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ستشهد طهران، حاضرة اجلمهورية اإلسالمية األيرانية، 
عقد اجتماعات ألجهزة االحتاد تغطي الفرتة من 13 
سيكون  األجتماعات  هذه   .2018 يناير   17 إىل 
يف  ممثليهم  أو  األعضاء  الربملانات  رؤساء  مشل  التئام 
هذه  وتشمل  عشرة..  الثالثة  السنوية  انعقادهم  دوره 
التالية:  الفرعية  واألجهزة  األحتاد  أجهزة  األجتماعات 
الربملانيات  مؤمتر  فلسطني،  جلنة  التنفيذية،  اللجنة 
املسلمات، اللجنة العامة، هيئة األمناء العامني، اللجان 
األربع املتخصصة الدائمة )الشؤون السياسية والعالقات 
األسرة،  وشؤون  واملرأة  اإلنسان  وحقوق  اخلارجية 
والشؤون الثقافية والقانونية، وحوار احلضارات واألديان، 
التشاورية  والشؤون االقتصادية والبيئة(، واالجتماعات 

للمجموعات العربية واألفريقية واآلسيوية.



اجتماع أجهزة االحتاد يف طهران:

الدائمة لفلسطني، اجتماعا طارئا يف طهران، يف 18  الرئاسية لالحتاد واللجنة  الرتويكا  عقدت 
األمريكية  اإلدارة  قرار  على  ردا  اإليراين،  اإلسالمي  الربملان  من  بدعوة كرمية   ،2017 ديسمرب 
هذه  إىل  األمريكية  السفارة  ونقل  احملتل،  الصهيوين  للكيان  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  بشأن 

املدينة.
الرئاسية ملؤمتر االحتاد يف فندق إسبيناس، طهران، يف 18 ديسمرب، 2017  الرتويكا  اجتمعت 
الشورى  جملس  رئيس  الرجياين،  علي  السيد  معايل  للمؤمتر:  الثالث  الدورات  رؤساء  حبضور 
الثالثة عشرة )القادمة( ملؤمتر االحتاد،  الدورة  اإلسالمي يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، رئيس 
رئيس اجتماع الرتويكا الرئاسية، معايل السيد ايساكا سيديبه، رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية 
رئيس  اجلبوري  عبدهللا  سليم  السيد  معايل  مايل، رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد و 

جملس النواب يف مجهورية العراق، رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد.

عزيزي القارئ
لألغلبية  احلاسم  املوقف  كشف 
الساحقة من دول العامل إزاء قرار 

االدارة األمريكية اجلائر باعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوين 
وإعتزامها نقل سفارهتا من تل أبيب إيل املدينة املقدسة عن عزلة 
واضحة لكل من الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوين 
املسار  بتصحيح  اعرتافهما  من  وبدال  الدولية.  الساحة  علي 
الدولية مضت  والواقع واملشروعية  العقل  مايقتضيه  إيل  والعودة 
هاتان اجلهتان يف انتهاج الطريق اخلاطئ، وليس ذلك فحسب 

بل عمدتا إيل االساءة والتهديد واالبتزاز.
رئيس وزراء الكيان الصهيوين، وقد فقد املنطق والرشد السياسي، 
وصف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأهنا »بيت األكاذيب«. 
وليست هذه املرة األويل اليت يسئ فيها هذا الكيان إيل املنظمة 
أما  األخرية.  تكون  ولن  العامل،  دول  مجيع  تضم  اليت  األممية 
 – الدويل  األمن  جملس  يف  هزمت  –وقد  املتحدة  الواليات 
فاضطرت إيل استعمال »الفيتو« ولوحت بعصا العقوبات املالية 
ضد أي دولة تديل بصوهتا ضد القرار األمريكي. وبالرغم من كل 
ذلك إنتصر اجملتمع الدويل لدواعي املشروعية والسالم واألمن.

ويقينا بأن القرار األمريكي بشأن القدس قد استند إيل حسابات 
خاطئه. فقد جاء الرد االسالمي قويا وموحدا ومتناسبا مع ما 
دينية  رمزية  من  املبارك  األقصي  واملسجد  القدس  مدينة  متثله 
إستحالة  علي  املسلمون  أمجع  أمحر  وخط  اجلذور،  عميقة 
واملؤمترات  اللقاءات  وتعكس  التضحيات.  تكن  مهما  جتاوزه 
املعمورة وماصدر عنها  أرجاء خمتلفة من  اليت شهدهتا  العديدة 
للتصدي هلذا  قوية لألمة االسالمية  إرادة  قرارات ومواقف  من 
مقدسات  بأحد  الذي حييط  الداهم  واخلطر  الطائش  التحدي 
هذه األمة. فلقد أدركت األمة أن اخلطوة األمريكية هلا ما بعدها 
مبا  املسلمون  يقابلها  مل  إذا  أخري  خطوات كارثية  وستتلوها 
تستحقه من القوة القائمة علي وحدة الصف والكلمة واألرادة 
ثغرات  األمة  ألعداء  أتاح  الذي  والتشرذم  اخلالفات  وتفادي 
استننراف  مث  ومن  والتطور  التنمية  مسرية  لتقويض  منها  تسلل 
القضاء علي مجيع مقومات األمة  املوارد والطاقات وصوال إيل 

وإزالتها من الوجود.
نصرة  علي  العاملي  االمجاع  من  القصوي  األستفادة  من  والبد 
القوي  مع  حيت  األتصاالت  مبواصلة  وذلك  االسالمية  القضية 
اليت امتنعت عن إختاذ موقف اجيايب من القضية وكسب تأييدها 
للسالم.  احملبة  القوي  ضربات  حتت  الشر  أعمال  تنهار  حيت 
والبد من التأكيد جلميع بين البشر أن القدس الختص املسلمني 
وحدهم بل هي مكان مقدس للديانات السماوية وكذلك موقع 
النفس  يف  والتسامح  اخلري  صفات  يقوي  مبا  والصالة  للعبادة 

األنسانية وكذلك التعايش السلمي.

االفتتاحیة
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رئيس جملس الشوري االسالمي يتحدث لـ “اجملالس”:
خطوات عملية الجهاض املؤامرة األمريكية الصهيونية

حتدث معايل رئيس جملس الشوري االسالمي االيراين، الدكتور علي الرجياين، 
االسالمية  الساحة  علي  القضايا  أهم  تناول  حيث  »اجملالس«  إيل  مشكورا، 
االسالمية،  الوحدة  القدس،  من  األمريكي  والقرار  فلسطني  والدولية- 
الروهينغيا؛ خلق تيار أسالمي عاملي؛ مواجهة الفنت واملؤامرات؛ مكانة أفريقيا 

يف الساحة الدولية.

فاىل مضابط احلديث:
الفلسطينية الساحة  تطورات 

األمانة  مع  وبالتنسيق  اإلسالمي  الشورى  مجلس  بأن  علمنا  »المجالس«: 
قد  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  مجالس  التحاد  العامة 
آخر  عن  أوال  هنا  نسأل  أن  ونود  المؤتمر.  لهذا  شعارا  »القدس«  وضعا 
حول  ترامب  اتخده  الذي  االخير  والقرار  الفلسطينية  الساحة  تطورات 
المدينة  إلي  سفارتهم  ونقل  الصهيوني  للكيان  عاصمة  بالقدس  االعتراف 

المقدسة.
د. الرجياين: إن املؤامرة اجلديدة لألمريكيني هي إضعاف وإستنزاف طاقة الدول 
التأثري علي قوة املسلمني إىل حد ما،  يعتقدون أهنم متكنوا من  اإلسالمية. وهم 
أخرى وجنحوا يف  اختاذ خطوة  من  متكنوا  وإذا  القدس.  موضوع  بإثارة  قاموا  لذا 
جديدة  مغامرات  الكيان  هذا  سيختلق  عندها  الصهيوين،  الكيان  عاصمة  نقل 
املؤامرات، سنندم  اليوم خطوات عملية خبصوص هذه  املنطقة. وإذا مل نتخذ  يف 
حتث  أن  تستطيع  اإلسالمية  الدول  برملانات  أن  واعتقد  القادمة.  السنوات  يف 

الفلسطيين. الشعب  دعم  علي  حكوماهتا 
عاصمة  القدس  جعل  حول  يقظة  تكون  أن  اإلسالمية  الدول  مجيع  على  جيب 
فلسطني  جلنة  اجتمعت  وقد  صغرية،  مسألة  ليست  فهذه  الصهيوين.  للكيان 
الطارئ  األجتماع  يف  واملشارکون  طهران،  يف  لالحتاد  الرئاسية  الرتويكا  وكذلك 
املسألة  هذه  جعلوا  واقعية،  حتليالت  تقدمي  خالل  من  فلسطني،  وجلنة  للرتويكا 

الربملانات.  رؤساء  مؤمتر  يف  أدق  بشكل  املوضوع  ندرس  وسوف  وضوحا.  اکثر 
الصدد للحکومات اإلسالمية.  املؤمتر أن يقدم حلوال عملية يف هذا  ويستطيع 

اإلسالمية  الدول  به  تقوم  أن  ميكن  ما  أقل  هي  الصهيوين  الکيان  مقاطعة  إن 
الدول اإلسالمية أن تعرتف  يف الظروف احلالية. وأعتقد أنه جيب على برملانات 
الشعب  عن  ندافع  أن  مجيعا  علينا  جيب  لفلسطني.  أبدية  عاصمة  بالقدس 
وباعتباره  بل  فقط  أرضه  عن  يدافع  مل  الشعب  فهذا  اخالص،  بكل  الفلسطيين 
اخلط األمامي للدفاع، يدافع عن مجيع الدول اإلسالمية. فنحن مجيعا حنتاج إىل 
ننتظر  أن  والجيب  الشعب  هذا  على  فضل  لنا  فليس  الشعب.  هذا  دعم كفاح 
أن يقدموا لنا شيئا يف املقابل. يف الواقع فان تقدمي الدعم هو مسؤولية إسالمية. 

داخلي.  تضامن  إىل  اليوم  الفلسطينية حتتاج  والساحة 
يضعوا  أن  احلالية،  للظروف  وإدراكا  الفلسطينية،  االطراف  من مجيع  نطلب  إننا 
ضد  الدولية  املؤامرات  أمام  ووحدهتم،  بتضامنهم  يقفوا  وأن  جانبا،  خالفاهتم 
الدول  مجيع  على  جيب  وطين. کما  واجب  هو  هذا  فأن  الفلسطينية.  القضية 
والقدس.  فلسطني  حمور  حول  جتتمع  وأن  خالفاهتا  عن  تتخلى  أن  اإلسالمية 
ونعتربها  اإلسالمية  الدول  مجيع  مع  أخوية  عالقات  إىل  نتطلع  ايران  يف  وحنن 

اخوتنا. مجيعا 

الروهينغيا مأساة 
»المجالس«: أن الظلم القاسي الذي يواجهه مسلمو روهينغيا األبرياء يعتبر 
من أهم قضايا العالم اإلسالمي. برأيكم ماذا تتوقعون أن يحدث في اجتماع 

طهران حول هذا الموضوع؟
القسري  والتشريد  القمع  وعمليات  واملذابح  الفظيعة  األحداث  إن  د. الرجياين: 
الشرفاء. كما  نفوس مجيع  األمل يف  تثري  الروهينغيا  من مسلمي  اآلالف  لعشرات 
واألطفال  والرجال  للنساء  واملنظمة  اليومية  للمذابح  الرهيبة  الصور  مشاهدة  أن 

واملسنني، تدل على وقوع كارثة إنسانية جديدة وكبرية يف عصرناهذا. 
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وبعض  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  يدعون  من  صمت  هو  هذا،  من  وافجع 
احلكومات واملنظات الدولية الذين يشاهدون من دون مباالة هذه الوقائع املخيفة 

وانتهاكات حقوق اإلنسان واإلبادة اجلماعية للمسلمني يف ميامنار.
جيب أن أؤكد هنا على مسؤولية حكومة ميامنار وأيضا على ضرورة دعم األقلية 
احلقائق  تقصي  جلنة  تدخل  تأكيد،  بكل  نطالب  حنن  البلد.  هذا  يف  املسلمة 
للمعاجلة  وكذلك  اإلنسانية  املساعدات  وإرسال  األوضاع  يف  للتحقيق  األممية 

الراهن. للوضع  الفورية 
واستنادا إىل ميثاق األمم املتحدة والقرارات الدولية نؤكد على ضرورة جتنب أمناط 
على  نؤكد  اإلنسان،  حقوق  موضوع  حول  املزدوجة  املعايري  على  املبنية  السلوك 
إقامة  الدولية، عن  واملنظمات  واملؤسسات  والربملانات  مسؤولية مجيع احلكومات 
السالم واألمن يف املنطقة، وعن دعم الشعب الروهينغي املسلم. ومن البديهي أن 

يتم التشاور حول هذا املوضوع بني رؤساء اجملالس يف اجتماع طهران. 

ضرورة الوحدة االسالمية
األساسي  التحدي  االسالمية  األمة  داخل  الخالفات  تمثل  »المجالس«: 
مسألة  أيضا هي  اإلسالمية  الوحدة  أن  اإلسالمي. كما  العالم  يواجهه  الذي 
وماهي  الخالفات  هذه  جذور  تمكن،  رأيكم  في  أين  األهمية.  غاية  في 

االجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه الخالفات؟
لديهم  يكون  أن  متساوون، وجيب  املسلمني  أن مجيع  هو  تفكرينا  د. الرجياين: 
الثالثة  والعقود  احلاضر  الوقت  بني  مقارنة  أجريت  وإذا  وكرمية.  جيدة  حياة 
الميكن  اجملاالت  خمتلف  يف  اليوم  املسلمون  أحرزه  الذي  التقدم  فإن  املاضية، 

باملاضي. مقارنته 
وميكن للبلدان اإلسالمية أن تضم قدراهتا وطاقاهتا إىل بعضها البعض، مما يؤدي 

إىل خلق تيار كبري يف العامل.
اليتجاوز عدد سكان االحتاد األورويب الـ 500 مليون نسمة، ولكنهم أدركوا أن 

باحتادهم يستطيعون أن يستعمروا الدول اإلسالمية. 

بيما يبلغ تعداد سكان الدول اإلسالمية مليار ونصف مليار نسمة تربطهم أواصر 
قلبية ويعتربون بعضهم بعضا أشقاء يف الدين، وأن اقرتبوا من بعضهم سيخلقون 

قوة كبرية يف العامل.
إىل جانب التقدم الذي أحرزه املسلمون يف العقود الثالثة املاضية، كان أعدائهم 
إىل  العدو  يسعي  ذلك  ولتحقيق  هذا.  تقدمهم  وقف  يف كيفية  يفكرون  أيضا 

اختالق الفنت من خالل تصعيد اخلالفات املذهبية فيما بينهم. 
سيطرهتا  مواصلة  أجل  ومن  العراق  األمريكية  املتحدة  الواليات  احتلت  عندما 
أيضا  وهناك  والسنة.  الشيعة  بني  نار حرب  تشعل  أن  تنوي  ملدة طويلة، كانت 
تعترب مجيع  اجلماعات  هذه  املسلمني..  داخل صفوف  تسللت  متطرفة  مجاعات 
على  بسالم  والشيعي  السين  عاش  لقد  انفسها كفارا.  باستثناء  اإلسالمية  الفرق 
وهذا  بينهم.  الفرقة  يسعون خللق  األمريكيني كانوا  ولكن  العراق،  السنني يف  مر 

هو احلال أيضا يف باقي دول املنطقة.
الشيعة  األجنبية تقف وراء مثريي اخلالفات بني  الدول  املخابرات يف  أن أجهزة 

 دعم فلسطني مسؤولية إسالمية
 نطالب بلجنة أممية لتقصي احلقائق يف مأساة 

الروهينغيا
 تضامن املسلمني خيلق تيارا عامليا كبريا

 واشنطن تسعي ألشعال نريان حرب شيعية 
سنية

 أفريقيا ستنهض قريبا
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العام   يف  الرجياين  علي  الدكتور  ولد 
مبدينة  بارزة  دينية  عائلة  يف   1957
النجف. وهو متزوج وله ولدان وبنتان.

 التعليم والدراسات:
الرياضيات  يف  البكالوريوس  درجة   -
شريف  جامعة  من  والكمبيوتر 

للتكنولوجيا – 1979.
- ماجستري يف الفلسفة الغربية – جامعة 

طهران - 1981.
الغربية،  الفلسفة  - درجة الدكتوراه يف 

جامعة طهران، 1984.
 العمل األكادميي: 
- بروفسور جامعي.

- عضو كلية الفلسفة يف جامعة طهران.
 العمل التنفيذي: 

اجلمهورية  الذاعة  العام  املدير   -  

اإلسالمية اإليرانية، الشبكات األجنبية.
العام ملكتب االخبار املركزي  - املدير 

بإذاعة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
اجلمهورية  الذاعة  التنفيذي  املدير   -
 –  1981 اإليرانية،  اإلسالمية 

 .1982
والشؤون  العمل  وزير  نائب   -

االجتماعية.
واالتصاالت  الربيد  وزير  نائب   -

الالسلكية واهلاتف.
اإلسالمية  والثقافة  االرشاد  وزير   -

.1993-1991
اجلمهورية  وتلفزيون  اذاعة  -رئيس 

اإلسالمية اإليرانية 2004-1994.
اجمللس  لدى  األعلى  القائد  ممثل   -

األعلى لألمن القومي.

