
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 عمان يف عشر الثالث العربي القمة مؤتمر
 1002 مارس/آذار 

 
 

الشعب الفلسطيني جراء العدوان الواسع ...تدارس القادة الوضع اخلطير الذي يعيشه " 
النطاق الذي تشنه قوات االحتالل اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين مستخدمة خمتلف 
أساليب القمع وأنواع األسلحة، بما فيها احملرمة دولياً إىل جانب أحكام احلصار 

ئة، ياالقتصادي ومواصلة السياسة االستيطانية واالغتياالت وهدم املنازل وتدمير الب
وذلك يف انتهاك صارخ لالتفاقات واالستحقاقات وخرق واضح لقواعد القانون الدويل 

 ولألعراف واملواثيق الدولية.
ويحيي القادة باعتزاز كبير صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة يف وجه 
الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل وجمابهته للقمع الوحشي الذي تمارسه سلطات 

حتالل ويوجهون حتية إكبار وإجالل  لشهداء االنتفاضة البواسل، ويشيدون بروح اال
الفداء والصمود للشعب الفلسطيني الذي استطاع بقيادته الوطنية وبعزيمة ال تلين 
وتضحية بال حدود التصدي إلجراءات القمع اإلسرائيلية، وإجهاض سياسة األمر الواقع 

ها فرض شروطها اجملحفة على الشعب التي حاولت سلطات االحتالل بواسطت
واملفاوض الفلسطيني بالقوة. ويعلن القادة وقوفهم إىل جانب الشعب الفلسطيني يف 
نضاله البطويل ودعم انتفاضته وحقه املشروع يف مقاومة االحتالل حتى يحقق 

ة لمطالبه الوطنية العادلة املتمثلة يف حقه يف العودة، ويف تقرير املصير ويف قيام الدو
 الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.

                                                           

  املصدر:  
 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/3/28/ 

www.lasportal.org/ar/summits/Documents http://  
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كما يحيي القادة العرب صمود املواطنين السوريين يف اجلوالن العربي السوري احملتل  
 وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

ويدين القادة العدوان اإلسرائيلي املتواصل على الشعب الفلسطيني كما يدينون  
خاصة العقوبات اجلماعية وتقطيع أوصال انتهاكات إسرائيل اجلسيمة حلقوق اإلنسان، 

األراضي الفلسطينية واالعتداءات املستمرة على املرافق احليوية واملؤسسات الوطنية 
التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وممارسات عنصرية، وكلها تشكل خرقاً 

 يجة لكل ذلكجسيماً لقواعد القانون اإلنساين الدويل، األمر الذي يتعين مواجهته، ونت
فإن هذه املمارسات الصهيونية ما زالت تعتبر شكالً من أشكال العنصرية، كما يدعو 

يف  9191القادة إىل استئناف عقد مؤتمر الدول أطراف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 أسرع وقت ممكن التخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية املدنيين الفلسطينيين.

البالغ الستخدام الواليات املتحدة حق النقض )الفيتو( يف  ويعبر القادة عن استيائهم 
جملس األمن ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني يف األراضي الفلسطينية 
وإنشاء قوة األمم املتحدة للمراقبة يف تلك األراضي، ويعبرون عن رفضهم التام 

ا مع مسؤولية الواليات للتبريرات األمريكية، حيث إن هذا املوقف ال ينسجم إطالق
املتحدة بوصفها راعياً لعملية السالم وعضواً دائماً يف جملس األمن وتتحمل مسؤولية 

 خاصة جتاه صيانة األمن والسلم الدوليين.
يؤكد القادة جمددا مطالبتهم جمللس األمن بضرورة حتمل مسؤولية توفير احلماية 

 االحتالل اإلسرائيلي وتشكيل قوة دوليةالدولية الالزمة للشعب الفلسطيني الرازح حتت 
لهذا الغرض، ويطالبون الدول األعضاء يف جملس األمن وخاصة الدول دائمة العضوية 

 اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك.
ويطالب القادة جملس األمن حماكمة جمرمي احلرب اإلسرائيليين الذين ارتكبوا جمازر 

