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في مؤتمرهم الثالث بالقاهرة:
رؤساء البرلمانات والمجالس العربية يجتمعون

معا ً ضد اإلرهاب

السلمي :البرلمان
صوت الشعب العربي
في داخل العدد:
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الوثيقة العربية
لمكافحة االرهاب
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البرلمان العربي
ينتفض دفاعا ً عن
القدس.......

عبدالعال:
معركتنا مستمرة
ضد اإلرهاب
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البرلمان العربي
في الصين

املؤمتر الثالث للربملان العريب

افتتاحية العدد:

الربملــان العــريب يعقــد مؤمتــره الثالــث لرؤســاء
الربملانــات واملجالــس العربيــة

بقلم الدكتور مشعل بن فهم السلمي
رئيس الربملان العريب
إنطالقـــاً مـــن حـــق الشـــعب العـــريب العظيـــم يف
إطالع ــه ع ــى م ــا يق ــوم ب ــه الربمل ــان الع ــريب م ــن
أعـــال وقـــرارات ومواقـــف وأنشـــطة وزيـــارات،
أت ــت فك ــرة إص ــدار الربمل ــان الع ــريب مجل ــة الربمل ــان
الع ــريب .فالربمل ــان الع ــريب ال ــذي ميث ــل فض ــا ًء ملامرس ــة
مب ــادىء الش ــورى والدميقراطي ــة والحري ــة وحق ــوق
اإلنس ــان ،حري ــص كل الح ــرص أن يك ــون أدا ًة للح ــوار
والق ـرار وقــوة دفــع شــعبية ملنظومــة العمــل العــريب،
ورشي ــكاً فاعــاً يف رس ــم السياس ــة العربي ــة املش ــركة،
خدمــ ًة للمصال ــح العلي ــا لألم ــة العربي ــة.
إن الربمل ــان الع ــريب ه ــو ص ــوت الش ــعب الع ــريب ،املع ــر ع ــن آم ــال وتطلع ــات األم ــة العربي ــة،
وهـــو املؤسســـة الترشيعيـــة والرقابيـــة ملنظومـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة ،والـــذي أصبـــح دور ُه
أكــ َر فاعليــ ًة وق ــوةً ،يعم ــل ع ــى دع ــم السياس ــات واملواق ــف تج ــاه القضاي ــا واملصال ــح العربي ــة
يف املحاف ــل اإلقليمي ــة والدولي ــة ،يف ظ ــل تنام ــي دور الدبلوماس ــية الربملاني ــة يف الع ــامل ،وتعاظ ــم
تأثريه ــا ع ــى مس ــار السياس ــات الدولي ــة ،وإن الربمل ــان الع ــريب ال ــذي ينته ــج نهج ـاً ج ــادا ً يف تعزي ــز
الرواب ــط ،وفت ــح قن ــوات التواص ــل ،وتوطي ــد العالق ــات م ــع العدي ــد م ــن االتح ــادات والهيئ ــات
الربملاني ــة الوطني ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة ومجال ــس ومنظ ــات األم ــم املتح ــدة وحق ــوق اإلنس ــان،
مه ــد الطري ــق أم ــام التواص ــل م ــع ممث ــي ش ــعوب الع ــامل لنق ــل رس ــالة الش ــعب الع ــريب مب ــا يع ــزز
ويدع ــم الدبلوماس ــية الرس ــمية العربي ــة.
وإنطالقــاً م ــن املس ــؤولية امللق ــاة ع ــى عات ــق الربمل ــان الع ــريب يف حامي ــة األم ــن القوم ــي الع ــريب،
يتواك ــب إص ــدار الع ــدد األول م ــن مجل ــة الربمل ــان الع ــريب م ــع انعق ــاد املؤمت ــر الثال ــث للربمل ــان
الع ــريب وأصح ــاب املع ــايل رؤس ــاء الربملان ــات واملجال ــس العربي ــة بحض ــور رئي ــس االتح ــاد الربمل ــاين
الـــدويل وعـــدد مـــن رؤســـاء الربملانـــات اإلقليميـــة ،ففـــي ظـــل الظـــروف بالغـــة التعقيـــد التـــي
تعص ــف بعاملن ــا الع ــريب ،ب ــادر الربمل ــان الع ــريب بالتأس ــيس ملؤمت ــر دوري م ــع أصح ــاب املع ــايل
رؤس ــاء الربملان ــات واملجال ــس العربي ــة ،وذل ــك لدراس ــة األوض ــاع والتحدي ــات الت ــي تواج ــه عاملن ــا
الع ــريب ،وتقدي ــم رؤي ــة عربي ــة موح ــدة تعال ــج تل ــك القضاي ــا والتحدي ــات ،تُع ــر ع ــن تطلع ــات
املواطــن العــريب ،وســوف يصــدر عــن املؤمتــر هــذا العــام وثيقــة عربيــة شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب
والفكــر املتطــرف بعــد أن أصبــح اإلرهــاب ميثــل خط ـرا ً يهــدد الــدول واملجتمعــات العربيــة ،بفعــل
ـات وتنظي ـ ٍ
ـاوالت عدوانيــ ٍة م ــن ِق ــوى وجامع ـ ٍ
مح ـ ٍ
ـات إرهابي ــة مدعوم ــة وممول ــة م ــن الخ ــارج،
وس ــوف ترف ــع الوثيق ــة إىل مجل ــس جامع ــة ال ــدول العربي ــة التاس ــعة والعرشي ــن ع ــى مس ــتوى
القم ــة وال ــذي س ــينعقد يف ش ــهر م ــارس يف الري ــاض باململك ــة العربي ــة الس ــعودية.
و ختامــاً ،،،ال يس ــعني إال أن أتوج ــه ألصح ــاب املع ــايل أعض ــاء الربمل ــان الع ــريب بالش ــكر والتقدي ــر،
ع ــى جهوده ــم وس ــعيهم املش ــهود والفاع ــل خدمــ ًة للش ــعب الع ــريب ،والش ــكر موص ــول لألمان ــة
العام ــة للربمل ــان الع ــريب ع ــى توف ــر متطلب ــات العم ــل الربمل ــاين املس ــاعد ،ك ــا آم ــل أن تك ــون
مجل ــة الربمل ــان الع ــرب إح ــدى وس ــائل تكوي ــن الوع ــي ل ــدى الش ــعوب العربي ــة مبس ــرة العم ــل
الع ــريب املش ــرك ،واملس ــاهمة يف تعزي ــز األم ــن والس ــلم واالس ــتقرار يف املنطق ــة العربي ــة ،وترس ــيخ
البع ــد الربمل ــاين الش ــعبي .داعي ـاً الل ــه ع ــز وج ــل أن يوفقن ــا جميع ـاً مل ــا في ــه مصلح ــة أمتن ــا العربي ــة.

مجلة الربملان العريب
فصلية
تصدر عن الربملان العريب
املوقع اإللكرتوين:
http://www.ar-pr.org

“ معا ً ضد اإلرهاب ”

يعقـــد الربملـــان العـــريب اإلجتـــاع الســـنوي الثالـــث مـــع رؤســـاء املجالـــس والربملانـــات
العربيـــة  10فربايـــر 2018م مبقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة بالقاهـــرة.
يناق ــش املؤمت ــر م ــا يتع ــرض ل ــه الع ــامل الع ــريب م ــن أوض ــاع اس ــتثنائية تس ــتدعي مضاعف ــة
الجهـــود العربيـــة املشـــركة ،أكـــر مـــن أي وقـــت مـــى ،ملعالجـــة القضايـــا الشـــائكة،
والتحدي ــات امللح ــة ،والتهدي ــدات املاثل ــة لألم ــن القوم ــي الع ــريب ،جــراء تنام ــي ظاه ــرة
اإلره ــاب ،ومت ــدد الجامع ــات اإلرهابي ــة ،والتدخ ــل الخارج ــي يف الش ــؤون الداخلي ــة لل ــدول
العربي ــة.
كـــا ســـيبحث املؤمتـــر االعتـــداءات الســـافرة التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الفلســـطيني
م ــن قب ــل الكي ــان الصهي ــوين وس ــبل التص ــدي لتدعي ــات القــرار األمري ــي بش ــأن الق ــدس،
ودور املجال ــس والربملان ــات العربي ــة يف دع ــم صم ــود الش ــعب الفلس ــطيني الس ــردادحقوقه
املس ــلوبة وإقام ــة دولت ــه املس ــتقلة وعاصمته ــا الق ــدس الرشي ــف..

القبييس :االرهاب األعمى لن يخيفنا
أكدت معايل الدكتورة القبييس رئيس املجلس الوطنى
االتحادى بدولة االمارات العربية املتحدة « أن اإلرهاب
األعمى وجامعاته وتنظيامته الضالة لن تثني دولة
اإلمارات عن القيام بعملها وواجبها اإلنساين تجاه
الشعوب الشقيقة والصديقة ،ومد يد العون لكل محتاج،
ألنها دولة تأسست عىل مبادئ الحق والعدل.

الطروانة :الحرب عىل الفكر التكفريي

االمييل:
arab.parliament.cairo.office@gmail.com
تليفونات
فاكس27932710 :
موبايل01147864444 :

رئيس مجلس النواب االردىن عاطف الطراونة :
األردن بقيــادة جاللــة امللــك عبداللــه كان
ســباقا إىل إعــان الحــرب عــى اإلرهــاب والفكــر
التكفــري اينــا وجــد
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املؤمتر الثالث للربملان العريب

حضور عاملي بارز يف املؤمتر الثالث لرؤساء الربملانات

أكد رئيس الربملان السوداين بروفيسور
“إبراهيم أحمد عمر” أن السودان
أكرث الدول تعاوناً يف مكافحة اإلرهاب
 ،داعياً واشنطن لرفع اسم السودان
من قامئة الدول الراعية لإلرهاب.

