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ــث لرؤســاء  الربملــان العــريب يعقــد مؤمتــره الثال

ــة ــس العربي ــات واملجال الربملان

 افتتاحية العدد: 
بقلم الدكتور مشعل بن فهم السلمي

                          رئيس الربملان العريب

“ معاً ضد اإلرهاب ”

ــات  ــاء املجالـــس والربملانـ ــع رؤسـ ــنوي الثالـــث مـ ــريب اإلجتـــاع السـ ــان العـ ــد الربملـ يعقـ

ــرة. ــة بالقاهـ ــدول العربيـ ــة الـ ــة لجامعـ ــة العامـ ــر األمانـ ــر 2018م مبقـ ــة 10 فربايـ العربيـ

ـــة  ـــه العـــامل العـــريب مـــن أوضـــاع اســـتثنائية تســـتدعي مضاعف ـــا يتعـــرض ل يناقـــش املؤمتـــر  م

ــائكة،  ــا الشـ ــة القضايـ ــى، ملعالجـ ــت مـ ــن أي وقـ ــر مـ ــركة، أكـ ــة املشـ ــود العربيـ الجهـ

ـــرة  ـــي ظاه ـــراء تنام ـــريب، ج ـــي الع ـــن القوم ـــة لألم ـــدات املاثل ـــة، والتهدي ـــات امللح والتحدي

ـــدول  ـــة لل ـــؤون الداخلي ـــي يف الش ـــل الخارج ـــة، والتدخ ـــات اإلرهابي ـــدد الجاع ـــاب، ومت اإلره

ـــة. العربي

 كـــا ســـيبحث املؤمتـــر االعتـــداءات الســـافرة التـــي يتعـــرض لهـــا الشـــعب الفلســـطيني 

ـــدس،  ـــأن الق ـــي بش ـــرار األمري ـــات الق ـــدي لتدعي ـــبل التص ـــوين وس ـــان الصهي ـــل الكي ـــن قب م

ـــة يف دعـــم صمـــود الشـــعب الفلســـطيني الســـردادحقوقه  ـــات العربي ـــس والربملان ودور املجال

ـــف.. ـــدس الرشي ـــا الق ـــتقلة وعاصمته ـــه املس ـــة دولت ـــلوبة وإقام املس

إنطالقـــاً مـــن حـــق الشـــعب العـــريب العظيـــم يف 

إطالعـــه عـــى مـــا يقـــوم بـــه الربملـــان العـــريب مـــن 

أعـــال وقـــرارات ومواقـــف وأنشـــطة وزيـــارات، 

ـــان  ـــة الربمل ـــريب مجل ـــان الع ـــدار الربمل ـــرة إص ـــت فك أت

ـــل فضـــاًء ملارســـة  ـــذي ميث ـــان العـــريب ال العـــريب. فالربمل

مبـــادىء الشـــورى والدميقراطيـــة والحريـــة وحقـــوق 

ـــوار  ـــون أداًة للح ـــرص أن يك ـــص كل الح ـــان، حري اإلنس

والقـــرار وقـــوة دفـــع شـــعبية ملنظومـــة العمـــل العـــريب، 

ـــركة،  ـــة املش ـــة العربي ـــم السياس ـــالً يف رس ـــكاً فاع ورشي

خدمـــًة للمصالـــح العليـــا لألمـــة العربيـــة.

إن الربملـــان العـــريب هـــو صـــوت الشـــعب العـــريب، املعـــرب عـــن آمـــال وتطلعـــات األمـــة العربيـــة، 

وهـــو املؤسســـة الترشيعيـــة والرقابيـــة ملنظومـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة، والـــذي أصبـــح دورُه 

ـــة  ـــح العربي ـــا واملصال ـــاه القضاي ـــف تج ـــات واملواق ـــم السياس ـــى دع ـــل ع ـــوًة، يعم ـــًة وق ـــرَ فاعلي أك

يف املحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة، يف ظـــل تنامـــي دور الدبلوماســـية الربملانيـــة يف العـــامل، وتعاظـــم 

ـــز  ـــاً جـــاداً يف تعزي ـــج نهج ـــذي ينته ـــريب ال ـــان الع ـــة، وإن الربمل ـــا عـــى مســـار السياســـات الدولي تأثريه

الروابـــط، وفتـــح قنـــوات التواصـــل، وتوطيـــد العالقـــات مـــع العديـــد مـــن االتحـــادات والهيئـــات 

ـــان،  ـــوق اإلنس ـــدة وحق ـــم املتح ـــات األم ـــس ومنظ ـــة ومجال ـــة والدولي ـــة واإلقليمي ـــة الوطني الربملاني

ـــا يعـــزز  ـــل رســـالة الشـــعب العـــريب مب ـــامل لنق ـــي شـــعوب الع ـــام التواصـــل مـــع ممث ـــق أم ـــد الطري مه

ويدعـــم الدبلوماســـية الرســـمية العربيـــة.

ـــريب،  ـــي الع ـــن القوم ـــة األم ـــريب يف حاي ـــان الع ـــق الربمل ـــى عات ـــاة ع ـــؤولية امللق ـــن املس ـــاً م وإنطالق

ـــان  ـــث للربمل ـــر الثال ـــاد املؤمت ـــع انعق ـــريب م ـــان الع ـــة الربمل ـــن مجل ـــدد األول م ـــدار الع ـــب إص يتواك

ـــاين  ـــاد الربمل ـــس االتح ـــور رئي ـــة بحض ـــس العربي ـــات واملجال ـــاء الربملان ـــايل رؤس ـــاب املع ـــريب وأصح الع

الـــدويل وعـــدد مـــن رؤســـاء الربملانـــات اإلقليميـــة، ففـــي ظـــل الظـــروف بالغـــة التعقيـــد التـــي 

تعصـــف بعاملنـــا العـــريب، بـــادر الربملـــان العـــريب بالتأســـيس ملؤمتـــر دوري مـــع أصحـــاب املعـــايل 

ـــا  ـــه عاملن ـــي تواج ـــات الت ـــاع والتحدي ـــة األوض ـــك لدراس ـــة، وذل ـــس العربي ـــات واملجال ـــاء الربملان رؤس

ـــات  ـــن تطلع ـــرب ع ـــات، تُع ـــا والتحدي ـــك القضاي ـــج تل ـــدة تعال ـــة موح ـــة عربي ـــم رؤي ـــريب، وتقدي الع

املواطـــن العـــريب، وســـوف يصـــدر عـــن املؤمتـــر هـــذا العـــام وثيقـــة عربيـــة شـــاملة ملكافحـــة اإلرهـــاب 

والفكـــر املتطـــرف بعـــد أن أصبـــح اإلرهـــاب ميثـــل خطـــراً يهـــدد الـــدول واملجتمعـــات العربيـــة، بفعـــل 

ـــارج،  ـــن الخ ـــة م ـــة وممول ـــة مدعوم ـــاٍت إرهابي ـــاٍت وتنظي ـــوى وجاع ـــن ِق ـــٍة م ـــاوالٍت عدواني مح

وســـوف ترفـــع الوثيقـــة إىل مجلـــس جامعـــة الـــدول العربيـــة التاســـعة والعرشيـــن عـــى مســـتوى 

ـــعودية. ـــة الس ـــة العربي ـــاض باململك ـــارس يف الري ـــهر م ـــينعقد يف ش ـــذي س ـــة وال القم

ـــر،  ـــكر والتقدي ـــريب بالش ـــان الع ـــاء الربمل ـــايل أعض ـــاب املع ـــه ألصح ـــعني إال أن أتوج ـــاً،،، ال يس و ختام

ـــة  ـــول لألمان ـــكر موص ـــريب، والش ـــعب الع ـــًة للش ـــل خدم ـــهود والفاع ـــعيهم املش ـــم وس ـــى جهوده ع

العامـــة للربملـــان العـــريب عـــى توفـــري متطلبـــات العمـــل الربملـــاين املســـاعد، كـــا آمـــل أن تكـــون 

ـــل  ـــرية العم ـــة مبس ـــعوب العربي ـــدى الش ـــي ل ـــن الوع ـــائل تكوي ـــدى وس ـــرب إح ـــان الع ـــة الربمل مجل

ـــيخ  ـــة، وترس ـــة العربي ـــتقرار يف املنطق ـــلم واالس ـــن والس ـــز األم ـــاهمة يف تعزي ـــرك، واملس ـــريب املش الع

ـــة. ـــا العربي ـــة أمتن ـــه مصلح ـــا في ـــاً مل ـــا جميع ـــل أن يوفقن ـــز وج ـــه ع ـــاً الل ـــعبي. داعي ـــاين الش ـــد الربمل البع

املؤمتر الثالث للربملان العريب

أكدت معايل الدكتورة القبييس رئيس املجلس الوطنى 

االتحادى بدولة االمارات العربية املتحدة » أن اإلرهاب 

األعمى وجاعاته وتنظياته الضالة لن تثني دولة 

اإلمارات عن القيام بعملها وواجبها اإلنساين تجاه 

الشعوب الشقيقة والصديقة، ومد يد العون لكل محتاج، 

ألنها دولة تأسست عى مبادئ الحق والعدل.

رئيس مجلس النواب االردىن عاطف الطراونة : 

كان  عبداللــه  امللــك  جاللــة  بقيــادة  األردن 

ســباقا إىل إعــالن الحــرب عــى اإلرهــاب والفكــر 

التكفــريي اينــا وجــد 

 القبييس: االرهاب األعمى لن يخيفنا

 الطروانة: الحرب عى الفكر التكفريي

مجلة الربملان العريب

فصلية

تصدر عن الربملان العريب

املوقع اإللكروين:

  http://www.ar-pr.org

االمييل:

arab.parliament.cairo.office@gmail.com 

تليفونات

فاكس: 27932710

موبايل: 01147864444
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حضور عاملي بارز يف املؤمتر الثالث لرؤساء الربملانات

أعلـــن عـــدد مـــن رؤســـاء الربملانـــات االقليميـــة والدوليـــة تأكيـــد املشـــاركة يف أعـــال االجتـــاع الثالـــث لرؤســـاء املجالـــس 

والربملانـــات العربيـــة واملقـــرر عقـــدة 10 فربايـــر 2018م مبقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة بجمهوريـــة مـــر العربيـــة.

ـــارون رئيـــس أتحـــاد الربملـــان  ـــو الغيـــط األمـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة، الســـيدة جربيـــال ب ومـــن أبـــرز الشـــخصيات الســـيد أحمـــد أب

الـــدويل، الســـيد بالـــو آيل رئيـــس الجمعيـــة الربملانيـــة لـــدول حلـــف الناتو ، الســـيد بيـــدرو رويك رئيـــس الجمعية الربملانيـــة للبحر األبيض املتوســـط. 

املؤمتر الثالث للربملان العريب

أكد رئيس الربملان السوداين بروفيسور 

“إبراهيم أحمد عمر” أن السودان 

أكرث الدول تعاوناً يف مكافحة اإلرهاب  

، داعياً واشنطن لرفع اسم السودان 

من قامئة الدول الراعية لإلرهاب.

