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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  ـ بيـــــــــان ـ
  

  يحذر من خطورة اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا

  االعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة على المقدسات اإلسالمية في فلسطين

  
اكات يتابع اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا بقلق شديد، المنحى المتصاعد الذي تتخذه االعتداءات واالنته

التي تقترفها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق األماكن اإلسالمية المقدسة والمعالم التاريخية والحضارية في 
  .ص في مدن القدس والخليل وبيت لحم، والذي يؤشر لتبعات شديدة الخطورةفلسطين، وباألخ

لمسجد األقصى المبارك، ومن الواضح للجميع أن قوات االحتالل اإلسرائيلي استمرأت اقتحام باحات ا
وفي أحدث التطورات اقتحمت هذه القوات . وارتكاب صنوف التنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين المصلّين فيه

، ضاربة عرض الحائط بقدسيته كونه يمثل 2010المسجد المقدس من كافة بواباته الجمعة، الخامس من مارس 
لى اهللا عليه وسلم وأحد أهم ثالثة مساجد في اإلسالم، إلى قبلة المسلمين األولى ومسرى الرسول محمد ص

  .جانب المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إقدام قوات االحتالل على التنكيل بالمصلين في المسجد األقصى، يوم األحد 

دامات الواسعة التي خاضتها قوات االحتالل قبل ذلك بأيام في مدينة الخليل، ، وعلى إثر الص2010فبراير  28
  .حيث يقع المسجد اإلبراهيمي الشريف

إن هذه التطورات الفاجعة تعكس بوضوح سياسة إسرائيلية رسمية دؤوبة، للهيمنة على المقدسات اإلسالمية 
ة كذلك، وحرمان السلطات اإلسرائيلية الطوائف في فلسطين، عالوة على المضايقات بحق دور العبادة المسيحي

  .المسيحية الفلسطينية من حرية الوصول إلى أماكنها المقدسة حتى في األعياد
 21 يومالذي أعلنته الحكومة اإلسرائيلية األخير القرار وما يؤكد التوجه الحكومي اإلسرائيلي في التصعيد؛ 

الذي تسميه (اهيمي في مدينة الخليل، ومسجد بالل بن رباح ، والقاضي بضم مسجد الحرم اإلبر2010فبراير 
إلى وهما واقعان في الضفة الغربية المحتلة، في مدينة بيت لحم، ) قبة راحيلسلطات االحتالل اإلسرائيلي 

وال شك أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للمشاعر الدينية واستفزازاً . اإلسرائيليةقائمة المواقع األثرية 
للمسلمين في كّل مكان، عالوة على تناقضها الصريح مع القانون الدولي وأحكامه في ما يتعلّق باألراضي 

  .المحتلة، وهو ما دأبت عليه السلطات اإلسرائيلية بال تردد
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ان سلسلة من االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األماكن المقدسة في فلسطين، وقد أعادت هذه التطورات إلى األذه
الذكرى السادسة  متزامناً مع جاء المتعلق بالمسجد اإلبراهيمي ومسجد بالل بن رباح، القرار خاصة وأن

ي فبسالح زودته به سلطات االحتالل، باروخ غولدشتيان  اإلسرائيلي عشرة للمجزرة التي اقترفها المستوطن
، وراح ضحيتها تسعة وعشرون فلسطينياً كانوا يؤدون صالة الفجر 1994فبراير  25المسجد المذكور بتاريخ 

  .فيه
إن اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا، وهو يواكب بانشغال شديد كّل هذه التطورات المتالحقة، وما تتخللها 

مع الشعب الفلسطيني األعزل تحت االحتالل من انتهاكات مستفزة ومفزعة؛ ليعرب عن تضامنه األخوي 
ويهيب االتحاد في الوقت ذاته، باألمة  .وممتلكاته وأعيانه الثقافيةبمقدساته  العسكري اإلسرائيلي، الذي يتمسك

  .اإلسالمية جمعاء، أن تقف عند مسؤولياتها في حماية مقدساتها وتخليصها من االحتالل الغاشم
مسؤولية أوروبا في كبح جماح التشدد اإلسرائيلي  إلسالمية في أوروبا، االنتباه إلىكما يلفت اتحاد المنظمات ا

المعزز بغطرسة القوة، ورفع الغطاء عن الجرائم واالنتهاكات المتواصلة بال هوادة التي تقترفها السلطات 
  .اإلسرائيلية وقواتها العسكرية

غري الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة بمزيد من ت وال شك في أن التهاون مع هذه الممارسات الخطيرة
التمادي في خرق القانون الدولي وحقوق اإلنسان، واإلسراف في تجاوز القيم اإلنسانية والمعايير األخالقية 

  .واألعراف الدولية
  

  هـ 1431ربيع األول  20بروكسيل، 
  2010مــارس  6: موافـق

 اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا

  


