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 االتحاد البرلماني العربي
 األمانة العامة

 

الدورة الثامنة واألربعون  
 لمجلس االتحاد الطارئة
 5002/  7/  52القاهرة 

 
     

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 البيان الختامي
 
 

الظروف الدقيقة والبالغة الخطورة التي تمر بها المنطقة العربية من جراء العدوان في ظل 
لهمجي الذي يتعرض له الشعبان الشقيقان الفلسطيني واللبناني، وبدعوة كريمة من اإلسرائيلي ا

 ،معالي السيد عبد الهادي المجالي، رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب األردني
الدورة الثامنة  5002/  7/  52عقد مجلس االتحاد البرلماني العربي يوم الثالثاء الواقع في 

 :في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة لدراسة موضوع الطارئة ين واألربع
 

 "اإلسرائيلية على الشعبين اللبناني والفلسطيني العدوانية الحرب " 
 

شاركت في أعمال هذه الدورة الطارئة وفود تمثل الشعب البرلمانية األعضاء في كل من 
 : البلدان الشقيقة اآلتية 

البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، بية المتحدة، األردن، اإلمارات العر)
، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، ةالسودان، سوري

 (.اليمن

 :جلسة االفتتاح

عقدت جلسة افتتاح الدورة الثامنة واألربعين الطارئة في الساعة العاشرة من صباح يوم 
في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور أعضاء الوفود المشاركة،  52/7/5002الثالثاء 

واستمع المشاركون في أعمال الدورة إلى  .قاهرةوأعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمدين في ال
رئيس مجلس  –عبد الهادي المجالي رئيس االتحاد البرلماني العربي / كلمتي كل من معالي المهندس

 .عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية/ ني، ومعالي األستاذالنواب األرد

وقد أكدت الكلمتان دقة وخطورة الظروف التي تمر بها األمة العربية والتي تجري في ظلها 
كذلك أشارت الكلمتان إلى أن  .على الشعبين الفلسطيني واللبنانيالحرب العدوانية اإلسرائيلية 

إلى  تاكما أشار .انعكاس لمخطط توسعي إسرائيلي على حساب الحق العربي العدوان اإلسرائيلي هو
 .خطورة الصمت الدولي وعدم التحرك لوقف العدوان حتى من قبل مجلس األمن الدولي
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اء العدوان، وأكدتا أن زوعبرت الكلمتان عن األسف لضعف الموقف العربي وانقسامه إ
في توحيد الموقف العربي، وأن للبرلمانيين العرب  الطريق إلى مواجهة العدوان وتداعياته يكمن
ضمان نصرة الحق العربي وفقاً لقرارات الشرعية لدور هام في تحقيق هذا الهدف القومي الهام 

 .الدولية وقراراته ذات الصلة

 :جلسات العمل

بعد ذلك ابتدأت جلسات العمل التي استمع فيها المشاركون إلى مداخالت السادة رؤساء 
لت لجنة صياغة إلعداد الصيغة النهائية للبيان الختامي وللقرارات الصادرة ك  وش   .لس والوفودالمجا
 .مجلسعن ال

 :وقد اتخذ المجلس القرارات التالية
 

 العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني: أوالا 
 

  ؛االتحاد البرلماني العربي
والسيما القرار الصادر عن المؤتمر  ،مؤكداً جميع قرارات االتحاد حول القضية الفلسطينية

 (  5002مارس / آذار  –البحر الميت ) الثاني عشر 
 

المستمرة على الشعب الفلسطيني  ةاإلسرائيلي يةالعدوانالحرب يدين بكل شدة  .1
الواسع النطاق الذي بدأته قوات االحتالل اإلسرائيلي في أواخر حزيران والتصعيد األخير 

مت فيه إسرائيل كل أنواع حتى اآلن ، والذي استخد متواصالً زال ، وما ي 5002 –يونيو  –
إغالق بري  ويدين المجلس ما رافق العدوان من .بما فيها األسلحة المحرمة دولياً  األسلحة

لجسور التي تصل بين مناطق سفر عنه من نسف اأ، وما وبحري وجوي لقطاع غزة
عدد من الوزارات لبنية التحتية ومباني والمياه ومرافق ا ، وتدمير محطات الكهرباءالقطاع

التي نفذتها قوات المقاومة " تبديد الوهم " بحجة الرد على عملية  ،والمؤسسات الحكومية
أن أسر ذلك  المجلس إسرائيلياً من داخل ثكنته، ويؤكد الفلسطينية وأسرت من خاللها جندياً 

 .اللالجندي يأتي في سياق حق الشعوب المحتلة في مقاومة االحت

يندد المجلس بقيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بخطف واعتقال ما يزيد عن عشرين  .5
برلمانياً فلسطينياً وثمانية وزراء إضافة إلى العديد من المسئولين ورؤساء البلديات 
والناشطين الفلسطينيين، ويطالب االتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي بالضغط على 

