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 القدس، بشأن ترامب قرار يرفض العربية الدول جامعة جملس

  املتحدة األمم وقرارات الدويل للقانون خطراً وخرقاً باطالً ويعتبره
  

  .2017/  12/  9 ،القاهرة

  

 املنعقدة العادية غير دورته يف الوزاري املستوى على العربية الدول جامعة جملس إن

 طلب على بناء ،2017/  12/  9 املوافق السبت يوم بالقاهرة العامة األمانة بمقر

 تداعيات لبحث جيبوتي، جمهورية برئاسة فلسطين ودولة الهاشمية األردنية اململكة

 االحتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف األميركية املتحدة الواليات قرار

  .اإلسرائيلي

 القدس وأن اإلسرائيلي، االحتالل رفض يف الثابت موقفه تؤكد التي قراراته يستذكر إذ

 من الرابع خطوط على املستقلة الفلسطينية للدولة وعاصمة حمتلة أرض الشرقية

  .الصلة ذات والدولية العربية القرارات وجميع ،1967) حزيران( يونيو

  :يؤكد وإذ

   465 القرارات خصوصاً الصلة، ذات األمن جملس بقرارات التمسك، 

 التي األحادية والقرارات اإلجراءات جميع أن تؤكد التي ،2334 ،478 ،476

 جديد واقع فرض أو فيها، القائم والتاريخي القانوين الوضع تغيير تستهدف

                                                            
 :موقع جامعة الدول العربية، في الرابط اإللكتروني التالي :المصدر   
https://tinyurl.com/y9ouhty9 
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 صريح وخرق التزاماً، تُنشىء ولن حقاً توجِد لن وباطلة الغية عليها،

 اإلجحاف شأنها من خطوات أي اتخاذ عدم على نصّت التي املوقّعة لالتفاقات

 والتي استباقها، وعدم القدس، فيها وبما النهائي، الوضع مفاوضات بنتائج

  .النهائي الوضع قضايا من قضية القدس أن تؤكد

   األمن يتحقق لن التي الفلسطينية الدولة عاصمة هي الشرقية القدس أن 

 على سيادة ذات مستقلة حرة بقيامها إالّ املنطقة يف والسالم واالستقرار

 ذات الدولية الشرعية قرارات وفق ،1967) حزيران( يونيو من الرابع خطوط

  .العربية السالم ومبادرة الصلة

   الشعب حرمانو الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل استمرار أن 

 الدولة ويف مصيره تقرير يف حقه خصوصاً املشروعة، حقوقه من الفلسطيني

  .والعامل املنطقة يف والسلم لألمن تهديد هو واحلرية، والعودة

   الدولية املرجعيات وفق الدولتين حل أساس على بالسالم التمسك 

 الدويل اجملتمع ودعوة استراتيجياً، خياراً العربية السالم وبمبادرة املعتمدة،

  .احلل هذا لتحقيق وجاد فاعل شكل يف التحرك] إىل[

   هو القدس جتاه األميركية املتحدة الواليات سياسة يف التحول هذا أن 

 لالحتالل االنحياز موقع يف نفسها املتحدة الواليات به وضعت خطير تطور

 يف ووسيط كراعٍ نفسها عزلت فإنها بالتايل الدولية، والقرارات القوانين وخرق

  .السالم عملية

  :يقرر

 إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف األميركية املتحدة الواليات قرار رفض: أوالً

 وخرقاً باطالً، قراراً واعتباره وإدانته إليها، سفارتها ونقل" باالحتالل القائمة القوة"

 ذات املتحدة لألمم العامة واجلمعية األمن، جملس ولقرارات الدويل للقانون خطيراً
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 أثر ال وأن العازل، اجلدار قضية يف الدولية العدل حملكمة القانونية والفتوى الصلة،

 الغضب، ويفجّر التوتر، ويعمّق السالم، حتقيق جهود يقوّض الذي القرار لهذا قانونياً

 وعدم الدماء وإراقة والفوضى العنف من املزيد هاوية إىل املنطقة بدفع ويهدد

  .االستقرار

 والتاريخي القانوين الوضع تغيير وحماوالت بالقدس العبث أن من التحذير: ثانياً

 الهوية تغيير باالحتالل، القائمة القوة إسرائيل، حماوالت واستمرار فيها، القائم

 ملشاعر استفزاز واملسيحية، اإلسالمية مقدساتها على واالعتداء للمدينة، العربية

 يف السالم وحمبّي واإلسالمي، العربي العاملَين امتداد على ينواملسيحي املسلمين

  .أجمع العامل

 الدويل اجملتمع مع والعمل القدس، حول قرارها بإلغاء املتحدة الواليات مطالبة: ثالثاً 

 األراضي جلميع احتاللها وإنهاء الدولية، الشرعية قرارات تنفيذ إسرائيل إلزام على

 سلمي حل عبر ،1967) حزيران( يونيو من الرابع منذ احملتلة والعربية الفلسطينية

 إلنهاء عنه بديل ال سبيالً الشرقية القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة قيام يضمن

