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(*)

ملخص البحث

تعد منظمة المؤتمر اإلسػمم اادػدة مػف المنظمػات التػ دػازت ـتػا اـػػتيار دال ػ
مهػ ػػـي ال ػ ػ البػ ػػات المعيػ ػػر ـػ ػػف عاػ ػػا ا المسػ ػػتم ف ػ ػ العػ ػػالـ .االشػ ػػؾ ػ ػ لف المش ػ ػ تة
القيرب ة تعير يش ؿ اااػ ـػف مشػراـ ة عاػ ة القياربػة ارتػراؾ المسػتم ف ػ مهػادلـ
الهاد ة النتزاع دقاعهـ المغتبػية مػف مانػب القياربػة ال انػان ف .لػذي القاػ ة العػت الػدــ

مؤتمرات المنظمػة سػاا ع ـتػا مسػتاق القمػـي لا ـتػا مسػتاق مػؤتمرات از ار الجارم ػةي
اتمسػػد ذلػػؾ مػػف جػػمؿ ع ارراتهػػا المسػػاندة لدقػػاؽ القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم في ادشػػد الت ػػد
الدال رمؿ إسياغ الشرـ ة ـتا عا تهـ ـند ـراها

المدا ؿ الدال ة.

ABSTRACT
The organization Islamic conference (O.I.C) is one of the
important international groups, which include a consider in the
world. This organization is a voice of Moslem problems. there is no
doubt that the question of Cyprus declare about "rightful case" for
Turkish Cypriot Moslems, which had discussed in many times
during the conferences of O.I.C, and it materialized in their dictions
dealing with Turkish Cypriot rights in Cyprus Island.

املقممة
(*) مدرس مساـدي مر ز الدراسات اإلعت م ةي مامعة المابؿ
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تعػد المشػ تة القيربػ ة اادػدة مػػف ايػرز المشػا ؿ التػ التمػت يهػػا منظمػة المػػؤتمر

اإلسمم ي لذي المش تة نممت ـف الغزا العسػ ر التر ػ لتمػز الشػمال مػف عيػرص ـػاـ
9191ي االمجػػااؼ التر ػػة ممػػا عػػد تعػػرض إل ػػا القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتماف مػػف انتهػػاؾ

لدقاعهـي لا تطار ارمر ياتماي إلغا لدد الم ان ف الرئ س ف لس اف المز رة.

تط ػػرؽ ل ػػذا اليد ػػث إل ػػا الد ػػد ث ـ ػػف منظم ػػة الم ػػؤتمر اإلس ػػمم يشػ ػ ؿ ـ ػػاـي
اعػ ػ اررات عممه ػػا التػ ػ تناال ػػت الشػ ػ ف القيربػ ػ دبػ ػ اعر من ػػذ لاؿ دا ػػار لمشػ ػ تة القيارب ػػة
المسػػتم ف ػ مػػؤتمرات القمػػة اإلسػػمم ة االػػذ تمسػػد ػ مػػؤتمر القمػػة اإلسػػمم الاالػػث

المنعقد

م ة الم رمة ـاـ 9199ي ما تامف اليدث ل اا د ارسػة تدت ت ػة لقػ اررات القمػـ

اإلس ػػمم ة المتعتق ػػة يالشػ ػ ف القيربػ ػ  .اـتم ػػد اليد ػػث ـت ػػا المب ػػادر المت ػػا رة ما ػػؿ النشػ ػرة
اإلجيار ػ ػػة لتمنظمػ ػػةي االمعتامػ ػػات المامػ ػػادة ـتػ ػػا ماعػ ػػو المنظمػ ػػة ـتػ ػػا شػ ػػي ة المعتامػ ػػات

الدال ةي ام ـف الااائؽ الرسم ة.

دق ق ػػة لن ػػاؾ ن ػػدرة ػ ػ المعتام ػػات المت ػػا رة ـ ػػف ماع ػػؼ المنظم ػػة اع ارراته ػػا التػ ػ

ـالمت الش ف القيرب مما ااطرنا لمـتماد ـتا شي ة المعتامات الدال ة يش ؿ ا ير.

التمهيم

يػ ػػدلت مش ػ ػ تة المسػ ػػتم ف ػ ػ عيػ ػػرص يعػ ػػد الدػ ػػرب العالم ػ ػػة الاان ػ ػػة نت مػ ػػة لر يػ ػػة
القياربة ال انػان ف ياػمها إلػا ال انػاف ياـتيػارلـ ل ار ػة مػف د ػث ـػدد السػ افي اابػطدـ
لػػذا ارمػػر يمعاراػػة مػػف القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم ف الػػذ ف ػػاف نظػػر إل ػ هـ عت ػػة مػػف

مان ػػب القيارب ػػة ال ان ػػان في اي ػػدلت إـم ػػاؿ العن ػػؼ ا ػػد القيارب ػػة ارتػ ػراؾ المس ػػتم ف ػ ػ

ارـػااـ 9111ي 9111ي د ػػث انػػت المز ػرة تدػػت الس ػ طرة الير طان ػػةي اػػـ اتتقػػت ػػؿ مػػف
ير طان ػػا اتر ػػا اال ان ػػاف ـت ػػا جط ػػة عا ػػت ياس ػػتقملها ات ػػـ ذل ػػؾ ػ ػ

ب 9112ي إال لف

إـماؿ العنؼ اد القياربػة ارتػراؾ المسػتم ف ـػاادت الظهػار ػ ارـػااـ 9111 – 16ي

ا 9119ي ا

 91تماز ـاـ  9191اعو انقمب ـس ر

عيرص اف مػف يػ ف للدا ػا

امها إلا ال اناف الدر ت تر ا إف د ػاة القياربػة ارتػراؾ المسػتم ف مهػددة رسػتت عااتهػا

اادتتػػت شػػمال المز ػرة ػ  02تمػػاز 9191اـػػزؿ القياربػػة ارت ػراؾ لنتسػػهـ يهػػذا المػػز
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انظماا انتجايات يرلمان ةي امف اـ باتاا ياإلمماع ػ  9دز ػراف  9191ـتػا إعامػة دالػة
جابػػة يهػػـ منتبػػتة ـػػف المػػز المنػػاي

