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قـمــة دعـــم
صمـود القــدس 

سرتـ  د.ب.أ: أكد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس أن إنقاذ القدس »فرض عني علينا 
جميعا«، مضيفا في كلمته أمام القمة العربية 
)دعم صمود القدس( »إن القدس وما حولها أمانة 
وضعها اهلل سبحانه وتعالى في أعناقنا، وإن 

إنقاذها هو فرض عني علينا جميعا«.
وتابع »أن القدس هي درة التاج، وهي بوابة 
ومفتاح السالم، ونؤكد متسكنا بكل ذرة تراب، 
وكل حجــــر من القدس، ونحن مصممون على 
الدفاع عن عاصمة فلسطني، ولن يكون هناك 
أي اتفاق للســــالم ال يتضمــــن إنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي ألرضنا وفي مقدمتها القدس«.
ودعا عباس، املجتمع الدولي إلى عدم االعتراف 

بأي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل في القدس، 
مطالبا بإيفاد مراقبني دوليني ملراقبة االنتهاكات 
اإلسرائيلية على األرض ومنع حدوثها، وتوفير 

احلماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية أن تتقدم املجموعة العربية في 
نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة إلدانة اإلجراءات اإلسرائيلية 
في القدس، وإلزام إســــرائيل بالقانون الدولي 
اإلنساني بصفتها قوة احتالل يتوجب عليها 

عدم املساس بالوضع في القدس.
الدعم  الفلسطيني بحشد  الرئيس  وطالب 
العربي واإلسالمي والتنسيق مع منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، خاصة جلنة القدس للعمل على وقف 

إجراءات إســــرائيل في القدس ولتعبئة الرأي 
العام العاملي لوقف االعتداءات على املقدسات 
املسيحية واإلسالمية وحمايتها، والتأكيد أن 
القدس الشرقية أرض محتلة.  من جانبه علق 
العقيد الليبي معمر القذافي على الكلمة التي 
ألقاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل 
اجللسة االفتتاحية للقمة العربية مؤكدا له ان 
»الشباب الفلسطيني مازال يقاتل والقول الفصل 
بيد الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني«. 
واضاف القذافي »هناك شباب في يافا وعكا وحيفا 
وعظام أجدادهم هناك«. واكد انه »ال احد ميكنه 
التنبؤ برد فعل الشــــعب الفلسطيني فالقول 
الفصل في يده وفي يد الشباب الفلسطيني«.

صاحب السمو مستقبال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مقر إقامته صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد في مقر إقامته )رويترز( حديث جانبي بني صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس السوري بشار األسد 

)أ.ف.پ( الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدخن سيجارة خالل حضوره اجللسة االفتتاحية للقمة العربية 

ســـرت ـ كونا: استقبل صاحب السمو 
األمير الشـــــيخ صباح األحمد مبقر إقامة 
ســـموه مبدينة سرت امس كال من رئيس 
الصومال شيخ شريف شيخ احمد ورئيس 
الســـودان عمر حسن البشـــير والشيخ 
عبـــداهلل بن حمد آل خليفـــة رئيس وفد 

مملكة البحرين واملمثل الشـــخصي مللك 
البحرين حمد بن عيســـى بن ســـلمان آل 
خليفة كما استقبل سموه الرئيس اليمني 

علي عبداهلل صالح.
هذا وقد حضر املقابالت اعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.

صاحب السمو التقى رئيس وفد البحرين

األمير استقبل في مقر إقامته
رؤساء الصومال والسودان واليمن

سرت ـ هدى العبود
أكد رئيس دائرة شؤون املفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بعد ظهر 
امس أنه مطلوب من القمة العربية القيام بـ 3 
أمور أساسية تخص فلسطني في ظل التحديات 
القائمة واســــتمرار العدوان اإلسرائيلي. وفي 
معرض رده على سؤال للصحافيني على هامش 
القمة العربية في ليبيا )قمة دعم صمود القدس( 
حول املطلوب من القمة تقدميه لفلسطني، قال 
عريقات »نريد 3 أمور من هذه القمة.. فالثبات 
على موقفنا وسعينا للسالم ال يعني أننا نريد 
الســــالم بأي ثمن والســــالم يعني االنسحاب 
اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية احملتلة 
من فلسطني واجلوالن السوري احملتل ومما تبقى 
من أراض محتلة بجنوب لبنان ويجب أن تفهم 
إســــرائيل رسالة واضحة وهي عدم وجود أي 

تطــبيع ما لم ينته االحتالل اإلسرائيلي«.
وأضاف »األمر الثاني املطلوب من القمة هو 
تعزيز صمود شعبنا وبالقدس حتديدا وإسرائيل 
أنفقــــت ما ال يقل عن 14 مليار دوالر على مدار 
الـ 20 ســــنة املاضية لتهويد القدس، والسؤال 
الصريح املقدم للعاملني العربي واإلسالمي ما 

