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  ∗األقصى املسجد حراقإ يف حماولة روهان مايكل ضداالتهام  نص الئحة

١/٩/١٩٦٩  
  
  

استأنفت جلنة التحقيق اإلسرائيلية التي حتقق يف حادث إحراق املسجد األقصى املبارك جلساتها أمس يف 
  .قاعة احملكمة العليا يف القدس

م احللواين أحد املوظفين يف املسجد ياللجنة إىل وصف عن مالبسات احلادث من حممد إبراهوقد استمعت 
وقال أنه شاهد املتهم يدخل . األقصى، وهو املسئول عن احملافظة على أحذية الزوار الذين يزرون املسجد

املكان أيضاً إىل  ووصل. صباح اليوم الذي شب فيه احلريق إىل داخل املسجد وقد تبادل معه بضع كلمات
وعندما خرج املتهم . نصاري أحد سدنة املسجد، املسئول عن احملافظة عن النظام يف املسجدالشيخ جودة األ
وقد دخل الشيخ جودة، . لهما ورقة نقدية بمبلغ عشر ليرات غير أنهما رفضا قبول هذا املبلغ ممن املسجد قد

  .حريق، حريق: إىل املسجد وخرج منه وهو يصرخ
  .ه الشيخ جودة نحو شرطي يهودي على مقربة من حائط املبكى فاستدعى الشرطي فرقة املطايفوقد توج

غاين فارس الليلي للمسجد احلاج رسول األأشخاص إىل شهادة احل ٥كما استمعت جلنة التحقيق املؤلفة من 
  .طفائية ثم أجلت جلستها إىل يوم غد األربعاءوالسيد سامي مستكلم قائد اإل

ضرام النار يف املسجد بإاملتهم  روهانهذا وقد قدم املدعى العام صباح أمس كتاب االتهام ضد مايكل 
  .األقصى إىل احملكمة املركزية يف القدس

وتبلغ العقوبة القصوى يف . ضرام النار وباملس بمكان للعبادةمتهم بإ روهانيف كتاب االتهام أن وجاء 
  .سنوات ٧اً واجلريمة الثانية السجن ملدة عام ١٥اجلريمة األوىل السجن ملدة 

  .باسم املتهم يرجو فيه تعيين حمام من قبل احلكومة للدفاع عنه وقدم املدعي العام كذلك إىل احملكمة طلباً
  :ئحة االتهاموفيما يلي نص ال

يا، سترالمزارع من سدين أ ٣٩٨٠١١Gسنة، حامل جواز سفر استرايل رقم  ٢٨ دنيس مايكل روهان عمره: ضد
  .اآلن رهن التوقيف

  الئحة اتهام
  :إن املتهم املذكور أعاله متهم بما يلي

 الوقائع  -  أ

                                                            
  .١، ص ٢/٩/١٩٦٩القدس، : املصدر  ∗



بصفة  ١٩٦٩ )مارس( سترايل اجلنسية إىل إسرائيل يف شهر آذاروصل املتهم دنيس مايكل روهان األ -١
 تموز ٢٥مكث يف القدس، واعتباراً من  ١٩٦٩ )أغسطس( آب ٢١ولغاية  )يوليو( تموز ٢٠سائح، ومنذ يوم 

 .بشارع صالح الدين يف القدس العربية) ريفويل(أقام يف فندق  ١٩٦٩ )يوليو(
أثناء مكوثه يف القدس، تردد املتهم كثيراً على منطقة الصخرة املشرفة واملسجد األقصى، وتصادق  -٢

ودخل مراراً إىل الصخرة املشرفة وإىل  مع أدالء السياح ومع حراس الوقف اإلسالمي وحتدث معهم طويالً
 .املسجد األقصى

عقد املتهم النية على إضرام النار يف املسجد  ١٩٦٩ )يوليو( ويف يوم غير معروف من شهر تموز -٣
 .األقصى بدافع من عقيدته الدينية املتطرفة

