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 القاهرة يف العادي غير العربي القمة مؤتمر
 0222 أكتوبر/األول تشرين 

 
 

يف ظروف بالغة األهمية يف تاريخ أمتنا ومرحلة جديدة يف يأتي انعقاد هذه القمة "
حياة شعوبها، ويف ظل تداعيات خطيرة تعطلت بسببها املسيرة السلمية بين العرب 
وإسرائيل، وبعد أن حولت إسرائيل عملية السالم إىل عملية حرب ضد الشعب الفلسطيني 

الضفة الغربية وقطاع مستخدمة القوة العسكرية حلصاره وعزله وجعله رهينة داخل 
 غزة.

وحتيي القمة انتفاضة الشعب الفلسطيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة والتي عبرت 
بوضوح عن مرارة اإلحباط بعد سنوات طويلة من الترقب وانتظار ما تؤدي إليه التسوية 
 السياسية التي مل تتحقق نتائجها بسبب تعنت إسرائيل ومماطلتها وتراجعها عن تنفيذ

التزاماتها. ويترحم القادة العرب على أرواح الشهداء الفلسطينيين ويعتبرون دماءهم 
 الزكية رصيداً غالياً من أجل حترير األرض وإقامة الدولة وحتقيق السالم.

ويشيد القادة العرب بتجاوب اجلماهير العربية من احمليط إىل اخلليج مع انتفاضة 
إجماع قومي واضح الستنكار العدوان  الشعب الفلسطيني الباسل ووقوفها يف

اإلسرائيلي واألعمال الوحشية التي قامت بها قوات االحتالل. ولقد جاءت حركة 
اجلماهير العربية تعبيرًا عن املشاعر القومية الكامنة والتضامن القوي مع نضال 

 الشعب الفلسطيني من أجل سيادته وكرامته ومقدساته.
مسؤولية إعادة املنطقة إىل أجواء التوتر ومظاهر العنف  ويحمّل القادة العرب إسرائيل

نتيجة ممارساتها واعتداءاتها وحصارها ألبناء الشعب الفلسطيني خرقاً اللتزاماتها 
بصفتها قوة احتالل، فضاًل عما يمثله ذلك  9191بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

بناء السالم يف املنطقة إضافة من انتهاك فاضح لقواعد القانون الدويل وتدمير جلهود 
إىل تعامل حكام إسرائيل مع قضية القدس الشريف باستخفاف يرضي شهوة 
االستعراض غير املسؤول واالستفزاز املتعمد املبني على العنصرية البغيضة 
ويطالبونها بالتوقف الفوري عن كافة املمارسات االستفزازية والكف عن سياسة القمع 

 .ضد املواطنين العرب
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ويؤكد القادة العرب أن انتفاضة األقصى قد اندلعت نتيجة استمرار وتكريس االحتالل 
وانتهاكات إسرائيل للحرم القدسي الشريف وباقي املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف 

 األراضي الفلسطينية احملتلة.
عاً اويستذكر القادة العرب بإجالل ويذكرون العامل بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم دف

عن أرضهم احملتلة ومقدساتهم دون أن يأبهوا بآلة احلرب التي حشدتها إسرائيل يف 
مواجهة الشعب الفلسطيني األعزل، كما يؤكدون حق الشعب الفلسطيني يف اقتضاء 
 التعويضات العادلة من إسرائيل من جراء ما حلق به من أضرار وخسائر بشرية ومادية.

إنشاء صندوقين يحمل أحدهما  -ملكة العربية السعوديةاستجابة القتراح امل-ويقررون 
اسم "صندوق األقصى" يخصص له ثمانمائة  مليون دوالر لتمويل مشاريع حتافظ على 
الهوية العربية واإلسالمية للقدس واحليلولة دون طمسها، وتمكين الشعب الفلسطيني 

 ثاين اسم "صندوقمن الفكاك من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، ويحمل الصندوق ال
انتفاضة القدس" برأسمال مقداره مائتي  مليون دوالر يخصص لإلنفاق على أسر 
الشهداء الفلسطينيين يف االنتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم. ويعربون عن 
بالغ تقديرهم خلادم احلرمين الشريفين لقراره مساهمة اململكة بربع املبلغ اخملصص 

 ين.لهذين الصندوق
ويدعو القادة العرب أبناء األمة العربية بالتبرع بأجر يوم واحد من رواتبهم كمساهمة 
شعبية عربية لدعم االنتفاضة ومساندة النضال الوطني الفلسطيني يف هذه املرحلة 

 احلرجة التي تواجهها أمتنا  العربية.
ع األمم املتحدة لرفويطالب القادة العرب بتشكيل جلنة حتقيق دولية حمايدة يف إطار 

