
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس األول 
مبعوث الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب قبل افتتاح القمة 
العربية أمس في منطقة السومية على شاطىء البحر امليت 
غرب عمان، والتي ستبحث القضية الفلسطينية وسط ملفات 
عربية اخ��رى. ويأتي لقاء عباس مع غرينبالت قبيل الزيارة 
املرتقبة التي سيجريها الرئيس الفلسطيني في ابريل املقبل 
ال��ى واشنطن للقاء الرئيس االميركي ترامب. وأك��د الرئيس 
الفلسطيني ان زي��ارت��ه وزي���ارة مسؤولني ع��رب آخرين الى 
واشنطن بعد القمة العربية “بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي 
على القضية الفلسطينية«. ومن جانبه، كتب جيسون غرينبالت 
املمثل اخلاص للرئيس األميركي دونالد ترامب لعملية السالم 
في الشرق االوسط، في تغريدة على موقع تويتر ان االجتماع 
مع عباس كان “ايجابيا للغاية”، مؤكدا انهما تباحثا حول 
“كيفية حتقيق تقدم ملموس في السالم بني االسرائيليني 

والفلسطينيني«.

وجهود السالم بني الفلسطينيني واالسرائيليني متوقفة 
بالكامل منذ فشل املبادرة االميركية في  أبريل 2014.

ويبقى حل الدولتني، أي وج��ود دول��ة إسرائيلية ودول��ة 
فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسالم، املرجع االساسي 
لالسرة الدولية حلل الصراع. وكان ترامب سجل الشهر املاضي 
متايزا جديدا عن عقود من السياسة األميركية حيال الشرق 
األوسط، إذ أكد خالل لقائه نتانياهو في واشنطن أن حل الدولتني 
ليس السبيل الوحيد إلنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ، الفتا 
إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السالم. 
وتبنى وزراء خارجية ال��دول العربية الثالثاء مشروع قرار 
تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية يؤكد على حل الدولتني 
في تسوية النزاع االسرائيلي-الفلسطيني، بحسب ما أعلن 
مصدر دبلوماسي عربي. وتستند مبادرة السالم العربية لعام 
2002 والتي تقترح إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة عالقات 

طبيعية بني الدول العربية وإسرائيل كذلك إلى هذا احلل.

دعا عدد من قادة الدول العربية أمس في قمتهم السنوية املنعقدة 
في السومية على شاطىء البحر امليت غ��رب العاصمة االردنية 
الى حضور عربي اكثر فاعلية في االزم��ات التي تعصف باملنطقة 

العربية. 
وقال امني عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته 
“نحن نتابع عن كثب األزمة السورية دون وسيلة حقيقية للتدخل 
مع أط��راف أخرى فاعلة تتصدى لصياغة مستقبل سوريا، ودون 

اسهام عربي حقيقي. هذا أمر أجده معيبا«.
وحتدث ابو الغيط عن االوض��اع االنسانية الصعبة في سوريا 
واليمن والعراق والصومال، وقال “لقد أصبح لزاماً علينا كعرب أن 
نتصدى بشجاعة لهذه األوضاع ألنها متس بكرامة اإلنسان العربي 

وحقه في العيش واحلياة«.
 وشدد على ان الوحدة العربية هي الطريق الوحيد للنجاة.

 كان العاهل االردني امللك عبد الله الثاني الذي تسلم رئاسة القمة 
العربية قال في كلمته “ال بد لنا أن نأخذ زمام املبادرة لوضع حلول 
تاريخية لتحديات متجذرة، ما يجنبنا التدخالت اخلارجية في 

شؤوننا«. 
وع��دد التحديات ب”خطر االره��اب والتطرف ال��ذي يهدد امتنا 
ويسعى لتشويه صورة ديننا احلنيف واختطاف الشباب العربي 

ومستقبلهم”، داعيا الى العمل معا “على حتصينهم دينيا وفكريا«.
كما دعا الى العمل “يداً واحدة حلماية القدس والتصدي حملاوالت 
ف��رض واق��ع جديد، وه��و ما سيكون كارثياً على مستقبل املنطقة 
واستقرارها”، في اشارة الى الطروحات بنقل السفارة االميركية الى 

