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ال �ط �ي �ب��ي ف� ��ي م ��ؤمت ��ر ب ��ال� �ق ��دس ح � ��ول اق �ت �ح ��ام ��ات األق � �ص � ��ى" :ن �ت �ن �ي��اه��و ي� �ح� � ّول ال � �ص� ��راع ال � ��ى دي �ن ��ي"

*طلب أبو ع��رار :احلكومة تتبنى اجندات جمعيات متطرفة ،و ِف��ي محصلتها بناء الهيكل املزعوم على انقاض املسجد االقصى ،فاملسجد االقصى في خطر
مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net
وصل إلى موقع العرب وصحيفة
كل العرب بيان ص��ادر عن مكتب
النائب أحمد الطيبي ج��اء فيه ما
ي�ل��يُ " :ع �ق��د ص�ب��اح ي��وم ال�ث�لاث��اء
مؤمترا ً صحافيّا في "بال ميدايا"
في القدس ،حول اقتحامات املسجد
األق �ص��ى امل��ب��ارك م��ن ِق �ب��ل ن��واب
اليمني ،وذلك مبشاركة النائب د.
أحمد الطيبي ،رئيس جلنة القدس
ف��ي ال �ق��ائ �م��ة امل �ش �ت��رك��ة وال �ن��ائ��ب
طلب ابو عرار عضو جلنة القدس
ف ��ي ال �ق��ائ �م��ة امل �ش �ت��رك��ة واح �م��د
روي� �ض ��ي م� �ن ��دوب ف�ل�س�ط�ين في
املؤمتر االسالمي والدكتور ناجح
بكيرات".
وأضاف البيان" :وفي كلمته قال
النائب د .أحمد الطيبي" :نتنياهو
يح ّول ال�ص��راع ال��ى ديني ويدفع
بنواب متطرفني القتحام املسجد

االق �ص��ى امل��ب��ارك وه ��م ي���رددون
انهم يطالبون بالصالة في باحات
املسجد االقصى معتبرينه الهيكل
وليس املسجد ،ونحن نؤكد احلقيقة
الراسخة بانه اقصانا ومسجدنا،
ولذلك رفضنا كنواب عرب دخول
املسجد (يوم الثالثاء) الننا ال ميكن
ان نقبل شروط نتنياهو وشرطة
االحتالل لدخولنا مسجدنا ،فندخله
متى نقرر نحن ،وه��ذا م��ا فعلناه
خ�لال ع��ام�ين م��ن امل �ن��ع ،ون�ح��ن ال
نحترم هذه التعليمات غير القانونية
لنتنياهو".
وتابع البيان" :وأض��اف الطيبي:
"ن�ت�ن�ي��اه��و ووزراؤه ي �ح��اول��ون
حرف االنظار عن ازماتهم الداخلية
عبر هذه االقتحامات وهدم البيوت
للمقدسيني وط��رد اه��ال��ي الشيخ
جراح كما حصل مع عائلة شماسنة
وغيرها ونحن كلنا موحدون بوجه
ه��ذه ال�س�ي��اس��ة" .وأش ��ار الطيبي

أن" :هناك تنسيق وتواصل
إل��ى ّ
من خالل جلنة القدس في القائمة
امل �ش �ت��رك��ة م ��ع امل �م �ل �ك��ة االردن� �ي ��ة
الهاشمية صاحبة ا ل��ر ع��ا ي��ة على
املقدسات االسالمية واملسيحية في
القدس وقد التقينا مرتني مع جاللة
امل�ل��ك عبدالله الثاني م��ؤخ��را ،في
موضوع القدس واالقصى ،مشيدا
بالتنسيق االرد ن� ��ي الفلسطيني
ف��ي هبة ب��اب االس �ب��اط ال�ت��ي كان
سندا ً لهبة املقدسيني الذين اثبتوا
شجاعة وصمود وثبات ادى الى
تراجع االحتالل .حيث اثبتت هذه
املقاومة الشعبية السلمية جناحها
وجناعتها ،ويجب ان يبنى عليها".
وج��اء في البيان" :و ِف��ي مداخلته
قال النائب طلب ابو عرار" :نتنياهو
ي�ت�ع��ام��ل م��ع االق �ص��ى ل �ل��ذود عن
نفسه من التهم ،وتعامله سياسيا
م��ع امل��وض��وع ،ون�ح��ن ن�ق��رر متى
ندخل للمسجد االقصى ،وال تهمنا

صورة من املؤمتر  -تصوير مكتب النائب أحمد الطيبي
أوامر نتنياهو" .احلكومة تتبنى اجندات
جمعيات متطرفة ،و ِفي محصلتها بناء
الهيكل امل��زع��وم على ان �ق��اض املسجد
االقصى ،فاملسجد االقصى في خطر.
وخالل األعياد اليهودية سيزيد تدنيس
ال �ي �ه��ود للمسجد االق��ص��ى ،ل ��ذا نحن
بحاجة لتكاتف اجلهود محليا وعامليا
الفشال مخططات احلكومة واجلمعيات

اليهودية في املسجد االقصى .املسجد
االقصى للمسلمني فقط وليس لليهود
اي حق فيه".
واختتم البيان" :وشدد كل من الرويضي
وب �ك �ي��رات ع �ل��ى ان امل �س �ج��د االق �ص��ى
املبارك هو ملك خالص للمسلمني ونددوا
باالقتحامات واصفني اياها باخلطيرة
نص البيان.
واالستفزازية" إلى هنا ّ

ال� � � � � � �ع � � � � � ��رب� � � � � � �ي � � � � � ��ة ل � � � �ل � � � �ت � � � �غ � � � �ي � � � �ي� � � ��ر:

س� �ن� �ع� �ق ��د ب � �ع� ��د ع � �ي� ��د االض � � �ح� � ��ى م � ��ؤمت � ��ر ًا
ن�ك�ش��ف خ�ل�ال��ه م��وق�ف�ن��ا ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن ال �ت �ن��اوب

وزارة املساواة االجتامعية

مبناسبة حلول عيد االضحى
املبارك نتوجه لعموم املسلمني
والدروز بالبالد بأجمل
التربيكات واطيب التمنيات،
سائلني املوىل ان يعيده عليكم
بالخري والربكات
وكل عام وانتم بخري
איחולים לבביים לכלל
המוסלמים והדרוזים במדינה
לרגל חג הקורבן המבורך,
אנו תפילה לאל כי החג יביא
אתו שפע וברכות חג שמח

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
اع�ل�ن��ت احل��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة للتغيير ،مساء
االثنني ،انها ستعقد مؤمترا ً صحفيا ً ها ًما
وحاس ًما يشارك فيه النائبان احمد الطيبي

واس ��ام ��ة ال �س �ع��دي ت �ع��رض ف �ي��ه موقفها
وقرارها النهائي من قضية التناوب والقائمة
املشتركة  .وسيكون ذلك بعد عيد االضحى
يوم اجلمعه املوافق  8ايلول في الطيبة.