تقريرها إىل جملس 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 

 7يف  9211يف هذا الصدد على ما تضمنه قرار جملس األمن رقم احملتلة. ويشددون 
، والقرار الصادر عن الدورة االستثنائية اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان 1222أكتوبر 

، ويطالبون 1222أكتوبر 12، وقرار اجلمعية العامة بتاريخ 1222أكتوبر  91يف 
 الفلسطينية والعربية جملس األمن بمواصلة النظر يف تطورات األوضاع يف األراضي

احملتلة بما تمثله من تهديد للسلم واألمن الدوليين، وأن يتوىل جملس األمن واجلمعية 
العامة لألمم املتحدة مسؤولية توفير احلماية الالزمة للشعب الفلسطيني الرازح حتت 

إن  ذنير االحتالل اإلسرائيلي، وذلك بالنظر يف تشكيل قوة أو تواجد دويل لهذا الغرض، إ
األمم املتحدة تتحمل املسؤولية الدائمة عن األرض والشعب الفلسطيني حتى تتحقق له 

 ممارسة حقوقه الثابتة يف فلسطين طبقا للشرعية الدولية.
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يؤكد القادة العرب أن الدول العربية سوف تالحق، وفقًا للقانون الدويل، من تسببوا يف 
من بتشكيل حمكمة جنائية دولية تلك املمارسات الوحشية، ويطالبون جملس األ

خمصصة حملاكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليين الذين ارتكبوا اجملازر بحق 
الفلسطينيين والعرب يف األراضي احملتلة على غرار احملكمتين اللتين شكلهما اجمللس 
حملاكمة جمرمي احلرب يف رواندا ويوغسالفيا السابقة، كما سوف يتابعون مالحقتهم 

 وفق أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.  حملاكمتهم
ويعرب القادة العرب عن بالغ استيائهم وإدانتهم لقيام إسرائيل بالتصعيد يف 
تصرفاتها العدوانية ومواقفها االستفزازية يف وقت كانت تتهيأ فيه املنطقة للسالم 

أن  خيار السالم الشامل  العادل والشامل، خصوصاً بعد أن قرر العرب منذ مؤتمر مدريد
والعادل يفتح الطريق أمام تسوية نهائية لصراع ملتهب امتد ألكثر من نصف قرن 

 كامل. 
ويدين القادة العرب عدم استجابة إسرائيل خليار السالم، وعدم سعيها نحو السالم 
الشامل والعادل يف جدية، ويحذرون إسرائيل من مواصلة املمارسات والتصرفات التي 

 د أمن املنطقة وتقوض استقرارها. تهد
ويؤكد القادة العرب أن لألمة ثوابت ال يمكن املساس بها، وحقوقاً ال يمكن املساومة 

 عليها، وأهدافاً لن يتوقفوا عن السعي لبلوغها بما يحقق املصالح العربية العليا. 
ارهما كما يؤكد القادة العرب أن السالم يقوم على مفهومي الشمول والعدل باعتب

شرطين الزمين لقبوله واستمراره، ويؤكدون أن هذا التوجه العربي يستدعي التزاماً 
مماثالً من إسرائيل التي يتعين عليها أن تقابل هذا التوجه بموقف واضح يستند إىل 

وقرار اجلمعية  223و 191امتثالها للشرعية الدولية وفقاً لقراري جملس األمن رقمي 
اخلاص بحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين،  919رقم العام لألمم املتحدة 

وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وثوابت ومبادئ العملية السلمية ويف مقدمتها 
 مبدأ األرض مقابل السالم. 

ويؤكد القادة العرب أن السالم الشامل والعادل لن يتحقق إال بعودة القدس الشريف إىل 
ية الكاملة، والتسليم باحلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني بما يف ذلك السيادة الفلسطين

حقه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي هي أرض فلسطينية 
فضالً عما لها من تأثير روحي ومكانة دينية، واستعادة جميع  9197حمتلة منذ عام 

ائيل الكامل من الضفة الغربية وقطاع األراضي العربية احملتلة بما يف ذلك انسحاب إسر
، واستكمال 9197غزة، ومن اجلوالن السوري احملتل إىل خط الرابع من حزيران )يونيو( 

االنسحاب من اجلنوب اللبناين إىل احلدود املعترف بها دولياً بما يف ذلك مزارع شبعا، 
ت تنفيذاً لقراراواإلفراج عن األسرى العرب احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية وذلك 
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 994األمم املتحدة وإزالة املستوطنات اإلسرائيلية تنفيذاً لقرار جملس األمن رقم 
(9132 .) 

ويف هذا اإلطار يؤكد القادة العرب جمددًا دعمهم لألشقاء يف سورية ولبنان وفلسطين، 
ويؤكدون تمسكهم بحقوقهم املشروعة واستعادة كامل أراضيهم احملتلة. كما يؤكدون 

 هذا الصدد رفضهم ألية حماولة لفرض سالم غير عادل وال متوازن على أساس يف
 املزاعم اإلسرائيلية، وعلى حساب احلقوق واملصالح العربية. 

