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الربملان العربي يف الساحة الدولية

أمام االحتاد الربملاني الدويل يف جنيف:

رئيــس الربملــان العربــي يطالــب حبــل مشــكلة اللجــوء والتهجري
ً
التــي يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني منــذ ســبعني عامــا

ش ــارك الربمل ــان الع ــريب بوف ــد برئاس ــة الدكت ــور
مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي رئيـــس الربملـــان
العـــريب يف اجتامعـــات الـــدورة  138لالتحـــاد
الربمل ــاين ال ــدويل خ ــال الف ــرة م ــن  24إىل 28
مـــارس 2018م يف مدينـــة جنيـــف بســـويرسا .
وألقـــى رئيـــس الربملـــان العـــريب كلمـــة أمـــام
الجمعيـــة العامـــة للـــدورة  138لالتحـــاد
الربملـــاين الـــدويل طالب فيهـــا بقيـــام دولـــة
فلس ــطينية مس ــتقلة كامل ــة الس ــيادة عاصمته ــا
مدينـــة القـــدس عـــى حـــدود الرابـــع مـــن
يونيـــو عـــام ١٩٦٧م ،مجـــد ًدا تأكيـــد موقـــف
الربملـــان العـــريب الثابـــت تجـــاه مدينـــة
القـــدس املحتلـــة وعـــدم املســـاس بوضعهـــا
القان ــوين والتاريخ ــي وفقــاً لقــرارات الرشعي ــة
الدوليـــة ذات الصلـــة ،ومشـــددا ً عـــى رضورة
املحافظـــة عـــى اســـتمرار رســـالة «األونـــروا»
وتقدي ــم الدع ــم ال ــازم له ــا والرب ــط الدائ ــم
ب ــن إنه ــاء عمله ــا وب ــن تنفي ــذ القــرار رق ــم
( )194القـــايض بعـــودة وتعويـــض الالجئـــن
وشدوا مـــن
الفلســـطينيني الذيـــن ُهجـــروا ُ
ديارهـــم ،بإعتبـــار حـــق العـــودة حقـــاً فرديـــاً
وجامعيـــاً مقدســـاً غـــر قابـــل للتـــرف.
وأكد رئيـــس الربملـــان العـــريب دعـــم الربملـــان
الع ــريب لطل ــب املجل ــس الوطن ــي الفلس ــطيني
وعـــدد مـــن الربملانـــات العربيـــة إدراج بنـــد
طـــارئ عـــى جـــدول أعـــال الـــدورة 138
للجمعي ــة العمومي ــة لالتح ــاد الربمل ــاين ال ــدويل
بشـــأن عـــدم املســـاس بالوضعيـــة القانونيـــة
والتاريخيـــة ملدينـــة القـــدس والتـــي أكدتهـــا
قـــرارات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة
وقـــرارات مجلـــس األمـــن الـــدويل باعتبـــار
القـــدس مدينـــة محتلـــة.
وأفـــاد رئيـــس الربملـــان العـــريب أنـــه أرســـل
رســـائل خطيـــة وجههـــا إىل ( )26برملـــان لهـــا
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ثقـــل وتأثـــر فاعـــل عـــى مســـتوى العمـــل
الربملـــاين الـــدويل ،شـــملت الربملانـــات اإلقليميـــة
والدوليـــة الفاعلـــة وهـــي( :الربملـــان األورويب،
والجمعي ــة الربملاني ــة اآلس ــيوية ،وبرمل ــان عم ــوم
أفريقيـــا ،وبرملـــان أمريـــكا الالتينيـــة ودول
البحـــر الكاريبـــي ،والجمعيـــة الربملانيـــة لحلـــف
الناتـــو ،والجمعيـــة الربملانيـــة للبحـــر األبيـــض
املتوســـط ،والجمعيـــة الربملانيـــة لالتحـــاد مـــن
أجـــل املتوســـط ،واتحـــاد مجالـــس الـــدول
األعض ــاء مبنظم ــة التع ــاون اإلس ــامي ،والجمعي ــة
الوطني ــة الفرنس ــية ،ومجل ــس العم ــوم الربيط ــاين،
واملجلـــس الوطنـــي لنـــواب الشـــعب الصينـــي،
ومجل ــس الدوم ــا ال ــرويس ،والبوندس ــتاج األمل ــاين،
ومجلـــس النـــواب اإليطـــايل ،ومجلـــس النـــواب
الهولن ــدي ،ومجل ــس الن ــواب اإلس ــباين ،والربمل ــان
البلجي ــي ،وبرمل ــان جمهوري ــة جن ــوب إفريقي ــا،
ومجلـــس النـــواب النيجـــري ،ومجلـــس النـــواب
الهنـــدي ،والربملـــان املاليـــزي ،وبرملـــان تايالنـــد،
والربملــان الباكســتاين ،والربملــان املكســييك والربملــان
الربازي ــي ،والربمل ــان األرجنتين ــي) لحش ــد الدع ــم
والتأيي ــد لطل ــب املجل ــس الوطن ــي الفلس ــطيني
والربملانـــات العربيـــة بـــإدراج بنـــد طـــارئ
عـــى جـــدول أعـــال الـــدورة  138للجمعيـــة
العموميـــة لالتحـــاد الربملـــاين الـــدويل بخصـــوص
ع ــدم املس ــاس بالوضعي ــة القانوني ــة والتاريخي ــة
ملدينـــة القـــدس املحتلـــة.
وعـــر رئيـــس الربملـــان العـــريب عـــن الشـــكر
والتقديـــر ملواقـــف دول وشـــعوب العـــامل التـــي
تدعـــم القضيـــة الفلســـطينية ،دفاعـــاً عـــن
القانـــون والرشعيـــة الدوليـــة ،وأكـــد مواصلـــة
جه ــود الربمل ــان الع ــريب يف دع ــم نض ــال الش ــعب
الفلســـطيني حتـــى ينـــال حقوقـــه املرشوعـــة
وف مقدمتهـــا إنهـــاء االحتـــال وإقامـــة دولتـــه
ِ
الوطنيـــة املســـتقلة وعاصمتهـــا مدينـــة القـــدس
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وفاء البقالي

الربملــان العريب يف الســاحة الدولية

يف إجتماعه العاجل مع رئيس االحتاد الربملاني الدويل:

ا لســلمي يعلــن ر فــض و إ د ا نــة ا لرب ملــا ن ا لعر بــي
إ طــا ق ا حلو ثــي صو ا ر يــخ با ليســتية علــى ا لســعو د ية

عقـــد الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي رئيـــس الربملـــان
العريب،ع ــى هام ــش إنعق ــاد الجمعي ــة العام ــة لإلتح ــاد الربمل ــاين
الـــدويل بجنيـــف  -اجتامعـــاً مع  الســـيدة جابرييـــا بـــارون
رئيــس االتحــاد الربملــاين الــدويل بحضــور الوفــد اليمنــي برئاســة
محم ــد ع ــي الش ــدادي نائ ــب رئي ــس مجل ــس الن ــواب اليمن ــي،
لبح ــث تداعي ــات إط ــاق ميليش ــيا الح ــويث لصواري ــخ باليس ــتية
إيراني ــة الصن ــع اس ــتهدفت اململك ــة العربي ــة الس ــعودية.
وأوضـــح رئيـــس الربملـــان العـــريب لرئيـــس االتحـــاد الربملـــاين
ال ــدويل موق ــف الربمل ــان الع ــريب الراف ــض وامل ُدي ــن مل ــا قام ــت
بـــه ميليشـــيات الحـــويث بإطـــاق صواريـــخ باليســـتية إيرانيـــة
الصنع م ــن داخ ــل األرايض اليمني ــة باتج ــاه اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية ،مؤك ــدا ً ع ــى أن ه ــذا العم ــل ه ــو تح ـ ٍـد واض ــح
ورصيـــح وخـــرق لقـــرارات مجلـــس األمـــن الـــدويل ،وتهديـــد
ألم ــن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ولألم ــن اإلقليم ــي وال ــدويل،
وأن إطـــاق الصواريـــخ الباليســـتية باتجـــاه املـــدن اآلهلـــة
بالســـكان يُعـــد مخالفـــاً للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين.
وطال ــب رئي ــس الربمل ــان الع ــريب ىف بيان ب ــأن يك ــون لالتح ــاد
الربملـــاين الـــدويل موقـــف واضـــح ورصيـــح تجـــاه هـــذه
االعت ــداءات اإلجرامي ــة املتك ــررة ،ك ــا طال ــب االتح ــاد الربمل ــاين
ال ــدويل مبوق ــف ق ــوي ل ــردع النظ ــام اإليــراين وتدخالت ــه بأم ــن
الـــدول العربيـــة مـــن خـــال تكويـــن ودعـــم امليليشـــيات

السلمي في اجتماعه مع جابرييال بارون

يف العـــامل العـــريب التـــي تهـــدف إىل إحـــداث الفـــوىض يف
املجتمع ــات العربي ــة وتقوي ــض س ــلطة ال ــدول العربي ــةُ ،مدين ـاً
تزوي ــد النظ ــام اإليــراين ميليش ــيا الح ــويث االنقالبي ــة بصواري ــخ
باليســـتية إيرانيـــة الصنع تســـتهدف اململكـــة العربيـــة
الســـعودية واألرايض املقدســـة فيهـــا.
وأك ــد رئي ــس الربمل ــان الع ــريب ع ــى موق ــف الربمل ــان الع ــريب

رئيـــس الربملـــان العربـــي يلتقـــي رئيـــس الربملـــان
الزامب ــي ونائ ــب رئي ــس الربمل ــان الروان ــدي للتص ــدي
للتغلغـــل اإلســـرائيلي يف إفريقيـــا

عق ــد رئي ــس الربمل ــان الع ــريب الدكت ــور مش ــعل ب ــن فه ــم الس ــلمي إجتامعــاً يف مدين ــة جني ــف
م ــع رئي ــس الربمل ــان الزامب ــي ونائ ــب رئي ــس برمل ــان روان ــدا ،وذل ــك ىف إط ــار تح ــرك الربمل ــان
الع ــريب للتص ــدى للتغلغ ــل اإلرسائي ــي يف إفريقي ــا.
وس ــلم رئي ــس الربمل ــان الع ــريب خ ــال اإلجت ــاع رس ــالتني خطيت ــن لرئي ــس الربمل ــان الزامب ــي
ونائ ــب رئي ــس برمل ــان روان ــدا ،أك ــد فيه ــا ع ــى ق ــوة عالق ــات التنس ــيق والرشاك ــة الربملاني ــة
العربيـــة اإلفريقيـــة ،وتنســـيق وتكامـــل املواقـــف املشـــركة يف القضايـــا املصرييـــة التـــي تهـــم
الجانب ــن خاص ــة القضي ــة الفلس ــطينية .وطال ــب رئي ــس الربمل ــان الع ــريب يف رس ــالتيه م ــن برمل ــان
زامبي ــا وبرمل ــان روان ــدا ح ــث حكومتيه ــا ع ــى ع ــدم إس ــتضافة قم ــة إفريقي ــة -إرسائيلي ــة أو
املشــاركة فيهــا قبــل أن ترضــخ القــوة القامئــة باالحتــال (إرسائيــل) للقانــون الــدويل ،وتُقــر بحــل
الدولت ــن ،وح ــق الش ــعب الفلس ــطيني يف إقام ــة دولت ــه الوطني ــة املس ــتقلة ع ــى ح ــدود الراب ــع
م ــن يوني ــو 1967م وعاصمته ــا مدين ــة الق ــدس وفقــاً لقــرارات الرشعي ــة الدولي ــة ذات الصل ــة،
ومب ــادرة الس ــام العربي ــة الت ــي تتبن ــى الح ــل القائ ــم ع ــى أس ــاس الدولت ــن املتعايش ــتني جنبــاً
إىل جن ــب كمدخ ــل إلرس ــاء س ــام ش ــامل وع ــادل ودائ ــم ع ــى املس ــتويني اإلقليم ــي وال ــدويل.
وأش ــار رئي ــس الربمل ــان الع ــريب يف رس ــالتيه ،إىل عم ــق العالق ــات التاريخي ــة واالســراتيجية ب ــن
الع ــامل الع ــريب وق ــارة إفريقي ــا خاص ـ ًة جمهوري ــة زامبي ــا وجمهوري ــة روان ــدا مل ــا له ــا م ــن مكان ـ ٍة
وثق ـ ٍل ودو ٍر ه ــامٍ يف الق ــارة اإلفريقي ــةُ ،مثمن ـاً مواق ــف ال ــدول اإلفريقي ــة النبيل ــة تج ــاه القضاي ــا
املصريي ــة العربي ــة واإلفريقي ــة ومنه ــا القضي ــة الفلس ــطينية ،ومش ــيدا ً بإس ــتجابة ال ــدول اإلفريقي ــة
يف تأجي ــل القم ــة اإلفريقي ــة اإلرسائيلي ــة الت ــي كان م ــن املق ــرر عقده ــا يف جمهوري ــة توج ــو يف
أكتوب ــر 2017م وأجل ــت إلش ــعا ٍر آخ ــر ،والت ــي تح ــاول الق ــوة القامئ ــة باالحت ــال (إرسائي ــل) أن
تعقده ــا يف دول ــة زامبي ــا أو دول ــة روان ــدا ،األم ــر ال ــذي دع ــا رئي ــس الربمل ــان الع ــريب الطل ــب
م ــن رئي ــس برمل ــان دول ــة زامبي ــا ورئي ــس برمل ــان دول ــة روان ــدا ع ــدم اس ــتضافة ه ــذه القم ــة أو
املش ــاركة فيه ــا.
وأك ــد رئي ــس الربمل ــان الع ــريب ح ــرص الربمل ــان الع ــريب ع ــى تطوي ــر عالق ــات التنس ــيق والتع ــاون
مـــع الربملانـــات اإلفريقيـــة ،وصـــوالً إىل املســـتويات التـــي تعـــزز التضامـــن والتعـــاون العـــريب
اإلفريق ــي ،خدمــ ًة ملصال ــح الش ــعبني الع ــريب واإلفريق ــي.

بدعـــم مـــا تقـــوم بـــه اململكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن
إجـــراءات وتدابـــر لحفـــظ أمنهـــا واســـتقراراها ،كـــا مثـــن
قيــادة اململكــة العربيــة الســعودية للتحالــف العــريب يف اليمــن
الس ــرداد الرشعي ــة والتص ــدي ل ــكل م ــن يه ــدد أم ــن املنطق ــة
العربيـــة ويســـتهدف مقـــدرات شـــعبها ويحـــاول التدخـــل يف
شـــؤونها الداخليـــة.

