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منظمة المؤتمر السإلمي
-------------المنظمة السإلمية
للتربية والعلوم والثقافة
)إيسيسكو(

محضر اجتماع المجلس التنفيذي
الدورة الولى ـ الجتماع الول ـ
الرباط  28محرم الحرام ـ  1صفر  1403هـ ) 17-15نونبر (1982

انعق ـ ــدت الـ ــدورة الول ـ ــى للمجل ـ ــس التنفيـ ــذي للمنظمـ ــة السإـ ــلمية للتربيـ ــة والعلـ ــوم والثقاف ـ ــة
) إيسيسكو( بدعوة من السيد المدير العام للمنظمة في الرباط بالمملكة المغربية في الفــترة مــن 28
محرم الحرام ـ  1صفر 1403هـ ) 17-15نونبر 1982م( .بعضوية كل من السادة :
 −السإتاذ أحمد ظفر فاروقي
كاتب عام وزارة التربية
جمهورية باكستان السإلمية
 −السإتاذ صالح باوزير
ممثل المملكة العربية السعودية في اليونسكو
المملكة العربية السعودية
 −السإتاذ أبو الكابا توري
أسإتاذ بالمدرسإة العليا للسإاتذة بداكار
جمهورية السنغال
 −الدكتور محمد شريف احمد
المدير العام للعلم والرشاد الديني
الجمهورية العراقية
 −السإتاذ الحاج مامادي كيتا
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
جمهورية غينيا الشعبية الثورية
 −الدكتور محمود موعد
مدير دائرة التربية والتعليم العالي
منظمة التحرير الفلسطينية
فلسطين
 −السإتاذ عمر سإعد توري
المفتش العام للغة العربية
ومسؤول عن مركز تطوير اللغة العربية
جمهورية مالي
 −السيد زين الزمان زين العابدين
مستشار وقائم بأعمال سإفارة ماليزيا بالرباط
ماليزيا
 −السإتاذ محمد بن البشير
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المين العام لرابطة الجامعات السإلمية
المملكة المغربية
 −الدكتور توفيق الشاوي
المين العام
التحاد العالمي للمدارس العربية السإلمية الدولية
المملكة العربية السعودية
 −الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي
المدير العام
مركز البحاث للتاريخ والفنون والثقافة السإلمية
 −الدكتور علي الكتاني
المدير العام
المؤسإسة السإلمية للعلوم والتكنولوجية والتنمية
وتغيب عن الحضور كل من السادة :
 −الدكتور عز الدين إبراهيم
مدير جامعة المارات العربية المتحدة
 −الدكتور فؤاد سإيزكين
مدير معهد تاريخ العلوم العربية المتحدة
 −السإتاذ وارث الدين محمد
مسجد الشيخ علي جاه محمد
وشارك في الجتماع السيد المدير العام للمنظمة السإتاذ عبد الهادي بوطالب ومساعدوه.
كما حضر جلسات المجلس السإتاذ محمــد الفاسإــي رئيــس مركــز التنســيق بيـن اللجــان الوطنيـة
العربية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط.
كان جدول أعماله يتضمن :
 .1تقرير السيد المدير العام عن نشاط المنظمة منذ المؤتمر التأسإيسي.
 .2تكوين مكتب المجلس.
 .3إقرار جدول العمال.
 .4دراسإة مشروع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
 .5دراسإة مشروع توسإيع اختصاصات المجلس التنفيذي.
 .6دراسإة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام.
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 .7دراسإة مشروع النظام المالي للمنظمة.
 .8ندوة "دور اليسيسكو في خدمة الفكر السإلمي".
 .9موعد الجتماع المقبل للمجلس التنفيذي.
عقــد المجلــس أربــع جلســات إضــافة إلــى الجلســة الفتتاحيــة الــتي قــدم فيهــا الســيد المــدير العــام
للمنظمة تقريره عن نشاطها منذ المؤتمر التأسإيسي.
افتتــح الجتمــاع الســيد وزيــر الوقــاف والشــؤون السإــلمية بالمملكــة المغربيــة السإــتاذ الهاشــمي
الفيللــي نيابــة عــن رئيــس المــؤتمر التأسإيســي الــدكتور عــز الــدين العراقــي بكلمــة رحــب فيهــا بالســادة
أعضــاء المجلــس التنفيــذي ،باسإــم الحكومــة المغربيــة ،وعــبر عــن ابتهــاجه بانعقــاد المجلــس التنفيــذي
للمنظمــة فــي دورتــه الولــى .كمــا أشــار إلــى جهــود المنظمــة المتتاليــة لرسإــاء قواعــدها منــذ المــؤتمر
التأسإيســي والــذي يعتــبر انعقــاد مجلســها التنفيــذي خطــوة علــى دربــه .كمــا أشــار إلــى الــدور الفعــال
والسإاسإي المنوط بالمجلس والمتمثل في إعداد خطة عمــل المنظمــة ،ورسإــم الطريــق الــتي سإتســير عليــه
الذي لن يكون غير طريق "التخضير الطويل والممارسإة العقلنية".
كمــا أشــار إلــى شــروط النجــاح المتــوفرة لــدى المنظمــة وفــي مقــدمتها الطلع الواسإــع والتجربــة
الفنية والقــدام الــذي يتمتـع بهـم مـديرها العـام السإـتاذ عبــد الهـادي بوطـالب ،والمسـتوى الرفيـع والتجربــة
