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أبو الغيط: إيران دعمت »عصابات مارقة« 

Ⅶ الظهران - وكاالت 

قــال األمين العام للجامعــة العربية أحمد 

أبوالغيــط، إن األزمات في ســوريا واليمن 

وليبيــا إلى جانــب القضية الفلســطينية، 

أضعفــت األمن القومــي العربي وعرضته 

للتآكل.

وأضاف أبوالغيط أمام القمة العربية 

الـــ29 بالظهــران، أن اســتمرار تلــك 

األزمات والقضايا من دون حل دائم أو 

تســوية نهائية يضعف العالم العربي، 

ويعرقل جهوداً مخلصة تبذل في سبيل 

النهضة واالستقرار واألمن.

تدخالت إيران 
ونــدد أبوالغيط بالتدخــات اإليرانية في 

دول المنطقــة، وقــال إن إيــران دعمت 

»عصابــات مارقة« فــي اليمن لتهديد أمن 

الســعودية ودول المنطقــة، داعياً الدول 

العربيــة إلى التضامن مع الســعودية في 

إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها. 

وبشــأن األزمة السورية حّمل األمين العام 

النظام الســوري مســؤولية مــا يجري في 

سوريا من انهيار ومعاناة للشعب واألرض. 

وأضاف: »آمل أن يســتعيد حكماء العرب 

زمــام الموقف، وأن تتمكن الدول العربية 

من صياغة اســتراتيجية مشتركة تسهم في 

الدفــع بالحل السياســي بمــا يحقن دماء 

الســوريين ويعيــد إليهم األمل فــي بناء 

وطن جديد«.

واعتبر أن قضية الفلســطينية شــهدت 

انتكاســة رئيســية تمثلــت فــي اإلعــان 

األميركي غير القانوني بشأن مصير القدس 

ودعــا الــدول العربيــة إلى بــذل المزيد 

السياســي والمــادي لتمكين  الدعــم  من 

الفلسطينيين من الصمود.

عبـــاس: قـــرارات ترامـــب بشــأن القــــــــــــــــــدس انتكاسة كبرى 

Ⅶالظهران- وكاالت 

أكد الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس أن القدس الشــرقية كانت 

وستبقى إلى األبد عاصمة لدولة 

فلسطين. وقال عباس، في افتتاح 

القمة العربيــة المنعقدة بمدينة 

الظهران: إن القدس تشهد هجمة 

اســتيطانية غير مســبوقة بدعم 

وإعان  األميركيــة،  اإلدارة  مــن 

الواليات المتحدة القدس عاصمة 

إلسرائيل جعلها طرفاً في الصراع 

وليســت وســيطاً، والحديث عن 

خطة سام أميركية بات أمراً غير 

تبني  إلــى  ذي مصداقيــة. ودعا 

ودعم خطة السام، التي طرحها 

فــي فبراير الماضــي في مجلس 

األمــن الدولــي، قائــًا إن خطة 

الســام التي تستند إلى المبادرة 

العربية، تدعو لعقد مؤتمر دولي 

للســام عام 2018، يقــرر قبول 

دولة فلســطين عضــواً كامًا في 

آلية  المتحدة، وتشــكيل  األمــم 

دولية متعــددة األطراف، لرعاية 

تلتزم بقرارات  مفاوضات جــادة 

الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق 

عليه ضمن فتــرة زمنية محددة، 

بضمانات تنفيــذ أكيدة، وتطبيق 

المبادرة العربية كما اعتمدت.

خرق أميركي
 وأضــاف أن »اإلدارة األميركيــة 

الحالية، خرقت القوانين الدولية، 

عاصمة  القــدس  اعتبار  بقرارهــا 

نفســها  إلســرائيل، وجعلت من 

طرفاً في الصراع وليست وسيطاً 

Ⅶ الظهران - وكاالت 

طالــب أميــر الكويــت الشــيخ صباح 

األحمــد الجابــر الصباح، بضــرورة بذل 

جهــود مضاعفــة لحل الخالفــات التي 

العربي. وشــدد في  بالعالــم  تعصــف 

كلمته بالقمــة، على أن هذه الخالفات 

»تمثــل تحديــا لنا جميعــا يضعف من 

تماسكنا وقدرتنا على مواجهة التحديات 

والمخاطر المتصاعــدة التي نتعرض لها 

وتتيح المجال واسعاً لكل من يتربص بنا 

ويريد السوء ألمتنا«.

وتابــع أميــر الكويت أن عقــد القمة 

بمثابة بــادرة انفراج تنعــش آمال أبناء 

أمتنــا العربيــة فــي الخروج مــن حالة 

اليــأس إلى حالــة من األمــل والتفاؤل 

بأن تطلعاتهــم هدف يمكن أن يتحقق، 

مطالبــاً ببــذل الجهــود المضاعفة لحل 

الخالفات التي تعصف بعالمنا العربي.

 وطالــب بضرورة التزام إيران بمبادئ 

القانون الدولــي المنظمة للعالقات بين 

الدول من حسن جوار وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

Ⅶ الظهران ــ البيان، وكاالت

أعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، عن 

أملــه في أن تكون القمة العربية الـ 29 )قمة 

القدس( التــي عقدت، أمس، فــي الظهران، 

عالمة إيجابيــة فارقة في ظروف اســتثنائية 

عربيــة مليئــة بالتحديــات، في وقــت أكد 

القادة العــرب أن القضية الفلســطينية هي 

قضيــة العــرب األولى وســتظل كذلك حتى 

حصــول الشــعب الفلســطيني علــى جميع 

حقوقه المشروعة، معربين عن رفضهم القرار 

األميركي بنقــل الواليات المتحدة ســفارتها 

إلى القدس المحتلة، فيما أكد خادم الحرمين 

الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز، أن 

أخطر ما يواجهــه عالمنا هو تحدي اإلرهاب 

الــذي تحالف مع التطــرف والطائفية، لينتج 

صراعــات داخلية اكتوت بنارهــا العديد من 

إدانته الشــديدة  الــدول العربيــة، مجــدداً 

لألعمــال اإلرهابية التي تقــوم بها إيران في 

المنطقــة العربيــة، مقدماً مبــادرة لمواجهة 

التحديات العربية المشتركة. 

  وشــهدت مدينــة الظهران الســعودية، 

أمس، أعمــال القمة العربيــة العادية الـ 29 

في مركز الملك عبدالعزيــز الثقافي العالمي 

»إثراء«، وترأس وفد الدولة إلى القمة صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله. 

وكتب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، فــي تغريدة علــى تويتر: 

»أتشــرف بحضور القمة العربيــة الـ29 اليوم 

فــي أرض الحرمين وباســتضافة ملــك العزم 

سلمان بن عبدالعزيز.. نتفاءل باللقاءات على 

أرض المملكة.. ونتمنى أن تكون القمة عالمة 

إيجابيــة فارقــة في ظروف اســتثنائية عربية 

مليئة بالتحديات«.

