البيان الختامي وتوصيات
الدورة العشرين للجنة القدس
مراكش ،المملكة المغربية
 18-17يناير 2014

نص البيان الختامي للدورة العشرين للجنة القدس بمراكش توجت لجنة القدس
أشغالھا التي احتضنتھا مدينة مراكش يومي  17و 18يناير الجاري بإصدار البيان الختامي
التالي:
"تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،ملك المملكة المغربية،
رئيس لجنة القدس ،عقدت لجنة القدس دورتھا العشرين ،تحت الرئاسة الفعلية لجاللته،
رئيس لجنة القدس ،وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطين ،وذلك في
مدينة مراكش بالمملكة المغربية ،يومي  15و 16ربيع األول  1435ھـ ،الموافق  17و18
يناير /كانون الثاني 2014م.
شارك في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس أصحاب السمو والمعالي وزراء
خارجية الدول األعضاء في لجنة القدس والوفود المرافقة لھم ،ومعالي األمين العام لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،السيد إياد أمين مدني ،والمدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف،
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري.
وحضر اجتماع اللجنة كذلك شخصيات دولية تمت دعوتھا ،ألول مرة ،كضيوف
مميزين.
افتتح الدورة صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس ،بكلمة أكد
فيھا أن انعقاد ھذا االجتماع يعد خير دليل على اإلدارة المشتركة للدول اإلسالمية في
مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ،وعن الھوية العربية
واإلسالمية للقدس الشريف.
كما اعتبر جاللته أن الدفاع عن ھذه المدينة السليبة ليس عمال ظرفيا ،وال يقتصر
على اجتماعات اللجنة ،وإنما يشمل بالخصوص تحركاتھا الدبلوماسية المؤثرة ،واألعمال
الميدانية الملموسة داخل القدس ،التي تقوم بھا وكالة بيت مال القدس الشريف ،باعتبارھا
آلية تابعة للجنة.
وأضاف جاللة الملك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس الشريف ،أنه أمام الوضع
الذي تشھده مدينة القدس ،ينبغي توطيد العمل العربي واإلسالمي المشترك ،وتوحيد
الصفوف ،وانتھاج أساليب مبتكرة ،لإلسھام البناء في تجسيد إرادة السالم ،داعيا إلى نھج
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إستراتيجية عملية وناجعة ،تقوم فيھا لجنة القدس بدور حاسم ،كآلية دائمة لمنظمة التعاون
اإلسالمي.
وفي ھذا اإلطار ،شدد جاللته على أن القدس ھي جوھر القضية الفلسطينية ،وأنه ال
سالم بدون تحديد الوضع النھائي للقدس الشرقية ،كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
بعد ذلك ،ألقى فخامة الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطين ،كلمة شكر فيھا
صاحب الجاللة الملك محمد السادس على دعوته لجنة القدس إلى االنعقاد في ھذا الظرف
العصيب الذي تتعرض فيه القدس الشريف ومقدساتھا اإلسالمية والمسيحية إلى التھويد
وتغيير معالمھا الديمغرافية والجغرافية ،وعزلھا عن محيطھا العربي واإلسالمي ،وطالب
بتضافر الجھود كافة إلنقاذ المدينة المقدسة من الھجمة الشرسة لالحتالل اإلسرائيلي ،مؤكدا
على أن القدس في خطر وآن الوضع أصبح ال يحتمل االنتظار أو التأجيل.
قدم فخامة الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطين ،إلى جاللة الملك محمد
السادس ،رئيس لجنة القدس ،وثيقة رسمية أعدتھا دولة فلسطين تتضمن جردا باالنتھاكات
التي اقترفتھا سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس الشريف والمسجد األقصى.
أجرى السادة وزراء خارجية الدول األعضاء في لجنة القدس لقاء تفاعليا مع
الشخصيات الدولية السالف ذكرھا انصب على شرح الوضع الذي تعرفه القدس الشريف
وتأكيد المسؤولية الدولية في الحفاظ على الوضع القانوني لھذه المدينة ومكانتھا ورمزيتھا
وفقا للقرارات األممية ذات الصلة.
