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  تقرير جلنة تقصى احلقائق  سالمية العليا يف القدس تعرضلهيئة اإلا

  ∗واملعلومات وتوثيقها حول جمزرة املسجد األقصى
  )٣٠/١٠/١٩٩٠وفا، تونس، (                   ٣٠/١٠/١٩٩٠القدس، 

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

  واملعلومات وتوثيقهاتقرير جلنة تقصى وجمع احلقائق 
  ..سماحة رئيس الهيئة االسالمية العليا احملترم، القدس 

  
تكليفنا لتقصي م ب١٩٩٠-١٠-١٣هـ وفق  ١٤١١األول  ربيع ٢باالشارة إىل كتابكم املؤرخ يف 
  .احلقائق، وجتميع املعلومات وتوثيقها

لشرعي وعضو الهيئة فإننا نحن اللجنة املؤلفة من الشيخ إبراهيم سعيد صبري قاضي القدس ا
االسالمية، رئيس اللجنة ومن الشيخ حممد أحمد حسين مساعد مدير املسجد األقصى املبارك وعضو الهيئة 

االسالمية عضواً، ومن احملامي هاشم خليل عيسى عضو الهيئة االسالمية عضواً، ومن الشيخ ياسر عبد اجمليد 
  .وقاف االسالمية مقرراً للجنةأبو غزالة رئيس قسم التعليم والدعوة يف دائرة األ

  :ولتنفيذ املهمة املوكولة إلينا، قامت اللجنة باخلطوات التالية
االستماع إىل إفادة شهود العيان حتت القسم، بافادات خطية وموقعة من الشاهد وعدد هذه-١  

 )١مبرز رقم (االفادات تزيد عن خمسين افادة مرفقة بهذا التقرير 
ماع إىل افادات اجلرحى، وإىل الطواقم الطبية من أطباء وممرضين زيارة املستشفيات، واالست-٢ 
 .وممرضات

ية   ورابطة الصحفيين الفلسطينيين والذين ) النهار، الشعب، الفجر، والقدس(زيارة دور الصحف احملل-٣
 .زودونا مشكورين باملعلومات املتوفرة لديهم

لعبرية واملتعلقة بموضوعنا، االطالع على الصحف والنشرات العربية، وما ترجم عن الصحف ا-٤ 
 .وعلى التقارير الصادرة عن اجلمعيات املتخصصة

معاينة مكان األحداث، وما تركته من آثار مادية ملموسة على مبنى املسجد األقصى، وقبة-٥  
مرفق طيه (الصخرة املشرفة، واألعمدة وأبواب وساحات املسجد وخملفات األسلحة التي استعملت يف احلادث 

 ).٢مبرز رقم ) (ع حول ذلكتقرير موس
كل ما ورد يف تقريرنا هذا مدعم بالبيانات الشخصية واخلطية والعينية، والصور الفوتوغرافية-٦  

 املعبرة عن احلدث، املرفقة بهذا التقرير
ما توصلنا إليه، ال بد من توطئة خمتصرة لهذا التقرير، تشتمل على أهمية السمجد  دوقبل أن نبدأ بسر

  .كاملبار األقصى
                                                             

  حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية :املصدر  ∗



  
  
  

  أهمية املسجد األقصى املبارك
  

سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا : قال سبحانه وتعاىل
  حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير

األقصى ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، املسجد احلرام واملسجد (وقال صلى الله عليه وسلم 
  ".رواه البخاري) مسجدي هنا

يف أي ن الصالة ان املسجد األقصى املبارك هو القبلة األوىل للمسلمين وثالث احلرمين الشريفين ووا
  .جزء منه، سوءا يف داخل البناء أو يف الساحات تعدل خمسماية صالة من حيث الثواب

يف جميع أنحاء العامل، ويفتدونه بأرواحهم وإن املسجد األقصى املبارك يشكل جزءاً من عقيدة املسلمين 
، ما هو إال برهان ساطع على ذلك، ١٩٩٠وما حصل يوم الشهداء يوم االثنين الثامن من تشرين أول سنة 

واملسلمون مستعدون لبذل الغايل والنفيس من أجل احملافظة عليه من أن يمسه سوء، فاملساس به هو مساس 
  .ى ما يملكه املسلمبالعقيدة االسالمية التي هي أغل

