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 فتح باب السلطات اإلسرائيليةإقدام  تستنكر فيه يف القدس الهيئة اإلسالمية صادر عن بيان

أن ساحة احلرم الشريف واملسجد األقصى والصخرة املشرفين  ، مؤكدةاملغاربة لغير املسلمين
  ∗ تمثل يف جمموعها حقاً وتراثاً إسالمياً حضارياً إنسانياً 

٢٢/١٠/١٩٦٩  
  

ية على فتح باب املغاربة املؤدي إىل سرائيلحول إقدام السلطات اإل سالمية يف القدس بياناًأصدرت الهيئة اإل
. خرىوالضغط إلعادة فتح أبواب احلرم القدسي األ. لسياح من غير املسلمينمام الزوار واساحة احلرم الشريف أ
  : وفيما يلي نص البيان

تلة، حول باب املغاربة احملسرائيلية قررته السلطات اإلملك من قوة، ما سالمية لتشجب بكل ما تإن الهيئة اإل
  .ىل الساحة املذكورةاملؤدي إىل ساحة احلرم الشريف والضغط إلعادة فتح باقي األبواب املؤدية إ

وىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين كلها مسجد وكلها مقدس وكلها ملك إن ساحة احلرم الشريف، أ
ية سلطة حمتلة مهما ، وال يحق ألرضرائع األصبغتها عليها رسالة السماء وشة أمللمسلمين وحدهم تتمتع بحر

على ما له رادتها وتفرض سلطاتها وإ. على هذه احلرمةن تعتدي اجلبروت وامتلكتها نزعة التحدي أ بلغت من
 احتاللهاسرائيلية التي احتلت القدس بالقوة وضمتها بالقوة وترفض الرجوع عن والسلطات اإل. مساس بها

قل يف هذه تتحمل على األ.  ذلك قرارات اجملموعة الدولية بأسرها ممثلة يف هيئة أممهامتحدية يفوضمها 
سانية وقواعد القوانين نباملبادئ اإل صحاب الديانات السماوية عمالًلفترة واجب احترام ورعاية مشاعر أا

نها تكون قد تخلت س بقعهم وأعز مساجدهم فإأقدبقعة من ي يف اقتحامها ملقدسات املسلمين يف الدولية وه
  .ىل غزو املقدسات وانتهاك حرمة املعتقداتعن مسئولياتها، ومل تكتف بغزو األرض بل تعدت ذلك إ

صخرة املشرفين، تمثل يف جمموعها قصى والإن الهيئة اإلسالمية تدرك أن ساحة احلرم الشريف واملسجد األ
ول يف وقت من األوقات على مرارة االحتالل وظروفه أن تستأثر ، مل حتاانياًنسإ حضارياً سالمياًإ وتراثاً حقاً

ت حريق املسجد ن الظروف املؤملة والغامضة التي واكبالزائرين من غير املسلمين، غير أ ن حترم عنهبه، أو أ
ن ال ، والتي ال تزال قائمة ونفوس املسلمي١٩٦٩سنة  )أغسطس( باألقصى يف احلادي والعشرين من شهر آ

املغاربة واملدرسة التنكزية، والزاوية  تزال مستعرة بسببها، واستيالء السلطات احملتلة على مفتاح باب
اب ساحة احلرم بوىل اتخاذ الهيئة القرار القاضي بإغالق أدت اخرية وقيامها باحلفريات اجلارية هي التي أالف
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إلسالمية وحدها ال السلطات اإلسرائيلية الهيئة ان ينجلي املوقف وحتدد املسئولية والشريف بشكل مؤقت إىل أ
حدها صاحبة احلق والصالحية و تقرر ما يتوجب عمله بالنسبة لهذه الظروف وهي وهي التي تملك أن تقدر أ

قتضياتهم الدينية، ملشاعر املسلمين وم وفقاً. غالقهاف على ساحة احلرم الشريف وفتح األبواب أو إشرايف اإل
ابة عن العرب واملسلمين يف كافة أقطارهم ممن تتأثر حقوقهم مينة تقوم بعملها نيهي أوهي يف ذلك انما 

سرائيلية باحلالة نسبة ملقدساتهم وتذرع السلطات اإلن تتخذه السلطات احملتلة بالالدينية بكل إجراء يمكن أ
الوضع منذ  ىل قواعد ذلكإ من الرجوع كما بيدو واضحاً ال فعالً ع قوالً رهو تذ) يكوانتهستات( الراهنة سابقاً

  .ىل حين االحتاللمئات السنين، إ

الظامل الذي قامت به السلطات  جراءلهذا فإن الهيئة اإلسالمية ال يسعها إال أن تعلن استنكارها واعتراضها لإل
من  سرائيلية يف فتح ساحة احلرم الشريف عنوة للزائرين من غير املسلمين متمسكة بحق املسلمين كامالًاإل

  .ىل العرب واملسلمين والضمير العاملي حول هذا العدوان الصارخفعة صوتها بالشكوى إكافة النواحي را

  

  هـ ١٣٨٩شعبان  ١٠القدس يف 

  م ١٩٦٩-١٠-١: املوافق

  سالمية الهئية اإل



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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