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 على اإلسرائيلية االعتداءات فيه تشجب احملتلة القدس مدينة يف العليا اإلسالمية للهيئة بيان
  ]مقتطفات[ املدينة يف املقدسة األماكن

  
  )11- 9 ص ،2/9/1981 ،بيروت ، "وفا("          1/9/1981 ،القدس

 

 

 

القدس، وكان لقد بدأت التحرشات باحلرم القدسي الشريف منذ بداية االحتالل ملدينة 
التهديد لذلك باملباشرة فورًا بهدم املنازل واملساجد والزوايا يف حارة املغاربة منذ اليوم األول 

  ..لالحتالل

إن ما تعرض له املسجد األقصى من اعتدءات مباشرة تثبت بوضوح، ما يبيت له .... 
أفكار اليهود وهو إزالة  ويخطط من أجل االستيالء عليه تمهيداً للحلم القديم اجلديد الذي يداعب

  ..األقصى وبناء اليهكل على انقاضه

نها مسلسل مفصل ا.. وقال .. وأكد البيان، على أن هذه االعتداءات أصبحت برناجماً يومياً 
  ..بعضها يبدو عادياً والبعض اآلخر يعكس تصميماً وتخطيطاً مدبراً 

رض لها املسجد األقصى على يد وأورد البيان العديد من حوادث االعتداء الكبيرة التي تع
  : ..ومنها.. سلطات االحتالل 

بالصالة يف باحة  15/8/1967قيام جمموعة من الضباط الصهاينة بتاريخ  -
 .األقصى يرافقها احلاخام شلومو غورين الذي أعلن تصميمه على االستمرار يف مثل هذه األعمال

اجتماع حاخامي اليهود يف وأمام .. 1967اعالن وزير األديان الصهيوين عام  -
العامل بأن الهدف النهائي لنا هو إقامة هيكل سليمان وال بد من أن يحدث زلزال يهدم األقصى 

 ..ونبني الهيكل على انقاضه

ستيالء اجليش الصهيوين على مفتاح باب املغاربة يف احلرم بتاريخ ا -
31/8/1967.. 

 .21/8/1969احراق املسجد األقصى بتاريخ  -

احملاكم الصهيونية لليهود بحقهم يف الصالة يف ساحات املسجد األقصى يف اقرار  -
بأن لليهود احلق يف .. 1976سنة " روس اور"أوقات خمتلفة كذلك اقرار القاضية الصهيونية
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طينيين وكادت أن حتدث ساألمر الذي جوبه برد فعل عنيف من املواطنين الفل.. الصالة باملسجد
 .لك الفترةأحداث دامية وجمازر يف ت

بواسطة كميات .. 1980عام ] مايو[حماولة نسف املسجد األقصى يف أول أيار  -
كبيرة من املتفجرات وجدت على سطحه وذلك باعتراف األجهزة الصهيونية الرسمية، ومن أجل  

 .بناء الهيكل مكانه

قيام أعداد كبيرة من املسؤولين والشخصيات الصهيونية الكبيرة بالدعوة وبصورة  -
واستمرارهم وأعوانهم باقتحامه بصورة بربرية . مرة إىل بناء كنيس يف باحة املسجد املقدسمست

 .منافية ألبسط التقاليد الدينية

وأضاف بيان الهيئة االسالمية، وكان آخر حلقة من سلسلة االعتداءات هذه، وال نستطيع 
ديان الصهيونية، مدعية القول نهايتها ذلك االعالن املثير املفاجئ الذي طلعت به وزارة األ

  .اكتشافها نفقًا يمتد من الناحية الغربية للسور باجتاه قبة الصخرة املشرفة شرقاً
كان مغلقاً منذ مئات السنين وإن جمرد العبث بمدخله من  ن هذا النفقا: وأوضحت الهيئة

  .يعتبر اعتداء على مقدسات املسلمين ويشكل خطورة على ساحاته ومنشآتهالسور وفتحه 
 



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن
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