الذي أنفقتموه؟!«.
وتابع »القدس بحاجة لتعزيز صمود أهلها 
ودعم املؤسسات اخلدمية والتعليمية والصحية 
وتعمير البيوت«، موضحا ان هذا العمل يجب 

أال يبقى شعارا ال يطبق على األرض.
وقال »األمر الثالث هــــو الطلب من حركة 
حماس أن تذهب للقاهرة، بوابة احلوار، وأن 
توقع ورقة املصاحلة التي هي ورقة فلسطينية 
جاءت نتيجة حوارات طويلة وشاقة حتملت 

خاللها مصر الكثير«.

ســــرت ـ أ.ف.پ: أعاد الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح في اجللســــة االفتتاحية للقمة 
العربية أمس في سرت شرق ليبيا التأكيد على 
طرح مشروع إقامة احتاد عربي بديال للجامعة 
العربية. واعرب الزعيم الليبي معمر القذافي 
وسط هتافات تدعو الى الوحدة في قاعة املؤمتر، 
عن دعمه لهذا املشــــروع الذي لم يلق جتاوبا 

على ما يبدو من باقي القادة العرب.
واكــــد الرئيس اليمني انه في ظل الظروف 
العربية احلاليــــة و»الصلف الصهيوني« فإن 
»اهم ما يجب ان يتحقق في هذه القمة هو انشاء 
االحتاد العربــــي« على غرار االحتاد االوروبي 
واالحتاد االفريقي، بأجهزة تنفيذية وصالحيات 

أوسع في مستوى العمل العربي املشترك.
واضاف ان »اجلامعة العربية أدت الواجب 
والبــــد اآلن ان نطور العمل العربي املشــــترك 

للتصدي للتحديات التي تواجه أمتنا«.

وتابع »الصهاينــــة هم أعداء األمة العربية 
ومهما قدمنا من تنازالت ومشــــاريع فإنهم لن 
يقبلوا بها وهم مســــتمرون في االســــتيطان 
واالحتالل. وحتدي قرارات الشرعية الدولية، 
إذن ملاذا ال نقيم احتادا عربيا ملواجهة الصلف 

الصهيوني؟«.
وشدد صالح على انه »بدون انشاء احتاد عربي 
لن ننجح أبدا في مواجهة الكيان الصهيوني« 
واثر كلمة الرئيس اليمني خاطب الزعيم الليبي 
رئيس القمة العربية العادية الثانية والعشرين، 
الرئيس اليمني قائال »املهــــم هو ان اقتراحك 
حصل على موافقتي« في اشارة الى رفضه على 

ما يبدو من باقي الدول العربية.
وعلى االثر دوى تصفيق وهتاف »شــــعب 
عربي واحد« من احلضــــور الليبي في القاعة 
في حني لــــوح القذافي بقبضته تأييدا قبل ان 

يرفع اجللسة االفتتاحية للقمة.

عريقات: إسرائيل أنفقت أكثر
من 14 مليار دوالر لالستيطان بالقدس

صالح يدعو الستبدال الجامعة
باتحاد عربي والقذافي يؤيد 

»األنباء« تنشر مشروع قرار القمة العربية المعدل الخاص بالقدس
سرت ـ هدى العبود

فيم��ا يخ��ص القض���ية الفلس��طينية والصراع 
العربي � اإلسرائيلي ومستجداته وضعت اجلامعة العربية 
مشروع خطة لتحرك عربي إلنقاذ القدس. وفيما يلي 

النص احلرفي للمشروع:
إن مجلس اجلامعة على مستوى القمة،

ـ بعد اطالعه:
ـ على مذكرة االمانة العامة.

ـ وعلـــى تقرير األمني العام علـــى العمل العربي 
املشترك.

ـ وعلى توصيات االجتماع الوزاري الثاني لهيئة 
متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات الذي عقد بسرت 

بتاريخ 2010/3/24.
ـ وإذ يؤكـــد على كافـــة قراراته في هذا الشـــأن 
والقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
ـ وبالنظـــر للمخاطر اجلســـيمة املتزايدة التي 
تواجهها القضية الفلسطينية جراء استمرار السياسات 
االسرائيلية العدوانية وبشكل خاص تلك الهادفة الى 
تغيير البنيـــة اجلغرافية والدميوغرافية والثقافية 
ملدينـــة القدس، مبا في ذلك اجراءات توســـيع بناء 
املستوطنات فيها وفرض االنظمة التشريعات الرامية 
لطرد ســـكانها، وتهويدها وطمس هويتها العربية، 
واستهداف املقدسات االسالمية واملسيحية وخاصة 
املسجد األقصى، ومحاولة تغيير معالم البلدة القدمية 
في القدس، وهو ما أظهرته االجراءات واملمارســـات 

