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 بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
  بضم مدينة القدسحول قرار إسرائيل 

  
  )4 – 3 ،2/8/1980، بيروت، "وفا("         1/8/1980بيروت، 

  

خالله  تسدر 1/8/1980الواقع يف صباح أمس عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً طارئاً   
اجلديد على مدينة القدس واملتمثل بالقانون األساسي الذي صدر عن ما " اإلسرائيلي"العدوان 

اإلجراءات الالزم اتخاذها ملواجهة العدوان وكما بحثت يف الوسائل " اإلسرائيلي"يسمى بالكنيست 
  .ودولياًاخلطير ووضعت خطة للتحرك فلسطينياً وعربياً وإسالمياً 

  :ويف هذا اجملال فإن اللجنة التنفيذية تؤكد ما يلي  

إن ما أقدم عليه العدو الصهيوين بشأن القدس يشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية :  أوالً  
الدولية وقرارات األمم املتحدة بشأن القدس واعتداء صارخاً على إرادة الرأي العام العاملي وهو 

ضد الشعب الفلسطيني وحرمة ترابه " اإلسرائيلية"عتداءات واجلرائم يمثل حلقة جديدة يف سلسلة اال
الوطني كما يمثل عدواناً على القيم الدينية للمسلمين واملسيحيين ويفرض عليهم مواجهة 

  .مصيرية وعقائدية وجوداً وعقيدة وممارسة

مم املتحدة إن صدور هذا القانون العدواين يف أعقاب القرارات التي اتخذتها األ:  ثانياً  
يف اجللسة االستثنائية الطارئة رقم ) 1(بشأن القدس وقضية فلسطين والتي كان آخرها قرار رقم 

يمثل طبيعة االستعمار الصهيوين االستيطاين يف تناقضه الدائم مع الشرعية الدولية ) 7(
يكشف عن واستهتاره بقيم جميع املؤمنين ومعاكسته لتيار التاريخ، وأن هذا التحدي الصهيوين 

  .الكيان الصهيوين على الصعيد العاملي ةعزل

إن مسؤولية هذا العدوان الصهيوين على القدس تقع يف املقام األول على كاهل :  ثالثاً  
الواليات املتحدة األميركية التي تقدم للكيان الصهيوين الدعم املادي والعسكري والسياسي غير 

جرائمه واستمرار اغتصابه واحتالله لألراضي املشروط لتمكينه من ممارسته اعتداءاته و
وال زالت تقوم بذلك مشاركة يف هذا الكيان . الفلسطينية والعربية وتنفيذ خمططاته التوسعية

الصهيوين املعزول يف حتديه للقرارات الدولية واالستهتار بالقيم واملثل اإلنسانية والقوانين 
  .الدولية
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فلسطين العربية منذ أن بناها أجدادنا العباسيون  إن القدس هي عاصمة وطننا:  رابعاً  
وهي قبلة املؤمنين ومن ثم فإن حترير القدس من حمتليها . والكنعانيون العرب يف قلب فلسطين

الصهاينة املنكرين للمسيحية واإلسالم قضية مصيرية لشعبنا وأمتنا وهو السبيل الوحيد لتأمين 
  .حرية العبادة فيها جلميع املؤمنين

إن اللجنة التنفيذية وهي تقدر مواقف الدول التي استنكرت هذا العدوان على :  مساًخا  
القدس تدعو األمم املتحدة إىل حتمل مسؤوليتها جتاه هذا العدوان بتطبيق العقوبات التي نص 
عليها ميثاقها، كما تدعو جميع دول العامل إىل اتخاذ إجراءات عملية تساهم يف ردع املعتدي 

  .الصهيوين

إن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وهي تدرك من موقع مسؤولياتها الوطنية   
والقومية والدولية خطورة هذا العدوان، تعاهد شعبنا وأمتنا والعامل أجمع على مواصلة الكفاح 

  .بجميع الوسائل لتحرير التراب الوطني الفلسطيني ويف مقدمته القدس الشريف

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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