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دحالن ال عالقة يل به، وال أستطيع فصله لهذا املوضوع، ولن يحصل أبداً تطور عسكري مسلح بضامنة 
وجود أمن محرتم، وجمهور واعي، وأبناء الحركة واعون. وال يكن أن يحدث أي يشء من هذا بينهم، 

وهناك ثقافة جديدة يف الضفة الغربية مختلفة متاماً عن تلك الثقافة املاضية”.

وقال السيد الرئيس “كالمي هذا غري شعبي وأنا ال أبحث عن شعبية، وعندما ترشحت لالنتخابات 
الرئاسية قلت أنا ضد الصواريخ، وضد االنتفاضة املسلحة، ومن يريد أن ينتخبني أهاًل وسهالً به، ومن 

ال يريد هو حر، وعىل هذا األساس مل آخذ 99.9% بل %62”.

وحول ادعاء دحالن أن انتخابات 2006 خارجة عن الدستور، قال الرئيس “االستحقاق النتخابات 
2006 تأجل 5 أشهر، ثم جرت يف موقعها، وواحد من الذين خرجوا عن فتح ومنهم دحالن عندما 
شكل قامئة املستقبل، وهي كانت سبب يف انقسام بفتح، وأول شخص دعا لهذه القامئة، التي ملمناها 

يف آخر لحظة لكن كنا وقتها قد خرسنا االنتخابات”.
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وثيقة رقم 160:

اعتداء “إرسائيل” عىل  أوغلو حول  الدين إحسان  ترصيح صحفي ألكمل 
قصور األمويني يف القدس160
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أدان األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي البوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل اعتداء إرسائيل 
املبارك وافتتاح ما تطلق عليه إرسائيل  املسجد األقىص  األموية اإلسالمية جنويب  الخالفة  عىل قصور 

“مسارًا توراتياً” يصور هذه القصور األموية عىل أنها “مطاهر الهيكل”.

األقىص  املسجد  عىل  اعتداء  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  به  قامت  ما  أن  العام  األمني  واعتب 
للقانون  صارخ  انتهاك  هي  املحتلة  القدس  يف  إرسائيل  تجريها  التي  الحفريات  جميع  وأن  املبارك، 
 الدويل والتفاقيات جنيف التي تحرِّم عىل دولة االحتالل العبث باألماكن التاريخية يف املناطق التي

تحتلها. 

وقد نّبه األمني العام إىل أن الخطوة اإلرسائيلية تأيت ضمن مخطط لتحويل محيط املسجد األقىص 
املبارك والبلدة القدية يف القدس إىل حدائق توراتية، وأن هذه االنتهاكات تهدف إىل طمس وتدمري 
التاريخية، والسيطرة عىل أوقاف إسالمية. وقال إن هذا االعتداء يستوجب  املعامل اإلسالمية األثرية 
العامل ملنع إرسائيل من  اليونسكو وبقية أجهزة األمم املتحدة املعنية ودول  تحركاً فوريًا من جانب 

مواصلة هذه االنتهاكات التي متثل اعتداء عىل مقدسات املسلمني وحضارتهم وتاريخهم. 

الكفيلة بوضع قرارات  الخطوات  اتخاذ  لليونسكو دعاها إىل  العامة  كام وجه رسالة إىل املديرة 
يف  اعتداءاتها  تنفيذ  يف  امليض  من  إرسائيل  ملنع  والعمل  التنفيذ  موضع  بالقدس  الخاصة  اليونسكو 

القدس املحتلة.