اإلسرائيلية االخيرة بصورة واضحة.
ـ وفي ضوء رفض إسرائيل املتواصل االنصياع 
لقرارات الشرعية الدولية وامعانها في انتهاك القانون 

الدولي االنساني بحق الشعب الفلسطيني من خالل 
اجراءات احلصار االقتصادي اخلانق وسياسة العقوبات 
اجلماعيـــة، وتقطيع أوصال األرض الفلســـطينية، 
واالعتداء املستمر على املرافق احليوية واملؤسسات 

الوطنية الفلسطينية.
ـ وتأكيدا للموقف العربي الثابت والدائم باعتبار 
القضية الفلسطينية القضية املركزية للعرب جميعا، 
وتعمم جميع ابناء االمة العربية واقطارها، وتشكل 
جوهر الصراع العربي ـ اإلســـرائيلي مبا ميثله من 
خطر عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري يهدد 

مصير األمة العربية بكاملها.
ـ وانطالقـــا من احلرص العربي على دعم صمود 
الشـــعب الفلســـطيني في كفاحه من أجل استعادة 
حقوقه، وتقدمي جميع اشكال الدعم واملساندة ملواجهة 

املخططات االسرائيلية.
ـ وإذ يحيـــي صمود وثبات أهل القدس في وجه 
العدوان االسرائيلية املتواصل عليهم وعلى ارضهم 
ومقدساتهم بغية تهويد مدينتهم، يؤكد أهمية دور 
اململكة االردنية الهاشمية واململكة املغربية )رئاسة 
جلنة القدس( واململكة العربية السعودية وجمهورية 
مصر العربية واجلمهورية العربية السورية وغيرها 
من الدول العربية واالسالمية في احلفاظ على الهوية 
العربية واملقدسات االسالمية واملسيحية في القدس 

ودعم صمود املقدسيني.
ـ وإميانا بضـــرورة تفعيل وتنفيذ قرارات القمم 
العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية مبا في ذلك 

العمل على وضع آليات عملية وتنفيذية لها.
يقرر:

1 ـ انعقاد قمة ســـرت حتت نـــداء »دعم صمود 

القدس«.
2 ـ التأكيد على ان جميع االجراءات واملمارسات 
اإلســـرائيلية من أجل تغيير معالـــم مدينة القدس 
احملتلة ووضعها اجلغرافي والبشـــري والتاريخي 
مبا في ذلك مصـــادرة االراضي واملمتلكات وتهجير 
الســـكان هي اجراءات باطلة وفقـــا لقواعد القانون 
الدولي وقرارات مجلس األمن ذات الصلة وال ميكن 

االعتراف بها.
3 ـ التأكيد على أن القدس الشرقية ارض محتلة 
وأن جميع االجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل 
االسرائيلي فيها باطلة بطالنا مطلقا ومنعدمة قانونا 
وحكما وال يترتب عليها احداث اي تغيير على وضع 
املدينـــة القانوني كمدينة محتلـــة وال على وضعها 
السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطني، واالشارة 
الى املوقف الدولي اجلماعي إزاء عدم قانونية وجود 

املستوطنات في االراضي احملتلة.
4ـ  مطالبة الدول واملنظمات الدولية كافة باالستمرار 
فـــي عدم االعتراف او التعامل مع اي من املشـــاريع 
التي تســـتهدف االراضي واملقدســـات  واالجراءات 
االسالمية واملسيحية في فلسطني باعتبارها غير شرعية 

وتتجاهل احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
5 ـ وضع خطة حترك عربي لدعم صمود القدس 
تتضمن االجراءات واخلطوات املشـــار إليها في هذا 

القرار.
6ـ  مطالبة منظمة اليونسكو بتعيني بعثة دائمة في 
القدس لرفع تقارير دورية حول االعتداءات االسرائيلية 
على املقدسات االســـالمية واملسيحية في االراضي 
الفلســـطينية احملتلة حتى يتسنى وقفها وتكليف 
املجموعة العربية في اليونســـكو باتخاذ االجراءات 

الالزمة في هذا الشأن.
7 ـ تكليف املجموعة العربية في نيويورك طلب 
عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لوقف االجراءات 
االسرائيلية في القدس والتي تخالف قواعد القانون 
الدولي وقيام اسرائيل باعاقة تنفيذ قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة، وتقييم امكانية استصدار قرار عن 
اجلامعية العامة يطلب مـــن محكمة العدل الدولية 
النظر في وقف االجراءات االســـرائيلية في القدس 
وتفويض االمن العام للجامعة باجراء املشـــاورات 
حول املوضـــوع وفي حال ثبت تعـــذر رفع دعوى 

