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  بشأن القدسقرارات املؤتمر اإلسالمي ـ املسيحي 
   *.15/6/1996بيروت، 

  
  

ـ ربط العملية السلمية بتحرير القدس وعودتها إىل الشعب الفلسطيني ورفض إرجاء التفاوض يف شأنها   
  .إىل نهاية مفاوضات السالم

العامل العربي وكل العامل من  ـ حتويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر أمانة دائمة له تتابع العمل على مستوى  
  .أجل حترير القدس

مساعدة األُسر ومساعدات سكن ومساعدات تعليم (ـ إنشاء صندوق لدعم صمود العرب يف القدس   
  .وتكون للصندوق أمانة عربية عامة. ودعم احلضور السكاين العربي يف القدس) ومساعدات مرضية وغير ذلك

ورة إزالتها ووقف عمليات االستيطان اليهودي وتغيير التركيبة ـ إعالن عدم شرعية املستوطنات وضر  
   .السكانية للمدينة املقدسة

ـ إعالن بطالن كل قرارات االستيالء على األراضي العربية يف القدس سواء أكانت من املمتلكات العامة أم   
  . اخلاصة

املسجد األقصى (و يف حميطها ـ إعالن وجوب التوقف عن أي أعمال حفر وتخريب يف األماكن املقدسة أ  
  ). وسائر املساجد والكنائس واألديرة واملقابر واألبنية القديمة

  .ـ رفع احلظر عن تنقل الفلسطينيين من القدس وإليها  
  .ـ السماح بكل األنشطة الدينية والسياسية والثقافية واالجتماعية للفلسطينيين املسلمين واملسيحيين  
والدعوة إىل حتديد ة لهذا املؤتمر إعداد ندوة متخصصة عن التراث اإلبراهيمي األمانة الدائمـ تكليف   

  .املوقف من الفكرة الصهيونية التي تزعم االستئثار بهذا التراث وتزعم قيام دولتها على ادعاء صفة الشعب اخملتار
ية اخلاصة بالقضية الفلسطينية، وال سيما القرارات التي تمس وضع القدس ـ ضرورة تنفيذ القرارات الدول  

عدم نقل الهيئات الدبلوماسية يف شأن  478يف شأن ضرورة اجلالء من األراضي احملتلة والقرار  242مثل القرار 
  . إىل القدس
قدس مع التصدي ـ تنظيم حملة إعالمية عربية عاملية حول عدالة القضية املسيحية اإلسالمية يف ال  

  .للحملة اإلعالمية الداعية إىل التسوية السياسية
ـ العمل على أن يكون للعرب املقيمين يف الغرب وكثيرون منهم جمنسون بجنسيات دول اإلقامة، قوة   

  .ضغط على تلك الدول لتأييد احلق العربي
فيذ اخملطط الصهيوين ـ العمل على تثبيت أقدام العرب املسلمين واملسيحيين يف القدس وعدم تن  
  .لتهجيرهم
  .ـ تشجيع العرب على العمل لتنمية اقتصاد القدس عبر إقامة املشروعات املمكنة فيه  
ـ ضرورة االستمساك بالطلب العربي اخلاص بإخالء املنطقة العربية من األسلحة النووية واملدمرة حتى   

  .نطقة كلهاال يستمر التهديد النووي اإلسرائيلي خطراً صاعقاً على امل
ـ دعوة الدول العربية اإلسالمية إىل فرض ضريبة لتمويل صندوق القدس الذي ينفق من حصيلته على   

  .القضية الفلسطينية عموماً
  .ـ تمويل الزواج بين العرب الفلسطينيين لتنمية التركيبة السكانية العربية  
  .ـ التنسيق بين كل الهيئات واجلهات املعنية بقضية القدس  
  .املسارعة إىل إنقاذ التراث الفلسطيني عبر إنقاذ سجالته كخطوة أُوىل ـ  

                                                 
ون ومسيحيون مسلم"تحت شعار  16/6/1996ـ  14وقد ُعقد المؤتمر في بيروت خالل الفترة . 17/6/1996، )بيروت" (النهار" *

  .وشارك فيه رؤساء الطوائف المسيحية واإلسالمية في الشرق ،"معًا من أجل القدس



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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