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 إعالن الواليات المتحدة األمريكية اعترافها بالقدس

 عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل سفارتها إليها
 

  نعقهدة بمقهر إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته  ييهر العاديهة الم
ً  علهى بلهل المملكهة األردنيهة الها همية  9/12/2017األمانة العامة بالقاهرة يوم السبت الموافهق  بنها

االعتهرا   دولة فلسهبين برئاسهة جمهوريهة جيبهوتيح لبحهع تهداعيات لهرار الواليهات المتحهدة األمريكيهةو 
 بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيليح

تؤكههد مولفهه  ال ابههت فههي رفههإل االحههتالل اإلسههرائيليح وين القههدس ال ههرلية إذ يسههتذكر لراراتهه  التههي  -
ح 1967يرإل محتلة وعاصمة للدولة الفلسبينية المستقلة على خبوب الرابع مهن يونيهو/ حزيهران 

 وجميع القرارات العربية والدولية ذات الصلةح
ذ يههؤكههد: -  وا 

 2334و 478و 476و 465 التمسك بقرارات مجلس األمن ذات الصهلةح وخصوصها القهرارات 
التهههي تؤكهههد ين جميهههع اإلجهههراًات والقهههرارات األحاديهههة التهههي تسهههتهد  ت ييهههر الو هههع القهههانوني 
والتهاريخي القهائم فيههاح يو فهرإل والهع جديهد عليههاح الييهة وبابلهة لهن توجهد حقها  ولهن تن هه  

ت مهن  ههنها التزاماح وخرلا  صريحا  لالتفالات المولعةح والتي نصت على عدم اتخهاذ يي خبهوا
اإلجحا  بنتائج مفاو ات الو ع النهائيح وبما فيها القدسح وعدم استبالهاح والتهي تؤكهد ين 

 القدس ل ية من ل ايا الو ع النهائيح
  ين القدس ال رلية هي عاصمة الدولة الفلسبينية التهي لهن يتحقهق األمهن واالسهتقرار والسهالم

علهههى خبهههوب الرابهههع مهههن يونيهههو/ حزيهههران  فههي المنبقهههة إال بقيامهههها حهههرة مسهههتقلة ذات سهههيادة
لة ومبادرة السالم العربيةح1967  ح وفق لرارات ال رعية الدولية ذات الصِّ

   ين استمرار االحتالل اإلسهرائيلي لررا هي الفلسهبينية وحرمهان ال هعل الفلسهبيني مهن حقوله
يهد لرمهن الم روعةح وخصوصا حق  في تقريهر مصهيرو وفهي الدولهة والعهودة والحريوهةح ههو تهد

 والسلم في المنبقة والعالمح
  التمسك بالسهالم علهى يسهاس حهل الهدولتين وفهق المرجعيهات الدوليهة المعتمهدة ومبهادرة السهالم

 العربية خيارا  استراتيجيا  ودعوة المجتمع الدولي التحرك ب كل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحلح
 جهاو القهدس ههو تبهور خبيهر و هعت ين هذا التحول في سياسة الواليات المتحدة األمريكيهة ت

بهه  الواليههات المتحههدة نفسههها فههي مولههع االنحيههاز لالحههتالل وخههرق القههوانين والقههرارات الدوليههة 
 وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراع ووسيب في عملية السالمح
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 ُيقــــر ر

)القهههوة  بالقهههدس عاصهههمة إلسهههرائيل رفهههإل لهههرار الواليهههات المتحهههدة األميركيهههة االعتهههرا  : يوال      
دانتهه  واعتبههارو لههرارا  بههابال ح وخرلهها  خبيههرا   القائمههة بههاالحتالل(ح ونقههل سههفارتها إليههها وا 
ههلةح  للقههانون الههدولي ولقههرارات مجلههس األمههنح والجمعيههة العامههة لرمههم المتحههدة ذات الصِّ
والفتوى القانونيهة لمحكمهة العهدل الدوليهة فهي ل هية الجهدار العهازلح وين ال ي هر لهانوني 

القرارح الذي يقوإل جهود تحقيق السهالمح ويعمهق التهوترح ويفجهر ال  هلح ويههدد  لهذا
رالة الدماً وعدم االستقرار.  بدفع المنبقة إلى هاوية المزيد من العن  والفو ى وا 

فيههاح التحذير من ين العبع بالقدس ومحاوالت ت يير الو ع القانوني والتهاريخي القهائم  :  انيههههههههههههههههههههههههها  
واسههتمرار محههاوالت إسههرائيلح القههوة القائمههة بههاالحتاللح ت ييههر الهويههة العربيههة للمدينههةح 
واالعتهههههداً علهههههى مقدسهههههاتها اإلسهههههالمية والمسهههههيحيةح اسهههههتفزاز لم هههههاعر المسهههههلمين 
 والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واإلسالميح ومحبي السالم في العالم يجمع.

مبالبة الواليات المتحدة بإل هاً لرارهها حهول القهدسح والعمهل مهع المجتمهع الهدولي علهى  : هههههها   ال ههههههههههههههههههه
نهاً احتاللها لجميع األرا ي الفلسهبينية  إلزام إسرائيل تنفيذ لرارات ال رعية الدوليةح وا 

ح عبهر حهل سهلمي ي همن 1967حزيهران العهام والعربية المحتلة منذ الرابهع مهن يونيهو/ 
 ليام الدولة الفلسبينية وعاصمتها القدس ال رلية سبيال ال بديل عن  إلنهاً الصراع.