ــى  ــة الكويت ــس االم ــس مجل ــد رئي أك

ــم   ــي الغان ــرزوق ع م

ودويل  اقليمــي  عمــل  إىل  الحاجــة 

ــاب  ــة االره ــم ملكافح ــي ومنظ جامع

بكافــة صــوره واشــكاله.

الليبــي،  النــواب  مجلــس  رئيــس 

»يجــدد  صالــح:  عقيلــة  املستشــار 

ــن  ــر ع ــع الحظ ــرورة رف ــه ب مطالبت

لتعزيــز  الليبــي  الجيــش  تســليح 

قدراتــه يف محاربــة االرهاب.ويدعــو 

إىل »رضورة التعــاون الدويل والتنســيق 

ــا ُوجــد  ــة اإلرهــاب أين حــول محارب

يف كل أنحــاء العــامل «

ــس  ــس مجل ــيخ رئي ــد أل الش ــن محم ــه ب ــور عبدالل ــيخ الدكت ــايل الش ــد مع أك
الشــورى الســعودي:

» إن اإلرهــاب جرميــة تســتهدف االفســاد وزعزعــة األمــن والجنايــة عــى االنفــس 
ــن  ــاء ضم ــض الفقه ــه بع ــد صنف ــة ، وق ــة والعام ــكات الخاص ــوال واملمتل واألم

الجرائــم التــى يعاقــب عليهــا الــرشع بحــد الحرابــه «

الدكتور عى عبد العال، رئيس مجلس النواب املري :

» إن الشــعب املــرى بــكل فئاتــه، وعــى رأســه القــوات املســلحة 

ورجــال الرشطــة األبطــال، يدفعــون الفاتــورة يوميــا مــن أجــل هــذا 

الشــعب، ويواصلــون الســهر ليــل نهــار لحايــة هــذه األراىض ضــد 

االرهــاب « 

معاىل السعيد بوحجة رئيس املجلس الشعبى الوطنى بالجزائر :

» حكمــة الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــه عــرب ترســيمه للمصالحــة الوطنيــة والوئام 

ــيس  ــمح بتس ــن تس ــر ل ــالت ، والجزائ ــن الوي ــد م ــر املزي ــت الجزائ ــدىن جنب امل

الديــن او اســتغالله الغــراض خبيثــه » 

بالو آيل
رئيس الجمعية الربملانية لدول حلف الناتو

جربيال بارون
رئيسة االتحاد الربملاين الدويل

بيدرو رويك
رئيس الجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط
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املؤمتر الثالث للربملان العريب

- مكافحة التطرف واإلرهاب يف العامل العريب
- التصدي لألجندات املذهبية والطائفية

- وضع حد لرعاة اإلرهاب يف املنطقة

يف الوثيقة الشاملة ملكافحة اإلرهاب:

ـــة  ـــتدعي مضاعف ـــي تس ـــتجدات الت ـــل املس يف ظ

ـــٍت  ـــة املشـــركة، أكـــر مـــن أي وق الجهـــود العربي

مـــى، ملواجهـــة تنامـــي ظارهـــة اإلرهـــاب 

والتطـــرف العنيـــف ومتـــدد الجاعـــات اإلرهابيـــة 

ــدول  ــل الـ ــلحة داخـ ــيات مسـ ــُكل مليشـ وتَشـ

العربيـــة، وتأجيـــج الفـــن الطائفيـــة وتداعيـــات 

ذلـــك عـــى وحـــدة املجتمعـــات العربيـــة، ينعقـــد 

الثالـــث للربملـــان العـــريب ورؤســـاء  املؤمتـــر 

الربملانـــات العربيـــة يـــوم 10 فربايـــر 2018م 

ويتنـــاول قضيـــة مكافحـــة التطـــرف واإلرهـــاب 

ـــر  ـــن املؤمت ـــدر ع ـــوف يص ـــريب، وس ـــامل الع يف الع

وثيقـــة عربيـــة شـــاملة ملكافحـــة اإلرهـــاب.

ــة  ــدول العربيـ ــه الـ ــا حققتـ ــم مـ ــى الرغـ فعـ

وقواتهـــا املســـلحة وأجهزتهـــا األمنيـــة مـــن 

نجاحـــات بتوجيـــه رضبـــات موجعـــة للتنظيـــات 

ــريب  ــامل العـ ــة، إال أن العـ ــيات اإلرهابيـ وامليليشـ

ــة  ــاملة ملكافحـ ــة شـ ــة إىل وثيقـ ــزال بحاجـ مايـ

التطـــرف واإلرهـــاب تســـاعد عـــى تضافـــر جهـــود 

ــق  ــات- وفـ ــعوباً وحكومـ ــة - شـ ــة العربيـ األمـ

مقاربـــة جديـــدة ورؤيـــة شـــاملة وعميقـــة، تعالـــج 

جـــذور املشـــكلة وتتعامـــل معهـــا يف أبعادهـــا 

االجتاعيـــة، والفكريـــة، والنفســـية، والربويـــة، 

ـــة،  ـــة، واالقتصادي ـــة، والتقني ـــة، واإلعالمي والثقافي

والسياســـية، جنبـــاً إىل جنـــب مـــع املواجهـــات 

ــة. ــكرية واألمنيـ العسـ

ويســـعى الربملـــان العـــريب ورؤســـاء الربملانـــات 

ـــة مـــن خـــالل الوثيقـــة  ـــس العربي واملجال

الشـــاملة  العربيـــة 

التي 

ســـتصدر عـــن املؤمتـــر إىل بلـــورة مجموعـــة 

ــراءات  ــري واإلجـ ــرؤى والتدابـ ــن الـ ــة مـ متكاملـ

الفكـــر  ملكافحـــة  عـــريب  بإجـــاع  تحظـــى 

املتطـــرف واإلرهـــاب بأبعـــاده املختلفـــة، تُعـــزز 

ـــبابه  ـــة أس ـــاب ومعالج ـــن اإلره ـــة م ـــبل الوقاي س

واقتـــالع جـــذوره، وتطـــرح اجـــراءات تجفيـــف 

ــر  ــن الجانـــب اآلخـ ــه مـــن جانـــب،  ومـ منابعـ

تقـــدم تدابـــري العـــالج ملواجهـــة ومكافحـــة 

اإلرهـــاب حـــال وقوعـــه.

كـــا تعالـــج الوثيقـــة التحديـــات التـــي تواجـــه 

ــاب،  ــة اإلرهـ ــبيل مكافحـ ــة يف سـ ــة العربيـ األمـ

القامئـــة  القـــوة  إرهـــاب  اســـتمرار  وخاصـــًة 

للحقـــوق  وإنكارهـــا  )إرسائيـــل(،  باالحتـــالل 

الوطنيـــة املرشوعـــة للشـــعب الفلســـطيني يف 

ـــا  ـــي وعاصمته ـــه الوطن ـــى تراب ـــه ع ـــة دولت إقام

الرشعيـــة  قـــرارات  وفـــق  القـــدس  مدينـــة 

الدوليـــة، ورفـــض القـــوة القامئـــة باالحتـــالل 

ـــن  ـــة، وللقوان ـــة الدولي ـــرارات الرشعي ـــال لق االمتث

ــامل  ــار الشـ ــلحة الدمـ ــوص أسـ ــة بخصـ الدوليـ

الســـيا الســـالح النـــووي، كـــا يعتـــرب الطابـــع 

ــه  ــم بـ ــح يتسـ ــذي أصبـ ــور الـ ــي واملتطـ التقنـ

ـــذي  ـــات وال ـــد اإلرهـــايب أحـــد أهـــم التحدي التهدي

ـــة، ومنظـــات العمـــل  ـــدول العربي ـــم عـــى ال يحت

ــدة  ــم املتحـ ــات األمـ ــرك، ومنظـ ــريب املشـ العـ

أن تكيـــف إجـــراءاتها باســـتمرار ملواكبـــة هـــذا 

ـــة  ـــور، ومواجه التط

الركيـــب والتعقيـــد الشـــديدين للتنظيـــات 

والعمليـــات اإلرهابيـــة، خاصـــة بعـــد ظهـــور 

تنظيـــات وميليشـــيات إرهابيـــة بأعـــداد 

كبـــرية، وعـــى درجـــة كبـــرية مـــن التنظيـــم 

ــاً. ــاً وتقنيـ ــة ماديـ ومدعومـ

بشـــأن  التحديـــات  مواجهـــة  وكذلـــك 

ــي يف  ــل الخارجـ ــة للتدخـ ــاوالت الدؤوبـ املحـ

الشـــأن العـــريب، وفـــرض الحلـــول ملشـــكالت 

خارجيـــة  قـــوى  مـــن  العربيـــة  املنطقـــة 

ـــة للتحكـــم يف اتجاهـــات هـــذه  ـــة ودولي إقليمي

الحلـــول وفقـــاً ملصالـــح هـــذه القـــوى املبـــارشة، 

وعـــى وجـــه الخصـــوص تدخـــل النظـــام 

ـــريب  ـــامل الع ـــة للع ـــؤون الداخلي ـــراين يف الش اإلي

وإذكاء الطائفيـــة املقيتـــة وتكويـــن ودعـــم 

ومتويـــل ميليشـــيات مســـلحة. مـــا يُشـــكل 

تهديـــداً لوحـــدة ومتاســـك املجتمعـــات يف 

ــريب. ــن العـ الوطـ

ـــات  ـــاء الربملان ـــريب ورؤس ـــان الع ـــعى الربمل ويس

العربيـــة  الوثيقـــة  خـــالل  مـــن  العربيـــة 

تقديـــم  إىل  اإلرهـــاب  ملكافحـــة  الشـــاملة 

معالجـــة شـــاملة لظاهـــرة اإلرهـــاب تتجـــاوز 

ـــد  ـــى توحي ـــل ع ـــي، وتعم ـــل األمن ـــار العم إط

ـــكال  ـــة أش ـــد كاف ـــة، ض ـــدول العربي ـــود ال جه

ـــريب،  ـــامل الع ـــاع الع ـــف بق ـــاب ويف مختل اإلره

ـــذوره  ـــن  ج ـــاب م ـــاث اإلره ـــل اجتث ـــن أج م

والقضـــاء عليـــه نهائيـــاً، التصـــدي لألجنـــدات 

املذهبيـــة والطائفيـــة والتدخـــل يف شـــؤون 

ــاوزات  ــد لتجـ ــع حـ ــة، ووضـ ــدول العربيـ الـ

ـــاب  ـــة واإلره ـــاة الطائفي ـــة رع ـــدول اإلقليمي ال

ـــن  ـــم الدي ـــرش مفاهي ـــة، ون ـــة العربي يف املنطق

ـــالمي الســـمح بشـــأن التعـــارف والتســـامح  اإلٍس

والحـــوار البنـــاء بـــن مختلـــف الـــدول واألديـــان 

والثقافـــات، وحايـــة ونـــرش وترســـيخ هـــذه 

ـــدى  ـــا ل ـــا وتعزيزه ـــة عليه ـــم واملحافظ املفاهي

الـــرشاكات  األفـــراد واملجتمعـــات، تعزيـــز 

ــدول  ــة والـ ــات الدوليـ ــع املنظـ ــة مـ العربيـ

ذات القـــدرات املتقدمـــة يف مجـــال مكافحـــة 

اإلرهـــاب.

