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االستيطان ال يزال يشكل العائق األكبر أمام فرص تحقيقه

العتيبي :ال حديث عن السالم في ظل
توسيع رقعة االحتالل اإلسرائيلي

• مرزوق الغامن مستقبال عادل عبداملهدي

الغانم بحث مع
عبدالمهدي األوضاع
في المنطقة
ا�ستقبل رئي�س جمل�س الأمة
م���رزوق ال��غ��امن ،يف مكتبه
�أم�س الأول ،رئي�س الوزراء
العراقي ع��ادل عبداملهدي،
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
مبنا�سبة زيارته للبالد.
وج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء بحث
ومناق�شة الأو���ض��اع الأمنية
وال�سيا�سية يف منطقة اخلليج
ال��ع��رب��ي يف ظ��ل التطورات
وامل�ستجدات ال�ساخنة التي
ي�شهدها الأقليم.
كما �أكد اجلانبان خالل اللقاء
اهمية تكاتف اجلهود من �أجل
املحافظة على امن وا�ستقرار
دول املنطقة والعمل على حل
اخلالفات القائمة والتوترات
اجلارية ب�شكل �سلمي.
وتناول اللقاء �أي�ضا العالقات

الثنائية بني البلدين و�سبل
تطويرها ودفعها قدما مبا
ي�صب يف م�صلحة ال�شعبني
الكويتي والعراقي.
وح�رض اللقاء رئي�س بعثة
ال�رشف املرافقة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ووزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ان�س
ال�����ص��ال��ح وع�����ض��وا جمل�س
الأمة �صالح خور�شيد وخالد
ال�����ش��ط��ي واع�����ض��اء جمل�س
النواب العراقي عامر الفايز
وهيبت احللبو�سي وج��وان
ف��وزي و�سفري الكويت لدى
ال���ع���راق ���س��امل ال��زم��ان��ان
وامني عام جمل�س االمة عالم
الكندري و�سفري جمهورية
ال��ع��راق ل��دى دول��ة الكويت
عالء الها�شمي.

�أكدت الكويت انه ال ميكن التحدث
عن ال�سالم يف ظل اال�ستمرار يف
تو�سيع رقعة االحتالل الإ�رسائيلي
عرب اال�ستيالء على الأرا�ضي بالقوة
م�شددة على �أن اال�ستيطان ال يزال
ي�شكل العائق الأك�بر �أم��ام فر�ص
حتقيق ال�سالم العادل وال�شامل.
ج���اء ذل���ك يف كلمة ال��ك��وي��ت يف
جل�سة جمل�س الأمن حول احلالة يف
ال�رشق الأو�سط مبا يف ذلك الق�ضية
الفل�سطينية والتي �ألقاها مندوبها
الدائم لدى الأمم املتحدة ال�سفري
من�صور العتيبي م�ساء �أم�س الأول.
وقال العتيبي «لهذا ال�سبب ت�شاركنا
مع كل من �إندوني�سيا وجنوب �أفريقيا
يف عقد اجتماع ب�صيغة �آريا بتاريخ
 9مايو املا�ضي حول امل�ستوطنات
وامل�ستوطنني الإ�رسائيليني يف
�ضوء وترية التو�سع غري امل�سبوقة
للأن�شطة اال�ستيطانية وزيادة عنف
امل�ستوطنني والتي تقو�ض امكانية
اقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة
ومت�صلة جغرافيا على �أ�سا�س حدود
.»1967
وج���دد العتيبي االدان����ة لكافة
الأن�شطة اال�ستيطانية الإ�رسائيلية
التي لي�س لها �أي �رشعية قانونية
داعيا املجتمع ال��دويل الى حتمل
م�س�ؤولياته يف توفري احلماية
الالزمة لل�شعب الفل�سطيني وو�ضع
حد لالعتداءات الإ�رسائيلية مبا
يف ذلك عمليات االقتحام املتكررة
لباحات امل�سجد الأق�����ص��ى حتت
حرا�سة القوات الإ�رسائيلية والتي
ت�شكل جميعها انتهاكا �صارخا
مبوجب القانون ال��دويل وقرارات
ال�رشعية ال��دول��ي��ة مب��ا يف ذلك
القرار .2334
و�أ���ض��اف �أم���ام املجل�س «نلتقي
بعد مرور عام على اجلرمية التي
ارتكبتها قوات االحتالل الإ�رسائيلية
بحق املتظاهرين امل��دن��ي�ين يف
قطاع غزة بتاريخ  14مايو 2018
والتي ا�ست�شهد يف يومها  60مواطنا
فل�سطينيا من بينهم �أطفال وجرح
�أكرث من � 2000آخرين».
وقال« :لعله موات يف ظل ا�ستمرار
ا�ستهداف املدنيني الفل�سطينيني
�أن جندد ما دعونا اليه يف اجلل�سة

