
 
           www.palestine‐studies.org  

 

 

رئيس دائرة شؤون لعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، بيان صحايف 
كملك  تسجيل املسجد األقصى يف الطابو اإلسرائيلي، يؤكد فيه أن أحمد قريع ،القدس

  تابع لالحتالل اإلسرائيلي خطوة يف منتهى اخلطورة ويجب 
   التصدي لها بكافة الوسائل

  14/1/2015القدس، 
  

رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع اخملطط اإلسرائيلي الذي طرح من قبل منظمة اعتبر 
إسرائيلية لتسجيل املسجد األقصى املبارك كملك تابع لالحتالل اإلسرائيلي بشكل رسمي يف دائرة 

 .'خطوة يف منتهى اخلطورة ويجب التصدي لها بكافة الوسائل'اإلسرائيلية، ' الطابو'

العدوانية 'صحفي صادر اليوم األربعاء، بشدة هذه اخملططات اإلسرائيلية وأدان قريع يف بيان 
بحق املسجد األقصى املبارك، واستهدافه على الدوام من خالل السماح لقطعان املستوطنين 
باقتحامه يوميا، وإغالقه أمام املصلين املسلمين وممارسة سياسة اإلبعاد بحق املواطنين 

باخلطير واآلثم بحق املسجد األقصى املبارك، ويعتبر 'ا هذا اخملطط ، واصف'املقدسيين واملصليين
رسالة واضحة من قبل حكومة االحتالل اإلسرائيلي بأنها ماضية يف انتهاكاتها، كطرح مثل هذه 

 .اخملططات اإلسرائيلية العدوانية املرفوضة

لدعوة إىل تهويد املدينة واعتبر أن هذه اجلمعيات واملنظمات اليهودية التي تنشط يف االستيطان وا
املقدسة، هي انعكاس لنهج حكومة االحتالل اإلسرائيلي الهادفة إىل السيطرة على املدينة املقدسة، 

واستهداف املسجد األقصى املبارك على وجه التحديد، حيث يراد من هذا اخملطط تهديد املسجد 
هو ما يعد األخطر على 'عليه، و األقصى املبارك وإلصاق الطابع اليهودي وبناء الهيكل املزعوم

 .'وجه اإلطالق على مستقبل املدينة املقدسة

بشدة كافة ما تدعيه هذه املنظمات اإلسرائيلية اآلثمة من خرافات ال تمت للواقع 'ورفض قريع، 
بصلة، حول ملكية املسجد األقصى املبارك لها، وكل شبر يف املدينة املقدسة هو ملك للمسلمين 

ء العامل، وأن ما تدعيه هذه اجلمعيات واملنظمات اإلسرائيلية وما تطرحه من يف كافة أرجا
 .'خمططات ما هي إال مزاعم وأكاذيب وأوهام زائفة

التصدي بكافة الوسائل ألي حماوالت إسرائيلية جبانة يف التعدي على قدسية ومكانة 'ودعا إىل 
شريفين، ألن املسجد األقصى بكامل املسجد األقصى املبارك، أوىل القبلتين وثالث احلرمين ال

مساحته هو وقف إسالمي خالص، وبالتايل فإن الدفاع عنه واحلفاظ عليه واجب على األمة 
  .'اإلسالمية جمعاء

                                             
 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا: املصدر  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=190978 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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