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الربملان العربي يف الساحة الدولية
أمام االحتاد الربملاني الدويل يف جنيف:

رئيـــس الربملـــان العربـــي يطالـــب حبـــل مشـــكلة اللجـــوء والتهجر 
ً
التـــي يعانـــي منهـــا الشـــعب الفلســـطيني منـــذ ســـبعني عامـــا

ـــور  ـــة الدكت ـــد برئاس ـــريب بوف ـــان الع ـــارك الربمل ش

مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي رئيـــس الربملـــان 

ــاد  ــدورة 138 لالتحـ ــات الـ ــريب يف اجتامعـ العـ

ـــن 24 إىل 28  ـــرة م ـــالل الف ـــدويل خ ـــاين ال الربمل

مـــارس 2018م يف مدينـــة جنيـــف بســـويرسا .

وألقـــى رئيـــس الربملـــان العـــريب كلمـــة أمـــام 

138  لالتحـــاد  للـــدورة  العامـــة  الجمعيـــة 

الربملـــاين الـــدويل طالب فيهـــا بقيـــام دولـــة 

ـــة الســـيادة عاصمتهـــا  فلســـطينية مســـتقلة كامل

ــن  ــع مـ ــدود الرابـ ــى حـ ــدس عـ ــة القـ مدينـ

يونيـــو عـــام ١٩٦٧م، مجـــدًدا تأكيـــد موقـــف 

مدينـــة  تجـــاه  الثابـــت  العـــريب  الربملـــان 

ــا  ــاس بوضعهـ ــدم املسـ ــة وعـ ــدس املحتلـ القـ

ـــة  ـــرارات الرشعي ـــاً لق ـــي وفق ـــوين والتاريخ القان

ــدداً عـــى رضورة  ــة، ومشـ ــة ذات الصلـ الدوليـ

املحافظـــة عـــى اســـتمرار رســـالة »األونـــروا« 

وتقديـــم الدعـــم الـــالزم لهـــا والربـــط الدائـــم 

بـــن إنهـــاء عملهـــا وبـــن تنفيـــذ القـــرار رقـــم 

)194( القـــايض بعـــودة وتعويـــض الالجئـــن 

الفلســـطينين الذيـــن ُهجـــروا وُشدوا مـــن 

ديارهـــم، بإعتبـــار حـــق العـــودة حقـــاً فرديـــاً 

ــل للتـــرف. ــر قابـ ــاً غـ ــاً مقدسـ وجامعيـ

ــان  ــم الربملـ ــريب دعـ ــان العـ ــس الربملـ وأكد رئيـ

ـــطيني  ـــي الفلس ـــس الوطن ـــب املجل ـــريب لطل الع

ــد  ــة إدراج بنـ ــات العربيـ ــن الربملانـ ــدد مـ وعـ

طـــارئ عـــى جـــدول أعـــامل الـــدورة 138 

ـــدويل  ـــاين ال ـــاد الربمل ـــة لالتح ـــة العمومي للجمعي

ــة  ــة القانونيـ ــاس بالوضعيـ ــدم املسـ ــأن عـ بشـ

ــا  ــي أكدتهـ ــدس والتـ ــة القـ ــة ملدينـ والتاريخيـ

ــدة  ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــرارات الجمعيـ قـ

وقـــرارات مجلـــس األمـــن الـــدويل باعتبـــار 

ــة. ــة محتلـ القـــدس مدينـ

ــل  ــه أرسـ ــريب أنـ ــان العـ ــس الربملـ ــاد  رئيـ وأفـ

رســـائل خطيـــة وجههـــا إىل )26( برملـــان لهـــا 

ثقـــل وتأثـــر فاعـــل عـــى مســـتوى العمـــل 

الربملـــاين الـــدويل، شـــملت الربملانـــات اإلقليميـــة 

والدوليـــة الفاعلـــة وهـــي: )الربملـــان األورويب، 

والجمعيـــة الربملانيـــة اآلســـيوية، وبرملـــان عمـــوم 

ودول  الالتينيـــة  أمريـــكا  وبرملـــان  أفريقيـــا، 

البحـــر الكاريبـــي، والجمعيـــة الربملانيـــة لحلـــف 

الناتـــو، والجمعيـــة الربملانيـــة للبحـــر األبيـــض 

ــن  ــاد مـ ــة لالتحـ ــة الربملانيـ ــط، والجمعيـ املتوسـ

الـــدول  مجالـــس  واتحـــاد  املتوســـط،  أجـــل 

ـــة  ـــالمي، والجمعي ـــاون اإلس ـــة التع ـــاء مبنظم األعض

ـــس العمـــوم الربيطـــاين،  ـــة الفرنســـية، ومجل الوطني

ــي،  ــعب الصينـ ــواب الشـ ــي لنـ ــس الوطنـ واملجلـ

ـــاين،  ـــتاج األمل ـــرويس، والبوندس ـــا ال ـــس الدوم ومجل

ــواب  ــايل، ومجلـــس النـ ــواب اإليطـ ومجلـــس النـ

ـــان  ـــباين، والربمل ـــواب اإلس ـــس الن ـــدي، ومجل الهولن

البلجيـــي، وبرملـــان جمهوريـــة جنـــوب إفريقيـــا، 

ومجلـــس النـــواب النيجـــري، ومجلـــس النـــواب 

ــد،  ــان تايالنـ ــزي، وبرملـ ــان املاليـ ــدي، والربملـ الهنـ

والربملـــان الباكســـتاين، والربملـــان املكســـيي والربملـــان 

ـــم  ـــد الدع ـــي( لحش ـــان األرجنتين ـــي، والربمل الربازي

والتأييـــد لطلـــب املجلـــس الوطنـــي الفلســـطيني 

طـــارئ  بنـــد  بـــإدراج  العربيـــة  والربملانـــات 

عـــى جـــدول أعـــامل الـــدورة 138 للجمعيـــة 

العموميـــة لالتحـــاد الربملـــاين الـــدويل بخصـــوص 

ـــة  ـــة والتاريخي ـــة القانوني ـــاس بالوضعي ـــدم املس ع

ــة. ــة القـــدس املحتلـ ملدينـ

وعـــرب رئيـــس الربملـــان العـــريب عـــن الشـــكر 

والتقديـــر ملواقـــف دول وشـــعوب العـــامل التـــي 

عـــن  دفاعـــاً  الفلســـطينية،  القضيـــة  تدعـــم 

القانـــون والرشعيـــة الدوليـــة، وأكـــد مواصلـــة 

ـــعب  ـــال الش ـــم نض ـــريب يف دع ـــان الع ـــود الربمل جه

الفلســـطيني حتـــى ينـــال حقوقـــه املرشوعـــة 

ــه  ــة دولتـ ــالل وإقامـ ــاء االحتـ ــا إنهـ ويِف مقدمتهـ

الوطنيـــة املســـتقلة وعاصمتهـــا مدينـــة القـــدس
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يف إجتماعه العاجل مع رئيس االحتاد الربملاني الدويل:
لعربـــي  ا ن  لربملـــا نـــة ا دا إ لســـلمي يعلـــن رفـــض و ا

لســـعودية ا علـــى  ليســـتية  با يـــخ  ر ا احلوثـــي صو طـــالق  إ
عقـــد الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي رئيـــس الربملـــان 
ـــة العامـــة لإلتحـــاد الربملـــاين  العريب،عـــى هامـــش إنعقـــاد الجمعي
ــارون  ــال بـ ــيدة جابرييـ ــاً مع  السـ ــف - اجتامعـ ــدويل بجنيـ الـ
رئيـــس االتحـــاد الربملـــاين الـــدويل بحضـــور الوفـــد اليمنـــي برئاســـة 
ـــي،  ـــواب اليمن ـــس الن ـــب رئيـــس مجل محمـــد عـــي الشـــدادي نائ
ـــخ باليســـتية  ـــات إطـــالق ميليشـــيا الحـــويث لصواري لبحـــث تداعي

ـــعودية. ـــة الس ـــة العربي ـــتهدفت اململك ـــع اس ـــة الصن إيراني
ــاين  ــاد الربملـ ــس االتحـ ــريب لرئيـ ــان العـ ــس الربملـ ــح رئيـ وأوضـ
ـــت  ـــا قام ـــن مل ـــض واملُدي ـــريب الراف ـــان الع ـــف الربمل ـــدويل موق ال
بـــه ميليشـــيات الحـــويث بإطـــالق صواريـــخ باليســـتية إيرانيـــة 
الصنع مـــن داخـــل األرايض اليمنيـــة باتجـــاه اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية، مؤكـــداً عـــى أن هـــذا العمـــل هـــو تحـــٍد واضـــح 
ورصيـــح وخـــرق لقـــرارات مجلـــس األمـــن الـــدويل، وتهديـــد 
ـــدويل،  ـــن اإلقليمـــي وال ـــة الســـعودية ولألم ـــة العربي ـــن اململك ألم
وأن إطـــالق الصواريـــخ الباليســـتية باتجـــاه املـــدن اآلهلـــة 

بالســـكان يُعـــد مخالفـــاً للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين.
وطالـــب رئيـــس الربملـــان العـــريب ىف بيان بـــأن يكـــون لالتحـــاد 
الربملـــاين الـــدويل موقـــف واضـــح ورصيـــح تجـــاه هـــذه 
ـــاين  ـــاد الربمل ـــب االتح ـــام طال ـــررة، ك ـــة املتك ـــداءات اإلجرامي االعت
ـــن  ـــه بأم ـــراين وتدخالت ـــام اإلي ـــردع النظ ـــوي ل ـــف ق ـــدويل مبوق ال
الـــدول العربيـــة مـــن خـــالل تكويـــن ودعـــم امليليشـــيات 

ـــف  ـــة جني ـــاً يف مدين ـــلمي إجتامع ـــم الس ـــن فه ـــعل ب ـــور مش ـــريب الدكت ـــان الع ـــس الربمل ـــد رئي عق
مـــع رئيـــس الربملـــان الزامبـــي ونائـــب رئيـــس برملـــان روانـــدا، وذلـــك ىف إطـــار  تحـــرك الربملـــان 

العـــريب للتصـــدى للتغلغـــل اإلرسائيـــي يف إفريقيـــا.
وســـلم رئيـــس الربملـــان العـــريب خـــالل اإلجتـــامع  رســـالتن خطيتـــن لرئيـــس الربملـــان الزامبـــي 
ونائـــب رئيـــس برملـــان روانـــدا، أكـــد فيهـــا عـــى قـــوة عالقـــات التنســـيق والرشاكـــة الربملانيـــة 
ــة التـــي تهـــم  ــا املصريـ ــيق وتكامـــل املواقـــف املشـــركة يف القضايـ ــة، وتنسـ ــة اإلفريقيـ العربيـ
ـــان  ـــن برمل ـــالتيه م ـــريب يف رس ـــان الع ـــس الربمل ـــب رئي ـــطينية. وطال ـــة الفلس ـــة القضي ـــن خاص الجانب
ـــة أو  ـــة- إرسائيلي ـــة إفريقي ـــتضافة  قم ـــدم إس ـــى ع ـــام ع ـــث حكومتيه ـــدا ح ـــان روان ـــا وبرمل زامبي
ـــر بحـــل  املشـــاركة فيهـــا قبـــل أن ترضـــخ القـــوة القامئـــة باالحتـــالل )إرسائيـــل( للقانـــون الـــدويل، وتُق
ـــع  ـــدود الراب ـــى ح ـــتقلة ع ـــة املس ـــه الوطني ـــة دولت ـــطيني يف إقام ـــعب الفلس ـــق الش ـــن، وح الدولت
ـــة،  ـــة ذات الصل ـــة الدولي ـــرارات الرشعي ـــاً لق ـــدس وفق ـــة الق ـــا مدين ـــو 1967م وعاصمته ـــن يوني م
ـــاً  ـــتن جنب ـــن املتعايش ـــاس الدولت ـــى أس ـــم ع ـــل القائ ـــى الح ـــي تتبن ـــة الت ـــالم العربي ـــادرة الس ومب
ـــدويل. ـــي وال ـــتوين اإلقليم ـــى املس ـــم ع ـــادل ودائ ـــامل وع ـــالم ش ـــاء س ـــل إلرس ـــب كمدخ إىل جن

وأشـــار رئيـــس الربملـــان العـــريب يف رســـالتيه، إىل عمـــق العالقـــات التاريخيـــة واالســـراتيجية بـــن 
ـــٍة  ـــا لهـــام مـــن مكان ـــدا مل ـــة روان ـــا وجمهوري ـــة زامبي ـــا خاصـــًة جمهوري ـــارة إفريقي العـــامل العـــريب وق
ـــا  ـــاه القضاي ـــة تج ـــة النبيل ـــدول اإلفريقي ـــف ال ـــاً مواق ـــة، ُمثمن ـــارة اإلفريقي ـــاٍم يف الق ـــٍل ودوٍر ه وثق
ـــة  ـــدول اإلفريقي ـــة الفلســـطينية، ومشـــيداً بإســـتجابة ال ـــا القضي ـــة ومنه ـــة واإلفريقي ـــة العربي املصري
ـــو يف  ـــة توج ـــا يف جمهوري ـــرر عقده ـــن املق ـــي كان م ـــة الت ـــة اإلرسائيلي ـــة اإلفريقي ـــل القم يف تأجي
ـــل( أن  ـــالل )إرسائي ـــة باالحت ـــوة القامئ ـــاول الق ـــي تح ـــر، والت ـــعاٍر آخ ـــت إلش ـــر 2017م وأجل أكتوب
تعقدهـــا يف دولـــة زامبيـــا أو دولـــة روانـــدا، األمـــر الـــذي دعـــا رئيـــس الربملـــان العـــريب الطلـــب 
ـــة أو  ـــذه القم ـــتضافة ه ـــدم اس ـــدا ع ـــة روان ـــان دول ـــس برمل ـــا ورئي ـــة زامبي ـــان دول ـــس برمل ـــن رئي م

ـــا. ـــاركة فيه املش
ـــاون  ـــيق والتع ـــات التنس ـــر عالق ـــى تطوي ـــريب ع ـــان الع ـــرص الربمل ـــريب ح ـــان الع ـــس الربمل ـــد رئي وأك
ــريب  ــاون العـ ــن والتعـ ــزز التضامـ ــي تعـ ــتويات التـ ــوالً إىل املسـ ــة، وصـ ــات اإلفريقيـ ــع الربملانـ مـ

اإلفريقـــي، خدمـــًة ملصالـــح الشـــعبن العـــريب واإلفريقـــي.