بيدرو رويك

رئيس الجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط

بالو آيل

جربيال بارون

رئيس الجمعية الربملانية لدول حلف الناتو

رئيسة االتحاد الربملاين الدويل

أعلـــن عـــدد مـــن رؤســـاء الربملانـــات االقليميـــة والدوليـــة تأكيـــد املشـــاركة يف أعـــال االجتـــاع الثالـــث لرؤســـاء املجالـــس
والربملانـــات العربيـــة واملقـــرر عقـــدة  10فربايـــر 2018م مبقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة بجمهوريـــة مـــر العربيـــة.
ومــن أبــرز الشــخصيات الســيد أحمــد أبــو الغيــط األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة ،الســيدة جربيــا بــارون رئيــس أتحــاد الربملــان
الــدويل ،الســيد بالــو آيل رئيــس الجمعيــة الربملانيــة لــدول حلــف الناتو  ،الســيد بيــدرو رويك رئيــس الجمعية الربملانيــة للبحر األبيض املتوســط.

أكــد معــايل الشــيخ الدكتــور عبداللــه بــن محمــد أل الشــيخ رئيــس مجلــس
الشــورى الســعودي:

« إن اإلرهــاب جرميــة تســتهدف االفســاد وزعزعــة األمــن والجنايــة عــى االنفــس
واألمــوال واملمتلــكات الخاصــة والعامــة  ،وقــد صنفــه بعــض الفقهــاء ضمــن
الجرائــم التــى يعاقــب عليهــا الــرع بحــد الحرابــه »

الدكتور عىل عبد العال ،رئيس مجلس النواب املرصي :
« إن الشــعب املــرى بــكل فئاتــه ،وعــى رأســه القــوات املســلحة
ورجــال الرشطــة األبطــال ،يدفعــون الفاتــورة يوميــا مــن أجــل هــذا
الشــعب ،ويواصلــون الســهر ليــل نهــار لحاميــة هــذه األراىض ضــد
االرهــاب »
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي،
املستشــار عقيلــة صالــح« :يجــدد
مطالبتــه بــرورة رفــع الحظــر عــن
تســليح الجيــش الليبــي لتعزيــز
قدراتــه يف محاربــة االرهاب.ويدعــو
إىل «رضورة التعــاون الدويل والتنســيق
حــول محاربــة اإلرهــاب أينــا ُوجــد
يف كل أنحــاء العــامل »

معاىل السعيد بوحجة رئيس املجلس الشعبى الوطنى بالجزائر :
« حكمــة الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــه عــر ترســيمه للمصالحــة الوطنيــة والوئام
املــدىن جنبــت الجزائــر املزيــد مــن الويــات  ،والجزائــر لــن تســمح بتســيس
الديــن او اســتغالله الغ ـراض خبيثــه «
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أكــد رئيــس مجلــس االمــة الكويتــى
مــرزوق عــي الغانــم
الحاجــة إىل عمــل اقليمــي ودويل
جامعــي ومنظــم ملكافحــة االرهــاب
بكافــة صــوره واشــكاله.

املؤمتر الثالث للربملان العريب

يف الوثيقة الشاملة ملكافحة اإلرهاب:

 مكافحة التطرف واإلرهاب يف العامل العريب التصدي لألجندات املذهبية والطائفية وضع حد لرعاة اإلرهاب يف املنطقةيف ظ ــل املس ــتجدات الت ــي تس ــتدعي مضاعف ــة
الجه ــود العربي ــة املش ــركة ،أك ــر م ــن أي وق ـ ٍ
ـت
مـــى ،ملواجهـــة تنامـــي ظارهـــة اإلرهـــاب
والتطــرف العنيــف ومتــدد الجامعــات اإلرهابيــة
وتَشـــكُل مليشـــيات مســـلحة داخـــل الـــدول
العربي ــة ،وتأجي ــج الف ــن الطائفي ــة وتداعي ــات
ذلــك عــى وحــدة املجتمعــات العربيــة ،ينعقــد
املؤمتـــر الثالـــث للربملـــان العـــريب ورؤســـاء
الربملانـــات العربيـــة يـــوم  10فربايـــر 2018م
ويتن ــاول قضي ــة مكافح ــة التط ــرف واإلره ــاب
يف الع ــامل الع ــريب ،وس ــوف يص ــدر ع ــن املؤمت ــر
وثيق ــة عربي ــة ش ــاملة ملكافح ــة اإلره ــاب.
فعـــى الرغـــم مـــا حققتـــه الـــدول العربيـــة
وقواتهـــا املســـلحة وأجهزتهـــا األمنيـــة مـــن
نجاحــات بتوجيــه رضبــات موجعــة للتنظيــات
وامليليشـــيات اإلرهابيـــة ،إال أن العـــامل العـــريب
مايـــزال بحاجـــة إىل وثيقـــة شـــاملة ملكافحـــة
التطــرف واإلرهــاب تســاعد عــى تضافــر جهــود
األمـــة العربيـــة  -شـــعوباً وحكومـــات -وفـــق
مقاربــة جديــدة ورؤيــة شــاملة وعميقــة ،تعالــج
جـــذور املشـــكلة وتتعامـــل معهـــا يف أبعادهـــا
االجتامعي ــة ،والفكري ــة ،والنفس ــية ،والرتبوي ــة،
والثقافي ــة ،واإلعالمي ــة ،والتقني ــة ،واالقتصادي ــة،
والسياس ــية ،جنبــاً إىل جن ــب م ــع املواجه ــات
العســـكرية واألمنيـــة.
ويســـعى الربملـــان العـــريب ورؤســـاء الربملانـــات
واملجال ــس العربي ــة م ــن خ ــال الوثيق ــة
العربيـــة الشـــاملة
التي

ســـتصدر عـــن املؤمتـــر إىل بلـــورة مجموعـــة
متكاملـــة مـــن الـــرؤى والتدابـــر واإلجـــراءات
تحظـــى بإجـــاع عـــريب ملكافحـــة الفكـــر
املتط ــرف واإلره ــاب بأبع ــاده املختلف ــة ،تُع ــزز
س ــبل الوقاي ــة م ــن اإلره ــاب ومعالج ــة أس ــبابه
واقتـــاع جـــذوره ،وتطـــرح اجـــراءات تجفيـــف
منابعـــه مـــن جانـــب ،ومـــن الجانـــب اآلخـــر
تقـــدم تدابـــر العـــاج ملواجهـــة ومكافحـــة
اإلرهـــاب حـــال وقوعـــه.
ك ــا تعال ــج الوثيق ــة التحدي ــات الت ــي تواج ــه
األمـــة العربيـــة يف ســـبيل مكافحـــة اإلرهـــاب،
وخاصـــ ًة اســـتمرار إرهـــاب القـــوة القامئـــة
باالحتـــال (إرسائيـــل) ،وإنكارهـــا للحقـــوق
الوطنيـــة املرشوعـــة للشـــعب الفلســـطيني يف
إقام ــة دولت ــه ع ــى تراب ــه الوطن ــي وعاصمته ــا
مدينـــة القـــدس وفـــق قـــرارات الرشعيـــة
الدوليـــة ،ورفـــض القـــوة القامئـــة باالحتـــال
االمتث ــال لقــرارات الرشعي ــة الدولي ــة ،وللقوان ــن
الدوليـــة بخصـــوص أســـلحة الدمـــار الشـــامل
الســـيام الســـاح النـــووي ،كـــا يعتـــر الطابـــع
التقنـــي واملتطـــور الـــذي أصبـــح يتســـم بـــه
التهدي ــد اإلره ــايب أح ــد أه ــم التحدي ــات وال ــذي
يحت ــم ع ــى ال ــدول العربي ــة ،ومنظ ــات العم ــل
العـــريب املشـــرك ،ومنظـــات األمـــم املتحـــدة
أن تكيـــف إجـــراءاﺗﻬا باســـتمرار ملواكبـــة هـــذا
التط ــور ،ومواجه ــة
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الرتكيـــب والتعقيـــد الشـــديدين للتنظيـــات
والعملي ــات اإلرهابي ــة ،خاص ــة بع ــد ظه ــور
تنظيـــات وميليشـــيات إرهابيـــة بأعـــداد
كبـــرة ،وعـــى درجـــة كبـــرة مـــن التنظيـــم
ومدعومـــة ماديـــاً وتقنيـــاً.
وكذلـــك مواجهـــة التحديـــات بشـــأن
املحـــاوالت الدؤوبـــة للتدخـــل الخارجـــي يف
الشـــأن العـــريب ،وفـــرض الحلـــول ملشـــكالت
املنطقـــة العربيـــة مـــن قـــوى خارجيـــة
إقليمي ــة ودولي ــة للتحك ــم يف اتجاه ــات ه ــذه
الحلــول وفق ـاً ملصالــح هــذه القــوى املبــارشة،
وعـــى وجـــه الخصـــوص تدخـــل النظـــام
اإليــراين يف الش ــؤون الداخلي ــة للع ــامل الع ــريب
وإذكاء الطائفيـــة املقيتـــة وتكويـــن ودعـــم
ومتويـــل ميليشـــيات مســـلحة .مـــا يُشـــكل
تهديـــدا ً لوحـــدة ومتاســـك املجتمعـــات يف
الوطـــن العـــريب.
ويس ــعى الربمل ــان الع ــريب ورؤس ــاء الربملان ــات
العربيـــة مـــن خـــال الوثيقـــة العربيـــة
الشـــاملة ملكافحـــة اإلرهـــاب إىل تقديـــم
معالج ــة ش ــاملة لظاه ــرة اإلره ــاب تتج ــاوز
إط ــار العم ــل األمن ــي ،وتعم ــل ع ــى توحي ــد
جه ــود ال ــدول العربي ــة ،ض ــد كاف ــة أش ــكال
اإلره ــاب ويف مختل ــف بق ــاع الع ــامل الع ــريب،
م ــن أج ــل اجتث ــاث اإلره ــاب م ــن ج ــذوره

