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نَي﴾ اِِلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِعَبادَِك الصَّ  َصاِِلً

 (:19)النمؿ اآلية
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 إهداء
اىٍل ٌب ٍِ سرعذ يف رًح  ,ثًأ ,عَو املزٌاضع اىل ٍعيًَ ًقذًرًىذي ىذا اىأ

اىل ّجع احلنبُ ًاملعني اىذي ال  ,ًدفعزين دفعبً يف طزٌق اىزَبس اىعيٌ ,اىطٌَح ًاملثبثزح

اىٍل ٌب ٍِ منذ اسزشعز رضبك ًدعٌارل اىيت حتفين يف  ,أًٍُ ,اىل ربج رأسً ,ٌنضت

 مو خطٌح اخطٌىب يف حٍبرً.

اىيت حتَيذ  , سًتيت ًرفٍقخ درثًًاىل ,ًاخً حبمت ,اخيت اً اٍري ,عٍين ىل ٍقييتإ

اىل فيذاد  ,حزى اصو اىل ىذا املقبً ,ٍعً سيز اىيٍبيل ًاىغٍبة املسزَز عِ اىجٍذ

 اثنبئً حمٌَد ًاٌنبس ًعَز. ,مجذي

اىل اصذقبئً  ,قزٌجخ مبّذ اً ثعٍذح ,ىيً ًمو ٍِ رزثطين ثو صيخ قزاثخأىل إ

ىٍطَئِ عيى سري  ,د صبدقخًمو ٍِ مشيين ثسؤاه خميص ٍشفٌعب ثزَنٍب ,ًسٍالئً

ًسبىٌ ٍعً ًىٌ ثنيَخ ًاحذح ىزخزج عيى ىذا  ,عَيً اثنبء اعذادي هلذه اىزسبىخ

 اىنحٌ.
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 شكر وتقدير
 

أثقذم بجزيل الشكش والتقذًش لألستار الذكتىس أكشم محمذ عذوان الزي  

ولم أششف على هزه الشسالة، وكان له الفضل الكبير في إخشاجها على أفضل وجه، 

 ًبخل عليَّ في ثقذًم النصائح وإلاسشادات القيمة التي أفادت البحث.

محمذ  صامس عالذكتى  ذًش ألعضاء لجنة املناقشةكما أثقذم بالشكش والتق

الشيخ خليل، لتكشمهما بمناقشة الشسالة، وإبذاء محمذ ، والذكتىس نهاد عذوان علي

 املالحظات املفيذة، والحكم عليها.

 كل من ساعذني في أي أمش أسهم في إثمام هزه الشسالة.وأثقذم بالشكش ل
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 :الممخص
 رأس ـ, القضية الفمسطينية عمى1945كضعت جامعة الدكؿ العربية, منذ تأسيسيا عاـ 

مجمس جامعة  اجتماعاتسمـ أكلكياتيا, كلـ تكد تغيب القضية الفمسطينية كتطكراتيا عف أم مف 
 عمى المستكل الكزارم, أك عمى مستكل القمة. الدكؿ العربية, سكاءن 

ـ في األراضي الفمسطينية المحتمة, أعمنت 1987الفمسطينية عاـ  االنتفاضة اندالعكمع 
الشعب الفمسطيني, ككقكفيا الى  النتفاضةجامعة الدكؿ العربية عف تأييدىا كدعميا المطمؽ 

 جانبو, كدعمو بشتى الكسائؿ حتى تحقؽ االنتفاضة أىدافيا.

سطيني, كخاصة الفماإلسرائيمية بحؽ الشعب  االنتياكاتكأدانت جامعة الدكؿ العربية 
سرائيمي, كعمميات اإل االستيطافالفمسطيني, كما كأدانت عمميات نساف لحقكؽ اإل انتياكاتو

ذة عدة قرارات لمحد مف عمميات راضي الفمسطينية بشكؿ غير مشركع, متخمصادرة األ
 عمؿ غير مشركع, كما عتبارهكاسرائيمي, اإل االستيطافبشرعية  االعتراؼ, رافضة االستيطاف

سالمية, قدس, كتغيير معالميا العربية كاإلسرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة الجراءات اإلدانت اإلأك 
إلرغاميا عمى التكقؼ عف  سرائيؿإعمى المستكل الدكلي؛ لمضغط عمى  كبذلت جيكدىا خاصة

 .االنتياكاتىذه 

ة لمقضية ميمف عمميات التسكية السم كاضحان  كما كاف لجامعة الدكؿ العربية مكقفان 
إقامة ال بإكسط, ال يتحقؽ السالـ العادؿ في منطقة الشرؽ األف أ عمى كدتأالفمسطينية, فقد 

ـ, كعاصمتيا القدس الشريؼ, كفؽ 1967رضيا المحتمة عاـ أدكلة فمسطينية مستقمة فكؽ 
, بما يضمف 425ك 338ك 242مف رقـ ة الدكلية, كخاصة قرارات مجمس األقرارات الشرعي

قامة دكلتو ا  حقو في العكدة كتقرير المصير, ك  المشركعة لمشعب الفمسطيني, بما فيياالحقكؽ 
تمر دكلي لمسالـ المستقمة, كعاصمتيا القدس الشريؼ, كأيدت جامعة الدكؿ العربية عقد مؤ 

مؤتمر مدريد  بانعقادسرائيمي, كما رحبت اإل -طراؼ المعنية بالصراع العربيبمشاركة جميع األ
 التي تمتيا. تفاقياتباالـ, كرحبت 1993ُأكسمك  اتفاؽع , كرحبت بتكقيـ1991لمسالـ 

ـ, أدانت جامعة الدكؿ العربية 2000الفمسطينية الثانية عاـ  نتفاضةاال انطالؽبعيد 
راضي ألحممتو مسؤكلية تأجيج الكضع في اسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني, ك اإل االعتداءات

كصؼ المقاكمة  رافضةن ك عب الفمسطيني كسمطتو الكطنية, عف دعميا لمش الفمسطينية, معمنةن 
عمى حؽ الشعب الفمسطيني في الدفاع عف نفسو, كقامت بالعديد  , مؤكدةن الفمسطينية باإلرىاب

 سرائيمية الشرسة.لشعب الفمسطيني في كجو اليجمة اإلمف الخطكات لتعزيز صمكد ا



 ط

 

حب بيا ـ, التي ر 2002العربية عاـ ىذا كأطمقت جامعة الدكؿ العربية مبادرة السالـ 
الطريؽ عاـ سرائيؿ, كأيدت جامعة الدكؿ العربية خطة خارطة إالمجتمع الدكلي, كرفضتيا 

لتسكية القضية الفمسطينية,  جيان ستراتيامف السالـ خياران  , متخذةن تفاقياتاـ, كما تالىا مف 2003
 سرائيمي.اإل -نياء الصراع العربيا  ك 

بناء أرارات التي مف شأنيا تعزيز صمكد العديد مف الق باتخاذالعربية كقامت جامعة الدكؿ 
قضية الالجئيف قضية  اعتبارعمنت عف رفضيا أ, ك كسياسيان  قتصاديان االشعب الفمسطيني, كدعمو 

نسانية, متمسكة بأبعاد قضية الالجئيف السياسية كالقانكنية, كما كرحبت جامعة الدكؿ العربية إ
التشريعية  نتخاباتكاالـ, 2005الرئاسية عاـ  االنتخاباتالذم أفضى الى  كار الفمسطيني,بالح
رادة إ احتراـالمجتمع الدكلي الى  ـ, التي رحبت جامعة الدكؿ العربية بنتائجيا, داعيةن 2006عاـ 

 الشعب الفمسطيني.

يصاؿ صكت القضية الفمسطينية الى المنابر الدكلية, إكسعت جامعة الدكؿ العربية الى 
عمى المستكل الدكلي؛ حتى  باستمرارمف الدكلي, كالضغط جمس األمـ المتحدة, كماأل خاصةن 

 يناؿ الشعب الفمسطيني عمى جميع حقكقو المسمكبة.
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 :المقدمة
الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ عمى سيد الخمؽ اجمعيف, سيدنا محمد )ص( 

 يـك الديف....كبعد. إلىكعمى مف تبعو بإحساف 

سرائيمي, كمنذ تأسيس جامعة اإل -طينية ىي جكىر الصراع العربيتعتبر القضية الفمس
ىـ التحديات أقضية الفمسطينية كتطكراتيا تمثؿ ـ, كانت كما زالت ال1945الدكؿ العربية عاـ 

في  فان جديدان ـ, انعطا1987الفمسطينية عاـ  نتفاضةاالو جامعة الدكؿ العربية, كشكمت التي تكاج
يد مف القرارات الخاصة بأحداث جامعة الدكؿ العربية العد تخذتالقضية الفمسطينية, كقد حداث اأ

كتطكراتيا, ىذا كأيدت جامعة الدكؿ العربية المساعي السممية لحؿ القضية الفمسطينية,  نتفاضةاال
ـ امت بتبني مبادرة الساللحؿ القضية الفمسطينية, كما ق مف السالـ خياران استراتيجيان  كاتخذت

عاـ  انطمقتالثانية لمشعب الفمسطيني, كالتي  نتفاضةاالثناء أـ, كذلؾ 2002العربية عاـ 
العديد مف القرارات الخاصة بالقضية الفمسطينية, إال اف معظـ  اتخاذىاـ, كعمى الرغـ مف 2000

 رض الكاقع.أعمى  راتمعظـ ىذه القرا كلـ يتـ تنفيذحبر عمى كرؽ,  مجرد ىذه القرارات بقي

 : أىمية الدراسة:أولً 

ككاف لمقضية الفمسطينية  القضايا العربية, جتماعاتيااتناكلت جامعة الدكؿ العربية في 
 سد في ىذه القرارات, كىك ما تتعرض لو ىذه الدراسة, كالتي تتمثؿ أىميتيا فيما يمي:نصيب األ

ككنيا اىـ منظمة اقميمية عربية في القاء الضكء عمى قرارات جامعة الدكؿ العربية  .1
 المنطقة, كليا عالقات سياسية كدبمكماسية ىامة عمى المستكييف الدكلي كاالقميمي.

طبيعة تعامميا مع جامعة الدكؿ العربية, تقدـ لمميتميف بالمجاليف السياسي كالتاريخي ل .2
الصراع  القضية الفمسطينية كتطكراتيا, ككنيا اىـ قضية عربية, كذلؾ ككنيا محكر

 االسرائيمي. -العربي
فادة الباحثيف بكيفية تعاطي  .3 تكثيؽ المكاقؼ العربية الخاصة بالقضية الفمسطينية, كا 

كتكضيح مدل تأثير ىذه القرارات عمى ية, جامعة الدكؿ العربية مع القضية الفمسطين
 مجريات احداث كتطكرات القضية الفمسطينية.

 ثانيًا: أىداف الدراسة:

 :إلىة تيدؼ الدراس

تكضيح مكاقؼ جامعة الدكؿ العربية مف تطكرات القضية الفمسطينية طكاؿ مراحؿ  .1
 ـ.2006ـ حتى 1987الدراسة, الممتدة مف 



 ك

 

سرائيمية في اإل االنتياكاتاسية لجامعة الدكؿ العربية مف الكشؼ عف المكاقؼ السي .2
عمى المستكل  سكاءن  , كالكشؼ عف الجيكد التي بذلتياالمحتمة راضي الفمسطينيةاأل

 بناء الشعب الفمسطيني.أسرائيمية ضد لة الحرب اإلآك الدكلي؛ لكبح جماح أالمحمي 
راع الرئيسية, كالتي تتمثؿ في إبراز مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف قضايا الص .3

يجاد حؿ ة لالجئيف الفمسطينييف, كالسعي إلحؽ العكدك , كتيكيد مدينة القدس, ستيطافاال
 عادؿ لقضيتيـ.

أبناء الشعب الفمسطيني, مف خالؿ ظيار جيكد جامعة الدكؿ العربية في تعزيز صمكد إ .4
العديد مف الخطكات السياسية كاالقتصادية, كالسعي الدائـ لتدكيؿ القضية  تخاذىاا

 الفمسطينية.
تكضيح مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف عمميات التسكية لمقضية الفمسطينية, كتكضيح  .5

 الـ لحؿ القضية الفمسطينية.مكقفيا مف خيار الس
 ثالثًا: حدود الدراسة:

نتخابات ـ, كتنتيي بإجراء اال1987الفمسطينية عاـ  االنتفاضة اندالعمنذ  تبدأ حدكد الدراسة 
 ـ.2006راضي الفمسطينية عاـ الثانية في األ الفمسطينية التشريعية

 رابعًا: منيج الدراسة:

 تناكؿ , كذلؾ مف خالؿلبحث التاريخيمنيج اعداد ىذه الدراسة إالباحث خالؿ  اتبع
قرارات جامعة الدكؿ العربية الخاصة بالقضية الفمسطينية, كالمعمكمات الخاصة بالقضية 

 كالنتائج. بالخالصةالفمسطينية, ثـ دراستيا كتحميميا كتفسيرىا, كمف ثـ الخركج 

المؤلؼ كاسـ الكتاب,  سـالنظاـ الفرنسي, الذم يكتفي بذكر الباحث ا تبعاأما التكثيؽ, فقد 
 التفصيمية فتكتب في قائمة المصادر كالمراجع, في نياية الدراسة. كرقـ الصفحة, أما البيانات
 خامسًا: تقسيمات الدراسة:

 تنقسـ الدراسة الى: مقدمة, كفصؿ تمييدم, كثالثة فصكؿ, كخاتمة.

 تأسيس جامعة الدكؿ العربية, كأىدافيا, كىيكميتيا العامة. الفصل التمييديتناكؿ 

 وجاءت الفصول الثالثة عمى النحو التالي:

-1987بعنكاف, مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف القضية الفمسطينية )الفصل األول: 
مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف  كؿ بعنكاف:نقسـ الى ثالثة مباحث, المبحث األـ(, كي1993
امعة ـ, كسبؿ دعميا, أما المبحث الثاني بعنكاف: مكقؼ ج1987الفمسطينية عاـ  ضةاالنتفا



 ل

 

ما المبحث ـ(, أ1993-1987الشعب الفمسطيني ) سرائيمية بحؽاإل االنتياكاتالدكؿ العربية مف 
-1987الثالث فيك بعنكاف: مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف مشاريع التسكية لمقضية الفمسطينية)

 ـ(.1993
-1994بعنكاف, مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف القضية الفمسطينية ) ل الثاني:الفص

مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف  كؿ بعنكاف:نقسـ الى ثالثة مباحث, المبحث األـ(, كي1999
ـ(, كالمبحث الثاني بعنكاف: 1999-1993بحؽ الشعب الفمسطيني ) سرائيميةاإل االنتياكات

ـ(, 1999-1994سرائيمية )اإل -مف عممية التسكية الفمسطينية مكقؼ جامعة الدكؿ العربية 
مف قضية الالجئيف كالتنمية في كجاء المبحث الثالث بعنكاف: مكقؼ جامعة الدكؿ العربية 

 ـ(.1999-1994راضي الفمسطينية )األ
-2000بعنكاف, مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف القضية الفمسطينية ) الفصل الثالث:

 كؿ بعنكاف: نقسـ الى ثالثة مباحث, المبحث األـ(, كي20006

قة بالدراسة, عمى مجمكعة مف النتائج المتعم اشتممتالتي الدراسة بالخاتمة,  كانتيت
مجمس  اتخذىامف المالحؽ, تضـ القرارات التي  كرد الباحث مجمكعةكبعض التكصيات, ثـ أ

 الجامعة عمى مستكل القمة, تجاه القضية الفمسطينية.

عمى  مني في تسميط الضكء ف تككف ىذه الدراسة, مساىمةن , أرجك مف العمي القدير أكأخيران 
 ىـ منظمة عربية تجاه القضية الفمسطينية.مكقؼ أ
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 انفصم انتمهيدي
حملة تارخيية عن جامعة اندول انعربية, 

وهيكهها نشأتها, وأهدافها, 
 .انتنظيمي
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 .أوًل: نشأة جامعة الدول العربية
 مييــد:ت

كالتي تتكمـ المغة  ىي ىيئة عربية تضـ الدكؿ المكقعة عمى ميثاقيا ,جامعة الدكؿ العربية
طار قكمي, جاءت بمثابة إقميمي في الكطف العربي, ىدفيا التعاكف اإل متداداالعربية عمى 

شكمية لمشعكر القكمي العربي كلمطمب الكحدة العربية مف قبؿ بريطانيا كالحمفاء في  ستجابةا
 .(1)الحرب العالمية الثانية

كقد برزت فكرة إنشاء جامعة الدكؿ العربية في أعقاب الثكرة التي قاـ بيا رشيد عالي 
يو بريطانيا ـ ضد النفكذ البريطاني في كقت كانت ف1941أبريؿ  1في العراؽ في  )*(الكيالني
نذار لبريطانيا بضركرة األعتبر بمثابة أُ أة الحرب العالمية الثانية, مما تحت كط خذ بعيف مؤشر كا 

ماني القكمية العربية, كفي ظؿ التنافس الدكلي عمى المنطقة العربية األالى  كااللتفات عتباراال
بغية تنفيذ مصالحيا في ىذه المنطقة دكف اف  ؛عمدت بريطانيا الى تأييد الحركة القكمية العربية

 .(2)مسؤكليات ةتتحمؿ أي

 تأسيس جامعة الدول العربية:

الذات كب ستعماريةاالالدكؿ العربية مف عداء لمدكؿ لمست بريطانيا عف كثب ما يدكر في 
ة العداء العربي ليا السند القكم لمحركة الصييكنية, فأرادت اف تخفؼ مف حد بريطانيا صاحبة 

 ستقالؿافكار أعالف عف عطفيا عمى ؿ العربية الى جانبيا, فأطمقت اإلالدك  ستمالةاكالسعي الى 
, كقد جاء عمى لساف كزير (3)الكحدة العربية تجاهامؿ يحتكم بعض الدكؿ العربية بأم ع

لعربي قد لعالـ اماـ مجمس العمكـ البريطاني اف اأ 29/5/1941بتاريخ  )*(خارجيتيا مستر أيدف

                                                           

 .99ة, ص:مكسكعة السياس عبد الكىاب الكيالي (1)
ـ, درس الحقكؽ كعرؼ عنو ميكلو العربية 1893رشيد عالي الكيالني, كلد في العراؽ ألسرة بغدادية سنة  )*(

ـ, كقد عرؼ عنو مناىضتو لمسياسة البريطانية, عيف رئيسا لمكزراء سنة 1924كالقكمية, عيف كزيرا لمعمؿ عاـ 
ينو كبيف االنجميز فيما يعرؼ بثكرة رشيد باإلنجميز المذيف حاككا الدسائس ضده, فتـ الصداـ ب  فاصطدــ, 1940

مايك  30عالي الكيالني, فخاضت القكات العراقية معركة غير متكافئة ضد االنجميز انتيت بتكقيع ىدنة في 
 (.819, ص2ـ. )المكسكعة السياسية, ج1958, تـ نفيو كتكفي في بيركت سنة 1941

 .15فيد العتيبي: جامعة الدكؿ العربية كحؿ المنازعات العربية, ص (2)

 .98, صنفس المرجع (3)
, شغؿ منصب كزارة الخارجية في كزارة الحرب التي الفيا تشرتشؿ 9897انطكنيك ايدف, مكاليد يكنيك  )*(

ـ, كاف المحرؾ االكبر لتحالؼ بريطانيا كاسرائيؿ كفرنسا في 9955ـ, ثـ عيف رئيسا لمكزراء سنة 9941-9945
 (www.ar.wipedia.org).سنة. 79عف  9977ـ, تكفي في يناير 9956شف العدكاف الثالثي عمى مصر 
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مف المفكريف العرب  كلى, كاف كثيران ماـ منذ نياية الحرب العالمية األخطا خطكات عظيمة الى األ
ف, كاف حككمة كبر مما ىك متحقؽ اآلألعربية درجة مف التقارب يرغبكف في اف تحقؽ الشعكب ا

بالتأييد التاـ لمجيكد صاحب الجاللة  مف جانبيا سكؼ تقدـ معكنتيا الكاممة ألم خطة تتمتع 
 .(1)العربية لتحقيؽ طمكحاتيـ

 ـ,24/2/1943قػؿ مػف عػاميف كػرر كزيػر الخارجيػة مضػمكف تصػريحو السػابؽ فػي أكبعد 
حركػػػة بػػػيف العػػػرب لتعزيػػػز الكحػػػدة ف الحككمػػػة البريطانيػػػة تنظػػػر بعػػػيف العطػػػؼ الػػػى كػػػؿ "أكقػػػاؿ: 

عرفو أنفسيـ, كالذم أف تأتي مف العرب كلى يجب االثقافية بينيـ, كلكف الخطكة األ اك قتصاديةاال
. كبعػد ىػذا (2)"عامػان  ستحسػانان اذا كضػع فإنػو سػيناؿ إف مشركع كيػذا, كلكػف نو لـ يكضع حتى اآلأ

ارة الخارجيػػػة عقػػػد مػػػؤتمر عربػػػي لبحػػػث المكضػػػكع, غيػػػر اف كز  )*(نػػػكرم السػػػعيد قتػػػرحاالتصػػػريح 
جػؿ الدعايػة أالسعيد خشية منيا اف يستعمؿ مػف  الذم تقدـ بو نكرم (3)قتراحاالالبريطانية رفضت 
الػػى  سػػعيدعمػػى ذلػػؾ لجػػأ نػػكرم ال , بنػػاءن (4)ثػػارة الجمػػاىير العربيػػة ضػػد بريطانيػػاا  ضػػد الصػػييكنية ك 

 بتػػػػاريخ )*(المباحثػػػػات الثنائيػػػػة مػػػػع بعػػػػض الػػػػدكؿ العربيػػػػة, فبعػػػػث برسػػػػالة الػػػػى مصػػػػطفى النحػػػػاس
مماثمػة الػى الممػؾ عبػػد  يعػرض عميػو فكػرة عقػد مػؤتمر عربػي عػػاـ, كبعػث برسػالة ـ17/3/1943

 ردف لمتشػػػػػػاكر حػػػػػػكؿ عقػػػػػػد مػػػػػػؤتمر الػػػػػػى كػػػػػػؿ مػػػػػػف سػػػػػػكريا كاأل رسػػػػػػميان  رسػػػػػػؿ كفػػػػػػدان أ, ك )*(العزيػػػػػػز
                                                           

 .287محمد سعيد الدقاؽ: المنظمات الدكلية العالمية كاالقميمية, ص (1)
 .97ىاركف ىاشـ رشيد: جامعة الدكؿ العربية, ص (2)

ـ في بغداد, تعمـ في مدارسيا العسكرية, ثـ تخرج مف المدرسة العسكرية 9988نكرم السعيد, كلد عاـ  )*(
ـ, ثـ 9931شريؼ حسيف ضد العثمانييف, تكلى رئاسة الكزارة في العراؽ عاـ ـ, شارؾ في ثكرة ال9916ستانة باأل

ـ قامت ثكرة عبد الكريـ 9958تكالىا مرات عديدة في اياـ الممؾ فيصؿ كابنو غازم, اشتير بكالئو لبريطانيا, عاـ 
 .(53, ص8خير الديف الزركمي: االعالـ مج)قاسـ في بغداد فكاف نككرم السعيد مف قتالىا. 

 اقترح نكرم السعيد مشركعا لالتحاد يشمؿ العراؽ كفمسطيف كشرؽ االردف كيستبعد سكريا كلبناف. (3)
 .28جميؿ مطر: الجامعة العربية كالنظاـ االقميمي العربي كتحدم الثمانينيات, ص (4)

ني مف القرف مصطفى النحاس, زعيـ حزب الكفد المصرم, كقائد الحركة الكطنية الديمقراطية طكاؿ الربع الثا )*(
العشريف, كلد في دلتا النيؿ, تعمـ بالقاىرة كتخرج محاميا, اتصؿ بسعد زغمكؿ اباف الحرب العالمية االكلى, عيف 

ـ, لقيؿ بعدىا ليعكد رئيسا 9928ـ, ثـ رأس الكزارة في مارس 9924كزيرا لممكاصالت في كزارة سعد زغمكؿ عاـ 
ـ, عرؼ عنو تأييده الكفاح المسمح ضد 9951ئيسا ليا عاـ ـ, ثـ سقطت كزارتو ليعكد ر 9942لمكزراء عاـ 

 (.223ـ. )المكسكعة السياسية, ص9965االنجميز, تكفي في اغسطس عاـ 

الممؾ عبد العزيز: عبد العزيز بف عبد الرحمف بف تركي بف فيصؿ اؿ سعكد, كلد في قصر اإلمارة في  )*(
 .97يرة عبد العزيز, لمزركمي, صـ. لممزيد انظر الكجيز في س9876ىػ/9293الرياض سنة 

اثر سقكط الدكلة السعكدية الثانية انتقؿ عبد الرحمف كالد عبد العزيز إلى الصحراء ثـ إلى البحريف ليستقر بو 
: تاريخ مديحة دركيش)الزمف. عاـ, ليستقر بيا زىاء عقد مف 92الحاؿ في الككيت, حيث كاف عمر عبد العزيز 

 .(67صالدكلة السعكدية, 
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, كبالفعػػػؿ بػػػدأت مباحثػػػات ثنائيػػػة فػػػي القػػػاىرة بػػػيف رئػػػيس كزراء الحككمػػػة المصػػػرية (1)عربػػػي عػػػاـ
خػرل فػي المشػرؽ العربػي لتتبػادؿ كجيػات لحككمػات العربيػة األكبػيف رؤسػاء ا )مصطفى النحػاس(

ثنػاء أؿ العربيػة(, كبعػد مناقشػات مطكلػة بػيف الػدك  تحػاداك )أظر حكؿ كيفية قياـ )كحدة عربيػة( الن
 تفقػػػػتافػػػػي كجيػػػػات النظػػػػر, كفػػػػي النيايػػػػة  ؼخػػػػتالكاالبعػػػػض التمػػػػايز  اتضػػػػحت الثنائيػػػػة المقػػػػاءا

 .(2)الحككمات العربية حكؿ فكرة الكحدة الشاممة
 سكندرية وميالد ميثاق جامعة الدول العربية:بروتوكول اإل

ة تحضيرية لمؤتمر عربي عاـ, كقد عمى شكؿ لجن جتماعاقامت مصر بالدعكة الى 
مندكبيف عف  جتماعاال, كقد حضر ـ25/9/1944سكندرية بتاريخ نة في اإلىذه المج جتمعتا

فضت مشاكرات الكحدة أردف كعف عرب فمسطيف, كقد كسكريا كلبناف كالعراؽ كشرؽ األر مص
ىذا الميثاؽ فيما بعد, كقد عميو مف مبادئ تضمنيا  تفاؽاالية الى كثيقة تحتكم عمى ما تـ العرب
ىذه الكثيقة عمى ما  احتكت, كقد (3)سكندرية()بركتكككؿ اإلػلكثيقة بعمى تسمية ىذه ا تفاؽاالتـ 
عميو مف مبادئ إلنشاء كتسيير ىذه المنظمة التي ستجمع الدكؿ العربية المستقمة,  تفاؽاالتـ 

دارة إسـ التكقيع عمى البركتكككؿ بمقر قيمت مراأُ التي تضمنيا الميثاؽ فيما بعد ك  كىي المبادئ
يعيما رجأ كفد السعكدية كاليمف تكقأكقد  ,(سكندرية حاليان )جامعة اإل ,كؿألجامعة الممؾ فاركؽ ا

لحيف مشاكرة حككمتييما عمى البركتكككؿ, فكقعت السعكدية عمى ىذه الكثيقة بتاريخ 
 .(4)ـ5/2/1945عقبتيا اليمف بتاريخ أ, ك ـ3/1/1945

سكندرية اإلكصى بركتكككؿ أالمجنة السياسية الفرعية التي  تجتمعا ـ3/3/1945كبتاريخ 
ارجية المصرية باإلسكندرية, بدار كزارة الخ جتماعااعماليا بعد ستة عشر أنيت أكقد  ,بتشكيميا

ساسا عمى بركتكككؿ أمعتمدة  ,ثاؽ جامعة الدكؿ العربيةعضائيا عمى صيغة ميأرأم  انعقدكقد 
المجنة التحضيرية في القاىرة إلقرار ميثاؽ الجامعة  جتمعتا ـ,17/3/1945. كفي (5)سكندريةاإل

لعربية مف التصديؽ عمى العربية في صيغتو النيائية, فأقرتو بعد يكميف, كبعد عاـ تمكنت الدكؿ ا
صبح الميثاؽ نافذ المفعكؿ منذ أنة العامة لمجامعة العربية, كقد مايداعو لدل األا  الميثاؽ ك 

 .(6)ـ11/5/1945

                                                           

 .98صالح العقاد: العرب كالحرب العالمية الثانية, ص (1)
 .21فيد العتيبي: جامعة الدكؿ العربية كحؿ المنازعات العربية, ص (2)

 .66ص عمي محافظة: النشأة التاريخية لجامعة الدكؿ العربية, (3)

(4) w.w.w.lasportal.com  .مكقع جامعة الدكؿ العربية عمى االنترنت 

 نفس المصدر. (5)
 .911عمي محافظة: النشأة التاريخية لجامعة الدكؿ العربية, ص (6)
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 ل العربية:تسمية جامعة الدو

الذم تقدمت بو مصر الى  قتراحاالالجامعة يعكد الى  صؿ تسميةأف أشارة ىنا كتجدر اإل
ة مف الدكؿ كدعت فيو الى تأليؼ جامعة لمدكؿ العربي ـ,2/10/1944المجنة التحضيرية في 
قدمت الى المجنة  خرل قدأُ ليا, ككانت ىناؾ عدة اقتراحات  ـنضمااالالعربية التي تقبؿ 
 االتحادخر عراقي بتسميتيا )آي( ك سكرم بتسميتيا )التحالؼ العرب قتراحاالتحضيرية مثؿ 

بي كثر مالئمة لمتنظيـ العر أد رأل اف اسـ )الجامعة العربية( ما الكفد المصرم فقأالعربي(, 
ف كممة بية, ألات المغكية كالسياسية العر يتفؽ مع المصطمح سـاالألسباب متعددة منيا اف ىذا 

شريعة تعني جماعة ألنيا في ال ,الجامعة تفيد الرابطة كالنظاـ الذم يربط بيف االفراد كالجماعات
 اسـكسكء الفيـ المتكلديف عف كؿ مف  يتميز بإزالة الغمكض سـاالف ىذا أالمؤمنيف, كما 

الجامعة بعد تنقيحو  سـاجتمعكف في المجنة التحضيرية عمى (, كقد كافؽ المتحادكاال)التحالؼ 
 .(1)الى )جامعة الدكؿ العربية(

 .ول العربيةأىداف ومبادئ جامعة الدثانيًا: 
 أىداف جامعة الدول العربية:

نص عمييا  جتماعيةكا كاقتصاديةىداؼ سياسية أجامعة الدكؿ العربية الى تحقيؽ  تىدف
ىداؼ , كىذه األاالقتصادمالتعاكف  كاتفاقيةالدفاع المشترؾ  كاتفاقية ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية

 ىي:

لمتعاون بينيا,  عضاء وتنسيق خططيا السياسية تحقيقاً توثيق الصالت بين الدول األ –أ 
 وسيادتيا. ستقالليااوصيانة 

 ف نشاط الجامعة الأعالف عف ص بصفة عامة, فإنو يقصد بو اف اإلعند النظر ليذا الن
نو يتعيف عمى أبؿ يشمؿ العالـ العربي كمو, ك عضاء فييا, ينبغي اف يقؼ عند حدكد الدكؿ األ

لـ تنضـ بعد الى  خرل التيقطار العربية األماني األأعمؿ عمى تحقيؽ جامعة الدكؿ العربية اف ت
كالرفاىية بقدر  ستقالؿكااله الدكؿ اف تسعى لنيؿ الحرية قميمية, كاف مف حؽ ىذىذه المنظمة اإل

ف قياـ جامعة الدكؿ العربية , كمع ا(2)ما تسمح بو الظركؼ السياسية الخاصة بيا بطبيعة الحاؿ
 احتراـمف  انطمؽيع الكحدة الجزئية, فإف الميثاؽ لمفكرة العربية الشاممة كرفضا لمشار  نتصارااكاف 

قطار لمتنسيؽ بيف األ زان داة لمكحدة, بؿ جياأعضاء, كلـ يجعؿ مف الجامعة سيادة الدكؿ األ
بصفة خاصة في  , كيبدك ذلؾ كاضحان ستقاللياكاطار المحافظة عمى سيادتيا إالعربية في 

                                                           

 .68احمد الشقيرم: الجامعة العربية, كيؼ تككف جامعة؟ ككيؼ تككف عربية؟,  ص (1)

 .95كحيد رأفت: شؤكف جامعة الدكؿ العربية كمنظمة اقميمية,  ص (2)
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جماع عة, كالقرار الذم ال يحصؿ عمى اإلغمب قرارات الجامأجماع في ترط اإلالنصكص التي تش
 .(1)ال مف كافؽ عميوإال يمـز 

 من العربي.المحافظة عمى السالم واأل –ب 

كرد ىذا النص عمى ىذا اليدؼ في المادتيف الخامسة كالسادسة مف ميثاؽ جامعة الدكؿ 
قيؽ عضاء بعض الكاجبات التي تقتضييا ضركرة تحعربية, كىما تفرضاف عمى الدكؿ األال

عضاء ممزمة بأف ال تمجأ الى القكة لفض جمو, فالدكؿ األأالغرض الذم قامت الجامعة مف 
ض عمى مجمس الجامعة اف يقكـ بالكساطة في حؿ الخالفات التي المنازعات بينيا, كمفرك 

 .(2)يخشى منيا كقكع حركب بيف دكؿ الجامعة

سباب التي تجعميا يف الدكؿ العربية, كذلؾ تكفير األذف تختص بمنع الحركب بإفالجامعة 
اف عضاء فرض الميثاؽ عمى الدكؿ األ ؛اليدؼ منة عمى نفسيا مف أم اعتداء, كتحقيقا ليذاأ

خرل, كاف تعده حقا مف حقكؽ تمؾ الدكؿ, الحكـ القائـ في دكؿ الجامعة األُ  تحتـر كؿ منيا نظاـ
 .(3)كاف تتعيد بأال تقكـ بعمؿ يرمي الى تغيير ذلؾ النظاـ

مف كتسكية النزاعات بيف الدكؿ تضمف في حفظ األ ,عة الدكؿ العربيةف ميثاؽ جامأكما 
 :(4)ف مكاده كىيحكاـ رئيسية مف ضمأثالث  ,العربية

 الى القكة لفض المنازعات. لتجاءاالعضاء بعدـ عاـ عمى الدكؿ األ التزاـ – 1

كثر مف دكؿ ألفض الخالفات بيف دكلتيف اك  لمجمس الجامعة ختيارماالالتحكيـ  – 2
 راضييا.أك سالمة أك سيادتيا أالدكلة  باستقالؿ ال يككف الخالؼ متعمقا  أالجامعة, بشرط 

مجمس الجامعة في الخالؼ الذم يخشى منو كقكع حرب بيف دكلة مف كساطة  – 3
 غيرىا لمتكفيؽ بينيما. الجامعة كبيف أم دكلة مف دكؿ الجامعة اك

 .وثقافياً  جتماعياوا قتصاديااتحقيق التعاون العربي  –ت 

 :قتصاديةالالناحية 

العربي, كفي عالـ ىـ الدعائـ الرئيسية لألمف القكمي أحد أ االقتصادمنجد اف المحكر 
في  قتصاديةاالنشاء مجمس الكحدة إ, فقد تـ االقتصاديةد فيو دكر التجمعات كالتكتالت يزدا

                                                           

 .27عمي الديف ىالؿ: الجامعة العربية كتنظيـ اقميمي,  ص (1)

 .9الممحؽ رقـ انظر (2)
 .25فيد العتيبي: جامعة الدكؿ العربية كحؿ المنازعات العربية, ص (3)
 .9الممحؽ رقـانظر  (4)
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بإنشاء السكؽ  ,ـ13/8/1964في  قراران  قتصاديةاالجمس الكحدة م تخذا, كقد ـ3/6/1957
ردف كالككيت, كقد ار كؿ مف سكريا كمصر كالعراؽ كاألالعربية المشتركة, كقد كافقت عمى القر 

ـ, كبدأ بالفعؿ فرض التخفيضات 1965كؿ يناير أمف  اعتباراسارية المفعكؿ  تفاقيةاالصبحت أ
الصناعية لتصؿ في عاـ الجمركية بالنسبة لممنتجات الزراعية كالثركات الطبيعية, ثـ المنتجات 

نشاء السكؽ إ ىدافو, فتـألـ يحقؽ  االقتصاديةعفاء كامؿ, لكف مجمس الكحدة إـ الى 1971
جامعة الدكؿ العربية لجنة خبراء ـ ككنت 1976العربية المشتركة في بداية السبعينات, كفي 

 .(1)المشترؾ قتصادمااللمعمؿ  استراتيجية

 :جتماعيةوالالناحية الثقافية 

دعـ الكحدة الثقافية كمعالجة  جامعة الدكؿ العربية منذ نشأتيا بكؿ ما يؤدم الى ىتمتا
كد ميثاقيا عمى تثبيت العالقات أكركبي عمى البالد العربية, حيث األ لالستعمارثار السمبية اآل

الكثيقة كالركابط العديدة التي تربط بيف البالد العربية, كالحرص عمى دعـ ىذه الركابط كتكطيدىا 
 .(2)حكاليا كتأميف مستقبمياأىا الى ما فيو خير البالد كصالح كتكجيييا بجيكد

كؿ معاىدة تعقد في نطاؽ جامعة الدكؿ العربية ىي أة الجانب الثقافي فقد كانت لضركر ك 
ـ, 27/11/1945المعاىدة الثقافية, التي كافؽ عمييا مجمس الجامعة في جمستو المنعقدة في 

 :(3)كالتي كاف ىدفيا

مة العربية في بعضيـ ببعض كتكضيح الفكرة عف األُ  بناء الدكؿ العربيةأتعريؼ  – 1
 يـ كتعبئة شعكرىـ حكليا.ذىانأ

تنشيط الحركة الفكرية في البالد العربية كتطكير الثقافة العربية بتغذيتيا بمكتسبات  – 2
 العمـ الحديث كمخترعات الحضارة العالمية.

 .مبادئ جامعة الدول العربية

مبادئ لـ تصدر حككمات الدكؿ التي كافقت عمى إنشاء جامعة الدكؿ العربية إعالف 
ف عدـ كجكد تصريح في صيغة نظرية في مستيؿ ميثاؽ أال إيتصدر ميثاؽ ىذه المنظمة, 

كؿ العربية في ممارستيا كمباشرة كجكد المبادئ التي تستميميا جامعة الد نتفاءايعني الجامعة ال 
ذا كاف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية لـ يتصدره ا  ك دكلي, ك أقميمي إنظيـ كأم ت ختصاصاتياا

                                                           

 .91حسف ابراىيـ: مسيرة التعاكف كالتكامؿ االقتصادم العربي, ما ليا كما عمييا, ص (1)

 .9الممحؽ رقـ انظر (2)

 ـ.27/99/9945, 94, قرار رقـ 2د.ع, دكرة رقـ   (3)
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الف لممبادئ فقد تضمف الميثاؽ المبادئ التي تقكـ عمييا جامعة الدكؿ العربية, كىي إع
 .(1)كالتالي

 مم المتحدة:لتزام بمبادئ األاإل  – 1

عمف قياـ جامعة الدكؿ أُ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية, حيث لـ يذكر ىذا المبدأ صراحة في 
حث فيو  ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية بتكجيو عاـ كتفىاقبؿ إنشاء االمـ المتحدة, لذلؾ  العربية

مف كالسمـ , تسعى لحفظ األعضاء عمى التعاكف مع أم ىيئات دكلية قد تقاـ مستقبالن الدكؿ األ
 .(2)الدكلييف

ىذا  كامتدمـ المتحدة, لدل األبتمثيؿ دائـ  باالحتفاظجامعة الدكؿ العربية  ىتمتكاكما 
امعة , كلذلؾ قامت جتصاؿاالمات كالكثائؽ كالتمثيؿ ككسائؿ مك ليشمؿ المشاكرات كالمع ىتماـاال

السياسية, كعضكية  ميف المساعد لمجامعة لمشؤكفبرئاسة األ اتصاؿالدكؿ العربية بإنشاء مكتب 
عة, كىدؼ ىذا المكتب ىك تنظيـ مانة العامة لمجامدارات التي تتككف منيا األسائر مديرم اإل

 .(3)شراؼ عميوكجامعة الدكؿ العربية كاإللدكلية بيف المنظمة ا تصاؿاال
 عضاء:المساواة القانونية بين الدول األ – 2

عضاء في مجمس جامعة الدكؿ العربية كفركعيا بحقكؽ متساكية, كلكؿ تتمتع كؿ الدكؿ األ
, (4)منيا صكت كاحد, كرئاسة مجمس الجامعة حؽ لكؿ دكلة عضك, تمارسو بالتناكب مع غيرىا

بكضكح عمى اف يككف لمجامعة مجمس يتألؼ مف ممثمي الدكؿ المشتركة في كينص الميثاؽ 
 .(5)الجامعة, كيككف لكؿ منيا صكت كاحد ميما يكف عدد ممثمييا

ف ىناؾ حقائؽ تؤكد قياـ جامعة الدكؿ العربية عمى مبدأ المساكاة أيتضح  ,كمما سبؽ
فيي حقيقة كاقعة كيجب عمى رئاسة , عضاء, كتقـك بترجمة ىذه الحقائؽ عمميان القانكنية بيف األ

 .(6)مجمس الجامعة تطكيرىا بما يخدـ الكحدة العربية

 

 
                                                           

 .31ربية كحؿ المنازعات العربية, صفيد العتيبي: جامعة الدكؿ الع (1)

 .3ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (2)

 .32, صمرجع سابؽفيد العتيبي:  (3)

 .39, صنفس المرجع فيد العتيبي: (4)

 .3ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (5)

 .35, صمرجع سابؽ فيد العتيبي: (6)
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 عضاء:دخل في الشؤون الداخمية لمدول األعدم الت – 3

يتضح ىذا المبدأ مف خالؿ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية الذم ينص عمى اف تحتـر كؿ 
مف  خرل, كتعده حقان الحكـ القائـ في دكؿ الجامعة األ دكلة مف الدكؿ المشتركة في الجامعة نظاـ

 .(1)ال تقكـ بعمؿ يرمي الى تغيير ذلؾ النظاـأحقكؽ ىذه الدكؿ, كتتعيد 

منظمة  باعتبارىافسيا كىذا المبدأ الذم تقكـ عميو الجامعة يرجع الى طبيعة الجامعة ن
بيف الدكؿ العربية المنظمة ليا, كليست سمطة سيادية فكؽ ىذه الدكؿ تستطيع  ختيارمااللمتعاكف 

قؿ ليا مف الصالحيات ما ك عمى األأعضاء بيا, معينة عمى البالد العربية األ اف تفرض نظمان 
المعمكؿ بيا  جتماعيةاالك أ كاالقتصاديةت تعديؿ ليذه النظـ السياسية يمكنيا مف القياـ بإجراءا

 .(2)الدفي ىذه الب
 فض المنازعات بين الدول العربية بالطرق السممية: – 4

الى  لتجاءاالحكاؿ بية انو ال يجكز في أم حاؿ مف األفقد كرد في ميثاؽ جامعة الدكؿ العر 
خرل مف دكؿ أُ معة, كلكؿ دكلة اف تعقد مع دكلة القكة لفض المنازعات بيف دكلتيف مف دكؿ الجا

تفي , كلـ تك(3)ركحيا كأحكاـ  تتعارض مع نصكص ىذه األخاصة ال تفاقاتاك غيرىا أالجامعة 
عضائيا مف المجكء الى القكة في تسكية نزاعاتيـ كخالفاتيـ, بؿ أجامعة الدكؿ العربية بتحذير 

ىـ ىذه أمى تسكية ىذه المنازعات سمميا, ك قرنت ىذا التحذير بتقديـ عدة كسائؿ ليـ تعينيـ ع
 .(4)التحكيـ كالكساطة ,الكسائؿ

 .الييكل التنظيمي لجامعة الدول العربيةثالثًا: 
جيزة خرل عدد مف الييئات كاألقميمية األشأنيا شأف المنظمات اإل ,لجامعة الدكؿ العربية

رادتيا, بحيث تتقاسـ إىدافيا كالتعبير عف أكالقياـ عمى تحقيؽ  ,مر ادارتياأدارية التي تتكلى اإل
 عاتقيا, كىي كالتالي:المياـ كالمسؤكليات الممقاة عمى 

 

 

 

                                                           

 .8 ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (1)
 .33مفيد محمد شياب: جامعة الدكؿ العربية, ميثاقيا كانجازاتيا, ص (2)

 .5ادة ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية, م (3)

 .36فيد العتيبي: جامعة الدكؿ العربية كحؿ المنازعات العربية, ص (4)
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 مجمس جامعة الدول العربية: – 1

عمى سمطة في جامعة الدكؿ العربية, كيتككف مف ممثمي الدكؿ المشتركة في أكىك 
مييا, أما اختصاص المجمس فإف لو الجامعة, كيككف لكؿ منيا صكت كاحد ميما كاف عدد ممث

 .(1)غراض الجامعةأكىك القياـ بتحقيؽ  ,عاما طبقا لممادة الثالثة ختصاصاا
 مجمس الجامعة في النقاط التالية: ختصاصاتاكتتمخص 

في مختمؼ الشؤكف  اتفاقياتعضاء في الجامعة مف قطار األمراعاة تنفيذ ما تبرمو األ –أ 
 .(2)كالثقافية كالصحية جتماعيةكاال االقتصادية

 .(3)المتنازعة بالطرؽ السمميةطراؼ العربية فض المنازعات بيف األ –ب 

 .(4)حدل الدكؿ العربيةإالكاقع عمى  االعتداءدابير الالزمة لدفع الت تخاذا –ج 

 .(5)تقرير كسائؿ التعاكف في المنظمات الدكلية االخرل –د 

 .(6)ميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيةتعييف األ –ق 

 .(7)قرار ميزانية جامعة الدكؿ العربيةإ –ك 

 .(8)قرار النظاـ الداخمي لألمانة العامةإ –ع 

في كؿ مف شيرم مارس كسبتمبر,  ,عاديا مرتيف في السنة نعقادااكينعقد مجمس الجامعة 
عمى طمب دكلتيف مف دكؿ  كما كينعقد بصفة غير دكرية كمما دعت الحاجة الى ذلؾ, بناءن 

 .(10)عتداءاالعمى طمب دكلة كاحدة في حالة  ك بناءن أ, (9)الجامعة

ذا حضره ممثمكف إ المجمس يككف صحيحان  نعقادافإف  ,لمنظاـ الداخمي لممجمس كطبقان 
لمجمس سرية, إال في الحاالت التي يقرر فييا ا جتماعاتاالعضاء, كما كتككف ألغمبية الدكؿ األ

                                                           

 .3ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (1)

 .3,2مادة  ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (2)

 .5ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (3)

 .6ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (4)

 .3ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (5)

 .92ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (6)

 .93ادةم ,يةميثاؽ جامعة الدكؿ العرب (7)

 .92ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (8)

 .99ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (9)

 .6ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (10)
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ميف العاـ لمجامعة ىك الذم يحدد التاريخ الذم تبدأ فيو الدكرات العمنية بأغمب اآلراء, كاأل
 .(1)العادية

 األمانة العامة: – 2

ية كالسياسية لمجامعة, دارية كالمالمكر اإلدائمة كظيفتيا تصريؼ األدارية إىي ىيئة 
ميف العاـ لمجامعة بدرجة دارم لمجامعة, كتتألؼ مف األمانة العامة بمثابة الجياز اإلكتعتبر األ

 .(2)المكظفيف كالمستشاريفسفير, كأمناء مساعديف بدرجة كزراء مفكضيف, كمجمكعة مف 

عف مجمس الجامعة بأغمبية ميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية بقرار يصدر كيتـ تعييف األ
كبر مكظؼ في أ باعتبارهميف العاـ دة خمس سنكات قابمة لمتجديد, كاألعضاء, كلمثمثي األ

خرل, أُ ية دكلة ألييا, كال إفإنو ال يمثؿ الدكلة التي ينتمي  ,باسمياالجامعة كممثميا كالمتصرؼ 
ميف العاـ عند تكليو ك ما يتضمنو القسـ الذم يؤديو األدكلة, كى ةكال يتمقى تعميمات مف أي

 .(3)لمنصبو

عضاء كالدكؿ بيف الدكؿ األ باسمياتحدث الرسمي بمثابة الم ,ميف العاـ لمجامعةكيعتبر األ
, كما (4)الجامعة جتماعاتالت الدكلية, كما كيقكـ بالتحضير جنبية كالمنظمات كالمؤتمرااأل

عداد تقارير عف نشاط الجامعة كعف ا  شراؼ عمييـ, ك يف كاإلكيختص بتعييف كترقية المكظف
ما بيف الدكرات, لتنفيذ قرارات كتكصيات المجالس كالمجاف في فترة  خذتاتجراءات التي اإل

عداد ميزانية الجامعة كتقديـ حساب ختامي ا  مختمفة, ك عماؿ المجمس كالمجاف الأكالتحضير لجدكؿ 
 .(5)ليا
 المجان الفنية الدائمة: – 3

الييئة العميا لمجامعة فإنو يحتاج الى ىيئات مساعدة تقـك  باعتبارهاف مجمس الجامعة 
 .(6)ختصاصاتاية المتخصصة فيما يحاؿ الييا مف بإعداد الدراسات الفن

 تية:تشكيؿ المجاف الفنية الدائمة اآل فقد تـ ,لنص المادة الرابعة مف الميثاؽ كتطبيقا  

                                                           

 .21ـ, ص9981-9945أحمد فارس عبد المنعـ: جامعة الدكؿ العربية  (1)

 .92ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (2)

 .92,3,2مادة  ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (3)

 .21ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (4)

 .92ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (5)

 .4ادةم ,ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية (6)
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 جتماعيةنة الدائمة لممكاصالت, المجنة اإلالمجنة السياسية, المجنة الثقافية الدائمة, المج
الدائمة, لجنة خبراء البتركؿ العربي, المجنة العسكرية الدائمة, المجنة الدائمة لإلعالـ العربي, 

دارية كالمالية, نساف, المجنة الدائمة لمشؤكف اإلالمجنة الصحية الدائمة, المجنة الدائمة لحقكؽ اال
 .(1)المجنة الدائمة لألرصاد الجكية

 مجمس الدفاع المشترك: – 4

الدفاع المشترؾ تطبيقا لمعاىدة الدفاع المشترؾ كالتعاكف االقتصادم بيف  نشئ مجمسأُ 
 .(2)ـ1950بريؿ إييا مجمس الجامعة في الدكؿ العربية التي كافؽ عم

ك مف ينكب أفي الدكؿ المكقعة عمى المعاىدة  كيتألؼ المجمس مف كزراء الخارجية كالدفاع
يقع عمى أم عضك, كتكحيد  عتداءاالتدابير الالزمة لرد أم  باتخاذعنيـ, كيختص المجمس 

شراؼ مجمس الجامعة, إعضاء, كيعمؿ المجمس تحت الدفاعية كالتنسيؽ بيف الدكؿ األالخطط 
 .(3)عضاءلجميع الدكؿ األ كما يقرره مجمس الدفاع المشترؾ بأغمبية الثمثيف يككف ممزمان 

 :والجتماعي القتصاديالمجمس  – 5

 قتصادماالاىدة الدفاع المشترؾ كالتعاكف لمع تنفيذان  جتماعيكاال االقتصادمنشئ المجمس أُ 
 .(4)ـ1950المبرمة عاـ 

 اتفاقياتبراـ عدة إعمى  ,ـ1953كلى عاـ في دكرتو األُ  انعقادهكقد ساعد المجمس منذ 
 كاتفاقيةـ, 1957نماء العربي عاـ نشاء المؤسسة المالية العربية لإلا تفاقيةامنيا  ,اقتصادية
مكاؿ مف بمد الى رؤكس األ انتقاؿالتي تيدؼ الى ضماف حرية  ,ـ1957 قتصاديةاالالكحدة 

زالة ا  قامة كالعمؿ, ك إلشخاص كالبضائع كالمنتجات الكطنية, كحرية ااأل انتقاؿخر, كضماف حرية آ
نشأت أالية كالنقدية كالضريبية, كقد لمالحكاجز الجمركية, كتكحيد قكاعد النقؿ كتنسيؽ السياسات ا

طراؼ في كالذم يضـ األ ,بيف دكؿ الجامعة مجمس الكحدة االقتصادم قتصاديةاالاتفاقية الكحدة 
 .(5)تفاقيةاالىداؼ ألتحقيؽ  ؛السكؽ العربية المشتركة ,قتصادماال, كما انشأ المجمس االتفاقية

                                                           

(1) w.w.w.lasportal.com  .مكقع جامعة الدكؿ العربية عمى االنترنت 

 .35ـ, ص9981-9945احمد فارس عبد المنعـ: جامعة الدكؿ العربية  (2)

(3)w.w.w.lasportal.com  .مكقع جامعة الدكؿ العربية عمى االنترنت 

 .38ـ, ص9981-9945حمد فارس عبد المنعـ: جامعة الدكؿ العربية ا (4)

 .283بطرس بطرس غالي: العمؿ المشترؾ في اطار جامعة الدكؿ العربية, ص (5)
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 جتماعيةكاال االقتصاديةغراض تحقيؽ األؼ المجمس, فيك يعمؿ عمى ما فيما يتعمؽ بأىداأ
 :(1)كىي ,كميثاؽ الجامعة ,المكضحة في معاىدة الدفاع المشترؾ

العربي كتخطيط البرامج  جتماعيكاال االقتصادملمتعاكف رسـ السياسات العامة  –أ 
 الالزمة كمتابعة تنفيذىا مف قبؿ المنظمات كالييئات الدكلية.

بينة في مكاثيقيا المنظمات العربية المتخصصة بمياميا المشراؼ عمى حسف قياـ اإل – ب
 نشاء أم منظمة عربية جديدة.إكالمكافقة عمى 

 شراؼ عمى لجنة الجامعة العربية لمتنسيؽ مع المنظمات العربية المتخصصة.اإل – ت

 لمشركط التي يقرىا المجمس. دعكة المنظمات العربية لمقياـ بمشركعات مشتركة كفقان  –ج 

 تقديـ تكجييات ممزمة لممنظمات العربية المتخصصة فيما يتعمؽ بمكازناتيا. –ح 

 المنظمات العربية المتخصصة: – 6

إنشاء ككاالت متخصصة في إطار جامعة  ,السابقة كغيرىا تفاقياتاالبراـ إلقد كاكب 
 :(2)الدكؿ العربية كىي

العربية  قتصاديةاالـ, مجمس الكحدة 1957الالسمكية العربي لممكاصالت السمكية ك  تحاداال
ـ, مجمس الطيراف المدني 1965ضد الجريمة  جتماعياالـ, المنظمة العربية لمدفاع 1964

العربية قطار ـ, منظمة األ1968مكاصفات كالقياس ـ, المنظمة العربية لم1967لمدكؿ العربية 
دارية ـ, المنظمة العربية لمعمكـ اإل1969بية ذاعات الدكؿ العر إ اتحادـ, 1968المصدرة لمبتركؿ 

ـ, 1971, منظمة العمؿ العربية ـ1970ـ, المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ 1969
ـ, صندكؽ النقد العربي 1975كاديمية العربية لمنقؿ البحرمـ, األ1977العربي  البريدم تحاداال

 ـ.1979, المنظمة العربية لمتنمية الصناعيةـ1979ـ, المنظمة العربية لمثركة المعدنية 1977

 

 

 

 

 
                                                           

 .212يحيى حممي رجب: النظاـ القانكني لجامعة الدكؿ العربية, ص (1)

 .31محمد عزيز شكرم: الكظيفية كالعمؿ العربي المشترؾ, ص (2)
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 م(:1986-1945رابعًا: موقف جامعة الدول العربية من القضية الفمسطينية )

لـ تغب احداث القضية الفمسطينية عف أم مف القرارات الصادرة عف جامعة الدكؿ العربية, 
عرض مكجز الىـ مكاقؼ بداية ىذه الدراسة, كفيما يمي ـ, حتى 1945كذلؾ منذ تأسيسيا عاـ 
 القضية الفمسطينية. اىـ احداث جامعة الدكؿ العربية مف

ة في الراضي الفمسطينية المحتمة موقف جامعة الدول العربية من النتياكات السرائيمي -1
 م(:1945-1986)

ـ, بإصدار بياف عف جامعة الدكؿ 1967طالبت جامعة الدكؿ العرية, عقب حرب عاـ 
اد العدكاف االسرائيمي, كاىدافو االستعمارية, كاالىابة باألمـ المتحدة, كالدكؿ العربية, يبيف ابع

 .(1)االسيكية كاالفريقية, التخاذ اجراءات حاسمة كرادعة في مكاجية اعماؿ العدكاف االسرائيمي

كما كادانت جامعة الدكؿ العربية االجراءات االسرائيمية غير المشركعة, كاعمنت انيا تشكؿ 
خطيرا لمبادئ ميثاؽ االمـ المتحدة, كألحكاـ القانكف الدكلي, كلنصكص اتفاقية جنيؼ انتياكا 

, ىذا كدعت الى االستمرار في تقديـ الدعـ المادم (2)الرابعة, كلقرارات االمـ المتحدة ذات العالقة
كالمعنكم الالزميف لصمكد الشعب الفمسطيني في االراضي الفمسطينية المحتمة, لتمكينو مف 

 .(3)صمة تصديو لسمطات االحتالؿ الصييكنيمكا
 م(:1986-1945موقف جامعة الدول العربية من عمميات الستيطان السرائيمي ) -2

أكدت جامعة الدكؿ العربية اف االجراءات التي تتخذىا اسرائيؿ في االراضي الفمسطينية 
مقان, كال تنتج عف أم اثر المحتمة, كالمتمثمة في اقامة المستكطنات فييا, تعتبر باطمة بطالنان مط

قانكني, كال ترتب أم حؽ إلسرائيؿ في ىذه االراضي, كذلؾ طبقا ألحكاـ القانكف الدكلي كلمبادئ 
االمـ المتحدة, كما كتطمب الغاء جميع ىذه االجراءات, كعدـ اتخاذ اجراءات مماثمة في 

 .(4)المستقبؿ

مب مف االمـ المتحدة عقد مجمس كما كاكصت جامعة الدكؿ العربية الدكؿ العربية, اف تط
كالتنديد باستمرار اسرائيؿ قرار يتضمف التأكيد عمى ادانة المجمس ليذه السياسات,  إلصداراالمف 

                                                           

 ـ.02/03/1968, 2380, قرار رقـ 49د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.06/09/1977, 3618, قرار رقـ 68د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.11/09/1985, 4484, قرار رقـ 84د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.06/09/1977, 3618, قرار رقـ 68د.ع, دكرة رقـ  (4)
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كتصميميا متابعة بناء مزيد مف المستكطنات, كالتأكيد عمى بطالنيا كعدـ شرعيتيا, كالتأكيد عمى 
 .(1)القائـ مف المستكطناتطمب كقؼ ىذه السياسات كالممارسات فكرا, كتفكيؾ 

-1945موقف جامعة الدول العربية من النتياكات السرائيمية في مدينة القدس ) -3
 م(:1986

نظرت جامعة الدكؿ العربية الى الكضع الخطير, الناجـ عف قياـ سمطات االحتالؿ 
جمس االمف االسرائيمية بتغيير الكضع في مدينة القدس, كتحدييا المستمر لمقرارات المتخذة مف م

كالجمعية العامة لألمـ المتحدة, كتمادييا في تغيير معالـ المدينة االسالمية كالعربية, كانتياكيا 
لحرمات المقدسات االسالمية كالمسيحية فييا, كبناءن عمى ذلؾ فقد اكصت جامعة الدكؿ العربية 

الدكلية؛ النقاذ  حككمات الدكؿ االعضاء ببذؿ جيكدا لدل جميع الدكؿ كالشعكب, كفي المحافؿ
 .(2)المدينة المقدسة مف الخطر الصييكني

كذلؾ العمؿ عمى االفادة اعالميان عمى اكسع نطاؽ دكلي مف قرارات االمـ المتحدة, 
الخاصة بإدانة االنتياكات االسرائيمية لمتراث العربي التاريخي كالثقافي لممقدسات الدينية 

 .(3)االسالمية كالمسيحية في مدينة القدس
 م(:1986-1945موقف جامعة الدول العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين ) -4

حال دائما كعادال, ىك بعكدتيـ  الالجئيفكدت جامعة الدكؿ العربية عمى اف حؿ مسألة أ
ف تكفؿ ذلؾ ىيئة ـ كحريتيـ, كأمكاليـ كحياتيـ, كالمحافظة عمى جميع حقكقيـ, كأالى اكطاني

صت اف يؤخذ بجميع الكسائؿ التي تعيف عمى تحسيف احكاليـ كتيسير , كما كاك (4)االمـ المتحدة
ىذا , (5)العمؿ ليـ, كاف تضاعؼ الدكؿ العربية جيدىا في إغاثة الالجئيف كالعناية بأمكرىـ

كرفضت جامعة الدكؿ العربية تخمي ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف عف أم عمؿ مف 
 .(6)الالجئيف بصكرة نيائيةاعماليا, إال بعد اف تسكل قضية 

 

 

                                                           

 ـ.31/03/1981, 4236, قرار رقـ 79د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.03/09/1968, 2431, قرار رقـ 50د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.07/04/1973, 3019, قرار رقـ 59د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.17/03/1949, 231, قرار رقـ 10دكرة رقـ د.ع,  (4)
 ـ.09/05/1953, 573, قرار رقـ 18د.ع, دكرة رقـ  (5)
 ـ.29/11/1954, 820, قرار رقـ 22د.ع, دكرة رقـ  (6)



 

 

 

 

 

 

 ولانفصم األ
مىقف جامعة اندول انعربية من 

 و(1993-1987انقضية انفهسطينية )
 

 

  الفمسطينية  النتفاضةالمبحث األول: موقف جامعة الدول العربية من
 م(, وسبل دعميا.1987-1993)
  اإلسرائيمية  النتياكاتالمبحث الثاني: موقف جامعة الدول العربية من

 .م(1993-1987بحق الشعب الفمسطيني )
  المبحث الثالث: موقف جامعة الدول العربية من مشاريع التسوية

 .م(1993-1987لمقضية الفمسطينية )
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 امللعا األبل:
 اافسسط ي    االى فاض موقف جامع  اا بل ااعرب   مً 

 و(, ب لل  عنها.1987-1993)
 

  م.1987الفمسطينية  النتفاضة اندلعأوًل: موقف جامعة الدول العربية من 
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أربعة عماؿ  ستشياداـ, إثر 9/12/1987كـ المباركة في ي نتفاضةاالحدثت شرارة 
, كفي غضكف (1)سرائيمية في اليكـ الذم سبقوإييف في حادث دىس متعمد مف شاحنة فمسطين

الى أرجاء  كامتدت ,العنيفة في قطاع غزة المكاجيات, كالتظاىرات انتشرتياـ القميمة الالحقة, األ
طارات المطاطية, كيرمكف الحجارة كزجاجات ة, حيث خرج المتظاىركف يحرقكف اإلالضفة الغربي

المكلكتكؼ, كيمكحكف باألعالـ, كخرج الييـ الجنكد االسرائيميكف بقنابؿ الغاز المسيؿ لمدمكع 
 . (2)كاليراكات كمدافع الماء كالذخيرة الحية

مقابؿ الرصاص كاليراكات كالغاز  في برز في يد الفمسطينييف الحجارةكقد كاف السالح األ
, فقد كاف قرار اىؿ الضفة كالقطاع مختمفا ىذه المرة, نزلكا جميعا دفعة كاحدة الى (3)ئيمياالسرا

, كسركا حتالؿلالكشبابا: ال  طفاالن أكشيكخا ك  كنساءن  ازقة المخيمات كالقرل كالمدف, كىتفكا رجاالن 
الراجمة كالمحمكلة كمراكزه الثابتة بما تكفر ليـ  حتالؿاالفيـ دفعة كاحدة كقذفكا دكريات حاجز خك 

 .(4)مف ادكات ككاف اقربيا الييـ كاسيميا عمييـ الحجر

 النتفاضة الفمسطينية: اندلععمى  ة لمردسرائيمياإل السياسة القمعية
 في حالة تصاعد مستمر, فالضربك  قمعي, نتفاضةاالسرائيمي عمى كاف رد الفعؿ اإل 

 كاالعتقاالتلرصاص المطاطي كالرصاص الحي, ا ستعماؿكاكالقتؿ, كسياسة تكسير العظاـ, 
ؽ المدارس كالجامعات كالكميات, غالا  ائية, كفتح ثمانية سجكف جديدة, ك , كالكقستثنائيةكاالالعامة, 

, كتعميـ سياسة عتقاؿابعضيا الى معسكرات لمجيش كمراكز المدارس المغمقة كتحكيؿ  حتالؿكا
عمييا كاعتبار  عتداءكاالىدـ البيكت, مراقبة الصحافة  لعقكبات الجماعية مثؿ: القيكد المالية,ا
قفاؿ الجمعيات كالمؤسسات الخيرية, كالقيكد االقتصادية, ا  جاف الشعبية خارجة عف القانكف, ك الم

 .(5)كفرض منع التجكاؿ كخاصة عمى القرل كالمخيمات البعيدة

 :م1987 الفمسطينية النتفاضة لندلعمباشرة السباب غير األ
ف كانت عممية الدىس ىي مف األ نو أال إاالنتفاضة الفمسطينية,  الندالع سباب المباشرةكا 

 سباب فيما يمي:, كقد تمثمت ىذه األالندالعيامباشرة الغير سباب كانت ىناؾ مجمكعة مف األ

                                                           

 .913محسف صالح: القضية الفمسطينية كخمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة, ص (1)

 .43كالدكافع كاالنعكاسات, صأرييو شاليؼ: االنتفاضة, الخصائص  (2)

 .22ربعي المدىكف: االنتفاضة الفمسطينية, الييكؿ التنظيمي كاساليب العمؿ, ص (3)
 .2زياد ابك عمرك: االنتفاضة, اسبابيا كعكامؿ استمرارىا, ص (4)

 .946يكسؼ ابك سمرة: االثار النفسية لالنتفاضة عمى الفمسطينييف, ص (5)
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 .(1)التعايش معوسرائيمي, كرفض فكرة اإل لالحتالؿرفض الشعب الفمسطيني  .1
, كمحاكالت التيكيد لمدينة االستيطانية, كسياسة المخططات االقتصاديةسكء األكضاع  .2

قفاؿ المؤسسات التعميمية, كحرماف الشعب  القدس, كمصادرة االرض, كنيب المكارد, كا 
 .(2)الفمسطيني مف ىكيتو الكطنية

حقيقي مف جانب  ىتماـاك أفي الداخؿ مف أم حؿ سياسي  يأس الشعب الفمسطيني .3
 .(3)1982مف بيركت عاـ )*(الدكؿ العربية في اعقاب خركج منظمة التحرير الفمسطينية

تراجع القضية الفمسطينية عمى المستكييف الدكلي كالعربي, كمثاؿ ذلؾ سيطرت احداث  .4
ـ عمى حساب القضية 1987الحرب العراقية االيرانية عمى القمة العربية في عماف 

 .(4)الفمسطينية
مر كمحاكالت طمس كجكده, تعرض الشعب الفمسطيني لممارسات قمعية كعدكاف مست .5

 .(5)جتماعياارضو, كمحاصرتو سياسيا, كتدميره أكمصادرة 
ت كافة قطاعات الشعب ىميا: انيا شممأىذه االنتفاضة بعدة امكر كاف مف كقد تميزت 

 .(6)كفئاتو العمرية تجاىاتوكاالفمسطيني 
 م:1987الفمسطينية  النتفاضة اندلعأوًل: موقف جامعة الدول العربية من 

سرائيمي عمى مدل الخمسكف عاما سطينية ىي جكىر الصراع العربي اإلتعتبر القضية الفم
 ـ1970)*(حداث ايمكؿأمف  ابتداءن  ,المنصرمة, كقد مرت القضية الفمسطينية بمنعرجات خطيرة

                                                           

 .87كرة كانكف, انجازات كافاؽ, صعمر الغكؿ: االنتفاضة ث (1)

 .97(, ص2115-9987اسالـ حبكش: المقاكمة الشعبية خالؿ االنتفاضة االكلى في قطاع غزة ) (2)

انعقد مؤتمر القمة العربية االكؿ في مدينة القاىرة, كقد اصدر قرارا بإنشاء كياف فمسطيني  93/9/9964في  )*(
يؼ ممثؿ فمسطيف في جامعة الدكؿ العربية بيذه الميمة, كفي المؤتمر يعبر عف ارادة الشعب الفمسطيني, كتـ تكم

ـ, كاف مف اىـ قراراتو اعالف قياـ منظمة التحرير الفمسطينية. 28/5/9964الفمسطيني االكؿ في مدينة القدس 
 .(345, ص6عبد الكىاب الكيالي: مكسكعة السياسة, ج)

 .25غساف حمداف: االنتفاضة المباركة كقائع كابعاد, ص (3)
(4)  Welty Gordon: Palestinian Nationalism and the struggle for national self-

determination, p28. 
(5)  Baroud ramzy: my father was a freedom fighter- Gaza's untold story, p129. 

