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  بيان الهيئة اإلسالمية يف القدس حول مؤتمر القمة العربي السادس

 ) 1973/ 12/ 5القدس، القدس، (          1973/ 12/ 3القدس، 

  

إن الهيئة اإلسالمية إذ تعقد جلستها بعد حرب رمضان املبارك، وتستعرض ما نشأ عنها من 
 :ما يليأحداث وما جرى بعدها من مواقف وتصريحات، فإنها تود أن تؤكد 

ن الهيئة اإلسالمية يف القدس من موقع حرصها وإيمانها وشعورها بمسؤولياتها التي إ - أوالً 
اطلعت بها، منذ تشكيلها بعد االحتالل مباشرة، تؤكد تأييدها لإلجماع العربي واملواقف املشرفة 

استهدفت املتضامنة التي جتلت يف مواقف وأعمال الشعوب العربية وملوكها ورؤسائها، التي 
احلرص على عروبة التراب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، وتعلن تأييدها ملقررات مؤتمر 

القمة العربي يف اجلزائر الذي جسد وحدة األمة العربية وحرصها على شعبنا وتراث هذه األمة 
 . ومقدساتها، ويف مقدمتها القدس

القدس حقيقة تاريخية ال تستطيع كل  تعلن الهيئة اإلسالمية يف القدس أن عروبة -ثانيًا 
 . التصريحات واملواقف التي حتاول النيل منها أو تغيير طبيعتها أن تدحضها

تعلن الهيئة اإلسالمية أن االعتداءات على املقدسات اإلسالمية ما زالت مستمرة وتؤكد  -ثالثًا 
وبهذه املناسبة تؤكد . ينقلقها على مصيرها ما مل يزل االحتالل وترد احلقوق ألصحابها الشرعي

استنكارها لالعتداءات األخيرة التي وقعت على مسجد اليعقوبية يف احلرم اإلبراهيمي الشريف 
مؤخًرا، والتي هي استمرار لالعتداءات على هذا املسجد اإلسالمي، وتطالب بمنع هذا االعتداء وإزالة 

 . عتقدات اإلسالميةكل أثر له خملالفته ألبسط احلقوق الشرعية وملسه بصميم امل

وهي، إذ تنشر بيانها هذا، فإنها تأمل من اجلميع التمسك واالنسجام مع وحدة املوقف العربي 
 .دعًما ملا أجنزته هذه األمة من أعمال

 .والله ويل التوفيق
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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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