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وثيقة رقم 161:

بيان هيئة العلامء والدعاة يف فلسطني حول املصالحة الوطنية الفلسطينية161

23 حزيران/ يونيو 2011

عممت هيئة العلامء والدعاة يف فلسطني/ بيت املقدس، بياناً دعت فيه إىل إنجاز اتفاق املصالحة 
الفلسطينية، وجاء يف البيان:

الكبريين )حامس وفتح(  الفصيلني  القاهرة بني  الذي جرى يف  للتوقيع  أكث  هللنا كثرياً، وصفقنا 
ديارهم،  إىل  عادوا  قد  الالجئني  وكأن  قامت،  قد  الفلسطينية  الدولة  وكأن  قد متت،  املصالحة  وكأن 
التي  الحواجز  وكأن  هوياتهم،  تؤخذ  أن  دون  األقىص  املسجد  إىل  يدخلون  صاروا  قد  املصلني  وكأن 
وصل تعدادها إىل 699 حاجزاً قد أزيلت، وكأن نقاط التفتيش التي تحارص القدس قد جرى إلغاؤها 
وفتحت الطريق بني املدن الفلسطينية املقطعة األوصال، والتقى األهايل بأهاليهم دون الحصول عىل 

تصاريح للدخول إىل منطقة القدس أو الداخل.

يشء من هذا مل يحصل، والتوقيع مل يجلب بعد املصالحة؛ فاملصالحة تحتاج إىل صفاء يف القلوب 
والفئوية  والعشائرية  والحزبية  الشخصية  املصالح  عىل  املبدئية  الوطنية  املصالح  وتغليب  أوالً، 

والجهوية وإن اجتمعت.

الشأن  يف  املتحاورين  األخوة  تدعو  إْذ  بفلسطني  املقدس  بيت  يف  والدعاة  العلامء  هيئة  إن 
مواده،  ببعض  العبث  يجري  أن  قبل  الوطني  امليثاق  يتذكروا  أن  فلسطينيون،  وكلهم  الفلسطيني، 
ما  كل  يف  األمة  عن  وكالء  وأنهم  عام،  إسالمي  شأن  فلسطني  بأن  يتذكروا  وأن  آخر،  جزء  وإلغاء 
التي لن تتسامح يف كل ما يتعلق  الكبرية  الغايل، وأن يكونوا خري ممثلني ألمهم  يتعلق بهذا الوطن 
شأن  الترصف يف  منلك  ولسنا  وحدنا،  أرض  أصحاب  لسنا  فنحن  املقدس،  الرتاب  هذا  بسيادتها عىل 
السبع  بدولها  كلها  االسالمية  األمة  نقول  بل  العربية،  األمة  نقول  بأرسها؛ ال  األمة  إىل  الرجوع  دون 
والخمسني، ويضاف إليها كل مسلم وعريب يقيم عىل أرض أجنبية، فهؤالء يجب أن يتشاوروا يف شأن 
فلسطني، لهذا عىل كل من يذهب للتفاوض بالشأن الفلسطيني أن يضع هذا التصور أمامه ال خلفه، 
 قبل أن يناقش، وأال يحمل أفكاراً غري األفكار التي حملها األجداد العظامء أمثال عمر بن الخطاب
األجداد  أولئك  ورثة  فنحن  عنهم،  الله  بيبس ريض  والسلطان  قطز  والسلطان  األيويب  الدين  وصالح 
العظامء، مهمتنا أن نبقي عىل األرض املقدسية وحدة واحدة غري قابلة للتقسيم، فلنعمل من أجل 

ذلك مجتمعني، فإن يد الله مع الجامعة.
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هيئة العلامء والدعاة

فلسطني – بيت املقدس