 .913ية, خمفياتيا التاريخية كتطكراتيا المعاصرة, صمحسف صالح: القضية الفمسطين (6)
, 9971أيمكؿ االسكد: ىك االسـ الذم يشار بو الى الحرب التي بدأت في شير سبتمبر )ايمكؿ( مف عاـ  )*(

كالذم تطمؽ عميو الحركات كالمنظمات الفمسطينية اسـ ايمكؿ االسكد, ككاف طرفي النزاع في ىذه االحداث ىما: 
دنية, كالتنظيمات الفمسطينية المكجكدة في االردف, كعمى اثر ىذه الحرب تـ خركج الفصائؿ الحككمة االر 

قتيؿ, اما اعداد القتمى مف  4111الفمسطينية مف االردف الى لبناف, كقدر عدد القتمى مف الفمسطينييف بحكالي 
 .(.93, صـ9999, 2قتيؿ. )مجمة الكتب, كجيات نظر, العدد  9311االردنييف فقد كصمت الى 
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السرائيمي لبيركت, كخركج جيش التحرير كمنظمة التحرير الفمسطينية ا جتياحاالالى  ردف,في األ
ـ مف المنعرجات اليامة لمقضية 1987مف لبناف الى تكنس, كقد كانت االنتفاضة الفمسطينية 

حيث اخذ اىؿ الداخؿ زماـ المبادرة ىذه المرة, لكنيـ كانكا بحاجة الى دعـ عربي  ,الفمسطينية
 ىداؼ المرجكة منيا.حتى تحقيؽ األ االنتفاضةذه في ى االستمراريعينيـ عمى 

مكقؼ جامعة الدكؿ  متمثال في نتفاضةاال اندالعكقد جاء الرد العربي الرسمي عمى 
بتاريخ  عقد مجمس الجامعة دكرة غير عادية نتفاضةاال اندالعسبكع مف أُ نو كبعد أالعربية, حيث 

س الكضع الراىف في الجامعة در ف مجمس أجاء في بيانيا الختامي "  ـ,15/12/1987
سرائيمي كسمطاتو اإل االحتالؿالمتجددة لمشعب الفمسطيني ضد  نتفاضةكاالراضي المحتمة, األ

التي ما فتئت منذ اكثر مف اسبكع تمارس كؿ اشكاؿ القمع كاالرىاب كالمجازر ضد جماىير 
كقطاع غزة  في جميع بمدات كقرل كمخيمات الضفة الغربية ,الشعب الفمسطيني البطمة

المحتمتيف, كما كقامت سمطات العدك العنصرية بإغالؽ جميع الجامعات كالمعاىد كالمدارس, 
كاحتمت الشكارع بالدبابات كالسيارات المدرعة, كتقكـ بإطالؽ النار بصكرة ىمجية عمى الجماىير 

د االحتالؿ خذ جنك أكجرح المئات منيـ, كخاصة بعد اف العشرات  ستشيادامما ادل الى  ,العزالء
طالؽ الرصاص عمى الجرحى كالمصابيف كمنع سيارات االسعاؼ مف ا  ي مياجمة المستشفيات ك ف

 ".(1)الكصكؿ الييا

 باندالعكقد صدر عف ىذه الدكرة غير العادية لمجمس الجامعة عدة قرارات تتعمؽ 
 :(2)كىي االنتفاضة

المحتمة لمكاصمة كفاحو تقديـ الدعـ الشامؿ كالسريع لمشعب الفمسطيني في األراضي  .1
 كصمكده.

 انتفاضةـ, يكما لمتعبير عف التضامف مع 21/12/1987المكافؽ  االثنيفتخصيص يـك  .2
 12الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة, كالكقكؼ دقيقة صمت في تماـ الساعة 

 ظيرا إجالالن لمشيداء.
ية كالدبمكماسية مع جميع السياس االتصاالتقياـ الدكؿ األعضاء كاألمانة العامة بتكثيؼ  .3

 االحتالؿالدكؿ كالييئات الدكلية كاإلقميمية, لكي تبادر الى الضغط عمى سمطات 
الصييكني؛ لتكقؼ عمى الفكر ممارساتيا التعسفية كاالرىابية كالمجازر الكحشية التي 

 ترتكبيا ضد الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة.

                                                           

 .ـ95/92/9987, , البياف الختامي--دكرة رقـ د.غ.ع,  (1)

 ـ.95/92/9987, 4761, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ (2)
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مف يديف الممارسات اإلرىابية في األراضي العمؿ عمى استصدار قرار مف مجمس األ .4
المحتمة, كيتخذ اإلجراءات الكفيمة بكقفيا كتكفير الحماية الالزمة لمشعب الفمسطيني في 

رساؿ لجنة دكلية لتقصي الحقائؽ عف ىذه الممارسات.  األراضي المحتمة, كا 

 انتفاضتوعمى  كما كقاـ مجمس الجامعة بتكجيو تحية إكبار كاعتزاز الى الشعب الفمسطيني
الباسمة في كطنو المحتؿ, كاإلشادة بكحدتو الكطنية كتصديو ألعماؿ القمع كعمميات اإلبادة 

 .(1)اإلسرائيمية ببطكلة كفداء

بتقديـ كافة  التزامياـ, عمى 1988كدت قمة الجزائر أا عمى مستكل القمـ العربية, فقد مأ
 االحتالؿالشعب الفمسطيني ضد  كانتفاضةمقاكمة  ستمراراة كالدعـ لضماف أنكاع المساند

الصييكني, كذلؾ مف خالؿ منظمة التحرير الفمسطينية, بإعتبارىا الممثؿ الشرعي كالكحيد 
, كعبر القنكات الدكلية المتاحة كالمنتظمة لدعـ صمكد الشعب الفمسطيني )*(لمشعب الفمسطيني

 .(2)الحقكؽ الكطنية الثابتة ادةاستعفي األراضي المحتمة؛ حتى تتحقؽ أىدافو المتمثمة في 

 االنتفاضة اندالعالمسؤكلية الكاممة عف  االحتالؿكقد حممت جامعة الدكؿ العربية سمطات 
ذ يديف مجمس الجامعة,  الفمسطينية في األراضي المحتمة, حيث جاء في بياف مجمس الجامعة " كا 

ىك  بب األساس لكؿ ىذه التطكراتكبشدة ىذه الممارسات الكحشية كالالإنسانية, فإنو يؤكد اف الس
ألكثر مف عشريف عاما, كعجز الييئات الدكلية كالمجتمع الدكلي عف كضع  االحتالؿ استمرار

 .(3)إلنياء ىذه الممارسات ضد المدنييف العزؿ لالحتالؿحد 

, االنتفاضةكما أكضح البياف بأف الشعب الفمسطيني يمارس حقكقو المشركعة في ىذه 
ياف " كما انو لـ يعد خافيا عمى أحد بأف الشعب الفمسطيني الذم ضرب المثؿ حيث جاء في الب

كممارساتو حتى يندحر  االحتالؿاألعمى في البسالة كالصمكد, لف يكقؼ نضالو المشركع ضد 
رض, كيسترد الشعب الفمسطيني حقكقو الكطنية المتمثمة في حؽ العكدة كتتحرر األ حتالؿاال

قامة   ".(4)دكلتو المستقمة فكؽ ترابو الكطنيكتقرير المصير كا 

                                                           

 ـ.24/19/9988, 9, فقرة 4769, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

الفمسطيني كذلؾ في اعترفت جامعة الدكؿ العربية بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثال شرعيا ككحيدا لمشعب  (*)
ـ. كقد كافقت جميع الدكؿ كالكفكد الحاضرة عمى ذلؾ, بينما تحفظت 1973القمة العربية في الجزائر في نكفمبر 

 ـ.(28/11/1973-26, 46, الجزائر, قرار رقـ 6المممكة االردنية عمى ىذا القرار. ) القمة العربية رقـ 
 ـ.9/6/9988-7, 3, فقرة ب978ر رقـ القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرا (2)

 .ـ95/92/9987, , البياف الختامي--دكرة رقـ د.غ.ع,  (3)

 .ـ95/92/9987, , البياف الختامي--دكرة رقـ د.غ.ع,  (4)
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عضاء, بتكفير كسائؿ الصمكد كالعيش لمشعب الفمسطيني في تعيدت جميع الدكؿ األ كقد
, كذلؾ بالتنسيؽ مع منظمة التحرير االنتفاضةاألراضي المحتمة كتقديـ الدعـ المالي طيمة مدة 

يصاؿ ىذه المساعدات مف خالؿ صندكؽ  الذم انشأتو المنظمة ليذا  االنتفاضةالفمسطينية كا 
 .(1)الغرض, كمف خالؿ المنظمات الدكلية كالقنكات االخرل المتاحة

اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية كالعربية  االحتالؿ استمراركما كأكد مجمس الجامعة أف 
كاألمف في منطقة الشرؽ األكسط, كأف الشعب الفمسطيني  االستقرارسينجـ عنو المزيد مف تيديد 

 .(2)بجميع الكسائؿ لالحتالؿاصؿ مقاكمتو سيك 

الفمسطينية, كالتأكيد عمى  لالنتفاضة لكاضحؽ دعـ جامعة الدكؿ العربية ايتضح مما سب
الصييكني ألراضيو, كذلؾ سعي جامعة  االحتالؿالحؽ الشرعي لمشعب الفمسطيني في مقاكمة 

 حتى تحقؽ األىداؼ المرجكة منيا. االنتفاضةىذه  استمرارالدكؿ العربية الدؤكب لتكفير عكامؿ 

 م:1987الفمسطينية  لالنتفاضةثانيًا: سبل دعم جامعة الدول العربية 
الفمسطينية, حيث تمثؿ ىذا  نتفاضةاالمف  ان ف مكقؼ جامعة الدكؿ العربية كاضحلقد كا

عمى  كدت جامعة الدكؿ العربيةأطيني لنيؿ حقكقو المشركعة, كما ك المكقؼ في تأييد الشعب الفمس
الصييكني, كيتضح ذلؾ في  حتالؿاال ضد نتفاضتوافي  االستمراريني في حؽ الشعب الفمسط

 معظـ القرارات الصادرة عف مجمس الجامعة, ككذلؾ القرارات الصادرة عف القمـ العربية.

 الشعب العربي الفمسطيني ماديان  نتفاضةافي دعـ  االستمراركد مجمس الجامعة عمى أكقد 
كاستعادة حقكقو الكطنية  حتالؿاالنياء إنو مف مكاصمة نضالو كتصميمو عمى كيلتم كسياسيان 
كة المبار  نتفاضةاالكسع مساندة عربية مع ألبت جامعة الدكؿ العربية بتحقيؽ , كما كطا(3)الثابتة

, كعمى (4)عالمية كعمى الصعيديف الشعبي كالرسميقتصادية كاإلفي شتى المجاالت السياسية كاإل
عمى تقديـ  ـ,1989 كدت القمة العربية المنعقدة في الدار البيضاءأمستكل القمـ العربية فقد 

ضو الفمسطينية كلمنضاؿ البطكلي الصامد الذم يخك  نتفاضةلالكالمساعدة المعنكية كالمادية  الدعـ
 .(5)راضي المحتمةالشعب العربي الفمسطيني في األ

                                                           

 .ـ24/19/9988, 3, فقرة 4769, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

 .95/92/9987د.غ.ع, بياف صادر عف مجمس الجامعة,  (2)

 ـ.24/19/9988, 3, فقرة 4769, قرار رقـ --د.غ.ع, رقـ الدكرة  (3)

 ـ.31/15/9991, 2, فقرة 984القمة العربية)غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (4)

 ـ.26/15/9989, 7, فقرة981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (5)
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الفمسطينية, كاتخذ  نتفاضةاالمف جامعة الدكؿ العربية الى  ـنكاع الدعـ المقدأكقد تنكعت 
 الدعـ عدة اشكاؿ كمنيا:

 الفمسطينية عمى الصعيدين الدولي والعربي: نتفاضةلال دعم جامعة الدول العربية   - أ

عمى الصعيديف الدكلي كالعربي, مف  االنتفاضةسعت جامعة الدكؿ العربية الى رفع صكت 
 العديد مف القرارات كاإلجراءات. اتخاذىاخالؿ 

 الفمسطينية عمى الصعيد الدولي: لالنتفاضةدعم جامعة الدول العربية  .1

الفمسطينية عمى إيصاؿ صكت  االنتفاضة اندالععممت جامعة الدكؿ العربية فكر 
عمى الصعيد الدكلي, حيث قاـ مجمس الجامعة كفي دكرتو الغير العادية المنعقدة بعد   االنتفاضة
ـ, بتكميؼ مجالس السفراء العرب في الدكؿ 15/12/1987االنتفاضة بتاريخ  اندالعاسبكع مف 

سريعة مع الجيات الرسمية  اتصاالتاألكركبية كالكاليات المتحدة كسائر الدكؿ, بإجراء 
المجازر اإلسرائيمية البشعة, كالتعبير  استنكارية ككسائؿ اإلعالـ لحثيا عمى كالمنظمات الشعب

, كما كدعت جامعة (1)عف التأييد كالتضامف مع نضاؿ الشعب الفمسطيني في االراضي المحتمة
الدكؿ العربية المجتمع الدكلي الى التصدم لإلرىاب الرسمي المنظـ الذم تمارسو السمطات 

لسيادة األراضي  كانتياكوبعض القكل الدكلية, ضد الشعب الفمسطيني,  اإلسرائيمية بدعـ مف
 .(2)الفمسطينية

أما عمى صعيد المنظمات الشعبية كالمينية فقد قاـ مجمس الجامعة بدعكة المنظمات 
الشعبية كالمينية في الكطف العربي الى اإلتصاؿ بنظيراتيا في الدكؿ االخرل حتى تقكـ بالتعبير 

 .(3)الشعب الفمسطيني كادانة الممارسات اإلسرائيمية عف تضامنيا مع

عمى المستكل العالمي,  االنتفاضةكما كدعت جامعة الدكؿ العربية الى العمؿ عمى دعـ 
في المجاالت االنسانية كالسياسية كاإلعالمية كاإلقتصادية كالثقافية, كالسعي لتعبئة الرأم العاـ 

كالتكسعية كانتياكاتو  االستيطانية, ككشؼ مخططاتو العالمي ضد جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي
كتيجير الشعب الفمسطيني مف أرضو ككطنو تحقيقا  االحتالؿلحقكؽ اإلنساف, كأىدافو في إدامة 

 .(4)لألىداؼ الصييكنية في إقامة إسرائيؿ الكبرل التي تشمؿ أجزاء كاسعة مف األراضي العربية

                                                           

 ـ.95/92/9987, 2, فقرة 4761, قرار رقـ --د.غ.ع, رقـ الدكرة  (1)

 ـ.9/16/9988, 2,فقرة أ987القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (2)

 ـ.95/92/9987, 7, فقرة 4761, قرار رقـ --د.غ.ع, رقـ الدكرة  (3)

 ـ.31/15/9991, 3, فقرة ب984القمة العربية)غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (4)
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الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي بعدة  االنتفاضةسعت جامعة الدكؿ العربية الى دعـ ك 
 كىي: ,اشكاؿ مختمفة

 :النتفاضةتشكيل المجنة الوزارية العربية لدعم  - أ

قامت جامعة الدكؿ العربية بتشكيؿ لجنة مف كزراء خارجية المممكة األردنية الياشمية 
ة السكرية كالجميكرية كالجميكرية التكنسية كالجميكرية الجزائرية كالمممكة السعكدية كالجميكري

العراقية كرئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية كاألميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية, 
-ميمتيا كضع خطة عمؿ عربية مشتركة لتنفيذ القرارات العربية المتعمقة بالصراع العربي

جراء اإلسرائيمي, بما في ذلؾ رسـ التكجو العربي المشترؾ في األمـ الم  اتصاالتتحدة, كا 
بمسؤكلي الدكؿ األعضاء الدائميف في مجمس األمف, كمع مسؤكلي الدكؿ األخرل ككذلؾ مع 
المجمكعات الدكلية المختمفة كالمنظمات كالييئات ذات الصمة, كذلؾ مف اجؿ تكفير الدعـ 

 .(1)الشعب الفمسطيني النتفاضةكالتأييد الممكنيف 

رسميا  االنتفاضةكما كقامت جامعة الدكؿ العربية بتكميؼ المجنة الكزارية العربية لدعـ 
مع الدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األمف, كمع مسؤكلي الدكؿ  اتصاالتيابمكاصمة إجراء 

األخرل كاألفريقية منيا خاصة, ككذلؾ مع المجمكعات الدكلية المختمفة كالمنظمات كالييئات ذات 
, (2)الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة النتفاضة, كذلؾ لتكفير أقصى الدعـ كالتأييد الصمة

الفمسطينية حتى تحقيؽ  االنتفاضةكما كدعت الجامعة المجنة الكزارية الى تكثيؼ نشاطاتيا لدعـ 
 .(3)أىدافيا في التحرر كتقرير المصير

 االحتالؿكتنامي االجراءات القمعية ليا مف جانب سمطات  االنتفاضة استمراركمع 
اإلسرائيمية, فقد تـ تكجيو الدعكة مجددا لمجنة الكزارية مف قبؿ مجمس الجامعة الى متابعة تنفيذ 
ميمتيا, كخاصة القياـ باإلجراءات المكثفة عمى كافة المستكيات, كالتحرؾ عمى الساحة الدكلية 

حماية الشعب الفمسطيني مف ممارسات اإلبادة كالتنكيؿ كاليدـ , ك االنتفاضةمف اجؿ تعزيز 
في األراضي  االحتالؿ, التي تقكـ بيا سمطات كاالعتقاؿكالحصار كالتجكيع كالنيب كاإلبعاد 

اإلجراءات  اتخاذالمحتمة, كإللزاـ إسرائيؿ عدـ جكاز ضـ األراضي العربية المحتمة, كالعمؿ عمى 
 .(4)ا بتنفيذ قرارات األمـ المتحدة ذات الصمةالرادعة ضد إسرائيؿ إللزامي

                                                           

 ـ.24/19/9988, 6, فقرة 4769رقـ , قرار --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.9/16/9988, 3,فقرة أ978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (2)

 ـ.31/15/9991, 4, فقرةج984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (3)
 ـ.31/99/9989, 4981, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)
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الفمسطينية عمى مستوى األمم المتحدة ومجمس  لالنتفاضةدعم جامعة الدول العربية  - ب
 األمن:

اإلسرائيمية القبضة  االحتالؿالمظاىرات, استخدمت سمطات  الندالعمنذ المحظة األكلى 
اف حككمتو  )*(الحديدية في مكاجيتيا كقمعيا, حيث أكد رئيس الحككمة اإلسرائيمية إسحؽ شامير

. كما كحمؿ البياف األكؿ لمجمس الكزراء (1)مصممة عمى اليجكـ بال ىكادة ضد "مثيرم الفتف"
 .(2)اتتصريحا كاضحا بالقتؿ كالرد العنيؼ عمى التظاىرات كالمكاجي اإلسرائيمي

الفمسطينية, قامت جامعة الدكؿ  االنتفاضةالتيديدات اإلسرائيمية القمعية ضد  استمراركمع 
اإلسرائيمي لألراضي  لالحتالؿالعربية بدعكة مجمس األمف الى العمؿ عمى اإلنياء الفكرم 

زالة المستعمرات ككضع األراضي  اكتسابالمحتمة, عمال بمبدأ عدـ جكاز  األرض بالقكة, كا 
محتمة تحت إشراؼ مؤقت لألمـ المتحدة, كذلؾ لتكفير الحماية لمكاطنييا كتمييدا لممارسة ال

قامة دكلتو  الشعب الفمسطيني حقكقو الكطنية الثابتة, بما فييا حقو في العكدة كتقرير المصير كا 
 .(3)المستقمة فكؽ ترابو الكطني, كعاصمتيا القدس الشريؼ

قكاتيا بأعداد كبيرة, كقررت فرض عقكبات  االحتالؿكمع تزايد حدة المظاىرات, دفعت سمطات 
 .(4)جماعي لمفمسطينييف اعتقاؿجماعية عمى السكاف الفمسطينييف, كقامت بعمميات 

كمع ىذه التطكرات السريعة, قاـ مجمس الجامعة بمطالبة مجمس األمف الدكلي التدخؿ 
السمطات اإلسرائيمية لمكاثيؽ  احتراـر اإلنسانية, كالعمؿ عمى كفالة إليقاؼ ىذه الممارسات غي

إسرائيؿ  انتياكاتحقكؽ اإلنساف, كما كدعت مجمس األمف الى تحمؿ مسؤكلياتو الكاممة تجاه 
معانيا في   49جرائـ الحرب المنكه عنيا في المادتيف  ارتكابالمتكررة في األراضي الفمسطينية, كا 

كبناء المستعمرات  كاالعتقاؿلتعذيب كالمعاممة الالإنسانية كالنفي كاإلبعاد , مثؿ القتؿ كا147ك

                                                           

ـ, كلد في كارسك 9988ك 9986ـ, ك9984ك 9983اء االسرائيمي ما بيف عامي اسحؽ شامير: رئيس الكزر  )*(
ـ, كانضـ الى منظمة ارجكف, ثـ انشؽ عنيا كانضـ 9935ـ, ىاجر الى فمسطيف عاـ 9995عاصمة بكلندا عاـ 

 الى عصابات شتيرف, الى اف اصبح زعيما ليا, تـ اتيامو باغتياؿ الككنت برنادكت مبعكث االمـ المتحدة عاـ
ـ, ثـ انتخب عضكا في الكنيست االسرائيمي, ثـ اصبح 9965ك 9955ـ, عمؿ في جياز المكساد ما بيف 9948

 ـ. ) مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء(.9992ـ, اعتزؿ العمؿ السياسي عاـ 9977رئيسا لو عاـ 

 .9ـ, ص22/92/9987, 318النيار, العدد  (1)

 .99, ص24/92/9987, 681فمسطيف الثكرة, العدد  (2)

 ـ.9/6/9988, 4,فقرة أ978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (3)

 .21ـ, ص23/19/9988, 324البيادر السياسي, العدد  (4)
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 االنتياكاتعمى األماكف المقدسة, كمطالبتو بإرغاـ إسرائيؿ عمى الكقكؼ الفكرم ليذه  كاالعتداء
 .(1)كالممارسات

كما كسعت جامعة الدكؿ العربية كمف خالؿ األمـ المتحدة الى تكفير قكة دكلية تشرؼ 
عمى شؤكف الفمسطينييف , كتعمؿ عمى تكفير الحماية الدكلية ليـ, حيث دعت الجامعة مجمس 

جنيؼ الرابعة, كدعكة مجمس األمف  اتفاقيةاإلجراءات الكفيمة إللزاـ إسرائيؿ تنفيذ  التخاذاألمف 
بتاريخ  )*(681اؿ مراقبيف دكلييف الى األراضي الفمسطينية فكران كفؽ القرار الى إرس

, كفي قرار أخر صادر عف مجمس الجامعة دعا المجمس األمـ المتحدة (2)ـ30/12/1990
جنيؼ الرابعة كخاصة مف خالؿ تعييف قكة دكلية لتكفير الحماية  اتفاقيةإليجاد ألية مناسبة لتنفيذ 

, كما كطالبت القمة العربية المنعقدة في بغداد األمـ المتحدة (3)اضي المحتمةلممكاطنيف في األر 
بكضع األراضي الفمسطينية المحتمة تحت اإلشراؼ الدكلي المؤقت لحماية الشعب الفمسطيني 

 .(4)اإلسرائيمي االحتالؿككضع حد لجرائـ 

الخطيرة  االنتياكاتكما قاـ مجمس الجامعة بتكميؼ األمانة العامة لمجامعة برصد كمتابعة 
التي يرتكبيا الكياف الصييكني في األراضي العربية المحتمة, كالتي تشكؿ جرائـ حرب كجرائـ 

بالغيا تباعان إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة لتعميميا ككثائؽ لمجمعية الع امة ضد اإلنسانية, كا 
, كنشر ىذه الكثائؽ كتكزيعيا عمى المجاف الدكلية لحقكؽ اإلنساف كالييئات (5)كمجمس األمف

 .(6)اإلنسانية األخرل

                                                           

 ـ.9/6/9988-7, 7,فقرة أ978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (1)

 كنص عمى ما يمي:ـ, 21/92/9991: صدر بتاريخ 689قرار مجمس االمف رقـ  )*(
 .شجب قرار الحككمة االسرائيمية استئناؼ ابعاد المدنييف الفمسطينييف 

  672اعراب مجمس االمف الدكلي عف قمقو لرفض اسرائيؿ تنفيذ قرارات مجمس االمف الدكلي رقـ 
 .673ك

  ـ.9949حث الحككمة االسرائيمية عمى تطبيؽ اتفاقية جنيؼ لعاـ 

  اتفاقية جنيؼ اف تمـز اسرائيؿ عمى تنفيذ االتفاقية.مطالبة االطراؼ المكقعة عمى 

 .ـ(95/16/9999الى  96/16/9991)التقرير السنكم الصادر عف مجمس االمف الدكلي, في الفترة مف 

 ـ.99/14/9993, 5279, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.92/19/9993, 5269, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.31/15/9991, 91, فقرة ب984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (4)

 ـ24/19/9988, 9, فقرة4769, قرار رقـ, --دغ.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.31/13/9989, 2, فقرة4917, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (6)
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ىذا كدعا مجمس الجامعة المجمكعة العربية لدل األمـ المتحدة الى دعكة األميف العاـ 
 االحتالؿسمطات  لألمـ المتحدة الى زيارة األراضي المحتمة, كالتدخؿ العاجؿ إليقاؼ اعماؿ

 .(1)القمعية التي تشكؿ انتياكان صارخا لحقكؽ اإلنساف

إلى أكبر منبر دكلي, كذلؾ  االنتفاضةكما كسعت جامعة الدكؿ العربية إلى إيصاؿ صكت 
مف خالؿ دعكة كفكد الدكؿ العربية لتضميف خطبيـ أماـ الدكرة القادمة لمجمعية العامة لألمـ 

لممكاطنيف الفمسطينييف في األراضي المحتمة, كمدل معاناتيـ مف جراء المتحدة الحالة المأساكية 
اإلسرائيمي  االحتالؿ, كسعت جامعة الدكؿ العربية إلى إنياء (2)الممارسات التعسفية اإلسرائيمية

منيا مف خالؿ مجمس األمف, حيث دعتو إلى تحمؿ مسؤكلياتو   كانسحابيالألراضي الفمسطينية 
اإلسرائيمي مف جميع األراضي الفمسطينية  االحتالؿاإلجراءات الكفيمة بإنياء القرارات ك  اتخاذفي 

مف األراضي  االحتالؿقكات  انسحابالمحتمة, كدعكة األمـ المتحدة إلى األشراؼ عمى 
الفمسطينية, كتمكيف الشعب الفمسطيني مف تقرير مصيره كفقا لقرارات األمـ المتحدة ذات 

 .(3)الصمة

إلى العالـ,  االنتفاضةجامعة الدكؿ العربية سعت إلى إيصاؿ صكت  مما سبؽ, يتضح أف
كأف أقصر الطرؽ التي لجأت الييا, ىي األمـ المتحدة, كعمى الرغـ مف عدـ كفاية ىذا األمر, 
إال أنو أمران إيجابيا يسجؿ ليا, حيث عمدت إلى صناعة ضغط دكلي مف شأنو اف يكقؼ 

يصاؿ صكت  االحتالؿت اإلجراءات القمعية التي تمارسيا قكا ضد الشعب الفمسطيني األعزؿ, كا 
إلى منابر األمـ المتحدة مف شأنو أف يكضح لدكؿ العالـ كافة, مساندة الدكؿ العربية,  االنتفاضة

 الفمسطينية. لالنتفاضةممثمة بجامعة الدكؿ العربية 
 الفمسطينية عمى المستوى العربي: لالنتفاضةدعم جامعة الدول العربية  -2

, ككانت الساحة الندالعيامنذ اليكـ االكؿ  االنتفاضةسعت جامعة الدكؿ العربية الى دعـ 
العربية ىي الحاضنة الثانية لالنتفاضة بعد األراضي الفمسطينية المحتمة, حيث أكدت جامعة 

كبارىا البطكلي لمتضحيات التي يخكضيا الشعب  اعتزازالدكؿ العربية عمى  ُأمتنا العربية كا 
المجيدة, كلإلنجازات العظيمة التي تحققت بفضؿ التضحيات  بانتفاضتو كاعتزازىايني, الفمسط

, كما كأكدت عمى تأكيد الدعـ العربي (4)الكبيرة التي بذليا الشعب الفمسطيني بإقداـ كسخاء
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الحقكؽ الكطنية  كاستعادة, االحتالؿالفمسطينية كعمى كافة المستكيات حتى إنياء  نتفاضةلإل
 .(1)لمشعب الفمسطينيالثابتة 

أعربت جامعة الدكؿ  االنتفاضةكمع تزايد تضحيات ككفاح الشعب الفمسطيني خالؿ سني 
كبارىا لتضحيات الشعب الفمسطيني المجاىد, كصمكده العظيـ  اعتزازالعربية عف  اأُلمة العربية كا 

جالؿ عمى أركاح  في كجو العدكاف اإلسرائيمي, كالذكد عف مقدسات اأُلمة, كما كترحمت بخشكع كا 
, كما كأكدت عمى دعـ األمة العربية المطمؽ كمساندتيا الكاممة ليذا الكفاح (2)الشيداء األبرار

 االنتفاضة الستمراركحرصيا الشديد عمى تكفير كافة مقكمات الدعـ كالمساندة البطكلي, 
كتصاعدىا, ككقكفيا الراسخ مع كفاح الشعب الفمسطيني بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية في 

 .(3)كافة المجاالت كالمياديف

ربية في كعمى صعيد القكل الشعبية العربية, فقد دعا مجمس الجامعة الى حشد الطاقات الع
الشامؿ لمكاجية المخططات اإلسرائيمية العدكانية,  االستراتيجيمختمؼ المجاالت تحقيقان لمتكازف 

, ىذا كدعت الجامعة العربية الى تعبئة القكل الشعبية (4)كلصيانة الحقكؽ الفمسطينية كالعربية
الباسمة, كتقديـ مختمؼ أنكاع الدعـ الى الشعب الفمسطيني في  نتفاضةاالحكؿ  لاللتفاؼالعربية 

كالدعكة الى تشجيع  لالنتفاضةنضالو, كالتعبير عف تقديرىا لما قدمتو الدكؿ العربية مف دعـ 
, كذلؾ دعكة الييئات كالمنظمات كالمؤسسات السياسية (5)مبادرات المساعدات الشعبية كتكسيعيا

ربية الى القياـ بحممة كاسعة عمى الساحة العربية, كالتعاكف مع مثيالتيا كاإلنسانية الع كاالجتماعية
عمى الساحة الدكلية مف أجؿ مكاجية المخططات اإلسرائيمية كتأكيد الحقكؽ الكطنية الثابتة 

 .(6)الباسمة كانتفاضتولمشعب الفمسطيني كالتضامف الفعمي مع نضاؿ الشعب الفمسطيني 

المباركة  االنتفاضةلعربية إلى تحقيؽ أكسع مساندة عربية مع ىذا كقد سعت جامعة الدكؿ ا
, حيث (7)في شتى المجاالت السياسية كاإلقتصادية كاإلعالمية كعمى الصعيديف الشعبي كالرسمي

الباسمة  لالنتفاضة اإلخباريةحيث دعت الى تعبئة كسائؿ اإلعالـ العربي إلى تكثيؼ التغطية 
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سمطات  اقتحاـ, كمع تزايد عمميات (1)ابية اإلسرائيميةكشرح أبعادىا كفضح الممارسات اإلرى
لمنقابات كالمستشفيات كمطالبة إدارة المستشفيات بعدـ عالج المصابيف كتسميـ لكائح  االحتالؿ

, كما كدعت أيضا الى تنظيـ حمالت دعـ  (2)بأسمائيـ أك تحكيميـ الى المستشفيات اإلسرائيمية
كالعمؿ عمى تكأمة المدف كالجامعات كالمستشفيات  بمختمؼ السبؿ كاألشكاؿ, لالنتفاضة

 .(3)كالنقابات, كتحقيؽ أكسع تغطية إعالمية عمى الصعيديف الكطني كالقكمي

لمنع المظاىرات بإغالؽ المدارس  -احترازمكإجراء  – االحتالؿكقد قامت سمطات 
 .(4)كالجامعات الفمسطينية, كمالحقة الطالب كالمدرسيف عمى حد سكاء

, فقد  أكصت جامعة االحتالؿكردان عمى ىذه اإلجراءات التعسفية مف جانب سمطات  
الدكؿ العربية الى إعطاء مزيد مف الفرص في المدارس كالجامعات كالمعاىد العربية ألبناء 
الشعب الفمسطيني حسب اإلمكانيات, كمعاممتيـ معاممة أبناء البمد المضيؼ مف حيث نسب 

عفا ؤىـ مف الرسكـ الدراسية كفؽ القكانيف كاألنظمة المرعية كالظركؼ الخاصة كدرجات القبكؿ, كا 
 .(5)بكؿ دكلة

مف خالؿ جامعة الدكؿ العربية, قد  لالنتفاضةمما سبؽ, يتضح أف الدعـ العربي المقدـ 
تنكعت أشكالو, مف خالؿ دعـ القطاعات الصحية كالتعميمية, كالخدماتية, كىذا الدعـ بمجممو مف 

 عزز صمكد أبناء الشعب الفمسطيني, الذم يحتاج دعما سياسيا مكازيا ليذا الدعـ.شأنو أف ي
 الفمسطينية عمى المستوى اإلعالمي: لالنتفاضةدعم جامعة الدول العربية   - ب

الفمسطينية لمقضية الفمسطينية بريقيا, بعد أف خفت قميالن بعد الجالء عف  االنتفاضةأعادت 
الى  االنتفاضةبيركت, ككاف ال بد عمى جامعة الدكؿ العربية أف تعمؿ جاىدة إليصاؿ صكت 

اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني  االنتياكاتكؿ المستكيات اإلقميمية كالدكلية, كذلؾ فضح 
 .االنتفاضةبحجة قمع 

أصدر مجمس الجامعة قراران يقضي بالقياـ بحممة إعالمية مكثفة عمى الصعيد الدكلي,  
دانة ممارساتو كفضح أعماؿ اإلبادة التي يقـك  كذلؾ مف أجؿ عزؿ الكياف الصييكني عالميان, كا 
بيا, كالتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في الدفاع عف أرضو كحقكقو الكطنية الثابتة, كالتصدم 
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الت اإلعالـ الصييكني تقسيـ الشعب الفمسطيني بيف الداخؿ كالخارج, كتمزيؽ كحدتو لمحاك 
 .(1)كالمساس بكحدة تمثيمو ,مف حقكقو الكطنية الثابتة كاالنتقاص ,الكطنية بيدؼ تجزئة قضيتو

كأصدر المجمس قراران بتكميؼ األمانة العامة بمكاصمة تكثيؼ جيكدىا اإلعالمية مف أجؿ دعـ 
 .(2)عمى الساحة الدكلية االنتفاضة

كفي قرار آخر قاـ مجمس الجامعة بتكميؼ األمانة العامة اإلتصاؿ بالمجالس الكزارية 
بنظيراتيا  اإلتصاؿ اختصاصياكالمنظمات العربية المتخصصة حتى تتكلى كال منيا حسب 

اإلقميمية كالدكلية, لشرح األكضاع الخطيرة في األراضي المحتمة سعيان كراء إعالنيا عف مساندتيا 
لنضاؿ الشعب الفمسطيني, كما كعبر المجمس عف شكره لجميع الشعكب كالحككمات التي كقفت 

 .(3)اإلسرائيمي االحتالؿإلى جانب الشعب الفمسطيني في نضالو ضد 

إلعالمية العربية المساندة لالنتفاضة الفمسطينية, الى رفع صكت أدت الحمالت ا
إقميميان كدكليان, األمر الذم أدل الى إحراج الحككمة اإلسرائيمية التي تسعى الى قكقعة  االنتفاضة
 .(4), ككنيا حدثا عابرا سيتـ التعامؿ معواالنتفاضةصكت 

ذليا أجيزة اإلعالـ الصديقة كذات لذلؾ أشاد مجمس جامعة الدكؿ العربية بالجيكد التي تب
المكضكعي في مختمؼ أنحاء العالـ لنقؿ الكقائع الحقيقية لنضاؿ الشعب الفمسطيني في  االتجاه

 كاالتفاقياتلميثاؽ األمـ المتحدة كقراراتيا  كانتياكو االحتالؿاألراضي المحتمة, ككشؼ كحشية 
 .(5)الدكلية

ـ, الى تحقيؽ أكسع مساندة عربية مع 1990داد كما كدعت القمة العربية المنعقدة في بغ
الفمسطينية في شتى المجاالت كمنيا الجانب اإلعالمي, كذلؾ الدعكة الى تنظيـ  االنتفاضة

بمختمؼ السبؿ كاألشكاؿ, كتحقيؽ أكسع تغطية إعالمية عمى الصعيديف  لالنتفاضةحمالت دعـ 
 .(6)الكطني كالقكمي

لسفراء العرب في الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة كقاـ مجمس الجامعة بدعكة مجالس ا
سريعة مع الجيات الرسمية كخاصة كسائؿ اإلعالـ لحثيا عمى  اتصاالتكسائر الدكؿ بإجراء 
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المجازر اإلسرائيمية البشعة, كالتعبير عف التأييد كالتضامف مع نضاؿ الشعب الفمسطيني  استنكار
 .(1)كفضح الجرائـ اإلسرائيمية اعالميان 

لى إحككمية المعنية بحقكؽ اإلنساف الغير مجمس الجامعة الييئات العربية  كما كدعا
بنظيراتيا األجنبية مف أجؿ فضح ممارسات الكياف الصييكني القمعية إعالميان  اتصاالتياتكثيؼ 

دانتيا ككقفيا, كدعكة ىذه المنظمات لزيارة األراضي الفمسطينية المحتمة  عف كثب عمى  لالطالعكا 
لحقكؽ اإلنساف, كالعمؿ عمى نشر التقارير كالندكات  كانتياكاتوالصييكني  االحتالؿحقيقة 

 .(2)اإلعالمية التي تنجزىا ىذه المنظمات بعد زيارتيا لألراضي المحتمة عمى أكسع نطاؽ ممكف

ىذا كلـ يخفى عمى جامعة الدكؿ العربية اف التضحيات الجساـ التي يقدميا الشعب 
لفمسطيني؛ قد عززت مف مكانة القضية الفمسطينية عمى المستكل الدكلي, حيث كجيت تحية ا

البطكلية بكؿ عـز  انتفاضتوإكبار كتأييد لمشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة لمكاصمتو 
يماف,   .(3)مف مكانة لمقضية الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي االنتفاضةبما حققتو  كاالعتزازكا 

إعالميان قد جنت  االنتفاضة, يتضح جميان اف دعكات جامعة الدكؿ العربية, لدعـ مما سبؽ
, عمى المستكييف االنتفاضةعالمي الكبير الذم القتو اإل ثمارىا, كيتضح ذلؾ مف خالؿ اإلىتماـ

الى نقؿ الصكرة الحقيقية لما يحدث  باالنتفاضةالعربي كالدكلي, حيث أدل االىتماـ اإلعالمي 
في األراضي الفمسطينية المحتمة, كىي الصكرة التي تسعى إسرائيؿ الى نقميا مشكىة, كبحقائؽ 

 معاكسة لما يحدث.
 :القتصاديعمى الصعيد  لالنتفاضةدعم جامعة الدول العربية   -ج

القمـ العربية, كالقرارات أكدت جامعة الدكؿ العربية في معظـ قراراتيا الصادرة عمى مستكل 
 ماديان, كذلؾ لتمكيف أبناء األراضي االنتفاضةالصادرة عف مجمس الجامعة عمى ضركرة دعـ 

 استمرارالفمسطينية المحتمة مف مكاصمة التصدم لعمميات القمع اإلسرائيمية, كذلؾ ايضان لضماف 
 .(4)لثابتة لمشعب الفمسطينيالحقكؽ الكطنية ا كاستعادة االحتالؿحتى تستطيع إنياء  االنتفاضة
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اإلسرائيمية بفرض سمسمة مف العقكبات  االحتالؿقامت سمطات  االنتفاضة اندالعكمنذ 
الفمسطيني في األراضي  االقتصاد, كقد أصاب (1)في ميدىا االنتفاضةبيدؼ قمع  االقتصادية

 .(2)كبسبب الممارسات اإلسرائيمية االنتفاضة الندالعالمحتمة اإلرىاؽ نتيجة 

مميكف دكالر لممؤسسات  128فقامت جامعة الدكؿ العربية, بتخصيص دعـ فكرم قدره  
الكطنية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة المحتمتيف؛ لتغطية ما حصؿ مف نقص كبير 

, كبعد شيريف كفي قمة الجزائر (3)االنتفاضة, خالؿ األشير الخمسة األكلى مف االحتياجاتفي 
مميكف دكالر( لممؤسسات الكطنية في الضفة الغربية  120تـ تخصيص مبمغ فكرم اخر كقدره )

الممحة,  االحتياجاتمميكف دكالر( لمكاجية  43كقطاع غزة, كما تـ تخصيص دعـ شيرم قدره )
 االحتالؿفي كجو  الصمكد كالتصدم استمرارككقؼ تدىكر الحالة المعيشية, مما يساعد عمى 

, كما كتمت الدعكة لدفع ىذه المبالغ كفؽ أنصبة األعضاء في ميزانية الجامعة, (4)اإلسرائيمي
 .(5)االنتفاضةباإلضافة الى دعكة الجماىير العربية التبرع الشعبي لصالح 

الفمسطينية كدكره الفعاؿ في دعـ صمكد أبناء  لالنتفاضةكتأكيدان عمى أىمية الدعـ المادم 
الشعب الفمسطيني, فقد تـ الدعكة مف مجمس الجامعة الى متابعة تنفيذ قرارات الدعـ المادم 

ـ, كالتأكيد عمى تنفيذ مختمؼ أنكاع الدعـ األخرل 1989المعتمدة في قرارات قمة الدار البيضاء 
 .(6)كتعزيزىا االنتفاضةالمعتمدة في مجمس الجامعة بيدؼ تعزيز صمكد 

الفمسطيني, فقد كجيت جامعة الدكؿ العربية الدعكة لمدكؿ  االقتصادكلمتخفيؼ مف أعباء 
المنتجات الزراعية الفمسطينية, كفقان لألنظمة المرعية في كؿ دكلة  استيراداألعضاء الى تشجيع 

عربية, كدراسة إمكانية اإلعفاءات الجمركية لمبضائع المصدرة مف األراضي الفمسطينية المحتمة 
, كدعت أيضان الى تسييؿ عممية نقؿ المنتكجات الزراعية مف (7)الفمسطيني االقتصادبيدؼ دعـ 

 .(8)األراضي الفمسطينية المحتمة, لدخكؿ األسكاؽ العربية
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 ـ.98/91/9991, 6, فقرة 5145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (6)

 ـ.31/15/9991, 5, فقرة 984)غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  ةالقمة العربي (7)

 ـ.92/19/9999, 3, فقرة 5192, قرار رقـ 96د.ع, دكرة رقـ  (8)
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, فقد دعت استمراراىاالفمسطينية كضماف  االنتفاضةكلجمب مزيد مف األمكاؿ لدعـ 
القكل العربية بيكـ عمؿ  تنظيـ تبرعات لممكظفيف كالعماؿ ككافة إلىالجامعة الدكؿ األعضاء 

, كما كأصدرت دعكة لمتطبيؽ الشامؿ لضريبة (1)في ذكراىا السنكية الثانية لالنتفاضةكاحد, دعما 
عمى جميع الفمسطينييف العامميف في البمداف العربية في القطاعيف العاـ كالخاص, كفقا  )*(التحرير

 .(2)لألنظمة المرعية في الدكؿ األعضاء

اإلسرائيمية الى حفر آبار جكفية بمكازاة  االحتالؿخر, عمدت سمطات آكفي جانب 
األراضي الزراعية الفمسطينية, كقامت بكضع العديد مف الخطط لسحب ىذه المياه لغرض 
الزراعة, كما كقامت بتحكيؿ ىذه المياه الى األراضي الزراعية في المستكطنات كالتعاكنيات 

 .(3)زارعيف الفمسطينييف مف رم حقكليـ الزراعية اإلسرائيمية, كحرماف الم

كقد أدانت جامعة الدكؿ العربية اإلجراءات كالمخططات اإلسرائيمية الرامية إلى سحب 
في األراضي العربية المحتمة, مما  االستعماريةالمياه العربية, كسرقتيا كتحكيميا الى المستكطنات 

 .(4)اقتصادىـئية, كتيجيرىـ كتدمير يؤدم الى حرماف المكاطنيف األصمييف مف مكاردىـ الما

كجدير بالذكر, أف التعميـ في األراضي الفمسطينية المحتمة, قد تأثر سمبان جراء الممارسات 
 اإلسرائيمية, كقد تزايدت أعباءه المالية, كقد كاف بأمس الحاجة لمدعـ المادم, الذم مف شأنو أف

راضي الفمسطينية لتعميمية في األبيؽ الخطط ايساىـ في التغمب عمى مكضع النفقات كتط
 المحتمة.

لذلؾ دعت جامعة الدكؿ العربية الدكؿ االعضاء الى التبرع بسخاء لبرنامج الككالة الطارئ 
مميكف دكالر  20, كما كناشدت الدكؿ االعضاء تدبير مبمغ (5)في االراضي الفمسطينية المحتمة

                                                           

 ـ.31/99/9989, 5, فقرة 4981, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

% مف ركاتب الفمسطينييف المقيميف في الدكؿ 7 إلى 5ضريبة التحرير: ىي ضريبة ثابتة تتراكح قيمتيا بيف  )*(
ف اىـ مكارد العربية, كتجبى بكاسطة حككمات الدكؿ العربية التي يقيمكف فييا, كتعتبر ضريبة التحرير م

ـ(, 9997-9964الصندكؽ القكمي الفمسطيني. )محمكد عبده: المؤسسات المدنية لمنظمة التحرير الفمسطينية )
 .(.258مجمة شؤكف فمسطينية, العدد 

 ـ.31/15/9991, 4, فقرة 984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (2)

 .37غساف المصرم: االنتفاضة بيف الجذكر كاالفاؽ, ص (3)

 .ـ12/14/9988, 4, فقرة 4769, قرار رقـ 89د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.93/19/9989, 3, فقرة 4934رار رقـ , ق92د.ع, دكرة رقـ  (5)
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التعميـ العالي لدكلة فمسطيف, كالرامية لمحفاظ  لمكاجية االعباء المالية الالزمة لتنفيذ خطة دائرة
 .(1)عمى دكر المؤسسات التعميمية الفمسطينية بمختمؼ مستكياتيا

, كقد لالنتفاضةة قد قدمت الدعـ المادم السخي ف جامعة الدكؿ العربيأ, يتضح مما سبؽ
 استمرارىاجؿ أ, كذلؾ مف االنتفاضةيا التي تكاجي قتصاديةاالعباء خذت عمى عاتقيا مكاجية األأ

ض ر بغ ,الفمسطيني قتصاداالضعاؼ إسرائيمية التي مف شأنيا جراءات اإلكتغمبيا عمى اإل
شكاؿ الدعـ االقتصادم المقدـ مف جامعة الدكؿ العربية, فقد أ, كقد تنكعت االنتفاضةضعاؼ إ

 الى شارةدر اإلالصحي, كتجشمؿ معظـ مناحي الحياة, مثؿ: دعـ قطاع التعميـ , كدعـ القطاع 
نى منيا الشعب كضاع االقتصادية الصعبة التي عاالدعـ قد ساعد في التغمب عمى األ اف ىذا

 .نتفاضةاالالفمسطيني إباف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ـ.94/19/9993, 9, فقرة 5275, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (1)
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 الخالصة:
 نستنتج من خالل العرض السابق, ما يمي:

  الشعب  نتفاضةا, كذلؾ بتأييد سريعان  االنتفاضة عندالاجاء رد جامعة الدكؿ العربية عمى
 ىداؼ المرجكة منيا.األ االنتفاضةقكؼ الى جانبو كدعمو حتى تحقؽ الفمسطيني, كالك 

 مسطيني في تقرير مصيره, كحقو في كدت جامعة الدكؿ العربية عمى حؽ الشعب الفأ
ؿ كالسريع لمشعب قامة دكلتو الفمسطينية, كعاصمتيا القدس الشريؼ, كتقديـ الدعـ الشامإ

 راضي الفمسطينية المحتمة.األالفمسطيني في 
 عمى المستكم الدكلي, كدعكة المجتمع الدكلي الى تأييد نضاؿ  نتفاضةااليصاؿ صكت إ

سرائيمي اإل االحتالؿالمنظـ الذم تمارسو سمطات  الشعب الفمسطيني, كالتصدم لإلرىاب
 ضد الشعب الفمسطيني.

 متحدة كمجمس االمف, مـ العمى مستكل األ االنتفاضة مت جامعة الدكؿ العربية عد
سرائيمية, كحث مجمس رىابية اإلؿ تقارير تكضح فييا الممارسات اإلرساإالؿ كذلؾ مف خ

الشعب مف عمى استصدار قرارات تديف كتكقؼ ىذه الممارسات, كالدعكة الى حماية األ
 سرائيمية.اإل االحتالؿالفمسطيني مف بطش سمطات 

 الشعب الفمسطيني,  انتفاضةييد ة عمى تأالجماىير العربي ةحثت جامعة الدكؿ العربي
كعؿ كافة المستكيات,  عربيان  نتفاضةااليات الجساـ التي يقدميا, كدعـ بالتضح عتزازكاال

 الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني. ستعادةكا االحتالؿحتى زكاؿ 
 عمى المستكل االعالمي, كذلؾ مف  نتفاضةاالت جامعة الدكؿ العربية في دعـ سيمأ

كسع مدل أالى  االنتفاضةيصاؿ صكت إعالمية مف شأنيا إلقياـ بحمالت خالؿ ا
 ممكف.

  ز جؿ تعزيأمف , ندالعياامنذ  كاقتصاديان  ماديان  نتفاضةاالساندت جامعة الدكؿ العربية
 ييا.ماـ التحديات التي يكاجأالفمسطيني  االقتصادصمكد الشعب الفمسطيني, كدعـ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امللعا ااثاىل:
 رائ س   ا  االى هاكا موقف جامع  اا بل ااعرب   مً 

 و(.1993-1987) حبق ااشعب اافسسط ين
 
 

  اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان  النتياكاتاوًل: موقف جامعة الدول العربية من
 م(1987-1993)

  اإلسرائيمية في مدينة القدس  النتياكاتثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من
 م(1987-1993)

  ثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من اليجرة الييودية الى األراضي الفمسطينية
 م(.1993-1987المحتمة )

  :اإلسرائيمي في األراضي  الستيطانموقف جامعة الدول العربية من رابعًا
 م(.1993-1987سطينية المحتمة )الفم
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-1987اإلسرائيمية لحقوق النسان ) النتياكاتأوًل: موقف جامعة الدول العربية من 
 م(1993

تعددت فصكؿ اإلرىاب كالقمع الصييكني ضد أىالي األراضي  ,االنتفاضة اندالعمنذ 
العشكائية, كىدـ  كاالعتقاالتأشكاالن متعددة كىي: القتؿ العمد,  اتخذتالفمسطينية المحتمة, كقد 

عمى المؤسسات  كاالعتداءكتدمير المنازؿ, كفرض حظر التجكاؿ, كاإلبعاد الفردم كالجماعي, 
لحقكؽ االنساف  انتياكاتكالجرائـ بمجمميا ىي  االعتداءاتالتعميمية كالصحية, كىذه 

 .(1)الفمسطيني

الصييكني ضد الشعب الفمسطيني  االحتالؿكؿ العربية جرائـ كقد أدانت جامعة الد
بعاد  جماعي, كمف فرض حصار الجكع كالعطش, كمنع األدكية  كاعتقاؿالمناضؿ مف قتؿ كا 

عمى األماكف المقدسة كخاصة المسجد األقصى الشريؼ, كالمؤسسات العممية  كاالعتداء
فييا, كقد  كاالستيطافعمى األرض  ءاالستيال, كعمميات كاستباحتياكالصحية, كىدـ البيكت 

مف أجؿ كقؼ تعسفيا  االحتالؿطالبت الجامعة العربية دكؿ العالـ بالضغط عمى سمطات 
لمشعب الفمسطيني البطؿ, كفرض العقكبات الفعالة عمى تمؾ السمطات التي ترتكب  كاضطيادىا

 .(2)ىذه الجرائـ في حؽ اإلنسانية

ـ, الى الكقكؼ بحـز في 1989كما كدعت القمة العربية المنعقدة في الدار البيضاء 
اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني في  االحتالؿمكاجية الجرائـ الالإنسانية التي ترتكبيا سمطات 

األراضي المحتمة, كدعت مجمس األمف الى تحمؿ مسؤكلياتو تجاه تمؾ الجرائـ كالممارسات 
 االحتالؿقكاعد السمكؾ اإلنساني, كالمنافية لمقكانيف الدكلية المعمكؿ بيا في مجاؿ  المجافية لكؿ

 .(3)العسكرم ألراضي الغير, بما في ذلؾ إمكانية فرض عقكبات عمى إسرائيؿ

اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف  االنتياكاتكمع عجز جامعة الدكؿ العربية عف كقؼ 
دانة ىذه االنتياكات, كمناشدة اأُلسرة الدكلية لمتدخؿ لكقؼ الفمسطيني, فإنيا لـ تجد سبيالن إال إ

, حيث دعت الى العمؿ مف أجؿ تشكيؿ محكمة شعبية عالمية مككنة مف االنتياكاتىذه 
الكياف الصييكني  انتياكاتشخصيات دكلية بارزة كرجاؿ قانكف مرمكقيف, تتكلى النظر في 

التي يرتكبيا في حؽ  االحتالؿكفضح جرائـ  في األراضي الفمسطينية المحتمة,لحقكؽ اإلنساف 
                                                           

 .45لصحافة الفمسطينية, صاحمد ابك عامر: االنتفاضة في ا (1)

, 5296, قرار رقـ 98ـ. د.ع, دكرة رقـ 24/19/9988, 2, فقرة 4769, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.93/19/9992, 3فقرة 

 ـ.26/15/9989, 91, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (3)
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التدابير العاجمة لحماية الشعب  التخاذ, كتجديد المناشدة لألسرة الدكلية (1)الشعب الفمسطيني
الفمسطيني مما يتعرض لو مف أنكاع التعذيب البدني كالنفسي, كالضغط عمى الكياف الصييكني 

, كذلؾ تجديد الدعكة لمجمس األمف الى العمؿ عمى تطبيؽ قراراتو (2)لكقؼ ىذه الممارسات
الخاصة بمعاممة الفمسطينييف في األراضي المحتمة, كالتأكيد عمى كجكب تمتعيـ بالضمانات التي 

العمؿ عمى المستكل الدكلي لحماية  كاستمرار, (3)ـ1949جنيؼ لعاـ  اتفاقياتنصت عمييا 
لزاـ إسرائيؿ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعةالشعب الفمسطيني في األراضي ال لعاـ  )*(محتمة, كا 

 .(4)ـ في األراضي المحتمة1949

كمع الدعكات المتكررة لممجتمع الدكلي كلمجمس األمف, قامت لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة 
 لألمـ المتحدة بعد زياراتيا المتكررة لألراضي الفمسطينية بشجب الممارسات اإلسرائيمية القمعية

جنيؼ  اتفاقية باختراؽالسمطات اإلسرائيمية  كاتيمتالمتعددة في الضفة الغربية كقطاع غزة, 
 .(5)الرابعة

 االحتالؿكقد جاء الرد اإلسرائيمي عمى ىذه المجنة سريعا, حيث قمعت سمطات  
بعثات األمـ المتحدة الخاصة  استقباؿ االحتالؿالمنظمات الحقكقية الدكلية, كرفضت سمطات 

 .(6)ؽ اإلنسافبحقك 

إسرائيؿ لحقكؽ اإلنساف, كعمى الرغـ مف  انتياكاتلـ تستطع جامعة الدكؿ العربية كقؼ 
رساليا الى األمـ المتحدة, االنتياكاتتكثيؽ ىذه  قرارات دكلية تدعك إسرائيؿ لكقؼ  كاستصدار, كا 

 استطاعتلحقكؽ اإلنساف, إال أف إسرائيؿ رفضت تطبيؽ ىذه القرارات, كىذا أقصى ما  انتياكيا

                                                           

 ـ.31/13/9989, 5, فقرة 4917, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (1)

, 3, فقرة 5145, قرار رقـ --ـ. د.غ.ع, دكرة رقـ 91/14/99888, 2, قرار رقـ 89د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.98/91/9991
, فقرة 5296, قرار رقـ 98ـ. د.ع, دكرة رقـ 31/13/9989, 3, فقرة 4917, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.93/19/9992, 5

ـ: ىي اتفاقية كضعت لغرض حماية المدنييف في اكقات الحركب عقب 9949اتفاقية جنيؼ الرابعة عاـ  )*(
ة حاجة المدنييف لمحماية في اكقات الحركب, كقد ـ, كالتي اظيرت شد9945انتياء الحرب العالمية الثانية عاـ 

عمى القرارات  ـ, بناءن 9949كافقت معظـ دكؿ العالـ عمى االتفاقية في االجتماع الذم عقد في مدينة جنيؼ عاـ 
ـ. 9948الصادرة عف مؤتمر الصميب االحمر الدكلي عقب اجتماعو السابع عشر كالذم عقد في ستككيكلـ عاـ 

 (.4االنتياكات االسرائيمية لحقكؽ االنساف, ص )عدناف ابك عامر:

 ـ.31/15/9991, 8, فقرة 984)غير عادية(, بغداد,  قرار رقـ  ةالقمة العربي (4)

 .9ـ, ص98/12/9989, 5116الفجر, العدد  (5)

 .9ـ, ص19/91/9989, 6867القدس, العدد  (6)
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إسرائيؿ حقكؽ اإلنساف في األراضي  النتياؾجامعة الدكؿ العربية اف تقـك بو؛ لمتصدم 
 الفمسطينية المحتمة.

 م:1992موقف جامعة الدول العربية من اإلبعاد الجماعي لممواطنين الفمسطينيين 
ضد أبناء الشعب  كاالضطيادفي ممارسة جميع أنكاع القمع  االحتالؿسمطات  راراستممع 

ـ 17/12/1992اإلسرائيمي بتاريخ  االحتالؿالفمسطيني في األراضي المحتمة, أقدمت سمطات 
مكاطنان فمسطينيا مف قطاع غزة, كالضفة الغربية الى جنكب لبناف, كذلؾ  415عمى إبعاد حكالي 

 .(1)جماعات فمسطينية تيدد أمف دكلة إسرائيؿالى  انتمائيـبحجة 

ـ؛ لمناقشة قضية اإلبعاد 12/01/1993قاـ مجمس الجامعة بعقد دكرة غير عادية بتاريخ 
الجماعي لممكاطنيف الفمسطينييف الى االراضي المبنانية التي تحتميا اسرائيؿ, كقد جاء المجمس 

 :(2)بحزمة مف القرارات جاءت عمى النحك التالي
ة اسرائيؿ بقكة الرتكابيا جريمة ابعاد اكثر مف اربعمائة فمسطيني مف االراضي إدان -1

المحتمة, منتيكة بذلؾ قكاعد القانكف الدكلي المتعارؼ عمييا كال سيما احكاـ اتفاقية جنيؼ 
 ـ.1949الرابعة لعاـ 

التحذير مف المخاطر الجسيمة المترتبة عمى ىذا االنتياؾ, كعمى سياسة النفي كالطرد  -2
 الجماعي التي تنتيجيا اسرائيؿ بالنسبة لألمف كاالستقرار في المنطقة.

ادانة اسرائيؿ النتياكيا سيادة الجميكرية المبنانية بإبعاد المكاطنيف الفمسطينييف الى  -3
 .االراضي المبنانية المحتمة, كتأييد كدعـ قرارات الحككمة المبنانية بيذا الصدد

 )*(799االجراءات الكفيمة بالزاـ اسرائيؿ التنفيذ الفكرم لمقرار دعكة مجمس االمف التخاذ  -4
 ـ, بما في ذلؾ تطبيؽ احكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ االمـ المتحدة.1992لعاـ 

                                                           

 .49ـ(, ص9993 -9967لبيب قدسية: ابعاد الفمسطينييف عف كطنيـ ) (1)
 ـ.92/19/9993, 5269, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)

ـ: صدر ىذا القرار عف مجمس االمف الدكلي, بمكافقة عشر دكؿ, كامتناع اربعة 9992عاـ  799قرار رقـ  )*(
 اعضاء, كرفض عضك كاحد, كقد نص عمى ما يمي:

 ية اجراءات مف ىذا القبيؿ.جمس االمف الدكلي ابعاد مئات المدنييف الفمسطينييف, كمعارضتو ألادانة م 

  تأكيد مجمس االمف الدكلي انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى جميع االراضي الفمسطينية التي تحتميا
لتزاماتيا بمكجب ـ, بما فييا القدس, كاف ابعاد المدنييف الفمسطينييف يعد خرقا ال9967اسرائيؿ منذ 

 االتفاقية.

 .الطمب مف اسرائيؿ عكدة جميع المبعديف بأماف كعمى الفكر الى االراضي الفمسطينية المحتمة 

ـ, 96/16/9993الى  96/16/9992)التقرير السنكم الصادر عف مجمس االمف الدكلي في الفترة مف 
 (.382ص
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مطالبة مجمس االمف باتخاذ االجراءات الالزمة كبصكرة استعجالية مف اجؿ تأميف االغاثة  -5
 الفمسطينية المحتمة.الالزمة لممبعديف الفمسطينييف عبر االراضي 

لقد كانت عممية االبعاد الجماعي لمفمسطينييف بمثابة الحدث الخطير في تطكر االجراءات 
العقابية االسرائيمية لمشعب الفمسطيني, لكف رد جامعة الدكؿ العربية لـ يمبي التطمعات الفمسطينية 

 ة اخرل.كالعادة, فقد اقتصر الرد ككالعادة بالمناشدة تارة, كباإلدانة تار 

سرائيؿ لمقرارات الدكلية, جاء الرد مف جامعة إ امتثاؿبعاد الجماعي كعدـ اإل استمراركمع 
اسة العقاب الجماعي سرائيؿ لسيإستكل المعيكد, حيث نددت بمكاصمة الدكؿ العربية في نفس الم

دانة ر نساف في األىدار حقكؽ اإلا  ك  قرار مجمس رائيؿ لرفضيا تنفيذ سإاضي الفمسطينية المحتمة, كا 
بعديف, كمطالبة المجتمع منة لممسرائيؿ باإلعادة الفكرية كاآلإالذم يطالب  ,799مف رقـ األ

 .(1)بعاد مجددان لى سياسة اإلإسرائيؿ بالتعيد بعدـ المجكء إلزاـ إالدكلي ب

لـ تيأس جامعة الدكؿ العربية مف مناشدة المجتمع الدكلي مف اجؿ حماية الشعب 
ت القمع االسرائيمية, فقد كجيت كفي ىذه المرة الدعكة الى الدكؿ دائمة الفمسطيني مف سياسا

العضكية في مجمس االمف مف اجؿ اتخاذ اجراءات الالزمة لتطبيؽ احكاـ ميثاؽ االمـ المتحدة 
كقراراتيا الخاصة بضماف احتراـ مكاثيؽ حقكؽ االنساف, كاتفاقية جنيؼ الرابعة الصادرة عاـ 

عمى بذؿ جيكدىا إللزاـ اسرائيؿ لكقؼ انتياكاتيا لحقكؽ االنساف  ـ, كحث ىذه الدكؿ1949
الخاص  799الفمسطيني في االراضي المحتمة, كحث اسرائيؿ بتنفيذ قرار مجمس االمف رقـ 

, كدعكة ىذه الدكؿ كمف خالؿ مجمس االمف إلرساؿ مراقبيف دكلييف (2)بالعكدة الفكرية لممبعديف
 .(3)ـ30/12/1990بتاريخ   )*(681ة فكرا كفؽ القرارالى االراضي الفمسطينية المحتم

سبؽ, يتضح جميا اف جامعة الدكؿ العربية لـ تستطع تكفير الحد االدنى مف الحماية  مما
لمشعب الفمسطيني اماـ االنتياكات االسرائيمية, كذلؾ لـ تستطع كمف خالؿ مناشداتيا المتكررة 

                                                           

 ـ.99/14/9993 ,5, 4, 3, فقرة أ,5279, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.99/14/9993,  3, فقرة ب5279, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ: قرار صادر عف مجمس االمف الدكلي كينص عمى:31/92/9991, 689القرار رقـ  )*(
  673ك 672اعرب مجمس االمف الدكلي عف بالغ قمقو لرفض اسرائيؿ تنفيذ قرارم مجمس االمف رقـ. 

  االسرائيمية استئناؼ ابعاد المدنييف الفمسطينييف.شجب قرار الحككمة 

  ـ.9949حث الحككمة االسرائيمية تطبيؽ اتفاقية جنيؼ 

 .مطالبة االطراؼ المكقعة عمى اتفاقية جنيؼ الزاـ اسرائيؿ تنفيذ االتفاقية 

 (.84ـ, ص96/16/9999 -96/16/99991)التقرير السنكم الصادر عف مجمس االمف الدكلي في الفترة مف 

 ـ.99/14/9993, 4, فقرة ب5279, قرار رقـ 99د.ع, دكرة رقـ  (3)
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االسرائيمية لحقكؽ االنساف, كذلؾ اف دؿ عمى شيء, انما لممجتمع الدكلي مف ايقاؼ االنتياكات 
يدؿ عف العجز الكاضح في السياسات التي انتيجتيا جامعة الدكؿ العربية حياؿ مكضكع 
االنتياكات االسرائيمية لحقكؽ االنساف, فالمناشدات كمف بعدىا اإلدانات ال تجمب الحقكؽ 

 لمشعكب المضطيدة.

