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عن  الصهاينة ، تدعو فيه إىل كف يدسالميإىل العامل اإلرابطة علماء املغرب من نداء 
   املسجد األقصى واحلرم الشريف، واجلهاد بالنفس واملال يف سبيل انقاذ األقصى

  
   سفارة اململكة  ،"اململكة املغربية يف معركة فلسطين("      17/6/1967الرباط، 

  )24ص . ت. ال يروت،باملغربية،                                       
  
  

ان رابطة علماء املغرب ازاء تدهور الوضع احلربي العربي يف الشرق االوسط نتيجة للعدوان 
الصهيوين الغادر املسند بقوات االستعمار االمريكي والبريطاين خاصة واالمبريالية العاملية 

ع عامة، وازاء حتقق النيات االستعمارية والتوسعية لدولة الصهاينة فيما استولت عليه من مواق
جديدة وخاصة مدينة القدس الشريف التي حتتوي على املسجد االقصى، اوىل القبلتين، وثالث 

  .احلرمين، ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم
  

ونظرا الن هذه املدينة هي يف احلرمة والقداسة عند املسلمين كافة مثل مكة املكرمة واملدينة 
ل او من اي جهة غير اسالمية يعتبر عدوانا سافرا املنورة وان احتاللها من طرف الصهاينة االنذا

على االسالم واملسلمين وحتديا لشعورهم الديني وامتدادا للحروب الصليبية التي شنها الغرب على 
  .الشرق بدافع من التعصب واحلقد واالنانية املقيتة

  
 ثّملهادنة وحتونظرا الن شريعة االسالم الطاهرة وان كانت يف روحها شريعة سلمية تدعو اىل ا

دة وعلى جتنب القتال ما امكن، فانها عند املقدسات الدينية ومهاجمة بالد االسالم ال تقبل اية مها
يف وجوب اجلهاد وفرض القتال فرضا عينيا على كل مسلم للدفاع عن احلرمات وانقاذ ارض 

ن صابرون يغلبوا ان يكن منكم عشرو"قوة وجدوا  ةاالسالم من سيطرة االعداء ايا كانوا وعلى اي
فانها تهيب بجميع املسلمين يف مشارق االرض ومغاربها، يف افريقيا واسيا واوروبا، يف " مائتين

ليزيا واالحتاد السوفياتي واندونسيا ومباكستان وتركيا وايران واالفغان والهند والصين 
ومال وارتريا يغال واحلبشة والصنوالفلبين، يف غينيا والنيجر وغانا ونيجيريا ومايل والس

يف البانيا وبولونيا وفنلندا ويوغسالفيا، وباقي املسلمين يف كل بلد اكثرية كانوا او ومدغشقر، 
س يف ياقلية ان يقفوا يف وجه املستعمرين الغاشمين واملعتدين االثمين مضحين بالنفس والنف

طين وجميع سبيل انقاذ القدس الشريف واملسجد االقصى الذي بارك الله حوله وحترير فلس
 هومال هواجلهاد بشخص هالعمل بنفس هاالراضي العربية من ايدي الصهاينة اجملرمين من أمكن

مقتدين يف ذلك بالصحابة الكرام والسلف الصالح  هفذاك، ومن مل يمكنه بهما معا فبنفسه او بمال
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ان : "وله تعاىلالذين مل يألوا جهدا يف نصرة االسالم واعالء كلمة احلق، صادرين يف جهادهم عن ق
وعلى الدول واحلكومات االسالمية ان " الله اشترى من املؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم اجلنة

ائهم بجميع وجوه الوسائل فتتخذ جميع االجراءات بمقاطعة املعتدين والضغط على انصارهم وحل
ن وعليهم ان حتى يتراجعوا عن غلوائهم واستهتارهم يف نصرة الصهيونيين وحماربة املسلمي

يزودوا العرب املكافحين باملال والسالح وجميع عدد احلرب التي هي بجاحة اليها يف الظرف 
وا سبيل املتطوعين يف لالراهن للدفاع عن كرامتهم وكرامة االسالم والشرق العربي، وعليهم ان يسه

ت خاصة لنقل بالدهم ويجهزونهم باالسلحة واالعتدة التامة ويقيموا مراكز لتدريبهم ومطارا
العربية  شوالرابطة يف هذا املقام تشيد بروح املقاومة العالية التي ابدتها اجليو. القوة اجملاهدة

اجملاهدة وتنوه بالبطولة العظيمة التي ابداها ملوك ورؤساء الدول احملاربة وتعلن ان اجليش 
رة التي امدت بها الدول استمات واستشهد حتت قوات احلديد والنار اجلبا هالعربي مل ينهزم ولكن

  .االستعمارية دواما واستمرارا دولة الصهاينة املعتدين
  

امللك املعظم احلسن الثاين ملك املغرب ومبادرته  ةجهود جالل ذكر والتنويهوتخص الرابطة بال
التضامنية الرائعة وتدعو  هقفاملادية واملعنوية ملناصرة اخوانه ملوك العرب ورؤسائهم وموا

واضعة نفسها رهن اشارة جاللته يف كل ما يستدعيه دعم املوقف العربي للمزيد من ذلك، 
  .واالسالمي والوقوف بجنب جاللته يف جميع املبادرات واالعمال التي يتخذها يف هذا السبيل

  
ر االسالم واملسلمين وئهم اعايل الفردوس وان ينصيبوالله املسؤول ان يتغمد الشهداء برحمته و

ويأخذ بيد العرب يف هذه العثرة ويؤلف بين قادتهم وزعمائهم ويلهمهم الرشد فيما يخططون 
والتوفيق فيما يعملون ويعين جاللة امللك على االعباء الثقيلة التي يتحملها ويسدد خطاهم يف 

  ".هم سبلنانوالذين جاهدوا فينا لنهدي"السعي ملصلحة العرب واالسالم 
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