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االربعاء ٢ نوفمبر ٢٠٢٢ قمة لّم الشمل العربيقمة لّم الشمل العربي

اجلزائر اجلزائر ١١ -  - ٢٢ نوفمبر نوفمبر

القادة العرب يبحثون في اجلزائر مواجهة األزمات العاملية ووحدة الصف

اجلزائر ـ هناء السيد ووكاالت

القــادة والزعمــاء  التقــى 
العــرب فــي الــدورة العادية 
الـــ ٣١ ملجلس جامعــة الدول 
العربية على مســتوى القمة 
في اجلزائر أمس ألول مرة بعد 
ثالث سنوات على القمة السابقة 
التي عقدت في تونس، وحال 
وباء «كوفيد-١٩» دون التئامها 

مجددا حتى يوم أمس.
وترأس ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وفد الكويت في القمة.
وفي مســتهل أعمال القمة 
الصــورة  الزعمــاء  التقــط 
اجلماعيــة، ثم ألقــى الرئيس 
التونسي قيس سعيد، رئيس 
الدورة السابقة، كلمة دعا فيها 
إلى معاجلة أسباب الفرقة بني 
الدول العربية، آمال في أن تسهم 
قمة اجلزائر في حل اخلالفات 
بني دولنا العربية، وأن تكون 
«قمــة اجلزائــر قمة األشــقاء 

واحللول».
وأشار سعيد إلى أن «العالم 
العربي يعيش أوضاعا صعبة 
تفاقمت في السنوات األخيرة»، 
وقال: «نواجه حربا ضروســا 
مع من يريدون إسقاط الدول»، 
معتبرا ان «وحدة الصف ولم 
الشــمل أمر ضروري ملواجهة 

أصحاب الفنت».
أال تكــون  وقــال «يجــب 
املجموعة العربية على هامش 
العاملية»،  احللــول لألزمــات 
مؤكدا على حرص بالده على 
وحــدة الصــوت العربي رغم 

تظل قضيتنا املركزية األولى»، 
وأعلن التمسك «مببادرة السالم 
العربية باعتبارها احلل الوحيد 
للقضية الفلسطينية»، داعيا 
«ملضاعفة اجلهود حلشد املزيد 
مــن الدعــم للفلســطينيني»، 
و«إلى دعم إعالن اجلزائر حول 
التي  الفلسطينية»  املصاحلة 
وقعتها الفصائل الفلسطينية 
قبل ايام في اجلزائر. وطالب 
«بتشكيل جلنة اتصال عربية 
ملخاطبــة األمم املتحــدة لدعم 
نيل فلسطني العضوية الكاملة 

باملنظمة».
وأكد الرئيس اجلزائري على 
ضرورة توجيه اجلهود نحو 
املواطن العربي الذي ســيظل 
الغاية والوســيلة لكل تعاون 

التي تأسست اجلامعة العربية 
وتعلقــت بها آمال الشــعوب 
العربية، تشــكل أيضا محطة 
مهمة لدفع متجدد ملسار التكامل 
العربي، معربا عن تطلعه إلى 
النتائــج اإليجابيــة واملثمرة 
التي ســتتوج النقاشات التي 
ستشــهدها القمــة خاصة في 
إطار اجللســة التشاورية من 
أجل جتديــد الروح التوافقية 
اجلماعيــة وبلــورة احللــول 
القــرارات  العمليــة واتخــاذ 
الضروريــة لرفــع التحديات 
املفروضة على أمتنا في مختلف 
املجاالت السياســية واألمنية 

واالقتصادية والتنموية.
وقال تبون ان عاملنا العربي 
«لم يعرف في تاريخه املعاصر 

أميركية كبرى.
من جهته، قال األمني العام 
جلامعة الــدول العربية أحمد 
أبوالغيــط ان املنطقة تعاني 
من تهديد خطير ألمنها الغذائي 
وتقع غالبية دولها في نطاق 

الققر املائي.
واضــاف فــي كلمتــه، أن 
االوضاع العاملية تفاقم مشاكل 
دولنا وتداهم منطقتنا، وحذر 
من انه «التــزال بعض الدول 
العربية تعيش أوضاعا تهدد 

