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 ∗التوصيات الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة للجنة القدس 

  
  ،٢٢٨- ٢٢٧شؤون فلسطينية، نيقوسيا، العددان (        ٢٣/١/١٩٩٢

  )١٩٩٢مارس / آذار  –فبراير / شباط 
  

الثاين، ملك اململكة  دورتها الرابعة عشرة برئاسة صاحب اجلاللة امللك احلسن" جلنة القدس"عقدت 
، ومشاركة اجملاهد السيد ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة "جلنة القدس"املغربية رئيس 

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، يف مدينة مراكش باململكة املغربية، يوم اخلميس الثاين عشر من شهر 
م، للنظر يف تطورات الوضع يف مدينة القدس  ١٩٩٢) يناير(كانون الثاين  ٢٣هـ، املوافق  ١٤١٢رجب الفرد 

ودرس الوضع املستفحل الناجك عن استمرار إسرائيل يف تهويد املدينة املقدسة، وانتهاك حرمات األماكن 
املقدسة، واالمعان يف مصادر ةاألمالك والعقارات اإلسالمية، واملضي قدماً يف أعمال احلفر والتنقيب حول 

  .ى املباركاملسجد األقص
وقد اكتسى عقد هذه الدورة أهمية كبرى، ألنها أول دورة تعقدها اللجنة بعد انتهاء حرب اخلليج، لتأكيد 

قضية القدس وهويتها العربية واإلسالمية، التي حتاول ٍإسرائيل ضمها، وتهويدها، وطمس معاملها، وإصرارها 
يان الصهيوين، يف الوقت الذي يشهد العامل عملية على ادعائها الباطل، القائل أن القدس عاسمة أبدية للك

  .اإلسرائيلي، مما يعرض عملية السالم للفشل –السالم الرامية إىل تسوية الصراع العربي 
وشارك يف أعمال هذه الدورة وفود الدول واألعضاء يف اللجنة، والدكتور حامد الغابد، األمين العام 

، بخطاب "جلنة القدس"لدورة صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين رئيس وقد افتتح ا. ملنظمة املؤتمر اإلسالمي
، رحّب يف مستهله، بالوفود املشاركة، وأبرز أهمية عقد اجتماع اللجنة للنظر يف تطوّر األوضاع يف ضاف

 القدس الشريف واألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة يف ضوء التطوّرات األخيرة، املتمثّلة يف بدء عملية
  .السالم وانعكاساتها على املنطقة بصورة عامة، وعلى املدينة القدس بصورة خاصة

وحتدث اجملاهد السيد ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
، من "القدسجلنة "الفلسطينية، فوجه الشكر إىل جالله امللك احلسن الثاين على مبادرة جاللته املتمثّلة يف دعوة 

جديد، إىل االنعقاد، وقدّم عرضاً شامالً لتطورات الوضع يف القدس واألراضي احملتلة، وخطورة االجراءات 
واملمارسات واجلرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واملقدسات اإلسالمية، 

س معاملها احلضارية والتاريخية والدينية، واستمرارها واملسيحية، وحماوالتها تهويد املدينة املقدسة، وطم
  .يف مصادرة األراضي وممتلكات األوقاف وإقامة املستوطنات، ممّا يؤثر، تأثيراً خطيراً، يف عملية السالم

ثم أجرى أعضاء اللجنة مداوالت حول التصدي للممارسات الصهيونية القمعية املتواصلة ضد أبناء 
زل، التي تتمثّل يف عمليات االستيالء على األمالك والعقارات، ويف تصاعد جرائم القتل الشعب الفلسطيني األع

                                                             
- ٨٠٦، ص ١٩٩٥ركز دراسات الوحدة العربية، م: بيروت، لبنان. ١٩٩٣- ١٩٨٩يوميات ووثائق الوحدة العربية، : املصدر  ∗
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واالبعاد والطرد غير القانوين، واالعتقال دون مسوّغ أو مبرّر، ويف العمل كذلك، بصورة متعمّدة مل يسبق لها 
، من طريق وفلسطين مثيل، على حمو املعامل احلضارية العربية اإلسالمية األصيلة من على أرض القدس

التهويد الكامل؛ وتتمثل، كذلك، يف تصعيد بناء املستوطنات على األرض العربية الفلسطينية احملتلة واجلوالن 
السوري احملتل واستقدام مئات اآلالف من املستوطنين اجلدد يف أقصر فترة ممكنة، للحلول حمل أهل البالد 

