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اخلميس ٣ نوفمبر ٢٠٢٢ قمة لّم الشمل العربيقمة لّم الشمل العربي

اجلزائر اجلزائر ١١ -  - ٢٢ نوفمبر نوفمبر

قمة اجلزائر تختتم أعمالها: مركزية «فلسطني» ورفض التدخالت اخلارجية

اجلزائر ـ هناء السيد ووكاالت

القــادة والزعماء  اختتــم 
القمة  أمــس أعمــال  العــرب 
العربية في دورتها الـ ٣١ التي 
عقدت في اجلزائر في اليومني 
الرئيس  املاضيــني برئاســة 

اجلزائري عبداملجيد تبون.
وعقــد القادة العرب أمس 
جلســة تشــاورية مغلقــة 
للتشــاور بشــأن عــدد مــن 
القضايــا املهمــة، التي متثل 
أولوية للعمل العربي املشترك 
وسبل حتقيق التوافق ملواجهة 
التحديات والتهديدات العديدة 
التــي تواجه الــدول العربية 
سياســيا واقتصاديا وأمنيا، 
والعمل على حتقيق لم الشمل 

العربي.
ثم عقد الزعماء جلسة عمل 
القادة  علنية حتدث خاللهــا 
العــرب حســب أولوية طلب 
الكلمة، أعقبتها جلســة عمل 
ثانية مغلقة العتماد مشاريع 
القرارات، و«إعالن اجلزائر»، 
قبل ان ينتقلوا إلى اجللســة 
اخلتامية التي مت خاللها إعالن 
«إعالن اجلزائر»، إضافة إلى 
الرسائل والبرقيات املوجهة 

إلى القمة.
القضية الفلسطينية

وإذ أكد القادة على مركزية 
القضية الفلسطينية وضرورة 
ايجــاد حــل عــادل لهــا وفق 
املرجعيات الدولية مبا يضمن 
الفلسطيني  الشــعب  حقوق 
وقيام دولة فلسطني املستقلة 
كاملة السيادة على خطوط ٤

يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشــرقية، فإنهم شددوا على 
رفــض التدخــالت اخلارجية 
بجميع أشــكالها في الشؤون 
العربيــة  للــدول  الداخليــة 
والتمســك مببــدأ احللــول 
العربيــة للمشــاكل العربية، 
ودعوا إلى تعزيز العمل العربي 
املشترك حلماية األمن القومي 
العربــي، واملســاهمة في حل 
وإنهــاء األزمات التي متر بها 

بعض الدول العربية.
القــادة املســاعي  وثمــن 
واجلهود التي تبذلها العديد من 
الدول العربية، السيما الكويت، 
بهدف حتقيق التضامن العربي 
واخلليجــي. وفي كلمته أمام 
اجللسة العلنية، أكد الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
ضرورة تعزيز وحدة الصف 

والوجهة السياسية ما يحتم 
علينــا توحيد رؤانا وجتاوز 

اختالفات وجهات النظر.
حل النزاعات سلميًا

بدوره، أكد صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل 
مكتوم، نائب رئيس اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
اإلمــارات  دولــة  أن  دبــي، 
بــارز فــي  بــدور  تضطلــع 
التصدي للتحديات احلاسمة 
املاثلة أمامنا على املستويني 
اإلقليمي والدولي، على أساس 
مــن تعزيز التضامن والعمل 
العربي املشترك، وتغليب حل 
النزاعــات بالطرق الســلمية 
وإعطــاء األولويــة لإلغاثــة 
اإلنســانية، واحلفــاظ علــى 
الســالم، ومعاجلــة األزمات 
الصحيــة العاملية، بروح من 
التضامن العالي، ودعم متكني 
املرأة والتأكيد على دور الشباب 
في بناء األوطان، وتســخير 

والتعافــي واالزدهار»، ضمن 
إطار إقليمــي ودولي منفتح، 
قائــم علــى قواعــد القانــون 
الدولــي، وشــبكة متينة من 
العالقــات اإلقليمية والدولية 
للتعاون املشترك في مجاالت 
االقتصاد والتنمية املستدامة 
املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
والبحث العلمي، وللتغلب على 
التحديات ومواجهة التهديدات 

القائمة.
من ناحيتــه، دعا الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس 
القمــة العربيــة إلى تشــكيل 
جلنتــني وزاريتــني عربيتني 
للتحرك على املستوى الدولي، 
لدعم دولة فلســطني سياسيا 
وقانونيا، مطالبا قادة وشعوب 
األمة العربية بوقفة حاســمة 
لنصرة القدس، أولى القبلتني 
وثالــث احلرمني الشــريفني، 
وموطــن اإلســراء واملعــراج 

وحاضنة كنيسة القيامة.
وأعرب عبــاس في كلمته 

الدول إلى القدس، وعقد مؤمتر 
دولــي للســالم علــى قاعــدة 
الشــرعية الدوليــة، وتوفير 
الدوليــة لشــعبنا  احلمايــة 
الفلســطيني، وتطبيــق قرار 
مجلس األمن ٢٣٣٤، والقرارين 
١٨١ و١٩٤، اللذين كانا شرطني 
لقبول عضوية إســرائيل في 

األمم املتحدة.
وأضاف: كمــا نتطلع إلى 
دعمكم لتشكيل جلنة قانونية 
ملتابعة اجلرائم التي ارتكبت 

بحق الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في حتقيق 
العربية الســعودية  اململكــة 
النجاح في مبادراتها «الشرق 
األوسط األخضر»، كما متنى 
لدولة قطر النجاح في تنظيم 
كأس العالم لكرة القدم، والتي 
تقام ألول مرة في دولة عربية.

