
االثنين  11  اكتوبر  2010   القمة العربية األفريقية                     الثانية بعد 33 عاما4ً

القمة تقرر إنشاء صندوق مشترك للكوارث.. والقذافي يعتذر لألفارقة باسم العرب عن »عهود الرق« ويحث الرأسمال العربي على االستثمار في القارة السمراء

شراكة إستراتيجية أفريقية - عربية ومخاوف من امتداد عدوى »تقسيم« السودان

ســـرت ـ وكاالت: انعقدت في مدينة 
سرت الليبية امس أعمال القمة العربية 
ـ االفريقية الثانية بحضور معظم القادة 
العرب واالفارقة وذلك بعد اكثر من 33 
عاما على القمة االولى التي عقدت عام 

1977 في القاهرة. 
هذا وترأس صاحب الســـمو األمير 

الشيخ صباح األحمد وفد الكويت.
وقد أقرت القمة التي اختتمت أعمالها 
أمس استراتيجية للشراكة بني اجلانبني 
العربي واالفريقي بهدف تعزيز التعاون 
السياســـي واالقتصـــادي واالجتماعي 

والثقافي.
وأكـــد البيـــان اخلتامـــي أن هـــذه 
االستراتيجية تهدف الى تسخير التعاون 
والتجارب املشتركة ملساعدة البلدان األقل 
منوا على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
بحلول عام 2015 السيما األهداف اخلاصة 
بخفض حـــدة الفقر ووفيـــات األطفال 
واألمهات واحلد من انتشـــار األمراض 

خاصة املالريا وااليدز.
وأكد البيان اخلتامي أهمية إنشـــاء 

أنظمة جتارية ومالية واقتصادية دولية 
أكثر عدالة أوال باعتماد اســـتراتيجية 
الشراكة االفريقية والعربية وخطة العمل 

)2011 ـ 2016(.
ودعـــا املجتمع الدولـــي ومجموعة 
الثمانية خاصة للوفاء بتعهداتها إلصالح 
النظام املالي والنقدي العاملي وحتسني 
شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء 
املديونية وزيادة املســـاعدات التنموية 
لصالح الدول النامية واألقل منوا لتحقيق 

التنمية املستدامة لشعوبها.
وذكر ان القمة قررت إنشاء الصندوق 
االفريقيـ  العربي املشترك للحد من آثار 
الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية 

واالفريقية.
وكان الرئيس حسني مبارك باعتبار 
مصر رئيس القمة السابقة افتتح أعمال 
القمـــة العربية ـ األفريقية الثانية التي 
عقدت مبدينة سرت باجلماهيرية الليبية، 
حتت شعار »نحو شراكة استراتيجية 
عربية افريقية«، مبشاركة أكثر من 60 

دولة عربية وأفريقية.

 وألقى الرئيس مبارك كلمة في اجللسة 
االفتتاحية أكد فيها أنه آن اآلوان لتفعيل 
الشراكة بني الدول العربية واالفريقية 
حتت مظلة االحتاد االفريقي واجلامعة 
التعاون  العربيـــة حتقيقا ألولويـــات 
االفريقي العربي املشـــترك.. مضيفا أن 
مصـــر عازمة على بذل ما في وســـعها 
لتحقيق هذا الهدف انطالقا من أنها كانت 
على الدوام جســـرا بني العالم العربي 

وأفريقيا.
وسلم مبارك بعد ان انهى كلمته رئاسة 
اجللسة الى الزعيم الليبي معمر القذافي 
الذي ركز في كلمتـــه على الوضع في 
السودان خصوصا على مخاطر انفصال 

اجلنوب عن الشمال.
 واعتبر ان هذا العمل في حال حصوله 
»ســـيجعل من جنوب السودان بؤرة 
لتشـــجيع االنفصال في افريقيا ورسم 