فــي األثنــاء، قــال معالــي الدكتــور أنور 

قرقاش، وزير الدولة للشــؤون الخارجية، في 

تغريــدة علــى تويتــر: »تأتي قمــة الظهران 

في مفتــرق مهم للغاية فــي العالم العربي، 

الحاجة ضرورية في هذه الظروف االستثنائية 

لجمع كلمة العرب وتفعيل عملهم المشترك، 

والملك ســلمان بن عبدالعزيــز، حفظه الله، 

قادر على ذلك«.

واختتمــت القمة التي عقدت برئاســة 

خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبدالعزيز آل ســعود، أمس، وقد أقرت 

مشــاريع القــرارات التــي كانــت مدرجة 

على جــدول أعمالهــا، وتتضمــن 18 بنداً 

تتناول مختلف الملفــات والقضايا العربية 

السياســية واالقتصاديــة واالجتماعية، كما 

صــدر عن القمــة »إعالن الظهــران« الذي 

يعكس وجهة نظر القادة العرب في جميع 

الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.

وقــال خــادم الحرمين الشــريفين الملك 

ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الكلمة 

االفتتاحيــة للقمة، إن »القضية الفلســطينية 

هــي قضيتنــا األولى وســتظل كذلــك حتى 

حصــول الشــعب الفلســطيني علــى جميع 

حقوقه المشــروعة، وعلى رأسها إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.

وأضــاف: »إننــا إذ نجــدد التعبيــر عــن 

اســتنكارنا ورفضنــا لقــرار اإلدارة األميركيــة 

المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد باإلجماع 

الدولــي الرافض له، ونؤكد علــى أن القدس 

الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية«.

وأعلن خــادم الحرمين الشــريفين الملك 

ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تسمية 

القمــة العربية التاســعة والعشــرين بـ»قمة 

القدس«، ليعلم القاصي والداني أن فلسطين 

وشــعبها في وجدان العرب والمسلمين. كما 

أعلن عــن تبرع المملكة العربية الســعودية 

بمبلغ 150 مليون دوالر لبرنامج دعم األوقاف 

اإلســالمية في القــدس، وبمبلــغ 50 مليون 

دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشــغيل 

الالجئيــن الفلســطينيين في الشــرق األدنى 

)أونروا(.

 األزمة اليمنية 
وفــي الشــأن اليمني، قــال خــادم الحرمين 

الشــريفين: »نؤكــد التزامنــا بوحــدة اليمن 

وســيادته واستقالله وأمنه وســالمة أراضيه.. 

كمــا نؤيــد كل الجهود الراميــة إلى التوصل 

إلــى حل سياســي لألزمة فــي اليمــن وفقاً 

للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات 

مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشــامل تنفيذاً 

لقرار مجلس األمن )2216(«، داعياً المجتمع 

الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول 

المســاعدات اإلنســانية لمختلــف المناطق 

اليمنية، وحمل الميليشيات الحوثية اإلرهابية 

التابعة إليران كامل المســؤولية حيال نشوء 

واســتمرار األزمة اليمنية والمعاناة اإلنسانية 

التي عصفت باليمن.

بالبيان  الشــريفين  الحرمين  ورحب خادم 

Ⅶ الظهران - وكاالت 

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 

آل خليفــة، أن التحديات اإلقليمية تتطلب 

مزيداً من الجهود من الدول العربية. وقال 

ملــك البحرين في كلمته أمــام القمة، إن 

رئاســة المملكة العربية الســعودية للقمة 

الـــ29 ســتعود على جميع الــدول بعميم 

الخير وســتجعل األمة العربيــة قادرة على 

المضــي قدماً نحو تعزيز العمل المشــترك 

وصــون األمن القومي العربــي، مؤكدا أن 

التعاون بين األشــقاء هو ما يحفظ للدول 

العربية مقدراتها ويضمن أمنها واستقرارها 

لتتمكــن مــن صــد التدخــالت الخارجية 

المتكررة في الشــؤون الداخلية، فضاًل عن 

إعادة ترتيب األوضاع في المنطقة العربية.

وحول القضية الفلســطينية أكد موقف 

بالده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني 

وقيادته، مشــددا على ضرورة التوصل إلى 

سالم عادل وشامل الذي يضمن إقامة دولة 

فلســطينية ذات ســيادة كاملة على حدود 

الرابع من يونيــو 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية. 
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الجبير: أزمة قطر »محدودة« وعالجها مرهون بمواقفها

Ⅶ الظهران - البيان، وكاالت 

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في المؤتمر 

الصحافي الختامي للقمة العربية في الظهران، إن النظام 

اإليراني يســعى إلشــعال الفتــن الطائفية والســيطرة. 

وأضــاف إن القمــة دانت تصرفات ميليشــيات الحوثي 

اإلرهابيــة واســتهدافها المملكــة العربيــة الســعودية 

واليمنييــن. ودانــت القمــة دعــم إيــران للحوثييــن، 

وتدخات طهران في شــؤون الــدول العربية. وطالبت 

إيران باالنســحاب مــن الدول العربية واحترام حســن 

الجوار.

كذلــك دعــت القمــة، بحســب الجبير، إلــى دعم 

االستراتيجيات لصيانة األمن القومي العربي.

وأعلــن وزيــر الخارجيــة الســعودي عــن رفع دعم 

المملكــة العربيــة الســعودية لصندوق دعم الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية مــن 7.5 إلى 20 مليــون دوالر 

أميركي شهرياً تنفيذاً لمقررات القمة العربية الـ28 التي 

عقدت في البحر الميت باألردن العام الماضي.

وحول عــدم إدراج األزمة مع قطر في جدول أعمال 

القمة العربية قال الجبير إن هذه القضية ليســت كبيرة 

وهــي محدودة، مشــيراً إلى أن قضيــة قطر تختص بها 

دول الخليج العربي وستحل داخل منطقة الخليج.

وأشــار إلى أنه في حال غيرت قطر مواقفها وأوقفت 

تمويــل اإلرهاب ودعــم العناصر اإلرهابيــة فإن الباب 

مفتــوح للتصدي لحل هذه المشــكلة وســيتم التوصل 

إلى حل لها.

وأضــاف الجبيــر إن الــدول األربــع المعنية ترفض 

السياســة القطريــة المناوئة لهــذه المصالــح العربية، 

الفتــاً في الوقــت ذاته إلى أن هناك عــدداً من المنابر 

اإلعامية التي اســتضافت عدداً مــن المتطرفين الذين 

ظلوا يتحدثون باســتمرار عن الترويج لألفكار المتطرفة 

وهناك أيضاً عدد من أوجه الدعم الذي قدم للمتطرفين 

في مختلف الدول، وهذا يمثل عداء ويجب أن يتم أخذ 

هذا في االعتبار وقد تم الحصول على تســجيات تبين 

زعزعة االستقرار في المملكة العربية السعودية وتغيير 

النظام في عدد من الدول.   