ـــريب ىف  ـــان الع ـــد الربمل ـــريب ووف ـــان الع ـــس الربمل ـــلمي رئي ـــم الس ـــن فه ـــعل ب ـــور مش ـــع الدكت إجتم
ـــب  ـــوراس نائ ـــامل ب ـــيد ج ـــور الس ـــي وبحض ـــان اإلفريق ـــس الربمل ـــغ رئي ـــي دان ـــع  روج ـــف م جني
ـــن العـــريب  ـــن الربملاني ـــا التعـــاون والتنســـيق ب ـــري، وبحث ـــي الجزائ رئيـــس املجلـــس الشـــعبي الوطن
ـــادل  ـــى تب ـــا ع ـــي وإتفق ـــريب واإلفريق ـــعبن الع ـــدم الش ـــا يخ ـــاالت ومب ـــة املج ـــي يف كاف واإلفريق

ـــن. ـــن الطرف ـــة ب ـــم املوقع ـــرة التفاه ـــالً ملذك ـــن تفعي ـــن الربملاني ـــاركات ب ـــارات واملش الزي

يف العـــامل العـــريب التـــي تهـــدف إىل إحـــداث الفـــوىض يف 
ـــاً  ـــة، ُمدين ـــدول العربي ـــة وتقويـــض ســـلطة ال املجتمعـــات العربي
ـــخ  ـــة بصواري ـــويث االنقالبي ـــيا الح ـــراين ميليش ـــام اإلي ـــد النظ تزوي
العربيـــة  اململكـــة  الصنع تســـتهدف  إيرانيـــة  باليســـتية 

ــا. ــة فيهـ ــعودية واألرايض املقدسـ السـ
وأكـــد رئيـــس الربملـــان العـــريب عـــى موقـــف الربملـــان العـــريب 

ــن  ــعودية مـ ــة السـ ــة العربيـ ــه اململكـ ــوم بـ ــا تقـ ــم مـ بدعـ
ــن  ــام مثـ ــتقراراها، كـ ــا واسـ ــظ أمنهـ ــر لحفـ ــراءات وتدابـ إجـ
قيـــادة اململكـــة العربيـــة الســـعودية للتحالـــف العـــريب يف اليمـــن 
ـــة  ـــن املنطق ـــدد أم ـــن يه ـــكل م ـــدي ل ـــة والتص ـــرداد الرشعي الس
العربيـــة ويســـتهدف مقـــدرات شـــعبها ويحـــاول التدخـــل يف 

شـــؤونها الداخليـــة.

رئيـــس الربملـــان العربـــي يلتقـــي رئيـــس الربملـــان 
ـــدي  ـــدي  للتص ـــان الروان ـــس الربمل ـــب رئي ـــي ونائ الزامب

ــا ــرائيلي يف إفريقيـ ــل اإلسـ للتغلغـ

الربملان العربي وبرملان عموم إفريقيا يتفقان على 
تفعيل التنسيق بينهما فى احملافل الربملانية الدولية 

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

السلمي في اجتماعه مع جابرييال بارون
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مباحثات هامة يف فرنسا
إستـقــــبال حـافــــل لـوفــــد الـبـرلـمــــان الـعـربـي

ورئـيـس الـبـرلـمان العربي يطلب من فرنسا اإلعراف بدولة فلسطني

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

توجــه الربملــان العــريب إىل فرنســا بوفــد برئاســة الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي إلجــراء 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 . 

ــس  ــس مجل ــع رئي ــاً م ــلمي اجتامع ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــريب الدكت ــان الع ــس الربمل ــد رئي وعق

الشــيوخ الفرنــي جــرار الريش مبقــر مجلــس الشــيوخ الفرنــي يف مدينــة باريــس ، حــره أعضــاء  

ــى  ــال ، عي ــفيان طوب ــزاز ، س ــز ب ــد ، عزي ــن .. دالل الزاي ــم كالً م ــذي ض ــريب ال ــان الع ــد الربمل وف

ــس  ــة الرئي ــاً لفخام ــاً رســمياً موجه ــامع خطاب ــان العــريب خــالل االجت ــس الربمل أمــامدي. وســلم رئي

ــة فلســطن املســتقلة  الفرنــي إميانويــل ماكــرون، طالــب فيــه الحكومــة الفرنســية اإلعــراف بدول

ــة القــدس.  ــا مدين ــو 1967م وعاصمته ــع مــن يوني عــى حــدود الراب

وأكــد رئيــس الربملــان العــريب - يف خطابــه - أن الوقــت قــد حــان ملســاندة حــق الشــعب الفلســطيني 

ــون  ــة والقان ــادرة الســالم العربي ــاً ملب ــي وفق ــه الوطن ــه املســتقلة عــى تراب يف التحــرر وإقامــة دولت

الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، داعيــاً جمهوريــة فرنســا إنطالقــاً مــن ُعمــق عالقــات الصداقــة 

املتينــة التــي تجمــع الشــعبن العــريب والفرنــي للوقــوف مــع حــق الشــعب الفلســطيني املــرشوع، 

دفاعــاً عــن القانــون الــدويل وقــرارات الرشعيــة الدوليــة، وإنهــاءاً آلخــر صــور اإلحتــالل العســكري 

البغيــض الــذي يشــهده العــامل يف العــر الحديــث.

ومثــن رئيــس الربملــان العــريب املواقــف النبيلــة والتاريخيــة لجمهوريــة فرنســا تجــاه القضيــة 

ــطن يف  ــة فلس ــزي بدول ــراف الرم ــي اإلع ــي التاريخ ــان الفرن ــرار الربمل ــالل ق ــن خ ــطينية م الفلس

ــخ  ــم املتحــدة بتاري ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــرار الصــادر ع ــح الق ــت لصال ــام 2014م، والتصوي الع

21 ديســمرب 2017م بشــأن مدينــة القــدس، الــذي عكــس موقــف جمهوريــة فرنســا دعــامً لعدالــة 

ــطينية . ــة الفلس القضي

وخــالل اللقــاء رحــب رئيــس مجلــس الشــيوخ الفرنــي برئيــس الربملــان العــريب ووفــد الربملــان العــريب 

ــريب األورويب  ــاين الع ــل الربمل ــة للعم ــة إيجابي ــذي ســيعطي دفع ــاء ال ــذا اللق ــة ه ــن أهمي ــرباً ع مع

وتطويــره ليصــل إىل مســتوى الطمــوح املنشــود .

وأكــد رئيــس مجلــس الشــيوخ الفرنــي عــى أن موقــف الجمهوريــة الفرنســية لــن يتغــر ابــداً مــن 

وضــع القــدس مهــام كانــت إتجاهاتنــا السياســية ، مشــراً إىل التصويــت الــذي حصــل ىف الجمعيــة 

العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن عــدم تغيــر الوضعيــة القانونيــة ملدينــة القــدس والتــي صوتــت فرنســا 

لصالحــه ، مشــدداً عــى رضورة وجــود دولتــن تتعايشــان جنبــاً إىل جنــب يف ســالم وإســتقرار . 

سفيان طوبال

عيسى أممادي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل رئيس البرلمان العربي

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يتسلم رسالة خطية 
موجهة لفخامة الرئيس الفرنسي

عزيز بزاز

دالل الزايد
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ويتابــع اإلنتخابات الرئاســية املصرية
العسومي: يشيد بوعي الشعب املصري يف ممارسة احلقوق االنتخابية

شــارك الربملــان العــريب يف متابعــة اإلنتخابــات الرئاســية املريــة 

بوفــد ترأســه نائــب رئيــس الربملــان العــريب النائــب عــادل 

عبدالرحمــن العســومي وضــم يف عضويتــه كل مــن .. أبــو صــالح 

شــلبي - اســامعيل عبــد الرحمــن الشــيخ - عــي أحمــد - محمــد 

العيــد - ســامل الكعبــي - فــداء حمــود. حيــث التقــى وفــد الربملــان 

الهيئــة الوطنيــة  العــريب باملستشــار الشــن إبراهيــم رئيــس 

لإلنتخابــات يف مســتهل متابعــة الربملــان العــريب لعمليــة اإلقــراع 

ــة 2018م.     ــية املري ــات الرئاس يف اإلنتخاب

ــراء  ــتعدادات إلج ــات و اإلس ــر الرتيب ــى آخ ــرف ع ــك للتع وذل

عمليــة اإلقــراع، وإطــالع رئيــس الهيئــة الوطنيــة لإلنتخابــات عــى 

خطــة الربملــان العــريب ملتابعــة مراحــل اإلنتخابــات املريــة منــذ 

بدايتهــا وصــوالً إىل اإلقــراع وإعــالن النتيجــة.

عقــد رئيــس وفــد الربملــان العــريب ملتابعــة إنتخابــات الرئاســة ىف مــر 

ــد الرحمــن العســومى نائــب رئيــس الربملــان  2018 الســيد عــادل عب

ــارس 2018 ،  ــق 29 م ــس املواف ــوم الخمي ــاً ي ــراً صحفي ــريب مؤمت الع

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 إجــراءات املتابعــة للوفــد الــذى ضــم 14 متابعــاً مــن 

ــة العامــة للربملــان العــريب ،  ــة و7 مــن موظفــي األمان ــة عربي 12 دول

وقــد وضــع الوفــد الربملــاىن خطــة تحــرك ملتابعــة اإلنتخابــات بجميــع 

مراحلهــا وذلــك ىف 4 محافظــات هــى » القاهرة ، الجيزة ، اإلســامعيلية، 

ــة  ــة العام ــل األمان ــات داخ ــة عملي ــكيل غرف ــم تش ــة » ، وت القليوبي

للربملــان العــريب للتنســيق وتســهيل مهمــة متابعــي الربملــان العــريب . 

وقــال رئيــس الوفــد إن الوفــد تابــع عمليــة اإلقــراع ىف 4 محافظــات 

وزار 453 مركــزاً إنتخابيــاً عــى مــدار أيــام اإلقــراع الثالثــة ، كــام حــر 

الوفــد عمليــة الفــرز ىف 7 لجــان .

وأضــاف أن التقريــر تضمــن عــدداً مــن املالحظــات ســواء خــالل 

ــد  ــام رصــد الوف ــراع ، ك ــة اإلق ــة ، ومرحل ــة الحمــالت اإلنتخابي مرحل

بعــض املالحظــات الفنيــة والتنظيميــة والتــى مل تؤثــر ىف العمليــة 

ــتقبالً. ــا مس ــن معالجته ــي ميك ــة والت اإلنتخابي

ــات  ــد لإلنتخاب ــم الجي ــادة بالتنظي ــامالً إىل اإلش ــر إج ــص التقري وخل

الرئاســية لجمهوريــة مــر العربيــة 2018 ، وسالســة اجراءاتهــا التــي 

جــاءت نتيجــة التحضــرات املســبقة التــي تضافــرت فيهــا جهــود كافــة 

كــام تــرأس النائــب عــادل عبدالرحمــن العســومي اجتامعــاً 

تنســيقياً مبقــر غرفــة عمليــات الربملــان العــريب ملتابعــة اإلنتخابات 

ملتابعــة  العــريب  الربملــان  تحــرك  خطــة  خاللــه  مــن  عــرض 

ــان  ــد الربمل ــم وف ــاركن، وض ــى املش ــام ع ــات ووزع امله اإلنتخاب

ــة. ــة عربي ــن 12 دول ــواً م ــريب 14 عض الع

وجــاءت مشــاركة الربملــان العــريب يف متابعــة اإلنتخابــات الرئاســية 

املريــة حرصــاً مــن الربملــان العــريب عــى متابعــة االســتحقاقات 

الدميقراطيــة يف الــدول العربيــة، وبنــاًء عــى دعــوة الهيئــة 

الوطنيــة لإلنتخابــات بجمهوريــة مــر العربيــة للربملــان العــريب 

ــات الرئاســية املريــة وذلــك يف إطــار مشــاركة  ملتابعــة اإلنتخاب

ــتور  ــى الدس ــتفتاء ع ــة اإلس ــابقة يف متابع ــريب الس ــان الع الربمل

ــة الســابقة. ــات الرئاســية والنيابي ــة اإلنتخاب املــري ومتابع

ــره  ــد ىف تقري ــس الوف ــاد رئي ــام أش ــة ، ك ــة املري ــات الدول مؤسس

بالجهــود اإلحرافيــة املبذولــة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة وكافــة 

الهيئــات القضائيــة التــي شــاركت ىف التنظيــم واإلشاف عــى العمليــة 

اإلنتخابيــة يف مختلــف مراحلهــا ، وأشــاد أيضــا بالــدور الفاعــل للقــوات 

املســلحة والرشطــة املريــة يف تأمــن العمليــة اإلنتخابيــة وبــث 

رســالة طأمنينــة دعمــت الشــعب املــري يف مامرســة حقــه اإلنتخــايب 

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

محمد العيدعادل العسومي فداء حمودأبو صالح شلبي

اسماعيل الشيخ علي أحمد

سالم الكعبي

ــي. ــه الوطن وواجب

ــم  ــعبها الكري ــة وش ــر العربي ــة م ــريب جمهوري ــان الع ــأ الربمل وهن

بنجــاح اإلنتخابــات الرئاســية والتــي عــربت عــن التطــور الدميقراطــي 

ــريب  ــان الع ــرب الربمل ــة ، وأع ــر العربي ــة م ــتوري يف جمهوري والدس

ــس  ــات للرئي ــب التمني ــاين وأطي ــدق الته ــن أص ــره ع ــام تقري يف خت

ــب. املنتخ

وفد البرلمان العربي في مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية لإلنتخابات المصرية

ً
بيــا نتخا إ  

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

مــي خلتا ا ه  يــر تقر ر  صــد أ و
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مباحثات أخوية يف اجلزائر
الســلمي: خطــة حترك ملواجهة التغلغل اإلســرائيلي يف إفريقيا
بوحجــة: اجلزائر معكــم .. وكل اإلمكانيات لدعم العمل العربي

ــى  ــريب، ع ــان الع ــس الربمل ــلمي رئي ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــام الدكت ق

ــر  ــة الجزائ ــارة إىل جمهوري ــان بزي ــن الربمل ــتوى م ــع املس ــد رفي رأس وف

الدميقراطيــة الشــعبية خــالل الفــرة مــن 28 فربايــر ــــ 2 مــارس 2018م ، 

وذلــك تلبيــًة للدعــوة الكرميــة املوجهــة مــن معــايل الســعيد بــو حجــة  ، 

ــة . ــة الجزائري ــي للجمهوري ــس الشــعبي الوطن ــس املجل رئي

وأجــرى رئيــس الربملــان العــريب خــالل الزيــارة مباحثــات مــع معــايل 

رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي للجمهوريــة الجزائريــة، لتمتــن عالقــات 

ــان  ــي والربمل ــس الشــعبي الوطن ــن املجل ــاون والتنســيق والتشــاور ب التع

ــدة . ــة املجي ــا العربي ــح أمتن ــا ومصال العــريب ومبــا يخــدم قضاي

وتطرقــت املباحثــات لــرشح موقــف الربملــان العــريب تجــاه القضايــا 

ــا  ــريب، ويف مقدمته ــامل الع ــة للع ــراتيجية والهام ــة واالس ــربى املحوري الك

ــطينية  ــي األرايض الفلس ــدس وباق ــة الق ــأن مدين ــداث بش ــورات األح تط

ــي  ــس األمري ــرار الرئي ــأن ق ــريب بش ــان الع ــرك الربمل ــة تح ــة، وخط املحتل

املرفــوض اإلعــراف بالقــدس عاصمــة للقــوة القامئــة باالحتــالل )إرسائيــل(، 

وتداعيــات القــرار الســلبية عــى عمليــة الســالم ، كــام تــم التطــرق 

املجتمعــات  اإلرهابيــة داخــل  الجامعــات  اإلرهــاب ومتــدد  لظاهــرة 

ــالت  ــريب، وتدخ ــي الع ــن القوم ــا لألم ــي متثله ــات الت ــة  والتحدي العربي

ــن  ــن خــالل تكوي ــريب الداخــي م ــة يف الشــأن الع ــدول اإلقليمي بعــض ال

وتســليح ومتويــل امليليشــيات داخــل الــدول العربيــة األمــر الــذي يهــدد 

ــامل . ــة والع ــن يف املنطق ــلم واألم الس

 وشــدد الدكتــور مشــعل الســلمي » عــى أن الظــروف الراهنــة اســتوجبت 

مــن الربملــان العــريب أن يســتلهم مــن تجربــة املصالحــة الوطنيــة الجزائريــة 

ــياق  ــراً، يف س ــة مذك ــات العربي ــع اإلختالف ــل وق ــا يف تقلي ــتفادة منه لإلس

حديثــه، بــأن إنطالقــة الربملــان العــريب كانــت مــن أرض الجزائــر وبدعــم 

ــة  ــس الجمهوري ــة رئي ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــة الرئي ــن فخام ــر م كب

ــة الشــعبية . ــة الدميقراطي الجزائري

وأشــاد رئيــس الربملــان العــريب » بسياســة الحــوار واملصالحــة الوطنيــة التي 

انتهجهــا الرئيــس بوتفليقــة والتــي ســمحت بتجنيــب الجزائــر تبعــات مــا 

ســمي بـــ »الربيــع العــريب« داعيــاً إىل »اعتامدهــا كمنهجيــة مــن أجــل مل 

الشــمل العــريب وإحــالل االســتقرار يف املنطقــة العربيــة . 

