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بسم هللا الرحمن الرحيم
البيان الختامي لالجتماع األول للجنة الوصاية 

  لوكالة بيت مال القدس الشريف

الرباط 10مارس 1999  

عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف اجتماعها األول يوم 22 ذو القعدة 
الــدول  االجتمــاع  هــذا  فــي  شــارك  1999وقــد  10مــارس  الموافــق  1419هــــ 

األعضاء التالية:

جمهوريــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  االيرانيــة،  االســالمية  الجمهوريــة 
الســنغال، دولــة فلســطين والمملكــة المغربيــة باإلضافــة إلــى األميــن العــام 
لمنظمــة مؤتمــر التعــاون اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس 

الشريف.

والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الفياللــي  اللطيــف  عبــد  الســيد  افتتــح    .1
بالمملكــة المغربيــة، االجتمــاع الــذي دعــا إليــه جاللــة الملــك الحســن الثانــي رئيــس 

لجنة القدس.

ــة،  ــة الوصاي ــي رئيســا للجن ــد اللطيــف الفيالل 2.  انتخــب المجتمعــون الســيد عب
والسيد فاروق قدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، مقررا.

3.  بعــد اعتمــاد جــدول األعمــال، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة الســيد عبــد 
اللطيــف الفياللــي، رئيــس الوفــد المغربــي، الــذي أكــد أن الهــدف مــن وراء 
انشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف هــو تعبئــة المــوارد الماليــة والماديــة 
للدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية فــي المدينــة المقدســة، ومواجهــة سياســة 
التهويــد التــي تتعــرض لهــا عبــر طمــس معالمهــا الحضاريــة العربيــة واإلســالمية 
جميــع  وحشــد  اإلمكانيــات  كافــة  تعبئــة  ضــرورة  علــى  وشــدد  والمســيحية. 
الطاقــات العربيــة واإلســالمية لدعــم صمــود ســكان مدينــة القــدس الشــريف، 
وإحيــاء تراثهــا الحضــاري والعمرانــي، والحفــاظ عليهــا كفضــاء حضــاري عالمــي 

للسالم والتساكن والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثالث.

واســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى كلمــة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
ــه الســيد فيصــل الحســيني، مســؤول ملــف  ــة عن فلســطين، التــي ألقاهــا نياب
القــدس بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد أكــد فخامتــه فــي هــذه الكلمــة 
القيمــة، أن القــدس الشــريف هــي جوهــرة فلســطين والعــرب والمســلمين 
والمســيحيين، ومفتــاح الحــرب والســلم فــي المنطقــة. ثــم أشــار إلــى السياســة 
ــة  ــات لتهويــد هــذه المدين ــع اإلمكاني ــر جمي االســرائيلية التــي تعمــل علــى توفي
المكثفــة، وإحــداث  الهجمــة االســتيطانية  عبــر  بالكامــل،  المقدســة ومحيطهــا 
اإلرهــاب  وســائل  طريــق  عــن  الســكانية  التركيبــة  فــي  الديموغرافــي  الخلــل 
والضغــوط  البيــوت  وتدميــر  واالعتقــال  والقتــل  العرقــي  والتطهيــر  والقمــع 

االقتصادية ومصادرة األراضي والممتلكات.

وأوضــح فخامتــه أن مواجهــة هــذه الهجمــة الصهيونيــة الشرســة تتطلــب مــن 
األمــة العربيــة واالســالمية والمجتمــع الدولــي موقفــا حازمــا يهــدف إلــى حشــد 
كافــة الطاقــات واإلمكانيــات إلفشــال هــذه السياســات اإلســرائيلية واإلجــراءات 
التهويديــة المخالفــة للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة. وقــدم تصــورا واضحــا 

للدعم المطلوب في مجاالت الصحة واإلسكان والترميم والتعليم.

تنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد جــاك بــودان، وزيــر خارجيــة الســنغال، 
الــذي أكــد موقــف بــالده الثابــت تجــاه دعــم الشــعب الفلســطيني فــي قضيتــه 
العادلــة وحقــه المشــروع فــي ممارســة حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وفــي 

إطار هذا الدعم أعلن عن تبرع مالي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

ومــن جهتــه، أكــد معالــي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر، وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربيــة الســعودية، موقــف بــالده الداعــم للقضيــة 
الفلســطينية، معتبــرا أن القــدس الشــريف تســكن وجــدان كل مســلم غيــور علــى 
هــذا البلــد المقــدس ملتقــى الرســاالت الســماوية، وأكــد علــى أهميــة تفعيــل 

دور القطاع الخاص في دعم الوكالة ومشاريعها.

وأشــار معالــي الدكتــور جــواد ظريــف، نائــب وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة، الــى أن بــالده التــي تتــرأس الــدورة الحاليــة للقمــة اإلســالمية تعمــل 
الفلســطينيين فــي  لدعــم صمــود األشــقاء  المــوارد والقــدرات  تعبئــة  علــى 
القــدس الشــريف. وأكــد أن المشــاريع المقدمــة مــن قبــل المديــر لعــام للوكالــة 

جد هامة واستراتيجية وينبغي تنفيذها.

