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شدد على أهمية السالم الشامل كخيار عربي وفق مبادرة السالم العربية

البيان الختامي لقمة تونس :ضرورة العمل على التوصل
لتسويات سياسية في سورية وليبيا
�أكد البيان اخلتامي لقمة تون�س،
على رف�ض التدخالت الإيرانية
يف ال�����ش ��ؤون العربية ،وكذلك
على مركزية الق�ضية الفل�سطينية
للعرب.
و�شدد البيان على �أهمية ال�سالم
ال�شامل كخيار عربي وفق مبادرة
ال�سالم العربية.
وذكر البيان �أنه من غري املقبول
بقاء املنطقة العربية م�رسحا
للتدخالت اخلارجية.
وحتدث البيان عن �رضورة العمل
على التو�صل �إل��ى ت�سويات يف
�سورية وليبيا ،واحل��ف��اظ على
وحدة �أرا�ضي العراق ،وا�ستقرار
لبنان وتنمية ال�صومال.
ودان البيان ا�ستهداف الأرا�ضي
ال�سعودية بال�صواريخ احلوثية،
م�شريا �إلى �أن �أمن ال�سعودية جزء
من الأمن العربي ،وجاء يف ن�ص
البيان
ن��ح��ن ق����ادة ال�����دول العربية
املجتمعون يف تون�س ي��وم 31
مار�س  2019يف ال��دورة العادية
الثالثني ملجل�س جامعة الدول
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى القمة
بدعوة كرمية من رئي�س جمهورية
تون�س.
ن�ؤكد على �أهمية تعزيز العمل
ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك املبني على
منهجية وا�ضحة و�أ�س�س متينة
حتمي �أمتنا من الأخطار املحدقة
بها وت�صون الأم���ن واال�ستقرار
ال م�رشق ًا واع��د ًا
وت ��ؤم��ن م�ستقب ً
يحمل الأم��ل وال��رخ��اء للأجيال
القادمة وت�سهم يف �إع��ادة الأمل
ل�شعوبنا العربية التي عانت من
ويالت و�أحداث وحتوالت كان لها
الأثر البالغ يف �إنهاك ج�سد الأمة.
يف وق��ت �أن الأم��ة العربية مرت
مبنعطفات خطرة جراء الظروف
وامل��ت��غ�يرات امل��ت�����س��ارع��ة على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية
و�أدرك�����ت م��ا ي��ح��اك ���ض��ده��ا من
خم��ط��ط��ات ت��ه��دف �إل���ى التدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية وزعزعة
�أمنها والتحكم يف م�صريها الأمر
الذي يدعونا �إلى �أن نكون �أكرث
توحدا وتكاتف ًا وعزم ًا على بناء
غد �أف�ضل ي�سهم يف حتقيق �آمال
وتطلعات �شعوبنا ويحد من تدخل
دول و�أط��راف خارجية يف �ش�ؤون
املنطقة وفر�ض �أجندات خارجية
تتعار�ض مع ميثاق الأمم املتحدة
وقواعد القانون ال��دويل وحقوق
الإن�سان وتن�رش الفو�ضى واجلهل
والإق�صاء والتهمي�ش.
ولإمياننا الرا�سخ ب�أن �أبناء الأمة
العربية الذين ا�ستلهموا جتارب
املا�ضي وعاي�شوا احل��ا��ضر هم
الأق���در والأج���در على ا�ست�رشاف
امل�ستقبل وب��ن��ائ��ه ب��ح��زم مكني
وعزم ال يلني ف�إننا:
 -1ن�ؤكد جمدد ًا على مركزية ق�ضية
فل�سطني بالن�سبة للأمة العربية
جمعاء ،وعلى الهوية العربية
للقد�س ال�رشقية املحتلة ،عا�صمة
دولة فل�سطني.
 -2ن�����ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ال�سالم
ال�شامل والدائم يف ال�رشق الأو�سط
كخيار عربي ا�سرتاتيجي جت�سده
م��ب��ادرة ال�����س�لام العربية التي
تبنتها جميع ال���دول العربية
يف قمة ب�يروت يف العام 2002
ودعمتها منظمة التعاون الإ�سالمي

