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  وثائق عربية

  
  بيان جمللس جامعة الدول العربية
  يدين فيه قرار احلكومة اإلسرائيلية

  توسيع احلدود البلدية للقدس
  ]مقتطفات[ .25/6/1998القاهرة، 

  

  [.......]  
األمم املتحدة وبخاصة جملس األمن إىل اجتماع عاجل لبحث هذا " دعا اجمللس يف ختام االجتماع  

ستكون له انعكاسات بالغة اخلطورة على عملية السالم برمتها، ويعرضها للتدمير التام  املوضوع اخلطير الذي
  ."ويضع منطقة الشرق األوسط بكاملها على حافة الهاوية

بصفتها الراعي األساسي لعملية السالم بحمل إسرائيل على االلتزام "وطالب اجمللس الواليات املتحدة   
ا دعا روسيا باعتبارها أحد راعيي عملية السالم وكذلك االحتاد األوروبي ، كم"بمرجعية مؤتمر مدريد للسالم

مواقف جادة وحاسمة جتاه املمارسات اإلسرائيلية التي تتجاهل حقوق "وجميع األطراف املعنية إىل اتخاذ 
  ."ومشاعر كافة املسلمين واملسيحيين يف أنحاء العامل

طلق للموقف احلازم الذي اتخذته دولة فلسطين ولصمود مساندته الكاملة ودعمه امل"وأعرب اجمللس عن   
الشعب الفلسطيني يف األراضي العربية احملتلة والوقوف إىل جانب احلق الفلسطيني يف التصدي لالحتالل 

  ."اإلسرائيلي وأطماعه التوسعية واإلصرار على التمسك باألرض والهوية العربية ملدينة القدس الشريف
زيد من التضامن والتالحم العربي واإلسالمي والدويل يف مواجهة املوقف ودعا اجمللس إىل م  

واالستفزازات اإلسرائيلية وتكثيف املشاورات التخاذ املواقف املناسبة للمحافظة على احلقوق العربية والقومية 
  .وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الصامد

خرقاً صريحًا "بتوسيع احلدود البلدية ملدينة القدس يشكل اإلسرائيلية  وأكد اجمللس أن قرار احلكومة  
 252ملرجعية مؤتمر مدريد للسالم وجميع قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وقرارات جملس األمن وبخاصة القرار 

الذي يعتبر ما تتخذه إسرائيل جتاه القدس إجراءات باطلة والغية وأن القدس ينطبق عليها ما ينطبق على باقي 
  ."ألراضي العربية احملتلةا

 1949وأشار اجمللس يف بيانه إىل أن هذا القرار يعد انتهاكاً واضحاً التفاقية جنيف الرابعة لعام   
ويشكل عدواناً على الشرعية الدولية وحتدياً لها كما أنه ينطوي على عنصرية واضحة  1907ولقواعد الهاي لعام 

  .فلسطينيين يف األرض احملتلةواغتصاب لألرض وهدر حلقوق املواطنين ال
  

                                                 
 "26/6/1998، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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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