
حوار مع رئيسى الربملان املغرىب: 

االحتاد من الرابط إىل الرابط 

عزيزى القارئ ؛ 
الذكرى  األايم  هذه  علينا،  تطل 
جمالس  احتاد  إلنشاء  العشرون، 
التعاون  منظمة  يف  األعضا  الدول 
فإنىن  املناسبة  هبذه  و  اإلسالمى 
اخلمسني  و  األربع  جمالسنا  اهنئ 

على ما بذلوا من جهد من اجل حتقيق اهداف االحتاد، سعيا اىل 
تطبيق مبدأ »الشوري« الذى امر به احلق جل و عال ىف كتابه املنزل 
على نبيه سيدان حممد صلى هللا عليه و سلم: »وامرهم شورى بينهم« 
االحتاد ابمور شعوب و جمالس  اهتم  الظروف  ملقتضيات  واستجابة 
األعضاء وقضاايهم عرب العامل، واصدرت مؤمترات االحتاد قرارات و 
توصيات بشأن جممل القضااي املطروحة على دول اجملالس األعضاء و 

على االقليات املسلمة ىف كافة احناء العامل. 
واعترب االحتاد أن قضية فلسطني هي قضية املسلمني املركزية ال لكوهنا 
تتعلق بشعب مسلم عريق فحسب بل و لكوهنا تتعلق ابحتالل مدينة 
القدس اليت يوجد هبا املسجد األقصي، اوىل القلبتني و اثلث احلرمني 

الشريفني و مسري سيد املرسلني عليه الصالة و السالم.«
و ايل جانب القضية الفلسطينية، هناك قضية شعب الروهينغيا املسلم 
الذى تعرض البشع انواع الظلم و العدوان، وارتكبت ىف حقه جرائم 

وفظائع ترقى اىل اعتبارها »جرائم ضد اإلنسانية«
وبناء على توصيات املؤمتر السابق، قام وفد من االحتاد بزايرة لالجئي 
الروهينغيا املوجودين ىف بنغالديش »وفوجئ الوفد مبا استمع اليه من 

قصص مفزعة تنفطر هلا القلوب و تقشعر هلا األبدان.
والنساء  األطفال  قتل اآلالف من  املهجرون عن  لقد حتدث هؤالء 
التعذيب، و مصادرة املمتلكات،  انواع  والرجال، والتعرض ملختلف 
وحرق البيوت واملساجد... وقد روت الكثري من النساء الروهينغيا، 
والدموع تنهمر من عيوهنن- وكان من بينهن فتيات ايفعات- كيف 
»وحتدثت  ميامنار  جنود  طرف  من  اجلماعى  لالغتصاب  تعرضن 
رؤوس  وهتشيم  عائالهتن  من  افراد  لقتل  مشاهداهتن  عن  بعضهن 
األطفال علي جذوع الشجر، وكذلك القاء األطفال و آابئهن من 
كبار السن ىف منازهلم الىت تشتعل فيها النريان واطالق الرصاص على 

ازواجهن«.
على هذا األساس، فإن شعب الروهينغيا يتعرض حلملة اابدة حقيقية، 
مما دفع الناجني منهم اىل اهلروب اىل الدول القريبة حبثا عن مالذ آمن، 
وخاصة اىل بنغالديش الىت أتوى حاليا حواىل مليون الجئ روهينغي. 
وكان احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي قد 
ابدر اىل تبىن قضية الروهينغيا، واصدر بشأهنا عدة قرارات، تدعو اىل 
رفع الظلم عن هذه األقلية، ودعا اىل انصافها وتركها تعيش أبمن وامان 

يف بالدها، فهي التطالب ابالنفصال عن ميامنار والهتدد احدا...
إن األمر يتطلب حشد الطاقات البراز حجم الكارثة اإلنسانية الىت 
الشعب، والتنسيق بني اجملالس األعضاء يف احملافل  يتعرض هلا هذا 
الدولية، والدعوة اىل حماكمة مرتكيب هذه الفطائع امام العدالة الدولية، 
ميامنار الجياد حل سياسي  للضغط علي حكومة  التحرك  وتكثيف 
على  وحصوهلم  أمنهم  وضمان  دايرهم،  اىل  الالجئني  عودة  يضمن 

كافة حقوقهم.
كما أن مثل هذا التنسيق، سيساعد على حل املشاكل واخلالفات 
وراءه  حق  ضاع  »ما  قدميا  وقيل  ابجلميع،  وارحم  أخوية  بطريقة 

مطالب...«

االفتتاحیة

  املؤمتر الرابع عشر لألحتاد

وفد االحتاد إىل الروهينغيا 

      مقاالت حول الروهينغيا

 اجتماع داكار

انشطة األمني العام

اخبار الربملانية

تناول صاحبا املعاىل االستاذان احلبيب 
املالكي، رئيس جملس النواب و حكيم بن 
ابملمكة  املستشارين  جملس  رئيس  مشاش، 
املغربية ىف لقائهما مع »اجملالس« العديد من 
القضااي احملورية لألمة االسالمية. فقدجاء 
الشراكة والتعاون بني  تقوية  التأكيد على 
االسالمية. كما  الدول  وشعوب  بلدان 
ابلوضع  للمساس  املطلق  الرفض  جاء 
احملتلة،  القدس  ملدينة  والتارخيى  القانوىن 

الدولية  احلماية  لتوفري  الدعوة  وكذلك 
للشعب الفلسطيىن األعزل. وورد يف سياق 
احلوار املناداة بقيام تكتل إسالمي مندمج. 
والتطرف  األرهاب  حماربة  سياق  وىف 
برزت ضرورة تبىن رؤية موحدة بني الدول 
االسالمية وملناهضة اهلجوم علي االسالم 
ىف الغرب جرى الرتكيز على دراسة اجلذور 

الرئيسية للعنف واألقصاء. 
طالع ص2و8

العدد الرابع والعشرونمجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي
شتاء 2019

أكد االحتاد أهتمامه الشديد مبا حيدث للمسلمني الروهينغيا من انتهاكات 
وفظائع على يد سلطات ميامنار واملليشيات البوذية املتطرفة وقرر التحرك 
القوي مبا يسهم يف إهناء هذه املعاانة الىت يتعرض هلا األشقاء املسلمون يف 
وطنهم ميامنار. وكانت البداية هي التعرف عن كثب على حجم هذه املأساة 
واالستماع إيل الضحااي يف خميمات اللجوء ىف مجهورية بنغالديش. وأوفد 
االحتاد بعثة من أعضائه إىل هناك. وىف داخل يوجد تقرير الوفد ومايراه من 

طالع ص 14توصيات ملعاجلة هذه القضية االسالمية واألنسانية املؤملة.
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تقرير بعثة االحتاد عن مأساة املسلمني الروهينغيا:

أكرب كارثة انسانية و تطهري عرقى
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مــقــابــلــة

لمقدمة: ا
معاىل  تناول  »اجملالس«  مطبوعة  إىل  ىف حديثه 
النواب  جملس  رئيس  املالكي،  حبيب  االستاذ 
األهتمام  احلامسةذات  القضااي  من  العديد  املغرىب، 
االسالمى  الربملاىن  وللعمل  األسالمي  العامل  إىل 
قضية  الراهنة،  التحدايت  بينها  ومن  املشرتك، 
توسيع  الربملانية،  الدبلوماسية  دور  فلسطني، 
مكافحة  االسالمية،  واملالية  األقتصادية  املعامالت 
االرهاب والتطرف، ومناهضة اهلجمة على االسالم 

يلى نص احلديث:  املغرب. وفيما  واملسلمني ىف 

االسالمية البرلمانية  األنشطة 
املومتر  املغريب  الربملان  استضاف  »اجملالس«: 
السنوات  خالل  االسالمية  للربملاانت  الثاين 
األويل من عمر إحتاد جمالس الدول األعضاء يف 
مشارف  علي  حنن  و  االسالمي.  التعاون  منظمة 
املغرب  و  األحتاد  النشاء  العشرين  الذكري 

تقييمكم  هو  فما  املهم.  احلدث  هذا  يستضيف 
البلدان االسالمية يف  لألنشطة الربملانية فيما بني 

تقريبا؟ الزمان  من  عقدين  غضون 
األنشطة  عرفت  املالكي:  احلبيب  معاىل 
و  حركية  اإلسالمية  البلدان  بني  فيما  الربملانية 
الدول  جمالس  احتاد  أتسيس  منذ  ملموسة  دينامية 
حيث  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
خالهلا  نوقشت  واجتماعات  مؤمترات  عدة  عقدت 
عدد من القضااي ذات االهتمام املشرتك، خصوصًا 
اإلسالمية  البلدان  أبمن  أساسا  املتعلقة  تلك  منها 
وقضااي اجلالية اإلسالمية من البلدان غري اإلسالمية 
ابلنسبة  مركزية  قضية  ابعتبارها  الفلسطينية  والقضية 
الربملانية  اللقاءات  تناولت  اإلسالمية. كما  للدول 
التدخل  بينها  من  حمورية  قضااي  الدول  هذه  بني 
اإلسالمية  للدول  الداخلية  الشؤون  يف  اخلارجي 

ابإلضافة  إىل التطرف و اإلرهاب. 
على  اإلسالمية  الدول  جمالس  لقاءات  ركزت 

معالی رئيس جملس النواب املغرىب االستاذ حبيب املالكى يتحدث إىل »اجملالس«:  

الدبلوماسية الربملانية تضطلع بدور أساسى 
ىف تشكيل نظام عاملى جديد
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االستمرار   
االبتكار  يف 

املعرفة  وتنمية 
لتكوين  وا
ملستمر  ا

استذكار   
الكبرية  اجلهود 

يبذهلا  الىت 
امللك  جاللة 

السادس  حممد 
لقضية  دعما 

فلسطني 

حقوق  احرتام  بضرورة  التذكري 
املرأة  دور  وتعزيز  اإلنسان 
ابالنتهاكات  والتنديد  والشباب 
اليت تطول هذه احلقوق يف شىت 
حقوق  فيها  مبا  املعمور  أركان 
والتأكيد  املسلمة  األقليات 
على أمهية احلوار بني احلضارات 
الغربية  للحمالت  والتصدي 

اإلسالمية.  للقيم  املناهضة 
من جهة أخرى، متت مناقشة 
التجارية  العالقات  تطوير  سبل 
والتذكري  اإلسالمية  الدول  بني 
اليت  املتاحة  واملؤهالت  ابلفرص 
هذه  تنافسية  تعزيز  شأهنا  من 

الدولية.  الساحة  على  الدول 
األنشطة  مشلت  أيضًا، 
حتدايت  مناقشة  الربملانية 
أببعادها  املستدامة  التنمية 
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
حقوق  لضمان  جتاوزها  وطرق 
متابعة  وضرورة  املقبلة  األجيال 
والتحديث  التطوير  مسرية 
اإلسالمي.  العامل  يف  واإلصالح 
استعراض  إىل  ابإلضافة  هذا 
مير  اليت  األزمات  مستجدات 
اإلسالمية  األقطار  من  عدد  هبا 
بياانت  إصدار  ومت  الشقيقة، 
مشرتكة وتوصيات تعرب عن رؤية 

بشأهنا. اإلسالمية  الربملاانت 
العمل  فإن  العموم  وعلى 
املشرتك،  اإلسالمي  الربملاين 

من  األدىن  احلد  حتقيق  من  متكن 
اجملالس  بني  واحلوار  التواصل 
وشكل  اإلسالمية،  التشريعية 
االحتاد الَفَضاء املؤسسايت املمكن 

لتأطري هذا احلوار. والضروري 

البرلمانى  العمل  ترقية 
المشترك االسالمى 

ميكن  كيف  »اجملالس«: 
الدول  يف  الربملاانت  تنشيط 
األرتقاء  هبدف  األسالمية 
يف  املشرتك  االسالمي  ابلعمل 

شيت اجملاالت؟
املالكي:  احلبيب  معاىل 
ترسيخ  اهلدف، جيب  هذا  لبلوغ 
تعترب  اليت  الربملانية  احلكامة 
أخالقية  و  دستورية  ضرورة 
العمل  وظائف  جتويد  أجل  من 
السياق،  هذا  ويف  الربملاين. 
واملبادئ  القيم  استحضار  جيب 
من  الربملانية  للحكامة  الضرورية 
قبيل املساواة واإِلنصاف واجلودة  
املسؤولية  وربط  والشفافية 
والتقومي  والنزاهة  ابحملاسبة 
وابتغاء خدمة  واالنتاج  واإِلبداع 
البنية  وأتهيل  العام  الصاحل 
ومتكني  للربملاانت  املؤسساتية 
العمل  آليات  من  البشرية  املوارد 
أبن  الدائم  والشعور  املالئمة 
واملعرب  الشارع  نبض  هو  الربملان 

وتطلعاته.  انشغاالته  عن 

على  احلرص  ينبغي  كما 
تنمية  و  التخليق  يف  االستمرار 
املستمر  التكوين  و  املعرفة 
احلكامة  تعترب  رؤية  ضمن 
واجملتمع  للدولة  حكامة  الربملانية 
عامة.  احلقوقية  وللمنظومة 
على  متوقف  كله  هذا  وطبعًا، 
جلوانب  متضمنة  عملية  برامج 
والدبلوماسية  والرقابة   التشريع 
السياسات  تقييم  وحسن 
و  منظمة  هياكل  و  العمومية 

بشرية مؤهلة. شفافة و موارد 
نعمل  أن  من  والبد 
اخلربات  تبادل  تطوير  على 
جمال  يف  الفضلى  واملمارسات 
احلرص  وكذا  الربملانية.  اإلدارة 
السلطات  استقاللية  على 
قوى  جيعلها  مبا  التشريعية 
الدبلوماسية  خالل  من  فاعلة، 
دولية  قضااي  عدة  يف  الربملانية، 
ومكافحة  واهلجرة  كاملناخ 
أشكال  وكل  والتشدد  اإلرهاب 
الشعوب  قضااي  عن  الدفاع 

اإلسالمية.

قضية  من  المغرب  موقف 
فلسطين

فلسطني  قضية  »اجملالس«: 
إهتمام عظيم  التزال متثل حمور 
أن  ونود  االسالمي.   للعامل 
نشري إيل القرار األمريكي بنقل 
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احملتلة،  القدس  إيل  أبيب  تل  سفارة واشنطن من 
للكيان  عاصمة  القدس  جعل  تكريس  وابلتايل 
ذلك  يعين  و  أبيب،  تل  من  بدال  الصهيوين 
ومطالبهم  حقوقهم  لبعض  الفلسطينيني  فقدان 

فما هو موقف املغرب من هذا األمر؟
معاىل احلبيب املالكي: البد من التذكري أواًل يف 
يقوم هبا صاحب  اليت  الكبرية  الصدد ابجلهود  هذا 
لدعم  القدس  جلنة  رئيس  السادس  حممد  اجلاللة 
املقدسات  على  واحلفاظ  الفلسطينية  القضية 
الدعم  وتقدمي  القدس  يف  واملسيحية  اإلسالمية 
تقام  حىت  الفلسطينيني  لألشقاء  والسياسي  املادي 

القدس. مدينة  عاصمتها  املستقلة  دولتهم 
كما ال ينبغي إغفال الدور الكبري الذي تضطلع 
الشعب  القدس يف دعم جهود  مال  بيت  به وكالة 
العريب  الطابع  على  واحلفاظ  القدس  يف  الفلسطيين 
وصيانة  ومقدساهتا،  ومركزها  للمدينة  واإلسالمي 
اخلدمات  وتقدمي  الفلسطينية  واملآثر  األمالك 
الصحة  جماالت  يف  للفلسطينيني  االجتماعية 

والثقافة. والتعليم 
اثبتًا  واليزال  املغربية  اململكة  موقف  وقد كان 
وجدان  يف  فهي  الفلسطينية  القضية  خبصوص 
املغربية ومن  األمة  ثوابت  واملسلمني وضمن  العرب 
مواصلة  على  حريصة  املغربية  واململكة  أولوايهتا. 
الفلسطيين  الشعب  حق  عن  الدفاع  يف  اجلهود 
دولته  وإقامة  أرضه  وحترير  الوطين  االستقالل  يف 
وكعادهتا  الشريف.  القدس  وعاصمتها  املستقلة 
وتدين  بل  تقبل  ال  دائمًا  ظلت  املغربية  فاململكة 
الفلسطيين  الشعب  حق  يف  الوحشية  اجلرائم  بشدة 
الدويل  للقانون  صارخا  انتهاكا  تعد  اليت  األعزل 
اجلاد  العمل  وضرورة  اإلنساين  الدويل  والقانون 
الفلسطيين  للشعب  الدولية  احلماية  وتوفري  لوقفها 
املسؤولية  األمريكية  املتحدة  الوالايت  وحتميل 
لقرارها  الكارثية  والتبعات  للتداعيات  الكاملة 
املرفوض من اجملتمع الدويل بنقل سفارهتا إىل مدينة 

احملتلة. القدس 
قرار  النواب  جملس  اعترب  التطورات  آخر  ويف 
ابطاًل  القدس  مدينة  إىل  األمريكية  السفارة  نقل 
ولن  املتحدة  األمم  وميثاق  الدويل  للقانون  وخمالفًا 
القدس  مدينة  أبن  الثابتة  التارخيية  احلقيقة  يغري 
فلسطني. لدولة  األبدية  العاصمة  مدينة حمتلة وهي 

البرلمانية: الدبلوماسية  دور 
الربملانية  الدبلوماسية  تكتسب  »اجملالس«: 
املزيد من األمهية يف جمال العالقات الدولية.  فما 
هو الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه الدبلوماسية 
يف تشكيل نظام عاملي جديد يكون أكثر إنصافا 
البلدان  شعوب  ملصلحة  خصوصا  و  فائدة،  و 

لنامية؟ ا

الربملانية  الدبلوماسية  املالكي:  احلبيب  معاىل 
جمال  يف  متميزة  ومنهجية  وأسلوب  آلية  هي 
العالقات الدولية حيث متارس أنشطتها من خالل 
ومتعددة  الثنائية  واإلقليمية  الدولية  العالقات 
الوطنية  الربملانية  واهليئات  املؤسسات  بني  األطراف 
واهليئات  املؤسسات  هذه  ابعتبار  واإلقليمية، 
ممارسة   مظاهر  وأحد  للشعوب  الدميقراطي  املمثل 

التشريعية.  للمؤسسة  الدستورية  االختصاصات 
الربملانية كل  الدبلوماسية  أنشطة  تشمل  كما 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  احلياة  جماالت 
نقاش  مواضيع  ابعتبارها  والبيئية  واالجتماعية 
التحوالت  ملواكبة  وذلك  وندواهتا  اجتماعاهتا 
الشعوب بقصد احلفاظ  اليت تعرفها حياة  املتسارعة 
وخلق  االجتماعي  واالنسجام  التماسك  على 

العامل. توازن بني بلدان 
الربملانية  الدبلوماسية  تسعى  الصدد،  هذا  ويف 
نظام  تشكيل  يف   أساسي  بدور  االضطالع  إىل 
خصوصا  وفائدة،  إنصافا  أكثر  جديد  عاملي 
أن  جيب  حبيث  النامية  البلدان  شعوب  ملصلحة 
جتسيد  وتستهدف  وحلساهبا  الشعوب  ابسم  تعمل 
مقدمتها  ويف  املشرتكة  واإلنسانية  العاملية  القيم 
الدويل  النظام  وجعل  الدولية  العالقات  دمقرطة 

ومساواة. وعدالة  إنسانية  أكثر 
على  الربملانية  الدبلوماسية  حترص  كما 
املختلفة  املصاحل  بني  التوفيق  أجل  من  التفاوض 

اململكة   
تدين  املغربية 
اجلرمية  بشدة 

لوحشية  ا
ىف حق 

لفلسطينيني  ا
العزل 

الدبلوماسية   
نية  الربملا

على  حترص 
من  التفاوض 
التوفيق  أجل 
املصاحل  بني 

ملختلفة ا

مــقــابــلــة
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حتظى  توفيقية  و  مقبولة  حلول  إجياد  طريق  عن  وذلك  للدول، 
واهليئات  املؤسسات  و  املنظمات  ومتكن  الدول  غالبية  برضا 
الربملانية من التوصل إىل اختاذ قرارات خدمة ملصلحة الشعوب. 

