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 احلكومة رئيسة إىل احملتسب، حلمي الشيخ اإلسالمية، الهيئة رئيسكتاب مرسل من 

 تميحتج فيه على تصريحات املسؤولين اإلسرائيليين بأنه  ،اإلسرائيلية، غولدا مائير 
 نيةووجود  األقصى املسجد من األرضي الطابق إىل املؤدية الغربية البوابة اكتشاف

  ∗  اليهود لعبادة مكاناً لتحويله إىل 
٢٩/٩/١٩٦٩  

  
كتاباً إىل رئيسة احلكومة ضمنه  ،احملتسب حلمي الشيخبعث رئيس الهيئة اإلسالمية،

حول املسجد األقصى املبارك  ٦٩-٠٩-٢٩املذكرة التالية الصادرة عن الهيئة اإلسالمية بتاريخ 
  :يلي نص املذكرة واحلرم اإلبراهيمي الشريف وفيما

خبراً على غاية من  ١٩٦٩- ٩-١٧تاريخ نشرت جريدة معاريف اإلسرائيلية يف عددها الصادر ب
أنه ليس من  اخلطورة واألهمية يتعلق بالطابق األرضي من املسجد األقصى، وعلى الرغم من

بست آراء قتإال إن اجلريدة املذكورة ا. نشرته الصحف كحقيقة مقررة ما ىاملستحسن التعليق عل
بعض الرسميين خصوصاً التابعين لوزراة األديان، هذا باإلضافة إىل أن أهمية املوضوع 

. وخطورته تتطلبان من الهيئة اإلسالمية السرعة يف بيان رأيها يف هذا املوضوع البالغ األهمية
طورتها ولفت نظر السلطات إىل ما تنطوي عليه احملاوالت اجلارية حالياً من مضاعفات تزيد يف خ

  .ناره من قلوب املؤمنين نطفئوأبعادها عن حادث حريق املسجد األقصى الذي مل ت
بأنه يف عشية السنة العبرية اجلديدة تم اكتشاف البوابة الغربية املؤدية إىل الطابق : مؤدى اخلبر

ه واستخداماألرضي من املسجد األقصى وما حوله وأن النية متجهة لتنظيف هذا الطابق وما حوله 
احلرم  لتنظيف مغارة املكفيال الواقعة حتت ماماً مثلما جتري اآلن خطةمكاناً لعبادة اليهود ت

  .اإلبراهيمي باخلليل
وأتم يف اآلونة األخيرة عمال وزارة األديان عمليات تطهير : ر أيضاً ما يليوجاء يف نفس اخلب

وأعدوه كان وأصلحوا امل –التنكزية  –حائط املبكى من حتت مبنى احملكمة الشرعية القديمة 
  .العبادة فيه يف تأدية مراسيمكنيساً للمصلين الذين شرعوا 

إن الهيئة اإلسالمية ترى من واجبها أن تصارح السلطات اإلسرائيلية املسئولة وتعلن للرأي العام 
د العربي واإلسالمي بل وللعامل أجمع بأن هناك نوايا مل تعد خافية تستهدف االعتداء على املسج

  .األقصى وانتزاعه من يد سدنته وأصحابه املسلمين وتغيير معامله
مسئولياتها وتقدر واجباتها يف هذا الظرف احلرج لتود أن تؤكد  إن الهيئة اإلسالمية وهي تعي

بصورة قاطعة أن املسجد األقصى بجميع أجزائه يشمل كل األرض التي يحيط بها السور وما 
  .حتتها وما فوقها
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توضح بأن صالة اجلمعة طاملا انعقدت يف الطابق األرضي من املسجد يف أشهر كما تود أن 
د أن تؤكد استنكارها ومعارضتها وهي تو. رمضان عندما كانت تضيق ساحاته باملصلين

  .حداث كنيس حتت بناية احملكمة الشرعية القديمة العائدة للوقف اإلسالميإل
السلطات إىل وجوب التوقف تماماً عن مواصلة ي تعلن ذلك تلفت نظر إن الهيئة اإلسالمية وه

ووضع حد لهذه األعمال التي تعتبر يف . احلفريات التي أخذت تهدد أساسات املسجد وقوة بنائه
  .غاية اخلطورة

كما ترى أن من حقها أن تطالب السلطات املسئولة بإصدار بيان يوضح موقفها الرسمي إزاء هذه 
وإال فإن الهيئة اإلسالمية ال خيار لها يف اعتبار أن هذا . ططاتاألمور واملالبسات والنوايا واخمل

  .املوقف املتطرف هو املوقف الرسمي لهذه السلطات
هذا وتلفت النظر أيضاً إىل خطورة األعمال التي جتري يف احلرم اإلبراهيمي الشريف باخلليل 

أقامها  بخصوص فتح باب جديد يؤدي إىل أضرحة األنبياء أو بخصوص الصالة التي
املستوطنون يف رحاب احلضرة اإلبراهيمية يف املسجد اإلبراهيمي بمناسبة رأس السنة العبرية 

  .وغيرها من املناسبات بقوة السالح
إن الهيئة اإلسالمية وهي تصر على املطالبة بإيقاف هذه األعمال واالعتداءات تعلن أنها ستواصل 

  .حمملة السلطات مغبة ما ينتج عن هذه األعمالالكشف عن جميع ما يجري يف حالة عدم التوقف 
 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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