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خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
في الجمعية العـامة لألمم المتحدة

حريصون على تعزيز التعاون 
والتنسيق الدولي  للتصدي 

لظاهرة المقاتلين اإلرهابيين  

ــة والـــفـــخـــامـــة املنظمة الدولية بنيويورك امس بمشاركة العامة لألمم املتحدة التي عقدت في مقر العامة للدورة التاسعة والستني للجمعية أمير البالد املفدى في الجلسة االفتتاحية الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي � نــيــويــورك - قــنــا: شـــارك حــضــرة صاحب  ــاب الــــجــــاللــ ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ ــعــــادة رؤســـــــاء الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات عــــــدد مـ والــــســ
وألقى حضرة صاحب السمو أمير البالد ورؤساء الوفود.

املفدى خطابا فيما يلي نصه:
ــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم " بسم الله الرحمن الرحيم" ســــعــــادة رئـ

املتحدة،
سعادة األمني العام لألمم املتحدة،

أتـــوجـــه بالتهنئة السيدات والسادة، الــبــدايــة أن  فـــي  العامة لألمم املتحدة، متمنيًا له التوفيق رئيسًا للدورة التاسعة والستني للجمعية لسعادة السيد سام كوتيسا على انتخابه يــســرنــي 
على جهوده خالل رئاسته ألعمال الدورة كما أود أن أشكر سعادة السيد جون آش والنجاح في مهمته.

املــتــحــدة بكافة ترتبط بــأمــن وســالمــة اإلنسانية جمعاء، الساحة الدولية من تطورات ومستجدات يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل ما تشهده يبذلها لتعزيز وتفعيل دور األمم املتحدة.الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، عــلــى الــجــهــود التي وأشكر سعادة السيد بان كي مون، األمني السابقة. قــيــام األمـــم  ب 
ّ

النزاعات ومعالجة جــذورهــا، والعمل من الـــوســـائـــل الــكــافــيــة لــلــحــيــلــولــة دون وقـــوع التي يتيحها ميثاق األمم املتحدة، وَسبر الــدولــيــني عــبــر تفعيل اآللـــيـــات والــوســائــل أجهزتها بــدورهــا في حفظ السلم واألمــن والــتــي تتطل
الــحــوار املستند على مبدأ إن الــســالم واألمـــن الــدولــيــني فــي العالم لن أجل تسويتها بالطرق السلمية. بـــدون  مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب.وتنفيذ قــرارات الشرعية الدولية واحترام املساواة وااللتزام بأحكام القانون الدولي يتحققا 

ــرة مـــــرت مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط بــمــرحــلــة السادة الكرام، ــيـ ــــألرض فـــي الــضــفــة االحتاللية وتحديها لــإرادة الدولية عبر فما زالــت إسرائيل ماضية في سياستها ضــمــانــات أن ال تــمــر بــمــثــلــهــا مــــرة أخــــرى. عــلــى إخــوانــنــا الــفــلــســطــيــنــيــني، وال تــوجــد بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة إّبـــــــان الــــحــــرب األخـ املــــصــــادرات األخـــيـــرة لـ

الغربية ومواصلة بناء املستوطنات التي 
ــَي الــــحــــي مــا تكّرس االحتالل. ــ ــانـ ــ ــــسـ ــَر اإلنـ ــيـ ــمـ ــز الـــضـ ــ ــد هـ ــقـ د ما يقارب واستهدافه للمدنيني: أطــفــال رضــع قتلوا غــيــر مــســبــوقــة أثـــنـــاء الــــعــــدوان عــلــى غــزة شاهده العالم من صور مأساوية ووقائع لـ رِّ

ُ
ــابـــق. إن تــعــريــف ما لــقــطــاع غـــزة قــبــل أن ننتهي مــن إعــمــار ما نــصــف مــلــيــون فــلــســطــيــنــي، ودمـــــار شــامــل وهم في أحضان أمهاتهم وش القانون هـــدمـــه الــــعــــدوان الـــسـ الــعــدوان وفقًا ألحكام  الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنــســانــي هو ارتكبه هــذا 

حيي صمود مقاومة إن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب جرائم ضد اإلنسانية.
ُ
حقوقه املشروعة وأحتسب عند الله أرواح االحـــتـــالل واإلصــــــرار عــلــى اســتــعــادة كــافــة الشعب الفلسطيني فــي غــزة فــي مواجهة الفلسطيني، وإنني أ

يتحقق إال بالسالم، وأن االحتالل مصيره على إســرائــيــل أن تعي أن أمــن شعبها لن شهدائه.
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي املتكرر إلى زوال. ــفــــروض عــلــيــه ومــا على قطاع غزة على مدى األعــوام املاضية إن مــا خلفه  ــار الـــجـــائـــر املــ قـــرارات الشرعية الدولية والــوفــاء يحتم على املجتمع الدولي إلزام إسرائيل سببه من تدمير للبنية األساسية للقطاع والـــحـــصـ الــتــي وضــعــتــهــا لــرفــع الــحــصــار وتحقيق بالتزاماتها واإلســــراع فــي إزالـــة العراقيل بتنفيذ 

في تقديم املساعدة إلعــادة إعمار القطاع، عملية اإلعمار، ولن تألو دولــة قطر جهدًا 
ونحث كافة دول العالم على ذلك.

الـــدولـــي لتطلعات السيد الرئيس، املــجــتــمــع  أمــر الزم لتأكيد عــدالــة الشرعية الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل إن اســتــجــابــة  ــة بـــاقـــيـــة. الدولية، ال سيما وأن القضية الفلسطينية الــوطــنــي  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــي آخـــــــر قـــضـــيـــة اســ ــ ــار فـــإن الــحــلــول املــؤقــتــة أو هــ ــ ــلـــي الـــتـــســـويـــات الــجــزئــيــة بـــاتـــت غــيــر مــجــديــة وفـــي هـــذا اإلطـ ــيـ ــرائـ ــنـــت اإلسـ ــعـ ــتـ ــة. والـ ــبـــولـ ــقـ ــيــــر مـ وغــ

ــيــــة وحـــقـــوق األمــــن مــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة واألخــالقــيــة إطــارًا يتسع للجميع، وأن يتحمل مجلس يــفــرض علينا الــرجــوع إلــى األمـــم املتحدة  ــــذي تــمــيـــــزت بـــه مــعــالــجــة هـــــــذه الــقــضــيــة اإلنـــســـان ويــبــتــعــد عــن أســلــوب االنتقائية بـــــأن ُيـــعـــلـــي الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــ ــًا لــخــطــة ســيــاســيــة واضـــحـــة حــل الــدولــتــني الـــذي تــوافــق عليه املجتمع إسرائيل بإنهاء احتالل عام 1967 وتنفيذ تــحــت الــفــصــل الــســابــع مـــن املــيــثــاق بــإلــزام طــيــلــة الــفــتــرة املــاضــيـــــة، وأن ُيـــصـــدر قـــرارًا الـ ــقـ ــدولــــي وفـ الـــعـــالـــم أن يقنع السالم العربية وقــرارات الشرعية الدولية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتني ومبادرة ســـالم تــــؤدي إلـــى تــســويــة دائـــمـــة للقضية ومـــحـــدودة زمــنــيــا، وفـــي إطــــار مــفــاوضــات الــ الـــصـــلـــة. مـــن واجـــــب   في الصالونات الدبلوماسية الفلسطينيني أن من قتل أطفالهم في غزة ذات 
َ

كأنه قــام بعمل حضاري ألنــه قصفهم من لن ُيستقبل
الجو دون أن يلطخ يديه.

