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  البيان اخلتامي للمؤتمر الدويل
  لدعم الثورة اإلسالمية للشعب الفلسطيني

  ]مقتطفات[ .22/10/1991طهران، 
  
  

  [.......]  
القضية األوىل بالنسبة للعامل اإلسالمي ويؤكد على  يعتبر املؤتمر القضية الفلسطينية) 1  

اإلسالمية بغية حتقيق ضرورة السعي املشترك من قبل جميع الشعوب والبرملانات واحلكومات 
  .األهداف املشروعة للشعب الفلسطيني

يعتبر املؤتمر الكيان الصهيوين كياناً زائفاً ال شرعياً ويرى أن تشكيل مثل هذا الكيان ) 2  
يف قلب التراب اإلسالمي مؤامرة مدروسة من قبل االستكبار والصهيونية العاملية وأعداء اإلسالم 

  .قاعدة االنطالق لألهداف واملطامع التي يسعون إليها ضد الشعوب املسلمة، وليكون
لقد أيد املؤتمر بحزم وقوة حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة وغير القابلة ) 3  

الفلسطيني العريق من  وأعلن دعمه القوي اجلهاد. لإلنكار يف سيادته على كامل ترابه املغتصب
الكيان الصهيوين وسيادة الشعب الفلسطيني على أجل حترير كامل األراضي املغتصبة وحمو 

  .أرضه
يدين املؤتمر بشدة املمارسات اإلجرامية للكيان العنصري الصهيوين يف القدس ) 4  

الشريفة، عاصمة الدولة الفلسطينية، واخلطة املوضوعة لتدمير املسجد األقصى أوىل قبلة 
ف تغيير الهوية اإلسالمية ـ الفلسطينية املسلمين وسائر األماكن اإلسالمية املقدسة األخرى بهد

  .ويعتبر ذلك فعلة تستهدف إيجاد تغييرات ديموغرافية
ل الفلسطينية إىل الوحدة وملّ الشمإن املؤتمر وضمن دعوته جلميع القوى اجملاهدة ) 5  

بصورة عملية يف ساحة املقاومة وضد العدو الصهيوين، يعتبر وحدة الكلمة رمزاً لالنتصارات 
  .تم حتقيقها حتى اآلنالتي 

إن املؤتمر، بإدانته للممارسات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوين ضد سكان ) 6  
املناطق احملتلة، يؤيد استمرار املقاومة املسلحة للشعب املضطهد يف هذه املناطق ضد القوات 

  .احملتلة
السجناء  إن املؤتمر وضمن تأكيده على ضرورة العمل من أجل إطالق سراح) 7  

واخملطوفين املعتقلين يف سجون الصهاينة وعلى وجه السرعة، يدين أي نوع من خطف وطرد 
  .وإبعاد سكان األراضي الفلسطينية على يد النظام الصهيوين

يطلب املؤتمر من البلدان اإلسالمية إيجاد وحدات عسكرية دائمة ضمن تشكيالتها ) 8  
وكذلك العمل من أجل احلفاظ على االستعداد  العسكرية بغية تشكيل جيش حترير القدس،

  .الفعالة يف املد اجلهادي والدفاعي اإلسالمي ضد العدو الصهيوين واملشاركة

                                                 
  ـ  19وقد عقد املؤتمر يف الفترة . وثيقة صادرة عن جملس الشورى اإلسالمي يف طهران :املصدر

22/10/1991. 
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يدين املؤتمر املمارسات العدوانية املتكررة للكيان الصهيوين على البالد اإلسالمية ) 9  
اومة اإلسالمية والوطنية وخاصة لبنان وجرائمه ضد شعب هذا البلد ويعلن تكريمه لشهداء املق

  .اللبنانية ودعمه األكيد للصراع املرير احلازم لشعب لبنان ضد العدوان الصهيوين
يعتبر املؤتمر التضامن االستراتيجي السياسي والعسكري واالقتصادي األميركي مع ) 10  

سالمية والشعب الكيان الصهيوين أهم عامل لديمومة السياسة العدوانية لهذا الكيان ضد البلدان اإل
الفلسطيني املظلوم ويدين هذا التحالف ويعتبر أي نوع من التجاوب مع السياسة األميركية يف 
املنطقة خمالفاً لألهداف اإلسالمية ومنافياً لتحقيق األهداف املقدسة التي يصبو إليها الشعب 

