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  البيان الذي صدر عن جلنة القدس 
  يف ختام اجتماعاتها يف املغرب

  ]مقتطفات[ .17/1/1995إفران، 
  
  

  :على ضوء املداوالت حددت اللجنة التدابير امللموسة واإلجراءات العملية وأوصت بما يأتي
  على الصعيد السياسي والدويل :أوالً 

بتنفيذ قرارات جملس األمن  األوسط لن يتحقق إالّتؤكد أن السالم العادل والشامل يف منطقة الشرق ـ 1
ومبدأ األرض مقابل السالم بما يكفل انسحاب إسرائيل الكامل من جميع األراضي  425و 338و 242الرقم 

بما يف ذلك مدينة القدس الشريف  1967عام ) حزيران(الفلسطينية والعربية احملتلة إىل خطوط الرابع من يونيو 
جنوب لبنان ويمكن الشعب الفلسطيني من حتقيق حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة واجلوالن السوري و

للتصرف بما فيها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة دولته املستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس 
 .الشريف

كما تؤكد  1967عام  تؤكد أن مدينة القدس الشريف هي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطيني احملتلةـ 2
 .ضرورة عودتها إىل السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين

تدعو األمة اإلسالمية إىل تضافر جهودها من أجل دعم احلق الفلسطيني يف مدينة القدس الشريف ـ 3
يع قف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بشتى الوسائل من أجل نقل جماومساندة مو

السلطات واملسؤوليات يف األراضي الفلسطينية احملتلة بما يف ذلك القدس الشريف إىل السلطة الوطنية 
 .الفلسطينية
تطلب من جملس األمن وخصوصاً الدولتين راعيي مؤتمر السالم باتخاذ التدابير الالزمة حلمل إسرائيل ـ 4

ات والتعهدات رايف أو سكاين فيها والتزام االتفاقعلى وقف االستيطان وتهويد القدس وعدم إجراء أي تغيير جغ
اخلاصة بعدم املساس باملؤسسات الفلسطينية واألماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس تنفيذاً 

 .لقرارات جملس األمن ذات الصلة
عثاتها الذي يقضي بعدم نقل ب 1980لسنة  478األمن الرقم  ستطالب الدول بالتزام قرار جملـ 5

الدبلوماسية إىل مدينة القدس الشريف وتؤكد جمدداً أن كل التدابير واإلجراءات االشتراعية واإلدارية 
واالستيطانية الرامية إىل تغيير الوضع القانوين للمدينة املقدسة باطلة وخمالفة للمعاهدات الدولية واملواثيق 

 1980لسنة  478و 476و 465ة ومنها قرارات جملس األمن الرقم واألعراف وذلك طبقاً لقرارات الشرعية الدولي
 .وكذلك قرارات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة التي تقضي ببطالن تلك اإلجراءات

القاضي  1994عام ) كانون األول(ديسمبر  26الصادر يف تاريخ  ين بشدة قرار الكنيست اإلسرائيليتدـ 6
نة القدس الشريف وتطالب اجملتمع الدويل بعدم االعتراف بهذا القرار ية يف مدبمنع أي نشاط للمؤسسات الفلسطيني

 .وحمل إسرائيل على التراجع عنه
].......[  

ر إنشاء فريق لالتصال يف مستوى املندوبين الدائمين للدول األعضاء يف اللجنة يف مقر األمم تقرـ 10
 .رات جملس األمن اخلاصة بالقدس الشريفاملتحدة يف نيويورك ملتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وقرا

  
  على صعيد دعم مدينة القدس: ثانياً 

تؤكد اللجنة الدور املهم لصندوق القدس يف دعم صمود أهل املدينة املقدسة ومؤسساتها يف وجه ـ 11
دس اخملططات وتدعو الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر اإلسالمي إىل التزام تغطية رأس مال كل من صندوق الق

                                                 
 "18/1/1995، )بيروت" (النهار.  
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جل إعمار مدينة القدس وبناء الوحدات السكنية فيها وترميم أبنيتها القديمة حفاظاً على التراث أووقفيته من 
 .احلضاري واإلسالمي ودعم صمود أهلها

إدارة صندوق القدس إىل ممارسة الصالحيات املنصوص عليها يف نظامه تدعو اللجنة جملس ـ 12
 .8و 3و 2والئحته املشار إليها يف املواد 

ترحب اللجنة باقتراح صاحب اجلاللة احلسن الثاين ملك املغرب رئيس جلنة القدس ورئيس مؤتمر ـ 13
احلق الفلسطيني فيها ودعم  وحمايةمدينة القدس  إلنقاذالسابع إنشاء بيت مال القدس الشريف  اإلسالميالقمة 

ويأخذ بيت املال هذا شكل وكالة . مراينوالديني والثقايف والعصمود أهلها واحملافظة على تراثها احلضاري 
تهدف إىل تعبئة املوارد املادية واملالية من الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر اإلسالمي واملؤسسات والهيئات 

وتكون هذه الوكالة مرتبطة بلجنة . والقطاع اخلاص واجلمعيات واجلاليات اإلسالمية والعربية وكذلك األفراد
 :بادئ اآلتيةالقدس وتعمل وفق امل

 .تمارس نشاطها حسب قواعد القطاع اخلاصأ ـ 
 .تعمل بشفافية ومسؤولية تامتينب ـ 
 .تخضع لنظام احملاسبة اخلاصة وللمراقبة املالية مرتين يف السنة من جلنة القدسج ـ 

 
  



 

 
 

  

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
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