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وثيقة رقم 189:

بيان منظمة املؤمتر اإلسالمي حول الذكرى الـ 41 لحريق املسجد األقىص189

21 آب/ أغسطس 2010

تحل هذه األيام الذكرى األليمة الحادية واألربعون للمحاولة اآلمثة لحرق املسجد األقىص املبارك 

يف ظل انتهاكات إرسائيلية متواصلة تهدد بناءه وحرماته من خالل الحفريات التي تنفذها سلطات 

االحتالل اإلرسائييل تحت أساساته، ويف ظل تكرار اقتحام ساحات أوىل القبلتني من قبل غالة املتطرفني 

اإلرسائيليني. كام تحل هذه الذكرى يف ظل تصاعد العدوان اإلرسائييل ضد الشعب الفلسطيني، والذي 

الحصار  فرض  إرسائيل يف  تستمر  املحتلة، حيث  الفلسطينية  األرايض  الحياة يف  أوجه  مختلف  طال 

املستوطنات  وبناء  وتوسيع  الفلسطينية  األرض  ومصادرة  نهب  يف  ومتعن  غزة،  قطاع  عىل  الخانق 

وجدار الفصل العنرصي.

وتأيت هذه الذكرى األليمة كذلك يف وقت تكابد فيه مدينة القدس الرشيف أوضاعاً هي األصعب 

الهوية  لتغيري  لها من خالل سعي إرسائيل  تتعرض  التي  التهويد  لتزايد محاوالت  نتيجة  تاريخها  يف 

فيها ضمن عملية تطهري عرقي  الفلسطينيني  منازل  القدس واالستيالء عىل  اإلسالمية ملدينة  العربية 

منهجية تهدف إىل إفراغ املدينة املقدسة من سكانها األصليني وإحالل املستوطنني مكانهم يف انتهاك 

صارخ للقانون الدويل.

أماكنها  القدس وسالمة  أن مدينة  الذكرى من جديد  املؤمتر اإلسالمي تؤكد يف هذه  إن منظمة 

املقدسة تكتيس أهمية خاصة بالنسبة لجميع املسلمني، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باستتباب األمن والسلم 

يف املنطقة بل ويف العامل كله. وعليه فإن إرسائيل تتحمل كامل املسؤولية إزاء سالمة جميع األماكن 

املقدسة التي تقع تحت احتاللها، ومبا يوجب عىل إرسائيل أن تلتزم باملعاهدات واالتفاقات الدولية 

أو حرمان  املقدسة  األماكن  االحتالل عىل  دولة  اعتداء  تّحرم  التي  الرابعة  اتفاقية جنيف  وخصوصاً 

املصلني من الوصول إليها، ومتنع أيضاً تغيري النسيج السكاين والتكوين العمراين للمناطق املحتلة أو 

االعتداء عىل األماكن التاريخية فيها.

املبارش إلنشائها، وأمام  السبب  القدس وفلسطني  التي كانت قضية  اإلسالمي  املؤمتر  إن منظمة 

للعمل عىل حمل إرسائيل  الدويل  املجتمع  القدس، تدعو  االعتداءات اإلرسائيلية ضد مدينة  تواصل 

عىل االلتزام بأحكام وقواعد القانون الدويل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها يف مدينة القدس املحتلة، 

واحرتام األماكن املقدسة.

ويف هذه الذكرى، تؤكد منظمة املؤمتر اإلسالمي موقف األمة اإلسالمية الثابت من مدينة القدس 

والعمل عىل حامية هويتها العربية اإلسالمية، وتجدد الدعوة إىل الدول األعضاء يف االستمرار بتقديم 

الدولة  وإقامة  مصريه  لتقرير  العادل  الفلسطيني  الشعب  لنضال  واملساندة  الدعم  أشكال  جميع 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف وعودة الجئيه.


