
بيان رئيس دولة فمسطين محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفمسطينية حول ما يتعرض لو المسجد 
 3122تموز  32األقصى والقدس 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
" سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حولو". صدق اهلل 

 العظيم
 

 اليام الذي أجرتو القيادة الفمسطينية فإننا:عمى ضوء النقاش 
كبار ألىمنا إلمرإبطين في إلقدس  أواًل: عمى وقفتيم إلبطمة وإلشجاعة لحماية إلمسجد  ،نتوجو بتحية إجالل وإ 

 إألقصى.
وأشد عمى إلسوإعد إلمقدسية رجااًل ونساًء وشيوخًا وشبابًا ورجال إلدين، وأبناء شعبنا من إلمسيحيين  

إلذين صموإ جنبًا إلى جنب أمام بوإبات إألقصى، وفي باب إألسباط وغيره من أبوإب وحارإت  ؛نوإلمسممي
 إلبمدة إلقديمة في إلقدس.

طالب وأ ؛وأدعو إهلل لشفاء إلجرحى؛ ونترحم عمى أروإح إلشيدإء إلذين سقطوإ دفاعًا عن دينيم وعرضيم 
 .باإلفرإج عن جميع إلمعتقمين
إلضفة إلغربية وقطاع غزة، وفي مخيمات إلمجوء وإلشتات، وأىمنا في إلدإخل، عمى كما أحيي وقفة أىمنا في 

تجاوبًا مع ندإء رجال إلدين وكل أىمنا، بأن يبقى إسم إهلل وفمسطين عاليًا رغم  "إهلل أكبر"رفعيم صوت 
 إجرإءإت إالحتالل.

ولنا إلسيادة عمييا وعمى  ؛ولتناإن مدينة إلقدس إلشرقية ىي إلعاصمة إألبدية لشعبنا ولد :أقول  ثانيًا:
ىي وبقية أرضنا إلتي إحتمت عام  ،جل تحريرىا من نير إالحتاللأوسنبقى نحمييا ونعمل من  ؛مقدساتيا
عمى حدود  ، عمى طريق إالستقالل إلناجز وإلسيادة إلكاممة لدولة فمسطين وعاصمتيا إلقدس إلشرقية7667

ض كل إجرإءإت إالحتالل إلرإمية لتيويد إألقصى ومدينة إلقدس وعميو فإننا نرف.  7667إلرإبع من حزيرإن 
 إلشريف.

جاللة إلممك عبد إهلل إلثاني، وخادم إلحرمين إلشريفين، )لقد أجريت إلعديد من إالتصاالت مع إخوإني   ثالثًا:
مي، وفخامة إلرئيس عبد إلفتاح إلسيسي، وجاللة إلممك محمد إلسادس، وأمين عام منظمة إلتعاون إإلسال



وأمين عام إلجامعة إلعربية، ولجنة فمسطين في إألمم إلمتحدة لحقوق إلشعب إلفمسطيني غير إلقابمة 
 من أجل وضعيم في صورة ما يجري في إلقدس، ومطالبتيم بتحمل مسؤولياتيم. (؛لمتصرف

 
 وعمى ضوء ما تقدم فإنني وباسم القيادة الفمسطينية أعمن:

حتالل، وعمى كافة إلمستويات لحين إلتزإم إسرإئيل بإلغاء إإلجرإءإت إلتي تجميد إالتصاالت مع دولة إال -7
تقوم بيا ضد شعبنا إلفمسطيني عامة ومدينة إلقدس وإلمسجد إألقصى خاصة، وإلحفاظ عمى إلوضع إلتاريخي 

بغالف كونيا إجرإءإت سياسية مغمفة  ؛لكترونيةمع رفضنا لما يسمى إلبوإبات إإل وإلقانوني لممسجد إألقصى؛
أمني وىمي، تيدف إلى فرض إلسيطرة عمى إلمسجد إألقصى وإلتيرب من عممية إلسالم وإستحقاقاتيا، 

 وحرف إلصرإع من سياسي إلى ديني، وتقسيم إلمسجد إألقصى زمانيًا ومكانيًا.
إالستمرإر في تقديم كل ما ىو ممكن لتعزيز صمود أىمنا في مدينة إلقدس من موإطنين ومؤسسات  -2

