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  االهداء

 وتدفعني... التي ما زالت تغمرني بعطفها وحكمتها طفال وشابا ورجال ... الى امي
 .احسن ربي اليها... للخير والسداد 

  

عن أبنائه، وان يجمعنا به الذي اسأل اهللا ان يجزيه خير ما يجزي أبا ... الى روح ابي
  ...في الفردوس االعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

  

  ...الى روح اخي الذي قضى شهيدا في معرآة تحرير المسجد االقصى المبارك 

  

  ...التي مألت حياتي مودة ورحمة وسكنا... الى زوجتي الحبيبة 

  

الذين اسأل اهللا ان ... واسامة ..  الحارث ..ايمان .. اباء ... الى ابنائي قرة عيني 
  ...يكونوا غرة الفاتحين والمحررين للمسجد االقصى المبارك 

  

  ... اخوتي االعزاء ...الى من شد اهللا بهم عضدي، فكانوا اصحاب فضل وهمة 

  

  ... واخواني في اهللا جميعا ... واهلي ... الى اساتذتي 

  

...ك الى جيل تحرير المسجد االقصى المبار  

 

  ...اهدى هذا العمل



أ  

  

  

  

  

  :إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصـة،                
إال ما تمت اإلشارة إليه حيث ما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل أي درجـة                      

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  :التوقيع

  2012:   /   / ريخالتا

  ميالد فؤاد عبد الرحمن يونس: االســم
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  شكر وتقدير 

 m X W  j  i    h  g     f   e  d  c  b  a   ̀     _  ^

l 94: األنبياء .  

أهل المعروف : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه-عن علي بن أبي طالب

  )  1115الطبراني ،المعجم الصغير،حديث رقم " (ي اآلخرة في الدنيا، هم أهل المعروف ف

  الحمد هللا الذي أعانني على إنجاز هذا البحث 

وأتقدم بالشكر واالمتنان، الى مهوى العلم والعلماء ،الحامية الشرقية للقدس والمـسجد االقـصى              

 فتئوا يمـدونني    المبارك، جامعة القدس، اساتذة واداريين ،وإلى أساتذتي الكرام خاصة ،الذين ما          

بكل ما أحتاجه من توجيهات ونصائح، وفي مقدمتهم الدكتور ناجح بكيرات، الذي كان له الـدور                

  . المحوري في إنجاز البحث

كما أتقدم بالشكر إلى كل العاملين في عمادة الدراسات العليا  ومركز دراسات القدس، كما أتقـدم                 

  .جمال عمرو.يوسف النتشة ، ود.دبالشكر الجزيل لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

  .ولكل إخواني وأعزائي الذين مدوا يد المساعدة والمساندة
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  :ملخص

تبحث الدراسة في ابرز اعتداءات االحتالل االسرائيلي على المسجد االقصى المبارك، من حيث 
  .م2010م وحتى  سنة 1967منطلقاتها و اهدافها ، منذ  سنة 

 االعتداءات وتزايد وتيرتها، والطريقة التي تحدث بها ،واثارها وقد لوحظ مدى خطورة هذه
المتوقعة على تاريخ وحاضر ومستقبل المسجد االقصى، و ما يمثله من اهمية دينية وتاريخية  تجاه 

  .العرب والمسلمين في فلسطين خاصة والعالم العربي واالسالمي عامة 

القصى المبارك ،وما يتعرض له من اعتداءات، وهدفت الدراسة الى ابراز وتشخيص واقع المسجد ا
من قبل االحتالل االسرائيلي بشتى الطرق والوسائل، تشخيصا علميا ،ينسجم مع الحقيقة الماثلة 
والواقعة ، كما هدفت الدراسة الى تعزيز الوعي العام لدى مختلف فئات الشعب الفلسطيني، واالمة 

  .مة في حقل المعرفة والدراسات الفلسطينيةالعربية واالسالمية ،بحيث تشكل مساهمة مه

وتناولت الدراسة المراحل التاريخية التي مر بها المسجد االقصى المبارك ،بمنهجية تاريخية نقدية 
،مبينة اهم المعالم التي يضمها ،كما عمدت الدراسة الى استكشاف طبيعة الصراع المحموم تجاه 

 السنين، حتى تبلور قيام الكيان االسرائيلي المحتل المسجد االقصى بابعاده المختلفة منذ مئات
،وعرضت الدراسة بمنهج تحليلي اهم اشكال وصور االعتداءات التي تقوم بها الجماعات الدينية 
،والحزبية ،والمؤسسة العسكرية ،وعالقة كل تلك االطياف بعضها ببعض،ومدى التوافق بين تلك 

  .الل االسرائيلي ،بشكل نقدي وتحليلي االعتداءات والسياسة العامة لدولة االحت

وتوصلت الدراسة الى ان هناك عالقة وطيدة بين ما بجري من اعتداءات على المسجد المبارك، 
والسياسة العامة لدولة االحتالل ،في منهجية متكاملة عبر االذرع السياسية ،والفكرية ،والدينية، 

 المبارك معرضا للتقسيم ،او الهدم عندما تسمح وبذلك يكون المسجد االقصى.والقانونية والعسكرية،
  .الفرصة بذلك 

كما اوصت الدراسة باتخاذ الخطوات التي من شانها تعزيز الوعي، لدى مختلف شرائح المجتمع 
الفلسطيني ،خاصة فئة الشباب ،واقرار مواد وبرامج دراسية في مختلف المراحل تعنى بالمسجد 

راتيجية موحدة شعبيا ثم عربيا واسالميا ،ذات خطة متكاملة االقصى المبارك، وكذلك تاسيس است
  .لوقف االعتداءات ،وصوال الى تحرير المسجد االقصى من قبضة االحتالل االسرائيلي 
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Abstract : 

The study examines the most prominent attacks of Israelis on Al Aqsa Mosque, in terms of 

concepts and goals, since the year 1967 and until the year 2010. 

The danger of these attacks and its increase, and the way they spoke, and its expected 

impacts on history,  present and the future of Al Aqsa mosque, and its religious and 

historical importance towards Arabs and Muslims in Palestine particularly, and the Arab 

and Islamic world in general has been observed 

The study aimed to highlight and diagnose the reality of Al Aqsa Mosque, and the attacks 

it is subjected to by the Israeli occupation in various ways and means, with means of 

scientific diagnosis, in line with existing facts, The study also aimed to promote public 

awareness of various categories of Palestinian people, Arab and Islamic nation, so that they 

form an important contribution in the field of knowledge and Palestinian Studies. 

The study examined the historical stages undergone by Al Aqsa Mosque, by methodology 

of historical cash, indicating the most important features included by, the study proceeded 

to explore the nature of the conflict toward al-Aqsa mosque in its various dimensions for 

hundreds of years, until the crystallization of the israeli occupation entity, the study offered 

with analytical approach the most important forms and methods of  attacks carried out by 

religious and party groups,  and the military institutions, and the relationship of all these 

groups to each other, and the compatibility between those attacks and the general policy of 

the State of  Israeli occupation, critically and analytically. 

The study found that there is a close relationship between what is on the ground of attacks 

on the holy mosque, and the general policy of the occupying state, in an integrated 

approach across the arms of political, intellectual, religious, military, and legal. Thus, Al 

Aqsa Mosque is exposed to the division, or demolition when  opportunity comes. 

The study also recommended to take steps that would promote awareness of various 

segments of Palestinian society, especially the youth, and approval of study materials and 

study programs in various stages dealing with Al Aqsa Mosque situation, and the 

formation of a unified strategy popularly then Arabs and Muslims, with an integrated plan 

to stop the attacks, leading to free Al-Aqsa Mosque from the grip of Israeli occupation. 
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  :الفصل األول

___________________________________________________  

  خلفية الدراسة: أوالً

   المقدمة 1.1

تشكل اعتداءات االحتالل الصهيوني على المقدسات اإلسالمية، جزءاً من كم هائل العتداءاته على 
الشعب الفلسطيني المسلم ،وأرضه وتاريخه وحضارته ووجوده بشكل عام، حيث هدم االحتالل 

اجد ،وأزالها عن الوجود مثل مسجد بئر السبع الكبير في بير السبع ، ومسجد وحرق مئات المس
، وحول كثيراً مما تبقى من . السكسك في يافا ،ومسجد البحر في طبريا ،والمسجد االحمر في صفد

 إلى مطاعم ،وخمارات ومتاحف وكنس،وحظائر لتربية المواشي، )1(المساجد في فلسطين التاريخية
كثير من المقابر، وقام االحتالل بجرف اآلالف منها ،والتي أقيمت قبل نشوء كيان وانتهك حرمات 

م، وبني على أنقاض عظام العرب والمسلمين الفنادق واألحياء 1948االحتالل االسرائيلي عام 
السكنية، وشقّ الشوارع، وأقام المنتزهات العامة، ومازالت هذه السياسة تمضي في طريقها دونما 

سيب دولي أو عربي، إال من استنكارات وإدانات خجولة في أحسن األحوال، وتجسدت رقيب أو ح
هذه االعتداءات بشكل أخص على أقدس معلم في بالد الشام وبيت المقدس وأول قبلة للمسلمين 

  ) 6، ص2000الحسيني، . (المسجد األقصى المبارك

                                                            
فلسطين التاريخة تمتد من رأس الناقورة شماالً الى ام الرشراش جنوبا ومن البحر المتوسط غربا الى نهر االردن شرقا وتخضع بالكامل )1(

 .ة االنتداب البريطانيوهو مصطلح عرف بعد سقوط الدولة العثمانيةوبداي.لالحتالل االسرائيلي
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قصى، بأبعادها الخطيـرة التـي قـد        وإن الدراسة إذ تتناول االعتداءات الصهيونية على المسجد األ        
تفرزها على اإلنسان الفلسطيني ومقدساته وأرضه، على الصعيد التاريخي والحضاري والوجودي،           
تذكر أيضاً أن صون وحماية المسجد األقصى من تلك االعتداءات، هـو صـون وحمايـة لـدماء                  

مـا يتعـرض لـه اإلنـسان        المسلمين، وإن إبراز وإظهار هذه االعتداءات، يمثل بيانا وتشخيصا ل         
  .والحاضر والتاريخ والمستقبل الفلسطيني من أخطار، تكاد تعصف بكل ذلك إلى مجهول

األهداف والدوافع الكامنة وراء ما يجري داخل وحول المـسجد األقـصى              كما تشير الدراسة إلى     
عـالم العربيـة    المبارك، من اعتداءات ومحاوالت إسرائيلية مستمرة ، لطمس ومحو التـاريخ والم           

  .اإلسالمية

المنهج التاريخي، مستعرضة تاريخ المسجد األقصى وأهم : وقد تناولت منهجين علميين ، األول
المنهج النقدي التحليلي، في معاينة : والثاني. األحداث التي مرت به، وأقوال المؤرخين فيه

نتائج والتوصيات بناء على االعتداءات على المسجد األقصى وأهدافها ومنطلقاتها، ثم استخلصت ال
  .المنهجين المذكورين

وقسمت الدراسة إلى فصول خمسة، أشير في الفصل األول منها إلى خلفية الدراسة  والدراسات 
السابقة، متناوالً الدراسة من حيث موضوعها ومبرراتها، ثم أهدافها، ثم مشكلتها، وهي السؤال الذي 

، ثم فرضياتها وحدودها المكانية والزمنية والبشرية، تحاول اإلجابة عليه، ثم تطرح أسئلتها
ومحدداتها ومعوقاتها وطريقة البحث التي اتبعت، ثم تعرض الدراسة في هذا الفصل إلى الدراسات 
.السابقة التي تتناول الموضوع كليا أو جزئيا، وأهم الجزئيات التي تتحدث عنها هذه  تلك الدراسات  

لدراسة معالم وتاريخ المسجد األقصى المبارك مدخال لدراسته، مبيناً وقد تناول الفصل الثاني من ا
بانيه األول واختالف المؤرخين في ذلك، وترجيح الرأي الذي يبدو أكثر واقعية وموضوعية حسب 
القرائن التاريخية المطروحة، ثم يسرد تاريخ المسجد األقصى بالحقب والمراحل التي مر بها عبر 

م المحطات التاريخية الهامة للمسجد، وبين في جدول أهم المعالم داخل تاريخه، مستعرضاً أه
المسجد األقصى المبارك باالسم وتاريخ اإلنشاء والوضع الحالي لها، وأهمية ذلك في حال الحديث 
عن أي معلم داخل المسجد األقصى وما يتعرض له من اعتداءات، وتكمن اهمية هذا الفصل في 

. ي يحتويها المسجد االقصى ،حيث يبين للقارئ المكان بتفصيالت معالمهاظهار اهم المعالم الت
فيما يعرف عند العامة بالمسجد األقصى المبارك، ) المصلى القبلي(واستعملت الدراسة مصطلح 

حيث إن من المعلوم عند أكثر الباحثين المسلمين أن المسجد األقصى المبارك ما دار عليه السور 
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وبينت في القسم األخير من هذا الفصل األهمية البالغة للمسجد . دونم) 144(والبالغة مساحته 
  .األقصى عند المسلمين، وأعطت لمحة عن فضائله الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

كما عرضت الدراسة في الفصل الثالث دوافع واهداف اعتداءات االحتالل على المـسجد األقـصى               
اصات التي سبقت قيام الكيان، واألسس التربوية والثقافية التـي اعتمـدت عليهـا              المبارك، واإلره 

الصهيونية وانبثقت منها تلك المفاهيم، وصوال إلى الطريقة التي قام بها الكيـان االسـرائيلي عـام                 
  .1967، واحتالل ما تبقى من القدس بما فيها المسجد األقصى عام 1948

رز أشكال وأساليب االعتداءات الصهيونية على المسجد األقـصى         واشار الفصل الرابع الى أهم وأب     
المبارك، حيث أخذت االعتداءات تتزايد ويتجلى هدفها في منحى مختلف وخطير يتمثـل بـسياسة               
استهداف رسمية معلنة تقوم بها الدولة، مستعينة  بالمستوطنين والمتطرفين، عالوة على الـسياسيين              

لصهيوني، ومستعرضاً أخطر تلك االعتداءات بشكل نقـدي تحليلـي،          والمسئولين في قيادة الكيان ا    
ومحاوالً كشف األهداف والدوافع الكامنة وراءها ، كما يناقش هذا الفصل نماذج مـن تـصريحات                
لقادة الكيان الصهيوني تجاه القدس والمسجد األقصى المبارك، مبيناً أبـرز االنتهاكـات للقـوانين               

  .ارات الدولية  ذات الصلة، وتجاهلها من قبل قوات االحتاللواألعراف واالتفاقيات والقر

أما الفصل الخامس واألخير فظهر من خالله أهم ما توصلت إليه  الدراسة من نتائج في ضوء مـا                   
تقدم من األحداث واالعتداءات على المسجد األقصى المبارك ، كما قدم هـذا الفـصل عـددا مـن      

طريق وقف االعتداءات ،وتحرير المسجد االقصى المبـارك        التوصيات التي يرجى االخذ بها على       
  .من قيود االحتالل االسرائيلي ،على كافة الصعد السياسية والكفاحية والثقافية والتربوية

   موضوع الدراسة2.1

الدراسة في االعتداءات على المسجد األقصى، من حيث السياسة العامة لمخططـي ومنفـذي            تبحث
لق الفكري والثقافي والسياسي والعسكري والعقدي  للمحتلين، مع توضـيح           تلك االعتداءات، والمنط  

العالقة بين الجهات الرسمية ممثلة بالقيادات الـسياسية وبـين الجهـات غيـر الرسـمية، ممثلـة                  
بالمستوطنين وزعاماتهم الدينية وطبيعة السياق الذي تأتي فيه هذه االعتداءات، مع النظر في العقلية              

  .ا مثل هذه التصرفاتالتي تنبثق عنه

وتبحث الدراسة في أشكال االعتداءات وأنواعها وصورها ، لتتعدى ذلك إلى محاولة محو اإلنسان 
  العربي والمسلم بتاريخه وحضارته، وطمس هويته من خالل القوة ثم تحليل كل هذه الظواهر
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 مـن القـرارات     وتبين الدراسة كيف أن االحتالل الصهيوني ضرب بعرض الحائط ولم يعبا بأي            
الدولية التي تدعوه إلى الكف عن عدوانه وإنهاء احتالله، ووجد من المجموعات الـصهيونية فـي                
أمريكا و أوروبا وغيرها دعماً وتأييداً بال حدود، ولم يحترم القوانين الدولية التـي تفـرض علـى                  

ا دامت تحت سطوته،    المحتل في أي أرض من العالم أن يحافظ على األماكن الدينية، بل ويحميها م             
وتبين الدراسة تجاهل االحتالل للقيم اإلنسانية والدينية والحضارية، بمنعه المصلين من الصالة فـي              

  .المسجد األقصى مع حمايته للمستوطنين والمتطرفين من المحتلين ألداء طقوسهم الدينية

م القـيم  االنـسانية منهـا    كما تشير الدراسة إلى سياسة االحتالل العامة، والمتمثلة في عدم احتـرا        
والروحية لإلنسان الفلسطيني، حيث أصبحت قيادة الكيان الممثل للتجـاوزات واالنتهاكـات ضـد               

  .مقدسات المسلمين خاصة المسجد األقصى المبارك

   مبررات الدراسة3.1

إن الدافع إلجراء هذه الدراسة يكمن في تشخيص االعتداءات التي يتعرض لها المـسجد األقـصى                
خيصاً صحيحاً  واضحا ، في ظل اللُبس الذي يكتنف بعض المفاهيم عند بعض العرب والمسلمين                تش

خاصة بعد محاوالت التطبيع التي يسعى لتمريرها كيان االحتالل االسرائيلي مع الدول والـشعوب              
 إليـه   العربية واالسالمية ،  وتسعى الدراسة للمساهمة في سد فراغ ِعلمي وأكاديمي، تمس الحاجةُ             

  .على صعيد الشعور بالمسؤولية اإلنسانية والوطنية والتاريخية

وكما يظهرلكثير من الباحثين فأن لهذه االعتداءات خطراً حالياً ومستقبلياً كبيراً يتطلب مـن طلبـة                
  .العلم نهضة ويقظَةً، وشُعورا بالمسؤولية تجاه ذلك الخطر الشديد الذي تمثله االعتداءات

 هذه االعتداءات يمثُّل نذير صحوٍة ؛ لحماية المسجد بما يمثّلُه من حفـظ للتـاريخ،                إن بيان وإبراز  
والثقافة، والوجود العربي واإلسالمي عامة، والفلسطيني خاصة؛ ما يبين لألجيـال الالحقـة مـن               

  .تفاصيل المرحلة التي يحتاجون إلى معرفتها

عالم من الخيال وال تخدم العنصر اإلنـساني، وال         هذا ومعلوم أن الدراسات العلمية التي تعيش في         
تُقوم المعوج من استكبار اإلنسان على أخيه اإلنسان، واإلمعاِن في ظُلِمه واسِتالب أرِضِه وِعرِضه،              
ال تَكون ِدراسةً ذاتَ فائدٍة مرجوٍة خاصة وأن هناك مساجد تحرق وأخرى تهدم خالل كتابـة هـذه                  

  . افعية ومبرراً أكبر للبحث في هذا الموضوعالدراسة، مما يولد د
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   أهداف الدراسة 4.1

  : إن من أهم أهداف الدراسة

إبراز الحقيقة الواقعة والماثلة في المسجد األقصى، وإظهار ما تتعرض له منطقــة المـسجد               •
من مخاطــر بشهادات مبينة، األمر الّذي من شأنه أن ينتقل بالتّعاطي مـع قـضية القُـدس                 

قصى من طوِر اإلعالم والصحافة إلى طور العلم والتّوثيق، وبعث مزيـد مـن الـصحوة                واأل
  . والتحفيز على العمل؛ للحيلولة قدر اإلمكان دون تنفيذ مخططات االعتداءات

تزويد المكتبة العربية والغربية بأرقام ودراسات ممنهجة، مـن شأنها أن تغير منحنى ومنعطف              •
  .متعلقة بالقدسالدراسات المستقبلية ال

•                  حـــفٍل عـالميم م موِقفَه فـي أية من شأنها أن تُدععلمي بمواد الفلسطيني ياسيتزويد الس
ليستَقبم.  

إدخال واقع المسجد األقصى المبارك إلى الدراسات األكاديمية بحيث ينشا برنامج في الجامعات              •
 .تص بالمسجد االقصى والقدس الفلسطينية والعربية للدرجات العلمية المختلفة يخ

تعزيز الوعي الثقافي والوطني والديني لدى فئات المجتمع تجاه المسجد األقصى؛ خاصـة فئـة                •
  .خاصة اذا اعتمدت الدراسة وتم نشرها وهو ما يتطلع اليه بالعمل واالمل معا الشباب الناشئ

   مشكلة الدراسة5.1

واسعة تهدد بنيانه وتاريخه باالندثار، متزامنـة       لوحظ أن المسجد األقصى يتعرض لحملة اعتداءات        
هل تأتي هذه االعتداءات    : لقادة دولة االحتالل، فأثار ذلك سؤاالً جوهرياً       مع تصريحات واقتحامات  

صدفة، أي من غير تنسيق وترتيب مسبق أم أنّها تأتي وفق نبوءات وأيديولوجيات ودوافع يعتقـدها                
  أصحابها؟

   أسئلة الدراسة 6.1

  : اول الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيينتح

  ما هي الحقيقة الواقعة على األرض والتي تجري داخل سور المسجد االقصى وحوله؟   •
 ما هي الدوافع واألهداف الحقيقية من وراء تلك االعتداءات؟ •
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   فرضية الدراسة 7.1

اسة العامة لدولة االحتالل هناك عالقة منظمة بين االعتداءات على المسجد األقصى المبارك والسي
اإلسرائيلي تهدف الى طمس تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب اللسطيني واستبداله بتاريخ 

  .اسرائيلي مستحدث

   حدود الدراسة8.1

سنــة  (دراسة للواقع الذي يشهده المسجد األقصى خالل الفترة الواِقعة ما بـين        : الحدود الزمنيـة  
منذ احتالل شرق القدس واألقصى المبـارك، ممـا يجعـل           ، وبالتحديد   )م2010 حتى سنة    1967

الدراسة واقعة تحت الدراسات المعاصرة ذات المساس بحاضر األمـة ومـستَقبِلها، بـل وبواقـع                
  .اإلنسانية ومستقبلها

تتركز الدراسة في فلسطين وتحديدا في المسجد األقصى المبارك ، وهي مـساحة             : الحدود المكانية 
دونمـا، دون إهمـال لمـا       ) 144(بساحاته، وأروقته، ومعالمه ، والبالغة مساحتها     المسجد األقصى   

  .حولها من األرض التي ترتبط بها ارتباطا وثيقاً

   معوقات الدراسة9.1

إن صعوبة الوصول إلى مكان الدراسة، بسبب منع االحتالل ذلك، وقلة الدراسات السابقة هما سببان               
   .رئيسان في المحددات والمعوقات

   إجراءات الدراسة10.1

إن من أهم مستلزمات أو أدوات البحث التي ستسهل الطريق أمام التجوال العلمي البحثي الالزم، ال 
سيما إحضار أوراق التصريح بالدخول إلى القدس والسماح بالبحث الميداني من قبل السلطات 

ية واألجنبية ذات العالقة  و كذلك إيجاد المراجع العرب،االحتاللية، األمر الذي مازال عصياً
  .   بالدراسة
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: ثانياً

   : اإلطار النظري11.1

إن من يراجع تاريخ اإلرهاب واالعتداءات الصهيونية، يجد أن أسماء معظم القادة والمسئولين فـي               
نية أو مسئولون أو عـاملون      الدولة الصهيونية هم قادة للمنظمات والعصابات اإلرهابية السرية والعل        

  )9، ص1997الكيالني، . (فيها

ـ       ، وهو نموذج فريـد فـاق       )إرهاب الدولة (وأصبح الكيان الصهيوني اإلسرائيلي نموذجاً متكامالً ل
بانتهاكاته كثير من الدول المستعمرة عبر التاريخ، حيث إن إسرائيل ال تقيم وزنـاً أو اعتبـاراً ألي                  

أخالقي، وليس في العالم كله دولة تضاهي أو تماثل إسرائيل في تحللها من             ميثاق أو التزام دولي أو      
ذلك االلتزام، ولهذا فقد هانت على إسرائيل جميع المواثيق والمعاهدات واالتفاقيـات واإلعالنـات              

المـصدر نفـسه،    .  (والقرارات الدولية، التي قامت إسرائيلعلى أساسها أو انضمت إليها أو أيـدتها           
  )12ص

بعض اإلحصائيات التي أجراها المؤرخ محمد حسن الهيكل، إلى أنه حتـى توقيـع اتفاقيـة                وتشير  
فلسطيني بين شهيد وجريح، وأن هناك      ) 608000( هناك ست مئة  وثمانية آالف        1993أوسلو عام   

 مليون هجروا بقوة السالح واالعتداء على مدى نصف قرن، وأصبحوا الجئـين، وهـؤالء              2قرابة  
. ، خمسة ماليين وأربعمائـة ألـف نـسمة        )1993( مليون أصبحوا حتى عام      2ا وهم   الذين ُأخرجو 

  )25، ص1996هيكل، (

لقد أثبتت الوقائع التاريخية الموثقة أن اإلرهاب أسس دولة في منتصف القرن العـشرين، وفـرض                
يرن جوالت الحروب ثم جوالت السالم بالعنف واإلرهاب واالعتداء منذ ما قبل مذابح الهاغانا وشـت              

  )26-25، ص1997الكيالني، . (وأرغون، وغيرها من المنظمات الصهيونية

 ليس له عالقة باالعتداءات على المقدسـات        - عليه السالم    – ومعلوم أن الدين الذي جاء به موسى        
 بكل السياسات االسرائيلية وذلك ان تلك       -االصلية–واإلنسان الفلسطيني، وال عالقة للعقيدة اليهودية       

 جاءت بالوحدانية والرحمة والسالم  الى ان تمت صياغتها من جديد حسب رغبات ونزوات               العقيدة
  - علـيهم الـسالم      –تخص اصحاب تلك الصياغة مع االيمان المطلق بان رساالت االنبياء جميعا            

جاءت السعاد البشر كافة ال الستعباد فئة من الناس لفئة اخرى او شعب لشعب اخر والقول بغيـر                  
 وكذلك فان العالقة بين االديان الـسماوية        - تعالى اهللا عما يقولون      -فى مع العدالة االلهية     ذلك يتنا 

ينبغي ان تكون مبنية على الخير واالحترام مع وجوب تبليغ االسالم والدعوة اليه بالتي هي احـسن                 
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ه نبيـه   فان لم يستجاب لتلك الدعوة   فيبقى االمر ضمن قوله تعالى عن غير المسلمين، وفي توجي                
m  N  M  L     K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A : محمد صلى اهللا عليه وسلم    

    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X     W   V   U  T  S  R  Q  P  Ol 6-1: الكافرون.   

وهذا البحث إذ يبين األهداف والدوافع الكامنة وراء احتالل األرض واإلنـسان، واإلمعـان فـي                 
ي الذي تتعرض له أرض فلسطين ومقدساتها اإلسالمية، وخاصة المـسجد األقـصى             التطهير العرق 

المبارك، فأنه ال يوافق  كل من سلب إنسانا  امنا حقه في العيش بكرامة وحرية، سواء كان ذلك في                    
م على يد الهنـدوس     1992فلسطين او أي بلد من بلدان العالم، فهدم المسجد البابري في الهند سنه              

له قانون أرضي أو سماوي، وال يعبر إال عن نزعة ذاتية تُكره اآلخـر وتحـاول محـو                  أمر ال يقب  
  . وطمس حريته

فإن سماحة المنتصر عمر بـن الخطـاب         فإذا قيل أن المنتصر قد يفعل ما يحلو له بعدوه المنهزم،          
 يتعامـل   التي كتبها لحفظ حقوق المسيحيين في القدس ما زالت شاهدة كيف          " العهدة العمرية "ووثيقته  

المسلمون في حال دخولهم أماكن دينية، ودعوة البطريك لعمر بن الخطاب  للـصالة فـي كنيـسة                  
شـراب،  . ()أخشى أن يتخذها المسلمون مسجداً مـن بعـدي        : (القيامة ورفضه الصالة فيها بقوله    

  )327، ص1994

اً لقـوة وسـطوة     ويرى الباحث أن االحتالل الصهيوني لفلسطين وانتهاك حقوق أهلها لم يعد إظهار           
المنتصر فقط  بل تعدى ذلك إلى نفي أي حق للسكان الفلسطينيين في أرضهم خاصة فـي القـدس                   
الشريف، ويعمل على ذلك األكثرية الساحقة من فئات المجتمع اإلسرائيلي على اخـتالف أفكـارهم               

  . ومشاربهم، مع فوارق تكاد تذكر أحيانا وأحيانا ال تكاد

ليها الصهيونية السياسية مبنية على األطماع االستعمارية، بعيدة في حقيقتهـا           إن العقلية التي قامت ع    
  )26، ص1999جارودي، . (عن العقيدة والدين اليهودي

أن : فيكون الجـواب   فإذا قال قائل أن نصوصاً في الكتب الدينية لليهود تدعو لهذه النزعة البغيضة             
 - عليه الـسالم     - كتبت في حياة النبي موسى       كل تلك الكتب المدعاة لم يثبت بحال أنها وجدت أو         

لـم يكـن يخـضع ألي       " مؤسس الصهيونية "وأقر بذلك عدد كبير من مؤرخي اليهود، وأن هرتزل          
ولم يكن اهتمامه منصباً على فلسطين واألرض المقدسة في بداية األمر كما يروجـون،               وازع ديني 

 يموا عليها كيانهم مثل أوغندا أو األرجنتينبل كانت توجهاتهم للقبول بمناطق أخرى في العالم؛ ليق
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أو قبرص أو الكونغو أو طرابلس أو موزمبيق، كل ذلك يبين األسـطورة الدينيـة التـي اتخـذتها                   
  )46، ص1999جارودي، . (الصهيونية قناعاً يخفي وراءه األهداف الحقيقة لقيام هذا الكيان

لى إلغاء اآلخر ونفيه، على اعتبار أنه مخلـوق         إن هذه األفكار المؤِسسة للدولة الصهيونية ، تقوم ع        
  : ، كما تستند إلى أساطير غريبة مثل)4، ص2011صالح، (من فئة ونوع رديئين 

  .األرض الموعودة لليهود في فلسطين •
 .اليهود شعب اهللا المختار •
  . أرض بال شعب لشعب بال أرض •
 )7-6، ص1999جارودي، (المحرقة النازية  •

ض الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية وقمع اإلنسان الفلسطيني وقتله وسجنه         وكل ذلك تمثل على األر    
وتشريده وتجريده من حقوقه وإنسانيته بناء على تلك األساطير، وإال كيف يمنع مصلون مـن أداء                 
صلواتهم وشعائرهم في مساجدهم؟ كيف تحول المساجد في األرض المحتلة إلى حظـائر للبقـر أو                

 تمارس فيها الرذيلة والفاحشة، كما يحدث اآلن في المساجد المشرد أهلها فـي              دور للقمار أو أماكن   
. م؛ في حيفا وعكا وصفد وطبريا وبيسان ويافا وأم الرشـراش وأسـدود وغيرهـا              1948مناطق  

 )6، ص2000الحسيني، (

ولكن أن تتحول السياسة إلى عبث في الشعائر والمقدسات، فهذا أمر غريب يدعو للتساؤل والبحـث             
ي دوافع هذا الفكر وأهدافه، في ظل ما يجري من محاوالت للتطهير العرقي لكل ما هـو عربـي                   ف

فلسطيني وإسالمي في األرض المحتلة، سواء كان إنسانا أو معلما أو أثرا، فإذا بحث فـي التـاريخ            
الحديث فلعله أشبه بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا، الذي كان مآلـه ونهايتـه إلـى الـزوال                  
واالندثار، وكذلك األلمان النازيون، عندما حاولوا أن ينقوا عرقيا اليهود وغير اليهـود مـن غيـر                 
األلمان، أصبحوا منبوذين عالمياً، والتاريخ حافل بكثير ممن لم يعرف التسامح أو التعايش أو صون               

  .حقوق الناس، فكانت نهايته واندثاره سريعين، وهذه من سنن التاريخ قديما وحديثا

أن األساس الذي تبنى عليه العالقة بين بني البشر عامة، قائم على السلم ال على العداء والحرب، ما 
m : لم يطرأ طارئ يغير هذا المفهوم، ويستند األساس إلى قاعدة قرآنية واضحة، وهي قوله تعالى

  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z
 q  p  oz  y      x  w  v  u  t  sr   l وقوله تعالى ،64: آل عمران : m  i



 10

y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      jz _     ~  }  |  {   l 
  .8: الممتحنة

ولكن األمر كان مختلفا تماما عند اسرائيل الصهيونية التي مارست اإلرهـاب واالعتـداء بـشتى                 
ت لقيام كيان أصبح يمارس االعتداء واإلرهاب كأداة لعيشه وديمومته اسـتمدها            صوره، حيث أسس  

من الفكر الصهيوني والتقاليد الموروثة في هذا الفكر، فالمذابح الجماعية التي تحدثت عنهـا كتـب                
اليهود القديمة هي النموذج الذي استخدمته المنظمات الصهيونية في دير ياسين، وقبية، وغزة واللد              

لة ونحالين وكفر قاسم في فلسطين وما تال تلك الفترة من مذابح االنتفاضة األولـى والثانيـة                 والرم
والقصف العشوائي بشتى األسلحة المحرمة دولياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي لم تـستثني               

 هدم وحرق   طفالً رضيعاً أو شيخا قعيداً أو امرأة عجوزاً، ولم تستثني بيوت العبادة اإلسالمية، حيث             
 وإن تلك االعتداءات  تـشكل        )3، ص 2000الحسيني،  (م  2000 مسجد حتى عام   1200أكثر من   

جوهر الصهيونية كعقيدة، ووسيلتها كخطة للتنفيذ، حيث كان من الطبيعي أن تطور هـذه العقليـة                
ـ              ات كـل   واألفكار نفسها، وتبتدع أدواتها بما يتناسب مع المتغيرات الدولية واإلقليمية، ومـع متطلب

  )28، ص1997الكيالني، : (مرحلة من مراحلها، على النحو اآلتي

 في مرحلة الغزو الصهيوني لفلسطين، كانت الحاجة ملحة لدفع اليهود من الشتات إلـى األرض                -1
الجديدة، وفي هذه المرحلة لم تتورع الصهيونية عن إرهاب يهود من الشتات أنفسهم؛ حتى ال يكون                

  .ياتهم سوى الهجرة إلى فلسطينأمامهم سبيل إلنقاذ ح

 وفي مرحلة العقاب الجماعي، فرضت إسرائيل عقوبة الحصار على الشعب الفلـسطيني فـي               -2
الضفة الغربية وقطاع غزة، لتجويعه وإفقاره وإفقاد مقومات العيش، وبذلك انخرطت إسرائيل فـي              

  )29ص، 1997الكيالني، . (شبكة الحصارات التي خططت لها الواليات المتحدة

 -وال يراد للبحث أن يطرح كما يطرح المحتل في سياسته وثقافته، من نفي لآلخر وسلب لحقوقـه                  
 بل سيطرح وجهة النظر اإلسالمية الوسطية المعتدلة المتسامحة، التي رواها التـاريخ             -إن وجدت   

حم مـن   اإلسالمي وغير اإلسالمي، ممن كتب فعدل وأنصف، حيث قالوا لم يعرف التاريخ فاتحاً أر             
  .العرب

حقد دفين على    وفي الوقت ذاته، تنظر إلى الصفحة المقابلة فترى المنظر العملي والنظري ينم عن              
  ) 7، ص2011صالح، . (اإلنسان والتاريخ، وكل ما هو غير يهودي
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إن مثل هذه العقلية االنعزالية  واإللغائية من الصعوبة أن تصلح للتعامل مع الجنس البـشري مـن                  
د، وهي تشكل خطراً على كل من حولها، حيث ال يؤمن شرها أو يرجى خيرها بحال من                 غير اليهو 