عبـــاس: قـــرارات ترامـــب بشــأن القــــــــــــــــــدس انتكاسة كبرى 

لحله، مــا جعل الحديث  منفرداً 

عن خطة سام أميركية أمراً غير 

ذي مصداقيــة«. وشــدد على أن 

الفلســطيني لم يرفض  »الجانب 

يومــاً، واســتجاب  المفاوضــات 

قدمت،  التي  المبــادرات  لجميع 

وعمــل مــع الرباعيــة الدوليــة 

األميركيــة  اإلدارات  وجميــع 

المتعاقبة وصواًل لإلدارة الحالية، 

األميركي  الرئيــس  والتقينــا مع 

دونالــد ترامــب مــرات عــدة، 

وانتظرنا أن تقدم خطتها للسام، 

إال أن قراراتهــا األخيرة شــكلت 

انتكاســة كبرى، رفضتهــا غالبية 

دول العالم«.

التمسك بالحقوق
 وأكد أنه »لــم ولن يدخر جهداً 

إلنهاء معاناة شــعبنا الفلسطيني 

وتحقيق سام ينعم به الجميع«، 

مشــدداً على أنه »لن يفرط بأي 

التي  حق مــن حقــوق شــعبنا، 

نصــت عليها وضمنتها الشــرائع 

الدولية«.

Ⅶ الظهران - وكاالت 

الملك عبدالله  العاهل األردني  ألقى 

الثانــي، كلمــة فــي بداية الجلســة 

االفتتاحيــة للقمــة. وقــال إنه ال بد 

من إعادة التأكيـــد على الـحـــــــق 

للفلســطينيين  الخالـــد  األبــدي 

والعــــرب والمسلمين والمسيحيين 

في القـــدس التي هي مفتاح السالم 

في المنطقة.

وبيــن ملــك األردن، أن األشــقاء 

وأن  ســالم،  دعــاة  الفلســطينيين، 

تمسكهم بحل الدولتين ونبذ العنف 

هو دليل واضح على التزامهم الثابت 

بالســالم، وأن الواجب على الجميع 

هو الوقــوف معهم ودعم صمودهم 

لنيــل حقوقهــم المشــروعة بإقامة 

دولتهــم المســتقلة والعيــش بأمن 

وسالم.

 وحيــال األزمة الســورية أكد عبدالله 

الثاني دعم جميع المبادرات التي سعت 

لدفع العملية السياسية وخفض التصعيد 

على األرض.

Ⅶ الظهران - وكاالت 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أن 

المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، 

وجدد الدعوة إلى تبني اســتراتيجية شــاملة 

لألمن القومي العربــي. وقال في كلمته أمام 

القمة: »األمن القومي العربي يواجه تحديات 

غير مســبوقة، فهناك دول عربية تواجه خطر 

إســقاط مؤسســات الدولــة«، واتهــم طرفاً 

إقليمياً، بالســعي لبناء مناطق نفوذ في دول 

أخــرى. وأوضح: »هناك طــرف إقليمي آخر، 

زّينــت له حالة عدم االســتقرار التي عاشــتها 

المنطقــة فــي الســنوات األخيــرة، أن يبني 

مناطق نفوذ باســتغالل قوى محلية تابعة له، 

داخل أكثر من دولة عربية. ولألسف الشديد، 

فــإن الصراحة تقتضــى القــول إن هناك ِمَن 

األشقاء َمن توّرط في التآمر مع هذه األطراف 

اإلقليميــة، وفى دعــم وتمويــل التنظيمات 

إننا بحاجة  الطائفيــة واإلرهابية«. وأضــاف: 

الســتراتيجية شــاملة لألمن  العربــي.   وأكد 

أن مصــر لن تقبل قيــام عناصر يمنية بقصف 

الباليســتية  بالصواريخ  الســعودية  األراضــي 

باعتباره تهديداً لألمن القومي العربي.
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محمد بن راشد يلتقي الباجي 
السبسي وعمر البشير

Ⅶ الظهران - وام

التقى صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 

دبــي، رعاه الله، علــى هامش أعمال 

القمــة العربيــة الـــ29، فــي مدينة 

الظهران بالمملكة العربية السعودية، 

أمس، الرئيس التونســي الباجي قائد 

الســوداني عمر  والرئيس  السبســي، 

البشير.

واستعرض سموه والرئيس التونسي 

الموضوعــات التــي تمت مناقشــتها 

التي  ضمن جــدول أعمــال القمــة، 

الشــريفين  الحرمين  يرأســها خــادم 

الملك ســلمان بن عبد العزيز، وأعربا 

عــن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات 

إيجابيــة عــن القمة، تخــدم القضايا 

العربية والمصالح الوطنية العليا لألمة 

العربية. 

كما التقى صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، عمر 

جمهوريــة  رئيــس  البشــير،  حســن 

وتجــاذب  الديمقراطيــة،  الســودان 

ســموه والرئيس الســوداني الحديث 

عــن أعمــال القمــة العربيــة الـ29. 

وأشــاد سمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم والبشــير بحســن التنظيم 

واإلدارة والحكمــة التي أدار بها خادم 

الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان 

بن عبــد العزيز أعمال هــذه القمة، 

التــي ُتعقد في ظروف دقيقة تمر بها 

المنطقة العربيــة وبذل جهودها في 

مكافحة اإلرهاب.

حضر اللقاءين ســمو الشيخ منصور 

بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شــؤون الرئاسة، ومعالي 

الدكتور أنور بــن محمد قرقاش، وزير 

الدولة للشــؤون الخارجيــة، ومعالي 

ريم بنــت إبراهيم الهاشــمي، وزيرة 

دولة لشؤون التعاون الدولي.

�  محمد بن راشد خالل لقائه الرئيس التونسي بحضور منصور بن زايد   |   تصوير: خليفة اليوسف

�  محمد بن راشد خالل لقائه الرئيس السوداني  |   تصوير: خليفة اليوسف

�  أنور قرقاش وريم الهاشمي خالل اللقاء مع البشير  |   وام

�  خادم الحرمين مستقباًل عبدالله الثاني في القمة |  أ.ف.ب � الرئيس المصري خالل حضوره قمة القدس |  إي.بي.أيه 

السيسي: هناك من األشقاء من تورط 
 في دعم وتمويل اإلرهاب

عبدالله الثاني: الـحق األبدي 
للفلسطينيين في القدس مفتاح السالم

»إعالن الظهران« يؤكد محورية القضية الفلسطينية وتعزيز األمن العربي  

محمد بن راشد: »قمة القدس« عالمة فارقة فـــــــي ظروف استثنائية

الصادر عن مجلس األمن الذي دان بشــدة 

إطالق ميليشــيا الحوثي اإلرهابية صواريخ 

باليســتية إيرانيــة الصنــع تجــاه المــدن 

السعودية، والتي وصلت إلى 119 صاروخاً، 

ثالثة منها استهدفت مكة المكرمة، برهنت 

للمجتمــع الدولــي مجدداً علــى خطورة 

الســلوك اإليرانــي في المنطقــة وانتهاكه 

لمبــادئ القانون الدولــي ومجافاته للقيم 

واألخالق وحســن الجوار.. مطالباً بموقف 

أممي حاسم تجاه ذلك«.