ومــن جانبــه أكــد رئيــس املجلــس الشــعبي الوطنــي الجزائــري » أهميــة 

تجــاوب الربملــان العــريب مــع واقــع األمــة الســيام يف ظــل هــذه الظــروف 

ــذا  ــق ه ــى تحقي ــل ع ــم للعم ــر الدائ ــتعداد الجزائ ــدى اس ــة. وأب الراهن

ــات  ــف اإلمكان ــل يف توظي ــي يتمث ــان الحقيق ــأن الره ــاً ب ــدف، مضيف اله

ــاح  ــاً إىل إفس ــرك داعي ــريب املش ــل الع ــة العم ــة لخدم ــة املتاح اإلقتصادي

ــيق االدوار . ــرؤى وتنس ــب ال ــة لتقري ــات الثنائي ــال للعالق املج

كــام 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«.

ــل  ــن قب ــتقباله م ــب اس ــم الســلمي عق ــن فه ــور مشــعل ب ــاد الدكت وأش

وزيــر الشــؤون الخارجيــة عبــد القــادر مســاهل بـ«التجربــة املتميــزة التــي 

عاشــتها  الجزائــر مــن خــالل تغليــب الحــوار واملصالحــة الوطنيــة واألمــن 

ــة ،  ــس الجمهوري ــه رئي ــام ب ــذي ق ــدور ال ــل  ال ــك بفض ــي, وذل االجتامع

ــري  ــعب الجزائ ــاف الش ــأن  والتف ــذا الش ــة, يف ه ــز بوتفليق ــد العزي عب

ــر اليــوم تنعــم باألمــن واألمــان  والنهضــة  ــه, وهــو مــا جعــل الجزائ حول

ــار«. واالزده

ــدول  ــا ال ــة تحتاجه ــة الجزائري ــان العــريب أن التجرب ــس الربمل وأوضــح رئي

ــاً أن  ــة  ، مضيف ــروب داخلي ــات وح ــوم نزاع ــش الي ــي  تعي ــة الت العربي

ــة يف ظــل  ــة العربي ــح األم ــا ومصال ــة قضاي ــل لخدم ــريب يعم ــان الع الربمل

التحديــات واملخاطــر الجســيمة التــي تســتوجب التعــاون  والتشــاور, ويف 

مقدمتهــا موضــوع مكافحــة اإلرهــاب ، مشــراً إىل املؤمتــر الثالــث لرؤســاء 

املجالــس والربملانــات العربيــة  الــذي عقــد ىف فربايــر 2018 م 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 ، مؤكــداً  » أهميــة سياســة الوئــام واملصالحــة الوطنيــة والحــوار 

يف حــل النزاعــات« . 

مــن جهتــه أكــد وزيــر الشــؤون الخارجيــة الجزائــري عبــد القــادر 

ــة« ،  ــة  العربي ــق للمنظوم ــالح عمي ــراء »إص ــى رضورة إج ــاهل،  ع مس

ــذا   ــرباً أن ه ــاً، معت ــريب حالي ــامل الع ــها الع ــي يعيش ــروف الت ــل الظ يف ظ

ــرار  ــتقاللية الق ــالك اس ــن امت ــرب م ــا كع ــأنه أن  ميكنن ــن  ش ــالح م اإلص

ــنا«. ــاكلنا بأنفس ــل مش وح

كــام نــوه مســاهل  بــدور الربملــان العــريب يف » معالجــة  التحديــات التــي  

ــض  ــودة يف بع ــات املوج ــبة للنزاع ــواء بالنس ــريب س ــامل الع ــا الع يواجهه

ــف«.  ــرف العني ــاب والتط ــة اإلره ــال مكافح ــق أو يف  مج املناط

وجــدد مســاهل »وقــوف الحكومــة الجزائريــة مــع الربملــان العــريب  يف كل 

مــا يقدمــه مــن اقراحــات تصــب يف إطــار حــل املشــاكل للقضايــا العربيــة 

وتعزيــز القــدرات العربيــة ىف التعامــل معهــا ،  وذلــك مــن خــالل »تحقيــق 

التكامــل بــن الحكومــات والربملانــات العربيــة خدمــة  لألهــداف املســطرة 

مــن أجــل إعطــاء الجامعــة العربيــة دورا كبــرا لحــل مختلــف  النزاعــات«. 

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

الدكتور مشعل في إجتماعه مع بوحجة

وفي إجتماعه مع وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل



7

واملناعي يف ندوة حقوق اإلنسان
الاليف يف مؤمتر املرأة العربية

شــارك الربملــان العــريب ممثــالً مبعــايل الدكتــورة عائشــة 
املناعــي عضــو الربملــان العــريب ، بنــدوة اليــوم العــريب 
ــان  ــوق اإلنس ــوان »حق ــت عن ــان ، تح ــوق اإلنس لحق
يف  القضائيــة  الســلطة  دور  املســتدامة:  والتنميــة 
تحقيــق التنميــة املســتدامة« ، والتــي عقــدت األربعاء 
14 مــارس 2018م مبقــر جامعــة الــدول العربيــة ، 

ــرة. بالقاه
ونظــم  هــذه النــدوة لجنــة حقــوق اإلنســان العربيــة 
)لجنــة امليثــاق( بالرشاكــة مــع األمانــة العامــة لجامعة 
الــدول العربيــة مــن خــالل إدارة حقــوق اإلنســان 

وإدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل .
املناعــي يف مداخالتهــا  الدكتــورة عائشــة  وأكــدت 
ــة  ــق التنمي ــة يف تحقي ــلطة القضائي ــة دور الس أهمي
تفســر  يف  املكلفــة  الجهــة  بصفتهــا  املســتدامة 
أحكامهــا،  وتطبيــق  اإلنســان  حقــوق  معاهــدات 
باإلضافــة إىل تبــادل الخــربات وأفضــل املامرســات 
الدوليــة واإلقليميــة يف مجــال دور القضــاء يف تحقيــق 

املســتدامة. التنميــة 

شــارك الربملــان العــريب ممثــالً مبعــايل الدكتــورة 

أحــالم الــاليف ، عضــو الربملــان العــريب يف إجتامعــات 

الــدورة )37( للجنــة املــرأة العربيــة ، ,والتــي عقــدت 

ــق ــس املواف ــوم الخمي ــية ي ــة التونس بالجمهوري

1 مــارس 2018 م ، تحــت شــعار »املــرأة مــن أجــل  

العربيــة«. املنطقــة  يف  آمنــة  مجتمعــات 

ــة  ــات الهام ــن املوضوع ــدداً م ــامع ع ــش اإلجت وناق

بشــأن متكــن املــرأة العربيــة والنهــوض بأوضاعهــا ، 

ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة يف املنطقــة العربيــة ، 

وتنفيــذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم ومكافحــة اإلرهــاب .

ــم  ــرأة باألم ــع امل ــة وض ــدورة )62( للجن ــري لل ــامع التحض ــاليف يف اإلجت ــاركت ال ــام ش ك

املتحــدة ، يــوم الجمعــة 2 مــارس 2018م – بالجمهوريــة التونســية، والــذي عقــد بهــدف 

توحيــد رؤى الــدول العربيــة وإعتــامد موقــف عــريب موحــد حــول تحقيــق »املســاواة بــن 

الجنســن ومتكــن املــرأة الريفيــة : الفــرص والتحديــات« )والــذي ميثــل شــعار الــدورة 62 

التــي عقــدت خــالل الفــرة 12 – 23 مــارس 2018م يف نيويــورك.

أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الُســلمي، رئيــس الربملــان العــريب 
أن اإلنتــامء والهويــة أحــد أهــم ضامنــات األمــن القومــي العــريب، 
وأن مهمــة تعزيــز اإلنتــامء وتكريــس الهويــة مهمــة ســامية 
وكبــرة، تتطلــب حشــد الهمــم والجهــود للتغلب عــى الصعوبات 
ــرات  ــروف واملتغ ــرة والظ ــات الخط ــل التحدي ــيمة يف ظ الجس
والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة التــي تحيــط باملنطقــة العربيــة، 
ــة،  ــدول العربي ــض ال ــري يف بع ــي تج ــة الت ــات الداخلي والراع
ومــا أحدثتــه هــذه املتغــرات والراعــات الداخليــة، والتدخــالت 
الخارجيــة، مــن إضطرابــات وترشيــد ملاليــن مــن املواطنــن 

ــاء وخاصــة النســاء واألطفــال.  األبري
وأوضــح » رئيــس الربملــان العــريب - يف كلمتــه يــوم الخميــس 28 
ــور  ــب ن ــايل النائ ــه مع ــًة عن ــا نياب ــي ألقاه ــر 2018م، والت فرباي
الديــن املرابطــي أمــام املؤمتــر الــوزاري الــذي عقــد بجمهوريــة 
ــعى  ــريب يس ــان الع ــة « أن الربمل ــامء والهوي ــول اإلنت ــس ح تون
لبلــورة جهــوده ىف ســبيل تعزيــز اإلنتــامء وتكريــس الهويــة 
العربيــة مــن خــالل حشــد الهمــم والجهــود للتغلــب عــى 
الصعوبــات الجســيمة التــي متــر بهــا األمــة العربيــة، وهــذا مــا 

املرابطي: اإلنتماء واهلوية ضمان لألمن القومي العربي

شــارك الربملــان العــريب ممثــاًل بالدكتــور عبــد الكريــم قريــي، 
يف أعــامل الجلســة العامــة الثانيــة عــرشة للجمعيــة الربملانيــة 
للبحــر األبيــض املتوســط، والتــي عقــدت بتاريــخ 15 و16 
ــة  ــواب يف العاصمــة الروماني ــر 2018م مبقــر مجلــس الن فرباي

بوخاريســت.
الجمعيــة  أعــامل  يف  العــريب  الربملــان  مشــاركة  وجــاءت 
الربملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط انطالقــاً مــن عالقــات 
ــع  ــن توقي ــام م ــد أي ــن وبع ــن الجانب ــيق ب ــاون والتنس التع
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، 
ــة  ــرة، وحامي ــان والهج ــوق اإلنس ــة، وحق ــرات املناخي والتغ

والربملــان العربــي يقــدم رؤيتــه ملكافحة اإلرهاب فى بوخاريســت
ــايف. ــراث الثق ال

ــان  ــة الربمل ــت رؤي ــل تناول ــة عم ــي ورق ــور قري ــدم الدكت وق
العــريب يف قضايــا مكافحــة اإلرهــاب، ودعــم قضيــة العــرب 
ــة  ــريب والجمعي ــان الع ــدر الربمل ــبق إن أص ــطن. وس األوىل فلس
الربملانيــة للبحــر املتوســط بيانــاً مشــركاً بشــأن فلســطن وقعــه 
ــة للبحــر املتوســط  ــة الربملاني ــريب و الجمعي ــان الع رئيســا الربمل
عــى هامــش مشــاركة الجمعيــة يف الجلســة اإلفتتاحيــة ملؤمتــر 
ــوم  ــد ي ــذي عق ــة ال ــات العربي ــان العــريب ورؤســاء الربملان الربمل
ــة  ــه عــى إقام ــدا في ــر 2018م بالقاهــرة، وأك الســبت 10 فرباي
ــام 1967،  ــل ع ــا قب ــل حدوده ــتقلة داخ ــطن املس ــة فلس دول

ــدس . ــة الق ــة ملدين ــة القانوني ــى الوضعي ــاظ ع والحف
يذكــر أن الربملــان العــريب يكتســب صفــة عضــو مراقــب يف 
الجمعيــة الربملانيــة للبحــر األبيــض املتوســط منــذ عــام 2009م.