- األمني العام للمجلس األعلى لألمن 
القومي 2005.

 العمل الربملاين: 
- عضو الربملان عن دائرة مدينة قم يف 

دورة االنعقاد الربملانية احلالية.
- رئيس اجمللس منذ العام 2008. 

 وظائف أخرى:
مصلحة  تشخيص  جملس  عضو   -

النظام.
- عضو اجمللس األعلى للثورة الثقافية.

 املطبوعات: 
- املنهج الرياضي يف فلسفة كانط.

فلسفة  يف  الدقيقة  والعلوم  املتافيزيقيا   
كانط.

يف  االستنتاجية  والفرضيات  احلدس   -
فلسفة كانط.

رئيس الدورة 13 ملؤمتر االحتاد )إيران(

علي الرجياين

 

والسنة، ويف الوقت نفسه، جيب أن النعاملهم بسلوكيات متطرفة، بل جيب أن 
نتصرف من منطلق الوحدة اإلسالمية األصيلة اليت تتطلع إىل املستقبل.

وهناك مع األسف أياد تسعى إىل إبقاء وباء انعدام األمن، وهم يعرفون أن إطالة 
أن  الصهيوين  والكيان  املتحدة  للواليات  يتيح  والسنة  الشيعة  بني  اخلالف  أمد 
يصال إىل أهدافهما املناهضة للمسلمني. لذا جيب علينا أن نكون يقظني بشأن 

كيفية التعامل مع هذا املرض.
البعض  بعضها  مع  سنة،  أو  شيعة  سواء كانت  اإلسالمية،  الطوائف  الختتلف 
أاَل  يريدون  األمريكيني  األصول، ولكن  تشاهبا يف  هناك  أن  األصول حيث  يف 
يستطيع  فلن  بيد  يدا  والسنة  الشيعة  أصبح  لو  أبدا، النه  والسنة  الشيعة  يتحد 
مهمة  هلا  اإلسالمية  الربملانات  أن  واعتقد  أهدافهم.  إىل  الوصول  األمريكيون 

تارخيية جيب عليها أن تقوم هبا يف هذه الصدد.

البرلمانية الدبلوماسية 
أجل  من  اتخاذها  يمكن  التي  االجراءات  برأيكم  ماهي  »المجالس«: 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  مجالس  اتحاد  دور  تنشيط 

البرلمانية؟ الدبلوماسية  مجال  في 
د. الرجياين: يعترب هذا االحتاد اكرب احتاد برملاين، بعد االحتاد الربملاين الدويل، 
امتداد نطاقه اجلغرايف  اليوم هو 54 برملانًا، كما أن  وعدد أعضائه إىل هذا 
أيضا ملفت للنظر. والكثري من الدول األفريقية واآلسيوية اهلامة هم أعضاء 
اقتصادية متنوعة، وإذا ما اختذوا تعريفا  يف هذا االحتاد. وهم ميلكون موارد 
البعض، فسوف يشكلون  بعضهم  املتكاملة بني  االقتصادية  للعالقات  دقيقا 
هذه  تعترب  السياسية،  اجلغرافيا  ناحية  ومن  العامل.  يف  هامة  اقتصادية  حماور 
املمرات  أهم  فيها  وتوجد  العامل  يف  االسرتاتيجية  املناطق  أهم  من  املنطقة 
على  الخيفى  أنه  اليها. كما  ماسه  حباجة  العاملي  االقتصاد  أن  حبيث  املائية 
احد أمهية الدول اإلسالمية يف اجلغرافيا السياسية. ويوجد فيها اكثر املناطق 

بالنفط.  الغنية 

أفريقيا في العالم االسالمي
د. الرجياين: وجيب هنا ان اشري اىل مكانة افريقيا يف العامل االسالمي، فافريقيا 
هي القارة الوحيدة يف العامل اليت يعترب األسالم هو دينها األول. وعندما نتكلم 
عن القارة السوداء فاول ما خيطر ببالنا هو بالل احلبشي. وقد وضعت افريقيا 

هويتها اجلديدة على اساس االسالم.
وحماربة  العدالة  حمور  حول  تشكلت  اإلسالمية  غري  األفريقية  احلركات  وحىت 
باإلسالم.  خاصا  اهتماما  احلركات  هذه  مجيع  أولت  واالستعمار.وقد  الظلم 

ونظرا المتالكها موارد اقتصادية مثينة فان، أفريقيا ستنهض قريبا.
انين اطلب من مجيع الدول اإلسالمية أن يولوا أهتماما خاصا مبوضوع االستثمار 
افريقيا. واساسا ليست  نتامل فيما تقوم به الصني يف  املفيد لو  افريقيا ومن  يف 

هناك وحدة اسالمية بدون افريقيا.
جمموعاته  مجيع  اىل  خاصة  امهية  يوىل  أن  أوال  جيب  االحتاد  ان  اقول  لذلك 
االقتصادية  العالقات  لتفعيل  الالزمة  العلمية  بالبحوث  يقوم  ان  وثانيا  اجلغرافية 
يف  الربملانية  احملافل  يف  حضوره  فرصة  يغتنم  ان  وثالثا  اعضائه.  بني  املتكاملة 
الدفاع من مصاحل األمة األسالمية عن املواقف املشرتكة بني املسلمني. واخريا ان 

يعمل جبدية اكرب ملتابعة قرارات مؤمتراته.
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اجتماعات  عدة  االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  حاضرة  طهران،  مدينة  حتتضن 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  إحتاد  ألجهزة  مهمة 
 .2018 يناير   17 األربعاء  إىل   2018 يناير   13 السبت  من  الفرتة  يف 
لالحتاد،  التنفيذية  للجنة  والثالثون  التاسع  االجتماع  هي:  االجتماعات 
لألمناء  الثالث  التشاوري  األجتماع  الدائمة،  فلسطني  للجنة  الثامن  االجتماع 
)الشؤون  األربع  الدائمة  املتخصصة  للجان  السادس  االجتماع  العامني، 
السياسية والعالقات اخلارجية؛ حقوق اإلنسان، شؤون املرأة واألسرة؛ الشؤون 
الثقافية والقانونية واحلوار بني احلضارات واألديان؛ الشؤون االقتصادية والبيئة(؛ 
املسلمات،  للربملانيات  السابعة  الدورة  لالحتاد،  العامة  للجنة  العشرون  الدورة 

واآلسيوية  واألفريقية  العربية  اجملموعات  بني  التشاورية  االجتماعات 
االحتاد. الثالثة عشرة ملؤمتر  والدورة 

اجتماع اللجنة التنفيذية:
التاسع  اجتماعها  لألحتاد  التنفيذية  اللجنة  تعقد 
يف  وتنظر   ،2018 يناير   13 األثنني  يوم  والثالثني 
بنود   )11( من  يتكون  الذي  إعماهلا  جدول  بنود 

أمهها:
للجان  السادس  األجتماع  جدول  مشروع  حتديث   

لية: لتا ا
والعالقات  السياسية  للشؤون  املتخصصة  الدائمة  اللجنة   -

اخلارجية
والبيئة األقتصادية  للشؤون  املتخصصة  الدائمة  اللجنة   -

واملرأة واألسرة األنسان  املتخصصة حلقوق  الدائمة  اللجنة   -
احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  للشؤون  املتخصصة  الدائمة  اللجنة   -

واألديان
 وتنظر كذلك يف حتديث مشروع جدول أعمال:

فلسطني للجنة  الثامن  االجتماع   -
املسلمات الربملانيات  ملؤمتر  السابعة  الدورة   -

لألحتاد العامة  للجنة  العشرين  الدورة   -
الثالثة عشرة ملؤمتر األحتاد - الدورة 

اجتماع لجنة فلسطين:
تعقد جلنة فلسطني اجتماعها الثامن يوم السبت 13 يناير 2018 وتناقش 

بنود جدول أعماهلا الذي يتكون من )7( بنود، أمهها:
الوطين  اجمللس  )ممثل  الفلسطينية  الساحة  يف  التطورات  آخر  استعراض   

اللجنة(. رئيس  نائب   - الفلسطيين 
انرتبول. منظمة  فلسطني يف  دولة  بانضمام   الرتحيب 

الوطنية. واملصاحلة  الفلسطيين  الصف  وحدة  أمهية  على  التأكيد   

اجتماعات اللجان الدائمة المتخصصة:
اخلارجية: والعالقات  السياسية  الشؤون  جلنة 

 تعقد هذه اللجنة اجتماعها السادس يوم االحد 14 يناير 2018، وتنظر 
يف جدول أعماهلا الذي يتكون من )23( بندا، من بينها:

احملتلة  واألراضي  الفلسطينية  والقضية  الشريف  القدس   
ولبنان: يف سوريا 

- الوضع يف فلسطني.
التصدي  يف  اإلسالمية  الربملانات  دور   -
إسرائيل  يهودية  بشأن  اإلسرائيلية  للمخططات 

القدس. وهتويد 
العربية احملتلة يف سوريا ولبنان - األراضي 

ومظاهره: أشكاله  االرهاب جبميع   مكافحة 
- مكافحة اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة وإعادة 
التأكيد على احلق الشرعي يف مقاومة االحتالل والعدوان 

اخلارجي.
تشاد  منطقة حبرية  يف  اإلرهابية  باالعمال  املتعلق  للوضع  املنسقة  اإلدارة   -

فريقياعموما. وأ
فيتو(. )مقرتح من اجلمهورية  بــ  - منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية )املعروفة 

الرتكية(.
التعاون  منظمة  ملركز  اإلساسي  املشروع  استكمال  يف  احملرز  التقدم   -

الشرطة. أجهزة  بني  والتعاون  للتنسيق  اإلسالمي 
البلدان اإلسالمية. انواع العقوبات املفروضة على أي من   رفض مجيع 

قانون »جاستا«. إجازة  من  احملتملة  السلبية   التأثريات 
 احلقوق الثابتة واملتساوية واملتوازنة جلميع الشعوب يف حرية احلصول على 

السلمية. لألغراض  استخدامها  وحرية  احلديثة  التقنيات 
أسلحة  مجيع  من  خالية  منطقة  بكاملها  األوسط  الشرق  منطقة  جعل   

استثناء. دون  النووية  األسلحة  الشامل وخصوصا  الدمار 

يف اجتماعات طهران:
موضوعات مهمة أمام اجملالس األعضاء
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 الوضع يف العراق.
 الوضع يف السودان.

 الوضع اإلنساين يف سوريا.
 الوضع يف الصومال.

أفغانستان.  الوضع يف 
 دراسة الوضع يف مايل وتأثريه على الدول اجملاورة هلا.

 دراسة الوضع األمين ووضع الالجئني والعائدين يف تشاد. 
النزاعات.  آليات فض 

السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  والنازحني  والالجئني  اهلجرة  مشكلة   
وميامنار اإلسالمية  افغانستان  مجهورية  العراق،  مجهورية 

الرفيعة  القيم  الدول واجملتمعات اإلسالمية إلظهار  والتنسيق بني   التعاون 
العامل  يف  املنتشرة  والعنف  التطرف  ظاهرة  من  احلد  على  والعمل  لإلسالم 

جذورها. ومعاجلة  اإلسالمي 
 الوضع يف قربص. )مقرتح من اجلمهورية الرتكية(

 الوضع يف جامو وكشمري.
العامل: املسلمة يف  االقليات   التضامن مع 

دوديكانيز.  ومسلمي  الغربية  تراقيا  يف  الرتكية  املسلمة  األقلية  وضع   -
الرتكية( اجلمهورية  من  )مقرتح 

ميامنار. الروهينجيا يف  مسلمي  - وضع 
الفلبني. املسلمني يف جنوب  قضية   -
الوسطى. أفريقيا  املسلمة يف  األقلية   -

التتار املسلمني يف القرم. - وضع 
األذربيجانية. اجلبلية  باغ  قرة  ملنطقة  ارمينيا  احتالل   النظر يف 

االجانب. وكراهية  واإلسالموفوبيا  التعصب  مكافحة   
جلنة حقوق األنسان واملرأة واألسرة:

تعقد هذه اللجنة اجتماعها السادس يوم االحد 14 يناير 2018. وتناقش 
جدول أعماهلا الذي يتكون من )14( بنود، وتشمل:

ميامنار. الروهينجيا يف  اإلنسان ضد مسلمي  اجلارية حلقوق   االنتهاكات 
بواسطة  احملتلة  وكشمري  جامو  يف  األنسان  حلقوق  اجلارية  االنتهاكات   

اهلند.
فيما  اإلنسان  حقوق  قضايا  حول  واإلقليمية  الدولية  املنابر  يف  التنسيق   

التعاون اإلسالمي. بني دول اجملالس األعضاء يف منظمة 
التنمية يف الدول األعضاء يف االحتاد،   تعزيز دور املرأة يف مجيع جوانب 

مبا يف ذلك مشاركتها يف مواقع اختاذ القرار.

 احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي.
 مشاركة املرأة يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد.

العامل اإلسالمي. الشباب يف   تعزيز مكانة 
العامل اإلسالمي.  رعاية الطفل ومحايته يف 

الدول  بني  فيما  األساسية  الصحة  تعزيز  يف  اإلسالمية  الربملانات  دور   
االعضاء يف األحتاد.

اإلسالمي  املركز  استضافة  حول  السوداين  الوطين  اجمللس  يقدمها  دراسة   
بالسودان. الصحي 

يف  املهاجرة  املسلمة  العائالت  تواجهها  اليت  احلضانة  مشكالت  حل   
أوروبا.

اجلماعات  سيطرة  من  حتريرها  مت  اليت  املناطق  يف  اجملتمعي  السلم  دعم   
اإلرهابية.

واألديان: احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 
تعقد هذه اللجنة اجتماعها السادس يوم االحد 14 يناير 2018، وتنظر 

يف جدول أعماهلا الذي يتكون من )8( بنود، وتشمل:
بغريها. الناطقة  اإلسالمية  الدول  لطالب  العربية  اللغة  تدريس  تشجيع   

اإلسرائيلية. التهديدات  من  األقصى  املسجد   محاية 
 محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية.

يف  والوقفية  الدينية  واملؤسسات  اإلسالمي  الثقايف  املوروث  محاية  متابعة   
اإلسالمية. غري  البلدان 

الغربية  للحمالت  التصدي  على  خاص  تركيز  مع  احلضارات  بني  احلوار   
اإلسالمية. للقيم  املناهضة 

الرتكية(.  حتالف احلضارات. )مقرتح من اجلمهورية 
والبيئة: األقتصادية  الشؤون  جلنة 

تعقد هذه اللجنة اجتماعها السادس يوم االحد 14 يناير 2018، وتناقش 
جدول أعماهلا الذي يتكون من )14( بندا، منها:

الدول  بني  فيما  اجلمركية  احلواجز  وختفيض  التجاري  التبادل  زيادة   
االسالمي. التعاون  منظمة  األعضاء يف 

شعوب  على  املؤثرة  األطراف  واملتعددة  األحادية  العقوبات  مواجهة   
العقوبات. تلك  عليها  املفروضة  األعضاء،  الدول 

العامل  يف  التنمية  جمال  يف  النشطة  االقتصادية  املؤسسات  ودعم  تفعيل   
اإلسالمي.

اإلسالمية. للدول  اخلارجية  الديون   معاجلة 
املستدامة. والتنمية  البيئة  قضايا   
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االفريقي. الساحل  بلدان  التصحر والسيما يف   مكافحة 
 التعاون يف جمال احلفاظ على املوارد املائية يف الدول األعضاء.

والرتابية. الرملية  العواصف  مكافحة   
املناخي. التغري  البيئة ومكافحة  التعاون يف جمال محاية   تعزيز 

العلمي والتقين فيما بني اجملالس األعضاء يف االحتاد.  التعاون 
.LCBC تبين مشروع السرتداد حوض حبرية تشاد 

 التعاون الربملاين الدويل ملواجهة الكوارث الطبيعية يف إطار تقدمي اإلغاثة.

