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بسم اهللا الرحمن الرحیم

آل ثاني رئیس مجلس الـوزراء ووزیـر خارجیـة قطـر بن جبرحمد بن جاسم / الي الشیخمع
رئیس المجلس الوزاري التحضیري للقمة،

أصحاب السمو والمعالي،
السیدات والسادة،

دوحــة ،هــذه الحاضــرة العربیــةهــذا االجتمــاع فــي التحــضیري الیــوم فــي العمــلینطلــق 
، القمـة التـي سـوف تبحـثالمـواطن العربـي بأمـل كبیـرها یتطلع إلى نتائجعربیة لقمة ،العرب

أن فــي واألمــل ،الوضــع الــراهن وآفــاق المــستقبل لألمــة العربیــة-كمــا یظهــر مــن العنــوان –
مــن مــشكالت وأزمــات طاحنــة األمــةتعانیــه عملیــة لمــا حلــوالً و جدیــدة القمــة العربیــة آفاقــاً تفــتح

.على واقعه وحیاته ومستقبلهتلقي بوطأتها

لي الرئیس،معا
الجامعــة العربیــة ببــالغ التقــدیر باســمأن أتوجــه المجلــس الــوزاريیــسعدني ونحــن نفتــتح 

صـاحب الـسمو الـشیخ حمـد بـن حـضرة بقیـادة ،حكومة وشـعباً ص التحیة إلى دولة قطر، لوخا
ن، فـي فتـرة تاریخیــة یأعمــال القمـة الرابعـة والعـشر اخلیفـه آل ثـاني أمیـر دولـة قطـر الحتـضانه

سـموه فـي قیـادة العمـل ة وحكمةوتملؤنا الثقة في حنك،وملیئة بالتحدیات الكبرىلتعقیداشدیدة 
إلــى  انتائجهــتــصلجدیــدة للعمــل المــشترك آفــاقالعربــي المــشترك واالضــطالع بتطــویره وفــتح 

.المواطن العربي في كل مكان

ل مـابخـالص الـشكر علـى كـ،ومـة وشـعباً رئیـسًا وحك،لعـراقإلى جمهوریة اكما أتوجه 
للنهـوض بالعمـل العربـي ،بـارزةإسـهاماتللقمة طوال العام الماضي من اه خالل رئاستهتقدم

البـــــرامج و مركـــــزًا حیویـــــًا لمختلـــــف األنـــــشطة بغـــــداد مجـــــدداً صـــــارتالمـــــشترك وآلیاتـــــه بحیـــــث
، القمـةالدورة إلـى والمقدم في هذه الرئاسة تقریر، كما یتضح ذلك جلیًا في والمؤتمرات العربیة

،معنــاحاضــرًا دومــًا كــان بالتحیــة أخــي هوشــیار زیبــاري وزیــر خارجیــة العــراق الــذي صوأخــ
.المشتركالعربي العملتعزیز دولة العراق لبأفكاره ومبادراته وبإمكانیات
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ـــد معـــاليویجـــب أن أرحـــب وبكـــل ســـرور  ـــة تـــونس الجدی ـــسید عثمـــان بـــوزیر خارجی ال
.لةالذي تزاملت معه في نیویورك لسنوات طویالجرندي

السید الرئیس،
،أمـــام القمـــةجـــسدها جـــدول األعمـــال المعـــروض یهـــذه الـــدورة أهمیـــة خاصـــة بتكتـــس

عـدد محـدود مـن حیـث یقتـصر علـى ب،بدایة حقیقیة لتطویر أسلوب أداء الجامعـةیمثلوالذي 
المركزیــة المحوریــة بالقــضیة تبــدأ كمــا هــي العــادة وكمــا یجــب أن یكــون الهامــةموضــوعات ال

العمـل االقتـصادي صـعیدوتطـویر األداء علـى ،والوضع في سوریه،لفلسطینیةوهي القضیة ا
المـــستوى ىمجلـــس الجامعـــة علـــىأنهـــما بعـــد،جامعـــة العربیـــةالوتطـــویر ،العربـــي المـــشترك

بــشأنها القــرارات وأصــدر الــسابقة دراســة كافـة الموضــوعات األخــرى العادیــة الـوزاري فــي دورتــه 
.مالمناسبة والمعروضة أمام حضراتك

