
 ١١من  ١صفحة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

حول مشاركة فخامة الرئيس علي عبداهللا صاحل  إعالميتقرير 
 قمة(  االقتصادية العربية القمة رئيس اجلمهورية يف أعمال

  ).غزة يف الفلسطيني الشعب مع التضامن

  م ٢٠٠٩يناير  ٢٠- ١٩

  



 ١١من  ٢صفحة 

 

حول مشاركة فخامة الرئيس علي عبداهللا صاحل رئيس اجلمهورية يف  إعالميتقرير 
  :). غزة يف الفلسطيني الشعب مع التضامن قمة(  االقتصادية العربية ةالقم أعمال

   :تصريح فخامة الرئيس أثناء توجهه إلى الكويت . ١

الموافق  األحد يوم عصر بعد الجمهورية رئيس صالح عبداهللا علي الرئيس فخامة قام
(  االقتصادية يةالعرب القمة أعمال في للمشاركة الكويت دولة إلى بالتوجه  ٢٠٠٩يناير  ١٨
  ). غزة في الفلسطيني الشعب مع التضامن قمة

 يسعدنا"  الدولي صنعاء مطار مغادرته قبيل) سبأ( اليمنية األبناء لوكالة الرئيس فخامة وقال
 بالغة ظروف ظل في تنعقد والتي الكويت دولة تحتضنها التي القمة هذه أعمال في المشاركة
 عدوان من غزة في المحاصر الشعب الفلسطيني أبناء هل يتعرض ما مقدمتها وفي األهمية
 قوات أيدي على والنساء والشيوخ األطفال طالت إبادة وحرب وحشية ومجازر همجي

  ". ومشين محزن دولي صمت ظل في اإلسرائيلي االحتالل

 األحداث أن إال وتنموية اقتصادية قمة األساس في كانت القمة هذه أن ورغم"  فخامته وأضاف
 القمة تكون أن ضرورة على مشددا، " القمة أعمال جدول على نفسها تفرض غزة في اهنةالر
 كافة استخدام يكفل وفاعل موحد عربي بموقف تخرج وأن وتضامن ومصالحة مصارحة قمة

 المسؤولين ومحاسبة اإلسرائيلي العدوان وقف اجل من العربية والمصالح والعالقات اإلمكانات
 الشعب أبناء الجائرعلى اإلسرائيلي الحصار وإنهاء الدولي القضاء أمام حرب كمجرمي عنه

  . غزة قطاع في الفلسطيني

 غزة في يجري ما إزاء للقمة رؤية ستقدم اليمنية الجمهورية أن : قائال الرئيس فخامة وتابع
 الفوري اإلسرائيلي االنسحاب، طليعتها في بقرارات القمة تخرج أن أجل من وستسعى
 الجائر الحصار إنهاء و، المعابر كافة وفتح، العدوان اثار وإزالة غزة قطاع من والشامل
 التعاون أشكال وكافة العالقات في النظر وإعادة، الفلسطيني الشعب أبناء على المفروض
  . إسرائيل مع والسياسي االقتصادي
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 اجل من العربي التحرك، اجلها من اليمن ستسعى التي القرارات بين من أن فخامته وأردف
 لها األسلحة توريد ومنع إسرائيل على والعسكري والسياسي االقتصادي الحصار فرض

 التي المجازر عن المسئولين اإلسرائيليين القادة ومحاكمة، الدولية الشرعية قرارات لمخالفتها
 في الحرب مجرمي مع تم بما أسوة الدولي القضاء أمام غزة قطاع في األبرياء ضد ارتكبت
 إسرائيل ومطالبة، الفلسطيني الشعب نضال ودعم غزة أعمار إلعادة صندوق إنشاء و ،صربيا
  . دمار جرائم من ارتكبته ما إزاء للفلسطينيين تعويضات بدفع

 الدولية الشرعية بقرارات وتضرب الدولية اإلرادة تتحدى إسرائيل ظلت لقد " واستطرد
 ما كل إزاء المزدوجة المعايير وتطبيق بمكيالين الكيل بسياسة التعامل ظل في الحائط عرض
  ". بإسرائيل يتصل

 ملبية وتكون للتنفيذ قابلة بقرارات القمة هذه تخرج أن ضرورة على الرئيس فخامة وشدد
 تحقيق يكفل بما االقتصادي بالجانب المتصلة القرارات ذلك في بما المنشودة التطلعات لمستوى
 المشتركة المصالح يخدم وبما المشتركة العربية السوق وإقامة العربية االقتصادية الوحدة هدف