أمنها واستقرارها».
وقــال ان «دولنــا العربية 
تواجه أخطارا من دول مجاورة 
تســعى لفــرض هيمنتهــا»، 
مضيفا انه «ال يجب الســماح 
بالتدخالت في الشؤون العربية 

من اي دولة».
أبوالغيــط عــن  وأعــرب 
تطلعه «النعقاد القمة العربية 
األفريقية في الرياض»، مؤكدا 
مواصلة «دعم وتأييد احلكومة 

الشرعية في اليمن».
أكــد رئيــس  مــن جهتــة 
جمهورية أذربيجان، والرئيس 
احلالي ملنظمة حركة دول عدم 
االنحياز إلهــام علييف دعمه 
للقمة العربية باجلزائر، مشيدا 
بتميــز العالقــات بــني بالده 

وجامعة الدول العربية.
وأعرب الرئيس األذري، في 
كلمته عن رغبة بالده في تعزيز 
الشــراكة مع الــدول العربية، 
وتوطيد العالقات مع جامعة 
الدول العربية، وتعزيز مبادئ 
التضامن املشــترك مع الدول 

األعضاء باجلامعة العربية.
مــن جهتــه، أكــد الرئيس 

جماعي من خالل إشراكه كفاعل 
ومساهم فعال في صياغة العمل 
العربــي املشــترك، فضال عن 
ضرورة توفير بيئة محفزة من 
خالل استغالل صندوق النقد 
العربــي والصناديق العربية 
القائمة ملســاعدة دول هي في 
أمس احلاجة لهذه املساعدات.

ولفت إلى أن اقتران القمة 
العربية بذكــرى اندالع ثورة 
الفــاحت مــن نوفمبــر يشــكل 
بالنسبة للجزائر مبعث فخر 
التفاف األشقاء  باســتحضار 
العــرب للدفــاع عــن قضيته 

العادلة.
وأوضــح أن القمة بقدر ما 
متثل فرصة لتجديد التمسك 
اجلماعي باملبــادئ واألهداف 

مرحلة في منتهــى الصعوبة 
وباعثة على االنشغال والقلق 
كما هــو احلــال فــي املرحلة 

الراهنة».
وأوضــح أنــه في ظــل ما 
متتلكــه منطقتنا العربية من 
إمكانيات ومقــدرات طبيعية 
وبشرية ومالية هائلة تؤهلنا 
أن نكــون فاعلــني فــي العالم 
كقــوة اقتصاديــة، ال نقبل أن 
يقتصــر دورنــا االقتصــادي 
على التأثر والبد من استرجاع 
الثقة ألنفسنا ليكون لنا تأثير 
في املشهد العاملي واالقتصاد 
الدولي، الســيما أن احتياطي 
النقد الدولــي لدولنا العربية 
يعادل دخل احتياطي أوروبا 
أو مجموعــات اقتصاديــة أو 

السنغالي ماكي سال، الرئيس 
احلالي لالحتــاد األفريقي، أن 
االحتــاد يعمــل مــع اجلامعة 
العربية منذ نحو ٤٠ عاما من 
أجل حتقيق األهداف املشتركة 
مبا فيها القضية الفلسطينية، 
والتي ســيظل االحتــاد يدافع 
عنها كما تدافع الدول العربية، 
مشــيرا إلــى أن االحتاد يعمل 
علــى تعزيز العمــل العربي ـ 

األفريقي.
وأكــد أن القارة األفريقية 
ميكنها بذل الكثير من اجلهود 
في إطار التعاون االقتصادي 
واالستثمار، مشــيرا إلى أن 
إنشاء منطقة التجارة احلرة 
القاريــة األفريقية، يجب أن 
تبعث املزيد من التعاون في 
مجال الزراعة والبنى التحتية 

والطاقة والصناعة الطبية.
ووجه نداء الى كل الشركاء 
العــرب مبــن فيهــم القطاع 
اخلاص مــن أجــل مواصلة 
اجلهــود املشــتركة فــي هذا 
الصدد فــي إطــار االقتصاد 
واالســتثمار لالســتفادة من 

التكامل.
هذا، وأكد األمني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريش، 
أن موقــف األمم املتحدة من 
القضية الفلســطينية ثابت، 
وهو ضرورة أن يعم السالم 
وانهاء االحتالل وقيام دولتني 
تعيشــان جنبــًا الــى جنب 

والقدس عاصمة لهما.
ودعا في كلمته الى إنهاء 
احلرب بني روسيا وأوكرانيا 
واعادة اتفاق احلبوب لتجنب 

ازمة غذاء عاملية.