والمالية: األقتصادية  المعامالت  توسيع 
القدرة علي توسيع  »اجملالس«: هل للربملاانت االسالمية 
من  االسالمي  الفضاء  يف  املالية  و  األقتصادية  املعامالت 

خالل سن قوانني مشرتكة؟
املعامالت  توسيع  ابلطبع،  املالكي:  احلبيب  معاىل 
اإلسالمية،  البلدان  بني  العالقات  وترسيخ  واملالية  االقتصادية 
بلدان  بني  والتضامن  والتعاون  التنسيق  تقوية  شأنه  من  وذلك 
على  سواء  دائمة   مؤسساتية  قنوات  عرب  اإلسالمي  العامل 
                                                                                              . أو متعددة األطراف  الثنائية  املستوايت 
املتبادل  للنفع  بناء شراكات مدرة  ينبغي االستمرار يف  كما 
من  واملالية  االقتصادية  التنمية  مشاريع  ديناميات  وإطالق 
قيم  على  قائمة  تعاون  اسرتاتيجيات  بصياغة  التعجيل  خالل 

املشرتكة. واملصلحة  والعدالة  التضامن 
بني  املشرتك  العمل  تعزيز  ضرورة  إىل  اإلشارة  جتدر  و 
من  منظومة  إطار  يف  اخلاص  والقطاع  والربملاانت  احلكومات 
العامل  مستوى  على  واعد  وتعاون  واملنسقة  املنسجمة  اجلهود 
املستدامة ومكافحة  التنمية  ارتباط وثيق أبهداف  اإلسالمي يف 
التغريات املناخية و كذا سن التشريعات املالئمة اليت من شأهنا 
واألجوبة  احللول  وإجياد  والتجاري  االقتصادي  التعاون  تعزيز 
العامل  تواجه  اليت  واالجتماعية  االقتصادية  والتحدايت  للقضااي 

اإلسالمي.

والتطرف االرهاب  مكافحة 
»اجملالس«: كيف تتصورون إجياد آلية ذات كفاءة ومتفقا 
و  األرهاب  ظاهرة  حماربة  بغية  االسالمي  األطار  يف  عليها 

التطرف؟
والتطرف  اإلرهاب  ظاهرة  حملاربة  املالكي:  احلبيب  معاىل 
جنملها  النقاط  من  العديد  على  ترتكز  موحدة  رؤية  تبين  جيب 
ظاهرة  و  اإلسالمي  الدين  بني  اخللط  عدم  على  التأكيد  يف 
الدويل  اإلسالمي  التعاون  آليات  وتعزيز  التطرف،  و  اإلرهاب 
األمن  لصيانة  املتطرفة  اإلرهابية  اجلماعات  مكافحة  جمال  يف 
ابملبادئ  التعريف  عن  فضال  اإلرهاب،  منابع  وجتفيف  القومي، 
والتسامح. االعتدال  قيم  وضمنها  السمحة،  اإلسالمية  والقيم 

التواصل  قنوات  وتعزيز  التعاون  ينبغي  األفق،  نفس  يف 
واإلقليمية  الوطنية  واجلهود  املبادرات  خمتلف  مع  والتنسيق 
الظاهرة  هذه  على  والقضاء  اجملال,  هذا  يف  املبذولة  والدولية 
دعاوى  ونبذ كل  والتآخي  التسامح  روح  وتعميق  ومسبباهتا، 
أي  إذاعة  أو  عرض  عن  واالمتناع  والتعصب  والتمييز  التحيز 

والعنف. التطرف  أن تشكل حتريضا على  مواد ميكن 

الغرب فى  والمسلمين  االسالم  على  الهجوم 
الوقت  يف  املسلمون  و  االسالم  يتعرض  »اجملالس«: 
الغربية.  البلدان  يف  الدوائر  بعض  من  هجوم  إيل  الراهن 
هذه  مبناهضة  الكفيلة  السبل  و  الوسائل  هي  ما  رأيكم  يف 

اهلجمة؟
الكفيلة  والسبل  الوسائل  إن  املالكي:  احلبيب  معاىل 
ميكن  متعددة  واملسلمني  لإلسالم  املناهضة  اخلطاابت  مبناهضة 
التسامح الذي يعين االحرتام والقبول  تلخيصها يف ترسيخ مبدأ 
التعبري وللصفات  لثقافات عاملنا وألشكال  الثري  التنوع  وتقدير 
واالنفتاح  ابملعرفة  التسامح  هذا  ويتعزز  املختلفة.  اإلنسانية 
واجبا  ليس  وهو  واملعتقد،  والضمري  الفكر  وحرية  واالتصال 
أخالقيا فحسب، وإمنا هو واجب سياسي وقانوين أيضا، يسهم 

يف إحالل ثقافة السالم حمل ثقافة احلرب.
جهود  و  واجلماعات،  األفراد   بني  ضروري  فالتسامح  
وإصغاء  االنفتاح  على  القائمة  املواقف  وتكوين  التسامح  تعزيز 
البعض للبعض والتضامن ينبغي أن تبذل يف املدارس واجلامعات 
العمل.  مواقع  ويف  املنزل  ويف  النظامي  غري  التعليم  طريق  وعن 
يف  بناء  بدور  تضطلع  أن  واالتصال  اإلعالم  وسائل  وإبمكان 
قيم  نشر  ويف  ومفتوحة،  حرة  بصورة  والنقاش  التحاور  تيسري 
التسامح وال سيما من خالل توعية الشعوب ابحلقوق واحلرايت 

. فيها  يتشاركون  اليت 
بوصفهما  التعليم  و  التوعية  على  الرتكيز  اعتبار  وميكن 
يلزم  ولذا  ملحة،  ضرورة  التسامح  لتجسيد  أساسيتني  ركيزتني 
تتناول  وعقالنية  منهجية  أساليب  اعتماد  على  التشجيع 
واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  مظاهره  يف  التعصب  أسباب 
واإلقصاء.  للعنف  الرئيسية  اجلذور  أي  والدينية،  والسياسية 
تعزيز  التعليمية يف  والربامج  السياسات  تسهم  أن  ينبغي  َثَّ  ومن 
التفاهم والتضامن والتسامح بني األفراد، وكذلك بني اجملموعات 
األمم  بني  وفيما  واللغوية  والدينية  والثقافية  واالجتماعية  اإلثنية 

أيضا.
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مقدمة:
مهامه  أبداء  املغريب  املستشارين  جملس  يقوم 
مبوجب نصوص قانون 1996 و يتكون اجمللس 
العام  ابألقرتاع  انتخاهبم  يتم  عضوا   120 من 

غرياملباشر ملدة ست سنوات. 

هيئة المجلس
مع  يتناسب  مبا  اهليئة  أعضاء  انتخاب  يتم 
حجم جمموعاهتم الربملانية. جيري انتخاب الرئيس و 
أعضاء اهليئة يف بداية الدورة التشريعية اليت تعقب 
األنتخاابت، كما يتم التجديد للعضوية يف بداية 
الدورة يف شهر اكتوبر خالل عملية التجديد اليت 

يشهدها اجمللس. 
و ينتخب رئيس جملس املستشارين و شاغلي 
اللجان  رؤساء  و كذلك  اجمللس  يف  املناصب 
و  التشريعية  الدورة  بداية  يف  املكاتب  و  الدائمة 
يف هناية منتصف الدورة و ذلك للمدة املتبقية من 

الفرتة.
صوت التحذير أو حجب الثقة

يصوت  أن  املستشارين  جمللس  جيوز  أ - 

علي إقرتاح بتحذير احلكومة علي أن يقوم ثلث 
املستشارين علي األقل ابلتوقيع عليه. و جيب أن 
املطلقة  األغلبية  علي  للحصول  التصويت  يكون 

لألعضاء الذين يتكون منهم اجمللس. 
ايداع  أايم من  بعد ثالثة  التصويت  و جيري 
نص  يرسل  أن  علي  اجمللس،  منضدة  األقرتاح 
فرتة  يعطي  الذي  الوزراء  رئيس  إيل  فورا  األقرتاح 
زمنية مقدارها ستة أايم لتقدمي موقف احلكومة إيل 
اجمللس. و يعقب إعالن احلكومة التداول يف األمر 

ولكن بدون التصويت.
ب-يكون إقرتاح حجب الثقة جائزا إذا وقع 
جملس  منهم  يتكون  الذين  األعضاء  ثلث  عليه 
األقرتاح  يفوز  أن  علي  األقل،  علي  املستشارين 
أبغلبية ثلثي )2/3( املستشارين. و يتم التصويت 
بعد ثالثة أايم من ايداع األقرتاح منضدة اجمللس. 
األستقالة  إيل  الثقة  حبجب  التصويت  ويؤدي 

اجلماعية للحكومة. 

حل المجلس: 
رئيسي  مع  التشاور  بعد  للملك،  ج-جيوز 

اجمللسني و رئيس اجمللس الدستوري و توجيه رسالة 
إيل األمة، حل جملسي الربملان أو أحدمها مبوجب 

مرسوم ملكي. 
ثالثة  بعد  انتخاابت  إجرء  احلل  يعقب  و 
امللك  يقوم  أثناء ذلك  االقل. و يف  شهور علي 
مبمارسة الصالحيات املنوط هبا الربملان يف األمور 

التشريعية. 

األحزاب و المجموعات البرلمانية 
يضم جملس املستشارين األحزاب و اجملموعات 

الربملانية التالية:
- األصالة واملعاصرة

-الفريق االستقاليل للوحدة واملساواة
-العدالة والتنمية

-احلركي
-التجمع الوطين لألحرار

-احلزب  االشرتاكي
-االحتاد العام ملقاوالت املغرب

-االحتاد املغريب للشغل
-الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي

-جمموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل
اللجان واهليئات

و  اللجان  املستشارين  جملس  يضم  كما 
اهليئات التالية:

جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان  
جلنة الفالحة و القطاعات االنتاجية

جلنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية 
جلنة املالية و التخطيط و التنمية االقتصادية

جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع الوطين واملناطق 
املغربية احملتلة

الرتابية  واجلماعات  واجلهات  الداخلية  جلنة 
والبنيات االساسية

مت انتخاب معايل حكيم بن مشاش، رئيًسا جمللس املستشارين يف 
الربملان املغريب للوالية الثانية يف 15 أكتوبر 2018

ولد يف 12 سبتمرب 1963 يف  احلسيمة، يف مشال املغرب ، و 
قد حصل علي درجة الدكتوراه يف الفكر السياسي ودبلوم الدراسات 

العليا : ختصص العالقات الدولية وبكالوريوس العلوم السياسية. 
– كلية  اخلامس  حممد  جبامعة  املساعد  العايل  التعليم  أستاذ 
احلقوق  امساعيل، كلية  موالي  جامعة  يف  استاذ  و  احلقوق 

)2014-2011(
األصالة  حلزب  العام  األمني  هو  مشاش،  بن  حكيم 

الرابط،  واملعاصرة، و رئيس حمافظة يعقوب منصور يف 
سابقا.  و يشغل معاليه، حاليا،  رئيس مركز رعاية 

رابطة  رئيس  و  أسرة  بدون  واألطفال  املسنني 
واجملالس  الشورى  و  الشيوخ  جمالس 

املماثلة يف افريقيا والعامل العريب. 

إلقاء الضوء علی جملس املستشارين ابململكة املغربية

نبذة عن رئيس جملس املستشارين ابململكة املغربية 

أضواء
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مقدمة: 
املمكلة  يف  برملان  قيام  علي   2011 العام  دستور  ينص 
املغربية يتكون من جملسني: جملس النواب و جملس املستشارين. 
التصويت  و  تشريعية  للمجلسني صالحيات  أن  الدستور  ينص  كما 
علي مشروعات القوانني و من بينها مشروع القانون املايل و إيل جانب 

مراقبة أداء اجلهاز التنفيذي و تقييم السياسات العامة للدولة. 
انتخاهبم  مت  عضوا   395 من  احلايل  النواب  جملس  يتكون 
القائمة يف 7 أكتوبر  املباشر من خالل االقرتاع يف  العام  ابالقرتاع 
التايل:  2016 ملدة مخس سنوات. و يتوزع األعضاء على النحو 
احمللية(،  االنتخابية  الدوائر  مستوى  على  منتخبني  أعضاء   305(
)90 عضوًا منتخبني على مستوى الدوائر الوطنية: 60 منهم نساء 

و 30 من الشباب(
و يقع مقر الربملان املغريب يف مدينة الرابط، عاصمة اململكة املغربية.

رئيس البرلمان
يتم انتخاب رئيس جملس النواب مرتني ابالقرتاع السري، يف بداية 
الوالية التشريعية ويف جلسة أبريل من السنة الثالثة من هذا التشريع. 
و من مهام الرئيس ضمان حسن سري عمل جملس النواب والتنسيق 
الرؤساء  ومؤمتر  اهليئة،  يرأس  النواب، كما  جملس  هيئات  خمتلف  بني 
عليها  املنصوص  األخرى  الوظائف  إىل  ابإلضافة  العامة،  واجللسات 

يف الدستور.

الهيئة
واثنني  للرئيس  نواب  ومثانية  الرئيس  من  اجمللس  هيئة  تتكون 
من املستشارين القانونيني وثالثة أمناء برملانيني حبيث يتم انتخاب 
أعضاء املكتب يف بداية الوالية التشريعية ويف دورة أبريل من السنة 
الثالثة للهيئة التشريعية، على أساس التمثيل النسيب لكل جمموعة. 
ومن مهام اهليئة ضمان اإلدارة العامة جمللس النواب ووضع جدول 

أعماله.

الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب 
تتكون اجملموعة الربملانية من عشرين انئًبا على األقل ينتمون إىل 
حزب أو أكثر من األحزاب السياسية ، يرأسها أحد أعضائها. وتتكون 
اجملموعات، من جانبها ، من أربعة نواب برملانيني على األقل غري أعضاء 
يف جمموعات برملانية. وتقوم هيئة جملس النواب بتزويد الفرق واجملموعات 
مهامهم.  ممارسة  يف  النواب  لدعم  خمتلفة  ومادية  بشرية  مبوارد  الربملانية 
ويضم جملس النواب اجملموعات النيابية التالية حسب االحزاب السياسية.

حزب العدالة والتنمية
حزب األصالة واملعاصرة
حزب التجمع الدستوري

حزب االستقاليل للوحدة واملساواة
احلزب احلركي

احلزب االشرتاكي
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية

نواب غريمنتمني ألي فريق أو جمموعة
اللجان الدائمة مبجلس النواب 

يتم انتخاب رؤساء اللجان الربملانية يف بداية الوالية التشريعية، ويف 
جلسة أبريل من السنة الثالثة من نفس اهليئة التشريعية. هناك تسع جلان 

برملانية يف الوالية التشريعية احلالية:
اإلسالمية  والشؤون  الوطين  والدفاع  اخلارجية  الشؤون  -جلنة 

واملغاربة املقيمني ابخلارج
-جلنة الشؤون الداخلية واألسكان و السياسية احلضرية

-جلنة العدل والتشريع وحقوق االنسان 
-جلنة املالية والتنمية االقتصادية

-جلنة القطاعات االجتماعية
-جلنة القطاعات االنتاجية

-جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة
-جلنة التعليم والثقافة واالتصال

-جلنة مراقبة املالية العامة

رئيس جملس النواب 
ابململكة
املغربية

مت، يف 16 يناير 2017، 
احلبيب  معايل  انتخاب 
املالكي، رئيسا جديدا جمللس 
التشريعية  للوالية  النواب 
 .)2021-2016( العاشرة 
احلبيب  السيد  حصل  وقد 
أغلبية  على  املالكي، 
األصوات و مقدارها )198 

صوات( . 
ولد السيد حبيب املالكي، 
أبيب   1946 أبريل   15 يف 

اجلعد يف حمافظة خريبجة.
أستاذ  هو  املالكي  السيد 
حممد  جامعة  يف  االقتصاد 
جمموعة  ورئيس   ، اخلامس 
والبحوث  الدراسات 
املركز  ورئيس  املتوسطية، 
املغريب للدراسات االقتصادية 
و يف 12 نوفمرب 1990 
عني من قبل املغفور له امللك 
عاما  أمينا  الثاين  احلسن 
للشباب  الوطين  للمجلس 

واملستقبل.
يف  عضوا  انتخابه  مت 
االحتاد  حزب  عن  الربملان 
االشرتاكي للقوات الشعبية يف 
النواب خالل اهليئات  جملس 
التشريعية: 1997 – 2002 
، 2007-2011 ،  وأعيد 

انتخابه يف عام 2016. 
 1992 نوفمرب  ومنذ 
أبكادميية  عضوا  أصبح 

اململكة املغربية.
األمني  أن  ابلذكر  بدير 
هو  النواب  جمللس  العام 
السيد جنيب اخلدي منذ عام 

.2010

إلقاء الضوء علی جملس النواب ابململكة املغربية 
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املؤمتر  املغريب  الربملان  استضاف  »اجملالس«: 
الثاين للربملاانت االسالمية خالل السنوات األوىل من 
عمر إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
العشرين  الذكرى  مشارف  على  .وحنن  االسالمي 
إلنشاء االحتاد واملغرب يستضيف هذا احلدث املهم. 
فما هو تقييمكم لألنشطة الربملانية فيما بني البلدان 

االسالمية يف غضون عقدين من الزمان تقريبا؟
التنويه  املناسبة  أود هبذه  بن مشاش:  معاىل حكيم 
بعمل ومبادرات االحتاد منذ نشأته يف سبيل تعزيز احلوار 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  جمالس  بني  والتعاون 
والتشاور حول خمتلف القضااي ذات االهتمام املشرتك، 
سواء على املستوى السياسي أو االقتصادي أو الثقايف 

أو االجتماعي. كما أشيد ابجلهود اليت يقوم هبا االحتاد 
املنظمات  والتنسيق مع خمتلف  التواصل  أجل ربط  من 
والدولية  االقليمية  احلكومية  وغري  واحلكومية  الربملانية 
موقف  وإبراز  االقليمية  القضااي  مع  التعاطي  أجل  من 
الدول االسالمية من القضااي والتحدايت املطروحة على 
الساحة الدولية، وكذا التعريف بسمو التعاليم اإلسالمية 
والعمل على نشرها مع التأكيد على املبادىء اإلنسانية 

للحضارة اإلسالمية والدفاع عنها. 
وهذه مناسبة للتأكيد على أن مبادرة احتضان هذه 
الربملان  اخنراط  إطار  يف  تندرج  الثانية،  وللمرة  الدورة، 
املغريب يف تقوية أواصر التعاون بني جمالس دول منظمة 
التعاون اإلسالمي وتعزيز التنسيق واحلوار حول خمتلف 

سياق  يف  أتيت  املشرتك، كما  االهتمام  ذات  القضااي 
لصاحب  الرشيدة  القيادة  حتت  املغربية  اململكة  جهود 
اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده الرامية إىل 
وشعوب  بلدان  بني  والتعاون  الشراكة  وتطوير  تقوية 
من  املمكنة  اآلفاق  ارتياد كل  وإىل  اإلسالمية،  الدول 

أجل إغناء وإثراء هذه العالقات. 

تزال متثل حمور  »اجملالس«:  قضية فلسطني ال 
إىل  نشري  أن  ونود  االسالمي.  للعامل  عظيم  إهتمام 
القرار األمريكي بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إىل 
القدس احملتلة، وابلتايل تكريس جعل القدس عاصمة 
ذلك  ويعين  أبيب،  تل  من  بدال  الصهيوين  للكيان 
فما  ومطالبهم  حقوقهم  لبعض  الفلسطينيني  فقدان 

هو موقف املغرب من هذا األمر؟
معاىل حكيم بن مشاش: القضية الفلسطينية كانت 
وال تزال وستظل قضية املغرب واملغاربة األوىل، وبالدان 
هلا موقـــف اثبت جتاه مدينة القدس احملتلة وأكدت غري 
ما مرة رفضها املطلق املساس بوضعها القانوين والتارخيي 
الدولية ذات الصلة، وتدعو إىل  وفقًا لقرارات الشرعية 
دولة  قيام  إىل  تفضي  اليت  االتفاقيات  بكافة  التمسك 
األبدية  وعاصمتها  السيادة  كاملة  موحدة  فلسطينية 

معاىل رئيس جملس املستشارين ابململكة املغربية، األستاذ حكيم بن مشاش ل )اجملالس(

الدعوة لقيام تكتل إسالمى مندمج
يف مقابلته مع مطبوعة »اجملالس« نوه معاىل االستاذ حكيم بن مشاش، رئيس 
جملس املستشارين املغرىب، بدور األحتاد ىف تعزيز احلوار والتعاون بني الربملاانت 
االسالمية. كما أكد رفض املغرب املطلق ألى إجراء ميس الوضع القانوين ملدينة 
القدس احملتلة. ودعا معاليه النشاء تكتل إسالمى مندمج بغية العمل االسالمى ىف 
الساحة الدولية. كما تناول ىف املقابلة العديد من القضااي ذات األهتمام املشرتك 

للعمل االسالمى اجلماعى. وفيما يلى نص املقابلة: 

مقابلة
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القدس.
أمري  اجلاللة،  صاحب  وجهها  اليت  ابلرسالة  ابملناسبة،  ونذكر 
للجنة  السادس نصره هللا وأيده، بصفته رئيسا  امللك حممد  املؤمنني، 
القدس، املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، إىل الرئيس األمريكي 
الدولية  القرارات  وفق  القدس،  »مدينة  أبن  جاللته  فيها  ذكر  واليت 
ذات الصلة، مبا فيها قرارات جملس األمن على وجه اخلصوص، تقع 
يف صلب قضااي الوضع النهائي، وهو ما يقتضي احلفاظ على مركزها 
القانوين، واإلحجام عن كل ما من شأنه املساس بوضعها السياسي 

القائم«.

