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  مقررات الدورة الطارئة التاسعة لوزراء خارجية الدول اإلسالمية 
  يف الدوحة بشأن الهجمات على الواليات املتحدة 

 األميركية ومكافحة اإلرهاب

  .10/10/2001الدوحة، 
  

  
ـ أدان املؤتمر بقوة أعمال اإلرهاب الوحشية التي تعرّضت لها الواليات املتحدة والتي جنمت عنها 1  
. دحة يف األرواح البشرية من خمتلف اجلنسيات ودمار هائل وأضرار بالغة بمدينتي نيويورك وواشنطنخسائر فا

وأكد املؤتمر أن هذه األعمال اإلرهابية تتنافى مع تعاليم الديانات السماوية والقيم األخالقية واإلنسانية، كما 
وأكد . تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهمأكد ضرورة مالحقة مرتكبي هذه األعمال يف ضوء نتائج التحقيقات و

ويف هذا الصدد أعرب املؤتمر عن تعازيه وتعاطفه مع شعب وحكومة الواليات املتحدة وذوي . مؤازرته لهذا اجلهد
  .الضحايا يف هذه الظروف احلزينة واملأساوية

فقد أكد املؤتمر استعداد ـ انطالقاً من أحكام معاهدة منظمة املؤتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل، 2  
دوله يف اإلسهام بفعالية يف إطار جهد دويل جماعي حتت مظلة األمم املتحدة كونها احملفل الذي تمثل فيه جميع 
دول العامل لتعريف ظاهرة اإلرهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية ومعاجلة أسبابه واجتثاث جذوره 

  .ينوحتقيق االستقرار واألمن الدولي
أكد املؤتمر أن مثل هذه األعمال اإلرهابية املشينة تتنافى ورسالة اإلسالم السماوية السمحة  ـ3  

املناهضة لإلثم والعدوان والداعية إىل السالم والتآلف والتسامح واالحترام بين الشعوب وتثمّن كرامة احلياة 
رابطة أو عالقة بين الدين اإلسالمي احلنيف اإلنسانية وحترم قتل األبرياء، رافضاً أية حماوالت تزعم وجود 

وأكد . واألعمال اإلرهابية، األمر الذي ال يخدم اجلهود اجلماعية ملكافحة اإلرهاب ويسيء للعالقات بين الشعوب
املؤتمر ضرورة القيام بجهد مشترك لتعزيز احلوار وخلق تواصل بين العامل اإلسالمي والغرب للوصول إىل تفاهم 

  .ا يبني جسور التواصل والتعارف بين احلضارتينمشترك بينهم
ـ رحب املؤتمر باملواقف التي اتخذت يف الواليات املتحدة والدول التي دعت مواطنيها لتجنب اإلساءة 4  

وطالب املؤتمر اجملتمع . إىل مواطنيها من ذوي األصول العربية واملسلمة، والعرب واملسلمين املقيمين فيها
ابير الالزمة حلماية حقوق املدنيين األبرياء، وعدم املساس بهم عند اتخاذ أي إجراءات وقائية الدويل باتخاذ التد

يف التصدي لظاهرة اإلرهاب، وأعرب عن االستنكار لصدور بعض األصوات الشاذة التي حاولت اإلساءة لإلسالم 
  .واملسلمين

جسيد رفض اجملتمع الدويل الستخدام ـ أكد املؤتمر ضرورة عقد مؤتمر دويل برعاية األمم املتحدة لت5  
مع احترام سيادة الدول وحتديد خطة عمل دولية ملكافحته  اإلرهاب يف العالقات الدولية واالتفاق على تعريفه

األعضاء يف إطار القانون الدويل، واعتماداً على تلك التعاريف املعترف بها عاملياً، أكد أن منظمة األمم املتحدة 
  .ة ذات الشرعية التي يمكن أن حتدد مدى ضلوع أية دولة أو جمموعة يف اإلرهاب أو دعمها لههي الهيئة الدولي
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ـ أكد املؤتمر رفض الربط بين اإلرهاب وحق الشعوب اإلسالمية والعربية بما فيها الشعبان الفلسطيني 6  
وان اإلسرائيلي واألجنبي النفس والسيادة ومقاومة االحتالل والعد  يف حق تقرير املصير والدفاع عنواللبناين

