
محمد بن سلمان: مستقبل املنطقة يتطلب حتقيق األمن واالستقرار

عـواصـــــم - وكـــــاالت: 
اســتضافت اململكــة العربية 
الســعودية أمــس قمــة جدة 
لألمن والتنمية مبشاركة ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد وقادة 
ورؤســاء وفــود دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والواليــات املتحدة األميركية 
واململكــة األردنية الهاشــمية 
وجمهوريــة مصــر العربيــة 

وجمهورية العراق.
ونيابة عن خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز رأس صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلــس الوزراء «قمة 
جدة لألمن والتنمية»، بحضور 

القادة والزعماء.
واســتهل الزعمــاء القمــة 
بالتقاط صــورة تذكارية، ثم 
افتتح األمير محمد بن سلمان 
أعمــال القمــة، ناقــال حتيات 
خادم احلرمني الشريفني للقادة 
املشاركني ومتنياته بنجاح قمة 

جدة.
وقال في كلمة نقلتها وكالة 
األنباء السعودية «واس» ان 
مستقبل الطاقة يتطلب تبني 
رؤية واضحة، معلنا زيادة 
انتاج النفــط الى ١٣ مليون 
برميل يوميا. واضاف: «إن 
اجتماعنــا يأتي فــي الوقت 
الذي تواجه منطقتنا والعالم 
حتديــات مصيريــة كبرى، 
تستدعي مواجهتها تكثيف 
التعاون املشــترك في إطار 
مبادئ ميثاق األمم املتحدة، 
التــي تقــوم علــى احتــرام 
ســيادة الدول وقيمها وعدم 
التدخل في شؤونها الداخلية، 
واحترام استقاللها وسالمة 
أراضيها. ونأمل أن تؤسس 
قمتنــا هذه لعهــد جديد من 
التعاون املشــترك، لتعميق 
الشــراكة االستراتيجية بني 
دولنــا والواليــات املتحــدة 
األميركية، خلدمة مصاحلنا 
املشــتركة، وتعــزز األمــن 
والتنميــة في هــذه املنطقة 

احليوية للعالم أجمع».
وأضــاف: «إن التحديات 
الكبــرى التــي تعــرض لها 
العالم مؤخرا بسبب جائحة 
واألوضــاع  كوفيــد-١٩، 
اجليوسياســية، تســتدعي 
مزيــدا من تضافــر اجلهود 
الدوليــة لتعافــي االقتصاد 
العاملــي، وحتقيــق األمــن 

الغذائي والصحي.
كما أن التحديات البيئية 
التي يواجههــا العالم حاليا 
وعلى رأسها التغير املناخي، 
وعــزم املجتمع الدولي على 
اإلبقــاء على درجــة حرارة 
األرض وفقــا للمســتويات 
التي حددتها اتفاقية باريس، 
معهــا  التعامــل  تقتضــي 
بواقعية ومسؤولية لتحقيق 
التنمية املستدامة، من خالل 
تبني «نهج متوازن»، وذلك 
باالنتقال املتدرج واملسؤول 
نحــو مصــادر طاقــة أكثر 
دميومــة، الــذي يأخــذ فــي 
االعتبار ظــروف وأولويات 

كل دولة».
واعتبر أن «تبني سياسات 
غيــر واقعيــة لتخفيــض 
االنبعاثات من خالل إقصاء 
مصــادر رئيســية للطاقــة 
دون مراعاة األثر الناجت عن 
هذه السياســات في الركائز 
االجتماعيــة واالقتصاديــة 
للتنمية املستدامة وسالسل 
اإلمداد العاملية ســيؤدي في 
السنوات القادمة إلى تضخم 
غير معهود وارتفاع في أسعار 
الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم 
مشــكالت اجتماعية وأمنية 
خطيــرة مبا في ذلــك تزايد 
الفقر واملجاعات وتصاعد في 
اجلرائم والتطرف واإلرهاب».
وأكــد أن «منــو االقتصاد 
العاملي يرتبط ارتباطا وثيقا 
باالستفادة من جميع مصادر 
الطاقــة املتوافرة فــي العالم 
مبا فيها الهيدروكربونية مع 
التحكم في انبعاثاتها من خالل 
التقنيــات النظيفة مما يعزز 
إمكانيــة وصــول العالم إلى 
احلياد الصفري في عام ٢٠٥٠ 
أو ما قبله مع احملافظة على أمن 
إمدادات الطاقة. ولذلك تبنت 
اململكة نهجا متوازنا للوصول 
للحيــاد الصفــري النبعاثات 
الكربون باتباع نهج االقتصاد 
الدائري للكربون مبا يتوافق 
مع خططها التنموية ومتكني 