وقــد أجمــع كل المتدخليــن فــي كلمتهــم علــى الــدور الهــام والرائــد الــذي مــا فتــئ 
يقــوم بــه صاحــب الجاللــة الملــك الحســن الثانــي، رئيــس لجنــة القــدس، لصالــح 
المدينــة المقدســة بصفــة خاصــة، والقضيــة الفلســطينية بصــة عامــة. كمــا عبــروا 
عــن جزيــل الشــكر للملكــة المغربيــة ملــكا وحكومــة وشــعبا علــى احتضــان وكالــة 
والمعنــوي،  المــادي  الدعــم  أنــواع  كل  وعلــى  الشــريف،  القــدس  مــال  بيــت 
أحســن  فــي  عملهــا  تبــدأ  حتــى  الوكالــة  لهــذه  قدمــت  التــي  والتســهيالت 
الظــروف. كمــا أجمــع المتدخلــون علــى تقديرهــم العالــي للنضــال الــدؤوب الــذي 

يقــوده الشــعب الفلســطيني بقيــادة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
الشــعب  كفــاح  جانــب  إلــى  ووقوفهــم  تضامنهــم  عــن  وأعربــوا  فلســطين، 
الفلســطيني العــادل مــن أجــل إنجــاز حقوقــه الوطنيــة الثابتــة بمــا فيهــا حقــه فــي 

العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

4.  أمــا الســيد المديــر العــام، فعــرض فــي تقريــره خطــة عمــل الوكالــة، وركــز 
بصفــة خاصــة علــى المشــاريع ذات الطابــع االســتعجالي للمدينــة المقدســة 
فــي مجــاالت الصحــة واإلســكان والتعليــم والترميــم، والمبالــغ المطلوبــة لتنفيــذ 

بعضها.

5.  ثــم اســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى تقريــر اجتمــاع لجنــة الخبــراء الــذي عقــد 
يومي  20 و 21 ذو القعدة 1419هــ الموافق ل 8 و 9 آذار/مارس 1999، ووافقت 

على التوصيات الواردة فيه (مرفق رقم 1).

6.  وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع المقدمــة مــن طــرف الســيد المديــر العــام وطريقــة 
تمويلهــا، اســتمعت اللجنــة إلــى تدخــالت الســادة رؤســاء الوفــود حــول هــذا 
الموضــوع. الذيــن اجمعــوا علــى أهميــة المشــاريع المعروضــة وعلــى أهميــة 
والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  وحثــوا  تمويلهــا،  لكيفيــة  الجيــد  التخطيــط 
والهيئــات الخاصــة ورجــال األعمــال مــن العالــم اإلســالمي علــى المســاهمة 
اعتمــاد هــذه  الوصايــة  لجنــة  المشــاريع. وقــررت  تمويــل هــذه  فــي  الســخية 
المشــاريع مــن حيــث المبــدأ وتقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لدراســتها والبــت 

فيها.

7. كمــا قــررت لجنــة الوصايــة عقــد اجتمــاع لخبرائهــا شــهرا قبــل موعــد انعقــاد 
اجتماعها السنوي.

8.  وبناء على الفقرة 7 من جدول األعمال، وتماشيا مع أحكام البند 2 من المادة 
11 مــن النظــام األساســي لبيــت مــال القــدس الشــريف، وكذلــك الفقــرة 4 مــن 
المــادة 3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة الوصايــة، قــررت لجنــة الوصايــة أن تفــوض 

للسيد المدير العام:

أ. أن يمــارس جميــع الصالحيــات التــي يخولهــا لــه النظــام األساســي، مــع األخــذ 
بعين االعتبار التعديالت المقدمة إلى حين المصادقة عليها.

ب. أن يقــوم بتســيير الوكالــة وفــق األنظمــة والتوصيــات التــي أقرتهــا لجنــة 
الوصاية بالتشاور مع رئيس لجنة الوصاية.

ج. أن يقــوم بجميــع األنشــطة التــي تقتضيهــا مهــام منصبــه كمديــر عــام لوكالــة 
ــدول اإلســالمية،  ــك االتصــال مــع ال بيــت مــال القــدس الشــريف، بمــا فــي ذل
ــم حمــالت جمــع  ــدول اإلســالمية لتنظي ــارة ال ــة، وزي ــم الحمــالت اإلعالمي وتنظي

التبرعات، وزيارة مدينة القدس الشريف كلما اقتضت ذلك طبيعة العمل.

ــت مــال القــدس  ــة بي ــر العــام لوكال ــه الشــكر للســيد المدي ــة توجي 9. قــررت اللجن
الشــريف ولمســاعديه علــى المجهــودات القيمــة التــي بذلوهــا مــن أجــل التحضيــر 
لهــذا المؤتمــر، وعلــى الوثائــق الجيــدة التــي أعدوهــا، وكذلــك علــى المعلومــات 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد العــام خــالل االجتمــاع، والتــي افــادت اللجنــة 

في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

التعبيــر عــن عظيــم تقديرهــا وامتنانهــا  اللجنــة فــي ختــام أعمالهــا  10. قــررت 
ــة  ــة رئيــس لجن ــة المغربي ــك الحســن الثانــي عاهــل المملك ــة المل لصاحــب الجالل
تشــكراتها  أحــر  عــن  وأعربــت  المؤتمــر،  لهــذا  الكريمــة  رعايتــه  علــى  القــدس، 
لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة وحســن االســتقبال الــذي أحاطــت بــه الوفــود 

المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
البيان الختامي لالجتماع األول للجنة الوصاية 

  لوكالة بيت مال القدس الشريف

الرباط 10مارس 1999  

عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف اجتماعها األول يوم 22 ذو القعدة 
الــدول  االجتمــاع  هــذا  فــي  شــارك  1999وقــد  10مــارس  الموافــق  1419هــــ 

األعضاء التالية:

جمهوريــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  االيرانيــة،  االســالمية  الجمهوريــة 
الســنغال، دولــة فلســطين والمملكــة المغربيــة باإلضافــة إلــى األميــن العــام 
لمنظمــة مؤتمــر التعــاون اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس 

الشريف.

والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الفياللــي  اللطيــف  عبــد  الســيد  افتتــح    .1
بالمملكــة المغربيــة، االجتمــاع الــذي دعــا إليــه جاللــة الملــك الحســن الثانــي رئيــس 

لجنة القدس.

ــة،  ــة الوصاي ــي رئيســا للجن ــد اللطيــف الفيالل 2.  انتخــب المجتمعــون الســيد عب
والسيد فاروق قدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، مقررا.

3.  بعــد اعتمــاد جــدول األعمــال، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة الســيد عبــد 
اللطيــف الفياللــي، رئيــس الوفــد المغربــي، الــذي أكــد أن الهــدف مــن وراء 
انشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف هــو تعبئــة المــوارد الماليــة والماديــة 
للدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية فــي المدينــة المقدســة، ومواجهــة سياســة 
التهويــد التــي تتعــرض لهــا عبــر طمــس معالمهــا الحضاريــة العربيــة واإلســالمية 
جميــع  وحشــد  اإلمكانيــات  كافــة  تعبئــة  ضــرورة  علــى  وشــدد  والمســيحية. 
الطاقــات العربيــة واإلســالمية لدعــم صمــود ســكان مدينــة القــدس الشــريف، 
وإحيــاء تراثهــا الحضــاري والعمرانــي، والحفــاظ عليهــا كفضــاء حضــاري عالمــي 

للسالم والتساكن والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثالث.

واســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى كلمــة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
ــه الســيد فيصــل الحســيني، مســؤول ملــف  ــة عن فلســطين، التــي ألقاهــا نياب
القــدس بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد أكــد فخامتــه فــي هــذه الكلمــة 
القيمــة، أن القــدس الشــريف هــي جوهــرة فلســطين والعــرب والمســلمين 
والمســيحيين، ومفتــاح الحــرب والســلم فــي المنطقــة. ثــم أشــار إلــى السياســة 
ــة  ــات لتهويــد هــذه المدين ــع اإلمكاني ــر جمي االســرائيلية التــي تعمــل علــى توفي
المكثفــة، وإحــداث  الهجمــة االســتيطانية  عبــر  بالكامــل،  المقدســة ومحيطهــا 
اإلرهــاب  وســائل  طريــق  عــن  الســكانية  التركيبــة  فــي  الديموغرافــي  الخلــل 
والضغــوط  البيــوت  وتدميــر  واالعتقــال  والقتــل  العرقــي  والتطهيــر  والقمــع 

االقتصادية ومصادرة األراضي والممتلكات.

وأوضــح فخامتــه أن مواجهــة هــذه الهجمــة الصهيونيــة الشرســة تتطلــب مــن 
األمــة العربيــة واالســالمية والمجتمــع الدولــي موقفــا حازمــا يهــدف إلــى حشــد 
كافــة الطاقــات واإلمكانيــات إلفشــال هــذه السياســات اإلســرائيلية واإلجــراءات 
التهويديــة المخالفــة للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة. وقــدم تصــورا واضحــا 

للدعم المطلوب في مجاالت الصحة واإلسكان والترميم والتعليم.

تنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد جــاك بــودان، وزيــر خارجيــة الســنغال، 
الــذي أكــد موقــف بــالده الثابــت تجــاه دعــم الشــعب الفلســطيني فــي قضيتــه 
العادلــة وحقــه المشــروع فــي ممارســة حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وفــي 

إطار هذا الدعم أعلن عن تبرع مالي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

ومــن جهتــه، أكــد معالــي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر، وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربيــة الســعودية، موقــف بــالده الداعــم للقضيــة 
الفلســطينية، معتبــرا أن القــدس الشــريف تســكن وجــدان كل مســلم غيــور علــى 
هــذا البلــد المقــدس ملتقــى الرســاالت الســماوية، وأكــد علــى أهميــة تفعيــل 

دور القطاع الخاص في دعم الوكالة ومشاريعها.

وأشــار معالــي الدكتــور جــواد ظريــف، نائــب وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة، الــى أن بــالده التــي تتــرأس الــدورة الحاليــة للقمــة اإلســالمية تعمــل 
الفلســطينيين فــي  لدعــم صمــود األشــقاء  المــوارد والقــدرات  تعبئــة  علــى 
القــدس الشــريف. وأكــد أن المشــاريع المقدمــة مــن قبــل المديــر لعــام للوكالــة 

جد هامة واستراتيجية وينبغي تنفيذها.

