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بالدعوة العربية جمللس األمن للتحرك بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية ترحب فيه 
  ∗األقصىاملسجد  انتهاكات  بخصوص

  ٢٦/٢/٢٠١٤رام الله،
  

رحبت الرئاسة بدعوة اجملموعة العربية لدراسة التحرك لتقديم شكوى جمللس االمن بخصوص 
  .األقصىاالعتداءات االسرائيلية املستمرة على املسجد 

  
وكان جملس اجلامعة العربية قرر يف ختام اجتماع طارئ عقده اليوم األربعاء، ملناقشة االعتداءات 

االسرائيلية بحق املسجد األقصى، دعوة اجملموعة العربية يف األمم املتحدة مع اجملموعات اجلغرافية 
  .لدراسة تقديم شكوى إىل جملس األمن بهذا اخلصوص

  
ات يف املسجد األقصى نتيجة لالقتحامات واالنتهاكات املتكررة، والتصرفات وأضافت أن املواجه

الشخصية ملسؤولين إسرائيليين، إىل جانب عبث املتطرفين ضمن خمطط االحتالل بغرض التقسيم 
الزماين واملكاين للمسجد األقصى واحلرم القدسي الشريف، فإن الرئاسة ال تعبر فقط عن قلقها الشديد 

تداعيات ذلك على الصعد كافة احمللية واالقليمية والدولية، كل ذلك دفع جامعة الدول بل حتذر من 
العربية ومنظمة املؤتمر اإلسالمي للتحرك السريع ملواجهة هذه الهجمة الشرسة على املسجد األقصى 

.  
  

ت وقالت الرئاسة إن مواجهات األمس كانت واحدة من أعنف االقتحامات للمسجد، حيث أصيب العشرا
بجروح ورضوض إثر اقتحام القوات اإلسرائيلية والشروع بإطالق النار الكثيف يف وضع غير مسبوق 

.  
  

وأشارت إىل أنه يف الوقت الذي حتاول اإلدارة األميركية دفع عملة السالم، تقوم الكنيست اإلسرائيلية 
الدولية واالتفاقات،  بمناقشة مشروع قرار يدلل على سياسية ممنهجة مدمرة لكل األعراف والقوانين

ومن شأنه تقويض اجلهود األميركية لدفع عملية السالم إىل األمام، وستستمر الرئاسة بالتنسيق 
والتشاور مع الشقيقة األردن من أجل مناقشة موضوع العدوان على املقدسات واملصلين، وعلى أبناء 

  .شعبنا الفلسطيني املرابطين يف القدس الشريف
  

ن أن مثل هذه االعتداءات ال تشكل خطرا على املقدسات فقط، بل تخلق مناخا وحذرت الرئاسة م
  .سيؤدي إىل تزايد العنف والكراهية وحتويل الصراع إىل صراع ديني خطير 

                                                            
  وآالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا: المصدر ∗

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=169170 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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