وســـوف تعالـــج الوثيقـــة العربيـــة ملكافحـــة 

اإلرهـــاب خمســـة محـــاور رئيســـة وهـــي:

ـــباب  ـــع أس ـــة ومن ـــري الوقاي ـــات وتداب )أوالً( آلي

ـــاب ـــار اإلره ـــل انتش وعوام

)ثانيـــاً( آليـــات وتدابـــري منـــع ومكافحـــة 

اإلرهـــاب

)ثالثـــاً( تدابـــري ضـــان حقـــوق اإلنســـان 

ـــزة  ـــه الركي ـــون: بوصف ـــيادة القان ـــع وس للجمي

ــاب ــة اإلرهـ ــية ملكافحـ  األساسـ

ـــع  ـــة مبن ـــات املعني ـــدرات الجه ـــاء ق ـــاً( بن )رابع

ـــاب ـــة اإلره ومكافح

)خامساً( آلية تنفيذ الوثيقة
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- مكافحة التطرف واإلرهاب يف العامل العريب
- التصدي لألجندات املذهبية والطائفية

- وضع حد لرعاة اإلرهاب يف املنطقة

القدس واألمن القومي والتدخالت الخارجية
في مقدمة قضايا البرلمان العربي:

ـــة  ـــر األمان ـــر 2018 مبق ـــن 11-13 فرباي ـــرة م ـــاين ىف الف ـــاد الث ـــدور االنعق ـــه  ل ـــته الثالث ـــريب جلس ـــان الع ـــس الربمل ـــلمي، رئي ـــم الس ـــن فه ـــعل ب ـــور مش ـــة الدكت ـــريب برئاس ـــان الع ـــد الربمل يعق

ـــره . ـــة بالقاه ـــدول العربي ـــة ال ـــة لجامع العام

ـــي  ـــريب الت ـــان الع ـــرك الربمل ـــة تح ـــة خط ـــًة متابع ـــريب، خاص ـــامل الع ـــا الع ـــر به ـــي مي ـــيمة الت ـــات الجس ـــل التحدي ـــة يف ظ ـــة الراهن ـــاع العربي ـــة األوض ـــى مناقش ـــان ع ـــات الربمل ـــز إجتاع وترك

ـــان  ـــن الربمل ـــود م ـــارات لوف ـــن زي ـــي تتضم ـــدس، والت ـــوص الق ـــي بخص ـــس األمري ـــرار الرئي ـــات ق ـــأن تداعي ـــمرب 2017م بش ـــخ 11 ديس ـــدت بتاري ـــي ُعق ـــة الت ـــته الطارئ ـــا يف جلس إعتمده

ـــة، ـــالم يف املنطق ـــة الس ـــار عملي ـــى مس ـــي ع ـــرار األمري ـــات الق ـــدس وانعكاس ـــة الق ـــاد قضي ـــرشح أبع ـــة ل ـــة واإلفريقي ـــدول األوروبي ـــريب لل الع

ـــى  ـــل( ع ـــالل )إرسائي ـــة باالحت ـــوة القامئ ـــح الق ـــدي لرش ـــأن التص ـــريب، بش ـــان الع ـــس الربمل ـــة رئي ـــطن برئاس ـــة فلس ـــا لجن ـــي أعدته ـــه الت ـــة تحرك ـــذ  خط ـــريب تنفي ـــان الع ـــيتابع الربمل ـــا س ك

ـــة  ـــدول الراعي ـــة الســـودان مـــن قامئـــة ال ـــع اســـم جمهوري ـــان العـــريب بشـــأن رف ـــذ خطـــة تحـــرك الربمل ـــس األمـــن لعامـــي 2019-2020م، كـــا ســـتتابع  الجلســـة تنفي ـــم مبجل مقعـــد غـــري دائ

لإلرهـــاب.

ـــورات  ـــدس ، وتط ـــوع الق ـــطينية وموض ـــة الفلس ـــم القضي ـــق بدع ـــة مايتعل ـــة خاص ـــاع ىف املنطق ـــورات االوض ـــريب تط ـــي الع ـــن القوم ـــية واألم ـــة والسياس ـــؤون الخارجي ـــة الش ـــتناقش لجن س

االوضـــاع ىف اليمـــن وســـورية والتدخـــالت االيرانيـــة ىف الشـــؤون الداخليـــة للـــدول العربيـــة ، وســـتناقش لجنـــة الشـــؤون االقتصاديـــة واملاليـــة قضايـــا التكامـــل االقتصـــادي العـــريب 

ـــة حقـــوق اإلنســـان يف العـــامل  ـــر حال ـــة إعـــداد تقري ـــة وحقـــوق اإلنســـان منهجي ـــة والقانوني ـــة الشـــؤون الترشيعي ـــة املوحـــدة، فيـــا ســـتعرض لجن ـــة االقتصادي ـــن العربي والترشيعـــات والقوان

ـــًة  ـــة وخاص ـــة االجتاعي ـــا التنمي ـــى قضاي ـــركز ع ـــة فس ـــؤون االجتاعي ـــة الش ـــا لجن ـــريب، أم ـــامل الع ـــرة يف الع ـــن الهج ـــا ع ـــة، وتقريره ـــدول الغربي ـــة يف ال ـــات العربي ـــع الجالي ـــريب ووض الع

ـــن ـــم والالجئ التعلي

جلسة الربملان العريب

أحمد رسالن

احمد املرشقي

عادل العسومي

خالد عيل بن زايـد

مسلم املعشني

نبيل االندلويس

ابو صالح شلبي

أحالم ثجيل

هيئة مكتب الربملان العريب
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تقارير أخبارية القدس عاصمة أبدية لفلسطني

 الرئيس عباس: قرار ترامب يقوض السالم ويعزز التطرف

يف الجلسة التاريخية لنرصة القدس:

أكــد رئيــس دولــة فلســطن محمــود عبــاس، أن 

ــة فلســطن  ــة دول ــف عاصم ــدس الرشي ــة الق مدين

األبديــة، عصيــة عــى أيــة محاولــة الغتيــال هويتهــا 

أو تزويــر تاريخها.جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا نيابــة 

عنــه وزيــر الخارجيــة واملغربــن ريــاض املالــي، يف 

ــان العــريب .  ــة للربمل ــاح الجلســة الطارئ افتت

ــدس  ــراف بالق ــرييك االع ــس األم ــرار الرئي ــرب ق وإعت

عاصمــة إلرسائيــل وعزمــه نقــل ســفارتها اليهــا، 

اعتــداًء ســافرا عــى الحقــوق التاريخيــة والقانونيــة 

واســتهدافا  الفلســطيني،  للشــعب  والطبيعيــة 

لتطلعاتــه املرشوعــة لنيــل حريتــه واســتقالله وعــى 

حقــوق املســيحين واملســلمن يف العــامل أجمــع، ويقــوض بشــكل متعمــد جهــود تحقيــق الســالم ويعــزز 

التطــرف ويكــرس مواصلــة االجــراءات العنريــة واالســتعارية لالحتــالل اإلرسائيــي لــألرض الفلســطينية 

ــن . ــن الدولي ــتقرار واألم ــدد االس ــذي يه ــر ال ــة، األم املحتل

وقــال إن هــذا اإلعــالن الخطــري والــذي يرمــي اىل تغيــري الوضــع القانــوين ملدينــة القــدس الرشيــف، الٍغ وباطــل 

ــة  ــرارات الرشعي ــة ولق ــات املوقع ــدويل واالتفاق ــون ال ــاكا خطــريا للقان ــه انته ــة بوصف ــأي رشعي وال يتســم ب

الدوليــة وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة وتحــدي لــإلرادة واالجــاع الــدويل ويجــب الغــاؤه فــورا .

لســلمى  ا فهــم  بــن  مشــعل  لدكتــور  ا ســة  برئا س  لقــد ا عــن  عــاً  فا د فيهــا  نتفــض  ا رئــة   طا يخيــة  ر تا جلســة  هيئتــه  مــل  بكا لعــريب  ا ن  لربملــا ا عقــد 
م  لعــا ا ألمــن  ا لغيــط  ا بــو  أ أحمــد  لســيد  وا  ، لــي  ملا ا ض  يــا ر دكتــور  فلســطن  ولــة  بد ملغربــن  وا رجيــة  لخا ا يــر  وز فيهــا  رك  وشــا ن  لربملــا ا رئيــس 

 . بيــة  لعر ا معــة  للجا
لرئيــس  ا ر  قــرا ت  عيــا ا تد بشــأن  ن  للربملــا رئــة  لطا ا لجلســة  ا م  مــا أ كلمتــه  يف  لعــريب  ا ن  لربملــا ا رئيــس  لســلمي  ا فهــم  بــن  مشــعل  لدكتــور  ا كــد  وأ
 ، وليــة لد ا ت  لعالقــا ا منظومــة  يف  خطــرية  بقة  ســا يُعــد  ر  لقــرا ا ا  هــذ أن  عــى   ، ئيــل  رسا إ ل  الحتــال ا ولــة  لد صمــة  عا س  لقــد با ف  العــرا با يــي  ألمر ا
تعتــرب  لتــي  ا يل  و لــد ا ألمــن  ا مجلــس  ت  را وقــرا وليــة  لد ا لرشعيــة  ا ت  را لقــرا خطــرياً  كاً  نتهــا إ و  ، وليــن لد ا لســلم  وا لألمــن  اً  يــد تهد ميثــل  نــه  أ حيــث 
زاً  ســتفزا وا  ، س لقــد ا ينــة  مد صمتهــا  وعا ملســتقلة  ا ولتــه  د مــة  قا إ يف  لفلســطيني  ا لشــعب  ا حقــوق  عــى  فراً  ســا اً  ء ا عتــد وا  ، محتلــة ينــة  مد س  لقــد ا

. مل لعــا ا ر  وأحــرا ملســلمن  وا لعــرب  ا عر  ملشــا رخــاً  صا
لحــل  ا عــى  ء  للقضــا وخطــوٌة   ، مرفــوض مــر  أ هــو   ، ل  الحتــال با مئــة  لقا ا للقــوة  صمــة  عا س  لقــد با ف  إلعــرا ا أن  عــى  لســلمي  ا مشــعل  لدكتــور  ا د  وشــد
ء  بنــا أ لنــا  س  لقــد ا ن  إ عــى  كيــد  للتأ عونــا  يد مــا  وهــو   ، وليــة لد وا بيــة  لعر ا ت  قيــا التفا وا ت  ملقــررا ا لــكل  ورضٌب   ، لفلســطينية ا للقضيــة  لســلمي  ا
يخيــة  ر لتا وا ينيــة  لد ا نتهــا  ومكا يتهــا  رمز لهــا  بــل   ، مل لعــا ا يطــة  خر عــى  رض  أ قطعــة  مجــرد  ليســت  ومســيحين  ومســلمن  بــاً  عر ملنطقــة  ا ه  هــذ
بيــة  عر تحــرك  خطــة  وضــع  ىل  إ عــو  د أ ين  فــإ لــك   ولذ  ، لفلســطيني ا لشــعب  وا لفلســطينية  ا ولــة  للد يــة  بد أ صمــة  عا فهــي   ، لعميقــة ا فيــة  لثقا وا