وفــي الشــأن الليبــي، أكــد أن دعــم 

مؤسســات الدولــة الشــرعية، والتمســك 

باتفــاق الصخيــرات همــا األســاس لحل 

األزمــة الليبية، والحفــاظ على وحدة ليبيا 

التدخــل األجنبي واجتثاث  وتحصينها من 

العنــف واإلرهاب.  وقــال إن »من أخطر 

مــا يواجهــه عالمنــا هو تحــدي اإلرهاب 

الــذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج 

صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من 

الــدول العربية.. ونجدد في هذا الخصوص 

اإلدانة الشــديدة لألعمــال اإلرهابية التي 

تقــوم بها إيــران فــي المنطقــة العربية، 

ونرفــض تدخالتها الســافرة في الشــؤون 

الداخليــة للدول العربية، وندين محاوالتها 

العدائيــة الرامية إلى زعزعــة األمن وبث 

النعــرات الطائفيــة، لما يمثلــه ذلك من 

تهديد لألمن القومي العربي وانتهاك صارخ 

لمبادئ القانون الدولي«.

مبادرة األمن القومي 
وأضــاف: »إيمانــاً منا بأن األمــن القومي 

العربــي منظومة متكاملة ال تقبل التجزئة، 

فقد طرحنــا أمامكم مبــادرة للتعامل مع 

التحديــات التــي تواجهها الــدول العربية 

بعنــوان )تعزيــز األمــن القومــي العربي 

المشــتركة(، مؤكدين  التحديات  لمواجهة 

أهميــة تطويــر جامعــة الــدول العربيــة 

ومنظومتهــا.. كما نرحب بما توافقت عليه 

اآلراء بشــأن إقامة القمة العربية الثقافية، 

آمليــن أن تســهم في دفع عجلــة الثقافة 

العربية اإلســالمية«. وأكــد خادم الحرمين 

الشــريفين في ختام كلمته: »أمتنا العربية 

ســتظل بــإذن الله رغم أي ظــروف عصية 

برجالها ونســائها طامحة بشبابها وشاباتها، 

ونسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق 

مــا تصبو إليه شــعوبنا من أمن واســتقرار 

ورخاء، لنصل بأمتنا إلــى المكانة الجديرة 

بها في العالم«.

�  محمد بن راشد في حديث أخوي مع خادم الحرمين الشريفين بحضور منصور بن زايد |  أ.ف.ب    

وجه الرئيس الروســي فاديمير بوتين، رســالة إلى القمة العربية أبدى 

فيها »استعداد روسيا للتعاون مع جامعة الدول العربية من أجل ضمان 

األمن اإلقليمي«، وفق ما نشر الموقع الرسمي للكرملين.

من جهة اخرى، أكدت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية لاتحاد 

األوروبــي فيديريــكا موغريني، أنــه »من واجــب األوروبيين والعرب 

التنســيق من أجل سام الشرق األوسط«، وشــددت على أن استخدام 

الســاح الكيمــاوي في الحروب أمر غير مقبــول، مؤكدة في كلمة لها 

خــال القمة، دعم االتحاد األوروبي لكل الجهود المناســبة التي تهدف 

إلى تجنب استخدام األسلحة الكيماوية.

روسيا وأوروبا في القمة
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جّددوا في ختام القمة تأييد إجراءات اإلمارات الستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

القادة العرب يواجهون التدخل اإليراني بقــــــــرارات »الحزم«

Ⅶ الظهران - البيان، والوكاالت

أكــد القــادة والرؤســاء والملــوك واألمراء 

العــرب إدانتهــم الســتمرار احتــال إيران 

الجــزر اإلماراتيــة الثــاث »طنــب الكبرى 

- طنــب الصغــرى - أبوموســى«، مؤيدين 

جميع اإلجراءات والوســائل الســلمية التي 

تتخذها دولة اإلمارات الســتعادة ســيادتها 

علــى جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي، 

متخذيــن في الوقــت ذاته جملــة قرارات 

لمواجهــة التدخات اإليرانية في الشــؤون 

الداخليــة للدول العربية، مــع التأكيد على 

أهمية أن تكون عاقات التعاون بين الدول 

العربية وإيران قائمة على مبدأ ُحسن الجوار 

واالمتناع عن اســتخدام القــوة أو التهديد 

بها، مدينين بشــدة استمرار عمليات إطاق 

الصواريخ الباليســتية اإليرانيــة الصنع على 

المملكــة العربية الســعودية مــن األراضي 

الحوثية  الميليشــيات  اليمنيــة مــن قبــل 

اإلرهابية التابعة إليران.

وطالب القادة العرب - في قرارهم بشأن 

»التدخات اإليرانية في الشــؤون الداخلية 

للــدول العربية«، الصادر أمــس األحد، في 

ختام أعمــال القمة العربيــة العادية الـ29 

التي ُعقدت في الظهران بالسعودية - إيران 

بالكّف عــن األعمال االســتفزازية التي من 

شــأنها أن تقــّوض بناء الثقــة وتهّدد األمن 

واالستقرار بالمنطقة.

تدخالت إيران
وأدان القادة بشدة استمرار عمليات إطاق 

الصواريخ الباليســتية اإليرانيــة الصنع على 

المملكــة العربية الســعودية مــن األراضي 

الحوثية  الميليشــيات  اليمنيــة مــن قبــل 

اإلرهابيــة التابعــة إليــران، بما فــي ذلك 

الصاروخ الباليســتي الذي اســتهدف مدينة 

الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2017، واعتبار ذلك 

عدواناً صارخاً ضــد المملكة وتهديداً لألمن 

القومــي العربي، مؤكدين حق الســعودية 

في الدفاع الشــرعي عــن أراضيها، وفق ما 

نّصــت عليه المــادة »51« من ميثاق األمم 

التي  المتحدة ومســاندتها في اإلجــراءات 

تقرر اتخاذها ضد تلــك االنتهاكات اإليرانية 

في إطار الشرعية الدولية.

واســتنكر القــادة العــرب »التدخــات 

اإليرانية« المســتمرة في الشؤون الداخلية 

لمملكة البحرين، ومساندة اإلرهاب وتدريب 

اإلرهابييــن وتهريب األســلحة والمتفجرات 

ومواصلــة  الطائفيــة،  النعــرات  وإثــارة 

التصريحــات علــى مختلــف المســتويات 

لزعزعة األمن والنظام واالستقرار، وتأسيسها 

جماعات إرهابيــة بالبحرين ممولة ومدّربة 

من الحرس الثوري اإليراني وذراعه »كتائب 

عصائــب أهــل الحق« اإلرهابيــة، و»حزب 

الله« اإلرهابي، الذي يتنافى مع مبدأ ُحسن 

الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 

وفقاً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون 

الدولي، مؤكدين دعــم البحرين في جميع 

مــا تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة 

اإلرهاب والجماعات اإلرهابية للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.

