلقليمية والدولية الرامية إلى 

، بعيدا عن هذه األزمةإنهاء  عدة علىالمسا

والتدخالت في الشؤون  المصالح صراع

على ثقة في قدرة فإن نا        لليبيا،الداخلية 

األطراف الليبية على تجاوز الخالفات 

وتغليب المصلحة العليا لبلدهم في إطار من 

 .اءالتوافق والحوار البن  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمن مات على توطيد مقو   وحرصا

نا نرى ، فإن  منطقتنا كل أجزاءاالستقرار في و

ألزمة السياسي لحل التسريع مسار  ضرورة

باعتبارها جزءا أصيال من الوطن  في سوريا

ومساعدة الشعب السوري الشقيق ، العربي

ا لمعاناته بما يضع حد  ، محنتهعلى تجاوز 

ويحقق تطلعاته في العيش في أمن وسالم، 

 هذا البلد الشقيقوحدة ويحافظ على 

 .وسيادته واستقالله

تسوية هذه األزمة، من شأن كما أن  

تحصين المنطقة من االختراقات اإلسهام في 
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 الثغرات التي تتسلل عبرها التنظيماتو

 .اإلرهابية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإزاء التطورات األخيرة الرامية إلى 

تثبيت احتالل الجوالن السوري وفرض 

جد د إسرائيل الكاملة عليه، فإن نا ن  سيادة 

ة حتل  التأكيد على أن  هذه األرض العربية م  

 ل  د  و ب  دع  باعتراف المجتمع الدولي، ون  

تكريس سياسة األمر الواقع ومخالفة قرارات 

ر في الشرعية الدولية وزيادة منسوب التوت  

المنطقة، إلى ضرورة تضافر الجهود إلنهاء 

من واالستقرار على ا لألاالحتالل، تحقيق  

 المستويين اإلقليمي والدولي. 
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، فإن نا الوضع في اليمن بخصوصو

الجهود اإلقليمية إلى مواصلة جد د الدعوة ن  

هذا البلد  في إلعادة الشرعيةوالدولية 

مواصلة ، وتهيئة الظروف لالشقيق

فاوضات للتوص ل إلى تسوية سياسية، الم

اإلنسانية للمعاناة  اضع حد  تو تنهي األزمة

للمبادرة الخليجية وآليتها وفقا  ،لشعب اليمنيل

التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

بعيدا و ،الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة

وبما يحفظ استقالل  ،عن التدخالت الخارجية

الخليج  له ولمنطقة عيد  وي   ه  ت  اليمن ووحد  

باتفاق ب رح  كما ن   العربي األمن واالستقرار.

 ستوكهولم وندعو إلى تنفيذ مختلف بنوده.

ا فيما يخص  العراق، فإن نا ن   جد د أم 
تهنئتنا لألشقاء العراقيين على توف قهم في 

قد رين عاليا دحر التنظيمات اإلرهابية،  م 
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لتضحيات الجسام التي قد مها الشعب ا
في الذود عن سيادة بالده األبي  العراقي 

بالنجاح  تكل ل جهودهآملين أن وومناعتها، 
رة وتعزيز في إعادة إعمار المناطق المحر  

 تماسك جبهته الداخلية ووحدته الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
ر الجهود اإلقليمية قد  ندعم ون   وإذ

مختلف هذه  إلى معالجةوالدولية الساعية 
اآلليات ندعو إلى إعادة تفعيل األزمات، فإن نا 
من النزاعات وإدارتها  العربية للوقاية

، باعتبارها ضمانات للحيلولة دون وتسويتها
 مسارات حل ها.تعث ر إطالة أمد األزمات و

تأكيدنا على أهمية  كذلك جد دوبقدر ما ن  

كاتنا في المحافل  توحيد مواقفنا وتحر 
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اإلقليمية والدولية لخدمة القضايا العربية، 

تعزيز العالقات  على مواصلة د  شد  نا ن  فإن  

العربية مع بقية التجمعات والفضاءات 

في المجاالت السياسية  ،اإلقليمية

ساهم بشكل بما ي   ،واالقتصادية والثقافية

عم والمساندة توسيع دائرة الد  فاعل في 

 . لقضايانا على الساحة الدولية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

شيد بما يتحقق ن   فإننافي هذا اإلطار و

 من نتائج إيجابية في مختلف منتديات

. وال التعاون العربي مع هذه التجمعات

ن م  أن ن   يفوتنا  ة العربيةرجات القم  خ  ثم 

األولى المنعقدة مؤخرا بجمهورية  األوروبية
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ساهمت في بلورة مصر العربية، والتي 

أعمق للتحديات المشتركة، وأس ست  إدراك

التعاون بين الحوار ولمرحلة جديدة من 

 الفضاءين.هذين 
 

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
 

د هد  اإلرهاب من أكبر المخاطر التي ت   يظل

مات  ار والتنمية في بلداننا األمن واالستقرمقو 

 ضي  م  ـالا من ا جميع   يتطل بهو ما ووالعالم. 

