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 صادرالصحفي البيان ال

 لمواجهة السياساتللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي  الخامسعن االجتماع 

 واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة

 2022أيلول سبتمبر/ السادس من شهر  :القاهرة

 ـــــــــ

ات واإلجراءات ساللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السيا اجتمعت

برئاسة المملكة األردنية الهاشمية وعضوية كل من:  ،اإلسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة

 ،الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  ،بصفتها رئيس القمة العربية الحالية الجمهورية التونسية

دولة  ،المملكة المغربية ،العربية مصرجمهورية  ،قطردولة  ،فلسطيندولة  ،المملكة العربية السعودية

، واألمين العام لجامعة الدول العربية مناإلمارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس األ

هامش  ، على2022 شهر سبتمبر/أيلولالسادس من في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 

 ( لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.158أعمال الدورة العادية )

( 8660إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ) استنادا  للجنة  الخامسويأتي االجتماع 

عن الدورة غير العادية بشأن العدوان اإلسرائيلي على مدينة القدس  (2021/5/11تاريخ )الصادر ب

وزارية والذي قرر تشكيل لجنة  ،المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد االقصى المبارك وحي الشيخ جراح

 دوليا .عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس األمن وغيرها من الدول المؤثرة 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة األردنية و نائب رئيس الوزراء وعرض

والتحركات التي قامت بها الدول  ،الرابعالهاشمية أيمن الصفدي جهود عمل اللجنة منذ اجتماعها 

تمعت كما اس ، ومستجدات التجاوزات واالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة،األعضاء في اللجنة

اللجنة إلحاطة معالي د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، حيث أطلع معاليه 

اللجنة على خطورة استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والتي تستهدف تغيير 

نيا  ومكانيا  وفرض السيادة الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد األقصى المبارك وتقسيمه زما

اإلسرائيلية عليه والسماح لغالة المستوطنين المتطرفين باقتحامه والجهر بالصلوات والطقوس التلمودية 

 

 أمانة شؤون مجلس الجامعة

 ـــــــــ
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الساعية إلى تهويده، وذلك في سياق السياسة العدوانية اإلسرائيلية الممنهجة ضد مدينة القدس وأهلها 

هدف أيضا  هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والتي تست

الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وكذلك تصاعد المخططات والمشاريع االستيطانية والتهويدية 

اإلسرائيلية في المدينة على نحو غير مسبوق، بهدف سلب المزيد من األراضي والعقارات الفلسطينية 

كذلك طمس وتشويه الثقافة والهوية العربية واإلسالمية وتغيير المناهج في البلدة القديمة ومحيطها، و

التعليمية وفرض المنهاج اإلسرائيلي المزور بدال  من المنهاج الفلسطيني في المدينة. ودعا الوزير 

 .المالكي إلى التحرك العربي والدولي العملي لحماية المدينة من كل هذه االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة

تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد  أهمية وأكد وزراء الدول األعضاء خالل االجتماع على

الجهود الرامية للوقوف في وجه اإلجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني 

المستمر الذي وحمايتهم من الخطر دعم صمود أهل القدس ضرورة ، والقائم في مدينة القدس المحتلة

 .وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة األراضي وتهجير الفلسطينيين تمثله سياسة بناء المستوطنات

أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات اإلسرائيلية  كما أكد الوزراء على

الالشرعية والتي تمثل انتهاكا  صارخا  للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية 

 متصلة جغرافيا  وقابلة للحياة. وأمان ضمن دولة مستقلة ذات سيادة

هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفِض أي محاولة  وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية

لالنتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، 

وضرورة االلتزام بمبدأ السالم العادل والشامل المشروط بزوال االحتالل، وتجسيد الدولة الفلسطينية 

، على 1967حزيران يونيو/ متها القدس المحتلة على خطوط الرابع من وعاص ،المستقلة ذات السيادة

  أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربية ومعادلة األرض مقابل السالم.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية اإلسالمية والمسيحية 

ماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية واالسالمية والمسيحية، في القدس، ودورها في ح

 والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

التي يبذلها صاحب الجاللة الملك محمد السادس، رئيس  المتواصلة كما أشاد الوزراء بالجهود

 وكالة بيت مال القدس تنجزها والتنويه بالمشاريع التي، عن القدس الشريفالدفاع  من أجللجنة القدس، 

 الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جاللته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم.