تفاهم عربي دولي

الرئيس  أعــرب  بــدوره، 
العراقي عبداللطيف رشــيد 
عن أمله وســعيه ألن تكون 
هذه الــدورة، منطلقا لتنقية 
األجواء للعمل املشترك فيما 
بني الــدول العربيــة، مؤكدا 
ضرورة بناء تفاهم بني الدول 
العربية واملنظومة اإلقليمية 

واملجتمع الدولي.
العراقي  الرئيس  وأشــار 
عبداللطيــف رشــيد، إلى أن 
محنة الشــعب الفلســطيني 
مازالت في مقدمة مشــكالتنا 
العراقــي  ومــازال املوقــف 
متمســك باحلــق املشــروع 
للشعب الفلسطيني في إقامة 
دولتــه على كامــل األراضي 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشريف.
وجدد دعم العراق الكامل 
للوقوف إلى جانب األشــقاء 
فــي لبنــان لنبــذ اخلالفات 
وجتاوز األزمات السياســية 
واالقتصاديــة، مؤكدا حرص 
بالده على ســيادة ســورية 
ووحدة أراضيها، مشيرا إلى 
دعمهم الســتكمال احملادثات 
السياســية بــني األطــراف 
الســورية كافــة مبــا يعــزز 
األمن والسالم والدميوقراطية 
إلى  الرامية  ويرسخ اجلهود 
إلنهاء األزمة اإلنسانية التي 

عانها األشقاء السوريون.
أول خطاب لولي عهد األردن

أما ولي عهد األردن األمير 
الثاني  احلســني بن عبداهللا 

إمكانات االبتكار والتكنولوجيا 
املتقدمــة، وتطوير املنظومة 
الدوليــة ملكافحــة التطــرف 

واإلرهاب.
وقال انه في ظل التحديات 
غير املســبوقة التــي تواجه 
دولنا العربية والعالم أصبحنا 
في حاجة ملحــة إلى تكثيف 
العمل وزيادة وتيرة التنسيق 
والتعاون العربي، وحل األزمات 
التي تعيشها املنطقة، توخيا 
لنشر األمل والتفاؤل والوحدة 
والسالم والتسامح. هذه القيم 
هي أساس نهج دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، منــذ عهد 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، وإخوانه املؤسسني، 

طيب اهللا ثراهم.
السالم والتعافي

وقــال الشــيخ محمــد بن 
راشد، في كلمة خالل االجتماع، 
إن خيار دولة اإلمارات أن يكون 
شعار هذه املرحلة هو «السالم 

أمام القمة عن شكره للجهود 
التــي تبذلهــا مصــر من أجل 
رعاية املصاحلة، مبديا تقديره 
للــدول العربيــة والصديقــة 
التي تسهم في تهيئة األجواء 
لتحقيق املصاحلة على قاعدة 
االلتــزام مبنظمــة التحريــر 
الفلســطينية املمثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني، 
الشــرعية  وااللتزام بقرارات 

الدولية.
فضح ممارسات االحتالل

وقــال: نتطلع لدعمكم من 
خالل إصــدار قرار بتشــكيل 
جلنة وزارية عربية للتحرك 
على املستوى الدولي، لفضح 
ممارســات االحتالل وشــرح 
مبــادرة  وتنفيــذ  روايتنــا 
الســالم العربية، ونيل املزيد 
من اعتــراف الدول األوروبية 
بدولــة فلســطني، واحلصول 
على العضوية الكاملة في األمم 
املتحدة، ومنع نقل ســفارات 

فقد أكد أن السالم العادل على 
أساس حل الدولتني واملبادرة 
العربية للسالم يبقى اخليار 
القضية  االســتراتيجي حلل 
الفلسطينية، مضيفا أن القدس 
مركز دفاعنا عن هوية األمة.
وأشــار، فــي الكلمة التي 
ألقاهــا نيابــة عــن العاهــل 
األردني، إلى ان األزمات التي 
يشهدها العالم تتطلب عمال 
عربيــا تكامليــا ملواجهتهــا، 
وقال «حان الوقت لنعمل معا 
للوصول إلى شبكات تعاون 

اقتصادية عربية حقيقية».
استئناف عملية السالم

واعتبر األمير احلسني بن 
عبداهللا في أول خطاب له أمام 
القمة أن «واجبنا كدول عربية 
تكثيف جهودنا مع األطراف 
الدوليــة الســتئناف عملية 
السالم ودعم صمود األشقاء 
الفلسطينيني على أرضهم».

وتطرق إلى األزمات التي 
تشــهدها العديد مــن الدول 
العربية مؤكدا أن «اســتقرار 
وأمن العراق الشقيق ركيزتان 
ألمن املنطقة واســتقرارها»، 
وانــه «ال بديــل عــن عمــل 
جماعي إليجاد حل سياســي 
لألزمة السورية»، داعيا إلى 
حلول تعيد األمن واالستقرار 
ألشقائنا في اليمن وليبيا. من 
ناحيته، أعلن وزير اخلارجية 
السعودي سمو األمير فيصل 
بن فرحان استضافة اململكة 
للقمــة املقبلة بدورتها الـ ٣٢