وأشــاد القادة والزعمــاء بجهود األجهزة 

األمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة 

البحريــن، التي تمّكنت مــن إحباط العديد 

من المخططــات اإلرهابيــة، وإلقاء القبض 

على أعضــاء المنظمات اإلرهابيــة الُموكل 

إليهــا تنفيذ المخططات المدعومة من قبل 

الحرس الثوري اإليراني وحزب الله اللبناني 

اإلرهابي.

الحكومــة  سياســة  القــادة  أدان  كمــا 

اإليرانية وتدخاتها المســتمرة في الشؤون 

العربيــة، التي من شــأنها تغذيــة النزاعات 

الطائفية والمذهبية، مشّددين على ضرورة 

امتناعها عــن دعم الجماعــات التي تؤجج 

هــذه النزاعات، الســيما فــي دول الخليج 

بإيقاف دعــم وتمويل  العربــي، ومطالبتها 

الميليشــيات واألحزاب المسلحة في الدول 

العربيــة، خصوصــاً تدخاتهــا في الشــأن 

اليمنــي والتوقف عن دعمها للميليشــيات 

المواليــة لهــا والمناهضة لحكومــة اليمن 

الشــرعية ومّدهــا باألســلحة وتحويلها إلى 

منصة إلطــاق الصواريخ على جيران اليمن 

وتهديــد الماحة البحرية فــي مضيق باب 

المنــدب والبحر األحمر، وهــو ما ينعكس 

سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار 

والمنطقة بشــكل عام، ويعــد خرقاً واضحاً 

لقرار مجلس األمن رقم 2216 لعام 2015.

وأّيد القادة جميع الخطوات التي اتخذتها 

دولــة الكويــت حيــال الخليــة اإلرهابية، 

المعروفة إعامياً باســم »خليــة العبدلي«، 

مؤكديــن أهمية أمــن واســتقرار الكويت، 

ورفــض التدخــل اإليرانــي فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول العربية، علــى الرغم من 

المســاعي التي بذلتها الكويت مع أشقائها 

في مجلس التعاون لدول الخليج العربي من 

أجــل خلق قنوات حــوار مع إيران من أجل 

تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

إرهاب »حزب الله«
وحّمل القادة العرب »حزب الله« اإلرهابي 

والجماعــات  اإلرهــاب  دعــم  مســؤولية 

اإلرهابيــة فــي الــدول العربية باألســلحة 

المتطــورة والصواريخ الباليســتية، مطالبين 

بضرورة توقفه عن نشــر التطرف والطائفية 

والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم 

تقديــم أي دعم لإلرهــاب واإلرهابيين في 

محيطه اإلقليمي.

كمــا شــّدد القادة علــى ضــرورة حظر 

القنوات الفضائيــة الممولة من إيران، التي 

تبث على األقمار الصناعية العربية، باعتبارها 

تشــكل تهديداً لألمن القومــي العربي من 

خال إثــارة النعرات الطائفيــة والمذهبية 

والعقائديــة، مطالبين األمين العام بمتابعة 

تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة.

واســتنكر القادة تصريحات المســؤولين 

المســتمرة  والعدائية  التحريضية  اإليرانيين 

ضد الــدول العربية، مطالبين حكومة إيران 

بالكّف عن التصريحــات العدائية واألعمال 

االستفزازية، ووقف الحمات اإلعامية ضد 

الدول العربيــة، باعتباره تدخًا ســافراً في 

الشؤون الداخلية لهذه الدول.

وأكد القادة العرب أهمية رصد التحركات 

اإليرانية ومحاوالتها زعزعة األمن واالستقرار 

فــي دول المنطقــة، والحد مــن التدخات 

اإليرانيــة فــي الشــؤون الداخليــة للدول 

العربية، السيما الملف اليمني باعتباره شأناً 

خليجياً وأمناً قومياً لــدول الخليج خصوصاً 

والمنطقة العربية ككل.

Ⅶ  .. وسموه مع عدد من القادة خال أعمال القمة   |  وامⅦ  محمد بن راشد مترئساً وفد الدولة في القمة بحضور منصور بن زايد ومحمد القرقاوي وسلطان المنصوري   |  وام

قرار عربي موّحد بدعم »الشرعية« في اليمن
Ⅶ الظهران - وام 

أصدر القادة والرؤســاء والملوك واألمراء 

العــرب قــراراً باســتمرار دعم الشــرعية 

الدســتورية فــي اليمن برئاســة الرئيس 

عبدربه منصور هــادي، ودعم اإلجراءات 

التي تتخذها الحكومة الشــرعية الرامية 

إلــى تطبيع األوضــاع وإنهــاء االنقاب 

لجميــع  واالســتقرار  األمــن  وإعــادة 

المحافظات اليمنية.

وشــّدد القــادة العرب، فــي قرارهم 

بعنوان »تطورات األوضاع في الجمهورية 

اليمنيــة«، علــى االلتــزام بالحفاظ على 

وحدة اليمن وسيادته واستقاله وسامة 

أراضيــه ورفــض أي تدخل في شــؤونه 

الداخليــة. وأيد القــادة موقف الحكومة 

اليمنيــة وتمّســكها بالمرجعيات الثاث: 

المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية، 

ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار 

مجلــس األمن 2216 والقــرارات الدولية 

ذات الصلة كأســاس للوصول إلى تسوية 

سياسية شاملة في اليمن.

إشادة وترحيب
وأشــادوا بالجهود التــي بذلها المبعوث 

األممي الســابق إلــى اليمن إســماعيل 

ولــد الشــيخ أحمد خــال فتــرة عمله 

كمبعــوث دولــي إلــى اليمن، وســعيه 

للدفــع بعملية الســام فــي اليمن رغم 

الصعوبــات والعراقيل التــي قابلته جراء 

تعنت الميليشيات االنقابية. وأعربوا عن 

الترحيــب بالمبعوث الدولي الجديد إلى 

اليمــن مارتــن جريفيث ومســاندته في 

إنجاز مهمته من أجل اســتئناف العملية 

الســلمية على أساس المرجعيات الثاث 

المتفق عليها.

وحّض القادة العرب األطراف والقوى 

واألحزاب السياســية اليمنيــة كافة على 

تحكيــم العقــل وإعاء المصلحــة العليا 

للشــعب اليمنــي والعمل تحــت قيادة 

الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخافات 

عن طريــق الحوار واالمتناع عن الدخول 

فــي المماحكات السياســية التــي تؤثر 

ســلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة 

الحاليــة الحرجة ومن أجل التخفيف من 

معانــاة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة 

غاية فــي الصعوبة والدعوة لتضافر كافة 

الجهود للحفاظ على الســكينة والسامة 

العامــة وعلــى أرواح المدنيين في كافة 

المحافظات اليمنية.

وأدانــوا جميــع انتهــاكات حقوق 

اإلنســان التي تمارسها قوى االنقاب 

الحوثيــة، وأعمــال القتــل والخطف 

واإلخفــاء القســري وتفجيــر المنازل 

وتجنيد األطفال واســتخدام المدارس 

والمستشــفيات لألغراض العســكرية 

واستمرار حصار الميليشيات االنقابية 

الحوثيــة لمدينة تعز منــذ ما يقارب 

ثــاث ســنوات والقصف العشــوائي 

للمناطق الســكنيةونهب المساعدات 

والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية 

والتضييق على الكادر الصحي، ما أدى 

إلى انتشــار األمــراض واألوبئة ونقص 

حاد في الغذاء والدواء.

