
 

  االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لمدينة القدس المحتلة

  ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
  

  

إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورتـه غيـر العاديـة علـى مـستوى المنـدوبين الـدائمين 

وريـة  بمقر األمانة العامة بالقاهرة برئاسة سعادة السفير المندوب الدائم لجمه12/5/2013بتاريخ 

مــصر العربيــة ومــشاركة الــسادة المنــدوبين الــدائمين للــدول العربيــة وبحــضور معــالي األمــين العــام 

  لجامعة الدول العربية،

ًبنــاء علــى طلــب كــل مــن دولــة فلــسطين، والمملكــة األردنيــة الهاشــمية بعقــد دورة غيــر عاديــة لمجلــس  - 
ـــ ـــدائمين لتـــدارس الخطـــوات المطل وب اتخاذهـــا لمواجهـــة تـــصاعد الجامعـــة علـــى مـــستوى المنـــدوبين ال

 ،االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  :وبعد اطالعه - 
 على تقرير األمانة العامة، �

وعلــى مــذكرة المملكــة األردنيــة الهاشــمية المرفــق بهــا نــص االتفــاق الفلــسطيني األردنــي بــشأن  �
ًبــارك والمقدســات اإلســالمية وحمايتهـــا قانونيــا وبكــل الـــسبل الــدفاع عــن المــسجد األقـــصى الم

 والــذي تــم إيداعــه لــدى األمانــة العامــة كوثيقــة رســمية مــن 31/3/2013الممكنــة الموقــع فــي 
 ،22/4/2013وثائق الجامعة العربية بتاريخ 

بتــــــاريخ ) 139(ع . د7589وعلــــــى قراراتــــــه الــــــسابقة فــــــي هــــــذا الــــــشأن وآخرهــــــا القــــــرار رقــــــم  �
6/3/2013، 

ًواستنادا إلى قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة خاصة قمة سرت  -  ، 2012، وبغداد 2010ً
 ،2013والدوحة 

ٕواذ يوجــه تحيــة إكبــار واجــالل إلــى الــشعب الفلــسطيني فــي القــدس لــصموده وثباتــه فــي التــصدي  -  ٕ
ة لتـدمير لمخاطر تهويد مدينة القدس والترحيـل القـسري لـسكانها واإلجـراءات المـستمرة والمتـصاعد

 مقدساتها اإلسالمية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها اإلنساني،

  ر ُ�ــــ�



التأكيــد علــى أن القــدس الــشرقية عاصــمة دولــة فلــسطين، أرض محتلــة، وان جميــع اإلجــراءات  -1
ير ين إحداث أي تغأ و،اإلسرائيلية باطلة والغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

المدينـــة يعـــد انتهاكـــا للقـــانون الـــدولي والقـــانون الـــدولي اإلنـــساني وقـــرارات الـــشرعية علـــى وضـــع 
 المتحــدة ذات الـصلة، ورفـض كافـة اإلجــراءات اإلسـرائيلية غيـر الــشرعية األمـمالدوليـة وقـرارات 

ٕوغير القانونية التي تستهدف تهويـد المدينـة وضـمها وتهجيـر أهلهـا المقدسـيين، وادانـة مـصادرة 
 وفي محيط أسفل الحفريات أعمالٕناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وادانة األراضي وب

 ودعـوة المنظمـات والمؤسـسات الدوليـة إلـى تحمـل بانهيـارهالمسجد األقصى المبـارك التـي تهـدد 
  .مسؤولياتها

ـــرا  -2 ــسطينية واعتبــــار ذلــــك تــــصعيدا خطيـ ــديار الفلــ ـــدس والــ ــا مفتــــي القـ ـــرائيل العتقالهــ وممارســــة إدانــــة إسـ
تجــاه الرمــوز الدينيــة ومكــانتهم، ) القــوة القائمــة بــاالحتالل(إســرائيل بالتزامــات  صــارخا ٕواخــالالعنــصرية 

ومطالبة المجتمع الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي لتحمل مـسؤولياتهم ووقـف االعتـداءات التـي 
  .يتعرض لها رجال الدين المسحيين والمسلمين في المدينة المقدسة

 إســرائيلية لــسماحها وحمايتهـا آلالف المــستوطنين لرفــع شـعارات عنــصرية وأعــالم ســرائيلإإدانـة  -3
على حائط البراق و في البلدة القديمة في القـدس الـشرقية عاصـمة دولـة فلـسطين والـسماح لهـم 

ومنــع . باالعتــداء علــى المــواطنين واســتباحة وتــدنيس واقتحــام باحــات المــسجد األقــصى المبــارك
  . إلى المسجد األقصىين من الوصولالمصلين المسلم

الشروع في سن قانون للسماح لصالة اليهود فـي المـسجد األقـصى تها لمحاولإسرائيل بشدة إدانة  -4
 للتصريحات اإلسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد األقـصى ينالمبارك، واإلدانة واالستنكار الشديد

 الراميــة لتقــسيم المــسجد إســرائيلات  والتحــذير مــن أن مخططــإســرائيل،المبــارك جــزء مــن أراضــي 
األقــصى المبــارك بــين المــسلمين واليهــود هــو تــصعيد خطيــر ينــذر بإشــعال صــراع دينــي تتحمــل 