العام املقبل في الرياض، وأكد 
ان الصراعات اجليوسياسية 
تنذر بتقويــض قدرة العالم 
التحديــات،  علــى مواجهــة 
مضيفــا انــه يجــب توحيد 
املواقف لتحقيق غايات العمل 
العربي املشــترك، كما يجب 
العمل علــى إصالح منظومة 
اجلامعــة العربية، وضرورة 
التكامل العربي لسد احتياجات 
الغذاء. وقال في كلمة اململكة 
امام القمة: التدخالت اخلارجية 
وامليليشــيات حتتــم تكاتف 
جهودنا ملواجهتها، رافضا نهج 
التوسع والهيمنة على حساب 
اآلخرين، مؤكدا سعي اململكة 
إلــى دعم التنميــة في الدول 

الشقيقة ضمن رؤية ٢٠٣٠.
واضــاف بن فرحــان ان 
اململكة تدعم إنشــاء الدولة 
املستقلـــــة  الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي: تهديد أمن اخلليج تهديد لنا جميعاً وأمننا العربي كل ال يتجزأ.. ومحمد بن راشد: حاجة ملحة إلى تكثيف العمل وزيادة وتيرة التنسيق والتعاون العربي

(واس) جانب من اجتماعات القمة العربية في اجلزائر بيومها اخلتامي أمس  

التدخــالت  ملنــع  العربــي 
اخلارجية، مشيرا إلى أن القمة 
العربية في اجلزائر تأتي في 
توقيت مهم بالتزامن مع عدد 

من األزمات العاملية.
تعزيز القدرات العربية

ودعا السيســي إلى تبني 
مقاربة لتعزيز قدراتنا العربية، 
الفتا إلى أن مصر تطمح إلى 
شراكة فعلية مع دولنا العربية 
اســتنادا إلى مــا يجمعنا من 
تاريخ مشــترك والتطلع إلى 
مســتقبل أكثر ازدهارا ضمن 
سياق أوسع من تعزيز العمل 

اجلماعي العربي.
ضــرورة  علــى  وشــدد 
التوصل إلى تسوية سياسية 
لألزمــة فــي ليبيــا وخروج 
املرتزقــة واملقاتلني األجانب 

من البالد.
وأضــاف أن «تاريخ أمتنا 
يثبــت مبــا ال يــدع مجــاال 
للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا 
باملغرب العربي ســيمتد إلى 
مصر واملشرق العربي ودول 
اخلليج، وأن عدم االستقرار في 
دول املشرق أو فلسطني إمنا 
متتد آثاره إلى املغرب العربي، 
وأن تهديــد أمــن اخلليج هو 
تهديد لنا جميعــا، مؤكدا أن 
أمننــا القومي العربي هو كل 
ال يتجزأ، فأينما نول أنظارنا 
جند أن األخطــار التي تداهم 

دولنا واحدة.
وقال: إننــا مازلنا نحتاج 
إلى مزيد مــن العمل العربي 
اجلماعــي حتى فــي التعامل 
مــع األزمــات اجلديــدة التي 
جــاءت الحقة علــى القضية 
ليبيــا  فــي  الفلســطينية، 
وســورية واليمــن والعراق 

والسودان.
ونبه الرئيس السيسي إلى 
معضلة األمن املائي التي تؤثر 
على عدد من الدول العربية، 
مجددا تأكيده في هذا السياق 
على أهمية االستمرار في حث 
إثيوبيا على التحلي باإلرادة 
النوايا  السياســية وحســن 
الالزمــني للتوصــل التفــاق 
قانونــي ملــزم بشــأن ســد 
النهضة. وقال: فلننظر حولنا.. 
لقد سبقتنا تكتالت أخرى نحو 
التكامــل، رغم أن من أطرافها 
من عانوا من تناحر حقيقي بل 
وحروب فيما بينهم.. فما بالكم 
بنا ونحن لدينا من املشتركات 
في الثقافة واألديان والتاريخ 

أبوالغيط: القمة أكدت احلاجة للتفاعل 
مع العالم ككتلة عربية وليس فرادى

اجلزائــر ـ وكاالت: قــال األمني العام 
للجامعة العربية أحمــد أبوالغيط إن هناك 
مطالبــات من القادة العــرب بضرورة أن 
تكون هناك حلول للمشكالت العربية وأن 
تتوقف األطــراف اخلارجية عن التدخالت 
في الشأن الداخلي العربي. ولفت أبوالغيط، 
خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع وزير 
اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة عقب 
اختتام أعمال القمــة العربية أمس، إلى أن 
البعد االقتصادي في العمل العربي املشترك 
استحوذ على اهتمام أساسي في هذه القمة، 
وذلك بســبب وجود أزمات الطاقة والغذاء 
واملياه فضال عن التغيرات املناخية التي لها 
تأثيرات على األوطان العربية، مشيرا إلى أن 
قمة اجلزائر من أكثر القمم العربية حضورا 

من حيث املستوى.
واشار إلى أنه ســيتم تدارس اقتراح 
الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون بخصوص 
إنشاء «جلنة حكماء» تقدم املساعدة لرئيس 

القمة العربية.
وتابع أبوالغيط: إن القمة شهدت حضورا 
قويا من العرب واألجانب الذين شــاركوا 
اجلزائر االحتفال مبرور ٦٨ عاما على الثورة 
اجلزائرية، كما اتسمت بقدر كبير جدا من 
التوافق بني القادة العرب، مبينا أن مداخالت 

القادة العرب أكدت احلاجة ألن يكون املجتمع 
العربي قادرا على التفاعل مع العالم اخلارجي 
في صورة كتلة عربية قادرة على مخاطبة 

العالم وليست كدول منفردة.
وأشــار أبوالغيط إلى أن القمة العربية 
احلادية والثالثني اهتمت بالدول التي تعرضت 
ألزمات على مدى العقد األخير، وهي: سورية 
وليبيا واليمن، الفتا إلى القرار الصادر عن 
قمة اجلزائر بعنوان «صيانة األمن القومي 
العربي» والذي يتناول كل احملاور التي حتظى 
باالهتمام العربي، ومنها: األمن املائي جلميع 

