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  12يف دورتها الـ " جلنة القدس"مشروع بيان وتوصيات 
 

      7/4/1990الرباط، 
  
  

دورتها الثانية عشرة بمدينة الرباط عاصمة اململكة املغربية، يومي العاشر " جلنة القدس"عقدت 
م برئاسة صاحب اجلاللة 1990أبريل  7و 6هـ املوافق  1410رمضان املبارك واحلادي عشر من 

وحضر أعمال هذه الدورة السيد ياسر عرفات رئيس دولة . امللك احلسن الثاين ملك اململكة املغربية
فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ووفود الدول األعضاء يف اللجنة، 

كما حضرها معايل الدكتور حامد الغابد األمين العام . فد جمهورية إيران اإلسالميةوتغيب عنها و
  .ملنظمة املؤتمر اإلسالمي

تدارست اللجنة موضوع عملية التهجير اجلماعي املنظم لليهود السوفييت إىل فلسطين احملتلة 
  .واجلوالن احملتل وتوطينهم فيها

مل يف أواخر هذا القرن بتصفية آخر أشكال االستعمار والحظت أنه يف الوقت الذي يحتفل فيه العا
وحصول الشعوب على استقاللها، يشهد يف ذلك الوقت، تعرض الشعب الفلسطيني حلملة جديدة من 

أشد أنواع االستعمار شراسة ال تقتصر على االحتالل واالستيطان فحسب، بل تقوم أيضاً على 
  .قه يف الوجود والعودة إىل أرضهمتهجير السكان األصليين وتشريدهم والتنكر حل

واستعرضت اللجنة املوقف اإلسالمي والدويل، واعتبرت أن عملية التهجير اجلماعي املنظم لليهود 
السوفييت إىل فلسطين احملتلة واجلوالن السوري وبقية األرض العربية احملتلة وتوطينهم فيها، 

 فتح باب الهجرة على مصراعيه لليهود هي نتيجة خملطط صهيوين عاملي أعد له مسبقاً، تمثل يف
السوفييت وإغالق مراكز التجمع األوروبية وممارسة الضغوط وفتح اخلطوط اجلوية والبحرية 

املباشرة مع إسرائيل، وما رافق ذلك من القيود التي فرضت يف الواليات املتحدة األميركية 
عتبر تهجير اليهود السوفييت وعدم كما ت. وغيرها من الدول على قبول املهاجرين اليهود إليها

إعطائهم حق اختيار البلد الذي يقصدونه وتوطينهم قسرًا يف األراضي الفلسطينية احملتلة، انتهاكاً 
وخاصة املادة  1949ملبادىء حقوق اإلنسان والتفاقية هلسنكي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 

49.  

طالب االلتزام بنصوص اإلعالن العاملي حلقوق والحظت اللجنة يف هذا الصدد أن األطراف التي ت
اإلنسان والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، تتغاضى عن كون هاتين الوثيقتين تنصام 

  .أيضاً على حق العودة، وتتجاهل حق الشعب الفلسطيني يف التمتع بممارسة هذا احلق
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سطينيين إىل أرضهم احملتلة، وترفض وأن إسرائيل التي تطالب بالهجرة تمنع عودة الالجئين الفل
االعتراف حتى بمبدأ حق العودة لهم نتيجة للطبيعة العنصرية للقوانين التي يقوم عليها الكيان 

  .الصهيوين كقانون العودة وقانون اجلنسية

وإمعاناً يف دعم اخملطط الصهيوين والتحدي لقرارات جملس األمن واألمم املتحدة بشأن القدس 
الواليات املتحدة األميركية بشن حملة واسعة إلبطال قرار اجلمعية العامة الصادر  الشريف تقوم

  .الذي يعتبر الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية 1975عام 

وتذكر اللجنة بأن حق الهجرة كما نصت عليه املواثيق والقوانين الدولية ال يرقى إىل حق اإلنسان 
وأمن وحق العودة، وبالتايل فإن خمطط التهجير لليهود يف التمسك بأرضه والعيش فيها بسالم 

