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احملدقة باملسجد بيان صادر عن خمتلف األطر القيادية الفلسطينية حول األخطار 
 واحلرم الشريفاألقصى املبارك 

  ٢٥/٧/٢٠٠٣ ،رام الله
  

  

الرئيس ياسر عرفات مساء اليوم، يف مدينة رام الله، اجتماعاً طارئاً خملتلف األطر ترأس 
، وبعض األخوة الوزراء، يةاألخوة أعضاء اللجنة التنفيذالقيادية الفلسطينية، وقد ضم االجتماع 

والقيادات الفلسطينية، وأعضاء الهيئة اإلسالمية العليا، وأعضاء جلنة القدس املوسعة، وبعض 
  .األخوة من مدينة اخلليل

وقد تدارس االجتماع املوسع األخطار احملدقة باملسجد األقصى املبارك، واحلرم الشريف، 
  .اإلبراهيمي يف اخلليل، وما تتعرض له مدينة بيت حلم من احلصار والهجمة اإلستيطانيةواحلرم 

وقد توقف اجملتمعون، أمام قيام حكومة إسرائيل بتحدي املشاعر اإلسالمية واملسيحية يف 
القدس واخلليل وبيت حلم، ودخول اجلماعات املتطرفة من املستوطنين املتطرفين واملتعصبين إىل 

ألقصى املبارك، بحراسة قوات إسرائيلية مدججة بالسالح، علماً أن هؤالء املتطرفون قد املسجد ا
اعتدوا أكثر من مرة على قدسية املسجد األقصى، وحاولوا حرقه وتدميره وهم يحملون اخلرائط 

إلقامة ما يسمونه بالهيكل الثالث مكان املسجد األقصى املبارك، والقيادات الفلسطينية اجملتمعة 
مد، وهذا تعبرئاسة الرئيس ياسر عرفات، تنظر بكل خطورة إىل هذا االستفزاز املرام الله  يف

املساس اخلطير بقدسية املسجد األقصى، وكذلك باحلرم اإلبراهيمي الشريف، والبناء االستيطاين 
يف تل الرميدة ومصادرة األراضي يف مداخل بيت حلم، وحتويل مدخلها إىل ثكنة عسكرية، إضافة 

 ٢٠٠بناء جدار الفصل العنصري حول جنين وقلقيلية وطولكرم، وتهديد أمالك وحياة ىل مواصلة إ
ألف مواطن فلسطيني، كما ويستمر البناء يف جدار برلين املشؤوم حول القدس الشريف ليصل إىل 

  .مدخل بيت حلم وإغالقه

وقاف اإلسالمية، إن اللجنة التنفيذية، وكافة القيادات الفلسطينية، وجلنة القدس، واأل
وحراس املسجد األقصى، والهيئة اإلسالمية العليا، واألخوة من رجال الدين املسيحيين يرفضون 

هذا التدنيس اخلطير، وهذا العدوان السافر على مقدساتنا املسيحية واإلسالمية يف مدن القدس 
، إنما يؤشر على نوايا حماوالت إسرائيلية لفتح باب آخر لكنيسة القيامةوبيت حلم واخلليل، وأية 

  .وخطط إسرائيل العدوانية ضد املقدسات املسيحية واإلسالمية
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إن اللجنة التنفيذية، تدعو الدول العربية اإلسالمية واألخوة املسيحيين يف العامل، واجلامعة 
العربية، ومنظمة املؤتمر االسالمي، وجلنة القدس، إىل حتمل مسؤولياتها حلماية القدس وبيت حلم 

  .اخلليل واملقدسات من خطر التهويد والتدمير واالسيتطانو

إن املسجد األقصى وكنيسة القيامة واحلرم اإلبراهيمي ومدينة مهد املسيح عليه السالم 
بيت حلم، تتعرض كلها للخطر والتهويد واالستيطان وحتت إدعاءات حكومة إسرائيل الباطلة نحو 

  .وجدار الفصل العنصري يبتلع املزيد من األرضالسالم، فإن اخلطر يزداد يوماً بعد يوم 
  

إن حكومة اسرائيل تدفع الوضع إىل أوضاع خطيرة، يف الوقت الذي أعلنا فيه قبولنا 
بخريطة الطريق، وبمفاوضات السالم، فإن حكومة إسرائيل ال توقف االستيطان وال تتابع 

نا ومعتقلينا، بل تقوم وبالقوة طلق سراح أسراراضينا الفلسطينية احملتلة وال تانسحابها من أ
العسكرية الغاشمة باقتحام املسجد األقصى واحلرم الشريف لدخول املتطرفين واملتعصبين، 

وتمنع أهلنا من رفع اآلذان وإقامة الصالة يف احلرم اإلبراهيمي، وتغلق مداخل بيت حلم لتفصلها 
  .عن القدس الشريف

مم املتحدة وجملس األمن واللجنة الرباعية إن التحرك العربي واالسالمي والدويل واأل
واألصدقاء والشرفاء يف العامل، مطلوب وعاجل، لوضع حد لهذا االعتداء االسرائيلي على أرضنا 

  .ومقدساتنا املسيحية واالسالمية، ودفع عملية السالم لألمام وحمايتها



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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