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عضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة لبيان صحايف 
 مواجهة خمططات إسرائيل، يشدد فيه على أهمية أحمد قريع شؤون القدس،

  األقصى وتهويد القدس املسجد لتقسيم  
  ٢٠/١٠/٢٠١٤القدس، 

  
  

دائرة شؤون القدس،أحمد قريع، حذّر عضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس 
من خطورة اعتزام حكومة االحتالل اإلسرائيلي طرح مشروع قانونٍ جديد للتصويت يف الكنيست 
اإلسرائيلي الشهر املقبل إلكمال خمطط ومؤامرة تقسيم املسجد األقصى املبارك، زمانا ومكانا، 

 .بين اليهود واملسلمين كما حدث يف احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل

بلورة ' اإلسرائيلية'أضاف قريع يف بيان صحفي، اليوم االثنين، استكملت جلنة الداخلية البرملانية 
القرار مؤخراً، بصالة اليهود يف املسجد األقصى املبارك، من خالل مقترح مساواة احلق يف 
العبادة لليهود واملسلمين فيه، وتخصيص مكان ومواعيد حمددة لصلواتهم وأداء شعائرهم 

وطقوسهم التلمودية، والسماح للمستوطنين واليهود املتطرفين بدخول باحات  املسجد األقصى 
 .املبارك وتدنسيه والتجول فيه

إن إسرائيل تسابق الزمن من أجل شرعنة اقتحامات املسجد األقصى املبارك ودخول قطعان : وقال
قبل املرابطين واملصلين  املستوطنين املتطرفين وبدون أي عوائق، وقمع أي عمليات تصدي من

املسلمين، مشيرا إىل أن طرح مثل هذه املشاريع اخلطيرة للتصويت يف الكنيست اإلسرائيلي سيعمل 
على تفجير األوضاع يف مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك على وجه التحديد، ولن يقف 

، وهو ما يدفع األوضاع يف املقدسيون مكتويف األيدي حيال هذه اخملططات اإلسرائيلية العدوانية
املدينة املقدسة إىل دوامة العنف واحلرب الدينية التي تطلقها حكومة االحتالل اإلسرائيلي، وتدفع 

نحوها من خالل إصرارها على تهويد املسجد األقصى املبارك يف ظل عدم وجود أي حترك فعلي 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي من األمة العربية واإلسالمية ومن اجملتمع الدويل الذي يشجع 

 .باملضي يف خروقاتها وانتهاكاتها حلرمة املسجد األقصى املبارك

ولفت رئيس دائرة شؤون القدس إىل أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب عدة جماز يف باحات املسجد 
ذ األقصى املبارك خالل األسابيع املاضية، من خالل إلقاء القنابل وإحراق السجاد وتدمير نواف
املسجد األقصى واالعتداء بوحشية وهمجية على املصلين واملرابطين وقمع النساء واالعتداء 

 .عليهن بالضرب املبرح
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كلها اعتداءات خمطط لها ومدبرة  يف سياق فرض أمر واقع جديد يف املسجد األقصى : وتابع
حتالل اإلسرائيلي املبارك تمهيدا خملطط قسيمه زمانا ومكانا، وهي رسالة واضحة من حكومة اال

أنها ماضية يف تهويد املدينة املقدسة ولن تتوقف عن هذه التجاوزات اخلطيرة التي وضعت مدينة 
 .القدس كاملة واملسجد األقصى املبارك على وجه اخلصوص يف عين العاصفة

 ودعا قريع إىل عقد مؤتمر قمة عربية وإسالمية عاجلة وطارئة لبحث اخملاطر التي تتهدد املسجد
األقصى املبارك وحمايته من خطر التهويد والتقسيم ألزماين واملكاين الذي أصبح ينفذ على 

األرض تدريجا وبشكل يومي، وخطط التحرك على كافة األصعدة الدولية لوقف اخملططات 
  .اإلسرائيلية العدوانية وإفشالها، قبل أن تقع الكارثة



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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