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  البيان اخلتامي للدورة السابعة والعشرين 
  جمللس االحتاد البرملاين العربي

  ]مقتطفات[ *.17/5/1996
  

  
[.......]  

  ثانياً ـ حول عملية السالم يف الشرق األوسط
ـ يدين استمرار السياسة اإلسرائيلية العدوانية وحماوالت إسرائيل إعاقة عملية السالم الشامل والعادل  1  

  .استحقاقات السالم والتملص من
عملية السالم يف الشرق األوسط، ومطالبة إسرائيل باالنسحاب  ـ يحث اجملتمع الدويل على دعم وتعزيز 2  

تنفيذاً لقرارات  1967عام ] يونيو[التام من جميع األراضي العربية احملتلة والعودة إىل خطوط الرابع من حزيران 
بلبنان، ومبدأ األرض مقابل السالم واتخاذ املبادرات الالزمة  اخلاص 425و 338و 242جملس األمن الدويل 

  .الستعادة التنسيق بين املواقف العربية يف كل ما يتعلق بعملية السالم
حول الربط بين إلغاء مقاطعة إسرائيل والتوصل إىل حل شامل  ةـ يؤكد موقف جامعة الدول العربي 3  

  .ملشكلة الشرق األوسط على جميع املسارات
ـ يؤكد دعم نضال اجلمهورية العربية السورية من أجل حترير اجلوالن احملتل ويؤيد صمود املواطنين  4  

العرب السوريين يف اجلوالن يف تصديهم لالحتالل اإلسرائيلي وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية 
 497قاً لقرار جملس األمن الدويل رقم ويعتبر قرار الكنيست اإلسرائيلي بضم اجلوالن السوري الغياً وباطالً، وف

  .ي احملتلرعلى مواطني اجلوالن السو 1949ويدعو إىل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1981لعام 
ـ يدعو إىل اتخاذ موقف عربي موحد من مسألة جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية  5  

ائيل لرفضها التوقيع على اتفاقية منع انتشار األسلحة النووية وإخضاع وإدانة إسروجميع أسلحة الدمار الشامل، 
منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدعوة إىل وضع تصور عربي مشترك ملعاجلة اآلثار 

  .لعربيةاإلشعاعي من مفاعل ديمونا اإلسرائيلي الذي يهدد البيئة ا طيرة واحملتملة الناجمة عن التسرباخل
  

  ثالثاً ـ حول القضية الفلسطينية
ير الفلسطينية يف مواجهة التهويد واالستيطان رـ يدعم نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التح 1

ي األراضي الفلسطينية احملتلة ومصادرة األراضي والعمل على إطالق املعتقلين واالنسحاب اإلسرائيلي من باق
ممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل لرفع العوائق التي تضعها يف . كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية

  .املسار الفلسطيني
شعب لأشكال الدعم املادي لتعزيز البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية ل تقديم خمتلف يدعو إىلـ  2

  .الفلسطيني املكافح
ـ يؤكد حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل أرض وطنه وفق قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  3

  .وكذلك حق تقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 194
  

  رابعاً ـ حول القدس
الرامية إىل تغيير معاملها الدينية  ـ يؤكد الهوية العربية ملدينة القدس الشريف وإدانة جميع اإلجراءات 1

  .اإلسالمية واملسيحية وتركيبها السكاين، واعتبار قرار إسرائيل بضم القدس باطالً وغير شرعي

                                                 
وفي اليوم األخير انتقلت الوفود البرلمانية إلى بلدة قانا . وقد عقد المجلس دورته هذه في دمشق. 18/5/1996، )بيروت" (السفير" *

 .ت الختامية للدورةوأذاعت من هناك المقررا ،يفي الجنوب اللبنان
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ـ يدعو احلكومات يف البلدان العربية واإلسالمية إىل جتنيد إمكاناتها دفاعاً عن القدس الشريف  2  
إىل االستمرار يف موقفها الرافض لقرار الكونغرس الداعي إىل نقل ومكانتها املقدسة، ودعوة اإلدارة األميركية 

  .السفارة األميركية إىل القدس احملتلة ودعوة الكونغرس إىل العدول عن قراره املذكور
ان حول القدس ـ يؤكد القرار الصادر عن الدورة السادسة والعشرين االستثنائية جمللس االحتاد يف عمّ 3  

  .والعمل على تنفيذه من خالل تنشيط جلنة املتابعة التي شكلت لهذا الغرض) 1996ير كانون الثاين ـ ينا(
  [.......]  

 
  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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