اانتجي ػاا رئ س ػاع ايرلمان ػاع مػػف منػػاطقهـ اانتقػػؿ إلػػا

لذي الدالة ارتراؾ ػ المنػاطؽ ال انان ػةي الـتنػت ممهار ػة شػماؿ عيػرص التر ػة اسػتقملها
ػ  91تشػػر ف الاػػان  9196الػػـ تعتػػرؼ يهػػا سػػاق تر ػػا الت ػ تقػػدـ لهػػا دـم ػاع ػػاممع ػ

مم و المماالتي اتيتغ مسادة لذي الممهار ة  99011م مع مريعاع اسػ انها  961222للػؼ

نس ػػمة تقر يػ ػاع اـاب ػػمتها اما اس ػػتا .اي ػػدا القيارب ػػة ارتػ ػراؾ المس ػػتم في يالس ػػع إلس ػػماع
بػػاتهـ ػ المدا ػػؿ الدال ػػةي ا انػػت منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم ي م انػػا مناسػػيا لهػػـ لتتعي ػػر

ـف ماعتهـ اعا تهـ(.)9

منظمة املؤمتر اإلسالمي

تعد منظمة المؤتمر اإلسمم اان ا ير منظمة دال ة

العالـ يعػد ل ئػة ارمػـ

المتدػػدةي ال ػ تممػػو ـتػػا مسػػتاق سػػيو اجمسػػاف دالػػة تتػػازع ـتػػا لريػػو عػػاراتي اتعتيػػر
المنظم ػػة المما ػػؿ الرس ػػم لت ػػداؿ اإلس ػػمم ةي الػ ػ تس ػػعا لب ػػاف مب ػػالدها ي ػ ػ ف مجتت ػػؼ

شعاب العالػـ.

()0

ت سست المنظمة

الريػاط يالممت ػة المغري ػة ػ  01ل تػاؿ  9111ااػر المداالػة

اإلسػرائ ت ة لدػػرؽ المسػػمد ارعبػػا ػ  09ب 9111ي ايعػػد سػػتة لشػػهر مػػف لػػذا الدػػادث
اتدد ػ ػػداع ػ ػ

ذار  9192انعقػ ػػد لاؿ مػ ػػؤتمر لػ ػػاز ار جارم ػ ػػة الػ ػػداؿ اإلسػ ػػمم ة ػ ػ مػ ػػدة

يالممت ػػة العري ػػة الس ػػعاد ة اانياق ػػت ـ ػػف ل ػػذا الم ػػؤتمري ارمان ػػة العام ػػة لمنظم ػػة الم ػػؤتمر

اإلسمم ي ااجت رت مد نة مدة لت اف مق اعر مؤعتاع لتمنظمة لد ف تدر ػر القػدس د ػث سػ اف
مقر المنظمة الدائـ.

()6
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أهماف املنظمة

ددد م ااؽ المنظمة للدا ها

اآلت :

 .9تعز ز التاامف اإلسمم ي ف الداؿ ارـاا .
المماالت الس اسػ ة ااالعتبػاد ة ااالمتماـ ػة

 .0دــ التعااف ي ف الداؿ ارـاا
االعتم ة

 .6دــ تاح مم و الشعاب اإلسمم ة لب انة رامتها ااستقملها ادقاعها الاطن ة.
 .1دما ة ارما ف المقدسة اإلسمم ة.
 .1دــ تاح الشعب التتسط ن

استعادة دقاعا المشراـة.

 .1العمؿ ـتا إلغا التترعة العنبر ة امم و إش اؿ االستعمار.
 .9ته ئة المناخ الممئـ لتعز ز التعااف ي ف الداؿ ارـاا اداؿ العالـ ارجرق
ما ـدد الم ااؽ الميادئ الت

()1

مب لف تد ـ لنشطة المنظمة ا ما ت :
المنظمة.

 .9المساااة التامة ي ف الداؿ ارـاا

 .0العمؿ ـتا تسا ة ل نزاع عد دبؿ ي ف الداؿ ارـاا يالطرؽ الستم ة.
 .6ادتراـ س ادة ؿ دالة ااستقملها ااددة لراا ها.
 .1التزاـ الػداؿ ارـاػا

ػ إطػار العمعػات ي نهػا ياالمتنػاع ـػف التمػا إلػا القػاة لا

التهد د ياستجدامها اد ل دالة لجرق.

 .1ادتراـ دؽ تقر ر المب ر اـدـ التدجؿ

الشؤاف الداجت ة لتداؿ ارـاا .

هيكلية عمل املنظمة

()1

مػػف امػػؿ تدق ػػؽ ارلػػداؼ المشػػار إل هػػا ت سسػػت ػ إطػػار المنظمػػة ممماـػػة مػػف
ارمهزة الرئ س ة االاانا ة االمؤسسات االتماف لتسه ؿ لدائها ا ما ت

أوال :التقسيمات اإلدارية
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تت اف منظمة المؤتمر اإلسمم مف اآلت :
 .9مػ ػػؤتمر متػ ػػاؾ ارؤسػ ػػا الػ ػػداؿ االد امػ ػػاتي الػ ػػا ش ػ ػ ؿ السػ ػػتطة التعت ػ ػػة االعت ػ ػػا
لتمنظمة ا متمو مرة ؿ امث سناات لااو س اسة لتمنظمة.

 .0مؤتمر از ار الجارم ةي ا متمو مرة ااددة
تطي ؽ الق اررات الت تـ تين ها

السنة لدراسة التطػارات اتقػدـ العمػؿ

امتماـات القمة اإلسمم ة.

 .6الس رتار ة العامةي الا المهاز التنت ذ لتمنظمةي االذ
ادث الد امات ـتا تطي قها (.)9

تاعو منا متايعة القػ اررات

ثانيا :اللجان اإلدارية
ل ػ تػػتم ف المنظمػػة مػػف تنس ػ ؽ اتعز ػػز ـمتهػػاي اتاد ػػد امهػػات نظرلػػا امااعتهػػاي

ال ػ تدظػػا يالمبػػداع ة اتدق ػػؽ النتػػائ
ااالعتبػػاد االاقػػا

ػ ممػػاالت التعػػاافي يمػػا هػػا التعػػااف الس اس ػ

ااالمتمػػاـ االرادػ االعتم ػ يػ ف الػػداؿ ارـاػػا قػػد شػ تت لمان ػاع

متعددة مم عها تقر ياع ـتػا مسػتاق الػاز ار إاػا ة إلػا لف لنػاؾ لمانػا لرسػها رؤسػا الػداؿ

( .)9اليرزلا:

 .9لمن ػػة الق ػػدسي ا لرس ػػها مت ػػؾ الممت ػػة المغري ػػةي امقرل ػػا الري ػػاط ـاب ػػمة الممت ػػة
المغري ة.
 .0التمنة الدائم ة لتتعااف االعتباد

ا رلسها الرئ س التر

امقرلا لنقرة  /تر ا.

