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  إسالمية/ عربية وثائق 
  

  بيان مؤتمر القمة اإلسالمية يف دورته 
  "انتفاضة األقصى"بشأن  التاسعة

  ]مقتطفات[*.12/11/2000الدوحة،  
 

  
  ......].[  
 22و 21يعــرب القــادة عــن تأييــدهم ودعمهــم لقــرارات القمــة العربيــة الطارئــة التــي عقــدت يف القــاهرة يف   

يف القـــدس،  واإلســـالميةشـــاء صـــندوقين مـــن أجـــل احملافظـــة علـــى الهويـــة العربيـــة ، بإن2000] تشـــرين األول[أكتـــوبر 
وتمكــين الشــعب الفلســطيني مــن مواجهــة ، عليهــا مــن الســيادة الفلســطينية االنتقــاصواحليلولــة دون طمســها، وعــدم 

لسـطينيين يف خسائره املادية الضخمة، والتخلص من التبعية لالقتصاد الفلسطيني، ولإلنفاق علـى أُسـر الشـهداء الف
، وتهيئة السبل لرعاية أبنائهم وتعليمهم وتأهيل اجلرحى واملصـابين، ودعـوة الـدول األعضـاء يف منظمـة ةاالنتفاض

  .وتنمية مواردهما يناملؤتمر اإلسالمي للمساهمة يف تمويل الصندوق
  ].......[  
القـــــدس ووقفيتـــــه، ويؤكـــــد القـــــادة ضـــــرورة تقـــــديم الـــــدعم املـــــادي لبيـــــت مـــــال القـــــدس الشـــــريف، وصـــــندوق   

لتمكينهما من القيام بمهامهما يف احلفاظ على الهوية العربية اإلسالمية للقـدس الشـريف، وتعزيـز ومسـاندة صـمود 
  .[....]أهلها 

تشـــكيل جلـــان داخـــل الـــدول األعضـــاء جلمـــع التبرعـــات الشـــعبية، ونصـــرة انتفاضـــة األقصـــى ] ويـــدعون إىل[  
  .لتبرعات حتت حساب خاصوحماية املقدسات اإلسالمية، وفتح باب ا

ويدعو القادة إىل اتخاذ إجراءات لتسهيل استيراد السلع الفلسطينية بعد استصدار شهادات املنشـأ اخلاصـة   
  .بها، وإعفائها من الرسوم والضرائب اجلمركية، ورفع القيود عنها

 اتخــاذ خطــوات ألعضــاء التــي أقامــت عالقــات مــع إســرائيل والتــي كانــت قــد شــرعت يفايــدعو القــادة الــدول   
جتــاه العالقــات مــع إســرائيل يف إطــار عمليــة الســالم إىل قطــع هــذه العالقــات بمــا يف ذلــك إقفــال البعثــات واملكاتــب، 

رارات األمم املتحــدة اخلاصــة ـوقطــع العالقــات االقتصــادية، ووقــف جميــع أشــكال التطبيــع معهــا حتــى تقــوم بتنفيــذ قــ
العــادل  ي ـ اإلســرائيلي، تنفيــذاً دقيقــاً وصــادقاً، وحتــى يقــام الســالمبقضــية فلســطين والقــدس الشــريف والنــزاع العربــ

  . والشامل يف املنطقة
  .ويدعون إىل االلتزام بتطبيق أحكام املقاطعة اإلسالمية ضد إسرائيل

الــذي يــدعو إىل عــدم نقــل بعثاتهــا ) 1980( 478ويطالــب القــادة دول العــامل بــااللتزام بقــرار جملــس األمــن 
 مدينـــة القـــدس، ويعـــرب القـــادة عـــن إدانـــتهم ورفضـــهم للقـــرارات الصـــادرة عـــن الكـــونغرس األميركـــي الدبلوماســـية إىل

والتصريحات األميركية القاضـية بـاالعتراف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل، ونقـل السـفارة األميركيـة إليهـا، والتـي تعـد 
كدون عزمهم قطع العالقات يف العامل، ويؤ انتهاكاً صارخاً لهذا القرار، وحتدياً سافراً ملشاعر املسلمين واملسيحيين

  .ولة تنقل سفارتها إىل القدس أو تعترف بها عاصمة إلسرائيلمع أية د
ويؤكـــدون أهميـــة اســـتمرار التركيـــز اإلعالمـــي علـــى تطـــورات األوضـــاع واملواجهـــات ألبطـــال االنتفاضـــة يف   

