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  اإلسالمية البيان الصادر عن مؤتمر وزراء اخلارجية يف الدول 
  

  )26/3/1970البالد، جدة، (             25/3/1970جدة، 
  
  

) سبتمبر(أيلول  25سالمي املنعقد بالرباط املتخذ بتاريخ طبقاً لقرار مؤتمر القمة اإل
املوافق .1390حمرم  من شهر 17إىل  15سالمي بجدة من ، انعقد مؤتمر وزراء اخلارجية اإل1969

  :بمشاركة الدول اآلتية 1970) مارس(آذار  25إىل  23من 

اجلمهورية الغينية، فغانستان، اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية، أمملكة   
ندونيسية، إيران، اململكة األردنية الهاشمية، دولة الكويت، اجلمهورية اللبنانية، اجلمهورية اإل

سالمية املوريتانية، اململكة املغربية، جمهورية الليبية، ماليزيا، اجلمهورية اإل ةاجلمهورية العربي
النيجر، اجلمهورية الباكستانية، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية السنغالية، اجلمهورية 

، الصومالية الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، اجلمهورية التونسية، اجلمهورية التركية
  .اجلمهورية العربية املتحدة، اليمن اجلمهوري

وشارك ممثلو جمهورية الكامرون، وجامعة الدول العربية، وممثلو منظمة التحرير   
  .الفلسطينية بصفة مراقبين

وتم انتخاب معايل السيد عمر السقاف وزير الدولة للشؤون اخلارجية باململكة العربية   
وممثل  ،ايل السيد أحمدو كريم جاي مقرراًجمهورية السنغال معالسعودية، رئيساً للمؤتمر، وممثل 

  .اجلمهورية الصومالية الديمقراطية معايل السيد عمر عارته غالب سكرتيراً للمؤتمر

ولقد أوضح صاحب اجلاللة امللك فيصل بن عبد العزيز يف خطاب االفتتاح الذي ألقاه   
  .يجابيةأمله يف أن يخرج املؤتمر بنتائج إن بهذه املناسبة املهام املنوطة باملؤتمر، وعبر ع

وأعربت الوفود عن شكرها لصاحب اجلاللة وحلكومة اململكة العربية السعودية، لكريم   
  .ضيافتها وللترتيبات املمتازة التي هيئت للمؤتمر

سالمي يف الرباط يتضمن ؤتمر كما تقرر يف مؤتمر القمة اإلوكان جدول أعمال امل  
  :تينالنقطتين التالي

بحث نتائج العمل املشترك الذي قامت به الدول املشتركة على الصعيد الدويل بشأن  -1
 .سالمي بالرباطالواردة يف إعالن مؤتمر القمة اإلالقرارات 
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بحث موضوع إقامة أمانة دائمة يناط بها إجراء االتصال بين الدول املشتركة يف املؤتمر  -2
 .وتنسيق عملها

 تقدمت الوفود بإيضاحات مفصلة عما قامت به حكومة كل منها طبقاًوخالل املناقشة العامة 
  .سالمي بالرباطإعالن مؤتمر القمة اإلللقرارات الواردة يف 

من أقدس األماكن لدى  ولقد أعاد املؤتمر إىل األذهان انتهاك حرمة املسجد األقصى وهو
سرائيلي يقوم بها يف مدينة اإلعمال التدمير والتدنيس التي ما زال االحتالل العسكري البشرية، وأ

القدس املقدسة، مما يزيد من وحدة التوتر يف الشرق  األوسط ويثير استنكار الشعوب يف جميع 
  .أنحاء العامل

لبالد سرائيلي ضد اشرق األوسط الناجم عن العدوان اإلوقد بحث املؤتمر تدهور الوضع يف ال
سرائيل ضد ت العسكرية املتكررة التي تشنها إوكذلك االعتداءا 1967) يونيو(العربية يف حزيران 

البالد العربية متسببة يف دمار املدن والقرى واألماكن املقدسة وقتل املدنيين األبرياء بما فيهم 
  .النساء واألطفال

عدت مرات العتداءاتها وللفظائع التي سرائيل إكما الحظ املؤتمرون أن األمم املتحدة قد أدانت 
  .سرائيل لتعنتها ورفضها تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجملس األمنإوهو يدين . تقوم بها

تي اتخذتها لجراءات ااألراضي احملتلة ورفضها إلغاء اإلكما يدينها لرفضها االنسحاب من 
  .تستهدف ضم مدينة القدس املقدسة وتغيير وضعها يوالت

سالمي يف الرباط برفض كل زم الذي أعرب عنه مؤتمر القمة اإلكد املؤتمر جمدداً العكما يؤ
حل للمشكلة الفلسطينية يحرم مدينة القدس من التمتع بوضعها السابق للخامس من حزيران 

