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  لدورة االستثنائیة لمؤتمر القمة اإلسالميلالبیان الختامي 
 

سطنبول إالتعاون اإلسالمي، المجتمعین في قادة دول وحكومات منظمة  ،نحن
ربیع األول  25الموافق  ،2017دیسمبر/كانون الثاني 13بالجمھوریة التركیة یوم 

بدعوة كریمة من  السادسة لمؤتمر القمة اإلسالمي، ةاالستثنائیفي الدورة  ،ھـ1439
ردوغان، الستعراض التطورات أالسید رجب طیب  ،فخامة رئیس الجمھوریة التركیة

مریكیة بمدینة ألرئیس الوالیات المتحدة ااالعتراف غیر القانوني لالتي نتجت عن 
ھذا سرائیل، السلطة القائمة باالحتالل، وآثار إلدولة مزعومة  القدس الشریف عاصمةً 

 ؛القرار على األمة اإلسالمیة
الوضع المثیر للقلق والتوترات المتزایدة داخل أرض دولة فلسطین  بعد استعراضو

 ؛وغیرھا المحتلة وفي معظم الدول األعضاء

العمیق لفخامة الرئیس رجب طیب أردوغان الضطالعھ بدور ذ نعرب عن تقدیرنا وإ
ریادي في ھذه المسألة التي تكتسي أھمیة بالغة بالنسبة لألمة اإلسالمیة والستضافتھ ھذه 

 القمة؛

في  2017دیسمبر  13یوم د الدورة االستثنائیة لمجلس وزراء الخارجیة اعقانثّمن وإذ ن
 ؛ذي اعتمده المجلسمن األردن، ونشید بالقرار الإسطنبول، بدعوة 

 ً   ؛فلسطینمع م التا تضامنبالمن المسؤولیة الملقاة على عاتق األمة اإلسالمیة  وانطالقا

 : یلي نعلن ما

رئیس ل غیر القانوني وغیر المسؤولاألحادي  القراربأشد العبارات  ندینو نرفض .1
 مزعومةً  االعتراف بالقدس عاصمةً القاضي ب األمریكیة الوالیات المتحدة

ً  عتبرهون ائیل، السلطة القائمة باالحتالل،إلسر اعتداًء على الحقوق ، ووباطالً  الغیا
ً متعمداً والتاریخیة والقانونیة والطبیعیة والوطنیة للشعب الفلسطیني  تقویضا

رھاب إللجمیع الجھود المبذولة لتحقیق السالم، ویصب في مصلحة التطرف وا
كافة الدول األعضاء إلى إیالء األولویة  وندعو، ویھدد السلم واألمن الدولیین

القصوى للقضیة الفلسطینیة في خطابھا الیومي وفي سیاستھا الخارجیة، والسیما 
 .في كافة أرجاء العالم نظیراتھافي إطار معامالتھا مع 

ریف لألُمة على الطابع المركزي لقضیة فلسطین والقدس الشمجدداً  نؤكد .2
الفلسطیني لنیل حقوقھ الوطنیة  لشعبلاإلسالمیة، ونجدد دعمنا المبدئي 

وتجسید دولتھ  غیر القابلة للتصرف، بما فیھا حقھ في تقریر المصیرالمشروعة 
زیران لعام یونیو/حالفلسطینیة المستقلة ذات السیادة على حدود الرابع من 

على مكانة مدینة القدس الشریف،  ونشددم، وعاصمتھا القدس الشریف،  1967
جمع، الحتضانھا أولى أفئدة وعقول الشعوب االسالمیة والمسیحیة في العالم أفي 

هللا علیھ وسلم،  ىالقبلتین وثالث الحرمین الشریفین، مسرى الرسول محمد، صلّ 
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ي خطوات من شأنھا أالعزم على مواجھة  ونعقدومھد سیدنا المسیح علیھ السالم، 
لمدینة القدس  السیاسيأو  لوضع القائم التاریخي أو القانوني أو الدینيالمساس با
 . وغیرھا الشریف

وأن القدس  القائم على أساس حل الدولتین - تمسكنا بالسالم العادل والشامل نؤكد .3
وفق المرجعیات الدولیة المعتمدة ومبادرة السالم  الشرقیة عاصمة لدولة فلسطین

التي اعتمدتھا القمة اإلسالمیة االستثنائیة في مكة المكرمة  2002العربیة لعام 
ً باعتباره  - 2005عام  المجتمع الدولي للتحرك بشكل  وندعو ،خیاراً استراتیجیا

 فاعل وجاد لتحقیق ھذا الحل.