  .بأكمله المسؤولية الكاملة عن انفجار الوضع إسرائيل
لمحاصــرتها كنيــسة القيامـة ومنــع المــصلين المــسيحيين ) القــوة القائمـة بــاالحتالل (إســرائيلإدانـة  -5

 األمــر الــذي يعكــس ، العبــادة ودخــول الكنيــسة ألداء الــشعائر الدينيــة فــي ســبت النــورمــن حريــة
عنصرية واضطهاد سلطات االحتالل وازدرائها لألديان ومحاوالتها المستمرة والممنهجـة لطمـس 

  .الهوية اإلسالمية والمسيحية للقدس عاصمة دولة فلسطين
عبـــد اهللا الثـــاني بـــن الحـــسين ملـــك المملكـــة الترحيـــب باالتفـــاق الهـــام الموقـــع بـــين جاللـــة الملـــك  -6

 31/3/2013األردنيــة الهاشــمية وفخامــة الــرئيس محمــود عبــاس رئــيس دولــة فلــسطين بتــاريخ 



ًبهدف الدفاع عن المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية وحمايتها قانونيا وبكل السبل 
مقدسات اإلسـالمية والمـسيحية فـي الممكنة، وتثمين الدور األردني في رعاية وحماية وصيانة ال

 .القدس، في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية والتي أعاد هذا االتفاق التأكيد عليها

الترحيــب بقــرار اليونــسكو والقاضــي بتــشكيل لجنــة تقــصي حقــائق للمدينــة المقدســة للتحقيــق فــي  -7
 المجموعــة العربيــة ، ومطالبــة1967كامـل اإلجــراءات االحتالليــة فيهـا منــذ احــتالل القــدس عـام 

واإلشـادة بقـرار اليونـسكو القاضـي بحـق األوقـاف . في اليونسكو لمتابعة تنفيـذ عمـل هـذه اللجنـة
 .والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من الحرم القدسي الشريف. األردنية في إعادة ترميم باب المغاربة

لتوضــيح ات الالزمــة التخــاذ اإلجــراءالتحــرك الــسريع إلــى  المجموعــة العربيــة فــي نيويــورك دعــوة -8
القـــوة القائمــــة ( محـــاوالت إســـرائيل إلدانــــة ،خطـــورة مـــا يتعـــرض لــــه المـــسجد األقـــصى المبـــارك

المتواصـــلة والمتكـــررة والممنهجـــة بالعـــدوان علـــى المـــسجد األقـــصى المبـــارك بهـــدف ) بـــاالحتالل
د اقتحـــامهم وتدنيـــسهم لحرمـــة المـــسجبلمـــستوطنين لســـماحها وحمايتهـــا و ،إحكـــام الـــسيطرة عليـــه
 األمـــر الـــذي ســـيمس العـــالم ،ٕمخطـــط هدمـــه واقامـــة هـــيكلهم المزعـــومًتنفيـــذا لاألقـــصى المبـــارك، 

ومطالبـة المجتمـع الـدولي ومجلـس األمـن واالتحــاد .  وتتحمـل إسـرائيل تداعياتـههسـرأاإلسـالمي ب
 بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى المبارك باعتباره أبـرز واليونسكواألوروبي 

  .  إسالمي في فلسطين المحتلةمعلم
الطلـــب مـــن األمـــين العـــام لجامعـــة الـــدول العربيـــة دعـــوة ســـفراء دول االتحـــاد األوروبـــي وســـفير  -9

 في إسرائيلخطورة ما تقوم به ل مجلس األمن للتنبيهالفاتيكان وسفراء الدول دائمة العضوية في 
 ات الـــدولي اإلنـــساني واتفاقيـــلقـــانون الـــدولي والقـــانوناانتهـــاك ها فـــي اســـتمراروالقـــدس الـــشرقية، 

جنيـــف واســـتباحتها لحرمـــة المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية ومنعهـــا حريـــة العبـــادة، ومطـــالبتهم 
 وحــثهم علــى التــدخل لوقــف هــذا نوالمــسيحييسرعة التــدخل لوقــف اســتفزاز مــشاعر المــسلمين بــ

  . التصعيد
 للتحـــرك المـــشترك تجـــاه التنـــسيق مـــع منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي ولجنـــة القـــدس المنبثقـــة عنهـــا - 10

المجتمــــع الــــدولي لتوضــــيح خطــــورة ممارســــات ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي لتغييــــر الطبيعــــة 
 .الجغرافية والديمغرافية للقدس المحتلة

المنظمـــات العربيــة واإلســالمية والـــصناديق العربيــة لتنفيــذ وتمويـــل مــشاريع تـــدعم ودعــوة الــدول  -11
ي فيها ودعوة الدول العربية إلى سرعة تنفيذ قرارات مؤسسات القدس وتحافظ على الوجود العرب

  .القمم العربية والخاصة بدعم صمود المقدسيين على أرضهم



 القــدس مــن لــهمطالبــة وزراء اإلعــالم العــرب لتوجيــه القنــوات العربيــة للتركيــز علــى مــا تتعــرض  - 12
  .باحة وتدنيسالتهويد وتزييف التاريخ وما تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية من است

ٍالطلب إلى األمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلـزم مـن اتـصاالت ومـشاورات لمتابعـة  - 13 ٍ
  .تنفيذ هذا القرار
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