
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 بغداد يف والعشرون الثالث العربي القمة مؤتمر
 2102 مارس/آذار 

 
 

 دولال جامعة جمللس والعشرين الثالثة الدورة يف اجملتمعين العربية الدول قادة نحن
 92  يف العراق جمهورية يف والسالم، احملبة بغداد يف القمة مستوى على العربية

 ...9119 مارس/آذار
 :يلي ما نعلن

 للعدوان للتصدي نضاله يف الفلسطيني للشعب وإجالل إكبار حتية توجيه -
 قيام أجل من صموده ودعم وتراثه، ومقدساته أرضه وعلى عليه املستمر اإلسرائيلي

 دةبش ونُدين الشرقية، القدس وعاصمتها واملتصلة املستقلة الفلسطينية الدولة
 طينيةالفلس األراضي وعلى الفلسطيني الشعب على املستمرة اإلسرائيلية االنتهاكات

 الدولية اإلدانات من بالرغم االستيطانية نشاطاتها يف إسرائيل واستمرار احملتلة،
 قحقو وملواثيق اإلنساين الدويل للقانون واالنتهاكات الشرعية غير املمارسات لهذه

 القمع ممارسة مواجهة يف والدولية واإلسالمية العربية القرارات وتفعيل اإلنسان
 .احملتلة الفلسطينية األراضي عموم يف اإلسرائيلية واالنتهاكات

 وندعو يالفلسطين للشعب عُليا ومصلحة أساسية ركيزة الفلسطينية املصاحلة اعتبار -
 تاريخب القاهرة يف املوقع لفلسطينيةا الوطنية املصاحلة اتفاق بتنفيذ االلتزام إىل
 للخالفات حد لوضع ،6/9/9119 بتاريخ املوقع الدوحة وإعالن ،4/5/9111

 جديدة انتخابات إجراء أجل من اجلهود وتوحيد الداخلي الفلسطيني واالنقسام
 املصاحلة تلك إلجناح املبذولة اجلهود ونُثمِّن وطنية، وحدة حكومة وتشكيل

 .املشترك والتفاهم احلوار من أسسٍ على واستمرارها
 أرضهم على واملرابطين الصامدين وأهلها القدس ملدينة الكامل دعمنا عن اإلعراب -

 على وخاصةً مقدساتهم وعلى عليهم املتواصل اإلسرائيلي العدوان مواجهة يف
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 مال بيت وكالة به تضطلع الذي للدور اخلاص التقدير مع املبارك األقصى املسجد
 دعمنا عن ونعلن املغربيـة، اململكـة عاهل برئاسة القدس للجنة التابعة القدس

-96 الفترة خالل الدوحة يف انعقد الذي القدس مؤتمر لنتائج ومساندتنا
 ة،املقدس املدينة هذه على املستمرة اإلسرائيلية لالنتهاكات حدٍ لوضع 92/9/9119

 حماية يف الهاشمية األردنية اململكة عاهل به يضطلع الذي التاريخي والدور
 احلرم شؤون إدارة يف اإلسالمية األوقاف به تقوم الذي والدور الدينية، املقدسات

 .الشريف القدسي
 امع احملتلة الفلسطينية األراضي من يتجزأ ال جزء الشرقية القدس أن على تأكيدنا -

 قانوناً باطلة اإلسرائيلي االحتالل سلطات بها تقوم التي اإلجراءات جميع وأن 1262
 لىع وال حمتلة كمدينة القانوين املدينة وضع على تغيير أي إحداث عليها يترتب وال

 .فلسطين لدولة عاصمة باعتبارها السياسي وضعها
 أساس على اإلسرائيلي العربي للصراع عادلٍ حلٍ إىل التوصل ضرورة على التأكيد -

 يف والشامل العادل السالم أن على والتأكيد العربية، السالم ومبادرة الدولية الشرعية
 كافة من واالنسحاب اإلسرائيلي االحتالل إنهاء خالل من إال يتحقق لن املنطقة

 خط تىح السوري العربي اجلوالن ذلك يف بما احملتلة، والعربية الفلسطينية األراضي
 لعام(  949)  رقم األمن جملس لقرار تطبيقاً 1262 حزيران/ يونيو من الرابع

 يف ماب الفلسطينيين الالجئين ملشكلة عليه وُمتفق عادلٍ حلٍ إىل والتوصل ،(1262)
 ةالفلسطيني الدولة إقامة على والتأكيد التوطين، أشكال كافة ورفض العودة، حق ذلك

 1262 لعام حزيران/  يونيو من الرابع خطوط على السيادة وذات املستقلة
 .الشرقية القدس وعاصمتها

 ،اإلسرائيلي االحتالل سجون يف املعتقلين الفلسطينيين األسرى مع تضامننا -
 اإلفراج أجل من واملتواصل، اجلاد بالعمل الدويل واجملتمع املتحدة األمم ومطالبة

 والعرب الفلسطينيين األسرى قضية ملعاجلة الدولية املؤتمرات عقد ودعم عنهم،
 ...اإلسرائيلية السجون يف املعتقلين

 األسلحة انتشار عدم معاهدة إىل انضمت قد جميعها العربية الدول بأن التذكير -
 غيرها أو الهامة املعاهدة تلك إىل االنضمام ترفض إسرائيل مازالت حين يف النووية

 لنظام النووية وأنشطتها منشآتها إخضاع وترفض العالقة، ذات االتفاقيات من
 يهف نطالب الذي الوقت ويف الذرية، للطاقة الدولية للوكالة التابع الشاملة الضمانات
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 معاجملت نطالب املعاهدة تلك إىل االنضمام برفض اإلسرائيلي التعنت استمرار إدانة
 يف املعاهدة إىل لالنضمام إسرائيل على الضغوط كل وممارسة ذلك بإدانة الدويل
 ...".وقت أسرع


