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يرد فيه على وزير األديان اإلسرائيلي،   بيان صحايف ملفتي القدس، الشيخ سعد الدين العلمي،

 إىل تهدف املبكى حائط من بالقرب إجنازها يتم التي األعمال، الذي قال أن فارهافتيغ زيرح
  ∗والقاذورات األوساخ من إسرائيل شعب مقدسات أقدس تنظيف

١٨/٥/١٩٦٩  
  

نه وزير األديان حديثاً أعل ١٩٦٩سنة  )مايو( أيار ١٥يف عددها الصادر بتاريخ ) األنباء(نشرت جريدة 
لست أعرف اليوم وال يف أي يوم : هافتيغ يف اجتماع شعبي يف هرتسليا، ومما قالة الوزيرالدكتور زيرح فار

ويحترم األماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية كدولة إسرائيل  آخر يف التاريخ عن أية سلطة أو أي شعب احترم
ات واألعمال التي يتم إجنازها بالقرب من حائط املبكى تهدف إىل تنظيف أقدس مقدس. وشعب إسرائيل يف بلده

. ورات وإىل حتسين طريق الوصول إىل جبل البيت املقدس لدى املسلمين أيضاً شعب إسرائيل من األوساخ والقاذ
  .أجل ذلك لست أفهم سببًا لالحتجاجات التي ينشرها بين احلين واآلخر رجال الدين املسلمين بهذا الشأنمن 

  .على لسان الوزير) األنباء(هذا ما نشرته 
إن املقدسات اإلسالمية واملسيحية، مل تسلم من التدمير ال أثناء احلرب فحسب ولكن ما بعد احلرب أيضاً وإين 

ولن أبحث عن الكنائس واألديرة املسيحية التي  بالعجالة عما أصاب املقدسات أثناء احلرلن أحتدث يف هذه 
فإين أترك ذلك ألربابها وإن كنت أنا شخصياً ال أسمح باالعتداء على أي معبد أو مكان . نسفت بعد احلرب

ن املقدسة غير ماكعتداء على األدين عندنا يحرم االمقدس سواء لليهود أو للمسيحيين أو للمسلمين، ألن ال
وعلى . عتداء على املقدسات اليهودية يف جميع أنحاء العامل اإلسالمي ألكبر دليل على ذلكاإلسالمية وعدم اال

ولكني سأقصر بحثي على االحترام الذي يدعي به نحو . كل فإن التاريخ سيسجل ذلك كله كما حصل ويحصل
  .املقدسات اإلسالمية

  بعد احلرب؟ هاسف املساجد، كما تم يف القدس وغيرفهل احترام املقدسات يعني ن
وهل احترام املقدسات يعني استمالك املساجد واملدارس الدينية األثرية والزوايا واألوقاف اإلسالمية

  كما تم بالقدس؟
 

وهل احترام املقدسات يعني االستيالء على تلك املقدسات وحتويل بعضها من مسجد إسالمي بناه املسلمون 
  و الصالة فيه، كما حصل بمسجد قبة راحيل؟دي يحظر على املسلمين الدنو منه أس يهوإىل كني

سالمية يعني السماح لغير املسلمين بدخول مساجدهم وإقامة شعائرهم وهل احترام املقدسات اإل
الدينية فيها كأنها معابد لهم رغماً عن أصحابها املسلمين، كما حصل باحلرم اإلبراهيمي ومسجد النبي 

  مويل؟ص
وهل احترام املقدسات اإلسالمية يعني االستيالء على أوقافهم وإجراء احلفريات فيها رغماً عنهم كما 

  .هو جار جنوبي املسجد األقصى
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وهل احترام املقدسات اإلسالمية يعني منع املسلمين من دخول أوقافهم وأمالكهم ومنعهم من 
  ترميمها كما حصل بحق املدرسة التنكزية؟

ألثرية التي كانت بجوار احلرم بار والدرج والبوابة ااملقدسات اإلسالمية يعني نسف اآل اموهل احتر
  !براهيمي؟اإل

أن األعمال التي يتم إجنازها بالقرب من حائط املبكى تهدف إىل تنظيف أقدس مقدسات : (ذكر معايل الوزير
  ).شعب إسرائيل من األوساخ والقاذورات
وساخ والقاذورات وتطهير كل بقعة حلريصون كل احلرص على إزالة األإن املسلمين ودينهم احلنيف، 

ستعملها اإلنسان من األوساخ، فما بالك باملقدسات؟ ولكن الذي تم بالفعل يف تلك املنطقة هو نسف املساجد ي
ضي وتدمير دور الوقف واملعدة للغرباء والفقراء واملساكين وهدم قسم من املدرسة الفخرية التي أوقفها القا

مما جعل هذا الباقي بقي من عماراتها ما م والتي جرت وجتري احلفريات حتت  ١٣٣١فخر الدين املتوفى سنة 
يالً للسقوط، وكذلك إجراء احلفريات حتت املدرسة التنكزية التي أنشأها األمير تنكز الناصري يتشعث وأصبح آ

فيين وكان داراً لأليتام وداراً للحديث ثم وقبل أن يكون هذا املكان مدرسة كان خانقاه للصو. م ١٣٢٨سنة 
وفيها مسجد أثري نفيس وهي اآلن مدرسة تدرس فيها العلوم الدينية، . صار يف عهد املماليك مدرسة

من الدخول ورؤية تلك احلفريات التي جتري حتتها يف حتتها ومنع املسلمين من تعميرها أو واحلفريات جارية 
  .أوقاف املسلمين

فهل إزالة تلك املساجد واألوقاف واملقدسات اإلسالمية . يات التي تمت يف تلك املنطقةتلك هي العمل
  تنظيف أقدس مقدسات شعب إسرائيل من األوساخ والقاذورات؟: "من تلك املنطقة هو املقصود من عبارة

 وهل من احترام األماكن اإلسالمية صدور األمر بعدم تنفيذ قرارات حمكمة القدس الشرعية، التي
تنحصر أعمالها وصالحياتها يف الوقت احلاضر يف األحوال الشخصية للمسلمين فقط بينما هي أقدم حمكمة 

  يف هذه البالد تأسست منذ ثالثة عشر قرنًا؟
وهل تريدون أن يترك املسلمون تلك احملكمة الدينية التي حتكم بأحكام الدين اإلسالمي للمسلمين يف 

لوا عوضاً عنها القوانين التي تفرض عليهم يف أحوالهم الشخصية كقانون أحوالهم الشخصية فقط وأن يستبد
  .امليراث وغيره من القوانين التي تخالف أبسط مبادئ الدين اإلسالمي

لقد اجتمعت مرة مع معايل وزير األديان وذكر أمامي وأمام غيري من احلاضرين أن الدين عند اليهود 
فلماذا استولت احلكومة على . هو مل ولن يدخله ألن الدين يحرم ذلكيحرم دخول احلرم القدسي الشريف وأنه 

عن املسلمين وملاذا يسمح لليهود بالدخول إليه رغماً عن املسلمين وخمالفة ألحكام  أحد مفاتيحه بالقوة رغماً
  .ن هذا العمل ال مثيل له يف العاملأ ن الدين اليهودي يحرم ذلك كما ذكر حقاًالدين اليهودي أل
  مفتي القدس                
  سعد الدين العلمي              

  



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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