الــرابــع أحــد التحديات الكبرى في تمثل مأساة الشعب السوري التي دخلت السيد الرئيس، وهو األمر الذي يحتم على املجتمع الدولي وتهجير ما يقارب نصف الشعب السوري، واملــــعــــانــــاة اإلنـــســـانـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة وتــشــريــد أعمال القتل والــدمــار وانتهاكات الحقوق واضـــحـــة لــحــل هــــذه األزمــــــة مـــع اســتــمــرار اإلنسانية تفاقمًا وخطورة في غياب رؤى منطقة الشرق األوسط وتزداد هذه الكارثة عامها 

رنــا أن مــواصــلــة النظام نظاٍم خّير شعبه بني قبوله أو حرق بلده.وعملية تدمير سورية بشكل منهجي من الــعــمــل الـــجـــاد لـــوضـــع حـــد إلراقــــــة الـــدمـــاء 
ّ
الــســوريــة حــني كانت اإلرهاب وسياسة اإلبادة والتهجير وعدم وقـــد ســبــق أن حــذ الــدعــم للثورة  قبل أن يهدم النظام البلد وتنشأ املنظمات السوري عن نفسه بالسالح طالبنا بدعمه إلـــى مــا وصــلــنــا إلــيــه. وحـــني دافـــع الشعب تــجــاه مــا يــجــري فــي ســوريــا فــســوف نصل الدولي منذ البداية أنه إذا لم يفعل شيئا الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. كــمــا حـــذرنـــا املجتمع ســـــوف تـــدفـــع الــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــني إلـــى ثــــورة مــدنــيــة تــطــالــب بــالــحــريــة والــكــرامــة، توفير 

الــســوري، ولــم يلتفت العالم حتى لــم تــوضــع أيــة خــطــوط حمر ليقف عندها املتطرفة. الــســوري يعيش بــني فكي كماشة بالبراميل املتفجرة وفــي النهاية أصبح الكيماوي، وإلــى قصف أحيائها املأهولة إلى قتل أطفال سورية ونسائها بالسالح النظام  ــاب الــقــوى املتطرفة الشعب  ــ ــاب الــنــظــام، وإرهـ إرهــ
التي يشنها نظام على شعبه هي الجريمة وتبقى حــرب اإلبـــادة والتهجير املقصود التي نمت في مستنقع العنف.

ــذا الـــواقـــع املـــريـــر، عــلــى املــجــتــمــع الكبرى. ــام هــ ــ ــه املـــســـاعـــدات وأمــ ــ ــ ــــي تـــقـــديـــم كــــافــــة أوجـ ــدولـ ــ الــســوري داخــل سوريا الـ وفــي أمــاكــن اللجوء، ونــكــرر دعــوة مجلس اإلنسانية للشعب 

الــســوري ضــد الخطرْين املحدقني واإلنـــســـانـــيـــة عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة ويــدعــم األمــــن أن يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة  ــاب الــنــظــام وجـــرائـــم اإلبـــادة الشعب  ــرارة وغــيــاب الـــدولـــة وغــيــاب املجتمع اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي اســتــغــلــت حـــالـــة الــبــؤس الــجــمــاعــيــة الــتــي يــرتــكــبــهــا وخــطــر الــقــوى بـــه، خــطــر إرهــ ــ الدولي. وقد ساهم األول في توليد الثاني.واملــ
ــراره وتــعــرقــل اإلرهــــاب تــحــت ذرائــــع وشـــعـــارات مختلفة تعاني العديد من مناطق العالم من ظاهرة السيد الرئيس، ــقــ ــتــ ــالـــم واســ ــن الـــعـ ــ ــدد أمـ ــهـ ــنــــشــــودة. وال تــوجــد تـ حـــضـــارة لـــم تـــعـــرف اإلرهـــــــاب فـــي الــعــصــر تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املــ

تـــضـــررا الحديث. ــر  ــثــ املـــجـــتـــمـــعـــات األكــ ــك أن  ــتـــي نــبــتــت فــيــهــا هـــذه وال شــ ــادي الـــتـــنـــوع هــــي املــجــتــمــعــات الـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــتــ ــاب بــاألبــريــاء، حـــالـــة املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة والــتــعــدديــة الــتــي تغني املــجــتــمــعــات. وفــي الـــنـــبـــتـــة الـــــضـــــارة الــ الــعــادلــة للشعوب، كما مــن الــتــنــوع الــديــنــي واإلنــســانــي، ويطمس ويفقر مجتمعاتنا إذ يحاول أن يحرمها املــتــضــررة مــنــه، يمس اإلرهــ ــســـيء لـــلـــديـــن بــتــفــســيــرات تــكــفــيــريــة املطالب الحقيقية  ــه يـ ــ لـــذا علينا جميعا مضاعفة أنـ لـــه.  ــًا كــان سطحية  الــجــهــود ملــحــاربــة هــــذه الـــظـــاهـــرة أيــ
ــــالل بــيــئــتــه وقــــد ثــبــت بــالــدلــيــل الـــقـــاطـــع، أنــــه ال يمكن شكلها أو هدفها أو مصدرها. ــة اإلرهـــــــــــاب يــــجــــب أن االجــتــمــاعــيــة، وأنــــه لــكــي تــقــف املجتمعات مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب إال مــــن خــ ــافـــحـ ــكـ ــا فـــــي مـ ــنـ واالســــتــــبــــداد، أو بـــني اإلرهــــــاب والــتــمــيــيــز نــنــصــفــهــا، وأن ال نــخــيــرهــا بـــني اإلرهـــــاب مـــعـ

إذا اقتنعت الشعوب بأنها حربها وليست ال يمكن أن تنجح الحرب على اإلرهــاب إال الطائفي.
الــســوري من االستبداد حربا من أجل تثبيت نظام يقمعها. ــفـــســـه عــــرضــــة لــلــتــهــمــيــش ولكن الشعب الذي قاتل اإلرهــاب وانتصر نفسه أول ضحايا اإلرهاب في العراق.لصرخات استغاثته وكان الشعب العراقي واإلرهــــــاب، ولـــم يستمع املــجــتــمــع الــدولــي لقد عانى الشعب  ــد نـ ــ ــ ــلــــيــــه، وجـ ل. وهــذا ما يجب أن تقتنع به غالبية حــقــوقــه وكــرامــتــه وحــريــتــه الــتــي يــجــب أن وأنــه حني يدافع عن وطنه إنما يدافع عن الــعـــــراقـــــي بــأنــه لــن يـدفـع الــثــمــن ألـــــف مـــــرة، طائفية. ومن هنا ال بد من إقنـاع الشعـب والــتــنــكــيــل مــــن قـــبـــل مــيــلــشــيــات إرهـــابـــيـــة عــ
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السالم واألمن الدوليان 
لن يتحققا بدون الحوار 
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األمير: ندعو إلصدار قرار تحت الفصل السابع سموه خاطب اجتماع الجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك
إللزام إسرائيل بإنهاء احتالل عام 67

