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كلمة للرئيس الفلسطيني حممود عباس أمام جملس جامعة الدول 

العربية على مستوى القمة يحثّ فيها الدول العربية على دعم القدس 

  وتنفيذ مقرراتها املالية اخلاصة بالقدس
  ]مقتطفات[ *.٢٩/٣/٢٠١٢بغداد، 

 

[.......]  

يف نضالنا يف صدارة املشهد تقف قضية القدس، كأكثر القضايا قداسة وحساسية 

للخالص من االحتالل، هي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنبع رسالة املسيح عليه السالم، 

وهي أوىل القبلتين وثاين املسجدين وثالث احلرمين الشريفين، وهي األكثر تعرضاً لعدوان 

 االحتالل وملمارساته العنصرية، فسلطات االحتالل اإلسرائيلي تعمل وبسعار غير مسبوق

وباستخدام أبشع الوسائل وأخطرها على تنفيذ ما تعتبره الفصل األخير يف حربها العدوانية 

الهادفة حملو وإزالة الطابع العربي واإلسالمي واملسيحي يف املدينة املقدسة سعياً لتهويدها 

وتكريسها عاصمة لدولة االحتالل عبر دفع املواطنين الفلسطينيين ملغادرة املدينة من خالل 

رهاقهم بالضرائب العقابية وهدم البيوت ومصادرة األراضي وسحب الهويات وضرب االقتصاد إ

  .املقدسي بعزل املدينة عن حميطها الفلسطيني بطوق من املستوطنات واحلواجز

إن ما ترتكبه إسرائيل يف القدس هو تطهير عرقي ضد الفلسطينيين ما يعني أننا كأمّة 

اه مدينتنا املقدسة، استحقاق يفرض علينا بذل كل جهد عربية أمام استحقاق تاريخي جت

مستطاع لتعزيز صمود وثبات املقدسيين حماة املدينة املقدسة القابضين على جمر الصمود يف 

بيت املقدس وأكناف بيت املقدس، ومن هنا جاء التزامنا بعدم استئناف املفاوضات حتى يتوقف 

  .االستيطان وبخاصة يف مدينة القدس

                                                            
  : وقع اإللكتروين التايل، يف امل"وفا"وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، : املصدر  *
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توجه إليكم أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو، لكي نعيد القدس لصدارة العمل إنني أ

أن تكون القدس عنواناً مركزياً وأساسًا يف : العربي يف كل اجملاالت عبر حماور عدة، منها

  .عالقاتنا كعرب مع جميع دول العامل

ي املشاريع الالزمة لدعم ثانياً، العمل على تعزيز البنية التحتية للمجتمع املقدسي عبر تبنّ

املدينة املقدسة، وتعزيز صمود أهلها، وهنا ال بد يل من التذكير بااللتزام الذي قطعه القادة العرب 

مليون دوالر للمدينة املقدسة والتي ال تزال يف انتظار  ٥٠٠على أنفسهم يف القمة املاضية برصد 

  .أن تصل إليها

وطلب سمو أمير قطر حتضير خطة استراتيجية وأخيراً جاء مؤتمر الدوحة حول القدس 

  .للقدس وقد أجنزنا اآلن هذه اخلطة لتقديمها لكم جميعاً عرباً ومسلمين

ثالثاً، العمل على إيجاد حالة تواصل دائمة مع القدس وأهلها لكسر احلصار املفروض 

ة القدس وليس عليها وإخراجها من عزلتها التي طال أمدها، التواصل مع القدس وليس حتريم زيار

هناك نصوص ال يف القرآن وال يف السنة ومل يحصل يف التاريخ أن أحداً أو مفتياً من املفتين أو 

قاضياً من القضاة أو رجل دين حرّم زيارة القدس، وقعت حتت احتالالت كثيرة ومل يأت شخص 

اء للقدس يقول حرام عليكم زيارة القدس، منذ أن قام الرسول صلى الله عليه وسلم باإلسر

وبالصالة بكل األنبياء يف القدس إىل االحتالل البريطاين مل يأت شخص ليقول هذا حرام وهذا 

حالل، اآلن هو احلالل، اآلن هو وقت دعم القدس بصرف النظر عن وجود احتالل أو عدم وجود 

  .االحتالل
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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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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