  .1967) يونيو(

  وإن املؤتمر،

 .يؤكد حق الشعب الفلسطيني يف الكفاح من أجل حترير وطنه واستعادة حقوقه -

الدول األعضاء إىل مساندة الشعب الفلسطيني سياسياُ ومادياً ومعنوياً يف كفاحه  يدعو -
 .سالميةالتحرير الفلسطيني يف البالد اإل التحريري، وتسهيل إقامة تمثيل حلركة

كيوم  –يوم حريق املسجد األقصى  –من كل عام ) اغسطس(آب  21ويقرر اعتبار يوم  -
 .للتطامن مع كفاح الشعب الفلسطيني

يدعو الدول املشاركة للقيام بنشاط على الصعيد الدويل لفائدة الشعب الفلسطيني وكفاحه  -
 .العادل الذي يقوم به من أجل حترير وطنه املغتصب واألماكن املقدسة
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ة عنصرية عدوانية وتوسعية معارضة لكل املثل كيستنكر احلركة الصهيونية بوصفها حر -
 .السالم العامليالعليا للبشرية وخطراً دائماً على 

ويلح املؤتمر أن يتحمل جملس األمن مسؤولياته فيتخذ إجراءات مشددة حتى حتترم قراراته 
ن تقوم الدول أكما يقرر املؤتمر . املتعلقة باملسجد األقصى والقدس والوضع يف الشرق األوسط

  .الجتاهحازماً يف هذا ا سالمية بجهد جماعي حلمل األمم املتحدة على أن تتخذ عمالًاإل

ويطلب من كل الدول، وعلى اخلصوص فرنسا واالحتاد السوفييتي واململكة املتحدة والواليات 
سرائيلية من كل األراضي تها بهدف حتقيق انسحاب القوات اإلاملتحدة، أن تضاعف جمهودا

  .1967) يونيو(احملتلة منذ حرب حزيران 

ردية واجلماعية، التي تعتبرها مناسبة جراءات الفويدعو كل الدول املشتركة التخاذ جميع اإل
سرائيلية عن يف كفاحها لتحقيق جالء القوات اإلبقصد تعزيز مساندة احلكومات والشعوب العربية 

  .أراضيها وإعادة احلقوق املغتصبة للفلسطينيين

ليل الدعاية الصهيونية ونوايا ضولقد تبينت للمؤتمر احلاجة إىل تبصير الرأي العام العاملي بت
جراءات املناسبة بهذا الصدد يف أسرع وحث كل دولة مشتركة على اتخاذ اإلسرائيل التوسعية إ

  .وقت

سرائيلي لفلسطين ؤتمر على تضامن جميع البلدان اإلسالمية يف مواجهة االحتالل اإلويحث امل
عاون والبالد اجملاورة لها، كما يحث أيضاً على بذل كل اجلهود الضرورية الهادفة إىل تطوير الت

بوصفه الوسيلة الفعالة الوحيدة إلحباط سالمية املايل، والثقايف بين البلدان اإلاالقتصادي و
  .سرائيل للتسلل إىل تلك البلدانوتطويق حماوالت إ

وأكد املؤتمر جمدداً قيام احلكومات املشتركة بالتشاور سوية بغرض تعزيز تعاون وثيق 
والتقنية والعلمية والثقافية والروحية املنبثقة عن ومساعدة مشتركة يف اجملاالت االقتصادية 

  .سالم اخلالدة ملصلحة املسلمين والبشرية جمعاءاإلتعاليم 

  :وقد قرر املؤتمر االجتماع مرة يف السنة لألغراض التالية

 .مراجعة التقدم الذي أحرزه بتطبيق قراراته  -  أ

 .للعمل املشتركمناقشة املسائل ذات األهمية املشتركة وتقديم التوصيات   - ب

  .سالميةيين مكان وزمان مؤتمرات القمة اإلتع  - ج

  :كما قرر املؤتمر ما يلي

 :نشاء أمانة أغراضهاإ -1
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 .عضاءأن تكون حلقة اتصال بين الدول األ  -  أ

متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من قبل املؤتمر، وخاصة ما يتعلق منها بالقضية   - ب
 .الفلسطينية

  .انعقاد املؤتمرعداد خلدمة دورات اإل  - ج

سيرئس األمانة أمين يعين ملدة سنتين من قبل مؤتمر وزراء اخلارجية على أن تختاره  -2
 .حكومة ماليزيا

 .تتحمل الدول األعضاء نفقات إدارة ونشاط األمانة -3

 .ستكون جدة هي مقر األمانة، إىل أن يتم حترير القدس -4

تفق عليه مع حكومة باكستان يف يقرر املؤتمر االجتماع املقبل يف الباكستان يف موعد ي
  .املستقبل ويف خالل هذا العام

  
 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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