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إعالن  ASSAMالثالث
لكونفدرالية الدول اإلسالمية
من أجل الوحدة اإلسالمية
( 20- 19كانون األول/ديسمبر )2019
 .1الغاية
نعلن ونبيّن ضرورة إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة بين الدول اإلسالمية الذين أبدوا موافقتهم على أن تكون جغرافية
آسيا – أفريقيا (آسريقيا) محورا ً تحت إرادة واحدة من أجل رفاهية الدول اإلسالمية وحماية الدول التي أنشأوها وتأسيس
السالم في العالم واستمراريته وسيطرة العدالة وصعود العالم اإلسالمي إلى ساحة التاريخ من جديد ووصوله إلى القوة العظمى
وتشكيل "مجلس نواب الدول اإلسالمية" بشكل عاجل والذي سيظهر نشاطا ً دائما ً وضرورة إنشاء نظام االقتصاد التعاوني
بين الدول اإلسالمية المستند على االقتصاد اإلسالمي والذي بدوره سيضمن وصول العالم اإلسالمي إلى القوة االقتصادية
التي تليق به.
 .2عام
قامت  ASSAMبتوضيح أنه من الممكن أن يتم تشكيل الوحدة اإلسالمية بتجمعهم تحت إرادة واحدة لدول محور آسريقيا
الـبالغ عددها  61دولة ( 27دولة في آسيا  28 -دولة في إفريقيا  4 -دول في أوروبا  -ودولتان في أميركا الجنوبية) دون
حصول تغيير في هياكلهم وحدودهم الوطنية بهيكل كونفدرالي مكون من تسعة مناطق إقليمية.
إن  61دولة شعبها مسلم ( 31في المئة من عدد األعضاء) من بين  193دولة عضوة في األمم المتحدة.
آسريقيا بعدد سكان يصل إلى  1.85مليار نسمة من عدد سكان العالم الذي يقدر بـ  7.63مليار نسمة أي ( 24.1من نسبة
سكان العالم) من المسلمون ،وتملك  30.9مليون كم 2من مساحة العالم التي تقدر ب  150مليون كم 2أي ( %20.6من
يابسة العالم) ،وتملك  %55.5من االحتياطي العالمي للبترول و %65من إنتاجه و 64.1من احتياطي الغاز و %40من
إنتاجه وبموقعها الجيوسياسي وقيمها الحضارية المشتركة والتجربة التاريخية وبالمثابرة وتوحيد األهداف ستكون قوة
مرشحة لكي تكون القوة العظمى في المستقبل جغرافيتها( .الملحق )A-B-
وفقًا لبيانات  ،2019احتلت الواليات المتحدة المرتبة األولى من اإلنفاق العسكري بـ  716مليار دوالر تلتها الصين بـ 224
مليار أما  61دولة إسالمية فاحتلت المرتبة الثالثة بـ  191مليار دوالر من إجمالي اإلنفاق العالمي البالغ تريليون  770مليار
دوالر .واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة بـ  47.5مليار دوالر ،واحتلت روسيا المرتبة الخامسة بـ  44مليار دوالر،
واحتلت فرنسا المرتبة السادسة بـ  40.5مليار دوالر خلف العالم اإلسالمي .يحتل العالم اإلسالمي المرتبة األولى بامتالكها
 4.707.550جندي و 28.760دبابة و 84.036عربة مدرعة و 26.184مدفع و 2.577سفينة حربية وتحتل المرتبة الثانية
بعد الواليات المتحدة بعدد الطائرات المقاتلة البالغ عددها  10.986طائرة ومروحيات عدد  3.937مروحية.
عند األخذ بعين االعتبار ميزانية الدفاع وعدد األسلحة والعربات والمعدات القتالية في العالم اإلسالمي فإننا نرى أن لديها
القدرة على أن تكون ضمن أقوى ثالث قوى من القوى العظمى على مستوى العالم.
 .3مجاالت األنشطة التي ستجرى من مركز اتحاد الدول اإلسالمية (الملحق)C -
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تتصور  ASSAMتأسيس الوحدة اإلسالمية حيث تتوزع المسؤوليات فيها على النحو التالي؛
 .aتكون التحاد الدول اإلسالمية آسريقيا خمس مجاالت نشاط رئيسية (العدل ،الدفاع ،الصناعات الدفاعية ،الشؤون
الداخلية ،الشؤون الخارجية).