الربملان العربي وبرملان عموم إفريقيا يتفقان على

تفعيل التنسيق بينهما فى احملافل الربملانية الدولية

إجتم ــع الدكت ــور مش ــعل ب ــن فه ــم الس ــلمي رئي ــس الربمل ــان الع ــريب ووف ــد الربمل ــان الع ــريب ىف
جني ــف م ــع روج ــي دان ــغ رئي ــس الربمل ــان اإلفريق ــي وبحض ــور الس ــيد ج ــال ب ــوراس نائ ــب
رئي ــس املجل ــس الش ــعبي الوطن ــي الجزائ ــري ،وبحث ــا التع ــاون والتنس ــيق ب ــن الربملاني ــن الع ــريب
واإلفريق ــي يف كاف ــة املج ــاالت ومب ــا يخ ــدم الش ــعبني الع ــريب واإلفريق ــي وإتفق ــا ع ــى تب ــادل
الزي ــارات واملش ــاركات ب ــن الربملاني ــن تفعيــاً ملذك ــرة التفاه ــم املوقع ــة ب ــن الطرف ــن.
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مباحثات هامة يف فرنسا
إستـقـــبال حـافـــل لـوفـــد الـبـرلـمـــان الـعـربـي

ورئـيـس الـبـرلـمان العربي يطلب من فرنسا اإلعرتاف بدولة فلسطني

دالل الزايد
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يتسلم رسالة خطية
موجهة لفخامة الرئيس الفرنسي

توجــه الربملــان العــريب إىل فرنســا بوفــد برئاســة الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي إلجـراء مباحثــات
مــع مجلــس الشــيوخ الفرنــي يف إطــار تحــرك الربملــان العــريب يف الســاحة األوروبيــة لتقديــم رؤيــة
متكاملــة لوجهــة النظــر العربيــة تجــاه القضايــا املثــارة يف املنطقــة  ،تؤكــد عــى مبــدأ الحــوار وتبــادل
وجهــات النظــر لتنســيق املواقــف وتصحيــح األفــكار وتقديــم الحقائــق .
وعقــد رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي اجتامع ـاً مــع رئيــس مجلــس
الشــيوخ الفرنــي ج ـرار الريش مبقــر مجلــس الشــيوخ الفرنــي يف مدينــة باريــس  ،حــره أعضــاء
وفــد الربملــان العــريب الــذي ضــم كالً مــن  ..دالل الزايــد  ،عزيــز بــزاز  ،ســفيان طوبــال  ،عيــى
أمــادي .وســلم رئيــس الربملــان العــريب خــال االجتــاع خطاب ـاً رســمياً موجه ـاً لفخامــة الرئيــس
الفرنــي إميانويــل ماكــرون ،طالــب فيــه الحكومــة الفرنســية اإلع ـراف بدولــة فلســطني املســتقلة
عــى حــدود الرابــع مــن يونيــو 1967م وعاصمتهــا مدينــة القــدس.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب  -يف خطابــه  -أن الوقــت قــد حــان ملســاندة حــق الشــعب الفلســطيني
يف التحــرر وإقامــة دولتــه املســتقلة عــى ترابــه الوطنــي وفق ـاً ملبــادرة الســام العربيــة والقانــون
الــدويل وق ـرارات الرشعيــة الدوليــة ،داعي ـاً جمهوريــة فرنســا إنطالق ـاً مــن ُعمــق عالقــات الصداقــة
املتينــة التــي تجمــع الشــعبني العــريب والفرنــي للوقــوف مــع حــق الشــعب الفلســطيني املــروع،
دفاع ـاً عــن القانــون الــدويل وق ـرارات الرشعيــة الدوليــة ،وإنهــاءا ً آلخــر صــور اإلحتــال العســكري
البغيــض الــذي يشــهده العــامل يف العــر الحديــث.
ومثــن رئيــس الربملــان العــريب املواقــف النبيلــة والتاريخيــة لجمهوريــة فرنســا تجــاه القضيــة
الفلســطينية مــن خــال قــرار الربملــان الفرنــي التاريخــي اإلعــراف الرمــزي بدولــة فلســطني يف
العــام 2014م ،والتصويــت لصالــح الق ـرار الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ
 21ديســمرب 2017م بشــأن مدينــة القــدس ،الــذي عكــس موقــف جمهوريــة فرنســا دع ـاً لعدالــة
القضيــة الفلســطينية .
وخــال اللقــاء رحــب رئيــس مجلــس الشــيوخ الفرنــي برئيــس الربملــان العــريب ووفــد الربملــان العــريب
مع ـرا ً عــن أهميــة هــذا اللقــاء الــذي ســيعطي دفعــة إيجابيــة للعمــل الربملــاين العــريب األورويب
وتطويــره ليصــل إىل مســتوى الطمــوح املنشــود .
وأكــد رئيــس مجلــس الشــيوخ الفرنــي عــى أن موقــف الجمهوريــة الفرنســية لــن يتغــر ابــدا ً مــن
وضــع القــدس مهــا كانــت إتجاهاتنــا السياســية  ،مش ـرا ً إىل التصويــت الــذي حصــل ىف الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن عــدم تغيــر الوضعيــة القانونيــة ملدينــة القــدس والتــي صوتــت فرنســا
لصالحــه  ،مشــددا ً عــى رضورة وجــود دولتــن تتعايشــان جنبـاً إىل جنــب يف ســام وإســتقرار .
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ويتابــع اإلنتخابات الرئاســية املصرية

العسومي :يشيد بوعي الشعب املصري يف ممارسة احلقوق االنتخابية

عادل العسومي

أبو صالح شلبي

شــارك الربملــان العــريب يف متابعــة اإلنتخابــات الرئاســية املرصيــة
بوفــد ترأســه نائــب رئيــس الربملــان العــريب النائــب عــادل
عبدالرحمــن العســومي وضــم يف عضويتــه كل مــن  ..أبــو صــاح
شــلبي  -اســاعيل عبــد الرحمــن الشــيخ  -عــي أحمــد  -محمــد
العيــد  -ســامل الكعبــي  -فــداء حمــود .حيــث التقــى وفــد الربملــان
العــريب باملستشــار الشــن إبراهيــم رئيــس الهيئــة الوطنيــة
لإلنتخابــات يف مســتهل متابعــة الربملــان العــريب لعمليــة اإلق ـراع
يف اإلنتخابــات الرئاســية املرصيــة 2018م.
وذلــك للتعــرف عــى آخــر الرتتيبــات و اإلســتعدادات إلجــراء
عمليــة اإلقـراع ،وإطــاع رئيــس الهيئــة الوطنيــة لإلنتخابــات عــى
خطــة الربملــان العــريب ملتابعــة مراحــل اإلنتخابــات املرصيــة منــذ
بدايتهــا وصــوالً إىل اإلق ـراع وإعــان النتيجــة.

محمد العيد

كــا تــرأس النائــب عــادل عبدالرحمــن العســومي اجتامعــاً
تنســيقياً مبقــر غرفــة عمليــات الربملــان العــريب ملتابعــة اإلنتخابات
عــرض مــن خاللــه خطــة تحــرك الربملــان العــريب ملتابعــة
اإلنتخابــات ووزع املهــام عــى املشــاركني ،وضــم وفــد الربملــان
العــريب  14عضــوا ً مــن  12دولــة عربيــة.
وجــاءت مشــاركة الربملــان العــريب يف متابعــة اإلنتخابــات الرئاســية
املرصيــة حرصـاً مــن الربملــان العــريب عــى متابعــة االســتحقاقات
الدميقراطيــة يف الــدول العربيــة ،وبنــا ًء عــى دعــوة الهيئــة
الوطنيــة لإلنتخابــات بجمهوريــة مــر العربيــة للربملــان العــريب
ملتابعــة اإلنتخابــات الرئاســية املرصيــة وذلــك يف إطــار مشــاركة
الربملــان العــريب الســابقة يف متابعــة اإلســتفتاء عــى الدســتور
املــري ومتابعــة اإلنتخابــات الرئاســية والنيابيــة الســابقة.

سالم الكعبي

فداء حمود

ً
ً
ا لرب ملــا ن ا لعر بــي ز ا ر  4 5 3مر كــز ا إ نتخا بيــا

عقـ�د رئيـ�س وفـ�د الربملـ�ان العـ�ريب ملتابعـ�ة إنتخابـ�ات الرئاسـ�ة ىف مـصر
 2018الســيد عــادل عبــد الرحمــن العســومى نائــب رئيــس الربملــان
العــريب مؤمتــرا ً صحفيــاً يــوم الخميــس املوافــق  29مــارس ، 2018
إســتعرض فيــه التقريــر الــذي أعــده الوفــد حــول متابعــة ســر العملية
اإلنتخابيــة ىف مــر  ،وذلــك ىف إطــار التعــاون املســتمر بــن الربملــان
العــريب والهيئــة الوطنيــة لإلنتخابــات ىف جمهوريــة مــر العربيــة .
وتضمــن التقريــر إجـراءات املتابعــة للوفــد الــذى ضــم  14متابعـاً مــن
 12دولــة عربيــة و 7مــن موظفــي األمانــة العامــة للربملــان العــريب ،
وقــد وضــع الوفــد الربملــاىن خطــة تحــرك ملتابعــة اإلنتخابــات بجميــع
مراحلهــا وذلــك ىف  4محافظــات هــى « القاهرة  ،الجيزة  ،اإلســاعيلية،
القليوبيــة «  ،وتــم تشــكيل غرفــة عمليــات داخــل األمانــة العامــة
للربملــان العــريب للتنســيق وتســهيل مهمــة متابعــي الربملــان العــريب .
وقــال رئيــس الوفــد إن الوفــد تابــع عمليــة اإلق ـراع ىف  4محافظــات
وزار  453مركـزا ً إنتخابيـاً عــى مــدار أيــام اإلقـراع الثالثــة  ،كــا حــر
الوفــد عمليــة الفــرز ىف  7لجــان .
وأضــاف أن التقريــر تضمــن عــددا ً مــن املالحظــات ســواء خــال
مرحلــة الحمــات اإلنتخابيــة  ،ومرحلــة اإلق ـراع  ،كــا رصــد الوفــد
بعــض املالحظــات الفنيــة والتنظيميــة والتــى مل تؤثــر ىف العمليــة
اإلنتخابيــة والتــي ميكــن معالجتهــا مســتقبالً.
وخلــص التقريــر إجــاالً إىل اإلشــادة بالتنظيــم الجيــد لإلنتخابــات
الرئاســية لجمهوريــة مــر العربيــة  ، 2018وسالســة اجراءاتهــا التــي
جــاءت نتيجــة التحضـرات املســبقة التــي تضافــرت فيهــا جهــود كافــة

علي أحمد

اسماعيل الشيخ

و أ صــد ر تقر يــر ه ا خلتا مــي

وفد البرلمان العربي في مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية لإلنتخابات المصرية

مؤسســات الدولــة املرصيــة  ،كــا أشــاد رئيــس الوفــد ىف تقريــره
بالجهــود اإلحرتافيــة املبذولــة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة وكافــة
الهيئــات القضائيــة التــي شــاركت ىف التنظيــم واإلرشاف عــى العمليــة
اإلنتخابيــة يف مختلــف مراحلهــا  ،وأشــاد أيضــا بالــدور الفاعــل للقــوات
املســلحة والرشطــة املرصيــة يف تأمــن العمليــة اإلنتخابيــة وبــث
رســالة طأمنينــة دعمــت الشــعب املــري يف مامرســة حقــه اإلنتخــايب

5

وواجبــه الوطنــي.
وهنــأ الربملــان العــريب جمهوريــة مــر العربيــة وشــعبها الكريــم
بنجــاح اإلنتخابــات الرئاســية والتــي عــرت عــن التطــور الدميقراطــي
والدســتوري يف جمهوريــة مــر العربيــة  ،وأعــرب الربملــان العــريب
يف ختــام تقريــره عــن أصــدق التهــاين وأطيــب التمنيــات للرئيــس
املنتخــب.

الربملــان العريب يف الســاحة الدولية

مباحثات أخوية يف اجلزائر
الســلمي :خطــة حترك ملواجهة التغلغل اإلســرائيلي يف إفريقيا
بوحجــة :اجلزائر معكــم  ..وكل اإلمكانيات لدعم العمل العربي

الدكتور مشعل في إجتماعه مع بوحجة

قــام الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب ،عــى
رأس وفــد رفيــع املســتوى مــن الربملــان بزيــارة إىل جمهوريــة الجزائــر
الدميقراطيــة الشــعبية خــال الفــرة مــن  28فربايــر ــــ  2مــارس 2018م ،
وذلــك تلبيـ ًة للدعــوة الكرميــة املوجهــة مــن معــايل الســعيد بــو حجــة ،
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي للجمهوريــة الجزائريــة .
وأجــرى رئيــس الربملــان العــريب خــال الزيــارة مباحثــات مــع معــايل
رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي للجمهوريــة الجزائريــة ،لتمتــن عالقــات
التعــاون والتنســيق والتشــاور بــن املجلــس الشــعبي الوطنــي والربملــان
العــريب ومبــا يخــدم قضايــا ومصالــح أمتنــا العربيــة املجيــدة .
وتطرقــت املباحثــات لــرح موقــف الربملــان العــريب تجــاه القضايــا
الكــرى املحوريــة واالســراتيجية والهامــة للعــامل العــريب ،ويف مقدمتهــا
تطــورات األحــداث بشــأن مدينــة القــدس وباقــي األرايض الفلســطينية
املحتلــة ،وخطــة تحــرك الربملــان العــريب بشــأن ق ـرار الرئيــس األمريــي
املرفــوض اإلعـراف بالقــدس عاصمــة للقــوة القامئــة باالحتــال (إرسائيــل)،
وتداعيــات القــرار الســلبية عــى عمليــة الســام  ،كــا تــم التطــرق
لظاهــرة اإلرهــاب ومتــدد الجامعــات اإلرهابيــة داخــل املجتمعــات
العربيــة والتحديــات التــي متثلهــا لألمــن القومــي العــريب ،وتدخــات
بعــض الــدول اإلقليميــة يف الشــأن العــريب الداخــي مــن خــال تكويــن
وتســليح ومتويــل امليليشــيات داخــل الــدول العربيــة األمــر الــذي يهــدد
الســلم واألمــن يف املنطقــة والعــامل .
وشــدد الدكتــور مشــعل الســلمي « عــى أن الظــروف الراهنــة اســتوجبت
مــن الربملــان العــريب أن يســتلهم مــن تجربــة املصالحــة الوطنيــة الجزائريــة
لإلســتفادة منهــا يف تقليــل وقــع اإلختالفــات العربيــة مذك ـرا ً ،يف ســياق
حديثــه ،بــأن إنطالقــة الربملــان العــريب كانــت مــن أرض الجزائــر وبدعــم
كبــر مــن فخامــة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة رئيــس الجمهوريــة
الجزائريــة الدميقراطيــة الشــعبية .
وأشــاد رئيــس الربملــان العــريب « بسياســة الحــوار واملصالحــة الوطنيــة التي
انتهجهــا الرئيــس بوتفليقــة والتــي ســمحت بتجنيــب الجزائــر تبعــات مــا
ســمي بـــ «الربيــع العــريب» داعيـاً إىل «اعتامدهــا كمنهجيــة مــن أجــل مل
الشــمل العــريب وإحــال االســتقرار يف املنطقــة العربيــة .
ومــن جانبــه أكــد رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي الجزائــري « أهميــة
تجــاوب الربملــان العــريب مــع واقــع األمــة الســيام يف ظــل هــذه الظــروف
الراهنــة .وأبــدى اســتعداد الجزائــر الدائــم للعمــل عــى تحقيــق هــذا
الهــدف ،مضيف ـاً بــأن الرهــان الحقيقــي يتمثــل يف توظيــف اإلمكانــات