المسلمات: البرلمانيات  مؤتمر 
يف  وينظر   ،2018 يناير   15 اإلثنني  يوم  السابع  أجتماعه  املؤمتر  يعقد 

جدول أعماله الذي يتكون من )8( بنود أمهها:
احمللية واالقليمية. والنزاعات  املشكالت  النساء يف حل   قدرات 

يف  وخباصة  والنزاعات  االحتالل  مناطق  يف  والطفل  املسلمة  املرأة  محاية   
النزاعات.  تعاين من  اليت  والبلدان األخرى  فلسطني 

األجتماع التشاوري لألمناء العامين:
يناير   13 السبت  يوم  العامني  لألمناء  الثالث  التشاوري  االجتماع  يعقد 

2018، وينظرون يف جدول أعماهلم الذي يتكون من )6( بنود، أمهها:
التنظيمية. الالئحة  على ضوء  اجلمعية  انشطة  تطوير  املناقشة حول   

الدورة )20( للجنة العامة:
 ،208 يناير   15 األثنني  يوم  العشرين  دورهتا  لألحتاد  العامة  اللجنة  تعقد 

وتناقش جدول أعماهلا الذي يتكون من )9( بنود، أمهها:
التالية: املالية  الوثائق  اعتماد   

املالية عن حسابات عام 2017. الرقابة  - تقرير جلنة 
.2018 املالية  للسنة  املقرتحة  امليزانية   -

الدائمة  اللجان  مقرري  ومبشاركة  املؤمتر  مقرر  برئاسة  جلنة  تشكيل   
للمؤمتر. اخلتامي  البيان  لصياغة  العضوية  مفتوحة  األربعة  املتخصصة 
الثالثة عشرة ملؤمتر األحتاد.  حتديث مشروع جدول أعمال الدورة 

الجغرافية: التشاورية للمجموعات  األجتماعات 
اجتماعاهتا  واآلسيوية(  والعربية  )األفريقية  اجلغرافية  اجملموعات  تعقد 

يناير 2018.  15 التشاورية يوم األثنثن 
األفريقية: اجملموعة 

 التشاور النتخاب رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد، والستضافة 

األفريقية(. اجملموعة  من  فاسو  )بوركينا  الدورة 
اللجنة  لعضوية  األفريقية  اجملموعة  من  أعضاء  أربعة  لرتشيح  التشاور   

.2018 للعام  التنفيذية 
لالحتاد.  التنفيذية  للجنة  القادم  االجتماع  الستضافة  مشاورات   

املتخصصة  الدائمة  اللجان  من  جلنة  لكل  أعضاء  إربعة  لرتشيح  التشاور   
.2018 للعام  األفريقية  اجملموعة  األربعة من 

من  العامة  اللجنة  لعضوية  من كل جملس  إثنني  لرتشيح عضوين  التشاور   
.2018 للعام  األفريقية  اجملموعة 

اآلسيوية: اجملموعة 
 التشاور النتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد، والستضافة 

هذه الدورة.
اللجنة  لعضوية  اآلسيوية  اجملموعة  من  أعضاء  أربعة  لرتشيح  التشاور   

.2018 للعام  التنفيذية 
لالحتاد. التنفيذية  اللجنة  اجتماع  الستضافة  مشاورات   

املتخصصة  الدائمة  اللجان  من  جلنة  لكل  أعضاء  إربعة  لرتشيح  التشاور   
.2018 للعام  األربعة من اجملموعة اآلسيوية 

من  العامة  اللجنة  لعضوية  من كل جملس  إثنني  لرتشيح عضوين  التشاور   
.2018 للعام  اآلسيوية  اجملموعة 

العربية: اجملموعة 
والستضافة  االحتاد،  ملؤمتر  عشرة  الرابعة  الدورة  رئيس  النتخاب  التشاور   

العربية(. اجملموعة  من  املغربية  باململكة  النواب  )جملس  الدورة  هذه 
اللجنة  لعضوية  العربية  اجملموعة  من  أعضاء  أربعة  لرتشيح  التشاور   

.2018 للعام  التنفيذية 
لالحتاد. التنفيذية  للجنة  القادم  االجتماع  الستضافة  مشاورات   

املتخصصة  الدائمة  اللجان  من  جلنة  لكل  أعضاء  إربعة  لرتشيح  التشاور   
 :2018 للعام  العربية  اجملموعة  األربعة من 

من  العامة  اللجنة  لعضوية  من كل جملس  إثنني  لرتشيح عضوين  التشاور   
.2018 للعام  العربية  اجملموعة 

مؤتمر األتحاد:
 17 واألربعاء   16 الثالثاء  يومي  عشرة  الثالثة  دورته  األحتاد  مؤمتر  يعقد 
املوضوعات  اليومني  هذين  مدي  علي  املشاركون  وسيناقش   .2018 يناير 

املدرجة علي جدول األعمال الذي يتكون من )19( بندا، من بينها:
اللجان  مقرري  من  املقدمة  القرارات  ومشاريع  التقارير  واعتماد  دراسة   

املتخصصة. الدائمة  األربع 
املقدمة من:  القرارات  التقارير ومشروعات   دراسة واعتماد 

الدائمة. فلسطني  للجنة  الثامن  االجتماع   -
املسلمات. الربملانيات  ملؤمتر  السابعة  الدورة   -

االحتاد األعضاء يف  للمجالس  العامني  لألمناء  الثالث  التشاوري   -
العام لالحتاد  انتخاب األمني 

)مرشح  أخري.  والية  لفرتة  لالحتاد  املساعد  العام  األمني  تعيني  إعادة   
من دولة املقر(

لعام 2018. العامة لالحتاد  اللجنة   ترشيح أعضاء 
.2018 لعام  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  أعضاء   ترشيح 

.2018 لعام  التالية  املتخصصة  الدائمة  اللجان  أعضاء   ترشيح 
االحتاد.  ملؤمتر  عشرة  الرابعة  الدورة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد   

العربية(. اجملموعة  من  املغربية  باململكة  النواب  )جملس 
انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد. )بوركينا   حتديد زمان ومكان 

األفريقية(. اجملموعة  من  فاسو 
)من  االحتاد  ملؤمتر  عشرة  السادسة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد   

اآلسيوية(. اجملموعة 
لالحتاد. التنفيذية  للجنة  األربعني  االجتماع  انعقاد  ومكان  موعد  حتديد   

االحتاد.  ملؤمتر  الثالثة عشرة  للدورة  اخلتامي  التقرير   إعتماد 
للمؤمتر. اخلتامي  والبيان  إعالن طهران   إعتماد 
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجمللس الوطين الفلسطيين
ميثل اجمللس الوطين الفلسطيين السلطة العليا للشعب الفلسطيين يف كافة أماكن تواجده، 
إحقاق  براجمها، من أجل  الفلسطينية ويرسم  التحرير  الذي يضع سياسات منظمة  وهو 
احلقوق الوطنية املشروعة، واملتمثلة يف العودة واالستقالل والسيادة وإقامة الدولة املستقلة 

وعاصمتها القدس.

من مهام المجلس الوطني الفلسطيني:
 وضع السياسات واملخططات والربامج ملنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزهتا.

 حبث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إجنازات املنظمة.
 حبث االقرتاحات الذي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات جلان اجمللس.

 التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد امليزانية.
القدس، هي مقر اجمللس الوطين الفلسطيين الدائم للمنظمة، وملكتب رئاسته مقر رئيسي 
الوطنية  السلطة  إقامة  بعد  هللا  ورام  غزة  من  يف كل  فرعني  له  وافتتح  عمان  يف  مؤقت 

الفلسطينية.
مبجرد  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  يف  أعضاء  الفلسطيين  التشريعي  اجمللس  أعضاء  ويعترب 
انتخاهبم حبسب قانون االنتخابات )يكون أعضاء اجملالس التشريعي الفلسطيين املنتخبني 
النظام  ألحكام  وفقا  القانوين  القسم  أدائهم  فور  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  يف  أعضاء 

األساسي ملنظمة التحرير الفلسطينية(.

مكتب الرئاسة:
يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبني للرئيس وأمني سر ينتخبهم اجمللس يف بدء 

إنعقاده.
انتخابات أعضاء املكتب سرية.

يتم انتخاب أعضاء املكتب باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء احلاضرين.

إختصاصات المكتب:
 يتويل مكتب اجمللس اإلشراف علي أعماله ومناقشاته وذلك وفقا ألحكام الالئحة، 

ويضع نظام حترير مضابط اجللسات وسكرتريية اللجان.
 جيتمع املكتب بناء علي دعوة الرئيس واجتماعاته سرية والجيوز ان حيضر اجتماعاته 
من غري اعضائه اال السكرتري اإلداري والتكون اجتماعاته صحيحة اال اذا حضرها أغلبية 

اعضائه وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة، فاذا تساوت األصوات يرجح رأي اجلانب الذي 
منه الرئيس.

انعقاد الجلسات:
 جلسات اجمللس سرية والجيوز حضورها لغري األعضاء اال اذا قرر اجمللس غري ذلك.

 ينعقد اجمللس دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو يف دورات غريعادية بدعوة من رئيسة 
بناء علي طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء اجمللس، فإذا مل يدع رئيس 
اجمللس إيل مثل هذا اإلجتماع يعترب األجتماع منعقدا حكما باملكان والزمان احملددين يف 

طلب إعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
 الجيوز انعقاد اجمللس اال باكتمال النصاب القانوين من ثلثي أعضائه علي األقل.

 تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين اال يف احلاالت اخلاصة اليت نص فيها علي 
خالف ذلك.

 يعد الرئيس جدول األعمال وخيطر به األعضاء قبل بدء انعقاد اجمللس بأسبوع علي األقل.
 يعلن الرئيس مبوافقة اجمللس اختتام دورة اإلنعقاد.

اللجنة  بناء علي طلب  املناقشة يف موضوع غري وارد يف جدول األعمال إال  الجيوز   
التنفيذية أو الرئيس وموافقة اجمللس أو بناء علي طلب كتايب مقدم من عشرين عضوا علي 
األقل يوافق عليه اجمللس ويصدر قرار اجمللس يف ذلك بعد مساع واحد من مؤيدي الطلب 

وواحد من معارضيه مدة التزيد علي مخس دقائق.

مضابط الجلسات:
 حيرر لكل جلسة مضبطة يدون هبا تفصيال مجيع إجراءات اجللسة وما عرض فيها من 

موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
 توزع املضبطة علي األعضاء مبجرد طبعها وتعرض علي اجمللس للتصديق عليها يف أول 
جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً اجللسة اليت يراد التصديق علي مضبطتها أن 

يطلب ما يراه من تصحيح.
 بعد التصديق علي املضبطة يوقع عليها من قبل رئيس اجمللس ونائبيه وأمني السر.

نظام الكالم في الجلسة:
الجيوز ألحد أن يتكلم يف اجللسة اال بعد أن يطلب الكالم ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس 
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رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين 

سليم ديب الزعنون

أن يرفض اإلذن يف الكالم لغري سبب تقتضيه أحكام الالئحة وعند اخلالف علي ذلك 
يؤخذ رأي اجمللس ويصدر قراره يف هذا الشأن دون مناقشة.

يقيد أمني السر طلبات الكالم حبسب ترتيب تقدميها، واليقبل طلب الكالم يف موضوع 
حمال إيل إحدي اللجان اال بعد تقدمي تقريرها.

الميزانية العامة:
 حييل رئيس اجمللس مشروع امليزانية العامة إيل جلنة الشؤون املالية إلبداء رأيها.

 يشرتك رئيس كل جلنة يف إجتماعات جلنة الشؤون املالية إلبداء الرأي بالنسبة مليزانية 
اللجنة  علي طلب  بناء  إما  ذلك  ويكون  يرأسها  اليت  اللجنة  املقابل إلختصاص  القسم 

املختصة أو جلنة الشؤون املالية.

قفل باب المناقشة:
 للرئيس أن يقرتح قفل باب املناقشة أذا رأي أن املوضوع قد استويف حبثه كما جيوز اقرتاح 
قفل املناقشة بناء علي طلب كتايب موقع من عشرين عضوا. وللمجلس أن يقرر ما يراه يف 

كال احلالتني.
 الجيوز أن يطرح علي اجمللس قفل باب املناقشة اال اذا كان قد تكلم يف املوضوع املطروح 

ثالثة من املؤيدين وثالثة من املعارضني علي األقل.

اسقاط العضوية:
 ينظر اجمللس يف إسقاط العضوية يف احلاالت اآلتية:

أ - إذا تغيب العضو عن ثالث جلسات متتالية دون إذن اجمللس أو دون عذر مقبول.
ب - اذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غري عربية مما يبعث الشك يف استقامته 

الوطنية.
ج- إذا أيت عمال خمالفا مليثاق منظمة التحرير الفلسطينية األساسي.

العضوية:
الشعب  قبل  من  املباشر  االقرتاع  طريق  عن  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  أعضاء  ينتخب 

الفلسطيين مبوجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية هلذه الغاية.
ولكن إذا تعذر إجراء االنتخابات اخلاصة باجمللس الوطين الفلسطيين استمر اجمللس الوطين 

قائما إىل أن تتهيأ ظروف االنتخابات.

لجان:
1.اللجنة القانونية

2.جلنة الشؤون الربملانية واخلارجية
3.جلنة الرتبية والتعليم

4.جلنة الثقافة والعلوم واآلداب 

5.جلنة تقصي احلقائق 
6.اللجنة السياسية

7.جلنة شؤون الالجئني
8. جلنة املراقبة واحملاسبة

9.جلنة شؤون القدس
وللمجلس احلق يف تكوين جلان أخرى ألغراض معينة وأن يستغين عن بعض هذه اللجان 

وأن يدمج عمل جلنتني أو أكثر يف جلنة واحدة.

تمثيل المجلس الوطني الفلسطيني في االتحادات والملتقيات البرلمانية:
 اإلحتاد الربملاين العريب.

 الربملان العريب
 اإلحتاد الربملاين الدويل.

 إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
 اإلحتاد الربملاين اإلفريقي - العريب.

 اجلمعية الربملانية لالحتاد من اجل املتوسط.
 اجلمعية الربملانية املتوسطية.
 اجلمعية الربملانية اآلسيوية.

 مؤمتر رؤساء الربملانات يف اجلمعية الربملانية لالحتاد من اجل املتوسط.
 منظمة برملانيون عرب ضد الفساد.

 منتدى برملاين إفريقي والدول العربية للسكان والتنمية. 
 عضو مراقب يف برملانات عموم افريقيا 2017

 املؤمتر الدويل للدميقراطيات اجلديدة أو املستعادة.

.1933/12/28 غزة-فلسطني  امليالد:  وتاريخ  مكان 
عاما  نائبا  واشتغل  باخلطابة،  حياته  بدأ  فلسطيين،  وقانوين  سياسي 
الفلسطيين  الوطين  التحرير  يف فلسطني والكويت، مث تدرج يف حركة 
للمجلس  ورئيسا  املركزية،  جلنتها  يف  عضوا  أصبح  أن  إىل  )فتح( 
عام  منذ  الفلسطيين  الدستور  للجنة  ورئيسا  الفلسطيين،  الوطين 
اجمللس  انتخابات  نظام  إعداد  للجنة  ورئيسا  اآلن،  حىت   2011

.2011 القاهرة  اتفاقية  عن  املنبثقة  الفلسطيين  الوطين 
والتكوين: الدراسة 

درس الزعنون احلقوق بكلية احلقوق يف جامعة القاهرة وحصل على 
الدراسات  دبلوم  1955. مث حصل على  البكالوريوس عام  شهادة 
العليا يف احلقوق من نفس اجلامعة عام 1957، ودبلوم الدراسات 

السياسي من ذات اجلامعة سنة 1958. العليا يف االقتصاد 
واملسؤوليات: املناصب 

أواخر  من  غزة  قطاع  العام يف  النائب  بأعمال  القائم  توىل مسؤولية 

الكويت  إىل  انتقل  حيث   ،1960 سبتمرب/أيلول  وحىت   1955
اجلنائي  التحقيق  مادة  تدريسه  إىل  إضافة  فيها،  عاما  مدعيا  وعمل 
يف  عضوا  1975، كما كان  سنة  حىت  بالكويت  الشرطة  يف كلية 
العبد  سعد  الشيخ  املرحوم  برئاسة  الكوييت  اجلزاء  قانون  وضع  جلنة 

الصباح. هللا 
السياسية: احلياة 

بالقاهرة  الفلسطينيني  الطالب  لرابطة  العام  السكرتري  موقع  توىل 
واليت كان  و1955   1954 عامي  بني  اجلامعية  دراسته  خالل 
يرأسها الشهيد ياسر عرفات، وقاد عامي 1956 و1957 املقاومة 

الثالثي على مصر. العدوان  أثناء  الشعبية يف قطاع غزة 
وشغل   ،1969 سنة  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  لرئيس  نائبا  أصبح 
منصب رئيس اجمللس بالوكالة طوال الفرتة من 1993 وحىت 1996 
حيث انتخب باإلمجاع رئيسا للمجلس الوطين الفلسطيين يف الدورة 

احلادية والعشرين اليت عقدت مبدينة غزة عام 1996.
الكويت  يف  ومعتمدها  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  عضو  الزعنون 
عام  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  يف  عضوا  انتخابه  وأعيد  واخلليج، 

.2009
املؤلفات:

له مخسة دواوين شعرية وهي: »يا أمة القدس« والذي حصل على 

شعري  ديوان  2008 كأفضل  عام  املدائن  زهرة  مهرجان  جائزة 
حول القدس و»وهكذا نطق احلجر« و»جنوم يف السماء« و»آخر 
قانونية  دراسات  وعدة  اجلنائي«  »التحقيق  وكتاب  القطاف« 
مذكرات  واملسرية،  »السرية  الكتب كان كتاب  وآخر  وسياسية. 
سليم الزعنون »أبو األديب« يف عام 2013. وأخريا ديوان الشعر 

»خلود القوايف« الصادر عام 2015. 
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الرتويكا الرئاسية لالحتاد و جلنة فلسطني تنظر يف حماوالت تغيري وضع القدس
يف اجتماعات الطوارئ:

للكيان  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  بشأن  األمريكية  اإلدارة  قرار  على  ردا 
الرتويكا  املدينة، عقدت  إىل هذه  األمريكية  السفارة  ونقل  احملتل،  الصهيوين 
يف  طهران،  يف  طارئا  اجتماعا  لفلسطني،  الدائمة  واللجنة  لالحتاد  الرئاسية 

18 ديسمرب 2017، بدعوة كرمية من الربملان اإلسالمي اإليراين.

