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مريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة مواجهة قيام الواليات المتحدة األ

  وتطورات األوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين

  

 المنعقـدة   دورته غير العاديـة   ، في   المستوى الوزاري إن مجلس جامعة الدول العربية على       

أيار /   مايو17 الخميسالقاهرة يوم برئاسة المملكة العربية السعودية، في مقر األمانة العامة ب

  ، وتأييد الدول األعضاء،المملكة العربية السعودية، بناء على طلب 2018

 بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة، - 

مستوياته، بخصوص مدينـة     بمختلفمتابعة لتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية،        و - 
ف واإلجراءات التي ستقوم بهـا جامعـة الـدول          القدس المحتلة، تباحث المجلس في المواق     

 العربية لمواجهة قيام الواليات المتحدة األمريكية بعمل غير قانوني وغير شرعي تمثل فـي        
 سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، بناء على قرارها السابق االعتراف بالقدس عاصمة             نقل

يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي     لدولة االحتالل اإلسرائيلي؛ هذا التحرك األمريكي الذي        
 لعـام   478 و 476قـراري مجلـس األمـن       وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها        

، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة العاشرة            )1980(
 ،A/RES/ES-10/19 (2017)، رقم "االتحاد من أجل السلم"على أساس 

 ارتكابهـا ضـد     ،القوة القائمة بـاالحتالل   ي تواصل إسرائيل،     في الجرائم الت   التشاوروبعد   - 
الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف، وآخرها العدوان الهمجي 
المستمر والمتصاعد على المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في مسيرات سلمية تعبر عن     

 المشروعة، وعن رفضهم للقرار األمريكي بشأن القدس، والمطالبة بحقهم          تمسكهم بحقوقهم 
في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، هذا الحق الذي كفله القـانون الـدولي وقـرارات                

 ،)1948 (194مة لألمم المتحدة رقم الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العا

على مستوى القمة والـوزاري والمنـدوبين الـدائمين،         جميع قراراته   المجلس  إذ يستذكر   و - 
 المنعقـدة فـي مدينـة     ) 29(القمة  المتعلقة بالصراع العربي اإلسرائيلي، وآخرها قرارات       

، وإذ يتحمل المجلس مسؤولياته التاريخيـة       )قمة القدس (بالمملكة العربية السعودية    الظهران  
 تمثله من مكانة مقدسة راسخة فـي        تجاه مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، بما       

 الحضارة العربية اإلسالمية والمسيحية،

  وبعد االستماع إلى مداوالت السادة رؤساء وفود الدول األعضاء، - 
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 االعتـراف بالقـدس     إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الواليات المتحدة األميركيـة          -1
، واعتباره قراراً بـاطالً والغيـاً، ومطالبتهـا         لعاصمة إلسرائيل، القوة القائمة باالحتال    

قيام الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينـة القـدس            واعتبار   .بالتراجع عنه 
وضـعها القـانوني    الشريف، سابقة خطيرة تخرق اإلجماع الدولي حول القدس المحتلة و         

ي وقـرارات األمـم المتحـدة ذات        ، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدول     والتاريخي القائم 
الصلة، وتهدد السلم واألمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية القائمـة علـى القـانون     

 . وستكون سابقة ألي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدوليةالدولي، وااللتزام به
دس، في ذكـرى نكبـة    اعتبار قيام الواليات المتحدة األمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة الق          -2

 على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمـشاعر        إمعاناً في العدوان  الشعب الفلسطيني،   
األمة العربية اإلسالمية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في 

ـ             المنطقة والعالم  ام  فضالً عن ما يمثله من تقويض للشرعية األخالقيـة والقانونيـة للنظ
 .الدولي

على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وإعالن اعتزام الدول األعضاء          إقدام جواتيماال   إدانة   -3
 .إزاء تلك الخطوةالسياسية واالقتصادية اتخاذ اإلجراءات المناسبة 

وتكليف األمانة العامـة تقـديم      ،  إلى القدس إعالن قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها        إدانة   -4
من خالل التواصل معها لحثهـا علـى        وص التعامل مع تلك الدول سواء       توصيات بخص 

 وااللتزام بالقانون الدولي وقرارات الـشرعية      ةغير القانوني اإلحجام عن مثل تلك الخطوة      
التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها  اإلجراءاتالنظر في من خالل ، أو  الدولية ذات الصلة  

 .نقل سفارتهاعلى 
عد، القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الـص          دعم قرارات    -5

ورداً على نقل السفارة األمريكية إلى القدس الشريف، بما فيها االنضمام إلى المعاهـدات              
والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم اإلسرائيلية إلى المحاكم واآلليات الدولية المناسبة، بما           

 .ن االستعماري اإلسرائيلييشمل ملف االستيطا
مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس األمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتـزام الـدول        -6

، )1980( لعـام    478 و 476بها، والطلب من جميع الدول االلتزام بقراري مجلس األمن          
لعاشـرة علـى    وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار دورتها االستثنائية الطارئة ا          

، الذي أكد على أن أي A/RES/ES-10/19 (2017)، رقم "االتحاد من أجل السلم"أساس 
قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها              
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الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها الغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثاالً لقرارات             
األمن ذات الصلة، ودعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسـية فـي              مجلس  

، والذي أكد أيضاً على أن      )1980 (478مدينة القدس الشريف عمالً بقرار مجلس األمن        
مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً 

  .لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار األمريكي بخـصوص             -7

القدس، وداعمة للسالم العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلـسطيني،            
 .التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

مريكية إلى مدينة القدس الـشريف،     إدانة مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة األ         -8
 .واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعاً لألعمال غير القانونية على المستوى الدولي

