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 مارس /قنا/  62الدوحة فً 

طلب حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن  وصف فخامة الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس
ٌ  ى من القم  خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفد   ة المنعقدة حالٌاً بالدوحة بأنشاء صندوق لدعم ة العرب

مٌر على هذا راً عن شكره لسمو األالقدس برأس مال قدره ملٌار دوالر أمرٌكً بـ"الرائع"، معب  
 الطلب.
ً تصرٌح للصحفٌٌن الٌوم عقب انعقاد الجلسة االفتتاحٌة م فخامة الرئٌس الفلسطٌنً فكما قد  
ى فً كلمته ة شكره لمساهمة دولة قطر فً هذا الصندوق والتً أعلنها سمو األمٌر المفد  بالقم  

 ملٌون دوالر أمرٌكً. 652رة بـ خالل الجلسة االفتتاحٌة والمقد  

ما تبقى من المبلغ. وقال إن هذه وناشد الرئٌس عباس بقٌة الدول العربٌة "المقتدرة" بأن توفً ب
المبادرة رائعة ومشكورة ونتمنى أن ٌلبً اآلخرون ما طلبه سمو األمٌر بإنشاء صندوق للقدس 

 برأس مال قٌمته ملٌار دوالر أمرٌكً".

 هنٌة ٌرحب بدعوة سمو األمٌر لعقد قمة عربٌة مصغرة بالقاهرة لتحقٌق المصالحة الفلسطٌنٌة

ٌ  ب السٌد ومن غزة، رح    ٌ  إسماعٌل هن ة المقالة بدعوة حضرة صاحب ة رئٌس الحكومة الفلسطٌن
ٌ  ى فً كلمته أمام القم  السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفد   ة التً بدأت ة العرب

ٌ  أعمالها فً الدوحة الٌوم لعقد قم    رة بالقاهرة لتحقٌق المصالحة الفلسطٌنٌة.ة مصغ  ة عرب

  ٌ ب بتلك الدعوة الكرٌمة انطالقاً من تقدٌرنا وتجاوبنا الدائم مع أي صرٌح له "نرح  ة فً توقال هن
 جهد مصري وعربً وإسالمً لتحرٌك عجلة المصالحة".

 ه بمطالبة سمو األمٌر بإنشاء صندوق لدعم القدسوزٌر الخارجٌة الٌمنً ٌنو  

بمطالبة حضرة صاحب السمو ه سعادة الدكتور أبوبكر القربً وزٌر الخارجٌة الٌمنً بدوره، نو  
ى القادة العرب بالموافقة على إنشاء صندوق لدعم الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفد  

 ملٌون دوالر أمرٌكً. 652القدس وإعالن سموه باسم دولة قطر المساهمة بمبلغ 

جهة عملٌات ة نلمس تجربة عملٌة لحماٌة القدس ومواوأكد الدكتور القربً أن هذه أول مر  
التهوٌد والعدوان المستمر علٌها. وقال "هناك الكثٌر من المبادرات حول القدس لكن ألول مرة 
تأتً مبادرة عملٌة لتوفٌر األموال المطلوبة لمعالجة أوضاع القدس فً كافة جوانبها السٌاسٌة 



 سرائٌلً المستمر".قتصادٌة وحماٌتها من العدوان اإواال

باء القطرٌة "قنا" بهذه الخصوص ه على سؤال لوكالة األنالٌمنً فً رد  وقال وزٌر الخارجٌة 
فً دعم القضٌة الفلسطٌنٌة وهً القضٌة  ة فً مجمله ٌصب  خطاب سمو األمٌر أمام القم  "

 المحورٌة فً كل مؤتمرات القمم واجتماعات الجامعة العربٌة".

ة الرئٌس الٌمنً عبده ربه د عن مبادرة ٌمنٌة ستطرح على القمة أوضح أن فخاموعما ترد  
منصور هادي سٌطرح فً كلمته مساء الٌوم أمام القمة رؤٌة تركز على قضٌة العودة إلى تفعٌل 

ا اإطار ومنها المبادرة العمل العربً المشترك من خالل المبادرات العدٌدة التً قدمت فً هذ
ٌات التً لى مستوى التحد  ". وقال "مشكلتنا فً العالم العربً أن الجامعة لم ترتق إالٌمنٌة

 تواجهها األمة" .

وحول األزمة السورٌة وحصول المعارضة على مقعد سورٌا فً القمة تمنى الوزٌر الٌمنً أن 
تقود هذه الخطوة إلى حل حقٌقً لألزمة ٌضمن وقف عملٌات الدمار وإراقة الدماء، داعٌاً إلى 

الذي قال إنه هو األهم واألخطر"،  الوقوف مع الشعب السوري وخصوصاً فً الجانب اإنسانً
 مضٌفاً أن "الدعم اإنسانً لم ٌصل إلى المستوى المطلوب".