حيي صمود مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة االحتالل◗ القضية الفلسطينية هي آخر قضية استعمارية باقية والحلول املؤقتة غير مجدية
ُ
◗ أ

◗ غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني

ــام  ــتـــي أغـــرقـــهـــا الــنــظـــ السوري بالدماء لتجّروئها على املطـالبة الـــشـــعـــب الــــســــوري الـ
ــذا اإلطـــــــار يــتــعــني عـــلـــى املــجــتــمــع بالحرية والكـرامة. ــ ــــي هـ ــاب لــلــخــروج من الــــدولــــي الــــوقــــوف بـــحـــزم بــجــانــب الـــعـــراق وفـ ــ ــــن يــتــحــقــق محنته، والــحــفــاظ عــلــى ســيــادتــه ووحـــدة الــشــقــيــق ملــواجــهــة اإلرهــ ــيــــه وتــــنــــوع طـــوائـــفـــه، ولـ الــنــزاعــات املذهبية وتحقيق املصالحة العراقية التي تؤسس ذلـــك إال عــبــر نـــزع فــتــيــل الــصــراع املــذهــبــي أراضــ تـــزول فــيــهــا  القوى لــعــالقــات  والطائفية والعرقية ومشاركة كل 

ــار أيــضــًا يــجــب دعـــم ليبيا السياسية دون إقصاء ألي طرف. ــتـــي وفـــي هـــذا اإلطــ ــة الـ ــنــ ــحــ ــاز املــ ــتــ ــجــ ــى تــ ــتــ ــبـــر الـــســـعـــي الــــجــــاد مــن الـــشـــقـــيـــقـــة حــ ــتـــعـــرض لــــهــــا، عـ الــشــعــب تـ الـــدولـــي الحـــتـــرام إرادة  ــن خــــــالل تــحــقــيــق الــلــيــبــي وتــلــبــيــة تــطــلــعــاتــه املـــشـــروعـــة في املــجــتــمــع  ــ ــبـــاع طـــريـــق الـــحـــوار وأنا من هذا املنبر أدعو القوى السياسية ُمصالحة تشمل كافة األطياف الليبية.األمــــــــن واالســـــتـــــقـــــرار مـ الــذي قدم الوطني للتوصل إلى صيغة النظام الذي الــلــيــبــيــة كـــافـــة إلــــى اتـ الليبي  الشعب  يلبي طموحات 
الوليدة والتي تبشر وفي هذه املناسبة ال يفوتني أن أشير إلى الكثير من أجل حريته. التونسية  التونسيني التجربة  ــم عــلــى إنـــجـــاح الــتــجــربــة، على بالخير بفضل وعــي ووحـــدة  ــرارهــ تــريــد أليــة تجربة الـــرغـــم مـــن مــــحــــاوالت ال تــتــوقــف لــلــتــآمــر وإصــ قــوى ال  عليها مــن قبل 

ــم املـــتـــحـــدة، وبــــقــــرار مــجــلــس خـــيـــرا بــنــتــائــج الـــحـــوار الــوطــنــي املــشــرفــة الــســلــطــة ســلــمــيــا فــي الــيــمــن، واســتــبــشــرنــا ولقد شهدنا تجربة ناجحة أخرى النتقال تعددية في منطقتنا أن تنجح. ــ التجربة، يــعــرقــل تــنــفــيــذهــا. ولـــكـــن كــمــا يـــبـــدو ثــمــة األمــن الــذي يؤكد االلــتــزام بها وإدانـــة من بـــرعـــايـــة األمـ التقت في محاولة إلفشال  ــادت عــجــلــة الـــتـــاريـــخ إلـــى فـــمـــنـــهـــا مــــن يــــعــــارض أي تـــغـــيـــيـــر أصــــال، قوى  ــ الطائفي ويـــفـــضـــل لــــو عــ الصراع  العدالة الــوراء، ومنها من يقّدم  الفئوية على  اليمن. واملذهبي واملصالح  الرشيد ملجمل  العنف واإلنصاف والحكم  أن اســتــخــدام  التجربة  أثبتت  إلى والـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مــــن مــنــطــلــق فــئــوي لقد  يـــؤدي  غــيــره ال  أو  أو مذهبي  ــقــــاء الــيــمــنــيــني لــلــحــفــاظ عــلــى خطرا على الكيان السياسي نفسه. ونحن التغيير نحو نظام حكم أفضل، بل يشكل طائفي  نـــدعـــو األشــ

اليمني، وعلى منجزات  الشباب  ــزوه، وأن الــحــوار الــوطــنــي بــالــحــكــمــة الــتــي امــتــازوا إنجازات  ــجــ أنــ بــمــا  يـــفـــّرطـــوا  املتحدة ال يــســمــحــوا ألحـــد أن يــجــرهــم إلـــى طــريــق بـــهـــا، وأن ال  األمــم  نــدعــو  الــفــئــوي. كما  ــادرا عــلــى مــنــجــزات الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، بــمــا فـــي ذلــك إلـــى الــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق قــراراتــهــا بــشــأن العنف  ــ ــادة بـــنـــاء الــجــيــش لــيــكــون قــ ــ إلى االحتراب األهلي ظاهرة املليشيات املسلحة في اليمن، فمن الـــدفـــاع عــن املــؤســســات الــشــرعــيــة، ووقــف إعــ أنها تقود  الواضح 
املــنــشــودة. وفــي هــذا الــصــدد فــإن األهـــداف خــطــيــرة فـــي الــنــهــوض بــمــعــدالت التنمية العالم تعاني من الفقر وتواجه صعوبات الــســيــد الــرئــيــس، ال تــــزال دول عـــديـــدة في وإفشال عملية االنتقال السلمي.

ــتـــركـــة بــــشــــأن األجــــيــــال الجديدة للتنمية املستدامة ملا بعد 2015  تـــشـــكـــل رؤيــــــــة مـــشـ
تــواصــل جــهــودهــا لــبــنــاء شــراكــة مــع األمــم وأود أن أؤكــــد هــنــا، أن دولــــة قــطــر ســوف القادمة.

