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  بيان وزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية السورية إىل رؤساء البعثات السياسية 
   املسجد األقصى يف دمشق حول حريق

 
  ) 1969/ 8/ 27البعث، دمشق، (            1969/ 8/ 26دمشق، 

  

  

، على ارتكاب جريمة جديدة دبرتها 8/1969/ 21أقدمت السلطات اإلسرائيلية، صباح يوم  - 1
النار يف املسجد األقصى املبارك، وتعمدت التباطؤ يف إخماد النيران املشتعلة كما  بإشعالها

منعت السكان العرب من املساهمة يف إطفاء احلريق، وأطلقت النار على املتظاهرين العرب الذين 
هبوا إلنقاذ املسجد األقصى بكل ما يملكون من الوسائل، فارتكبت بذلك عن عمد جريمة نكراء يف 

 .النهار على مرأى ومسمع من العامل أجمعوضح 

مة ألعمالها وخمططاتها الصهيونية تإن تدبير السلطات اإلسرائيلية لهذا احلادث إنما هو ت - 2
الرامية إىل تهويد مدينة القدس وإزالة معاملها العربية واإلسالمية وحمو كل أثر من آثارها 

ارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم جلعلها عاصمة لها، ضاربة بقر التاريخية تمهيداً
املتحدة عرض احلائط، وغير عابئة بميثاق حقوق اإلنسان وبالقوانين واالتفاقيات الدولية، 

 .وخاصة اتفاقيات جينيف واالتفاقيات املتعلقة بحماية اآلثار

بدأت السلطات اإلسرائيلية أعمالها لتهويد القدس عندما أصدرت قانون التنظيمات القانونية  - 3
بتاريخ  – 92 -، الذي أقره الكنيست بصيغته النهائية، وصدر يف العدد 1968واإلدارية لسنة 

هذا القانون يفرض على كل جمعية تعاونية أو . يف جريدة الوقائع اإلسرائيلية 1968/ 8/ 22
ركة وعلى كل حمام أو طبيب أو مهندس أو صاحب عمل أو مهنة يف القدس احملتلة أن يعيد ش

سرائيلية خالل مدة ستة أشهر مع وضع أمالك لألنظمة اإل تسجيله لدى الدوائر اإلسرائيلية وفقاً
أوضحت الوزارة للبعثات مدى خمالفة هذا القانون للمواثيق . الغائبين العرب حتت احلراسة

 . 1969/ 6/ 21تاريخ  2356 10 - 1 - 2 - 127ين الدولية بتعميمها رقم ع والقوان

، 1967/ 7/ 4تاريخ  2253ولقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 
املتعلق بمدينة القدس، والذي يمنع على إسرائيل ضم األراضي العربية وإحداث أي تغيير فيها، 
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ونظرا لتمادي إسرائيل يف خمالفاتها فقد أكدت . م والتغيير باطلةوالذي اعتبر جميع إجراءات الض
 .1967/ 7/ 14تاريخ  2254اجلمعية العامة ذلك القرار بقرار آخر رقم 

الذي نص على اعتبار جميع  1968/ 5/ 21املؤرخ  252أصدر جملس األمن القرار رقم  - 4
إسرائيل من أعمال أخرى بما يف ذلك نزع التدابير التشريعية واإلدارية اإلسرائيلية وما تقوم به 

ملكية األراضي والعقارات يف القدس، والتي تهدف إىل تبديل الوضع القانوين لها بأنها تدابير 
كما طلب القرار من إسرائيل إلغاء جميع هذه التدابير . باطلة، وليس من شأنها تعديل هذا الوضع

 .وضع القدسعن اتخاذ خطوات تهدف إىل تعديل  والتوقف فوراً

، رفض إسرائيل تنفيذ قرار 11/4/1969أعلن األمين العام لألمم املتحدة، بتقريره املؤرخ  - 5
وال شك أن يف هذا الرفض . جملس األمن املذكور، وكذلك رفضها لقرارات اجلمعية العامة السابقة

لقرارات بأكثرية لألمم املتحدة وجلميع دول العامل التي صوتت على تلك ا صارخاً علنياً حتدياً
 . ساحقة

، بأنه 7/5/1969وأفادت أنباء القدس احملتلة أن وزير العدل اإلسرائيلي صرح، بتاريخ 
نقل وزارة العدل واحملكمة العليا اإلسرائيلية وحمكمة القدس باإلضافة إىل نقل اإلدارة  سيتم قريباً

أن األنباء تتناقل كل يوم أخبار كما . العامة للشرطة إىل اجلزء العربي من مدينة القدس احملتلة
احلمالت اإلسرائيلية العسكرية والتفتيشية االنتقامية والتي تهدف إىل تهجير السكان العرب وهدم 

وال يخفى أن السلطات اإلسرائيلية . منازلهم ومصادرة أمالكهم وثرواتهم، مستعملة شتى األساليب
قصى، وأجبرت سكانه العرب على إخالئه، قد أقدمت على هدم حي املغاربة، اجملاور للمسجد األ

خملططها التوسعي يف بناء وإقامة  وعمدت إىل توسيع الساحة احمليطة بحائط املبكى، تنفيذاً
هيكل سليمان، رغم قرارات الهيئات الدولية باحملافظة على عروبة مدينة القدس وعدم تغيير 

 . معاملها

كدليل قاطع على مدى استهتار إسرائيل عملية إحراق املسجد األقصى  وقد جاءت مؤخراً
 . بقرارات األمم املتحدة، وحتديها للرأي العام العاملي وللضمير اإلنساين

والوزارة، إذ تنقل ما تقدم إىل علم البعثات الدبلوماسية احملترمة، إنما ترغب يف إيضاح 
بذلك جميع  استمرار إسرائيل وتصميمها على إحلاق القدس العربية وضمها إليها، خمالفة

 . االتفاقيات الدولية وقرارات األمم املتحدة التي خلقتها

وتغدو الوزارة شاكرة لو طلبت البعثات إىل حكوماتها اتخاذ التدابير الفعالة للعمل على 
شجب هذه األعمال، وإلزام السلطات الصهيونية بتطبيق قرارات األمم املتحدة، وكذلك الطلب إىل 

بيق العقوبات املنصوص عنها يف ميثاق األمم املتحدة بحق السلطات هذه احلكومات ضرورة تط
 . الصهيونية
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نه، إذا مل يوضع حد لهذه األعمال، نخشى أن تتكرر هذه املأساة وأن تمتد احلرائق إف
 . املتعمدة إىل أماكن أخرى مقدسة تقدسها الديانات السماوية وحتترمها املثل العليا األخالقية

 .ذه املناسبة لتعرب عن فائق اعتبارهاوتنتهز الوزارة ه

 

 



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
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