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التحول إلى 
الدميوقراطية وبناء 
نظام دميوقراطي 
سليم ليس عماًل 

سهاًل

أمير البالد يفتتح أعمال املؤمتر الـ 18 لالحتاد البرملاني العربي الذي تستضيفه الكويت في الفترة من 5 إلى 6 اجلاري

السعدون: مجلس األمن خّيب اآلمال ومنع إصدار إجراءات فورية إلنقاذ الشعب السوري

الدول والش���عوب، واالسهام 
في ف���ض املنازعات من خالل 

الديبلوماسية البرملانية.
ودلل على ال���دور املتنامي 
الحتادنا بوجود هذا العدد من 
ممثلي املنظمات الصديقة التي 
يتعامل معه���ا االحتاد، والتي 
جاءت الى هذا املؤمتر تعبيرا عن 
الروابط الوثيقة التي جتمعها 
باالحتاد البرملاني العربي، وانني 
باسمكم جميعا اكرر ترحيبي 
بهؤالء االصدقاء واقول لهم اننا 
في االحت���اد البرملاني العربي 
حريص���ون جدا عل���ى تعزيز 
عالقات التعاون والتنسيق مع 
منظماتكم ملا فيه خيرنا جميعا 

وخير العمل البرملاني العام.
واختتم كلمته بتأكيده على 
ثقته بأن هذا املؤمتر سيشكل 
اضافة جديدة الى عملنا البرملاني 
في اط���ار احتادن���ا، وان هذه 
النخبة من ممثلي شعوبنا البد 
ان تتوصل الى قاسم مشترك 
نلتقي جميعا حوله ازاء قضايانا 

املشتركة.
أك���د األمني الع���ام لالحتاد 
الدين  العرب���ي نور  البرملاني 
بوش���كوج أن ه���ذا املؤمت���ر 
ينعقد في ظروف بالغة الدقة 
واخلطورة، مضيفا أن الربيع 
العربي التزال إرهاصاته تتسع 
وتنتشر من مغرب العالم العربي 

الى مشرقه.
وقال بوش���كوج في كلمته 
الت���ي افتتح بها أعمال املؤمتر 
الثامن عشر لالحتاد البرملاني 
العربي ان���ه »من الدوحة عام 
2011 ال���ى الكويت ع���ام 2012 
وفي رح���اب اخلليج العربي، 
اجلناح الشرقي للوطن العربي، 
مسيرة عام كامل قطعناها، نحن 
البرملانيني العرب، بني مؤمترين: 
السابع عشر املاضي والثامن 
عش���ر احلالي، مسيرة حافلة 
باالح���داث، عامرة بالنش���اط 
واملهمات التي تهدف الى حتقيق 
طموحات شعوبنا، وآمال أمتنا 
في مستقبل مشرق على طريق 
التقدم والدميوقراطية والتنمية 
والتضام���ن. فإل���ى الكوي���ت 

تسوية عادلة للصراع العربي 
� االسرائيلي.

وزاد: ومبق���دار مباركتن���ا 
لتمكن االخوة الفلس���طينيني 
من التوصل الى صيغة بناءة 
للمصاحلة بني ابناء الش���عب 
الواحد والس���ير على طريق 
الوح���دة ف���ي مواجهة اخلطر 
ف���ان قلقنا  احملدق باجلميع، 
يزداد اليوم على مصير القدس 
التي متعن اسرائيل  الشريف 
في اتخاذ االجراءات لتهويدها، 
من بناء للمستوطنات، وهدم 
للبي���وت وتهديد للمس���جد 
االقصى، اولى القبلتني وثالث 
احلرم���ني، وتش���ويه لتاريخ 
ه���ذه املدين���ة املقدس���ة التي 
كانت والت���زال عنصر توحيد 
للعرب واملسلمني، ونحن من 
عل���ى هذا املنب���ر نؤيد جميع 
القرارات واالجراءات التي اعلن 
عنها املؤمتر اخلاص بالقدس 
ال���ذي احتضنته  وحمايته���ا 
العاصمة القطرية قبل ايام، هذا 
املؤمتر الذي كشف عن االخطار 
التي تهدد املدينة املقدسة ودعا 
ال���ى اس���تنهاض جميع قوى 
العربية واالس���المية  االمتني 

دفاعا عنها.
وبني ان االحت���اد البرملاني 
العربي اكد ان���ه منظمة جادة 
تعبر خير تعبير عن مطامح 
العربية  البرملانات واملجالس 
وعن تطلعات ش���عوب االمة 
العربية نحو مستقبل وضاء 
ترفرف فيه رايات الدميوقراطية 
واحلرية، وحقوق االنس���ان، 
وينع���م مواطنوه���ا بخيرات 
التنمي���ة ومنجزات احلضارة 
والعلوم، وتقوم بينهم عالقات 
االخاء والتضامن في سبيل غد 
اكثر اش���راقا، وتنفتح امامهم 
امكانات اوسع لالسهام بصورة 
فعالة في قيام عالم اكثر امنا 
واكثر عدالة، موضحا ان هذه 
التطلعات تنس���جم مع الدور 
املتنام���ي الذي اخ���ذت تلعبه 
البرملانات كمؤسسات متثيلية 
عل���ى الصعي���د العامل���ي، في 
التعاون بني  مجاالت تعزي���ز 