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

املفتوحة ال�شهر املا�ضي من �أهمية
املتابعة اجل��ادة لنتائج تقرير
جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة
ب�ش�أن االح��ت��ج��اج��ات يف الأر����ض
الفل�سطينية املحتلة يف قطاع غزة
من �أج��ل �ضمان حتقيق امل�ساءلة
بحق املجرمني».
وطالب �إ�رسائيل باعتبارها ال�سلطة
القائمة باالحتالل بوقف جميع
�أعمالها العدوانية �ضد ال�شعب
الفل�سطيني واالل���ت���زام بحماية
املدنيني وكفالة احرتام القانون
الإن�ساين الدويل والقانون الدويل
حلقوق الإن�سان مبا يف  1949ورفع
ح�صارها اجلائر على قطاع غزة.
وق��ال العتيبي «لتحقيق و�إر�ساء
�سالم عادل ودائم و�شامل من خالل
عملية تفاو�ضية تتوج بتوقيع
الطرفني الأ�سا�سيني عليه يتعني ان
تكون هناك مرجعية �أ�سا�سية يجب
االلتزام بها مبا يف ذلك تدابري بناء
الثقة بني الأطراف ال تظهر فح�سب
�أن هناك التزاما �سيا�سيا حقيقيا
لتحقيق ال�سالم بل ت�ضمن �أنه �سيتم
فعال االل��ت��زام بالبنود التي يتم
االتفاق عليها».
وبني �أن الدول العربية �أعادت ت�أكيد
موقفها املبدئي بالتم�سك بال�سالم
كخيار ا�سرتاتيجي يف  31مار�س
املا�ضي خالل قمة تون�س الأخرية

وعزمها �إع��ادة �إط�لاق مفاو�ضات
جادة بهدف حتقيق حل الدولتني
ك�رشط �أ�سا�سي للتو�صل �إلى ال�سالم
العادل وال�شامل وامل�ستدام الذي
ي�ستند الى القانون الدويل وقرارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة
ال�سالم العربية.
وا���ش��ار ال��ى ان��ه ال ميكن التحدث
عن ال�سالم يف ظل ا�ستمرار طرف
يف اتخاذ ق��رارات احادية اجلانب
وه��و م��ا ح��ذر منه االم�ي�ن العام
للأمم املتحدة مرارا وتكرارا ب�ش�أن
تقوي�ض فر�ص حتقيق ال�سالم جمددا
االدانة لقرار �إ�رسائيل عدم جتديد
والية الوجود ال��دويل امل�ؤقت يف
اخلليل ولقرار احلكومة الإ�رسائيلية
جتميد جزء من عائدات ال�رضائب
الفل�سطينية.
و�أ�ضاف العتيبي «ان ذلك يعر�ض
ا�ستقرار ال�سلطة الفل�سطينية املايل
للخطر ويهدد �أم��ن الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني ع��ل��ى ال�����س��واء
ف�إ�رسائيل ب��ق��راره��ا ه��ذا �رضبت
عر�ض احلائط اتفاق �أو�سلو ومعه
�أي م�صداقية يف �أنها �ستلتزم ب�أية
مقررات تنبثق عن مبادرات �سالم
�سيتم تقدميها».
وا���ض��اف ان���ه ال مي��ك��ن التحدث
عن ال�سالم ال��ذي يتم فر�ضه على
الفل�سطينيني بالقوة م�شريا �إلى

�أن اجلامعة العربية على م�ستوى
القمة �أك��دت ت�ضامنها الكامل مع
فل�سطني وعدم قبولها لأية �ضغوط
�سيا�سية �أو مالية بهدف فر�ض حلول
غري عادلة للق�ضية الفل�سطينية ال
تن�سجم مع املرجعيات الدولية
الرئي�سية للق�ضية الفل�سطينية.
ول��ف��ت العتيبي ال��ى التحديات
املالية التي تتعر�ض لها وكالة
الأم���م املتحدة لإغ��اث��ة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني «�أون��روا»
م�شيدا مب��ا تقوم ب��ه م��ن خدمات
قيمة تقدمها ملجتمع الالجئني
الفل�سطينيني «حيث ي�ؤثر نق�ص
اخلدمات على املاليني من الأطفال
الالجئني وع��ل��ى ج���ودة حياتهم
وم�ستقبلهم وال ت�ساهم �إال يف زعزعة
اال�ستقرار يف املنطقة».
و�أع��رب عن رف�ضه حم��اوالت �إنهاء
�أو تقلي�ص دور ووالية الوكالة من
خالل احلمالت الإ�رسائيلية �ضدها
م�ؤكدا �أهمية ا�ستمرار توفري الدعم
امل��ايل ال�لازم لربامج ون�شاطات
الوكالة.
وق��ال العتيبي «ي�رسنا �أن تكون
ال��ك��وي��ت يف قائمة �أه���م �رشكاء
الأونروا حيث بلغت قيمة التربعات
الطوعية خ�لال ال�سنوات الأرب��ع
الأخرية  113مليون دوالر مليزانية
الوكالة وجندد االلتزام با�ستمرار

