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حديث صحايف خاص ملفتي القدس ورئيس الهيئة االسالمية العليا فيها، الشيخ سعد 
  جدد فيه دعوته بأن ترسل األمم املتحدة قواتها إىلالدين العلمي، 

  * القدس واألرض الفلسطينية 
  

]13/12/1986[     
  

فضيلة الشيخ سعد الدين العلمي أنتم من أهلنا يف األرض احملتلة الذين ": ث. ف" - 
  .يتعرضون كل يوم إلرهاب االحتالل الصهيوين وممارساته العدوانية

مدينة بين املقدس شهدت مؤخراً موجة منظمة من العنف واالرهاب على أيدي عصابات 
  .املستوطنين الصهاينة

  هل لكم أن تعطونا نبذه موجزة ألبعاد ما جري يف مدينتنا احملتلة؟
خلقت عربية، وأول من وطأها العرب،  القدس وفلسطين أرض عربية،: الشيخ العلمي -

 .كما هو موجود يف التوراة فإن ابراهيم اشترى مرارته من اليبوسيين، أي من العرب
واآلن، جاءت اسرائيل تريد اخراج العرب من هذه البالد، واستعملت طرقاً خمتلفة 

الفلسطيني يف القدس بدأت املصائب والنكبات على الشعب  1967فمنذ االحتالل سنة . الخراجهم
احلكومة االسرائيلية بالذات تستملك أراضي العرب بالقوة، وتأخذها، وتهدم واألرض احملتلة، ف

  .بيوتهم، وتنشئ مكانها بيوتاً لليهود، واليهود يسكنون هذه البيوت، ويفتكون بالعرب
رب بينما هو ويف الفترة األخيرة، أخذ هؤالء اجلبناء يلقون القنابل احلارقة على بيوت الع

  .نائمون يف بيوتهم، ومثل هذه األعمال كثرت يف مدينة القدس
............ 

 سماحة الشيخ": ث. ف" - 

إىل اجملتمع الدويل بأن يتحمل مسؤولياته بجاه األهل يف األرض احملتلة، توجهتم بنداء 
  .وطالبتم إن ترسل األمم املتحدة قوات دولية حلماية أهل القدس، ومقدساتهم

 أوضحتم لنا الدوافع االنسانية، والسياسية، التي دفعتكم لتوجيه هذا النداء؟ فهال

حينما نرى احلكومة بالذات تستملك أمالكنا بالقوة، وتهدم بيوتنا، : الشيخ العلمي -
أما من جهة الشعب، فهم يحاولون حرق . وتضع مكان العرب فيها يهوداً، هذا من جهة احلكومة

 .زلهم، ليخرجوهم من ديارهمالسكان العرب، وهم يف منا
إذن، أجدين مضطراً ألن أعلن أننا بحاجة  إىل من يحمينا، ويحمي مقدساتنا، وممتلكاتنا، 

  .أنا مضطر إىل ذلك إزاء احملاوالت الشديدة من احلكومة واملستوطنين ضدنا
........ 
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رنس، موشيه أ. احلكومة االسرائيلية رفضت نداءكم على الفور، وبشكل قاطع": ث. ف" - 
القدس كانت وستبقى عاصمة اسرائيل األبدية، لذلك فإن : "الوزير املفوض لشؤون العرب، قال مثالً 
 ".الشرطة فيها ستكون اسرائيلية إىل األبد

 ماذا تقولون حول ذلك؟

 .ليقل ما يقول: الشيخ العلمي -
  :وأنا أقول أن القدس عربية، وستبقى عربية إىل األبد، بهذا بدأت كالمي، وأكرر

 .القدس عربية، خلقت عربية، وستبقى عربية، وإىل األبد
ضمن مسعاكم لتهدئة األوضاع، وحماية أهل املدينة املقدسة، كنتم قد ": ث. ف" - 

 فهل جاءكم أي رد؟. أبرقتم إىل عدة جهات يف السلطات االسرائيلية وحملتموها مسؤولية ما يجري

الوزراء، وزير الشرطة، ورئيس أنا أرسلت برقيات إىل كل من رئيس : الشيخ العلمي -
 .البلدية االسرائيلي، لكني مل استلم أي جواب، ومل أر أية عناية

لذلك فقد اضطررت إىل عقد مؤتمر صحايف، دعوت إليه الصحافة األجنبية والقناصل 
 .األجانب، وشرحت فيه أوضاعنا

م سعار كان لندائكم هذا صدى واسعاً يف العامل، وساعد بشكل كبير يف جل ":ث. ف" -
 فهل تعتقدون أنتم بذلك أيضا؟. املعتدين، إذ خفت حدة التوتر بعد ندائكم مباشرة

أنا أريد أن أعلن للعامل أنني بحاجة إىل من يحمي شعبي ومقدساتي، : الشيخ العلمي -
 .وهذا كل ما يهمني

....... 

