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مام مؤتمر بيت املقدس أ ،حممود عباس ،كلمة للرئيس الفلسطيني

كون لدولة فلسطين عاصمة ييرفض فيها أن  ،اإلسالمي الدويل الرابع

 الً األمة العربية واإلسالمية مسؤولية حماية املدينةغير القدس، حممّ
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[.......] 

 ها باالنتصار، واألمل واملثابرة والصبر والرباط الكفاح من الطوال األعوام هذه كل وبعد

 لنحصل شعبنا، حلقوق وإكباراً وتقديراً احتراماً يقف بأسره العامل هو وها الثمار، أول جنني نحن

 األمم يف مراقب دولة فلسطين بدولة املتحدة األمم اعتراف عبر املشروع، الوطني حقنا بعض على

 العضوية كامل عضواً فلسطين بدولة اليونسكو منظمة اعتراف وكذلك دولة، ١٣٨ بأغلبية املتحدة،

 .املنظمة يف

[.......] 

 املشروع حقنا على حلصولنا تمهيداً الله، بإذن خرىأُ  خطوات تتبعها سوف خطوة وهذه

 يف القادمة، املرة يف يمنعونا أن يستطيعوا لن املاضية املرة يف منعونا الكاملة، العضوية يف

 ننضم أن حقنا من واتفاقية، ومعاهدة منظمة ٦٣ هناك. املتخصصة الدولية املنظمات جميع

 كامل فوق السيادة، كاملة املستقلة احلرة فلسطين دولة قيام وجتسيد سننضم، الله شاء وإن إليها،

 شعبنا له ضتعرّ  الذي التاريخي الظلم لذلك نهائي حد ووضع القدس، وعاصمتها احملتلة أرضها

                                                           

 ":وفا"املوقع اإللكتروين لوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية،  :املصدر *

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=154963 
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 السجن وظالم زائل، واالحتالل زائل فالظلم الله، بإذن سيكون ذلك بأن يقين على ونحن ووطننا،

 دولتنا أعالم فيه ترتفع الذي اليوم ذلك وسيأتي زائلة، اللجوء وخيمة األحبة أسرانا يا زائل

 .الله شاء إن القدس، وكنائس القدس مآذن على املستقلة

[.......] 

 الشعوب حقوق يحمي الذي السالم.. العدل على القائم السالم ذلك هو نريده الذي السالم إن

 واألمن العدل يحقق ال لسالم معنى ال إذ كافة، للناس واالستقرار األمن يحقق الذي السالم.. واألمم

 يقوم لسالم معنى وال احلقوق، واغتصاب واالحتالل الظلم على يقوم لسالم معنى وال واالستقرار،

 على يقوم لسالم معنى وال البشر، بين العنصري الفصل وجدران واالستعمار االستيطان على

 احلرية دعاة واعتقال العبادة، حرية ومنع املقدسات، وتدنيس اآلمنين، بيوت وهدم احلواجز،

 .االستقالل ومناضلي

[.......] 

 أوىل فهي القدس، بدون استقرار وال أمن وال القدس، بدون دولة وال القدس، بدون سالم فال

 عليه الله صلى حممد احلبيب مسرى وهي الشريفين، احلرمين وثالث املسجدين وثاين القبلتين

 مقياس وهي ،معاً  والسياسة والتاريخ الدين يمتزج وفيها السالم، عليه املسيح سيدنا ومهد وسلم،

 .شاء نمَ شاء فلسطين، لدولة عاصمة بغيرها نقبل ولن ومفتاحه، السالم

[.......] 

 كاهل على تقع ال مقدساتها وتطهير واستعادتها القدس حماية مسؤولية [....]

 هذا يثبت ما نرى واآلن كافة، واملسيحية واإلسالمية العربية األمة تشمل بل وحدهم، الفلسطينيين

 . [....]وحدهم الفلسطينيين عاتق على تقع ال املسؤولية بأن الكالم هذا يثبت املؤتمر وهذا الكالم،

[.......] 


