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 "امحلد هلل، والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا وآ هل وحصبه.

 املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابةل للترصف،سعادة الس يد ش يخ نيانغ، رئيس اللجنة 

 آأحصاب السعادة، حرضات الس يدات والسادة، 

يطيب يل آأن آأتوجه لرئيس اللجنة الأممية املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابةل للترصف ولأعضاهئا احملرتمني، 

 سبيل حتقيق الأهداف النبيةل اليت آأنشئت من آأجلها هذه اللجنة املوقرة، بصادق الشكر والتقدير عىل هجودمه اخمللصة، يف

 منوها مبسامههتا القمية يف تنوير الرآأي العام العاملي ابحلقوق املرشوعة للشعب الفلسطيين الشقيق.

عه، ودمعها املوصول فرسالتنا اليوم، يه تأأكيد عىل تضامن اململكة املغربية مع الشعب الفلسطيين الشقيق ووقوفها الثابت م

قامة دولته الفلسطينية املس تقةل، عامصهتا القدس الرشقية، دوةل قابةل للحياة ومنفتحة عىل جوارها  حلقوقه املرشوعة يف ا 

 وعىل مجيع الأداين.

 حرضات الس يدات والسادة، 

ننا عىل قناعة بأأن القضية رمغ التطورات والتغريات العميقة اليت شهدهتا منطقة الرشق الأوسط يف الس نوات الأخرية، ف ا 

الفلسطينية يه مفتاح احلل ادلامئ والشامل مبنطقة الرشق الأوسط ؛ حل يقوم عىل متكني لك شعوب املنطقة من العيش  

طار الرشعية ادلولية، ووفق مبدآأ حل ادلولتني، اذلي توافق عليه اجملمتع ادلويل.  يف آأمن وسالم ووئام، يف ا 

حياء  ومن هذا املنطلق، ندعو ا ىل رضورة جتاوز حاةل الانسداد يف العملية السلمية، وتكثيف اجلهود ادلولية ال عادة ا 

 املفاوضات املبارشة بني اجلانبني الفلسطيين واال رسائييل حلل اكفة القضااي اخلالفية.

ننا نعترب اال جراءات الأحادية اجلانب يف الأرا يض الفلسطينية احملتةل، وبقدر ما نتشبث ابلسالم العادل وادلامئ والشامل، فا 

مبا فهيا القدس الرشقية، خمالفة لقرارات الرشعية ادلولية، وترهن احلل املنشود، وتذيك الرصاع واال حباط، وتقوي نزوعات 

 التطرف. 

ننا جندد التأأكيد عىل رضورة اال جحام عن آأي تغيري قد يطال الوضع القانوين للأرايض الفلسطينية احملتةل، والتوجه    ذلكل، فا 

 حنو هتيئة الظروف املالمئة الس تئناف مفاوضات جدية ومسؤوةل.

 حرضات الس يدات والسادة، 

تعترب مدينة القدس الرشيف، مبا لها من محوةل روحية ووضع قانوين ممزي، يف مصمي آأية تسوية بني اجلانبني الفلسطيين 

طار املفاوضات املبارشة.واال رسائييل، اعتبارا لكوهنا من قضااي الوضع الهنايئ، اليت يتعني  جياد حل لها يف ا   ا 

 



 

واعتبارا لهذه املاكنة الرفيعة ملدينة القدس دلى آأتباع ادلايانت التوحيدية الثالث، ما فتئنا ندعو، بصفتنا رئيسا للجنة 

ادليين، القدس، املنبثقة عن منظمة التعاون اال ساليم، ا ىل احلفاظ عىل وحدهتا وحرمهتا ووضعها القانوين واحلضاري و 

 وماكنهتا املمتزية مكدينة للسالم.

ولهذه الغاية، آأكدان يف "نداء القدس" اذلي وقعناه مبعية قداسة البااب فرنسيس مبناس بة زايرة قداس ته ا ىل اململكة املغربية 

نسانية وابعتبارها آأرض 2019/  03/  30بتارخي  ا للقاء  ، عىل رضورة احملافظة عىل املدينة املقدسة كرتاث مشرتك لال 

 ورمزا للتعايش السلمي ابلنس بة لأتباع ادلايانت التوحيدية الثالث، ومركزا لقمي الاحرتام املتبادل واحلوار.

خواننا املقدس يني، رهينا بتعبئة لك املوارد واال ماكانت املادية  وعىل الصعيد الاقتصادي والاجامتعي، يظل دمع قدرات ا 

 التمنية البرشية ابلقدس. املتاحة، واستامثرها يف الهنوض بربامج

وهو ما حنرص عىل آأن تقوم به واكةل بيت مال القدس الرشيف ك لية تنفيذية للجنة القدس، حتت ا رشافنا الشخيص، يف 

جناز مشاريع وبرامج ملموسة، حصية وتعلميية وسكنية واجامتعية لفائدة الساكنة املقدس ية، من آأجل توفري س بل العيش   ا 

 دها وحتسني آأوضاعها الاجامتعية واملعيش ية.الكرمي لها، ودمع مصو 

 حرضات الس يدات والسادة، 

ننا نتابع عن كثب هجود املصاحلة وحوار الفصائل الفلسطينية، هبدف ترتيب البيت الفلسطيين. وقد عربان مرارا عن آأملنا  ا 

اةل الانقسام اليت تعرتي اجلسم يف اخنراط الفرقاء الفلسطينيني جبميع توهجاهتم يف مصاحلة حقيقية وحبسن نية، لتجاوز ح

 الفلسطيين منذ س نوات، مبا خيدم املرشوع الفلسطيين العادل والنبيل. 

ونغتمن مناس بة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيين، لتأأكيد دمعنا الاكمل دلوةل فلسطني بقيادة آأخينا خفامة الرئيس 

 يين الشقيق ا ىل الاس تقالل والوحدة والازدهار.محمود عباس يف هجودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسط 

جياد حل عادل وشامل للقضية  شاعة وجتديد الوعي بأأمهية ا  ويف اخلتام، آأابرك للجنتمك املوقرة هجودها الصادقة عىل درب ا 

 الفلسطينية، واس تتباب الأمن والسالم والرخاء يف منطقة الرشق الأوسط. والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته".

 


