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  وثائق عربية
  

  البيان اخلتامي للمؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس
  ]مقتطفات[ .21/8/1997ان، عمّ

  

  
  ن الرحيمبسم الله الرحم

بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن القدس، املؤلفة من أحزاب املعارضة األردنية األحد عشر وحزب 
األردنية ونواب املعارضة واملؤتمر الشعبي األردين حلماية املستقبل، وجماعة اإلخوان املسلمين والنقابات املهنية 

الوطن وجمابهة التطبيع وعدد من الشخصيات الوطنية املستقلة، عقد املؤتمر الشعبي للدفاع عن القدس اجتماعاته 
م 1997) أغسطس(آب  21و 20هـ املوافق  1418ربيع اآلخر  18و 17ان، يومي األربعاء واخلميس يف عمّ

لذكرى التاسعة والعشرين حلرق املسجد األقصى على أيدي الصهاينة، وبعد مرور قرن كامل على إعالن املصادف ل
 2000مؤتمر بازل للمشروع الصهيوين بإقامة وطن قومي يهودي للصهاينة يف فلسطين، وقد حضر املؤتمر نحو 

  .سالمية يف األقطار األُخرىمشارك من األقطار العربية واإلسالمية واجلاليات اإل) 400(شخصية بينها نحو 
  [.......]  

  
  القرارات والتوصيات واملواقف

  
  :أ ـ القرارات
  :ناقش املؤتمر أعمال اللجنة التي انبثقت عنه مناقشة مستفيضة وقرر ما يلي  
وتوقيعها من قبل املشاركين يف املؤتمر وإطالق حملة توقيعات شعبية " ميثاق القدس"ـ إصدار وثيقة 1  

  .ل بها املشاركون يف املؤتمر لدى عودتهم إىل بالدهم والتنسيق مع األمانة العامة ملتابعة إجنازهاواسعة يتكف
استراتيجية املواجهة الشعبية للغزو الصهيوين للقدس وفلسطين واألراضي العربية "عن وثيقة  ـ اإلعالن2  

  .واعتمادها وثيقة عمل لالسترشاد بها" احملتلة
من كل عام ذكرى إحراق املسجد األقصى، يومًا ] أغسطس[رين من شهر آب ـ اعتماد احلادي والعش3  

عربياً إسالمياً للدفاع عن القدس وفلسطين تقوم اللجان املشكّلة يف األقطار العربية واإلسالمية واملَهاجر بإحيائه 
  .بمختلف الوسائل والنشاطات

حضير ملواجهة املشروع الصهيوين يف السنة الدولية للقدس يجري خالل ذلك الت 2000ـ اعتبار عام 4  
تهويدها وإلغاء هويتها العربية اإلسالمية وتقوم األمانة العامة بوضع اخلطط الالزمة إلجناح هذا املشروع على 

  .امتداد الساحة العربية واإلسالمية واملَهاجر
  
  

                                                 
 "22/8/1997، )عمان" (الرأي. 
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  :ب ـ التوصيات
هاجر للتعريف بأهداف سالمية واملَـ تتوىل األمانة تأليف وفود شعبية لزيارة األقطار العربية واإل1  

واملعنوي لهذه  املؤتمر وكشف أبعاد املؤامرة التي تتعرض لها القدس وفلسطين، واحلصول على الدعم املادي
  .القضية العادلة

ـ ملّا كانت املقاومة الوطنية بجميع أشكالها النضالية حقاً مشروعاً وفرضاً أوجبه الله تعاىل على األمة 2  
واثيق والقرارات الدولية، فإن املؤتمرين يطالبون األحزاب السياسية والنقابات املهنية والبرملانات وكفلته امل

العربية واإلسالمية والتنظيمات الشعبية على اختالف قطاعاتها وأصحاب الرأي والفكر يف األمة العربية 
حلق وتوفير كل أشكال الدعم املعنوي واإلسالمية وأحرار العامل بالتأكيد عبر كل الوسائل املمكنة على هذا ا

الصهيونية التي تستعدي اجملتمع الدويل ضد  والتعبوي للمقاومة ودحض االفتراءات املستندة إىل األباطيل
أبشع أشكال اإلرهاب  املقاومة الوطنية بحجة مقاومة اإلرهاب، يف الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوين

  .والتمييز العنصري يف العامل
ـ يناشد املؤتمرون املؤتمرات القومية واإلسالمية التي نشأت والتي يمكن أن تنشأ يف إطار النضال 3  

