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عضو املجلس الســيادي يســتقبل  وفد البرملان العربي

بوفد  العربي  البرملان  شارك 
برئاسة  املستوي  رفيع 
فهم  بن  مشعل  الدكتور 
إبرام  حفل  السلمي  يف 
للسلطة  االنتقال  وثائق 
 17 يوم  السودان،  يف  املدنية 
مقدمًا  2019م،  اغسطس 
قيادًة  للسودان  التهنئة 
االتفاق  هذا  بتوقيع  وشعبًا 
مؤكدًا  الهام،  التاريخي 
احلكومة  مع  العمل  إستمرار 
اسم  رفع  على  السودانية 
الدول  قائمة  من  السودان 

الراعية لالرهاب.
البرملان  رئيس  وقدم 
العربي  التهنئة باسم الشعب 
السوداني  للشعب  العربي 

السودان  أبناء  بتوافق  الفارقة  التاريخية  املناسبة  هذه  يف  الشقيق 
اإلتفاق  هذا  أن  مبينًا  املستقبل،  سودان  لبناء  طريق  خارطة  على 
الهام هو ثمرة جهود مخلصة ساهمت فيها أطراف عديدة من املحبني 
إلى  للوقوف  والساعني  واستقراره  أمنه  على  واحلريصني  للسودان 
املصلحة  تغليب  تتطلب  احلساسية  بالغة  إنتقالية  مرحلة  يف  جانبه 

الوطنية فوق كل إعتبار آخر.
صوت  أن   “ السودان  من  له  تصريح  العربي  يف  البرملان  رئيس  وأكد 
العقل واحلكمة إنتصر يف السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى 
تاريخ  من  جديد  فصل  كتابة  ومت  والسالم،  الدولة  مشروع  وإنتصر 
الذي  الهام  اإلتفاق  هذا  إلى  بالتوصل  واملشرق،  الناصع  السودان 

الكبيرة  املسؤولية  يعُكس 
األطراف  بها  حتلت  التي 
منها  املدنية  السودانية 
لبناء  وُيهد  والعسكرية 
مدنية،  ديقراطية  دولة 
أمام  الطريق  ويقطع 
واإلنقسام  الفتنة  ُدعاة 
يتربصون  الذين  والتخريب، 
العربية  الدول  من  للنيل 
وتقسيمها  الفوضى  إلدامة 
مثمنًا  مجتمعاتها.  وتفتيت 
من  ُبذلت  التي  اجلهود  كافة 
لهذا  للتوصل  األطراف  كافة 
الهام،  الدستوري  االتفاق 
الكبيرة  باملسؤولية  مشيدًا 
املجلس  بها  حتلى  التي 
وقوى  االنتقالي  العسكري 
إعالن احلرية والتغيير، داعيًا كافة األطراف من جهات رسمية وقوى 
لدعم  مسلحة  وجماعات  وشبابية  مدنية  وحركات  سياسية  وأحزاب 

االتفاق واالستمرار يف منهج احلوار والتوافق.

رفع إسم السودان من قائمة اإلرهاب 
قائمة  من  السودان  إسم  لرفع  الدعوة  العربي  البرملان  رئيس  وجدد 
مناسبة  تاريخية  حلظة  إنها  إلى  مشيرًا  لالرهاب،  الراعية  الدول 
العقوبات  لهذه  الكامل  الرفع  السودان  وقيادة  شعب  فيها  يستحق 
اجلديدة،  للمرحلة  ودعمًا  السوداني  الشعب  لتضحيات  تقديرًا 
مؤكدًا بأن البرملان العربي انطالقًا من التزامه بالوقوف مع السودان 
حكومة  مع  بالتنسيق  إرسالها  سيتم  قانونية  مذكرة  أعد  ودعمه، 

السلمي: مشروع الدولة ينتصر يف السودان

رئيس املجلس السيادي السوداني يلتقي  رئيس البرملان العربي والوفد املرافق له
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السودان إلى اإلدارة والكوجنرس االمريكي.
الصادق  )اإلمام  واملدنية  بالسودان  السياسية  القوى  الوفد  إلتقى  كما 
االحتادي  احلزب  والتغيير،  احلرية  قوى  األمة،  حزب  رئيس  املهدي 
لدعم  مستقلة(  وشخصيات  السودان،   نهضة  حتالف  الدميقراطي،  
املرحلة  متطلبات  واستكمال  احلوار  على  وحثهم  السياسي  االتفاق 

االنتقالية وبناء سودان املستقبل.
 دعوة الفصائل املسلحة إستبعاد لغة السالح

املسلحة  السودانية  الفصائل  عن  ممثلني  الوفد  مع  اجتمع   كما 
وطالبهم  باستبعاد لغة السالح واالنضمام  للعملية السياسية.

وجدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ترحيب البرملان العربي باإلتفاق 
تشكيل  حول  والتغيير  احلرية  وقوى  اإلنتقالي  العسكري  املجلس  بني 
املجلس السيادي إلدارة شؤون السودان خالل املرحلة اإلنتقالية، داعيًا 
كافة األطراف السودانية الستكمال تشكيل باقي أجهزة إدارة املرحلة 

بها  والعبور  االنتقالية  املرحلة  متطلبات  بإجناح  مطالبًا  االنتقالية، 
األمن  يف  الشقيق  السوداني  الشعب  تطلعات  حُتقق  دائمة  مرحلة  إلى 
واالستقرار والعيش الكرمي والتنمية واالزدهار، مجددًا وقوف وتضامن 
اسم  لرفع  عمله  خطة  يف  واستمراره  السودان  مع  التام  العربي  البرملان 

السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
جلمهورية  التام  العربي  البرملان  ودعم  وقوف  إطار  يف  الزيارة  وجاءت 
السياسي  التحول  عملية  تطورات  بالغ  باهتماٍم  ومتابعته  السودان 
تلبيًة  تاريخه  من  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  السودان  يشهده  الذي 
على  العربي  البرملان  من  وحرصًا  الكرمي،  السوداني  الشعب  إلرادة 
التواصل مع كافة األطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها مبا 
يضمن وحدة السودان وسالمة مواطنيه، وإنهاء الصراع املسلح، وإرساء 
يف  واملحورية  الهامة  مكانتها  لها  دولة  السودان  باعتبار  واألمن،  السلم 

العربي. العالم 

وفد البرملان  يلتقي القوى السياســية الســودانية

وفى لقاء مع  اإلمام الصادق املهدى
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الفصل  من  الثالث  االنعقاد  لدور  الرابعة   جلسته  العربي  البرملان  عقد 
 ، بالقاهره  م،   2019 يونيو   19 املوافق  األربعاء  يوم   الثاني  التشريعي 
باجلمهورية  النواب  مجلس  رئيس  البركاني  سعيد  سلطان  الشيخ  بحضور 
اليمنية ، وبحضور السيد جمال بو راس نائب رئيس برملان عموم إفريقيا 

ممثاًل لرئيس البرملان اإلفريقي.
يف  كلمة  العربي  البرملان  رئيس  السلمي،  فهم  بن  مشعل  الدكتور  وألقى  
اجللسة أكد فيها :أن التطورات العربية بالغة الدقة، وأن التحديات الكبيرة 
إال  ملواجهتها  سبيل  ال  العربي،  بعاملنا  ُتيق  التي  اجلسيمة  واملصاعب 
التخريبية  للمشاريع  والتصدي بحزم  العربية،  املواقف  بالتضامن ووحدة 
وامُلخططات العدوانية، التي تستهدف تفتيت املجتمعات العربية واملساس 

بسيادة الدول العربية وتقويض األمن القومي العربي.
لتلك  للتصدي  مسؤوليِته  من  وانطالقًا  العربي  البرملان  بأن  مؤكدًا 
ومواجهة  التضامن  لتعزيز  العربية  الوثيقة  بإقرار  بادر  التحديات، 

التحديات، لتكون عنوانًا لهذه املرحلة الفارقة من تاريخ األمه العربية.

فلسطني قضية البرملان األولى
وقال رئيس البرملان العربي يف كلمته :أنه رغم كل ما متر به أمتنا العربية 
من تديات إال أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا األولى واملحورية، 
حتى  الفلسطيني  الشعب  صمود  دعم  يف  العربي  البرملان  إستمرار  مؤكدًا 
ينال حقوقه املشروعة يف قيام دولته املستقلة وعاصمتها مدينة القدس، 
إلنهاء  الغاشمة  االحتالل  قوة  على  بالضغط  الدولي  املجتمع  ومطالبة 
الشعب  ضد  بها  تقوم  التي  اليومية  العنصرية  واملمارسات  االنتهاكات 
االستيطان  ومشاريع  املبارك،  لألقصى  املتكررة  واالقتحامات  الفلسطيني، 
اإلنقسام  بإنهاء  الفلسطينية  الفصائل  كافة  طالب  كما  املنازل،  وهدم 

الفلسطينية،  األراضي  وحدة  على  والتأكيد  الوطنية،  املصاحلة  وتقيق 
ورفض أي محاوالت لتجزئة التراب الوطني الفلسطيني.