»اجملالس«: تكتسب الدبلوماسية الربملانية املزيد من األمهية 
تلعبه  أن  الذي ميكن  الدور  هو  فما  الدولية.  العالقات  يف جمال 
هذه الدبلوماسية يف تشكيل نظام عاملي جديد يكون أكثر إنصافا 

وفائدة، وخصوصا ملصلحة شعوب البلدان النامية؟
ملبادئ وقيم  الوفية  املغربية  اململكة  إن  معاىل حكيم بن مشاش: 
لصاحب  الرشيدة  القيادة  حتت  عازمة  والتعاون،  والتضامن  األخوة 
االخنراط يف كل  على  وأيده  نصره هللا  السادس  حممد  امللك  اجلاللة 
املبادرات اإلجيابية اهلادفة إىل تطوير الشراكة والتعاون بني بلداننا يف 
إطار االحرتام املتبادل وحسن اجلوار واحرتام سيادة الدول ووحدهتا.

وأوكد على أن املستقبل لن يكون إال للتكتالت الكربى يف كل 
البينية  الدبلوماسية  اآلليات  وجتديد  إحياء  يفرض  ما  وهو  اجملاالت 
واجلهوية واالقليمية من أجل جتسيد هذه اإلسرتاجتية، وتوفري أحسن 
الشروط لربوز تكتل اسالمي مندمج من خالل ترتيب ما يتعني ترتيبه 
يف جمال احلكامة وترسيخ االستقرار وتوفري شروط التنمية وإنتاج الثروة.

ومن هنا أدعو احتاد جمالس الدول االعضاء يف منظمة التعاون 
ترسيخ  طريق  عن  االختيار  هلذا  حاضنا  يكون  أن  إىل  االسالمي 
احلضور الشعيب يف كل براجمه، وتكثيف املبادرات الدبلوماسية وتطوير 

وتوسيع صالحياته وتعزيز اإلمكاانت املوضوعة رهن إشارته.

توسيع  على  القدرة  االسالمية  للربملاانت  هل  »اجملالس«: 
املعامالت االقتصادية واملالية يف الفضاء االسالمي من خالل سن 

قوانني مشرتكة؟
معاىل حكيم بن مشاش: نعم نعترب أن للربملاانت اإلسالمية القدرة 
الفضاء اإلسالمي من  االقتصادية واملالية يف  املعامالت  على توسيع 
ودورها  أمهيتها  على  أوال  نؤكد  لذلك  مشرتكة،  قوانني  سن  خالل 
احلوار  ودعم  تعزيز  ويف  اإلسالمية  للدول  املشرتك  العمل  تعضيد  يف 
الربملاين، ابعتباره  واحدا من أهم آليات العمل املشرتك وأداًة فعالًة من 
أدوات التعاون والتنسيق، ومعربًا أيضا عن آمال وتطلعات الشعوب 
االسالمية. كما ميكن هلا، اثنيا، تفعيل اختصاصاهتا يف جمال التشريع 
من خالل العمل على سن قوانني ختدم توسيع املعامالت االقتصادية 
واملايل  االقتصادي  ابلتعاون  منها  يتعلق  ما  وابخلصوص  واملالية 
والضرييب واجلبائي وتيسري كل ما ميكنه أن خيدم املصاحل االقتصادية 

لبلداننا اإلسالمية.

ومتفق  ذات كفاءة  آلية  إجياد  تتصورون  »اجملالس«: كيف 
عليها يف االطار االسالمي بغية حماربة ظاهرة االرهاب والتطرف؟

معاىل حكيم بن مشاش: نقرتح وضع خطة عمل أو اسرتاتيجية 
يف إطار الدول اإلسالمية حملاربة ظاهرة التطرف واإلرهاب، على غرار 
االسرتاتيجية وخطة العمل اليت وضعتها  األمم املتحدة، واالسرتشاد 
على  القضاء  إىل  الرامية  ابلتدابري  املتعلق  ابإلعالن  اخلصوص  هبذا 
العامة 49/60املؤرخ  اجلمعية  قرار  الوارد يف مرفق  الدويل،  اإلرهاب 
عام  إلعالن  املكمل  واإلعالن   ،1994 األول/ديسمرب  9 كانون 

الدويل،  اإلرهاب  على  القضاء  إىل  الرامية  ابلتدابري  املتعلق   1994
17 كانون  املؤرخ   51/210 العامة  اجلمعية  قرار  مرفق  يف  الوارد 
 ،2005 لعام  العاملي  القمة  مؤمتر  ونتائج   ،1996 األول/ديسمرب 
وخباصة اجلزء املتعلق ابإلرهاب، إضافة جلميع قرارات اجلمعية العامة 
فيها  مبا  الدويل،  اإلرهاب  على  القضاء  إىل  الرامية  ابلتدابري  املتعلقة 
القرار 46/51 املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 1991، وإىل قرارات 
الدوليني  واألمن  السالم  هتدد  اليت  ابألخطار  املتعلقة  األمن  جملس 
من جراء األعمال اإلرهابية، فضال عن قرارات اجلمعية العامة ذات 
الصلة حبماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكافحة 

اإلرهاب.
جمال  يف  املغربية   اململكة  جتربة  من  االستفادة  نقرتح  كما 
الدويل،  املنتظم  رائدة ابعرتاف  تعترب  واليت  والتطرف  اإلرهاب  حماربة 
وابخلصوص ما يتعلق إبعادة هيكلة اجملال الديين، وتبين سلسلة من 
أشكال  خمتلف  مكافحة  إىل  خاص  بشكل  هتدف  اليت  اإلجراءات 
التطرف، وتعزيز قيم االعتدال والتسامح املكرسة يف اإلسالم، ونذكر 
هتدف  »اليت  األفارقة  للعلماء  السادس  حممد  مؤسسة  إبحداث  هنا 
الدول  من  املنحدرين  املسلمني  العلماء  جهود  وتنسيق  توحيد  اىل 
األفريقية قصد تعزيز ونشر وتوطيد قيم التسامح اليت جاء هبا اإلسالم 
ألفراد  الديين  التأطري  لتوفري  املبذولة  اجلهود  إىل  أيضا  نشري  »، كما 
اجلالية املغربية يف اخلارج، ومراجعة املناهج واملقررات الدراسية املتعلقة 
ابلرتبية الدينية، وإطالق قنوات تلفزيونية لبث برامج هادفة تروم نشر 

تعاليم اإلسالم.

الراهن  الوقت  يف  واملسلمون  االسالم  يتعرض  »اجملالس«: 
إىل هجوم من بعض الدوائر يف البلدان الغربية. يف رأيكم ما هي 

الوسائل والسبل الكفيلة مبناهضة هذه اهلجمة؟
الكفيلة  والسبل  الوسائل  بني  من  إن  مشاش:  بن  حكيم  معاىل 
يصحح  أن  ميكن  ما  يف كل  االستثمار  هي  اهلجمة  هذه  مبناهضة 
صورة اإلسالم واملسلمني لدى هذه األطراف وابخلصوص يف جماالت 
واجلامعات  واألحباث  الدراسات  ومراكز  والسينما  والتواصل  اإلعالم 
الدول  تسعى   وأن  السياسية  واحملافل  العلمي  البحث  ومؤسسات 
اإلسالمية إىل توطيد نفوذها على مستوى آليات االنتخاابت ودوائر 
واالجتماعيني  االقتصاديني  والفاعلني  القرار  وصناع  الساسة  إعداد 
واجلمعويني. وأيضا من خالل القيام بكل ما ميكنه التأثري على تكوين 
الدور  إغفال  وال جيب  الغرب،  يف  القرار  صناعة  وعلى  العام  الرأي 
التواصل االجتماعي يف مناهضة هذه اهلجمة وضرورة  املهم لوسائل 
االستثمار يف هذا اجملال بشكل خيدم القضااي االسالمية العادلة. كما 
جيب ابملوازاة مع ذلك، العمل على فضح كل املخططات اليت تسيئ 

وتشوه اإلسالم واملسلمني.

املستقبل    
لن يكون إال 

ت  للتكتال
الكربى ىف كل 

اجملاالت 
  الربملاانت 

االسالمية 
على  قادرة 

توسيع 
املعامالت 

األقتصادية 
واملالية يف 

لفضاء  ا
االسالمى
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تستضيف مدينة الرابط، حاضرة اململكة املغربية، 
أجهزة  تعقدها  اليت  األجتماعات  من  العديد 
األحتاد يف الفرتة من 4 إايل 7 رجب، 1440 

ه، املوافق 11 إايل 14 مارس، 2019. 
واألربعون  احلادي  األجتماع  هي:  واألجتماعات 
للجنة التنفيذية، األجتماع السابع للجان املتخصصة 
والعالقات  السياسية  )الشؤون  األربع  الدائمة 
الشؤون  واألسرة،  واملرأة  األنسان  اخلارجية، حقوق 
واألداين،  احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية 
التاسع  األجتماع  والبيئة،  األقتصادية  الشؤون 
للربملانيات  الثامن  املؤمتر  الدائمة،  فلسطني  للجنة 
الثاين للجنة األمناء العامني،  املسلمات، األجتماع 
العربية  للمجموعات  التشاورية  األجتماعات 
واألفريقية واآلسيوية، الدورة احلادية والعشرون للجنة 

العامة لألحتاد واملؤمتر الرابع عشر لألحتاد. 
يف  املدرجة  البنود  يف  النظر  إعمال  يعكس 
جداول أعمال األجتماعات آنفة الذكر األمهية 

العمل  لفائدة  املطروحة  القضااي  تكسيها  اليت 
علي صعيد  والتقدم  عموما  املشرتك،  االسالمي 

التعاون الربملاين، خصوصا.
هبذه  املتعلقة  التفاصيل  لبعض  رصد  يلي  وفيما 

األجتماعات: 
االجتماع احلادي واألربعون للجنة التنفيذية

مارس 2019  يوم 11  التنفيذية  اللجنة  جتتمع 
و تنظر يف البنود األحد عشر املدرجة يف جدول 

أعماهلا، ومن بينها
 تقرير األمني العام لالحتاد

االحتاد  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  متابعة   
بشكل عام.

 وضع مشروع جدول أعمال االجتماع السابع 
للجان التالية:

 اللجنة املتخصصة الدائمة للشؤون السياسية 
والعالقات اخلارجية. 

 اللجنة املتخصصة الدائمة للشؤون االقتصادية 

والبيئة. 
اإلنسان  حلقوق  الدائمة  املتخصصة  اللجنة   

واملرأة واألسرة.
الثقافية  للشؤون  الدائمة  املتخصصة  اللجنة   

والقانونية وحوار احلضارات واألداين.

وضع مشروع جداول أعمال:
 االجتماع التاسع للجنة فلسطني الدائمة.
 الدورة الثامنة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

العامني  األمناء  هليئة  الثاين  االجتماع   
للمجالس األعضاء ىف االحتاد.

احلادية  الدورة  أعمال  جدول  مشروع  وضع   
والعشرين للجنة العامة لالحتاد.

الرابعة  الدورة  أعمال  جدول  مشروع  وضع   
عشرة ملؤمتر االحتاد.

 شعار املؤمتر الرابع عشر لالحتاد واالجتماعات 
املصاحبة األخرى.

مؤمتر األحتاد يف الرابط يركز علي:

قضااي أساسية هتم األمة االسالمية 

أعمال املؤمتر
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لجنة الشؤون السياسية و العالقات الخارجية
تعقد هذه اللجنة اجتماعها يوم 12 مارس، 2019، وتنظر 
يف البنود املدرجة علي جدول أعماهلا وعددها )19( بندا، 

و تشمل: 
 استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ القرارات والتوصيات 

اليت اختذهتا اللجنة
 القدس الشريف والقضية الفلسطينية واألراضي احملتلة ىف 

سوراي ولبنان:
- الوضع ىف فلسطني.

للمخططات  التصدي  ىف  اإلسالمية  الربملاانت  دور   -
الصهيوىن  الكيان  يهودية  بشأن  اإلسرائيلية  الصهيونية 

)اسرائيل( وهتويد القدس.
املتحدة  األمم  وكالة  متويل  وقف  األمريكية  االدارة  قرار   -

لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا«.
- األراضي العربية احملتلة ىف سوراي ولبنان

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

اخلارجي.
ىف  اإلرهابية  ابالعمال  املتعلق  للوضع  املنسقة  اإلدارة   -

منطقة حبرية تشاد وأفريقياعموما.
- منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية )املعروفة بــ فيتو(. 

- التقدم احملرز ىف استكمال املشروع اإلساسي ملركز منظمة 
التعاون اإلسالمي للتنسيق والتعاون بني أجهزة الشرطة.

 رفض مجيع انواع العقوابت املفروضة على أي من البلدان 
اإلسالمية.

 التأثريات السلبية احملتملة من إجازة قانون »جاستا«.
ىف  الشعوب  جلميع  واملتوازنة  واملتساوية  الثابتة  احلقوق   
استخدامها  وحرية  احلديثة  التقنيات  على  احلصول  حرية 

لألغراض السلمية.
 جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من 
مجيع أسلحة الدمار الشامل وخصوصا األسلحة النووية دون 

استثناء.
 الوضع ىف مجهورية السودان.

 الوضع اإلنساين ىف سوراي.
 الوضع ىف مجهورية الصومال.

 الوضع ىف أفغانستان.
 دراسة الوضع ىف مايل وأتثريه على الدول اجملاورة هلا.

 مشكلة اهلجرة والالجئني والنازحني ىف البلدان االسالمية 
)خاصة ىف تشاد والبلدان االفريقية األخرى و...(. 

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

والعنف املنتشرة ىف العامل اإلسالمي ومعاجلة جذورها.
 الوضع ىف قربص. 

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

ومسلمي  الغربية  تراقيا  ىف  الرتكية  املسلمة  األقلية  وضع   -
دوديكانيز.

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

- وضع التتار املسلمني ىف القرم.
اجلبلية  ابغ  قرة  ملنطقة  ارمينيا  احتالل  ىف  النظر   

األذربيجانية.

لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة
جتتمع هذه اللجنة يوم 12 مارس 2019، وتناقش البنود 

)13( املدرجة يف جدول أعماهلا، ومن بينها:
 استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات 

اليت اختذهتا اللجنة.
 زايدة التبادل التجاري وختفيض احلواجز اجلمركية فيما بني 

الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمي.
 مواجهة العقوابت األحادية واملتعددة األطراف املؤثرة على 

شعوب الدول األعضاء، املفروضة عليها تلك العقوابت.
جمال  ىف  النشطة  االقتصادية  املؤسسات  ودعم  تفعيل   

التنمية ىف العامل اإلسالمي.
 قضااي البيئة والتنمية املستدامة.

 مكافحة التصحر والسيما ىف بلدان الساحل االفريقي.
الدول  ىف  املائية  املوارد  على  احلفاظ  جمال  ىف  التعاون   

األعضاء.
 مكافحة العواصف الرملية والرتابية.

التغري  ومكافحة  البيئة  محاية  جمال  ىف  التعاون  تعزيز   
املناخي.

ىف  األعضاء  اجملالس  بني  فيما  والتقين  العلمي  التعاون   
االحتاد.

.LCBC تبين مشروع السرتداد حوض حبرية تشاد 
 التعاون الربملاين الدويل ملواجهة الكوارث الطبيعية ىف إطار 

تقدمي اإلغاثة.

لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة
يلتئم مشل هذه اللجنة يوم 12 مارس 2019، و تنظر يف 

جدول أعماهلا الذي يضم )14( بندا ومن بينها: 
 استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات 

اليت اختذهتا اللجنة
مسلمي  ضد  اإلنسان  حلقوق  اجلارية  االنتهاكات   

الروهينجيا ىف ميامنار.
وكشمري  جامو  ىف  األنسان  حلقوق  اجلارية  االنتهاكات   

احملتلة بواسطة اهلند.
 التنسيق ىف املنابر الدولية واإلقليمية حول قضااي حقوق 

اإلنسان فيما بني دول اجملالس األعضاء ىف االحتاد.
 تعزيز دور املرأة ىف مجيع جوانب التنمية ىف دول اجملالس ىف 

االحتاد، مبا ىف ذلك مشاركتها ىف مواقع اختاذ القرار.
 احليلولة دون استغالل املرأة ىف الرتويج السلعي.

 مشاركة املرأة ىف الوفود املشاركة ىف مؤمترات االحتاد.
 تعزيز مكانة الشباب ىف العامل اإلسالمي.
 رعاية الطفل ومحايته ىف العامل اإلسالمي.

 دور الربملاانت اإلسالمية ىف تعزيز الصحة األساسية فيما 
بني الدول االعضاء ىف االحتاد.

 حل مشكالت احلضانة اليت تواجهها العائالت املسلمة 
املهاجرة ىف أورواب.

 اخلطوات اليت اختذها اجمللس الوطين السوداين لوضع قرار 
استضافة املركز االسالمي الصحي ابلسودان موضع التنفيذ. 

  رفض 
أنواع  مجيع 
العقوابت 
املفروضة 
على أي 

البلدان  من 
االسالمية 
تعزيز   

دور املرأة يف 
جوانب  مجيع 

ىف  التنمية 
دول اجملالس 

ىف  ومشاركتها 
اختاذ  مواقع 

القرار 
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لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات 
واألديان

جتتمع هذه اللجنة يوم 12 مارس 2019 و تناقش جدول 
أعماهلا الذي يتضمن )7( بنود، من بينها: 

 استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات 
اليت اختذهتا اللجنة.

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

واملؤسسات  اإلسالمي  الثقاىف  املوروث  محاية  متابعة   
الدينية والوقفية ىف البلدان غري اإلسالمية.

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

 حتالف احلضارات. 

لجنة فلسطين الدائمة
تعقد اللجنة اجتماها التاسع يوم 11 مارس 2019 و تنظر 

أعماهلا الذي يتكون من )7( بنود، ومنها: 
 كلمة األمني العام لالحتاد.

الفلسطينية )ممثل  الساحة  التطورات ىف  استعراض آخر   
اجمللس الوطين الفلسطيين - انئب رئيس اللجنة(.

 تداعيات نقل السفارة األمريكية اىل القدس على الوضع 
السياسي ىف املنطقة.

واملصاحلة  الفلسطيين  الصف  وحدة  أمهية  على  التأكيد   
الوطنية.

 موعد ومكان االجتماع العاشر للجنة فلسطني.

المسلمات للبرلمانيات  الثامن  المؤتمر 
جدول  يف  وينظر   ،2019 مارس   11 يوم  املؤمتر  يعقد 

أعماله الذي يتكون من )9( بنود، منها: 
 كلمة األمني العام لالحتاد.

 تقرير مكتب املؤمتر السابع حول التقدم احملرز ىف تنفيذ 
قرارات املؤمتر السابع للربملانيات املسلمات.

االحتالل  مناطق  ىف  والطفل  املسلمة  املرأة  محاية   
والنزاعات وخباصة ىف فلسطني والبلدان األخرى اليت تعاين 

من النزاعات.
 موعد ومكان عقد املؤمتر التاسع للربملانيات املسلمات.

االجتماع الثاني للجنة األمناء العامين 
و   ،2019 مارس   11 يوم  الثاين  اجتماعها  اللجنة  تعقد 
تنظر يف جدول أعماهلا الذي يتكون من )6( بنود، ومنها: 

 كلمة األمني العام لالحتاد.
 النظر ىف ورقة عمل حول تطوير العمل اإلداري مبجلس 

الشورى بسلطنة عمان.
 موعد ومكان االجتماع القادم لألمناء العامني.

