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مؤتمر االتحاد البرلماني العربي في دورته الحادية والعشرين  

 الطارئة ،

 

وأنّه ال  ،نيّةالّسابقة حول القضيّة الفلسطي همؤتمرات يؤّكد على القرارات الّصادرة عن-1

 ،عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة في منطقة الّشرق األوسط بدون حلّ سالم وال استقرار

 للشعبينهي اإلحتالل اإلسرائيلي ويحفظ  ،أساس قرارات الّشرعيّة الدّوليّةعلى 

 وعاصمتها القدس. ،دولته المستقلّة ةإقامالفلسطيني حقّه في العودة و

يوجه تحية اجالل واحترام واكبار ألرواح شهداء فلسطين واألمة العربية الذين قدموا -2

ً عن الوطن ودحر ً المولى ع للعدوان، اً ارواحهم دفاعا ز وجل ان يتقبلهم وينزل داعيا

 بيب رحمته.عليهم شآ

 قوم به وما ت ،اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غّزةينبّه إلى أّن العدوان  -3

وما قامت وتقوم  ،لبنية التّحتيّة وتشريد للّسّكانآلته العسكريّة من قتل وتدمير للمنازل وا

به في قرى ومدن الّضفّة الغربيّة والقدس من اقتحامات وحمالت تفتيش وتنكيل وصلت 

إلى حدّ خطف الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حيّاً واعتقاالت وإعادة اعتقال 
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إنّما تهدف مّرة أخرى ،فّرج عنهم ولنّواب في المجلس التّشريعي الفلسطيني ألسرى م

 إلى:

 

 

التّهويديّة على القدس ومقدّساتها ة اسرائيل اإلردة الفلسطينيّة وفرض أجندكسر  -أ

 خاّصة المسجد األقصى المبارك والحرم القدسي الّشريف.

تيطاني اإلستعماري ترسيخ مبدأ سلب األراضي الفلسطينيّة والبناء اإلس -ب

دس وجدار الفصل العنصري مما يمنع التّواصل الجغرافي ويؤدّي إلى عزل الق

ب الفلسطيني العيش في ويفرض على الّشع ،العربيّة عن محيطها الفلسطيني

ات شبيهة بالوضع الذي كان قائماً في جنوب إفريقيا أيام الحكم تانوسنتمعازل وبا

 العنصري.

ف التي يرأسها نتيناهو ما تواجهه حكومة اليمين المتطرّ  محاولة القفز على -جـ

 من خالفات وانشقاقات والتي تهدّد بتشظيها وسقوطها.

ة إفشال إتّفاقيّة المصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة وإنهاء اإلنقسام والتي كانت حكوم -د

نت والعودة باألمور إلى الوضع الّسابق التي كا ،التّوافق الوطني باكورة ثمارها

 إسرائيل تعتبره مكسباً كبيراً لصالح إدامة احتاللها لفلسطين وشعبها.

محاولة تلميع صورتها أمام العالم كدولة ديمقراطيّة تتماهى مع القيم  -هـ

 ،غير مستقر وأنظمة غير ديمقراطيّةوالحضارة األوروبيّة تعيش في محيط عربي 

أن اعترى تلك الّصورة بعد  ،هة العنف واإلرهاب الممارس ضدّهاتحاول مواج

ة والعنصريّة وإصرارها على ر نتيجة النكشاف سياستها التوسعيالكثير من العو

 يعلى األراض االستيطانيةاإلستمرار في بناء المزيد من المستعمرات والقالع 

وإقفالها بالتّالي الباب أمام أيّة  ،والّسعي إلى تهويد القدس ،الفلسطينيّة المنهوبة

اوضي قائم على مبادئ الّشرعيّة الدّوليّة واإلتّفاقيات الموقّعة فرصة لحّل تف

 والمبادرة العربيّة للّسالم وحّل الدّولتين المجمع عليه دوليّاً. 

يندّد بالتّصريحات والمواقف الّصادرة عن بعض الدّوائر األميركيّة واألوروبيّة  -4

 ً في الوقت الذي  ،عن النّفس المبّررة للعدوان اإلسرائيلي اإلجرامي واعتباره دفاعا

تتجاهل فيه أّن شعبنا بأسره يقبع تحت اإلحتالل منذ عقود وأّن العدوان اإلسرائيلي 

لف وخمسماية من الجرحى الغاشم قد حصد أرواح ما يقارب المئتان من الشهداء وأ
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ودّمر المئات من المنازل  ،من النّساء واألطفال وكبار الّسنجلّهم  ،والمصابين

 سات والبنى التّحتيّة.والمؤسّ 

 

لي وفتن ستغالل إسرائيل للوضع العربي الّراهن بما فيه من اقتتال داخاليعيد التّنبيه  -5

لها بكل تأكيد دور أساسي في إذكائها بهدف صرف أنظار  ،طائفيّة وعرقيّة وأمنيّة

من انتهاكات خطيرة بحق  سلطات االحتالل االسرائيلية تنا وشعوبنا عما تمارسهاحكوم

الّشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته وما تقوم به من عمليّات دؤوبة لتهويد القدس 

وبناء هيكلها المزعوم على واإلستيالء على المسجد األقصى وحرمه تمهيداً لهدمه 

ولتعزيز موقفها في المنطقة وتحقيق أطماعه في الهيمنة على ثرواتها  ،أنقاضه

 ومقدراتها.