إن املقصود من املسجد األقصى املبارك هو جميع ما أحاط السور وفيه األبواب، والساحات، 
ة املشرفة، كل ذلك واملصاطب، واحملاريب والزوايا، وبناء املسجدين، املسجد األقصى ومسجد قبة الصخر

سور هو عدوان على املسجد األقصى داخل الن االعتداء على أي جزء من الساحة املوجودة مسجد اسالمي وا
نفسه، ومساس بقدسيته وللمسلمين وحدهم تعود ملكية األسوار اخلارجية للمسجد األقصى املبارك، ولهم 

 ١٩٣١وحدهم احلق العيني فيه، انظر يف ذلك مرسوم احلائط الغربي أو حائط املبكى، يف فلسطين سنة 
وما بعدها من الترجمة  ٣٣٩٧ة حم، اجمللد الرابع صف١٩٣٣ واملنشور يف جمموعة القوانين الفلسطينية لسنة

  ).٣مبرز رقم (املرجعية 
  

  أسباب اجملزرة
  
 نبذة عن أمناء جبل الهيكل  -  أ

م وهدف هذه الفئة ١٩٦٧هي واحدة من فئات دينية يهودية متطرفةـ أسسها جرشون سلمون سنة 
الرئيسي هو ممارسة سيادة اسرائيل على املسجد األقصى املبارك، وبناء الهيكل الثالث املزعوم مكان املسجد 

تصورونه يلهيكل الذي األقصى والصخرة املشرفة، وتقوم هذه الفئة بتوزيع املنشورات املثبت عليها صورة ا
  ).مرفق بهذا التقرير نموذج عن ذلك(مبنياً على أنقاض مسجدي الصخرة واألقصى 

وما انفك أمناء جبل الهيكل يعبرون عن رفضهم بوجود املسجد حتت يد املسلمين، وحاولو مراراً منذ 
سنوات الدخول إىل ساحة املسجد األقصى املبارك يف مناسبات دينية يهودية عدة لغرض فرض أمر واقع 

ن مواجهات بينهم وبين جديد، تمهيداً لتحقيق أهدافهم االجرامية، وكانت هذه احملاوالت تسفر يف كل مرة ع



مرفق طيه تقرير بمجمل (املسلمين، ويردونهم على أعقابهم ألن املسجد مسجد اسالمي، بقرار من رب العاملين 
  ).٤مبرز رقم ) (١٩٦٧االعتداءات منذ سنة 

وقبل األحداث بأيام أعلنت هذه الفئة يف بيان وزعته على وسائل االعالم االسرائيلية بمناسبة عيد 
-١٠-٨بأنها تنوي القيام بمسيرة باجتاه املسجد األقصى املبارك يوم االثنين ) عيد العرش(ى لهم يسم

أي املسجد األقصى املبارك، من أيدي العرب، وقال البيان بأنه . ، وطالبت يف بيانها بتحرير الهيكل١٩٩٠
ا ستكون خاسمة وذلك من سيتم بناء العرش قرب باب املغاربة، ودعا اليهود للمشاركة يف هذه املسيرة، ألنه

  ).ترجمة للمنشور ٥مبرز رقم " (الهيكل الثالث"أجل وضع حجر األساس ملا يسمى بـ 
بأن االحتالل العربي االسالمي ملنطقة ) غرشون سلمون(ورغم األحداث الدامية فقد أعلن املتطرف 

انظر (العميقة باملنطقة املقدسة املسجد األقصى املبارك البد أن ينتهي والبد أن جندد كيهود مرة أخرى صلتنا 
 )٦مبرز رقم ( ٩٠- ١٠-٩تاريخ ) ٥٩٠١عدد  ١صحيفة الشعب ص 

تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي اسحاق شامير األخيرة قبل جمزرة املسجد األقصى املبارك   - ب
ططات بيومين، والتي يعبر فيها عن اطماع اسرائيل يف السيطرة على القدس الشريف واخضاع كل من فيها خمل

 .التهويد والضم، وكذلك تصريحات مسؤويل الشرطة بأنهم سيستعملون أساليب جديدة يف مواجهة األحداث
تصريحات املتطرفين مثل غيئوال كوهين عضو الكنيست، والوزير شارون ونئمان وغيرهم كثير التي - ج

