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عريضة فريق من رجاالت القدس إىل يغئال آلون، نائب رئيسة جملس الوزراء 
  على هدم الزاوية الفخرية املالصقة للمسجد األقصى اإلسرائيلي، احتجاجاً

 )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطيينة(        1969/ 6/ 16 ،القدس

 

، بهدم اخلانقاه الفخرية املالصقة 69/ 6/ 15قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، يوم األحد 
إن هذا العمل يعتبر عمال . م1331للحرم القدسي الشريف، التي أوقفها القاضي فخر الدين سنة 

القاطع على نية هذه السلطات على طمس  عدوانيا على أماكن مقدسة إسالمية، كما يعطي الدليل
 . وإزالة املعامل اإلسالمية التاريخية املقدسة واألثرية

اعتداءات السلطات اإلسرائيلية املتواصلة على املقدسات اإلسالمية بدأت منذ احتاللكم لهذه الديار 
 . املقدسة وملا تنقطع

هذه املدرسة، وقد قدم حلكومتكم منذ عدة شهور، بدأت وزارة األديان بإجراء احلفريات حتت 
وباألمس، أقدمت وزارة األديان على هدم . احتجاجات عديدة على تلك احلفريات، ولكن دون جدوى

 . هذه املدرسة التاريخية األثرية الدينية، دون مراعاة لشعور املسلمين أو مقدساتهم

فيس، وقد منع املسلمون من إن احلفريات جارية اآلن حتت املدرسة التنكزية ومسجدها األثري الن
 . الدنو إىل ذلك املكان الذي هو من األوقاف اإلسالمية كما منعوا من ترميمه

إن وزارة األديان تزعم بأنها حتترم املقدسات، وأن عملها الوحيد بجانب حائط البراق إنما ينحصر 
املقدسات أو من إزالة يف إزالة القاذورات، فهل هدم هذه املدرسة األثرية املقدسة هو من احترام 

 القاذورات؟ 

إن إخراج احلارس املوظف من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية من بيته الذي هو حتت املسجد 
األقصى، واالستيالء على ذلك املكان املقدس الذي هو جزء من عمارة املسجد األقصى ليشكل 

 . مقدسات العامل اإلسالمي خطرا شديدا على املسجد األقصى املبارك، واعتداء صارخا على أقدس

إن املسلمين يف هذا البلد، إذ يسجلون احتجاجهم واستنكارهم لهذه األعمال الالأخالقية املتواصلة 
من قبل السلطات اإلسرائيلية على املقدسات اإلسالمية، فإنهم يطالبون بوضع حد لهذه االعتداءات 

  .االستفزازية
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