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عن الدورة الطارئة جمللس جامعة الدول العربية، يدين الصادر نص البيان اخلتامي 

  موقف الوالياتسرائيل لعدوانها على املسجد األقصى، ويستنكر إ
   سرائيلاملتحدة املنحاز إل 

  
            18/10/1990تونس، 

  
  

املستوى إن جملس جامعة الدول العربية املنعقد يف تونس يف دورة غير عادية على 
م بناء على طلب 18/10/1990و 17هـ املوافقين  1411ربيع األول  29و 28الوزاري يومي 
  دولة فلسطين،

وقد نظر يف العدوان االسرائيلي على املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة يوم 
  ، وما نتج عنه من جمزرة دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني املناضل،8/10/1990

خماطر هذا العدوان الذي يأتي يف سياق اخملطط االسرائيلي لتهويد  وبعد أن تدارس
  .األراضي الفلسطينية احملتلة وبخاصة القدس واملسجد األقصى الشريف

وإذ يعتبر هذا العدوان استمراراً حلرب االبادة والتهجير التي يمارسها الكيان االسرائيلي ضد 
ق والشرعية الدولية وحقوق االنسان، واستهتاراً الشعب الفلسطيني وخرقاً فاضحاً لكافة املواثي

  .بارادة اجملمتع الدويل واملشاعر االنسانية
وإذ يرى أن على جملس األمن أن يستمر يف التعامل مع القضايا الدولية بمعيار واحد يرتكز 

  على الشرعية الدولية يف حل النزاعات، 
  يس دولة فلسطين،وبعد أن استمع إىل بيان سيادة الرئيس ياسر عرفات رئ

  :يقرر
اسرائيل لعدوانها اجلديد على املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة وللمجزرة  إدانة -

الدموية التي ارتكبتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحتميل سلطات االحتالل االسرائيلي كامل 
 .املسؤولية عن هذه األعمال االجرامية

العربي والفلسطيني الثابت بمدينة القدس عاصمة تأكيد تمسك الدول العربية باحلق  -
الدولة الفلسطينية املستقلة، وتأكيد عزمها على الدفاع عن هذا احلق وحماية املقدسات يف 

 .مواجهة التحدي االسرائيلي
تأكيد أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة وأن القانون األساسي  -

عاصمة موحدة السرائيل باطل والغ، وأن كل التدابير واالجراءات  السرائيل الذي يعتبر القدس
يير هوية مدينة القدس العربية ووضعها القانوين غالتشريعية واالدارية التي غيرت أو ترمي إىل ت

 .هي تدابير واجراءات الغية وباطلة ويجب العمل على انهائها فوراً
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لكاملة يف ردع العدوان االسرائيلي مطالبة اجملتمع الدويل بضرورة حتمل مسؤولياته ا -
املتصاعد واتخاذ كافة االجراءات العملية التي من شأنها أن تضع حداً عاجالً لهذا العدوان 

 .املتكرر
االعراب عن استنكار املواقف االمريكية املنحازة السرائيل ومطالبة الواليات املتحدة  -

سطينية والعربية والكف عن دعم اسرائيل، االمريكية بتطوير مواقفها جتاه احلقوق الوطنية الفل
ودعوتها لاللتزام بالشرعية الدولية ملنع سياسة القمع واالرهاب االسرائيلي وتطبيق قرار جملس 

ية تطبيق كافة مبادئ وقرارات األمم املتحدة املتعلقة بالقضية موتأكيد أه 672األمن رقم 
 .الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي

بمتابعة تطورات األوضاع بالغة " اللجنة الوزارية العربية لدعم االنتفاضة"تكليف  -
وعقد  672اخلطورة يف األراضي احملتلة بما يف ذلك متابعة تنفيذ قرار جملس األمن رقم 

بلوماسياً ياالجتماع جمللس األمن يف أجله، على أن تواصل اللجنة حتركها واتصاالتها سياسيًا ود
دى الدول دائمة العضوية يف جملس األمن واألطراف الدولية املؤثرة بغية واعالمياً وخاصة ل

 :الوصول إىل
ضمان توفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني سواء بايفاد مراقبين دوليين أو قوات  -

 .دولية تضطلع بهذه املهمة حلين حتقيق االنسحاب االسرائيلي وإقامة السالم الشامل
تلة حتت إشراف دويل مؤقت حلين حتقيق السالم بانسحاب السعي لوضع األراضي احمل -

 .قوات االحتالل االسرائيلي وممارسة الشعب الفلسطيني حقه يف تقرير مصيره بنفسه
فرض العقوبات املنصوص عليها يف الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة على  -

 .لدوليةاسرائيل بسبب رفضها االنصياع إىل قرارات جملس األمن والشرعية ا
العمل على عقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط يف إطار جملس األمن بغية  -

وكافة قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بالقضية الفلسطينية  338، 242اجمللس  تنفيذ قراري
والصراع العربي االسرائيلي لتحقيق االنسحاب االسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية 

األخرى احملتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه يف تقرير املصير والسيادة والعربية 
الوطنية وذلك باشراف األمم املتحدة ومشاركة سائر األطراف املعنية بما فيها منظمة التحرير 

والوحيد للشعب الفلسطينية على قدم املساواة مع األطراف األخرى بصفتها املمثل الشرعي 
 .الفلسطيني

تابعة تنفيذ قرارات الدعم املايل لالنتفاضة الفلسطينية املعتمدة يف قرارات مؤتمرات م -
اشكال الدعم األخرى املعتمدة يف جملس اجلامعة بهدف تعزيز صمود  فالقمة العربية وخمتل

 .االنتفاضة وتصعيدها
دعوة الدول األعضاء إىل املساهمة الفعالة يف تقديم خمتلف أشكال الدعم الالزم  -

لمشاريع والقرارات املتخذة يف إطار جلنة القدس بما يف ذلك ترميم مباين القدس القديمة ل
واصالح قبة الصخرة املشرفة ودعم صمود أبناء املدينة خاصة على صعيد تشجيع االسكان 

 .ومشاريع األعمال العربية وحراس احلرم الشريف وموظفي األوقاف االسالمية والهيئات الدينية
تنفيذ القرارات والبرامج العربية اخلاصة بالتصدي للهجرة اليهودية املكثفة مواصلة  -

 .ومشاريع االستيطان يف األراضي الفلسطينية والعربية األخرى احملتلة
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االعراب عن شكره وتقديره للدول الصديقة التي أدانت العدوان االسرائيلي اآلثم  -
ة جهودها دفاعاً عن احلق وتعزيز األمن وساندت احلق العربي الفلسطيني ودعوتها إىل مواصل

 .والسلم الدوليين
االعراب عن اعتزاز األمة العربية واكبارها لتضحيات الشعب الفلسطيني اجملاهد  -

وصموده العظيم يف وجد العدوان االسرائيلي والذود عن مقدسات األمة، والترحم بخشوع واجالل 
 ).1(على أرواح الشهداء األبرار 

  .ع.غ.د 4045ق رقم (
18/10/1990(  

تتحفظ اجلماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى على استعمال  )1(
وكل  كما تتحفظ على الفقرة اخلاصة باملؤتمر الدويل. أينما وردت يف القرار" اسرائيل"كلمة 

  .ما يفهم من القرار أنه يتضمن اعترافاً مباشراً أو غير مباشر بالكيان الصهيوين
 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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