وفي ضوء المداوالت التي أجراھا أعضاء اللجنة ،تحت الرئاسة الفعلية لصاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس ،خلصت اللجنة إلى ما يلي:
 -1تؤكد اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة لألمة اإلسالمية باعتبارھا تقع
في صميم الحل السياسي ،وأن المساس بھذه المدينة وبالمسجد األقصى لن يؤدي غال إلى
مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة ،ومن شأنه أن
يقضي على أي فرصة لتحقيق السالم.
 -2تجدد اللجنة التأكيد أن إحالل السالم الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق
األوسط ھو الخيار الذي تعمل من اجله الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،طبقا
لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية
وبنود خارطة الطريق ،وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات
السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتھا القدس الشريف.
 -3تعتبر اللجنة أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،منذ يوليوز
 ،2013محطة حاسمة في الوصول إلى السالم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات
عملية السالم المعتمدة .وتؤكد ،في ھذا الصدد ،أھمية التصدي لجميع األفعال التي تناقض
ھدف السالم وتديم وتعمق االحتالل القائم منذ  64عاما.
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 -4تعرب اللجنة عن إدانتھا وشجبھا لسياسة فرض األمر الواقع التي تعتمدھا
سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس الشريف وجميع ممارساتھا العدوانية وغير القانونية
والتي تسعى إلى تغيير مركز القدس الشريف القانوني وطابعھا الحضاري وتركيبتھا
الديمغرافية بالتضييق على سكانھا الفلسطينيين من خالل سحب ھوياتھم وھدم منازلھم
وإرغامھم على ھجر مواطنھم ،إلى جانب مواصلة االستيطان ومصادرة األراضي وبناء
الجدار لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
 -5ترفض اللجنة قرارات سلطات االحتالل منع المصلين من الوصول إلى المسجد
األقصى والسماح للمتطرفين اليھود الدخول لساحاته وتدنيسه ،واستمرار الحفريات به
وحوله ،وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد األقصى قبل االحتالل ،بما فيھا
المحوالت غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليھود ،زمانيا ومكانيا ،تمھيدا لالستحواذ
عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليھودية.
 -6تدعو اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار
ان اية دولة او مؤسسة أو منظمة أو جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على ھوية القدس
الشريف ورمزيتھا ھو مساھم فعلي في بناء السالم وتوفير شروط تحقيقيه وتسيير أجندة
الباحثين عنه ،وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية
الموروث اإلنساني والحضاري العالمي المتمثل فيھا ،وحماية الوضع التعليمي والسكاني
والثقافي بھا ،والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات االستعمارية التي تستھدف
تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
 -7تؤكد بان ھذه اإلجراءات اإلسرائيلية تشكل خرقا مستمرا لقرارات مجلس األمن
والتي اعتبرت تلك اإلجراءات في القدس الشريف باطلة ومنعدمة األثر ويجب أن تتوقف
فورا.
 - 8تدعو اللجنة جميع مكونات المنتظم الدولي إل تحمل مسؤولياتھا والضغط على
إسرائيل من أجل إيقاف عملياتھا االستيطانية غير القانونية ،وانتھاكاتھا لحقوق الشعب
الفلسطيني وإعالناتھا االستفزازية في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيھا القدس الشريف،
وتصريحات بعض مسؤوليھا وادعاءاتھم غير القانونية بضم القدس والمقدسات اإلسالمية
والمسيحية ،وذلك من أجل تھيئ المناخ المناسب إلنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إل
حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى
جنب ،مما سيسھم في بناء عالقات سالم طبيعية بين إسرائيل وجيرانھا والعالم اإلسالمي،
وفقا لمبادرة السالم العربي.
 -9تؤكد اللجنة دعمھا للموقف الفلسطيني في المفوضات المستأنفة ،وترحب بالدور
الجاد للواليات المتحدة األمريكية ،راعية ھذه المفوضات التي يجب أن تحسم في جميع
قضايا الحل النھائي ،وعلى رأسھا القدس الشريف ،عاصمة لدولة فلسطين المستقلة ،وفق
جدول زمني محدد واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ،كما تؤكد أھمية قيام دولة فلسطين
بالتشاور مع رئاسة اللجنة ودعوتھا على المساھمة فيما يتعلق بمستقبل القدس الشريف.