 ةواالستثنائیالقرارات الصادرة عن الدورات العادیة  تمسكنا بكافة نجدد .4
اإلسالمیة بشأن قضیة فلسطین ومدینة القدس الشریف، بما في لمؤتمرات القمة 

ذلك التأكید أن السالم الشامل والعادل لن یتحقق إال بإنھاء االحتالل وتجسید دولة 
سیادتھا التامة على مدینة القدس  رض بما یضمنألفلسطین المستقلة على ا

 .ةیبدعاصمتھا األالشریف باعتبارھا 

الخطیر، الذي یرمي إلى تغیر الوضع القانوني لمدینة القدس  لقرارأن ھذا ا نعتبر .5
ً ، بوصفھ انتھاكأي شرعیةوال یمتلك  ومرفوضٌ  الٍغ وباطلٌ الشریف،  خطیراً  ا
رض الغیر بقوة السالح، أمم المتحدة الذي ال یجیز االستیالء على أللمیثاق ا
وتحدیداً اتفاقیة جنیف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعیة  ،للقانون الدولي ومخالفٌ 

 2334) و1980( 478من ألالدولیة ذات الصلة، بما فیھا قرارا مجلس ا
نة القدس إحدى )، ولألسس التي قامت علیھا عملیة السالم، باعتبار مدی2016(

قضایا الوضع النھائي، ولالتفاقیات الموقعة والتعھدات المقدمة في ھذا الصدد من 
 .التراجع عنھ فوراً مریكیة، مما یستوجب ألالوالیات المتحدة ا

اإلدارة األمریكیة المسؤولیة الكاملة عن كافة التداعیات الناتجة عن عدم  لنحمّ  .6
بمثابة إعالن انسحاب اإلدارة  ونعتبرهغیر القانوني،  لقرارالتراجع عن ھذا ا

مریكیة من ممارسة دورھا كوسیط في رعایة السالم وتحقیقھ بین األطراف، األ
ً إلسرائیل، السلطة القائمة باالحتالل، على مواصلة سیاسة  هعتبرنكما  تشجیعا

أرض دولة االستعمار واالستیطان واألبارتاید والتطھیر العرقي الذي تمارسھ في 
 .، وفي قلبھا مدینة القدس الشریف1967فلسطین المحتلة عام 

ً لصالح دولة فلسطین  نعرب .7 ً إیجابیا عن شكرنا للمؤسسات اإلقلیمیة التي اتخذت موقفا
األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بحشد  ونكلفووضع مدینة القدس الشریف، 

 سطینیة.دعم كافة المنظمات اإلقلیمیة للقضیة الفل

بدولة  إلى أن تعترفالدول  وندعوالقدس الشرقیة عاصمة لدولة فلسطین  نعلن .8
 .عاصمة لھامحتلة الفلسطین وبالقدس الشرقیة 
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مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدینة القدس الشریف ومكانتھا  نؤكد .9
التاریخیة ورسالتھا الحضاریة ووضعھا القانوني واتخاذ جمیع التدابیر الالزمة 
لوضع حد لالنتھاكات التي تتعرض لھا من قبل االحتالل االسرائیلي الغاشم وأي 

ھذا في  وندینیة، طرف یساند ھذا االحتالل وسیاساتھ االستعماریة والعنصر
رس األمریكي للسیاسات والممارسات غالصدد االنحیاز التام وغیر المبرر للكون

 .رائیل، السلطة القائمة باالحتاللاالستعماریة والعنصریة إلس

میركیة المخالف لكل قرارات ألدارة اإلا لقرار باإلجماع الدولي الرافض نرحب .10
من واالستقرار في المنطقة األالشرعیة الدولیة، لما لھ من تداعیات خطیرة على 

رسالة دعم قویة لحقوق الشعب  االجماع الدولي بمثابةھذا  ونعتبروالعالم، 
 .ھ وعلى رأسھا مدینة القدس الشریفالفلسطیني وقضیتھ العادلة في أرض

على المستوى الوطني  ،الخطوات القانونیة والسیاسیةة فكال نادعمعن  عربن .11
الحفاظ على الوضع القائم التاریخي لمدینة القدس التي تساھم في  ،والدولي

في التي تبذلھا  جھودالفي  دولة فلسطین دنونساالشریف وعلى وضعھا القانوني، 
نیة كافة المحافل الدولیة لترسیخ سیادتھا على القدس الشریف واألرض الفلسطی

 .المحتلة عموما

لعام  478تنفیذ قرار مجلس األمن الدولي رقم مواصلة جمیع الدول إلى  ندعو .12
في ھذا الصدد بجمیع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الوالیات  ونھیب، 1980

 نقل نالمتحدة األمریكیة االعتراف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائیل، وع
  .الشریفمدینة القدس  إلىبعثاتھا الدبلوماسیة 

التأكید على الوضع  وإعادة لتحمل مسؤولیاتھ فوراً،  لدوليامن ألمجلس ا ندعو .13
نھاء االحتالل اإلسرائیلي ألرض إ وضرورة العمل علىالقانوني لمدینة القدس، 

