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 مؤتمر القمة العربيالبيان اخلتامي الصادر عن 
  ]مقتطفات[ .22/10/2000، القاهرة

  

  
  [.......] 

يؤكد القادة العرب أن انتفاضة األقصى قد اندلعت نتيجة استمرار وتكريس االحتالل وانتهاكات إسرائيل  
  .[....]طينية احملتلة الشريف وباقي املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف األراضي الفلس يللحرم القدس

واستجاب املؤتمر القتراح من السعودية بإنشاء صندوقين يحمل أحدهما اسم صندوق القدس ويخصص   
مليون دوالر لتمويل مشاريع حتافظ على الهوية العربية واإلسالمية للقدس واحليلولة دون طمسها وتمكين  800له 

انتفاضة  اسم صندوق اإلسرائيلي، ويحمل الصندوق الثاينالشعب الفلسطيني من االنفكاك من تبعية االقتصاد 
مليون دوالر يخصص لإلنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين يف االنتفاضة وتهيئة  200القدس برأسمال مقداره 

  .[....]السبل لرعاية وتعليم أبنائهم 
دة ترفع تقريرها إىل جملس حمايدة يف إطار األمم املتح دولية ويطالب القادة العرب بتشكيل جلنة حتقيق  

األمن وجلنة حقوق اإلنسان حول مسببات ومسؤولية التدهور اخلطير يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجملازر 
التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واللبناين وسائر املواطنين العرب يف األراضي 

  .[....]احملتلة 
العرب أن الدول العربية سوف تالحق وفقاً للقانون الدويل من تسببوا يف تلك املمارسات  ويؤكد القادة  

اإلسرائيليين لية متخصصة حملاكمة جمرمي احلرب الوحشية ويطالبون جملس األمن بتشكيل حمكمة جنائية دو
ين اللتين شكلهما اجمللس الذين ارتكبوا اجملازر بحق الفلسطينيين والعرب يف األراضي احملتلة على غرار احملكمت

  .حملاكمة جمرمي احلرب يف رواندا ويوغسالفيا السابقة
  [.......]  
كما يؤكد القادة العرب أن السالم يقوم على مفهومي الشمول والعدل باعتبارهما شرطين الزمين لقبوله   

ي يتعين عليها أن تقابل هذا واستمراره ويؤكدون أن هذا التوجه العربي يستدعي التزاماً مماثالً من إسرائيل الت
وقرار  338و 242اً لقراري جملس األمن رقمي التوجه بموقف واضح يستند إىل امتثالها للشرعية الدولية وفق

اخلاص بحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين وسائر قرارات األمم  194اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
  .ىء العملية السلمية ويف مقدمتها مبدأ األرض مقابل السالماملتحدة ذات الصلة وثوابت ومباد

ويؤكد القادة العرب أن السالم الشامل والعادل لن يتحقق إالّ بعودة القدس الشريف إىل السيادة   
ستقلة الفلسطينية الكاملة والتسليم باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني بما يف ذلك حقه يف إقامة دولته امل

وحي فضالً عن ما لها من تأثير ر 1967وعاصمتها القدس الشريف التي هي أرض فلسطينية حمتلة منذ عام 
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األراضي العربية احملتلة بما يف ذلك انسحاب إسرائيل الكامل من الضفة الغربية ومكانة دينية واستعادة جميع 
واستكمال االنسحاب من  1967يونيو / رانمن اجلوالن السوري احملتل إىل خط الرابع من حزيووقطاع غزة 

اجلنوب اللبناين إىل احلدود املعترف بها دولياً بما يف ذلك مزارع شبعا واإلفراج عن األسرى العرب احملتجزين يف 
  ).1980( 465السجون اإلسرائيلية وذلك تنفيذاً لقرار جملس األمن رقم 

  [.......]  
لية السالم التزامهم بالتصدي احلازم حملاوالت إسرائيل التغلغل ويؤكد القادة العرب يف ضوء انتكاسة عم  

اخلطوات  ويحمّلون إسرائيل مسؤولية يف العامل العربي حتت أي مسمى والتوقف عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل
  .][....والقرارات التي تتخذ يف صدد العالقات مع إسرائيل من قِبِ َل الدول العربية بما يف ذلك إلغاؤها 

رسمي وغير رسمي يف اإلطار املتعدد األطراف ووقف كافة  ويقررون عدم استئناف أي نشاط[....]   
خطوات وأنشطة التعاون االقتصادي اإلقليمي مع إسرائيل يف هذا اإلطار وعدم املشاركة يف أي منها وربط 

  .ل على كافة مسارات عملية السالماستئنافها ومداها بتحقيق إجناز ملموس يف اجتاه حتقيق السالم العادل والشام
يشيد القادة العرب بقرارات جلنة القدس وخاصة بيان دورتها األخيرة يف أغادير باململكة املغربية الذي   

دولة فلسطين والذي يستند إىل التمسك بالسيادة على القدس الشرقية بما فيها احلرم القدسي  موقف تؤكد فيه دعم
تشكل جزءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة، دسة اإلسالمية واملسيحية التي قالشريف وجميع األماكن امل

) 1980( 478ويستذكر القادة العرب قرار جملس األمن رقم . وبالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين املستقلة
) 1980ان عمّ(حلادي عشر الذي يدعو دول العامل إىل عدم نقل سفاراتها إىل القدس، وبقرار مؤتمر القمة العربي ا

  .الذي يؤكد على قطع جميع العالقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إىل القدس أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل
  [.......]  
ويف هذا الصدد يقرر القادة العرب، وهم يلتقون يف هذه املرحلة الدقيقة، اعتماد اآللية اخلاصة باالنعقاد   

وأقر ) 114(عربية والتي وافق عليها جملس جامعة الدول العربية يف دورته األخيرة الدوري املنتظم للقمة ال
  .[....]صيغتها النهائية اجتماع وزراء اخلارجية العرب التحضيري لهذه القمة 

  [.......]  
    

 

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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