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ـ األقصى املسجد بجوار احلفريات على حتتج فيه القدس يف اإلسالمية الهيئةبيان صادر عن 

  ∗ إسرائيلي فني بأي عملهم يف استعانوا قد املسجد إعمار مهندسو يكون أنوتنفي 
]١٤/٧/١٩٧٣[ 
  

على احلفريات بجوار املسجد األقصى املبارك، كما أصدرت الهيئة اإلسالمية بياناً أمس احتجت فيه 
  .نفت الهيئة أن يكون مهندسو إعمار املسجد قد استعانوا يف عملهم بأي فني إسرائيلي

بالرغم من موقف الهيئة اإلسالمية الواضح من موضوع احلفريات حول املسجد "وجاء يف البيان 
فما زالت الصحف اإلسرائيلية . التي تقدمت بها الهيئةاألقصى، وبالرغم من كثرة االحتجاجات واالعتراضات 

تتعرض لهذا املوضوع حماولة التشكيك يف موقف الهيئة اإلسالمية أو بعض أعضائها والعمل على إيهام 
الرأي العام يف الداخل واخلارج بأن، الهيئة اإلسالمية أو بعض أعضائها أو أي واحد من املسؤولين فيها 

  .ريات بعين الرضىظرون إىل هذه احلفين
الستطالع أو ما دعته بالفضول ف أن سمحت لنفسها بالتصريح بأن، حب احوقد شط اخليال ببعض الص

ذا اخليال لدرجة ببعض املسؤولين عن اإلعمار بأن يقوموا ببعض احلفريات داخل األقصى، وتوسعت يف ه حدا
بعض الفنيين اإلسرائيليين  ادعواستإعمار املسجد األقصى املبارك دعت أن بعض املسؤولين عن أنها ا

  : الصورة فإن الهيئة اإلسالمية تود بيان ما يليلالستعانة بهم يف إيجاد بعض القياسات وتكراراً إليضاح 
باحلفريات قام عدد من أعضاء الهيئة اإلسالمية بزيارة ملوقع احلفريات  ةعلى أثر املباشر -أوال"

على إجراء هذه احلفريات التي جتري يف أرض وقفية ودون احلصول  ليطلعوا على ما يجري وقد اعترض هؤالء
على موافقة أصحابها، وقد أصدرت الهيئة اإلسالمية بناء على تقرير أعضائها الذين زاروا املوقع احتجاجاً 

  .على هذه احلفريات وطلبت التوقف عنها
ات وأوضحت أنها تخالف قدمت الهيئة اإلسالمية عدة احتجاجات رفضت فيها هذه احلفري -ثانيا"

وأطلعت ممثل اليونسكو على جميع هذه . القوانين الدولية وتواصي قرارات مؤتمرات الهاي وجنيف
  .االحتجاجات

راء إسرائيل واحتج على مواصلة هذه احلفريات الهيئة اإلسالمية نائب رئيسة وز قابل وفد عن -ثالثا"
وقدم له مذكرة . ينة اإلسالمية احمليطة باحلرم الشريفوبين خطرها وضررها على املمتلكات واآلثار واألب

  .احتجاج خطية وطلب إيقافها
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فريات داخل املسجد ن عن اإلعمار واألوقاف بأية حمل تقم الهيئة اإلسالمية أو املسئولو -رابعا"
األقصى أو يف أي قسم من ساحاته واألعمال التي يحلو لهذه الصحف أن تطلق عليها حفريات فقد كانت 

خامية يف منطقة العمل داخل املسجد األقصى وقد تم صبها حتضيراً لألساسات لصب قواعد األعمدة الر
  .بناء يراد به أن يكون متيناً أو أساسه على الصخرسمنت املسلح كأية عملية حفر أساسات ألي باأل

بوا مساعدة أحد من وبالتايل فإن املسؤولين عن اإلعمار سواء املهندس املقيم أو أي أحد غيره مل يطل"
املساحين أو الفنيين اإلسرائيليين علماً بأنه لو احتاج األمر ألي عمل فني فإن لدينا من الفنيين العرب 

. ياسات وأية أعمال فنية أخرىالكثيرون الذين باستطاعتهم أن يقوموا بمختلف أعمال املساحة والهندسة والق
  .ذه اجملاالت ولله احلمدننا لسنا بحاجة إىل طلب مساعدة أحد يف هأي أ

وختاماً فإن الهيئة اإلسالمية ليست بحاجة إىل إعادة تأكيد موقفها الذي يتفق عليه جميع أعضائها، "
وهو أنها مل توافق ولن توافق، وقد احتجت يف املاضي وحتتج اآلن، وستواصل االحتجاج على أية حفريات 

. وإزالة آلثار. ات تغييراً ملعاملأن يف استمرار هذه احلفريجتري حول احلرم الشريف أو يف أي مكان آخر وتؤكد 
وطمساً ملدينة، وقضاء على حضارة، وخمالفة جلميع القوانين الدولية والتواصي الصادرة عن مؤتمرات 

اليونسكو وقراراتها وتطالب املسؤولين بالتوقف عنها وتطلب من جميع املؤسسات الدولية وبشكل خاص من 
أن تضع حداً لهذه األعمال، يف منطقة املسجد األقصى املبارك وجميع أنحاء الضفة الغربية منظمة اليونسكو 

  ".املناطق العربية احملتلة تمشياً مع أبسط القواعد والتواصي والقوانين الدولية يوباق



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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