
  

  بيان صادر عن 

  مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين 

  في دورته غير العادية

  بشأن

  لمسجد األقصى المباركل اإلسرائيليةعتداءات القتحامات واالاخطورة استمرار 

  26/2/2014: القاهرة

  ـــ

في دورته غير   إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين           
، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بالقـاهرة،          26/2/2014العادية المنعقدة بتاريخ    

برئاسة دولة ليبيا وبحضور السادة المندوبين الدائمين للدول األعضاء، ونائب األمـين العـام              
  لجامعة الدول العربية، 

 لـدى جامعـة الـدول العربيـة     المندوب الدائم لدولة فلسطين كلمة  وبعد استماعه إلى    
المتكررة للسلطات اإلسرائيلية علـى المـسجد        االقتحامات واالعتداءات    بشأنورؤساء الوفود   

 المتطـرفين   ة، بمـشاركة غـال    إسرائيليينرسميين  األقصى المبارك واقتحام باحاته من قبل       
 لينوقطعان المستوطنين ومجموعات يمينية متطرفة ووحدات خاصة لالعتداء علـى المـص           

تقسيم المسجد األقصى، ومن ثم هدمه لبنـاء الهيكـل          خطير يستهدف   واقع   لخلق   الفلسطينيين
  .المزعوم

المـستمرة  ) السلطة القائمـة بـاالحتالل    (وإذ يدين المجلس وبشدة انتهاكات إسرائيل       
، حيث صعدت المنظمات اليهودية المتطرفة ى المباركوالمتواصلة للعدوان على المسجد األقص

 على المسجد األقصى المبارك القتحام جمـاعي لـه        لالعتداء ا التحريضية والعنصرية  دعواته
إلثبات أن الهيكل المزعوم أصبح بأيديهم حسب زعمهم، في الوقت الذي بدأ وزراء الـسلطة               
القائمة باالحتالل وأعضاء الكنيست مناقشة مشروع مقدم للكنيست اإلسرائيلي لبسط الـسيادة            

 على المسجد األقصى المبارك لنزع الواليـة األردنيـة الهاشـمية عنـه،              اإلسرائيلية الكاملة 
والمحاوالت المتكررة لبناء كنيس أمام أبواب المصلى المرواني والتصريحات الرسمية من قبل 
الحكومة اليمينية المتطرفة التي تعتبر فيها المسجد األقصى المبارك جـزءاً ال يتجـزأ مـن                

  .أراضي إسرائيل
من خطورة هذه االنتهاكات العنصرية المتطرفة والممنهجـة        تحذيره  جلس   الم يجددوإذ  

بحماية وتشجيع وحراسة من جيش وشرطة االحتالل اإلسرائيلي والتي تؤكد جميعهـا علـى              
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هدمـه وبنـاء هـيكلهم      ل تمهيداًهدف إسرائيل إحكام السيطرة على المسجد األقصى المبارك         
  .المزعوم

 الكاملة على خطورة المس بالمقدسـات اإلسـالمية         يحمل المجلس إسرائيل المسؤولية   
والمسيحية والمسجد األقصى المبارك الذي هو جزء من عقيدة األمة اإلسالمية تشد الرحـال              
إليه، وأن أي تداعيات لذلك ستهدد استقرار المنطقة وستؤدى إلى العنف والكراهيـة وتنـذر               

  .بصراع ديني
 قيام دولة فلـسطينية مـستقلة عاصـمتها         يؤكد المجلس أنه لن يكون هنالك سالم دون       

القدس الشرقية، وأن ما تقوم به إسرائيل هي محاوالت إلفشال عملية السالم ونـسف جهـود                
  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية الجارية برعاية أمريكية ولنشر الفوضى في المنطقة

عاصـمة دولـة   (سرائيلي على مدينـة القـدس       ويؤكد المجلس أن تصاعد العدوان اإل     
واالستمرار في االستيطان وتهويد المدينة المقدسة واالعتداء على مقدساتها اإلسالمية        ) فلسطين

والمسيحية، وتزييف تاريخها لطمس إرثها الحضاري واإلنساني والتاريخي والثقافي والتغيير          
ات باطلة والغية بموجب القانون الـدولي     الديمغرافي والجغرافي للمدينة، تعتبر جميعها إجراء     

  .وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية
كما يؤكد المجلس على دور المملكة األردنية الهاشمية في رعاية وحمايـة وصـيانة               

التي يتوالهـا   اريخية  المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية الهاشمية الت         
والتأكيد على القرارات    ، المملكة األردنية الهاشمية   ملكجاللة الملك عبد اهللا الثاني أبن الحسين        

 برئاسة جاللـة    األخيرة الهامة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي          
  . ودعم صمود المقدسيين بشأن حماية القدسملك المغرب

جلس المجتمع الدولي وبخاصة مجلس األمن واالتحاد األوروبـي وأعـضاء           يدعو الم 
اللجنة الرباعية ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على المدينة ومقدساتها            
اإلسالمية والمسيحية وخاصةً المسجد األقصى المبارك وحمايتها من التهديـدات اإلسـرائيلية            

  .ه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيفاستناداً إلى ما نصت علي
والطلب من األمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسائل احتجـاج عاجلـة إلـى               
اإلدارة األمريكية واألمين العام لألمم المتحدة وأعضاء مجلس األمـن والمنظمـات الدوليـة              

تعرض لـه المـسجد األقـصى المبـارك،         واإلقليمية المعنية بهذا الشأن لشرح خطورة ما ي       
باحترام قـرارات   ) السلطة القائمة باالحتالل  (وضرورة إعمال القانون الدولي وإلزام إسرائيل       

الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف ذات العالقة إذا أرادت السالم وإذا أرادت أن              
اكات للمقدسات والتأكيـد علـى أن   تكون جزءاً من األسرة الدولية، وضرورة وقف هذه االنته 

  .1967القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من أراضى دولة فلسطين التي احتلت عام 
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الطلب من منظمة التعاون اإلسالمي التحرك الفوري لحشد الرأي العام ولشرح خطورة            
ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك، ودعوة المجموعة العربية في األمـم المتحـدة مـع                

  .لمجموعات الجغرافية لدراسة تقديم شكوى إلى مجلس األمنا
يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم وفى جلسة مستأنفة لمتابعة الموقف لرفع تقرير إلى              

، ألخذ التـدابير  )141(مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية   
  .الالزمة والتحرك المناسب لخطورة الموقف

  )26/2/2014 -ع .غ. د– 180بيان رقم (
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