الدائمة: فلسطين  للجنة  الطارئ  االجتماع 
إسبيناس، طهران،  فندق  الدائمة يف  فلسطني  للجنة  الطارئ  االجتماع  عقد 
الساعة   ،2017 ديسمرب   18 االثنني  يوم  االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 
مدينة  حنو  األمريكية،  اإلدارة  موقف  على  املرتتبة  اآلثار  يف  للنظر   10:30

القدس.
علي  الدكتور  وألقى  الكرمي.  القرآن  من  آيات  بتالوة  االجتماع  وافتتح 
الرجياين، رئيس الربملان اإلسالمي يف إيران، رئيس الدورة الثالثة عشرة املقبلة 

االفتتاح. لالحتاد كلمة  ملؤمتر 
وتشاد  اجلزائر  برملانات:  ميثلون  الذين  اللجنة  أعضاء  االجتماع  وحضر 

وإندونيسيا وإيران والعراق واألردن ومايل وفلسطني والسنغال وتركيا.
الدكتور كاظم  االجتماع  وترأس  لالحتاد كلمة.  العام  األمني  ألقى سعادة  و 
جاليل، ممثال للمجلس الشوري االسالمي االيراين ووألقي ممثل اجمللس الوطين 

املشاركة كلماهتم. والوفود  الفلسطيين 
يلي: اخلتامي لالجتماع ونصه كما  البيان  املشاركون  واعتمد 

والنظام  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  ميثاق  واهداف  مبادئ  من  ينطلق  إذ 
األساسي الحتاد جمالس الدول األعضاء يف املنظمة،

و إذ يستند إىل القرارات الصادرة عن مؤمترات االحتاد، وكافة االجتماعات 
القدس على وجه اخلصوص،  اإلسالمية بشأن قضية فلسطني، ومدينة 

القدس،  مدينة  األبدية،  وعاصمتها  فلسطني  قضية  مركزية  على  يشدد  وإذ 
اإلسالمية. لألمة 

و إذ يؤكد على أنه استنادا إىل قرار جملس األمن الدويل 478 لعام 1980 
القانوين  الوضع  تغيري  إىل  اهلادفة  الصهيوين  الكيان  حماوالت  كل  فأن 
وتركيبتها  وهويتها  واملسيحية  اإلسالمية  ومقدساهتا  القدس  ملدينة  والتارخيي 

وباطلة،  الغية  الدميوغرافية، 
القمة  ملؤمتر  احلايل  الرئيس  اردوغان،  الرئيس رجب طيب  مبادرة  يقدر  وإذ   

 13 بتاريخ  اسطنبول  يف  الطارئة  اإلسالمية  القمة  انعقاد  بشأن  اإلسالمية 
ديسمرب 2017،

اهلامشية  األردنية  اململكة  به  تضطلع  الذي  للدور  دعمه  عن  يعرب  وإذ 
بصفتها راعية لألماكن املقدسة يف القدس الشريف، وللموقف الثابت لدائرة 
التارخيي،  الشريف ووضعه  احلرم  يتعلق بصون قدسية  فيما  األردنية  األوقاف 

للعبادة، مكانا  باعتباره 
قرر االجتماع ما يلي: 

لألمة  بالنسبة  والقدس  الفلسطينية  القضية  حمورية  على  التأكيد   -1
غري  ومنظماتنا  وجمالسنا  دولنا  مجيع  على  يتوجب  حبيث  اإلسالمية، 
من  واإلقليمية  الدولية  احملافل  يف  والتنسيق  بينها،  فيما  التعاون  احلكومية، 
احلقوق  تتحقق  هلا، حىت  واالنتصار  عنها  والدفاع  القضية  هذه  دعم  أجل 
عودة  يف  املتمثلة  الفلسطيين،  للشعب  للتصرف  القابلة  وغري  املشروعة 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وقيام  االحتالل  من  والتحرر  الالجئني  مجيع 

القدس. وعاصمتها 
األراضي  من  يتجزأ  ال  جزء  القدس  مدينة  أن  على  جمددا  التأكيد   -2
النتهاكاهتا  االحتالل  لسلطات  القوية  االدانة  عن  واالعراب  الفلسطينية، 
الصهيوين  الكيان  باجراءات  القدس، والتنديد  للمقدسات يف مدينة  املتكررة 
وممارساته غري الشرعية واملخالفة لكل القوانني الدولية اليت تقوم هبا سلطات 
معاملها  وطمس  املقدسة  املدينة  لتهويد  واهلادفة  القدس  مدينة  يف  االحتالل 

واملسيحية. االسالمية 
قابل  وغري  باتا  رفضا  القدس،  بشأن  األمريكي  الرئيس  قرار  رفض   -3
القابلة  الفلسطيين، غري  الشعب  على حقوق  اعتداء سافرا  باعتباره  للنقاش، 
الغضب، ويهدد  التوتر ويفجر  أمرا باطال، يعمق  للتصرف، وباعتباره أيضا، 
بدفع املنطقة إىل مزيد من العنف والفوضى. ودعوة جملس األمن الدويل اىل 

اعتماد قرار يرفض قرار رئيس االدارة االمريكية بشأن القدس.
التأكيد من جديد على أن واجب الدفاع عن مدينة القدس، مسؤولية   -4

والعرب. املسلمني  كل 
5- دعم انتفاضة الشعب الفلسطيين الثالثة بكل الوسائل املتاحة، وتعزيزها يف 
العادلة  العامل اإلسالمي، حىت يشعر كل مسلم أنه مشارك يف هذه االنتفاضة 
واهلادفة ملقاومة الظلم والعدوان الصهيوين، كل وفق ما يتوفر له من امكانات.
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تتحقق  مشروع، حىت  أشكاهلا، حق  بكافة  املقاومة،  أن  على  التشديد   -6
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  وحق  العودة،  حق  رأسها  وعلى  احلقوق، 

فلسطني. أرض  القدس، على  وعاصمتها 
أجل  من  انشأت  اليت  الصناديق  نشاط  تفعيل  ضرورة  على  التأكيد   -7
الفلسطيين  الشعب  لتعزيز صمود  املايل،  الدعم  انواع  تقدمي  القدس وتكثيف 
احلاجات  وسد  املادي  الدعم  تأمني  خالل  من  االحتالل،  قوة  مواجهة  يف 

املقاوم. الشعب  اليومية هلذا 
توصل  سبيل  يف  االمكانات كافة  لوضع  اإلسالمية  اجلهود  توجيه كل   -8

الصراعات األخرى. الفلسطينيني إىل حقوقهم وجتنب كل 
مسؤولياهتا  تتحمل  بأن  فلسطني  بدولة  تعرتف  مل  اليت  الدول  حث   -9
سيادة،  ذات  مستقلة  دولة  إقامة  يف  وحقه  الفلسطيين  الشعب  حنو  التارخيية 
فلسطني  دولة  ملنح  الالزمة  االجراءات  الختاذ  الدويل  األمن  جملس  ودعوة 

املتحدة. الكاملة يف األمم  العضوية 
الوحدة  تعزيز  بغية  الفلسطينية،  اتفاقية املصاحلة  تنفيذ  10- تسريع خطوات 

فلسطني. بقضية  احملدقة  املخاطر  ملواجهة  الطاقات  الوطنية وحشد كافة 
11- الدعوة إىل تفعيل القرارات اخلاصة حبظر التعامل مع الكيان الصهيوين، 
شكل  بأي  الكيان  هذا  مع  التطبيع  ورفض  املقاطعة،  قوانني  انتهاك  وعدم 
يف  واألمريكية  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة  ضرورة  على  والتشديد  كان. 

اإلسالمي.  العامل 
لفلسطني  دائمة  جلنة  بتشكيل  قامت  اليت  للمجالس  التقدير  توجيه   -12
يف هياكلها اإلدارية، وحث بقية الربملانات اليت مل تقم هبذا األمر بعد، إىل 

بذلك. املبادرة 
قيادة  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية  والعرفان  الشكر  خالص  تقدمي   -13
وشعبا وبرملانا على دعوهتم الكرمية النعقاد االجتماع وعلى حفاوة االستقبال 

الضيافة. وكرم 

واعتمدت  اجتماعها  لالتحاد  الرئاسية  الترويكا  عقدت  ذلك  وبعد 
التالي: الختامي  البيان 

للكيان  عاصمة  بالقدس  االعرتاف  بشأن  األمريكية  اإلدارة  قرار  على  ردا 
انعقد يف طهران  املدينة،  السفارة األمريكية إىل هذه  الصهيوين احملتل، ونقل 
بتاريخ 2017/12/18 اجتماع الرتويكا الرئاسية ملؤمتر احتاد جمالس الدول 
الشورى  جملس  من  بدعوة كرمية  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
)السابقة،  للمؤمتر  الثالث  الدورات  رؤساء  وحبضور  اإليراين  اإلسالمي 

والقادمة( وهم:  واحلالية، 
- معايل السيد علي الرجياين، رئيس جملس الشورى اإلسالمي يف اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، رئيس الدورة الثالثة عشرة )القادمة( ملؤمتر االحتاد، رئيس 

الرئاسية. الرتويكا  اجتماع 
مايل،  مجهورية  يف  الوطنية  اجلمعية  رئيس  سيديبه،  ايساكا  السيد  معايل   -

رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد.
- معايل السيد سليم عبدهللا اجلبوري رئيس جملس النواب يف مجهورية العراق، 

رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد.
أوال: افتتح االجتماع بتالوة آيات من الذكر احلكيم.

الشورى  جملس  رئيس  الرجياين،  علي  الدكتور  معايل  االجتماع  ترأس  ثانيا: 
اإلسالمي. 

العام الحتاد جمالس  ثالثا: رحب معايل الربوفسور حممود إرول قليج، األمني 
التعاون اإلسالمي باحلضور،  الدول األعضاء يف منظمة 

باملناسبة.  الثالثة كلمات هامة  الرؤساء  ألقى  رابعا: 
الرؤساء وثائق رمسية له.  اعتمد االجتماع كلمات 

التالية:  النقاط  االجتماع  اعتمد  مستفيض،  نقاش  وبعد 
مؤمتر  عن  املنبثقة  الدائمة،  فلسطني  جلنة  عن  الصادر  البيان  اعتماد   -1
يف  املنعقدة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد 
هلذا  مكملة  وارفاقه كوثيقة  الرئاسية،  الرتويكا  اجتماع  مع  بالتزامن  طهران 

البيان.
2- رفض قرار رئيس اإلدارة األمريكية بشأن القدس، رفضا قاطعا ال عودة 
القابلة  غري  الفلسطيين  الشعب  حقوق  على  سافرا  اعتداء  باعتباره  عنه، 
العامل  واحرار  واملسيحيني  املسلمني  مشاعر  استفز  باطال  واجراء  للتصرف، 

قاطبة.
واعتبار  املتواصل  الفلسطيين  الشعب  لنضال  واالسناد  الدعم  تقدمي   -3
الشعب  حقوق  تتحقق  حىت  مشروعا،  حقا  اشكاهلا،  بكافة  املقاومة 
الفلسطيين، وعلى رأسها حق العودة، وحق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

القدس.  وعاصمتها 
4- دعوة االحتاد الربملاين الدويل إىل اهناء عضوية كنيست الكيان اإلسرائيلي 

يف االحتاد، عقابا على اعتداءات الكيان الصهيوين على القوانني الدولية. 
يف  واملعتقلني  املختطفني  الفلسطينيني  سراح  اطالق  لزوم  على  التأكيد   -5

الفلسطينيني. الربملانيني  إداريا، خاصة  املوقوفني  أو  سجون االحتالل 
6- مطالبة األعضاء الذين يرتبطهم عالقات سياسية واقتصادية مع الكيان 
قرارها  عن  األمريكية  اإلدارة  ترتاجع  حىت  العالقات،  هذه  جتميد  الصهيوين 

اخلاطئ بشأن نقل سفارهتا إىل القدس.
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  أعضاء  مجيع  حث   -7
الثالثة  دورته  يف  االحتاد،  مؤمتر  يف  واملؤثرة  الفاعلة  املشاركة  على  اإلسالمي 
يناير 2018 يف  انعقادها حتت شعار »القدس« يف 17-13  املقرر  عشرة 

طهران.
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برملان مجهورية غويانا التعاونية
يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

واجلمعية  الرئيس  من  غويانا  برملان  يتكون 
عضوا،   69 الربملان  أعضاء  عدد  الوطنية. 
و4  املباشر  باألنتخاب  يأتون   65 منهم 
أعضاء  يرتفع  وقد  منتخبني.  غري  أعضاء 
وتستمر  عضوا.   72 إيل  الوطنية  اجلمعية 

الدورة الربملانية ملدة 5 أعوام.
 11 يف  تشريعيه  انتخابات  آخر  عقدت 
من  الشراكة  حزب  وحصل   .2015 مايو 
أجل  التحالف من  الوطنية –  الوحدة  أجل 
حزب  وحصل  مقعدا،   33 علي  التغيري 
مقعدا.   32 علي  املدين  التقدمي  الشعب 
النوع  املقاعد علي أساس  ناحية توزيع  ومن 
 21 مقابل  رجال   48 فهناك  األجتماعي 
أمرأة. وهذا يعين أن نسبة النساء يف الربملان 

.%30.43 تبلغ 

البرلمان: رئيس 
يقوم  عامة  إنتخابات  كل  أعقاب  يف 
أعضاء الربملان بانتخاب رئيس هلم. ويتويل 
ويرأس  اجمللس  إدارة  علي  االشراف  الرئيس 
االدارة  جلنة  فيها  مبا  اللجان،  من  العديد 

الربملانية.

فئات اللجان البرلمانية:
الفئات  إيل  الربملانية  اللجان  تقسيم  ميكن 

لية: لتا ا
الدائمة اللجان  أ- 

الدورية املختارة  اللجان  ب - 
اخلاصة املختارة  اللجان  ج - 

الدائمة: اللجان 
األختيار 1- جلنة 

2- جلنة االدارة الربملانية
لألصالح  الدائمة  الربملانية  3-اللجنة 

الدستوري
التعيينات جلنة   -4

العامة احلسابات  5- جلنة 
علي  لألشراف  الدائمة  الربملانية  اللجنة   -6

األمن قطاع 
القطاعية: اللجان   -7
الطبيعية املوارد  جلنة   

األقتصادية  اخلدمات   جلنة 
اخلارجية العالقات   جلنة 

األجتماعية اخلدمات  جلنة   
املختارة: الدورية  اللجان 

الدائمة أ - جلنة األوامر 
اجلمعية جلنة  ب - 

االمتيازات  ت - جلنة 
النظامية الوثائق  جلنة  ث - 

املختارة  الدائمة واللجان  اللجان  الفرق بني 
واالجراءات  املسائل  أن  هو  الدورية 
ال  اخلاصة  املختارة  اللجان  أمام  املطروحة 
يف  تستمر  بل  الربملانية  الدورة  بنهاية  تنتهي 

التالية. االنعقاد  دورة 
اخلاصة: املختارة  اللجان 

أي  أجل  من  اللجان  هذه  تشكيل  يتم 
مساعدة  اللجان  هذه  به  تستطيع  غرض 
مثل  جلنة  تكوين  يتم  مثال  الوطنية.  اجلمعية 
والتحقيق  األمور  من  أمر  دراسة  بغية  هذه 

مث كتابة  ومن  البينات  علي  واحلصول  فيها 
األمور  يف  رأيها  يتضمن  اجلمعية  إيل  تقرير 

بشأنه. مالحظاهتا  أو 

اللجان: عضوية 
يتم تشكيل عضوية أي جلنة حبيث تعكس، 
يف  األحزاب  توازن  ممكنا،  ذلك  كلما كان 

الوطنية. اجلمعية 
وترتاوح عضوية اللجنة بني ستة وعشرة أعضاء 

اللجنة. خبالف رئيس الربملان إذا كان رئيس 
اللجان: موظفو 

كاتب،  مساعد  ومعه  كاتبا  اللجنة  تضم 
وموظفي  ضروريا  ذلك  كان  إذا  وباحثا، 
بعضي  ويف  اللجان،  قسم  من  إسناد 
األحيان يأتون من أقسام أخري من مكتب 

الربملان.

إدارات البرلمان:
الوطنية: اجلمعية  مكتب كاتب 

ويقوم  دستوري  موظف  هو  اجلمعية  كاتب 
يف  اختصاصي  إيل  باألضافة  أداري  بدور 
ويقوم  الربملانية.  واملمارسة  العمل  قواعد 
بصفته رئيس إدارة، بادارة املكتب الربملاين.