والقض ــاء علي ــه نهائيــاً ،التص ــدي لألجن ــدات
املذهبيـــة والطائفيـــة والتدخـــل يف شـــؤون
الـــدول العربيـــة ،ووضـــع حـــد لتجـــاوزات
ال ــدول اإلقليمي ــة رع ــاة الطائفي ــة واإلره ــاب
يف املنطق ــة العربي ــة ،ون ــر مفاهي ــم الدي ــن
ا ٍإلس ــامي الس ــمح بش ــأن التع ــارف والتس ــامح
والحــوار البنــاء بــن مختلــف الــدول واألديــان
والثقاف ــات ،وحامي ــة ون ــر وترس ــيخ ه ــذه
املفاهي ــم واملحافظ ــة عليه ــا وتعزيزه ــا ل ــدى
األفـــراد واملجتمعـــات ،تعزيـــز الـــراكات
العربيـــة مـــع املنظـــات الدوليـــة والـــدول
ذات الق ــدرات املتقدم ــة يف مج ــال مكافح ــة
اإلرهـــاب.
وســـوف تعالـــج الوثيقـــة العربيـــة ملكافحـــة
اإلرهـــاب خمســـة محـــاور رئيســـة وهـــي:
(أوالً) آلي ــات وتداب ــر الوقاي ــة ومن ــع أس ــباب
وعوام ــل انتش ــار اإلره ــاب
(ثانيـــاً) آليـــات وتدابـــر منـــع ومكافحـــة
اإلرهـــاب
(ثالثـــاً) تدابـــر ضـــان حقـــوق اإلنســـان
للجمي ــع وس ــيادة القان ــون :بوصف ــه الركي ــزة
األساســـية ملكافحـــة اإلرهـــاب
(رابع ـاً) بن ــاء ق ــدرات الجه ــات املعني ــة مبن ــع
ومكافح ــة اإلره ــاب
(خامساً) آلية تنفيذ الوثيقة

جلسة الربملان العريب

في مقدمة قضايا البرلمان العربي:

القدس واألمن القومي والتدخالت الخارجية

يعق ــد الربمل ــان الع ــريب برئاس ــة الدكت ــور مش ــعل ب ــن فه ــم الس ــلمي ،رئي ــس الربمل ــان الع ــريب جلس ــته الثالث ــه ل ــدور االنعق ــاد الث ــاين ىف الف ــرة م ــن  13-11فرباي ــر  2018مبق ــر األمان ــة
العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة بالقاه ــره .
وترك ــز إجتامع ــات الربمل ــان ع ــى مناقش ــة األوض ــاع العربي ــة الراهن ــة يف ظ ــل التحدي ــات الجس ــيمة الت ــي مي ــر به ــا الع ــامل الع ــريب ،خاصــ ًة متابع ــة خط ــة تح ــرك الربمل ــان الع ــريب الت ــي
إعتمده ــا يف جلس ــته الطارئ ــة الت ــي ُعق ــدت بتاري ــخ  11ديس ــمرب 2017م بش ــأن تداعي ــات قــرار الرئي ــس األمري ــي بخص ــوص الق ــدس ،والت ــي تتضم ــن زي ــارات لوف ــود م ــن الربمل ــان
الع ــريب لل ــدول األوروبي ــة واإلفريقي ــة ل ــرح أبع ــاد قضي ــة الق ــدس وانعكاس ــات القــرار األمري ــي ع ــى مس ــار عملي ــة الس ــام يف املنطق ــة،
ك ــا س ــيتابع الربمل ــان الع ــريب تنفي ــذ خط ــة تحرك ــه الت ــي أعدته ــا لجن ــة فلس ــطني برئاس ــة رئي ــس الربمل ــان الع ــريب ،بش ــأن التص ــدي لرتش ــح الق ــوة القامئ ــة باالحت ــال (إرسائي ــل) ع ــى
مقع ــد غ ــر دائ ــم مبجل ــس األم ــن لعام ــي 2020-2019م ،ك ــا س ــتتابع الجلس ــة تنفي ــذ خط ــة تح ــرك الربمل ــان الع ــريب بش ــأن رف ــع اس ــم جمهوري ــة الس ــودان م ــن قامئ ــة ال ــدول الراعي ــة
لإلره ــاب.
س ــتناقش لجن ــة الش ــؤون الخارجي ــة والسياس ــية واألم ــن القوم ــي الع ــريب تط ــورات االوض ــاع ىف املنطق ــة خاص ــة مايتعل ــق بدع ــم القضي ــة الفلس ــطينية وموض ــوع الق ــدس  ،وتط ــورات
االوضـــاع ىف اليمـــن وســـورية والتدخـــات االيرانيـــة ىف الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة  ،وســـتناقش لجنـــة الشـــؤون االقتصاديـــة واملاليـــة قضايـــا التكامـــل االقتصـــادي العـــريب
والترشيع ــات والقوان ــن العربي ــة االقتصادي ــة املوح ــدة ،في ــا س ــتعرض لجن ــة الش ــؤون الترشيعي ــة والقانوني ــة وحق ــوق اإلنس ــان منهجي ــة إع ــداد تقري ــر حال ــة حق ــوق اإلنس ــان يف الع ــامل
الع ــريب ووض ــع الجالي ــات العربي ــة يف ال ــدول الغربي ــة ،وتقريره ــا ع ــن الهج ــرة يف الع ــامل الع ــريب ،أم ــا لجن ــة الش ــؤون االجتامعي ــة فس ــركز ع ــى قضاي ــا التنمي ــة االجتامعي ــة وخاصــ ًة
التعلي ــم والالجئ ــن

أحمد رسالن

عادل العسومي

مسلم املعشني

ابو صالح شلبي

احمد املرشقي

خالد عيل بن زايـد

نبيل االندلويس

أحالم ثجيل

هيئة مكتب الربملان العريب
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القدس عاصمة أبدية لفلسطني

تقارير أخبارية

يف الجلسة التاريخية لنرصة القدس:

السلمي :القدس ليست مجرد قطعة أرض عىل خريطة العامل
أ بــو مــا ز ن  :ا لقــد س عصيــة عــى ا إلغتيــا ل
أبو الغيط :القرار االمريىك مدان ومرفوض

عقــد الربملــا ن ا لعــريب بكا مــل هيئتــه جلســة تا ر يخيــة طا رئــة ا نتفــض فيهــا د فا عــاً عــن ا لقــد س برئا ســة الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى
رئيــس الربملــا ن وشــا رك فيهــا وز يــر الخا رجيــة وا ملغرتبــن بدولــة فلســطني دكتــور ر يــا ض ا ملالــي  ،وا لســيد أحمــد أبــو ا لغيــط األمــن ا لعــام
للجا معــة ا لعربيــة .
وأ كــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــا ن ا لعــريب يف كلمتــه أمــام ا لجلســة الطا رئــة للربملــان بشــأن تد ا عيــا ت قــرا ر الرئيــس
األمر يــي باالعــراف با لقــد س عا صمــة لدولــة االحتــا ل إرسا ئيــل  ،عــى أن هــذ ا ا لقــرا ر يُعــد ســا بقة خطــرة يف منظومــة العالقــا ت الدوليــة ،
حيــث أنــه ميثــل تهد يــد ا ً لألمــن والســلم الدوليــن ،و إنتهــاكاً خطــر ا ً لقــرا را ت الرشعيــة الدوليــة وقــرا را ت مجلــس األمــن ا لــدويل التــي تعتــر
ا لقــد س مد ينــة محتلــة ،وا عتــد اء ا ً ســا فر ا ً عــى حقــوق الشــعب ا لفلســطيني يف إ قا مــة دولتــه ا ملســتقلة وعاصمتهــا مد ينــة ا لقــد س ،وا ســتفزا ز ا ً
صا رخــاً ملشــا عر ا لعــرب وا ملســلمني وأحــرا ر ا لعــامل .
وشــد د الدكتــور مشــعل الســلمي عــى أن اإلعــراف با لقــد س عاصمــة للقــوة القا مئــة باالحتــا ل  ،هــو أمــر مرفــوض ،وخطــو ٌة للقضــاء عــى الحــل
ورضب لــكل ا ملقــررا ت واالتفا قيــا ت ا لعربيــة والدوليــة  ،وهــو مــا يدعونــا للتأ كيــد عــى إن ا لقــد س لنــا أبنــاء
الســلمي للقضيــة ا لفلســطينية،
ٌ
هــذ ه ا ملنطقــة عربــاً ومســلمني ومســيحيني ليســت مجــرد قطعــة أ رض عــى خر يطــة ا لعــامل ،بــل لهــا رمز يتهــا ومكا نتهــا الد ينيــة والتا ر يخيــة
والثقا فيــة ا لعميقــة  ،فهــي عا صمــة أبد يــة للدولــة ا لفلســطينية والشــعب ا لفلســطيني  ،ولذلــك فــإين أد عــو إىل وضــع خطــة تحــرك عربيــة
إلقا مــة دولــة فلســطينية عاصمتهــا مد ينــة ا لقــد س الرشقيــة ،
وحمــل رئيــس الربملــا ن ا لعــريب الواليــا ت ا ملتحــد ة ا ألمر يكيــة مســؤولية تبعــا ت هــذ ا ا لقــرا ر الــا مســؤول ،ومــا ســتؤول إ ليــه األوضــاع يف ا ملنطقــة
وعــى ا ملســتو يني اإلقليمــي والــدويل  ،ومــا يشــكله مــن تهد يــد لألمــن والســلم الدوليــن .
أكــد الســيد أحمــد أبــو
الغيــط أمــن عــام جامعــة
الــدول العــريب أن قــرار
أكــد رئيــس دولــة فلســطني محمــود عبــاس ،أن
الواليــات املتحــدة األخــر
مدينــة القــدس الرشيــف عاصمــة دولــة فلســطني
بنقــل ســفارتها إىل القــدس،
األبديــة ،عصيــة عــى أيــة محاولــة الغتيــال هويتهــا
واالعــراف بهــا عاصمــة
أو تزويــر تاريخها.جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا نيابــة
إلرسائيــل هــو قــرا ٌر مــدان
عنــه وزيــر الخارجيــة واملغرتبــن ريــاض املالــي ،يف
االمني العام لجامعة الدول العربية
ومرفــوض بشــكل كامــل.
افتتــاح الجلســة الطارئــة للربملــان العــريب .
وقــال ابــو الغيــط ىف كلمتــه
وإعتــر قــرار الرئيــس األمــريك االعــراف بالقــدس
أمــام الجلســة الطارئــة للربملــان العــريب « لقــد تداعــت دول العــامل كلــه
عاصمــة إلرسائيــل وعزمــه نقــل ســفارتها اليهــا،
إىل رفــض الق ـرار األمريــي وتبيــان أوجــه البُطــان فيــه ..ويف هــذا الرفــض
اعتــدا ًء ســافرا عــى الحقــوق التاريخيــة والقانونيــة
حفــا ٌظ عــى جوهــر النظــام الــدويل الــذي البــد أن يتأســس عــى قواعــد
والطبيعيــة للشــعب الفلســطيني ،واســتهدافا
العدالــة ،ال منطــق القــوة والفــرض  ..واقتناعــي أن مســئوليتكم تقتــي