من غير المعقول
بقاء المنطقة
العربية مسرح ًا
للتدخالت الخارجية

بطالن القرار األميركي
بشأن االعتراف
بالقدس عاصمة
إلسرائيل

التأكيد على مركزية
قضية فلسطين
بالنسبة لألمة
العربية جمعاء

أمن العراق واستقراره
حلقة مهمة في
سلسلة منظومة األمن
القومي العربي

التي ال تزال ت�شكل اخلطة الأكرث
�شمولية ملعاجلة جميع ق�ضايا
الو�ضع النهائي ويف مقدمتها
ق�ضية الالجئني التي توفر الأمن
والقبول وال�سالم لإ�رسائيل مع
جميع الدول العربية ،ون�ؤكد على
التزامنا باملبادرة وعلى مت�سكنا
بجميع بنودها.
ن����ؤك���د ب��ط�لان وع����دم �رشعية
القرار الأمريكي ب�ش�أن االعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل ،مع
رف�ضنا القاطع االعرتاف بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل ،حيث �ستبقى
القد�س ال�رشقية عا�صمة فل�سطني
العربية ،ونحذر من اتخاذ �أي
�إجراءات من �ش�أنها تغيري ال�صفة
القانونية وال�سيا�سية الراهنة
للقد�س ،حيث �سي�ؤدي ذلك �إلى
ت��داع��ي��ات م���ؤث��رة ع��ل��ى ال�رشق
الأو�سط ب�أكمله.
ن��رح��ب ب��ق��رار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ب�ش�أن القد�س ونقدم
ال�شكر ل��ل��دول امل���ؤي��دة ل��ه مع
ت�أكيدنا على اال�ستمرار يف العمل
على �إعادة �إطالق مفاو�ضات �سالم
فل�سطينية �إ�رسائيلية جادة وفاعلة
تنهي حالة الف�شل ال�سيا�سي التي
متر بها الق�ضية ب�سبب املواقف
الإ�رسائيلية املتعنتة� ،آملني �أن
تتم املفاو�ضات وفق جدول زمني
حمدد لإنهاء ال�رصاع على �أ�سا�س
حل الدولتني ال��ذي ي�ضمن قيام
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على
حدود الرابع من يونيو عام 1967م
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية �إذ
�أن هذا هو ال�سبيل لتحقيق الأمن
واال���س��ت��ق��رار يف املنطقة ..كما
ندعم ر�ؤي��ة الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س لل�سالم كما �أعلنها
يف خطابه �أمام جمل�س الأمن يف 20
فرباير .2018
ون����ؤك���د رف�����ض��ن��ا ك��ل اخل��ط��وات
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة �أح���ادي���ة اجلانب
التي تهدف �إل��ى تغيري احلقائق
ع��ل��ى الأر�������ض وت��ق��وي�����ض حل
ال��دول��ت�ين ،ون��ط��ال��ب املجتمع
ال��دويل بتنفيذ ق��رارات ال�رشعية
ال��دول��ي��ة و�آخ��ره��ا ق���رار جمل�س
الأم����ن رق���م  2334ع���ام 2016
الذي يدين اال�ستيطان وم�صادرة
الأرا�ضي ،كما ن�ؤكد رف�ضنا جلميع