التشريعية: االدارة 
من  وأثنني  املشرف  من  األدارة  هذه  تتكون 
األدارة  مهام  وتتمثل  التشريعيني.  الكتبة 

مايلي: يف  التشريعية 
الوطنية  اجلمعية  لرئيس  النصح  اسداء   
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القوانني   مشروعات  جواز  خيص  فيما 
والتعديالت. واالسئلة  واألقرتاحات 

ويشمل  لألعضاء  اخلاص  العمل  تنسيق   
رفع  بشأن  واملقرتحات  االلتماسات 
ذات  حمددة  مسائل  مناقشة  عند  اجللسة 
ومشروعات  االسئلة  وعاجلة،  عامة  أمهية 
باملقرتحات  املتعلقة  واألشعارات  القوانني 

اخلاصة. القوانني  ومشروعات 
بشأن  الربملان  ألعضاء  النصح  إسداء   
اخلدمة  ملوظفي  الربملانية وكذلك  االجراءات 
الربملانيني  واملسؤولني  األكادمييني  العامة 
إسداء  وكذلك  أخري.  بلدان  من  القادمني 
الربملانية  والسوابق  املمارسات  بشأن  النصح 

الربملان. ألعضاء 
 املساعدة يف إعداد ورقة األوامر وحماضر 

الوطنية. اجلمعية 
عمل  بشأن  االستفسارات  علي  األجابة   

الوطنية. اجلمعية 
غويانا. لربملان  اخلارجية  األنشطة  تنسيق   

وقراءة  وترقيمها  القوانني  مشاريع  إستالم   
النحوية  األخطاء  لتصحيح  نصوصها 

وغريها.
 ضمان نقل مجيع أعمال الربملان يف وقتها 
الرئاسة  موافقة  بغية  الرئاسية  األمانة  إيل 
ومشروعات  القوانني  مجيع  وتسليم  عليها 
املطابع  إيل  الربملان  عن  الصادرة  القوانني 
نسخ  وعمل  لطباعتها  غويانا  يف  الوطنية 

. منها
الصحيحة  بالسجالت  االحتفاظ   
يتلقاها  اليت  القوانني  مشروعات  جلميع 
اليت  القوانني  وكذلك  الربملان  مكتب 
نسخ  وتوزيع  وبيع  الوطنية  اجلمعية  جتيزها 

لتشريعات. ا

قسم اللجان:
 2003 مايو  شهر  يف  اللجان  قسم  أنشئ 
واالدارة  األمانة  عمل  يف  إسناد  لتقدمي 
اجلميعة  جلان  جلميع  االجرائية  واملشورة 
ومساعد  كاتبا  جلنة  كل  وتضم  الوطنية. 

باحثا. الضرورة،  وعند  كاتب، 

المكتبة: شعبة 
البحوث  وحدة  من  الربملانية  املكتبة  تتكون 
قلب  مبثابة  وهي  الربملان  ملكتب  التابعة 
لتوفري  القدرة  لديها  أن  حيث  الربملان 
الوقت  يف  مفيدة  معلوماتية  خدمات 
املناسب وبدون األنتماء ألي حزب. وتقدم 
وللموظفني  الربملان  ألعضاء  اخلدمات  هذه 

عموما. واملواطنني 

النفقات والتخطيط واالدارة:
ختطيط  وحدة  من  املالية  االدارة  تتكون 
الوحدة  هذه  وتتناول  وادارهتا.  النفقات 
وتقدم  واالسرتاتيجية  املوازنية  املسائل 
بالبيانات  املتعلقه  األمور  لألدارة يف  املشورة 
القرار  إختاذ  تسهيل  بغية  للربامج  املالية 

املدروس.

قسم تقانة المعلومات:
جلميع  الدعم  املعلومات  تقانة  قسم  يقدم 
انعقاد  أثناء  الربملان  وأعضاء  املوظفني 
الشبكات  ويدير  الوطنية  اجلمعية  جلسات 

االلكرتوين. واملوقع  والالسلكية  السلكية 

قسم الحسابات:
إدارة  عن  مسؤوال  يكون  احلسابات  قسم 
التابع  الربملان  ملكتب  املالية  الشؤون 
دفع  ذلك  ويشمل  الوطنية.  للجمعية 
مبا  احلكومة  وزراء  مجيع  وعالوات  رواتب 
واملراجع  العام  والنائب  الوزراء  رئيس  فيهم 
وزعيم  ونائبه  الوطنية  اجلمعية  ورئيس  العام 
اجلمعية  وكاتب  الربملان  وأعضاء  املعارضة 

الربملان. مكتب  وموظفي  ونائبه  الوطنية 

الموظفين: قسم 
يتويل القسم عملية التوظيف وإهناء اخلدمة 
واالجازات  والالئحة  املوظفني  إداء  وتقييم 
اخلدمة  سجل  وإعداد  السجالت  وإدارة 
الربملان  أعضاء  تقاعد  فوائد  وحساب 
وحتسني  وتدريبهم  املوظفني  ورعاية 

مستواهم.

إدارة العالقات العامة:
التابع  العامة  العالقات  مكتب  إنشئ 
للربملان يف العام 2009 وهو مسؤول اداريا 

الربملان.  لدي مكتب كاتب 
التالية: األغراض  املكتب  وخيدم 

الربملان الصورة اجليدة ملؤسسة   رعاية 
وتثقيف  الصحيحة  املعلومات  نشر   

الربملان ومهام  عمليات  اجلمهور حول 
للربملان وفهمه  اجلمهور   تعزيز وعي 

املكتب: مهام 
للجلسات  االعالمية  التغطية  تسهيل   

اللجان واجتماعات  العامة 
النشرات  إصدار 

املهمة املعامل  لزيارة   تنظيم جوالت 
التلفزيونية الربامج  انتاج   

التعليميه واملواد  املطبوعات  إعداد   

العالقات االعالمية
للربملان  تعزيز صورة جيدة 

الربملان موقع  على  املعلومات  لتحديث   
والربملانات  غيانا  برملان  العالقة بني   إدارة 

األخرى
واجلمهور  غيانا  برملان  بني  العالقة  إدارة   

األوسع

إدارة السجل:
وثالثة  املشرف  من  السجل  إدارة  تتكون 
مساعدين  وأربعة  هاتف  وموظف  طابعني 

سيارات. سائقي  وثالثة 
لرئيس  اخلدمات  توفري  االدارة  وتتويل 
الربملان  وأعضاء  ونائبه  الوطنية  اجلمعية 
هذه  موظفو  وحيضر  واجلمهور.  واملوظفني 

الوطنية. اجلمعية  جلسات  االدارة 
مهام االدارة:

الربملان  طباعة مراسالت مكتب 
العامة  امللفات  مجيع  وترقيم  جتميع   

الربملان ملكتب  والشخصية 
للمكتب املستندات  تصوير   

وإرسال  الواردة  املراسالت  إستالم   
اخلارجية.  املراسالت 

رئيس برملان مجهورية غويانا التعاونية 
بارتون يو أ. سكوتالند

 هو سياسي غوياين ودبلوماسي سابق
منذ  الوطنية  اجلمعية  رئيس  منصب  يتويل   -

15 مايو 2015.
- عمل السيد سكوتالند سابقا يف وزارة اخلارجية 
وكان أحد كبار الدبلوماسيني املستشارين. تويل 

منصب رئيس إدارة التعاون األقتصادي الدويل
- عمل مفوضا يف جلنة كاريكوم للمنافسات

- السيد سكوتالند حمام وحاصل علي درجة 
من  الدويل  القانون  يف  والدكتوراه  املاجستري 

لندن. جامعة 
مهنة  ممارسة  أثناء  أهتمامه  إنصب   
وقانون  الطبيعية  املوارد  جماالت  علي  احملاماه 

الدويل. والقانون  االستثمار 
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الرتكيز علي مأساة الروهينغيا
التنفيذية: للجنة  والثالثون  الثامن  االجتماع 

بدعوة كرمية من معايل األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
أكتوبر 2017  العامة لالحتاد يف 7  األمانة  انعقد مبقر  التعاون اإلسالمي، 
االجتماع الثامن والثالثون للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالمي.
ترأس اجتماع اللجنة معايل السيد اسحق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية يف 

مجهورية مايل رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد.
بنني،  أذرباجيان،  اجلزائر،  اآلتية:  الربملانات  أعضاء  السادة  اجللسة  حضر 
موازامبيق،  موريتانيا،  مايل،  لبنان،  العراق،  أيران،  اندونيسيا،  الكامرون، 

باكستان، السنغال وتركيا. اململكة العربية السعودية كانت غائبة.

كلمة رئيس االجتماع:
تقدم معايل السيد اسحق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية املالية رئيس الدورة 
الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد بالشكر والتقدير ملعايل األمني العام واألمانة العامة 
قضية  على  يف كلمته  وركز   – التنظيم  وحلسن  االجتماع  هلذا  الستضافتهم 
اإلرهاب وما يشكله من حتديات كبرية يف خمتلف دولنا وحث العامل اإلسالمي 
على اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق السالم واألمن يف ربوعه كما حث على 
التعاون يف اجملاالت  ترقية  الدول واجملالس اإلسالمية يف  العالقات بني  متتني 

االقتصادية. كما طلب مساعدة ضحايا العنف واإلرهاب.

كلمة معالي األمين العام: 
تلبيتهم الدعوة للمشاركة  اللجنة املوقرين على  رحب معاليه بالسادة أعضاء 
يف االجتماع الذي ينعقد يف مقر األمانة العامة بطهران – كما تقدم بالشكر 
إىل معايل السيد أسحق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل على 
استضافتهم وحسن تنظيمهم وترأسهم للدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. كما 
الشورى اإلسالمي  الدكتور علي الرجياين رئيس جملس  بالشكر ملعايل  تقدم 
الذي تستضيف بالده مقر األمانة العامة على حسن تعاوهنم وتنسيقهم مع 

األمانة العامة كما شكر مجيع من أسهم يف االعداد لالجتماع.
ومتىن لالجتماع الذي ينعقد يف ظروف دولية وإقليمية معقدة التوفيق يف اعداد 

وحتديث جداول اعمال تأيت مالمسة ومستجيبة آلمال أمتنا اإلسالمية اجمليدة 
يف حتقيق السالم واألمن والتنمية والرفاهية. 

وأكد معاليه أن قضية فلسطني تأيت على سلم اولوياتنا – وحيا نضال الشعب 
الفلسطيين كما أدان املمارسات الوحشية للسلطات اإلسرائيلية. 

كما أكد مواصلة احلرب على اإلرهاب وعلى مجيع املنظمات اليت تتاجر باسم 
ملسلمي  العاجل  اإلنساين  العون  تقدمي  اإلسالمية  الدول  ناشد  الدين. كما 
روهينغيا. كما طلب تنسيق جهودها مع اجملتمع الدويل الجياد حلول سياسية 
دائمة تنهي مأساة مسلمي الروهينغيا – ومثن التنسيق بني اجملالس األعضاء 
املوقرة يف القضايا الدولية املرتبطة بالسالم والتعاون االقتصادي والثقايف والبيئي.
مث قدم معاليه تقريره لالجتماع والذي غطى الفرتة مابني تاريخ انعقاد الدورة 
انعقاد  وتاريخ  يناير 2017  بتاريخ 27  مايل  االحتاد يف  ملؤمتر  الثانية عشرة 
االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية املنعقد مبقر األمانة العامة بطهران 

يف 7 أكتوبر 2017. 
وقد اشتمل التقرير على احملاور التالية: 

- املشاركة يف احملافل الدولية تلبية لدعوات كرمية من منظمات واحتادات مماثلة 
بصفة مراقب.

- البيانات الصادرة عن األمانة العامة وعن اجملالس األعضاء يف مناسبات خمتلفة.
- األنشطة يف جمال اإلعالم.

اعتماد جداول أعمال اجتماعات االتحاد:
للجان  السادس  االجتماع  أعمال  جداول  مسودة  االجتماع  اعتمد   

املتخصصة الدائمة:
-جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية 

-جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة
-جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة

-جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واالديان 
 اعتمد االجتماع مسودة جداول أعمال األجهزة املتفرعة: 

-االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة
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-الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات
-االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد

 اعتماد جدول أعمال الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. 
الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد واألجتماعات  الدورة  أعمال  مت وضع جداول   

املصاحبة.

تحديد موعد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر االتحاد:
وافقت اللجنة التنفيذية على مقرتح الربملان اإلسالمي اإليراين لعقد الدورة الثالثة 

عشرة ملؤمتر االحتاد يف طهران بتاريخ ) 13-17 يناير 2018(.

شعار المؤتمر الثالث عشر لالتحاد واالجتماعات المصاحبة األخرى:
اإلسالمي  الشورى  جملس  مع  بالتنسيق  العامة  األمانة  بتكليف  االتفاق  مت 
اإليراين للوصول لوضع شعار للمؤمتر القادم على ضوء ما ورد من مناقشات 

يف االجتماع.
أوىل االجتماع اهتماما كبريا باوضاع مسلمي الروهينغيا يف ميامنار وقرر التحرك 
ولتحقيق  مشاكلهم  معاجلة  وسبل  معاناهتم  لتخفيف  اجملال  هذا  يف  بفعالية 
ذلك قرر االجتماع االتصال بالسلطات املختصة يف ميامنار بغية الوقوف على 

احواهلم، كما مت حبث وضع معسكراهتم يف بنغالديش
وقد أبدى مندوبو جمالس: تركيا – ايران – العراق – وباكستان رغبتهم يف 

املشاركة يف أي حترك يتم يف هذا اخلصوص.
كلف االجتماع معايل األمني العام لدراسة هذا األمر والتقرير بشأنه.

مت اعتماد تقرير االجتماع واعالن األجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية 
لالحتاد.

رفع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية رسالة شكر وتقدير إىل معايل األمني العام 
لالحتاد – لالعداد والتنظيم اجليد لالجتماع وحلسن الضيافة والرعاية اليت حظوا 

هبا منذ وصوهلم إىل مدينة طهران اجلميلة.

على هامش االجتماع الثامن والثالثين للجنة التنفيذية لالتحاد:
األمين العام يجتمع مع الوفود

على هامش االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد، عقد االمني 

العام لالحتاد الربوفيسور الدكتور حممود إرول قليج اجتماعا ثنائيا مع السيد 
حممد عريف سابيي سوديتومو، رئيس الوفد وعضو جملس النواب يف إندونيسيا 
مع  مجاعيا  اجتماعا  قليج  الدكتور  الربوفسور  عقد  له. كما  املرافق  والوفد 
اصحاب املعايل والسعادة السيد اسحاق سيدييب رئيس اجلمعية الوطنية يف 
مايل؛ والسيد بومسالت هتامي، عضو اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري؛ والسيدة 
أريفاري  باكو  والسيد  ألذربيجان؛  الوطنية  اجلمعية  عضو  خبشاليغا،  جوهر 
ياسني، عضو مجعية  والسيد حممد  بنني؛  الوطنية يف  اجلمعية  نصريو، عضو 
مجهورية موزامبيق؛ والسيد شاكر باشرياوان، عضو اجلمعية الوطنية لباكستان، 
والسيد حممد الشيخ، عضو اجلمعية الوطنية يف موريتانيا؛ والسيد حممد قريشي 
نياس، عضو اجلمعية الوطنية للسنغال، والسيد أورهان أتاالي، عضو اجلمعية 

الوطنية الرتكية الكربى.
كما أجري كل من الدكتور كاظم جاليل، عضو الربملان اإلسالمي يف إيران؛ 
نوار  والسيد  العراقي  النواب  جملس  عضو  حبرالعلوم،  حممد  إبراهيم  والسيد 
ساحلي، عضو اجلمعية الوطنية اللبنانية مقابالت مع الصحافة. وكان ممثلو 
برس«  يب  اي  ار  و»أي  و»ايرنا«  »العامل«  ووكاالت  تلفزيونات  من  كل 
و»برس يت وي« و»بانا )وكالة أنباء الطالب(« و»املنار« قد قاموا بتغطية 
أجروا مقابالت مع بعض  التنفيذية، كما  للجنة  والثالثني  الثامن  االجتماع 

الوفود.
وحضر كل من اعضاء وفود اللجنة التنفيذية الثامنة والثالثني وسفراء بلداهنم 
لالحتاد  العام  األمني  أفامها  غداء  مأدبة  اإليرانية  اخلارجية  وزارة  وضيوف 

الربوفيسور الدكتور قليج علي شرف ضيوف األمانة العامة.
كما حضر املشاركون يف االجتماع مأدبة العشاء اليت أقامها الدكتور كاظم 

جاليل، عضو الربملان اإلسالمي يف إيران يف مبىن الربملان.
ويف اليوم التايل شاركت بعض الوفود يف جولة أعدهتا األمانة العامة لزيارة بعض 

األماكن املهمة يف طهران.
يف 9 أكتوبر، اجتمع األمني العام مع الوفد الكامريوين الذي ضم سعادة 
زاكياتو  السيدة  سعادة  الشيوخ،  جملس  عضو  أبوباكار،  سريوما  السيد 
إيبس بيع غودوسو، عضوة جملس الشيوخ يف مقر االحتاد، ناقش اجلانبان 
موضوعات خمتلفة تتعلق بأنشطة االحتاد. مث أقام األمني العام مأدبة غداء 

تكرميا للوفد.
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جملس تركمانستان
يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

البالد حيث  نيايب يف  أعلي جهاز  )الربملان(  تركمانستان  ميثل جملس 
التشريعية. السلطة  ميارس 

متساوية  جغرافية  دوائر  من  ينتخبون  نائبا   125 من  الربملان  يتكون 
تقريبا، وذلك ملدة مخس سنوات. فيها  الناخبني  عدد 

بني  من  له  رئيسا  وينتخب  النواب،  سلطات  بتحديد  الربملان  يقوم 
واملفوضيات. اللجان  ويشكل  للرئيس  نائبا  وكذلك  النواب، 

السابقة يف مناصبهم إيل حني  ويظل نواب اجمللس يف دورة األنعقاد 
جلسة اجمللس األويل يف دورة االنعقاد اجلديدة.

