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 معالي الوزير عبد القادر مساهل
رئيس  –لخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير خارجية الشئون ا

 الدورة الحالية للمجلس الوزاري
 معالي السادة الوزراء

 ..السيدات والسادة
هذا االجتماع  لعقد اليوم بالحضور السريعة استجاباتكم على جميعا   لكم بالشكر أتوجه

ارجية المملكة األردنية الهام.. وأخص بالذكر معالي الوزير أيمن الصفدي، وزير خ
 ..الهاشمية )صاحبة الوصاية الهاشمية( الذي بادر إلى الدعوة لعقِد هذا االجتماع

ورمزيتها .. إنها  ومعناها مغزاها في واضحة رسالة ُيعدُ  اليوم اجتماعنا إن وأقول
 رسالٌة للعالم أجمع بأن العرب لن يتخلوا يوما  عن المسجد األقصى الُمبارك أو الحرم
القدسي الشريف.. إذا دعانا األقصى فكُلنا يلبي النداء بال تردد أو تهاون أو تأخير 
.. ويخطئ من يظُن أن األقصى يعني الفلسطينيين وحدهم بحكم أنه ُيعد جزءا  من 

فهذه الُبقعة المباركة هي عنواٌن لهويتنا العربية واإلسالمية .. إليها  .. وطنهم المحتل
المسلمين جميعا .. وبها تتعلق أرواحهم وعلى حجارتها الطاهرة تتطلع أفئدة العرب و 

تشكل وجدانهم الديني والروحي.. إن قلوَب العرب والمسلمين جمعيا  ُمعلقٌة منذ أربعة 
عشر قرنا  بأولى القبلتين وثالث الحرمين، وعيونهم تتطلع إلى هذه األرض الُمقدسة 

يمان  .بكل خشوع ومحبة وا 
 .. اءمعالي السادة الوزر 

رسالتنا اليوم واضحٌة ال لبس فيها ... إن القدس خٌط أحمر ال نسمح أليٍّ كان 
بتجاوزه.. وال نقبل أن يكون واقع االحتالل المرفوض مّنا، ومن العالم أجمع، ُمقدمة 
لتغيير الوضع القائم في هذه الُبقعة الشريفة المباركة.. القدس الشرقية، مثلها مثل 

، هي أرٌض محتلة.. وال 1967ا إسرائيل في الخامس من يونيو األراضي التي احتلته
سيادة لدولة االحتالل على الحرم القدسي أو المسجد األقصى الُمبارك.. ال أحد في 
 العالم ُيقر بهذه السيادة.. ومحاولة فرضها بالقوة وبحكم األمر الواقع هي لعٌب بالنار 
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دينية وتحويل وجهة الصراع من  .. ولن يكون من شأنها سوى إشعال فتيل حرب  
السياسة إلى الدين.. بكل ما ينطوي عليك ذلك من مخاطر البد أن يكون الجميُع 

 ..على وعي  بها
يوليو  14إن أزمة األيام االثني عشر الماضية، ومنذ قامت ُسلطة االحتالل في 

لحرم الجاري باتخاذ عدد من اإلجراءات غير القانونية وغير المسبوقة في محيط ا
الُقدسي الشريف، والتي تنتهك حرية األفراد في العبادة، وحقهم الثابت في إقامة 
شعائرهم الدينية .. أقول إن هذه األزمة كشفت قبل أي شيء آخر عن أن تضامننا 
وتكاتفنا هما السبيل الوحيد لمواجهة أي تحد، والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه 

ال  إلى الشعب الفلسطيني البطل، الصامد والمرابط.. المس بُمقدساتنا .. التحيُة أو 
  والذي تدفقت جموعه حتى فاضت الساحات الُمحيطة بأبواب األقصى بعشرات

اآلالف من أبنائه الذين أتوا من كل حدب وصوب للصالة واالعتصام واالحتجاج 
ءات اإلسرائيلية الظالمة.. وتحية احترام  للقيادة الفلسطينية التي أعلنت على اإلجرا