االجتماع التشاوري للمجموعة األفريقية 
جدول  وتناقش   ،2019 مارس   12 يوم  اجملموعة  جتتمع 

أعماهلا يتكون من )5( بنود، وهي: 
ملؤمتر  عشرة  اخلامسة  الدورة  رئيس  النتخاب  التشاور   
اجملموعة  من  فاسو  )بوركينا  الدورة  والستضافة  االحتاد، 

األفريقية(.
األفريقية  اجملموعة  من  أعضاء  أربعة  لرتشيح  التشاور   

لعضوية اللجنة التنفيذية للعام 2019.
التنفيذية  للجنة  القادم  االجتماع  الستضافة  مشاورات   

لالحتاد.
اللجان  من  جلنة  لكل  أعضاء  اربعة  لرتشيح  التشاور   
للعام  األفريقية  اجملموعة  من  األربع  الدائمة  املتخصصة 

:2019
- جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية

- جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة
- جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة

- جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين
لعضوية  جملس  من كل  إثنني  عضوين  لرتشيح  التشاور   

اللجنة العامة من اجملموعة األفريقية للعام 2019.
االجتماع التشاوري للمجموعة العربية 

وتنظر يف جدول   2019 مارس   11 يوم  اجملموعة  جتتمع 
أعماهلا الذي يتكون من )5( بنود، وهي: 

ملؤمتر  عشرة  السابعة  الدورة  رئيس  النتخاب  التشاور   
االحتاد، والستضافة هذه الدورة.

 التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة العربية لعضوية 
اللجنة التنفيذية للعام 2019.

التنفيذية  للجنة  القادم  االجتماع  الستضافة  مشاورات   
لالحتاد.

اللجان  من  جلنة  لكل  أعضاء  اربعة  لرتشيح  التشاور   
املتخصصة الدائمة األربع من اجملموعة العربية للعام 2019: 

- جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.

  تداعيات 
السفارة  نقل 

األمريكية 
إىل القدس 

الوضع  على 
ىف  السياسي 

ملنطقة ا
التأكيد   
أمهية  على 

الصف  وحدة 
لفلسطيىن  ا
واملصاحلة 

لوطنيه ا

أعمال املؤمتر
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- جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.
- جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   -
احلضارات واألداين.

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

.2019

االجتماع التشاوري للمجموعة اآلسيوية 
وتنظر   2019 مارس   12 يوم  اجملموعة  جتتمع 
يف جدول أعماهلا الذي يشتمل علي)5( بنود، 

وهي: 
الدورة  رئيس  النتخاب  التشاور   
االحتاد، والستضافة  ملؤمتر  السادسة عشرة 

هذه الدورة.
اجملموعة  من  أعضاء  أربعة  لرتشيح  التشاور   
اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام 2019.

 مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية 
لالحتاد.

أعضاء لكل جلنة من  اربعة  التشاور لرتشيح   
اجملموعة  من  األربع  الدائمة  املتخصصة  اللجان 

اآلسيوية للعام 2019:
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.

 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   

احلضارات واألداين.
 التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس 
اآلسيوية  اجملموعة  من  العامة  اللجنة  لعضوية 

للعام 2019.

الدورة الحادية والعشرون للجنة العامة
تعقد اللجنة العامة دورهتا احلادية والعشرين يوم 
13 مارس 2019 وتناقش جدول أعماهلا الذي 

يتكون من )10( بنود، من بينها: 
 تقرير األمني العام.

التنفيذية  اللجنة  تقريري  واعتماد  دراسـة   
واألربعني  واحلادى  األربعني  الجتماعيها 

وملحقاهتما.
 اعتماد الواثئق املالية التالية:

عام  حساابت  عن  املالية  الرقابة  جلنة  تقرير   -
.2018

- امليزانية املقرتحة للسنة املالية 2019.
حول  اللبناين  النواب  جملس  مقرتح  دراسة   

معهد التدريب الربملاين والدراسات التشريعية.
ومبشاركة  املؤمتر  مقرر  برائسة  جلنة  تشكيل   
مقرري اللجان املتخصصة الدائمة األربع مفتوحة 

العضوية لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.
 حتديث مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة 

عشرة ملؤمتر االحتاد.
للجنة  الدورة احلادية والعشرين  تقرير   اعتماد 

العامة لالحتاد.

الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األتحاد 
يعقد املؤمتر دورئه الرابعة عشرة يومي 13 و 14 
الذي  أعماله  مارس 2019، وينظر يف جدول 

يتكون من )16( بندا، ومن بينها: 
 تقرير األمني العام.

 كلمات رؤساء الوفود.
للجنة  الدورة احلادية والعشرين  تقرير   اعتماد 

العامة لالحتاد.
 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات 

املقدمة من: 
السياسية  الشؤون  للجنة  السابع  االجتماع   -

والعالقات اخلارجية.
االقتصادية  الشؤون  للجنة  السابع  االجتماع   -

والبيئة.
- االجتماع السابع للجنة حقوق اإلنسان واملرأة 

واألسرة. 
الثقافية  الشؤون  للجنة  السابع  االجتماع   -

والقانونية وحوار احلضارات واألداين.
 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات 

املقدمة من: 
-  االجتماع التاسع للجنة فلسطني الدائمة.
- الدورة الثامنة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 

- االجتماع الثاين هليئة األمناء العامني للمجالس 
األعضاء ىف االحتاد.

للعام  لالحتاد  العامة  اللجنة  أعضاء  ترشيح   
.2019

 ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد للعام 
.2019

الدائمة  املتخصصة  اللجان  أعضاء  ترشيح   
التالية للعام 2019: 

- جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.
- جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.

- جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   -

احلضارات واألداين.

اخلامسة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد   
عشرة ملؤمتر االحتاد. )بوركينا فاسو من اجملموعة 

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

اآلسيوية(.
السابعة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد   

عشرة ملؤمتر االحتاد. )من اجملموعة العربية(.
الثاين  انعقاد االجتماع  حتديد موعد ومكان   

واألربعني للجنة التنفيذية لالحتاد.
عشرة  الرابعة  للدورة  اخلتامي  التقرير  إعتماد   

ملؤمتر االحتاد.
اخلتامي  والبيان  الرابط  إعالن  إعتماد   

للمؤمتر.
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مقدمة: 
أمجعت التقارير االعالمية و تقارير املنظمات املعنية حبقوق األنسان ابألضافة 
إىل تصرحيات املنظمات األممية و مسؤوليها أن مأساة املسلمني الروهينغيا هى 
أكرب مأساة أنسانية يف الوقت الراهن على املستوى العاملى، وأهنا ترقى إىل مستوى 

األابدة البشرية و التطهري العرقى.
وأكد االحتاد أهتمامه الشديد مبا حيدث للمسلمني الروهينغيا من انتهاكات 
وفظائع على يد سلطات ميامنار واملليشيات البوذية املتطرفة وقرر التحرك القوي 
وطنهم  املسلمون يف  األشقاء  هلا  يتعرض  الىت  املعاانة  هذه  إهناء  يسهم يف  مبا 
ميامنار. وكانت البداية هي التعرف عن كثب على حجم هذه املأساة واالستماع 
إيل الضحااي يف خميمات اللجوء ىف مجهورية بنغالديش. وأوفد االحتاد بعثة من 
أعضائه إىل هناك. وفيما يلى تقرير الوفد ومايراه من توصيات ملعاجلة هذه القضية 

االسالمية واألنسانية املؤملة: 
املؤمتر  عن  الصادر   ،CONF-13/PFR/27 رقم  القرار  مبوجب 
الثالث عشر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمى، املنعقد 
ىف طهران يف يناير 2018، الذى »كلف األمانة العامة مبتابعة إرسال وفد من 
احواهلم  على  للتعرف  الروهينغيا  الجئى  خميمات  لزايرة  بنغالديش  إيل  االحتاد 
والنظر ىف امكانية تقدمي عون إنساىن هلم«، وقد رأى األمني العام لالحتاد تشكيل 

وفد من أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد يف هذا الصدد. 
و ردا على دعوة معاليه من اجملالس األعضاء يف اللجنة التنفيذية ، شارك يف 

الوفد أصحاب السعادة:
محايت  النائب  السيد  ايران:  يوسف،  عجيسه  النائب  السيد  اجلزائر: 
مريزاده، ماليزاي: انئب رئيس الربملان: داتو حاجي حممد رشيد بن حسانون، 
املغرب: انئب رئيس الربملان: السيد حممد أوزين، السودان: السيد النائب حممد 
احلسن أمحد حممد، السيد النائب عاصم عمر أمحد آدم، تركيا: السيد النائب 

أورهان آاتالي
وقد وصل الوفد إيل بنغالديش ىف 10 سبتمرب 2018 من أجل هذه الغاية.

االجتماع مع رئيسة برلمان جمهورية بنغالديش الشعبية:
ىف 11 سبتمرب 2018 اجتمع الوفد الربملاىن لالحتاد مببىن الربملان ىف   
دكا مع معاىل السيدة شريين شودرى، رئيسة برملان مجهورية بنغالديش الشعبية. 

وبعد تقدمي احلاضرين من اجلانبني قدمت معاليها العرض التاىل:
لقد أحدثت األزمة اإلنسانية اجلارية، نتيجة لعمليات عسكرية قامت هبا 
ميامنار مؤخرا ضد املدنيني الروهينغيا، معاانة تصل إيل مستوى الكارثة. وحبلول 
هناية العام 2017 وصل عدد الالجئني الروهينغيا ىف منطقة كوكس ابزار مليون 
نسمة تقريبا – منهم 000,700  وصلوا منذ 25 أغسطس 2017 ابإلضافة 
إىل 300,000 جاءوا ىف أعقاب موجات مماثلة من العنف ىف وقت سابق- 
وهذا يعىن أن عدد الروهينغيا الذين يعيشون حاليا ىف بنغالديش يفوق عدد من 
القادمني منذ 25 أغسطس 2017  بقوا ىف موطنهم. إن تزايد سرعة وصول 
لتجعل من احلدث كارثة جلوء هى األسرع منوا ىف العامل، بل إن تركزهم ىف كوكس 
األرضية.  الكرة  نطاق  على  ابلبشر  إكتظاظا  االكثر  بني  من  منها  ابزار جتعل 
الالجئون الروهينغيا الذين يصلون إىل بنغالديش – وأغلبهم من النساء واألطفال 
– يعانون من الصدمة وبعضهم مصاب جبروح خطرية من إطالق النار وشظااي 
القنابل واحلرائق واأللغام األرضية. ولكل واحد من هؤالء قصة تعرب عن أسوأ 

أشكال األنتهاكات حلقوق اإلنسان على مدى أزمان طويلة.
ىف اللقاء مع رئيسة الربملان أعرب السيد حممد قريشى نياس، األمني العام 
لالحتاد، عن شكره حلفاوة اإلستقبال لشخصه ولبقية أعضاء الوفد، قائال إنه قد 
تشرف ابالستماع إىل اإليضاحات واآلراء املتعلقه ابملأساة اإلنسانية الىت يتعرض 
هلا اخوتنا ىف االسالم جراء التعصب والتطرف، وأضاف: الشك أبن املسلمني 
عامة واجملتمع الدوىل أبسره يشعرون ابإلمتنان لبنغالديش وشعبها الستقباهلم هذه 

االعداد من الجئى الروهينغيا.
كما أعرب عن تضامنه مع بنغالديش ووقوفه إىل جانبها ىف مواجهة الضغط 
الذى يقع على هؤالء الالجئني. ومضى السيد نياس قائال: إن هذه القضية تتطلب 

تقرير بعثة االحتاد عن مأساة املسلمني الروهينغيا:

أكرب كارثة انسانية و تطهري عرقى

مأساة الروهينغيا
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حتسيس اجملتمع الدوىل وإستغالل مجيع املنابر السياسية واالعالمية 
إلطالع العامل على فداحة املأساة، والوقوف إىل جانب الضحااي، 

وإدانة الظلم ضد اإلنسانية الذى وقع ىف ميامنار.

اإلجتماع مع وزير الخارجية فى جمهورية بنغالديش 
الشعبية:

ىف 11 سبتمرب 2018، اجتمع وفد االحتاد مبعاىل السيد 
حممد شهراير علم، وزير اخلارجية، مبقر وزارة اخلارجية والذى 

أدىل ابلنقاط التالية:
- اختذت رئيسة الوزراء املوقرة الشيخة حسينة قرارا جريئا، 

بيد أن بنغالديش التستطيع حتمل العبء ألجل غري مسمى.
- خصصت حكومة بنغالديش منطقة غابية تبلغ مساحتها 
6000 فداان اليواء الروهينغيا األمر الذى انطوى على خماطر 

مجة على البيئة وهتديدها.

زيارة مخيمات الالجئين فى كوكس بازار:
ىف 12 سبتمرب 2018 غادر وفد االحتاد دكا إىل كوكس 
ابزار ومن مطارها إىل خميمات الالجئني. وىف البداية زار الوفد 
خميمات لالجئني وصلوا إىل املوقع قبل شهر مضى. وحتدث 
أفراد من عائالهتم. ووجه وفد  الالجئون عن حمنتهم وإختفاء 

االحتاد بعض األسئلة حيث أجاب عليها الالجئون.
وتوجه الوفد ىف وقت الحق إىل خميمات أخرى ىف منطقة 
كوكس ابزار حيث اتيحت ألعضاء الوفد فرصة لقاء الالجئني 

والتحدث معهم عن تفاصيل حمنتهم.
تناول الالجئون الوضع املزرى حلقوق االنسان الذى عانوه 
حقوق  النتهاكات  املفزعة  الرواايت  مشلت  وقد  ميامنار.  ىف 
االنسان الىت أوردها الالجئون الروهينغيا التفرقة املمنهجة الىت 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  أنواع  مجيع  عنهم  متنع 
من  األبرايء  املدنيون  واجه  ذلك  إىل  ابالضافة  واالجتماعية. 
النساء واألطفال وكبار السن انتهاكات واسعة النطاق وأعمال 
عنف عشوائى مشل التعذيب واالغتصاب والقتل خارج نطاق 
القانون. وقدم شهود عيان تفاصيل دقيقة الحداث خميفة وقعت 
احلكومية،  القوات  أقدمت  حينما  املنصرم  أغسطس  ىف شهر 
بدعوى مالحقه مهامجى اثنني من مراكز األمن، على إحراق 
املدنيني  آالف  تعذيب  وجرى  الروهينغيا،  قرى  من  املئات 
بواسطة قوات ميامنار الىت كانت تستخدم طائرات اهليلكوبرت 

والقنابل الصاروخية.
القانون  قتل خارج  العنف من  أسوأ حاالت  وقد وقعت 
وتعذيب واغتصاب وتشريد لنساء الروهينغيا وأطفاهلن. وقد تلقى 
وفد االحتاد معلومات مباشرة من أفواه الضحااي الذىن تعرضوا 
هلذه االنتهاكات وفروا إىل منطقة كوكس ابزار. وقد روت الكثري 
من نساء الروهينغيا- والدموع تنهمر من عيوهنن-، وكان بينهن 
فتيات ايفعات، كيف تعرضن لإلغتصاب اجلماعى من طرف 
جنود ميامنار. وحتدث بعضهن عن مشاهداهتن لقتل أفراد من 
عائالهتن وهتشيم رؤوس األطفال على جذوع األشجار وكذلك 
إلقاء األطفال وآابئهن كبار السن ىف منازهلم الىت تشتعل فيها 
النريان، واطالق الرصاص على أزواجهن. وتؤكد تقارير عديدة 
موثوق هبا أن االنتهاكات واسعة النطاق هذه، وخصوصا العنف 
صغريات  الفتيات  وخصوصا  واألطفال،  النساء  ضد  اجلنسى 
السن، كانت ممنهجة ومتعددة األبعاد وتشكل جزءا من محلة 
منظمة للتطهري العرقى الذى يقع ىف نطاق اجلرائم ضد االنسانية 

مبوجب القانون الدوىل.

حلقوق  منظمات  من  مسؤولني  مع  االحتاد  وفد  واجتمع 
االنسان اتبع لألمم املتحدة ومنظمات انسانية وممثلني ملنظمات 
ىف  ونشطاء  احمللية  احلكومة  من  ومسؤولني  االنسان  حقوق 
اجملتمع املدىن.. الذين أكدوا مجيعهم تلقيهم رواايت مماثلة من 
الضحااي الفارين من بيوهتم ىف ميامنار إنقاذا حلياهتم. ولذا فان 
وفد االحتاد، وعلى أساس املعلومات األساسية الواردة مباشرة 
من الضحااي، ورواايت الشهود العيان الىت تواترت وأتكدت من 
طرف جمموعات منفصلة من الضحااي ىف خمتلف املخيمات، 
االنسان  حقوق  عن  تقارير  ىف  املتضمنة  املعلومات  وكذلك 
أوردهتا منظمات معروفة، قد وصل إىل نتيجه مفادها أن مثة 
تفرقة مؤسسية واعمال عنف ممنهجة  دليل كاف على وجود 
ضد املسلمني الروهينغيا ىف ميامنار. وميكن وصف طبيعة التمييز 
تعترب  الىت  العنصرية  التفرقة  أشكال  من  هذا كشكل  املمنهج 

جرمية ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدوىل حلقوق اإلنسان.
- جدير ابملالحظة أن خميمات الالجئني قد أقيمت ىف 
مساحة من األرض متتد على طول احلدود مع ميامنار ىف واد 
سبق أن كان أيوى كثريا من احلياة الربية والكثري من األشجار 
للتدفق الكبري من الالجئني ىف فرتة  والبحريات. ولكن نتيجة 
زمنية قصرية فقد تعرضت بيئة املنطقة لضرر واسع النطاق ومت 
العشوائيه لالجئني  لبناء األكواخ  قطع معظم أشجار اخليزران 
الىت  الرئيسية  املخاوف  بني  ومن  حريق.  واستعماهلا كحطب 
أفصح عنها مسؤولو بنغالديش هى أن يشهد الوضع املزيد من 
التدهور خالل فرتة األمطار املومسية الىت تتسبب ىف إنزالقات 
أرضية وفيضاانت ضخمة ما مل يتم عمل معاجلات هندسية. 
بنغالديش،  أن  إضافية حيث  ملوارد  ماسة  فهناك حاجة  ولذا 
ابلرغم من بذهلا أقصى جهودها، التستطيع أن تواجه التحدى 

اإلنساىن الضخم املتوقع خالل فصل األمطار القادم.

توصيات الوفد:
- االهتمام االعالمي وحشد طاقات اجملتمعات االسالمية 
معاانة  و  الظلم  الرتكيز على حجم  و  القضية  أمهية  كافة إلبراز 
الالجئني و نقل الصورة احلقيقية  للكارثة اإلنسانية اىل العامل أمجع.

- مطالبة اجملالس االعضاء رفع مستوى التنسيق والتعاون 
فيمابينها يف احملافل الدولية والدعوة إىل حماكمة مرتكيب الفظائع 

واالنتهاكات وتقدميهم للعدالة الدولية.
الدويل  التحرك  تكثيف  أجل  من  السياسي  االهتمام   -
مينع  سياسي  إىل حل  للوصول  ميامنار  على حكومة  للضغط 

تدفق الالجئني و هتيئة األجواء لعودة املهجرين إىل دايرهم .
- مطالبة اجملالس األعضاء حبث حكوماهتا لتقدمي مزيد من 
املساعدات املادية حلكومة بنغالديش ولكل املؤسسات اخلريية 

واالغاثية اليت تقوم بتوفري املساعدات لالجئني الروهينغيني.