المتنوعة التي تتوفر لدى أعضاء مجلسها التنفيذي ،والدعم الــذي سإــتلقاه مــن منظمــة المــؤتمر السإــلمي
والمنظمات المنبثقة عنها.
كم ــا ج ــدد ال ــتزام المغ ــرب باسإ ــم ملك ــه جلل ــة المل ــك الحس ــن الث ــاني عل ــى رع ــايته للمنظم ــة
ومســاعدتها ومســاندتها فــي طــور القلع ،وأخــبر بتــبرع جللتــه بــأرض ليقــام عليهــا بنــاء مقــر المنظمــة
بمدينــة الربــاط ،وأن سإــمو ولــي عهــد المملكــة المغربيــة الميــر سإــيدي محمــد سإيضــع بالنيابــة عــن والــده
حجرها السإاسإي خلل هذا الجتماع.
وفي الخير تمنى لشغال المجلس التنفيذي كامل التوفيق والنجاح.
وقدم السـيد المـدير العـام للمنظمـة السإــتاذ عبـد الهــادي بوطــالب تقريــرا عــن نشــاط المنظمـة فــي
الفترة الممتدة من  11رجــب 1402هــ إلــى  30محــرم الحــرام 1403هــ ) 5مــايو إلــى  15نونــبر
.(1982
أعرب في بدايته عن سإعادته بانعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة فــي دورتــه الولــى ومـا يرمـز إليـه
هــذا النعقــاد مــن اسإــتكمال حلقــات هيكلــة المنظمــة .كمــا أشــار إلــى أن الصــعوبات الــتي واجهــت
المنظمة في انطلقتها الولى لم تحل دون إثبات وجود المنظمــة وانطلقتهــا للخطــة الســنوية الــتي أقرهــا
المؤتمر التأسإيسي للمنظمة .وذكر من بين الصعوبات :
 .1مقر المنظمة  :حيث اكتفت المنظمة في البدايـة بمكــاتب محـدودة وضــعتها المملكـة
المغربيــة رهــن إشــارتها إلــى أن تــم إيجــار عمــارة سإتصــبح مقــرا للمنظمــة .كمــا أحــاط
المجلــس علمــا بــأن المملكــة المغربيــة تــبرعت بــأرض لبنــاء مقــر نهــائي للمنظمــة بمدينــة
الرباط ،وأن جللة ملك المغرب تبرع بمبلغ سإتمائة ألــف دولر ) (600.000أمريكــي
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لتــذليل الصــعوبات الماديــة الــتي واجهــت المنظمــة ،كمــا تــبرع صــندوق التضــامن السإــلمي
بمبلغ خمسين ) (50.000ألف دولر أمريكي.
 .2هيكلة المنظمة  :كما أشار السيد المدير العام إلى السياسإة التي اتبعتها المنظمـة فــي
هيكلتها حيث اعتمدت مبدأ رئيسيا يجعل نوعية المهمات هي التي تتحكم في الهيكلة
ل العكــس ،ولــذلك اعتمــدت علــى نــواة مــن الخــبراء والدارييــن للضــطلع بتنفيــذ الخطــة
الســنوية الحاليــة ،تكــون مهمتهــم التخطيــط والتــوجيه .وأن المنظمــة سإتســتعين بــأطر غيــر
متفرعــة وتفــوض النجــاز علــى المؤسإســات المختصــة سإــواء منهــا الدوليــة أو القليميــة أو
القطرية.
كما أشار السيد المدير العام بأن المنظمة حرصا منها على أن تمارس نشاطها في إطــار قــانوني
بادرت إلــى وضــع مشــاريع القــوانين واللوائــح التنظيميــة الــتي ينــص عليهــا النظــام السإاسإــي لليسيســكو.
وهذه المشاريع هي :
نظــام المــوظفين والنظــام المــالي واللئحــة الداخليــة للمجلــس التنفيــذي واللئحــة الداخليــة
للمــؤتمر العــام ،وقــد وضــعت كلهــا باللغــات الرسإــمية الثلث للمنظمــة ،وقــد وضــعت رهــن إشــارة
المجلس التنفيذي لبداء الرأي فيها قصد رفعها للمؤتمر العام للمصادقة عليها.
اسإتخدام الوسإائل التقنية :
أشار السيد المدير العام إلى أن المنظمة عمدت إلى السإتعانة بالتقنيات الحديثــة فــي أداء عملهــا،
وذلك بالتحضــير لسإـتعمال حاسإــب إلكــتروني للمنظمــة كنــواة لنشــاء المركــز السإــلمي للمعلومــات،
ونظــرا للظــروف الماليــة الحاليــة للمنظمــة فقــد طلبــت مــن الحكومــة المغربيــة السإــتفادة مــن المركــز
الــوطني للتوثيــق بالربــاط ،حيــث سإــتقوم المنظمــة بشــراء مطــرف واحــد يوضــع بمقــر المنظمــة ويوصــل
بالحاسإــب اللكــتروني بــالمركز لتخزيــن المعلومــات ومعالجتهــا واسإــترجاعها بســهولة .فــي انتظــار أن
تتمكن المنظمة من شراء الحاسإب اللكتروني الخاص بها.
تنفيذ المشاريع التي قررها المؤتمر التأسإيسي للمنظمة :
بصدد هذا الجانب أشار السيد المدير العام إلى أن الخطة المذكورة تتضمن نوعين من المشاريع :
المشاريع السإتطلعية  :حيث على المنظمة أن تستطلع :
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 .1المشاريع الكبرى المنجزة أو المخطط لها في قطاع اختصاصات المنظمة.
 .2اسإتقصاء المنشورات والدوريات والمجلت المختصة.
 .3اسإ ــتطلع الوض ــاع بوض ــع الحص ــاءات ف ــي مختل ــف ال ــدول العض ــاء ف ــي مي ــادين
اختصاصات المنظمة.
وقد بادرت المنظمة منذ شهر يوليو  1982إلى القيام بهذا العمل مستخدمة :
−

