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  بيان للقيادة الفلسطينية بشأن قرار جملس 
  النواب األميركي املتعلق بالقدس

  ]مقتطفات[ *.13/6/1997نابلس، 
  

  
  [.......]  
يتحمل املسؤولية الكاملة عن  ويهم القيادة الفلسطينية أن تؤكد للرأي العام الدويل أن اجلانب اإلسرائيلي  

التوتر احلاصل يف قطاع غزة وباقي مناطق الضفة الغربية وأن اجلماهير الفلسطينية ال يمكن لها أن تصبر أكثر 
مما صبرت وسوف تتصدى جماهيرنا يف القطاع ويف الضفة ويف القدس ويف جبل أبو غنيم للهجمة االستيطانية 

ار اخلطير جمللس النواب األميركي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل بعد أن صار واضحاً جلماهيرنا القر
وتخصيصه مبلغ مئة مليون دوالر لنقل السفارة األميركية إىل القدس، وأن هذا القرار يضرب مصداقية الواليات 

  .املتحدة األميركية ويضرب دورها
ألجل حماية عملية السالم من إن القيادة الفلسطينية التي أبدت مرونة فائقة وصبراً ال حدود له،   

االنهيار، ال يمكن أن تفهم األسباب التي دفعت جملس النواب األميركي إىل إصدار مثل هذا القرار اخلطير بخصوص 
وينطبق عليها  1967هي أرض حمتلة يف عدوان عام " الشرقية"القدس الشريف وتؤكد القيادة أن القدس الشريف 

ا ينطبق على سائر األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، وال بد أن يدرك اجلميع كم 242قرار جملس األمن الدويل 
أن القدس الشريف مكان مقدس للشعب الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه وهي مكان مقدس لألمة العربية 

  .واإلسالمية وللعامل أجمع، وهي العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية املستقلة
وقفنا املبدئي والوطني والقومي الذي يؤكد على عودة كل شبر من أرض القدس وتؤكد القيادة على م  

الشريف، أسوة باستعادة جميع أراضينا احملتلة، وأنه ال سالم بدون القدس، وال أمن وال استقرار يف الشرق األوسط 
  .بدون قيام دولة فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  [.......]  
 

 

                                                            
 .14/6/1997، "القدس *



 

 
 

  

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
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