  .الفلسطيني ومسلمو العامل
 الهادفة إىل عقد ما يسمى بمؤتمر يركيةيعتبر املشاركون يف املؤتمر املساعي األم) 11  

استمراراً ملعاهدة كامب ديفيد الذليلة وأنها مؤامرة مشؤومة وخطر عظيم  السالم يف الشرق األوسط
يستهدف القضاء على الثورة الفلسطينية ويدعو املؤتمر البلدان اإلسالمية والعربية والقوى الثورية 

ويدين املؤتمر اخلطوات االستسالمية التي تتخذ يف واإلسالمية إىل النهوض ضد هذه املساعي 
  .طريق االعتراف رسمياً بالكيان الصهيوين احملتل فلسطين

يشجب املؤتمر سياسة الالمباالة العلنية جمللس األمن الدويل حيال اجلرائم ) 12  
مة الدولية واالعتداءات املتكررة للكيان الصهيوين ضد البلدان اإلسالمية وانتهاك القوانين واألنظ

داخل وخارج فلسطين احملتلة واملعايير املزدوجة يف مناطق مشابهة من العامل ويعتبر ذلك 
  .انتهاكاً صارخاً ملبادىء حقوق اإلنسان من قبل منظمة األمم املتحدة

إن املؤتمر ليدين املساعي األميركية داخل منظمة األمم املتحدة إللغاء القرار رقم ) 13  
القاضي وحسب ما اقترحته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإعالن  1975ام لع 30د ـ / 3379

ة واملسعى والصهيونية أحد مصاديق العنصرية ويؤيد املؤتمر هذا القرار ويعتبر هذه اخلط
  .األميركي يصب يف إطار تثبيت موقع الكيان الصهيوين يف اجملتمع الدويل وإنهاء عزلته الدولية

عن منطقة الشرق األوسط ويؤكد بأنه  شروع األميركي لنزع السالحمليشجب املؤتمر ا) 14  
مسعى خبيث يستهدف ضرب البنية الدفاعية للبلدان اإلسالمية ومنح املزيد من القوة للمعتدي 
الصهيوين ومن هذا املنطلق يدعو كافة البلدان اإلسالمية لتكثيف املساعي من أجل حتقيق الوحدة 

وتعزيز القوة الدفاعية للعامل اإلسالمي مقابل التهديدات االستكبارية يف صفوف األمة اإلسالمية 
  .املتصاعدة

يف منطقة اخلليج الفارسي  إن املؤتمر يدين التواجد األميركي الواسع النطاق) 15  
التواجد ويعتبر ذلك عامالً احلساسة ويشجب بشدة أي نوع من التعاون الهادف إىل ديمومة هذا 

رادعاً لتفتح وازدهار الطاقات الكامنة لشعوب هذه املنطقة املسلمة من أجل حتقيق األهداف 
  .اإلسالمية وألجل حترير فلسطين

يعتبر املؤتمر نقل اليهود السوفيات ويهود سائر البلدان إىل فلسطين احملتلة وإيجاد ) 16  
اإلسالمية الفلسطينية مسعى يستهدف تغيير التركيبة  املستوطنات اليهودية داخل األراضي

السكانية والهوية اإلسالمية والعربية للمنطقة وضمن إدانة ذلك يعلن سخطه على أميركا لدورها 
واإلسالمية  يف هذا املشروع املشؤوم ويدعو جميع البلدان اإلسالمية والتحررية والقوى الثورية

  .ملد وإعالن اإلدانة للبلدان التي تقدم الدعم لذلكلبذل املساعي من أجل مواجهة هذا ا
إن املؤتمر وضمن دراسته للتطورات األخيرة يف العامل يعرب عن أسفه الشديد ) 17  

الستسالم بعض البلدان للسياسة األميركية وإقامة العالقات مع العدو الصهيوين كما حذر املؤتمر 
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ن ضد البشرية ويعتبر أي نوع من االتصال من العواقب الوخيمة ألطماع الصهاينة العنصريي
  .والتقارب مع العدو خمالفاً للمصالح احليوية لشعوب العامل وخاصة الشعوب اإلسالمية

بما أن أحد األسباب الهامة لنفوذ الكيان الصهيوين التوسعي هو استغالل ضعف ) 18  
ه السياسة ويدعو كافة الدول البنية االقتصادية للعديد من الدول يف العامل فإن املؤتمر يشجب هذ