  .الصراع

 يونيو من الرابع خطوط على الفلسطينية بالدولة االعتراف الدول جميع دعوة: رابعاً

  .الشرقية القدس وعاصمتها 1967) حزيران(

 املتحدة الواليات قرار أن يؤكد األمن جملس من قرار استصدار على العمل: خامساً

 الدولية، الشرعية قرارات مع يتناقض إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف األميركية

 الطارئة االستثنائية الدورة استئناف طلب ذلك يف بما القرار، لهذا قانونياً أثر ال وأن

  .اخلصوص هذا يف املناسب القرار التخاذ املتحدة لألمم العامة للجمعية العاشرة

 مع للعمل أعضائها من وفد بتشكيل العربية السالم مبادرة جلنة تكليف: سادساً

  :على الدولية واملؤسسات الدويل اجملتمع
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 عاصمة بالقدس االعتراف املتحدة الواليات لقرار السلبية التبعات من احلدّ -  أ

  .آثاره ومواجهة إلسرائيل

 للقدس والدينية والتاريخية الوطنية املكانة ضوء يف القرار هذا خطورة تبيان -  ب

  .واإلسالمي العربي العاملَين امتداد على واملسيحيين املسلمين عند

 إسرائيل على للضغط ومنهجي فاعل جهد إطالق على الدويل اجملتمع مع العمل - ج

 فرض تستهدف التي األحادية اخلطوات كل فووق الدولية، الشرعية بقرارات لاللتزام

 األراضي، ومصادرة املستوطنات بناء خصوصاً األرض، على جديدة حقائق

 على الصراع حل وعلى واملسيحيين، املسلمين سكانها من القدس تفريغ وحماوالت

  .الدولتين حل أساس

 وأمانتها اإلسالمي التعاون منظمة دول مع القرار هذا أساس على التنسيق: سابعاً

  .الصديقة والدول االنحياز عدم ودول األوروبي واالحتاد األفريقي واالحتاد العامة،

 خطورة توضح دولية إعالمية خطة بإعداد للجامعة العامة األمانة تكليف: ثامناً

 املدينة تفريغ يف وآثارها القدس يف اإلسرائيلية املمارسات وتعرّي األميركي، القرار

 اإلسالمية املقدسات وتهديد واملسيحيين املسلمين العرب سكانها من املقدسة

 العربية، القمة إىل وتقديمها حمتلة، مدينة للقدس القانوين الوضع وتؤكد واملسيحية،

 حول الوعي لزيادة العربية الدول يف والثقافية الشعبية الوطنية الطاقات واستنهاض

 الدويل اجملتمع باجتاه الديبلوماسي للتحرك ودعماً مواكبة القدس قضية أهمية

  .العامل يف املنتشرة العربية اجلاليات خالل من ذلك يف بما العاملي، العام والرأي

 يف 28 العادية دورته يف القمة مستوى على اجلامعة جملس بقرارات االلتزام: تاسعاً

 وعلى ي،الفلسطين الشعب لصمود دعماً واألقصى القدس صندوقَي موارد بزيادة عمّان

  .بمبادئهم واملتمسكون أرضهم على املرابطون األبطال املقدسيون اخلصوص وجه
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 السالم ملصلحة واضحاً موقفاً اتخذت التي واملنظمات للدول الشكر توجيه: عاشراً

 الدولة وإقامة احلرية يف الفلسطيني للشعب املشروعة احلقوق يلبّي الذي العادل

  .األميركي القرار برفضها الدولية الشرعية والتزمت املستقلة،

 ذات األطراف كافة مع القرار هذا تنفيذ بمتابعة العامة األمانة تكليف: عشر حادي

  .املقبل اجتماعه قبل اجمللس إىل تقريرها ورفع الصلة،

 أقصاه موعد يف لالجتماع والعودة انعقاد، حالة يف اجلامعة جملس إبقاء: عشر ثاين

 املستجدات، ضوء يف مستقبلية خطوات على والتوافق الوضع، لتقويم اليوم، من شهر

 رئيساً بصفتها الهاشمية األردنية اململكة يف عربية استثنائية قمة عقد ذلك يف بما

  .العربية للقمة احلالية للدورة

  )2017/  12/  9 - ع.غ.د 8221 رمل: ق(

  .احلدث مستوى إىل يرقى ال ألنه القرار على العراقي الوفد يتحفظ  -

 على اعتراضه يسجل أن يود مندرجاته بكافة القرار صدور يؤيد إذ لبنان إن  -

  .القدس قضية خطورة ملستوى بنوده مالقاة عدم
  

  

  

، الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينيةجملة الدراسات 

يمكن حتميل هذه املقالة أو . حترير اجمللة رئيسوال يمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

-majallat@palestine .، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدرطبعها لالستخدام الفردي فقط

studies.org  