اإلقتصاديــة املتاحــة لخدمــة العمــل العــريب املشــرك داعي ـاً إىل إفســاح
املجــال للعالقــات الثنائيــة لتقريــب الــرؤى وتنســيق االدوار .
كــا التقــى رئيــس الربملــان نائــب رئيــس مجلــس األمــة الجزائــري نــوارة
ســعدية جعفــري  ،التــى نوهــت بـ»الــدور الجــي الــذي تقــوم بــه الجزائر
مــن أجــل متتــن العالقــات العربيــة  -العربيــة وتحقيــق التكامــل العــريب
بفضــل السياســة الحكيمــة لفخامــة الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة».
وأشــاد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي عقــب اســتقباله مــن قبــل
وزيــر الشــؤون الخارجيــة عبــد القــادر مســاهل بـ»التجربــة املتميــزة التــي
عاشــتها الجزائــر مــن خــال تغليــب الحــوار واملصالحــة الوطنيــة واألمــن
االجتامعــي ,وذلــك بفضــل الــدور الــذي قــام بــه رئيــس الجمهوريــة ،
عبــد العزيــز بوتفليقــة ,يف هــذا الشــأن والتفــاف الشــعب الجزائــري
حولــه ,وهــو مــا جعــل الجزائــر اليــوم تنعــم باألمــن واألمــان والنهضــة
واالزدهــار».
وأوضــح رئيــس الربملــان العــريب أن التجربــة الجزائريــة تحتاجهــا الــدول
العربيــة التــي تعيــش اليــوم نزاعــات وحــروب داخليــة  ،مضيفــاً أن
الربملــان العــريب يعمــل لخدمــة قضايــا ومصالــح األمــة العربيــة يف ظــل
التحديــات واملخاطــر الجســيمة التــي تســتوجب التعــاون والتشــاور ,ويف
مقدمتهــا موضــوع مكافحــة اإلرهــاب  ،مشـرا ً إىل املؤمتــر الثالــث لرؤســاء
املجالــس والربملانــات العربيــة الــذي عقــد ىف فربايــر  2018م اعتمــد فيــه

رؤســاء الربملانــات العربيــة « الوثيقــة العربيــة الشــاملة ملكافحــة التطــرف
واإلرهــاب».
ومثــن رئيــس الربملــان العــريب «الجهــد املتميــز الــذي تقــوم بــه الجزائــر يف
إطــار الدبلوماســية العربيــة وتقريــب وجهــات النظــر بــن مختلــف الــدول
العربيــة  ،مؤكــدا ً « أهميــة سياســة الوئــام واملصالحــة الوطنيــة والحــوار
يف حــل النزاعــات» .
مــن جهتــه أكــد وزيــر الشــؤون الخارجيــة الجزائــري عبــد القــادر
مســاهل ،عــى رضورة إجــراء «إصــاح عميــق للمنظومــة العربيــة» ،
يف ظــل الظــروف التــي يعيشــها العــامل العــريب حاليــاً ،معتــرا ً أن هــذا
اإلصــاح مــن شــأنه أن ميكننــا كعــرب مــن امتــاك اســتقاللية الق ـرار
وحــل مشــاكلنا بأنفســنا».
كــا نــوه مســاهل بــدور الربملــان العــريب يف « معالجــة التحديــات التــي
يواجههــا العــامل العــريب ســواء بالنســبة للنزاعــات املوجــودة يف بعــض
املناطــق أو يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف العنيــف».
وجــدد مســاهل «وقــوف الحكومــة الجزائريــة مــع الربملــان العــريب يف كل
مــا يقدمــه مــن اقرتاحــات تصــب يف إطــار حــل املشــاكل للقضايــا العربيــة
وتعزيــز القــدرات العربيــة ىف التعامــل معهــا  ،وذلــك مــن خــال «تحقيــق
التكامــل بــن الحكومــات والربملانــات العربيــة خدمــة لألهــداف املســطرة
مــن أجــل إعطــاء الجامعــة العربيــة دورا كبـرا لحــل مختلــف النزاعــات».

وفي إجتماعه مع وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل
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الربملــان العريب يف الســاحة الدولية

واملناعي يف ندوة حقوق اإلنسان
شــارك الربملــان العــريب ممثـاً مبعــايل الدكتــورة عائشــة
املناعــي عضــو الربملــان العــريب  ،بنــدوة اليــوم العــريب
لحقــوق اإلنســان  ،تحــت عنــوان «حقــوق اإلنســان
والتنميــة املســتدامة :دور الســلطة القضائيــة يف
تحقيــق التنميــة املســتدامة»  ،والتــي عقــدت األربعاء
 14مــارس 2018م مبقــر جامعــة الــدول العربيــة ،
بالقاهــرة.
ونظــم هــذه النــدوة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة
(لجنــة امليثــاق) بالرشاكــة مــع األمانــة العامــة لجامعة
الــدول العربيــة مــن خــال إدارة حقــوق اإلنســان
وإدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل .
وأكــدت الدكتــورة عائشــة املناعــي يف مداخالتهــا
أهميــة دور الســلطة القضائيــة يف تحقيــق التنميــة
املســتدامة بصفتهــا الجهــة املكلفــة يف تفســر
معاهــدات حقــوق اإلنســان وتطبيــق أحكامهــا،
باإلضافــة إىل تبــادل الخــرات وأفضــل املامرســات
الدوليــة واإلقليميــة يف مجــال دور القضــاء يف تحقيــق
التنميــة املســتدامة.

الاليف يف مؤمتر املرأة العربية
شــارك الربملــان العــريب ممثــاً مبعــايل الدكتــورة
أحــام الــايف  ،عضــو الربملــان العــريب يف إجتامعــات
الــدورة ( )37للجنــة املــرأة العربيــة , ،والتــي عقــدت
بالجمهوريــة التونســية يــوم الخميــس املوافــق
 1مــارس  2018م  ،تحــت شــعار «املــرأة مــن أجــل
مجتمعــات آمنــة يف املنطقــة العربيــة».
وناقــش اإلجتــاع عــددا ً مــن املوضوعــات الهامــة
بشــأن متكــن املــرأة العربيــة والنهــوض بأوضاعهــا ،
ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف املنطقــة العربيــة ،
أحالم الالفي
وتنفيــذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســام ومكافحــة اإلرهــاب .
كــا شــاركت الــايف يف اإلجتــاع التحضــري للــدورة ( )62للجنــة وضــع املــرأة باألمــم
املتحـ�دة  ،يـ�وم الجمعـ�ة  2مــارس 2018م – بالجمهوريــة التونســية ،والــذي عقــد بهــدف
توحيــد رؤى الــدول العربيــة وإعتــاد موقــف عــريب موحــد حــول تحقيــق «املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة الريفيــة  :الفــرص والتحديــات» (والــذي ميثــل شــعار الــدورة 62
التـ�ي عقـ�دت خـلال الفـترة  23 – 12مــارس 2018م يف نيويــورك.

عائشة المناعي

والربملــان العربــي يقــدم رؤيتــه ملكافحة اإلرهاب فى بوخاريســت

شــارك الربملــان العــريب ممثـ ًـا بالدكتــور عبــد الكريــم قريــي،
يف أعــال الجلســة العامــة الثانيــة عــرة للجمعيــة الربملانيــة
للبحــر األبيــض املتوســط ،والتــي عقــدت بتاريــخ  15و16
فربايــر 2018م مبقــر مجلــس النــواب يف العاصمــة الرومانيــة
بوخاريســت.
وجــاءت مشــاركة الربملــان العــريب يف أعــال الجمعيــة
الربملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط انطالقــاً مــن عالقــات
التعــاون والتنســيق بــن الجانبــن وبعــد أيــام مــن توقيــع
مذكــرة تفاهــم بــن الربملــان العــريب والجمعية،وناقشــت
الجلســة تهديــدات اإلرهــاب وتطورهــا ،إىل جانــب عــدد
مــن املوضوعــات املتعلقــة بالتطــورات السياســية واألمنيــة يف
منطقــة الرشق األوســط ،وتيســر التجــارة ودعم اإلســتثامرات،
والتغــرات املناخيــة ،وحقــوق اإلنســان والهجــرة ،وحاميــة

الــراث الثقــايف.
وقــدم الدكتــور قريــي ورقــة عمــل تناولــت رؤيــة الربملــان
العــريب يف قضايــا مكافحــة اإلرهــاب ،ودعــم قضيــة العــرب
األوىل فلســطني .وســبق إن أصــدر الربملــان العــريب والجمعيــة
الربملانيــة للبحــر املتوســط بيانـاً مشــركاً بشــأن فلســطني وقعــه
رئيســا الربملــان العــريب و الجمعيــة الربملانيــة للبحــر املتوســط
عــى هامــش مشــاركة الجمعيــة يف الجلســة اإلفتتاحيــة ملؤمتــر
الربملــان العــريب ورؤســاء الربملانــات العربيــة الــذي عقــد يــوم
الســبت  10فربايـ�ر 2018م بالقاهــرة ،وأكــدا فيــه عــى إقامــة
دولــة فلســطني املســتقلة داخــل حدودهــا قبــل عــام ،1967
والحفــاظ عــى الوضعيــة القانونيــة ملدينــة القــدس .
يذكــر أن الربملــان العــريب يكتســب صفــة عضــو مراقــب يف
الجمعيــة الربملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط منــذ عــام 2009م.

عبد الكريم قريشي

املرابطي :اإلنتماء واهلوية ضمان لألمن القومي العربي

نور الدين المرابطي

الســلمي ،رئيــس الربملــان العــريب
أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم ُ
أن اإلنتــاء والهويــة أحــد أهــم ضامنــات األمــن القومــي العــريب،
وأن مهمــة تعزيــز اإلنتــاء وتكريــس الهويــة مهمــة ســامية
وكبــرة ،تتطلــب حشــد الهمــم والجهــود للتغلب عــى الصعوبات
الجســيمة يف ظــل التحديــات الخطــرة والظــروف واملتغــرات
والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة التــي تحيــط باملنطقــة العربيــة،
والرصاعــات الداخليــة التــي تجــري يف بعــض الــدول العربيــة،
ومــا أحدثتــه هــذه املتغـرات والرصاعــات الداخليــة ،والتدخــات
الخارجيــة ،مــن إضطرابــات وترشيــد ملاليــن مــن املواطنــن
األبريــاء وخاصــة النســاء واألطفــال.
وأوضــح « رئيــس الربملــان العــريب  -يف كلمتــه يــوم الخميــس 28
فربايــر 2018م ،والتــي ألقاهــا نيابــ ًة عنــه معــايل النائــب نــور
الديــن املرابطــي أمــام املؤمتــر الــوزاري الــذي عقــد بجمهوريــة
تونــس حــول اإلنتــاء والهويــة » أن الربملــان العــريب يســعى
لبلــورة جهــوده ىف ســبيل تعزيــز اإلنتــاء وتكريــس الهويــة
العربيــة مــن خــال حشــد الهمــم والجهــود للتغلــب عــى
الصعوبــات الجســيمة التــي متــر بهــا األمــة العربيــة ،وهــذا مــا
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عكســته تحــركات الربملــان العــريب تجــاه هــذه التحديــات.
وأضــاف رئيــس الربملــان أن الربملــان العــريب ،استشــعارا ً منــه
مبســؤولية مواجهــة هــذه التحديــات ،كان ســباقاً يف اتخــاذ
التدابــر واملبــادرات الربملانيــة الهادفــة لتطويــر أنظمــة الحاميــة
للفئــات األضعــف واألكــر احتياجــاً التــي تــررت ومازالــت
تتــرر بفعــل النزاعــات والعمليــات اإلرهابيــة الجبانــة ومــا نتــج
عنهــا مــن ترشيــد ونــزوح قــري ،خاصـ ًة النســاء واألطفــال وذوي
اإلحتياجــات الخاصــة ،لــذا أقــر الربملــان العــريب مبــادرة تعزيــز
حقــوق الالجئــن الســوريني ،وبــادر مبــروع تحديــث اإلتفاقيــة
العربيــة لتنظيــم أوضــاع الالجئــن يف الــدول العربيــة التــي
أصبحــت مبادرتــه أساس ـاً لتعديــل اإلتفاقيــة يف جامعــة الــدول
العربيــة ،كــا يعمــل الربملــان العــريب حاليـاً عــى إعــداد مــروع
قانــون عــريب موحــد لتنظيــم أوضــاع الالجئــن والنازحــن مــن
النســاء واألطفــال العــرب ،مبــا ينســجم مــع املواثيــق واملعايــر
واملبــادئ العربيــة والدوليــة ،ويتضمــن آليــات تكفــل معالجــة
مشــكالتهم ،وتحقــق دمجهــم يف املجتمــع ،ومنهــا القضايــا
الخاصــة باإلنتــاء والهويــة.