وقــد أجمــع كل المتدخليــن فــي كلمتهــم علــى الــدور الهــام والرائــد الــذي مــا فتــئ 
يقــوم بــه صاحــب الجاللــة الملــك الحســن الثانــي، رئيــس لجنــة القــدس، لصالــح 
المدينــة المقدســة بصفــة خاصــة، والقضيــة الفلســطينية بصــة عامــة. كمــا عبــروا 
عــن جزيــل الشــكر للملكــة المغربيــة ملــكا وحكومــة وشــعبا علــى احتضــان وكالــة 
والمعنــوي،  المــادي  الدعــم  أنــواع  كل  وعلــى  الشــريف،  القــدس  مــال  بيــت 
أحســن  فــي  عملهــا  تبــدأ  حتــى  الوكالــة  لهــذه  قدمــت  التــي  والتســهيالت 
الظــروف. كمــا أجمــع المتدخلــون علــى تقديرهــم العالــي للنضــال الــدؤوب الــذي 

يقــوده الشــعب الفلســطيني بقيــادة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
الشــعب  كفــاح  جانــب  إلــى  ووقوفهــم  تضامنهــم  عــن  وأعربــوا  فلســطين، 
الفلســطيني العــادل مــن أجــل إنجــاز حقوقــه الوطنيــة الثابتــة بمــا فيهــا حقــه فــي 

العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

4.  أمــا الســيد المديــر العــام، فعــرض فــي تقريــره خطــة عمــل الوكالــة، وركــز 
بصفــة خاصــة علــى المشــاريع ذات الطابــع االســتعجالي للمدينــة المقدســة 
فــي مجــاالت الصحــة واإلســكان والتعليــم والترميــم، والمبالــغ المطلوبــة لتنفيــذ 

بعضها.

5.  ثــم اســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى تقريــر اجتمــاع لجنــة الخبــراء الــذي عقــد 
يومي  20 و 21 ذو القعدة 1419هــ الموافق ل 8 و 9 آذار/مارس 1999، ووافقت 

على التوصيات الواردة فيه (مرفق رقم 1).

6.  وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع المقدمــة مــن طــرف الســيد المديــر العــام وطريقــة 
تمويلهــا، اســتمعت اللجنــة إلــى تدخــالت الســادة رؤســاء الوفــود حــول هــذا 
الموضــوع. الذيــن اجمعــوا علــى أهميــة المشــاريع المعروضــة وعلــى أهميــة 
والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  وحثــوا  تمويلهــا،  لكيفيــة  الجيــد  التخطيــط 
والهيئــات الخاصــة ورجــال األعمــال مــن العالــم اإلســالمي علــى المســاهمة 
اعتمــاد هــذه  الوصايــة  لجنــة  المشــاريع. وقــررت  تمويــل هــذه  فــي  الســخية 
المشــاريع مــن حيــث المبــدأ وتقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لدراســتها والبــت 

فيها.

7. كمــا قــررت لجنــة الوصايــة عقــد اجتمــاع لخبرائهــا شــهرا قبــل موعــد انعقــاد 
اجتماعها السنوي.

8.  وبناء على الفقرة 7 من جدول األعمال، وتماشيا مع أحكام البند 2 من المادة 
11 مــن النظــام األساســي لبيــت مــال القــدس الشــريف، وكذلــك الفقــرة 4 مــن 
المــادة 3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة الوصايــة، قــررت لجنــة الوصايــة أن تفــوض 

للسيد المدير العام:

أ. أن يمــارس جميــع الصالحيــات التــي يخولهــا لــه النظــام األساســي، مــع األخــذ 
بعين االعتبار التعديالت المقدمة إلى حين المصادقة عليها.

ب. أن يقــوم بتســيير الوكالــة وفــق األنظمــة والتوصيــات التــي أقرتهــا لجنــة 
الوصاية بالتشاور مع رئيس لجنة الوصاية.

ج. أن يقــوم بجميــع األنشــطة التــي تقتضيهــا مهــام منصبــه كمديــر عــام لوكالــة 
ــدول اإلســالمية،  ــك االتصــال مــع ال بيــت مــال القــدس الشــريف، بمــا فــي ذل
ــم حمــالت جمــع  ــدول اإلســالمية لتنظي ــارة ال ــة، وزي ــم الحمــالت اإلعالمي وتنظي

التبرعات، وزيارة مدينة القدس الشريف كلما اقتضت ذلك طبيعة العمل.

ــت مــال القــدس  ــة بي ــر العــام لوكال ــه الشــكر للســيد المدي ــة توجي 9. قــررت اللجن
الشــريف ولمســاعديه علــى المجهــودات القيمــة التــي بذلوهــا مــن أجــل التحضيــر 
لهــذا المؤتمــر، وعلــى الوثائــق الجيــدة التــي أعدوهــا، وكذلــك علــى المعلومــات 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد العــام خــالل االجتمــاع، والتــي افــادت اللجنــة 

في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

التعبيــر عــن عظيــم تقديرهــا وامتنانهــا  اللجنــة فــي ختــام أعمالهــا  10. قــررت 
ــة  ــة رئيــس لجن ــة المغربي ــك الحســن الثانــي عاهــل المملك ــة المل لصاحــب الجالل
تشــكراتها  أحــر  عــن  وأعربــت  المؤتمــر،  لهــذا  الكريمــة  رعايتــه  علــى  القــدس، 
لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة وحســن االســتقبال الــذي أحاطــت بــه الوفــود 

المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
البيان الختامي لالجتماع األول للجنة الوصاية 

  لوكالة بيت مال القدس الشريف

الرباط 10مارس 1999  

عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف اجتماعها األول يوم 22 ذو القعدة 
الــدول  االجتمــاع  هــذا  فــي  شــارك  1999وقــد  10مــارس  الموافــق  1419هــــ 

األعضاء التالية:

جمهوريــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  االيرانيــة،  االســالمية  الجمهوريــة 
الســنغال، دولــة فلســطين والمملكــة المغربيــة باإلضافــة إلــى األميــن العــام 
لمنظمــة مؤتمــر التعــاون اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس 

الشريف.

والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الفياللــي  اللطيــف  عبــد  الســيد  افتتــح    .1
بالمملكــة المغربيــة، االجتمــاع الــذي دعــا إليــه جاللــة الملــك الحســن الثانــي رئيــس 

لجنة القدس.

ــة،  ــة الوصاي ــي رئيســا للجن ــد اللطيــف الفيالل 2.  انتخــب المجتمعــون الســيد عب
والسيد فاروق قدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، مقررا.

3.  بعــد اعتمــاد جــدول األعمــال، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة الســيد عبــد 
اللطيــف الفياللــي، رئيــس الوفــد المغربــي، الــذي أكــد أن الهــدف مــن وراء 
انشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف هــو تعبئــة المــوارد الماليــة والماديــة 
للدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية فــي المدينــة المقدســة، ومواجهــة سياســة 
التهويــد التــي تتعــرض لهــا عبــر طمــس معالمهــا الحضاريــة العربيــة واإلســالمية 
جميــع  وحشــد  اإلمكانيــات  كافــة  تعبئــة  ضــرورة  علــى  وشــدد  والمســيحية. 
الطاقــات العربيــة واإلســالمية لدعــم صمــود ســكان مدينــة القــدس الشــريف، 
وإحيــاء تراثهــا الحضــاري والعمرانــي، والحفــاظ عليهــا كفضــاء حضــاري عالمــي 

للسالم والتساكن والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثالث.

واســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى كلمــة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
ــه الســيد فيصــل الحســيني، مســؤول ملــف  ــة عن فلســطين، التــي ألقاهــا نياب
القــدس بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد أكــد فخامتــه فــي هــذه الكلمــة 
القيمــة، أن القــدس الشــريف هــي جوهــرة فلســطين والعــرب والمســلمين 
والمســيحيين، ومفتــاح الحــرب والســلم فــي المنطقــة. ثــم أشــار إلــى السياســة 
ــة  ــات لتهويــد هــذه المدين ــع اإلمكاني ــر جمي االســرائيلية التــي تعمــل علــى توفي
المكثفــة، وإحــداث  الهجمــة االســتيطانية  عبــر  بالكامــل،  المقدســة ومحيطهــا 
اإلرهــاب  وســائل  طريــق  عــن  الســكانية  التركيبــة  فــي  الديموغرافــي  الخلــل 
والضغــوط  البيــوت  وتدميــر  واالعتقــال  والقتــل  العرقــي  والتطهيــر  والقمــع 

االقتصادية ومصادرة األراضي والممتلكات.

وأوضــح فخامتــه أن مواجهــة هــذه الهجمــة الصهيونيــة الشرســة تتطلــب مــن 
األمــة العربيــة واالســالمية والمجتمــع الدولــي موقفــا حازمــا يهــدف إلــى حشــد 
كافــة الطاقــات واإلمكانيــات إلفشــال هــذه السياســات اإلســرائيلية واإلجــراءات 
التهويديــة المخالفــة للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة. وقــدم تصــورا واضحــا 

للدعم المطلوب في مجاالت الصحة واإلسكان والترميم والتعليم.

تنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد جــاك بــودان، وزيــر خارجيــة الســنغال، 
الــذي أكــد موقــف بــالده الثابــت تجــاه دعــم الشــعب الفلســطيني فــي قضيتــه 
العادلــة وحقــه المشــروع فــي ممارســة حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وفــي 

إطار هذا الدعم أعلن عن تبرع مالي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

ومــن جهتــه، أكــد معالــي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر، وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربيــة الســعودية، موقــف بــالده الداعــم للقضيــة 
الفلســطينية، معتبــرا أن القــدس الشــريف تســكن وجــدان كل مســلم غيــور علــى 
هــذا البلــد المقــدس ملتقــى الرســاالت الســماوية، وأكــد علــى أهميــة تفعيــل 

دور القطاع الخاص في دعم الوكالة ومشاريعها.

وأشــار معالــي الدكتــور جــواد ظريــف، نائــب وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة، الــى أن بــالده التــي تتــرأس الــدورة الحاليــة للقمــة اإلســالمية تعمــل 
الفلســطينيين فــي  لدعــم صمــود األشــقاء  المــوارد والقــدرات  تعبئــة  علــى 
القــدس الشــريف. وأكــد أن المشــاريع المقدمــة مــن قبــل المديــر لعــام للوكالــة 

جد هامة واستراتيجية وينبغي تنفيذها.