خريطة جديدة« في القارة السمراء.
 ورأى ان افريقيـــا هي »عبارة عن 
فسيفساء من االعراق والديانات وفي حال 
مطالبتها جميعا باالستقالل فسيرتدي 

املوضـــوع خطورة كبيـــرة«، واضاف 
الزعيم الليبي »ان انفصال الســـودان 
سيتسبب بعدوى وننبه الى هذا االمر 
اخلطير واملفزع الذين لن يكون النهاية 
بل البداية وســـتمتد العدوى الى دول 
عربية«، اال انه استدرك قائال »اذا كان 
هذا االنفصال ضمـــن االحتاد االفريقي 

فلن يؤثر فينا«.
من جهة ثانية قـــدم الزعيم الليبي 
اعتذارا الى القادة االفارقة على ممارسة 
بعض العرب االغنياء في املاضي جتارة 
الرقيق التي كان االفارقة ضحاياها. وقال 
»اقدم باسم العرب وخاصة االغنياء منهم 
اعتذارا شديدا على تصرفاتهم املخجلة 
جتـــاه االفارقة حيث اشـــتروا االطفال 
واستعبدوهم وتاجروا بالرق بشكل مشني 

ونحن نخجل من هذه املمارسات«.
 وخلص الى القول »البد ان نعترف 
بحصول هذه االعمال ونندد بها« داعيا 
»االفارقة الى املغفرة كما فعل العرب مع 
الغربيـــني«، من جهة ثانية دعا القذافي 
»الرســـاميل العربية الى االستثمار في 

افريقيا لتشـــكيل قوة تضاهي اوروبا 
واميركا«. مشيرا الى ان الرأسمال العربي 
خســـر 2.5 ترليون دوالر خالل االزمة 

االقتصادية.
وقد هيمن السودان على جدول أعمال 
القمة قبيل االســـتفتاء على اســـتقالل 
اجلنوب، حيث أعرب األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى عن خشيته من ان 
يؤدي اخلالف على االســـتفتاء اخلاص 
بتقرير مصير اجلنوب بني اجلنوبيني 
والسلطات السودانية في اخلرطوم الى 
زعزعة األمن واالســـتقرار في أفريقيا 

والشرق األوسط.
وقال موسى في كلمته في سرت أمس 
انه يخشـــى من »تأثير االستفتاء على 
األمن واالستقرار في منطقة واسعة من 

أفريقيا والشرق األوسط«.
وتابع األمني العام للجامعة العربية 
ان العمل جار »مع األشقاء السودانيني 
حلل املسائل العالقة ملا قبل االستفتاء وما 
بعده«، وشدد على »اإلعداد اجليد لهذا 
االستفتاء لنضمن مسيرة سليمة له«.

عائشة معمر القذافي 

)ا.ف.پ(صورة تذكارية للقادة العرب واالفارقة املشاركني في قمة »سرت« قبل انطالق اعمالها الرئيس محمد حسني مبارك قبيل تسليم رئاسة القمة العربية - االفريقية للعقيد معمر القذافي 

عائشة القذافي تدافع عن المقبور صدام:  ُشنق ظلمًا!

القذافي يثني على عالقاته بخادم الحرمين 
ســــرتـ  يو.بي.آي: أثنى الزعيــــم الليبي معمر القذافي 
علــــى عالقته بخادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وذلك خالل اجللسة املغلقة التي عقدها الزعماء 
والقادة العرب على هامش قمتهم االستثنائية التي عقدت 

مبدينة سرت أمس األول.
وكشفت صحيفة أويا على موقعها على شبكة اإلنترنت 
أمس أن القذافي قال في اجللســــة انــــه على اتصال بخادم 
احلرمني وعالقته وطيدة وال يوجد أي خالف يتعلق بقضايا 
األمة العربية املشتركة. وأشارت الصحيفة املقربة من سيف 
اإلسالم القذافي إلى أن القذافي طالب القادة العرب بأن يكون 
للعرب وزير خارجية واحد ووزيرا واحدا للدفاع حتى تكون 

املواقف موحدة ومسموعة.
واضافت الصحيفة ان وزير اخلارجية السعودي األمير 
ســــعود الفيصل الذي مثل بالده فــــي أعمال القمة العربية 
االستثنائية أثنى بدوره على ما قاله القذافي ونقلت قوله 
»إننا نتفق مع قائد الثورة في هذا الطرح ولكنه يحتاج إلى 

مزيد من الوقت والنقاش حتى يتم الدفع به وإقراره«.