 جميع األراضي العربية احملتلة وخارجها، وجرائم يف حق املواطنيين العرب يف
وخاصة يف ضوء ما ورد يف تقرير املفوضية السامية للجنة األمم املتحدة حلقوق 

 اإلنسان السيدة ماري روبنسون.
يرحب القادة العرب بقرار اجمللس األعلى لصندوقي األقصى وانتفاضة القدس  

مليون  91الفلسطينية بصرف مبلغ االستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية 

مليون دوالر تدفع على أربعة أشهر بناء  06دوالر من القرض احلسن الذي اعتمده بقيمة 
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على اقتراح تقدمت به اململكة العربية السعودية. وبالنظر للظروف املالية واالقتصادية 
الستجابة ا الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يكلفون اجمللس األعلى للصندوقين
مليون  986لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف املبلغ اإلجمايل املطلوب والبالغ )

 دوالر( لدعم ميزانية السلطة لألشهر الستة القادمة.
كما يرحب القادة بتخصيص جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية  

ت الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء املصدرة بموجب مذكرة التفاهم لتأمين احتياجا
واملستلزمات األساسية األخرى ومساعدة عوائل شهداء االنتفاضة باعتبار ذلك مطلباً 
قومياً عربياً يدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته املباركة، ويكلفون املندوبين 

ورية طلب جمه الدائمين للدول العربية لدى األمم املتحدة يف نيويورك متابعة وتسهيل
 العراق لدى جملس األمن يف هذا الشأن.

يؤكد القادة على تمسكهم بقرارات جملس األمن املتعلقة بمدينة القدس وخاصة قراراته  
( التي أكدت بطالن كافة 9186) 928( و9186) 901و 202( و9108) 212

امل البت دول العاإلجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معامل هذه املدينة، وط
بعدم نقل سفارتها إىل القدس. ويف هذا اإلطار يجدد القادة التأكيد على ما جاء يف 

، 2666والقاهرة عام  9116وبغداد عام  9186قرارات القمة العربية يف عمان عام 
بشأن قطع جميع العالقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إىل القدس أو تعترف بها 

 عاصمة إلسرائيل.
ويؤكد القادة استمرار تمسكهم بالسالم الشامل والعادل والدائم يف الشرق األوسط على  

أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل السالم، وبما يكفل احلقوق العربية 
 املشروعة، وحتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.

لية من األسس واملرجعيات ويحذر القادة العرب من عواقب تنصل احلكومة اإلسرائي 
، ومن مغبة االلتفاف 9119واملبادئ التي قامت عليها عملية السالم يف مدريد سنة 

عليها أو طرح بدائل لها ال تستجيب لقواعد الشرعية الدولية. ويؤكدون على تالزم 
وتكامل املسارات الفلسطيني والسوري واللبناين وترابطهما مع املسار الفلسطيني 

لألهداف العربية يف تفعيل كافة املسارات، ويحذرون من املمارسات حتقيقاً 
اإلسرائيلية الرامية إىل االنفراد بمسار دون آخر، ويدعون إىل التنسيق العربي. ويؤكدون 
جمدداً أن إقامة السالم العادل والشامل يف املنطقة يتطلب بادئ ذي بدء االنسحاب 
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فلسطينية احملتلة بما فيها القدس، واجلوالن اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي ال
 ما التي اللبنانية األراضي ومن ،9102 السوري احملتل حتى خط الرابع من حزيران 

 لسجم لقرارات تنفيذاً شبعا مزارع فيها بما دوليا، بها املعترف احلدود إىل حمتلة تزال
الفلسطيني من  الشعب وتمكين السالم مقابل األرض ومبدأ 921و 338و 292 األمن

والتعويض عما   استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه يف العودة إىل دياره
، وإقامة 919حلقه من أضرار نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي وفق قرار األمم املتحدة رقم 

دولته املستقلة وعاصمتها القدس، واإلفراج عن جميع األسرى العرب يف السجون 
 اإلسرائيلية.

