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 بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  حول القرار اإلسرائيلي بضم مدينة القدس

  
  )12- 19 ،15/5/1980وفا، بيروت، (        15/5/1980بيروت، 

  

إن القرار الصهيوين باعتبار مدينة القدس عاصمة رسمية وموحدة، ونقل املؤسسات   
اإلسرائيلية الرسمية إليها، إنما يعري احلركة الصهيونية من جديد ويفضح طبيعتها كحركة 

توقف على اقتالع فضالً عن كونها يف األساس حركة عنصرية تعمل دون عنصرية استيطانية 
ه مستهدفة صهينة وطننا فلسطين وحتقيق األطماع التاريخية للحركة شعبنا من أرضه وممتلكات

الصهيونية يف فلسطين وإقامة إسرائيل الكبرى يف منطقتنا العربية، وما سياسة القضم والضم 
هذه التي يتبعها اإلرهابيون الصهاينة سوى التطبيق اليومي لألطماع الصهيونية وهي سياسة 

ل والدفع من قبل الواليات املتحدة األميركية املعادية لشعبنا تلقي الدعم الكامل والتشجيع ب
بذلك  قرارات األمم الفلسطيني ولشعوب األمة العربية والشعوب املناضلة يف العامل، متحدين 

املتحدة الواضحة والصريحة حول القدس وعروبتها وباعتبارها أوىل القبلتين وثالث احلرمين 
  ..الشريفين 

ة ملنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع بقلق بالغ مقدمات هذا القرار واللجنة التنفيذي  
اخلطير وحيثياته، تعتبر الرأي العام العربي واإلسالمي والرأي العام املسيحي والعاملي معنياً 

القرار اخلطير وحملاصرة كافة بشكل مباشر وحازم بالسعي بكافة األشكال واألساليب لوقف هذا 
  .البالغة اخلطورة التي يمكن أن تترتب عليهاآلثار والنتائج 

إن الدول اإلسالمية التي يجتمع مؤتمرها اليوم يف إسالم أباد أمام التحدي اخلطير،   
ومن . فاملقدسات اإلسالمية يف القدس مهددة، والهوية اإلسالمية للقدس تتعرض حملنة خطيرة

ؤولية التاريخية والقومية والدينية املس ل اإلسالمية القيام بكل ما تتطلبههنا فإن على الدو
واحلضارية ملواجهة هذه اجلريمة اجلديدة وجملابهة الواليات املتحدة األميركية التي تقف وراء 

كل عدوان وكل عربدة إسرائيلية، إن علينا مسؤوليات تاريخية إلنقاذ القدس واملقدسات اإلسالمية 
ميركية، وإننا يف هذا اجملال نهيب بكل القوى واملسيحية من العبث ومن العربدة اإلسرائيلية األ

احلرة والشريفة يف جمموعة عدم االنحياز ومن خالل األمم املتحدة وكافة الوسائل والسبل 
  .الذي يكشف أطماعها التوسعية" اإلسرائيلي"ملواجهة هذا القرار 
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واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ترى أن هذه هي نتيجة ملؤامرة كامب ديفيد   
السادات لتصيب اآلن ليس الشعب الفلسطيني  –بيغن  –التي خطط لها أطراف املؤامرة كارتر 

  ..فحسب ولكن األمة العربية واإلسالمية واملقدسات اإلسالمية واملسيحية على السواء 

فلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية سوف يمضي يف نضالة ضد إن شعبنا ال  
احملتلين العنصريين الصهاينة بكافة أساليب النضال وأشكاله حتى حتقيق النصر وهزيمة 

  ..احملتلين الصهاينة واالمبرياليين األميركيين الذين يقفون وراءهم 

النكراء التي يرتكبها العدو وإن اللجنة التنفيذية إذ حتذر من عواقب هذه اجلريمة   
الصهيوين يف القدس، ترى يف نفس الوقت إعدادات العدو العسكرية وحتشداته املستمرة للقيام 

بعدوان موسع على الشعبين اللبناين والفلسطيني وهي إذ تكشف هذ اخملطط اجلديد لتهيب بجميع 
اإلسالمية واألفريقية وغيرها القوى عربياً وعاملياً والقوى الصديقة يف عدم االنحياز والدول 

  ..للوقوف مع الشعبين اللبناين والفلسطيني أمام هذه املؤامرة اجلديدة 

  وأنها لثورة حتى النصر،،،  

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