• قادة الدول العربية خالل مشاركتهم في القمة

اخلطوات والإج���راءات الأحادية
التي تتخذها �إ�رسائيل ،ب�صفتها
القوة القائمة باالحتالل ،لتغيري
ال��و���ض��ع ال��ق��ان��وين والتاريخي
القائم ،والو�ضع الدميوغرايف
والطابع الروحي والتاريخي يف
القد�س ال�رشقية ،وخ�صو�صا يف
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف املدينة املقد�سة.
نطالب بتنفيذ جميع قرارات جمل�س
الأمن املتعلقة بالقد�س وامل�ؤكدة
ع��ل��ى ب��ط�لان ك��اف��ة االج�����راءات
الإ�رسائيلية الرامية لتغيري معامل
القد�س ال�رشقية وم�صادرة هويتها
العربية احلقيقية ،ونطالب دول
العامل بعدم نقل �سفاراتها �إلى
القد�س �أو االع�تراف بها عا�صمة
لإ�رسائيل.
و�أكد القادة �أن الإع�لان الأمريكي
ال��ذي �صدر ب��االع�تراف ب�سيادة
�إ��سرائ��ي��ل على اجل���والن ،يعترب
�إع�لان��ا باطال �شكال ومو�ضوعا،
ويعك�س حالة من اخل��روج على
القانون ال���دويل ..موكدين �أن
اجل��والن �أر���ض �سورية حمتلة وال
يحق لأحد �أن يتجاوز.
ن��ؤك��د على ��ض�رورة تنفيذ قرار
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملنظمة
اليون�سكو ال�صادر عن الدورة 200
بتاريخ  ،2016 /10/18ونطالب
املجتمع الدويل بتحمل م�س�ؤولياته
�إزاء االن��ت��ه��اك��ات الإ�رسائيلية
والإجراءات التع�سفية التي تطال
امل�سجد الأق�صى وامل�صلني فيه،
واع��ت��ب��ار �إدارة �أوق���اف القد�س
وامل�سجد الأق�صى الأردنية ال�سلطة
القانونية الوحيدة على احلرم يف
�إدارت��ه و�صيانته واحلفاظ عليه
وتنظيم ال��دخ��ول �إل��ي��ه والقرار
ب�إغالق باب الرحمة هي حماولة
احتاللية مك�شوفة ومف�ضوحة
لو�ضع م�ستقبل ال�سيادة على
امل�سجد الأق�����ص��ى وحميطه على
طاولة حماكم االحتالل و�أذرع��ه
املختلفة ،و�إمعان يف حماوالت
االح��ت�لال ال��ه��ادف��ة �إل��ى تكري�س
ال�سيطرة الإ�رسائيلية لي�س فقط
على باب الرحمة و�إمنا على كامل
امل�سجد الأق�صى وباحاته.
 -3نرف�ض التدخالت الإيرانية يف
ال�ش�ؤون الداخلية للدول العربية