القدس.
وأكد امللك عبدالله الثاني مركزية القضية الفلسطينية واحتاللها 
الصدارة على راس قضايا االمة العربية مشددا على انه “ال سالم وال 

استقرار في املنطقة دون حل القضية الفلسطينية«.
وق��ال رئيس ال���دورة ال28 ملؤمتر القمة العربية في اجللسة 
االفتتاحية ان “اسرائيل ال ت��زال تستمر في توسيع االستيطان 
والعمل على تقويض فرص حتقيق السالم” مضيفا انه “ال سالم وال 
استقرار في املنطقة دون حل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية 

املركزية في الشرق االوسط«.
ودعا امللك عبدالله الى ضرورة العمل “يدا واحدة” حلماية القدس 
الشريف والتصدي حملاوالت فرض واقع جديد االمر الذي سيكون 

كارثيا على استقرار املنطقة.
واض��اف “نحن على مت��اس يومي ومباشر مع معاناة الشعب 
الفلسطيني واهلنا في القدس بشكل خاص كما ان الوصاية الهاشمية 
على املقدسات االسالمية واملسيحية مسؤولية تاريخية يتشرف 
االردن بحملها نيابة على االمتني العربية واالسالمية” مشددا على ان 

بالده ستتصدى ألي محاولة لتقسيم املسجد االقصى.
وركز الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي على موضوع االرهاب. 
وقال ان الشعوب تتطلع “ملوقف قوى يستعيد وحدة الصف العربي 
للوقوف بحسم فى مواجهة األخطار التى طرأت على منطقتنا خالل 
السنوات املاضية، فأضعفت اجلسد العربى حتى بات يعانى من 

متزقات عدة«.
واعتبر ان إضعاف كيانات الدول العربية والصراعات الطائفية 
واملذهبية وتزايد التدخالت اخلارجية فى شؤون ال��دول استغلها 

“اإلرهاب اآلثم” ل”ميأل الفراغ«.
ودعا الى التصدي لالرهاب “بكل احلسم والقوة”، في موازاة 

“بذل أقصى اجلهد لتسوية األزمات القائمة في املنطقة«.
واعتبر ان مواجهة االرهاب “يجب أن تكون شاملة، تبدأ من احلسم 
العسكرى، وتستمر لتشمل العمل على حتسني الظروف التنموية 

واالقتصادية واملعيشية فى بالدنا وبشكل عاجل وفعال«.
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جانب من اجتماع امللك سلمان بن عبدالعزيز مع السيسي

أبو الغيط يطالب بوقف تدخل األطراف اخلارجية في األزمة السورية

قمة األردن تدعو إلى حضور عربي فاعل في أزمات املنطقة
م���ت���ج���ذرة ل���ت���ح���دي���ات  ت���اري���خ���ي���ة  ح����ل����ول  ل����وض����ع  امل�����ب�����ادرة  زم�������ام  ن����أخ����ذ  أن  ل���ن���ا  ب����د  ال  األردن����������ي:  ال���ع���اه���ل 

الرئيس املوريتاني يشيد باستضافة الكويت للمفاوضات اليمنية
ثمن الرئيس املوريتاني رئيس ال��دورة ال27 للقمة 
العربية محمد ولد عبدالعزيز أمس االربعاء استضافة 
دول��ة الكويت ورعاية سمو امير البالد الشيخ صباح 

االحمد للمفاوضات بني اطراف النزاع اليمنية.
واك��د الرئيس املوريتاني في كلمته خ��الل اجللسة 
االفتتاحية مل��ؤمت��ر القمة العربية “الدعم العربي 
القوي” للمبادرة اخلليجية ال��رام��ي��ة ال��ى استعادة 

االم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي اليمن فضال ع��ن م��ب��ادرة االمم 
املتحدة للوصول الى حل تفاوضي يحفظ وحدة اليمن 

