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اإلسرائيلية جراءات يؤكد فيه أن االالسيد روحي اخلطيب،  ،العربية القدس مينأل بيان
 للحرم اجلنوبي الغربي احلائط بين ماالقدس، وال سيما مالك العربية يف بمصادرة األ

 ، الشريف البراقحائط  موقع تضموالتي  السور، داخل يف األرمني احلي وبين الشريف
 العربية القدس يف االستمالك عمليات أخطر من هي

  
  )2/6/1968الدستور، عمان، (           1/6/1968عمان، 

 

  
اصدرت حكومة اسرائيل أمرا ثانيا، الستمالك مساحات جديدةمن االراضي والعقارات 

 143داخل سور القدس، وقد نشر هذا االمر يف جريدتهم الرسمية رقم العربية، تقع هذه املرة، 
  .18/4/1968بتاريخ 

  
وتقع هذه االمالك، ما بين احلائط الغربي اجلنوبي للحرم الشريف مباشرة وبين احلي 

وهو وقف اسالمي، واجلزء " حائط املبكى"األرمني يف داخل السور، وتضم موقع البراق الشريف 
كما تضم باقي أمالك احلي املغربي، . 1968) يونيو(الذي هدموه من احلي املغربي يف حزيران 

لسلة وحي الشرف، وكلها احياء وأمالك عربية مائة باملائة، وتضم بعض أمالك وحي باب الس
وتضم أيضا سوق احلصر وجزءا من حي السريان " ومعظم أمالكه عربية"يهودية يف احلي اليهودي 

  .وجميع العقارات فيها عربية
  

دونما، وتضم سبعمائة عقار حجري مؤلف  116وتبلغ مساحة أراضي هذه االستمالكات 
ن طابقين أو ثالثة وبعضها أربعة بنيت يف عهود عربية خمتلفة، ولها مزايا هندسية أثرية يملك م

  .مسجلة بأسماء أوقاف يهودية وأفراد يهود 105عقارا والباقي  595العرب منها 
  

 99عقارا، تملكها االوقاف االسالمية و 12: واالمالك العربية املصادرة موزعة كاآلتي
عقارا، أوقاف عائلية  354ها وقف املغاربة املسمى بوقف أبو مدين الغوث و عقارا وقفيا، يملك

  .عقارا، يملكها أفراد وعائالت عربية من القدس 130تملكها عائالت القدس العربية و 
  

مكان عمل أو خمزنا  437شقة سكن و 1048وتشمل هذه العقارات العربية املصادرة 
حوايل ستة آالف شخص عربي ويعمل يف أمكنة العمل جتاريا عربيا، يسكن شقق السكن منها 

بين صاحب عمل وعامل عربي، بعضهم أصحاب ملك أو مستحقو وقف،  700واخملازن حوايل 
وبعضهم مستأجرون عاديون، وبعضهم حجاج . يقطنون فيها منذ أجيال، يتوارثونها أبا عن جد

ثرهم من املغرب واجلزائر وتونس وأك. جماورون للحرم الشريف، يقيمون يف الزوايا ودور الوقف
  .وليبية

                                                            
 اخلطيب هذا البيان يف مؤتمر صحفي عقده يف عمان لهذه الغاية تال السيد روحي.   
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زاويتين اسالميتين وقفيتين، احداهما زاوية ملسلمي شمال أيضاً وتضم هذه العقارات 

افريقية وتسمى زاوية أبو مدين الغوث، والثانية الزاوية الفخرية املالصقة للمسجد األقصى 
اشرت السلطات االسرائيلية منذ أوائل واملعروفة باسم زاوية آل أبو السعود وفيها مسجد عمر، وقد ب

  .هذا االسبوع يف هدم الزاوية والدور املالصقة لها، وربما تتبعها باجلامع أيضا
  

وتضم هذه العقارات أيضا، عددا من البنايات االثرية يف عهد املماليك وأهمها املدرسة 
سلسلة وسوق البازار الطشتمونية يف باب السلسلة، وقصر االمام يف وسط السوق ما بين باب ال

  .وهو مشهور بقصر الظاهر بيبرس، وسوقا أثريا مشهورا يسمى سوق الباشورة
  

أكثر من ثالثمائة فتاة عربية، هي ملك العقارات مدرسة للبنات كانت تضم كما تضم هذه 
االوقاف االسالمية وكانت مؤجرة لبلدة القدس العربية، وقد أغلقتها السلطات االسرائيلية منذ 

  .وحولت بناءها اىل دار حملكمة االستئناف الدينية اليهودية 1967) يونيو(حتالل يف حزيران اال
  

وهذه االستمالكات اجلديدة، ستفقد العرب يف املدينة أمالكا توارثوها منذ مئات السنين، 
وستحرم أكثر  قبلهم،نفس عربية عن املدينة وتشتتهم، كما شتت آالف وستجلي أكثر من ستة آالف 

سبعمائة صاحب عمل وعامل مورد رزقهم وتضيفهم اىل فئة املشردين، وبالتايل ستقلل من  من
اعداد العرب يف املدينة، واىل جانب ذلك، ستحرم أصحاب االمالك ومستحقي الوقف الذين كانو 
ينتفعون ويعتاشون من ربع ايجارات أمالكهم وأوقافهم من موارد رزقهم، وتضيفهم اىل قوائم 

وستتيح هذه االستمالكات الفرص لآلالف من اليهود للسكنى . وربما النازحين أيضااحملتاجين 
وقد علمنا ان النية متجهة اىل ارسال فوج منهم من جماعة . يف نفس االمالك وما سيضاف اليها

  .يف االيام القريبة" النحال"ما يسمونهم بالطالئع 
  

العربية، وهي امتداد خملالفات  وتعتبر العملية من أخطر عمليات االستمالك يف القدس
والتي ال  ،اسرائيل يف حتديها لقرارات هيئة األمم وجملس األمن، يف العام املاضي، ويف هذا العام

تعترف السرائيل بحق ضم القدس إليها، وال تقرها على اجراءاتها، وتطالبها بالغائها واالنسحاب 
  .كليا من االرض احملتلة منها

  
فاضحة املكشوفة، وما سبقها من خمالفات، لتعتبر امعاناً يف حتدي ان هذه اخملالفة ال

االمم املتحدة، وهي وال شك ستزيد يف تعكير مهمة الدكتور جونار يارينج التي ما زلنا نأمل لها 
  .النجاح

  
ان عرب القدس عامة، واملالكين وأصحاب الوقف خاصة عارضوا هذه االستمالكات، 

اين بلسانهم أهيب باالمم املتحدة وجملس أمنها، أن يبادرا اىل وضع واستنكروا تلك االجراءات، و
حد لهذه االعتداءات والتحديات، ويف الوقت ذاته، أناشد أمة العرب واملسلمين، أن يوحدوا جهودهم 

  .ذا البالءلدفع ه
 



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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