 .6التمنػػة الدائم ػػة ل ـػػمـ االشػػؤاف الاقا ػػة ا لرسػػها ال ػرئ س السػػنغال امقرلػػا د ػػار/
السنغاؿ

 .1التمنػ ػ ػػة الدائم ػ ػ ػػة لتتعػ ػ ػػااف العتم ػ ػ ػ ا لرسػ ػ ػػها ال ػ ػ ػرئ س اليا سػ ػ ػػتان امقرلػ ػ ػػا إسػ ػ ػػمـ
ياد/يا ستاف

()1

ـقدت منظمة المػؤتمر اإلسػمم دتػا اآلف إدػدق ـشػرة دارة لمػؤتمر القمػة اإلسػمم

ا ما ت -:

 مؤتمر القمة اإلسمم اراؿ ـاـ 9111

المغرب

 مؤتمر القمة اإلسمم الاان ـاـ 9191

اليا ستاف

026

منظمة املؤمتر اإلسالمي واملشكلة القربصية
م.م .وليد حممود امحد

 مؤتمر القمة اإلسمم الاالث ـاـ 9199
 مؤتمر القمة اإلسمم الرايو ـاـ 9191

 مؤتمر القمة اإلسمم الجامس ـاـ 9199
 مؤتمر القمة اإلسمم السادس ـاـ 9119

السعاد ة

المغرب

ال ا ت

السنغاؿ

 مؤتمر القمة اإلسمم السايو ـاـ 9111

المغرب

 مؤتمر القمة اإلسمم الاامف ـاـ 9119

إ راف

 مؤتمر القمة اإلسمم التاسو ـاـ 0222

عطر

 مؤتمر القمة اإلسمم العاشر ـاـ 0226

مال ز ا

 مؤتمر القمة اإلسمم الداد ـشر ـاـ 0229

السنغاؿ

 النػػاؾ مػػؤتمر طػػارئ ـقػػد ـػػاـ  0226ػ عطػػر امػػؤتمر اسػػتانائ
0221

السعاد ة

(.)92

جػػر ـقػػد ـػػاـ

مشكلة املسلمني القبارصة يف القمم اإلسالمية
تاامػػا الػػداؿ ارـاػػا

ػ منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم تدػػد ات ـد ػػدة نمػػـ يعػػض

منها ـف شؿ الممتمو الدال لتتهـ عاا ا المػستم ف المشراـة ػ يعػض الػداؿ ارـاػا
لدق المنظمةي امف ممتة لذي القاا اي عا ة القياربة ارتراؾ المسػتم ف ػ مز ػرة عيػرص
الت ػ يػػدلت معانػػاتهـ منػػذ مػػا قػػرب مػػف جمس ػ ف ـام ػاع الدػػد اآلف ()99ي قػػد امػػد القياربػػة

ارتراؾ المستم ف
التربػػة ل ػ

المنظمػة اإلسػمم ة م انػاع مناسػياع اريمػا ػاف الاد ػد الػذ لت دػت لهػـ

نشػػداا التعػػاطؼ مػػو عا ػ تهـي منػػذ ـػػاـ  9191االمش ػ تة القيرب ػ ة مدرمػػة

ـتا مداؿ لـمػاؿ المػؤتمرات اإلسػمم ة لػاز ار الجارم ػة .لمػا ـتػا مسػتاق مػؤتمرات القمػة
ف لذي المش تة انت داارة منذ مؤتمر القمة اإلسمم الاالػث المنعقػد ػ م ػة الم رمػة

ـػ ػػاـ 9199ي ا ػ ػػرق الػ ػػد تار ل مػ ػػؿ الػ ػػد ف إدسػ ػػاف لا تػ ػػا



لم ػ ػ ف ـػ ػػاـ منظمػ ػػة المػ ػػؤتمر

اإلسػ ػػمم لف لنػ ػػاؾ مسػ ػػؤال ة لجمع ػ ػػة تقػ ػػو ـتػ ػػا ـػ ػػاتؽ الػ ػػداؿ اإلسػ ػػمم ة تمػ ػػاي إج ػ ػاانهـ

القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم ف رداع ـتػػا مدػػااالت القياربػػة ال انػػان ف المت ػػررة لاػػـ المز ػرة
ي امتهػا إلػػا ال انػاف()90ي ارمػػر الػػذ

ػاف ترتػػب ـت ػا إلغػػا امػػاد إدػدق الطػػائتت ف التتػػاف
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ت انػػاف س ػ اف المز ػرة ر ػػـ ادـػػا القياربػػة ال انػػان ف ي ػ نهـ ل ار ػػةي الف مػػف دقهػػـ دسػػب
لر هػػـ لف ت ػػاف لهػػـ الس ػ ادة ـتػػا عيػػرصي ل ػػف لػػذي االدـػػا ات رد ـت هػػا لم ػ ف ـػػاـ ارمػػـ
المتد ػػدة ج ػػا ر ي ر ػػز د

ػػا مر ػ ػ  9ذار  9112م ػػف ج ػػمؿ تقر ػ ػري ال ػػذ عدم ػػا إل ػػا

ممتس ارمف الدال يالتار خ لـمي اما

ا:

( .......إف ممتػػس ارمػػف الػػدال نظػػر ػ التقر ػػر الػػذ عدمػػا ارمػ ف العػػاـ ل مػػـ

المتددة داؿ االمتماع الذ ـقدي زـ ما الطػائتت ف ػ عيػرصي اتق مػا لتااػو الػرالفي ااذ
عػػرب ـػػف لسػػتا رنػػا ـتػػا مػػدق ل اػػر مػػف  01ـامػاع مػػف إنشػػا عػاات دتػػظ السػػمـ التايعػػة