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية

رئيس الربملان العربي:
 -وثيقة برملانية شاملة ملكافحة التطرف واإلرهاب

 -القضية الفلسطينية  ..قضية العرب األوىل

رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي

طالـــب رئيـــس الربملـــان العـــريب الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم
الس ــلمي بتضاف ــر الجه ــود العربي ــة ملواجه ــة تنام ــي ظاه ــرة
اإلرهـــاب املقيـــت والتطـــرف والغلـــو ،ومتـــدد الجامعـــات
اإلرهابيـــة املســـلحة داخـــل الـــدول العربيـــة ،وتداعيـــات كل
ذلـــك عـــى وحـــدة ونســـيج األمـــة العربيـــة .
وقـــال يف كلمتـــه أمـــام املؤمتـــر الثالـــث لرؤســـاء املجالـــس
والربملانــات العربيــة « إننــا نجتمــع  ،إنطالق ـاً مــن مســؤولياتنا
وأدوارن ــا ومه ــام برملاناتن ــا ومجالس ــنا العربي ــة ،لنعل ــن معــاً
ونق ــر وثيق ــة عربي ــة ش ــاملة ،ملكافح ــة التط ــرف واإلره ــاب،
وف ــق مقارب ــة جدي ــدة ،ورؤي ــة ش ــاملة ومعمق ــة ،تس ــتهدف
معالجــة جــذور املشــكلة ،والتعامــل مــع أبعادهــا االجتامعيــة،
والفكريـــة ،والنفســـية ،والرتبويـــة ،والثقافيـــة ،واالقتصاديـــة،
والسياس ــية ،جنبــاً إىل جن ــب م ــع البع ــد العس ــكري واألمن ــي.
وأض ــاف الس ــلمي « أن الوثيق ــة العربي ــة الش ــاملة ملكافح ــة
التط ــرف واإلره ــاب متث ــل إس ــهاماً برملاني ـاً عربي ـاً م ــن منظ ــور
شـــعبي ،يتكامـــل مـــع السياســـات واإلجـــراءات الرســـمية
العربي ــة ،ويع ــر ع ــن الظ ــروف بالغ ــة الدق ــة الت ــي تعيش ــها
أمتنـــا العربيـــة ،ويضفـــي رؤيتنـــا وهويتنـــا العربيـــة عـــى
الجهـــود الدوليـــة واإلقليميـــة إزاء محاربـــة اإلرهـــاب ،بكافـــة
أشـــكاله وصـــوره ،وإدانـــة الجرائـــم واملامرســـات الوحشـــية
واملس ــتنكرة ،للتنظي ــات والجامع ــات اإلرهابي ــة ،م ــن جرائ ــم
ض ــد اإلنس ــانية جمع ــاء
وشـــدد الســـلمي عـــى « إن التهديـــد الـــذي ال يقـــل خطـــره
ع ــن اإلره ــاب املقي ــت ع ــى أمنن ــا القوم ــي الع ــريب ،ب ــل ع ــى
األم ــن والس ــلم الدولي ــن ،م ــا متثل ــه الق ــوة القامئ ــة باالحت ــال
(إرسائي ــل) ،الغاصب ــة ل ــأرايض العربي ــة يف فلس ــطني وس ــوريا
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وجن ــوب لبن ــان ،ومامرس ــاتها العنرصي ــة وجرامئه ــا املس ــتمرة
ضـــد الشـــعب الفلســـطيني الصامـــد ،وتحديهـــا الســـافر
لإلج ــاع ال ــدويل وقــرارات الرشعي ــة الدولي ــة ،م ــا يتطل ــب
م ــن الجمي ــع ،تحم ــل املس ــؤولية تج ــاه ه ــذه الق ــوة الغاش ــمة،
وإلزامهـــا بقواعـــد القانـــون الـــدويل ،وقـــرارات الرشعيـــة
الدوليـــة ،ومببـــادرة الســـام العربيـــة ،باعتبارهـــا الســـبيل
الوحي ــد إلح ــال الس ــام الدائ ــم والش ــامل يف املنطق ــة والع ــامل.
وحيـــث أن القضيـــة الفلســـطينية متثـــل القضيـــة املركزيـــة
والجوهريـــة ألمتنـــا العربيـــة ،بـــل ألحـــرار العـــامل وأصحـــاب
الضم ــر الح ــي ،وإقــرار ح ــق الش ــعب الفلس ــطيني يف إقام ــة
دولت ــه الوطني ــة املس ــتقلة ذات الس ــيادة ،ع ــى تراب ــه الوطن ــي
ع ــى ح ــدود الراب ــع م ــن يوني ــو 1967م ،وعاصمته ــا األبدي ــة
مدينـــة القـــدس ،ل ــذا صـــدر عـــن املؤمت ــر بيانــاً يعـــر عـــن
املوق ــف الراس ــخ للش ــعب الع ــريب لن ــرة الق ــدس والقضي ــة
الفلســـطينية.
وأش ــاد رئي ــس الربمل ــان الع ــريب مب ــا تق ــوم ب ــه اململك ــة العربي ــة
الســـعودية مـــن أعـــال كبـــرة وجهـــود عظيمـــة خدمـــ ًة
للحرمـــن الرشيفـــن وقاصديهـــا مـــن الحجـــاج واملعتمريـــن
وال ــزوار ،والت ــي أب ــرزت الص ــورة املرشق ــة للحرم ــن الرشيف ــن،
وأظه ــرت قي ــم ومب ــادئ اإلس ــام العظيم ــة والص ــورة الحقيقي ــة
للمســـلمني ،هـــذه الجهـــود واألعـــال العظيمـــة يقدرهـــا
ويثمنه ــا أبن ــاء األم ــة العربي ــة واإلس ــامية ،ل ــذا ص ــدر بي ــان
ع ــن املؤمت ــر ،بش ــأن اإلش ــادة مب ــا تق ــوم ب ــه اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية م ــن جه ــود وعناي ــة ورعاي ــة للحرم ــن الرشيف ــن،
وخدمتهـــا وتحقيـــق األمـــن وتوفـــر كل ســـبل الراحـــة
لقاصديهـــا مـــن الحجـــاج واملعتمريـــن والـــزوار.

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية
أبــو الغيــط يف كلمتــه أمام املؤمتــر الثالث

للربملــان العربي ورؤســاء الربملانــات العربية:

يطالب برؤية عربية شاملة ملكافحة اإلرهاب
طالــب األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط إىل دعــم وتحديــث ومتكــن
املنظومــة العربيــة ملجابهــة اإلرهــاب لتصــر أكــر قــدرة عــى التعامل مــع التهديــدات اإلرهابية
يف صورهــا املختلفــة واملتجــددة ،واســتباقها عــى كل املســتويات وإجهاضهــا ،مؤكــدا ً عىل رضورة
أن يكــون العمــل أمنيـاً وماليـاً وقضائيـاً وإعالميـاً ودينيـاً.
جــاء ذلــك يف كلمــة أبــو الغيــط أمــام الجلســة االفتتاحيــة ألعــال املؤمتــر الثالــث للربملــان
العربيــة ورؤســاء املجالــس والربملانــات العربيــة مبقــر األمانــة العامــة للجامعــة العربيــة.
وقــال أبــو الغيــط »:إن تنظيــات اإلرهــاب ،وكــا صــار واضحــاً للجميــع ،تعمــل بشــكل
متضافــر فيــا بينهــا عــر املنطقــة العربيــة ،واألقاليــم املجــاورة لنــا» ،مؤكــدا ً أنــه ال ميكــن
التصــدي ملخططاتهــا ســوى باســتجابة جامعيــة ،وعمــل منســق متواصــل عــى املســتوى العريب.
وأضــاف أن مكافحــة اإلرهــاب بن ـ ٌد حــارض باســتمرار عــى أجنــدة األمانــة العامــة ،وعنــر
رئيــي يف اتصاالتنــا مــع املؤسســات العربيــة املعنيــة؛ وىف مقدمتهــا األمانــة العامــة ملجلــس
وزراء الداخليــة العــرب ،وكــذا األزهــر الرشيــف وجامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة
وغريهــا مــن املؤسســات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة ،مؤكــدا ً أن املجــال مــا زال واســعاً
إلنجــاز املزيــد عــى صعيــد مكافحــة اإلرهــاب يف إطــار منظومــة العمــل العــريب املشــرك.
ولفــت أبــو الغيــط إىل أن جامعــة الــدول العربيــة تعقــد األمــل عــى الربملــان العــريب للقيــام
بــدور فعــال يف تجســيد إرادة الــدول واملجتمعــات العربيــة يف تحقيــق الحريــة والدميقراطيــة
والعدالــة االجتامعيــة واح ـرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.
وقــال أبــو الغيــط إنــه بــدون إرســاء دعائــم الحكــم الرشــيد لــن نتمكــن كــدول وشــعوب
ومؤسســات وطنيــة وقوميــة مــن مواكبــة تحديــات العــر ومــا تفرضــه تلــك التحديــات مــن
رضورات لرتســيخ قواعــد املشــاركة السياســية و ُحكــم القانــون والتعدديــة والعمــل الربملــاين الحر.
وأكــد أن املؤمتــر يكتســب أهميــة خاصــة كونــه يُك ـ ِّرس أعاملَــه لبلــور ِة رؤي ـ ٍة عربيــة شــامل ٍة
ملواجهــة التطــرف واإلرهــاب ،مشــددا ً عــى أنــه ال توجــد قضيــة تحظــى بهــذا القــدر مــن
اإلجــاع عــر العــامل العــريب ،مــن محيطــه لخليجــه ،مثــل قضيــة مكافحــة التطــرف واإلرهــاب.
واعتــر أبــو الغيــط أن هــذا اإلجــاع الواســع ،الــذي يشــمل الحكومــات والشــعوب عــى حــد
ســواء ،هــو أكــر نقــاط القــوة يف موقفنــا العــريب الصلــب ضــد اإلرهــاب.
وتابــع أبــو الغيــط  »:لقــد رفضــت مجتمعاتنــا العربيــة اإلرهــاب األســود ،بــكل صــوره وأشــكاله
وبكافــة أســاليبه وجامعاتــه ،ورفضتــه األمــة رفضــاً قاطعــاً وتــرأت مــن مرتكبــي جرامئــه
واملحرضــن عليهــا والداعمــن لهــا.
وأكــد أبــو الغيــط أن للربملانــات العربيــة ،باعتبارهــا محــل اإلرادة الجامعــة للشــعوب واملــرآة
الصادقــة لهــذه اإلرادة ،دورا ً يف بلــورة هــذا الرفــض امل ُجتمعــي الشــامل حيــث أن عليهــا
ترجمــة هــذا االصطفــاف الشــعبي الواضــح يف صــورة إجـراءات وقوانــن وترشيعــات مــن أجــل
متكــن الحكومــات وأجهــزة األمــن والفاعليــات الدينيــة واملجتمعيــة مــن التصــدي لهــذه اآلفــة
املدمــرة ،واقتــا ِع تلــك الجرثومــة الخطــرة مــن تربتنــا بــل واجتثاثهــا مــن العقــول التــي ضلــت
طريقهــا ،وأوغلــت يف التطــرف وترشبــت أفــكارا ً ال عالقــة لهــا بالديــن ،بــل هــي عــى النقيــض
مــن الرســالة الربانيــة عــى طــول الخــط.
وأعــرب أبــو الغيــط عــن أملــه يف أن يتوصــل املؤمتــر إىل نتائــج تعكــس حجــم املســئولية
التاريخيــة امللقــاة عــى عاتــق املشــاركني فيــه كممثلــن للشــعوب العربيــة التــي تســتحق
الســام واالســتقرار واالزدهــار والتنميــة والغــد األفضــل .

األمين العام أحمد أبو الغيط

رئيس االحتاد الربملاني الدويل أمام املؤمتر الثالث
للربملان العربي ورؤساء اجملالس والربملانات العربية:

ربط اإلرهاب باإلسالم غري مقبول

جابرييال بارون
رئيس االتحاد البرلماني الدولي

أكــدت جابرييــا بــارون رئيــس االتحــاد الربملــاين الــدويل أن اإلرهــاب ال ديــن لــه و ال جنســية
وربــط اإلرهــاب باإلســام أمــر خاطــئ و غــر مقبــول  ،فالقــرآن واضــح يف التأكيــد عــى رســالة
اإلســام األساســية وهــي الســام.
وقالــت بــارون يف كلمــة لهــا ىف الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر الثالــث للربملــان العــريب ورؤســاء املجالس
والربملانــات العربيــة « إن اإلرهــاب يهــدد العــامل بــأرسه ويجــب عىل املجتمــع الــدويل محاربته.
وأشــارت إىل أوجــه التشــابه بــن املجتمعــات العربيــة ومجتمعــات أمريــكا الالتينيــة ،قائلــة
لدينــا خمســة أالف كلمــة متشــابهة بــن العربيــة واإلســبانية ،كــا لدينــا نفــس الطبــاع مثــل
حســن الضيافــة والســام و لدينــا نفــس اإلحباطــات.
ورفضــت االتهامــات التــي توجــه للشــعوب العربيــة واألمريكيــة الالتينيــة قائلــة  :لــن نقبــل أن
يقــول أحــد َعلِينــا أننــا مجرمــون  ،معربــة عــن رفضهــا لألصــوات التــي تحــرض عــى الكراهيــة
ضــد شــخص بســبب لــون جلــده أو دينــه  ،مشــرة يف هــذا الصــدد إىل القـرارات غــر القانونيــة
التــي تســتهدف وضــع القــدس .
وأوضحــت أن االتحــاد الربملــاين الــدويل يقــوم بجهــود لتعزيــز مكافحــة اإلرهــاب وتنظيــم ورش
ولجــان ترتأســها املجموعــة العربيــة ،مؤكــدة حــرص االتحــاد عــى االهتــام مبكافحــة اإلرهــاب
وغســيل األمــوال واالتجــار بالبــر.
وقالــت "ســيكون لدينــا نقاشـاً فيــا يتعلــق بالعقــد الــدويل للهجــرة والالجئــن وســيكون لــدى
االتحــاد أربعــة مفوضــن يف هــذا الشــأن وســوف نعمــل عــن كثــب لهــذا االتفــاق الــدويل”.
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الربملان العربي ورؤساء الربملانات العربية يعتمدون باإلمجاع
الوثيقة العربية الشاملة ملكافحة التطرف واإلرهاب