ــات. ــذه التحدي ــاه ه ــريب تج ــان الع ــركات الربمل ــته تح عكس
وأضــاف رئيــس الربملــان أن الربملــان العــريب، استشــعاراً منــه 
اتخــاذ  يف  التحديــات، كان ســباقاً  مبســؤولية مواجهــة هــذه 
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 قــرسي، خاصــًة النســاء واألطفــال وذوي 
ــز  ــادرة تعزي ــان العــريب مب ــر الربمل ــذا أق اإلحتياجــات الخاصــة، ل
حقــوق الالجئــن الســورين، وبــادر مبــرشوع تحديــث اإلتفاقيــة 
العربيــة لتنظيــم أوضــاع الالجئــن يف الــدول العربيــة التــي 
ــدول  ــة ال ــة يف جامع ــل اإلتفاقي ــاً لتعدي ــه أساس أصبحــت مبادرت
العربيــة، كــام يعمــل الربملــان العــريب حاليــاً عــى إعــداد مــرشوع 
ــن  ــن م ــن والنازح ــاع الالجئ ــم أوض ــد لتنظي ــريب موح ــون ع قان
ــر  ــق واملعاي ــع املواثي ــا ينســجم م ــرب، مب ــال الع النســاء واألطف
ــة  ــل معالج ــات تكف ــن آلي ــة، ويتضم ــة والدولي ــادئ العربي واملب
القضايــا  ومنهــا  املجتمــع،  يف  دمجهــم  وتحقــق  مشــكالتهم، 

ــة. ــامء والهوي ــة باإلنت الخاص

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

أحالم الالفي

عائشة المناعي

عبد الكريم قريشي

نور الدين المرابطي
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رئيس الربملان العربي:

- وثيقة برملانية شاملة ملكافحة التطرف واإلرهاب

- القضية الفلسطينية .. قضية العرب األوىل
طالـــب رئيـــس الربملـــان العـــريب الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم 
ـــرة  ـــي ظاه ـــة تنام ـــة ملواجه ـــود العربي ـــر الجه ـــلمي بتضاف الس
اإلرهـــاب املقيـــت والتطـــرف والغلـــو، ومتـــدد الجامعـــات 
اإلرهابيـــة املســـلحة داخـــل الـــدول العربيـــة، وتداعيـــات كل 

ذلـــك عـــى وحـــدة ونســـيج األمـــة العربيـــة .
ــس  ــاء املجالـ ــث لرؤسـ ــر الثالـ ــام املؤمتـ ــه أمـ ــال يف كلمتـ وقـ
والربملانـــات العربيـــة » إننـــا  نجتمـــع ، إنطالقـــاً مـــن مســـؤولياتنا 
وأدوارنـــا ومهـــام برملاناتنـــا ومجالســـنا العربيـــة، لنعلـــن معـــاً 
ونقـــر وثيقـــة عربيـــة شـــاملة، ملكافحـــة التطـــرف واإلرهـــاب، 
ـــتهدف  ـــة، تس ـــاملة ومعمق ـــة ش ـــدة، ورؤي ـــة جدي ـــق مقارب وف
معالجـــة جـــذور املشـــكلة، والتعامـــل مـــع أبعادهـــا االجتامعيـــة، 
ــة،  ــة، واالقتصاديـ ــة، والثقافيـ ــية، والربويـ ــة، والنفسـ والفكريـ
والسياســـية، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع البعـــد العســـكري واألمنـــي. 
وأضـــاف الســـلمي » أن الوثيقـــة العربيـــة الشـــاملة ملكافحـــة 
ـــن منظـــور  ـــاً م ـــاً عربي ـــل إســـهاماً برملاني التطـــرف واإلرهـــاب متث
شـــعبي، يتكامـــل مـــع السياســـات واإلجـــراءات الرســـمية 
ـــها  ـــي تعيش ـــة الت ـــة الدق ـــروف بالغ ـــن الظ ـــرب ع ـــة، ويع العربي
ــى  ــة عـ ــا العربيـ ــا وهويتنـ ــي رؤيتنـ ــة، ويضفـ ــا العربيـ أمتنـ
الجهـــود الدوليـــة واإلقليميـــة إزاء محاربـــة اإلرهـــاب، بكافـــة 
ــية  ــات الوحشـ ــم واملامرسـ ــة الجرائـ ــوره، وإدانـ ــكاله وصـ أشـ
ـــم  ـــن جرائ ـــة، م ـــات اإلرهابي ـــامت والجامع ـــتنكرة، للتنظي واملس

ضـــد اإلنســـانية جمعـــاء
وشـــدد الســـلمي عـــى » إن التهديـــد الـــذي ال يقـــل خطـــره 
ـــل عـــى  ـــريب، ب ـــي الع ـــا القوم ـــت عـــى أمنن ـــن اإلرهـــاب املقي ع
ـــالل  ـــة باالحت ـــوة القامئ ـــه الق ـــا متثل ـــن، م ـــلم الدولي ـــن والس األم
)إرسائيـــل(، الغاصبـــة لـــألرايض العربيـــة يف فلســـطن وســـوريا 

وجنـــوب لبنـــان، ومامرســـاتها العنريـــة وجرامئهـــا املســـتمرة 
ضـــد الشـــعب الفلســـطيني الصامـــد، وتحديهـــا الســـافر 
لإلجـــامع الـــدويل وقـــرارات الرشعيـــة الدوليـــة، مـــام يتطلـــب 
ـــع، تحمـــل املســـؤولية تجـــاه هـــذه القـــوة الغاشـــمة،  مـــن الجمي
وإلزامهـــا بقواعـــد القانـــون الـــدويل، وقـــرارات الرشعيـــة 
الدوليـــة، ومببـــادرة الســـالم العربيـــة، باعتبارهـــا الســـبيل 
ـــامل.  ـــة والع ـــم والشـــامل يف املنطق ـــد إلحـــالل الســـالم الدائ الوحي
وحيـــث أن القضيـــة الفلســـطينية متثـــل القضيـــة املركزيـــة 
والجوهريـــة ألمتنـــا العربيـــة، بـــل ألحـــرار العـــامل وأصحـــاب 
ـــة  ـــطيني يف إقام ـــعب الفلس ـــق الش ـــرار ح ـــي، وإق ـــر الح الضم
ـــي  ـــه الوطن ـــى تراب ـــة املســـتقلة ذات الســـيادة، ع ـــه الوطني دولت
عـــى حـــدود الرابـــع مـــن يونيـــو 1967م، وعاصمتهـــا األبديـــة 
مدينـــة القـــدس، لـــذا صـــدر  عـــن املؤمتـــر بيانـــاً يعـــرب عـــن 
املوقـــف الراســـخ للشـــعب العـــريب لنـــرة القـــدس والقضيـــة 

ــطينية. الفلسـ
ـــة  ـــه اململكـــة العربي ـــس الربملـــان العـــريب مبـــا تقـــوم ب وأشـــاد رئي
الســـعودية مـــن أعـــامل كبـــرة وجهـــود عظيمـــة خدمـــًة 
للحرمـــن الرشيفـــن وقاصديهـــام مـــن الحجـــاج واملعتمريـــن 
ـــن،  ـــن الرشيف ـــة للحرم ـــورة املرشق ـــرزت الص ـــي أب ـــزوار، والت وال
ـــة   ـــادئ اإلســـالم العظيمـــة والصـــورة الحقيقي ـــم ومب وأظهـــرت قي
للمســـلمن، هـــذه الجهـــود واألعـــامل العظيمـــة يقدرهـــا 
ويثمنهـــا أبنـــاء األمـــة العربيـــة واإلســـالمية، لـــذا صـــدر بيـــان 
ـــة  ـــة العربي ـــه اململك ـــوم ب ـــا تق ـــادة مب ـــأن اإلش ـــر، بش ـــن املؤمت ع
ـــن،  ـــن الرشيف ـــة للحرم ـــة ورعاي ـــود وعناي ـــن جه ـــعودية م الس
الراحـــة  وخدمتهـــام وتحقيـــق األمـــن وتوفـــر كل ســـبل 

لقاصديهـــام مـــن الحجـــاج واملعتمريـــن والـــزوار.

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية

رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي

إجتماع رؤساء البرلمانات والمجالس العربية
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أبــو الغيــط يف كلمتــه أمام املؤمتــر الثالث 
للربملــان العربي ورؤســاء الربملانــات العربية:

يطالب برؤية عربية شاملة ملكافحة اإلرهاب  

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

ربط اإلرهاب باإلسالم غر مقبول

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، مؤكــداً عى رضورة 

أن يكــون العمــل أمنيــاً وماليــاً وقضائيــاً وإعالميــاً ودينيــاً.

ــث للربملــان  ــة ألعــامل املؤمتــر الثال ــط  أمــام الجلســة االفتتاحي ــو الغي ــك يف كلمــة أب جــاء ذل

ــة. ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــر األمان ــة مبق ــات العربي ــس والربملان ــة ورؤســاء املجال العربي

ــكل  ــل بش ــع، تعم ــاً للجمي ــار واضح ــام ص ــاب، وك ــامت اإلره ــط :«إن تنظي ــو الغي ــال أب وق

ــن  ــه ال ميك ــداً أن ــا«، مؤك ــاورة لن ــم املج ــة، واألقالي ــة العربي ــرب املنطق ــا ع ــام بينه ــر في متضاف

التصــدي ملخططاتهــا ســوى باســتجابة جامعيــة، وعمــل منســق متواصــل عــى املســتوى العريب.

ــر  ــة، وعن ــة العام ــدة األمان ــٌد حــارض باســتمرار عــى أجن وأضــاف أن مكافحــة اإلرهــاب بن

ــة العامــة ملجلــس  ــا األمان ــة؛ وىف مقدمته ــة املعني ــا مــع املؤسســات العربي رئيــي يف اتصاالتن

ــة  ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــف وجامع ــر الرشي ــذا األزه ــرب، وك ــة الع وزراء الداخلي

ــا زال واســعاً  ــداً أن املجــال م ــة، مؤك ــة ذات الصل ــة والدولي ــن املؤسســات اإلقليمي وغرهــا م

ــريب املشــرك. ــل الع ــة العم ــد مكافحــة اإلرهــاب يف إطــار منظوم ــد عــى صعي إلنجــاز املزي

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 واحــرام حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.

ــعوب  ــدول وش ــن ك ــن نتمك ــيد ل ــم الرش ــم الحك ــاء دعائ ــدون إرس ــه ب ــط إن ــو الغي ــال أب وق

ومؤسســات وطنيــة وقوميــة مــن مواكبــة تحديــات العــر ومــا تفرضــه تلــك التحديــات مــن 

رضورات لرســيخ قواعــد املشــاركة السياســية وُحكــم القانــون والتعدديــة والعمــل الربملــاين الحر. 

ــه لبلــورِة رؤيــٍة عربيــة شــاملٍة  وأكــد أن املؤمتــر يكتســب أهميــة خاصــة كونــه يُكــرِّس أعاملَ

ــن  ــدر م ــذا الق ــى به ــة تحظ ــد قضي ــه ال توج ــى أن ــدداً ع ــاب، مش ــرف واإلره ــة التط ملواجه

اإلجــامع عــرب العــامل العــريب، مــن محيطــه لخليجــه، مثــل قضيــة مكافحــة التطــرف واإلرهــاب.

واعتــرب أبــو الغيــط أن هــذا اإلجــامع الواســع، الــذي يشــمل الحكومــات والشــعوب عــى حــد 

ســواء، هــو أكــرب نقــاط القــوة يف موقفنــا العــريب الصلــب ضــد اإلرهــاب.

وتابــع أبــو الغيــط :« لقــد رفضــت مجتمعاتنــا العربيــة اإلرهــاب األســود، بــكل صــوره وأشــكاله 

ــه  ــي جرامئ ــن مرتكب ــربأت م ــاً وت ــاً قاطع ــة رفض ــه األم ــه، ورفضت ــاليبه وجامعات ــة أس وبكاف

واملحرضــن عليهــا والداعمــن لهــا. 

وأكــد أبــو الغيــط أن للربملانــات العربيــة، باعتبارهــا محــل اإلرادة الجامعــة للشــعوب واملــرآة 

الصادقــة لهــذه اإلرادة، دوراً يف بلــورة هــذا الرفــض املُجتمعــي الشــامل حيــث أن عليهــا 

ترجمــة هــذا االصطفــاف الشــعبي الواضــح يف صــورة إجــراءات وقوانــن وترشيعــات مــن أجــل 

متكــن الحكومــات وأجهــزة األمــن والفاعليــات الدينيــة واملجتمعيــة مــن التصــدي لهــذه اآلفــة 

املدمــرة، واقتــالِع تلــك الجرثومــة الخطــرة مــن تربتنــا بــل واجتثاثهــا مــن العقــول التــي ضلــت 

طريقهــا، وأوغلــت يف التطــرف وترشبــت أفــكاراً ال عالقــة لهــا بالديــن، بــل هــي عــى النقيــض 

مــن الرســالة الربانيــة عــى طــول الخــط.

ــئولية  ــم املس ــس حج ــج تعك ــر إىل نتائ ــل املؤمت ــه يف أن يتوص ــن أمل ــط ع ــو الغي ــرب أب وأع

ــتحق  ــي تس ــة الت ــعوب العربي ــن للش ــه كممثل ــاركن في ــق املش ــى عات ــاة ع ــة امللق التاريخي

ــل . ــد األفض ــة والغ ــار والتنمي ــتقرار واالزده ــالم واالس الس

جابرييال بارون

رئيس االتحاد البرلماني الدولي

 أكــدت جابرييــال بــارون رئيــس االتحــاد الربملــاين الــدويل أن اإلرهــاب ال ديــن لــه و ال جنســية 

وربــط اإلرهــاب باإلســالم أمــر خاطــئ و غــر مقبــول ، فالقــرآن واضــح يف التأكيــد عــى رســالة 

اإلســالم األساســية وهــي الســالم. 

  وقالــت بــارون يف كلمــة لهــا ىف الجلســة االفتتاحيــة للمؤمتــر الثالــث للربملــان العــريب ورؤســاء املجالس 

والربملانــات العربيــة » إن اإلرهــاب يهــدد العــامل بــأرسه ويجــب عى املجتمــع الــدويل محاربته.

ــة  ــة، قائل ــكا الالتيني ــات أمري ــة ومجتمع ــات العربي ــن املجتمع  وأشــارت إىل أوجــه التشــابه ب

ــا نفــس الطبــاع مثــل  لدينــا خمســة أالف كلمــة متشــابهة بــن العربيــة واإلســبانية، كــام لدين

ــا نفــس اإلحباطــات. ــة والســالم و لدين حســن الضياف

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 القــرارات غــر القانونيــة 

التــي تســتهدف وضــع القــدس .

 وأوضحــت أن االتحــاد الربملــاين الــدويل يقــوم بجهــود لتعزيــز مكافحــة اإلرهــاب وتنظيــم ورش 

ولجــان ترأســها املجموعــة العربيــة، مؤكــدة حــرص االتحــاد عــى االهتــامم مبكافحــة اإلرهــاب 

وغســيل األمــوال واالتجــار بالبــرش.

 وقالــت "ســيكون لدينــا نقاشــاً فيــام يتعلــق بالعقــد الــدويل للهجــرة والالجئــن وســيكون لــدى 

االتحــاد أربعــة مفوضــن يف هــذا الشــأن وســوف نعمــل عــن كثــب لهــذا االتفــاق الــدويل.”

