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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

صورة جماعية للقادة والزعماء العرب املشاركني في قمة سرت في ليبيا

سرت ـ هدى العبود
حتت عنوان عريض متحور حول 
»دعم صمود القدس« احملتلة، وما 
تش���هده من اعتداءات اس���رائيلية 
وعمليات تهويد واس���تيطان غير 
القمة العربية  مس���بوقة، انعقدت 
العادية في دورتها الثانية والعشرين 
في مدينة س���رت الليبية وس���ط 
مخاوف من ان تنسحب اخلالفات 
العربية � العربية لتطغى على اعمال 

القمة املمتدة حتى اليوم. 
ملفات كثي���رة وآمال قليلة في 
ان  حتقق القم���ة الطموحات التي 
ترجوها منها الش���عوب العربية. 
ومما يعزز احباط الشارع العربي 
م���ن النتائج املرجوة م���ا تناقلته 
مصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى 
وموثوق منها داخل اجتماعات القمة 
للدول املؤثرة أو احملورية مثل مصر 
والسعودية وسورية، عن خالفات 
على تفكي���ك اجلامعة العربية إلى 
احتادات وكيانات اس���وة باالحتاد 
االفريق���ي، الن الظ���روف تختلف 
اختالفا كليا وجزئيا بني اجلامعة 
العربي���ة واالحت���اد االفريقي وان 
اجلامعة العربي���ة حتتاج لتفعيل 
احتاد الق���رارات وليس اصالحات 
ادارية، ومما زاد من سوء األوضاع 

املعلومات التي وردت عن ان الرئيس 
الفلس���طيني محم���ود عباس كان 
ينوي  االنسحاب من اعمال القمة 
بعد إلقاء كلمته، قبل أن يعود مبساع 
ديبلوماسية ثم يلتقي الزعيم الليبي 

بطلب منه.
 وعلى جانب آخر، علم ان السبب 
احلقيقي لعدم حضور بعض القادة 
ان رئيس القمة الزعيم الليبي معمر 
القذافي سيقدم مفاجآت وكانت أولها 
تبنيه فكرة انشاء احتادات وجلان 
وكيانات عربية داخل أروقة القمة 
اس���وة باالحتادات االفريقية. ومن 
املتوقع ان حت���دث مفاجآت اخرى 
وأن يطالب القذافي بسحب املبادرة 
العربية للسالم، وتدوير منصب أمني 
عام اجلامع���ة العربية، وهذا الذي 
ستس���فر عنه االجتماعات املغلقة 
داخل قمة سرت، وان وزراء اخلارجية 
انهوا أمس كافة امللفات والقرارات 
التي س���تعرض عل���ى القمة اال اذا 
حدثت مفاجأة من العيار الثقيل من 
جانب العقيد القذافي. بيد ان بارقة 
امل ظهرت امس في عتمة االحباط 
العربي بعد ان كشفت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان الرئيس السوري بشار 
االسد سيزور القاهرة خالل 48 ساعة 
لالطمئن���ان على صح���ة الرئيس 

املصري محمد حس���ني مبارك، في 
خطوة جديدة على طريق املصاحلة 
العربية التي انطلقت في قمة الكويت 

االقتصادية األخيرة.
وقد كانت اجللس���ة االفتتاحية 
القمة انطلقت بكلمة ألمير  ألعمال 
قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
رئيس القمة السابقة، شخص فيها 
الوضع العربي الراهن، معتبرا أن 
العمل العربي املشترك يواجه أزمة 
حقيقية وانه تأكد من ذلك من موقع 
رئاس���ته للقمة. وطالب املجتمعني 
اإلدانة بالنس���بة  بقرارات تتعدى 
ملسألة القدس. ووجه الشيخ حمد 
في مستهل كلمته انتقادات عنيفة 
لعدم قدرة العمل العربي املشترك 
على معاجلة األزمة العربية، مؤكدا أن 
»هذا العمل يواجه أزمة حقيقية«.