دع��م الوكالة يف تقدمي خدماتها
ملجتمع الالجئني الفل�سطينيني يف
مناطق عملياتها».
وبني انه ال ميكن التحدث عن ال�سالم
الذي ال ي�ستند �إلى �أحكام القانون
الدويل وال يحتكم لقرارات جمل�س
الأمن باعتبار �أن ذلك يعني �ضمنيا
االع�ت�راف بقانونية االنتهاكات
الإ�رسائيلية للقرارات واالتفاقات
والأع����راف ال��دول��ي��ة لأن الو�ضع
احلايل والوقائع على الأر�ض كما
هي الآن لي�ست �سوى نتائج ناجمة
ع��ن ال�سيا�سات وال��ق��رارات غري
القانونية التي اتخذتها �إ�رسائيل
ال�سلطة القائمة باالحتالل والتي
مبوجب القوانني ال��دويل تعترب
جميعها ملغاة وباطلة.
واكد العتيبي �أن �أية م�ساع تقوم
مبكاف�أة هذه االنتهاكات واجلرائم
ب��دال م��ن م�ساءلة ال��دول��ة التي
ارتكبتها �ستقو�ض وتزعزع القواعد
والقيم التي مت على �أ�سا�سها �إن�شاء
منظمة الأم��م املتحدة والتي قام
جمل�س الأم��ن عرب عقود من الزمن
بالدفاع عنها واملطالبة بتنفيذها.
واو�ضح انه «ال ميكن التحدث عن
ال�سالم ال��ذي ال يبنى وال يتقيد
بالأحكام والقوانني الدولية ونذكر
يف هذا اخل�صو�ص ما خل�صت �إليه
القمة العربية الأوروب��ي��ة الأولى
التي عقدت يف �رشم ال�شيخ م�ؤخرا
والتي �أكد من خاللها القادة العرب
والأوروبيون املواقف امل�شرتكة من
عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
مبا فيها تلك املت�صلة بو�ضع مدينة
القد�س وعدم �رشعية امل�ستوطنات
الإ�رسائيلية يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة».
وا�ضاف العتيبي ان القمة العربية
االوروبية اكدت االلتزام بالتو�صل
�إل��ى حل الدولتني وفقا لقرارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة باعتبار
ذل��ك ال�سبيل ال��واق��ع��ي الوحيد
لإنهاء االحتالل الذي بد�أ عام 1967
وي�شمل القد�س ال�رشقية والتو�صل
�إلى �سالم عادل ودائم و�شامل بني
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني عرب
مفاو�ضات مبا�رشة بني الأط��راف
تتناول كافة ق�ضايا احلل النهائي.

نعول على خارطة الطريق الموضوعة من قبل الحكومة الفيدرالية

الكويت :نرحب بالتقدم الملحوظ
في الصومال لتحقيق االستقرار والمصالحة

• هالل الساير يكرم نائب رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب والهالل األحمر