 .طالق سراحهم فوراً وبدون تأخيرحكومة االحتالل إل

يعرب المجلس عن قناعته بأن هذا العدوان الذي فاقم حالة الحصار والعزل  .3
، طينية كان مبيتاً منذ فترة طويلةها إسرائيل على األراضي الفلستوالتجويع التي فرض

وتؤكد ذلك حشود الدبابات واآلليات العسكرية حول قطاع غزة قبل العدوان بأسابيع 
 .سرائيليون ضد الحكومة الفلسطينيةتهديدات المتواصلة التي أطلقها المسؤولون اإلوال

 
يشكل  األرض الفلسطينية المحتلةيؤكد المجلس أن العدوان اإلسرائيلي على  .4

الذي تمارسه إسرائيل اً على إرهاب الدولة مغتصعيداً خطيراً للتوتر في المنطقة ودليالً دا
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عدوانية التوسعية لدولة االحتالل، وانتهاكاً فظاً لجميع القوانين وعلى النزعة ال ،منذ نشأتها
كذلك يرى االتحاد أن . ولالتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني  ،واألعراف الدولية

 : األهداف المباشرة للعدوان تكمن في 

 
إجهاض االتفاق بين الفصائل الفلسطينية حول ضرب وحدة الشعب الفلسطيني و - أ 

مل موحد دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة الدولة برنامج ع
 . الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين

 

، وإنزال نتخابات ديمقراطية شفافةنتيجة اإسقاط الحكومة الفلسطينية التي جاءت  - ب 
 ستسالم والرضو في محاولة لدفعه إلى اال بالشعب الفلسطيني العقاب الجماعي
من حكومة أولمرت برسم حدود إسرائيل  خطة ، تمهيداً لتطبيقإلرادة االحتالل

طرف واحد وجعلها أمراً واقعاً، وتحضير األجواء لفرض مشروع الشرق األوسط 
 .الجديد الذي ي هيأ إلسرائيل دور مؤثر فيه

 

 

الشعب الفلسطيني وقضيته  يؤكد المجلس التضامن المطلق للبرلمانيين العرب مع .2
 الفوريويدعو رئاسة االتحاد وأمانته العامة إلى التحرك  .ويحيي مقاومته الباسلة، عادلةال

واالتصال باالتحاد البرلماني الدولي وجميع المنظمات البرلمانية اإلقليمية والدولية األخرى 
ومنظمات حقوق اإلنسان  إلعالن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الهمجي 

وإطالق سراح فوراً عدوانها  لوقفالذي يتعرض له، وممارسة الضغوط على إسرائيل 
 .الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية األسرى والمعتقلين

 

االلتفاف حول الشعب بيطالب المجلس الحكومات والمنظمات العربية كافة  .2
، كما يطالبها الشرسة التي فاقت كل الحدود الهجمةالفلسطيني ودعم صموده لمواجهة 
ينية المعنوي ألهلنا في غزة واألراضي الفلسطالمادي وباإلسراع بتقديم كافة أشكال الدعم 

 .في مواجهة التغول اإلسرائيلي ماألخرى المحتلة  لدعم صموده
 

 
 :على لبنانالعدوانية  ةاإلسرائيلي الحربول ح: ثانياا 
 

 : جميع قراراته السابقة حول التضامن مع لبنان  مؤكداً  العربي االتحاد البرلماني
 

على لبنان  ةلغادرا ةاإلسرائيلي للحربيعلن المجلس إدانته واستنكاره الشديدين   - 1
بما فيها المحرمة  ،الشقيق واستخدام أكثر األسلحة البرية والجوية والبحرية فتكاً 

، وتدمير منشآته المدنية آلمنين تحت أنقاض بيوتهملقتل أبنائه المدنيين ا ،دولياً 
وبنيته التحتية من مطارات وجسور وطرق ومحطات كهرباء ومخازن للوقود 

 . لجوي عليهوفرض الحصار البحري وا
 
لة  على لبنان هي ةاإلسرائيليالحرب يعرب المجلس عن قناعته بأن   – 5 حلقة مكم 

يربط بينهما هدف  األراضي الفلسطينية المحتلةللعدوان اإلسرائيلي الذي سبقه على 
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واحد هو إحداث تغييرات في خارطة المنطقة لخدمة مشروع الشرق األوسط 
 .ريحات وزيرة الخارجية األمريكيةالجديد الذي أكدته قبل أيام تص

 

مطالبة البرلمانات العربية العمل عبر  يؤكد مجلس االتحاد البرلماني العربي على  – 3
المؤسسات البرلمانية الدولية والقارية والجهوية واللغوية المختلفة للضغط على 

