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  البيان اخلتامي الصادر عن املؤتمر العشرين
  لوزراء خارجية منظمة املؤتمر اإلسالمي

  ]مقتطفات[ .8/8/1991، استانبول
  
  

  [.......]  
  الشؤون السياسية

  
أكد املؤتمر تضامنه الفعال ودعمه الكامل للنضال العادل الذي يخوضه ببسالة الشعب  ـ23

واستمرار وتصاعد انتفاضته  لبطويل وتضحياته اجلسام،كبير صموده ا وحيا باعتزاز. الفلسطيني
املباركة يف مواجهة جيش االحتالل اإلسرائيلي الغاشم، وتصديه الشجاع ملمارسته القمعية 

الدول األعضاء بتقديم كافة أشكال الدعم السياسية واالقتصادية للشعب  بوطال. والوحشية
  .الفلسطيني

. سة االستيطانية والتوسعية للحكومة اإلسرائيليةوأدان املؤتمر بشدة استمرار السيا  
وطردها للمواطنين العرب الفلسطينيين، منتهكة بذلك حقوق اإلنسان األساسية وكافة املعاهدات 

واعتبر املؤتمر أن إنشاء املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجلوالن . واملواثيق الدولية
  .هود الدولية املبذولة لتحقيق سالم عادل وشامل يف املنطقةالسوري يعد عقبة أساسية أمام اجل

توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني حتت  وطالب املؤتمر اجملتمع الدويل سرعة  
إسرائيل الدولة احملتلة واملعتدية تطبيق كافة بنود اتفاقية جنيف  االحتالل اإلسرائيلي وإلزام

  .ية املدنيين زمن احلربم واخلاصة بحما 1949الرابعة لعام 
لألمم املتحدة على دعوة الدول األطراف املوقعة على  كما حث املؤتمر السكرتير العام  

احترام بنود هذه اتخاذ التدابير الالزمة التي ترغم إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة لالجتماع بغية 
  . االتفاقية طبقاً اللتزاماتها الدولية

تنفيذ خمطط تهجير اليهود السوفيات  قلقه العميق من استمرار رعن استمراوأعرب املؤتمر 
بما فيها  والفالشا وغيرهم إىل إسرائيل وتوطينهم بكثافة شديدة يف األراضي الفلسطينية احملتلة

القدس الشريف، وكذلك اجلوالن السوري احملتل، مما يمهد الطريق أمام الصهيونية العاملية للقيام 
، مما يشكل خطراً جسيماً على "بإسرائيل الكبرى"عماري بإقامة ما تسميه بتنفيذ خمططها االست

  .احلقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويهدد سالمة الدول العربية واإلسالمية
وطالب جملس األمن الدويل بتشكيل جلنة دولية لإلشراف والرقابة على عدم االستيطان 

ما فيها القدس الشريف واجلوالن السوري، ويؤكد على يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة ب
حق العودة للشعب الفلسطيني إىل أرضه ووطنه احملتل والذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

  .194يف قرارها رقم 
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حكومات االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة األميركية  ودعا املؤتمر بهذا الصدد
بالتوقف عن منح إسرائيل التسهيالت واملساعدات والقروض املالية، والدول الصديقة املعنية 

حتى تمتثل وتطبق كافة القرارات الشرعية الدولية بشأن حل القضية الفلسطينية والنزاع العربي ـ 
  .اإلسرائيلي

وقد أكد املؤتمر أن القضية الفلسطينية هي قضية املسلمين األوىل، وهي جوهر النزاع 
يلي، وأيد اجلهود املبذولة إلحالل السالم العادل والشامل يف منطقة الشرق األوسط العربي ـ اإلسرائ

الذي يستند على قرارات الشرعية الدولية، ودعا إىل اإلسراع يف عقد املؤتمر الدويل للسالم يف 
حتت رعاية األمم املتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية يف جملس األمن وكافة  الشرق األوسط

اف املعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم املساواة طبقاً جلميع قرارات األمم األطر
، بما يضمن حتقيق االنسحاب 338و 242جملس األمن رقم  صلة بما يف ذلك قرارااملتحدة ذات ال

 اإلسرائيلي الشامل من كل األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من
ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة 

  .دولته املستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشريف
وأكد املؤتمر جمدداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب 

له يف جميع املؤتمرات والنشاطات املتعلقة بقضية الفلسطيني ولها وحدها احلق الكامل يف تمثي
  .فلسطين والنزاع العربي ـ اإلسرائيلي