األخرى الســيما في ســورية 
وليبيا، مبا يكفل إنهاء معاناة 

شعبيهما الشقيقني».
وقــال األميــر محمــد بــن 
ســلمان: «إننا متفائلون بأن 
تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار 
شامل ملرحلة جديدة نبعث فيها 
األمل لشباب وشابات املنطقة 
مبستقبل مشرق يتمكنون فيه 
مــن حتقيق آمالهم. ويقدمون 
للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، 
التي نفتخــر بها ولن نتخلى 
عنهــا ونتمنــى مــن العالــم 
احترامهــا كما نحتــرم القيم 
األخــرى مبا يعزز شــراكاتنا 

ويخدم منطقتنا والعالم».
بعــد ذلــك توالــت كلمات 
أصحــاب اجلاللــة والفخامة 
والدولة والسمو قادة ورؤساء 

وفود الدول املشاركة.
وفي ختــام القمــة، أعرب 
صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان عن الشكر 
ألصحــاب اجلاللــة والفخامة 
والدولة والسمو قادة ورؤساء 
وفــود الدول على حضورهم، 
ومشاركتهم الفعالة في القمة، 
والتي عكست عمق العالقات 
املتينة التي تربط دولنا بعضها 
ببعــض، وبالواليات املتحدة 
األميركية، والتي تأتي امتدادا 
واستمرارا لعقود من الروابط 

االستراتيجية الوثيقة.
وقــال ســمو ولــي العهد: 
«نشيد مبا شهدته هذه القمة 
من حرص على مواصلة التقدم 
والتعاون، فيما يعزز مسيرة 
عملنا املشــترك فــي مواجهة 
التحديات اإلقليمية والدولية، 
في جميع املجاالت السياسية 
واالقتصادية واألمنية والبيئية 
واملناخية والصحية وغيرها، 
متطلعني إلى مواصلة التعاون 
بــني دولنا، مبا يحقــق األمن 
والرخاء والسالم واالستقرار 

واالزدهار للعالم أجمع».
وكان الرئيــس األميركــي 
جــو بايــدن الــذي اختتم من 
جدة جولته الشرق أوسطية 
األولى منذ توليه منصبه، تعهد 
في كلمته أمام القمة، بأن أميركا 
ســتظل حليفا لــدول املنطقة 
وشــريكا متعاونا. وقال: «لن 
نتخلى عن الشرق األوسط ولن 
نترك فراغــا متلؤه الصني أو 

روسيا أو إيران».
ورأى بايدن أنه مت احلفاظ 
على قدرة القــوات األميركية 
وعزمهــا فــي القضــاء علــى 
التهديــدات األمنيــة فــي أي 
مكان، مشــددا على أنه ستتم 
مواصلة جهود مكافحة اإلرهاب 
بالتعاون مع حتالف واسع من 
الدول، فضال عن دعم شركاء 
الواليــات املتحــدة وتعزيــز 
حتالفاتهــا من أجــل التوصل 
إلى حل للمشاكل التي تواجه 

العالم.
وأكد بايدن أن وحدة الدول 
تشمل أيضا شأن أمن الغذاء، إذ 
مت التعهد مبليارات الدوالرات 
لرفــع األزمــة فــي املنطقــة، 
وتعهدت الواليات املتحدة بأكثر 

من مليار دوالر منها.
كما شدد على أن الواليات 
املتحدة لن تسمح لقوة إقليمية 
أجنبية بتعريض حرية املالحة 
في املمرات املائية في الشرق 
األوسط، والتي من بينها مضيق 
هرمز وباب املنــدب، للخطر، 
مؤكــدا أن بالده لن تتســامح 
أيضــا مــع جهــود أي دولــة 
للهيمنة على أخرى في املنطقة 
من خالل احلشود العسكرية 
والتوغالت والتهديدات األخرى.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم 
تدشني دفاعات جوية وأنظمة 
إنــذار مبكر لضمان أنه ميكن 

اإلقليمــي واألمــن والســلم 
الدوليني واملصالح العاملية.

