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بيان صحايف صادر عن حركة حماس بمناسبة الذكرى الـ 55الحتالل شرقي القدس،

تؤكد فيه أنها ستبقى تدافع عن القدس حتى حتريرها من االحتالل اإلسرائيلي

7277/6/72

يف الذكرى الـ  55الحتالل شرقيّ القدس :ال شرعية وال سيادة إال للفلسطينيين على مدينة
القدس ،وسنبقى ندافع عنها حتى حتريرها من االحتالل
 55عاماً مرّت على ما يسمّى "ضمّ" االحتالل شرقيّ مدينة القدس ،بتاريخ  72يونيو
7662م ،يف انتهاك فاضح لكلّ القوانين واملواثيق الدولية ،وعلى وَقْعِ الصمت والتقاعس الدويل
يف وضع حدّ جلرائمه املتصاعدة بحقّ مدينة القدس وأهلها ،ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية،
حيث يواصل حربه وعدوانه عبر القتل واالعتقال ،وهدم البيوت ،ومصادرة األراضي ،والتهويد
واالستيطان.
وعلى الرَّغم من كلّ حماوالت االحتالل اليائسة يف تغيير هوية ومالمح املدينة املقدسة؛
إال أنَّ شعبنا الفلسطيني ،ويف مقدمته أهل الرّباط واملقاومة ،أفللوا طخططاته ،وأحبطوا حماوالته
االستفراد بالقدس واألقصى ،فكانوا أهالً لهذا اللرف يف الذود عنهما رغم التضحيات.
إنَّنا يف حركة حماس ،ويف الذكرى اخلامسة واخلمسين الحتالل شرقيّ القدس ،نحيّي
جماهير شعبنا املرابط يف بيت املقدس وأكنافه ،ونليد بصموده وبطوالته ،ونؤكّد ما يلي:
أوالً :إنَّ مدينة القدس جزء ال يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية ،ويف القلب منها املسجد
األقصى املبارك ،وال سيادة وال شرعية لالحتالل الصهيوين فيهما ،ولن تفلح كل حماوالته يف
طمس هُويتها الفلسطينية ومعاملها العربية واإلسالمية الرّاسخة عبر التاريخ.
ثانياً :ستبقى مدينة القدس املوحّدة عاصمة أبدية لفلسطين ،وعنواناً جامعاً ألمتنا
العربية واإلسالمية ،وسيظل شعبنا الفلسطيني ثابتاً على أرضه ،مدافعاً عن قدسه وأقصاه
باملقاومة اللاملة ،حتى التحرير والعودة.
ثالثاً :إنَّ كل حماوالت إدماج الكيان الصهيوين يف جسم أمتنا ،عبر نهج التطبيع وسياسة
التحالفات واللراكات معه ،هو مسار مرفوض ،يستغله العدو لتصعيد عدوانه ضد شعبنا وأرضنا
ومقدساتنا ،ما يتطلب إعادة النظر يف تلك العالقة معه ،واالنحياز لعدالة قضيتنا ،ودعم حق شعبنا
الفلسطيني يف التحرّر وتقرير املصير.
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رابعاً :ندعو أمتنا العربية واإلسالمية ،قادة وحكومات ،أحزاباً ومنظمات ،إىل أوسع حترك
سياسي ودبلوماسي وإعالمي وإنساين ،يكون عنوانه القدس واألقصى ،من أجل حلد طاقات األمّة
نحو تعزيز صمود اللعب الفلسطيني ونضاله يف انتزاع حقوقه وحترير أرضه ومقدساته.
خامساً :ندعو اجملتمع الدويل ،بدوله ومنظماته إىل حتمّل مسؤولياته ،والتحرّك اجلاد
لوقف جرائم االحتالل ،وسياساته االستيطانية والتهويدية للقدس وملقدساتها اإلسالمية
واملسيحية ،إنصافاً لقيم احلرية والعدالة.
حركة املقاومة اإلسالمية  -حماس
اإلثنين 72 :ذي القعدة 7441هـ
 72حزيران /يونيو 7277م
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