  .تشير إىل البغضاء والكراهية ضد العرب واستعمال جميع الوسائل ضدهم
  

  أحداث اجملزرة الدموية
  
  ما قبل اجملزرة  -  أ
  

ثر بيانات عصابة أمناء جبل الهيكل إىل حماية املسجد األقصى املبارك القد تنادى املسلمون  -١
منذ صالة الفجر، واستمر  ١٩٩٠-١٠-٨هـ املوافق  ١٤١١ربيع األول  ١٩صباح يوم الشهداء، يوم االثنين 

املبارك للحيلولة دون دخول هذه العصابة إىل ساحة املسجد، وحتقيق املسلمون بالتوافد إىل املسجد األقصى 
مأربها وليفتدوا املسجد بأرواحهم وكان املسلمون يف حالة انضباط وهدوء، فكانت الدروس الدينية من 

، وكانوا يؤدون الصلوات والدعاء إىل الله أن يحفظ لهم مسجدهم وبيعد عنه وعنهم السوء ظالعلماء والوعا
 .صورة فوتوغرافية لصالة الضحى قبل اجملزرة بدقائق) ٧رقم مبرز (

قام موظفو دائرة األوقاف االسالمية، بالتعاون مع جمهور املسلمين والعلماء وأئمة املساجد،  -٢
وكبار السن من املسلمين بضبط األمور، وشكلوا حاجزًا بشرياً يفصل بين املصلين واجلنود االسرائيليين 

املسجد األقصى ما بين باب املغاربة وباب السلسلة، وعلى أسطحة األروقة الغربية بين املتواجدين على ساحة 
 ةالبابين بكامل أسلحتهم، وكان هذا احلاجز يمنع أي مصل من االقتراب باجتاه باب املغاربة، وكانت املساف

زرة الدموية التي وبقي الوضع هادئاً إىل أن وقعت اجمل .بين جموع املصلين واجلنود تزيد عن خمسين متراً
 ).حرس احلدود، اجليش، الشرطة واملستوطنين(ارتكبتها سلطات االحتالل االسرائيلي بكافة طواقمها 

بتهديد ) باليمني(واملعروف ) شلومو كتايف(لقد قام الضابط املسؤول عن حرس احلدود اسمه  -٣
، وقال ضابط خمفر شرطة احلرم )عببأن هذا اليوم يومكم ونحن ال نل(مساعد مدير املسجد األقصى ما ترجمته 



، )إذا ما رمي حجر صغير علينا فإننا سنطلق الرصاص احلي، وال يكفيني قتل مئة ألف مسلم) (سيون(املدعو 
يستفز املسلمين بحركاته كما ) اليمني(وكانت التهديدات بسفك الدماء تطلق بين احلين واآلخر، وكان الضابط 

 .ورد يف إفادات عدة
سلطات االسرائيلية السياحة يف ذلك اليوم خالفاً ملا كان متبعاً يف حاالت مشابهة يف لقد منعت ال -٤

 .ال يطلع العامل على ما هو مبيت وخمطط له ضد املسلمين يف مسجدهم ىالسابق، وحت
دخول املسلمين إىل املسجد األقصى بأعداد كبيرة وبدون عرقلة خالفاً ملا هو معتاد دائماً من  -٥

 .هذه املناسبات السلطات يف مثل
السماح للمتطرفين اليهود وعلى رأسهم فئة أمناء جبل الهيكل بالتوجه إىل املسجد األقصى يوم  -٦
والشرطة وحرس احلدد يعلمون أن املسلمين سيدافعون عن املسجد بأجسادهم وأرواحهم،  ٩٠-١٠-٨االثنين 

نعت هذه الفئة من القدوم، ومنعتها من ولو كانت قيادة الشرطة وحرس احلدود معنية باألمن وعدم التصعيد مل
 .توزيع منشوراتها يف الصحف ووسائل االعالم متحدية عقيدة ومشاعر أكثر من ألف مليون مسلم

 .إخالء ساحة حائط البراق واحلرم الشريف من املصلين اليهود قبل البدء باطالق النار -٧
 بدء األحداث واجملزرة الدموية  - ب

  
كان الوضع هادئاً، والدروس الدينية تلقى من العلماء واملصلون يف صالتهم، وفجأة ويف حوايل  -١