الرشيد وسيادة القانون، مؤكدا 
الدميوقراطية  الى  التحول  أن 
وبناء نظام دميوقراطي سليم، 
ليس عمال س���هال وال يتحقق 
بخطوة واحدة. ذلك أن االنتقال 
م���ن مجتمع احلزب الواحد أو 
احلزب املسيطر أو الديكتاتورية 
املستبدة الى نظام دميوقراطي 
حقيقي يقوم على انتخابات حرة 
نزيهة وعل���ى حرية التعبير، 
ونظام حتترم فيه إرادة االفراد 
وكرامته���م، م���ن الطبيعي أن 
تصحب���ه تغي���رات جذري���ة 
اجتماعية واقتصادية وسياسية 
تعيد بناء املجتمع ومكوناته، 
وفي طليعتها مؤسسات املجتمع 
املدن���ي التي يفترض أن تقوم 
الوعي  بدور أساسي في نشر 
السياسي ودعم حقوق االنسان. 
وبقدر فاعلية هذه املؤسسات 
واس���تقاللها، بقدر ما تتحقق 
الدميوقراطية وتسود سلطة 

القانون.
وأوضح السعدون أنه في كل 
مرة يجتمع فيها االحتاد البرملاني 
العرب���ي، بل منذ تأسيس���ه، 
نستعرض ونناقش ما نعتبرها 
قضية العرب األولى، وهي كما 
الفلسطينية  القضية  تعلمون 
واستمرار االحتالل الصهيوني 
لألراضي العربية. وتبرز هذه 
القضية دائما كمحور أساسي 
على امتداد العقود املنصرمة في 
جميع مؤمترات االحتاد، ولكن 
على الرغم من كل اجلهود التي 
ُبذلت على جميع املس���تويات 
العربية واإلقليمية والدولية 
والتي مازالت ُتبذل حتى اليوم 
إال أن املجتم���ع الدولي يزداد 
عجزا عن وقف ه���ذا العدوان 
وإنه���اء االحتالل، مبا في ذلك 
الدولية بسبب  الرباعية  فشل 
عدم حيادي���ة بعض أعضائها 
وانحيازهم بوضوح سافر الى 
اجلانب الصهيوني، على حساب 
العادلة  الفلسطينية  القضية 
الالجئني  وعلى حس���اب حق 
في العودة، كما أكدته قرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة، مضيفا 
أنه رغم املعاناة القاسية التي 

برعاي���ة وحضور صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، استضافت الكويت أعمال 
املؤمتر الثامن عش���ر لالحتاد 
البرملاني العربي وسط حضور 
وف���ود 17 دول���ة عربية مثلوا 
البرملانات العربية التشريعية 
وممثلني عن جه���ات برملانية 
رسمية كاالحتاد البرملاني الدولي 

والبرملان العربي االنتقالي.
وف���ي كلمت���ه االفتتاحية، 
أكد رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون أن هذا املؤمتر ينعقد 
حتت ظروف ومستجدات يعيشها 
العالم بالغة الدقة واحلساسية 
وحت���والت اس���تراتيجية لم 
يس���بق أن مر بها في تاريخه 

املعاصر.
وقال السعدون في كلمته: 
يسرني أن أرحب بحضراتكم 
في هذه املناسبة الكرمية التي 
الكويت  حتتضن فيها دول���ة 
اجتماعات املؤمتر الثامن عشر 
لالحت���اد البرملاني العربي في 
دورته الثامنة عشرة، وتستقبل 
رؤساء وأعضاء الوفود البرملانية 
البرملانية  العربية واملنظمات 
العربية اخوة أعزاء وضيوفا 
كراما ف���ي أرض الكويت. كما 
يس���عدني أن أس���جل خالص 
الشكر والتقدير لالخوة رؤساء 
البرملان���ات العربية لتفضلهم 
الدع���وة حلضور هذا  بتلبية 

املؤمتر.
وأضاف الس���عدون: أغتنم 
الفرصة ألرفع أسمى آيات الشكر 
والعرف���ان الى مق���ام حضرة 
صاحب السمو الشيخ صباح 
أمير  األحمد اجلاب���ر الصباح 
البالد حفظه اهلل ورعاه، على 
تفضله باحلضور.. ورعايته 
الكرمية ألعمال وأنش���طة هذا 
املؤمتر، والذي نأمل بإذن اهلل 
أن يحقق النج���اح في جميع 

