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  بيان رؤساء الطوائف املسيحية يف األردن 
   حول حريق املسجد األقصى

  
  )24/8/1969الدستور، عمان، (           23/8/1969عمان، 

  
  

سرائيلية يف حرق املسجد األقصى املبارك، نكراء، التي ارتكبتها السلطات اإلإن اجلريمة ال
كليروس واملسحيين يف جميع أنحاء العامل، كما هزت مشاعر الرؤساء الروحيين وعموم اإلوهزت 

برق الرؤساء إىل السكرتير العام لألمم املتحدة وعموم رؤساء أإخوانهم املسلمين، ولهذا فقد 
  .ن التدخل لوضع حد لذلكبيالكنائس يف العامل حمتجين ومستنكرين وطال

اولة التملص من ولكن الصهيونية، التي تعيش على الدسائس، تمادت يف وقاحتها حم  
عاء بقصد بعث الفتنة والشقاق بين املواطنين العرب من مسلمين ومسحيين، بيد نهذه اجلريمة الش

فبعد أن . ت األكاذيب لتبرير جريمتهمقأن دسائسها أصبحت مفضوحة يف العامل أجمع، فاختل
ه اجلريمة دعت أن احلريق كان حادث تماس كهربائي، طلعت علينا باألمس بأن الذي ارتكب هذا

هو رجل استرايل ينتمي إىل إحدى الشيع غير املعترف بها، وفاتها أن اسم االسترايل روهين، 
شهور يف الكيبوتس وقد ذكرت جريدة الديلي ستار أن املذكور روهين قد أقام أربعة . يهودي

سات حيث أعدته هذه السلطات الرتكاب هذه اجلريمة وانتهاك املقد" سرائيليةاملستوطنات اإل"
  .تمهيداً لتحقيق حلمهم ببناء هيكل سليمان

إننا نعلنها مدوية أن املواطنين، من مسلمين ومسحيين يف العامل العربي، جتمعهم أخوة   
تبر أي انتهاك إننا نع. وطنية واحدة، ويهددهم عدو مشترك واحد اغتصب وطنهم وديارهم املقدسة

إىل عموم املواطنين من مسلمين ومسيحين،  سالمية واملسيحية جريمة توجهحلرمة املقدسات اإل
نة املقدسة هو سرائيلي للمديكما نعلن أن استمرار االحتالل اإلونرد تهمة الصهاينة على رؤوسهم، 

سالمي بأن سالمية واملسيحية على السواء، ونهيب بالعامل املسيحي واإلتدنيس للمقدسات اإل
  .الوطن املغتصب واملقدسات من أيدي الصهاينةنقاذ يوحدوا صفوفهم وجهودهم للعمل يداً بيد إل

  :التواقيع
نعمة السمعان مطران الالتين، ورثوذكس، واملطران املطران ذيوذوروس مطران الروم األ

والقس شفيق  رشمندريت نقوال برغيل عن املطران ميخائيل عساف مطران الروم الكاثوليك،واأل
رئيس طائفة السريان سقف بطرس توما ، واألفرح رئيس الكنيسة اإلجنيلية األسقفية العربية

 .ورثوذكساأل
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