النساء املتواجدات على سطح صحن الصخرة املشرفة يف من الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صدر صراخ 
صراخ، وبدأ التكبير، اجلهة اجلنوبية الشرقية منها، واملعروفة بمصطبة الكرك، فأخذ املسلمين بالتوجه نحو ال

ي واملطاطي، وقنابل الغاز، وسبب صراخ النساء هو إلقاء أكثر من قنبلة وهنا أخذ اجلنود يطلون الرصاس احل
غاز عليهن، فرد املسلمون على النار بقذف اجلنود املتواجدين يف ساحة املسجد ما بين باب املغاربة وباب 

واستمر اطالق الرصاص والقنص على املسلمين من شبابيك الغربية باحلجارة، اللواوين السلسلة، وفوق 
ومن على سطحها، حيث كان يوجد مدفع رشاش، ومن الطائرة املروحية التي " احملكمة"املدرسة التنكزية 

كانت حتلق يف سماء املسجد األقصى مما أدى إىل سقوط عدد من الشهداء واجلرحى، وكذلك فإن املستوطنين 
وغيرها من األماكن كانوا يطلقون الرصاص على ) املعروفة بحارة اليهود(لشرف املتواجدين يف حارة ا

 .املسلمين ليشاركوا يف هذه اجملزرة البشعة
يقتحمون ) حرس حدود وشرطة وجيش(وما هي إال دقائق وإذا بقوات كبيرة من اجلنود االسرائيليين 
ن غضبها وأسلحتها احلية واالتوماتيكية ساحات املسجد األقصى من بابي املغاربة والسلسلة، وفتحت نيرا

وبكثافة، وكأنهم يف ميدان حرب حقيقية ويطلقون النار احلي بصورة عشوائية على كل من يشاهدونه أمامهم 
دون تمييز، فلم يسلم منهم امرأة أو فتى أو كهل أو حجر أو شجر، على الرغم من عدم وجود ما يبرر هذه األعمال 

  .الوحشية واإلرهابية
 
 صرفات قوات االحتالل االسرائيلية الالنسانية والالخالقيةت -٢

  
 .كانوا يطلقون النار على املصلين من مسافات قريبة جداً، وبدون مبرر  -  أ



أفادت إحدى املصابات وعمرها إحدى عشرة سنة، أنها أصيبت يف يدها من جندي أطلق عليها   - ب
 ).٨مبرز رقم (النار على بعد عشرة أمتار تقريبا 

رحى أفاد بأنه هب لينقذ جريحاً، وإذا بأحد اجلنود الذي بيعد عنه عدة أمتار يطلق عليه أحد اجل- ج
الرصاص احلي، فيصيبه يف ركبته اليسرى ويف قدمه اليمنى، فسقط على األرض فجاء اجلندي وداس بقدمه 

بعقب البندقية  على رأس هذا اجلريح، وضربه بفوهة بندقيته، ثم استدار إىل اجلريح اآلخر وضربه هو اآلخر
  ).٩مبرز رقم (

جريح آخر وعمره خمس عشرة سنة، أفاد بأنه كان يقف خلف أحد األعمدة خمتبئاً، فاطلق عليه -د
  ).١٠مبرز رقم (الرصاص، وأصيب بأربعة عيارات نارية يف أنحاء خمتلفة من جسمه وحالته خطيرة 

وأطلقوا عليهم الرصاص احلي واملطاطي، جمموعة من املسلمين كانوا يف صالتهم، فاحاطهم اجلند - هـ
فاستشهد اثنان، وجرح بعضهم، واعتقل اآلخرون ومل يكتف اجلنود بذلك بل داسوا باقدامهم اجلرحى والشهداء، 

-١١مبرز رقم ) (مرفق بالتقرير صورة فوتوغرافية لهذه احلادثة مع شهادة شهود العيان(وضرب املعتقلون 
١٢.(  

رة اسعاف كانت تقف أمام باب مبنى املسجد األقصى ومقدمة السيارة اطالق الرصاص على سيا-و
وكانت تقوم بواجب االسعاف، فاطلقت عليها القنابل الغازية والرصاص، فأصيبت السيارة، وأصيب الطبيب 