الدول العربية كجزء من األمن القومي العربي، 
والتنويه بالقرارات الســابقة التي تناولت 

األمن املائي العربي.
من جهته، قال وزير اخلارجية اجلزائري 
رمطان لعمامرة إن العرب أدركوا ضرورة 
العمل املشترك وتضافر اجلهود كي يفرضوا 

مصاحلهم في الساحة الدولية.
وردا على ســؤال بشأن مقعد سورية 
الشــاغر في اجلامعة العربية، قال لعمامرة 
إن استعادة دمشق ملقعدها في اجلامعة «أمر 

طبيعي وسيتحقق».

«إعالن اجلزائر»: نثّمن جهود الكويت في حتقيق التضامن العربي واخلليجي
اجلزائر: اعتمد اجتماع مجلس جامعة 
الــدول العربيــة في دورته الـــ ٣١ الذي 
انعقد في اجلزائر على مســتوى القمة 
يومــي ١و٢ نوفمبر، «إعــالن اجلزائر»، 
حيــث أكد القادة والزعماء على مركزية 
القضيــة الفلســطينية والدعــم املطلق 
حلقوق الشعب الفلســطيني، مبا فيها 
حقه في احلرية وتقرير املصير وجتسيد 
دولة فلســطني املستقلة كاملة السيادة 
على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض 

لالجئني الفلسطينيني.
وشددوا على ضرورة مواصلة اجلهود 
واملساعي الرامية حلماية مدينة القدس 
احملتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه 
محاوالت االحتالل لتغيير دميوغرافيتها 
وهويتها العربية اإلسالمية واملسيحية. 
كمــا طالبوا برفع احلصار اإلســرائيلي 
عــن قطاع غزة وإدانة اســتخدام القوة 

من قبل السلطة القائمة باالحتالل ضد 
الفلسطينيني.

وفيما يتعلــق باألوضاع العامة في 
الوطن العربي، دعا الزعماء إلى تعزيز 
العمــل العربي املشــترك حلماية األمن 
القومي العربي، واملساهمة في حل وإنهاء 
األزمات التي متر بها بعض الدول العربية، 
مؤكدين رفض التدخالت اخلارجية بجميع 
أشــكالها في الشــؤون الداخلية للدول 
العربية والتمسك مببدأ احللول العربية 
للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة 

الدول العربية.
وثمن اإلعالن املساعي واجلهود التي 
تبذلها العديد من الدول العربية، السيما 
الكويت، بهدف حتقيق التضامن العربي 
واخلليجي. وأعرب عن التضامن الكامل 
مع الشعب الليبي ودعم اجلهود الهادفة 
إلنهاء األزمة الليبية من خالل حل ليبي - 
ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون 

أمنهــا وأمن جوارها، ويحقق طموحات 
شعبها في الوصول إلى تنظيم االنتخابات 

في أسرع وقت ممكن.
وأكــد اإلعالن علــى دعــم احلكومة 
الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي ودعم اجلهود املبذولة 
للتوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية.
ودعا القادة إلى قيام الدول العربية 
بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود 
التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية 
ومعاجلة كل تبعاتها، مبا يضمن وحدة 
ســورية وســيادتها ويحقق طموحات 

شعبها.
وأكدوا على ضرورة إنشــاء منطقة 
خالية من األســلحة النووية وأســلحة 
الدمار الشامل في الشرق األوسط وفقا 
للمرجعيات املتفق عليها، ودعوة جميع 
األطراف املعنيــة إلى االنضمام وتنفيذ 
معاهدة عدم انتشــار األسلحة النووية 

التي تظل حجر األساس للنظام الدولي 
ملنع انتشار هذه األسلحة.

وفيما يخص تعزيز وعصرنة العمل 
العربي املشترك، أكد اإلعالن على االلتزام 
باملضي قدما في مسار تعزيز وعصرنة 

العمل العربي املشترك والرقي به.
وحول األوضــاع الدولية أكد القادة 
«ضرورة مشــاركة الــدول العربية في 
صياغة معالم املنظومة الدولية اجلديدة 
لعالــم ما بعد وباء كورونا واحلرب في 
أوكرانيا، كمجموعة منسجمة وموحدة 
وكطرف فاعل ال تعوزه اإلرادة واإلمكانيات 
والكفاءات لتقدمي مساهمة فعلية وإيجابية 
في هــذا املجال». وااللتزام مببادئ عدم 
االنحياز وباملوقف العربي املشترك من 
احلرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ 
اســتعمال القوة والسعي لتفعيل خيار 
الســالم عبر االنخراط الفعلي ملجموعة 
االتصــال الوزارية العربية (التي تضم 

اجلزائر، مصر، األردن، اإلمارات العربية 
املتحدة، العراق، والسودان واألمني العام 
جلامعــة الــدول العربية) فــي اجلهود 
الدوليــة الراميــة لبلورة حل سياســي 
لألزمة يتوافق. والتنويه في هذا السياق 
باملساعي التي قامت بها الدول العربية 
األخرى مثل اململكة العربية السعودية.

