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 بتحرك دويل فيه طالبت   خلارجية واملغتربين الفلسطينيةبيان لوزارة ا
 األقصىاملسجد  عاجل حلماية 

 03/9/0399، رام الله
  
 

االحتالل وعصابات ت دين وزارة اخلارجية واملغتربين بأشد العبارات تصعيد سلطات      
املستوطنين املتطرفين واجملموعات اليهودية اخملتلفة اقتحاماتها لباحات املسجد األقصى 

املبارك، وتدين بشدة مشاركة وزراء ومسؤولين اسرائيليين يف تلك االقتحام حتت حماية وحراسة 
حلرم االبراهيمي قوات االحتالل وشرطته. كما تدين الوزارة اقدام سلطات االحتالل على اغالق ا

الشريف بالذريعة نفسها. إن هذا التصعيد يف االقتحامات للمسجد االقصى وباحاته يتزامن 
واألعياد اليهودية التي دأبت سلطات االحتالل على حتويلها اىل مناسبات ورافعات لتحقيق 

وير وتزمكاسب سياسية وتنفيذ خمططات استعمارية توسعية الهدف منها أسرلة املدينة بكاملها 
 .هويتها، بما ينسجم مع رواية االحتالل

حت ذر الوزارة جمدداً من خماطر هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوين      
القائم يف املسجد االقصى املبارك واملدينة املقدسة بشكل عام، تطالب الوزارة األمم املتحدة 

مسؤولياتها واخلروج عن صمتها اجتاه ما يجري يف املسجد ومنظماتها خاصة "اليونسكو" حتمل 
االقصى املبارك، وتدعوها اىل سرعة التحرك لتنفيذ قرارات اجمللس التنفيذي وقرارات جلنة التراث 

العاملي بهذا اخلصوص، وقبل فوات االوان. تؤكد الوزارة أن التنسيق الفلسطيني االردين متواصل 
املسجد االقصى املبارك واملقدسات يف املدينة احملتلة، بما يضمن  وعلى أعلى املستويات حلماية

وقف تعديات االحتالل واقتحاماته واستهدافه  املتواصل للمقدسات ولالوقاف االسالمية يف 
القدس، هذا التنسيق يشتمل على التحضير املشترك النعقاد دورة اجمللس التنفيذي لـ "اليونسكو" 

 .الشهر املقبل
الوزارة على أن القدس الشرقية احملتلة هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة تشدد      
وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن املقدسيين بصمودهم وتالحمهم سيفشلون خمططات  9991عام 

االحتالل ويسقطون روايته، لكن هذا ال يعفي العاملين العربي واالسالمي من مسؤولية توفير جميع 
لصمود واحلياة احلرة والكريمة للمواطنين املقدسيين واقتصادياتهم، وتوفير احلماية مقومات ا

 .الدولية لهم
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  واملغتربيندولة فلسطين، وزارة اخلارجية : املصدر 
https://tinyurl.com/y42wwesl 



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
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