ون��دي��ن امل��ح��اوالت العدوانية
الرامية �إلى زعزعة الأمن وما تقوم
به من ت�أجيج مذهبي وطائفي يف
الدول العربية مبا يف ذلك دعمها
وت�سليحها للميلي�شيات الإرهابية
يف ع��دد من ال��دول العربية ملا
متثله من انتهاك ملبادئ ح�سن
اجلوار ولقواعد العالقات الدولية
وملبادئ القانون الدويل ومليثاق
منظمة الأمم املتحدة.
مطالبة �إيران ب�سحب ميلي�شياتها
وعنا�رصها امل�سلحة التابعة لها
من كافة الدول العربية.
ن���ؤك��د احل��ر���ص ع��ل��ى التم�سك
باملبادئ الواردة يف ميثاق الأمم
املتحدة وميثاق جامعة الدول
العربية ،و�أن تكون عالقاتنا مع
الدول الأخرى مبنية على االحرتام
املتبادل والتعاون الإيجابي مبا
يكفل �إر�ساء دعائم الأمن وال�سالم
واال�ستقرار ودفع عملية التنمية.
 -4ن�شدد على �رضورة �إيجاد حل
�سيا�سي ينهي الأزم��ة ال�سورية،
مب��ا ي��ح��ق��ق ط��م��وح��ات ال�شعب
ال�سوري ال��ذي يئن حتت وط ��أة
ال���ع���دوان ،ومب���ا يحفظ وح��دة
����س���وري���ة ،وي��ح��م��ي �سيادتها
وا�ستقاللها ،وينهي وجود جميع
ال��ق��وات اخلارجية واجلماعات
الإرهابية الطائفية فيها ،ا�ستنادا
�إلى خمرجات جنيف « »1وبيانات
جمموعة الدعم الدولية ل�سورية،
وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة،
وبخا�صة ال��ق��رار رق��م ،2254
فال �سبيل لوقف نزيف ال��دم �إال
بالتو�صل �إل��ى ت�سوية �سلمية،
حتقق انتقاال حقيقي ًا �إل��ى واقع
�سيا�سي ت�صوغه وتتوافق عليه
كافة مكونات ال�شعب ال�سوري عرب
م�سار جنيف ال��ذي ي�شكل الإطار
الوحيد لبحث احلل ال�سلمي ونحن
ملتزمون م��ع املجتمع ال��دويل
لتخفيف املعاناة الإن�سانية يف
�سورية لتفادي �أزم��ات �إن�سانية
جديدة.
 -5ويجدد القادة العرب ت�ضامنهم
مع لبنان وحر�صهم على ا�ستقراره
و�سالمة �أرا�ضيه بوجه االنتهاكات
الإ�رسائيلية املتكررة ل�سيادته،
كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان
يف حتمله للأعباء املرتتبة على

�أزمة النزوح ال�سوري ،وي�شيدون
بنجاح م�ؤمتري روما وباري�س مبا
يعك�س حر�ص املجتمع الدويل
والعربي على ا�ستقرار وازده��ار
لبنان.
 -6ويجدد الإع�لان الت�أكيد على
�أن �أمن العراق وا�ستقراره و�سالمة
ووح��دة �أرا�ضيه حلقة مهمة يف
�سل�سلة منظومة الأم���ن القومي
ال��ع��رب��ي ،ون�����ش��دد ع��ل��ى دعمنا
املطلق للعراق يف جهوده للق�ضاء
على الع�صابات الإرهابية ونثمن
الإجن���ازات التي حققها اجلي�ش
ال��ع��راق��ي يف حت��ري��ر حمافظات
وم��ن��اط��ق ع��راق��ي��ة �أخ�����رى من
الإرهابيني.
ون�ؤيد اجلهود الهادفة �إلى �إعادة
الأمن والأمان �إلى العراق وحتقيق
امل�صاحلة الوطنية عرب تفعيل
عملية �سيا�سية تف�ضي �إلى العدل
وامل�ساواة و�صو ً
ال �إلى عراق �آمن
وم�ستقر.
 -7ون�����ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة دع��م
امل�ؤ�س�سات ال�رشعية الليبية،
ون���ؤي��د احل���وار ال��رب��اع��ي ال��ذي
ا�ست�ضافته جامعة الدول العربية
مب�����ش��ارك��ة االحت����اد الأوروب�����ي
واالحتاد االفريقي والأمم املتحدة
وكذا دعم جهود التو�صل �إلى اتفاق
ينهي الأزم���ة من خ�لال م�صاحلة
وطنية وفقا التفاق «ال�صخريات»،
وحت��ف��ظ وح���دة ليبيا الرتابية
ومتا�سك ن�سيجها املجتمعي.
ون ��ؤك��د وقوفنا م��ع دول��ة ليبيا
يف جهودهم ل��دح��ر الع�صابات
الإرهابية وا�ستئ�صال اخلطر الذي
متثله ب�ؤرها وفلولها على ليبيا
وعلى جوارها.
 -8نلتزم بتهيئة الو�سائل املمكنة
وتكري�س كافة اجلهود الالزمة
للق�ضاء على الع�صابات الإرهابية
وه��زمي��ة الإره��اب��ي�ين يف جميع
م��ي��ادي��ن امل��واج��ه��ة الع�سكرية
والأمنية والفكرية ،واال�ستمرار
يف حماربة الإرهاب و�إزالة �أ�سبابه
والق�ضاء على داعميه ومنظميه
ومم��ول��ي��ه يف ال��داخ��ل واخل���ارج
خا�صة يف منطقة ال�رشق الأو�سط
وافريقيا ،م�ؤملني وقوف العامل
احلر مل�ساندتنا ودعمنا لننعم
جميع ًا بال�سالم والأمن والنماء.

