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 الثاين، اإلسالمي القمة مؤتمر إىل بعمان القدس إلنقاذ اإلسالمي املؤتمر مذكرة
  ]مقتطفات[ القدس مدينة إنقاذ حول

  
  )23/2/1974الدستور، عمان، (           عمان

  
  

.......  
  

لقد قدم العدو الدليل على أن هدفه املرسوم هو تدمير الكيان االسالمي يف املدينة املقدسة 
، يفتعل 1967عام ] يونيو[اليهودي الزائف عليها، ولقد شرع منذ حرب حزيران  هوفرض الوج

" تايم"من ذلك العام، نشرت جملة ] اغسطس[ففي الرابع من آب . األسباب لتحقيق هذا الهدف
إننا  –حول إعادة بناء هيكل سليمان، فقال  –اسرائيل إلدار  –األميركية حواراً مع املؤرخ اليهودي 

أما املسجد األقصى فهو موضوع بحث، ولكن من . لة حيث كان سليمان يف القدسنقف يف مرح
والهزة األرضية املقصودة ستأتي بفعل احلفريات التي جتري حتت  –يدري فقد حتدث هزة أرضية 

ويف األسبوع . املسجد خطوة أوىل نحو هدمه لوكان احلريق املفتعل داخ. مبنى املسجد األقصى
، أصدر البرملان اليهودي قانوناً بضم 1967بقية الباقية من القدس يف عام الثالث من احتالل ال

 2253القدس الشرقية إىل دولة االحتالل، متحدياً بذلك قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
ومنذ ذلك التاريخ، . 1967] يوليو[تموز  14تاريخ  2254، ورقم 1967] يوليو[تموز  4تاريخ 

حتالل اليهودي ترغم السكان العرب على التنازل عن ملكية أراضيهم، وتطرد من أخذت سلطات اال
يرفض االنصياع لذلك، رغم االحتجاجات والقرارات الدولية التي شجبت هذه التصرفات الهمجية 

  .والوسائل البربرية الصهيونية التي خطط لها وأشرف عليها زعماء اليهودية العاملية
.......  

  أيها السادةـ
اء هذه األحداث، وما ترونه من نذر تلوح يف األجواء الدولية، تقودها الكتل واملنظمات إز

وال بد للمواقف االسالمية من أن . الدولية املتصارعة، تبرز ضرورة حيوية للتضامن االسالمي
للعدوان  تزداد وضوحًا يف دعمها للحق العربي وللضغط على الدول الكبرى التي تقف ظهير ة

  .اليهودي
وجند من واجب الدول االسالمية، املشاركة الفعالة يف معركة البترول احلالية لنشعر قوى 
. الطغيان أن دعم الظلم والوقوف مع املعتدين سيكلفهم الكثير يف اقتصادهم ومالهم ومصاحلهم
وظننا أن إخوتنا يف البالد االسالمية كلها يشاركوننا الشعور بأن من يساند املعتدي شريك يف 

ما أن األحداث تدفعنا للمطالبة ك. فكيف إذا كانت الفريسة مقدسات االسالم وقبلته االوىل. ريمةاجل
يجاد تكتل اسالمي عسكري ليكون الدرع الواقي واملظلة التي يقف حتت سقفها التجمع بإ

االسالمي، وقاية من األخطار احمليطة، ودفعاً للضيم، وإزالة لالعتداء عن كل شبر من أرض 
م يتعرض ألي نوع من التآمر، وأولها إزالة احليف الذي يلف مقدساتنا يف القدس وفلسطين، االسال
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يلجه العدو الذي والذي إذا ما تهاونت الدول االسالمية فيه، ومل تفكر يف إزالة غيمته، سيكون الباب 
  .لهال سمح ال –والكعبة املشرفة  –صلى الله عليه وسلم  –للوصول إىل مدينة حممد  بالغاص

 



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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