وناشد الدكتور مشعل السلمي بإسم البرملان العربي األشقاء يف دولة ليبيا 
بتغليب منهج احلوار واحلكمة  العروبة،  وباسم  وباسم األخوة  الدين  باسم 
أرض  على  يوم  كل  تراق  التي  الزكية  للدماء  صونًا  املسلح،  الصراع  وإنهاء 
وجتنيب  وأمنها،  وإستقرارها  ليبيا  وحدة  على  وحفاظًا  العزيزة،  ليبيا 
الشعب الليبي مزيدًا من املعاناة، وأكد على أن حل األزمة ال يكون إال حاًل 
ورفض  طرف،  ألي  إقصاٍء  دون  الليبية  األطراف  جميع  عليه  تتفُق  سلميًا، 

كافة التدخالت اخلارجية يف الشأن الليبي. 

احلوار واملفاوضات أفضل السبل حلل املشكالت 
يف  األوضاع  تطورات  باهتمام  يتابع  العربي  البرملان  أن  إلى  السلمي  وأشار 
ويدعو  سياسية،  وتوالت  انتقالية  مراحل  تشهد  التي  العربية  الدول 
الوطنية،  املصلحة  وتغليب  السياسية  واملفاوضات  البناء  احلوار  انتهاج  إلى 
على  واحلفاظ  شعبها  تطلعات  تقيق  تضمن  تسويات  إلى  للوصول 

مكتسباتها وصون وحدتها وسيادتها وسالمة أراضيها.
وأدان  السورية،  إدلب  مدينة  يف  النار  إلطالق  الفوري  بالوقف  طالب  كما 
إتفاق  إلحترام  األطراف  كافة  ودعا  املدنية،  واملنشآت  املدنيني  استهداف 

منطقة خفض التصعيد يف مدينة إدلب.
على  إنقالبها  يف  احلوثي  ميليشيا  إستمرار  العربي،  البرملان  رئيس  وأدان 
أدان  السلطة الشرعية وعدم تنفيذها لقرارات مجلس األمن الدولي، كما 
السعودية  العربية  اململكة  واملدنية يف  املنشآت احليوية  استهداف  تعمدها 
املنازل  وتفجير  املساجد  وهدم  املدنية  كاملطارات  اليمنية  واجلمهورية 

والتي تصنف كجرائم حرب طبقًا للقانون الدولي.

مناشدة األشقاء وقف القتال يف ليبيا

التصدي للمشاريع التخريبية واملخططات العدوانية
القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب األولى

متابعة التحوالت السياسية يف الدول العربية

اجللســة الرابعة للبرملان

يف اجللسة العامة للبرملان:
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الدكتور  العربي  البرملان  رئيس  عقد 
مشعل السلمي مؤمترًاصحفيًامشتركًا 
اليمني  النواب  مجلس  رئيس  مع 
البركاني  سعيد  سلطان  الشيخ  معالي 
بالقاهره  2019م  يونيو   19 يوم  
للبرملان  العامة  اجللسة  انعقاد  قبيل 

العربي .
وقال السلمي “ إن هناك مشروع  قرار  
األمم  بدعوة  البرملان  جلسة  أمام 

املتحدة لتصنيف ميلشيات احلوثي كجماعة ارهابية.” 
وأوضح  السلمي أنه سيتم التصويت على القرار ورفعه لكل من األمني العام 

لألمم املتحدة، واألمني العام جلامعة الدول العربية.

استهداف احلوثيني للمنشآت املدنية جرمية حرب
اليمني  املنشآت املدنية يف دول اجلوار  أن  تعمد احلوثيني  إستهداف  وأكد 

مثلما حدث مؤخرًا يف اململكة العربية السعودية هو “جرمية حرب”.
البرملان  جلسات  حلضروهم  اليمنيني  للنواب  احلوثيني  تهديد  إلى  وأشار 
الدولي  البرملاني  العربي سيطلب من االحتاد  البرملان  أن  إلى  اليمني، الفتًا 

توفير حماية لهم ، موضحًا أن البرملانيني لهم حصانة يف أي مكان بالعالم.
اإلنسانية  املساعدات  بأن  تفيد  املتحدة  لألمم  تقاريرًا  إن  السلمي:   وقال 
قبل  من  تنهب  ألنها  اليمني  للشعب  تصل  ال  الدولية  املنظمة  تقدمها  التي 

احلوثيني.
املساعدات  لتوصيل  احلوثيني  مع  تتفاوض  املتحدة  األمم  أن  إلى  وأشار 
احلوثيني  بإلزام  ذلك  من  بداًل  مطالبة  ولكنها  اليمني،  للشعب  اإلنسانية 

بتوصيل هذه املساعدات.

وأضاف السلمي أنه أطلع رئيس مجلس 
البرملان  جهود  على  اليمني  النواب 
مشيرًا   ، اليمني  الشعب  لدعم  العربي 
إلى أنه شارك كرئيس للبرملان العربي 
النواب  ملجلس  التاريخية  اجللسة  يف 
اليمني يف مدينة سيئون التي مت فيها 

انتخاب “البركاني” رئيسًا للمجلس.
إننا  العربي:  البرملان  رئيس  وقال 
سياسي  حلل  األممية  اجلهود  ندعم 
الدولية،  الشرعية  وقرارات  اخلليجية  واملبادرة  اليمنية  للمرجعيات  وفقًا 
وأشار إلى أن احلوثيني ليس لهم مشروع دولة بل يتبعون مشروعًا إقليميًا 

هو مشروع  إيران.

البركاني: اليمن اجلرح النازف لألمه العربية
العربي  البرملان  رئيس  بحضور  البركاني،  سلطان  الشيخ  نوه  جانبه  ومن 
إلجتماع مجلس النواب اليمنى يف مدينة سيئون اليمنية والتي جرى فيها 

انتخابه رئيسًا ملجلس النواب اليمني.
وقال البركاني: إن اليمن هو اجلرح النازف لألمة العربية، وهو بالنسبة ملن 
األمن  من  النيل  يريد  ألنه  أخرى  ألماكن  للذهاب  عبور  جسر  يستهدفها 

القومي العربي برمته وليس اليمن فقط.
وأضاف أن ميلشيا احلوثي “هذه العصابة اإلرهابية” تدمر كل شئ باليمن، 
باململكة  “أبها”  مطار  استهداف  يف  حدث  مثلما  اجلوار  لدول  يدها  وامتدت 
العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه حتى مواد اإلغاثة يتم االستيالء عليها.

مشيرًا   ، احلوثيني  لدى  صدى  جتد  ال  للسالم  دعوتنا  إن   : البركاني  وقال 
إلى أن اتفاق إستوكهولم هو إختبار لرغبتهم يف السالم وقد فشلوا فيه.

السلمي: استهداف املدنيني جرمية حرب

البركاني: اليمن اجلرح النازف لألمة العربية

مطالبة األمم املتحدة تصنيف احلوثي جماعة إرهابية

رئيس البرملان اليمني يجتمع بهيئة مكتب البرملان العربي

املؤمتر الصحفي- الســلمي والبركاني
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املوحدة  العربية  االستراتيجية  إلعداد  العربي  البرملان  مبادرة  إطار  يف 
للتعامل مع دول اجلوار اجلغرايف تنفيذًا ملخرجات الوثيقة العربية لتعزيز 
العربي  البرملان  أصدرها  وأن  سبق  التي  التحديات،  ومواجهة  التضامن 
يونيو   17 املوافق  االثنني  يوم  العربي  البرملان  نظم  2019م،  فبراير  يف 
2019م مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية ندوة حتت عنوان“نحو 
“وذلك  اجلغرايف  اجلوار  دول  مع  للتعامل  موحدة  عربية  استراتيجية  بناء 

برئاسة رئيس البرملان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي. 
وتهدف املبادرة إلى تطوير آليات منظومة العمل العربي املشترك لتحقيق 
اإلقليمية  والتحوالت  املتسارعة  املتغيرات  ظل  يف  العليا  العربية  املصالح 
والدولية الراهنة، األمر الذي يستوجب توحيد السياسة اخلارجية للدول 

العربية يف التعامل مع دول اجلوار اجلغرايف. 

التصدي للتدخالت األجنبية 
والقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرملان العربي كلمة يف افتتاح 
والفكرية  واملذهبية  الطائفية  التبعية  من  التحرر  ضرورة  فيها  أكد  الندوة 
لدرجة  العربية  الشؤون  يف  السافر  تدخلها  وصل  والتي  اإلقليمية  للدول 
غير مسبوقة من خالل االحتالل املباشر لألراضي العربية وفرض سياساتها 

ومواقفها وتوجهاتها الفكرية والطائفية على الدول واملجتمعات العربية.

