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القمة اإلسالمية يف مكة املكرمة ترفض أي مقترح للتسوية السلمية ال 

 ينسجم مع حقوق الفلسطينيين

 

2019.0F/  6/  1، املكرمة مكة


 ]مقتطفات[ 

 

 املكرمة مكة يف تمتاختُ التي العادية، 14 الـ دورتها يف اإلسالمية القمة أكدت

 الفلسطينيين، حقوق مع ينسجم ال السلمية ةللتسوي مقترح أي رفض السبت، فجر

 – 2016( للقمة السابقة الرئاسة خالل املقدرة جهودها على لتركيا الشكر موجهة

2019.( 

 .[....] للقمة اخلتامي البيان وفق ذلك جاء

[.......] 

 عشرة الرابعة الدورة اإلسالمي التعاون منظمة وحكومات دول قادة عقد - 1

 باململكة املكرمة مكة يف ،)املستقبل نحو بيد يداً: مكة قمة( المياإلس القمة ملؤتمر

 آل العزيز عبد بن سلمان امللك الشريفين، احلرمين خادم برئاسة السعودية العربية

 .ورعاه الله حفظه سعود،

 التعاون منظمة ميثاق ىءومباد وأهداف بغايات التزامه املؤتمر جدد - 2

 وأكد. احلقيقي التضامن من بروح وذلك واملسلمين، ماإلسال خدمة فيه ملا اإلسالمي

                                                           


 :يف الرابط اإللكتروين التايل ضولااألنوكالة  :املصدر 

https://tinyurl.com/y3gnd3on 

https://tinyurl.com/y3gnd3on
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 اإلسالمية القمة مؤتمرات عن الصادرة القرارات بتنفيذ التزامه جمدداً املؤتمر

 عن الصادرة القرارات ذلك يف بما اخلتامية، للوثائق تأييده وأكد الوزارية، واملؤتمرات

 الوزارية االجتماعات ذلكوك ،السابقة اخلارجية وزراء جملس ودورات القمة مؤتمرات

 .التنفيذية اللجنة واجتماعات

 للدورة الناجحة لرئاستها التركية للجمهورية تقديره عن املؤتمر أعرب - 3

 طيب رجب الرئيس لفخامة احلكيمة وللقيادة اإلسالمي، القمة ملؤتمر عشرة الثالثة

 إسالميتين قمتين بتنظيم يتعلق فيما سيما وال التركية، اجلمهورية رئيس أردوغان،

 .الشريف والقدس فلسطين قضية بشأن استثنائيتين

 الشريف القدس وقضية فلسطين قضية مركزية على جمدداً املؤتمر أكد - 4

 املستويات كافة على واملتواصل املبدئي دعمه وجدد سالمية،اإل لألمة بالنسبة

 حقه فيها بما صرف،للت القابلة غير املشروعة الوطنية حقوقه لنيل الفلسطيني للشعب

 1967 حدود على السيادة ذات املستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة املصير تقرير يف

 بموجب لالجئين العودة حق حماية ضرورة على وأكد الشريف، القدس وعاصمتها

 .قوة بكل احلقوق لهذه إنكار أي ومواجهة، 194 الـقرار

 وغير قانوين غير قرار ألي العبارات بأشد وإدانته رفضه املؤتمر أكد - 5

 باالحتالل، القائمة السلطة ،سرائيلإل مزعومة عاصمة بالقدس يعترف مسؤول

 والوطنية والقانونية التاريخية احلقوق على اعتداء شكلوي وباطالً، الغياً واعتبره

 فتحت أو سفاراتها نقلت التي الدول ويدعو سالمية،اإل واألمة الفلسطيني للشعب

 انتهاكاً باعتبارها اخلطوة هذه عن التراجع إىل املقدسة املدينة يف جتارية مكاتب

 يف السالم عملية ملستقبل متعمداً وتقويضاً ،الدولية والشرعية الدويل للقانون خطيراً
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 والسلم األمن ويهدد واإلرهاب التطرف مصلحة يف ويصبّ ،األوسط الشرق منطقة

 تقدم التي الدول ضد املناسبة إلجراءاتا اتخاذ إىل األعضاء الدول ودعا الدوليين،

 قبل من املقترحة والسياسية االقتصادية اإلجراءات االعتبار يف األخذ مع ذلك، على

 القمة مؤتمر عن الصادر اخلتامي البيان من 15 الفقرة بموجب العامة األمانة

 .2018 ]أيار[ مايو 18 يف نبولتاإس يف املعقود السابع االستثنائي اإلسالمي

 مع ينسجم وال يتوافق ال السلمية، للتسوية مقترح ألي رفضه املؤتمر أكد - 6

 الشرعية تهأقــــرّ  ما وفـــــق الفلسطينــي للشـــــــــعب للتصـــــرف القــــابلة غيـــر املشروعة احلقوق

