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 الس يد مخيس اجلهيناوي معايل

 زير الش ئون اخلارجية للجمهورية التونس يةو 

 أ حصاب السمو واملعايل الوزراء،

 لسادة،الس يدات وا

بالشكر لمعالي الدكتور ابراهيم العّساف،  اسمحوا لي في البداية أن أتقدم
وزيررر رارةيررة المماكررة العربيررة السررعودية، الاررأ ترررأس برر د  أالمررا  القمررة 

ة الماضية بالظهران، والتي كانت قمة ناةحة بك  المقاييس، من العربية لاسن
 حيررت ترتيباتهررا وأالمالهررا ومررا تمرررن النهررا مررن نتررا أ وقرررارات   كمررا أتقرردم 

شكر لمعالي السيد رميس الةهيناوي، وزير الش ون الرارةيرة لاةمهوريرة بال
التونسررية، الاررأ حسررن اوالررداد واوسررتقبا  وكرررم الضرريافة الرر ي أحا تنررا برر  

 تونس الةمياة من  وصولنا  
  

 ،السيد الرئيس
تاترر م القمررة العربيررة هرر ا العررام، وو زالررت أزمررات المن قررة تنتظررر ان راةررة 

الشررعوا الترري أنهكتهررا الصررراالات   وتسررتةيا لقارر  الرررأي ُتر ررف مررن النررا  
العام العربي حيا  حاوت الت سخ والت كك التري ضرربت بعرن الردو  العربيرة، 
فضً  الن نهأ التربص واونقضان ال ي تنتهة  بعن القوى اإلقايميرة فري 

 تعاماها مع المن قة العربية 
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ومررا يمررر برر  مررن  والحررا  أن العررالم العربرري، الاررأ مررا فيرر  مررن مشررك ت
أزمرررات، و زالرررت كامتررر  مةتمعرررة الارررأ قضرررايا و تقبررر  مسررراومة، أو تحتمررر  
تةمرريً  أو ُمداهنررة    يرررفن العرررا أن يسررمأ اوحررت   بويررر اسررم    أو أن 
ُيمرررنل المحتررر  شررررالية وحت لررر    نقرررو  بصررروت واضرررل  ن الةررروون أرن 

 242اررس انمررن محتاررة بواقررع القررانون الرردولي، وقرررارات مة الربيررة سررورية
( الترررري رفضررررت اوالتررررراف بالسررررياد  1981)لعررررام  497( و1967)لعررررام 

مهمررا كرران شررونها أو –اإلسرررا ياية الاررأ الةرروون   وأي  الرر ن مررن أيررة دولررة 
ُينرراقن هر   الحقيقرة لررن ُيويرر مرن الواقررع شري ًا، وليسرت لرر   -كانرت مكانتهرا

، فإن شرالنت  ر ي ة، حيثية أو أثر قانوني    وا  ا كان اوحت   ةريمة كبرى
قرررار بررون القررو  تنشرر  الحقررو   وتقنينرر  البررت بالقررانون ومبررادة العدالررة    وا 
وُترتا المزايا   وليس الاأ مث  ه ا المبردأ يتوسرس النظرام الردولي المعاصرر، 
ال ي كانت الوويرات المتحرد  أو  مرن وضرع أسسر  وروا لمباد ر    ثرم تروتي 

 ادة ويضرا تاك انسس اليوم لتكون أو  من يرر  ه   المب

اةتمعت كامة العرا أيضًا الاأ دالم ال اس ينيين في نضرالهم مرن أةر   
قامرة الدولرة المسرتقاة الارأ حردود الرابرع مرن يونيرو   1967انها  اوحت   وا 

والاصرررمتها القررردس الشررررقية   قمتنرررا انريرررر  بالريررران اترررر ت مرررن القررردس 
هررم دولتهررا أو يتوافرر  الررن النوانررًا لهررا فرري رسررالة و ينبورري أن ير رر  أحررد ف