صيانة الثوابت العربية
للدول  العدوانية  املشاريع  تنامي  مقابل  يف  غائب  العربي  املشروع  أن  وأكد 
اإلقليمية واألجنبية، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى مشروع عربي يصون 
الثوابت العربية ويدافع عن السيادة العربية ويحافظ على األمن القومي 
العربية،  الشؤون  يف  واألجنبية  اإلقليمية  للتدخالت  ويتصدى  العربي 
موحدة  عربية  استراتيجية  بلورة  العربي  املشروع  جتليات  أهم  أحد  ولعل 

للتعامل مع دول اجلوار اجلغرايف العربي.
من  استشعارًا  يأتي  الندوة  هذه  تنظيم  إن  العربي:  البرملان  رئيس  وأضاف 
للتحديات  وإدراكًا  العربي،  الشعب  عن  كممثل  ملسؤوليته  العربي  البرملان 
اجلسيمة التي تواجه أمتنا العربية، واملستجدات اخلطيرة التي تستدعي 
االستعمارية  للمطامع  للتصدي  موحدة  عربية  استراتيجية  وجود 
وتنفيذ  دعم  إلى  وصلت  والتي  اإلقليمية،  للدول  العدوانية  واألعمال 
الدول  داخل  حيوية  اقتصادية  منشآت  ضرب  تستهدف  إرهابية  عمليات 
بهدف  العربية،  للدول  اإلقليمية  املياه  يف  مدنية  جتارية  وسفن  العربية 

زعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة العربية، وتنامي اإلرهاب.
أمنها  يهددان  املنطقة  يف  والتركي  اإليراني  املشروعان  إن  السلمي:  وقال 

واستقرارها وهو ما يستلزم وجود رؤية عربية يف كيفية التعامل معهما.
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العربي الشأن  التدخالت األجنبية يف  رفض 

استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول اجلوار
يف مبادرة للبرملان العربى:



   البرلمان العربى  

العربى  البرلمان 

الدول  جلامعة  العام  األمني  الغيط  أبو  أحمد  السيد  معالي  خاطب  فيما 
يف  املشكلة  أصل  إن  فيها:  أكد  بكلمة  للندوة  االفتتاحية  اجللسة  العربية 

العالقة بني الدول العربية من جهة وإيران وتركيا 
يتمثل يف أن كل دولة حتمل مشروعًا سياسيًا ترى 
املنطقة  يف  وبالتحديد  حدودها،  خارج  تطبيقه 
تأخرت  العربية  الدول  بأن  معترفا  العربية، 
دول  مع  العربية  العالقات  موضوع  تناول  يف  كثيرًا 
اجلوار بصورٍة ُمعمقة تتجاوز اجلاري من األحداث 
استراتيجي  هو  ما  إلى  القضايا  من  الطارئ  أو 

ومستقبلي وبعيد املدى.
مسألة  طرح  يف  تأتي  الندوة  أهمية  بأن  مضيفًا 
التعامل مع دول اجلوار اجلغرايف على طاولة البحث 
أي  بأن  يقينه  عن  معربًا  العملي،  واحلوار  الفكري، 
سليمة  أسس  من  تنطلق  وصحيحة  صحية  عالقًة 
كأولوية  مكانها  حتتل  أن  ينبغي  اجلوار  دول  مع 
العربي،  االستراتيجي  الفكر  أجندة  على  رئيسية 
حٍد  على  العملية  وتطبيقاته  النظري  جانبه  يف 

سواء.
يظل  املباشر  احلوار  املبدأ  حيث  من  أنه  إلى  وأشار: 

بصورة  جميعًا،  املعضالت  هذه  لتناول  األقصر  واجلسر  األجنع  السبيل 
تستجيب لشواغل اجلميع وحتقق مصالح اجلميع غير أنه استدرك قائاًل 
“ إننا نقف هنا ونقول: هل يكون هذا احلوار من دون أسس أو مبادئ حُتدد 

وجهته وأهدافه وإطاره العام؟”

التدخالت اإليرانية 
صارت  العربية،  للدول  الداخلية  الشئون  يف  إيران  تدخالت  أن  إلى  وأشار 

بندًا دائمًا على أجندة مجلس اجلامعة العربية منذ عام 2015م.
وأضاف أن إيران تعتبر أن املنطقة العربية ساحة مفتوحة ومباحة ملشروعها 
التوسعي، وُتعطي لنفسها حق التدخل يف أزمات الدول العربية، بل إشعال 
الذي  املشروع  بهذا  ُقدمًا  الدفع  أجل  من  كثيرة،  أحيان  يف  األزمات  هذه 
يتعارض مع أسس الدولة الوطنية على طول اخلط ويضرب مببدأ السيادة 

إلى  باملنطقة  ويدفع  احلائط.  ُعرض  الداخلية  الشئون  يف  التدخل  وعدم 
أتون حروب طائفية نرى جتلياتها يف عدد من نزاعات املنطقة اليوم. 

املشروع التركي
ولفت أبو الغيط إلى أن تركيا تدفع مبشروع آخر ال 
يقل خطورة. يعتنق اإلسالم السياسي يف ثوب من 
العثمانية اجلديدة، ويسعى إلى الترويج ملنطلقاته 
هذا  ترفض  أنها  ثبت  منطقٍة  يف  األيديولوجية 

املشروع.
بالتدخل  احلق  لنفسها  ُتعطي  تركيا  إن  وقال: 
تعتبره  عما  دفاعًا  عربية  دوٍل  أراضي  يف  والتوغل 
اآلخرين  ألمن  اعتبار  أي  دون  ومن  القومي،  أمنها 
يؤسس  وال  مرفوض  توجه  وهو  الدول.  سيادة  أو 
على  تقوم  طرفني  بني  ومتوازنة  سليمة  لعالقة 

االحترام املتبادل.
والتركي،  اإليراني  املشروعني،  كال  أن  على  وشدد 
توسعي ويؤسس لعالقة تقوم بني طرف ُمهيمن وآخر 
وكالهما  وسيادتها.  الدول  فوق  يقفز  وكالهما  تابع 
يرى يف الصراعات الدائرة يف املنطقة ُفرصة للتغلغل 
والتمدد وهو نظٌر قاصر يقتنص مغامن قريبة وال يهتم بعالقة طويلة األمد 
تقوم على الثقة املتبادلة، وحُتقق منفعة مشتركة للجميع عبر التعاون يف 

مواجهة تهديدات، هي بطبيعتها تستلزم حوارًا إقليميًا.
وأعرب أبو الغيط عن التطلع إلى يوم يتغير فيه ذاك النهج، فيكون للحوار 

ساعتها معنى ونتيجة.

احلوار العربي األوروبي
احلوار  أن  إلى  مشيرًا  األوروبي،  اجلوار  مع  العالقات  إلى  الغيط  أبو  وانتقل 

العربي األوروبي مستمٌر منذ سبعينات القرن املاضي.
وقال إن بني العرب وأوروبا مصالح راسخة وقواسم مشتركة وأطر مؤسسية 
باختراق  منوهًا  العام  األوروبي  أو  املتوسطي  الصعيد  على  سواء  ممتدة، 
الشيخ  بشرم  األولى  العربية-األوروبية  القمة  بانعقاد  مؤخرًا  حتقق  مهم 

يف فبراير املاضي.

أبو الغيط: املشروعان اإليراني والتركي يستهدفان املنطقة

األمني العام جلامعة الدول العربية
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رئيس البرملان العربي يفتتح ندوة اجلوار اجلغرايف

الدول العربية تأخرت يف تناول عالقاتها مع دول اجلوار
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   البرلمان العربى  

العربى  البرلمان 

محمد  الوزير  قدم  اإلفريقي  اجلوار  دول  مع  العربية  العالقات  محور  يف 
أكد  عمل  ورقة  العربية  مصر  بجمهورية  األسبق  اخلارجية  وزير  العرابي 
العابر  اإلرهاب  أهمها  العربية  الدول  تهدد  عدة  أخطارًا  هناك  أن  فيها 
للحدود من منطقة الساحل والصحراء حيث يوجد حزام من اإلرهاب حول 
الشمال العربي يف إفريقيا، ويضاف إليه كثرة القواعد العسكرية األجنبية 
من  سواء  إفريقيا  نحو  دولي  اندفاع  يوجد  أنه  مؤكدًا  اإلفريقية  القارة  يف 

الدول الكبرى أو املتوسطة.
املركزية  الدولة  لتقليص  أن هناك محاوالت غير مسبوقة  العرابي  وأضاف 
واجليوش التقليدية يف املنطقة العربية، إلى جانب وجود حتالفات جديدة 
العربية، وكل  املشكالت بالدول  العربية يف حل  ومحاولة الختطاف اإلرادة 

هذه األمور تشكل خطرًا كبيرًا على املصالح العربية.
عربية  استراتيجية  صياغة  تبني  يف  العربي  البرملان  بدور  العرابي  وأشاد 

للتعامل مع دول اجلوار وتقدمي األوراق وامللفات الالزمة يف هذا الشأن.