الرئيس عباس :قرار ترامب يقوض السالم ويعزز التطرف

لتطلعاتــه املرشوعــة لنيــل حريتــه واســتقالله وعــى

حقــوق املســيحيني واملســلمني يف العــامل أجمــع ،ويقــوض بشــكل متعمــد جهــود تحقيــق الســام ويعــزز
التطــرف ويكــرس مواصلــة االج ـراءات العنرصيــة واالســتعامرية لالحتــال اإلرسائيــي لــأرض الفلســطينية
املحتلــة ،األمــر الــذي يهــدد االســتقرار واألمــن الدوليــن .
وقــال إن هــذا اإلعــان الخطــر والــذي يرمــي اىل تغيــر الوضــع القانــوين ملدينــة القــدس الرشيــف ،ال ٍغ وباطــل
وال يتســم بــأي رشعيــة بوصفــه انتهــاكا خط ـرا للقانــون الــدويل واالتفاقــات املوقعــة ولق ـرارات الرشعيــة
الدوليــة وقـرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة وتحــدي لــإرادة واالجــاع الــدويل ويجــب الغــاؤه فــورا .
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الحفــاظ عــى هــذا الزخــم الــدويل الرافــض للقـرار األمريــي ..والعمــل بكل
ســبيل ممكــن عــى اإلبقــاء عــى هــذا الق ـرار يف دائــرة العزلــة واإلدانــة
والرفــض.
واضــاف « لقــد صوتــت  138دولــة يف عــام  2012لصالــح حصــول فلســطني
عــى صفــة العضــو املراقــب يف األمــم املتحــدة ،كــا اعرتفــت  137دولــة
بفلســطني ..إن مــؤرش الــرأي العــام الــدويل ،الرســمي والشــعبي ،يتحــرك
بوضــوح لصالــح القضيــة الفلســطينية ..

متابعات اخبارية

الرئيس البشير يطالب البرلمان العربي بتوثيق عالقاته مع البرلمانات الوطنية

الرئيس السوداين عمر البشري

أكــد الرئيــس الســوداىن عمــر حســن البشــر أهميــة الربملــان العــريب ىف الحيــاة الدســتورية العربيــة
 ،وقــال ىف كلمتــه ىف افتتــاح جلســة الربملــان العــريب التــى عقــدت بالخرطــوم ىف اكتوبــر « 2017
لــى يكــون للربملــان العــريب أثــره الفعــال ال بــد لــه مــن توثيــق عالقاتــه مــع الربملانــات الوطنيــة يف
الــدول العربيــة بحســبانها مالكــة صالحيــات الترشيــع والرقابــة والــ ُمصادقة عــى االتفاقيــات الدولية
ولهــذا فــإن مبــادرة الربملــان العــريب لالنتقــال مــن مقــره وعقــد دوراتــه يف الــدول العربيــة ومــن
بينهــا دورتــه يف الخرطــوم فهــي نقلــة نوعيــة مهمــة ذات أثــر إيجــايب عــى أعاملــه ونهوضــه بــدوره
القومــي مبــا يخــدم التواصــل والعالقــات املتميــزة بينــه وبــن املجالــس الربملانيــة يف الــدول العربيــة .
واضــاف البشــر « ال بــد أن يكــون للربملــان العــريب دور يف مــا يجــري عــى الســاحة العربيــة مــن
اختــاف ويف مــا أصــاب الســاحة العربيــة مــن خــاف ومــا تحتاجــه الســاحة العربيــة مــن توافــق
وإتفــاق لتجــاوز التحديــات التــي تواجههــا.
ويــأيت يف مقدمــة هــذه التحديــات تحــدي صــون األمــن القومــي العــريب إذ تتعــدد أشــكال ومصــادر
التهديــد ألمــن األمــة العربيــة مــا يدعونــا إىل التســامي فــوق الخالفــات وتغليــب املصالــح الكــرى
والتــآزر ملواجهــة املهــددات واألخطــار حاميــة للوطــن العــريب مــن التطــرف واإلرهــاب واملهــددات
التــي تهــدد اســتقرار املجتمعــات العربيــة فهــذه قضايــا وإنشــغاالت يجــب أن يهتــم بهــا الربملــان
العــريب كــا يهتــم بالعمــل القومــي والقُطــري لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة وتشــجيع
االســتثامر والتجــارة البينيــة يف الــدول العربيــة ومتطلبــات تعزيــز وصــون حقــوق اإلنســان ومراجعــة
تنفيــذ االتفاقيــات االقتصاديــة العربيــة ووضــع خطــة اسـراتيجية تهــدف إىل ترســيخ ثقافــة التســامح
والوســطية وإنتهــاج منهــج الحــوار .

رئيس البرلمان العربي :السودان ضرب أروع األمثله في مواجهة التحديات

وجــه الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي  ،رئيــس الربملــان العــريب يف كلمتــه بالجلســة االفتتاحيــة لــدور االنعقــاد الثــاين مــن الفصــل
الترشيعــي الثــاين للربملــان العريب بالخرطــوم  31اكتوبــر 2017م باســمه ونيابــة عــن أعضــاء الربملــان العــريب بخالــص الشــكر والتقديــر
وعظيــم االمتنــان إىل فخامــة الرئيــس عمــر حســن البشــر لترشيفــه افتتــاح دورة انعقــاد الربملــان العــريب ،وشــكره وتقديــره للشــعب
الســوداين الكريــم واملجلــس الوطنــي الســوداين وحكومــة الســودان عــى احتضانهــم الجتامعــات الربملــان العــريب.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب خــال كلمتــه عــى دعــم الربملــان العــريب لدولــة الســودان الشــقيقة التــي رضبــت أروع األمثلــة يف مواجهــة
وف بلغــت شــكيمته عنــان الســاء،
التحديــات الجســيمة ،وتخطــي األزمــات العصيبــة ،مــن خــال قيــادة صلبــة ال تقبــل الوهــن ،وشــعب ِ
فتحققــت األهــداف الســامية وأنجــزت اآلمــال الكبــرة ،فانتــر الســودان رئيسـاً وحكومــة وشــعباً

أمير الكويت يستقبل رئيس البرلمان العربي

ولقاء مع أمين عام التعاون االسالمى

اســتقبل صاحــب الســمو امــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح
األحمــد الجابــر الصبــاح رؤســاء املجالــس الترشيعيــة بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومعــاىل رئيــس الربملان
العــريب .
وقــال الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى « ترشفــت ورؤســاء
املجالــس الترشيعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة بلقــاء ســمو امــر دولــة الكويــت  ،واســتمعنا لتأكيــد
ســموه عــى وحــدة وصالبــة مجلــس التعــاون الخليجــي ،ويؤكد
الربملــان العــريب عــى الــدور الفاعــل واملحــوري للمجلــس
يف منظومــة العمــل العــريب املشــرك واملحافظــة عــى األمــن
القومــي العــريب.

قــام دكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى رئيــس الربملــان العــريب عــى
رأس وفــد مــن الربملــان بزيــارة اىل مقــر االمانــة العامــة ملنظمــة
التعــاون االســامى باململكــة العربيــة الســعودية  ،واســتقبل معــايل
األمــن العــام ملنظمــة التعــاون اإلســامي الدكتــور يوســف بــن
أحمــد العثيمــن ب ،رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن
فهــم الســلمي ،والوفــد املرافــق لــه.
وجــرى خــال اللقــاء التشــاور حــول األوضــاع يف املنطقــة العربيــة،
وبخاصــة عــى صعيــد دعــم القضيــة الفلســطينية ،مســتمعاً إىل
رشح عــن الجهــود التــي يبذلهــا الربملــان العــريب يف هــذ الصــدد ،كــا
تنــاول اللقــاء العالقــات الثنائيــة بــن منظمــة التعــاون اإلســامي
والربملــان العــريب  ،باإلضافــة إىل القضايــا ذات االهتــام املشــرك.
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الدبلوماسية الربملانية
للربملان العريب
بقلم :عادل العسومي