أعماله.
وقال الس���عدون: إن عاملنا 
العربي يشهد منذ آخر مؤمتر 
لالحتاد البرملاني العربي الذي 
عقد في الدوحة في فبراير 2011، 
ظروفا ومستجدات بالغة الدقة 
واحلساسية، حيث عاش واليزال 
في خضم أحداث اس���تثنائية 
وحت���والت اس���تراتيجية لم 
يس���بق أن مر بها في تاريخه 

املعاصر.
وأضاف أن الدافع املشترك 
واحملرك األهم لكل تلك االحداث 
والتح���والت، هو تطلع بعض 
الش���عوب العربية التي كانت 
والتزال ترزح حتت حكم احلزب 
الواحد أو الديكتاتورية املستبدة 
الى احلرية والكرامة، يجمعها 
نداء واحد يطال���ب بالتغيير 
الش���امل وكفالة  واالص���الح 
جمي���ع احلقوق السياس���ية 
واملدنية للمواطنني. وتتحمل 
البرملان���ات العربي���ة الي���وم 
الكبيرة لدعم هذه  املسؤولية 
الطموح���ات الش���عبية، وفي 
مقدمتها محاربة الفساد االداري 
واملالي والعمل على بسط األمن 
واستتبابه وإعادة عجلة احلركة 
االقتصادية، وصوال الى احلكم 

جانب من رؤساء البرملانات أثناء سير أعمال املؤمتر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا احلضور خالل دخوله قاعة املؤمترصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ورئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل افتتاح أعمال املؤمتر ال� 18 لالحتاد البرملاني العربي

الكويتي الش���قيق على حسن 
القلبي  الوف���ادة والترحي���ب 
مبمثلي االمة العربية من احمليط 

الى اخلليج.
واضاف اخلليف���ي: ينعقد 
مؤمترن���ا في ظ���روف دقيقة 
ومتميزة عربيا واقليميا ودوليا، 
فعلى الصعيد السياسي العربي 
يعيش العالم العربي ارهاصات 
حراك شعبي واسع ومتسارع 
ادى الى تغييرات بارزة في انظمة 
احلكم واحلياة البرملانية لبعض 
العربية، واليزال ميور  الدول 
ويتصاعد في دول شقيقة اخرى 
نتمنى ان تتمكن من ايجاد حلول 
ايجابية لالزمات التي تعيشها 
مبا يخدم مطامح شعوبها في 
احلرية والدميوقراطية والتنمية 

والرخاء.
واك���د ان مجم���ل احلراك 
البلدان  الذي عاشته  الشعبي 
الي���وم يجري حتت  العربية 
شعارات التغيير، من اجل املزيد 
من الدميوقراطية واالنفتاح على 
الفس���اد،  اجلماهير ومحاربة 
ومكافح���ة البطال���ة وحتقيق 
اهداف التنمية وافساح املجال 
امام اجيال الشباب لكي تأخذ 
دورها في بناء االوطان، وهي 
اه���داف مش���روعة ال ميك���ن 

جتاهلها.
وتابع: مت���ر قضية العرب 
املركزي���ة � قضية فلس���طني � 
مبرحلة بالغة االهمية، شديدة 
التعقي���د م���ن خ���الل العمل 
على ط���رح القضية امام االمم 
املتحدة لكسب االعتراف الدولي 
ان  الفلسطينية، بعد  بالدولة 
وصلت جميع جهود الوساطة 
واملفاوضات الى طريق مسدود 
نتيجة لتعنت اسرائيل وصلفها 
ورفضه���ا االعتراف باحلقوق 
الوطني���ة الثابت���ة للش���عب 
الفلس���طيني، وف���ي مقدمتها 
حقه في اقامة دولة مس���تقلة 
ذات سيادة، كما كانت سياسة 
اسرائيل في مواصلة االستيطان 
التي اطلقت  الرحمة  رصاصة 
على جميع اجلهود االقليمية 
الت���ي بذلت اليجاد  والدولية 

وأن ننسق ونتعاون كمجموعة 
أمام االحتاد  برملانية عربي���ة 
الدول���ي واملنظمات  البرملاني 
البرملاني���ة اإلقليمية األخرى 
مبا يحقق معاجلة األوضاع في 
سورية وكيفية حماية شعبها 
وإيصال املساعدات اإلنسانية 

للمتضررين من أبنائها.
الس���عدون ش���كره  وجدد 
وتقديره جلميع االخوة الرؤساء 
الدعوة ومشاركتهم  لتلبيتهم 
في هذا املؤمتر، داعيا املولى عز 
وجل »أن يوفقنا جميعا خلدمة 
قضايا أمتن���ا العربية متمنيا 
أن تخرج قراراتنا وتوصياتنا 
بش���كل يعكس ويلبي طموح 