. األحوال، ومقوالت القيادات المؤِسسة للدولة من بعده، والحاخامات الدينية أكثر مـن أن تحـصى              
  ).9، ص2011صالح، (

جماعي بمثل  وتاريخ الحركة الصهيونية وإسرائيل حافل بسلسلة طويلة من أعمال اإلرهاب والقتل ال           
ما هو التراث الفكري الصهيوني واإلسرائيلي، غني باألعمال الفكرية التي تعبر عن اإلرهاب، فقـد               
نشر قادة الصهيونية وزعماء إسرائيل ومفكروهما مؤلفات كثيرة، بحثوا فيهـا اإلرهـاب كعقيـدة               

يمهـا وأهـدافها    وسياسة ووسيلة، وتحدثوا عن المنظمات اإلرهابية وأيديولوجياتها ونـشوئها وتنظ         
ويمكن القول أنه ليس في العالم القـديم أو المعاصـر تـراث             . وإنجازاتها، والجرائم التي ارتكبتها   

. عسكري أو سياسي ألي شعب من الشعوب يشبه التراث الصهيوني واإلسرائيلي عـن اإلرهـاب              
  )33، ص1997الكيالني، (

لى المجتمعات اليهودية فيها؛ وقاية من      إن هذا المنهج االستعالئي  والغريب، جعل أوروبا تحجر ع          
شرهم وإفسادهم، بل أن هناك مقوالت وشهادات أن اليهود الصهاينة أنفسهم شاركوا وبشكل أساسي              
في المذابح مع النازيين لتشريد اليهود من أوروبا، ولم يكن وعد بلفور وزير خارجيـة بريطانيـا،                 

طين، إال هروباً بهم من أوروبـا إلـى مكـان           الذي وعد الصهيونية بإنشاء وطن قومي لهم في فلس        
يكونوا أبعد فيه عن تلك المجتمعات اآلمنة، مع تسخير الصهيونية لتكون خط دفاع أول عن مصالح                

 ومـا بعـدها صـدرت       1948االستعمار الغربي في المنطقة، ومع احتالل األرض واإلنسان سنة          
لفلسطين، أرضا وشعبا ومقدسات، وتطالـب  قرارات دولية تدين االعتداءات واالنتهاكات الصهيونية  

المحتل بالعودة عن هذه االعتداءات، ضربت الصهيونية تلك القرارات بعرض الحائط، وأصـبحت             
وبدعم أمريكي صهيوني، المتمرد الوحيد في العالم وبهذا الشكل على قرارات األمم المتحدة ومجلس              

 األقويـاء تنفيـذ أي قـرار صـدر ينـصف            األمن، ولم يستطع العالم أو المتنفذون في العالم من        
  )91-90، ص2003الدجاني، . (الفلسطينيين

ويخلص البحث إلى أن دولة االحتالل الصهيونية قامت على أساطير وأباطيل غير صحيحة، هدفها              
االستيالء على األرض وطرد السكان األصليين منها، وأن هذه الدولة تستعمل مـصطلحات جميلـة               

ة، والتعايش، حقوق اإلنسان لتمرير سياسـتها التوسـعية وتنفيـذ مخططاتهـا             مثل السالم، والسامي  
االحتاللية ، وأن المفاوضات التي تجري بين السلطة الفلسطينية القائمة والكيان الصهيوني، ما هـي               
إال غطاء يستعمله األخير لما ينفذه على األرض، بداللة أن ما يزيد عن عشرين عاماً من التفاوض                 

  . تحقيق مطالب الفلسطينيين وال عن تنفيذ أي من قرارات األمم المتحدة ذات الشأنلم تسفر عن
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   الدراسات السابقة12.1

 لم يعثرعلى دراسات جامعية وأبحاث أكاديمية متخصصة في اعتداءات االحتالل الصهيوني علـى             
اسـات  المسجد األقصى، إال أن هناك دراسات تتناول موضوع المسجد األقصى المبـارك بـين در              

تاريخية تبحث في نشأته وتاريخه واألحداث التي مر بها، وبين دراسات وصفية على شكل تقـارير                
شهرية أو سنوية أو مقاالت في الصحف، أو على االنترنت تبين طرفاً من واقعه الذي يعيش تحـت                

  .حكم االحتالل الصهيوني، وإحصاءات شهرية أو يومية لما يجري فيه

لية التي تعالج ما يتعرض له المسجد من اعتداءات فنـادراً مـا وجـدت، وإن                أما الدراسات التحلي  
وجدت فإنها ال تمثل أكثر من جزء يسير من حجم تلك الدراسة بحيث ال تغطي الواقع الماثـل فـي                    

  :المسجد األقصى المبارك وهذه بعضها

مؤسـسة إحيـاء    الحفريات اإلسرائيلية حول المسجد األقصى المبارك، وهو من إصـدارات           : أوالً
التراث والبحوث اإلسالمية في بيت المقدس، التابعة لوزارة األوقاف الفلسطينية، وهو مـن إعـداد               

حمد أحمد عبد اهللا يوسف، والمعنـون بنـشرة         .وفهرسة الكاتب عايد أحمد صالح الدين، بإشراف د       
  .م2000-هـ1421سنة ) 25(رقم 

داءات االحتاللية علـى المـسجد األقـصى        حيث بحث هذا الكتاب في شكل واحد من أشكال االعت         
المبارك، وتضمن الكتاب خمسة فصول متكاملة، يغطي الفصل األول منها أهمية القدس عند اليهود،              
وتناول الفصل الثاني أسطورة الهيكل المزعوم، بينما أفرد الفصل الثالث بعنوان لمحة حول عالقـة               

في لب موضوعه الحفريات اإلسرائيلية حـول       المسلمين ببيت المقدس، وجعل الفصل الرابع يبحث        
المسجد األقصى، حيث تناول في هذا الفصل تاريخ وبدء التنقيب عن اآلثار في فلسطين ثـم عـدد                  
مراحل الحفريات اإلسرائيلية، وبلغت عنده تسع مراحل، وختم دراسته بالفصل الخامس، حيث بـين              

  .فيه نتائج دراسته

سرائيلية على مقدساتها اإلسالمية، وهو من تـأليف يوسـف كمـال            فلسطين واالعتداءات اإل  : ثانيا
حسونه الحسيني، وتحقيق عبد الرحمن عباد، ومراجعة مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية            

  .هـ1421 -م 2000سنة 

وعرض هذا الكتاب لالعتداءات االحتاللية على مقدسات المسلمين في فلسطين بشكل عـام، وفـي               
ة الفلسطينية، بما فيها المسجد األقصى المبارك والمسجد اإلبراهيمي الـشريف فـي             شتى الجغرافي 

، والمقابر اإلسالمية   1948الخليل، والمساجد التي دنست ومازالت، خاصة في األرض المحتلة عام         
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في شتى أنحاء فلسطين، حتى بلغت المعالم المقدسة التي تحدث عنها هذا الكتاب أكثر مـن سـبعين                  
ندما تحدث عن المسجد األقصى المبارك سرد تلك االعتداءات بتواريخها وأيامها، دونمـا             معلم، وع 

تعليق أو بحث في دوافعها أو أهدافها أو األيديولوجية التي تنطلق منهـا،  كـان القـارئ يتـصفح                    
بصحيفة تنقل الخبر كما هو، دونما إحاطة بجذوره وجوانبه، إال من تقديم تقدم به المحقق ، وآخـر                  

  .مؤلف لم يتجاوز كل منهما خمس صفحات، مع العلم ان للكتاب فائدة مهمة يعتمد عليهالل

أبجديات في الطريق إلى األقصى للشيخ رائد صالح، رئـيس الحركـة اإلسـالمية داخـل                : ثالثا
، وهو من إصدارات مؤسسة األقصى إلعمار المقدسـات اإلسـالمية           1948األراضي المحتلة عام    

  .هـ1421 -م2000سنة

وجاء هذا الكتاب حصيلة حلقات تنبيهية وتعليمية، بلغ عددها تسعة وثالثين حلقة، غطت كماً هـائالً                
من االعتداءات االحتاللية على المسجد األقصى المبارك، ليس بتفصيلها وروايتها لتلك االعتداءات،            

ميـة تراعـي    بل لألهداف والدوافع الكامنة وراء ذلك، ورغم أن هذه الحلقات لم توضع بصورة عل             
قواعد البحث العلمي، حيث إنها كانت أشبه ما يكون بخطابات نابعة مـن حرقـة وإرادة واضـحة                  

  .للتغيير، إال أنها كانت مادة غنية اعتمد عليها في تغذية البحث بشكل ملحوظ

، 2009المدخل إلى دراسة المسجد األقصى المبارك لعبد اهللا معروف عمر، الطبعة األولـى              : رابعاً
 لبنان، وجاء هذا الكتاب في ثالثة محاور علميـة ممنهجـة ، فكـان               –العلم للماليين، بيروت    دار  

المحور األول يتحدث عن المفاهيم واألحكام والفضائل التي حظي بها المسجد األقصى المبارك عبر              
تاريخه، وعالقته بالمسجد الحرام في قرائن تدل على عالقة وطيدة بين المسجدين من وجهة نظـر                

لكاتب، وجاء المحور الثاني حيث تناول فيه المؤلف تاريخ القدس والمسجد األقصى منـذ الفتـرة                ا
اليبوسية، مروراً برحلة اإلسراء والمعراج، وما تالها من الحقب اإلسـالمية، وانتهـاء بـعـصر               

ت االحتالل الصهيوني، ثم ختم بالمحور الثالث، الذي تناول فيه عالقة اليهود في القـدس وادعـاءا               
اليهود في الهيكل المزعوم، ومناقشتها نقاشاً موضوعياً، حيث اعتمد هذا المحور اعتماداًً مهماًً فـي               

  .مراجعة منطلقات المحتلين فيما يخص المسجد األقصى المبارك

ولم يتطرق الكاتب إلى االعتداءات على المسجد األقصى المبارك إال بشيء يسير، حيث أفرد هـذا                
  .ائي يراعي التدرج في رسم صورة واضحة للمسجد األقصى المباركالكتاب كمدخل استقر

معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي، وهو من تأليف محسن صالح، مـدير             : خامساً
-للمركز نفـسه، بيـروت    ) أولست إنسانا (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، وهو من سلسلة        

  .هـ1432-م 2011لبنان 
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العتداءات على المسجد األقصى، تجميع مصطفى األعرج، وهو من منـشورات مديريـة             ا: سادساً
، ويرصد  2003العالقات العامة واإلعالم والبحوث، في دار الفتوى والبحوث اإلسالمية في القدس            

هذا الكتاب اعتداءات االحتالل الصهيوني على المسجد األقصى بصورة سردية وبدون تحليل أو نقد              
يجمعها تحت عنوان واحد، دون تصنيف ألشكال االعتداءات والتمييز، بينما إذا كانـت             أو تعليق، و  

من جهة الدولة أو المتطرفين أو القضاء، ويمر أيضا على عدة سنين دون أن يذكر فيها أي اعتـداء     
أو انتهاك، ويبدو أن كتاباً كهذا تنقصه بعض الشروحات والتعليقات، لتتبين للقارئ الصورة الكاملة              

  .  الواضحة عن تلك االعتداءات

منشورات لوزارة االوقاف في القدس خاصة مجلة هدى االسالم  وتقارير سـنوية لمؤسـسة               :سابعاً
األقصى إلعمار المقدسات، وجمعية األقصى للوقف والتراث، تتحدث عن اعتداءات االحتالل علـى         

 البحثية بشكل كبيـر، وتقـارير       المسجد األقصى المبارك بشكل قيم ومهم، يعتمد عليه في الدراسات         
  .أخرى لمؤسسة القدس الدولية
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  : الفصل الثاني

 ____________________________________________________  

  .تاريخه ومعالمه: المسجد األقصى المبارك

   الموقع الجغرافي 1.2

 كم من البحر 50 على مسافة  شماالً،31 شرقاً ودرجة عرض 35تقع مدينة القدس على خط طول 
ويحيطها ثالثة أودية من الشرق والغرب والجنوب، .  م عن سطح البحر850المتوسط، وبارتفاع 

محاسنة (حيث وادي قدرون من الشرق، وما يسمى بالوادي من الغرب، وواد الربابة من الجنوب 
  ).22، ص2003وآخرون، 

 اسم معروف منذ أيام اليبوسيين، ويطلق عليه ويقع المسجد األقصى المبارك على تل موريا، وهو
، ويعتبر أعلى تالل مدينة القدس، ويعرف أيضاً )40، ص 2007العارف، (أيضاً هضبة الصخرة 

  ).22، ص2003محاسنة وآخرون، . (بجبل الحرم أو جبل بيت المقدس

نحو سدس ، ويحتل ) متر مربع1000= الدونم ( دونماً 144تبلغ مساحة المسجد األقصى حوالي 
م، والشرقي 491مساحة القدس المسورة، وهو على شكل مضلع غير منتظم، طول ضلعه الغربي 

 )12 ص2001.خليفة(م281م، والجنوبي 310م، والشمالي 462
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المقصود بالمسجد االقصى المبارك هو الساحة المسورة الواقعة داخل اسوار القدس في زاويتها 
متحد مع سور القدس ، والجنوبي اكثر من نصفه من الجهة الشرقية الجنوبية فسوره الشرقي 

الشرقية متحد كذلك والباقي من الجهة الجنوبية الغربية  والغربية بكاملها والشمالية بكاملها فهو 
 )10،ص2001خليفة .(سور خاص داخل المدينة المسورة نفسها

قبة الصخرة والجامع : ، مثل بحيث تشمل المساحة المكشوفة بمختلف منشآتها األثرية والتذكارية
، والمصلى المرواني، واألقصى القديم، )المسجد األقصى(االقصى المعروف عند العامة بـ

واألروقة، والقباب، واألسبلة، والمساطب، والمحاريب، واآلبار، والبرك، والقناطر، وغيرها من 
ارف عند الناس أن األقصى وإن المتع"دونماً،) 144(المنشآت األخرى، ويبلغ مجموع هذه المساحة 

من جهة الِقبلة الجامع المبني في صدر المسجد الذي فيه المنبر والمحراب الكبير، وحقيقة الحال، أن 
األقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السور، فإن هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره، 

الحنبلي، ( " صى ما دار عليه السورمن قبة الصخرة واألروقة وغيرها محدثة، والمراد باألق
   )13، ص1973

   

   أهم المعالم في المسجد األقصى المبارك2.2

  :)1()مبنى الجامع االقصى المسقوف(  المصلى القبلي1.2.2 

  

  ) htm.698img/souwar/nfoi.sunna.www://http(المصلى القبلي في المسجد األقصى): 1(صورة 
                                                            

، ولكن يخشى من استخدامه لئال يتوهم الناس بان هذا المبنى هو كل "المسجد او الجامع األقصى" االسم األشهر للمصلى القبلي هو )1(
رجه عن حدود المسجد األقصى وينسوا انه جزء منه،فيسهل على االحتالل االسرائيلي تقسيم الساحات واالبنية واالستيالءعليها على انها خا

القباب والمآذن ، السبل والمصاطب، الطرقات والمساجد ، األشجار والمواضئ ، : المسجد و المسجد األقصى يضم كل ما حوى السور
 المحاريب والمرافق ، الخلوات والبوائك، اآلبار والمدارس، المكتبات والمكاتب، الساحات والمشارب
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يختص هذا المسجد بصالة الرجال فيه، ويقع في الناحية الجنوبية للمسجد االقصى، وقد أنـشأ هـذا                 
، ورجـح    )56، ص 2000محاسـنة وآخـرون،     (المسجد الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان         

لوليـد أتـم البنـاء    عارف العارف أن عبد الملك بن مروان هو الذي شرع في بنائـه، وأن ابنـه ا     
ويتألف من بناء مستطيل الشكل، يتوسطه رواق كبير يصل مباشرة          ). 194، ص   2007العارف،  (

إلى القبة، ويحيطه من الشرق ثالثة أروقة، ومن الغرب ثالثة أروقة، يبلغ طوله من الـشمال إلـى                  
 2000ي،الحـسين . (الجنوب ثمانين متراً، وعرضه من الشرق إلى الغرب خمسا وخمـسين متـراً            

  ).27ص

دينس مايكل وليم   ( على يد الصهيوني     21/8/1969وقد تعرض هذا المسجد إلى جريمة الحرق في         
، وقد أصاب الحريق أيضاً المنبـر       2م1500، فبلغت مساحة الجزء الذي طالته ألسنة اللهب         )روهان

حضاره إلى  األثري الذي أمر بصنعه الشهيد نور الدين محمود زنكي، لينصب في المسجد، وأمر بإ             
كما احترق مـسجد    . م1187-هـ  583القدس السلطان صالح الدين األيوبي بعد تحرير القدس عام        

  ومحراب نبي اهللا زكريا عليه الـصالة والـسالم، ومقـام             - رضي اهللا عنه     -عمر بن الخطاب    
ل قبـة   األربعين، وثالثة من أروقة المسجد مع األعمدة واألقواس الحاملة للقبة، وأعمدة رئيسة تحم            

المسجد، مما أدى إلى سقوط سقف المسجد، وخراب الزخرفة، وإتالف أجزاء من القبـة الخـشبية                
الداخلية المزخرفة، والمحراب والجدار القبلي والرخام الداخلي، وعدد من الشبابيك والزجاج الملون            

  . والسجاد، وسورة اإلسراء الفسيفسائية المذهبة

  : قبة الصخرة المشرفة2.2.2

  

  

  

  

  

  

   )2012،الباحث(قبة الصخرة في المسجد األقصى ): 2(صورة 
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تقوم قبة الصخرة المشرفة في وسط منطقة المسجد األقصى المبارك، وترتفع أرضيتها عن مستوى              
وتعرف هذه الساحة اليوم عند سكان القدس باسم سـطح          .  أمتار 4أرضية المسجد األقصى بحوالي     
، وتخطيط هذه الساحة قريبا من الـشكل المربـع،          )ة الصخرة دك(الصخرة، وأطلق عليها سابقاً اسم      
  )3، ص2002النتشة، . (ويتوصل إليها عبر ثماني بوائك

تتألف قبة الصخرة من قبة ذهبية اللون تعلو بناء مثمناً، له أبواب أربعة، تفتح على الجهات األربع،                 
من الواجهات الفسيفسائية التـي     ويحيطها من الخارج جدران رخامية يعلوها واجهات قاشانية، بدالً          

  .م1548/هـ 955كانت موجودة في مثمن القبة من الخارج حتى عام

وقد سمي مسجد الصخرة نسبة إلى الصخرة التي بني حولها، وهي صخرة طبيعية غيـر منتظمـة                 
م، ويبلغ ارتفاعهـا    18م و 13الشكل، تقع في أعلى نقطة من المسجد األقصى، تتراوح أبعادها بين            

  )41، ص2002غوشه، . ( مترينحوالي

م،  بأمر من الخليفة األموي عبد الملك بـن مـروان،            685 -هـ66بدئ ببناء هذا المسجد في عام       
وقد أشرف على بنائه المهندسين رجاء بن حيوة الكندي، ويزيد ين سالم، وقد تم رصد خراج مصر                 

هـ، وقد فاض من المبالغ     72ء سنة لسبع سنوات لتغطية نفقات هذا المشروع الفريد، وقد اكتمل البنا         
المرصودة له مئة ألف دينار، وقد رغب الخليفة بإعطائها للمهندسين اإلداريين رجـاء بـن حيـوة                 
الكندي، من أشهر رجاالت وعلماء فلسطين، ويزيد بن سالم، الذي كان من بيسان، وهو مولى عبد                

ذها، وأمرا الخليفة أن تصهر النقود      الملك بن مروان، مكافأة لهما على جهودهما، ولكنهما رفضا أخ         
) 5، ص 2002النتـشة،   . (وتطلى بها القبة واألبواب، مما جعلها تفوق حـدود الجمـال واإلبـداع            

  )189، ص2007العارف، (و) 114، ص 2004محاسنة، (و

  :  المصلى المرواني3.2.2

  
  .)php.showthread/vb/ps.shabab://http(المصلى المرواني من الداخل ): 3(صورة 
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المصلى المرواني تحت ساحات المسجد األقصى المبارك الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه يقع  
الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد األقصى المبارك، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في 

  . مدينة القدس المحتلة

جزء من المسجد األقصى المبارك قديما بالتسوية الشرقية، إذ بناه األمويون أصال عرف هذا ال
كتسوية معمارية لهضبة بيت المقدس األصلية المنحدرة جهة الجنوب حتى يتسنى البناء فوق قسمها 
. الجنوبي األقرب إلى القبلة على أرضية مستوية وأساسات متينة ترتفع لمستوى القسم الشمالي

، لهذا السبب، وأنه استخدم للصالة ريثما يتم بناء هذا الجامع الِقبلييكون قد بنى قبل ويرجح أن 
 . الجامع

 رواقا حجريا قائما على دعامات حجرية قوية، ويمتد على مساحة تبلغ نحو 16يضم المصلى 
، حيث يعد أكبر مساحة مسقوفة في المسجد )ألف متر مربع= الدونم (أربعة دونمات ونصف 

، الجامع الِقبليويمكن الوصول إليه من خالل سلم حجري يقع شمال شرق . ى المبارك حاليااألقص
أو من خالل بواباته الشمالية الضخمة المتعامدة على السور الشرقي للمسجد األقصى المبارك، 

  . والتي تم الكشف عنها مؤخرا

  : حائط البراق4.2.2

  

    )2012، الباحث( حائط البراق وجسر باب المغاربة): 4(صورة 
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الذي ) الحائط الغربي (يحظى الجزء الغربي والجنوبي من الباحة بأهمية مميزة لوجود حائط البراق            
 بربط دابة البراق عند هذا الحـائط        - صلى اهللا عليه وسلم      -اكتسب هذه التسمية من قيام الرسول       

 ويزعم اليهـود أن هـذا       م،17م، وارتفاعه   48في معجزة اإلسراء والمعراج، ويبلغ طوله حوالي        
  )134، ص1997مصالحة، ). (هيكل سليمان (الحائط هو الجزء المتبقي من جدار ما يسمى 

  

  منظر عام للمسجد األقصى): 5(صورة رقم 
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  :والجداول اآلتية تبين أهمهاوهناك ما يقرب من مئتي معلم يحتويها المسجد األقصى المبارك، 

  .هائوأسمالمسجد األقصى ا بوابعدد أ): 1.2(جدول 

 رمم حديثا  م1367 - هـ 769  باب االسباط  .1

 مفتوح  م1220- هـ 617 حطة باب  .2

 مفتوح  م1213 - هـ 610 فيصل /باب العتم  .3

 مفتوح   م1307 - هـ 707 الغوانمة باب  .4
 مفتوح  م1202- هـ 600 الناظر باب  .5

 مفتوح   م1354 - هـ 755 باب الحديد  .6

 مفتوح  م1235 - هـ 736 القطانين باب  .7

 مفتوح   م1266 – هـ 665 المطهرة باب  .8
 مفتوح   م1203 - هـ 600 السلسلة باب  .9

  مغلق  م903 - هـ291قبل  السكينةباب .10
 المفاتيح مصادرة بيد االحتالل  م1203 - هـ 600 المغاربة باب.11
 مغلق في عهد االمويين المزدوج الباب.12

  لقمغ  م1300 -هـ 692 الباب الثالثي.13
 والتوبـة  بابا الرحمـة .14

 ) الذهبي(
 مغلق بالحجر  م691 - هـ 72

 مغلق بالحجر  م691 - هـ 72 الجنائز باب.15
 .16 – 12، ص2002ناجح بكيرات، : المصدر
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  المآذن): 2.2(جدول 

هدمت بيد االحتالل اإلسـرائيل      م،1367 - هـ769 األسباط مئذنة  .1
 رممت حديثا، ثم 1967سنة 

 الغوانمة مئذنة باب  .2
 )السرايا(

 رممت حديثا  م1298 - هـ 698

 رممت حديثا  م1329 - هـ 730 السلسلة مئذنة باب  .3

 المغاربة مئذنة باب  .4
 )الفخرية(

 هدمت ورممت م،1278 - هـ 677

 .16-12، ص 2002 ناجح بكيرات،: المصدر

  

  المصليات): 3.2(جدول 

 مفتوح للصالة  م709 - هـ 90 القبلي الجامع  .1

 مفتوح للصالة  م709 - هـ 90 مصلى قبة الصخرة   .2

 مفتوح للصالة م709 -  هـ 90 القديم األقصى   .3

 مفتوح للصالة الفترة االموية المرواني المصلى  .4

 مفتوح للصالة  م909 - هـ 90 البراق مصلى  .5

يستخدم متحف لآلثـار     م1866 - هـ 1283 جامع المغاربة  .6
 اإلسالمية

يستخدم مكتبة للمـسجد      م1194 - هـ 590 النساء جامع  .7
 األقصى

 .16-12، ص 2002ناجح بكيرات، : المصدر
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  القباب): 4.2 (جدول

 مفتوح للصالة  م691 - هـ 72 الصخرة قبة  .1

 مفتوحة للصالة  م691 - هـ 72 السلسلة قبة  .2

 مكتبة لجنة اعمار األقصى  م1200- هـ 597 المعراج قبة  .3

ــي   م1249 - هـ 647 موسى قبة  .4 ــريم ف ــران الك دار الق
 المسجد األقصى

مقــر محكمــة االســتئناف   م1207- هـ 604 النحوية القبة  .5
 الشرعية

 مقر لقسم الواعظات  م1203 - هـ 600 سليمان قبة  .6

 رمم حديثا  م1388 - هـ 790 الميزان قبة  .7

 مرممة م1538 - ـ ه945  النبي قبة محراب  .8

 مفتوحة للصالة القرن العاشر الهجري األرواح قبة  .9

 مفتوحة للصالة  م1587 - هـ 996 الخضر قبة .10

 مفتوحة للصالة .م1681 -هـ 1092 يوسف قبة .11

 بحاجة الى ترميم م،1817 -هـ 1233 النبي قبة عشاق .12

 بحاجة الى ترميم  ,م1898 -هـ 1315 عيسى قبة مهد .13

مكتبة للمهندس المقيم للجنة      م1700- هـ 1112 الخليلي قبة .14
 اعمار األقصى 

  .17-12، ص 2002ناجح بكيرات، 
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   المدارس):5.2 (جدول

 للبنين  أكاديمية وشرعيةمدرسة  1970 الشرعية وية األقصىثان  .1

  أكاديمية وشرعية  1981ثانوية األقصى الشرعية للبنات  .2
  أساسية للذكور  1995  مدرسة الحرم الشريف  .3
 ترميمممنوعة من اكمال ال م،1432 -هـ 836 الغادرية المدرسة  .4

االول مأهول :مقسومة الى قسمين ,م1431 -هـ 835 الباسطية المدرسة  .5
والثاني يستعمل مقرا للمدرسة 

 البكرية
 ق في حاالت اغالق االبوابتغل .م1329 -هـ 730 األمينية المدرسة  .6

متداخلة مع المدرسة االمينية في  .م1353 -هـ 755 الفارسية المدرسة  .7
 الطابق العلوي

  لعائالت مقدسيةمأهولة م1340 -هـ 741 الملكية المدرسة  .8

  لعائالت مقدسيةمأهولة م1368 -هـ 770 األسعردية المدرسة  .9

مقر لدائرة االوقاف االسالمية في  م،1361 -هـ 763 المنجكية المدرسة  .10
 سالقد

  لعائالت مقدسيةمأهولة م،1437-هـ840 العثمانية المدرسة  .11

 مقر لقسم المخطوطات .م1480 -هـ 885 األشرفية الدرسة  .12

أصبحت مقر للجيش اإلسرائيلي  م،1328 -هـ 729 التنكزية المدرسة  .13
 1969منذ عام 

 .18-12، ص 2002ناجح بكيرات، 
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   االروقة):6.2 (جدول

 –1307/ هـ737 –707بين عامي  الغربي الرواق  .1
 م1336

عليه معظم أبنية المسجد 
األقصى وجميع أبواب 

 .األقصى المفتوحة

 – 1213/ هـ769 – 610 بين عامي الشمالي الرواق   .2
 م1367

 .فيه المدارس

 .18-12، ص 2002ناجح بكيرات، 

  

   البوائك):7.2 (جدول

 بحاجة إلى ترميم م،1321 - هـ 721 الشمالية البائكة  .1

 بحاجة إلى ترميم م،1376 - هـ 778 الشمالية الغربية البائكة  .2

 بحاجة إلى ترميم  م1021- هـ 412 الغربية لبائكةا  .3

 بحاجة إلى ترميم .م1472 - هـ 877 الجنوبية الغربية البائكة  .4

 تاج إلى ترميمتح  م1021 - هـ 412 الجنوبية البائكة  .5

 بحاجة إلى ترميم  م1021 - هـ 412 الجنوبية الشرقية البائكة  .6

 - القرن العاشر الميالدي الشرقية البائكة  .7
 الرابع الهجري

 مبحاجة إلى ترمي

 بحاجة إلى ترميم م1325 - هـ 726 الشمالية الشرقية البائكة  .8

 .18 -12، ص 2002ناجح بكيرات، 
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   االسبلة):8.2 (جدول

 يات وصلت الى تحت هذا الكأسالحفر م،1193 - هـ 589 الكأس سبيل  .1
 موجود ومعطل  م1216- هـ 613 شعالن سبيل  .2
 /سبيل البصيري  .3

 الحبس

 يستعمل  م1435- هـ 839

 رمم ويستخدم م1482 - هـ 887 قايتباي سبيل  .4
 صالح ويستعمل  م1526 - هـ 933 باشا سبيل قاسم  .5
 رمم ويستعمل م 1536 - هـ 943 سليمان سبيل  .6
 موجود ومعطّلم،1740 -هـ 1153 بدير سبيل الشيخ  .7
 غير عامل  العهد العثماني المغاربة سبيل باب  .8
 يعد مطهرة للنساء العهد العثماني حطة سبيل باب  .9

 استغني عن عملها بمخزن المياه الخاص م1482 - هـ 887 النارنج بركة   .10
 مستعمل عيادة صحية للمسجد  م1210 - هـ 607 عيسى ملكصهريج ال  .11
 سبيل منبر برهان  .12

 الدين

 مستخدمة للوضوء لبعض الزائرين.م1998 -هـ 1418

 لجنة التراث اقامته الزيتونة سبيل  .13
 االسالمي حديثا

 مستخدم للوضوء

 مستخدم للوضوءم،1995 -هـ 1416 الرحمة سبيل  .14
 رمم حديثام،1168 هـ ـ 564 الدين منبر نور  .15

 .18-12، ص 2002 ناجح بكيرات،

بار االقصى، مصاطب  آمنها، محاريب االقصى،، وهناك اكثر من مئة وعشرين معلم اخر
   .االقصى
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   تاريخ المسجد األقصى المبارك3.2

المسجد األقصى قلب القدس، والقدس قلب الشام، والشام خيرة اهللا من أرضه، حيث تـشكل مدينـة                 
، فالعرب هم أول من سكنها فـي التـاريخ، وأعطوهـا            القدس أهمية مميزة عند العرب والمسلمين     

صفاتها التي تميزها، وهم أول من بنى فيها بيوتاً لعبادة اهللا تعالى، والمسلمون هم من أكدوا قدسـية                  
المدينة وأهميتها الدينية، عندما فتحوها وأعادوا لها عروبتها وإسالميتها، التي رسخها قوله تعالى في              

  mB  A  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C : القرآن الكـريم  
Q  P     OR  W  V  U  T      S  l 1: اإلسراء.  

  

  : بناء المسجد األقصى1.3.2

 أن المسجد األقصى بنـي بعـد        - صلى اهللا عليه وسلم      -ثبت باألدلة الصحيحة الواردة عن النبي       
، ما يبين العالقة الوطيدة واألهمية الدينيـة        المسجد الحرام بأربعين عاماً، أي في نفس الفترة الزمنية        

  .بين المسجدين عند المسلمين، وأن بينهما ارتباط روحي ومعنوي كبير

 

هناك روايات تؤكّد أن أول من بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السالم، وعليه، فإن أول بناٍء كان 
فقد روينا أن أول : " قال ابن حجر.للمسجد األقصى على عهد آدم عليه السالم، أو في عهد أبنائه

، وقال "من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده في األرض، فجائز أن يكون بعضهم قد وضع بيت المقدس
إن آدم هو الذي أسس كالً من المسجدين، فذكر : وقد وجدت ما يشهد ويؤيد قول من قال: "ابن حجر

لكعبة أمره اهللا بالسير إلى بيت المقدس، وأن يبنيه، أن آدم لما بنى ا": التيجان"ابن هشام في كتاب 
وهذا يعني أن المسجد األقصى بِني قبل إبراهيم وداود وسليمان عليهم السالم، ". فبناه ونسك فيه

وهذا يعني أن المسجد األقصى كان أول بناٍء بِني في كّل أرض الشام بشكٍل عام، وكان أول بناء 
يف بشكٍل خاص، وهذا يعني أن المسجد األقصى بِني في القدس بِني على أرض القدس الشر

الشريف قبل وجود أي كنيٍس أو كنيسة أو مسجد فيها، وهذا يعني أن المسجد األقصى كان قبل 
   وجود تاريخ بني إسرائيل بشكٍل عام، وكان قبل وجود قبيلة يهودا، وتاريخ اليهود بشكٍل خاص،

  )15/2/2012 م تاريخ الزيارة 2008/ 29/6مؤسسة القدس الدولية  (
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 بنى المسجد األقصى، فليس فيه خبر صحيح ثابـت، غيـر أن             - عليه السالم    -أما القول بأن داود     
هناك من األحاديث النبوية الشريفة ما يذكر سليمان عليه السالم ومسجد بيت المقدس بشكل ال يؤكد                

  : منهاوال ينفي بناء سليمان عليه السالم للمسجد األقصى و

إن : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : "عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا قال         
فسأله حكماً يـصادف    : سليمان بن داود سأل اهللا ثالثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون له الثالثة             

 وسأله أيما رجل خـرج مـن        حكمه فأعطاه اهللا إياه، وسأله ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه إياه            
بيته ال يريد إال الصالة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون                   

  ).686سنن النسائي حديث رقم (و) 1398سنن ابن ماجة حديث رقم  "(اهللا عز وجل قد أعطاه إياها

        أِبي ذَر نِض         ، قَاَل قُلْتُ  حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم عِفي اَألر ِضعِجٍد وسم وَل اللَِّه َأيسا ري 

  ” : كَـم بينَهمـا؟ قَـالَ    :قُلْتُ    ” الْمسِجد األقصى ” : ثُم أي؟ قَاَل:  قُلْتُ . ” الْمسِجد الْحرام  ” أول؟ قَاَل 

 الحديث،  فإن المسجد االقصى      ، باالستناد إلى هذا   )241مسند احمد حديث رقم        (”..َأربعون سنَةً   
  .بني بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة

 هو الباني للمسجد األقصى، يستدلّون على ذلك بأن - عليه السالم- أصحاب الرأي القائل إن إبراهيم 
بما أن :  ويقولون-عليه السالم–القرآن الكريم ذكر قصة بناء الكعبة المشرفة على يد إبراهيم 

. زمنية ما بين بناء المسجدين هي أربعون سنة، فإن الباني واحد وهو سيدنا إبراهيمالمسافة ال
وقد  دخل ) فلسطين( كان يعيش في األرض المقدسة - عليه السالم- ويدعمون رأيهم بأن إبراهيم 

m  B  A : ، يقول تعالى)ملكي صادق(المسجد األقصى وصلى فيه، والتقى بملك اليبوسيين الصالح 
  D     CP  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  l 127: البقرة.   

