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 12/12/2017التاريخ: 

 ال لتكرار وعد بلفور مرة أخرى 

ال تزيله  الحق الفلسطيني في القدس قانون دوليؤكد أن ت مؤسسات املجتمع املدني العربية وائتالفاتها

 السياسية جراءاتوال  التصريحات

ديسمبر  6 ، بتاريخاالمريكيةالواليات املتحدة علنت أ، وقرارات الشرعية الدولية للقانون الدولي سافر   في تحد  

 ، مباتر على لسان رئيسها، دونالد  ،2017
 
وقع . كما سرائيليمة لدولة االحتالل ال صعاكالقدس ب اعترافها رسميا

  ترامب
 
 . بنقل سفارة بالده إليهايقض ي  مرسوما

التصريحات غير املسؤولة للرئيس األمريكي، ن أناه دمؤسسات املجتمع املدني العربية وائتالفاتها املوقعة أعتبر ت

 
 
 من الواقع القانوني للمدينة وتدين م   ال تغير شيئا

 
على املستوى الدولي. وكانت القدس  صدرها وتجعله مجرما

 جزء وستبقى
 
 من أرض فلسطين ا

 
ومحكمة العدل الدولية،  االمم املتحدةقرارات للتاريخ والواقع و ، استنادا

 .غلبية الساحقة لدول العالمقرار األ إوباعتراف و 

دارة األمريكية الحالية في التنكر لحق اتبعتها ال  منظمة أمريكية سياسة سياقويأتي هذا التطور في 

الفلسطينيين في تقرير املصير، ومحاوالتها تصفية القضية الفلسطينية. بدأت هذه السياسة بدعم التوسع 

ن تنسف ال االستيطاني، وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، وها هي 

 ولتين.كل جهود احالل السالم وحل الد

 في جريمتين دوليتين: 
 
جريمة عدوان على الدولة وتعد تصريحات واجراءات الرئيس االمريكي اشتراكا

اشتراك في  اهجريمة حرب باعتبار االقوة؛ كما إنهبراض ي الغير ألضم  دعم وتأييد انهأ الفلسطينية، باعتبار

 مدينة القدس. الضفة الغربية بما فيها جريمة االستيطان التي تمارسها دولة االحتالل في 

  مباجراءات تر إتصريحات و تمثل كما 
 
 ألكثر من  خرقا

 
 قرار  (16)واضحا

 
 برزها قراراأ، مجلس األمن صادرة عن ا

كما يخالف ما قام به الرئيس األمريكي عدة قرارات للجمعية .  1980لسنة  (478)و( 476) مجلس األمن رقم

لسنة  (2253، وقرار رقم )1949( لسنة 303فلسطيني في القدس، ومنها قرار رقم )ال تتعلق بالحقالعامة 

 االستشاري  محكمة العدل الدولية في قراراها هذا بالضافة النتهاكه الصريح ومخالفته الواضحة لرأي.  1967

أرض  1967اسرائيل عام األرض التي سيطرت عليها  أن كل، الذي أكد على املتعلق بجدار الضم العنصري 

كدت على الحق أوالتي ، ذلك عدة قرارات صادرة عن منظمة اليونيسكوالقدس الشرقية، وكمحتلة، بما فيها 

 . الفلسطيني في القدس ومقدساتها
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، وأكدت تقويضه إعالن الرئيس األمريكي رفضوالتي أجمعت على الرسمية والشعبية  إن ردة الفعل العاملية

 عن بات ، تؤكد أن املوقف األمريكي عملية السالمل
 
األخرى كل الدول املؤثرة في العالم، بما فيها الدول معزوال

 .وهيئات األمم املتحدة دائمة العضوية في مجلس األمن

 عام جاء من ال يملك ليعطي  100الرئيس األمريكي إلى األذهان جريمة وعد بلفور، فبعد موقف عيد يو 
 
 اعترافا

في تنكر سافر للقانون الدولي واستهانة بالسلم واألمن الدوليين، وحياة الكثير من  أخرى، ملن ال يستحق مرة

 األبرياء التي قد تتعرض للخطر نتيجة لثارة مشاعر ماليين املسلمين واملسحيين حول العالم.

صريحة لشريعة دعوة هو  به الرئيس األمريكي قامما أن  مؤسسات املجتمع املدني العربية وائتالفاتهارى تو 

واعطاء شرعية سياسية لجرائم  ،طيم كامل للنظام القانوني الدوليالغاب، وفرض لسياسة األمر الواقع، وتح

، واملسيحية وبكرامة الشعوب العربية واالسالميةوالحاضر واملستقبل ومساس بالتاريخ  ،االسرائيلي االحتالل

 :هاوعليه فإن

السالمي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل الدارة األمريكية للتراجع عن طالب الدول العربية والعالم ت .1

 إعالنها ووقف املساس بمكانة القدس ومقدساتها السالمية واملسيحية.