السرائيمية في مدينة القدس  نتياكاتال عربية من موقف جامعة الدول ال: ثانياً 
 م(1987-1993)

حرب عاـ ـ القسـ الغربي مف مدينة القدس, كخالؿ 1948ثناء حرب عاـ أسرائيؿ إ احتمت
لي كاالمـ المتحدة عف رفضيما القسـ الشرقي مف المدينة, كقد عبر المجتمع الدك  حتمتاـ 1967
فييا,  تبعتيااسرائيمية التي جراءات اإل, كما كرفضت اإلالشرقي مف المدينةسرائيؿ لمقسـ إضـ 
 .(1)جراءات غير شرعيةإ كاعتبارىاادفة الى تغيير معالـ المدينة, كالي

 سالميان ا  ك  أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى مكانة القدس التاريخية كالكطنية كالركحية عربيان 
كعاصمة دكلة فمسطيف,  ,الفمسطينية المحتمةراضي , كأف القدس جزء ال يتجزأ مف األكمسيحيان 

صارخ لممكاثيؽ كالقرارات  نتياؾاا الديني كالقانكني كالحضارم ىك كاف أم مساس بكضعي
ية لحرمة مدينة القدس كالمسجد سرائيماإل نتياكاتكاالجراءات . كاف الجامعة تديف اإل(2)الدكلية

جيزة المختصة لتتمكف األ اىتمامياجؿ  يالء ىذه القضيةإعضاء الى قصى, كتدعك الدكؿ األاأل
 تصاؿكاالسرائيمية, اإل االعتداءاتقصى مف ا لحماية مدينة القدس كالمسجد األمف القياـ بكاجباتي

 .(3)رارققيؽ التعاكف لتنفيذ ىذا الجؿ تحأمف  كدكليان  سالميان ا  ك  بالجيات المعنية عربيان 

جديدة مف شأنيا اف تسيـ في تيكيد  جراءاتإالقياـ بأم  عف االحتالؿـ تتكانى سمطات ل
الى  مدينة القدس حتالليااسرائيؿ منذ إلكضع  القانكني فييا, حيث سعت مدينة القدس, كتغيير ا

لفمسطينييف كسحب اليكيات راضي, كتيجير اكمصادرة األ االستيطافتيكيدىا بطرؽ شتى كمنيا: 
الى مساحات  راضي القدسأ% مف 40تنظيـ كالتخطيط الذم حكؿ صدار قكانيف الا  منيـ, ك 

خرل تستغؿ مف أُ كالسيطرة عمى التعميـ, كتشريعات مف البناء عمييا,  ييفالفمسطينخضراء يمنع 
سماء أيير كتيكيد خالليا المكارد الطبيعية لمدينة القدس خاصة المياه, كتشريعات تسيـ في تغ

 .(4)المكاقع الفمسطينية

                                                           

 .971ابراىيـ عبد الكريـ: قضية القدس في قرارات االمـ المتحدة, ص (1)

 ـ.31/15/9991-28, 9, فقرة 984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (2)

 ـ.12/14/9988,  9,فقرة 4768, قرار رقـ 89د.ع, دكرة رقـ  (3)

 .32% مف اسماء المكاقع في فمسطيف, ص91كديع عكاكدة: الصييكنية غيرت  (4)
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أكدت جامعة الدكؿ العربية اف كؿ التدابير كاإلجراءات التشريعية كاإلدارية التي غيرت اك  
ترمي الى تغيير ىكية مدينة القدس ككضعيا القانكني ىي تدابير الغية كباطمة كيجب العمؿ 

اإلسرائيمي,  االحتالؿ,كما كأقدمت جامعة الدكؿ العربية عمى إدانة سمطات (1)عمى إلغائيا فكران 
الثركات الطبيعية كالمكارد المائية, كما دعت  الستغالؿكرفضت الممارسات التي أقدمت عمييا 
التي  اإلجراءات اإلدارية كالتشريعية كجميع األعماؿ اعتباركافة المنظمات كالييئات الدكلية الى 

القدس , كالتي مف شأنيا اف تؤدم الى تغيير الكضع القانكني لمدينة حتالؿاالقامت بيا سمطات 
نشاء صندكؽ خاص ليذا ا  لمالي الفكرم الى مدينة القدس, ك , كذلؾ تقديـ الدعـ ا(2)باطمة

الغرض, تساىـ فيو الحككمات كالقطاعات الشعبية العربية, لتمكيف المكاطنيف الفمسطينييف فييا 
مف المزيد مف المصادرة  االحتالؿت جؿ منع سمطاأحفاظ عمى ممتمكاتيـ العقارية مف مف ال
 . (3)عمى تمؾ الممتمكات ستيالءكاال

 قصى:التي يتعرض ليا المسجد األ النتياكاتموقف جامعة الدول العربية من 
ـ, قراران تسمح بمكجبو لمجماعات 15/03/1988سرائيمية بتاريخ المحكمة العميا اإل صدرتأ

 .(4)الييكدية بدخكؿ باحات الحـر القدسي؛ ألداء صمكات تممكدية
ميف العاـ لألمـ رسالة عاجمة الى األ رساؿإالعاـ مينيا أطمبت جامعة الدكؿ العربية مف 

ييكدية بخصكص السماح لجماعات  حتالؿاالطات المتحدة تؤكد بطالف قرار المحكمة العميا لسم
لؾ اف تقـك كال قيمة قانكنية لو, كذ الغيان  عتبارهباساحة الحـر القدسي الشريؼ, كالمطالبة  نتياؾبا

المتحدة بعرض القضية في  مـسالمية في األمع مجمكعة الدكؿ اإل باالشتراؾالمجمكعة العربية 
 .(5)يـك مف تاريخ صدكر ىذا القرار 15مف خالؿ مدة ال تتجاكز مجمس األ

 م:1992قصى سرائيمية في المسجد األموقف جامعة الدول العربية من المجزرة اإل
ساحات المسجد  باقتحاـقامت فئة مف الييكد المتعصبيف  ـ,08/10/1990بتاريخ 

ف كالحراس سرائيمي, كعندما حاكؿ المصمك لمبارؾ, بحماية الشرطة كالجيش اإلقصى ااأل
عمييـ, كقد نتج عف ىذه المجزرة  سرائيمي بإطالؽ الناراإلفراد الجيش أالمسممكف منعيـ, بادر 

المجزرة قدد خططت ليا فيما بعد اف  تضحاخريف, كقد آ 95صابة ا  فمسطيني ك  22 استشياد

                                                           

 ـ.98/91/9991, 2, فقرة 5145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.12/14/9988, 3, 2, فقرة  4769, قرار رقـ 89د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.93/19/9992, 3, فقرة 5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (3)

 .9ـ, ص96/13/9988, 5694القدس, العدد  (4)

 ـ.91/14/9988, 2, 9, فقرة 4818, قرار رقـ 89د.ع, دكرة رقـ  (5)
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عمى الحـر  ستيالءكاالف يرىاب المسممإمية مع العصابات المتشددة, بيدؼ سرائيالسمطات اإل
 .(1)القدسي الشريؼ

جاء فييا القرارات  ـ,18/10/1990بتاريخ  عقدت جامعة الدكؿ العربية دكرة غير عادية
 :(2)التالية

إدانة إسرائيؿ لعدكانيا الجديد عمى المسجد األقصى كقبة الصخرة المشرفة كلممجزرة  .1
كامؿ  االحتالؿضد أبناء الشعب الفمسطيني, كتحميؿ سمطات  ارتكبتياالدمكية التي 

 المسؤكلية عف ىذه االعماؿ االجرامية.
عاصمة الدكلة  تأكيد تمسؾ الدكؿ العربية بالحؽ العربي كالفمسطيني الثابت بمدينة القدس .2

ية المقدسات في مكاجية الفمسطينية المستقمة, كتأكيد عزميا الدفاع عف ىذا الحؽ كحما
 سرائيمي.التحدم اإل

مف حؽ الشعب الفمسطيني الدفاع عف مدينة القدس التي ىي جزء ال يتجزأ مف الدكلة  .3
 سالمية كالمسيحية المكجكدة فييا.المقدسات اإلالفمسطينية, كحماية 

سالمية في مدينة القدس قاـ مجمس الجامعة بتشكيؿ لجنة سميت ة المقدسات اإلكلحماي
 عضاء تتركز مياميا فيما يمي:الدكؿ األ فيما بعد )لجنة القدس(,  مف ممثمي

 .(3)ردنية المختصةتي ستعرض عمييا مف طرؼ الجيات األقرار المشاريع الا  دراسة ك  .1
قرارىا, كعرضيا عمى مجمس الجامعة في إمتكاممة لدعـ المشاريع التي تـ  كضع مكازنة .2

 دكرتو المقبمة.
 , كمنظمة)*(سالميمع منظمة المؤتمر اإل االتصاالتقياـ ىذه المجنة بتكثيؼ  .3

 
 

                                                           

 .palestineaoedia.netالمكسكعة الفمسطينية, المكقع االلكتركني,  (1)
 ـ.98/91/9991, 3, 2, 9, فقرة 4145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)

 كىذه المشاريع ىي: (3)
 كصيانة المعالـ الدينية داخؿ الحـر القدسي. ترميـ .9

 اثر اسالمي(. 211ترميـ كصيانة اثار القدس ) .2

 االعمار الشامؿ لقبة الصخرة المشرفة. .3

 تشديد الحراسة داخؿ المسجد االقصى. .4

 تطكير العمؿ في مصانع دار االيتاـ االسالمية في القدس. .5

 اقامة معرض القدس المتنقؿ. .6

ـ, 9967ـ لعدة اسباب, اىميا: ىزيمة الدكؿ العربية في حرب 9969منظمة المؤتمر االسالمي: انشئت عاـ  )*(
جماؿ  تزعمو ـ, كتراجع التيار القكمي العربي الذم 9967كتزايد االعتداءات االسرائيمية ضد العرب بعد حرب 

ـ السبب المباشر الذم شجع الدكؿ 9969عبد الناصر, كقد اعتبر حرؽ اسرائيؿ جزء مف المسجد االقصى عاـ 
العربية كاالسالمية الى اقامة تجمع اسالمي ضد االعتداءات االسرائيمية عمى المقدسات االسالمية, كعقد المؤتمر 

 (.99ـ في المغرب. )محمد العبيدم: ايراف كمنظمة المؤتمر االسالمي, ص25/19/9969االكؿ لممنظمة في 
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 ثار مدينة القدس.آلدعـ مشاريع ترميـ  )*(اليكنيسكك 

لمساىمة الفعالة مف تقديـ عضاء الى اجمس الجامعة الدعكة الى الدكؿ األكما كجو م
طار لجنة القدس, بما في ذلؾ ترميـ إلممشاريع كالقرارات المتخذة في  شكاؿ الدعـ الالـزأمختمؼ 

المدينة خاصة عمى بناء أالمشرفة, كدعـ صمكد  صالح قبة الصخرةا  ك  ,مباني القدس القيمة
كقاؼ الشريؼ كمكظفي األ عمار العربية كحراس الحـرسكاف كمشاريع اإلمستكل تشجيع اإل

 .(1)ات الدينيةسالمية كالييئاإل

ىمية أقصى كلت مدينة القدس كالمسجد األأسبؽ, اف جامعة الدكؿ العربية قد يتضح مما 
المعالـ  باستمرار اىتمتكالعربية خاصة, كقد  سالمية عامة,خاصة, ككنيما مف المعالـ اإل

سالمية في مدينة القدس كضركرة الحفاظ عمييا, لكف المسجد األقصى كمدينة القدس اإل
يقاؼ عممية التيكيد, ا  اكلت جامعة الدكؿ العربية الحد ك يتعرضاف لعممية تيكيد مستمرة, كقد ح

مناشدة المجتمع الدكلي, خرل, ك أُ تارة سرائيمية تارة كعدـ شرعيتيا اإل االعتداءات باستيجاف
يد جراءاتيا اليادفة الى تيك إيقاؼ سرائيؿ؛ إلإمف لمضغط عمى مـ المتحدة, كمجمس األكخاصة األ

ة مدينة القدس, لكف ىذه الخطكات غير كافية لكبح جماح عممية التيكيد التي تتعرض ليا مدين
 قصى.القدس كالمسجد األ

 القدس عاصمة إلسرائيل: عتباربا )*(مريكين قرار الكونجرس األموقف جامعة الدول العربية م
التاـ مع السياسات  نسجاـباالمريكية تجاه القضية الفمسطينية, السياسة األ اتسمت

سرائيمية, بشكؿ كاضح لمسياسات اإل منحازان  متصمبان  مكقفان  مريكيكف دكمان سرائيمية, كيقؼ األاإل
ايا الحساسة, كعمى مستكل ظيار شيء مف التكازف تجاه بعض القضإمحاكالتيـ عمى الرغـ مف 

                                                           

ىيئة االمـ  تية: منظمة االمـ المتحدة لمتعميـ كالعمـ كالثقافة, كىي احدل منظمااليكنيسكك: كىي بالعرب )*(
 8ضك كدكلة ع 996ـ, كيقع مقرىا في مدينة باريس في فرنسا, كتضـ عضكيتيا 9947المتحدة, تأسست سنة 

لدكلي عف المساىمة في احالؿ االمف كالسمـ, كذلؾ مف خالؿ تعزيز التعاكف ا الى دكؿ مؤسسة, كتيدؼ المنظمة
طريؽ التعميـ, كالعمـ كالثقافة, كذلؾ مف اجؿ احالؿ االحتراـ لمعدالة, كتسعى الى تشجيع التعرؼ عمى التراث 

ا قيمة متميزة بالنسبة لإلنسانية حكؿ العالـ, كتحديده مف اجؿ صيانتو كالحفاظ ذالثقافي كالطبيعي, الذم يعتبر 
 .(985س المفتكحة, صتربية الكطنية: منشكرات جامعة القدالعميو. )

 ـ.98/91/9991, 7, فقرة 5145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

الككنجرس االمريكي: احد اىـ المراكز السياسية في الكاليات المتحدة االمريكية, كصاحب السمطة التشريعية  )*(
ات المتحدة االمريكية, خاصة في فييا, كييتـ بالسياسات االمريكية كالقضايا الخارجية, كالقضايا الداخمية لمكالي

مجاؿ الضرائب, ككزارتي الدفاع كالخارجية, كيتككف مف مجمس الشيكخ كمجمس النكاب, كلو العديد مف الييئات 
الخاصة. )ىاشـ الشيكاني: العالقة بيف الككنجرس االمريكي ك البيت االبيض في ظؿ العالقات الخارجية, 

 (.338ص
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مي, حيث تعتبر سرائيدانة لمجانب اإلإمريكا تعطيؿ القرارات التي فييا أمف تحاكؿ مجمس األ
 .(1)كلى في المنطقةحميفتيا األ
, مريكية المنحازة إلسرائيؿلممكاقؼ األ استنكارىاعربت جامعة الدكؿ العربية عف أكقد 

مسطينية كالعربية, مريكية بتطكير مكقفيا تجاه الحقكؽ الكطنية الفكطالبت الكاليات المتحدة األ
رىاب ية الدكلية لمنع سياسة القمع كاإلبالشرع لتزاـلالسرائيؿ, كدعكتيا إكالكؼ عف دعـ 

كتأكيد تطبيؽ كافة مبادئ كقرارات االمـ  )*(672مف رقـ سرائيمي, كتطبيؽ قرار مجمس األاإل
 .(2)سرائيميية الفمسطينية كالصراع العربي اإلالمتحدة المتعمقة بالقض

ـ, 31/03/1984خ بتاري )*(4328صدرت القرار رقـ أقد كانت جامعة الدكؿ العربية قد ك 
 .(3)مريكية الى مدينة القدسمريكي لنقؿ السفارة األالككنجرس األكالذم يتعمؽ بمساعي 

كؿ بنقؿ السفارة ـ, يقضي األ10/02/1990مريكي, قراريف بتاريخ الككنجرس األ اتخذكقد 
مريكي س األما القرار الثاني, فيعترؼ بمكجبو الككنجر أبيب الى مدينة القدس, أمريكية مف تؿ األ

 .(4)سرائيؿبمدينة القدس عاصمة إل

جيو الدعكة ـ ىذيف القراريف, كقامت بتك 1990دانت القمة العربية المنعقدة في بغداد أكقد 
مخالفيف لمقانكف الدكلي  عتبارىماكاشرعييف الغير ىذيف القراريف  مريكي إللغاءالى الككنجرس األ

 كصت القمةأيكية الخاصة بمدينة القدس, كذلؾ مر مـ المتحدة كلممكاقؼ الرسمية األكلقرارات األ

                                                           

 .wafainfo.comمركز المعمكمات الفمسطيني, كفا, المكقع االلكتركني,  (1)

 ـ, كينص عمى ما يمي:92/91/9991, بتاريخ 672قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
  يديف مجمس االمف الدكلي عمى كجو الخصكص اعماؿ العنؼ التي ارتكبتيا قكات االمف االسرائيمية, كالتي

 فييـ مدنيكف فمسطينيكف كمصميف ابرياء. اسفرت عف كقكع اركاح, بمف

يطمب الى اسرائيؿ, بصفتيا السمطة المحتمة, الكفاء بالتزاماتيا كمسؤكلياتيا القانكنية المقررة بمكجب اتفاقية جنيؼ 
 الرابعة. )مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء(.

 ـ.98/91/9991, 4, فقرة 5145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)

مذكرة مقدمة مف منظمة التحرير الفمسطينية بشأف ما يجرم في الككنجرس االمريكي مف مساع بناء عمى  )*(
 لنقؿ السفارة االمريكية الى مدينة القدس, اصدر مجمس الجامعة ىذا لقرار الذم جاء فيو:

بذؿ الجيكد كالمساعي لدل حككمة الكاليات المتحدة لعدـ االستجابة لمضغكط الصييكنية التي تيدؼ الى   .1
 نقؿ السفارة االمريكية الى مدينة القدس.

اف تقـك الدكؿ العربية بتكثيؼ اتصاالتيا مع دكؿ العالـ التي ليا عالقات دبمكماسية مع الكياف الصييكني   .2
لحثيا عمى عدـ االستجابة لمضغكط الصييكنية لنقؿ ممثالتيا الدبمكماسية الى مدينة القدس. لممزيد انظر: د.ع, 

 ـ.31/03/1984, 2, فقرة ج4328قرار رقـ 

 ـ.93/19/9992, 2, فقرة د5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (3)

 .99ـ, ص99/12/9991, 748فمسطيف الثكرة, العدد  (4)
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, (1)كالسياسية ضد أم دكلة تعتبر القدس عاصمة إلسرائيؿ قتصاديةاالجراءات شد اإلأ باتخاذ
 .(2)ـ20/08/1980بتاريخ 476)*(مـ المتحدة بضركرة تنفيذ القرار كمطالبة األ

الجامعة بتشكيؿ لجنة كزارية ىمية الدينية كالسياسية لمدينة القدس, قاـ مجمس كلشرح األ
مريكا الشمالية كالياباف أكركبا ك أاسع كسريع, يشمؿ الفاتيكاف كدكؿ لمقياـ بتحرؾ سياسي كعربي ك 

 .(3)كالصيف لشرح كجية النظر العربية بشأف مدينة القدس كمستقبميا

محتمة راضي الفمسطينية العربية من اليجرة الييودية الى األ : موقف جامعة الدول الثالثاً 
 م(.1987-1993)

نحاء العالـ, كقد بدا أة الى مكجات ىجرة ييكدية مف شتى راضي الفمسطينيتعرضت األ
ف الييكد حكؿ العالـ لإلقامة كبر عدد ممكف مأ الستقداـسرائيمية تسعى اف السمطات اإل كاضحان 
 ا, كم(4)غرائيـ برغد العيش في فمسطيف المحتمةإسرائيؿ, عف طريؽ طرؽ شتى, كمنيا إفي 

راضي أنيا أراضي لممياجريف الييكد , كتصكير ىذه األشعبرض بال أالى تسكيؽ عبارة لجأت 
 .(5)حد أال يممكيا 

حقكؽ الشعب العربي عمى  عتداءاؿ العربية ىذه اليجرة التي تشكؿ أدانت جامعة الدك 
العربي,  صريحا لألمف القكمي ىذه اليجرة تيديدان  عتباركارضو ككطنو كىكيتو, أالفمسطيني في 

                                                           

 ـ.31/15/9991, 3, 2, فقرة ج984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (1)

كامتناع ـ, تمت المكافقة باإلجماع 21/18/9981, كالصادر بتاريخ 476قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
 عضك عف التصكيت, كنص القرار عمى ما يمي:

  شجب مجمس االمف الدكلي استمرار اسرائيؿ في تغيير المعالـ المادية كالتركيب الجغرافي كالييكؿ
 المؤسسي مدينة القدس الشريؼ.

  يشجب بشدة استمرار اسرائيؿ, بصفتيا القكة المحتمة, رفض التقيد بقرارات مجمس االمف كالجمعية
 مة ذات الصمة.العا

  يؤكد اف كؿ ىذه االجراءات التي اتخذتيا اسرائيؿ, كالرامية الى تغيير معالـ مدينة القدس, ليس ليا أم
 مستند قانكني.

يؤكد اف ىذه االجراءات التي غيرت معالـ مدينة القدس باطمة اصال, كيجب الغاءىا كفقا لقرارات مجمس االمف 
 حراء(.ذات العالقة. )مكسكعة مقاتؿ مف الص

 ـ.93/19/9992, 9, فقرة د5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.93/19/9992, 4, فقرة د5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (3)

 .226عمر شاليؿ: فمسطيف في صراع الشرؽ االكسط, ص (4)

 .956فمسطيف كالقضية الفمسطينية, منشكرات جامعة القدس المفتكحة, ص (5)
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 صارخان  نتياكااىذه اليجرة  كاعتبرتكما , (1)نساف كمبادئ القانكف الدكليلحقكؽ اإل نتياكاكا
عالف العالمي لحقكؽ ـ, كاإل1949جنيؼ الرابعة لسنة  يةتفاقاكالمكاثيؽ الدكلية كخاصة  لمقكانيف

 .(2)نسافاإل

العربية لمتصدي لموجات اليجرة الييودية الى السبل التي لجأت الييا جامعة الدول 
 راضي الفمسطينية:األ 

جامعة الدكؿ راضي الفمسطينية المحتمة, قامت لي مكجات اليجرة الييكدية الى األمع تكا
جراءات فيما تقميص ىذه اليجرة, كتمثمت ىذه اإلجراءات مف شأنيا الحد ك إعدة  باتخاذالعربية 
 يمي:

 باحتماؿثارىا فيما يتعمؽ آيمة الناتجة عف ىذه اليجرة ك الجسخطار التحذير مف األ .1
سرائيمي, مما يزيد مف التكتر في المنطقة لى تسكية سممية لمصراع العربي اإلالتكصؿ ا

 .(3)مف كالسمـ الدكلييفلأل كيشكؿ تيديدان 
عدـ مشركعية ب ,مناشدة الدكؿ المعنية بتكعية مكاطنييا الييكد الراغبيف في اليجرة .2

ماـ أ االختيارية المحتمة, ككذلؾ تكسيع مجاؿ راضي الفمسطينية كالعربالى األىجرتيـ 
في الدكؿ التي  استقباليـييـ بإسقاط القيكد المفركضة عمى الراغبيف في ىجرة مكاطن

مياجريف جدد, كعدـ قصر فرصة تيجيرىـ عمى ميجر كاحد كىك  ستيعابايمكنيا 
, كذلؾ (4)ذا رغبكا في ذلؾإصمي نيـ األـ مف العكدة الى مكطفمسطيف, ككذلؾ تمكيني

مساندة مطالب الييكد الراغبيف في العكدة الى البمداف التي ىاجركا منيا بما في ذلؾ 
صمية في البمداف يمـز مف النفقات الى مكاطنيـ األ لتقديـ ما ستعداداالالبمداف العربية, مع 

 .(5)العربية
ئات التي زاء المؤسسات كالييإصعدة كافة األالحازمة كعمى جراءات اإل اتخاذالعمؿ عمى  .3

راضي العربية المحتمة لميجرة الييكدية الى فمسطيف كاأل نكاعياأتقكـ بالتسييالت بكافة 
 .(6)المساعدات المالية كالنقؿ خرل, كخصكصان األ

                                                           

 ـ.93/13/9991, 9, فقرة 4988, قرار رقـ 93رقـ د.ع, دكرة  (1)

 ـ.31/15/9991, 9, فقرة ج984القمة العربية )الغير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (2)

 ـ.93/13/9991, 2, فقرة 4988, قرار رقـ 93د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.31/15/9991, 3, فقرة ج984القمة العربية )الغير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (4)

 ـ.96/17/9991, 4, فقرة 5136, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.96/17/9991,  3, فقرة 5136, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (6)
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المياجريف الييكد الى فمسطيف حظر التعامؿ مع شركات الطيراف التي تقكـ بنقؿ  .4
بية, اك التحميؽ المحتمة, كمنع طائراتيا مف اليبكط في المطارات العر  راضي العربيةكاأل

ع الشركات كالمؤسسات كالييئات جكاء العربية, كذلؾ حظر التعامؿ ماك المركر في األ
راضي العربية المحتمة اك ت ليجرة الييكد الى فمسطيف اك األجنبية التي تقدـ تسييالاأل

 .(1)شكاؿف األتكطينيـ فييا بأم شكؿ م
ت اك قركض اك تسييالت لمحككمة عف تقديـ أم معكنا متناعاالدعكة مختمؼ الدكؿ عف  .5

راضي الفمسطينية تكطيف المياجريف الييكد في األفي د سرائيمية مف شأنيا اف تساعاإل
 عدـ تكطيف ؿجأمتحدة الى تحمؿ مسؤكلياتيا مف مـ الكالطمب الى األكالعربية المحتمة, 

راضي الفمسطينية كالعربية المحتمة بما فييا مدينة القدس, األ يكد فيالمياجريف الي
 .(2)مف بذلؾقرار مف مجمس األ كاستصدارتشكيؿ رقابة دكلية لتنفيذ ذلؾ, ك 

راضي ية بقضية اليجرة الييكدية الى األجامعة الدكؿ العرب ىتماـانالحظ مدل  مما سبؽ,
تدابير عممية عمى  التخاذاليجرة, فالتجأت  ىذه منيا بمدل خطكرة يمانان إالفمسطينية المحتمة, 

عمى كسائؿ النقؿ التي  قتصاديةاة الييكدية, مف خالؿ فرض عقكبات رض لكبح جماح اليجر األ
قناع المياجريف بالبقاء في بمدانيـ, كمناشدة الحككمات إاعد عمى نقؿ المياجريف, كمحاكلة تس

جراءات مف شأنيا التقميؿ مف عمميات إي ف ذلؾ, كىالتي تسمح باليجرة مف بمدانيا التكقؼ  ع
 اليجرة.

راضي السوفيتي الى األ  التحادموقف جامعة الدول العربية من اليجرة الييودية من 
 الفمسطينية:

كدكؿ  ,السكفيتي تحاداالالمحتمة مكجات ىجرة ييكدية مف راضي الفمسطينية شيدت األ
الى زيادة المعدؿ  ا؛سرائيؿ مف خالليإالثمانينيات, ىدفت في منتصؼ  شتراكيةاالكركبا أ

مريكي ألؾ بضغط ذ, كتـ العرب معخسائرىا البشرية نتيجة حركبيا  الديمكغرافي ليا, كتعكيض
غالية  سرائيؿ ثماران إقطفت  انيياره, كبعد (3)نيياراالالسكفيتي الذم كاف عمى كشؾ  ادتحاالعمى 

راضي الفمسطينية المحتمة, كقد السكفيتي الى األ التحادابكاب اليجرة مف أتحت نتيجة ذلؾ, ففُ 
, بينما (4)السكفيتي تحاداالـ بقدكـ المياجر رقـ مميكف مف 05/07/2000سرائيؿ في إ احتفمت

                                                           

 ـ.92/19/9999, 9,2, فقرة 5999, قرار رقـ 96د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.31/15/9991,  4,6, فقرة ج984القمة العربية )الغير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (2)

 .211ـ(, ص9981 -9948جبار جماؿ: اضكاء عمى حقيقة اليجرة الييكدية الى فمسطيف ) (3)

 .992محسف صالح: القضية الفمسطينية كابعادىا التاريخية, ص (4)
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الؼ  200راضي الفمسطينية المحتمة السكفيتي الى األ تحاداالف معدد المياجريف الييكد كاف 
 .(1)مياجر مطمع التسعينيات

 ؿ العربية المجتمع الدكلي بالعمؿ عمى كضع حد ليجرة الييكد السكفييتطالبت جامعة الدك 
سرائيمية لية لمراقبة كمتابعة النشاطات اإللية دك أيجاد ا  راضي العربية المحتمة, ك الى فمسطيف كاأل
مف قرار مف مجمس األ الستصدارعمى مستكل ممكف أ, كالتحرؾ الفكرم كعمى في ىذا المجاؿ
فيتي السك  تحاداال مع الجيات المعنية كخصكصان  تصاالتاال, كذلؾ تكثيؼ (2)في ىذا الشأف

راضي يكد السكفييت بيدؼ التكطيف في األجؿ كضع حد ليجرة اليأالمصدر الرئيسي لميجرة, مف 
ثارىا السمبية عمى أالجسيمة الناتجة عف ىذه اليجرة ك العربية المحتمة, مع التذكير بالمخاطر 

مف كعمى األ ,سرائيميالـ عادؿ كشامؿ لمصراع العربي اإلحالؿ سإالى  جيكد التسكية الرامية
, كما كدعت الى بذؿ المساعي الحثيثة لدل الدكؿ التي تخرج منيا مكجات (3)كالسالـ الدكلييف
 لتكضيح عكاقب ىذه اليجرة البالغة الخطكرة ؛السكفيتي تحاداالكخاصة دكؿ  ,التيجير الييكدية

الفمسطيني كالعربي, فضالن عف مساىمتيا في تصعيد التكتر كالعنؼ في حقكؽ الشعب على 
 .(4)منطقة الشرؽ األكسط

السكفييتي , دعت  تحاداالمميات اليجرة الييكدية مف دكؿ كلمحد مف ع ,خرآكعمى صعيد 
جامعة الدكؿ العربية الى كضع مكقؼ ىذه الدكؿ مف الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطيني كمف 

, عند تقييـ العالقات عتباراالراضي العربية المحتمة في سطيف كاألالييكدية الى فم قضية اليجرة
ة الى بناء حيث دعت الجامعة العربي ,كركباأُ , كذلؾ الحاؿ مع دكؿ شرؽ (5)العربية مع ىذه الدكؿ

كركبا عمى قاعدة المصالح المتبادلة في ضكء المتغيرات الحاصمة في أالعالقات مع دكؿ شرؽ 
الدكؿ, كبما يخدـ تطكير مكقفيا مف اليجرة الييكدية الى فمسطيف كالقضية الفمسطينية بشكؿ ىذه 
عة تطكرات اليجرة , كقد تـ تكميؼ االمانة العامة كبالتعاكف مع الدكؿ االعضاء بمتاب(6)عاـ

جراء ا  خرل, ك راضي العربية المحتمة األُ السكفييتي الى فمسطيف كاأل االتحادالييكدية مف 
الالزمة مع الجيات المختصة كالتي ليا عالقة مباشرة اك غير مباشرة في ىذه  االتتصاال

                                                           

 .71ة الكبرل, صعبد اليادم النشاش: االنتفاضة الفمسطيني (1)

 ـ.93/13/9991, 5, فقرة 4988, قرار رقـ 93د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.92/19/9999, 9, فقرة ج5192, قرار رقـ 96د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.21/12/9992, 6, فقرة 5959, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.31/15/9991, 7, فقرة ج984القمة العربية )الغير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (5)

 ـ.31/15/9991, 5, فقرة د984القمة العربية )الغير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (6)
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, كذلؾ مكاصمة الجيكد عمى كؿ المستكيات لكقؼ اليجرة (1)لحثيا عمى كقؼ ىذه اليجرة ,اليجرة
 .(2)راضي العربية المحتمةفي األ االستيطافكالتي مف شأنيا تشجيع سياسة  ,الييكدية الى فمسطيف

دم لمكجات مما سبؽ, المحاكالت الكثيفة التي قامت بيا جامعة الدكؿ العربية لمتصيتضح 
طمب السكفيتي, كىذا يؤكد عمى رفضيا ليذه اليجرة الغير شرعية, كال تحاداالاليجرة الييكدية مف 

جؿ أمف  ,راضي المكاطنيف الفمسطينييفأسرائيؿ, التي تغتصب إمف المياجريف عدـ السفر الى 
دتيا ياجريف, ناىيؾ عف المحاكالت عمى مستكل المجتمع الدكلي كاالمـ المتحدة, لمناشا لمميمنح

, كعمى الرغـ مف ىذه االجراءات, اال اف اليجرة الييكدية الى كقؼ ىذه اليجرة الغير شرعية
فمسطيف لـ تتكقؼ بتاتان, مما يؤكد فشؿ كؿ الجيكد التي قامت بيا جامعة الدكؿ العربية لمحد مف 

 ليجرة.ىذه ا

راضي الفمسطينية سرائيمي في األ اإل الستيطانموقف جامعة الدول العربية من  :رابعاً 
 م(.1993-1987المحتمة )
التي ك  ,عمى عدد كبير مف الركائز ,الصييكني في فمسطيف ستيطانياالالمشركع  ارتكز

كاليجرة  االستيطافراضي الفمسطينية, ككاف ي تأسيس الدكلة الصييكنية فكؽ األسيمت فأ
عممي لتحقيؽ الرؤيا الصييكنية ىك التطبيؽ ال ستيطافكاالىمية في ىذه الركائز, أكثر الييكدية األ
عف  سرائيؿ يكمان إلـ تتكقؼ , ك (3)صمييفضي الفمسطينية بعد طرد سكانيا األراعمى األ لالستيالء
 لتفافيةاال نية كبناء المستكطنات, كالطرؽراضي الفمسطيكمصادرة األ االستيطافعمميات 

 .(4)كالتخطيط لبناء مستكطنات جديدة

راضي الفمسطينية سرائيمي في األاإل االستيطافت جامعة الدكؿ العربية عمميات دانأكقد 
الشرعية الدكلية, كاف  سرائيمي ىك عمؿ تعسفي كينتيؾاإل االستيطافكدت اف أالمحتمة, حيث 

مف خالؿ تكثيؼ  ,راضي العربية المحتمةتيدؼ الى التغيير في طبيعة األ افستيطاالعمميات 
ي راضاأل اغتصابف العكاقب الخطيرة المترتبة عمى , كما كحذرت م(5)ستيطافاال عمميات

 .(6)صحابيا كتكطيف المياجريف الييكدأخالءىا مف ا  الفمسطينية كالعربية المحتمة ك 

                                                           

 ـ.92/19/9999, 2, فقرة ج5192, قرار رقـ 96د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.93/19/9992, 2, فقرة ج5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (2)

 .23الييكدية, صاياد الرفاتي: االستيطاف في فكر االحزاب  (3)
 .385, صمنشكرات جامعة القدس المفتكحة ,فمسطيف كالقضية الفمسطينية (4)

 ـ.29/14/9992, 4, فقرة 5965, قرار رقـ 97د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.21/12/9992, 2, فقرة 5959, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (6)
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كمصادرة مزيد  المحتمة,راضي الفمسطينية سرائيمي في األاإل االستيطافكمع تزايد عمميات 
, ستيطافاالغرض الحد مف عمميات بجامعة الدكؿ العربية بعدة خطكات قامت  مف األراضي,

 كجاءت ىذه الخطكات كما يمي:

ـ حكاألتطبيؽ  ,مفلدكؿ الدائمة العضكية في مجمس األدعكة المجتمع الدكلي كبخاصة ا .1
ية بشأف الكقؼ الفكرم لعمميات الدكلجؿ تنفيذ قرارات الشرعية أـ المتحدة مف مميثاؽ األ
, كالتعجيؿ بتفكيؾ المستكطنات راضي الفمسطينية كالعربية المحتمةفي األ االستيطاف

جراءات, كالتكقؼ إتخذ مف أُ بإلغاء ما كذلؾ  ,راضي الفمسطينيةسرائيمية المقامة في األاإل
راضي ككقؼ مصادرة األ راضي المحتمة,ت جديدة في األعف التخطيط لمستكطنا

مارس  )*(465مف رقـ لقرار مجمس األ تنفيذان  ,التفافيةالفمسطينية بحجة إقامة طرؽ 
 .(1)ـ1980

كتبياف مخاطره  ,ستيطافاالى الساحة الدكلية لفضح عمميات مضاعفة التحرؾ العربي عم .2
قامة مستكطنات إمطالبة بإزالة المستكطنات كبعدـ عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني, كال

راضي المحتمة ممغاه كباطمة كمخالفة مقامة عمى األكؿ المستكطنات ال عتباركاجديدة, 
 .(2)لمشرعية الدكلية

قصى الجيكد أككمات كالرأم العاـ العالمي بذؿ قميمية كالحمناشدة المنظمات الدكلية كاإل .3
ـ الدعـ المادم الذم مف شأنو , كمطالبة كافة الدكؿ بعدـ تقديستيطافااللكقؼ عمميات 

 .(3)راضي الفمسطينية كالعربية المحتمةفي األ ستيطانياال االستعماريع شجياف 

 

                                                           

 تمت المكافقة عميو باإلجماع, كينص عمى:ـ, 19/13/9981, بتاريخ 465قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
  يقرر مجمس االمف اف جميع التدابير التي اتخذتيا اسرائيؿ لتغير المعالـ المادية كالتركيب السكاني

كالييكؿ المؤسسي في االراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا مدينة القدس, اك أم جزء منيا, ليس ليا 
, كاعماليا لتكطيف قسـ مف سكانيا مف المياجريف الجدد في ىذه أم مستند قانكني كاف سياسة اسرائيؿ

االراضي يشكؿ خرقا فاضحا التفاقية جنيؼ الرابعة, كما تشكؿ عقبة في كجو السالـ في الشرؽ 
 االكسط.

يشجب مجمس االمف بشدة استمرار اسرائيؿ كتصميميا عمى متابعة ىذه السياسات كالممارسات, كيدعك حككمتيا 
 كقؼ ىذه االجراءات كتفكيؾ المستكطنات القائمة. ) مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء(. كشعبيا الى

 ـ.21/12/9992, 9, فقرة 5959, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)
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راضي في األ االستيطافؿ لجنة رقابة دكلية لضماف عدـ مـ المتحدة الى تشكيدعكة األ .4
 .(1)الفمسطينية كالعربية المحتمة

القياـ بحممة إعالمية عربية مكجية الى الرأم العاـ الغربي لتكضيح مخاطر عمميات  .5
 .(2)عمى السالـ في المنطقة, كعمى األمف كالسمـ الدكلييف االستيطاف

االسرائيمي في األراضي الفمسطينية كالعربية  االستيطافعمى الرغـ مف خطكرة عمميات 
ككالعادة بمناشدة المجتمع الدكلي كاألمـ المتحدة,  اكتفتالمحتمة, إال اف جامعة الدكؿ العربية 
إجراءات قانكنية  باتخاذ. إضافة الى تيديداتيا االستيطافلمضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ عمميات 

الذم يبتمع  االستيطاف, كىذه الخطكات ال تتناسب كخطكرة االستيطافلمحد ككقؼ عمميات 
, لكف ىذه اإل  االستيطافجراءات لـ تستطع اف تكقؼ فعميان األراضي الفمسطينية يكما بعد يـك

 كمصادرة األراضي.
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 خالصة: ال
 نستنتج مما سبق, ما يمي:

  سرائيمية لحقكؽاإل االنتياكاتيقاؼ إجؿ أمف  لـ تدخر جامعة الدكؿ العربية جيدان 
مـ لؾ بتحقيؽ تكاصؿ دائـ كمكثؼ مع األذراضي الفمسطينية المحتمة, ك نساف في األاإل

 المتكررة. عتداءاتياكاسرائيؿ عمى جرائميا, إجؿ عقاب أ سرة الدكلية, مفالمتحدة كاألُ 
 ـبعدتيأضركرة عكدة المبعديف الذيف  صرار الكبير مف جامعة الدكؿ العربية عمىاإل 

راضييـ, كالضغط عمى أب لبناف, كالمطالبة بعكدتيـ الى سرائيمية الى جنك السمطات اإل
 تكرار ذلؾ. جؿ عدـأسرائيؿ مف إ

 خاصة, كعممت عمى تعزيز  ىميةأكؿ العربية مدينة القدس كسكانيا كلت جامعة الدأ
ئيمية, كذلؾ الدفاع سرااإل االنتياكاتتصدم كالصمكد في كجو عانتيـ عمى الا  صمكدىـ ك 

 قصى كمدينة القدس.كالتصدم لعمميات تيكيد المسجد األقصى, عف المسجد األ
  مف المكقؼ االمريكي المساند  نزعاجيااالتعبير عف  جامعة الدكؿ العربيةحاكلت

لدل  حتجاجياكامريكية المتحيزة إلسرائيؿ, كذلؾ مف خالؿ رفضيا لمقرارات األ إلسرائيؿ,
 سياساتيا تجاه القضية الفمسطينية. فيالنظر  كدعكتيا إلعادة ,مريكيةالحككمة األ

 راضي الفمسطينية, ييكدية الى األخطكرة اليجرة ال بمدلمف جامعة الدكؿ العربية  دراكان إ
مية مف خطكات عم تخاذباتى الكسائؿ المتكفرة, كما قامت قامت بمحاربة ىذه اليجرة بش

 , لف جيكدىا باءت بالفشؿ.شأنيا الحد مف ىذه اليجرة
  في عمميات  االستمرارصرار السمطات اإلسرائيمية ا  , ك االستيطافعمى الرغـ مف خطكرة

اف جامعة الدكؿ العربية لـ تستطع كبح جماحو, رغـ قياميا بخطكات  الإ, االستيطاف
 مـ المتحدة.ية عمى مستكل المجتمع الدكلي كاألتصعيد

  تجاه الممارسات  جامعة الدكؿ العربية اتخذتياالتي  القراراتيجابية إعمى الرغـ مف
تطع اف ى كرؽ, كلـ تسف ىذه القرارات ظؿ معظميا مجرد حبر عمأال إ, اإلسرائيمية

 يان مف ىذه الممارسات.أتكقؼ فعميا 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 امللعا ااثااا:
موقف جامع  اا بل ااعرب   مً مشا  ع اا سو    

 و(.1993-1987اسقض   اافسسط ي   )
 

  أوًل: موقف جامعة الدول العربية من قرارات المجمس الوطني الفمسطيني في
 م.1988 عشرةدورتو التاسعة 

  ًالفمسطينية : موقف جامعة الدول العربية من الحوار بين منظمة التحرير ثانيا
 .م1989مريكية, والوليات المتحدة األ

  ًوموقف جامعة الدول العربية وسطمؤتمر الدولي لمسالم في الشرق األ ال :ثالثا ,
 .منو

  م.1991رابعًا: موقف جامعة الدول العربية من مؤتمر مدريد لمسالم 
 م.1993وسمو أ   اتفاقيةموقف جامعة الدول العربية من : اً خامس 
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 في دورتو )*(: موقف جامعة الدول العربية من قرارات المجمس الوطني الفمسطينيولً أ
 م.1988 التاسعة عشرة

عشرة الى  المجمس الكطني لدكرتو التاسعة نعقاداقبيؿ  تعرضت منظمة التحرير الفمسطينية
 الكاليات بتزازا ,كجو ىذه الضغكطأقميمية كالمحمية كالدكلية, كمف مجمكعة مف الضغكطات اإل

مف كزارة العدؿ  خيرة بتسميـ السكرتير العاـ لألمـ المتحدة قراران المتحدة االمريكية, حيث قامت األ
لتحرير الفمسطينية منظمة ا ـ كمكعد نيائي إلغالؽ مقر بعثة21/03/1988تحدد فيو  ,مريكيةاأل

, (1)غالؽ مقر بعثة منظمة التحرير في نيكيكرؾإثر ىذا القرار فقد تـ أكعمى مـ المتحدة, في األ
دانتو جامعة الدكؿ العربية, حيث دعت حككمة الكاليات المتحدة الى تغيير أكىك المكقؼ الذم 

بمنظمة التحرير  عتراؼلالة لمشعب الفمسطيني, كالرافض مكقفيا المعادم لمحقكؽ الكطني
ساسي في الصراع العربي أكالكحيد لمشعب الفمسطيني, كطرؼ  الفمسطينية الممثؿ الشرعي

سرائيمي, كما كدعت الى تكفير التسييالت لمنظمة التحرير الفمسطينية كالفمسطينييف في الدكؿ اإل
 .(2)العربية, كفؽ قكانينيا المرعية

عشرة لممجمس الوطني الفمسطيني وموقف جامعة ىم القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة أ
 الدول العربية منيا:

 قدت الدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني في الجزائر في الفترة ما بيفعُ 
 :برز قراراتياأـ, ككاف مف 12-15/11/1988 
 :عالن قيام دولة فمسطينإ - أ

, مف (3)كعاصمتيا القدس الشريؼكاف إعالف قياـ الدكلة الفمسطينية فكؽ أرض فمسطيف, 
 المجمس الكطني الفمسطيني, في دكرتو التاسعة عشر. اتخذىاأىـ القرارات التي 

                                                           

المجمس الكطني الفمسطيني: يعد السمطة العميا لمشعب الفمسطيني في كافة اماكف تكاجده, كىك الذم يصنع  )*(
منظمة التحرير الفمسطينية, كبرامجيا المتمثمة في حؽ العكدة, كاالستقالؿ, كاقامة الدكلة الفمسطينية سياسات 

 28/15المستقمة, كعاصمتيا القدس الشريؼ, كقد عقد المؤتمر الكطني االكؿ في مدينة القدس, في الفترة بيف 
العديد مف الكثائؽ كالقرارات, مف  , كاعمف فيو انشاء منظمة التحرير الفمسطينية, كصدر عنو12/16/9964ك

اىميا: الميثاؽ القكمي الفمسطيني, كالنظاـ االساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية, كتـ انتخاب احمد الشقيرم 
 ـ(.2191رئيسا لمنظمة التحرير. )كثيقة صادرة عف المجمس الكطني الفمسطيني حكؿ انشاء المجمس, 

 .22, ص294في نيكيكرؾ, العدد  رمة التحريالبيادر السياسي, اغالؽ مكتب منظ (1)

 ـ.17/19/16/9988, 9,8, فقرة 978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (2)
 ـ.95/99/9988البياف الختامي لمدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني الفمسطيني  (3)
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, كما (1)أيدت جامعة الدكؿ العربية إعالف قياـ دكلة فمسطيف المستقمة عمى أرض فمسطيف
البالغ باإلنجاز التاريخي الذم حققو الشعب الفمسطيني بإعالف قياـ الدكلة  اعتزازىاكعبرت عف 

الفمسطينية المستقمة, كما كرحب بالقرارات التاريخية كالنتائج اليامة لدكرة المجمس الكطني 
التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر, كتينئة شعب فمسطيف بإعالف قياـ دكلتو  االستثنائية
كأكدت جامعة الدكؿ العربية عمى دعـ كتأييد مبادرة السالـ الفمسطينية المستندة , كما (2)المستقمة

الى مشركع السالـ العربي كالشرعية الدكلية بإعتبارىا األساس لمحؿ الشامؿ, كمساندة تحرؾ 
 . (3)منظمة التحرير الفمسطينية عمى الساحة الدكلية لتطبيؽ ىذه المبادرة

بالدكلة الفمسطينية  اعترفتيف ترحيبان دكليان كاسعان, حيث كقد لقي إعالف قياـ دكلة فمسط
 .(4)دكلة خالؿ بضعة أشير 120أكثر مف 

أعربت جامعة الدكؿ العربية عف الشكر كالتقدير لكافة الدكؿ المناصرة لمعدؿ كالحرية التي 
سيادة كال االستقالؿرسميان بدكلة فمسطيف, كساندت الحؽ الطبيعي لمشعب الفمسطيني في  اعترفت

عمى أرضو ككطنو, كما كأعربت عف شكرىا لكؿ القكل الشعبية كالييئات المختمفة التي أيدت قياـ 
الدكلة الفمسطينية المستقمة, كالتي تعبر عف قطاعات كاسعة مف الرأم العاـ في البمداف التي لـ 

 االعتراؼؿ العالـ , كمناشدة باقي دك (5)تعترؼ دكليا بعد بإعالف قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة
الضركرية لحث  باالتصاالت, كقد تـ تكميؼ الدكؿ األعضاء القياـ (6)الكامؿ بالدكلة الفمسطينية

, كذلؾ قياـ مجالس (7)بيا االعتراؼالدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بقياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة 
 االعتراؼبالمسؤكليف كاألحزاب كالبرلمانييف في تمؾ الدكؿ لحثيـ عمى  باالتصاؿالسفراء العرب 

قامة عالقات دبمكماسية معيا  .(8)بالدكلة الفمسطينية كا 

نالحظ مما سبؽ, تأييد جامعة الدكؿ العربية لقرار المجمس الكطني الفمسطيني, إعالف قياـ 
الدكؿ العربية كاإلسالمية كاألجنبية الى  السريع بيذا اإلعالف, كحثيا كاعترافياالدكلة الفمسطينية, 

بالدكلة الفمسطينية, كىذا يؤكد مدل اإلىتماـ الذم أظيرتو جامعة الدكؿ العربية لمدكلة  االعتراؼ

                                                           

 ـ.26/15/9989, 5, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (1)

 ـ.17/92/9988, 5, فقرة 4861, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.31/15/9991, 2, فقرة د984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (3)

 .997لسياسية, صمحسف صالح: القضية الفمسطينية كتطكراتيا ا (4)

 ـ.17/92/9988, 6, فقرة 4861, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.26/15/9989, 6, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (6)

 ـ.17/92/9988, 8, فقرة 4861, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (7)

 ـ.93/19/9989, 2,9ة , فقر 4932, قرار رقـ 92د.ع, دكرة رقـ  (8)
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ذلؾ بقياميا بحث الدكؿ التي لـ تعترؼ بعد بالدكلة الفمسطينية بضركرة  اتضحالفمسطينية, كما 
قامة عالقات دبمكماسية, االعتراؼ  بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية. بيا, كا 

 مبادرة السالم الفمسطينية: - ب

كضعت جامعة الدكؿ العربية أسسان لمشركع السالـ العربي, كىي ما سمي فيما بعد 
بمشركع السالـ الفمسطيني الذم تـ طرحو خالؿ أعماؿ الدكرة التاسعة عشرة لممجمس الكطني 

كىذه اأُلسس  (1)ث يككف مقبكالن إسرائيميا كأمريكياالفمسطيني المنعقدة أعمالو في الجزائر, بحي
 :(2)ىي

, 1967منذ عاـ  احتمتياإسرائيؿ مف جميع األراضي الفمسطينية كالعربية التي  انسحاب .1
 بما فييا مدينة القدس الشرقية.

زالة المستعمرات التي أقامتيا إسرائيؿ في  .2 إلغاء جميع إجراءات اإللحاؽ كالضـ, كا 
 ـ.1967الفمسطينية كالعربية منذ عاـ األراضي 

تحت إشراؼ األمـ المتحدة كلمدة ال تزيد  انتقاليةكضع الضفة الغربية كقطاع غزة لفترة  .3
 عف بضعة أشير.

تمكيف الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقكقو الكطنية الثابتة بما فييا حقو في العكدة  .4
قامة دكلتو الكطنية المستقمة بعاص متيا القدس عمى ترابو الكطني كتقرير المصير, كا 

بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية, ممثمو الشرعي كالكحيد, كذلؾ كفؽ قرارات االمـ 
 المتحدة ذات الصمة.

ضماف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية لجميع األدياف في األماكف المقدسة في  .5
 فمسطيف.

طقة المعنية بما فييا الدكلة كضع مجمس األمف ضمانات السالـ بيف جميع دكؿ المن .6
 الفمسطينية المستقمة.

كقد أيدت جامعة الدكؿ العربية قرارات المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو التاسعة  
عشرة, كتأكيد دعميا لمبادرة السالـ الفمسطينية المستندة الى مشركع السالـ العربي, كالشرعية 

, كقد القى المشركع بمقترحاتو (3)الدكلية كالترحيب بالتجاكب الدكلي اإليجابي مع ىذه المقترحات
ترحيبان دكليان, ال سيما بعد التأكيد عمييا مف رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية 

                                                           

 .482جكاد الحمد: المدخؿ الى القضية الفمسطينية, ص (1)

 ـ.19/16/9988, فقرة ب, 978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (2)

 ـ.26/15/9989, 4, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (3)
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, لكف (1)ـ13/12/1988في خطابو أماـ الجمعية العامة في جنيؼ بتاريخ  )*(ياسر عرفات
 .(2)بالرفض اإلسرائيمي اصطدـالمشركع الذم القى ترحيبان دكليا كأمريكيا 

جامعة الدكؿ العربية لفكرة الكصكؿ لحؿ القضية الفمسطينية  ستسالـا, ما سبؽنالحظ م
 مف , كعمى الرغـسرائيؿ لياإلسممية رغـ معارضة الحمكؿ ابعف طريؽ التسكية السممية, كالتمسؾ 

ال اف جامعة الدكؿ العربية لـ تممؾ إؼ المطالب الفمسطينية كالعربية, رة في سقمالتنازالت المست
 جؿ فرض رؤيتيا لمسالـ.أالساحة الدكلية مف  ير القكم عمىالتأث

الفمسطينية والوليات : موقف جامعة الدول العربية من الحوار بين منظمة التحرير ثانياً 
 م:1989 مريكيةالمتحدة األ

تكميؼ كزارة خارجيتيا عقد مفاكضات  ,ـ16/12/1988مريكية بتاريخ دارة األقررت اإل
اسر عرفات في الدكرة الثالثة , كذلؾ عقب خطاب ي(3)مباشرة مع منظمة التحرير الفمسطينية

الكاليات المتحدة االمريكية  مـ المتحدة في جنيؼ, الذم رفض مف خاللو قرارربعيف لألكاأل
ئيف الفمسطينييف كفؽ قرارات غالؽ مكتب منظمة التحرير في نيكيكرؾ, كضركرة حؿ قضية الالجإ

شراؼ إسرائيمييف, تحت تسكية سممية بيف الفمسطينييف كاإلاالمـ المتحدة, كدعا لضركرة عقد 
تنفيذ ب )*(الحكار بيف الجانبيف حتى قامت جبية التحرير الفمسطينية ستمركا ,(4)مـ المتحدةاأل

                                                           

ـ, 9929فمسطيف, كالقائد العاـ لقكات الثكرة الفمسطينية, كلد في مدينة القدس عاـ ياسر عرفات: رئيس دكلة  )*(
ـ, بعد تخرجو مف جميكرية مصر العربية, كاف ضابطا في الجيش المصرم 9957عمؿ ميندسا في الككيت عاـ 

ـ, قاد 9973ة ـ, انتخب رئيسا لمجنة المركزية لمنظمة التحرير الفمسطيني9956اباف العدكاف الثالثي عمى مصر 
ـ, انتخب رئيسا لدكلة فمسطيف 9965ـ, اميف سر حركة فتح منذ انطالقتيا 9982ـ, ك9978معارؾ لبناف عامي 

ـ, انتخب رئيسا لمسمطة الكطنية 9992ـ, نجا بأعجكبة مف تحطـ طائرتو في الصحراء الميبية عاـ 9988
ـ. )عبد 99/99/2115في في مدينة راـ اهلل في , تك 9994ـ, بعد تكقيعو اتفاؽ غزة اريحا 9995الفمسطينية عاـ 

 (.399الكىاب الكيالي: مكسكعة السياسة, ص

 .97ـ, ص98/92/9988, 729فمسطيف الثكرة, العدد  (1)
 .995زكريا السنكار: مشاريع تسكية قضية فمسطيف, ص (2)

ـ, العدد 96/92/9988ريخ شؤكف فمسطينية, القرار االمريكي بفتح حكار مع منظمة التحرير الفمسطينية بتا (3)
 ـ.9988, 991

 .32- 35, ص98/92/9988, 729فمسطيف الثكرة, العدد  (4)

اسست جبية التحرير الفمسطينية مف انصار حزب البعث العربي االشتراكي, مف الفمسطينييف في اكاخر  )*(
عبد الكىاب الكيالي, كىي  ـ, كتبنت الفكر القكمي, كالكفاح المسمح لتحرير فمسطيف, اكؿ اميف عاـ ليا ىك9968

جزء مف حزب البعث العربي االشتراكي, كضمت بيف صفكفيا افرادا عرب مف جميع انحاء الدكؿ العربية, حيث 
 (.974اف رؤيتيا تشمؿ كافة الدكؿ العربية. )اياد البرغكثي: العممانية السياسية كالمسألة القكمية في فمسطيف, ص
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المنظمة ـ, فطالبت الكاليات المتحدة 30/05/1990بيب بتاريخ أعممية بحرية عمى شكاطئ تؿ 
مريكية, فقررت منفذة, فرفضت المنظمة المطالب األالعممية, كفرض عقكبات عمى الجية ال دانةإ

 .(1)تعميؽ الحكار معيا

جاء رد جامعة الدكؿ العربية عمى تعميؽ الحكار بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالكاليات 
مريكية, بالتأكيد عمى كحدة المكقؼ العربي في التضامف مع منظمة التحرير المتحدة اال

مريكي, كما كدعت األ -الحكار الفمسطيني الستئناؼمريكية فمسطينية في مكقفيا مف الشركط األال
 ستئناؼباالى تكثيؼ التحرؾ العربي عمى الساحة الدكلية كمع الحككمة االمريكية, لممطالبة 

ديدة, تضمف لو تناكؿ المسائؿ الجكىرية كخدمة عممية السالـ كفؽ القرارات سس جأالحكار عمى 
, ىذا كقد كانت جامعة الدكؿ العربية قد كجيت الدعكة لمكاليات (2)العربية كالدكلية ذات الصمة

كؽ الكطنية لمشعب مريكية الى تطكير مكقفيا تجاه منظمة التحرير الفمسطينية, كالحقاألالمتحدة 
 طار عممية سالـ شاممة, طبقان إبحقو الصريح في تقرير مصيره في  عتراؼكاالالفمسطيني, 

, كدعكة (3)مـ المتحدة, كقراراتيا ذات الصمة كمبادئ الشرعية الدكليةكمبادئ ميثاؽ األ ألىداؼ
لمشعب  ككحيدان  شرعيان  بمنظمة التحرير الفمسطينية ممثالن  عتراؼاالمريكية الى الحككمة األ

 .(4)سرائيمياإل -في الصراع العربي ساسيان أ فان الفمسطيني, كطر 

ار ثني الكاليات المتحدة االمريكية عف قراراىا تعميؽ الحك  لـ تستطع جامعة الدكؿ العربية
التحرير الفمسطينية, فعمو ىك التضامف مع منظمة  ستطاعتاالفمسطيني, فجؿ ما –االمريكي 
 في الدكؿ العربية.تسييؿ مياميا الى ة لمدكؿ العربية ك كتجديد الدع

 ثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من عقد مؤتمرًا دوليًا لمسالم :
 :تمييد

مة العربية بشكؿ عاـ, كالقضية الفمسطينية بشكؿ خاص, مع بداية التسعينيات دخمت األ
لمستجدات كالمتغيرات حيطت بمجمكعة كبيرة مف اأُ , حيث حاسمان  مف القرف العشريف منعطفان 

 قميمية كالمحمية.كاإل الدكلية

لدكلة الككيت في  العراؽ جتياحاثر إحرب الخميج الثانية  ,قميميةالمستجدات اإلككاف مف 
عربية تحت الراية نظمة الكثر األأنضكت إـ, حيث 1990غسطس عاـ أالثاني مف شير 

                                                           

 .226الشرؽ االكسط, صعمر شاليؿ: فمسطيف في صراع  (1)
 ـ.96/17/9991, 7,6, فقرة 5136, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.26/15/9989, 99, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (3)

 ـ.31/99/9989, 7, فقرة 4981, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)
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في  ضافة الى تنامي المصالح الدكليةإمف الككيت,  االنسحابجبار العراؽ عمى مريكية إلاأل
قميمي لحماية المصالح الغربية الضخمة في اإل االستقرارلمنطقة, كتصاعد الضغكط لتثبيت ا

سباب التكتر عف أاليدكء المبني عمى تقميص  المنطقة العربية, كذلؾ عف طريؽ تحقيؽ قدر مف
مصالح  ستمراراسرائيمي, بما يضمف ية المتمثمة في الصراع العربي اإلطريؽ حؿ المشكمة الرئيس
القضية الفمسطينية  ستمرتاذا إ االنفجارالمنطقة العربية, كينزع فتيؿ  الدكؿ الغربية الرأسمالية في

 .(1)بدكف حؿ
عمى  سمبان  نعكساالسكفيتي كحمؼ كارسك,  االتحاد انييارفإف  ,المستوى الدوليما عمى أ

 كدبمكماسيان  كماديان  سياسيان  ليـ, كقدـ ليـ دعمان  ستراتيجياا المنطقة العربية, حيث فقد العرب حميفان 
النظاـ الدكلي ثنائي القطبية,  انييارالسكفيتي الى  االتحاد انييارالمحافؿ الدكلية, كأدل في كافة 

قطب كبركز نظاـ ُأحادم القطبية تحت ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية, كقكة دكلية تمثؿ ال
ة الدكلية, كقد كجدت الكاليات المتحدة الفرصة مكاتية إلعادة الكاحد الذم سيطر عمى السياس

 .(2)ترتيب األكضاع في المنطقة بشكؿ يخدـ مصالحيا كمصالح حميفتيا إسرائيؿ
 كازدادتفقد عانى الشعب الفمسطيني مف حالة الحصار,  الصعيد المحمي,أما عمى 

لمشعب  كاالجتماعية االقتصاديةمعاناتو في األراضي المحتمة كالشتات, كتردت األكضاع 
نتيجة الممارسات القمعية اإلسرائيمية, كقد ساىمت ىذه التطكرات الى  االحتالؿالفمسطيني تحت 

 .(3)حد بعيد في تمييد الطريؽ لتسكية سياسية لمقضية الفمسطينية

 موقف جامعة الدول العربية من عقد المؤتمر الدولي لمسالم في الشرق األوسط:

ة الدكؿ العربية عقد المؤتمر الدكلي لمسالـ في الشرؽ األكسط,  بمشاركة أيدت جامع
الدكؿ الخمس الدائمة العضكية في مجمس األمف كسائر أطراؼ النزاع, بما فييا كفد دكلة 
فمسطيف بشكؿ مستقؿ كعمى قدـ المساكاة, بيدؼ تكصؿ جميع األطراؼ الى تسكية عادلة 

قرارات مجمس  قرارات الشرعية الدكلية, خاصة ى أساسكشاممة لمنزاع في الشرؽ األكسط عم
, ككافة قرارات األمـ المتحدة 1973عاـ  )*(338ك ,1967عاـ  )*(242كخاصة القراريف  ,األمف

                                                           

 .473منشكرات جامعة القدس المفتكحة, صفمسطيف كالقضية الفمسطينية:   (1)

 .95جكاد الحمد: عممية السالـ في الشرؽ االكسط كتطبيقاتيا عمى المساريف الفمسطيني كاالردني, ص (2)

 .474فمسطيف كالقضية الفمسطينية, منشكرات جامعة القدس المفتكحة, ص (3)

 كينص عمى ما يمي: ـ,22/99/9967, صدر بتاريخ 242قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
  عدـ شرعية االستيالء عمى االراضي عف طريؽ الحرب, كالحاجة الى سالـ دائـ كشامؿ في الشرؽ

 االكسط.
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عمى ضمانات أمنية لجميع  كاالتفاؽذات الصمة, كالحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني, 
دكؿ المنطقة بما فييا دكلة فمسطيف, كحؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف كفقان لقرار األمـ المتحدة 

جميع قرارات  كاعتبارـ, الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة, 1948عاـ )*(194رقـ 
ضمف حقكؽ الشعب الفمسطيني ة تلمشرعية الدكلي شركطان  األمـ المتحدة ذات الصمة مازالت تكفر

, كرفض كافة الحمكؿ الجزئية كالمنفردة بشأف الصراع العربي (1)قامة دكلتو المستقمةإفي 
                                                                                                                                                                      

 يتطمب تطبيؽ ميثاؽ االمـ المتحدة في الشرؽ االكسط اقامة سالـ عادؿ كشامؿ, كىذا يعتمد عمى مبدأيف, 
 ىما:

o ـ.9967محتمة عاـ انسحاب القكات االسرائيمية مف االراضي العربية ال 

o  اف تنيي كؿ دكلة حالة الحرب, كاف تحتـر االستقالؿ كالسيادة االقميمية لكؿ دكلة في المنطقة, كحقيا
 في العيش بسالـ ضمف حدكد امنة, كمعترؼ بيا.

 كيؤكد المجمس عمى الحاجة الى:
 .ضماف حرية المالحة في الممرات المائية في المنطقة 

  لقضية الالجئيف.تحقيؽ تسكية عادلة كشاممة 

 .ضماف حدكد كؿ دكلة في المنطقة 

 (.29ـ, ص96/17/9968الى  96/17/9967)التقرير السنكم الصادر عف مجمس االمف في الفترة بيف 

 ـ, كينص عمى:22/91/9973, بتاريخ 338قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
 ساعة. 92العسكرية خالؿ  كقؼ القتاؿ بيف االطراؼ المشاركة بصكرة كاممة, كانياء االعماؿ 

  بجميع اجزائو بعد تنفيذ كقؼ اطالؽ النار. 242دعكة جميع االطراؼ الى تطبيؽ القرار 

 .كقؼ اطالؽ النار بيدؼ اقامة السالـ دائـ في الشرؽ االكسط 

 (.98ـ, ص96/16/9974الى  96/16/9973)تقرير مجمس االمف الدكلي في الفترة بيف 

 35د يـ, كحصؿ عمى تأي99/92/9948المتحدة بتاريخ  لألمـ, صادر عف الجمعية العامة 994القرار رقـ  )*(
 اعضاء عف التصكيت, كنص عمى ما يمي: 8عضك, كامتناع  95عضك, كمعارضة 

  دكؿ اعضاء في االمـ المتحدة, تككف ميمتيا القياـ بالمياـ التي اقرتيا  3انشاء لجنة مككنة مف
ـ, كتنفيذ الميمات التي يصدرىا مجمس االمف اك الجمعية 94/15/9948امة بتاريخ الجمعية الع

 العامة.

  الدعكة الى حماية االماكف المقدسة كالمكاقع الدينية في فمسطيف, كتأميف حرية الكصكؿ الييا كفؽ
 دة.االمـ المتح إلشراؼالحقكؽ القائمة, كالعرؼ التاريخي, ككجكب اخضاع الترتيبات المعمكؿ بيا 

  االقرار اف تعامؿ مدينة القدس معاممة خاصة كمنفصمة عف باقي المدف الفمسطينية, كاف تكضع تحت
 مراقبة االمـ المتحدة, كالعمؿ عمى نزع السالح منيا.

  ,السماح لالجئيف الفمسطينييف بالعكدة الى ديارىـ في اقرب كقت ممكف, كالعيش بسالـ مع جيرانيـ
 ذيف ال يرغبكف بالعكدة.كدفع التعكيضات لالجئيف ال

 (.87ـ, ص95/17/9949الى  96/17/9948)تقرير مجمس االمف الدكلي في الفترة بيف 

 ـ.26/15/9989, 3, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (1)
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طنية الثابتة لمشعب الفمسطيني, االسرائيمي, كذلؾ رفض كافة المشاريع التي تتنكر لمحقكؽ الك 
السالـ العادؿ في المنطقة ية مشاريع ال تضمف ممارسة ىذه الحقكؽ تعرقؿ جيكد أ كاعتبار
 .(1)كالتعنت االسرائيمي حتالؿاال استمراركتشجع 

كما كدعت جامعة الدكؿ العربية الى تشكيؿ لجنة عميا برئاسة جاللة الممؾ الحسف 
جامعة  باسـممؾ المغرب, لمتحرؾ عمى الساحة الدكلية, كاجراء االتصاالت الالزمة )*(الثاني

دائميف في مجمس االمف كاالميف العاـ لألمـ المتحدة, بغية تنشيط الدكؿ العربية مع االعضاء ال
 .(2)عممية السالـ كالمشاركة في االعداد لعقد المؤتمر الدكلي لمسالـ

يتضح مما سبؽ, اف جامعة الدكؿ العربية كانت تدرؾ الف الظركؼ اإلقميمية كالدكلية, 
االسرة الدكلية كاالمـ المتحدة لرعاية تسير عمى كتيرة ال تخدـ القضية الفمسطينية, كاف تدخؿ 

مؤتمر دكلي لمسالـ مف شأنو اف يساعد عمى المساىمة في حؿ القضية, كبدكرىا ال تضطر 
 جامعة الدكؿ الى تقديـ مزيد مف التنازالت مف اجؿ احالؿ السالـ.

