
 ة في العالم العربية الدوحة نقمة تاريخي  : الجروان يأمل ان تحدث قم  قمة الدوحة
 

 م6102مارس  62الدوحة في 
ة ة الدوحة نقمة تاريخي  أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي عن أممو في أن تحدث قم  

ة المستقبل الواعد لمعالم العربي وأن يكون لألمة العربي  زة في العالم العربي بما يحقق قفزة في صناعة ومتمي  
 .ة والتأثيرلمخاطر من موقع القو  يات واالقدرة عمى التعامل مع التحد  

ة الرابعة ة العربي  كممة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أمام القم   وفيما يمي نص  
 ...رية الدوحةيوم بالعاصمة القطوالعشرين التي افتتحت ال

ة دورتيا العادي  ة في ة العربي  حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس القم  
.. . أصحاب الجاللة والفخامة والسمو.. أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة.الرابعة والعشرين
لمان العربي وباسمي أن نينئ حضرة صاحب السمو سعدني باسم البر .. ي  رحمة اهلل وبركاتوالسالم عميكم و 

ة ة تاريخي  والتي نأمل أن تكون قم   62ة الـة العربي  الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر برئاستو لمقم  
حقق تطمعات الشعوب زة في صناعة المستقبل الواعد لمعالم العربي بما ي  ة متمي  ي إلى إحداث نقمة نوعي  وتؤد  
 .خاطر من موقع القوة والتأثير"يات والمة قادرة عمى التعامل مع التحد  تنا أم  ن تكون أم  أة العربي  

ة ة العربي  ة العراق رئيس القم  و بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس جالل طالباني رئيس جميوري  كما نتوج  "
ساسي لمبرلمان العربي لنظام األت االتي أقر   62/2/6106ة بغداد يوم التي انعقدت في العاصمة العراقي   62الـ

 ."6112قدت في تونس عام التي ع   تيمة في قم  د بو قادة األمة العربي  الذي جاء استجابة لما تعي  
أولى  6106ة فقد عقد البرلمان العربي في الثاني عشر من ديسمبر عام لما اتفق عميو قادة األم   وتنفيذاً "

ة تعتمد ة عربي  سة برلماني  البرلمان العربي منذ ىذا التاريخ مؤس  صبح أشريعي األول و جمساتو من الفصل الت
ة خدمة المصالح العربي   فاعالً  لمنظومة العمل العربي المشترك وشريكاً  ومنيجاً  الشورى والديمقراطية اختياراً 

صياغة في سيام اإلنسانية و وتعزيز دورىا في صنع الحضارة اإل ةلمروابط بين الشعوب العربي   العميا وتوثيقاً 
نسان وحماية كافة حقوقو ونشر ثقافة التسامح والحوار داخل ساس مبادئ تكريم اإلأقيميا المثمى القائمة عمى 

 .ة"ية وكرامة وعدالة اجتماعي  حر  ة في العيش في المجتمعات العربي  
ة خالل نا العربي  .. لقد شيدت بعض بمدان. أصحاب الجاللة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة."السيد الرئيس

العامين المنصرمين ثورات لمربيع العربي شممت كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا آممين أن تحقق 
 .ية وكرامة وعدالة اجتماعية"حر  تطمعات شعوبيا في العيش في 



يوقف  ل إلى حل  رات بالغة الخطورة في الشقيقة سوريا دون بارقة أمل في التوص  لكن ما نشاىده من تطو  "
عمميات العنف والقتل واستخدام األسمحة الثقيمة والطيران الحربي والصواريخ وقصف لألحياء والمناطق اآلىمة 

لالزمة التي اليوم عاميا الثالث  ى إلى تعقيدات ومخاطر وخاصة تجاه الجيود الرامية إلى حل  بالسكان وقد أد  
رة ونزوح ما يزيد عن المميون شخص إلى دول الجوار مدم  زال شعبنا العربي في سوريا يعاني من آثارىا ال وما