اجلامعة العربية تعقد قمتها الـ ٣١ على مستوى القمة وتركيز على مركزية القضية الفلسطينية ودعوات حلل األزمات باحلوار
صورة جماعية للزعماء العرب في القمة العربية الـ ٣١ في اجلزائر

االنقســامات واخلالفــات وأن 
«عاملــا متعــدد األقطــاب هو 
األنسب حلل األزمات الدولية».

وتطرق الى ظواهر اإلرهاب 
واالجتــار بالبشــر واجلرمية 
املنظمة وأثرها السلبي الكبير، 
معتبرا ان «احلرب في أوكرانيا 
زادت من أزمة األمن الغذائي».
بعــد ذلــك ســلم الرئيس 
التونســي رئاســة القمة الى 
نظيره اجلزائــري عبداملجيد 

تبون.
واعلن تبون افتتاح مجلس 
اجلامعة العربية على مستوى 
القمــة، وقــال في كلمتــه انها 
«تنعقــد في ظــروف إقليمية 

ودولية استثنائية معقدة». 
ودعــا إلــى «بنــاء تكتــل 
اقتصادي عربي منيع»، مشيرا 
الى أن «األزمات العاملية تؤثر 
علــى األمــن الغذائــي بدولنا 
العربية»، وشدد على ضرورة 
«أن تكون دولنا العربية قوة 
اقتصادية باملجتمع الدولي».

وتابع «سنتخذ اإلجراءات 
الضرورية ملواجهة التحديات 
احمليطــة بنــا، ونتطلــع إلى 
النتائــج اإليجابيــة للقمــة 

العربية» 
ودعــا إلــى «اإلســراع في 
إصالح منظومة العمل العربي 
املشترك»، وشدد على ان «أزمات 
سورية وليبيا واليمن مازالت 
تنتظر حال» مناشدا االشقاء في 
تلك الدول باللجوء الى «احلوار 
مــن أجــل التوصــل حللــول 
توافقية داخلية». وأكد الرئيس 
اجلزائري، خالل ترؤسه القمة، 
على أن «القضية الفلسطينية 

احلجرف: مرحلة جديدة للتعامل مع حتديات األمن واالستقرار
اجلزائــرـ  وكاالت: أكد األمني العام ملجلس 
التعاون اخلليجي د.نايف احلجرف أهمية القمة 
العربية لتعزيز العمل العربي املشترك للتعامل 
مع التحديات في ظل األزمات اإلقليمية والعاملية.

وأعرب د.احلجرف، على هامش مشاركته في 
الدورة العادية احلادية والثالثني ملجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى القمة حسبما ذكرت 
وكالة األنباء الســعودية (واس)، عن تطلعه إلى 
أن متثــل القمة انطالق مرحلــة جديدة ترتكز 
على الفهم املشترك للتعامل مع حتديات األمن 
العربي اجلماعي املشترك  واالستقرار والعمل 
والتعاون في املجاالت كافة، خاصة في مجاالت 
التعافي من آثــار جائحة كورونا وتعزيز األمن 
الغذائي ومكافحة اإلرهاب والتصدي للتدخالت 

في شؤون الدول العربية والدفاع عن مصاحلها 
ودعم مسارات التنمية املستدامة. وثمن اجلهود 
التي بذلتها اجلزائر واألمانة العامة جلامعة الدول 
العربية للتحضير واإلعداد النعقاد القمة، راجيا 
ألعمالها أن حتقق اآلمال والطموحات مبا يعزز 
التضامن العربي. من جهتــه، أكد األمني العام 
املســاعد جلامعة الدول العربية السفير حسام 
زكي أن اجتماعات القمة العربية تسير في اإلطار 
املرسوم لها كقمة لـ «لم الشمل العربي»، وقال: 
إن اجلزائر ستعمل على حتقيق هذا الهدف طيلة 
رئاستها للقمة العربية وليس فقط خالل يومي 
انعقاد القمة، مشددا على أنه مت من خالل احلوار 
الوصول إلى مخرجات إيجابية وتوافقية للقضايا 

املطروحة على قمة اجلزائر.