حمد  صالح  الوزير  قدمه  التركية  اجلمهورية  مع  العربية  العالقات  محور 
تاريخ  فيه  تناول  الهاشمية  األردنية  باململكة  األسبق  اإلعالم  وزير  القالب 
العالقات العربية -التركية والذي تأثر بوجود الدولة العثمانية ملدة أربعة 
مسار  وكان  ظالم،  يف  العرب  فيها  وعاش  العرب،  أكتاف  على  قامت  قرون 
االنحراف يف تلك العالقة مع قيام إسرائيل يف املنطقة حيث قتلوا السلطان 
من  أتاتورك  كمال  مصطفي  جاء  حتى  إسرائيل  قيام  لرفضه  احلميد  عبد 
سالونيك وقام بحركة سريعة باجليش وألغى الدولة العثمانية ومنع األذان 

العربية. باللغة 
التدخالت  وتيرة  زيادة  الى  فيها  أشار  تركيا  عن  عمل  ورقه  القالب  وقدم 
السلبية التركية يف الشئون العربية وهو األمر الذي يهدد عالقات اجلوار 

التاريخية الطيبة بني تركيا والعالم العربي.

جانب من حضور ندوة نحو إستراتيجيةعربية موحدة للتعامل مع اجلوار اجلغرايف

صالح القالبمحمد العرابي
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العرابي: اإلرهاب والقواعد األجنبية أكبر األخطار
القالب: املستقبل بني العرب وإيران غير واعد
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العربى  البرلمان 

واستعرض الدكتور محمد بن صقر السلمي رئيس املعهد الدولي للدراسات 
مع  العربية  العالقات  محور  يف  السعودية  العربية  باململكة  اإليرانية 
موقف  بناء  “نحو  بعنوان  دراسة  يف  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 
عربي موحد للتصدي إليران« تناول فيها عدة محاور منها محور العوامل 
النطاق  عوامل  ناقش  وفيه  اإليرانية،  العربية  العالقات  على  املؤثرة 
اجلغرايف، والبعد االستراتيجي وااليديولوجي، والقوة العسكرية والعامل 

االقتصادي واملذهبي، واملكانة االقليمية والدولية، وتوازن القوى.
أما املحور الثاني من الدراسة تناول التدخالت اإليرانية السلبية يف الدول 
العربية، وفيه استعرض الدكتور السلمي أدوات االختراق اإليراني اخلشن 
عربي  تصور  وضع  الثالث  املحور  يف  تناول  كما  العربية.  للدول  والناعم 
الدكتور  ناقش  ذلك  ولتحقيق  اإليرانية،  للتدخالت  للتصدي  موحد 
السلمي جتارب تشكيل موقف عربي موحد، وتقييم جتارب العمل العربي 

املوحد يف التصدي إليران.
أما املحور الرابع فجاء بعنوان تصور لتحسني العالقات العربية اإليرانية، 
واحلوار  للتفاوض  اجلنوح  على  إيران  تشجع  قد  التي  العوامل  ويتضمن 
والرغبة  الضغوط  لهذه  العربية  الدول  توظيف  مقابل  العربية  الدول  مع 
العوائق  ورفع  اخلالفية  للقضايا  لتسويات  التوصل  أجل  من  التقارب  يف 
املستويات  يف  اجلاد  احلوار  عبر  الطرفني  بني  التقارب  وجه  يف  تقف  التي 

السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية.
أما محور العالقات العربية مع دول اجلوار األوروبي فقدمه الدكتور محمد 
تاج الدين احلسيني األكادميي والباحث السياسي، رئيس منتدى 21 للحوار 
-األوروبية  العربية  “الشراكة  موضوع  تناول  املغربية،  باململكة  والتنمية 
حول:  تتركز  محاور  ثالثة  خالل  من  تواجهها  التي  والتحديات  “والرهانات 
التعاون العربي األوروبي، وثوابت العالقات العربية األوربية ودورها  أهمية 

يف تطوير التعاون، وكيفية حتقيق املصالح املشتركة كشرط أساسي لنجاح 
التعاون، والشراكة العربية األوربية كأداة للتنمية واالستقرار.

الشيخ  شرم  يف  األوروبية  العربية  القمة  عقد  بادرة  أن  احلسيني  وأكد 
مبصر وإعطاؤها صفة الدورية من شأنه أن ميهد لعصر جديد من التعاون 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مبادئ  إشاعة  بضرورة  وطالب  والتنسيق، 
ومتكني  الفساد  ومحاربة  والعرقية  الطائفية  والصراعات  التطرف  ونبذ 
التنمية  ومن  واملؤسسات  القانون  دولة  إقامة  يف  حقه  من  العربي  املواطن 

املستدامة له ولألجيال املقبلة.

ختامية  توصيات 
مقدماتها  يف  التوصيات  من  عدد  إلى  املناقشات  أفضت  الندوة  ختام  ويف 
التأكيد على أهمية وضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول اجلوار 
، وذلك إستلهامًا ملا يتعرض له األمن القومي العربي من حتديات  اجلغرايف 
جسام حتيق بالدول العربية ، وبصفة خاصة التدخالت اخلارجية السلبية 
يف الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية بهدف زعزعة األمن واالستقرار 
فيها، ومن خالل توظيف الطائفية وتكوين ورعاية امليليشيات داخل الدول 
العربية ، كما تشهد بعض الدول العربية أيضًا اعتداءات على سياداتها، إلى 

جانب احتالل بعض األراضي العربية من قبل بعض دول اجلوار اإلقليمي.
اخلليج  منطقة  شهدتها  التي  األخيرة  التطورات  أن  على  املشاركون  وأكد 
مت  حيث  املنطقة  استهداف  جتاه  موحدًا  عربيًا  موقفًا  تستدعي  العربي 
واستهداف  السعودية  العربية  اململكة  يف  نفط  ضخ  محطتي  استهداف 
األمر  عمان،  بحر  يف  وأخرى  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  تتبع  ناقالت 
من  يعزز  ما  وهو  طارئتني،  وعربية  خليجية  قمتني  عقد  استدعى  الذي 
مبادرة البرملان العربي لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول 

اجلوار مبا يقّوي من املوقف العربي املوحد جتاه هذه التدخالت.

جانب من احلضور

09

محمد بن صقر: التدخالت اإليرانية تستوجب موقف عربي موحد
احلسيني: القمة العربية األوروبية متهد لعصر جديد من التعاون 

د/محمد تاج الديند/ محمد بن صقر
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العام  األمني  الزيد  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  الندوة  يف  شارك 
املساعد لرابطة العالم االسالمي، والدكتور عرفة محمد عرفة مدير عام 
عوض  والدكتور  الشريف،  األزهر  يف  االسالمية  البحوث  مبجمع  التوجيه 
يف  الكبرى  اجلنايات  محكمة  رئيس  األسبق  األردني  العدل  وزير  جراد  أبو 
بني  جامعة  رئيس  الدولي  القانون  استاذ  رفعت  أحمد  والدكتور  عمان، 
محمد  الدكتور  واملستشار  العربية،  مصر  جمهورية  يف  األسبق  سويف 
أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني مبملكة البحرين.
وألقى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرملان العربي كلمة يف افتتاح 
الندوة دعا فيها إلى تضافر اجلهود البرملانية والرسمية، للتعاون والتكامل 

للشريعة  احلقة  لتوضيح الصورة  والدولية  اإلقليمية  املحافل  كافة  عبر 
اإلنصاف  أشكال  من  شكاًل  العقوبة  اعتبرت  التي  السمحاء،  اإلسالمية 
احلكم  قبل  والشروط  الضوابط  من  الكثير  وراعت  واجلماعي،  الفردي 

باإلعدام وقبل تنفيذه.
البرملان  أن مبادرة  الندوة:  أمام  كلمته  يف  السلمي  مشعل  الدكتور  وأوضح 
التي  السلبية  للتقارير  للتصدي  إطار جهوده  تأتى يف  الندوة  لعقد  العربي 
الدول  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  الدولية  املنظمات  بعض  تصدرها 
املغالطات  كافة  على  والرد  اإلعدام،  بعقوبة  يتعلق  ما  خاصًة  العربية 

الواردة يف تلك التقارير والبيانات.

عقد البرملان العربي ندوة حول “عقوبة اإلعدام يف الدول العربية وضمانات التطبيق” يوم اإلثنني 
السمحة  املفاهيم  نشر  بهدف  العربية،  الدول  جلامعة  مبقر األمانة العامة  2019م  17 يونيو 
والعادلة للشريعة اإلسالمية، وبلورة رؤية عربية شاملة حول تطبيق عقوبة االعدام والضمانات 
هذه  حول تطبيق  اخلارج  لدى  املغلوطة  املفاهيم  وتصحيح  اإلسالمية،  للشريعة  وفقا  القانونية 

العقوبة بالدول العربية.
ً

د/ محمد بن عبدالكرمي العيسي االمني 
العام لرابطة العالم االسالمي

 عقوبة اإلعدام يف الدول العربية وضمانات التطبيق
البرملان العربي يناقش يف ندوة للخبراء:

العيسي عقوبة اإلعدام يف الشريعة اإلسالمية تخضع ملبدأ الشرعية والعدالة
كلمته  يف  اإلسالمي  العالم  لرابطة  العام  األمني  العيسي  عبدالكرمي  بن  محمد  جانبه  أكد  الدكتور  ومن 
األمني  الزيد  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  الدكتور  نيابة  عنه  ألقاها  والتي  للندوة  االفتتاحية  اجللسة  يف 
العام املساعد لرابطة العالم اإلسالمي :أن الندوة تسهم يف إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لعقوبة 
اإلعدام وضمانات التطبيق يف الدول العربية ، داعيًا لتوحيد اجلهود الرسمية والشعبية من أجل التصدي 
الدول  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  بشأن  الدولية  املنظمات  بعض  تصدرها  التي  واملسيئة  السلبية  للتقارير 