ل مـ المتددةي لـ ف مم نا التابؿ إلا تسا ة ـف طر ؽ التتااض ل ا ة ماانػب المشػ تة

القيربػ ةي لػػذا نػػا ع ػػد الت ػػد ـتػػا ت ػػدي لمتتػػاع ت ف المعقػػادت ف ـػػام 9199ي 9191ي
ي ف زـ م الطائتت ف ـتا لساس إعامة ممهار ة درال ة انائ ة الطاائؼ ػ عيػرص تبػاف
اسػػتقملها اس ػ ادتها اتسػػتيعد ل ػػة ادػػدة ت ػػة لا مزئ ػػة ي نهػػا اي ػ ف ل ػػة دالػػة لجػػرقي ا ػػدـا

زـ مػ ػ الط ػػائتت ف لمااب ػػتة مهادلم ػػا لتتاب ػػؿ إل ػػا د ػػؿ تػ ػ

الطاائؼ

إنش ػػا اتد ػػاد ػػدرال ان ػػائ

ما جص الماانب الدستار ةي اانائ المنػاطؽ ػ مػا جػص الماانػب المتعتقػة

يار ارا ػ  .)96( )....اػػـ لـػػاد ارم ػ ف العػػاـ ل مػػـ المتدػػدة ت ػػدي ـتػػا اسػػاطتا مػػف جػػمؿ
تقر ػري المدػػؽ ػ  09ذار  9119يقالػػا ( ..إف اسػػاطت

ػ عيػػرص ل ػ مػػو الطػػائتت في

ااف الطػػائتت ف تشػػار اف ـتػػا عػػدـ المسػػاااة ػ تدد ػػد مسػػار الدػػؿ لتمش ػ تة القيرب ػ ةي ااف
جبػػائص الد ػػؿ نيغػ ػ لف تجا ػػو لماا ق ػػة تتػػا الط ػػائتت ف .إف عي ػػرص لػ ػ اط ػػف مش ػػترؾ

لتطػػائتت ف القيرب ػ ة ال انان ػػة االقيرب ػ ة التر ػػةي التت ػ ف ال تقػػاـ العمعػػة ػ ماي نهمػػا ـتػػا
لسػػاس ل ار ػػة العت ػػةي يػػؿ ـتػػا لسػػاس لف ػمع منهمػػا ل ػ إدػػدق طػػائتت عيػػرصي إف دػػؿ

المسػ لة القيربػ ة قػػاـ ـتػػا دالػػة تت ػػاف مػػف طػػائتت ف متسػػاا ت ف س اسػ اع .االهػػدؼ المنشػػاد
لا تدق ؽ ترت ب دستار لدالة عيرص د ـ العمعة ي ف الطائتت ف القيرب ت ف ـتػا لسػاس
درال ي يد ث اف انػائ الطاائػؼ ػ مػا تعتؽ يالماانػب الدسػتار ةي اانػائ المنػاطؽ ػ

ما تعتؽ يارراا .)91( )...

ظهػػر ممػػا تقػػدـ لف مااػػاع القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم ف عػػد اسػػتداذ ـتػػا التمػػاـ
ي ر مف مانب المنظمة الدال ػةي ال ػف ـتػا الػر ـ مػف ذلػؾ لػـ ػف مم نػا ـػرض عاػ تهـ
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ارمػـ المتدػدةي لػذا ػ ف منظمػة المػؤتمر اإلسػمم

مف جملهاي ا

انػت الاامهػة التػ ـراػاا عاػ تهـ

ما ت ـرض المؤتمرات القمة اإلسمم ة الت تناالت المش تة القيرب ة:

 مؤتمر القمة اإلسمم الرايو ـاـ .9191

 مؤتمر القمة اإلسمم الجامس ـاـ .9199
 مؤتمر القمة اإلسمم السادس ـاـ .9119
 مؤتمر القمة اإلسمم السايو ـاـ .9111
 مؤتمر القمة اإلسمم الاامف ـاـ .9119
 مؤتمر القمة اإلسمم التاسو ـاـ .0222

 مؤتمر القمة اإلسمم العاشر ـاـ .0226
 مؤتمر القمة اإلسمم الداد ـشر ـاـ .0229

()91

ب ػػدرت ـ ػػف ل ػػذي الم ػػؤتمرات عػ ػ اررات تع ػػال مشػ ػ تة القيارب ػػة ارتػ ػراؾ المس ػػتم في
انارد لنا ـتا سي ؿ الماػاؿ يعػض مػف تتػؾ القػ اررات .تػ مػؤتمر القمػة اإلسػمم السػادس

لـػػرب المػػؤتمر ـػػف ت ػػدي لقا ػ ة القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم ف ااـتيػػر لػػذي الطائتػػة مػػزع ال
تم لز مف العالـ اإلسػمم ي الـػرب ل اػا ـػف ت ػدي لمهػاد ارمػ ف العػاـ ل مػـ المتدػدة ػ

إطػػار مسػػاـ ا الدم ػػدةي ااف المػػؤتمر ااػػو نبػػب ـ ن ػػا اػػرارة ادت ػراـ المسػػاااة الس اسػ ة

ي ػ ف المػػاني ف القيرب ػ في الـػػرب ـػػف تاػػامنا مػػو طائتػػة ارت ػراؾ المسػػتم في ادػػث الػػداؿ
ارـاا ـتا تاا ؽ تاامنها التعاؿ مػو طائتػة القياربػة ارتػراؾ المسػتم ف اعػرر ماابػتة

تعز ػػز مشػػار ة ل ػذي الطائتػػة ػ المػػؤتمر اإلسػػمم ي اطتػػب مػػف الينػػؾ اإلسػػمم لتتنم ػػة
د ارسػةع شػػامتة ل ااػػاع االعتبػػاد ة لتقياربػػة ارتػراؾ المسػػتم في ادـػػا المػػاني ف القيرب ػ ف
التر

اال انان إلا التتااض معاع مف امؿ التابؿ إلا دؿ را هما.

()91

لما مؤتمر القمة اإلسمم السايوي قد ل د ـتا ع اررات المؤتمرات اإلسمم ة يشػ ف

المسػػالة القيرب ػ ةي ال ػػد ممػػدداع ت ػػدي لتمهػػاد المتاابػػتة الت ػ

يػػذلها ارمػ ػ ف العػػاـ ل م ػػـ

المتدػػدة ي ال ػػد المػػؤتمر اػػرارة ادت ػراـ المسػػاااة ال امتػػة ي ػ ف الطػػر ف ػ عيػػرصي اسػػمؿ
تقد ري لتدراسة االعتباد ة الت لمرالا الينؾ اإلسمم لتتنم ة دػاؿ طائتػة القياربػة ارتػراؾ
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ا ػة المدا ػؿ الدال ػةي ادـػا الطػر ف إلػا التعػااف

ال امؿ مو ارم ف العاـ ل مـ المتددة لتتابؿ إلا اتتاؽ يش ف المشػ تة القيربػ ة ػ اعػرب
ربة مم نة.