2015 لتلبية طموحات شعوب كافة الدول املــتــحــدة، العــتــمــاد خــطــة الــتــنــمــيــة ملـــا بعد 
التنموية كــمــا أشــيــر هــنــا إلـــى أن دولـــة قــطــر حققت والتكتالت اإلقليمية. فــي برامجها  خــطــوات متقدمة 

ــذا مـــا أكـــده الــوطــنــيــة وتــعــزيــز شــراكــاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة  ــم املــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والــعــاملــيــة فـــي هـــذا الـــشـــأن وهــ للمرتبة مــؤشــر األمــ ــيــــوم تــنــفــيــذ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــوطــنــيــة الــحــاديــة والــثــالثــني عــاملــيــًا، كــمــا نــواصــل للعام 2014 باحتالل دولــة قطر  البشرية استنادًا لرؤية الــ للتنمية  التنمية في الشاملة  الــهــادفــة لتحقيق  قطر 2030 
شتى مجاالتها.
السيد الرئيس،

ــي تـــقـــديـــم املـــعـــونـــات ســـوف تـــواصـــل قــطــر مــبــادراتــهــا فـــي دعــم السيدات والسادة، ــ ــوارث، وقــــد قــدمــنــا خــالل الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، وفـ ــكــ إنسانية حكومية بلغت قيمتها حوالي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخــــيــــرة مـــســـاعـــدات فـــي مــنــاطــق الــ

إلـــى مــســاعــدات غــيــر حكومية مليارين ومــائــتــي مليون دوالر أمريكي،  ثــالثــمــائــة وتــســعــني مليون بــاإلضــافــة  بلغت حــوالــي 
الفاعلة في دوالر. بــالــطــرق السلمية، وفي التوسط بني األطراف املختلفة ألننا توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع كما سوف تواصل سياستها  الــنــزاعــات  ــة نــؤمــن بــحــل  املــتــحــدة، ملواجهة والـــديـــانـــات. وخــتــامــًا، أجــــدد الـــتـــزام دولــة لـــحـــوار الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والــثــقــافــات الــســلــمــيــة. وســــوف نـــواصـــل تــوفــيــر منبر وألنــــنــــا أرســــيــــنــــا تـــقـــالـــيـــد فــــي الـــوســـاطـ األمـــم  مــع  الــتــي نــنــشــدهــا. أشــكــركــم والـــســـالم عليكم الــتــحــديــات املــشــتــركــة، وتــحــقــيــق األهـــداف قــطــر بالعمل 

ورحمة الله وبركاته.

➤➤

➤➤

نؤمن بحل النزاعات بالطرق 
السلمية وأرسينا تقاليد 

 في الوساطة السلمية

 قطر لن تألو جهدًا في تقديم 
املساعدة  إلعادة إعمار قطاع غزة

 استجابة املجتمع الدولي لتطلعات  
الشعب الفلسطيني أمر الزم لتأكيد  

عدالة الشرعية الدولية

على املجتمع الدولي تقديم 
كافة أوجه املساعدات اإلنسانية 
للشعب السوري داخل سوريا 

وفي أماكن اللجوء

◗ التجربة التونسية الوليدة تبشر بخير على الرغم من محاوالت ال تتوقف للتآمر عليها◗ ندعو إلى نزع فتيل الصراع املذهبي وتحقيق املصالحة العراقية دون إقصاء ألي طرف
األمم املتحدة مطالبة  بتطبيق قراراتها بشأن منجزات الحوار الوطني في اليمن

ندعو القوى السياسية الليبية إلى اتباع الحوار الوطني للتوصل إلى صيغة النظام الذي يلبي طموحات الشعبقطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية وتقديم املبادرات في مناطق الكوارث

ــر الـــبـــالد � نيويورك - قنا : التقى حضرة صاحب السمو األمير يلتقي رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة ــيـ ــانـــي أمـ لــه التوفيق ســــعــــادة الـــســـيـــد كــوتــيــســا عـــلـــى تـــولـــيـــه رئـــاســـة  وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير البالد املفدى والستني وذلك بمقر املنظمة في نيويورك.الجمعية العامة لألمم املتحدة للدورة التاسعة املفدى امس سعادة السيد سام كوتيسا رئيس الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ لــلــدورة الحالية ، وتمنى  الجمعية 
ــدول أعـــمـــال الـــــدورة الــتــاســعــة والــســتــني وجرى استعراض عدد من املوضوعات املدرجة والنجاح في أداء مهامه . عــلــى جــ

 حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء للجمعية العامة لألمم املتحدة.
الوفد الرسمي املرافق لسمو األمير.

األمير يحضر مأدبة غداء بان كي مون
أعمال الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة .املتحدة تكريما ألصحاب الفخامة والسعادة رؤساء وفود الدول املشاركني في املفدى مأدبة الغداء التي أقامها سعادة السيد بان كي مون األمني العام لألمم نيويورك - قنا:  حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

� عبد الحميد قطب

ــر الشعب الفلسطيني والشعب السوري. واملــنــحــازة للشعوب العربية، وخاصة أنــه يعكس ســيــاســة دولـــة قــطــر الثابتة لــألمــم املــتــحــدة، مــســاء أمــــس، مــؤكــديــن الــتــاســعــة والـــســـتـــني لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة في الجلسة االفتتاحية العامة للدورة بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم العرب في دولة قطر، بمضامني خطاب أشاد عدد من أصحاب السعادة السفراء  ــ ــيـ ــ ــــو األمـ ــمـ ــ ــاب سـ ــ ــطــ ــ ــنـــــــاول خــ ا عـــلـــى الــقــضــيــة أهــــــم الـــقـــضـــايـــا واألزمــــــــــــات الــــتــــي تــمــر وقـــــــــد تـــــ
ً
ــز ــ ــركــ ــ ــتــــبــــارهــــا الــقــضــيــة بـــهـــا املـــنـــطـــقـــة، مــ املــحــوريــة لــلــعــالــم الــعــربــي واإلســـالمـــي، الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــاعــ

الـــــنـــــزاعـــــات، الـــتـــي يــتــيــحــهــا مــيــثــاق األمـــــم املــتــحــدة، الدوليني عبر تفعيل اآلليات والوسائل بـــــــدورهـــــــا فــــــي حــــفــــظ الــــســــلــــم واألمــــــــن املــتــحــدة بــكــافــة أجــهــزتــهــا، إلــــى الــقــيــام ودعــــا ســمــو أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى األمـــم ومفتاح االستقرار والتنمية. ــة دون وقـــــــــوع  ــولـ ــلـ ــيـ ــحـ ــلـ لـ

ومــعــالــجــة جـــذورهـــا، والــعــمــل مـــن أجــل 
ــٍم للحقوق الفلسطينية وداعمة لها بقوة، وليست جديدة، ودائمًا دولة قطر مؤيدة دائمًا، وهذه سياسة ثابتة لدولة قطر، األمير ملتزم بدعم القضية الفلسطينية ســــعــــادة الـــســـيـــد مــنــيــر غــــنــــام: إن ســمــو مــــن جــهــتــه قـــــال الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي تسويتها بالطرق السلمية. ــ وعادٍل، والشعب القطري دائمًا ما يكون وتـــســـعـــى إليــــجــــاد حــــل لــلــقــضــيــة، دائـ

ــظــــروف الــصــعــبــة الــتــي في املوعد لشد أزر الشعب الفسطيني،  الدولة تقدير واحترام من الشعب الفلسطيني، هي سياسة ثابتة، وهذا املوقف موضع سياسة جــديــدة على دولــة قطر، وانما ينهجها االحتالل ضدهم، وهذه ليست وخـــاصـــة فـــي الــ ــا قــــــدم لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الفلسطينية، ونحن نشكر سمو األمير الى أن يتم إحقاق الحق وإقامة  ــ وعــلــى مــا قـــال، وشــكــرًا لــدولــة قطرأميرًا عـــلـــى مـ

