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  البيان اخلتامي والتوصيات الصادرة عن اجتماع جلنة القدس
  ٣٠/٧/١٩٩٨، الدار البيضاء

 

  

  :إن جلنة القدس تؤكد على ما يلي

تضامنها الكامل مع منظمة التحرير الفلسطينية يف نضالها العادل من أجل إزالة  -
غير االحتالل اإلسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية الثابتة 

القابلة للتصرف بما فيها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة دولته املستقلة فوق 
 .أرض وطنه وعاصمتها القدس الشريف

دعمها لعملية السالم يف الشرق األوسط وتنفيذ االتفاقيات املوقعة يف هذا اإلطار بين  -
ل إليها وفق األطراف املعنية، وكذلك جميع االلتزامات والتعهدات التي تم التوص

األسس التي انطلقت على أساسها يف مؤتمر مدريد، وذلك طبقاً لقرارات األمم املتحدة 
" األرض مقابل السالم"وصيغة  ٤٢٥و ٣٣٨و ٢٤٢وخاصة قرارات جملس األمن رقم 

التي تكفل انسحاب إسرائيل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة بما يف 
 ١٩٦٧ف واجلوالن السوري إىل خط الرابع من يونيو عام ذلك مدينة القدس الشري

واألراضي اللبنانية احملتلة بشكل فوري وكامل غير مشروط طبقاً لقرار جملس األمن 
، مشددة على ضرورة تنفيذ إسرائيل لاللتزامات التي قدمتها خالل ٤٢٥رقم 

 .نتهت عندهااملفاوضات واستئناف املفاوضات على املسار السوري من النقطة التي ا

م ينطبق ١٩٦٧إن القدس الشريف جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة عام  -
عليها ما ينطبق على سائر األراضي احملتلة عمالً بقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، 

 .حتى تعود القدس الشريف إىل السيادة الفلسطينية عاصمة لدولة فلسطين

التشريعية واإلدارية واالستيطانية الرامية إىل تغيير الوضع  إن كل التدابير واإلجراءات -
القانوين للمدينة املقدسة باطلة وخمالفة لقرارات الشرعية الدولية واملواثيق 

 .واألعراف الدولية ومنافية لالتفاقات املوقعة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

  :التوصيات الصادرة عن اللجنة

طالبت جملس األمن بوضع قراراته بشأن حماية وضع القدس موضع التنفيذ ووضع  – ١
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيام جملس  ١٩٩٦لعام  ١٠٧٣آلية لتنفيذ قراره األخير رقم 

 – ٧ – ١٣األمن بمتابعة وضع ما ورد يف البيان الرئاسي الذي أصدره اجمللس بتاريخ 
                                                            

 ١/٨/١٩٩٨ ،أبو ظبي ،)اإللكترونية( االحتاد :املصدر. 
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اتخاذ القرارات واإلجراءات املناسبة يف هذا الشأن وفقًا موضع التنفيذ بما يف ذلك  ١٩٩٨
مليثاق األمم املتحدة باعتبار أن ما قامت به إسرائيل يف القدس يشكل خرقاً ألسس السالم 

  .يف الشرق األوسط وتهديداً للسلم واألمن الدوليين وعمالً من أعمال العدوان

سالم والدول الدائمة العضوية يف طلبت من اجملتمع الدويل وخاصة راعيي عملية ال – ٢
جملس األمن الدويل واالحتاد األوروبي  ودول عدم االنحياز الوقوف بحزم ملواجهة 
احلصار اإلسرائيلي ملدينة القدس ووقف جميع اإلجراءات واملمارسات والقرارات الرامية 

  .ذا احلصارإىل تهويد املدينة وتطويقها وعزلها عن حميطها الفلسطيني والعمل على رفع ه

الذي يدعو إىل عدم ) ١٩٨٠( ٤٧٨طالبت جميع الدول االلتزام بقرار جملس األمن رقم  – ٣
نقل بعثاتها الدبلوماسية إىل مدينة القدس كما دعت إىل جتنب التعامل مع سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي تعامالً يمكن تفسيره بأية صورة اعترافاً ضمنياً باألمر الواقع الذي 

ويف هذا اإلطار رفضت التوصية . إسرائيل باعتبار مدينة القدس عاصمة لهافرضته 
الصادرة عن جملس النواب األميركي القاضية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

  .وبنقل السفارة األميركية إىل القدس

حثت الدول اإلسالمية التي شرعت يف اتخاذ خطوات جتاه العالقات مع إسرائيل يف  – ٤
عملية السالم على إعادة النظر يف عالقاتها مع إسرائيل بما يف ذلك إقفال البعثات إطار 