وقــال إن منطقة الشــرق 
املكانــة  ذات  األوســط، 
االستراتيجية الدولية املهمة، 
عانــت علــى مــدى ســنوات، 
والتزال، من ظروف سياسية 
وأمنيــة واقتصاديــة صعبة، 
وحتديــات بالغــة اخلطورة، 
األمر الذي يتطلب منا تفكيرا 
متزنا وعميقا لكيفية اخلروج 
مــن األزمــات والصراعــات 
الدائرة، وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي ال بد من حلها 
بتسوية عادلة ودائمة وإقامة 
الدولة الفلسطينية املستقلة، 
وفقا حلــل الدولتني ومبادرة 
السالم العربية، وخلق الفرص 
االقتصادية الواعدة واملستدامة 
الفلسطيني الشقيق  للشعب 
ومشاركته الفعلية في تنمية 

عبر مضيق هرمز وباب املندب، 
ونقــدر عاليا التعــاون املثمر 
والبنــاء بني قواتنــا البحرية 
الباســلة واألسطول اخلامس 
للبحريــة األميركيــة ملا يزيد 
على خمسة وســبعني عاما». 
وأكــد أهمية املزيــد من الدعم 
للجهود الرامية الستقرار أسعار 
الطاقــة العامليــة، مبا في ذلك 
زيادة االســتثمارات لتوسعة 
االستكشاف والتكرير وإدخال 
التقنيات اجلديدة التي تسهم في 
دعم النمو االقتصادي العاملي 
ومواجهــة تضخم األســعار، 
مشــيرا إلى ضرورة تشجيع 
جميع مبادرات تصدير احلبوب 
والقمح وغيرها لتأمني وصولها 
الى األسواق العاملية وتفعيل 
مبادرات لدعم الدول املتضررة 

حتقيقا لألمن الغذائي.
كمــا أكــد صاحب الســمو 

التهديــدات اجلوية،  هزميــة 
مبينا أن الواليات املتحدة لن 
تستهدف ردع التهديدات على 
االســتقرار اإلقليمي فحسب، 
بل ستعمل أيضا على خفض 
التوتــرات وخفض التصعيد 
للصراعــات حيثمــا كان ذلك 

ممكنا.
وقال الرئيس األميركي جو 
بايدن: «نحــن نواصل العمل 
عن كثب ملكافحة التهديد الذي 
تتعرض له املنطقة من خالل 
إيران، وننتهج الديبلوماسية 
بغــرض العودة إلــى برنامج 
إيــران النــووي». وأكد بايدن 
التزام الواليات املتحدة بضمان 
أال حتصــل إيــران أبــدا على 
أسلحة نووية، مشيرا إلى أن 
بالده ستقيم اتصاال اقتصاديا 
وأمنيا سياسيا بني واشنطن 
وشركائها كلما أمكن مع احترام 
سيادة كل دولة واختياراتها.

مــن جهتــه، أكــد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي أن قمة جدة 
لألمن والتنمية تأتي في حلظة 
اســتثنائية من تاريخ العالم 
واملنطقة العربية، مشددا على 
أن األزمات العاملية واإلقليمية 
ألقت بظاللها على البشرية ومن 

بينها منطقتنا العربية.
وقــال الرئيس السيســي: 
إن الوقــت قد حــان لتتضافر 
جهودنــا لنضع نهاية جلميع 
الصراعات املزمنة واحلروب 
األهلية طويلة األمد، مشــددا 
على أن االنطالق نحو املستقبل 
يتوقف على كيفية التعامل مع 

أزمات املاضي.
وأضاف الرئيس السيسي 
أنه يتعني علينا أن تكون لدولنا 
ومنطقتنا إسهاماتها امللموسة 
فــي صياغة حلول دائمة غير 
مرحليــة لتلــك التحديــات 
املعاصرة على أســس علمية 

وواقعية.
وطرح مقاربة من ٥ محاور 
للتحــرك فــي القضايــا ذات 

االولوية في املرحلة القادمة.
وقــال: ان اإلرهــاب حتــد 
رئيســي عانــت منــه الــدول 
العربية على مدار عدة عقود، 
لذا فإننا جندد التزامنا مبكافحة 
اإلرهاب والفكر املتطرف بكل 

