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 ، يستنكر 200خالل جلسته رقم  جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطينبيان صادر عن 

تصاعد وتيرة االنتهاكات و ،جريمة استباحة قبور املسلمين يف القدسفيه 
 اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى
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استنكر جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطين تصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املسجد 
األقصى املبارك بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام، وكان آخرها قرار ما يسمى بـ "حمكمة 
الصلح اإلسرائيلية" رفض طلب جلنة رعاية املقابر اإلسالمية يف القدس الداعي ملنع االستمرار يف 

ال احلفر والنبش يف قبور املوتى يف أرض ضريح الشهداء اجملاورة للمقبرة اليوسفية بجانب أعم
املسجد األقصى املبارك، مما يعني السماح باستمرار أعمال احلفر يف أرض املقبرة، واستباحة رفات 

 قابرامل رعاية جلنة مسؤول –املدفونين فيها، واستنكر اجمللس اعتقال املهندس مصطفى أبو زهرة 
اسة مبرجمة تتبعها هذه السلطات ضد الشعب سي من حمذرا   االحتالل، سلطات قبل من القدس يف

الفلسطيني ومقدساته وبخاصة يف مدينة القدس، التي أصبحت إسالميتها وعروبتها مهددتين أكثر 
احملدود" من أي وقت مضى، وأدان اجمللس كذلك قرار حمكمة االحتالل اإلسرائيلي، املسمى بـ"احلق 

لليهود يف أداء صلوات صامتة يف باحات املسجد األقصى املبارك، مما يعني إفساح اجملال لليهود 
للصالة يف املسجد األقصى املبارك طاملا تظل صلواتهم صامتة"، ويهدف هذا القرار إىل فرض واقع 

ب هذه القرارات جديد يف املسجد األقصى املبارك لصالح التهويد، حممال  سلطات االحتالل عواق
العنصرية التي تزيد من نار الكراهية واحلقد يف املنطقة وتؤججها، وهي بمثابة إعالن حلرب دينية 
شعواء، يصعب تخيل عواقبها، وتندرج يف إطار إطباق السيطرة على املسجد األقصى املبارك، 

 .مليون مسلم يف العامل 700وتستفز مشاعر أكثر من مليار و
أن هذه االعتداءات املتواصلة ضد املقدسات واملعامل األثرية والتاريخية  وأكد اجمللس على

الفلسطينية، وسياسة االحتالل الهادفة إىل تغيير مالمح املدينة املقدسة وطمس ماضيها العربي 
واإلسالمي، تأتي يف إطار حماولة فاشلة ومرفوضة الستباحة كامل األرض الفلسطينية، منددا  بها 

 .اجلرائم التي تطال البشر واحلجر واألموات أيضا  وباإلمعان يف
وأدان اجمللس استباحة اجلهات اإلسرائيلية للمسجد األقصى املُبارك، مؤكدا  على أنّ املسجد 
األقصى املبارك بكامله هو للمسلمين وحدهم، وال يحق لغيرهم التدخل يف شؤونه، مطالبا  سلطات 

صى املبارك، ولزوم احترام حرمته، داعيا  الشعب الفلسطيني االحتالل بالكف عن املس باملسجد األق
 .إىل النفير العام بشد الرحال إليه
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ومن جانب آخر؛ ويف ظل الهجمة الشرسة التي يمارسها قطعان املستوطنين ضد شجرة 
الزيتون املباركة، أهاب اجمللس بالفلسطينيين الوقوف سدا  منيعا  يف مواجهة ما يحدق بزيتونهم 

م من مكائد حتاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيين، مشيرا  إىل أن املزارعين ووطنه
اآلمنين الذين يقطفون الزيتون يتعرضون لعربدة املستوطنين، ومنعهم من الوصول إىل أراضيهم، 
وسرقة معداتهم وحماصيل زيتونهم، ويقتلعون أشجارهم ويحرقون بعضها، ويعدمون البعض اآلخر 

ياه العادمة عليها، وغرس قضبان حديدية إلعطاب عجالت املركبات واجلرارات الزراعية، بضخ امل
 .وذلك يف ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها األرض الفلسطينية

وفيما يتعلق باألسرى البواسل؛ حمَّل اجمللس سلطات االحتالل اإلسرائيلي املسؤولية 
الطعام واملرضى، الذين يتعرضون ألبشع أنواع  الكاملة عن حياة األسرى وبخاصة املضربين عن

التنكيل والقمع واالعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدوليـــة، 
وقـــــــال: إن مواصــلة ســــلطات االحتالل لسياساتها اإلجرامية جتاه األسرى بما يف ذلك اإلهمال الطبي 

األخطاء الطبية، دليل على خطورة األوضاع يف سجون االحتالل واملعتقالت املتعمد وارتكاب 
اإلسرائيلية، داعيا  إىل ضرورة تلبية حقوقهم اإلنسانية والوقوف الدائم إىل جانبهم من أجل إيصال 
رسائلهم ومساندة حقهم يف احلرية والعدالة والكرامة، كما أدان اجمللس حماولة اقتحام عضو 

متطرف غرفة األسير املضرب عن الطعام مقداد القواسمة يف املشفى الذي يُعالج كنيست صهيوين 
على  1948فيه، مشيدا  بالنائب العربي أيمن عودة والعرب الفلسطينيين يف األراضي احملتلة عام 

مواقفهم الشجاعة ونصرتهم إلخوانهم األسرى، ودعا اجملتمع الدويل إىل التدخل من أجل الضغط 
الحتالل لوقف اجلرائم املتعمدة التي تقترفها ضد األسرى الفلسطينيين، وضمان على سلطات ا

معاملتهم بموجب قواعد القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين، وحماسبتها على جرائمها 
 .واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته

ئاسة سماحة الشيخ حممد حسين، املفتي العام (، بر200جاء ذلك خالل عقد جلسة اجمللس )
للقدس والديار الفلسطينية، رئيس جملس اإلفتاء األعلى، وتخلل اجللسة مناقشة املسائل الفقهية 
املدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات 

 .الوطن



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

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