لكن اآلية الكريمة أساس االستدالل، تقطع بوضوح أن سيدنا إبراهيم حين بنى الكعبـة فإنـه رفَـع                  
قواعد كانت موجودةً أصالً في المكان، فكان بناء إبراهيم للكعبة بناء ترميم وتجديد، ولـيس بنـاء                 

، ومما يعزز هذا    - عليه السالم  –ر على أن الكعبة كانت مبنية قبل إبراهيم         إيجاٍد من العدم، مما يؤشّ    
:  رضيعاً مع أمه إلـى مكـة  -عليه السالم-الرأي، قوله عز وجل في سياق قصة ارتحال إسماعيل          

m   e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s
   m  l  k  j  i  h    g  fl ى إبراهيم     37: إبراهيمعليه السالم -، حيثُ سم- 

منطقة مكة المكرمة بالبيت المحرم، داللة على وجود الكعبة المشرفة في ذلك الوقت الـذي شـهد                 
والدة ابنه إسماعيل، ومعلوم أن إسماعيل قد شارك والده في بناء البيت الحـرام، بالتـالي تـسقط                  

اهيم للمسجد األقصى، ويثبت أن المسجد بني قبله        باالستناد إلى النص القرآني فرضية بناء سيدنا إبر       
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مقـال اآلغـا،    (عليه السالم، وتترجح بذلك فرضية بناء آدم عليه السالم للمسجد األقصى المبارك             
15-2 – 2009 ،com.maktoobblog.agha 12/9/2011 تاريخ الزيارة(  

لفظ البناء، أو أنه طلب من اهللا وليس في متن الحديث أن سليمان عليه السالم بنى المسجد، وليس فيه 
 لقال ذلك المسجد أو قال - صلى اهللا عليه وسلم -ما طلب عندما بناه، ولو كان من كالم الرسول 

  )304-303، ص1994شراب، . ( المسجد األقصى لو كان المقصود مسجد بيت المقدس القديم

أي حرج أو مشكلة للمـسلمين، أو       وال ينبغي أن يشكل احتمال بناء المسجد من قبل نبي اهللا سليمان             
عليه -يكون عامل قلق أو مأخذاً عليهم أو مزية يمتاز بها اليهود، حتى وأن ثبت بناؤه للنبي سليمان                  

 فسليمان وداود كانا نبيين موحدين مسلمين، وهو حسب اعتقاد المسلمين ما خالفـه اليهـود                -السالم
 ميراث سليمان أو غيره من األنبياء، عالوة على         وابتدعوا وغيروا وبدلوا، فلم يعد لهم أدنى حق في        

وأما األمر األهـم فـي بنـاء        . أحقية المكان للعرب الكنعانيين القدامى، أول من سكن بيت المقدس         
عليه -المسجد األقصى أن بين بنائه وبناء المسجد الحرام أربعون سنة، في حين أن إبراهيم الخليل                

كان بين إبراهيم وبين سليمان حوالي ألف عام، فكيف يكـون            هو من بنى المسجد الحرام، و      -السالم
  البناء لسليمان وهو بعيد في حياته عن حياة إبراهيم هذه الفترة الزمنية الطويلة ؟ 

  : المسجد األقصى في العهد اإلسالمي2.3.2

نبياء من المعلوم أن للمسجد األقصى قدسية خاصة عند المسلمين ارتبطت بعقيدتهم، فهو يعد قبلة األ
قبل بعثة محمد صلى اهللا عليه وسلم، وهو القبلة األولى التي صلى إليها المسلمون قبل أن يتم تغيير 

  .القبلة إلى مكة

صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نحو بيت : البراء بن عازب قال وفي الحديث عن  
  ).375سلم ، ص م(المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة 

وقد توطدت عالقة المسلمين بالمسجد األقصى أكثر بمعجزة اإلسراء والمعراج ، يقول اهللا عز وجل 
m  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A : في كتابه الكريم

W  V  U  T      S  RQ  P     O  l صلى اهللا عليه وسلم- فقد أسري بالرسول ، 1: اإلسراء  - 
من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى وفيه صلى عليه الصالة والسالم إماما باألنبياء ثم عرج به 
إلى السماء ففرض عليه أهم ركن في اإلسالم وعماده وأول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة، إنها 

وسلم ال بد وأن الرسالة من هذه الحادثة هي ربط أمة محمد صلى اهللا عليه . فريضة الصالة
  . بالمسجد األقصى وتحميلها أمانة الدفاع عنه من عبث العابثين وانحراف المنحرفين
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وكان ال بد للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي بالمسجد األقصى كي يتهيأ ألمر عظيم هو 
فهذا دليل واضح من جهة على طهر وقدسية المسجد . العروج إلى السماء لتلقي أعظم وأقدس عبادة

  . لدى المسلمين ومن جهة أخرى على مسؤوليتهم في الحفاظ عليهاألقصى

وقد عرف المسجد األقصى بالطهر والقداسة في ملة إبراهيم وإسحاق وامتد تقديسه وتكريمه إلى يوم 
  . كما وصف في القرآن الكريم بصفات البركة والطهر والقدسية.القيامة

برز لمكانة القـدس والمـسجد األقـصى عنـد          وال ريب ان لمعجزة اإلسراء والمعراج األهمية األ       
المسلمين، فكانت هي المنطلق الذي تجسدت فيه معاني الروحانية والعقائدية التي تـربط المـسلمين               
بهذا الموقع الجغرافي، عالوة على حقهم القديم بصفتهم عرباً كنعانيين سكنوا هذه البالد منذ فتـرات       

  .طويلة

  : والمسجد األقصىالفتح العمري لبيت المقدس  3.3.2 

في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أوعز الخليفة إلى أبي عبيدة ابن الجراح أن يزحف إلى القدس بعد                  
أن تم فتح الشام فلبى أبو عبيدة واستدعى سبعة من مقاديم الجيش فعقد لكل منهم راية ضامناً إليـه                   

  .خمسة آالف مقاتل وأمرهم بالمسير إلى بيت المقدس 

وم األول خالد بن الوليد فعقد له راية وضم إليه خمسة أالف فارس وسرحه إلى بيـت                 ودعى في الي  
المقدس، ثم دعى في اليوم الثاني يزيد بن أبي سفيان وصنع له مثلما صنع لخالد ، وأمره أن يلحـق                    
, بخالد وكذلك في اليوم الثالث دعى شرحبيل بن حسنة وصنع له مثل ذلك وكذلك حتى اليوم السابع                  

بلغ عدد الجيش الذي سيره عمر بن الخطاب خمساً وثالثين ألفاً وساروا جميعـا إلـى بيـت                  حتى  
المقدس فحاصروا بيت المقدس أربعة شهور حتى طلب الروم الصلح فتلقاهم أبو عبيدة بالترحيـب               

 - هــ   15فاشترطوا أن ال يسلموا المدينة إال لشخص الخليفة حتى جاء عمر بن الخطـاب سـنة                 
الطبـري  . ( نـزوال عنـد رغبـتهم      - هجريـة      16 ابن االثيرفي الكامل  سـنة         وقال - م، 636

  )  .349-348ص2، مجلد 1983ابن االثير ،(و ) 101ص1983

  ): فلسطين ارض الرساالت السماوية(جارودي في كتابه ) روجيه(ويقول المؤرخ رجاء 

م لـم يكـن     638نه في عام    والواقع أن ذلك لم يكن فتحا وال انتصارا حربيا، بل كان تحريرا، ذلك ا             "
الذين وصلوا إلى فلسطين هم العرب ولكنه اإلسالم، فقد كان العرب فيها منذ أكثر من ثالثة آالف عام                  
من ذ الهجرة السامية األولى القادمة من الجزيرة العربية والتي كانت تعيش متبدية على طول الهـالل                 
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ي األردن أن أغلبية السكان في زمن الرومان الخصيب، وتدل المخطوطات اإلغريقية التي عثر عليها ف     
  ) 187جارودي ب،ت ص" (كانوا عربا

وخالل الفتح اإلسالمي لبيت المقدس جاء عمر بن الخطاب من المدينة المنورة استجابة لطلب 
النصارى من سكان بيت المقدس واستقبله األساقفة والقسيسون والرهبان بقيادة البطريرك فحياهم 

م باالحتفاء واإلكرام ثم تحادثوا في شروط التسليم وكتب لهم وثيقة األمان المعروفة بالسالم والقاه
  )165، ص2007العارف، (و)448 ص 2 مجلد 1997الطبري . (بالعهدة العمرية

  :نص العهدة العمرية 

           بــــسم اهللا الــــرحمن الــــرحيم  "  
أعطاهم أماناً ألنفسهم وأموالهم .. األمانإيلياء من  هذا ما أعطى عبد اهللا، عمر، أمير المؤمنين، أهل

أنه ال تسكن كنائسهم وال تهدم، وال ينقص منها .. وبريئها وسائر ملتها ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها
وال من صليبهم وال من شيء من أموالهم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحـد   وال من حيزها

  .اليهودوال يسكن بإيلياء معهم أحد من  منهم،

وعلـيهم أن يخِرجـوا منهـا الـروم     . يعطي أهل المـدائن  وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما
ومن أقام منهم فهو آمن، . على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم فمن خرج منهم فإنه آمن. واللصوص

وماله مع الروم ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه . إيلياء من الجزية وعليه مثل ما على أهل
شـاء   فمن. ِبيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى ِبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم ويخلي

شاء رجع إلـى   ومن. ومن شاء سار مع الروم. منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية
  ".أهله، فإنه ال يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم

تاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم الك وعلى ما في هذا
  .كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.الجزية من

وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي  خالد بن الوليد: شهد على ذلك 
  )351- 350 ص 2،مجلد 1983ابن االثير (و )105 م، ص 1983الطبري،  (".سفيان

ولقد تمتع  غير المسلمين في ظل الحكم العربي االسالمي بالحرية الدينية ورأوا من شممهم وإبائهم                
، 2007العـارف،   . (وكرم نفوسهم ما لم يروا مثلهم من الرومان والبيزنطيين والمسيحيين أنفـسهم           

  )178-177ص 
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: النظـر اليهوديـة     من وجهة   ) تاريخ فلسطين   ( وهو يكتب في مؤلفه     ) رابوبورت(وشهد المؤرخ   
يجب أن نعترف بان إعالنا كهذا في بداية القرن الوسيط وقد التزمت به كل الجيـوش اإلسـالمية                  (

بعامة هو إعالن حافل باإلنصاف، فهو يتنفس عدالة وتسامحا وما اسـتطاع أبـاطرة بيزنطـة وال                 
اهم إلى دين الحب، إن     أساقفة الكنيسة أن يعبروا مطلقا عن مشاعر من هذا القبيل باسم ذلك الذي دع             

وثيقة كإعالن الخليفة كانت كفيلة بإحداث تأثير عميق ال في روح اليهود بحـسب، بـل فـي روح                   
  ).192جارودي، ب،ت ص ...) (نصارى سوريا وفلسطين

وفي عهد بني أمية لقيت القدس والمسجد األقصى اهتماماً كبيراً كونها كانت قريبة من مركز الحكم                
حيث بويع عبد الملك بن مروان لخالفة المسلمين وشرع في بناء مسجد الصخرة             االموي في الشام،    

والمسجد األقصى وهما من أعظم آثار بني أمية في فلسطين، ال بل من مفاخر العرب في الـشرق                  
  )197جارودي ب،ت، ص. (كله

طت  وبقي المسجد األقصى وبيت المقدس ينعم بوافر الرعاية حتى سقوط دولة بني أمية حتى سـق               
 م، فتولى العباسيون الخالفة في العالم اإلسالمي وتحدث المقدسـي           749 - هـ   132بني أمية سنه    

البشاري عن المسجد األقصى في العصر الفاطمي، فذكر بأنه كان أحسن من جامع دمشق، غير أن                
ى الزلزلة التي حدثت في خالفة أبي جعفر المنصور ألحقت بالمسجد أضراراً كبيراً فطرحت المغط             

ومن مظاهر اهتمام أبو جعفر المنصور بمدينة القدس انه زارهـا مـرتين             . ودمرت بعض أجزائه  
خالل حكمه، وتعرضت المدينة ومسجدها إلى أكثر من هزة أرضية ألحقت أضرارا فـي معالمهـا                

  )140، ص2004محاسنه، (خالل حكم العباسين لها 

م ثم الدولة اإلخشيدية سـنة      868نية عام   ثم مرالمسجد االقصى في عهود كثيرة عهد الدولة الطولو        
 - هــ    464 م، ثم عهد السالجقة      968 - هـ   358 م، ثم العهد الفاطمي سنه       934 - هـ   254

  . م1099 - هـ 492 م، ثم وسيطرالفرنجةعلى القدس سنة 1071

  

  : المسجد األقصى في عهد الفرنجة4.2.3

لى مدى التاريخ وكانوا مستبـسلين فـي        قاوم سكان القدس العرب والمسلمين الغزوات الخارجية ع       
حيث جابهوا الجنود الفرنجة الذين حاولوا غـزوهم حيـث كـانوا يخترقـون              , الدفاع عن مدينتهم    

إال أن الفرنجة استولوا على بيت المقـدس فـي          , الحصار الفرنجي من داخل المدينة ومن خارجها        
 ويـذكر المؤرخـون الفرنجـة       , م وقاموا بارتكاب المذابح بحق أهلهـا         1099 - هـ   492سنة  
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القـدس  ( آالف قتيـل   20المعاصرون أن عدد القتلى في ساحة المسجد األقصى وشوارع القدس بلغ            
ويذكر المؤرخ المسيحي ابن العبري أن المذابح في المسجد األقـصى           ) 138 ص 2009 –المفتوحة  

  )129 ص 2،م 2004خاطر، . (أسفرت عن قتل ما يزيد عن سبعين ألف

بيون الفرنجة معالم المسجد األقصى فاتخذوا جانباً منه كنيسة وجانباً آخر مسكناً لفرسان وغير الصلي
 وأضافوا إليه من الناحية الغربية بناء جعلوه مستودعاً لذخائرهم وحولوا قبة الصخرة )1(االسبتارية

، 2002النتشة، (و) 259- 258، ص2007العارف،. (إلى كنيسة وأطلقوا عليها اسم معبد الرب
  )8ص

وكانت هذه الهزيمة التي حلت بالمسلمين أمام هجمات الصليبين إحدى نتائج التفكك الـشامل لالمـة             
االسالمية حيث كانت مقسمة لسبعة عشرة دويلة تتناحر فيما بينها وما كان يسود المجتمع المسلم من                

قصور فـي   أفكار واتجاهات وقيم وعادات، حيث إنه على ما فيه من صفات حميدة كان يشكو من                
ميادين الحياة السياسية والعسكرية واالجتماعية واالقتصادية فلم يكن التغيير بعد ذلك إال تبعاً لتطبيق              

 m N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AOT  S  R  Q  P    l :اآلية الكريمة
  )29ت، ص-الكيالني، ب(، 53األنفال اآلية 

  : األقصى الفتح الصالحي وتحرير المسجد5.3.2

لقد مضى نور الدين زنكي ينازل الصليبين ويسترجع مقدسات المسلمين حتى استطاع استرجاع نيفاً              
وخمسين مدينة من الصليبين بعد أن هزم الفاطميين في مصر وألغى حكمهم نهائيا ،ثم عـزم نـور                  

 2007ابـن كثيـر،   (الدين على فتح بيت المقدس وأعد منبرا جديدا للمـسجد األقـصى المبـارك               
ـ 569، ولكنه توفي قبل إن يحقق مراده سنة       )327ص م وتولى األمر من بعـده صـالح        1169/ ه

الدين األيوبي وزحف صالح الدين نحو القدس يتقدم جيشه جميع القيادات ويضم األمراء والعلمـاء               
والفقهاء والصوفية بمختلف مذاهبهم وتخصصاتهم أمثال موفق الدين بن قدامة وأخوه محمـد بـن               

  )276، ص2007العارف، . (وابن نجا وكثير ال يتسع البحث لذكر أسمائهمقدامه 

فخاض معركة حطين التي هزم الصليبين فيها وكانت مقدمة لهزيمتهم في بيت المقدس حتى أن شاباً                
  :أرسل إلى صالح الدين أبيات من الشعر، على لسان القدس، يقول

  لبان نكــس يا أيها المــــلك الذي               لمعالم الص

                                                            
 .170ى عاتقها مقاتلة المسلمين، ينظر محاسنة وآخرون، صطائفة من الفرنجة أخذت عل:االسبتارية)1(
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  جاءت إليــك ظالمــة              تسعى من البيت المقدس 
  )276،ص2007العارف(كل المساجد طهـــرت               وأنا على شرفي ادنس    

التحم المسلمون بالمحتلين ثم دخلوا المدينة المقدسة مكبرين مهللين، وفي أول يوم أقيمت الجمعة فيه               
خطبته ) محي الدين محمد بن علي القرشي بن الزكي         (محتلين بدأ الخطيب  بعد تنظيفه من أرجاس ال    

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد هللا معز اإلسالم بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف              :" بقوله  
، 1994شـراب،   (و)133 ص   2007 13ابن كثير مجلـد     "  (األمور بأمره ومستدرج الكفر بمكره    

  ).415ص

مر ويطور في المسجد األقصى ومدينة القدس ومعـالم المـسجد  وأسـواره              وأخذ صالح الدين يع   
هـ وكان عمره خمساً وسبعين سنة، ثم دبت الفرقـة فـي            589وأبوابه، حتى توفي في دمشق سنة       

أبناء صالح الدين وأقاربهم حتى بدوا يتقاسمون اإلمبراطورية التي خلفها أبـوبهم حتـى ضـعفت                 
  .وأنهك بنو أيوب بعضهم بعضاً

ثم دخل عهد المماليك الذين يعد عهدهم من العهود الزاهرة بعد أن أذاقوا الصليبيين شـر الهـزائم                  
فتركوا آثاراً علمية وعمرانية شاهدة لتاريخهم المجيد حيث بلغ لهم في القدس وحدها خمس وثالثين               

 ،1994شـراب،   (مدرسة والعشرات من المساجد والبنايات واألوقاف واألربطـة واإلصـالحات           
  )186-185،ص2010القدس المفتوحة، (و) 425ص

عام، فقـد دخلـت     400ثم جاء العصر التركي العثماني الذي حكم  المسجد االقصى والقدس قرابة             
 م، وقد قدم العثمانيون للمسجد األقصى عددا من المـشاريع           1517/هـ922القدس في حمايتهم عام   

-م1525ي عهد السلطان سليمان القانوني      التي ما زالت شاهدة له حيث بلغ عمران المسجد أوجه ف          
  .م، حيث جدد بناء سور المدينة وكسا الصخرة القاشاني وأنشأ القباب والمحاريب واألسبلة1566

هـ في زمن إبراهيم باشا المصري بدأت أطماع اليهود في الظهور على الـسطح              1255وفي سنة   
ه حائط من الهيكـل ويـسمونه حـائط         حيث طلبوا تبليط زقاق البراق أمام حائط البراق لزعمهم ان         

المبكى  فوافق إبراهيم باشا ولكن مجلس شورى القدس رفض ورفع األمر إلى محمد علي باشا فأيد                 
  .مجلس الشورى

، 2002النتشة، .(واهتم العثمانيون وغيرهم من الحكام على استمرار بهاء قبة الصخرة المشرفة
  )7ص
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زل على السلطان عبد الحميد الثاني السماح لليهود        وكان أن عرض مؤسس الصهيونية ثيودور هيرت      
بشراء األراضي من فلسطين لقاء مآزرتهم له في السياسة الدولية وإمدادهم اياه بالمال الوفير ولكـن   
السلطان عبد الحميد رفض ذلك مراراً وازداد تـردد هرتـزل علـى العاصـمة اسـتنبول بـين                   

بعـث  : " ة يرويها هرتزل نفسه حيـث قـال         إلى ان بعث السلطان برسال    ) 1902-م1897(عامي
بلغوا الدكتور هرتزل   :"السلطان إلى وساماً عالي الدرجة ومع الوسام جواب مفرغ في هذه العبارات             

إال يبذل بعد اليوم شيئاً من المحاولة في هذا األمر فإني لست مستعداً أن أتخلى عن شبر واحد مـن                    
 ملكي بل هي ملك شعبي وشعبي روى تربتهـا بدمائـه،            هذه البالد لتذهب إلى الغير فالبالد ليست      

  )319ت، ص. جارودي، ب  (–"فليحتفظ اليهود بماليينهم من الذهب

وقدّموا له اإلغراءات المتمثلة في إقراض الخزينة العثمانية أمواالً طائلة مع تقديم هدية خاصة  
 بموجبه حمالت الدعاية السيئة للسلطان مقدارها خمسة ماليين ليرة ذهبية، وتحالف سياسي يوقفون

: لكن السلطان رفض بشدة وطردهم من مجلسه وقال .أمريكاو أوروبا التي ذاعت ضده في صحف
  ليست ملكى إنما هي ملك األمة فلسطين إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا فلن أقبل، إن أرض(

إذا تفتت إمبراطوريتي يوما، ، وما حصل عليه المسلمون بدمائهم ال يمكن أن يباع وربما اإلسالمية
مقال  (.فلسطين إلى اليهود ، ثم أصدر أمرا بمنع هجرة))دون مقابل فلسطين يمكنكم أن تحصلوا على

  )http://ar.wikipedia.org  20/5/2010 : الرابط  على

 ومن المهم االشارة أن الدولة العثمانية على ما كان منها من سلبيات داخلية وأخرى تجاه رعاياها
  .العرب لكنها كانت حصنا ضد أطماع الصهيونية وتنفيذ مشروعها في فلسطين

م وجاء بجمعية االتحاد 1908وكانت المفارقة يوم أن وقع االنقالب على الدولة العثمانية سنة
والترقي التي سارت بسياسة قومية تركية أجازت لليهود امتالك األراضي في فلسطين وسنت قانوناً 

ع المزارع السلطانية بالمزاد العالمي وعن طريق هذين القانونين تمكنت الجمعيات أجازت بموجبه بي
، وبدئ 1917الصهيونية من شراء مساحات من أراضي فلسطين قبل وقوع الحرب العالمية االولى

 على الخالدي مقال شبكة فلسطين للحوار، خالد( من هنا بعهد جديد في ضياع ارض فلسطين
  )  14/9/2011 تاريخ الزيارة www.paldf.net،29/7/2009 :الرابط

م وقعت مدينة القدس تحت االحتالل البريطاني بقيادة الجنرال اللمبي الـذي قـال              1917وفي عام   
  ".اآلن انتهت الحروب الصليبية:"خالل أول خطاب له أمام بوابة قلعة داوود 



 36

على بقيادة الحـاج أمـين       وشهد هذا العصر عصر االحتالل البريطاني قيام المجلس اإلسالمي األ         
م، حيـث   1923الحسيني فأعلن المجلس إجراء عملية ترميم واسعة للمسجد األقصى المبارك سـنة             

  ).129، ص2009معروف، . (رمم الجامع القبلي وقبة الصخرة

م والتي أعلن العرب والمسلمون في القدس نتيجة محاولـة اليهـود   1929 وكانت ثورة البراق سنة
يطانيين االنجليز السيطرة على حائط البراق والتي ذهب ضحيتها مئـات الـشهداء             التواطؤ مع البر  

والجرحى إلى أن عاد الهدوء إلى القدس بعد قرار دولي بأحقية المسلمين في الحـائط وفـي عـام                   
م عقد أول مؤتم من اجل القدس  والمسجد األقصى دعا إليه رئيس المجلس اإلسالمي األعلى                1931

ي مفتي فلسطين آن ذاك في محاولة لتنبيه العالم اإلسالمي لمـا سـوف يحـدث                محمد أمين الحسين  
 رجب  27وافتتحت جلساته في المسجد األقصى  في ذكرى االسراء والمعراج           . للمقدسات اإلسالمية 

 قطرا إسالميا  واستمر انعقاده نحو أسـبوعين  22م وقد مثل المؤتمر 1931 هـ كانون أول1350
  :وكان من قراراته

  .شاء جامعة إسالمية في القدس باسم جامعة المسجد األقصىإن-1
  . تشكيل شركة زراعية إسالمية إلنقاذ أراضي فلسطين والحيلولة دون انتقالها للهيود-2
  . مقاطعة جميع المصنوعات الصهيونية في البالد اإلسالمية-3
  . المطالبة بتجديد سكة حديد الحجاز-4
  .روع لها في العالم اإلسالمي  انتخاب لجنة تنفيذية وإقامة ف-5

م، 1994شـراب،   .(ولكن بريطانيا قاومت قرارات المؤتمر وعملت على تعطيلها فماتت في مهدها          
  )478ص

 حدث ما يعرف بثورة البراق عندما حاول اليهود االستيالء على الحائط  الغربـي               1929وفي عام   
سلمون يسمحون لهم بالـصالة عنـده       والتوسع حوله بعدما كان الم    ) حائط البراق ( للمسجد األقصى 

م من العرب وإعدام ثالثة من      116 من اليهود واستشهاد   133والتمسح فيه وانتهت تلك الثورة بمقتل       
المركز الفلسطيني  (العرب على يد االنتداب البريطاني هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير             

  )25/10/2011،تاريخ الزيارة 20/8/2009مازن شمة :لالعالم،مقال

وخرجـت اللجنـة    ) لجنة شو ( وشكلت المكرمة البريطانية بالتوافق مع عصبة األمم لجنة للتحقيق          
للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي وهو جـزء مـن المـسجد األقـصى               (بقرار مفاده أن    

  )26، ص2000الحسيني، ) (وللمسلمين الحق في الرصيف الكائن أمام الحائط
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حاوالت االستيالء على المسجد األقصى بدأت في هذه الفترة  المتقدمـة نـسبيا              ويظهر للباحث ان م   
لم يكن إال نتيجة لالستبـسال والتـضحية اللـذان          ) المحايد(ولكن ظهور االحتالل البريطاني بمظهر    

بذلهما العرب والمسلمون وخوفا من تدهور األوضاع أكثر فأكثر وخروجها عن سيطرته وبالتـالي              
متمثل بتهيئة الطريق والوقائع أمام إنشاء الكيان الصهيوني وكان ذلك واضحا منذ            إفشال مشروعه ال  

لليهود في فلسطين وفـرض الوصـاية       ) وطن قومي (إلنشاء  ) بلفور(وعد وزير خارجية بريطانيا     
عليها لتنفيذ ذلك الوعد مرورا بمنحهم مساحات شاسعة من األراضي  ورعاية وحمايـة ومـساندة                

ة ومصالحها واستعمال كل وسائل البطش والتنكيل بالشعب الفلـسطيني خـالل            العصابات الصهيوني 
  .1948لفلسطين وتسليمها لليهود سنة  ) اإلنجليزي(سنوات االحتالل البريطاني 

م للحد  1933ثم قامت ثورة الشهيد الشيخ عز الدين القسام على االنجليز والعصابات الصهيونية عام            
وانتهت الثورة بتعهـد    .لن اإلضراب العام وبوادر العصيان المدني     من هجرة اليهود إلى فلسطين وأع     

العـارف،  . (االحتالل البريطاني للحكام العرب الذين كانوا حلفاء له أن ذاك بتحقيق مطالب الثورة             
  )612، ص2007

م، وبقي المسجد األقصى تحـت حكـم        1948وبدأ عهد جديد بعد إعالن قيام الكيان الصهيوني عام          
م وكانت تلك السنة األخيـرة فـي حكـم          1966دنية الهاشمية وتم اعمار قبة الصخرة       المملكة األر 

العرب والمسلمين للمسجد األقصى المبارك حيث احتل الكيان الصهيوني ما تبقـى مـن القـد س                 
  ) 479، ص1994شراب، . (م بما  فيها المسجد األقصى المبارك1967عام

كم المسجد األقصى وفلسطين منذ الفتح اإلسالمي  وصنف الدكتور يوسف النتشة مسطرة تاريخية لح
  :بالتقويم الهجري والميالدي كما يأتي

  المراحل التي مر بها المسجد األقصى والقدس الشريف عبر التاريخ اإلسالمي): 9.2(جدول 

 الخلفاء الراشدون م661- 637/هـ40- 15

 الدولة األموية م969- 661/هـ132- 41

 العباسيالعهد  م868- 750/هـ358- 132

م903- 868/هـ291- 254  الدولة الطولونية

 الفترة العباسية الثانية م934- 903/هـ323- 291

 الدولة اإلخشيدية م968- 934/ 358- 323

 الدولة الفاطمية م1071- 464/968- 358
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 فترة حكم السالجقة م1099- 492/1071- 464

 فترة إحالل الفرنجة م1187- 583/1099- 492

 الدولة األيوبية م1250- 648/1187- 583

 الدولة المملوكية م1517- 922/1250- 648

 الدولة العثمانية م1336/1517-1917- 922

 فترة االنتداب البريطاني م1336-1368/1917-1948

 العهد األردني م1368-1387/1948-1967

 االحتالل اإلسرائيلي   1387/1967 

 السلطة الوطنية الفلسطينية 1412/1992
   ).16 ص2002النتشة : (المصدر

حكمت الضفة الغربية وشرق )حكم المملكة االردنية الهاشمية (وللتوضيح فأن الفترة األردنية  
من ارض فلسطين والنسبة الباقية % 20القدس فقط بما فيها المسجد األقصى أي ما يقرب من 

 احتالل فلسطين  تم1967باستثناء قطاع غزة بقيت تحت حكم االحتالل اإلسرائيلي ونتيجة لحرب 
بالكامل  حيث أصبحت ومازالت تخضع لحكمه بما في ذلك المسجد األقصى ،كما لم يكن للسلطة 

 كما هو الشعب - الوطنية الفلسطينية حكم فعلي على أي جزء من فلسطين حيث إن كل مؤسساتها
لألمور وال يعدو حكمها كونه تسيير . خاضعة لالحتالل والتحكم اإلسرائيلي-الفلسطيني عامة 

المعيشية واإلدارية في الضفة الغربية وغزة وهذا تفسير لبقاء فترة االحتالل اإلسرائيلي في الجدول 
  .أعاله بدون سنة نهاية

   أهمية المسجد األقصى في اإلسالم4.2

يحتل المسجد األقصى مكانة مرموقة عند المسلمين استمدت هذه المكانة من النص القرآني والنبوي، 
   :أدلة على هذه المكانةوهناك عدة 

  :اإلسراء والمعراج -1

شكلت معجزة اإلسراء والمعراج أهم رابطة بين المسلمين والمسجد األقصى وذلك واضح في اآلية              
m     I     H  G  F  E  D  C  B  A : األولى من سورة اإلسراء في قولـه تعـالى        

Q  P     O  N  M   L  K  JRW  V  U  T      S    l 1، اآليةاإلسراء.  
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ُأِتيتُ ِبالْبراِق وهو (:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال- رضي اهللا عنه–عن أنس بن مالك 

دابةٌ َأبيض طَِويٌل فَوقَ الِْحماِر ودون الْبغِْل يضع حاِفره ِعنْد منْتَهى طَرِفِه قَاَل فَرِكبتُه حتَّى َأتَيتُ 

مقِْدِس قَاَل فَربطْتُه ِبالْحلْقَِة الَِّتي يرِبطُ ِبهِا الَْأنِْبياء قَاَل ثُم دخَلْتُ الْمسِجد فَصلَّيتُ ِفيِه ركْعتَيِن بيتَ الْ

    ) ترقيم العالمية234حديث / صحيح مسلم (..)ثُم عرج ِبنَا ِإلَى السماِء ... 

