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رفض القرار األميركي يبول ستانيف إة اإلسالمية بيان اخلتامي للقمال
  القدس احملتلة إىلونقل السفارة  سرائيلباعتبار القدس عاصمة إل

  
  ]مقتطفات[ 2018/  5/  18ستانبول، إ

  
[.......]  
 التعاون منظمة يف األعضاء الدول وحكومات دول ورؤساء ملوك نحن،

 يف املعقودة السابعة، االستثنائية اإلسالمية القمة رإطا يف اجملتمعين اإلسالمي،
 لعام املبارك رمضان شهر من الثالث اليوم يف التركية باجلمهورية نبولتاإس

 السيد فخامة تركيا، رئيس من لدعوة تلبية ،)2018 ]أيار[ مايو 18 املوافق( هـ1439
 على رداً سالمي،اإل القمة ملؤتمر عشرة الثالثة الدورة رئيس أردوغان، طيب رجب

 على الوحشي يسرائيلاإل العدوان استمرار جرّاء فلسطين دولة يف اخلطيرة التطورات
  القدس؛ يف كيةيراألم للسفارة القانوين غير واالفتتاح الفلسطيني الشعب

 فلسطين دولة أرض يف املتزايدة والتوترات املقلق الوضع استعرضنا أن بعد
  احملتلة؛

[.......]  
  .وندينه القدس وضع بشأن القانوين غير كيةيراألم اإلدارة يانب نرفض .1
 والتاريخ، والعدالة الضمير نظر وجهة من والغٍ باطل البيان هذا أن نعلن .2

 تكن مل والتي ،هناك وإجراءاتها وتدابيرها القدس ضم إسرائيل قرار شأن ذلك يف شأنه
 واجملتمع األوروبي واالحتاد حدةاملت األمم أعضاء جميع ندعو. مقبولة يوماً تكون ولن

 .الصلة ذات املتحدة األمم قرارات وبجميع القدس بوضع ملتزمين يظلوا أن إىل الدويل
 دولة إقامة طموح عن التنازل البتة باإلمكان يكون لن أنه على نشدد .3
 القدس وعاصمتها 1967 عام حدود أساس على السيادة وذات املستقلة فلسطين
  .املنطقة يف واألمن السلم إلحالل الزماً شرطاً ارهباعتب الشرقية،

                                             
 يف الرابط اإللكتروين التايل"أنباء األناضول"وكالة  :املصدر ،:  

https://goo.gl/3y5iga  
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 والقدس فلسطين قضية نصرة أجل من والتنسيق التعاون على عزمنا نعلن .4
  .املتحدة األمم يف سيما وال الدولية، احملافل يف الشريف

 فلسطين دولة لتقوية جمعاء اإلنسانية باسم الدعم حشد على عزمنا نعلن .5
  .جملاالتا جميع يف ومؤسساتها

 عنها اإلعالن تم التي فلسطين بدولة بعد تعترف مل التي الدول جميع ندعو .6
 حرة، حياة يحيوا أن يف الفلسطيني الشعب أبناء لرغبة جتسيداً باجلزائر 1988 عام
 شرطاً  فلسطين بدولة االعتراف اليوم أضحى إذ احلاسمة؛ اخلطوة هذه اتخاذ إىل

 أعقاب يف املنطقة يف العقل ومنطق السليم احلس ادةولسي ،التوازن لتحقيق أساسياً
 االعتراف إىل أجمع العامل وندعو فلسطين، بدولة اعترافنا نؤكد. األخيرة التطورات
 .فلسطين لدولة حمتلة عاصمة الشرقية بالقدس

 احلالية، الظروف ظل يف يستوجب، الفلسطينية القضية عن الدفاع أن نرى .7
 املتبادل االحترام أساس على اإلبطاء من مزيد دون نيةالفلسطي املصاحلة حتقيق
 هذه لتحقيق دعمنا الصدد هذا يف وجندد الوطني، التضامن وروح والتوافق والثقة

  .املصاحلة
 يفجر أن شأنه من الذي القانوين غير قرارها مراجعة إىل مباتر إدارة ندعو .8
  .اطئةاخل اخلطوة هذه إلغاء إىل وندعوها املنطقة، يف الفوضى
 دعمنا على التأكيد جندد فإننا اإلسالمي، التعاون منظمة جنسد إننا وحيث .9

 السيد فخامة فلسطين، دولة رئيس مقدمتهم ويف الفلسطينيين، أشقائنا جلميع الكامل
 السيادة وذات املستقلة فلسطين دولة إقامة أجل من نضالهم يف عباس، حممود

  .القدس وعاصمتها
  