  إعدامات 
خارج اطار 
و  القانون 
أغتصاب 

ابلقوة وتشريد 

  إلقاء 
وكبار  األطفال 

السن يف 
احملرتقه البيوت 
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مسلمي  مأساة  عن  احلديث  إن 
أكثر  عن  حديث  هو  الروهينغيا 
العامل،  يف  اضطهادا  أقلية 
ألبشع  يتعرضون  فهم 
يندى  اليت  اجلرائم 
اإلنسانية  جبني  هلا 
وحرق  قتل  من 
بنية  اغتصاب  و 
اجلماعية  اإلابدة 
من  خَمًطٍط  وبعمل 
رجال  و  اجليش 
من  واملتطرفني  األمن 

البوذيني.
اجلماعية  اإلابدة  إن 
هتدف إىل تدمري مجاعٍة قوميٍة أو 
النادر  عرقيٍة أو دينيٍة كليًا أو جزئيا و من 
انه استخدم  أن ُيستخدم هذا املصطلح، إال 
ويستخدم  قبل  من  واهلرسك  البوسنة  يف 
إىل  ابلنظر  الروهينغيا  مسلمي  قضية  يف  اآلن 
أتطريها  يف  اجلرائم  هبا  ارتكبت  اليت  الطريقة 

وِنطاقها.  وَجسامتها 
لقد افادت تقارير دولية أن حكومة ميامنار 
مسحت ابنتشار خطاب الكراهية و فشلت يف 
املسلمني ضد جرائم  الروهينغيا  اقليات  محاية 
ارتكبها  العرقي  والتطهري  ابلوحشية  وصفت 
شان  و  راخني، كاتشني  والايت  يف  اجليش 

تفويض  يف  بذلك  مسامهًة  احلكومة  تعترب  و 
و  بتقصريها  الفظيعة  اجلرائم  مثل  ارتكاب 
صمتها و جتاهلها و إعاقة املنظمات احلقوقية 
و اإلنسانية من الوصول اىل هذه األماكن و 
التعتيم اإلعالمي يف نقل احلقائق للعامل أمجع. 
أكثر  تشريد  اجملازر  هذه  عن  ترتب  لقد 
من  اآلالف  قتل  و  روهينغي  مليوين  من 
اغتصاب  و  الرجال،  و  النساء  و  األطفال 
للنساء و األطفال و التنكيل هبم، و مصادرة 
و  املساجد،  و  البيوت  حرق  و  األمالك، 
من  منعهم  و  املواطنة،  حق  من  حرماهنم 
هويتهم،  مصادرة  و  مساكنهم،  اىل  العودة 
كل هذا ساهم يف زعزعة الوضع العام و أدى 
خلق  و  اجلوار  دول  مع  العالقات  توتر  إىل 

مشاكل اقتصادية و اجتماعية كبرية.
من خالل الزايرة اليت قمنا هبا ضمن وفد 
وقفنا  اإلسالمي  التعاون  دول  برملاانت  احتاد 
الالجئون  يعيشه  الذي  الكارثي  الوضع  على 
مبعدالت  يفرون  مازالوا  والذين  الروهينغيا 
اذ  االرتفاع،  يف  مستمرة  االعداد  و  هائلة 
يقومون  و  واجلبال  الغاابت  يف  ألايم  ميشون 
ويصلون  البنغال  خليج  يف  حبرية  برحالت 
حباجة  هم  و  مرضى  و  وجائعني  منهكني 
نقلوا  ولقد  اإلنسانية،  املساعدة  و  للحماية 
قصصا مروعة ملا تعرضوا له جعلتهم يرفضون 

العودة دون محاية دولية . 

املسلمون الروهينغيا يف عني  العاصفة 

 اجملازر ىف ميامنار 
شردت أكثر من 

مسلم  روهينغي  مليوىن 
واملليشيات  اجليش   

عمليات  تنفذ 
تطهريعرقى 

يوسف عجيسه، انئب اجمللس الشعىب اجلزائري

مأساة الروهينغيا
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بدأت هذه احملنة منذ االحتالل، او 
املعروف،  الربيطاين  االستعمار 

الروهينغيا  مسلمي  لبلد 
ث   .1826 سنة  )بورما(  

و كوارث  ازمات  حلت 
هناك  ابملسلمني  دامية 
السنني، وشهد  طوال 
بعيد  أمد  منذ  العامل 
التطورات  علي 
اليت  والظاملة  الدامية 
اىل  و  هلا  يتعرضون 

يومنا هذا.
اليت  احلكاية  ان 

نسمعها  او  عنها  نتحدث 
قصة  هي  الروهينغيا  عن  ونرويها 

البداية  منذ  االستعمارية؛  القصص  من 
حىت قدوم الرجل االبيض كان الناس يعيشون هناك معا 

يف سلم وصلح ولو كانوا خمتلفني عرقا ودينا خصوصا يف 
عهد الدولة املسلمة االوىل سنة 1430م برائسة السلطان 

سليمان شاه و قد استمر حكمها حيت سنة 1784م.
القاتل  السالح  صاحب  وهو  االبيض،  الرجل   
واملدمر، كان جيول حول العامل ال لالستشكاف العلمي بل 
لالستعمار وحده، وهو كان يريد ان جيعل من بلدانه جنة 
لكن أبموال الغري وانفسهم ودمائهم، الن غرضه الوحيد يف 
احلياة اخذ مال الغريفقط، اينما جيده يقوم بغصبه وينقله اىل 
بيته بدون اذن اهله، ولو كان غري شرعي وغري اخالقي، ألن 
يف اعتقاده من هو اقوى هواألحق. ألن دينه وعهده وعرضه 

هذا املال وحب الدنيا ال غري. 
طويلة،  سنني  هناك  فعل  ما  األبيض  الرجل  وفعل   
هذا  اضطراراي  الربيطاين  وترك  الرحيل،  يوم  جاء  حىت 
واالختالف  التفرقة  بعده  وخلف  ملصلحته.  مراعاة  البلد، 
والفتنة بني شعوب )اراكان( للوصول اىل غرضه. وسلمت 
احلكومة الربيطانية اىل احلكومة اجلديدة، املؤسسة من قبل 
يعيشون  الذين  االقوام  أمساء  فيها  وثيقة مكتوبة  البوذيني، 
هناك، ولكن اسم شعب الروهينغيا حذفت من هذه الوثيقة 
ألهنم مسلمون. ويقول املثل: »عندما تشاهد مسكتني يف 
ماء يقتتالن فاعلم ان »رجل« األبيض قد مر هناك قبيل 

ذلك«.
  بعد ترك الربيطانيني هذا االقليم حىت عام 1948م 
قامت دولة بوذية مقامه وشرعت يف انتهاك حقوق املسلمني 
ابيعاز من  احلكومة الربيطانية و بدعمها، بدعوى اهتامات 

و إدعاءات كاذبة. 

1982م  حيت  التوترات  هذه  مثل  وتالحقت 
البوذية قانون املواطنة  عندما سنت الدولة 
املسلمني  حبرمان  يقضي  الذي 
ألن  املواطنة؛  حقوق  من 
املسلمني  يعرف  القانون 
احلقيقة  ويف  ›ابالجانب‹. 
اليت  مصدراملشاكل  فان 
اليوم  الروهينغيا  يعيشها 
هو هذا القانون، وترتب 
على هذا القانون حرمان 
متلك  من  املسلمني 
اعمال  ممارسة  و  العقارات 
الوظائف  شغل  و  التجارة 
يف  التصويت  و  احلكومة  يف 

االنتخاابت الربملانية. 
و يف السنوات األخرية، وبعد أن اشتدت 
التوترات و الضغط و القتل، هاجر حنو مليون من مسلمي 
الروهينغيا اىل مدينة )جوك ابزار( يف بنغالدش. وهم يعيشون 

االن يف ظروف قاسية.   
الربملاانت  إحتاد  مؤمتر  اختذ  املاضية  السنة  يف  و    
االسالمية قرارا بزايرة الالجئني الروهينغيا يف بنغالدش؛ لذا 
ايران،  تركيا،  جمالس:  من  نوااب  يضم  االحتاد  من  وفد  زار 
اجلزائر، املغرب، ابكستان و السودان برائسة األمني العام، 

بنغالدش يف شهر سبتمرب 2018.
وزير  وبعدها  بنغالديش،  برملان  رئيسة  اوال  الوفد  زار 
حول  بياانت  اىل  منهما  واستمع  البنغالديشي،  اخلارجية 
الدول  بني  املتبادلة  املذكرات  و  الروهينغيا  الالجئني  وضع 
يف  الالجئني  خميمات  الوفد  زار  الثاين  اليوم  ويف  بشأهنم، 
)جوك ابزار( و شاهد الوضع يف عني املكان. ان الصورة 

اليت شاهدان تنادي العامل: 
 اين املنظمات اليت تدعي العدالة و احلقوق و احلرية 

و السلم؟!

يفرتشون  وجدانهم  لقد 
األرض و يلتحفون السماء وهم 
الدعم  معاىن  لكل  حباجة كبرية 
واغطية  خيام  من  واإلغاثة 
شًق  اىل  حباجة  و  وبطانيات، 
املواقع  ختطيط  ودعم  الطرقات 
اآلابر  حفر  و  املراحيض  وبناء 
الصرف  و  املياه  مرافق  وحتسني 
االيواء  مواد  وتوزيع  الصحي 
واألوبئة  األمراض  مواجهة  و 
و  اجلراحية  العمليات  إجراء  و 
هذا  كل  وقبل  الطبية  املعاينة 
احملافظة على عقيدهتم و هويتهم 
وهي سبب كل هذه املعاانة )و 
يؤمنوا  ان  اال  منهم  نقموا  ما 
لذلك كان  احلميد(  العزيز  ابهلل 
و  احلر  العامل  ندعو  ان  لزاما 
من  املسلمة  الدول  حكومات 

خالل الربملاانت اىل :
ايقاف  اجل  من  السعي   _

اجملازر املستمرة فورا .
اىل  املهًجرين  اعادة   _
يف  الدخول  وعدم  بيوهتم 
يف  ابلتوطني  سياسية  تفامهات 

اي مكان .
_ إعادة إعمار ما مت تدمريه 
و منح التعويضات للمتضررين.

لألقلية  احلماية  توفري   _
وضع  و  املسلمة  الروهينغية 

مراقبني دوليني .
يف  املتسببني  حماكمة   _
هذه اجلرائم و جرًهم اىل احملاكم 
الدولية و اعتبارهم جمرمي حرب 

.
الدولية  اهليئات  دعم   _
للقيام  االغاثية  و  احلقوقية 

بدورها .
املسلمون  له  يتعرض  ما  إن 
نكبة  حبق  يسمى  الروهينغيا 
على  آخر  دليل  وهو  العصر، 
على  العاملي  الشر  قوى  تواطؤ 
نكبة  وما  مسلم،  هو  ما  كل 
الالجئني  معاانة  و  فلسطني 
فبعد  ببعيد،  عنا  الفلسطينيني 
ظنا  السابيع  منازهلم  تركوا  ان 
هبم  اذا  قريبة  العودة  ان  منهم 

العامل  أحناء  يف  يشردون 
الكثر من سبعني سنة . 

حمنة الروهينغيا
اورهان أاتالى، انئب الرتكى
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ُتعد قضية الروهينجا منوذجًا ابرزاً وشاهداً 
حاضراً على عجز اجملتمع الدويل عن 
االنتهاكات  وجه  يف  الوقوف 
البشعة  واجملازر  اإلنسانية 
األقلية  منها  تعاين  اليت 
ميامنار.  يف  الروهينجية 
إذ مازال اجملتمع الدويل 
إجياد  عن  عاجزاً 
حيفظ  عادل  حل 
اإلنسانية  مبادئ 
العدالة  ومفاهيم 
اليت  األخالقية  والقيم 
هبا  اإلنسانية  تشرتك 
هبا كثري  وتتباهي  مجعاء، 
ضمن  وتدرجها  الدول،  من 
ومواثيقها  وعهودها  دساتريها 
ولألسف  الواقع  أن  إال  الدولية. 
يزال  ما  حيث  ذلك،  خالف  هو  الشديد 
اجملتمع الدويل عاجزاً عن حفظ حقوق هذه األقلية املسلمة، 
ووقف اجملازر واالنتهاكات الوحشية اليت يتعرض هلا شعب 
الروهينجا املسلم، وردع من يقف خلف انتهاكات حقوقه. 
لقد مت هتجري األقلية الروهينجية من أراضيهم وحرماهنم 
تقرير  يف  وحقهم  أراكان  بوطنهم  تتعلق  حقوق  أية  من 
هنا  نسميهم  الربمانيون كما  أو  والروهينجا  فيه.  مصريهم 
ابلسعودية هم السكان األصليون ململكة أراكان اليت تقع 
جنوب شرق آسيا، واليت احتلتها بورما وضمتها ابعتبارها 
إقليمًا من ضمن أقاليمها، حيث اعتنق سكاهنا يف القرن 

الثاين للهجرة اإلسالم عن طريق التجار العرب.  
وقد بدأت معاانة مسلمي الروهينجا منذ عام 1784 
ميالدية حينما احتل امللك البوذي بودا ابية إقليم أراكان 
وضمه إىل بورما، وأصبح الروهينجا بعد هذه النكبة التارخيية 
اليت حصلت هلم يتناقصون تدرجييًا وأصبحوا يشكلون أقلية 
من سكان بورما. ومنذ ذلك التاريخ فقد بدأ الروهنجيون 
ابهلجرة من بورما. وبدأت هجرهتم أو ابألحرى فرارهم إىل 
وبنغالديش  ابكستان  مثل  هلم،  اجملاورة  اإلسالمية  الدول 
دول  بعض  ث  اتيالند،  هجرهتم  ومشلت  وماليزاي.  واهلند 
السعودية  العربية  اململكة  استضافت  العربية. كما  اخلليج 
الروهنجيني منذ عام 1948، ويبلغ عددهم اآلن حنو 300 

ألف وأكثر تواجدهم هو يف منطقة مكة املكرمة.
 لقد شهد العامل أبسره أقسى أنواع االنتهاكات هلذه 
األقلية يف ميامنار، متثلت ابلقتل والتشريد واإلابدة وحرق 
ملنازل الروهنجيني، وارتكبت يف حقهم أعمااًل فظيعة يندى 
هلا اجلبني، ونقلها اإلعالم العاملي، وُصدمت منها اجملتمعات 
اإلنسانية على اختالف مشارهبا وثقافاهتا، ووقفت عليها 
املسؤولني  اهتمت  واليت  رايتس،  هيومن  منظمة  كذلك 
احلكوميني مباشرة يف بورما ابرتكاب أعمال التطهري العرقي 

واجملازر حبق مسلمي الروهينغا. كما ثبت، وحبسب تقرير 
البعثة الدولية أن القوات املسلحة يف ميامنار قامت حبرِق 
قرى أبكملها، ومت تسجيل حاالت عديدة للقتل العشوائي 
األطفال  على  واالعتداء  للنساء،  اجلماعي  واالغتصاب 
وحاالت ال حتصر عن االختفاء القسري، وغري ذلك من 
األقليات يف  واالستعباد ضد  واالضطهاد  العنف  أشكال 
ميامنار واليت صنفها التقرير أبهنا ترتقي جلرائم إابدة مجاعية. 
بل وصل األمر إىل أن رائسة بروما السابقة اعتربت أن احلل 
الوحيد املتاح ألفراد أقلية الروهينجيا املسلمة غري املعرتف 
أو طردهم  بتجميعهم يف معسكرات الجئني  يقضي  هبا، 
الروهينجيا  قبول  ليس ممكنا  أنه  وقالت رمسيًا  البالد،  من 
اثنيتنا.   من  ليسوا  وهم  قانونية  غري  بطريقة  دخلوا  الذين 
وهذا يعكس املوقف الرمسي حلكومة ميامنار والذي قاد إىل 
اإليغال يف ارتكاب هذه األعمال الوحشية. وقد واجهت 
اململكة العربية السعودية هذا املوقف ابالستنكار وطالبت 
للروهينغا  الكاملة  املواطنة  حقوق  مبنح  ميامنار  حكومة 
التصويت هلم،  املسلمني يف والية راخني، وإعادة حقوق 
مجيع  واختاذ  العرقي  انتمائهم  حتديد  يف  حبقهم  والسماح 
التدابري الالزمة ملنع االستغالل، مبا يف ذلك االجتار ابلبشر، 
الالجئني  الدويل لضمان عودة مجيع  والتعاون مع اجملتمع 
مع  التعاون  وضمان  منازهلم،  من  واملشردين  املسلمني 
للمساعدات  الكامل  ابلوصول  والسماح  األطراف  مجيع 
اإلنسانية هلم، واملطالبة كذلك بتعديل قانون اجلنسية لعام 
1982 ليشمل مجيع األقليات الدينية والعرقية، مبا يف ذلك 
واملتساوية،  الكاملة  املواطنة  حقوق  لضمان  الروهينجا، 
الروهينجا  تستهدف  اليت  السياسات  إزالة  إىل  ابإلضافة 
اإلنسان  حقوق  تنتهك  اليت  خصوصًا  راخني،  والية  يف 
األساسية. وقد أعربت اململكة عن أسفها على عدم تعاون 
حكومة ميامنار ودعتها إىل التعاون والسماح للمقررة األممية 

أزمة الروهينغيا: ضرورة اجياد حل عاجل     

 منوذج ابرز وشاهد 
اجملتمع  عجز  على 

الدوىل 
هم  الروهينغيا   

األصليون  السكان 
أراكان ىف  ململكة 
أسيا جنوب شرق 

د. فهد بن محود العنزي، عضو جملس الشورى السعودي 

مأساة الروهينغيا
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حاليًا،  ميامنار  قدميًا،  بورما 
األعراق،  متعددة  دولة 

الدولة  هذه  تضم  إذ 
يقارب  ما  داخل حدودها 
خمتلفة،  اثنية   140
متنوعة.  وطباع  بلغات 
هذه  من  الكثري  بني 
إقليم  ويف  العرقيات، 
توجد  »أراكان«  يدعى 

هلذه  »الروهينغا«،  عرقية 
عن  خمتلفة  قصة  العرقية 

تشبه  ال  اليت  مأساهتا  غريها، 
أي مأساة يف هذا العامل، الروهينغا 

قرون  منذ  اإلسالم  بدين  يدينون  الذين 
بعيدة، يعيشون حياة االضطهاد والظلم بسبب ما 
يتعرضون له من هنب حقوقهم وثروات أرضهم، وما 
بني قتل وحرق وسلب حقوق وظلم ومنع من إقامة 

شعائرهم الدينية.
و كان قد دخل اإلسالم بورما عن طريق هذا 
االقليم بواسطة التجار املسلمني يف القرن السابع 
حكمها  مستقلة  دولة  أصبحت  حىت  امليالدي، 
من  وذلك ألكثر  التوايل  على  مسلما  ملكا   48
1430م  عامي  بني  القرن،  ونصف  قرون  ثالثة 
تركوا آاثرا إسالمية من مساجد  و1784م، وقد 

ومدارس.
ظلت شعب روهينغا  مسجوان منذ 70 عاما 
يف أكرب سجن يف العامل، سجن أراكان، هذا اإلقليم 
احملاصر ابلبحر وخليج البنغال من الغرب ، وجببال 
حماصرا  عن كونه  انهيك  الشمال،  من  اهليماالاي 
إعالميا أيضا، فلم تستطع أية وسيلة إعالمية، حىت 
القنوات العاملية منها، أن تكسر احلصار اإلعالمي 

على أراكان.
لقد حدثت هذه الكارثة من خالل السياسات 
الوحشية حلكومة ميامنار؛ حيث أن جيش ميامنار 
خطط بشكل منظم حلملة إابدة مجاعية لتخليص 
البالد من مسلمي الروهينجا الذين تعرضوا لتجارب 
النساء و  القتل و اغتصاب  كارثية يف الشقاء و 
الفتيات من طرف ضباط و جنود جيش ميامنار، 

و اشعال النريان يف اكواخهم بواسطة املليشيات.
يتم التمييز ضد الروهينجا ابلعديد من الطرق ، 

ويتم حرماهنم من احلقوق القانونية 
التعليم  مثل  األساسية  و 
حق  و  التوظيف  و 
التملك  و  اإلقرتاع 
احلصول  حيت  و 
على بطاقة هوية 

.
قد  و 
الوضع  أدى 
واحملنة  الصعب 
يواجههما  اللتني 
إىل  األبرايء  هؤالء 
من  منهم  عدد كبري  فرار 
إىل  تدفقهم  و  األصلي  بلدهم 
بنغالديش اليت فتحت هلم أبواهبا و حضنتهم يف 
يعيش  ابزار. حيث  لالجئني يف كوكس  خميمات 
اآلن أكثر من 700 ألف الجئ من روهينغيا يف 

هذه املخيمات.
اقناع  أجل  من  املساعي  بذل  فإن  وابلتايل 
حكومة ميامنار لقبول حل سلمي أمر ضروري . و 
أنمل حتقيق هذه األمنية اليت سوف تساعد أهلنا 
بنغالديش  يف  اخواننا  أيضا  و  روهينغيا  مسلمي 
وقد  املهجرين  ايواء  يف  عبئا كثريا  حتملوا  الذين 

اليستطيعوا ايواء مزيد من املهجرين اآلخرين.
ليس  الروهينغيا  املسلمني  مطلب  إن   
أجل  من  احلثيث  السعي  هو  بل  انفصاليا  طلبا 
فأزمة  الكرمية؛  املواطنة  حق  و  هبويتهم  االعرتاف 
الروهينجا ليست حالة طوارئ إنسانية فحسب ، 
بل تتعلق أيضًا مبسائل األمن واهلوية والتنمية. و ما 
مل يتم التعامل مع هذه التحدايت ، فإن عمليات 
املصاحلة طويلة األجل ستكون دائمًا حلما أكثر 

مما تكون واقعا. 
و اآلن نسأل ضمري اجملتمع الدويل .... ما 
العمل ؟ كيف نساعد هذا الشعب املظلوم؟  إهنم 
ميامنار  الدويل إلجبار حكومة  الدعم  إىل  حباجة 
علي وقف اإلابدة البشرية و الطرد و من ث عودة 
و  سليمة  بطريقة  وطنهم  إيل  الروهينغيا  مسلمي 

آمنة. 
لشعب  الكرمية  اآلمنة  العودة  أمل  على 

الروهينغيا إىل بلدهم األصلي.