القمم العربية من «أنشاص» عام ١٩٤٤ إلى «َلّم الشمل» ٢٠٢٢
وكاالت: تســتضيف اجلزائــر على مدى 
يومني اجتماع مجلس جامعة الدول العربية 
على مستوى القمة في دورته العادية الـ ٣١

والتي تعرف بـ «قمة لم الشمل العربي»، وذلك 
في ضوء حتديات عديــدة على الصعيدين 
العربي والعاملي وعقب انقطاع للقمم العربية 

استمر ٣ سنوات فرضته جائحة كورونا.
ونستعرض في هذا اإلطار موجزا ملؤمترات 
القمم العربية العادية والطارئة وأبرز القرارات 
الصادرة عنها منذ تأسيس اجلامعة العربية 
في عام ١٩٤٤ حتى قمة تونس في عام ٢٠١٩.

قمة أنشاص (مصر) الطارئة (مايو ١٩٤٦)

شــاركت فيها ٧ دول هي: مصر واألردن 
والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسورية، 
وأكدت ضرورة مســاعدة الشعوب العربية 
اخلاضعة لالســتعمار على نيل اســتقاللها 
وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطني 
وقررت الدفاع عن فلسطني في حال االعتداء 

عليها.
قمة بيروت الطارئة (نوفمبر ١٩٥٦)

عقدت إثــر العدوان الثالثــي على مصر 
وقطاع غزة في ذلك العـــام وشارك فيهــــا 
٩ رؤساء عرب أجمعوا على مناصرة مصر 
ضــد العدوان الثالثي وســيادتها على قناة 
الســويس وتأييــد نضــال اجلزائريني ضد 

االستعمار الفرنسي.
قمة القاهرة (يناير ١٩٦٤)

دعت إلى إنهاء اخلالفات وحتقيق املصالح 
العربية املشــتركة وإنشــاء قيــادة موحدة 

جليوش الدول العربية وإقامة قواعد سليمة 
لتنظيم الشعب الفلسطيني ليتمكن من حترير 

وطنه وتقرير مصيره.
قمة االسكندرية (سبتمبر ١٩٦٤)

دعــت إلى دعم التضامن العربي في حترير 
فلسطني وإنشاء مجلس عربي مشترك الستخدام 

الطاقة الذرية لألغراض السلمية.
قمة الدار البيضاء (سبتمبر ١٩٦٥) 

طالبت بااللتزام مبيثــاق التضامن العربي 
ودعم القضية الفلســطينية وتصفية القواعد 

األجنبية ومنع انتشار األسلحة النووية.
قمة اخلرطوم (أغسطس ١٩٦٧)

دعــت إلى إزالة آثــار العدوان اإلســرائيلي 
وأصدرت مجموعة من القرارات أهمها الالءات 
الثالث وهي: (ال صلح وال تفاوض مع إسرائيل 
وال اعتراف بها) وإقرار مشروع إنشاء صندوق 

اإلمناء االقتصادي العربي.
قمة الرباط (ديسمبر ١٩٦٩)

دعت إلــى إنهاء أزمة «أيلول األســود» بني 
الفلسطينيني واألردن.

قمة اجلزائر (نوفمبر ١٩٧٣)

أقرت شــرطني للســالم مع إســرائيل هما: 
انســحاب تل أبيب من جميع األراضي العربية 
احملتلة وفي مقدمتها القدس واستعادة الشعب 
الفلســطيني حلقوقه الوطنية الثابتة وتقدمي 
جميع أنواع الدعم املالي والعسكري للجبهتني 
السورية واملصرية من أجل استمرار نضالهما 

ضد إسرائيل واستمرار استخدام سالح النفط 
العربي وإعادة تعمير ما دمرته احلرب وانضمام 

موريتانيا إلى اجلامعة العربية.
قمة الرباط (نوفمبر ١٩٧٤)

وضعت أسس العمل العربي املشترك وااللتزام 
باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني واعتماد 
منظمــة التحرير الفلســطينية ممثال شــرعيا 
ووحيدا للشعب الفلسطيني وتأكيد حق الشعب 
الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره 
والتحرير الكامل جلميع األراضي العربية احملتلة 
في عدوان يونيو ١٩٦٧ وحترير مدينة القدس.