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 -10تشيد اللجنة باألثر اإليجابي للمساعي التي يقوم بھا جاللة الملك محمد السادس،
رئيس لجنة القدس ،لحماية المواقع المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف وحث
الدول على اإلحجام عن كل ما من شأنه أن يعد تنازال لصالح االحتالل أو يمس بالوضع
القانوني للمدينة المقدسة.
 -11ترحب اللجنة بالمبادئ التوجيھية التي تبناھا االتحاد األوروبي والتي تمنع
الھيئات اإلسرائيلية ونشاطاتھا في القدس الشريف وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة منذ
يونيو  1967م من الحصول على المنح واألدوات المالية المتأتية من االتحاد األوروبي،
وتدعو االتحاد إلى االلتزام بھذه المبادئ التوجيھية والقيام بدور أكثر فعالية لمواجھة عملية
تھويد القدس الشريف.
 -12تؤكد اللجنة أھمية الكنائس المسيحية كمكون أساسي لإلرث الحضاري المتنوع
للقدس الشريف وتشيد بدور ھذه المؤسسات في مواجھة عمليات تھويد القدس ،وتدعو إلى
تعزيز ھذا الدور ومواكبته.
 -13تحث اللجنة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( على
االستمرار في بذل جھودھا للحفاظ على تراث مدينة القدس ،باعتباره تراثا لإلنسانية ورمزا
لتعايش الثقافات واألديان ،وتطالب إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،بتسھيل تنفيذ قرار
لجنة التراث العالمي بإرسال بعثة مشتركة بين مركز التراث العالمي والھيئات االستشارية
الفنية لليونسكو لمراقبة ورصد الحفريات اإلسرائيلية داخل وحول مدينة القدس القديمة
وأسوارھا باعتبارھا تراثا عالميا معرضا للخطر.
 -14تشجب اللجنة استمرار إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،بإغالق المؤسسات
الفلسطينية في القدس ،وعلى رأسھا بيت الشرق ،وتدعو جميع الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي وسائر مكونات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على
إسرائيل من أجل إعادة فتح ھذه المؤسسات وتمكين الوجود الرسمي الفلسطيني في القدس.
 -15تدعو اللجنة مجلس األمن الدولي إلى إبداء ما يجب من اھتمام بالتوترات
المتصاعدة والحالة الحرجة في القدس الشريف وتحمل مسؤولياته وفق ما ينص عليه ميثاق
األمم المتحدة وطبقا لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،خاصة القرارات رقم (1967)242
ورقم  (1968) 252ورقم  (1969)267ورقم  (1973) 338ورقم  465ورقم  476ورقم
 (1980)478ورقم  (1996) 1073المتعلقة بالقدس الشريف ،وعقد جلسة خاصة لمناقشة
الوضع الخطير في المدينة نتيجة لالنتھاكات اإلسرائيلية المتواصلة والخطيرة للمقدسات
اإلسالمية والمسيحية وتنكر الحكومة اإلسرائيلية للقرارات ذات الصلة وتنصلھا لمسؤولياتھا
كسلطة قائمة باالحتالل.
 -16تدعو اللجنة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى التدخل لدى
الدول األخرى لحثھا على تعديل تصويتھا داخل المنظمات الدولية على القرارات المتعلقة
بالقدس بما يتسق مع القانون واإلجماع الدوليين بخصوص الوضع القانوني للمدينة.
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 -17تجدد اللجنة دعوة جميع الدول إلى التشبث برفض أية محاولة إلسرائيل،
السلطة القائمة باالحتالل ،بضم القدس الشرقية ،وتطالبھا بالتقيد بالتزاماتھا القانونية بما
يكفل إلزام المستويات الحكومية وغير الحكومية والخاصة فيھا ،بعدم االعتراف بكل ما من
شأنه أن يدعم االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة ،ويسھم في ترسيخ االحتالل،
وتدعو ،في ھذا الصدد ،إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كافة األفراد والمؤسسات
والشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح منظومة االحتالل ،بما يتسق مع
القانون الدولي.
 -18تدعو اللجنة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى االلتزام ،وفق
ميثاق المنظمة ،بتبني القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتصويت لصالحھا ،تحديدا
تلك المتعلقة بالقدس ،في المحافل الدولية ،بما في ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة
واليونسكو.