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية

األمين العام أحمد أبو الغيط
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ــة  ــات العربي ــس والربملان ــاء املجال ــريب ورؤس ــان الع ــد الربمل إعتم
ــاء  ــاب، ج ــرف واإلره ــة التط ــاملة ملكافح ــة الش ــة العربي الوثيق
ذلــك خــالل مؤمتــر الربملــان العــريب ورؤســاء املجالــس والربملانــات 
العربيــة الــذي عقــد بتاريــخ 10 فربايــر 2018م، والــذي دعــا لــه 
ــاب  ــرف واإلره ــه التط ــا ميثل ــه مل ــعاراً من ــريب إستش ــان الع الربمل
مــن تحــٍد 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 

ــة. العــريب ووحــدة ونســيج املجتمعــات العربي
الربملانــات  رؤســاء  املعــايل  أصحــاب  حضــور  املؤمتــر  شــهد 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــة، واألم ــس العربي واملجال
ــة  ــة الربملاني ــس الجمعي ــدويل، ورئي ــاين ال ــاد الربمل ــس االتح ورئي
للبحــر األبيــض املتوســط، وممثــل رئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا، 
ــل األمــن العــام ملنظمــة  ــف، وممث ــل شــيخ األزهــر الرشي وممث
التعــاون اإلســالمي، 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، 
والربويــة، والثقافيــة، واالقتصاديــة، والسياســية، جنبــاً إىل جنــب 
مــع املواجهــات العســكرية واألمنيــة ملكافحــة التطــرف واإلرهاب. 
ــات  ــس والربملان ــة للمجال وعكســت الوثيقــة املســؤولية التضامني
العربيــة مبــا يكفــل الحفــاظ عــى ســيادة الــدول العربيــة 
ــة عــى  ووحدتهــا وســالمة مجتمعاتهــا، ودرءاً للمخاطــر الحقيقي

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 
ــان  ــا الربمل ــاب، ورفعه ــرف واإلره ــة التط ــاه مكافح ــدة تج موح

ــة إلعتامدهــا. ــدول العربي العــريب إىل جامعــة ال

وشــددت الوثيقــة أنــه ال تعــد أعــامالً إرهابيــة، حــاالت الكفــاح 
ــك الكفــاح املســلح ضــد اإلحتــالل  مبختلــف الوســائل، مبــا يف ذل
ــاً  ــر، وفق ــر املص ــرر وتقري ــل التح ــن أج ــدوان م ــي والع األجنب
ملبــادئ القانــون الــدويل، وال يعتــرب مــن هــذه الحــاالت كل عمــل 

ــة. ــدول العربي ــة ألي مــن ال ميــس بالوحــدة الرابي
ــا املســلحة  ــة وقواته ــدول العربي ــه ال ــا حققت ــة م ــت الوثيق ومثن
وأجهزتهــا األمنيــة مــن نجاحــات بتوجيــه رضبــات موجعــة 
ــود  ــد جه ــت بتوحي ــة، وطالب ــيات اإلرهابي ــامت وامليليش للتنظي
الــدول العربيــة، ضــد كافــة أشــكال التطــرف واإلرهــاب ويف 
مختلــف بقــاع العــامل العــريب، مــن أجــل اجتثــاث اإلرهــاب مــن  
ــة  ــاذ كاف ــة التخ ــو الوثيق ــاً. وتدع ــه نهائي ــاء علي ــذوره والقض ج
التدابــر املمكنــة لحظــر التحريــض والتربيــر والتحبيــذ والتشــجيع 
عــى ارتــكاب أعــامل إرهابيــة، ورضورة التعــاون والتنســيق بــن 
الــدول العربيــة يف اتخــاذ مــا قــد يكــون رضوريــاً ومناســباً ومتفقــاً 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــدول العربي ــة ال ــس جامع ــات مجل ــع التزام م
املجالــس  مســتوى  وعــى  الــوزاري  املســتوى  وعــى  القمــة 
الوزاريــة املعنيــة ومــا هــو متفــق عليــه موجــب القانــون الــدويل، 

ــاب . ــى اإلره ــض ع ــة التحري ــأن مكافح بش
ــدي لألجنــدات املذهبيــة  ــدت الوثيقــة عــى رضورة التص  وأك
والطائفيــة ومحــاوالت التدخــل يف شــؤون الــدول العربيــة، ووضع 
حــد لتجــاوزات الــدول اإلقليميــة رعــاة الطائفيــة واإلرهــاب 

ــة. ــة العربي ــرف يف املنطق والتط
بشــأن  الســمح  اإلٍســالمي  الديــن  مفاهيــم  بنــرش  وطالبــت 
التعــارف والتســامح والحــوار البنــاء بــن مختلــف الــدول واألديان 
والثقافــات، وحاميــة ونــرش وترســيخ هــذه املفاهيــم واملحافظــة 

ــات. ــراد واملجتمع ــدى األف ــا ل ــا وتعزيزه عليه
ودعــت الوثيقــة إىل تعزيــز قــدرة األمــة العربيــة السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعيــة جنبــاً إىل جنــب مــع قدراتهــا 
األمنيــة والعســكرية ضمــن منظومــة األمــن القومــي العــريب 

ــاب. ــة اإلره ومكافح
 ودعــت الوثيقــة إليقــاف الحمــالت اإلعالميــة املعاديــة بــن 
للتعــاون  بينهــا ضامنًــا  العالقــات  العربيــة، وتوثيــق  الــدول 
الجامعــي وتوحيــد الصــف ملواجهــة أســباب اإلرهــاب، ودرء 
للــدول  الداخليــة  الشــؤون  يف  للتدخــل  الخارجيــة  املطامــع 

العربيــة.
ملنــع  املشــركة  العربيــة  التدابــر  كافــة  باتخــاذ  وطالبــت 
ــادر   ــف كل مص ــن ووق ــة أو اإلرهابي ــات اإلرهابي ــل العملي متوي
ــدول األخــرى  ــد أمــن ال ــة والعســكرية أو تهدي اإلمــدادات املادي

ــة. ــر مرشوع ــيلة غ ــأي وس ب
ــدم  ــركة لع ــة املش ــر العربي ــة التداب ــاذ كاف ــى اتخ ــت ع وحث
ــآت أو  ــة منش ــة يف إقام ــدول العربي ــن ال ــتخدام أرايض أي م اس
معســكرات تدريــب للمليشــيات والتنظيــامت اإلرهابيــة، ومنــع 
إيــواء العنــارص اإلرهابيــة واملتطرفــة أو توفــر مــالذاً آمنــاً لهــم أو 

ــي أو دويل. ــل إقليم ــم يف أي محف ــعي يف تأييده الس
وشــددت عــى إعــالء مبــدأ وحــدة األمــن القومــي العــريب، 
املتمثــل يف أن أي اعتــداء عــى أيــة دولــة عربيــة هــو اعتــداء عى 
الــدول العربيــة جميًعــا، مبــا يُفــي إىل سياســة وطنيــة مفادهــا 
ــريب،  ــي الع ــن القوم ــن األم ــزأ م ــزًء ال يتج ــي ج ــن الوطن أن األم
وال يعمــل مبعــزل عنــه، وذلــك هــو الســبيل األنجــع يف تحصــن 
ــات  ــات الجامع ــاب واخراق ــالت اإلره ــن وي ــريب م ــن الع الوط

ــة. ــامت اإلرهابي والتنظي
وأكــدت الوثيقــة رضورة تســوية النزاعــات العربيــة ســلمياً, مــام 
يســهم ىف تفويــت الُفرصــة أمــام املربصــن واملنظــامت اإلرهابيــة 
ىف اســتغالل معانــاة الشــعوب والضيــق نتيجــة الراعــات، ودعت 
إلعتــامد خطــة إلدارة األزمــات ومواجهــة الكوارث وإرســاء الســالم 
والحيلولــة دون نشــوء نزاعــات جديــدة، والحــد مــن اآلثــار 
الســلبية لتزايــد اعــداد الالجئــن والنازحــن يف املنطقــة، ومــؤازرة 
ودعــم البلــدان العربيــة التــي تــرزخ تحــت الراعــات، أو التــي 
متــر مبراحــل مــا بعــد النزاعــات وإعــادة اإلعــامر، إلرســاء الســالم 

وتثبيــت دعائــم الدولــة.
ودعــت الوثيقــة لــرورة منــع اســتخدام قوانــن اللجوء الســياىس 
والهجــرة كــأموى آمــن لإلرهابيــن، وتعزيــز التعــاون بــن الــدول 
العربيــة لتســليم املتورطــن يف األعــامل اإلرهابيــة الذيــن صــدرت 
ضدهــم أحــكام مــن دولهــم، ومراعــاة جميــع دول العــامل قواعــد 
اللجــوء الســيايس وآدابــه وفقــاً ملبــادئ القانــون والعــرف الــدويل.

وأكــدت الوثيقــة عــى الرفــض القاطــع للقــرار الصــادر مــن 
اإلدارة األمريكيــة اإلعــراف مبدينــة القــدس املحتلــة عاصمــة 
للقــوة القامئــة باالحتــالل، ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، لعــدم 

الربملان العربي ورؤساء الربملانات العربية يعتمدون باإلمجاع
 الوثيقة العربية الشاملة ملكافحة التطرف واإلرهاب

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية



11

مرشوعيتــه وفــق القانــون الــدويل، والتأكيــد أن القــدس عاصمــًة 
أبديــة لدولــة فلســطن، والتصــدي لكافــة محــاوالت تغيــر 
الوضــع القائــم يف املســجد األقــى، ويف مدينــة القــدس املحتلــة.

ودعــت الوثيقــة لتفعيــل اإلعــالن العــريب لتنفيــذ خطــة التنميــة 
العربيــة »األبعــاد االجتامعيــة«،  الــدول  املســتدامة 2030 يف 
املنعقــد يف القاهــرة بجمهوريــة مــر العربيــة بتاريــخ 7 إبريــل 
2016م، واملعتمــد مــن القمــة العربيــة الســابعة والعرشيــن 
ــد عــى  ــو 2016م، والتأكي ــة نواكشــوط يولي بالعاصمــة املوريتاني
ــة  ــة اإلمنائي ــط التنمي ــتدامة يف خط ــة املس ــداف التنمي إدراج أه
الوطنيــة يف البلــدان العربيــة، ودعــت اىل االســتفادة مــن أدوات 
ــراز  ــرة إلح ــة املتوف ــة أو الدولي ــواء العربي ــم س ــل والدع التموي
تقــدم ملمــوس بشــأن قضيــة مكافحــة الفقــر كقضيــة محوريــة 

ــتدامة 2015 - 2030. ــة املس ــدة التنمي ــى أجن ع
كــام دعــت بتعزيــز الجهــود الراميــة لتنفيــذ املبــادرات العربيــة 
ذات الصلــة بالتشــغيل ومحاربــة البطالــة، خاصــًة تفعيــل قــرارات 
القمــة العربيــة التنمويــة األوىل )الكويــت: 2009( وخاصــة القــرار 
رقــم )9( بشــأن الربنامــج املتكامــل لدعــم التشــغيل والحــد مــن 
البطالــة يف الــدول العربيــة، واالســتفادة مــن مبــادرة الشــيخ 
ــأن  ــت بش ــة الكوي ــر دول ــاح – أم ــر الصب ــد الجاب ــاح األحم صب
ــل مشــاريع القطــاع  ــم ومتوي ــة لدع ــة الالزم ــوارد املالي ــر امل توف
ــريب،  ــن الع ــطة يف الوط ــرة واملتوس ــات الصغ ــاص واملرشوع الخ

ــة للقضــاء عــى اإلرهــاب. ــات االجتامعي كإحــدى اآللي
وطالبــت بإنجــاز مشــاريع تنمويــة عربيــة مشــركة، ثنائيــة 
ــد  ــة تعض ــات قومي ــة مرشوع ــون مبثاب ــراف، تك ــددة األط ومتع
وحــدة الشــعب العــريب، وتفتــح املجــال أمــام اســتيعاب طاقــات 
ــأن  ــي بش ــرشوع قوم ــال: م ــبيل املث ــى س ــريب، وع ــباب الع الش
ــة، مــرشوع قومــي  التكامــل الصناعــي بــن بعــض الــدول العربي
لدعــم التكامــل الزراعــي بــن الــدول العربية،ًمــرشوع عــريب 
ــت الوثيقــة  ــة. ومثن ــة النووي مشــرك لالســتخدام الســلمي للطاق
دور دولــة الكويــت يف إقامــة مؤمتــر إعــادة إعــامر املوصــل 
وشــامل العــراق والــذي ُعقــد يف فربايــر 2018 يف دولــة الكويــت.

ــدول  ــرف يف ال ــر املتط ــة الفك ــز ملكافح ــاء مراك ــت بإنش  وطالب
التــي ال توجــد بهــا، عــى غــرار املركــز العاملــي ملكافحــة الفكــر 
املتطــرف »إعتــدال« باململكــة العربيــة الســعودية، لتعزيــز ثقافــة 
ــج  ــد حج ــدي وتفني ــر، والتص ــل اآلخ ــامح وتقب ــدال والتس االعت
املتطرفــن واملنظريــن لإلرهــاب واملحرضــن عليــه، والعمــل عــى 
ــواب«  ــي »ص ــاالت الرقم ــز االتص ــم، ومرك ــرر به ــة املغ مناصح
ــة املتحــدة بهــدف اســتخدام شــبكات  ــة اإلمــارات العربي يف دول
التواصــل االجتامعــي للــرد عــى األنشــطة الدعائيــة للتنظيــامت 
ــة  ــة ديني ــاره مؤسس ــة« باعتب ــز »هداي ــك مرك ــة، وكذل اإلرهابي

ــوار. ــب والح للتدري
اإلســالمي  العــامل  يف  الرشيــف  األزهــر  دور  الوثيقــة  ومثنــت 
واالســتفادة مــن قدراتــه وعالقاتــه عــى املســتويات العربيــة 

والدوليــة. واإلســالمية 
ودعــت لالســتفادة مــن مبــادرة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
بإنشــاء وزارة للتســامح، واإلســتفادة مــن برامــج منتــدى »حــوار 
ــدات  ــة التهدي ــأن دراس ــًة بش ــن، خاص ــة البحري ــة« مبملك املنام

ــة ومكافحــة اإلرهــاب. األمني
 وكلفــت الوثيقــة األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة إنشــاء 
مجلــس تنســيقي عــريب ملراكــز مكافحــة الفكــر املتطــرف يف 
ــز بغــرض  ــذه املراك ــات له ــدة بيان ــة، وإنشــاء قاع ــدول العربي ال

ــا. ــادل الخــربات بينه ــاون والتنســيق وتب تســهيل التع
 ودعــت الوثيقــة إىل التــزام وســائل اإلعــالم العربيــة بعــدم بــث 
الشــائعات واألخبــار الكاذبــة والرويــج لهــا مبــا ينــال مــن وحــدة 
وإســتقرار الــدول العربيــة، وطالبــت بســن الترشيعــات الالزمــة 
لتجريــم تحريــض أو تشــجيع أو تربيــر أو تحبيــذ أي مــن وســائل 
اإلعــالم عــى الفكــر املتطــرف ورعايــة اإلرهــاب، ومراجعــة 
قوانــن الصحافــة واإلعــالم يف كل بلــد عــريب لرصــد وتجريــم هــذه 
املامرســات، ودعــت الوثيقــة لدعــم الكتــاب واملفكريــن يف مجــال 
نــرش 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 
ــاس  ــكل دوري دون املس ــا بش ــى تطويره ــل ع ــاب، والعم اإلره
ــيادة  ــظ س ــا يحف ــان، ومب ــوق اإلنس ــة بحق ــات الخاص بالترشيع
الدولــة، كــام دعــت التخــاذ التدابــر الالزمــة نحــو تصديــق الدول 
العربيــة، غــر املصادقــة، عــى االتفاقيــات العربيــة املشــركة 
بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، وصــوالً إىل تحقيــق إجــامع عــرىب عــى 
الترشيعــات املوحــدة باعتبارهــا أحــد األركان املهمــة لتعزيــز 
العمــل العــريب املشــرك يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب، ودعــت إىل 
ــع  ــالءم م ــة ملكافحــة اإلرهــاب مبــا يت ــة العربي ــث االتفاقي تحدي
ــالف  ــة واخت ــامت اإلرهابي ــدد التنظي ــتجدة ومت ــات املس التحدي
أســاليبها وتطــور عملياتهــا، بحيــث تتضمــن آليــات ملنــع وصــول 
التمويــل للتنظيــامت اإلرهابيــة وتجريــم دفــع الفديــة، ورفض كل 
أشــكال االبتــزاز مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة، وتحديــد آليــات 
لتبــادل املعلومــات وتوثيــق مجــاالت التعــاون األمنــي بــن الــدول 
ــة ىف  ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــع وس ــل م ــذا التعام ــة، وك العربي

الحــد مــن مخاطــر الفكــر اإلرهــايب.
ــاون  ــة للتع ــاض العربي ــة الري ــل اتفاقي ــة بتفعي ــت الوثيق  وطالب
القضــايئ وآليتهــا التنفيذيــة، التــي اعتمدهــا مجلــس وزراء العــدل 
العــرب يف أبريــل 1983، ودخلــت حيــز النفــاذ يف أكتوبــر 1985م.

