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سبل مواجهة حول " جلنة القدس"البيان اخلتامي الذي صدر عن املؤتمر الطارئ لـ
 *)مقتطفات(االنتهاكات االسرائيلية حلرمة األماكن املقدسة يف القدس 

  
  23/1/1986مراكش، 

  
.......  

تعزيز مبدأ التضامن االسالمي مع شعب فلسطين بما يتطلبه ذلك من وضع حد للخالفات  - 1
الدول االسالمية، وتوجيه كافة اجلهود واالمكانات االسالمية لتحرير أوىل القبلتين والنزاعات بين 

 .وثالث احلرمين الشريفين
كانون الثاين  31هـ املوافق  1406جمادي األول  20تخصيص خطبة اجلمعة يوم  - 2

لفضح اخملططات واملمارسات الصهيونية الرامية إىل هدم م يف جميع املساجد، 1986) يناير(
  .وتغيير طابعها العربي واالسالمي. سجد األقصى املبارك، وتهويد املدينة املقدسةامل

جمادي  23التوقف عن العمل، لفترة حمددة، يف جميع أرجاء العامل االسالمي يوم االثنين  - 3
، احتجاجاً على االنتهاكات الصهيونية حلرمة 1986) فبراير(شباط  3املوافق  هـ 1406األول 

وتعبيراً عن تضامن األمة . املسجد األقصى املبارك واحلرم االبراهيمي الشريف يف مدينة اخلليل
االسالمية مع املقاومة البطولية التي تخوضها اجلماهير الفلسطينية يف فلسطين احملتلة دفاعاً 

 .ومقدساتهاعن وطنها 
مواصلة االتصال بحاضرة الفاتيكان، والكنيسة االرثوذكسية، واملقامات الدينية  - 4

املسيحية األخرى، من أجل اتخاذ موقف فعال ملواجهة االنتهاكات الصهيونية يف مدينة القدس 
 .الشريف وفلسطين احملتلة

وضعهم يف توجيه رسائل إىل رؤساء الدول دائمة العضوية يف جملس األمن الدويل ل - 5
صورة ما يجري يف مدينة القدس الشريف، ومدينة اخلليل، وبقية املدن واملناطق احملتلة يف 

من عدوان صهيوين آثم ومستمر على املقدسات، وإىل خطورة هذا الوضع املتفاقم الذي . فلسطين
هذه الدول بالضغط على السلطات يعرض األمن والسلم الدوليين للخطر الشديد، ومطالبة 

 .سرائيلية لوقف هذه االعتداءات واالنصياع للقرارات الدولية الصادرة يف هذا الشأناال
االتصال مع األمين العام لألمم املتحدة، واألمين العام ملنظمة الوحدة األفريقية، ورئيس  - 6

حركة عدم االنحياز، واملدير العام ملنظمة اليونسكو، من أجل بذل اجلهود الفعالة لوقف املمارسات 
سرائيلية، وانتهاكاتها حلرمات األماكن املقدسة يف فلسطين احملتلة، وخاصة يف مدينة القدس اال

 .الشريف
توجيه نداء اسالمي موقع من ملوك ورؤساء الدول االسالمية إىل رؤساء دول العامل، حتذر  - 7

فيه الدول االسالمية من خطر نشوب حرب دينية يف منطقة الشرق األوسط من جراء ممارسة العدو 
الثابتة الصهيوين لسياساته العنصرية واالستيطانية والتوسعية، وعدم االعتراف باحلقوق الوطنية 

ير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعدم االنسحاب من جميع األراضي الفلسطينية والعربية غ
 .احملتلة بما فيها مدينة القدس الشريف
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قيام املؤسسات االعالمية يف الدول االسالمية بالتنسيق مع اللجنة  االسالمية الدائمة  - 8
ل االسالمية وأوساط الرأي العام العاملي لالعالم والشؤون الثقافية، بحملة اعالمية واسعة يف الدو

لفضح اخملططات واملمارسات الصهيونية الرامية إىل تدنيس وهدم املسجد األقصى املبارك 
وتهويد احلرم االبراهيمي الشريف، وبقية األماكن املقدسة يف فلسطين، وإبراز املوقف االسالمي 

االوىل، وأن السالم العادل ية املسلمين الثابت باعتبار أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي قض
قة الشرق األوسط ال يتم إال بانسحاب  العدو االسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية يف منط

للشعب والعربية احملتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف وضمان احلقوق الوطنية املشروعة 
ستقلة بعاصمتها القدس الشريف، حتث الفلسطيني يف العودة، وتقرير املصير وإقامة دولته امل

 .قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد
مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني بشكل فعال على كافة الصعد السياسية والعسكرية  - 9

واالقتصادية واالعالمية، لتمكينه من تعزيز صموده فوق أرض وطنه ومقاومته لالحتالل 
اته العنصرية والتعسفية واالستيطانية يف فلسطين احملتلة وخاصة يف مدينة الصهيوين وإجراء

 .القدس الشريف
مطالبة الدول االسالمية باالسراع يف تغطية رأسمال صندوق القدس ووقفيته  -10

بهذا الشأن لتمكينه من تقديم املساعدات املقررة لدعم صمود ونضال تنفيذاً للقرارات الصادرة 
 .الشعب الفلسطيني

باب التبرع الشعبي أمام املسلمين عامة دعماً جلهاد شعب فلسطين يف تح ف -11
األرض احملتلة، ومطالبة بلديات عواصم الدول االسالمية بتخصيص دعم مايل ملدينة القدس 

 .عاصمة فلسطين –الشريف 
احكام تطبيق املقاطعة االسالمية ضد العدو االسرائيلي يف جميع الدول  -12

 .االسالمية
تشكيل جلنة فرعية منبثقة  عن جلنة القدس لتقوم بزيارة الدول االسالمية من  -13

القدس جميع القرارات االسالمية املتعلقة بقضية أجل وضع البرامج العملية الكفيلة بتنفيذ 
 .وفلسطين وتقدم هذه اللجنة الفرعية تقريراً بنتائج أعمالها إىل جلنة القدس

من أعضاءجلنة القدس واألمين العام للمنظمة  مشاركة عدد من وزراء اخلارجية، -14
لالشتراك يف مناقشات جملس األمن الدويل حول االنتهاكات االسرائيلية للحرم القدسي الشريف 

 .واحلرم االبراهيمي باخلليل، وللتعبير عن املوقف االسالمي املوحد إزاء هذا املوضوع
لتنسيق والتعاون مع فلسطين يطلب من األمانة العامة متابعة تنفيذ هذا القرار با -15

 .منظمة التحرير الفلسطينية/ 
.......  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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