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 ،األقصىاملسجد املباشرة فوراً بإعمار تقرر فيه  القدس يفبيان صادر عن الهيئة اإلسالمية 

  ∗ منه الشرقي اجلنوبي القسم إحراق إىل أدت منكرة جريمة إىل تعرض الذي
٢٤/٨/١٩٦٩  

  
  

رعة، يف وبأقصى ما يمكن من الس شرة فوراًجتماعها صباح أمس املباقررت الهيئة اإلسالمية يف ا
إعمار املسجد األقصى املبارك، أوىل القبلتين وثالث احلرمين الشريفين، الذي تعرض صباح يوم اخلميس 

  .املاضي إىل جريمة منكرة أدت إىل إحراق القسم اجلنوبي الشرقي منه
جراءات الالزمة للمباشرة يف عمليات نقابة املهندسين العرب التخاذ اإلوأوعزت الهيئة اإلسالمية إىل 

  .اإلعمار فوراً وبدون أي إبطاء
كما قررت الهيئة تكليف السيد حازم اخلالدي بأن يتوىل شئون األمن داخل ساحة احلرم الشريف وطلب 

  .إليه تقديم تواصيه الضرورية حول هذا املوضوع يف أقرب وقت
يل جلنة تتوىل التحقيق الشامل يف حادث حريق كذلك قررت الهيئة اإلسالمية يف اجتماعها أمس تشك

ستئناف بالقدس وعضوية بد املقصود اخليري رئيس حمكمة االاملسجد األقصى املبارك برئاسة القاضي ع
السادة حسني اجليوسي النائب العام بالضفة الغربية ووديع صالح وحسن أبو ميزر عضوي حمكمة االستئناف 

بأية هيئة أو شخص أو فئة لها عالقة باملوضوع يف سبيل القيام  وقد حولت اللجنة صالحية االتصال
  .بالتحقيق الشامل نيابة عن الهيئة اإلسالمية

وللجنة أن تستعين بالكفاءات والشخصيات والفنيين الذين جتد أن جلهودهم فائدة يف استكمال 
  .التحقيق

  :هذا وقد أصدرت الهيئة اإلسالمية بياناً جاء فيه ما يلي
وقد وجدت الهيئة أن من واجبها أن . هيئة اإلسالمية جلسة يف الساعة العاشرة من صباح أمسعقدت ال

إشراف فعلي على املسجد األقصى املبارك منذ االحتالل تعلن بأنه مل يكن لها وال لدائرة األوقاف اإلسالمية أي 
  :اإلسرائيلي وحتى اآلن وذلك لألسباب التالية

 ة على باب املغاربةالستيالء السلطات اإلسرائيلي  ١-
 .سرائيلية على مفتاح باب الزاوية الفخرية الواقع يف احلرم الشريفالستيالء السلطات اإل  ٢-
االستيالء على األماكن اجملاورة للحرم الشريف، وهو األمر الذي سهل جلميع الناس الدخول-٣ بحرية  

 .دون تمكين املوظفين من املراقبة واحملافظة على احلرم الشريف
وادث االعتداء على حرمة األقصى والقيام ببعض الطقوس واالستعراضات ومن قبل تعدد-٤ ح 

 .الرسميين اإلسرائيليين يف بعض احلاالت وحتت سمع السلطات وبصرها
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والهيئة اإلسالمية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد مرة أخرى أنها ليست مسئولة عما حدث وما قد يحدث، ما مل 
لسيطرة سيطرة تامة على احلرم الشريف بوجه خاص واألماكن اإلسالمية يتمكن املسئولون املسلمون من ا

  .املقدسة بوجه عام
وتسجل الهيئة أنها اطلعت على، واستمعت إىل عدة تصريحات صدرت عن املسئولين يف حكومة إسرائيل 

األماكن ون قدسية وبعض كبار رجال الدين اليهود، يستنكرون هذا احلادث الذي أصاب املسجد األقصى ويسجل
ن الهيئة تسجل يف الوقت نفسه أنها ال جتد توافقاً بين هذه التصريحات وما يجري بالفعل يف اإلسالمية إال إ

  .هذه األماكن



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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