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بيان
صادر عن القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية
بشأن مكافحة اإلرهاب المستهدف لفئات من مواطني بعض الدول العربية
ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخمية في الدول العربية
شرم الشيخ 1111/1/11

ـــ
إن القــادة العــرب المجتمعـين فــي القمــة االقتصــادية والتنمويــة واالجتماعيــةو وبعــد

استعراضهم لموضع العربي العام والتطورات والتحديات المختمفة التي تواجهها المجتمعات
العربيــة داخمي ـا وخارجي ـاو يعربــون عــن إدانــتهم الكاممــة رعمــال اإلرهــاب التــي شــهدتها
مختمــف منــاطق العــالم مــؤخراو بمــا فــي ذلــك فــي منطقتنــا العربيــةو والتــي اتخــذت لنفســها

ذ ارئــع طائفيــة ذو مذهبيــة ذو عرقيــةو حيــث ذن حــدوث بعــض هــذا ارعمــال فــي منطقتنــا
يتناقض مع التراث ارصيل لممنطقة العربيـة التـي كانـت مهـدا لمحضـارات ومهبطـا لجميـع

الرســـاالت الســـماوية كمـــا كانـــت رائـــدة فـــي إرســـا يقافـــة التعـــايش بـــين ذتبـــاع الـــديانات
ٍ
لقرون طويمة.
السماوية

يعــرب القــادة عــن إدانــتهم الشــديدة لمــا حــدث فــي كنيســة ســيدة النجــاة فــي ب ــداد
وكنيســـة القديســـين فـــي اإلســـكندرية ويؤكـــدون ذن اســـتهداف اإلرهـــاب لهـــذا الفئـــة مـــن
المواطنينو يرمى إلى زرع الفتنة والتحريض والتمييز بين مكونات شعوبنا العربيـة بهـدف
إضعافها وتفكيك نسيجها االجتماعي لتقويض استقرار هذا ارمة التـي عـاش فيهـا ذتبـاع
الـــديانات الســـماوية عيشـــ ا مشـــترك او فـــي بيئـــة ســـادها الســـ م والوئـــام وكـــذلك التماســـك

والتضامن في مواجهة ارزمات والتحدياتو وفي تآلف وطمأنينة وص ت وطيـدةو وتمـازج

روحي كمؤمنين بدياناتهم وقيمهم السامية التي تميل في جوهرها قيما إنسانية واحدة.
إن إدراك القادة ربعاد ومرامي هذا المحاوالت المريبةو قد عزز إصرارهم عمى بـذل
الجهــود وطــرح مبــادرات لترســيخ روح التســاما الــديني والحــوار بــين مختمــف المــذاهب
والديانات والحضاراتو والتـي كـان مـن بينهـا مبـادرة "كممـة سـوا " لج لـة الممـك عبـد ا
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اليــاني بــن الحســينو ومب ـادرة خــادم الحــرمين الشــريفين الممــك عبــد ا

بــن عبــد العزيــز

لحوار ارديانو والمتان القتا ترحيبا دوليا واسعا.
وفي الوقت الذي يجـدد فيـ القـادة إدانـتهم لررهـاب بكـل صـورا وذشـكال وذرائعـ و

والتزامهم بالقضا عمى ذي بـؤر إرهابيـة فـي ذي موقـع مـن الـوطن العربـيو وتجـريم دفـع
الفديــة إلــى ذشــخاص ذو مجموعــات ذو تنظيمــات إرهابيــةو فــهنهم يعربــون عــن رفضــهم
ٍ
وبشكل خاص بعض اروساط ال ربيـةو
الكامل لمحاوالت بعض الدول وارطراف الخارجيةو

التــدخل فــي الشــؤون الداخميــة لمــدول العربيــةو تحــت ذرائــع شــتى بمــا فــي ذلــك االدعــا
بحماية ارقمياتو ارمر الذي يعكس تجاه ا لطبيعة ارعمال اإلرهابية التي لـم تسـتين ذي
منطقة في العالم ولدوافعها وذهدافها.

إن القادة يدركون ذبعاد ومرامي هذا التحركات المريبةو ويرفضـون اتخـاذ ارحـداث
التــي تجــري كذريعــة لتشــوي صــورة اإلسـ م والمســممينو ذو إليــارة الفتنــة بــين المســممين
والمســيحيينو الــذين يميمــون نســيج ا واحــد ا صـــهرت تجربــة تعــايش لقــرون طويمــة فـــي
المنطقة العربية.

ومـــن هنـــاو فـــهن القـــادة يؤكـــدون ذن الـــدول العربيـــة هـــي المســـؤولة عـــن حمايـــة
مواطنيهــا جميع ـاو وذنهــا قــادرة عمــى ذلــك .ويجــددون مطــالبتهم المجتمــع الــدولي تجديــد
التزام ـ بمحاربــة اإلرهــاب وقــو التطــرف بمختمــف انتما اتهــا وخمفياتهــاو وينبهــون إلــى
خطــورة بــث الفرقــة بــين مـواطني الدولــة الواحــدة عمــى ذســاس دينــي ذو عرقــيو ويهيبــون
بدول العالم ذن تنضم إليهم في االستجابة لمندا المصري بالدعوة لمؤتمر دولي لمكافحة

ٍ
اإلرهاب الذي طال اربريا فـي كافـة ذنحـا العـالم دون ذن يفـرق بـين ٍ
جـنس ذو
لـون ذو
دين.

ويعبر القـادة عـن عـزمهم العمـل عمـى مواجهـة الفـتن التـي تهـدد المنطقـة وتـوفير

البيئة الكفيمة بالتعـايش السـممي بـين المـواطنين فـي ٍ
جـو مـن الحريـة والمسـاواة وااللتـزام
بالحقوق والواجبات وبالضوابط السموكية وارخ قية والتعامـل عمـى ذسـاس مبـدذ المواطنـة

المتساوية دون تمييـز بـين المـواطنين ب ـض النظـر عـن عـرقهم ذو ديـنهمو ويؤكـدون ذن
التنوع الديني واليقافي هو مصدر ي ار لممجتمعات العربية وذحد عناصر قوتها وتقدمها.
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