 م.1991: موقف جامعة الدول العربية من مؤتمر مدريد لمسالم رابعاً 
 ـ, كالمتمثمة في1990قميمية كالدكلية التي شيدىا العالـ بعد عاـ لعبت المتغيرات اإل 

اما في دعكة ى دكران  ,نيياراالالسكفيتي لمرحمة  االتحادـ, ككصكؿ 1991حرب الخميج عاـ 
عمف الرئيس أ, حيث (3)كسطلى عقد مؤتمر لمسالـ في الشرؽ األمريكية االكاليات المتحدة األ

عف مبادرتو  ـ06/03/1991مريكي بتاريخ ماـ الككنجرس األأ )*(ببكش األمريكي جكرج األ
                                                           

 ـ.19/16/9988-17, 3, فقرة أ978القمة العربية )غير عادية(, الجزائر, قرار رقـ  (1)

الممؾ الحسف الثاني: كلد في الرباط في المغرب, كحاصؿ عمى الدكتكراه في الحقكؽ, عينو كالده رئيسا  )*(
ـ عيف كليا لمعيد, قبؿ اف يصبح رئيسا لمكزراء, ككزيرا لمدفاع, كبعد كفاة كالده 9957الجيش الممكي, كفي  ألركاف

تي قدمت االبحاث كمشاريع القرارات لمنظمة ـ, ترأس لجنة القدس ال26/12/9968نصب ممكا لممغرب بتاريخ 
 المؤتمر االسالمي.

 (.534)عبد الكىاب الكيالي: مكسكعة السياسية, ص

 ـ.26/15/9989, 8, فقرة 981القمة العربية )غير عادية(, الدار البيضاء, قرار رقـ  (2)

 .914محمكد عباس: مؤتمر مدريد كضع االمكر في نصابيا, ص (3)
ـ, كينتمي الى الحزب الجميكرم, كقد شغؿ 21/91/9989ب, بدأ كاليتو الرئاسية في جكرج بكش اال )*(

ـ, 9979ك 9967مناصب كبيرة قبؿ تكليو الحـ, اىميا: عضك مجمس النكاب االمريكي عف كالية تكساس ما بيف 
شر لككالة , كالمدير الحادم عـ9976الى  9973كالسفير العاشر لمكاليات المتحدة في االمـ المتحدة ما بيف

 9989ـ, كنائبا لمرئيس االمريكي لمدة ثماني سنكات, ما بيف 9977ك 9976المخابرات االمريكية ما بيف 
ـ. )ايناس شيباني: السياسة الخارجية تجاه 9993ب رئيس الكاليات المتحدة حتى صـ, كاستمر في من9989ك

 .(.41الشرؽ االكسط خالؿ ادارتي جكرج بكش االب كاالبف, ص
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المتمثمة  ,كسطسس عممية السالـ في الشرؽ األأُ سرائيمي, كحدد فييا الصراع العربي اإل إلنياء
 :(1)في

 رض مقابؿ السالـ.مبدأ األ 
 338ك 242مـ المتحدة رارات األتطبيؽ ق. 
 .ضماف الحقكؽ السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني 
 مف كالسالـ إلسرائيؿ.ضماف األ 
مريكي عف مبادرتو لحؿ الصراع العربي االسرائيمي, بدأ كزير خارجيتو, عالف الرئيس األإكفكر 

جؿ الكصكؿ الى اليدؼ, كقد قاـ بيكر بثماني أمف  ان دكلي ان , التحضير لعقد مؤتمر )*(جيمس بيكر
طراؼ المشاركة في جميع األ جكالت زار فييا معظـ دكؿ المنطقة, تمكف مف خالليا بإقناع

 .(2)مؤتمر السالـ
, كما (3)ـ عمى المشاركة في المؤتمر1991في دكرتو العشريف  الفمسطيني كافؽ المجمس الكطني

منع مشاركة كفد  شترطكاعمى المشاركة في مؤتمر السالـ, سرائيمي مكافقتو عمف الجانب اإلأك 
التغمب عمى ىذه المشكمة بممارسة الكاليات , كتـ (4)منظمة التحرير الفمسطينية في المؤتمر
ص رغمتو عمى حضكر ناقأك  ضعؼ,ككنو الطرؼ األ المتحدة ضغطيا عمى الجانب الفمسطيني

 .(5)ردنيفي المؤتمر, ككجزء مف الكفد األ
ـ, 30/10/1991ربعاء المكافؽ كسط في مدينة مدريد يكـ األمؤتمر السالـ في الشرؽ األ افتتح

سرائيؿ, كأطراؼ نزاع ا  كفمسطيف كسكريا كلبناف ك  ردفمف: األ مر كالن كقد شارؾ في المؤت
عدا ليبيا كدكؿ  )*(المغرب العربي تحادا كدكؿ )*(االكركبي تحادكاال ,ضافة الى مصرإكتفاكض, 

                                                           

 (1) Cattan, Henry: The Palestine Question, p15. 

ـ, في كالية 9931جيمس بيكر: سياسي امريكي محنؾ, عمى المستكييف الداخمي كالخارجي, كلد عاـ  )*(
ـ, متخصص في الحمالت االنتخابية, حيث قاد 9952تكساس االمريكية, كحصؿ عمى شيادة القانكف عاـ 

الكاليات المتحدة ىـ: جيرارد فكرد, كركنالد ريجاف, كجكرش بكش, عيف  الحمالت االنتخابية لثالثة مف رؤساء
كزيرا لمخارجية في حقبة بكش الرئاسية, كلو الفضؿ في التكصؿ لعقد اكؿ مؤتمر لمسالـ في الشرؽ االكسط, كىك 

 االف رئيس شرفي لمعيد بيكر لمعمـك السياسية. )مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء(.

 .79االسرائيمي, ص–ممدكح نكفؿ: االنقالب: اسرار مفاكضات المسار الفمسطيني  (2)

 ـ.28/19/9999-23البياف الختامي الصادر عف الدكرة العشريف لممجمس الكطني الفمسطيني, الجزائر,  (3)

 .327خالدة الحبيطي: دكر االردف في التسكية العربية االسرائيمية, ص (4)
 .79االسرائيمي, ص–ب: اسرار مفاكضات المسار الفمسطيني ممدكح نكفؿ: االنقال (5)

 باسـعمى اتفاقية معركفة  دكلة, تأسس بناءن  28االتحاد االكركبي: ىك جمعية دكلية لمدكؿ االكركبية, يضـ  )*(
ـ, كلكف العديد مف افكاره مكجكدة منذ خمسينيات القرف الماضي, مف اىـ مبادئ 9992ماسترخت المكقعة عاـ 

 =االتحاد االكركبي, نقؿ صالحيات الدكؿ القكمية الى المؤسسات الدكلية االكركبية, لكف تظؿ ىذه المؤسسات
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كأطراؼ معنية بعممية السالـ, كعقد المؤتمر برعاية كؿ مف الكاليات  ,)*(مجمس التعاكف الخميجي
 .(1)السكفيتي تحادكاال مريكيةاأل المتحدة
 رحبت جامعة الدكؿ العربية بمبادرة السالـ التي تستيدؼ تحقيؽ التسكية الشاممة لمقضية  

كدت أ, كما ك (2)ساس مبادئ الشرعية الدكليةأعمى  ,سرائيمياإل -الفمسطينية, كالصراع العربي
مـ كسط, كدعكة األاألمؤتمر الدكلي لمسالـ في الشرؽ جامعة الدكؿ العربية عمى ضركرة عقد ال

ىذا المؤتمر كفقان  النعقادالمتحدة كمجمس األمف كالدكؿ الكبرل الى البدء في أعماؿ التحضير؛ 
, كأف يتـ العمؿ عمى تنفيذ قرارم (3)لقرارات الجمعية العامة لألمـ المتحدة كقرارات القمـ العربية

بالقضية الفمسطينية, كالصراع  ككافة قرارات الشرعية الدكلية الخاصة 338ك 242مجمس األمف 
مف األراضي الفمسطينية كالعربية األخرل المحتمة, كتمكيف  االنسحابالعربي اإلسرائيمي, لتحقيؽ 

الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو في تقرير مصيره كسيادتو الكطنية, كذلؾ بإشراؼ االمـ 
ير الفمسطينية بصفتيا الممثؿ المتحدة كمشاركة سائر األطراؼ المعنية, بما فييا منظمة التحر 

 .(4)الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني
كما كأكدت جامعة الدكؿ العربية, عمى دعـ األطراؼ العربية المعنية مباشرة بالصراع 

عالميان كفي كافة  -العربي اإلسرائيمي في جميع مراحؿ عممية السالـ, كمساندة مكاقفيا سياسيان كا 
                                                                                                                                                                      

يمكف اعتبار ىذا االتحاد عمى انو اتحاد محككمة بمقدار الصالحيات الممنكحة في كؿ دكلة عمى حدة, لذا ال =
فدرالي, حيث انو يتفرد بنظاـ سياسي فريد مف نكعو في العالـ. ) التربية الكطنية: منشكرات جامعة القدس 

 (.953المفتكحة, ص

عقد قادة دكؿ المغرب العربي تكنس كالجزائر كالمغرب كليبيا كمكريتانيا مؤتمرا في مراكش بتاريخ  )*(
ـ, كفي ختاـ اعماؿ القمة تـ االعالف عف تأسيس اتحاد المغرب العربي, بيدؼ تمتيف اكاصر 97/12/9989

االخكة بيف الدكؿ االعضاء, لتحقيؽ التقدـ كالرفاىية في مختمؼ المياديف, كعقد االتحاد ست دكرات عمى مستكل 
الثنائية بيف الدكؿ ـ بدأ الجمكد في العالقات 9995ـ, كفي عاـ 9994الى  9991مجمس الرئاسة مف بيف 

 (.922االعضاء. )كفاح رمضاف: تفعيؿ اتحاد المغرب العربي, ص

ـ, باالجتماع المنعقد في الرياض في 9989مايك  25مجمس التعاكف الخميجي: تأسس المجمس في  )*(
يتككف مصالح الدكؿ االعضاء, ك  اجتماعالسعكدية, كيتخذ مف الرياض مقرا لو, كلو اىتمامات سياسية كاقتصادية 

مف ست دكؿ ليا حدكد مع الخميج العربي كىي: المممكة السعكدية, كاالمارات العربية المتحدة, كسمطنة عماف, 
كالككيت, كالبحريف, كقطر, كتعتبر كؿ مف اليمف كالعراؽ مرشحتيف بقكة لالنضماـ إلى عضكية المجمس. )عبد 

 (.5ية, صمف القضية الفمسطيناهلل نجـ: مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي 

(1)  Carol Mmigdalovitz, The Middle East Peace Talks, p280. 

 ـ.93/19/9992, 9, فقرة 5296, قرار رقـ 98د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.31/15/9991, 9, فقرة د984القمة العربية )غير عادية(, بغداد, قرار رقـ  (3)

 ـ.98/91/9991, 5, فقرة 5145, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)
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 استمرار, كالتأكيد عمى أىمية (1)لتكصؿ الى الحؿ العادؿ المنشكدالمجاالت األخرل, مف أجؿ ا
مف أىـ ضمانات تحقيؽ مكقؼ عربي مكحد, بغية  باعتبارهأعمى درجات التنسيؽ العربي, 
 .(2)التكصؿ الى سالـ عادؿ كشامؿ

أما بخصكص التمثيؿ الفمسطيني في مؤتمر مدريد, فقد كانت جامعة الدكؿ العربية قد 
عمى حؽ منظمة التحرير الفمسطينية, الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني مف  أكدت مسبقان 

ممارسة حقيا الكامؿ في تمثيؿ الشعب الفمسطيني في المؤتمر الدكلي لمسالـ في الشرؽ األكسط, 
 .(3)كأعمالو التحضيرية كفي كؿ المجاالت المتعمقة بمسيرة السالـ

 م.1993أ وسمو  اتفاقيةخامسًا: موقف جامعة الدول العربية من 
ـ ثالث جكالت مف المفاكضات الثنائية بيف الكفد األردني الفمسطيني 1993ُعقد عاـ 

 1991لجكالت المفاكضات الثماف, التي عقدت بيف عامي  استكماالكالكفد اإلسرائيمي, كذلؾ 
ـ, أما 03/05/1993ك 27/04ف ما بيف ـ, حيث عقدت الجكلة التاسعة في كاشنط1992ك

ـ, ككانت الجكلة األخيرة في كاشنطف 10/06/1993الجكلة العاشرة فعقدت في كاشنطف بتاريخ 
. كمنذ الجكلة الخامسة بدأ الجمكد يظير في (4)ـ01/07/1993ـ الى 17/06/1993ما بيف 

ازاة تممؾ المفاكضات, , كبمك (5)المفاكضات, مما أتاح المجاؿ أماـ فتح قنكات سرية لمتفاكض
كانت ىناؾ كساطة نركيجية مف أجؿ عقد لقاءات سرية بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة 

, كىي المقاءات التي أسفر عنيا تكقيع (6)اإلسرائيمية, مف أجؿ التكصؿ لعممية سالـ في المنطقة
 .(7)ُأكسمك باتفاؽبيف الطرفيف, كىك ما ُعرؼ  اتفاؽ

, لعدـ ثقة أغمبية الشعب الفمسطيني في الضفة, االتفاؽ استحسانا كبيران لـ يناؿ ىذا ك 
سيؤدم الى قياـ دكلة فمسطينية, كتحقيؽ الحقكؽ المشركعة لمشعب  االتفاؽكقطاع غزة بأف ىذا 

 .(8)الفمسطيني

                                                           

 ـ.92/19/9999, 9, فقرة 5192, قرار رقـ 96د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.29/14/9992, 2, فقرة 5965, قرار رقـ 97د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.31/99/9989, 3, فقرة 4981, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (3)

ت المفاكضات الثنائية, "تعميمات دائرة العالقات القكمية كالدكلية, منظمة التحرير الفمسطينية: جكال (4)
 ـ.9993- 9992كاخبار",

 .22كاشنطف", ص-االسرائيمي: "مدريد –ممدكح نكفؿ: االنقالب: اسرار مفاكضات المسار الفمسطيني  (5)

 .263محمد ىيكؿ: سالـ االكىاـ, اكسمك ما قبميا كما بعدىا, ص (6)

 .492جكاد الحمد: المدخؿ الى القضية الفمسطينية, ص (7)

 .23اريحا اكال", ص –االسرائيمي "غزة  –زياد ابك عمرك كاخركف: قراءة تحميمية لالتفاؽ الفمسطيني  (8)
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اإلسرائيمي خطكة ُأكلى ذات أىمية –الفمسطيني  االتفاؽمجمس جامعة الدكؿ العربية  اعتبر
نحك تحقيؽ مبدأ األرض مقابؿ السالـ, كينبغي أف تستكمؿ بخطكات عاجمة عمى كؿ المسارات, 

إسرائيؿ مف الجكالف المحتؿ, كمف األراضي المبنانية كاألردنية المحتمة, كضماف  انسحابكتضمف 
ؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف منذ عاـ الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني, بما فييا ح

ـ, كفؽ قرارات األمـ المتحدة ذات الصمة, كيؤكد المجمس مجددان عمى تضامنو الكامؿ مع 1948
 .(1)األطراؼ العربية المشاركة في عممية السالـ

ُأكسمك, األمر  اتفاؽعمى مف جامعة الدكؿ العربية  الذم جاء نالحظ الرد اإليجابي السريع
كد عدـ كجكد خيارات ُأخرل أماـ التعنت اإلسرائيمي, سكل المكافقة بالقميؿ كمف ثـ الذم يؤ 

, كذلؾ إف دؿ االتفاؽالمطالبة بالكثير, األمر الذم جعؿ الجانب االسرائيمي المستفيد األكبر مف 
 يدؿ عمى مدل العجز كالضعؼ السياسي الذم تعاني منو جامعة الدكؿ العربية. نماعمى شيء, إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.29/19/9993, 9, فقرة 5322, قرار رقـ 911د.ع, دكرة رقـ  (1)
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 الخالصة:
 نستنتج من خالل العرض السابق, ما يمي:

  جاء االعتراؼ السريع مف جانب جامعة الدكؿ العربية عمى اعالف قياـ دكلة فمسطيف
اصة بعد التضحيات سريعا, ايمانا منيا بضركرة تحقيؽ الفمسطينييف انجازا ليـ, خ

 قدمتيا انتفاضة الشعب الفمسطيني.الجساـ التي 
  جامعة الدكؿ العربية,  ؤيدىاطينية, كاف مف الطبيعي اف تمبادرة السالـ الفمسبخصكص

 ألنيا ىي مف تبنت الفكرة مسبقا.
  حاكلت جامعة الدكؿ العربية الرد عمى كقؼ المفاكضات بيف منظمة التحرير كامريكا

بالتأكيد عمى االلتفاؼ العربي حكؿ منظمة التحرير, سعيا منيا لتككيف جبية ضغط عمى 
 الكاليات المتحدة لتغيير سياساتيا تجاه منظمة التحرير الفمسطينية.

  مكافقة جامعة الدكؿ العربية عمى عقد مؤتمر مدريد لمسالـ بالدعكة االمريكية, ظنا منيا
 اف ىا المؤتمر يمكف اف يحقؽ المطالب العربية لمسالـ.

 اال انيا كافقت عميو,  مك,بتكقيع اتفاؽ اكس ةعمى الرغـ مف مفاجئة جامعة الدكؿ العربي
 لبحث باقي الممفات العالقة بعد التكقيع مباشرة. كدعت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 انفصم انثاني
مىقف جامعة اندول انعربية من انقضية 

 و(1999-1994انفهسطينية )
 

 

 :اإلسرائيمية  النتياكاتموقف جامعة الدول العربية من  المبحث األول
 م(.1999-1994بحق الشعب الفمسطيني )

 :موقف جامعة الدول العربية من عممية التسوية  المبحث الثاني
 م(1999-1994السرائيمية   ) -الفمسطينية

 :موقف جامعة الدول العربية من قضية الالجئين  المبحث الثالث
 م(1999-1994والتنمية في األراضي الفمسطينية )

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 امللعا األبل:
ا  رائ س    االى هاكا موقف جامع  اا بل ااعرب   مً 
 و(.1999-1994حبق ااشعب اافسسط ين )
 

  اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان  النتياكاتأوًل: موقف جامعة الدول العربية من
 م(.1999-1993في األراضي الفمسطينية المحتمة )

  اإلسرائيمي في األراضي  الستيطانثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من
 م(.1999-1994الفمسطينية المحتمة )

  اإلسرائيمية في مدينة القدس  النتياكاتثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من
 م(.1994-1999)
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في  قوق النسانسرائيمية لحاإل النتياكاتموقف جامعة الدول العربية من  :ولً أ
 م(.1999-1993راضي الفمسطينية المحتمة )األ 

 تمييـــد:
مية قمعية ضد الشعب سرائيإالحجارة, كما الزميا مف ممارسات  نتفاضةامع نياية 

التكقيع  كالذم تاله ـ,1991عاـ  مدريد لمسالـ عقداءات تعسفية متنكعة. كبعد جر ا  الفمسطيني, ك 
ريحا, كبعض ألمفمسطينييف في غزة ك  ذاتيان  عطت حكمان أالتي  ـ,1993 كسمكأ اتفاقية عمى

رية كتقرير المصير, لكف تطمعاتو المناطؽ الفمسطينية, فقد تطمع الشعب الفمسطيني لمح
ة, مف عمميات حصار سرائيمياإل االحتالؿات كالممارسات القمعية لسمطات باإلجراء صطدمتا

التحرير الفمسطينية,  المكقعة مع منظمة تفاقاتبااللتزاـ طالؽ نار, كعدـ اإلا  كىدـ لمبيكت ك 
مى الضفة الغربية كقطاع غزة, ع قتصادماال, كالحصار االستيطاف كاستمرار, راضيكمصادرة األ

في  رتكابيااخطرىا المجزرة التي تـ أمف قطعاف المستكطنيف, كالتي كاف المتكررة  عتداءاتكاال
 ـ.1994عاـ  براىيميي الحـر اإلف مدينة الخميؿ في الضفة الغربية, كتحديدان 

 :(*)براىيميسرائيمية في الحرم اإلموقف جامعة الدول العربية من المجزرة اإل
فجر  ـ محطة ميمة في تاريخ المسجد اإلبراىيمي, حيف كقعت المجزرة كتحديدان 1994 كاف عاـ
باركخ ىػ , حيف ىاجـ المستكطف 1414رمضاف 15ـ, المكافؽ 1994فبراير/شباط  25الجمعة 

 29 ستشيادامما تسبب في كأطمؽ عمييـ النار كىـ يؤدكف صالة الفجر,  المصميف )*(جكلدشتايف
صابة  مصميان  المذبحة قاـ  نتياءاعميو مصمكف آخركف كيقتمكه, كبعد آخريف, قبؿ أف ينقض  15كا 
المكجكدكف في الحـر بإغالؽ أبكاب المسجد لمنع المصميف مف اليرب, كما منعكا  االحتالؿجنكد 

القادميف مف خارج الحـر مف الكصكؿ إلى ساحتو إلنقاذ الجرحى, كخالؿ تشييع ضحايا المجزرة, 

                                                           

الحـر االبراىيمي, اك المسجد االبراىيمي, كيقع في قمب مدينة الخميؿ في الضفة الغربية في فمسطيف,  )*(
كينسب المسجد الى النبي ابراىيـ الخميؿ عميو السالـ المدفكف فيو قبؿ اربعة االؼ عاـ, بقي المسجد اسالميا 
حتى الحركب الصميبية, حيف حكلو الصميبيكف الى كاتدرائية لمدة تسعيف عاما, ثـ حرره صالح الديف االيكبي 

ؿ عميو العمـ االسرائيمي, في الثامف مف ـ, حيف كضع االحتال9967ىػ, كبقي المكاف اسالميا حتى 587عاـ 
ـ, حيف كقعت فيو مجزرة الحـر االبراىيمي. 9994ـ, لكنو بقي مسجدا اسالميا حتى 9967حزيراف 

(Aljazeera.net.) 

باركخ جكلدشتايف: اك باركخ جكدستايف, طبيب ييكدم, كلد في نيكيكرؾ في الكاليات المتحدة االمريكية في  )*(
ـ, لعائمة ييكدية ارثكذكسية متشددة, ىاجر الى اسرائيؿ كعمؿ في جيشيا كطبيب, كعرؼ 9956ديسمبر عاـ 

عنو معاداتو لغير الييكد, كقد كاف متعاطفا مع التيار المتشدد لمصييكنية الدينية, ككاف عضكا في اليميف 
 (.wikipeadia.orgـ. )9994المتطرؼ, قاـ بمساعدة مستكطنيف بمجزرة الحـر االبراىيمي عاـ 
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قاـ الجنكد اإلسرائيميكف بإطالؽ الرصاص عمى المشيعيف مما رفع عدد الضحايا إلى خمسيف 
 .(1)شييدان 

دكرة غير   قامت بعقد جامعة الدكؿ العربية عمى ىذه المجزرة البشعة سريعان, حيث جاء رد
ـ, 27/02/1994بعد يكميف مف المجزرة بتاريخ  ,عادية لمجمس الجامعة عمى المستكل الكزارم

 :(2)عدة قرارات صدرت عف مجمس الجامعة, كىذه القرارات ىي اتخاذكقد تـ 

إدانة الجريمة اإلسرائيمية ضد المصميف العزؿ مف المكاطنيف الفمسطينييف في الحـر  .1
ـ, 25/02/1994ىػ, المكافؽ 1414اإلبراىيمي الشريؼ يكـ الخامس مف رمضاف 

 عمالن إرىابيان. كاعتبارىا
اإلسرائيمية مسؤكلية ىذه الجريمة, كالجرائـ التي يرتكبيا  االحتالؿتحميؿ سمطات  .2

تمؾ  اتخذتيااإلسرائيميكف, بسبب التدابير كالممارسات المتتالية التي  المستكطنكف
 السمطات, كمطالبتيا بنزع سالح المستكطنكف فكران.

( في دكرتو غير العادية 5269تأكيد الدعكة التي تضمنيا قرار مجمس الجامعة رقـ ) .3
لفرض تنفيذ  ـ, كالخاصة بدعكة االمـ المتحدة, إليجاد الية مناسبة12/01/1993بتاريخ 
جنيؼ الرابعة, مف خالؿ تخصيص قكة دكلية لتكفير الحماية لممكاطنيف  اتفاقيةأحكاـ 

العرب في األراضي الفمسطينية المحتمة, كذلؾ مف أجؿ تطبيؽ أحكاـ قرار مجمس األمف 
 ـ.1991( لعاـ 681رقـ )

اإلجراءات  كاتخاذمطالبة مجمس األمف بإيفاد لجنة دكلية لمتحقيؽ في الحادث الخطير,  .4
 الالزمة التي تمكف المجنة مف تنفيذ ميمتيا.

الخامس عشر مف رمضاف مف كؿ عاـ يكمان لتخميد ذكرل شيداء مجزرة الحـر  اعتبار .5
اإلبراىيمي بالخميؿ, كمناشدة الرأم العاـ العالمي تخميد ىذه الذكرل لتذكير المجتمع 

 الدكلي بالممارسات اإلسرائيمية الالإنسانية.
دكؿ العربية لتقديـ كافة أشكاؿ العكف أُلسر الضحايا كالشيداء مف أبناء الشعب دعكة ال .6

 الفمسطيني.
مع كافة الجيات الدكلية, لضماف تنفيذ ىذا القرار,  اتصاالتوتكميؼ األميف العاـ متابعة  .7

 كؿ ما مف شأنو ضماف حماية الفمسطينييف في األراضي المحتمة. اتخاذكلحثيا عمى 

في الحـر اإلبراىيمي, كسرعة تجاكب جامعة  ارتكبتشاعة المجزرة التي عمى الرغـ مف ب
الدكؿ العربية بعقد دكرة غير عادية لمجمس جامعة الدكؿ العربية لمرد عمى ىذه المجزرة, إال اف 

                                                           

 .938نكاؼ الزكر: مذبحة دير ياسيف الى مخيـ جنيف, ص (1)
 ـ.27/12/9994, 5362, قرار رقـ  --د.غ.ع, دكرة رقـ  (2)



72 

 

الرد لـ يأتي بحجـ ىكؿ المجزرة, األمر الذم يترؾ الباب مفتكحان لممستكطنيف لتكرار مثؿ ىذه 
األحرل اف يككف رد جامعة الدكؿ العربية حازمان كفاصالن, لضماف عدـ تكرار  الجرائـ, ككاف مف

 مثؿ ىذه الجرائـ الصييكنية, كتكفير الحد األدنى مف الحماية لمشعب الفمسطيني.
 اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان: لالنتياكاتسبل تصدي جامعة الدول العربية 

اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية, سعت جامعة  االنتياكاتمع تزايد 
كالتصدم ليا, كقد سارت جامعة الدكؿ العربية في ثالث  االنتياكاتالدكؿ العربية لمحد مف ىذه 

اإلسرائيمية  كاالعتداءات االنتياكاتمختمفة؛ مف أجؿ حماية الشعب الفمسطيني مف  اتجاىات
 المتكررة, كىي:

دانة دعم الشعب ا - أ اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان في األراضي  النتياكاتلفمسطيني, وا 
 الفمسطينية المحتمة:

اإلسرائيمية,  االعتداءاتأشادت جامعة الدكؿ العربية بصمكد الشعب الفمسطيني في كجو 
 لالنتفاضة, كأكدت عمى دعميا (1)كما كجيت تحية تقدير كاكبار ألبناء ىذا الشعب المجاىد

الحقكؽ الثابتة لمشعب  كاستعادة, االحتالؿالفمسطينية كعمى كافة المستكيات حتى إنياء 
اإلسرائيمية مسؤكلية الجرائـ كالممارسات الالإنسانية التي  االحتالؿ. كتحميؿ سمطات (2)الفمسطيني

 تقـك بيا قكات الجيش كجماعات المستكطنيف, خاصة مذبحة الحـر اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ,
. ىذا كأعمنت جامعة الدكؿ العربية دعميا (3)كالمطالبة بنزع سالح المستكطنيف بصفة فكرية
اإلسرائيمي مف كامؿ التراب الفمسطيني,  االحتالؿلمشعب الفمسطيني في كفاحو كصمكده إلنياء 

قامة الدكلة الفمسطينية المستقمة, كبناء مؤسساتو الكطنية القادرة عمى تحقيؽ التنمية   تصاديةاالقكا 
إسرائيؿ في إنكار الحقكؽ  استمرار, كالتحذير مف النتائج الكخيمة التي تترتب عمى (4)كاالجتماعية

 .(5)الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني, كتأثيرىا عمى مجمؿ عممية السالـ

 اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية, كمنيا: االنتياكاتكقد تنكعت أشكاؿ 

 

 
                                                           

 ـ.27/13/9994, 9, فقرة ب5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.27/13/9994, 4, فقرة ب5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.27/13/9994, 4, فقرة أ5366قرار رقـ , 919د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.95/19/9994, 3, فقرة ب5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (4)
 ـ.29/13/9995, 4, فقرة ب5456, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (5)
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 التعسفية: العتقالت -1

المكقعة مع منظمة التحرير الفمسطينية, خاصة إطالؽ سراح  باالتفاقاتلـ تمتـز إسرائيؿ 
 االعتقاالتالمعتقميف الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية, إضافة الى ذلؾ قامت بالعديد مف 

تعسفية بحؽ إجراءات  االعتقاالتالتعسفية بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني, كقد رافؽ ىذه 
 المعتقميف.

 االحتالؿالتعسفية التي تقكـ بيا سمطات  االعتقاؿأدانت جامعة الدكؿ العربية عمميات 
اإلسرائيمية, كقامت بدعكة المنظمات الدكلية العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف الضغط عمى 

المكقكفيف  السمطات اإلسرائيمية إلطالؽ سراح المعتقميف الفمسطينييف بصفة فكرية, كمعاممة
المكقعة بيف الحككمة اإلسرائيمية كمنظمة  كاالتفاقات, (1)جنيؼ الرابعة التفاقيةكالمسجكنيف كفقان 
, كما ككجيت الدعكة الى المنظمات الحككمية كغير الحككمية العاممة مف (2)التحرير الفمسطينية

ضد المعتقميف  االحتالؿأجؿ السالـ, الى فضح اإلجراءات التعسفية التي تمارسيا سمطات 
 .(3)الفمسطينييف

كما كأدانت جامعة الدكؿ العربية  قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية بالسماح لجياز االمف 
 كاستمرار,(4)العنؼ الجسدم ضد المكقكفيف كالمعتقميف الفمسطينييف باستخداـالداخمي اإلسرائيمي 

ددت الدعكة لممنظمات العاممة في مجاؿ حقكؽ , كج(5)المعتقميف دكف محاكمة احتجازإسرائيؿ في 
حقكؽ اإلنساف, لمتحرؾ فكران؛ مف أجؿ اإلفراج عف جميع المعتقميف الفمسطينييف, كخاصة النساء 
كاألطفاؿ, كالضغط عمى السمطات اإلسرائيمية لكقؼ ممارسة أساليب التعذيب النفسي كالجسدم 

 .(6)ضد المكقكفيف كالمعتقميف الفمسطينييف

 لمستوطنين:ا اعتداءات -2

جرائميـ ضد المكاطنيف  الرتكابعمدت الحككمات اإلسرائيمية الى إطالؽ يد المستكطنيف, 
 .(7)الفمسطينييف, كما كتمتعكا بالدعـ السياسي لمكاصمة إجراميـ في المدف الفمسطينية

                                                           

, 5456, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 4, فقرة ب5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.29/13/9995, 3فقرة ب

 ـ25/13/9998, 4, فقرة ب5729, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.39/13/9997, 2, فقرة ب5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.39/13/9997, 9, فقرة ب5628رار رقـ , ق917د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.93/19/9999ج, 5, فقرة 5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (5)

 .29/19/9997, 3, فقرة ب5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (6)

 .24قيس عبد الكريـ؛ فيد سميماف؛ كاخركف: خمس سنكات عمى اتفاؽ اكسمك, ص (7)
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كقد أدانت جامعة الدكؿ العربية ممارسات السمطات اإلسرائيمية, كخاصة تغاضييا عف 
, كاإلحجاـ (1)التي يقكـ بيا المستكطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة كاالستفزازأعماؿ العنؼ 

ىذه الممارسات مصدر  كاعتبارعف التصدم بحـز لمثؿ ىذه األعماؿ التي يقـك بيا المستكطنيف, 
, كما كأدانت جامعة الدكؿ العربية تشجيع (2)د حقيقي لعممية السالـ الجارية في المنطقةتيدي

اإلسرائيمية؛  االستيطانيةحككمة إسرائيؿ تشكيؿ كتسميح مميشيات مف المستكطنيف في المستعمرات 
القاصريف كاألحداث مف  استخداـ, كذلؾ أدانت (3)عمى المكاطنيف الفمسطينييف االعتداءبيدؼ 

مستكطنيف كأدكات إرىابية في الجرائـ التي ترتكب ضد أبناء  الشعب الفمسطيني؛ لمتيرب مف ال
المجرميف كالخارجيف عف القانكف مف  استخداـ, كذلؾ (4)المسؤكلية القانكنية إزاء ىذه الجرائـ

 .(5)الجرائـ, لحرؽ المنازؿ كالممتمكات كالتنكيؿ بأبناء الشعب الفمسطيني اقتراؼالمستكطنيف في 

المستكطنيف الييكد عند حد اإلنساف الفمسطيني, بؿ تعدت ذلؾ  اعتداءاتىذا كلـ تقؼ 
عمى األراضي كاألشجار كالمزركعات في األراضي الفمسطينية المحتمة.  االعتداءلتصؿ الى حد 

عمى  كاالستيالءالمستكطنيف الييكد عمى الفمسطينييف  اعتداءكقد أدانت جامعة الدكؿ العربية 
رىابيـ, كتيديدىـ بالطرد, كقطع األشجار, كتخريب المزركعات, كرشيا بالمبيدات أراضي يـ كا 

, ىذا كدعت جامعة الدكؿ العربية المنظمات الدكلية المعنية بشؤكف البيئة, إلى (6)الحشرية السامة
قامة مصانعيا التي تنتج الكيماكيات في المستكطنات  إلى منع إسرائيؿ مف دفف نفاياتيا السامة, كا 

لمقامة عمى أراضي الفمسطينييف, كدفف ىذه النفايات في األراضي الفمسطينية, مما يعرض حياة ا
 .(7)الفمسطينييف الى الخطر الشديد

غالق المدن الفمسطينية: -3  حصار وا 

أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى دعـ الشعب الفمسطيني كعمى كافة المستكيات, حتى 
قامة دكلتو الفمسطينية, كبناء مؤسساتو الكطنية القادرة  االحتالؿيتمكف مف إنياء  اإلسرائيمي, كا 

. لكف ىذه التنمية المرجكة كاجيت تحديان صعبا, (8)كاالجتماعية االقتصاديةعمى تحقيؽ التنمية 

                                                           

 ـ.29/13/9995, 4, فقرة أ5456قـ , قرار ر 913د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.29/19/9995, 4, فقرة أ5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.97/19/9998أ, 2, فقرة ب5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.97/19/9998ب, 2, فقرة ب5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.97/19/9998د, 2, فقرة ب5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.93/19/9999أ, 5, فقرة ب5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (6)

 ـ.93/19/9999, 4, فقرة 5884, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (7)

 ـ.29/13/9995, 2, فقرة 5456, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (8)
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اإلسرائيمية بفرض حصار عمى مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية  االحتالؿكىك قياـ سمطات 
غالؽ ك   حصار المدف الفمسطينية بشكؿ خاص.بشكؿ عاـ, كا 

الممارسات اإلسرائيمية, كسياسة العقاب الجماعي التي تنتيجيا إسرائيؿ,  استعراضكبعد 
كفرض الحصار عمى مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية, كالمدف الفمسطينية, كما لذلؾ مف آثار 

فمسطيني. فقد أدانت جامعة كالحياتية لمشعب ال كاالقتصادية االجتماعيةمدمرة عمى األكضاع 
الدكؿ العربية الممارسات اإلسرائيمية, كبخاصة فرض الحصار المتكرر عمى قطاع غزة كالضفة 

غالؽ المدف الفمسطينية(1)الغربية  االقتصادية, كما يترتب عميو مف أضرار بالغة بالجكانب (2), كا 
ربط أراضي السمطة الكطنية  , كذلؾ المماطمة في(3)كالمعيشية لمشعب الفمسطيني كاالجتماعية

الفمسطينية ببعضيا البعض, بالمماطمة في إنشاء الممر اآلمف, كعزؿ األراضي الفمسطينية دكليان, 
قامة ميناء غزة . ىذا كقد طالبت جامعة الدكؿ العربية المنظمات (4)بعرقمة فتح مطار غزة كا 

الحككمية العاممة مف أجؿ السالـ, الدكلية العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف, كالمنظمات غير 
العمؿ عمى رفع الحصار, كالقيكد المفركضة عمى الشعب الفمسطيني, كفضح إجراءات اإلغالؽ 

 .(5)كالحصار التي تمارسيا السمطات اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني
 أ خرى: انتياكات -4

التعسفية,  عتقاالتاالاإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف الفمسطيني عمى  االنتياكاتلـ تقتصر 
المستكطنيف, كحصار المدف الفمسطينية, بؿ تعدت ذلؾ لتصؿ الى إنكار الحقكؽ  كاعتداءات

الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني, كىدـ البيكت, كالمنع مف البناء, أك تحسيف الظركؼ المعيشية 
لتعسفية التي تعتبر لممكاطنيف الفمسطينييف, كمصادرة األراضي, كالقتؿ, ككثير مف الممارسات ا

 انتياكان لحقكؽ اإلنساف.

كقد نبيت جامعة الدكؿ العربية الى خطكرة السياسة التي تتبعيا إسرائيؿ تجاه الفمسطينييف, 
بيا القرارات الدكلية,  اعترفتالمتمثمة في إنكار الحقكؽ الكطنية الثابتة لمشعب الفمسطيني, كالتي 

 االنعكاساتـ, كمدل 1974لعاـ  )*(3236حدة رقـ خاصة قرار الجمعية العامة لألمـ المت
 .(1)في المنطقة كاالستقرارالسمبية لتمؾ السياسة عمى عممية السالـ 

                                                           

 ـ.29/19/9995, 4, فقرة أ5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.29/13/9996, 3, فقرة أ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.95/19/9996, 4, فقرة أ5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.39/13/9997, 5, فقرة أ5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.39/13/9997, 2, فقرة ب5628, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ, كنص القرار عمى ما يمي:22/99/9974, بتاريخ 3236قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  )*(
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قامة الطرؽ  استمراركما كأدانت جامعة الدكؿ العربية  , كما (2)االلتفافيةمصادرة األراضي كا 
الجيش اإلسرائيمي لمقكة المفرطة في قمع المكاطنيف الفمسطينييف, كبخاصة  استخداـكأدانت 
دانة سياسة ىدـ (3)نكع مف الرصاص المحـر دكليان, كالتي تسبب إصابات قاتمة استخداـ , كا 

, كما كأدانت بكؿ شدة الجرائـ (4)المنازؿ بشتى األعذار, كمنع الفمسطينييف مف إعادة البناء
س المشاعر الدينية لممسمميف كالمسيحيف, كالتي تتعارض مع األعراؼ كالقيـ اإلسرائيمية التي تم

 .(5)اإلنسانية, كاألخالقية, كدعكة كؿ المؤمنيف في العالـ لمتصدم ليا

يتضح مما سبؽ, المحاكالت العديدة كالمتكررة التي قامت بيا جامعة الدكؿ العربية لحماية 
اإلسرائيمية, حيث سعت جاىدةن  االحتالؿـ بيا سمطات التي تقك  االنتياكاتالشعب الفمسطيني مف 

دانتيا  االنتياكات, برفض ىذه االنتياكاتلتعزيز صمكد أبناء الشعب الفمسطيني أماـ ىذه  تارة, كا 
, لكف بدكف جدكل, األمر الذم دفعيا لمعمؿ االنتياكاتتارةن ُأخرل, كسعت جاىدة لمحد مف ىذه 

الى مخاطبة المجتمع  التجأتكالتصدم ليا, فقد  االنتياكات عمى إيجاد طرؽ ُأخرل لمحد مف ىذه
كدعكتو لمتصدم ليا, كىي خطكات غير كافية أماـ اليجمة  االنتياكاتالدكلي لفضح ىذه 

 الشرسة التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني.

 

 
                                                                                                                                                                      

  التأكيد مف جديد عمى حقكؽ الشعب الفمسطيني في فمسطيف, غير قابمة لمتصرؼ كخصكصا: الحؽ في
 االستقالؿ.تقرير مصيره, كالحؽ في 

  التأكيد مف جديد عمى حؽ الفمسطينييف غير قابؿ لمتصرؼ في العكدة الى ديارىـ كممتمكاتيـ التي
 شردكا منيا كاقتمعكا منيا, كتطالب بإعادتيـ.

  تشدد عمى اف االحتراـ الكمي لحقكؽ الشعب الفمسطيني ىذه غير قابمة لمتصرؼ, كاحقاؽ ىذه الحقكؽ
 فمسطيف. غنى عنيما لحؿ قضية امر ال

 .تعترؼ بحؽ الشعب الفمسطيني في استعادة حقكقو بكؿ الكسائؿ كفقا لمقاصد ميثاؽ االمـ المتحدة 

  تناشد جميع الدكؿ كالمنظمات اف تمد بدعميا الشعب الفمسطيني في كفاحو السترداد حقكقو كفقا
 لمميثاؽ.

 (.956-955)مؤسسة الدراسات الفمسطينية, ص

, 5538, قرار رقـ 915ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9995, 4, فقرة ب5492ار رقـ , قر 914د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.29/13/9996, 2فقرة ب

 ـ.39/13/9997, 5, فقرة أ5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.98/13/9999ب, 2, فقرة ب5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.98/13/9999د, 2, فقرة ب5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.29/19/9997, 2, فقرة ب5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (5)
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 اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان. لالنتياكاتمخاطبة المجتمع الدولي ودعوتو لمتصدي  - ب

اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة,  االنتياكاتتصاعدت كتيرة 
كتنكعت أشكاليا, مف عمميات قتؿ كقمع لممتظاىريف, كىدـ لمبيكت كعدـ السماح بالبناء, 

اأُلخرل, األمر الذم حذا بجامعة الدكؿ العربية الى  االنتياكاتكمصادرة األراضي, كغيرىا مف 
اإلسرائيمية, لكي  يضع حدان  كاالعتداءاتلمجتمع الدكلي مف أجؿ فضح الممارسات مخاطبة ا

 , كىي:االتجاه, كقد قامت جامعة الدكؿ العربية بعدة خطكات في ىذا االنتياكاتليذه 
 مخاطبة األمم المتحدة: -1

قامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة األمـ المتحدة الى سرعة تطبيؽ قرارم مجمس االمف رقـ 
ـ(, المتعمقيف بتكفير الحماية الالزمة لمشعب 1994) )*(904ـ(, ك القرار رقـ 1991) 681

جنيؼ الرابعة لعاـ  اتفاقيةالفمسطيني في األراضي الفمسطينية المحتمة, مف خالؿ تطبيؽ أحكاـ 
, كقد أكدت جامعة الدكؿ العربية في (1)ـ عمى المدنييف في األراضي الفمسطينية المحتمة1949

التدابير الالزمة  باتخاذ, كخاصة البند المتعمؽ 904قرار آخر عمى ضركرة سرعة تنفيذ القرار 
يجاد اآللية لبمكغ  لضماف سالمة كحماية المدنييف الفمسطينييف في جميع أنحاء األرض المحتمة, كا 

رار الجرائـ كالمذابح التي ترتكبيا السمطات ىذه الغاية عف طريؽ تشكيؿ قكة دكلية لضماف عدـ تك
, كما كقامت جامعة الدكؿ العربية بالتأكيد عمى دعكة مجمس (2)اإلسرائيمية كجماعات المستكطنيف

األمف, كبخاصة الدكؿ ذات العضكية الدائمة, لمعمؿ عمى تطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية, 
 .(3)نييف في األراضي الفمسطينية المحتمةكخاصة القرارات الخاصة بحماية المدنييف الفمسطي

                                                           

 ـ, كنص القرار عمى ما يمي:98/13/9994, بتاريخ 914قرار مجمس االمف رقـ  )*(
  يديف بشدة مذبحة الخميؿ كما تالىا مف احداث اكدت بحياة اكثر مف خمسيف فمسطينيا, كجرحت بضع

 مئات اخريف.

  الى االستمرار في اتخاذ اجراءات تشمؿ فيما تشمؿ مصادرة االسمحة  -قكة االحتالؿ-اسرائيؿيدعك
 بيدؼ منع كقكع اعماؿ عنؼ غير مشركعة مف جانب المستكطنيف االسرائيمييف.

  ,يدعك الى اتخاذ اجراءات لضماف سالمة المدنييف الفمسطينييف في انحاء االراضي المحتمة كحمايتيـ
 د دكلي اك اجنبي مؤقت, كىك ما نص عميو اتفاؽ اعالف المبادئ.بما في ذلؾ كجك 

 .يطمب مف الدكلتيف راعيتي عممية السالـ مكاصمة الجيكد لتنشيط عممية السالـ 

 (.367)مركز دراسات الكحدة العربية, ص

 ـ.27/13/9994, 3, فقرة ب5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.27/13/9994, 5, فقرة ب5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (2)

, 5492, قرار رقـ 914ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9995, 5, فقرة أ5456, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.93/19/9999, 9, فقرة 5884, قرار رقـ 992ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9995, 5فقرة أ
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لمقرارات الدكلية, فقد قامت  امتثاليااإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف, كعدـ  االنتياكاتكمع تزايد 
جامعة الدكؿ العربية بدعكة األمـ المتحدة, كالمنظمات الدكلية العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف, 

لسالـ, ك التي ليا عالقات بأم شكؿ مع األمـ كالمنظمات غير الحككمية العاممة مف أجؿ ا
المتحدة, لمعمؿ عمى رفع الحصار كالقيكد المفركضة عمى الشعب الفمسطيني, كفضح الممارسات 

, كالضغط عمى (1)اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني االحتالؿالتعسفية التي تمارسيا سمطات 
 كاستعماؿجسدم ضد المعتقميف الفمسطينييف, إسرائيؿ, لكقؼ ممارسة أساليب التعذيب النفسي كال

الرصاص الحي في قمع المتظاىريف مف الشباب الفمسطيني, مما تسبب في سقكط عدد مف 
, ىذا ككجيت جامعة الدكؿ العربية رسائؿ عديدة الى المجتمع الدكلي تدعكه (2)القتمى كالجرحى

 احتراـالدكلية إلجبار إسرائيؿ عمى المعايير, كتطبيؽ قرارات الشرعية  ازدكاجيةالى كقؼ سياسة 
 .(3)لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة انتياكاتياحقكؽ الشعب الفمسطيني, ككقؼ 

 اإلسرائيمية لحقوق اإلنسان. النتياكاتالتنسيق بين الدول العربية لفضح  -2

سعت جامعة الدكؿ العربية الى تكريس الجيكد العربية كتظافرىا, كالتنسيؽ فيما بينيا مف 
اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية. فقد دعت  االنتياكاتأجؿ العمؿ عمى فضح 

الدكؿ العربية الى التركيز عمى كشؼ الممارسات التعسفية لمسمطات اإلسرائيمية في كمماتيـ, 
 اجتماعاتاألمـ المتحدة, كأجيزتيا المتخصصة, ككذلؾ خالؿ  اجتماعاتخالؿ  صاالتيـكات

. كما كدعت الى التعاكف بيف دكلة فمسطيف كاألمانتيف (4)المنظمات الدكلية غير الحككمية كغيرىا
العامتيف لجامعة الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر اإلسالمي, لسرعة إصدار كتاب يتضمف صكران 

حية مف داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة لمممارسات كاإلجراءات اإلسرائيمية غير  كشيادات
لبحث  االتصاالت, كما كدعت الى إجراء (5)القانكنية, كترجمة الكتاب كتكزيعو عمى أكسع نطاؽ

صدار نشرة دكرية تتعمؽ  إمكانية التعاكف مع شعبة اإلعالـ, كلجنة فمسطيف في االمـ المتحدة, كا 
. كذلؾ دعكة األمانة العامة لبحث سبؿ (6)رسات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمةبالمما
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اإلسرائيمية,  كاالنتياكاتإنشاء مكقع عربي عمى شبكة اإلنترنت, يختص بفضح الممارسات 
جراء   .(1)مع الجيات التي تعمؿ في المجاؿ نفسو اتصاالتكا 

ىذا كدعت جامعة الدكؿ العربية, الى التنسيؽ بيف ممثمي الدكؿ العربية في المحافؿ 
دانة الممارسات اإلسرائيمية المخالفة لمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف, كدعكة  الدكلية, لمعمؿ عمى كشؼ كا 
المنظمات الدكلية العاممة في ىذا المجاؿ, كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية الى التصدم 

 :(2)اإلسرائيمية, كمف بينيا كاالنتياكاتسات لمممار 

 رىابيـ  كاالستيالءالمستكطنيف الييكد عمى الفمسطينييف,  اعتداءات عمى أراضييـ, كا 
 كتيديدىـ بالطرد, كقطع األشجار, كتخريب المزركعات.

 الجيش اإلسرائيمي لمرصاص الحي المحـر دكليان, كقمع المكاطنيف الفمسطينييف  استخداـ
 أنكاع مختمفة مف الرصاص. باستخداـ

 بدكف محاكمة, كعدـ  كاحتجازىـإسرائيؿ التعذيب ضد األسرل الفمسطينييف,  استخداـ
 المكقعة مع الفمسطينييف. االتفاقاتاإلفراج عنيـ, حسبما نصت عميو 

 .ىدـ البيكت, كمنع البناء, كمصادرة األراضي 
 والمساعدات العسكرية المقدمة لمجيش اإلسرائيمي. التفاقاترفض  -3

أعربت جامعة الدكؿ العربية عف قمقيا إزاء عـز الكاليات المتحدة األمريكية إدامة 
 2.4مساعداتيا العسكرية إلسرائيؿ, كرفع مستكاىا بنسبة الثمث خالؿ العقد المقبؿ, لتبمغ قيمتيا 

مميار دكالر, كتزكيدىا بأحدث الطائرات كاالسمحة المتطكرة, مما يساعدىا عمى التمسؾ بمكاقفيا 
ىذه األسمحة ضد الفمسطينييف في األراضي  استخداـلمتشددة إزاء عممية السالـ, إضافة الى ا

, فقامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة كزراء الخارجية العرب لمتحرؾ ثنائيان كجماعيان لدل (3)المحتمة
حدة, األطراؼ الدكلية المعنية, كعمى كجو الخصكص الكاليات المتحدة األمريكية, كاألمـ المت

حقكؽ اإلنساف في األراضي  انتياكاتلمكاجية تداعيات ىذا الكضع عمى عممية السالـ, كعمى 
 .(4)الفمسطينية المحتمة
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عسكرية مع  اتفاقية, عمى تكقيع  ـ21/02/1994ىذا كأقدمت الحككمة الفرنسية بتاريخ 
أمنية بيف  اتفاقياتإسرائيؿ, تقكـ بمكجبيا بتكريد أسمحة فرنسية الى إسرائيؿ, كعقد عدة 

 .(1)الطرفيف

 اتفاقيةأعربت جامعة الدكؿ العربية عف قمقيا كأسفيا الشديديف, إلقداـ فرنسا عمى تكقيع 
إسرائيؿ لألراضي  احتالؿعسكرية كأمنية مع إسرائيؿ, كما قد يعنيو ذلؾ مف دعـ لمكاصمة 

 .(2)لفمسطينيةلحقكؽ اإلنساف في األراضي ا انتياكاتياالعربية بالقكة, كمكاصمة 
 جنيف الرابعة في األراضي الفمسطينية المحتمة: اتفاقيةتطبيق  -ج

جنيؼ الرابعة, كمحاكلة  اتفاقيةسعت جامعة الدكؿ العربية في الكثير مف قراراتيا الى ذكر 
اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية  االحتالؿالتي تقكـ بيا سمطات  االنتياكاتتطبيقيا عمى 
ىي بمثابة خرؽ لبنكد ىذه  االنتياكاتحاكلة حث المجتمع الدكلي عمى اف ىذه المحتمة, كم

ـ, الى الضغط 1949جنيؼ الرابعة لعاـ  اتفاقية. فقد قامت بدعكة الدكؿ المكقعة عمى االتفاقية
عمى األراضي الفمسطينية المحتمة, بما فييا  االتفاقيةعمى إسرائيؿ, لمراعاة تطبيؽ بنكد ىذه 

جنيؼ الرابعة,  اتفاقية كاحتراـإسرائيؿ بمبادئ حقكؽ اإلنساف,  التزاـ, كضركرة (3)مدينة القدس
 .(4)كجميع قرارات الشرعية الدكلية ذات الصمة

كنتيجة لزيادة الضغط العربي عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة. فقد أصدرت الجمعية 
ـ,كالذم دعت فيو األطراؼ في 09/02/1999العامة قراران, في جمستيا الطارئة المنعقدة بتاريخ 

, كقد (5)بشأف تدابير إنفاذ تطبيقيا في األراضي الفمسطينية المحتمة لالجتماعجنيؼ الرابعة  اتفاقية
رحبت جامعة الدكؿ العربية بدكرىا بيذا القرار, كالذم ينص عمى عقد مؤتمر دكلي في مدينة 

جنيؼ الرابعة في  اتفاقيةير تنفيذ تداب اتخاذـ, لبحث 1999جنيؼ, في الخامس عشر مف يكليك
, كما كطالبت بأف يككف المؤتمر المقرر (6)األراضي الفمسطينية المحتمة, بما فييا مدينة القدس

جنيؼ  اتفاقيةعقده في جنيؼ, تجسيدان لممسؤكلية الجماعية الممقاة عمى عاتؽ الدكؿ المكقعة عمى 
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, كمصادرة األراضي االستيطانيةبممارساتيا  اقيةاالتفإسرائيؿ التكصؿ ليذه  انتياؾالرابعة, إزاء 
 .(1)العربية في المناطؽ الفمسطينية المحتمة, كممارساتيا ضد حقكؽ اإلنساف الفمسطيني

ـ, تـ عقد مؤتمر األطراؼ المتعاقدة السامية في 1999كفي الخامس عشر مف يكليك 
في األرض  لالتفاقيةقسرم جنيؼ الرابعة في مدينة جنيؼ ,حكؿ إجراءات التنفيذ ال اتفاقية

جنيؼ الرابعة عمى األرض  اتفاقية انطباؽالفمسطينية المحتمة, كالذم صدر عنو بياف يؤكد 
 . (2)الفمسطينية المحتمة

كىك األمر الذم رحبت بو جامعة الدكؿ العربية, كىك األمر الذم يحدث ألكؿ مرة في 
تاريخ المعاىدة, حيث تـ النظر في حالة محددة, كما كرحبت أيضان بالبياف الصادر عف المؤتمر, 

جنيؼ الرابعة عمى األرض الفمسطينية المحتمة, كأكدت عمى  اتفاقية انطباؽكالذم أكد عمى 
, كبالتكازم مع ذلؾ, فقد أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى (3)االتفاقيةالكامؿ لبنكد  راـاالحتضركرة 

الكامؿ ألحكاميا, كضركرة الكقؼ  االحتراـجنيؼ الرابعة, كضركرة  التفاقيةاألىمية الكبرل 
ئج , ىذا كدعت الى متابعة نتا(4)االتفاقيةالتي تقكـ بيا إسرائيؿ ألحكاـ  االنتياكاتالفكرم لكافة 

بعد المشاكرات حكؿ تطكرات  لالنعقاداألطراؼ عمى عكدتو  اتفاؽالمؤتمر, كبشكؿ خاص 
الكضع اإلنساني عمى األرض, كالتأكيد عمى العكدة الفعمية لممؤتمر في كقت قريب, حاؿ 

حقكؽ اإلنساف,  انتياؾ, كبشكؿ خاص في مجاؿ االتفاقيةاإلسرائيمية ألحكاـ  االنتياكات استمرار
 التفاقيةت عف التقدير لمدكؿ التي شاركت في أعماؿ المؤتمر, كلمدكلة الكديعة كما كأعرب

 .(5)جنيؼ

عمى الرغـ مف النداءات المتكررة التي قامت بيا جامعة الدكؿ العربية, مف أجؿ تحريؾ 
اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة, خاصة  االنتياكاتالسككف كالبركد الدكلي تجاه 

حقكؽ اإلنساف, إال اف ىذه النداءات لـ تجد أذانان صاغية, مما حذا بجامعة الدكؿ  انتياكات
جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة, كىك األمر  اتفاقيةالعربية بالعمؿ عمى تطبيؽ 

, االتفاقيةمف الدكؿ المكقعة عمى ىذه  اعترافاالذم حققت فيو نجاحان باىران, حيث سحبت 
عمى األراضي الفمسطينية المحتمة, كعمى الرغـ مف ذلؾ إال اف السمطات اإلسرائيمية  بانطباقيا
 جية دكلية أك عربية كانت. ةلحقكؽ اإلنساف, غير آبية ألي انتياكاتيافي  استمرت
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اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية  الستيطانثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من 
 م(.1999-1994المحتمة )
اإلسرائيمي, كمصادرة األراضي الفمسطينية, مف أخطر  االستيطافتبر عمميات تع

التي تقكـ بيا السمطات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة, لما لذلؾ مف  االنتياكات
, كديمكغرافية عمى القضية الفمسطينية. كقد أكدت جامعة الدكؿ كاقتصاديةمخاطر سياسية, 

مصادرة األراضي الفمسطينية, كبناء المستكطنات عمييا, كضركرة  استمرارالعربية عمى خطكرة 
, كما كأكدت عمى قرارات الشرعية الدكلية (1)التصدم ليذه الممارسات التي تيدد عممية السالـ

في األراضي  االستيطانيأك القبكؿ بأم أكضاع تنجـ عف النشاط  االعتراؼالتي تقضي بعدـ 
تشكؿ  االستيطانيةإجراء غير مشركع, كالتأكيد عمى اف النشاطات  باعتبارهالفمسطينية المحتمة, 

طار مدريد, كتيديدان خطيران لمسالـ, كالتأكيد عمى ضركرة التصدم ليذه  التفاقياتخرقان  جنيؼ كا 
يمانان منيا بخطكرة مكضكع (2)الممارسات في األراضي الفمسطينية المحتمة, فقد تـ  االستيطاف, كا 

كبند دائـ عمى جدكؿ أعماؿ مجمس جامعة الدكؿ العربية, ألىمية  االستيطافكضع مكضكع 
 .(3)متابعة تطكراتو

كمصادرة األراضي الفمسطينية, فقد عمدت جامعة الدكؿ  االستيطافعمميات  استمراركمع 
الى عدة طرؽ لمحد مف عمميات  التجأت, كقد االنتياكاتالى تنكيع أساليب التصدم ليذه 

 ضي, كبناء المستكطنات في األراضي الفمسطينية, كىي كما يمي:مصادرة األرا
 :الستيطانمخاطبة المجتمع الدولي, وخاصة األمم المتحدة لمتصدي لعمميات  - أ

قامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة األمـ المتحدة لمعمؿ عمى قياـ إسرائيؿ بتنفيذ قرار مجمس 
تشكؿ عقبة جدية  االستيطانية, الذم ينص عمى "أف سياسة إسرائيؿ كأعماليا 465األمف رقـ 

أماـ تحقيؽ سالـ عادؿ كشامؿ كدائـ في الشرؽ األكسط, كما يدعك الى كقؼ ىذه اإلجراءات, 
يا, كالتخطيط ليا في ئنات كبناالمستكطنات القائمة, كالى التكقؼ فكران عف إنشاء المستكطكتفكيؾ 

, كبخصكص ىذا القرار كانت (4)ـ, بما فييا القدس"1967األراضي العربية المحتمة منذ عاـ 
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جامعة الدكؿ العربية قد أكدت عمى دعكة مجمس األمف الدكلي, كبصفة خاصة الدكلتيف راعيتي 
سالـ, الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا, الى العمؿ عمى تطبيؽ قرارات الشرعية مؤتمر ال

, ككفقا لمبادئ كُأسس عممية السالـ الجارية, فقد دعت جامعة (1)465الدكلية, كخاصة القرار 
الدكؿ العربية الدكلتيف راعيتي عممية السالـ, الى العمؿ لكقؼ إسرائيؿ عف مكاصمة أعماليا 

, (2)قرارات مجمس األمف في ىذا الشأف كالحتراـفي األراضي الفمسطينية المحتمة,  ةاالستيطاني
 .(3), ككذلؾ نشاطات المستكطنيفاالستيطانيكالضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ نشاطيا 

, فقد دعت جامعة الدكؿ العربية مجمس 465ككنتيجة ألىمية قرار مجمس االمف رقـ 
اإلجراءات الفكرية الالزمة إلرغاـ إسرائيؿ عمى تنفيذه ىذا القرار فكران,  اتخاذاألمف الدكلي الى 

كخاصة الفقرتاف الخامسة كالسادسة منو, كالمتاف تنصاف عمى: "يقرر أف جميع التدابير التي 
إسرائيؿ لتغيير المعالـ المادية, كالتركيب السكاني, كالييكؿ المؤسسي في األراضي  اتخذتيا

ـ, بما فييا القدس, اك أم جزء منيا, ليس ليا أم مستند قانكني, 1967مة عاـ الفمسطينية المحت
كاف سياسة إسرائيؿ كأعماليا لتكطيف قسـ مف سكانيا كمف المياجريف الجدد في ىذه األراضي, 

جنيؼ الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف في كقت الحرب, كما تشكؿ  التفاقيةتشكؿ خرقان فاضحان 
 .(4)ـ تحقيؽ السالـ"عقبة جدية أما

اإلسرائيمية, فقد لجأت جامعة الدكؿ  االستيطانيةكلمعمؿ عمى كقؼ تنفيذ المخططات 
لمسمطات اإلسرائيمية, كالتي تستغميا في  اقتصاديةالعربية الى مناشدة الدكؿ التي تقدـ مساعدات 

 , الى التكقؼ عف تقديـ ىذه المساعدات.االستيطانيعمميات البناء 

فقد قامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة المجتمع الدكلي, ككافة دكؿ العالـ التي تقدـ 
 االتحاد, كمالية إلسرائيؿ كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية, كدكؿ اقتصاديةمساعدات 

األكركبي, ككذلؾ المؤسسات كالصناديؽ الدكلية المانحة, عمى كقؼ المساعدات التي تستخدميا 
, كما كحثت (5)في األراضي الفمسطينية المحتمة االستيطانيةفيذ المخططات إسرائيؿ في تن
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, 5459, قرار رقـ --ـ. د.غ.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 2, فقرة 5499, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.29/13/9995, 9, فقرة 5469, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 15/19/9995, 3فقرة 

 ـ.95/19/9996, 3, فقرة 5582, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.19/9995./5, 2, فقرة 5459, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)

 , فقرة5678, قرار قـ 918ـ. د.ع, دكرة رقـ 39/13/9997, 3, فقرة 5631, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (5)
, 991ـ. د.ع, دكرة رقـ 25/13/9998, 3, فقرة 5731, قرار رقـ 919ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9997, 2

 ـ.93/13/9999, 4, فقرة 5884, قرار رقـ 992ـ. د.ع, دكرة رقـ 97/19/9998, 4, فقرة 5784قرار رقـ 



84 

 

 التزمتالكاليات المتحدة االمريكية بصفة خاصة, لمعمؿ عمى إلزاـ إسرائيؿ بالتقيد بالشركط التي 
في جميع  االستيطافعمى ضمانات القركض األمريكية, كفي مقدمتيا تجميد  بيا لمحصكؿ

 .(1)عربية المحتمةاألراضي الفمسطينية كال
 :الستيطانيةالمخططات  لستمرارإدانة اإلجراءات اإلسرائيمية الرامية  - ب

حذرت جامعة الدكؿ العربية مف خطكرة المقترحات التي تطرحيا إسرائيؿ لتالئـ مخططاتيا 
في األراضي الفمسطينية كالعربية المحتمة, كما  االستعمارم االستيطافالعنصرية, كالى خطكرة 

يتبعو مف عمميات طرد كتيجير لمفمسطينييف مف أراضييـ, كما كأدانت الممارسات اإلسرائيمية 
, كالمتمثمة في مصادرة األراضي بحجة شؽ االستعمارم االستيطانيالتي تؤدم الى التكسع 

ي ىذه السياسة, كالتي تؤثر عمى عممية السالـ ف االستمرار, كالتحذير مف عكاقب االلتفافيةالطرؽ 
 .(2)الجارية, كتيدد بنسفيا بشكؿ كامؿ

 استخداـاإلسرائيمية الرامية الى  االحتالؿكما كأدانت جامعة الدكؿ العربية, سياسة سمطات 
ذريعة دعـ كحماية جماعات المستكطنيف في تكسيع نطاؽ المستكطنات, كتثبيتيا في األراضي 

, كما كشجبت بشدة (3)صارخان لقرارات الشرعية الدكلية انتياكا كاعتبارىاالمحتمة, الفمسطينية 
إسرائيؿ كتصميميا عمى متابعة ىذه السياسات كالممارسات, كقامت بدعكة حككمتيا  استمرار

كشعبيا الى كقؼ ىذه اإلجراءات, كتفكيؾ المستكطنات القائمة, كما كتدعكىا الى التكقؼ فكرا 
نشاء المستكطنات كالتخطيط ليا في األراضي الفمسطينية المحتمة  .(4)عف بناء كا 

ـ, عف فكز نتنياىك برئاسة الحككمة 1996يمية التي جرت عاـ اإلسرائ االنتخاباتأسفرت 
المكقعة مع الجانب الفمسطيني, كما  االتفاقاتاإلسرائيمية, كقد أعمنت حككمتو عف تجميد 

 .(5)في األراضي الفمسطينية, كقررت بناء آالؼ المساكف كالمباني االستيطافكشجعت حككمتو 

كتكثيفو  االستيطافحككمة نتنياىك, بإعادة تنشيط  قامت جامعة الدكؿ العربية بإدانة قرار
في القدس, كالضفة الغربية, كقطاع غزة, كالذم يظير نيتيا في فرض سياسة األمر الكاقع, 
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ف الييكد, كالتحذير مف خطكرة يعمييا لصالح المستكطن كاالستيالءبتيديد األراضي الفمسطينية 
 .(1)السمبية عمى عممية السالـ برمتيا العكاقب الكخيمة المترتبة عمييا, كتأثيراتيا

لجأت إسرائيؿ الى عزؿ مدينة القدس بشكؿ كامؿ عف مدف الضفة الغربية, كأقرت بناء 
 .(2)آالؼ الكحدات السكنية, كمصادرة جبؿ أبك غنيـ, كقيدت الحركة العمرانية في األحياء العربية

, كبشكؿ االستيطانيةارسات أعربت جامعة الدكؿ العربية عف إدانتيا كرفضيا كافة المم
في ىذه  االستمرارفي جبؿ أبك غنيـ, كالتحذير مف عكاقب  لالستيطافخاص الخطة االخيرة 

, كما كأدانت اليجمة (3)السياسة, كالتي تؤثر سمبا عمى عممية السالـ, كتيدد بنسفيا برمتيا
الشرسة في القدس العربية, كفي سائر األراضي الفمسطينية, كالعربية المحتمة,  االستيطانية

, ىذا كأعمنت عف إدانتيا كرفضيا ألية نتائج تترتب عمى عمميات (4)ستمرارىااكالتحذير مف مغبة 
 .(5), سكاء تحديد مكاقع دائمة, أك تغيير يخؿ بالكاقع الديمكغرافي عمى األرضاالستيطاف

 إعالميًا: الستيطانن الدول العربية, وفضح عمميات التنسيق بي -ج

مع الجيات الدكلية  اتصاالتيادعت جامعة الدكؿ العربية الدكؿ األعضاء الى تكثيؼ 
في األراضي  االستيطانيةالمعنية, مف أجؿ ممارسة الضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ ممارساتيا 

 إعالميان بعدة طرؽ, كىي:, كقد قامت بالضغط عمى إسرائيؿ (6)الفمسطينية المحتمة

عالمي في الدكؿ األكركبية, كالدكؿ اآلسيكية المؤثرة, لشرح مدل  -1 القياـ بتحرؾ سياسي كا 
 .(7)اإلسرائيمي عمى عممية السالـ االستيطانيالتأثير السمبي لمنشاط 

في األراضي الفمسطينية المحتمة, كترجمة  االستيطاني االستعمارإعداد كتيب حكؿ  -2
 .(8)غات أجنبية, كتكزيعو عمى أكسع نطاؽالكتاب الى ل

                                                           

 ـ.95/19/9996, 2, فقرة 5582, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (1)
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, 5731, قرار رقـ 919ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9997, 5, فقرة 5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (4)
 ـ.25/13/9998, 2فقرة 
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, (1)اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة االستيطافضركرة عقد ندكة دكلية حكؿ  -3
, كيككف مكعدىا النصؼ الثاني االستيطاني االستعماريتـ فييا تكضيح مفاىيـ كتطبيقات 

 .(2)ـ1997مف عاـ 
التنبيو عمى المستكل الدكلي الى خطكرة المخططات العنصرية اإلسرائيمية, كالتي ترمي  -4

الى طرد كتيجير الفمسطينييف مف أراضييـ, كاف ىذه المخططات مخالفة لكافة الشرائع 
جنيؼ الرابعة, كمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف, كقرارات األمـ  اتفاقيةكالمكاثيؽ الدكلية, خاصة 

 (3)المتحدة
تستخدميا إسرائيؿ في  كاقتصاديةمجتمع الدكلي الى عدـ تقديـ مساعدات مالية دعكة ال -5

 :(4)في األراضي الفمسطينية المحتمة, كذلؾ عف طريؽ استيطانيةتنفيذ مشاريع 
 .البعثات الدبمكماسية العربية في الخارج 
 .الزيارات المتبادلة بيف الزعماء العرب كزعماء الدكؿ األجنبية 
  األجنبية المقيمة في الدكؿ العربية.البعثات 
  ,مع البرلمانات األكركبية, كاألجنبية. باتصاالتياالبرلمانات العربية 
  في األراضي الفمسطينية المحتمة, مف  االستيطانيةعرض الدراسات الخاصة بالمخططات

قبؿ الجيات المختصة في الدكؿ المضيفة عمى الكفكد األجنبية التي تزكر ىذه الدكؿ, 
 يتـ التصدم ليذه المخططات بكافة السبؿ كالطرؽ.ل

 اإلسرائيمي: الستيطاندعم صمود الشعب الفمسطيني لمواجية عمميات  -د

لقد ضرب الشعب الفمسطيني أسمى آيات الفداء في دفاعو عف أرضو, كقدـ الغالي 
في الدفاع عنيا, أماـ آلة الحرب اإلسرائيمية, التي لـ تتكقؼ لحظة عف  كاستماتكالنفيس, 

. كقد أعربت جامعة الدكؿ العربية االستعماريةمصادرة األراضي الفمسطينية, كبناء المستكطنات 
كالتقدير, لمصمكد البطكلي الذم يبديو الشعب الفمسطيني في األراضي  االعتزازعف مشاعر 

, كلتعزيز (5)اإلسرائيمية, كعمميات القمع كالتشريد االستيطافد سياسة الفمسطينية المحتمة, ض
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الشرسة, قامت جامعة الدكؿ العربية بعدة  االستيطانيةصمكد الشعب الفمسطيني أماـ اليجمة 
 خطكات, كىي:

دعـ أنشطة اإلسكاف في المدف كالقرل كالمخيمات في القدس, كالضفة الغربية, كقطاع  -1
 .(1)غزة

عادة اإلعمار في المدف, في قطاع غزة,  تقديـ الدعـ -2 المادم الكافي ألنشطة اإلسكاف, كا 
 .(2)كالضفة الغربية

الجيات المختصة في دكلة فمسطيف لتشكيؿ لجاف  اتخذتيادعـ كتأييد اإلجراءات التي  -3
 .(3)اإلسرائيمية االنتياكاتشعبية محمية لمدفاع عف االراضي الفمسطينية, كمكاجية 

دعـ الجيات المختصة في دكلة فمسطيف كمساعدتيا في تكثيؽ األمالؾ كاألراضي التي  -4
 .(4)عمييا االعتداءيتـ مصادرتيا, اك 

تقديـ الدعـ الالـز لممنظمات العربية كاألجنبية العاممة في األراضي الفمسطينية, كالتي  -5
 .(5)اإلسرائيمية االستيطانية االنتياكاتتعمؿ عمى فضح 

كالتقدير, لمصمكد البطكلي الذم يبديو الشعب الفمسطيني  االعتزازمشاعر  اإلعراب عف -6
اإلسرائيمية كعمميات القمع  االستيطاففي األراضي الفمسطينية المحتمة, ضد سياسة 

 كالتشريد.