 قمة الرياض الطارئة (أكتوبر ١٩٧٦)

بحثت احلرب األهلية في لبنان وسبل حلها 
وحضرتها:الكويت والسعودية ومصر وسورية 
ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودعت 
إلــى وقف إطالق النار في لبنان وتعزيز قوات 
األمــن العربية لتصبح قوات ردع داخل لبنان 
وإعادة احلياة الطبيعية إليها واحترام سيادتها 
ورفض تقسيمها وإعادة إعمارها وتشكيل جلنة 
عربيــة لتنفيذ اتفاقيــة القاهرة وتوحيد روح 

اإلخاء بني جميع األطراف.
قمة القاهرة (أكتوبر ١٩٧٦)

جددت دعوتها إلى ضرورة أن تسهم الدول 
العربيــة في إعادة إعمــار لبنان والتعهد بعدم 
التدخل في الشــؤون الداخليــة ألي بلد عربي 

ودعم التضامن العربي.
قمة تونس (نوفمبر ١٩٧٩)

شددت على إدانة سياسة الواليات املتحدة 

في دعمها للعدوان اإلسرائيلي.
قمة عمان (نوفمبر ١٩٨٠)

ناقشت قرار مجلس األمن رقم ٢٤٢ اخلاص 
بانســحاب إسرائيل من األراضي العربية التي 
احتلتها عام ١٩٦٧، واعتبرت أنه ال يشكل أساسا 
صاحلا للحــل في املنطقة ودعت إلى تســوية 
اخلالفات العربية ووقف إطالق النار بني العراق 

وإيران.
 قمة فاس (نوفمبر ١٩٨١)

بحثت مشروع السالم العربي واملوقف العربي 
من احلرب العراقيــة - اإليرانية وملف القرن 

اإلفريقي.
قمة فاس الطارئة (سبتمبر ١٩٨٢)

أقرت مشروع السالم العربي مع إسرائيل وما 
تضمنه انســحاب إسرائيل من جميع األراضي 
العربية التي احتلتها عام ١٩٦٧ وإزالة املستعمرات 
اإلســرائيلية منها وقيام الدولة الفلســطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس.
 قمة الدار البيضاء الطارئة (أغسطس ١٩٨٥)

ركزت على تأليــف جلنتني لتنقية األجواء 
العربية وحل اخلالفات بني األشقاء العرب، كما 
بحثت القضية الفلسطينية وتدهور األوضاع 

في لبنان واإلرهاب الدولي.
 قمة عمان الطارئة (قمة الوفاق واالتفاق) (نوفمبر ١٩٨٧)

أعلنــت تضامنها مع الكويت والســعودية 
والعراق إزاء التهديدات واالستفزازات اإليرانية 
وإدانــة طهــران الحتاللها جزءا مــن األراضي 

العراقية، وأقرت التمســك باســترجاع جميع 
األراضــي العربيــة احملتلة والقدس الشــريف 

كأساس للسالم.
قمة اجلزائر الطارئة (يونيو ١٩٨٨)

دعــت إلى دعــم االنتفاضــة الفلســطينية 
واملطالبة بعقد مؤمتر دولي للسالم في الشرق 
األوسط حتت إشراف األمم املتحدة ودانت االعتداء 
األميركي على ليبيا مع تأييد ســيادة طرابلس 

على خليج سرت.
 قمة الدار البيضاء الطارئة (مايو ١٩٨٩)

بحثت قيام الدولة الفلســطينية املســتقلة 
واملؤمتر الدولي للســالم وتشــكيل جلنة حلل 

األزمة اللبنانية.
قمة بغداد الطارئة (مايو ١٩٩٠)

رحبت بوحــدة اليمن، وحذرت من تصاعد 
موجات الهجرة اليهودية إلى فلســطني ودانت 
التهديدات األميركية لليبيا وتضامنت معها ضد 

احلصار االقتصادي.
قمة القاهرة الطارئة (سبتمبر ١٩٩٠)

عقدت إثر الغزو العراقي الغاشم للكويت 
ودانــت العــدوان العراقي وأكدت ســيادة 
الكويت واســتقاللها وتأييدهــا في كل ما 
تتخذه لتحرير أرضها وشجبت التهديدات 
العراقية لدول اخلليــج، وطالبت العراق 
بسحب قواته فورا إلى مواقعها الطبيعية 
وقررت بناء على طلب من الرياض إرسال 
قوة عربية مشــتركة إلــى منطقة اخلليج 

العربي.

