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 الهيئة اإلسالمية العليا يف مدينة القدس تدين فيه االعتداء صادر عن  بيان
  على املسجد األقصى

١٢/٤/١٩٨٢  

  
  

لبعض  إن الهيئة االسالمية العليا باألمس عقدت مؤاتمراً مستعجالً أوضحت فيه صورة موجزة
وجهتها  احلوادث التي تعرض لها املسجد األقصى املبارك وأوضحت بجالء التحذيرات التي

مسؤولياتهم  وطلبت إليهم حتمل للمسؤولين وعلى أعلى املستويات يف احلكومة االسرائيلية
 فإننا نود واليوم قد يحدث باملستقبل لهذا املسجد العظيم دون ما حدث باألمس أو ما للحيلولة

أحداث  من وما تبعه بعد أن بدأت تتكشف بعض النتائج للعمل الفظيع الذي تم باألمس وملا رافقه
  ..وتدنت عليه من نتائج مؤسفة خمزية

   ..اجلرحى فقد جتاوز املائة جريح الذين استشهدوا باألمس اثنان أما عدد لقد كان عدد -١

 يكن منه تبين أن اطالق النار مل بداية للعملية االجرامية إذاجملرم لقد كان اقتحام اجلندي  -٢
املبارك ومن  الناحية الغربية للمسجد األقصىوإنما كان من عدة اجتاهات وبخاصة من  وحده

كانوا يدرسون  سطح املدرسة التنكزية التي يحتلها اجليش االسرائيلي بعد أن طرد طالبها الذين
  ..والتنسيق له فيها مما يدل على أن األمر جرى االعداد العلوم الدينية االسالمية

الكبير  رفةوحطم الباب الزجاجيلقد كانت هناك نتائج تخريبية يف بناء الصخرة املش -٣
كبيرة  ونتجت أضرار.. املوجود على مدخل الصخرة املشرفة من الناحية الغربية حتطيماً كامالً

  ..وبعض األعمدة الزجاجيةفيها ببقية الصخرة املشرفة

اخلاص  دون تنبيه من حماذير عدم شعور الناس باألمن ال يمكن ان تمر حادثة مثل هذه -٤
املسؤولة  الفرصة لبعض األجهزة املدنية لتفرض نفسها على الناس وتعتبر نفسهانتيجة إتاحة 

التي  عن األمن وهي مسلحةوتقوم بأعمال اخلطف واالغتيال وكما يحلم لها مستندة إىل السلة
بوضع  خولت لها من احلكومة للعمل ضد أبناء الشعب العزل من كل سالح لذلك، نطالب احلكومة

وقد  ل االجرامية االستفزازيةوحتميلها مسؤولية جميع احلوادث التي حدثتحد ملثل هذه األعما
  ..حتدث

للمسلمين  إن سابقة ما حدث باحلرم االبراهيمي الشريف وما آل إليه احلال هنالك من حرمان -٥
املسجد األقصى  فيه يحتم علينا تنبيه إىل خطورة ما يؤول إليه احلال يف من أداء ملبادئهم بحرية
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شعائرهم الدينية  نتيجة احتالل املسجد من القوات االسرائيليةومنع املصلين من أداء.. كاملبار
وجه املصلين مهما  األمر الذي يتعارض مع الشريعة االسالمية التي ال يتيح اغالق املسجد أبداً يف

  ..كانت األسباب

حكومة  عنيف البيانات الرسمية باجلنون مرفوض وال يجور أن يصدر  اجملرمإن وصف  -٦
 يتجاوز النظاميين يف جيشها الذين من املفروض ان مسؤولة إذ ال يعقل أن يكون أحد اجلنود

اجملرم  وإذا ادعى مدعي بأن هذا فحصاً طبياً يسمح له على األقل بحمل السالح بين جنودها
 الناحية الذين عاونوه يف اطالق الرصاص من.. جمنون فماذا يمكن أن يقال عن بقية اجلنود

 سؤولين االسرائيليين التي تتضمنكما ان الهيئة االسالمية ترفض تصريحات امل.. الغربية 
 ا حدث وإننا سنتوجه للصالة يفملالذرائع  التحريات ضد الهيئة االسالمية بشكل واضح وإيجاد

  ........املسجد األقصى املبارك



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 لوثائقا هذه حتميل يمكن
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