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  بيان جلامعة الدول العربية
  عن االستيطان اليهودي يف القدس

  .15/5/2007القاهرة، 
   
  

ال تزال إسرائيل مستمرة يف سياستها العدوانية على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة، وقد جاء 
نة القدس احملتلة وإصرارها ألف وحدة سكنية يف مدي 20إعالنها مؤخراً عن خطتها االستيطانية اجلديدة لبناء 

على عدم وجود خط أخضر يف القدس يمثل تمادياً يف سياستها االستيطانية وحماولتها قلب كل احلقائق على 
  .األرض وفرض أمر واقع من طرف واحد وذلك الستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي

ى حساب السكان املقدسيين بهدف تهويد كما إن استمرار إسرائيل يف مصادرة األراضي وتوسيع املستوطنات عل
مدينة القدس وتغيير معاملها التاريخية والديموغرافية، يمثل خمالفة صريحة لكل املعاهدات واملواثيق الدولية 

التي تمنع دولة االحتالل من  1949املتعلقة باألراضي الواقعة حتت االحتالل بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  .ءات من شأنها أن تغير يف أوضاع املدينة املقدسةاتخاذ أي إجرا

وما كان إلسرائيل أن تستمر يف انتهاك القانون الدويل والقرارات ذات الصلة لوال الصمت الدويل حيال احلرب 
اإلسرائيلية املفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وبشكل خاص مدينة القدس قد أعطى الضوء األخضر إلسرائيل 

ساتها العنصرية وانتهاكاتها اخلطيرة ضد الشعب الفلسطيني، ولهذا فاجملتمع الدويل وخاصة اللجنة ملمارسة سيا
الرباعية الدولية مطالب بالنهوض بمسؤولياته والعمل الفوري على وقف االعتداءات اإلسرائيلية بحق الشعب 

اإلسرائيلي على أساس الشرعية الدولية  - الفلسطيني وأرضه والضغط الستئناف التفاوض على املسار الفلسطيني 
  .واملبادرة العربية للسالم واالتفاقات والتفاهمات املوقعة بين اجلانبين

إن قطاع فلسطين واألراضي العربية احملتلة إذ يؤكد على عروبة مدينة القدس الشريف يدين كافة اإلجراءات 
ن وطردهم وتهجيرهم بما يعتبر تطهيراً عرقياً اإلسرائيلية غير الشرعية يف مدينة القدس من عزل املواطني

للمسيحيين واملسلمين الفلسطينيين واالستيالء على أراضيهم حلساب بناء املستوطنات وتوسيعها وزيادة عدد 
املستوطنين فيها وذلك بهدف تغيير هوية القدس العربية بما يتناقض كلياً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون 

  .الدويل
رار إسرائيل على االستمرار يف اغتصاب األراضي وإقامة املستوطنات ضاربة عرض احلائط بقرارات إن إص

الشرعية الدولية ذات الصلة ما هو إالّ ضربة قاصمة لعملية السالم قد تدفع باملنطقة إىل آفاق جمهولة وعلى 
لعدوان املستمر أن يتحمل مسؤوليته إسرائيل أن تتحمل عواقبها وكذلك على اجملتمع الدويل الذي يصمت على هذا ا

  .يف ضرورة وقف هذه اجلريمة اجلديدة
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