لندنـ  وكاالت: دافعت عائشة ابنة الزعيم الليبي 
العقيــــد معمر القذافي عن الطاغيــــة املقبور صدام 
حسني والتي كانت انضمت إلى احلملة املدافعة عنه 
وقالت إنه »كان رئيسا منتخبا وشنق ظلما واشعر 
بأن من واجبي الدفاع عن أي شــــخص متهم ظلما 
وعلينا أال ننســــى أن صدام كان مؤيدا قويا ملنطقة 
الشرق األوسط ولهذا السبب وجهت إليه تهمة« على 
حد تعبيرها. من جهة أخرى نفت أن يكون والدها 
عمل كأمني االمدادات والتموين للجيش اجلمهوري 
االيرلندي وقالت »ليبيا ليست مجرد صندوق ودائع 
ميكن ألي شخص أن يأخذ املال منه«.ودعت املشككني 
لزيارة ليبيا للتأكد بأنفسهم. وقالت عائشة األمني 
العــــام جلمعية )واعتصموا( اخليريــــة في مقابلة 
مع صحيفة صندي تليغراف أمس »اعرف ما يقال 
فــــي بريطانيا عن والدي ومعظمه يتعلق باألجندة 
السياسية لذلك أود أن أوجه دعوة للشعب البريطاني 

لزيارة ليبيا ملعرفــــة الوقائع احلقيقية«. واضافت 
»الناس تنســــى أيضا أن معمــــر القذافي فضال عن 
كونــــه قائدا عظيما هو والدي أيضا ونحن قريبون 
جدا كأسرة وأصر على أن جنتمع معه مرة في اليوم 
بسبب انشغاله الدائم كما أن أوالدي يحبون البقاء في 
خيمته ويتمتعون بشرب حليب اإلبل املخصص له«. 
Bووصفت عائشة الغارة التي شنتها مقاتالت أميركية 
على منزل العائلة عام 1986 حني كانت في التاسVعة 
من العمر وأدت إلى مقتل شقيقتها بالتبني هناء بأنها 
»كانت مرعبة« وقالت »استيقظت على دوي القنابل 
وصرخات أخوتي وكانت الدماء متناثرة حولي ولكن 
عندما كبرت تعلمت أن األميركيني والبريطانيني لم 
يفعلوا ذلك بل سياسييهم«. واضافت عائشة القذافي 
»تاتشر دمرت طفولتي وأنا لن أغفر لها أما ريغان 
فقد أصيب قبل وفاتــــه باجلنون ومرض الزهامير 

وكان هذا عقابه على ما اعتقد«.

7 دول عربية تعترض 
على البيان الختامي 

للقمة االستثنائية
سرت ـ كونا: قدمت سبع 
دول عربية مذكرة الى االمانة 
العام  العامة )مكتــــب االمني 
جلامعة الدول العربية( امس 
لالعتــــراض علــــى احد بنود 
مشروع القرار. وبحسب وكالة 
»كونا« تتضمن املذكرة وجهة 
نظر هذه الدول حيال مشروع 
القرار بعنوان )تطوير منظومة 
العمل العربي املشترك( الذي مت 
متريره في اجللسة اخلتامية 
للقمة العربية االستثنائية التي 
عقدت في مدينة سرت الليبية 

