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 عن حريق املسجد األقصىالفنية املكلفة بالكشف  للجنة التقرير األويل

 ) 30/8/1969الدستور، عمان، (           30/8/1969، القدس

  

قامت اللجنة، املؤلفة من املهندسين رزق اسبير خوري وحممد نسيبة وإبراهيم الدقاق، 
 :ما يليبالكشف على مكان احلريق يف املسجد األقصى املبارك، وتبين لها 

أن حريقين منفصلين شبا يف املسجد، أحدهما يف منطقة احملراب ومنبر صالح الدين، بينما  - 1
شب احلريق الثاين يف سقف اجلناح اجلنوبي الشرقي وحمراب زكريا الذي يبلغ ارتفاعه عن األرض 

 .حوايل خمسة عشر متراً 

يا بأكمله الذي تبلغ جمموع تبين تدمير سقف اجلناح اجلنوبي الشرقي وحمراب زكر -أ  - 2
 .مساحاته حوايل أربعمائة متر مربع، بما يف ذلك الزخارف والنقوش

 .احتراق منبر صالح الدين بأكمله -ب 

تلف جميع جدران احملراب الداخلية، وكذلك تلف الزخارف والنقوش األثرية بشكل ال يمكن  -ج 
 .إصالحه

منها،  رف املوجودة على القبة اخلشبية وقسماًوصل احلريق إىل قمة األقصى، وأتلف الزخا - د 
 وكذلك أعمال الفسيفساء التي تغطي الركب احلاملة للقبة، وأصبح تبطين القبة من الداخل آيالً

 .للسقوط

تلف العمودين املوصلين من ساحة القبة إىل منطقة احملراب املصنوعين من الرخام، وكذلك  -هـ 
لى قدرة حتملها لألحمال اآلتية من القبة وعقد ردهة القوس احملمول عليهما بشكل يؤثر ع

 .احملراب

 .تلف جميع أعمال اخلشب املزخرف يف سقف ردهة احملراب -و 

 .إصابة أعمال اخلشب غرب القبة ببعض احلروق التي أثرت على زخارفها ومتانتها -ز

األخرى، ومدى تأثرها من مل تتمكن اللجنة من التأكد من متانة القبة والركائز واجلدران  - 3
 .احلريق بسبب قيام رجال اإلطفاء بمهمتهم
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. مل تتمكن اللجنة من تقدير قيمة األضرار األثرية والتاريخية التي حلقت بالنقوش والزخارف - 4
 .أما قيمة األضرار اإلنشائية، فسيتم تقديرها مستقبالً

إىل تقرير املهندسين الكهربائيين  اًويف تقدير اللجنة أن سبب احلريق حادث مفتعل، استناد - 5
 . املرفق، والذي ينفي إمكانية حدوثه بسبب خلل كهربائي

 )تقرير املهندسين الكهربائيين(

قام مهندسو وفنيو شركة كهرباء حمافظة القدس بإجراء ما يلي، وحسب اخلطوات 
 :واملعلومات التالية

لفونية إىل موظف نوبة الكهرباء يف ، وصلت إشارة تيف الساعة السابعة والنصف صباحاً  - 1
ويف احلال انتقل موظف النوبة، السيد عوين املهتدي، . الشركة تفيد بوجود حريق يف احلرم الشريف

من قبل موظفي الشركة يف حالة حصول حرائق، وهي إزالة الفيوزات  تنفيذ اخلطوات املتبعة فنياًل
املغاربة املؤدي للحرم واحملطة الفرعية  الرئيسية املرتبطة بخطوط الشركة والواقعة يف باب

 . خالل دقائق معدودة" أي احلرم الشريف"لصخرة املشترك 

وقد تبين للجنة أن املوظف املذكور قد نفذ جميع التعليمات املوضوعة لتنفيذها يف حالة حدوث 
 أي حريق أو أي حدث كان كإجراء احتياطي الزم 

تبين ملهندسيها عدم وجود أي خلل أو احتراق فيها، وقد تم فحص الفيوزات يف الشركة، و - 2
 . ووجدت باردة جدا حين نزعها، كما أكد ذلك موظف النوبة

إن هذا يف رأي املهندسين يؤكد عدم حصول حمل زائد، أي أنه مل يحصل أي تماس 
" ركةيف حالة فيوزات الش"يف الفيوزات أو على األقل  إذ أن التماس يسبب احتراقاً. كهربائي يذكر

 . يف حرارة الفيوز والبورسلين احلامل له ارتفاعاً

بعد حصول  إن وجود هذه الفيوزات، بصورتها الباردة جدا ويف ذلك الوقت املبكر جداً
عدم " أي قبل اطالعهم على أي شيء آخر"احلريق، يجعل مهندسي الشركة يعتقدون، بصفة مبدئية، 

 . عند املشترك وجود تماس كهربائي جدي يف األسالك املوجودة

يف الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، توجه املهندس السيد عمران أبو ميزر إىل مكان احلريق  - 3
داخل املسجد، حيث رافقه موظف النوبة الذي بقي يف نفس املكان طيلة هذا الوقت، وقد أفاد 