ويؤكد القادة العرب يف ضوء انتكاسة عملية السالم، التزامهم بالتصدي احلازم 
وقف عن إقامة أية حملاوالت إسرائيل التغلغل يف العامل العربي حتت أي مسمى والت

عالقات مع إسرائيل، ويحملون إسرائيل مسؤولية اخلطوات والقرارات التي تتخذ يف 
العالقات مع إسرائيل من قبل الدول العربية، بما يف ذلك إلغاؤها، والتي تستوجبها 
مواجهة توقف عملية السالم، وما جنم عنها من تطورات خطيرة مؤخراً، والتفاعالت 

على الساحتين العربية واإلسالمية، وذلك إىل حين التوصل إىل السالم  التي أدت إليها
 الشامل والعادل. 

وإذ يشدد القادة العرب على أن توقف عملية السالم يف خمتلف مساراتها الثنائية قد 
أدى إىل إيقاف املسار متعدد األطراف، فإنهم يؤكدون أن معاجلة قضايا التعاون 

دون إجناز حقيقي جتاه السالم الشامل والعادل يف املنطقة، اإلقليمي ال يمكن أن تتم 
كما أن توقف املسيرة السلمية بسبب سياسة إسرائيل وممارساتها االستفزازية يجعل 
احلديث عن املستقبل املشترك يف املنطقة أمراً غير ذي موضوع. ويقررون عدم استئناف 

اف ووقف كافة خطوات وأنشطة أي نشاط رسمي أو غير رسمي يف اإلطار املتعدد األطر
التعاون االقتصادي اإلقليمي مع إسرائيل يف هذا اإلطار، وعدم املشاركة يف أي منها 
وربط استئنافها ومداها بتحقيق إجناز ملموس يف اجتاه حتقيق السالم العادل والشامل 

 على كافة مسارات عملية السالم. 
بيان دورتها األخيرة يف أجادير  يشيد القادة العرب بقرارات جلنة القدس، وخاصة

باململكة املغربية برئاسة جاللة امللك حممد السادس، الذي تؤكد فيه دعم موقف دولة 
فلسطين والذي يستند إىل التمسك بالسيادة على القدس الشرقية بما فيها احلرم القدسي 

ي األراضالشريف وجميع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية التي تشكل جزءاً من 
 الفلسطينية احملتلة، وبالقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين املستقلة. 

( الذي يدعو دول العامل إىل 9132) 973ويستذكر القادة العرب قرار جملس األمن رقم 
 -عدم نقل سفاراتها إىل القدس، وبقرار مؤتمر القمة العربي احلادي عشر )عمان 

قات مع الدول التي تنقل سفاراتها إىل القدس ( الذي يؤكد على قطع جميع العال9132
 أو تعترف بها عاصمة إلسرائيل. 
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ويؤكد القادة العرب أن حتقيق السالم واألمن الدائمين يف املنطقة يستلزم انضمام 
إسرائيل ملعاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام 

ؤكدون يف هذا الصدد األهمية البالغة إلخالء منطقة التفتيش واملراقبة الدولية، وي
الشرق األوسط من السالح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطًا 

 ضرورياً والزماً إلرساء أية ترتيبات لألمن اإلقليمي يف املنطقة مستقبالً...
تي سادت املؤتمر، وأشاد القادة العرب يف ختام قمتهم بروح التضامن الكامل ال

واملناقشات البناءة التي أسهمت فيها الوفود الشقيقة كلها بصورة تعكس اإلحساس 
العميق لدى اجلميع قادة وحكومات وشعوباً بخطورة املرحلة، وأهمية بلورة موقف 
عربي موحد يقف يف صالبة أمام التهديدات اإلسرائيلية سعياً إلعادة املسيرة السلمية 

 صحيح نحو سالم عادل وشامل يف املنطقة. إىل طريقها ال
كما عبر القادة العرب عن تثمينهم لقرار صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين 
أمير دولة قطر حتمل تكاليف جلنة التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي 

عن  91/92/1222الفلسطينية احملتلة التي نص على إنشائها القرار الصادر يف 
 الدورة اخلاصة اخلامسة للجنة حقوق اإلنسان، وذلك حتى تتمكن من حتقيق أهدافها. 

وأكد القادة العرب عزمهم على مواصلة توظيف الطاقات العربية يف خدمة قضايا أمتهم 
ووضع كافة إمكاناتها لتحرير األراضي العربية احملتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني 

امة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، واحلفاظ من أجل استرداد أرضه وإق
على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطين. واتفق القادة العرب على مواصلة 

 مشاوراتهم للتعامل مع املستجدات التي تواجه األمة العربية...".
 