اجمللس: مهام 
والقوانني  للدستور  واألضافات  التعديالت  واجراء  القوانني  سن   -1

وتفسريها. أداؤها  ويراقب 
2- ينظر يف املوافقة علي برامج األنشطة اليت يقوم هبا جملس الوزراء.

3- ينظر يف املسائل املتعلقة باملصادقة علي ميزانية دولة تركمانستان 
تنفيذها. بشأن  تقريرا  ويصدر 

السياسي  للتطور  األساسية  والربامج  املوجهات  يف  ينظر   -4
للبالد. واألجتماعي  واألقتصادي 

5- حيدد ما إذا كان ستجري االستفاءات الوطنية
اجمللس،  نواب  تركمانستان،  رئيس  انتخاب  )يقرر(  يعني   -6

التشريعية  واالجهزة  واملناطق  الواليات  اعضاء 
للبلديات.

توصيات  ينظر يف   -7

املتعلقه بتعيني وإقالة رئيس احملكمة  رئيس تركمانستان بشأن املسائل 
العدل. ووزير  الداخلية  ووزير  العام  والنائب  العليا 

تركمانستان  يف  األنسان  حقوق  بشأن  املفوض  املمثل  ينتخب   -8
وذلك وفق مقرتح من رئيس اجلمهورية.

9- يقرر جوائز الدولة ومينح أومسة الدولة لرئيس تركمانستان وحيدد 
وأمتيازاته. العسكرية  رتبه 

10- حيدد تطابق األمور أو اختالفها مع الدستور.
الدولية. للمعاهدات  الرفض  أو  املصادقة  يعطي   -11

12- ينظر يف املسائل املتعلقة بتغيري حدود الدولة أو التقسيم 
لرتكمانستان. واألرضي  االداري 

بالسالم واألمن. املتعلقة  املسائل  ينظر يف   -13
اجمللس  صالحية  يف  تدخل  أخري  مسائل  بشأن  14-يقرر 

والقوانني. الدستور  مبوجب 
الربملان: رئيس 

علي  الربملان  رئيس  ينتخب 
األقرتاع  أساس 
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جملس تركمانستان
اجمللس.  إيل  تقاريره  يقدم  وهو  السري، 
اجمللس  من  بقرار  منصبه  من  اعفاؤه  وميكن 
األعضاء  ثلثي  إغلبية  جانبه  إيل  يصوت 

األقل. علي 
مبوجب  اجمللس  رئيس  نائب  وينتخب 
بالنيابة  املهام  بعض  ويؤدي  العلين.  األقرتاع 
يف  اجمللس  رئاسة  ويتويل  الربملان  رئيس  عن 
ممارسة  عن  عجزه  أو  الرئيس  غياب  حالة 

. ته سلطا
اللجان:

قريب  وقت  حيت  اجمللس  لدي  كانت 
مخس جلان. ولكن هبدف اصالح أنشطة 
برملانية  جلان   8 أنشاء  تقرر  فقد  الربملان 
واللجان  اخلامسة.  االنعقاد  فرتة  خالل 

هي:
 جلنة محاية حقوق األنسان

ومستوياته التشريع  جلنة   
األقتصادية املسائل   جلنة 

األجتماعية السياسة  جلنة   
العلوم  جلنة   

والشبابية. الثقافية  والسياسة  والرتبية 
الطبيعية  واملوارد  البيئية  احلماية  جلنة   

الزراعي. والقطاع 
والربملانية  الدولية  العالقات   جلنة 

احمللية  السلطات  مع  العالقات  جلنة   
احمللية الذايت  احلكم  وأجهزة 

عليها  حصلت  اليت  املقاعد  عدد 
الربملانية  األنتخابات  احلزبية يف  اجملموعات 

األخرية:
 47 الدميقراطي  تركمانستان  حزب   

. مقعدا
العمال 33 مقعدا  احتاد نقابات 

النسائي 16 مقعدا  االحتاد 
 14 واألعمال  الصناعة  رجاالت  حزب   

ا مقعد
مقاعد  8 الشبابية  مغتومقلي  منظمة   

مقاعد  7 تركمانستان  مواطين   جمموعة 
النوع األجتماعي: املقاعد حسب  توزيع 

الربملان  يف  األعضاء  النساء  عدد 
املئوية  النسبة  أمرأة.   33

.%26.40

رئيسة جملس تركمانستان

أكجا نوبردييفا
ديسمرب   22 يف  منصبها  تولت 

2006
تاريخ امليالد: 1957

حزب  احلزيب:  االنتماء 
الدميقراطي تركمانستان 

سياسية  هي  نوبردييفا  أكجا 
احلالية  والرئيسة  تركمانية 
يف  وهي  تركمانستان،  جمللس 

.2006 منذ عام  منصبها 
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عاصفة االحتجاج جترب الوفد الصهيوين علي األنسحاب
يف اجتماعات األحتاد الربملاين الدويل:

عقد اجتماع اجلمعية الـ 137 لالحتاد الربملاين الدويل، الذي نظم باالشرتاك مع 
الربملان الروسي، بتاريخ 14-18 أكتوبر 2017 مبدينة سان بطرسربغ – روسيا 
االحتادية. وحضر هذا األجتماع حنو 1876 مندوبا، من بينهم 829 برملانيا و82 
رؤساء برملانات و64 نواب رؤساء برملانات و249 نساء برملانيات، حيث سجلت 

اكرب نسبة مشاركة يف تاريخ اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل.
وقدُأجرب الوفد الربملاين اإلسرائيلي على االنسحاب من اجتماع أثناء إقرار اجمللس 
سجون  يف  الفلسطينيني  النواب  بأوضاع  اخلاص  للتقرير  لالحتاد  التابع  احلاكم 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقوبل اعرتاض الوفد اإلسرائيلي ورئيسه حنمان شاي على ما جاء يف ذلك التقرير 
بعاصفة من االحتجاج الكبري والرفض الشديد من قبل قاعة االجتماعات بأكملها 
استنكارا لكل ادعاءاته الكاذبة واليت حاولت تسويق الدميقراطية اإلسرائيلية يف هذا 

احملفل الربملاين الدويل.
وجاء ذلك بعد أن اقر اجمللس احلاكم لالحتاد تقريرا حول النواب األسرى يف سجون 
االحتالل اإلسرائيلي أعدته جلنته الفرعية اليت تعىن حبقوق اإلنسان للربملانيني،والذي 
األسرى  الفلسطينيني  النواب  عن  الفوري  باإلفراج  اإلسرائيلي  االحتالل  يطالب 
يف سجونه، وينتقد سياسة االعتقال اإلداري حبقهم، وينتقد كذلك رفض ممثل 
اإلنسان  حقوق  جلنة  للقاء  الدويل  الربملاين  االحتاد  طلب  اإلسرائيلي  الكنيست 

الربملانيني التابع له.
الوفد  ممثل  على  رده  يف  املشارك  الفلسطيين  الوفد  عضو  ليلى  أبو  قيس  وقال 
اإلسرائيلي، أن الدميقراطية اليت يدعيها،ال ميكن أن تبىن على أنقاض القانون الدويل 
وحقوق الشعوب األخرى، وقد قدم الوفد اإلسرائيلي اآلن منوذجا حيًا للتحدي 

االرعن إلرادة القانون الدويل، وحتدي مبادئ وأهداف االحتاد الربملاين الدويل.
العامل  الدميقراطية وتتحدى  إسرائيل  اآلن كيف متارس  ليلى: مسعنا  أبو  وأضاف 

بأمجعه، مشريا إىل أن توصيات جلنة حقوق اإلنسان اليت اعرتض عليها اإلسرائيلي 
توضح بشكل ملموس اخلروقات املتتالية حلقوق النواب األسرى يف سجوهنا، فأين 
هي الدميقراطية وأين هو القضاء العادل الذي يتشدق به ممثل الكنيست، فهل 
املعلومات حول األسرى، فهو  القضائي اإلسرائيلي  القانون  العدالة أن مينع  من 
ليس بقضاء عادل، إمنا هو قضاء عسكري احتاليل، ولسنا ملزمني أن نعليه على 

القانون الدويل.
وأضاف أبو ليلى أن الدميقراطية تعين احرتام القانون الدويل، مشريا إىل احملاكمة 
الصورية للجندي اإلسرائيلي القاتل آزاريال الذي قتل املواطن الشريف يف اخلليل 
وهو جريح أمام عدسات التلفزة، وكانت حماكمته صورية، وسيطلق سراحه، فهذا 

هو االحرتام الذي ميارسه االحتالل ضدنا.
وتناول الكلمة بعد ذلك عدد من الوفود ورؤساء الربملانات اليت صبت جام غضبها 
على ممثل الكنيست يف االجتماعات مما اضطر الوفد اإلسرائيلي لالنسحاب من 
الغامن رئيس  الكوييت مرزوق  األمة  قاعة االجتماعات، فقد هاجم رئيس جملس 
وفد إسرائيل ونعته مبمثل االحتالل وقتلة األطفال ومرتكيب جرائم اإلبادة وإرهاب 

الدولة.
األراضي  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  جرائم  من  العديد  الغامن  سرد  قوية،  وبلهجة 

الفلسطينية.
احلياء،  املنعقد مبدينة سانت بطرسربغ عدمُي  املؤمتر  الكنيست يف  إن ممثل  وقال 
وإنه لو كانت لديه ذرة من الكرامة خلرج من املؤمتر بعدما اكتشف احلضور زيف 

مداخلته.
وخاطب الغامن ممثل الوفد اإلسرائيلي قائال »عليك أن حتمل حقائبك وخترج من 

القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل الربملانات الشريفة«.
وتابع »اخرج اآلن من القاعة إن كانت لديك ذرة من الكرامة.. يا حمتل، يا قتلة 
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األطفال«.
بدورها: قالت عضو جملس النواب األردين وفاء بين مصطفى أن النواب األسرى 
الفلسطينيني يف سجون االحتالل مناضلني يدافعون عن أرضهم وأطفاهلم وليسوا 
إرهابيني كما ادعى ممثل الكنيست اإلسرائيلي، فاإلرهاب ميارسه االحتالل ليل هنار 
يف فلسطني، وميارس التمييز العنصري، وجيب عدم ذر الرماد يف العيون فاحلقيقة 

واضحة.
كما وصفت رئيسة الوفد التونسي، سالف القسنطيين، ممثل الكنيست اإلسرائيلي 

بأنه ميثل كيانًا غاصبًا قاتال ارهابيا، حياصر األطفال والنساء، وهو ميارس 
املديرة  تقرير رميا خلف  العنصري كما جاء يف  التمييز  سياسة 

العامة السابقة لإلسكوا، وحياصر غزة يف أطول حصار يف 
التاريخ منذ أكثر من 10 سنوات، لذلك طالبت بإرسال 
جلنة تقصي حقائق من االحتاد الربملاين الدويل للتحقيق 
سجون  يف  الفلسطينيني  النواب  اعتقال  بظروف 
االحتالل، مطالبة يف الوقت ذاته بعدم التساهل مع 
ممثلي االحتالل يف االحتاد، وجيب طرد الكنيست من 

هذا احملفل الربملاين الدويل.
كما أشار رئيس جملس الشيوخ الباكستاين مييّان رازا رباينيّ 

إىل أن دولة متارس سياسة قتل األطفال والنساء يف فلسطني 
هي اليت جيب أن توصف باإلرهاب، بغض النظر عن الصفة اليت 

يشارك فيها ممثل الكنيست يف هذا االجتماع، منتقدا ازدواجية املعايري 
خاصة  الفلسطينيني  باألسرى  اخلاصة  القرارات  بعض  صياغة  يف  تستخدم  اليت 
النواب منهم، فيجب أن تكون قوية ألننا نتعامل مع دولة متارس اإلرهاب ضد 
شعب بأكمله، وجيب أن نتسول احد ونطلب منه فقط أن يطلق سراح األسرى 

بل جيب أن جنربه، ونتخذ حبقه اإلجراءات الالزمة.
كما وصف ممثل الربملان السوري يف االجتماعات اعرتاض الوفد اإلسرائيلي على 
تقرير االحتاد بشأن األسرى باإلرهاب الذي مارسه النظام الفاشي يف أوروبا، مطالبا 

بطرد الكنيست اإلسرائيلي من االحتاد.
االنسان  املقدم من جلنة حقوق  التقرير  باإلمجاع  الدويل  الربملاين  واعتمد االحتاد 
للربملانيني املنبثقة عنه والذي تناول حاالت انتهاك حلقوق االنسان حبق العديد 
من الربملانيني حول العامل مبن فيهم الربملانيني الفلسطينيني املعتقلني لدى سلطات 

االحتالل االسرائيلي، وطالب بإطالق سراحهم فورا.
واستنكر القرار اخلاص بالنواب الفلسطينيني رفض الوفد اإلسرائيلي التجاوب مع 
االحتاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب االسرى، 
رغم الطلبات املتكررة من اللجنة املعنية لوفد الكنيسيت اإلسرائيلي هبذا اخلصوص.

وقد اختذ اجمللس احلاكم التابع لالحتاد اليوم قرارين منفصلني حول النائب مروان 
الربغوثي والنائب امحد سعدات، باإلضافة اىل بند خاص ببقية النواب االسرى 

خلفية  عن  موجزا  التقرير  قدم  حيث  جرار،  خالدة  النائب  فيهم  مبن  املعتقلني 
وظروف اعتقاهلم.

واعرب اجمللس احلاكم جمددا عن اسفه البالغ من استمرار اعتقال الربغوثي بناء على 
حماكمة غري عادلة منذ 15 عاما، رغم ان إسرائيل طرف يف العهد الدويل للحقوق 
املدنية والسياسة وملزمة باحرتامه، وأعرب عن قلقه أيضا من التقارير حول هتديد 
سلطات االحتالل باالنتقام من الربغوثي بسبب ممارسته حقه يف االضراب عن 
الطعام، وطالب اجمللس احلاكم مبعلومات حول نتائج االتفاق بني الربغوثي وإدارة 

السجون اإلسرائيلية الذي افضى اىل وقف االضراب عن الطعام.
الربغوثي  من  عن كل  الفوري  باألفراج  احلاكم  اجمللس  وطالب 
ظروف  بتحسني  طالب  ذلك  حتقق  حني  واىل  وسعدات، 
رمسية  معلومات  وتوفري  بالزيارة،  احلق  ومنحهما  اعتقاهلما 

من اجلانب اإلسرائيلي حوهلما.
وفيما يتعلق بالنواب االخرين استنكرت اجمللس احلاكم 
يف قراره جلوء اسرائيل اىل عقاب النواب الفلسطينيني من 
خالل اعتقاهلم العشوائي واملتكرر ووضعهم قيد االعتقال 
االداري دون توفري سند قانوين، واالعتماد دائما على ما 
يسمى امللف السري. وطالب السلطات االسرائيلية بتقدمي 
نسخة عن الئحة االهتام اليت تقوم اسرائيل مبحاكمتهم على 

أساسها، مطالبا باطالق سراحهم فورا. 
وأورد القرار الصادر عن اجمللس احلاكم لالحتاد تقريرا أعدته منظمة بيتسليم 

حلقوق االنسان حول أوضاع االسرى النواب واخلروقات حلقوقهم.
وكانت جلنة حقوق االنسان للربملانني يف االحتاد قد استمعت للوفد الفلسطيين 

الذي قدم تقريرا حول ظروف اعتقال االسرى النواب يف سجون االحتالل.
ومن ناحية أخري توجه السيد سليم الزعنون- رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين 
بالشكر والعرفان ايل »معايل االستاذ مرزوق الغامن – رئيس جملس األمة الكوييت« 
الشعب  ودعم  االسرائيلي  لالرهاب  التصدي  يف  واجلريء  املشرف  موقفه  علي 
الفلسطيين وحقوقه املشروعه، والذي عرب فيه بكل صدق عن ضمري االمة العربية 
واالسالمية واحرار العامل يف نظرهتا لالحتالل وارهابه، واداءه املناصر دائما البناء 
االنتهاكات  علي  ردا  الدويل«  الربملاين  »االحتاد  آخرها يف  واليت كان  فلسطني، 
األسري  يعانيه  ما  الشعب واالرض، خاصة  واملتواصلة حبق  املستمرة  االسرائيلية 
البواسل يف غياهب سجون االحتالل، واليت متثل حسب االعراف والقوانني الدولية 
»ارهابا وجرائم حرب«، وهو ما جعل الوفد االسرائيلي يغادر القاعة نتيجة اظهار 

احلق الذي جاء علي لسان »املرزوق« وغالبية ممثلي الربملان الدويل.
اليت  الدول  بالشكر جلميع برملانات  الفلسطيين  الوطين  كما توجه رئيس اجمللس 
انتصرت دفاعا عن حق ابناء فلسطني يف اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف، وضد جرائم االحتالل الغاشم.