 صلى اهللا عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى قال ابن القيم اسري برسول اهللا
فنزل هناك وصلى , صحبه جبريل عليهما الصالة والسالم , بيت المقدس راكباً على البراق 

باألنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء 
  ) 99، ص2003المباركفوري، ... (ففتح له  , فاستفتح له جبريل, الدنيا 

 تشكل المحور األهم الرتباط العرب والمسلمين -  كما هو معلوم –ان معجزة اإلسراء والمعراج 
بالمسجد األقصى والقدس بعد الحق التاريخي لآلباء واألجداد العرب الكنعانيون ثم جاء الفتح 

  .  العمري بعد ذلك مؤكدا على تلك العالقة

  :بارك فيه وفيما حوله م-2

m     O  N  M   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى 
Q  PRW  V  U  T      S    l ]1:اإلسراء[ 

  : مقدس مطهر من الشرك مطهر من الذنوب-3

 mª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }   |  {  l  ]2:المائدة[  

  :قرهم مهاجر األنبياء وم-4

  ]71: األنبياء[ m¿  ¾  ½  ¼   »   º    ¹   ̧  ¶  l : قال تعالى

̧     mÀ  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹ :وقال تعالى  ¶ÁÅ  Ä  Ã  Â      l ]األنبياء :
81[  

  m±  °   ̄ ®  ¬   «  ª        ©   ̈ §  ¦²        ́ ³  :وقال تعالى
¼  »   º  ¹   ̧  ¶   µ½Á          À  ¿  ¾  Æ  Å  Ä  Ã  Â       l 

  ]137: األعراف[
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  m _  ~  }   |  {  z  y    x  w  v  u  t`  d  c  b  a  :وقال تعالى 
f  e   l ]18: سبأ[  

  ]50: المؤمنون[ mp   o  n  m    l  k  j  i  h  g  f   e  l  :وقال تعالى

قال ابن عباس هـي بيـت       وجعلنا منزلهما وماواهما الى مكان مرتفع من ارش بيت المقدس           :  أي
  )310تفسيرالصابوني ،ص.( المقدس،وهو احسن ما يكون فيه النبات

  :أقسم اهللا بها كأحد األماكن المقدسة التي شهدت مهبط المالئكة بالوحي -5

  ]1: التين[ mB  A  l : قال تعالى

́   m  :وقال تعالى  ³  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §
   ̧ ¶  µ  l ]7: اإلسراء[  

  : قبلة المسلمين األولى-6

 رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يصلِّي وهو ِبمكَّـةَ        كَان(:  قال -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس    

            شَرِدينَِة ِستَّةَ عِإلَى الْم راجا هم دعبِه ويدي نيةُ ببالْكَعقِْدِس وِت الْميب وـِرفَ ِإلَـى       نَحص ا ثُمرشَه 

   ترقيم العالمية2836حديث / مسند أحمد (.)الْكَعبِة

  : ثاني مسجد وضع في األرض-7

يا رسوَل اللَِّه َأي مـسِجٍد وِضـع ِفـي           (:قلت:  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -عن أبي ذر الغفاري     

كَم كَان بينَهمـا؟    : الْمسِجد األقصى، قُلْتُ  : قُلْتُ ثُم َأي؟ قَالَ   : َلالْمسِجد الْحرام، قَا  : الَْأرِض َأوَل؟ قَالَ  

حـديث  / صحيح البخاري  (.)َأربعون سنَةً، ثُم َأينَما َأدركَتْك الصلَاةُ بعد فَصلِّه فَِإن الْفَضَل ِفيهِ          : قَاَل
  ) ترقيم العالمية3115

  : شد إليها الرحال ثالث المساجد التي ت-8

ا تُشَد الرحاُل ِإلَّا ِإلَى لَ: ( قال- صلى اهللا عليه وسلم-  عن النبي - رضي اهللا عنه- عن أبي هريرة 

صحيح ().ثَلَاثَِة مساِجد الْمسِجِد الْحراِم ومسِجِد الرسوِل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ومسِجِد األقصى

  ) ترقيم العالمية1115حديث / البخاري
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  : مهوى أفئدة األنبياء-9

رْسَِل ملَك الْموِت ِإلَى    ُأ(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال -رضي اهللا عنه  -عن أبي هريرة    

            بلْتَِني ِإلَى عسِه فَقَاَل َأربِإلَى ر عجفَر كَّهص هاءا جلَام فَلَما السِهملَيى عوسم      دتَ فَـروالْم ِريدٍد لَا ي

اللَّه علَيِه عينَه وقَاَل ارِجع فَقُْل لَه يضع يده علَى متِْن ثَوٍر فَلَه ِبكُلِّ ما غَطَّتْ ِبِه يده ِبكُـلِّ شَـعرٍة                      

َل اللَّه َأن يدِنيه ِمن الَْأرِض الْمقَدسِة رميـةً         سنَةٌ قَاَل َأي رب ثُم ماذَا قَاَل ثُم الْموتُ قَاَل فَالْآن فَسأَ           

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَلَو كُنْتُ ثَم لََأريتُكُم قَبره ِإلَى جاِنِب الطَِّريِق ِعنْد                : ِبحجٍر قَالَ 

  )1253ديث ح/ صحيح البخاري ().الْكَِثيِب الَْأحمِر

  : البشرى بفتحه-10

َأتَيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي غَزوِة تَبوك وهو          (:  قال -رضي اهللا عنه  -عن عوف بن مالك     

/ صحيح البخاري  (..) ِفي قُبٍة ِمن َأدٍم فَقَاَل اعدد ِستا بين يدي الساعِة موِتي ثُم فَتْح بيِت الْمقِْدسِ              
  )2940حديث 

  : زيارته بنية الصالة والرباط مغفرة للذنوب-11

لَمـا فَـرغَ    (:  قـال  -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النبي    -رضي اهللا عنهما  -عن عبد اهللا بن عمرو      

           صا يكْمثَلَاثًا ح َأَل اللَّهقِْدِس سِت الْميِبنَاِء ب ِمن داود نب انملَيس       ٍد ِمنِغي لََأحنْبلْكًا لَا يمو هكْماِدفُ ح

بعِدِه وَألَّا يْأِتي هذَا الْمسِجد َأحد لَا يِريد ِإلَّا الصلَاةَ ِفيِه ِإلَّا خَرج ِمن ذُنُوِبِه كَيوِم ولَدتْه ُأمـه فَقَـاَل                     

     َأم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص الثَّاِلثَةَ         النَِّبي ِطيُأع قَد كُوني و َأنجَأرا ومهِطيُأع سنن ابن  ( .)ا اثْنَتَاِن فَقَد
  )1398حديث / ماجه

  : فضل اإلهالل منه بالحج والعمرة-12

 أنها سمعت رسول    -صلى اهللا عليه وسلم   - زوج النبي    -رضي اهللا عنها  -عن أم المؤمنين أم سلمة      
من َأهلَّ ِبحجٍة َأو عمرٍة ِمن الْمسِجِد األقـصى ِإلَـى الْمـسِجِد             (:  يقول -مصلى اهللا عليه وسل   -اهللا  

  )1479حديث / سنن أبي داود( .)الْحراِم غُِفر لَه ما تَقَدم ِمن ذَنِْبِه وما تََأخَّر َأو وجبتْ لَه الْجنَّةُ
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  : التحبيب في سكناه-13

قُلْتُ يا رسوَل اللَِّه ِإن ابتُِلينَا بعدك ِبالْبقَاِء َأين تَْأمرنَا قَاَل           (:  قال -ي اهللا عنه  رض-عن ذي األصابع    

            ونوحريِجِد وسالْم ِإلَى ذَِلك ونغْدةٌ ييذُر نْشََأ لَكي َأن لَّهقِْدِس فَلَعِت الْميِبب كلَيمـسند أحمـد   ( .)ع /
  )16037حديث 

  : خيرة اهللا من أرضه-14

سيِصير الَْأمر ِإلَى َأن تكُونُوا جنُـوداً       (: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    : عن ابن حوالة قال   

           َأد وَل اِهللا ِإنسا رِلي ي الَةَ ِخروح ناِق قَاَل ابِبالِْعر نْدجِن ومِبالْي نْدجِبالشَّاِم و نْدةً جنَّدجم  كْتُ ذَِلـكر

                   كُملَـيفَع ـتُميَأب ا ِإناِدِه فََأمِعب ِمن تَها ِخيرهتَِبي ِإلَيجِضِه يَأر ةُ اِهللا ِمنا ِخيرِبالشَّاِم فَِإنَّه كلَيفَقَاَل ع

  )2124سنن أبي داوود، حديث ( .)ِبيمِنكُم واسقُوا ِمن غُدِركُم فَِإن اَهللا تَوكََّل ِلي ِبالشَّاِم وَأهِلِه

  : حاضرة الخالفة اإلسالمية في آخر الزمان-15

بعثَنَا رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه وسـلَّم حـوَل           (:  قال -رضي اهللا عنه  -عن أبي حوالة األزدي     

 وعرفَ الْجهد ِفي وجوِهنَا فَقَام ِفينَا فَقَاَل اللَّهم لَـا           الْمِدينَِة علَى َأقْداِمنَا ِلنَغْنَم فَرجعنَا ولَم نَغْنَم شَيًئا       

    ثُـم ِهملَيوا عتَْأِثرسِإلَى النَّاِس فَي ملَا تَِكلْها ونْهوا عِجزعفَي ِإلَى َأنْفُِسِهم ملَا تَِكلْهفَ وعفََأض ِإلَي متَِكلْه

ام والروم وفَاِرس َأو الروم وفَاِرس حتَّى يكُون ِلَأحِدكُم ِمن الِْإِبِل كَذَا وكَذَا وِمن              قَاَل لَيفْتَحن لَكُم الشَّ   

                   ْأِسـي َأولَـى رع هدي عضو ا ثُمخَطَهسِماَئةَ ِدينَاٍر فَي مهدطَى َأحعتَّى يالْغَنَِم ح ِمنكَذَا وقَِر كَذَا والْب

امـا                   هلَايالْبلَـاِزُل ونَـتْ الزد ةَ فَقَدسقَدالْم ضلَتْ الَْأرنَز تَ الِْخلَافَةَ قَدَأيالَةَ ِإذَا روح نا ابِتي فَقَاَل ي

           ْأِسكر ِذِه ِمنه يدي ِإلَى النَّاِس ِمن بِئٍذ َأقْرموةُ ياعالسو الِْعظَام ورالُْأمحـديث  / حمـد مسند أ ( .)و
21449.(  

  : رباط الطائفة المجاهدة المنصورة، وعقر دار المؤمنين-16

لَا تَزاُل طَاِئفَةٌ ِمـن     (: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -عن أبي أمامة    

فَهم ِإلَّا ما َأصابهم ِمـن لَـْأواء حتَّـى          ُأمِتي علَى الْحقِّ ظَاِهِرين لَعدوِهم قَاِهِرين لَا يضرهم من خَالَ         

 .)يْأِتيهم َأمر اللَِّه وهم كَذَِلك قَالُوا يا رسوَل اللَِّه وَأين هم قَاَل ِببيِت الْمقِْدِس وَأكْنَاِف بيِت الْمقْـِدسِ                 
  )21286حديث / مسند أحمد(
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  : مهاجر المؤمنين آخر الزمان-17

صـلى اهللا عليـه     -سمعت رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنهما  - عبد اهللا بن عمرو بن العاص        عن
ستَكُون ِهجرةٌ بعد ِهجرٍة، فَِخيار َأهِل الَْأرِض َألْزمهم مهاجر ِإبراِهيم، ويبقَـى ِفـي              (:  يقول -وسلم

    ْوهضَأر ما تَلِْفظُهِلهَأه ارِض ِشرالْخَنَـاِزيرِ          الَْأرِة ودالِْقـر عم النَّار مهشُرتَحاِهللا و نَفْس مهم، تَقْذَر(. 
  ) ترقيم العالمية2123حديث / سنن أبي داوود(

واإلسالم في آِخِر الزماِن يكون أظْهر بالشاِم، وكَما أن مكَّةَ أفضُل ِمـن             : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 فأول اُألمِة خَير ِمن آخِرها، وكما أنَّه في آِخِر الزماِن يعود األمر ِإلَى الشاِم كَما ُأسِري                 بيِت الْمقِْدسِ 

  ِل األرِض في آِخِر           ) صلى اهللا عليه وسلم   (بالنَِّبيَأه سِجِد األقصى، فَِخيارام ِإلَى الْمرسجِد الْحالْم ِمن
  .يه السالم وهو بالشامالزماِن ألزمهم مهاجر إبراهيم عل

  : أرض المنشر والمحشر- 18

يا نَِبي اللَِّه َأفِْتنَا ِفي بيِت الْمقِْدِس فَقَـاَل َأرض          (: عن ميمونة موالة النبي صلى اهللا عليه وسلم قالت        

يما ِسواه قَالَتْ َأرَأيتَ من لَم يِطـقْ        الْمنْشَِر والْمحشَِر اْئتُوه فَصلُّوا ِفيِه فَِإن صلَاةً ِفيِه كََألِْف صلَاٍة فِ          

 ).َأن يتَحمَل ِإلَيِه َأو يْأِتيه قَاَل فَلْيهِد ِإلَيِه زيتًا يسرج ِفيِه فَِإن من َأهدى لَه كَان كَمـن صـلَّى ِفيـهِ                  
  )26343حديث / مسند أحمد(

  

  

  

  

  

  

  

  



 44

   

  

  

  

  

  الفصل الثالث  

___________________________________________________  

  الدوافع واالهداف الصهيونية المؤِسسة لالعتداء على المسجد األقصى  

) إعـادة ( تعرف الصهيونية بانها حركة سياسية تسعى لحل المشكلة اليهودية عن طريق ما يـسمى               
  )26، ص1999ارودي، ج. (وإنشاء الدولة اليهودية) أرض الميعاد(توطين اليهود في فلسطين 

فالصهيونية قد  .وتختلط التعريفات بالمنظورات المختلفة، بحيث ال يمكن التفرقة بين الواحد واالخر،          
،ولكنهـا مـن منظـور اخـر مخطـط          ) المشيحانية  (تكون من منظور البعض هي تحقيق االمال        

  ).13 ص 6مجلد 1999المسيري .(استعماري استيطاني

ق عليها مفاهيم الحركات الوطنية التي تنبع من وسط شعب موجود على            والحركة الصهيونية ال ينطب   
كما أن اليهود ال يمثلون شعباً ألنهم ينتمون إلى عرقيات وقوميات مختلفة وغـالبيتهم              . ارض معينة 

من يهود الخزر الذين يعودون إلى قبائل تركية تترية قديمة وتحولت كلمة الصهيونية إلى مـصطلح                
اإلحياء القومي للشعب اليهودي فـي وطنـه        (تب النمساوي ناثان برنباوم بكتابه      سياسي على يد الكا   

  )6 ص2009صالح ). (كوسيلة لحل المشكلة اليهودية

إن مشروعي في فلـسطين مـشروع    : (قوله) مؤسس الصهيونية (ونقل عن يوميات ثيودور هرتزل      
  )27-26، ص1999جارودي، ) (استعماري

اريخ الصهيونية المعاصر أنها مـشروع سياسـي وعـسكري          والواضح من خالل االطالع على ت     
استغل الدين وركبه مطيـة لتحقيـق مـآرب         .بالدرجة األولى وال يخلو من كونه مشروعا اقتصاديا       

  .وأهداف ذات طابع استعماري وغير إنساني
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والمشروع الصهيوني مشروع ذو طبيعة مركبة تتعدد ابعاده واشكاله بحيث تـشمل البعـد الـديني                
  د االمبريالي الغربي والبعد العنصري الصهيوني  والبع

  البعد الديني1.3

  :االرض الموعودة 1.1.3

لقد اضفى الغرب االستعماري على المشروع الصهيوني طابعا دينيا وجعله ضمن مكونات البعد 
الديني في الحضارة الغربية وعلى هذا الدرب سارت الحركة القومية الصهيونية حتى الفصائل 

عليه –نية والمادية منها فتحدث الجميع عن اسطورة وعد اهللا بفلسطين لنسل ابراهيم الخليل العلما
عمارة ( . ، ثم احتكروا باالغتصاب ميراث ابراهيم دون االغلبية من نسله العرب والمسلمين- السالم
  )13- 12 ص ،1998

وحينا آخـر   ) ن ملكاً أبديا  كل ارض كنعا  ( وال ترسم التوراة حدوداً ثابتة لهذه األرض فحيناً تصفها          
، 1997الكيالنـي،   ). (لنسلك أعطي هذه األرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهـر الفـرات             (

  )76ص

فليس بمقدورنا أن نحدد على وجه الدقة في أي لحظة تاريخية ظهر الرب             : (ويقول روجيه جارودي  
أما مـن وجهـة     .  بالد كنعان  لشخصية إبراهيم التوراتية، ولمنحه الحق الشرعي في االستيالء على        

بل إن لدينا حججا قوية تـدعونا       " اهللا  " النظر القانونية فليس بين أيدينا صك بهذه الهبة يحمل توقيع           
ال )  على سبيل المثـال    18-13:14؛8-12:1(لالعتقاد بأن المشهد األول الوارد في سفر التكوين         

  )48، ص1999جارودي، . (يعكس حادثة تاريخية حقيقية

ذا البعد الديني في الفكر الغربي لالعتداء على المسجد االقصى والقدس مثلته االيـديولوجيات              ن ه إ
  ) العلمانية(التي حركت جيوش الحكومات الغربية 

صاحب المعاهدة السرية والشهيرة التي مزقت اوصال المشرق        ) سيكس(،فتمثال السياسي االنجليزي  
  ".ابتهجي يا قدس"سي بيكر مكتوب عليه  باالشتراك مع نظيره الفرن1916العربي سنة 

م وهو يعبر عن احالم الملك الـصليبي        1917عندما دخل القدس سنة     " اللمبي"والجنرال االنجليزي   
  .اليوم انتهت الحروب الصليبية"يقول اللمبي " ريتشارد قلب االسد"

ح الـدين   م يركل بحذائه قبـر صـال      1920وعند دخوله دمشق سنة     " جورو"اما الجنرال الفرنسي    
  ".هانحن قد عدنا يا صالح الدين "االيوبي ، ويقول 



 46

فالبعد الديني لهذه االعتداءات قائم ومتأجج في الفكـر الغربـي الالهـوتي والعلمـاني التـاريخي                 
  )13،ص1998عمارة ،.(والحديث

  :الدافع االمبريالي الغربي وفكرة الدولة الفاصلة وتفتيت العالم االسالمي 2.1.3

منذ عقد االربعينيـات للقـرن       – يع الصهيونية والغربية لتفتيت حتى الكيانات القطرية      بل ان المشار  
 ال تقف عن العمل على تفتيت الوطن العربي وحده،وانما ترسم وتسعى لتفتيـت سـائر                -العشرين

  )6، ص 1998عمارة،  (.الدول االسالمية ، من باكستان حتى الغرب

تتحدث عن ضرورة تفتيت العالم االسالمي بأسره الـى         " برنارد لويس "فخطة المستشرق الصهيوني    
في باكستان وايران والعراق وسوريا ولبنان وشبه الجزيـرة العربيـة           " اثنية"ذرات طائفية وعرقة و   

حتى يكون كل كيان من هذه الكيانـات         :"-كما يقول –وذلك  ...ومصر والسودان والجزائر والمغرب   
  )7، ص 1998عمارة،  (!".ف قرن على االقلاضعف من اسرائيل ،فتضمن تفوقها لمدة نص

-فــي محاضــرته /،" ارئيــل شــارون"ونفــس اآلفــاق ،وذات االســتراتيجية يتحــدث عنهــا 
 هـو المجـال الحيـوي       -وليس العربي فقط  –عندكما يرى العالم االسالمي     ..م1981ديسمبرسنة18

مجالهـا الحيـوي الـى      ان اسرائيل تصل ب   : "إلسرائيل الذي البد ان تطاله ذراعه الطويلة ،فيقول         
–اطراف االتحاد السوفياتي شماال ، والصين شرقا ،وافريقيا الوسطى جنوبا والمغرب العربي غربا              

عمـارة  .(فهذا المجال عبارة عن مجموعات قومية واثنية ومذهبية متناحرة        -أي العالم االسالمي كله   
  )15،ص1998

يجـاد دولـة فاصـلة ، تغـرس               أدى ضعف الدولة العثمانية إلـى تفكيـر األوروبيـون  فـي إ             و
أدركت الحركة الصهيونية أن مشروعها في       و في قلب العالم اإلسالمي تمنع أي وحدة بين المسلمين،        

وكان مناسبا استعمال الـدين     .إنشاء دولة يهودية في ارض فلسطين لن تنجح إال برعاية دولة كبرى           
ى يهود العالم كوسيلة مؤثرة الستجالبهم الى ارض فلسطين وباالعتمـاد            لد -الروحانية–ومخاطبة  

  )16، ص 1998عمارة،  (.على اساطير وابعاد متعددة

  :شعب المختارالدافع العنصري اليهودي واسطورة  3.1.3

ن القومية الصهيونية التي تغذي هذا البعد استمثرت كل الوان التعصب واالحقاد التي طفحت بهـا                إ
ذلك بأنهم قالوا ليس    : "والتي كثف القرآن الكريم حقائقها عندما قال        ) االغيار(التلمودية ضد   االسفار  

  " علينا في االميين سبيل ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون
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وبسب هذه الطبيعة المركبة لهذه الدوافع عمل ويعمل في خدمة هذا المشروع الهوتيـون ومالحـده             
ن ودهريون ومن ينتظر عودة المسيح مما جعل نـابليون بونـابرت            ومتدينون وعلمانيون ووضعيو  

  :م 1799وهو وضعي دهري كتب وهو محاصر لمدينة عكا سنة ) م1769-1821(

ايها االسرائليون ،ايها الشعب الفريد ، ان فرنسا تقدم لكم يدها االن حاملة ارث اسرائيل يا ورثـة                  (
) . لى ارثكم بضمانها وتأييدها ضـد كـل الـدخالء   فلسطين الشرعيين ،ان االمة الفرنسية تدعوكم ا  

  )11،ص1998عمارة (

تظهر الكنائس البروتستانتية الغربية والتي ترى في حشر اليهود الى          " نابليون بوناربت ""والى جانب   
فلسطين وتهويد القدس واقامة الهيكل على انقاض االقصى وابادةالعرب والمـسلمين فـي معركـة               

  ).11،ص1998عمارة.(عودة المسيح ليحكم العالم الف سنة سعيدهالسبييل الى " هرمجدون"

وكذلك الكاثولوكية التي عقدت مع الكيان الصهيوني معاهدة االعتراف باالمرالواقع وتحـدثت عـن              
العالقة الفريدة بين الكاثولوكية  والشعب اليهودي ، حتى قال البابا يوحنا بولوس الثاني منـذ عهـد                  

م الهيكل ظلت اورشليم موضع الحب العميق في وجدان اليهود الـذين لـم              داوود وسليمان الذي اقا   
  .ينسوا ذكرها على مر االيام وهم يرون الميدنة شعارا لوطنهم

م ،وورد فـي    1995وكذلك الكونجريس االمريكي الذي نقل سفارته من تل ابيب الى القدس سـنة              
  )12،ص1998عمارة،(ان القدس هي الوطن الروحي لليهودية "مقدمة القرار 

وتبعا السطورة شعب اهللا المختار يظهر الستعالء على تلك العقلية من خـالل اسـتعراض بعـض                 
  :المفاهيم قديما وحديثا 

m  A : لقد اخذ اليهود يروجون لهذه األسطورة منذ ما قبل اإلسالم حيث انزل اهللا تعالى في كتابه               
G  F  E  D  C  BHL  K  J   I  MR  Q  P  O  N  S  l ) 18-المائدة(  

باعتبارها إحدى أهم مرتكزات الوجـود      ) شعب اهللا المختار  (وتروج الصهيونية السياسية إلى فكرة      
اليهودي في العالم عامة وفي فلسطين خاصة حيث تقسم سكان العالم إلى قسمين إسرائيل من جهـة                 

حيث قال  ) التلمود(واألمم األخرى مجتمعة من جهة أخرى، وذلك ما يقوله الحاخام كوهن في كتابه              
يمكن تقسيم سكان العالم إلى قسمين إسرائيل من جهة واألمم األخرى مجتمعة مـن جهـة أخـرى                  

  )54، ص1999جارودي، . (فإسرائيل هي الشعب المختار وهذه عقيدة أساسية
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 ويبدو أن الصهيونية تنظر إلى غيرها من البشر على أنهم فئات دونية ال ترقى إلى مستوى اإلنسان                 
طبيعي بل أن كل سكان العالم حسب نظرتهم وعقيدتهم  مسخرون إلى خدمتهم وترفيههم وهذا فكر                ال

  غريب بعيد عن مفهوم اإلنسانية وإخوة اإلنسان ألخيه اإلنسان 

   التربية والفكر الصهيوني2.3

 إن اخطر االتجاهات قاطبة تلك التي تنمي لدى الشباب اإلسرائيلي ثقافة العنصرية واإلرهاب مـن              
خالل إستراتيجية تعليمية وإعالمية اجتماعية تستخدم في نشر األفكار الـسلبية عـن العـرب فـي                 

 .المدرسة والجيش ووسائل اإلعالم

األستاذ في جامعة تل أبيب والتـي هـدفت         ) جورج تامارين (وقد كشفت دراسة قام بها عالم النفس        
وعـرض  )  سـنة  15-10(مرية من   وخاصة الفئة الع  ) المجتمع اإلسرائيلي (لبحث أثار التعصب في   

 -ترويان سحق مدينة أريحا بكل من فيها من البـشر والحيـوان             ) سفر يشوع بن نون   (فقرتين من   
 وتضمنت االستمارة السؤالين  األول هل تعتقد أن ما قام بـه             –وهو السفر المعتبر في نظام التعليم       

   . يشوع بن نون تصرفا حسنا ؟

ائيلي احتل قرية عربية فهل هو حسن أو سيء أن يتصرف كمـا             لنفترض أن الجيش اإلسر   : الثاني
   تصرف يشوع مع شعب اريحا ؟ 

 )تـل أبيـب     (  إناثا في مدارس   503 منهم ذكورا و   563 طالب   1066ووزعت هذه االستمارة على   
بان الفعل الذي قام به يشوع حسنا  وان الجيش اإلسرائيلي يجب            % 80ومستعمراتها فكانت إجابات    

الكيالني، (صرف بنفس الطريقة الن العرب أعداؤنا وليفتح المجال من اجل اإلسرائيليين            عليه أن يت  
  )74-72، ص1997

ويتضح أن االعتداء على الوجود الفلسطيني بصورة شاملة تشكل أساسا فـي التربيـة الـصهيونية                
ياة غير اليهـود    اإلسرائيلية  بدليل أن األغلبية الساحقة من ناشئي المجتمع اإلسرائيلي تريد إنهاء ح            

بالهـدم أو بـالحرق أو       أو في فلسطين وبالتالي فان  االعتداء على مقدسات غير اليهود باالقتحـام           
بالسلب  يغدو أمرا بديهيا عند أصحاب هذه المفاهيم أما عن تبرير ذلـك للعـالم وبـصورة تبـدو                    

عـدتين مهمتـين،    حضارية وحامية للتطور اإلنساني من خالل االرتكاز  في هذا التأسيس علـى قا             
-أن هرتزل المؤسس الفعلي للصهيونية أراد أن يكسب ود أوروبا وتأييدها علـى أنـه                  : األولى  

خط أول في الدفاع عن مصالح أوروبا وحمايتها، فهو يريد أن يقول ألوروبا              -المشروع الصهيوني   
نا وتساعدوننا فـي    نحن جزء منكم بل والجزء األهم في حماية مصالحكم وعليكم أن تحموا قيام دولت             
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تحقيق ذلك الهدف، وإذا ما حقق هذا الهدف فعليكم حراسته ألن بقاء وجوده بقـاء لكـم، والقاعـدة                 
يريد هرتزل أن يوصل رسالة أنه يؤسس قلعة متقدمة تكون مثاالً لحـضارة تفـوق كـل                 : الثانية  

 كمـا   -لدونية التـي  الحضارات ويبين أن بديل تلك القلعة وتلك الحضارة هي البربرية والفوضى وا           
 .  هي صفة العرب والمسلمين-يصورها هرتزل

 : االسرائيلي  في الرواية التاريخية  منهج االحتالل3.3

من الطبيعي أن يستبيح المحتلون القيم والمبادئ اإلنسانية واألخالقية  من اجـل طمـس الحقـائق                 
ت الصهيونية إلى كثير مـن      بمختلف الطرق واالساليب وفرض البدائل على أنها حقائق ، لذلك عمد          

األساطير  الدينية والتاريخية واألثرية لتبرير ادعاءاتها  ووجودها  بشكل  يبـدو عليـه التنـاقض                  
  )81المصدر نفسه، ص.(والتالطم في التجني على التاريخ واألخالق

ها كونها صورة من بقايا االستعمار، حيث تتماسك بصورة القومية مصطنعة  ل           ) إسرائيل(وال تعدو   
  )16، ص1999جارودي، ). (قومية(في فلسطين 

وحتى تثبت الحركة الصهيونية أصالة دعواها بأرض اآلباء واألجداد جندت طاقات فكرية وتاريخية             
وآثرية وجمعت أصحاب تلك الطاقات في مراكز ومؤسسات ومعاهد للدراسات والبحوث والتنقيـب             

 ومن هنا تولد هذا الكم الكبيـر        -إسرائيل أرض   –من أجل أن يصوغوا تاريخ الشعب اليهودي في         
من الدراسات التاريخية واألثرية التي تسعى لتحقيق هذا الهدف ولو تطلب األمر لوي الحقـائق أو                

  . طمسها وفرض بدائل لها على أنها هي الحقائق

وفي موازاة ذلك كان هناك تيارا يستقرئ اآلثار واألرقام ويتوصل إلـى حقـائق ال تـتحكم بهـا                   
ديولوجيا وال تلوي عنقه األفكار واألحكام المسبقة  وهكذا أخذت الهوة تتسع بين تاريخ فلـسطين                األي

اآلثاري وتاريخ فلسطين التوراتي، كما أخذت التنقيبات واألبحاث األثرية الحديثة تقوض يوما بعـد              
ثـار  علمـاء اآل  –في كتـاب    ) جوناثان تب ( حيث أكد الباحث  . يوم الروايات الصهيونية المزعومة   

م وحتـى   . أن التاريخ الحضاري لفلسطين وطابعه الكنعاني الممتد منذ األلف الثالـث ق              -والتوراة
 بيتـر   -االحتالل اليوناني لم يشهد انقطاعا بل شهد استمرارية متواصلة ، وأكد ذلك أيضا المـؤرخ              

التر حيث    وكذلك األستاذ نور مان كنتور واألستاذ روبرت          -قرون من الظالم  – في كتابه    -جيمس
وكذلك فند  . أن التوراة المتداولة اآلن يجب قراءتها بعيون األدب وليس بعيون التاريخ أو الدين            :قاال  

كـان  -: حيث  يقـول    - المدينة المسحورة  -الدعاوى الصهيونية في كتابه   -ويليات داريمبل -الباحث  
خرة وبدأت الحفريـات    تقدير العلماء اإلسرائيليين أن موقع الهيكل قريب من أسوار مسجد قبة الص           
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واستمرت رغم اعتراضات اليونسكو ولم تعثر البعثات اإلسرائيلية إال على آثـار ألحـد الملـوك                
  )82-81، ص1997الكيالني، . (-األمويين

وأما العلماء اليهود فقد كان تعليق مجموعة منهم يدحض المزاعم الصهيونية مـوجزة فـي نـص                 
  ان علـم     -:ذة الدراسات اليهودية في جامعة تل أبيب قالت        أستا -شوالميت جيفا –للعالمة اليهودية   

اآلثار اليهودي أريد له تعسفا أن يكون أداة للحركة الصهيونية تختلق بواسطته صلة بـين التـاريخ                 
      ) 89المصدر نفسه، ص. (اليهودي القديم والدولة اليهودية المعاصرة

العصور المحددة تحديدا دقيقا فهم يدرجون      ويعرض رواة التوراة تاريخ أصول إسرائيل كسلسلة من         
كل الذكريات والقصص والخرافات والحكايات والشعار التي انتقلت إليهم عبر التراث الشفهي ضمن             
إطار محدد لألنساب والتواريخ ويتفق معظم الشراح المحدثين على أن هذه الـصورة التاريخيـة ال                

  . تعدو أن تكون صورة وهمية إلى حد كبير

لقـد خلـصت البحـوث      :  عميدة كلية الالهوت البروتستانتي في باريس     )  فرانسواز سميث  (وكتبت
التاريخية التي أجريت مؤخرا إلى أن الروايات التقليدية عن الخروج من مـصر وغـزو كنعـان                 
والوحدة القومية اإلسرائيلية قبل النفي ال تعدو أن تكون قصصا خيالية فالرواية التاريخية التوراتيـة               

  )44-43 ص1999-جارودي . (رض لنا معلومات عما تقصه بل عمن يروونهاال تع

وال شك أن إنكار تاريخ اليهود بما فيه خروجهم من مصر بشكل كلي أمرا يتناقض مع نص القران 
̈   m : الكريم في قوله تعالى   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢          ¡  �  ~  }   |  {

 µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶ 
  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

ÍÎ   Õ  Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  I  H  G  F  E  D  C  B  AJ  L   K  
Z  Y   X  W  V  U   T  S  R  Q  P   O  N  M[   ̀   _   ̂ ]  \  

e  d  c  b  afh  g  il  k  j   mr  q  p  o  n    s   l )  سورة
  )26- 21المائدة  اآليات 

ويرى أحمد نوفل أستاذ التفسير في الجامعة األردنية أن قوله تعالى محرمة عليهم حكم قاطع علـى                 
تحريم دخول اليهود إلى األرض المقدسة بسبب عصيانهم أمر اهللا غير محددة بزمن وقوله تعـالى                

قناة القدس،  .(يه في الصحراء جزاء بما كسبوا     أربعون سنة يتيهون في األرض هي مدة الضياع والت        
  )25/11/2011برنامج فلسطين في الكتاب والسنة، 
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وكذلك فأن نفي خروج بني إسرائيل من مصر ال يخدم القضية الفلسطينية أو يزيل عن الصهيونية 
 يدي السياسية وجهها المكشوف ولكنه يشير إلى أن التوراة المصطنعة وأسفار بني إسرائيل التي بين

m  W : الصهيونية اليوم ما هي إال جزء من تزوير التاريخ والكذب على اهللا حيث قال تعالى فيهم
e  d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]  \   [  Z  Y  Xf       j  i  h  g   

p   o  n  m  l  k  l  ) 79سورة البقرة اآلية.(  

عربي وممارسة الخداع والتضليل فـي      ومن شواهد  التفرد برواية التاريخ والعبث بعقول الشباب ال         
كثير من الحقائق  خاصة استغالل القرآن الكريم وحديثه عن بني إسرائيل وفي معرض الثناء على                

^  _   m : الثلة المؤمنة القليلة التي كانت مع موسى وداود وسليمان عليهم السالم في قوله تعالى             

  k  j  i  h    g  f  e  d  c  b   a  `l ) 16 الجاثية االية  سورة .(
حيث إن السفير الصهيوني في مصر في فترة حكم مبارك دعا بعضا من طالب جامعة القاهرة إلى                 
بيته والذين كانوا بصدد كتابة مشروع تخرج، حيث غادروا بعد تناولهم وجبة الغـداء عنـده وهـم      

م الحـق فـي األرض      يجادلون في اآلية السابقة أن القرآن الكريم أثنى على بني إسرائيل وأعطـاه            
المقدسة ومن الواجب علينا كعرب ومسلمين أن نعترف لهم بهذا الحق ونحميـه الن ديننـا يأمرنـا              

قنـاة  . (بذلك، وكتبوا مشروع تخرجهم حول أحقية اليهود في األرض المقدسة مؤيدين لتلك الفكـرة             
  )محمد عمارة.، حوار د15/5/2010الناس 

اع والتضليل يندرج ضمن سياسة متكاملة يستعملها االحـتالل         ويبدو أن ممارسة هذا النوع من الخد      
  .لتبرير اعتداءاته على األرض واإلنسان والمقدسات

ولالسف أن بعضا من طالب العلم يقعون في شباك الصهيونية التلفيقية مثلما حدث مـع الطـالب                 
علموا، ولـو أن  المصريين الذين أصبحوا مدافعين عن المشروع الصهيوني واعتداءاته من حيث ال ي       

m  i  h  g : هؤالء الطلبة قرؤوا باقي اآليات التي تبعت اآلية المذكورة لرأوا قولـه تعـالى              

t  s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  l ) 12الجاثية(  

ويظهر أن قوة اإلعالم الصهيوني وممارسات سياسيين من سفراء وغيرهم تسهم في تشويه مفـاهيم               
يع مفاهيم توراتية استعمارية  مشبوهة ويلعب دور الثقافة لدى طلبة العلـم دورا              إسالمية سامية وتلم  

مهما في هذا المجال حيث إن هناك طالبان ممن تمت  مقابلتهم وسؤالهم عن رايهم فـي اعتـداءات                   
 األول منهما ال يفـرق      -وهم من حملة الشهادة العليا في فلسطين        -االحتالل على المسجد األقصى       

 حائط البراق وحائط المبكى حيث يعتقد أن اسم حائط البراق هو االسم اليهودي الـذي                بين مصطلح 
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يستعمله الصهيوني وهو مصطلح مرفوض حسب اعتقاده، وأما الطالب الثاني فانه يعتقد أن المسجد              
األقصى سيهدم وسيبنى مكانه الهيكل على اعتبار أن ذلك وارد في القرآن الكريم، مما يـشير إلـى                  

  .لحة في تغيير وتطوير الثقافة والمفاهيم لدى شريحة مهمة من المجتمع الفلسطينيحاجة م

  :الخطة العشرية القامة كيان االحتالل وفقا للدوافع واالهداف 4.3

تيودور «م عن مشروع 1897تمخض مؤتمر الصهيونية األول في مدينة بال بسويسرا عام 
ة، وهذا المشروع يتلخص في إقامة دولة العقل المؤثر في تاريخ الحركة الصهيوني» هرتزل

. م1997من النيل على الفرات خالل مدة زمنية قدرها مائة عام تنتهي في عام " إسرائيل"
لكنه استطاع بالفعل . ويستند هذا المشروع على أوهام توراتية، وتفسيرات دينية يهودية مشوشة

 : من أبرزهاأي تتم كل عشر سنوات" عشرية"أن يرى النور من خالل خطوات 
  

بدأت عملية تنفيذ مخطط منظم لزيادة الهجرة ) بعد عشر سنوات من المؤتمر ( - م 1907 -1 
من دول أوروبا الشرقية إلى أراضي فلسطين كما بدأ إنشاء نقابات مهنية للمعلمين والعمال 

  .والمزارعين اليهود
 لليهود في فلسطين الشهير بمنح وطن قومي» بلفور« في نوفمبر صدر تصريح - م 1917 -2 

  .الواقعة تحت االنتداب البريطاني
 تسليح المهاجرين اليهود بترخيص رسمي بحجة حماية -  ألول مرة - بدأ -م 1927 -3 

  .ممتلكاتهم ومزارعهم
 على الثورة -  بعد ما تم تسليحهم -  حقق اليهود أول انتصار عسكري لهم -م 1937 -4 

وغيرهما التي » عز الدين القسام«و» أمين الحسيني«دتها الشعبية الكبرى التي كان من أبرز قا
  .م1936اندلعت عام 

 نوفمبر صدر قرار تقسيم فلسطين الشهير من الجمعية العامة لألم المتحدة 29 في - م 1947 -5
 -  زامبيا - الفلبين (وقامت الواليات المتحدة بالضغط المكثف لتغيير ثالثة مندوبين لكل من 

  .لة قبل صدور القرار لضمان األغلبيةفي آخر لي) هاييتي
م على مصر الذي قامت به إنجلترا 1956في عدوان أكتوبر " إسرائيل" شاركت - م 1957 -6 

عقب " إسرائيل"واستطاعت . وفرنسا رداً على قرار عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس
أم « تمكين أقدامه في -  برغم انسحابها من كل سيناء تحت تهديد االتحاد السوفيتي - الحرب 
  .الصهيوني) إيالت(المصري على البحر األحمر الذي تحول بعد ذلك إلى ميناء » الرشراش
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سيطرتها على األراضي التي احتلتها في حرب " إسرائيل" يونيو بسطت 5 في - م 1967 -7
  .األيام الستة وهي القدس وسيناء والجوالن

مناسبة مرور خمسين عاماً على صدور وعد  في نوفمبر من هذا العام وفي - م 1977 -8 
قام أنور السادات بزيارة » هرتزل«بلفور، ومع منتصف المهلة المئوية التي حددها مشروع 

