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معلومات  عقب ،حماية املسجد األقصىإىل حركة حماس تدعو فيه بيان صادر عن 
 تفيد بأن االحتالل الصهيوين قام ببناء كنيس حتت احلرم القدسي 

  
  

  )املركز الفلسطيني لإلعالم(            3/1/2006
 

 
ببناء كنيس حتت " خلسة"تعليقاً على املعلومات التي تفيد بأن االحتالل الصهيوين قام 

احلرم القدسي الشريف، األمر الذي كان يتم بذريعة التنقيب عن أثريات بزعم وجود ما يسمى 
، األمر الذي بات يهدد املسجد األقصى وبعرضه خلطر االنهيار، صرح مصدر "هيكل سليمان"

  :بما يلي) حماس(المية مسؤول يف حركة املقاومة اإلس

التي يتعرض لها املسجد األقصى  إننا يف حركة حماس إزاء التهديدات واالعتداءات
  :املبارك نؤكد على ما يلي

ندعو اجملتمع الدويل إىل إصدار موقف واضح يدين فيه التهديدات التي يتعرض  .1
الصهيوين كي يوقف فوراً احلفريات التي تشكل خطراً لها املسجد األقصى، والضغط على الكيان 

وقفة جادة يف مواجهة اخملططات الصهيونية عليه، كما ندعو األنظمة العربية واإلسالمية إىل 
 .التي تستهدف املسجد األقصى وسائر املقدسات، وإىل حتمل مسؤولياتها باحلفاظ عليها

نحمّل الكيان الصهيوين كامل املسؤولية عن أي اعتداء أو ضرر يصيب املسجد  .2
 .األقصى املبارك، وكل ما قد يترتب عن احلفريات التي يقوم بها االحتالل

ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني للتصدي خملططات العدو التي تستهدف املساس  .3
باملسجد األقصى، كما ندعو الشعوب العربية واإلسالمية لنصرة األقصى واملقدسات، والدفاع عنه 

 .بكل الوسائل املشروعة

إننا يف حركة حماس وكل قوى شعبنا احلية، لن نقف مكتويف األيدي إزاء هذه  .4
ملتواصلة، وسنحمي األقصى واملقدسات بدمائنا وأرواحنا وفلذات أكبادنا، ونؤكد على التهديدات ا

أن الرد على املساس باملسجد األقصى البد أن يكون متناسباً مع القدسية التي يحتلها يف أفئدة 
  .أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص، وأمتنا العربية واإلسالمية بشكل عام
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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