وثمن اإلعالن «السياسة املتوازنة التي 
انتهجها حتالف «أوپيك بلس» من أجل 
ضمان استقرار األسواق العاملية للطاقة 
واســتدامة االستثمارات في هذا القطاع 
احلساس ضمن مقاربة اقتصادية تضمن 
حماية مصالح الدول املنتجة واملستهلكة 

على حد سواء».
وأكد على ضــرورة توحيد اجلهود 
ملكافحة اإلرهاب والتطرف بجميع أشكاله 

وجتفيف منابع متويله.
وأعلــن دعــم مصــر التي تســتعد 
الحتضــان الــدورة (٢٧) ملؤمتر الدول 

األطراف فــي االتفاقيــة اإلطارية لألمم 
املتحدة حول تغير املناخ، ومساندة قطر 
التــي تتأهب الحتضان نهائيات بطولة 
كأس العالم لكــرة القدم ٢٠٢٢، ورفض 
حمالت التشــويه والتشــكيك املغرضة 

التي تطالها.
وأكــد على دعــم اســتضافة املغرب 
للمنتدى العاملي التاســع لتحالف األمم 
املتحدة للحضارات، يومي ٢٢-٢٣ نوفمبر 
٢٠٢٢ مبدينة فاس. ودعم اإلمارات العربية 
املتحدة في التحضير الحتضان الدورة 
(٢٨) ملؤمتر الدول األطراف في االتفاقية 
اإلطارية لألمم املتحدة حول تغير املناخ.
وتأييــد ترشــيح مدينــة الرياض،  

الستضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠.

عباس يدعو إلى تشكيل جلنتني وزاريتني عربيتني لدعم دولة فلسطني سياسيًا وقانونيًا
ولي عهد األردن في أول خطاب له أمام القمة: القدس مركز دفاعنا عن هوية األمةالرئيس العراقي: نأمل أن تكون هذه الدورة منطلقًا لتنقية األجواء للعمل العربي املشترك 

بن فرحان يعلن استضافة السعودية القمة املقبلة: يجب إصالح منظومة اجلامعة العربية

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مصافحاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

اإلعالن كامًال على موقع «األنباء»  االلكتروني
www.alanba.com.kw

أمني عام اجلامعة العربية أحمد أبوالغيط ووزير اخلارجية اجلزائري رمطان لعمامرة خالل املؤمتر الصحافي (أ.ف.پ)

أمير قطر: نأمل أن تدفع 
مخرجات القمة العمل العربي 

املشترك إلى آفاق أرحب
وكاالت: أعرب صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير قطر عن متنياته في أن تدفع مخرجات 
القمة العربية احلادية والثالثني العمل العربي املشترك 

إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعوب العربية.
وقال سمو األمير الشيخ متيم بن حمد، في تغريدة 
عبر حســابه الرســمي على موقع تويتر «أهنئ أخي 
الرئيس عبداملجيد تبون على جناح القمـــة العربيـة 
الـ ٣١، وأشكر أشقاءنا في اجلزائر على حسن التنظيم 
وكــرم الضيافة»، متمنيا أن «تدفــع مخرجات القمة 
العمل العربي املشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات 
شعوبنا العربية في التنمية واالزدهار، وتدعم األمن 

والسالم في املنطقة».
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اجلزائر اجلزائر ١١ -  - ٢٢ نوفمبر نوفمبر

ممثل األمير: ندعو إيران إلى احترام سيادة الدول وحسن اجلوار
وجندد الدعوة ملكافحة اإلرهاب والتطرف وجتفيف منابع متويله

اجلزائــر - (كونــا): ألقى 
ممثــل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
كلمة الكويت في مؤمتر مجلس 
جامعة الدول العربية للدورة 
العاديــة الـ ٣١ على مســتوى 
القمــة العربيــة املنعقــدة في 

العاصمة اجلزائر هذا نصها:
يسرني - بداية - أن أنوب 
عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وأن أنقل لكم 
جميعا حتيات سموه (حفظه 
اهللا ورعــاه) ومتنياتــه لكــم 
بالتوفيق والسداد لكل ما فيه 
خير أمتنــا العربيــة وخدمة 

قضاياها العادلة.
كما يطيب لي ونحن على 
أرض الشــهداء أن أتقــدم إلى 
الرئيس عبداملجيد تبون وإلى 
الشــقيق  الشــعب اجلزائري 
بأسمى آيات التهاني مبناسبة 
الذكرى الثامنة والستني لثورة 
التحرير اجلزائرية املباركة هذه 
الذكــرى الغالية علــى قلوبنا 

جميعا.
كمــا يســعدني أن أتوجه 
بالتهنئة إلى الرئيس اجلزائري 
على رئاسته ألعمال هذه القمة، 
معربــا عن ثقتنــا بأن خبرته 
وحكمتــه ســتكلالن أعمالهــا 
بالنجاح والتوفيق وبالشــكر 
له وإلى حكومــة اجلمهورية 
الدميوقراطيــة  اجلزائريــة 
الشــعبية الشــقيقة وشعبها 
الشقيق على حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة واإلعداد املميز 

لهذا اللقاء الهام.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
الشــكر موصــول ألخــي 
الرئيس قيس ســعيد رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة 
وحكومة تونس الشقيقة على 
متابعتها ألعمال القمة السابقة، 
الرئيس  مســتذكرين جهــود 
الراحل الباجي قائد السبسي 
في خدمة أمتنا العربية وتعزيز 
عملنــا العربــي املشــترك وال 
يفوتنا في هذا املقام اإلشــادة 
بجهــود األمني العــام جلامعة 
الدول العربية د.أحمد أبوالغيط 
وجهاز األمانة العامة في اإلعداد 