مل القادة إسرائيل املسؤولية القانونية الكاملة عن وجود مشكلة الالجئين يح
الفلسطينيين وتهجيرهم ويؤكدون رفضهم للخطط واحملاوالت الرامية إىل توطين هؤالء 
الالجئين خارج ديارهم، كما يؤكدون على حتميل إسرائيل مسؤولية تعويض الدول 

أعباء مالية نيابة عن اجملتمع الدويل جراء العربية املضيفة عما حتملته هذه الدول من 
 استضافتها لهؤالء الالجئين.

ويقرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية يف املفاوضات املتعددة األطراف 
واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعاون االقتصادي اإلقليمي مع إسرائيل، 

تتخذها الدول العربية جتاهها والتي وحتميلها مسؤولية اخلطوات واإلجراءات التي 
تستوجبها مواجهة توقف عملية السالم، وتصعيد سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
إلجراءات القمع واحلصار على الشعب الفلسطيني. ويؤكد القادة على قرارهم يف قمة 

القاضي بالتصدي احلازم حملاوالت إسرائيل التغلغل  2666القاهرة غير العادية لعام 
 العامل العربي حتت أي مسمى، والتوقف عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل، يف

ويحملونها مسؤولية اخلطوات والقرارات التي تتخذ يف صدد العالقات معها من قبل 
الدول العربية بما يف ذلك إلغاؤها. كما يطالبون بتفعيل املقاطعة العربية ضد إسرائيل 

طعة الدورية التي يدعو إليها املكتب الرئيسي من خالل انتظام عقد مؤتمرات املقا
 للمقاطعة بهدف منع التعامل مع إسرائيل تطبيقا ألحكام املقاطعة.

كما يؤكد القادة تضامنهم التام مع سورية ولبنان ويرفضون التهديدات اإلسرائيلية  
التي تصاعدت مؤخراً ضد البلدين الشقيقين، كذلك التهديدات اخلطيرة املوجهه من قبل 
املسؤولين اإلسرائيليين جتاه الدول العربية وجتاه الشعب الفلسطيني وقيادته، كما 
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دام القوة، ويؤكدون ضرورة تدارس املوقف اخلطير الناجم يدينون منطق التهديد باستخ
عن ذلك وعن عودة إسرائيل إىل سياستها العنصرية. ويدعون إىل رسم إستراتيجية عربية 
واضحة املعامل لكشف اخملططات اإلسرائيلية التي ال تخدم السالم وتهدد األمن 

ق تهمة اإلرهاب بالدول واالستقرار يف املنطقة. كما يرفضون حماوالت إسرائيل الصا
العربية التي تقوم بواجب املقاومة الوطنية املشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي 

 ألراضيها...
ويؤكد القادة أن حتقيق السالم واألمن الدائمين يف املنطقة يستلزم انضمام إسرائيل 

يش تفتملعاهدة منع انتشار األسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام ال
واملراقبة الدولية، ويؤكدون يف هذا الصدد األهمية البالغة إلخالء منطقة الشرق األوسط 
من السالح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطاً ضروريًا 

 والزماً إلرساء أية ترتيبات لألمن اإلقليمي يف املنطقة مستقبالً.
اللتزام بعملية السالم يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ ويجدد القادة التأكيد على أن ا 

االتفاقات واالستحقاقات التي تم التوصل إليها والبناء على ما تم إجنازه واستئناف 
املفاوضات على جميع املسارات من حيث توقفت، وفقاً للمرجعيات والشروط التي 

 ن العدل واحلياد.انطلقت مسؤولياتهما والتزاماتهما جتاه عمليه السالم على أسس م
كما يحث القادة جميع الدول املهتمة بعملية السالم ويف مقدمتها  دول االحتاد  

األوروبي، القيام بدور فاعل للتغلب على العقبات التي تعترض العملية السلمية يف 
 الشرق األوسط.

 ويرى القادة العرب أن األمم املتحدة املنوط بها صيانة االمن والسلم الدوليين، 
باعتبارها مصدر الشرعية الدولية، مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية لتنفيذ قراراتها 

 اخلاصة بتسوية قضية الشرق األوسط...".
 