اخلاصة ايجني يل من دخول البالد والوصول االمن 
جلميع املناطق املتضررة .

هذا املوقف الذي تبنته اململكة العربية السعودية 
جتاه أزمة الروهينجا هو موقف واضح وحمدد، وهو 
أعمال  من  الروهينجا  له  يتعرض  ما  بوقف  املطالبة 
سخرت  وقد  اإلنسان،   حلقوق  وانتهاك  فظيعة 
احملافل  يف  الدبلوماسية  وإمكاانهتا  قدراهتا  اململكة 
الدولية للضغط على حكومة بورما لكي توقف هذه 
وال  الروهينجا.  هلا  يتعرض  اليت  الوحشية  االعمال 
املسلمة يف  األقلية  قضية  أن  ذلك حيث  غرابة يف 
ميامنار تعد من أولوايت القضااي اليت تشغل اململكة 
قضااي  دفاعها عن  وعلى صعيد  الدولية  احملافل  يف 
املسلمني واألقليات اإلسالمية، وكذلك دفاعها عن 
القضااي اإلنسانية اليت متثل فيها قضية الروهينجا كل 

هذه األبعاد الدينية واإلنسانية.
حكومة  اعرتاف  عدم  اململكة  أدانت    كما 
أهنم  عام 1982 حبجة  منذ  ميامنار هبم كمواطنني 
إطار  ويف   . شرعيني«  غري  بنغاليون  »مهاجرون 
املساعدات اإلنسانية، فقد قدمت هلم اململكة مبلغ 
مخسني مليون دوالر ختفيفًا ملعاانهتم وذلك بعد اجملازر 

اليت ارتكبت حبقهم على يد البوذيني املتطرفني.
واالنتهاكات ألقلية  التهجري  ان  الثابت   ومن 
القرارات  صدور  رغم  مستمرًا  يزال  ال  الروهينجا 
الدولية اليت تطالب حكومة ميامنار بتهيئة الظروف 
عن  والتوقف  االنتهاكات،  هذه  وإهناء  الالزمة، 
اجملاورة،  البلدان  إىل  املسلمة  الروهينجا  أقلية  هتجري 
توقيع  وأن  السيما  بالدهم.  إىل  عودهتم  وتسهيل 
مذكرة التفاهم بني املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف 
أوائل شهر يونيو 2018م مع حكومة ميامنار حيتم 
على ميامنار إجياد حل هلذه األزمة، وعودة الالجئني 
الروهينجا إىل دايرهم طواعية، ودون أن يتعرض هلم 
هذه  بتنفيذ  ميامنار  تلتزم حكومة  وأن  أحد أبذى. 
عالوة  الروهنجيني.  الالجئني  معاانة  وإهناء  املذكرة 
إجياد  من  الدويل  اجملتمع  من  مطلوب  هو  ما  على 
حل إنساين هلم، حيميهم من أعمال العنف والتطهري 

هبم كمواطنني  االعرتاف  إىل  ويقود  العرقي، 
كاملي احلقوق.

الروهينغيا؛ أمل العودة اآلمنة الكرمية!
د.كاظم جالىل، عضو جملس الشورى االسالمى
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ظلت قضية الالجئني املسلمني الروهينغيا جتد االهتمام 
اإلخوة  وواجب  انساين  منظور  من  واملتابعة 
االسالمية ، وقد وجد هذا املوضوع حيزاً 
اليت  اهلامة  القضااي  ضمن  كبرياً 
الثالثة  الدورة  اجتماعات  انقشتها 
عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول 
التعاون  مبنظمة  األعضاء 
يف  انعقدت  اليت  اإلسالمي 
2018م  يناير  خالل  ايران 
على  الضوء  سلطت  واليت 
الروهينغيا  الالجئني  قضية 
وما يتعرضون له من انتهاكات 
البورمية  القوات  قبل  من  خطرية 
الرحيل عن دايرهم.  واجبارهم على 
العامة  األمانة  االجتماع  كلف  وقد 
لزايرة  بنغالديش  اىل  بعثة  إبيفاد  لالحتاد 
دايرهم  من  جلأوا  الذين  الروهينغا  الالجئني  خميمات 

بوالية راخني بدولة ميامنار إىل دولة بنغالديش اجملاورة هلم.
األخ  وّجه  لالحتاد  العامة  األمانة  من  املقدمة  للدعوة  واستجابًة 
رئيس اهليئة التشريعية القومية )الربملان السوداين( بتسمية وفد ميثل الربملان 
للمشاركة ضمن بعثة االحتاد لزايرة خميمات الالجئني املسلمني الروهينغا 
يف دولة بنغالديش لإلطالع عن كثب على اوضاعهم ومراجعة امكانية 
تقدمي املساعدات االنسانية هلم. وقد جاءت مشاركة وفد السودان ضمن 

وفود برملانية ابإلضافة إىل وفد األمانة العامة لالحتاد.
الربملان  برئيسة  وااللتقاء  بنغالديش  دولة  إىل  الوصول  عقب 
البنغالديشي ووزير الدولة ابخلارجية مت االستماع آلخر تفاصيل أوضاع 
اليت  والدبلوماسية  االنسانية  واجلهود  واحتياجاهتم  الروهينغيا  الالجئني 

ظلت تبذهلا دولة بنغالديش جتاه قضيتهم.
وقد أشاد وفد السودان ابلدور الفّعال واملؤثر الذي ظّل يضطلع 
املهمة  اجملتمع  قضااي  معاجلة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  به 
ومّثن  مجعاء  واإلنسانية  للمسلمني  املشرتكة  الشؤون  ومعاجلة  واحليوية 
البعثة. كما اوضح دور السودان حكومًة وشعبًا  القرار الصادر إبيفاد 
واهتمامه ومساندته لقضااي العامل اإلسالمي واألقليات املسلمة يف شىت 

بقاع األرض ، وعرّب عن التقدير اجلّم للدور املتعاظم حلكومة مجهورية 
الجئي  إخواننا  واستضافة  استقبال  يف  الطيب  ولشعبها  بنغالديش 
الروهينغا وتقدمي املساعدات اإلنسانية هلم، مقدمًا الشكر لربملان مجهورية 
بنغالديش ولألمانة العامة لالحتاد على جهودهم يف الرتتيب هلذه الزايرة 

املهمة وتسهيل مهمة الوفود املشاركة ضمن البعثة. 
قامت الوفود بزايرة خميمات الالجئني الروهينغيا بوالية كوكس ابزار 
واستمعت هلم وقد شرحوا معاانهتم ابلتفصيل وانشدوا الوفد الزائر بضرورة 
وموطن  لدايرهم  اعادهتم  لضمان  الدويل  اجملتمع  مع  اجلهود  مواصلة 
أجدادهم عودًة مستدامة يف أقرب وقت وبشكل آمن وبكرامة واحلفاظ 

على حقوقهم يف املواطنة واهلوية . 
وقد قام الوفد جبولة ميدانية على املخيمات مشلت املساكن واملرافق 
العامة واخلدمية والتقى ابلعاملني ابملنظمات العاملة هبذه املخيمات من 
جنسيات خمتلفة ووقف على حال الالجئني عامة اليت كانت يف وضع 
انساين سيئ ، واستمع الوفد منهم على قصص مرعبة عن إجبارهم  على 
ترك دايرهم بعدما ذاقوا مجيع أنواع الويل والعذاب من القوات البورمية 
اليت قتلت ذويهم وأبنائهم واغتصبت نساءهم مما أجربهم لرتك دايرهم 

وفروا إىل بنغالدش بعد رحلة طويلة ومعاانة دون أن جيلبوا شيئا معهم.
املنظمات  امليدانية أن  الزائر من خالل اجلولة  -  اتضح لوفدان 
احمللية والدولية تقوم على فرتات بتقدمي االحتياجات األساسية للموجات 
اجلماعية القادمة من اجلانب البورمي تتمثل يف املساعدات الطبية واملاء 
والغذاء واألغطية واملشمعات ولكنها ال تفي ابحتياجات األعداد الكبرية 

الوافدة واملوجات املستمرة من الالجئني.
من  هامة  تفاصيل  إىل  الزائرة  الوفود  توصلت  الزايرة  خالل  من 

ضمنها :- 
والغذاء   للدواء  وحيتاجون  مستمر   تزايد  يف  الالجئني  عدد   
بكميات كبرية وهم يف حاجة ماسة للوقاية وتوفري العالج والناموسيات 

واألغطية .
استوائي  مناخ  أراٍض غري مستوية وذات  املخيمات يف  تقع   
حار وقد تالحظ أن كامل املرافق مبنية من مواد غري اثبتة أغلبها من 
عيدان اخليزران وتعترب املباين غري مالئمة وليست مؤهلة لتحمل األمطار 

الغزيرة واملستمرة .
 يوجد فاقد تربوي واضح وعدم توفر معلمني مؤهلني ملعظم 

املواد املدرسية.

واجب األمة جتاه اخوتنا الالجئني املسلمني 
الروهينغيا

 دعوة ملواصلة 
اجملتمع  مع  اجلهود 

الدوىل واألمم 
عودة  لضمان  املتحدة 

للروهينغيا  مستدامة 
أراضيهم إىل 

 شواهد على 
صارخة  انتهاكات 

الدوىل  للقانون 
الدولية  واألتفاقات 

حممد احلسن أمحد، عضو الربملان السوداىن 

مأساة الروهينغيا
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مقدمة
جملس  رئيس  انئب  مثل، 

السيد  املغريب  الربملان  النواب 
نظمها  اليت  الزايرة  والزين يف  حممد 

األعضاء  الدول  جمالس  احتاد 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف 
بتعاون مع برملان بنغالديش، 
الالجئني  خميمات  اىل 
بنغالديش يف  الروهينغيا يف 
 13 و   10 بني  ما  الفرتة 
و كانت   .،2018 شتنرب 

هذه الزايرة مناسبة لإلطالع 
عن كثب على أحوال الالجئني 

الظروف  مع  خاصة  الروهينغا، 
يعيشوهنا جراء  اليت  الصعبة  االنسانية 

امللحة  احلاجة  أتكيد  هبدف  و  هتجريهم، 
لسكان  االنسانية  املساعدات  املزيد من  تقدمي  اىل 

اليت  العرقي  والتطهري  واالضطهاد  العنف  عمليات  جراء  املخيمات، 
متارسها السلطات يف ميامنار جتاه األقلية املسلمة.

وقد شارك يف هذه الزايرة عدد من الوفود الربملانية األعضاء يف 
ادربيدجان،  اجلزائر،   : وهم  االسالمي  التعاون  منظمة  جمالس  احتاد 
التشاد، الكوت ديفوار، أندونيسيا، ايران، العراق، لبنان، نيجرياي، ابك

ستان،السعودية،السنغال،السودان.
 وأبرز ماتضمنه برانمج عمل هذه الزايرة اجراء لقاءات مع كبار 
املسؤولني يف بنغالديش مشلت لقاء مع رئيسة الربملان ووزير اخلارجية 

وكذا زايرة ميدانية ملخيمات الالجئني الروهينغيا يف بنغالديش.
 

لقاء مع رئيسة برلمان البنغالديش
وخالل هذه الزايرة أجرى السيد حممد والزين لقاء مع رئيسة برملان 
البنغالديش، متحور حول األوضاع املأساوية اليت يعيشها الروهينغيا من 
جراء املمارسات الوحشية املتواصلة اليت ترتكب ضد جمتمع الروهينغيا 
املسلم يف ميامنار و اليت تشكل انتهاكا صارخا و خطريا للقانون الدويل 

واملعاهدات و املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق االنسان.
 وخالل هذا اللقاء أعربت السيدة الرئيسة عن خالص الشكر 
التقدير ملبادرة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس الذي أرسل  و 
خالل شهر شتنرب 2017 مساعدات إنسانية طارئة ملسلمي الروهنجيا 
النازحني من ميامنار إىل بنغالديش، وهي مبادرة هتدف إىل دعم جهود 
هذا البلد الشقيق يف مواجهة التدفق املكثف لالجئني املنتمني إىل أقلية 
الروهينجا املسلمة الوافدين من بورما اجملاورة و التخفيف من معاانهتم.

 
لقاء مع وزير خارجية بنغالديش

كما أجرى السيد حممد والزين، لقاء مع وزير خارجية بنغالديش 
الذي قدم عرضا حول األوضاع املأساوية اليت يعيشها مسلمو الروهينغيا 
مقرتحا جمموعة من احللول ال خترج عن دعم الدول االسالمية حلفظ 

املادي  الدعم  تقدمي  مواصلة  و  الروهينغيا  شعب  كرامة 
و املعنوي و ايقاظ الضمري االنساين لرفع هذا 

الظلم ووضع حد  هلذه املعضلة.
ملخيمات  امليدانية  الزايرة 
الالجئني الروهينغيا يف بنغالديش

فرصة  الزايرة  هذه  كانت 
على  كثب  عن  لإلطالع 
االستقبال  خميمات  وضعية 
لغوت  املخصصة  النقاط  و 
حيث  الروهينغيا،  الالجئني 
مت االستماع ملمثلي املخيمات 
الذين استعرضوا األحداث املريرة 
االنتهاكات  و  األليمة  املعاانة  و 
الغري اإلنسانية اليت عاشوها و املتمثلة 
يف قتل األبرايء و تشريد األطفال و النساء 

وهتجريهم ، وتدمري املمتلكات.
الالجئني  خميمات  ان  ايل  االشارة  وجتدر 
املنطقة،  يف  الالجئني  خميمات  أكرب  من  تعد  ببنغالديش  الروهينغيا 
حيث تضم 800 ألف الجئ و50 ألف طفل بدون أسرة مما يشكل 

أرضية خصبة النتشار العنف والتطرف واالرهاب.
 

خالصات وتوصيات 
دعا املشاركون يف هذه الزايرة الدول األعضاء يف احتاد جمالس 
بتفعيل  االسراع  على  العمل  ضرورة  اىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
واليت  الروهينغبا  الالجئني  توطني  إبعادة  املتعلقة  االتفاقية  مضامني 
خالل  بنغالديش  سلطات  مع  ميامنار  من  حكومي  مسؤول  وقعها 

زايرته األخرية ملخيمات الالجئني. 
العمل على ضرورة دعوة حكومة ميامنار اىل االلتزام مبسؤوليتها 
مبوجب القانون الدويل و مواثيق حقوق االنسان واختاذ كافة االجراءات 
للوقف الفوري لعملية التطهري العرقي و التهجري و املمارسات التمييزية 

ضد مسلمي الروهينغيا.
عودة  ضمان  أجل  من  املتحدة  واألمم  الدويل  اجملتمع  دعوة 

مستدامة لكل مسلمي الروهينغيا املهجرين، لبلدهم.
خالل  من  وسالم  أمن  يف  والعيش  املواطنة  حقوق  اسرتجاع 

مواصلة الضغط على حكومة ميامنار إلهناء هذه املأساة املروعة.
االشادة ابملبادرة امللكية واملتمثلة يف املساعدات االنسانية الطارئة 
والتاكيد عن  بنغالديش.  إىل  ميامنار  النازحني من  الروهنغيا  ملسلمي 
امتناهنم وتقديرهم للشعب املغريب قيادة وحكومة على هذه االلتفاتة 

الكرمية واإلنسانية يف هذه الظروف اليت مير هبا مسلمي الروهنغيا. 
امللك  جاللة  على  غريبا  ليس   ، املغرب  تضامن  أبن  االقرار 
والشعب املغريب، حبيث ظلت اململكة املغربية على الدوام إىل جانب 
مساندة األمة اإلسالمية،و اعتبار هذه املبادرة فرصة متاحة ملواصلة 
متوقع اململكة املغربية و اشعاعها داخل الفضاء االسالمي على غرار ما 

تقوم به السلطات يف تركيا و ايران.

 وفق املعلومات اليت توفرت لنا أن هنالك 
خميمات  إىل  للوصول  طريقها  يف  أبكملها  قرى 
الالجئني اليت اكتظت، كما أن الوضع املايل للقائمني 
توقف   نتيجة  ضعيفًا  أصبح  املخيمات  أمر  على 
مسامهات الدول واملنظمات الداعمة وفقًا لتعهداهتا 
مساعدات  اآلن  حىت  تصل  ومل  السابق  العام  منذ 

مادية اضافية.
وقد أّمن الوفد السوداين مع الوفود املشاركة يف 
البعثة  على ضرورة حتركات قوية عرب برملاانت جمالس 
ميامنار  حكومة  إلقناع  وحكوماهتا  األعضاء  الدول 
من منظور أهنا قضية حقوق إنسان و حقوق أساسية 
وليست قضية دينية على الرغم من أنه يبدو  بكل 
وضوح أهنا عملية  »تطهري عرقي“ اتضح ذلك من 
فالبد   ، للبعثة  الروهينغا   الالجئني  افادات  خالل 
فهناك حاجة  البورمية ،  الضغط على احلكومة  من 
إىل دايرهم  الروهينغا  إعادة الجئي  أجل  ملحة من 

بطريقة آمنة .

وعليه نرى اآلتي : 
عشر  الثالث  املؤمتر  لقرارات  استناداً     
لالحتاد املنعقد يف طهران، أدان الوفد عمليات القتل 
والتهجري القسري للسكان املسلمني الروهينغا ومجيع 
األعمال الوحشية اليت ُارتكبت ضدهم بصورة ممنهجة 
للقانون  وصارخًا  خطرياً  انتهاكًا  شكلت  واليت   ،
حبقوق  املتعلقة  الدولية  واملواثيق  واملعاهدات  الدويل 
اإلنسان واليت نطالب اجملتمع الدويل مبعاقبة مرتكبيها 
مبسئولياهتا  االلتزام  إىل  ميامنار  حكومة  ندعو  كما 
اإلنسان  حقوق  ومواثيق  الدويل  القانون  مبوجب 
العنصرية  املمارسات  لوقف  االجراءات  واختاذ كافة 
الروهينغيا واحملاوالت املستمرة لطمس  ضد مسلمي 

ثقافتهم وهويتهم اإلسالمية.
الدول  حكومات  االحتاد  عرب  ندعو   
الدويل  اجملتمع  مع  جهودها  مواصلة  إىل  االعضاء 
واألمم املتحدة من أجل ضمان عودة مستدامة لكل 
مسلمي الروهينغيا املهجرين إىل أراضيهم أبمن وسالم 
وتعويضهم  الكاملة  املواطنة  حبقوق  متمتعني  وكرامة 
عن كافة اخلسائر املادية واملعنوية اليت حلقت هبم ، 

وتوفري وسائل العيش الكرمي هلم.
منظمة  يف  األعضاء  الدول  مجيع  حث   
ذات  املتحدة  األمم  ووكاالت  اإلسالمي  التعاون 
الصلة واملنظمات الطوعية ومجيع اخلريين إىل االيفاء 
والدعم  العون  تقدمي  يف  بواجبهم  والقيام  ابلتزاماهتم 
الروهينغيا  الالجئني  خميمات  إىل  العاجل  االنساين 
ولتخفيف   ، اجلانب  هذا  يف  معاانهتم  إلهناء  سعيًا 

العبء امللقى على عاتق دولة بنغالديش.
يف  السامية  وغاايهتا  الزايرة  ألهداف  حتقيقًا 
التعريف مبعاانة إخواننا الالجئني الروهينغا وإمكانية 
السودان  اهتم وفد  اإلنسانية هلم  املساعدات  تقدمي 
الزايرة  عن  تفصيلي  تقرير  إبعداد  عودته  وفور 
واحتياجاهتم قدم لقيادات واعضاء الربملان السوداين 
اجلهات  ومجيع  اإلعالم  وسائل  دعوة  تتم  وسوف 
اإلنسانية واحلقوقية املعنية بقضية املسلمني الروهينغا 

لورشة عمل تناقش كيفية تقدمي املساعدات هلم.
السودان – اخلرطوم يف يوم اخلميس 7 

ربيع أول 1440هـ 

حممد والزين، انئب الرئيس جملس النواب املغرىب

تقرير حول زايرة ملخيمات الالجئني 
الروهينغيا
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األربعني  اجتماعها  لألحتاد  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
يومي 2 و 3 اكتوبر مبدينة داكار، عاصمة مجهورية السنغال 
وذلك بدعوة كرمية من معايل السيد مصطفي نياس، رئيس 

اجلمعية الوطنية السنغالية.
األفتتاحيه  اجللسة  نياس  السيد مصطفي  معايل  ترآس 
رئيس  سيديبه،  اسحاق  السيد  معايل  حبضور  لألجتماع 
اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل ورئيس الدورة الثانية عشرة 

ملؤمتر األحتاد. 
وحضر اجللسة مندوبو اجملالس األعضاء من: اجلمهورية 
اجلمهورية  تشاد،  مجهورية  الشعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
اإلسالمية اإليرانية، مجهورية لبنان، ماليزاي، مجهورية مايل، 
اململكة املغربية، اململكة العربية السعودية، مجهورية السودان، 

اجلمهورية الرتكية، و مجهورية السنغال )البلد املضيف(. 
و تغيب عن األجتماع أعضا اللجنة، ممثلو جمالس كل 
من: مجهورية أذربيجان، مجهورية كوت ديفوار،  مجهورية 
موزامبيق،مجهورية نيجرياي األحتادية، و اجلمهورية االسالمية 

الباكستانية.
اللجنة  أعضاء  ابلسادة  العام  األمني  معايل  رحب 
الدعوة للمشاركة يف االجتماع، كما  تلبيتهم  املوقرين على 
تقدم ابلشكر إىل معايل السيد مصطفى نياس رئيس اجلمعية 

الوطنية جبمهورية السنغال.
ألقى معايل السيد مصطفى نياس رئيس اجلمعية الوطنية 
والسيدات  ابلسادة  مرحبا  االفتتاحية،  الكلمة  السنغالية 
اليت  التحدايت  فيها عن  التنفيذية وحتدث  اللجنة  اعضاء 
تواجه األمة االسالمية. أشاد أعضاء اللجنة بكلمة معايل 

السيد مصطفى نياس وطالبوا أبن تكون  جزًءا من واثئق 
االجتماع.