أشكاله وبحزم.
وشدد الرئيس السيسي في 
هذا الصــدد، على أنه ال مكان 
ملفهوم امليليشيات واملرتزقة 
وعصابات السالح في املنطقة، 
وأن على داعميها ممن وفروا 
لهم املــأوى واملال والســالح 
والتدريــب وســمحوا بنقــل 
العناصر اإلرهابية من موقع 
إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم 
وتقديراتهم اخلاطئة، مشيرا 
إلــى ان مخاطر اإلرهاب تؤثر 
على استقرار شعوبنا وتهدد 
األجيال املقبلة ويجب التصدي 

له بحزم. 
مــن جانبــه، دعــا عاهــل 
البحرين امللك حمد بن عيسى 
آل خليفــة إلى التفكير املتزن 
والعميق فــي كيفية اخلروج 
من األزمات والصراعات الدائرة 
في منطقة الشرق األوسط، ذات 
املكانة االستراتيجية الدولية 

املهمة.
واعتبــر عاهــل البحرين 
ان القمــة متثــل فرصة طيبة 
لتوثيــق عالقــات الصداقــة 
التاريخية وتكريس الشراكة 
االستراتيجية بني دول مجلس 
التعــاون والواليــات املتحدة 
األميركيــة الصديقــة، بقيادة 
الرئيس جو بايدن، وتدارس 
احللــول لتحقيــق الســالم 
والتنمية لكل شعوب الشرق 
األوســط مبواجهة مشــتركة 
للتحديات التي تهدد االستقرار 

شاملة األبعاد، كما مت عرضه 
في مخرجات ورشــة «السالم 
من أجل االزدهار» التي عقدت 
فــي مملكة البحريــن في عام 
٢٠١٩، إضافــة إلــى ضــرورة 
التوصل إلى تسوية سياسية 
لألزمــة اليمنيــة ومواصلــة 
الدعــم اإلنســاني والتنموي 
للشعب اليمني. وشدد على أن 
احلفاظ على األمن واالستقرار 
اإلقليمي يستدعي منا التعاون 
والتضامن والعمل املشــترك 
الفاعل، تلبية لتطلعات شعوبنا 
نحو السالم والنماء واالزدهار، 
«وفي هذا الســياق نؤكد على 
أهمية استمرارية عمل القوات 
البحريــة املشــتركة وتفعيل 
قوات واجب مشتركة إضافية 
بالنظر إلى دورها احملوري في 
حماية املالحة الدولية وتأمني 
إمدادات النفط والتجارة العاملية 

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر على أهمية العالقات 
اخلليجية، والعربية عموما، مع 
الواليات املتحدة وعلى ضرورة 
احلفاظ عليها وتعميقها، الفتا 
إلى أنه «ال يخفى على أحد الدور 
احملــوري للواليــات املتحدة 
األميركية في الشرق األوسط 

والعالم».
وقــال الشــيخ متيــم بــن 
حمد في كلمته امام قمة جدة 
باململكة العربية الســعودية 
امس: «إن حتقيق االســتقرار 
في منطقــة اخلليج ضروري 
ليس لها فحسب، بل للمجتمع 
الدولي بأسره. ونؤكد هنا على 
موقفنا الثابت بتجنيب منطقة 
اخلليــج، والشــرق األوســط 
عموما، مخاطر التسلح النووي 
مــع اإلقرار بحق دول املنطقة 
في اســتخدام الطاقة النووية 
لألغراض السلمية وفقا للقواعد 
الدولية. وأشار الى ان املخاطر 
التــي حتدق مبنطقة الشــرق 
األوسط في ظل الوضع الدولي 
املتوتر تتطلب إيجاد حل عادل 
الفلســطينية  ودائم للقضية 
التي تشــغل مكانــة مركزية 
لدى شــعوب عاملينــا العربي 
واإلســالمي وقوى السالم في 
العالم أجمع، ألنها قضية عادلة 
وذات حمولــة رمزيــة كثيفة 
في الوقت ذاته. وســيظل أهم 
مصادر التوتر وعدم االستقرار 
قائما ما لم تتوقف إســرائيل 
عــن ممارســاتها وانتهاكاتها 
للقانون الدولــي املتمثلة في 
بناء املستوطنات وتغيير طابع 
مدينة القدس واستمرار فرض 