  ....].[األراضي الفلسطينية 
  ].......[  
تحدة وجملس األمن الدويل بتأمين احلماية الدولية الالزمـة للشـعب الفلسـطيني يف ويطالب القادة األمم امل  

  .[....]األراضي الفلسطينية 

                                                 
 .12/11/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا " *
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إن القــــادة يطــــالبون جملــــس األمــــن بتحمــــل مســــؤولياته لوقــــف اجملــــازر التــــي ترتكبهــــا ســــلطات االحــــتالل   
  .[....]اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني 

 1949علـى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام  ةاجتمـاع لألطـراف السـامية املتعاقـد عقدبالدعوة إىل  ويطالبون  
اإلجــراءات الالزمــة لتــوفير احلمايــة للشــعب  اذللنظــر يف انتهاكــات إســرائيل يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة والتخــ

  .الفلسطيني حتت االحتالل اإلسرائيلي
بشـــأن ) 2000( 1322اً لقـــرار جملـــس األمـــن رقـــم ويطـــالبون بتشـــكيل جلنـــة حتقيـــق دوليـــة حمايـــدة تنفيـــذ  

  .املسؤولية عن اقتراف قوات االحتالل اإلسرائيلي مذابح دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني
ويطالــب القــادة جملــس األمــن الــدويل أن يشــكل حمكمــة جنائيــة دوليــة خمصصــة حملاكمــة جمرمــي احلــرب   

طينيين وغيــرهم مـن العــرب، كمــا يعتزمــون مالحقــتهم وفــق أحكــام اإلسـرائيليين الــذين ارتكبــوا اجملــازر يف حــق الفلســ
  .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

كمــــا يؤكــــد القــــادة ضــــرورة العمــــل علــــى حفــــظ حقــــوق املــــواطنين الفلســــطينيين ضــــحايا األعمــــال القمعيــــة   
ـــــا  أصـــــابهم وأصـــــاب أُســـــرهم اإلســـــرائيلية ســـــواء بالقتـــــل أو اإلصـــــابة، وذلـــــك بـــــدفع إســـــرائيل تعويضـــــات مناســـــبة عمّ

  .وممتلكاتهم من ضرر بسبب تلك األعمال
 اإلسـالمي وخاصـة مـا ملويؤكد القادة املوقف اإلسالمي الثابت مـن قضـية القـدس وأهميتهـا بالنسـبة للعـا  

عشـرة التـي ترأسـها جاللـة امللـك حممـد السـادس والتـي عقـدت يف ت جلنة القدس يف دورتهـا الثامنـة ه توصياتتضمن
 الــذي يؤكــد دعــم موقــف دولــة فلســطين ، وهــو املوقــف2000] آب[أغســطس  28دير باململكــة املغربيــة يف مدينــة أغــا

املســتقلة بمــا فيهــا احلــرم  قية باعتبارهــا عاصــمة دولــة فلســطينالــذي يســتند إىل التمســك بالســيادة علــى القــدس الشــر
ءاً مـن األراضـي الفلسـطينية احملتلـة القدسي الشريف وجميـع األمـاكن املقدسـة اإلسـالمية واملسـيحية التـي تشـكل جـز

  .، وترفض أية حماولة النتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف1967] حزيران[منذ يونيو 
املســـتقلة فـــور إعالنهـــا وتبنـــيهم طلبهـــا احلصـــول علـــى ويؤكـــد القـــادة التـــزامهم بـــاالعتراف بدولـــة فلســـطين   

  .قي أعضاء األمم املتحدة أن يحذو احلذو نفسهالعضوية الكاملة يف األمم املتحدة ودعوتهم با
ل والشــــامل يف املنطقــــة تتطلــــب بــــادئ ذي بــــدء االنســــحاب دويؤكــــد القــــادة جمــــدداً أن إقامــــة الســــالم العــــا  

اإلســرائيلي الكامــل مــن جميــع األراضــي الفلســطينية والعربيــة احملتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــريف واجلــوالن الســوري 
ومن األراضي اللبنانية التي ما تزال حمتلة إىل احلـدود املعتـرف  1967) يونيو(حزيران  احملتل حتى خط الرابع من

  .[....]بها دولياً بما فيها مزارع شبعا، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية 
  ].......[  

  



 

 
 

  

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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