أدوات  املتهم اشترى ١٩٦٩ )أغسطس( وأوائل شهر آب )يوليو( ويف تواريخ خمتلفة من أواخر شهر تموز -٤
، مطرة، ن مادة بالستيكيةضرام النار يف املسجد األقصى، ومنها قمع وأنبوبة مومواد بقصد استعمالها يف إ

 .قناين، حقيبة سوداء حبل ونفطقنينة ترمس، 
دخل املتهم إىل بلدة القدس القديمة عن طريق باب األسباط  ١٩٦٩ )أغسطس( آب ١١وعند ظهر يوم ) أ( -٥

يحمل احلقيبة السوداء التي احتوت  وانمة إىل منطقة احلرم الشريف وهوهناك عبر باب الغ وواصل طريقه من
 .على املطرة وعلى قنينة الترمس املليئتين بالنفط وعلى القمع واألنبوبة واحلبل

توياتها ثم تسلق شجرة على مقربة من املسجد األقصى واستتر حمخفى املتهم احلقيبة السوداء وأ) ب(   
  .وبعد ذلك بدأ يتجول يف املنطقة للتحقق من عدم حراسة املكان ٢٠,٠٠صانها حتى الساعة بين أغ
توجه املتهم إىل الباب الشرقي اجلنوبي من املسجد األقصى وبيده احلقيبة  ٢٣,٣٠وحوايل الساعة ) ج(   

باب وربطها بالقمع ثم قب قفل الذكورة إىل داخل املسجد من خالل ثوأولج األنبوبة امل. السوداء مع حمتوياتها
  .نبوبةىل داخل املسجد بواسطة القمع واألصب النفط إ

أن شبعه بالنفط وأشعل طرف احلبل  بعد نبوبة من ثقب القفل وأولج احلبلوبعد ذلك سحب املتهم األ) د(   
  .بالثقاب الذي جلبه معه كي تصل النار إىل النفط الذي سكبه داخل املسجد

وعندما تبين للمتهم أن النار قد شبت يف احلبل أخفى ما بقي لديه من املواد على مقربة من املكان ) هـ(   
ثم تسلق سور احلرم الشريف وغادره عن طريق باب األسباط إىل البلدة القديمة وعاد إىل فندق ريفويل الذي 

  .أقام به
 .خلشب داخل قفل باب املسجدوالنار التي أضرمها املتهم على الوجه املذكور أحرقت ا - ٦
إن الفعل املذكور الذي أتاه املتهم يعتبر خرقاً جنائياً ومساسًا، عن عمد ويغير وجه مشروع، ببناية  - ٧

 .املسجد األقصى الذي هو مكان مقدس عند أبناء الديانة اإلسالمية
 :أحكام التشاريع التي يتهم بها املتهم  - ب

 .١٩٣٦من قانون العقوبات لسنة ) أ( ٣١٧احلرق اجلنائي، جريمة حسب املادة  -١



من قانون احملافظة على األماكن املقدسة لسنة ) أ( ٢املساس بمكان مقدس، جريمة حسب املادة  -٢
١٩٦٧- ٥٧٤٧. 

 

  التهمة الثانية
 :الوقائع  -  أ

األوىل مل يؤد إىل عندما اتضح للمتهم أن فعله املذكور يف التهمة  ١٩٦٩ )أغسطس( آب ١٢بتاريخ  -١
بتغاها قرر إضرام النار يف املسجد األقصى بطريقة أخرى وذلك أيضاً بدافع من عقيدته املذكورة النتائج التي ا

  .من التهمة األوىل ٣يف البند 
ففي األيام التالية قام املتهم بمعاينة املسجد من الداخل ووجد أن املدرج املؤدي إىل منبر الواعظ  -٢