وقــد أجمــع كل المتدخليــن فــي كلمتهــم علــى الــدور الهــام والرائــد الــذي مــا فتــئ 
يقــوم بــه صاحــب الجاللــة الملــك الحســن الثانــي، رئيــس لجنــة القــدس، لصالــح 
المدينــة المقدســة بصفــة خاصــة، والقضيــة الفلســطينية بصــة عامــة. كمــا عبــروا 
عــن جزيــل الشــكر للملكــة المغربيــة ملــكا وحكومــة وشــعبا علــى احتضــان وكالــة 
والمعنــوي،  المــادي  الدعــم  أنــواع  كل  وعلــى  الشــريف،  القــدس  مــال  بيــت 
أحســن  فــي  عملهــا  تبــدأ  حتــى  الوكالــة  لهــذه  قدمــت  التــي  والتســهيالت 
الظــروف. كمــا أجمــع المتدخلــون علــى تقديرهــم العالــي للنضــال الــدؤوب الــذي 

يقــوده الشــعب الفلســطيني بقيــادة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
الشــعب  كفــاح  جانــب  إلــى  ووقوفهــم  تضامنهــم  عــن  وأعربــوا  فلســطين، 
الفلســطيني العــادل مــن أجــل إنجــاز حقوقــه الوطنيــة الثابتــة بمــا فيهــا حقــه فــي 

العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

4.  أمــا الســيد المديــر العــام، فعــرض فــي تقريــره خطــة عمــل الوكالــة، وركــز 
بصفــة خاصــة علــى المشــاريع ذات الطابــع االســتعجالي للمدينــة المقدســة 
فــي مجــاالت الصحــة واإلســكان والتعليــم والترميــم، والمبالــغ المطلوبــة لتنفيــذ 

بعضها.

5.  ثــم اســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى تقريــر اجتمــاع لجنــة الخبــراء الــذي عقــد 
يومي  20 و 21 ذو القعدة 1419هــ الموافق ل 8 و 9 آذار/مارس 1999، ووافقت 

على التوصيات الواردة فيه (مرفق رقم 1).

6.  وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع المقدمــة مــن طــرف الســيد المديــر العــام وطريقــة 
تمويلهــا، اســتمعت اللجنــة إلــى تدخــالت الســادة رؤســاء الوفــود حــول هــذا 
الموضــوع. الذيــن اجمعــوا علــى أهميــة المشــاريع المعروضــة وعلــى أهميــة 
والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  وحثــوا  تمويلهــا،  لكيفيــة  الجيــد  التخطيــط 
والهيئــات الخاصــة ورجــال األعمــال مــن العالــم اإلســالمي علــى المســاهمة 
اعتمــاد هــذه  الوصايــة  لجنــة  المشــاريع. وقــررت  تمويــل هــذه  فــي  الســخية 
المشــاريع مــن حيــث المبــدأ وتقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لدراســتها والبــت 

فيها.

7. كمــا قــررت لجنــة الوصايــة عقــد اجتمــاع لخبرائهــا شــهرا قبــل موعــد انعقــاد 
اجتماعها السنوي.

8.  وبناء على الفقرة 7 من جدول األعمال، وتماشيا مع أحكام البند 2 من المادة 
11 مــن النظــام األساســي لبيــت مــال القــدس الشــريف، وكذلــك الفقــرة 4 مــن 
المــادة 3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة الوصايــة، قــررت لجنــة الوصايــة أن تفــوض 

للسيد المدير العام:

أ. أن يمــارس جميــع الصالحيــات التــي يخولهــا لــه النظــام األساســي، مــع األخــذ 
بعين االعتبار التعديالت المقدمة إلى حين المصادقة عليها.

ب. أن يقــوم بتســيير الوكالــة وفــق األنظمــة والتوصيــات التــي أقرتهــا لجنــة 
الوصاية بالتشاور مع رئيس لجنة الوصاية.

ج. أن يقــوم بجميــع األنشــطة التــي تقتضيهــا مهــام منصبــه كمديــر عــام لوكالــة 
ــدول اإلســالمية،  ــك االتصــال مــع ال بيــت مــال القــدس الشــريف، بمــا فــي ذل
ــم حمــالت جمــع  ــدول اإلســالمية لتنظي ــارة ال ــة، وزي ــم الحمــالت اإلعالمي وتنظي

التبرعات، وزيارة مدينة القدس الشريف كلما اقتضت ذلك طبيعة العمل.

ــت مــال القــدس  ــة بي ــر العــام لوكال ــه الشــكر للســيد المدي ــة توجي 9. قــررت اللجن
الشــريف ولمســاعديه علــى المجهــودات القيمــة التــي بذلوهــا مــن أجــل التحضيــر 
لهــذا المؤتمــر، وعلــى الوثائــق الجيــدة التــي أعدوهــا، وكذلــك علــى المعلومــات 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد العــام خــالل االجتمــاع، والتــي افــادت اللجنــة 

في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

التعبيــر عــن عظيــم تقديرهــا وامتنانهــا  اللجنــة فــي ختــام أعمالهــا  10. قــررت 
ــة  ــة رئيــس لجن ــة المغربي ــك الحســن الثانــي عاهــل المملك ــة المل لصاحــب الجالل
تشــكراتها  أحــر  عــن  وأعربــت  المؤتمــر،  لهــذا  الكريمــة  رعايتــه  علــى  القــدس، 
لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة وحســن االســتقبال الــذي أحاطــت بــه الوفــود 

المشاركة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
البيان الختامي لالجتماع األول للجنة الوصاية 

  لوكالة بيت مال القدس الشريف

الرباط 10مارس 1999  

عقدت لجنة وصاية بيت مال القدس الشريف اجتماعها األول يوم 22 ذو القعدة 
الــدول  االجتمــاع  هــذا  فــي  شــارك  1999وقــد  10مــارس  الموافــق  1419هــــ 

األعضاء التالية:

جمهوريــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  االيرانيــة،  االســالمية  الجمهوريــة 
الســنغال، دولــة فلســطين والمملكــة المغربيــة باإلضافــة إلــى األميــن العــام 
لمنظمــة مؤتمــر التعــاون اإلســالمي والمديــر العــام لوكالــة بيــت مــال القــدس 

الشريف.

والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الفياللــي  اللطيــف  عبــد  الســيد  افتتــح    .1
بالمملكــة المغربيــة، االجتمــاع الــذي دعــا إليــه جاللــة الملــك الحســن الثانــي رئيــس 

لجنة القدس.

ــة،  ــة الوصاي ــي رئيســا للجن ــد اللطيــف الفيالل 2.  انتخــب المجتمعــون الســيد عب
والسيد فاروق قدومي، وزير خارجية دولة فلسطين، مقررا.

3.  بعــد اعتمــاد جــدول األعمــال، اســتمع المجتمعــون إلــى كلمــة الســيد عبــد 
اللطيــف الفياللــي، رئيــس الوفــد المغربــي، الــذي أكــد أن الهــدف مــن وراء 
انشــاء وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف هــو تعبئــة المــوارد الماليــة والماديــة 
للدفــاع عــن الحقــوق الفلســطينية فــي المدينــة المقدســة، ومواجهــة سياســة 
التهويــد التــي تتعــرض لهــا عبــر طمــس معالمهــا الحضاريــة العربيــة واإلســالمية 
جميــع  وحشــد  اإلمكانيــات  كافــة  تعبئــة  ضــرورة  علــى  وشــدد  والمســيحية. 
الطاقــات العربيــة واإلســالمية لدعــم صمــود ســكان مدينــة القــدس الشــريف، 
وإحيــاء تراثهــا الحضــاري والعمرانــي، والحفــاظ عليهــا كفضــاء حضــاري عالمــي 

للسالم والتساكن والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثالث.

واســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى كلمــة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
ــه الســيد فيصــل الحســيني، مســؤول ملــف  ــة عن فلســطين، التــي ألقاهــا نياب
القــدس بمنظمــة التحريــر الفلســطينية. وقــد أكــد فخامتــه فــي هــذه الكلمــة 
القيمــة، أن القــدس الشــريف هــي جوهــرة فلســطين والعــرب والمســلمين 
والمســيحيين، ومفتــاح الحــرب والســلم فــي المنطقــة. ثــم أشــار إلــى السياســة 
ــة  ــات لتهويــد هــذه المدين ــع اإلمكاني ــر جمي االســرائيلية التــي تعمــل علــى توفي
المكثفــة، وإحــداث  الهجمــة االســتيطانية  عبــر  بالكامــل،  المقدســة ومحيطهــا 
اإلرهــاب  وســائل  طريــق  عــن  الســكانية  التركيبــة  فــي  الديموغرافــي  الخلــل 
والضغــوط  البيــوت  وتدميــر  واالعتقــال  والقتــل  العرقــي  والتطهيــر  والقمــع 

االقتصادية ومصادرة األراضي والممتلكات.

وأوضــح فخامتــه أن مواجهــة هــذه الهجمــة الصهيونيــة الشرســة تتطلــب مــن 
األمــة العربيــة واالســالمية والمجتمــع الدولــي موقفــا حازمــا يهــدف إلــى حشــد 
كافــة الطاقــات واإلمكانيــات إلفشــال هــذه السياســات اإلســرائيلية واإلجــراءات 
التهويديــة المخالفــة للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة. وقــدم تصــورا واضحــا 

للدعم المطلوب في مجاالت الصحة واإلسكان والترميم والتعليم.

تنــاول الكلمــة بعــد ذلــك معالــي الســيد جــاك بــودان، وزيــر خارجيــة الســنغال، 
الــذي أكــد موقــف بــالده الثابــت تجــاه دعــم الشــعب الفلســطيني فــي قضيتــه 
العادلــة وحقــه المشــروع فــي ممارســة حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف. وفــي 

إطار هذا الدعم أعلن عن تبرع مالي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

ومــن جهتــه، أكــد معالــي الدكتــور عبــد العزيــز الخويطــر، وزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء بالمملكــة العربيــة الســعودية، موقــف بــالده الداعــم للقضيــة 
الفلســطينية، معتبــرا أن القــدس الشــريف تســكن وجــدان كل مســلم غيــور علــى 
هــذا البلــد المقــدس ملتقــى الرســاالت الســماوية، وأكــد علــى أهميــة تفعيــل 

دور القطاع الخاص في دعم الوكالة ومشاريعها.

وأشــار معالــي الدكتــور جــواد ظريــف، نائــب وزيــر خارجيــة الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة، الــى أن بــالده التــي تتــرأس الــدورة الحاليــة للقمــة اإلســالمية تعمــل 
الفلســطينيين فــي  لدعــم صمــود األشــقاء  المــوارد والقــدرات  تعبئــة  علــى 
القــدس الشــريف. وأكــد أن المشــاريع المقدمــة مــن قبــل المديــر لعــام للوكالــة 

جد هامة واستراتيجية وينبغي تنفيذها.