وقال إن »مسؤولية رئاسة القمة 
في دورتها املاضية أكدت لنا يقينا ما 
كنا نراه من أزمة عربية مستعصية 
لم يعد جتاهلها أو االلتفاف حولها« 
يجدي. ونب���ه إلى أن »أمام العرب 
اليوم خيارين أحدهما ترك العمل 
املشترك ملصيره أو الوقوف لضرورة 
مراجعته وإعادة النظر فيه«. وأضاف 
»نحن ال نستطيع أن نضع شعوبنا 
أمام مسؤوليتنا التاريخية وال نرضى 

الثانية والعشرين، فقال ان املواطن 
العربي ينتظر من قادة األمة األفعال 
وليس األقوال، وان »الشارع العربي 
شبع من الكالم، وقد حتدثت خالل 
40 عاما في كل شيء واملواطن ينتظر 
الع���رب األفعال وليس  القادة  من 
اخلطب«.  وحذر القذافي القادة من 
غضب الشارع العربي قائال »أي شيء 
نقرره ال نطمع في ان يقره املواطن 
العربي، وحتى اذا فعلنا، ان يرضى 
عنه املواط���ن الذي هو اآلن متمرد 
ومتربص وهو ميشي معنا اذا كان 

الشيء يلبي طلباته«.
وق���ال ان احلكام ف���ي وضع ال 
يحس���دون عليه »فه���م يواجهون 
حتديات غير مس���بوقة، فلنحاول 
ان نعم���ل ما تقرره اجلماهير التي 
هي ماضية في طريق حتدي النظام 
الرس���مي«. وعن العم���ل في اطار 
اجلامعة العربية قال القذافي: »لن 
نعود بعد اآلن ملزمني باإلجماع، فإذا 
وافقت أي مجموعة من الدول العربية 
على شيء تستطيع القيام به ميكنها 
ان متضي فيه، واذا لم تقبل مجموعة 
أخرى فلت���راوح مكانها وتتراجع، 
وميكنه���ا أن تلحق بهذه املجموعة 
الحقا، وكلتا املجموعتني حرتان«. تال 
ذلك تقدمي األمني العام جلامعة الدول، 

عمرو موسى عن عمل القمة خالل 
العام املنصرم.  طالب موس���ى في 
كلمته القادة العرب بدراسة اخليارات 
املتاحة إذا ما فشلت عملية السالم. 
ودعا القادة العرب إلى مناقشة جميع 
االحتماالت مبا في ذلك فشل عملية 
الس���الم. وقال موسى: ال مكان في 
محافلنا إلسرائيل طاملا ظلت بعيدة 
عن السالم ورافضة لالنسحاب من 
األراضي العربية احملتلة وإقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وما دامت تعتبر 
نفسها فوق القانون وقطارها يسير 

معاكسا لقطار السالم.
وأضاف أن هناك إصرارا عامليا 
متصاعدا على رفض االس���تيطان 
اإلس���رائيلي وثمة رف���ض عاملي 
لألخط���اء التي ترتكبها إس���رائيل 

وعلى العرب استغالل ذلك.
وأوضح أن أي عملية س���الم ال 
ميكن أن تك���ون مفتوحة بل يجب 
وضع أطر زمنية لها، مؤكدا أن جلنة 
املبادرة العربية في سبيلها لبلورة 

خطط بديلة ملواجهة املوقف.
وكرر موس���ى دعوته إلى جعل 
منطقة الش���رق األوسط خالية من 
الس���الح النووي داعيا إلى إطالق 
حوار عربي � إيراني لتحديد طبيعة 

العالقات املستقبلية مع طهران.