سرائيل وأعرب املؤتمر عن قلقه العميق إزاء االتفاقات املعقودة بين الواليات املتحدة وإ
بتخزين أسلحة أميركية بها، وتزويدها بأحدث  بينهما، والذي يسمح بشأن التعاون االستراتيجي

ة الفتاكة، مما يشجعها على التوسع والعدوان واالستيطان على حساب األراضي العربية، األسلح
وكرر إدانته إلسرائيل لرفضها املستمر تنفيذ قرارات األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  .الداعية إلخضاع منشآتها النووية للرقابة والتفتيش الدويل
اء للتصدي للمحاوالت الرامية إللغاء قرار اجلمعية العامة رقم وحث املؤتمر الدول األعض ـ24

  .م والقاضي باعتبار الصهيونية شكالً من أشكال العنصرية 1975لعام  3379
ولقيامها  1981لعام  497لرفضها االمتثال لقرار جملس األمن  أدان املؤتمر بشدة إسرائيل ـ25

وما تنتهجه فيه من سياسات . السوري احملتل بفرض واليتها وقوانينها وإدارتها على اجلوالن
واعتبر أن جميع هذه التدابير الغية . وممارسات الضم وإقامة املستوطنات ومصادرة األراضي

وباطلة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادىء القانون الدويل املتصلة باالحتالل واحلرب وخصوصاً 
  .م 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ؤتمر التزام األمة اإلسالمية بتحرير املسجد األقصى املبارك أوىل القبلتين وثالث ـ وأعلن امل26
م  1967تلة عام وأكد أن القدس الشريف هي جزء من األراضي الفلسطينية احمل. احلرمين الشريفين

ة الفلسطينية، وجدد التزامه بتعزيز التضامن اإلسالمي لتحرير القدس الشريف وهي عاصمة الدول
  .ظ على طابعها العربي واإلسالميواحلفا

 الشديدة إلسرائيل وخمططاتها االستيطانية خاصة يف القدس وأعرب املؤتمر عن إدانته  
الشريف، وأكد بطالن كافة التدابير التي اتخذتها لضم القدس الشريف وفرض القوانين اإلسرائيلية 

اجملتمع الدويل بإدانة األعمال اإلجرامية املستمرة ضد  بعلى سكانها العرب الفلسطينيين، وطال
املسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية واملسيحية األخرى، وإجبارها على االنصياع لكافة 

القاضية بإيفاد جلنة من طرف األمين  681، 672القرارات الدولية وآخرها قرارا جملس األمن رقم 
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 القدس الشريف، وتوفير احلماية الضرورية للشعب العام لألمم املتحدة لتقصي األوضاع يف
  .الفلسطيني واألماكن املقدسة

ودعا املؤتمر جميع دول العامل إىل االمتناع عن إقامة سفاراتها وممثلياتها يف مدينة   
  .القدس الشريف تعبيراً عن عدم اعترافها بضم إسرائيل للمدينة املقدسة

نة القدس من جهود برئاسة جاللة امللك احلسن وعبر املؤتمر عن تقديره ملا تبذله جل  
الثاين ملك املغرب، وأحاط علماً بكافة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها الثالثة عشرة 

م، ودعا املؤتمر لعقد لقاء إسالمي  1990] تشرين األول[أكتوبر  15املنعقدة يف الرباط يف 
ركة الكنائس الشرقية األخرى من أجل احلفاظ مسيحي بالتنسيق مع حاضرة الفاتيكان وبمشا

  .على هوية املدينة املقدسة وطابعها الديني والتاريخي
أعرب املؤتمر عن تقديره لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية وحركة عدم االنحياز   

ومنظمة الوحدة األفريقية واجملموعة األوروبية وحاضرة الفاتيكان ملواقفها الداعمة لقضية 
  .سطين والقدس الشريف واحلقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينيفل

وأكد املؤتمر جمدداً على أهمية الدور احليوي الذي يقوم به صندوق القدس ووقفيته،   
داخل وطنه احملتل وخاصة يف  ملساندة نضال وجهاد الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته الباسلة

ب الدول األعضاء االلتزام بتغطية ميزانيته املقررة وجمع التبرعات مدينة القدس الشريف، وطال
  .لصالح الصندوق والوقفية