والقضاء  هذه اآلفةلمحاربة  ناجهودق د ما في 

، وذلك ضمن امصادر تمويلهجذورها وعلى 

 األبعاداستراتيجية شاملة تأخذ في االعتبار كل  

والسياسية والثقافية والتنموية األمنية 

 .بهاالمرتبطة 
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ن الجهود المبذولة على وإذ ن   ثم 

المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية في 

، وما تحقق  من الخطيرة الظاهرةهذا محاصرة 

ؤك د على ، فإن نا ن  في هذا االتجاه إنجازات

لى إ ، بنفس العزم والمثابرة،عيالس   ضرورة

الشباب، من  ةخاصوتحصين مجتمعاتنا، 

من  وحمايته ،تأثيرات تيارات العنف والتطرف

من وذلك مختلف مظاهر اإلقصاء والتهميش، 

 ،مةلتنمية الشاملة والمستداا خالل دفع

 ه  ت  ل  ص   وتوثيق   ،وتجذير قيم المواطنة لديه

قافي والفكري العربي وتمكينه من الث   ه  وث  ر  و  م  ب  

 األخذ بناصية العلوم والتكنولوجيات الحديثة.

ا كان كسب رهانات التنمية أحد و أهم لم 
على اختالف  ،التحد يات التي تواجهها دولنا

مواردها الطبيعية التنموية و سياساتها
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ون إلى والبشرية جهود من تكثيف ال، فإن نا مدعو 
والتكامل التعاون عالقات دفع مزيد أجل 

فعالمنا اليوم هو، ، وتطويرها العربي االقتصادي
 ،  عالم التكتالت االقتصادية واإلقليمية.دون شك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
حرص أن نفي هذا اإلطار،  من المهمو
التنموية االقتصادية  تنفيذ قرارات القمم على

، والتوظيف وآخرها قمة بيروت واالجتماعية
األمثل لإلمكانيات والموارد المتوفرة في 

، المزايا التكاملية فيما بينها واستثمار ،بلداننا
قادر ل اقتصادي عربي تكت   إقامةمكن  من بما ي  
في المنظومة االقتصادية  الفاعل االندماجعلى 

 .العالمية

مسارات  سهم ذلك في مزيد دفعكما سي  

فرص العمل  توفيروفي  ،نابلدانفي التنمية 
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في مسيرة  ومزيد انخراطه للشباب العربي

ية، إلى جانب توسيع مجاالت تنمالالبناء و

 تمكين المرأة ومشاركتها في الشأن العام

 وإدماجها في النشاط االقتصادي.
 

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
 

يبقى مرتبطا بشكل هذه األهداف  بلوغإن  

تحقيق تعزيز العمل العربي المشترك وب ،كبير

 ،مصالحة عربية كم نحن في حاجة إليها

على ما يجمعنا  ترك ز ،ها الثقة المتبادلةقوام  

حافظ على وت   ،قناجاوز ما يفر  توت ،وهو كثير

التي تبقى أكبر  ،ضامن بينناة والت  و  ى األخ  ر  ع  

خدمة وذلك ، من كل  أسباب الخالف والفرقة

جيال ألالمستقبل  اضمان  و ةللمصالح العليا لألم  

 .القادمة
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

ة  ـنس المعتوإن  تو ، بانتمائها العربي ز 

مواصلة جد د اليوم عزمها الراسخ على لت  

 شقيقاتهامع  هااالرتقاء بعالقاتالعمل من أجل 

التعاون  ياتمستوأرفع الدول العربية إلى 

 .الشراكةو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــ

ة تكونوهي تحرص على أن  ، هذه القم 

 ،والتقاء إرادتناجميعا  بتضافر جهودنا
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 بيننا على درب تعزيز التضامنجديدة محطة 

في مختلف  العمل العربي المشترك وتفعيل

 .أبعاده
 

،  أصحاب الجاللة والفخامة والسمو 
 

في بلدكم تونس، أجد د الترحيب بكم 
توف ق في الخروج بقرارات أن نوأرجو 

في و أمامنا حجم التحديات الماثلةونتائج في 
ساهم في تحقيق مستوى تطلعات شعوبنا، ت  

ما نصبو إليه من تضامن وتالحم، حفاظ ا 
 على كيان أمتنا العربية. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
ني، في هذا المقام، ما ورد في ر  ض  ح  وي  

خطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة خالل 
، 1979القمة العربية المنعقدة بتونس سنة 
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قنا هللا إلى توحيد نأمل أن يوف  حيث قال "
نا ل  أوائ   د  ج  م   ث  ع  ب  ن   طانا كيآرائنا وتثبيت خ  
ا كان عليه  وال نكون أقل   جدارة بعروبتنا مم 

 "أسالفنا.
 

 هللا وبركاته الم عليكم ورحمةوالس  