اإلسرائيمية في مدينة القدس  النتياكاتموقف جامعة الدول العربية من ثالثًا: 
 م(.1993-1999)

 تمييد:
 -لقد أكلت جامعة الدكؿ العربية مدينة القدس أىمية خاصة, في الصراع العربي

سالميان, كيتضح ذلؾ مف خالؿ  اإلسرائيمي, كأكدت مراران كتكراران عمى أىمية مدينة القدس, عربيان كا 
القرارات الصادرة عف مجمس الجامعة, كمؤتمرات القمـ العربية, حيث ال يكاد يخمك أم قرار بشأف 

التي تقكـ بيا  االنتياكاتية الفمسطينية, إال كتؤكد فيو عمى أىمية مدينة القدس, كىذه القض
 السمطات اإلسرائيمية, اليدؼ منيا ىك تيكيد مدينة القدس, كطمس معالميا العربية كاإلسالمية.
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كألىمية مدينة القدس, فقد قامت جامعة الدكؿ العربية بإدراج قضية القدس كبند دائـ عمى 
, حيث أكدت عمى األىمية الفائقة لمدينة القدس بالنسبة لمعالميف (1)أعماؿ مجمس الجامعةجدكؿ 

السيادة الفمسطينية عمييا, بكصفيا عاصمة  استعادةالعربي كاإلسالمي, كالتأكيد عمى ضركرة 
نجاح عممية السالـ الستمرارلمدكلة الفمسطينية المستقمة, كأىمية ذلؾ   , كالتأكيد عمى تثبيت(2)كا 

كجكد المؤسسات الكطنية القائمة فييا, كالمطالبة بإعادة فتح المؤسسات التي أغمقتيا سمطات 
, كما كطالبت بالسماح لجميع أبناء الشعب الفمسطيني بدخكؿ المدينة (3)اإلسرائيمية االحتالؿ

 .(4)بحرية تامة

 :دينة القدسموقف جامعة الدول العربية من اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة الى تيويد م
أعمنت جامعة الدكؿ العربية عف رفضيا لجميع اإلجراءات كالممارسات اإلسرائيمية اليادفة 

عمى ممتمكات  كاالستيالءفييا,  االستيطافالى تيكيد مدينة القدس, مف خالؿ تكثيؼ عمميات 
, (5)لحقكؽ اإلنساف كانتياكياالتي تقكـ بيا في المدينة,  كاالعتداءاتالمكاطنيف الفمسطينييف, 

 كلمتصدم ليذه اإلجراءات كالممارسات, قامت جامعة الدكؿ العربية بعدة إجراءات, كىي:
 الضغط عمى المجتمع الدولي لرفض اإلجراءات والممارسات اإلسرائيمية في مدينة القدس: -1

, استيطافأدانت جامعة الدكؿ العربية كافة الممارسات اإلسرائيمية في مدينة القدس, مف 
كالتزكير لمسيطرة عمى الممتمكات  االحتياؿطرؽ  كاستخداـكمصادرة أراضي, كحفريات, 

الفمسطينية في مدينة القدس, كدعت الى لفت نظر المجتمع الدكلي الى ما تقكـ بو بعض 
عمى األماكف المقدسة في مدينة القدس, كضركرة قياـ  لالعتداءالجيات اإلسرائيمية, باإلعداد 

اإلجراءات الضركرية لكضع حد لمثؿ  كاتخاذي بمنظماتو المختمفة ببذؿ الجيكد, المجتمع الدكل
 .(6)قبؿ كقكعيا, كضركرة التصدم الفكرم ليا كاالعتداءات االنتياكاتىذه 

لـ تتكقؼ اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة القدس عمى اإلطالؽ, مف 
. األمر الذم نبيت لو , كمصادرة أمكاؿ الغائبيفمصادرة أراضي, كفرض كاقع جديد في المدينة

جامعة الدكؿ العربية, عندما حثت الدكلتيف الراعيتيف لمؤتمر السالـ, الكاليات المتحدة األمريكية 
                                                           

 ـ.95/19/9994, 4, فقرة ج5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)
, 5494, قرار رقـ 912ـ. د.ع, دكرة رقـ 27/13/9994, 9, فقرة ج5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.29/13/9995, 9, فقرة ج5456, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 9فقرة ج

 ـ.39/13/9997, 9, فقرة ج5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.25/13/9998, 2, فقرة 5767رقـ  , قرار919د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.27/13/9994, 4, فقرة ج5366, قرار رقـ 919دع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.98/13/9999, 7, فقرة ج5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (6)
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بأف عدـ مناقشة مكضكع مدينة القدس في المرحمة الحالية مف  التزاماتيماكركسيا, عمى تأكيد 
المفاكضات, ال يؤثر عمى ضركرة تطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية, كفي مقدمتيا قرار مجمس 

(, كخاصة فيما يتعمؽ بعدـ جكاز 1980) )*(478(, ك القرار رقـ 1968) )*(252مف رقـ األ
 .(1)مدينة المقدسةإجراء أم تغيير مف جانب كاحد في طبيعة ال

كلمضغط أكثر عمى إسرائيؿ, لعدـ السماح ليا بإجراء أم تغيير في الكضع القائـ في مدينة 
القدس, فقد دعت جامعة الدكؿ العربية الى تكثيؼ مساعي الدكؿ العربية لدل المجتمع الدكلي, 

مجمس األمف,  كبصكرة خاصة الدكلتيف راعيتي عممية السالـ, كالدكؿ ذات العضكية الدائمة في
ـ, كضركرة 1967لمضغط عمى إسرائيؿ لعدـ تغيير الكضع القائـ لمدينة القدس, كفقا لحدكد 

لقرارات الشرعية الدكلية الخاصة بالمدينة, بإعتبارىا جزءان مف األراضي المحتمة,  االمتثاؿ
, االنتقاليةحمة بعدـ إجراء تغييرات في خصائصيا الجغرافية كالسكانية أثناء المر  التزامياكضركرة 

كالتأكيد عمى عدـ مساسيا بالمقدسات اإلسالمية كالمسيحية, كعدـ تقسيـ األماكف المقدسة, كرفع 

                                                           

 كينص عمى ما يمي:’, ـ12/15/9968, بتاريخ 252قرار مجمس االمف رقـ  )*(
  االدارية كالتشريعية, كجميع االعماؿ التي قامت بيا اسرائيؿ, يعتبر مجمس االمف اف جميع االجراءات

بما في ذلؾ مصادرة االراضي كاالمالؾ, كالتي مف شأنيا اف تؤدم الى تغير الكضع القانكني في مدينة 
 القدس, ىي اجراءات باطمة, كال يمكف اف تغير في كضع مدينة القدس.

ىذه االجراءات, كاف تمنع فكرا عف القياـ بأم عمؿ اخر مف يدعك مجمس االمف اسرائيؿ بإلحاح, الى اف تبطؿ 
 (.211,999, ص9شأنو اف يغير في كضع مدينة القدس. )مؤسسة الدراسات الفمسطينية,مج

 ـ, كينص القرار عمى ما يمي:21/18/9981, بتاريخ 478قرار مجمس االمف رقـ  )*(
 شأف القدس, كرفضيا التقيد بقرارات مجمس يمـك اشد المـك مصادقة اسرائيؿ عمى "القانكف االساسي" ب

 االمف ذات العالقة.

  يؤكد اف مصادقة اسرائيؿ عمى "القانكف االساسي" تشكؿ انتياكا لمقانكف الدكلي, كال تؤثر في انطباؽ
 اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى االراضي الفمسطينية كغيرىا مف االراضي العربية المحتمة, بما فييا القدس.

 ع االجراءات كاالعماؿ التشريعية كاالدارية التي اتخذتيا اسرائيؿ, القكة المحتمة, كالتي يقرر اف جمي
 غيرت معالـ مدينة القدس ككضعيا, كاستيدفت تغيرىا, ىي اجراءات باطمة, كيجب الغاءىا.

  يقرر عدـ االعتراؼ ب "القانكف االساسي", كغيره مف اعماؿ اسرائيؿ التي تستيدؼ تغير معالـ القدس
كضعيا, كيدعك االعضاء في االمـ المتحدة التي اقامت بعثات دبمكماسية في مدينة القدس الى سحب ك 

 ىذه البعثات مف المدينة المقدسة.

 (.288, ص2)مؤسسة الدراسات الفمسطينية, مج

 ـ.27/13/9994, 2, فقرة ج5366, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (1)
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الحصار عف المدينة ككقؼ عمميات مصادرة األراضي, ككضع العراقيؿ أماـ نشطاء المؤسسات 
 .(1)الفمسطينية في المدينة

أما بخصكص الدكؿ التي تفكر بنقؿ بعثاتيا الى مدينة القدس, اك تعترؼ بالمدينة 
الالزمة لشرح  االتصاالتكعاصمة إلسرائيؿ, فقد أكصت الجامعة بأف يقكـ األميف العاـ بإجراء 

كجية النظر العربية مف قضية القدس, كالتأكيد عمى قرارات مجمس الجامعة, بخصكص 
اه أم دكلة تنقؿ بعثتيا الدبمكماسية الى القدس, اك تعترؼ بيا عاصمة اإلجراءات التي تتخذ تج

 .(2)إلسرائيؿ

سرائيمية مجمكعة مف القكانيف كالقرارات التي نصت عمى صدرت الحككمة اإلأككانت قد 
سياسة طرد الفمسطينييف المقيميف  كاتبعتتجميد البناء في األراضي الفمسطينية في مدينة القدس, 

مف خالؿ فرض القكانيف كاألحكاـ القضائية, األمر الذم تسبب في فقداف آالؼ في المدينة, 
 .(3)العائالت الفمسطينية حقيا في اإلقامة في المدينة

بناءن عمى ىذه القرارات اإلسرائيمية, فقد قررت جامعة الدكؿ العربية طمب عقد جمسة عاجمة 
عالف عدـ شرعية ق لزاميا بإلغاء قرار لمجمس األمف الدكلي لبحث المكضكع, كا  رار إسرائيؿ, كا 

مصادرة األراضي الفمسطينية في مدينة القدس كخارجيا, ككقؼ كافة الحفريات التي تيدد 
عممية السالـ, كأف يقكـ األميف العاـ بمتابعة ىذا  الستمرارأساسات المسجد األقصى, ضمانان 

جراء  ككذلؾ مع منظمة المؤتمر الالزمة بشأنو في األمـ المتحدة,  االتصاالتالقرار, كا 
 .(4), كتقديـ تقرير فكرم بأم تطكرات جديدة)*(اإلسالمي, كمجمكعة حركة عدـ االنحياز

                                                           

, 5456, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 2, فقرة ج5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.29/13/9995, 3فقرة ج

, 5456, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 3, فقرة ج5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.29/13/9995, 4فقرة ج

 .29كني لمدينة القدس بيف االنتداب كالتسكية السممية, صاسامة حمبي: الكضع القان (3)
ـ, حيث 9955دكلة حضرت في مؤتمر باندكنج في اندكنيسيا عاـ  29حركة عدـ االنحياز: تأسست مف  )*(

اتخذ المؤتمر قرارات مؤيدة لمشعكب التي كانت تعيش تحت سيطرة االستعمار الغربي, ككانت ىذه الحركة نتيجة 
بيف المعسكريف الغربي كالشرقي, ككاف ىدفيا ىك االبتعاد عف سياسات الحرب الباردة, كىي مف الحرب الباردة 

بنات افكار رئيس الكزراء اليندم جكاىر الؿ نيرك, كالرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر, كالرئيس اليكغسالفي 
لة. ) التربية الكطنية, دك  25ـ, كحضره ممثمك 9969تيتك, كقد عقد المؤتمر االكؿ لمحركة في بمجراد عاـ 

 (.989منشكرات جامعة القدس المفتكحة, ص

 ـ.16/15/9995, 5,6, فقرة 5487, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (4)
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كمع تزايد الحصار اإلسرائيمي لممدينة المقدسة, فقد كجيت جامعة الدكؿ العربية طمبان الى 
بالقرارات الدكلية, كخاصة قرارات  لاللتزاـاألمـ المتحدة, كالجيات الدكلية؛ لمضغط عمى إسرائيؿ 

, كرفع الحصار عف المدينة, كضماف حرية العبادة 478, 465, 252, 242مجمس االمف 
لممكاطنيف الفمسطينييف, كالتكقؼ عف سحب ىكيات المكاطنيف الفمسطينييف, كىدـ المنازؿ, كتفريغ 

 .(1)القدس مف سكانيا العرب, كتكسيع المستكطنات اإلسرائيمية

في مدينة القدس, شمؿ بناء  استيطانيـ قررت إسرائيؿ إقامة مشركع 1996يناير كفي 
غرفة فندقية عمى مساحة  300الؼ متر مربع, كبناء  130كحدة سكنية عمى مساحة  1500
ـ, صادقت الحككمة اإلسرائيمية عمى تكسيع 1996الؼ متر مربع, كفي شير مارس  40

ـ شيدت 1996, كفي سبتمبر (2)مدينة القدس , كدمجيا ضمف)*(مستكطنة معاليو أدكميـ
 .(3)النفؽ, بعد قرار اسرائيؿ بفتح نفؽ تحت المسجد األقصى انتفاضةاألراضي الفمسطينية 

, فقد قررت جامعة الدكؿ العربية العمؿ عمى االستيطانيةسياسة إسرائيؿ  الستمراركنتيجة 
مـ المتحدة, كالجيات الدكلية المعنية, لمجمعية العامة لألمـ المتحدة, كالطمب مف األ اجتماععقد 

الضغط عمى إسرائيؿ لرفع الحصار عف المدينة, كتمكيف المكاطنيف الفمسطينييف, مسمميف 
كمسيحييف, مف أداء شعائرىـ الدينية, ككذلؾ منع إسرائيؿ مف مكاصمة حفرياتيا التي تيدد 

 .(4)المسجد األقصى

كعمى صعيد آخر, كلممارسة مزيد مف الضغط عمى المجتمع الدكلي, فقد أكصت جامعة 
مكقؼ مكحد لدل العكاصـ الدكلية التي تستضيؼ  باتخاذالدكؿ العربية بقياـ الدكؿ العربية, 

معارض إسرائيمية بشأف القدس, كتحميؿ تمؾ الدكؿ مسؤكلية مخالفة قرارات الشرعية الدكلية بشأف 
 , كضركرة طرح مكضكع القدس(5)ذلؾ عمى العالقات العربية مع تمؾ الدكؿ كاسكانعالقدس, 

                                                           

 ـ.95/19/9996, 3, فقرة ج5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (1)

القدس الشرقية المحتمة,  معاليو ادكميـ: تقع عمى التالؿ التي تمتد عمى شرقي مدينة القدس, في اراضي )*(
كتعتبر ذات مكقع استراتيجي ميـ, باعتبارىا المركز الجغرافي لمضفة الغربية, كاطالليا عمى المدينة المقدسة 

 كاالغكار.
 (.9)دائرة شؤكف المفاكضات, كتمة ادكميـ االستيطانية, ص

 .925خالد عايد: االستيطاف في القدس جبؿ ابك غنيـ كما يتجاكزه, ص (2)

 .238احمد الدجاني؛ كاخركف: القضية الفمسطينية كافاؽ التسكية السممية, ص (3)

 ـ.39/13/9997, 3, فقرة ج5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.25/13/9998, 8, فقرة ج5729, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (5)
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 انتياكاتحقكؽ المكاطنيف العرب, في كؿ المحافؿ الدكلية كاإلقميمية, كفضح  كانتياؾالشريف, 
دانتيا, كالعمؿ عمى كقفيا فكران   .(1)إسرائيؿ كا 

كما كقامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة المنظمات الدكلية, كخاصة منظمة اليكنيسكك 
لمضغط عمى إسرائيؿ لمنعيا مف تيديد أساسات المسجد األقصى, كما يحيط بو مف أبنية تاريخية 

اإلسرائيمية الباطمة التي تستند الييا إسرائيؿ  االدعاءاتبما تجريو مف حفريات بجكاره, كرفض 
. كما كدعت الى دعـ التعاكف بيف المنظمات العربية غير (2)المكاقع اإلسالمية في المدينةلتيكيد 

الحككمية كمثيالتيا في أكركبا كالكاليات المتحدة األمريكية, في إطار المحافظة عمى عركبة 
الالزمة مع  باالتصاالت, ىذا كطمبت مف األميف العاـ القياـ (3)القدس, كصمكد مكاطنييا العرب

لمنظمات اإلقميمية كالدكلية, كالككاالت الدكلية المتخصصة, لدراسة الكسائؿ الكفيمة بالمحافظة ا
 .(4)عمى التراث الحضارم كالثقافي كالديني لمدينة القدس

يتضح مما سبؽ, مدل اإلصرار اإلسرائيمي عمى السير قدمان في تيكيد المدينة المقدسة, 
مف خالؿ الضغط الدكلي الذم مارستو لمحد مف  كعدـ نجاح جيكد جامعة الدكؿ العربية,

اإلجراءات كالممارسات اليادفة الى تيكيد المدينة, كعمى الرغـ مف صدكر قرارات دكلية تدعك 
السمطات اإلسرائيمية لمتكقؼ عف ىذه اإلجراءات, إال أنيا سارت كبكتيرة متسارعة لتيكيد المدينة, 

امعة الدكؿ العربية التي لمـ تتجاكز إنكار ىذه غير آبية لمقرارات الدكلية, كال لجيكد ج
 اإلجراءات, كمطالبة المجتمع الدكلي الضغط عمى إسرائيؿ؛ لكقؼ ىذه اإلجراءات.

دانة  -2  واإلجراءات اإلسرائيمية في مدينة القدس: النتياكاتتنسيق الجيود العربية وا 

لؾ العربية كاإلسالمية, كذلـ تتكانى السمطات اإلسرائيمية في طمس معالـ مدينة القدس 
قامة المستكطنات عمييا, حيث أصدرت الحككمة  بمصادرة مزيد   مف األراضي الفمسطينية, كا 

اإلسرائيمية مزيدان مف القرارات الخاصة بمصادرة مزيد مف األراضي الفمسطينية في مدينة القدس 
عادية بتاريخ  كخارجيا, كبناءن عمى ىذه القرارات, فقد عقد مجمس الجامعة دكرة غير

 :(5)ـ, كقد صدر عف ىذه الدكرة القرارات التالية06/05/1995

                                                           

 ـ.25/13/9998, 4, فقرة 5767, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.93/19/9999, 6, فقرة ج5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.97/19/9998, 96, فقرة5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.39/13/9997, 94, فقرة ج5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.16/15/9995, 9,2,3, فقرة 5487, قرارا رقـ--د.غ.ع, دكرة رقـ  (5)
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  اإلدانة الجماعية لقرارات الحككمة اإلسرائيمية, كالتي تشكؿ خركجان عف قرارات الشرعية
 الدكلية, كتحديا لمقانكف كالنظاـ الدكلي.

  الكضع  تحت أم ظرؼ مف الظركؼ بأم تعديات تجرييا إسرائيؿ, عمى االعتراؼعدـ
القانكني اك التركيب السكاني اك الشكؿ الجغرافي لمدينة القدس, كيدعك كافة دكؿ العالـ 

 بيذه التغييرات. االعتراؼتأكيد عدـ 
  بذلؾ  االعتراؼاسرائيؿ بأف القدس عاصمة أبدية إلسرائيؿ, كيقرر عدـ  ادعاءرفض

ؿ مع القدس تحت أم ظرؼ مف الظركؼ, كيدعك كافة دكؿ العالـ الى عدـ التعام
 كعاصمة إلسرائيؿ.

ـ, 03/08/1995كما كأدانت جامعة الدكؿ العربية قرار المحكمة اإلسرائيمية العميا يكـ 
, كما كأدانت إسرائيؿ بسبب (1)الصالة في المسجد األقصى ات ييكدية متطرفةالسماح لجماع

داككد عميو السالـ مدينة القدس  التخاذالذم تقيمو إحياءن لذكرل ما تسميو األلفية الثالثة  االحتفاؿ
تزكيران لتاريخ المدينة المقدسة, التي حكميا العرب ثالثة عشر قرنان مف  باعتبارهعاصمة لو, 

, في المجاليف السياسي االفتراءاتالزماف, كضركرة بذؿ كؿ الجيكد العربية لمرد عمى ىذه 
ـ, كالذم 25/07/1996سرائيمية بتاريخ , كما كأدانت قرارا جديدان لممحكمة العميا اإل(2)كاإلعالمي

 .(3)يسمح لمييكد بالصالة في باحات المسجد األقصى

ىذا كدعت جامعة الدكؿ العربية الى تنسيؽ الجيكد بيف األمانة العامة لجامعة الدكؿ 
العربية كمنظمة المؤتمر اإلسالمي, فيما يتعمؽ بأكضاع المدينة المقدسة, كما يجرم لتيكيدىا, 

, كالتنسيؽ لعقد ندكة دكلية حكؿ القدس خالؿ عاـ (4)ميا العربية كاالسالميةكطمس معال
, كما كدعت الى تنظيـ حمالت شعبية في الدكؿ العربية كاإلسالمية, مف أجؿ إنقاذ (5)ـ1997

القدس, كتشكيؿ لجنة تحضيرية مف المنظمتيف لكضع خطة عمؿ ليذه الحمالت, مع مراعاة اف 
التي تعقدىا, كالتنسيؽ بيف أجيزتيا  االجتماعاتمنظمة االخرل لحضكر تقكـ كؿ منظمة بدعكة ال

, كما كطمبت مف األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية, بالتعاكف مع (6)االختصاصكلجانيا ذات 
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )اليكسك(, كالمنظمة االسالمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة 
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مف أجؿ إقامة معارض في مختمؼ دكؿ العالـ, تؤكد فييا عمى عركبة مدينة القدس )اسيسكك(, 
, كذلؾ تعزيز التعاكف كالتنسيؽ مع حضرة الفاتيكاف, كسائر الكنائس (1)كتاريخيا اإلسالمي

المسيحية, بشأف المحافظة عمى مدينة القدس, كىكيتيا كمبانييا كممتمكات أىميا العرب 
دانة الشرعييف, كطابعيا العر   االحتياؿالسمطات اإلسرائيمية طرؽ  استخداـبي كالتاريخي, كا 

 .(2)كالتزكير لمسيطرة عمى الممتمكات الفمسطينية

قرار البدء في إقامة  التخاذىاكما كأدانت جامعة الدكؿ العربية الحككمة اإلسرائيمية بشدة, 
ىذا القرار  كاعتبرت, مستكطنة ييكدية في قمب القدس )في رأس العامكد, كفي جبؿ ابك غنيـ(

المكقعة مع منظمة التحرير الفمسطينية, كتنكران لكافة القرارات التي  لالتفاقياتصارخان  انتياكا
, كما كأدانت إسرائيؿ لما تقـك بو مف حفريات بجكار المسجد األقصى (3)أصدرتيا األمـ المتحدة

ىذا األثر اإلسالمي العظيـ, كدعكة المنظمات الدكلية  بانييارالمبارؾ, كتحت أساساتو, مما ييدد 
, كنتيجة ليذه (4)كخاصة منظمة اليكنيسكك, لمضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ ىذه الممارسات

الممارسات, فقد حثت جامعة الدكؿ العربية الدكؿ العربية التي شرعت في إقامة عالقات مع 
غالؽ المكاتب كالبعثات, حتى تنصاع كافة اإلجراءات, بما في ذلؾ إ اتخاذإسرائيؿ, عمى 

 .(5)إسرائيؿ كتمتـز بالقرارات الدكلية المتعمقة بقضية فمسطيف, كقضية القدس بشكؿ خاص

لـ تفقد جامعة الدكؿ العربية األمؿ في تكرار إدانتيا لإلجراءات كالممارسات اإلسرائيمية 
بيرة التي بذلتيا, في تنسيؽ اليادفة الى تيكيد مدينة القدس, كعمى الرغـ مف المجيكدات الك

الجيكد العربية كاإلسالمية لمحفاظ عمى المدينة المقدسة مف التيكيد, إال أنيا لـ تستطع كبح 
جماح السمطات اإلسرائيمية, لذلؾ سعت جامعة الدكؿ العربية الى مقاكمة عمميات التيكيد داخميان, 

التصدم لمممارسات اإلسرائيمية بنفسو, كذلؾ بتقديـ الدعـ الالـز لمشعب الفمسطيني, لكي يقـك ب
بالتكرار, كلـ تحمؿ أم  اتسمتكبدعـ مف جامعة الدكؿ العربية, كىي إجراءات غير كافية, 

 تجديد اك تنكيع في ىذه اإلجراءات.
 دعم وتعزيز صمود المواطنين الفمسطينيين في مدينة القدس: -3

نيا, الى كقؼ جميع أشكاؿ سعت جامعة الدكؿ العربية, كمف خالؿ القرارات الصادرة ع
اإلسرائيمية في مديتو القدس, مف مصادرة أراضي, كىدـ المنازؿ, كسحب ىكيات  االنتياكات
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سكاف المياجريف فييا, كطرد  قامة المستكطنات داخؿ القدس الشريؼ, كا  المكاطنيف المقدسييف, كا 
س, كتعزيز صمكدىـ أماـ . كلمساعدة المكاطنيف في مدينة القد(1)المكاطنيف مف بيكتيـ كمناطقيـ

عدة قرارات, مف شأنيا اف  باتخاذعمميات التيكيد المنظمة لممدينة, قامت جامعة الدكؿ العربية 
 تعزز صمكد الشعب الفمسطيني في مدينة القدس, كىي:

تقديـ الدعـ المادم لممدينة المقدسة, لتمكيف المكاطنيف الفمسطينييف فييا مف المحافظة  - أ
اإلسرائيمية مف المزيد مف  االحتالؿعمى ممتمكاتيـ العقارية, مف أجؿ منع سمطات 

 .(2)عمى الممتمكات كاالستيالءالمصادرة, 
, مف (3)القدس الشريؼقياـ الدكؿ العربية بدعـ الكجكد العربي الفمسطيني كمؤسساتو في  - ب

 .(4)خالؿ تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ السياسي كالمادم المناسب
دعـ المكاطنيف الفمسطينييف في مدينة القدس, كجكارىا العربي عف طريؽ إقامة مشاريع  - ت

الذم يخنقو الحصار اإلسرائيمي عمى المدينة, كتنفيذ برامج  االقتصاد؛ إلنعاش (5)إنتاجية
 . (6)يات البناء العربي فيياإسكانية, كتكثيؼ عمم

لى مدينة القدس, كقد خصت تكجيو الشكر الى الدكؿ العربية لما تقدمو مف دعـ ا - ث
رئيس دكلة اإلمارات العربية المتحدة, عمى تعيده ببناء سبعة آالؼ كحدة سكنية  ,بالشكر

 .(7)لمفمسطينييف في مدينة القدس
لتنظيـ كتنشيط "مركز تكثيؽ كصيانة  اإلجراءات الالزمة, باتخاذتكميؼ األميف العاـ  - ج

كترميـ آثار القدس", في إطار األمانة العامة, بما يتناسب مع اإلىتماـ العربي 
 .(8)كاإلسالمي في المدينة المقدسة

المحافظة عمى عركبة القدس, كمكاجية الحممة اإلسرائيمية لتيكيدىا كطمس معالميا  - ح
العربية كاإلسالمية, كتثبيت كجكد المؤسسات الكطنية القائمة فييا, كرفض الممارسات 
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اإلسرائيمية اليادفة الى تيكيد المدينة, كالمتمثمة في تغيير البرامج التعميمية لمفمسطينييف, 
غالؽ المكاتب الفمسطينيةكسحب ىكيات الم  .(1)قدسييف, كا 

اإلجراءات المناسبة كالالزمة لدعـ كتعزيز صمكد الشعب الفمسطيني في مدينة  اتخاذ - خ
القدس, بما في ذلؾ التآخي بيف مدينة القدس, كالعكاصـ العربية كاإلسالمية, كتبني 

 .(2)مشاريع الصمكد الفمسطيني في المدينة
يف الفاتيكاف كالسمطة الكطنية الفمسطينية, يؤكد سيادة ب اتفاؽالسعي مف أجؿ تكقيع  - د

 .(3)الفمسطينييف عمى األماكف المقدسة في مدينة القدس
التكنكلكجيا العصرية مثؿ شبكة اإلنترنت, في تعميـ  باستخداـقياـ الدكؿ العربية  - ذ

معمكمات حكؿ مدينة القدس, لمكاجية ما تدخمو إسرائيؿ مف معمكمات مزكرة عف 
, مستأثرة بيذا المجاؿ اإلعالمي الكاسع, كتكميؼ مجمس كزراء اإلعالـ العربي المدينة

 .(4)بكضع خطة تنفيذية لذلؾ
تكثيؽ التعاكف مع الكنائس الشرقية, كدعـ المبادرات التي تقكـ بيا في تأييد الحقكؽ  - ر

 .(5)العربية في مدينة القدس, كقضية فمسطيف

, أف جامعة الدكؿ العربية قد أكلت مدينة القدس أىمية خاصة, كسعت ما سبؽيتضح م
جاىدة بشتى الكسائؿ المتاحة ليا, لكقؼ اإلجراءات كالممارسات اإلسرائيمية اليادفة الى تيكيد 
المدينة, فقد سعت الى الضغط عمى المجتمع الدكلي إلرغاـ إسرائيؿ عمى تطبيؽ بنكد القرارات 

إجراءات حازمة تجاه الدكؿ التي تساعد في  باتخاذكذلؾ تيديداتيا الخاصة بمدينة القدس, 
عمميات التيكيد اإلسرائيمية, كما كسعت الى تنسيؽ الجيكد العربية, لمتصدم لإلجراءات اليادفة 
الى تيكيد المدينة, كما كسعت جاىدة الى تعزيز الصمكد الفمسطيني في مدينة القدس, كذلؾ 

كاإلعالمي, لكف ىذه الجيكد لـ تكف كافية لكبح جماح  قتصادمكاالبتقديـ العكف السياسي 
اليجمة االسرائيمية الشرسة عمى مدينة القدس, فعمى الرغـ مف كؿ جيكد الجامعة العربية, إال اف 
السمطات اإلسرائيمية سارت قدما, كبكتيرة سريعة في تيكيد المدينة, مف خالؿ زيادة عمميات 
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مزيدان مف اإلجراءات لطمس معالـ المدينة  كاتخاذىالفمسطينية, كمصادرة األراضي ا االستيطاف
 العربية كاإلسالمية, كتفريغيا مف سكانيا العرب.

كبشكؿ عاـ, فقد كانت إجراءات جامعة الدكؿ العربية, غير كافية أماـ االنتياكات 
مية, كفي كؿ اإلسرائيمية بجميع أشكاليا, فقد كقفت عاجزة تمامان, في مكاجية السياسة اإلسرائي

المجاالت التي تخص المجتمع الفمسطيني, كحقكقو المسمكبة, كيمكف القكؿ اف مكقفيا كاف في 
 .االنتياكاتغاية السمبية, فيي لـ تتخذ إجراءات حقيقية تجاه ىذه 
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 الخالصة:

 ما يمي: نستنتجمن خالل العرض السابق 

  راضي الفمسطينية بدعـ سرائيمية في األاإل االنتياكاتكاجيت جامعة الدكؿ العربية
الممارسات عمى جميع المستكيات دانة ىذه ا  لشعب الفمسطيني, كتعزيز صمكده, ك ا

 قميمية, كالدكلية.اإل
 ية الحصار عمى كقكفيا بجانب الشعب الفمسطيني في مكاج جامعة الدكؿ العربية, كدتأ

دانة سياسة التضييؽ ا  نية, ك رائيمية عمى المدف الفمسطيسالذم تفرضو السمطات اإل
 سرائيؿ.إالتي تمارسيا  االقتصادم

 مـ المتحدة لحثيا عمى مخاطبة المجتمع الدكلي, كخاصة األقامت جامعة الدكؿ العربية ب
راضي الفمسطينية صة بحماية الشغب الفمسطيني في األتطبيؽ القرارات الدكلية الخا

 .عتداءاتاالمكقكؼ في كجو ىذه كد العربية لالمحتمة, كما كدعت الى تنسيؽ الجي
  جنيؼ الرابعة,  اتفاقيةلمدكؿ المكقعة عمى  اجتماعنجحت جامعة الدكؿ العربية في عقد

 راضي الفمسطينية المحتمة.تنطبؽ عمى األ االتفاقيةبأف ىذه  منيـ اعترافان  نتزعتكا
  سرائيمية, كذلؾ اإل االستيطاففي التصدم لعمميات  لـ تدخر جامعة الدكؿ العربية جيدان

دانتيا, كرفضت ألتي , استيطانيةاالمجتمع الدكلي, كفضح الممارسات بمخاطبة ال
 .بيا, كقامت بفضحيا اعالميان  عتراؼاال

  يـ الدعـ , بتقدستيطافاالبدعـ صمكد الشعب الفمسطيني ضد قامت جامعة الدكؿ العربية
 تمة.راضي الفمسطينية المحسكاف في األالمادم, كدعـ مشاريع اإل

 ى قامت بالتصدم لميجمة الشرسة عمى مدينة القدس بيدؼ تيكيدىا, كذلؾ بالضغط عم
بمدينة القدس, كدعكتو مف لتطبيؽ قراراتو الخاصة المجتمع الدكلي, كخاصة مجمس األ

 بأم تغيير يطرأ عمى معالـ المدينة. عتراؼاالالى عدـ 
 جؿ الحفاظ عمى أسالمية, مف عربية بتنسيؽ الجيكد العربية كاإلقامت جامعة الدكؿ ال

 سالمية في مدينة القدس.المقدسات اإل
 بناء الشعب أجراءات كقرارات لتعزيز صمكد إمة بحز  جامعة الدكؿ العربية,  قامت

سالمية ى الحفاظ عمى اليكية العربية كاإلالفمسطيني في مدينة القدس, لمساعدتيـ عم
مدينة, كطمس معالميا تيدؼ الى تيكيد السرائيمية الشرسة, التي ماـ اليجمة اإلأممدينة ل

 سالمية.العربية كاإل
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  ظمت معظـ قرارات جامعة الدكؿ العربية حبرا عمى كرؽ, فيي لـ تقـ بإجراءات عممية؛
اإلسرائيمية, بؿ كانت معظـ قراراتيا, عبارة عف مناشدات لممجتمع  االنتياكاتلكقؼ 

 . االنتياكاتالدكلي, لمضغط عمى إسرائيؿ لكقؼ ىذه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 امللعا ااثاىل:
موقف جامع  اا بل ااعرب   مً عنس   اا سو   

 و(1999-1994اال رائ س   ) -اافسسط ي  
 
  أوًل: موقف جامعة الدول العربية من التفاقات الموقعة بين الجانبين

 م(.1999-1994الفمسطيني والسرائيمي )
  ثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من جمود المفاوضات, والحصار السرائيمي

 لألراضي الفمسطينية.
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 تمييــد:

بيف  االتفاقياتـ, تكقيع العديد مف 1999ـ ك1994شيدت الفترة الزمنية ما بيف عامي 
كاف بمثابة العنكاف  االتفاقياتالجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي, كلكف عدـ اإللتزاـ بتطبيؽ ىذه 

العريض لممكقؼ اإلسرائيمي, كقد كانت جامعة الدكؿ العربية قد كضعت األسس العريضة ألسس 
السالـ العادؿ كالشامؿ كالدائـ في المنطقة, كىك األمر الذم أكد عميو القادة العرب في القمة 

 العربية الكحيدة التي عقدت خالؿ تمؾ الفترة.

 انسحابة العرب اف السالـ الشامؿ كالعادؿ في الشرؽ األكسط, يستكجب حيث أكد القاد
إسرائيؿ الكامؿ مف األراضي الفمسطينية كالعربية المحتمة, بما فييا مدينة القدس العربية, كتمكيف 
قامة دكلتو المستقمة, كعاصمتيا القدس  الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقو في تقرير مصيره, كا 

كذلؾ تنفيذان لقرارات  -القضية الفمسطينية جكىر الصراع العربي اإلسرائيمي باعتبار -العربية
, كمبدأ األرض مقابؿ السالـ, كعمى ىذه األسس يدعكف )*(425, 338, 242مجمس األمف رقـ 

 .(1)المفاكضات عمى كافة المسارات استئناؼالى 

كما كأكد القادة العرب, اف تمسؾ الدكؿ العربية بمكاصمة عممية السالـ العادؿ كالشامؿ, 
مقابال تؤكده  التزاما, يتحقؽ في ظؿ الشرعية الدكلية, كيستكجب استراتيجيىك ىدؼ كخيار 

مسيرة السالـ, بما يعيد الحقكؽ كاألراضي  استكماؿإسرائيؿ بجدية كبدكف مكاريو, مف أجؿ 
يضمف األمف المتكازف كالمتكافئ لجميع دكؿ المنطقة, كما أكد القادة العرب, اف أم المحتمة, ك 

إخالؿ مف جانب إسرائيؿ باألسس كالمبادئ التي قامت عمييا عممية السالـ, اك التراجع عف 
التي تـ التكصؿ الييا في إطار ىذه المسيرة, اك المماطمة في  كاالتفاقاتكالتعيدات,  االلتزامات
عممية السالـ, بكؿ ما يحممو ذلؾ مف مخاطر كتداعيات  انتكاسة, مف شأنو اف يؤدم الى تنفيذىا

                                                           

 ـ, كينص عمى:99/13/9978, بتاريخ 425قرار مجمس االمف رقـ  )*(
 حتراـ الصاـر لكحدة اراضي لبناف كلسيادتو كاستقاللو الساسي داخؿ حدكده يدعك مجمس االمف الى اال

 المعترؼ بيا دكليا.

  يطمب مف اسرائيؿ اف تكقؼ فكرا عمميا العسكرم ضد سالمة االراضي المبنانية, كاف تسحب فكرا قكاتيا
 مف االراضي المبنانية كافة.

 بناف, تككف تحت امرت مجمس االمف, كذلؾ قكة دكلية مؤقتة في جنكب ل -بصكرة فكرية -يقرر انشاء
لمتأكيد عمى انسحاب القكات االسرائيمية, كاعادة السالـ كاالمف الدكلييف الى سابؽ عيدىما, كمساعدة 
حككمة لبناف في تكفير عكدة سمطتيا الفعالة في المنطقة, عمى اف تؤلؼ القكة مف عناصر تابعة لدكؿ 

 اعضاء في االمـ المتحدة.

 (.279, ص2راسات الفمسطينية, مج)مؤسسة الد

 ـ.23/16/9996القمة العربية, )غير عادية(, القاىرة, البياف الختامي,  (1)
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تعكد بالمنطقة الى دكامة التكتر, مما يضطر الدكؿ العربية كافة عمى إعادة النظر في الخطكات 
المتخذة تجاه إسرائيؿ في اطار عممية السالـ, األمر الذم تتحمؿ الحككمة اإلسرائيمية كحدىا 

 .(1)ؤكلية الكاممة عنوالمس

كقد تابعت جامعة الدكؿ العربية سير عممية التسكية في ىذه الفترة, مف خالؿ مجمس 
الجامعة, الذم أصدر القرارات المتتالية, تعميقان منو عمى سير المفاكضات, كلمتابعة مدل تطبيؽ 

 مي بيذه االتفاقات.الجانب اإلسرائي التزاـالمكقعة بيف الجانبيف عمى األرض, كمدل  االتفاقات

الموقعة بين الجانبين الفمسطيني  التفاقاتأوًل: موقف جامعة الدول العربية من 
 م(.1999-1994واإلسرائيمي )

ـ, تكقيع العديد مف االتفاقيات بيف 1999ـ كعاـ 1994شيدت الفترة الممتدة ما بيف عاـ 
الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي, كعرفت ىذه الفترة بفترة ما بعد أكسمك, كقد تضمنت ىذه الفترة 

تمت  بيف الجانبيف, كما كتميزت بجكالت المفاكضات الكثيفة أيضان التي االتفاقاتتكقيع العديد مف 
, كفيما يمي عرض ليذه االتفاقات, كمكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف االتفاقاتالتكقيع عمى ىذه 

 , كذلؾ مكقفيا مف المفاكضات التي تمت كؿ اتفاؽ.اتفاؽكؿ 
 م:1994أريحا(  -القاىرة )غزة اتفاق -1

ة المد بانتياءإعالف المبادئ,  اتفاؽعمى تنفيذ المرحمة االكلى مف  االتفاؽبعد فشؿ 
, دخؿ الجانباف (2)القكات اإلسرائيمية مف األراضي الفمسطينية المتفؽ عمييا النسحابالمحددة 

القاىرة  اتفاؽالفمسطيني كاإلسرائيمي مرحمة جديدة مف المفاكضات, كالتي كانت نتيجتيا تكقيع 
س ـ, بحضكر كزيرا خارجية الكاليات المتحدة االمريكية كركسيا, كالرئي04/05/1994بتاريخ 

, كمجمكعة مف ممثمي المنظمات كالدكؿ كالشخصيات الفمسطينية )*(المصرم محمد حسني مبارؾ

                                                           

 ـ.23/16/9996, القاىرة, البياف الختامي, (القمة العربية, )غير عادية (1)

 .966اميف دبكر: دراسات في القضية الفمسطينية, ص (2)

ـ, حيث شيدت مصر ثكرة شعبية ادت الى تنحيو عف 2199محمد حسني مبارؾ: رئيس مصر حتى فبراير  )*(
ـ, ثـ التحؽ 9949ـ, تخرج مف الكمية الحربية عاـ 14/15/9928الحكـ بشكؿ كامؿ, كلد في القاىرة بتاريخ 

ـ الى 9972عاـ  ـ, تدرج في المناصب العسكرية فكر تخرجو, حتى كصؿ9951بالكمية الجكية كتخرج منيا 
ـ, 9973قيادة القكات الجكية ثـ نائبا لكزير الحربية في نفس السنة, قاد القكات الجكية المصرية في اثناء حرب 

ـ, تكلى رئاسة الجميكرية باستفتاء 9989اكتكبر  94ـ, كفي 9975اختاره السادات نائبا لرئيس الجميكرية في 
السادات. )المكقع االلكتركني لييئة االذاعة البريطانية  شعبي بعد ترشيح مجمس الشعب لو, بعد اغتياؿ

bbc.com.) 
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, فقد تـ تشكيؿ السمطة الكطنية الفمسطينية بصالحيات االتفاؽ, كبمكجب ىذا (1)كالعربية كالدكلية
% مف مساحة قطاع غزة, كمدينة اريحا, بعد ثمانية اشير مف 80مدنية ضمف حكالي 

 .(2)بيف الجانبيفالمفاكضات 
 م, والمفاوضات التي تمتو:1994أريحا(  -القاىرة )غزة اتفاقموقف جامعة الدول العربية من 

القاىرة, بالتأكيد عمى قرارات مجمس الجامعة  اتفاؽجاء مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف 
, كمبدأ 338ك 242عممية السالـ الجارية عمى قرارم مجمس االمف رقـ  استنادالخاصة بضركرة 

االرض مقابؿ السالـ, كالتركيز عمى مخاطبة المجتمع الدكلي, حيث قامت بدعكة المجتمع 
الدكلي, كبصفة خاصة مجمس األمف الدكلي, الى دعـ السمطة الكطنية الفمسطينية, كتمكيف 
الشعب الفمسطيني مف ممارسة حقكقو الكطنية الثابتة, كعمى رأسيا حقو في تقرير المصير, 

قامة د , كما كجيت الدعكة الى (3)كلتو المستقمة عمى ترابو الكطني, كعاصمتيا القدس الشريؼكا 
مجمس األمف, كبصفة خاصة الدكلتيف راعيتي عممية السالـ, الكاليات المتحدة األمريكية كركسيا, 
لمعمؿ عمى إحراز تقدـ في العممية السممية عمى كافة المسارات, حتى يتحقؽ السالـ العادؿ 

مكاناتيا لتحقيؽ التنمية كالشامؿ , (4)كاالستقرار, كتتمكف شعكب المنطقة مف تكجيو كافة طاقاتيا كا 
كذلؾ دعكة المجتمع الدكلي لمضغط عمى إسرائيؿ لتكؼ عف كضع العراقيؿ أماـ ممارسة السمطة 

 امتدادالكطنية الفمسطينية لمياميا, كتكسيع نطاؽ ىذه المياـ لتشمؿ كافة المجاالت عمى 
, كما كرحبت بمكقؼ األمـ المتحدة, حكؿ تقديـ المساعدة لمشعب (5)األراضي الفمسطينية

 .(6)ذلؾ تأكيدان عمى قياـ االمـ المتحدة بمسؤكلياتيا تجاه القضية الفمسطينية كاعتبارالفمسطيني, 

ة األكركبي في العممية السممية الجاري االتحادكنظرا لمدكر الياـ الذم يمكف اف تمعبو دكؿ 
األكركبية, حيث  -في المنطقة, فقد سعت جامعة الدكؿ العربية الى تعزيز العالقات الفمسطينية

األكركبي في دعـ مسيرة السالـ في الشرؽ االكسط, كما  االتحادأعربت عف تقديرىا لمكقؼ 
األكركبي, لتأميف أقصى دعـ لدكلة  االتحادكدعت الدكؿ االعضاء الى تكثيؼ الجيكد لدل 

في كافة المجاالت, بما فييا السياسية, كاإلقتصادية, كرفع مستكل التمثيؿ بيف دكؿ فمسطيف 

                                                           

 .2التكقيع عمى اتفاؽ الحكـ الذاتي, االتفاقيات الفمسطينية االسرائيمية, ص (1)

 .229ـ, ص9998-9999احمد عبد العزيز؛ كاخركف: قراءة في مشركع التسكية السممية  (2)

, 5456, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 2قرة أ, ف5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.29/19/9995, 9, فقرة أ5492, قرار رقـ 914ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9995, 9فقرة أ

  ـ.95/19/9994, 3, فقرة أ5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.95/19/9994, 5, فقرة أ5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (5)
 ـ.95/19/9994, 6, فقرة أ5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (6)
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نفكذىا لدل إسرائيؿ مف أجؿ اإلسراع  كاستخداـاألكركبي كالسمطة الكطنية الفمسطينية,  االتحاد
التي يتـ  االتفاقاتفي عممية السالـ, طبقان لقرارات الشرعية الدكلية ذات الصمة, ككذلؾ تنفيذ 

 .(1)تكصؿ الييا بيف الطرفيفال

القاىرة, مما فتح الباب مجددان لمفاكضات جديدة بيف  اتفاؽلـ تمتـز إسرائيؿ بتنفيذ بنكد 
, األمر الذم حذا بجامعة الدكؿ العربية الى دعكة الدكلتيف (2)الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي

إسرائيؿ  استمرارات, كالناتج عف راعيتي عممية السالـ, الى بذؿ جيكدىما لتحريؾ جمكد المفاكض
, كذلؾ دعكتيما الى سرعة (3)اعالف المبادئ التفاؽكفقان  اللتزاماتيافي مماطمتيا, كتجاىميا 

لزاـ إسرائيؿ بالتقيد بما نصت عميو قرارات األمـ  التدخؿ إلخراج المفاكضات مف جمكدىا, كا 
مف شأنو اف يضع العراقيؿ أماـ المسيرة  التزاماتياإسرائيؿ في تجاىؿ  استمرارالمتحدة, ألف 

, كما كنبيت الى خطكرة اآلثار المترتبة عمى ُأسمكب (4)السممية, كيعرض المنطقة لخطر حقيقي
المكاعيد المحددة لتنفيذ  احتراـ, كعمى عدـ التزاماتياالمماطمة الذم تتبعو إسرائيؿ, إزاء تنفيذ 

 .(5)ا يعرض المسيرة السممية برمتيا لمخطرالحكـ الذاتي, مم اتفاؽالمرحمة الثانية مف 

أريحا, كسعت إلشراؾ المجتمع  -غزة باتفاؽكاضحان  اىتماماأبدت جامعة الدكؿ العربية 
الدكلي في تحمؿ مسؤكلياتو إلنجاح ىذا االتفاؽ, مف خالؿ دعكة الدكلتيف راعيتي السالـ الى 

منطقة, كما كبذلت مجيكدان خاصا لدعـ لتحقيؽ سالـ عادؿ كشامؿ في ال التزاماتيماضركرة تنفيذ 
السمطة الكطنية الفمسطينية عمى المستكل الدكلي, حتى تستطيع تنفيذ التنمية السياسية 

 االتحادكاإلقتصادية في األراضي الفمسطينية, كدعميا إلقامة عالقات دكلية, كخاصة مع دكؿ 
كأبدت جامعة الدكؿ العربية  األكركبي, الذم أصبح العبان ذم كزف عمى الساحة الدكلية. ىذا

, ككجيت الدعكة لمدكلتيف راعيتي عممية االتفاؽتخكفيا مف المماطمة اإلسرائيمية في تنفيذ بنكد 
 االتفاقاتالتي تعيدت بيا, كضركرة تنفيذ  االلتزاماتالسالـ لمضغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ تنفيذ 
 المكقعة مع الجانب الفمسطيني دكف تسكيؼ.

 

 

                                                           

 ـ.95/19/9994, 2, فقرة ىػ5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)

 .34ـ كقضية القدس, ص9995احمد دلكؿ: اتفاؽ طابا  (2)

 ـ.29/13/9995, 2, فقرة أ5456, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.29/19/9995, 3, فقرة أ5492رقـ  , قرار914د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.29/19/9995, 2, فقرة أ5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة رقـ  (5)
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 (:2م )أوسمو1995طابا  اتفاق -2

بعد تسعة أشير مف المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي, تـ التكصؿ الى 
ـ, 28/09/1995في كاشنطف بتاريخ  االتفاؽفي مدينة طابا, كمف ثـ تـ التكقيع عمى  اتفاؽ

في المدف  اإلسرائيمي االنتشارمكضكعات إعادة  االتفاؽ, كتناكؿ (1)2اكسمك اتفاؽكأطمؽ عميو 
 .(2)الفمسطينية, كمدينة القدس, كأجيزة السمطة الكطنية الفمسطينية في األراضي الفمسطينية

 م, والمفاوضات التي تمتو:1995طابا  اتفاقموقف جامعة الدول العربية من 

, كأكدت عمى قراراتيا السابقة كالخاصة بضركرة االتفاؽرحبت جامعة الدكؿ العربية بتكقيع 
مية السالـ الجارية اآلف, كالمستندة الى قرارات الشرعية الدكلية, ال سيما قرارم مجمس عم استمرار

, كما كأكدت جامعة الدكؿ العربية عمى (3), كمبدأ األرض مقابؿ السالـ338ك 242االمف رقـ 
دعكة المجتمع الدكلي, كخاصة الدكلتيف راعيتي عممية السالـ لمعمؿ عؿ تطبيؽ قرارات الشرعية 

, كالتي مف المقرر اف يبدأ التفاكض كاالستيطافية فيما يتعمؽ بقضايا القدس, كالالجئيف, الدكل
كجدية المفاكضات عمى  استمرار, كذلؾ التأكيد عمى ضركرة (4)حكليما في مطمع مايك/آيار القادـ

 .(5)في إسرائيؿ ذريعة لمتسكيؼ كالمماطمة االنتخاباتتقديـ مكعد  اتخاذكافة المسارات, كعدـ 

ىذا ككجيت جامعة الدكؿ العربية الدعكة مجددان الى المجتمع الدكلي, كبخاصة الدكلتيف 
األكركبي, لحمؿ إسرائيؿ عمى الدخكؿ بجدية في مفاكضات  االتحادراعيتي عممية السالـ, كدكؿ 

الكضع النيائي في األراضي الفمسطينية, كالعمؿ مف أجؿ تحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ كالدائـ, 
, كما (6)كالرخاء لجميع شعكب المنطقة كاالستقرارلذم يعيد الحقكؽ الى أصحابيا, كيكفر األمف كا

كما كأكدت عمى اف إخالؿ إسرائيؿ بالمبادئ كاألسس التي تقـك عمييا عممية السالـ, اك التراجع 
طمة التي تـ التكصؿ الييا في إطار ىذه العممية, اك المما كاالتفاقاتكالتعيدات  االلتزاماتعف 

العممية السممية, مما يضطر الدكؿ العربية كافة الى  انتكاسةفي تنفيذىا, مف شأنو اف يؤدم الى 

                                                           

 .34ـ كقضية القدس, ص9995احمد دلكؿ: اتفاؽ طابا  (1)
 .9بف كسبيت: كؿ الحقيقة عف اتفاقات طابا كالى أم مدل كاف السالـ قريبا, ص (2)

, 5589, قرار رقـ 916ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9996, 9فقرة أ, 5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.95/19/9996, 9فقرة أ

 ـ.29/13/9996, 5, فقرة أ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.29/13/9996, 4, فقرة أ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (5)

, قرار رقـ 915ـ.  د.ع, دكرة رقـ 23/16/9996الختامي,القمة العربية )غير عادية(, القاىرة, البياف (6)
 ـ.95/19/9996, 2, فقرة أ5589
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إعادة النظر في الخطكات المتخذة تجاه إسرائيؿ في إطار عممية السالـ, كتحمؿ الحككمة 
 .(1)اإلسرائيمية نتائج ذلؾ

في مناطؽ  )*(الرئاسية كالتشريعية االنتخاباتكما كرحبت جامعة الدكؿ العربية بإجراء 
خطكة ىامة عمى طريؽ ممارسة الديمقراطية, كقياـ الدكلة  باعتبارىاالحكـ الذاتي الفمسطيني, 

 .(2)الفمسطينية المستقمة, كعاصمتيا القدس الشريؼ

السالـ,  التفاقاتكأدانت جامعة الدكؿ العربية ممارسات السمطات اإلسرائيمية المخالفة 
 :(3), كأىميااالنتقالية, كالخاصة بالمرحمة االتفاقاتالتي نصت عمييا ىذه  االلتزاماتكعدـ تنفيذ 

  اإلغالؽ المستمر لألراضي الفمسطينية, كما يترتب عميو مف أضرار بالغة بالجكانب
 كالحياتية لمشعب الفمسطيني. كاالجتماعية االقتصادية

  مف منطقة الخميؿ. االنسحاب, كعدـ تنفيذ ج مف المناطؽ ب, ك االنسحابعدـ 
 .عدـ إقامة الممر اآلمف بيف منطقتي الحكـ الذاتي 
 قامة الطرؽ  استمرار  .االلتفافيةمصادرة األراضي كا 
 .عدـ إطالؽ سراح السجناء كالمعتقميف الفمسطينييف 

 ,كاالستيطافنالحظ مما سبؽ, تأكيد جامعة الدكؿ العربية عمى قضايا الالجئيف كالقدس 
كدعكتيا لممجتمع الدكلي لممارسة الضغط المطمكب عمى إسرائيؿ  ,اتفاقيةعند التكقيع عمى أم 

المكقعة مع  االتفاقات, كذلؾ لشكيا في مدل جدية إسرائيؿ في تطبيؽ بالتزاماتيالكي تفي 
راكغة , دكف ماالنتقاليةالجانب الفمسطيني, كتأكيدىا عمى كجكب تنفيذ إسرائيؿ لمتطمبات المرحمة 

, كنالحظ اف مكقؼ جامعة الدكؿ العربية, لـ يرتقي الى حد اك تضييع لمكقت بحجج كاىيو
 .اتفاقياتالمطمكب, فقد ظمت كشاىد لما يحدث مف مفاكضات, 

 

                                                           

 ـ.95/19/9996, 3, فقرة أ5589, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (1)

ـ انتخابات رئاسية كتشريعية, فاز 9996ـ, جرت في االراضي الفمسطينية عاـ 9996االنتخابات الفمسطينية  )*(
ـ, كفي المجمس التشريعي 22/16/9996لسمطة التنفيذية, كاقسـ اليميف الدستكرية بتاريخ ياسر عرفات برئاسة ا

نائب عف حركة فتح برئاسة احمد قريع. )عبد اهلل نجـ, مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضية  88فاز 
 (.912الفمسطينية, ص

 ـ.29/13/9996, 2, فقرة أ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.95/19/9996, 4, فقرة أ5589, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (3)
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ثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من جمود المفاوضات, والحصار اإلسرائيمي لألراضي 
 الفمسطينية:

طابا جمكدان في المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية, كما  اتفاؽشيدت الفترة التي تمت تكقيع 
, األمر الذم قابمتو (1)شيدت أيضان قياـ بعض الفصائؿ الفمسطينية بعمميات فدائية داخؿ إسرائيؿ

عمى األراضي الفمسطينية, حيث  كاالقتصادمالسمطات اإلسرائيمية بسياسة الحصار العسكرم 
مف الدكاعي األمنية حجة لتمؾ السياسة, كالتي تمثمت في منع اآلالؼ مف العماؿ  اتخذت

الفمسطينييف مف الكصكؿ الى أماكف عمميـ, كفرض القيكد عمى الصادرات كالكاردات, مما ادل 
لحاؽ خسائر فادحة في  الفمسطيني,  االقتصادالى تعطيؿ حركة المكاطنيف كالبضائع التجارية, كا 

. كنتيجة ليذه الظركؼ فقد ُعقدت في مدينة شـر الشيخ المصرية قمة (2)الفقر كالبطالة كانتشار
ـ, ككاف اليدؼ منيا تنشيط عممية السالـ, ككسر الجمكد في 13/03/1996لمسالـ بتاريخ 

 .(3)المفاكضات بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي

السالـ, كعدـ  التفاقياتة المخالفة كقد أدانت جامعة الدكؿ العربية الممارسات اإلسرائيمي
 :(4), كأىميااالنتقالية, كالخاصة بالمرحمة االتفاقاتالتي نصت عمييا ىذه  االلتزاماتتنفيذ 
 حصار وإغالق األراضي الفلسطينية, وما يلحقه بأضرار بالغة بالجوانب  استمرار

 كالحياتية لمشعب الفمسطيني. كاالجتماعية االقتصادية
  المماطمة, ككضع العراقيؿ اماـ عكدة النازحيف الى ديارىـ في االراضي استمرار

 الفمسطينية.
 .عدـ إقامة الممر اآلمف بيف منطقتي الحكـ الذاتي 
 .قامة ميناء غزة  المضي في عرقمة فتح مطار غزة كا 
 قامة الطرؽ  استمرار  .االلتفافيةمصادرة األراضي كا 
 سطينييف.عدـ إطالؽ سراح السجناء كالمعتقميف الفم 

كما كقامت بتكجيو الدعكة لممجتمع الدكلي, كال سيما الدكلتيف راعيتي عممية السالـ 
بو  كالتزمتاألكركبي, لمضغط عمى إسرائيؿ, كي تنفذ تنفيذان كامالن كأمينان ما كقعت عميو  كاالتحاد

عمى  االلتفاؼعمى مختمؼ مسارات السالـ, كما كأعمنت رفضيا لممحاكالت الرامية الى 
, كالقفز الى مفاكضات الكضع النيائي, كالمطالبة بالتنفيذ الصادؽ االنتقاليةالمرحمة  استحقاقات

                                                           

 .9ـ, ص94/13/9996, 216الحياة الجديدة, العدد  (1)

 .913عبد اهلل نجـ: مكقؼ مجمس التعاكف الخميجي مف القضية الفمسطينية, ص (2)

 .941محمد عبد العاطي: قمة شـر الشيخ كافاؽ السالـ كاالمف بالشرؽ االكسط, ص (3)

 ـ.39/13/9997, 5, فقرة أ5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (4)
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المبرمة مع منظمة التحرير  االنتقاليةالمرحمة  اتفاقياتكاألميف لجميع البنكد المتبقية مف 
 .(1)الفمسطينية

أجؿ حصكلو عمى كما كأعمنت جامعة الدكؿ العربية عف دعميا لممكقؼ الفمسطيني مف 
حقكقو المشركعة, كمطالبة اإلدارة األمريكية بالضغط عمى إسرائيؿ لتنفيذ ما تـ التكقيع عميو مف 

, كما كطالبت المجتمع الدكلي بفرض عقكبات مناسبة (2)مع منظمة التحرير الفمسطينية اتفاقيات
تمتثؿ لقرارات الشرعية  اف سياستيا تيدد السمـ كاألمف الدكلييف, حتى اعتبارعمى إسرائيؿ, عمى 

, كما كنددت بسياسات الحككمة اإلسرائيمية القائمة عمى المناكرة كالمماطمة ككسب (3)الدكلية
الكقت؛ لفرض حقائؽ جديدة عمى األرض, كتحكـ بشكؿ مسبؽ عمى قضايا مفاكضات الكضع 

 .(4)النيائي مع الجانب الفمسطيني

 النكايا اإلسرائيمية تجاه عممية السالـ, مف خالؿأدركت جامعة الدكؿ العربية زيؼ ككذب 
كسب مزيد مف الكقت؛ لفرض كاقع جديد عمى األرض, كىك األمر الذم أدانتو بشدة, ل سعييا

كطالبت المجتمع الدكلي بفرض عقكبات عمى حككمة إسرائيؿ, التي تسعى الى القفز عمى 
 االقتصادمنيا, مف خالؿ فرض الحصار , متذرعةن بالحفاظ عمى أماالنتقاليةالمرحمة  استحقاقات

عمى مناطؽ السمطة الفمسطينية, كالذم تسعى مف خاللو الى جعؿ القضايا األمنية أكثر أىمية 
, كعمى الرغـ مف ذلؾ, اال انو لـ يطرأ أم جديد ـ الجاريةالسياسية لعممية السال االستحقاقاتمف 

الجارية في المنطقة, فقد كانت عممية عمى سياسة جامعة الدكؿ العربية تجاه عممية السالـ 
التسكية تحتاج الى نكع مف الضغط, تمارسو جامعة الدكؿ العربية, كخاصة عمى المستكل 

 الدكلي؛ إلرغاـ اسرائيؿ عمى تنفيذ االتفاقيات التي تكقع عمييا.
 م:1998واي ريفر بالنتيشن عام  اتفاق -3

محادثات بيف الجانبيف الفمسطيني تمكنت اإلدارة األمريكية مف عقد جكلة جديدة مف ال
, كبدأت المحادثات بتاريخ (5)مدة تسعة عشر شيران  استمرإلسرائيمي, كذلؾ بعد جمكد كا

كام  اتفاؽلمدة تسعة أياـ متكاصمة, تـ التكصؿ خالليا الى تكقيع  كاستمرتـ, 12/10/1998
 ـ, بيف رئيس السمطة الفمسطينية ياسر عرفات, كرئيس23/10/1998ريفر, كُأعمف عنو بتاريخ 

                                                           

, 5729, قرار رقـ 919ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9997, 3, فقرة أ5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.25/13/9998, 3فقرة أ

 ـ.97/19/9998, 4, فقرة أ5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.97/19/9998, 5, فقرة أ5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.97/19/9998, 6, فقرة أ5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (4)

 .978اسرائيمية, ص -عماد جاد, اتفاؽ كام بالنتيشف محصمة مفاكضات امريكية (5)
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 الممؾ , كحضكر)*(, كبرعاية الرئيس األمريكي بيؿ كمنتكف)*(الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك
 .(1)ممؾ اأُلردف )*(الحسيف بف طالؿ

 م والمفاوضات التي تمتو:1998واي بالنتيشن  اتفاقموقف جامعة الدول العربية من 

كام بالنتيشف, بالتأكيد عمى قرارات  اتفاؽجامعة الدكؿ العربية مكقفيا مف  استيمت
مبدأ االرض مقابؿ , ك 425ك 338ك 242الشرعية الدكلية, كخاصة قرارات مجمس األمف رقـ 

, كما كأكدت عمى حؽ (2)رةبنجاح عمى األرض ىذه الم االتفاؽنى تطبيؽ ىذا سالسالـ, حتى يت
 االنتقاليةالمرحمة  بانتياءالشعب الفمسطيني في ممارسة سيادتو الكاممة عمى األراضي الفمسطينية 

, كما كنددت بالقرارات اإلسرائيمية التي (3)ـ1999لممفاكضات السياسة في الرابع مف شير مايك 
 اتخذهقة, كالتي كاف آخرىا القرار الذم مف شأنيا اف تعيؽ تقدـ العممية السممية الجارية في المنط

عاـ إلقرار إعادة األراضي  استفتاءـ, كالقاضي بإجراء 26/01/1999الكنيست االسرائيمي في 
العربية التي ضمتيا إسرائيؿ, كالجكالف كالقدس الشرقية, كمكافقة األغمبية المطمقة في الكنيست, 

 كاالتفاقاتة تضعيا إسرائيؿ أماـ عممية السالـ, ىذا القرار الغيان كباطالن, كعقبة جديد كاعتبار

                                                           

ـ, عاـ 9967القكات الخاصة عاـ  ـ, كاصبح جنديا في29/91/9949بنياميف نتنياىك: كلد في تؿ ابيب في  )*(
ـ اصبح مديرا لمعيد يكناتاف, كىك مؤسسو لبحث سبؿ مكافحة االرىاب, ككاف عضكا في الكفد االسرائيمي 9976

ـ, 9993ـ, دخؿ الحياة السياسية كاصبح عضكا في الكنيست عف الميككد في عاـ 9999لمؤتمر مدريد لمسالـ 
ـ, عاد ليصبح رئيسا لمكزراء مرة 2119ـ, كفي شباط 9999حتى يكليك ـ انتخب رئيسا لمكزراء 9996كفي مايك 

 اخرل, حتى يكمنا ىذا.
 (.www.mfa.gov.il)المكقع االلكتركني لكزارة الخارجية االسرائيمية, 

, ثـ بجامعة تاكف في كاشنطف عـ ـ, التحؽ بمدارس ىكت سبرينجر99/18/9946بيؿ كمنتكف: كلد بتاريخ  )*(
ـ كناؿ شيادة 9973ـ, ثـ التحؽ بجامعة بيؿ عاـ 9964ـ, تخرج منيا في مجاؿ الشؤكف الدكلية عاـ 9964

ـ كخسر تمؾ االنتخابات, كفي 9974الحقكؽ منيا, رشح نفسو نائبا عف الحزب الديمقراطي عف دائرة فانتفيؿ عاـ 
ـ اصبح رئيسا لمكاليات المتحدة 9999اركانس كنجح فييا, كفي عاـ  ـ رشح نفسو لمدعي عاـ كالية9976عاـ 

االمريكية بعدما فاز في االنتخابات الرئاسية ممثال عف الحزب الديمقراطي. )قسـ التأليؼ كالترجمة, فضيحة في 
 (.91البيت االبيض, ص

الحسيف تسمـ كلده طالؿ  ـ, بعد كفاة الممؾ عبداهلل بف25/99/9935الممؾ حسيف بف طالؿ: كلد بتاريخ  )*(
ـ, كحكـ 9953ـ, كاصبح الحسيف بف طالؿ كليا لمعيد, كتكلى الحكـ خمفا لكالده عاـ 9959عرش االردف عاـ 

ـ, بعد صراع مع المرض. )احمد العبادم: تاريخ االردف 17/12/9999عاـ, حتى تكفي بتاريخ  46االردف مدة 
 (.9كعشائره, ص

 .9, ص24/91/9998, 9122االياـ, العدد  (1)

 ـ.98/13/9999, 9, فقرة أ5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.98/13/9999, 6, فقرة أ5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (3)
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, كما كأكدت عمى دعـ المكقؼ الفمسطيني في مكاجية الحككمة اإلسرائيمية (1)المكقعة مؤخرا
كمماطالتيا, كمطالبة اإلدارة األمريكية بالضغط عمى إسرائيؿ لتنفيذ ما تـ التكقيع عميو مف 

 .(2)مع منظمة التحرير الفمسطينية اتفاقيات

 التزاـجاء تأكيد جامعة الدكؿ العربية عمى دعـ المكقؼ الفمسطيني بعدما تيقنت بعدـ 
يمانان  اكتراثياالمكقعة مع الجانب الفمسطيني, كعدـ  باالتفاقاتإسرائيؿ  لقرارات الشرعية الدكلية, كا 

لدعكة الكسائؿ الالزمة لكبح جماح التممؽ اإلسرائيمي, فقد قامت بتكجيو ا امتالكيامنيا بعدـ 
لإلدارة االمريكية؛ لحثيا عمى ممارسة الضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية, لحثيا عمى تنفيذ ما تـ 

عميو, كالتمكيح بإمكانية فشؿ عممية السالـ برمتيا, اذا ما بقي ىذا التعنت اإلسرائيمي  االتفاؽ
 عمى حالو.

