
 
           www.palestine‐studies.org  

 

 
 

بيان الشيخ حلمي احملتسب، رئيس الهيئة االسالمية يف القدس، بشأن بيان وزارة 
  األديان اإلسرائيلية حول هدم الزاوية الفخرية

  
  )17/6/1969القدس، القدس، (          ]17/6/1969[لقدس، ا
  

  
الصادر عن وزارة األديان املتعلق بهدم الزاوية الفخرية، واين أعلق على اطلعت على البيان 

  :ما جاء فيه بما يلي
يؤسفني أن هذا البيان قد صور األمر على غير حقيقته، ألن الواقع يشهد بأن البناء كان   

متيناً ومسكوناً، وال تصدع فيه، ان حدث تصدع فإنه من أعمال احلفريات والهدم التي جرت يف 
ومن املعلوم أن الهدم يف حارة املغاربة، وما حولها إىل الزاوية الفخرية . ساسات هذا البناءأ

نفسها، قد بدأ منذ وقوع االحتالل، وهو مستمر لآلن، وكل ذلك ملقاصد غير مشروعة وال عادلة 
نتها ورغم االحتجاجات املتكررة التي أعل. أعلنتها مراراً السلطات اإلسرائيلية يف عدة مناسبات

  .اجلهات االسالمية يف هذا البلد، فإن السلطات اإلسرائيلية مل تظهر أي اهتمام بها
لذلك، فإننا نشجب ما جاء يف بيان وزارة األديان، وال نقبل ألنفسنا السكوت على هذه   

املغالطات املفضوحة، ونعلن استنكارنا ملا حصل من اعتداء على املقدسات واألماكن الوقفية 
  .ونشهد الله والتاريخ على هذه األعمال املنكرة واألثرية،
ومما جتدر االشارة إليه أن أعمال حفر مشابهة ملا جرى حتت الزاوية الفخرية، جتري   

أسفل بناء املدرسة التنكيزية األثرية، وإن شكاوى متعددة جلميع اجلهات املسؤولة قد أرسلت 
خلطر العمارة بأكملها، ومع ذلك فإن أحداً مل منبهة إىل سوء هذه األعمال ونتائجها التي تهدد با

يستجب للشكوى رغم استمرار أعمال احلفر، وبالرغم من املراجعات األخرى مع السلطات املسؤولة 
  .يف البلدية إلجراء التعميرات الالزمة التي تصون هذا البناء وحتفظه، فإنه مل يتوصل إىل نتيجة

  .يقة للناس كافةهذا بيان أوجبته الرغبة يف إظهار احلق  
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