مميون دوالر جديدة ليذإ إلغرض؛  25وأعمن عن تخصيص مبمغ  .إلمجنة إلعميا لمقدس وتجار وغيرىم عبر
عربية وإإلسالمية، وأدعو رجال إألعمال إلفمسطينيين، وغيرىم من إلمؤسسات إلوطنية، وكذلك إلصناديق إل

كما أدعو جميع إلعاممين في إلمؤسسات إلحكومية  ؛لقدس لتوحيد جيدىا نحو ىذإ إليدفذإت إلعالقة با
 وإلعامة وإلخاصة لمتبرع بأجر يوم عمل من أجل إلقدس.

من أجل إالرتقاء  "حماس"وخاصة حركة  ،أوجو ندإًء باسم إألقصى وإلقدس إلى جميع إلقوى وإلفصائل -3
نياء آالمو وعذإباتو، ورسم فوق خ الفاتنا وتغميب إلشأن إلوطني عمى إلفصائمي، وإلعمل عمى وحدة شعبنا، وإ 

وأطمب من  ؛نا، ومؤيدينا في إلعالمئنا، وأصدقائا في ذىن أطفالنا، وأىمنا، وأشقاصورة مشرقة عن قضيتن
دفاع عن مقدساتنا ومشروعنا وتوحيد إلبوصمة نحو إلقدس وإألقصى وإل ؛إلجميع وقف إلمناكفات إإلعالمية

وتمكين حكومة إلوفاق  "،إلمجنة إإلدإرية"إلوطني؛ وأطالب حركة حماس باالستجابة لندإء إألقصى بحل 
 إلوطني من أدإء مياميا، وإلذىاب إلى إنتخابات وطنية شاممة.

لفمسطينية من أجل تعزيز صمود أىمنا في إلقدس وفي بقية إألرإضي إإن وحدتنا إلوطنية عماد قوتنا، 
وموإجية إلتحديات إإلنسانية وإلسياسية إلتي توإجينا إليوم وغدًإ، وتوحيد إألرض وإلمؤسسات إلسياسية 

قامة دولتنا عمى حدود  ، 7667وإالجتماعية وإالقتصادية نحو مشروعنا إلوطني إلمتمثل في إنياء إالحتالل وإ 
 رإرإت إلشرعية إلدولية ذإت إلصمة.وعاصمتيا إلقدس إلشرقية، وحل قضية إلالجئين إستنادًإ لق



إنني أدعو لعقد جمسة لممجمس إلمركزي إلفمسطيني لوضع إلتصورإت إلالزمة وإلخطط لحماية مشروعنا  -4
 إلوطني وحماية حقنا في تقرير إلمصير وإلدولة.

ل جأن إع في إستكمال كامل إجرإءإتو مأدعو إلمجنة إلتحضيرية لممجمس إلوطني إلفمسطيني إلى إإلسر  -5
 وتعزيز دورىا وتفعيل مؤسساتيا. (إلممثل إلشرعي وإلوحيد لشعبنا) "م.ت.ف"عقد جمسة لممجمس لحماية 

 
وفي إلختام، أطالب إألمم إلمتحدة أن توفر إلحماية إلدولية لمقدساتنا وأرضنا وشعبنا إلى حين إنياء 

 إالحتالل.
 لمتابعة كل إلمستجدإت.أنني إعتبر أن إلقيادة إلفمسطينية في حالة إنعقاد دإئم 

 ؛نترحم باسمكم عمى شيدإء إألقصى إلذين سقطوإ إليوم، وجميع شيدإئنا، وقد أوعزت لمعالجة إلجرحى
 إلصالة في أقصانا وبدون بوإبات  وأطالب باإلفرإج عن إلمعتقمين إلبوإسل إلذين إعتقموإ فقط ألنيم أرإدوإ

 لكترونية مدججة ببنادق إالحتالل.إ
 عاشت القدس الشريف عاصمة لدولتنا الفمسطينية عاشت فمسطين،

 واهلل معنا وىو ولينا
 والنصر لألقصى والقدس وفمسطين وشعبنا البطل