العربية واإلسالمية خاصة ما يتعلق بعقوبة اإلعدام.
النفس  حفظ  ومنها  اخلمس  للضرورات  حفظها  اإلسالمية  الشريعة  محاسن  أبرز  من  أن  كلمته:  يف  وأضاف 
الشريعة  أن  مؤكدًا  حق،  بغير  عليها  االعتداء  فحرمت  والهالك،  لألذى  التعرض  من  وحمايتها  البشرية 
املحكوم  الشخص  حماية  شأنها  من  التي  الشرعية  والضوابط  القيود  وفق  اإلعدام  عقوبة  تقر  اإلسالمية 
العقوبة  إن  املتهم، وقال  أدنى شبهة يف حق  الى عدم تنفيذها بوجود  والتي قد تصل  العقوبة  عليه بهذه 

خاضعة يف التشريع اإلسالمي ملبدأ الشرعية والعدالة ومبنية على الشفافية والنزاهة.
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وضعت  فقد  اإلعدام  عقوبة  أقرت  قد  اإلسالمية  الشريعة  كانت  إذا  قائاًل 
الشريعة  أن  مؤكدًا  من إيقاعها،  يقلل  ما  والضمانات  الشروط  من  لها 
اإلسالمية لم تأت لتعذيب الناس وإمنا شرعت هذه العقوبات لتحقيق أمن 

االفراد واملجتمعات واألوطان.

أبو جراد: تعيني محامي للدفاع عن املتهم باإلعدام 
فيما ترأست النائب  دالل جاسم الزيد نائب رئيس 
وحقوق  والقانونية  التشريعية  الشؤون  جلنة 
القوانني  بعنوان“  الثانية  العمل  جلسة  اإلنسان 
من  اإلعدام  واملوقف  عقوبة  وضمانات  العربية  
يف  اجللسة  ومت   ،“ املعنية  الدولية  االتفاقيات 

عوض  الدكتور  من  مقدمة  عمل  ورقة  ومنها  العمل   أوراق  من  عدد  مناقشة 
 أبو جراد وزير العدل األردني األسبق، وتضمنت الورقة وجوب  تعيني محامي

حكم  صدور  ووجوب  اإلعدام،  عقوبة  تستوجب  بجناية  املتهم  عن   للدفاع 
الصادر  باحلكم  التلقائي  الطعن  وكذلك  املحاكمة،  هيئة  بإجماع  اإلعدام 
باإلعدام وحسن تطبيق احلكم بعقوبة اإلعدام  وتنفيذها، كما قدم الدكتور 
أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف األسبق يف جمهورية مصر العربية ورقة 
حول عقوبة اإلعدام يف مصر، وعقوبة  اإلعدام يف املواثيق الدولية، وعقوبة 
اإلعدام يف القوانني العربية، وموقف الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول 

العربية من تطبيق عقوبة اإلعدام.

مجبل: 16 دولة عربية تنفذ العقوبة وأخري جمدتها 
نائب  مجبل  أحمد  محمد  املستشار  قدم  فيما 
مبملكة  القانوني  والرأي  التشريع  هيئة  رئيس 
فيها  تناول  اجللسة  هذه  يف  عمل  ورقة  البحرين 
عددًا من النقاط وهي: نظرة شاملة بشأن تطبيق 
ومنها  اإلعدام  عقوبة  وضمانات  اإلعدام،  عقوبة 
أثناء  املتهم  وضمانات  القضاء،  واستقاللية  نزاهة 

 16 أن هناك  املتهم بعد صدور احلكم، موضحًا  املحاكمة، وكذلك ضمانات 
دولة عربية تطبق عقوبة اإلعدام، كما أن هناك دواًل جمدت تلك العقوبة 

لكنها لم تلغها بقانون رسمي.

الزيد: حفظ النفس من محاسن الشريعة اإلسالمية 
جلنة  رئيس  األندلسي  نبيل  الدكتور  وترأس 
اإلنسان  وحقوق  والقانونية  التشريعية  الشؤون 
بالبرملان العربي  جلسة العمل األولى للندوة بعنوان 
عقوبة  تطبيق  وضمانات  اإلسالمية  الشريعة   “
الدكتور  من  لكل  عمل  ورقتي  تضمنت  اإلعدام 
األمني العام  الزيد  عبداهلل  بن  عبدالرحمن 

املساعد لرابطة العالم اإلسالمي  أبرز فيها محاسن الشريعة اإلسالمية من 
خالل حفظها للضرورات خاصة احلفاظ على النفس البشرية وحمايتها من 
التعرض لألذى والهالك ، واحلكمة التشريعية من نظام العقوبات يف اإلسالم، 
إلى   ، املجتمع  يف  احلياة  وصيانة  اجلناة  لردع  الالزمة  والشروط  والضمانات 
والضوابط  القيود  وفق  اإلعدام  لعقوبة  اإلسالمية  الشريعة  إقرار  جانب 

الشرعية والتي من شأنها حماية الشخص املحكوم عليه .

عرفة: الشريعة االسالمية لم تأت لتعذيب الناس
عام  مدير  عرفة  محمد  عرفة  الدكتور  وقدم 
باألزهر  اإلسالمية  البحوث  مبجمع  التوجيه 
فلسفة  فيها  تناول  الندوة  يف  عمل  ورقة  الشريف 
تفنيد  وكيفية  اإلسالمية  الشريعة  يف  العقوبات 
مطلقًا،  اإلعدام  عقوبة  إلغاء  إلى  الداعني  مزاعم 

النائبان نبيل األندلوسي  و  دالل الزايد يترأسان جلسات العمل

جانب من املشاركني يف ندوة عقوبة اإلعدام يف الدول العربية وضمانات التطبيق

العيسى: التصدي للتقارير املسيئة عن حقوق اإلنسان فى الدول العربية
الزيد: أهمية وجود ضمانات لردع اجلناة واستقرار املجتمعات

مجبل: 16 دولة عربية تطبق عقوبة اإلعدام
عرفة: اإلعدام يف اإلسالم له ضوابط وشروط لتحقيق أمن املجتمعات
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أحمد  بن  راشد  بالنائب  ممثاًل  العربي  البرملان  شارك 
الشامسي، النائب األول لرئيس البرملان العربي يف ملتقى 
أسوان  مبدينة  ُعقد  الذي  اإلفريقي  العربي  الشباب 
الرئيس  املصرية، يوم 17مارس 2019 م، حتت رعاية 

عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
أمام  كلمته  يف  العربي،  البرملان  رئيس  نائب  وأكد 
امللتقى على أن ما يربط الشعوب العربية واإلفريقية 
الترابط  بل  فحسب،  اجلغرايف  اجلوار  ليس 
النضال  من  وتاريخ  والثقايف  واحلضاري  االجتماعي 
القضايا  الدفاع عن  الذي ساهم يف  واملصير املشترك، 
من  التحرر  واستكمال  املشتركة،  واإلفريقية  العربية 
املجتمعات  أن  إلى  منوهًا  االستعمارية،  احلقبة  إرث 
على  الفاعلة  أركانها  تشابكت  واإلفريقية  العربية 
خاصة  وبرملانات،  وحكومات  شعوب  من  التاريخ  مدار 

وأن نحو نصف الدول العربية من الدول اإلفريقية.
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قيادة  أن  يف  ثقته  عن  الشامسي،  وأعرب 
للتعاون  واضحة  منهجية  بناء  يف  األثر  أبلغ  لها  سيكون  اإلفريقي  لالحتاد 
وموضوعية  عملية  وخطط  وبرامج  استراتيجيات  عبر  اإلفريقي  العربي 

تتيح الفرصة لتشكيل تكتل اقتصادي وسياسي له وزن دولي.

رؤية البرملان لتعزيز الشراكة العربية اإلفريقية 
رؤية  امللتقي  يف  العربي  البرملان  رئيس  نائب  وقدم 
االستراتيجية  الشراكة  تعزيز  حول  العربي  البرملان 
حوار  تأسيس  على  القائمة  اإلفريقية،  العربية 
املصالح  إلى  يستند  إفريقي  عربي  استراتيجي 
احلساسية  ذات  والقضايا  املشتركة  االستراتيجية 
لكل من الطرفني، ومواجهة واقع اإلخضاع والتهميش، 
الصراع  بؤر  من  التخلص  على  فعالة  بصورة  والعمل 
للمشاكل  حلول  وإيجاد  اإلفريقية،  العربية  والتوتر 

العالقة التي يقبل بها الطرفني.
يف  العربي  التوسع  ضرورة  إلى  الشامسي  ودعا 
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ليشمل جميع الدول 
القارة  يف  العربي  االستثمار  آفاق  وتعزيز  اإلفريقية، 
املشتركة  االقتصادية  املشروعات  وإقامة  اإلفريقية 
إمكانية  دراسة  مع  املالية،  والهبات  املنح  عن  واالستغناء  الرخاء  لتحقيق 
تكون  واإلفريقية،  العربية  الدول  بني  تفضيلية  حرة  جتارة  منطقة  إنشاء 
العمل  تنسيق  إلى جانب  مشترك،  اقتصادي  سوق  ألكبر  النواة  مبثابة 
التنظيمات  ومكافحة  اإلرهاب  ظواهر  ملواجهة  املشترك  اإلفريقي  العربي 

اإلرهابية والفكر املتطرف، واإلجتار بالبشر.