توجه معايل السيد اسحق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية 
املالية ابلشكر والتقدير ملعايل رئيس اجلمعية الوطنية السنغالية 
الستضافته هلذا االجتماع وحلسن التنظيم، وركز يف كلمته 
تواجهها األمة اإلسالمية  اليت  التحدايت واخلالفات  على 
التحدايت  هذه  أبرز  من  عاجلة  حلول  إىل  حتتاج  واليت 
هي مكافحة االرهاب والتطرف الديين ومشكلة االقليات 
من  الكثري  علينا  تفرض  اليت  احملورية  الفلسطينية  والقضية 

التعاون والوائم.

تقرير األمين العام : 
والذي  لالجتماع  تقريره  االحتاد  عام  أمني  معايل  قدم 
التاسعة  التنفيذية  اللجنة  انعقاد  اتريخ  مابني  الفرتة  غطى 
والثالثني اليت عقدت خالل أعمال مؤمتر طهران يف يناير 
2018  واتريخ اجتماع اللجنة التنفيذية األربعني املنعقد يف 
داكار/ مجهورية السنغال يف 2 أكتوبر 2018. مذكرا أبن 
كل ما ذكر يف التقرير لغاية اتريخ 30 يوليو 2018 يتعلق 
بنشاطات األمني العام السابق، ومن اتريخ  أول أغسطس 
2018 يغطي نشاطات معايل السيد حممد قريشي نياس 
حيث استلم معاليه عمله أمينا عاما لالحتاد من هذا التاريخ.

التنفيذية  املقدم للجنة  العام  وقد اشتمل تقرير األمني 
على احملاور التالية: 

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

يف اجتماع اللجنة التنفيذية بداكار:

الدعوة ملساعدة األقليات املسلمة 

  أتكيد 
حمورية القضية 

الفلسطينية
 أمهية حتقيق 

روح األخوة 
االسالمية

إجتماع اللجنة التنفيذية
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اجملالس  وعن  العامة  األمانة  عن  الصادرة  البياانت 
األعضاء يف مناسبات خمتلفة.

رسائل التهنئة ورسائل املواساة الصادرة عن معايل أمني 
عام االحتاد.

األنشطة يف جمال اإلعالم.
الشؤون التنظيمية وتناول فيها: 

للدورة  القادم  العام  مطلع  املغربية  اململكة  استضافة 
الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد.

املغريب  الوفد  مقرتح  على  التنفيذية  اللجنة  وافقت 
ابستمرار التواصل بني الربملان املغريب واألمانة العامة لتحديد 
الرابط  يف  االحتاد  ملؤمتر  عشرة  الرابعة  الدورة  عقد  اتريخ 
اللجنة  2019. كلفت  يناير  شهر  يف  املغربية  ابململكة 
التنفيذية األمانة العامة ابلتنسيق مع الربملان املغريب لتحديد 
يف  مناقشات  من  ورد  ما  ضوء  على  القادم  املؤمتر  شعار 

االجتماع.
)التابع  التشريعية  والدراسات  الربملاين  التدريب  معهد 

للربملان اللبناين(
كلفت اللجنة األمانة العامة بدراسة كيفية رفع التوصية 
معهد  امكانيات  من  لالستفادة  األعضاء،  جمالس  إىل 
للربملان  )التابع  التشريعية  والدراسات  الربملاين  التدريب 

اللبناين( وأحالت األمر إىل اللجنة العامة الختاذ الالزم.
اعتمدت اللجنة التنفيذية إعالن داكار كما يلي:

حنن رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي املشاركني يف االجتماع 

األربعني للجنة، املنعقد يومي 2-3 أكتوبر 2018،
 إذ نؤكد احرتامنا لالهداف واملبادئ املنصوص عليها 
يف ميثاقي منظمة التعاون االسالمي، ومنظمة األمم املتحدة.

 وإذ نسرتشد ابلنظام األساسي الحتاد جمالس الدول 
االحتاد  وميثاق  االسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
الدورة  يف  اعتماده  مت  الذي  والتطرف  االرهاب  ملكافحة 

احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد بتاريخ 24 يناير 2016.
يف  املسلمة  األقليات  بقضااي  اهتمامنا  نؤكد  وإذ   

البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي؛
نعلن اآليت:

1. التأكيد علي أن الظروف االقليمية والدولية الدقيقة 
رؤى  توحيد  تستوجب  اليوم،  العامل  هبا  مير  اليت  واملعقدة 
االسالمية  مبادئنا  من  منطلقة  وتنسيقها  وتعاوهنا  جمالسنا 
اآلية  أساس  على  املتبادل  التعاون  على  حتثنا  اليت  النبيلة 
االث  والتقوي والتعاونوا على  الرب  الكرمية: »وتعاونوا على 
والعدوان«، حىت تتمكن امتنا االسالمية اجمليدة من حتقيق 

تطلعاهتا يف األمن والسالم والتنمية والتقدم.
ابعتبارها  الفلسطينية  القضية  على حمورية  التأكيد   .2
قضية املسلمني األويل، وعلى دعم صمود ونضال الشعب 
ترابه  على كامل  الكاملة  حبقوقه  يظفر  حيت  الفلسطيين 
الوطين، كما نرحب ابجلهود املبذولة واخلطوات املتبعة من 

اجل حتقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
3. جتديد ادانتنا ملمارسات االحتالل الصهيوين وهنجه 
الفلسطيين  الشعب  على  ميارسه  الذي  والوحشي  القمعي 

املناضل الصامد من اجل حريته وكرامته.
4. إدانة قرار االدارة األمريكية وقف متويل وكالة األمم 
املتحدة لغوث و تشغيل الالجئني الفلسطينيني »األونروا« ، 

و التأكيد على ضرورة االهتمام بوضع الالجئني الفلسطينيني 
و كذلك وضع الذين يعيشون حتت االحتالل الصهيوين.

متارسه  الذي  اشكاله  جبميع  اإلرهاب  إدانة   .5
اجلماعات االرهابية ، ودعوة دول العامل قاطبة للتعاون الدويل 
البناء حملاربة االرهاب والقضاء عليه ومعاجلة جذوره ؛ ورفض 

وصم اإلرهاب بدين حمدد.
يف  املسلمة  لالقليات  الدعم  تقدمي  ايل  الدعوة   .6
االساسية  ممارسة حقوقها  اجل  من  االسالمية  الدول غري 
وضمان متتعها مبمارسة شعائرها الدينية وحقوقها السياسية 

واالقتصادية واملدنية.
ماليني  يعيشها  اليت  للمعاانة  قلقنا  عن  التعبري   .7
الالجئني واملهجرين والنازحني املسلمني الذين اضطروا للفرار 
من اوطاهنم ومناطقهم ودعوة الدول االسالمية بصفة خاصة 
واملنظمات الدولية والطوعية ومنظمات اجملتمع املدين لتقدمي 

املساعدات العاجلة والالزمة هلم.
8. االعراب عن اهتمامنا الكبري وعن قلقنا البالغ ازاء 
ميامنار واليت  الروهينغيا يف  يتعرض هلا مسلمو  اليت  املأساة 
اجربت حوايل مليون الجئ ملغادرة مناطقهم، والدعوة لوقف 
العمليات العسكرية اليت تشنها سلطات ميامنار واملتطرفون 
البوذيون على مسلمي الروهينغيا وتقدمي العون االنساين هلم. 
والدعوة مجيع الدول االسالمية لتنسيق جهودها مع اجملتمع 
الدويل والدول األكثر أتثرياً للضغط على احلكومة يف ميامنار 
الجياد حل سياسي عادل يضمن لشعب الروهينغيا حقوقه 
مجهورية  حلكومة  والشكر  املشروعة.  واملدنية  السياسية 
يبذلوهنا يف  اليت  برملاهنا على اجلهود  الشعبية و  بنغالديش 

ايواء الالجئني الروهينغيا.
9. التأكيد على أمهية حتقيق روح االخاء والتعاون واحملبة 
املزيد  لبذل  الشعوب اإلسالمية  الشقيقة ودعوة  دولنا  بني 

مناجلهود لالرتقاء ابحلوار والتفاهم بينها.
الدول  جمالس  احتاد  دور  أمهية  على  التأكيد   .10
األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي يف الدفاع عن مبادئ 
للدين  األمة ومعتقداهتا والتصدي لالسالموفوبيا واالساءة 

احلنيف ورموزه.
الوطنية  للجمعية  وشكران  امتناننا  عن  االعراب   .11
السنغاليةعلی كرم الضيافة و حفاوة االستقبال وكذلك على 
أعضاء  هبا  احاطوا  اليت  والعناية  واالعداد  التنظيم  حسن 

اللجنة التنفيذية منذ حلوهلم بداكار.

  تقدمي 
الدعم 

لألقليات 
ملسلمة  ا

ىف الدول 
غرياالسالمية 

  قلق بشآن 
ماليني  معاانة 

الالجئني 
واملهجرين 
والنازحني 
ملسلمني  ا



 

اخبار

املاضية  القليلة  األشهر  شهدت 
لبعض  جدد  رؤساء  انتخاابت 
اعادة  ومت  األعضاء،  الربملاانت 
انتخاب َاخرين. فيما يلي رصد حلالة 

الرائسات الربملانية :
إعادة   2018 سبتمرب   27
الفايز  فيصل  السيد  معاىل  انتخاب 

رئيسا جمللس األعيان يف األردن
8 أكتوبر 2018 انتخاب معاىل 
السيد الشيخ ولد اباي رئيسا للجمعية 

الوطنية يف موريتانيا
إعادة   2018 أكتوبر   15
انتخاب معاىل السيد حكيم بن مشاش 

رئيسا جمللس املستشارين يف املغرب
انتخاب   2018 أكتوبر   24
رئيسا  بوشارب  معاذ  السيد  معاىل 

للمجلس الشعيب الوطين من اجلزائر
1 نوفمرب 2018 انتخاب معاىل 
جملس  رئيس  قاسم  إبراهيم  السيد 

الشعب يف جزر املالديف
6 نوفمرب 2018 إعادة انتخاب 
معاىل السيد أمحد بن عبد هللا بن زيد 
يف  الشورى  جمللس  رئيسا  حممود  آل 

قطر
9 ديسمرب 2018 إعادة انتخاب 
الصاحل  صاحل  بن  علي  السيد  معاىل 

رئيسا جمللس الشورى البحريين
انتخاب   2018 ديسمرب   12
معاىل السيدة فوزية زينل رئيسة جمللس 

النواب يف البحرين
11 يناير 2019 إعادة انتخاب 
رئيسا  بوكويب  فوستني  السيد  معاىل 

للجمعية الوطنية يف غابون
23 يناير 2019 انتخاب معاىل 
السيدة ايوا جيغبودى تسيغان رئيسة 

اجلمعية الوطنية يف توغو
29 يناير 2019 إعادة انتخاب 
صاحل  بن  القادر  عبد  السيد  معاىل 

رئيسا جمللس األمة يف اجلزائر
30 يناير 2019 إعادة انتخاب 
معاىل السيدة شريين شارمني شودري 

رئيسة لربملان بنغالديش

الربملانية الرائسات   حتديث 
دوليتني وكما انقش يف األحتاد وثيقتني  أفغانستان  األعيان يف  أعتمد جملس 

مسائل أخرى يف جلسة عقدها برائسة رئيس اجمللس يف 13 يناير أفغانستان
2019. فقد أجاز اجمللس اتفاقية إطارية للتنمية واملساعدات الفنية 
والتعاون املاىل و املساعدات األنسانية مع اجمللس الفيدراىل السويسرى. ومن شأن هذا األتفاقية تسهيل حتقيق 
مشاريع التعاون الفىن و األنساىن وتدعيم عملية األصالح يف افغانستان واملساعدة يف التنمية املستدامة. واألتفاقية 

الثانية مع مجهورية العراق حول اخلدمات اجلوية. 
 

ووري الثرى مبقربة بن عكنون ابجلزائر العاصمة جثمان املرحوم، 
مراد مدلسي، رئيس اجمللس الدستوري، الذي وافته املنية عن عمر اجلزاير

انهز 76 سنة. وقد حضر مراسم تشييع اجلنازة اليت جرت يف 
أجواء مهيبة، مسؤولون وشخصيات سامية يف الدولة يتقدمهم رئيس جملس االمة، عبد القادر بن صاحل، 
رئيس اجمللس الشعيب الوطين، معاذ بوشارب، والوزير االول، أمحد اوحيىي، ابإلضافة إيل مسؤولني رفيعني يف 
الدولة وأعضاء يف احلكومة وكذا شخصيات سياسية ووطنية، اىل جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي 

املعتمد ابجلزائر

إستضاف مقر احتاد الربملاىن االفريقى ىف ابيدجان بساحل العاج يوم 
26 نوفمرب 2018، حفل تبادل املهام بني الرئيس اجلديد و الرئيس بوركينافاسو

جرى  الربملانية  الشخصيات  من  العديد  وحبضور  لالحتاد  السابق 
تبادل املهام بني السيد احلسن ابالساكندى، الرئيس اجلديد لالحتاد والرئيس السابق سيرتينو كامسا. وحيمل السيد 

احلسن ابالساكندى رمسيا مشعل االحتاد الربملاىن االفريقى. 

ابمبانغ  السيد  معاىل  االندونيسي  النواب  جملس  رئيس  طالب 
سوسايتو ابجراء اصالح ىف األمم املتحدة، وخصوصا ىف جملس اندونيسيا

األمن الدوىل، قائال أن على املنظمة األممية أن تلعب دورا اكثر 
فاعلية ىف ترسيخ األمن والسالم عرب العامل. جاء ذلك ىف مؤمتر تشاورى لرؤساء الربملاانت كان يبحث إشاعة 
السالم واألمن من خالل تعزيز عمل منظمة األمم املتحدة. وقد عقد املؤمتر ىف جزيرة ابىل ىف 16 سبتمرب 

.2018
وقال إن أداء األمم املتحدة ىف جمال احملافظة على السالم واألمن الدوليني مل يلىب كامال توقعات اجملتمع الدوىل. 
وأضاف أن جهود املنظمة الدولية ىف هذا الصدد تصطدم مبصاحل االعضاء الدائمني ىف جملس األمن. وضرب 
مثال بتعامل اجمللس مع الصراع الفلسطيين االسرائيلى حيث فشل ىف التعامل مع الوالايت املتحدة. وقال إن 
الوالايت املتحدة استخدمت الفيتو عدة مرات ملنع إصدار قرار يدين استخدام أسرائيل للقوة ضد املدنيني 

الفلسطينيني.

بشأن  الثاين  املؤمتر  انعقاد  ايران،  عاصمة  طهران،  شهدت 
حتدايت مواجهة األرهاب و تعزيز الروابط األقليمية. وحضر ايران

املؤمتر رؤساء برملاانت ستة من البلدان. وقد قام معاىل السيد 
أسد قيصر، رئيس اجلمعية الوطنية الباكستانية الذى رأس الدورة األويل للمؤمتر، بتسليم الرائسة ملعاىل 
الدكتور علي الرجياىن، رئيس جملس الشورى االسالمى االيراىن. وىف الدورة األوىل من املؤمتر، الىت عقدت 
وروسيا  والصني  وتركيا  وابكستان  ايران  من  برملاانت كل  رؤساء  قرر  آابد،  اسالم  ىف  املاضى  العام 
وأفغانستان، تعزيز التعاون األقليمى من أجل مناهضة األرهاب.  وقدضم جدول أعمال مؤمتر طهران 
واعتماد  الراهنة  االسرتاجتيات  ودراسة  السابقة  التجارب  واستعراض  األرهاب  مبكافحة  تتعلق  بنودا 
مقارابت أقليمية جديدة وفعالة وتوسيع مدى األتصاالت وتعزيز التعاون األقليمي و حتقيق السالم 

والتنمية املستدامة يف املنطقة.

يف  نيايب،  وفد  برفقة  احللبوسي  النواب حممد  جملس  رئيس  شارك 
لندن، 29 يناير 2019 ىف الندوة اليت أقامها مركز الشاهتام هاوس العراق

والىت انقشت أبرز التحدايت اليت تواجه العراق، وأسباهبا، ومتطلبات 
املرحلة املقبلة. وقال معاليه أن من أبرز التحدايت اليت تواجه البالد اآلن هي ضعف اخلدمات، وتوفري فرص العمل 
للشباب، فالوظائف احلكومية ال تغطي أعداد اخلرجيني، مع عدم توافر الفرص يف القطاع اخلاص، وهو ما يسهم 

ة مسبقا؛ لتوفري اخلدمات وفرص العمل. يف انتشار البطالة، مبينا أننا حباجة إىل خطط ُمعدَّ
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عاطف  السيد  معالی  قام 
النواب األردن جملس  رئيس  الطراونة، 

األردين بزايرة رمسية ايل العراق، يف 
فرباير2019 وقال معاليه إن مستقبل العالقات األردنية العراقية يبعث على 
التفاؤل جلهة تنسيٍق وتعاون يف خمتلف اجملاالت، وهو ما ملسناه من األطياف 
العراقية كافة لدى سلسلة اللقاءات اليت أجراها الوفد الربملاين األردين يف بغداد.

وقال الطراونة يف ختام زايرة رمسية إىل بغداد استمرت يومني بدعوة من نظريه 
العراقي رئيس جملس النواب حممد احللبوسي، إن زايرة جاللة امللك عبد هللا 
الثاين إىل بغداد ومن قبلها زايرة الرئيس العراقي برهم صاحل إىل ّعمان، شكلت 

أمهية ابلغة على مستوى عالقات البلدين.

االمة  جملس  رئيس  معاىل  قال 
الغامن ان االجتماع الكويت مرزوق علي 

للمؤمتر  التحضريية  للجنة  االول 
العاملي اخلامس لرؤساء الربملاانت حبث عددا كبريا من املوضوعات الرئيسية 
تناول عدة  النقاش  املزمع وضعها على جدول اعمال املؤمتر. واشار اىل ان 
مواضيع منها مستقبل الدميقراطيات يف العامل والعالقة بني االحتاد الربملاين الدويل 
واالمم املتحدة وآلية تفعيل القانون االساسي لالحتاد الربملاين الدويل حبيث يلتزم 
كل االعضاء مبا جاء به وخاصة االلتزام بقرارات االمم املتحدة اليت تنتهكها 
بعض الدول . وقال ان الكويت اكدت على ضرورة ان يعدل هذا النظام كي 

تكون هناك عقوابت رادعة ضد من ال يلتزم ابلنظام االساسي لالحتاد . 

