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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مي 

ُ
 السيد الدكتور مشعل بن فهم السل

 رئيس الربملان العربي                     
 السيدة جربيال بارون

 رئيسة االحتاد الربملاني الدويل   
 

 السادة رؤساء اجملالس والربملانات العربية،
 السيدات والسادة،

ادة جميعًا في مقر جامعة عيشرفني الترحيب بأصحاب المعالي والس
الدول العربية "بيت العرب" بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي 
ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، معربًا عن سعادتي بلقاء هذا الجمع 
الكريم من رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية، متمنيًا ألعمال مؤتمركم 

  .شعوب العربيةاليق ما تصبو إليه حقلتالتوفيق والنجاح 

كذلك أخص بالشكر والتقدير معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي 
رئيس البرلمان العربي على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، 

يبذلها في سبيل تفعيل عمل البرلمان العربي  يوعلى الجهود المتميزة الت
 مل. وأداء رسالته على الوجه األك

 فعالبدور  للقيامتعقد جامعة الدول العربية األمل على البرلمان العربي 
في تجسيد إرادة الدول والمجتمعات العربية في تحقيق الحرية والديمقراطية 

بدون إرساء ف ...واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانونوالعدالة االجتماعية 
لن نتمكن كدول وشعوب ومؤسسات وطنية وقومية من  دعائم الحكم الرشيد
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مواكبة تحديات العصر وما تفرضه تلك التحديات من ضرورات لترسيخ قواعد 
 والعمل البرلماني الحر.  وُحكم القانون والتعدديةالمشاركة السياسية 

يكتسُب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة كونه ُيكرِّس أعماَله لبلورِة رؤيٍة  
لمواجهة اإلرهاب .. والحق أنه ال توجد قضية تحظى بهذا  عربية شاملةٍ 

القدر من اإلجماع عبر العالم العربي، من محيطه لخليجه، مثل قضية 
مكافحة اإلرهاب .. وأعتبر أن هذا اإلجماع الواسع، الذي يشمل الحكومات 
والشعوب على حد سواء، هو أكبر نقاط القوة في موقفنا العربي الصلب ضد 

ه وأشكاله العربية اإلرهاب األسود، بكل صور . لقد رفضت مجتمعاتنا اإلرهاب.
رفضًا قاطعًا ُمبرمًا وتبرأت من األمة وبكافة أساليبه وجماعاته .. رفضته 

 مرتكبي جرائمه والمحرضين عليها والداعمين لها. 
 باعتبارها محل اإلرادة الجامعة للشعوب-وال شك أن للبرلمانات العربية

..  دورًا في بلورة هذا الرفض الُمجتمعي الشامل-الصادقة لهذه اإلرادة ةوالمرآ
في صورة إجراءات وقوانين  االصطفاف الشعبي الواضحإذ عليها ترجمة هذا 

وتشريعات من أجل تمكين الحكومات وأجهزة األمن والفاعليات الدينية 
مة الخطيرة الجرثو  تلكوالمجتمعية من التصدي لهذه اآلفة المدمرة، واقتالِع 

من تربتنا.. بل واجتثاثها من العقول التي ضلت طريقها، وأوغلت في التطرف 
وتشربت أفكارًا ال عالقة لها بالدين، بل هي على النقيض من الرسالة 

 الربانية على طول الخط.

تنظيمات اإلرهاب، وكما صار واضحًا للجميع، تعمل بشكل متضافر  إن
ية، واألقاليم المجاورة لنا.. وال يمكن التصدي فيما بينها عبر المنطقة العرب

لمخططاتها سوى باستجابة جماعية، وعمل منسق متواصل على المستوى 
العربي .. إن المنظومة العربية لمجابهة اإلرهاب تحتاج إلى دعم وتحديث 
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وتمكين لتصير أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات اإلرهابية في صورها 
جهاضها ة، واستباقها على كل المستوياتدالمختلفة والمتجد ويكون العمل ؛ وا 

عالمي اً وقضائي اً ومالي اً يأمن  .ًا ودينياً وا 

إن مكافحة اإلرهاب بنٌد حاضر باستمرار على أجندة األمانة العامة، 
وفى مقدمتها  ؛المؤسسات العربية المعنية ا معنوعنصر رئيسي في اتصاالت

األزهر الشريف وجامعة األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا 
وغيرها من المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات نايف العربية للعلوم األمنية 

.. ولدي اقتناع راسخ بأن المجال ما زال واسعًا إلنجاز المزيد على الصلة.
 المشترك.صعيد مكافحة اإلرهاب في إطار منظومة العمل العربي 

 السيد الرئيس، 
 السادة رؤساء اجملالس والربملانات العربية، 

 السادة الضيوف،
في التوفيق و بكم جميعًا متمنيًا ألعمال مؤتمركم النجاح  أجدد الترحيب 

نتائج تعكس حجم المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقكم إلى التوصل 
 والتنمية التي تستحق السالم واالستقرار واالزدهار للشعوب العربية نكممثلي

   والغد األفضل بإذن اهلل.
 شكـــــرًا لكـــــــــم،