 مقدمتها ويف ،السالم لعملية دولياً بها املعترف املرجعيات مع ينسجم وال الدولية،

 أي عن تصدر مواقف ألي ورفضه إدانته وجدّد املتحدة، األمم وقرارات الدويل قانونال

 حساب على التوسعي االستيطاين ومشروعه االحتالل أمد إطالة تدعم دولية جهة

 يةميركاأل اإلدارة اعتراف ذلك يف بما الفلسطيني، للشعب املشروعة الوطنية احلقوق

 تقويضها حماوالت وكذلك باالحتالل، ائمةالق السلطة ،سرائيلإل عاصمة بالقدس

 .نالفلسطينيي الالجئين حلقوق

 عباس، حممود الفلسطيني، الرئيس فخامة رؤية ودعم يتبنّ املؤتمر أكد - 7

 بدعوة 2018 ]شباط[ فبراير 20 يف األمن جملس أمام خطابه يف أعلنها التي

 بهدف األطراف متعدد سيسيا مسار رعاية يف االنخراط إىل الفاعلة الدولية األطراف

 على القائم السالم حتقيق إىل تهدف دولية برعاية مصداقية ذات سالم عملية إطالق

 النحو على 1967 عام بدأ الذي االستعماري يسرائيلاإل االحتالل وإنهاء الدولتين حل

 مرجعيات أساس وعلى املتحدة، األمم وقرارات الدويل القانون قواعد عليه تنصّ الذي

 اممّ السالم، مقابل األرض ومبدأ ،2002 لعام العربية السالم ومبادرة السالم ةعملي
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 الشـعب ألبناء يتيح سلمي حل إىل التوصل يف األمل وينعش الهدوء يعزز أن شأنه من

 القدس وعاصمتها الفلسطينية دولتهم فـي وكرامـة حريـة فـي العيش الفلسطيني

 .الشرقية

 غير يةسرائيلاإل والقرارات اإلجراءات كل ةومواجه رفض املؤتمر أكد - 8

 فيها بما احملتلة، الفلسطينية األرض يف احلقائق تغيير إىل تهدف التي القانونية

 االستعماري التوسع أو الضم بسياسة سواء الدولتين، حل وتقويض الشريف، القدس

 حتمّل إىل األمن وجملس الدويل ا�تمع ويطالب الفلسطينية، األرض على اإلحاليل

 للشعب الالزمة احلماية وتوفير، 2334 رقم األمن جملس قرار بتنفيذ مسؤولياته

 هذه وقف إىل الرامية اجلهود كافة مواصلة على وأكد االحتالل، بطش من الفلسطيني

 .ةالقانوني غير املمارسات

 الشريف والقدس الفلسطينية للقضية األعضاء الدول دعم املؤتمر أكد - 9

 لصالح التصويت ذلك يف بما ،الدولية احملافل يف لألمة املركزية القضية باعتبارها

 االلتزام إىل األعضاء الدول ويدعو الدولية، املنظمات جميع يف الصلة ذات القرارات

 التي ىءواملباد األسس عن خروج بمثابة يُعدّ ذلك يخالف موقف أي أن مؤكداً بذلك،

 تم التي فلسطين، بدولة بعد تعترف مل التي لالدو جميع ويدعو املنظمة، عليها قامت

 الفلسطيني الشعب حلقّ جتسيداً بذلك القيام إىل اجلزائر، يف 1988 عام عنها اإلعالن

 .ةالدولي الشرعية قرارات على القائم احلل لدعم أساسي كشرط مصيره تقرير يف

 ملواصلة الفلسطينية احلكومة ملوازنة الدعم حشد أهمية على املؤتمر أكد - 10

 ،الفلسطينية الضرائب ألموال االستعماري االحتالل سلطات قرصنة وأدان عملها،

 الدول دعوة كذلك .السياسي االبتزاز بغرض املايل دعمها الدول بعض قطع وأيضاً
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 برنامج وتوسعة بدعم املتعلقة فيها بما الصلة ذات القرارات كافة لتفعيل األعضاء

