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يف  احملتلة العربية واألراضي فلسطين لشؤون املساعد العام مينألتصريح صحايف ل
 ة،اإلسرائيليزيارة رئيس احلكومة فيه  ، حممد صبيح، يصفالعربيةالدول  جامعة

 اخلطير الذي بالتصرف قصىاألالبراق احملاورة للمسجد  لساحة، نتنياهو بنيامين
  املنطقة واستقرار أمن يهدد

  ٢٢/١/٢٠١٣القاهرة، 
 

 

وصف االمين العام املساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية احملتلة باجلامعة العربية السفير 
حممد صبيح، الزيارة التي قام بها اليوم رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو لساحة 

هدف اىل استدراج البراق اجملاورة للمسجد االقصى املبارك، بأنها تصرف غير مسؤول وخطير ي
 .املزيد من اصوات املتعصبين والعنصريين النتخابات الدورة اجلديدة للكنيست االسرائيلي

 

وقال صبيح يف تصريحات للصحفيين اليوم الثالثاء باجلامعة العربية، تعقيبا على هذه الزيارة 
دة االسرائيلية إن هذا التصرف يستفز شعور ماليين املسلمين يف كل مكان ويدلل على ان القيا'

احلالية ال تعبأ بمشاعر او حتترم قانون دويل او قرارات دولية، وال تقيم وزنا لردة الفعل وقد جرب 
 .'ذلك نتنياهو، عندما حاول فتح نفق اسفل املسجد االقصى

وتابع صبيح ان هذا التصرف الغريب والشاذ يأتي عشية دخول قوات جيش االحتالل االسرائيلية 
أصحاب االرض 'رية باب الكرامة التي اقامها جمموعة من مواطني بيت أكسا وتدميرهم لق

الذي تهدف اسرائيل اىل مصادرتها وقامت باالعتداء على أصحاب االرض ' الشرعيين
 .واملتضامنين معهم من الفلسطينيين واألجانب

ال غرب واعتبر أن ممارسات اسرائيل يف مصادرة االراضي وإغالق الطرق وحماصرة قرى يف شم
القدس انما تستهدف عزل مدينة القدس بشكل كامل لتنفيذ سياسة تهويدها، ومن خالل مصادرة 

االراضي يترك املواطنون بال أي مصدر رزق، وإذا كان نتانياهو وحكومته يعتقدون بأن هؤالء 
سيهاجرون حتت هذا الضغط فهم واهمون وسيدافع الفلسطينيون عن اراضيهم وحقوقهم 

 .ومقدساتهم

وشدد صبيح على مساندة اجلامعة العربية حلقوق الشعب الفلسطيني بكل قوة، وتطالب كافة الدول 
دائمة العضوية يف جملس األمن واألمين العام لألمم املتحدة واللجنة الرباعية بالتحرك الفوري 

 .لوقف هذه االنتهاكات اخلطيرة التي تؤدي لعدم االستقرار والفوضى يف املنطقة

ح جملس االمن مسؤولية وضع حد للسياسات االسرائيلية اخلطيرة على االمن والسالم وحمل صبي
يف املنطقة، حمذرا من استمرارها يف القدس وحميطها وأراضي الفلسطينيين، فضال عن حديث 

                                                            
 وفا الفلسطينية، واملعلومات األنباء وكالة :املصدر   .  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=146902 
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نتانياهو وحكومته واملتعصبين العنصريين عن تفجير املسجد االقصى، مضيفا ان اغرب ما يف 
ا مريبا من قبل كثير من الدول والقوى التي من املفترض ان تتحرك على القضية ان هناك صمت

  .الفور وتتحمل مسؤولياتها أمام هذا العبث والتعصب االعمى



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