موقفها الواضح من اليوم األول ُبمطالبة ُسلطات االحتالل بالتراجع عن كافة 
 .اإلجراءات التي اتخذتها، وعدم القبول بأي حل وسط في هذا الخصوص

ب، الذين تحركوا سريعا  إلى الزعماء والوزراء العر  إنني أتوجه بالشكر والتقدير 
وبادروا إلى إجراء االتصاالت الضرورية من أجل وقف اإلجراءات اإلسرائيلية.. 
ويقيني أن هذه األزمة لم تكن لتجد طريقها إلى الحل بهذه الصورة المرضية للرأي 
العام العربي، إال عبر التحرك السريع اليقظ، وبروح التضامن والتكاتف.. وُرب ضارة 

فمثل هذه المواقف ُتجدد فينا األمل بأن تضامننا ُيمكن أن يتحول إلى واقع نافعة.. 
رادة فاعلة، وأن تكون له نتائج على األرض .. إذا صدقت النوايا وصحت  ملموس، وا 

 .العزائم
معانه في القمع والقهر هو أمٌر  إن مواجهة االحتالل اإلسرائيلي والتصدي لجموحه وا 

لعربية، وتتوحُد كلمة العرب كما ُتعبر عنهم هذه ممكن عندما تجتمع اإلرادة ا
 .الجامعة، وهذا المجلس
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 ..السيداُت والسادة
ن كان ُيمثل حال   إن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها االستفزازية وغير القانونية، وا 
لألزمة التي افتعلتها، إال أنه ال يعني أن نهج االحتالل نفسه قد تغير... فجميُعنا 

خططات اإلسرائيلية الحثيثة منذ سنوات طوال لتهويد الُقدس الشرقية عبر يتابع الم
تكثيف البناء االستيطاني بها، والسعي إلى تغيير طابعها العربي واإلسالمي من 
خالل أعمال الحفر والتنقيب الخطيرة في محيط الحرم القدسي الشريف، بحثا  عن 

يعنا ُيتابع ما يتعرض له ُسكان معالم يهودية ال دليل علميا  على وجودها.. وجم
الُقدس من قمع وحصار وتضييق بغرض دفعهم لُمغادرة المدينة حتى تصير يهودية 
خالصة .. ولم تكن اإلجراءات األخيرة في ُمحيط الحرم الُقدسي سوى حلقة في 
سلسلة متصلة من هذه السياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة والسيادة 

 .الُمقدسة... وحصار سكانها من العرب والمسلمينعلى المدينة 
إن األزمة ُتذكرنا، وُتذكر العالم كله، بأهمية التصدي إلى هذه السياسات اإلسرائيلية 
الرامية إلى استباق مفاوضات التسوية النهائية، وفرض أمر  واقع يلغي الوضع القائم 

، االنتباه إلى أن التعامل مع في المدينة.. ومطلوٌب مّنا جميعا ، ومن المجتمع الدولي
المقدسات اإلسالمية بهذا القدر من الرعونة والصلف ينطوي على تهديد حقيقي 
بإشعال حرب دينية، ألنه ال يوجد مسلٌم في العالم يقبُل بتدنيس األقصى، أو إغالقه 

 .في وجه الُمصلين، أو وضعه تحت سيطرة إسرائيل
إلى الجميع .. وُأطالب القوى الفاعلة في  أرجو ُمخلصا  أن تصل دروس هذه األزمة

المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من الضمانات واإلجراءات، التي تضمن عدم تكرارها 
 .في الُمستقبل

أكرر ُشكري للسادة الوزراء الذين حضروا اليوم.. وأدعو دولة االحتالل إلى أن تقرأ 
 .هابعناية دروس هذه األزمة، والرسالة التي تنطوي علي

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
 ــــــــــ


