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  فيه علقرسمي فلسطيني ي ناطقتصريح ل
  على االلتباس احمليط بموضوع القدس 

  904قرار جملس األمن رقم يف 
  .26/3/1994، تونس

  
  

العرب إثارة بعض االلتباسات حول موضوع القدس يف قرار جملس  مرة أُخرى، يحاول بعض اإلخوة  
اخلليل، واتخاذ إجراءات هامة وألول مرة على هذا  والصادر إلدانة جمزرة احلرم اإلبراهيمي يف) 904(األمن رقم 

املستوى الدويل الكبير، وخاصة ما يتضمنه هذا القرار امللزم جلميع أعضاء األسرة الدولية من اشتمال منطوق 
القرار وانطباقه على مدينة القدس الشريف، باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ حزيران 

  .1967] نيويو[
ويف مواجهة توضيحات احلكومة األميركية حول هذه الفقرة، التي أدت باجملموعتين العربية واإلسالمية   

ورغم احملاوالت . للتحرك يف نيويورك وواشنطن، ملتابعة سريعة مع اإلدارة األميركية التي أوضحت موقفها أخيراً
  .وضعها النهائي يف موعد ال يزيد عن سنتين من تاريخهاحملمومة للوبي اليهودي يف أميركا، فإنه سيتم بحث 

ونحن بهذا نؤكد على إيماننا املطلق بحقنا وبديننا . إن القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين  
وهي بهذا جزء ال . صدق الله العظيم" تتبيراً وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا: "وبقرآننا الكريم

السيادة الوطنية الفلسطينية، وقد كرّمنا الباري عز وجل لنكون السدنة األمينين لها، نفديها بأرواحنا  يتجزأ من
لث وبشالل الدم الذي مل يتوقف حلظة واحدة يف مسيرة اجلهاد الفلسطينية والعربية، دفاعاً عن أوىل القبلتين وثا

ونحن انطالقاً من ذلك لن . احلرمين الشريفين، مسرى النبي حممد صلّى الله عليه وسلم ومهد املسيح عليه السالم
  .فلسطين: نقبل بأي سلطة إسرائيلية أو غير إسرائيلية عليها باعتبارها عاصمة لدولتنا املستقلة

الشريفين، جاللة امللك فهد بن عبد ومن هنا تأتي أهمية املكرمة الطيبة التي أعلنها خادم احلرمين    
العزيز، إلعادة تعمير وتوسيع املسجد األقصى، أسوة بما تم يف الكعبة املشرفة واحلرم النبوي الشريف واحلرم 

  .القدسي الشريف
للحفاظ على املدينة املقدسة وتراثها الديني التاريخي والوطني " اليونيسكو"وما تم االتفاق عليه مع   

جميع اجلهود مع هذه املبادرة اخليرة خلادم احلرمين الشريفين والتي تكرم بها جاللته بوضع  وأهمية تضافر
وللمسجد األقصى الذي بارك الله  ،امليزانيات املطلوبة لها بالكامل لتنفيذ هذا العمل الكبير للمدينة املقدسة

والذي  ،ريمة لصالح هذا العمل العظيموكذلك األمر الذي صدر بفتح باب التبرع للحملة الك. سبحانه وتعاىل حوله
  .نرى لزاماً علينا شكر جاللة خادم احلرمين الشريفين امللك فهد عليه باسم املسلمين والعرب والفلسطينيين
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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