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وزراء إىل  ،الرسالة التي وجهها األمين العام جلامعة الدول العربية، عمرو موسى
 ،ةراه مع مفتي القدس والديار الفلسطينياخلارجية العرب حول اللقاء الذي أج

   الشيخ عكرمة صبري 
  ١٩/٤/٢٠٠٥القاهرة، 

 

  
  اروق القصراويف. معايل السيد د

  الهاشميةوزير خارجية اململكة األردنية 
  حتية طبية وبعد، 

سماحة الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس  ١٩/٤/٢٠٠٥أود اإلفادة بأنني استقبلت بتاريخ 
والديار املقدسة، حيث جرى التداول فيما يتعرض له املسجد األقصى من تهديدات على أيدي 

قد أكد الشيخ عكرمة املتطرفين اليهود وتصاعد الهجمة اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية، و
  :على النقاط التالية

بالرغم من اخملاطر احملدقة واملتزايدة فإن هناك تراجعاً يف املوقف العربي إزاء قضية  -١
القدس واملسجد األقصى، ويسود شعور عام لدى الفلسطينيين، وسكان القدس بصورة خاصة، بأن 

ب من قبل الرأي العام ودوائر مدينة القدس أصبحت قضية منسية وال حتظى باالهتمام املطلو
 .صنع القرار يف العاملين العربي واإلسالمي

لقد أمكن توفير احلماية للمسجد األقصى ومنع املتطرفين اليهود من اقتحامه يوم  -٢
والذين تواجدوا يف  ١٩٤٨بسبب الوقفة الشجاعة للسكان الفلسطينيين من عرب  ١٠/٤/٢٠٠٥

نه، وهناك خماوف من أن ال تسمح احلكومة اإلسرائيلية يف داخل حرم املسجد للدفاع ع ذلك اليوم
مع اجلمعيات اليهودية املتطرفة والتي  ؤاملرة القادمة بوصولهم إىل املسجد األقصى بالتواط

 .٩/٥/٢٠٠٥أعلنت مؤخراً بأنها ستقوم بمعاودة احملاولة القتحام املسجد يوم 
املدينة وتفريغ السكان الفلسطينيين  إىل تهويد تشهد القدس حمالت إسرائيلية منظمة تهدف -٣

منها، وذلك من خالل تطبيق سلسلة من اإلجراءات والقوانين التعسفية وممارسة الضغوط 
االقتصادية والتجارية والقانونية حلرمان الفلسطينيين من شرعية وجودهم يف املدينة ودفعهم 

عن ممتلكاتهم وبيع منازلهم يف  إىل مغادرتها، إضافة إىل تقديم اإلغراءات املالية لهم للتخلي
 .أحياء القدس الشرقية

أن الدعم العربي للمؤسسات واجلمعيات الفلسطينية القائمة يف القدس الشرقية قد تراجع إىل  -٤
حد كبير خالل الفترة املاضية يف الوقت الذي تتصاعد فيه احلملة اإلسرائيلية املنظمة لالستيالء 

ية وحماصرة املدينة باملستوطنات تمهيداً لفصلها عن الضفة على األراضي واملمتلكات الفلسطين
هذا السياق تمني سماحة الشيخ عكرمة أن أنقل إليكم مناشدته اإلسراع يف تقديم ويف . الغربية

املسجد األقصى ومدينة القدس من خماطر التهويد من خالل اتخاذ املوقف السياسي العون حلماية 
ي ترونها حمققة لألهداف املرجوة وكذلك املشروعات الالزمة ومنع الالزم واخلطوات املطلوبة والت

انتقال ملكيات األراضي واملنازل الفلسطينية لإلسرائيليين، ويف هذا اإلطار، طلبت من سماحته أن 
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يقوم بتزويد األمانة العامة بقائمة باملشروعات التي يرى أنها حتظى باألولوية، وسوف أوافيكم 
 .بها حال ورودها

ظراً ألهمية هذا املوضوع، رأيت إطالعكم على مضمون هذه املقابلة للتفضل بالنظر واتخاذ ما ون
  .ترونه مناسباً تمهيداً ملناقشته يف أقرب فرصة ممكنة

  ...وتفضلوا بقبول وافر االحترام 
  عمرو موسى
  األمين العام



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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