وآمال شعوبنا العربية«.
الش���كر لألمني  كما وج���ه 
العام لالحتاد البرملاني العربي 
والعاملني باألمانة العامة على 
ما بذلوه من جهود مشكورة في 

التحضير لهذا املؤمتر.
أكد رئيس االحتاد البرملاني 
العربي رئيس مجلس الشورى 
القط���ري محم���د ب���ن مبارك 
اخلليف���ي ان العال���م العربي 
يعي���ش ارهاص���ات ح���راك 
شعبي واس���ع ومتسارع ادى 
الى تغييرات بارزة في انظمة 
احلكم واحلياة البرملانية لبعض 

الدول العربية.
وأعرب اخلليفي في كلمته 
في افتتاح املؤمتر الثامن عشر 
العربي عن  البرملاني  لالحتاد 
سعادته الكبيرة بانعقاد املؤمتر 
الثامن عشر في الكويت الشقيقة 
التي احاطتنا منذ حلولنا فيها 
بكل الترحاب والود وحس���ن 
آيات الشكر  الضيافة، فأسمى 
الى صاحب السمو  واالمتنان 
األمير الش���يخ صباح االحمد 
الش���قيق،  والى مجلس االمة 
وعلى رأسه سعادة االخ احمد 
عبدالعزيز السعدون، رئيس 
املجلس، الذي نزجي له التهنئة، 
انتخابه  مرة اخرى، مبناسبة 
رئيس���ا للمجلس، متمنني له 
التوفي���ق والنجاح في مهمته 
اجلليلة، والشكر موصول الى 
احلكومة الكويتية والش���عب 

يلقاها الشعب الفسلطيني منذ 
تأسيس دولة الكيان الصهيوني 
في عام 1948، بل وفي السنوات 
التي سبقتها، ورغم ما بذله من 
تضحيات جس���ام، اليزال هو 
الشعب الوحيد الذي اغتصبت 
أرضه، ويناضل من أجل استرداد 

حقوقه املسلوبة.
أمامنا  أن  الس���عدون  وأكد 
كبرملاني���ني عرب مس���ؤولية 
تاريخي���ة، ه���ي دع���م جهود 
املصاحلة الوطنية الفلسطينية 
بني مختلف مكونات الش���عب 
الفلسطيني، والعمل على توحيد 
كلمة الصف الفلس���طيني في 
تشكيل حكومة توافق وطني 
متكنه م���ن املض���ي قدما في 
القيام بدوره النضالي السترداد 
حقوقه املشروعة وقيام الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشريف.
وزاد: جنتمع اليوم والتزال 
املذابح واملج���ازر واحملرمات 
ترتكب بحق الشعب السوري 
على يد نظام مس���تبد جائر، 
والتزال أجهزة األمن واجليش 
أنواع  السوري متارس أبشع 
البطش والتعذيب بحق أبنائه، 
بانتهاك س���افر لتعاليم ديننا 
وقيمنا وأخالقنا العربية. وكم 
كانت خيب���ة أملنا من موقف 
الدولي عندما  مجلس األم���ن 
استخدم بعض أعضائه الدائمني 
حق النقض وتسببوا بذلك في 
منع إصدار قرار يدعو الى اتخاذ 
إجراءات فورية وصارمة إلنقاذ 
الشعب السوري، في حني تنقل 
لنا وسائل اإلعالم يوميا وعلى 
مدار الساعة مشاهد التخريب 
والدمار والقتل، ونس���مُع عن 
طريقها أنني الشباب والكهول 
ونحي���ب األمه���ات الثكال���ى، 
تستصرخ ضمائرنا ونخوتنا 

العربية األصيلة.
وق���ال: وإذا كانت خياراتنا 
في هذا الشأن محدودة فال أقل 
إدانة وش���جب ممارسات  من 
النظام السوري والعمل على 
اتخاذ ق���رارات فعال���ة حيال 
األوضاع في سورية الشقيقة، 

جانب من احلضور

االنتقال من 
الديكتاتورية إلى 

النظام الدميوقراطي 
يقوم على انتخابات 

حرة نزيهة

العالم العربي يشهد 
ظروفاً ومستجدات 

بالغة الدقة 
واحلساسية

املجتمع الدولي 
مازال عاجزاً عن 

وقف العدوان 
الصهيوني على 

الشعب الفلسطيني

دول عديدة ترزح 
حتت حكم احلزب 

الواحد أو الديكتاتورية 
املستبدة

البرملانيون العرب 
مسؤولون عن دعم 

جهود املصاحلة 
الوطنية الفلسطينية

البرملانات العربية 
تتحمل مسؤولية دعم 

مطالب الشعوب 
باحلرية والكرامة
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الربيع العربي التزال 
إرهاصاته تنتشر من 

مغرب العالم العربي 
إلى مشرقه

رئيس البرملان العربي االنتقالي يطالب الدول العربية بقطع جميع العالقات وسحب السفراء من سورية