بعمــق یــوفر للقــادة الوقــت الــالزم للتــدارس فجــدول أعمــال القمــة أصــبح مركــزًا بحیــث 
لالتفــــاق علــــى مواقـــــف موضــــوعات النــــب وللتــــشاور حــــول مختلـــــف جواللقــــضایا المطروحــــة

الماثلـةومواجهـة التحـدیات الجدیـدة ،القـرارات الالزمـةاتخـاذ ح نجاوسیاسات موحدة تمكن من 
المواطن العربـي لإلسـراع فـي إنجـاز عملیـة اإلصـالح والتحـدیث أمامنا والتجاوب مع تطلعات

الـــدیمقراطي الـــذي نـــشهده فـــي عالمنـــا العربـــي منـــذ والتجـــاوب مـــع متطلبـــات التغییـــر والتطـــور 
.عامین

سیدي الرئیس،
لكـن و ومـا وصـلت إلیـه ،هنـاحـال القـضیة الفلـسطینیةتفاصیل لن أخوض في عرض 

الفلسطینیة كافة األطراف ُیلزم ومنسقُ دُ جاعمُل◌ُ ولهامسؤولیات عاجلة أیفرض علینا حالها 
یفـرض كمـا ،الوطنیـة الفلـسطینیة دون إبطـاءحة الوطنیـة فـي تحقیـق المـصالولیتهاتحمل مـسؤ 

علـــىصمودالـــالـــشعب الفلـــسطیني مـــنالعربـــي الـــذي یمكـــنالمـــالي علینـــا ثانیـــًا تـــوفیر الـــدعم 
ســر وجــرائموتعــذیب وأمــن قتــلٍ إلنــسانیة أرضــه، ومواجهــة جــرائم االحــتالل اإلســرائیلي ضــد ا

لمتواصــلة وخاصــة عملیــات االســتیطان اخــالل األراضــي الفلــسطینیة مــن ابــتالع فــي منظمــة
.مخطط تهوید القدس الشریف

نظــرة شــاملة، وقــد ومــستجداتها القــضیة الفلــسطینیة أن ننظــر إلــي علینــا یجــبوأخیــرًا 
وبلــورة ،منهجیــة جدیــدة للتحــرك علــى الــساحة الدولیــةتبنــى المجلــس الــوزاري فــي شــهر مــارس
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آلیــــات جدیــــدة للتحــــرك علــــى أســــاس مرجعیــــات الــــشرعیة الدولیــــة مــــن أجــــل إنهــــاء االحــــتالل 
.المحتلةالعربیة وباقي األراضي الفلسطینیة لألراضياإلسرائیلي 

وفي هـذا اإلطـار یجـرى التـشاور منـذ شـهر نـوفمبر الماضـي مـع الـدول الخمـس دائمـة 
لعضویة في مجلس األمن، وحالیًا یتم التشاور مـع الجانـب األمیركـي لتحدیـد موعـد زیـارة وفـد ا

بهدف التحاور نیسان/ في األسبوع األخیر من ابریلواشنطن برئاسة رئیس لجنة المبادرة إلى 
وأرجو وعلى كیفیة تطبیق المنهجیة الجدیدة، مع الجانب األمریكي واالتفاق على هذه األمور،

مــا .الزیــارةســوف یقــوم بهــذه تفــق خــالل هــذا االجتمــاع علــى تــشكیل الوفــد العربــي الــذي أن ن
ینـادي بـه العـرب لمـا الوالیـات المتحـدةاإلشـارة بوضـوح إلـى تقبـل هـو یهمني في هذه المرحلـة 

، وكــان هــذا واضــحًا أثنــاء لقــائي مــع اآلن مــن ضــرورة العمــل علــى إنهــاء االحــتالل اإلســرائیلي
.4/3/2013وزیر الخارجیة األمیركیة في القاهرة في السید جون كیري 

الــذي بــدأ أن الــشعب الــسوري أذهاننــافــال یجــب أن یغیــب عــن سوریة، بالنــسبة لــأمــاَّ 
فــي التغییــر إلــى تطلعاتــه النظــام ســتجابة غیــر أن عــدم ا،منــذ أكثــر مــن عــامینثورتــه الــسلمیة 

لتجـــاوب مـــع تطلعـــات الـــشعب اعـــدم وعنـــاده علـــى صـــالح الـــدیمقراطي الحقیقـــي وٕاصـــراره واإل
أوصـلنا إلــى هــذا ونزیــف الــدم الـذي نــشهده الیـوم حتــى ة الــبطش والتـدمیر وٕاعمالــه آلـ،لـسوريا