وأكــدوا دعــم جهــود الحكومــة 

اليمنية في مكافحة التطرف واإلرهاب 

والتأكيــد على أن االنقاب وفر البيئة 

المائمة النتشار التنظيمات اإلرهابية 

المنحرفة التي تتماهى في األســلوب 

واألهداف مع الميليشــيات االنقابية 

والتأكيد على أن إنهاء االنقاب.

وأعربوا عن الشــكر والتقدير للدور 

اإلنســاني الذي يقوم به تحالف دعم 

الشــرعية في اليمن بقيــادة المملكة 

إطاق  وتبنيــه  الســعودية  العربيــة 

عملية إنسانية شــاملة جديدة بمبلغ 

1.5 مليار دوالر أميركي تتضمن عدداً 

مــن المبــادرات، منها التبــرع لدعم 

جهــود المنظمات اإلنســانية التابعة 

لألمــم المتحدة في اليمن ومشــاريع 

رفع الطاقة االستيعابية لموانئ اليمن 

وبرامج خفض كلفة النقل وتحســين 

البنية التحتية للطرق.

للحوثيين  اإليرانــي  الدعم  وأدانوا 

وتشــجيعهم علــى تقويض مســاعي 

العــودة للعمليــة السياســية وعرقلة 

الجهــود الدوليــة لوقــف مسلســل 

العنــف واإلرهاب والحرب في اليمن 

من خال مــد الميليشــيات الحوثية 

التي  المناطــق  باألســلحة وتحويــل 

يســيطر عليها الحوثيــون إلى منصة 

إلطاق الصواريخ علــى بلدان الدول 

المجــاورة وتهديد الماحــة البحرية 

المندب  بــاب  الدوليــة في مضيــق 

والبحر األحمر.

Ⅶ  األعام العربية ترفرف في مقر القمة  |  أ ف ب

Ⅶ  إطالق الصواريخ الباليستية اإليرانية على السعودية عدوان على األمن العربي

Ⅶ  تحميل حزب الله مسؤولية دعم اإلرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة

Ⅶ توجيه بحمالت إعالمية لكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام اإليراني

Ⅶ تشديد على حظر القنوات الفضائية الممولة من طهران والتي تبث على أقمار عربية

Ⅶ تكثيف الجهود الدبلوماسية لتسليط الضوء على دعم إيران للعنف والطائفية واإلرهاب

القادة العرب 
أشادوا بالدور 

اإلنساني لدول 
التحالف 

إدانة حصار 
الميليشيات 

الحوثية اإليرانية 
لمدينة تعز

دعــا القادة العرب فــي قرارهم  المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

للضغــط على االنقالبييــن إلطالق ســراح المعتقلين واألســرى والمحتجزين 

والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم الصحافيون 

والناشطون، فوراً ودون قيد أو شرط.

ضغط

قــال األمين العام لمنظمة التعاون اإلســالمي يوســف العثيميــن إن الهم العربي 

اإلســالمي في مكافحة قضايا اإلرهاب والتطرف هو هم مشــترك، معرباً عن إدانة 

المنظمــة المتكــررة العتداءات الميليشــيا الحوثيــة على أرض المملكــة العربية 

الســعودية.وجدد العثيمين في كلمة أمام القمة العربية بالظهران شجب المنظمة 

إلطــالق الصواريخ الباليســتية ومن يمد الحوثيين بالســالح والعتاد مؤكداً تضامن 

الدول اإلسالمية في التصدي لظاهرة اإلرهاب.

هم مشترك



وجه إيران المتشدد
وطالب القادة بتكثيف الجهود الدبلوماسية 

بيــن الــدول العربيــة األعضاء مــع الدول 

والمنظمــات اإلقليميــة والدولية لتســليط 

الضــوء علــى ممارســات النظــام اإليراني، 

ودعمه للعنف والطائفية واإلرهاب، وخطره 

على األمنين اإلقليمي والدولي.

ودعــا القادة والزعماء إلــى العمل على 

إعداد حمات إعامية من خال الوســائط 

المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد 

للنظــام اإليراني، واســتمرار هذا النظام في 

سياســته العدائية التوســعية فــي الخارج، 

واســتمراره في دعــم الطائفيــة والتطرف 

واإلرهاب.

كمــا أكد القــادة إدانة اســتمرار احتال 

إيران الجزر اإلماراتية الثاث »طنب الكبرى 

- طنــب الصغــرى - أبوموســى«، مؤيدين 

جميع اإلجراءات والوســائل الســلمية التي 

تتخذها دولة اإلمارات الســتعادة ســيادتها 

على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي.

وطالب القادة بضرورة التزام إيران بتنفيذ 

قــرار مجلس األمن رقــم 2231 لعام 2015، 

مع تطبيــق آلية فّعالة للتحقــق من تنفيذ 

االتفــاق والتفتيش والرقابــة، وإعادة فرض 

العقوبــات علــى نحو ســريع وفّعــال حال 

انتهاك إيران التزاماتها بموجب االتفاق على 

أهميــة انضمــام إيران إلى جميــع مواثيق 

البيئية  المشكات  النووية ومراعاة  السامة 

للمنطقــة. ونّدد القــادة العــرب بالتدخل 

اإليرانــي في األزمــة الســورية، وما يحمله 

ذلــك مــن تبعات خطيــرة على مســتقبل 

سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها 

الوطنية وسامتها اإلقليمية، مشيرين إلى أن 

مثل هذا التدخــل ال يخدم الجهود الدولية 

مــن أجل تســوية األزمة الســورية بالطرق 

السلمية، وفقاً لمضامين »جنيف 1«.

جهود الرباعي العربي
وتم تكليف األمين العام بمواصلة التنسيق 

مــع وزراء خارجية اللجنــة العربية الرباعية 

المشــكلة من دولة اإلمارات  )الرئاســة(، و 

السعودية، و البحرين، و مصر، لاستمرار في 

تطويــر خطة تحرك عربية من أجل التصدي 

للتدخات اإليرانية في المنطقة.

