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 /ديسمرب 2017

إن رؤساء البرملانات العربية ومن يمثلهم ،املجتمعين في إطار قمة رؤساء املجالس
البرملانية العربية ،الدورة االستثنائية لالتحاد البرملاني العربي املنعقدة يوم  14كانون األول/
ديسمبر  2017بالرباط ،عاصمة اململكة املغربية ،برئاسة معالي األستاذ الحبيب املالكي رئيس
االتحاد البرملاني العربي ،رئيس مجلس النواب املغربي ،لبحث التطورات األخيرة املرتبطة بوضع
مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية.
 تابعوا باستنكار القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل املحتلة ونقل الواليات املتحدة األمريكية لسفارتها إليها،
 وإذ يستحضرون واجبهم في الدفاع عن القدس ،املدينة واملقدسات ،والتضامن معالشعب الفلسطيني في مواجهته للممارسات واإلجراءات القمعية والعنصرية اإلسرائيلية،
وكفاحه التاريخي املشروع من أجل االستقالل وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف وضمان حق العودة لالجئين ،
 وبعد مناقشة الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في سياق إقليميمضطرب ،تستفيد منه باألساس الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ مخططاتها االستيطانية
والقمعية،
 وانطالقا من واجبهم السياس ي كممثلين للشعوب العربية ومعبرين عن الرأي العام فيبلدانهم ،فإنهم :
ً
 .1يرفضون قرار الرئيس األمريكي السيد دونالد ترامب جملة وتفصيال ويعبرون عن
رفضهم املطلق املساس باملكانة القانونية والسياسية والتاريخية ملدينة القدس الفلسطينية
املحتلة والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على األماكن املقدسة مللك األردن لدعم موقف
جاللته في املحافل الدولية .كما يعتبرون أن اعتراف الواليات املتحدة األمريكية بمدينة القدس
ً
املحتلة كعاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارتها إليها باطال وغير قانوني.
 .2يعلن رؤساء البرملانات العربية عن سحب الرعاية من الواليات املتحدة األمريكية
كدولة راعية للسالم ،وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين ،واختيارها
ً
ً
ً
الواضح أن تكون طرفا خصما ال حكما كما كان ينبغي أن يكون عليه األمر.
 .3يؤكدون على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين ،ويطالبون الحكومات
ً
واملؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عمليا.
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 .4يقررون تشكيل لجنة برملانية للقيام بزيارات واتصاالت مع االتحاد البرملاني الدولي
واملجموعات البرملانية الجيو سياسية داخل االتحاد ،وكذا البرملانات القارية والجهوية
واالقليمية لتحسيسها بخطورة القرار األمريكي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السالم في
الشرق األوسط ،وعلى الوضع االعتباري ملدينة القدس ومركزها ومقدساتها اإلسالمية
واملسيحية ،فضال عن السعي العملي املشترك لإلبقاء على الوضع القانوني املعترف به
واملضمون دوليا للقدس.
 .5يقررون بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني التشريعي
الفلسطيني في مدينة القدس.
 .6يجددون التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله املشروع
للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة ،وإقامة دولته الوطنية
املستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام  ،1967ورفض أي
محاوالت لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني ال يلبي الحد األدنى من
مقترحات أو
ٍ
ٍ
حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية .ويشددون في االتجاه نفسه على دعم
وحماية الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس (أبو مازن).
 .7يعبرون عن رفضهم الشديد ملوقف اإلدارة األمريكية بشأن عدم التجديد لعمل
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ،داعين إلى التراجع عن هذه الخطوة التي ت ُّ
عد
ً
ً
مكافأة ودعما صارخين لالستيطان اإلسرائيلي ،مؤكدين رفضهم لكافة املحاوالت األمريكية
ً
ً
للضغط على الجانب الفلسطيني ،ويرون فيها ابتزازا مرفوضا.
 .8يشيد املشاركون في مؤتمر القمة بما يقوم به صاحب الجاللة امللك محمد
ً
السادس ،من موقع جاللته كرئيس للجنة القدس من جهود دولية دفاعا عن القدس الشريف
وصيانة معاملها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها .كما يعربون عن
ً
ً
ً
ً
تقديرهم وشكرهم للمملكة املغربية ،ملكا وشعبا وبرملانا وحكومة على استضافة هذا املؤتمر
الطارئ لالتحاد ،وتوفير كل أسباب نجاحه.
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