المصادر والمراجع المكتبية.
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−

وثائق المنظمات والمؤسإسات المختصة.

−

توجيه السإتبيانات إلى حكومات الدول العضاء.

−

التصال بسفارات الدول العضاء المعتمدة في الرباط.

−

التصال الولي ببنوك المعلومات في العالم.
المشاريع الجرائية  :وتتضمن :
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 .1تنظيم ندوة لتحديد دور المنظمة في خدمة الفكر السإلمي.
 .2إصدار نشرة دورية عن نشاط المنظمة.
بخصوص الندوة بعد أن أوضـح السـيد المـدير العـام الرؤيـا العامـة الـتي وجهــت عمـل المنظمــة فـي
العداد للندوة ،وتعرض للترتيبات الدارية والمالية التي اتخذتها المنظمة قصد عقها ،أوضح أن المنظمــة
تأمل أن تخرج الندوة التي سإتعقدها بتصور واضح لنوعية المنظمة التي يريد العالم السإلمي ،كما أنها
سإتتناول مسائل محددة في مقدمتها:
−

خطة عمل المنظمة خلل العامين القادمين.

−

خطة عمل المنظمة على المدى البعيد.

−

المشروعات التي ينبغي أن تعطاها الولوية.

−

السبل الواجب انتهاجها في سإبيل تحقيق الهداف.

−

وسإائل العمل البشرية والمادية ومصادر التمويل.