  .الواقع املفروض الشرعيين، انطالقاً من حماولة تطبيق األمر
وناقش رؤساء الوفود موضوع إصرار سلطات االحتالل االسرائيلية على تغييب قضية القدس عن 

حمادثات السالم، وأكدوا أن ذلك أمر مدبّر، ترمي إسرائيل من ورائه إىل تثبيت عملية ضّم القدس، خمالفة بذلك 
  .الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة

من ناحية أخرى، أن القدس عربية إسالمية، وأن ذلك أمر ال يقبل اجلدل واملساومة،  وأكد رؤساء الوفود،
وأن مصيرها ال يخضع لظروف آنية عابرة، وقد شاءت إرادة الله ان ترتبط بين املسجد األقصى واملسجد احلرام 

  .برباط أبدي منذ كان االسراء واملعراج
ر القليلة املاضية شهدت هجمة مرّكزة يف جمال واتفقت اآلراء، خالل املناقشات، على أن األشه

االستيطان على أوسع مدى يف القدس، ويف جوارها، بل يف كل األراضي الفلسطينية واجلوالن السوري احملتل، 
مما يبيّن أن هناك خطة كبرى يهدف تنفيذها إىل احكام الطوق االستيطاين حول مدينة القدس، وإىل إقامة 

وقد استمر التوغّل . ألراضي احملتلة كي يتمّ توطين مليون يهودي يف حميط القدسجتمعات استيطانية يف ا
االستيطاين، داخل أسوار مدينة القدس القديمة، من طريق االستيالء على العقارات واملباين واألماكن الدينية 

 ٦٠آلن، على أكثر من ومل يعد خافياً، اليوم، على أحد، أن إسرائيل قد استحوذت، حتى ا. اإلسالمية واملسيحية
  .باملئة من األراضي الفلسطينية احملتلة

وبحثت اللجنة يف األوضاع احلياتية اخلطيرة التي يعاين منها أبناء الشعب الفلسطيني يف ظل االحتالل، 
وضرورة تمكينه من االستمرار يف انتفاضته الشجاعة، ومواصلة الصمود والنضال ورصّ الصفوف لصون 

بذلت يف سبيلها املهج واألرواح، مهما يفرض على األشقاء املسلمين وعلى األشقاء املسلمين املكتسبات التي 
وعلى األصدقاء يف كل مكان واجب دعم ذلك الشعب األعزل، ومساندته، والعمل على حمايته بكل وسيلة ممكنة، 

تغيرات السياسية على وعرضت اللجنة، باهتمام، امل. حتى يتم حترير القدس واألراضي الفلسطينية احملتلة
الصعيد الدويل وانعكاساتها على منطقة الشرق األوسط، وخاصة بدء حمادثات السالم بين أطراف النزاع 

اإلسرائيلي، وعرضت وضع مدينة القدس على جدول أعمال مفاوضات السالم الثنائية، وأكدت  –العربي 
كما أكدت أن قضية القدس من القضايا األساسية  مساندتها للجهود املبذولة إلحالل السالم يف الشرق األوسط؛

وأعربت عن أن السالم يف الشرق األوسط لن يتحقق إال بانسحاب إسرائيل من على جميع . التي يجب معاجلتها
األراضي الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف وكذلك اجلوالن السوري احملتل واألراضي العريبة 

ن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والوطنية الثابتة غير القابلة احملتلة األخرى، وتمكي
  .للتصرف

  :التوصيات التالية" جلنة القدس"ويف ضوء تلك املداوالت، اتخذت 
تؤكد اللجنة أن قضية بيت املقدس وحترير املسجد األقصى املبارك تظل الشغل الشاغل لكل : أوالً

ة ال تسمح بالتفريط بأي جزء مهما صغر شأنه، من القدس الشريف وأرض املسلمين، وأن األمة اإلسالمي
  .فلسطين



م، وينطبق عليها ١٩٦٧تؤكد اللجنة أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة سنة : ثانياً
دة ذات الصلة، ما ينطبق على األراضي احملتلة، عمالً بقرارات جملس األمن الدويل واجلمعية العامة لألمم املتح

وترفض أية دعوة الستبعاد القدس من دائرة مفاوضات السالم؛ كما تؤكد أن عودة القدس إىل السيادة 
  .الفلسطينية شرط رئيسي على طريق حتقيق السالم يف منطقة الشرق األوسط