 م:1999شرم الشيخ عام  اتفاق -4

رئاسة الحككمة  )*(ـ, تسمـ إييكد باراؾ1999اإلسرائيمية التي جرت عاـ  االنتخاباتعقب 
 اتفاؽاإلسرائيمية, كطالب بإجراء محادثات جديدة مع الجانب الفمسطيني؛ إلجراء تعديالت عمى 

الطرؼ الفمسطيني لعقد مرحمة جديدة مف  استجاب, كبسبب الضغط األمريكي؛ (3)كام ريفر
ـ, بيف رئيس السمطة 02/09/1999شـر الشيخ بتاريخ  تفاؽا. كتـ تكقيع (4)المفاكضات

الفمسطينية ياسر عرفات, كرئيس الكزراء اإلسرائيمي اييكد باراؾ, كبمشاركة الرئيس المصرم 
 .(5), ككزيرة الخارجية االمريكية)*(محمد حسني مبارؾ, كممؾ األردف عبداهلل الثاني

 
                                                           

 ـ.18/13/9999, 4, فقرة أ5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.18/13/9999, 5, فقرة أ5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (2)

ـ, كشغؿ عدة مناصب كبيرة في 9959ـ, كعمؿ في الجيش االسرائيمي منذ عاـ 9942ييكد باراؾ: كلد عاـ ا )*(
ـ, كترأس حزب العمؿ في العاـ نفسو, 9996الجيش االسرائيمي, كحصؿ عمى عضكية الكنيست االسرائيمي عاـ 

ـ. )بف كسيبت؛ ايالف 2119 ـ, كشكؿ الحككمة االسرائيمية التي استمرت حتى عاـ9999فاز في انتخابات عاـ 
 (.942-95كفير: اييكد باراؾ الجندم االكؿ, ص

 .31الييئة العامة لالستعالمات, السالـ المغدكر, ص (3)

 .916عادؿ ىاشـ: خطيئة اكسمك, ص (4)

ـ, درس في المدارس كالجامعات االردنية, كالتحؽ بأكاديمية ساند 31/19/9962عبداهلل الثاني: كلد بتاريخ  )*(
ـ تكلى 9993ـ, كدرس العمـك السياسية, كفي عاـ 9984ـ, ثـ التحؽ بجامعة اكسفكرد عاـ 9989ىيرست عاـ 

ـ, كبعد كفاة كالده الممؾ حسيف 9998قيادة العمميات الخاصة في الجيش االردني, كتـ ترقيتو الى رتبة لكاء عاـ 
 (.22العبادم: تاريخ االردف كعشائره, ص ـ, تكلى حكـ المممكة االردنية الياشمية. )احمد9999بف طالؿ عاـ 

 .9قيس عبد الكريـ؛ فيد سميماف: في ظالؿ الكام, ص (5)
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 م, والمفاوضات التي تمتو:1999شرم الشيخ عام  اتفاقموقف جامعة الدول العربية من 

شـر الشيخ, كما كرحبت بالدعـ األمريكي الذم عبر  باتفاؽرحبت جامعة الدكؿ العربية 
عنو الرئيس األمريكي, الذم أكد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مستقبمو عمى أرضو, 

الراعي  باعتبارىاى اإلدارة األمريكية, كفي العيش حران اليكـ كغدان كالى األبد, ككجيت الدعكة ال
المكقع, كاف تكؼ  باالتفاؽالرئيسي لعممية السالـ, لمضغط عمى الحككمة اإلسرائيمية لكي تمتـز 

 .(1)عف إضاعة الكقت, كاف تعمؿ بجد مف أجؿ إحالؿ السالـ العادؿ كالدائـ في المنطقة

نتائج الكضع  استباؽلتي تحاكؿ كما كرفضت جامعة الدكؿ العربية المكاقؼ اإلسرائيمية ا
النيائي مع الفمسطينييف, كالتي عبر عنيا رئيس كزراء إسرائيؿ اييكد باراؾ في الءاتو بشأف 

, كما كأكدت عمى دعـ المكقؼ الفمسطيني (2)قضايا القدس, كالالجئيف, كالمستكطنات, كالحدكد
رب مف التنفيذ الكامؿ كالدقيؽ بكؿ السبؿ في مكاجية المراكغات اإلسرائيمية, كمحاكالتيا التي

 .(3)دمج بعض بنكدىا في مفاكضات الكضع النيائي اقتراحالمكقعة, عبر  لالتفاقيات

المكقعة مع  باالتفاقياتإسرائيؿ  التزاـعدـ  ـلـ تستطع جامعة الدكؿ العربية الكقكؼ أما
الجانب الفمسطيني, فمـ تجد نداءاتيا المتكررة لممجتمع الدكلي, كلمدكلتيف راعيتي السالـ أذانان 

مف إسرائيؿ كالمجتمع الدكلي, سكل إعالنيا  امتعاضياصاغية, فمـ تجد طريقة تعبر فييا عف 
إال أنو ال يستطيع , توجابيإيغـ مف عف دعميا لحقكؽ كمكاقؼ الفمسطينييف, كىذا الدعـ كعمى الر 

 الكقكؼ في كجو التسكيؼ كالمماطمة التي تقكـ بيا الحككمة اإلسرائيمية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.93/19/9999, 4, فقرة أ5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.93/19/9999, 2, فقرة أ5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.93/19/9999 ,3, فقرة, أ5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (3)
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 الخالصة:

 من خالل العرض السابق, نستنتج ما يمي:

  أكسمك, كقامت بتقديـ الدعـ السياسي لمسمطة  اتفاؽرحبت جامعة الدكؿ العربية بتكقيع
الفمسطينية, مكجية الدعكة لممجتمع الدكلي لدعـ السمطة الفمسطينية حتى يتثنى ليا القياـ 

 بمياميا المنكطة بيا.
  ,ناشدت جامعة الدكؿ العربية المجتمع الدكلي, كخاصة الدكلتيف راعيتي عممية السالـ

 االتفاقاتلمتسكيؼ كالمماطمة اإلسرائيمية في تطبيؽ  األكركبي مف أجؿ التصدم كاالتحاد
 التي تـ التكقيع عمييا.

  أدركت جامعة الدكؿ العربية سكء النكايا اإلسرائيمية تجاه عممية السالـ, فكجيت نداءىا
الى اإلدارة األمريكية, حتى تمارس مزيدان مف الضغط عمى الحككمة االسرائيمية؛ لكي 

 يا التي كقعت عمييا.تفي بتعيداتيا كالتزامات
 ممكقؼ أماـ ىذا التسكيؼ كالمماطمة, لـ تجد جامعة الدكؿ العربية سبيالن سكل دعميا ل

 الكطنية الثابتة. وحقكقالفمسطيني, كالتأكيد عمى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 امللعا ااثااا
موقف جامع  اا بل ااعرب   مً قض   اا جئني 

  اضل اافسسط ي  باا ين   يف األ
 و(1994-1999)

 

 1994: موقف جامعة الدول العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين )ولً أ-
 م(.1999

  )ثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من الوضع المالي لوكالة الغوث )األونروا
 م(.1994-1999)

  راضي الفمسطينية المحتمة ثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من التنمية في األ
 م(.1994-1999)
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 تمييــد:

تعتبر قضية الالجئيف مف الثكابت الفمسطينية التي ال يمكف التنازؿ عنيا, كذلؾ ىك الحاؿ 
تمسكيا بحؽ العكدة, كمطالبتيا المتكررة  عمنت صراحةأالدكؿ العربية, التي بالنسبة لجامعة 

ساس قرارات الشرعية الدكلية, كخاصة قرار أحؿ عادؿ لقضية الالجئيف, عمى  ادإيجبضركرة 
تدكيؿ  إلى ةلعربي, كلمتأكيد عمى ما سبؽ, فقد سعت جامعة الدكؿ ا194الجمعية العمكمية رقـ 

حشد الدعـ  إلىيمانا منيا بعدـ القدرة منفردة بحؿ ىذه القضية المعقدة, فسعت إقضية الالجئيف, 
ىمية أل الدكلي كالعربي, كلمتأكيد عمى نساني ليذه القضية, عمى المستك نكني كاإلالسياسي كالقا

ماؿ مجمس الجامعة, كسنتعرؼ عمى مكقؼ أعضية, فقد قامت بكضعيا عمى جدكؿ ىذه الق
 جامعة الدكؿ العربية المتمسؾ بحقكؽ الالجئيف, كالطرؽ التي لجأت الييا لمتمسؾ بيذه الحقكؽ.

 م(.1999-1994الدول العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين ): موقف جامعة ولً أ
كدت جامعة الدكؿ العربية عمى حؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف الى ديارىـ في معظـ أ

القرارات الصادرة عف القمـ العربية, ككذلؾ القرارات الصادرة عف مجمس الجامعة, كما كقامت 
يجاد حؿ عادؿ لقضية الالجئيف إالدكلي بضركرة  المجتمع إلىبتكجيو النداءات المتكررة 

( الصادر عف 194ساس القرار رقـ )أككضع تصكر شامؿ لحؿ مشكمتيـ عمى الفمسطينييف, 
ىمية قضية أمنيا بمدل  يمانان ا  ـ. ك 11/12/1948الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ 

عماؿ مجمس أدائـ عمى جدكؿ  الفمسطينييف كبندالالجئيف؛ فقد قامت بإدراج مكضكع الالجئيف 
سعييا إليجاد حؿ عادؿ  كخالؿ كخاصة حؽ العكدة, ,, كلمحفاظ عمى حقكؽ الالجئيف(1)الجامعة

 لقضيتيـ, قامت جامعة الدكؿ العربية بما يمي:
 التمسك بحق العودة, والمطالبة بإيجاد حل عادل لقضية الالجئين: -1

لعربي, كضركرة بذؿ العكدة عمى المستكل اكدت جامعة الدكؿ العربية عمى التمسؾ بحؽ أ
يؽ ليات الكفيمة بتحقيجاد اآلا  ك المكقؼ الدكلي في التمسؾ بحؽ العكدة,  ستمراراالجيكد لضماف 

, كرفض 194ساس قرارات االمـ المتحدة, كخاصة القرار رقـ أحؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف عمى 
ريؽ تكطينيـ خارج كطنيـ المخططات التي ترمي الى حؿ قضية الالجئيف عف طكافة 
 ـ,1967لعاـ  )*(237, كما كطالبت بضركرة العمؿ عمى تنفيذ قرار مجمس االمف رقـ (2)فمسطيف

                                                           

 ـ.95/19/9994, 4, فقرة د5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)
, قرار رقم 999م. د.ع, دورة رقم 97/19/9998, 6, فقرة د5783, قرار رقم 991د.ع, دورة رقم  (2)

 م.98/13/9999, 9, فقرة د5838

بإجماع كؿ االعضاء, كينص عؿ ما ـ, كتـ تبني القرار 94/16/9967, بتاريخ 237قرار مجمس االمف رقـ  )*(
 يمي:
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 .(1)الخاص بضركرة تسييؿ عكدة النازحيف, كقرارات األمـ المتحدة ذات الصمة 

لألمـ كلتأكيد أىمية قضية الالجئيف؛ قامت جامعة الدكؿ العربية بمطالبة األميف العاـ 
المنشأة بمكجب الفقرة الثانية مف قرار الجمعية العامة رقـ  )*( (المتحدة, بأف تقكـ )لجنة التكفيؽ

كالدكؿ المعنية,  )*( (كبالتعاكف مع ككالة إغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األكنركا 194
تيـ عمى بإعداد حصر شامؿ لالجئيف الفمسطينييف كأمالكيـ, ككضع تصكر شامؿ لحؿ مشكم

, كلمتأكيد عمى الحقكؽ السياسية كالقانكنية لالجئيف الفمسطينييف؛ (2)194القرار الدكلي  أساس
قامت جامعة الدكؿ العربية بالتنبيو الى خطكرة المحاكالت الدكلية الى حؿ مشكمة الالجئيف عمى 

                                                                                                                                                                      

  ,يدعك حككمة اسرائيؿ الى تاميف سالمة كخير كامف سكاف المناطؽ التي جرت فييا عمميات عسكرية
 كتسييؿ عكدة اكلئؾ الذيف فركا مف ىذه المناطؽ منذ نشكب القتاؿ.

  اسرل الحرب, كحماية يكصي الحككمات المعنية باف تحتـر بدقة المبادئ االنسانية الخاصة بمعاممة
ـ. 92/18/9949االشخاص المدنييف في زمف الحرب, التي تضمنتيا اتفاقيات جنيؼ الصادرة في 

 )مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء(.

, 5628, قرار رقـ 917ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9996, 4, فقرة د5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ. 29/19/9997, 7, فقرة د5676, قرار رقـ 918ـ. د.ع, دكرة رقـ 39/13/9997, 4فقرة د

خاص بحؽ ـ, ال99/92/9948بتاريخ  994لجنة التكفيؽ: اصدرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة القرار  )*(
عكدة الالجئيف الفمسطينييف الى ديارىـ, كتعكيضيـ عف االضرار التي لحقت بيـ, كاستنادا الى تكصيات الكسيط 

, انشأت لجنة حديثة باسـ "لجنة التكفيؽ 994الدكلي مف اجؿ فمسطيف, كاستنادا الى البند الثاني مف القرار 
ميمتيا بحث مختمؼ الجكانب السياسية لحؿ مشكمة , ك (unccp)المتحدة كالخاصة بفمسطيف"  لألمـالتابعة 

كتركيا كالكاليات المتحدة االمريكية  االالجئيف, كما اككمت ليؿ ميمة التكصؿ الي تسكية سممية, كعينت فرنس
 (. alestinapeledia.netwww.pاعضاء في المجنة. )المكسكعة الفمسطينية, النشرة االلكتركنية, 

دنى" كىي االكنركا: كىي اختصار ؿ "ككالة االمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ اال )*(
ككسب التأييد, لحكالي خمسة ماليف الجئ مف فمسطيف, في االردف كسكريا كلبناف كاالراضي  تقدـ المساعدة

الفمسطينية المحتمة, كذلؾ الى اف يتـ التكصؿ لحؿ معاناتيـ, كيتـ تمكيؿ االكنركا بشكؿ كامؿ تقريبا مف خالؿ 
ى التعميـ كالرعايا الصحية التبرعات الطكعية لمدكؿ االعضاء في االمـ المتحدة, كتشتمؿ خدمات الككالة عم

)رابعا( الصادر  312كاالغاثة كتحسيف المخيمات كالدعـ المجتمعي, كقد تـ تأسيس االكنركا بمكجب القرار رقـ 
ـ, بيدؼ تقديـ برامج االغاثة المباشرة كالتشغيؿ لالجئي 18/92/9948عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

 ـ. 9951ي االكؿ مف شير مايك/ايار عاـ فمسطيف, كبدأت الككالة عممياتيا ف
 .( www.unrwa.org.ar)مكقع االكنركا عمى االنترنت, 

, 5465, قرار رقـ 913ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9994, 9, فقرة د5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (2)
ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9995, 9, فقرة د5492, قرا رقـ 914ـ. دع, دكرة رقـ 29/13/9995, 9فقرة د
 ـ.95/19/9996, 5589, قرار رقـ 916ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9995, 9, فقرة د5538, قرار رقـ 915

http://www.palestinapeledia.net/
http://www.unrwa.org.ar/
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عالنيا رفض جميع ىذه , (1)أساس أنيا قضية إنسانية, كفصميا عف جكانبيا السياسية كالقانكنية كا 
, كما كأعمنت عف رفضيا لجميع الجيكد كاألفكار الرامية الى حؿ قضية الالجئيف (2)المحاكالت

الفمسطينييف عف طريؽ تكطينيـ في الدكؿ العربية كغيرىا, كالتمسؾ بحؽ العكدة كفقان لقرار 
 .(3)194الجمعية العامة رقـ 

غ الذم أكلتو جامعة الدكؿ العربية لقضية يتضح جميان مما سبؽ, مدل اإلىتماـ البال
يجاد حؿ عادؿ لقضية الالجئيف عمى أساس  الالجئيف الفمسطينييف, كتمسكيا بحؽ العكدة, كا 
القرارات الدكلية, كبرز ىذا اإلىتماـ, مف خالؿ رفضيا تحكيؿ قضية الالجئيف الى قضية إنسانية 

ساني مجتمعة عند مناقشة قضية الالجئيف, بحتة, حيث أكدت عمى البعد السياسي كالقانكني كاإلن
كذلؾ رفض أم عمميات تكطيف لالجئيف في أم دكلة كانت, إنما ىك دليؿ قكم عمى تمسكيا 

 بحؽ العكدة, كبحثيا الدؤكب عف حؿ عادؿ لقضية الالجئيف.
 تنسيق الجيود العربية من أجل التمسك بحقوق الالجئين الفمسطينيين: -2

مراران كتكراران عمى حقكؽ الالجئيف الفمسطينييف, كخاصة حؽ  ةأكدت جامعة الدكؿ العربي
العكدة, كلضماف التمسؾ بيذه الحقكؽ؛ دأبت عمى تنسيؽ الجيكد العربية مف أجؿ الحفاظ عمييا. 
فقد كجيت الدعكة الى الدكؿ العربية مف أجؿ عقد ندكة دكلية, عمى مستكل عالي مف اإلعداد, 

, فقرة 194عمى أساس قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  ىدفيا تأكيد حؽ العكدة لالجئيف
, كأكصت بضركرة تكفير (4), كذلؾ بالتعاكف مع الجيات كالمؤسسات المعنية بالمكضكع11

, كضركرة التشاكر بيف (5)المساىمة المالية مف الدكؿ العربية لضماف اإلعداد الجيد ليذه الندكة
, ككضع (6)ربية كالدكؿ العربية المضيفة, لضماف عقد ىذه الندكةاألمانة العامة لجامعة الدكؿ الع

, كبحث جميع (7)194آليات كمقترحات إليجاد حؿ عادؿ لقضية الالجئيف عمى أساس القرار رقـ 
, كقد تـ بالفعؿ تحديد مكعد ليذه الندكة (8)جكانب ىذه القضية, السياسية, كالقانكنية, كاإلنسانية

ـ, في كندا, لذلؾ أكصت جامعة الدكؿ العربية 2000آذار عاـ الدكلية, كىك شير مارس/
                                                           

 ـ. 95/19/9996, 2, فقرة د5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (1)

, 5676, قرا رقـ 918ـ. د.ع, دكرة رقـ 39/13/9997, 2, فقرة د5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.29/19/9997, 5فقرة د

 ـ.29/19/9997, 2, فقرة د5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.29/13/9995, 2, فقرة د5456, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.29/19/9995, 2, فقرة د5492رار رقـ , ق914د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.29/13/9995, 3, فقرة د5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (6)

 ـ.39/13/9997, 3, فقرة د5628, قرار رقـ 917د.ع, دكرة رقـ  (7)

 ـ.29/19/9997, 6, فقرة د5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (8)
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بيف كؿ مف األمانتيف العامتيف لجامعة الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر  االتصاالت باستمرار
اإلسالمي, لمتنسيؽ مع لجنة األمـ المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقكقو غير 
القابمة لمتصرؼ, كىي المجنة التي ستتكلى الترتيبات الالزمة لعقد الندكة الدكلية حكؿ الالجئيف 

 .(1)الفمسطينييف

ذا كحثت جامعة الدكؿ العربية الدكؿ العربية لتطبيؽ بركتكككؿ معاممة الفمسطينييف في ى
, كما كناشدت الدكؿ العربية الى (2), كالتنسيؽ مع دكلة فمسطيف في ىذا الشأف)*(الدكؿ العربية

, تسييؿ إجراءات السفر كاإلقامة كالعمؿ لالجئيف الفمسطينييف الذيف يحممكف كثائؽ السفر العربية
ـ, التعامؿ مع كثائؽ السفر 12/01/1999كما كأبدت تقديرىا لمحككمة المبنانية الصادر في 

, كما (3)المبنانية لالجئيف الفمسطينييف, ُأسكة بجكازات السفر التي يحمميا المكاطنكف المبنانيكف
عباء الدكؿ العربية المضيفة في رعايتيا الالجئيف الفمسطينييف لدييا, كتحمؿ األكثمنت جيكد 

المالية الكبيرة تجاه الخدمات المباشرة, كغير المباشرة التي تقدميا لالجئيف كالمخيمات 
 .(4)الفمسطينية

ىذا كلـ تيمؿ جامعة الدكؿ العربية مكضكع أمالؾ الالجئيف الفمسطينييف, حيث قامت 
العامة,  بتكميؼ أحد مراكز البحث المتخصصة بفحص أشرطة الميكركفيمـ, المكجكدة لدل األمانة

حكؿ أمالؾ الفمسطينييف, ككضع تقرير مفصؿ بشأنيا, تمييدان إلعداد دراسة كافية حكؿ ىذا 
, كضركرة قياـ األمانة العامة بالحصكؿ مف األمـ المتحدة عمى نسخة مف (5)المكضكع

 .(6)الميكركفيمـ المسجؿ عميو أمالؾ الفمسطينييف

                                                           

 ـ.93/19/9999, 7رة د, فق5883, قرار رقـ 992د.ع, دكرة رقـ  (1)
بركتكككؿ معاممة الفمسطينييف في الدكؿ العربية: اك بركتكككؿ الدار البيضاء, بركتكككؿ تبنتو جامعة الدكؿ  )*(

ـ, لمحاكلة لتكسيع اطار حقكؽ الالجئيف الفمسطينييف في الدكؿ المضيفة, كعمى 99/19/9965العربية بتاريخ 
عميو بدكف تحفظ, اال اف بعض الدكؿ العربية تحفظت عمى ىذا الرغـ مف اف بعض الدكؿ العربية كقعت 

البركتكككؿ, كعمى الرغـ مف اىميتو, اال اف البعض اعتبره نيات اكثر مف التزاـ جدم مف الدكؿ العربية تجاه 
 الفمسطينييف.

 (.97ئيمية, صاالسرا–)نجكل حساكم: حقكؽ الالجئيف الفمسطينييف بيف الشرعية الدكلية كالمفاكضات الفمسطينية 

, 5538, قرار رقـ 915ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/19/9995, 4, فقرة د5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة ر قـ  (2)
 ـ.95/19/9996, 3, فقرة د5589, قرار رقـ 916ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9995, 4, فقرة د5538

 ـ.98/13/9999, 4, فقرة د5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.98/13/9999, 2, فقرة د5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.29/19/9995, 3, فقرة د5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.29/19/9997, 3, فقرة د5676, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (6)



998 

 

فمسطينية, الى األمانة العامة لجامعة الدكؿ كبناءن عمى مذكرة مقدمة مف السمطة الكطنية ال
العربية, حكؿ ما تتعرض لو أراضي الالجئيف الفمسطينييف كأمالكيـ, التي تسيطر عمييا إسرائيؿ, 

, كبناءن عمى ذلؾ, (1)كتحكيميا مف أراضي زراعية الى أراضي لمبناء, كبيعيا لممستعمريف الييكد
 :(2)يةقاـ مجمس الجامعة بإصدار القرارات التال

الطمب الى األمـ المتحدة إرساؿ "بعثة تقصي حقائؽ" لتحرم أكضاع األراضي  - أ
, كالحصكؿ عمى كاستغاللياحقكؽ ممكيتيا,  كانتياؾ, كعائدىا, كاستعماالتياالفمسطينية 

 لألراضي. اإلسرائيميةنسخ كاممة مف جميع الكثائؽ كالخرائط المكجكدة لدل اإلدارة 
ح, بتاريخ 43/57كالجيكد لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقـ ضركرة بذؿ المساعي  - ب

ـ, بشأف اإليرادات اآلتية مف ممتمكات الالجئيف الفمسطينييف, كالذم 06/12/1988
ينص عمى "اف يتخذ األميف العاـ كؿ الخطكات المناسبة بالتشاكر مع لجنة التكفيؽ 

دارة الممتمكات كالمكجكدات, كحقكؽ  التابعة لألمـ المتحدة, كالخاصة بفمسطيف, لحماية كا 
الممكية العربية في إسرائيؿ, كاف ينشئ صندكقان لتمقي اإليرادات اآلتية منيا بالنيابة عف 

 أصحابيا".
الطمب الى األمـ المتحدة تعييف قيـ دائـ عمى تمؾ األمالؾ, كيقدـ تقريره الى األمـ  - ت

 حابيا.المتحدة دكريا عف أكضاعيا, كحمايتيا الى اف يتـ عكدة أص
تكميؼ االمانة العامة بالتعاكف مع منظمة المؤتمر اإلسالمي, كالمنظمات غير الحككمية  - ث

ـ, عاـ تفعيؿ قرار حؽ العكدة لالجئيف 1999األكركبية كالدكلية لجعؿ العاـ 
 الفمسطينييف.

 .(3)تعبير فمسطيف بدالن مف الفمسطينييف في كثائؽ األمـ المتحدة كتقاريرىا استخداـ - ج

ما سبؽ, المحاكالت المستمرة مف جامعة الدكؿ العربية لتدكيؿ قضية الالجئيف نالحظ م
رساؿ رسالة الى المجتمع الدكلي مفادىا, اف قضية الالجئيف مف الثكابت العربية  الفمسطينييف, كا 
التي ال يمكف التنازؿ اك التخمي عنيا, كذلؾ عدـ التنازؿ عف الحقكؽ المشركعة لالجئيف, كمف 

, الممتمكات كالمكجكدات التي تخص الالجئيف في أرض فمسطيف, كالتصدم ىذه الحقكؽ
لممحاكالت اإلسرائيمية الساعية لمسيطرة عمى ىذه األمالؾ, بحجة عدـ كجكد مالؾ ليا, كإلتماـ 
ىذه الميمة, قامت جامعة الدكؿ العربية بالتنسيؽ مع منظمة المؤتمر اإلسالمي, كاألمـ المتحدة, 

                                                           

 .  www.lasportal.orgالمكقع االلكتركني لجامعة الدكؿ العربية, (1)

 ـ.97/19/9998, فقرة د, 5738, قرار رقـ 991قـ د.ع, دكرة ر  (2)

 ـ.98/13/9999د, 2, فقرة د5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (3)
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بأم قرارات إسرائيمية مف شأنيا  االعتراؼصر ىذه األمالؾ كتكثيقيا, كعدـ كدكلة فمسطيف, لح
 المس بيذه األمالؾ, اك التصرؼ فييا.

 )األونروا( أداء مياميا تجاه الالجئين الفمسطينيين: استمرارالتأكيد عمى ضرورة  -3

إدراكان مف جامعة الدكؿ العربية, بمدل أىمية الخدمات التي تقدميا )األكنركا( الى الالجئيف 
في تقديـ ىذه الخدمات, فقد أكصت الدكؿ العربية اف تعمؿ في  استمراراىاالفمسطينييف, كضركرة 
ككالة اإلغاثة في أداء مياميا, لحيف إيجاد حؿ عادؿ لمشكمة  استمراراألمـ المتحدة عمى 

مف قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  )*(11الالجئيف الفمسطينييف عمى اساس الفقرة 
, كما كقامت بتكجيو طمبان الى ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف, لتحمؿ (1)194

الحفاظ عمى المخيمات الفمسطينية, كالعمؿ عمى ديمكمتيا حتى يتـ حؿ قضية مسؤكلياتيا في 
 .(2)كفؽ قرارات االمـ المتحدة عادالن  الن الالجئيف ح

, كىك العاـ الذم يصادؼ مركر ـ25/03/1998كفي دكرة مجمس الجامعة, المنعقدة في 
 :(3)المجمس القرارات التالية تخذاسطيف, كنشأة قضية الالجئيف, فقد ف عاما عمى نكبة فميخمس

مسطينييف, كالتخطيط لحممة عف قضية الالجئيف الف عالميان إ ـ عامان 1998العاـ  عتبارا - أ
راضييـ, كذلؾ أعمى حؽ الالجئيف في العكدة الى  عالمية كاسعة كمستمرة, تركزإ

سالمي, الدكؿ العربية كمنظمة المؤتمر اإلمانتيف العامتيف لجامعة بالتعاكف بيف األ
 كركبية كالدكلية.ربية, كالمنظمات غير الحككمية األكالدكؿ الع

ترمي الى حؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف عف طريؽ  رفض كافة المخططات التي - ب
لقرار الجمعية العامة رقـ  لعكدة كفقان اتكطينيـ في الدكؿ العربية كغيرىا, كالتمسؾ بحؽ 

مـ المتحدة ذات , كقرارات األ338ك 237مف رقـ , كضركرة تنفيذ قرارات مجمس األ194
 العالقة لتسييؿ عكدة النازحيف.

                                                           

: كتنص ىذه الفقرة عمى: تقرر الجمعية العامة لألمـ المتحدة 994مف قرار الجمعية العامة رقـ  99الفقرة  )*(
اغبيف في العكدة الى ديارىـ كالعيش بسالـ مع كجكب السماح بالعكدة, في اقرب كقت ممكف, لالجئيف الر 

جيرانيـ, ككجكب دفع تعكيضات عف ممتمكات الذيف يقرركف عدـ العكدة الى ديارىـ, كعف كؿ فقكد اك مصاب 
بضرر, عندما يككف مف الكاجب, كفقا لمبادئ القانكف الدكلي كاالنصاؼ, اف يعكض عف ذلؾ الضرر اك الفقداف 

 مطات المسؤكلة. )مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء, المكقع االلكتركني(.مف قبؿ الحككمات اك الس

 ـ.95/19/9994, 2, فقرة د5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (1)

, 5883, قرار رقـ 992ـ. د.ع, دكرة رقـ 98/13/9999, 6, فقرة د5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.93/19/9999, 4فقرة د

 ـ.25/13/9998, فقرة د, 5729, قرار رقـ 919د.ع, دكرة رقـ  (3)
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ي, باستكماؿ الفقرات الناقصة سالمالتعاكف مع منظمة المؤتمر اإلب مانة العامةتكميؼ األ - ت
ك أم أمـ المتحدة, مالؾ الالجئيف, سكاء مف األأفالـ الميكركفيمـ المسجؿ عمييا أمف 
 خرل يككف لدييا سجالت ألمالؾ الفمسطينييف.أجية 

طينييف, الفمسلمتضامف العربي مع الالجئيف  يار يكمان آالخامس عشر مف مايك/ اعتبار - ث
 مانة العامة بمتابعة ىذا المكضكع مع الدكؿ االعضاء.كتكميؼ األ

بية بحؽ العكدة, كتمسكيا بحقكؽ ضافة الى تمسؾ جامعة الدكؿ العر إنالحظ مما سبؽ, 
داء مياميا المنكطة أأكيد عمى مكاصمة ككالة الغكث في مالؾ الالجئيف, فإنيا ارتأت كذلؾ التأك 

الالجئيف الفمسطينييف, المتمثؿ في المخيمات الفمسطينية, كذلؾ بيا, خاصة حماية مجتمع 
 ضركرة قياـ الككالة بتثبيت الحقكؽ الشرعية لالجئيف.

 ونروا(.العربية من الوضع المالي ِل )األ  : موقف جامعة الدولثانياً 
زمات مالية أكنركا(, منذ نشأتيا, كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األشيدت ككالة غكث 

مف جامعة  دراكان ا  مـ المتحدة, ك ا مف تبرعات الدكؿ االعضاء في األنو يتـ تمكيميأ كثيرة, حيث
كنركا( في تقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف, فقد سعت )األ استمرارىمية أالدكؿ العربية, بمدل 

اف لضم كنركا(في ذلؾ التبرع, كدعـ مكازنة )األ الى تكفير الظركؼ المالئمة ليا, بما دكمان 
تقديـ خدماتيا, كالقياـ بمسؤكلياتيا الممقاة عمى عاتقيا, في تقديـ العكف كالمساعدة  ستمرارا

 ماكف عمميا.أ لالجئيف الفمسطينييف في

فقد أكدت جامعة الدكؿ العربية مراران كتكراران عمى المسؤكلية الدكلية تجاه مشكمة الالجئيف, 
عمؿ ككالة االغاثة )األكنركا(, كالقياـ بمياميا تجاه الالجئيف الفمسطينييف الى  استمراركضركرة 

, عمى أساس قرارات الشرعية الدكلية, (1)اف تحؿ قضيتيـ, كتسكل المشكالت المتفرعة عنيا
, ىذا كأكدت عمى أىمية الخدمات التي تقدميا ككالة (2)194كأىميا قرار الجمعية العمكمية رقـ 

كنركا( لالجئيف الفمسطينييف, كعدـ المساس بصالحياتيا حتى إنجازىا لبنكد كاليتيا اإلغاثة )األ
 .(4), دكف تمييز بيف منطقة كُأخرل(3)حسب قرارات األمـ المتحدة, كفي مناطؽ عمميا الخمس

                                                           

, 5498, قرار رقـ 914ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9995, 9, فقرة 5462, قرار رقـ 913د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ. 29/19/9995, 9فقرة 

, 5786ـ , قرار رق991ـ. د.ع, دكرة رقـ 29/13/9996, 9, فقرة 5549, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)
 ـ.97/19/9998, 9فقرة 

 مناطؽ عمؿ االكنركا الخمس: سكريا, كلبناف, كاالردف, كالضفة الغربية, كقطاع غزة. (3)
 ـ.95/19/9996, 2, فقرة 5584, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (4)
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 االلتزاماتالدكؿ المساىمة في ميزانية ككالة اإلغاثة )األكنركا(, بدفع  التزاـكنتيجة لعدـ 
أعداد الالجئيف الفمسطينييف, الذيف تقدـ ليـ الككالة خدماتيا,  كازديادالمترتبة عمييا, المالية 

تعرضت الككالة ألزمات مالية حقيقية. عبر عنيا في مناسبات عديدة, المفكضكف العامكف 
لمككالة, فمنيـ مف طرح إلغاء المرحمة اإلعدادية مف مدارس الككالة إذا لـ يسدد العجز المالي في 

نياء عمميا بالتخمي التدريجي عف مسؤكلياتيا في ال ميزانية, كالتخطيط لتقميص خدمات الككالة, كا 
, كىك األمر الذم رفضتو جامعة الدكؿ العربية بشكؿ قاطع, كال يقبؿ أم (1)مناطؽ عممياتيا

تقديـ خدماتيا لالجئيف  استمرارالكضع المالي لمككالة, كضماف  استقرارنقاش, كلضماف 
 نييف, قامت جامعة الدكؿ العربية بالخطكات التالية:الفمسطي
 ونروا(:غاثة )األ والدولية لدعم ميزانية وكالة اإل زيادة التبرعات العربية .1

كنركا(؛ قامت جامعة غاثة )األليا ككالة اإل زمات المالية المتتابعة التي تعرضتنتيجة لأل
لقرار مجمس الجامعة  لمكازنة )األكنركا(, تنفيذان الدكؿ العربية, بدعكة الدكؿ العربية لزيادة تبرعاتيا 

عتبارىا جزء مف إب–, كالذم يدعك الدكؿ العربية (2)ـ06/04/1987, بتاريخ )*(4645رقـ 
الى رفع نسبة مساىماتيا في مكازنة الككالة العادية الى ما كانت عميو عاـ  -المجتمع الدكلي

الى المساىمة بسخاء في الميزانية العادية  , كما كدعت الدكؿ العربية(3)%7773ـ, كىي 19981
لمككالة, كمكازنة الطكارئ, كبرنامج المساعدات المكسع, حتى يتمكف المفكض العاـ مف دعكة 
الدكؿ المتبرعة الى زيادة تبرعاتيا لمككالة, كبخاصة في الفترة القادمة في ظؿ مسيرة السالـ التي 

عمى أعمى  االتصاالت كؿ العربية المضيفة, بإجراءكصت بضركرة قياـ الدأ, ك (4)تشيدىا المنطقة
المستكيات السياسية مع الدكؿ المانحة لزيادة تبرعاتيا, كحث الدكؿ غير المانحة التبرع لميزانية 

                                                           

 www.unrwa.org.arمكقع االكنركا عمى االنترنت,  (1)

 , كينص عمى ما يمي:16/14/9987امعة الدكؿ العربية, بتاريخ , قرار صادر عف مجمس ج4645قرار رقـ  )*(
 .التأكيد عمى المسؤكلية الدكلية تجاه مشكمة الالجئيف الفمسطينييف 

  الى  -باعتبارىا جزءا مف المجتمع الدكلي كاسكة بما فعمتو باقي الدكؿ المتبرعة–دعكة الدكؿ االعضاء
مف مجمكع  %7,73 ـ, كىي9989الى ما كانت عميو عاـ رفع نسبة تبرعاتيا في مكازنة ككالة االغاثة 
 ـ(.16/14/9987, 4645, قرار رقـ 87مكازنة الككالة لذلؾ العاـ. )د.ع, دكرة رقـ 
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مكقؼ مكحد مف القضايا  تخاذاليؽ بيف الدكؿ العربية المضيفة, الككالة, ككذلؾ تفعيؿ التنس
ار بشأف سبؿ مساعدتيا فكأل, كدعكتيا الى تبادؿ ا(1)غاثةالمتعمقة باألزمة المالية لككالة اال

 داء مياميا كاممة.أالتصكرات التي تساعد الككالة في زمتيا الحالية, ككضع ألمخركج مف 

بالمساىمات المالية لمككالة, كالتعيد  لتزاـاالقامت بدعكة الدكؿ المانحة الى كما ك 
زمتيا ألككالة مف لمزيادة الطبيعية لالجئيف؛ لمخركج با بتسديدىا, كزيادة تمؾ المساىمات كفقان 

ف تتضمف كممات كرؤساء كممثمي الكفكد العربية في دكرات الجمعية العامة أكصت بأ, ك (2)المالية
بعاد ألالجئيف الفمسطينييف, كقضية ذات لألمـ المتحدة, التأكيد عمى المسؤكلية الدكلية لقضية ا

المالي لميزانية الككالة, حتى يتـ التغمب عمى مشكمة العجز المالي سياسية, كضركرة تقديـ الدعـ 
لعربية, ببذؿ مساعيو الحميدة ميف العاـ لجامعة الدكؿ ا, كما كقامت بتكميؼ األ(3)بشكؿ جذرم

اف تقميص خدمات الككالة, اك كقفيا يضر  عتبارباغاثة, جؿ التبرع لميزانية ككالة اإلأمف 
 .(4)ستقراراالالمنطقة الى حالة مف عدـ  ييف, كيعرضبمصمحة الالجئيف الفمسطين

جز ميزانية ىذا كقامت بدعكة المفكض العاـ ؿ )األكنركا(, الى بذؿ مزيد مف الجيكد لسد ع
جراءات الالزمة لمتغمب عمى العجز في ميزانية الككالة, دكف اإل اتخاذالككالة, كدعكتو الى 

, كذلؾ بالتنسيؽ بيف الدكؿ العربية (5)تخفيضياالمساس بالخدمات التي تقدميا الككالة, أك 
, كدعكة المفكض العاـ لمككالة, (6)المضيفة, كباقي الدكؿ العربية, كالفريؽ المعني بتمكيؿ الككالة

 .(7)الالجئيف الفمسطينييف احتياجاتبكضع الميزانية العامة عمى أساس 

تقدميا ككالة اإلغاثة, كرفضيا  إيمانان مف جامعة الدكؿ العربية, بمدل أىمية الخدمات التي
المطمؽ المساس بيذه الخدمات اك تقميصيا, فقد أخذت عمى عاتقيا المساىمة بشكؿ فاعؿ لحؿ 
المشاكؿ المالية التي تعاني منيا الككالة, كذلؾ بحث الدكؿ العربية عمى زيادة التبرعات المالية 

مانحة, الغير الدكؿ المانحة ك عربي مف أجؿ حث التي تقدميا لمككالة, كضركرة التنسيؽ ال
بضركرة التبرع لميزانية الككالة, حتى تستطيع التغمب عمى العجز المالي الذم تعاني منو, كذلؾ 

 تحميؿ المفكض العاـ لمككالة لمسؤكلية حشد الدعـ المالي لمككالة.
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 )األونروا( في تقديم خدماتيا لالجئين الفمسطينيين: استمرارالتأكيد عمى  -2

نتيجة لألزمات المالية التي مرت بيا ككالة اإلغاثة؛ فقد قامت بالتمكيح بإمكانية تقميص 
خدماتيا التي تقدميا لالجئيف الفمسطينييف. كىك األمر الذم قابمتو جامعة الدكؿ العربية بالرفض 
المطمؽ, حيث رفضت أم تقميص أك كقؼ في خدمات الككالة المقدمة لالجئيف في أم منطقة 

برامج الككالة كافة, بما في ذلؾ برنامج  استمراراطؽ عممياتيا, كالتأكيد عمى ضركرة مف من
المساعدات الغذائية التي تقدـ لحاالت العسر الشديد, كعدـ المجكء الى تحميؿ مجتمع الالجئيف, 

, كما كأكدت عمى (1)اك الدكؿ المضيفة, أية تكاليؼ مالية بسبب العجز في ميزانية الككالة
ك أنياء تمؾ الخدمات إـ بعمميا, كتقديـ خدماتيا, كعدـ غاثة في القياككالة اإل استمرارضركرة 

ساس قرارات الشرعية أقضية الالجئيف عمى ف يتـ تسكية أخرل, الى أُ جية تسميميا الى أم 
 .(2)194الدكلية, كخاصة القرار رقـ 

لبت جامعة الككالة, فقد طاكباإلضافة الى رفضيا أم تقميص في الخدمات التي تقدميا 
الككالة في تقديـ الخدمات التعميمية, كالصحية, كاممة كبدكف أم  ستمراراالدكؿ العربية بضركرة 

خرل, أُ عممياتيا دكف تمييز بيف منطقة ك  , كضركرة قياـ الككالة بأداء ميمتيا في مناطؽ(3)نقص
لدكؿ العربية ألم تدخالت مف فض ا, كالتأكيد عمى ر (4)كضركرة التصدم لمثؿ ىذه المحاكالت

ك أم مجمكعات خارجية في عمؿ ككالة الغكث, كالتمسؾ بالمرجعيات القانكنية أك لجاف أطراؼ أ
 .(5)مـ المتحدة, كبخاصة جمعيتيا العامةسية لعمؿ الككالة, كىي قرارات األكالسيا

 
 )األونروا( في تقديم خدماتيا: استمرارتنسيق الجيود العربية لضمان  -3

أكدت جامعة الدكؿ العربية, عمى ضركرة التنسيؽ الدائـ كالمستمر بيف الدكؿ العربية 
المضيفة كككالة الغكث, كالتأكيد عمى أىمية قياميا بأداء مياميا في مناطؽ عممياتيا, دكف تمييز 

الككالة في إبراز ما تقدمو الدكؿ العربية  استمراربيف منطقة كأخرل, كما كأكصت بضركرة 
المضيفة مف خدمات لالجئيف الفمسطينييف, كذكر المساىمات التي تقدميا الدكؿ العربية في 
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, كما كطالبت بعدـ (1)التقرير السنكم المقدـ مف المفكض العاـ الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة
سطينييف, اك الدكؿ المضيفة أية أعباء مالية بسبب لجكء الككالة الى تحميؿ مجتمع الالجئيف الفم

 .(2)العجز في ميزانية الككالة, التي تقع عمييا مسؤكلية إيجاد مصادر مالية إضافية لتسديد العجز

مكضكع الككالة كدعـ مكقفيا السياسي كالمالي  اعتباركدعت جامعة الدكؿ العربية الى 
كالقانكني في األمـ المتحدة كالمجتمع الدكلي, أحد مكاضيع البحث بيف السمطات العربية 
المختصة كاألمانة العامة, كبيف المنظمات كالكفكد كالشخصيات الدكلية كاألجنبية, بغرض تأكيد 

 االجتماعاتعقد  استمرارا كأكصت بضركرة , كم(3)البعد السياسي كاإلنساني لقضية الالجئيف
 كاجتماعلألكنركا,  االستشاريةالمجنة  اجتماعاتالتنسيقية لمدكؿ العربية المضيفة, كالتي تسبؽ 

يحضره مدراء  اجتماعالدكؿ المانحة, كذلؾ دعكة المفكض العاـ لككالة اإلغاثة الدكلية الى 
ي الدكؿ المضيفة, لبحث تطكرات البرامج التي العمميات في المناطؽ الخمس لعمؿ الككالة, كممثم
الدكؿ  اجتماعاتالتنسيقي الذم يسبؽ  االجتماعتقدميا الككالة لالجئيف الفمسطينييف, عند عقد 

 .(4)المضيفة كالدكؿ المتبرعة

ىذا كسعت جامعة الدكؿ العربية, الى ضركرة قياـ ككالة اإلغاثة بالمياـ المنكطة بيا, 
الالجئيف, كضركرة الحفاظ عمى كافة الخدمات  احتياجاتغاثة بمراعاة حيث طالبت ككالة اإل

المقدمة ليـ في جميع المجاالت, كتطكيرىا, عمى اف يراعى ذلؾ عند كضع المكازنة العامة 
كمييما حاجة  عتباربااحدة تتضمف الخدمات كالمشاريع, كمطالبتيا بإعداد ميزانية ك  لمككالة,

ككميا الييا المجتمع أصمب عمؿ الككالة, كالمياـ التي  ضركرية لالجئيف الفمسطينييف, كىما مف
 .(5)الدكلي

الغكث, الى كفي مكضكع ذم صمة, فقد دعت جامعة الدكؿ العربية المفكض العاـ لككالة 
الة, كالحرص عمى كفالة جيزة الككأالمشركعة لمعامميف المحمييف في  لممطالب القانكنية ستجابةاال

ؿ العربية, المفكض العاـ, , كما كطالبت جامعة الدك (6)حصكليـ عمى حقكقيـ كاممة, دكف نقص
يمات سرائيمي في شؤكف المخاثة, ببذؿ جيكدىا لكقؼ التدخؿ اإلغجيزة ككالة اإلأكجميع 

الة مف مسؤكلية ىميا, كذلؾ لما لمككأالفمسطينية المحتمة, كالتنكيؿ ب راضيالفمسطينية في األ
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ميف العاـ لألمـ المتحدة كسائر بالغ األإمخيمات, كالطمب مف المفكض العاـ قانكنية عف تمؾ ال
نب سمطات تقع في المخيمات الفمسطينية, مف جا عتداءاتاظمات الدكلية ذات العالقة, بأية المن

 .(1)سرائيميةاإل االحتالؿ

 ستمراراجؿ دعـ أالتنسيؽ العربي, مف  استمرارىتماـ الشديد بضركرة , اإلما سبؽنالحظ م
لرفض المطمؽ لتحميؿ الالجئيف أم ككالة الغكث في تقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف, كا

عباء مالية بسبب العجز في ميزانية الككالة, اك تأثير ىذا العجز عمى الخدمات المقدمة لمجتمع أ
لمخيمات الفمسطينييف مف لقانكنية في الدفاع عف االالجئيف, كذلؾ تحميؿ الككالة مسؤكلياتيا ا

 سرائيمي.البطش اإل

-1994) راضي الفمسطينيةالدول العربية من التنمية في األ  : موقف جامعةثالثاً 
 م(.1999

راضي الفمسطينية, في جميع كؿ العربية عف دعـ التنمية في األلـ تتكانى جامعة الد
 جراءات مف شأنيا افا  ضافة الى قياميا بخطكات ك إلتي مرت بيا القضية الفمسطينية, المراحؿ ا

راضي الفمسطينية المحتمة, لكف ىذه الفترة, فترة قياـ السمطة األ فيتدعـ الكجكد الفمسطيني 
بالضركرة اف تقدـ  ستدعىاراضي الفمسطينية المحتمة, كطنية الفمسطينية عمى جزء مف األال

جؿ خمؽ نكاة قكية أفمسطينية, كلمشعب الفمسطيني, مف العربية يد العكف لمسمطة الجامعة الدكؿ 
ة بدت جامعأسرائيمي, كقد عمى عممية التسكية مع الجانب اإل لمدكلة الفمسطينية, التي ستقاـ بناءن 

"التنمية في  اعتبرتراضي الفمسطينية, حيث بمكضكع التنمية في األ خاصان  ىتمامااالدكؿ العربية 
, كقامت بدعـ (2)عماؿ مجمس جامعة الدكؿ العربيةأعمى جدكؿ  دائمان  راضي الفمسطينية" بندان ألا

 راضي الفمسطينية, بعدة طرؽ, كىي:التنمية في األ

 

 راضي الفمسطينية:مية في األ نالتأكيد عمى دور جامعة الدول العربية في الت -1

مع الجيات  تصاالتااللجامعة الدكؿ العربية, بإجراء مانة العامة حيث قامت األ
عمار جؿ التنسيؽ في دعـ عممية اإلأكمع الجيات الدكلية المعنية, مف الفمسطينية المختصة, 

مية في فمسطيف", كما عمار كالتعادة اإلإعداد لندكة "مية في فمسطيف, بما في ذلؾ اإلنكالت
 عادة االعمارا  مع المجمس الفمسطيني لمتنمية ك  فمبدئي لمتنسيؽ كالتعاك  تفاؽاكتكصمت الى 

 
                                                           

 ـ.97/19/9998, 5, فقرة 5786, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (1)

 م.29/13/9995, 4, فقرة هـ5456, قرار رقم 913د.ع, دورة رقم  (2)



926 

 

بالتعاكف مع  تصاالتاالفي ىذه  االستمرارحيث طالب مجمس الجامعة بضركرة , )*( ()بكدار
منظمات مع ال تصاالتاال مانة العامة بإجراء, كما كقامت األ(1)الجيات الفمسطينية المختصة

مع اليكنيسكك  االتصاالت, خاصة (2)في فمسطيف عمار كالتنميةعادة اإلا  العربية كالدكلية؛ لدعـ ك 
لدكؿ العربية تكقيع بركتكككؿ التعاكف بيف جامعة ا تصاالتاال, كقد نتج عف ىذه (3)كنركاكاأل

 .(4)نشطة الخاصة بفمسطيف كالشعب الفمسطينيكاليكنسكك, لدعـ األ

العمؿ العربي كمؤسسات مانة العامة لمجامعة, ذا كدعت جامعة الدكؿ العربية, األى 
, (5)شكاؿ الدعـ لمشعب الفمسطينيأ, الى تقديـ كؿ اختصاصياخرل, كؿ في مجاؿ المشترؾ األ
نشاء "الككالة العربية إعممت جامعة الدكؿ العربية الى  ؛كثر في عممية التنميةأكلممساىمة 
طار سعييا إ , كفي(6)راضي الفمسطينيةمية في األنعمار كالتعادة اإلإلممساىمة في لالستثمار", 

ت كصأكفي شتى المياديف القكمية, فقد  لتفعيؿ دكر جامعة الدكؿ العربية في قضية فمسطيف,
, كتنشيط دكر الفعاليات الفمسطينية (7)الفمسطينية قتصاديةاالبضركرة تكفير دعـ الفعاليات 

 .(8)كالعربية

ذلؾ  كاتضحراضي الفمسطينية, ة عمى كاىميا ميمة التنمية في األلقت جامعة الدكؿ العربيأ
ىمية أكالدكلية المختصة, لما لذلؾ مف  التي تقكـ بيا مع الجيات المحمية تصاالتاالمف خالؿ 

مر الذم تـ تكميمو بتكقيع ء الدكلة الفمسطينية المرجكة, األجؿ بناأفي كضع المبنة الصحيحة مف 
نشطة الخاصة جؿ دعـ األأف ة الدكؿ العربية كاليكنيسكك, مبركتكككؿ التعاكف بيف جامع

                                                           

 كمؤسسة بكدار الفمسطينية التحرير منظمة انشئت, كاالعمار لمتنمية الفمسطيني لممجمس اختصار كىي: بكدار)*(
 كافقت, السالـ عممية دعـ في لفمسطيف المانحة الجيات مع الكامميف كالتنسيؽ بالتعاكف, ـ9993 عاـ مستقمة
 اجتماع قبؿ مف بكدار كالية اقرت كقد, العاـ نفس مف اكتكبر في لبكدار الداخمي النظاـ عمى التحرير منظمة
 تنسيؽ ذلؾ في بما, المسؤكليات مف كاسعة مجمكعة بكدار كالية كتغطي, كاشنطف في عقد الذم لممانحيف عاـ

 المتحدة االمـ كككاالت, الحككمية غير المنظمات مع كالتنسيؽ, المشركع كادارة, االقتصادية كالسياسة, المعكنة
, لبكدار االلكتركني المكقع. )المعمكمات تكنكلكجيا عف فضال, التدريب في التقنية كالمساعدة, المتخصصة

www.pecdar.org..) 

 ـ.29/19/9995, 2, فقرة ىػ5492, قرار رقـ 914د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.29/13/9995, 4, فقرة ىػ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.95/19/9996, 2, فقرة ىػ5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.95/19/9996, 3, فقرة ىػ5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.95/19/9994, 2, فقرة ك5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.29/19/9997, 3, فقرة ىػ5776, قرار رقـ 918د.ع, دكرة رقـ  (6)

 ـ.97/19/9998, 3, فقرة ىػ5783, قرار رقـ 991د.ع, دكرة رقـ  (7)

 ـ.98/13/9999, 3, فقرة ىػ5838, قرار رقـ 999د.ع, دكرة رقـ  (8)
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 بفمسطيف كالشعب الفمسطيني. حيث سعت مف خالؿ ذلؾ الى بناء المقكمات القكية التي يمكف
 .لدكلة فمسطينية حديثة ساسان أاف تككف 

 راضي الفمسطينية:في األ  التأكيد عمى ضرورة دعم المجتمع الدولي والدول العربية لمتنمية -2

ىمية أيمانيا بمدل ا  ك  راضي الفمسطينية,التنمية في األعييا المستمر لدعـ طار سإفي 
كلية كالعربية, لدعـ التنمية الدعـ الذم تقدمو الدكؿ المانحة, كالدكؿ العربية, كالمنظمات الد

 راضي الفمسطينية.عمار في األكاإل

لتعيداتيا, بضركرة دعـ  كدت جامعة الدكؿ العربية, عمى ضركرة تنفيذ الدكؿ المانحةأ فقد
في  ستقراركاالا ضركرة حيكية لتحقيؽ السالـ عتبارىإعمار كالتنمية في فمسطيف, بعممية اإل
, كذلؾ حث المنظمات الدكلية كالعربية عمى دعـ القضية الفمسطينية, مف خالؿ تقديـ (1)المنطقة

عمار إعادة ا  مؤسساتو ك شعب الفمسطيني مف بناء كؿ ما تستطيع مف دعـ, كالذم يمكف ال
مانحة بصفة , كما ككجيت نفس الدعكة الى المجتمع الدكلي بصفة عامة, كالدكؿ ال(2)كطنو

راضي الفمسطينية, لما لذلؾ عمار في األتجاه عممية التنمية كاإل تزاماتيالباخاصة, لسرعة الكفاء 
كدعت الدكؿ العربية الى , ىذا (3)يجابية عمى عممية السالـ الجارية في المنطقةإ نعكاساتامف 

عادة بناء مؤسساتو إلمشعب الفمسطيني, حتى يتمكف مف  شكاؿ الدعـأفي تقديـ كؿ  االستمرار
 .(4)حتالؿاالعادة ما دمرتو سنكات ا  التنمكية, ك 

 راضي الفمسطينية:ة التي تعيق عممية التنمية في األ جراءات السرائيميدانة اإلإ -3

الفمسطيني,  االقتصادماـ تطكر أسرائيمية بكضع العراقيؿ اإل االحتالؿقامت سمطات 
جراءات كثيرة, مثؿ سياسة حصار راضي الفمسطينية المحتمة, كذلؾ بقياميا بإكالتنمية في األ

مى راضي الفمسطينية, كفرض قيكد عة, كسرقة الثركات الطبيعية مف األراضي كالمدف الفمسطينياأل
راضي الفمسطينية, كىك عاؽ عممية التنمية في األأمر الذم األ الفمسطيني بشكؿ عاـ, قتصاداال
 . ستيجافكاالامعة الدكؿ العربية باإلدانة مر الذم قابمتو جاأل

                                                           

, 5628, قرار رقـ 917ـ.د.ع, دكرة رقـ 29/19/9995, 3, فقرة ىػ5492, قرار رقـ 914ـ د.ع, دكرة رق (1)
 ـ.29/19/9997, 5, فقرة ىػ5676, قرار رقـ 918ـ. دع, دكرة رقـ 39/13/9997, 5فقرة ىػ

 ـ.29/13/9996, 2, فقرة ىػ5538, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)

, 5589, قرار رقـ 916ـ. دع, دكرة رقـ 29/13/9996, 3فقرة ىػ, 5538, فرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (3)
 ـ.39/13/9997, 4, فقرة ىػ5628, قرار رقـ 917ـ. د.ع, دكرة رقـ 95/19/9996, 4فقرة ىػ

 ـ.29/13/9994, 9, فقرة ك5494, قرار رقـ 912د.ع, دكرة رقـ  (4)
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سرائيمية, قامت جامعة الدكؿ العربية بدعكة المجتمع الدكلي عامة, جراءات اإلكلمحد مف اإل
القرارات الدكلية الخاصة  حتراـاسرائيؿ عمى إمية السالـ خاصة, لمعمؿ عمى حمؿ كراعيي عم

بحؽ الشعب الفمسطيني بالسيادة عمى مقدراتو كمكارده الطبيعية, كالضغط لرفع القيكد التي 
, كلفت نظر المجتمع الدكلي, كالمنظمات (1)نشطتو المختمفةأالفمسطيني, ك  االقتصادعمى  تفرضيا

كالثركات الطبيعية سرائيؿ بسرقة المكارد إتائج الخطيرة المترتبة عمى قياـ الدكلية المعنية, الى الن
 دانت ماأطار متصؿ, إشعب الفمسطيني مف حقو فييا, كفي كحرماف ال ستغاللياكاالفمسطينية, 

ليذه الثركات, كخاصة المياه الفمسطينية, كذلؾ مف خالؿ تحكيؿ   سرائيؿ مف سرقةإتقكـ بو 
مف مياه الشرب كالرم عمى حد سكاء,  يفالفمسطينيف يمما يحـر المكاطن المياه الى المستكطنات,

 .(2)راضي الفمسطينيةا عمى عممية الزراعة في األمما يؤثر سمبن 

سرائيمية, قامت جامعة ه الفمسطينية مف جانب السمطات اإلكلمتصدم لقضية سرقة الميا
العامة مانة طار األإنشاء جياز عربي خاص بالمياه, في إلعربية بدعكة الدكؿ العربية الى الدكؿ ا

راضي الفمسطينية كالعربية, ككضع استراتيجية سرائيؿ لممياه في األإلمجامعة, لبحث قضية سرقة 
طار, دعت الى العمؿ عمى مساندة السمطة , كفي نفس اإل(3)عربية لمتصدم ليا كمكاجيتيا

فقد دعت , , كدكليان (4)الفمسطينية في حقيا في السيطرة عمى مكاردىا الطبيعية كالمائية في فمسطيف
مـ المتحدة, التي تنص عمى سرائيمية الى التقيد بقرارات األلمجتمع الدكلي, لدعكة السمطات اإلا

 .(5)حؽ الشعب الفمسطيني في السيادة الفعالة عمى مكارده الطبيعية, بما في ذلؾ المكارد المائية

راضي دكؿ العربية بقضية التنمية في األجامعة ال ىتماـانالحظ مما سبؽ, مدل 
جؿ حشد الدعـ أالساحتيف الدكلية كالعربية, مف  الفمسطينية, كسعييا الدؤكب كالمستمر, عمى

يع بناء المؤسسات قكم, يستط قتصادامفمسطينييف بناء نى لسلتأييد ليذه القضية, كذلؾ حتى يتكا
التي مية سرائيجراءات اإلجؿ كقؼ اإلأالفمسطينية, كما كسعت جاىدة مف  راضيكالمرافؽ في األ

ية راضي الفمسطينية, كالتصدم لعمميات سرقة المياه الفمسطينعمار في األتعيؽ عممية التنمية كاإل
ف ىذه المكارد حي حؽ فمسطيني غير أئيمية, كتأكيدىا بسرابشكؿ ممنيج مف قبؿ السمطات اإل

لشعب قابؿ لمنقاش, كذلؾ مف خالؿ دعـ السمطة الفمسطينية عربيا كدكليا, كتأكيد حقيا كحؽ ا
 الفمسطيني في حرية التصرؼ في مكارده الطبيعية.

 
                                                           

 ـ.95/19/9996, 5, فقرة ىػ5589, قرار رقـ 916د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.29/13/9996, 4, فقرة 5541, قرار رقـ 915د.ع, دكرة رقـ  (2)

 م.29/13/9996, 5, فقرة 5541, قرار رقم 915د.ع, دورة رقم  (3)

 م.95/19/9996, 5, فقرة 5582, قرار قم 916د.ع, دورة رقم  (4)

 م.93/13/9999, 5, فقرة 5884, قرار رقم 992د.ع, دورة رقم  (5)
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 الخالصة:

 من خالل العرض السابق, نستنتج ما يمي:

  أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى أىمية قضية الالجئيف الفمسطينييف, كأعمنت تمسكيا
بحؽ العكدة, كضركرة إيجاد حؿ عادؿ لقضية الالجئيف عمى أساس قرارات الشرعية 

 .194خاصة قرار الجمعية العمكمية رقـ الدكلية, 
  تأكيدان عمى تمسكيا بحؽ العكدة, كحقكؽ الالجئيف كأمالكيـ, فقد قامت جامعة الدكؿ

العربية بالدعكة الى إعداد حصر شامؿ لالجئيف, كأمالكيـ, كحقكقيـ السياسية كالقانكنية, 
 كطالبت بكضع تصكر شامؿ لحؿ قضيتيـ.

 ميع الدعكات التي تعتبر قضية الالجئيف قضية إنسانية, رفضت جامعة الدكؿ العربية ج
كأكدت عمى أىمية الجكانب السياسية كالقانكنية لقضية الالجئيف, كما رفضت جميع 
 األفكار الرامية الى حؿ قضية الالجئيف عف طريؽ تكطينيـ في الدكؿ العربية اك غيرىا.