 استمرار لضمان األونروا وكالة دعم وكذلك ،لسطينيالف للشعب االقتصادي التمكين

 يف مالية مساهمات تقديم خالل من عاجل، نحو على بها املنوطة باملهام القيام

 .الفلسطينيين الالجئين لدعم اإلنمائي الوقف صندوق رأسمال

 عبد بن سلمان امللك الشريفين، احلرمين خادم بجهود املؤتمر أشاد - 11

 القضية ونصرة دعم يف السعودية العربية للمملكة البارز الدورو سعود آل العزيز

 املستقلة دولته لبناء تطلعاته وحتقيق الفلسطيني الشعب جهود وتعزيز الفلسطينية

 املدينة وأهل ملؤسسات واملتواصل السخي الدعم وكذلك الشرقية، القدس وعاصمتها

 واألقصى القدس يصندوقَ عمبد السعودية العربية اململكة حكومة والتزام ،املقدسة

 املقدسات على للمحافظة يأميرك دوالر مليون 320 مبلغ دفع يف واملتمثل

 دوالر مليون 70 بمبلغ الصندوقين يف الزيادة من حصتها بتسديد والوفاء ،اإلسالمية

 .2017 انعمّ قمة اعتمدتها والتي ،يأميرك

 امللك اجلاللة احبص يبذلها التي املتواصلة باجلهود املؤتمر أشاد - 12

 الشريف، القدس يف اإلسالمية املقدسات حلماية القدس، جلنة رئيس السادس، حممد

 تهويد بهدف يسرائيلاإل االحتالل سلطات بها تقوم التي اإلجراءات وجه يف والوقوف

 القدس مال بيت وكالة به تضطلع الذي امللموس الدور ثّمن كما املقدسة، املدينة

 لصالح واألنشطة التنموية املشاريع إجناز خالل القدس جلنة عن املنبثقة الشريف

 الدعم زيادة إىل األعضاء الدول ودعا. صمودهم ودعم املقدسة املدينة سكان

" القدس بنداء" املؤتمر أشاد كما. عملها مواصلة من تتمكن حتى للوكالة ا�صص

 يوم بالرباط فرنسيس البابا وقداسة السادس حممد امللك اجلاللة صاحب عهوقّ الذي
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 واإلخاء السالم مدينة القدس جعل إىل دعوة من يحمله ملا ،2019 ]آذار[ مارس 30

 وتراثاً ،الثالثة السماوية األديان ألتباع املشترك للعيش رمزاً باعتبارها والتسامح

 .واحلوار املتبادل االحترام لقيم ومركزاً ،لإلنسانية مشتركاً

 ودور الهاشمية األردنية اململكة تبذلها التي ودباجله املؤتمر أشاد - 13

 اإلسالمية املقدسات على الوصي املعظم، احلسين ابن الثاين الله عبد امللك جاللة

 ومقدساتها القدس مدينة وصون وحماية الدفاع يف الشريف، القدس يف واملسيحية

 على يناملقدسي الفلسطينيين العرب سكانها صمود ودعم واملسيحية، اإلسالمية

 إىل تهدف التي القانونية غير يةسرائيلاإل واإلجراءات االنتهاكات مواجهة يف أرضهم

 احملاوالت لكافة رفضه دوجدّ للمدينة، واملسيحية اإلسالمية العربية الهوية تغيير

 عليها التأكيد أعاد التي التاريخية الهاشمية والوصاية الرعاية تمسّ  التي يةسرائيلاإل

 اململكة ملك املعظم، احلسين ابن الثاين الله عبد امللك جاللة بين عاملوقّ مالها االتفاق

 انعمّ يف فلسطين، دولة رئيس عباس، حممود الرئيس وفخامة الهاشمية، األردنية

 املسجد تسمية بتثبيت اليونسكو بقرارات أشاد كما .2013 ]آذار[ مارس 31 بتاريخ

 أن على والتأكيد واحد، ملعنى كمترادفين الشريف القدسي احلرم / املبارك األقصى

 القدس أوقاف إدارة وحق املبارك، األقصى املسجد من يتجزأ ال جزء املغاربة باب تلة

 احلصرية القانونية اجلهة باعتبارها األردنية، املبارك األقصى املسجد وشؤون

 .هوصيانت إدارته يف احلرم، عن املسؤولة الوحيدة

 املمثل الفلـسطينية، التحرير منظمة شرعية حتراما على املؤتمر أكد - 14

 وتثمين عباس، حممود الرئيس فخامة برئاسـة الفلـسطيني، للـشعب والوحيد الشرعي

 الفلسطينية والقـوى الفصائل ودعوة الفلسطينية، الوطنية املصاحلة جمـال يف جهوده
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 ،2011 ]أيار[ مايو يف عاملوقّ القاهرة اتفاق وفق الوطنية املصاحلة إتمام سرعة إىل

 احلكومـة وتمكـين ،2017 لعام القاهرة اتفاق وآخرها ،تنفيذه وتفاهمـات وآليات

 يف العامة االنتخابات وإجراء غـزة، قطاع يف كاملة مسؤولياتها لحتمّ من الفلسطينية

 التي احلثيثة باجلهود واإلشادة السياسية، الشراكة لتحقيق وذلـك ممكـن، وقت أقرب

 الفلسطينية، والقضية الفلسطيني الشعب دعم يف العربية مصر جمهورية تبذلها

 .اجلهود تلك يف لالستمرار ودعوتها الفلسطينية، الوطنية املصاحلة ولتحقيق

[.......] 

 

 

 

 