د.نايف احلجرف

الرئيس التونسي أمام القمة العربية: عالم متعدد األقطاب هو األنسب حلل األزمات الدولية
غوتيريش:  موقف األمم املتحدة من القضية الفلسطينية ثابت ويجب حتقيق حل الدولتني

الرئيس اجلزائري يدعو لتشكيل جلنة اتصال لدعم نيل فلسطني العضوية الكاملة في األمم املتحدة
رئيس «حركة عدم االنحياز» يعبر عن دعمه للقمة  ويشيد بتميز العالقات مع جامعة الدول العربية
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.. وانقطاع القمم العربية استمر ٣ سنوات فرضته جائحة كورونا
 قمة القاهرة الطارئة (يونيو ١٩٩٦)

قررت املوافقة املبدئية على إنشــاء محكمة 
العدل العربية وميثاق الشرق لألمن والتعاون 
العربــي وآلية جامعة الــدول العربية للوقاية 
من النزاعات وإدارتها وتسويتها واإلسراع في 
إقامة منظمة التجــارة احلرة العربية الكبرى، 
وأعلنت متسك الدول العربية مبواصلة عملية 
الســالم كهدف وخيار استراتيجي وفقا ملبادئ 

مؤمتر مدريد.
قمة القاهرة الطارئة (أكتوبر ٢٠٠٠)

عقدت إثــر اندالع االنتفاضة الفلســطينية 
الثانية بعد تدنيس رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األسبق آرييل شارون احلرم القدسي وسميت 
آنذاك بـ (مؤمتر قمة األقصى) وقررت القمة إنشاء 
صندوق باسم (انتفاضة القدس) برأسمال قدره 
٢٠٠ مليون دوالر لدعم أســر الشهداء وتأهيل 
اجلرحــى وإنشــاء صنــدوق باســم (صندوق 
األقصــى) برأســمال ٨٠٠ مليــون دوالر لدعــم 
االقتصاد الفلســطيني واعتمدت مبدأ االنعقاد 

الدوري للقمة.
قمة عمان (مارس ٢٠٠١)

أكد املشاركون فيها متسكهم بقطع العالقات 
مع الــدول التي تنقل ســفاراتها إلى القدس أو 

تعترف بها عاصمة إلسرائيل.
 قمة بيروت (مارس ٢٠٠٢)

تبنت مبادرة عربية أطلقها العاهل السعودي 
الراحل امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الذي كان وليا 
للعهد آنذاك إلنهاء النزاع العربي - اإلسرائيلي 

والتمهيد لدخول الدول العربية في اتفاقية سالم 
مع إسرائيل شريطة االنسحاب إلى حدود الرابع 

من يونيو ١٩٦٧.
 قمة تونس (مايو ٢٠٠٤)

طالبت برفع احلصار عن الشعب الفلسطيني 
وجددت متســك الدول العربية بالسالم العادل 
والشــامل واتفق القادة العرب فيها على إدخال 
تعديــالت على ميثاق اجلامعــة العربية للمرة 

األولى منذ عام ١٩٤٥.
قمة اجلزائر (مارس ٢٠٠٥)

جاءت بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق 
رفيق احلريري وجدد خاللها القادة العرب االلتزام 
مببادرة الســالم العربية باعتبارها املشــروع 
العربي لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم 
في املنطقة وأبدوا تضامنهم مع حق لبنان في 
ممارسة خياراته السياسية وقرروا إنشاء برملان 

عربي انتقالي.
قمة اخلرطوم (مارس ٢٠٠٦)

أكــدت مركزية قضية فلســطني والتمســك 
مببادرة السالم العربية التي أقرتها قمة بيروت 
عام ٢٠٠٢ ووافقت على إنشــاء مجلس الســلم 

واألمن العربي.
قمة الرياض (مارس ٢٠٠٧)

أكدت حق وســيادة دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة على جزرها الثالث: طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبوموسى وجددت االلتزام بالسالم 
العادل والشامل كخيار استراتيجي وأكدت على 

أهمية ترسيخ التضامن العربي.

