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ومخططاتھ ومشاریع تھویدیة تھدف إلى  تواجھ القدس المحتلة یومیا مخاطر صھیونیة كبیرة
یولي  و، وتنفیذ مشاریع التقسیم المكاني والزماني للقدس، تدمیر المسجد األقصى المبارك

 یواصللمشاریع االستیطان والتھوید في المدینة المقدسة، كما  یرااھتماما كبالعدو الصھیوني 
، حیث قطعان المستوطنین والمھاجرین الصھاینةالمسجد األقصى من قبل  اقتحام باحاتالعدو 

أرقام مخیفة حول أعداد المستوطنین الذین اقتحموا المسجد ھذا العام  ت إحصائیاتسجل
، كما أن مؤسسات العدو تنشط في الف مستوطنآ ١٠أكثر من  األقصى، فقد وصل عددھم 

مدینة صھیونیة خالصة وتصویرھا ك "أورشالیم"و المزعومعمل برامج دعائیة عن الھیكل 
فھي مستمرة وتحیط بالقدس من كل جانب وال البناء الیھودي  االستیطانأما مخاطر  ؛للیھود

وحدات استیطانیة جدیدة في یكاد یمر أسبوع دون أن تصدر الحكومة الصھیونیة أوامر ببناء 
وحدة استیطانیة ) ١٠٦٠(القدس، حیث أصدر رئیس الوزراء الصھیوني حدیثا أوامر ببناء 

نفذت الحكومة الصھیونیة مئات المخططات ببناء وحدات استیطانیة في  كما ،في شرقي القدس
مھاجرین آالف ال مستوطنات القدس ھذا العام استقبلت شرقي القدس منذ بدایة العام، كما

المواطنین ضد  التفتیشیة تواصل سلطات االحتالل الحمالت االنتقامیةو، ھاالیھود للسكن فی
والھدم المتواصل لمنازل المقدسیین، وغیرھا من انتھاكات  التشریدتھجیر ال ھاالمقدسیین من

  .یومیة بحق المقدسیین 
الل اإلسرائیلي بسحب السیادة ومن أبرز المخاطر التي تواجھ القدس في ھذه األیام تلویح االحت

عن المسجد األقصى المبارك، حیث سیعقد الكنیست الصھیوني جلسة خاصة الكاملة األردنیة 
لمناقشة مقترح سحب السیادة األردنیة عن المسجد األقصى، وھذا األمر من الخطوط الحمراء 

ة الخطیرة وھي ویتطلب تصدي واسع لھذه المخططات الصھیونی والخطیرة بالنسبة للمسلمین 
مقدمة صھیونیة لفرض السیادة اإلسرائیلیة الكاملة على المسجد األقصى وتنفیذ مخططات 

  .التقسیم الزماني والمكاني للمسجد األقصى
 العدوفقد بدأ  ،ھتمام كبیرة لالحتالل الصھیونياإن القدس والمسجد األقصى یشكلون بؤرة 

الخبیثة للسیطرة الكاملة على المسجد م بوضع المخططات ١٩٦٧منذ احتالل القدس عام 
األقصى وفرض السیاسات الصھیونیة على المسجد، وتحقیق الھدف األكبر المتمثل بھدم 

الوجود الیھودي المسجد وإقامة الھیكل المزعوم، لذا یمثل المسجد األقصى خطرا كبیرا على 
االحتاللي على أرضنا المباركة، لذا تسعى المؤسسات الصھیوني لحمایة الیھود ودولتھم 

  .المزعومة من ھذه المخاطر 
أمام االنتھاكات الصھیونیة للقدس والمخاطر الكبیرة التي تواجھھا المدینة المقدسة، یسعى 

جھود المصالحة الفلسطینیة،  الفلسطیني وإفشال كافة االنقسامالعدو الصھیوني لتعمیق 
وبث المزید من الفرقة واالنقسام بین أبناء شعبنا، فمنذ أن والعمل على شق الصف الفلسطیني 

وشكلت  م٢٠٠٦عام  التشریعیةفازت حركة المقاومة اإلسالمیة حماس في االنتخابات 
ي علیھا، الحكومة، بدأت المخططات الصھیونیة إلفشال ھذه الحكومة وفرض الحصار العالم

على الرئیس الفلسطیني محمود عباس ضغوطات كبیرة كي تمنعھ  سلطات االحتالل كما فرضت
من التعامل مع حكومة حماس إلى أن بدأت المؤامرة الصھیونیة تكتمل بأحداث االنقسام بین 
حركتي حماس وفتح ومرت سنوات إلى أن بدأت االتصاالت بین الحركتین لتحقیق المصالحة 



وتؤتي ثمارھا؛ بدأ العدو الصھیوني یضع  ة، ومنذ أن بدأت میاه المصالحة تتحركالفلسطینی
العقبات یشدد الحصار على قطاع غزة ویواصل قتل ومالحقة واعتقال المجاھدین في الضفة 
المحتلة، ویواصل جرائمھ بحق القدس والمسجد األقصى، كما أنھ شن ثالثة حروب دامیة على 

آالف المنازل والمؤسسات الحكومیة والبنى التحتیة في  دمرتوقطاع غزة أنھكت القطاع 
  . اعالقط

ال یروق للعدو الصھیوني أن یرى حكومة فلسطینیة واحدة وخطاب فلسطیني واحد وقرار 
فلسطیني واحد، خاصة أن فلسطین حققت الكثیر من المكاسب األممیة في أروقة األمم 

االنضمام لمحكمة  وبإمكانھاعضو مراقب، المتحدة، خاصة بعد االعتراف بدولة فلسطین ك
العقبات التي على جرائمھا بحق الشعب الفلسطیني؛ إذن ) إسرائیل(الجنایات الدولیة ومحاكمة 

تضعھا الحكومة الصھیونیة أمام المصالحة الفلسطینیة وفرضھا المزید من الحصار على 
إذالل المواطن الفلسطیني لى مواد االعمار ومستلزماتھ یھدف إ إدخالالشعب الفلسطیني ومنع 

بین أبناء الشعب؛ والیوم ینتظر  واالنقساموتعكیر صفو الحیاة علیھ، وبث المزید من الفرقة 
  .المواطن الغزي فتح المعابر وإدخال مواد االعمار في ظل الشروط الصھیونیة

قصى التحدیدات كبیرة أمام الفلسطینیین وھم یواجھون مخاطر تھوید القدس والمسجد األ
المبارك، وفرض المزید من الحصار والتضییق على أنباء شعبنا الفلسطیني، ووئد أي توافق 
فلسطیني أي وحدة بین الفلسطینیین؛ ھذه التحدیات بحاجة إلى تكاتف فلسطیني ودعم عربي 

  .وأممي للشعب الفلسطیني في سبیل تحقیق أھدافھ وبناء دولتھ الفلسطینیة المستقلة 
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