ــن نـــاحـــيـــتـــه قـــال  ــًا.. مــ ــيـــة، تعودنا دائــمــًا مــن سمو األمــيــر حرصه السفير السوري نزار الحراكي: إننا كما وحـــكـــومـــة وشــــعــــبــ ــًا، وهـــــــذا ان دل عــلــى وقـــد أولـــى ســمــو األمــيــر املــلــف الــســوري وأهمها بالطبع القضية الفلسطينية، عـــلـــى املــــواضــــيــــع واملــــلــــفــــات الـــعـــربـ ــ ــــاصـ ــًا خـ ــامـ ــمـ ــتـ الــشــاغــل للعالم، ســـمـــوه، خـــاصـــة أن الــقــضــيــة الــســوريــة شــيء، فإنما يــدل على بعد النظر لدى اهـ الــشــغــل  اآلن اصــبــحــت 

ــأبــــعــــاد الــقــضــيــة الــثــورة ثــورة عسكرية، وقــد دلــل سموه بـــدايـــة الــــثــــورة، وتــعــمــد أن تـــكـــون هــذه لــلــنــصــائــح، ولــــم يــســتــجــب لــشــعــبــه فــي املــنــظــمــات األخـــــرى، عــنــدمــا لـــم يستمع أن إرهـــاب النظام هــو الــذي ولــد إرهــاب سموه بكل وضــوح عما جــرى، واعتبر عــمــومــًا والـــعـــرب خــصــوصــًا، وقـــد تكلم  ــة بــ ــامــ ــة.. ونــحــن نــشــكــر ســمــو األمــيــر عـــلـــى مـــعـــرفـــة تــ ــة قــطــر. خــطــابــه الــتــاريــخــي، ومـــا قـــال يـــدل على عــلــى الــتــفــاتــتــه الــكــريــمــة والــكــبــيــرة، في الـــســـوريـ ــ ــر، واعــتــبــر الــســفــيــر الــلــيــبــي عــبــداملــنــصــف بــعــد نــظــر ســـمـــوه، ونــشــكــر دولـ ــ ــيـ ــ ــمــــو األمـ ــه ســ ــ ــالـ ــ ــا قـ ــ ــلـــدول الــــــبــــــوري أن مــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــتــــوجــــه الـ ــــع الــ ُيــتــرك الشعب الليبي األعــــضــــاء فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــألمــم يـــتـــمـــاشـــى مـ أكــده املــتــحــدة، وهــو أن  الــكــالم  ــراف املــوجــودة فــي الــداخــل الليبي، بــأن املطلوب هو إجــراء الــحــوار بني كل لنا سمو األمير من قبل، أكثر من مرة، لكي يقرر مستقبله، وهــذا  وإعـــــــادة بـــنـــاء الــــدولــــة، وإنـــــه ال حـــل إال مـــــن أجــــــل مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي، األطـ
بتوحد كل األطراف.

¶ السفير منير غنام
¶ السفير نزار الحراكي

¶ السفير عبد املنصف البوري

سفراء يشيدون بمضامني خطاب سمو األمير أمام األمم املتحدة

➤➤

➤➤

قدمنا مساعدات ومعونات 
لدول العالم النامي بقيمة 

2.2 مليار دوالر

على إسرائيل أن تعي 
أن أمن شعبها لن يتحقق 

أكدوا أنه يعكس اهتمام قطر بقضايا األمة وحقوق الشعوب إال  بالسالم  
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خطاب االمير في  االمم املتحدة 
   

القى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني  أمير البالد املفدى 
خطابا  في الجلسة االفتتاحية العامة للدورة التاسعة والستني للجمعية العامة 
لألمم املتحدة التي عقدت في مقر املنظمة الدولية بنيويورك اليوم بمشاركة عدد 
والحكومات ورؤس��اء  ال��دول  والسعادة رؤس��اء  والفخامة  الجاللة  من أصحاب 

الوفود 
فيما يلي نصه : 

" بسم الله الرحمن الرحيم" 
سعادة رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة،

سعادة األمني العام لألمم املتحدة،
السيدات والسادة،

ال��س��ي��د/ س���ام كوتيسا على  ل��س��ع��ادة  ال��ب��داي��ة أن أت��وج��ه بالتهنئة  ي��س��رن��ي ف��ي 
 ، امل��ت��ح��دة  ل��ألم��م  ال��ع��ام��ة  للجمعية  وال��س��ت��ني  التاسعة  ل��ل��دورة  رئيسًا  انتخابه 

متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته.
كما أود أن أشكر سعادة السيد/ جون آش على جهوده خالل رئاسته ألعمال 

الدورة السابقة.

ابيض
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير البالد المفدى 

خطاب��ًا في الجلس��ة االفتتاحية العامة للدورة التاس��عة والس��تين للجمعية 

العام��ة لألمم المتح��دة، التي عقدت في مقر المنظم��ة الدولية بنيويورك 

بتاري��خ 24 س��بتمبر 2014 بمش��اركة ع��دد من أصح��اب الجالل��ة والفخامة 

والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود، فيما يلي نصه: 

" بسم الله الرحمن الرحيم" 

سعادة رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة،
سعادة األمني العام لألمم املتحدة،

السيدات والسادة،

رئيسًا  انتخابه  السيد/ سام كوتيسا على  لسعادة  بالتهنئة  أتوجه  أن  البداية  في  يسرني 
في  والنجاح  التوفيق  ل��ه  متمنيًا  املتحدة،  لألمم  العامة  للجمعية  والستني  التاسعة  ل��ل��دورة 
مهمته. كما أود أن أشكر سعادة السيد/ جون آش على جهوده خالل رئاسته ألعمال الدورة 
السابقة. وأشكر سعادة السيد/ بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، على الجهود التي 

يبذلها لتعزيز وتفعيل دور األمم املتحدة.

مسؤولية األمم المتحدة 
حفظ السلم واألمن 
الدوليين عبر تفعيل 

آليات ميثاق األمم 
المتحدة للحيلولة دون 

وقوع النزاعات ومعالجة 
جذورها وتسويتها 

بالطرق السلمية
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الشرعية الدولية

يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تطورات ومستجدات، ترتبط 
ب قيام األمم املتحدة بكافة أجهزتها بدورها في 

ّ
بأمن وسالمة اإلنسانية جمعاء، والتي تتطل

حفظ السلم واألمن الدوليني، عبر تفعيل اآلليات والوسائل التي يتيحها ميثاق األمم املتحدة، 
وَسبر الوسائل الكافية للحيلولة دون وقوع النزاعات ومعالجة جذورها ، والعمل من أجل 

تسويتها بالطرق السلمية.