أصيبت املمرضة فاطمة أبو خضير التي كانت تسعف اجلرحى يف يدها، ويف طارق أبو الهوى برجله، كما 
  ).١٥-١٤- ١٣مبرز صور وافادات رقم (املمرض حممد أبو ريالة يف كليته كما أصيب  أنحاء جسمها،

كما أعاق اجلنود اخالء اجلرحى من فناء املسجد، مما أدى إىل استشهاد ثالثة أشخاص كانوا بداخله -ز
  .كما كانوا يؤخرون سيارات االسعاف وهي متوجهة إىل املستشفيات

  .االسعاف، وضربهم واعتقالهمانزال اجلرحى من سيارات - ح
منين الذين أغلقوا أبواب املسجد األقصى ممارسات اجلنود جتاه املصلين اال هذه نماذج بسيطة من

وأبواب الصخرة املشرفة على أنفسهم ومنهم من فر واختبأ بين األشجار، ولكن اجليش استمر يف اطالق 
من باب االسباط، وباب اجمللس، ويف أثناء الرصاص، ومالحقة كل من كان يف ساحة األقصى وقد دخلت 

ن وأطبقوا على املصليين املسلمين الفارين من اجلنود الذي ياألحداث قوة كبيرة من اجلنود االسرائيلي
  .يالحقونهم

كما قام اجلنود باغالق جميع أبواب املسجد اخلارجية ملنع املصلين من اخلروج، وقاموا باعتقال 
  ).١٦مبرز رقم (الستيكية، وتم ضربهم وإهانتهم العشرات، وربطهم بسالسل ب

كما تم قذف مبنى املسجد األقصى والصخرة املشرفة بالرصاص احلي والقنابل الغازية احملرم 
استعمالها دولياً يف األماكن املغلقة التي أدت إىل حاالت اختناق كثيرة بين املسلمين احملاصرين داخل 

  .املسجدين
  

  السالح احملرم دولياً 
  

لقد استعمل اجلنود رصاص الدمدم احملرم دولياً، كما استعملوا القنابل الغازية السامة احملرمة دولياً 
منين املصلين والعزل من السالح فوراً ودون اللجوء إىل حتذير اجلمهور، أيضاً، وأطلقوا الرصاص احلي على اال



-٢٢الرابعة املبرمة يف ) جنيف(، مثل اتفاقية خمالفين بذلك كل الشرائع السماوية واألعراف والقوانين الدولية
حلماية األشخاص املدنيين، حيث حترم هذه االتفاقية االعتداء على حياة األشخاص وسالمتهم  ١٩٤٩-٨

-٦-١٧، وتصريح جنيف بتاريخ ١٨٩٩-٧-٢٩اجلسمانية بأية صورة من الصور ومثل تصريح الهاي يف 
واستعمال القذائف التي ينبعث منها غازات خانقة وضارة  يحرمان استعمال رصاص الدمدم،اللذان  ١٩٢٥

  ).١٧مبرز رقم (بالصحة 
  االصرار على القتل

  
مل ينسحب الضباط املسؤولون يف حرس احلدود، والشرطة للنداءات الصادرة من على مآذن املسجد 

أجل اخالء اجلرحى األقصى بأن يتوقف اجلنود عن االستمرار يف اجملزرة، ويوقفوا اطالق النار، وذلك من 
والشهداء ولكنهم استمروا يف غيهم وعنجهيتهم واستعراض عضالتهم أمام املصلين املسلمين العزل إال من 

وقد قابل املسؤولون يف دائرة األوقاف . اإليمان الذي يعمر قلوبهم بأن الله ناصر املظلومين، وقاهر الظاملين
رقة وحتدثوا معهم بأن فماء والضباط واجلنود على سطح املاالسالمية وبعض أعضاء الهيئة االسالمية والعل

يوقفوا اطالق النار ولكن دون جدوى، ومل يجدوا آذناً صاغية، وإنما كلمات نابية، جارحة وتهديد ووعيد، كما 
  .استوىل ضابط خمفر املسجد األقصى سيون على مفاتيح أبواب املسجد

ية فيصل احلسيني العتراضه على تصرفاتهم عندما انزلوا ويف هذه األثناء اعتقلوا عضو الهيئة االسالم
جريحين من سيارة حضرت إىل ساحة الصخرة لنقل اجلرحى، كما اعتقل سائقها، وعندما ألح املسؤولين على 