امس االول.
وتضمنت مذكــــرات هذه 
الدول عــــددا من االعتراضات 
التي  واملالحظات اجلوهرية 
لم يتــــم مراعاتها واخذها في 
احلســــبان عند اعداد صيغة 
القرار املشار اليه اعاله رغم انها 
كانت تصب في اطار تطوير 
واثراء منظومة العمل العربي 
املشترك بشكل يحقق الغاية 
املنشــــودة التي يتطلع اليها 

القادة العرب.
كما اشــــارت مذكرات هذه 
الدول الى انه في الوقت الذي 
كان عــــدد من القــــادة العرب 
يأملون فيه مناقشة توصيات 
العليا  اللجنــــة اخلماســــية 
للوصــــول الى صيغة نهائية 
ومناسبة يتفق عليها اجلميع 
بشكل يعكس رغبتهم اجلادة 
والصادقــــة باالرتقاء بوحدة 
التوجــــه والهــــدف اال ان هذا 

االمر لم يتم. 
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األمير: ندين ما تعرضت له كل من البحرين واليمن من مخططات إرهابية 
استهدفت أمنهما واستقرارهما وندعم إجراءاتهما لحماية سيادتهما

صاحب السمو أكد في كلمته بالقمة العربية األفريقية أن هموم وآالم القارة األفريقية تشكالن هاجسًا لجميع الدول

أم�ام ش�عوبنا لتحقي�ق ش�راكة إس�تراتيجية التصعي�د اإلس�رائيلي يمث�ل عائق�اً 
حريصون على التعاون في جميع المجاالت مع أفريقيا لمواجهة تحديات األلفية الجديدة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد املرافق لسموه خالل أعمال القمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في القمة العربية االفريقية

صاحب السمو األمير والرئيس حسني مبارك وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس التونسي زين العابدين بن علي

األمير يغادر اليوم 
إلى تونس

يغ��ادر صاح��ب الس��مو 
األمير الش��يخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مدينة س��رت الي��وم )االثنني( 
متوجه��ا في زيارة رس��مية 
ال��ى اجلمهوري��ة التونس��ية 
الش��قيقة. كما يقوم س��موه 
بزيارة رسمية الى اجلمهورية 
اجلزائ�ري��ة الدي�موقراطي��ة 
الشعبية الشقيقة واجلمهورية 
االسالمية املوريتانية الشقيقة 

واململكة املغربية الشقيقة.

األمير التقى الرئيس 
الصومالي

س��رت )ليبيا( � كونا: التقى 
الشيخ  األمير  الس��مو  صاحب 
صباح األحمد مساء أمس االول 
الرئيس ش��ريف ش��يخ احمد 
رئي��س جمهوري��ة الصوم��ال 
املقابلة نائب  الش��قيقة. حضر 
رئيس احلرس الوطني الش��يخ 
مش��عل األحمد وأعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.

ش���راكة اس���تراتيجية وحتقيق 
التعاون املنشود مع اشقائنا في 
افريقيا تلك األوضاع والتحديات 
األمنية الت���ي تتعرض لها امتنا 
العربي���ة ج���راء التصعيد الذي 
كانت والتزال تنتهجه إسرائيل 
في عدم جتاوبها مع اجلهود اخليرة 
والهادفة لتحقيق السالم العادل 

والشامل.
االخ الرئيس... أصحاب اجلاللة 
والس���مو.. اننا مطالبون جميعا 
بان ننظ���ر الى املس���تقبل بأمل 
ورجاء في ان نتمكن من إرس���اء 
قواعد تعاوننا املشترك على أسس 
صلبة نستطيع معها الوفاء بآمال 
وتطلعات شعوبنا كما نستطيع 
معها ايضا تعويض ما فاتنا في 
املرحلة الس���ابقة من قصور في 
حتقيق االنتقال بعملنا املشترك الى 

مستوى الطموح الذي ننشده.
والس���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

