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 ∗البيان الصادر عن اجتماعات جلنة القدس يف دورتها السابعة

 ) منشور صادر عن جلنة القدس(      ١٩٨٣/ ١/ ٢٢مراكش،  
 
 

  
عقدت جلنة القدس دورتها السابعة حتت رئاسة جاللة امللك احلسن الثاين ملك املغرب رئيس اللجنة، يف مدينة 

، وشارك يف االجتماع القائد اجملاهد ١٩٨٣يناير  ٢٢ -  ٢١موافق  ١٤٠٣ربيع الثاين  ٧ - ٦مراكش يومي 
والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية،  السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

كما شارك يف االجتماع السيد الشاذيل القليبي األمين العام للجامعة العربية، وأعضاء اللجنة السباعية العربية 
 . املنبثقة عن مؤتمر القمة العربي بفاس جتسيدًا للتعاون اإلسالمي العربي الرامي إىل بلوغ األهداف املشتركة

ماع إىل خطاب جاللة امللك احلسن الثاين رئيس جلنة القدس ورئيس اللجنة السباعية العربية، وإىل بعد االست
خطاب اجملاهد السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرير األمين العام 

يف جو تسوده روح األخوة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي السيد احلبيب الشطي، عقدت اللجنة اجتماعاتها 
 . اإلسالمية

وقد أتاح االجتماع املشترك للجنة القدس واللجنة السباعية العربية فرصة تأكيد دعم الدول اإلسالمية القوي
جلهود الدول العربية يف سبيل حتقيق أهداف األمتين اإلسالمية والعربية بخصوص قضية القدس الشريف 

 . وفلسطين

 

على أن خطة السالم العربية التي اعتمدت من طرف مؤتمر القمة العربي بفاس، تعتبر  وقد اتفقت جلنة القدس
منطلقًا جديدًا للتحرك العربي اإلسالمي من أجل الوصول إىل حل شامل ودائم لقضية الشرق األوسط على 

 . أساس احلق والعدل

افها، وعلى مواجهة التحدي اإلسرائيلي وإيمانًا من جلنة القدس بقدرة األمة اإلسالمية والعربية على حتقيق أهد
 . بما تملكه من طاقات وإمكانات

وانطالقًا من املبادئ واألسس التي حددتها مؤتمرات القمة اإلسالمية بخصوص الصراع العربي اإلسرائيلي، 
رات فقد قررت جلنة القدس تبني خطة السالم العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي بفاس، واتخذت عدة قرا
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http://www.mohamoon.net/Categories/ArabicConflicts/ArabicConflict.asp?ParentID=139&Type=11&Arabi
cConflictID=63#179 



من أجل دعم قرارت أخرى يف جمال دعم صمود الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة، ومواجهة سياسة 
 . التهويد واالستيطان التي تمارسها إسرائيل يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة

كبارها وإشادتها وقد استعرضت اللجنة الوضع يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة فجددت اإلعراب عن إ
كما درست . بصمود الشعب الفلسطيني داخل األراضي احملتلة وقررت تقديم املزيد من الدعم لهذا الصمود

موضوع مواصلة إسرائيل لسياسة االستيطان يف األراضي الفلسطينية والعربية، فأعربت عن شجبها 
طريق السالم وتظهر إسرائيل على واستنكارها لهذه السياسة، وأكدت أن تلك املمارسات تشكل عقبة يف 

حقيقتها الرافضة للسالم، والراغبة يف التوسع، وترى أن اجملتمع الدويل بصفة عامة والدول األعضاء الدائمين 
يف جملس األمن بصفة خاصة مطالبون بالتدخل لوقف سياسة االستيطان وإجبار إسرائيل على احترام اإلرادة 

 . الدولية

ة إىل استعراض ممثلي الدول األعضاء للوضع يف لبنان أعلنت مساندتها وتأييدها وبعد أن استمعت اللجن
 . جلميع اخلطوات التي تتخذها احلكومة اللبنانية لضمان وحدة لبنان وسيادته على جميع أراضيه

ربت وبحثت اللجنة تأثير احلرب العراقية اإليرانية على العمل اإلسالمي املشترك من أجل القدس وفلسطين، فأع
 . عن قلقها البالغ الستمرار احلرب العراقية اإليرانية، وناشدت الطرفين وضع حد لهذه احلرب