، لرشقيــة ا س  لقــد ا ينــة  مد صمتهــا  عا فلســطينية  ولــة  د مــة  إلقا
ملنطقــة  ا يف  ألوضــاع  ا ليــه  إ ســتؤول  ومــا   ، مســؤول لــال  ا ر  لقــرا ا ا  هــذ ت  تبعــا مســؤولية  يكيــة  ألمر ا ة  ملتحــد ا ت  لواليــا ا لعــريب  ا ن  لربملــا ا رئيــس  وحمــل 

. وليــن لد ا لســلم  وا لألمــن  يــد  تهد مــن  يشــكله  ومــا   ، يل و لــد وا إلقليمــي  ا ين  ملســتو ا وعــى 

أبــو  أحمــد  الســيد  أكــد 

ــة  ــام جامع ــن ع ــط أم الغي

قــرار  أن  العــريب  الــدول 

األخــري  املتحــدة  الواليــات 

ــدس،  ــفارتها إىل الق ــل س بنق

عاصمــة  بهــا  واالعــراف 

ــدان  ــراٌر م ــو ق ــل ه إلرسائي

كامــل. بشــكل  ومرفــوض 

وقــال ابــو الغيــط ىف كلمتــه 

ــه  ــامل كل ــد تداعــت دول الع ــريب » لق ــان الع ــة للربمل ــام الجلســة الطارئ أم

إىل رفــض القــرار األمريــي وتبيــان أوجــه البُطــالن فيــه.. ويف هــذا الرفــض 

حفــاٌظ عــى جوهــر النظــام الــدويل الــذي البــد أن يتأســس عــى قواعــد 

ــي  ــئوليتكم تقت ــي أن مس ــرض .. واقتناع ــوة والف ــق الق ــة، ال منط العدال

الحفــاظ عــى هــذا الزخــم الــدويل الرافــض للقــرار األمريــي.. والعمــل بكل 

ــة  ــة واإلدان ــرة العزل ــرار يف دائ ــاء عــى هــذا الق ســبيل ممكــن عــى اإلبق

ــض. والرف

واضــاف » لقــد صوتــت 138 دولــة يف عــام 2012 لصالــح حصــول فلســطن 

ــة  عــى صفــة العضــو املراقــب يف األمــم املتحــدة، كــا اعرفــت 137 دول

ــرك  ــعبي، يتح ــمي والش ــدويل، الرس ــام ال ــرأي الع ــؤرش ال ــطن.. إن م بفلس

ــة الفلســطينية ..  ــح القضي بوضــوح لصال

االمني العام لجامعة الدول العربية

السلمي: القدس ليست مجرد قطعة أرض عىل خريطة العامل

ل إلغتيــا ا عــىل  عصيــة  س  لقــد ا  : ن ز مــا بــو  أ

أبو الغيط: القرار االمريىك مدان ومرفوض
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الدبلوماسية الربملانية 

للربملان العريب

 بقلم: عادل العسومي

متابعات اخبارية

ولقاء مع أمين عام التعاون االسالمى  أمير الكويت يستقبل رئيس البرلمان العربي

الرئيس البشير يطالب البرلمان العربي بتوثيق عالقاته مع البرلمانات الوطنية

رئيس البرلمان العربي: السودان ضرب أروع األمثله في مواجهة التحديات

قــام دكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى رئيــس الربملــان العــريب عــى 

ــة  ــة ملنظم ــة العام ــر االمان ــارة اىل مق ــان بزي ــن الربمل ــد م رأس وف

التعــاون االســالمى باململكــة العربيــة الســعودية ، واســتقبل معــايل 

ــن  ــف ب ــور يوس ــالمي الدكت ــاون اإلس ــة التع ــام ملنظم ــن الع األم

ــن  ــور مشــعل ب ــان العــريب الدكت ــس الربمل أحمــد العثيمــن ب، رئي

ــه. فهــم الســلمي، والوفــد املرافــق ل

وجــرى خــالل اللقــاء التشــاور حــول األوضــاع يف املنطقــة العربيــة، 

ــتمعاً إىل  ــطينية، مس ــة الفلس ــم القضي ــد دع ــى صعي ــة ع وبخاص

رشح عــن الجهــود التــي يبذلهــا الربملــان العــريب يف هــذ الصــدد، كــا 

ــالمي  ــاون اإلس ــة التع ــن منظم ــة ب ــات الثنائي ــاء العالق ــاول اللق تن

ــام املشــرك. ــا ذات االهت ــة إىل القضاي والربملــان العــريب ، باإلضاف

ــاح  ــت الشــيخ صب ــة الكوي اســتقبل صاحــب الســمو امــري دول
ــدول  ــة ب ــس الترشيعي ــاء املجال ــاح رؤس ــر الصب ــد الجاب األحم
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومعــاىل رئيــس الربملان 

العــريب . 
وقــال الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى » ترشفــت ورؤســاء 
ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ب ــس الترشيعي املجال
العربيــة  بلقــاء ســمو امــري دولــة الكويــت ، واســتمعنا لتأكيــد 
ســموه عــى وحــدة وصالبــة مجلــس التعــاون الخليجــي، ويؤكد 
الربملــان العــريب عــى الــدور الفاعــل واملحــوري للمجلــس 
ــن  ــى األم ــة ع ــرك واملحافظ ــريب املش ــل الع ــة العم يف منظوم

القومــي العــريب.

أكــد الرئيــس الســوداىن عمــر حســن البشــري أهميــة الربملــان العــريب ىف الحيــاة الدســتورية العربيــة 
ــر 2017 »   ــوم ىف اكتوب ــدت بالخرط ــى عق ــريب الت ــان الع ــة الربمل ــاح جلس ــه ىف افتت ــال ىف كلمت ، وق
لــى  يكــون للربملــان العــريب أثــره الفعــال ال بــد لــه مــن توثيــق عالقاتــه مــع الربملانــات الوطنيــة يف 
الــدول العربيــة بحســبانها مالكــة صالحيــات الترشيــع والرقابــة والـــُمصادقة عــى االتفاقيــات الدولية 
ــة ومــن  ــدول العربي ــه يف ال ــد دورات ــره وعق ــال مــن مق ــان العــريب لالنتق ــادرة الربمل ــإن مب ــذا ف وله
بينهــا دورتــه يف الخرطــوم فهــي نقلــة نوعيــة مهمــة ذات أثــر إيجــايب عــى أعالــه ونهوضــه بــدوره 
القومــي مبــا يخــدم التواصــل والعالقــات املتميــزة بينــه وبــن املجالــس الربملانيــة يف الــدول العربيــة . 
ــة مــن  ــد أن يكــون للربملــان العــريب دور يف مــا يجــري عــى الســاحة العربي واضــاف البشــري » ال ب
اختــالف ويف مــا أصــاب الســاحة العربيــة مــن خــالف ومــا تحتاجــه الســاحة العربيــة مــن توافــق 

ــا. ــي تواجهه ــات الت وإتفــاق لتجــاوز التحدي
ويــأيت يف مقدمــة هــذه التحديــات تحــدي صــون األمــن القومــي العــريب إذ تتعــدد أشــكال ومصــادر 
التهديــد ألمــن األمــة العربيــة مــا يدعونــا إىل التســامي فــوق الخالفــات وتغليــب املصالــح الكــربى 
والتــآزر ملواجهــة املهــددات واألخطــار حايــة للوطــن العــريب مــن التطــرف واإلرهــاب واملهــددات 
ــا وإنشــغاالت يجــب أن يهتــم بهــا الربملــان  التــي تهــدد اســتقرار املجتمعــات العربيــة فهــذه قضاي
ــجيع  ــتدامة وتش ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــري لتنفي ــي والُقط ــل القوم ــم بالعم ــا يهت ــريب  ك الع
االســتثار والتجــارة البينيــة يف الــدول العربيــة ومتطلبــات تعزيــز وصــون حقــوق اإلنســان ومراجعــة 
تنفيــذ االتفاقيــات االقتصاديــة العربيــة ووضــع خطــة اســراتيجية تهــدف إىل ترســيخ ثقافــة التســامح 

والوســطية وإنتهــاج منهــج الحــوار .

ــاين مــن الفصــل  ــدور االنعقــاد الث ــة ل ــه بالجلســة االفتتاحي وجــه الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي ، رئيــس الربملــان العــريب يف كلمت
الترشيعــي الثــاين للربملــان العريب بالخرطــوم  31 اكتوبــر 2017م  باســمه ونيابــة عــن أعضــاء الربملــان العــريب بخالــص الشــكر  والتقديــر 
ــره للشــعب  ــاد الربملــان العــريب، وشــكره وتقدي ــاح دورة انعق ــان إىل فخامــة الرئيــس عمــر حســن البشــري لترشيفــه افتت ــم االمتن وعظي

الســوداين الكريــم واملجلــس الوطنــي الســوداين وحكومــة الســودان عــى احتضانهــم الجتاعــات الربملــان العــريب.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب خــالل كلمتــه عــى دعــم الربملــان العــريب لدولــة الســودان الشــقيقة التــي رضبــت أروع األمثلــة يف مواجهــة 
التحديــات الجســيمة، وتخطــي األزمــات العصيبــة، مــن خــالل قيــادة صلبــة ال تقبــل الوهــن، وشــعب ويِف بلغــت شــكيمته عنــان الســاء، 

فتحققــت األهــداف الســامية وأنجــزت اآلمــال الكبــرية، فانتــر الســودان رئيســاً وحكومــة وشــعباً

ـــريب  ـــان الع ـــق الربمل حق
منـــذ انتقالـــه إىل برملـــان دائـــم يف ديســـمرب 
2012 العديـــد مـــن النتائـــج اإليجابيـــة لتمثيلـــه 
ـــة  ـــة يف إطـــار منظوم األداة الشـــعبية والربملاني
العمـــل العـــريب املشـــرك لتأمـــن حـــارض 
ـــة أمنهـــا  ـــة ومســـتقبلها وحاي املنطقـــة العربي
القومـــي، وشـــكل الربملـــان الظهـــري الربملـــاين 
والشـــعبي ملواجهـــة تحديـــات التحـــوالت 
عـــر  يف  والبيئيـــة  واملعرفيـــة  العمليـــة 
العوملـــة والتكتـــالت اإلقليميـــة والدوليـــة، 
مـــا ســـاهم بدبلوماســـيته يف بنـــاء جســـور 
ــا  ــدوىل مـ ــاين الـ ــل الربملـ ــاون والتكامـ التعـ
ميهـــد لبيئـــة دوليـــة وإقليميـــة تقـــوم عـــى 
أســـاس العـــدل والتكافـــؤ وتحقيـــق الســـلم 

واألمـــن الدوليـــن. 
وبنظـــرة موضوعيـــة نســـتطيع أن نرصـــد 
املشـــاركات الفاعلـــة للربملـــان العـــريب وبنـــاء 
عـــى  الربملانيـــة  والصداقـــات  العالقـــات 
مســـتوى االتحـــادات اإلقليميـــة والدوليـــة 
والربملانـــات املثيلـــة والزيـــارات الربملانيـــة 
ــق  ــة، وفـ ــدوات املتخصصـ ــرات والنـ واملؤمتـ
الدبلوماســـية  معايـــري  أرقـــى  مارســـتها 
الدبلوماســـية  تواكـــب  التـــي  الربملانيـــة 