أمــا بخصــوص دوريــة المنظمــة ،فقــد أوضــح الســيد المــدير العــام أن المنظمــة قطعــت أشــواطا فــي
إنجــاز هــذا العمــل وأنهــا انتهــت مــن تحضــير )مــاكيت( العــدد الول مــن المجلــة الــتي سإــتحمل اسإــم
"السإلم اليوم" وأنها سإتدفع للطبع عما قريب.
المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول السإلمية :
أوضح السيد المدير العام أنه حضر هذا المؤتمر الذي انعقد بنيامي عاصـمة النيجــر ،حيـث تقـدم
إليــه بتقريــر عــن نشــاط المنظمــة وعــن مختلــف المراحــل الــتي قطعتهــا ،كمــا وقعــت الــدول التاليــة علــى
النظام السإاسإي لليسيسكو ،جمهورية بانغلديش وجمهورية جيبوتي وجمهورية سإيراليون.
ومن نتائج المؤتمر قرار يتعلق بالتنسيق بين مختلف المؤسإسات والمنظمات والمراكز المنبثقة عن
منظمة المؤتمر السإلمي ،عهد بتنفيذه إلى المين العام لمنظمة المؤتمر السإلمي وفي هــذا الصــدد أعــدت
المنظمة تصورا كامل لخطة تنسيق بين هذه المؤسإسات والمنظمات والمراكز.
كما طالب المؤتمر اليسيسكو بالقيام بعدد من العمال والمشروعات منها :
 −إلح ــاق المرك ــز الع ــالمي للتعلي ــم السإــلمي بجامع ــة أم الق ــرى بمك ــة المكرم ــة ،ودع ــاه
الم ــؤتمر إل ــى التع ــاون والتنس ــيق م ــع اليسيس ــكو فيم ــا يخ ــص مناه ــج التعلي ــم والتربي ــة
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السإلمية .وقد قامت المنظمة بمخاطبــة المركــز المــذكور ودعتــه لتبــادل وجهــات النظــر
حول صيغة التعاون الفضلى بينهما.
 −كما طالب المؤتمر المنظمة بأن تفرد لمحو الميــة والعلم فــي الوسإــاط الريفيــة مكــان
الصدارة بين الولويات في برنامجها.
واسإتجابة لهذا الطلب كلفت المنظمة أحد خــبراء التربيــة البــارزين فــي مجــال محــو المــة بالقيــام
بدراسإة أولية تتناول :
 −جــرد لبرامــج ومشــاريع محــو الميــة الــتي تقــوم بهــا الحكومــات والمنظمــات فــي القطــار
السإلمية.
 −مســح للطرائــق البيداغوجيــة المتبعــة فــي مكافحــة الميــة والمفاضــلة بينهــا علــى أسإــاس
المردودية والقتصاد في الوقت والنفقات.
 −اقتراح المشاريع العملية التي ينبغي أن تتبناها اليسيسكو في الريف السإلمي.
كما كلفت المنظمة أحد خبراء العلم المتعاونين معها بإعداد دراسإة أولية حول دور المنظمــة
العلمي تتناول :
 −جرد المشاريع العلمية وبيان خصائصها الرئيسية.
 −مسح للوسإائل العلمية المستخدمة في هذه المشاريع.
 −اقتراح المشاريع العلمية العلمية الناجعة التي ينبغي أن تقوم بها المنظمة.
تعاون المنظمة مع المنظمات العالمية الخرى :
بصــدد هــذه النقطــة أوضــح الســيد المــدير العــام أن المنظمــة وضــعت خطــة للتعــاون الوثيــق مــع
المنظمات العاملة في ميادين اختصاصاتها وهذه الخطة تعتمد على ركنين أسإاسإيين.
 .1الطلع عــن كثــب علــى منجــزات هــذه المنظمــات والمؤسإســات ومشــاريعها حــتى تســتفيد
المنظمة من الخبرة وتتمكن من اجتناب التكرار والزدواجية في العمل.
 . 2اعتماد مبدأ عقد اتفاقيات ثنائية مع المنظمات والمؤسإسات الثقافية الكبرى لتنظيم التعاون معها.
كما أشار السيد المدير العام إلى أن المنظمة في انتظار وضع مشاريع التفاقيات وعرضها على
المــؤتمر العــام ،قــامت بــإجراء اتصــالت وبــدء تعــاون مثمــر مــع عــدد مــن المنظمــات العاملــة فــي ميــادين
اختصاصاتها كاليونســكو ــ اللكســو ــ مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخليــج ورابطــة العــالم السإـلمي
بمكة المكرمة.
رحلة المدير العام إلى عدد من الدول العضاء في المنظمة :
وقــد أوضــح الســيد المــدير العــام أن هــذه الرحلــة تمــت خلل شــهر شــتنبر  1982وقــد شــملت
العديد من الدول العربية بالشرق ،وكان الغرض منها هو التصــال بالمســؤولين العــرب لتحسيســهم بــدور
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اليسيســكو ،وشــرح نظامهــا السإاسإــي ،واسإــتطلع آرائهــم الخاصــة قصــد تحديــد السإــبقيات والمراحــل
والمناهج .كما كــانت فرصـة لحـث المســؤولين فـي تلــك البلـدان علـى السإــتجابة لطلبــات اليسيســكو
الخاصة بالمراسإلت والسإتبيانات التي وجهت إليهم ،وكذلك حثهم على المســاهمة العاجلـة فــي ميزانيـة
المنظمة.
وختم السيد المدير العام تقريره بأن المنظمة تأمل مشاركة الجميع فــي أعمالهــا وخاصـة أعضـاء
المجلــس التنفيــذي الــذين أنيطــت بهــم مســؤولية متابعــة هــذه العمــال فــي كــل المراحــل وعلــى جميــع
المستويات ،كما أكد أن الجهاز التنفيذي للمنظمة على اسإتعداد لتسهيل مهمــة المجلــس والتعــاون معــه
بنظرة بناءة تحدو تحقيق الهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة.

