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 كلمة للرئيس الفلسطيني حممود عباس يقول فيها إن على إسرائيل تطبيق 

2TP0F املسجد األقصىيف ٢٠٠٠النظام الذي كان قائماً قبل سنة 

∗
 

 .٤/١١/٢٠١٥رام الله، 

 

إسرائيل تطبيق نظام الستاتسكو قال رئيس دولة فلسطين حممود عباس، إنه يجب على 

، ٢٠٠٠قبل العام  ، الذي كان مطبقاً )املتعلق بمكانة املسجد األقصى وبسلطة األوقاف اإلسالمية(

 .وليس الذي حتاول فرضه حالياً

ضاف سيادته يف بداية اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ظهر اليوم أو

كثر من مرة للجهات املعنية، بأن ما حتاول أكدنا أ" :مدينة رام اللهربعاء، بمقر الرئاسة يف األ

قصى املبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وحتريف يف املسجد األ إسرائيل تطبيقه حالياً

 ."للحقائق

ما كانت عليه  إىلمور عادة األإجل أردن من خوة يف األمع اإل نحن نعمل حالياً": وتابع

 ".ى نحمي املقدسات من االعتداءات املستمرة من قبل املستوطنين، حت٢٠٠٠قبل عام  تماماً

بناء شعبنا، خاصة يف أاالعتداءات اإلسرائيلية ال تزال مستمرة على "وقال سيادته، إن 

ن يبتعد أاعتداءات املستوطنين، لذلك نؤكد ضرورة  إىلضافة قصى املبارك، باإلاملسجد األ

 ."نا يف قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرهابناء شعبأماكن تواجد أاملستوطنون عن 

نحن " :بناء شعبنا الفلسطيني، قائالًوجدد الرئيس، مطالبته بتوفير احلماية الدولية أل

م مم املتحدة درس هذا امللف، وقدّ مين العام لألمصممون على املطالبة باحلماية الدولية، واأل

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا("وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=208354 
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ق عليه مصطلح احلماية طلَيُ مثلة التاريخية التي مرت بشأن ماألمذكرة تفصيلية حول ا

 ".ةالتاريخي

هولندا، والتقينا مع احملكمة اجلنائية الدولية، وقدمنا لها ملفات  إىلذهبنا ": وقال سيادته

وتخالف القانون  عدامات امليدانية، ألنها خطيرة جداًحول االعتداءات اإلسرائيلية، بما فيها اإل

 ".قةضافة إىل االعتداءات السابالدويل، باإل

طالعها على هذه التقيت مع النائب العام للمحكمة اجلنائية الدولية، إل" :ضاف الرئيسأو

 ".االعتداءات، ونحن مستمرون يف متابعة هذه القضية

إن االجتماع اليوم سيدرس توصيات اللجنة السياسية فيما يتعلق بقرارات "وقال سيادته، 

 ".القرارات املناسبةتخذ ا�لس املركزي، وعلى ضوء االجتماع ستُ 


