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 ] مقتطفات[القدس  للجنة الرابعة للدورة اخلتامي البيان

  
  )25/12/1980 ،الرباط ،األنباء(         24/12/1980 ،الرباط

  
  
  
  

و  14انعقدت جلنة القدس يف دورتها الرابعة بمدينة الرباط يف اململكة املغربية فيما بين  -
حتت رئاسة صاحب اجلاللة  1980] كانون األول[دجنبر  24و  22هـ املوافق  1401صفر  16

مي امللك احلسن الثاين وذلك تنفيذاً للفقرة الرابعة والعشرين من قرار الدورة الطارئة للمؤتمر االسال
 –لوزراء اخلارجية بشأن قضية القدس الشريف وفلسطين التي عقدت يف فاس باململكة املغربية 

 .1980] أيلول[شتنبر  20 – 18
واملتضمن تكليف جلنة القدس باعداد خمطط شامل يتناول تهيئة كافة امكانات الدول  -

لقمة االسالمي املقرر عقده االسالمية جملابهة العدوان االسرائيلي وتقديم هذا اخملطط إىل مؤتمر ا
 .باململكة العربية السعودية

.......  
كانون [دجنبر  24ق املواف 1401صفر  16وقد انهت جلنة القدس أعمالها يوم األربعاء 

  :صدار البيان التايلبإ 1980] األول
نظراً الستهتار اسرائيل املستمر برفضها لقرارات األمم املتحدة وجملس األمن واملنظمات 

فريقية وحركة عدم االنحياز التي تدعو إىل انسحاب اسرائيل من منظمة الوحدة االالدولية وقرارات 
ن املناطق العربية والفلسطينية احملتلة بما يف ذلك القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني م

ممارسة حقه يف العودة وتقرير املصير وحقه يف إقامة دولته املستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة 
  .منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني

ونظراً الستمرار اسرائيل يف حتدي مشاعر املسلمين والرأي العام العاملي بمواصلتها 
إىل تهويد األراضي العربية احملتلة بما فيها القدس الشريف وتفريغها  اتخاذ االجراءات التي تهدف

من سكانها العرب وممارسة سياسة العقوبات اجلماعية ضدهم وبناء املستوطنات اليهودية على 
أراضيهم وتعريضهم لسياسة االرهاب الرسمي وشبه الرسمي التي تهدف إىل تهجيرهم والقضاء 

  .ادهاعلى قياداتهم السياسية وأبع
ونظراً الستمرار اسرائيل يف انتهاك املقدسات االسالمية يف القدس الشريف واستمرار 

حفرياتها وتشويهها ملعاملها احلضارية والتاريخية خمالفة بذلك قرارات وتوصيات جملس األمن 
  .واجلمعية العامة لألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة

 يفلسطين باالضافة إىل بعدها الفلسطينونظراً لاليمان االجماعي باعتبار قضية 
والعربي هي قضية اسالمية وأن العمل على حترير األراضي العربية والفلسطينية احملتلة ويف 
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مقدمتها القدس الشريف هو التزام اسالمي تعهدت الدول االسالمية لتنفيذه باستخدام امكاناتها 
  .لطبيعية بما فيها النفطالسياسية والعسكرية وقدراتها االقتصادية ومواردها ا

ونظراً الستمرار اسرائيل يف انتهاكاتها حلقوق االنسان واتفاقيات جنيف خمالفة بذلك 
واقتناعاً بضرورة وضع برنامج واضح للعمل . ميثاق األمم املتحدة والقوانين واألعراف الدولية

  .االسالمي املشترك ملواجهة العدو الصهيوين يف املرحلة القادمة
على احلفاظ على املكاسب واالنتصارات التي حققها النضال الفلسطيني داخل  وحرصاً

الوطن احملتل وعلى املستويات الدولية ويف األمم املتحدة وما يستوجبه ذلك من مواصلة العمل 
  .االسالمي املشترك لتجسيد هذه االنتصارات

عمل اسالمي شامل وانطالقاً من روح التضامن االسالمي فقد أقرت جلنة القدس برنامج 
ملواجهة التحدي االسرائيلي ولتحرير القدس الشريف واستعادة األراضي العربية والفلسطينية 

احملتلة وحتقيق جميع احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني سيتم رفعه إىل مؤتمر القمة االسالمي 
  .القادم للمصادقة عليه

 



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن
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