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 اليهود اعتداءاتتدين فيه الضفة الغربية أعيان  جمموعة من صادر عنبيان 
 ،القدس يف سالمياإل والوقف العربية راضيواأل املقدسة، ماكناأل على املتواصلة

  املقدس بيت النقاذ اجلدي لعملل ملبادرةإىل ا املؤمنين بجميع هيبتو
  

  )13/2/1968الدستور، عمان، (           ] 13/2/1968[
 

  
ون يف حماوالتهم الشريرة جلني ثمار عدوانهم الغاشم، ننظرا الن االعداء املغتصبين يمع

ويضاعفون جهودهم لتهويد مدينة بيت املقدس، وصدع الكيان االردين بتمزيق وحدة ضفتيه 
  الغربية والشرقية، 

  
على حديثاً ونظرا لتفاقم خطر تصفية قضية فلسطين لصالح االستعمار والصهيونية وما طرأ 

  هذه القضية املقدسة من تطورات خطيرة، الزمتها ازاء تصريحات مثيرة حول كيفية حلها،
  

فقد رأينا نحن املوقعين أدناه، من أبناء الضفة الغربية للمملكة االردنية الهاشمية، ان من 
رأي العام واجبنا نحو بلدنا العزيز، والقضية الفلسطينية، واملصلحة العربية العليا، مصارحة ال

  .بمواقفنا من هذه االمور، ومكاشفته بشعور أبناء وطننا بشأنها
  

  :الكيان االردين –أوال 
  

يف احلين الذي نطالب باصرار بوجوب انسحاب القوات اليهودية من الضفة الغربية 
ومدينة القدس، وسائر االراضي العربية احملتلة، بدون قيد او شرط، فاننا نؤكد تمسكنا املطلق 

بالكيان االردين، وحرصنا على سالمة وحدة ضفتيه الغربية والشرقية ونعلن تصميمنا على 
  .صيانتها ومقاومة كل خطة ترمي اىل فصمها

  
ي تأما احملاوالت التي ما انفك االعداء يقومون بها لصد الكيان االردين، واخملططات ال

أشد ها وقطاع غزة، فاننا نستنكر يرسمونها النشاء كيان هزيل ودولة مصطنعة يف الضفة الغربية
  .االستنكار، ونعارضها بكل قوة وعزيمة صادقة

  
ان بني قومنا الذين ما انفكوا يتلظون بنار الصهيونية ويكتوون بمراوغاتها وأساليبها 

لهذا . خالل نصف قرن، يعرفون عن االعداء ووسائلهم ونواياهم اكثر مما يعرفه عنهم سائر العرب
اوالت واخملططات الصهيونية، وأباطيل دعايات االعداء املغرضة ومشاريعهم فان احابيل احمل

ونحن على يقين بأن اخواننا الوطنيين االبرار، واملرابطين . املضلله، ال يمكن ان تنطلي عليهم
، والصمود يف وجه االحرار يف الوطن العزيز، الذين ضربوا أروع االمثلة على الثبات يف امليدان
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طون مشاريع االعداء ويقضون على خمططاتهم التي نعتبر ان كل تعاون على العدوان سيحب
  .أساسها أو سكوت عنها غدر بالعرب وخروج على مصلحتهم القومية

  
  :بيت املقدس –ثانيا 

  
وفيما يتعلق بمدينة بيت املقدس، التي نتمسك تمسكا مطلقا بعروبتها، فاننا نطالب 

) يونيو(ت عليه قبل العدوان اليهودي الغاشم يف حزيران باصرار باعادتها اىل الوضع الذي كان
ومقاومتنا لكل خطة ترمي اىل تدويلها، فالتدويل والهويد يف نطرنا ، ونعلن رفضنا القاطع 1967
  .صنوان

  
ونعرب عن سخطنا العظيم واحتجاجنا الصارخ على ما يقوم به االعداء من حماوالت، 

غير الشرعي،  بيت املقدس وضمها اىل كيانهم الدخيلويتخذونه من تدابير واجراءات لتهويد 
ونستنكر أشد االستنكار اعتداءات اليهود البشعة املتواصلة على االماكن املقدسة، واالراضي 

العربية والوقف االسالمي يف املدينة املقدسة اخلالدة، ونهيب بجميع املؤمنين، وبالعرب 
ملبارك وسائر واملسلمين، للمبادرة اىل العمل اجلدي النقاذ بيت املقدس وحترير املسجد االقصى ا

  .املقدسات من السيطرة الصهيونية واالحتالل اليهودي
  

  :قضية فلسطين –ثالثا 
  

نؤكد حرصنا الشديد على سالمة قضية فلسطين، وتمسكنا بمطالب أهلها الوطنية 
املعروفة، والتزامنا الهداف ميثاقهم الوطني الذي وضعوه بمحض ارادتهم، وصانوه باملهج 

ونعلن عن تصميمنا على ئهم  الطاهرة، عبر جهاد رائع طبق ذكره اآلفاق بدماواالرواح، وسقوه 
االستمرار يف مقاومة اخلطة املرسومة لتصفية القضية الفلسطينية ومناهضة كل مشروع يؤدي 

  .اىل تصفية هذه القضية او ينطوي عليها
  

الكبرى، هو  ويف احلين الذي نعتبر ان احلل السليم الوحيد لهذه القضية العربية املصيرية
الذي يبنى على أساس احلق والعدل ومبدأ تقرير املصير، وتتوفر فيه املصلحة العربية احلقيقية، 