ومتابعة االستفتاء يف مصر

الشامسي يؤكد أهمية الشراكة العربية اإلفريقية 

عادل  النائب  برئاسة  ببعثة  العربي  البرملان  شارك 
العربي  البرملان  رئيس  نائب  العسومي  الرحمن  عبد 
االستفتاء  ملتابعة  العربي،  البرملان  أعضاء  من  وعدد 
على التعديالت الدستورية بجمهورية مصر العربية 

لعام 2019 م.
واستقبل رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مصر 
البرملان  بعثة  الهيئة  مبقر  إبراهيم  الشني  املستشار 
التعديالت  على  االستفتاء  مبتابعة  املعنية  العربي 
على  العربي  البرملان  وفد  وأطلع  الدستورية، 
إجراءات الهيئة الوطنية لالنتخابات لتسيير عملية 
االستفتاء على التعديالت الدستورية وتسهيل عمل 

املتابعني لعملية االستفتاء.
حرصت  البعثة  إن  العربي  البرملان  بعثة  رئيس  وقال 
االنتخابية  املراكز  من  ممكن  عدد  أكبر  زيارة  على 
ورفعت تقريرها لرئيس البرملان العربي لرفعه للهيئة 
الوطنية لالنتخابات بعد االنتهاء مع عملية املتابعة.

رئيــس الهيئــة الوطنية لالنتخابات يف مصر يســتقبل بعثة البرملان العربي

راشد الشامسي نائب رئيس البرملان العربي

أمام منتدى شباب العالم يف أسوان: 

اخلاطر يف املؤمتر اإلقليمي حلقوق اإلنسان 

باعشر والعبودي يف مؤمتر إسطنبول 

شارك البرملان العربي مُمثاًل بالنائب يوسف اخلاطر يف 
املؤمتر اإلقليمي الثالث الذي نظمته املفوضية السامية 
 28 بتاريخ  العربية،  الدول  وجامعة  اإلنسان  حلقوق 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  حماية  بشأن  2019م،  يوليو 
الذي عقد يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
بالقاهرة بعنوان: أثر االحتالل والنزاعات املسلحة على 

حقوق اإلنسان.

شارك البرملان العربي مُمثاًل بالنائب الدكتور صالح باعشر 
اإلقليمي  االجتماع  يف  العبودي  نعيم  الدكتور  والنائب 
املهاجرين  صحة  لتعزيز  إقليمية  عمل  خطة  لوضع 
يف  العاملية  الصحة  منظمة  عقدته  الذي  والنازحني، 
مارس2019م.  25 بتاريخ  التركية  إسطنبول   مدينة 

مع  التعامل  يف  العربي  البرملان  جهود  النائبان  وعرض 
املشكالت املتعلقة بصحة املهاجرين والنازحني.

يوسف اخلاطر

النائبان  د/ صالح باعشر  و د/ نعيم العبودي
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الطريف: السكن املالئم حق إنساني

واملشرقي يف اجتماع ستراسبورغ

األندلوسي: جتديد الدعم للبحرين

العسومي ورسالن يف الرباط

الناتو املنيف والعاني يف ندوة 

حمزة  نبيل  بالنائب  ُمثاًل  العربي،  البرملان  وشارك 
من  اإلنسان  حلقوق  العربي  اليوم  فعاليات  يف  الطريف 
التي عقدت مبقر  الالئق”  السكن  خالل ندوة “احلق يف 
جامعة الدول العربية بتاريخ 17مارس 2019م. وألقى 
باسم  كلمة  للندوة  االفتتاحية  اجللسة  يف  الطريف   
البرملان لقضايا  رؤية  العربي تناول فيها  البرملان  رئيس 
بتوفير  العربي  البرملان  اهتمام  ومدى  االنسان  حقوق 

السكن الالئق كحق من حقوق اإلنسان.

املشرقي  أحمد  بالدكتور  ُمثاًل  العربي  البرملان  شارك 
واألمن  والسياسية  اخلارجية  الشئون  جلنة  رئيس 
برملانات  رؤساء  اجتماع  يف  العربي  البرملان  يف  القومي 
املتوسط، مبدينة  البرملانية لالحتاد من أجل  اجلمعية 

ستراسبورغ الفرنسية يف 14 فبراير 2019م.
االجتماع،  أمام  العربي،  البرملان  كلمة  املشرقي  وألقى 
طرح فيها رؤية البرملان العربي جتاه القضايا املطروحة 
املتوسط  يف  والسالم  األمن  بقضايا  يتعلق  ما  خاصة 
والنزوح  اللجوء  مشكالت  تداعيات  مواجهة  وسبل 

والهجرة غير الشرعية.
إلى  العربي  البرملان  رئيس  من  خطاب  املشرقي  وسلم 
بني  التعاون  عالقات  لترسيخ  األوروبي  البرملان  رئيس 

البرملانيني العربي واألوروبي.

شارك البرملان العربي مثاًل بالدكتور نبيل األندلوسي 
وحقوق  والقانونية  التشريعية  الشؤون  جلنة  رئيس 
العربية(  اإلنسان  حقوق  جلنة  اجتماع  يف  اإلنسان 
ملناقشة  2019م،  يناير   28 )بتاريخ  امليثاق  جلنة 
للميثاق،  اململكة  تطبيق  حول  البحرين  ملكة  تقرير 
وألقى األندلوسي كلمة رئيس البرملان العربي يف جلسة 
العربي يتابع جهود ملكة  البرملان  أن  االفتتاح، مؤكدًا 
البحرين يف تعزيز حقوق اإلنسان، ويجدد وقوفه التام 

معها ضد التدخالت اخلارجية يف شئونها الداخلية.

شارك البرملان العربي، ُمثاًل بالنائب عادل العسومي 
رسالن،  أحمد  والنائب  العربي،  البرملان  رئيس  نائب 
الدول  مجالس  احتاد  ملؤمتر  عشر  الرابعة  الدورة  يف 
الذي عقد يف  التعاون اإلسالمي  األعضاء يف منظمة 

العاصمة املغربية الرباط بتاريخ 13 مارس 2019م.

عبد  الدكتور  بالنائب  ُمثاًل  العربي  البرملان  شارك 
ندوة  يف  العاني  ظافر  الدكتور  والنائب  املنيف  اهلل 
مبدينة  الناتو،  حلف  لدول  البرملانية  اجلمعية 

أنطاليا التركية، بتاريخ 12 أبريل 2019م.
اخلاصة  الهامة  امللفات  من  عددًا  الندوة  وناقشت 
األبيض  البحر  ومنطقة  األوسط  الشرق  مبنطقة 

املتوسط.

نبيل حمزة الطريف

د/ أحمد املشرقي

نبيل األندلوسي

النائبان عادل العســومي وأحمد رسالن

د/ عبد اهلل املنيفد/ ظافر العاني
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املعشني والبرغوثي يف مؤمتر املصاحلات بالرباط 
وشارك البرملان العربي بتاريخ 17 يناير 2019 م، مثاًل بالنائبني مسلم املعشني 
وحسن البرغوثي يف مؤمتر املصاحلات الوطنية وبناء السالم والذي عقد مبدينة 

الرباط باململكة املغربية.
وأكد النائبان أن البرملان العربي يدعم املصاحلات داخل املجتمعات العربية وبني 
استهداف  وعدم  العربية  الدول  سيادة  احترام  على  التأكيد  مع  العربية،  الدول 

قادتها والنيل من مكانتها.
النائبان مســلم املعشــني  و حسن البرغوثي
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مواجهة  لكيفية  رؤيته  العربي  البرملان  طرح 
األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  تهديد 
والتحديات املرتبطة به أمام املؤمتر اإلقليمي 
األول لالحتاد البرملاني الدولي حول مكافحة 
األوسط  الشرق  لدول  والتطرف  اإلرهاب 
وشمال إفريقيا الذي عقد يف مدينة االقصر 
طرح  جاء  2019م،  فبراير   26 يف  املصرية 
العربي  البرملان  مشاركة  خالل  الرؤية  هذه 

يف املؤمتر ممثاًل بنائب رئيس البرملان العربي 
اللواء سعد اجلمال.

فيها  أكد  كلمة  املؤمتر  خالل  اجلمال  وألقى 
تعزيز  نحو  الدؤوب  العربي  البرملان  سعي 
كافة  على  اجلهود  وتنسيق  البرملاني،  التعاون 
ملواجهة  والدولية،  اإلقليمية  املستويات 

اإلرهاب والتطرف.