املساواة  إلى مبدأ  املستند  الحوار  ب��دون  لن يتحققا  العالم،  الدوليني في  السالم واألم��ن  إن 
الدولية، واحترام مبادئ حقوق  الشرعية  ق��رارات  الدولي، وتنفيذ  القانون  وااللتزام بأحكام 

اإلنسان وحقوق الشعوب 

 االحتالل إلى زوال

السادة الكرام،

األخ��ي��رة على إخواننا  ال��ح��رب  إّب���ان  الخطورة  بالغة  ال��ش��رق األوس���ط بمرحلة  م��رت منطقة 
الفلسطينيني، وال توجد ضمانات أن ال تمر بمثلها مرة أخرى. فما زالت إسرائيل ماضية 
في سياستها االحتاللية وتحديها لإلرادة الدولية عبر املصادرات األخيرة لألرض في الضفة 

ما ارتكبته إسرائيل
في عدوانها على غزة 
وفقًا ألحكام القانون 

الدولي واإلنساني هو 
جرائم ضد اإلنسانية 

استجابة المجتمع 
الدولي لتطلعات 

الشعب الفلسطيني 
في الحرية واالستقالل 

أمر الزم لتأكيد عدالة 
الشرعية الدولية
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أمة

الغربية ومواصلة بناء املستوطنات التي تكّرس االحتالل. 

لقد هز الضميَر اإلنسانَي الحي ما شاهده العالم من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة 
أثناء العدوان على غزة واستهدافه للمدنيني. أطفال رضع قتلوا وهم في أحضان أمهاتهم 
د ما يقارب نصف مليون فلسطيني، ودمار شامل لقطاع غزة قبل أن ننتهي من إعمار  رِّ

ُ
وش

الدولي  القانون  وفقًا ألحكام  العدوان  هذا  ارتكبه  ما  تعريف  إن  السابق.  العدوان  ما هدمه 
والقانون الدولي اإلنساني، هو جرائم ضد اإلنسانية.

حيي صمود مقاومة الشعب 
ُ
إن غطرسة القوة لن تقهر مقاومة الشعب الفلسطيني، وإنني أ

الفلسطيني في غزة، في مواجهة االحتالل واإلصرار على استعادة كافة حقوقه املشروعة 
وأحتسب عند الله أرواح شهدائه. على إسرائيل أن تعي أن أمن شعبها لن يتحقق إال بالسالم، 

وأن االحتالل مصيره إلى زوال.

إن ما خلفه العدوان اإلسرائيلي املتكرر على قطاع غزة، على مدى األعوام املاضية، والحصار 
للقطاع، يحتم على املجتمع  للبنية األساسية  الجائر املفروض عليه، وما سببه من تدمير 
الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والوفاء بالتزاماتها، واإلسراع في إزالة 
العراقيل التي وضعتها لرفع الحصار، وتحقيق عملية اإلعمار، ولن تألو دولة قطر جهدًا في 

تقديم املساعدة إلعادة إعمار القطاع، ونحث كافة دول العالم على ذلك.

أحيي صمود ومقاومة 
الشعب الفلسطيني 

في مواجهة االحتالل 
واإلصرار على استعادة 

كافة حقوقه المشروعة 

على إسرائيل أن تعي 
أن أمن شعبها 

لن يتحقق إال بالسالم 
وأن االحتالل مصيره 

إلى زوال
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قـراءة في سياسة قطر الخارجية من خالل مواقف سمو األميـر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثانـي في األمم المتحدة ومجلس األمـن خطاب
أمة

القضية الفلسطينية
 

السيد الرئيس،

الدولي لتطلعات الشعب الفلسطيني، في الحرية واالستقالل الوطني  إن استجابة املجتمع 
،أمر الزم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية، ال سيما وأن القضية الفلسطينية هي آخر قضية 
استعمارية باقية. وفي هذا اإلطار فإن الحلول املؤقتة أو التسويات الجزئية باتت غير مجدية 
يتسع  إط��ارًا  املتحدة  األم��م  إل��ى  ال��رج��وع  علينا  يفرض  اإلسرائيلي  والتعنت  مقبولة.  وغير 
الشرعية  ُيعلي  ب��أن  واألخ��الق��ي��ة،  القانونية  مسؤوليته  األم��ن  مجلس  يتحمل  وأن  للجميع، 
الدولية وحقوق اإلنسان، ويبتعد عن أسلوب االنتقائية الذي تمي�زت به معالجة ه�ذه القضية 
إسرائيل  ب��إل��زام  امليثاق  من  السابع  الفصل  تحت  ق��رارًا  ُيصدر  وأن  املاضي�ة،  الفترة  طيلة 
بإنهاء احتالل عام 1967 وتنفيذ حل الدولتني، الذي توافق عليه املجتمع الدولي، وفقًا لخطة 

سياسية واضحة ومحدودة زمنيًا. 

وفي إطار مفاوضات سالم تؤدي إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية، وفقًا لحل الدولتني 
يقنع  أن  العالم  الصلة. من واج��ب  الدولية ذات  الشرعية  وق���رارات  العربية،  السالم  وم��ب��ادرة 
 في الصالونات الدبلوماسية كأنه قام 

َ
الفلسطينيني أن من قتل أطفالهم في غزة لن ُيستقبل

بعمل حضاري، ألنه قصفهم من الجو دون أن يلطخ يديه.

مسؤولية مجلس األمن 
إصدار قرار  تحت الفصل 

السابع  يلزم إسرائيل 
بإنهاء احتالل عام 1967 

وتنفيذ حل الدولتين  
في إطار مفاوضات 

تسوية دائمة للقضية 
الفلسطينية 

واجب العالم أن يقنع 
الفلسطينيين بأن من 

قتل أطفالهم في 
غزة لن يُستقبَل في 

الصالونات الدبلوماسية 
كأنه قام بعمل حضاري
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الملف السوري 

السيد الرئيس 
 

تمثل مأساة الشعب السوري، التي دخلت عامها الرابع، أحد التحديات الكبرى في منطقة 
الشرق األوسط، وتزداد هذه الكارثة اإلنسانية تفاقمًا وخطورة، في غياب رؤى واضحة لحل 
هذه األزمة، مع استمرار أعمال القتل والدمار، وانتهاكات الحقوق واملعاناة اإلنسانية الكبيرة، 
ال��ذي يحتم على املجتمع  وتشريد وتهجير ما يقارب نصف الشعب السوري، وهو األم��ر 
الدولي العمل الجاد لوضع حد إلراقة الدماء وعملية تدمير سورية بشكل منهجي من نظاٍم 

خّير شعبه بني قبوله أو حرق بلده. 

رنا من أن مواصلة النظام اإلرهاب، وسياسة اإلبادة والتهجير، وعدم توفير 
ّ
وقد سبق أن حذ

الدعم للث��ورة السورية حني كانت ثورة مدنية تطالب بالحرية والكرامة، سوف تدفع الكثير 
البداية، من أنه إذا لم  الدولي منذ  من السوريني إلى الدفاع عن النفس. كما حذرنا املجتمع 
يفعل شيئا تجاه ما يجري في سوريا، فسوف نصل إلى ما وصلنا إليه. وحني دافع الشعب 
املنظمات  وتنشأ  البلد،  النظام  يهدم  أن  قبل  بدعمه  طالبنا  بالسالح،  نفسه  ع��ن  ال��س��وري 

املتطرفة. 

