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بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني.
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يف كل مرة يجتمع فيها قادة العرب وزعاماتهم يف هذا الوقت من كل عام ينتابنا جميعاً شعور 

مواقف  من  الرفيع  املستوى  اجتامع عىل هذا  عنه  يسفر  أن  يكن  ما  إزاء  بالرتقب  املمزوج  باألمل 

القضية  مثل  منها  املزمن  خاصة  ومشكالتنا  قضايانا  حل  إىل  املؤدي  الطريق  يف  تضعنا  وقرارات 

الفلسطينية التي كانت وما زالت محور لقاءاتنا ومؤمتراتنا عىل امتداد العقود املنرصمة وما يحز يف 

النفس أن قضية العرب األوىل وما صاحبها من مضاعفات وتعقيدات ما زالت تراوح مكانها من حيث 

أبسط حقوقه  الفلسطيني وحرمانه من مامرسة  الشعب  أبناء  الواقع عىل  والتنكيل  الظلم  استمرار 

يتوفر  للحياة والتي  القابلة  إقامة دولته املستقلة  اإلنسانية والسياسية مبا يف ذلك حقه املرشوع يف 

واملبادرات  الحلول  كل  عىل  العادلة  قضيته  واستعصت  معاناته  طالت  لشعب  الكريم  العيش  فيها 

التوصل إىل حل عادل  الصادقة يف  العرب جديتهم ورغبتهم  أبدى فيه  الذي  الوقت  املطروحة، ويف 

العربية،  السالم  مبادرة  خالل  من  اإلرسائييل   – العريب  النزاع  ومجمل  الفلسطينية  للقضية  وشامل 

وانتهاج  العراقيل  وضع  يف  وتستمر  الدولية  الرشعية  لقرارات  السافرة  تحدياتها  إرسائيل  تواصل 

سياسات من شأنها إفشال كل محاولة جادة لبلوغ هدف السالم املنشود.

ويف كل األحوال وتحت كل الظروف فإن موضوع القدس ومحاوالت تهويدها واملساس بهويتها 

واضحاً  عربياً  تحركاً  وأن يصدر عن مؤمترنا  اهتاممنا،  يحتل جل  أن  وتاريخها، يجب  بإرثها  والعبث 

مدينة  يف  واإلسالمي  العريب  لإلرث  والتدنيس  التهويد  لحملة  التصدي  إزاء رضورة  املواربة  يقبل  ال 

القدس مبا يف ذلك التأكيد املطلق عىل بطالن العبث الذي مارسته إرسائيل مؤخراً فيام يتعلق بالحرم 

اإلبراهيمي يف مدينة الخليل ومسجد بالل بن رباح يف بيت لحم حني أعلنت إضافة هذين الكيانني 

املسلمني واملسيحيني يف  األثرية والتاريخية إلرسائيل مستخفة مبشاعر  املواقع  املقدسني ضمن قامئة 

آن واحد.

يف  التاريخي  اإلرث  ووضعية  القدس  ومصري  الفلسطينية  القضية  مستقبل  إن  القول  عن  وغني 

الحد  بلوغهم  ومدى  وفصائل  قيادة  الفلسطينيني  بحال  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطاً  يظل  املحتلة  األرايض 

الفلسطيني  الصف  ووحدة  العريب  التضامن  من  يجعل  الذي  األمر  بينهم،  فيام  التوافق  من  األدىن 

رضورة قصوى ومطلب أسايس ال يكن التقليل من شأنه.
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