تنفیذ واحترام جمیع ودولة فلسطین، وتأمین الحمایة الدولیة للشعب الفلسطیني، 
 .قراراتھ الخاصة بالقضیة

، وفق في الجمعیة العامة لألمم المتحدة رالخطی ا االنتھاكاستعدادنا إلثارة ھذ نؤكد .14
األمن مجلس في حال فشل د من أجل السالم"، وذلك اتحاال"  A 377رقم ھاقرار

  .الخطوات الالزمةالدولي في اتخاذ 

قضیة فلسطین والقدس الشریف  معوقوف الدول األعضاء في المنظمة  نؤكد .15
باعتبارھا القضیة الرئیسیة في المحافل الدولیة، بما في ذلك تصویتھا لصالح القرارات 
ذات الصلة في مجلس األمن والجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان 

جراء إعن رفض أي  ھاریومنظمة الیونیسكو وغیرھا من المنظمات الدولیة، وتعب
ً أي دولة عضو تتخذ أن و مع ھذا الموقف المبدئي یتعارض لذلك تعتبر  مغایراً  موقفا

 خارجة عن اإلجماع اإلسالمي ویتوجب مساءلتھا.
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بشدة جمیع الدول األعضاء على دعم وكالة بیت مال القدس الشریف،  نحث .16
عاھل  ،جاللة الملك محمد السادس التي یرأسھاالذراع التنفیذي للجنة القدس 

 لمساعدة المقدسیین على الصمود.المملكة المغربیة، 

دانتنا إعن  ونعبرشعب الفلسطیني العادل، عن مساندتنا المطلقة لنضال ال نعرب .17
لالعتداءات اإلسرائیلیة على االحتجاجات السلمیة ألبناء الشعب الفلسطیني ضد 

ا الكامل مع الشعب الفلسطیني في نمریكیة غیر القانوني، وتضامنألاإلدارة ا قرار
ھذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول األعضاء وكل القوى المحبة للسالم 
التحّرك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبیة مماثلة تجاه مدینة القدس الشریف 

القائمة وللرد على اإلجراءات االستعماریة والعنصریة إلسرائیل، السلطة 
 .ه المدینةباالحتالل، تجا

التزامنا بتوفیر االمكانات المادیة الالزمة لدعم صمود أبناء الشعب  كدؤن .18
الفلسطینیة المحتلة، وخاصة في مدینة القدس الشریف،  األرضالفلسطیني داخل 

 .والذین یواصلون حمایة الھویة التاریخیة والحضاریة والقانونیة للمدینة المقدسة

بشدة جمیع الدول األعضاء والوكاالت المتخصصة والمنظمات غیر  نحث .19
الحكومیة في الدول األعضاء على زیادة مساھماتھا في وكالة غوث وتشغیل 
الالجئین الفلسطینیین في الشرق األدنى (أونروا) للتخفیف من األزمات المالیة 

م بھ من أعمال ما تقو وندعمالحالیة التي یفاقمھا الوضع اإلنساني على األرض، 
 مة لمساعدة الالجئین الفلسطینیین.قیّ 

الدول األعضاء وأجھزة المنظمة ذات الصلة إلى االستمرار في تقدیم جمیع  ندعو .20
ة ألبناء الشعب والمادی ةوالفنی ةواالجتماعی ةمساندة االقتصادیوال أشكال الدعم

تجارة مع بما في ذلك من خالل تشجیع وتیسیر ال ،الفلسطیني ولدولة فلسطین
المساعدة المالیة واالقتصادیة لبناء زیادة و ،فلسطین، ووضع برامج لبناء القدرات

اقتصاد وطني فلسطیني قوي ومستقل، وتعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
 بما فیھا عاصمتھا مدینة القدس الشریف.لفلسطین، 

االتصال  فریقومكتبھا واللجنة التنفیذیة لمنظمة التعاون االسالمي من  طلبن .21
بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم الشریف الوزاري حول القدس 

على خطورة ھذه الخطوة وإجراءات الدول  اطالعھإلوالمنظمات الدولیة  جمعأ
 .مریكیةألدارة اإلا إلعالنیة تبعات سلبیة أاإلسالمیة بھذا الصدد والستدراك 

للتنمیة دعم جھود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مدینة من البنك اإلسالمي طلب ن .22
القدس الشریف وغیرھا من األراضي المحتلة من خالل صندوق التضامن اإلسالمي 
للتنمیة، وذلك بإعطاء األولویة للمشاریع الخاصة بفلسطین ووضع آلیات وعملیات 

 خاصة ومرنة لھا.
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لصدد واتخاذ ما یلزم من متابعة المستجدات بھذا ا مواصلةضرورة  نؤكد .23
 تبعاً للتطورات.جراءات إ

 
--- 

 
 