 اآلن ىوق القدس أهم خطوة اتخذت حت: مبادرة سمو األمٌر بشأن صندوأوغل
 

 
 

وأكد سعادة السٌد أكمل الدٌن إحسان أوغلً األمٌن العام لمنظمة التعاون اإسالمً أن المبادرة 
طرحها حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفدى الٌوم فٌما التً 

 ٌتعلق بصندوق القدس هً أهم خطوة اتخذت حتى اآلن فً هذا الصدد.
وأثنى األمٌن العام لمنظمة التعاون اإسالمً فً تصرٌح صحفً على اقتراح سمو األمٌر خالل 

ه بربع لرابعة والعشرٌن، بإنشاء هذا الصندوق وتبرع سمو  الجلسة االفتتاحٌة للقمة العربٌة ا
 رأس مال الصندوق، مؤكدا أنها خطوة عملٌة تضاف إلى سجل إنجازات قطر التارٌخٌة.

ونبه فً هذا الصدد إلى احتفال منظمة التعاون اإسالمً العام الماضً بالٌوم العالمً للقدس، 
لعقد مؤتمر للمانحٌن للقدس بناء على الخطة مبٌنا كذلك أن المنظمة اتخذت اإجراءات 

 االستراتٌجٌة لتنمٌة مدٌنة القدس التً أقرتها قمة إسالمٌة عقدت مؤخراً.
أن  وفٌما ٌتعلق برؤٌة سموه إصالح الجامعة العربٌة تمنى لهذا اإصالح النجاح، معتبراً 

مؤهل من موقعه لقٌادة  األمٌن العام الدكتور نبٌل العربً رجل ذو خبرة دولٌة وقانونٌة وهو
 مثل هذا اإصالح.

وأشار إلى أن رأٌه هذا ٌنبنً على تعامله مع العربً من خالل عضوٌته فً لجنة لكبار 
الشخصٌات سبق لها أن دعٌت لوضع مٌثاق المنظمة الجدٌد حٌث أبان عن كفاءته الكبٌرة فً 



 هذا الموضوع.
 
 

 تقدٌم الدعم لمصرن دعوة سمو األمٌر بمساعد الرئٌس المصري ٌثم  
 

 
 

ون ؤاعد رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة لشن الدكتور عصام حداد مسمن جهة أخرى، ثم  
العالقات الخارجٌة والتعاون الدولً دعوة حضرة صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً 

بها وما ٌعانٌه  ى لتقدٌم الدعم العربً لمصر فً هذه الظروف التً تمر  أمٌر البالد المفد  
 االقتصاد المصري.

رة عن تطلعات وقال حداد إن كلمة سمو األمٌر المفدى فً افتتاح القمة العربٌة الٌوم جاءت معب  
الشعوب العربٌة حٌث جمعت فً ثناٌاها القضاٌا الراهنة والملحة، فشملت القضٌة الفلسطٌنٌة 

إسرائٌلٌة ومحاوالتها تهوٌد القدس كما ، فأكد سموه رفضه للسٌاسة اوداخلٌاً  بأبعادها خارجٌاً 
ل قمة مصغرة فً ه بضرورة إجراء المصالحة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وذلك من خالطالب سمو  

 القاهرة.
ى شملت القضٌة السورٌة بالتفصٌل وكذا مختلف القضاٌا ن كلمة سمو األمٌر المفد  إوتابع 

ٌ  جدٌدة للقم  مٌر رئٌس الدورة العلى حرص سمو األ العربٌة بما ٌدل   ة على مساندة ة العرب
 القضاٌا العربٌة العادلة ودعمها.

مع مصر ومساندتها،  على وقوف دولة قطر حكومة وشعباً  ه ٌؤكد دائماً وأضاف أن سمو  
 ٌنبغً أن تكون من كافة الدول الشقٌقة حٌث كانت مصر دائماً  أن مساندة مصر حالٌا   موضحا  

 إلى جانب أمتها فً مختلف القضاٌا. 

 
 ة العربٌةوزٌر خارجٌة مملكة البحرٌن: نأمل خٌراً من رئاسة قطر للقم  

من جانبه، أكد سعادة الشٌخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلٌفة وزٌر خارجٌة مملكة البحرٌن 
ات الكبٌرة ٌعلى أهمٌة القمة العربٌة فً دورتها الرابعة والعشرٌن بالدوحة نظراً للتحد  

 والجسٌمة التً تواجه االمة وتتطلب تضافر الجهود لتخطٌها والتغلب علٌها.

ه سعادته فً تصرٌح لوكالة األنباء القطرٌة "قنا" بأن من الموضوعات الرئٌسٌة التً ونو  
ة الدوحة قد حققت للمعارضة داً فً هذا الصدد على أن قم  ة الوضع فً سورٌا، مشد  تناولتها القم  

ة وهو ما ٌعنً أن الشعب السوري هو من ٌمثل السورٌة مبتغاها ومنحتها مقعد سورٌا فً القم  
 ة العربٌة المهمة.نفسه فً هذه القم  



وأضاف فً هذا الصدد أن دعوة السٌد أحمد معاذ الخطٌب رئٌس االئتالف الوطنً لقوى الثورة 
فً  بارزاً  ة االنتقالٌة تعتبر حدثاً والمعارضة السورٌة والسٌد غسان هٌتو رئٌس الحكومة السورٌ

 قمة الدوحة.