حق ــق الربمل ــان الع ــريب
منـــذ انتقالـــه إىل برملـــان دائـــم يف ديســـمرب
 2012العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة لتمثيلــه
األداة الش ــعبية والربملاني ــة يف إط ــار منظوم ــة
العمـــل العـــريب املشـــرك لتأمـــن حـــارض
املنطق ــة العربي ــة ومس ــتقبلها وحامي ــة أمنه ــا
القومـــي ،وشـــكل الربملـــان الظهـــر الربملـــاين
والشـــعبي ملواجهـــة تحديـــات التحـــوالت
العمليـــة واملعرفيـــة والبيئيـــة يف عـــر
العوملـــة والتكتـــات اإلقليميـــة والدوليـــة،
مـــا ســـاهم بدبلوماســـيته يف بنـــاء جســـور
التعـــاون والتكامـــل الربملـــاين الـــدوىل مـــا
ميه ــد لبيئ ــة دولي ــة وإقليمي ــة تق ــوم ع ــى
أســـاس العـــدل والتكافـــؤ وتحقيـــق الســـلم
واألمـــن الدوليـــن.
وبنظـــرة موضوعيـــة نســـتطيع أن نرصـــد
املش ــاركات الفاعل ــة للربمل ــان الع ــريب وبن ــاء
العالقـــات والصداقـــات الربملانيـــة عـــى
مســـتوى االتحـــادات اإلقليميـــة والدوليـــة
والربملانـــات املثيلـــة والزيـــارات الربملانيـــة
واملؤمتـــرات والنـــدوات املتخصصـــة ،وفـــق
مامرســـتها أرقـــى معايـــر الدبلوماســـية
الربملانيـــة التـــي تواكـــب الدبلوماســـية
العربيـــة الرســـمية.
وضـــع الربملـــان العـــريب وأجهزتـــه هدفـــاً
رئيس ــياً م ــن تحركات ــه الدبلوماس ــية الربملاني ــة
والشـــعبية بهـــدف تعزيـــز التواصـــل مـــع
شـــعوب العـــامل وبرملاناتـــه الوطنيـــة
والقاري ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة م ــن خ ــال
املشـــاركة والتعبـــر عـــن مواقـــف األمـــة
العربيـــة إزاء مختلـــف األحـــداث والقضايـــا
الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة وكان عـــى
رأس األولويـــات واالهتاممـــات القضيـــة
الفلســـطينية ،إضافـــة إىل تعزيـــز عالقـــات
األخ ــوة والتع ــاون م ــع الربملان ــات الش ــقيقة
والصديقـــة يف املجـــاالت كافـــة ال ســـيام
الربملانيـــة منهـــا.
وميكـــن الجـــزم بـــأن حيويـــة دور الربملـــان
العـــريب ممثـــل وصـــوت الشـــعب العـــريب
وتحركاتـــه واســـتجاباته الفوريـــة يف جميـــع
املج ــاالت ع ــزز مكانت ــه العربي ــة واإلقليمي ــة
والدولي ــة وجع ــل صوت ــه مس ــموعا وتأث ــره
فع ــاال ودوره مطلوب ــا ،األم ــر ال ــذي يح ــرص
معـــه الربملـــان العـــريب وأعضائـــه عـــى
تحديـــد أســـس ثابتـــة ومبـــادئ محـــددة
تط ــرح بش ــكل دائ ــم ع ــى أجن ــدة أع ــال
الربملـــان العـــريب يف مشـــاركاته الخارجيـــة.
ومـــن أهـــم هـــذه األســـس :التســـامح
واالنفتـــاح والتواصـــل عـــى الصعيـــد
الـــدويل واإلقليمـــي والقـــاري ،والســـعي إىل
تحقي ــق الس ــلم واألم ــن العاملي ــن والتأكي ــد
عـــى مبـــدأ عـــدم التدخـــل يف الشـــؤون
الداخليـــة للـــدول العربيـــة ،فضـــا عـــن
القضاي ــا األمني ــة الت ــي ترك ــز ع ــى مكافح ــة
اإلرهـــاب والفكـــر املتطـــرف والضـــال
ون ــزع الس ــاح الن ــووي واالهتـــام بقضاي ــا
ومج ــاالت حق ــوق اإلنس ــان خاص ــة «امل ــرأة
والشـــباب والالجئـــن والنازحـــن والفاريـــن
مـــن الرصاعـــات» ،باإلضافـــة إىل القضايـــا
االقتصاديــة التــي تناقــش التنميــة املســتدامة
وأهدافه ــا ،والتج ــارة البين ــة العربي ــة وتهيئ ــة
من ــاخ االس ــتثامر الع ــريب م ــا يس ــاعد ع ــى
تحقيـــق التكامـــل االقتصـــادي املنشـــور،
إىل جانـــب القضايـــا البيئيـــة مثـــل التغـــر
املناخ ــي واألم ــن الغ ــذايئ واملي ــاه والحف ــاظ
عـــى املـــوارد الطبيعيـــة.

متابعات اخبارية

قائــا « ان الربملــان العــريب شــكل لجنــة
خاصة باســم فلســطني برئاســة رئيس الربملان
العــريب ،ويعمــل عــى ثــاث ِخطــط عمــل
للتصــدي لسياســة القــوة القامئــة باالحتــال،
وفضــح مــا تقــوم بــه مــن جرائــم وانتهاكات
ضد الشــعب الفلســطيني الصامد،
واوضــح « ان الخطــة األوىل ،هــى
التصــدي لق ـرار اإلدارة األمريكيــة املرفــوض
باالع ـراف بالقــدس عاصمــة للقــوة القامئــة
باالحتــال ،وقــد تــم مخاطبة كافــة برملانات
العامل اإلقليمية والوطنية وتم تشــكيل وفود
برملانيــة مــن اعضــاء الربملــان العــريب لزيــارة
الربملانــات اإلقليميــة والدوليــة.
واضــاف « أمــا خطــة العمــل الثانيــة فهــي
ملنــع عقــد القمــة اإلرسائيليــة اإلفريقية التي
كان مقــرر عقدهــا يف دولــة توجــو يف شــهر
أكتوبــر املــايض ،وقــد تــم االتصــال بربملــان
أكــد رئيــس الربملــان العــريب دكتــور مشــعل بــن فهم الســلمى « اســتمرار جهــود الربملان عمــوم إفريقيــا وكافــة الربملانــات اإلفريقيــة،
العــريب يف دعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني يف كافــة املحافــل وعــى كافــة املســتويات وتــم إرســال مبعوثــن باســم رئيــس الربملــان
»  .جــاء ذلــك ىف كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام مؤمتــر األزهــر العاملــي لنــرة القــدس  ، ،العــريب لبعــض الربملانــات اإلفريقيــة املؤثــرة،

الربملان العريب يف بكني:

العالقات العربية  -الصينية قدمية ومتينة

أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان
العــريب أن العالقــات العربيــة  -الصينيــة قدميــة ومتينــة
وعميقــة وأن العــرب والصــن لديهــا قواســم مشــركة
وبينهــا احـرام وفهــم متبــادل كونهــا أصحــاب حضارات
عريقــة ،مثمنــا موقــف الصــن تجــاه القضية الفلســطينية،
ومؤكــدا أنــه قــد حــان الوقــت لتتحــرك بكــن بشــكل أكرب
لدفــع هــذه القضيــة.
جــاءت ترصيحــات الدكتــور مشــعل خــال مقابلــة خاصــة
أجرتهــا معــه وكالــة أنبــاء ((شــينخوا)) يف العاصمــة
الصينيــة بكــن خــال زيارتــه لهــا يف الفــرة مــن  21إىل
 24ينايــر 2018عــى رأس وفــد رفيــع مــن الربملــان العــريب
حيــث تعــد هــذه أول زيــارة لرئيــس برملــان عــريب إىل
الصــن وأول زيــارة لوفــد برملــاين عــريب بعــد الجلســة
الطارئــة التــي عقدهــا الربملــان العــريب يف مقــر جامعــة
الــدول العربيــة ملناقشــة تداعيــات القــرار األمريــي
الخــاص باالعــراف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ونقــل
الســفارة األمريكيــة إليهــا.
وقــد اجتمــع تشــانغ ده جيانــغ رئيــس اللجنــة الدامئــة
للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي مــع رئيــس
الربملــان العــريب حيــث اتفقــا عــى تعزيــز تطويــر عالقات
التعــاون اإلسـراتيجية بــن الصــن والــدول العربيــة .وقــال
تشــانغ خــال اللقــاء إن زيــارة مشــعل بــن فهــم الســلمي

تعــد أول تبــادل رســمي بــن املجلــس الوطنــي والربملــان
العــريب ولهــا أهميــة كــرى يف إثــراء العالقــات الصينيــة -
العربيــة.
وأشــار رئيــس الربملــان العــريب خــال املقابلــة إىل
أهميــة التبــادالت الربملانيــة الدامئــة بــن الجانبــن
يف تعزيــز التشــاور والتعــاون والتنســيق يف شــتي
املجــاالت وإىل أن زيــارة الوفــد الربملــاين العــريب
تهــدف إىل متتــن العالقــات العربيــة  -الصينيــة،
موضحــا أن الربملــان العــريب كونــه ميثــل البعــد
الشــعبي لألمــة العربيــة يــزور الصــن لــرح
وجهــة النظــر الشــعبية للقضايــا العربيــة الكربى
والهامــة واإلســراتيجية ويف مقدمتهــا القضيــة
الفلســطينية يف ضــوء التداعيــات الخطــرة للقـرار
األمريــي بشــأن القــدس ،مثمنــا املوقــف اإليجــايب
للصــن تجــاه القضيــة الفلســطينية وتفهمهــا التــام
لــه

تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب
الشعب الصيني ودكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربي
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وكُللــت جهــود الربملــان العريب مــع جهود
الــدول واملؤسســات العربيــة واإلســامية
بالنجــاح ،بــأن أُجلــت هــذه القمــة ألجــلٍ
غري مســمى،
واشــار اىل « أن خطــة العمــل الثالثــة
هي التصدي لرتشح القوة القامئة باالحتالل
للحصول عىل مقعد غري دائم مبجلس األمن
لعامــي 2020-2019م ،ملــا لهــذا الرتشــح
مــن تداعيــات خطــرة عــى مصداقيــة
منظمة األمم املتحدة ،عندما تشــغل قوة
محتلــة وتضطهــد شــعباً بأكملــه منذ أكرث
مــن ســبعني عامـاً ،ومتــارس بحقــه أبشــع
االنتهــاكات والجرائــم العنرصيــة مقعدا ً يف
مجلــس األمن الدويل.
ويف الختام تقدم الدكتور مشــعل السلمي
بالشــكر والتقديــر لفضيلــة اإلمــام األكــر
الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ االزهــر
الرشيــف لعقد هذا املؤمتر الهام ،ولألزهر
الرشيف ملا يقوم به من جهود مشــكورة
لنــر ًة األقــى وللقضية الفلســطينية.

