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 ١٩٦٩آب ٢١تعلن فيه أن احلادث املؤمل الذي وقع يوم  مؤتمر القمة اإلسالمية صادر عن بيان

الذي سبب أضراراً فادحة للمسجد األقصى و أثار قلق قلوب أكثر من ستمائة مليون من املسلمين 
  ∗ يف سائر أنحاء العامل

 )٢٦/٩/١٩٦٩ان، ، عمّ"الدستور"(            ٢٥/٩/١٩٦٩، الرباط
  

.....  
وممثليهم بعد أن بحثوا العمل اإلجرامي املتمثل يف إحراق املسجد  سالميةرؤساء الدول واحلكومات اإل إن

  :وسط، يعلنون ما يلياألقصى الشريف واحلالة يف الشرق األ
فادحة للمسجد  ضراراًالذي سبب احلريق فيه أ ١٩٦٩) أغسطس( آب ٢١ن احلادث املؤمل الذي وقع يوم إ

  .نحاء العاملمائة مليون من املسلمين يف سائر أثار أعمق القلق يف قلوب أكثر من ستقصى الشريف قد أاأل
قدس املقامات الدينية لدى البشرية، ويف يف انتهاك حرمات مكان يعتبر من أ عمال املتمثلةوإن األ

ملدينة  سرائيلي املسلحكن املقدسة وخرق حرماتها، تلك األعمال التي وقعت حتت االحتالل اإلمااألتخريب 
 سالم واملسيحية واليهودية، قدالشريف، وهي املدينة التي حتظى بإجالل جميع معتنقي ديانات اإلالقدس 

  .وسط، وأثارت استنكار سائر شعوب العاملزادت من حدة التوتر يف الشرق األ
المية الذي يهدد املقامات الدينية واإلس ن اخلطرول واحلكومات واملمثلين يعلنون، أن رؤساء الدوإ

افظة على الصبغة املقدسة ن احملبمدينة القدس، إنما هو ناجت عن احتالل القوات اإلسرائيلية لهذه املدينة، وأ
ن يسترجع القدس الشريف وضعه السابق لهذه األماكن، وضمان حرية الوصول إليها، والتنقل فيها، تستلزم أ

  .اريخسنة من الت ١٣٠٠كدته ، والذي أ)يونيو(بل عدوان حزيران ق
للقضية ن حكوماتهم وشعوبهم مصممة العزم على رفض أي حل يعلنون أنهم وبناء على ذلك، فإ

  .١٩٦٧) يونيو(الفلسطينية ال يكفل ملدينة القدس وضعها السابق لعدوان حزيران 
نهم يطالبون جميع احلكومات وبصورة خاصة حكومات فرنسا واحتاد اجلمهوريات السوفييتية كما أ
 ميركية، أن تأخذ بعين االعتبار تمسك املسلمين القويكة املتحدة والواليات املتحدة األواململاالشتراكية 

  .جل حتريرهابمدينة القدس، وعزم حكوماتهم األكيد على العمل من أ
راضي راء استمرار االحتالل العسكري اإلسرائيلي لألن شعوبهم وحكوماتهم لتشعر بقلق عميق من جوإ

للنداءات املوجهة لها من جملس األمن دنى اعتبار عارة أإسرائيل ، ورفض إ١٩٦٧) يونيو(ة من حزيران العربي
  .لغاء تدابير ضم مدينة القدس الشريفواجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة، والتي تدعوها إل

ل واحلكومات واملمثلين ليهيبون بإحلاح بجميع أعضاء ن رؤساء الدوام هذا الوضع اخلطير، فإوأم
سرة الدولية، وخاصة بالدول الكبرى التي تتحمل مسؤولية خاصة يف احلفاظ على السالم الدويل، لكي تبذل األ

راضي التي احتلتها اسرائيل بعد حرب فردة لتحقيق االنسحاب من كافة األاملزيد من اجلهود املشتركة واملن
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راضي عن طريق الغزو اكتساب األالذي يقضي بعدم شرعية  مع املبدأ وذلك تمشياً ١٩٦٧) يونيو(حزيران 
  .العسكري

نهم يقدمون مساندتهم للشعب الفلسطيني السترجاع حقوقه لتأثرهم العميق بمأساة فلسطين، فإ ونظراً
على الشرف  املغتصبة، ونضاله من أجل التحرر الوطني، ويؤكدون تمسكهم بالسالم، بشرط أن يكون قائماً

  .والعدل



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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