الرســـمية.  العربيـــة 
وضـــع الربملـــان العـــريب وأجهزتـــه هدفـــاً 
ـــة  ـــه الدبلوماســـية الربملاني رئيســـياً مـــن تحركات
ــع  ــل مـ ــز التواصـ ــدف تعزيـ ــعبية بهـ والشـ
الوطنيـــة  وبرملاناتـــه  العـــامل  شـــعوب 
والقاريـــة واإلقليميـــة والدوليـــة مـــن خـــالل 
املشـــاركة والتعبـــري عـــن مواقـــف األمـــة 
ــا  ــة إزاء مختلـــف األحـــداث والقضايـ العربيـ
ــى  ــة وكان عـ ــة والدوليـ ــة واإلقليميـ الوطنيـ
القضيـــة  واالهتامـــات  األولويـــات  رأس 
الفلســـطينية، إضافـــة إىل تعزيـــز عالقـــات 
ـــقيقة  ـــات الش ـــع الربملان ـــاون م ـــوة والتع األخ
املجـــاالت كافـــة ال ســـيا  والصديقـــة يف 

ــا. ــة منهـ الربملانيـ
ــان  ــة دور الربملـ ــأن حيويـ ــزم بـ ــن الجـ وميكـ
ــريب  ــعب العـ ــوت الشـ ــل وصـ ــريب ممثـ العـ
ــع  ــة يف جميـ ــتجاباته الفوريـ ــه واسـ وتحركاتـ
ـــة  ـــة واإلقليمي ـــه العربي ـــزز مكانت ـــاالت ع املج
والدوليـــة وجعـــل صوتـــه مســـموعا وتأثـــريه 
ـــرص  ـــذي يح ـــر ال ـــا، األم ـــاال ودوره مطلوب فع
عـــى  وأعضائـــه  العـــريب  الربملـــان  معـــه 
تحديـــد أســـس ثابتـــة ومبـــادئ محـــددة 
تطـــرح بشـــكل دائـــم عـــى أجنـــدة أعـــال 
الربملـــان العـــريب يف مشـــاركاته الخارجيـــة. 
التســـامح  األســـس:  هـــذه  أهـــم  ومـــن 
الصعيـــد  عـــى  والتواصـــل  واالنفتـــاح 
ــعي إىل  ــاري، والسـ ــي والقـ ــدويل واإلقليمـ الـ
تحقيـــق الســـلم واألمـــن العامليـــن والتأكيـــد 
عـــى مبـــدأ عـــدم التدخـــل يف الشـــؤون 
الداخليـــة للـــدول العربيـــة، فضـــال عـــن 
ـــة  ـــى مكافح ـــز ع ـــي ترك ـــة الت ـــا األمني القضاي
والضـــال  املتطـــرف  والفكـــر  اإلرهـــاب 
ونـــزع الســـالح النـــووي واالهتـــام بقضايـــا 
ـــرأة  ـــة »امل ـــان خاص ـــوق اإلنس ـــاالت حق ومج
ــن  ــن والفاريـ ــن والنازحـ ــباب والالجئـ والشـ
مـــن الراعـــات«، باإلضافـــة إىل القضايـــا 
االقتصاديـــة التـــي تناقـــش التنميـــة املســـتدامة 
ـــة  ـــة وتهيئ ـــة العربي ـــا، والتجـــارة البين وأهدافه
ـــى  ـــاعد ع ـــا يس ـــريب م ـــتثار الع ـــاخ االس من
املنشـــور،  االقتصـــادي  التكامـــل  تحقيـــق 
ــري  ــل التغـ ــة مثـ ــا البيئيـ ــب القضايـ إىل جانـ
ـــاظ  ـــاه والحف ـــذايئ واملي ـــن الغ ـــي واألم املناخ

ــة. ــوارد الطبيعيـ ــى املـ عـ

الرئيس السوداين عمر البشري
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تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب 
الشعب الصيني ودكتور مشعل السلمى رئيس البرلمان العربي 

أكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان 

ــة  ــة قدميــة ومتين ــة - الصيني ــات العربي العــريب أن العالق

ــركة  ــم مش ــا قواس ــن لديه ــرب والص ــة وأن الع وعميق

وبينهــا احــرام وفهــم متبــادل كونهــا أصحــاب حضارات 

عريقــة، مثمنــا موقــف الصــن تجــاه القضية الفلســطينية، 

ومؤكــدا أنــه قــد حــان الوقــت لتتحــرك بكــن بشــكل أكرب 

لدفــع هــذه القضيــة.

جــاءت تريحــات الدكتــور مشــعل خــالل مقابلــة خاصــة 

أجرتهــا معــه وكالــة أنبــاء ))شــينخوا((  يف العاصمــة 

الصينيــة بكــن خــالل زيارتــه  لهــا يف الفــرة مــن 21 إىل 

24 ينايــر2018  عــى رأس وفــد رفيــع مــن الربملــان العــريب 

ــريب إىل  ــان ع ــس برمل ــارة لرئي ــذه أول زي ــد ه ــث تع حي

ــة  ــد الجلس ــريب بع ــاين ع ــد برمل ــارة لوف ــن وأول زي الص

ــة  ــر جامع ــريب يف مق ــان الع ــا الربمل ــي عقده ــة الت الطارئ

الــدول العربيــة ملناقشــة تداعيــات القــرار األمريــي 

الخــاص باالعــراف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل ونقــل 

ــا. ــة إليه ــفارة األمريكي الس

ــة  ــة الدامئ ــس اللجن ــغ رئي ــع تشــانغ ده جيان ــد اجتم وق

للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي مــع رئيــس 

الربملــان العــريب  حيــث اتفقــا عــى تعزيــز تطويــر عالقات 

التعــاون اإلســراتيجية بــن الصــن والــدول العربيــة. وقــال 

تشــانغ خــالل اللقــاء إن زيــارة مشــعل بــن فهــم الســلمي 

أكــد رئيــس الربملــان العــريب دكتــور مشــعل بــن فهم الســلمى » اســتمرار جهــود الربملان 

العــريب يف دعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني يف كافــة املحافــل وعــى كافــة املســتويات 

« . جــاء ذلــك ىف  كلمتــه التــي ألقاهــا أمــام مؤمتــر األزهــر العاملــي لنــرة القــدس ، ، 

قائــال »  ان الربملــان  العــريب شــكل لجنــة 

خاصة باســم فلســطن برئاســة رئيس الربملان 

العــريب، ويعمــل عــى ثــالث ِخطــط عمــل 

للتصــدي لسياســة القــوة القامئــة باالحتــالل، 

وفضــح مــا تقــوم بــه مــن جرائــم وانتهاكات 

ضد الشــعب الفلســطيني الصامد،

هــى  األوىل،  الخطــة  ان    « واوضــح 

التصــدي لقــرار اإلدارة األمريكيــة املرفــوض 

باالعــراف بالقــدس عاصمــة للقــوة القامئــة 

باالحتــالل، وقــد تــم مخاطبة كافــة برملانات 

العامل اإلقليمية والوطنية وتم تشــكيل وفود 

برملانيــة مــن اعضــاء الربملــان العــريب لزيــارة 

الربملانــات اإلقليميــة والدوليــة.

واضــاف » أمــا خطــة العمــل الثانيــة فهــي  

ملنــع عقــد القمــة اإلرسائيليــة اإلفريقية التي 

كان مقــرر عقدهــا يف دولــة توجــو يف شــهر 

أكتوبــر املــايض، وقــد تــم االتصــال بربملــان 

عمــوم إفريقيــا وكافــة الربملانــات اإلفريقيــة، 

وتــم إرســال مبعوثــن باســم رئيــس الربملــان 

العــريب لبعــض الربملانــات اإلفريقيــة املؤثــرة، 

الربملان العريب يف بكني: 

     العالقات العربية - الصينية قدمية ومتينة 
تعــد أول تبــادل رســمي بــن املجلــس الوطنــي والربملــان 

ــة -  ــات الصيني ــراء العالق ــربى يف إث ــة ك ــا أهمي ــريب وله الع

ــة. العربي

وأشــار رئيــس الربملــان العــريب خــالل املقابلــة إىل 

ــن  ــن الجانب ــة ب ــة الدامئ ــادالت الربملاني ــة التب أهمي

ــتي  ــيق يف ش ــاون والتنس ــاور والتع ــز التش يف تعزي

ــريب  ــاين الع ــد الربمل ــارة الوف ــاالت وإىل أن زي املج

تهــدف إىل متتــن العالقــات العربيــة - الصينيــة، 

ــل البعــد  ــه ميث ــان العــريب كون موضحــا أن الربمل

ــرشح  ــن ل ــزور الص ــة ي ــة العربي ــعبي لألم الش

وجهــة النظــر الشــعبية للقضايــا العربيــة الكربى 

والهامــة واإلســراتيجية ويف مقدمتهــا القضيــة 

الفلســطينية يف ضــوء التداعيــات الخطــرية للقــرار 

األمريــي بشــأن القــدس، مثمنــا املوقــف اإليجــايب 

للصــن تجــاه القضيــة الفلســطينية وتفهمهــا التــام 

لــه

متابعات اخبارية

وكُللــت جهــود الربملــان العريب مــع جهود 

ــة واإلســالمية  ــدول واملؤسســات العربي ال

بالنجــاح، بــأن أُجلــت هــذه القمــة ألجــٍل 

غري مســمى،

واشــار اىل » أن  خطــة العمــل الثالثــة 

هي التصدي لرشح القوة القامئة باالحتالل 

للحصول عى مقعد غري دائم مبجلس األمن 

ــح  ــذا الرش ــا له ــي 2019-2020م، مل لعام

ــة  ــى مصداقي ــرية ع ــات خط ــن تداعي م

منظمة األمم املتحدة، عندما تشــغل قوة 

محتلــة وتضطهــد شــعباً بأكملــه منذ أكر 

مــن ســبعن عامــاً، ومتــارس بحقــه أبشــع 

االنتهــاكات والجرائــم العنريــة مقعداً يف 

مجلــس األمن الدويل.