يحدو بتلك  تدعو اللجنة دول العامل إىل جتنب التعامل مع سلطات االحتالل االسرائيلية، تعامالً: ثالثاً
السلطات إىل اعتباره، بأية صورة من الصور، اعترافاً ضمنياً باألمر الواقع، الذي فرضته بإعالنها القدس 

التي ) م١٩٨٠( ٤٧٨و ٤٧٦و ٤٦٥وتذكّر، يف هذا املقام، بقرارات جملس األمن الدويل . عاصمة إلسرائيل
وتؤكد أن كل التدبيرات . وحدة إلسرائيلتقضي ببطالن القانون االسرائيلي الذي يعتبر القدس عاصمة م

واالجراءات التشريعية واإلدارية واالستيطانية الرامية إىل تغيير الوضع القانوين للمدينة املقدسة باطلة، 
  .وخمالفة للمعاهدات الدولية واملواثيق واألعراف

القدس، باعتبار ذلك واجباً تدعو اللجنة الدول األعضاء إىل العمل على إشاعة روح الدفاع عن : رابعاً
إسالمياً وقومياً، وعلى زيادة ترسيخ مكانة القدس يف نفوس املسلمين، ودحض االفتراءات واألكاذيب التي 

يطلقها العدو الصهيوين حول قضية القدس؛ كما تدعو إىل التنسيق بين الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر 
  .اإلسالمي يف هذا املضمار

لجنة كل صور املمارسات التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، منتهكة، بذلك تدين ال: خامساً
انتهاكاً صارخاً، العهد الدويل القاضي بإلغاء كل صور التمييز العنصري، وتدين، أيضاً خمططات إسرائيل 

القانون الدويل االستيطانية التهويدية يف القدس واألراضي الفلسطينية واجلوالن السوري التي تتحدى مبادئ 
  .م١٩٤٨وقرارات جملس األمن الدويل واجلمعية العامة لألمم املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

تدين اللجنة سلطات االحتالل االسرائيلية إلقدامها على نهب وثائق احملكمة الشرعية يف القدس : سادساً
تحدة ومنظماتها املتخصصة واجملتمع الدويل م؛ وتطالب هيئة األمم امل١٩٩١) نوفمبر(تشرين الثاين  ١٨يوم 

  .بإجبار تلك السلطات على إعادة الوثائق اإلسالمية يف أقرب وقت، وااللتزام بعدم تكرار تلك اجلريمة
، القيام باالتصاالت التي "جلنة القدس"تلتمس من صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين، رئيس : سابعاً

عمل على إجراء أعمال االعمار والصيانة الالزمة لقبة مسجد الصخرة يراها جاللته ضرورية من أجل ال
واملسجد األقصى املبارك وسائر األماكن املقدسة واملعامل األثرية األخرى املعرّضة لالنهيار واالندثار يف 

  .القدس الشريف
األقصى،  تعرب اللجنة عن التضامن املطلق مع سكان بلدة سلوان، القائمة يف جوار املسجد: ثامناص

ومع إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني، الذين أخرجوا من منازلهم ظلماً وعدواناص إلحالل مستوطنين يهود 
  .حملهم

تعرب اللجنة عن دعمها للجهود التي أدت إىل عقد مؤتمر السالم حول الشرق األوسط يف مدريد، : تاسعاَ
 –دل وشامل لقضية فلسطين والنزاع العربي وبد مفاوضات السالم يف واشنطن، سعياً وراء توفير حل عا

، ويضمن ٣٣٨و ٢٤٢االسرائيلي يستند إىل قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرارا جملس األمن الدويل 
االنسحاب االسرائيلي الكامل من على كل األراضي الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف وكذلك 

وتمكين ". األرض مقابل السالم"عربية احملتلة األخرى، تنفيذاً لصيغة اجلوالن السوري احملتل واألراضي ال



شعب فلسطين من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، ومنها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة دولته 
  .املستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية

ن اللجنة إسرائيل الستهتارها بعملية السالم، وعدم جديتها وإثارتها العقبات املصطنعة أمام تدي: عاشراً
هذه العملية، بقصد التهرّب منها وتعطيلها، وتعتبرها مسؤوله عن عدم تمكين حمادثات السالم يف واشنطن من 

  .حتقيق أي تقدم جوهري
ين العام لهيئة األمم املتحدة بالعمل على تنفيذ تناشد اللجنة كل الدول االستجابة لطلب األم: حادي عشر