الغامن: أخرجوا 
اآلن إن كانت 
لديكم ذرة من 

الكرامة
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اجملموعة االسالمية توافق 
علي بند الروهينقيا

يف اجتماع األحتاد الربملاين الدويل:

مبنظمة  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  عقد 
التعاون اإلسالمي اجتماعه التشاوري الراتب 
الـ 137  - على هامش اجتماعات اجلمعية 
لالحتاد الربملاين الدويل يوم السبت 14 اكترب 
اجلبوري  الدكتور سليم  برئاسة معايل   2017
العراق. كما  جبمهورية  النواب  جملس  رئيس 
الغامن  مرزوق  السيد  معايل  االجتماع  حضر 
السيد  ومعايل  الكوييت  األمة  جملس  رئيس 
الوطين  اجمللس  رئيس  عمر  امحد  إبراهيم 
مندويب  من  وعدد كبري  السودان  جبمهورية 

اجملالس األعضاء. 
يف بداية االجتماع قدم معايل أمني عام االحتاد 
تقريرا موجزا حول البنود الطارئة املقرتحة وأيضا 
لالحتاد  املقبل  الرئيس  انتخاب  حول موضوع 
الربملاين الدويل. ومن مث تداول اجملتمعون هذه 
املواضيع وخاصة موضوع البند الطارئ. ونظرا 
املغربية، اإلمارات  اململكة  ألن كال من وفود 
اجلمهورية  الكويت،  دولة  املتحدة،  العربية 
بنغالديش  مجهورية  اإليرانية،  اإلسالمية 
الشعبية ومجهورية السودان تقدمت مبقرتحات 
جلنة  تشكل  أن  تقرر  روهينغيا،  أزمة  حول 
وتقدمي  مقرتحاهتا  لدمج  الوفود  هذه  تضم 
الستة.  اجملالس  هذه  بأسم  موحد  مقرتح 
مقرتحي  إىل  الرتكية  اجلمهورية  انضمت  وقد 
مقدما  طارئًا  بندًا  املقرتح  واصبح  البند  هذا 
هذا  حصل  حيث  الثمانية  اجملالس  هذه  من 
االصوات  من  عدد  اكرب  على  فعال  االقرتاح 
طارئ  اختياره كبند  ومت  العامة  اجللسة  يف 
السابع والثالثني  على جدول اعمال اجلمعية 

لالحتاد الربملاين الدويل.

اخبار الربملانات

تحديث الرئاسات البرلمانية في األتحاد
شهدت األشهر القليلة املاضية انتخابات رؤساء جدد لبعض الربملانات األعضاء، ومت اعادة 

انتخاب َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرئاسات الربملانية:
 14 سبتمرب 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد مصطفى نياس رئيسا للجمعية الوطنية السنغالية

العربية  الشعب للجمهورية  السيد محودة صباغ رئيسا جمللس  انتخاب سعادة   28 سبتمرب 2017 
السورية

 25 أكتوبر 2017 انتخاب سعادة السيد داستانبك أرتيسبيكوفيتش دزومابيكوف رئيسا للمجلس 
األعلى يف قريغيزستان

 14 نوفمرب 2017 انتخاب سعادة السيد أمحد بن عبد هللا احملمود رئيسا للمجلس الشورى يف قطر
الرتكية  الوطنية  للجمعية  السيد إمساعيل كهرمان رئيسا  انتخاب سعادة  إعادة  20 نوفمرب 2017   

الكربى.

الوطين( اخلميس 7  الشعيب  بغرفتيه )جملس األمة واجمللس  الربملان اجلزائري  اجلزائر: أصدر 
احملتلة  القدس  مدينة  إىل  سفارهتا  نقل  األمريكية  اإلدارة  قرار  حول  بياًنا   2017 ديسمرب 

واالعرتاف هبا عاصمة لدولة االحتالل إسرائيل، هذا نصه:
» يف الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيين واجملتمع الدويل إىل خطوات تدفع مبسار السالم عرب 
تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبالرغم من التعقيدات اليت تطبع الطريق حنو إقرار نصوص ومواثيق 
الشرعية الدولية ومتكني الشعب الفلسطيين من بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس.. يف هذا الوقت 
احلساس والبالغ الصعوبة واخلطورة.. نتفاجأ خبطوة غري حمسوبة العواقب، وقرار متسرع ال يتوافق مع مسار 
حل النزاع وفق املبادئ املنصوص عليها يف مواثيق األمم املتحدة.. وهي خطوة تضرب عرض احلائط 
بالشرعية الدولية، وتدير الظهر للتطلعات املشروعة اليت كافح ويكافح من أجلها الشعب الفلسطيين منذ 

احتالل أرضه واغتصاب مقدساته.
عاصمة  بالقدس  احلالية  األمريكية  اإلدارة  اعرتاف  حيمله  الذي  اخلطري  االنزالق  هذا  وأمام 
تداعياته  من  حيذر  وإذ  القرار..  هذا  بشدة  يستنكر  بغرفتيه  اجلزائري  الربملان  فإن  إلسرائيل.. 
اخلطرية على مسار التسوية السلمية للنزاع يف إطار الشرعية الدولية، يدعو برملانيي العامل ويف 
مقدمتهم ممثلي الشعباألمريكي يف الكونغرس وحميب السالم يف كافة أرجاء املعمورة، وخاصة الدول 
الوخيمة  العواقب  األمريكية اجملحف ذي  اإلدارة  لقرار  التصدي  إىل ضرورة  العربية واإلسالمية 
على الوضع يف املنطقة.. كما يؤكد يف هذه اللحظات الصعبة وقوفه الدائم والثابت إىل جانب 
الشعب الفلسطيين.. وجتنده املستمر من أجل أن يستعيد حقوقه املشروعة يف بناء دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.«

البحرين: أكد معايل السيد أمحد بن إبراهيم املال رئيس جملس النواب على أن إعالن اإلدارة 
األمريكية مدينة القدس عاصمة إلسرائيل، يعد تطوراً غري مسبوق على املنطقة، وشعوهبا، 
ومستقبلها، واصفًا القرار باخلاطئ الذي يهدد عملية السالم يف الشرق األوسط، ويعطل مجيع املبادرات 
واملفاوضات، للتوصل إىل احلل النهائي املأمول، ويعد خمالفة واضحة للقرارات الدولية، اليت تؤكد على 
احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيين، وعدم املساس هبا، وعلى أن القدس الشرقية هي أرض حمتلة جيب إهناء 

احتالهلا.
جاء ذلك يف الكلمة اليت ألقاها معايل رئيس جملس النواب خالل مشاركته يف قمة رؤساء اجملالس الربملانية 
العربية، يف الدورة االستثنائية لالحتاد الربملاين العريب، اليت عقدت يف مدينة الرباط باململكة املغربية، يف 
14 ديسمرب 2017، معلنًا موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ، يف دعم ومساندة تطلعات الشعب 
الفلسطيين الشقيق، وحقه املشروع يف قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار معايل رئيس جملس النواب أن كل الشعوب العربية ترتقب من برملاناتنا موقفا فاعال ومؤثرا، من أجل 
القدس وفلسطني، اليت سالت من أجلها الدماء الزكية الطاهرة، واستشهد فيها رجاالت ونساء، وشباب 
وأطفال، وبذل من أجلها الغايل والنفيس، وشهد جيلنا تطوراهتا وحتوالهتا، وحنن مؤمتنون اليوم من أجل 

دعمها ومناصرهتا، وإحالل السالم العادل فيها.
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العراق: أعلن العراق حرصه الشديد على صون مقدساتنا اإلسالمية 
ومنها القدس الشريف واعتبارها من الثوابت اليت ال ميكن املساس هبا 
فإننا ندين وبشدة ونستنكر بأشد العبارات قرار األدارة االمريكية باعرتافها بالقدس 

عاصمة للكيان الصهيوين ونقل السفارة االمريكية اليها.
جاء ذلك يف بيان أصدره جملس النواب كما أعلن رفضه هذا القرار مجلة وتفصيال 
ودعا االدارة االمريكية اىل الرتاجع عنه كونه يعد انتهاكا للقانون الدويل ونسفا 

لعملية السالم وسيزيد من التوتر واالرباك يف املنطقة بأسرها،
وكما دعا كافة الدول اإلسالمية بصورة خاصة ودول العامل أمجع واالمم املتحدة 
وكل املنظمات الدولية واإلنسانية إىل رفض هذا القرار اجلائر وعدم اإلعرتاف به 
وعدم التعامل مع نتائجه ملا فيه من جتاوز على املقدسات اإلسالمية وفيه ظلم كبري 

للقضية الفلسطينية، وسلب حلقوق وأرض الشعب الفلسطيين،
فالقضية الفلسطينية هي أساس الصراع يف منطقة الشرق االوسط وسيزيد هذا 
القرار اجلائر املنطقة توترا وسيجعلها تعاين من حالة عدم االستقرار وسيدفع املنطقة 

اىل اهلاوية وحنو مستقبل جمهول ال حيمد عقباه.
كما دعا كافة الدول العربية واالسالمية اىل اختاذ موقف موحد أكثر حزما وفاعلية 

يف مواجهة هذا االجراء.

إيران: دعا عشرات املشرعني االيرانيني بشدة مجيع الدول االسالمية 
اىل قطع عالقاهتا الدبلوماسية مع النظام الصهيوىن السرائيل وتقليل 
التبادل االقتصادى مع الواليات املتحدة على االقل ىف اعقاب القرار املثري للجدل 

الذى اختذه الرئيس االمريكى.
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب اعلن يف السادس من كانون االول / ديسمرب 
ان السفارة االمريكية ستنقل من تل ابيب اىل القدس وتعرتف واشنطن باملدينة 

املقدسة عاصمة للنظام الصهيوين.
دعا 235 من اعضاء الربملان ايضا برملانات الدول االسالمية اىل قيادة دوهلم 

بالطرق الىت تتفق مع مطالب االمة االسالمية.
وقال البيان فقد أعلن رئيس الواليات املتحدة القدس عاصمة للنظام الصهيوين 

املزيف.
ومن املفارقات أن عمل الرئيس األمريكي نفسه واضح مبا فيه الكفاية إلثبات 
عدم وجود هوية اكذوبه النظام الصهيوين، ألن النظام حيتاج إىل ما يسمى بالقوة 
للقضية، إلعالن  األخرى  األبعاد  النظر عن  بغض  للقوة،  تلجأ  لكي  العظمى 

األراضي اإلسالمية عاصمتها.
وقد اثار قرار ترامب انتقادات قوية من اجملتمع الدوىل، مبا ىف ذلك حلفاء الواليات 
املتحدة ىف اوروبا. وقد ندد قادة العامل باهنا خطوة تنتهك قرارات االمم املتحدة 

والقوانني الدولية.

األردن: دعا رئيس جملس النواب األردين معايل السيد عاطف الطراونة 
تداعيات  لبحث  اجتماع طارئ  لعقد  العريب واإلسالمي«  »الربملان 
نقل السفارة للقدس وأعرتافا باملدينة املقدسة عاصمة للكيان الصهيوين. وقال يف 
بيان له ندعو الربملان العريب واإلحتاد الربملاين العريب واحتاد جمالس الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون اإلسالمي إىل عقد اجتماعات طارئة الختاذ موقف جامع، 

وعلينا مجيعًا اختاذ موقف لعله يعيد األمر إىل جادة الصواب.
وقال إن القرار األمريكي إذا ما مت اليقوض فقط جهود العملية السلمية، ويهدم 
جهود سنوات من مفاوضات السالم، بل إنه يبعث برسائل اإلحنياز للظلم على 
حساب احلق، ويعزز طاقات اإلحباط ألجيال ما تزال تنتظر أمل العيش بأمن 

وسالم.

وأضاف إن أي خطوة أمريكية ال تنطلق من أساس حل شامل حيقق إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، تعين لشعوبنا بأن هناك إمهال دويل واضح 
ألولوية االستقرار يف منطقة الشرق األوسط، ألن القدس هي مفتاح حتقيق السالم 

واالستقرار يف املنطقة والعامل.
وعلى العامل أن يدرك بأن أي مساس بالوضع التارخيي والقانوين القائم يف القدس، 
سيكون له آثار وانعكاسات رمبا يصعب تفاديها، فحني يتعلق األمر بأوىل القبلتني 
وثالث احلرمني لن مير هكذا على النحو الذي يقفز عن أحالم وتطلعات شعوب 

بأكملها.

الغامن  السيد مرزوق علي  معايل  األمة  رئيس جملس  أكد  الكويت: 
الرفض القاطع لقرار نقل السفارة األمريكية للقدس واعتبارها عاصمة 
للكيان الصهيوين، مبيًنا أن القرار به استهزاء وإهانة ليس ملشاعر املسلمني فقط 

إمنا لكل الشرفاء على وجه األرض.
وقال الغامن يف تصريح صحفي مبجلس األمة »هذا القرار كان يراد إصداره من 
بداية الثمانينات لكن األمريكيني كانوا حيسبون ردة الفعل عليه إال أهنم اآلن يرون 

أن هذا الوقت مالئم هلم الختاذه«.
وأضاف »بالتأكيد هذا األمر مرفوض ويشجب ويدان وسوف نذهب بكل ما 

منلك من قدرات إليقاف هذا القرار«.
وأضاف »أبلغت رئيس االحتاد الربملاين العريب بوجوب عقد هذه اجللسة الطارئة 
واالتفاق على خارطة طريق وورقة عمل كي تكون حتركاتنا مدروسة ومؤثرة وال 

نقف فقط عند عبارات الشجب والرفض فنحن حنتاج أكثر من ذلك«.
ويف رده على سؤال صحفي ذكر الغامن »أن اللوائح ال تسمح بعقد قمة طارئة 
لالحتاد الربملاين الدويل، وحنن مبوجب ورقة العمل املقدمة سنطالب االحتاد الربملاين 

الدويل ورئيسته بإصدار بيان خبصوص هذا الشأن.«

لبنان: أشار رئيس جملس النواب معايل السيد نبيه بري اىل أن جملس 
للكيان  عاصمة  القدس  باعالن  األمريكية  اخلطوة  ناقش  النواب 
الصهيوين ونقل السفارة من تل أبيب اىل القدس وما سيرتتب عليها، متىن بري على 
كل األطراف التنبه اىل أن األساس حلل أزمة الشرق األوسط يكون بالتأكيد على 
للشعب  والثابتة  الوطنية  احلقوق  تأمني  على  املرتكز  والشامل  العادل  احلل  أن 
الفلسطيين، ويف طليعتها العودة وتقرير املصري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس.
له  نقل  الذي  دبور  أشرف  لبنان  يف  الفلسطيين  السفري  بري  الرئيس  واستقبل 
الفلسطيين  والشعب  والقيادة  عباس  الفلسطيين حممود  الرئيس  وتقدير  »حتيات 

وتثمينهم ملوقف لبنان الرمسي واحلزيب والشعيب املوحد.
وأكد السفري الفلسطيين »أننا معًا وسويًا سنصلي يف القدس الشريف أوىل القبلتني 
وثالث احلرمني الشريفني مسرى النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ومهد سيدنا 

عيسى املسيح عليه السالم واحملررة من دنس اإلحتالل«.

املغرب: انعقدت يف 11 ديسمرب 2017، جلسة برملانية مشرتكة بني 
كل من جملسي النواب واملستشارين، وذلك يف أعقاب قرار الرئيِس 
األمريكي السيد دونالد ترامب بنقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إىل مدينة 

القدس واعتبارها عاصمة لدولة الكيان الصهيوين.
هذا، وبعد أن استمع السيدات والسادة النواب واملستشارون إىل كلميت كل من 
السيد رئيس جملس النواب والسيد رئيس جملس املستشارين، تدخل رؤساء الفرق 
واجملموعات الربملانية يف اجمللسني معربين عن إرادة الشعب املغريب يف التحامها مع 
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اإلرادة امللكية اليت جتسدت يف مواقف ومبادرات صاحب اجلاللة امللك املغرب، 
ورئيس جلنة القدس الشريف املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، وباخلصوص 
رسالة جاللته إىل الرئيس األمريكي، باسم سبع ومخسني دولة وأكثر من مليار 
عاصمة  بالقدس  واالعرتاف  بالده  سفارة  بنقل  قراره  عن  لثنيه  مسلم،  مواطن 

إلسرائيل.
ومن مث، يرفض الربملان املغريب مبجلسيه معا، وبكافة مكوناته السياسية واالجتماعية 
وأجهزته املسؤولة، بإرادة مشرتكة، موحدة ووحدوية، قرار رئيس الواليات املتحدة 
اأَلمريكية، وذلك باعتباره قرارا يفتقد إىل أي سند قانوين أو سياسي أو أخالقي، 
ومسا صرحيا بالشرعية الدولية وبقرارات األمم املتحدة وجملس األمن ذات الصلة.

ونعترب، يف برملان اململكة املغربية، أن هذا القرار سيسقط عن الواليات املتحدة 
األمريكية – بدون شك - صفة الدولة الكربى الراعية للسالم يف الشرق األوسط 
بني  املفاوضات  مسلسل  يف  خصم  إىل  حكم  من  االعتباري  وضعها  وحيول 

الفلسطينيني واإلسرائيليني.