رئيس  السلمي  فهم  بن  مشعل  الدكتور  بعث 
العربي  السوري  الشعب  الى  العربي  البرملان 
ومساندة  دعم  رسالة  املحتل  اجلوالن  يف 
ملوقفهم  تقديرًا  لهم  العربي  البرملان  من 
الرافض للقرار األمريكي االعتراف بالسيادة 
بتسليم  وقام  اجلوالن  على  االسرائيلية 
عزام  النائب  العربي  البرملان  عضو  الرسالة 

االحمد. 
مساندته  التضامن،  رسالة  يف  البرملان  وأكد 
كفاحهم  يف  اجلوالن  أهالي  مع  التام  ووقوفه 
القمعية  واملمارسات  املمنهجة  السياسات  ضد 
لقرار  والتصدي  باالحتالل،  القائمة  للقوة 
اإلدارة األميركية بشأن سيادة قوة االحتالل 

على اجلوالن العربي السوري املحتل.
يف  عقد  الذي  اللقاء  خالل  األحمد  وقال 
البرملان  إن  الفلسطينية،  اهلل  رام  مدينة 

بالقاهرة  األخيرة  جلسته  يف  أكد  العربي 
قرار  وجه  يف  اجلوالن  أهالي  صمود  دعم 

ترامب األخير.
جلسته  يف  صوت  العربي  البرملان  أن  وأضاف 
رفض  قرار  على  االنعقاد  دور  من  األخيرة 
تصدر  قرارات  أو  مخططات  أو  محاوالت  أية 
القانوني  الوضع  تغيير  بهدف  دولة  أي  من 
تعد  والتي  املحتل،  السوري  للجوالن  القائم 
أثر  أي  عليها  يترتب  وال  والغية،  باطلة 
قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية 

الدولية.
السوري  الوفد  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 
واصف خاطر، إن أهالي اجلوالن يرفضون كل 
املحاوالت البائسة التي تسعى لفصل اجلوالن 
املحتل عن سوريا، ومحاوالت تصفية القضية 

الفلسطينية، ورفض “صفقة القرن”.

اجلمال يطرح رؤية البرملان ملواجهة اإلرهاب

األحمد ينقل  رســالة تضامن ألهل اجلوالن

رسالة تضامن ألهالي اجلوالن السوري
ملتزمون بقرارات األمم 

القدس بشأن  املتحدة 

أوقمني يف تونس 

وزير خارجية التشيك:

بن  مشعل  الدكتور  تلقى 
البرملان  رئيس  السلمي  فهم 
من  مكتوبًة  رسالًة  العربي 
السيد توماش بيتريتشيكو 
جمهورية  خارجية  وزيـر 
رســــالة  على  ردًا  التشـيك 
رئيس البرملان العربي بشأن 
رئيس  تصريحات  رفض 

نقل  بتعهده  زميان  ميلوش  التشيك  جمهورية 
القائمة  القوة  لدى  التشيك  جمهورية  سفارة 
والتي  القدس،  إلى مدينة  باالحتالل )إسرائيل( 
احلكومة  من  العربي  البرملان  رئيس  فيها  طلب 
القدس  إلى  التشيك  سفارة  نقل  عدم  التشيكية 
املساس  وعدم  املتحدة  األمم  بقرارات  وااللتزام 
ملدينة  القائم  والقانوني  التاريخي  بالوضع 

القدس املحتلة.
رســـالته  يف  التشيك  خـــارجية  وزيـــر  وأكـــد 
القضية  جتاه  التام   التشيك   جمهورية  التزام 
ومجلس  املتحدة  األمم  أقرته  مبا  الفلسطينية 
مبدينة  صلة  ذات  قرارات  من  الدولي  األمن 

القدس.

العــربــي  البــرملــان  شــارك 
مارس   21 املوافق  اخلميس 
بالنـائـب  ُمـمثـاًل  2019م، 
إدريس أوقمني يف االحتفال 
فعاليات  النطالق  الرسمي 
تونس  مبدينة  االحتفاء 
عاصمة للثقافة اإلسالمية 
املنطقة  عن  م  لعام2019 

الرئيس  رعاية  حتت  االحتفاء  وعقد  العربية، 
اجلـمهـوريـة  رئـيــس  السبــسي  قايد  الـباجــي 

التونسية.

بيتريتشيك توماش 

القطي وبن يعقوب يف حوار غرب املتوسط 
بالنائبني  مُمثاًل  2019م،  يناير   19 بتاريخ  العربي  البرملان  شارك 
رفيع  باالجتماع  يعقوب  بن  اللطيف  وعبد  القطي  العزيز  عبد 
 ،)5+5( املتوسط  غرب  حوار  يف  األعضاء  الدول  لبرملانات  املستوى 
مالطا،  يف  املتوسط  األبيض  للبحر  البرملانية  اجلمعية  نظمته  والذي 
والشباب  والهجرة  املستدامة  التنمية  مواضيع  االجتماع  وناقش 

البرملانيني بشأن ذلك. ورؤية  عبداللطيــف بن يعقوب عبد العزيز القطي

النائب إدريس أوقمني
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رئيس  السلمي  فهم  بن  مشعل  الدكتور  شارك 
أبريل   13 املوافق  السبت  يوم  العربي  البرملان 
اليمني  النواب  مجلس  جلسة  افتتاح  يف  2019م 
املنعقدة مبدينة سيئون بحضرموت والتي افتتحها 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
اجللسة  يف  كلمة  العربي  البرملان  رئيس  وألقى 
رئيسًا  اليمنية  اجلمهورية  فيها  هنأ  االفتتاحية 
أولى  انعقاد  مبناسبة  وشعبًا  وبرملانًا  وحكومًة 
الشعب  ممثلي  ليكون  النواب،  مجلس  جلسات 
التنفيذية  السلطة  مع  جنب  إلى  جنبًا  اليمني 
للتصدي  واحدًا  وصفًا  واحدًة  يدًا  الشرعية، 
مؤسسات  قوض  الذي  الغاشم  احلوثي  لالنقالب 
املساعدات  وصول  ومنع  أموالها،  ونهب  الدولة 
انتهاك  يف  األطفال  وجند  للمدنيني،  اإلنسانية 
صارخ للقانون الدولي، وهدد طرق املالحة يف البحر 
يف  واالستقرار  األمن  وزعزع  عدن  وخليج  األحمر 
التاريخية  اجللسة  هذه  أن  مؤكدًا  واملنطقة،  اليمن 

الرئيس  فخامة  يفتتحها  والتي  اليمن  أرض  على  اليميني  النواب  ملجلس 
الشرعي للجمهورية اليمنية جاءت كثمرة من ثمار عاصفة احلزم.

كما وجه رئيس البرملان العربي يف بداية كلمته حتيَة إجالٍل وتقديٍر خلادِم 
التاريخي  قرارِه  على  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللِك  الشريفنِي  احلرمنِي 
الشرعية،  لدعِم  العربي  التحالِف  وإنشاِء  احلزِم  عاصفِة  بإطالِق  الشجاِع 
عربيًا  تاريخيًا  قرارًا  بحق،  كاَن  الشريفني  احلرمني  خادم  قرار  أن  مؤكدًا 
املشروَع  وأفشَل  كراَمتها،  العربيِة  لألمة  وأعاد  اليمن،  عروبَة  حِفَظ  خالدًا 
احلوثي اإليراني الطائفي يف اليمِن واملنطقة، وحمَى الشعَب اليمني، ورسَخ 

مؤسسات الدولة ومقدراِتها احليوية.
وأكد رئيس البرملان العربي يف كلمته:  أن البرملاَن العربَي الذي لم ولن يتواَن 
بفخامِة  ممثلًة  الشرعيِة  مع  والوقوِف  الشقيق،  اليمني  الشعِب  دعِم  عن 
الرئيِس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية اليمنية، لم يدخر جهدًا 
أراضـــيه،  ووحدِة  شعبِه  وسـالمِة  الـيمِن  واسـتقراِر  وأمـِن  سيادِة  دعِم  يف 
اإلقليميِة  البرملانيِة  االحتاداِت  يف  الشرعي  النواِب  مجلِس  متثيِل  ودعِم 
والدولية، فكانت احلالُة يف اليمِن إحدى أهِم شواغِل البرملاِن العربي وبنٍد 

وانعكَس ذلك يف قراراِت  أعماله،  دائٍم على جدوِل 
وبياناتِه  جلساته،  عن  الصادرِة  العربي  البرملاِن 
التعجيِل  ضرورِة  على  مبنيٌة  وكلها  املتوالية، 
مخرجاِت  على  ترتكُز  )التي  السياسيِة  بالتسويِة 
وآليِتها  اخلليجيِة  واملبادرِة  اليمني  الوطني  احلواِر 
ذاِت  الدولي  األمِن  مجلِس  وقراراِت  التنفيذيِة 
الصلِة وخاصًة القرار رقِم ٢٢١٦(، وداعمًة للسلطِة 
تقوُم  ملا  ومؤيدًة  اليمنية،  اجلمهوريِة  يف  الشرعيِة 
يف  الشرعيِة  لدعِم  العربي  التحالف  قواُت  به 