اليوم سقط شهيدان فلسطينيان من طلبة جامعة بيرزيت برصاص جنود  ":ث. ف" -
 فهل تنوون إقامة صالة الغائب عليهما يف املسجد األقصى بعد صالة اجلمعة يوم غد؟. االحتالل

أما إقامة صالة الغائب . مثل هذه األعمال كثيرة عندنا وحتدث دائماً: الشيخ العلمي -
 األقصى عليهما فهذا راجع إىل إمام املسجد

ما هي األخطار التي تتعرض لها األماكن املقدسة بشكل عام، واألقصى  ":ث. ف" -
 املبارك حتديداً؟

 أين أصبحت عمليات احلفر حول املسجد؟

لقد قدمنا احتجاجات عديدة على هذه احلفريات، لكن احتجاجاتنا مل : الشيخ العلمي -
 .غربية يف ساحة املسجدتسفر عن وقفها، وبقيت احلفريات مستمرة من الناحية ال

، وأنهم حاولو نسفه منذ ثالث سنوات، 1969وأنتم تعلمون أنهم أحرقوا األقصى يف العام 
  .وأنهم يحاولون يومياً الدخول والصالة يف باحته

  .هم يحاولون االعتداء يف كل حلظة، ونحن لهم باملرصاد
  .صى أو على القيامةلن نسمح لهم بالصالة فيه، ولن نسمح لهم بنسف الصخرة أو األق

  .نحن هنا نحمي األقصى والقيامة معاً
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يف كل تعتدي اجلماعات اليهودية املتطرفة على األقصى القتحامة والصالة  ":ث. ف" -
 .ل املقدس للدفاع عن ثالث احلرمين الشريفينهفيه، يهب أ

دخول بموجبه لكن، يقال أن هناك إتفاقاً بينكم وبين السلطات االسرائيلية تنظمون 
  . باحة املسجداليهود إىل" املصلين"

 ما هو جوهر هذا االتفاق؟

ال يوجد أي اتفاق بهذا، ومل ولن نسمح ألي يهودي بالصالة يف ساحات : الشيخ العلمي -
 .داخلهاملسجد األقصى مطلقاً، وال يف 

 .ليس هناك أي اتفاق يف هذا املوضوع -
احدى بوابات ساحة املسجد  أما أن يدخلوا كزوار، فأهالً وسهالً، خصوصاً وأن -

 .األقصى، بوابة املغاربة، مع السلطات االسرائيلية بالقوة
فليأتوا كزائرين، أما أن يأتوا للصالة فلم نسمح لهم، أن يدخل اليهود كزائرين فليأتوا  -

 .ولن نسمح، مل يصلوا، ولن يصلوا
 وما هو رأي الشرع يف زيارتهم لألقصى؟ ":ث. ف" -

مساجدنا وكنائسنا يف جميع أنحاء العامل مفتحة األبواب لكل : الشيخ العلمي -
. جميع مساجد املسلمين، وكنائس املسيحين، أبوابها مفتحة لكل زائر، وهكذا املسجد األقصى.زائر

 .أما من يريد أي يصلي فيه،فكال، لن نسمح له بذلك
أنكم بعض األنباء تقول أنكم إنما تمنعون الصالة اجلماعية، بمعنى  ":ث. ف" -

 تتساهلون مع الصلوات الفردية؟

كال، لن نسمح ألي فرد بالصالة على االطالق، ال يف الداخل، وال يف : الشيخ العلمي -
 .الساحة، مطلقاً

السلطات االسرائيلية تعمل جاهدة على غرز بؤرها االستيطانية داخل القدس  ":ث. ف" -
ء خاص من فضيلتكم إىل اليهئات فهل من ندا. العربية بعد أن أحكمت طوق مستعمراتها حولها

 والشخصيات الدولية بهذا الشأن؟

إنني أعلن، مرة أخرى، أن احلكومة االسرائيلية هي التي تستملك  :الشيخ العلمي -
 .أمالكنا وتعتدي علينا، لذلك أريد من يحمي شعبنا وأمالكنا ومقدساتنا

حدثتنا عن األخوة بين قلتم أنكم يف القدس حتمون األقصى والقيامة، فهال ":ث. ف" -
 مسلمي ومسيحي املدينة املقدسة؟

عندنا ال فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا شعب واحد، والعالقة بيننا : الشيخ العلمي -
 .على خير ما يرام، كلنا عرب، ما يصيبنا يصيبهم، وما يصيبهم يصيبنا

......  
 



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/ 