ي العربي والدّولويحيى مظاهر التّنديد واإلستنكار التي تبدت في الّشارع الفلسطيني  -6

ويطالب بالمزيد من أوجه التّضامن مع الّشعب  ،ضدّ العدوان اإلسرائيلي الغاشم

 الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب اإلسرائيليّة الجهنّميّة بكل صالبة واقتدار وكرامة.

بيّة واإلسالميّة وأحرار العالم أجمع تقديم الدّعم والمساندة يناشد األّمتين العر -7

المعنويّة والمادّية للّشعب الفلسطيني بما يعّزز من صموده وثباته في أرضه في مواجهة 

العدوان ومخّططات حكومة اإلحتالل اإلسرائيلي اإلحتالليّة والتّوّسعيّة التّهويديّة 

مت بتقديم مساعدات مالية او عينية للشعب ، ويحيي جميع الدول التي قاوالعنصريّة

 الفلسطيني.

ً للحماية الدّوليّ  -8 ة للّشعب الفلسطيني يساند التّوّجه الفلسطيني إلى األمم المتّحدة طلبا

ويدعو إلى تحّرك عربي واسع على جميع المستويات لتأمين النجاح  ،تحت اإلحتالل

 لهذا الّطلب.

في لجم العدوان االسرائيلي الهمجي على قطاع  يتمنى النجاح للمبادرة المصرية -9

غزة مع عدم تكراره، ويدعو الى رفع الحصار االسرائيلي الظالم المفروض بالقوة 

، ويطالب بفتح المعابر لتسهيل حركة لمسلحة المعتدية ضد األهل في غزةالعسكرية ا

 مرور المواطنين والمواد الغذائية والطبية والمساعدات.

سرعة عقد اجتماع لمجلس االمم المتحدة لحقوق االنسان لسرعة ايقاف يدعو الى  -10

 .العدوان االسرائيلي ومعاقبة مرتكبيه
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اطالق سراح جميع  من اجلاسرائيل المجتمع الدولي بالضغط على  يطالب  -11

اعضاء رئيس و االسرى والمعتقلين والمخطوفين من ابناء الشعب الفلسطيني وبخاصة

 .لفلسطينيا التشريعيالمجلس 

لتّوقيع على إتّفاقيّة روما كمدخل للوصول إلى محكمة با يطالب دولة فلسطين -12

حرب ضدّ أبناء الجرائم  مرتكبيقضايا ضدّ  لرفعالجنايات الدّوليّة مما يؤّهل فلسطين 

 الّشعب الفلسطيني ومقدّساته.

اقيات جنيف يدعو الى حشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر للدول المتعاقدة على اتف -13

اللزام اسرائيل باحترام وتطبيق هذه االتفاقيات على الشعب الفلسطيني الواقع تحت 

 .االحتالل وعدم تكرار عدوانها على فلسطين وشعبها

يجدد ادانته الشديدة لكل االعتداءات االسرائيلية المتكررة على لبنان، ويعلن  -14

ومساندته لكل االجراءات التي تتخذها تضامنه المطلق والفعال مع الجمهورية اللبنانية 

 .تبقى من ارضه المحتلة لبنان من اجل استكمال تحرير ما

التّأكيد على ضرورة تنفيذ ما جاء في القرار الّسياسي الّصادر عن المؤتمر  يجدد -15

, 2014يناير  19العشرين لإلتّحاد البرلماني العربي والذي عقد في الكويت بتاريخ 

ق منه بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسة رئيس اإلتّحاد البرلماني العربي خاّصة ما يتعلّ 

لزيارة عدد من الدّول والمنتديات البرلمانيّة واإلقليميّة بهدف إيضاح الموقف العربي 

 اإلسرائيلي. والموقف اإلسرائيلي  -اإلسرائيلي والعربي -تجاه الّصراع الفلسطيني

المتّحدة ذات الّصلة ولمبادرات الّسالم المختلفة ومنها الّرافض لقرارات األمم والمراوغ 

 المبادرة العربيّة للّسالم وخّطة خارطة الّطريق والرباعيّة الدّوليّة.

 

  ***********                            

 

        


	غلاف مؤ 21
	مؤ 21

