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  عنالصادر " طهرانإعالن "
  القمة الثامنة ملنظمة املؤتمر اإلسالمي

  ]مقتطفات[ .11/12/1997، طهران
  

  
   [.......]  
ـ يدين أعضاء املؤتمر استمرار احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية والعربية األُخرى ومن بينها القدس 4  

ب الفلسطينية واللبنانية والسورية يف مقاومتها ويحيون صمود الشعويف واجلوالن السوري وجنوب لبنان الشر
لالحتالل اإلسرائيلي وفقاً لقرارات منظمة املؤتمر اإلسالمي ذات الصلة ويدعون إىل حترير جميع األراضي العربية 
احملتلة واستعادة احلقوق املغتصبة للشعب الفلسطيني ويدينون السياسات واملمارسات التوسعية التي تقوم بها 

إنشاء املستوطنات اليهودية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وتوسيعها وكذلك األعمال الهادفة إىل  ل مثلإسرائي
تغيير الوضع السكاين واجلغرايف ملدينة القدس الشريف ويؤكدون ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن إرهاب الدولة الذي 

نية واألخالقية ويحثون على إعادة النظر يف أي ما فتئت تمارسه متجاهلة جتاهالً تاماً جميع املبادىء القانو
تعاون عسكري مع إسرائيل بغية إلغاء هذا التعاون ملا يشكل من خماطر على أمن البلدان اإلسالمية ويدعون إىل 

الشرق األوسط منطقة خالية من جميع األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وضرورة انضمام إسرائيل إىل  جعل
  .االنتشار النووي وأن تخضع كل منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريةمعاهدة حظر 

سجد األقصى املبارك، وكذلك ـ يؤكدون عزمهم وتصميمهم على استعادة مدينة القدس الشريف وحرم امل5  
استعادة احلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وممارسة الفلسطينيين حقهم يف العودة إىل ديارهم 
وممتلكاتهم، وحصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير املصير وممارسته وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات 

  .درة بالدهم والعودة إليها بحريةسيادة، عاصمتها القدس الشريف، وحقهم يف مغا
  [.......]  
مع االعتراف بحق الشعوب التي ترزح حتت  هـ يدينون بشدة اإلرهاب يف جميع صوره ومظاهر10  

السيطرة االستعمارية أو األجنبية أو االحتالل األجنبي يف تقرير مصيرها، ويعلنون أن قتل األبرياء يحرمه 
مدونة سلوك منظمة املؤتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل، وتصميمهم  اإلسالم، ويؤكدون التزامهم أحكام

على تكثيف جهودهم إلبرام معاهدة حول هذه املسألة، ويدعون اجملتمع الدويل إىل االمتناع عن توفير امللجأ 
شبكات الداعمة التي لإلرهابيين، وإىل املساعدة يف تقديمهم للعدالة، واتخاذ كل التدابير الالزمة ملنع أو تفكيك ال

  .تساعد اإلرهاب بأي شكل
  [.......]  
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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