احلصار على غزة. 
وقال انه ال يجوز ان يقدم 
العــرب التنــازالت فيما دور 

اسرائيل التعنت.
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تنوعها االقتصادي دون التأثير 
في النمو وسالسل اإلمداد مع 
تطويــر التقنيات مبشــاركة 
عاملية ملعاجلة االنبعاثات من 
خــالل مبادرتي «الســعودية 
اخلضراء» و«الشرق األوسط 
األخضر» لدعــم تلك اجلهود 
محليا وإقليميا. كما أكد «أهمية 
مواصلة ضخ االستثمارات في 
الطاقــة األحفورية وتقنياتها 
النظيفة وتشــجيع ذلك على 
مدى العقدين القادمني لتلبية 
الطلــب املتنامــي عامليــا مع 
أهمية طمأنة املستثمرين بأن 
السياسات التي يتم تبنيها ال 
تشكل تهديدا الســتثماراتهم 
لتالفي امتناعهم عن االستثمار 
وضمان عدم حدوث نقص في 
إمدادات الطاقة من شــأنه أن 
يؤثر فــي االقتصــاد العاملي. 
وســتقوم اململكة بدورها في 
هذا املجال، حيث إنها أعلنت عن 
زيادة مستوى طاقتها اإلنتاجية 
إلى ١٣ مليون برميل يوميا وبعد 
ذلك لن يكون لدى اململكة أي 
قدرة إضافية لزيادة اإلنتاج».

وقال ولي العهد السعودي: 
«إن مســتقبل املنطقــة الذي 
ننشــده يتطلب تبنــي رؤية 
تضــع فــي أولوياتها حتقيق 
األمن واالســتقرار واالزدهار، 
وترتكز على االحترام املتبادل 
بــني دول املنطقــة، وتوثيــق 
األواصر الثقافية واالجتماعية 
املشتركة ومجابهة التحديات 
األمنيــة والسياســية، نحــو 
حتقيــق تنميــة اقتصاديــة 

شاملة».
ودعا «إيــران باعتبارها 
دولة جارة، تربطنا بشعبها 
روابــط دينية وثقافية، إلى 
التعــاون مــع دول املنطقة 
لتكون جزءا من هذه الرؤية، 
من خــالل االلتــزام مببادئ 
الشــرعية الدوليــة، وعــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 
للــدول األخــرى، والتعاون 
مع الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية، والوفاء بالتزاماتها 

في هذا الشأن».
وقــال: «امتــدادا لرؤيــة 
اململكة الهادفة لتحقيق األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة، 
فقــد دعمــت جميــع اجلهود 
الراميــة للوصــول إلــى حل 
سياســي ميني - ميني، وفقا 
للمرجعيات الثالث، كما بذلت 
اململكة مساعيها لتثبيت الهدنة 
احلالية، وســوف نستمر في 
تقدمي املســاعدات اإلنســانية 

للشعب اليمني الشقيق.
وأضاف: «نؤكد أن ازدهار 
املنطقــة ورخاءهــا يتطلبان 
اإلســراع في إيجاد حل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية، 
وفقا ملبادرات وقرارات الشرعية 
الدوليــة، ومبــادرة الســالم 

العربية».
وأعــرب عن ســروره «ملا 
يشــهده العــراق مؤخــرا من 
حتســن في أمنه واستقراره، 
مبــا ســينعكس على شــعبه 
الشــقيق بالرخاء واالزدهار، 
وتفاعله اإليجابي مع محيطه 
العربي واإلقليمــي، ومن هذا 
املنطلق، فإننا نشيد بتوقيع 
اتفاقيتي الربط الكهربائي بني 
اململكة والعراق، وكذلك مع دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، مبا يسهم في توفير 
حاجة العراق من الكهرباء، كما 
ننوه مبشاريع الربط الكهربائي 
اجلاري تنفيذهــا بني اململكة 
وكل من مصر واألردن». وشدد 
على ان «اكتمال منظومة األمن 
واالســتقرار واالزدهــار فــي 
املنطقــة يتطلب إيجاد حلول 
سياســية واقعيــة لألزمــات 
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