في بداية الجلسة الثانية انتخب المجلس مكتبه على النحو التالي :
.1
.2
.3
.4

السإتاذ صالح باوزير
السإتاذ عمر سإعد توري
السإتاذ أحمد ظفر الفاروقي
الدكتور أكمل الدين إحسان
أوغلى

ممثل المملكة العربية السعودية  :رئيسا
ممثل جمهورية مالي  :نائبا للرئيس
ممثل جمهورية باكستان السإلمية :نائبا للرئيس
المــدير العــام لمعهــد البحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة
السإلمية بإسإطنبول  :مقررا

بعد ذلك وافق المجلس على جدول أعماله بإضافة نقطة أخرى إليه ،والمتعلقة بدراسإة نتائج الغزو
الصهيوني للبنان وآثار ذلك على المقدسإات والمؤسإسات التربوية والعلمية للفلسطينيين.
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ثم انتقــل المجلــس لدراسإــة مشــروع النظــام الـداخلي للمجلــس التنفيـذي الـذي أعــدته الدارة العامــة
للمنظمة.
فانصــب النقــاش فــي البدايــة علــى علقــة الوثيقــة الــتي تقــدمت بهــا الدارة العامــة الخاصــة بتوسإــيع
اختصاصــات المجلـس التنفيـذي بالنظـام الــداخلي للمجلـس ،فأوضــح السـيد المـدير العـام ،أن تلــك الوثيقـة
أعدتها الدارة العامة ،بعد أن راجعت النظام السإاسإي الــذي صــيغ علــى أسإاسإــه النظــام الــداخلي للمجلــس
التنفيذي تبين للدارة العامة ،أن المجلس يجب أن يتمتع بصلحيات أكثر مــن تلــك الــتي حــددها النظــام
السإاسإي.
وبعد المناقشات تبين أن توسإيع اختصاصات المجلس مرهون بتغيرات يجب أن تدخل على النظام
السإاسإي للمنظمة وبالتالي مرهون بموافقة المؤتمر العام ،فقرر المجلس دراسإة مشروع النظــام الــداخلي
للمجلس التنفيذي بصفة مستقلة.
وهكذا ابتدأ المجلس في دراسإة المشروع بندا بندا.
وكانت أبرز النقط التي اسإتأثرت باهتمام السادة العضاء هي :
 −دور المجلس في دراسإة المور المعروضة عليه ،حيث أوضح السيد المــدير العــام أن النظــام
السإاسإــي يعطــي للمجلــس حــق التقريــر بعــد الدراسإــة فــي عــدد مــن المــور الــتي تقــع ضــمن
اختصاصــاته ،فــي حيــن أن المــور الــتي مــن اختصاصــات المــؤتمر العــام يدرسإــها المجلــس
ويبدي آراءه فيها قصد رفعها إلى المؤتمر العام.
 −كما توقف المجلس عند تعيين لجنة المراقبة المالية الـتي يعهـد النظــام السإاسإــي للمجلـس
التنفيذي بتعيينها ،فكانت خلصة الدراسإة ،أن لجنــة المراقبــة الماليــة ل تكــون بالضــرورة
مــن بيــن خمســة أعضــاء ممثليــن لــدولهم داخــل المجلــس التنفيــذي ،وإنمــا تكــون مــن خمســة
أعضاء ممثلين للدول ومختصين في المور المالية والحسابات نظرا لطبيعة عمل اللجنة.
وبعد أن اتضــح للســادة أعضــاء المجلـس أن العمــل وفــق دراسإــة كــل مشــروع علـى حــدة مــادة مــادة
سإيســتغرق وقتــا طــويل ،يتجــاوز بكــثير الــوقت المقــترح لشــغال المجلــس اتفــق المجلــس علــى تكــوين
لجنتين فرعيتين عهد إلى الولى بدراسإة :
 −مشروع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.
 −مشروع توسإيع اختصاصات المجلس التنفيذي.
 −مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام.
وقد كونت اللجنة من السادة :
 −ممثل المملكة المغربية.
 −ممثل جمهورية مالي.
 −ممثل فلسطين.

