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 حول األقصى املسجد يف الفلسطيني الوطني للمؤتمر التحضيرية اللجنة وقرارات بيان
  الفلسطينية الساحة على اجلارية التطورات

  )9 -  7 ص ،20/2/1980 ،بيروت، "وفا("     19/2/1980 ،القدس
  

ال يزال االحتالل الصهيوين يصعد باستمرار واستهتار إجراءاته واعتداءاته التعسفية 
واالجرامية ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته بتحويل احلرم االبراهيمي الشريف باخلليل إىل كنيس 

ومنع إقامة صالة اجلمعة  املسلمين من ممارسة حقوقهم يف هذا املسجد االسالمي،يهودي، ومنع 
منع التجول، وكذلك قرار احلكومة األخير بالسماح للصهاينة باالستيطان يف مدينة  خالل فترة

أيام اخلليل مهيئين لكل ذلك بسياسة القهر واالذالل لشعبنا، حيث تعرض أهايل اخلليل لعشرة 
متوالية من منع التجول تخللها فتح اجملال للمستوطنين املسلحين للعبث بأمن وأمالك املواطنين 

  ..ة، وحتت حماية جنود االحتالل وتأييدهمباملدين

كما وأن املعتقلين يف السجون الصهيونية يتعرضون للتعذيب والتنكيل كما يحصل يومياً 
يف سجن بئر السبع وعسقالن، وأخيراً يف نابلس الخضاعهم وابتزاز املواقف السياسية تأييداً 

رار استمالك شركة كهرباء القدس لسياسة كامب ديفيد واتفاقية االستسالم املرفوضة، كذلك ق
وغيرها من املؤسسات االقتصادية والوطنية وفرض القوانين الصهيونية الضرائبية وغيرها 

  ..وطرق حتصيلها

إن كل ذلك يدل على إصرار الكيان الصهيوين على سياسته التوسعية العنصرية وجتاهله 
املي وقوانينه وشرائعه معتمداً على حلقوق شعبنا الوطنية ضارباً عرض احلائط بالرأي العام الع

  ..السياسة االمبريالية األميركية وعلى العمالء العرب

إن ما تعرضت له اخلليل مؤخراً ما هو إال امتداد ملا تعرضت له القدس من ضم وتهويد 
واملسجد األقصى من اعتداءات باحلرق وإجراء احلفريات حتته، واالستيالء على باب املغاربة أحد 

املسجد األقصى الرئيسية على أمل حتقيق احللم الزائف باحالل هيكل سليمان مكانه، وما  أبواب
االستيطان باخلليل إال تطوير لالستيطان وتعميق له على حساب وجود شعبنا ومقدساته وحقوقه، 
ولربط يهود العامل باألرض الفلسطينية خلدمة أهداف الصهيونية واالمبريالية العاملية السياسية 

  ..االقتصادية والعسكريةو

                                            
  اإلجراءات اإلسرائيلية التي اتخذت ملنع عقد املؤتمر يف القدس أصدرت اللجنة البيان رغم.  
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إن املؤتمرين باملسجد األقصى املبارك من هذا املكان املقدس بالذات ليعلنون مسلمين 
جماع شعبنا الفلسطيني، وباسم األمة العربية والعامل االسالمي تمسكهم إومسيحيين، وب

  :بمقدساتهم وحقوقهم ويستنكرون سياسة التوسع االجرامية هذه ويقررون ما يلي

تأكيد اسالمية احلرم االبراهيمي الشريف وعدم االعتراف بكل االجراءات  -1
 ..واالدعاءات التي أقدمت عليها السلطات الصهيونية لتهويده

استنكار االعتداءات املتكررة على املسجد األقصى املبارك وإجراء احلفريات  -2
 .حتته

يرها من استنكار االجراءات املتكررة على املقدسات املسيحية بالقدس وغ -3
 .املناطق احملتلة

رفض ضم القدس الفلسطينية وحماولة تهويدها والتمسك بعروبتها، وإعالنها  -4
 ..ةنييطعاصمة الدولة الفلس

 .شجب ومقاومة االستيطان باخلليل ويف كل املناطق من األراضي احملتلة -5

املعقودة بين السادات وبيغن كما " السالم"رفض اتفاقيات كامب ديفيد واتفاقية  -6
 .نرفض ونقاوم مؤامرة فرض احلكم الذاتي او االدارة املدنية وكل ما ينتج عن ذلك

التمسك بإيماننا بإقامة دولتنا املستقلة وتقريرنا ملصيرنا على ترابنا الوطني  -7
 ..بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية

دعوة املواطنين ألداء فريضة صالة اجلمعة يف احلرم االبراهيمي باخلليل يوم  -8
 ..22/2/1980معة املوافق اجل

نعلن فإننا نؤكد أن سياسة التطبيع املعلنة بين السادات وبيغن وكذلك السياسة  ذإننا إ
التي توجه مسلك السلطات يف األراضي احملتلة ما هي إال تكريس لسلطة االحتالل وحلفائها وضد 

وإننا من املسجد األقصى املبارك نهيب باألمة العربية والعامل .. شعبنا وأمتنا والعامل أجمعقضية 
االسالمي الوقوف بحزم لنصرة شعبنا وقضيته وإنهاء االعتداء املستمر على حياتنا ومقدساتنا 

  .ضالنا العادل للوصول إىل حقوقنا الوطنيةنكما نناشد شعوب العامل تأييد .. وأراضينا
  وحدة شعبنا الفلسطيني املناضل عاشت

  .اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
  ..وحتية للمعتقلين يف سجون االحتالل

  

 



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
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