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  إعالن خاص بقضية فلسطين والقدس
  والصراع العربي ـ اإلسرائيلي الصادر عن مؤتمر

  القمة اإلسالمي االستثنائي يف إسالم آباد
  .23/3/1997، إسالم آباد

  
  

  ول منظمة املؤتمر اإلسالمي،دورؤساء دول وحكومات  إن ملوك  
يع االتفاقات املوقعة بين األطراف يؤكدون الدعم الكامل لعملية السالم يف الشرق األوسط وتطبيق جم  

 242املعنية، وجميع االلتزامات والتعهدات طبقاً ملبادىء ونصوص مؤتمر مدريد وقرارات جملس األمن الدويل 
ومبدأ األرض مقابل السالم الذي يضمن انسحاب إسرائيل الكامل من جميع األراضي الفلسطينية  425و 338و

بما يف ذلك القدس الشريف واجلوالن السوري  1967] يونيو[حزيران ع من والعربية احملتلة إىل خطوط الراب
  .وجنوب لبنان وبقاعه الغربي

ويدعون إسرائيل إىل تأكيد التزامها بالتعهدات التي قطعتها أثناء املفاوضات وإىل استئناف هذه   
  .املفاوضات على املسار السوري من النقطة التي توقفت عندها

 1967الشريف يشكل جزءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة يف العام ويؤكدون أن القدس   
(...) ويطالبون بتطبيق جميع قرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاص بالقدس الشريف 

ألراضي ة إلجبار إسرائيل على الوقف الفوري ملصادرة اويدعون األمم املتحدة إىل اتخاذ اإلجراءات الالزم
الفلسطينية ولبناء مستوطنات جديدة وخصوصاً على جبل أبو غنيم يف جنوبي شرق القدس، وعدم إدخال أي 

  .غرافية على وضع املدينة خالل املرحلة االنتقاليةوتغييرات جغرافية أو ديم
ر التضامن مع الشعب الفلسطيني ومواصلة دعم مواقف منظمة التحريويؤكدون استمرارهم يف تعزيز   

وات اإلسرائيلية الكامل من جميع الفلسطينية وسلطتها الوطنية يف مفاوضاتها من أجل حتقيق انسحاب الق
بما فيها القدس الشريف وتثبيت سلطتها على جميع األراضي  1967األراضي الفلسطينية احملتلة يف العام 

ها قضية القدس الشريف والالجئين الفلسطينية، وإيجاد احللول العادلة والدائمة لكافة القضايا ويف مقدمت
  .واالستيطان واحلدود واملياه وفق قرارات الشرعية الدولية

ويدعون اجملتمع الدويل إىل حمل إسرائيل على االلتزام بجميع القرارات الدولية اخلاصة بمدينة القدس   
سات والقرارات التي تقوم الشريف ورفع احلصار عنها وضمان حرية العبادة فيها ووقف كافة اإلجراءات واملمار

بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف املدينة كهدم املنازل وسحب الهويات من املواطنين الفلسطينيين وأعمال 
  .احلفريات حول احلرم القدسي الشريف وانتهاك حرمة األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية

قاتها مع إسرائيل وجعلها رهناً بإحراز تقدم يف إعادة النظر يف عال"وحث اإلعالن الدول األعضاء على   
وباالتفاقات وااللتزامات والواجبات التي توصلت إليها  عملية السالم وبمدى التزام إسرائيل بقرارات األمم املتحدة

  ."األطراف املعنية
  

                                                 
 "24/3/1997، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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
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