8

 −الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي.
 −ممثل الجمهورية العراقية.
ومثل الدارة العامة للمنظمة السإتاذ محمد الفاسإي الفهري.
كما عهد إلى اللجنة الثانية بدراسإة :
 −مشروع النظام المالي بالمنظمة.
 −مشروع نظام الموظفين بالمنظمة.
وكونت اللجنة من السادة :
 −ممثل جمهورية الباكستان.
 −ممثل جمهورية غينيا.
 −ممثل جمهورية السنغال.
 −الدكتور علي الكتاني.
 −الدكتور توفيق الشاوي.
 −والسيد أبو بكر الصقلي ممثل عن الدارة العامة.
وبعد أن تم تحديد الوقت المخصص لعمل اللجنتين ،تم رفع الجلسة الثانية.
في الجلسة الثالثة قدم السإتاذ محمد بن البشير عرضا عن أشغال اللجنة الولى ،حيــث أشــار إلــى
الجلســات الــتي عقــدتها اللجنــة وإلــى المســطرة الــتي اتبعتهــا فــي عملهــا ،وكــذلك إلــى التقنيــات الــتي
اعتم ــدتها .كمـ ــا أش ــار عل ــى أن اللجن ــة بع ــد مناقش ــات طويل ــة تق ــترح أن يؤجـ ــل النظـ ــر ف ــي مشـ ــروع
اختصاصــات المجلــس التنفيــذي إلــى الجتمــاع القــادم للمجلــس .ثــم تل نــص الوثيقــة الــتي توصــلت إليهــا
اللجنــة والخاصــة بمشــروع النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي ،وقــد اعتمــد علــى الطريقــة التاليــة ،قــراءة
الواب بكــل موادهــا كلهــا .وكــانت أبــرز النقــط الــتي اسإــتأثرت باهتمــام الســادة العضــاء هــي وضــعية
الملحظ بالمنظمة حيث انصبت التساؤلت على نوعيــة الملحظيــن  :ممثلــي الــدول ــ ممثلــي المنظمــات
المتخصصــة .وكــذلك علــى درجــة حضــورهم داخــل أجهــزة المنظمــة ــ المــؤتمر العــام ولجــانه ــ المجلــس
التنفيذي واللجان التي يحدثها.
وقد أدخل المجلس عدة تعديلت شــكلية علــى النــص الــذي أعــدته اللجنــة بالنســبة للمــواد الســبعة
عشرة التي درسإها .ورفعت الجلسة.
فــي الجلســة الرابعــة أتــم المجلــس دراسإــة المــواد المتبقيــة مــن النظــام الــداخلي للمجلــس التنفيــذي
متبعــا المســطرة الــتي اعتمــدها ،وبعــد أن أدخــل عــدة تصــويبات لغويــة فــي السإــاس ،صــادق علــى النظــام
الداخلي للمجلس التنفيذي.
ثم انتقل بعد ذلك لدراسإة مشروع النظام الداخلي للمؤتمر العام .وقد تمت مناقشة المواد الخمس
الولــى مــن المشــروع ،حيــث توقــف المجلــس طــويل عنــد الصــياغة ،وحضــور أعضــاء المجلــس التنفيــذي
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أشغال المؤتمر العام للمنظمة .وقد توصل المجلس إلى ضرورة دراسإـة مــواد المشـاريع بنـدا بنـدا ،الشـيء
الذي لن يتمكن من القيام به في حدود ما بقي من الوقت لنتهاء أشغاله.
وبعد أن قدمت عدة اقتراحات ترمي إما إلى :
تأجيل دراسإة تلك الوثائق إلى الجتماع القادم للمجلس.
تمديد عمل المجلس ليوم أو يومين حتى يتمكن من دراسإة كل نقط جدول أعماله.
طلب المجلس مــن الســيد المـدير العــام أن يشــرح لــه وضــع الدارة العامــة مــن الناحيـة القانونيــة فــي
حالة ما إذا لم يتمكن المجلس من دراسإـة كـل هــذه المشــاريع ،أي هـل سإـتعمل الدارة العامــة فـي فـراغ
قانوني؟ فأجـاب الســيد المـدير العــام ،أن نقطــة الفـراغ السإاسإـية هـي النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي
الذي ل وجـود لهيـأة تمـاثله داخـل منظمـة المـؤتمر السإـلمي ،أمـا بالنسـبة للوائـح والنظمــة الخـرى ،فـإن