()99

لمػػا مػػؤتمر القم ػة اإلسػػمم الاػػامف انػػا ل ػػد ـتػػا ميػػدل الااػػو الس اس ػ المت ػػا

لتماني ف القيرب في التر ي اال انان ي اردب يػالمهاد المتاابػتة التػ

يػذلها ارمػ ف العػاـ

ل مػػـ المتدػػدةي اردػػب ػ لػػذا البػػدد ياسػػتئناؼ المداداػػات المياش ػرة ي ػ ف الطػػر ف دػػاؿ
المسائؿ اإلنسان ة تدت إشراؼ المنظمة الدال ةي اـير ـف لسػتا لدبػاؿ لتطػارات جارم ػة
متماتػػة ياناػػماـ المانػػب القيرب ػ ال انػػان إلػػا االتدػػاد اراراي ػ ي دالػػت داف إد ػراز ل

تقدـ

لذي المدادااتي ااـتير المؤتمر لف التست

المترط لتمانػب القيربػ ال انػان

ز ػد

مف تعم ؽ ـدـ الاقة القائمة ي ف الماني ف ا ش ؿ تهد ػداع لتسػمـ ااالسػتقرار ػ المز ػرة ا ػ

المنطق ػػة ـمامػ ػاعي ااـتي ػػر لف ين ػػا الاق ػػة يػ ػ ف الط ػػر في ل ػػا لم ػػر لساسػ ػ إلدػ ػراز تق ػػدـ ػ ػ

التس ػػا ة الشػ ػػامتة لتمس ػ ػ لةي اع ػػرر ماابػ ػػتة النظػ ػػر ػ ػ طت ػػب القياربػ ػػة ارت ػ ػراؾ المسػ ػػتم ف
يالعاا ة ال امتة

منظمة المؤتمر اإلسمم ي اطتب مف ارم ف العػاـ إمػ ار االتبػاالت

المناسػ ػػية مػ ػػو الينػ ػػؾ اإلسػ ػػمم لتتنم ػ ػػة ليدػ ػػث إم ان ػ ػػة مسػ ػػاـدة مشػ ػػار و التنم ػ ػػة لتطائتػ ػػة
القيرب ة التر ة المستمة.

()99

الج ػ ار ال ػ س ج ػ اري قػػد ل ػػد مػػؤتمر القمػػة اإلسػػمم العاشػػر ـتػػا اػػرارة التق ػػد
يميػػادئ ت ػػا ؤ الااػػو الس اس ػ مػػف امػػؿ تدق ػػؽ تسػػا ة س اس ػ ة تتااا ػ ة تداػػا يقيػػاؿ

الطر في اشدد ـتا اـتراؼ ؿ منهمػا لتطػرؼ اآلجػر يااػو مت ػا

لتمه ػد السػي ؿ رمػؿ

تدق ؽ تسا ة دائمػةي الشػار يا ماي ػة إلػا الطػرؼ القيربػ التر ػ المسػتـ مػف د ػث اتجػاذي
ميػػادرة ػ

ػػاناف الاػػان  0229لتدق ػػؽ تسػػا ة سػػتم ة مػػف جػػمؿ دـاتػػا المانػػب القيرب ػ

ال انان إلا مػداداات مياشرةي ما ردب ياعترادات المانػب القيربػ التر ػ المسػتـ ػ 0
ن سػػاف 0226ي الهاد ػػة إل ػػا تمػػااز لزم ػػة الاق ػػة ي ػ ف ش ػػعي المز ػ ػرة االمسػػالمة ػ ػ تطي ػػو
العمعات ي نهمػاي اردػب ييػد المداداػات المياشػرة يػ ف الطػر ف ر ػـ لف التطػارات الجارم ػة

المتماتػػة ياناػػماـ المانػػب القيربػ ال انػػان إلػػا ـاػػا ة االتدػػاد اراراي ػ ي ما ازلػػت تع ػػؽ
إد ػ ػراز تقػ ػػدـ لتتابػ ػػؿ إلػ ػػا تسػ ػػا ة تتااا ػ ػ ةي ايالمقايػ ػػؿي قػ ػػد اـتيػ ػػر لف االعتنػ ػػا الم اػ ػػؼ
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ل سػػتدةي ااعامػػة عاـػػدة ـس ػ ر ة ما ػػة ػ مز ػرة يػػا اسي مػػف المانػػب القيرب ػ ال انػػان ي
امع ـف شرائا مراد ات لمام ػةي مػف شػ نا لف ز ػد مػف دالػة ـػدـ الاقػة يػ ف الطػر في

ا شػ ؿ تهد ػػداع لتسػػمـ ااالسػػتقرار ػ المز ػرة االمنطقػػةي ادػػث المػػؤتمر الػػداؿ ارـاػػا

ػ

المنظمػػة اإلسػػمم ة ـتػػا تعز ػػز تاػػامنها التعتػ مػػو لينػػا الشػػعب القيربػ التر ػ المسػػتـ

لمساـدتا ـتا تمااز للعزلة المانسان ة المترااػة ـت ػا مػف الممتمػو الػدال ي اعػرر النظػر
يطتػػب العاػػا ة ال امتػػة ػ منظمػة المػػؤتمر اإلسػػمم المقػػدـ مػػف مانػػب القياربػػة ارتػراؾ

المستم ف()91يا

مؤتمر اتداد ممالس الداؿ ارـاا

المنظمة المنعقد ػ  90ن سػاف

 0221ػ تر ػػاي عػػرر المػػؤتمر اـتمػػاد اسػػـ دالػػة عيػػرص التر ػػة يػػدال مػػف شػػعب عيػػرص

التر

المستـ.

()02

مدظ لف الق اررات لـمي انت در بة ـتا ت د ما ت :
 .9مشاـر ارجاة تماي الطائتة القيرب ة التر ة المستمة.