إعتمــد الربملــان العــريب ورؤســاء املجالــس والربملانــات العربيــة
الوثيقــة العربيــة الشــاملة ملكافحــة التطــرف واإلرهــاب ،جــاء
ذلــك خــال مؤمتــر الربملــان العــريب ورؤســاء املجالــس والربملانــات
العربيــة الــذي عقــد بتاريــخ  10فربايــر 2018م ،والــذي دعــا لــه
الربملــان العــريب إستشــعارا ً منــه ملــا ميثلــه التطــرف واإلرهــاب
مــن تحـ ٍـد جســيم يواجــه الــدول واملجتمعــات العربيــة ،وإدراكا
للمســتجدات التــي تســتوجب مضاعفــة العمــل العــريب املشــرك
ملواجهــة تنامــي التطــرف واإلرهــاب املقيــت ومتــدد الجامعــات
اإلرهابيــة املســلحة داخــل الــدول العربيــة واملدعومــة مــن قــوى
إقليميــة ودوليــة ،وتداعيــات كل ذلــك عــى األمــن القومــي
العــريب ووحــدة ونســيج املجتمعــات العربيــة.
شــهد املؤمتــر حضــور أصحــاب املعــايل رؤســاء الربملانــات
واملجالــس العربيــة ،واألمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة،
ورئيــس االتحــاد الربملــاين الــدويل ،ورئيــس الجمعيــة الربملانيــة
للبحــر األبيــض املتوســط ،وممثــل رئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا،
وممثــل شــيخ األزهــر الرشيــف ،وممثــل األمــن العــام ملنظمــة
التعــاون اإلســامي ،وممثــل األمــن العــام ملجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة ،وممثــل األمــن العــام ملجلــس وزراء الداخليــة
العــرب ،وشــارك الجميــع يف إعــداد «الوثيقــة العربيــة الشــاملة
ملكافحــة التطــرف واإلرهــاب» التــي خرجــت عــن املؤمتــر ،والتــي
متثــل مقاربــة جديــدة ورؤيــة شــاملة ومعمقــة عالجــت جــذور
املشــكلة يف أبعادهــا املختلفــة االجتامعيــة ،والفكريــة ،والنفســية،
والرتبويــة ،والثقافيــة ،واالقتصاديــة ،والسياســية ،جنب ـاً إىل جنــب
مــع املواجهــات العســكرية واألمنيــة ملكافحــة التطــرف واإلرهاب.
وعكســت الوثيقــة املســؤولية التضامنيــة للمجالــس والربملانــات
العربيــة مبــا يكفــل الحفــاظ عــى ســيادة الــدول العربيــة
ووحدتهــا وســامة مجتمعاتهــا ،ودرءا ً للمخاطــر الحقيقيــة عــى
األمــن القومــي العــريب.
وأعتمــدت الوثيقــة مضامــن جديــدة وشــاملة ملعالجــة التطــرف
واإلرهــاب وشــكلت وثيقــة هامــة يف تاريــخ العمــل الربملــاين
العــريب مبــا تضمنتــه مــن مواقــف وتدابــر توافــق عليهــا رؤســاء
املجالــس والربملانــات العربيــة ،والتــي متثــل رؤيــة برملانيــة عربيــة
موحــدة تجــاه مكافحــة التطــرف واإلرهــاب ،ورفعهــا الربملــان
العــريب إىل جامعــة الــدول العربيــة إلعتامدهــا.

وشــددت الوثيقــة أنــه ال تعــد أعــاالً إرهابيــة ،حــاالت الكفــاح
مبختلــف الوســائل ،مبــا يف ذلــك الكفــاح املســلح ضــد اإلحتــال
األجنبــي والعــدوان مــن أجــل التحــرر وتقريــر املصــر ،وفقــاً
ملبــادئ القانــون الــدويل ،وال يعتــر مــن هــذه الحــاالت كل عمــل
ميــس بالوحــدة الرتابيــة ألي مــن الــدول العربيــة.
ومثنــت الوثيقــة مــا حققتــه الــدول العربيــة وقواتهــا املســلحة
وأجهزتهــا األمنيــة مــن نجاحــات بتوجيــه رضبــات موجعــة
للتنظيــات وامليليشــيات اإلرهابيــة ،وطالبــت بتوحيــد جهــود
الــدول العربيــة ،ضــد كافــة أشــكال التطــرف واإلرهــاب ويف
مختلــف بقــاع العــامل العــريب ،مــن أجــل اجتثــاث اإلرهــاب مــن
جــذوره والقضــاء عليــه نهائيــاً .وتدعــو الوثيقــة التخــاذ كافــة
التدابــر املمكنــة لحظــر التحريــض والتربيــر والتحبيــذ والتشــجيع
عــى ارتــكاب أعــال إرهابيــة ،ورضورة التعــاون والتنســيق بــن
الــدول العربيــة يف اتخــاذ مــا قــد يكــون رضوريـاً ومناســباً ومتفقـاً
مــع التزامــات مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى مســتوى
القمــة وعــى املســتوى الــوزاري وعــى مســتوى املجالــس
الوزاريــة املعنيــة ومــا هــو متفــق عليــه موجــب القانــون الــدويل،
بشــأن مكافحــة التحريــض عــى اإلرهــاب .
وأكــدت الوثيقــة عــى رضورة التصــدي لألجنــدات املذهبيــة
والطائفيــة ومحــاوالت التدخــل يف شــؤون الــدول العربيــة ،ووضع
حــد لتجــاوزات الــدول اإلقليميــة رعــاة الطائفيــة واإلرهــاب
والتطــرف يف املنطقــة العربيــة.
وطالبــت بنــر مفاهيــم الديــن ا ٍإلســامي الســمح بشــأن
التعــارف والتســامح والحــوار البنــاء بــن مختلــف الــدول واألديان
والثقافــات ،وحاميــة ونــر وترســيخ هــذه املفاهيــم واملحافظــة
عليهــا وتعزيزهــا لــدى األف ـراد واملجتمعــات.
ودعــت الوثيقــة إىل تعزيــز قــدرة األمــة العربيــة السياســية
واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة جنبـاً إىل جنــب مــع قدراتهــا
األمنيــة والعســكرية ضمــن منظومــة األمــن القومــي العــريب
ومكافحــة اإلرهــاب.
ودعــت الوثيقــة إليقــاف الحمــات اإلعالميــة املعاديــة بــن
الــدول العربيــة ،وتوثيــق العالقــات بينهــا ضامنًــا للتعــاون
الجامعــي وتوحيــد الصــف ملواجهــة أســباب اإلرهــاب ،ودرء
املطامــع الخارجيــة للتدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول
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العربيــة.
وطالبــت باتخــاذ كافــة التدابــر العربيــة املشــركة ملنــع
متويــل العمليــات اإلرهابيــة أو اإلرهابيــن ووقــف كل مصــادر
اإلمــدادات املاديــة والعســكرية أو تهديــد أمــن الــدول األخــرى
بــأي وســيلة غــر مرشوعــة.
وحثــت عــى اتخــاذ كافــة التدابــر العربيــة املشــركة لعــدم
اســتخدام أرايض أي مــن الــدول العربيــة يف إقامــة منشــآت أو
معســكرات تدريــب للمليشــيات والتنظيــات اإلرهابيــة ،ومنــع
إيــواء العنــارص اإلرهابيــة واملتطرفــة أو توفــر مــاذا ً آمنـاً لهــم أو
الســعي يف تأييدهــم يف أي محفــل إقليمــي أو دويل.
وشــددت عــى إعــاء مبــدأ وحــدة األمــن القومــي العــريب،
املتمثــل يف أن أي اعتــداء عــى أيــة دولــة عربيــة هــو اعتــداء عىل
الــدول العربيــة جمي ًعــا ،مبــا يُفــي إىل سياســة وطنيــة مفادهــا
أن األمــن الوطنــي جــز ًء ال يتجــزأ مــن األمــن القومــي العــريب،
وال يعمــل مبعــزل عنــه ،وذلــك هــو الســبيل األنجــع يف تحصــن
الوطــن العــريب مــن ويــات اإلرهــاب واخرتاقــات الجامعــات
والتنظيــات اإلرهابيــة.
وأكــدت الوثيقــة رضورة تســوية النزاعــات العربيــة ســلمياً ,مــا
يســهم ىف تفويــت الفُرصــة أمــام املرتبصــن واملنظــات اإلرهابيــة
ىف اســتغالل معانــاة الشــعوب والضيــق نتيجــة الرصاعــات ،ودعت
إلعتــاد خطــة إلدارة األزمــات ومواجهــة الكوارث وإرســاء الســام
والحيلولــة دون نشــوء نزاعــات جديــدة ،والحــد مــن اآلثــار
الســلبية لتزايــد اعــداد الالجئــن والنازحــن يف املنطقــة ،ومــؤازرة
ودعــم البلــدان العربيــة التــي تــرزخ تحــت الرصاعــات ،أو التــي
متــر مبراحــل مــا بعــد النزاعــات وإعــادة اإلعــار ،إلرســاء الســام
وتثبيــت دعائــم الدولــة.
ودعــت الوثيقــة لــرورة منــع اســتخدام قوانــن اللجوء الســياىس
والهجــرة كــأوى آمــن لإلرهابيــن ،وتعزيــز التعــاون بــن الــدول
العربيــة لتســليم املتورطــن يف األعــال اإلرهابيــة الذيــن صــدرت
ضدهــم أحــكام مــن دولهــم ،ومراعــاة جميــع دول العــامل قواعــد
اللجــوء الســيايس وآدابــه وفقـاً ملبــادئ القانــون والعــرف الــدويل.
وأكــدت الوثيقــة عــى الرفــض القاطــع للقــرار الصــادر مــن
اإلدارة األمريكيــة اإلعــراف مبدينــة القــدس املحتلــة عاصمــة
للقــوة القامئــة باالحتــال ،ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا ،لعــدم

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية
مرشوعيتــه وفــق القانــون الــدويل ،والتأكيــد أن القــدس عاصمـ ًة
أبديــة لدولــة فلســطني ،والتصــدي لكافــة محــاوالت تغيــر
الوضــع القائــم يف املســجد األقــى ،ويف مدينــة القــدس املحتلــة.
ودعــت الوثيقــة لتفعيــل اإلعــان العــريب لتنفيــذ خطــة التنميــة
املســتدامة  2030يف الــدول العربيــة «األبعــاد االجتامعيــة»،
املنعقــد يف القاهــرة بجمهوريــة مــر العربيــة بتاريــخ  7إبريــل
2016م ،واملعتمــد مــن القمــة العربيــة الســابعة والعرشيــن
بالعاصمــة املوريتانيــة نواكشــوط يوليــو 2016م ،والتأكيــد عــى
إدراج أهــداف التنميــة املســتدامة يف خطــط التنميــة اإلمنائيــة
الوطنيــة يف البلــدان العربيــة ،ودعــت اىل االســتفادة مــن أدوات
التمويــل والدعــم ســواء العربيــة أو الدوليــة املتوفــرة إلحــراز
تقــدم ملمــوس بشــأن قضيــة مكافحــة الفقــر كقضيــة محوريــة
عــى أجنــدة التنميــة املســتدامة .2030 - 2015
كــا دعــت بتعزيــز الجهــود الراميــة لتنفيــذ املبــادرات العربيــة
ذات الصلــة بالتشــغيل ومحاربــة البطالــة ،خاصـ ًة تفعيــل قـرارات
القمــة العربيــة التنمويــة األوىل (الكويــت )2009 :وخاصــة القـرار
رقــم ( )9بشــأن الربنامــج املتكامــل لدعــم التشــغيل والحــد مــن
البطالــة يف الــدول العربيــة ،واالســتفادة مــن مبــادرة الشــيخ
صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح – أمــر دولــة الكويــت بشــأن
توفــر املــوارد املاليــة الالزمــة لدعــم ومتويــل مشــاريع القطــاع
الخــاص واملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف الوطــن العــريب،
كإحــدى اآلليــات االجتامعيــة للقضــاء عــى اإلرهــاب.
وطالبــت بإنجــاز مشــاريع تنمويــة عربيــة مشــركة ،ثنائيــة
ومتعــددة األطــراف ،تكــون مبثابــة مرشوعــات قوميــة تعضــد
وحــدة الشــعب العــريب ،وتفتــح املجــال أمــام اســتيعاب طاقــات
الشــباب العــريب ،وعــى ســبيل املثــال :مــروع قومــي بشــأن
التكامــل الصناعــي بــن بعــض الــدول العربيــة ،مــروع قومــي
لدعــم التكامــل الزراعــي بــن الــدول العربيةً،مــروع عــريب
مشــرك لالســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة .ومثنــت الوثيقــة
دور دولــة الكويــت يف إقامــة مؤمتــر إعــادة إعــار املوصــل
وشــال العـراق والــذي ُعقــد يف فربايــر  2018يف دولــة الكويــت.
وطالبــت بإنشــاء مراكــز ملكافحــة الفكــر املتطــرف يف الــدول
التــي ال توجــد بهــا ،عــى غ ـرار املركــز العاملــي ملكافحــة الفكــر
املتطــرف «إعتــدال» باململكــة العربيــة الســعودية ،لتعزيــز ثقافــة
االعتــدال والتســامح وتقبــل اآلخــر ،والتصــدي وتفنيــد حجــج
املتطرفــن واملنظريــن لإلرهــاب واملحرضــن عليــه ،والعمــل عــى
مناصحــة املغــرر بهــم ،ومركــز االتصــاالت الرقمــي «صــواب»
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بهــدف اســتخدام شــبكات
التواصــل االجتامعــي للــرد عــى األنشــطة الدعائيــة للتنظيــات
اإلرهابيــة ،وكذلــك مركــز «هدايــة» باعتبــاره مؤسســة دينيــة
للتدريــب والحــوار.
ومثنــت الوثيقــة دور األزهــر الرشيــف يف العــامل اإلســامي
واالســتفادة مــن قدراتــه وعالقاتــه عــى املســتويات العربيــة
واإلســامية والدوليــة.
ودعــت لالســتفادة مــن مبــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
بإنشــاء وزارة للتســامح ،واإلســتفادة مــن برامــج منتــدى «حــوار
املنامــة» مبملكــة البحريــن ،خاصــ ًة بشــأن دراســة التهديــدات
األمنيــة ومكافحــة اإلرهــاب.
وكلفــت الوثيقــة األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة إنشــاء
مجلــس تنســيقي عــريب ملراكــز مكافحــة الفكــر املتطــرف يف
الــدول العربيــة ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات لهــذه املراكــز بغــرض
تســهيل التعــاون والتنســيق وتبــادل الخ ـرات بينهــا.
ودعــت الوثيقــة إىل الت ـزام وســائل اإلعــام العربيــة بعــدم بــث
الشــائعات واألخبــار الكاذبــة والرتويــج لهــا مبــا ينــال مــن وحــدة
وإســتقرار الــدول العربيــة ،وطالبــت بســن الترشيعــات الالزمــة
لتجريــم تحريــض أو تشــجيع أو تربيــر أو تحبيــذ أي مــن وســائل
اإلعــام عــى الفكــر املتطــرف ورعايــة اإلرهــاب ،ومراجعــة
قوانــن الصحافــة واإلعــام يف كل بلــد عــريب لرصــد وتجريــم هــذه
املامرســات ،ودعــت الوثيقــة لدعــم الكتــاب واملفكريــن يف مجــال
نــر ثقافــة الوســطية واالعتــدال ومكافحــة التطــرف واإلرهــاب،

