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 عن بالنيابة ،باسيليوس املطران ،األرثوذكس الروم بطريركية مثلمؤتمر صحايف مشترك مل
جريمة فيه ن ايستنكر ، العلمي الدين سعد الشيخ القدس، مفتي، وبالقدس املسيحية الطوائف رؤساء

  ∗األقصى املسجد إحراق
٢٥/٨/١٩٦٩  

  
الشيخ سعد الدين العلمي مفتي القدس يف منزله أمس رؤساء الطوائف املسيحية بحضور استقبل سماحة 

نسيبة عضوي الهيئة  رفضيلة الشيخ سعيد صبري قاضي القدس الشرعي والسيدين أنور اخلطيب وأنو
وأعرب رؤساء الطوائف املسيحية لسماحة املفتي عن بالغ أسفهم واستنكارهم جلريمة إحراق . اإلسالمية

  .سجد األقصى املبارك وأكدوا تضامنهم وتأييدهم إلخوانهم املسلمينامل
وذكس كلمة بالنيابة عن رؤساء الطوائف املسيحية ثراسيليوس ممثل بطريركية الروم األوألقى املطران ب

  :بالقدس قال فيها
لقد تتبعنا بمزيد من األسى ما حل بإخواننا املسلمين من فاجعة مؤملة بسبب احلريق الذي اندلع يف 
املسجد األقصى املبارك الذي هو من أقدس املقدسات وإننا إذ نعتبر هذا العمل إجرامياً نستنكره بكل قوتنا 

وال يسعنا . عميق أملنا وبالغ حزنناوتشجبه ضمائرنا ونعبر من أعماق قلوبنا إلخواننا املسلمين األعزاء عن 
إال أن نرفع أجر أدعيتنا وصلواتنا إىل الله عز وجل مصدر كل رجاء لكي يهب نوره اإللهي ألبنائه لتجنب مثل 

واحملبة والعدل واحلق بين . إىل هذه األرض ما نسأل رب السالم بأن يمنح سالمهك. هذه اجلرائم الشنيعة
ومن أجل أن تستقر مسيرته . رض األرض املقدسة وأرض احملبة والسالمحتى تدعى حقاً هذة األ. الناس

  .اإللهية بين الناس
  :ورد سماحة الشيخ سعد الدين العلمي بكلمة قال فيها

  :أخواين األعزاء
ثرتم أن يكون هذا االجتماع باسم إخواين ضوركم اليوم إىل بيتكم هذا ولقد آأشكركم جزيل الشكر حل

ال شك أن الفاجعة عظيمة واملسجد الذي احترق هو : وقال سماحته. عاًيمية واملسلمين جمأعضاء الهيئة اإلسال
ن حتاول حرق بيت الله وال يحرق البيت خص أو هيئة أو جماعة تؤمن بالله أبيت الله ويستحيل على أي ش

يقدس بيت الله ن تشريفكم يخفف من أملنا وكلكم مؤمن بالله وكلكم وإ اخملصص لعبادة الله غير أعداء الله
  .وكذلك جميع املؤمنين بالله

  :وحتدث سماحته لرؤساء الطوائف املسيحية عن مالبسات احلادث املؤمل وقال
و كما يجب أن أ. ن البعض قد يظن أن احلراسة ليست كما يجبن ألفت نظركم إىل نقطة هامة وهي أأحب أ

وقد أخذته رغماً عن املسلمين بالقوة وأن هذا  ن أحد مفاتيح املسجد األقصى مع احلكومةتكون وكلكم تعلمون أ
العمل ال مثيل له يف العامل أجمع وأنتم من دول خمتلفة وتعلمون أن يف كل بقاع العامل طوائف خمتلفة يختلف 
دينها عن دين احلكومات ومل يخطر ببال إحدى احلكومات أن تأخذ مفتاح معبد من معابد إحدى الطوائف ومل 

  .احلكومة بإدخال من تشاء أو منع دخول من تشاء يحدث كذلك أن تقوم
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دخل من نريد ولهذا ملك احلراسة الكاملة وال نستطيع أن نوقف من نريد وأن نإزاء هذا احلادث فنحن ال ن
عود إىل أننا و اإلقدام على هذا العمل املنكر يفالسبب الرئيسي واجلوهري لتمكن شخص أو أشخاص من احلرق أ

لكي تتيقنوا من أن املسلمين  نريد ولهذا أحببت أن ألفت نظركم إىل هذه الناحية بيتنا كماال نستطيع أن نحرس 
  .د لهم ما دام الباب يفتح بيد غيرهمال ي

  .التي أتت للصالة وإقامتها يف ساحة املسجد األقصىوحتدث سماحته حول الفرق اإلسرائيلية 
لساحات احمليطة باألقصى هي املسجد ليس داخل املسجد فقط وإنما جميع ا. إن املسجد األقصى

األقصى ولعلكم تشاهدون إننا يف رمضان كنا نصلي وفينا حوايل ربع مليون مسلم وكان هؤالء يصلون يف 
  .الساحات ويسمونه األقصى

ن املفتاح الذي أخذ منا قد أخذ منكم جميعاً ألن البيت بيت الله وحتترمونه كما نحترمه إ: وقال سماحته
  .نحن

  .سماحته شكره لرؤساء الطوائف املسيحية وقال إنني أكرر الشكر باسمكم أيضاً وكرر 
  :ي مطران طائفة الروم الكاثوليك كلمة قال فيهاد ذلك ألقى املطران ايالريون كبوشوبع

يف  لقلب والصديق عند الضيق ونحن أخوةن عاطفتنا نابعة من افالبيت بيتنا وإ. ب للشكر إطالقاًال واج
  .املقدسة  ولقد أتينا مشاركين أخوتنا املسلمين يف املصاب الذي أصابنا جميعاًهذه البالد 

ي مشاركة الطوائف املسيحية للمسلمين يف األخوة الصادقة واحلب املشترك لبيوت وأكد املطران كبوش
  .الله بال استثناء

واملطران جنيب قبعين ألرمن صالنيان ممثل بطريركية ااالجتماع كل من املطران هالريك أ وقد ضم هذا
عن وس ممثل بطريركية الروم األرثوذكس ورئيس األساقفة ابلتون يجنليكانيين العرب واملطران باسيلعن األ

ي واألب روك ممثل حراسة األراضي الكاثوليك املطران ايالريون كبوش جنليكانيين والنائب البطريركي للروماأل
االسم غير [ا شعيا عن السيريان األرثوذكس واملنسنيور لوقالفرنسيسكان واملطران ديوستورس  –املقدسة 

ا يوسف مطران نعوم عن السريان الكاثوليك وأالنبساراغان عن األرمن الكاثوليك واملنسنيور يعقوب  ]مقروء
االسم غير [لياس زيادة واملطران يعقوب طريركي املاروين العام يف القدس ااألحباش األرثوذكس والنائب الب

ري وممثل عن بطريركية األقباط لقدس داود حداد رئيس اجملمع اللوثعن بطريركية الالتين وا ]مقروء
  .األرثوذكس