  .ضرام النارإلد اختار هذا املكان وعليه فق. مصنوع من اخلشب وقابل لالشتعال بسهولة
أو قبيل ذلك اشترى املتهم األدوات واملواد  ١٩٦٩ )أغسطس( آب ٢٠-١٨ويف األيام الواقعة بين  -٣

 ٣وعاءان من مادة بالستيكية أحدهما سعة : التالية بقصد استعمالها يف إضرام النار يف املسجد األقصى وهي
  .ة ظهر، أربعة لترات من البنزين وثالثة لترات من النفطلترات، مطرة، حقيب ٥لترات واآلخر من سعة 

التقى املتهم بالقرب من املسجد األقصى بالسيد حممد إبراهيم حلواين، أحد  )أغسطس( آب ٢٠ويف  -٤
له بدخول املسجد غداة  ، وطلب منه السماحاحلراس الذين عينهم الوقف االسالمي والذين تصادق معهم قبالً

لتقاط التصاوير دونما عائق فوافق احلارس على احملددة لدخول الزوار كي يستطيع ااعة ايل قبل الساليوم الت
  .ذلك

ملتهم اىل باب األسباط وبعد وصل إ ١٩٦٩) أغسطس( آب ٢١من صباح يوم  ٦,٠٠وحوايل الساعة ) أ(  -٥
الغوانمة حيث اشترى تذكرة أن انتظر قليًال دخل إىل البلدة القديمة عن طريق هذا الباب وواصل سيره إىل باب 

من احلارس املعين من قبل الوقف اإلسالمي ودخل إىل منطقة احلرم الشريف عن طريق هذا الباب هو يحمل 
  .حقيبة الظهر التي احتوت على الوعائين واملطرة املليئة بالبنزين والنفط

بعد أن أذن له بذلك  ٧,٠٠دخل املتهم إىل املسجد األقصى عبر املدخل الرئيسي حوايل الساعة   - )ب(
ويف املسجد وضع املتهم أوعية البنزين والنفط حتت درج املنبر وغمس شاالً من  ٤احلارس املذكور يف املادة 

شعل طرفه اآلخر على وعائي الوقود ثم أالصوف بالنفط املوجود يف املطرة ووضع أحد طرفيه على الدرج و
  .النار فيه
دخل الرئيسي للمسجد وودع احلارس احللواين املذكور والشيخ وبعد ذلك خرج املتهم عبر امل  -)ج(

جودة األنصاري الذي وصل أثناء ذلك إىل املكان وغادر املنطقة عدواً عن طريق باب حطة وغادر البلدة 
تقل وهناك اس. ويف طريقه باجتاه متحف روكفلر ألقى املتهم احلقيبة واملطرة. القديمة عن طريق باب األسباط

  .وغادر القدس بواسطة الباص" يغدإ"ة أقلته إىل حمطة سيارة أجر



وبعد أن شبت النار نتيجة إضرام الشال وأوعية الوقود من قبل املتهم امتدت النار إىل اجلناح اجلنوبي   -٦
  .من املسجد والتهمت ما هو موجود فيه وأحرقت جزءاً من السطح

اً ومساساً عن عمد وبغير وجه مشروع، ببناية إن الفعل املذكور الذي أتاه املتهم يعتبر خرقاً جنائي -٧
 .املسجد األقصى الذي هو مكان مقدس عند أبناء الديانة اإلسالمية

 :أحكام التشاريع التي يتهم بها املتهم  - ب
 .١٩٣٦من قانون العقوبات لسنة ) أ( ٣١٧احلرق اجلنائي، جريمة حسب املادة  -١
نون احملافظة على األماكن املقدسة لسنة من قا) أ( ٢املساس بمكان مقدس، جريمة حسب املادة  -٢

١٩٦٧- ٥٧٢٧. 
  

  ٥٧٢٩) سبتمبر(أيلول  ١١: التاريخ
  ١٩٦٩) أغسطس(آب  ٣١

  مئير شنفار
 النائب العام

 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   