مباشرة امام احملكمة.
8ـ  الدعوة إلى التنسيق مع منظمة املؤمتر االسالمي 
خاصة جلنة القدس لتحقيق التكامل الالزم من أجل 

بلوغ النتائج املتوخاة من هذه اخلطة.
9 ـ زيادة الدعـــم االضافي املقرر في قمة بيروت 
2002 لصندوقي االقصـــى والقدس إلى 500 مليون 
دوالر لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على 
أرضه ومتكينه من افشـــال املخططات االسرائيلية 

املستمرة واملتصاعدة في القدس احملتلة.
10ـ  انشاء مفوضية عامة في األمانة العامة تعنى 

بشؤون القدس ودعم صمود اهلها املقدسيني.
11 ـ دراسة امكانية عقد مؤمتر دولي حتت رعاية 
جامعة الدول العربية ومبشاركة جميع الدول العربية 
واملؤسسات والنقابات وهيئات املجتمع املدني املعنية 
خالل االشهر الثالثة القادمة للدفاع عن القدس وحمايتها 

على جميع االصعدة.
12 ـ دعوة الدول واملنظمات العربية واإلسالمية 
والصناديق العربية ومنظمات املجتمع املدني لتمويل 
وتنفيذ املشروعات التنموية اخلاصة بقطاع التعليم 

والصحة والشـــباب والرفاه االجتماعـــي والقطاع 
االقتصادي واالسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود 

العربي فيها.
13ـ  دعوة االنشطة الشعبية واملؤسسات واالفراد 
للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس 
والطلب من االمانة العامة االستمرار في فتح حساب لدى 
البنوك في الدول العربية لهذا الغرض، على أن يحدد 

مجلس اجلامعة آليات استخدام هذه التبرعات.
14 ـ تكليـــف وزراء االعالم العرب بالتركيز على 
ما تتعرض له القدس مـــن أخطار التهويد، ودعوة 
وسائل االعالم العربية الى االهتمام بأوضاع القدس 
وعرض االجراءات االسرائيلية في املدينة، ودعم سبل 

التمسك بعروبتها.
15ـ  دعوة احلكومة السويسرية الستئناف انعقاد 
اجتماع االطراف السامية املتعاقدة التفاقية جنيڤ 
عام 1949 لعقد مؤمتر لبحث سبل تطبيق االتفاقية 
على األراضي الفلسطينية احملتلة، وتوفير احلماية 
للشعب الفلسطيني حتت االحتالل مبا في ذلك القدس 
احملتلة مستفيدين من النتائج االيجابية التي أوجدها 
تقرير جولدستون، وتكليف املجموعة العربية في 

جنيڤ باتخاذ االجراءات الالزمة في هذا الشأن.
16ـ  تكليـــف دولة فلســـطني واململكـــة االردنية 
الهاشـــمية واململكة املغربية بالتنســـيق مع األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية لبحث أي خطوات أو 
إجراءات اضافية مطلوبة ملواجهة مخططات سلطات 

االحتالل االسرائيلي في القدس.
17ـ  الطلب من األمني العام متابعة تنفيذ هذا القرار 
وتقدمي تقريـــر حول االجراءات التي مت اتخاذها في 

هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

عباس: إنقاذ القدس فرض عين علينا جميعًا 
والقذافي يرد: الشباب الفلسطيني يقاتل والقول بيده

ســـرت ـ أ.ف.پ: قـــال 
العام لألمم املتحدة  األمني 
بان كي مون في كلمته امام 
القمة العربية في سرت ان 
املفاوضات بني اســـرائيل 
والفلسطينيني »ينبغي ان 
تفضي الى عاصمة لدولتني 

في القدس«.
العرب  القادة  وناشـــد 
»مســـاندة اجلهـــــود من 
اجـــل بـــدء محــــادثـــات 
غـــير مباشرة ومفاوضات 
مباشرة« بني الفلسطينيني 

واسرائيل.
العام لألمم  واكد االمني 
املتحدة ان »االستيطان غير 
الشرعي يجب ان يتوقف، 
ومكانة القدس لدى اجلميع 
يجب ان حتترم، واملفاوضات 
ينبغي ان تفضي الى عاصمة 

لدولتني في القدس«.
وتابع موجـــها حديثه 
الى القادة العــرب »رسالتي 
إليكم هـــي: ايا كان القلق 
الذي يساورنا، ال بديل عن 
املفاوضات مـــن اجل حل 

الدولتني.
اناشدكم مساندة اجلهود 
بـــدء محادثات  من اجـــل 
غير مباشرة ومفاوضات 

مباشرة«.
واضـــاف »ان هدفنـــا 
املشترك ينبغي ان يكون 
تسوية كل قضايا الوضع 
النهائـــي فـــي غضون 24 

شهرا«.

كي مون: االستيطان 
يجب أن يتوقف ويجب 

أن تكون القدس 
عاصمة لدولتين