قمة دمشق (مارس ٢٠٠٨)

دعت إلى جتاوز اخلالفات العربية وأعلنت 
دعمهــا لالتصاالت اجلارية بــني دولة اإلمارات 
وإيران حلل قضية اجلزر اإلماراتية عبر اإلجراءات 
القانونية والوسائل السلمية ورفضت العقوبات 
األميركية ضد ســورية وأكدت ضرورة احترام 

وحدة العراق وسيادته واستقالله.
قمة الدوحة (مارس ٢٠٠٩)

أعلنت رفض الــدول األعضاء قرار احملكمة 
اجلنائيــة التي أصدرت مذكرة توقيف في حق 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير وضرورة 
حتديد إطار زمني محدد لوفاء إسرائيل بالتزاماتها 

جتاه عملية السالم.
 قمة سرت (أكتوبر ٢٠١٠)

وضع القادة العرب خطة حترك عربية إلنقاذ 
القدس بدعوة املجتمع الدولي والسيما مجلس 
األمن واالحتاد األوروبي و(يونســكو) لتحمل 
املســؤولية في احلفاظ على املســجد األقصى 
وناقشــت مبــادرة إقامة احتاد الــدول العربية 
وجددت تضامنها مع السودان ضد أي محاوالت 

للتدخل في شؤونه.
قمة بغداد (مارس ٢٠١٢)

أعلنت تبني رؤية شاملة لإلصالح مبا يضمن 
كرامــة املواطن العربي، ودعــت إلى حوار بني 
احلكومة السورية واملعارضة واعتمدت ٣ وثائق 
أساسية ذات أبعاد استراتيجية في مجال األمن 
املائي وتنشــيط الســياحة العربية واحلد من 

مخاطر الكوارث.

قمة الدوحة (مارس ٢٠١٣)

وافق القادة العرب فيها على إنشاء احملكمة 
العربية حلقوق اإلنسان وإنشاء صندوق باسم 
دعــم القدس مبوارد ماليــة قدرها مليار دوالر 
لتمويل مشــاريع وبرامــج حتافظ على الهوية 

العربية واإلسالمية للقدس الشريف.
قمة الكويت (مارس ٢٠١٤)

أعلنت تعهدها بإيجاد احللول الالزمة لألوضاع 
الدقيقــة واحلرجة التي مير بها الوطن العربي 
وتوفير الدعم واملســاندة للدول العربية التي 
شهدت عمليات انتقال سياسي وحتول اجتماعي، 
ودعــت مجلس األمــن إلى حتمل مســؤولياته 
والتحرك حلل الصراع العربي - اإلسرائيلي.

 قمة شرم الشيخ (مارس ٢٠١٥)

وافق القادة العرب على تشكيل قوة عربية 
عسكرية مشتركة «ملواجهة التحديات وصيانة 
األمــن القومي العربي» مــع العمل على تعزيز 

التضامن العربي.
 قمة نواكشوط (يوليو ٢٠١٦)

أدانت التدخالت اإليرانية املستمرة في الدول 
العربيــة وأقرت دمج القمــة العربية التنموية 
(االقتصاديــة واالجتماعية مــع القمة العربية 

العادية) لتكون مرة كل ٤ سنوات.
قمة عمان (مارس ٢٠١٧)

أكد القادة العرب مركزية القضية الفلسطينية 
وطالبوا إسرائيل باالنسحاب من األراضي التي 
احتلتهــا في حرب عــام ١٩٦٧، كما طالبوا دول 

العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف 
بها عاصمة إلســرائيل وعبر القادة العرب عن 
دعمهم للحل السياســي في سورية وللحكومة 
الشرعية في اليمن ولتحقيق مصاحلة وطنية 
في ليبيا، إضافة إلى دعمهم للجهود الرامية إلى 