 ين ألف شييد منذ اندالع الثورة".الجغرافي وسقوط أكثر من سبع
إننا في البرلمان العربي نرفض بشدة استمرار أعمال العنف والقتل التى تحصد كل يوم المزيد من دماء أبناء "

 .ري الزكية"الشعب السو 
ن ترفع أخرطة في الصراع الدموي في سوريا العربي نطمب من الدول والمنظمات المنكما إننا في البرلمان "

تقتل كل يوم العديد من أبناء الشعب السوري الشقيق وأن تفسح  يدعم النظام السوري باألسمحة الت يدىا عن
قيق ما يصبو حأمام الشعب السوري لممشاركة في عممية االنتقال السممي لمسمطة وتمكينو من ت المجال واسعاً 

 .نسانية وحقوق اإلنسان"امة اإلة والحفاظ عمى الكر رساء دعائم الديمقراطي  إإليو من 
ب الشعب السوري المزيد من جن  ة مع أي جيد عربي أو دولي ي  ة العربي  إننا وباعتبارنا ممثمين عن شعوب األم  "
واألمن واالستقرار والمحافظة عمى وحدة  ية والكرامة والعدالةراقة الدماء وتحقيق آمالو وتطمعاتو في الحر  إ

ر الممثل د االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة باعتباوسيادة واستقالل سوريا وفي الوقت ذاتو نؤي  
 .الشرعي لمشعب السوري

نشيد بقرار .. إننا والسمو.. السيادات والسادة .. أصحاب الجاللة والفخامةةة العربي  "صاحب السمو رئيس القم  
امرأة في  21ة تعيين ة السعودي  خادم الحرمين الشريفين الممك عبد اهلل بن عبد العزيز عاىل المممكة العربي  

ننا نثمن مبادرة صاحب السمو إة فلدور المرأة في المشاركة السياسي   ودعماً  مجمس الشورى السعودي تأكيداً 
 ىنية في تاريخ البالد لمجمس الشور أول انتخابات برلما جراءإبن خميفة آل ثاني أمير دولة قطر الشيخ حمد 

د بن عيسى آل مبادرة حضرة صاحب الجاللة الممك حم ي.. كما نحي  ري في النصف الثاني من ىذا العامالقط
شاركة ي إلى تعزيز المد  ؤ نات المجتمع البحريني وبما يطالق حوار وطني شامل لكل مكو  إخميفة ممك البحرين 

 .والحكم الرشيد"الديمقراطية 
ب في جيبوتي والتي اتسمت بالنزاىة والشفافية ونرح   كما نشيد باالنتخابات التشريعية التي جرت مؤخراً "

بانطالق الحوار الوطني الشامل الذي شيدتو اليمن ىذا الشير تحت رعاية فخامة الرئيس عبدربو منصور 
ء الدولة بناء الشعب اليمني وبناأطني بين ف إلى تحقيق التوافق الو ىادي رئيس الجميورية والذي ييد

 ة الحديثة".الديمقراطي  



.. لقد شيد . أصحاب الجاللة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة.ةة العربي  "صاحب السمو رئيس القم  
الصومال في اآلونة األخيرة مرحمة جديدة بإعداد تشكيل البرلمان وانتخاب رئيس وحكومة جديدة وىو في 

حداث نقمة نوعية لتحديث  مؤسسات حاجة ماسة إلى دعم ومساندة أشقائو العرب من أجل إعادة اإلعمار وا 
اج إلى ما يدعم جيودىا من أجل تحقيق ة القمر المتحدة تحت.. كما أن جميوري  الدولة الصومالية الحديثة

ة إلى ىاتين الدولتين وبما يحقق تطمعات الشعب القمري في التنمية واالزدىار ونأمل توجيو االستثمارات العربي  
 ستدامة".تقرار والتنمية الم  من واالسعوبيما األلش
ما يحقق السمم واألمن واالستقرار ية إعالء مصمحة األمة العربية العميا فوق أية اعتبارات وبإننا نؤكد أىم  "

