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ذ موقف ايناشده فيها اتخأنور السادات  الرئيسامللك احلسن الثاين إىل من رسالة 
  إسرائيل على ضم مدينة القدسعزم حازم جتاه 

 
 ) 28/7/1980-27األنباء، الرباط، (      1980/ 26/7، الرباط

  

يف شهر رمضان املعظم الذي أنزل فيه القرآن ويف ظالله املعطرة باإليمان ويف أيامه الغرّ 
التي تذكرنا بانتصار اإلسالم يف غزوة بدر يف األولين واالنتصار الذي حققتموه يف رمضان منذ 

بضع سنين يف هذه األجواء املفعمة بالقدسية واخلشوع العامرة بأجماد املاضي وآالم احلاضر 
آمال املستقبل، يتخذ البرملان الصهيوين قرارًا يتحدى به شعور املسلمين وعقيدتهم وكرامتهم و

 . وذلك بإعالن القدس عاصمة للكيان الصهيوين

فبصفتي رئيسًا للجنة القدس أتوجه إىل قلبكم املؤمن وأنتم الرئيس لشعب ال يجهل أحد ما 
وتضحيات يف سبيل نصرة اإلسالم وعزة  أسداه على توايل احلقب والقرون وما قدمه من جهود
كما أنه ال أحد يستطيع إنكار الدور القيادي  ،املسلمين وإعالء كلمة الله ونشر احلضارة اإلسالمية

الذي اضطلعت به مصر بعد قيام اجلامعة العربية يف الدفاع عن شقيقاتها من الدول احملرومة 
  آنذاك من احلرية واالستقالل،

وإن املغرب الذي قاسى حمنة االستعمار، أول من يعرف ويقدر أجل التقدير وأكرمه دور 
مصر كدولة وكعضو يف اجلامعة العربية وال سيما أيام نفي جاللة املغفور له والدنا املنعم حممد 

  . اخلامس طيب الله ثراه

ل الذي حتملته وإن األجيال احلاضرة واملقبلة لتعلم وستعلم ضخامة العبء اخلاص والثقي
مصر وجيشها املقدام، واحلظ األوفر من التضحيات اجلسام يف بحر ثالثين سنة ومنذ قيام الكيان 

الصهيوين، وإنني ألقدر شخصيًا كرئيس دولة وأقيم التقييم الدقيق ما عليكم من واجبات لتحرير 
سلم وصديق أظن أن مصر من االستعمار والوجود العسكري، إال إنني كزميل يف املهنة وكعربي وم
 . مصالح األسرة الصغيرة يجب أن تذوب وتنمحي أمام مصلحة األسرة الكبيرة

إن الدول العربية مهما كان شأن مصاحلها فإن الواجب املقدس األعلى يحتم عليها 
الذوبان واالنصهار يف املصلحة العليا التي هي نصرة اإلسالم وحماية كيانه ومقدساته ذلك أن 

  . أطر حمددة للسيادةاألوطان من 

                                            
  بعث الملك الحسن الثاني بالرسالة بصفته رئيساً للجنة القدس.  
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أما اإلسالم فليس ديانة فقط ولكنه إطار خلقي للفضيلة والسلوك واحلياة ولو مل نتصف 
النبوي ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه من علم وحضارة  ييف البداية باألخالق اإلسالمية والهد

 . وتطور وجمد كمجموعة عربية

 فخامة األخ الرئيس 

جنة القدس وسليل من ُأسري به من املسجد احلرام إىل املسجد إنني أناشدك الله كرئيس لل
األقصى وباسم املاضي املشترك وبحق الدماء الزكية التي امتزجت على أرض املعركة وباسم 

بالدفاع  الشعب املغربي وباسم املسلمين الصادقين يف مشارق األرض ومغاربها الذين عهدوا إيل
توقف هذا التحدي اإلسرائيلي عند حده وذلك باتخاذ موقف عن القدس وباسم هذا كله أناشدك أن 

 . حازم

إن العامل اإلسالمي ينتظر من مصر ورئيسها رد فعل يف مستوى دورها اإلسالمي 
واإلنساين يف املاضي واحلاضر، رد فعل يزيد العرب واملسلمين قوة على قوتهم ويمكننا جميعًا 

لقطيعة التي هي مبعث أمل لكل مسلم ولكل عربي من أن نعانق مصر وشعبها ورئيسها ألن هذه ا
ليست يف صالح مصر وال يف صالح القضية الفلسطينية املقدسة وال يف مصلحة حترير القدس 

 . الشريف وباقي األراضي العربية احملتلة

ولنا اليقين أن مصر املسلمة لن تخيب اآلمال املعلقة عليها من طرف إخوانها املسلمين 
 . ال يزالون أوفياء للتراث املشتركوباألخص الذين 

وتفضلوا أيها األخ الرئيس بقبول أطيب حتياتنا ودعواتنا لكم يف هذا الشهر املبارك 
 . امليمون بالصحة والسعادة والتوفيق وللشعب املصري الشقيق باطراد التقدم واالزدهار

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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