ن�ؤكد حر�صنا على منع ا�ستغالل
الإره��اب��ي�ين لتقنية املعلومات
وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف
التجنيد والدعاية ون�رش الفكر
املتطرف والكراهية التي ت�شوه
�صورة الدين الإ�سالمي احلنيف.
 -9وندين وب�شدة حماوالت الربط
بني الإره��اب والإ�سالم ،ونطالب
ا بالأمم
املجتمع ال���دويل مم��ث�ل ً
املتحدة ب�إ�صدار تعريف موحد
ل�ل�إره��اب ،ف��الإره��اب ال دي��ن وال
وط���ن وال ه��وي��ة ل���ه ،ونطالب
حكومات دول العامل كافة بتحمل
م�س�ؤولياتها ملكافحة هذه الآفة
اخلطرة.
ن�ستنكر ت�شويه بع�ض اجلماعات
املتطرفة يف العامل ل�صورة الدين
الإ�سالمي احلنيف من خالل الربط
بينه وبني الإرهاب ،ونحذر من �أن
مثل هذه املحاوالت ال تخدم �إال
الإرهاب ذاته.
ندين �أع��م��ال الإره����اب والعنف
وانتهاكات حقوق الإن�سان �ضد
�أق��ل��ي��ة الروهينغا امل�سلمة يف
م��ي��امن��ار ،ون��ط��ال��ب املجتمع
ال����دويل ب��ت��ح��م��ل م�س�ؤولياته
وال��ت��ح��رك بفاعلية دبلوما�سي ًا
وقانوني ًا و�إن�ساني ًا لوقف تلك
االن��ت��ه��اك��ات ،وحتميل حكومة
م��ي��امن��ار امل�����س��ؤول��ي��ة الكاملة
حيالها.
 -10ون ��ؤك��د على �سيادة دولة
الإم���ارات العربية املتحدة على
جزرها الثالث «طنب الكربى وطنب
ال�صغرى ،و�أب��و مو�سى» ون�ؤيد
جميع الإج���راءات التي تتخذها
ال�ستعادة �سيادتها عليها ،وندعو
�إي���ران �إل��ى اال�ستجابة ملبادرة
دولة الإم��ارات العربية املتحدة
لإيجاد حل �سلمي لق�ضية اجلزر
ال��ث�لاث م��ن خ�ل�ال املفاو�ضات
املبا�رشة �أو اللجوء �إلى حمكمة
العدل الدولية.
 -11ون�ؤكد الت�ضامن الكامل مع
الأ�شقاء يف جمهورية ال�سودان من
�أجل �صون ال�سيادة الوطنية للبالد
وتعزيز جهود تر�سيخ ال�سالم
والأمن وحتقيق التنمية.
 -12كما ن�ؤكد دعمنا جلهود الدول
العربية املطلة على البحر الأحمر
الرامية لتعزيز الأم��ن فيه ويف