  ككالة اإلغاثة )األكنركا( في تقديـ  استمرارأكدت جامعة الدكؿ العربية عمى ضركرة
خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف, كرفضت أم تقميص اك كقؼ ليذه الخدمات, كما 

 كرفضت اف تحؿ أم جية اخرل مكاف )األكنركا(, حتى يتـ حؿ قضية الالجئيف.
  بذلت جامعة الدكؿ العربية جيكدان كبيرة في دعـ ميزانية )األكنركا(, لمتغمب عمى العجز

 مالي الذم تعاني منو, محممة المجتمع الدكلي كالدكؿ المانحة مسؤكلية دعـ ميزانيتيا.ال
  تقديـ )األكنركا( خدماتيا لالجئيف, فقد طالبت جامعة الدكؿ العربية منيا اف  إلىإضافة

اإلسرائيمية, بحؽ الالجئيف كالمخيمات  االنتياكاتتتحمؿ مسؤكلياتيا القانكنية تجاه 
 .االنتياكاتخالؿ إرساؿ تقارير دكرية لألمـ المتحدة بيذه الفمسطينية, مف 

  إيمانان منيا بمدل أىمية التنمية في األراضي الفمسطينية, فقد سعت جامعة الدكؿ العربية
الى دعميا بشتى الطرؽ, كعمى جميع المستكيات, الدكلية كالعربية, كالتنسيؽ مع الجيات 

 ية.الفمسطين األراضيالفمسطينية المختصة في 
  تصدت جامعة الدكؿ العربية, لإلجراءات اإلسرائيمية التي تعيؽ عممية التنمية في

األراضي الفمسطينية, مف خالؿ مناشدة المجتمع الدكلي, لحث إسرائيؿ عمى كقؼ ىذه 
قكم كمستقؿ, كتأكيد  اقتصاد بامتالؾاإلجراءات, كالتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني 

 حقو في التصرؼ في مكارده الطبيعية.
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث
مىقف جامعة اندول انعربية من انقضية 

 (و0222-0222انفهسطينية )
 

 

  المبحث األول: موقف جامعة الدول العربية من النتياكات السرائيمية
 م(2226-2222)بحق الشعب الفمسطيني 

 :موقف جامعة الدول العربية من مشاريع التسوية   المبحث الثاني
 م(2226-2222السرائيمية )–الفمسطينية 

 :موقف جامعة الدول العربية من قضية الالجئين  المبحث الثالث
 م(2226-2222والتنمية في الراضي الفمسطينية )
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ا األبلامللع
ا  رائ س    االى هاكا موقف جامع  اا بل ااعرب   مً 
 و(2006-2000حبق ااشعب اافسسط ين )

 

  م 2222الفمسطينية عام  النتفاضةأوًل: موقف جامعة الدول العربية من
 وسبل دعميا.

  وجدار الفصل  اإلسرائيمي الستيطانثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من
 العنصري.

  اإلسرائيمية في مدينة القدس. النتياكاتثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من 
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 تمييــد:

يجة فشؿ جيكد نت ؛عارمة انتفاضة ,ـ2000ي الفمسطينية المحتمة عاـ راضشيدت األ
كفي تطكر راضي الفمسطينية المحتمة, سرائيمية في األاإل االنتياكات كاستمرارالتسكية السممية, 

سرائيمي عمى ىذه الغربية كقطاع غزة, كجاء الرد اإلجميع مناطؽ الضفة  نتفاضةاالسريع شممت 
لة اآل اجتاحت, حيث قصى ىمجيان ستفزازية لممسجد األشعميا شاركف بزيارتو اإلأالتي  ,نتفاضةاال

محكما  اران جزاء كاسعة مف قطاع غزة, كفرضت حصأسرائيمية مدف الضفة الغربية, ك اإلالعسكرية 
نفسو,  ياسر عرفات راضي الفمسطينية, ىذا الحصار الذم لـ يسمـ منو الرئيس الفمسطينيعمى األ

تسميط ب أقكـالدكؿ العربية مكقفا منيا, سكؼ  , كاف لجامعةلألحداثكنتيجة لمتطكرات السريعة 
العربية حداث, كتكضيح مكقؼ جامعة الدكؿ مف خالؿ عرض األ ,ستطعتاالضكء عميو ما 

 منيا.

 م وسبل دعميا.2222الفمسطينية عام  النتفاضةأوًل: موقف جامعة الدول العربية من 
نجاح مشاريع التسكية  ـ, كنتيجة حتمية لعدـ2000الفمسطينية عاـ  نتفاضةاالجاءت 

غالقات المتكررة لألراضي السياسات اإلسرائيمية, المتمثمة بالحصار كاإل كاستمرارالسممية, 
 الفمسطينية.

 القصى(: نتفاضةام, )2222الفمسطينية عام  النتفاضة  -1

  ا االقتحاـذى ـ, فكاف28/09/2000قصى بتاريخ لمسجد األباقتحاـ ا )*(رئيؿ شاركفأقاـ 
 قتحاـاال اعتبر ىذي, ك (1)جماىيرية شعبية لمشعب الفمسطيني نتفاضةاشعمت أبمثابة الشرارة التي 

ى(, كبطبيعة الحاؿ فقد كاف الثانية )انتفاضة االقص نتفاضةاال اندالعالسبب المباشر في  كى
 , كىي:نتفاضةاالىذه  اندالعدت الى أمباشرة سباب غير أىناؾ 

                                                           

ـ, في كفر مالؿ في فمسطيف, ألبكيف مف اصكؿ بيالركسية, انضـ عاـ 9928ارئيؿ شاركف: كلد عاـ  )*(
, اصيب مرتيف خالؿ سنكات 919اسس مجمكعات الككماندكس  9959الى عصابات الياغاناه, كفي  9985

اكتكبر  , كحرب9967ـ, كشارؾ في حرب يكنيك 9956خدمتو العسكرية, شارؾ في العدكاف الثالثي عمى مصر 
ـ, عيف كزيرا 9974ـ, كاصبح عضكا في الكنيست عنو عاـ 9973ـ, ساىـ في تأسيس حزب الميككد عاـ 9973

ـ, كيعتبر مسئكال عف مذبحة صبرا 9982ـ, قاد عممية غزك لبناف عاـ 9977لمزراعة في حككمة بيغف عاـ 
ـ, كانت زيارتو 2113نتخابو في يناير ـ, كاعيد ا2119ـ, انتخب رئيسا لمكزراء في سبتمبر 9982كشاتيال ايمكؿ 

ـ باالنسحاب احادم الجانب 2214بمثابة شرارة انتفاضة االقصى, بادر عاـ  2111لممسجد االقصى في سبتمبر 
مف قطاع غزة, انشأ في نكفمبر حزب كاديما الذم فاز في انتخابات الكنيست, كفي يناير دخؿ غيبكبة اثر ازمة 

 ـ(.99/19/2194ـ. )صحيفة الحياة السعكدية, نسخة الكتركنية, 99/19/2194قمبية, حتى كفاتو في 

 .953محمد االزعر: القدس بيف االنتفاضة كالتفاكض, ص (1)
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كضاع السياسية مة مع الجانب الفمسطيني, كسكء األالمبر  تفاقياتلالسرائيؿ إعدـ تنفيذ  - أ
راضي في األ االستيطافـ, كزيادة كتيرة 2000يفيد عاـ بعد مفاكضات كامب د

 .(1)الفمسطينية
مريكية إلسرائيؿ في كافة المجاالت, كخاصة المجاؿ دعـ الكاليات المتحدة األ - ب

 .(2)السياسي
سرائيمي غالؽ كالحصار اإللمشعب الفمسطيني, نتيجة اإل صاديةقتاالكضاع سكء األ - ت

 .(3)راضي الفمسطينيةالمتكرر عمى المدف  كاأل
صبحت بمثابة الغطاء السياسي ألفمسطيني بالعممية السممية, حيث فقداف ثقة الشعب ا - ث

 حتالؿاالالى دحر  االنتفاضةؼ مف خالؿ ىذه , فيدستيطانيةاالسرائيؿ إ إلجراءات
 .(4)كالتخمص منو

مت جراءات القمعية, كالتي تمثسمسمة مف اإلب نتفاضةاالسرائيمي عمى كجاء الرد اإل
ي ضد الفمسطينييف المنتفضيف ف ,(5)جرامية, كالتصفية الجسديةبالبطش, كالقمع, كالعمميات اإل
لمكاجية  االغتياؿـ, كقياميا بعمميات 1948عاـ  راضي المحتمةالضفة الغربية, كقطاع غزة, كاأل

مدف الضفة الغربية,  قتحاـاسرائيمي عمى قدـ الجيش اإلأ, كما ك (6)كرمكزىا نتفاضةاالقيادات 
عداد كبيرة مف أ كاعتقاؿالبنية التحتية,  كاستيداؼكالمجازر,  الجرائـ كارتكابكقطاع غزة, 

 .(8), كتنفيذ عمميات عسكرية كاسعة ضد الفمسطينييف بصكرة دكرية(7)المكاطنيف الفمسطينييف
 م:2222الفمسطينية عام  النتفاضةموقف جامعة الدول العربية من  -2

الفمسطينية, عمى تضامنيا التاـ مع  نتفاضةاال اندالع, فكر كدت جامعة الدكؿ العربيةأ
حقكقو المشركعة, كدعميا  ستعادةاجؿ أكالكقكؼ الى جانبو في نضالو مف  الشعب الفمسطيني,

كدت عمى أكما ك  ,(9)ىذه الحقكؽ ستعادةاجؿ أكد الشعب الفمسطيني في كفاحو مف المطمؽ لصم
ة مشركعة ضد مقاكمة كطني ىاعتبار بابكؿ الكسائؿ المتاحة,  كانتفاضتودعـ الشعب الفمسطيني 

                                                           

 .8خضر عباس: اسباب كدكافع االنتفاضة, ص (1)
(2)  Gad, Barzilia: Wars, International Conflicts And Political, p12. 

 .585سميح فرسكف: فمسطيف كالفمسطينيكف, ص (3)
 .54احمد القاسـ: انتفاضة االقصى كاحتماالت المستقبؿ, ص (4)

 .67عبد القادر ياسيف؛ كاخركف: الرأس الفمسطيني ىدفا, ص (5)

 .54نعيـ االشيب: بعض التشابو كالتمايز في االنتفاضتيف, ص (6)

 .56ايياب الشمرم: المشركع الصييكني االمريكي الجديد, ص (7)

 .38خالد شعباف: عممية السكر الكاقي, ص (8)

 ـ.22/91/2111, 9,  فقرة 999القمة العربية )غير عادية(, القاىرة, قرار رقـ  (9)
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الفمسطيني  , مؤكدة عمى حؽ الشعب(1)رىابسرائيمي, كرفض كصفيا بالعنؼ كاإلاإل االحتالؿ
جالؿ ا  كبار ك إكما كقامت بتكجيو تحية  ,(2)سرائيمي ألراضيواإل االحتالؿالمشركع في مقاكمة 

سرائيمي المستمر اإلعية كالكطنية, في كجو العدكاف لصمكد الشعب الفمسطيني كقيادتو الشر 
الكطنية, كالتأكيد عمى تقديـ كالمتصاعد, كاليادؼ الى النيؿ مف حقكقو كمقدراتو كمقدساتو كقيادتو 

الباسمة كمقاكمتو  نتفاضتوكامعنكم كالمادم لمشعب الفمسطيني شكاؿ الدعـ السياسي كالأكؿ 
 , (3)حتالؿاالالمشركعة ضد 

سرائيؿ تجاه إتقـك بيا حككمة دانت بكؿ شدة حممة القمع العسكرية الدمكية, التي أكما ك  
المدف كالقرل  حتالؿاعادة ا  الفمسطينية, ك  الشعب الفمسطيني الصامد, كتدمير المؤسسات

دانة العدكاف ا  ك  ,(4)المئات منيـ عتقاؿكاييف الفمسطينييف, كالتنكيؿ بيـ كالمخيمات, كقتؿ المدن
كصاؿ الضفة الغربية كقطاع غزة, مف خالؿ نشر قكاتو ألذم يعمؿ عمى تقطيع سرائيمي ااإل

الحصار الخانؽ الذم تفرضو عمى دانة ا  حكؿ المدف كالقرل الفمسطينية, ك  العسكرية كدباباتو
سرائيؿ المسؤكلية الكاممة لعدكانيا إىذا كحممت جامعة الدكؿ العربية  ,(5)راضي الفمسطينيةاأل

سرائيمية كمؤسستيا ب الدكلة الذم تمارسو الحككمة اإلرىاإدانت أ, كما ك (6)وكنتائج كممارساتيا
 لكقؼ ىذه المجازر كالجرائـ التي ترتكب يكميان  العسكرية, كمطالبة المجتمع الدكلي بالعمؿ فكران 

رية لمشعب تقديـ معكنات فك , جمعياتالكالمنظمات ك  , مناشدة الدكؿ(7)بحؽ المدنييف الفمسطينييف
 .(8)نسانية الخطيرة التي يكاجيياكضاع اإلالفمسطيني, لمكاجية األ

 االحتالؿصاعد معيا الرد اليمجي لسمطات التصعيد, كت تجاهبا االنتفاضةحداث أتسارعت 
رب تدميرية مبرمجة كشاممة تشنيا جامعة الدكؿ بمثابة ح عتبرتوامر الذم سرائيمية, كىك األاإل
سمحة, بغية تدمير نكاع األأساليب ككافة مستخدمة شتى األ الشعب الفمسطيني,سرائيؿ عمى إ

في  استمرارىاالى جانب بنائو, أفي نفكس  االحتالؿخماد جذكر مقاكمة ا  خضاعو ك ا  مؤسساتو, ك 
حكاـ الحصار ا  ة مناطؽ عازلة, كتدمير البيئة, ك قاما  , كىدـ المنازؿ, ك االغتياالتسياسية 

                                                           

 ـ.22/18/2119, البياف الختامي, --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.19/13/2113, 3, فقرة 245, شـر الشيخ, قرار رقـ 95القمة العربية, رقـ  (2)

, 96ـ. القمة العربية, رقـ 19/13/2113, 9, فقرة 245, شـر الشيخ, قرار رقـ 95القمة العربية, رقـ  (3)
 ـ.93/15/2114, 92, فقرة ب259تكنس, قرار رقـ 

 ـ.28/13/2112, 9فقرة ب ,224, بيركت, قرار رقـ 94القمة العربية, رقـ  (4)

 ـ.28/13/2119, 9, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية , رقـ (5)

 ـ.28/13/2112, 4, فقرة ب224, بيركت, قرار رقـ 94القمة العربية, رقـ  (6)

 ـ.23/15/2114, 8, فقرة ب259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (7)

 ـ.13/91/2114, 4, فقرة 6477ار رقـ , قر --د.غ.ع, دكرة رقـ  (8)
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عراؼ كالمكاثيؽ كاأل كلالتفاقاتصارخ لمقانكف الدكلي في خرؽ  بعاد كالتيجير,إل, كاقتصادماال
سرائيمية المسؤكلية الكاممة لعدكانيا ة الدكؿ العربية تحمؿ السمطات اإلف جامعأالدكلية, ك 

,  معتبرة اف ما تقكـ بو (1)كلممارساتيا الكحشية عمى الشعب الفمسطيني, كسمطتو الكطنية
طتو كمؤسساتو عمى الشعب الفمسطيني كسم السمطات االسرائيمية مف عدكاف شامؿ كمخطط

سرائيؿ كحدىا إكسط برمتيا, كالذم تتحمؿ نياء عممية السالـ في الشرؽ األإالكطنية, يرمي الى 
 .(2)كامؿ المسؤكلية عف ذلؾ

نما يدؿ إالفمسطينية,  لالنتفاضةعمنت عنو جامعة الدكؿ العربية أاف الدعـ المطمؽ الذم 
بإعالنيا  لشعب الفمسطيني في الدفاع عف نفسو, كىك ما ظير جميان يمانيا الراسخ بحؽ اإعمى 

دية كالمعنكية,  كتحميؿ سمطات شكالو, السياسية كالماأ, كبجميع لالنتفاضةالدعـ المطمؽ 
كضاع, كذلؾ تحميميا مسؤكلية أم نتائج ية المسؤكلية الكاممة عف تأجج األسرائيماإل االحتالؿ

الكقت كصؼ المقاكمة الفمسطينية باإلرىاب, مؤكدة عمى تترتب عمى ذلؾ, رافضة في نفس 
 .راضي الفمسطينيةدم ليذه اليجمة الصييكنية عمى األمشركعية التص

 م:2222الفمسطينية عام  نتفاضةلال سبل دعم جامعة الدول العربية  -3

لفمسطيني, الشعب ا نتفاضةاجؿ دعـ أجراءات مف إقامت جامعة الدكؿ العربية بعدة 
, كحقو في الدفاع عف نفسو, كذلؾ تقديـ الحماية الكافية لمشعب نتفاضتوا استمراركضماف 
 شكاؿ, كىي:أىذا الدعـ عدة  اتخذسرائيمية, كقد اإل لة العسكريةماـ بطش اآلأ الفمسطيني

 عمى المستوى الدولي: نتفاضةال دعم  - أ

مف األمكاصمة التحرؾ العربي في مجمس عمى ضركرة  ,كدت جامعة الدكؿ العربيةأ
قرار مف  ستصداراية لمشعب الفمسطيني, كالعمؿ عمى كالجمعية العامة, لتكفير الحماية الدكل

طارئة؛ إلرساؿ قكات حماية دكلية الى المناطؽ الفمسطينية,  ستثنائيةاالجمعية العامة في دكرة 
مف رقـ اسرائيؿ عمى تطبيؽ قرار مجمس األ كتنسيؽ الجيكد العربية عمى المستكل الدكلي؛ إللزاـ

؛ لمبدء , كقامت بتكميؼ لجنة مف الخبراء القانكنييف العرب(1)ـ07/10/2000, بتاريخ )*(1322
                                                           

 ـ.28/13/2112, 9, فقرة ب224, بيركت, قرار رقـ 94القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.19/13/2113, 2, فقرة 245, شـر الشيخ, قرار رقـ 95القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ, كينص القرار عمى ما يمي:17/91/2111, بتاريخ 9322قرار مجمس االمف رقـ  )*(
  ـ, كاعماؿ 28/19/2111التصرؼ االستفزازم الذم حدث في الحـر الشريؼ في القدس بتاريخ يشجب

العنؼ التي كقعت فيو بعد ذلؾ, كفي غيره مف االماكف المقدسة, ككذلؾ في مناطؽ اخرل في جميع 
شخصا, كعف اصابات عديدة  81ـ, مما اسفر عف مصرع اكثر مف 9967االراضي المحتمة منذ عاـ 

 اخرل.



936 

 

 دلة كالتحرم حكليا, تمييدان مية ضد الشعب الفمسطيني, كجمع األسرائيفي تكثيؽ جرائـ الحرب اإل
سرائيمية, كتحريؾ الرأم العاـ رمي الحرب اإللية خاصة لمحاكمة مجنشاء محكمة دك إلمتحرؾ نحك 

جؿ أكضركرة تنسيؽ الجيكد العربية مف , (2)الدكلي عف طريؽ منظمات المجتمع المدني العالمية
مانة العامة ييف الى محاكمة دكلية, كتكميؼ األسرائيمية مناسبة لتقديـ مجرمي الحرب اإللآكضع 

مع الحككمة السكيسرية  كذلؾ التحرؾ ,(3)كليدراسة كمتابعة ىذا المكضكع عمى المستكل الد
ـ, ككضع 1949جنيؼ الرابعة  تفاقيةابنكد  باحتراـلتزاـ عمى اإل سرائيؿإكركبية؛ لحمؿ كالدكؿ األُ 

الدعكة الى المجتمع  تي, كما ككج(4)نسانيكلمقانكف الدكلي اإل ,سرائيمية ليااإل لالنتياكاتحد 
سرائيمية اإل كاالعتداءات االنتياكاتزاء إتكفير الحماية لمشعب الفمسطيني, جؿ أالدكلي, مف 
 .(5)سرائيميةاإل االحتالؿىاب الدكلة الذم تمارسو سمطات ر إدانة ا  المتكاصمة, ك 

سرائيمية ضد الشعب الفمسطيني, قامت جامعة الدكؿ العربية بادة اإلحرب اإل استمراركمع 
مف, جمة عمى الجمعية العامة كمجمس األالمكضكع بصفة عابتكميؼ المجمكعة العربية بطرح 

لدكلية الالزمة لو, بادة المتكاصمة عمى الشعب الفمسطيني, كطمب تأميف الحماية الكقؼ حرب اإل
ممارسات العدكانية ميف العاـ لألمـ المتحدة تقديـ تقرير عف الجرائـ البشعة, كالكالطمب مف األ

                                                                                                                                                                      

 ف اعماؿ العنؼ, ال سيما استعماؿ القكة المفرطة ضد الفمسطينييف, مما اسفر عف اصابات, كفقداف يدي
 لألركاح البشرية.

  يطمب الى اسرائيؿ, السمطة القائمة باالحتالؿ, اف تتقيد بالتزاماتيا القانكنية, كبمسؤكلياتيا بمكجب
 ـ.9949اتفاقيات جنيؼ الرابعة لعاـ 

  ألعماؿ العنؼ, كالى اتخاذ جميع الخطكات الالزمة ضماف تكقؼ العنؼ, يدعك الى الكقؼ الفكرم
 كتجنب القياـ بأعماؿ استفزازية حادة, كعكدة الحالة الى كضعيا الطبيعي.

  يؤكد عمى اىمية انشاء الية إلجراء تحقيؽ عاجؿ كمكضكعي في االحداث المأساكية التي كقعت في
 كف تكرارىا, كيرحب بام جيكد مبذكلة في ىذا الصدد.االياـ القميمة الماضية, بغية الحيمكلة د

  يدعك الى االستئناؼ الفكرم لممفاكضات في اطار عممية السالـ في الشرؽ االكسط, عمى االساس
 المتفؽ عميو.

  ـ(.95/16/2119ـ الى 96/16/9997)التقرير السنكم الصادر عف مجمس االمف في الفترة مف 

 ـ.28/13/2119, 2, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.28/13/2119, 3, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ.22/18/2119, البياف الختامي, --د.غ.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.28/13/2119, 4, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (4)

, قرار رقـ 98القمة العربية, رقـ  (5)  ـ.29/13/2116, 91, فقرة 336, الخرطـك
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ىمية دكر المراقبيف الدكلييف في أكالتأكيد عمى , (1)ب الفمسطينيسرائيؿ بحؽ الشعإالتي تقترفيا 
 .(2)تكفير الحماية الدكلية لمشعب الفمسطيني

غط عمى المجتمع الدكلي, كخاصة سعت جامعة الدكؿ العربية, الى ممارسة نكع مف الض
كذلؾ سرائيمية ضد الشعب الفمسطيني, اإل االنتياكاتجؿ التصدم, ككقؼ أمـ المتحدة, مف األ

خرل, أُ  جنيؼ تارةن  تفاقيةابتطبيؽ بنكد  مف خالؿ مطالبتيا بإرساؿ مراقبيف دكلييف تارة, كمطالبتيا
سرائيمية, مف خالؿ المطالبة بإنشاء ممارسة نفس الضغط عمى الحككمة اإلكما كسعت الى 

دـ تصط سرائيمييف, كىي خطكات محمكدة, لكنيا كانتة دكلية, لمحاكمة مجرمي الحرب اإلمحكم
 , فبقيت معظـ ىذه القرارات مجرد حبر  عمى كرؽ.سرائيميةدكما بالتعنت كالغطرسة اإل

 الفمسطينية: نتفاضةلال  القتصاديالدعم  - ب

, كفي كمعنكيان  كماليان  الفمسطينية سياسيان  نتفاضةلالدعميا  فعمنت جامعة الدكؿ العربية عأ
القدس" بمكارد تبمغ مائتي  انتفاضة" باسـ, قامت بإنشاء صندكؽ لالنتفاضةدعميا المالي طار إ

, كلتييئة السبؿ االنتفاضةمميكف دكالر أمريكي, يخصص لإلنفاؽ عمى عكائؿ كُأسر شيداء 
"صندكؽ  باسـ, كذلؾ إنشاء صندكؽ (3)لرعاية كتعميـ أبنائيـ, كلتأىيؿ الجرحى كالمصابيف

األقصى" بمكارد تبمغ ثمانمائة مميكف دكالر أمريكي, تخصص لتمكيؿ مشاريع تحافظ عمى اليكية 
 االرتباطالفمسطيني مف تطكير قدراتو الذاتية, كفؾ  االقتصادالعربية كاإلسالمية لمقدس, كتمكيف 

عربية المنعقدة , كما كأكصت القمة ال(4)اإلسرائيمي, كلمكاجية سياسة العزؿ كالحصار باالقتصاد
لكزراء المالية العرب في جامعة الدكؿ  اجتماعـ, بعقد 22/10/2000-21في القاىرة بتاريخ 

 عمى ما يمي: لالتفاؽالعربية خالؿ فترة أقصاىا شير مف تاريخو 

 .المساىمات في الصندكقيف 
 مكارد الصندكقيف. ستخداماتا 
 ستمراريتيماكااؼ عمييما, بما يضمف فعاليتيما شر لية اإلآدارة الصندكقيف ك إ. 
 سالمي لمتنمية في عمؿ نية لمصناديؽ العربية, كالبنؾ اإلمف الخبرة الف ستفادةاال

 الصندكقيف.

                                                           

 ـ.13/91/2114, 2, فقرة 6477, قرار رقـ --د.غ.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.18/19/2115, 2, فقرة أ6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.22/91/2111, 9, فقرة 999القمة العربية, )غير عادية(, القاىرة, قرار رقـ  (3)
 ـ.22/91/2111, 2, فقرة 999القمة العربية, )غير عادية(, القاىرة, قرار رقـ  (4)
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كلضماف عمؿ الصندكقيف, طمبت جامعة الدكؿ العربية مف الدكؿ العربية التي لـ تعمف بعد 
قصى, كمناشدة كصندكؽ األ االنتفاضةي صندكؽ لى المساىمة الفكرية فعف مساىمتيا المالية, ا

, كلضماف (1)سرع كقت ممكفأاىماتيا تحكيؿ تمؾ المساىمات في عمنت عف مسأالدكؿ التي 
كصكؿ ىذه المساعدات لمستحقييا, قامت جامعة الدكؿ العربية بحث المنظمات كالييئات الشعبية 

تعاكف بيف ىذه الييئات عمى مكاصمة دعـ جيكد الشعب الفمسطيني, كضركرة تنسيؽ ال
كالمنظمات, كالجيات المعنية في السمطة الكطنية الفمسطينية, لضماف كصكؿ ىذه المستحقات 

, كقد كجيت الشكر (2), كلضماف عدالة تكزيعيازدكاجيةلال الى مستحقييا, كتنظيـ صرفيا تحاشيان 
كدعكة الدكؿ العربية , كاالنتفاضةقصى في صندكقي األ بالتزاماتياكفت أالعربية التي  لمدكؿ
 .(3)خرل الى الكفاء بالمتأخرات المستحقة عمييا بأسرع كقت ممكفاأل

طار متصؿ, رحبت جامعة الدكؿ العربية بتخصيص جميكرية العراؽ مبمغ مميار إكفي 
الشعب الفمسطيني  حتياجاتامذكرة التفاىـ, لتأميف دكالر, مف مبيعاتيا النفطية المصدرة بمكجب 

 عتباربا, االنتفاضةخرل, كلمساعدة عكائؿ شيداء ضافية األلدكاء كالمستمزمات اإلف الغذاء كام
ف يالمباركة, كقامت بتكميؼ المندكب نتفاضتوكامي عربي يدعـ الشعب الفمسطيني, ذلؾ مطمب قك 

مف في ة العراؽ لدل مجمس األالدائميف لمدكؿ العربية في نيكيكرؾ متابعة كتسييؿ طمب جميكري
 .(4)ىذا الشأف

 إنشاء لجنة المتابعة والتحرك: - ج

القمة العربية المنعقدة في عماف بتاريخ مف  اجتماعتـ إنشاء لجنة المتابعة كالتحرؾ خالؿ 
ـ؛ بيدؼ دعـ الشعب الفمسطيني, كتفعيؿ التحرؾ السياسي كاإلعالمي عمى 27-28/03/2001

عمى أىمية لجنة المتابعة , حيث أكدت جامعة الدكؿ العربية (5)الساحتيف اإلقميمية كالدكلية
كالتحرؾ كآلية عمؿ ضركرية, تتكلى متابعة تنفيذ قرارات القمة كما يستجد بشأنيا مف تطكرات 

الفمسطينية بتاريخ  االنتفاضةبشأف  اجتماعاتيا, كعقدت المجنة ُأكلى (6)عمى الساحة الدكلية
                                                           

 ـ.28/13/2119, 8, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (1)

, البياف --ـ. د.غ.ع, دكرة رقـ 28/13/2119, 91, فقرة 219قـ , عماف, قرار ر 93القمة العربية, رقـ  (2)
 ـ.22/18/2119الختامي, 

, البياف --ـ. د.غ.ع, دكرة رقـ 23/13/2115, 3, فقرة د298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (3)
 ـ.22/18/2119الختامي, 

, البياف --ـ. د.غ.ع, دكرة رقـ 28/13/2119, 7, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (4)
 ـ.22/18/2119الختامي, 

 ـ.28/13/2119, 9, فقرة 213, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (5)

 ـ.28/13/2119, 2, فقرة 213, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (6)
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سطينية, كشارؾ الرئيس ـ, بناءن عمى طمب فمسطيني, قدمتو السمطة الكطنية الفم19/05/2001
 :(1), الذم كاف أىـ قراراتواالجتماعالفمسطيني ياسر عرفات في ىذا 

  اإلسرائيمي, كدعـ  االحتالؿالتأييد السياسي كالمادم لمصمكد الفمسطيني في مكاجية
 الفمسطينية, كفتح باب التبرع الشعبي لصمكد الشعب الفمسطيني. االنتفاضة

  العدكاف كالحصار  استمرمع الحككمة اإلسرائيمية طالما العربية  االتصاالتكقؼ جميع
 المفركض عمى الشعب الفمسطيني.

  كاألعماؿ اإلسرائيمية المستمرة في األراضي  االنتياكاتالتأكيد عمى إدانة كافة
 الفمسطينية.

  عاجؿ لمجمس األمف الدكلي, أك الجمعية العمكمية لمناقشة الكضع  اجتماعالمطالبة بعقد
 التصعيد اإلسرائيمي المستمر عمى الشعب الفمسطيني. الناجـ عف

  ثنائية بيف الدكؿ العربية, كالكاليات المتحدة األمريكية, كاألطراؼ الفاعمة  اتصاالتإجراء
 إلبراز خطكرة الكضع الناجـ عف التصعيد اإلسرائيمي.

  عب إسرائيؿ األسمحة المحرمة دكليان ضد الش استعماؿإجراء التكصيات الالزمة حكؿ
 الفمسطيني.

, ماليان  نتفاضةاالتو جامعة الدكؿ العربية لدعـ بدأالذم  االىتماـنالحظ مما سبؽ, مدل 
ماـ أطيني, كسمطتو الكطنية مف الصمكد بناء الشعب الفمسأمر الذم يستطيع مف خاللو كىك األ

الشعب الفمسطيني, الذم سرائيمية, كما كاف ىذا الدعـ مف شأنو اف يعزز صمكد لة الحرب اإلآ
لييا سمطات ا لتجأتاسياسة الحصار التي نتيجة  ,لمت بوأخانقة  اقتصاديةزمة أيعاني مف 
, أما الدعـ السياسي فمـ يكف بالقدر الكافي لكبح جماح آلة الحرب سرائيميةاإل االحتالؿ

لمجتمع الدكلي الذم , كمناشدة اكاالستنكارجامعة الدكؿ العربية بالشجب  اكتفتاإلسرائيمية, فقد 
 لـ يحرؾ ساكنان لحماية الشعب الفمسطيني.

 سرائيمي وجدار الفصل العنصري.اإل ستيطانالف جامعة الدول العربية من : موقثانياً 
حتمة, بغية فرض كاقع راضي الفمسطينية الماإلسرائيمي في األ االستيطافلـ تتكقؼ عمميات 

شكاؿ االستيطاف, كىك شكؿ جديد كخطير مف أجديد عمى األرض, كقد لجأت إسرائيؿ الى 
 االستيطافالعنصرم, كفيما يمي مكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف شركعيا في بناء جدار الفصؿ 

 كجدار الفصؿ العنصرم.

 
                                                           

 ـ.99/15/2119البياف الختامي لمجنة المتابعة كالتحرؾ, القاىرة,  (1)
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 سرائيمي:اإل الستيطانموقف جامعة الدول العربية من  -1

أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى عدـ شرعية جميع المستكطنات اإلسرائيمية التي ُأقيمت 
صريحان لمقانكف الدكلي كقرارات األمـ  انتياكافي األراضي الفمسطينية المحتمة, كالتي تمثؿ 

 االستيطاني, كما كدعت الى بذؿ الجيكد مف أجؿ كقؼ النشاط (1)جنيؼ الرابعة كاتفاقيةالمتحدة 
, كمطالبة المجتمع الدكلي الى (2)ألراضي الفمسطينية, كضركرة تفكيؾ المستكطنات القائمةفي ا

اإلسرائيمي  االستيطانياف يتحمؿ مسؤكلياتو القانكنية كاألخالقية تجاه العمؿ عمى كقؼ النشاط 
 في األراضي الفمسطينية المحتمة, كتنفيذ القرارات الدكلية ذات الصمة, كال سيما قرارات مجمس

 االستعمارـ(, المذيف يؤكداف عدـ شرعية 1981) 497ـ(, كرقـ 1980) 465االمف رقـ 
 .(3)القائمة االستيطانيةكضركرة تفكيؾ المستعمرات  االستيطاني

عمى  لالستيالءىذا كأدانت جامعة الدكؿ العربية كبشدة المخططات اإلسرائيمية الساعية 
منحدرات الشرقية لجباؿ الضفة, كتقسيـ األراضي منطقة غكر األردف, كمنطقة البحر الميت, كال

الباقية الى كانتكنات معزكلة؛ لمنع أم إمكانية إلقامة دكلة فمسطينية مستقمة متكاصمة عمى 
 العتبار, مؤكدةن عمى رفض أم محاكلة مف أم طرؼ اك جية (4)األراضي الفمسطينية

 انتياؾكميا اك بعضيا, أمران كاقعان في المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة, 
, ىذا كدعت (5)صريح ككاضح لمقانكف الدكلي كالشرعية الدكلية كقرارات االمـ المتحدة ذات الصمة

عالمي عاجؿ عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي,  جامعة الدكؿ العربية الى القياـ بتحرؾ سياسي كا 
نة الرباعية كالدكؿ الفاعمة, لمجابية السياسة بما في ذلؾ مجمس االمف كالجمعية العامة كالمج

المتكاصمة عمى أبناء الشعب  كاعتداءاتيـالمستكطنيف  كانتياكاتاإلسرائيمية,  االستيطانية
الفمسطيني, كمحاكلة منع التكصؿ الى أم حؿ دائـ كعادؿ عبر ترسيـ الحدكد مف جانب كاحد, 

 .(6)في المنطقة بأكمميا كاالستقراراإلسرائيمي عمى عممية السالـ  لالستيطافكشرح التأثير السمبي 

راضي سرائيمي في األاإل االستيطافمكقؼ جامعة الدكؿ العربية مف  لـ يطرأ أم تغيير عمى
مر الكاقع التي تفرضيا دانة, كرفض سياسة االتراكح مكقفيا ما بيف اإلالفمسطينية المحتمة, فقد 

, مف الخاصة باالستيطافمع الدكلي لتطبيؽ قرارات مجمس األالمجت , كمناشدةحتالؿاالسمطات 

                                                           

 ـ.18/19/2115, 9, فقرة ىػ6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.23/15/2114, 7, فقرة 259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ.18/19/2115, 3, فقرة ىػ6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (3)

, قرار رقـ 98القمة العربية, رقـ  (4)  ـ.29/13/2116, 4, فقرة 336, الخرطـك

 ـ.18/19/2115, 2, فقرة ىػ6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (5)

 ـ.14/13/2116, 3, فقرة ب6618, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (6)
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أم  امتالكيااإلسرائيمي, كعدـ  لالستيطافكىذا يدؿ عمى عجز جامعة الدكؿ العربية في التصدم 
 .االستيطافأكراؽ ضغط إضافية تجاه قضية 

 موقف جامعة الدول العربية من جدار الفصل العنصري: -2

راضي في األ انيستيطاخطر بناء أسرائيؿ عمى إقداـ إشيدت ىذه الفترة مف الصراع, 
رة عف الفمسطينية المحتمة, ال سيما في الضفة الغربية, كىك جدار الفصؿ العنصرم. كىك عبا

نظمة مراقبة الكتركنية حديثة, أسيجة كالخنادؽ, كالتي تقـك عمى مشركع كبير مف الجدراف كاأل
% مف 23.5الجدار بحكالي  لتيمياا, كقدرت المساحة التي (1)كمـ 600حكالي كيقدر طكلو ب
الجدار الفاصؿ الى تقسيـ كعزؿ دل أ, ك (2)راضي الفمسطينية في الضفة الغربيةمساحة األ

عمى معظـ  ستيالءكاالدكنمات الزراعية الفمسطينية, الؼ الآ, كتجريؼ (3)راضي الفمسطينيةاأل
, الى جانب عزؿ مدينة القدس بالكامؿ عف (4)الفمسطينييف الؼآرزاؽ أاه, كقطع مصادر المي

 .(5)راضييـأكمنع الفمسطينييف مف الكصكؿ الى المدف الفمسطينية, 

قامة حائط الفصؿ, الذم ييدد بإحداث عممية تيجير جديدة إ دانت جامعة الدكؿ العربيةأ
المجتمع الدكلي عمى لممكاطنيف الفمسطينييف, كييدد فرص قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة, كدعكة 

الطارئة لمجمعية العامة  ستثنائيةااللقرار الدكرة  جزاء التي تـ بناءىا, طبقان زالة األا  كقؼ بناءه, ك 
سرائيمية في بناء جدار السمطات اإل استمرار, كمع (6)2003عاـ  )*(13/10 لألمـ المتحدة رقـ

, في بناء الجدار حتالؿاالسرائيؿ, قكة إ استمراردانت جامعة الدكؿ العربية كبشدة أ الفصؿ,
راضي الفمسطينية المحتمة, بما في ذلؾ القدس الشرقية, كالتأكيد عمى ضركرة التكسعي عمى األ

رضو كمياىو, أترتبة عميو ضد الشعب الفمسطيني ك ثار التدميرية المكاآلالتصدم لبناء الجدار, 
ثار في التحذير مف اآل االستمرار, مؤكدة عمى (7)جزاء القائمة منوزالة األا  ككقؼ ىذا البناء ك 

                                                           

 .927سعاد العمرم: الجدار االسرائيمي الفاصؿ, ص (1)

 .999في الطريؽ الى الدكلة الفمسطينية, ص 2الـ المعمؽاحمد قريع: الس (2)

 .39قحطاف الجبكرم: الجدار العازؿ كتأثيره عمى الشعب الفمسطيني, ص (3)

 .79غانية ممحيس: جدار الفصؿ العنصرم االسرائيمي, ص (4)

 .24محمد عجكر: فمنسقط الجدار, ص (5)

ـ, بشأف االعماؿ االسرائيمية غير القانكنية في القدس 29/91/2113بتاريخ  93/91قرار الجمعية العامة رقـ  )*(
الشرقية المحتمة, كبقية االرض الفمسطينية المحتمة, حيث طالبت اسرائيؿ بكقؼ كالغاء تشييد الجدار في االراضي 

صمة. )الدكرة الفمسطينية المحتمة, بما في ذلؾ القدس الشرقية كحكليا, كالذم يناقض احكاـ القانكف الدكلي ذات ال
 مف جدكؿ االعماؿ(. 5االستثنائية العاشرة لمجمعية العامة, البند 

 ـ.23/15/2114, 7, فقرة ب259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (6)

 ـ.23/13/2115, 99, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (7)
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جراء غير شرعي إ كاعتبارهسرائيؿ لجدار الفصؿ العنصرم, إقامة إرتبة عمى الخطيرة المت
فشاؿ الحؿ السممي لمقضية الفمسطينية, كقطع التكاصؿ بيف المدف كالقرل, كنيب إيستيدؼ 
فراد, مما ييدد فرص قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة المياه, كعرقمة حركة البضائع كاألمصادر 

 .(1)ة لمحياةذات السيادة كالقابم

 )*(كنتيجة لمجيكد العربية كالفمسطينية عمى المستكل الدكلي, قامت محكمة العدؿ الدكلية
ـ, ثـ قامت الجمعية 09/04/2004يجابي في مكضكع الحائط العنصرم بتاريخ دار رأييا اإلبإص

 (2)ـ.20/07/2004العامة لألمـ المتحدة بتبني رأم المحكمة بتاريخ 

لعدؿ الدكلية, ىمية الفائقة لمفتكل القانكنية لمحكمة االعربية عمى األكدت جامعة الدكؿ أ
مـ عضاء في األسرائيؿ, كعمى الدكؿ األإية المترتبة عمى القانكن لتزاماتباالكضركرة التقيد 

الييئات الدكلية , كمناشدة جميع الدكؿ كالمنظمات ك (3)المتحدة, كعمى المنظمة الدكلية نفسيا
بالكضع  االعتراؼحكمة العدؿ الدكلية, بشأف عدـ الفكرية لما طالبت بو م ستجابةاالالمعنية, الى 
, (4)بقاء عميويـ أم مساعدة لعممية بناءه اك اإلعف تقد متناعاالك قامة ىذا الجدار, إالناشئ عف 
قانكنية لممحكمة, لضماف تنفيذ مف لمتابعة الفتكل الالجمعية العامة كمجمس األكذلؾ دعكة 

جراءات عقابية ضد إتيما ككافة الدكؿ الى القانكنية التي حددتيا المحكمة, كدعك  تلتزامااال
الييئات كالشركات التي تسيـ في بناء الجدار, كضد المستعمريف كمنتجات المستعمرات, ككافة 

 .(5)راضي الفمسطينية المحتمةفي األ االستيطانيةلجيات التي تتربح مف النشاطات ا

كمة العدؿ الدكلية بشأف الجدار, عمى صدكر الرأم االستشارم لمحكفي ذكرل مركر عاـ 
سرائيمية عمى المصادقة عمى الترتيبات المتعمقة بتسريع عممية البناء في قدمت الحككمة اإلأ

مـ المتحدة كالدكؿ األ دانتو جامعة الدكؿ العربية بشدة, مطالبةن أمر الذم , كىك األ(6)الجدار
الصادرة عف  القانكنية كما كرد في الفتكل القانكنية لتزاماتيااتنفيذ ما يمـز ل باتخاذعضاء األ

                                                           

 ـ.18/19/2115, 9قرة , ف6547, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ألحكاـالمتحدة, كتتكلى المحكمة الفصؿ طبقا  باألمـمحكمة العدؿ الدكلية: ىي الييئة القضائية الرئيسية  )*(
القانكف الدكلي في النزاعات القانكنية التي تنشأ بيف الدكؿ, كتقديـ الفتاكم بشأف المسائؿ القانكنية التي قد تحيميا 

 دة كككاالتيا المتخصصة. الييا ىيئات االمـ المتح
 (.  cij.org-www.icj  )المكقع االلكتركني لمحكمة العدؿ الدكلية

 كقع االلكتركني لجامعة الدكؿ العربية.مال (2)
 ـ.23/13/2115, 92, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (3)

 م.18/19/2115, 2, فقرة 6547, قرار رقم 924رقم د.ع, دورة  (4)

 ـ.23/13/2115, 93, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97لقمة العربية, رقـ ا (5)
 المكقع االلكتركني لجامعة الدكؿ العربية. (6)

http://www.icj-cij.org/
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, (2), بشأف جدار الفصؿ العنصرم (1)المتحدة محكمة العدؿ الدكلية, كقرار الجمعية العامة لألمـ
سراع تحرؾ لدفع المجتمع الدكلي الى اإلمانة العامة كالدكؿ العربية لكضع خطة ىذا كدعت األ
االستشارم لمحكمة العدؿ الدكلية, كقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة, كتحميؿ في تنفيذ الرأم 

الدكرة  الستئناؼتيا الفتكل القانكنية, كالدعكة مجمس االمف كالجمعية العامة مسؤكلياتيما, كما حدد
نية التي القانك  لتزاماتيااسرائيؿ تنفيذ إة لمجمعية العامة, لمنظر في رفض الطارئة العاشر  ستثنائيةاال

جراءات عقابية عمى الشركات المنخرطة بشكؿ إالعدؿ الدكلية, كالدعكة الى فرض حددتيا محكمة 
 .(3)مباشر اك غير مباشر في بناء الجدار

جامعة الدكؿ العربية دانت أسرائيمية في عممية البناء, الحككمة اإل استمراركمع 
اء في جدار الفصؿ العنصرم, كبصفة سرائيمية الساعية الى تسريع كتيرة البنالمخططات اإل

غكار عف قي", الذم ييدؼ الى فصؿ منطقة األخاصة في المقطع المسمى ب "الحزاـ الشر 
يع حدكد المدينة الضفة الغربية, كالمقطع المسمى ب "غالؼ القدس", الذم ييدؼ الى تكس

قميمية كالمنظمات اإل عكة الى جميع الدكؿ, مكجية الد(4)عمييا كتيكيدىا ستيالءاالالمقدسة بيدؼ 
راضي بناء جدار الفصؿ العنصرم عمى األ سرائيؿ لكقؼإعمى قميمية كالدكلية لمضغط اإل

 .(5)بقاء عميوك اإلأف تقديـ أم مساعدة في بناءه ع متناعكاالالفمسطينية المحتمة, 

سرائيؿ لـ تتكقؼ إف أال إكمة العدؿ الدكلية بشأف الجدار, عمى الرغـ مف صدكر فتكل مح
بية لممجتمع طمقتيا جامعة الدكؿ العر أكلـ تفمح قبميا المناشدات التي  دار الفصؿ,عف بناء ج

رغـ مف الجيد سرائيؿ عمى كقؼ البناء, كعمى الإقميمية كالدكلية لحث الدكلي كالمنظمات اإل
سرائيمي, الذم ال يأبو لمقرارات ماـ التعنت اإلأ ال اف ذلؾ كمو لـ يجدم نفعان إالفمسطيني كالعربي 

ال اف إمعة الدكؿ العربية بشأف الجدار, الدكلية, كعمى الرغـ مف الجيد المحمكد الذم بذلتو جا
تقريبا في المناشدة عمى مستكل المجتمع الدكلي, كىك المجتمع الذم لـ يحرؾ  نحسراىذا الجيد 

 الشعب الفمسطيني. أبناء سرائيمية المتكررة ضداإل االنتياكاتماـ أ ساكنان 

 .سرائيمية في مدينة القدساإل النتياكاتالدول العربية من  جامعة : موقفثالثاً 
في  االستمرارحيث سرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة القدس, جراءات اإلتزايدت كتيرة اإل
في بناء جدار الفصؿ العنصرم, كطرد  ستمراركاالقامة المستكطنات, ا  مصادرة األراضي, ك 

                                                           

 ـ.18/19/2115, 6, فقرة ب6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (1)

 ـ.29/13/2116, 9, فقرة 336, قرار رقـ , الخرطـك98القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ.18/19/2115, 6, فقرة 6544, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.18/19/2115, 9, فقرة ج6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.18/19/2115, 4, فقرة ج6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (5)
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, (1)غالؽ المؤسسات الفمسطينية في مدينة القدسا  ك  مكاطنيف المقدسييف مف مدينتيـ,ال
ساسات المسجد أفي الحفريات تحت  كاالستمرارقصى, المتكررة لباحات المسجد األ حاماتقتكاال
 .(2)قصىاأل

زاء ىذه  عمى عركبة مدينة القدس,  جامعة الدكؿ العربية أكدتجراءات, كاإل االنتياكاتكا 
, باالحتالؿسرائيؿ, السمطة القائمة إما تقكـ بو  كاعتبارلتيكيدىا,  سرائيميةجراءات اإلكرفض اإل

في  ستيطافاال كاعتبارالفة لقرارات الشرعية الدكلية, جراءات كممارسات باطمة كالغية, كمخإمف 
عالنيا عف تجديد الدعـ العربي ا  مف كالسمـ في المنطقة, ك ييدد األ مدينة القدس كجكارىا خطران 

سرائيمية الساعية الى ضـ المدينة جراءات اإلاإل , كذلؾ عدـ شرعية(3)الصامدة ألىؿ ىذه المدينة
غالؼ القدس", دانة الحائط المسمى "ا  تركيبتيا السكانية كالجغرافية, ك كتيكيدىا, كتغيير طبيعتيا ك 

 الطبيعي في متدادىـا كصاؿ القدس, كعزؿ سكانيا الفمسطينييف عفأالذم يستيدؼ تقطيع 
م الى جسر مقطع مف الجسر المؤد نييارادت الى أدانة الحفريات التي إالضفة الغربية, ككذلؾ 
 .(4)ساسات المسجد االقصىأالمغاربة, كالتي تيدد 

جراءات اإل كاعتبارلمحفاظ عمى كضع القدس الشريؼ,  كما كدعت الى العمؿ بكؿ الكسائؿ
ثر, مع التأكيد عمى كغير شرعية كعديمة األلكضع باطمة سرائيمية الرامية الى تغيير ىذا ااإل

سرائيمية التي تحتؿ المؤسسات الفمسطينية في مدينة الفكرم لمقكات اإل االنسحابة تحقيؽ ضركر 
عـ عركبة القدس, كتكجيو طاقات القرل الفمسطينية المحيطة بالقدس, كد حتالؿانياء ا  , ك (5)القدس

ز المؤسسات الفمسطينية فييا, كتمكيف مة العربية إلحباط مخططات تيكيدىا, كتعزيطاقات األ
ثمة في حصار كعزؿ القدس كمصادرة سرائيؿ المتمإماـ كؿ ممارسات أصمكد شعبيا مف ال

سالمية ماكف اإلقصى كقبة الصخرة كاألؼ كؿ محاكالت النيؿ مف المسجد األراضييا, ككقأ
مؤتمرات دكلية  قامةإكمنع محاكلة  سرائيؿإكمكاصمة العمؿ عمى فضح ممارسات  كالمسيحية,

سرائيمية القاضي بتسريع بناء حائط الفصؿ العنصرم حكؿ اإلدانت قرار الحككمة أ, كما ك (6)فييا
                                                           

 25قيس سمرة: الصؼ االكؿ لمدفاع عف االقصى, ص (1)

 .367ـ, ص2119-9863شامخ عالكنة: الحفريات االثرية في مدينة القدس ما بيف  (2)
 ـ.19/13/2113, 5, فقرة 245, شـر الشيخ, قرار رقـ 95القمة العربية, رقـ  (3)

, 97ـ. القمة العربية, رقـ 23/15/2114, 9, فقرة ب259, تكنس,  قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (4)
, قرار رقـ   ـ.23/13/2115, 91, فقرة ج298الخرطـك

ـ مكاتب السمطة الفمسطينية في مدينة القدس كابك ديس, 91/18/2119غمؽ االحتالؿ االسرائيمي بتاريخ أ (5)
عدـ االعتراؼ بأم كصادر ممفاتيا, ككاف ابرز تمؾ المكاتب بيت الشرؽ, كقد ىدفت اسرائيؿ مف تمؾ العممية الى 

 (.6كجكد فمسطيني مي المدينة المقدسة.)البيادر السياسي, احتالؿ بيت الشرؽ, ص

 ـ.22/18/2119, البياف الختامي, --د.غ.ع, دكرة رقـ  (6)
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ف مصادر رزقيـ القدس, الذم يعزؿ اكثر مف مائة الؼ فمسطيني مقدسي عف مدينتيـ, كع
لجمعية كلقرار ا ,لمحكمة العدؿ الدكلية ستشارماالالرأم  ساسية, متحديةكمراكز خدماتيـ األ

 .(1)قامة ىذا الحائطإلعامة لألمـ المتحدة بعدـ شرعية ا

سرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة القدس, قامت لإلجراءات اإل كفي محاكلة منيا لمتصدم
مف الدكلي المسؤكؿ المجتمع الدكلي, كبخاصة مجمس األ جامعة الدكؿ العربية بتكجيو الدعكة الى

ف قصى كحمايتو مسئكليتو في الحفاظ عمى المسجد األلتحمؿ ممف كالسمـ الدكلييف, عف األ
ة كالمسيحية في المدينة, ككقؼ سالميائيمية, كحماية سائر المقدسات اإلسر التيديدات اإل

, كدعكة (2)يتعرض ليا رجاؿ الديف المسممكف كالمسيحيكف في مدينة القدسالتي  عتداءاتاال
مة إسرائيؿ لرفع القيكد التي تفرضيا إسرائيؿ عمى المجتمع الدكلي الى ممارسة الضغط عمى حكك 

حرية  كاحتراـسكاف مدينة القدس, كعمى الكصكؿ الى األماكف المقدسة المسيحية كاإلسالمية, 
اإلجراءات  باتخاذ, كمطالبة منظمة األمـ المتحدة (3)ممارسة الشعب الفمسطيني لشعائره الدينية
 .(4)جدار الفصؿ العنصرم حكؿ مدينة القدسالمناسبة إلرغاـ إسرائيؿ عمى كقؼ بناء 

كلتعزيز صمكد أبناء الشعب الفمسطيني في مدينة القدس, أكدت جامعة الدكؿ العربية عمى 
مكاصمة تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لسكاف القدس, كلممؤسسات الفمسطينية فييا؛ لمحفاظ عمى 

عمى العقارات كاألراضي في المدينة  لالستيالءممتمكاتيـ كالتصدم ألم محاكالت إسرائيمية 
, كما ككجيت الدعكة لمدكؿ كالمنظمات العربية كاإلسالمية, الى مكاصمة تقديـ الدعـ (5)المقدسة

, ىذا كدعت جامعة الدكؿ العربية كسائؿ اإلعالـ العربية (6)المادم كالمعنكم لسكاف القدس
لو المدينة المقدسة مف أخطار  لتخصيص ُأسبكع لدعـ القدس كمكاطنييا, كتكضيح ما تتعرض

 .(7)التيكيد, كتغيير طابعيا التاريخي كالسكاني

سرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة القدس الدكؿ العربية عمى اإلجراءات اإل جاء رد جامعة
ة بمناشد ,الرد عمى ىذه اليجمة اليمجية قتصرامف أم مضمكف جديد, حيث  , كخاليان باىتان 

ككأف مجمس قصى, لتكفير الحماية لمقدس كالمسجد األمف كخاصة مجمس األالمجتمع الدكلي, 

                                                           

 ـ.18/19/2115, 2, فقرة ب6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (1)
 ـ.18/19/2115, 3, فقرة ب6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.18/19/2115, 5, فقرة ب6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ14/13/2116, 3, فقرة أ6618, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (4)

 ـ.18/19/2115, 4, فقرة ب6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (5)
 ـ.14/13/2116, 5, فقرة أ6618, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (6)
 ـ.14/13/2116, 7, فقرة أ6618, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (7)
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مف قد قاـ بحماية أم مف مقدرات الشعب الفمسطيني مف قبؿ, حتى تجدد جامعة الدكؿ العربية األ
ما عمى صعيد الدعـ المادم ألحماية مدينة القدس مف التيكيد, المناشدات ليذه المنظمة كدعكتيا 

مكانيات التي سخرتيا ماـ اإلأ مسطيني في مدينة القدس, فمـ يكف كافيان كالمعنكم لمشعب الف
 سرائيؿ لتيكيد المدينة المقدسة.إ
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 خالصة:ال
 ما يمي: من خالل العرض السابق, نستنتج 

  شعب الفمسطيني عاـ ال نتفاضةالالدكؿ العربية عف دعميا المطمؽ أعمنت جامعة
 االحتالؿمادية كالمعنكية, محممة سمطات السياسية كال شكالو,أـ, بجميع 2000

 سرائيمية المسؤكلية الكاممة عف تأجيج الكضع.اإل
  كدت عمى أرىاب, ك بية كصؼ المقاكمة الفمسطينية باإلرفضت جامعة الدكؿ العر

طار الدفاع إيمية, كاف ىذه المقاكمة تدخؿ في سرائاإل لالعتداءاتمشركعية التصدم 
 فس.المشركع عف الن

  حاكلت جامعة الدكؿ العربية تكفير الحماية لمشعب الفمسطيني مف خالؿ المجتمع
 .الدكلي, الذم رد عمى المناشدات المتكررة بأذاف صماء, لـ تحرؾ ساكنان 

  لدكؿ العربية بخطكات , لـ تقـ جامعة استيطافاالطار سعييا لمتصدم لعمميات إفي
بيا, كمناشدة المجتمع الدكلي,  عتراؼاالكرفض  االستيطافدانة عمميات إجديدة, سكل 

 سرائيمي.ماـ التعنت اإلأ كىي خطكات لـ تكف كافية, كلـ تجدم نفعان 
  جامعة الدكؿ العربية بطمب  كتفتادييا لبناء جدار الفصؿ العنصرم, طار تصإفي

ال انيا إعمى الرغـ مف خطكرة ىذا الجدار, المساعدة مف المجتمع الدكلي لكقؼ البناء, ك 
 تقـ بخطكات جدية مف شأنيا كقؼ بناءه. لـ

 ة بطمب جراءات اليادفة الى تيكيد مدينة القدس, قامت جامعة الدكؿ العربيمع تزايد اإل
مف, كىك ما يحدث بالضبط عندما تطمب الضحية الحماية حماية المدينة مف مجمس األ

 مف جالدىا.
 ربية حبرا عمى كرؽ, لـ كالعادة, كانت معظـ القرارات الصادرة مف جامعة الدكؿ الع

في الجدار, ككاف حرم بيا القياـ بإجراءات  تحرؾ ساكنا, كلـ تكقؼ استيطانا اك بناءن 
 عممية عمى االرض, كىك مالـ تقـ بو مطمقا.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امللعا ااثاىل:
موقف جامع  اا بل ااعرب   مً مشا  ع اا سو   

 و(2006-2000) ا  رائ س  –اافسسط ي   
 

 
  م.2222أوًل: مبادرة السالم العربية 
  م.2223ثانيًا: موقف جامعة الدول العربية من خطة خارطة الطريق عام 
  والنسحاب  الرتباطثالثًا: موقف جامعة الدول العربية من خطة فك 
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 تمييـــد:
 تفاقياتاالسرائيمييف, تكقيع العديد مف كية السممية بيف الفمسطينييف كاإلشيدت عممية التس
الكاقع؛ رض أنت كميا مصيرىا عدـ التطبيؽ عمى , كاـ1991عاـ  بعد مؤتمر مدريد لمسالـ

عمى  االتفاقياتبتطبيؽ بنكد تمؾ  التزامياسرائيمية المخالفة ليا, كعدـ بسبب السياسات اإل
مريكية, مب ديفيد في الكاليات المتحدة األـ, بدأت مباحثات كا11/07/2000رض. كبتاريخ األ

مؾ ف تأ الإ, (1)سرائيميممية نيائية لمنزاع الفمسطيني اإلككاف اليدؼ منيا التكصؿ الى تسكية س
رفض الجانب الجانبيف عمى مكضكع القدس, حيث  ختالؼاالمباحثات باءت بالفشؿ؛ بسبب 

, كبعد فشؿ المباحثات بيف الجانبيف (2)القدس عاصمة ليا باعتبارسرائيمي الفمسطيني المقترح اإل
, (3)قميمية الداعمة لمفمسطينييف, خاصة المكاقؼ العربيةاقؼ اإلأكد عرفات عمى ىشاشة المك 

ـ, 28/09/2000الفمسطينية  في  نتفاضةاال اندالعىـ نتائج فشؿ ىذه المباحثات أككاف مف 
 كتعرض العممية السممية برمتيا لمضياع.

 .م2222: مبادرة السالم العربية ولً أ
في القمة العربية الرابعة عشر,  )*(مير عبد اهلل بف عبد العزيزعمف كلي العيد السعكدم األأ

 نبثؽكاكسط, ـ, عف مبادرة لمسالـ في الشرؽ األ28/03/2002-27المنعقدة في بيركت بتاريخ 
 :(5)ما يمي , كنصت المبادرة عمى(4)عنيا مبادرة السالـ العربية, التي تبنتيا جامعة الدكؿ العربية

 :(5)يمي

ف أف تجنح لمسمـ, معمنة أك  سياساتيا,عادة النظر في إسرائيؿ إيطمب مجمس الجامعة مف  .1
 .ستراتيجياالالـ العادؿ كالشامؿ ىك خيارىا الس

 كما يطالبيا القياـ بما يمي: .2

                                                           

 .282غمعاد شير: قاب قكسيف اك أدنى مف السالـ, ص (1)

 .323ـ, ص2111-9995احمد قريع: مفاكضات كامب ديفيد  (2)
(3) Dennis, Ross: The Missing Peace the inside story of the fight for the Middle East, 

East, p49. 
ـ, في مدينة الرياض, كاعمف عف كفاتو فجر الجمعة 9924عبد اهلل بف عبد العزيز: كلد عاـ  )*(
ـ بكيع ممكا لمممكة 2115ـ كليا لمعيد بعد كفاة اخيو الممؾ فيد, كفي عاـ 9982ـ, بكيع عاـ 23/19/2195

لو دكر ىاـ في مجاؿ السعكدية, ينسب لو الفضؿ في عالقات السعكدية الجيدة مع الدكؿ العربية كاالجنبية, ك 
 (.www.aljazeera.netاالعماؿ الخيرية كاالنسانية, ككذلؾ في دعـ العمـ كالعمماء. ) 

 .973ـ, ص28/13/2112نبيمة سمطاف: القمة العربية في بيركت  (4)

 (.2انظر ممحؽ رقـ ) (5)
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 راضي المحتمة, بما في ذلؾ الجكالف السكرم المحتؿ, كحتىالكامؿ مف األ االنسحاب - أ
 راضي التي مازالت محتمة في جنكب لبناف.ـ, كاأل1967خط الرابع مف حزيراف 

لقرار الجمعية  تفؽ عميو كفقان صؿ الى حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف, يُ التك  - ب
 .194العامة لألمـ المتحدة رقـ 

راضي المحتمة منذ الرابع مف يكنيك/حزيراف دكلة فمسطينية ذات سيادة عمى األ قبكؿ قياـ - ت
 ـ, في الضفة الغربية كقطاع غزة, كتككف عاصمتيا القدس الشرقية.1967

 تقـك الدكؿ العربية بما يمي:عندئذ  .3
سرائيؿ مع إسالـ بينيا كبيف  اتفاقية, كالدخكؿ في سرائيمي منتييان النزاع العربي اإل اعتبار -أ 

 مف لجميع دكؿ المنطقة.تحقيؽ األ
 طار ىذا السالـ الشامؿ.إسرائيؿ في إنشاء عالقات طبيعية مع إ -ب 
كالكضع الخاص في البمداف شكاؿ التكطيف الفمسطيني الذم يتنافى أضماف رفض كؿ  .4

 العربية المضيفة.
الى قبكؿ ىذه المبادرة, حماية لفرص  سرائيمييف جميعان سرائيؿ كاإلإيدعك المجمس حككمة  .5

الى جنب,  لمدماء, بما يمكف الدكؿ العربية كاسرائيؿ مف العيش بسالـ جنبان  السالـ كحقنان 
 .ستقرارالاك امنا يسكده الرخاء  كيكفر لألجياؿ القادمة مستقبالن 

 يدعك المجمس المجتمع الدكلي بكؿ دكلو كمنظماتو الى دعـ ىذه المبادرة.  .6
عضاء المعنية يؿ لجنة خاصة مف عدد مف الدكؿ األيطمب مجمس الجامعة مف رئاستو تشك .7

الالزمة بيذه المبادرة, كالعمؿ عمى تأكيد دعميا عمى  تصاالتاال ميف العاـ, إلجراءكاأل
 تحادكاالمف كالكاليات المتحدة مـ المتحدة كمجمس األكفي مقدمتيا األ كافة المستكيات,
 كركبي.األ كاالتحادسالمية اإل الركسي كالدكؿ

يبدك أف ىذه المبادرة ىي بمثابة تنازؿ تاريخي مجاني مف جانب كاحد, كمف دكف اف يممؾ 
 االستعدادكفير العرب أم قدرة عمى فرض ىذه المبادرة عمى أرض الكاقع, كال حتى مف دكف ت

اإلسرائيمي لقبكليا, أك اإلرادة الدكلية اك األمريكية لمضغط عمى إسرائيؿ إلجبارىا عمى قبكليا, كلـ 
بسرعة, بؿ كانت المبادرة بمثابة رسالة عربية  استئنافياتكف ىناؾ مفاكضات كال رىاف كبير عمى 

كالتطبيع الكامؿ مع إسرائيؿ, مقابؿ  االعتراؼلمسالـ الكامؿ, بما في ذلؾ  لالستعدادجماعية 
ـ, كقبكؿ حؿ عادؿ متفؽ عميو لقضية الالجئيف, كقد جاء 1967الكامؿ الى حدكد  االنسحاب

الجكاب اإلسرائيمي عمى ىذه المبادرة بخطكات عممية, نفذتيا عمى األرض بشف عدكاف كامؿ 
لرئيس الفمسطيني ياسر عمى األراضي الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة, كمحاصرة ا
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عرفات في مقره حتى كفاتو, كىك رد طبيعي لمف يممؾ زماـ القكة كالقدرة عمى فرض سياساتو 
 عمى االرض.

 
 التأكيد على مبادرة السالم العربية والدعوة الى تفعيلها:

 بالترحيب الدكلي الذم لقيتو المبادرة العربية, كالذم لـ يحؿ ,رحبت جامعة الدكؿ العربية
سياساتيا العدكانية  ستمراركاسرائيؿ إال رفض إرض الكاقع, أف ترجمتو الى تنفيذ فعمي عمى دك 

ضد الشعب الفمسطيني, كتيديدىا المستمر لدكؿ المنطقة, مؤكدة مف جديد اف مبادرة السالـ 
العربية ىي المشركع العربي لتحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ كالدائـ في المنطقة, كالذم حظي 

ظماتو الى دعـ , كما ككجيت الدعكة الى المجتمع الدكلي بكؿ دكلو كمن(1)بترحيب دكلي كاسع
, مطالبة في نفس الكقت ضركرة تنفيذ قرار مجمس االمف (2)ىذه المبادرة, ككضعيا مكضع التنفيذ

بادرة السالـ , كتكميؼ المجنة الكزارية العربية الخاصة بم12/03/2002بتاريخ  )*(397رقـ 
مية السالـ, مف كلية المعنية بعمطراؼ الدمع المجنة الرباعية كاأل االتصاالتالعربية, مكاصمة 

مف اك الجمعية العامة قرار مف مجمس األ الستصدارالتأييد ليذه المبادرة, كالسعي جؿ حشد أ
, مؤكدة اف مبادرة السالـ (3)لألمـ المتحدة؛ لتبنييا كإطار لمحؿ السممي المنشكد لمنزاع العربي

اـ بيا كالعمؿ عمى لتز حقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ, كالتأكيد عمى اإلالعربية ىي الطريؽ لت
 .(4)قميمية كالدكليةعمى جميع المستكيات المحمية كاإل تفعيميا, عف طريؽ التحرؾ

ال اف إيؿ تجاه مبادرة السالـ العربية, سرائإبدتو أـ مف الرفض الكاضح الذم عمى الرغ
مـ دىا الى الساحة الدكلية كخاصة األجامعة الدكؿ العربية تمسكت بيذه المبادرة, ككجيت جيك 

 جؿ تبنييا كمسار جديد لمعممية السممية.أالمتحدة مف 

                                                           

, الجزائر, 97لعربية, رقـ ـ. القمة ا23/15/2114, 9, فقرة أ259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (1)
 ـ.23/13/2115, 9, فقرة أ298قرار رقـ 

 ـ.23/13/2115, 2, فقرة ب299, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ, كينص عمى:92/13/2112بتاريخ  397قرار مجمس االمف رقـ  )*(
 .المطالبة بالكقؼ الفكرم لجميع اعماؿ العنؼ في االراضي الفمسطينية 

  دعكة الجانبيف الفمسطيني كاالسرائيمي الى التعاكف في تنفيذ خطة تينيت, كتكصيات لجنة ميتشؿ, بيدؼ
 استئناؼ المفاكضات بشأف التكصؿ الى تسكية سياسية.

