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يحذر  ،تصريح صحايف ملفتي عام القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري
 قصىرائيلية يف حميط وأسفل املسجد األسفيه من استمرار احلفريات اإل

  ٦/١/٢٠٠٦القدس، 
  

 

حذر سماحة الدكتور الشيخ عكرمة صبري، املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس الهيئة 
العليا، اليوم، من استمرار احلفريات اإلسرائيلية يف حميط وأسفل املسجد األقصى  اإلسالمية

وطالب سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بوقف تعدياتها على أرض مقبرة مأمن الله يف .. املبارك
القدس، ورفع اليد عن األمالك الوقفية اإلسالمية وعدم استغاللها، مؤكداً الرفض الكامل حملاوالت 

وقال سماحته، يف خطبة صالة اجلمعة باملسجد األقصى املبارك، اليوم، إن .. مدينة القدس  تهويد
املسجد األقصى هو أوىل القبلتين للمسلمين وثاين املسجدين وثالث احلرمين الشريفين وهو 

واملعراج وحتى قيام الساعة، مؤكداً أن أبناء بيت املقدس  ءللمسلمين وحدهم منذ معجزة اإلسرا
: هوقال سماحت.. واكناف بيت املقدس هم سدنته وحراسه نيابة عن املسلمين يف إرجاء املعمورة

حفريات أسفل املسجد األقصى مستمرة ومتواصلة ومل تتوقف، وأن لقد أثبتت الصور واخلرائط أن 
قد تأثرت ) من أبواب احلرم الشريف(بين بابي السلسلة والقطانين  عدداً من البيوت الوقفية الواقعة

وأكد سماحته على الناحية الشرعية بأن باطن .. نتيجة احلفريات وجرى فيها تشققات وانهيارات 
م الوقف قائم إىل يوم القيامة، ولفت وان حكاألرض الوقفية هي وهواؤها وسماؤها وقف أيضا، 

ونبه سماحته .. رات بالغة اخلطورة على بنيان املسجد األقصى ومرافقه إىل أن لهذه احلفريات تأثي
إن املقبرة تقع وسط مدينة : وقال. إىل األعمال اجلارية يف مقبرة مأمن الله يف القدس الغربية

دونم حسب الطابو التركي والبريطاين، واقتطعت سلطات االحتالل  ١٠٠القدس ومساحتها الكلية 
واالعتداءات متواصلة عليها إىل  ١٩٤٨جة أنها قديمة ودارسة، ومنذ عام منها أجزاء كبيرة بح

كانت  ١٩٤٨هل حينما أقيم فندق بالزا على ارض املقبرة عام : وتساءل سماحته قائال.. اليوم
املقبرة قديمة ودارسة؟ ثم إن حتويلها من مقبرة عامرة إىل مقبرة دارسة بحاجة إىل فتوى شرعية 

وشدد على أن حتويل املقابر من عامرة ليس باألمر املعتمد من الناحية .. نمن أصحابها الشرعيي
إنه ال يسقط عن املقبرة صفة الوقفية، وإنه ليس من مصلحة : الدينية وإنما هي اجتهادات، وقال

وأضاف .. الفلسطينيين األخذ بهذه االجتهادات وال بد من احملافظة عليها وإعادة الدفن فيها
روع اإلسرائيلي اجلديد الذي هو قيد اإلنشاء على أرض املقبرة سيكون متحفاً سماحته، أن املش

للتسامح كما يدعون، وان العمال خالل عملهم وجدوا عظاماً مبعثرة، وتساءل من أين أتت هذه 
وأوضح سماحة املفتي .. نبشت؟ وقال أين التسامح الذي يدعون؟العظام؟ أليس من القبور التي 

وكان .. اإلسرائيلي احتل واغتصب نحو عشرين دونما من أراضي املقبرةالعام أن املشروع 
سماحته بين يف اخلطبة األوىل مكانة يوم عرفة واأليام العشر يف شهر ذي احلجة احلايل، وحث 

                                                            
  وفا الفلسطينية، األنباء وكالة: املصدر.  



٢ 
 

املسلمين على صيام يوم عرفة الذي يمثل اكبر مؤتمر إسالمي دوري يعقد كل عام يف مكان واحد 
، عن أسفه للحادث الذي وقع للبناية يوم أمس يف مكة املكرمة وراح وأعرب سماحته. وبزي واحد

  .ضحيته عدد من احلجاج



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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