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وثيقة رقم 54:

البيان الختامي الصادر عن املؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة القدس الدولية54

7 آذار/ مارس 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

املؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة القدس الدولية

إعالن الخرطوم

الضيوف  من  وحشدٍ  األمناء  مجلس  أعضاء  وبحضور  البشري،  عمر حسن  الرئيس  فخامة  برعاية 
مؤسسة  عقدت  املضيف،  البلد  ومن  العامل  أنحاء  مختلف  من  قدموا  الذين  املهتمة  والشخصيات 
مارس 2011م يف مدينة  آذار/  والسابع من  السادس  يومي  الثامن  الدوري  الدولية مؤمترها  القدس 

الخرطوم باستضافةٍ من جمهورية السودان. 

ويف ختام املؤمتر أصدر املشاركون اإلعالن اآليت:

انعقد مؤمترنا هذا بعدما أكملت املؤسسة عرش سنوات من عمرها كانت حافلة بالعطاء والجهد 
واملثابرة يف خدمة القدس وأهلها وحشد طاقات األمة وإمكانياتها لدعم صمودها وحامية مقدساتها، 
كام كانت حافلة باألحداث الجسام واملخاطر الكبى التي تهدد القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها 

ملصلحة الكيان الصهيوين الغاصب.

من  الثاين  العقد  بدايات  الدولية”  القدس  “مؤسسة  الرائدة  مؤسستنا  مع  ندخل  اليوم  ونحن 
عمرها يف ظل أحداث كبى ومتغريات شاملة وثورات شعبية عربية مباركة بدأت تصنع فجراً جديداً 
واعداً ألمتنا وقضاياها الكبى، ويف طليعتها قضية فلسطني، حيث بتنا نشعر بأننا أقرب إىل القدس من 
أي يوم مىض، وبأن تحريرها من براثن االحتالل اإلرسائييل عىل وشك أن يتحول من حلم إىل حقيقة، 
عندما تكتمل اإلرادة الشعبية يف وطننا العريب، وتصنع نظاماً إقليمياً جديداً مؤسسًا عىل قيم الحرية 
الصهيوين،  للمرشوع  وال  األمريكية  للهيمنة  فيه  مكان  ال  والخضوع،  واملهانة  الذّل  ورفض  والكرامة 
يتلك فيه أبناء هذه األمة سيادتهم وقرارهم املستقل ويستعيدون رشفهم وعزّتهم ومكانتهم الالئقة 
والعراق  ولبنان  فلسطني  يف  املقاومة  لحركات  اسرتاتيجياً  وعمقاً  نوعيةً  إضافةً  يشّكل  مبا  األمم،  بني 

ولدول املامنعة يف منطقتنا العربية واإلسالمية.

ومن هنا ويف ظل هذه املتغريات الكبى يؤكد املؤمترون عىل اآليت:

أوالً: التصدي ملخططات التهويد التي يارسها الكيان الصهيوين للقدس وسائر األرايض الفلسطينية 
ومطالبة األمة بالوقوف صّفاً واحداً يف وجهه وتقديم كّل أشكال الدعم والصمود ألهلنا يف القدس.

ثانياً: إدانة موقف اإلدارة األمريكية العدايئ ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية املرشوعة، 
والتغطية  والحامية  الدعم  أشكال  كّل  له  وتقّدم  الصهيوين  للعدو  الكامل  انحيازها  يف  متعن  والتي 
لجرامئه، حيث تؤكد باستمرار تحالفها االسرتاتيجي معه ضّد شعبنا وأّمتنا وتنكرها لحقوق الشعب 

الفلسطيني.
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وطنيةً،  خيانةً  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الحقوق  من  أي  أو  بالقدس  تفريٍط  أي  اعتبار  ثالثاً: 

الكيان  مع  والتفاوض  األمني  والتنسيق  التعاون  أشكال  كل  بإيقاف  الفلسطينية  السلطة  ومطالبة 

الصهيوين، وانحيازها لخيار املقاومة واملحافظة عىل الثوابت الوطنية وإنهاء حالة االنقسام فوراً.

ويؤكدون  تونس ومرص،  الشعبيتني يف  الثورتني  رواد  واعتزاز  تقديٍر  بكل  املؤمترون  يحّيي  رابعاً: 

أهلنا  عن  الحصار  فّك  عىل  بالعمل  سيبادرون  بأنهم  الكنانة،  مرص  يف  وأحبتهم  بإخوانهم  ثقتهم 

الصامدين يف قطاع غزة بفتح معب رفح بشكٍل دائم وكامل، وسيجعلون عىل رأس أولوياتهم إسقاط 

اتفاق كامب ديفيد، وتحرير أمتنا من أعبائه وتبعاته؛ كام يحّيي املؤمترون ثورة الشعب الليبي األيّب 

ويقفون إىل جانبه يف وجه الظلم الذي يتعرّض له ويدعون إىل منارصته ودعمه حتى يحقق أهدافه.

ويوجهون  أرضه،  عىل  وصموده  وتضحياته  الفلسطيني  الشعب  جهود  املؤمترون  يثّمن  خامساً: 

تحية إكباٍر ووفاٍء له، ويشيدون بصمود أهلنا املقدسيني املحارصين وعىل رأسهم وزير القدس ونوابها 

الذين يقهرون طغيان املحتّل بصمودهم وتشبثهم باألرض واملقدسات.

لدعم  عملية  محطة  شّكل  الذي  املؤمتر  هذا  إنجاح  يف  أسهم  من  كّل  املؤمترون  يشكر  سادساً: 

القدس من خالل املشاريع االسرتاتيجية التي تبناها ويثّمنون جهود املؤسسة ومجلس إدارتها وفروعها 

وروابطها التي متيزت ببامجها ومشاريعها وإنجازاتها.

املتتالية  القمم  عب  به  التزمت  الذي  الدعم  بتقديم  واإلسالمية  العربية  األنظمة  مطالبة  سابعاً: 

لدعم القدس واملقدسات اإلسالمية واملسيحية وتثبيت املقدسيني.

عىل  وشعباً  وحكومة  رئيساً  السودان  جمهورية  إىل  واالمتنان  الشكر  بجزيل  يتوجهون  ثامناً: 

بقضية  الثابت  املبديئ  متسكها  ويف  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  صمود  دعم  يف  الثابتة  مواقفها 

القدس وفلسطني، وعىل االستضافة الكرية والجهود الكبرية التي بذلت لعقد املؤمتر وإنجاحه، وعىل 

الدعم الذي قدمه فخامة الرئيس عمر البشري للمؤسسة وملشاريع القدس ال سيام مرشوع الوقف يف 

بإنشاء  الكريم  املقدسيني، ووعده  أهلنا  لدعم صمود  يعود ريعه  تجاري عليه،  برج  وبناء  الخرطوم 

أوقافٍ يف مختلف واليات السودان.

ويبقى شعارنا: القدس... نحميها معاً... نستعيدها معاً.

الخرطوم يف
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