رمزيتها    وو قضرية تةمرع العررا قردر قضرية القردس وانراضري ال اسر ينية 
المحتاررة   وير رر  مررن يظررن أن أزمررات المن قررة صرررفت اونتبررا  الررن هرر   
القضية الةوهرية     ن حالة اوستقوا  غير المسربو  التري يسرعأ اوحرت   
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 قمعررًا وحصررارًا واسررتي انًا    ؛حتاررة لررأ تكريسررها فرري انراضرري ال اسرر ينية الم
و يكاف هررا سرروى مواقررف اإلدار  انمريكيررة انريررر  الترري ةررا ت كاهررا مريبررة 
لآلمررا ، ومشررةعًة ل حررت   الاررأ المضرري قرردمًا فرري هرر ا الررنهأ الرر ي يضرررا 
استقرار المن قة، ويضعف من قدرتها الاأ مواةهة رياح الت رف، دينيرًا كران 

 أم قوميًا 

 

 ،يسالسيد الرئ
اةتمعرررت كامرررة العررررا كررر لك الارررأ التمسرررك بالدولرررة الو نيرررة، ورفرررن 
اونرررزو   لرررأ ن ررر  ال ا  يرررة المقيترررة أو المياشرررياوية الُمررردمر  أو اوستسررر م 
لةماالرات اإلرهرراا والصررابات اإلةرررام  باسررم الردين   ومررن أةرر  الح رراظ الاررأ 

سوى الردرو  الدولة الو نية وحماية تكام  ترابها، وصيانة سيادتها، ف  ح  
سياسررية حقيقيررة، سرروا  فرري سرروريا أو ليبيررا أو الرريمن، تح ررظ  اتفرري تسرروي

لاو ن مكان  ولاموا ن حقوق ، وتقف حرا ً  دون تردر  اررررين فري شر وننا 
الررر       يقتضرررأ هررر ا، مرررن الةميرررع، ارت االرررًا فرررو  انةنررردات الراصرررة، وا 

ومرا مرن االرات   لمصاحة انو ان     ن الحاو  العسكرية لن تحسم ه   النز 
سبي  سوى الح  السياسي والمصالحة الو نية الشاماة من أة  الح اظ الاأ 

    توحد  الدو  واستق لها   وصيانة أمنها من شرور اإلرهاا والت ت
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 ،السيد الرئيس
، لامررر  انوروبيررة -القمررة العربيررة  أشررير بقرردر مررن اورتيرراح  لررأ انعقرراد

   ف رري  لررك م شرررع الاررأ ال قررة فرري شرررم الشرريخ الشررهر الماضرري انولررأ،
 يةابيررة مررع التةمعررات والتكررت ت العالميررة الكبرررى   وفرري ن ررس هرر ا اوتةررا  

الصريني -انعقاد الدور  الثامنة ل ةتماع الوزاري لمنتردى التعراون العربري ةا 
ننا 2018في يوليو  لروسري ا-نت اع  لأ انعقاد منتدى التعاون العربي     وا 

الهنرردي، والرردور  -وكرر ا اوةتمرراع الرروزاري العربرري    فرري شررهر ابريرر  القررادم 
كمررا ُنعا رر      اليابرراني بنهايررة العررام الةرراري-برريالثانيررة لاحرروار السياسرري العر 

أهمية كبير  الاأ انعقاد القمة العربية اإلفريقية الرامسرة فري الريران بنهايرة 
فريقي من أهمية استراتيةية متزايد  ، راصة لما ين وي الاي  البعد اإل2019

  لاعالم العربي الاأ أكثر من مستوى
 

 السيدات والسادة
 ن شعوبنا العربية تت اع  لأ ه   القمة بمرزيأ مرن القار  وانمر    قار  
من استمرار حا  انزمة في بعن ب دنا    وأم  في قررا اون رراا واسرتعاد  

المعانرا  وانلرم   نردالو ان أن تتوارا العافية لاةسد العربري بعرد سرنواتن مرن 
 أسباا انم  والرةا  الاأ دواالي الروف والقا  

 ،سياد  الر يسرًا رررررشك
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