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 مؤتمر القمة العربي غير العادي لدعم االنتفاضة الفلسطينية يف اجلزائر

 8811حزيران/يونيو  

 

"إذ تدارس ]املؤتمر[ بروح من املسؤولية القومية والتاريخية، تطورات االنتفاضة 
الشاملة للشعب الفلسطيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وتعاظم املقاومة يف 

رساته القمعية فلسطين واجلوالن وجنوب لبنان ضد االحتالل اإلسرائيلي ومما
 اإلرهابية...

وانطالقاً من موقع االلتزام باملسؤولية القومية والتاريخية، التي تضع يف مقدمة 
أولوياتها استعادة احلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وحترير جميع األراضي 

 العربية احملتلة، يقرر:
ت لضمان استمرار مقاومة االلتزام بتقديم كافة أنواع املساندة والدعم والتسهيال

انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوين، وذلك من خالل منظمة التحرير 
الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد وعبر القنوات الدولية املتاحة، حتى حتقيق أهدافه 

 ءاملتمثلة يف استعادة احلقوق الوطنية الثابتة، بما يف ذلك العودة، وتقرير املصير وبنا
 دولته املستقلة فوق ترابه وعاصمتها القدس.

 اإلسرائيلي، وكذلك رفض-رفض كافة احللول اجلزئية واملنفردة بشأن الصراع العربي
املشاريع التي تتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، واعتبار أية مشاريع ال 

قة، وتشجع استمرار تضمن ممارسة هذه احلقوق تعرقل جهود السالم العادل يف املنط
 االحتالل والتعنت اإلسرائيلي.
 دعوة جملس األمن الدويل إىل:

حتمل مسؤولياته الكاملة جتاه انتهاكات إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة يف األراضي -
الفلسطينية والعربية احملتلة، وإمعانها يف ارتكاب جرائم احلرب املنوه عنها يف 

القتل، التعذيب، واملعاملة الالإنسانية، والنفي، واإلبعاد، ، مثل 791و  94املادتين 
واالعتقال، وبناء املستعمرات االستيطانية، ومطالبته بإرغام إسرائيل على الوقف 
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الفوري لهذه االنتهاكات واملمارسات وإعادة املبعدين إىل وطنهم تنفيذاً لقرارات جملس 
 .501و  501-506األمن الدويل 

هاء الفوري لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة، عماًل بمبدأ عدم العمل على اإلن-
جواز اكتساب األراضي بالقوة، وإزالة املستعمرات، ووضع األراضي احملتلة حتت 
إشراف مؤقت لألمم املتحدة لتوفير احلماية ملواطنيها، وتمهيداً ملمارسة الشعب 

يف العودة وتقرير املصير وإقامة الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه 
 دولته املستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

دعوة اجملتمع الدويل إىل التصدي لإلرهاب الرسمي املنظم الذي تمارسه إسرائيل، -
بدعم من بعض القوى الدولية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وانتهاكها لسيادة بعض 

قاً صارخاً لكل األعراف واملواثيق الدولية وحقوق الدول العربية، الذي يشكل خر
 اإلنسان.

دعوة حكومة الواليات املتحدة األميركية إىل تغيير موقفها املعادي لألمة العربية، -
وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والرافض االعتراف بمنظمة التحرير 

العربي  كطرف أساسي يف الصراع الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،
اإلسرائيلي، وكذلك وقف دعمها الالحمدود إلسرائيل الذي يشجعها على التمادي يف 
سياسة العدوان والتوسع واإلرهاب، متحدية بذلك إرادة اجملتمع الدويل واملواثيق 

 الدولية.
ول مع الدتكليف اللجنة الوزارية العربية لدعم االنتفاضة مواصلة إجراء اتصاالتها -

دائمة العضوية يف جملس األمن، ومع مسؤويل الدول األخرى، واإلفريقية منها خاصة، 
وكذلك مع اجملموعات الدولية اخملتلفة، واملنظمات والهيئات ذات الصلة، وذلك لتوفير 
أقصى الدعم والتأييد النتفاضة الشعب الفلسطيني، وخلق قوة دفع ملسيرة السالم 

 الل املؤتمر الدويل...". العادل والشامل من خ
 كما أصدر املؤتمر قراراً خاصاً باملؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط، ورد فيه:

"...التزاماً منه بقرارات مؤتمرات القمة السابقة، وخاصة مشروع السالم العربي املقر يف 
حلل ، الذي حدد مبادئ السالم العادل 7411مؤتمر القمة الثاين عشر يف فاس عام 

الصراع العربي اإلسرائيلي وجوهره قضية فلسطين، وكذلك قرار مؤتمر القمة غير 
 بشأن عقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط،  7411العادي يف عمان 
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 أوالً: يؤكد األسس التالية:
انسحاب إسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ عام -7

 يها القدس العربية.بما ف 7451

إلغاء جميع إجراءات اإلحلاق والضم وإزالة املستعمرات التي أقامتها إسرائيل يف -1

 .7451األراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 

وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية حتت إشراف األمم املتحدة وملدة ال -3
 تزيد عن بضعة أشهر.

تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه يف -9
العودة وتقرير املصير وإقامة دولته الوطنية املستقلة بعاصمتها القدس على ترابه 

منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وذلك وفق قرارات الوطني بقيادة 
 األمم املتحدة ذات الصلة.

ن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية جلميع األديان يف األماكن املقدسة ضما-6
 يف فلسطين.

وضع جملس األمن ضمانات السالم بين جميع دول املنطقة املعنية، بما فيها الدولة -5
 الفلسطينية املستقلة.

تحدة ثانياً: يطالب بعقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط حتت إشراف األمم امل
على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة، التي تؤكد على االنسحاب 
اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، وتضمن حق الشعب 
الفلسطيني الوطني الثابت يف العودة وتقرير املصير واالستقالل الوطني، وبمشاركة 

ة يف جملس األمن وجميع أطراف الصراع يف املنطقة بما الدول اخلمس دائمة العضوي
فيها منظمة  التحرير الفلسطينية على قدم املساواة وبنفس احلقوق مع األطراف األخرى 

 املشاركة". 
 