ممراته املائية الدولية باعتباره
ركيزة من ركائز ال�سلم واالمن
الإقليمي والدويل.
 -13كما ن�ؤكد دعمنا املتوا�صل
جلمهورية ال�صومال الفيدرالية
لن�رش الأمن واال�ستقرار وحماربة
الإره���اب ،و�إع���ادة بناء وتقوية
امل�ؤ�س�سات الوطنية ومواجهة
التحديات االقت�صادية والتنموية.
 -14كما ن�ؤكد دعمنا املتوا�صل
ملبادرة احلوار الوطني بجمهورية
القمر املتحدة وال��وق��وف �إلى
ج��وار جمهورية القمر لتحقيق
ر�ؤية الو�صول �إلى م�صاف الدول
ال�صاعدة بحلول عام .2030
 -15كما ندعم اجلهود ال�سودانية
وال�صومالية والقمرية لال�ستفادة
م��ن م��ب��ادرة م�ؤ�س�سات التمويل
ال��دول��ي��ة ب�ش�أن ال���دول املثقلة
بالديون.
 -16ون�ؤكد على �أهمية الدور الذي
ي�ضطلع به الربملان العربي يف
م�سرية العمل العربي امل�شرتك
وندعم قيامه باملهام املناطة
به على �أكمل وجه عرب املبادرات
الداعمة للنهو�ض ب�أمتنا يف �سبيل
حتقيق مزيد من االزدهار والرقي
والتقدم ل�شعوب املنطقة ،ومبا
ي��ت��واف��ق م��ع ت��وج��ه��ات جامعة
ال��دول العربية ،بالإ�ضافة الى
تعزيز دوره اال�ست�شاري من �أجل
حتقيق امل�ستقبل امل�أمول للتنمية
امل�����س��ت��دام��ة ،و�إي��ج��اد الفر�ص
وتكري�س قيم العدالة وحقوق
الإن�سان واملواطنة وامل�ساواة
لتعزيز الهوية العربية واحليلولة
دون التفكك وال�رصاع املذهبي �أو
الطائفي وتوحيد ال�صف العربي
خلدمة �شعوب املنطقة وحتقيق
تطلعات دولها.
 -17ونقدر اجلهود املبذولة من
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
خ��ا���ص��ة وم��ن��ظ��م��ات وجمال�س
اجل��ام��ع��ة العربية ومنظماتها
عامة يف متابعة ق���رارات القمم
ال�سابقة والعمل على تنفيذها
بهدف تطوير التعاون االقت�صادي
العربي ،وزيادة التبادل التجاري
وتدعيم وربط البنى التحتية يف
جماالت النقل والطاقة ،وتعزيز
اال�ستثمارات العربية ـ العربية
مبا يحقق التنمية االقت�صادية
والإقليمية ويوفر فر�ص العمل
لل�شباب العربي ،ونثمن يف هذا
ال�سياق م��ا حتقق م��ن �إجن��ازات
يف جم��ال التنمية امل�ستدامة،
متطلعني �إل���ى ا���س��ت��م��رار تنمية
ال����شراك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�ص
و�إيجاد بيئة ا�ستثمارية حمفزة،
مقدرين اجلهود املبذولة لإقامة
منطقة التجارة العربية احلرة
الكربى واالحتاد اجلمركي.
 -18ون��ع��رب ع��ن ���ص��ادق ال�شكر
ووافر االمتنان جلمهورية تون�س
رئي�س ًا وحكومةً و�شعب ًا على حفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،وعلى
الإعداد املحكم للقمة ،ونعرب عن
خال�ص االح�ترام وفائق التقدير
للرئي�س التون�سي على �إدارت��ه
احلكيمة لأعمال القمة وعلى ما
ب��ذل��ه م��ن ج��ه��ود خمل�صة لدعم
العمل العربي امل�شرتك وتعزيز
التن�سيق وال��ت��ع��اون يف �سبيل
خدمة الوطن العربي والت�صدي
للتحديات التي تواجهه.