 على، المشترك العربي العمل تفعيل على اليمن حرص مؤكدا... العربية وامتنا لشعوبنا
  . وغيرها واألمنية والتنموية واالقتصادية السياسية األصعدة مختلف

 عن معربا... القمة لخال طرحها سيتم الجانب هذا في متكاملة رؤية اليمن لدى أن الى وأشار
 التكامل في العربية أمتنا ألبناء المنشودة التطلعات يحقق وبما أمامها الوقوف يتم أن أمله

   ١.الراهنة التحديات مجابهة ويكفل والوحدة

 الجمهورية لرئيس السياسي  المستشار من كل الرئيس األخ لفخامة المرافق الوفد ويضم هذا
 المغتربين شؤون ووزير القربي أبوبكر الدكتور الخارجية ووزير اإلرياني عبدالكريم الدكتور
 عبداهللا  الجمهورية رئاسة عام وأمين الصهيبي نعمان المالية ووزير حسين مساعد أحمد
 .البشيري حسين

   :إلى الكويت  وصولهتصريح فخامة الرئيس أثناء . ٢
                                                            

  ٢٠٠٩ الثاني آانون- يناير ١٨ األحد سبتمبرنت٢٦ ١
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 دولة إلى  الجمهورية رئيس صالح عبداهللا علي الرئيس فخامة لووص  وعند
 في الفلسطيني الشعب مع التضامن قمة(  العربية القمة أعمال في للمشاركة الشقيقة الكويت
 األحمد صباح الشيخ السمو صاحب الدولي الكويت بمطار مستقبليه مقدمة في كان)  غزة

 عناقا الطائرة سلم عند الرئيس األخ فخامة عانق الذي،  الكوي دولة أمير الصباح الجابر
  . الكويت ارض على المرافق والوفد به مرحبا حارا أخويا

 نواف الشيخ العهد ولي وهم الكويت دولة في المسؤولين كبار  فخامته استقبال في كان كما
 الحرس رئيس ونائب الخرافي محمد جاسم األمة  مجلس ورئيس الصباح الجابر االحمد
 المحمد ناصر الشيخ زراءالو مجلس ورئيس الصباح الجابر األحمد مشعل الشيخ الوطني
  المبارك جابر الشيخ الدفاع وزير الوزراء مجلس لرئيس األول النائب و الصباح األحمد
 ونائب الصباح األحمد صباح ناصر الشيخ األميري الديوان شؤون ووزير الصباح الحمد
 لسالما صباح محمد الدكتور الشيخ بالوكالة النفط وزير الخارجية وزير الوزراء مجلس رئيس
 محمد فيصل الوزراء مجلس لشؤون الدولة وزير الوزراء مجلس رئيس ونائب الصباح
 والوزراء الصباح جراح علي الشيخ األميري الديوان شؤون وزير ونائب الحجي

 والشرطة الجيش في القادة وكبار بالدولة المسؤولين من  وعدد والمحافظين والمستشارين
 بن احمد  العربية الدول جامعة عام امين نائب إلى باإلضافة، الكويت بدولة الوطني  والحرس

   .الكويت بدولة اليمنية السفارة وأعضاء شيخ راجح خالد الدكتور الكويت في اليمن وسفير حلي

 اإلعالم لوسائل بتصريح الرئيس األخ فخامة أدلى الكويت بمطار قصيرة استراحة وخالل
 التي العربية القمة هذه في للمشاركة  سعادته  نع فيه أعرب والدولية والعربية اليمنية

  .الكويت دولة تحتضنها

 ظل في تنعقد والتي الكويت دولة تحتضنها التي القمة هذه أعمال في المشاركة يسعدنا:"  وقال
 غزة في المحاصر الفلسطيني الشعب أبناء له يتعرض ما مقدمتها وفي األهمية بالغة ظروف

 أيدي على والنساء والشيوخ األطفال طالت إبادة وحرب شيةوح ومجازر همجي عدوان من
  ". ومشين محزن دولي  صمت ظل في اإلسرائيلي االحتالل قوات



 ١١من  ٥صفحة 

 

 األحداث أن إال وتنموية اقتصادية قمة األساس في كانت القمة هذه أن ورغم:"  وأضاف  
  ". القمة أعمال جدول على نفسها تفرض غزة في الراهنة

 وأن وتضامن ومصالحة مصارحة قمة القمة هذه تكون أن ضرورة على الرئيس فخامة وشدد
 العربية والمصالح والعالقات اإلمكانات  كافة استخدام يكفل وفاعل موحد عربي بموقف تخرج
 القضاء أمام حرب كمجرمي عنه المسؤولين ومحاسبة اإلسرائيلي العدوان وقف اجل من