وأكــدت رضورة مواءمــة الترشيعــات الوطنيــة يف الــدول العربيــة 
ــة املشــركة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب  ــات العربي مــع االتفاقي
وتجريــم الفكــر املتطــرف، وتجريــم الصــور املســتحدثة مــن 
الجرائــم اإللكرونيــة، واإلرهــاب اإللكــروين. ودعــت الوثيقــة 
ــاب،  ــة اإلره ــاملة ملكافح ــة ش ــة أممي ــداد اتفاقي ــإلرساع يف إع ل
ــات يف  ــدول واملجتمع ــرشوع لل ــق امل ــاب والح ــن اإلره ــز ب متي

ــالل. ــة االحت مقاوم
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.
 واقرحــت إنشــاء صناديــق عربيــة وطنيــة لحاميــة ودعــم ضحايــا 
اإلرهــاب، ووضــع آليــة عملهــا، واختتمــت الوثيقــة بآليــة تنفيــذ 
أكــدت عــى اعتبــار الوثيقة أساســاً لتحديــث وتطويــر الترشيعات 
العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب )االتفاقيــة العربية ملكافحــة اإلرهاب، 

واالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب، 
ــون العــريب النموذجــي ملكافحــة اإلرهــاب، واالســراتيجية  والقان
ــة ملكافحــة اإلرهــاب، وتكليــف الربملــان العــريب مبراجعــة  العربي
ــع  ــاون والتنســيق م ــة ملكافحــة اإلرهــاب بالتع ــة العربي االتفاقي
مجلــي وزراء الداخليــة والعــدل العــرب، والجهــات األخــرى ذات 
الصلة.وأهميــة اعتــامد منظومــة مــؤشات عربيــة لقيــاس وتقييــم 
مــدى التقــدم يف تحقيــق أهــداف وغايــات مــا ورد بالوثيقــة مــن 

رؤى ملكافحــة اإلرهــاب.
و مثّنــت الوثيقــة  إنشــاء إدارة مســتقلة ملكافحــة اإلرهــاب داخــل 
هيــكل جامعــة الــدول العربيــة، ونشــدد عــى أهميــة التنســيق 
ــي  ــاب  الت ــة اإلره ــود مكافح ــط وجه ــة خط ــن كاف ــاون ب والتع

تبذلهــا الــدول يف إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

املؤمتر الثالث للربملان العريب ورؤساء الربملانات العربية
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ــور  ــري الدكت ــواب امل ــس الن ــس مجل ــال رئي ق
ــد العــال  عــى عب

ــباقة  ــت س ــة كان ــر العربي ــة م  » إن جمهوري
ــاب،  ــي خطــر اإلره ــن تنام ــامل م ــر الع يف تحذي
األوطــان  عــى  املدمــرة  الســلبية  واثــاره 
لعقــد  مــن دعــت  أول  فكانــت  والشــعوب، 
مؤمتــر عاملــي لبحــث ســبل مواجهــة الظاهــرة، 
اآلن  حتــى  تتحمــل  أن  نفســها  عــى  وآلــت 
عــبء التصــدي لهــا – نيابــة عــن العــامل – 
ذلــك  ســبيل  اســتفحال خطرهــا، ويف  ومنــع 
تضحــي بأغــى مــا متلــك األوطــان، دمــاء أبنائهــا 
ــش  ــكرين )جي ــن، والعس ــن املدني ــن م املخلص

. وشطــة( 
وأضــاف رئيــس مجلــس النــواب املــري أن 
الدولــة  شــهدت  املاضيــة  الســبع  الســنوات 
املريــة موجــة إرهابيــة كبــرة وعنيفــة، يقودها 
ويدعمهــا ويوفــر لهــا الغطــاء اإليديولوجــي 
والســيايس واملــادي تنظيــم جامعــة اإلخــوان 
ــه  ــع كل أذناب ــاون م ــيطاين بالتع ــلمن الش املس
مــن التنظيــامت اإلرهابيــة عــى امتــداد العــامل.

كل  مواجهــة  ويف  أنــه  العــال  عبــد  وأوضــح 
إســراتيجية  املريــة  الدولــة  تتبنــى  هــذا، 
شــاملة، حــدد بدقــة مالمحهــا الرئيــس عبــد 
الفتــاح الســيي يف كلمتــه أمــام القمــة العربيــة 
األمــم  جعــل  مــام  األمريكيــة،   – اإلســالمية 
املتحــدة تقرهــا كوثيقــة رســمية ملجلــس األمــن 

الــدويل 
وتعتمــد هــذه اإلســراتيجية عــى عــدد مــن 
البعــد  أهمهــا  والروريــة،  الهامــة  األبعــاد 
الفكــري: )الدينــي – والتعليمــي – واإلعالمــي 
ــة  ــي بوضــع منهجي ــذي يعن ــايف( وهــو ال – الثق
ــة قــادرة عــى التصــدي  ــة فكري متامســكة لرؤي
لألفــكار املتطرفــة وتفكيكهــا، وتوظيف الوســائل 
ــة  ــكار اإليجابي ــرش األف ــة لن ــات الحديث والتقني
املضــادة، باإلضافــة إىل البعــد الترشيعــى الــذي 
املواجهــة  إســراتيجية  يف  ركينــاً  ركنــاً  يعــد 
الشــاملة لإلرهــاب عــى امتــداد كافــة أبعادهــا، 

ــعودي  ــورى الس ــس الش ــس مجل ــايل رئي ــد مع أك

أن  الشــيخ  آل  ابراهيــم  بــن  عبداللــه  الدكتــور 

ومــن  تتصــدى  الســعودية  العربيــة  اململكــة  

ــن العــريب  ــارز يف العامل ــادي الب خــالل دورهــا القي

واإلســالمي وعــى املســتوين اإلقليمــي والــدويل 

ــد اململكــة  ــث تع ــة التطــرف واإلرهــاب ... حي آلف

ــي قامــت بخطــوات جــادة  ــدول الت ــل ال ــن أوائ م

الوســائل  بكافــة  واإلرهــاب  التطــرف  ملكافحــة 

واالقتصاديــة. والثقافيــة  الفكريــة 

وقــال آل الشــيخ إن  اململكــة  تعــد عــى املســتوى 

يف  والنشــطة  املشــاركة  الــدول  مــن  اإلقليمــي 

أنهــا مــن  التطــرف واإلرهــاب حيــث  محاربــة 

ــش  ــم داع ــة تنظي ــدويل ملحارب ــف ال ــن التحال ضم

ــة  ــالمي ملكافح ــف اإلس ــس للتحال ــايب واملؤس اإلره

اإلرهــاب يف املنطقــة الــذي يضــم 41 دولــة عربيــة 

وإســالمية، وأقامــت مركــز عمليــات مشــركة يف 

الريــاض لتنســيق ودعــم العمليــات العســكرية 

للتصــدي  الالزمــة  واآلليــات  الربامــج  وتطويــر 

ــات  ــويل الجامع ــم مم ــه، وتجري ــاء علي ــه والقض ل

اإلرهابيــة.

وأضــاف أن اململكــة  تعمــل إقليميــاً عــى محاربــة 

اإلرهــاب واجتثاثــه مــن جــذوره وتجفيــف منابعــه 

مــن خــالل 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 ونــرش الفــوىض والتطــرف واإلرهــاب 

واالنتهــاكات الحدوديــة مــع اململكــة بدعــم 

ــراين املتطــرف ، مشــراً  ــة مــن النظــام اإلي ورعاي

الخليجيــة  القمــم  احتضنــت  الريــاض  أن  إىل 

ــة وتوجــت هــذه  ــة اإلســالمية – األمريكي العربي

القمــم بتأســيس املركــز العاملــي ملكافحــة الفكــر 

ــن  ــادرة م ــذي جــاء كمب ــدال(، ال املتطــرف )اعت

املــؤدي  املتطــرف  الفكــر  ملواجهــة  اململكــة 

لإلرهــاب، ليقــوم املركــز بــدور عاملــي كبــر 

وإتاحــة  املتطــرف  الفكــر  منابــع  لتجفيــف 

التجــارب واملامرســات الجيــدة ونرشهــا عــى 

ــاً يف  ــاً رئيس ــاً عاملي ــه مرجع ــامل كون ــتوى الع مس

ــالل  ــن خ ــرف، م ــر املتط ــة  الفك ــال مكافح مج

ومواجهتــه  لــه  للتصــدي  وتحليلــه  رصــده 

الحكومــات  مــع  والتعــاون  منــه  والوقايــة 

ــدال. ــة االعت ــز ثقاف ــرش تعزي ــامت لن واملنظ

ــة  ــرة يف محارب ــوداً كب ــة جه ــذل اململك ــام تب ك

األفــكار املتطرفــة مــن خــالل إنشــائها مركــز 

امللــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز العاملــي 

للحــوار بــن أتبــاع األديــان والثقافــات )كايســيد( 

ــش  ــارف والتعاي ــى التع ــادر ع ــل ق ــاء جي إلنش

ــول  بســالم ونــرش ثقافــة الحــوار والتســامح وقب

ــن. اآلخري

الدكتور عبدهللا آل الشيخ

الـدكتور عـلـي عـبد العـال:

 مـصـر حـذرت الـعامل من 
خطر اإلرهـاب

                      الدكتور عبداهلل آل الشيخ: 

السعودية تقود العامل العربي 
واإلسالمي حملاربة اإلرهاب

ــادئ  ــات املب ــن متطلب ــوازن ب ــن الت ــار م يف إط
وحقــوق  والدميقراطيــة  للقانــون  األساســية 
اإلنســان، وإعــالء قيــم العدالــة، ومتطلبــات 
مكافحــة اإلرهــاب يف منــع الجرميــة أو العقــاب 

ــا. عليه
ــز  ــال  » نرك ــايئ ق ــد القض ــق بالبع ــام يتعل وفي
فيــه عــى أهميــة التدريــب لتطويــر الكفــاءات 
ــة  ــة، وتحســن جــودة الخدمــة القانوني القانوني
التــي يؤديهــا القــايض أو املستشــار القانــوين أو 
املحامــي، وأداء املحاكــم والنيابــات، وبالتدريــب 
ــن  ــم بالقوان ــص مل ــاض متخص ــى ق ــل ع نحص
واملامرســات الخاصــة بارتــكاب الجرميــة املنظمة 
البعــد  وىف  وخارجيــاً.  داخليــاً  واإلرهــاب 
ــه  االقتصــادي واالجتامعــي » نســعى مــن خالل
للقضــاء عــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة 
الصعبــة، كالفقــر والبطالــة والتهميــش والظلــم 
جوهريــة  أســباب  باعتبارهــا  االجتامعــي 
ــاج  ــي وإنت ــرف الدين ــام التط ــة أم ــة البيئ لتهيئ
ــع  ــذا الوض ــن ه ــون م ــن يعان ــن، فم اإلرهابي
ــد ســهل لإلرهابيــن. والبعــد  الصعــب هــم صي
ــة،  ــود األمني ــف الجه ــالل تكثي ــن خ ــي م األمن
ودعمهــا بكافــة الوســائل التقنيــة الحديثــة، 
والتعــاون مــن مختلــف أجهــزة ومؤسســات 
متويــل  منابــع  تجفيــف  أجــل  مــن  الدولــة 

ــاب. اإلره
وأكــد عبــد العــال »  عــى أن عمليــة مكافحــة 
اإلرهــاب هــي مبثابــة حــرب طويلــة األمد نســبياً 
.. بطيئــة، تتضمــن جوانــب عــدة، كــام تتطلــب 
تكاتفــاً رســمياً وشــعبياً، وتحــركاً عــى كافــة 
ــو  ــة، وه ــة والدولي ــة واإلقليمي ــدة املحلي األصع
ــي الصــادر  ــان الختام ــه البي ــد علي ــا أك ــه م ذات
عــن املؤمتــر الســابع والعرشيــن لالتحــاد الربملاين 
 ،2018 أبريــل  يف  بالقاهــرة  املنعقــد  العــريب 
حيــث دعــا لدعــم الــدول ملحاربــة اإلرهــاب يف 
وطننــا العــريب، والعمــل عــى تجفيــف منابعــه 

ــة. ــة واملادي ــذوره الفكري ــتئصال ج واس

الدكتور علي عبد العال
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 لفلســطني
ً
الزعنــون: القدس لن تكون إال عاصمة

ــطيني  ــي الفلســ ــس الوطنــ ــس املجلــ ــون رئي ــليم الزعن ــد س أك

يف تريــــح 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 عــرشات القرارات 

ــرار 2334. ــا الق ــة وأخره الدولي

وشــدد الزعنــون عــى أن مــن واجــب األمــم املتحــدة حســب 

ــتقرار يف  ــن واالس ــة األم ــامل حامي ــب دول الع ــن واج ــا، وم ميثاقه

العــامل الــذي ســيرب يف مقتــل يف حــال اســتمر التــامدي مــن 

بعــض القــوى العظمــى واللعــب مبصائــر الشــعوب وحقوقهــا التــي 

كفلتهــا الرشعيــة الدوليــة، خاصــة يف ضــوء إعــالن اإلدارة األمركيــة 

ــل  ــي أو نق ــالل اإلرسائي ــة االحت ــة لدول ــدس عاصم ــراف بالق اإلع

ــا. ــفارتها إليه س

وطالــب كافــة الربملانــات واالتحــادات الربملانيــة اإلقليميــة والدوليــة 

وأحــرار العــامل، إعــالن موقفهــا الريــح والوقــوف مــع العــدل 

والســالم وحقــوق الشــعوب، ومواجهــة العــدوان وإدانتــه الــذي متثله 

ــار الفــوىض  ــد مــن إشــعال ن سياســات ومامرســات ســتؤدي إىل مزي

وعــدم االســتقرار يف منطقــة الــرشق األوســط، خاصــة يف  ظــل 

ــي الحــد األدىن  املحــاوالت لفــرض حــل منقــوص عــى شــعبنا ال يلب

ــة. ــة الدولي ــرارات الرشعي ــا ق ــت عليه ــي نص ــه الت ــن حقوق م

ــالن  ــة اإلع ــة ملواجه ــة متكامل ــداد خط ــم إع ــه ت ــون أن ــد الزعن وأك

ــياق  ــدداً يف الس ــدس، مش ــة يف الق ــراءات اإلرسائيلي ــي واإلج األمري

عــى أنــه آن األوان ليعيــد املجلــس املركــزي النظــر يف مســألة 

اإلعــراف بإرسائيــل.