جراء الكوارث الطبيعية التي من صنع اإلنسان

«الهالل األحمر» :الشراكة اإلنسانية
الدولية لخدمة المحتاجين
�أكد رئي�س جمل�س ادارة جمعية الهالل الأحمر د .هالل
ال�ساير� ،أهمية ال�رشاكة الإن�سانية بني اجلمعية
وم��ك��ون��ات احل��رك��ة ال��دول��ي��ة خل��دم��ة املت�رضرين
واملحتاجني جراء الكوارث الطبيعية �أو الكوارث التي
من �صنع االن�سان.
وق��ال على هام�ش فعاليات م�ؤمتر االحت��اد الدويل
جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ملنطقة
الأمريكيتني الذي يعقد يف الأرجنتني يف الفرتة من 21
حتى  23مايو احلايل حتت عنوان «القيادة والر�ؤى
الإن�سانية» ان الكويت ا�ستطاعت �أن تلفت �أنظار
املجتمع الدويل واملنظمات الدولية ذات ال�ش�أن �إلى
اجلهود الإن�سانية التي تبذلها.
وذكر ان تنظيم هذا امل�ؤمتر من قبل ال�صليب الأحمر
الأرجنتيني مب�شاركة  35جمعية وطنية ي�أتي لو�ضع
خطة م�ستقبلية من�سقة ب�ين اجلمعيات الوطنية
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر وتبادل اخلربات
ملواجهة االحتياجات وتخفيف الأعباء عن املت�رضرين
واملحتاجني وحتديد املجاالت التي ت�شكل �أولوية
بالن�سبة للحركة الدولية للجمعيات.
و�أكد �أهمية هذه اللقاءات الدولية التي تتناول امل�سائل
االن�سانية ،م�ضيفا ان وفد اجلمعية ي�شارك يف هذا
االجتماع لإبراز دور الكويت ودور اجلمعية االن�ساين

يف عالقتها مع الدول ال�صديقة.
و�أ�شار ال�ساير �إلى �أهمية الو�صول لنتائج قيمة ملواجهة
التحديات االن�سانية املتزايدة يف العقد املقبل واحلد
من خماطر الكوارث املتعددة وكذلك �إ��شراك �أجيال
جديدة من املتطوعني يف ال�شبكة االن�سانية الأكرب يف
العامل.
وقال �إن امل�ؤمتر بحث تطوير �آليات العمل اخلا�صة
بق�ضايا املهجرين ومتكني الن�ساء وال�شباب وتعزيز
روح القيادة يف العمل االن�ساين ،م�ضيفا �أن امل�ؤمتر
�سي�صدر عدة تو�صيات تر�سم خريطة الطريق للتعاون
اجل��اد بني اجلمعيات الوطنية يف املنطقة خلدمة
امل�ست�ضعفني.
و�أ�ضاف �أن وفد اجلمعية التقى عددا من قيادات العمل
االن�ساين على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر لبحث �سبل
تعزيز التعاون الثنائي خلدمة املت�رضرين من الأزمات
الإن�سانية يف املنطقة.
وذكر انه على هام�ش امل�ؤمتر كرمت اجلمعية كال من
رئي�س ال�صليب الأحمر الأرجنتيني الدكتور دييغو
تيبينغ ون��ائ��ب رئي�س االحت���اد ال���دويل جلمعيات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ملنطقة الأمريكيتني
ميغيل فيالرويل مثمنا حر�صهم مل�شاركة الهالل الأحمر
يف هذا امل�ؤمتر.

رحبت الكويت بالتقدم امللحوظ
يف م�ساعي احلكومة الفيدرالية
ال�صومالية لتحقيق اال�ستقرار
وامل�صاحلة وب��ن��اء ال��دول��ة على
ال��رغ��م م��ن ال��ت��ح��دي��ات العديدة
التي تقو�ض اجن��از الأول��وي��ات
املطلوبة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت خالل
جل�سة جمل�س االمن حول ال�صومال
التي �ألقاها ع�ضو وفدها الدائم
لدى االمم املتحدة امل�ست�شار نواف
الأحمد م�ساء �أم�س الأول.
وقال الأحمد �إن «التقدم ينعك�س يف
ظل احلر�ص على اال�رساع يف تنفيذ
اخلطة االنتقالية التي التزمت
مبوجبها احل��ك��وم��ة الفيدرالية
بالأخذ بزمام املهام حيث نعول
هنا على خارطة الطريق املو�ضوعة
من قبل احلكومة الفيدرالية لإجناز
اجندتها الإ�صالحية ال�سيا�سية
ال�شاملة وي�أتي يف مقدمتها االنتهاء
من مراجعة الد�ستور االنتقايل يف
غ�ضون نهاية العام».
وا�ضاف ان من املهام اي�ضا االلتزام
بتقدمي الإطار القانوين لالنتخابات
خالل دور انعقاد الربملان احلايل
واعتماد جمل�س ال��وزراء لقانون
االن��ت��خ��اب��ات امل����ؤق���ت وق��ان��ون
الأح��زاب ال�سيا�سية مطلع ال�شهر
اجل���اري ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى التقدم
املحرز من قبل اللجنة الوطنية
االنتخابية امل�ستقلة على �صعيد
ت�سجيل الناخبني عرب ا�ستخدام
النظام البيومرتي.
وا�شار االحمد الى ان جمل�س االمن
قام يف �أواخر �شهر مار�س املا�ضي
بتوجيه ر�سالة وا�ضحة عك�ست
جم���ددا وح���دة املجل�س يف دعم
وم�ساعدة ال�صومال عرب جتديد
والية بعثة االمم املتحدة بالإجماع
من خالل القرار .2461
واو�ضح ان هذا القرار ال��ذي يعد
�صكا دوليا لوقوف جمل�س الأمن
بجانب ال�صومال والأم��م املتحدة
يف جهود بناء دولة فيدرالية قادرة
على التغلب على ال�صعوبات قد
راعى الظروف اخلا�صة للأزمة يف
ال�صومال وو�ضعه الفريد.