اليمن، واملحافظِة على األمِن القومي العربي.
من  العربُي  البرملاُن  عن  صدر  ما  إلى  السلمي  وأشار 
اجلمهوريِة  يف  الشرعيِة  السلطِة  لدعِم  قرارات 
اليمنية، ودعِم ما تقوُم به قواُت التحالِف العربي، 
بشأِن  2017م  ديسمبر  يف  الصادُر  القراُر  ومنها 
دوِل  ألمِن  االنقالبية  احلوثي  ميليشيا  تهديداِت 
يف  الدوليِة  املالحِة  وطرِق  اليمني  العربي  اجلواِر 
للصواريِخ  وإطالِقها  عدن،  وخليِج  األحمِر  البحِر 
السعودية،  العربيِة  باململكِة  املدِن  باجتاِه  املسيرِة  والطائراِت  البالستيِة 
اإلقليمي  املستوى  على  واألمَن  السلَم  ُيهدُد  عدوانيًا  عماًل  ميثُل  والذي 
مبسئولياتِه  االضطالَع  الدولي  املجتمَع  العربي  البرملان  وطالب  والدولي، 
جتاَه ما يقوُم به النظاُم اإليراني من عدواٍن سافٍر على سيادِة دولِة اليمِن 
وانتهاٍك صارٍخ لقراِر مجلِس األمِن الدولي رقم )٢٢١٦(  وتهريِب األسلحِة 
هدِم  بهدِف  احلوثي  مليليشيا  البالستية  والصواريِخ  أنواِعها  بجميِع 
الفوضى  وإدامِة  األمِن  وزعزعِة  اليمني  املجتمِع  وتفتيِت  اليمِن  يف  الدولِة 

املنطقة. يف 
يوليو  شهِر  يف  العربي  البرملان  قرار  إلى  العربي  البرملان  رئيس  أشار  كما 
اليمِن  يف  لألطفاِل  القسري  احلوثي  ميليشيا  جتنيِد  رفِض  بشأِن  2018م 
بشريًة،  دروعًا  واستخداِمهم  القتاِل  ساحاِت  يف  اجلبريِة  بالقوِة  بهم  والزِج 
عاجلًة  تدابيَر  واتخاَذ  مبسئولياتِه  االضطالَع  الدولي  املجتمَع  مطالبًا 
اعتبار  الدولي  األمنِ  مجلسِ  ومطالبةَ  اليمن،  يف  األطفالِ  حلمايةِ  وعمليةً 
ما تقوُم به مليشيا احلوثي بحِق أطفاِل اليمِن والزِج بهم يف ساحاِت القتاِل 

جرائَم حرٍب وجرائَم ضَد اإلنسانية.

جانب من املشــاركني يف جلســة مجلس النواب اليمنى املنعقدة مبدينة ســيئون

الدكتور مشعل بن فهم السلمي

يدًا بيد للتصدي لالنقالب احلوثي

رئيس البرملان العربي: مع الشرعية وضد االنقالب

يف جلسة تاريخية للبرملان اليمني:
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اجتماع  يف  العربي  البرملان  رئيس  السلمي  فهم  بن  مشعل  الدكتور  شارك 
الثالثني  دورته  يف  القمة  مستوى  على  العربية  الدول  جامعة  مجلس 

باجلمهورية التونسية يوم 31 مارس 2019م.
وألقى رئيس البرملان العربي كلمة يف اجللسة االفتتاحية للقمة أمام القادة 
العرب، استعرض فيها رؤية البرملان العربي بشأن أهم التحديات واملخاطر 
اجلسيمة التي تهدد األمن القومي العربي وسبل معاجلتها، داعيًا أن تكون 
ومواجهة  التضامن  لتعزيز  “قمة  التونسية  اجلمهورية  يف  العربية  القمة 

التحديات”.
بأشد  وإدانته  العربي  البرملان  رفض  على  العربي  البرملان  رئيس  وشدد 
على  )إسرائيل(  االحتالل  قوة  بسيادة  األمريكي  االعتراف  العبارات 
خرقًا  القرارات  هذه  واعتبار  املحتل،  السوري  واجلوالن  القدس  مدينة 
وشرعنًة  املتحدة  األمم  مليثاق  خطيرًا  وانتهاكًا  الدولي  للقانون  صارخًا 
اإلدارة  العربي  البرملان  رئيس  وحّمل  بالقوة،  األرض  على  لالستيالء 
تقويٍض  من  القرارات  هذه  على  يترتب  ملا  الكاملة  املسؤولية  األمريكية 
إلى  مشيرًا  والعالم.  املنطقة  يف  واالستقرار  لألمن  وزعزعٍة  السالم  ملشروع 

القرارات  لهذه  للتصدي  عمل  ِخطط  تنفيذ  على  يعمل  العربي  البرملان  أن 
وإقامِة  العربية،  لألراضي  الغاشم  االحتالل  إلنهاء  العاملي  التأييد  وحشد 

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد رئيس البرملان العربي أن البرملان العربي يقف بكل حزٍم ضد التدخالت 
خطورًة  التدخالِت  هذه  أكثر  أن  إلى  مشيرًا  العربية.  الشؤون  يف  األجنبية 
الثالث،  اإلماراتية  اجلزر  يحتل  الذي  اإليراني  النظام  تدخل  وعدوانيًة 
واالستقرار  األمن  ويزعزع  العربية،  الدول  يف  امليليشيات  ويدعم  ويكون 
إعداِد  على  يعمل  العربي  البرملان  أن  إلى  منوهًا  العربية.  املنطقة  يف 
سيادة  يحفظ  مبا  التدخالت  لهذه  للتصدي  موحدة  عربية  استراتيجية 

الدول العربية ويصون كرامة شعوبها.
بقلق  يتابع  العربي  البرملان  أن  كلمته  يف  العربي  البرملان  رئيس  وأضاف 
داخلية  صراعات  تشهد  التي  العربية  الدول  يف  األوضاع  تطورات  شديد 
مؤكدًا  الدول،  تلك  يف  عاجل  عربي  بتحرك  ويطالب  أجنبية،  وتدخالت 
مصير  حتديد  وإقليمية  أجنبية  دول  تتولى  أن  املقبول  من  ليس  أنه  إلى 

دول عربية وتقاسم النفوذ فيها والعالم العربي ال يحرك ساكنًا.

رئيس البرملان العربي: ينقل مطالب الشعب العربي لقمة تونس

فهم  بن  مشعل  الدكتور  اجتمع 
العربي  البرملان  رئيس  السلمي 
مع  العربي  البرملان  مكتب  وأعضاء 
األمني  الغيط  أبو  أحمد  السيد 
يوم  العربية  الدول  جلامعة  العام 
جامعة  مبقر  2019م  أبريل   18
وذلك  القاهرة  يف  العربية  الدول 
والتنسيق  املنتظم  احلوار  إطار  يف 
املتبادل حول قضايا العمل العربي 
مستجدات  ومناقشة  املشترك 

األوضاع يف العالم العربي.
وأشاد السيد أحمد أبو الغيط أمني جامعة الدول العربية خالل اللقاء بالدور 
الذي يقوم به البرملان العربي يف دعم التحرك البرملاني الشعبي والتواصل 

مع مختلف البرملانات الدولية خلدمة القضايا العربية.
خالل  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  العربي  البرملان  رئيس  وأطلع 
أهم  بشأن  وحتركاته  عمله  وخطط  العربي  البرملان  رؤية  على  االجتماع 
القضايا التي يعمل عليها البرملان العربي يف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واجلوالن  الفلسطينية،  القضية  خصوصًا  اإلنسان،  وحقوق  واالجتماعية 

ومكافحة  املحتل،  السوري 
والتصدي  واإلرهاب،  التطرف 
وسبل  اإلسالموفوبيا،  لظاهرة 
ومواجهة  العربي  التضامن  تعزيز 
للتهديدات  والتصدي  التحديات، 
يف  التدخل  ومحاوالت  اخلارجية 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
العربي  البرملان  رئيس  تطرق  كما 
العربي  البرملان  حترك  خلطط 
لدعم التكامل االقتصادي العربي 
وتقدمي توصيات بشأنها من خالل دراسة حتديات استكمال السوق العربية 
ووضع  العربية،  الدول  بني  البري  التجاري  التبادل  تسهيل  وسبل  املشتركة، 
تعزيز  وسبل  البينية،  العربية  التجارة  تواجه  التي  العقبات  لتذليل  رؤية 
االقتصاد الرقمي العربي واألمن السيبراني، ورؤية البرملان العربي لتفعيل 

مشروع الربط الكهربائي بني الدول العربية.
جلامعة  العامة  األمانة  بني  التعاون  من  ملزيد  العربي  البرملان  رئيس  ودعا 
العربي  للعمل  خدمًة  العربي  البرملان  مع  الوزارية  واملجالس  العربية  الدول 

املشترك ودعمًا للقضايا العربية الهامة واالستراتيجية.

أبو الغيط يستقبل  رئيس وهيئة مكتب البرملان العربي

تنسيق وتعاون بني اجلامعة والبرملان
يف اجتماع مع أبو الغيط:
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