رئيس » مناحم بيجن«القدس وألقى خطبته الشهيرة في الكنيست أمام حزب الليكود بزعامة 
، وكان علم ) بيننام آخر الحروب1973وقال منها ستكون حرب أكتوبر " إسرائيل"وزراء 

يرمزان (خلفية وراء السادات على حائط الكنيست وهو يتكون من خطين أزرقين " إسرائيل"
  !!تتوسطهما نجمة داود السداسية المعروفة) للنيل والفرات

الضغط في اتجاه إعادة مصر إلى الجامعة " إسرائيل" بدأت الواليات المتحدة مع -  1987 -9 
، "إسرائيل"ئم في القاهرة بعدما تم نقلها إثر اتفاقيات السالم بين مصر والعربية إلى مقرها الدا

األمريكي المتمثل في استخدام مصر أداة ضغط على دول الطوق / وبدأ المخطط الصهيوني
وقد تم ذلك جزئياً ". إسرائيل"لتوقيع اتفاقيات سالم انفرادية مع )  لبنان-  سوريا - األردن (

، وتغيير منظمة فتح لشعاراتها ومقوالتها "إسرائيل"ين األردن وبتوقيع اتفاق وادي عرب ب
  .م1993» أوسلو«وتوقيع اتفاق " إسرائيل"التاريخية واعترافها بـ

» هرتزل« كان هذا العام المتمم للمائة عام من الحلم الصهيوني أو مشروع - م 1997 - 10 
مع مسارات السالم التي نجمت م وبدئه عهده بالتصادم 1996في انتخابات » نتنياهو«لكن نجاح 

وصالبة عرفات إزاء قضايا المياه والالجئين . »أوسلو«كالنزاعات التي نشأت عن اتفاق 
كل هذه العوامل، فضالً عن تنامي القوة العراقية، وعدم تحقيق أي تنازالت سورية، . والقدس

في " إسرائيل"ت أمل كل هذه العوامل أضعفت بل أمات.. وصالبة المقاومة اللبنانية في الجنوب
المركز الفلسطيني لالعالم ،ابراهيم غرايبة .( المئوي المشؤوم- المشروع الهرتزلي / تنفيذ الحلم

  )9/10/2011الزيارة  ،3/10/2004

وقتها، فما أن هبطت القوات األمريكية أرض بغداد وأسقطت صدام حسين في " إسرائيل"لم تضيع 
اإلسرائيلية من األثرياء ورجال األعمال اليهود على م، حتى بدأت هجمة الوفود 2003إبريل 

األراضي العراقية وبدؤوا في تأسيس الشركات وشراء األراضي، السيما في بابل ألسباب عقائدية،  
وبذلك اقترب اليهود من نهر الفرات، وفي الوقت نفسه تزايدت عمليات التهجير والتهويد في القدس 

وبدأ التحرش بالمسجد األقصى بحجة أداء شعائر دينية، وتم . ةالشرقية وبقية مدن الضفة الغربي
أكثر من مرة طرد المصلين المسلمين واالعتداء عليهم، وحفر األنفاق تحت المسجد األقصى إلقامة 

 أنه مجرد وهم وال يعدو -  ومنهم يهود - هيكل سليمان المزعوم الذي أكد علماء آثار موثوق بهم 
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: مصطفى رجب، صحيفة الشرق القطرية  العدد. د. أ.. (احالم الصهيونيةكونه اداة سياسية لتحقيق 
15/1/2006(  

  : ومحاولة تغيير المفاهيمالصهيونية 5.3

ذكر الكاتب أنيس الصايغ أن االحتالل اإلسرائيلي ظل يرسم األوهام واألساطير حتى بعد تأسيـسه               
هو فلسطيني لينتقل إلى مرحلة جديدة من       وبعد قيامه بالمذابح والتشريد والهدم واالعتداء على كل ما          

االحتالل األكثر خطورة والتي تتسم بالخداع والمراوغة والتي يراد منها تمرير السياسات واألطماع             
الصهيونية وتضليل العرب عامة والفلسطينيين خاصة  بفرضيات موهومة ومغرضة تنافي الواقـع             

  :  وضوح في رؤى هؤالء مثل والوقائع ويروج لها بعض العرب والفلسطينيين دون 

أن إسرائيل ليست عدوا دائما بل هي كيان طبيعي تشوب عالقاتـه مـع جيرانـه                : الفرضية األولى 
أشكال من سوء التفاهم تراكمت لتصبح عداء وباإلمكان حل المشاكل بالتفاوض القائم علـى حـسن                

لـى حـدود وسـوء فهـم     النوايا واالعتراف المتبادل وحين ما يتحول العداء إلى مجرد خـالف ع           
  .اإلجراءات يمكن معالجة الخالف بالطرق الدبلوماسية المعروفة

  . وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية مجموعة من األوهام األخرى

إن اغتصاب فلسطين لم يكن خطأ في األساس بحد ذاته بل كان إجراء أفاد طرفا وأزعج طرفا                  . 1
اوز ذلك بالنظر إلى المستقبل دون االلتفـات        آخر وحتى لو كان كذلك يقتضي األمر الراهن تج        

  . إلى الوراء ودون التجمد عند أصل المشكلة
إن إسرائيل اليوم هي غير إسرائيل األمس من حيث النوايـا والمـصالح والمخططـات التـي                  . 2

تستهدف البالد العربية وان الصهيونية تتطور وتراعي الظروف السياسية والدولية المتبدلة وان            
اصل في السياسة اإلسرائيلية والعقيدة الصهيونية إنما باإلمكان أن يكـون لمـصلحة             التطور الح 

العرب أي للرغبة في العيش بسالم مع الجوار العربي وان الصهيونية دخلت طـورا تـدريجيا                
ما بعد  (يبتعد عن جذورها ومفاهيمها عند قيامها قبل قرن وان إسرائيل بدأت تتجه نحو  مرحلة                

وبالتالي فان إسـرائيل    ) إسرائيل بدون صهيونية  (ا وزيادة في األوهام مرحلة      وربم) الصهيونية
الصهيونية على استعداد لتحقيق تنازالت لصالح العرب شرط أن يؤمن العرب إسـرائيل علـى               

أن يعترفوا بها وان يتعهدوا بحمايتها وسالمة أراضيها ويطبعوا عالقاتهم معها ومن هنا             : نفسها  
 ). مقابل السالماألرض(نشأت أكذوبة 
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مع إسرائيل فمجرد وجود إسرائيل يتناقض مع العدل والسالم معها          ) السالم العادل (وهي توأم     
هو سالم مع الظلم ال يكون السالم العادل إال بين حقين أما السالم بين الحـق والباطـل فهـو                    

 استسالم األول للثاني 

فهو حلم يـستفيد العـرب مـن        ) العظمى  إسرائيل  ( إن حلم إسرائيل الكبرى قد زال أما بديله          . 3
تحقيقه مثلما يستفيد اإلسرائيليون  انه مشروع لصالح الوفاق والتعاون بين العرب واليهود انـه               
استبدال للتوسعة العسكرية اإلسرائيلية بمشاريع اقتصادية وعمرانية يعود خيرها ايجابيـا علـى             

سرائيل سياسيا واقتـصاديا وثقافيـا      العرب بشكل خاص ومن هنا يطل علينا وجه التطبيع مع إ          
ونفسيا كعنوان لمرحلة مثمرة وطبيعية للعالقات الودية السلمية والسليمة بين طرفين تنازعا مدة             

  . كما يوحي به هذا الوهم-نصف قرن ثم استيقظا من غفوتهما وصححا تلك العالقات
ل الحركة الـصهيونية يفيـد      إن تعدد االتجاهات السياسية والحزبية والعقائدية في إسرائيل وداخ         . 4

األمر الذي يعني   ). الصقور(في وجه   ) الحمائم(العرب الذين يستطيعون من خالله أن يستميلوا        
والطريف أن هذا الـوهم     . أن بين الصهيونية من هو فعال قريب من العرب أو اقرب من غير ه             

سددها، بحدة وإتقان،   يتجاهل أن أغلبية الطعنات التي أدمت الجسم العربي في نصف القرن إنما             
الحمائم المزعومة ال الصقور أن إسرائيل صادقة وعلى العرب الوثوق بها حتى تبـرهن لهـم                

. حيادية  وضمن هذه التعهـدات     ) الشرعية الدولية (على صدق نواياها والتزامها بتعهداتها وإن       
 أي رفض عربي    وبالتالي فان . االعتراف واألمان : لكن إسرائيل ال تطلب مقابل ذلك إال أمرين       

رسمي أو شعبي، فردي أو مؤسسي، سياسي أو عقائدي، أو فكري أو ثقافي أو ديني، إنما هـو                  
وإذا لم تفعل ذلك تكون هي      .عمل إجرامي على السلطة العربية أن تمنع حصوله أو تعاقب عليه          

 .اقترفت عمال إجراميا ويجب أن تعاقب عليه

والتغيرات التي حصلت في موازين القوى سياسيا أن تبدل الظروف الدولية : الفرضية الثانية
وعسكريا وثقافيا، تفرض على العرب خيارات محددة تتعارض مع ما كان متاحا لهم سابقا وتتناقض 

ويحتم ذلك عليهم التنازل عن ثوابت تمسكوا بها منذ عقود، حكومات . مع أهدافهم اإلستراتيجية
هذا مع إنكار تبدل ميزان القوى . نيون أنفسهموشعوبا، في كل أقطارهم، في مقدمتها الفلسطي

وتجاهل أن ال ضمان لبقائه غدا على ما هو عليه اليوم، ما دام اليوم غير ما كان عليه . باستمرار
  .وان تبدله قد ال يكون بالضرورة لصالح إسرائيل دائما. باألمس

ادية فـي مـساعدة بعـض       وفي المقابل ولترسيخ هذا الوهم في الذهن العربي، تنشر المطابخ المع          
المطابخ الفلسطينية والعربية وهما مضلال آخر بان االرتباط التاريخي والتقليدي بـين الـصهيوني               

يمكـن فكـه    ) االستعمار الغربي عموما    (وإسرائيل منذ مولدهما وبين الواليات المتحدة خصوصا        



 56

ا المطلـق والمباشـر     يمكن تراجع الواليات المتحدة عن دعمهم     . حسب مقتضيات الظروف الراهنة   
إلسرائيل ونزولها إلى الحلبة كوسـيط حيـادي وحكـم         ) السياسي والمالي والعسكري والدبلوماسي   (

مـع أن الـسنوات     .  عادل وطرف يقف من الطرفين المتنازعين والمتفاوضين على مسافة واحـدة          
 فتئوا يعيـشون    الثماني األخيرة  كشفت كذب هذا الزعم فان بعض مسؤولينا العرب والفلسطينيين ما            

الوهم ويحاولون إيهام جماهيرهم به خاصة  حينما يسمعون شيخا أمريكيا يتهم وزيرة خارجية بلـده                
ولكنه يصمون آذانهم عن خبر آخر نـشر فـي اليـوم نفـسه              . للفلسطينيين) أو عميلة (بأنها وكيلة   

 األمر الـذي    من أعضاء مجلس الشيوخ يرغمون كلنتون على االنصياع لطلبات نتنياهو،         % 81بان
يعني أن نسبة مؤيدي رئيس الحكومة اإلسرائيلية في مجلس الشيوخ األمريكي تفوق مؤيديـه فـي                

  )  37-33، ص1998الصايغ، . (الكنيست اإلسرائيلي

اإلخبارية الفلسطينية لقناة القدس الفضائية في تاريخ ) معا(ويقول ناصر اللحام مدير وكالة 
  )24/9/2011قناة القدس ". (نا من إسرائيل أمريكا اخطر علي : " 13/10/2011

سلم الـرئيس   ) 1978منذ اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل سنة        (منذ اكثر من ثالث وثالثين سنة       
مصيرنا،فأساءت أمريكا األمانة، ومـا تـزال، إنهـا تـشكل     ) مفاتيح(الراحل أنور السادات أمريكا    

نضيع الوقت في البحث عمن من االثنين هـو الـرأس           لكننا يجب أن ال     . وإسرائيل العدو األكبر لنا   
فذلك جدل عقيم ولن توصلنا نتيجته إلى ما        . ومن هو الذنب،  من هو صاحب القرار ومن هو المنفذ          

. المطلوب أن نتحرر من وهم إمكان الفصل بين االثنـين         . يساعدنا على التحرر من سيطرتهما معا     
   ) 37، ص1998صايغ، (

لخداع والتضليل ظهر االحتالل اإلسرائيلي بمظهر المنقذ والمخلص للمـسجد          واستمرارا في سياسة ا   
األقصى من حركة حماس الفلسطينية حيث يشير التقرير للهيئة اإلسالمية المسيحية في القـدس أن               
االحتالل يستغل االنقسام الفلسطيني من اجل مواصلة اعتداءاته على المسجد األقصى المبارك حيث             

تالل بإغالق خمس مؤسسات تعمل في المسجد األقصى، حيث ادعت المخابرات           قامت سلطات االح  
الصهيونية أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس تسعى وفق خطة إستراتيجية للـسيطرة علـى إدارة               

حين اكتشف هذا األمـر الخطيـر       " خدمة"جهاز الشاباك قدم    " صحوة"المسجد األقصى المبارك وأن     
تابعـة  "ق القدس، والمناطق المحيطة به حيث أغلق خمـس مؤسـسات            وأنقذ المسجد األقصى وشر   

حسب زعمهم هي رفادة ووفادة واقرأ ولجنة التـراث ومؤسـسة التطـوير المجتمعـي،                " لحماس
وصادرت األموال الخاصة بهذه المؤسسات واعتقلت احد عشر شخصاً من أنصار حمـاس ضـمن               

الهيئة اإلسالمية المسيحية،   . (ك حسب زعمهم  إفشال الخطط الحمساوية للسيطرة على األقصى المبار      
  ) 37، ص2007
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وواضح أن هذا الخداع المتواصل من قبل االحتالل ومحاولة استغالل االنقسام الفلسطيني للوصـول              
لبعض مآربه يندرج في ظل المنهجية المتواصلة للتفريق بين أبناء الشعب الواحد خاصة في خـضم               

لغربية واستبعادها من اإلستراتيجية الفلسطينية في التعامل مـع         وقف المقاومة المسلحة في الضفة ا     
  .االحتالل مما ساهم في تزايد اعتداءات على المسجد األقصى المبارك دون أي تهديد يذكر

  :االستشراق االسرائيلي 6.3

ضمن هيكلية االحتالل ) االستشراق االسرائيلي ( يوجز الدكتور رائد فتحي خالصة لما سماه 
 الفكرية التي تمتد الى التاريخ االسالمي والحديث النبوي الشريف والتشكيك فيهما عبر واذرعه

التركيز على اختالف في قوة وضعف سند بعض االحاديث النبوية الشريفة واستغالل ضعيف 
  :الحديث خاصة في مختلف كتب الفضائل ، فيقول 

 اشار اساتذة على تالمذتهم بدراسة يمكن الجزم ان االستشراق االسرائيلي وزع االدوار مثلما "
عندما اشار عليه بتحقيق ابن المرجى في  ) عوفر ليفنه(مع ) حسون(موضوعات بعينها كما فعل 

. في دراسته لالحكام التعبدية في االقصى) عاميكام العاد(مع ) ليفنه(فضائل بيت المقدس وكما فعل 
هود تلك التي تستهدف سنة النبي صلى اهللا حيث ان اخطر االبحاث التي يقوم بها المستشرقون الي

  .عليه وسلم بالطعن والدس والتأويل

ثم ان ذلك االستشراق ال يرى الخروج عن دائرة الكتابات االسرائيلية وان اغلب المصادر في 
  .ابحاثهم هي لمستشرقين يهود سواء كانوا اسرائيلين ام ال

يلي يقوم بتدريس علوم بيت المقدس االسالمية ومن االهمية بمكان ان يذكر ان االستشراق االسرائ
  .في الجامعات االسرئيلية مثل الجامعة العبرية في القدس ثم جامعة حيفا فجامعة تل ابيب

وان الكثير منتلك الدراسات استخدمت اداة سياسيةسيما عند الحديث على تقسيم مدينة القدس 
  .لبعض الدوائر السياسية) إلهام(والمسجد االقصى حيث شكلت هذه االبحاث مصدر 

وخلص بحث الدكتور رائد فتحي الى ان االستشراق االسرائيلي يفتقر للموضوعية في عامة كتاباته 
وال يرقى الى مستوى البحث العلمي مما جعل االكاديمية العالمية ترفض اغلب هذه الكتابات وال 

  )   41- 40م،ص 2007صبري وآخرون ."(تقيم لها ادنى اعتبار

عزز االعتقاد بخطورة الغزو الفكري الذي تحاول المؤسسات االحتاللية تمريره ما قاله احد ومما ي
  ) علينا ان نبنيه اوال في عقول الناس: (متى ستبنون الهيكل ؟ فاجاب:الحاخامات اليهود عندما سئل 
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  : المنظمات الداعمة والممولة لالعتداءات على المسجد االقصى 7.3

نظمة يهودية التي تعمل من داخل دولة االحتالل لهدم المسجد األقصى  م23باإلضافة إلى الـ
المبارك وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه،مثل منظمة عطيرت كوهانيم ونظمة حركة امناء 

وغيرها مما ... جبل الهيكلوعهد دراسات وابحاث بناء الهيكل وحركة حباد وحركة يمين اسرائيل 
سيما وان كل تلك المنظمات تتلقى دعماً مباشرا وغير مباشر من الحكومات يعد ذكره نافلة للبحث 

  )35-33،ص2000الحسيني .(والقيادات في الكيان االسرائيلي

و كشف عن وجود العديد من الجماعات اليهودية الصهيونية الغربية التي تساند نظيرتها اإلسرائيلية 
  .ريخيةلتحقيق ذات الهدف، سواء بالمال أو الدعاية التا

، أو "األصولية اإلنجيلية"وتنتمي جميع هذه الجماعات األجنبية إلى تيار ديني يعرف باسم 
، وهو تيار مسيحي منتشر في الكثير من المؤسسات ومراكز النفوذ والكنائس "الصهيونية المسيحية"

 أساسا على والصحف والقنوات التلفزيونية واإلذاعات والبنوك وغيرها في أوروبا وأمريكا، ويعتمد
  .أتباع المذهب المسيحي البروتستانتي أو اإلنجيلي

دور المسيحية األصولية في "في بحثه الذي يحمل عنوان " محمد مورو"وبحسب ما أوضحه الدكتور 
 إشارات 3، أن دعم أتباع هذا المذهب إلسرائيل ينبع من اعتقادهم بأن هناك "قيام ودعم إسرائيل

 لعودة - حسب زعمهم- ، والتي ستمهد بدورها "هرمجدون"الع معركة يجب أن تتحقق كي تمهد الند
  .المسيح عليه السالم إلى األرض

واإلشارت الثالث هي قيام دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، واستعادة القدس من يد المسلمين، 
  .وإعادة بناء هيكل سليمان الثالث المزعوم على أنقاض األقصى

ق أهدافها وأنشطتها إلى منظمات تهتم بتوفير التمويل الالزم لهدم األقصى وتنقسم تلك الجماعات وف
وبناء الهيكل المزعوم، ومنظمات مهمتها الدعاية الالزمة لتأييد هاتين الخطوتين داخل الواليات 
المتحدة وإسرائيل أو خارجهما، وأخرى تهتم بنشر ما تقول إنها حقائق تراثية ودينية متعلقة بتاريخ 

  . المزعومالهيكل

  

  

  



 59

    :منظمات مالية 1.7.3

وتأتي على رأس الجماعات المختصة بالتمويل، ومقرها في لوس ": الهيكل" مؤسسة جبل المعبد -1
أنجلوس، ويتولى إدارة شئونها المليونير األمريكي، تيرى رايزنهوفر، إضافة إلى أثرياء أمريكيين 

المنتدى األمريكي "سة وفروعها المختلفة مثل يقومون بدفع تبرعات مالية معفاة من الضرائب للمؤس
  ".البحث عن المعبد في القدس"، ومعهد "للتعاون المسيحي اليهودي

األموال في مجاالت دفع الرسوم القانونية، وأتعاب المحاماة " جبل المعبد"وتصرف هذه المؤسسة 
لكهنة اليهود على للدفاع عن اليهود الذين يقومون بتخريب المسجد األقصى؛ وتدريب عدد من ا

        .كيفية خدمة الهيكل، وبناء مستوطنات وشراء أراض في القدس المحتلة ومحيط األقصى

وهي على صلة بالمؤسسة السابقة، كما تعد ": المصرف المسيحي من أجل إسرائيل" مؤسسة -2
وال مظلة ووكيلة لعدد كبير من الحركات المسيحية األصولية، حيث تستخدم كقناة لنقل األم

  .األمريكية مباشرة إلى إسرائيل

السفارة المسيحية العالمية في "وهو منبثق عن منظمة ": المؤتمر الدولي للصهيونية المسيحية " -3
 ويقدم خدماته التمويلية إلسرائيل عبر صندوق 1985، وانعقد في بازل السويسرية عام "القدس

  . أمستردام الهولندية مليون دوالر، ومقره في100دولي أنشئ برأسمال قدره 

  

  دعائية منظمات 2.7.3

ريكية ذات التوجهات الدينية والسياسية من المنظمات المسيحية األم": األغلبية األخالقية" منظمة -1
 على يد القس والواعظ التلفزيوني األمريكي 1979الداعمة إلعادة بناء الهيكل، وتأسست عام 

الذي تربطه عالقة صداقة برئيسي وزراء إسرائيل األسبقين، مناحم بيجين وإسحاق " جيري فالويل"
  ".ت المسيحيةصو"شامير، ولها برنامج إذاعي يومي، ودورية بعنوان 

ومن أهم أنشطة هذه المنظمة تنظيم رحالت دينية لألراضي المقدسة، وزيارة مواقع توراتية مهمة 
للترويج لها على أنها مواقع يهودية خالصة، إضافة إلى تجميع األموال والتبرع بها للمنظمات 

  .اليهودية الهادفة إلعادة بناء الهيكل

 دولة 13 على قيام ؛ ردا1980ًأنشأها اإلنجيليون عام ": القدسالسفارة المسيحية العالمية في  "-2
بسحب سفاراتها من القدس اعتراضا على إعالنها عاصمة إلسرائيل، وتعمدت أن يكون مقرها 
القدس المحتلة بهدف أن تكون قريبة من األنشطة التي تهدف إلعادة بناء الهكيل المزعوم، ولهذه 



 60

الم، تقوم بكل أنواع الدعاية للدفاع عن المصالح اليهودية في عشرات القناصل في الع" السفارة"
  .الصحافة والراديو والسينما والمنتديات العامة

  

  :بالتراث تهتم منظمات 3.7.3

وهي منظمة ينطوي تحت لوائها عدد كبير من المنظمات ": هيئة المائدة المستديرة الدينية "-1
ب المقدس، وعصبة الكنيسة في أمريكا واللتين تدعمان المسيحية اليمينية مثل منظمة مترجمي الكتا

  .إسرائيل ألسباب الهوتية

  

هي من الجماعات الدينية الخالصة، والتي تقدم الدعم ": فريق الصالة ألورشاليم" منظمة -2
إلسرائيل بناء على مفهوم ديني مفاده أن عودة المسيح المخلص ترتبط ببناء الهيكل الجديد وقيام 

  ".جدونهرم"معركة 

  

، على يد القانوني اليهودي 1988تأسست في الواليات المتحدة عام ": أبناء الهيكل" جماعة -3
مؤسسة العلوم "يسرائيل أربيل، وحصلت على ترخيص رسمي للعمل في إسرائيل تحت مسمى 

مل ، وتتلخص أنشطتها في إعداد المواد الخاصة ببناء الهيكل، كما قامت بع"واألبحاث وبناء الهيكل
  .رسم تخطيطي للهيكل المزعوم

  

وهو منظمة أمريكية باألساس، ولكن لها مقر رئيسي في ": صندوق إحياء تراث المبكى "-4
إسرائيل، ومن أكبر زعمائها الحاخام أهارون رابينوفيتش، ويقوم نشاطها األساسي على محاوالت 

  . إلى داخل الحرم القدسيهدم طريق باب المغاربة، ومحاوالت بناء جسور للمصلين اليهود تصل

وكانت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية قد ذكرت في تقرير لها أن هذه المنظمة نجحت 
بالفعل في بناء ما يسمى بمتحف األجيال أو قافلة األجيال أسفل المسجد األقصى في مناطق 

 غرف أسفل 7لمتحف على ، حيث يشتمل هذا ا"ساحة البراق"الحفريات عند الجدار الغربي لألقصى 
  .محيط المسجد المبارك تشرح لألجيال اليهودية ما يسمى بتاريخ شعب إسرائيل
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وال يكاد يمر يوم إال وتكشف فيه مؤسسة األقصى للوقف والتراث ومؤسسات أخرى تعنى بشئون 
هدد المدينة المقدسة النقاب عن شق نفق جديد والتحذير من شبكة أنفاق تحيط بالمسجد األقصى وت

  .وجوده

التحرك "وتطالب المؤسسة كما في كل بيان وإنذار كل الحاضر اإلسالمي والعربي والفلسطيني بـ
الفوري والجاد للتصدي لكل االعتداءات اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى المبارك، بيد أن 

موقع طريق ".(محدقةالصمت المطبق والعجز لغة العالم الوحيدة أمام ما تواجهه القدس من مخاطر 
  )8/2/2012تاريخ الزيارة /4/10/2009 د محمد موروcom.islamway.ar://httpاالسالم 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  ا أبرز االعتداءات على المسجد األقصى وأخطره

من الواضح وخالل استقراء تاريخ االعتداءات على المسجد األقصى المبارك منذ احتالله 
 أن االحتالل ما زال يمارس مجموعة من االعتداءات وبطرق مختلفة 2010 وحتى عام1967عام

وأساليب متعددة تحريضية وعسكرية ومادية عملية وسياسية ودينية توراتية وفكرية ثقافية تتبين 
الخطيرة يوما بعد يوم فمن منع المصلين من الوصول والدخول إلى المسجد األقصى إلى آثارها 

التنكيل بهم على أبوابه إلى قتلهم في ساحاته وسجنهم في أحيان أخرى إلى محاصرة المسجد 
ومحاوالت تفريغه من المصلين واقتحاماته المتكررة وحرقه إلى الحفر حوله وتحته وزعزعة 

لة تقسيمه إلى سرقة التاريخ وتزويره في حرب استعمارية وشامله غير مسبوقة أساساته إلى محاو
لتغيير الوجه الحضاري العربي اإلسالمي المسجد األقصى إلى وجه صهيوني يمسح تاريخا عريقا 

 :                 ألمة بقيت آلالف السنين عصية على كل المستعمرين والمعتدين وكان من ابرز هذه االعتداءات 

   التحريض المستمر لقادة االحتالل الصهيوني على القدس والمسجد األقصى المبارك1.4

لم تأت االعتداءات على المسجد األقصى دون مقدمات قولية لقادة االحتالل تدعو بصورة مباشرة 
هدة على ذلك أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى لتنفيذ  تلك االعتداءات وقد كثرت التصريحات الشا
  :وما زالت تتزايد منذ ما قبل تأسيس دولة االحتالل وحتى اليوم وهذه بعض من النماذج 
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إذا حصلنا يوماً على القدس، وكنت ال أزال حياً وقادراً :"هرتزل(   يقول مؤسس الصهيونية -  1
لتي مرت على القيام بأي شيء، فسوف أزيل كل ما ليس مقدساً لدى اليهود، وسوف أحرق اآلثار ا

   )22 ص2008مؤسسة االقصى ،).(عليها القرون

وحدة القدس وسيادتنا فيها يتمتعان بإجماع في المجتمع اإلسرائيلي وإن ) : (ايهود باراك(قول -2
  نقال عن صحيفة األيام 15، ص2000صالح، ). (حكومات إسرائيل المتعاقبة دعمت هذا الموقف

15/9/1999(  

، فـإن   "الهيكل"لقد تأخرنا في السيطرة على جبل       : ( حكومة باراك    قول وزير رفيع المستوى في    -4
   )12ص2003الرقب). (األقصى المبارك"الهيكل" يقصد بجبل -ليس معنا" جبل الهيكل"

" ). الهيكـل "ال قيمة إلسرائيل بدون القدس وال قيمـة للقـدس بـدون             " : (بن غوريون " مقولة   -5
  )16،ص2000صالح،(

، وهـو  1982احد رجاالته العسكريين الذي قتل في حرب لبنان عـام     "يجنمناحيم ب " عندما ابن    -6
). لقد ذهبت إلى لبنان من اجل إحـضار خـشب األرز لبنـاء الهيكـل              : (، قال "يكوتئيل آدم "المدعو

  )16 ،ص2000صالح، (

ـ      وينقل الباحث  والجماعـات اليهوديـة المعنيـة بهـدم      المنظمـات   "نزار حميد في مقاله المعنون ب
: غـوش ايمـونيم   " عن داني روبنشتاين مؤلف كتاب       /معلومات دولية / المنشور في مجلة     ,"األقصى

, ال نعتقد أن حركة غوش ايمونيم كانت تـستطيع تكـوين نفـسها            "قوله  " الوجه الحقيقي للصهيونية  
دون التعاون العلني والخفي من قبل الحكومات الصهيونية، السيما فـي ظـل             , والعمل وفق أسلوبها  

  ".الليكود

إلى رئيس الكنيسة اليونانية المطران مكـسيموس       ) رئيس وزراء االحتالل الحالي   ( هدية نتنياهو  -7
، وهي عبارة عن مجسم من الفضة للقدس القديمة ال يظهر فيه المـسجد              29/12/1996سلوم في   

 )15،ص2003الرقب . (األقصى نهائياً بل استبدل مكانه برسم مجسم للهيكل  

ال تتوقعـوا   :( الفلسطينيين نقال عن احد الوزراء الكبار في حكومة باراك             قال احد المفاوضين    -8
  )16، ص2000صالح، ). (في ساحات األقصى"هيكل"حال نهائياً لقضية القدس إال إذا سمحتم ببناء 

 
وطالما دعت شخصيات سياسية في كيان االحتالل إلى تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود              

موشـي  ( المسجد اإلبراهيمي في الخليل وكان من أبرزها رئيس الدولـة الـسابق    على غرار تقسيم  
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 للتقسيم ، وهذه شواهد مختلفة تجسد إجماعا قوميا،دينيا،رسميا         )1(الذي  قام بدعوات رسمية    ) كتساف
  . في الوقت الذي يرونه مناسباً"هيكل"وشعبيا في المجتمع اليهودي،تبين طمعهم وسعيهم لبناء  

  يج اإلعالمي لتفجير المسجد األقصى المبارك  الترو2.4

تحاول أدوات اإلعالم الصهيونية ترويج قضية تفجير المسجد األقصى المبارك حيث  الفيلم 
الذي يطرح إمكانية تفجير المسجد األقصى المبارك والمتسابق عالميا لنيل جائزة "االتفاق"السينمائي 

  )45، ص2001ى العمار المقدسات تقرير عاممؤسسة األقص. (الفضل فيلم عالمي)األوسكار(

وكان قد تم التحذير أكثر من مرة من قبل وسائل إعالم صهيونية وأجهزة أمنية عن إمكانية تفجير 
المسجد األقصى المبارك، وقد عرض فلم على شاشات التلفزة يوضح كيفية تعامل األجهزة األمنية 

قناة الجزيرة . (ير قبة الصخرة المشرفة لتفج- كما يقولون–الصهيونية مع سيناريو محتمل 
  ).، نشرة منتصف اليوم12/5/2010

 28/2/2001وكان قد شوهد ايضا عرض فلم صهيوني يطرح إمكانية تفجير األقصى المبارك في 
كما ) يمكننا التخلص من األقصى بلمح بالبصر: (18/10/2000وكان جنرال إسرائيلي قد قال في
د بأن مستوطناً هدد بتفجير طائرة محملة بالقنابل والمتفجرات رصدت مؤسسة األقصى خبرا يفي

فوق المسجد األقصى المبارك، كما أكدت نفس المؤسسة أن هناك خطة تحيكها مجموعات من 
آالف يهودي لتفجير المسجد األقصى المبارك، وأوضح الشيخ كمال الخطيب 5الصهاينة تصل إلى 

  :المسجد األقصى المباركأن هناك ثالثة سيناريوهات محتملة لهدم 

أن المسجد األقصى يتعرض " وزير األمن الداخلي في الحكومة الصهيونية ) آفي دختر: (األول
  ." درجات على مقياس رختر8لخطر يشبه الهزة األرضية العنيفة بمقدار

بحوزة المستوطنين على مقربة مطلة على المسجد األقصى ) الو(تم ضبط صواريخ : الثاني
  .ستعداداً إلطالقها على المسجد وهدمهالمبارك ا

  ).5/5/2010قناة القدس. (القيام بعمل انتحاري بطائرة تسقط فوق المسجد األقصى المبارك: الثالث

  

                                                            
-16ص) 2009(لمؤسسة االقصى للوقف والتراث  لسنة ) لن يهون( يراجع تقرير )كتساف (لالطالع على تفاصيل دعوات التقسيم ل )1(

31 
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   مذابح االحتالل الصهيوني داخل المسجد األقصى المبارك 3.4

ة تظـل مـصانة      من المعلوم لدى العالم المتحضر والمتمدن على اختالف مفاهيمه أن أماكن العباد           
ومحمية في أوقات النزاعات التي قد تنشا بين فريقين متحاربين بل وربما يلجا إليها النـاس طلبـا                  
للسالمة والنجاة ولكن األمر مختلف تماما عند االحتالل اإلسرائيلي فقد دأبت على القتل واإلمعـان               

ضمن جيش نظـامي ينفـذ      في المجازر منذ تشكيلها كعصابات قبل قيام الكيان  مرورا بانخراطها            
أوامر مرؤوسيه  وحتى هذه األيام ولم يكن المصلون في المساجد بعيدين وال امنين من ذلك القتـل                  

  :كما يأتي

هـاري  (ويـدعى   )  اإلسرائيليين(م، حيث اعتدى على األقصى أحد الجنود        11/4/1982  في    -1
أخذ يطلق النيران بشكل عشوائي     ، إذ قام هذا الجندي باقتحام المسجد األقصى المبارك، و         )غولدمان

 )49 ص2000الحسيني .(مما أدى إلى استشهاد مواطنين

مجزرة داخل المـسجد،مما أدى إلـى       ) اإلسرائيلية(م، حيث ارتكبت القوات     8/10/1990 في   -2
ويروي شاهد عيان  تمـت مقابلتـه ويـدعى          .  بجراح 200 مصلياً وإصابة أكثر من      22استشهاد  

وهو احد طالب كلية الدعوة وأصول الدين داخل المـسجد األقـصى يـوم              )عبداهللا احمد ابو عطا   (
  : المذبحة فيقول

دخول ساحات المسجد األقصى المبارك لوضع حجر األساسـي         ) أمناء جبل الهيكل  (علمنا بنية يهود    
  .لهيكلهم المزعوم مكان قبة الصخرة قبل المجزرة بيوم

لمنـع دخـول المـستوطنين      ) الكلية( الطالب   اجتمع عدد من طالب المدارس واألهالي عالوة على       
ووقفناً في الساحات ونعتقد ان دخولهم  سيكون من باب المغاربـة  وكنـا قـسمين  قـسم أمـام                       

وكـان  . المسجد االقصى وأولئك الرجال والشباب والقسم اآلخر في ساحة قبة الصخرة          )الجامع(مبنى
  .الشيخ حامد البيتاوي يلقي محاضرة في الساحة

عتداء في ضحى يوم االثنين من قبل قوات الشرطة وحرس الحدود على النساء في ساحة قبة                بدأ اال 
الصخرة، كان الهجوم من جهتين قسم هجم من األبواب، واآلخر يضرب من فوق األسـوار الغـاز                 
والرصاص المطاطي، فهب الرجال والشباب واألطفال يدافعون عن النساء بما تيسر من حجارة في              