القبة (يعودوا إىل أماكنهم والضباط قام بعض الضباط بتهديد العلماء والرجال املسلمين بأنهم إذا مل يتفرغوا 
ثانية فإنهم سيطلقون النار عليهم، وإنهم ال يمزحون، وكان العلماء  نخالل عشري) ساحة الصخرة النحوية يف

والرجال املسلمون قد اقتربوا من نهاية اجلهة الشمالية من صحن الصخرة جتاه باب حطة وهم يتابعون 
  .اجلنود والضباط واستمر اطالق الرصاص ساعة ونصف

  
  تفنيد أقوال

  
إن ما زعمته السلطات االسرائيلية بأن املسلمين قد قذفوا املصلين اليهود باحلجارة والتي شاهدها 

العامل من خالل شاشة التلفاز االسرائيلي زعم باطل، فإن املسلمين ومن منطلق عقيدتهم وتعاليمهم الدينية 
املصلين على كما يزعمون االعتداء يحترمون الديانات األخرى، وال يعتدون عليها فلو كان يف نية املسلمين، 

اليهود فلماذا مل يقذفوا احلجارة منذ أن تواجد املسلمون من فجر ذلك اليوم وحتى وقوع األحداث الساعة 
العاشرة وأربعين دقيقة؟؟ وكان يوجد يف ساحة البراق ما يزيد عن العشرين ألف مصل يهودي وعندما بدأت 

  .األحداث كان الساحات خالية
من الدخول " أمناء جبل الهيكل"من تواجدهم هو الدفاع عن مسجدهم، ومنع ما يسمى  املسلمينإن هدف 

إىل املسجد األقصى املبارك لتحقيق مآربهم وقد كان قذف احلجارة، على اجلنود الذين بدأوا باطالق الرصاص 
لمون االحجار الكبيرة احلي على املسلمين دون سابق انذار هو من قبيل الدفاع عن النفس، فكيف يحمل املس

ويقذفون بها على بعد عشرات االمتار لتسقط يف ساحة البراق؟؟ حتى االحجار الصغيرة التي قذفت على اجلنود 
املتواجدين عند باب املغاربة، وفوق سطح اللواوين، والتي كانت تقذف من مسافة بعيدة، كانت ترتد إىل داخل 



جد الغربية، وربما سقط بعض احلجارة الصغيرة على ساحة البراق، ساحة املسجد الصطدامها ببناء أروقة املس
وذلك ألن اجلنود كانوا يتخذون مواقع لهم على أسطحة اللواوين الغربية، ويطلقون النار منها، فإن اجلنود هم 

وين املتسببون بسقوط احلجارة على ساحة البراق، وذلك الرتفاع اللواوين، حوايل ثمانية أمتار، ومسافة اللوا
وتدعي السلطات عن اجلرحى عمقاً سبعة أمتار، باالضافة إىل شدة وكثافة الرصاص التي كان يطلقه اجلنود، 

على الرغم من أن ساحة البراق؟ فماذا كان قد من املصلين اليهود ومل يظهر اجلرحى على شاشات تلفازهم، 
لها من الصحة ولتبرير جريمتهم النكراء حصل باملصلين اليهود، فما هذه األقوال إال مزاعم باطلة ال أساس 

  .وفعلتهم الشنعاء ضد املسلمين
  

  اليوم التايل للمجزرة
  

لقد منع اجلنود االسرائيليون من الدخول إىل املسجد األقصى واغلقوا جميع أبوابه كما منعوا عقد 
الدخول وعندما شدد  املؤتمر الصحفي يف داخل املسجد، ومنعوا موظفي األوقاف وأعضاء الهيئة االدارية من

املسلمون طالبين الدخول الداء صالة الظهر قذف اجلنود والضباط االسرائليين القنابل الصوتية على باب 
اجمللس وأغمي على رئيس الهيئة االسالمية سماحة الشيخ سعد الدين العلمي، الذي نقل إىل مستشفى املقاصد، 

غمي على بعض كبار السن وتفرق املسلمون وبالقوة من قبل وأدخل غرفة العناية املكثفة لسوء حالته، كما أ
اجلنود االسرائيليين وابتعدوا عن باب اجمللس، باب املسجد األقصى ودخل بعضهم إىل دائرة األوقاف 