، الذي يدعو إىل عقد اجتماع لألطراف املتعاقدة السامية املوقعة على ٦٨١قرار جملس األمن الدويل الرقم 
  .اتفاقية جنيف الرابعة التخاذ التدابير الالزمة لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة

، الذي يدين إسرائيل لقرارها أبعاد ٧٢٦تعرب عن ارتياحها لقرار جملس األمن الدويل الرقم  :ثاين عشر
اثني عشر فلسطينياً من األراضي الفلسطينية احملتلة وتطلب من اجملتمع الدويل التصدي لسياسة االبعاد 

  .والطرد وارغام إسرائيل على االمتثال إلرادة الشرعية الدولية
اللجنة بالتحية والتقدير إىل الشعب الفلسطيني اجملاهد، الستمراره يف التضحية تتوجه : ثالث عشر

دفاعاً عن أرضه ومقدساته؛ وتدعو الدول االسالمية إىل املزيد من مساندة نضال الشعب الفلسطيني، ودعم 
  .انتفاضته املباركة، تعزيزاً لقدرته على الصمود ومقاومة االحتالل وحماية املقدسات اإلسالمية

تقرر اللجنة تشكيل وفد من أعضائها لزيارة اجلمهوريات اإلسالمية الست األعضاء يف رابطة : رابع عشر
لشرح التطوّرات ) كازاخستان واوزبكستان وقيرغيزيا وطاجكستان وتركمانستان واذربيجان(الدول املستقلة 

بيت املقدس واألراضي الفلسطينية  األماكن املقدسة يفعلى صعيد القضية الفلسطينية، واألخطار التي تهّدد 
  .احملتلة، ولنيل مساندة هذه اجلمهوريات للقضية الفلسطينية، تطبيقاً ملبدأ التضامن اإلسالمي

تقدر اللجنة، بالغ التقدير، االهتمام الذي يوليه صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين للقدس : خامس عشر
تناط به " جلنة القدس"ه بالعمل على اختيار وفد من أعضاء خاصة، ولقضية فلسطين عامة، وتعهد إىل جاللت

قصد شرح اخلطورة البالغة التي يكتسبها ) االحتاد السوفياتي سابقاً (مهمة زيارة دول رابطة الدول املستقلة 
استمرار هجرة اليهود إىل فلسطين احملتلة، وبيان مدى التهديد الذي يتعرّض له، بسبب تلك الهجرة، مصير 

  .الفلسطيني ومستقبلهالشعب 
تعرب اللجنة عن تقديرها الفائق ملوقف قداسة البابا يوحنا بولس الثاين واملراجع : سادس عشر

املسيحية األخرى املؤيدة حلقوق الشعب الفلسطيني؛ وتسجل، بارتياح، استنكارهم املمارسات غير القانونية 
إىل استمرار التنسيق مع حاضرة الفاتيكان التي تقدم عليها سلطات االحتالل يف مدينة القدس؛ وتدعو 

  .واملراجع املسيحية األخرى، تنسيقاً من شأنه احلفاظ على القدس، وهويتها
مسيحي، بمشاركة الفاتيكان  –تؤكد اللجنة توصياتها السابقة، املتعلقة بعقد لقاء إسالمي : سابع عشر

املقدسة، وعلى طابعها الديني، والتاريخي،  والكنائس الشرقية وغيرها، من أجل احلفاظ على هوية املدينة
  .وعلى وضعها الديمغرايف

تدعو اللجنة الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر االسالمي، التي مل تدفع التزاماتها املالية لـ : ثامن عشر
لصالح ووقفيته، إىل الوفاء بها؛ كما تدعوها إىل تنظيم حملة تبرّعات على املستوى الشعبي " صندوق القدس"

الصندوق املذكور وقضيته، حتى يتمكن من االستمرار يف أداء دوره يف مساندة نضال الشعب الفلسطيني 
  .وصمود أبناء القدس العربية يف وجه االحتالل



تعرب اللجنة عن تقديرها العميق، وشكرها اجلزيل، للمغرب، ملكاً وحكومة وشعبًا، على ما : تاسع عشر
  .يف أعمال هذه الدورة من بالغ احلفاوة وكرم الضيافة وحسن االستقبالخصّت به الوفود املشاركة 

  .تكلف اللجنة األمين العام ملنظمة املؤتمر اإلسالمي بمتابعة تنفيذ توصياتها: عشرون



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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   
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