 .bوفدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية في ست مجاالت نشاط هي (الجمارك والتجارة والنقل والنقل البحري
واالقتصاد والعلوم والصناعة والتكنولوجيا والتنمية والثقافة والسياحة)
 .cوللدول الوطنية أيضا عشر مجاالت للنشاط (التعليم ،المالية ،الطاقة والموارد الطبيعية ،الصحة ،الزراعة
والحيوانات ،الشباب والرياضة ،الغابات والموارد المائية ،العمل والضمان االجتماعي ،السياسات االجتماعية ،البيئة
والعمران)

 .4تصور إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة للدول اإلسالمية
وكما هو وارد في سورة األنفال اآلية (:)60
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هنا نرى التشجيع على تطوير الصناعات الحربية وتطوير تكنولوجيتها ،ويتم التأكيد على أن تعمل عناصر الدفاع بالتنسيق
مع بعضها البعض.
ونرى أنه من المناسب أن تكون وزارة الصناعات الدفاعية واحدة من بين خمس وزارات بالحقيبة الوزارية لكونفدرالية
الدول اإلسالمية آسريقيا والتي ستقوم بأنشطة تحديد احتياجات منتجات الصناعات الدفاعية وتصنيعها وتخزينها وتوزيعها
والعناية بها وصيانتها وتحديثها وتطوريها وإزالتها من المخزون( .الملحق)D -
يجب إنشاء رئاسات الصناعات الدفاعية في كل فيدرالية من فدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية التسعة تتبع وزارة
الصناعات الدفاعية بكونفدرالية الدول اإلسالمية آسريقيا ،ويجب إنشاء رئاسات الصناعات الدفاعية داخل كل دولة وطنية
تتبع رئاسات الصناعات الدفاعية بفدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية.
يجب أن يتم تخ صيص إنتاج منتجات الصناعات الدفاعية البرية منها والبحرية والجوية والدفاع الجوي والفضائي
والسيبراني واإللكتروني من قبل وزارة الصناعات الدفاعية بكونفدرالية الدول اإلسالمية آسريقيا للمقاومين الرئيسين
بفدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية .ويجب أيضا تقسيم المقاول ين الفرعيين من قبل فيدراليات الدول اإلسالمية اإلقليمية
للدول الوطنية التابعة لها (فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية المخصصة لكل فيدرالية).
ينبغي إعداد قائمة بمرافق إنتاج الصناعات الدفاعية وأنظمة اإلنتاج الصناعات الثقيلة داخل بنية رئاسات الصناعات الدفاعية
بالفدراليات اإلقليمية والدول الوطنية.
يجب أن ت ُنشأ مراكز البحث والتطوير ،والمواصفات والمعايير ،وإصدار الشهادات ،واالعتماد ،والترميز ،والعناية والصيانة
في مناطق اإلنتاج للمقاولين الرئيسيين والفرعيين الخاصة بإنتاج صناعة الدفاع.
ينبغي إنشاء صندوق دعم إنتاج صناعات الدفاع المشترك آسريقيا ،ومركز تكنولوجيا الفضاء المشترك ومركز تسريع
الجسيمات ضمن نطاق البحث العلمي ،وينبغي تطبيق حصص التخفيض على أساس االتحاد الجمركي في استخدام الطاقة
والمواد الخام المطلوبة في إنتاج صناعة الدفاع.
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ينبغي إحداث أفرع علمية رئيسية كالمدارس الثانوية المهنية والمعاهد المتوسطة المهنية والجامعات متعلقة بمنتجات
الصناعات الدفاعية المخصصة للفدراليات اإلسالمية اإلقليمية والدول الوطنية التي تم تعيينها كجهات إنتاج رئيسية وفرعية
في الصناعات الدفاعية.
ينبغي أن تدار مخزون منتجات الصناعات الدفاعية ،تحديد االحتياجات ،التخزين والتوزيع ،التحديث والتطوير ،اإلحالة إلى
الخردة والحطام وللمواد التي يتم التخلص منها ،وأنشطة إعادة التدوير من المركز من قبل وزارة الصناعات الدفاعية.
 .5من أجل وضع نموذج تشريعي مناسب "التحاد دول اإلسالمية آسريقيا" أمام العالم اإلسالمي للسنوات القادمة:
 .aنظام الدفاع المشترك،
 .bالسياسة خارجية المشتركة،
 .cنظام العدالة المشترك،
 .dاألمن والسالمة المشترك،
ونعلن بأننا ملتزمون بتخطيط وتنفيذ مؤتمرات  ASSAMالدولية ذات العناوين الرئيسية السالفة ذكرها.
الملحقات:
الملحقA-
الملحقB-
الملحقC-
الملحقD-

 :خريطة جغرافيا كونفدرالية الدول اإلسالمية
 :خريطة الدول الفدرالية التابعة لكونفدرالية الدول اإلسالمية آسريقيا
 :التنظيم اإلداري لكونفدرالية الدول اإلسالمية
 :منظمة رئاسة الصناعات الدفاعية لكونفدرالية الدول اإلسالمية
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