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 اإلسرائيلية، نائب رئيسة احلكومة ابعد مقابلتهيف القدس  الهيئة اإلسالميةبيان صادر عن 

  ∗لبحث موضوع احلفريات قرب احلرم الشريف، يغئال آلون
٢٧/٢/١٩٧٢  

  
الشيخ حلمي احملتسب وأنور اخلطيب وأنور  رئيس الهيئةوفد من الهيئة اإلسالمية يتألف من أمس قام 

بحثوا معه يف موضوع ، حيث لونآيغئال  ، بمقابلة نائب رئيسة احلكومةحسن طهبوب نسيبة ومدير األوقاف
وقد اعتذر عارف العارف عن االشتراك يف الوفد . املقدسات اإلسالمية واحلفريات التي جتري بالقرب منها

  .بسبب مرضه
قام وفد من  ١٩٧٢ )يناير( لون مذكرة جاء فيها أنه يف العاشر من شهر كانون الثاينآوقد قدم الوفد إىل 

عن وزارتي األديان  وبحضور ممثلينات بمحاذاة احلرم القدسي الشريف، الهيئة اإلسالمية بزيارة احلفري
ا املشرف على يضاحات التي أوردهتم هناك من حفر وتنقيب، واستمع إىل اإلطلع الوفد على ما والشرطة حيث ا

  .تلك األعمال حول عدد من النقاط يف األسئلة التي أثارها أعضاء الوفد
وبعد أن غادر الوفد مكان احلفر اجتمع عدد من أعضائه إىل عدد من أصحاب الدور واملنازل القائمة 

تلك املنازل فوق األماكن التي تم حفرها وشاهدوا بأم أعينهم أن استمرار احلفريات سيحدث خلالً خطيراً يف 
ولدى دراسة جميع . األمر الذي خلق قلقًا شديداً لدى السكان املقيمين يف هذه العقارات. نتيجة احلفر والتنقيب

في مصلحة األوقاف اإلسالمية أم من األشخاص  الهيئة سواء من الوفد أم من موظالتقارير التي قدمت إىل
لين أم مستأجرين توصلت الهيئة اإلسالمية إىل احلقيقة وة يف ممتلكات الوقف سواء كانوا ممالذين لهم مصلح

  :التالية وهي
 رة األديان يف ذلك املكان، والذيأن زيارتها األخيرة ملكان احلفر زادنا قناعة أن احلفر الذي تقوم به وزا

ف تم دون الرجوع إىل السلطات صاحبة الشأن وأخذ موافقتها عليها يخالف القوانين الدولية، وميثاق جني
وهو باإلضافة . وتوصيات جلنة رعاية األماكن األثرية والفنية والثقافية التابعة لهيئة األمم املتحدة. الرابع

ولهذا قررت الهيئة أن تعود . إىل ذلك ليس من صالح السكان املعنيين وال هو من صالح املدينة بوجه عام
  :وذلك لألسباب التالية قة وأن تطلب بإصرار وقف أعمال احلفرتكرر احتجاجاتها السابف

إن هذا احلفر يجري حول احلرم القدسي الشريف من شأنه أن يغير معامل املدينة املقدسة ويؤثر-١ على  
مما يخالف حقنا الطبيعي يف االعتزاز بتراثنا واحلفاظ ري والعمراين ويهدد هذا التراث بالزوال تراثنا احلضا

 .عليه
وقف اإلسالمية بشكل خاص ألن جميع املباين القائمة إن هذا احلفر ضار كل الضرر بمصلحة األ -٢

فوق مكان احلفر تابعة للوقف ولها صيغة تاريخية وقيمة أثرية ترتبط بالفن املعماري اإلسالمي كما ترتبط 
وأن كل . بتاريخ املسجد األقصى نفسه، هذا املكان ذو الداللة العميقة يف قدسيته كما ورد يف القرآن الكريم
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ر هدى وتقى للعروبة واإلسالم باين القائمة فوق مكان احلفر كان فيما مضى مدرسة علم ومنامبنى من امل
 .نسانيةواإل