 األقصى، ثم بدؤوا بإطالق الرصاص الحي بشكل عشوائي مما أدى إلى عـشرات              ساحات المسجد 
  .اإلصابات بين شهداء وجرحى
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وعندما حاولنا نقل الشهداء والجرحى لم نستطع إخراج أحد منهم بسبب الرصاص الكثيـف، وبعـد                
اخـذوا  انتهاء إطالق النار واألحداث الدامية وعند نقل الجرحى إلى المستشفيات وعنـد األبـواب               

يحجزون الجرحى ومرافقيهم ويأخذون هوياتهم ألجل اعتقالهم بعد خروجهم من لمستـشفى، فكـان              
ذلك عائقاً ومانعاً لنا من إخراجهم مما أثر على حياة بعضهم واستشهاد عدد منهم بعد طول نـزيفهم                  

خـول  مـن د   وعدم وجود إمكانيات العالج وخاصة بعد منع االحتالل سيارات اإلسعاف والمسعفين          
) فدائية(المسجد األقصى إلسعاف المصابين، حتى أن المسعف الوحيد الذي استطاع الدخول بطريقة             

أخذ يجهش بالبكاء عندما رأى نفسه بين عشرات المصابين وال يملك معه غير مقص طبـي حتـى                  
ـ               ت أخذ يعلمنا تضميد جراح المصابين بحيث تمزق المالبس المتوفرة لدينا وربط جراحهم بها، وبلغ

      . بنا الحاجة إلى تمزيق مالبسنا وربط جراح المصابين بها

في داخل مبنى المسجد االقـصى وأغلقنـا        ... ثم ما لبثنا وبعد سيطرة قوات االحتالل على الوضع        
حتى أن أحد المسنين أصيب برصاصة في فخذه        . األبواب على أنفسنا خوفاً من االعتقال أو اإلعدام       

ثم بقي  حـصارنا لمـدة       . نتيجة إطالق النار من خارج األبواب باتجاهنا      وهو داخل المسجد القبلي     
ست ساعات حتى تدخل سفراء أجانب ضمنوا لنا الخروج دون اعتقال أو قتل وخرجنا تحت إشراف                

  .وحماية أولئك األجانب من السفراء والسياسيين العالميين

ر وبعد عودتنـا رأينـا مالبـس        وبعد ذلك منعنا من دخول المسجد األقصى المبارك ألكثر من شه          
الشهداء والجرحى، وآثار الرصاص على الجدران واألبواب ومالبس الشهداء والجرحى ملقاة داخل            

  ).مبنى الجامع االقصى.(المسجد القبلي

وأما عن الحراس فال يملكون أن يدافعوا عن أنفسهم أو غيرهم وقـد كـانوا معرضـين للقتـل أو                    
  )28/10/2011 مكان عمل الشاهد في محافظة جنين بتاريخ مقابلة شخصية في). (االعتقال

) نتنيـاهو (والذي افتتحه رئـيس وزراء االحـتالل        )نفق البراق (م وبعد افتتاح    27/9/1996في  -3
مواطن فلسطيني ، وبعد اداء صالة الغائب على ارواح الـشهداء           ) 74( واستشهد اث ذلك اكثر من    

مـن المـصلين   ) 163( ققتلت وجرحت ما يزيد علـى    ،فتحت قوات االحتالل النار على المصلين       
  .داخل المسجد االقصى المبارك

مجزرة ) اإلسرائيلية(م وأثناء دخول شارون المسجد األقصى ارتكبت السلطات         29/9/2000وفي-4
ضد المصلين بعد صالة الجمعة،حيث سقط خمسة من الشهداء وعشرات الجرحى داخـل سـاحات               

    .المسجد األقصى المبارك
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   منع المصلين والرحالت التعليمية لألطفال  4.4

 60استمر االحتالل في سياسة أحكام القبضة على المسجد األقصى وعزل المسلمين عنه حيث منع               
لألطفال والشباب المقدسيين من    ) 59، ص 2009تقرير الهيئة االسالمية المسيحية لعام      (مخيما صيفيا 

تلزم الحكومة اإلسرائيلية ممثلة بوزارتها التعليميـة       الوصول إلى المسجد األقصى ومعالمه في حين        
على انـه   ) المسمى عندهم جبل الهيكل   (طالب المدارس والمعاهد بزيارة المسجد األقصى المبارك        

  .جزء من التاريخ والدين اليهودي

  

موقع (االحتالل يمنع مصلين من الدخول إلى المسجد األقصى مما اضطرهم للصالة في الشوارع  ): 6(صورة 
  )اخوات من اجل القصى

   االقتحامات 5.4

بدأت االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى المبارك وتدنيس معالمه وساحاته منذ بـدء االحـتالل              
 وبقيت تتزايد كلما ازداد تغطرس وقوة االحتالل ، بما في ذلك مسؤولي القيادة الرسمية               1967عام  

ة التربوية إضافة إلى جماعات المستوطنين التي تـدخل إلـى           السياسية والدينية التوراتية واألكاديمي   
المسجد المبارك ضمن تنسيق ورعاية إلى الجانب السياسي الرسمي، حتى تجاوز عدد االقتحامـات              
في السنوات األخيرة حسب إحصائية لمؤسسة األقصى مئات المرات وكان أبرزها وأخطرها اقتحام             

حيث دخل المسجد في ظل حراسة مشددة بلغـت         ) 2000( رئيس حزب الليكود ارئيل شارون عام     
 2000-9-28ثالثة آالف جندي من القوات الخاصة، حيث تفجرت على اثر ذلك انتفاضة األقصى              

مما ال يدع مجـاال     " أنا قدمت إلى هنا إلى جبل الهيكل إلرساء السالم        : "وصرح خالل اقتحامه قائالً   
عمل على طمس هوية األقصى متخذا من مـصطلح  للشك أن االحتالل من رأسه إلى أخمص قدميه ي  
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السالم غطاءا لتنفيذ مخططاته، وتجدر اإلشارة إلى أن ارئيل شارون اقتحم المسجد من خالل بـاب                
 والذي  1967المغاربة الذي صادرت قوات االحتالل مفاتيحه بعد احتاللها للمسجد األقصى في عام             

اسـتخدمت القنابـل والعيـارات      اإلسـرائيلية  قوات وان ال  .تتم معظم اقتحامات االحتالل من خالله     
 )وقد تمت معايشة ومعاينة هذه االحداث بشكل يومي.(المطاطية في اقتحام المسجد األقصى

  

ارئيل شارون أثناء تدنيسه باحات المسجد األقصى باقتحامه االستفزازي ): 7(صورة 

  )(news.bbc.com 2000والذي كان الشرارة التي أشعلت انتفاضة األقصى عام 

  

  )الجزيرة نت(مجموعة من المستوطنين داخل باحات المسجد األقصى): 8(صورة 
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نمودج من تزايد االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى والجهة ):  1.4( جدول 

  )16ص2010مؤسسة القدس الدولية تقرير سنة .(المقتحمة

اعتــداءات الفتــرة   البند

  الحالية

)22/8/2010-
21/8/2011( 

ــرة   ــداءات الفت اعت

  السابقة

)22/8/2009-
21/8/2010( 

 نسبة التغير

 %33 - 6 4 شخصيات رسمية
 %38 - 34 21 متطرفون

 %40- 15 9 أجهزة أمنية
 %38 - 55 34 المجموع

  

  

  
  )الجزيرة نت(جنود االحتالل في احد اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك ): 9(صورة 
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  )2012، الباحث(يتجوالن باحات االقصى برعاية وحماية جيش االحتالل مستوطنان ): 10(صورة رقم 

  

  
  مستوطنون يؤدون طقوس دينية في باحات االقصى ومن خلفهم جيش االحتالل ) 11(صورة رقم 

  ) 2012، الباحث(
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  :  حرق المسجد األقصى1.5.4

لكل ما يمت إلـى      دأبت قوات االحتالل على محاوالت الحرق        1948منذ احتالل غرب القدس سنة      
 قصفت القوات الـصهيونية المـسجد       1948 تموز   16الفلسطينيين بصلة ولم تستثن مقدساتهم ففي       

 قنبلة وأصاب بعضها مسجد الصخرة وقبة المعـراج والمـصلى           55األقصى فأصاب المسجد نحو     
 1967القبلي ومواضع أخرى داخل المسجد األقصى المبارك وبعد احتاللها لبـاقي المدينـة عـام                

 20قصفت قوات االحتالل المسجد بقنابل المورتر فأصيبت أرضه وقبابه ومساجده في أكثـر مـن                
  .  )29ص2000 الحسيني، (موضعا كما دمرت مئذنة باب األسباط بالقنابل  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

   1969-8-21الدخان يتصاعد من المصلى القبلي بعد حرقه في) 12(صورة 

  )موقع اخوات من اجل االقصى(

وبدعم من العصابات الصهيونية ) دينيس مايكل( قام الصهيوني االسترالي 1969 /21/8 في يوم
المغتصبة للقدس بإحراق المسجد األقصى، في جريمة تعتبر من اشد الجرائم إيالما باألمة، حيث 
أتت السنة اللهب المتصاعدة على جدران وأثاث المسجد األقصى المبارك ومنبر نور الدين زنكي، 

 النيران في ذلك الوقت على محراب  زكريا ومسجد عمر بن الخطاب ومقام األربعين، كما أتت
وثالثة أروقة ممتدة من الجنوب شماال داخل المسجد األقصى، وقد بلغت المساحة المحترقة اثر من 
نصف المساحة اإلجمالية هدى عن األضرار الجمة التي لحقت بزخرفة المسجد األقصى وأروقته 
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 شباكا، كانت جريمة حرق المسجد األقصى من أبشع االعتداءات في حق 48طم وأعمدته وتح
  .الحرم الشريف، وخطوة حقيقية في بناء الهيكل المزعوم

وتوضح مدى تواطؤ القضاء االحتاللي االسرائيلي عقب هذا االعتداء حيث قامت محـاكم الكيـان               
ثـم أطلقـت    )اضطرابات عقليـة  (منالصهيوني بتبرئة ساحة الفاعل االسترالي بدعوى أنه  يعاني          

أن ما قام به كان بموجب نبوءة في سفر زكريـا           "بعد اعتقاله   ) دينيس مايكل (سراحه ، وأكد الفاعل     
" وأكد انه قد نفذ ما فعله كمبعوث من اهللا          , مؤكدا أن ما فعله هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله            

  )31-27، ص2003الرقب، (

لة لتدمير وإحراق عدة معالم في المسجد االقصى حـال دون تنفيـذها            وهناك أكثر من حادثة ومحاو    
  .حراس المسجد األقصى المبارك ، وال يتسع البحث لذكرها

ويبدو ان تلك االقتحامات بما فيها اقتحامات قادة االحتالل تأتي في إطار سياسي وطقوس توراتيـة                
 ساحات المسجد األقصى المبـارك،      واعتبارات تلمودية واعتقادات أن الهيكل المزعوم موجود تحت       
  ، خاصة وأنهم يدخلون حفاة اعتقادا منهم أنهم على ارض الهيكل

وتجبر القوات الخاصة لالحتالل حراس المسجد األقصى على االبتعاد عن هؤالء المقتحمين مـسافة              
  . مترا من أجل تكريس االقتحامات بشكل آمن ومتكرر30ال تقل عن 

في فلسطين التاريخيـة المحتلـة واحـد طـالب المـصاطب            ) فا عمرو ش(شاهد عيان  من مدينة      
  : م2011\6\1المرابطون يتحدث عن اقتحام المستوطنين لباحات األقصى يوم األربعاء 

عند وصولنا لمدينة القدس  شعرنا بأنها غير عادية وأن الجيش والحواجز العسكرية منتشرين بكثرة               
  . دة القديمةفي حارات وشوارع القدس وخاصة حول البل

عند وصولي إلى قبة الصخرة رأيت بان القوات الخاصة  لالحتالل قد توزعت على ساحات المسجد                
  .األقصى لحماية مجموعات اليهود عند دخولهم إلى األقصى 

 دقائق تـم دخـول المجموعـة    10 تعجبت لعددها وبعدها ب  8:00مع دخول أول فرقة في الساعة       
بين (كبيرهم يبلغ سنه    ) مستوطنون( شخصا تقريبا    50خلت مجموعة من     دقيقة د  20الثانية ، وبعد    

ومكثوا في المسجد قرابة الساعتين ،ادوا خاللها طقوس دينية ثم بداوا يرقـصون              )   عاما 70- 60
  ... .  ويغنون قبل مغادرتهم بحماية الشرطة والجيش 
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 شخـصا مـن المخـابرات       55 ا يهوديا متطرفـا متـدينا و       250تم دخول قرابة    : خالصة اليوم   
مكالمة هاتفيـة   . (اإلسرائيلية الذين يدخلون المصلى القبلي واألقصى القديم وقبة الصخرة والمرواني         

  )12/9/2011 بتاريخ - ثابت عمر الشاعر-شاهد عيان

  

  

  

  

  

  

- جنود االحتالل يحاصرون المصلين داخل المسجد األقصى خالل االشتباكات): 13(صورة 
  )الجزيرة نت(

  : تقسيم المسجد األقصى المبارك2.5.4

لطالما دعت شخصيات سياسية في كيان االحتالل إلى تقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهود              
موشـي  (على غرار تقسيم المسجد اإلبراهيمي في الخليل وكان من أبرزها رئيس الدولـة الـسابق      

القـائم  ) سيلفان شـالوم  (ه الوزير   الذي  اعلن عن دعوات رسمية للتقسيم، ثم جاء من بعد          ) كتساف
يعني المسجد  –نحن أصحاب السيادة في جبل الهيكل       : (بأعمال رئيس الحكومة االحتاللية، حيث قال     

 وفي الحرم اإلبراهيمي وعلى حكومة إسرائيل أن ترسل برسالة واضحة بأننا نحن هنـا               -األقصى
دراسة لغير أولئك من القادة والزعمـاء   واألقوال أكثر من أن تحصر في مثل هذه ال        ) إلى ابد اآلبدين  

  ).المتدينين والسياسيين(
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  :حيث يظهر كل ذلك من خالل عدة امثلة 

  : بناء هيكل أسطوري: أوال

قبالة المسجد األقـصى    ) للهيكل الثالث (ومجسم كبير   ) شمعدان الهيكل الذهبي  ( نصب ما يسمى     -1
  .إلى المسجد األقصى في الفرصة المناسبةمن الجهة الغربية وساحة البراق استعدادا إلدخاله 

 قيام منظمات وجماعات يهودية بتحضير مستلزمات بناء الهيكل وأدواته لنقلهـا إلـى المـسجد                -2
  .األقصى

  .الداعية إلى اقتحام المسجد األقصى) الفتاوى الدينية اليهودية( زيادة مضمون -3

شاط أو إجراء يصب في تنفيذ مخطط بناء         تلقي الدعم السياسي الرسمي والحزبي والشعبي لكل ن        -4
  ).الكنيست الصهيوني(الهيكل وتنظيم األيام الدراسية والبحثية في 

الفيلم الوثائقي لن يهـون،     . ( التكثيف اإلعالمي والتعبوي التثقيفي لدى االحتالل داخليا وخارجيا        -5
  )31-14، ص2009مؤسسة األقصى، 

 وتنظيم المسيرات نحو المسجد األقـصى وأداء مراسـم    االقتحامات المتواصلة للمسجد األقصى    -6
  .الهيكل وبحراسة من قوات االحتالل

 

  

مستوطن صهيوني يشرح الطفال عن الهيكل وقد صمم مجسمه قريبا من  ):14(صورة رقم 

  )28/12/2011موقع الجزيرة نت (، المسجد االقصى
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   :المسجد األقصى عبر اإلشارات اآلتيةمخطط متدرج لتقسيم : ثانيا 

 قيام االحتالل باغالقات ليلية ألجزاء من المسجد األقصى ومنع أي من المصلين أو الحراس من                -1
  .االقتراب من تلك األمكنة

  . قيام االحتالل بأعمال مسح هندسي وتصوير واسع للمناطق المغلقة داخل المسجد األقصى-2

هودية داخل المسجد األقصى خاصة بمنطقة مسجد البراق والمدرسة          نشر مخططات لبناء كنس ي     -3
الفيلم الوثائقي لن يهون، مؤسسة األقـصى،       . (التنكزية والمسجد األقصى القديم والمصلى المرواني     

  )31-14، ص2009

محاوالت لتحويل المسجد األقصى لمتنزه عام حيث تدخل مئات السياح يوميا إلـى المـسجد               : ثالثا  
ن موافقة دائرة األوقاف اإلسالمية شبه عراه بحراسة قوات االحتالل مع ممارسة أعمال             األقصى دو 

مخلة باآلداب واعاقة قوات االحتالل سدنة المسجد األقصى عن استعمال المياه بحجة أنها سـاحات               
  )31-14، ص2009الفيلم الوثائقي لن يهون، مؤسسة األقصى، . (عامة تابعة للبلدية

يطرة الكاملة على المسجد األقصى وتكريس المظاهر االحتاللية بـشكل سـافر            فرض الس :  رابعا  
حيث تعيق أعمال الترميم واالعمار مع تزامن حفرياتها تحت وحول المـسجد األقـصى وتـدخل                
االحتالل في صالحيات األوقاف اإلسالمية في القدس وفي أدق التفاصيل التي تخصها وتكثيف إقامة              

ة لالحتالل داخل وحول األقصى وفرض قيود مشددة على الوافدين وإغـالق            المراكز والنقاط التابع  
المسجد األقصى في أحيان أخرى واإلعالن عن بناء جسر عسكري عنـد بـاب المغاربـة يمكـن                  
االحتالل من إدخال آالف العناصر دفعة واحدة األمر الذي تأجل بسبب مخاوف إسرائيل من نتـائج                

  )31-14، ص2009فيلم الوثائقي لن يهون، مؤسسة األقصى، ال. (الثورات العربية حتى اآلن

من قبل ) مبنى الجامع االقصى (  وال بد من االشارة إلى أن إطالق اسم المسجد األقصى على
االحتالل يساعد على مشروع تقسيم المسجد األقصى المبارك بحيث يبقي مبنى المصلى القبلي وقبة 

بار أن هذا هو المسجد األقصى وعزل بقية الساحات الصخرة مكانا لصالة المسلمين على اعت
لصالح اليهود ضمن مخطط تقسيم المسجد األقصى المبارك وربما يكون ذلك حال مؤقتا يقوم به 
االحتالل إذا سمحت له الظروف المحيطة به عربيا وإسالميا وإذا نجح في ذلك فربما ينطلق إلى 

  .  األقصى من خالل تكثيف الحفرياتالهدف المعلن بإقامة الهيكل بعد هدم المسجد
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 .على أنقاض المسجد األقصى المباركشكل الهيكل المزعوم المنوي إقامته ): 15(صورة رقم 

  2012الباحث، 

أن المتتبع لتصريحات حاخامات اليهود والساسة اإلسرائيليين يخلص إلى نتيجة واضحة أن هناك 
ا حزبيا وشعبيا في المجتمع الصهيوني يبين إصرارهم إجماعا قوميا ودينيا وعقائدياً رسميا وحكومي

وسعيهم الحديث لبناء الهيكل الثالث المزعوم عندما تسنح الفرصة بذلك فقد اتفقت المحكمة 
اإلسرائيلية على وضع حجر األساس للهيكل المزعوم بالقرب من المسجد األقصى المبارك في 

 لقصة الهيكل نجد أن الرواية اليهودية ان  وعند استعراض بعض المزاعم التاريخية29/7/2001
 بنى الهيكل العظيم في ذلك المكان - حيث ال يعترف اليهود بانه نبي اهللا عليه السالم –الملك سليمان 

يشير إلى إعادة بناء الهيكل بعد ) إعادة البناء(خالل سبع سنوات واالستخدام أكثر شيوعا لعبارة 
الماشياح (آخر األيام ولم شمل كافة اليهود تحت قيادة عودة الشعب اليهودي إلى القدس في 

وقد ) الشمعدان(ويستعمل االحتالل شعار الهيكل شعارا رسميا لدولة االحتالل أو لكيانه ) المخلص
ال (ردد زعماؤهم ومفكروهم مقولة تعكس موقفهم الجاد تجاه هذه المسألة حيث قال بن غوريون 

  ).ة للقدس بدون الهيكلقيمة إلسرائيل بدون القدس وال قيم

 3.4 وضع حجر األساس بالقرب من مدخل المسجد األقصى الغربي وبلغ وزنـه              1989وفي عام   
  )37، ص2009الهيئة االسالمية المسيحية، تقرير .(طن
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 بعث  -الذي يشغل حاليا منصب وزير الجيش     -كما أن رئيس وزراء االحتالل األسبق أيهود باراك         
مؤكدا لهم فيها انه لن يتخلى عـن جبـل الهيكـل            ) إسرائيل(خامات   إلى حا  4/1/2001برسالة في 

،الهيئـة اإلسـالمية    2010تقريـر حزيـران     .(زاعمـا انـه ارث يهـودي      ) المسجد األقـصى  (
  )38المسيحية،ص

وغني عن التفصيل ان لتصريحات كبار المسؤولين في كيان االحتالل طابعا اقصائيا للمسلمين في 
التصريحات مع آراء وفتاوى الحاخامات الذين يوصفون بأنهم المسجد األقصى وتتناغم تلك 

متطرفون مما يشكل الدائرة المتكاملة لدوافع االحتالل االستعمارية التوراتية وااللغائية لحقوق 
ومقدسات المسلمين كذلك توحد أهداف تلك الدائرة المتكامل لبناء الهيكل المزعوم مكان المسجد 

لى أن الحديث عن أي حل وسط في ظل إصرارهم على دوافعهم األقصى المبارك في إشارة إ
وأهدافهم هو مضيعة للوقت ومظلة تحجب عن كثير من الناس رؤية اعتداءات االحتالل المتواصلة 

  .على المسجد األقصى المبارك

ورغم فشل هؤالء المتطرفين في ذبح القرابين في ساحة األقصى، إال انه بعد ذلك بأيام اقتحم أكثر 
 خمسين منهم األقصى المبارك عن طريق باب البراق وتجولوا في ساحاته وهم يرفعون االعالم من

اإلسرائيلية ويهتفون بالشعارات الدينية وسط حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة والمخابرات، 
كما طافوا في مسيرات استفزازية حول اسوار المسجد األقصى  والقدس القديمة وهم يحملون 

ما للهيكل الثالث، وقد لوحظ أثناء عمليات االقتحام تركيز المتطرفين على مسارين داخل مجس
األقصى،األول يبدأ من باب المغاربة باتجاه المصلى المرواني مروراً بالكأس، والثاني يبدأ من باب 

عات، المغاربة باتجاه باب السلسلة، وقد لوحظ أيضا تكرار الدخول إلى األقصى من قبل هذه الجما
وكأن الهدف هو تحويل هذه االقتحامات إلى شيء مألوف لدى الجميع، وهذا يعني بوضوح أيضا أن 
هذه الجماعات ماضية في استعداداتها للسيطرة على أجزاء من األقصى تحت سمع وبصر ورعاية 

  .)44 ص2008الهيئة اإلسالمية المسيحية تقرير . (الدولة اليهودية

   الهدم6.4

هدم بيت وسور خشبي قرب حـائط البـراق فـي           " إسرائيلية"دأت جرافات   ب: ق  حائط البرا .أ  
المسجد األقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتنديدات عربية وشعبية خجولة، علـى             
الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها كبير قضاة فلسطين الشيخ التميمي ومفتـي القـدس               

دول العربية وباألخص األردن التي تـشرف علـى األوقـاف           الشيخ عكرمة صبري ومناشدة ال    
  .اإلسالمية في القدس المحتلة التدخل ولكن من دون جدوى
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بدأت بهدم مدخل مسجد البراق بعد أن هـدمت         ) إسرائيل(إن  :"وقال الشيخ تيسير رجب التميمي      
المـسجد  تلة المغاربة، والجسر المؤدي إلى المسجد األقصى، وهي ماضية في طريقهـا لهـدم               

  ."األقصى وإقامة هيكلها المزعوم مكانه

 
  

  

  (www.wata.cc)ساحة البراق وعالقتها بالحرم الشريف والبلدة القديمة): 16(صورة

ماضية بهدم الطريق ) إسرائيل(إن حكومة : "وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام اهللا
ربي للمسجد األقصى المبارك بالهدم، بعد أن التاريخي المؤدي إلى باب المغاربة، ما يهدد الحائط الغ

مشيراً إلى أن ." منعت المواطنين من الوصول إلى المسجد األقصى وأغلقت مداخل البلدة القديمة
عمليات الهدم التي بدأت اليوم والحفريات التي تنفذ منذ سنوات تندرج في إطار مخطط إسرائيلي 

  .هيكل المزعوم مكانهلهدم السور الغربي والمسجد األقصى وبناء ال
ترتكب جريمة تطهير عرقي بحق المقدسيين وبيوتهم وأحيائهم ) إسرائيل(وأوضح التميمي أن 

اإلسالمية، وتواصل إغالق القدس بجدار الفصل العنصري بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية 
 .ناكخالصة، وكما تواصل التغلغل في الحي اإلسالمي وبناء الكنس والتجمعات اليهودية ه
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ترتكب مذبحة بحق مدينة القدس المحتلة، وبحق األماكن األثرية ) إسرائيل(ورأى التميمي، أن 
والتراث العالمي، دعا الجميع ليكون على أهبة االستعداد للتصدي لمخططاتها وللدفاع عن المسجد 

  .األقصى المبارك

ة التوجه إلى ساحات المسجد من جهتها، ناشدت األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة سكان المدين
األقصى لمواجهة الهدم، ووجهت ثالث قيادات إسالمية في القدس الشريف، نداء استغاثة وصرخة 
من داخل المسجد األقصى المبارك لكل الدول والحكومات والمؤسسات في العالمين العربي 

لمقدسات، بأن يمارسوا واإلسالمي والهيئات الدولية المعنية بالمحافظة على التراث والحضارة وا
  .ضغوطهم، ويهبوا لوقف العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى المبارك

 
رئيس الهيئة اإلسالمية (ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن البيان المشترك للشيخ عكرمة صبري 

ار المفتي العام للقدس والدي(، والشيخ محمد حسين )العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك
إن : "قولهم) رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس(، والشيخ عبد العظيم سلهب )الفلسطينية

سلطات االحتالل اإلسرائيلي أبت وكعادتها دائما إال أن تضيف إلى سلسلة اعتداءاتها على المسجد 
وي المباني األقصى المبارك في صباح اليوم اعتداء جديداً بهدم وإزالة الطريق األثري، الذي يح

، 1967األثرية واآلثار اإلسالمية المتبقية من حارة باب المغاربة التي أزالتها سلطات االحتالل عام 
والتي تشكل الطريق الوحيدة المؤدية إلى المسجد األقصى المبارك من خالل بوابة المغاربة إحدى 

  ."البوابات الرئيسية للمسجد المبارك
  

  

  .ائيلية إلى بناء جسر جديد وضخمالمخططات اإلسر): 17(صورة 
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  : هدم حارة المغاربة .ب
بعد عدوان حزيران عام سبعة وستين، لم تنتظر قوات االحـتالل الـصهيوني طـويال،حتى تبـدأ                 
بجرائمها الوحشية في المدينة المقدسة، ومع مضي أقل من أربعة أيام علـى االحـتالل، شـرعت                 

خي في القدس بأكمله، مزيلة مـن الوجـود مـسجدين،           جرافات المحتلين بهدم حي المغاربة التاري     
أحدهما مسجد البراق الشريف، ومائة وخمسا وثالثين دارا للسكن، ومخازن ومحالت كانت تؤلـف              

  .الحي المذكور
الذريعة لهذا اإلجراء ، هي توسعة مكان إلظهار األجزاء المخفية من حائط البراق الـذي يـسميه                 

ائط الغربي للحرم القدسي الشريف الذي كـان حـي المغاربـة            االحتالل حائط المبكى، وهو الح    
  .يالصقه تماما

ظل االحتالل ينفي وجود سكان الحي أثناء عمليات الهدم ،ورغم أن متولي الوقف في الحارة التي                
تعتبر كاملة وقفا إسالميا، أوضح بأدلة واسعة أن عمليات الهدم تمت بوجود سكان داخل منازلهم،               

ضباط الصهاينة الذين شاركوا في العملية ، بحقيقة ما وقع عام سبعة وستين ففي              إلى أن اعترف ال   
  : عام تسعة وستين، نقلت صحيفة القدس عن ضابط في سالح الهندسة التابع لقوات االحتالل قوله

أنه في مساء السبت العاشر من حزيران شرعت الجرافات تحت قيادة إيتان بن موشيه، بهدم البيـوت                 "
لمغاربة لتسوية الساحة الواقعة بجانب حائط البراق،وذلك بعد أن أعطيت مهلة ربع سـاعة              في حارة ا  

  ".للسكان للقيام بإخالء منازلهم

أنه ألقى  :"الضابط الصهيوني يقول أنه اكتشف جثثا بين األنقاض، ولدى سؤاله عما فعله آنذاك قال             
أن ابن موشيه خرج من الخطة      ":، ضابط أخر يدعى اليكس غور قال      "إلى األسفل، أو تحت التراب    

  ".األصلية لهدم الحي، وتجاوزها حيث هدم المزيد من البيوت
تيدي كوليك ويقصد رئيس البلدية الصهيونية في القدس، تيدس كوليك          : "أما بن موشيه نفسه فيقول    

ورفاقه خططوا للقيام بعمل صغير هناك من دون المس باألماكن المقدسة، كان في باحة البـراق                
 مسافة عدة أمتار منها مسجد البراق،حيث صعد رسول العرب على البراق إلى السماء، وأنـا          على

قلت مادام البراق قد صعد إلى السماء، فلماذا ال يصعد المسجد أيضا، وقمت بسحقه بـشكل جيـد                  
  )10871:،العدد27/11/1999صحيفة القدس ،السبت،".(جدا،بحيث لم يبق منه أثر يذكر

 الصهيوني حقيقة ما جرى ويقدم دليال إضافيا على شـكل الجريمـة التـي               يكشف هذا االعتراف  
ارتكبها الصهاينة بحق هذا الحي الذي ظل لقرون عديدة وقفا إسالميا، يقطنه أحفـاد المجاهـدين                

  .الذين جاؤوا في نجدة من المغرب العربي، لدفع عدوان الفرنجة عن القدس
المتعبدين، ودورا للـسكن ،ونـزال للمجـاورين ،         والحي يضم إلى المسجدين، زوايا للمتصوفة و      

  .ومخازن ومحالت تجارية
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االستهداف الصهيوني لهذا الحي قديم، وهو مرتبط باألطماع اليهودية الصهيونية للـسيطرة علـى          
حائط البراق، وقد حاول الصهاينة مرارا شراءه أو السيطرة عليه مع بدايات االستيطان الصهيوني              

  .في بيت المقدس
 أن قوات االحتالل الصهيوني، قامت مع احتالل القدس مباشـرة بمـصادرة مفـاتيح بـاب                 يذكر

  .المغاربة ولم تعدها
كما أن قوات االحتالل أقامت مركزا للشرطة في باب المغاربة، ال يزال قائما رغم االعتراضـات                

  .المتكررة من األوقاف اإلسالمية
هذه المنطقة باعتـداءات    )أمناء جبل الهيكل    ( ةوتستهدف الجماعات الدينية خاصة الجماعة المسما     
  ).118-112، ص2000الحسيني، . (متكررة،بزعم أنها تشكل جزءا من الهيكل المزعوم

 قام السكان الفلسطينيون باالحتجاج على تجاوز اليهود للشروط العثمانية، وعلى 1929وفي عام 
 حيث حققت 1930عام ) شو(لجنة  )بسلطات االنتدا(أثر االحتجاجات أرسلت الحكومة البريطانية 

بموضوع التنازع وقررت بأن حائط البراق هو وقف إسالمي، فيما أطلق عليه اليهود الحقا اسم 
، ومنعت اللجنة اليهود من إحضار المقاعد للجلوس عليها، ومنعتهم كذلك من وضع "المبكى"

  .ثيقة من وثائقهاألوراق بين الجدران، وسجل حينها القرار في عصبة األمم وسجل كو

    الحفريات واألنفاق  7.4

ان اخطر شكل من أشكال االعتداءات المادية على المسجد األقصى المبارك بعد احتالله والـسيطرة               
حيث بدأت المـؤامرة    . عليه، يتمثل بالحفريات حوله وتحته والتي تهدد بهدمه وتقويضه بشكل كبير          

الحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس في حرب حزيران       الصهيونية على المسجد األقصى المبارك منذ ا      
، واتخذت هذه المؤامرة مظاهر وأساليب متعددة، تهدف كلها إلى تخريـب هـذا األثـر                1967عام  

  .على أنقاضه) هيكل سليمان(اإلسالمي المقدسي، وإزالته تمهيداً إلقامة

ه هم االنجليز، حيث بدأوا     إن أول من قام بعمليات الحفر تحت المسجد األقصى المبارك وفي محيط           
) بنـك ميجـر   (و)الديلي تلغراف (م بتمويل من مختلف المؤسسات مثل صحيفة        1876حفرياتهم عام 

م،بعد ثورة للمسلمين على االنجليز اثـر تلـك         1911وغيرهما، واستمرت هذه الحفريات حتى عام       
  .الحفريات

 تحت المسجد األقصى المبـارك      م أعادوا الحفريات  1917وعندما احتل االنجليز مدينة القدس عام       
  )79، ص2000صالح الدين، .( وحول أسوار القدس من جديد
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 حتـى   1967وما ان بدا االحتالل االسرائيلي بفرض سيطرته على المسجد االقصى ومحيطه سنة             
اخذت الحفريات منحى مختلفا بحثا عن الهيكل الثاني وتركزت في الناحية الجنوبيـة الغربيـة ثـم                 

ى اكتشفت نفق االوقاف االسالمية نفقا باتجاه سبيل قايتباي نحو منطقة قبـة الـصخرة               الجنوبية ،حت 
وذلك في منتصف عقد الثمانين من القرن العشرين ثم تم اغالق فتحة النفق باالسـمنت مـن قبـل                   

وكذلك االمر في اواخر العقد ذاته عند اكتشاف النفق الممتد من حـائط             . االوقاف االسالمية مباشرة  
 حتى باب الغوانمة ،حيث اغلق باالسمنت،اما النفق الذي فتح تحـت شـارع طريـق االالم                 البراق

  )  154،ص2001العلمي،(جنوب المدرسة العمرية فما زال قائما بحراسة جنود االحتالل 

يتكشف بطالن الحفائر األثرية التي شرع فيهـا بحجـة          : "ويقول المفكر والباحث روجيه جارودي      
فليست المسألة فقط انه ال يمكن أن يبقى في أفضل الحاالت سوى بقايا تافهة بل               العثور على المعبد    

،أما ما بقي فإنهم لن يعثـروا       ) الفلسطينيين(أنهم لو فتشوا هذه البقايا فسوف تكون شاهدا على ثقافة           
وان أسـباب   ) حـائط المبكـى   (والذي يـسمى    ) هيرود(إال على امتداد الحائط الروماني الذي بناه        

وقبـة الـصخرة   ) المسجد القبلي المـسقوف (يات الحقيقية هي تقويض وهدم المسجد األقصى   الحفر
وتشكلت اآلن شبكة   ). 615ب،ت ص -جارودي.(الشاهدان العظيمان على إبداع الحضارة اإلسالمية     

, بعض هذه الحفريات واألنفاق المعروفـة       , من األنفاق تحت المسجد األقصى وفي محيطه القريب         
إال أن القرائن تشير إلى أن هذه األنفاق والحفريات         ,  يعرف مسارها وحجمها الحقيقي      وكثير منها ال  

وصلت إلى منطقة الكأس في المسجد األقصى المبارك ،مابين الجامع القبلي المسقوف وبـين قبـة                
وفي اآلونة األخيرة تكثف أعمال الحفريات واألنفاق تحت المسجد األقصى وفي           , الصخرة المشرفة   

