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  البرملاين العربيالبيان اخلتامي للمؤتمر التاسع لالحتاد 

  اإلسرائيلية على لبنانيدين االعتداءات 
  ]مقتطفات[ .22/2/2000، اجلزائر

  

  
  [.......]  
  :إن املؤتمر التاسع لالحتاد البرملاين العربي يجدد  
شجب االعتداءات اإلسرائيلية على ، وـ إدانة االحتالل اإلسرائيلي املستمر جلنوب لبنان وبقاعه الغربي1  

، وألحكام اتفاق 1949أراضيه والتي يسقط جراءها شهداء وجرحى، واعتبارها انتهاكاً صارخاً التفاق جنيف 
، ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وملبادىء القانون الدويل، ومليثاق األمم املتحدة، ويدين اجمللس 1907الهاي 

  .إلسرائيلي، ويرفض حماوالت إسرائيل إلغاء تفاهم نيسان أو تعديلهويستنكر خصوصاً االعتداء ا
ـ الطلب إىل الدول العربية ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود شعبه من خالل الوفاء بالتزاماتها 2  

، واملطالبة 2000ماتها خالل سنة املقررة له يف القمم العربية، وذلك بحض احلكومات على املباشرة بدفع التزا
  .لدعم صمود الشعب إنمائي يف اجلنوب والبقاع الغربيالتزام كل بلد عربي إقامة مشروع ب

بنصه احلريف ) 1978( 425ـ دعم لبنان يف مطالبته الدائمة بتنفيذ قرار جملس األمن الدويل الرقم 3  
ىل التوقف عن معاملة إ ،الذي ال يحتمل أي تأويل أو تفسير، ودعوة اجملتمع الدويل ممثالً بمنظمة األمم املتحدة

  .إسرائيل كاستثناء ال تنطبق عليه القرارات الدولية
ـ توجيه التحية واإلكبار إىل الرهائن اللبنانيين احملتجزين يف سجون االحتالل يف اخليام ويف فلسطين 4  

  .احملتلة، والذين يعانون القهر والتعذيب النفسي واجلسدي
ظاهرة جميدة ومشرفة يف النضال العربي من أجل استرداد  ،اللبنانية ـ اعتبار املقاومة الوطنية5  

األراضي واحلقوق العربية املغتصبة، األمر الذي يقتضي تقديم الدعم واملساندة لها من احلكومات والبرملانات 
  .والشعوب العربية

  .ربية املشتركةدعم تالزم املسارين اللبناين والسوري خدمة للمصلحة اللبنانية السورية والع ـ6  
ـ تأييد لبنان يف سعيه إىل تشكيل حمكمة جنائية دولية من أجل حماكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليين 7  

  .، واجملازر األُخرى1996] أبريل[نيسان  18الذين ارتكبوا جمزرة قانا يف مقر القوة الدولية يف 
 واجلمعية الدولية للبرملانيين الناطقين ـ الطلب إىل البرملانات األعضاء يف االحتاد البرملاين الدويل8  

  .بالفرنسية، الضغط على احلكومات التي تواصل مساعدة إسرائيل من أجل وقف هذه املساعدات
العربية برئاسة رئيس جملس النواب اللبناين، ومقرها جملس النواب  ـ متابعة تأليف اللجنة البرملانية9  

باجلرائم اإلسرائيلية ضد املدنيين العرب يف فلسطين واألردن وسورية  اللبناين، ومهمتها كشف احلقائق املتعلقة
  .ولبنان ومصر

  [.......]  
  

                                                 
 "23/2/2000، )بيروت" (النهار .  



 

 
 

  

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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