 -19تقدر اللجنة دور الرعاية الھاشمية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
الشريف الذي يتواله جاللة الملك عبد  Tالثاني ،ملك المملكة األردنية الھاشمية ،وترحب
باالتفاق الذي عقد بين جاللته وفخامة الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطين ،بتاريخ
 31مارس .2013
 -20تدعو اللجنة المندوبين الدائمين للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
لدى األجھزة التابعة لألمم المتحدة على متابعة قضية القدس الشريف ،وبذل الجھود لكفالة
امتثال إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات
الصلة وإرادة المجتمع الدولي ،بما في ذلك التأكيد على رفض قبول تقديم ممثلي سلطة
االحتالل ألوراق اعتماد صادرة من القدس.
 -21توصي اللجنة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بوضع آليات عملية
لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن قمم ودورات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون
اإلسالمي الخاصة بالقدس ،وتدعوھا إلى البدء ،بالتنسيق مع رئاسة لجنة القدس والتشاور
مع رئاسة القمة ودولة فلسطين ،في ترتيب زيارات لفريق االتصال الوزاري الذي دعا
مجلس وزراء خارجية الدول األعضاء بالمنظمة ،في دورته األربعين
)كوناكري (2013/12/11،إلى تشكيله للتحرك ،بشكل عاجل ،لنقل رسالة المنظمة إلى
المجتمع الدولي بضرورة حماية القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.
 -22رحبت اللجنة بالوثيقة الرسمية التي أعدتھا دولة فلسطين والمتضمنة لجرد
باالنتھاكات التي اقترفتھا سلطات االحتالل اإلسرائيلية في القدس الشريف والمسجد
األقصى.
 -23تشيد اللجنة بحصيلة المقاربة الجديدة التي اعتمدتھا لجنة القدس على مدى
اإلثني عشرة سنة الماضية ،والمتمثلة في التركيز على الدعم المباشر والملموس،
والمبادرات السياسية الھادفة ،والتجاوب مع االحتياجات اإلنسانية الملحة والمتجددة
لمقدسيين لمساعدتھم على الصمود في موطنھم ،واألعمال والمشاريع الميدانية في القدس
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الشريف لمواجھة سياسة التھويد التي تنھجھا سلطات االحتالل اإلسرائيلية في المدينة
المقدسة لتغيير معالمھا وھويتھا العربية اإلسالمية والمسيحية.
 -24تؤكد اللجنة أن وكالة بيت مال القدس الشريف ،التي أحدثت منذ سنة  1998في
إطار منظمة التعاون اإلسالمي ،تعد األداة المؤسساتية المثلى للمنظمة والذراع التنفيذي
الذي تعتمد عليه لجنة القدس في االضطالع بالمھام الموكولة إليھا في متابعة تنفيذ قرارات
المنظمة الخاصة بالحفاظ على القدس العربية اإلسالمية وتراثھا الحضاري.
 -25تشيد اللجنة باإلمكانيات التي وضعتھا الدول األعضاء في المنظمة تحت
تصرف وكالة بيت مال القدس الشريف ،وعلى رأسھا المملكة المغربية التي تحملت في
السنين الخمس األخيرة  %80من ميزانية الوكالة لتنفيذ مشاريع ملموسة لصالح القدس
والمقدسيين ،خاصة في القطاعات االجتماعية والصحية والثقافية والتربوية ،إضافة إلى
ترميم المباني األثرية والتاريخية للقدس الشريف ،خاصة مرافق المسجد األقصى.
 -26تدعو جميع الدول األعضاء ومؤسساتھا المالية إلى تقديم الدعم المادي الالزم
للوكالة حتى ترتقي إلى مستوى تطلعات الحكومات والشعوب اإلسالمية في الدفاع ميدانيا
عن القدس الشريف.
 -27تعبر اللجنة عن ارتياحھا اللتئام الدورة الرابعة"للجنة وصاية" وكالة بيت مال
القدس الشريف والدورة الثانية لمجلس إدارتھا ،بالموازاة مع عقد دورتھا  20في مراكش،
وترحب بالتقارير التي رفعتھا إليھا ھاتان الھيئتان التقريريتان للوكالة ،بما في ذلك الخطة
الخماسية لمشاريع الوكالة  ،2018-2014بميزانية تصل إلى  30مليون دوالر أمريكي،
وتدعو الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى المساھمة في ھذه الميزانية.