اجليد لهذا اللقاء.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
يأتــي اجتماعنا في خضم 
حتديــات جســام ومخاطــر 
حتيــط بعاملنــا العربي وفي 
ظل هذه التحديات السياسية 
واالقتصادية واألمنية املتعددة 
وتطوراتهــا املتســارعة فقــد 
أضحــى لزامــا علينــا الدفــع 
بالعمل العربي املشترك مبزيد 
من التنسيق والتعاون للتعامل 
معهــا عبــر وضــع تصورات 
واضحة معلنة حتقق األهداف 
املنشــودة ملنظومتنا العربية 
العريقــة وتلبــي طموحــات 

شعوبنا العربية.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
من هذا املكان جندد دعوتنا 
إلــى املجتمــع الدولي إلجناح 
مســيرة الســالم في الشــرق 
األوسط والوصول إلى حل دائم 

طموحات أبناء الشعب السوري 
الشقيق ومطالبهم ويحقق لـ 
(ســورية) أمنهــا وســيادتها 

ووحدة أراضيها.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
وحول الوضــع في اليمن 
الشقيق فإننا نعرب عن القلق 
لرفض ميليشيا احلوثي متديد 
الهدنة ورفضها للجهود التي 
بذلها املبعوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى اليمن 
إلــى  وندعــو األمم املتحــدة 
مواصلة جهودها للتوصل إلى 
حل سياســي لألزمة اليمنية، 
مؤكدين دعــم الكويت الكامل 
لتلك اجلهود وصوال إلى احلل 
السياســي لألزمــة مبا يحقق 
لألشــقاء في اليمن تطلعاتهم 
إلى حتقيق األمن واالستقرار.

القانون الدولي في عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية واحترام 
سيادة الدول وحسن اجلوار، 
كما نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا 
حلرية املالحة في املياه الدولية 
وإدانتنا ورفضنا التام جلميع 
أشكال التدخالت اخلارجية التي 
متــس ســيادة أي مــن الدول 

العربية الشقيقة.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
إننــا نراقب جميعا وبقلق 
شــديد تطورات األوضاع في 
أوكرانيا وتداعياتها اخلطيرة 
على الســلم واألمــن الدوليني 
وتبعاتها السلبية على األوضاع 
اإلنسانية واالقتصاد العاملي.. 
وتؤكد الكويت موقفها املبدئي 
والثابــت فــي رفــض التدخل 
الكامــل  العســكري ودعمهــا 

التعــاون والتكامل اإلقليميني 
واملشاريع املشتركة بني دولنا 
مبا يسهم في حتقيق التنمية 
املستدامة والتصدي اجلماعي 
لتحديــات املنــاخ مــن خالل 
تســريع الطموحــات البيئية 
ودعم االبتكارات والشــراكات 

في هذا املجال.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
الكويت تتابع باهتمام  إن 
وعنايــة القضايــا التي تقلق 
عاملنا العربي، السيما مكافحة 
اإلرهاب والتطرف وما يتعلق 
باألمــن اإلقليمــي والدولــي، 
مشددين في هذا اإلطار الرفض 
التــام لكافــة صــور اإلرهاب 
الدعوة  ومظاهــره مجدديــن 
لتضافــر اجلهــود اإلقليميــة 
والدولية الرامية إلى مكافحة 

إدانتنــا  جنــدد  كمــا 
واستنكارنا الشديدين للهجوم 
اإلرهابي الذي اســتهدفت فيه 
ميليشيا احلوثي ميناء الضبة 
النفطي في حضرموت والذي 
يعــد انتهاكا صارخا لألعراف 
والقوانني الدولية وخرقا لقرار 
مجلس األمن رقم (٢٢١٦)، داعني 
املجتمع الدولــي إلى التحرك 
السريع والفاعل لردع مثل هذه 
األعمال ومحاســبة مرتكبيها 
صيانة لألمن والسلم وحفظا 
الطاقــة وممــرات  إلمــدادات 

التجارة الدولية.
أصحاب اجلاللة والفخامة 

والسمو،،
وبشــأن العالقة مع إيران 
فإن الكويت تؤكد حرصها على 
عالقات الصداقة والتعاون التي 
ترتكــز علــى احتــرام مبادئ 

لكل اجلهود الدولية واألممية 
الداعية إلى تغليب لغة احلوار 
واللجوء إلى احلل السياســي 
القائــم على احتــرام القانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة، 
وبهــذا الصدد ندعم ونشــيد 
بــدور جامعة الــدول العربية 
واجلهود املبذولة في ســبيل 
املساهمة في حل النزاع وإيجاد 
حل ديبلوماسي لهذه األزمة.

أصحاب اجلاللة والفخامة 
والسمو،،

إننا جندد التأكيد على متسك 
الكويت بالنظام الدولي املتعدد 
األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق 
األمم املتحدة وتعزيز الوساطة 
الوقائيــة  والديبلوماســية 
املقبلــة  األجيــال  لتجنيــب 
تبعات احلــروب والنزاعات، 
وندعــو للعمل علــى تطوير 

اإلرهــاب والتطرف وجتفيف 
منابع متويله.