  . غزة في الفلسطيني الشعب أبناء لىع الجائر اإلسرائيلي الحصار وإنهاء الدولي

 غزة في يجري ما إزاء للقمة رؤية ستقدم اليمنية الجمهورية أن الرئيس فخامة وأعلن
  -:اآلتي   طليعتها في بقرارات القمة تخرج أن أجل من وستسعى

  .العدوان اثار وإزالة غزة قطاع من والشامل الفوري اإلسرائيلي االنسحاب ـ

  . المعابر كافة فتح ـ

  .  الفلسطيني الشعب أبناء على المفروض الجائر الحصار إنهاء ـ

  . إسرائيل مع والسياسي االقتصادي التعاون أشكال وكافة العالقات في النظر إعادة ـ

 إسرائيل  على  والعسكري والسياسي االقتصادي الحصار فرض اجل من العربي التحرك ـ
  .الدولية الشرعية قرارات لمخالفتها لها األسلحة توريد ومنع

 قطاع في األبرياء ضد ارتكبت التي المجازر عن المسئولين اإلسرائيليين القادة محاكمة ـ
  .صربيا في  الحرب مجرمي مع تم بما أسوة الدولي القضاء أمام غزة

  . الفلسطيني الشعب نضال ودعم غزة أعمار إلعادة صندوق إنشاء ـ 

  . دمار جرائم من ارتكبته ما إزاء ينيينللفلسط تعويضات بدفع إسرائيل مطالبة ـ

 بقرارات وتضرب الدولية اإلرادة تتحدى إسرائيل ظلت لقد:"  قائال الرئيس األخ وتابع   
 المعايير وتطبيق بمكيالين الكيل بسياسة التعامل ظل في الحائط عرض الدولية الشرعية
  ". بإسرائيل يتصل ما كل إزاء المزدوجة



 ١١من  ٦صفحة 

 

 ملبية وتكون للتنفيذ قابلة بقرارات القمة هذه تخرج أن  ضرورة على فخامته وأكد    
 يكفل بما  االقتصادي بالجانب المتصلة القرارات ذلك في بما المنشودة التطلعات لمستوى
 المصالح يخدم وبما المشتركة العربية  السوق وإقامة العربية  االقتصادية  الوحدة هدف تحقيق

  .  يةالعرب وامتنا لشعوبنا المشتركة

 األصعدة مختلف على المشترك العربي العمل تفعيل على حريصون اليمن في نحن:" وقال   
  ". وغيرها واألمنية والتنموية واالقتصادية السياسية

 ونأمل ، القمة خالل طرحها سيتم الجانب هذا في متكاملة  رؤية  اليمن لدى:"  وأضاف    
 والوحدة التكامل في العربية أمتنا ألبناء المنشودة التطلعات يحقق وبما أمامها الوقوف  يتم أن

    ٢".الراهنة التحديات مجابهة ويكفل

يناير ٢٠الثالثاء الموافق  يوم الجمهورية رئيس صالح عبداهللا على الرئيس األخ فخامةوعاد 
 في بالدنا وفد رأس على شارك أن بعد صنعاء العاصمة إلى وحفظة اهللا بسالمة م٢٠٠٩
  .  الكويت أحتضنتها التي واالجتماعية والتنموية واالقتصادية العربية القمة الأعم

                                                            
 ١٨/٠١/٢٠٠٩:  الرئيس موقع ٢
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 قمة(العربية القمة أعمالأثناء جلسة كلمة فخامة الرئيس : ثانيا
  : )غزة يف الفلسطيني الشعب مع التضامن

 قد الجمهورية رئيس األخ فخامة وكان
 عقدها التي المغلقة الجلسة خالل تحدث
 خاللها وجرى بالكويت بالعر القادة

 والمكاشفة بالمصارحة أتسمت مناقشات
 ووفاق بمصالحة الخروج بهدف والشفافية
 العمل مسيرة تخدم مشتركة ورؤية عربي
 الراهنة المستجدات تجاه المشترك العربي

 علي الرئيس فخامة قدم، حيث  والتحديات
 إلى -الجمهورية رئيس-  صالح اهللا عبد

 في المشاركين  العربية األقطار قادة إخوانه
 الشعب مع التضامن قمة( العربية القمة أعمال