السوفييت سوف يؤدي إىل تهجير قسري جماعي للشعب الفلسطيني من أرضه، وإىل تهجير مماثل 
  . لبقية املواطنين العرب يف األراضي العربية احملتلة

ي نتيجة وتذكر من جهة أخرى، بأن عملية التهجير من شأنها أن تؤدي إىل تفجر سكاين مأساو
لنمو ديمغرايف غير طبيعي على أرض ضيقة وحمدودة املوارد، ويحمل يف طياته خطراً كامناً على 

  .املنطقة بأكملها، وبالتايل يهدد األمن والسلم يف العامل

وأن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، هو السبيل الوحيد لدفع 
وهي مسؤولية تقع على عاتق اجملتمع الدويل وخاصة . طقة الشرق األوسطعملية السالم يف من

الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن ويف مقدمتها الواليات املتحدة األميركية التي 
  .تستطيع عمل الكثير يف هذا الصدد

لليهود وجلنة القدس وهي تتابع بقلق بالغ التطورات اخلطيرة الستمرار التهجير اجلماعي 
السوفييت وانعكاساته السلبية على القضية الفلسطينية تعتبر ذلك عقبة كأداء يف طريق عملية 

  .السالم ودفعاً للمنطقة نحو حرب جديدة، تعرض األمن والسالم الدوليين للخطر

  -: لذا، فإن جلنة القدس

ة، وتدعو جميع الدول حتيي نضال الشعب الفلسطيني، وتعبر عن اعتزازها بانتفاضته املبارك: أوالً
األعضاء يف منظمة املؤتمر اإلسالمي ملواصلة مناصرة جهاده، وزيادة تضامنها ودعمها لنضاله 

  .العادل واملشروع ضد االحتالل اإلسرائيلي إىل أن يحقق كامل أهدافه يف احلرية واالستقالل

تلة وهي عاصمة دولة تؤكد أن مدينة القدس العربية جزء من األراضي الفلسطينية احمل: ثانياً
فلسطين، وأن أي مساس بوضعها القانوين هو انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين والقرارات 

ويف هذا الصدد فإن جلنة القدس تدين بشدة القرار األخير جمللس الشيوخ األميركي . الدولية
ميركية الرسمية اخملالف للقانون الدويل ولقرارات األمم املتحدة وملواقف الواليات املتحدة األ

اخلاصة باملدينة املقدسة، وهي تطالبه بإلغاء هذا القرار الذي يتنكر للحقوق العربية، ويتحدى 
  .مشاعر األمة اإلسالمية

تدين بشدة استمرار املمارسات الصهيونية الوحشية ضد املواطنين يف األراضي الفلسطينية : ثالثاً
بعاد واالعتقال اجلماعي وقتل األطفال والنساء، وهدم والعربية احملتلة، واملتمثل يف الطرد واإل
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املنازل، ومصادرة األراضي واملمتلكات، وتدنيس األماكن املقدسة، وتناشد املنظمات الدولية 
  .التدخل إليقاف هذه األعمال الالإنسانية التي تعتبر خرقاً فاضحاً حلقوق اإلنسان الفلسطينية

الستيطان وتوطين املهجرين السوفييت يف األراضي الفلسطينية تدين بشدة استمرار سياسة ا: رابعاً
والعربية احملتلة بما فيها مدينة القدس الشريف، وتعتبر كل املستوطنات املقامة على األرض 

  .احملتلة ملغاة وباطلة وخمالفة للشرعية الدولية

قت تمهيداً لتحقيق تطالب بوضع املناطق الفلسطينية احملتلة حتت اإلشراف الدويل املؤ: خامساً
  .السالم العادل والشامل يف املنطقة

تطالب حكومة االحتاد السوفييتي، انسجاماً مع موقفها املؤيد على وجه العموم للقضية : سادساً
  :الفلسطينية