 .0دــ مطالب القياربة ارتراؾ المستم ف يالمساااة مو نظرائهـ ال انان ف.
 .6دؿ المش تة القيرب ة ـتا لساس درال انائ المناطؽ االطاائؼ.
 .1دــ مهاد ارم ف العاـ ل مـ المتددة

لذا الش ف.

 .1مسػػاندة مطالػػب القياربػػة ارت ػراؾ المسػػتم ف يدقهػػـ ػ إيػػدا لر هػػـ ػ المدا ػػؿ
الدال ة.

 .1تا ػػامف ال ػػداؿ ارـا ػػا

ػ ػ منظم ػػة الم ػػؤتمر اإلس ػػمم م ػػو القيارب ػػة ارتػ ػراؾ

المستم ف.

 .9تاب ؼ القياربة ارتراؾ المستم ف ي نهـ شعب لا دؽ الع ش ااالجت ار.
 .9الدػػذر مػػف اإلشػػارة إلػػا د امػػة القياربػػة ال انػػان في ـتػػا لنهػػا الد امػػة الشػػرـ ة
لممهار ة عيرص المستقتة.

ا م ػػف القػػاؿ يػػاف ع ػ اررات المػػؤتمرات اإلسػػمم ة شػػددت ـتػػا امػػاب دػػؿ المش ػ تة
القيرب ػ ة مػػف جػػمؿ دالػػة درال ػػة ـتػػا لسػػاس انائ ػػة المنػػاطؽ اانائ ػػة الطاائػػؼ ـتػػا لال
تعػارض ذلػؾ مػػو دق قػة ػاف عيػػرص

ػر ممػزلة ا ػر تايعػةي مػػا إف تابػ ؼ المػػؤتمرات

اإلسمم ة لتقياربة ارتراؾ ي نهـ مز ال تم لز مف العالـ اإلسمم ي للزـ المنظمػة اإلسػمم ة
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يتين مش تة القياربة ارتراؾ المػستم في االعمػؿ ـتػا إ مػاد دػؿ منبػؼ لهػاي مػا مدػظ
ػررات اإلسػػمم ة ي نهػػا ت جػذ شػ مع تبػػاـد اع ػ التشػػد د ـتػػا سػػتي ات
ل اػا ـتػػا بػ غة الق ا
ػر

الستاؾ القيرب ال انان ي مقايؿ اإلشادة يا مايػ ات السػتاؾ القيربػ التر ػ المػػستـي

إف ذلؾ ال نيغ لف ؤجذ ـتا انا اند ػاز لتقياربػة ارتػراؾ المسػتم ف ـتػا دسػاب نظػرائهـ

ال انان ف داف اما دؽ(.)09

تمنيػػت الق ػ اررات اإلسػػمم ة ػ ب ػ ا تها التغا ػػة العيػػارات الت ػ مػػف شػػانها إاػػارة

الدساسػ ػ ات يػ ػ ف الم ػػاني ف القيربػ ػ في ل ػػف نهػ ػ القػ ػ اررات اإلس ػػمم ة تط ػػار تم ػػاي عاػ ػ ة
القياربة ارتراؾ المسػتم ف مػف التعػاطؼ إلػا الػدــ االمسػاندة لمشػ تتهـ ـنػد ـراػها ـتػا

المدا ػػؿ الدال ػػةي ا عػػد ذلػؾ لسػػتايا مػػف لسػػال ب الاػػغط الس اسػ ـتػػا القياربػػة ال انػػان ف
لدمتهػػـ ـتػػا التجتػ ـػػف تعنػػتهـ

لتمش تة القيرب ة (.)00

ػػر الميػػرر الػػذ

دػػاؿ داف التابػػؿ إلػػا تسػػا ة دق ق ػػة

امػػة لمػػر مهػػـ ر ػػزت ـت ػػا الق ػ اررات اإلسػػمم ة ا لػػا مدااالتهػػا المسػػتمرة لدمػػؿ

المنظمػػة الدال ػػة ـتػػا تينػ ػ مس ػػالة االـت ػراؼ ياس ػػتقمؿ القياربػػة ارتػ ػراؾي إذ لف المنظمػػة
اإلسػػمم ة اػػتت لف ػػتـ ذلػػؾ مػػف جػػمؿ منظمػػة ارمػػـ المتدػػدة الف لػػذي ارج ػرة ما ازلػػت
تاابؿ االـتراؼ يالمانب القيربػ ال انػان ـتػا انػا الد امػة الشػرـ ة لممهار ػة عيػرصي
ر ـ إف لذي الد امة التمتؾ الس ادة ـتا امؿ لراا عيرص د ػث لعػاـ القياربػة ارتػراؾ
ممهار تهـ المنتبتة ـف القياربة ال انػان في اـتػا الػر ـ مػف لف لػؤال ارج ػر ف ر اػاا

اإلم ار

التر

الذ تماؿ يغزا القاات المستدة التر ة المػز الشػمال مػف عيػرص لدما ػة

القياربة ارتراؾ المستم ف امف اـ مساندتهـ

إعامػة ممهػار تهـي إال لف اتتاع ػة الاػماف

لعػػاـ  9112ي ػ ف ير طان ػػا اتر ػػا اال انػػاف ( الػػداؿ الاػػامنة السػػتقمؿ عيػػرص )ي تت ػ

ر

طرؼ ساا القيربػ التر ػ ي لا القيربػ ال انػان إم ان ػة اسػتدـا عػاات الػداؿ الاػامنة
الامث ممتمعة لا منتردة لدما ػة لينػا منسػهماي ايمػا لف الممهار ػة القيربػ ة التػ

انػت

عائمػػة ـتػػا لسػػاس المشػػار ة ي ػ ف الطػػائتت ف عػػد لمهاػػت ـػػاـ  9116مػػف مانػػب القياربػػة

ال انان في اف مف دؽ الشر ؾ القيربػ التر ػ المسػتـ ػ تدر ػر نتسػاي عػد لبػي سػار
المتعاؿ(.)06
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م ف القاؿ ياف الق اررات المتعتقة يالش ف القيرب

اليا مااتسػمت يالعمام ػة ماػؿ

التعه ػػد يال ػػدــ ال ام ػػؿ لتمس ػػتم ف ػ ػ ي ػػمد

ػػر مس ػػتمةي اال ػػدـاة لا ػػماف دق ػػاؽ السػ ػ اف

المستم ف الس اس ة ااالعتباد ة االد ن ةيا

لذا السػ اؽ ػرق ال اتػب اإلسػمم ي د.مدمػد

ـم ػػارةي لف المال ػػات المس ػػتمة تع ػػان ال ا ػػر م ػػف المشػ ػ مت للمه ػػا ا ػػعؼ التم ػػاـ الع ػػالـ

اإلسمم ي اااع لؤال المستم ف اعاا الـ ()01ي ا تا مف ذلؾ::
 .9ت جر االلتماـ نسي ا يقاا ا المال ات اإلسممػ ة

الداؿ

ر اإلسمم ة.

