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عكرمة صبري، يؤكد الشيخ حديث صحايف خاص ملفتي القدس والديار الفلسطينية، 

  سالمية بكى واحلي اليهودي هما أمالك إفيه أن حائط امل
  
  

            9/9/2000   القاهرة،
  

  مشاركتكم يف اجتماعات جملس جامعة الدول العربية؟ما هي الرسالة التي تنطوي عليها 

هذه بالفعل املرة األوىل التي أشارك فيها يف مثل هذه االجتماعات الرسمية باجلامعة، وإن كنت 
وحضوري مثل هذه . قد شاركت من قبل يف ندوات علمية وفكرية ترعاها مؤسسات اجلامعة

القدس لها مكانة دينية . استراتيجياً ال يمكن جتاهله أبداً االجتماعات يعني أن هناك بعداً دينياً 
وهذا القرار . وحقنا الشرعي يف هذه املدينة قرره الله سبحانه وتعاىل. لدى املسلمين واملسيحيين

  .قرناً 15الرباين له عمق تاريخي يمتد إىل 

اخلاصة هل جلأ املفاوضون إىل األخذ يرأيكم أو التداول معكم بشأن بعض املقترحات 
  باملدينة؟

يف احلقيقة، كنا نتحسب سلفاً لقيام اليهود بطرح املسجد األقصى على مائدة التفاوض وأصدرنا 
قبل نحو عام بياناً أوضحنا فيه حقنا الشرعي يف األقصى وحذرنا من أي طرح يتعلق به، 

بشأن  ويف احلقيقة أيضاً فإن املطروح. فاألقصى أسمى قدراً من أي تفاوض أو أي مساومة
مستقبل القدس عموماً واألقصى خصوصاً طروحات غير مقبولة وتكرس االحتالل وتمنحه شرعية 

  .وهذه الطروحات ال يمكن أن نقبلها أبداً . مل يتمكن منها ال قبل االنتفاضة وال بعدها

هذه األيام، هناك أفكار يف اجتاه سيادة اسرائيلية على حائط املبكى واحلي اليهودي يف 
  .املوقعين نحاء القدس الشرقية باستثناء هذينيادة فلسطينية على كل أمقابل س

قد أقرت بأن احلائط جزء من سور  1930وكانت عصبة األمم عام . حائط املبكى هو حائط البراق
من م هذا احلائط ضاملسجد األقصى الغربي وإن أهل فلسطين يسمحون لليهود باداء عباداتهم أما

صالة اليهود أمام احلائط ال تمنحهم السيادة عليه ألنهم ال يملكونه شروط معينة واضحة، وأن 
  .أبداً

فحارة اليهود هي أصالً . أما بالنسبة حلي اليهود فإن علينا أن نعود إىل وجود اليهود يف القدس
عام بهذا االسم  700قبل ) االنس اجلليل(حارة الشرف، وقد ذكرها االمام جميد احلنبلي ف كتابه 

                                                            
  9/9/2000 بيروت، احلوار، :املصدر.  



2 
 

 1967أطلق عليها اإلسرائيليون حارة اليهود، وبعد  1948، وبعد عام "حارة اليهود"بتسمية وليس 
أخذ االحتالل يف هدم حي املغاربة الواقع بين حائط البراق وحارة الشرف أو ما بات يطلقون عليه 

اق وأؤكد أن حائط البر. حارة اليهود، وجعلوا من معظم هذه املساحة مكاناً للتجمعات والصلوات
وحجج . وحي املغاربة وحارة الشرف كلها وقف اسالمي وأوقاف أهلية لعائالت مقدسية مسلمة

  .ملكية هذه األوقاف موجودة والوثائق حاضرة

هل قام ديبلوماسيون أميركيون مثالً بعرض مقترحات وأفكار بشأن القدس على 
  سماحتكم؟

ا يطرحون علينا أسئلةعامة من وكانو) دعنا ال نحجج هويتهم(جرت لقاءات مع ديبلوماسيين 
قبيل ما هو رأي الدين يف اقتسام السيادة؟ وقدمنا رأينا الشرعي مؤكدين أن األصل هو انسحاب 

  .اسرائيل من األراضي احملتلة

  هناك طرح بالتدويل وربما لفترة زمنية موقتة؟

مع أكثر من  ألن التدويل يتضمن تنازع السيادة. التدويل مرفوض وهو عندي أخطر من التهويد
وأؤكد أن التدويل مرفوض ولو . طرف وليس مع خصم واحد وعدو واحد مثلما هي حال التهويد

وحتى ولو كان هناك وعد بالسيادة الفلسطينية بعد انتهاء الفترة االنتقالية، . كان لفترة انتقالية
. من أيدينا فإن التمديد سيظل وارداً، وربمخا حدث تمديد بعد التمديد فتضيع القدس نهائياً

  .وبالتايل أرى أن الفكرة غير مقبولة من حيث املبدأ

كيف ترى حقيقة العروض االسرائيلية بمنح اجلنسية للسكان الفلسطينيين يف مدينة 
  القدس؟