• نواف األحمد متحدثا ً خالل اجللسة

واك��د االح��م��د ان حركة ال�شباب
التزال متثل التهديد الأكرب ال�سيما
يف ظل زيادة عدد الهجمات م�ؤخرا
�إذ �شهد �شهر مار�س املا�ضي وحده
 77هجمة بوا�سطة العبوات النا�سفة
مكررا �إدانته لهذه الهجمات وخا�صة
تلك التي تعر�ض لها جممع الأمم
املتحدة يف مطار مقدي�شو بداية
ال�سنة.
ولفت الى الهجمات التي ا�ستهدفت
ع����ددا م���ن ال��ف��ن��ادق وامل���راك���ز
وبالأخ�ص تلك التي تعر�ض لها
مبنى وزارة العمل والأ�شغال العامة
وراح �ضحيتها نائب وزير العمل
ال�صومايل.
وب�ين االح��م��د ان ه��ذه الأح���داث
ت�ضاعف م��ن �أهمية تنفيذ �إط��ار
النهج ال�شامل للأمن من �أجل تعزيز
فاعلية عمليات البعثة االممية
وق����درات ق���وات الأم����ن الوطنية
ومتكني م�ؤ�س�سات الأمن ال�صومالية
وتو�سيع �سلطة الدولة وقدرتها
على املحا�سبة وحماربة العنف
املتطرف.
ورح���ب ب��امل��راج��ع��ة امل�شرتكة

للأمم املتحدة واالحتاد الأفريقي
وما متخ�ض عنه من �إن�شاء مفهوم
عمليات ج��دي��د للبعثة االممية
ين�سجم مع اخلطة االنتقالية وهيكل
الأم��ن الوطني وي�صاحب اخلف�ض
التدريجي لقوات البعثة.
وبالن�سبة للتطورات االقت�صادية
قال االحمد ان «التقدم الذي �شهده
ال�صومال على �صعيد التنمية
االقت�صادية �أمر مرحب به ون�أمل
�أن يبنى على هذا الزخم الإيجابي
ال�ستيفاء ال�رشوط املطلوبة منها
كدولة فقرية مثقلة بالديون».
وا�ضاف انه من الوا�ضح �أن احلكومة
ال��ف��ي��درال��ي��ة ب���د�أت تقطف ثمار
جهودها يف �ضوء تعزيز قدرتها
الذاتية على تعبئة املوارد املحلية
وزيادة الإي��رادات وذلك ب�إقرار من
�صندوق النقد الدويل متطلعا الى
املزيد من التقدم عرب مترير قانون
املحا�سبة وحماربة الف�ساد و�إدخال
التعديالت الهيكلية الالزمة للبنك
املركزي.
وق��ال االح��م��د ان «ال��ع��ام احلايل
يف غاية الأهمية جلهود تعزيز

الفيدرالية من �أجل حتقيق االتفاقات
ال�سيا�سية العالقة وهو ما ي�ضع
على عاتقنا ك�أع�ضاء م�س�ؤولية
خا�صة يف موا�صلة ر�ؤيتنا امل�شرتكة
مل�ساعدة ال�صوماليني على بناء
دول��ة �صومالية فيدرالية �شاملة
حتمي حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية جلميع مواطنيها».
و�أعرب عن �شكره مل�ساعدة الأمني
العام لل�ش�ؤون الإن�سانية �أور�سوال
مولر على احاطتها التي عك�ست
حجم املعاناة الإن�سانية التي
تواجه ال�شعب ال�صومايل لعقود
من الزمن نتيجة للفقر والتهمي�ش
والعنف امل�سلح وعدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي واملخاطر الطبيعية
وفقدان التنمية.
واو���ض��ح االح��م��د ان جميع تلك
العوامل �أدت الى زيادة االحتياجات
الإن�سانية يف ال�صومال يف ظل
حاجة ثلث ال�سكان الى املعونة
واحلماية يف عام  2019وانعدام
الأمن الغذائي لـ  4.9ماليني �شخ�ص
وو�صول عدد امل�رشدين داخليا الى
 2.6مليون �شخ�ص.