دعوة جميع الدول االعترا  بالدولة الفلسبينية علهى خبهوب الرابهع مهن يونيهو/ حزيهران  : رابعههههههههههههههههههههههههها  
 وعاصمتها القدس ال رلية. 1967

: العمل على استصدار لهرار مهن مجلهس األمهن يؤكهد ين لهرار الواليهات المتحهدة األمريكيهة  امسهههههههههههههههههها  خ
االعتههرا  بالقههدس عاصههمة إلسههرائيل يتنههالإل مههع لههرارات ال ههرعية الدوليههة وين ال ي ههر 
لههانوني لهههذا القههرار. بمهها فههي ذلههك بلههل اسههتئنا  الههدورة االسههت نائية البارئههة العا ههرة 

 للجمعية العامة لرمم المتحدة التخاذ القرار المناسل في هذا الخصوص.
تكلي  لجنة مبادرة السالم العربية بت كيل وفد من يع ائها للعمل مع المجتمع الهدولي  : سادسهههههههههههههههههها  

 والمؤسسات الدولية على:
س عاصههمة الحههد مههن التبعههات السههلبية لقههرار الواليههات المتحههدة االعتههرا  بالقههد -ي 

 إلسرائيل ومواجهة آ ارو.
تبيهان خبههورة ههذا القههرار فهي  ههًو المكانهة الوبنيههة والتاريخيهة والدينيههة للقههدس  -ل 

 عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واإلسالمي.
العمهههل مهههع المجتمهههع الهههدولي علهههى إبهههالق جههههد فاعهههل ومنهجهههي لل ههه ب علهههى  -ج 

الدوليهههةح وولههه  كهههل الخبهههوات األحاديهههة التهههي  إسهههرائيل اللتهههزام لهههرارات ال هههرعية
تسهههتهد  فهههرإل حقهههائق جديهههدة علهههى األرإلح خصوصههها بنهههاً المسهههتوبناتح 
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ومصهههادرة األرا هههيح ومحهههاوالت تفريهههك القهههدس مهههن سهههكانها العهههرل المسهههلمين 
 والمسيحيينح وعلى حل الصراع على يساس حل الدولتين.

ههذا القهرارح مهع دول من مهة التعهاون اإلسهالمي ويمانتهها العامهة  التنسيقح على يسهاس : سابعههههههههههههههههههههها  
 واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي ودول عدم االنحياز والدول الصديقة.

تكليههه  األمانهههة العامهههة للجامعهههة بإعهههداد خبهههة إعالميهههة دوليهههة تو ههه  خبهههورة القهههرار  :  امنهههههههههههههههههههههههها  
سات اإلسرائيلية في القدس وآ ارها فهي تفريهك المدينهة المقدسهة األمريكيح وتعري الممار 

مههن سههكانها العههرل المسههلمين والمسههيحيينح وتهديههد المقدسههات اإلسههالمية والمسههيحيةح 
وتؤكد الو ع القانوني للقدس مدينة محتلهةح وتقهديمها إلهى القمهة العربيهةت واسهتنهاإل 

بيهة لزيهادة الهوعى حهول يهميهة ل هية البالات الوبنية ال عبية وال قافية في الهدول العر 
القدس مواكبة ودعما  للتحرك الدبلوماسي باتجهاو المجتمهع الهدولي والهريي العهام العهالمي 

 بما في ذلك من خالل الجاليات العربية المنت رة في العالم.
فهي عماهان  28عاديهة االلتزام بقرارات مجلهس الجامعهة علهى مسهتوى القمهة فهي دورته  ال : تاسعههههههههههههههههههههها  

بزيههادة مههوارد صههندولي القههدس واأللصههى دعمهها لصههمود ال ههعل الفلسههبيني وعلههى وجهه  
 الخصوص المقدسيين األببال المراببين على ير هم والمتمسكين بمبادئهم.

الهذي  توجي  ال كر للدول والمن مات التي اتخهذت مولفها  وا هحا  لصهال  السهالم العهادل : عا ههههههههههههههههههههرا  
لامهههة الدولهههة المسهههتقلةح  يلبهههي الحقهههوق الم هههروعة لل هههعل الفلسهههبيني فهههي الحريهههة وا 

 والتزمت ال رعية الدولية برف ها القرار األميركيح
تكليهه  األمانههة العامههة بمتابعههة تنفيههذ هههذا القههرار مههع كافههة األبههرا  ذات الصههلةح ورفههع  : حهادي ع هههر

 تقريرها إلى المجلس لبل اجتماع  القادم.
إبقاً مجلهس الجامعهة فهي حالهة انعقهادح والعهودة لالجتمهاع فهي موعهد يلصهاو  ههر مهن  :  انههههي ع هههر

اليومح لتقويم الو عح والتوافق علهى خبهوات مسهتقبلية فهي  هًو المسهتجداتح بمها فهي 
ذلههك عقههد لمههة اسههت نائية عربيههة فههي المملكههة األردنيههة الها ههمية بصههفتها رئيسهها للههدورة 

 .العربية الحالية للقمة
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 يتحف  الوفد العرالي على القرار ألن  ال يرلى إلى مستوى الحدع. -
 إن لبنان إذ يؤيد صدور القرار بكافة مندرجات  يود ين يسجل اعترا   على عدم ماللاة بنودو لمستوى خبورة ل ية القدس. -