هزمية اإلرهاب في كل مكان.
 قمة الظهران (أبريل ٢٠١٨)

أكد القادة العرب بطالن وعدم شرعية قرار 
الواليــات املتحــدة االعتراف بالقــدس عاصمة 
إلسرائيل وأهمية حتقيق السالم الشامل والدائم 
في املنطقة وتعهدوا باالستمرار في تقدمي الدعم 
الالزم لنصرة القضية الفلسطينية، وطالب القادة 
العرب األطراف اإلقليمية باالمتناع عن تسليح 
امليليشيات املسلحة داخل الدول العربية، داعني 
إلــى العمل على تســريع آليــات العمل العربي 
املشــترك والعمل على حتصــني األمن العربي 

من اإلرهاب.
قمة تونس (مارس ٢٠١٩)

رفض القادة العرب قرار الواليات املتحدة 
االعتراف بســيادة إســرائيل على اجلوالن 
الســوري باعتباره باطال، مضمونا وشكال، 
وطالبــوا بإنهاء االحتالل اإلســرائيلي وفق 
مبدأ األرض مقابل السالم. وأحملوا إلى أهمية 
الســالم الشــامل كخيار عربي وفق مبادرة 
السالم العربية. وأكدوا أهمية العمل للتوصل 
إلى تســويات لألزمات في ســورية وليبيا 
واليمن، واحلفاظ على وحدة أراضي العراق 
واستقرار لبنان واعتبار املصاحلة الوطنية 
العربيــة نقطة البدايــة الضرورية لتعزيز 

مناعة املنطقة العربية.

ممثل األمير ترأس وفد الكويت باجللسة االفتتاحية للقمة

اجلزائرـ  كونا: ترأس ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وفد دولة الكويت في اجللسة االفتتاحية 
ملؤمتر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية 
الـــ ٣١ على مســتوى القمة العربيــة املنعقدة في 

العاصمة اجلزائر.
وكان ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
والوفد الرسمي املرافق لسموه وصل عصر أمس 
إلى اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الشــقيقة لترؤس وفد الكويت في مؤمتر مجلس 
جامعة الــدول العربية للدورة العادية الـ ٣١ على 
مستوى القمة العربية املنعقدة في العاصمة اجلزائر.
وكان في مقدمة مســتقبلي ســموه على أرض 

املطار الرئيس عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، كما كان 
في استقبال سموه األمني العام جلامعة الدول العربية 
أحمد أبوالغيط، ووزير اخلارجية الشــيخ ســالم 
العبداهللا، ووزير خارجية اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة، 
وسفيرنا لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية الشقيقة محمد مرزوق الشبو، ورئيس بعثة 
الشرف سفير اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 

الشعبية لدى الكويت عبداملالك بهدو.
وكان ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
والوفد الرسمي املرافق لسموه غادر البالد متوجها 
إلى اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 

الشــقيقة لتــرؤس وفد دولة الكويــت في مؤمتر 
مجلس جامعة الــدول العربية للدورة العادية الـ 
٣١ على مســتوى القمة العربية والتي ستعقد في 

العاصمة اجلزائر.
وكان في وداع سموه على أرض املطار رئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون، وسمو الشيخ ناصر 
احملمد، وسمو الشيخ صباح اخلالد، ورئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمد اجلابر 
الصبــاح، والنائب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل اخلالد، ووزير شؤون 
الديوان األميري الشــيخ محمــد العبداهللا، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار املسؤولني 

بديوان سمو ولي العهد.

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد والرئيس اجلزائري عبداملجيد 
ترحيب مبمثل صاحب السمو لدى وصوله إلى اجلزائرتبون لدى استعراض حرس الشرف في استقبال سموه

ســمو ولي العهد الشيخ مشــعل األحمد في حديث مع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
وسمو الشيخ ناصر احملمد قبيل مغادرته البالد

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل اللقاء مع الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مترئسا وفد الكويت في القمة

ممثل صاحب السمو لدى وصوله إلى اجلزائر وفي استقباله الرئيس عبداملجيد تبون

ملشاهدة الڤيديو