المـسؤولیة العربیـة تحــتم مركـز اهتمامنـا ففـيسـوریة یجـب أن تظـلغیـر أن الوضـع الكـارثي، 
حة علـــى الواضـــوتـــنعكس آثـــاره ،هنحـــو ســـوریة مـــن المنزلـــق الخطیـــر الـــذي تنحـــدر إنقـــاذعلینـــا 

.المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص دول الجوار

الـشعب أن یجنـب وحده یمكن ویساورنا األمل في إمكانیة تحقیق الحل السیاسي الذي 
موحـــد ممكنـــًا متـــى كـــان هنـــاك موقفـــًا عربیـــاً لـــویالت، هـــذا الحـــل مـــازال الـــسوري المزیـــد مـــن ا

كمـا تقـضي مـسؤولیاته فـي المحافظـة ویـدفع موقفـًا إقلیمیـًا داعمـًا وغیستطیع أن یصومتماسك
علینــا أن نركــز أوًال علــى مجلــس األمــن الــذي یجــب أن ذلك لــو ین،علــى الــسلم واألمــن الــدولی

ومن جهة أخرى جهة،من هذا قوات حفظ سالموٕارسال وقف إطالق النار یصدر قرار ملزم ب
لـسوریة وتحلیلهـارًا علـى المعارضـة ایجب االستفادة مـن التطـورات االیجابیـة التـي طـرأت مـؤخ

التحلیــل الــسلیم وذلــك ببــدء اتــصاالت ثنائیــة بــین الممثــل المــشترك الــسید األخــضر اإلبراهیمــي 
خطـوات أولـى والحكومـة التـي بـدأت ممثلـة فـي االئـتالف الـسوري من النظام والمعارضة وكال

م مــا تــأســس بهــدف اســتطالع الــرأي حــول تنفیــذ تــشكیلها كمــا جــاء فــي قــرارات ســابقة للجامعــة 
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تــــامي الجتمــــاع جنیــــف بتوجیــــه ســــؤالین إلــــى كــــل مــــن النظــــام االتفــــاق علیــــه فــــي البیــــان الخ
:والمعارضة
.كیفیة بدء المرحلة االنتقالیة-1
النتقالیــة ذات الــصالحیات الكاملــة التــي أتفــق علیهــا فــي كیفیــة تــشكیل الحكومــة ا-2

.البیان الختامي الجتماع جنیف في نهایة شهر یونیو الماضي

فــي ســوریة تحركــًا عربیــًا یتــصدى بفاعلیــة التــردياألوضــاع اإلنــسانیة شــدیدة وتفــرض
لمعانــاة المالیــین مــن النــازحین والالجئــین الــذي فــروا مــن قــراهم ومــدنهم هربــًا مــن شــدة العنــف 
واالقتتال، كما تفرض علینا المسؤولیة أن نعد أنفسنا للمساهمة في عملیة إعادة إعمار سوریة 

. ي في القریب العاجلأتمنى أن تأتالتي
قـدم عقـد فـي الكویـت والـذي تسمو أمیر دولة الكویت على االجتماع الـذي أشكر وهنا 

معــالي الــرئیس علــى الثقــة التــي فیــه دعــم لالجئــین الــسوریین بمبــالغ كبیــرة جــدًا، وكــذلك أشــكر 
ئــي نــي وزماللــه ولكــم جمیعــًا أنوأؤكــد الجامعــة العربیــة خطابــه الــذي ألقــاه فــي عبــر عنهــا فــي 

هــو نــصب أعیننــا منــذ فتــرة ونرجــو اآلن و ر وتحــدیث وتحــسین أداء الجامعــة یتطــو نــسعى إلــى 
.للخطوات التي سوف تقترح في هذا المجالتأییدكم ودعمكم

سیدي الرئیس،
إال ،فــي عجالــةالموضــوعاتحاولــت فــي هــذه الكلمــة المــوجزة أن أقــف علــى بعــض 

إلـــى جملـــة القـــضایا العربیـــة 26/3/2013فـــي كلمتـــي أمـــام القـــادة فـــيأننـــي ســـوف أتعـــرض 
.ومستجداتها، وضرورات التحرك العربي تجاهها

.وأشكركم معالي الرئیس والسادة الوزراء وأعضاء الوفود