 .0اتجاذ س اسات امااعؼ د ػاؿ عاػا ا يع نهػا مػف داف ل ػة رؤ ػة إسػترات م ة لقاػا ا
الس اف المستم ف.

 .6ـ ػػدـ ترمم ػػة المااع ػػؼ االس اس ػػات إل ػػا ل ػػات عال ػػة لدما ػػة المال ػػات اإلس ػػمم ة
ااماف الدباؿ ـتا دقاعها

لذي الداؿ.

 .1إدالػػة يعػػض القاػػا ا المتدػػة إلػػا ل ػػات

ػػر ا ػػة ػ المنظمػػة الػػذا لمػػر ال

امف التنت ذ ماؿ إدالة ارمر إلا ارم ف العاـ لتمنظمة.

ينػا ع ـتػا ماتقػػدـ م ػف طػرح تسػػاؤالت دػاؿ طي عػة القػ اررات اإلسػمم ة مػف د ػػث
لػ ع ػ اررات لـ تابػ ات ؟ انظ ػ اعر ال تقادلػػا إلػػا ل ػػة التنت ػػذ عنهػػا تيػػدا ـيػػارات ال ع ػ اررات
ُم ِتزمة لتداؿ ارـاا ي اساـد ـتا ذلؾ مم
انػػت المػػؤتمرات تتنػػااؿ القا ػ ة ػػؿ داف إشػػارات مدػػددة لا اسػػتعراض دع ػػؽي اتظػػؿ

مانب ي ػر منهػا تسػـ يالعمام ػةي د ػث

ع اررات ؿ عمة د الها ال تتغ ر ر ـ دق قػة لف تتػؾ القاػ ة

ػر اايتػة اتسػتمد يهػا لمػار

تمنيػػا لمػػا سػ ترتب ـتػػا ذلػػؾ مػػف
ممػػا تػػرؾ
انطياـػػا يانعػػداـ الر يػػة الدق ق ػػة ػ مناعشػػتها ع
ع
لـيا امسؤال ات .لذا امع ـف ـدـ متايعة مؤتمرات القمة لتق اررات الت تبػدر ـنهػا
القمة التال ة لـ تػتايو تاب ات سايقتهاي ياستانا داالت عت تة.)01(.

اخلامتة

لجػػذت المش ػ تة القيرب ػ ة مانيػػا ي ػ اعر مػػف التمامػػات منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم ي

شانها شاف ا ر مف المش مت الت

عان منها المستماف ػ العػالـي اتمتػا ذلػؾ االلتمػاـ

مػػف جػػمؿ إدراج مشػ تة القياربػػة ارتػراؾ المسػػتم ف ػ مػػداؿ لـمػػاؿ المنظمػػة اإلسػػمم ةي
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إمػػا ـتػػا مسػػتاق المتػػاؾ ارؤسػػا الػػداؿ االد امػػاتي لاـتػػا مسػػتاق از ار الجارم ػػة مػػف
مهةي اـ مف جمؿ تين ها مطالب القياربػة ارتػراؾ المسػتم ف ػ القػ اررات الرسػم ة البػادرة
ـنها مف مهة لجرق.

عػػدر تعتػػؽ ارمػػر يالش ػ ف القيرب ػ التر ػ المسػػتـ انػػا نظػػر إل ػػا مػػزُ م ػف ػػؿي
ايتعي ػػر ج ػػر ػػاف الممتم ػػو ال ػػدال م ػػازاؿ لسػ ػ ر النظػ ػرة الس ػػائدة تم ػػاي القيارب ػػة ارتػ ػراؾ

ياـتيارلـ لعت ة مقايؿ القياربة ال انان ف ار ار ةي ايالتال ستظؿ لذي المشػ تة عائمػة رنهػا
التعال ـتا لساس بد .

إف التعامػػؿ م ػػو القياربػػة ارتػ ػراؾي عت ػػة ت ػػرؾ لػػد هـ انطياـ ػػا متػػادي لف ار ار ػػة

ال انان ػػة الممس ػ ة يمقػػدرات ارمػػار الس اس ػ ة ػ عيػػرص س ػاا

انػػت تامهاتهػػا شػػمال ة لا

ل يرال ةي اف شغتها الشا ؿ لا سع ها لتقاا ـتا الشجبػ ة االعق ػدة اإلسػمم ة القيربػ ة

التر ػ ػػةي ا ػ ػ لدسػ ػػف ارد ػ ػااؿ امتبػ ػػاص ( ارعت ػ ػػة التر ػ ػػة المسػ ػػتمة) ػ ػ اقا ػ ػػة النظػ ػػاـ

الس اسػ ػ ي ا ػ ػ

المستـ.

تت ػػا الد ػػالت ف لن ػػاؾ جط ػػر ـت ػػا لا ػػة اـق ػػدة العنب ػػر القيربػ ػ التر ػ ػ

ينػ ػػا ـت ػ ػػا ظهػ ػػرت إش ػ ػ ال ة ػ ػ لػ ػػذا الممػ ػػاؿ ال ػ ػ مطاليػ ػػة القياربػ ػػة ارت ػ ػراؾ
ياالنتباؿ ااالستقمؿ اما ترتب ـتا ذلؾ مف تدد ات اماا قات جط رة اامهػتهـ مػف عيػؿ
نظ ػرائهـ مػػف القياربػػة ال انػػان ف الماػػاد ف لهػػـ عام ػػا اد ن ػػاي اطردػػت تتػػؾ التدػػد ات ػػؿ
معاػػمت العمعػػة ي ػ ف الدتػػاظ ـتػػا الادػػدة الاطن ػػة ػ اليتػػداف المر يػػةي اي ػ ف دػػؽ تقر ػػر