وأشار سعادة الشٌخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلٌفة إلى أن من القضاٌا المهمة التً بحثتها 
 وإصالح الجامعة العربٌة وهو ما ٌؤكد فً الوقت ذاته أهمٌة هذه القمة.  القمة موضوع فلسطٌن

فً ختام تصرٌحه عن سعادته بترؤس حضرة وأعرب سعادة وزٌر خارجٌة مملكة البحرٌن 
صاحب السمو الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر البالد المفدى للقمة العربٌة العادٌة الرابعة 
والعشرٌن. وقال "نحن نتأمل كثٌراً من هذه القمة ومن رئاسة دولة قطر لها ألن الدوحة هً 

 دوحة خٌر".

 
 جحت فً إقامة سالم فً دارفوروزٌر خارجٌة السودان: الوساطة القطرٌة ن

أما سعادة السٌد علً أحمد كرتً وزٌر الخارجٌة السودانً فقد أكد أن الوساطة القطرٌة نجحت 
رتها وتواصلها اإقلٌمً فً إقلٌم دارفور وسلطة قائمة هناك لها إمكاناتها ومقد   فً أن تقٌم سالماً 

 والدولً ولها وضعها فً داخل البالد.
اً على سؤال لوكالة األنباء القطرٌة "قنا" حول مفاوضات الخارجٌة السودانً، رد  وقال وزٌر 

بٌن الحركات المسلحة فً  الدوحة للسالم فً دارفور وإلى أٌن وصلت، "إن هناك اتصاالت تتم  
دارفور التً لم توقع وأن بعضها ٌتجاوب وباألمس القرٌب تم التوقٌع من قبل بعض الفصائل التً 

 وقعت سابقاً.لم تكن قد 
هذه الروح وٌسود االنفتاح على السالم باعتباره موقفاً  وأكد فً هذا الصدد على أهمٌة أن تستمر  

 سودانٌاً أصٌالً وقطر تدعمه دائماً من خالل استضافتها لهذه المحادثات.
 وأضاف أن هناك ترتٌبات أمنٌة تمت ونجحت تماماً وهناك الدعوة إقامة مؤتمر المانحٌن لصالح
دارفور والذي ٌعتبر تتوٌجا لكل الجهود القطرٌة الخاصة بموضوع دارفور، معرباً عن أمله بأن 

 ٌكون خاتمة المطاف فٌما ٌتعلق بهذا الملف المهم.

  

 ة لدعم بالدناوزٌر الخارجٌة الصومالً لـ"قنا": ننتظر الكثٌر من رئاسة قطر للقم  

 

 
 

وزٌر الدولة للشؤون الخارجٌة الصومالً أن بالده من جانبه، أكد سعادة السٌد محمد نور جعل 
تنتظر الكثٌر من دولة قطر من خالل رئاستها للقمة العربٌة فً دورتها الحالٌة لدعم بالده فً 

 جمٌع المجاالت.



ة وقال الوزٌر الصومالً، فً تصرٌح لوكالة األنباء القطرٌة "قنا" الٌوم على هامش اجتماع القم  
ة سٌتناول الشأن الصومالً وما هو المطلوب الختامً الذي سٌصدر عن القم  العربٌة، إن البٌان 

لدعم بالدنا من حٌث إعادة األمن واالستقرار فً البالد وإعادة بناء الهٌاكل الجدٌدة للحكومة 
ب المؤتمر برفع حظر السالح عن الصومال الصومالٌة، مضٌفاً أنه من المتوقع أن ٌرح  

 اهم الدول العربٌة فً إقامة مؤسسات الدولة.ومؤسساته العسكرٌة وأن تس

ة تعقد فً ة، قال سعادة وزٌر الخارجٌة الصومالً إن القم  وحول الظروف التً تعقد فٌها القم  
  ٌ ر من الوضع الحالً فً األمة وقت تنتظر فٌه الشعوب العربٌة من قادتها أن ٌصدروا قرارات تغ

من قرارات، خاصة ما ٌتعلق بالقضٌة األساسٌة العربٌة، ونحن ننتظر ما سٌخرج به االجتماع 
 للعرب وهً القضٌة الفلسطٌنٌة، وكذلك األزمة السورٌة.

وحول القضٌة الفلسطٌنٌة وكٌف ٌمكن الخروج من الجمود الحالً فً عملٌة السالم، قال إننا 
نأمل أن ننتظر ما سٌأتً به البٌان الختامً وما ٌتضمنه من نقاط حول القضٌة الفلسطٌنٌة والتً 

 به القضٌة من صعوبات. تكون على مستوى ما تمر  

الصومالٌة، قال وزٌر الخارجٌة إنها عالقات أزلٌة وقدٌمة وقطر  -وفٌما ٌتعلق بالعالقات القطرٌة
مع الصومال طوال الفترة السابقة التً عانت بالدنا فٌها من أزمات، مؤكداً أن  كانت تقف دائماً 

 من دولة قطر ومن خالل رئاستها للقمة للوقوف معها جنباً إلى جنب. الصومال ٌنتظر اآلن الكثٌر

 
 


