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  الندوة ناخلتامي الصادر ع بيانال
   الدولية بشأن القدس الشريف

  ]مقتطفات[  .1995مارس /آذار، القاهرة
  
  

  [.......]  
ـ أكد اجملتمعون أن مدينة القدس الشريف هي مفتاح السالم واحلرب يف الشرق األوسط بوصفها جوهر 4  

دون عودتها إىل  السالم العادل والشامل لن يتحقق قضية فلسطين التي هي جوهر النزاع العربي ـ اإلسرائيلي، وأن
وينطبق عليها ما  1967احملتلة يف العام  الفلسطينية السيادة الفلسطينية بوصفها جزءاً ال يتجزأ من األراضي

  .ينطبق على سائر األراضي العربية احملتلة من قرارات واتفاقيات دولية
ألخيرة املتمثلة يف االستيالء على املمتلكات واألراضي ـ أدان اجملتمعون اإلجراءات اإلسرائيلية ا5  

العربية واستمرارها يف بناء وتوسيع املستوطنات يف القدس الشريف وباقي األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة 
وتغيير التركيبة السكانية ملدينة القدس الشريف واستمرار حصارها املدينة املقدسة وعزلها عن باقي األراضي 

  .لفلسطينية احملتلةا
ـ طالب اجملتمعون األمم املتحدة واجملتمع الدويل العمل على حمل إسرائيل على وقف االستيطان 6  

اليهودي يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتنفيذ قرارات األمم املتحدة 
املستوطنات وتفكيك املستوطنات القائمة بوصفها خمالفة يف هذا اخلصوص واملتعلقة بوقف بناء  ذات الصلة

  .للقانون الدويل وتهدد عملية السالم برمتها
والذي يقضي  1980لعام  478ـ دعا اجملتمعون اجملتمع الدويل إىل االلتزام بقرار جملس األمن رقم 7  

رارات مؤتمرات القمة العربية بعدم نقل الدول بعثاتها الدبلوماسية إىل مدينة القدس الشريف، وأكدوا على ق
واإلسالمية بشأن اإلجراءات التي تتخذ جتاه أي دولة تقوم بنقل بعثتها الدبلوماسية إىل القدس أو تعترف بها 

إىل تغيير الوضع  واإلدارية واالستيطانية الرامية عاصمة إلسرائيل وأكدوا أن جميع التدابير واإلجراءات التشريعية
  .اطلة وخمالفة لقرارات الشرعية الدولية واملعاهدات الدولية واملواثيق واألعرافقدسة بالقانوين للمدينة امل

ـ أدان اجملتمعون أعمال التنقيب واحلفريات وتشويه وإزالة اآلثار اإلسالمية التي تقوم بها سلطات 8  
ف والتي من شأنها أن االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس الشريف وخاصة حول أسوار احلرم القدسي الشري

 عرض املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة وغيرها من املقدسات واآلثار اإلسالمية إىل خطر االنهيارت
واالندثار، ودعا املشاركون املنظمات الدولية اخملتصة وخاصة منظمة اليونسكو إىل القيام باخلطوات الالزمة 

  .وغير شرعيةلوقف هذه األعمال كونها غير قانونية 
ـ  دعا اجملتمعون القوى احملبة للسالم والوكاالت الدولية واإلقليمية اخملتصة للقيام بحملة لترميم 9  

املعامل الدينية والتاريخية واحلضارية والثقافية يف القدس الشريف وذلك للمحافظة عليها وحمايتها من خطر 
ين يف مدينة القدس الشريف ودعمهم يف صمودهم االندثار، وتأمين املساكن الالزمة للسكان الفلسطيني

  .ومقاومتهم عملية التغيير اجلغرايف والسكاين والتهويد التي تتعرض له مدينتهم املقدسة
ـ دعا اجملتمعون إىل القيام بحملة إعالمية على املستوى الدويل بهدف تنوير الرأي العام الدويل 10  

 القادمة س ومساندة مواقف املفاوض الفلسطيني يف املفاوضاتودحض املزاعم اإلسرائيلية املتعلقة بالقد
اخلاصة بالقدس الشريف والتعريف بعدالة احلق الفلسطيني يف مدينة القدس الشريف وضرورة عودتها إىل السيادة 

  .الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين ضماناً لألمن والسالم يف املنطقة
  [.......]  

                                                 
 ة المؤتمر ، بدعوة من منظم14/3/1995ـ  12وقد ُعقدت الندوة في القاهرة في . األمانة العامة لجامعة الدول العربية :مصدرال

 ".القدس مدينة السالم"العربية، تحت شعار  اإلسالمي وجامعة الدول
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ول واملنظمات الدولية واإلقليمية لدعم ومساندة مواقف منظمة التحرير ـ دعا اجملتمعون كافة الد12  
بشتى الوسائل من أجل نقل جميع السلطات واملسؤوليات يف األراضي  والسلطة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية

  .الفلسطينية احملتلة بما فيها مدينة القدس الشريف إىل السلطة الوطنية الفلسطينية
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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