الشعبي العربي للتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها وخطط عملها وعالقاتها فيما يتعلق بما يحقق التكامل 
  .ل الدفاع عن قضايا األمةوالتساند فيما بينها خدمة لتوحيد اجلهد الشعبي العربي واإلسالمي من أج

ـ يدعو املؤتمرون البرملانات العربية واإلسالمية لالضطالع بمسؤوليتها ووضع قضايا القدس 4  
وفلسطين يف مقدمة أولوياتها، وال سيما من خالل االحتادات البرملانية اإلقليمية والدولية لكسب التأييد لقضايا 

  .أمتنا
ية باإلفراج عن جميع املعتقلين من اجملاهدين واملناضلين ويحذرها ـ يطالب املؤتمر السلطة الفلسطين5  

من االستجابة للمخططات الصهيونية التي تستهدف ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية من خالل ربط السلطة 
كما يطالب املؤتمرون احلكومات العربية بالكف عن التصدي لطالئع النضال . باملشروع األمني الصهيوين

مقدساتها والتصدي للمشروع الصهيوين الذي يستهدف األمة  ي الذين ينوبون عن األمة يف الدفاع عنالفلسطين
  .جميعها

املؤتمر األحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية بتكثيف نشاطاتها اجلماهيرية يف التصدي  بـ يطال6  
لوقف كل أشكال التطبيع لسياسات التطبيع الرسمي والشعبي وعلى خمتلف الصعد والضغط على احلكومات 

  .باعتباره يمثل عدواناً صارخاً على األمة ويهدد استقاللها ووجودها وتراثها وحضارتها ومقدراتها
ـ إدراكاً من املؤتمرين خلطورة استمرار احلصار الظامل على العراق وليبيا والسودان والتهديد به ضد 7  

قضاياها املصيرية، ويف مقدمتها القدس وفلسطين فإنهم دول أُخرى، وأثر هذا احلصار على الشعوب العربية و
يدينون هذا احلصار ويطالبون الدول العربية بكسره فوراً ويهيبون بالقوى الشعبية للتحرك اجلاد لتشديد الضغط 

  .على احلكومات من أجل حتقيق ذلك
ال القدس وفلسطين وفقًا ـ يناشد املؤتمرون الكنائس العربية ببذل اجلهود ملزيد من توحيد مواقفها حي8  

  .لقواعد احلق والعدل وحشد جهود أبناء طوائفها يف اجملابهة
  .ـ يدين املؤتمر التحالف اإلسرائيلي التركي ويعتبره موجهاً ضد سورية والعراق وإيران9  
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  :ج ـ املواقف
ية على الساحة أن يعبروا عن تقديرهم العايل لبطوالت املقاومة الوطنية واإلسالم د املؤتمرونوـ وي1  

الفلسطينية من خالل العمليات االستشهادية واألعمال النضالية األُخرى والصمود الرائع يف سجون االحتالل 
العيش ويهيبون بجماهير األمة العربية واإلسالمية وقواها  والصبر على استمرار فرض احلصار والتجويع وضنك

  .كال الدعم املستطاعةاحلية إىل تعزيز دورها يف دعم هذا الصمود بكل أش
ـ ويؤكد املؤتمرون على أهمية دعم املوقف السوري اللبناين الرافض لالستجابة لإلمالءات والشروط 2  

  .األميركية اإلسرائيلية وتمسكهما باحلقوق العربية املشروعة الثابتة
نانية يف تصديها ـ واملؤتمرون وهم يتابعون بفخر واعتزاز بسالة املقاومة الوطنية واإلسالمية اللب3  

الرائع للهجمة الصهيونية احلاقدة التي تستهدف حتطيم إرادة الشعب اللبناين وتركيعه وإخضاعه للمخططات 
أن يبعثوها حتية  الصهيونية وحماولة االستفراد بلبنان يف مسار تفاوضي منفرد بعيداً عن سورية ال يسعهم إالّ 

ن ضمير أمتهم وينطقون باسمه، وينتقمون لضحايا اجملازر عاطرة لكل اجملاهدين واملناضلين الذين يمثلو
ويهيب املؤتمرون بجماهير األمة العربية واإلسالمية . الصهيونية يف لبنان وفلسطين وسائر األراضي العربية

  .بدعم هذه املقاومة بكل أشكال الدعم التي تمكنها من االضطالع بدورها املشرف
  [.......]  

  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