  .بشكل عام وهي حقوق مشروعة كفلها ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
من أحداث إىل  ـ أعرب املؤتمر عن أمله يف أن ال يؤدي االنشغال بآثار ما تعرضت له الواليات املتحدة7  

يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة الذي تمارسه  إغفال اجملتمع الدويل حتمل مسؤولياته إزاء ما
  .احلكومة اإلسرائيلية ضده، وتصعيدها اخلطير للوضع يف املنطقة

 ،ـ حذر املؤتمر إسرائيل من مغبة استغالل هذه األحداث مبرراً الستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني8  
  .من واالستقرار فيهاوخلق أوضاع جديدة يف املنطقة من شأنها تهديد األ

حتادية، واالحتاد ـ طالب املؤتمر جملس األمن وراعيي عملية السالم الواليات املتحدة وروسيا اال9  
األعضاء ببذل أقصى اجلهود الفاعلة لرفع احلصار ووقف املمارسات الوحشية اإلسرائيلية  ودوله ،األوروبي

حتالل اإلسرائيلي لكافة األراضي الفلسطينية والعربية التي وتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء اال
  .1967احتلت منذ عام 

ـ أكد املؤتمر على أن التحرك الدويل لتحقيق األمن والسالم يف عامل يخلو من اإلرهاب والظلم يجب أن 10  
دس الشريف، يشمل حتقيق األمن والعدالة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها الق

بوش  جورج دبليو ورحّب املؤتمر يف هذا اإلطار بما عبّر عنه الرئيس. وحماية املقدسات املسيحية واإلسالمية
حول حق الفلسطينيين يف إنشاء دولتهم، وهو األمر الذي أيدته جمهورية روسيا االحتادية واالحتاد األوروبي 

ية ودول عدم االنحياز واجملتمع الدويل ومنظمة األمم املتحدة وجمهورية الصين الشعبية واليابان والدول اإلفريق
باعتباره تطوراً إيجابياً يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، وأعرب املؤتمر عن أمله يف أن تبادر الواليات 
املتحدة وبسرعة إىل وضع هذا املوضوع موضع التطبيق العملي والسعي إىل حتقيق هذا الهدف االستراتيجي 

  .حالل السالم العادل والشامل جلميع دول املنطقة وشعوبهاإل
أعرب املؤتمر عن قلقه إزاء ما يمكن أن يؤدي إليه التصدي لإلرهاب من سقوط ضحايا من املدنيين  ـ11  

األبرياء يف أفغانستان، وأكد املؤتمر ضرورة ضمان وحدة أفغانستان الترابية وهويتها اإلسالمية، ورفض 
  .هدف أية دولة إسالمية أو عربية حتت ذريعة مكافحة اإلرهاباملؤتمر أن تست

ـ رحّب املؤتمر باقتراح حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين أمير دولة قطر رئيس 12  
صندوق ملساعدة الشعب األفغاين، وتبرع سموه بمبلغ عشرة ماليين  مؤتمر القمة اإلسالمية التاسعة إنشاء

كما رحّب بالتبرعات التي أعلنت عنها كل من دولة اإلمارات  .ر أميركي ملصلحة الصندوقدوال) 10.000.000(
 دوالر أميركي )1.000.000(دوالر أميركي وسلطنة عمان مليون ) 3.000.000(العربية املتحدة ثالثة ماليين 

امللكي وزير خارجية كما أحاط املؤتمر علماً بما أعلنه صاحب السمو . ملصلحة صندوق مساعدة شعب أفغانستان
أميركي لشعب  ردوال) 10.000.000(اململكة العربية السعودية من أن اململكة قد تبرعت بمبلغ عشرة ماليين 

أفغانستان وتم إيصال املساعدة إىل جهاتها هناك، كما أحاط علماً بأنها سوف تسهم يف مشاريع التأهيل 
  .لهذا املشروع اإلنساين النبيلرع على مواصلة التباخلاصة بشعب أفغانستان، وحث سائر الدول األعضاء 

 
 

  
 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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