الى مضاعفة  كما دعا موس���ى 
ميزانية اجلامعة العربية، موضحا 
ان هذه الدع���وة جاءت فيما يغادر 
منصبه في العام املقبل بعد شغله 
لدورتني.  وبعد موسى تال عدد من 
القمة كلماتهم وهم األمني  ضيوف 
العام ل���ألمم املتحدة بان كي مون، 
ورئيس مفوضية االحتاد االفريقي 
جون بين���غ، واالمني العام ملنظمة 
املؤمتر االسالمي أكمل الدين إحسان 
أوغلو، ووزير خارجية إس���بانيا 
ميغيل أنخي���ل موراتينوس، الذي 
تتولى بالده الرئاسة الدورية احلالية 
لالحتاد االوروبي، ورئيس الوزراء 
التركي رجب طي���ب اردوغان، ثم 
رئيس الوزراء االيطالي س���يلڤيو 
برلس���كوني. وحتولت القمة عقب 
إلقاء الضيوف كلماتهم إلى »جلسة 
مغلق���ة« وبحثت مش���روع جدول 
األعمال املعروض على القمة والذي 
يتكون من 27 بندا يتصدرها امللف 
الفلس���طيني وخاص���ة التطورات 
االخيرة في القدس احملتلة، وأيضا 

مبادرة السالم العربية.
القمة بجلس���تني  وتتواص���ل 
مغلقتني اليوم، وفي اجللسة االخيرة 
للقمة يتم اعتماد مشاريع القرارات 

و»إعالن سرت« و»وثيقة سرت«.

أن نتقدم إليكم بتقرير عن إجنازات 
الدورة املاضية للقمة باعتبار أن هذه 
اإلجنازات لم تتحقق وما توصلنا 
إليه ليس مرضيا«. ودعا إلى ضرورة 
تش���كيل جلنة اتصال عليا »حتت 
إشراف رئيس القمة تعمل على تقدمي 
مقترحات حلل أزمة العمل العربي 

املش���ترك وبلورة موضوع نقاش 
خاص على مستوى جميع التجمعات 

السياسية لتقول رأيها«.
ثم أعلن تس���ليمه رئاسة القمة 
العربية الى العقيد معمر القذافي، 

قائال انه أهل لتحمل األمانة. 
وقد حتدث القذافي رئيس القمة 

مساعٍ منعت عباس من االنسحاب.. واألسد يزور مبارك لالطمئنان على صحته

سرت 2010: قمة دعم القدس .. والمفاجآت القذّافية

القذافي محذرًا: القادة العرب في وضع ال يحسدون عليه  والجماهير ماضية في تحدي النظم الرسمية 

أردوغان: »جنون« أن تعتبر إسرائيل 
القدس بشطريها عاصمة لها

»هيومن رايتس ووتش« تدعو ليبيا 
للكشف عن مصير اإلمام موسى الصدر 

نيويورك � ا.ف.پ: حضت منظمة هيومن رايتس 
ووت����ش للدفاع ع����ن حقوق االنس����ان ليبيا، التي 
تس����تضيف القمة العربية، على الكشف عن مصير 
مفقودين ومن بينهم االمام الشيعي اللبناني موسى 

الصدر الذي اختفى عام 1978.
وقالت املنظمة ومقرها نيويورك، انه على ليبيا 
ان تقدم معلومات عن اثنني من مواطنيها فقد اثرهما 
قبل 20 عاما بعد اعادتهما من مصر حيث اعتقلتهما 

السلطات.
وقالت سارة ليا ويتسون املسؤولة في هيومن 
رايتس ووتش عن الشرق االوسط وشمال افريقيا 
في بيان نش����ر امس االول ان »اح����د مواضيع قمة 

اجلامعة العربية هذه هو املصاحلة«.
واضافت »على ليبيا ان تغتنم هذه الفرصة الطالع 
االسر التي تتحمل معاناة عدم معرفة مكان وجود 
احبائها«.  وتنفي طرابلس اي ضلوع لها في اختفاء 
الصدر وتقول انه غادر ليبيا متوجها الى ايطاليا. لكن 
احلكومة االيطالية تنفي وصوله االراضي االيطالية. 
اال انه في عام 2004 اعادت السلطات االيطالية جواز 

سفر عثر عليه في ايطاليا لالمام الصدر.
واقرت هيومن رايتس ووتش بان السلطات الليبية 
بدأت في 2008 »للمرة االولى« معاجلة مسألة مئات 
االشخاص الذين اختفوا »في قضية مجزرة وقعت 

في سجن ابو سليم في 1996«.

