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وثيقة رقم 150:

الصهيونية  االقتحامات  أوغلو حول  إحسان  الدين  ترصيح صحفي ألكمل 
للمسجد األقىص150
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قيام  بشدة  أوغيل  إحسان  الدين  أكمل  البوفيسور  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  العام  األمني  أدان 
مجموعة من املتطرفني اإلرسائيليني باقتحام املسجد األقىص املبارك صباح يوم األربعاء 8 يونيو 2011، 
معتباً أن هذا االعتداء يصيب األمة يف أحد أعز وأقدس مقدساتها، ويستدعي الوقوف يف وجهه ومنع 
 تكراره. وقد أهاب أيضاً باألمة اإلسالمية بالتنبه إىل ما يتعرض له مرسى رسول الله صىل الله عليه وسلم

من أذى واعتداءات لن تسكت األمة طويالً عىل استمرارها. 

كام دعا األمني العام منظمة اليونسكو ومجلس األمن الدويل والدول اإلسالمية األعضاء فيه إىل 
النهوض مبسؤولياتهم يف حفظ األمن والسلم الدوليني وحمل إرسائيل عىل وقف اعتداءات املتطرفني 
ومنعهم من زيادة التوتر يف املنطقة. كام أجرى األمني العام اتصاالً مع مفتي القدس واطأمن منه عىل 

األوضاع يف املسجد األقىص املبارك عقب هذا االعتداء اآلثم.

وثيقة رقم 151:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول قيام “إرسائيل” ببناء متحف عىل مقربة 
باب الرحمة “مأمن الله”151
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تعقيباً عىل إقرار بلدية االحتالل اليوَم بناء متحف صهيوين عىل أنقاض قبور املسلمني يف مقبة 
ح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل: مأمن الله غريب مدينة القدس املحتلة، رصَّ

فاإلقرار  اإلسالمية،  للمعامل  والتَّزوير  التشويه  هذا  بشّدة  ونستنكر  ندين  ]حامس[  إنَّنا يف حركة 
ببناء هذا املتحف الصهيوين يّثل صفحة سوداء من صفحات اإلرهاب الصهيوين الذي انتهك ُحرمات 
ائع الساموية واألعراف الدولية واإلنسانية. األحياء، لينتقل إىل انتهاك حرمة األموات التي كفلتها الرشَّ

ط الصهيوين الخطري القائم عىل تغيري وطمس الحقائق التاريخية، يعّب عن عنرصية  إنَّ هذا املخطَّ
االحتالل الصهيوين وإجرامه، وأنَّه كياٌن قائٌم عىل سلب الحرّيات والحقوق.

إنَّنا يف حركة حامس نؤّكد عىل أن هذه السياسية الصهيونية لن تفلح يف تغييب القدس ومعاملها 
إىل مؤازرة  ندعوها  التي  العربية واإلسالمية،  وأمتنا  الفلسطيني  قلوب وعقول شعبنا  التاريخية من 
املنظامت  ندعو  كام  املغتصبة،  حقوقهم  لنيل  عنهم  والدفاع  أرضهم  عىل  املرابطني  وثبات  صمود 
واملعامل  التاريخية  الله  مأمن  مقبة  لحامية  العاجل  التحرك  إىل  واإلنسانية  الحقوقية  واملؤسسات 

اإلسالمية يف مدينة القدس من الخطر الصهيوين القائم عىل التزوير وطمس الحقائق.

املكتب اإلعالمي
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