ودعــا القادة إلى مواصلة إطاع األجهزة 

المعنية في األمم المتحدة على االنتهاكات 

اإليرانيــة لقراري مجلــس األمن رقم 2216، 

و2231 لعــام 2015، لمــا يمثلــه ذلك من 

تهديــد داهم لألمــن القومــي العربي، مع 

االستمرار في إدراج بند »التدخات اإليرانية 

في الشــؤون الداخلية للدول العربية« على 

أجندة منتديــات التعاون العربي مع الدول 

والتجمعــات الدولية واإلقليمية. كما طالب 

القادة العرب بالتوّجه إلى األجهزة المعنية 

فــي األمم المتحــدة إلدراج الموضوع على 

أجندتها، وفقاً ألحــكام المادة 2 والفقرة 7 

من ميثاق األمم المتحدة التي تحّرم التدخل 

فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، ومطالبة 

األمين العام بمتابعــة تنفيذ القرار والعرض 

على المجلس في دورته العادية المقبلة.
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100 مليون دوالر دعم للسلطة الفلسطينية شهريًا
Ⅶ الظهران - البيان، وكاالت 

أكــد مجلس جامعة الــدول العربية على 

مســتوى القمــة مجــدداً مركزيــة قضية 

فلســطين بالنســبة لألمة العربية جمعاء 

والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة 

عاصمة دولة فلســطين وإعــادة التأكيد 

على حق دولة فلســطين بالســيادة على 

كافــة األرض الفلســطينية المحتلــة عام 

1967 بما فيها القدس الشــرقية، ومجالها 

وحدودها  اإلقليميــة  ومياههــا  الجــوي 

مــع دول الجوار ودعا القــادة العرب في 

قراراتهم بشأن فلسطين إلى تشكيل لجنة 

تحقيــق دولية فــي أحداث يــوم األرض 

ووجه المجلس الدول االعضاء باالســراع 

في تشــكيل شــبكة أمــان مالــي لدعم 

الســلطة الفلســطينية بمبلغ 100 مليون 

دوالر شهرياً.

والملــوك  والرؤســاء  القــادة  وأعــاد 

واألمــراء العــرب في قرار تحــت عنوان 

»متابعــة التطــورات السياســية للقضية 

الفلســطينية والصراع العربي اإلسرائيلي 

العربية« صادر  الســام  وتفعيل مبــادرة 

فــي ختام أعمــال قمتهم العاديــة الـ29 

»قمــة الظهــران« مســاء أمس برئاســة 

الســعودية التأكيد على التمسك بالسام 

كخيار اســتراتيجي وحل الصــراع العربي 

اإلســرائيلي وفق مبادرة الســام العربية 

لعام 2002 بكافــة عناصرها والتي نصت 

علــى أن الســام مــع إســرائيل وتطبيع 

العاقــات معهــا يجب أن يســبقه إنهاء 

احتالهــا لألراضي الفلســطينية والعربية 

المحتلة منذ عــام 1967 واعترافها بدولة 

فلســطين وحقوق الشــعب الفلسطيني 

غيــر القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير 

العودة والتعويض لاجئين  المصير وحق 

الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكٍل عادل 

ورفض أي صفقــة أو مبادرة لحل الصراع 

ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية 

السام.

كمــا أعادوا التأكيــد على رفض وإدانة 

قرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف 

بالقدس عاصمة إلســرائيل ونقل سفارتها 

إليهــا واعتباره قراراً باطــًا وخرقاً خطيراً 

للقانــون الدولي وقــرارات مجلس األمن 

والجمعية العامة لألمم المتحدة ويقوض 

جهود تحقيق السام ويعمق التوتر ويفجر 

الغضب ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد 

من العنــف والفوضى وعدم االســتقرار. 

وطالبــوا جميــع الدول بااللتــزام بقراري 

مجلس األمن 476 و478 لعام 1980 وقرار 

الجمعيــة العامة لألمم المتحدة في إطار 

دورتها االســتثنائية الطارئة العاشرة على 

أســاس »االتحاد من أجل الســلم« الذي 

أكــد أن أي قــرارات أو إجــراءات تهدف 

إلــى تغيير طابع مدينة القدس الشــريف 

أو مركزهــا أو تركيبتها الديمغرافية، ليس 

لهــا أي أثر قانوني. ودعوا الدول األعضاء 

العملية  اتخــاذ جميــع اإلجــراءات  إلى 

الازمة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتال 

والحيلولــة دون اتخاذ أي قرارات مماثلة. 

وأكدوا تأييدهــم ودعمهم خطة تحقيق 

الســام التي قدمها الرئيس الفلســطيني 

محمود عّباس، إلى مجلس األمن.

مــع  العمــل  العــرب  القــادة  وقــرر 

األطــراف الدولية الفاعلة لتأســيس آلية 

دوليــة متعــددة األطراف، تحــت مظلة 

األمم المتحدة لرعاية عملية الســام، بما 

فــي ذلك الدعوة إلى عقــد مؤتمر دولي 

إلعادة إطاق عملية سام ذات مصداقية 

ومحددة بإطار زمني وعلى أساس قرارات 

الشــرعية الدوليــة وحــل الدولتين على 

خطوط الرابع من يونيو عام 1967. 

تشكيل لجنة تحقيق
وطالبوا مجلس األمــن والجمعية العامة 

واألميــن العام لألمــم المتحدة، ومجلس 

الســامي  ومفوضــه  اإلنســان  حقــوق 

الازمــة  باتخــاذ اإلجــراءات  ومقرريــه، 

لتشــكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث 

يوم 30 مارس 2018 والعمل على تمكين 

هــذه اللجنة مــن فتح تحقيــق ميداني 

محــدد بإطار زمنــي وضمان إنفــاذ آلية 

واضحة لمســاءلة ومحاكمة المســؤولين 

اإلســرائيليين عــن هــذه الجريمة وعدم 

المدعية  العقاب. وحضــوا  إفاتهم مــن 

العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية على 

فتح تحقيــق عاجل في جرائــم الحرب، 

والجرائــم ضد اإلنســانية، التــي ترتكبها 

إسرائيل.

وقرروا تبني ودعم حق دولة فلسطين 

باالنضمــام إلــى المنظمــات والمواثيق 

الدوليــة بهدف تعزيز مكانتهــا القانونية 

والدولية، وتجســيد اســتقالها وسيادتها 

على أرضها المحتلة. وأكدوا دعم الجهود 

والمســاعي الفلســطينية الهادفــة إلــى 

مســاءلة إســرائيل، عن جرائمها بما في 

ذلك اإلجــراءات والتشــريعات العنصرية 

التي تتخذها لشرعنة نظامها االستعماري 

الفنية والمالية الازمة  وتقديم المساندة 

لهــذه المســاعي الفلســطينية وتفعيــل 

تشــكيل لجنــة قانونيــة استشــارية في 

إطــار الجامعة العربية لتقديم المشــورة 

حول رفــع قضايا أمــام المحاكم الدولية 

المظالم  االنتهاكات اإلســرائيلية و  بشأن 

التاريخيــة، بمــا فيها »وعد بلفــور« عام 

1917. وأعادوا التأكيد على رفض االعتراف 

بإســرائيل كدولة يهودية. وإدانة السياسة 

اإلســرائيلية الهادفة إلى ســّن تشريعات 

عنصرية ممنهجة لتقويض أســس السام 

العادل فــي المنطقة، وطمــس الحقوق 

التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاوالت 

فرض الســيادة اإلســرائيلية علــى مدينة 

القدس الشــرقية المحتلــة. وأكدوا رفض 

أي مشــروع لدولة فلسطينية ذات حدود 

مؤقتة، أو أي تجزئة لألرض الفلســطينية، 

المخططــات  مواجهــة  علــى  والتأكيــد 

اإلســرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع 

غزة عن باقي فلسطين. 