  ).١٨مبرز رقم (االسالمية بالقرب من باب اجمللس فمنعوا من املغادرة كما منع الدخول إليهم 
من اخلامسة فتحت األبواب بعد أن قامت الهيئة االسالمية واألوقاف  ٩٠-١٠- ٩ويف مساء ذلك اليوم 

باالتصاالت مع اجلهات الدولية، ودخل املسلمون املسجد وأدوا صالة املغرب وصالة العشاء، كما تم اعتقال 
فضيلة الشيخ حممد سعيد اجلمل مفتش احملاكم الشرعية فجر اليوم التايل للمجزرة بتهمة التحريض مع أنه 

  .ن يخاطب اجلنود والضباط على سطح الصخرة املشرفة بأن يوقفوا اطالق الناركا
  

  النتائج
  

مل تكن حادثة عفوية،  ١٩٩٠- ١٠-٨إن األحداث املأساوية التي وقعت يوم الشهداء يوم االثنين  -١
اجملزرة، وما كان عمالً مبيتاً وخمططاً له من قبل قيادة حرس احلدود والشرطة، ملا بيناه من أسباب وأحداث 

كان لهاتين القيادتين أن تقوما بهذه اجملزرة إال بعد أخذ الضوء األخضر من قبل السلطات السياسية وكان 
 .اجلنود هم البادئون باطالق النار والبادئون باألحداث

املعاملة الالنسانية والالخالقية من قبل اجلنود للمصلين واجلرحى واملعتقلين والطواقم الطبية،  -٢
ي يخجل أن يقوم بها أي شخص يدعي أنه متحضر وعن دولة تدعي الديمقراطية واملساواة وحتفظ حقوق والذ

 .االنسان وحرية األديان
اطالق النار العشوائي وبكثافة وبوحشية وهمجية بقصد العمل والقتل وحده وبدون أي مبرر أو  -٣

كان مستعمالً ويستهدف القناصون الرأس  نصو حجر، كما أن القاو شجر او كهل اوطفل اتمييز بين امرأة 
 .والصدر



 .بلغت حصيلة يوم الشهداء ثمانية عشر شهيداً ومئات اجلرحى واملعتقلين -٤
تعرض بناء املسجد األقصى وقبة الصخرة وجدران مسجد الصخرة، واألعمدة يف الساحات  -٥

 .ى هذه األبنيةواألبواب واملآذن إىل مئات الطلقات النارية وقنابل الغاز تركت آثارها عل
قذف املسلمون احلجارة على اجلنود واملعتدين بعد أن تعرضوا الطالق الرصاص احلي والقنابل  -٦

الغازية عليهم للدفاع عن أنفسهم، وايقاف اجلنود االسرائيليين عن التمادي يف غيهم ومل يتعرض املسلمون وال 
 .ألخرى ألن هذا من صلب عقيدتهمبأي حال من األحوال لدور العبادة واملتعبدين من الديانات ا

استعمال اجلنود للرصاص احلي، ولرصاص الدمدم والقنابل الغازية، واحملرم استعمالها دولياً  -٧
 ..ضد أناس مدنيين عزل، خمالفين بذلك كل الشرائع واألعراف الدولية واالنسانية

ما يبرره وكان القصد اطالق النار بكثافة من قبل اجلنود االسرائيليين بوحشية وهمجية ليس له  -٨
من ذلك هو ارهاب املسلمين لكي يذعنوا ملطالب اليهود املتطرفين، ولكن املسلمين ال يرهبهم شيء، وال 

 .يخافون إال من الله سبحانه وتعاىل
إن اللجنة إذ ترفع تقريرها هذا لتدعو الله سبحانه وتعاىل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم  -٩

من على اجلرحى بالشفاء العاجل وأن يطلق سراح املعتقلين وأن يحفظ مسجدنا األقصى فسيح جناته وأن ي
املبارك من كل شر، ومن كل اعتداء آثم عليه وسيبقى املسلمون هم سياج هذا املسجد وحماته مهما بلغت 

 .لقوي عزيز الله أمراً كان مفعوال ولينصرن الله من ينصره، إن الله ياألخطار وكثرت التضحيات إىل أن يقض
  .لله ويل التوفيق والسالم عليكم ورحمة الله وبركاتهاو



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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