المنظمــة تعمــل علــى أسإــاس مــا هــو معمــول بــه فــي منظمــة المــؤتمر السإــلمي ريثمــا تتمكــن مــن إيجــاد
النظمة واللوائح الخاصة بها.
بعد هذا اتفق المجلس على أن تنقح الدارة العامة المسودات التي أعدتها اللجنتــان وتترجمهــا إلــى
اللغــات الخــرى ،وترسإــلها للســادة العضــاء علــى أن تتلقــى ملحظــاتهم قبــل  15ديســمبر  1982حــتى
تتمكن من تعميمها على باقي العضاء الخرين.
ثم انتقل المجلس لدراسإة النقطة المتعلقة بندوة "دور اليسيسكو في خدمة الفكر السإلمي"
فقدم الســيد المـدير العــام عرضــا أوضــح فيــه أن النــدوة سإــتعقد بمدينــة فــاس بالمملكــة المغربيــة تنفيــذا
لقرارات المؤتمر التأسإيسي للمنظمة ،وأن الهدف من عقدها هي السإتنارة بآرائهــا فــي وضــع تصــور عــن
المنظمــة السإــلمية وفــي خطــة عملهــا ،أي هــل سإــتكون المنظمــة السإــلمية بمثابــة يونســكو إسإــلمية
تخطط وتنفذ وتــدرس مــع مــا يتطلبــه ذلــك مـن إمكانيــات هائلــة ماديـة وبشــرية .أم سإــتكون فقــط خليـة
تصور ،تقدم ما تتوصل إليه من تصـورات فـي ميــادين اختصاصــاتها إلـى حكومــات الــدول السإـلمية؟ أم
سإتكون منظمة وسإطا بين هذين الطرفين؟
وأضــاف الســيد المــدير العــام أن المنظمــة اعتمــدت مقــاييس محــددة فــي اختيــار المشــاركين مــن
حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث التنوع في التخصصات ولذلك دعت العلماء المسلمين المختصين فــي
الفكر العلمي وفــي القتصــاد وفــي العلــوم الداريــة ،حــتى تتمكــن النــدوة مــن السإــتجابة لرغبـة المــؤتمر
التأسإيســي للمنظمــة .كمــا أخــبر الســيد المــدير العــام بــأن أعضــاء المجلــس التنفيــذي للمنظمــة مــدعوون
للمشــاركة فــي أشــغال النــدوة ،وأن التاريــخ الــذي حــدد لهــا هــو  27-26ربيــع الول 1403هــ )-11
 12يناير 1983م(.
وبعد أن أبدى السادة أعضاء المجلس ارتياحهم للخطوات الــتي قــامت بهــا المنظمــة مــن أجــل عقــد
الندوة ،تدارسإوا إمكانية عقد الجتماع الثاني للمجلس عقب الندوة مباشرة لدراسإــة نتائجهــا والسإــتفادة
منهــا فــي إعــداد خطــة عمــل المنظمــة للســنتين التــاليتين لتقــديمها إلــى المــؤتمر العــام .وبعــد أن تــبين أن
تأجيل الجتماع الثــاني للمجلــس لمــدة  15أو عشــرين يومــا ل يفــي بــالغرض المطلــوب قــرر المجلــس أن
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يعقد اجتماعه الثاني مباشرة بعد الندوة أيام  30ربيع الول ــ فاتــح ربيــع الثــاني  1403هــ )16-15
يناير 1983م(.
ثم اسإتمع المجلس إلى إيضاح المدير العام بشأن انعقاد المؤتمر العام المقبــل الــذي قــرر المــؤتمر
التأسإيسي عقده خلل شهر أبريل  1983وأناط بالســيد المــدير العــام مهمــة إجــراء التشــاور مــع الدولــة
التي سإتستضيف المؤتمر حول مكان وزمان انعقاده.
وكانت آخر نقطــة فــي جــدول أعمــال المجلــس هــي دراسإــة الغــزو الصــهيوني للبنــان والممارسإــات
الصهيونية داخل الراضي المحتلة ،فأصدر المجلس قرارات في الموضوع )انظر الملحق(.
وقبل اختتام اجتماع المجلس تل المقرر نص برقية باسإم أعضاء المجلس التنفيذي إلــى جللــة ملــك
المغرب ،يعبرون فيها عن شكرهم وامتنانهم لما تلقاه المنظمة من رعاية كريمة من جللته.