ويف الختام تقدم الدكتور مشــعل السلمي 

بالشــكر والتقديــر لفضيلــة اإلمــام األكــرب 

ــر  ــيخ االزه ــب  ش ــد الطي ــور أحم الدكت

الرشيــف لعقد هذا املؤمتر الهام، ولألزهر 

الرشيف ملا يقوم به من جهود مشــكورة 

لنــرًة األقــى وللقضية الفلســطينية. 
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بــن يعقــوب ورجاء خليفة يمثــالن البرلمان 
فــي مؤتمر اإلندمــاج اإلقتصادي اإلفريقي

العسومى والمشرقى طرحا رؤية البرلمان 
العربي لمسؤولى البرلمان االوربي حول 

التحديات الراهنة فى المنطقة 

والبياتى أمام برلمان أمريكا الالتينية

شــارك الربملــان العــريب ممثــالً مبعــايل النائــب 

عبــد اللطيــف بــن يعقــوب ومعــايل النائــب 

ــاء حســن خليفــة يف املؤمتــر  ــورة رج الدكت

ــي  ــادي واالجتاع ــاج االقتص ــاري االندم الق

والســيايس للقــارة اإلفريقيــة: دور الربملــان 

بالعاصمــة  ُعقــد  والــذي  اإلفريقــي، 

الرئيــس  بحضــور  ياونــدي،  الكامريونيــة 

الكامــريوين، ورئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا، 

ورئيــس مفوضيــة اإلتحــاد اإلفريقــي، املؤمتــر 

الســنوية  بالذكــرى  احتفــاالً  يــأيت  الــذي 

العــارشة للميثــاق اإلفريقــي للدميقراطيــة 

ــور  ــد الدكت ــد أك ــم. وق ــات والحك واالنتخاب

ــان  ــس الربمل ــم الســلمي رئي ــن فه مشــعل ب

ــه  ــًة عن ــي ألقاهــا نياب العــريب يف الكلمــة الت

ــن يعقــوب  ــف ب ــد اللطي ــب عب معــايل النائ

للقــارة اإلفريقيــة  أمــام املؤمتــر عــى إن 

تاريخــاً طويــالً مــع تجــارب التقــارب القــاري 

الحقبــة  اىل  بعضهــا  يعــود  واإلقليمــي، 

قــام  وفــد مــن  الربملــان العــريب بزيــارة إىل 

مقــر الربملــان االوريب ىف مدينــة سراســبورج 

ــع  ــك إلجــراء مشــاورات م الفرنســية  وذل

ــب  ــار مســؤوىل الربملــان االوريب إىل جان كب

املشــاركة ىف إجتــاع مجموعــة الربملــان 

االوريب املعنيــة بالجمعيــة الربملانية لالتحاد 

مــن أجــل املتوســط . وضــم الوفــد كل مــن 

نائــب رئيــس الربملــان عــادل العســومى 

ــة  ــس لجن ــى رئي ــد املرشق ــور احم والدكت

الشــؤون الخارجيــة والسياســية واالمــن 

القومــى .

وقــال نائــب رئيــس الربملــان النائــب عــادل 

العســومى ىف تريــح لــه ان وفــد الربملــان 

حــول  متكامــال  رشحــا  قــدم   العــريب 

ــرارات  ــوء الق ــدس ىف ض ــة الق ــاد قضي أبع

والتوصيــات الصــادرة عــن الربملــان العــريب 

الرابعــة  بالــدورة  العــريب  الربملــان  شــارك 

ــة  ــة ومنطق ــكا الالتيني ــان أمري ــن لربمل والثالث

نوفمــرب      24  -23 يومــي  الكاريبــي  البحــر 

ــوة  ــى دع ــاء ع ــك بن ــا وذل ــة بن 2017مبدين

مــن رئيــس برملــان أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة 

البحــر الكاريبــي.

وأكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي 

رئيــس الربملــان العــريب يف كلمتــه - التــي ألقاها 

ــرص  ــايت-  ح ــاس البي ــب عب ــه النائ ــة عن نياب

ــل  ــور التواص ــد جس ــى م ــريب ع ــان الع الربمل

والتقــارب بــن الشــعب العــريب وشــعوب دول 

ــي،  ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا الالتيني أمري

ــح  ــة واملصال ــات التاريخي ــع العالق انســجاًما م

ــكا  ــة ودول أمري ــدول العربي ــن ال ــركة ب املش

العالقــات  تفعيــل  أن  إىل  مشــرياً  الالتينيــة، 

بــن الربملــان العــريب وبرملــان أمريــكا الالتينيــة 

ــن  ــاً م ــأيت إنطالق ــي ي ــة البحــر الكاريب ومنطق

مبــادئ التضامــن والرشاكــة واملصالــح املتبادلــة 

وذلــك بنــاءاً عــى إعــالن الريــاض الصــادر عــن 

ــام 2015م. ــة يف الع ــة – الالتيني ــة العربي القم

تلــت  التــي  الفــرة  يف  أو  االســتعارية، 

ــة  ــدول اإلفريقي االســتقالل، حيــث ســعت ال

ــي  ــل اإلقليم ــات التكام ــيس مرشوع إىل تأس

التحــرر  ملرشوعــات  اســتكاالً  بوصفهــا 

الوطنــي واالســتقالل.

وعــرب الدكتــور مشــعل الســلمي عــن إعتــزازه 

بالرشاكــة الرائــدة التــي أقامها الربملــان العريب 

مــع برملــان عمــوم إفريقيــا، األمــر الــذي تــم 

ترســيخه مــن خــالل مذكــرة التفاهــم التــي 

متــت بينهــا، والتــي أرســت أســس التنســيق 

والتعــاون بينهــا إزاء القضايــا ذات االهتــام 

بخصــوص  املشــرك  والتنســيق  املشــرك، 

دعــم القضيــة الفلســطينية ونضــال الشــعب 

الفلســطيني، ووضــع خطــة للتحــرك املشــرك 

مــن أجــل الدفــع مبســار إرســاء ســالم قائــم 

عــى حــل الدولتــن، وقيــام دولــة فلســطينية 

مســتقلة عاصمتهــا مدينــة القــدس الرشقيــة

االمريــى  القــرار  مخاطــر  تحــدد  والتــى 

وفــد  أن  إىل  مشــرياً   ، بالقــدس  املتعلــق 

ــدد  ــريب لع ــان الع ــة الربمل ــدم رؤي ــان ق الربمل

مــن القضايــا والتطــورات  املتعلقــة باملنطقــة 

العربيــة ىف اطــار الحــوار املتواصــل مــع 

الجانــب االوريب لتقريــب وجهــات النظــر  

ــف  ــيق ىف املواق ــاور والتنس ــب التش اىل جان

ــورات. ــك التط ــأن تل بش

ومــن جانبــه اوضــح دكتــور احمــد املرشقــى 

ان مباحثــات الوفــد تضمنــت ايضــا تطــورات 

عمليــة الســالم ىف الــرشق االوســط وتطــورات 

االوضــاع ىف ســورية واليمــن وليبيــا ، باالضافة 

ملوضــوع اإلصالحــات ىف املنطقــة العربيــة 

ــز التعــاون  ــاق تعزي ــة اإلرهــاب وأف ومحارب

بــن الربملانــات العربيــة واالوربيــة . 

متابعات اخبارية

املرشقيالعسومي

ــور  ــايل الدكت ــة مع ــريب برئاس ــان الع ــد الربمل ــارك وف ش
ــريب ،  ــان الع ــس الربمل ــلمى، رئي ــم الس ــن فه ــعل ب مش
ــس  ــب رئي ــد نائ ــب دالل الزاي ــعادة النائ ــة س وعضوي
لجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وحقــوق اإلنســان 
بالربملــان العــريب ، يف منتــدى النســاء الربملانيــات  ، ضمن 
اجتاعــات الــدورة )137( لالتحــاد الربملــاين الــدويل 

ــية. ــبورغ الروس ــانت بطرس ــة س ــد يف مدين ــذى عق ال
أكــدت دالل الزايــد خــالل كلمــة الربملــان العــريب عــى 
أن النظــام األســايس للربملــان العــريب الــذي وضعــه 
ــان  ــرأة يف الربمل ــل امل ــبة متثي ــل نس ــرب جع ــادة الع الق
ال تقــل بــأي حــال مــن األحــوال عــن %25 مــن إجــايل 
ــرأة يف  ــى دور امل ــح ع ــد واض ــان، يف تأكي ــاء الربمل أعض
ــع واتخــاذ القــرار عــى كافــة املســتويات وبخاصــة  صن

ــة«. ــس الترشيعي املجال
وأوضحــت الزايــد أن مــا بذلــه الربملــان العــريب مــن أجــل 
تحقيــق املســاواة بــن الجنســن، وتعزيــز حقــوق املــرأة 
العربيــة وصــوالً بهــا إىل أن متتــع بحقوقهــا كاملــة غــري 
ــان  ــاهم الربمل ــث س ــام، حي ــتحق االهت ــة ليس منقوص
العــريب يف تطبيــق خطــة عمــل الربملانــات التــي تراعــي 

ــوع االجتاعــي بشــكل ملمــوس وعــى أرض الواقــع، يف  الن
ظــل إرادة سياســية واضحــة يف معظــم الــدول العربيــة، 

داعمــة لهــدف متكــن املــرأة. 
ــداد  ــج يف إع ــد نه ــريب ق ــان الع ــد اىل أن الربمل ــت الزاي ولفت
هــذه الوثيقــة نهجــاً علميــاً يتفــق وخطــة عمــل الربملانــات 
املراعيــة للنــوع االجتاعــي، باعتــاد مقاييــس دقيقــة 
لرصــد احتياجــات املجتمــع لتحقيــق املســاواة وتذليــل 
العقبــات بشــأنها، بإجــراء اســتطالعات حقيقيــة للــرأي 
العــام، وعقــد سلســلة مــن ورش العمــل املتخصصــة وصــوالً 
لوضــع مــرشوع الوثيقــة حتــى تنســجم مــن الواقــع ويصبــح 

ــال.  ــهل املن ــا س تطبيقه

الزايد يف منتدى النساء الربملانيات

        %25 من أعضاء الربملان للمرأة
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» كل عربي ال يجعل من القدس قبلته 
فمشكوك في عروبته، وكل مسلم ال 

يجعل من القدس قبلة عقيدته فمشكوك في 
إسالمه، وكل مسيحي ال يجعل من القدس 

عنواًنا لترانيمه فمشكوك في مسيحيته.«

» ومن باب السخرية أقول: »شكًرا 
لترامب الذي جعلنا كعرب وكمسلمين 
وكأحرار نستفيق من غفوتنا ونشعر 

أكثر بالخطر الذي يواجه أمتنا 
عزام نجيب األحمدالعربية.« 

 دالل جاسم الزايد

أحالم سالم ثجيل

نبيل األندلوسي

خالد العتيبي

سالم الكعبي

خليل عطية

جاسم عبد هللا النقبي

الخليل ولد الطيبعسكر عويد العنزي

احمد رسالنخالد علي بن زايدعادل  العسوميأحمد بن العربي مشرقى

سعد الجمال

» تسليط الضوء على الرأي 
االستشاري الصادر من محكمة العدل 
الدولية في سنة 2004م، مع مخاطبة 

برلمانات الدول الغربية الداعمة 
والمساندة للقضية الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني في هذا الجانب « 

» نهيب بجميع البرلمانات في 
العالم اإلسالمي والعربي والدولي 
بالتصدي لهذا التزييف والتداعي  

واتخاذ موقف حاسم تجاه هذا 
التعدي على مقدسات المسلمين «

» إمهال الواليات المتحدة األمريكية 
فترة زمنية محدودة للتراجع عن 

قرارها الغاشم، وإذا لم تتراجع فيجبعلى 
الحكومات العربية أن تتخذ خطوات 

تصعيدية؛ حتى تعود األمورإلى نصابها 
ويعود الحق إلى أهله «

» أقترح أن تكون هناك مراسلة 
للكونجرس األمريكي بصفته هو من 

صادق على هذا القرار، وكذلك إبالغه 
احتجاج واستنكار وتنديد البرلمان 
العربي كممثل للشعوب العربية «

» أمريكا أبعدت نفسها من عملية 
السالم ألنها فقدت أهم شرط 

لراعي السالم؛ وهو شرط الحياد، 
فانحيازهاواضح وبشكل سافر 
ضد العرب وضد المسلمين بل 