  )17 ص 2009التقرير السنوي لمؤسسة األقصى . (ط القريب منهالمحي

وكان من ابرز هذه المحاوالت التي قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي لتحقيق أهدافها الحفريات              
فقد كانت الحفريات اإلسرائيلية حول المسجد األقصى وتحتـه مـن           . حول المسجد األقصى المبارك   

ة من أخطر األساليب التي اتبعت حتى اآلن لتخريب المـسجد األقـصى             الناحيتين الجنوبية والغربي  
، إال أنها   )الهيكل المزعوم (المبارك، وتصديع جدرانه التي تبدو في ظاهرها محاولة للبحث عن بقايا            

هدم وإزالة جميع المباني اإلسالمية مـن       : في حقيقة األمر تهدف إلى جملة من األمور، من أهمها           
ايا وأسواق ومساكن ومقابر قائمة فوق منطقة الحفريات ومالصقة أو مجـاورة            معاهد ومساجد وزو  

إضافة إلى ذلك فقد    . لحائط البراق على طول امتداد المسجد األقصى من الناحيتين الجنوبية والغربية          
كانت تسعى لالستيالء على المسجد األقصى المبارك وتخريبه وإنشاء الهيكل في الموقع الذي يقـوم               

  .يا المسجد األقصى وقبة الصخرةعليه حال
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تحت الحائط الغربي للمسجد ) الحشمونائيم(جزء من نفق  الذي يسميه االحتالل ): 18(صورة 

  com.foraqsa.www://http. األقصى

خـر عـام    وقد ذهب روحي الخطيب إلى أن الحفريات اإلسرائيلية في مدينة القدس مرت فـي أوا              
  : بتسع مراحل يمكن إيجازها على النحو اآلتي 1981

متراً مـن أسـفل الحـائط       ) 70( وقد جرت على امتداد      1968 وتمت سنة    1967 في أواخر    -1
الجنوبي  للمسجد األقصى المبارك خلف قسم من جنوب المسجد األقصى وأبنيـة جـامع النـساء                 

مترا، وهي  14 ووصل عمق هذه الحفريات إلى       والمتحف اإلسالمي والمئذنة الفخرية المالصقة له،     
تشكل باستمرار، ومع مرور الوقت عامل خطر يهدد بإحداث تصدعات لهذا الحائط واألبنية الدينية              

  .والحضارية واألثرية المالصقة له

 متراً آخر من سور المسجد األقصى المبارك، مبتدئـة          80، وقد جرت على امتداد      1969 سنة   -2
ة األولى ومتجهة شماالً حتى وصلت باب المغاربة مارة تحت مجموعـة مـن              حيث انتهت المرحل  
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 صـدعتها جميعهـا وتـسببت فـي إزالتهـا           14األبنية اإلسالمية التابعة للزاوية الفخرية وعددها       
  . بالجرافات اإلسرائيلية ، وإجالء سكانها

  

  )www. palestine-info.net(أعمال الحفريات تحت األقصى ): 19(صورة 

، وقد امتدت من مكان     1975، ثم استؤنف العمل بها ثانية سنة      1974، وتوقفت سنة    1970سنة   -3
يقع أسفل عمارة المحكمة الشرعية القديمة مارة شماال بأسفل خمسة أبواب مـن أبـواب المـسجد                 
األقصى المبارك، وهي باب السلة وباب المطهرة وباب القطانين وبـاب الحديـد وبـاب النـاظر                 

متراً وفـوق   ) 180(وباب المجلس وباب عالء الدين البصيري وعلى امتداد         ) الحبسالمسمى باب   (
مجموعة من األبنية تضم أربعة مساجد ومئذنة قايتباي األثرية وسوق القطانين ومدارس ومـساكن              

عربي من أهل القدس وتسببت هذه الحفريات في تحويل الجزء األول منها            )3000(يقطن فيها حوالي  
شرعية إلى كنيس يهودي وتصديع عدد من األبنية منها الجامع العثمـاني وربـاط              تحت المحكمة ال  

  )87-80العلمي ب،ت ص (.الكرد والمدرسة الجوهرية

 وتقع خلف الحائط الجنوبي الممتـد مـن أسـفل القـسم             1974 واستمرت حتى    1973سنة   : -4
) 80( مـسافة تقـارب      الجنوبي الشرقي للمصلى القبلي وسور المسجد األقصى المبارك ممتدة على         

 الحـائط الجنـوبي للمـسجد       1974متر إلى الشرق، وقد اخترقت هذه الحفريات في شهر تمـوز            
األقصى المبارك والدخول منه إلى األروقة السفلية للمصلى القبلي وللمسجد األقـصى فـي أربعـة                

حـت   متر إلى الداخل وأسفل جـامع عمـر وت         20مواقع هي أسفل محراب المصلى القبلي وبعمق        
األبواب الثالثة لألروقة الواقعة تحت المصلى القبلي والرابع تحـت األروقـة الجنوبيـة الـشرقية                

مترا  مما يعرض سـور المـسجد        13للمصلى القبلي ووصلت أعماق هذه الحفريات إلى أكثر من          
  . األقصى لالنهيار
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المـسجد   في مكان قرب منتصف الحائط الشرقي لـسور المدينـة ولـسور              1975 أوائل سنة    -5
األقصى المبارك، بين باب السيدة مريم والزاوية الشمالية الشرقية من سور المدينـة ومـن سـور                 
المسجد، وتهدد أعمال الحفر فيها بإزالة وطمس القبور اإلسالمية التي تضمها أقدم مقبرة إسـالمية               

  .في المدينة

اللجنـة  (ت عليـه     ووافق 1975 مشروع تعميق ساحة البراق الشريف وهو مشروع وضع سنة           -6
، ويقضي المشروع بضم أقسام من األراضي المجـاورة للـساحة           1977سنة  ) الوزارية اإلسرائيلية 

 تـضم حـوالي     1967امتار، وكانت هذه الساحة قبل االحتالل عام        9وهدم ما عليها وحفرها بعمق      
  .لها، وشردت جميع أه1977-1967 عقار عربي إسالمي هدمتها جرافات االحتالل ما بين 200

 وتقع خلف جدران المصلى القبلي وجنوبها وتجري كل تلك الحفريات بصورة سرية يحيطهـا               -7
  .1981التكتم وتم الكشف عنها سنة

 مخترقة الحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك وصوالً إلـى          1981 وقد أعلن عن بديتها سنة       -8
  ).99-95ت، ص.، بالعلمي. ( أمتار6سبيل قايتباي المواجه لقبة الصخرة وبعمق 

وأجرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حفريات أسفل سور المسجد األقصى المبارك بـشكل سـري              
وبعد أن انتهت تلك الحفريات قامت سلطات االحتالل بافتتـاح النفـق أسـفل المـسجد األقـصى                  

  متر على امتداد الجدار الغربي للمسجد األقصى المبارك وصـوالً          450 بطول   24/9/1996بتاريخ
إلى باب الغوانمة مما أدى إلى هبة في األراضي الفلسطينية توجت بمجزرة وحشية قام بها االحتالل                

 جريح وسميت تلك الهبة الشعبية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة              700 شهيد و  62سقط خاللها   
  ).154،ص2001العلمي،. (بانتفاضة النفق

مبارك وحوله عبر أنفاق عدة حيث وصلت       وبقي االحتالل يواصل حفرياته تحت المسجد األقصى ال       
هذه الحفريات إلى درجة خطيرة  وتقوم سلطات االحتالل بتنفيذ منشآت عبر األنفاق بهـدف إقامـة                 

  )81، ص2000صالح الدين، . (مدينة سياحية يهودية تحت األرض

ويظهر لكثير من الباحثين أن الهدف األهم من وراء هذه الحفريـات زعزعـة أساسـات المـسجد                  
األقصى المبارك ومعالمه التاريخية من اجله هدم المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعـوم مكانـه               
متخذة من الصمت العربي واإلسالمي والمفاوضات الصهيونية مع السلطة الفلسطينية واألردن فـي             
ذات الوقت غطاء العتداءاتها على المسجد األقصى المبارك خاصة وأنها تحيط كل ذلـك بـسرية                

  .مةتا
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وفي السنين األخيرة انصب جهد االحتالل في حفرياته على ترميم المواقـع الموجـودة وإعـدادها                
الستقبال الزوار إلعداد المدينة التي يبنيها تحت المسجد األقـصى السـتقبال الـزوار فـي دولـة                  

هزة االحتالل، ما يعني أن االحتالل شارف على االنتهاء من بناء المدينة التاريخيـة وسـتكون جـا           
سائح كما تشير األنباء دون أن يحتاج هؤالء السياح للمـرور           ) مليون(خالل  فترة وجيزة الستقبال      

من أي منطقة عربية للوصول إلى المكان، وقد أنهى االحتالل العمل في  النفق الذي يـصل بـين                   
اكبر األنفاق التي   في سلوان  جنوباً وشبكة أنفاق الحائط الغربي شماالً، ويعد هذا النفق             ) مدينة داود (

يفتتحها االحتالل أسفل المسجد األقصى ومحيطه، وسيمكن المستوطنين من الـدخول إلـى سـاحة               
البراق وأبواب المسجد األقصى بسهولة مما يشكل خطرا كبيرا لسهولة اقتحام المـسجد واالعتـداء               

م، 1967تاللـه عـام   عليه كما فتح االحتالل أبواب جديدة في السور الجنوبي وللمرة األولى منذ اح    
وهذا الباب جزء من نفق للسيارات يمتد من جنوب البلدة وحتى ساحة البراق، كمـا أن االحـتالل                  
                يسعى إلى توسيع ساحة البراق بشكل كبير، ويوضح المراقبون أن عدد الحفريات بدأ يأخذ منحـى

  . مختلفاً في تقليل عدد الحفريات والتركيز على نوعها

ي سلوان المستهدف إلى التضييق والقمع وكل أشكال اإلرهاب الـصهيوني،           ويتعرض السكان في ح   
والملفت لالستغراب أن االحتالل يعلن عن كل هذه المخططات بشكل واضح دون ردت فعل تستحق               

  )12، ص 2009س الدولية تقرير سنة مؤسسة القد. (حجم الهجمة الكبيرة

  :المناطق التي تتم فيها الحفريات 1.7.4

  :ت في الجهة الجنوبيةالحفريا-1

ـ           ، وهي مدينةُ تمتـد     "مدينة داود "تهدف الحفريات في جنوب المسجد األقصى إلى إيجاد ما يسمى ب
بحسب االدعاءات الصهيونية من مجمع عين سلوان جنوباً وحتى أسوار المسجد األقـصى شـماالً،               

         ات في جنوب المسجد هي جمعينحـو مدينـة داود    " (العاد"ة  والجهة الرئيسة المسؤولة عن الحفري( ،
وقد شهدت الفترة التي يغطّيها التقرير بدء العمل في موقعين جديدين للحفريـات جنـوب المـسجد                 

 مواقع أخرى، وافتتح االحتالل موقعاً جديدا أمام الزوار ولقد بلغ           10األقصى، فيما استمر العمل في      
منها 13سب إحصائية مؤسسة القدس الدولية      موقع ح 38عدد مواقع الحفريات حول المسجد األقصى       
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 غربـه   19 حفرية منها جنوب المسجد األقصى و        17 مازال العمل فيها جارياً ويقع       25مكتملة و   
  )17 ص2009مؤسسة القدس الدولية .( شماله2و

  :الحفريات في الجهة الغربية-2

 التي يبنيهـا االحـتالل تحـت        تُعد الجهة الغربية للمسجد األقصى العصب الرئيس للمدينة اليهودية        
المسجد، ففيها تقع معظم المزارات، ومنها يمر الطريق الذي يصل بين جنوب هـذه المدينـة فـي                  

الحفـاظ  "سلوان وشمالها عند درب اآلالم، وفيها أيضاً تقع معظم مداخل هذه المدينة، وتُعد جمعيـة                
   ات ف    " على تراث الحائط الغربيوخـالل الفتـرة التـي      . ي هذه الجهة  المسؤول الرئيس عن الحفري

يغطّيها التقرير بدأ العمل في موقعين جديدين غرب المسجد، ليصبح بذلك مجموع مواقع الحفريـات   
  )18 ص2009مؤسسة القدس الدولية .( مكتملة9 منها نشطة و10 موقعاً، 19
  
  :حفريات الجهة الشمالية-3

طول أسوار المسجد تقريبا فهي تبدأ من باب حطّة إلـى           تمتد حفريات الجهة الشمالية عرضيا على       
الشرق وصوالً إلى الزاوية الشمالية الغربية للمسجد، وتهدف حفريات االحتالل في هـذه المنطقـة               
لوصل المدينة اليهودية بدرب اآلالم، وذلك لتوحيد الجوالت السياحية بـين المـزارات المـسيحية               

 اليهودي  –زٍء ال يتجزأ من مدينة القدس، لتكريس فكرة التراث المسيحي         والمدينة اليهودية لتظهر كج   
وخالل الفترة التي يغطّيها التقرير لم تشهد هذه الجهة بدء أي حفريات جديدة فيما              . المشترك للمدينة 

  )19ص2009مؤسسة القدس الدولية، تقرير سنة  . (استمر العمل في الموقعين القائمين أصالً

  عدد الحفريات النشطة والمكتملة في الجهتين الغربية والشمالية من للمسجد األقصى) 2.4(جدول 

 عددها نوع الحفريات المنطقة

 5 حفريات مكتملة
 الجهة الجنوبية

 12 حفريات نشطة
 17 مجموع حفريات الجهة الجنوبية

 10 حفريات مكتملة
 الجهة الغربية

 9 حفريات نشطة
 19 هة الغربيةمجموع حفريات الج
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 2 حفريات نشطة الجهة الشمالية
 

 المجموع 15 حفريات مكتملة
 23 حفريات نشطة

 38 إجمالي الحفريات

  )22 ص2009مؤسسة القدس الدولية،(
  

  

  21/8/2011-22/8/2010تطور أعداد الحفريات بين 
  2011-2010ل سنة أعداد الحفريات في الجهات الجنوبية والغربية والشمالية خال): 3.4(جدول 

 المنطقة
  عددها الحالي

 21/8/2011في 

  عددها السابق 

 22/8/2010في

 نسبة التغير

 %13 15 17 الجهة الجنوبية
 %11 17 19 الجهة الغربية
 %0 2 2 الجهة الشمالية

 %12 34 38 المجموع

  )27 ص2010/2011ؤسسة القدس الدولية م(

ل في محيط المسجد األقصى انهارت أرضية غرفة صفية في          ونتيجة للحفريات التي يقوم بها االحتال     
 14 مما أدى إلـى سـقوط        2009-2-1مدرسة البنات األساسية التابعة لألنروا في سلوان بتاريخ         

طالبة في حفرة بعمق ثالثة أمتار وأصابتهن، وحسب شاهد العيان فان االنهيار حدث في أول يـوم                 
 يوم من عطلة رسمية مما يدل علـى أن االحـتالل            20عد  تعود فيه الطالبات إلى مقاعد الدراسة ب      

  )1/2/2009قناة الجزيرة الفضائية. (يستغل هذه األوقات والفرص لتنفيذ أعمال الحفريات
وكان الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل قد أشار إلـى أن أعمـال الحفريـات                  

.  الذين يسمعون أصوات الحفريات في الليل      تجري تحت جنح الظالم بشهادة حراس المسجد األقصى       
  )154،ص2001العلمي،(و )66، ص2000صالح، 
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القدس  المصدر محسن صالح ،. (حفريات حول وتحت المسجد االقصى): 20(صورة رقم 

  ) 31ص2009والمقدسات

  
  ىل،  إ  محدد  و  فهمستقالً،  أو    محايداً ً علماً   ليس علم اآلثار في إسرائيل    : ويقول د نظمي الجعبة     

 آثـار ء  علماد  جو و ذلـك عـدم    يعنـي ال  و االستيطانية، الدولة    لوجيايديو  أ  خدمة  في،  بعيد  حد
نادرة حـين رفـض      شجاعة على نهبربعضهم  ن  فإ،  ذلك منالعكس   على بل،  إسرائيليين محايدين 
ئمـاً بذريعـة    وكان نهب آثار القـدس يجـري دا       . التاريخ القديم لهذا البلد،    نعالروايات التوراتية   

اإلسـرائيليون  يـسميها   لتي  االمنطقة    يف،    مريببشكل  ،  الحفريات اليوم تتركز    نلك،    الحفريات
 وطـرد  لالسـتيطان تترافق مع حملة كبيرة     هي ،  و  البلدة القديمة ومحيطها  أي  ،  "الحوض المقدس "
 بمـا فيهـا     –ديمة  المدينة الق   خل دا يف الموجودة     والحفريات  بعض األحياء،  من الفلسطينينن  لسكاا

، المتصلة والمتقاطعة تحت البلدة القديمـة      األنفاق من شبكة  د  جو،  وو   وخارجها -المسجد األقصى   
الجعبة ،مؤسسة الدراسات الفاسـطينية مجلـد       . (التشقق واالنهيار  ىلإشأنها أن تعرض ما فوقها       من
   )79 ص 20
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، جنوب المسجد ألنروا في سلوان التابعة لاألساسيةانهيار في مدرسة البنات ): 21(صورة 

  )(www. Googleimage.com نتيجة الحفريات الصهيونية األقصى، 

  :عمال الترميمأعاقة إ  8.4

يعيق االحتالل الصهيوني المسلمين من ترميم المسجد األقصى المبارك حيث حاولت منع شرطة 
 العمل في تبليط األرضية االحتالل اثنين من عمال لجنة اعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة من

 )http://www.shababhu.com،12/9/2011(. المقابلة للمسجد القبلي بالقرب من كأس الوضوء

وقال حراس المسجد األقصى أن عناصر من شرطة االحتالل المتمركزة داخل المسجد األقصى 
 مركٍز تابع لشرطة أوقفت العاملين عن العمل واعتقلتهما واقتادتهما من بوابة السلسلة باتجاه

االحتالل إالّ أن تدخل الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف، والشيخ عزام الخطيب 
   .التميمي مدير دائرة األوقاف حال دون االستمرار في اعتقالهما

واستنكر مدير األوقاف التدخل المستمر من قبل شرطة االحتالل في أعمال الترميم التي تجري في 
سجد األقصى، والتي كان آخرها منع العمال من مواصلة التبليط على بوابة المسجد لمدة ساحات الم

 )http://www.shababhu.com (.ساعتين، لحين انتهاء فترة ما يسمى ببرنامج السياحة األجنبية
." إن هذا العمل غير مبرر وغير مقبول وقد احتجت دائرة األوقاف على ذلك للشرطة: "وقال

يقاف العمل لهذا اليوم ألن األوقاف ال تأخذ التصاريح واألوامر من الشرطة تم إ"وأضاف 
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وأكد الشيخ الخطيب على حاجة المسجد األقصى لترميم دوري . " اإلسرائيلية للعمل في األقصى
  .ودائم ألنه مسجد قديم

الحفر ومن البديهي أن موضوع اعاقة الترميم في المسجد األقصى مرتبط ارتباطا وثيقا بعمليات 
والتخريب التي تمارسها سلطات االحتالل أسفل وحول المسجد األقصى، فهم من جهة يخربون، 
ومن جهة أخرى يعيقون إصالح أي اثر يظهر لهذا التخريب في ساحات أو مباني المسجد األقصى، 

 حيث تتكامل الخطة المنهجية في زعزعة أساسات المسجد عبر الحفر ومنع الترميم واإلصالح  
ذكر أن سلطات االحتالل تعتبر ساحات وباحات المسجد األقصى الواسعة جداً باحات عامة ال ي

يمكن ألي مواطن العمل بها إال بإذن منها؛ األمر الذي انعكس سلبا على هذه الساحات حيث حدثت 
  .تشققات كبيرة في أرضية هذه الساحات

   المباركمصادرة العقارات اإلسالمية في محيط المسجد األقصى 9.4 

تهدف دولة االحتالل من خالل البناء ومصادرة األراضي في المسجد األقصى ومحيطه إلى إضفاء              
الطابع اليهودي على محيط األقصى، وتعزيز الوجود اليهودي في المسجد من خـالل اتخـاذ هـذه                 

ام المـسجد،   األبنية كمراكز انطالق الستهداف المسجد األقصى مثل استعمالها كمراكز للتجمع القتح          
 .أو استخدامها للتغطية على أعمال الحفريات، أو لتعزيز الوجود األمني في المسجد

أبرز التطورات التي شهدها هذا المجال كان تحويل االحتالل منطقة حوش الشهابي المجاورة لبـاب    
ليهود، ووضع  إلى ساحٍة شبه رسمية لصالة ا     ) أحد أبواب المسجد األقصى في الجهة الغربية      (الحديد  

المبكى "الفتٍة تعريفية تحمل االسم العربي الصحيح للموقع لكنها تُعرفه بالعبرية واإلنجليزية على أنّه              
وال يكمن التهديد الذي تُمثله هذه الخطوة فـي         . 2011يناير  /، وذلك في شهر كانون الثاني     "الصغير

ل بالنتائج المترتبة على الوجود اليهـودي  الالفتة أو حتى في صالة المجموعة اليهودية في المكان، ب 
، فهم بالفعل بدأوا يطالبون بتوسعة المكان وترميمه        )18 ص 2009مؤسسة القدس   (الدائم في الموقع  

وتأمين الوصول إليه، ما يهدد وجود السكان المقدسيين في المنطقة، ويفرض قيـودا علـى حركـة                 
  .المصلّين عبر باب الحديد

  ا   3/8/2011يوم األربعـاء    " الكنيست"رات كان مناقشة برلمان االحتالل      ثاني أبرز التطومـشروع 
لبناء خط للتلفريك يصل بين منطقة المحطّة في غرب القدس وباب المغاربة جنوب البلـدة القديمـة               

وقد ادعى االحـتالل أن هـذا       . للقدس ماراً فوق جزٍء من حي الثوري ووادي جهنّم وجبل صهيون          
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 لتسهيل وصول السياح إلى البلدة القديمـة دون الحاجـة للـدخول فـي االختنـاق          المشروع يهدف 
 شخص يوميـا بـين غـرب        4,000المروري المحيط بالبلدة، ويهدف المشروع إلى نقل أكثر من          

وإن كان هذا المشروع ما زال في مراحله األولى ويواجه مـصاعب ماليـة              . القدس والبلدة القديمة  
 أن تنفيذه يمثّل خطرا على المسجد األقصى من عدة جوانب، أولها أنّـه يـسهل                لتأمين تمويله، إالّ  

               ،فلـسطيني حي وصول المستوطنين اليهود إلى المسجد مباشرةً من غرب القدس دون المرور بأي
وثانيها أنّه يسهم في عزل الوجه العربي واإلسالمي للبلدة القديمة، وتحويل المسجد األقـصى إلـى                

  .    ٍز سياحي بدالً من كونه مسجدا خاصا بالمسلمينمرك
 موازنةً تربو علـى نـصف مليـون دوالٍر          2011يناير  / كما أقر االحتالل في شهر كانون الثاني        

أميركي لبناء متحٍف لآلثار اليهودية في ضاحية سلوان جنوب المسجد األقـصى داخـل الحديقـة                
" مدينـة داود  "االستيطانية والمسؤولة أيضا عن بنـاء وتطـوير         " دالعا"الوطنية التي تُديرها جمعية     

   .جنوب المسجد األقصى

 

 
  .الغامقمصادرة العقارات واألمالك باللون ): 22(صورة رقم 

على ضاحية سلوان جنـوب المـسجد األقـصى وتوسـيع           " العاد"وفي اطار تعزيز قبضة جمعية        
 في قراءٍة أولية قانونًا يـسمح       2011يوليو  / تموز 27 في   الكنيست"صالحياتها أقر برلمان االحتالل     

ويعنـي  . بتحويل إدارة الحدائق الوطنية إلى جهاٍت خاصة غير ربحية بدالً من السيطرة الحكوميـة             
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إقرار هذا القانون إطالق يد الجمعيات االستيطانية لمالحقة السكان المقدسيين وتهجيـرهم، بحجـة              
ي هذه الحدائق، لكن البعد األهم يكمن في تنـصل حكومـة االحـتالل مـن                إقامة مشاريع تطوير ف   

اإلجراءات التي ستلجأ لها هذه الجمعيات لتهجير السكّان والسيطرة علـى ممتلكـاتهم وأراضـيهم،               
                 ا مـن أيبة، تهرة ال سلطة للحكومة عليها وهي ملتزمة تجاهها بعقود قانونية أنّها جهات خاصبحج

يأتي ذلك لتسهيل تنفيذ مشروع االحتالل الهادف       .  أو شعبية قد تجرها هذه اإلجراءات      ضغوط دولية 
إلقامة حدائق توراتية على مساحة واسعة من أراضي ضاحية سلوان جنوب المسجد األقصى لتُشكّل              

 التي يزعم االحتالل أنّها كانت أساس الوجود اليهودي فـي         " مدينة داود "مع مواقع الحفريات هناك     
  )23-20، ص2009مؤسسة القدس الدولية، . ( مدينة القدس

  
   محاصرة المسجد األقصى المبارك بالكنس والمراكز التوراتية والعسكرية 10.4

  

 
  )com.foraqsa.www://http(مواقع وعدد الكنس التي تطوق المسجد األقصى المبارك ) 23(صورة رقم 

ول اإلسرائيليون منذ أمد بعيد طمس الطابع اإلسالمي لمدينة القدس، وإضفاء الصبغة اليهوديـة              يحا 
المزعومة، وذلك بإنشاء المتـاحف     " مدينة داوود "المزعوم داخل   " الخراب"عليها، تمهيداً لبناء معبد     

  .اإلسرائيلية التي تتحدث عن تاريخ مصطنع للشعب اليهودي داخل البلدة العتيقة
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 اإلسرائيليون خالل السنوات األخيرة عدداً من الكنس اإلسرائيلية والمتاحف التي حلَّت محـل              وأقام
، وكنـيس   "يوهيل يتـسحاق  "و" حمام العين "األوقاف اإلسالمية بجوار المسجد األقصى، مثل كنيس        

مصلى المدرسة التنكزية، وكنيس قدس األقداس، وكنيس قنطرة ويلسون، وقافلة األجيال، ومتحـف             
  .بيت المحروقال

ـ              والمعـروف باسـم     18وذكرت صحيفة هارتس أن هناك نبوءة تعود ألحد حاخامات القـرن الـ
ـ  " جاؤون فيلنا " ، موضـحة أن  2010 من مارس 16حدد فيها موعد بداية بناء الهيكل الثالث بيوم ال

" حوربـا "النبوءة تضمنت إشارات إلى أن اليهود سيشرعون في بناء الهيكل الثالث مع تدشين معبد               
  .الكائن بالحي اليهودي بالقدس

ـ          من مارس من إعادة تشييد المعبد الذي        15ولفتت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ستنتهي بالفعل في ال
يعد، وفق المزاعم اإلسرائيلية، أحد أهم دور العبادة اليهودية في القدس، وتم تدميره خـالل حـرب                 

 .1948عام 

 اليهودي قد انهت بناء الكنيس فعالً، ، وقد قدرت تكاليف بنائه            وكانت شركة تطوير ما يسمى بالحي     
مليـون دوالر، والمتبقـي يدفعـه     2.8دوالر تدفع الحكومة اإلسرائيلية منهـا  "  مليون7.3"بــ

 المتبرعون

بنى هذا الكنيس في مدينة القدس العتيقة كأحد المعالم البارزة جداً، والمرتفعة فيها، بجانب المسجد               و.
 الكبير داخل البلدة القديمة في القدس الشريف، على أنقاض حارة الشرف اإلسالمية؛ التـي               العمري

مؤسسة القدس الدوليـة    (. قام اإلسرائيليون بتحويلها إلى حارة لليهود، بعد أن هدمت وبدلت معالمها          
  )35-34ص2009تقرير 
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جدار الغربي للمسجد كنيس الخراب بعد أن اكتمل بناؤه على بعد أمتار من ال): 24(صورة 

 )com.googoolz.alasyl(األقصى المبارك 

  

وتسعى المؤسسة االحتاللية إلى تهويد المحيط القريب من المسجد األقصى المبارك وجعلـه نقطـة               
  :ما يلي ومن ابرز مظاهر التهويد , انطالق العتداء مباشر على المسجد األقصى المبارك 

وبأبنية وقباب عالية تهدف إلى محاولة , إحاطة المسجد األقصى بأكثر من مئة كنيس يهودي   . أ
هذا الكنس , حجب رؤية قبة الصخرة باعتبارها احد المعالم اإلسالمية البارزة في القدس 

وترتبط مع شبكة األنفاق , اليهودية ال يبعد بعضها سوى عشرات األمتار عن المسجد األقصى 
  .حت وفي محيط المسجد األقصى المباركت
أقرار مخطط إسرائيلي والشروع بتنفيذه يقضي بإحاطة المسجد األقصى بسبع حدائق توراتية  . ب

 .تحت مسمى حدائق وبساتين ومتنزهات عامة
الشروع بأعمال تهويد ألسوار البلدة القديمة والبوابات والمواقع األثرية اإلسالمية والعربية تحت  . ت

والهدف الحقيقي هو طمس المعالم اإلسالمية والعربية التاريخية , يم والتصليح مسمى الترم
، 2010مؤسسة القدس الدولية . ( والحضارية في القدس وحول المسجد األقصى المبارك

 )59-58ص
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   " الحدائق التوراتية"  مشروع11. 4

 القديمة بالقدس والمسجد أن إقامة هذه الحدائق التوراتية، يأتي ضمن مخطط شامل لتطويق البلدة

، في مسعى لتهويد محيط المسجد االقصى، وتطويقه "حدائق توراتية"االقصى بتسع حدائق تحت اسم 

بمثل هذه الحدائق التوراتية من جميع جهاته، علماً أن العمل بإقامة هذه الحدائق التوراتية المزعومة 

لحال في الزاوية الشمالية الغربية لسور البلدة بدأ قبل عدة سنين، وقد أنجز إقامة عدد منها، كما هو ا

القديمة، وكذلك في المنطقة الممتدة ما بين بابي الخليل والباب الجديد، وكذلك في المنطقة الواقعة ما 

بين الباب الجديد وباب العامود، باإلضافة الى استكمال العمل في منطقة القصور األموية جنوبي 

، وفي هذه األثناء يتم العمل على "مطاهر للهيكل" مسارات توراتية والمسجد االقصى، وتحويلها الى

 الراية صحيفة( ."الحدائق التوراتية"إقامة هذه الحديقة التهويدية في الموقع المذكور تحت اسم

 ).12/2/2012،من موقعها على االنترنت،الزيارة17/10/2011 القطرية،

  

ك للسياح والزوار إلى هيئة تطوير القدس التابعة الحدائق ، التي ستتضمن مسال وعهد بإنشاء هذه
في وثيقة رفعتها إلى الحكومة االحتاللية ) تطوير القدس(للدولة وللبلدية اإلسرائيلية، ، وأعلنت هيئة 

ترسيخ "من أجل " سلسلة من المنتزهات حول القدس القديمة"، أن الهدف إقامة 2008في سبتمبر 
  )9/2/2012،الزيارة 11/5/2009وقع فلسطين اليوم م"..(موقع القدس عاصمة إلسرائيل

   
 للمسجد أمان حزام يشكل البستان وحي  .جراح الشيخ وحي البستان حي يستهدف المخطط و

 هذا فان االحتالل سلطات تخطط كما إزالته حال وفي ، الجنوبية الناحية من القديمة والبلدة األقصى

 ، جهات ثالث من استيطانيا اطباقا القديمة والبلدة صىاألق على االطباق من االحتالل تمكين يعني

 الجنوبية والجهة الشرف وحي المغاربة حي أنقاض على اليهودي الحي فيها يقام التي الغربية الجهة

 سلطات شرعت والتي الرحمة باب مقبرة فيها تقع التي الشرقية والجهة البستان حي فيها يقوم التي

 حي إزالة إلى تسعى االحتالل سلطات وأن توراتية، حدائق الى يلهاوتحو بردمها مؤخرا االحتالل

 ومقدساتها القديمة البلدة على تماما ستطبق فإنها –نجحت وان – الشمالية الناحية من جراح الشيخ

  )9،ص 2010 اذار ،تقرير المسيحية االسالمية الهيئة.(والمسيحية اإلسالمية

 المسيطر-  االقصى المسجد جنوب والواقعة مويةاال القصور منطقة ضم الى المخطط ويسعى 

  .المذكور المشروع الى - االحتالل من عليها
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 2006في خريف عام ) ديفيد باري(االستيطانية " العاد"وفي رسالة بعث بها رئيس ومؤسس منظمة 
إلى مسئولي وهيئات الحكومة المشاركة في المشروع، مثل سلطة الطبيعة والحدائق وسلطة اآلثار، 

، ولكنه أعرب عن "ألننا ال يمكننا التحدث عنها"أوضح أنه ال يستطيع إعطاء تفاصيل عن المشروع 
،الزيارة 11/5/2009موقع فلسطين اليوم .(أمله في أن النتائج ستكون واضحة في المستقبل القريب

9/2/2012(  

  

   تواطؤ القضاء الصهيوني مع االعتداءات على األقصى 12.4

وهو يقضي بأن من    ) قانون المحافظة على األماكن المقدسة    (10/67لقانون رقم   ا) إسرائيل(أصدرت  
حق كل شخص من أبناء الطوائف أن يصل إلى األمـاكن المقدسـة بالنـسبة إليـه دون المـساس           

  .بأحاسيسه ومشاعره بالنسبة لتلك األماكن

 بإقامـة الـدعاوى     إن إصدار القوانين واألنظمة المشار إليها أتاحت المجال لـبعض اإلسـرائيليين           
 لدى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية طلبا منها إصدار قرار يقضي أن اإلشراف على جبـل                22/67

 يجب أن يكون في أيد      - أي على جميع األراضي التي يقوم عليها المسجد األقصى المبارك          –البيت  
 تقوم علـى الـزعم بـان        تهتم بحراسته كمكان مقدس ألبناء الطائفة اليهودية والدعوى المشار إليها         

  .هو مكان مقدس يهودي وليس إسالميا"جبل البيت" المكان الذي يسمى 

بالتمـاس أمـام المحكمـة      ) شـتباي بـن دوف    ( تقدم المحامي اليهودي     1967في أيلول من عام     و
 طلب فيه بيان األسباب التي تحـول دون قيـام وزارة األديـان    67233اإلسرائيلية العليا اخذ الرقم   

من قبل أشخاص يعتبرون مكان مقدس لليهود، وحين نظـر          ) المسجد األقصى (جبل الهيكل   بحراسة  
  : جاء فيه27/3/1968خمسة من اكبر قضاة إسرائيل في هذا االلتماس أصدروا قراراً في 

لدى الشعب اليهودي ليست مجال للنقاش أبدا وهي لألبد ) المسجد األقصى(أن قدسية جبل البيت "
ملك لليهود اشتراه ) المسجد األقصى(كم وهي فوق كل بحث وان جبل البيت ليست متعلقة بأي ح

  )".صموئيل الثاني" (ارنون اليبوسي"الملك داود من 

إن المحاكم اإلسرائيلية وسيلة من الوسائل وأداة من األدوات لهدم الحقوق الدينية والتاريخية التابعة 
  .جد األقصى المباركللمسلمين في أماكنهم المقدسة وعلى األخص في المس
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المحافظة (ويتضح مدى التضليل اإلعالمي الذي استهدفته سلطات االحتالل حين أصدرت قانون 
) إسرائيل(وفي ذات اليوم الذي صدر فيه قانون ضم القدس إلى  )1967على األماكن المقدسة لسنة 

 لمدة خمس سنوات على وذلك كإشارة منها بأنها حارسة األماكن المقدسة وأنها ستوقع عقوبة الحبس
كل شخص يمنع الوصول إلى األماكن المقدسة أو يمس بمشاعر األشخاص تجاه األماكن المقدسة  
وان قانون المحافظة على األماكن المقدسة فيه تقييد وعدم سريان القوانين واألنظمة الصهيونية على 