 ة كافة".تنا العربي  لشعوب أم  
.. إن البرلمان . أصحاب الجاللة والفخامة والسمو.. السيدات والسادة.ةة العربي  صاحب السمو رئيس القم  "

سياسة ة ة ويرفض وبشد  ة لمدول العربي  ة أي اعتداء أو تدخل خارجي في الشؤون الداخمي  دين بكل قو  العربي ي  
ة التابعة لدولة فرض األمر الواقع التي تنتيجيا إيران تجاه جيرانيا كما نطالبيا بإنياء احتالليا لمجزر العربي  

يجاد حل   "موسى طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوة المتحدة "اإلمارات العربي   سممي يقوم عمى المفاوضات  وا 
 ة.. محكمة العدل الدولي  جوء إلى د أو المالثنائية وذلك وفق جدول زمني محد  

عمى أىمية إخالء منطقة الشرق  سمحة النووية في المنطقة والتأكيدااللتزام بمعاىدة حظر انتشار األ ونطالبيا
ة والجموس عمى طاولة ة لمطاقة النووي  وسط من أسمحة الدمار الشامل والتعاون التام مع الوكالة الدولي  األ

 ة".ام السممي لمطاقة النووي  دول في االستخد" واحترام حق ال0زائد  5مفاوضات "
ينئ دولة .. أصحاب الجاللة والفخامة والسمو .. السيدات والسادة .. إن البرلمان العربي إذ ي  "السيد الرئيس

بمنح فمسطين صفة  62/00/6106الصادر بتاريخ  9002مم المتحدة رقم ة العامة لألفمسطين بقرار الجمعي  
المتحدة فأنو يعتبر ىذا القرار خطوة ىامة عمى الطريق نحو تحقيق آمال وطموحات أالدولة المراقبة في 

 .المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف" الشعب الفمسطيني في إقامة دولة فمسطين
فراج عن ة بالضغط عمى الكيان الصييوني لإلجراءات العاجمة والفوري  و الجميع سرعة اتخاذ اإلإننا ندع"

نياء الحصار الظالم المفروض عمى الشعب ا  ة و والمعتقمين الفسطينيين في السجون الصييوني   ىسر األ
الفمسطيني في غزة كما نمفت النظر إلى ما تقوم بو سمطات الكيان الصييوني من عمميات استيطان وتيويد 

ة الصخرة نيل من قب  راضي الفمسطينية المحتمة وبخاصة مدينة القدس ومحاوالتيا الة ومتصاعدة في األمستمر  
وسط كما ندعو إلى إجبار الكيان الصييوني عمى عمى أمن واستقرار منطقة الشرق األالمشرفة وتأثير ذلك 
 سمحة الدمار الشامل".أظر انتشار االنضمام لمعاىدة ح



الحة شقاء في فمسطين عمى اختالف انتماءاتيم العمل بالسرعة الممكنة عمى تحقيق اتفاق المصندعو األ إننا"
 ا يصون وحدة الشعب الفمسطيني".ة وبمالفمسطيني  

بخالص الشكر والتقدير عمى ما لقيناه من حسن  وحكومة وشعباً  م لدولة قطر الشقيقة أميراً تقد  أوفي الختام 
حقق لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة ن ي  أ وجل   االستقبال وكرم الضيافة سائمين المولى عز  

سباب العزة واالزدىار والشكر والتقدير موصول أمير البالد كل أسمو الشيح حمد بن خميفة آل ثاني صاحب ال
فيق والنجاح سباب التو ألمجميع كل  ياً ة متمن  صحاب الجاللة والفخامة والسمو مموك ورؤساء الدولة العربي  أل

 .ركان التضامن العربيأوتوطيد 
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته
 