ضد المسيحيين اآلن «

» أطالب البرلمان العربي بأن 
يتبنى رفع دعوى قضائية ضد 

الواليات المتحدة األمريكية، وضد 
شخص ترامب تحديًدا، باعتبار أن 

قراره ينبع من نزعة شخصية« 

» أهم ما في هذا القرار أنه ُيعيد 
تثبيت الحقيقة  التي نعرفها جميًعا، 

وُيعيد تذكيرنا بالواقع كما هو، حيث 
أعادت إنتاج الصراع على أساس 

وجودي، وإنهاء كذبة عملية السالم 
والمفاوضات العبثية «

 » القرار الذي اتخذه الرئيس األمريكي 
ليس وليد اللحظة وال وليد الصدفة، وإنما 
جاء مكماًل لمخطط سابق  وخطط الحقة، 

وقد اتخذ منذ زمن والكل يعرف ذلك، ويتم 
تحديثه وفق الظروف التي تمر علينا.«

» إن قرار ترامب الجائر وّحد مجدًدا 
الصف العربي، إذ خرجت الشعوب 

منددة بالغطرسة اإلسرائيلية التي 
استباحت الدماء واحتلت األرض، 

وتريد السيطرة على المسجد األقصى «

» يجب أن نبني قبورنا من قصور 
القدس وأن يكون شاهًدا لنا على 

مر التاريخ أن القدس ستبقى عربية 
لكل المسلمين «

» ان مصر تخوض معركة االرهاب 
دفاعا عن االمة العربية كلها ، وتحتاج 

فى ذلك الى ارادة دولية مجتمعة 
للتصدى لالرهاب بكل اشكاله «

» مطالبة الدول العربية جميعها بإسقاط 
دور أمريكا من مفاوضات السالم في 

منطقة الشرق األوسط بعد أنفقدت 
حيادها ونزاهتها كشريك مفاوض، وأن 
يتم ذلك من خالل األمم المتحدة وتحت 

إشراف نزيه ومحايد«

» أطالب باستدعاء سفرائنا المعتمدين لدى 
الواليات المتحدة، وسحب الودائع  العربية لدى 
المصارف األمريكية، والتأكيد مجدًدا على أن 

فلسطين ستبقى قضيتنا المركزية وأنها البوصلة، 
وأن الدفاع عنها واجب العرب والمسلمين «

الجلسة التاريخية لنرصة القدس

وفود من البرلمان العربي للحوار مع البرلمانات الدولية في الجلسة الطارئة للقدس:
دعـــا الربملـــان العـــريب إىل عقـــد قمـــة عربيـــة طارئـــة لتجنيـــد 

ـــي ألرايض  ـــالل اإلرسائي ـــاء اإلحت ـــل إنه ـــن أج ـــات م ـــة الطاق كاف

ـــدس«. ـــة »الق ـــا األبدي ـــطن وعاصمته ـــة فلس دول

ـــام جلســـته  ـــريب يف خت ـــان الع ـــرار أصـــدره الربمل ـــك يف ق ـــاء ذل ج

الطارئـــة التـــى خصصـــت لبحـــث تداعيـــات قـــرار اإلدارة 

ـــوة  ـــة للق ـــة عاصم ـــة القـــدس املحتل ـــة باإلعـــراف مبدين األمريكي

القامئـــة باإلحتـــالل »الكيـــان الصهيـــوين« ونقـــل الســـفارة 

األمريكيـــة إليهـــا.

ـــة  ـــة فاعل ـــرك عربي ـــة تح ـــع خط ـــوة  لوض ـــرار الدع ـــن الق وتضم

ـــة  ـــدول العربي ـــة ال ـــالل جامع ـــن خ ـــتويات م ـــة املس ـــى كاف ع

ـــل  ـــى تكام ـــدا ع ـــريب تأكي ـــان الع ـــطينية والربمل ـــلطة الفلس والس

ـــرار  ـــدي لق ـــمية للتص ـــية الرس ـــع الدبلوماس ـــة م ـــية الربملاني الدبلوماس

ـــة لهـــذا الغـــرض. ـــة مفتوحـــة العضوي ـــة وتشـــكيل لجن اإلدارة األمريكي

وقـــرر الربملـــان تســـمية دور اإلنعقـــاد الحـــايل للربملـــان العـــريب 

ــود  ــف وفـ ــطن« ، وتكليـ ــة فلسـ ــة لدولـ ــة أبديـ ــدس عاصمـ »القـ

مـــن الربملـــان العـــريب لزيـــارة الربملانـــات املاثلـــة خاصـــة الربملـــان 

ـــة  ـــدول األوروبي ـــات ال ـــن برملان ـــدد م ـــان األورويب وع ـــي والربمل اإلفريق

ـــدي  ـــدويل للتص ـــع ال ـــد املجتم ـــد تأيي ـــاءات وحش ـــد لق ـــة لعق الفاعل

للقـــرار األمريـــي .

وأكـــد الربملـــان العـــريب التضامـــن العـــريب واإلســـالمي للتصـــدي للقـــرار 

ـــة  ـــدول العربي ـــة ال ـــن جامع ـــن خـــالل تنســـيق التحـــرك ب ـــي م األمري

ـــس  ـــن الربملـــان العـــريب واتحـــاد مجال ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي وب

الـــدول األعضـــاء مبنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي بشـــأن القـــدس أوىل 

القبلتـــن وثالـــث الحرمـــن والعمـــل عـــى تعزيـــز دعـــم االعـــرف 

ـــدة. ـــم املتح ـــة باألم ـــا الكامل ـــطن وعضويته ـــة فلس بدول

ـــات  ـــود وتضحي ـــم صم ـــاندة ودع ـــى مس ـــريب ع ـــان الع ـــدد الربمل وش

ـــه ضـــد سياســـة  ـــلة ويف نضال ـــه الباس الشـــعب الفلســـطيني يف مقاومت

القـــوة القامئـــة باإلحتـــالل التـــي تهـــدف إىل تغيـــري الوضعيـــة 

ــا  ــوف صفـ ــة والوقـ ــدس املحتلـ ــة القـ ــة ملدينـ ــة والتاريخيـ القانونيـ

ــة  ــه يف إقامـ ــه وحقـ ــكه بأرضـ ــى متسـ ــاظ عـ ــه للحفـ ــدا معـ واحـ

ـــة القـــدس،  ـــة مدين ـــا األبدي ـــه املســـتقلة ذات الســـيادة وعاصمته دولت

ــوي،  ــادي واملعنـ ــة، املـ ــدول العربيـ ــم الـ ــف دعـ ــة بتكثيـ واملطالبـ

ـــة  ـــريب مخاطب ـــان الع ـــرر الربمل ـــدس. وق ـــم الق ـــدوق دع ـــز صن وتعزي

الربملانـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، واالتحـــاد الربملـــاين الـــدويل، 

ــرار  ــورة القـ ــدي لخطـ ــة للتصـ ــية الربملانيـ ــع الدبلوماسـ لدفـ

ـــات  ـــة، ودعوتهـــم للثب ـــي عـــى فـــرص الســـالم يف املنطق األمري

ـــل  ـــم متثي ـــن لديه ـــة م ـــرار، ومطالب ـــض الق ـــم برف ـــى موقفه ع

ـــالل  ـــة باالحت ـــوة القامئ ـــدى الق ـــم ل ـــي مقي ـــايس أو قنص دبلوم

بااللتـــزام بقـــرارات الرشعيـــة الدوليـــة، وعـــدم نقـــل ســـفاراتهم 

ـــا عاصمـــة للقـــوة  ـــة أو االعـــراف به ـــة القـــدس املحتل إىل مدين

ـــي مل تعـــرف  ـــدول الت ـــات ال ـــالل، ودعـــوة برملان القامئـــة باالحت

بدولـــة فلســـطن إىل االعـــراف بهـــا نُـــرة للحـــق ودعـــاً 

للســـالم وتعزيـــزاً لألمـــن

القدس عاصمة أبدية لفلسطني
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» قرار الرئيس األمريكي مبني 

على باطل، فهو ال يملك القدس حتى 

يسلمها لمن شاء.«

» نطالب البرلمان العربي بأن 
يلعب دوًرا إيجابًيا في إجراء 
المصالحة العربية - العربية 

وتجاوز الخالفات المصطنعة، 
وإجراء مصالحة عربية شاملة « 

» لقد كشفت الواليات المتحدة 
األمريكية عبر قرارها المشؤوم أنها 
لم ولن تكون وسيًطا أو راعًيا لعملية 
السالم، فوساطتها غير نزيهة وغير 

شريفة وغير محايدة «

» أقترح أن تقوم الدول العربية مجتمعة 
بنقل سفاراتها إلى القدس الشرقية رًدا 

على قرار ترامب،ما دامت أمريكا 
دولة واحدة وأمرت بنقل سفارتها إلى 

القدس «

» يجب أن نتذكر أن الحق بغير 
القوة ضائع، وأن السالم بغير 
مقدرة الدفاع عنه استسالم «

» القرار الذي اتخذه ترامب لم يكن 
صدفة، وإنما كان تسلساًل زمنًيا 
ألحداث مرت بها األمة العربية 

والمنطقة «

» على الدوام ظننا أن اإلدارة األمريكية 
تدرك مسؤوليتها وقيمتها العالمية في ترسيخ 

السلم واألمن الدولي بصفتها العضو الدائم في 
مجلس األمن الدولي، ولكن نذكِّرها مجدًدا 

بواجباتها وعليها أن تنصاع إلى الحق والعدل 
الذي يفتخر به الشعب األمريكي الكبير«

» يجب أن نعمل مًعا على 
رفع صوت شعوبنا واستنهاض 
الهمم إلسقاط هذا القرار الجائر 
وليس بالسب، وإنما بكثير من 

المقترحات  «

» على جميع البرلمانات العربية 
أن تطلب من حكوماتها مخاطبة 

مجلس األمن لتنفيذ قراراته، وإال 
فال فائدة لنا كعرب من االستمرار 
كأعضاء في هيئه األمم المتحدة «

» ال يحق لنا كحكومات وكبرلمانات وكشعوب 
بأن نتنازل عن شبر من فلسطين، وال أعلم 

إن كان شعارهم إسرائيل من الفرات إلى 
النيل، فقد حفر هللا محبة األقصى وفلسطين 

في قلوبنا، ونعلم يقيًنا أن العاقبة لنا لو تكاتفنا 
واتحدنا واعتصمنا بحبل هللا جميعا «

» إننا أمام إمتحان صعب ولحظة تاريخية، 
إما أن نكون أو ال نكون، فإن الدفاع عن 
القدس هو دفاٌع عن الوجود العربي وعن 

الهوية وعن األرض وعن الحق وليس 
دفاًعا عن مدينة مثل بقية المدن «

» القرار فيه إستهتار وفيه سخرية، 
وعندما تحدث الرجل عن هذا 

القرار المشؤوم بعد مائة عام من 
وعد بلفور تحدث أيًضا بعده عن 

السالم، أليست هذه سخرية؟! «

» المسألة ليست مسألة مواقف 
وخطب وليست مسألة شجب 

وإدانة، وإنما هذا صراع وجودي، 
والصراع الوجودي بحاجة إلى 
قوة وبحاجة إلى لُحمة وبحاجة 

إلى يد واحدة غير مرتعشة «

» إن هذه الخطوة  غير المسبوقة 
من اإلدارة األمريكية ما هي إال 
إرضاء لليمين المتطرف، سواًء  
في إسرائيل أو في أمريكا، ولكنه 

أيًضا وقود للعنف في العالمين 
العربي واإلسالمي«

» أحيي في هذه المناسبة الشعب 
الفلسطيني بأكمله على صموده 

ووقوفه ضد اعتداء العدو اإلسرائيلي 
بكل مواقفه «

» من واقعنا الُمعاش وواقعنا 
العربي المزري وقوتنا المشتتة نجد 
أنفسنا بحاجة ماسة إلى العمل على 
جمع الشمل العربي والقضاء على 

الخالفات العربية «

» خصومنا لهم مخططات وهم 
يجروننا إليها جًرا، وهم اآلن في هذه 

اللحظة وبهذا القرارالذي ُيعلن عن نقل 
سفارة الواليات المتحدة األمريكية إلى 
القدس، فإنما يختبرون أمتنا إن كانت 

فيها روحاً كانت فيها مقاومة «

» من المفترض علينا كعرب 
وكمسلمين أن نتوحد أكثر وأن نعمل 

على إيجاد حلول عملية؛ لكي ال 
نظل نندد ونصرخ في آذان صماء.. 

