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 البيان الذي أصدره رؤساء الطوائف املسيحية يف األردن حول اقتحام أعضاء 

   *من الكنيست االسرائيلي احلرم القدسي الشريف
  

  
24/1/1986  

  
  

تقوم إسرائيل بين الفينة واألخرى باالعتداء على األماكن املقدسة االسالمية واملسيحية 
أعضاء الكنيست االسرائيلي احلرم القدسي يف قدسنا اخلالدة، وآخر هذه احملاوالت اقتحام 

  .الشريف، وأخرى بعدها للصالة فيه كما فعلوا يف احلرم االبراهيمي يف اخلليل
ومما ال ريب فيه أن هذه احملاوالت تهدف إىل تهويد املسجد األقصى املبارك كآخر خطوة 

حتت نير االحتالل منذ  أهلنا الرازحين سلتهويد املدينة املقدسة بأكملها وزعزعة الثقة يف نفو
  .ثمانية عشر عاماً

  
القدس عربية وتصديهم بصدورهم لهذه احملاوالت .. ولكن صيحة شبابنا اجمللجلة 

  .الصهيونية اآلثمة فوتت على االعداء أحالمهم وعادوا باخلسران والفشل
  

نحن املسيحين العرب واحملافظين على صفاء العقيدة املسيحية األصلية يف الديار 
علن هنا كما أعلناها دائماً بأننا نعيش يف هذه الديار متحدين مع إخوتنا املسلمين وإن سة، نداملق

ما يصيبهم يصيبنا وما يصيبنا يصيبهم وإن املقدسات االسالمية واملسيحية يف ديارنا املقدسة 
هي رمز وحدتنا الوطنية، فإن تأمل املسجد األقصى تتأمل كنيسة القيامة، وإن تأمل احلرم 

  .االبراهيمي يف اخلليل تتأمل كنيسة املهد يف بيت حلم
  

إننا أعلناها يف كل مرة بأن الدفاع عن مقدساتنا االسالمية واملسيحية هو واجب ديني 
وعليه فإننا نأمل بأن الدول االسالمية التي عقدت مؤخراً اجتماعاتها . وإنساين وأخالقي مقدس

وكنا نود أن "ت االسالمية واملسيحية يف القدس يف مراكش للتداول يف موضوع حماية املقدسا
نقول نأمل أن تتعدى مرحلة " يدعى مسيحيون عرب كمراقبين للمشاركة يف هذا املؤتمر الهام

الشجب واالستهجان واالستنكار لتدخل مرحلة العمل اجلاد من أجل حترير القدس من ذل وأسر 
اركين أوفياء وبكل قوانا للدفاع عن قدسنا وسنكون نحن املسيحين العرب دوماً مش. االحتالل لها

ومقدساتنا االسالمية واملسيحية فيها وعن كل الوطن احملتل توحدنا دائماً عروبتنا وأوطاننا 
قدس مقدسة ال املقدسة للوصول إىل قدسنا اخلالدة وحتريرها من االحتالل، ولتبقى مدينة ال
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حج إليها كل املؤمنين بالله الواحد األحد، ولتبقى القدس رمزًا للسالم العادل يدنسها أي احتالل، ي
املؤمنين بالله بل ويف العامل أجمع ولتنكس سواعد الشامل يف هذه الربوع والتآخي بين جميع 

  .األشرار املمتدة إليها بالسوء
  

الصايغ مطران  ووقع البيان املطران سابا يواكيم مطران الروم الكاثوليك، املطران سليم
الالتين واملطران ايليا خوري مطران الكنيسة االسقفية العربية االجنيلية واالرشمندريت فاهانا 

  .طوبليان عن األرمن االرثوذكس واالرشمندريت بطرس توما عن السريان االرثوذكس
 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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