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 بيان ختامي صادر عن الدورة السادسة للجنة القدس
 

 )  10/5/1982العلم، الرباط، (      8/5/1982- 6 ،املغربايفران، 
 

موافق  1402رجب  14و 12عقدت جلنة القدس دورتها السادسة بمدينة ايفران يف الفترة ما بين 
حتت رئاسة جاللة امللك احلسن الثاين بعد أن استمعت إىل خطاب جاللته  1982ماي  8و 6

التوجيهي الذي سارت اللجنة على هديه واستعرضت اللجنة الظروف احمليطة بقضية فلسطين 
وركزت بصفة خاصة على دراسة أبعاد اجلريمة التي ارتكبتها الصهيونية ضد والقدس الشريف 

حرمة املسجد األقصى املبارك وإقدامها على قتل املصلين يف حماولة مبيتة للقضاء على 
 . املقدسات وحمو املعامل واآلثار اإلسالمية يف القدس وفلسطين احملتلة

ه اجلريمة النكراء والحظت أن بعضها ردد املزاعم وقد ركزت اللجنة على دراسة ردود الفعل على هذ
الصهيونية يف نسب اجلريمة إىل فرد وعدم اعتبارها كجزء من السياسة اإلسرائيلية املبيتة ضد 

كما درست اللجنة بإمعان املواقف األمريكية الداعمة للعدوان اإلسرائيلي بما يف ذلك . املقدسات
. ياسة الصهيونية ودرست كذلك املواقف األوروبية األخرىتعطيل عمل جملس األمن ملنع إدانة الس

وبحثت يف مواجهة هذين املوقفين انطالقًا من مبدأ التزام الدول اإلسالمية لتحديد عالقاتها مع 
الدول بناءً على موقفها من قضية فلسطين والقدس الشريف كما ورد ذلك يف برنامج العمل 

ربيع األول  22 -  19المي املنعقد يف مكة املكرمة بتاريخ اإلسالمي املقرر يف مؤتمر القمة اإلس
 . 1981يناير  28 - 25املوافق  1401

واعتزازًا بانتفاضة الشعب الفلسطيني الصامد داخل فلسطين احملتلة وإكبارًا للتضحيات التي 
يقدمها هذا الشعب املناضل على طريق التحرير وجهت جلنة القدس حتية تقدير وإكبار ألبناء 

الشعب الفلسطيني الصامد يف األراضي الفلسطينية احملتلة وجددت له العهد على مواصلة الدعم 
وحشد كل اإلمكانات للوقوف بجانبه من أجل استرجاع احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني 

 . املناضل

ير عهدت اللجنة إىل األمين العام بمهمة االتصال باألخ رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحر
الفلسطينية لتحديد احتياجات املنظمة يف جمال دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله يف هذه 

 . املرحلة الدقيقة
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وحيت اللجنة صمود املواطنين العرب يف اجلوالن ويف جنوب لبنان فأدانت قرار إسرائيل بضم 
بنائه وأكدت اجلوالن السورية واعتداءاتها على جنوب لبنان وخمططاتها الحتالله وتشريد أ

وإيمانًا من الدول األعضاء بضرورة تقوية اجلبهة العربية . حرصها على سالمة لبنان وسيادته
واإلسالمية وتركيز التضامن اإلسالمي قررت مواصلة بذل اجلهد والعمل بكل قوة على إزالة 

اإلسالمية  اخلالفات بين الدول اإلسالمية والقضاء على أسباب الفرقة والتمزق وحشد كل الطاقات
 .للعمل من أجل حترير القدس وفلسطين

وقد ركزت اللجنة على ضرورة وقف احلرب العراقية اإليرانية وعلى العمل بكل الوسائل على إحالل 
السالم بدولتين مسلمتين جارتين حتى تتجه قوتهما إىل مواجهة العدوان الصهيوين ضد األمة 

 . اإلسالمية

ة اإلسالمي الثالث بمكة املكرمة الذي وجه نداء إىل إيران والعراق وانطالقًا من قرار مؤتمر القم
بقبول الوساطة اإلسالمية ودعا إىل وقف إطالق النار فورًا وأعلن موافقة الدول اإلسالمية على 

تشكيل قوة إسالمية للسهر على تطبيق وقف إطالق النار أعربت اللجنة عن قلقها الشديد الستمرار 
 . تمسكها بذلك القرارهذه احلرب وأعلنت 

وأعلنت جلنة القدس عن إشادتها ودعمها جلهود جلنة السالم اإلسالمية إلنهاء هذه احلرب وأعربت 
عن تأييدها لكل إجراء يتفق عليه الطرفان إليجاد حل يؤدي إىل وقف إطالق النار فورًا وحل النزاع 

 . وق الطرفينعلى أساس العدل واألخوة اإلسالمية واحملافظة على سيادة وحق

واتخذت جلنة القدس عدة توصيات تهدف إىل دعم صمود الشعب الفلسطيني داخل األرض احملتلة 
 . ودعم منظمة التحرير الفلسطينية يف كفاحها من أجل استعادة احلقوق الفلسطينية الثابتة

ات كما اتخذت توصيات يف ميدان التحرك السياسي واإلعالمي ملواجهة املوقف واتخذت إجراء
 . عملية لتنفيذ هذه التوصيات والتوصيات السابقة

 . كما صادقت على توصيات اجمللس اإلداري لصندوق القدس

ويف ختام الدورة السادسة الجتماع جلنة القدس عبرت الوفود املشاركة عن شكرها وتقديرها 
دورة التي شكل جلاللة امللك احلسن الثاين رئيس جلنة القدس على رعايته وتوجيهه ألشغال هذه ال

خطابه السامي التوجيهي منهجا سارت اللجنة على هديه وتمكنت بذلك من الوصول إىل قرارات 
كما وجهت جزيل . إيجابية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الصهيوين العنصري

لى ما هيأته الشكر للمملكة املغربية ملًكا وحكومة وشعبًا على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال وع
 . يف االجتماع من إعداد جيد وحمكم
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وجلنة القدس تأتمن رئيسها جاللة امللك احلسن الثاين يف أن يقوم خالل زيارته املقبلة للواليات 
املتحدة األمريكية بشرح وجهة النظر اإلسالمية بخصوص قضية القدس وفلسطين بهدف إعادة 

 .بة لألمة اإلسالمية جمعاءتقييم موقفها من هذه القضية املصيرية بالنس

 



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن

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


