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، وذلك األقصى ليس ساحة عامةتؤكد فيه أن املسجد  هيئة العلماء والدعاةبيان صادر عن 
 املسجد ساحات إىل والسائحين املستوطنين بدخول والسماح ةاإلسرائيلي ةالشرط تواجدبسبب 

 ∗ األقصى
٢٨/٢/٢٠١٢ 

  
بيت املقدس بيانا حول التواجد الشرطي اإلسرائيلي والسماح / فلسطيناصدرت هيئة العلماء والدعاة يف 

  :بدخول املستوطنين والسائحين إىل ساحات املسجد األقصى املبارك جاء فيه

 

سلطات بلدية االحتالل اإلسرائيلي تعلن عن حتويل ساحات املسجد األقصى إىل ساحات عامة يمكن ألي 
ما يحلو له، وانها ليست ساحات مقدسة خاصة باملسلمين وحدهم، وقد  إنسان كان أن يرتادها وأن يفعل فيها

ترافق هذا االعالن مع إعالن موازٍ له من أحد القادة األمنيين اإلسرائيليين بأن احلضور واإلقتحامات للمسجد 
 األقصى املبارك ستتكثف خالل األيام القليلة القادمة، والذي يالحظه املوجودون داخل املسجد األقصى

املبارك ان اجلنود اإلسرائيليين رجاالً ونساءً وبخاصة اجملندين من املدارس الثانوية واجلامعات يحضرون 
صباح مساء إىل املسجد األقصى املبارك دون احترام لقدسية املكان، إذْ أنهم يشربون العصائر ويدخنون 

كانوا يدخلون من باب واحد، أال وهو ويغنون يف ساحات املسجد األقصى، ويدخلون من أبواب متعددة، بعد أن 
م، وهذا مؤشر على أن قرار إدخال من هبّ ودبّ إىل ١٩٦٧باب املغاربة، الذي استوىل احملتلون عليه عام 

  .املسجد األقصى املبارك قد صار حقيقة مؤكدة، وان االعالن عنه جاء بعد تنفيذه عملياً وليس قبل ذلك

 
بيت املقدس حتذر سلطات االحتالل من اللعب بالنار، فإن املسجد / نإن هيئة العلماء والدعاة يف فلسطي

األقصى ليس حديقة عامة، وال متنزهاً للعب والعبث، وإن اللعب يف موضع كهذا قد يجلب ردود فعل ال يعرف 
، االحتالل نهايتها، وعلى املقدسيين والفلسطينيين بخاصة ان ال يسمحوا بمرور هذا اخملطط العدواين بأي ثمن

وعلى العرب واملسلمين أن ال يقفوا عند حدود اإلدانة والشجب واالستنكار، وأن يرتفعوا إىل مستوى قداسة 
املسجد األقصى الذي يحتاج إىل همة املؤمنين وعزيمة الصادقين، بالفعل ال باللسان، وقد أصبحنا نعرف عن 

عيل هذا األمر إال إىل إرادة سياسية واعية، يقين أن العرب قادرون على وقف هذا العدوان وجلمه، وال يحتاج تف
  .تقدم املصلحة الدينية والوطنية واالنسانية العليا على ما دونها من املصالح

                                                            
  والتراث للوقف األقصى مؤسسة موقع: املصدر  ∗



 
وإن هيئة العلماء إذ تدعو إىل الوقوف ضد هذا االستهتار اإلسرائيلي لتطالب املؤسسات احلقوقية وصناع القرار 

وا أصواتهم عالية، حتى ال نرى املسجد األقصى املبارك وقد حتول الذين هم على تماس مباشر باألمر أن يرفع
 .وليعلم الساكتون أنهم واقفون غداً أمام الله، وأنهم مسؤولون، فليعملوا من أجل هذا اليوم …إىل حديقة عامة

 ”وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ِإنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ َعزِيزٌ “
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 بيت املقدس -فلســـطين



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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