واستقراره.
وق��ال ان “النزاع املسلح في اليمن يتواصل للعام 
الثالث على التوالي مهددا السلم واالم��ن االقليميني 

ومخلفا خسائر كبيرة في االرواح واملمتلكات.
واض���اف ان “هذا ال��ص��راع ك��اد ان يعصف ف��ي كيان 

وانسجام املجتمع اليمني لوال اجلهود العربية والدولية 
ال��ت��ي ب��ذل��ت ملعاجلة ه��ذا ال���ص���راع«. وح���ول القضية 
الفلسطينية ق��ال ول��د عبدالعزيز ان “حل الدولتني 
فلسطينية واسرائيلية والذي تبلور بعد مفاوضات شاقة 
وبرعاية من املجتمع الدولي هو اخليار الوحيد الذي 
يحقق السلم في املنطقة ويضمن حق الشعب الفلطسني 

في اقامة دولته املستقلة وعاصمته القدس الشريف«.

قبيل زيارته املرتقبة إلى الواليات املتحدة

عباس يلتقي مببعوث ترامب قبل القمة العربية
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خادم احلرمني التقى الرئيس املصري على هامش قمة األردن
امللك سلمان: أخطر ما يواجه األمة العربية هو التطرف واإلرهاب

دع��ا خ��ادم احلرمني الشريفني 
امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال س��ع��ود وال��رئ��ي��س امل��ص��ري 
عبدالفتاح السيسي ال��ى تكاتف 
ال��دول العربية ملعاجلة القضايا 
امللحة التي تواجه املنطقة ومنها 
القضية الفلسطينية واالزم��ت��ان 
ال��س��وري��ة واليمنية إض��اف��ة إلى 

مكافحة االرهاب.
واكد امللك سلمان في كلمة القاها 
ف��ي مستهل اجللسة االفتتاحية 
مل��ؤمت��ر ال��ق��م��ة ال��ع��رب��ي��ة مبنطقة 
)البحر األسود( باألردن “مركزية 

القضية الفلسطينية وض��رورة 
أال تشغلنا األح����داث اجلسيمة 
التي متر بها منطقتنا عن السعي 
إليجاد حل لها على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية«.
وق��ال ان “الشعب السوري ما 
زال يتعرض للقتل والتشريد ما 
يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي 
هذه املأساة ويحافظ على وحدة 
سوريا ومؤسساتها وفقا إلعالن 
جنيف1 وق��رار مجلس األم��ن رقم 

.»)2254(
وشدد امللك سلمان على ضرورة 
احلفاظ على وح��دة اليمن وأمنه 
واس��ت��ق��راره وال��ت��وص��ل ال��ى حل 
سياسي وفقا للمبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ونتائج احلوار 
ال��وط��ن��ي اليمني وق���رار مجلس 
األمن وتسهيل وصول املساعدات 
اإلنسانية ملختلف املناطق اليمنية.

واض������اف ان م���ن أخ���ط���ر ما 
تواجه االمة العربية هو التطرف 

واإلرهاب األمر الذي يؤكد ضرورة 
تضافر اجلهود حملاربتهما بكافة 
الوسائل مؤكدا أن التدخالت في 
الشؤون الداخلية للدول العربية 
مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��ا واض��ح��ا لقواعد 
القانون ال��دول��ي وس��ي��ادة ال��دول 

ومبادئ حسن اجلوار.
من جهته قال الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي ان قمة االردن 
ت��ع��ق��د وس���ط حت��دي��ات جسيمة 
تواجه املنطقة بأسرها مؤكدا ان 
الشعوب العربية تتطلع من القمة 
ملوقف قوي يستعيد وحدة الصف 
العربي للوقوف بحزم في مواجهة 
األخ��ط��ار. واض���اف السيسي في 
كلمته امام القمة ان “هذه االخطار 
وف��ي مقدمتها االره���اب أضعفت 
اجلسد العربي حتى بات يعاني من 
متزقات عدة وأصبح لزاما علينا أن 
نتصدى للتحديات التي نواجهها 
برؤية واضحة وإصرار كامل على 
تعزيز أمننا القومي واحلفاظ على 

مستقبل األجيال املقبلة«.