إدانة قرار غواتيماال
ودانوا إعــان جمهوريــة غواتيماال نيتها 

نقل ســفارتها إلى مدينة القدس الشريف 

في خطوة تتبع قرار اإلدارة األميركية بهذا 

القانون الدولي وقرارات  الشــأن وتنتهك 

الشرعية الدولية.

وبشــأن دعــم موازنة دولة فلســطين 

وصمود الشعب الفلسطيني، أكد مجلس 

جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

دعوة الــدول العربية لالتــزام بمقررات 

الجامعــة العربيــة وبتفعيل شــبكة أمان 

ماليــة بأســرع وقت ممكــن بمبلغ مائة 

مليون دوالر أميركي شــهرياً دعماً لدولة 

واألزمات  الضغــوط  لمواجهة  فلســطين 

المالية.
Ⅶ  سلمان بن عبد العزيز ومحمود عباس يتبادالن الحديث خال القمة  |  رويترز

التزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

قاعدة بيانات عربية موّحدة لإلرهابيين

دعوة إلى حل  شامل في ليبيا

أكد القادة والرؤساء والملوك واألمراء 

العرب مجدداً االلتزام الثابت بالحفاظ 

علـى سـيادة سـوريا ووحـدة أراضـيها 

اإلقليميــة،  وســامتها  واســتقرارها 

اســتناداً لميثاق جامعة الدول العربية 

ومبادئه.كما أكد القادة، في قرار تحت 

عنــوان »تطــورات األزمة الســورية«، 

الموقــف الثابــت بأن الحــل الوحيد 

الممكن لألزمة الســورية يتمثل فـــي 

القائم على مشاركة  السياسي  الحـــل 

جميــع األطــراف الســورية، بما يلبي 

تطلعات الشعب السوري ودعم جهود 

األمــم المتحدة في عقــد اجتماعات 

إلى تســوية سياســية  جنيف، وصوالً 

القلق واالنزعاج  لألزمة. وأعربوا عــن 

الشــديدين مــن تداعيــات اســتمرار 

األعمــال العســكرية والخــروق التي 

تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في 

عدد من أنحاء سوريا.

وأعــرب القــادة عــن االنزعاج من 

التصعيد العسكري الخطر الذي تشهده 

المناطق الشمالية في الفترة األخيرة، 

والذي يدفع ثمنه الشــعب الســوري، 

ورفض العمليات التي تقوم بها القوات 

المســلحة التركية فــي منطقة عفرين 

التي من شــأنها أن تقّوض المســاعي 

الجاريــة للتوصل إلى حلول سياســية 

القلق  الســورية. وأعربــوا عن  لألزمة 

البالــغ إزاء تدهور األوضاع اإلنســانية 

في منطقــة الغوطة الشــرقية نتيجة 

للتصعيــد العســكري، ومناشــدة كل 

بالتزاماتها، والســماح  الوفاء  األطراف 

بوصول المســاعدات اإلنسانية بشكل 

فــوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس 

األمن رقم 2401 لسنة 2018.

وأشــادوا بالجهــود المبذولــة من 

دولــة الكويــت العضــو العربــي غير 

الدائم بمجلس األمن والرئيس الحالي 

للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد 

في اعتمــاد القرار رقــم 2401 بتاريخ 

24 فبراير 2018 الــذي يطالب جميع 

األطراف بوقف القتال.

العــرب مجلــس وزراء  القــادة  دعا 

الداخلية العرب إلى النظر في إنشاء 

قاعــدة بيانــات خاصــة بالمقاتلين 

اإلرهابييــن األجانــب وإتاحة قاعدة 

البيانات للدول العربية، وطالبوا الدول 

األعضاء بسن التشريعات والقوانين، 

واتخاذ اإلجــراءات والتدابير لتجريم 

الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته 

في تغذيته لإلرهاب، وإثارة النزعات 

الطائفيــة، إلــى جانــب الطلب إلى 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

بتعزيز التنســيق مع الجهات العربية 

المعنية لمكافحة اإلرهاب، ومواصلة 

تعاونهــا مــع المنظمــات اإلقليمية 

والدولية ذات الصلة. وأكدوا ضرورة 

لمكافحة  العربية  المنظومــة  تطوير 

اإلرهاب، وإدانة كل أشكال العمليات 

واألنشــطة اإلجرامية التي تمارســها 

الدول  فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات 

العرب  القادة  العربية والعالم. وندد 

فــي قرار بشــأن »تطويــر المنظومة 

العربية لمكافحة اإلرهاب«، صدر في 

ختــام أعمال القمــة العربية العادية 

الـ29 »قمــة القــدس« التي عقدت 

فــي الظهــران، بكل األنشــطة التي 

تمارســها تلك التنظيمات المتطرفة، 

والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية 

أو مذهبيــة أو عرقيــة، وتعمل على 

التحريــض الفتنة والعنف واإلرهاب. 

وأكــد القرار الحــق الثابــت للدول 

األعضاء في اتخاذ جميع اإلجراءات، 

واســتخدام كل الوســائل التي تحول 

دون تعرضهــا ألي تهديدات تشــّكل 

خطراً على أمنها وسامة مجتمعاتها، 

العربية  الدول  لميثاق جامعــة  وفقاً 

وميثاق األمم المتحدة.

جــددت القمة العربية تأكيد االلتزام 

باحترام وحدة وســيادة ليبيا وسامة 

أراضيها، ورفـض التدخل الخارجي أياً 

الجهــود والتدابير  كان نوعه، ودعم 

التــي يتخذهــا المجلــس الرئاســي 

لحفظ  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة 

األمــن، وتقويض نشــاط الجماعات 

اإلرهابية، وبسط سيادة الدولة على 

كامــل أراضيهــا، وحمايــة حدودها 

ومقدراتها.  مواردهــا  على  والحفاظ 

ودعت القمة العربية إلى حل سياسي 

شــامل لألزمة في ليبيا، وتأكيد دعم 

المجلــس للتنفيــذ الكامــل لاتفاق 

الموقع في مدينة  الليبي  السياســي 

الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، 

باالســتراتيجية وخطــة  والترحيــب 

العمل التي أعدتهــا األمم المتحدة، 

والتي عرضها غســان سامة، الممثل 

الخــاص لألمين العام لألمم المتحدة 

لحــل األزمة فــي ليبيا، واســتكمال 

خــال  مــن  االنتقاليــة  المرحلــة 

االســتحقاقات السياسية والدستورية 

واالنتخابية، فــي إطار تنفيذ االتفاق 

السياســي الليبــي، وبما يــؤدي إلى 

إنهاء حالة االنقسام في ليبيا، وتعزيز 

الثقة بين األطراف الليبية، واإلشادة 

فــي هــذا الخصــوص باإلجــراءات 

المتخذة من ِقبل المجلس الرئاســي 

لحكومــة الوفــاق الوطنــي بشــأن 

االستعداد لتنظيم االنتخابات.

Ⅶ  الجبير وأبو الغيط  خال مؤتمر اعان قرارات القمة |  أ.ب
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