  :بمنع هجرة اليهود السوفييت إىل إسرائيل لألسباب التالية -1

  .خرقاً للقوانين واملواثيق والقرارات الدوليةألنها تشكل  –أ 

ألن إسرائيل ترفض االعتراف بحق الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل أرضهم  –ب 
بموجب حق العودة املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل للحقوق 

  .لعودةاملدنية والسياسية وقرارات األمم املتحدة املتعلقة بحق ا

ألنها تهدد مسيرة السالم يف املنطقة، وتشجيع الكيان الصهيوين على انتهاج سياسة  –ج 
  .التوسع واالستيطان والعدوان

لتعارض هذه الهجرة مع حرية املهاجر يف اختيار البلد الذي يريد أن يستقر فيه ذلك  –د 
إىل األراضي األميركية يف ضوء القيود األميركية التي فرضت على دخول املهاجرين اليهود 

  .وإغالق مراكز جتمعهم يف أوروبا قصد دفعهم قسراً إىل فلسطين احملتلة

لرفض إسرائيل االلتزام بعدم توطين املهاجرين اليهود يف األراضي الفلسطينية  -هـ 
  .والعربية احملتلة، وبعدم إقامة مستوطنات فيها

سرائيل بتقديم الضمانات بعدم توطين تطالب حكومة االحتاد السوفييتي التأكيد على إ -2
  .املهاجرين اليهود السوفييت يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة بما يف ذلك القدس الشريف

مطالبته عدم إسقاط جنسية أي مهاجر يغادر بلده والسماح له باالحتفاظ بجوازه لتمكينه من  -3
  .العودة إىل بلده األصلي إذا ما رغب يف ذلك

تطالب حكومة الواليات املتحدة األميركية، انسجاماً مع مواقفها املعلنة ضد االستيطان : اًسابع
يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، بالعمل على احليلولة دون توطين املهاجرين يف 

ما األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، ودون إقامة مستوطنات فيها، وإزالة ما تم إنشاؤه، وفق 
نصت عليه القرارات الدولية يف هذا الشأن، وتدعو احلكومة األميركية إىل حتمل مسؤولياتها من 

  :خالل اإلجراءات التالية
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  .رفع القيود التي وضعتها يف وجه دخول املهاجرين اليهود إليها –أ 

إيقاف املساعدات التي تمنحها اإلدارة األميركية للحكومة اإلسرائيلية لدعم  –ب 
  .عات االستيطان اإلسرائيليةمشرو

وضع قيود على حمالت التبرعات التي تتم يف الواليات املتحدة األميركية بما يف  –ج 
ذلك اإلعفاء الضريبي على املبالغ اخملصصة لدعم مشاريع االستيطان يف األراضي الفلسطينية 

  .والعربية احملتلة

  :موقفها املتميز من القضية الفلسطينيةتناشد دول اجملموعة األوروبية إنسجاماً مع : ثامناً

تكثيف االتصاالت حلمل إسرائيل على إيقاف االستيطان اإلسرائيلي وتوطين املهجرين  –أ   
اليهود يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وذلك تنفيذاً لالتفاقيات الدولية حول حقوق اإلنسان 

  .والقرارات الدولية ذات الصلة

ن هؤالء املهاجرين يف اإلقامة يف أية دولة أوروبية وفقاً السماح ملن يرغب م –ب   
  .التفاقيات هاسنكي

إعادة فتح مراكز التجمع األوروبية التي  توفر للمهاجرين فرصة اختيار املكان الذي  –ج   
  .يريدون التوجه إليه

املؤثرة يف  تدعو الدول األعضاء يف منظمة املؤتمر اإلسالمي إىل التدخل الفعال لدى القوى: تاسعاً
العامل لبيان اآلثار السلبية اخلطيرة التي تترتب على تهجير اليهود السوفييت إىل فلسطين احملتلة 
والتصدي لها بكل الوسائل املمكنة كما تدعو الدول األعضاء إىل العمل على تشجيع عودة اليهود 

