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 داءاتاإلعت استمرارفيه  تدينن الفلسطينية اخلارجية واملغتربيبيان صادر عن وزارة 
 الميوإس دويل فعل رد غياب ظل يف األقصى املسجد يف املعتكفين على اإلسرائيلية

 26/5/2019رام الله، 
 

 

املبارك فت سلطات االحتالل منذ بداية الشهر الفضيل من إعتداءاتها على املسجد األقصى كثّ
بالقوة  راجهمخإباحاته وتنكيل عنيف باملعتكفين وواملصلين، عبر اقتحامات استفزازية متكررة ل

ىل وضع العوائق والعراقيل يف طريق وصول املواطنين للصالة يف إضافة من املسجد، هذا باإل
 قوات قداماملسجد رغم ما يُشاع عن تسهيالت مزعومة يتغنى بها االحتالل، آخر تلك االعتداءات إ

باح اليوم على حماصرة املصلين الصائمين يف املصلى القبلي باملسجد األقصى ص االحتالل
وبالتزامن مع هذه االعتداءات تتواصل الدعوات  مين اقتحامات املستوطنين للمسجد.املبارك، لتأ

س( التي تطلقها جمموعات )جبل الهيكل( حلشد أوسع مشاركة يف مسيرة ما يسمى بـ )يوم القد
مة . كل ذلك يتم يف ظل سبات عميق لألقصىماعية لباحات املسجد األوتنفيذ إقتحامات ج

اإلسالمية وإدراك إسرائيلي إلنعدام ردود فعل من األمة اإلسالمية على انتهاكاتها وعدوانها 
املتواصل على املسجد األقصى املبارك، مما يعني أن الشعب الفلسطيني واملرابطين واملعتكفين يف 

األقصى تُركوا لوحدهم يف مواجهة سياسة تهويد املسجد األقصى وتقسيمه، ووجدوا أنفسهم 
يواجهون هذا اخلطر الكبير ويدافعون عن املسجد بصمودهم وأجسادهم وحيدون، بينما أكثر من 

ما يتعرض له املسجد األقصى من خماطر، رغم أننا  مليار مسلم يتجاهلون بشكل كامل تقريباً
ن يشهر رمضان املبارك الذي من املفترض أن تتعزز فيه مشاعر التضامن واأللفة ب نعيش أجواء

سرائيلي يقرأ هذه احلقيقة بشكل جيد ويعمل على استغاللها أكبر املسلمين، ويبدو أن اجلانب اإل
استغالل لتغيير الواقع القانوين والتاريخي القائم، وفرض ما يريده كأمر واقع يف تهويد األقصى 

 .ء الصفة اإلسالمية عنهوإلغا

ى قصملتصاعد بحق املقدسات واملسجد األتدين الوزارة بأشد العبارات اإلستهداف اإلسرائيلي ا
سالمية يف مكة املكرمة ويف د أنه مع إقتراب انعقاد القمة اإلاملبارك على وجه اخلصوص، وتؤك

على مستوى وزراء اخلارجية ثارة هذه القضية املهمة إقدر حتديداً، ستعمل الوزارة على ليلة ال
لتضمين هذه التهديدات واخملاطر يف القرارات التي ستصدر عن الزعماء والقادة أو يف البيان 

اخلتامي املفترض أن يصدر عن القمة. ومع ذلك ترى الوزارة أن هذا لن يكفي خاصة يف ظل وجود 
والداعية لنصرة ودعم القدس  عديد القرارات التي تضمنتها اإلجتماعات الوزارية والقمم السابقة
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 ىرض، ال يف جمال احلراك الشعبي أو علدون آليات عملية لتطبيقها على األواألقصى، والتي بقيت 
و يف تشكيل جماعات ضاغطة، أو يف طار الضغط السياسي، أإمستوى املواقف الرسمية، أو يف 

سناد والدعم، أو من خالل تقديم املساعدات ىل املسجد األقصى للتعبير عن اإلإطار احلضور إ
ة عن سرائيلية نيابعركتهم ملواجهة سياسة التهويد اإللتعزيز صمود املقدسيين واملرابطين يف م

سالمية جمعاء، وضرورة التحرك بشكل سريع على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، مة اإلاأل
راك الشعبي يف تلك الدول خللق حالة وعلى مستوى الدول بشكل فردي وجماعي، وعلى مستوى احل

 .وانستوى السياسي، وذلك قبل فوات األتأثير على امل



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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