ودعــم املراكــز املعنيــة بهــذا املجــال مثــل مركــز الوســطية بدولــة
الكويــت.
وطالبــت الوثيقــة بســن ترشيــع وطنــي ملكافحــة دعــم ومتويــل
اإلرهــاب يف كل الــدول التــي اليوجــد بهــا ترشيــع خــاص مبكافحة
اإلرهــاب ،والعمــل عــى تطويرهــا بشــكل دوري دون املســاس
بالترشيعــات الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،ومبــا يحفــظ ســيادة
الدولــة ،كــا دعــت التخــاذ التدابــر الالزمــة نحــو تصديــق الدول
العربيــة ،غــر املصادقــة ،عــى االتفاقيــات العربيــة املشــركة
بشــأن مكافحــة اإلرهــاب ،وصــوالً إىل تحقيــق إجــاع عــرىب عــى
الترشيعــات املوحــدة باعتبارهــا أحــد األركان املهمــة لتعزيــز
العمــل العــريب املشــرك يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،ودعــت إىل
تحديــث االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب مبــا يتــاءم مــع
التحديــات املســتجدة ومتــدد التنظيــات اإلرهابيــة واختــاف
أســاليبها وتطــور عملياتهــا ،بحيــث تتضمــن آليــات ملنــع وصــول
التمويــل للتنظيــات اإلرهابيــة وتجريــم دفــع الفديــة ،ورفض كل
أشــكال االبتـزاز مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة ،وتحديــد آليــات
لتبــادل املعلومــات وتوثيــق مجــاالت التعــاون األمنــي بــن الــدول
العربيــة ،وكــذا التعامــل مــع وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ىف
الحــد مــن مخاطــر الفكــر اإلرهــايب.
وطالبــت الوثيقــة بتفعيــل اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون
القضــايئ وآليتهــا التنفيذيــة ،التــي اعتمدهــا مجلــس وزراء العــدل
العــرب يف أبريــل  ،1983ودخلــت حيــز النفــاذ يف أكتوبــر 1985م.
وأكــدت رضورة مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة يف الــدول العربيــة
مــع االتفاقيــات العربيــة املشــركة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب
وتجريــم الفكــر املتطــرف ،وتجريــم الصــور املســتحدثة مــن
الجرائــم اإللكرتونيــة ،واإلرهــاب اإللكــروين .ودعــت الوثيقــة
لــإرساع يف إعــداد اتفاقيــة أمميــة شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب،
متيــز بــن اإلرهــاب والحــق املــروع للــدول واملجتمعــات يف
مقاومــة االحتــال.
وأكــدت الوثيقــة عــى رضورة مراجعــة املناهــج يف كافــة املراحــل
التعليميــة باســتمرار ،والتأكــد مــن خلوهــا مــن مظاهــر التعصــب
والغلــو والتطــرف والعنــف والكراهيــة والتكفــر ،وكل مــا يؤجــج
الطائفيــة داخــل املجتمــع الواحــد.
واقرتحــت إنشــاء صناديــق عربيــة وطنيــة لحاميــة ودعــم ضحايــا
اإلرهــاب ،ووضــع آليــة عملهــا ،واختتمــت الوثيقــة بآليــة تنفيــذ
أكــدت عــى اعتبــار الوثيقة أساسـاً لتحديــث وتطويــر الترشيعات
العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب (االتفاقيــة العربية ملكافحــة اإلرهاب،
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واالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب،
والقانــون العــريب النموذجــي ملكافحــة اإلرهــاب ،واالس ـراتيجية
العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب ،وتكليــف الربملــان العــريب مبراجعــة
االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب بالتعــاون والتنســيق مــع
مجلــي وزراء الداخليــة والعــدل العــرب ،والجهــات األخــرى ذات
الصلة.وأهميــة اعتــاد منظومــة مــؤرشات عربيــة لقيــاس وتقييــم
مــدى التقــدم يف تحقيــق أهــداف وغايــات مــا ورد بالوثيقــة مــن
رؤى ملكافحــة اإلرهــاب.
و مث ّنــت الوثيقــة إنشــاء إدارة مســتقلة ملكافحــة اإلرهــاب داخــل
هيــكل جامعــة الــدول العربيــة ،ونشــدد عــى أهميــة التنســيق
والتعــاون بــن كافــة خطــط وجهــود مكافحــة اإلرهــابالتــي
تبذلهــا الــدول يف إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

الدكتور عبداهلل آل الشيخ:

السعودية تقود العامل العربي
واإلسالمي حملاربة اإلرهاب

الـدكتور عـلـي عـبد العـال:

مـصـر حـذرت الـعامل من
خطر اإلرهـاب

الدكتور علي عبد العال

الدكتور عبدهللا آل الشيخ

أكــد معــايل رئيــس مجلــس الشــورى الســعودي
الدكتــور عبداللــه بــن ابراهيــم آل الشــيخ أن
اململكــة العربيــة الســعودية تتصــدى ومــن
خــال دورهــا القيــادي البــارز يف العاملــن العــريب
واإلســامي وعــى املســتويني اإلقليمــي والــدويل
آلفــة التطــرف واإلرهــاب  ...حيــث تعــد اململكــة
مــن أوائــل الــدول التــي قامــت بخطــوات جــادة
ملكافحــة التطــرف واإلرهــاب بكافــة الوســائل
الفكريــة والثقافيــة واالقتصاديــة.
وقــال آل الشــيخ إن اململكــة تعــد عــى املســتوى
اإلقليمــي مــن الــدول املشــاركة والنشــطة يف
محاربــة التطــرف واإلرهــاب حيــث أنهــا مــن
ضمــن التحالــف الــدويل ملحاربــة تنظيــم داعــش
اإلرهــايب واملؤســس للتحالــف اإلســامي ملكافحــة
اإلرهــاب يف املنطقــة الــذي يضــم  41دولــة عربيــة
وإســامية ،وأقامــت مركــز عمليــات مشــركة يف
الريــاض لتنســيق ودعــم العمليــات العســكرية
وتطويــر الربامــج واآلليــات الالزمــة للتصــدي
لــه والقضــاء عليــه ،وتجريــم ممــويل الجامعــات
اإلرهابيــة.
وأضــاف أن اململكــة تعمــل إقليميـاً عــى محاربــة
اإلرهــاب واجتثاثــه مــن جــذوره وتجفيــف منابعــه
مــن خــال عاصفــة الحــزم وإعــادة األمــل يف اليمــن
وتشــكيل التحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف

اليمــن ودحــر املليشــيات الحوثيــة اإلرهابيــة
املتطرفــة ملــا ارتكبتــه مــن جرائــم بحــق الشــعب
اليمنــي ونــر الفــوىض والتطــرف واإلرهــاب
واالنتهــاكات الحدوديــة مــع اململكــة بدعــم
ورعايــة مــن النظــام اإلي ـراين املتطــرف  ،مش ـرا ً
إىل أن الريــاض احتضنــت القمــم الخليجيــة
العربيــة اإلســامية – األمريكيــة وتوجــت هــذه
القمــم بتأســيس املركــز العاملــي ملكافحــة الفكــر
املتطــرف (اعتــدال) ،الــذي جــاء كمبــادرة مــن
اململكــة ملواجهــة الفكــر املتطــرف املــؤدي
لإلرهــاب ،ليقــوم املركــز بــدور عاملــي كبــر
لتجفيــف منابــع الفكــر املتطــرف وإتاحــة
التجــارب واملامرســات الجيــدة ونرشهــا عــى
مســتوى العــامل كونــه مرجعــاً عامليــاً رئيســاً يف
مجــال مكافحــة الفكــر املتطــرف ،مــن خــال
رصــده وتحليلــه للتصــدي لــه ومواجهتــه
والوقايــة منــه والتعــاون مــع الحكومــات
واملنظــات لنــر تعزيــز ثقافــة االعتــدال.
كــا تبــذل اململكــة جهــودا ً كبــرة يف محاربــة
األفــكار املتطرفــة مــن خــال إنشــائها مركــز
امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز العاملــي
للحــوار بــن أتبــاع األديــان والثقافــات (كايســيد)
إلنشــاء جيــل قــادر عــى التعــارف والتعايــش
بســام ونــر ثقافــة الحــوار والتســامح وقبــول
اآلخريــن.
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قــال رئيــس مجلــس النــواب املــري الدكتــور
عــى عبــد العــال
« إن جمهوريــة مــر العربيــة كانــت ســباقة
يف تحذيــر العــامل مــن تنامــي خطــر اإلرهــاب،
واثــاره الســلبية املدمــرة عــى األوطــان
والشــعوب ،فكانــت أول مــن دعــت لعقــد
مؤمتــر عاملــي لبحــث ســبل مواجهــة الظاهــرة،
وآلــت عــى نفســها أن تتحمــل حتــى اآلن
عــبء التصــدي لهــا – نيابــة عــن العــامل –
ومنــع اســتفحال خطرهــا ،ويف ســبيل ذلــك
تضحــي بأغــى مــا متلــك األوطــان ،دمــاء أبنائهــا
املخلصــن مــن املدنيــن ،والعســكريني (جيــش
ورشطــة) .
وأضــاف رئيــس مجلــس النــواب املــري أن
الســنوات الســبع املاضيــة شــهدت الدولــة
املرصيــة موجــة إرهابيــة كبــرة وعنيفــة ،يقودها
ويدعمهــا ويوفــر لهــا الغطــاء اإليديولوجــي
والســيايس واملــادي تنظيــم جامعــة اإلخــوان
املســلمني الشــيطاين بالتعــاون مــع كل أذنابــه
مــن التنظيــات اإلرهابيــة عــى امتــداد العــامل.
وأوضــح عبــد العــال أنــه ويف مواجهــة كل
هــذا ،تتبنــى الدولــة املرصيــة إســراتيجية
شــاملة ،حــدد بدقــة مالمحهــا الرئيــس عبــد
الفتــاح الســييس يف كلمتــه أمــام القمــة العربيــة
اإلســامية – األمريكيــة ،مــا جعــل األمــم
املتحــدة تقرهــا كوثيقــة رســمية ملجلــس األمــن
الــدويل
وتعتمــد هــذه اإلســراتيجية عــى عــدد مــن
األبعــاد الهامــة والرضوريــة ،أهمهــا البعــد
الفكــري( :الدينــي – والتعليمــي – واإلعالمــي
– الثقــايف) وهــو الــذي يعنــي بوضــع منهجيــة
متامســكة لرؤيــة فكريــة قــادرة عــى التصــدي
لألفــكار املتطرفــة وتفكيكهــا ،وتوظيف الوســائل
والتقنيــات الحديثــة لنــر األفــكار اإليجابيــة
املضــادة ،باإلضافــة إىل البعــد الترشيعــى الــذي
يعــد ركنــاً ركينــاً يف إســراتيجية املواجهــة
الشــاملة لإلرهــاب عــى امتــداد كافــة أبعادهــا،

يف إطــار مــن التــوازن بــن متطلبــات املبــادئ
األساســية للقانــون والدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان ،وإعــاء قيــم العدالــة ،ومتطلبــات
مكافحــة اإلرهــاب يف منــع الجرميــة أو العقــاب
عليهــا.
وفيــا يتعلــق بالبعــد القضــايئ قــال « نركــز
فيــه عــى أهميــة التدريــب لتطويــر الكفــاءات
القانونيــة ،وتحســن جــودة الخدمــة القانونيــة
التــي يؤديهــا القــايض أو املستشــار القانــوين أو
املحامــي ،وأداء املحاكــم والنيابــات ،وبالتدريــب
نحصــل عــى قــاض متخصــص ملــم بالقوانــن
واملامرســات الخاصــة بارتــكاب الجرميــة املنظمة
واإلرهــاب داخليــاً وخارجيــاً .وىف البعــد
االقتصــادي واالجتامعــي « نســعى مــن خاللــه
للقضــاء عــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة
الصعبــة ،كالفقــر والبطالــة والتهميــش والظلــم
االجتامعــي باعتبارهــا أســباب جوهريــة
لتهيئــة البيئــة أمــام التطــرف الدينــي وإنتــاج
اإلرهابيــن ،فمــن يعانــون مــن هــذا الوضــع
الصعــب هــم صيــد ســهل لإلرهابيــن .والبعــد
األمنــي مــن خــال تكثيــف الجهــود األمنيــة،
ودعمهــا بكافــة الوســائل التقنيــة الحديثــة،
والتعــاون مــن مختلــف أجهــزة ومؤسســات
الدولــة مــن أجــل تجفيــف منابــع متويــل
اإلرهــاب.
وأكــد عبــد العــال « عــى أن عمليــة مكافحــة
اإلرهــاب هــي مبثابــة حــرب طويلــة األمد نســبياً
 ..بطيئــة ،تتضمــن جوانــب عــدة ،كــا تتطلــب
تكاتفــاً رســمياً وشــعبياً ،وتحــركاً عــى كافــة
األصعــدة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،وهــو
ذاتــه مــا أكــد عليــه البيــان الختامــي الصــادر
عــن املؤمتــر الســابع والعرشيــن لالتحــاد الربملاين
العــريب املنعقــد بالقاهــرة يف أبريــل ،2018
حيــث دعــا لدعــم الــدول ملحاربــة اإلرهــاب يف
وطننــا العــريب ،والعمــل عــى تجفيــف منابعــه
واســتئصال جــذوره الفكريــة واملاديــة.