ال��س��وري، ول��م يلتفت العالم حتى إل��ى قتل  لم توضع أي��ة خطوط حمر ليقف عندها النظام 

الشعب السوري  
أصبح يعيش بين 

فكي كماشة إرهاب 
النظام  وإرهاب القوى 

المتطرفة التي نمت 
في مستنقع العنف

 تشريد وتهجير ما يقارب 
نصف الشعب السوري  

يحتم على المجتمع 
الدولي العمل الجاد 

لوضع حد إلراقة الدماء 
وعملية تدمير سورية 

بشكل منهجي
من النظاٍم  
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أطفال سورية ونسائها بالسالح الكيماوي، وإلى قصف أحيائها املأهولة بالبراميل املتفجرة 
وفي النهاية، أصبح الشعب السوري يعيش بني فكي كماشة، إرهاب النظام، وإرهاب القوى 

املتطرفة التي نمت في مستنقع العنف.

وتبقى حرب اإلبادة والتهجير املقصود، التي يشنها نظام على شعبه، هي الجريمة الكبرى، 
وأمام هذا الواقع املرير، على املجتمع الدولي تقديم كافة أوجه املساعدات اإلنسانية للشعب 
السوري،  داخل سوريا وفي أماكن اللجوء، ونكرر دعوة مجلس األمن ألن يتحمل مسؤوليته 
القانونية واإلنسانية، على وجه السرعة، ويدعم الشعب السوري ضد الخطرْين املحدقني به، 
خطر إره��اب النظام وجرائم اإلب��ادة الجماعية التي يرتكبها، و خطر القوى اإلرهابية التي 
ال��دول��ي. وق��د ساهم األول في  املجتمع  الدولة وغياب  البؤس وامل���رارة وغياب  استغلت حالة 

توليد الثاني.

ظاهرة اإلرهاب 

السيد الرئيس 

تعاني العديد من مناطق العالم من ظاهرة اإلرهاب، تحت ذرائع وشعارات مختلفة، تهدد أمن 
العالم واستقراره، وتعرقل تحقيق التنمية املنشودة. وال توجد حضارة لم تعرف اإلرهاب 
في العصر الحديث، وال شك أن املجتمعات األكثر تضررًا هي املجتمعات التي نبتت فيها هذه 

نكرر دعوة مجلس األمن 
ألن يتحمل مسؤوليته 

القانونية واإلنسانية  
ويدعم الشعب السوري 
ضد الخطرْين المحدقين 

به  خطر إرهاب النظام 
وخطر القوى اإلرهابية

المجتمعات األكثر 
تضررًا من اإلرهاب هي 

المجتمعات التي نبتت 
فيها هذه النبتة الضارة 

التي تعادي التنوع 
والتعددية
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النبتة الضارة، التي تعادي التنوع والتعددية اللذين يغنيان املجتمعات. وفي حالة املجتمعات 
العربية واإلسالمية املتضررة منه، يمس اإلرهاب باألبرياء، ويفقر مجتمعاتنا، إذ يحاول أن 
يحرمها من التنوع الديني واإلنساني، ويطمس املطالب الحقيقية العادلة للشعوب، كما أنه 
له. لذا علينا جميعا مضاعفة الجهود ملحاربة  يسيء للدين بتفسيرات تكفيرية سطحية 

هذه الظاهرة، أيًا كان شكلها أو هدفها أو مصدرها.

وقد ثبت بالدليل القاطع ، أنه ال يمكن مكافحة اإلرهاب، إال من خالل بيئته االجتماعية، وأنه 
لكي تقف املجتمعات معنا في مكافحة اإلرهاب، يجب أن ننصفها، وأال نخيرها بني اإلرهاب 
واالستبداد، أو بني اإلرهاب والتمييز الطائفي. ال يمكن أن تنجح الحرب على اإلرهاب إال إذا 

اقتنعت الشعوب أنها حربها، وليست حربًا من أجل تثبيت نظام يقمعها. 

اإلرهاب في سوريا والعراق

لقد عانى الشعب السوري من االستبداد واإلره��اب، ولم يستمع املجتمع الدولي لصرخات 
استغاثته، وكان الشعب العراقي نفسه أولى ضحايا اإلرهاب في العراق. ولكن الشعب الذي 
مليشيات  قبل  من  والتنكيل  للتهميش  عرضة  نفسه  وج��د  عليه،  وانتصر  اإلره���اب  قاتل 

إرهابية طائفية. 

ومن هنا ال بد من إقن�اع الشع�ب الع�راق�ي بأنه لن ي�دف�ع الثمن أل�ف م�رة، وأنه حني يدافع عن 

المجتمعات العربية 
واإلسالمية األكثر 

تضررًا من اإلرهاب  
ألنه يمس باألبرياء، 

ويفقر مجتمعاتنا 
ويحرمها التنوع الديني 

واإلنساني  ويطمس 
مطالب الشعوب

ال توجد حضارة لم تعرف 
اإلرهاب في العصر 

الحديث  وعلينا جميعًا 
مضاعفة الجهود 

لمحاربة هذه الظاهرة
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ل. وهذا ما يجب أن تقتنع 
َ
ف

ْ
ك

ُ
وطنه، إنما يدافع عن حقوقه وكرامته وحريته التي يجب أن ت

املط�البة  الدماء لتجّرؤها على  النظ�ام السوري في  التي أغرقها  به غالبية الشعب السوري، 
بالحرية والك�رامة. 

وفي هذا اإلط��ار، يتعني على املجتمع الدولي الوقوف بحزم بجانب العراق الشقيق ملواجهة 
ولن  طوائفه،  وتنوع  أراض��ي��ه  ووح��دة  على سيادته  والحفاظ  للخروج من محنته،  اإلره���اب 
التي تؤسس  العراقية،  املصالحة  املذهبي وتحقيق  الصراع  فتيل  نزع  إال عبر  ذلك  يتحقق 
النزاعات املذهبية والطائفية والعرقية، ومشاركة كل القوى السياسية  لعالقات تزول فيها 

دون إقصاء ألي طرف.

 إرادة الشعب الليبي

وفي هذا اإلطار أيضًا، يجب دعم ليبيا الشقيقة حتى تجتاز املحنة التي تتعرض لها، عبر 
السعي الجاد من املجتمع الدولي الحترام إرادة الشعب الليبي وتلبية تطلعاته املشروعة في 

األمن واالستقرار، من خالل تحقيق ُمصالحة تشمل كافة األطياف الليبية .

الوطني  ال��ح��وار  اتباع طريق  إل��ى  الليبية كافة،  السياسية  القوى  أدع��و  املنبر،   وأن��ا من ه��ذا 
للتوصل إلى صيغة النظام، الذي يلبي طموحات الشعب الليبي، الذي قدم الكثير من أجل 

حريته.