أصدرنا من الناحية الشرعية فتوى حترم احلصول على هذه اجلنسية منذ نحو شهرين، وهي جتديد 
ت، ولقد نبهنا إىل أخطار هذه العروض على أهلنا وعلى القدس لفتوى سابقة صدرت منذ عشر سنوا

فمن يحمل اجلنسية سيكون عرضة للخدمة يف جيش االحتالل فضالً . وعلى قضيتنا الفلسطينية
  .عن أن االسرائيليين برغبون يف زيادة عددهم يف املدينة املقدسة على حساب الفلسطينيين

ئيلية احلالية برئاسة ايهود باراك عن سابقتها؟ هل ترى أي تميز يف موقف احلكومة االسرا
  وخصوصاً سياستها إزاء األقصى واملقدسات؟

ال تختلف رعن سياسة نتنياهو، ألن هناك اتفاقاً واسعاً بين االسرائيليين حول القدس 
  .وال أري أمالً يف أن يتنازل باراك عن موضوع القدس بسهولة. واملستوطنات
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القدس مع الهيئات الدينية املسيحية والكنسية؟ وهل ترى  وكيف تري التنسيق يف قضية
إمكان التنسيق  مع جماعات دينية يهودية ترفض مشاريع الدولة اإلسرائيلية مثل جماعة 

  ؟"تاطوري كارتا"

بالنسبة للهيئات الكنسية واملسيحية فإن التنسيق قائم بشكل تلقائي ومستمر، ووجهات نطرنا 
وهذا .  خندق واحد ضد االحتالل يف العمل واحملافظة على املقدساتمتطابقة، ونعتبر أنفسنا يف

، وشاركنا االخوة املسيحيين ضد جميع 1967األمر ليس خافياً فقد برز وبموضوح منذ عام 
أما بخصوص . األحداث التي استهدفت األقصى وشاركناهم ضد األحداث التي استهدفت مقدساتهم

ولهذه احلركة . بالفعل معتدلة وتعارض سياسة االحتالل ، فإن أفكارها"تاطوري كارتا"حركة 
  .اتصال مباشر مع السلطة الفلسطينية

  وهل يمكن االستفادة من مثل هذه املواقف؟

حركة السالم اآلن أيضًا لها أفكار . ال مانع، لكن املهم هو مدى تأثير هذه احلركات وحدودها
  .معتدلة  لكن ما هو تأثيرها الفعلي

  األميركيين عازمون بالفعل على االسراع بنقل سفارتهم إىل القدس؟هل تعتقد أن 

وأصدرت الهيئة االسالمية العليا التي أتشرف برئاستها بيانات . من حيث املبدأ نحن نرفض النقل
وتؤكد هذه البيانات رفضنا وإن النقل يعد بمثابة . سابقة والحقة لتصريح الرئيس كلينتون األخير

اصمة السرائيل وإن هذا االجراء ينطوي على انحياز السرائيل ويزيد األمور اعتراف بأن القدس ع
لكني أقول أن الدول . تعقيداً، ولكن بشأن ما إذا كانت أميركا ستنفذ من عدمه فأنا ال استطيع احلكم

  .العربية مسؤولة وعليها الضغط على أميركا كي تتراجع عن تنفيذ هذه اخلطوة اخلطيرة

  الذي يسعون القامته داخل احلرم؟ ما هي قصة الكنيس

وأي . وهذا املوضوع يقوده سياسيون وليس فقط احلاخاميون. الكنيس يكشف حجم أطماعهم
  .عربي ال يمكنه أن يقر لهم بهذا الكنيس

صدر أخيراً تقرير فني يفيد بأن الطائرات احلريبة واالسرائيلية التي تخترق حاجز الصوت 
  املبنى ، ما حقيقة هذه االعتداءات؟ فوق األقصى تلحق ضرراً بسقوف

ال شك يف أن أصوات الطائرات تؤثر على البينان نفسه ألن مبنى األقصى قديم كما أن تفريغ 
  .األتربة من أسفله شقاً لالنفاق يؤثر على أساساته ذاتها

سماحتكم كنتم يف استقبال الرئيس املصري الراحل أنور السادات لدى زيارته للقدس 
  كيف كان املوقف آنذاك؟. حين جاءكم يف املسجد األقصى للصالة 1977عام احملتلة 
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كانت هناك صالة عيد األضحى وقد تشرفت بالقاء خطبة العيد وتقدم املصلين، كانت مشاعرنا 
مترددة كثيرة بين األمل والتشاؤم لكننا مل نكن على علم ببواطن األمور والله سبحانه وتعاىل 

  .توضح الشرعيةالهمنا أن نقول احلق و

  أمل يكن هناك رأي باالعتذار عن استقبال الرئيس السادات يف األقصى؟

  .لكن رجح الرأي باستقباله. كان هناك توجه إىل ذلك

  ومن رجح ذلك؟

  العلماء أنفسهم

  ناسبة؟أمل يدر حوار خاص بينكم وبين السادات يف هذه امل

  .مل يكن هناك جمال لهذا احلوار
  

 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


