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 ىل غولدا مئير، رئيسة جملس الوزراء اإلسرائيلي، احتجاجاً إمذكرة الهيئة اإلسالمية 
  يف املسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي  يعلى احلفريات التي جتر

  
  )16/10/1969الدستور، عمان، (        ] 16/10/1969[، القدس

 
  

  
لة وتعلن اإلسرائيلية املسؤوسالمية ترى من واجبها أن تصارح السلطات إن الهيئة اإل

خافية تستهدف االعتداء سالمي، بل وللعامل أجمع، أن هنالك نوايا مل تعد للرأي العام العربي واإل
  .على املسجد األقصى وانتزاعه من يد سدنته وأصحابه املسلمين وتغيير معامله

احلرج، لتود  سالمية، وهي تعي مسؤولياتها وتقدر واجباتها يف هذا الظرفإن الهيئة اإل
التي حتيط بها السور  ضأن تؤكد بصورة قاطعة أن املسجد األقصى بجميع أجزائه يشمل كل األر

وما حتتها وما فوقها، كما تود أن توضح بأن صالة اجلمعة طاملا انعقدت يف الطابق األرضي من 
نكارها د أن تؤكد استساحاته باملصلين، وهي تو قاملسجد يف أشهر رمضان عندما كانت تضي

  .سالميللوقف اإل ةحداث كنيس حتت بناية احملكمة الشرعية القديمة العائدومعارضتها إل
عن  سالمية، وهي تعلن ذلك تلفت نظر السلطات إىل وجوب التوقف تماماًإن الهيئة اإل

مواصلة احلفريات التي أخذت تهدد أساسات املسجد وقوة بنيانه، ووضع حد لهذه األعمال التي 
  .غاية اخلطورة تعتبر يف
صدار بيان يوضح موقفها الرسمي قها أن تطالب السلطات املسؤولة بإكما ترى أن من ح  

سالمية ال خيار لها يف اعتبار ا واخملططات، وإال فإن الهيئة اإلإزاء هذه األمور واملالبسات والنواي
  .أن هذا املوقف املتطرف هو املوقف الرسمي لهذه السلطات

اً إىل خطورة األعمال التي جتري يف احلرم اإلبراهيمي الشريف باخلليل وتلفت النظر أيض  
بخصوص فتح باب جديد يؤدي إىل أضرحة األنبياء، أو بخصوص الصالة التي أقامها 

احلضرة اإلبراهيمية يف املسجد اإلبراهيمي بمناسبة رأس السنة العبرية املستوطنون يف رحاب 
  .وغيرها من املناسبات بقوة السالح

سالمية، وهي تصر على املطالبة بإيقاف هذه األعمال واالعتداءات، تعلن أنها إن الهيئة اإل  
ستواصل الكشف عن جميع ما يجري يف حالة عدم التوقف، حمملة السلطات مغبة ما ينتج عن هذه 

  .األعمال
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