الدقباسي: ضرورة وقف مجازر النظام السوري جتاه شعبه

)هاني الشمري( سمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة أحمد السعدون يتوسطون رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد احلمود والشيخ أحمد اخلالد ورئيس مجلس الشورى السعودي د.عبداهلل آل شيخ وكبار احلضور  

الشيخ صباح اخلالد ومحمد اخلليفي ود.محمد الكتاتني يتوسطون رؤساء الوفود البرملانية خالل افتتاح املؤمتر الشيخ محمد اخلالد والشيخ أحمد العبداهلل ونائب رئيس مجلس األمة خالد السلطان مع رؤساء البرملانات العربية

العربية، بصفة  العليا لالم���ة 
عامة واالمن االجتماعي العربي 
على وج���ه التحديد، خاصة ان 
احملور الرئيسي للمؤمتر يدور 
ح���ول »دور البرملانيني العرب 
في سن التشريعات التي تسهم 
في تقليص البطالة في الوطن 
العربي«، التي يعاني منها الكثير 
من دولنا العربية، وباتت متثل 
وتش���كل عبئا وعائق���ا كبيرا 
نحو حتقي���ق االمن االجتماعي 

العربي.
الدقباس���ي: لقد  واض���اف 
اول���ى البرمل���ان العربي، منذ 
الكثير من  انشائه عام 2005، 
االهتمام للمشاكل االجتماعية 
واالقتصادية التي تعاني منها 
امتنا العربية، وفي هذا االطار 
سيعقد البرملان العربي في مقر 
جامعة الدول العربية يومي 17 
و18 مارس 2012، ندوة موسعة 
حول مكافحة الفقر في الوطن 
العربي، يشارك فيها مجموعة 
متميزة من اخلبراء واملهتمني، 
ملعاجل���ة هذه الظاه���رة التي 
تشكل حيزا كبيرا من االهتمام 
العربي، مبينا: البرملان العربي 
اولى االهتمام بقضايا االستثمار 
في الوطن العربي، وعقد لهذا 
املوضوع مؤمترا موسعا في مقر 
جامعة الدول العربية في الفترة 
10 � 2011/11/11، شارك فيه كل من 
احتاد املستثمرين العرب، ومركز 
التجاري،  القاهرة للتحكي���م 
واملرك���ز العرب���ي للتحكي���م 
التجاري، وتوصل املؤمتر الى 
اقرار مجموعة من التوصيات، 
التي مت رفعها الى جامعة الدول 
العربية واملجلس االقتصادي 
واالجتماعي، والبرملانات العربية 
والوطنية، واجلهات ذات الصلة 
بهدف العم���ل على تنفيذ هذه 
التوصيات، ومبا يحقق املصالح 

العليا لالمة العربية.
وزاد: ساهم البرملان العربي، 
بجهد كبير، مع جامعة الدول 
العربية من اج���ل العمل على 
اقرار النظام االساسي للبرملان 
العرب���ي الدائم، والذي نتطلع 
الى اقراره ف���ي القمة العربية 
انعقادها في 29 مارس  املقرر 
2012 ببغداد، لينطلق البرملان 
العربي الى العمل على حتقيق 
اه���داف ومبادئ االمة العربية 
وبخاصة في مجال توس���يع 

املشاركة الشعبية.
الدقباس���ي كلمته  واختتم 
قائال: لقد بادر البرملان العربي 
ونادى بضرورة وقف املجازر 
الت���ي يرتكبها النظام في حق 
شعبه في سورية، وطالب الدول 
العربية بس���حب السفراء من 
سورية، وقطع العالقات كافة 
مع ه���ذا النظام الذي نأمل من 
مؤمتركم ان يتخذ من املواقف 
والقرارات ما يتناسب مع حجم 
املأساة والكارثة التي يعيشها 
الشعب الس���وري، وان يشهد 
الشعب السوري عصرا جديدا 
يقوم على احلري���ة والعدالة 
والدميوقراطي���ة والدفاع عن 

حقوق االنسان.
 ٭سامح عبدالحفيظ

وتطلعات شعوبها وشبيبتها. 
ويأمل ان تعرف باقي األقطار 
التي تعيش حتوالت  العربية 
سياسية عميقة، تغييرا وتقدما 
بعيدا عن كل أشكال العنف وما 
يترتب عليه من خسائر جسام 

مادية وبشرية.
وأضاف ان���ه مهما يكن من 
اعتبارات وقراءات للواقع العربي 
الراهن، فإن الدميوقراطية باتت 
مطلبا حيويا ال ميكن التغاضي 
عنه. ولن يس���تعصي اخليار 
التكامل  الدميوقراط���ي ع���ن 
م���ع اخلصوصي���ات الثقافية 
واالجتماعية واإلثنية والدينية 

