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ضم القدس  يدين فيهمذكرة من زعماء الضفة الغربية املسلمون إىل احلاكم العسكري اإلسرائيلي 

  ∗ لالراضي احملتلة واالعتداء على املسجد األقصى
  

٢٤/٧/١٩٦٧  
  

قدم زعماء الضفة الغربية املسلمون مذكرة مطولة اىل احلاكم العسكري االسرائيلي حول ضم القدس 
وقد اعلنت املذكرة ان القرارات الصادرة عن السلطات التشريعية . واالعتداء على املقدساتلالراضي احملتلة 

والتنفيذية االسرائيلية بضم القدس العربية وضواحيها اىل اسرائيل هي قرارات باطلة ومنعدمة لالسباب 
  :التالية

من ) ٤(كام الفقرة ألن القدس العربية جزء ال يتجزأ من االردن، وألن اسرائيل ممنوعة بموجب اح  ) أ(
من ميثاق االمم املتحدة من االعتداء على سالمة االراضي االردنية وعلى استقاللها السياسي، وتبعًا ) ٢(املادة 

 .السرائيل لذلك فانها ممنوعة من ضو اي جزء من االراضي االردنية
قراريها ألن هيئة االمم املتحدة فضت بعدم شرعية ضم القدس العربية السرائيل بمقتضى   ) ب(

 .١٩٦٧) يوليو(تموز  ٢١-١٧الصادرين، بدورتها الطارئة املنعقدة خالل الفترة 

  .ألن جملس الكنيست االسرائيلي ال يملك صالحية ضم اراضي دولة اخرى اليه)  ج(

واشارت املذكرة اىل ان اهايل القدس العربية وضواحيها قد سبق لهم ومارسوا حق تقرير مصيرهم 
اململكة االردنية بحرية تامة مع باقي أهايل الضفة الغربية بالوحدة مع الضفة الشرقية، فكونوا بذلك 

واضافت املذكرة ان  ١٩٥٠) ابريل(نيسان  ٢٤الهاشمية بموجب القرار االجماعي جمللس االمة االردين بتاريخ 
، خالفاً الرادة اهايل املدينة، ضم القدس العربية هو اجراء باطل فرضته سلطات االحتالل بارادتها املنفردة

واشتكت املذكرة من تدخل السلطات . الذين يرفضون هذا الضم، والذين يتمسكون بوحدة االرض االردنية
ذلك مراقبة وزارة االديان االسرائيلية خلطب اجلمعة التي تلقى  االسرائيلية يف الشؤون الدينية للمسلمين، ومن

يف املسجد االقصى وحذف فقرات منها بما يف ذلك آيات قرآنية، وادخال زوار اسرائيليين من الرجال والنساء 
، وهدم "بحالة غير حمتشمة تتعارض مع اصول الدين والتقاليد العربية واالسالمية"اىل املسجد االقصى 

ن من ضمن حي املغاربة بالقدس الذي هدمته السلطات االسرائيلية، عالوة على ان هذا احلي بأكمله هو مسجدي
من األوقاف اخليرية االسالمية، والتعدي على احلرم االبراهيمي يف اخلليل واغالقه امام املسلمين ايام 

ملمارسة طقوس فيه "سبوع االسبوع عدا ساعات قليلة يوم اجلمعة، مع فتحه امام االسرائيليين طول اال
، وتدخل وزارة االديان االسرائيلية يف شؤون االوقاف االسالمية، "تتعارض مع احكام الدين االسالمي
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وطالبت املذكرة بعدم . وحماولتها التدخل يف شؤون احملاكم الشرعية بما فيها حمكمة االستئناف بالقدس
تقاللها السياسي، والغاء قرار ضم القدس العربية وضواحيها املساس بالسالمة االقليمية للدولة االردنية وباس

اىل اسرائيل، والتوقف عن التدخل يف الشؤون الدينية للمسلمين، واحترام املؤسسات العربية القضائية 
. والشرعية واالدارية والبلدية يف القدس العربية، وتمكينها من ممارسة صالحيتها التي كانت قبل االحتالل

و املذكرة ان الفقه االسالمي يمنع غير املسلمين من تويل شؤون املسلمين، وقالوا انهم يعتبرون واعلن موقع
انفسهم هيئة اسالمية تتوىل رعاية الشؤون االسالمية يف الضفة الغربية بما فيها القدس اىل ان يزول 

فة الغربية حسب وفوضوا الشيخ عبد احلميد السائح بممارسة صالحية قاضي القضاة يف الض. االحتالل
القوانين االردينة، كما فوضوا حمكمة االستئناف الشرعية بممارسة صالحية عدة هيئات اسالمية بما فيها 

  .جملس االوقاف حسب التشريعات االردنية

انور اخلطيب، حمافط القدس، روحي اخلطيب، امين القدس، الشيخ عبد : وقع هذه املذكرة كل من السادة
س حمكمة االستئناف الشرعية، حلمي احملتسب، عضو حمكمة االستئناف الشرعية، سعيد احلميد السائح، رئي

صبري، قاضي القدس الشرعي، سعد الدين العلمي، مفتي القدس، احملامي كمال الدجاين، احملامي ابراهيم بكر، 
يم الشريف، عارف العارف، مدير متحف القدس، احملامي العين فؤاد عبد الهادي، احملامي العين عبد الرح

احملامي حافظ طهبوب، احملامي سعيد عالء الدين، احملامي عمر الوعري، احملامي عبد احملسن ابو ميزر، 
اسحق درويش، اسحق الدزدار، حسن طهبوب، مدير اوقاف القدس، الدكتور داوود احلسيني، الدكتور صبحي 

  .غوشة



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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