 بدولة التي انعقدت ) غزة في الفلسطيني
 كلمة في الرئيس فخامة وقال .العربية الدول اتحاد إلنشاء اليمن أعده مشروعا الشقيقة، الكويت
 العربية الدول اتحاد اءإلنش المشروع بهذا تقدمت اليمن إن: "للقمة المسائية الجلسة في ألقاها
 العمل الجميع على تفرض العربي الوطن يواجهها التي والتحديات المتغيرات أن منها إدراكا
 ".واإلقليمية الدولية المستجدات ضوء في المشترك العربي العمل منظومة تغيير أجل من

 تماعيواالج واالقتصادي السياسي التكامل تحقيق سيكفل اإلتحاد هذا إنشاء أن موضحا
 األمة ومصالح أمن يخدم وبما األعضاء الدول بين والدفاعي، واألمني  والثقافي والتنموي
  ٣.العربية

                                                            
  ٢٠٠٩ يناير ٢٠ ) سبأ نت ( الثالثاء لالنباء سبأ وآالة ٣
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  ملحق 

  م٢٠٠٩يناير  ١٩نص كلمة فخامة الرئيس يف قمة الكويت 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

   العالمين رب هللا الحمد

   المرسلين أشرف على والسالم والصالة

  ..الشقيقة  الكويت دولة أمير الصباح الجابر األحمد صباح  يخالش سمو  العزيز األخ

  .. القادة اإلخوة

  : جميعا الحاضرون 

  .. وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

 على وشعبا وحكومة أميرا الكويت لدولة الجزيل بالشكر أتقدم أن البداية في لي  اسمحوا
 من عنها سيصدر بما وناجحة حاسمة تاريخية قمة تكون أن نأمل التي القمة لهذه الجيد اإلعداد
 وأنها خاصة أعمالها، جدول في المدرجة واالقتصادية السياسية القضايا حول مصيرية قرارات
 غزة قطاع في الفلسطيني الشعب له يتعرض ما إزاء والتعقيد األهمية بالغة ظروف في تنعقد
  .ونيالصهي الكيان قبل من وحشية ومجازر همجي بربري عدوان من

 دولي صمت ظل في أشالًء والشيوخ والنساء األطفال أجساد وتتمزق األرواح تزهق حيث
 الصهيوني الكيان استطاع العربي الصف في خطيرة وانقسامات مترٍد، عربي ووضع

 التضامن إلحياء مبادرة كل ضرب في أم عدوانه مواصلة في سواء واستغاللها استثمارها
  .المنشود العربي
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 والغطرسة الصلف أمام إرادتهم تنكسر لم الذين غزة في الفلسطيني الشعب أبناء دصمو ونُحيي
 المحرقة تلك ضحايا سقطوا الذين غزة أبناء من الشهداء أرواح على ونترحم الصهيونية،
  .الصهيونية

 من والرياض والدوحة الشيخ شرم في انعقدت التي القمم في بذلت التي الجهود نبارك إذ ونحن
 في الصهيوني االحتالل قوات وانسحاب المعابر وفتح الحصار وإنهاء العدوان وقف آجل
 عربيا خيارا باإلجماع العربية الدول أقرتها والتي العربية المبادرة نعتبر إننا إال غزة قطاع
 العادل السالم تحقيق جهود كل لرفضها العالم أمام إسرائيل نوايا لفضح ووسيلة للسالم

 وإنهاء الشريف القدس وعاصمتها الوطني ترابها على الفلسطينية لةالدو وقيام والشامل
  .المحتلة العربية لألراضي االحتالل

 المبادرة هذه تكون أن ينبغي ال بانه الصباح هذا الشريفين الحرمين خادم أخي قال وكما ولكن
  .إسرائيل تستجب لم إذا األوقات كل في الطاولة على

  :القادة اإلخوة

 من بدعم الفلسطينية الوحدة وتمزيق العربي التضامن إحباط من الصهيوني يانالك تمكن لقد
  .تدعمه ظلت التي القوى بعض

 الوضع النتشال والوسائل الطرق بكل نعمل أن علينا تفرض والقومية الوطنية مسؤولياتنا إن
 عدوانه وقف على الصهيوني الكيان تجبر شجاعة مواقف نتخذ وان.. عليه هو مما العربي
.. الدولية والشرعية السماوية والشرائع والعدالة الحق إلرادة واإلذعان جبروته وكسر الغاشم
 العزل ضد إسرائيل تشنها التي الظالمة للحرب حدا تضع فاعلة قرارات هذه قمتنا تتبنى وأن
 يجب مما بأقل نخرج وأن بأسرها، العربية األمة وضد بل غزة في الفلسطيني شعبنا أبناء من
 بقراراتها متميزة قمة لتكون األمل بكل هذه قمتنا إلى تتطلع والتي العربية أمتنا إزاء ناعلي