للبلدان العربية.
ولي���س غريب���ا ع���ن هذه 
العربية، ال عن تاريخها  األمة 
السياس���ي والثقاف���ي وال عن 
رصيدها احلضاري، ان تلعب 
من جديد دورا بارزا في املشروع 
الدميوقراطي اإلنساني، وفي 
الكوني���ة  إث���راء احلض���ارة 

املعاصرة.
وأك���د ان األم���ة العربي���ة 
ستسترجع مكانتها احليوية 
املؤث���رة للحياة اإلنس���انية 
بالدميوقراطي���ة، بالوح���دة، 
بالتضام���ن. وإنن���ي ألمل���س 
ع���دة مؤش���رات إيجابية بهذا 
اخلص���وص، آم���ال ان تتعزز 
وتتواصل إن ش���اء اهلل خدمة 
العربية والبش���رية  ألمتن���ا 

جمعاء.
من جانبه قال رئيس البرملان 
النائب علي  العربي االنتقالي 
الدقباس���ي ان البرملان العربي 
بادر ونادى بض���رورة وقف 
املجازر الت���ي يرتكبها النظام 
الس���وري في حق شعبه في 
سورية، مطالبا الدول العربية 
بسحب سفرائها وقطع العالقات 

كافة مع هذا النظام.
واشاد الدقباسي في كلمته التي 
ألقاها في افتتاح اعمال املؤمتر 
البرملاني  الثامن عشر لالحتاد 
العربي باالعداد والتنظيم اجليد 
العم���ال املؤمتر، مبديا ثقته ان 
يتوصل املؤمتر الى مجموعة من 
القرارات التي تصب في املصلحة 

املنتظم الدولي املهم.
مج���ددا ش���كره ألعض���اء 
املجموعة العربية على دعمهم 
وتضامنهم الالمش���روط حني 
دعموا ترشيحي لرئاسة االحتاد 
البرملاني الدولي وساندوا رؤيتي 
ومقاربتي، وأستسمحكم ألخص 
الكويت  بالشكر األش���قاء في 
الكويتي،  األم���ة  وفي مجلس 
الس���ابق  الرئيس  وباألخص 
للمجلس األخ الصديق جاسم 
اخلرافي الذي مّثل الكويت خير 
متثيل، والذي ساهم بحضوره 
وجهده واتصاالته في انتخابنا 
لرئاسة االحتاد البرملاني الدولي. 
وأملنا في اهلل تعالى ان نواصل 
العم���ل معا من اجل ما جمعنا 
دائما من روح االخوة والصداقة 
والتضامن واملب���ادئ والقيم 

املشتركة.
كما أشاد باالحتاد البرملاني 
العربي وأعضائه على مواقفه 
املتوازن���ة، والتزامه بقضايا 
وحق���وق  الدميوقراطي���ة 
اإلنسان، وقضايا السلم واألمن 
واالستقرار في العالم وتبنيه 
العربية  الصري���ح للقضاي���ا 
أن أؤكد  أود  املشروعة، وقال: 
على أهمية مواصلة التعاون بني 
البرملاني  مؤسستينا، االحتاد 
البرملاني  الدول���ي واالحت���اد 
العربي. وان االحتاد البرملاني 
الدولي يضع خبرته وجتربته 
رهن إش���ارة االحتاد العربي، 
ورهن إشارة املجموعة العربية، 
ورهن إشارة البرملانات العربية 
على ح���دة، حس���ب احلاجة 

واملتطلبات والسياقات.
الراض���ي ان االحتاد  وقال 
البرملاني الدولي يتابع باهتمام 
كل م���ا يجري م���ن حتوالت 
في املنطق���ة العربية، وهو اذ 
يتج���اوب ويدع���م جملة من 
األفكار واملطالب التي يعبر عنها 
املواطنون في عدد من البلدان، 
فإنه في الوقت نفس���ه يشيد 
بدينامية اإلصالح والتحوالت 
الدميوقراطية الهادئة املتبصرة 
ف���ي عدة أقط���ار عربية أولت 
االهتمام واالعتبار النتظارات 

االعضاء الذين يتمتعون باخلبرة 
والكفاءة والرغبة الصادقة في 
ترقية دور البرملانات، بوصفها 
مؤسسات متثل إرادة الشعوب 
ومصاحلها وطموحاتها، وفي 
الدميوقراطية  تعزيز املسيرة 
وترسيخ ثقافة حقوق االنسان 

وممارستها في بلداننا«.
من جانب���ه، توجه رئيس 
االحت���اد البرملان���ي الدول���ي 
عبدالواح���د الراض���ي بجزيل 
الش���كر والتقدي���ر واالمتنان 
للكويت شعبا ودولة وحكومة 
على حرارة االستقبال وكرمي 
الضيافة، وتوفير كل الشروط 
املالئمة إلجناح هذا احلدث الهام، 
آمال لهذا البلد الكرمي كل أسباب 
األمن والسلم واالستقرار، وكل 
ظ���روف االزده���ار والرفاهية 