السعيد بـوحـجـة:

اجلزائر هـزمت اإلرهـاب فـي الـعـشـريـة الـسـوداء

واجهــت الجزائــر ،يف التســعينات مــن القــرن املــايض ،مأســاة اإلرهــاب .كــا تبنــت هــذه املقاربــة تصــورا ً قامئ ـاً عــى قيــم الجزائريــة مــن تطويــر اسـراتيجية هادفــة إلنتــاج أمــن مســتديم
وطنيــة ســببتها همجيــة إرهابيــة ،غــر مســبوقة يف التاريــخ الرحمــة و الوئــام و املصالحــة التــي أرســت منطقــاً اســراتيجياً قائــم عــى قيــم املواطنــة والتجانــس املجتمعــي والهويــة الجامعــة
اإلنســاين ،كلفــت الوطــن واملواطنــن  200ألــف قتيــل و  30جديــدا ً مــن خــال إســتفتاء الشــعب عــى قانــون الوئــام املــدين وذلــك مببــادرة رئيــس الجمهوريــة مبــروع نهضــوي طمــوح
مليــار دوالر كخســائر اقتصاديــة يف البنيــة التحتيــة وعزلــة دوليــة (ســبتمرب  )1999و ميثــاق الســلم واملصالحــة الوطنيــة (ســبتمرب عــى املســتوى االقتصــادي باســتثامر مئــات ماليــن الــدوالرات
نتيجــة الحصــار الــدويل غــر املعلــن عــى الجزائــر،

يف مشــاريع التنميــة البرشيــة ( الصحــة ،الشــغل،

خاصــة مــع كــرة التحاليــل والتنبــؤات الرغبويــة

الســكن ،التعليــم والتكويــن)

أو التشــاؤمية التــي كانــت تنتظــر إنهيــار الدولــة

لقــد ســاعدت هــذه املقاربــة املتعــددة األبعــاد

الجزائريــة ،إالّ أن تفــاين الجيــش الوطنــي الشــعبي

الجزائــر ألن تكــون يف مقدمــة الــدول مــن حيــث

وكل املؤسســات األمنيــة يف الدفــاع عــن الجمهوريــة

الخــرة العمليــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب

وحاميــة املواطنــن ،يف إطــار القانــون ،م ّكــن الجزائر

والوقايــة منــه والتــي تطلبهــا الــدول مــن

مــن تخطــي املأســاة واملؤامــرات واملخططــات

أجــل تقاســم املامرســات الحســنة واإلســتفادة

التفكيكيــة التــي أرادت جامعــات تكفرييــة ،ال متــت

مــن الــدروس املســتخلصة لتطويــر أنظمتهــا

بصلــة بالجزائــر ومرجعيتهــا القيميــة ،تفعيلهــا يف

املعلوماتيــة ومنطقهــا العمليــايت .كــا ســاهمت

مجتمــع مشــبع بقيــم ثــورة التحريــر املجيــدة التــي

الجزائــر يف تطويــر العديــد مــن املعاهــدات

غرســت يف املواطنــن قناعــات راســخة بــرورة

الجهويــة وعــر الجهويــة ( العربيــة واإلســامية

الدفــاع املســتديم عــن جزائــر الشــهداء.

واإلفريقيــة) ملكافحــة اإلرهــاب وقامــت مببــادرات

تبنــت الجزائــر ،منــذ بدايــة األزمــة مقاربــة وطنيــة

بهــدف إنتــاج قــرارات دوليــة لتجفيــف منابــع

تتميــز باملعياريــة  ،مــن حيــث إرتكازهــا عــى

اإلرهــاب (الق ـرار  1904ملجلــس األمــن ليــوم 17

نصــوص ترشيعيــة مرجعيــة ومنهــا أساســا املــادة
 87مكــرر مــن القانــون الجنــايئ التــي تجــرم كل

السعيد بوحجة

ديســمرب  2009القــايض بتحريــم دفــع الفديــة)
وبنــاء أطــر منظمــة ،مثــل االفريبــول واملركــز

أعــال اإلرهــاب والتخريــب ،كــا أعتمــدت هــذه املقاربــة عــى  )2005اللــذان بــادرا بهــا فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد اإلفريقــي للدراســات والبحــوث حــول اإلرهــاب وغريهــا،
إجــاع وطنــي رافــض لإلرهــاب ومصفوفتــه العقديــة املتطرفــة ما عبــد العزيــز بوتفليقــة ،مــا أعطــى املقاربــة بعــدا دميقراطيــاً للمســاهمة يف تكويــن الكــوادر البرشيــة ويف بنــاء املقــدرات
أعطاهــا طابعـاً تشــاركياً ومواطنيـاً مــن خــال مســاهمة مختلــف ومرشوعيــة مواطنيــة مكّنــت الجزائــر مــن إنهــاء حقبــة دمويــة الوطنيــة للــدول الرشيكــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب دون
تدخــل يف الشــؤون الداخليــة للغــر وإحـرام دائــم لســيادة الدول.

رشائــح املجتمــع ومجموعــات الدفــاع الــذايت إىل جانــب الفواعــل مــن تاريخهــا املعــارص.
األمنيــة ،التــي تكيفــت عقيدتهــا العمليــة مــع مقتضيــات مكافحة ومكّنــت عــودة الســلم و الطأمنينــة للجزائــر مؤسســات الدولــة

ً

الزعنــون :القدس لن تكون إال عاصمة لفلســطني

سليم الزعنون

أكــد ســليم الزعنــون رئيــس املجلــــس الوطنــــي الفلســــطيني
يف ترصيــــح صحفــــي ،أن محاولــة املســاس باملكانــة القانونيــة
والسياســية ملدينــة القــدس الفلســطينية املحتلــة يفــرض عــى
مجلــس األمــن الــدويل واألمــم املتحــدة مســؤولية عاجلــة لحاميــة
قراراتهــا املتعلقــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني يف مدينــة القــدس
كعاصمــة للدولــة الفلســطينية التــي نصــت عليهــا عـرات القرارات
الدوليــة وأخرهــا القــرار .2334
وشــدد الزعنــون عــى أن مــن واجــب األمــم املتحــدة حســب
ميثاقهــا ،ومــن واجــب دول العــامل حاميــة األمــن واالســتقرار يف
العــامل الــذي ســيرضب يف مقتــل يف حــال اســتمر التــادي مــن
بعــض القــوى العظمــى واللعــب مبصائــر الشــعوب وحقوقهــا التــي
كفلتهــا الرشعيــة الدوليــة ،خاصــة يف ضــوء إعــان اإلدارة األمريكيــة
اإلعــراف بالقــدس عاصمــة لدولــة االحتــال اإلرسائيــي أو نقــل
ســفارتها إليهــا.
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وطالــب كافــة الربملانــات واالتحــادات الربملانيــة اإلقليميــة والدوليــة
وأحــرار العــامل ،إعــان موقفهــا الرصيــح والوقــوف مــع العــدل
والســام وحقــوق الشــعوب ،ومواجهــة العــدوان وإدانتــه الــذي متثله
سياســات ومامرســات ســتؤدي إىل مزيــد مــن إشــعال نــار الفــوىض
وعــدم االســتقرار يف منطقــة الــرق األوســط ،خاصــة يف ظــل
املحــاوالت لفــرض حــل منقــوص عــى شــعبنا ال يلبــي الحــد األدىن
مــن حقوقــه التــي نصــت عليهــا قــرارات الرشعيــة الدوليــة.
وأكــد الزعنــون أنــه تــم إعــداد خطــة متكاملــة ملواجهــة اإلعــان
األمريــي واإلجــراءات اإلرسائيليــة يف القــدس ،مشــددا ً يف الســياق
عــى أنــه آن األوان ليعيــد املجلــس املركــزي النظــر يف مســألة
اإلعــراف بإرسائيــل.
وأكــد أن الســلطة الفلســطينية تواصــل مالحقــة الكنيســت اإلرسائييل
يف كافــة املحافــل الدوليــة ،مطالب ـاً بــرورة تنفيــذ ق ـرارات القمــم
العربيــة حــول القــدس.

الربملــان العريب يف الســاحة الدولية

الرئيس الفلسطيني يشيد جبهود وخطط الربملان العربي بشأن فلسطني

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

تلقــى الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب
رســالة مــن فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطني
بتاريــخ  11أبريــل 2018م أشــاد فيهــا فخامتــه بجهــود الربملــان
العــريب اإلقليميــة والدوليــة لنــرة القضيــة الفلســطينية يف ظــل

الهجمــة الرشســة التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني مــن
قبــل القــوة القامئــة باالحتــال (إرسائيــل) ،ومثــن فخامــة الرئيــس
الفلســطيني الــدور الــذي يقــوم بــه الربملــان العــريب إنطالقــاً
مــن حســه القومــي ورســالته الســامية ،وطالــب الربملــان العــريب
مبواصلــة تحركــه عــى كافــة املســتويات مــن أجــل الدفــاع عــن
القــدس الرشيــف ،وتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني حتــى
ينــال حقــه املــروع يف إقامــة دولتــه املســتقلة عــى حــدود
الرابــع مــن يونيــو 1967م وعاصمتهــا مدينــة القــدس.
وكان رئيــس الربملــان العــريب قــد أرســل رســائل مكتوبــةإىل كافــة
الربملانــات اإلقليمية لحــث برملانــات الــدول األعضاء فيهــا لدعــم
وتأييد طلــب املجلــس الوطنــي الفلســطيني إدراج بنــد طــارئ
عــى جــدول أعــال الــدورة ( )138للجمعيــة العموميــة لالتحــاد
الربملــاين الــدويل بتاريــخ  28-24مــارس 2018م بجنيــف ،بخصــوص
تداعيــات إعــان اإلدارة األمريكيــة حــول القــدس ،وتخفيــض
مســاهامتها يف ميزانيــة “األونــروا” ،ومســاعدتها اإلنســانية
للشــعب الفلسطيني ،وأرســل رســائل مكتوبــة للربملانــات الوطنيــة
الفاعلــة عــى مســتوى العــامل لدعــم وتأييــد هــذا البند(24رســالة
مكتوبة) ،وأكــد رئيــس الربملــان العــريب يف كافــة هــذه الرســائل
موقــف الربملــان العــريب تجــاه مدينــة القــدس املحتلــة وعــدم
املســاس بوضعهــا القانــوين والتاريخــي وفق ـاً لق ـرارات الرشعيــة
الدوليــة ذات الصلةالربملــان العــريب بذل جهــودا ً ملنــارصة قضيــة
العــرب األوىل فلســطني ،ودع ـاً مــن الربملــان العــريب.
وتنفيــذا ً لخطــة تحــرك الربملــان العــريب الخاصــة مبواجهــة التغلغــل
اإلرسائيــي يف قــارة إفريقيــا ،عقــد رئيــس الربملــان العــريب عــى

هامــش اجتامعــات االتحــاد الربملــاين الــدويل بتاريــخ 27-25
مــارس 2018م بجنيــف -اجتامعــاً مع معــايل الســيد باتريــك
ماتابابا رئيــس برملــان جمهوريــة زامبيا ،واجتامعــاً مــع معــايل
الســيدة جينــوا كاكايب نائــب رئيــس برملــان جمهوريــة روانــدا،
ورشح لهــا خطــورة تغلغــل القــوة القامئــة باالحتــال (إرسائيــل)
يف القــارة اإلفريقيــة ،وأهميــة تعزيــز التضامــن العــريب اإلفريقــي
بنــا ًء عــى املصالــح والعالقــات التاريخيــة العربيــة اإلفريقيــة.
وســلم رئيــس الربملــان العــريب كل منهــا رســالة خطيــة لحــث
حكوماتهــا بعــدم اســتضافة القمــة اإلفريقيــة اإلرسائيليــة
أو املشــاركة فيهــا تضامنــاً مــع العــامل العــريب تجــاه القضيــة
الفلســطينية.
ووجــه رئيــس الربملــان العــريب رســائل مكتوبــة ( 9رســائل)
بتاريــخ  25فربايــر 2018م لربملانــات الــدول األوروبيــة التــي
ســبق لهــا اإلعــراف بفلســطني (مجلــس العمــوم باململكــة
املتحدة ،الجمعيــة الوطنيــة بالجمهوريــة الفرنســية ،مجلس
النــواب بالجمهوريــة اإليطالية ،مجلــس النــواب مبملكــة اســبانيا،
مجلــس النــواب مبملكــة هولنــدا ،مجلــس النــواب مبملكــة بلجيكا،
الربملــان اليونــاين ،برملــان لوكســمبورج) ،طالــب هــذه الربملانــات
حــث حكومــات دولهــا اإلعــراف بدولــة فلســطني وعاصمتهــا
مدينــة القــدس ،كــا وجــه رئيــس الربملــان العــريب رســالة شــكر
خاصــة لربملــان ســلوفينيا لتثمــن عــزم الربملــان الســلوفيني
اإلعــراف بدولــة فلســطني وحثهــم عــى اســتكامل إجــراءات
اإلعــراف ،حيــث أن الربملــان الســلوفيني وليــس الحكومــة هــو
الجهــة املعنيــة باإلعــراف بالــدول وفقــاً لدســتور ســلوفينيا.

السلمي أمام املؤمتر السابع والعشرين لإلحتاد الربملاني العربي:

الـتـدخل الـخـارجي يـهدد األمن الـقـومي الـعـربي

السلمي يلقي كلمته في اإلجتماع  27لالتحاد البرلماني العربي

أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي  ،رئيــس الربملــان
العــريب  ،أن الوضــع الراهــن الــذي ميــر بــه العــامل العــريب يف ظــل
الظــروف واملتغـرات والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة وتداعياتهــا،
ُيثــل تحديـاً كبـرا ً للحكومــات والربملانــات واملجتمعــات العربيــة
عــى حـ ٍـد ســواء ،ويف مقدمــة هــذه التحديــات ،التحــدي الــذي
متثلــه القــوة القامئــة باالحتــال إرسائيــل ،كــا متثــل التدخــات
الخارجيــة يف الشــؤون العربيــة تحديــاً كبــرا ً حيــث تعمــل
عــى إطالــة أمــد الرصاعــات الداخليــة ومــا ينتــج عنهــا مــن
قتــل وتهجــر وترشيــد ولجــوء ،يف مســعى مــن بعــض القــوى
اإلقليميــة والدوليــة إلشــاعة الفــوىض ،وبــث الفــن ،كل ذلــك
ســاهم يف تنامــي التحــدي الــذي ميثلــه التطــرف واإلرهــاب ومتــدد
الجامعــات اإلرهابيــة املســلحة ،وتداعيــات كل ذلــك عــى األمــن
القومــي العــريب ووحــدة ونســيج املجتمعــات العربيــة.
وقــال رئيــس الربملــان العــريب يف كلمتــه أمــام املؤمتــر الســابع
والعرشيــن لالتحــاد الربملــاين العــريب  ،إن الربملــان العــريب بــادر
مبجموعــة مــن ِخطــط العمــل ،للتحــرك دع ـاً للقضايــا العربيــة