ال يمكن أن تنجح الحرب 
على اإلرهاب إال إذا 

اقتنعت الشعوب بأنها 
حربها وليست حربًا  

من أجل تثبيت نظام 
يقمعها

أدعو القوى السياسية 
الليبية كافة إلى اتباع 

طريق الحوار الوطني 
للتوصل إلى صيغة 

النظام الذي يلبي 
طموحات الشعب 

الليبي
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التجربة التونسية

وفي هذه املناسبة، ال يفوتني أن أشير إلى التجربة التونسية الوليدة، والتي تبشر بالخير 
بفضل وعي ووحدة التونسيني. وإصرارهم على إنجاح التجربة، على الرغم من محاوالت ال 

تتوقف للتآمر عليها من قبل قوى ال تريد ألية تجربة تعددية في منطقتنا أن تنجح.

حماية مكاسب الشعب اليمني

خيرًا  واستبشرنا  اليمن،  في  سلميًا  السلطة  النتقال  أخ��رى  ناجحة  تجربة  شهدنا  ولقد 
بنتائج الحوار الوطني املشرفة برعاية األمم املتحدة، وبقرار مجلس األمن، الذي يؤكد االلتزام 
بها وإدانة من يعرقل تنفيذها، ولكن كما يبدو ثمة قوى التقت في محاولة إلفشال التجربة، 
، ويفضل لو عادت عجلة التاريخ إلى ال��وراء، ومنها من 

ً
فمنها من يعارض أي تغيير أصال

الرشيد  العدالة واإلنصاف والحكم  الفئوية على  الطائفي واملذهبي واملصالح  الصراع  يقّدم 
فئوي  السياسي من منطلق  والعمل  العنف  استخدام  أن  التجربة  أثبتت  لقد  اليمن.  ملجمل 
طائفي أو مذهبي أو غيره، ال يؤديان إلى التغيير نحو نظام حكم أفضل، بل يشكالن خطرًا 
ًعلى الكيان السياسي نفسه. ونحن ندعو األشقاء اليمنيني للحفاظ على إنجازات الشباب 
اليمني، وعلى منجزات الحوار الوطني بالحكمة التي امتازوا بها، وأال يفّرطوا فيما أنجزوه، 
وأال يسمحوا ألحد أن يجرهم إلى طريق العنف الفئوي. كما ندعو األمم املتحدة إلى العمل 
على تطبيق قراراتها بشأن منجزات الحوار الوطني، بما في ذلك إعادة بناء الجيش ليكون 

التجربة التونسية 
تبشر بالخير بفضل 

وعي ووحدة التونسيين 
وإصرارهم على إنجاحها 

على الرغم من محاوالت 
ال تتوقف للتآمر عليها

  ثمة قوى التقت في 
محاولة إلفشال التجربة  

اليمنية فمنها من 
يعارض أي تغيير أصاًل، 

ومنها من يقّدم الصراع 
الطائفي والمذهبي  

على العدالة واإلنصاف 
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قادرًا على الدفاع عن املؤسسات الشرعية، ووقف ظاهرة املليشيات املسلحة في اليمن، فمن 
الواضح أنها تقود إلى االحتراب األهلي وإفشال عملية االنتقال السلمي.

 التنمية المستدامة 

السيد الرئيس،

النهوض  ف��ي  وت��واج��ه صعوبات خطيرة  الفقر،  م��ن  تعاني  العالم  ف��ي  ع��دي��دة  ت���زال دول  ال 
بمعدالت التنمية املنشودة، وفي هذا الصدد فإن األهداف الجديدة للتنمية املستدامة ملا بعد 

2015، تشكل رؤية مشتركة بشأن األجيال القادمة . 

وأود أن أؤكد هنا، أن دولة قطر سوف تواصل جهودها لبناء شراكة مع األمم املتحدة، العتماد 
ال��دول والتكتالت اإلقليمية، كما  التنمية ملا بعد 2015، لتلبية طموحات شعوب كافة  خطة 
أشير هنا إلى أن دولة قطر حققت خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية، وتعزيز 
للتنمية  املتحدة  األم��م  أك��ده مؤشر  ما  ال��ش��أن، وه��ذا  ه��ذا  والعاملية في  اإلقليمية  شراكاتها 
البشرية للعام 2014، باحتالل دولة قطر للمرتبة الحادية والثالثني عامليًا، كما نواصل اليوم 
الهادفة  قطر2030،  لرؤية  استنادًا  البشرية،  للتنمية  الشاملة  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ 

لتحقيق التنمية في شتى مجاالتها.

أثبتت التجربة أن 
استخدام العنف 

والعمل السياسي 
الفؤي والمذهبي

ال يؤديان إلى التغيير
نحو نظام حكم أفضل

بل يشكالن خطرًا
على الكيان السياسي 

في اليمن 

ندعو األشقاء اليمنيين 
للحفاظ على إنجازات 

الشباب اليمني و الحوار 
الوطني بالحكمة 
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تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية الشاملة 

للتنمية البشرية استنادًا 
لرؤية قطر 2030 الهادفة 

لتحقيق التنمية
في شتى مجاالتها

قطر حققت خطوات 
متقدمة في برامجها 

التنموية الوطنية 
وتعزيز شراكاتها 

اإلقليمية والعالمية   
واحتلت المرتبة الحادية 

والثالثين عالميًا وفقًا 
لمؤشر األمم المتحدة 
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مبادرات قطر اإلنسانية 

السيد الرئيس،
السيدات والسادة، 

س��وف ت��واص��ل قطر م��ب��ادرات��ه��ا ف��ي دع��م ال���دول النامية، وف��ي تقديم امل��ع��ون��ات ف��ي مناطق 
بلغت  إنسانية حكومية،  األخيرة مساعدات  الخمس  السنوات  قدمنا خ��الل  وق��د  ال��ك��وارث، 
قيمتها حوالي مليارين ومائتي مليون دوالر أمريكي، باإلضافة إلى مساعدات غير حكومية 

بلغت حوالي ثالثمائة وتسعني مليون دوالر. 

الصراع، وفي  للحوار في مناطق  توفير فضاء  الفاعلة في  تواصل سياستها  كما سوف 
النزاعات بالطرق السلمية، وألننا أرسينا  التوسط بني األط��راف املختلفة، ألننا نؤمن بحل 
السياسية  ال��ت��ي��ارات  ل��ح��وار  منبر  توفير  ن��واص��ل  وس���وف  السلمية،  ال��وس��اط��ة  ف��ي  تقاليد 

والثقافات والديانات.

املشتركة،  التحديات  ملواجهة  املتحدة،  األم��م  م��ع  بالعمل  قطر  دول��ة  ال��ت��زام  أج��دد  وختامًا، 
وتحقيق األهداف التي ننشدها.

أشكركم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت قطر مساعدات 
إنسانية حكومية بلغت 
قيمتها حوالي مليارين 

ومائتي مليون دوالر 
أمريكي، باإلضافة

إلى مساعدات غير 
حكومية بلغت حوالي 

390 مليون دوالر

نواصل سياستنا  
الفاعلة في توفير فضاء 

للحوار في مناطق 
الصراع و  التوسط بين 
األطراف المختلفة ألننا 

نؤمن بحل النزاعات 
بالطرق السلمية
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