الى إقامة شراكة حقيقية في كافة 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية باعتبار هذه الشراكات 
متثل بعدا اس���تراتيجيا ملواجهة 
حتديات املستقبل وحتديات األلفية 
اجلديدة والتي مت حتديدها من قبل 
األمم املتحدة ومبا تتسم به من شح 
في املوارد والغذاء وصعوبة في 

تنفيذ البرامج التنموية.
االخ الرئيس.. أصحاب اجلاللة 
والفخامة والس���مو.. ال يفوتني 
في هذا املقام االعراب عن إدانتنا 
الشديدة ملا تعرضت له كل من مملكة 
اليمنية  البحري���ن واجلمهورية 
الشقيقتني من مخططات إرهابية 

اس���تهدفت أمنهما واستقرارهما 
مؤكدين في ه���ذا الصدد تأييدنا 
ودعمنا الكاملني لكل ما قامتا به من 
إجراءات حلماية أمنهما وسيادتهما 

وصيانة مقدراتهما.
كما اننا نتابع تطورات تشكيل 
احلكومة العراقية املرتقبة وكلنا 
أمل بأن ينجح العراق الشقيق في 
تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة 
على تلبية طموحات وتطلعات 
أبنائ���ه وحتقيق األم���ن والنمو 

واالزدهار لهذا البلد الشقيق.
االخ الرئيس.. أصحاب اجلاللة 
والفخامة والس���مو.. ان ما ميثل 
أم���ام ش���عوبنا لتحقيق  عائقا 

حتقق آفاقا أرحب للتعاون ومتكننا 
معا من السير بخطى واثقة نحو 
حتقيق ما تتوقعه شعوبنا العربية 

واالفريقية منا كقادة.
ولق����د جس����دت الكويت هذه 
الش����راكة في جانبها السياس����ي 
من خالل عالقات ثنائية متميزة 
وتواجد ديبلوماس����ي مكثف في 
العديد من الدول االفريقية الشقيقة 
والصديقة وفي جانبها االقتصادي 
تسعى خللق مصالح مشتركة عبر 
العديد من املشاريع واالستثمارات 
واملبادرات تعود فائدتها على أبناء 
العربي  القارة االفريقية والعالم 

معا.
اننا عندما نتحدث عن التعاون 
العربي االفريقي فإننا نؤكد ان هذا 
التعاون الب���د من ان ينطلق من 
إميان وإدراك عميقني بان هموم 
وآالم القارة االفريقية تش���كالن 
هاجس���ا لنا جميعا سواء كانت 
تلك املتعلقة باس���تمرار الصراع 
واالقتت���ال في الصوم���ال او في 
السعي لتحقيق استقرار دائم في 
الس���ودان الشقيق والذي سوف 
تتش���رف بالدي الكويت برعاية 
واحتضان مؤمتر العمار ش���رق 
السودان كما ستتشرف باستضافة 

مؤمتر قمتكم املقبل عام 2013.

كما ان من ضمن الهموم واآلالم 
تلك املتعلقة باجلفاف والتصحر 
في الكثير م���ن مناطق القارة او 
تلك املتعلق���ة مبعوقات التنمية 

االقتصادية.
ان كل ه���ذه التحديات حتتم 
علين���ا ان نعم���ل جاهدين على 
التغلب عليه���ا واحلد من اثارها 
حتى نحقق معا مصلحة وتقدم 
ش���عوب الق���ارة االفريقية التي 
حباه���ا اهلل س���بحانه وتعالى 
مبوارد ذاتية كثيرة وحتتاج الى 
االستقرار وحسن االستفادة من 

تلك املوارد.
األخ الرئيس.. أصحاب اجلاللة 
والفخامة والسمو.. ان اجتماعنا 
العزيزة  على ارض اجلماهيرية 
في قمتنا العربية االفريقية الثانية 
وعبر مس���يرة تعاوننا املشترك 
يأتي في ظل معطيات سياس���ية 
اقليمي���ة ودولية  واقتصادي���ة 
حتت���م علينا التع���اون والعمل 
سويا من أجل النهوض بشعوبنا 

وتنميتها.
وإذا كانت القمة الس���ابقة لم 
حتقق ومع مزيد األس���ف تفاعال 
يرقى مبستوى الطموح فلنعمل 
انطالقا من قمتن���ا هذه لتفعيل 
وتوسيع آفاق التعاون مستدركني 

ما مضى ملواجهة ما هو أمامنا من 
حتديات.