متابعات اخبارية

العسومى والمشرقى طرحا رؤية البرلمان
العربي لمسؤولى البرلمان االوربي حول
التحديات الراهنة فى المنطقة

العسومي

قــام وفــد مــن الربملــان العــريب بزيــارة إىل
مقــر الربملــان االوريب ىف مدينــة سرتاســبورج
الفرنســية وذلــك إلج ـراء مشــاورات مــع
كبــار مســؤوىل الربملــان االوريب إىل جانــب
املشــاركة ىف إجتــاع مجموعــة الربملــان
االوريب املعنيــة بالجمعيــة الربملانية لالتحاد
مــن أجــل املتوســط  .وضــم الوفــد كل مــن
نائــب رئيــس الربملــان عــادل العســومى
والدكتــور احمــد املرشقــى رئيــس لجنــة
الشــؤون الخارجيــة والسياســية واالمــن
القومــى .
وقــال نائــب رئيــس الربملــان النائــب عــادل
العســومى ىف ترصيــح لــه ان وفــد الربملــان
العــريب قــدم رشحــا متكامــا حــول
أبعــاد قضيــة القــدس ىف ضــوء القــرارات
والتوصيــات الصــادرة عــن الربملــان العــريب

بــن يعقــوب ورجاء خليفة يمثــان البرلمان
فــي مؤتمر اإلندمــاج اإلقتصادي اإلفريقي

شــارك الربملــان العــريب ممثـاً مبعــايل النائــب
عبــد اللطيــف بــن يعقــوب ومعــايل النائــب
الدكتــورة رجــاء حســن خليفــة يف املؤمتــر
القــاري االندمــاج االقتصــادي واالجتامعــي
والســيايس للقــارة اإلفريقيــة :دور الربملــان
اإلفريقــي ،والــذي ُعقــد بالعاصمــة
الكامريونيــة ياونــدي ،بحضــور الرئيــس
الكامــروين ،ورئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا،
ورئيــس مفوضيــة اإلتحــاد اإلفريقــي ،املؤمتــر
الــذي يــأيت احتفــاالً بالذكــرى الســنوية
العــارشة للميثــاق اإلفريقــي للدميقراطيــة
واالنتخابــات والحكــم .وقــد أكــد الدكتــور
مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان
العــريب يف الكلمــة التــي ألقاهــا نياب ـ ًة عنــه
معــايل النائــب عبــد اللطيــف بــن يعقــوب
أمــام املؤمتــر عــى إن للقــارة اإلفريقيــة
تاريخـاً طويـاً مــع تجــارب التقــارب القــاري
واإلقليمــي ،يعــود بعضهــا اىل الحقبــة

املرشقي

والتــى تحــدد مخاطــر القــرار االمريــى
املتعلــق بالقــدس  ،مشــرا ً إىل أن وفــد
الربملــان قــدم رؤيــة الربملــان العــريب لعــدد
مــن القضايــا والتطــورات املتعلقــة باملنطقــة
العربيــة ىف اطــار الحــوار املتواصــل مــع
الجانــب االوريب لتقريــب وجهــات النظــر
اىل جانــب التشــاور والتنســيق ىف املواقــف
بشــأن تلــك التطــورات.
ومــن جانبــه اوضــح دكتــور احمــد املرشقــى
ان مباحثــات الوفــد تضمنــت ايضــا تطــورات
عمليــة الســام ىف الــرق االوســط وتطــورات
االوضــاع ىف ســورية واليمــن وليبيــا  ،باالضافة
ملوضــوع اإلصالحــات ىف املنطقــة العربيــة
ومحاربــة اإلرهــاب وأفــاق تعزيــز التعــاون
بــن الربملانــات العربيــة واالوربيــة .

والبياتى أمام برلمان أمريكا الالتينية

الزايد يف منتدى النساء الربملانيات

 25%من أعضاء الربملان للمرأة

شــارك وفــد الربملــان العــريب برئاســة معــايل الدكتــور
مشــعل بــن فهــم الســلمى ،رئيــس الربملــان العــريب ،
وعضويــة ســعادة النائــب دالل الزايــد نائــب رئيــس
لجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وحقــوق اإلنســان
بالربملــان العــريب  ،يف منتــدى النســاء الربملانيــات  ،ضمن
اجتامعــات الــدورة ( )137لالتحــاد الربملــاين الــدويل
الــذى عقــد يف مدينــة ســانت بطرســبورغ الروســية.
أكــدت دالل الزايــد خــال كلمــة الربملــان العــريب عــى
أن النظــام األســايس للربملــان العــريب الــذي وضعــه
القــادة العــرب جعــل نســبة متثيــل املــرأة يف الربملــان
ال تقــل بــأي حــال مــن األحـوال عــن  25%مــن إجــايل
أعضــاء الربملــان ،يف تأكيــد واضــح عــى دور املــرأة يف
صنــع واتخــاذ الق ـرار عــى كافــة املســتويات وبخاصــة
املجالــس الترشيعيــة».
وأوضحــت الزايــد أن مــا بذلــه الربملــان العــريب مــن أجــل
تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،وتعزيــز حقــوق املــرأة
العربيــة وصــوالً بهــا إىل أن متتــع بحقوقهــا كاملــة غــر
منقوصــة ليســتحق االهتــام ،حيــث ســاهم الربملــان
العــريب يف تطبيــق خطــة عمــل الربملانــات التــي تراعــي

االســتعامرية ،أو يف الفــرة التــي تلــت
االســتقالل ،حيــث ســعت الــدول اإلفريقيــة
إىل تأســيس مرشوعــات التكامــل اإلقليمــي
بوصفهــا اســتكامالً ملرشوعــات التحــرر
الوطنــي واالســتقالل.
وعــر الدكتــور مشــعل الســلمي عــن إعتـزازه
بالرشاكــة الرائــدة التــي أقامها الربملــان العريب
مــع برملــان عمــوم إفريقيــا ،األمــر الــذي تــم
ترســيخه مــن خــال مذكــرة التفاهــم التــي
متــت بينهــا ،والتــي أرســت أســس التنســيق
والتعــاون بينهــا إزاء القضايــا ذات االهتــام
املشــرك ،والتنســيق املشــرك بخصــوص
دعــم القضيــة الفلســطينية ونضــال الشــعب
الفلســطيني ،ووضــع خطــة للتحــرك املشــرك
مــن أجــل الدفــع مبســار إرســاء ســام قائــم
عــى حــل الدولتــن ،وقيــام دولــة فلســطينية
مســتقلة عاصمتهــا مدينــة القــدس الرشقيــة

النــوع االجتامعــي بشــكل ملمــوس وعــى أرض الواقــع ،يف
ظــل إرادة سياســية واضحــة يف معظــم الــدول العربيــة،
داعمــة لهــدف متكــن املــرأة.
ولفتــت الزايــد اىل أن الربملــان العــريب قــد نهــج يف إعــداد
هــذه الوثيقــة نهجـاً علميـاً يتفــق وخطــة عمــل الربملانــات
املراعيــة للنــوع االجتامعــي ،باعتــاد مقاييــس دقيقــة
لرصــد احتياجــات املجتمــع لتحقيــق املســاواة وتذليــل
العقبــات بشــأنها ،بإجــراء اســتطالعات حقيقيــة للــرأي
العــام ،وعقــد سلســلة مــن ورش العمــل املتخصصــة وصــوالً
لوضــع مــروع الوثيقــة حتــى تنســجم مــن الواقــع ويصبــح
تطبيقهــا ســهل املنــال.
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شــارك الربملــان العــريب بالــدورة الرابعــة
والثالثــن لربملــان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
البحــر الكاريبــي يومــي  24 -23نوفمــر
2017مبدينــة بنــا وذلــك بنــاء عــى دعــوة
مــن رئيــس برملــان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة
البحــر الكاريبــي.
وأكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي
رئيــس الربملــان العــريب يف كلمتــه  -التــي ألقاها
نيابــة عنــه النائــب عبــاس البيــايت -حــرص
الربملــان العــريب عــى مــد جســور التواصــل
والتقــارب بــن الشــعب العــريب وشــعوب دول
أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي،
انســجا ًما مــع العالقــات التاريخيــة واملصالــح
املشــركة بــن الــدول العربيــة ودول أمريــكا
الالتينيــة ،مشــرا ً إىل أن تفعيــل العالقــات
بــن الربملــان العــريب وبرملــان أمريــكا الالتينيــة
ومنطقــة البحــر الكاريبــي يــأيت إنطالق ـاً مــن
مبــادئ التضامــن والرشاكــة واملصالــح املتبادلــة
وذلــك بنــاءا ً عــى إعــان الريــاض الصــادر عــن
القمــة العربيــة – الالتينيــة يف العــام 2015م.

القدس عاصمة أبدية لفلسطني
في الجلسة الطارئة للقدس:
دع ــا الربمل ــان الع ــريب إىل عق ــد قم ــة عربي ــة طارئ ــة لتجني ــد
كاف ــة الطاق ــات م ــن أج ــل إنه ــاء اإلحت ــال اإلرسائي ــي ألرايض
دول ــة فلس ــطني وعاصمته ــا األبدي ــة «الق ــدس».
ج ــاء ذل ــك يف ق ـرار أص ــدره الربمل ــان الع ــريب يف خت ــام جلس ــته
الطارئـــة التـــى خصصـــت لبحـــث تداعيـــات قـــرار اإلدارة
األمريكيــة باإلع ـراف مبدينــة القــدس املحتلــة عاصمــة للقــوة
القامئـــة باإلحتـــال «الكيـــان الصهيـــوين» ونقـــل الســـفارة
األمريكي ــة إليه ــا.
وتضم ــن الق ـرار الدع ــوة لوض ــع خط ــة تح ــرك عربي ــة فاعل ــة
ع ــى كاف ــة املس ــتويات م ــن خ ــال جامع ــة ال ــدول العربي ــة
والس ــلطة الفلس ــطينية والربمل ــان الع ــريب تأكي ــدا ع ــى تكام ــل

وفود من البرلمان العربي للحوار مع البرلمانات الدولية

الدبلوماس ــية الربملاني ــة م ــع الدبلوماس ــية الرس ــمية للتص ــدي لق ـرار
اإلدارة األمريكيــة وتشــكيل لجنــة مفتوحــة العضويــة لهــذا الغــرض.
وقـــرر الربملـــان تســـمية دور اإلنعقـــاد الحـــايل للربملـــان العـــريب
«القـــدس عاصمـــة أبديـــة لدولـــة فلســـطني»  ،وتكليـــف وفـــود
م ــن الربمل ــان الع ــريب لزي ــارة الربملان ــات املامثل ــة خاص ــة الربمل ــان
اإلفريقــي والربملــان األورويب وعــدد مــن برملانــات الــدول األوروبيــة
الفاعل ــة لعق ــد لق ــاءات وحش ــد تأيي ــد املجتم ــع ال ــدويل للتص ــدي
للقــرار األمري ــي .
وأكــد الربملــان العــريب التضامــن العــريب واإلســامي للتصــدي للق ـرار
األمريــي مــن خــال تنســيق التحــرك بــن جامعــة الــدول العربيــة
ومنظمــة التعــاون اإلســامي وبــن الربملــان العــريب واتحــاد مجالــس