  .اإلسالمية إىل مقاطعة كافة الشركات التجارية واملؤسسات املالية املتعاملة مع هذا الكيان
يقرر املؤتمر إنشاء أمانة عامة له تتألف من هيئة عامة تتشكل من البرملانات ) 19  

ة وأمين عام وتطلب من اإلسالمية والقوى والشخصيات العاملة يف اجملال اإلسالمي وجلنة تنفيذي
العامة وضع النظام  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إنشاء مقر عام لها يف طهران وعلى األمانة

  .الداخلي والتنظيمات الالزمة لتنفيذ مقررات هذا املؤتمر
يؤكد املؤتمر على ضرورة تشكيل جلان دائمة لبرملانات الدول اإلسالمية بغية توجيه ) 20  

ادية واملعنوية الهادفة لدعم األهداف الفلسطينية والتنسيق مع األمانة العامة املساعي امل
  .للمؤتمر

يطلب املؤتمر من برملانات البلدان اإلسالمية املصادقة على قوانين تضمن احلقوق ) 21  
  .والكرامة اإلنسانية للفلسطينيين يف اخلارج يف البلدان التي يقيمون فيها

بنظر االعتبار أهمية اجلهاد الشامل ضد الكيان الصهيوين وتذكير إن املؤتمر وبأخذه ) 22  
البرملانات بواجباتها يف جمال حتقيق األهداف الفلسطينية يؤكد على ضرورة تخصيص 

  .اعتمادات سنوية من قبل البلدان اإلسالمية لدعم االنتفاضة
نب الدول يؤكد املؤتمر على ضرورة تأسيس صندوق إسالمي لفلسطين يمول من جا) 23  

  .والشعوب اإلسالمية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني املظلوم ودعم االنتفاضة
يدعو املؤتمر جميع العلماء واألدباء والشعراء والكتاب واملثقفين والفنانين امللتزمين ) 24  

يف كافة أنحاء العامل بذل قصارى جهدهم يف طريق جهاد ثقايف عظيم من أجل إعالء كلمة 
  .والنهوض بالقضية الفلسطينية االنتفاضة

يؤكد املؤتمر ومن أجل إيصال نداء مظلومية الشعب الفلسطيني املضطهد إىل أسماع ) 25  
العامل وكذلك التنسيق بين البرامج اإلخبارية واإلعالمية لهذه الدول فيما يتعلق بالقضية 

السياسية والثقافية يف الفلسطينية على ضرورة تشكيل ندوات منتظمة لوسائل اإلعالم اخلبرية و
  .لقضية الفلسطينيةهذه البلدان حتت عنوان مؤتمر وسائل اإلعالم اإلسالمية يف خدمة ا

يقدم املؤتمر التحية إىل روح قائد الثورة اإلسالمية الطاهرة سماحة اإلمام اخلميني ) 26  
وما ابتكره ذلك رضوان الله عليه ويزف أسمى آيات التكريم لسماحته لدعمه القضية الفلسطينية 

الرجل العظيم بإعالن آخر جمعة من شهر رمضان يوماً عاملياً للقدس السليبة وأكد جلميع البلدان 
اإلسالمية ضرورة إحياء هذا اليوم وإقامة املراسم الالئقة له بغية إعداد األرضية اخلصبة ملشاعر 

  .الشعوب النقية توجيهاً نحو القضية الفلسطينية
راً أن تكون بيانات وأقوال اإلمام اخلميني بالقضية الفلسطينية من وثائق وأيضاً اتخذ قرا  

  .هذا املؤتمر
يدعو املؤتمر األمانة العامة التخاذ اخلطوات الالزمة ملتابعة تطبيق القرارات آنفة ) 27  

  .الذكر وإطالع املشاركين يف االجتماع القادم
وامتنانهم لسماحة آية الله اخلامنئي يعرب املشاركون يف املؤتمر عن فائق تقديرهم ) 28  

قائد الثورة اإلسالمية املعظم عليار شادانه احلمية واهتمام سماحته الفايض بالقضية 
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ق من ضمن وثائق . هـ 1412ربيع الثاين  7الفلسطينية وقرروا أن يكون بيان سماحته املؤرخ يف 
ى اإلسالمي على كرم الضيافة املؤتمر يشكرون اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وجملس الشور

  .وإقامة هذا املؤتمر يف مثل هذه الظروف احلساسة والبالغة األهمية
  

  املصادف 30/7/70طهران يف 
  ق. هـ 1412ربيع الثاين  13

  م 1991] تشرين األول[أكتوبر  22
  



 

 
 

  

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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