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 ال سرائيليةاإل واالعتداءات التهويد سياسة نتؤكد فيه أجلنة انقاذ القدس من  نداء
 نهأ بحجة القدسي احلرم على لالستيالء العدة يعدون الصهاينة فاحلكام ،حد عند تقف

  املشرفة الصخرة قبة فوق سرائيلياإل العلم ورفعوا لهم سبق أن بعد) البيت جبل(
  

  )24/2/1968الدستور، عمان، (         21/2/1968عمان، 
 

  
بعمان الذي ضم قادة  1968سنة ) فبراير(شباط  21بتاريخ ان املؤتمر الكبير املنعقد 

الفكر والسياسة والرأي وممثلي الهيئات الدينية االسالمية واملسيحية وممثلي نقابات االطباء 
والصناعية ورئيس جملس االعيان واحملامين واملهندسين والعمال والهيئات النسائية والتجارية 

والنواب وفريقا من الوزراء باحلكومة االردنية، ان املؤتمر بعد ان تباحث يف ما قامت وتقوم به 
السلطات االسرائيلية من تغييرات وانشاءات لتهويد مدينة القدس العربية يوجه هذا النداء للرأي 

  :العام العاملي
  

ا ضجيجا كاذبا يف رغبتهم يف السالم ويف عدم املزيد ان حكام اسرائيل الذين مألوا الدني
والديمقراطية كشفوا ويكشفون اآلن عن حقيقة من التوسع ويف ان دولة اسرائيل أمة احلرية 

نواياهم يف املزيد من التوسع ليس فقط باصرارهم على رفض االنسحاب من املناطق العربية 
ينة القدس العربية من سياسة بالغة اخلطورة احملتلة حديثا وانما فيما يطبقونه بالنسبة ملد

فبرغم قراري الدورة الطارئة للجمعية العامة لهيئة االمم املتحدة والصادرين يف شهر . واالجرام
القاضيين بعدم شرعية ضم مدينة القدس العربية السرائيل، وبرغم قرار  1968سنة ) اغسطس(آب 

م ميثاق االمم املتحدة بمنع الضم واالحلاق، جملس االمن االجماعي القاضي باالنسحاب، وبرغ
برغم كل ذلك فان احلكام الصهاينة ينفذون اآلن خمططهم يف تهويد مدينة القدس العربية 

وانهم ماضون يف حل  فيها باستمالك االراضي واملباين العربية السكان عشرات آالف اليهود
فبعد أن ألغوا جميع التشاريع . عبث بهاوالغاء كافة املؤسسات العربية واالسالمية يف القدس وال

ة التي كانت قائمة قبل احلرب واستبدالها بالتشاريع االسرائيلية السارية املفعول من قبل ياملدن
احلرب يف اسرائيل خالفا لالعراف واالرادة الدولية، ألغوا بلدية القدس العربية وجميع الدوائر 

يهودية، وهدموا أحياء بكاملها وعشرات املباين خارج  العربية الرسمية واستبدلوها ببلدية ودوائر
وداخل سور مدينة القدس القديمة فشردوا مئات العائالت املقدسية التي يعود تاريخ وجودها يف 
القدس إىل أقدم العصور التاريخية واستباحوا حرمة االماكن املقدسة االسالمية واملسيحية ويف 

امة وهدموا املساجد والكنائس منها مسجدا البراق مقدمتها املسجد االقصى وكنيسة القي
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ان سياسة التهويد واالعتداءات االسرائيلية ال تقف عند حد . واملغاربة وكنيسة السريان الكاثوليك
بعد أن سبق ) جبل البيت(احلرم القدسي بحجة انه لالستيالء على  ةفاحلكام الصهاينة يعدون العد

قبة الصخرة املشرفة كما انهم يعدون العدة لالعتداء على  لهم ورفعوا العلم االسرائيلي فوق
احملاكم الشرعية واالوقاف االسالمية بالقدس ووضعها حتت اشراف وسيطرة وزارة االديان 

االسرائيلية كما انهم سائرون يف فرض اقسى الظروف االقتصادية املرهقة الفالس املؤسسات 
حية بعد أن عزلو القدس عن سائر أنحاء الضفة االقتصادية العربية يف القدس وبخاصة السيا

  .الغربية احملتلة باحلواجز والرسوم اجلمركية
  

فاىل الضمير العاملي، الذي طاملا هزته آالم البشرية ومآسيها، الذي انتقض ضد النازية 
والفاشية، والذي يرفض االحتالل واقتالع الشعوب من اوطانها وتقتيل وتشريد االطفال والنساء 

  .شيوخ وتعذيب النفس البشريةوال
  

اىل االنسان العربي املعتز بقوميته، بكرامة أمته وتاريخها احلضاري اجمليد، الطامح اىل 
اعادة بناء اجملتمع العربي املوحد املتقدم واملزدهر اىل تأهيل االمة العربية للمساهمة مع كل 

  .شعوب الدنيا يف خير البشرية ورخائها
  

سبحان الذي أسرى : "يف العامل االسالمي الكبير املؤمن بقوله تعاىلاىل االنسان املسلم 
ال (، واملؤمن بقول رسول الله "بعبده ليال من املسجد احلرام اىل املسجد االقصى الذي باركنا حوله

والذي يحزنه أن ). تشد الرحال اال اىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد االقصى
  .االسراء واملسجد االقصى أوىل القبلتين يف أيدي الصهاينة االشرار يرى القدس بلد

  
اىل العامل املسيحي املؤمن برسالة السالم واملتجه بعقيدته نحو مهد املسيح رسول 

  .السالم
  

اىل كل الدول املناهضة للظلم والطغيان، اىل اليهئات واملؤسسات الوطنية والتقدمية يف 
فاء واملناضلين أينما وجدوا، الذين طاملا انتصروا لقضايا احلق واحلرية، العامل، اىل االحرار والشر

اىل كل مكافح من أجل كرامة االنسان ومن أجل منع حمامات الدماء واملذابح اجلماعية يف أي 
املقدسة  بقعة من بقاع االرض كما فعلت وتفعل الصهيونية املعتدية على أرض فلسطين العربية

عاملي، اىل كل مناضل ضد قيام نازية جديدة متمثلة يف احلركة الصهونية بحماية االستعمار ال
دل العا العاملين الستتباب السالم ووليدة االستعمار العاملي اسرائيل، اىل جميع املناوئين للحروب

القائم على حق الشعوب يف العيش بكرامة يف أوطانها، اىل كل مؤمن مناضل جماهد يتطلع اىل 
  .الستشهاد ويفدي البالد املقدسة بدمه وروحهساعة التحرير وا

  
اليكم جميعا، يتوجه املؤتمر بهذا النداء لالستيقاظ على حقيقة الصهيونية وعلى حقيقة 
دولة الصهاينة، خلفاء النازية الفاشية منفذي سياسة االستعمار ضد الشعب العربي، ويناشدكم 

االنتصار للشعب العربي الفلسطيني االسير الشريد الطريد املهدد بالفناء وبالغياب عن مسرح 
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 –خ، كما يناشدكم الوقوف بجانب االمة العربية ومؤازرتها لرد العدوان االسرائيلي التاري
االستعماري على حريتها وكرامتها ووطنها ويهيب بكم العمل بسرعة وبجد الرغام حكام اسرائيل 

  .على توقيف تنفيذ خمطط تهويد مدينة القدس العربية
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