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דחוף ! !

הנדון  :בקשה לפגישה דחופה בענין בג"צ  7800/05קרן העופל
נסיון השתלטות של הוואקף המוסלמי על שטח הגן הלאומי סובב חומת העיר
העתיקה באזור קרן העופל ,במטרה להופכו לבית קברות מוסלמי.
 .1ביום שני  27.2.06בג"צ עומד לדון בעתירה של הועד למניעת הרס העתיקות בהר
הבית,וחבריו שעתרו אישית ובהם יזהר סמילנסקי  ,א.ב .יהושע  ,פרופ .אבי רביצקי ,פרופ.
אפרים שטרן ראש המועצה לארכיאולוגיה ,רא"ל מיל .דן שומרון ,אלוף מיל .שלמה להט
)ציץ( ואחרים ,בדרישה למנוע את הפיכת הגן הלאומי בקרן העופל ,לשטח בית קברות
מוסלמי של הוואקף ,וזאת בעקבות השתלטות וקבורה בלתי חוקית של הוואקף המוסלמי
בשטח.
 .2מדובר בשטח בעל חשיבות ארכיאולוגית היסטורית ולאומית שלא תסולא בפז ,בפינה
הדרום מזרחית של חומת הר הבית ,שבו קיימים נדבכים הרודיאניים עצומים ומרשימים
ביותר ,והפיכת המקום מגן לאומי לבית קברות מוסלמי תמנע כל יכולת לבקר במקום ,וכל
יכולת בעתיד לבצע מחקר ארכיאולגי של האזור ,ולחשוף ממצאים מרשימים – ,חוו"ד
התומכות בעתירה נתנו ע"י בכירי הארכיאולוגים פרופ .עמיחי מזר ,פרופ רוני רייך ,פרופ.
אהוד נצר ודר .גבי ברקאי ,וכן צורפו חוות דעת של גורמי בטחון בכירים ביותר.
 .3לצערנו למרות פניות חוזרות ונשנות שלנו ללשכת ראש הממשלה ומזכיר הממשלה ,לפני
הגשת הבג"צ ולאחר הגשתו ,לא היתה כל נכונות להפגש עמנו ,לשמוע את עמדתנו ,ולנסות
למצוא פתרון מוסכם שאולי ייתר את הדיון ,כפי שקרה לפני שנה בבג"צ קודם שהגשנו
בנושא אחר הקשור להר הבית.
 .4מפתיעה העובדה שאנו פועלים תוך קשר שוטף עם כל הגורמים המעורבים ובהם משטרת
ירושלים ,רשות העתיקות ,רשות הטבע והגנים ,ועוד ורק נציגי משרד ראש הממשלה ,שרק
בידם ההחלטה בנושא ,אינם מוכנים להפגש עמנו ולשמוע את עמדתנו ,טיעונינו ובקשותינו.
 .5אנו רואים באובדן החזקה של מדינת ישראל בשטח קרן העופל בכיה לדורות ,ופגיעה
חמורה ביותר במורשת מדינת ישראל ,ולפיכך אנו מבקשים להפגש עמך בנושא בדחיפות
לפני מועד הדיון הקרוב.
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