  :اآلتية القرارات تتبنى وأن والموضوعية، والصراحة الشجاعة حيث من ونتائجها

  .غزة من اإلسرائيلية للقوات والشامل الفوري االنسحاب  -

  .المعابر كافة فتح  -



 ١١من  ١٠صفحة 

 

  .غزة على الحصار إنهاء  -

 التي المحرقة بسبب به لحق ما عن الفلسطيني الشعب بتعويض الصهيوني الكيان إلزام- 
 العامة والمنشآت المنازل وهدم والشيوخ والنساء األطفال من األبرياء ضد غزة في ارتكبها

  .التحتية والبنية والخاصة

 شعبنا ضد الجديدة يةالصهيون النازية والمجازر المذابح عن المسؤولين الصهاينة القادة تقديم -
  .للمحاكمة الفلسطيني

 تنصاع حتى إسرائيل على والعسكري االقتصادي الحصار بفرض الدولي المجتمع مطالبة -
  . الدولية الشرعية لقرارات

 مجلس في العضوية دائمة الدول مع وبخاصة العربية الدول عالقات توظيف على العمل -
  .الدولي األمن

 لمواجهة حاسم موقف اتخاذ علينا فإن المطالب هذه لكل الصهيوني الكيان يستجيب لم وإذا
 وامرأة طفل آخر حتى للصمود الفلسطيني الشعب ندعو نظل ال وأن الصهيوني، الكيان تعنت
  .متفرجين بلداننا في نحن بينما وشيخ

  :العربية األمة قادة اإلخوة

 الشرعية قرارات بتنفيذ اللتزاموا السالم لخيارات استجابته وعدم الصهيوني العدو غطرسة إن
 الصهيوني التعنت إزاء أخير كخيار المشترك العربي الدفاع اتفاقية تفعيل علينا توجب الدولية
  .ومستقبلها وحاضرها ومقدراتها العربية األمة كرامة على للحفاظ

 نيةالفلسطي الفصائل وبقية حماس وحركة فتح حركة من كل في اإلخوة ندعو المناسبة هذه وفي
 الوطنية الوحدة وتعزيز الفلسطيني الصف وحدة لضمان بينهم الموقعة باالتفاقيات االلتزام

 إلجراء التحضير على تعمل الفلسطينية القوى كل من وطني وفاق حكومة وتشكيل الفلسطينية،
 تتبع ومهنية وطنية أسس على األمنية األجهزة بنا وإعادة متزامنة، ونيابية رئاسية انتخابات



 ١١من  ١١صفحة 

 

 مصر من كل من كريمة برعاية وذلك والفئوية، الحزبية عن بعيداً الدستورية لشرعيةا
  .الفلسطينية األطراف مختلف على تأثيرات من الدول لهذه لما وتركيا وسورية

  :القادة اإلخوة

 العمل منظومة تغيير على نعمل أن العربي الوطن في علينا تفرض والتحديات المتغيرات إن
 إلنشاء بمشروع اليمن تقدمت وقد واإلقليمية، الدولية المستجدات ضوء في المشترك العربي
 والثقافي والتنموي واالجتماعي واالقتصادي السياسي التكامل لتحقيق العربية الدول اتحاد

  .العربية األمة ومصالح امن يخدم وبما والدفاعي، واألمني

 وأوطاننا عقيدتنا عن الدفاع من يمكننا ما والعسكرية والبشرية االقتصادية اإلمكانيات من فلدينا
  .وكرامتنا حقوقنا على ويحافظ واإلسالمية، العربية وهويتنا

 نحو والتطلع الخالفات، نبذ علينا تفرض الراهنة والتطورات الظروف فإن شك من وما
 العالمية المالية األزمة ظل في االقتصادي الجانب في تحديات وهناك أفضل، عربي مستقبل

 فضال العربية، أقطارنا بين واالستثماري التجاري التبادل حجم وتواضع الفقر معدالت اقموتف
 في العربية العمالة انتقال وعدم للخارج، العربية والكفاءات األموال رؤوس هجرة عن

  .البعض بعضها العربية األسواق

 التكامل في عربيةال أمتنا شعوب تطلعات تلبية شأنه من ما بكل العمل القمة هذه في وعلينا
  .والتقدم والرخاء والوحدة

  :الختام في

 تخرج وأن والتوفيق، النجاح هذه لقمتنا متمنياً الكويت في لألشقاء والتقدير الشكر أكرر
 العربي والتضامن الصف وحدة من وتعزز العربية، أمتنا وتطلعات آمال تترجم بقرارات
  .األمة تواجه التي التحديات مستوى عند وتكون