والنجاح.
وهن���أ أعض���اء االحت���اد 
البرملاني العربي، في الرئاسة 
العامة، على اجلهود  واألمانة 
القيمة التي يبذلها هذا اإلطار 
النشيط لتطوير األداء البرملاني 
في البلدان العربية، ولالرتقاء 
بالفعل الدميوقراطي كي يصبح 
ثقافة دميوقراطية متجذرة في 
الوعي العربي، مش���يدا بدور 
العربية في االحتاد  املجموعة 
البرملان���ي الدولي، وباألخص 
التماس���ك والتنس���يق  روح 
واحلوار بني مختلف املكونات 
البرملانية العربية، فيما يخدم 
القضاي���ا اإلنس���انية، قضايا 
الدميوقراطية والسالم والعدالة 
واحلرية واملساواة والصداقة 
بني الشعوب، وأيضا فيما يدعم 
املصال���ح واحلق���وق العربية 

املشروعة.
وذّكر باإلسهام الهام، وذلك 
الفع���ال للبرملانيني  احلضور 
الع���رب في جمي���ع مؤمترات 
االحتاد البرملاني الدولي، وفي 
اجتماعاته وأجهزته، وذلك دفاعا 
عن أهداف االحتاد املتجسدة في 
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
وتفعيال لقراراته، وتبني القيم 
اإلنسانية واألخالقية التي تشكل 
الرئيس���ية لهوية هذا  املعالم 

وتطلع بوشكوج الى مؤمتر 
القمة العربية القادم في العراق 
الشقيق، ليكون مؤمترا مفصليا 
في معاجلة األزمات التي تعاني 
منه���ا أمتنا وإيج���اد احللول 
الناجعة لها، وال تفوتنا االشادة 
بالدور الري���ادي الذي قام به 
صاحب السمو الشيخ صباح 
الكويت حفظه  أمي���ر  األحمد 
اهلل في عقد القمة االقتصادية 
الكويت  العربية، وكذلك دور 
الش���قيقة في تنمي���ة الوطن 

العربي.
وبني أن االحت���اد البرملاني 
العرب���ي الذي س���يحتفل في 
الع���ام بالذكرى  يونيو ه���ذا 
الثامنة والثالثني لتأسيس���ه، 
البرملانات  والذي يضم جميع 
العربية  الش���ورى  ومجالس 
االثنني والعش���رين قد أصبح 
منظمة عربية إقليمية مرموقة 
تلعب دورا ملحوظا في العمل 
العربي املش���ترك. وقد جنح  
االحتاد في جمع كلمة البرملانيني 
العرب على قيم وأهداف مشتركة 
وخط���ط وبرامج عم���ل قابلة 
للتطبي���ق، بالرغ���م من تعدد 
البرملانية وأس���اليب  األمناط 
التمثيل وأشكال االنتخابات. 
كذلك جنح االحتاد في أن يكون 
قناة مهمة للتعبير عن وحدة 
املوقف البرملان���ي العربي في 
املنتدي���ات واحملافل اإلقليمية 

والدولية.
وقال إن املؤمتر الثامن عشر 
الذي بدأ أعماله اليوم )أمس( 
يش���كل محطة مهمة في حياة 
االحتاد، سواء من حيث القضايا 
التي يعاجلها أو البرامج التي 
سيعتمدها، أو من حيث إلقاء 
نظرة تقييمية على مس���يرته 
خالل الع���ام املاضي من خالل 
التقاري���ر املقدمة م���ن األمانة 
العامة واملناقشات التي سيقدمها 

أعضاؤه.
واختتم كلمته بقوله: »اننا 
نتطلع بكل التفاؤل الى النتائج 
التي ستتمخض عن مؤمترنا 
هذا، والتي البد أن تكون إيجابية، 
بوجود ه���ذا العدد الكبير من 

الشقيقة التي جعلت انعقاد هذا 
املؤمتر ف���ي توقيته الطبيعي 
ممكنا، الى صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد أمير الكويت، الذي 
يقود سفينة هذا البلد الشقيق 
ويحقق الكثي���ر من املنجزات 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة 
والثقافي���ة والدميوقراطي���ة، 
وخاصة البرملانية التي له فيها 
قصب السبق والعراقة، والى 
مجلس األمة الكويتي، ورئيسه 
الس���عدون،  أحمد عبدالعزيز 
البرملاني العريق، الذي نتمنى 
له كل النج���اح والتوفيق في 
مهمته اجلليلة، والى الشعب 
الكويتي الش���قيق واحلكومة 
الكويتية حتياتن���ا الصادقة 
القلبي���ة باالزدهار  وأمنياتنا 
والنجاح، نظير ما قدموه من 
عون وتسهيالت اللتئام جمعنا 
على هذه األرض الطيبة، وعلى 
ما أحاطونا به من ود وحرارة 
استقبال وحسن وفادة تعكس 
القيم العربي���ة االصيلة التي 