 .تأييد جيكد االميف العاـ كالجيات االخرل الرامية الى كقؼ العنؼ, كاستئناؼ عممية السالـ 

  ـ(.39/17/2112ـ الى 16/16/2119مف  الدكلي في الفترة)التقرير السنكم لمجمس االمف 

 ـ.29/13/2116, 5, فقرة 335, قرار رقـ 98القمة العربية, رقـ  (3)

 ـ.18/19/2114, 6, فقرة 6543, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)
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 .م2223: موقف جامعة الدول العربية من خطة خارطة الطريق عام ثانياً 
ـ, حيث كضح رؤيتو 25/06/2002بتاريخ  مريكي جكرج بكش خطابان لقى الرئيس األأ
راضي الفمسطينية, كالطمب مف في األ انتخاباتقامة ا  جنب, ك  إلىدكلتاف تعيشاف جنبا  إلقامة

ـ, ككقؼ 30/09/2000قبؿ تاريخ  راضي الفمسطينية الى ماالكامؿ مف األ االنسحابسرائيؿ إ
, كتسييؿ حركة الفمسطينييف, كالسعي الى )*(سرائيمي كفؽ تكصيات لجنة ميتشؿاإل تيطافساال

المناقشات كالمشاكرات , كبعد الخطاب ظيرت سمسمة طكيمة مف (1)التكصؿ الى سالـ نيائي
الدكلية, تمخض عنيا تشكيؿ المجنة الرباعية لمسالـ, المككنة مف الكاليات المتحدة االمريكية, 

مريكية الى خطة قابمة مفت بترجمة الرؤية األكركبي, ككُ األ كاالتحادالمتحدة,  كركسيا, كاالمـ
, تـ عقد قمة العقبة ـ04/06/2003, كبتاريخ (2)خطة خارطة الطريؽ باسـلمتسكية, عرفت 

شاركف,  أرئيؿ سرائيميني محمكد عباس, كرئيس الكزراء اإلبحضكر رئيس الكزراء الفمسطي
خطة خارطة الطريؽ,  نطالؽاردني, ُأعمف خالليا عف مريكي كالممؾ االالرئيس األ كبحضكر

قامة الدكلة ا  العسكرية, ك  سرائيمي بتطبيقيا, ككضع حد لألعماؿيد الجانباف الفمسطيني كاإلعكت
 .(3)ـ2005سرائيؿ بحمكؿ إالفمسطينية بجانب 

رحبت جامعة الدكؿ العربية بكؿ المبادرات الدكلية التي مف شأنيا كضع عممية السالـ في 
 ,دارة االمريكية إزاء ىذا التكجوكلكياتيا السياسية, كالطمب مف اإلكسط عمى رأس االشرؽ األ
 سرائيؿ, كفقان إدكلة فمسطينية مستقمة الى جانب  قامةإ عمى تجسيد رؤية الرئيس بكش بشأفالعمؿ 

ؿ رض مقابـ المتحدة ذات الصمة, كمبدأم: األمية السالـ المتمثمة في قرارات األلمرجعيات عمم
كؿ ما يتصؿ  عتباركاالقكة كمبادرة السالـ العربية, راضي باأل اكتسابالسالـ, كعدـ جكاز 

, مف نفان أساس المرجعيات المشار الييا ألمتفاكض بيف الطرفيف, عمى  بالكضع النيائي خاضعان 
جؿ أالعمؿ الجاد مف  الستئناؼكدعكة المجنة الرباعية الدكلية , (4)ك كعكد مسبقةأدكف أم شركط 

خطة ك  ,ساس مبادرة السالـ العربيةأكسط, عمى سالـ العادؿ كالشامؿ في الشرؽ األتحقيؽ ال
 .(1)ـ2003عاـ  )*(1515مف رقـ مس األخارطة الطريؽ, كقرار مج

                                                           

كرج ـ, عقب تشكيؿ لجنة مككنة مف ج31/14/2119لجنة ميتشؿ: صدرت تكصيات لجنة ميتشؿ بتاريخ  )*(
ميتشؿ رئيس االغمبية في مجمس الشيكخ االمريكي, ككزير الخارجية النركيجي, كالممثؿ االعمى لمسياسة الخارجية 
كاالمنية في االتحاد االكركبي, حيث دعا التقرير لكضع حد لمعنؼ في االراضي الفمسطينية, كاعادة بناء الثقة 

 ـ(.2119, 48شؿ كخطة تينت, دراسات فمسطينية, عدد بيف الجانبيف, كاستئناؼ المفاكضات. )تقرير لجنة ميت

 .315احمد الريماكم: المسار التاريخي لمنضاؿ الكطني الفمسطيني, ص (1)

 .8سالفة حجاكم: خمفيات كتطكرات خارطة الطريؽ, ص (2)

 .26معيف الطناني: المكقؼ الرسمي الفمسطيني مف خارطة الطريؽ, ص (3)

 ـ.18/19/2115, 4, فقرة 6543, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)
 ـ, كينص عمى:99/99/2113, بتاريخ 9595قرار مجمس االمف الدكلي رقـ  )*(
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خطة خارطة الطريؽ,  في الكاردة لتزاماتااللدكؿ العربية الى ضركرة تنفيذ كدعت جامعة ا
, لالستيطافة الغربية, كالكقؼ الفكرم ـ في الضف28/09/2000الفكرم الى مكاقع  نسحابكاال
عتبارىا تمثؿ خطة يتكفر ليا إالتنفيذ الكامؿ لخارطة الطريؽ, بالى  سرل, كصكالن فراج عف األكاإل
ساس حؿ يؤدم الى قياـ دكلتيف, كالتي تستند الى أالسالـ العادؿ, عمى جماع الدكلي لتحقيؽ اإل

كصت جامعة الدكؿ العربية المجنة أ, ىذا ك (2)مبادرة السالـ العربية كقرارات الشرعية الدكلية
جؿ تذليؿ العقبات أمشاكرات مع المجنة الرباعية مف  لعربية بإجراءالخاصة بمبادرة السالـ ا

 التزاـ, كالعمؿ عمى تحقيؽ (3)رضو تنفيذ خطة خارطة الطريؽ عمى األكالصعكبات التي تكاج
إسرائيؿ بكقؼ ممارساتيا العسكرية العدكانية, بما يحقؽ كقؼ إطالؽ نار متبادؿ كمتزامف تحت 
رقابة دكلية, كرفع الحصار عف الشعب الفمسطيني كرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية 

 .(4)المنتخب

جاء الترحيب السريع مف جامعة الدكؿ العربية بخطة خارطة الطريؽ؛ لحفظ ماء كجييا 
لرفض اإلسرائيمي المطمؽ لمبادرة السالـ العربية, كقد سعت لخمؽ نكع مف الضغط الدكلي أماـ ا

عمى إسرائيؿ مف خالؿ المجنة الرباعية الدكلية, لكف كلألسؼ باءت كؿ ىذه الجيكد بالفشؿ أماـ 
 السياسات العدكانية اإلسرائيمية, إال اف جامعة الدكؿ العربية جددت تمسكيا بالخيار السممي عمى

 أساس المبادرة العربية لمسالـ, كخطة خارطة الطريؽ.

قطاع سرائيمي من اإل والنسحاب الرتباطامعة الدول العربية من خطة فك : موقف جثالثاً 
 .م2225 عام غزة

ـ, 18/12/2003أعمف رئيس الكزراء اإلسرائيمي أرئيؿ شاركف, كفي خطاب لو بتاريخ 
 االنسحابمع الفمسطينييف, مف خالؿ  االرتباطؾ عف خطة أمنية مف طرؼ كاحد, تتمثؿ في ف

اإلسرائيمي مف مستكطنات قطاع غزة, كبعض مستكطنات الضفة الغربية, كمكاصمة بناء الجدار 
الكقت لبناء الجدار  الستكماؿـ, كىدؼ شاركف منيا الى كسب الكقت 2005حتى نياية عاـ 

                                                                                                                                                                      

  تأييد خطة خارطة الطريؽ التي كضعتيا المجنة الرباعية, كاليادفة الى حؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي عمى
 اساس كجكد دكلتيف.

  الكاردة في خارطة الطريؽ, بالتعاكف مع المجنة الرباعية, كالعمؿ  بالتزاماتيااؼ الى الكفاء دعكة كافة االطر
 عمى تحقيؽ الرؤية المتمثمة في كجكد دكلتيف تعيشاف جنبا الى جنب بسالـ كاماف.

 ـ(.39/17/2114الى  19/18/2113)التقرير السنكم لمجمس االمف الدكلي في الفترة مف 

 ـ.23/13/2115, 5, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.18/19/2115, 8, فقرة 6543, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (2)

 ـ.23/15/2114, 4, فقرة ب259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ (3)

 ـ.23/15/2114, 99, فقرة ب259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ (4)
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دار؛ بيدؼ خمؽ كاقع جديد في أية في المناطؽ التي يعزليا الج االستيطافالعازؿ, كتعزيز 
اإلسرائيمي مف قطاع غزة بتاريخ  االنسحاب, كبدأ (1)مفاكضات مستقبمية مع الفمسطينييف

 .(2)ـ15/08/2005

اإلسرائيمية, بتأكيدىا عمى اف عممية  االرتباطجاء رد جامعة الدكؿ العربية عمى خطة فؾ 
السالـ كؿ ال يتجزأ, كاف السالـ العادؿ كال شامؿ الذم تتطمع اليو شعكب المنطقة, لف يتحقؽ إال 

إسرائيؿ الكامؿ  انسحاببعكدة الحقكؽ العربية كاممة غير منقكصة الى أصحابيا, كفي مقدمتيا 
قامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس ـ, كا  1967مف جميع األراضي العربية المحتمة عاـ 

, (3)194الشريؼ, كحؿ مشكمة الالجئيف حالن عادالن ُيتفؽ عميو طبقان لقرار الجمعية العامة رقـ 
إسرائيمي مف األراضي الفمسطينية المحتمة, يجب اف يككف شامالن كناجزان مف  انسحابكاف أم 

حت إشراؼ دكلي كبالتنسيؽ مع السمطة الكطنية , كأف يتـ تلالحتالؿجميع ىذه األراضي, كمنييان 
اك التعامؿ مع أم ضمانات اك  االعتراؼالفمسطينية, مطالبةن الدكؿ كالمنظمات الدكلية كافة بعدـ 

 االحتالؿمف الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني, كمكافأة  االنتقاصكعكد, يترتب عمييا 
 .(4)ياسة األمر الكاقعاإلسرائيمي الذم يسعى الى فرض شركطو مف خالؿ س

مف قطاع غزة لتشديد  االنسحاب الستغالؿكما كحذرت مف النكايا اإلسرائيمية الُمبيتة؛ 
دانة المكقؼ اإلسرائيمي الذم عبر عنو رئيس  االحتالؿقبضة  عمى الضفة الغربية كالقدس, كا 

مف غزة, الى  حاباالنسحككمة إسرائيؿ مؤخران, كالذم يؤكد أف الجيكد اإلسرائيمية ستتكجو بعد 
المناطؽ اليامة لضماف كجكدىـ في الجميؿ كالنقب كالقدس الكبرل, التي تشمؿ القدس الشرقية 

إسرائيمي مف  انسحاب, مؤكدةن اف أم (5), كالمناطؽ األمنية في الضفة الغربيةاالستيطانيةكالكتؿ 
رطة الطريؽ, قطاع غزة اك أجزاء مف شماؿ الضفة يجب أف يككف كامالن, في إطار خطة خا

خطكات مماثمة في كافة أنحاء الضفة الغربية,  اتخاذكبداية لتنفيذىا كاممة, كىك ما يستدعي 
كالتأكيد عمى كحدة األرض الفمسطينية كتكامميا اإلقميمي, بما في ذلؾ القدس الشرقية, كعدـ قبكؿ 

كلة بحدكد مؤقتة, خيار الد كاستبعادأم تغيرات عمى الكضع القانكني لجزء فقط مف ىذه األرض, 

                                                           

 .96قيس عبد الكريـ؛ فيد سميماف: خطة فؾ االرتباط, ص (1)

 .9, ص95/18/2115,  3715الحياة الجديدة, العدد  (2) 

, الجزائر, 97ـ. القمة العربية, رقـ 23/15/2114, 4, فقرة أ259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (3)
 ـ.23/13/2115, 4, فقرة أ298قرار رقـ 

 ـ.23/15/2114, 6, فقرة ب259, تكنس, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (4)

 ـ.18/19/2115, 3, فقرة 6543, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (5)
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عمى الشكؿ النيائي لمحؿ كالتسكية السممية في منطقة  االتفاؽكالتأكيد بالمقابؿ عمى ضركرة 
 .(1)الشرؽ األكسط

خالء المستكطنيف كقكات  كاعتبرت مف  االحتالؿجامعة الدكؿ العربية إزالة المستعمرات كا 
األراضي  استعادةعمى طريؽ  قطاع غزة كبعض مستعمرات الضفة الغربية, تطكران ىامان كخطكة

 انسحابيا اعتبارالعربية المحتمة, كتنفيذ قرارات الشرعية الدكلية, كترفض محاكالت اسرائيؿ 
مف الضفة كقياـ الدكلة الفمسطينية, كعاصمتيا القدس, كمحاكالتيا  االنسحابالمنقكص بديالن عف 

مكافآت تيدر اإلمكانات العربية  بابتزازىاعمى القرارات الدكلية كالمكاقؼ العربية,  االلتفاؼ
, مطالبةن في (2)في عممية السالـ لالستمراركاإلسالمية كالدكلية الالزمة لمضغط عمييا, لدفعيا 

بالحمكؿ الجزئية كاإلجراءات  االعتراؼنفس الكقت الدكؿ كالمنظمات الدكلية كافة, بعدـ 
قكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني, كمكافأة مف الح االنتقاصاإلسرائيمية ُأحادية الجانب, اك 

الذم يسعى الى فرض الحمكؿ اأُلحادية المجتزأة, عبر إصراره عمى مكاصمة تكسيع  االحتالؿ
المستكطنات كبناء الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة, بما فييا القدس الشرقية كما حكليا, 

جعيات كاأُلسس التي قامت عمييا عممية األمر الذم يتعارض مع قكاعد القانكف الدكلي كالمر 
 .(3)السالـ

الكامؿ مف قطاع غزة  االنسحابىذا كأكدت جامعة الدكؿ العربية, عمى ضركرة تحقيؽ 
, بما في ذلؾ االنسحابكمناطؽ في شماؿ الضفة, كتحقيؽ اإلنجاز العاجؿ لألمكر العالقة بعد 

بر الداخمية كالدكلية, كتحقيؽ الربط تحقيؽ حرية الحركة لألشخاص, كالبضائع, مف خالؿ المعا
بيف قطاع غزة كالضفة الغربية, كالتأكيد عمى اف غزة ستبقى جزءان ال يتجزأ مف األرض الفمسطينية 

جنيؼ الرابعة, التي  اتفاقيةـ, تتمتع شأف ىذه األرض الفمسطينية بحماية 1967التي ُأحتمت عاـ 
ةن في نفس السياؽ عمى المكقؼ العربي الرافض , مؤكد(4)االحتالؿتكفر الحماية لممدنييف تحت 

عمى  االستيالءتيدؼ الى  باعتبارىالمحمكؿ الجزئية كاإلجراءات اإلسرائيمية اأُلحادية الجانب, 
المزيد مف األراضي الفمسطينية المحتمة, كالى منع قياـ دكلة فمسطينية ذات سيادة, كتقكيض 

لتسكية الشاممة كالدائمة لمنزاع العربي اإلسرائيمي, كتيدد الجيكد العربية كالدكلية المبذكلة إليجاد ا
 .(5)كاألمف في المنطقة االستقرار

                                                           

 ـ.23/13/2115, 8, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.18/19/2115, 9, فقرة 56544, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (2)

, قرار رقـ 98القمة العربية, رقـ  (3)  ـ.29/13/2116, 4, فقرة 335, الخرطـك
 ـ.18/19/2115, 2, فقرة 56544, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)

, قرار رقـ 98القمة العربية, رقـ  (5)  ـ.29/13/2116, 2, فقرة 336, الخرطـك



956 

 

نالحظ مما سبؽ, كقكؼ جامعة الدكؿ العربية عاجزةن أماـ اإلجراءات اإلسرائيمية, الخاصة 
, كبيذه الصكرة ما ىك إال االنسحابُأحادم الجانب, كعمى الرغـ مف يقينيا اف ىذا  باالنسحاب

ستغالالن منيا لمكقت؛ لفرض امف الحككمة اإلسرائيمية عمى قرارات الشرعية الدكلية, ك  التفاؼ
جامعة الدكؿ العربية لألدكات  افتقدتالييمنة اإلسرائيمية عمى الضفة الغربية كالقدس الشرقية, كما 

ة الصحيحة التي مف شأنيا الكقكؼ في كجو السياسات اإلسرائيمية, التي تحاكؿ فرض سياس
 األمر الكاقع, تمييدان ألية حمكؿ مستقبمية.

 .م2225: موقف جامعة الدول العربية من قمة شرم الشيخ عام رابعاً 
ـ, في مدينة شـر الشيخ المصرية بحضكر 08/02/2005ُعقدت قمة شـر الشيخ بتاريخ 

الفمسطيني , كأعمف خالليا الرئيس (1)الرئيس المصرم, كالممؾ اأُلردني, كحضكر كزيرا خارجيتيما
محمكد عباس, كرئيس الكزراء اإلسرائيمي أرئيؿ شاركف عف كقؼ كامؿ كمتبادؿ لمعمميات 

, كالتأكيد عمى (2)ـ2000الفمسطينية عاـ  االنتفاضة اندالعالعسكرية بيف الجانبيف ألكؿ مرة منذ 
ـ, 30/09/2000إسرائيؿ بعد تاريخ  احتمتيااإلسرائيمي مف األراضي الفمسطينية التي  االنسحاب

 .(3)أسير فمسطيني 500كاإلفراج عف 

جامعة الدكؿ العربية التفاىمات التي تـ التكصؿ الييا في قمة شـر الشيخ, خطكة  اعتبرت
ُأكلى عمى طريؽ تنفيذ خطة خارطة الطريؽ, يجب اف تتبعيا خطكات تنفيذية تترجـ ىذه 

تنفيذ السريع لممراحؿ التالية مف التفاىمات الى أفعاؿ أمينة كصادقة عمى األرض, كتندرج نحك ال
خطة خارطة الطريؽ, كتشمؿ مسارات التفاكض كافة, كصكالن الى تحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ 
في المنطقة, كثمنت الجيكد التي بذلتيا جميكرية مصر العربية كالمممكة األردنية في قمة شـر 

النيكض بمسؤكلياتيا في العمؿ عمى , كما ككجيت الدعكة لمجنة الرباعية الدكلية الى (4)الشيخ
تحقيؽ السالـ العادؿ كالشامؿ في المنطقة, عمى أساس مبادرة السالـ العربية, كخطة خارطة 

 .(5)الطريؽ, كالتفاىمات األخيرة في قمة شـر الشيخ

جاء ترحيب جامعة الدكؿ العربية بقمة شـر الشيخ كترجمة طبيعية لعجزىا المتكرر إليجاد 
لمنزاع العربي اإلسرائيمي, كأمالن منيا في ,ف تمتـز إسرائيؿ بما تـ التكافؽ عميو ىذه أم حؿ سممي 

 المرة.

 .م2225: موقف جامعة الدول العربية من الحوار الفمسطيني عام خامساً 
                                                           

 .9, ص19/12/2115, 92741القدس, العدد  (1)

 .9, ص19/12/2115, 3341الجديدة, العدد الحياة  (2)

 .9, ص91/12/2115, 92749القدس, العدد  (3)

 م.23/13/2115, 6, فقرة ج298, قرار رقم 97القمة العربية, رقم,  (4)

 م.29/13/2116, 5, فقرة 336, الخرطوم, قرار رقم 98القمة العربية, رقم  (5)
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قد في القاىرة مؤتمر عمى دعكة جميكرية مصر العربية, عُ  بعيد قمة شـر الشيخ, كبناءن 
س الفمسطيني محمكد ـ, بمشاركة الرئي17/03/2005-15فترة مف الحكار الفمسطيني خالؿ ال

, 2005, كأكد المجتمعكف عمى برنامج لعاـ (1)فمسطينيان  عشر تنظيمان  ثنياعباس, كبحضكر 
 كاتفؽإسرائيمي متبادؿ,  التزاـالمناخ الحالي لمتيدئة, مقابؿ  باستمراريرتكز عمى اإللتزاـ 

حات الشاممة في كافة المجاالت, كدعـ العممية اإلصال استكماؿالمجتمعكف عمى ضركرة 
المحمية كالتشريعية في تكقيتاتيا المحدكدة, كفقان  االنتخاباتالديمقراطية بجكانبيا المختمفة, كعقد 

 .(2)يتـ التكافؽ عميو انتخابيلنظاـ 

رحبت جامعة الدكؿ العربية بنتائج حكار الفصائؿ الفمسطينية الذم عقد في القاىرة, 
كأعمنت عف دعميا لمحكار الكطني الفمسطيني, كالمكاقؼ الفمسطينية المكحدة في مجاؿ التيدئة, 

المدنييف  استيداؼكالكقؼ المتبادؿ إلطالؽ النار, كفي ىذا المجاؿ, تأييد المكقؼ الداعي لعدـ 
رائيؿ, كقبكؿ كقؼ كافة أشكاؿ العمؿ العسكرم, كأعماؿ العنؼ في األراضي الفمسطينية في إس

المحتمة, عمى أساس متبادؿ بيف الجانبيف, كالتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني المبدئي كغيره 
, كما كأشادت بالكعي كبركح (3), كحقو في الدفاع عف النفساالحتالؿمف الشعكب في مقاكمة 

بيما الحكار الكطني الفمسطيني, كتأكيد الدعـ الكامؿ لمسمطة الكطنية  اتسـلمذيف المسؤكلية ا
الفمسطينية في جيكدىا المتكاصمة لحفظ األمف كالنظاـ كترسيخ سمطة القانكف في األراضي 
الفمسطينية, األمر الذم يكفؿ الحفاظ عمى الكحدة الكطنية لمشعب الفمسطيني, كيييئ المناخ 

عممية السالـ, كتثميف الجيكد التي بذلتيا جميكرية مصر العربية بالتعاكف مع  ؼالستئناالمناسب 
, كما كدعت كافة القكل الفمسطينية الى التمسؾ (4)السمطة الكطنية الفمسطينية بيذا الخصكص

بإعالف القاىرة, كالعمؿ عمى تمتيف النسيج الكطني الفمسطيني؛ لتحقيؽ  كااللتزاـبالكحدة الكطنية, 
الشعب الفمسطيني التي كفمتيا قرارات الشرعية الدكلية, مرحبةن بالجيكد التي بذلتيا السمطة أىداؼ 

الكطنية الفمسطينية في الحفاظ عمى كحدة الصؼ الفمسطيني, كبركح المسئكلية العالية التي 
 .(5)أظيرتيا األطراؼ الفمسطينية كافة

مسطيني, كالتكصؿ الى تيدئة مع أبدت جامعة الدكؿ العربية ترحيبيا بالحكار الكطني الف
عممية السالـ المعطمة, ككنيا كضعت المسار السممي  استئناؼالجانب اإلسرائيمي, أمال  منيا في 

                                                           

 .9, ص98/13/2115, 3355الحياة الجديدة, العدد  (1)

 مركز المعمكمات الفمسطيني, نص إعالف القاىرة. (2)

 ـ.23/13/2115, 7, فقرة ج298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (3)

 ـ.18/19/2115, 2, فقرة 6543, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)

 م.18/19/2115, 6, فقرة أ6545, قرار رقم 924د.ع, دورة رقم  (5)
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العممية السممية,  الستئناؼال بديؿ لو, لذلؾ سعت الى تكفير الظركؼ المناسبة  استراتيجياخياران 
 ضع في المنطقة.مرحبة في نفس الكقت بأم جيد ال يقكد الى تصعيد الك 

 

 

 

 خالصة:ال

 من خالل العرض السابق, نستنتج ما يمي:

  عمى الرغـ مف رفض إسرائيؿ لمبادرة السالـ العربية, إال اف جامعة الدكؿ العربية
كاصمت التمسؾ بيذه المبادرة, كقامت ببذؿ جيكد حثيثة عمى المستكل الدكلي مف أجؿ 

 تفعيميا.
  الدكؿ العربية بخطة خارطة الطريؽ, حفاظان منيا عمى جاء الترحيب السريع مف جامعة

 ماء كجييا أماـ الرفض اإلسرائيمي لمبادرة السالـ العربية.
  اإلسرائيمي مف قطاع  كاالنسحاب االرتباطأبدت جامعة الدكؿ العربية ترحيبيا بخطة فؾ

تعزيز غزة, محذرة في نفس الكقت المجتمع الدكلي مف الخطط اإلسرائيمية اليادفة الى 
 في الضفة الغربية كالقدس الشرقية. االستيطاف

  كقؼ إطالؽ النار المكقع في قمة شـر الشيخ, إال اف جامعة الدكؿ  اتفاؽعمى الرغـ مف
بالترحيب بما تـ  اكتفتالعربية لـ يكف ليا حضكر اك تأثير عمى أطراؼ القتاؿ, بؿ 

 التكصؿ اليو.
  لفمسطينية المكقع في القاىرة, كسجمت غيابيا القكل ا باتفاؽرحبت جامعة الدكؿ العربية

 بالترحيب بيا. كاكتفتكالعادة في ىذه الحكارات, 
  ـ, 2002يالحظ الغياب شبو التاـ لجامعة الدكؿ العربية, بعد مبادرتيا لمسالـ عاـ

بأف تككف شاىدة عمى ما يتـ التكقيع اك التكصؿ إليو, متخميةن عف دكرىا  كاكتفت
 ة الممقاة عمى كاىميا.كمسئكلياتيا العربي
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 .أوًل: موقف جامعة الدول العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين 

  العربية من نشاط األونروا ودعم ميزانيتيا.ثانيًا: موقف جامعة الدول 
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 تمييـــد:
لعدـ تعاطي ؛ كذلؾ كتعقيدان  كثر المشاكؿ تركيبان أت قضية الالجئيف الفمسطينييف مف ال زال

ضافة إحؿ عادؿ لقضيتيـ,  سرائيمية معيا, كنقص الضغط العربي كالدكلي إليجادالحككمات اإل
زمات المالية المتالحقة لككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف, التي تعني بتكفير الى األ

 الخدمات كالمساعدات لالجئيف.

لمدف راضي كاغالؽ األإسياساتيا في سرائيمية, ك اإل كاالعتداءات, االنتفاضةكمع سنكات 
الفمسطيني بشمؿ شبو  دقتصااالصيب أُ الفمسطيني,  االقتصادماـ نمك أالفمسطينية, كفرضيا القيكد 

راضيو, مما جعمو بحاجة الى دعـ عربي أعمى صمكد الشعب الفمسطيني في  ثر سمبان أتاـ, الذم 
 يعينو عمى النيكض مف جديد.

 العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين:: موقف جامعة الدول ولً أ
ـ, 2002حمؿ القادة العرب المجتمعيف في القمة العربية المنعقدة في بيركت عاـ 

, الى السمطات المسئكلية القانكنية الكاممة عف كجكد مشكمة الالجئيف الفمسطينييف كتيجيرىـ
كالمخططات كالمحاكالت الرامية الى كدكا عمى رفضيـ التاـ لمشاريع الحمكؿ أك , كما اإلسرائيمية

مي يتـ مف خالؿ سرائيسالـ بيف الجانبيف الفمسطيني كاإلف تحقيؽ الأ, ك (1)تكطينيـ خارج ديارىـ
ـ, كالتكصؿ الى حؿ عادؿ يتفؽ عميو لحؿ مشكمة 1976ساس حدكد عاـ أحؿ الدكلتيف عمى 

, مؤكدة في نفس الكقت عمى (2)194المتحدة رقـ  لألمـلقرار الجمعية العامة  الالجئيف كفقان 
لمبادرة السالـ  التمسؾ بحؽ الالجئيف الفمسطينييف بالعكدة, كفقا لقرارات الشرعية الدكلية, ككفقان 

شكالو, كالذم يتنافى كالكضع الخاص أى رفض كؿ محاكالت التكطيف بكافة العربية, كالتجديد عم
خالقية عف نشكء القانكنية كالسياسية كاألسرائيؿ إلعربية المضيفة, كتأكيد مسئكلية في البمداف ا

مشكمة الالجئيف, كتأكيد تحمؿ المجتمع الدكلي مسئكليتو تجاه الالجئيف الفمسطينييف  ستمراركا
حتى يتـ حؿ قضيتيـ, كالتعبير عف تقدير جيكد الدكؿ المضيفة لالجئيف, كتكفير الظركؼ 

 .(3)المالئمة ليـ, بما في ذلؾ حمايتيـ

 وضاعيا المالية:أول العربية من نشاط )األونروا( و جامعة الد: موقف ثانياً 
كنركا في مساعدة مية الدكر الذم تقكـ بو ككالة األىأجامعة الدكؿ العربية عمى كدت أ

الثنائية كنشاطاتيا  تصاالتياا استمرارة الدعكة الى الدكؿ العربية الى الالجئيف الفمسطينييف, مكجي
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كنركا ككاليتيا كفؽ قرار عمؿ األ استمرارلتأييد الالـز لضماف لية؛ لحشد اعمى الساحة الدك 
كفؽ ىذا القرار, كعدـ المساس بحقكؽ الالجئيف  لألكنركابالتفكيض الممنكح  لتزاـكاالئيا, نشاإ

الفمسطينييف كفي مقدمتيا حقيـ في العكدة, ككذلؾ عدـ تقميص خدماتيا اك نقؿ مياميا الى أم 
كنركا, نشاط ككالة األ استمرار, كلضماف (1)عادالن  جية كانت, الى حيف خؿ قضية الالجئيف حالن 

 بما يمي:كدعـ مكازنتيا, قامت جامعة الدكؿ العربية 

كنشاطات ككالة الغكث  تكفير الدعـ المالي الالـز لبرامج ستمراراىمية  أعمى  التأكيد .1
مانة العامة لجامعة الدكؿ العربية كبعثاتيا في كالطارئة, كدعكة األ االعتياديةالدكلية 

تصاؿ المختمفة مع الدكؿ العرب الى مكاصمة تفعيؿ قنكات اإلالخارج, كمجالس السفراء 
المالية تجاه ككالة الغكث الدكلية, كتمكيف  لتزاماتياباى الكفاء ة كافة؛ لحثيا عمالمانح

ضافية, تقع إعباء أدـ تحميؿ الدكؿ العربية المضيفة الككالة مف القياـ بمياميا كاممة, كع
 .(2)ساسا ضمف مسئكلية األكنركاأ
المدل, حتى كنركا متكسطة لمتطمبات خطة األ االستجابةدعكة الدكؿ المانحة الى  .2

كمخيماتيـ, كبما ال يتعارض مع الالجئيف الفمسطينييف  حتياجاتالككالة تمبية تستطيع ا
 .(3)نظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا في الدكؿ العربية المضيفةاأل

كنركا, كحث عضاء فييا الى دعـ األسالمي الضغط عمى األحث منظمة المؤتمر اإل .3
لحككمية الى كنركا, كدعكة الييئات الرسمية كغير االدكؿ العربية عمى دعـ مكازنة األ

 .(4)كالطارئة عتياديةاالكنركا مكاصمة دعـ برامج األ
قامة جدار الفصؿ إفي التعريؼ بأخطار  االستمراردعكة ككالة الغكث الدكلية الى  .4

العنصرم, مف حيث حرمانو لالجئيف الفمسطينييف مف الكصكؿ الى منشآت الككالة, كمف 
 .(5)جتماعيةكاالة عمى خدماتيا التعميمية كالصحيالحصكؿ 

لتزاـ في اإل خرلكنركا كالمنظمات الدكلية األمنظمة األ استمرارىمية أعمى  التأكيد .5
بقاء عمى مراكزىا خصكص مدينة القدس, بما في ذلؾ اإلبقرارات الشرعية الدكلية ب

                                                           

 م.18/19/2115, 9, فقرة د6545, قرار رقم 924رقم  د.ع, دورة (1)
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 ستكماؿاذا ما تـ إالمحتمة, كعدـ نقميا الى خارجيا دارتيا كمكاتبيا الرئيسية في القدس ا  ك 
 .(1)حائط الفصؿ العنصرم حكؿ المدينة

خدمات كالمساعدات التي يصاؿ الإسرائيمية التي تعرقؿ جراءات اإلإدانة الممارسات كاإل .6
كدعكة المجتمع راضي الفمسطينية المحتمة, كنركا لالجئيف الفمسطينييف في األتقدميا األ

عماليا, ككذا أممارسة سرائيؿ لرفع ىذه القيكد؛ لتتمكف الككالة مف إط عمى الدكلي لمضغ
 .(2)تكفير الحماية الالزمة لطكاقميا العاممة في تقديـ ىذه الخدمات

كنركا كدعـ ميزانيتيا, المناشدات امعة الدكؿ العربية لدعـ نشاط األجراءات جإلـ تتعدل 
رض لتكفير الخدمات كالحماية لالجئيف عممية عمى األكلـ تقـ بأم خطكات الدكلية كالعربية, 

 يجابيةإجراءات إكا القياـ بمياميا, كلـ تبدم أم كنر بمطالبة األ اكتفتنييف, بؿ الفمسطي

بخصوص قضية الالجئين سوى تمسكها بحق العودة, والمطالبة بإيجاد حل عادل لقضية 

 الالجئيف الفمسطينييف.

 .بية من دعم صمود الشعب الفمسطيني: موقف جامعة الدول العر ثالثاً 
نية المحتمة, الى ضعؼ راضي الفمسطيسرائيمي في األاإلدت سياسة الحصار كالعزؿ أ
الفمسطيني مف  قتصاداالية كالشعب الفمسطيني, كلتخميص لمسمطة الفمسطين قتصاديةاالالقدرات 

لتعزيز صمكد الشعب  سرائيمي, قامت جامعة الدكؿ العربية بعدة خطكاتاإل لالقتصادلتبعية ا
 الفمسطيني, كما يمي:

 دعم موازنة السمطة الوطنية الفمسطينية: -1

اإلسرائيمية, كالحصار الخانؽ لممدف كالقرل  االعتداءاتبعد مركر ستة أشير عمى 
القدس,  كانتفاضةالفمسطينية, كمفت جامعة الدكؿ العربية, المجمس األعمى لصندكقي األقصى, 

مميكف  15العاجمة لطمب السمطة الكطنية الفمسطينية, بدعـ ميزانيتيا بصرؼ مبمغ  االستجابة
مميكف دكالر, لدعـ ميزانية السمطة الفمسطينية لألشير الستة  180دكالر, كصرؼ مبمغ مقداره 

ـ, دعت جامعة الدكؿ 2002, كفي القمة العربية الخامسة عشر, المنعقدة في بيركت (3)القادمة
مميكف  330كؿ العربية لدعـ ميزانية السمطة الكطنية الفمسطينية بمبمغ إجمالي قدره العربية, الد

ـ, 2002مف أكؿ أبريؿ  ابتداءمميكف دكالر شيريان, كلمدة ستة أشير,  55دكالر أمريكي, بكاقع 
 احتياج كاستمرالعدكاف اإلسرائيمي,  استمرقابمة لمتجديد التمقائي لمدة ستة أشير ُأخرل, طالما 
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سمطة الفمسطينية ليذا الدعـ, كاف تككف جممة ىذه المبالغ عمى شكؿ منح غير مستردة, كتككف ال
المساىمات إلزامية عمى جميع الدكؿ األعضاء, حسب نسبة أنصبتيا في ميزانية األمانة 

ـ, كتجدد 2003, كتـ تجديد ىذا اإللتزاـ لمدة ستة أشير قادمة تبدأ مف أكؿ إبريؿ (1)العامة
, كتـ تجديد ىذا الدعـ لمدة ستة (2)ـ2002عمى نفس اأُلسس التي أقرتيا قمة بيركت تمقائيان 

خالؿ  اجتماعـ, كدعكة كزراء المالية العرب الى عقد 01/04/2004مف  ابتداءشيكر ُأخرل, 
لستة اشير اخرل  استمر, الذم (3)كصكؿ ىذا الدعـ استمرارشير مف تاريخو؛ لكضع آلية تنظـ 

بدعـ مكازنة  االستمرار, كتـ تجديد الدعكة الى (4)ـ, كبنفس اآلليات01/04/2005مف  ابتداء
 .(5)ـ, لدعـ مكازنتيا01/04/2006مف  ابتداءالسمطة الكطنية الفمسطينية, لفترة ُأخرل, 

ىذا كشددت جامعة الدكؿ العربية عمى أىمية اإللتزاـ بسداد المساىمات المتكجبة عمى 
لسمطة الكطنية الفمسطينية, كتكجيو الشكر لمدكؿ العربية التي الدكؿ األعضاء في دعـ مكازنة ا

أك جزء منيا, كدعكة الدكؿ التي لـ تستكمؿ مساىماتيا الى اإلسراع بالكفاء  التزاماتياأكممت سداد 
صدار تقرير شيرم يكضح المكقؼ بالتزاماتيا , كتكميؼ األمانة العامة بمتابعة ىذا المكضكع, كا 

بالغو الى الجيات المعنية في الدكؿ األعضاء, كحثيـ عمى اإللتزاـ  المالي لعممية السداد, كا 
 .(6)بمكاعيد سداد تمؾ المساىمات

لمالي, كىك الجانب أغدقت جامعة الدكؿ العربية عمى السمطة الكطنية الفمسطينية بدعميا ا
الذم تستطيع تقديـ المعكنة فيو لمشعب الفمسطيني كسمطتو الكطنية, كىك الدعـ الذم تحاكؿ 

بو عف الدعـ السياسي الضعيؼ الذم قدمتو لمقضية الفمسطينية, كيبدك أنيا كجدت  االستعاضة
انب األخرل, ىك السبيؿ الكحيد لحفظ ماء كجييا, أماـ تقصيرىا في الجك  االقتصادمأف الدعـ 

 خاصة الجانب السياسي.

 راضي الفمسطينية:دعم التنمية في األ  -2

جامعة الدكؿ العربية األكضاع المأساكية التي يعيشيا الشعب الفمسطيني  استعراضبعد 
اإلسرائيمي في البنية  االحتالؿفي األراضي الفمسطينية المحتمة, كالتدمير المستمر الذم يمارسو 

تالؼ مكارده المائية كالزراعية, كاإلغالؽ المتكاصؿ, كعزؿ األساسية, كتجريؼ األ راضي, كا 
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المناطؽ الفمسطينية عف بعضيا البعض, مما يعيؽ حركة األشخاص كالعماؿ كالبضائع, قامت 
عدة قرارات لدعـ التنمية في األراضي الفمسطينية المحتمة, كىذه  باتخاذجامعة الدكؿ العربية 

 القرارات ىي:

المتابعة كالتحرؾ, ككزراء العمؿ العرب, كالجيات المعنية في الدكؿ األعضاء, تكميؼ لجنة  - أ
بحث أكضاع العماؿ الفمسطينييف, كتأميف حمكؿ عاجمة لمشاكميـ, كتكميؼ األمانة العامة كدكلة 

, كتكميؼ األمانة العامة مكاصمة جيكدىا في جمع التبرعات (1)فمسطيف متابعة تنفيذ ىذا القرار
في تعاكنيا مع المنظمات الدكلية  كاالستمرارربية دعمان لصمكد الشعب الفمسطيني, الشعبية الع

عادة اإلعمار في األراضي الفمسطينية  .(2)المعنية بتكفير الدعـ لعممية التنمية كا 
التأكيد عمى مسئكلية المجتمع الدكلي تجاه إلزاـ إسرائيؿ بدفع التعكيضات المستحقة لمشعب  - ب

لكطنية جراء الخسائر كالدمار المذيف لحقا بمقدراتيما نتيجة العدكاف الفمسطيني, كسمطتو ا
 .(3)ـ, عمى الممتمكات كالمقدرات الفمسطينية2000اإلسرائيمي المتصؿ منذ سبتمبر/

دعكة المؤسسات المالية كاإلقتصادية الدكلية المعنية, الى إجراء تقديرات بشأف قيمة الخسائر  - ت
الفمسطيني, الناجمة عف السياسات التعسفية  باالقتصادحقت المباشرة كغير المباشرة التي ل

كالعدكانية تجاه الشعب الفمسطيني, مؤكدة عمى مسؤكلية المجتمعيف الدكلي كالعربي تجاه دعـ 
التنمكية كاإلغاثية الممحة في  االحتياجاتالكطني, بما يمبي  كاقتصادهالشعب الفمسطينية, 

التي تكاجو السمطة  كاالجتماعيةب التحديات االقتصادية األراضي الفمسطينية المحتمة, كيكاك
القكات اإلسرائيمية مف قطاع  انسحابالكطنية الفمسطينية, في ضكء المستجدات المترتبة عمى 

 .(4)غزة, كأجزاء مف الضفة الغربية
اإلسرائيمي في فمسطيف, مف مباني  االحتالؿدعكة الدكؿ العربية لدعـ إعادة إعمار ما دمره  - ث

ية إليكاء العائالت المشردة, ككذلؾ دعـ مشركع عربي لإلسكاف في كؿ مف غزة كالضفة سكن

                                                           

 ـ.28/13/2119, 99, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.19/13/2113, 92فقرة  ,245, شـر الشيخ, قرار رقـ 95القمة العربية, رقـ  (2)

 ـ.18/19/2115, 3, فقرة ك6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (3)

 ـ.18/19/2115, 5, فقرة ك6545, قرار رقـ 924د.ع, دكرة رقـ  (4)
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لدعـ السمطة الفمسطينية في مطمع  )*(الغربية, كالترحيب بمبادرة المجتمع الدكلي لعقد اجتماع لندف
 .(1)ـ2005مارس 
 تسييل حركة البضائع الفمسطينية: -3

قتصادية لمشعب كرة تكفير المساندة السياسية كاإلشددت جامعة الدكؿ العربية عمى ضر 
سرائيمية المعرقمة لمركر السمع كالمنتجات اإل باإلجراءات الفمسطيني كسمطتو الكطنية, منددان 
عدة قرارات في القمة  تخاذبامنظمة التجارة العالمية, فقامت الفمسطينية كفؽ القكاعد المعمكؿ بيا ب
 :(2)ـ, كىذه القرارات ىي2000الغير العادية المنعقدة في القاىرة عاـ 

  السمع كالمنتجات الفمسطينية بدكف قيكد كمية أك نكعية. باستيرادالسماح 
  تعفى السمع كالمنتجات الفمسطينية مف الرسكـ كالجمارؾ, كتعتمد شيادات المنشأ

تجارة كالصناعة كالمقرة مف كزارة االقتصاد كالتجارة الفمسطينية الصادرة عف غرؼ ال
 الفمسطينية.

  ,تعمؿ الكزارات العربية المختصة عمى تكجيو شككل الى منظمة التجارة العالمية
سمع سرائيمية المعرقمة لحرية مركر الجراءات اإلاإل إلزالةكلممؤسسات الدكلية المعنية 
 .سكاؽ العربيةكالمنتجات الفمسطينية الى األ

لدكؿ العربية تأكيدىا ـ, جددت جامعة ا2001كفي القمة العربية المنعقدة في عماف عاـ 
عفاء المنتجات ذات المنشأ الفمسطيني ا  الفمسطيني, كتمكينو مف الصمكد, ك  قتصاداالعمى دعـ 

جيزة المعنية باإلسراع في تنفيذ ىذا دخكليا الدكؿ العربية, كتكميؼ األمف الرسكـ كالجمارؾ عند 
ر لمدكؿ , مكجية الشك(4)سكاؽ العربية قدر المستطاعكالعمؿ عمى تسييؿ دخكليا الى األ ,(3)القرار

ر ماـ التدفؽ الحأسكاقيا أمات الى منافذىا الجمركية كفتحت صدار تعميإالعربية التي سارعت الى 
ماثؿ, ثر المالرسكـ كالجمارؾ كالضرائب ذات األعفتيا مف ألممنتجات الفمسطينية المنشأ, ك 

                                                           

ـ, اكد فيو المشارككف بالتزاميـ بحؿ الصراع الفمسطيني االسرائيمي, 19/13/2115مؤتمر لندف: عقد بتاريخ  )*(
المفاكضات المباشرة, كمساندة السمطة الفمسطينية في مجاؿ االصالحات الداخمية في االراضي مف خالؿ 

الفمسطينية, كتقكية المؤسسات االمنية, كاالىتماـ بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية, ككعدت الدكؿ المانحة بدعـ 
 (.9, ص12/13/2115, 92762مميار دكالر. )القدس, العدد  9.2السمطة الفمسطينية بمبمغ 

 ـ.23/13/2115, 8, فقرة د298, الجزائر, قرار رقـ 298القمة العربية, رقـ  (1)

 ـ.22/91/2111, 211القمة العربية )غير عادية(, القاىرة, قرار رقـ  (2)

 ـ.28/13/2119, 9, فقرة 219, عماف, قرار رقـ 93القمة العربية, رقـ  (3)

, 6546, قرار رقـ 924ـ. د.ع, دكرة رقـ 23/15/2114, 2, فقرة 274, قرار رقـ 96القمة العربية, رقـ  (4)
 ـ.18/19/2115, 6فقرة 
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سراع في تنفيذ ـ, الى ضركرة اإل2000قمة القاىرة كالطمب مف الدكؿ العربية التي لـ تنفذ قرارات 
 .(1)جراءاتىذه اإل

سرائيؿ بفرضيا عمى المعابر إالتي تقـك بيا  ىذا كنددت جامعة الدكؿ العربية باإلجراءات
نساني, لقانكف اإلالدكلي كاحكاـ القانكف أزة كالضفة الغربية, منتيكة بذلؾ في مناطؽ قطاع غ

مف مغبة المضي في شراؼ المجنة الرباعية, كالتحذير إلمعابر الذم تـ التكصؿ اليو تحت ا تفاؽكا
جراءات التعسفية, كالتي تمس مختمؼ شؤكف الحياة اليكمية ألبناء الشعب فرض مثؿ ىذه اإل

 االقتصادنعاش إجؿ أد العربية كالدكلية المبذكلة مف الفمسطيني, كتيدد بتقكيض الجيك 
 .(2)عادة تأىيموا  الفمسطيني, ك 

اف  اعتقدتلـ تستطع جامعة الدكؿ العربية تعزيز صمكد الشعب الفمسطيني, كذلؾ ألنيا 
 االقتصادمتعزيز ىذا الصمكد ال يتـ إال بالدعـ المالي فقط, كعمى الرغـ مف أىمية الدعـ 

, فقد كاف الشعب الفمسطيني بحاجة كاجتماعيكالمالي, إال أنو يصبح عقيما بدكف دعـ سياسي 
 , خصكصان في تمؾ الفترة.االقتصادمالى دعـ سياسي أكثر مف الدعـ 

 .م2226التشريعية الفمسطينية  نتخاباتال موقف جامعة الدول العربية من  :رابعاً 
عقب كفاة كذلؾ  ,رئاسية نتخاباتاـ, 09/01/2005الفمسطينية بتاريخ راضي شيدت األ

سبعة مرشحيف, كفاز بيا محمكد  نتخاباتاال, كتقدـ ليذه (3)الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات
معة الدكؿ العربية شادت جاأكقد . (4)عباس كممثؿ عف حركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح

الرئيس  ةن الديمقراطية الرئاسية, مينئ اباتنتخاالبداىا الشعب الفمسطيني بنجاح أبالقدرة التي 
 .(5)لمسمطة الكطنية الفمسطينية رئيسان  نتخابوباكد عباس محم

التشريعية الفمسطينية بتاريخ  نتخاباتاالجريت الرئاسية بعاـ, أُ  االنتخاباتكبعد 
صالح, التابعة لحركة حماس مف الفكز بيا, ـ, كتمكنت قائمة التغيير كاإل25/01/2006

مقعد,  45حصمت حركة فتح عمى مقعد, بينما  132صؿ أمف  مقعدان  74بحصكليا عمى 
, شكمت قائمة حماس الحككمة (6)كتكزعت باقي المقاعد عمى الفصائؿ المشاركة, كقكائـ المستقميف

                                                           

 ـ.23/13/2115, 6, فقرة د298, الجزائر, قرار رقـ 97القمة العربية, رقـ  (1)

, قرار رقـ 98القمة العربي, رقـ  (2)  ـ.29/13/2116, 5, فقرة 337, الخرطـك

ـ, بعد صراع طكيؿ مع 99/99/2114تكفي الرئيس الفمسطيني ياسر عرفت في احد مشافي باريس بتاريخ  (3)
 (.6المرض.)المستقبؿ العربي, ياسر عرفات عاش بيف المكت كالحياة, ص

 .995جكاد الحمد: دراسة في نتائج االنتخابات الرئاسية كالبمدية الفمسطينية, ص (4)

 ـ.23/13/2115, 9, فقرة ج298الجزائر, قرار رقـ  ,97القمة العربية, رقـ  (5)

 .239زياد ابك عمرك: حماس مف المعارضة الى الحكـ, ص (6)
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الحككمة الفمسطينية, فقررت الدكؿ الداعمة كقؼ تقديـ المساعدات لمحككمة حتى تعترؼ بشركط 
حقة لمسمطة سرائيؿ بكقؼ تحكيؿ عائدات الضرائب المستإ, كقامت (1)الرباعية الدكلية

 .(2)الفمسطينية

 التشريعية الفمسطينية, كالتي تؤكد مجددان  نتخاباتاالت جامعة الدكؿ العربية بعممية أشاد
قامة دكلتو المستقمة عمى ترابو ا  كجدارتو بحقو في تقرير مصيره, ك  عمى قدرة الشعب الفمسطيني

الديمقراطي لمشعب الخيار  حتراـارقية, كدعكة المجتمع الدكلي الى الكطني, كعاصمتيا القدس الش
عراب عف الدعـ الكامؿ لمسمطة الفمسطينية بقيادة الرئيس محمكد عباس, كلمحكار الفمسطيني, كاإل

جؿ أنجع الكسائؿ مف أكحدة الشعب الفمسطيني, كإليجاد  لتأكيدالكطني الفمسطيني, اليادؼ 
ساس أساس الدكلتيف عمى أمى تقمة, كتحقيؽ السالـ القائـ عقامة دكلة فمسطينية مسإتحقيؽ 

ا , داعية المجتمع الدكلي, كال سيم(3)مـ المتحدة ذات الصمةرجعيات عممية السالـ, كقرارات األم
الداخمية,  رادة الشعب الفمسطيني, كعدـ التدخؿ في شؤكنوإ احتراـالمجنة الرباعية الدكلية, الى 

حكاـ مسبقة, كفرض أصدار إقيادتو بشكؿ ديمقراطي, كتجنب  ارختيابما في ذلؾ حريتو في 
يـ في تقد ستمرارااللدكلي الى , كدعكة المجتمع ا(4)شركط مجحفة لمتعامؿ مع قيادتو المنتخبة

الخيار الديمقراطي الفمسطيني,  حتراـكاقتصادية لمسمطة الفمسطينية, المنح كالمساعدات المالية كاإل
 االنتخاباتمسمطة الكطنية الفمسطينية بعد عية الى كقؼ الدعـ الدكلي لكالتحذير مف المكاقؼ الدا

السمبية الخطيرة  عكاساتيانالييا, كالتنبيو الى إ ستندتاخيرة, كرفض الذرائع التي التشريعية األ
مف في كاأل االستقرارلمشعب الفمسطيني, كعمى  تماعيةجكاال االقتصاديةكضاع عمى األ
 كاقتصادهكلي تجاه دعـ الشعب الفمسطيني, مسئكلية المجتمع الد, مؤكدة عمى (5)المنطقة

 .(6)راضي الفمسطينية المحتمةفي األغاثية الممحة التنمكية كاإل االحتياجاتالكطني, بما يمبي 

سرائيمي القاضي بكقؼ تحكيؿ عائدات جامعة الدكؿ العربية, بالقرار اإلكما كنددت 
اعية كالمجتمع الدكلي لمجانب الفمسطيني, كدعكة المجنة الربالضرائب كالرسكـ الجمركية المستحقة 

سرائيؿ في حرماف الشعب إ حقيةأعمى عدـ  كالتأكيدىذا القرار,  إللغاءسرائيؿ إلمضغط عمى 
المكقعة بيف  تفاقياتلالقكـ بتحصيميا نيابة عنو, طبقا الفمسطيني مف ىذه المكارد, التي ت

                                                           

 .71ركبرت ساتمكؼ: اتفاؽ مكة انتصار الكحدة عمى التقدـ, ص (1)

 .99حاتـ زايدة: االنقالب عمى الديمقراطية الفمسطينية, ص (2)

,  قرار98القمة العربية, رقـ  (3)  ـ.29/13/2116, 6, فقرة 336رقـ  ,الخرطـك

 ـ.14/13/2116, 6, فقرة 6617, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (4)

,  قرار رقـ98القمة العربية, رقـ  (5)  ـ.29/13/2116, 3, فقرة 337,الخرطـك
 ـ.14/13/2116, 9, فقرة 6617, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (6)
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خارجية المجنة رساؿ رسائؿ عاجمة الى كزراء إالمتحدة,  لألمـميف العاـ كمطالبة األ, (1)الطرفيف
زمة المالية الحالية التي تمر بيا السمطة الكطنية الفمسطينية, كالشعب الرباعية؛ لشرح األ

 في تقديـ الدعـ ستمرارباالمكقؼ كاضح كصريح,  باتخاذطيني, كمطالبة المجنة الرباعية الفمس
الشعب الفمسطيني كسمطتو  بتزازاسرائيؿ لمكؼ عف إلمسمطة الفمسطينية, كالضغط عمى 

 .(2)الشرعية

التشريعية,  نتخاباتاالدكؿ العربية لممكقؼ الدكلي مف دانة جامعة الإنالحظ مما سبؽ, 
اع الضغط عمى دنى انك أ, لكنيا لـ تمارس احترامياا, داعية المجتمع الدكلي بضركرة كنتائجي

, التي رحبت ىي نتخاباتاالبنتائج ىذه  االعتراؼعمى  سرائيؿ, إلجبارىماإالمجتمع الدكلي اك 
 قيادتو التي تمثمو. ختيارالخيار الشعب الفمسطيني في  رامياحتاعبرت عف بيا, ك 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

,  ق98القمة العربية, رقـ  (1)  ـ.29/13/2116, 5, فقرة 337رار رقـ,الخرطـك

 ـ.14/13/2116, 8, فقرة 6619, قرار رقـ 925د.ع, دكرة رقـ  (2)
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 خالصة:ال
 من خالل العرض السابق, نستنتج ما يمي:

  عمى  تفاؽااللالجئيف الفمسطينييف, كضركرة  العربية بحؽ العكدةتمسكت جامعة الدكؿ
سياسية كقانكنية بعاد أؤكدة اف قضية الالجئيف قضية ذات حؿ عادؿ لقضيتيـ, م

 نسانية.ا  ك 
 كنركا في تقديـ خدماتيا لالجئيف األ استمرارجامعة الدكؿ العربية عمى ضركرة  كدتأ

اد حؿ عادؿ لقضية يجإخرل قبؿ أُ  يف, رافضة اف تحؿ مكانيا أم جيةالفمسطيني
 ساس قرارات الشرعية الدكلية.أالالجئيف, عمى 

  بناء الشعب الفمسطيني في أزيز صمكد جراءات لتعإقامت جامعة الدكؿ العربية بعدة
لى ا فتقرتكا, اقتصاديةجراءات كانت سطينية المحتمة, لكف معظـ ىذه اإلراضي الفماأل

 .قتصادماالكثر مف الدعـ أبناء الشعب الفمسطيني أالجانب السياسي, الذم يحتاجو 
 ـ, 2006التشريعية عاـ  نتخاباتاالة جامعة الدكؿ العربية لنتائج عمى الرغـ مف مبارك

لفشؿ, ال اف محاكالتيا باءت باإ, االنتخاباتمجتمع الدكلي لقبكؿ نتائج ىذه كدعكتيا ال
الذم فرضتو المجنة الرباعية  دمقتصااالماـ الحصار أكلـ تستطع اف تقدـ أم شيء 

 سرائيؿ عمى الشعب الفمسطيني, كسمطتو الكطنية.ا  ك 
 مسطينية بشكؿ دكرىا في دعـ القضية الف قتصراحظ اف جامعة الدكؿ العربية, قد نال

ماـ تقصيرىا في ألربما يرجع ذلؾ لحفظ ماء كجييا, , ك قتصادماالعاـ, عمى الجانب 
 سياسي في دعـ القضية الفمسطينية.خرل, كخاصة الجانب الالجكانب األُ 
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 الخاتمة
 مف خالؿ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج, كتكصيات.

 النتائج:: أولً 

  كالبيانات  القراراتتناكلت جامعة الدكؿ العربية, محطات القضية الفمسطينية, في جميع
اإلسرائيمية ضد الشعب  باالعتداءات, خاصة فيما يتعمؽ اجتماعاتياالصادرة عف 

الفمسطيني, كمشاريع التسكية السممية, كالتنمية في األراضي الفمسطينية, كاألكضاع 
 الداخمية الفمسطينية.

  أكدت جامعة الدكؿ العربية, أف السالـ في المنطقة العربية, ال يتحقؽ إال بإقامة الدكلة
اإلسرائيمي مف االراضي  كاالنسحابالفمسطينية المستقمة, كعاصمتيا القدس الشريؼ, 

ـ, عمى اساس قرارات الشرعية الدكلية, خاصة القرارات 1967العربية المحتمة منذ عاـ 
 , كحؽ الشعب الفمسطيني في العكدة, كتقرير المصير.425ك 338ك 242رقـ 

  أيدت جامعة الدكؿ العربية, جميع المبادرات اإلقميمية كالدكلية لمسالـ, ككممت ذلؾ
, كلـ تكف جامعة العربية فاعالن مؤثران في مسيرة ـ2002عربية لمسالـ عاـ بالمبادرة ال

المرحبة بأية مبادرة, أك  القراراتالتسكية السممية في المنطقة, بؿ كانت كظيفتيا إصدار 
 سممية. اتفاقية

  اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة,  االنتياكاتأدانت جامعة الدكؿ العربية
يقاؼ ىذه كبذلت مسا , حيث سخرت معظـ جيكدىا لمناشدة االنتياكاتعييا لمحد كا 

كقد جاء تفاعؿ جامعة  المجتمع الدكلي, لمضغط عمى اسرائيؿ لكقؼ ىذه االنتياكات,
كىذا دليؿ عمى العجز السياسي  الدكؿ العربية مع ىذه االنتياكات مكسمي كانفعالي,

 الذم تعاني منو جامعة الدكؿ العربية.
 اإلسرائيمي,  االستيطافنكارىا لمشاريع تساامعة الدكؿ العربية, عف رفضيا ك أعمنت ج

, كالضغط عمى إسرائيؿ االستيطافبيا, داعيةن المجتمع الدكلي لنبذ  االعتراؼرافضة 
, كعمى الرغـ مف إصدارىا الكثير مف القرارات الخاصة االستيطانيةلكقؼ مشاريعيا 

ىذه القرارات بقي مجرد حبر عمى كرؽ, حيث أف  اإلسرائيمي, إال أف معظـ باالستيطاف
 لـ يتكقؼ ليكـ كاحد. االستيطاف

  االسرائيمية اليادفة الى تيكيد مدينة  لإلجراءاتحاكلت جامعة الدكؿ العربية, التصدم
القدس, كسمب معالميا االسالمية العربية, كطمس ىكيتيا االسالمية, فقامت بدعـ 

عمييا مف التيكيد, لكف ىذا الدعـ لـ يكف كافيا, فقد  صمكد ابناء مدينة القدس, لمحفاظ
 كانت القدس بحاجة لخطكات عممية عمى االرض, لمحفاظ عمييا مف التيكيد.
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 ة ر عربية, عف تمسكيا بحؽ العكدة لالجئيف الفمسطينييف, كضرك لعمنت جامعة الدكؿ اأ
كيالحظ ىنا تراجع جامعة  ,194ساس القرار رقـ أيجاد حؿ عادؿ لقضيتيـ, عمى إ

الدكؿ العربية عف اصرارىا عمى اف الحؿ الكحيد لقضية الالجئيف ىك عكدتيـ الى ديارىـ 
نسانية بحتة, إقضية التعامؿ مع قضية الالجئيف ك كما كرفضت التي ىجركا منيا,

بعادىا السياسية كالقانكنية, كرفضت أاكالت الساعية لتجريد القضية مف المح رفضتك 
 . مشاريع التكطيف خارج فمسطيف جميع

  ,)أكدت جامعة الدكؿ العربية, عمى ضركرة الدكر الذم تقكـ بو ككالة الغكث )األكنركا
يقاؼ عمميا حتى تحؿ قضية الالجئيف الفمسطينييف, كما كقامت بدعـ مكازنتيا إ رافضةن 
 كقات, حتى يتسنى ليا القياـ بمياميا المنكطة بيا.يد مف األفي العد

 كما الفمسطيني في العديد مف المراحؿ قتصاداالجامعة الدكؿ العربية, بدعـ مت قا ,
كلكية خاصة, حيث أصدرت العديد مف أراضي الفمسطينية ت مكضكع التنمية في األكلكأ

 الفمسطيني. قتصاداالالقرارات التي تحث الدكؿ العربية فييا, عمى دعـ 
  الفمسطيني, كسمطتو الكطنية,  ف جامعة الدكؿ العربية, قامت بدعـ الشعبأيبدك

ت القضية الفمسطينية, ان, لحفظ ماء كجييا, أماـ تقصيرىا السياسي, تجاه تطكراياقتصاد
 صعدة.عمى شتى األ

 ,كما كدعت  أيدت جامعة الدكؿ العربية الحكار الفمسطيني, كالكحدة الكطنية الفمسطينية
 قيادتو, كلـ ختياراسطيني, في الديمقراطي لمشعب الفمالخيار  حتراـالالمجتمع الدكلي 

راضي عقب نتائج  الذم فرض عمى األ االقتصادمتقـ بخطكات عممية لفؾ الحصار 
 ـ.2006التشريعية الفمسطينية عاـ  نتخاباتاال

 ثانيًا: التوصيات:

  دعكة المنظمات العربية المختمفة, الى تنسيؽ جيكدىا, كالعمؿ المشترؾ, مف أجؿ
عمى المجتمع الدكلي بشكؿ عاـ, كعمى إسرائيؿ بشكؿ ممارسة ضغط عربي مشترؾ, 

 خاص, إلجبارىا عمى تنفيذ قرارات مجمس األمف الخاصة بالقضية الفمسطينية.
 جديدة لمتعامؿ مع  جيةستراتياكضع بى جامعة الدكؿ العربية, أف تقكـ يتكجب عم

ساليبيا أف تقكـ بتنكيع أك لمقرارات الدكلية,  نصياعاالسرائيمية, كرفضيا الدائـ الغطرسة اإل
 في التعاطي مع القضية الفمسطينية.

 قاتيا مع جامعة الدكؿ العربية, كتقديـ فصائؿ الفمسطينية, الى تكثيؽ عالدعكة القيادة كال
دراسات بصفة دكرية, تقترح مف خالليا عمى جامعة الدكؿ العربية رؤل جديدة, كعممية, 

 لقضية الفمسطينية.يمكف اف تستغميا في تعاطييا مع تطكرات ا
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 قميمية كالدكلية, تجاه مقة بمكاقؼ المنظمات العربية كاإلبحاث كالدراسات المتعتكثيؼ األ
حداث القضية ألتي تتعامؿ بيا ىذه المنظمات مع القضية الفمسطينية, كتكضيح الطرؽ ا

 الفمسطينية.
  جامعة الدكؿ  الباحثيف, في المجاليف التاريخي كالسياسي, بتناكؿ مكاقؼ ىتماـاضركرة

 العربية مف القضايا العربية, خاصة القضية الفمسطينية.
  قميمية كالعربية م؛ لمتعرؼ عمى مكاقؼ المنظمات اإلعقد المؤتمرات العممية بشكؿ دكر

مف القضية الفمسطينية, كتكجيو الدعكة لمعامميف في تمؾ المنظمات لممشاركة بأبحاثيـ, 
 كدراساتيـ.
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 القرآن الكريم. -أولً 
 .الوثائق -ثانياً 

 قرارات جامعة الدول العربية: - أ
 :القرارات الصادرة عن مجمس جامعة الدول العربية, عمى مستوى القمة 

 .46ـ, قرار رقـ 28/11/1973, الجزائر, 6القمة العربية, رقـ  .1
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 :القرارات الصادرة عن مجمس جامعة الدول العربية, عمى مستوى المجمس الوزاري 

 .14ـ, قرار رقـ 27/11/1945, 14دكرة عادية, رقـ  .12
 .4760ـ, قرار رقـ 15/12/1987دكرة غير عادية,  .13
 .4761ـ, قرار رقـ 24/01/1988دكرة غير عادية,  .14
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 .4907ـ, قرار رقـ 30/03/1989, 91دكرة عادية, رقـ  .18
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 .5092ـ, قرار رقـ 12/09/1991, 96دكرة عادية, رقـ  .24
 .5159ـ, قرار رقـ 20/02/1992دكرة غير عادية,  .25
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 .5786, 5784, 5738ـ, قرار رقـ 17/09/1998, 110دكرة عادية, رقـ  .42
 .5841, 5839, 5838ـ, قرار رقـ 18/03/1999, 111دكرة عادية, رقـ  .43
 .5885, 5884, 5883ـ, قرار رقـ 13/09/1999, 112دكرة عادية, رقـ  .44
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 المتحدة:وثائق األمم  - ب

 -ـ16/6/1981التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .48
ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا السابعة 15/6/1982

 ـ.1982كالثالثيف, نيكيكرؾ, 
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 -ـ16/6/1987التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .49
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ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا السادسة 15/6/1991
 ـ.1991كاألربعيف, نيكيكرؾ, 

 -ـ16/6/1991 التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف .52
ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا السابعة 15/6/1992

 ـ.1992كاألربعيف, نيكيكرؾ, 
 -ـ16/6/1992التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .53

تيا الثامنة ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكر 15/6/1993
 ـ.1993كاألربعيف, نيكيكرؾ, 

 -ـ16/6/1993التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .54
ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا التاسعة 15/6/1994

 ـ.1994كاألربعيف, نيكيكرؾ, 
 -ـ16/6/1996في الفترة مف  التقرير السنكم الصادر عف مجمس األمف الدكلي .55

ـ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا الثانية 15/6/1997
 ـ.1997كالخمسيف, نيكيكرؾ, 

ـ, 31/7/2002 -ـ16/6/2001التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .56
دكرتيا السابعة كالخمسيف, نيكيكرؾ, كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد 

 ـ.2002
ـ, 31/7/2004-ـ 1/8/2003التقرير السنكم لمجمس األمف الدكلي في الفترة مف  .57

كالمقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة خالؿ انعقاد دكرتيا التاسعة كالخمسيف, نيكيكرؾ, 
 ـ2004
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 جامعة الدول العربية: - أ
, عمى 112الختامي الصادر عف الدكرة العادية لمجمس جامعة الدكؿ العربية, رقـ البياف  .58
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 الرسائل العممية: -خامساً 

ـ(, رسالة ماجستير 1993-1987الفمسطينية ) أبك عامر, احمد: االنتفاضة في الصحافة .70
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Abstract 
 

With the outbreak of the Palestinian Intifada in 1987 in the occupied Palestinian 

territories, the Arab League announced its absolute support for the Intifada of the 

Palestinian people, and their standing at the Palestinians side by all possible means 

until the Intifada achieves its objectives.   

The Arab League also condemned the Israeli violations against the Palestinian people, 

particularly its violations of Palestinian human rights. They also condemned the 

Israeli settlements, and the Israeli efforts to Judaize the city of Jerusalem. The League 

made special international efforts to put pressure on Israel to force it to stop these 

violations. 

The Arab League also had a clear position regarding the peaceful settlement of the 

Palestinian issue. They stressed that a just peace in the Middle East cannot be 

achieved without the establishment of an independent Palestinian state on the land 

occupied in 1967, and Jerusalem as its capital, and in accordance with the resolutions 

of international legitimacy. The Arab League supported holding an international peace 

conference in participation of all parties concerned in Arab-Israeli conflict. They also 

welcomed holding Madrid Peace Conference in 1991, and the signing of Oslo 

Agreement in 1993, and the agreements that followed. 

After the outbreak of the second Palestinian Intifada in 2000, the Arab League 

condemned the Israeli aggressions against the Palestinian people, and announced its 

support for the Palestinian people and their national authority, refused to describe the 

Palestinian resistance with terrorism, and made a number of steps to strengthen the 

steadfastness of the Palestinian people in the face of the fierce Israeli attack. 

The League of Arab States made many decisions to strengthen the steadfastness of the 

Palestinian people, and has refused to consider the refugees problem as a 

humanitarian issue. The Arab League also welcomed the Palestinian dialogue, which 

led to the presidential elections in 2005 and legislative elections in 2006. The Arab 

League welcomed the results of the elections calling upon the international 

community to respect the will of the Palestinian people. 
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