واوض���ح ان اإلره����اب يتطلب 
“مواجهة شاملة” تبدأ من احلسم 
العسكري وتستمر لتشمل العمل 
على حتسني ال��ظ��روف التنموية 
واالقتصادية واملعيشية في البلدان 
ال��ع��رب��ي��ة بشكل ع��اج��ل وف��ع��ال 
وال��ت��ص��دي للفكر املتطرف على 
املستوى الديني واأليديولوجي 

والثقافي.
وحول االوضاع في سوريا قال 
السيسي ان “مصر ساهمت وال 
تزال في مختلف اجلهود الدولية 
التي مت بذلها حلل األزمة السورية 
انطالقا من مسئوليتها التاريخية 
والقومية” م��ؤك��دا متسك ب��الده 
باحلل السياسي التفاوضي ودعم 
املسار ال��ذي تقوده األمم املتحدة 

في جنيف.
وش���دد ع��ل��ى ح���رص واه��ت��م��ام 
مصر على اس��ت��ع��ادة االستقرار 
في ليبيا موضحا انه رغم توصل 
الفرقاء الليبيني إلى اتفاق سياسي 
في الصخيرات عام 2015 إلنهاء 

األزمة اال ان اخلالف ال يزال قائما 
حول سبل وآليات تنفيذه وهو ما 
يعكس أهمية مواصلة العمل على 
إيجاد صيغة عملية لتنفيذ االتفاق 

السياسي بني االطراف الليبية.
وقال إن “مساعي قوى الظالم 
واإلرهاب لتفكيك الدولة الوطنية 
بجميع أرج����اء ال��وط��ن العربي 
التزال مستمرة وامتد تهديدها عبر 
السنوات املاضية إلى اليمن الذي ما 
زال يعاني من دعوات االستقطاب 
املذهبي والطائفي.” وجدد التزام 
ب���الده ب��دع��م اليمن ومؤسساته 
الشرعية تزامنا مع حرصها على 
تقدمي ال��ع��ون اإلن��س��ان��ي وتأمني 
وضمان حرية املالحة في مضيق 
باب املندب والبحر األحمر وأهمية 
التعجيل باستئناف املفاوضات 
للتوصل إل��ى ح��ل سياسي على 
أس����اس ق�����رارات م��ج��ل��س األم���ن 
وامل��ب��ادرة اخلليجية ومخرجات 

احلوار الوطني.
وح��ول ال��ع��راق اك��د دع��م مصر 

الكامل للحكومة العراقية ضد 
التطرف واالرهاب مشيدا باجلهود 
ال��دؤوب��ة ال��ت��ي يشهدها ال��ع��راق 
حاليا لتحقيق املصاحلة الوطنية 
واملجتمعية بني مختلف مكونات 

الشعب.
وبشأن القضية الفلسطينية قال 
الرئيس املصري ان بالده تسعى 
بشكل مستمر للتوصل إل��ى حل 
شامل وعادل لتلك القضية يستند 
إلى إقامة الدولة الفلسطينية على 
ح��دود 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية من منطلق مسؤولياتها 
جتاه القضية وجتاه أمتها العربية 
واإلس��الم��ي��ة. واك���د ال��ت��زام مصر 
مبواصلة السعي نحو التوصل إلى 
حل القضية الفلسطينية يستند إلى 
مساعي الدول العربية وانطالقا من 
مبادرة السالم العربية مبا يعزز 
االستقرار في كافة أنحاء املنطقة 
والعالم ويساهم في ب��دء عملية 
تنمية حقيقية تلبي طموحات 

الشعوب العربية.