وأكــد أن الســلطة الفلســطينية تواصــل مالحقــة الكنيســت اإلرسائيي 

ــرارات القمــم  ــذ ق ــاً بــرورة تنفي ــة، مطالب ــة املحافــل الدولي يف كاف

العربيــة حــول القــدس. سليم الزعنون

واجهــت الجزائــر، يف التســعينات مــن القــرن املــايض، مأســاة  

وطنيــة ســببتها همجيــة إرهابيــة، غــر مســبوقة يف التاريــخ 

اإلنســاين، كلفــت الوطــن واملواطنــن 200 ألــف قتيــل و 30 

مليــار دوالر كخســائر اقتصاديــة يف البنيــة التحتيــة وعزلــة دوليــة 

نتيجــة  الحصــار الــدويل غــر املعلــن عــى الجزائــر، 

ــة  ــؤات الرغبوي ــل والتنب ــرة التحالي ــع ك ــة م خاص

ــة  ــار الدول ــي كانــت تنتظــر إنهي أو التشــاؤمية  الت

الجزائريــة، إالّ أن تفــاين الجيــش الوطنــي الشــعبي 

وكل املؤسســات األمنيــة يف الدفــاع عــن الجمهوريــة 

وحاميــة املواطنــن، يف إطــار القانــون، مّكــن الجزائر 

واملخططــات  واملؤامــرات  املأســاة  تخطــي  مــن 

التفكيكيــة التــي أرادت جامعــات تكفريــة، ال متــت 

ــا يف  ــة،  تفعيله ــا القيمي ــر ومرجعيته ــة بالجزائ بصل

مجتمــع مشــبع بقيــم ثــورة التحريــر املجيــدة التــي 

غرســت يف املواطنــن قناعــات راســخة بــرورة  

ــر الشــهداء. ــاع املســتديم عــن جزائ الدف

تبنــت الجزائــر، منــذ بدايــة األزمــة مقاربــة وطنيــة 

تتميــز باملعياريــة ، مــن حيــث إرتكازهــا عــى 

ــادة  ــا امل ــا أساس ــة ومنه ــة مرجعي ــوص ترشيعي نص

ــرم كل  ــي تج ــايئ الت ــون الجن ــن القان ــرر م 87 مك

أعــامل اإلرهــاب والتخريــب، كــام أعتمــدت  هــذه املقاربــة عــى 

إجــامع وطنــي رافــض لإلرهــاب ومصفوفتــه العقديــة املتطرفــة ما 

أعطاهــا طابعــاً تشــاركياً ومواطنيــاً مــن خــالل مســاهمة مختلــف 

شائــح املجتمــع ومجموعــات الدفــاع الــذايت إىل جانــب الفواعــل 

األمنيــة، التــي تكيفــت عقيدتهــا العمليــة مــع مقتضيــات مكافحة 

السعيد بوحجة

ــم  ــى قي ــاً ع ــوراً قامئ ــة تص ــذه املقارب ــت ه ــام  تبن ــاب.  ك اإلره

ــراتيجياً  ــاً اس ــت منطق ــي أرس ــة الت ــام و املصالح ــة و الوئ الرحم

جديــداً مــن خــالل إســتفتاء الشــعب عــى قانــون الوئــام املــدين 

ــة )ســبتمرب  ــاق الســلم واملصالحــة الوطني )ســبتمرب 1999( و ميث

ــيد  ــة الس ــس الجمهوري ــة رئي ــام فخام ــادرا به ــذان ب 2005( الل

ــاً  ــدا دميقراطي ــة بع ــى املقارب ــا أعط ــة، م ــز بوتفليق ــد العزي عب

ــة  ــة دموي ــر مــن إنهــاء حقب ــة مّكنــت الجزائ ــة مواطني ومرشوعي

ــا املعــارص. مــن تاريخه

ــة  ــر مؤسســات الدول ــة للجزائ ومّكنــت عــودة الســلم و الطأمنين

الجزائريــة مــن تطويــر اســراتيجية هادفــة إلنتــاج أمــن مســتديم 

قائــم عــى قيــم املواطنــة والتجانــس املجتمعــي والهويــة الجامعــة 

وذلــك مببــادرة رئيــس الجمهوريــة مبــرشوع نهضــوي طمــوح 

ــدوالرات  ــن ال ــات مالي ــتثامر مئ ــادي باس ــتوى االقتص ــى املس ع

يف مشــاريع التنميــة البرشيــة ) الصحــة، الشــغل، 

ــن(  ــم والتكوي الســكن، التعلي

ــاد  ــددة األبع ــة املتع ــذه املقارب ــاعدت ه ــد س لق

الجزائــر ألن تكــون يف مقدمــة الــدول مــن حيــث 

الخــربة العمليــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب 

مــن  الــدول  تطلبهــا  والتــي  منــه  والوقايــة 

أجــل تقاســم املامرســات الحســنة واإلســتفادة 

أنظمتهــا  لتطويــر  املســتخلصة  الــدروس  مــن 

ــام ســاهمت  ــايت. ك ــا العملي ــة ومنطقه املعلوماتي

املعاهــدات  مــن  العديــد  تطويــر  يف  الجزائــر 

ــالمية  ــة واإلس ــة ) العربي ــرب الجهوي ــة وع الجهوي

واإلفريقيــة( ملكافحــة اإلرهــاب وقامــت مببــادرات 

ــع  ــف مناب ــة لتجفي ــرارات دولي ــاج ق ــدف إنت به

اإلرهــاب )القــرار 1904 ملجلــس األمــن ليــوم 17 

ــة(  ــع الفدي ــم دف ــايض بتحري ــمرب 2009 الق ديس

وبنــاء أطــر منظمــة، مثــل االفريبــول واملركــز 

وغرهــام،  اإلرهــاب  حــول  والبحــوث  للدراســات  اإلفريقــي 

للمســاهمة يف تكويــن الكــوادر البرشيــة ويف بنــاء املقــدرات 

الوطنيــة للــدول الرشيكــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب دون 

تدخــل يف الشــؤون الداخليــة للغــر وإحــرام دائــم لســيادة الدول.

السعيد بـوحـجـة:

اجلزائر هـزمت اإلرهـاب فـي الـعـشـريـة الـسـوداء
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السلمي أمام املؤمتر السابع والعشرين لإلحتاد الربملاني العربي: 

الـتـدخل الـخـارجي يـهدد األمن الـقـومي الـعـربي

أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي ، رئيــس الربملــان 
العــريب ، أن الوضــع الراهــن الــذي ميــر بــه العــامل العــريب يف ظــل 
الظــروف واملتغــرات والتحــوالت اإلقليميــة والدوليــة وتداعياتهــا، 
مُيثــل تحديــاً كبــراً للحكومــات والربملانــات واملجتمعــات العربيــة 
ــذي  ــات، التحــدي ال عــى حــٍد ســواء، ويف مقدمــة هــذه التحدي
متثلــه القــوة القامئــة باالحتــالل إرسائيــل،  كــام متثــل التدخــالت 
الخارجيــة يف الشــؤون العربيــة تحديــاً كبــراً حيــث تعمــل 
ــن  ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــات الداخلي ــد الراع ــة أم ــى إطال ع
ــوى  ــض الق ــن بع ــعى م ــوء، يف مس ــد ولج ــر وترشي ــل وتهج قت
ــك  ــن، كل ذل ــث الف ــوىض، وب ــاعة الف ــة إلش ــة والدولي اإلقليمي
ســاهم يف تنامــي التحــدي الــذي ميثلــه التطــرف واإلرهــاب ومتــدد 
الجامعــات اإلرهابيــة املســلحة، وتداعيــات كل ذلــك عــى األمــن 

ــة. ــات العربي ــيج املجتمع ــدة ونس ــريب ووح ــي الع القوم
ــابع  ــر الس ــام املؤمت ــه أم ــريب يف كلمت ــان الع ــس الربمل ــال رئي وق
ــادر  ــريب ب ــان الع ــريب ، إن الربمل ــاين الع ــاد الربمل ــن لالتح والعرشي
مبجموعــة مــن ِخطــط العمــل، للتحــرك دعــامً للقضايــا العربيــة 

االســراتيجية الكــربى ، واستشــعاراً لِخطــورة هــذه التحديــات 
عــى األمــن القومــي العــريب، شــملت مختلـَـف األصعــدة العربيــة 
واإلقليميــة والدوليــة، وكان يف مقدمــة القضايــا التــي عمــل عليهــا 
الربملــان، قضيــة العــرب األوىل فلســطن، ملحوريــة وأهميــة هــذه 

ــة . القضي
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 
ــة هــذه  ــر 2018م ملواجه ــخ 10 فرباي ــد بتاري ــذي عق ــة ال العربي
الظاهــرة املقيتــة، فصــدرت »الوثيقــة العربيــة الشــاملة ملكافحــة 
التطــرف واإلرهــاب« والتــي شــكلت وثيقــة هامــة يف تاريــخ 
ــة  ــة برملاني ــه مــن رؤي العمــل الربملــاين العــريب املشــرك، مبــا متثل

عربيــة موحــدة تجــاه مكافحــة التطــرف واإلرهــاب.
ــل  ــريب يعم ــان الع ــلمي أن الربمل ــعل الس ــور مش ــح الدكت وأوض

أيضــاً، عــى عــدد مــن امللفــات والقضايــا الهامــة األخــرى الخاصــة 
ــامل العــريب  ــة املســتدامة ودعــم االســتقرار يف الع ــاء والتنمي بالبن
كموضــوع التعليــم، ودعــم الــدول العربيــة األقــل منــواً، ومعالجــة 
ــة  ــن قامئ ــودان م ــم الس ــع اس ــن، ورف ــن والنازح ــة الالجئ قضي
الــدول الراعيــة لإلرهــاب، وعــدداً مــن امللفــات املهمــة األخــرى 
يف الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة خدمــًة للمواطــن العــريب.

وأكــد الدكتــور مشــعل الســلمي أنــه وإنطالقــاً مــن  تكامــل 
ــة موحــدة، تعكــس مواقــف  ــة برملاني ــورة رؤى عربي األدوار، وبل
ــربى  ــة الك ــا العربي ــريب يف القضاي ــعب الع ــات الش ورؤى وتطلع
واالســراتيجية، يســعى الربملــان العــريب لتأطــر هــذا التعــاون مــن 
ــان العــريب  ــده الربمل ــذي يعق ــدوري ال خــالل املؤمتــر الســنوي ال
ــي  ــل مؤس ــة كمدخ ــات العربي ــس والربملان ــاء املجال ــع رؤس م
فاعــل للتعــاون والتنســيق ملمثــي الشــعب العــريب عــى املســتوى 
القومــي والوطنــي، ومــا يصــدر عنــه مــن وثائــق مهمــة تعــرب عــن 
ــات التعــاون  ــة، وتجســيد آلي ــس العربي ــات واملجال ــة الربملان رؤي
ــة يف كافــة املحافــل وعــى جميــع املســتويات. والتنســيق الفعال

الربملـــان العريب يف الســـاحة الدولية

السلمي يلقي كلمته في اإلجتماع 27 لالتحاد البرلماني العربي

الرئيس الفلسطيني يشيد جبهود وخطط الربملان العربي بشأن فلسطني

تلقــى الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب 
رســالة مــن فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس دولــة فلســطن 
ــان  ــود الربمل ــه بجه ــا فخامت ــاد فيه ــل 2018م أش ــخ 11 أبري بتاري
العــريب اإلقليميــة والدوليــة لنــرة القضيــة الفلســطينية يف ظــل 

ــن  ــا الشــعب الفلســطيني م ــرض له ــي يتع ــة الت ــة الرشس الهجم
قبــل القــوة القامئــة باالحتــالل )إرسائيــل(، ومثــن فخامــة الرئيــس 
الفلســطيني الــدور الــذي يقــوم بــه الربملــان العــريب إنطالقــاً 
مــن حســه القومــي ورســالته الســامية، وطالــب الربملــان العــريب 
ــاع عــن  ــة املســتويات مــن أجــل الدف ــة تحركــه عــى كاف مبواصل
ــى  ــطيني حت ــعب الفلس ــود الش ــز صم ــف، وتعزي ــدس الرشي الق
ــدود  ــى ح ــتقلة ع ــه املس ــة دولت ــرشوع يف إقام ــه امل ــال حق ين

ــة القــدس. ــا مدين ــو 1967م وعاصمته ــن يوني ــع م الراب
وكان رئيــس الربملــان العــريب قــد أرســل رســائل مكتوبــةإىل كافــة 
ــا لدعــم  ــدول األعضاء فيه ــات ال ــات اإلقليمية لحــث برملان الربملان
ــارئ  ــد ط ــطيني إدراج بن ــي الفلس ــس الوطن ــب املجل وتأييد طل
عــى جــدول أعــامل الــدورة )138( للجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
الربملــاين الــدويل بتاريــخ 24-28 مــارس 2018م بجنيــف، بخصــوص 
تداعيــات إعــالن اإلدارة األمريكيــة حــول القــدس، وتخفيــض 
اإلنســانية  ومســاعدتها  “األونــروا”،  ميزانيــة  يف  مســاهامتها 
للشــعب الفلسطيني، وأرســل رســائل مكتوبــة للربملانــات الوطنيــة 
الفاعلــة عــى مســتوى العــامل لدعــم وتأييــد هــذا البند)24رســالة 
ــائل  ــذه الرس ــة ه ــريب يف كاف ــان الع ــس الربمل ــد رئي مكتوبة(، وأك
ــدم  ــة وع ــدس املحتل ــة الق ــاه مدين ــريب تج ــان الع ــف الربمل موق
ــة  ــرارات الرشعي ــاً لق ــوين والتاريخــي وفق ــا القان املســاس بوضعه
ــة  ــارصة قضي ــوداً ملن ــريب بذل جه ــان الع ــة ذات الصلةالربمل الدولي

ــان العــريب. العــرب األوىل فلســطن، ودعــامً مــن الربمل
وتنفيــذاً لخطــة تحــرك الربملــان العــريب الخاصــة مبواجهــة التغلغــل 
ــى  ــريب ع ــان الع ــس الربمل ــد رئي ــا، عق ــارة إفريقي ــي يف ق اإلرسائي

محمود عباس الرئيس الفلسطيني

هامــش اجتامعــات االتحــاد الربملــاين الــدويل بتاريــخ 27-25 
مــارس 2018م بجنيــف- اجتامعــاً مع معــايل الســيد باتريــك 
ماتابابا رئيــس برملــان جمهوريــة زامبيا، واجتامعــاً مــع معــايل 
ــدا،  ــة روان ــان جمهوري ــس برمل ــب رئي ــوا كاكايب نائ ــيدة جين الس
وشح لهــام خطــورة تغلغــل القــوة القامئــة باالحتــالل )إرسائيــل( 
يف القــارة اإلفريقيــة، وأهميــة تعزيــز التضامــن العــريب اإلفريقــي 
ــة.  ــة اإلفريقي ــة العربي ــات التاريخي ــح والعالق ــى املصال ــاًء ع بن
ــث  ــة لح ــالة خطي ــام رس ــريب كل منه ــان الع ــس الربمل ــلم رئي وس
اإلرسائيليــة  اإلفريقيــة  القمــة  اســتضافة  بعــدم  حكوماتهــام 
أو املشــاركة فيهــا تضامنــاً مــع العــامل العــريب تجــاه القضيــة 