إن احلفر الذي تقوم به وزارة األديان هناك ضار كل الضرر بمصلحة السكان وهو يهدد، منازلهم  -٣
نازلهم وكلهم من باخلطر وهو بالتايل وسيلة من وسائل الضغط على هؤالء السكان للرحيل عن بلدهم وم

العائالت اإلسالمية القديمة التي استوطنت القدس منذ أقدم العصور مثل آل أبو السعود، وآل اخلالدي، وآل 
 .الشهابي، وآل هدايسة، وآل الفتياين، وآل القطب وغيرهم

 بأن هناك نوايا أبعد) وبحق(ن التصميم الذي نالحظه على هذه احلفريات يعطينا االنطباع الكايف إ -٤
ولهذا فإن الهيئة اإلسالمية ال يسعها إال أن . مدى جتاه مقدساتنا اإلسالمية يف املنطقة التي يجري العمل فيها

تعود مرة أخرى فتكرر احتجاجاتها السابقة كما أنها تنظر بقلق شديد للتصريح الذي أدىل به مؤخراً وزير 
ن سور احلرم الشريف وإصرار وزارة األديان على منزالً الواقعة على الناحية الغربية م ٢٧األديان بشأن ال 

هدمها وتطلب من سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقف كل عمل من أعمال احلفر القائمة على حماذاة احلرم 
ويف أي مكان من مدينة القدس وإعادة الوضع إىل ما كان عليه وذلك لألسباب املتقدمة وأهمها حقنا . القدسي

تراثنا احلضاري وقرارات األمم املتحدة وجملس األمن التي حترم القيام بأي عمل الطبيعي يف احلفاظ على 
 .لتغيير األوضاع يف القدس

وقد أرسلت نسخ عن هذه املذكرة إىل وزير الشرطة ورئيس البلدية ووزير الداخلية ووزير األديان وملدير 
  .اآلثار

الواقعة يف باب احلديد تلقت أمس إشعارات من اجلدير بالذكر أن خمس عائالت تقطن يف دار الشهابي 
لوقت الذي السلطات املسئولة تطالبها بإخالء منازلها الصاحلة وغير اخلطرة بحجة أنها آيلة للسقوطـ، يف ا

ن يف هذه املنازل بعد تعرض منزليهما للخطر فعالً بسبب احلفريات كما ظهر ذلك جلياً جلأت عائلتان إىل السك
  .ين العرب عن أعمال احلفرياتيف تقرير املهندس

حممد نسيبة، جورج خوري وحربي عرفات ووائل أبو غزالة : وجاء فيه أن جلنة مؤلفة من املهندسين
ووليد مصطفى وعدنان احلسيني وإبراهيم الدقاق وعصام عواد وراجي زيدان وعباس عبد احلق واملكلفة من 

س جلنة األوقاف والشؤون اإلسالمية، زارت دار نقابة أصحاب املهن الهندسية بموجب تكليف سماحة رئي
  :بالقدس وتقدمت بتقرير عن دراستها جاء فيه) رباط الكرد(الشهابي 
د اللطيف كمال وسهيال بن شروخاً قد ظهرت يف الزاوية الشمالية الغربية من الغرف العائدة لعإ -١

 .وحممد اجلباري
 .ة يف الزاوية الشمالية الغربيةإن الوضع يف هذه الغرف يعتبر خطراً بسبب تصدع الغرف -٢
أثبتت الفحوصات التي تمت يف الدور الثاين واألول واألرضي أن هناك حركة يف طبقات التربة  -٣

 .احلاملة قد نتجت بسبب تفريع التربة من حتت املوقع بشكل أثر على ارتكاز الزاوية الشمالية الغربية
مماثلة ويشكل خطراً على بقية األبنية التي فوقها أو  اًاستمرار التفريغ من حتت األساسات سيولد أوضاع إن

وقد .حولها، مع العلم أن احتمال تزايد اخلطر على األبنية اجملاورة، قائم يف حالة عدم معاجلة الوضع احلايل
رفعت العائلة التي أخطرت بإخالء منازلها برقيات احتجاج إىل رئيسة الوزارء وعدد آخر من املسئولين مطالبة 

 .أحد أصحاب دار الشهابي برقية مماثلة ف أمر اإلخالء، وقدم حممد الشهابيبوق