كما نؤكــد ضرورة تفعيل 
املبادرة التي تقدمت بها الكويت 
وتضمنهــا قرار جامعة الدول 
العربية رقم ٨٧٦٦ الصادر عن 
الدورة العادية ١٥٧ بشأن تقدمي 
مشروع اســتراتيجية شاملة 
وتكاملية لألمن الغذائي العربي 
وسبل تعزيزه، وندعو جهاز 
األمانــة العامة جلامعة الدول 
العربيــة إلى متابعــة مبادرة 
األمن الغذائي العربي والعمل 
على أن توضع محل التنفيذ في 
أقرب وقت ممكن وفقا لآلليات 

املتفق عليها.
وفي اخلتام،،،

أكرر الشــكر لكــم جميعا 
راجيــا ألعمال هــذه القمة كل 

التوفيق والنجاح.
هذا وبحفظ اهللا ورعايته، 
عاد ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
والوفد الرسمي املرافق لسموه 
إلى أرض الوطن مساء أمس 
قادما من اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، وذلك بعد ترؤس 
ســموه وفد دولة الكويت في 
مؤمتــر مجلس جامعة الدول 
العربية للدورة العادية الـ ٣١

على مســتوى القمة العربية 
والتــي عقدت فــي العاصمة 

اجلزائر.
وكان في استقبال سموه 
رئيــس مجلــس األمــة أحمد 
عبدالعزيز السعدون، وسمو 
الشيخ ناصر احملمد، وسمو 
الشيخ صباح اخلالد، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمــد اجلابر 
األول  والنائــب  الصبــاح، 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
ووزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا، وكبار 

املسؤولني بالدولة.
ورافق سموه وفد رسمي 
يضم كبار املسؤولني بديوان 

سمو ولي العهد.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.
وكان ممثل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ســمو ولــي العهــد الشــيخ 
مشــعل األحمد غــادر والوفد 
الرسمي املرافق لسموه ظهر 
امس اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة، وذلك بعد ترؤس 
سموه وفد الكويت في القمة 

العربية باجلزائر.
وكان في وداع سموه وزير 
اقتصاد املعرفة واملؤسسات 
الناشئة واملؤسسات املصغرة 
ياسني املهدي وليد وسفيرنا 
لدى اجلمهوريــة اجلزائرية 
الدميوقراطيــة الشعبيـــــة 
مــرزوق  محمــد  الشــقيقة 
الشبو ورئيس بعثة الشرف 
سفير اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية لدى 

الكويت عبداملالك بهدو.
رافقت سموه السالمة في 

احلل والترحال.

سموه نقل خالل كلمة الكويت في أعمال القمة العربية باجلزائر حتيات صاحب السمو ومتنياته بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير أمتنا العربية وخدمة قضاياها العادلة

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مترئساً وفد الكويت في أعمال القمة العربية ويبدو وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا

وشامل وفق قرارات الشرعية 
الدوليــة ومبــادرة الســالم 
العربية مبا يضمن حق الشعب 
الفلسطيني الشقيق في إقامة 
دولتــه املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية.. وال يفوتني 
هنا أن أعرب عن دعمنا الكامل 
جلهود األشقاء في اجلمهورية 
الدميوقراطيــة  اجلزائريــة 
الشعبية في حتقيق املصاحلة 
الفلســطينية - الفلسطينية 
وهي خطــوة هامة في ظل ما 
تشــهده القضية الفلسطينية 

من حتديات.
وفيما يتعلق بالوضع في 
سورية الشقيقة فإن الكويت 
جتــدد موقفهــا الثابــت بعدم 
وجود حل عسكري لهذا الصراع 
الدامي والبد من إفساح املجال 
أمام احلل السياسي الذي يحقق 

ندعو إلى مواصلة اجلهود للتوصل إلى حل سياسي لألزمة اليمنية وقلقون من رفض ميليشيا احلوثي جتديد الهدنة وجهود األمم املتحدة
نرفض التدخل العسكري في أوكرانيا وندعم اجلهود الداعية إلى تغليب لغة احلوار واللجوء إلى احلل السياسي القائم على احترام القانون الدولي
تطوير التعاون والتكامل اإلقليميني واملشاريع املشتركة بني دولنا لتحقيـق التنمية املستدامة والتصدي اجلماعي لتحديات املنـاخ 

علينا الدفع بالعمل العربي املشترك مبزيد من التنسيق والتعاون للتعامل مع التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية املتعددة وتطوراتها املتسارعة

نؤكد موقفنا الثابت ودعمنا حلرية املالحة في املياه الدولية وإدانتنا ورفضنا التام جلميع أشكال التدخالت اخلارجية التي متس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة
متمسكون بالنظام الدولي املتعدد األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق األمم املتحدة وتعزيز الديبلوماسية الوقائية لتجنيب األجيال املقبلة تبعات احلروب والنزاعات

ضرورة تفعيل مبادرة الكويت بشأن تقدمي مشروع إستراتيجية شاملة وتكاملية لألمن الغذائي العربي وسبل تعزيزه ووضعها محل التنفيذ

جندد دعوتنا إلى املجتمع الدولي إلجناح مسيرة السالم في الشرق األوسط والوصول إلى حل دائم وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

ال حّل عسكريًا للوضع في سورية والبد من إفساح املجال أمام احلل السياسي لتحقيق طموحات الشعب السوري ومطالبهم ووحدة أراضيها

ملشاهدة الڤيديو
ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى عودة سموه وباستقباله رئيس مجلس األمة أحمد السعدون

ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد لدى وصوله قادماً من اجلزائر وفي اســتقبال ســموه أحمد السعدون 
وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد وسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح والشيخ طالل اخلالد

وزير اخلارجية: مشاركة ممثل سمو األمير بقمة اجلزائر كان لها أثر إيجابي وفرصة لاللتقاء بالقادة العرب
اجلزائر ـ كونا: قال وزير اخلارجية الشــيخ 
ســالم العبداهللا إن مشاركة ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، في القمة العربية الـ ٣١ كان لها أثر 
إيجابي عند القيادة اجلزائرية، مضيفا أنها أتاحت 
لسموه الفرصة لاللتقاء بالقادة العرب والتحاور 