رجب طيب اردوغان

وزير اخلارجية السوري وليد املعلم

سرت � ا.ف.پ: اكد رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان في كلم���ة القاها في افتتاح القمة 
العربية في س���رت بليبيا انه من ال� »جنون« ان 

تعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمة لها.
وقال ان وزراء اسرائيليني اعلنوا ان »القدس 
املوحدة عاصمة السرائيل«، مضيفا »هذا جنون 
وهذا ال يلزمنا اطالقا«، بحس���ب ترجمة عربية 

فورية لكلمته التي القاها باللغة التركية.
وأضاف ان »القدس هي ق���رة عني كل العالم 
االس���المي وال ميكن قبول اعتداء اسرائيل على 

القدس واالماكن االسالمية اطالقا«.
وتابع ان »بناء 1600 وحدة سكنية في القدس 
ليس امرا مقبوال وليس له اي مبرر«، معتبرا »ان 
انتهاكات اسرائيل في القدس ال تتالءم مع القانون 
الدولي وال مع القانون االنس���اني وهي ال تنتهك 

القانون الدولي فقط ولكن التاريخ ايضا«.
واك���د ان »احت���راق القدس يعن���ي احتراق 
فلسطني واحتراق فلسطني يعني احتراق الشرق 

االوسط«.

سرت ـ هدى العبود
أكد وزير اخلارجية الس���وري وليد املعلم 
متسك بالده باملبادرة العربية للسالم، معتبرا 
أنها األساس لسالم عادل وشامل ألنها تستند 

إلى الشرعية الدولية.
وقال املعلم في تصريح ل� »األنباء« إن »املبادرة 
موجودة ولم يطلب أحد سحبها ونحن ملتزمون 
بهذه املب���ادرة وأبرز ما فيه���ا االحتفاظ بحق 

العودة«.

تهويد القدس

وشدد وزير اخلارجية السوري على أن موقف 
بالده واضح ومستمر بخصوص جلنة املبادرة 
العربية للسالم التي ليس من مهامها أن تعطي 
تفويضا ألحد وس���فيرنا ف���ي اللجنة قال منذ 
البداية إن سورية ليست طرفا، وأضاف »نحن 
أمام سياسة إسرائيلية متعن في ضم األراضي 

وتهويد القدس«.
ورأى املعلم أن نقل القضية الفلس���طينية 
إل���ى مج���لس األمن عمل سياس���ي، الفتا إلى 
أن »ما يجدي نف���عا هو صم���ود أهلنا عل��ى 

األرض«.
وانتقد املعلم سياس���ة تل أبي���ب وقال إن 
»إس���رائيل دولة معتدية تسعى إلى التوسع، 
ومع األسف مازال لديها حصانة فوق القانون 
الدولي... نحن نسعى من خالل املنظمات الدولية 
التخاذ اإلجراءات الرادعة جتاه إسرائيل، لكن هذا 

ال يعني أن العرب يكتفون بهذا اخليار«.

حصار غزة

وأضاف »مازال احلصار قائما على غزة والبد 
أن تخص���ص جهود من أج���ل دعم غزة ورفع 
احلصار وإنهاء املعاناة ونحن مازلنا نش���جع 
الطرفني الفلسطينيني على العودة إلى احلوار 
والتوافق، وأي جهد مطلوب من سورية للمساعدة 

نحن جاهزون للقيام به«.

وفيما يخص دور واشنطن في عملية السالم، 
رأى املعلم أن »م���ن مصلحة الواليات املتحدة 
أن تكون جادة في إقرار سالم حقيقي ألن هذا 
السالم باعتراف املس���ؤولني األميركيني يؤثر 

على حياة األميركيني في املنطقة«.
وأش���ار املعلم إلى أن العالقات الس���ورية � 
املصرية على املس���توى االقتصادي والثقافي 
جيدة للغاية وتخدم مصلحة البلدين، وأردف 
»أما العالقات السياسية فنأمل في املستقبل أن 
نتمكن من حلها«. وحول االنتخابات العراقية قال 
املعلم »الشعب العراقي أدلى بصوته وإرادته، 
نأمل أن يخرجوا بتوافق وطني وحكومة وحدة 

وطنية متثل الشعب العراقي«.
وأض���اف »نأمل للع���راق الش���قيق األمن 
واالستقرار وأن يضع خطة لطريق املستقبل، 
فالعراق بلد عربي له وزنه ونريد له أن يلعب 

الدور الذي يليق به«.