مب ضمن املتهمين بتنفيذ جريمة اطالب املحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس األمريكي تر ت .2

 بخصوص جريمة االستيطان. لهالفات املحالة االستيطان في األرض الفلسطينية املحتلة في امل

 إلوقف التعامل مع االدارة األميركية كوسيط بعد  دعو القيادة الفلسطينيةت .3
 
 عالنها االنضمام شريكا

للتوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم املحبة للسالم  دعوهاتللعدوان واالحتالل، كما 

أجل السالم" لتجاوز الفيتو األمريكي في مجلس األمن، لدانة الستخدام اللية الخاصة بـ"االتحاد من 

 فراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات ملواجهته.إمريكي و عالن األ ال 

والدول العربية والسالمية والدول األوروبية التي رفضت قرار ترامب إلى الدعوة  سويسرا دعوت .4

ملوقف األمريكي، والتأكيد على ادانة ل في اتفاقيات جنيف  األطرافعاجل للدول السامية الجتماع 

لزام الواليات إبما فيها القدس، والعمل على  1967انطباق اتفاقيات جنيف على األرض املحتلة عام 

 املتحدة باالتفاقيات باعتبارها أحد االطراف السامية املتعاقدة.

وروبي االتحاد األ  دعوت افإنهمريكي، لقرار األ ثمن موقفه بإدانة اتذ إاملوقعة  املؤسسات واالئتالفات .5

للقانون الدولي وتهديد مباشر  صريحة التخاذ اجراءات جدية في مواجهة القرار باعتباره مخالفة

 للسلم واألمن الدوليين.

حرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس األمريكي من أجل انقاذ أدعو املجتمع املدني األمريكي وكل ت .6

 عاملي وتجنيب العالم حربالسالم ال
 
 دينية بسبب التصرفات غير املسؤولة للرئيس األمريكي. ا

طالب كل الدول التي عبرت عن رفضها للقرار األمريكي إلى االمتناع عن املشاركة في أي لقاء يكون ت .7

 ولين أمريكيين في القدس للحيلولة دون تحول القرار إلى أمر واقع مع الوقت.ؤ طرفه مس
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 املحامين الفلسطينييننقابة 

 

 

 

 

 

 

 

 املنظمة العربية لحقوق النسان

 

 

مجلس منظمات حقوق النسان الفلسطينية، ويضم 

 كل من:

 القانون من أجل النسان –مؤسسة الحق 

ـــــان ـــ ـــوق النسـ ـــ ـــ  مركز امليـــــــزان لحقــ

ــــان ـــ ـــوق النســ ـــ  مؤسسة الضمير لحقــ

ـــــاناملركز  ــــوق النســـ  الفلسطيني لحقـ

 –املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئين 

 بديل

ــــال   فرع فلسطين -الحركة العاملية للدفاع عن األطفـ

 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق النسان

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق النسان

 النسانمركز رام هللا لدراسات حقوق 

 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق املدنية "حريات"

 -الهيئة املستقلة لحقوق االنسان "ديوان املظالم" 

 عضو مراقب

 

 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين

 

الهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية 

 الفلسطينية

 

االقتصادية املنتدى التونس ي للحقوق 

 واالجتماعية

 

 -االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة 

 أمان

 

 

 

 

 

 الحكوميةشبكة املنظمات العربية غير 

 للتنمية

 

 

 

 

 

 مركز إعالم حقوق النسان والديمقراطية "شمس"

 شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية

 

 

 

 مؤسسة لجان التنمية والتراث 

 

 

 

 

 

 االجتماعية واالقتصادية )املرصد(مرصد السياسات 
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الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير 

 املؤسسات غير الحكومية

 

 الشبكة العربية للتسامح

 

 

 

 

 مركز املعلومات والتأهيل لحقوق النسان

 

 منظمة تموز للتنمية االجتماعية

 

 

الجمعية املصرية للنهوض باملشاركة 

 االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 العربي الستقالل القضاء واملحاماهاملركز 

 

 مؤسسة فلسطينيات

 

 

 شبكة عين العراق ملراقبة االنتخابات

 

 

ض ي ار رافع بن عاشور، جامعة قرطاج، قالبروفيسو 

 باملحكمة األفريقية لحقوق النسان والشعوب
 

 

االئتالف الفلسطيني للحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية

 

 

الجمعيات االهلية الفلسطينية في  يةتنسيق

 لبنان

 

اللجنة من أجل احترام حقوق النسان والحريات في 

 تونس

 