معهم بشأن القضايا العربية.
وأضاف الشيخ ســالم العبداهللا، في تصريح 
للصحافيني عقب اختتــام قمة اجلزائر، أن القمة 
العربية الـ ٣١ باجلزائر توصلت إلى قرارات مفيدة 

سيكون لها أثر إيجابي على العالم العربي.
وأوضح العبداهللا أن أهمية هذه القمة تنبع من 
أمرين مهمني األول أنها تعقد بعد ثالث سنوات لم 
تعقد فيها قمم عربية بســبب جائحة كورونا وأن 
آخر قمة للقادة العرب كانت في تونس عام ٢٠١٩.
وتابع بالقول: إن األمر الثاني له عالقة بتوقيت 
القمة والــذي «كان مهما جدا» كونه يأتي في ظل 
ظروف دولية متطورة وخطيرة ومتسارعة، موضحا 
أنها أتاحت الفرصة للقادة والوزراء العرب القيام 

بحــوارات أخوية «وفي بعــض األحيان حوارات 
صريحة جدا»، ووصف أجواء القمة بأنها «إيجابية»، 
وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة ثالث رسائل واضحة 
صدرت عن القمة ويجب على الرأي العام العربي 

االنتباه إليها.
وقال العبداهللا إن الرســالة األولى تتمثل في 
ضرورة تكاتف الــدول العربية في صون األمن 
القومي العربي، وتضمنت إدانات للتدخل األجنبي 
في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أنها نقطة 
في غاية األهمية السيما مع الظروف الدولية احلالية.
وأردف أن الرسالة الثانية هي حتقيق التكامل 
االقتصــادي وخاصة في مســائل األمن الغذائي 
واملائي والدواء وأمن الطاقة، معتبرا أنها «مسائل 
في غاية األهمية واحليوية ونحن كلنا شعرنا بها 
كدول عربية والعالم أيضا أجمع شعر بها في أثناء 

جائحة كورونا».
أما الرسالة الثالثة فقال عنها العبداهللا بضرورة 
إصالح اجلامعة العربية، مشيرا إلى مقترحات طرحها 
الرئيس اجلزائري عبداملجيد تبون في القمة بشأن 

كيفية إصالح اجلامعة ومداخالت في هذا الشــأن 
لوزراء اخلارجية العرب شددت على إصالح اجلامعة 

ومتكينها من مواكبة األحداث العاملية املتسارعة.
وشدد على أهمية هذه الرسائل الثالث وقال إنه 
سيكون لها وقع إيجابي على كل الشعوب العربية 
والوطن العربي. ووجه الشــكر للجزائر حكومة 
وشعبا على استضافتها هذه القمة مهنئا القيادة 
اجلزائرية على جناحها، وقال في احملصلة النهائية 
إن «اإلخوة اجلزائريني يستحقون الثناء على إجناح 

القمة ونحن نشكرهم مجددا على ذلك».
وردا على سؤال الصحافيني حول إشادة وزير 
الشــؤون اخلارجية اجلزائري رمطــان لعمامرة 
بالوصول املبكر لنظيره الكويتي إلى اجلزائر أكد 
الشيخ ســالم العبداهللا أن «الوزير اجلزائري كان 
كرميا في اإلشادة بالكويت، وكنا عند وعدنا، وهذا 

وعد قدمي، نحن أول الواصلني وآخر املغادرين».
وأوضح أنه شارك نظراءه الوزراء في النقاشات 
بشــأن جدول األعمال وكانت مداخالته مثل باقي 
الوزراء الذين يســتحقون الثنــاء والتقدير على 

احلضور واملشاركة في االجتماعات التحضيرية.
أما بشــأن موضوع القدس، فأكد العبداهللا أن 
الكل سواء على مســتوى القادة العرب أو وزراء 
اخلارجيــة أكد أن قضية فلســطني والقدس هي 
قضية العرب األولى وأن ثمة جلان متابعة ملواصلة 
املســاعي من أجل حصول فلسطني على عضوية 

كاملة في األمم املتحدة.
وأضاف «ستشاهدون نشاطات قريبا في هذا 
اإلطار لدعم القضية الفلسطينية في احملافل الدولية»، 
مشيرا إلى تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال 

القمة وأنها كانت بندا منفردا.
وأعرب عن اعتقاده بأن بعض العوامل إلصالح 
جامعة الدول العربية هو إعادة دراسة جدول األعمال 
بدال من أن تتكرر املواضيع كل سنة على أن جتمع 

في بند واحد اختصارا للجهد والوقت.
وكشف عن أن جدول أعمال قمة اجلزائر اقتصر 
على ســبعة بنود، معتبرا إياه تطورا بارزا، معربا 
عن األمل مبزيد من األفكار واآلليات التي تســهم 

في تفعيل العمل العربي املشترك.

ممثل األمير شكر الرئيس اجلزائري: قرارات 
القمة بّناءة وستعزز مسيرة العمل املشترك

بعث ممثل صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، ببرقية شكر إلى أخيه الرئيس عبداملجيد تبون رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن بالغ الشكر واالمتنان 
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد املرافق خالل 
تــرؤس ســموه لوفد الكويت في أعمــال الدورة العادية الـــ٣١ ملجلس جامعة الدول 

العربية على مستوى القمة.
وأشاد سموه مبا توصلت إليه هذه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل 

املشترك ومبا يعود بالنفع على الدول العربية.
وأعرب ســموه عــن أطيب التمنيــات ألخيه فخامــة الرئيس عبــد املجيد تبون 
وللجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والرفعة 

واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة.