المب ػ ػ ر لتم انػ ػػات الس ػ ػ ان ة الت ػ ػ اػ ػػمتها لػ ػػذي اليتػ ػػدافي الػ ػػذا مادػ ػػدا يمنظمػ ػػة المػ ػػؤتمر
اإلسمم لتعمؿ ـتا لف تتالا ارمـ المتدػدة زمػاـ ارمػار عػدر تعتػؽ ارمػر يهػذي المعاػتة
العؿ مرد ذلؾ عػاد لر يػة المنظمػة اإلسػمم ة إلاػتا الطػايو اإلنسػان لمشػ تة القياربػة

ارتراؾ المستم ف دتا تتم ف مف دشػد الت ػد الػدال مػف المنظمػة الدال ػة لتن ػؿ مػف ماعػؼ
القياربة ال انان ف ي ااظهاري يمظهر المعتد لماـ ال لر العاـ العالم .
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( )9لمز ػػد مػػف التتاب ػ ؿ نظػػر :ال ػػد مدمػػاد ادم ػػدي المش ػ تة القيرب ػ ة ات ا رلػػا ـتػػا العمع ػػات
التر ة ال انان ة()9191-9112يرسالة مامسػت ر

ػر منشػارةي ت ة اآلدابي مامعػة المابػؿي

9111يص ص11-00يص ص.91-90
( )0نيذة ـف منظمة المؤتمر اإلسمم :الماعو الرسم لتمنظمة

شػي ة المعتامػات الدال ػة ـتػا

الماعو االل تران :
wwwoci.org.com/oicnew/page_asp=189.
( )6منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم  :ػرة ـامػػةي منشػػار ـتػػا شػػي ة المعتامػػات الدال ػػةي ـتػػا الماعػػو
االل تران :

www.aljazeera.net/in_depth/oic_structur27_2htm
( )1لتتتاب ؿ نظر :مؤتمرات القمة اإلسػمم ةي ماعػو عنػاة المز ػرةي منشػار ـتػا شػي ة المعتامػات
الدال ة ـتا الماعو االل تران :
http://www.aljazeera.net/nr/exeres/
( )1نيذة ـف منظمة المؤتمر اإلسمم  :المبدر السايؽ.

( )1لتتتاب ػ ؿ نظػػر :منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم ي مر ػػز اريدػػاث لتتػػار خ االتنػػاف االاقا ػػةي النش ػرة
اإلجيار ةي العدد ( 09استانياؿ)9111:يص-ص .06-09
( )9لتتتاب ؿ نظػر :منظمػة المػؤتمر اإلسػمم ي ماسػاـة ا يػد ا منشػار ـتػا شػي ة المعتامػات
الدال ة ـتا الماعو االل تران http://ar.wikipedia.org.:

( )9منظمة المؤتمر اإلسمم  :رة ـامةي المبدر السايؽ.

( )1منظمة المؤتمر اإلسمم  :ماساـة ا ي د اي المبدر السايؽ.
( )92اا قة منشارة ـتا ماعو منظمة المؤتمر اإلسمم

شي ة المعتامات الدال ػة ـتػا الماعػو

االل تران :
www.oci_ociorg/Document/asp_id=93
( )99الشي ة اإلسمم ة :عاػ ة المسػتم ف ػ عيػرصي منشػار ـتػا شػي ة المعتامػات الدال ػة ـتػا
الماعو االل تران :
www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt.phpA8id=5683.
( )الػػد تار ل م ػؿ الػػد ف إدسػػاف اا تػػاي لػػا ارم ػ ف العػػاـ التاسػػو لمنظمػػة المػػؤتمر اإلسػػمم .
انتجب لم نا ـاما

اناف الاان ـاـ 0221ي اال ازؿ شغؿ لذا المنبب لدد اآلف.
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( )90نص داار لم ف ـاـ منظمػة المػؤتمر اإلسػمم منشػار ـتػا شػي ة المعتامػات الدال ػة ـتػا
الماعو االل تران www.rifaieonline.com/ameen.htm.:
 90ذار9112ي مدرج

( )96ممتس ارمف الدال ي القرار رعـ 111

الاا قة المرعمة:

.S/21183/ in 8 march , 1990

( )91ممتس ارمف الدال ي تقر ر ارم ف العاـ ل مـ المتددة جا ر ي ر ز د
إلا ممتس ارمف الدال

 09ذار  9119مدرج

ا مر عدما

الاا قة المرعمة:
S/21934/in27march1991.

()91ـدناف دط ط :المس لة القيرب ة
()91
()99
()99
()91
()02

المؤتمرات اإلسمم ةي (ي رات)9119:ي ص.92

اا قة مف ااائؽ منظمة المؤتمر اإلسمم منشارة ـتا الماعو االل تران
www.oic-orgocinew-arabic/conf/is/6/6th–political-htm
اا قة مف ااائؽ منظمة المؤتمر اإلسمم منشارة ـتا الماعو االل تران
.www.oic-orgocinew-arabic/conf/is/7/7th–political-htm
اا قة مف ااائؽ منظمة المؤتمر اإلسمم منشارة ـتا الماعو االل تران
www.oic-orgocinew-arabic/conf/is/8/8th–political-htm
اا قة مف ااائؽ منظمة المؤتمر اإلسمم منشارة ـتا الماعو االل تران
www.oic-orgocinew-arabic/conf/is/10/10th–political-htm
منظمة المؤتمر اإلسػمم  :عػرار يشػاف الااػو ػ
مؤتمر اتداد ممالس الداؿ ارـاا

عيرصي نظر الماعو االل تران :
http://www.puoicm.org/arabic/Press%20Release/IstanbulRes2006.htm.
( )09ـدناف دط ط :المبدر السايؽي ص .01
( )00المبدر نتساي ص .09
( )06رؤاؼ دن تاش :عيرص – ـندما تت تـ الدقائؽي(ي رات)9119:يص.66
( )01مدمد ـمارة :ؼ تدــ ارمة ارعتػ ات المسػتمةيمقػالة مؤرجة

0221-1-06ي

نظر الماعو االل تران :
( )01ـزة ممؿ :ع ار ة

ي انات القمـ اإلسمم ةيمقالة مؤرجة

www.islamway.com
0222-99-9ي نظر

الماعو االل تران :
http://www.islamonline.net/arabic/politics/islamy/2000/11/article3.shtml
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