وقــد أجمــع كل المتدخليــن فــي كلمتهــم علــى الــدور الهــام والرائــد الــذي مــا فتــئ 
يقــوم بــه صاحــب الجاللــة الملــك الحســن الثانــي، رئيــس لجنــة القــدس، لصالــح 
المدينــة المقدســة بصفــة خاصــة، والقضيــة الفلســطينية بصــة عامــة. كمــا عبــروا 
عــن جزيــل الشــكر للملكــة المغربيــة ملــكا وحكومــة وشــعبا علــى احتضــان وكالــة 
والمعنــوي،  المــادي  الدعــم  أنــواع  كل  وعلــى  الشــريف،  القــدس  مــال  بيــت 
أحســن  فــي  عملهــا  تبــدأ  حتــى  الوكالــة  لهــذه  قدمــت  التــي  والتســهيالت 
الظــروف. كمــا أجمــع المتدخلــون علــى تقديرهــم العالــي للنضــال الــدؤوب الــذي 

يقــوده الشــعب الفلســطيني بقيــادة فخامــة الســيد ياســر عرفــات رئيــس دولــة 
الشــعب  كفــاح  جانــب  إلــى  ووقوفهــم  تضامنهــم  عــن  وأعربــوا  فلســطين، 
الفلســطيني العــادل مــن أجــل إنجــاز حقوقــه الوطنيــة الثابتــة بمــا فيهــا حقــه فــي 

العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

4.  أمــا الســيد المديــر العــام، فعــرض فــي تقريــره خطــة عمــل الوكالــة، وركــز 
بصفــة خاصــة علــى المشــاريع ذات الطابــع االســتعجالي للمدينــة المقدســة 
فــي مجــاالت الصحــة واإلســكان والتعليــم والترميــم، والمبالــغ المطلوبــة لتنفيــذ 

بعضها.

5.  ثــم اســتمعت لجنــة الوصايــة إلــى تقريــر اجتمــاع لجنــة الخبــراء الــذي عقــد 
يومي  20 و 21 ذو القعدة 1419هــ الموافق ل 8 و 9 آذار/مارس 1999، ووافقت 

على التوصيات الواردة فيه (مرفق رقم 1).

6.  وفيمــا يتعلــق بالمشــاريع المقدمــة مــن طــرف الســيد المديــر العــام وطريقــة 
تمويلهــا، اســتمعت اللجنــة إلــى تدخــالت الســادة رؤســاء الوفــود حــول هــذا 
الموضــوع. الذيــن اجمعــوا علــى أهميــة المشــاريع المعروضــة وعلــى أهميــة 
والمؤسســات  الخــاص  القطــاع  وحثــوا  تمويلهــا،  لكيفيــة  الجيــد  التخطيــط 
والهيئــات الخاصــة ورجــال األعمــال مــن العالــم اإلســالمي علــى المســاهمة 
اعتمــاد هــذه  الوصايــة  لجنــة  المشــاريع. وقــررت  تمويــل هــذه  فــي  الســخية 
المشــاريع مــن حيــث المبــدأ وتقديمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لدراســتها والبــت 

فيها.

7. كمــا قــررت لجنــة الوصايــة عقــد اجتمــاع لخبرائهــا شــهرا قبــل موعــد انعقــاد 
اجتماعها السنوي.

8.  وبناء على الفقرة 7 من جدول األعمال، وتماشيا مع أحكام البند 2 من المادة 
11 مــن النظــام األساســي لبيــت مــال القــدس الشــريف، وكذلــك الفقــرة 4 مــن 
المــادة 3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة الوصايــة، قــررت لجنــة الوصايــة أن تفــوض 

للسيد المدير العام:

أ. أن يمــارس جميــع الصالحيــات التــي يخولهــا لــه النظــام األساســي، مــع األخــذ 
بعين االعتبار التعديالت المقدمة إلى حين المصادقة عليها.

ب. أن يقــوم بتســيير الوكالــة وفــق األنظمــة والتوصيــات التــي أقرتهــا لجنــة 
الوصاية بالتشاور مع رئيس لجنة الوصاية.

ج. أن يقــوم بجميــع األنشــطة التــي تقتضيهــا مهــام منصبــه كمديــر عــام لوكالــة 
ــدول اإلســالمية،  ــك االتصــال مــع ال بيــت مــال القــدس الشــريف، بمــا فــي ذل
ــم حمــالت جمــع  ــدول اإلســالمية لتنظي ــارة ال ــة، وزي ــم الحمــالت اإلعالمي وتنظي

التبرعات، وزيارة مدينة القدس الشريف كلما اقتضت ذلك طبيعة العمل.

ــت مــال القــدس  ــة بي ــر العــام لوكال ــه الشــكر للســيد المدي ــة توجي 9. قــررت اللجن
الشــريف ولمســاعديه علــى المجهــودات القيمــة التــي بذلوهــا مــن أجــل التحضيــر 
لهــذا المؤتمــر، وعلــى الوثائــق الجيــدة التــي أعدوهــا، وكذلــك علــى المعلومــات 
واإليضاحــات التــي قدمهــا الســيد العــام خــالل االجتمــاع، والتــي افــادت اللجنــة 

في إنجاز مهمتها في أحسن الظروف.

التعبيــر عــن عظيــم تقديرهــا وامتنانهــا  اللجنــة فــي ختــام أعمالهــا  10. قــررت 
ــة  ــة رئيــس لجن ــة المغربي ــك الحســن الثانــي عاهــل المملك ــة المل لصاحــب الجالل
تشــكراتها  أحــر  عــن  وأعربــت  المؤتمــر،  لهــذا  الكريمــة  رعايتــه  علــى  القــدس، 
لحكومــة جاللتــه علــى كــرم الضيافــة وحســن االســتقبال الــذي أحاطــت بــه الوفــود 

المشاركة.