وأدان املؤتمر استمرار احتالل إسرائيل جلنوب لبنان واملمارسات التعسفية والعسكرية ضد  ـ27
 انسحابها من األراضي اللبنانية بشكل فوري وغير مشروط، وأكد باملواطنين اللبنانيين وطال

املؤتمر حرصه على استقالل لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده املعترف بها دولياً كما 
 1978لعام  425أكد على وجوب تنفيذ قرارات جملس األمن الدويل بشأن لبنان وخاصة القرار 

ات كما أعرب املؤتمر عن تقديره ملنجزات اللجنة العربية الثالثية العليا وعن تأييده ودعمه للخطو
التي قامت بها احلكومة اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كافة األراضي اللبنانية لتمكينها من 

كما دعا املؤتمر اجملتمع . ترميم وحتديث البنية التحتية وبناء املرافق األساسية إلنعاش االقتصاد
  .العربية يف بغدادالدويل للمساهمة يف الصندوق الدويل إلعمار لبنان الذي تقرر إنشاؤه يف القمة 

وذكر املؤتمر بما صدر عنه من بيانات يف الفترة ما بين دورتي املؤتمر اإلسالمي التاسع  ـ28
  .عشر والعشرين لوزراء اخلارجية بشأن غزو العراق للكويت واحتالله ألراضيها

ورحب املؤتمر باستعادة الكويت لسيادتها واستقاللها ووحدة أراضيها وبعودة حكومتها   
  .شرعيةال

وأكد املؤتمر ضرورة التنفيذ الكامل لكافة قرارات جملس األمن الدويل الصادرة يف هذا   
الشأن ضمانًا لعدم تكرار عدوان جديد من جانب العراق، يف ضوء االعتداءات السابقة على الدول 

  .اجملاورة له
قرارات الصادرة كما أبدى املؤتمر استياءه ألن احلكومة العراقية مل تمتثل بشكل كامل لل  

عن األمم املتحدة وما ينطوي عليه ذلك من نوايا عدوانية األمر الذي يستلزم استمرار فرض 
العقوبات التي نصت عليها قرارات جملس األمن، وأعرب عن أمله ملا يتعرض له الشعب العراقي من 

هالً بذلك مصالح حمنة نتيجة عدم التزام النظام العراقي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية متجا
  .شعب العراق
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كما أعرب املؤتمر عن استيائه وقلقه البالغين إزاء مماطلة السلطات العراقية يف تنفيذ   
املتعلقة باإلفراج عن األسرى واملواطنين الكويتيين وغيرهم من احملتجزين يف العراق  القرارات

  .ويطالب السلطات العراقية باإلفراج عنهم فوراً
ر العراق املسؤولية الكاملة عما حلق بالكويت والدول األخرى من أضرار وحمّل املؤتم  

بشرية ومادية وطالبه بدفع تعويضات عن تلك اخلسائر وفق قرارات جملس األمن ذات الصلة 
  .دونما أي تسويف أو تأخير

وأكد املؤتمر ضرورة التزام العراق الفعلي بجميع قرارات جملس األمن، وأكد أيضاً ضرورة   
  .الة كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق األوسط بكاملهاإز

  [.......]  
االستجابة للمقترحات الرامية  ودعا املؤتمر جميع الدول، وخصوصاً دول املنطقة املعنية إىل ـ35
ورحب . إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا إىل

باملقترحات اخملتلفة التي قدمتها باكستان لإلبقاء على منطقة جنوب آسيا خالية من  املؤتمر
. ملنع انتشار األسلحة النووية يف املنطقة) مشاورات البلدان اخلمسة(األسلحة النووية بما يف ذلك 

مييز وأكد جمدداً تصميم الدول األعضاء على اتخاذ التدابير الالزمة ملنع االنتشار النووي بدون ت
كما طلب من مؤتمر نزع السالح أن يعجل بالعمل على التوصل إىل اتفاق . وعلى أساس عاملي

بشأن وضع اتفاقية دولية تطمئن الدول غير احلائزة لألسلحة النووية إىل عدم استخدام األسلحة 
ياحه عن ارت كما دعا إىل إزالة كل أسلحة الدمار الشامل وعبر. النووية أو التهديد باستخدامها

ملبادرات بعض الدول العربية إلقامة منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط 
  .يف إطار األمم املتحدة، ودعا إىل املبادرة بإنشاء مثل هذه املنطقة يف أقرب وقت

  [.......]  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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