المعلم لـ »األنباء«: متمسكون بمبادرة السالم 
ونأمل عودة العالقات مع مصر إلى طبيعتها

اعتبر  أن نقل القضية الفلسطينية إلى مجلس األمن عمل سياسي 

العراق رئيسًا للقمة المقبلة.. والدوري يطالب 
القادة العرب باالعتراف بالمقاومة العراقية

ــرت ـ أ.ش.أ: صرح السفير هشام يوسف رئيس مكتب  س
األمني العام جلامعة الدول العربية أمس بأن الدعوة التي وجهتها 
ــرت حددت مدة  ــادة الليبية للقادة العرب حلضور قمة س القي
ــتمر القمة ثالثة أيام  القمة بثالثة أيام، »وإذا تطلب األمر أن تس
فهذا ما وجهت الدعوة على أساسه، وإن أنهت أعمالها قبل ذلك 
فيمكن أن تقتصر على يومني«. وأوضح يوسفـ  في تصريحات 
للصحافيني حول أعمال القمة العربية العادية الثانية والعشرين 
بـ »سرت«ـ  أن القمة املقبلة )الثالثة والعشرين( ستكون برئاسة 
ــاء وامللوك والقادة  العراق، أما مكانها فهو قرار متروك للرؤس
ــك برئاسة  خالل القمة، مضيفا »من الواضح أن العراق متمس
ــاة اجلزيرة  ــه«. إلى ذلك نقلت قن ــروع ل القمة وهذا حق مش
ــني قوله  ــة عن عزت الدوري نائب املقبور صدام حس الفضائي
ــه يطالب القادة العرب باالعتراف باملقاومة العربية باعتبارها  إن

املمثل الوحيد للشعب العراقي.

حماس تطالب القمة بقرارات لحماية 
القدس ورفع الحصار عن غزة 

غزة ـ د.ب.أ: طالبت حركة حماس أمس قادة الدول العربية 
ــات املتعلقة بالقضية  ــة ونافذة حول امللف ــاذ قرارات قوي باتخ
ــي تعقد أعمالها في مدينة  ــطينية خالل القمة العربية الت الفلس

سرت الليبية.
ــالة وجهتها إلى القمة إن »مخططات  وقالت احلركة في رس
ــتلزم قرارات  ــد والتهجير في مدينة القدس احملتلة تس التهوي
عربية حاسمة وبرنامجا عمليا حلماية القدس واملسجد األقصى 
ــيني في املدينة  من تهديد هذه املخططات، ودعم وحماية املقدس

ملواجهة هذه املخاطر«.
ــول حصار غزة، أكدت احلركة أن واقع احلصار صعب  وح
للغاية على أهالي القطاع، داعية القمة العربية إلى اتخاذ قرار حاسم 
برفع احلصار وفتح معبر رفح أمام حركة األشخاص والبضائع 
ــج اعمار غزة، وأبدت  ــل للبدء بتنفيذ برنام واتخاذ قرار عاج

استعدادها لكل تعاون تطلبه القمة ووفق اآلليات املناسبة.
وبشأن املصاحلة الوطنية الفلسطينية، أكدت حركة حماس 
حرصها على إنهاء االنقسام، مشيرة إلى أن السبب األكبر وراءه 
ــل على تعطيل جهود  ــو التدخل اخلارجي الذي ما يزال يعم ه

املصاحلة بوضع شروط سياسية عليها.
وقالت حماس »إن إجناز املصاحلة الفلسطينية خيار حتمي 
ــا بأخذ مالحظاتها على الورقة  البد منه« لكنها جددت مطالبته

املصرية للمصاحلة إلجنازها.