 -28تسجل اللجنة بارتياح انسجم ھذه الخطة وتكاملھا مع الخطة اإلستراتيجية لدعم
القطاعات الحيوية في القدس الشريف ،التي اعتمدتھا الدورة الرابعة لمؤتمر القمة
االستثنائي)مكة المكرمة ،(2012/8/15/والتي أقر مؤتمر المانحين ،المنعقد في باكو،
عاصمة جمھورية أذربيجان ) ،(2013/6/11دور الوكالة في تنفيذھا.
 -29تؤكد اللجنة أنه بالموازاة مع المساعي السياسية للجنة ،يكتسي دعم العمل
الميداني لوكالة بيت مال القدس الشريف أھمية قصوى من أجل التخفيف من معاناة
المقدسيين ،خط الدفاع األول للقدس ،الذين يتعرضون ألسوء أشكال االضطھاد والتمييز
والتھجير ،والدفاع عن المدينة المقدسة من خالل المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي
تعتزم إنجازھا على مستوى المنشآت السكنية واالجتماعية والتربوي وترميم المواقع
التاريخية ،وشراء أراض عقارية وتخصيص منح دراسية وتجھيز المرافق الصحية لإلسھام
في تحسين أحوال عيش المقدسيين ،خاصة فئتي المرأة والشباب ،ودعم صمودھم والحفاظ
على المعالم الحضارية والروحية لھذه المدينة السليبة.
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 -30تدعو اللجنة على دراسة إمكانية إحداث وقف ،واالنتقال على مساھمات إلزامية
للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسب تحددھا الدول لدعم ميزانية وكالة بيت
مال القدس الشريف ومشاريعھا.
 -31تدعو اللجنة إلى إطالق حمالت تبرع شعبية في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي لدعم القدس الشريف.
 -32تدعو اللجنة الدول األعضاء في المنظمة إلى تنظيم زيارات على مختلف
المستويات إلى القدس الشريف ،وتطلب منھا تشجيع رجال األعمال العرب والمسلمين على
المساھمة الفعلية في دعم مدينة القدس المحتلة ،كما تدعو اللجنة إلى تعزيز التعاون بين
فاعلي المجتمعات المدنية في الدول األعضاء والفعاليات والجھات الدولية المناصرة لقضية
القدس العادلة.
 -33تدعو اللجنة إلى إعالن القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية وتطالب األمانة العامة
بوضع إستراتيجية إعالمية تعمل على فضح المخططات واالنتھاكات اإلسرائيلية للقدس
الشريف والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجھا حول موقع القدس وتاريخھا في بعض
دوائر اإلعالم ،وتسھم في توعية الرأي العام الدولي بضرورة المحافظة على القدس كتراث
عالمي لإلنسانية وكرمز للسالم والتعايش.
 -34تشيد اللجنة بالتشاور المستمر والتنسيق القائمين بين رئاسة اللجنة ودولة
فلسطين ،وتوكل إلى رئاسة اللجنة ،بعد التشاور مع رئاسة دولة فلسطين ،الدعوة إلى
االجتماع على المستوى المناسب ،كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ،لمتابعة تنفيذ التوصيات
وكافة القضايا اليومية والملحة لوضع القدس ،وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى الرئاسة.
 -35تحيي اللجنة صمود ومقومة الشعب الفلسطيني البطل وخاصة أبناء القدس
الصامدين ،وتؤكد على دعمھا وتأييدھا لھم ولنضالھم المشروع لنيل حقوقھم الوطنية
المشروعة وعلى رأسھا إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف.
 -36تعرب اللجنة عن خالص شكرھا وعظيم تقديرھا لصاحب الجاللة الملك محمد
السادس ،ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس ،على مواقفه النبيلة وجھده المتواصل
للدفاع عن القدس الشريف ومقدساتھا ،وتتقدم لجاللته وللحكومة والشعب المغربيين بالشكر
والتقدير على ما حظيت به الوفود المشاركة من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة".
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