 . يف األسالك استرعى انتباههما غريباً االثنان أنهما مل يالحظا شيئاً
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يف الساعة الثانية عشرة، حضر املهندسان السيدان هشام زالطيمو وهشام اخلطيب من شركة  - 4
كهرباء القدس، وبرفقتهما كهربائي احلرم السيد حممد حممود الصباغ، ووجدوا أن مركز احلريق 

 . الرئيسي هو اجلناح اجلنوبي الشرقي

ى سطح اجلسور اخلشبية املمتدة بين يف هذا املكان كانت جميع األسالك الكهربائية ممدودة عل
وقد تبين أن هذه اجلسور، لدى الكشف عليها، مل . أعمدة املسجد وعلى ارتفاع أربعة أمتار تقريباً

أي مكان وجود . تتعرض ألي احتراق مباشر، مما ينفي وجود تماس كهربائي على سطحها
أما مركز احلريق الرئيسي، فكان . وقد تبين كذلك، أن تلك األسالك كانت يف حالة جيدة .األسالك

وال توجد يف السطح . يف السقف وعلى ارتفاع يزيد على ثمانية أمتار من تلك األسالك على األقل
ن جميع األسالك ممدودة على ارتفاع إ، بل وال توجد آثار يف ذلك املكان، إذ أسالك كهربائية بتاتاً 

 . أربعة أمتار من البالط تقريباً

قبة، فتأتيها الكهرباء عن طريق سلك هوائي ال يزيد ارتفاعه عن البالط بأربعة أما ثريا ال - 5
 . أمتار

وجد املهندسون أن مفاتيح الكهرباء، التي تنير ثريا القبة واحملراب واملراوح الكهربائية يف  - 6
يف كما أن املفتاح الكهربائي كان . ذلك املوقع، كانت يف حالة ممتازة، ومل تتعرض ألي احتراق

، ومل يظهر على نقاط تالمسه أي آثار حمل زائد، وتظهر عادة مثل هذه اآلثار يف حالة جيدة جداً
 . حالة حدوث تماس كهربائي

إن هذا يعزز رأي املهندسين يف عدم حصول تماس يف هذا املوقع، كما أن هذا املفتاح من 
ت األسالك حول املنبر كذلك ووجد. النوع اجليد الذي يكون التالمس والقطع فيه من فازونيوترل

وقد تأثر بعضها من احلريق، وكان منها أسالك ميكروفونات اإلذاعة التي ليس لها عالقة 
 . بالكهرباء بتاتاً

ونتيجة الحتراق املنبر اخلشبي، فقد احترق عازل السلك الكهربائي خلف املنبر فقط الذي 
 . طرفيهعلى احلائط، أما بقية السلك فهو سليم من  كان مثبتاً

مل يجد املهندسون الكهربائيون ما يدعوهم للشك بوجود أي تماس كهربائي يف املسجد من  - 7
وبالعكس من ذلك، فإن . املمكن أن يكون قد أدى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حلدوث احلريق

تدأت مستويات احلريق ومكانه، كما فهم املهندسون من بعض رجال اإلطفاء على املوقع، فقد اب
 . يف أماكن بعيدة وال يوجد فيها أسالك كهربائية
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إننا مهندسون حمترفون نعمل يف شركة الكهرباء ملدد يصل بعضها إىل عشر سنوات، ومل  - 8
يصل إىل علمنا، خالل هذه السنوات، أي حادث احتراق نتيجة حدوث تالمس كهربائي يف منطقة 

 . القدس أو املناطق اجملاورة

أما فوق السطح اخلارجي، فقد كان . أسالك كهربائية بتاتاً" الداخلي"سطح وال توجد يف ال
تغذي تابلوه رئيسي يف الناحية الغربية من الرواق " فازونيوترل 3"هناك خطوط كهربائية أربعة 

يف الناحية الغربية من املسجد، وكذلك " ونش"وهذا التابلوه يعطي التيار لكل من رافعة . األوسط
يلف حول القبة من جهتها الشمالية ويسير من الغرب إىل " فازونيوترل 3"أسالك خط من أربعة 

وهذا السلك األخير، هو الوحيد الذي تأثر من . الشرق وينتهي بتابلوه يف نقطة شمال شرق القبة
أما طرفاه، الطرف املتصل بالتابلوه وكذلك . النيران يف جزء صغير منه، وهو املعلق يف الهواء

 . للقبة، فال زاال بحالة سليمة ر املوجود مالصقاًالطرف اآلخ

كذلك، فقد وجدنا أن التيار مقطوع عن جميع هذه األسالك من عمود إىل الشرق من الكاس 
 . ويبعد عنه حوايل مائة متر، وال يوجد أي تيار كهربائي يف هذه اخلطوط

الكهربائية التي وجدت مل جند أي اثر ملاكنة حلام كهرباء على السطح، واألجهزة الوحيدة 
ولكن وجدت بعض . على السطح هي موتور جلخ صغير وغير متصل بأي أسالك تيار كهربائي

قضبان حلام تستعمل للحام ألومنيوم مل تستعمل، وموجودة على السطح من قبل حرب حزيران 
 .1967) يونيو(
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