ة وتنفذ االتفاقات والتعهدات دواملكاتب حتى تنصاع إسرائيل إىل قرارات األمم املتح
  .وااللتزامات التي توصلت إليها األطراف املعنية بعملية السالم

دعت الفاتيكان لرفض االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، كما دعت الكنائس  – ٥
الشرقية وغيرها من الكنائس واملقامات الدينية املسيحية للعمل على مقاومة تهويد 

  .مدينة القدس

طالبت جملس األمن إحياء اللجنة الدولية لإلشراف والرقابة ملنع االستيطان يف  – ٦
  .٤٤٦نية والعربية احملتلة طبقاً للقرارا رقم القدس واألراضي الفلسطي

رحبت بالدعوة التي وجهتها احلكومة السويسرية لعقد االجتماع اخلاص باألطراف  – ٧
م اخلاصة بحماية املدنيين زمن ١٩٤٩املتعاقدة السامية التفاقية جنيف الرابعة لعام 

ضمان تنفيذ االتفاقية يف احلرب، قبل نهاية هذا العام، بهدف اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل
  .األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس الشريف

دعت جميع الدول التي تقدم مساعدات اقتصادية ومالية إلسرائيل وخاصة الواليات  – ٨
املتحدة األميركية ودول االحتاد األوروبي واملؤسسات والصناديق الدولية املانحة إىل 
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ها إسرائيل يف تنفيذ خمططاتها االستعمارية االستيطانية وقف املساعدات التي تستخدم
  .يف األراضي العربية احملتلة يف فلسطين واجلوالن السوري احملتل

عبرت عن تقديرها ملوقف االحتاد األوروبي برفض اعتبار القدس واملستوطنات  – ٩
مح إلسرائيل اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة منشأ إسرائيلياً يس

. بتصدير منتجاتها لدول االحتاد األوروبي يف ظل اتفاقية الشراكة األوروبية اإلسرائيلية
. ودعت االحتاد األوروبي إىل سرعة تنفيذ القرار لوقف هذه الصادرات اإلسرائيلية إىل دوله

  .كما دعت الدول األخرى إىل اتخاذ املوقف ذاته

تراف بدولة فلسطين حين إعالنها على األرض دعت دول العامل كافة إىل االع – ١٠
منت عالياً مساندة اجملتمع الدويل رفع تمثيل ثالفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و

  .فلسطين يف األمم املتحدة واعتبرته خطوة يف هذا االجتاه

ية حثت الدول اإلسالمية على تقديم املزيد من الدعم للمؤسسات الوطنية الفلسطين – ١١
والشعب الفلسطيني لتمكينه من حماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية واحملافظة على 
مدينة القدس الشريف وتراثها احلضاري والتاريخي والديني وتعزيز صموده ومقاومته 

  .لالحتالل اإلسرائيلي وخمططاته االستيطانية

سالمية والشركات دعت الدول األعضاء ومؤسسات التمويل والبنوك والصناديق اإل – ١٢
واألفراد إىل تقديم املساعدات السخية لدعم بيت مال القدس الشريف وتنظيم حمالت تبرع 
على املستوى الشعبي لصالح مدينة القدس الشريف حتى تتمكن املؤسسات والدوائر 
املقدسية من االستمرار يف أداء دورها يف مساندة ودعم صمود أبناء املدينة املقدسة يف 

  .حتاللوجه اال

حثت الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر اإلسالمي على اإلسراع يف تنفيذ القرارات  – ١٣
الصادرة عن املؤتمرات اإلسالمية التي دعت الدول األعضاء إىل تقديم تبرعاتها الطوعية 

  .لتغطية رأس مال صندوق القدس ووقفيته البالغة مائة مليون دوالر أميركي لكل منهما

اللجنة بقرار صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين رئيس جلنة القدس تعيين رحبت  – ١٤
  .السيد وجيه حسن القاسم مديراً لبيت مال القدس الشريف

صادقت جلنة القدس على تشكيل جلنة الوصاية لبيت مال القدس الشريف  – ١٥
  .املنصوص عليها يف املادة السادسة من النظام األساسي

يف  قدس إىل اتخاذ اإلجراءات ملباشرة مهامه املنصوص عليهادعت بيت مال ال – ١٦
ع التبرعات ودراسة إمكانية استصدار سندات مقارضة نظامه األساسي بما يف ذلك جم
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وفق أحكام الشريعة اإلسالمية تخصص لإلسهام يف تمويل عمليات الصمود يف القدس 
  )ب.ف.أ. (الشريف



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/ 


