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ينة املقدسة حتتوي على ، يؤكد فيه أن املدملفتي القدس، سعد الدين العلمي تصريح صحايف

مكانهم سرائيليين طرد السكان العرب من مساكنهم وإحالل املستوطنين اإل نوأ، قصىاملسجد األ
  ∗احماولة لتغيير معامل القدس العربية ومظهره

  
١٨/٤/١٩٦٨  

  

ان الشيخ سعد الدين العلمي، مفتي القدس، حتدث يف مؤتمر صحفي عقدته الهيئة االسالمية يف قاعة 
، بقرار أصدره وزير )ابريل(نيسان  ١٨احملكمة الشرعية حول العقارات التي استملكتها السلطات االسرائيلية يف 

تقع يف قلب املدينة املقدسة ) دونما ١١٦والتي تبلغ (الشيخ العلمي ان املساحة املستملكة وقال . املالية
  :واملساجد هي. وتشمل خمسة مساجد وأربع مدارس

  ..مسجد احملارب – ١

  .مسجد عثمان بن عفان – ٢

  .املسجد العمري – ٣

  .مسجد اخلانقاه الفخرية – ٤

  .مسجد الشيخ عمر اجملرد – ٥

  :وأما املداراس االربع فهي

ميالدية، وتقع فيها مقبرة دفن فيها  ١٣٨٢مير طشتمار سنة املدرسة الطشتمارية، وقد بناها اال – ١
  .االمير حممد وولده ابراهيم

  .ميالدية ١٢٦٧دار احلديث التي أوقفها االمير شرف الدين سنة  – ٢

  .دار القراء – ٣

  .ميالدية ١٣٣١مدرسة اخلانقاه الفخرية التي أوقفها القاضي فخر الدين سنة  – ٤

  .وث وفيها مسجد ومقام الشيخ عمر اجملردوهناك زاوية اب مدين الغ
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وقال الشيخ العلمي بأن منطقة العقارات واالراضي املستملكة من االماكن الكثيفة بالسكان، وباستثناء 
الكنائس واالديرة التي تقع ضمنها، فان االوقاف اخليرية والذرية االسالمية تملك معظمها منذ مئات السنين، 

شخص، وعدا عن ذلك يقع ضمنها أيضا أكثر  ١٥,٠٠٠مسكنا يقطنها حوايل  ١٠٣٨وهي حتتوي على أكثر من 
وأضاف الشيخ العلمي قائال ان املدينة املقدسة حتتوي على املسجد االقصى . دكانا ومستودعا ٤٣٨من 

 وان يف طرد. املبارك الذي هو من االماكن املقدسة لدى العامل االسالمي، وعلى أقدس مقدسات العامل املسيحي
السكان العرب من مساكنهم واحالل املستوطنين االسرائيليين حملهم حماولة لتغيير معامل القدس العربية 

ومظهرها، مما يناقض تعهدات السلطات االسرائيلية ملندوب هيئة االمم املتحدة، أرنستو تاملان، املبينة يف 
يف حالة وقال انه . ١٩٦٧) سبتمبر(يلول أ ١٢أ تاريخ  ٦٧٩٣تقريره لالمين العام لهئية االمم املتحدة رقم 

شخص دون مأوى، ويزيد من أعداد  ١٥,٠٠٠اخالء املنطقة املستملكة من سكانها، سيصبح ما ال يقل عن 
  .الالدجئين املشردين