عرفناها فيهم دائما وأبدا«.
وأضاف بوش���كوج ان هذا 
املؤمتر ينعقد في ظروف بالغة 
الدقة واخلطورة. فالربيع العربي 
الذي بدأ مبكرا منذ مطلع العام 
املاضي التزال إرهاصاته تتسع 
وتنتشر من مغرب العالم العربي 
الى مش���رقه. والتزال هتافات 
اجلماهير احلاشدة ونداءاتها 
املطالبة باحلرية والدميوقراطية 
وإقامة دولة املؤسسات واحترام 
القان���ون، ومكافح���ة البطالة 
القم���ع  والفق���ر، واجتث���اث 
والفساد من قاموس احلكم في 
البلدان العربية، مبينا أن هذه 
النداءات التزال تتعالى، ويبدي 
مطلقوها استعدادهم للمثابرة 
وعدم التراج���ع حتى تتحقق 
النتفاضاتهم أهدافها. وإذا كانت 
هذه االنتفاضات قد جنحت في 
بعض البلدان العربية في إحداث 
تغيير في هرم االنظمة القدمية، 
فإن الطريق اليزال أمامها طويال 
لتحقيق ما أرادته، واليزال عليها 
أن تواج���ه محاوالت االحتواء 
املنهارة،  الداخلي من االنظمة 

ومح���اوالت التدخل اخلارجي 
الذي يري���د أن يفرض عليها 

سياسات بعيدة عن أهدافها.
وقال إنه في هذا الس���ياق 
التي تش���هدها  تثير االحداث 
الشقيقة قلقا متزايدا  سورية 
لدى اجلمي���ع، ذلك أن احلراك 
الشعبي الذي بدأ فيه حتول الى 
مواجهات دامية في العديد من 
املدن السورية وأدى الى وقوع 
اآلالف م���ن القتل ى واجلرحى، 
املدنيني والعس���كريني منذرا 
بالتحول الى ح���رب أهلية ال 
تبقي وال تذر. وكلنا أمل في أن 
تسفر اجلهود العربية املبذولة، 
السيما من جانب جامعة الدول 
ف���ي تطبيق اخلطة  العربية، 
العربية إلنقاذ الوضع املتدهور 
من خ���الل اإلق���الع عن احلل 
األمني واللجوء الى احلوار بني 
جميع أطياف الشعب السوري 
الشقيق، وفي نفس الوقت متر 
القضية الفلسطينية مبنعطف 
خطي���ر بس���بب السياس���ات 
اإلس���رائيلية التي تصر على 
مواصلة االس���تيطان وتهويد 
مدينة القدس الشريف، ومتابعة 
القمع واالعتقال ضد  أساليب 

الشعب الفلسطيني.
وزاد: لق���د أثل���ج صدورنا 
جناح مس���اعي املصاحلة بني 
االطراف الفلسطينية. ونتمنى 
أن تتواصل هذه املساعي لوضع 
القاطرة الفلسطينية على سكة 
السالمة. متمنني الدور الكبير 
الس���مو  الذي قام به صاحب 
الش���يخ حمد ب���ن خليفة آل 
ثان���ي أمير دولة قطر في رأب 
الصدع وإعادة اللحمة الى الصف 

الفلسطيني.
وأشار بوشكوج الى أن أخطر 
ما تواجهه البلدان العربية في 
املرحلة الراهنة هو عجز النظام 
العربي احلالي ع���ن معاجلة 
أمراضه ومواجهة األخطار التي 
تهدد أطرافه. وفي مقدمة هذه 
األخطار غياب التضامن العربي، 
واالرهاب الذي يزداد استشراء، 
مهددا االس���تقرار الداخلي في 

العديد من البلدان العربية.

نور الدين بوشكوج متحدثا علي الدقباسي مخاطبا احلضورعبدالواحد الراضي 

رئيس االحتاد 
البرملاني العربي 
يؤكد أن القضية 
الفلسطينية متر 

مبرحلة بالغة األهمية 
شديدة التعقيد

اخلليفي: العالم 
العربي يعيش 

ارهاصات حراك 
شعبي واسع ساهم 

في تغييرات بارزة في 
أنظمة حكم بعض 

الدول العربية

بوشكوج: أمير 
الكويت يقود 
سفينة البلد 

ويحقق الكثير من 
املنجزات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية 

والدميوقراطية

الراضي: نسعى إلى 
تعزيز التحوالت 

السياسية في الوطن 
العربي وواثقون 
أن األمة العربية 

ستستعيد مكانتها 
احليوية بالوحدة 

والتضامن


