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أحمد نرئووضي،  ،راؤون نرقدس نرفلتسطيني  تسشاا  يوانن نرئااة بيان صحايف مل
يف غالف  إن عدة ماا وع وخمططات وجئي تصدوقها من قبل إةئنايل فيهوقال 

نربلدة نرقدوم  يف نرقدس نحملشل ، بهدف حما طابعها نرعئبي وفئض ونقع مصطنع 
 جدود وخدم نرئونو  نريهايو 
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متسشاا  يوانن نرئااة  راؤون نرقدس أحمد نرئووضي، إن عدة ماا وع وخمططات قال 
وجئي تصدوقها من قبل إةئنايل، نرقاة نرقاام  باالحشالل، يف غالف نربلدة نرقدوم  يف نرقدس 
نحملشل ، بهدف حما طابعها نرعئبي وفئض ونقع مصطنع جدود وخدم نرئونو  نريهايو  نرشي وشم 

 وهايو  نرقدس. تتساوقها يوريا حال

وتابع يف بيان صحفي، نريام نألحد، أن أخطئ هذة نخملططات ما وجئي من حفئوات 
قصى نملبا ك، وةاح  حااط نربئنق، بآريات ثقيل  يف منطق  نرقصا  نالماو  جناب نملتسجد نأل

 ننا الأ قصى نملبا ك، مؤكدنًأن هذه نملناطق هي وقف نةالمي وجزء أصيل من نملتسجد نأل علماً
قصى يف ظل منع ةاةات نملتسجد نألأعمال نحلفئو  على نبارغ عندما نشحدث عن خطا ة هذه نأل

ي جلن  يوري  من مالحظ  هذه نحلفئوات وباكل أوقاف نالةالمي  من أعمال نرشئميم ومنع نأل
 ةال جلن  حتقيق من طئفها إخاص جلن  نريانتسكا نرشي رها قئن  ةابق من جملتسها نرشنفيذي ب

 ث نحلضا ي نرعاملي يف رلقدس باعشبا ها متسجل  على قاام  نريانتسكا  نملتساس باإرلبحث يف
"نرقدس وبلدتها نرقدوم  من نال ث نحلضا ي نرعاملي نرذي ال وجاز نملتساس فيه  ١٨٩١منذ نرعام 

 و هدمه".أو طمئه أ
نربلدة تهدف رشفئوغ حميط  ةئنايلي  نرشي وصايق عليها تباعاًوأشا  إىل أن نخملططات نإ

نرقدوم  من ةكانها، وبارشايل نحن أمام خط  مشكامل  تامل عدة ماا وع رها عالقه بارشهجيئ 
نرقتسئي، ونملاهد نآلخئ ز نع  بؤ  نةشيطاني  وحقااق جدودة على نأل ض تامل كنتسًا ومتسا نت 

 مدون .يوني  وماا وع تلفئوك ومشاحف يوني  وهايوه  إنهاء نربعد نرعئبي نإةالمي نملتسيحي رل
وأضاف "أن ةعي نالحشالل وشمثل يف حماور  تزويف نرشا وخ وخلق تتسميات عبئو  
رلمدون  ونراان ع ورألبانب وكأنها أبانب مئتبط  بشا وخ وهايي مصطنع، رذرك تشعدي نملاا وع 
بحي نرايخ جئنح وونيي نجلاز وونيي نرتسيلكان وةلانن منها أحياء نربتسشان ومقبئة باب نرئحم  

يفي  ومائوع مئكز نملدون  وشا ع صالح نردون وشا ع نرتسلطان ةليمان، ونآلن نملائوع ونرياة
نجلدود يف حي نملصئن ة نرذي وتسعى نالحشالل إنهاء نحلئك  نرشجا و  فيه ونرذي وعشبئ شئوانا 

 نقشصايوا مهما رلمدون ".
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ا نت يوني  وقال نرئووضي: "نرهدف إنهاء نربعد نحلقيقي رهذن نملكان حماورين  بط متس
مالوين وهايي، علما أن هذه نملاا وع نرشهاودو  تم نحلدوث عنها باكل ونضح يف  3الةشقطاب 

 وها حتت عنانن: "نرتسياح  نردوني " رلقدس نرذي وضعشه عدة يونائ إةئنايلي ". 6202خمطط 
وأكد أن نرقياية تشحئك على عدة جبهات ومع أطئنف يوري  خمشلف  حتدودن مع نإين ة 

ميئكي  ملانجه  ماا وع نألةئر  ونرشهاود يف نملدون  نملقدة ، ألنه يون نرقدس رن وكان هناك نأل
ين ة نألميئكي  قدم وعاينت (، وبارشايل مفهام حل نردورشين على نحملك، نإ)حل ةياةي متسشقبالً

 يف نألميئكي  نرقنصلي ةبقت زوا ة باودن رلمنطق  تشحدث عن عدم إخالء نرايخ جئنح، وفشح 
 نملهم ومن نملبا ك، نألقصى نملتسجد على نرشا وخي نرقاام نراضع تغييئ بعدم وتعهدنت نرقدس،
 .نراعاينت هذه تطبيق

وناه نرئووضي إىل أن نرشانصل ونرشنتسيق مع نململك  نأل يني  بخصاص نحلفاظ على 
متسشاى بين نراصاو  نرهاشمي  على نملقدةات نإةالمي  ونملتسيحي  يف نرقدس وشم على أعلى 

 نرقيايتين ويف نجلانب نرفني.
وأوضح، أن يو نا ها متساعدة نملانطنين عبئ نراقاف إىل جانبهم بشعليمات من ةياية 
نرئايس حمماي عباس، وتاكيل طانقم حمامين ريكان رلمانطن يفاع قاناين يف حال  فعت ضده 

من قبل نملؤةتسات  قضاوا، بما يف ذرك نالعشئنضات على نخملططات، وهناك نجشهاي حقيقي
نحلقاقي  يف نرقدس نرشي تشبنى  فع نرقضاوا ومشابعشها مع نرناس، ونحن من طئفنا ندعم تاجه 
نملؤةتسات بما وحمي حقاق نملقدةيين، خاص  أن نملانطن مضطئ بحكم نرانقع نملفئوض عليه 

 نرئةمي. خلضاعه رلمحاكم نإةئنايلي ، وإن كان مئفاضًا بارقانان نردويل ونئفضه باملاقف
وقال: إن قضي  نرقدس شأنها شأن باقي نرقضاوا يف إطا  نحملاكم نجلنااي  نردوري  بما 

 فيها نالةشيطان وقضي  نرايخ جئنح وحي نربتسشان يف بلدة ةلانن.



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
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