فالحرية تؤخذ وال تعطى «

» يجب أن نقول  للرئيس ترامب: 
»لقد اتخذت قراًرا خِسرت به األمة 

العربية واإلسالمية، لقد هشمت 
صورتك المهشمة أصاًل في ذهن 

العرب والمسلمين « 
عبد الكريم قريشي

علي أحمد

إدريس أوقمني

عباس البياتى

حامد محمد آدم حامد

عبد اللطيف بن يعقوب 

محمد األمين 

إنصاف علي مايو

عبد الرحمن سعيد

منال الضمور

أحمد صخر بسيسو

عبد السالم نصيه

عزيز بزاز

أحمد عبد هللا الجبوري

شادية خضير الجمل

عبد هللا السعدون

 علوي بن زبع

يوسف راشد الخاطر

صالح محمد عبود باعشر

عبد هللا المنيف

» اآلن جاء دور الحسم، والحسم 
أُجبرنا عليه حقيقة نتيجة الخطأ 
األكبر؛ أال وهو االعتراف بقيام 

دولة إسرائيل «

القدس عاصمة أبدية لفلسطنيالجلسة التاريخية لنرصة القدس
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قــدم الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي 

ــل  ــاً لتفعي ــريب مقرح ــان الع ــس الربمل رئي

ــأيت  ــة كأس العــرب لكــرة القــدم، وي بطول

ــار  ــريب يف إط ــان الع ــس الربمل ــرح رئي مق

ــن  ــز ومتت ــريب يف تعزي ــان الع ــود الربمل جه

كافــة  يف  العربيــة  العربيــة  العالقــات 

املجــاالت، وإدراكاً منــه ملــا للرياضــة مــن 

رســالة ســامية وأثــر إيجــايب يف توحيــد 

الشــعوب.

ــه ويف  ــريب أن ــان الع ــس الربمل ــح رئي وأوض

ــع  ــى أرض الواق ــرح ع ــل املق ــار تفعي إط

العامــة  األمانــة  مــع  التنســيق  ســيتم 

والجهــات  العربيــة  الــدول  لجامعــة 

العربيــة املعنيــة بكــرة القــدم، وكذلــك 

ــة الشــؤون  ــن لجن مــن خــالل التعــاون ب

عقــد الربملــان العــريب أول منتــدى برملــاين 

ــور  ــتقبل« بحض ــودان املس ــعار »س ــت ش تح

رئيــس املجلــس الوطنــي الســوداين ونخبة من 

املســؤولن واملفكريــن واملثقفــن واإلعالميــن 

وذلــك عــى هامــش الجلســة االفتتاحيــة لدور 

ــوم  ــريب بالخرط ــان الع ــاين للربمل ــاد الث االنعق

– جمهوريــة الســودان، بالتزامــن مع رفــع 

عــن  األمريكيــة  االقتصاديــة  العقوبــات 

ــن  ــك إدراكاً م ــل، وذل ــكل كام ــودان بش الس

الربملــان العــريب للفــرص العظيمــة والواعــدة 

ــودان. ــتقبل الس ــة مس لصناع

ــلمي  ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــد الدكت وأك

الربملان العريب يناقش تفعيل بطولة كأس العرب لكرة القدم

أول منتدى للربملان العريب يف الخرطوم

تحت شعار “سودان املستقبل”

   مجردرأى

بقلم/ السيد البابىل

ويتســاءل الشــارع العــرىب كله..مــاذا تفعــل 
وهــو  تقــدم؟  ومــاذا  العربيــة  الجامعــة 
ــة..  ــات الجامع ــد اىل كل مؤسس ــاؤل ميت تس
ــوده ودوره. ــفة وج ــرىب وفلس ــان الع واىل الربمل

ــاط ألن  ــرأى العــام العــرىب يشــعر باإلحب وال
ــة  كل هــذه املؤسســات والتجمعــات العربي
ــرىب  ــن ع ــه ىف وط ــه وطوحات ــق أمال التحق
بالحــدود وبــال حواجــز..وىف وطــن عــرىب 
يخلــو مــن الراعــات واالنقســامات وتبــادل 

االتهامــات.
وهــو أمــر مؤســف حقاً..فالعــامل العــرىب 

ــذى ال
يصــل تعــداد ســكانه اىل 350 مليــون مواطن 
مل يســتطع حتــى األن أن يتخــذ خطــوات 
منقســاً  ومــازال  حقيقيــة  وحدويــة 
السياســات  عــى  اإلتفــاق  عــن  وبعيــداً 

واإلســراتيجيات.
ونحــن النجيــد ىف ذلــك إال إلقــاء اللــوم 
إىل  وحدتنــا  عــدم  األخرين..ونعــزو  عــى 
املؤامــرات والتدخــالت الخارجيــة دون إدراك 
أو إعــراف بــأن العيــب فينا..وأننــا ســبب كل 

ــه. ــن علي ــذى نح ــف ال ــاق والضع اإلخف
واملــؤمل حقــاً هــو أن لدينــا كل مقومــات 
العــرىب  والعمــل  واإلندمــاج  التكامــل 
املشــرك..فنحن نتحــدث لغــة واحدة..وديــن 
واحد..وتاريــخ واحــد ومــع ذلــك فإننــا مل 
ــارة  ــابهة للق ــوات مش ــاذ خط ــتطع اتخ نس
األوروبيــة التــى تتحــدث أكــر مــن 23 لغــة 
وتصــل عمليــات الرجمــة لحــواىل مليــار 
يــورو ســنوياً, ومــع ذلــك اســتطاعت تحقيــق 
ماعجزنــا عنــه وأدركــت أن مصلحتهــا ىف 

تكاملهــاو وحدتهــا.
العــرب ســوف  ولــن نفقــد األمــل ىف أن 
يعيــدون اكتشــاف أنفســهم وأن اســتمرار 
وجــود املؤسســات العربيــة هــو الطريــق 
للحــوار لتوفــري الحــد األدىن مــن التالقــى 

والتفاهــم.
العــرىب  الربملــان  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
ىف هــذه املنظومــة فإننــا نؤكــد عــى أن 
ــعبى, ىف  ــد الش ــو ىف البع ــى ه دوره الحقيق
كونــه القــادر عــى طــرح قضايــا وتطلعــات 
ــذى  ــه الضمــري اليقــظ ال الجاهــري..وىف كون
ــة  ــاه ترجم ــع ىف إتج ــب ويدف ــع ويراق يتاب
تطلعــات الشــعوب وأمانيهــا ىف أن يكــون 
يســاهم ىف صناعــة  تكتــالً عربيــاً  هنــاك 
الحضــارة الكونيــة واليكــون عبئــاً عليهــا وىف 
تكتــل عــرىب جديــد يتحــدث عــن املســتقبل 
بعــد أن اكتفينــا بأحاديــث املــاىض والرحــم 

ــات. ــى ماف ع
 وىف مقدورنا أن نكون.. ونحن نستطيع.

منوعات

االجتاعيــة بالربملــان العــريب ولجــان الشــباب 

ــة،  ــس العربي ــات واملجال ــة يف الربملان والرياض

للوصــول للســبل التــي تضمــن انتظــام إقامــة 

بطولــة كأس العــرب لكــرة القــدم.

ــس الربملــان العــريب عقــد  ــاول مقــرح رئي وتن

القضايــا  تخــدم  شــعارات  تحــت  البطولــة 

وحــدة  يعكــس  ومبــا  العربيــة  اإلنســانية 

أهــداف وتوجهــات الشــعب العــريب، كــا 

تطــرق املقــرح إلمكانيــة تخصيــص نســبة مــن 

املكاســب املاديــة للبطولــة لدعــم القضايــا 

تضمــن  كــا  العــريب،  العــامل  اإلنســانية يف 

املقــرح منــح بعــض العبــي كــرة القــدم العرب 

ألقابــاً رشفيــة كســفراء للعمــل اإلنســاين العريب 

ــن العــرب يف مســاندة  ــدور الرياضي ــراً ل تقدي

ــة. ــة العربي ــانية واالجتاعي ــا اإلنس القضاي

ــة  ــة االفتتاحي ــريب يف الكلم ــان الع ــس الربمل رئي

ــاد  ــان العــريب النعق ــار الربمل ــدى: إن اختي للمنت

ــتقبل  ــودان املس ــعار س ــت ش ــدى تح أول منت

الهامــة  املحطــة  هــذه  عــى  جاء شــاهداً 

يف تاريــخ الســودان الحديــث، ومــا حققتــه 

دولــة الســودان مــن إنجــازات هامــة عــى 

ــة والســلم األهــي، يف  ــدم والتنمي ــق  التق طري

ظــل القيــادة الحكيمــة لفخامــة الرئيــس عمــر 

ــن واســتقرار  حســن البشــري، محافظــاً عــى أم

ــع  ــة م ــة ومتين ــات وثيق ــاء عالق ــودان وبن الس

وكــر  اإلفريقــي  وجــواره  العــريب  محيطــه 

ــوى  ــض الق ــي أرادت بع ــة الت ــاوالت العزل مح

وشــعب  حكومــة  عــى  فرضهــا  الدوليــة 

الســودان.

وقــال رئيــس الربملان العــريب أن عقــد املنتدى 

دعــاً  يــأيت  الســودان  بجمهوريــة  األول 

لجهــود الســودان الهادفــة إلرســاء دعائــم 

الســالم والوحــدة، واإلقتصــاد، والعالقــات 

الوطنــي،  الحــوار  ومخرجــات  الخارجيــة، 

الســوداين  الشــعب  رشائــح  كافــة  ودعــا 

ــق  ــة للتواف ــية واإلجتاعي ــه السياس ومكونات

املســتقبل،  أجل ســودان  مــن  والتعاضــد 

ــاة  ــقيق بحي ــوداين الش ــعب الس ــم الش لينع

كرميــة وآمنــة ومســتقرة.