الفلســطينية.
العــريب رســائل مكتوبــة )9 رســائل(  الربملــان  ووجــه رئيــس 
بتاريــخ 25 فربايــر 2018م لربملانــات الــدول األوروبيــة التــي 
باململكــة  العمــوم  )مجلــس  بفلســطن  اإلعــراف  لهــا  ســبق 
الفرنســية، مجلس  بالجمهوريــة  الوطنيــة  املتحدة، الجمعيــة 
النــواب بالجمهوريــة اإليطالية، مجلــس النــواب مبملكــة اســبانيا، 
مجلــس النــواب مبملكــة هولنــدا، مجلــس النــواب مبملكــة بلجيكا، 
ــات  ــب هــذه الربملان ــاين، برملــان لوكســمبورج(، طال الربملــان اليون
ــا  ــطن وعاصمته ــة فلس ــراف بدول ــا اإلع ــات دوله ــث حكوم ح
ــة القــدس، كــام وجــه رئيــس الربملــان العــريب رســالة شــكر  مدين
الســلوفيني  الربملــان  عــزم  لتثمــن  ســلوفينيا  لربملــان  خاصــة 
اإلعــراف بدولــة فلســطن وحثهــم عــى اســتكامل إجــراءات 
ــو  ــة ه ــس الحكوم ــلوفيني ولي ــان الس ــث أن الربمل ــراف، حي اإلع

ــلوفينيا. ــتور س ــاً لدس ــدول وفق ــراف بال ــة باإلع ــة املعني الجه
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إهتاممــه  مــن  إنطالقــاً  العــريب  الربملــان  مشــاركة  وتــأيت 

بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي حيــث شــكل الربملــان لجنــة 

ــي يف الوطــن  ــايل والبحــث العلم ــم الع ــة التعلي ــة بدراس معني

العــريب، وتعمــل عــى إصــدار قانــون إسرشــادي عــريب موحــد 

ــي  ــكالت الت ــة املش ــي ملعالج ــث العلم ــايل والبح ــم الع للتعلي

ــة  ــدول العربي ــي يف ال ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــه التعلي تواج

، وذلــك مــن خــالل إعــداد مــرشوع هــذا القانــون ليســتجيب 

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــة ع ــة والبحثي ــتجدات العلمي للمس

بحــث رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي 
ــرساج  ــز ال ــا الســيد فاي ــة ليبي ــايس بدول ــس الرئ ــس املجل ــع  رئي م
ــة  ــة ، وذلــك خــالل لقاءهــام مبدين آخــر تطــورات األوضــاع  الليبي

ــة .  الظهــران عشــية إنعقــاد القمــة العربي
ــالل  ــد خ ــه أك ــلمي “  أن ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ورصح الدكت
ــع األطــراف  ــن جمي ــريب للحــوار ب ــان الع ــم الربمل ــى دع ــاء ع اللق
الليبيــة بهــدف الوصــول إىل حــل ســيايس ينهــي اإلنقســام  ويحفــظ 

ــا “ وحــدة وســيادة ليبي
ــه  “ أنــه  عــرب عــن إســتعداد  الربملــان العــريب  وأضــاف ىف بيــان ل

ــا. ــة ليبي ــة السياســية يف دول الكامــل لدعــم العملي

قمة القدس تعتمد ‘‘ الوثيقة العربية حلماية البيئة وتنميتها ’’

ــه  ــد دعم ــي يؤك ــان العرب ــس الربمل رئي
ــة  ــراف الليبي ــع األط ــني مجي ــوار ب للح

إعتمــدت القمــة العربيــة )قمــة القــدس( ىف دورتهــا 
ــة  ــران باململك ــة الظه ــدت مبدين ــى عق ــة )29( الت العادي
ــة  ــة البيئ ــة لحامي ــة العربي ــعودية  » الوثيق ــة الس العربي

ــريب. ــان الع ــا الربمل ــي أعده ــا « الت وتنميته
وتهــدف الوثيقــة إىل تعزيــز إهتــامم 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 .
العربيــة  الــدول  بــن  التنســيق  لتعزيــز  تهــدف  كــام 
والعامليــة  اإلقليميــة  والجهــات  والهيئــات  واملنظــامت 
ــا  ــا وتوازنه ــى تنوعه ــاظ ع ــة للحف ــة البيئ ــة بحامي املعني
الطبيعــي ومكافحــة التلــوث بكافــة أشــكاله ، إىل جانــب 
صــون املــوارد الطبيعيــة  وتنميتهــا والحفــاظ عــى التنــوع 
الحيــوي يف الــدول العربيــة، واســتغالله عــى النحــو األمثــل 
ــة املجتمــع وصحــة  ــة املســتدامة ، وحامي ــق التنمي لتحقي
ــة األنشــطة  ــة األخــرى مــن كاف ــات الحي اإلنســان والكائن
املــرة بيئيــاً و التــي تعيــق االســتخدام  اآلمــن واملــرشوع 

ــة. ــاط البيئي لألوس
وتنميتهــا   البيئــة  لحاميــة  العربيــة  الوثيقــة  وجــاءت 
إنطالقــاً مــن إميــان الــدول العربيــة بأهمية البيئــة ورضورة 
املحافظــة عليهــا ، وإعتــزازاً بتاريــخ الوطــن العــريب الــذي 
ميثــل مهــد الديانـــــــــــــــات ، وموطــن الحضــارات ذات 
ــة  ــادئ الرشيع ــتناداً ملب ــامية ، وإس ــانية الس ــم اإلنس القي
اإلســالمية، واألديــان األخــرى التــي أكــدت عــى حــق 

ــى  ــاً ع ــة ، وحرص ــة مالمئ ــة نظيف ــش يف بيئ ــان يف العي اإلنس
أهميــة الحفــاظ عــى البيئــة وتوازنهــا الطبيعــي تحقيقــاً 
للتنميــة الشــاملة واملســتدامة وتعزيــزاً ملفهــوم األمــن البيئــي 

ــامل .  الش
ــي  ــا« الت ــة وتنميته ــة البيئ ــة لحامي ــة العربي ــرب »الوثيق وتعت
اعتمدهــا الربملــان العــريب يف جلســته الخامســة مــن دور 
ــدت 30  ــي عق ــي األول الت ــل الترشيع ــع للفص ــاد الراب اإلنعق
مايــو 2016م وثيقــة عربيــة مرجعيــة لإلهتــداء بهــا يف وضــع 
الترشيعــات والسياســات والخطــط واألنشــطة واآلليــات يف 

ــة. ــوارد الطبيعي ــة امل ــة وتنمي ــة البيئ ــال حامي مج

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

الدكتــورة  بســعادة  ُممثــالً  العــريب  الربملــان  شــارك 

ــة  ــة املعني ــد الشــمري، رئيــس اللجن مســتورة بنــت عبي

ــة  ــريب ،بورش ــان الع ــي بالربمل ــث العلم ــم والبح بالتعلي

ــل 2018 ،  ــن 16 ابري ــوم اإلثن ــدت ي ــي عق ــل الت العم

وملــدة ثالثــة أيــام مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة ، حــول الخطــة التنفيذيــة لإلســراتيجية العربيــة 

للبحــث العلمــي والتكنولوجــي واالبتــكار )اإلســراتيجية 

ــة  ــدول العربي صــدرت عــن إجتــامع مجلــس جامعــة ال

باململكــة  والعرشيــن  الثامــن  القمــة  عــى مســتوى 

ورشة عمل حول الخطة التنفيذية لإلستراتيجية العربية للبحث العلمي
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أكــد »إعــان الظهــران«  الصــادر عــن القمــة 
العربيــة فــي دورتهــا التاســعة والعشــرين بالمملكــة 
العربيــة الســعودية » قمــة القــدس « علــى أهميــة 
ــي  ــي ف ــان العرب ــه البرلم ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ال
ــام  مســيرة العمــل العربــي المشــترك، ودعمــه للقي

قمــة الظهــران تؤكد أهمية دور الربملان العربي فى مســرة العمل املشــرك 

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

بالمهــام المناطــة بــه علــى أكمــل وجــه عبــر المبادرات 
الداعمــة للنهــوض بأمتنــا فــي ســبيل تحقيــق مزيد من 
ــا  ــة، وبم ــدم لشــعوب المنطق ــي والتق االزدهــار والرق
يتوافــق مــع توجهــات جامعة الــدول العربيــة باإلضافة 
إلــى تعزيــز دوره مــن أجــل تحقيــق المســتقبل المأمول 

زعماء العرب في قمة الظهران

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 

وماليــاً. 
ــران  ــة الظه ــامل قم ــام أع ــه يف خت ــح ل ــلمي يف تري ــال الس وق
“نتقــدم بإســم الربملــان العــريب بخالــص الشــكر لخــادم الحرمــن 
ــز عــى تســمية القمــة  ــد العزي ــن عب ــك ســلامن ب الرشيفــن املل
العربيــة  يف دورتهــا الـــ 29 بـــ “ قمــة  القــدس “ ، والتــربع مببلــغ 
ــاف اإلســالمية بالقــدس ،  ــي لدعــم األوق ــون دوالر أمري 150 ملي
ومبلــغ 50 مليــون دوالر لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 

ــروا( . ــطينين )األن ــن الفلس الالجئ
ــان  ــس الربمل ــلمي رئي ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــن الدكت ــام مث ك
العــريب إنعقــاد القمــة العربيــة التاســعة والعرشيــن برئاســة خــادم 
ــة  ــز يف مدين ــد العزي ــن عب ــلامن ب ــك س ــن املل ــن الرشيف الحرم
ــة  ــروٍف عربي ــل ظ ــعودية، يف ظ ــة الس ــة العربي ــران باململك الظه
غــر مســبوقة يشــهدها العــامل العــريب مــن تحديــات كبــرة، 
ومخاطــر جســيمة عــى املجتمعــات والــدول العربيــة، تســتهدف 
أبناءهــا،  بــن  الفــوىض  ونــرش  اإلجتامعــي  نســيجها  تفتيــت 
ــا  ــن أمنه ــل م ــيادتها، والني ــدي عــى س ــا، والتع ــالل أراضيه وإحت

واســتقرارها.
ــذه  ــل كل ه ــة يف ظ ــة العربي ــاد القم ــلمى “ إن انعق ــال  الس وق
الظــروف يؤكــد قــوة وصالبــة منظومــة العمــل العــريب املشــرك، 
ــات واملخاطــر هــو التضامــن  وأن الســبيل ملواجهــة هــذه التحدي
العــريب ووحــدة املواقــف العربيــة، والتصــدي بحــزم لالعتــداءات 

التــي  العدوانيــة  واملخططــات  التخريبيــة  واملشــاريع  اآلمثــة 
ــتهدفها. تس

ــريب صــوت  ــان الع ــى أن  الربمل ــريب ع ــان الع ــس الربمل وشــدد رئي
األمــة العربيــة، يعمــل مــن خــالل الدبلوماســية الربملانيــة الفاعلــة 
ــل  ــة املحاف ــا يف كاف ــاع عنه ــة والدف ــة العربي ــا األم ــم قضاي لدع

ــي،  ــرار العامل ــارة عواصــم الق ــن خــالل زي ــة م ــة والدولي اإلقليمي
ــداد  ــة وإع ــة والدولي ــات اإلقليمي ــع الربملان ــرشاكات م ــد ال وعق

ــر. ــات واملخاط ــذه التحدي ــدي له ــل للتص ــط العم خط
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب وقــوف الربملــان العــريب مــع الشــعب 
ــة  ــة الدول ــم، وإقام ــالل الغاش ــاء اإلحت ــد إلنه ــطيني الصام الفلس
الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس، وفقــاً ملبــادرة 

الســالم العربيــة. واســتعادة األرايض العربيــة يف فلســطن وســوريا 
ولبنــان.

وأشــار رئيــس الربملــان العــريب إىل أن بعــض الــدول األجنبيــة 
ــة،  ــة تجــرأت عــى التدخــل الســافر يف الشــؤون العربي واإلقليمي
ــاد  ــادة أمج ــة، إلع ــاليب رخيص ــة وأس ــعارات زائف ــالل ش ــن خ م
هــذه  وأخطــر  هدامــة،  وأفــكار  أيدلوجيــات  ونــرش  غابــرة، 
التدخــالت هــو التدخــل اإليــراين يف الشــؤون العربيــة، مــن خــالل 
ــة،  ــة النزاعــات الطائفي ــالث، وتغذي ــة الث ــالل الجــزر اإلماراتي احت
وتكويــن امليليشــيات والجامعــات املســلحة، وإمدادهــا باألمــوال 
ــارخ  ــدوان ص ــتية، يف ع ــخ الباليس ــورة والصواري ــلحة املتط واألس

ــة.  ــة العربي ــة األم ــيادة وكرام ــى س ع
ــن  ــف ع ــراين بالتوق ــام اإلي ــريب النظ ــان الع ــس الربمل ــب رئي وطال
هــذه املامرســات العدوانيــة تجــاه العــامل العــريب، وااللتــزام 
بالقانــون الــدويل ومبــادئ حســن الجــوار، كــام طالــب املجتمــع 
الــدويل مبحاســبة النظــام اإليــراين يف مجلــس األمــن الــدويل 

واملؤسســات الدوليــة الفاعلــة.
ــرة  ــورات األخ ــورة التط ــى خط ــريب ع ــان الع ــس الربمل ــد رئي وأك
يف الجمهوريــة العربيــة الســورية وإن الشــعب الســوري يتعــرض 
ــره،  ــم تهج ــرة، ويت ــل املتفج ــامة والربامي ــازات الس ــل بالغ للقت
ــة  ــيات طائفي ــة وميليش ــوش غازي ــل جي ــن قب ــه م ــل أرض وتحت
ــن  ــوات م ــذه الق ــة ه ــراج كاف ــاً بإخ ــة، مطالب ــات إرهابي وجامع
أرض ســوريا، مؤكــداً عــى رضورة وقــف الحــرب، ودخــول النظــام 
واملعارضــة يف عمليــة ســلمية، تُلبــي تطلعــات الشــعب الســوري 

ــا. ــتقاللها وعروبته ــوريا وإس ــدة س ــى وح ــظ ع وتُحاف

للتنميــة المســتدامة، وإيجــاد الفــرص وتكريــس قيــم 
ــاواة  ــة والمس ــان والمواطن ــوق اإلنس ــة وحق العدال
لتعزيــز الهويــة العربيــة والحيلولــة دون التفــكك 
ــف  ــد الص ــي وتوحي ــي أو الطائف ــراع المذهب والص

العربــي لخدمــة شــعوب المنطقــة.