 : الحكومات وعلى دول القرار، بوجه خاص من أجل

 
للحرب اإلسرائيلية على لبنان وإجراء مشروط وغير فرض وقف شامل وفوري  -أ 

 .تبادل للمعتقلين اللبنانيين بالجنديين اإلسرائيليين األسيرين

 
 452ابتداء من القرار دون انتقائية، والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان  جميعتنفيذ   -ب 

وخصوصاً مزارع شبعا  ،انسحاب إسرائيل من كل األراضي اللبنانية باستكمال
 .كفرشوبا وتالل

 
اتخاذ تدابير دولية لحماية المدنيين في لبنان الذين كانوا دائماً هدفاً لحروب  -ج 

 .إسرائيل

 

تحميل إسرائيل المسؤولية المعنوية والمادية عن الخسائر البشرية الفادحة وعن  -د 
العامة والخاصة، ومقاضاتها أمام الدمار الواسع الذي ألحقته باللبنانيين وبممتلكاتهم 

م الدولية الرتكابها جرائم حرب وانتهاكها للقانون الدولي ولمواثيق جنيف المحاك
 . ولشرعة األمم المتحدة

 
وكل ذرة من ترابه الوطني وحقه في  ،أرضه التأكيد على سيادة لبنان الكاملة على -ه 

، حق شعبه في الحياة الحرة الكريمةوكذلك على بسط سلطته على ترابه الوطني، 
ي عدوان أو انتهاك لسيادة لبنان أو أي والتصدي ألمقاومة الي المشروع فوحقه 

 .انتقاص من هذا الحق

 
مناشدة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية المتخصصة دعم الدولة  -و 

اللبنانية ومساندة حكومتها والمبادرة إلى تقديم المساعدات اإلنسانية للمنكوبين 
ائيلي والذين يفترشون األرض ويلتحفون رهم العدوان اإلسراللبنانيين الذين هج  
 . رت إسرائيل بلداتهم وقراهم ومنازلهمالسماء بعد أن دم  

 
التعرض بالقصف والتدمير للمدن التراثية العالمية، خصوصاً صور وبعلبك،  إدانة -ز 

 .ومحاولة تدمير معالمها التاريخية والتراث اإلنساني الذي تمثله كل منهما

 

 ،سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً  باستمرار،األمريكي الصريح الداعم إلسرائيل الموقف  إدانة :ثالثاا 
 ورفض واستنكار المواقف، وتبرير كل أفعالها ووحشيتها وجرائمها الدولية ضد اإلنسانية

أن هذه المواقف، إلى جانب المشاركة في حملة الحصار  واعتبارالتي بررت العدوان، 
شكلت تشجيعاً إلسرائيل على مواصلة عدوانها وضربها  والتجويع للشعب الفلسطيني، قد
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الدول واألوساط  ومطالبة. عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي
التي سوغت العدوان باإلقالع الكامل عن سياسة المعايير المزدوجة التي ال تخدم السالم 

 .واألمن في منطقة الشرق األوسط 

الدول العربية باتخاذ مواقف وقرارات حاسمة إزاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان  مطالبة :رابعاا 
واألراضي الفلسطينية تلبي رغبة الرأي العام العربي وترضي تطلعاته، وفي الوقت نفسه 

ي إستراتيجية عربية لجعل الحكومات تستجيب لتطلعات وأمال الشعب العربي وتتخذ تبن  
 .قضاياه اإلجراءات المناسبة لنصرة

تكليف رئيس االتحاد البرلماني العربي وأمانته العامة بمتابعة القرارات الصادرة عن  :خامساا 
االتحاد، وإخطار االتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية واإلقليمية وجميع برلمانات 

ي العربي االتحاد البرلمانبموقف  التابع لألمم المتحدةدول العالم ومجلس حقوق اإلنسان 
إزاء الحرب العدوانية اإلسرائيلية الغاشمة على لبنان وفلسطين ودعوتها التخاذ الوسائل 
الالزمة لإلسراع بإطالق سراح المعتقلين في سجون العدو وإدانة ممارسات إسرائيل التي 

 .أدت إلى موت عملية السالم في الشرق األوسط

* * 
دورة مجلس االتحاد البرلماني العربي  وفي ختام أعمال الدورة أعرب المشاركون في

 ،وبرلماناً وحكومةوقيادة شعباً  ،الطارئة عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين لجمهورية مصر العربية
عن جزيل الشكر  أعربواكما . وعلى التسهيالت التي قدمتها إلنجاح أعمالها كرم الوفادةعلى 

ستاذ عمرو موسى ولجهاز األمانة العامة للجامعة والتقدير لمعالي األمين العام للجامعة العربية األ
 .على المشاركة الفاعلة والعون الكبير الذي قدموه إلنجاز أعمال الدورة على أحسن وجه ممكن

 
 
 

 52/7/5002القاهرة 
 
 

* *   * 
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