ال ــدول األعض ــاء مبنظم ــة التع ــاون اإلس ــامي بش ــأن الق ــدس أوىل
القبلت ــن وثال ــث الحرم ــن والعم ــل ع ــى تعزي ــز دع ــم االع ــرف
بدول ــة فلس ــطني وعضويته ــا الكامل ــة باألم ــم املتح ــدة.
وش ــدد الربمل ــان الع ــريب ع ــى مس ــاندة ودع ــم صم ــود وتضحي ــات
الش ــعب الفلس ــطيني يف مقاومت ــه الباس ــلة ويف نضال ــه ض ــد سياس ــة
القـــوة القامئـــة باإلحتـــال التـــي تهـــدف إىل تغيـــر الوضعيـــة
القانوني ــة والتاريخي ــة ملدين ــة الق ــدس املحتل ــة والوق ــوف صف ــا
واح ــدا مع ــه للحف ــاظ ع ــى متس ــكه بأرض ــه وحق ــه يف إقام ــة
دولتــه املســتقلة ذات الســيادة وعاصمتهــا األبديــة مدينــة القــدس،
واملطالبـــة بتكثيـــف دعـــم الـــدول العربيـــة ،املـــادي واملعنـــوي،
وتعزي ــز صن ــدوق دع ــم الق ــدس .وق ــرر الربمل ــان الع ــريب مخاطب ــة

« أمريكا أبعدت نفسها من عملية
السالم ألنها فقدت أهم شرط
لراعي السالم؛ وهو شرط الحياد،
فانحيازهاواضح وبشكل سافر
ضد العرب وضد المسلمين بل
ضد المسيحيين اآلن »

« ومن باب السخرية أقول« :شكرً ا
لترامب الذي جعلنا كعرب وكمسلمين
وكأحرار نستفيق من غفوتنا ونشعر
أكثر بالخطر الذي يواجه أمتنا
العربية».
عزام نجيب األحمد

« كل عربي ال يجعل من القدس قبلته
فمشكوك في عروبته ،وكل مسلم ال
يجعل من القدس قبلة عقيدته فمشكوك في
إسالمه ،وكل مسيحي ال يجعل من القدس
عنوا ًنا لترانيمه فمشكوك في مسيحيته».

أحمد بن العربي مشرقى

« تسليط الضوء على الرأي
االستشاري الصادر من محكمة العدل
الدولية في سنة 2004م ،مع مخاطبة
برلمانات الدول الغربية الداعمة
والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب
الفلسطيني في هذا الجانب »

« أقترح أن تكون هناك مراسلة
للكونجرس األمريكي بصفته هو من
صادق على هذا القرار ،وكذلك إبالغه
احتجاج واستنكار وتنديد البرلمان
العربي كممثل للشعوب العربية »

« مطالبة الدول العربية جميعها بإسقاط
دور أمريكا من مفاوضات السالم في
منطقة الشرق األوسط بعد أنفقدت
حيادها ونزاهتها كشريك مفاوض ،وأن
يتم ذلك من خالل األمم المتحدة وتحت
إشراف نزيه ومحايد»

« أطالب البرلمان العربي بأن
يتبنى رفع دعوى قضائية ضد
الواليات المتحدة األمريكية ،وضد
شخص ترامب تحدي ًدا ،باعتبار أن
قراره ينبع من نزعة شخصية»

« نهيب بجميع البرلمانات في
العالم اإلسالمي والعربي والدولي
بالتصدي لهذا التزييف والتداعي
واتخاذ موقف حاسم تجاه هذا
التعدي على مقدسات المسلمين »

« أهم ما في هذا القرار أنه يُعيد
تثبيت الحقيقة التي نعرفها جميعًا،
ويُعيد تذكيرنا بالواقع كما هو ،حيث
أعادت إنتاج الصراع على أساس
وجودي ،وإنهاء كذبة عملية السالم
والمفاوضات العبثية » خليل عطية

دالل جاسم الزايد

أحالم سالم ثجيل

الجلسة التاريخية لنرصة القدس

نبيل األندلوسي

خالد العتيبي

عادل العسومي

سعد الجمال
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الربملان ــات اإلقليمي ــة والدولي ــة ،واالتح ــاد الربمل ــاين ال ــدويل،
لدف ــع الدبلوماس ــية الربملاني ــة للتص ــدي لخط ــورة القـ ـرار
األمريــي عــى فــرص الســام يف املنطقــة ،ودعوتهــم للثبــات
ع ــى موقفه ــم برف ــض الق ـرار ،ومطالب ــة م ــن لديه ــم متثي ــل
دبلوم ــايس أو قنص ــي مقي ــم ل ــدى الق ــوة القامئ ــة باالحت ــال
بااللت ـزام بق ـرارات الرشعيــة الدوليــة ،وعــدم نقــل ســفاراتهم
إىل مدينــة القــدس املحتلــة أو االع ـراف بهــا عاصمــة للقــوة
القامئــة باالحتــال ،ودعــوة برملانــات الــدول التــي مل تعــرف
بدول ــة فلس ــطني إىل االعــراف به ــا نُ ــرة للح ــق ودعــاً
للس ــام وتعزيــزاً لألم ــن

« القرار الذي اتخذه الرئيس األمريكي
ليس وليد اللحظة وال وليد الصدفة ،وإنما
جاء ً
مكمل لمخطط سابق وخطط الحقة،
وقد اتخذ منذ زمن والكل يعرف ذلك ،ويتم
تحديثه وفق الظروف التي تمر علينا».
خالد علي بن زايد

« ان مصر تخوض معركة االرهاب
دفاعا عن االمة العربية كلها  ،وتحتاج
فى ذلك الى ارادة دولية مجتمعة
للتصدى لالرهاب بكل اشكاله »
احمد رسالن

« إمهال الواليات المتحدة األمريكية
فترة زمنية محدودة للتراجع عن
قرارها الغاشم ،وإذا لم تتراجع فيجبعلى
الحكومات العربية أن تتخذ خطوات
تصعيدية؛ حتى تعود األمورإلى نصابها
ويعود الحق إلى أهله »
سالم الكعبي

« يجب أن نبني قبورنا من قصور
القدس وأن يكون شاه ًدا لنا على
مر التاريخ أن القدس ستبقى عربية
لكل المسلمين »

جاسم عبد هللا النقبي

« إن قرار ترامب الجائر وحّد مجد ًدا
الصف العربي ،إذ خرجت الشعوب
منددة بالغطرسة اإلسرائيلية التي
استباحت الدماء واحتلت األرض،
وتريد السيطرة على المسجد األقصى »

« أطالب باستدعاء سفرائنا المعتمدين لدى
الواليات المتحدة ،وسحب الودائع العربية لدى
المصارف األمريكية ،والتأكيد مجد ًدا على أن
فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية وأنها البوصلة،
وأن الدفاع عنها واجب العرب والمسلمين »

عسكر عويد العنزي

الخليل ولد الطيب

الجلسة التاريخية لنرصة القدس

القدس عاصمة أبدية لفلسطني

« إننا أمام إمتحان صعب ولحظة تاريخية،
إما أن نكون أو ال نكون ،فإن الدفاع عن
القدس هو دفا ٌع عن الوجود العربي وعن
الهوية وعن األرض وعن الحق وليس
دفاعًا عن مدينة مثل بقية المدن »

« القرار فيه إستهتار وفيه سخرية،
وعندما تحدث الرجل عن هذا
القرار المشؤوم بعد مائة عام من
وعد بلفور تحدث أيضًا بعده عن
السالم ،أليست هذه سخرية؟! »

عباس البياتى

عبد الرحمن سعيد

« المسألة ليست مسألة مواقف
وخطب وليست مسألة شجب
وإدانة ،وإنما هذا صراع وجودي،
والصراع الوجودي بحاجة إلى
قوة وبحاجة إلى لحُمة وبحاجة
إلى يد واحدة غير مرتعشة »

« إن هذه الخطوة غير المسبوقة
من اإلدارة األمريكية ما هي إال
إرضاء لليمين المتطرف ،سوا ًء
في إسرائيل أو في أمريكا ،ولكنه
أيضًا وقود للعنف في العالمين
العربي واإلسالمي»

« خصومنا لهم مخططات وهم
يجروننا إليها جرً ا ،وهم اآلن في هذه
اللحظة وبهذا القرارالذي يُعلن عن نقل
سفارة الواليات المتحدة األمريكية إلى
القدس ،فإنما يختبرون أمتنا إن كانت
فيها روحا ً كانت فيها مقاومة »

« أقترح أن تقوم الدول العربية مجتمعة
بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية ر ًدا
على قرار ترامب،ما دامت أمريكا
دولة واحدة وأمرت بنقل سفارتها إلى
شادية خضير الجمل
القدس »

« من المفترض علينا كعرب
وكمسلمين أن نتوحد أكثر وأن نعمل
على إيجاد حلول عملية؛ لكي ال
نظل نندد ونصرخ في آذان صماء..
فالحرية تؤخذ وال تعطى »

« يجب أن نقول للرئيس ترامب:
«لقد اتخذت قرارً ا خسِ رت به األمة
العربية واإلسالمية ،لقد هشمت
ً
أصل في ذهن
صورتك المهشمة
العرب والمسلمين »

« على الدوام ظننا أن اإلدارة األمريكية
تدرك مسؤوليتها وقيمتها العالمية في ترسيخ
السلم واألمن الدولي بصفتها العضو الدائم في
مجلس األمن الدولي ،ولكن نذ ِّكرها مجد ًدا
بواجباتها وعليها أن تنصاع إلى الحق والعدل
الذي يفتخر به الشعب األمريكي الكبير»

« يجب أن نعمل معًا على
رفع صوت شعوبنا واستنهاض
الهمم إلسقاط هذا القرار الجائر
وليس بالسب ،وإنما بكثير من
المقترحات »
محمد األمين

« على جميع البرلمانات العربية
أن تطلب من حكوماتها مخاطبة
مجلس األمن لتنفيذ قراراته ،وإال
فال فائدة لنا كعرب من االستمرار
كأعضاء في هيئه األمم المتحدة »