الثقة  اللبناين  النواب  منح جملس 
سعد لبنان برائسة  اجلديدة  للحكومة 

صواًت   111 وأبغلبية  احلريري، 
من أصل 117 انئبا حضروا جلسة تصويت عقدت ىف فرباير 2019. ولدى 
تالوته البيان الوزاري أمام الربملان، شدد احلريري على التزام حكومته إبجراء ما 

وصفها ابإلصالحات اجلريئة لتجنب تدهور األوضاع االقتصادية.
وشدد احلريري على أمهية العمل اإلجيايب بني الوزراء إلجناز ما جاء يف البيان 
االقتصادية  اإلصالحات  بشأن  احلكومة  يلخص خطة عمل  الذي  الوزاري 

واملالية واإلدارية. 

عارف  حممد  داتو  معاىل  أفتتح 
النواب ماليزاي جملس  رئيس  يوسف، 

املاليزى، ندوة بشأن األصالحات 
الربملانية نظمها معهد دار األحسان ابلتعاون مع الربملان املاليزى، وذلك ىف 8 
ديسمرب 2018. وقال معاليه إن عملية األصالحات الربملانية سوف تستمر 
بغية جعل الربملان املاليزى مؤسسة ذات مصداقية وحمرتمة. وأعلن عن إنشاء 
ست جلان خمتارة جديدة، قائال إن اللجان مهمة للدميقراطية ولتوفري الرقابة 

على اجلهاز التنفيذى. وأضاف أن الربملان قد حاز احرتام الشعب.

اسحاق  السيد  معاىل  استقبل 
الوطنية ماىل سيديىب، رئيس اجلمعية 

 ،2018 اكتوبر   25 ىف  املالية 
اعضاء فريق )DM( الشركة االستشارية، وهى مؤسسة حقوقية مالية تسعى 
فوفنا.   األمني  حممد  يرأسها  االسالمى،  التمويل  تنمية  مبادرات  ترقية  اىل 
وحتدث الفريق للرئيس اسحاق سيديىب عن مشاريع و برامج التنمية اليت سيتم 
متويلها يف ماىل عن طريق التمويل االسالمى. و يتعلق األمر، ضمن امور 
اخري، ابلزراعة ذات القيمة العالية، وتوفري خمزون لألمن الوطين من احملروقات 

السائلة والغازية. 

الدورة  نيجرياي  برملان  استضاف 
واملؤمتر نيجرياي التنفيذية  للجنة   )73(

لرؤساء  واألربعني  احلادي 
الربملاانت األعضاء يف االحتاد الربملاين االفريقي ىف شهر نوفمرب 2018 مبدينة 
يف  الربملاانت  بدور  تتعلق  مهمة  موضوعات  املؤمتر  وانقش  اجلميلة.  أبوجا 
مكافحة اإلرهاب والعصاابت املسلحة واجلرمية املنظمة يف افريقيا، ايل جانب 
تعزيز االستثمار اخلاص ابعتباره عامال رئيسيا يف التنمية اإلقتصادية يف افريقيا. 

بن  خالد  السيد  معاىل  استقبل 
جملس عمان  رئيس  املعويل  هالل 

الشورى، ىف شهر يناير 2019، 
مبقر اجمللس معاىل السيدة ماراي فرنندا إسبينوسا رئيسة اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة والوفد املرافق هلا اليت كانت ىف زايرة للسلطنة.
املتعاقبة  الشورى ابلسلطنة ومراحلها  نبذة عن مسرية  للضيفة  وقدم سعادته 
طوال أكثر من ثالثة عقود، وأهم األدوات الرقابية والتشريعية اليت يضطلع هبا 
أعضاء اجمللس إضافة إىل الدور التكاملي الذي يقوم به جملسا الدولة والشورى، 
ضمن منظومة جملس عمان.كما مت مناقشة العديد من القضااي واملوضوعات 

الراهنة على املستويني اإلقليمي والدويل.

اجلمعية  رئيس  معاىل  صرح 
قيصر ابكستان  أسد  الباكستانية  الوطنية 

والسالم  القانون  حكم  أن 
الربملانيني  ملنتدى  التنمية. وقال ىف احتفال  تنفيذ  البالد إىل جانب  سيسود 
السابقني يف املعهد الباكستاىن للخدمات الربملانية ىف اسالم آابد أن هذه بالدان 
خالفاتنا  نبذ  خالل  من  وتقدمها  حتسينها  أجل  من  العمل  علينا  ويتعني 
السياسية. وقال إن املنتدى مفيد وأن اخلربة الىت يتمتع هبا الربملانيون السابقون 

ستستغل ملصحلة البالد.

الفلسطيين  الوطين  اجمللس  أطلع 
الربملانية فلسطني االحتادات  خمتلف 

خطط  على  والدولية  اإلقليمية 
مدينة  يف  العاملة  األونروا  مدارس  وتصفية  ابستهداف  اإلسرائيلي  االحتالل 
القدس احملتلة. وشرح رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين سليم الزعنون يف رسائل 
متطابقة أرسلها إىل عدد من االحتادات الربملانية األوروبية واألسيوية واألفريقية 
والربملان  الدويل  الربملاين  االحتاد  رأسها  وعلى  والدولية،  واإلسالمية  والعربية 
األوريب، األهداف واملخاطر املرتتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى مبجلس األمن 
يف  السابق  االحتالل  بلدية  رئيس  خطة  خالهلا  تبىن  اليت  اإلسرائيلي  القومي 
القدس نري بركات اليت أعلنها يف أكتوبر/تشرين األول 2018، إبغالق مدارس 

وكالة األونروا يف القدس، واستبداهلا مبدارس اتبعة لبلدية القدس اإلسرائيلية.

اجلمعية  تعقد  أن  املقرر  من 
األربعني بعد املأئة لألحتاد الربملاىن قطر

املصاحبة  واألجتماعات  الدوىل 
األخرى يف مركز شرياتون للمؤمترات ىف الدوحة، عاصمة دولة قطر، يف الفرتة 
من 6 اىل10  أبريل 2019. ورحب معاىل السيد أمحد بن عبدهللا بن زيد 
احملمود، رئيس جملس الشورى القطرى هبذا القرار وذلك يف خطابه أمام اجللسة  
اخلتامية للجمعية التاسعة والثالثني بعد املأئة لالحتاد الربملاين يف جنيف، يف 18 
اكتوبر. وحث معاليه رؤساء الربملاانت ووفود الربملاانت العاملية على املشاركة 
التنمية الضخمة الىت تشهدها قطر حتت  الدوحة والتعرف علي  ىف اجتماع 
صاحب السمو الشيخ متيم آل اثىن، أمري دولة قطر، ورؤية شعب قطر الطيب 
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اجتماعها  االسالمية  الربملانية  اجملموعة  عقدت 
التشاوري الراتب علي هامش اجتماعات اجلمعية 
الدويل،  الربملاين  لإلحتاد  املئة  بعد  الثالثني  و  التاسعة 
احملمود،  زيد  بن  عبدهللا  بن  أمحد  السيد  معايل  برائسة 
رئيس جملس الشوري القطري، يوم السبت الثالث عشر 

من اكتوبر 2018، مبدينة جنيف السويسرية.
روساء  املعايل  أصحاب  حبضور  األجتماع  مت 
اللبنانية  اجلمهورية  و  الكويت  دولة  من  برملاانت كل 
جانب  إيل  الرتكية،  اجلمهورية  و  السودان  مجهورية  و 
عدد كبري من أعضاء الوفود املشاركني يف اإلجتماعات 
الربملانية الدولية. متيز نشاط اجملموعة الربملانية االسالمية 
العام بتحقيق جناح كبري علي مستوي إجتماعها  هذا 
التشاوري و يف اجللسات العامة لألحتاد الربملاين الدويل.

موضوع البند الطاري:
مبقرتحني  الكوييت  و  األردين  الوفدان  تقدم 
لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  قضية  بشأن  منفصلني 
األدين  الشرق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  تشغيل  و 
)األنروا( من حيث العجز اخلطري يف موازنة الوكالة و 
لالجئني  الضرورية  خدماهتا  تقدمي  استمرارية  ضمان 
املساعدات  بوقف  القراراألمريكي  و  الفلسطينيني 
املقدمة لألنروا. أتفق األجتماع علي دمج املقرتحني و 
رفعه إيل مجعية األحتاد الربملاين كمقرتح واحد الدراجه يف 
جدول األعمال. و قد حظي هذا املقرتح بدعم كبري من 
املشاركني يف األجتماع الدويل و حصل علي اكثر من 
ثلثي االصوات؛ إال أن قدراً ضئيال من األصوات حال 

دون إدراج هذا املقرتح يف جدول األعمال.

قطر  استعداد  وأكد  الشعوب.  جلميع  واألستقرار  للسالم  وحبهم  النبيل  و 
الكامل وثقتها ىف جناح مؤمتر الدوحية من أجل بلدان العامل وشعوبه.

السنغاليون  الربملانيون  صادق 
يناير السنغال  24 ىف  الوطنية،  ابجلمعية 

قانون  مشروع  على   ،،2019
البرتول  وزير  حضرها  عمومية  جلسة  خالل  البرتولية،وذلك  املدونة  يتضمن 
والطاقة السيد منصور اليمان كان. والغرض من مشروع هذه املدونه، اليت تشتمل 
10 ابواب، هو صيانة وضمان املصاحل االقتصادية واملالية للشعب السنغاىل مع 
ضمان اجلاذبية والتنافسية يف البلد. اضافة ايل ضرورة وجود مدونة برتولية مالئمة 
لظروف بلد ميتلك احتياطيا من احملروقات«هذا عالوة علي متطلبات املواءمة بني 
استخدامات  اخرى، ىف  من جهة  واالندماج،  من جهة،  ابلدستور،   التقيد 

األساليب اجلارية الناجتة عن حتوالت ىف الصناعات البرتولية والغازية. 

الوطنية  اجلمعية  استضافت 
الرتكية الكربى األجتماع الثاىن تركيا

والدورة  التنفيذى  للمجلس 
مبدينة  عقدت  الىت  اآلسيوية  الربملانية  للجمعية  عشرة  احلادية  العامة 

اسطنبول ىف الفرتة من 29 نوفمرب إيل 2 ديسمرب 2018 حتت شعار 
»تعزيز األزدهار األقتصادى ىف آسيا«. وحضر املؤمتر مندوبون ميثلون 23 
دولة. وقال معاىل السيد بن على يلديرمي، رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية 
الكربى إن اهلدف من األجتماع هو جعل آسيا مركزا للحضارة. وأضاف 
إذا أردان فان بوسعنا جعل آسيا مركزاً للجذب مرة أخرى وأن نكون أمال 
للبشرية. وقال إن علينا كربملانيني واجبا يتعني علينا اداؤه فالصراعات لن 
القائمة  املشكالت  على  القضاء  وعلينا  األنسانية.  أو  منطقتنا  تفيد 
واستخدام الدبلوماسية الربملانية بفاعلية كى تساهم ىف حل املشكالت 

الىت تواجه حكوماتنا.

أمل  الدكتورة  معايل  أكدت 
الوطين األمارات العربية املتحدة  اجمللس  رئيسة  القبيسي 

التارخيية،  الزايرة  االحتادي أمهية 
»عام  مع  لتزامنها  نظرا  االمارات  دولة  ايل  الفاتيكان  اباب  فرنسيس،  للبااب 
التسامح«، معتربة أن سيكون هلا أثرا عظيمًا على صعيد نشر قيم التسامح 
والتعايش عامليًا، مشرية إىل أن زايرة البااب، بكل ما حتمله من معان ومضامني 
األخوة اإلنسانية، حتقق األخوة االنسانية ونزع فتيل الفنت والصراعات ونشر 

السالم والوائم والسعى اجلاد لنشر األمن واالستقرار يف ربوع العامل. 

األسالمية الربملانية  للمجموعة  جناح كبري 
اجتماعات جنيف يف 

ندوة المثليين
يف اجلمعية الثامنة و الثالثني بعد املائة لألحتاد 
الربملاين الدويل اليت عقدت مبدينة سانت بطرسبورج 
حقوق  بلجنة  أعضاء  من  عدد  إستطاع  الروسية 
األنسان التابعة لإلحتاد الربملاين الدويل استصدار قرار 
ابقامة ندوة لألشخاص املثليني، لكن الوفود الربملانية 
للدول االسالمية قررت التصدي هلذا األمر و حشد 
الدعم و التأييد السقاط هذا القرار وسط اجملموعات 
املختلفة املشاركة يف الدورة احلالية لألحتاد و قد أتفق 
األجتماع الراتب للمجموعة الربملانية االسالمية علي 

أختاذ موقف موحد يف هذا الصدد.
و يف أول اجتماع للجمعية العامة لألحتاد الربملاين 
اجملموعة  اعضاء  من  طلب كثري  العام  هذا  الدويل 
جدول  من  ابملثليني  املتعلق  البند  إبعاد  االسالمية 
أعمال جلنة حقوق األنسان. و تقرر التصويت حول 
جداول  تغيري  العامة  اجلمعية  وسع  يف  إذا كان  ما 
أعمال جلان الدورة. و قد نشطت الوفود االسالمية 
علي هذا الصعيد، وخاصة رؤساء اجملالس احلاضرين 
الدولية، إيل أن تكللت هذه اجلهود  لألجتماعات 
من جدول  املثليني  موضوع  استبعاد  مت  و  ابلنجاح 

أعمال جلنة حقوق األنسان.
و يعترب هذا جناحا كبريا للمجموعة االسالمية 
و العربية اليت استطاعت ضمان التأييد ملوقفها من 
جانب الدول األفريقية ابألضافة إيل الصني و األحتاد 

الروسي.
جدير ابلذكر أيضا أن املشاركني يف اجتماعات 
اجلمعية  عقد  علي  أتفقوا  الدولية  الربملانية  جنيف 
دولة  الدويل يف  الربملاين  لألحتاد  املائة  بعد  األربعني 

العام  أبريل  إايل 10   6 من  الفرتة  يف  قطر 
القادم 2019.

اخبار
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شارك معاىل األمني العام لألحتاد السيد حممد قريشي نياس، يرافقه مساعد األمني 
اآلسيوية  الربملانية  للجمعية  عشرة  احلادية  الدورة  أعمال  يف  املراقب،  بصفة  العام 
APA ، اليت عقدت يف اسطنبول ، اجلمهورية الرتكية من 29 من نوفمرب إىل 2 
ديسمرب 2018 حتت شعار: »تعزيز الرخاء االقتصادي يف آسيا«. معايل األمني العام لالحتاد 
ألقى خطااًب أكد فيه على اإلمكانيات اهلائلة آلسيا وموقعها اجليوسياسي وعالقاهتا املتنوعة 
بني شعوهبا، مما جيعل هذه القارة مناسبة متامًا لزايدة االزدهار االقتصادي واملستقبل الواعد.

و أكد معاليه أن إمكاانت آسيا الضخمة و موقعها اجلغرايف و الروابط املتنوعة بني 
شعوهبا جيعلها مؤهلة لتحقيق رخاء أقتصادي متزايد و مستقبل واعد.  وقال األمني العام 
دعوان نستذكر إعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن »تغيري عاملنا: جدول أعمال 
2030 للتنمية املستدامة« الصادر ىف العام 2015 والذى ينبغى إعتباره مرجعية لتحقيق 
األزدهار األقتصادى. وأضاف األمني العام: »وأيضا كما ورد ىف إعالن ابىل للعام 2017 
حول التنمية املستدامة فانه جيب على الربملانيني مواصلة العمل بنشاط للمساعدة عى 
التنفيذ الفعال واجناز أهداف التنمية املستدامة وذلك من خالل سن التشريعات املالئمة، 
وإقرار املوازانت املطلوبة، وتقوية الوعى واملساءلة واملسؤولية األجتماعية. وىف أعتقادى من 

خالل هذه التوصيات ميكن لنا حتقيق هدفنا، وهو تعزيز األزدهار األقتصادى ىف 
آسيا والذى ابمكانه املساعدة ىف القضاء على الفقر جبميع أشكاله وأبعاده«.

نياس،  العام لألحتاد، حممد قريشى  أدان معاىل األمني 
األعزل.  الفلسطيين  الشعب  على  اإلسرائيلي  اهلجوم 
اليت تشنها سلطات االحتالل  الشرسة  اهلجمات  يف مواجهة 
األسرائيلي علي املواطنني الفلسطينيني، أعلن معاىل األمني العام 
التضامن مع الشعب الفلسطيىن األيب، والوقوف معه ىف هذه 
الظروف احلرجة. ودعا إىل توفري محاية دولية هلذا الشعب من 
الدويل  التدخل  ايضًا اىل  جرائم االحتالل واملستوطنني. ودعا 
الفلسطيين  الشعب  على  املستمر  العدوان  لوقف  العاجل 
البطل. كما دعا برملاانت العامل اىل الوقوف اىل جانب الشعب 

اىل  ودعاهم  وطالبهم  معاانته،  الذى طالت  الفلسطيىن 
التنديد جبرائم السلطات واملستوطنني االسرائيليني.

أعرب معايل األمني العام لألحتاد السيد حممد 
قريشي نياس عن خالص شكره وتقديره لربملان 
شريين  السيدة  الربملان  رئيسة  ولشخص  بنغالديش 
الضيافة  وكرم  االستقبال  حلرارة  شودرى  شارمني 
مجهورية  زايرة  عند  التنفيذية  اللجنة  وفد  لقيها  الىت 
بنغالديش الشعبية. وأكد معاليه ىف رسالة بعث هبا إىل 
برملان بنغالديش أن زايرة الوفد إىل خميمات الالجئني 
أحوال  على  لألطالع  الفرصة  هلم  أاتحت  الروهينغيا 

البطش الىت  الفارين من أعمال  هؤالء الالجئني 
تعرضوا هلا ىف بالدهم ميامنار.

الربملانية اآلسيوية العام لالحتاد يشارك يف اجتماع اجلمعية  األمني 

الفلسطيىن الشعب  على  اإلسرائيلى  اهلجوم  ادانة 

بنغالديش برملان  العام يشكر رئيسة  األمني 
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موقع االحتاد يف شكله اجلديد 
العنوان  ابتباع  التفضل  نرجو  االحتاد  موقع  لزايرة 
اللغة  اختيار  التايل: www.puic.org  ومن مث 
بلغات  موجودة  املوقع  يف  املواد  مجيع  تفضلها.   اليت 
)العربية، واالجنليزية  السائدة يف االحتاد  الثالث  العمل 
والفرنسية(. وتعكف إدارة االعالم ابالحتاد على حتديث 
واألنباء  والفعاليات  األنشطة  آبخر  بتزويده  موقعها 

املتعلقة ابألمني العام واألمانة العامة.

أبرز األنباء:
عناوين  أربعة  على  اجلزء  هذا  حيتوي 

رئيسة من اجملالس األعضاء. 

صالة الصور:
املؤمترات  من  صورا  الصالة  تضم 
الزايرات  و  واللقاءات  واإلجتماعات 

اخلاصة ابألمني العام واألمانة العامة. 

وجهة نظر:
مقاالت و موضوعات تعكس آراء كاتبيها 
من الربملانيني يف اجملالس األعضاء. ويرحب 

املوقع آبراء وتعليقات اجملالس األعضاء.

حتت الضوء:
أنشطة  على  الضوء  تسليط 

األمني العام واألمانة العامة. 

جولة مع الفيديو: 
وتشمل  املهمة  والفعاليات  األحداث 
يربزها  كما  الربملاانت  رؤساء  كلمات 

شريط الفيديو.

جمالس  الحتاد  الكرتوىن  قرص 
منظمة  يف  األعضاء  الدول 

التعاون اإلسالمي 
الدول  جمالس  الحتاد  العامة  األمانة  تعد 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ابنتظام 
اقراصا الكرتونية قبل انعقاد املؤمتر السنوى. 

املشاركني  مجيع  على  األقراص  هذه  وستوزع 
اثناء االجتماعات، وذلك ليستىن هلم احلصول 
وتشريعات  واملنشورات  التقارير  كل  علي 
الثالث  ابللغات   )PDF( حبجم  اإلحتاد 

املستعملة يف االحتاد.
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االجتماعات القادم
الدول  جمالس  االحتاد  واجتماعات  مؤمترات 

األعضاء مبنظمة التعاون االسالمى

 عندما تنقر على املنيو األسود فانك حتصل 
األحتاد،  حول  التفاصيل  من  املزيد  على 

اترخيه وهيكليته وأحداثه وأنبائه...اخل
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