أكد أن جراح النزاعات حفرت عميق ًا في الوجدان والمجتمعات العربية

شكر الرئيس التونسي على حفاوة االستقبال والتكريم

عون :المجتمع الدولي يصمم على إبقاء
النازحين السوريين رغم عجز لبنان

أمير قطر :دعم وتعزيز العمل العربي
المشترك

قال الرئي�س اللبناين مي�شال
ع��ون� ،إن ج��راح النزاعات
حفرت عميق ًا يف الوجدان
واملجتمعات العربية.
وج���دد ال��رئ��ي�����س اللبناين
رف�ض ب�لاده لقرار وا�شنطن
االع����ت���راف ب��ال�����س��ي��ادة
الإ�رسائيلية على اجلوالن،
قائال« :القرار الأمريكي ب�ش�أن
اجلوالن مناق�ض مليثاق الأمم
املتحدة».
وذكر عون�« :إ�رسائيل حتتل
�أرا�ض لبنانية وعلى ر�أ�سها
ت�لال ك��ف��ر���ش��وب��ا» ،م�ؤكدا
�أن ال��ق��رار الأم�يرك��ي ب�ش�أن
اجلوالن يهدد �سيادة لبنان
على �أر�ضه.
وتابع عون« :يقلقنا ال�سعي
الإ�رسائيلي ل�رضب القرار
 191و�إق��رار قانون القومية
ال��ي��ه��ودي��ة و�إل���غ���اء حق
العودة».
و�أ���ض��اف ،يف كلمته �أم��ام

م��ؤمت��ر القمة العربية يف
تون�س« :لبنان قلق من �إ�رصار
املجتمع ال��دويل على �إبقاء
النازحني ال�سوريني رغم
عجز لبنان عن االحتمال».
وتابع« :يقلقنا الإ�رصار على
ربط عودة النازحني باحلل
ال�سيا�سي ،ال ب��ل �إعطاء
الأولوية للحل ال�سيا�سي،
رغم معرفتنا كلنا ب�أنه قد
يطول».
كما ذك��ر« :يف قمة بريوت
االقت�صادية دعونا املجتمع
ال���دويل وخ�صو�صا ال��دول
املانحة لال�ضطالع بدورها
يف حتمل �أعباء �أزمة النزوح
وتنفيذ ما تعهدت به من تقدمي
التمويل ل��ل��دول امل�ضيفة
لتلبية حاجات النازحني
ودعم البنى التحتية ،وكذلك
تقدمي امل�ساعدات للنازحني
يف �أوطانهم حتفيز ًا لهم على
العودة».

• ميشال عون

وج���ه �أم�ي�ر ق��ط��ر ال�شيخ متيم
بن حمد ،ر�سالة �إل��ى الرئي�س
التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي،
وذلك بعد مغادرته للدورة الـ 30
للقمة العربية� ،أم�س.
وب��ع��ث �أم�ي�ر ق��ط��ر ب��رق��ي��ة �إل��ى
الرئي�س التون�سي �أعرب فيها عن
خال�ص �شكره وتقديره على ما
قوبل به من حفاوة وتكرمي خالل
وج��وده يف تون�س للم�شاركة يف
اجتماعات القمة العربية يف
دورتها الثالثني ،بح�سب وكالة
الأنباء القطرية.
و�أع��رب عن تطلعه �إلى �أن ت�سهم
نتائجها يف دعم وتعزيز العمل
العربي امل�شرتك من �أجل م�صلحة
ال�شعوب العربية.
وغادر �أمري قطر ال�شيخ متيم بن
حمد �آل الثاين ،القمة العربية،
ق��ب��ل �إل���ق���اء ك��ل��م��ت��ه يف ق�رص
امل�ؤمترات وتوجه �إلى املطار.
وغادر �أمري قطر فور انتهاء كلمة
الرئي�س التون�سي الباجي قائد
ال�سب�سي والأم�ين العام جلامعة
الدول العربية ،دون املزيد من

• الشيخ متيم بن حمد مشاركا ً في القمة

التفا�صيل.
وبدورها ،قالت وكالة الأنباء
القطرية «قنا»� ،إن «�أم�ير البالد
غادر مدينة تون�س بعد �أن �شارك

يف اجلل�سة االفتتاحية الجتماعات
جمل�س جامعة ال��دول العربية
على م�ستوى القمة يف دورتها
الثالثني».