االخ الرئيس.. أصحاب اجلاللة 
والفخامة والس����مو.. دأبت دولة 
الكويت منذ نش����أتها على العمل 
وبإميان راسخ وقناعة تامة على 
مد جس����ور التعاون في مجاالت 
التطوير والتنمية مع مختلف الدول 
االفريقية والعربية حيث سارعت 
منذ الي����وم األول النضمامها الى 
األمم املتحدة عام 1963 الى الوفاء 
مبساهماتها في كافة البرامج الدولية 
خللق الشراكة العاملية وأنشأت لهذا 
الغرض الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية وفتحت املجال 
واس����عا لتقدمي املس����اعدة للدول 
النامية والدول األقل منوا حيث بلغ 
عدد الدول املستفيدة من الصندوق 
ما يزي����د على املائة دولة ومببلغ 
جتاوز ال� 14.5 مليار دوالر حصلت 
على النصيب االكبر منها اربعون 
دولة من دول جن����وب الصحراء 

االفريقية.
وانطالق���ا من ه���ذه األهمية 
الكبرى التي نعلقها على عالقتنا 
مع افريقيا ومتشيا مع قناعتنا بأن 
استقرار وتنمية افريقيا هو بالتالي 
العربية  استقرار وامن ملنطقتنا 
بأسرها فإننا حريصون ونسعى 

س���رت )ليبي���ا( � كونا: ألقى 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صب���اح األحمد كلمة ف���ي القمة 
العربي���ة � االفريقية الثانية في 
الليبية  العربي���ة  اجلماهيري���ة 
الش���عبية االش���تراكية العظمى 

الشقيقة، فيما يلي نصها:
رئي���س القم���ة االفريقي���ة � 
العربية األولى االخ الرئيس محمد 
حسني مبارك.. االخ رئيس القمة 
القائد  الثانية  العربية  االفريقية 
القذافي.. أصحاب اجلاللة  معمر 
والفخام���ة والس���مو.. اصحاب 
املعالي والس���عادة.. األمني العام 
العربية.. رئيس  الدول  جلامعة 
االحتاد االفريقي.. يسرني بداية 
ان اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان 
الش���عبية  العربية  للجماهيرية 
االشتراكية العظمى وعلى رأسها 
قائد الث���ورة االخ العزيز معمر 
القذافي على ما احاطنا به من حسن 
اس���تقبال وكرم ضيافة ووفادة 
الترتيبات واالستعدادات  وعلى 
العالية متمن���ني لقمتنا هذه كل 

التوفيق والنجاح.
االخ الرئيس.. اصحاب اجلاللة 
والفخامة والس���مو.. ان العاملني 
العربي واالفريقي وبحكم الروابط 
التاريخي���ة والت���راث الطوي���ل 
واملصالح واآلمال واملصير املشترك 
وبحكم تطلع ش���عوبنا لتحقيق 
مس���تقبل افض���ل مطالبون معا 
بالتحرك اجلاد واملستمر لتقوية 
اجلسور املمتدة بيننا واالنفتاح 
والتواصل األكبر بني ش���عوبنا 
والدخول في شراكة استراتيجية 

مطلوب م�شت�شار قانوين

يف  التامة  الإج���ادة  م��ع  �شنة   15 ع��ن  لتقل  خ��رة  لديه 
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