دفاعاً عن  وتضحياته الجسام   للشعب الفلسطيني   للنضال البطولي    تحية إكبار وإجالل  تقديم   -9
الحـتالل  أرضه ومقدساته اإلسالمية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتـصرف، ضـد ا           

 .اإلسرائيلي وسياساته وممارساته
 الجرائم اإلسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات االحتالل ضد أبنـاء             إدانة -10

الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية،            
حقوق اإلنسان؛ هذه الجرائم التي كان      بموجب القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي ل      

آخرها االعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين الـسلميين، الـذين خرجـوا فـي           
مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة، واحتجاجاً على نقل السفارة األمريكيـة إلـى              
مدينة القدس الشريف، وللمطالبة بحقـوقهم المـشروعة، فـي مختلـف أنحـاء األرض               
الفلسطينية المحتلة،  وخاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، والتـي راح ضـحيتها              

 . مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد، وآالف الجرحى من المدنيين العزل
للتحقيق في  من الخبراء   تكليف األمانة العامة بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة           -11

ها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد المتظاهرين فـي قطـاع          الجرائم والمجازر التي اقترفت   
  .غزة

مطالبة مجلس األمن، والجمعية العامة واألمين العام لألمم المتحـدة، ومجلـس حقـوق               -12
، باتخاذ اإلجراءات الالزمة، لتـشكيل       ومقرريه والمفوض السامي لحقوق اإلنسان     اإلنسان

مل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق        لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة األخيرة، والع       
ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمـساءلة ومحاكمـة المـسؤولين              

 .اإلسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفالتهم من العقاب العادل، وإنصاف الضحايا
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فلـسطينيين مـن    لمدنيين ال  لضمان حماية دولية ل    مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري     -13
جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي، ومطالبة مجلس األمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية        

، القاضـية   )1987 (605والقـرار ) 1994 (904المدنيين الفلسطينيين، السيما القـرار      
 وضرورة توفير الحمايـة      المحتلة بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية      

ودعوة الدول األطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيـة        .   للشعب الفلسطيني األعزل    الدولية
جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ االتفاقية في أرض دولة فلـسطين             
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خالل وقف االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الـدولي             

 .الدولي لحقوق اإلنسان، وإعمال القواعد اآلمرة للقانون الدولياإلنساني والقانون 
تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلـس               -14

األمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المـشروعة للـشعب             
 جلسة طارئة لمجلـس األمـن لبحـث الجـرائم           الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد     

اإلسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها فـي تقـديم             
مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة 

  .1967عام 
يجي، وحل الصراع العربي اإلسـرائيلي      إعادة التأكيد على التمسك بالسالم كخيار استرات       -15

 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السالم مع         2002وفق مبادرة السالم العربية لعام      
إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتاللهـا لألراضـي الفلـسطينية              

 1967حزيـران   / والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو         
وعاصمتها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل       

. 1948 لعـام    194قضيتهم بشكٍل عادل وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة رقـم             
  .صفقة أو مبادرة لحل الصراع ال تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السالمورفض أي 

اإلدانة الشديدة لالقتحامات اإلسرائيلية المتوالية والمتكررة للمـسجد األقـصى المبـارك             -16
والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات األمن اإلسرائيلية للدخول إلى باحـة المـسجد             

ية فيه واعتبار ذلك عمالً اسـتفزازياً مـن شـأنه تـأجيج             األقصى وتالوة صلوات تلمود   
ضمان حرية الوصول   بره  سالمشاعر ودفع األمور إلى العنف، ومطالبة المجتمع الدولي بأ        

لالماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية بالقدس، واعتبار ذلك حقاً مـن حقـوق اإلنـسان،              
 .ول إلى المسجد األقصى المباركين من الوصيالقرارات اإلسرائيلية بمنع المقدسوإدانة 

التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن               -17
الحسين، على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها االتفـاق             
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 محمـود عبـاس، رئـيس دولـة         الموقع بين جاللة الملك عبد اهللا الثاني وفخامة الرئيس        
، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمـسجد          31/3/2013فلسطين، بتاريخ   

 .األقصى المبارك التابعة لوزارة األوقاف األردنية، في الحفاظ على الحرم والذود عنه
يامـه  توجيه التقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سـعود، لق              -18

، "قمة القدس " للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، بـ          29بتسمية الدورة   
تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها مدينة القدس الـشريف، عاصـمة دولـة               

 ه، على غرار أشقائه القـادة العـرب،      فلسطين، في قلب األمة العربية واإلسالمية، وتقديم      
 .م السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيلكل الدع

تثمين الجهود التي يبذلها جاللة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنـة               -19
 . ودعم صمود المقدسيينالقدس، في حماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها

التي تبذلها حالياً من أجـل       على جهودها    توجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية      -20
تسهيل األوضاع داخل قطاع غزة وخاصة تقديم المساعدات العاجلة واسـتقبال جرحـى             
العدوان اإلسرائيلي في المستشفيات المصرية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفـح      

 .البري
تشتمل علـى الوسـائل     لة  متكاماألمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة        تكليف   -21

والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الواليات المتحدة األمريكيـة أو أي             
دولة أخرى باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، أو نقل سفارتها         

يم هذه الخطـة    إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية واالقتصادية، وتعم         
العتمادها والعمل في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار على الدول األعضاء 

 .بمقتضاها
بموجب المشكل  عن لجنة مبادرة السالم العربية      الوفد الوزاري العربي المنبثق     الطلب من    -22

 متابعة اتـصاالته وجهـوده فـي هـذا          9/12/2017 الصادر بتاريخ    8221القرار رقم   
وإبقـاء  األمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار،           موضوع، ومن   ال

 لتقييم األوضـاع    إذا اقتضت الضرورة  مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة لالجتماع        
 . والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار

   

  )17/5/2018 –ع .غ. د– 8277رقم : ق(

 

 


