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 مقتطفات من حديث الشيخ حلمي احملتسب، رئيس الهيئة االسالمية يف القدس، 
   يف مؤتمر صحفي عقد بمناسبة حريق املسجد األقصى

  
  )22/8/1969القدس، القدس، (          21/8/1969القدس، 

  
  

ال بد أن كثيرين منكم سمعوا عن الشيخ احملتسب وعلموا أنه ال يكثر من القول وال يحب التحدث، 
وقد وجد أن عمالً . لديه ذرة من إيمان وإحساس ولكن هذا احلادث قد أذهله كما أذهل كل إنسان

كهذا يتطلب الكالم واحلديث كما يتطلب البيان املسهب يف حادث نزل باملسجد األقصى املبارك 
  .الذي يقدره العامل واملسلمون من عرب وأعاجم يف كافة أنحاء املعمورة

كنا كثيراً ما نشتكي . االحتالل الشيء الكثير من أمورنا ومقدساتنا لقد عانينا منذ بدء  
ونقدم االحتجاج تلو االحتجاج مطالبين بدرء األعمال التي ال يمكن السكوت عنها، ولكن كان ذلك 

ولقد بدأت إحدى . جوار املسجد األقصىكان من جملة هذه إجراء احلفريات بكله بال جدوى، و
ين وال زالت تعمل يف املنطقة، رغم أن األرض ملك للمسلمين ومل يستأذنوا البعثات باحلفر منذ سنت

فريات حتت حكما أجريت . يف ذلك، وأن عمل هذه البعثة خمالف للقوانين واألعراف الدولية جميعاً 
املدرسة التنكزية واحملكمة الشرعية، وقد اعترضنا على ذلك، وكنا كثيراً ما نطالب بأن نطلع على 

احلفريات وأن نرى ماذا يفعلون هناك، ولكن السلطات كانت تمنعنا من ذلك، رغم أننا هذه 
وآخر ما حدث منذ ثالثة أو أربعة أيام، أن جاء شبان من اليهود . أصحاب احلق وأصحاب امللك

  .وأقاموا استعراضاً وهتفوا لليهكل الثالث على أرض املسجد األقصى

ن شؤون املسلمين أرسل الرسالة تلو الرسالة إىل كان ذلك يحدث، وكنت أنا املسؤول ع  
احلكومة اإلسرائيلية، وأطلعها على ما يجري، وأطلب منها  وضع حد لهذه اخملالفات، ولقد زاد عدد 

  .رسالة، ولكني مل أتلق جواباً عن أي من هذه الرسائل 70ما أرسلته من رسائل عن 

يف الساعة السابعة صباحاً يخبرين بأن  وأخيرًا، ويف هذا اليوم، تلقيت يف بيتي هاتفاً  
وما كنت ألصدق هذا النبأ، ألنه ال يمكن أن يخطر على بال أي إنسان أن . املسجد األقصى يحترق

املسجد األقصى يعتدى عليه ويحترق بالطريقة والشكل الذي رأيتموه عليه اليوم ورآه أهل القدس 
  .وكل الناس

نة لدى املسلمين، بعد حرم مكة امن حيث املكإن هذا املسجد يعتبر املسجد الثالث   
  .واملدينة املنورة
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املسؤولين فأجابوا بأن طفاء كانت بطيئة، استنجدت بعندما حضرت ورأيت أن عملية اإل  
. طفاءضر سيارات اإلحتطفاء ستحضر بعد ربع ساعة، ومرت ربع ساعة وأكثر منها ومل سيارات اإل

جلمهور قطعت فأخذنا نخرج املاء من اآلبار، وساعدنا اويف هذا الوقت أخبرت بأن املياه قد 
وقد أقفل احلرم الشريف أثناء ذلك ومنع . طفاء من رام الله واخلليلواحلاضرون وجاءت عربات اإل

  .الناس من املرور

وتوصلنا إىل نتائج أولية تدل على أن . وقد شكلت جلنة خاصة للقيام بالتحقيقات الالزمة  
العادي، كما أكد تقرير هيئة املهندسين العرب أن احلادث مفتعل، ومل يكن احلريق مفتعل وليس ب

  .للكهرباء أي تأثير يف األمر أبداً
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