  .من فلسطين احملتلة إىل مواطنهم األصلية

تشكيل جلنة رقابة دولية لإلشراف والرقابة على عدم االستيطان  تطلب من جملس األمن: عاشراً
يف األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس وكذلك بقية األراضي العربية احملتلة، وذلك 

  .تطبيقاً لقرارات هيئة األمم املتحدة

الدول الدائمة  تقرر تشكيل وفد منها برئاسة صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين لزيارة: حادي عشر
العضوية يف جملس األمن، لشرح إبعاد وخماطر تهجير اليهود السوفييت إىل األراضي الفلسطينية 

  .احملتلة، ولدفع جهود السالم يف منطقة الشرق األوسط

تلتمس من رئيسها جاللة امللك احلسن الثاين مواصلة اتصاالته املثمرة مع قداسة البابا : ثاين عشر
الفلسطيني وقضيته العادلة والسعي إىل إيقاف االنتهاكات اإلسرائيلية اخلطيرة ملؤازرة الشعب 

املتمثلة يف اإلمعان يف حماولة تهويد فلسطين وتغيير معامل مدينة القدس األثرية واحلضارية 
  .والعمرانية  املسيحية واإلسالمية

بذل جهد خاص ومركز  تقرر االتصال بالسكرتير العام لألمم املتحدة، وتدعوه إىل: ثالث عشر
لتحقيق تقدم ملموس يف جهود السالم يف الشرق األوسط مما يؤدي إىل إيقاف املمارسات 
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الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومنع عملية تهجير اليهود السوفييت اجلماعية 
  .واستيطانهم يف القدس واألراضي الفلسطينية والعربية احملتلة

اع يف عقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط حتت رعاية األمم تدعو إىل اإلسر: رابع عشر
املتحدة بمشاركة الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن وجميع أطراف النزاع العربي اإلسرائيلي 
بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قدم املساواة، وتؤكد أن منطقة الشرق األوسط لن تشهد 

رار ما مل يتم حل قضية فلسطين، قضية املسلمين األوىل، وجوهر النزاع يف الشرق السالم واالستق
األوسط، حالً شامالً وعادالً يضمن استعادة شعب فلسطين حلقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه 

يف العودة وتقرير املصير، وحقه يف إقامة دولته املستقلة يف فلسطين بعاصمتها القدس الشريف، 
  .ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينيةبقيادة 

  .وتؤيد مبادرة السالم الفلسطينية املستندة إىل مشروع السالم العربي والشرعية الدولية

العمل من أجل عقد لقاء إسالمي مسيحي بمشاركة حاضرة الفاتيكان والكنائس : خامس عشر
دينة املقدسة وطابعها الديني والتاريخي الشرقية والكنائس األخرى من أجل احلفاظ على هوية امل

  .ووضعها الديموغرايف

تدعو وسائل اإلعالم اإلسالمية إىل تكثيف احلمالت اإلعالمية لفضح عملية تهجير : سادس عشر
  .اليهود من االحتاد السوفييتي والدول الشرقية وغيرها إىل فلسطين احملتلة

واملنظمات غير احلكومية يف الدول األعضاء على تكثيف حتث الهيئات البرملانية : سابع عشر
االتصال مع مثيالتها يف خمتلف دول العامل لشرح أبعاد وخماطر تهجير اليهود السوفييت إىل 

  .فلسطين احملتلة وتهديدها للسلم يف منطقة الشرق األوسط

صاحب اجلاللة امللك وأعربت اللجنة يف ختام أعمالها عن عميق التقدير وعظيم االمتنان لرئيسها 
احلسن الثاين عاهل اململكة املغربية، ملا بذله وما يبذله من جهود متواصلة على كل املستويات 

العربية واإلسالمية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ولدعوته الكريمة 
  .إىل عقد هذه الدورة اجلديدة يف عاصمة ملكه رباط الفتح

بت عن خالص شكرها وعظيم تقديرها حلكومة جاللته وللشعب املغربي الشقيق ملا قوبلت كما أعر
  .به الوفود من حفاوة وترحيب وكريم الضيافة

  



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/ 