المدير العام للمنظمة

رئيس المجلس التنفيذي

عبد الهادي بوطالب

الدكتور صالح باوزير
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إن المجلس التنفيذي،
إذ يشير إلــى الفقــرة )ب( مــن المــادة ) (4عــن أهــداف المنظمــة والــتي تنــص علــى "دعــم الثقافــة
السإلمية الصيلة وحماية اسإتقلل الفكر السإلمي من عوامل الغزو الثقافي والمسخ والتشويه".
ويشــير إلــى خطــة العمــل للمنظمــة الــتي أقــرت فــي المــؤتمر التأسإيســي فــي مــا يخــص المقدسإــات
السإــلمية فــي فلســطين المحتلــة إذ "توصــي الــدول العضــاء بتقــديم الــدعم والرعايــة المعنويــة والماديــة
للمؤسإسات الثقافية والتربوية للشعب الفلسطيني".
فإنه يدين بشدة الغزو السإرائيلي الصهيوني على لبنان وما نتج عنه من مذابح وحشية همجية في
صفوف البرياء مــن النســاء والطفــال والشــيوخ ،ومــن سإــقوط آلف الضــحايا بيــن المــدنيين مــن فلســطين
ولبنــانيين ،ومــن تهجيــر للسإــر بعيــدا عــن منــازلهم ومــن نهــب وتــدمير لمؤسإســات ثقافيــة وتربويــة وعلميــة
ولسإــيما الفلســطينية منهــا المقامــة فــي لبنــان ،ومــن اعتقــال آلف الشــخاص وبينهــم مثقفــون ومعلمــون
وطلب انقطعت أخبارهم منذ القبض عليهم.
ويــدين كــذلك الممارسإــات الصــهيونية العنصــرية داخــل الراضــي المحتلــة مــن مصــادرة الراضــي
وتزويــر الممتلكــات الثقافيــة التاريخيــة السإــلمية وتشــويهها والعتــداءات المتكــررة علــى المــاكن
المقدسإة ،ومن مصــادرة حريــات الكتــاب والمثقفيــن ومــن تطــبيق القــوانين العســكرية علــى المؤسإســات
التعليمية مما أدى إلى طرد عشرات السإاتذة من الجامعات.
يــدعو المنظمــة ممثلــة بمــديرها العــام ويــدعو حكومــات المــؤتمر السإــلمي إلــى العمــل بكافــة
السإاليب والوسإائل لدى المنظمات الدولية ليقاف هذه العمال اللإنســانية وإعــادة الممتلكــات الثقافيــة
والعلميــة والوثــائق التاريخيــة بكاملهــا إلــى مركــز البحــاث الفلســطينية والمؤسإســات الخــرى ،وإطلق
سإراح المثقفين والمعلمين والطلب ،وإعادة السإاتذة إلى أماكنهم في الجامعات.
ويدعو كذلك إلى الدعم والمساهمة في إعادة بناء ما تهدم من مؤسإسات ثقافية وتربويــة وعلميــة
وفي مواجهة نتائج الغزو الصهيوني وانعكاسإــاته علــى القيــم الثقافيــة والتربويــة والــتراث السإــلمي ،وفــي
فضــح الجرائــم البشــعة الــتي ارتكبتهــا إسإــرائيل أمــام العــالم علــى كافــة المســتويات ،وفــي الحفــاظ علــى
المقدسإات السإلمية المهددة واسإتعادة ما سإلب منها.
كما يوصي المجلس الدارة العامة أن تضع فــي أوليــات اهتمامهــا وضــع خطــة لرعايــة المؤسإســات
التعليمية والثقافية السإلمية في الراضي المحتلة )فلسطين ـ لبنان ـ الجولن( وحمايتها.
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