الشعب  احلرمني:  خادم 
السوري ما زال يتعرض 
ل���ل���ق���ت���ل وال����ت����ش����ري����د م��ا 
ي����ت����ط����ل����ب إي�������ج�������اد ح���ل 

سياسي

ال�����س�����ي�����س�����ي: اإلره�����������اب 
ي�����ت�����ط�����ل�����ب »م������واج������ه������ة 
شاملة« تبدأ من احلسم 
ال����ع����س����ك����ري وت���س���ت���م���ر 
ل���������ت���������ش���������م���������ل حت������س������ني 

الظروف التنموية

أكد الرئيس الروسي فالدميير بوتني أمس االربعاء ان حل 
القضية الفلسطينية ميثل شرطا مهما لضمان االستقرار في 

منطقة الشرق االوسط.
وق��ال بوتني في “رسالة حتية” بعث بها الى مؤمتر القمة 
العربية الذي بدأ اعماله باالردن وبث نصها على موقع الرئاسة 
الروسية ان “املبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 
2002 تخلق مقدمات مالئمة لدفع عملية املفاوضات الفلسطينية 

اإلسرائيلية”.
واع��رب عن ثقته بان “توسيع الصالت البناءة بني روسيا 
وجامعة الدول العربية ينسجم مع مصالح شعوبنا ويساعد 

على تعزيز االستقرار واالمن الدوليني”. واكد عزم روسيا على 
تطوير عالقات التعاون مع جامعة الدول العربية بهدف التوصل 
الى معاجلة عاجلة للنزاعات االقليمية. وشدد على اهمية تعزيز 
نظام وقف العمليات العسكرية في سوريا ومواصلة التصدي 
للجماعات “اإلرهابية” هناك وتقدمي املساعدات االنسانية 

للسكان والتقدم نحو طريق حتقيق التسوية السياسية.
واعتبر بوتني ان منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا تشهد 
مرحلة من التوتر مؤكدا ان االوض��اع في املنطقة تزيد احلاجة 
جلهود جامعة ال��دول العربية بصفتها “الية للحوار متعدد 

االطراف ولتنسيق اجلهود اجلماعية”.

بوتني: حل القضية الفلسطينية شرط 
يضمن استقرار الشرق األوسط

من أجل حياة كرمية للشعب الفلسطيني

غوتيرس: حل الدولتني 
هو احلل الوحيد 

لضمان األمن والسلم
اك��د االم��ني ال��ع��ام ل��المم املتحدة انطونيو 
غ��وت��ي��رس أم��س االرب��ع��اء ان ح��ل الدولتني 
الفلسطينية واالسرائيلية هو »احلل الوحيد« 
ال���ذى يضمن االم���ن وال��س��ل��م م��ن اج��ل حياة 

كرمية.
وشدد جوتيرس في كلمة امام القمة العربية 
ال28 مبنطقة البحر امليت ب��االردن على ضرورة 
وقف اي خطوات احادية امام حل الدولتني معربا 

عن تفهمه ليأس الشعب الفلسطيني.
واستعرض جوتيرس اخر تطورات االوضاع 
في املنطقة العربية السيما ما يجرى بالعراق 
معربا عن ترحيبه بالتقدم الذي احرزته القوات 
العراقية الستعادة االراضي التي يسيطر عليها ما 

يسمى بتنظيم الدولة االسالمية )داعش(.
وفي الشأن السوري رحب االمني العام لالمم 
املتحدة بكل الشراكات لصون السلم واالستقرار 
والتنمية قائال ان “الوقت ق��د ح��ان لوضع حد 
للصراع في سوريا وان تؤدى مفاوضات “جنيف” 

الى نتائج ملموسة.
واش���ار غوتيرس ال��ى ال��واق��ع ال���ذى يشهده 
العالم من ارهاب على ايدي تنظيم )داعش( مؤكدا 
ان “املسلمني انفسهم هم ضحايا لهذه االعمال 

االرهابية” .
وع��ن ازم��ة الالجئني ق��ال االم��ني ال��ع��ام لالمم 
املتحدة “ينفطر قلبي مع وجود دول متقدمة تغلق 
ح��دوده��ا ام��ام الالجئني”. وأع��رب عن االم��ل في 
ان حتظى املنطقة مبستقبل جديد من اج��ل حل 
مشاكلها عبر احل��وار معربا في الوقت ذات��ه عن 

تطلعه لتعزيز التعاون مع اجلامعة العربية.