« القرار الذي اتخذه ترامب لم يكن
ً
تسلسل زمنيًا
صدفة ،وإنما كان
ألحداث مرت بها األمة العربية
والمنطقة »

« ال يحق لنا كحكومات وكبرلمانات وكشعوب
بأن نتنازل عن شبر من فلسطين ،وال أعلم
إن كان شعارهم إسرائيل من الفرات إلى
النيل ،فقد حفر هللا محبة األقصى وفلسطين
في قلوبنا ،ونعلم يقي ًنا أن العاقبة لنا لو تكاتفنا
واتحدنا واعتصمنا بحبل هللا جميعا »

« قرار الرئيس األمريكي مبني

« نطالب البرلمان العربي بأن
يلعب دورً ا إيجابيًا في إجراء
المصالحة العربية  -العربية
وتجاوز الخالفات المصطنعة،
وإجراء مصالحة عربية شاملة »

« لقد كشفت الواليات المتحدة
األمريكية عبر قرارها المشؤوم أنها
ً
وسيطا أو راعيًا لعملية
لم ولن تكون
السالم ،فوساطتها غير نزيهة وغير
شريفة وغير محايدة »

« يجب أن نتذكر أن الحق بغير

« اآلن جاء دور الحسم ،والحسم
أُجبرنا عليه حقيقة نتيجة الخطأ

مقدرة الدفاع عنه استسالم »

األكبر؛ أال وهو االعتراف بقيام
دولة إسرائيل »

« من واقعنا المُعاش وواقعنا
العربي المزري وقوتنا المشتتة نجد
أنفسنا بحاجة ماسة إلى العمل على
جمع الشمل العربي والقضاء على
الخالفات العربية »

عبد الكريم قريشي

علي أحمد

على باطل ،فهو ال يملك القدس حتى
يسلمها لمن شاء».
إدريس أوقمني

عبد اللطيف بن يعقوب

إنصاف علي مايو

عبد السالم نصيه

منال الضمور

أحمد صخر بسيسو
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عبد هللا السعدون

عزيز بزاز

أحمد عبد هللا الجبوري

القوة ضائع ،وأن السالم بغير
صالح محمد عبود باعشر

« أحيي في هذه المناسبة الشعب
الفلسطيني بأكمله على صموده
ووقوفه ضد اعتداء العدو اإلسرائيلي
بكل مواقفه »
عبد هللا المنيف

علوي بن زبع

يوسف راشد الخاطر

حامد محمد آدم حامد

منوعات

تحت شعار “سودان املستقبل”

أول منتدى للربملان العريب يف الخرطوم

عقــد الربملــان العــريب أول منتــدى برملــاين
تحــت شــعار «ســودان املســتقبل» بحضــور
رئيــس املجلــس الوطنــي الســوداين ونخبة من
املســؤولني واملفكريــن واملثقفــن واإلعالميــن
وذلــك عــى هامــش الجلســة االفتتاحيــة لدور
االنعقــاد الثــاين للربملــان العــريب بالخرطــوم
– جمهوريــة الســودان ،بالتزامــن مع رفــع
العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة عــن
الســودان بشــكل كامــل ،وذلــك إدراكاً مــن
الربملــان العــريب للفــرص العظيمــة والواعــدة
لصناعــة مســتقبل الســودان.
وأكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي

رئيــس الربملــان العــريب يف الكلمــة االفتتاحيــة
للمنتــدى :إن اختيــار الربملــان العــريب النعقــاد
أول منتــدى تحــت شــعار ســودان املســتقبل
جاء شــاهدا ً عــى هــذه املحطــة الهامــة
يف تاريــخ الســودان الحديــث ،ومــا حققتــه
دولــة الســودان مــن إنجــازات هامــة عــى
طريــق التقــدم والتنميــة والســلم األهــي ،يف
ظــل القيــادة الحكيمــة لفخامــة الرئيــس عمــر
حســن البشــر ،محافظ ـاً عــى أمــن واســتقرار
الســودان وبنــاء عالقــات وثيقــة ومتينــة مــع
محيطــه العــريب وجــواره اإلفريقــي وكــر
محــاوالت العزلــة التــي أرادت بعــض القــوى

الدوليــة فرضهــا عــى حكومــة وشــعب
الســودان.
وقــال رئيــس الربملان العــريب أن عقــد املنتدى
األول بجمهوريــة الســودان يــأيت دعــاً
لجهــود الســودان الهادفــة إلرســاء دعائــم
الســام والوحــدة ،واإلقتصــاد ،والعالقــات
الخارجيــة ،ومخرجــات الحــوار الوطنــي،
ودعــا كافــة رشائــح الشــعب الســوداين
ومكوناتــه السياســية واإلجتامعيــة للتوافــق
والتعاضــد مــن أجل ســودان املســتقبل،
لينعــم الشــعب الســوداين الشــقيق بحيــاة
كرميــة وآمنــة ومســتقرة.

الربملان العريب يناقش تفعيل بطولة كأس العرب لكرة القدم
قــدم الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي
رئيــس الربملــان العــريب مقرتحــاً لتفعيــل
بطولــة كأس العــرب لكــرة القــدم ،ويــأيت
مقــرح رئيــس الربملــان العــريب يف إطــار
جهــود الربملــان العــريب يف تعزيــز ومتتــن
العالقــات العربيــة العربيــة يف كافــة
املجــاالت ،وإدراكاً منــه ملــا للرياضــة مــن
رســالة ســامية وأثــر إيجــايب يف توحيــد
الشــعوب.
وأوضــح رئيــس الربملــان العــريب أنــه ويف
إطــار تفعيــل املقــرح عــى أرض الواقــع
ســيتم التنســيق مــع األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة والجهــات
العربيــة املعنيــة بكــرة القــدم ،وكذلــك
مــن خــال التعــاون بــن لجنــة الشــؤون

االجتامعيــة بالربملــان العــريب ولجــان الشــباب
والرياضــة يف الربملانــات واملجالــس العربيــة،
للوصــول للســبل التــي تضمــن انتظــام إقامــة
بطولــة كأس العــرب لكــرة القــدم.
وتنــاول مقــرح رئيــس الربملــان العــريب عقــد
البطولــة تحــت شــعارات تخــدم القضايــا
اإلنســانية العربيــة ومبــا يعكــس وحــدة
أهــداف وتوجهــات الشــعب العــريب ،كــا
تطــرق املقــرح إلمكانيــة تخصيــص نســبة مــن
املكاســب املاديــة للبطولــة لدعــم القضايــا
اإلنســانية يف العــامل العــريب ،كــا تضمــن
املقــرح منــح بعــض العبــي كــرة القــدم العرب
ألقابـاً رشفيــة كســفراء للعمــل اإلنســاين العريب
تقدي ـرا ً لــدور الرياضيــن العــرب يف مســاندة
القضايــا اإلنســانية واالجتامعيــة العربيــة.
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مجردرأى
بقلم /السيد البابىل
ويتســاءل الشــارع العــرىب كله..مــاذا تفعــل
الجامعــة العربيــة ومــاذا تقــدم؟ وهــو
تســاؤل ميتــد اىل كل مؤسســات الجامعــة..
واىل الربملــان العــرىب وفلســفة وجــوده ودوره.
والــرأى العــام العــرىب يشــعر باإلحبــاط ألن
كل هــذه املؤسســات والتجمعــات العربيــة
التحقــق أمالــه وطوحاتــه ىف وطــن عــرىب
بالحــدود وبــا حواجــز..وىف وطــن عــرىب
يخلــو مــن الرصاعــات واالنقســامات وتبــادل
االتهامــات.
وهــو أمــر مؤســف حقاً..فالعــامل العــرىب
الــذى
يصــل تعــداد ســكانه اىل  350مليــون مواطن
مل يســتطع حتــى األن أن يتخــذ خطــوات
وحدويــة حقيقيــة ومــازال منقســاً
وبعيــدا ً عــن اإلتفــاق عــى السياســات
واإلســراتيجيات.
ونحــن النجيــد ىف ذلــك إال إلقــاء اللــوم
عــى األخرين..ونعــزو عــدم وحدتنــا إىل
املؤامـرات والتدخــات الخارجيــة دون إدراك
أو إعـراف بــأن العيــب فينا..وأننــا ســبب كل
اإلخفــاق والضعــف الــذى نحــن عليــه.
واملــؤمل حقــاً هــو أن لدينــا كل مقومــات
التكامــل واإلندمــاج والعمــل العــرىب
املشــرك..فنحن نتحــدث لغــة واحدة..وديــن
واحد..وتاريــخ واحــد ومــع ذلــك فإننــا مل
نســتطع اتخــاذ خطــوات مشــابهة للقــارة
األوروبيــة التــى تتحــدث أكــر مــن  23لغــة
وتصــل عمليــات الرتجمــة لحــواىل مليــار
يــورو ســنوياً ,ومــع ذلــك اســتطاعت تحقيــق
ماعجزنــا عنــه وأدركــت أن مصلحتهــا ىف
تكاملهــاو وحدتهــا.
ولــن نفقــد األمــل ىف أن العــرب ســوف
يعيــدون اكتشــاف أنفســهم وأن اســتمرار
وجــود املؤسســات العربيــة هــو الطريــق
للحــوار لتوفــر الحــد األدىن مــن التالقــى
والتفاهــم.
وعندمــا نتحــدث عــن الربملــان العــرىب
ىف هــذه املنظومــة فإننــا نؤكــد عــى أن
دوره الحقيقــى هــو ىف البعــد الشــعبى ,ىف
كونــه القــادر عــى طــرح قضايــا وتطلعــات
الجامهــر..وىف كونــه الضمــر اليقــظ الــذى
يتابــع ويراقــب ويدفــع ىف إتجــاه ترجمــة
تطلعــات الشــعوب وأمانيهــا ىف أن يكــون
هنــاك تكتــاً عربيــاً يســاهم ىف صناعــة
الحضــارة الكونيــة واليكــون عبئـاً عليهــا وىف
تكتــل عــرىب جديــد يتحــدث عــن املســتقبل
بعــد أن اكتفينــا بأحاديــث املــاىض والرتحــم
عــى مافــات.
وىف مقدورنا أن نكون ..ونحن نستطيع.

