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  12]مقتطفات[البيان اخلتامي ملؤتمر القمة اإلسالمي السادس 
 

  11/12/1991داكار، 
  

............  
  

  : الشؤون السياسية
 –أكد املؤتمر أن القضية الفلسطينية هي قضية املسلمين األوىل، وهي جوهر النزاع العربي 

  .اإلسرائيلي
وأيد املؤتمر اجلهود املبذولة إلحالل السالم العادل والشامل يف منطقة الشرق األوسط بانعقاد 
مؤتمر السالم يف مدريد وبدء املفاوضات بين األطراف املعنية على أساس الشرعية الدولية، بما 

مبدأ األرض مقابل السالم بما يضمن حتقيق و 338و 242يف ذلك قراري جملس األمن رقم 
بما ، م 1967سحاب اإلسرائيلي الشامل من كافة األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة عام االن

حقوقه الوطنية غير فيها القدس الشريف واجلوالن السوري، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة 
ه القابلة للتصرف، بما فيها حقه يف العودة وتقرير املصير وإقامة دولته املستقلة، على أرض وطن

  .وعاصمتها القدس الشريف
أكد املؤتمر تضامنه الفعال ودعمه الكامل للنضال العادل واملشروع الذي يخوضه الشعب 

وحيا املؤتمر باعتزاز كبير . الفلسطيني بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية
ان اقامة عتبر املؤتمر وا. لي مواجهة االحتالل اإلسرائيانتفاضة الشعب الفلسطيني املباركة يف

احملتل، املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف واجلوالن السوري 
  .عد عقبة أساسية أما اجلهود الدولية املبذولة لتحقيق سالم عادل وشامل يف املنطقةي

............  
طط تهجير اليهود السوفييت وغيرهم اىل وأعرب املؤتمر عن قلقه العميق من استمرار تنفيذ خم

األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، وتوطينهم فيها، بما فيها القدس الشريف واجلوالن 
السوري، وناشد كافة الدول عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تسهيل عمليات االستيطان يف 

  .األراضي احملتلة
  

...............  
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م ولقيامها 1981لعام  497رفض إسرائيل االمتثال لقرار جملس األمن رقم بشدة أدان املؤتمر 
ن سياسات رض واليتها وقوانينها وإدارتها على اجلوالن السوري احملتل وما تنتهجه فيه مفب

واعتبر أن جميع هذه التدابير الغية . توطنات ومصادرة األراضيوممارسات ضم وإقامة املس
وخصوصًا . عد ومبادئ القانون الدويل املتصلة باالحتالل واحلربوباطلة وتشكل انتهاكاً لقوا
  .م1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