االســراتيجية الكــرى  ،واستشــعارا ً لِخطــورة هــذه التحديــات
عــى األمــن القومــي العــريب ،شــملت مختلَــف األصعــدة العربيــة
واإلقليميــة والدوليــة ،وكان يف مقدمــة القضايــا التــي عمــل عليهــا
الربملــان ،قضيــة العــرب األوىل فلســطني ،ملحوريــة وأهميــة هــذه
القضيــة .
وأشــار رئيــس الربملــان العــريب ،أنــه إســتجابة ملعانــاة املجتمعــات
العربيــة مــن خطــر التطــرف واإلرهــاب البغيــض واملدمــر ،حــرص
الربملــان العــريب بالتنســيق والتعــاون مــع أصحــاب املعــايل رؤســاء
الربملانــات واملجالــس العربيــة ،أن تكــون الوثيقــة التــي صــدرت
عــن املؤمتــر الثالــث للربملــان العــريب ورؤســاء املجالــس والربملانات
العربيــة الــذي عقــد بتاريــخ  10فربايــر 2018م ملواجهــة هــذه
الظاهــرة املقيتــة ،فصــدرت «الوثيقــة العربيــة الشــاملة ملكافحــة
التطــرف واإلرهــاب» والتــي شــكلت وثيقــة هامــة يف تاريــخ
العمــل الربملــاين العــريب املشــرك ،مبــا متثلــه مــن رؤيــة برملانيــة
عربيــة موحــدة تجــاه مكافحــة التطــرف واإلرهــاب.
وأوضــح الدكتــور مشــعل الســلمي أن الربملــان العــريب يعمــل
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أيضـاً ،عــى عــدد مــن امللفــات والقضايــا الهامــة األخــرى الخاصــة
بالبنــاء والتنميــة املســتدامة ودعــم االســتقرار يف العــامل العــريب
كموضــوع التعليــم ،ودعــم الــدول العربيــة األقــل منــوا ً ،ومعالجــة
قضيــة الالجئــن والنازحــن ،ورفــع اســم الســودان مــن قامئــة
الــدول الراعيــة لإلرهــاب ،وعــددا ً مــن امللفــات املهمــة األخــرى
يف الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة خدم ـ ًة للمواطــن العــريب.
وأكــد الدكتــور مشــعل الســلمي أنــه وإنطالقــاً مــن تكامــل
األدوار ،وبلــورة رؤى عربيــة برملانيــة موحــدة ،تعكــس مواقــف
ورؤى وتطلعــات الشــعب العــريب يف القضايــا العربيــة الكــرى
واالسـراتيجية ،يســعى الربملــان العــريب لتأطــر هــذا التعــاون مــن
خــال املؤمتــر الســنوي الــدوري الــذي يعقــده الربملــان العــريب
مــع رؤســاء املجالــس والربملانــات العربيــة كمدخــل مؤســي
فاعــل للتعــاون والتنســيق ملمثــي الشــعب العــريب عــى املســتوى
القومــي والوطنــي ،ومــا يصــدر عنــه مــن وثائــق مهمــة تعــر عــن
رؤيــة الربملانــات واملجالــس العربيــة ،وتجســيد آليــات التعــاون
والتنســيق الفعالــة يف كافــة املحافــل وعــى جميــع املســتويات.

قمة القدس تعتمد ‘‘ الوثيقة العربية حلماية البيئة وتنميتها ’’
إعتمــدت القمــة العربيــة (قمــة القــدس) ىف دورتهــا
العاديــة ( )29التــى عقــدت مبدينــة الظهــران باململكــة
العربيــة الســعودية « الوثيقــة العربيــة لحاميــة البيئــة
وتنميتهــا » التــي أعدهــا الربملــان العــريب.
وتهــدف الوثيقــة إىل تعزيــز إهتــام كافــة الــدول العربيــة
بحاميــة البيئــة والحيــاة الفطريــة عــن طريــق اإلســتغالل
األمثــل لكافــة املــوارد الطبيعيــة ،وتشــجيعها عــى تكثيــف
جهودهــا يف هــذا الشــأن ،وإعــداد اإلســراتيجيات الالزمــة
للحــد مــن تزايــد األرضار واملشــكالت البيئيــة والعمــل عــى
معالجتهــا .
كــا تهــدف لتعزيــز التنســيق بــن الــدول العربيــة
واملنظــات والهيئــات والجهــات اإلقليميــة والعامليــة
املعنيــة بحاميــة البيئــة للحفــاظ عــى تنوعهــا وتوازنهــا
الطبيعــي ومكافحــة التلــوث بكافــة أشــكاله  ،إىل جانــب
صــون املــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا والحفــاظ عــى التنــوع
الحيــوي يف الــدول العربيــة ،واســتغالله عــى النحــو األمثــل
لتحقيــق التنميــة املســتدامة  ،وحاميــة املجتمــع وصحــة
اإلنســان والكائنــات الحيــة األخــرى مــن كافــة األنشــطة
املــرة بيئيـاً و التــي تعيــق االســتخدام اآلمــن واملــروع
لألوســاط البيئيــة.
وجــاءت الوثيقــة العربيــة لحاميــة البيئــة وتنميتهــا
إنطالقـاً مــن إميــان الــدول العربيــة بأهمية البيئــة ورضورة
املحافظــة عليهــا  ،وإعت ـزازا ً بتاريــخ الوطــن العــريب الــذي
ميثــل مهــد الديانـــــــــــــــات  ،وموطــن الحضــارات ذات
القيــم اإلنســانية الســامية  ،وإســتنادا ً ملبــادئ الرشيعــة
اإلســامية ،واألديــان األخــرى التــي أكــدت عــى حــق

اإلنســان يف العيــش يف بيئــة نظيفــة مالمئــة  ،وحرصــاً عــى
أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة وتوازنهــا الطبيعــي تحقيقــاً
للتنميــة الشــاملة واملســتدامة وتعزيـزا ً ملفهــوم األمــن البيئــي
الشــامل .
وتعتــر «الوثيقــة العربيــة لحاميــة البيئــة وتنميتهــا» التــي
اعتمدهــا الربملــان العــريب يف جلســته الخامســة مــن دور
اإلنعقــاد الرابــع للفصــل الترشيعــي األول التــي عقــدت 30
مايــو 2016م وثيقــة عربيــة مرجعيــة لإلهتــداء بهــا يف وضــع
الترشيعــات والسياســات والخطــط واألنشــطة واآلليــات يف
مجــال حاميــة البيئــة وتنميــة املــوارد الطبيعيــة.

رئيــس الربملــان العربــي يؤكــد دعمــه
للحــوار بــن مجيــع األطــراف الليبيــة

الـبـرلـمـــان الـعـربـــي يعمــل علــى إصدار قانون
إسرتشــادي عربي موحــد للتعليــم العايل والبحــث العلمي

ورشة عمل حول الخطة التنفيذية لإلستراتيجية العربية للبحث العلمي

بحــث رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي
مــع رئيــس املجلــس الرئــايس بدولــة ليبيــا الســيد فايــز ال ـراج
آخــر تطــورات األوضــاع الليبيــة  ،وذلــك خــال لقاءهــا مبدينــة
الظه ـران عشــية إنعقــاد القمــة العربيــة .
ورصح الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي “ أنــه أكــد خــال
اللقــاء عــى دعــم الربملــان العــريب للحــوار بــن جميــع األط ـراف
الليبيــة بهــدف الوصــول إىل حــل ســيايس ينهــي اإلنقســام ويحفــظ
وحــدة وســيادة ليبيــا “
وأضــاف ىف بيــان لــه “ أنــه عــر عــن إســتعداد الربملــان العــريب
الكامــل لدعــم العمليــة السياســية يف دولــة ليبيــا.

شــارك الربملــان العــريب ُممثــاً بســعادة الدكتــورة
مســتورة بنــت عبيــد الشــمري ،رئيــس اللجنــة املعنيــة
بالتعليــم والبحــث العلمــي بالربملــان العــريب ،بورشــة
العمــل التــي عقــدت يــوم اإلثنــن  16ابريــل ، 2018
وملــدة ثالثــة أيــام مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول
العربيــة  ،حــول الخطــة التنفيذيــة لإلسـراتيجية العربيــة
للبحــث العلمــي والتكنولوجــي واالبتــكار (اإلس ـراتيجية
صــدرت عــن إجتــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة
عــى مســتوى القمــة الثامــن والعرشيــن باململكــة
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وتــأيت مشــاركة الربملــان العــريب إنطالقــاً مــن إهتاممــه
بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي حيــث شــكل الربملــان لجنــة
معنيــة بدراســة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف الوطــن
العــريب ،وتعمــل عــى إصــدار قانــون إسرتشــادي عــريب موحــد
للتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ملعالجــة املشــكالت التــي
تواجــه التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف الــدول العربيــة
 ،وذلــك مــن خــال إعــداد مــروع هــذا القانــون ليســتجيب
للمســتجدات العلميــة والبحثيــة عــى مســتوى العــامل.

قمــة الظهــران تؤكد أهمية دور الربملان العربي فى مســرة العمل املشــرك

زعماء العرب في قمة الظهران

أكــد «إعــان الظهــران» الصــادر عــن القمــة بالمهــام المناطــة بــه علــى أكمــل وجــه عبــر المبادرات للتنميــة المســتدامة ،وإيجــاد الفــرص وتكريــس قيــم
العربيــة فــي دورتهــا التاســعة والعشــرين بالمملكــة الداعمــة للنهــوض بأمتنــا فــي ســبيل تحقيــق مزيد من العدالــة وحقــوق اإلنســان والمواطنــة والمســاواة
العربيــة الســعودية « قمــة القــدس » علــى أهميــة االزدهــار والرقــي والتقــدم لشــعوب المنطقــة ،وبمــا لتعزيــز الهويــة العربيــة والحيلولــة دون التفــكك
الــدور الــذي يضطلــع بــه البرلمــان العربــي فــي يتوافــق مــع توجهــات جامعة الــدول العربيــة باإلضافة والصــراع المذهبــي أو الطائفــي وتوحيــد الصــف
مســيرة العمــل العربــي المشــترك ،ودعمــه للقيــام إلــى تعزيــز دوره مــن أجــل تحقيــق المســتقبل المأمول العربــي لخدمــة شــعوب المنطقــة.

السلمي يثمن تسمية خادم احلرمني للقمة  29بــ(قمة القدس)
وتقديم  200مليون دوالر للفلسطينيني

مثــن رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي ،
دعــم خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز
ملــك اململكــة العربيــة الســعودية للقضيــة الفلســطينية سياســياً
ومالي ـاً.
وقــال الســلمي يف ترصيــح لــه يف ختــام أعــال قمــة الظهــران
“نتقــدم بإســم الربملــان العــريب بخالــص الشــكر لخــادم الحرمــن
الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز عــى تســمية القمــة
العربيــة يف دورتهــا الـــ  29بـــ “ قمــة القــدس “  ،والتــرع مببلــغ
 150مليــون دوالر أمريــي لدعــم األوقــاف اإلســامية بالقــدس ،
ومبلــغ  50مليــون دوالر لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل
الالجئــن الفلســطينيني (األنــروا) .
كــا مثــن الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان
العــريب إنعقــاد القمــة العربيــة التاســعة والعرشيــن برئاســة خــادم
الحرمــن الرشيفــن امللــك ســلامن بــن عبــد العزيــز يف مدينــة
الظه ـران باململكــة العربيــة الســعودية ،يف ظــل ظـ ٍ
ـروف عربيــة
غــر مســبوقة يشــهدها العــامل العــريب مــن تحديــات كبــرة،
ومخاطــر جســيمة عــى املجتمعــات والــدول العربيــة ،تســتهدف
تفتيــت نســيجها اإلجتامعــي ونــر الفــوىض بــن أبناءهــا،
وإحتــال أراضيهــا ،والتعــدي عــى ســيادتها ،والنيــل مــن أمنهــا
واســتقرارها.
وقــال الســلمى “ إن انعقــاد القمــة العربيــة يف ظــل كل هــذه
الظــروف يؤكــد قــوة وصالبــة منظومــة العمــل العــريب املشــرك،
وأن الســبيل ملواجهــة هــذه التحديــات واملخاطــر هــو التضامــن
العــريب ووحــدة املواقــف العربيــة ،والتصــدي بحــزم لالعتــداءات

اآلمثــة واملشــاريع التخريبيــة واملخططــات العدوانيــة التــي
تســتهدفها.
وشــدد رئيــس الربملــان العــريب عــى أن الربملــان العــريب صــوت
األمــة العربيــة ،يعمــل مــن خــال الدبلوماســية الربملانيــة الفاعلــة
لدعــم قضايــا األمــة العربيــة والدفــاع عنهــا يف كافــة املحافــل

اإلقليميــة والدوليــة مــن خــال زيــارة عواصــم الق ـرار العاملــي،
وعقــد الــراكات مــع الربملانــات اإلقليميــة والدوليــة وإعــداد
خطــط العمــل للتصــدي لهــذه التحديــات واملخاطــر.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب وقــوف الربملــان العــريب مــع الشــعب
الفلســطيني الصامــد إلنهــاء اإلحتــال الغاشــم ،وإقامــة الدولــة
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس ،وفق ـاً ملبــادرة
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الســام العربيــة .واســتعادة األرايض العربيــة يف فلســطني وســوريا
ولبنــان.
وأشــار رئيــس الربملــان العــريب إىل أن بعــض الــدول األجنبيــة
واإلقليميــة تجــرأت عــى التدخــل الســافر يف الشــؤون العربيــة،
مــن خــال شــعارات زائفــة وأســاليب رخيصــة ،إلعــادة أمجــاد
غابــرة ،ونــر أيدلوجيــات وأفــكار هدامــة ،وأخطــر هــذه
التدخــات هــو التدخــل اإليـراين يف الشــؤون العربيــة ،مــن خــال
احتــال الجــزر اإلماراتيــة الثــاث ،وتغذيــة النزاعــات الطائفيــة،
وتكويــن امليليشــيات والجامعــات املســلحة ،وإمدادهــا باألمــوال
واألســلحة املتطــورة والصواريــخ الباليســتية ،يف عــدوان صــارخ
عــى ســيادة وكرامــة األمــة العربيــة.
وطالــب رئيــس الربملــان العــريب النظــام اإليــراين بالتوقــف عــن
هــذه املامرســات العدوانيــة تجــاه العــامل العــريب ،وااللتــزام
بالقانــون الــدويل ومبــادئ حســن الجــوار ،كــا طالــب املجتمــع
الــدويل مبحاســبة النظــام اإليــراين يف مجلــس األمــن الــدويل
واملؤسســات الدوليــة الفاعلــة.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب عــى خطــورة التطــورات األخــرة
يف الجمهوريــة العربيــة الســورية وإن الشــعب الســوري يتعــرض
للقتــل بالغــازات الســامة والرباميــل املتفجــرة ،ويتــم تهجــره،
وتحتــل أرضــه مــن قبــل جيــوش غازيــة وميليشــيات طائفيــة
وجامعــات إرهابيــة ،مطالبــاً بإخــراج كافــة هــذه القــوات مــن
أرض ســوريا ،مؤكــدا ً عــى رضورة وقــف الحــرب ،ودخــول النظــام
واملعارضــة يف عمليــة ســلمية ،تُلبــي تطلعــات الشــعب الســوري
وتُحافــظ عــى وحــدة ســوريا وإســتقاللها وعروبتهــا.

