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 حتذر فيه  سالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدساتالهيئة اإل بيان صادر عن
  األقصى املسجد ثيثة لفرض السيطرة علىاحلسرائيلية اإلاوالت من احمل

٢٤/٢/٢٠١٤  
  
  

م ٢٤/٢/٢٠١٣حذرت الهيئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات اليوم االثنين املوافق 
السيادة على املسجد األقصى املبارك على 'الكنيست اإلسرائيلي موضوع من إدراج ] ٢٠١٤: صح[

جدول أعمال الهيئة العامة يوم غد الثالثاء، مؤكدةً على أن هذا القرار خمالفة جسيمة للمواثيق 
وناشدت الهيئة يف بيانها اململكة الاردنية الهاشمية وعلى رأسها جاللة امللك . والقوانين الدولية

ثاين، ومملكة املغرب الشقيق وعلى رأسها جاللة امللك حممد السادس، وخادم احلرمين عبد الله ال
الشريفين ملك اململكة العربية السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وكافة الدول االسالمية 

والعربية التدخل الفوري والسريع الفشال خمططات االحتالل بالسيطرة الكاملة على مسرى 
حممد عليه الصالة والسالم، وحتويله اىل كنيس يهودي قبلة لصلواتهم وطقوسهم الرسول 

  .التلمودية
  

ومن جهته اكد االمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى على ان املسجد االقصى املبارك هو حق 
خالص للمسلمين وحدهم دون غيرهم، وكافة املمارسات االسرائيلية من اقتحامات وتهويد 

رسات مرفوضة دولياً، مشيراً اىل ان حكومات االحتالل املتعاقية دأبت على حتقيق وسيطرة مما
هدفها بالسيطرة على املسجد واقامة الهيكل املزعوم على انقاضه، حمذراً من اقتراب اليهود من 

حتقيق حلمهم هذا، داعياً اجملتمع الدويل بمؤسساته اخملتلفة التدخل الفوري اليقاف اجلريمة 
  .لية بحق املسجد املباركاالسرائي

  
وحذرت الهيئة من نتائج اقدام الكنيست على رفع السيادة االردينة على املسجد االقصى وحتويلها 

لسلطة االحتالل، حيث مثل هذه اخلطوة سيتبعها الكثير من النتائج الوخيمة على دولة االحتالل، 
ن الفلسطيني واإلسرائيلي، وتفجير وهو ما يعتبر حماولة لتقويض املفاوضات اجلارية بين الطرفي

  .األوضاع يف املنطقة برمتها
  

                                             
 سالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدساتالهيئة اإل: املصدر  

http://www.elquds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4708%3A2014‐02‐24‐12‐
41‐30&catid=43%3Abayanat&lang=ar 
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واشارت الهيئة اىل أن املسجد األقصى املبارك ومدينة القدس كانتا حتت اإلدارة األردنية عند 
، وبموجب القوانين الدولية يجب أن تبقى كذلك إىل ٦٧احتاللها من قبل اجليش اإلسرائيلي عام 

  .ائيلي عنها وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدسحين زوال االحتالل اإلسر
  

قدم طلب بسط السيادة اإلسرائيلية على املسجد األقصى ' موشيه فيغلين'يذكر ان النائب املتطرف 
  .املبارك، رافضا أن تكون السيادة للمملكة األردنية الهاشمية



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/ 