وأعلنت اللجنة مساندتها جلهود جلنة السالم اإلسالمية وكافة اجلهود األخرى الرامية إىل إنهاء هذه احلرب، 
نار فورًا، وحل النزاع على أساس ودعمها لكل إجراء يتفق الطرفان عليه إليجاد حل يؤدي إىل وقف إطالق ال

العدل واألخوة اإلسالمية واحملافظة على حقوق الطرفين وسيادة كل منها، حتى تتجه قواتهما ملواجهة 
 .العدوان الصهيوين الذي يستهدف األمة اإلسالمية جمعاء

 : هذا وقد صادقت جلنة القدس على عدة توصيات من بينها ما يلي

ل املشترك بين اللجنة السباعية العربية، وجلنة القدس، بما يحقق األهداف العربية باركت خطوات العم: أوالً
 . واإلسالمية املشتركة

دعت لوضع خطة عاجلة ملواجهة األخطار التي يمثلها استمرار االستيطان اإلسرائيلي يف مدينة القدس : ثانيًا
 . الشريف وحولها، ويف سائر أنحاء األراضي الفلسطينية احملتلة

ناشدت الدول اإلسالمية لإلسراع يف تنفيذ توصيات جلنة القدس بتشكيل تنظيمات وطنية يف الدول : ثالثًا
اإلسالمية قصد جمع التبرعات ملواجهة اخلطط اإلسرائيلية الرامية إىل تهويد القدس ومواصلة سياسة 

 . االستيطان



سب التأييد العاملي لها، ووضع خطة هذا دعت القيام بتحرك دويل لشرح خطة السالم العربية، وك: رابًعا
 . التحرك

، خطة السالم ١٩٨٣دعت للعمل على تبني املؤتمر القادم لدول حركة عدم االنحياز بالهند يف مارس : خامًسا
 . العربية

دعت لالتصال بحاضرة الفاتيكان واحتاد الكنائس العاملي واملقامات واملؤسسات الدينية املسيحية : سادسًا
 . ، قصد احلصول على تأييدها ودعمها خملطط السالم العربياألخرى

دعت دول العامل الثالث وخاصة جمموعة دول حركة عدم االنحياز التخاذ كافة االحتياطات الالزمة : سابًعا
ملواجهة حماولة التسرب اإلسرائيلي، ووقف خطط إسرائيل الرامية إىل العودة إىل تلك الدول، للخروج من 

لوماسية والعمل على اعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية أولية بالنسبة للعامل الثالث بأجمعه عزلتها الدب
 . وليس للعامل العربي اإلسالمي فقط

وجهت حتية إىل اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية برئاسة فخامة رئيس جمهورية السنغال عبدو : ثامًنا
لتي صادقت عليها جلنة القدس، وتبارك التعاون والتنسيق بين رئاسة جلنة ضيوف، لتبنيها اخلطة اإلعالمية ا

القدس ورئاسة اللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية من أجل توجيه السياسة اإلعالمية اإلسالمية خلدمة 
 . حترير القدس الشريف واستعادة احلقوق الوطنية الفلسطينية املسلوبة

التشهير باجملازر التي ارتكبتها إسرائيل يف خميمي صبرا وشاتيال على اعتبار أنها  العمل على مواصلة: تاسًعا
 . وصمة عار يف جبين اإلنسانية جمعاء

صادقت جلنة القدس على تقرير جملس إدارة صندوق القدس يف دورته اخلامسة التي انعقدت بمراكش : عاشرًا
ويف ختام اجتماع الدور السابعة للجنة القدس عبرت م ١٩٨٣يناير  ٢١هـ، املوافق ١٤٠٣ربيع الثاين  ٦يوم 

الوفود املشاركة عن شكرها وتقديرها جلاللة امللك احلسن الثاين رئيس جلنة القدس على رعايته وتوجيهه 
أشغال هذه الدورة، وعلى خطابه السامي التوجيهي الذي شكل منهًجا سارت اللجنة على هديه وتمكنت بذلك 

إيجابية ملواجهة املرحلة احلالية ودعم نضال الشعب الفلسطيني السترداد حقوقه  من الوصول إىل قرارات
 . الوطنية

كما وجهت جزيل الشكر للمملكة املغربية ملًكا وحكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال وعلى ما 
 .هيأته لالجتماع من إعداد جيد وحمكم



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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