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   ]مقتطفات[البيان اخلتامي الجتماع جلنة القدس الطارئ 

  
  )19/8/1980األنباء، الرباط، (        18/8/1980الدار اليبضاء، 

  

اململكة تنعقد هذه الدورة الطارئة للجنة القدس برئاسة جاللة امللك احلسن الثاين ملك   
املغربية وبمشاركة اجملاهد ياسر عرفات استجابة لطلب منظمة التحرير الفلسطينية يف هذا 

الظرف اخلاص الذي جتتازه قضية القدس الشريف، وقضية فلسطين، حيث صعدت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي أعمالها اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيني وصعدت ممارستها لسياسة استكمال تهويد 

دينة املقدسة وسلبها، ذلك أن الكنيست اإلسرائيلي أصدر قانوناً أساسياً يقضي بضم القدس امل
  .العربية الشريفة وإعالنها عاصمة أبدية إلسرائيل

  :وعلى ضوء كل ذلك قررت جلنة القدس ما يلي..... 

  :يف اجملال اإلسالمي

ات التي اتخذت يف تأكيد إلتزام الدول اإلسالمية األعضاء بالتنفيذ الفوري للقرار -1
وكافة القرارات  1املؤتمر االستثنائي لوزراء خارجية الدول اإلسالمية الذي انعقد يف عمان مؤخراً 

 .اإلسالمية السابقة

تقديم الدعم املادي واملعنوي إىل منظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من تصعيد  -2
 .صمود الشعب الفلسطيني الباسل داخل فلسطين احملتلة وخارجها يمكفاحها املسلح وتدع

دعوة الدول العربية واإلسالمية الستخدام جميع طاقاتها وإمكانياتها مع جميع  -3
الدول التي تتعامل مع قرار إسرائيل بضم القدس أو تؤيده أو تشجعه أو تسهم فيه أو تساعد على 

 :دء يف تطبيق املقاطعة السياسية واالقتصادية علىبطريقة مباشرة أو غير مباشرة والب هتنفيذ

 .الدول التي لها سفارات أو ممثليات يف مدينة القدس الشريف  -  أ

 .الدول التي تنقل أو تعلن عن نقل سفاراتها أو ممثلياتها إىل القدس  - ب

  .الدول التي تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل  -  ج
قيام املسؤولين فيها بزيارة إجراء االتصال مع دول العامل قصد تنبيهها إىل أن  -4

القدس احملتلة يعتبر تشجيعاً ودعماً منها لقرار إسرائيل بضم القدس الشريف وحثها على عدم 
 .القيام بتلك الزيارات
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تكليف األمين العام باالتصال بالدول اإلسالمية لدعوتها لالنضمام إىل نظام  -5
 .املقاطعة العربية ضد إسرائيل

للشعبين اللبناين والفلسطيني يف جمابهتهما حلرب اإلبادة تقديم الدعم واملساعدة  -6
التي يشنها العدو اإلسرائيلي بصفة متواصلة، خاصة يف جنوب لبنان والتجمعات الفلسطينية يف 

 .اخمليمات

إعادة التأكيد على ضرورة تعميم تكوين جمعيات وطنية يف الدول األعضاء لتعبئة  -7
 .ضية القدس وفلسطينالشعوب اإلسالمية وتعميق تعريفها بق

 :يف جمال االتصال بالعامل اخلارجي

ل جلنة من فخامة الرئيس أحمد سيكوتوري رئيس جمهورية غينيا الشعبية تشك -8
ش الشعبية للعمل إىل جانب جاللة يالثورية وفخامة الرئيس ضياء الدين رئيس جمهورية بنغالد

 :تيةامللك يف االتصاالت التي يرى جاللته إجراءها لألعمال اآل

 .مواجهة التطورات املستجدة بالنسبة لقضية القدس الشريف  -  أ

الطلب إىل الدول األوروبية الغربية تبني الدعوة إىل انسحاب إسرائيل الفوري وغير   - ب
املشروط يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة بما يف ذلك مدينة القدس وأن تعلن 

 .عملية يف هذا اجملالإدانتها للتعسف الصهيوين وأن تتخذ إجراءات 

الطلب من األحزاب األوروبية واألحزاب الصديقة املشاركة يف االشتراكية الدولية طرد   -  ج
حزب العمل اإلسرائيلي من اجملموعة ملوافقته على عمليات االستيطان يف األراضي 

 .الفلسطينية والعربية احملتلة وعلى القرار اإلسرائيلي املتعلق بضم القدس الشريف

من الدول األوروبية التي تقدم تسهيالت للمهاجرين اليهود إىل فلسطين احملتلة  الطلب  - د
التوقف عن تقديم التسهيالت ألن التهجير يسهم يف استيطان األراضي الفلسطينية 

 .والعربية بما فيها القدس كما يشجع العدوان الصهيوين على شعب فلسطين
وكندا واستراليا لتوسيع االعتراف بمنظمة  بذل اجلهود لدى الدول الغربية واليابان   - هـ

التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وتقديم التسهيالت اخملتلفة لها 
  .على الصعيد الدبلوماسي والسياسي

الطلب من دول عدم االنحياز التي لها عالقات بإسرائيل أن تبادر إىل قطع عالقاتها    -و
  .وتطبيق العقوبات االقتصادية ضدهاالدبلوماسية معها 

 

إجراء االتصال مع الدول التي لديها سفارات يف القدس عن طريق وفد مكلف من طرف  -9
رئاسة جلنة القدس قصد شرح موقف الدول اإلسالمية ومطالبة تلك الدول بنقل سفاراتها من 

 .القدس الشريف

اتها ومنظماتها بإنزال العمل على استصدار قرارات دولية يف األمم املتحدة ومؤسس -10
العقوبات املنصوص عليها يف الفصل السابع من امليثاق ضد إسرائيل وذلك الستمرار احتاللها 
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لألراضي الفلسطينية والعربية وحتديها لالرادة الدولية وقراراتها ومتابعة العمل إلقرار مشروع 
 .العقوبات املقدم من اجملموعتين العربية واإلسالمية جمللس األمن

دعوة جميع الدول على صعيد األسرة الدولية إىل حتمل مسؤولياتها يف التصدي  -11
لتحدي إسرائيل للقرارات الدولية وذلك باتخاذ هذه الدول إجراءات عملية رادعة للعدوان اإلسرائيلي 
وداعمة للنضال الفلسطيني والعربي، وبتبنيها موقفاً واضحاً من ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري 

 .ملشروط من جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلةوغير ا

تكثيف  االتصال مع حاضرة الفاتيكان وباقي العامل املسيحي التخاذ موقف إيجابي  -12
 .ضد قرار العدو اإلسرائيلي بضم القدس

التأكيد على قرارات اللجنة لالستفادة من إسهام لبنان على الصعيد الدويل  -13
 .اللبنانية يف القيام باالتصاالت الالزمة للتعريف بقضية القدس وفلسطينواملؤسسات الدينية 

العمل على االستفادة من الطاقات الهائلة التي تشكلها اجلاليات العربية وخاصة  -14
ها يف الواليات املتحدة األميركية ويف دول أميركا الالتينية جملابهة قوى ضغط ناللبنانية م

 .اللوبي الصهيوين يف هذه الدول

القيام بحملة إعالمية واسعة للتنديد بالقرار اإلسرائيلي وتوضيح احلقوق العربية  -15
واإلسالمية يف القدس وتركيز العمل اإلعالمي يف هذه املرحلة على التعريف بأخطار وأبعاد قرار 

 .العدو اإلسرائيلي

تعميق التعريف بقضية فلسطين وقضية القدس لدى الرأي العام األميركي بصفة  -16
ة ولدى األوساط اجلامعية األميركية بصفة خاصة على اعتبار أنها تشكل مركزاً هاماً من عام

 .مراكز توجيه الرأي العام والسياسة األميركية

دأ بالتطبيق العملي ملقررات بتوصي جلنة القدس مؤتمر القمة اإلسالمي القادم أن ي -17
ساندة الفورية والعاجلة لدول املواجهة املؤتمرات اإلسالمية السابقة واملتعلقة بتقديم الدعم وامل

العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بهدف حتقيق التوازن االستراتيجي مع العدو اإلسرائيلي 
ولتغطية االحتياجات امللحة التي تتطلبها طبيعة املرحلة الراهنة والظروف املستجدة على الساحة 

 .العربية

دس كي يتمكن من مواجهة توصي بتغطية ومضاعفة رأسمال صندوق الق -18
 .االحتياجات الضرورية وامللحة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني

توصي جلنة القدس بجمع التبرعات يف جميع الدول اإلسالمية لصالح فلسطين  -19
 .وصندوق القدس

بعد أن ظهر جلياً أن هدف الكيان الصهيوين هو ترسيخ احتالله والتمادي يف  -20
ء القرار األخير بضم القدس وجعلها عاصمة أبدية لكيانه ورداً على خمططاته التوسعية على ضو

احلرب الدينية والعنصرية التي تشنها ٍإسرائيل على الدول العربية واإلسالمية توصي اللجنة مؤتمر 
القمة اإلسالمي القادم بوضع اخلطط الناجعة للجوانب االقتصادية والسياسية والثقافية 
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دول التي تدعم إسرائيل إىل إيقاف الدعم وللعمل على إنهاء االحتالل واالعالمية للوصول مع ال
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية علماً بأن استمرار دعمها للكيان الصهيوين على ضوء 

 .هذه احلقائق سينعكس سلبياً على مصاحلها يف العامل اإلسالمي

لدول اإلسالمية خاصة توصي جلنة القدس بعقد دورة طارئة لوزراء خارجية ا -21
 .يف اململكة املغربية 1980] أيلول[سبتمبر  18بالقدس الشريف بتاريخ 

 
  



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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