املنبثقة عن االعتبارات القومية احملضة واملرتبطة بتاريخ العروبة واالسالم، فاننا نستنكر جميع 
ع، أو ما يسمى احملاوالت واملساعي التي تبذل حلل قضية فلسطين على أساس االمر الواق

بالتعايش السلمي وخرافة التفريق بين الكيان اليهودي الدخيل وبين احلركة الصهيونية، ونؤكد 
  .رفضنا لها ومقاومتنا الغراضها

  
  :الشعب العربي الفلسطيني –رابعا 

  
نعتقد بأن سبيل الكفاح الصحيح هو الطريق االمثل لتحرير فلسطين من االحتالل اننا 

املقدس يف  هشعب العربي الفلسطيني يف كل مكان حقا طبيعيا يف ممارسة واجباالجنبي، وان لل
الذود عن حياض وطنه، والعمل على استنقاذه، بالتعاون الصادق السليم مع جميع العرب ودولهم، 
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واننا نناشد السياسة العربية الرسمية افساح جمال العمل  .ووفق خمطط شامل يجمع عليه العرب
م الشعب العربي الفلسطيني يتوىل زمامه جهاز فلسطيني، يتم انشاؤه بالطرق اجلدي السليم اما

الديمقراطية الصحيحة، ليأتي حرا طليقا منبثقا عن ارادة الشعب ومشيئته ممثال له تمثيال 
صحيحا، فيجمع الفلسطينيون على االعتراف به، وااللتفاف حوله، وينطلق يف عمله بعيدا عن 

العرب ودولهم، ويرتفع بقضية فلسطين اىل زعات، ومتعاونا مع سائر جميع االختالفات واملنا
  .مستواها الصحيح

  
الفلسطيني، فاننا ندعو الفلسطينيين  ينصف املتراص قوة عظيمة للعمل الوطوملا كان ال

يف خمتلف اماكن اقامتهم، اىل التعاون والتعاضد ونناشدهم املبادرة اىل جمع الشمل والكلمة 
  .وحتقيق وحدة الصف العربي الفلسطيني على اساس املصلحة الوطنية الصرفة

  
  :العامل االسالمي –خامسا 

  
هي ايضا اسالمية عاملية، بفضل  –وىل وهي قضية العرب األ –اننا نعتبر قضية فلسطين 

ما يربط املسلمين من تاريخ واخوة ومصلحة بالعرب، والن فلسطين تضم عددا من اعظم 
االعداء يشنون على العرب واملسلمين حربا دينية عنصرية،  املقدسات االسالمية، باالضافة اىل ان

  .ن غمارها ضدهمفضال عن احلرب السياسية االقتصادية والعقائدية التي يخوضو
الجل هذا، فاننا نستصرخ املسلمين يف كل مكان للعناية بقضية فلسطين عناية جدية، 

بعزم ويقين واملبادرة اىل العمل، بالبذل عنها ونستنجد بهم ملضاعفة جهودهم يف الدفاع 
  .والتضحية واجلهاد على حترير فلسطين برمتها من االحتالل اليهودي

  
أمام الله والناس ملواصلة القيام بواجباتنا الوطنية وفق املنهاج أما بعد، فاننا نتعهد 

اآلنف ذكره، وعلى االسس واملبادئ التي يشتمل عليها، وسنعمل بشتى الوسائل املستطاعة، 
لالتصال بأبناء شعبنا يف وطنه وديار هجرته، سعيا وراء بلوغ االهداف الوطنية وحتقيق أمنية 

  .فجمع الشمل والكلمة ووحدة الص
  

ويف اخلتام، فاننا نحيي حضرة صاحب اجلاللة احلسين املعظم، ملك اململكة االردنية 
شكورة واملساعي املبرورة التي ما الهاشمية، ونعرب عن جزيل الشكر وخالص االمتنان للجهود امل

طالبين اليه سبحانه انفك يبذلها بصدق ويقين وعزم وتصميم يف سبيل الوطن والعروبة واالسالم، 
  .تعاىل ان يكتب جلاللته كل جناح وتوفيقو

  
  :التواقيع

  
اميل الغوري نائب القدس، وحمي الدين احلسيني نائب القدس، وجريس  –قضاء القدس 

  .خليف، وأحمد علي احلسيني، وعصام الياس السلطي، وكريم كامل احلسيني
  

  .عبد السالم الغوري نائب رام الله، وعلي داوود الرحمي نائب رام الله –قضاء رام الله 
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  .حنا فرح بنورة نائب بيت حلم، وحافظ يوسف خميس نائب بيت حلم –قضاء بيت حلم 

  
  .حممود سعيد، وعيسى أحمد خميس –قضاء أريحا 

  
راهيم فريد فخر الدين، وفالح سعد العرسان شيخ قبيلة الصقر، وحسن اب –قضاء نابلس 

درويش رئيس جملس قروي عصيرة الشمالية، وابراهيم بيروتي رئيس جملس قروي عقربا، وحسن 
موسى مصطفى رئيس جملس قروي قبالن، وعودة عبد القادر األشقر رئيس جملس قروي كفر 

قدوم، وحممد حسن عبد الله، وابراهيم حممد حمادة، وحممد عبد الهادي فخر الدين، وحممود حلو 
  .زي صالح عبد الرحمنبكر، وفو
  

حممد طاهر الكيالين نائب جنين، وفريز حممود جرار، وعبد اللطيف خليل  –قضاء جنين 
  .به رئيس جملس قروي حجة

  
 



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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