باجمللس  الدويل  والتعاون  اخلارجية  الشؤون  جلنة  ننظمت  السودان: 
بالتعاون مع رابطة برملانيون من أجل القدس ومجعية اإلخوة  الوطين 
بلفور  وعد  حول  ندوة  نظموا  للدراسات  األحد  ومركز  الفلسطينية  السودانية 
)اخللفيات القانونية والسياسية واملآالت املناهضة( برعاية الربوفسور إبراهيم أمحد 
عمر رئس اجمللس الوطين خاطبها موالنا امحد التيجاين، نائب رئيس اجمللس الوطين 
معربا عن سعادة بإختيار اجمللس الوطين ملناقشة قضية فلسطني وأبان التيجاين أن 
قضية فلسطني قضية إسالمية عربية باقية ىف عقول الشعوب واجملتمعات والشعب 
السوداين داعيا اىل تنظيم هذا املنشط كلل عام وتعكسه وسائل ياإلعالم توعية 

للمجتمعات.
من جانبه إستعرض السفري مسري طه سفري دولة فلسطني بالسودان جهود السودان 
وصفه  الذي  الوعد  عن  احلديث  أمهية  إىل  مشرياً  الفلسطينية  للقضية  ودعمه 
بالفاشل يف تاريخ العهود مشرياً للممارسات الصهيونية املشؤومة ،وقال ان وعد 
بلفور جاء هلدم املنطقة العربية بأكملها وفلسطني على وجه اخلصوص ، وأشاد 
مسري بالدور الذي تلعبه مراكز البحوث السودانية يف عكس قضايا فلسطني وأبان 

أن إسرائيل دولة ظاملة.

االعرتاف  األمريكية  اإلدارة  قرار  أن  الشعب  أكد جملس  سوريا: 
بالقدس احملتلة عاصمة لكيان االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارهتا 
إليها يشكل انتهاك مليثاق األمم املتحدة وقرارات الشرعية الدولية واستباحة 
حلقوق الشعب الفلسطيين الوطنية والتارخيية وحماولة مفضوحة لتصفية القضية 

الفلسطينية.
وأكد اجمللس استنكاره ويدين هلذا التصرف من اإلدارة األمريكية يؤكد أن هذا 
القرار لن يغري يف حقيقة أن القدس احملتلة عربية فلسطينية وهي حق من حقوق 
الشعب العريب الفلسطيين اليت الميكن التصرف هبا من قبل دولة مهما متتعت بقوة 
عسكرية كما كل تراب فلسطني ، و يؤكد ايضا ان هذا القرار هو أمتداد للوعد 

املشؤوم الذي اطلقه بالفور قبل 100 عام.
وعلى االداره األمريكية أن تدرك أن احلقوق اليت اكتسبتها الشعوب جبدارهتا 
الدائر يف  الصراع  تدرك حقيقة  ارجتالية التكاد  قرارات  تسقطها  احلضارية ال 

املنطقة.
كما أكد يف جملس الشعب أن هذا األجراء سيشكل غطاء جديداً من 
الشعب  حقوق  انتهاك  يف  للتمادي  االحتالل  لكيان  األمريكية  اإلدارة 
الفلسطيين املشروعه ومواصلة تشريده من أرضه وحرمانه من حقه يف إقامة 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ندعو األخوة الفلسطينيني إىل 
املقاومة  وارادة  والتمسك خبيار  احملتل  والبندقية يف وجه  الصفوف  توحيد 

الذي ال خيار اخر سواه.
 

الوطنية  اجلمعية  رئيس  إمساعيل كهرمان،  السيد  معايل  أكد  تركيا: 
الكربى يف تركيا، أدانته بشدة ورفضه البيان غري القانوين الصادر عن 
وسينقل  إلسرائيل،  عاصمة  بالقدس  يعرتف  بأنه  يقر  والذي  األمريكية  اإلدارة 
السيد كهرمان إن احلفاظ على قدسية  القدس. ويؤكد  سفارهتا يف إسرائيل إىل 
القدس ووضعها التارخيي حيمل حساسية كبرية للبشرية مجعاء. إن قرار إسرائيل 
بضم القدس ومجيع أفعاهلا وممارساهتا يف هذا اإلطار مل يتم قبوهلا قط، وهي باطلة 

قانونيا.
بالقدس عاصمة إلسرائيل  الذي أصدرته اإلدارة األمريكية لالعرتاف  البيان  إن 
ونقل سفارة األمريكية إىل القدس ينتهك القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة، 
وال سيما قرار جملس األمن رقم 478. وبعيدا عن ذلك، فإن البيان من الرئيس 

األمريكي الغية وباطلة قبل الضمري والتاريخ.
ولن يتحقق السالم إال بوجود دولة فلسطينية مستقلة وسيادية ومتصلة على أساس 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على النحو الذي حددته قرارات 

األمم املتحدة.
إن اإلهناء الفوري لالحتالل اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية هو يف الوقت نفسه 

ضرورة تارخيية وضمري وإنسانية.
ودعت تركيا البلدان اليت مل تعرتف بعد بدولة فلسطني، اليت متثل اإلرادة الوطنية 
والتصميم على حرية الشعب الفلسطيين إىل اختاذ هذه اخلطوة اليت أصبحت ضرورة 

على ضوء التطورات األخرية.
إن اجلمعية الوطنية الكربى لرتكيا تؤكد مرة أخرى أهنا تقف مع الشعب الفلسطيين 

يف قضيتهم العادلة.

االمارات املتحدة العربية: أكدت الشعبة الربملانية للمجلس الوطين 
اليت  العريب،  للربملان  الطارئة  اجللسة  يف  مشاركتها  خالل  االحتادي 
عقدت 11 ديسمرب2017 مبقر األمانة العامة للجامعة العربية يف القاهرة جبمهورية 
مصر العربية، لبحث تداعيات قرار الواليات املتحدة األمريكية االعرتاف مبدينة 
القدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل مدينة 
القدس احملتلة، أن هذا القرار وهذه اخلطوة األمريكية هتدد السلم واألمن الدوليني 
من منطلق أن القدس ال ختص العرب فقط وإمنا ختص العامل اإلسالمي بأسره، وال 
ميكن أن تستأثر هبا إسرائيل بزيفها وادعاءاهتا، األمر الذي قد ينجم عنه صراع 

عنيف بني حضارات العامل األساسية.
وأشارت الشعبة إىل أن هذا القرار ميثل حتديا صارخا ألسس ومبادىء القانون 
الدويل اليت تعترب كل اإلجراءات والقوانني لدولة االحتالل اليت من شأهنا تغيري 
وتركيبتها  وهويتها  ومقدساهتا  الشرقية  القدس  ملدينة  والتارخيي  القانوين  الوضع 
الدميوغرافية الغية وباطلة، كما أنه يناقض قرارات جملس األمن الدويل اليت أكدت 

على عدم املساس بوضعية القدس.
وأضاف وفد الشعبة يف كلمة ألقاها سعادة جاسم النقيب عضو اجمللس الوطين 
االحتادي ممثال عنها خالل أعمال اجللسة الطارئة، أنه كان من الضروري أن جنتمع 
كممثلني للشعوب العربية، وذلك للتعبري عن نبض الشارع العريب الذي يستهجن 
هذه اخلطوة األمريكية اليت من شأهنا طمس هوية القدس اإلسالمية والعربية مما 
خيالف كافة األعراف والشرائع الدولية اليت أكدت على هوية القدس اإلسالمية 

والعربية. 

اخبار الربملانات
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األمین العام یهنئاألمین العام یدین القرار األمریكي بشأن القدس
الرئیسة الجدیدة لألتحاد البرلماني الدولي

معالي األمین العام لالتحاد یشارك في اجتماع الجمعیة البرلمانیة اآلسیویة

أدان وشجب معايل الدكتور/حممود إرول 
الدول  جمالس  الحتاد  العام  االمني  قليج 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف  االعضاء 
االمريكي  الرئيس  قرار  العبارات  بأشد 
دونالد ترامب القاضي بنقل سفارة بالده 

إىل مدينة القدس احملتلة.
وأكد معايل االمني العام ان هذا القرار يعترب 
حتديًا سافراً وجتاوزاً متعمدًا جلميع القرارات 
الدولية اخلاصة بالقضية الفلسطينية وبوضع 
مدينة القدس اليت هي جزء ال يتجزأ من 
يثري  إنه  احملتلة، كما  الفلسطينية  االراضي 
بقوة مشاعر املسلمني واملسحيني علي حد 
وتارخيية  مقدسة  مدينة  القدس  إن  سواء. 
العاصمة  وهي  الفلسطينيني  إيل  تنتمي 
األبدية للدولة الفلسطينية، ولسوف يكون 
ألي أعتداء علي هذا احلق التارخيي عواقب 
وخيمة علي املنطقة والعامل. وطالب معايل 
واالقليمية  الدولية  املنظمات  العام  االمني 
وعلى رأسها األمم املتحدة وجملس األمن 

الدويل بشجب هذا القرار اجلائر آخذه يف 
االعتبار ان مدينة القدس مدينة حمتلة من 
وحذر  1967م.  العام  منذ  اسرائيل  قبل 
معايل االمني العام لالحتاد من تبعات هذا 
يقود  قد  الذي  الظامل  االنفرادي  القرار 
لفتنة وحرب دينية تزيد من تعقيد الوضع 
يهدد  كما  االوسط  الشرق  منطقة  يف 
اجلهود الرامية ايل حتقيق سالم عادل ودائم 
للقضية الفلسطينية واليت هي لب الصراع 

يف املنطقة.
وإذ أشاد معاليه مبواقف الدول واحلكومات 
ومنظمات  واالقليمية  الدولية  واملنظمات 
اجملتمع املدين اليت ادانت القرار االمريكي 
التعاون  من  املزيد  إىل  دعا  فقد  اجلائر، 
الدويل مبا ميكن من تنفيذ القرارات الدولية 
القدس.. مدينة  بوضع  اخلاصة  واالممية 
ويرد احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين 
ومتكينه من اقامة دولته املستقلة بعاصمتها 

القدس.

هنأ معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور الدكتور حممود 
انتخاهبا  مبناسبة  جابريال كواز  السيدة  معايل  قليج  إرول 

الدويل. الربملاين  لالحتاد  رئيسة 
بالتوفيق. وأكد يف رسالته  أمنياته هلا  معاليه عن  وأعرب 
القائمة  العمل  فرتة واليتها، ستزدهر عالقات  أنه خالل 
حقوق  صون  اجتاه  يف  الربملانيتني  املنظمتني  بني  بالفعل 

األعضاء. ومصاحل مجيع 

لألحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
قليج،  إرول  حممود  الدكتور  الربوفسور 
يرافقه مساعد األمني العام بصفة املراقب، 
للجمعية  العامة  العاشرة  الدورة  يف 
مدينة  احتضنتها  اليت  اآلسيوية،  الربملانية 
اسطنبول – اجلمهورية تركيا يف الفرتة من 

20 – 25 نوفمرب2017. 
رجب  الرئيس  فخامة  باحلضور  وشرفها 
مولود  السيد  وسعادة   – أردوغان  طيب 
وشارك  اخلارجية.  وزير  اوغلو  شاويش 
موضوع  عن  فيها  حتدث  بكلمة  معاليه 
والتنمية  السالم  »استدامة  االجتماع: 

التعاون  ان  وجاء يف كلمته  آسيا« –  يف 
يف  اساسيًا  عنصرًا  يشكل  االقليمي 
الميكن  واليت  والتنمية  السالم  استدامة 
االسباب  علي  بالقضاء  اال  حتقيقها 

للنزاع. اجلذرية 
صدر  الذي  اسطنبول  اعالن  أكد  وقد 
الشعب  حق  علي  االجتماع  ختام  يف 
الفلسطينية  الدولة  إقامة  يف  الفلسطيين 
حزيران  من  الرابع  حدود  على  املستقلة 

القدس. 1967 وعاصمتها  عام 
لكافة  ادانته  عن  عرباإلعالن  كما 
غري  اإلسرائيلية  االستيطانية  النشاطات 
يف  للمباين  اهلدم  وعمليات  القانونية 
لكافة  ادانته كذلك  عن  معربا  فلسطني، 
قوات االحتالل  اليت متارسها  االنتهاكات 

ئيلي. اإلسرا
اقرته  الذي  إسطنبول  اعالن  ورحب 
الربملانية  للجمعية  اخلتامية  اجللسة 
آسيويًا،  برملانا   42 تضم  واليت  اآلسيوية 

الفلسطينية. باملصاحلة 
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هیئة التحریر

الدورة  يف  املساعد  العام  األمني  سعادة  يرافقه  لالحتاد  العام  االمني  معايل  شارك 
اخلمسني للجمعية الربملانية لرابطة البحر األسود للتعاون االقتصادي )بابسيك( اليت 
عقدت يف مدينة كييف، أوكرانيا، 29-30 نوفمرب2017. وقد شارك معاليه بكلمة 
يف املوضوعات املطروحة وهي تطوير التعاون االقتصادي واحلماية االجتماعية لالسرة 
الصغرية والشباب وقال اهنا موضوعات تستحق االهتمام ملاهلا من نتائج اجيابية طيبة 

علي توفري األمن االجتماعي وترقية وخلق التصاحل بني مكوناته.

االمني العام يشارك يف اجتماع بابسيك

بصفة  االحتاد  بروشور  اصدار  على  االعالم  إدارة  دأبت 
منتظمة. ويف هذا العدد ألقينا الضوء علي مسألة: إعرتاف 
الصهيوين  للكيان  عاصمة  بالقدس  األمريكي  الرئيس 

)اسرائيل( وقراره بنقل مقر سفارة بالده من تل أبيب إيل 
املدينة املقدسة، وهو عمل تكتنفه عواقب خطرية. كما 
من  بليونني  مبشاعر حوايل  احساس  عدم  علي  يدل  أنه 
املسلمني منتشرين يف العامل. قالقدس بالنسبة للمسلمني 
خط أمحر يؤدي جتاوزه إيل رد فعل قوي اليعلم عواقبه إال 
هللا. كما أن هذا العمل أصاب اجملتمع الدويل بصدمة وهو 
الذي كان يبذل جهود مضنية عرب السنني بغية اجياد سالم 
عادل ودائم وشامل ينهي النزاع األسرائيلي- الفلسطيين 
والصراع يف الشرق األوسط. إن حترك ترمب يقوض هذه 
اجلهود ويهدد السالم واألمن واألستقرار يف منطقة تشهد 

غليانا وفتنا يف معظم أجزائها.
إن القدس حمور لوحدة مجيع املسلمني ولن يتخلوا عن أكثر 

األماكن قدسية بعد مكة املكرمة واملدينة املنورة. وحنن علي 
بالتضامن  املسلمني  لتوحيد  املبذولة  يقني من أن اجلهود 
مع شعوب العامل احملبة للسالم سوف تؤدي لتحرير هذه 
املدينة املقدسة. كما نتق يف أن مجيع اجملالس األعضاء يف 
األحتاد املوقرة ستتحدث بصوت واحد يف هذا الصدد يف 

مجيع احملافل واملؤمترات علي املستويات كافة.
ويشري الربوشور أيضا إيل املطبوعات األخرية وإيل العدد 
التاسع من دليل الربملانات وكذلك معلومات عن املوقع 
اإللكرتوين لألحتاد والعنوان الربيدي واإللكرتوين. وبطبيعته 
فان الربوشور خمتصر ويضم معلومات مفيدة وتزينه األلوان. 
وميكن للقراء االحتفاظ جبميع االعداد بغية تسهيل الرجوع 

إيل أنشطة األحتاد.

بروشور االحتاد: القدس خط أمحر حتت التهديد

االعداد  القراء  هبما  استقبل  اللذين  واحلماس  االجيايب  الفعل  رد  كان 
من  والثامن  والسابع  والسادس  اخلامس  الثالث،الرابع،  الثاين،  األول، 
»دليل الربملانات« حافزا إلدارة األعالم باالحتاد للمضي قدما وإصدار 
العدد التاسع من الدليل. ويشمل معلومات قيمة وضرورية حول جمالسنا 
األعضاء من حيث اهليكلية واألوضاع القانونية والعضوية والرئاسة باإلضافة 
إىل العناوين الربيدية والفاكس والعناوين اإللكرتونية واملواقع يف الشبكة 
الدولية. والتقتصر التغطية على أعضاء االحتاد بل تشمل أيضا املراقبني 
لدى االحتاد، باإلضافة إىل اجملالس اإلسالمية اليت مل تنضم حىت اآلن 
لعضوية االحتاد وتعتزم إدارة االعالم يف االحتاد مواصلة جهودها الصدار 
اعداد أخرى من الدليل بصفة دورية بعد حتديث املعلومات والبيانات. 
وهلذا فاننا نناشد اجلهات املعنية يف اجملالس األعضاء واملراقبني واجملالس 
ومالحظاهتا  بتعليقاهتا  تزويدنا  إىل  تبادر  أن  األعضاء  غري  اإلسالمية 

وبياناهتا ومعلوماهتا حىت جتيء االعداد القادمة أكثر مشوال ودقة.

الربملانات دليل   

مت أعداد الفالشات USBs لتتزامن مع املؤمتر الثالث عشر 
لالحتاد وجيرى توزيعها خالل املؤمتر الذي يعقد يف اجلمهورية 
االسالمينة االيرانية. ويشمل الوثائق التحضريية مثل جداول 
األعمال وبرامج العمل وتقارير األمني العام لالحتاد وقوائم 

بأمساء األعضاء واستمارات الرتشيح ودليل االجتماعات، 
واملطبوعات  والقرارات  والتقارير  اخلتامي  البيان  وكذلك 
ولوائح االحتاد يف شکل PDF و باللغات الثالث املعمول 

هبا، وذلك منذ العام 1999– 2017.

USBs لالحتاد: الوصول الفعلي إىل أنشطة االحتاد