  .األماكن المقدسة

ن تم ارتكاب عدة آالف من االعتداءات فعلى مدى أكثر من ربع قرن منذ صدور هذا القانو
واالنتهاكات من قبل األفراد اإلسرائيليين بحق األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس، ولم 
يتم إحالة أي من هؤالء إلى المحاكم اإلسرائيلية أو إدانتهم في حالة الوصول إلى المحاكم أو إيجاد 

 على منتهكي األماكن المقدسة، حتى الذين أحدثوا الكوارث المحاكم المسوغات لكي ال تفرض عقوبة
 أو الهجوم المسلح على قبة الصخرة في 1969العظيمة في المسجد األقصى المبارك كحرقه عام

  . أصبحوا من وجهة نظر المحاكم اإلسرائيلية مجانين1982عام 

ة لحق اليهـود الـديني فـي        وإن إهدار الحق الديني للمسلمين في أماكنهم المقدسة وإعطاء األولوي         
  .المسجد األقصى

وليست منطقة محتلة تخضع لقوانين ) اإلسرائيلية(واعتبار القدس مدينة تسري عليها القوانين 
 وعدم االعتراف بقرارات األمم 1949 واتفاقيات جنيف لسنة 1907الحرب كأنظمة الهاي لسنة 

 الغياً وليس قانونيا وكذلك إيجاد المحاكم )اإلسرائيلي(المتحدة التي تعتبر ضم القدس إلى الكيان 
اإلسرائيلية تفسيرات ومسوغات غير مقبولة وال معقولة حول الحقوق الدينية والتاريخية الثابتة 
للمسلمين في أماكنهم المقدسة وممارسة تلك المحاكم صالحية النظر الوظيفي في جميع القضايا 

م تخويلها للسلطة التنفيذية وعلى األخص جيش المتعلقة باألماكن المقدسة والمسجد األقصى ث
االحتالل وشرطته تنفيذ قرارات المحاكم في تمكين اليهود من اقتحام المسجد األقصى المبارك ومنع 
األوقاف من الترميم والتعمير وأخيرا رفض تلك المحاكم قبول الدعاوى القديمة من المسلمين ضد 

  )54-52، ص1997أبو جابر، . (سلطات االحتالل

وال شك أن تخريج االعتداءات بصورة قانونية يوضح مدى رسوخ المنهجية والتنسيق واالتفاق بين 
مختلف شرائح االحتالل ومؤسساته تجاه التقاء كل تلك الفئات على مثلث االعتداء على المسجد 

الغريب " الشعب"األقصى المبارك وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية والدينية وإحالل 
وال يغيب عن الذهن أن هذا القضاء هو ) القضاء اإلسرائيلي(مكانه بصورة تبدو للعالم منسجمة مع 
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جزء من االحتالل غير الشرعي وهو نتاج له وبالتالي يتأكد بطالنه وبطالن قراراته  حيث انه من 
بين القضاء االحتاللي المعلوم إنما بني على الباطل يعد باطال ال أساس له، كما ويبين هذا التواطؤ 

وبين أجهزته األمنية والشرطية حكم القوة الذي ينتهجه االحتالل منذ ما قبل قيامه وحتى يومنا هذا 
  .  والذي يبدو القضاء الصهيوني احد معاوله

   للقوانين الدولية واإلنسانيةاالحتالل انتهاكات 13.4

) نين أقرتهـا فـي مجالـسها النيابيـة        قوا(مارست قوات االحتالل الصهيونية المراوغة حتى على        
م، ويحمـل   1967سـنة ) األمـاكن المقدسـة   (، حيث أقر األخير قانون المحافظة علـى         )الكنيست(

  :  كما يأتي 5727الرقم

تحفظ األماكن المقدسة من انتهاك حرمتها ومن كل مساس آخر بها ومن أي شيء قد يمس                :1المادة  
  .لتي يقدسونها أو بمشاعرهم تجاه تلك األماكنبحرية وصول أبناء األديان إلى األماكن ا

كل من انتهك حرمة مكان مقدس أو مس به بأي طريقة أخرى يعاقـب بـالحبس لمـدة                  . أ:2المادة
  .سنوات7

كل من أتى فعالً قد يمس بحرية وصول أبناء األديان إلى األماكن التي يقدسونها أو بمـشاعرهم                 .ب
  .اوتسن5تجاه تلك األماكن يعقب بالحبس لمدة 

  .يرمي هذا القانون باإلضافة إلى أي تشريع آخر ال أن ينتقص منه: 3المادة 

وزير األديان مكلف بتنفيذ هذا القانون ويجوز له بعد استشارة ممثلي األديان ذات العالقة              : 4المادة  
حلبـي،  . (أو بناء على اقتراحهم وبموافقة وزير العدل أن يصدر أنظمة في كل ما يتعلـق بتنفيـذه                

  )44-42، ص1997

ويدرج للدكتور أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين انتهاكات االحـتالل الـصهيوني علـى        
  :  األماكن المقدسة العامة للمسجد األقصى المبارك خاصة فيقول

غني عن البيان أن األماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها فـي الدسـاتير         "
وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك األماكن دون أي قيد، وتستمد الدسـاتير                الداخلية  

 من اإلعالن العالمي لحقوق     18الداخلية هذه الحماية من اإلعالنات والمواثيق الدولية، فقد أكدت المادة           
ل فرد في حريـة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق ك          18اإلنسان، والمادة   

وان كان تحديد   . الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة             
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المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد من االختالفات سواء على الصعيد الـداخلي               
لية خاصة على األماكن المصطبغة بها،      أو الدولي وان من شأن تحديد مدلولها جواز إضفاء حماية دو          

وعليه يثار التساؤل بصدد المسؤولية حول انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك في منظور القـانون           
الدولي العام بما تضمنه من قواعد خاصة بحماية أماكن العبادة سواء في وقت النزاع المسلح أو وقـت    

 :."االحتالل الحربي

 : لألماكن الدينية وقت النزاعات المسلحةالحماية الدولية: أوال

نجد أن المعاهدات أضفت نوعا من الهدهدة على انتهاك حرمة أماكن العبادة بصفة عامـة والتـي                 
أبرمت في أوائل القرن العشرين، حيث اعتبرت من قبيل انتهاك قوانين الحرب هدم اآلثار التاريخية               

 أنـه فـي     1907 من اتفاقية الهاي لعام      27لمادة  والمنشات الدينية، وإن جاءت قاصرة، فنجد في ا       
حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من الوسائل لعدم المساس بالمبـاني                
المعدة للعبادة، والفنون، والعلوم، ولألعمال الخيرية، وباآلثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع           

قة وبشرط إال تكون مستعملة فـي الوقـت ذاتـه ألغـراض             المرضى والجرحى، وذلك جهد الطا    
إلغراض عسكرية كما تضمنت المواد الخاصة بالضرب بالقنابل عـن طريـق القـوات البحريـة                
نصوصاً تتعلق بأماكن العبادة بصفة عامة، فأكدت المادة الخامسة منها على أنه يجب علـى القائـد                 

 كل اإلجراءات األزمة لإلبقاء قدر اإلمكان على        عند الضرب بالقنابل بوساطة قوات بحرية أن يتخذ       
وبالتمعن في تلك النصوص يتبين لنا أنها وإن استهدفت حماية أمـاكن            . المنشآت المخصصة للعبادة  

العبادة بصفة عامة إال أن الهدف ظل مقيداً ببذل العناية ال بتحقيـق نتيجـة شـريطة إال تـستخدم                    
عالميتين قد هزتا كثيرا مما انتهت إليه اتفاقـات الهـاي،           لألغراض العسكرية، ويبدو أن الحربين ال     

 والواقع الدولي الجديـد أعيـدت   1907وإزاء االنفصام بين النظرية والواقع بين اتفاقية الهاي لعام  
 والملحقان اإلضافيان لهـا وفقـاً       1949صياغة هذه االتفاقية، وعليه فقد صيغت اتفاقية جنيف لعام          

يكن غريباً أن يوضح المقصود بأماكن العبادة في نصوص تلك االتفاقيـة، إذ             لهذه المتغيرات، لذا لم     
 مـن الملحـق     53اقترنت تلك األماكن بأنها تمثل تراثاً ثقافيا أو روحياً للشعوب، فقد نصت المادة              

اإلضافي األول على حظر ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجهة ضـد اآلثـار التاريخيـة أو                 
  .أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوباألعمال الفنية 

 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية     1954 من اتفاقية الهاي لعام      53كما تضمنت المعنى نفسه المادة      
وقت النزاع المسلح، كما أورد البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المـسلحة غيـر ذات الطـابع        

يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد اآلثار التاريخيـة، أو   ”  ما نصه14الدولي في المادة 
األعمال الفنية، أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب واستخدامها في دعـم               

 .”المجهود الحربي
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تبين  ي 1949والمتتبع لنصوص اتفاقيات جنيف في شأن حماية األشخاص المدنين وقت الحرب لعام             
أنها حاولت تقنين االحترام الكامل لألماكن الدينية التي تمثل تراثاً ثقافياً أو روحياً للشعوب، وكـذلك                

، بيد أنها قيدت تلك الحماية بـأال تقتـضي العمليـات            1954الوضع بالنسبة التفاقيات الهاي لعام      
 بالتخلف إذا ما    1949لعام  الحربية ضرورة هذا التخريب مما يجعل جانباً فقهياً يضم اتفاقية جنيف            

قورنت نصوصها بحال المجتمع الدولي اآلن، وما آلته األسلحة الحديثة فيـه، وقـد اتـضح مـن                  
 1948الممارسة التطبيقية الثغرات التي احتوت عليها القوانين واألعراف الحربية من حرب عـام              

ـ            درت األمـم المتحـدة     بين العرب وإسرائيل حيث انتهكت حرمة المقدسات الدينية في القدس فأص
قرارها الخاص بإرسال ممثلها الكونت برنادوت، حيث تطلبت ضـرورة تـأمين حمايـة األمـاكن        
المقدسة ومبانيها، وكذا المواقع الدينية في فلسطين، وكذلك فقد أكدت لجنة القانون الدولي عن أعمال               

بوجود تلك الـضرورة     في شأن المسؤولية الدولية على عدم قناعتها         1980 تموز   32دورتها رقم   
الحربية، وذلك أنه ال يتصور أن يسمح للدول بعدم احترام قواعد القانون الدولي اإلنـساني، ورأت                
اللجنة أن بعض قواعد هذا القانون تفرض التزامات ال يمكن تـسويغ عـدم احترامهـا باالحتكـام                  

لحياة المجتمـع الـدولي،     للضرورة الحربية، كما أكدت أن قواعد القانون الدولي اإلنساني أساسية           
بحيث ال يتصور لدولة ما أن تخلع رداء عدم احترام القواعد القانونية تعلالً بهذه الـضرورة عـن                  

  .الحماية الدولية لألماكن الدينية وقت النزاعات المسلحة

  :الحماية الدولية لالماكن الدينية وقت االحتالل الحربي: ثانياً

بة االعتبارات اإلنسانية المحضة التي فرضت نفسها على بـساط          لقد تطورت القواعد الدولية لمواك    
 يمثالن اتجاهاً دولياً متزايداً     1977الحياة الدولية، لذا فلقد قيل بحق إن الملحقين التفاقية جنيف لسنة            

وبالبحث عن وضع األماكن الدينية وقت االحتالل الحربـي، فمـن           . نحو تطبيق قواعد أكثر إنسانية    
اهدات قاطبة أولت الحماية لدور العبادة بصفة عامة، ولم تفطن تلك المعاهدات إلى             الواضح أن المع  

األهمية الخاصة لألماكن الدينية المقدسة وحاجتها الملحة إلى حمايـة موضـوعية خاصـة بهـا،                
 مـن   56وباستعراض تلك القواعد الجزائية لمن ينتهك حرمة أماكن العبادة عموماً فقد نصت المادة              

 على أن أمالك المجالس البلدية وأمـالك المنـشات          1907ب البرية التفاقية الهاي لعام      الئحة الحر 
المخصصة للعبادة والبر والتعليم والفنون لها حمايتها ولو كانت مملوكة لدولة العدو، فهي تأخذ حكم               
الملكية الخاصة، وكل مجزأ أو تخريب أو حط متعمد لمثل هذه المنشات محرم ويجـب أن يحـاكم                  

 في القـسم الخـاص      1949، كما وردت باتفاقية جنيف في شأن حماية األشخاص المدنين لعام            عنه
 التي تنص على أنه محظور على دولة االحتالل أن تدمر أية متعلقات  53باالحتالل الحربي المادة 

ات ثابتة أو منقولة خاصة باألفراد أو الجماعات أو للحكومة أو غيرها من السلطات العامة أو لمنظم               
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وإذا كانـت  . اجتماعية أو تعاونية إال إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً ضرورة هذا التخريب      
اتفاقية جنيف قد أجازت استخدام القوة ضد أماكن العبادة في حالة الضرورة على النحـو الـسالف                 

نـصوصها علـى     في شأن حماية الممتلكات الثقافية قد وردت         1954انتقاده فإن اتفاقية الهاي لعام      
تتعهـد  ” نحو مماثل، حيث حظرت بصفة خاصة في المادة الرابعة المساس بحرمة هذه الممتلكات              

األطراف السياسية باحترام الممتلكات الثقافية سواء في أراضيها أو في أراضي األطراف الـسياسية              
لمخصصة لحمايتهـا،   المتعاقدة األخرى، وتطالب باالمتناع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل ا          

، إال أنها أجازت ضـرب      ”أو األماكن المجاورة لها مباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف            
هذه األماكن في حالة الضرورة وأن أي ضرر يصيب الممتلكات الثقافية لشعب من الشعوب يصيب               

ه االتفاقية بالهـاي    ويرجع الفضل لمنظمة اليونسكو في صياغة هذ      . التراث الثقافي للبشرية جمعاء   
  . ومضمونها الرئيس حماية الممتلكات الثقافية1954عام 

وقد اعتبرت محكمة نورمبرج أن تعرض سلطات االحتالل ألماكن العبادة يشكل جريمة دوليـة، إذ               
تعهد مساعد المدعي العام الفرنسي أمام المحكمة بأن بعض المتهمين ارتكبوا جرائم دوليـة، حيـث                

يرة، وسلب أموال الكنائس والمعابد، وانتهاك حرمتها كما أدانـت المحكمـة قـادة              قاموا بإغالق أد  
الجيش األلماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة،              

و ولذلك استقر الفقه الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة أو التعرض لها بالتدمير أو السلب أ                
النهب أو اإلغالق أو أي تصرف يضر بهذه األماكن خالل فترة االحتالل، وإن من واجب سـلطات                 
االحتالل احترام الحقوق العقائدية الدينية للمدنين من سكان األراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض             

ـ             – بصفة عامة    –الماكن العبادة    شعائر  وبالتدمير أو السلب أو النهب ينم عن تعطيـل لممارسـة ال
  .وطقوس العبادة

وإن االنتهاكات اإلسرائيلية لحرمة األماكن الدينية المقدسة في فلسطين ليست وليدة اليـوم لتـصور               
إسرائيل أن الحائط الغربي هو البقية الباقية من هيكل سليمان في عقدهم بل إنهم يـرون أن كنيـسة                  

ر، ورغـم أن التـاريخ ال يـسند         القيامة بنيت فوق جانب منه وبني المسجد األقصى فوق جانب آخ          
زعمهم وال الحجج القانونية تصل مداركهم السيما مع قرار لجنة التحقيق والمرسوم االنجليزي فـي               

  : حيث جاء في الذيل األول له1931شان ملكية الحائط الغربي الصادر في عام 

كونه يؤلف جـزءاً ال  للمسلمين وحدهم تعود مليكة الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه ل ”
يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أمالك الوقف، وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصـيف                
الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام              

  .الشرع اإلسالمي لجهات البر والخير



 103

ها من األدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط إما باالسـتناد             إن أدوات العبادة أو غير    
ألحكام هذا القرار أو باالتفاق بين الفريقين ال يجوز في حال من األحوال أن تعتبر بأنها تنـشىء أو              
أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عين لليهود في الحائط أو في الرصيف المقابـل، ومـن الجهـة                    

مسلمون ملزمين بعدم إنشاء أو إقامة أي بناء أو هدم أو تعمير أي بناء مـن أبنيـة                  األخرى يكون ال  
المجاورة للحائط، بحيث يتجاوزون في عملهم هـذا علـى          ) ساحة الحرم ومحلة المغاربة     ( الوقف  

الرصيف أو يعرقلون سلوك اليهود إلى الحائط، أو بحيث ينطوي ما يقومون به على إزعاج اليهود                
هم في مواعيد زياراتهم إلى الحائط إلقامة تضرعاتهم إن كان اجتناب ذلك مـستطاعاً              أو التعرض ل  
  .”بأي وجه كان

 حيث اتفق ايتان بن موشـيه مـع         1967 حزيران   7لقد كانت بداية االنتهاكات الخاصة بالحفر منذ        
ـ       اً مناسـباً  الحاكم العسكري للقدس على إزالة كافة األجزاء المجاورة لحائط المبكى، وقد اختار مكان

يستوعب حجاج الحائط انصب على الممر الذي يربط حائط المبكى بجبل صهيون، وهكـذا دخـل                
المخطط حيز التنفيذ فهدم حي المغاربة، وفي غمرة الهدم تحطم قبر الشيخ، ومسجد البراق وبقيـت                

لم يـنقض   ثالثة مبان متشابكة وملتصقة بحائط المبكى، وأمر موشيه ديان باستكمال تسوية الساحة و            
  .أسبوع حتى تغير الوجه الديمجرافي للمكان

 فتحقـق الـركن     1969ومن االنتهاكات الخطيرة حريق المسجد األقصى في واحد وعـشرين آب            
المادي لجريمة انتهاك حرمة المقدسات، تلك الجريمة التي أثارت المشاعر اإلسـالمية والمـسيحية              

لمنظمات الدولية في المشكلة وتنوعـت جهودهـا        على حد سواء، وهكذا توالت االنتهاكات فتدخلت ا       
الشجب واإلدانة سـواء مـن الجمعيـة        ” كثيراً من القرارات والتوصيات غلب عليها نمط المناداة و        

العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومجلس الوصاية ومنظمة اليونسكو التي أصدرت كثيـراً مـن               
المنظمات الدولية في مجمله يندرج فـي عـداد         القرارات ونالحظ كثرتها وإن غالبية ما صدر عن         

التوصيات التي لها قيمتها األدبية إال أن مضمونها يخلق وزنا كبيراً إذا ما نال تأييد أغلبية الجهـاز،               
بمعنى أن التوصية ترسـي     ” الشرعية الدولية ” وان المضمون الكامل في التوصية يسمى في عقدنا         

كز في مواجهة الكافة وال يعقل أن يصدر بعد ذلك عن الـدول   مركزاً للمسألة بحيث يحتج بذلك المر     
أعضاء المجتمع الدولي، ما يخالف ذلك المركز واألهم تصرفهم بعدم المشروعية وترتيباً على ذلك              
كافة ما اتخذته المنظمات الدولية من جهود صادقة ما أصدرته من توصيات لحماية األماكن الدينيـة            

والسؤال المطروح بعـد هـذا      … ة الدولية على حماية لكل المقدسات     المقدسة أصبغ بجالء الشرعي   
العرض الموجز لالتفاقات الدولية، وقرارات المنظمات الدولية، واالنتهاكـات المتكـررة لحرمـة             

ونقول إنه ال يخفى على     . هل تشكل أعمالهم هذه جريمة دولية؟ واإلجابة باإليجاب       : األماكن المقدسة 
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ا يسمى بالجريمة الدولية قد مر بمراحل كثيرة شائكة لطغيان سيادة الدولة            الفطنة أن الوصول إلى م    
ودون خضوعها لجهة أعلى، غير أن انضمام الدولة إلى المجتمع الدولي بغية الحفاظ على مصالحها               
الجوهرية والتزاماتها تبعاً لذلك بأحكام القانون جعلها تنحي فكرة السيادة قليالً استهدافاً لإلبقاء علـى               
كيانها والحصول على ضمان أكبر لصيانتها في كنف المجتمع الدولي، وهكذا وقـر فـي ضـمير                 
المجتمع الدولي تصور قيام المسؤولية المترتبة عن اإلخالل بقواعد القانون الدولي اآلمرة باعتبارها             

 25فـي   مبدأ ال غنى عنه ألي نظام قانوني، ولهذا فإن لجنة المسؤوليات التي شكلها مؤتمر السالم                
 قد جرمت بعض األفعال معتبرة إياها جرائم حرب كهـدم اآلثـار التاريخيـة               1919كانون الثاني   

والمنشات الدينية أو الخيرية وكذا معاهد التعليم، هذا باإلضافة إلى انه بعد الحرب العالمية الثانية تم                
مـادة األولـى    تشكيل محاكمات نورمبرج لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في دول المحور ونصت ال           

 على تشكيل محكمة عسكرية لهذا الخصوص، وممـا هـو           1945 آب عام    8من تصريح لندن في     
جدير بالذكر أن المادة السادسة من التصريح قسمت الجرائم التي يحق لمحكمة نورمبرج أن تفصل               

 21فيها إلى ثالثا طوائف، وهي جرائم ضد السالم وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، وفـي                
 تؤكد فيه تبنيهـا     177 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم         1947تشرين الثاني عام    

للمبادئ التي أقرتها محاكمات نورمبرج لعل أهمها المسؤولية الشخصية للفرد عن ارتكاب الجريمة             
المختلفـة  الدولية ومسؤولية رئيس الدولة عن الجريمة الدولية فضالً عن إقرار الطوائـف الـثالث               

هذا وقد توجت لجنة القانون الدولي البصمات والمحاوالت الفقهيـة وموقـف دول             . للجرائم الدولية 
 مـن   19/2العالم الثالث بمناسبة وضعها لمشروع قانون المسؤولية الدولية، إذ أكدت فـي المـادة               

ـ              ة اللتزاماتهـا   المشروع أن الجريمة الدولية هي كل واقعة غير مشروعة ترتكبها دولة ما بالمخالف
األساسية المنصبة على حماية المصالح الحيوية للمجتمع الدولي والذي يعد انتهاكهـا جريمـة فـي                

 من المشروع صوراً لبعض التصرفات التي تمثـل     19/3منظور المجتمع الدولي، كما بينت المادة       
  .السلوك غير المشروع المكون للجريمة الدولية

قول إن فعل االنتهاك لألماكن الدينية المقدسة يندرج في مدارك وباستصحاب كل ما تقدم يمكن ال
 عن المشروع، حيث قدرت أن الفعل المكون للجريمة 19/2الجريمة المنصوص عليها في المادة 

الدولية هو نتاج انتهاك الدولة اللتزام يحمي ويصون مصالح الساسة للجماعة الدولية، كما يندرج 
 والتي نصت على أن من بين الجرائم الدولية 193في المادة ضمن األوصاف المنصوص عليها 

تلك األعمال التي تشكل انتهاكاً خطيراً اللتزام دول ذات أهمية جوهرية للحفاظ على السلم واألمن 
الدوليين وسواء كانت الجهة التي يناط بها فعل الجريمة للدولة كشخص معنوي عام أم إلى الشخص 

مات نورمبرج وطوكيو، وهذا أيضا ما قرره وفاق إبادة الجنس الطبيعي كما حدث في محاك
البشري، فالفرد يمكن أن يسأل عن جرائم الحرب أما بخصوص الجهة القضائية المختصة بالجريمة 
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فإن بعضهم يرى تخويل الدول صفة الدفاع عن تلك المصالح األساسية للمجتمع أمام محكمة العدل 
وتصديقه فإن االتجاه يكون صوب رفع "  المحكمة الجنائية الدولية الدولية وبعد إقرار ميثاق قانون

  )25/7/2011موقع وزارة االعالم  الفلسطينية . (الجريمة بخصوص انتهاك حرمة األماكن الدينية المقدسة

  اآلتي يبين تزايد االعتداءات وتراكمها عبر سنوات االحتالل والشكل

  

وتراكمها على المسجد األقصى المبارك خالل سنوات يتبين فيه تزايد عدد االعتداءات  شكل

  .2010االحتالل الصهيوني حتى سنة
  

ويظهر من خالل استعراض االعتداءات التي تحصيها مؤسسة األقصى، ومؤسسة القدس الدولية، 
والهيئة اإلسالمية المسيحية ،ومختلف المتابعين أن  تزايد االعتداءات على المسجد األقصى المبارك 

  :إلى أكثر من تفسيريعود 

أن الجدول يبني االعتداءات الالحقة على االعتداءات السابقة بمعنى أن أي اعتداء سابق يبقى  - 1
مدرجا في الجدول ثم يوضع عليه أي اعتداء جديد على المسجد األقصى المبارك، على اعتبار 

  .أن السابق مؤسس لالحق ولم ينتف أثره أو خطره
ءات وعددها ونوعها وخطورتها، فقد يكون الخطر في اعتداء واحد أن الجدول يبين كم االعتدا - 2

في سنة كاملة أكثر خطورة من عدد آخر من االعتداءات خالل سنة مماثلة، فعلى سبيل المثال 
م اكبر خطورة من 2000إلى المسجد األقصى المبارك سنة ) ارائيل شارون(أن اعتداء دخول 
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مستوطنين للمسجد األقصى كما أن اعتداء حرق عشرات االقتحامات تمارسها مجموعات ال
م تمثل برأي الباحث خطورة اكبر من تهديدات متكررة لمجموعات 1969المسجد األقصى سنة

 .المستوطنين تجاه المسجد األقصى المبارك
أن االهتمام والمتابعة لالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى المبارك في السنوات األخيرة  - 3

شكل ملحوظ أكثر منه في السنوات األولى لالحتالل وإن السنوات األخيرة أفرزت قد تزايد ب
مؤسسات وهيئات فلسطينية وعربية وعقد مؤتمرات صحفية وشعبية وفصائلية تهتم بالشئون 
المقدسية عامة و شئون المسجد األقصى خاصة مما انعكس إيجابا على متابعة االعتداءات على 

 . المسجد األقصى المبارك

أن تزايد االعتداءات يعود أيضا إلى قلة أعمال المقاومة بكل أشكالها في األراضي الفلسطينية  - 4
بشكل عام وإلى استفحال مشروع التفاوض السلمي خاصة وإن سنوات االنتفاضة األولى 
والثانية والتي اشتدت في المقاومة على االحتالل شهدت تقلصاً في أشكال ووتيرة االعتداءات، 

يتبين أنها تمثل اقل نسبة بعد فترة حرب 1993- 1987عن النظر في سنوات فإذا أم
م، وكذلك األمر في سنوات انتفاضة األقصى إال انه تزايدت نسبة االعتداءات في 1973اكتوبر
حيث استفحل اعتداء المستوطنين  وما بعدها بحجم اكبر عندما توقفت االنتفاضة، 1994 سنة

أفاد شاهد عيان انه بعد ما كان ال يجرؤ المستوطنون على أيضا على المواطنين العرب، و
الخروج إلى الشوارع والمشي بمفردهم في شتى أنحاء الضفة الغربية أصبحوا اليوم يغدون 
ويروحون دون حراسة أو متابعة من أفراد الجيش كما كان يحدث في سنين االنتفاضتين بل 

بي أصبح ال يستطيع أن يسير أو يتواجد وحيدا وأصبح األمر على العكس تقريباً، فالمواطن العر
  . في أماكن يتجول فيها المستوطنون إال مضطراً أو مع مجموعة تشعره بالمساندة

 االنقسام الفلسطيني أسهم في تزايد االعتداءات بشكل غير مباشر على المسجد األقصى بعد -5
ل يعمل على تشتيتها ويالحظ ذلك من تشتت الجهد الفلسطيني وفقد اللحمة الوطنية والتي كان االحتال

خالل مزايدات النظرية بين الفصائل الفلسطينية بعضها بعضا تارة وبين الفصائل والسلطة الوطنية 
  .الفلسطينية تارة أخرى من غير فعل جدي يساهم في إحداث أي تغيير على ارض الواقع
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  جد األقصى تقاسم األدوار في الكيان الصهيوني لالعتداء على المس14.4

اصبح من نافلة القول أن االعتداء على األقصى وبالطريقة التي تسير تشكل  فعال ممنهجا ومدروسا 
بين اكثر فئات المجتمع الصهيوني وآخر األمثلة على ذلك تصريح االحتالل بشكل رسمي عن 

اف، فقد عزمه هدم  تلة وجسر باب المغاربة، حيث أدى االحتالل من خالل هذا التصريح عدة أهد
قام باختبار مدى ردة فعل العالم اإلسالمي السيما بعد الثورات المشرفة في بعض البالد العربية، 
لتكون مخططاتهم الفعلية لهدم األقصى أكثر واقعية وضمن جدول زمني معقول، ولمعرفة االحتالل 

 مباشرة بما لقضية هدم األقصى من صدى إعالمي كبير في العالم اإلسالمي ليقوم بعد ذلك
بالتخطيط  لبناء كنيس يهودي في ساحة البراق، ومستفيدا أيضا من التضخيم اإلعالمي لهدم باب 
المغاربة بالمقارنة مع تسليط ضوء خافت نسبيا على بناء كنيس يهودي تحت ساحة البراق خاص 

 بناء بالنساء،حيث كان الطريق ممهدا من خالل بناء كنس يهودية حول األقصى مسبقا كان آخرها
كنيس الخراب وكنيس خيمة إسحاق، فتبعا لسياسة تبادل األدوار وفي اليوم ذاته الذي أعلن فيه 
نتنياهو تأجيل عملية الهدم نتيجة الهبة الجماهيرية المذكورة، خرج الحاخام شموئيل رافينوفتش 

حائط (ة لدينا توجه ببناء طابق أرضي تحت ساح" ، ليقول )حاخام حائط البراق(والذي يدعونه 
تحيطه الجدران من كل الجوانب، ونحن اآلن في مرحلة تقديم الطلبات بهذا الصدد للجهات )  المبكى

  "الخاصة للحصول على موافقته 

كما ويتبين بوضوح من هذا المثال تقاسم االدوار بين مختلف المستويات في الكيان الصهيوني، بدءا 
والدينية ،وصوال إلى قمة هرم المستوى السياسي، من البلديات، فالمؤسسات الحكومية والحزبية 

حيث كان رئيس بلدية القدس قد أعلن عزم الكيان على هدم تلة وجسر باب المغاربة، اللذان أصبحا 
نتيجة الحفريات آيالن للسقوط، لتهب الجماهير العربية واإلسالمية في مصر واألردن وغزة عالوة 

 المصرية واألردنية اللتان استجابتا لهبة الجماهير، محذرة على األزهر في موقف فريد، والحكومتان
االحتالل من عملية الهدم، فحاول االحتالل امتصاص غضبة الجماهير من تصريح على لسان 
رئيس وزرائه نتنياهو بتأجيل عملية الهدم، مما يؤكد عزم االحتالل على الهدم في وقت الحق تتهيأ 

  .فيه الظروف المناسبة لذلك

تضح من خالل دراسة االعتداءات السابقة وتحليلها أن االحتالل يولي ردة فعل الجماهير كما ا
العربية واإلسالمية اهتماما مميزا، حيث يشعر أن مثل هذه التحركات ترمز إلى خطر يهدد وجودهم 
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وينذر بزوالهم ففي أوائل االنتفاضة الثانية بقي االحتالل بعد تدنيس شارون للمسجد األقصى 
بارك والذي كان الشرارة األولى في تفجير انتفاضة األقصى قال الشيخ كمال الخطيب نائب الم

أن االحتالل بقي محجما على اقتحام المسجد "رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
مما يدل على أن المراهنة على طرق " األقصى ثالث سنوات بفعل ما حدث وخوفا من تكراره

ون وجود رادع يردع االحتالل يبقى أثرها غير فعال بل ويعطي لالحتالل تغطية سياسية بحته د
م واستمرار المفاوضات 1993ليواصل اعتداءاته وخير مثال على ذلك انه وبعد اتفاق أوسلو سنة 

مع االحتالل استوحش في اعتداءاته بشكل لم يسبق له مثيل خاصة في ظل تأجيل البحث في قضية 
ى مفاوضات الوضع النهائي التي يبدو للعيان أنها بعيدة المنال وعقيمة النتائج، القدس إلى ما يسم

كما يؤمن الباحث أن االعتداءات على المسجد األقصى وعلى كل المقدسات في فلسطين لن تلقى 
  . حال جذريا إال بزوال االحتالل

   محاوالت ارهاب المقدسيين وإبعادهم عن المسجد األقصى المبارك  15.4

 في حربه على اإلنسان العربي بهدف إبعاده من -  مشروعة اوممنوعة -  يبق االحتالل وسيلة لم
 وتعطيل انتمائه لوطنه ومقدساته واالستفراد بمصيره ،اال وحاول استعمالها، محيط المسجد األقصى

فمن إخراج المقدسيين من بيوتهم بقوة السالح إلى إبعادهم عن القدس إلى سحب إقامة اكثر من 
 وهدم المساكن والبيوت وحمالت –اال بشكل محدود جدا - ثالثة عشر الف مقدسي الى منع البناء

 الى حبس المنتخبين وممثلي المقدسيين كما هو الحال بخصوص –بحجة امالك الغائبين –المصادرة 
نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني والتي أصدرت محاكم االحتالل أمرا بإبعادهم عن 

مدينة المقدسة بعد زجهم في السجون بحجة انتمائهم لوطنهم وتمثيلهم لشريحة واسعة من المقدسيين ال
في المجلس التشريعي الفلسطيني حيث ابعد النائب محمد أبو طير إلى مدينة رام اهللا ومن بعده 
ن النائب أحمد عطون بعد أن اختطفته قوات االحتالل الخاصة من مبنى الصليب األحمر حيث كا

يلجأ ورفاقه النائبان محمد طوطح وخالد أبو عرفة ثم اكمل االحتالل تجراه على االعراف الدولية 
باقتحام المبنى مجددا واختطاف من بقي من نواب القدس ليزج بهم في سجونه تمهيدا لطردهم 
 خارج القدس ،ويتضح من خالل ذلك مدى جرأة االحتالل على مخالفة القوانين الدولية بإبعاده

  .النواب المقدسيين بعد سحب إقاماتهم واقتحام األماكن المفترض أن تكون آمنة

ويلجأ االحتالل في حربه على المقدسيين إلى سجنهم ومحاولة إسقاطهم في شباك المخدرات 
واإلدمان عليها ، من اجل تشريد الشعب الفلسطيني والمقدسي منه خاصة من أرضه ومقدساته، 
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ن عدد المدمنين  ارتفع خالل عشر سنوات ليصل اليوم إلى أكثر من ستة حيث تؤكد اإلحصائيات أ
آالف مدمن وعشرين ألف متعاطي في القدس وحدها من أصل ثمانين ألف في الضفة الغربية 

لقد تشفت آفة المخدرات في الجزء الشرقي من المدينة، .وقطاع غزة وعشرة آالف مدمن في الوطن
اط والفئات العمرية بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو التعليم وانتشرت سريعاً بين جميع األوس

من عدد السكان أي حوالي ستة آالف مدمن % 2.5أو المهنة، وبلغت نسبة المدمنين في المدينة 
من عدد السكان وتمثل هذه % 6.2وهي من أعلى النسب في العالم في حين بلغت نسبة المتعاطين 

% 8.7 المدينة وعليه فان نسبة المدمنين والمتعاطين تتجاوز النسبة حولي عشرين ألف من سكان
من عدد السكان وهي من أعلى نسب العالم أيضا، وقد وصل عدد الوفيات بسب تعاطي المخدرات 

م في حين أن القدس لم تكن تعرف هذه الظاهرة بالمطلق عام 2008خالل عام % 16.5إلى 
  )135، ص2009 السابع عشر الهيئة اإلسالمية المسيحية، التقرير. (1967

بخبث في أرواح  لعب اليد الخفية منذ ما بعد احتالل مدينة القدسوالهدف واضح وبين من خالل 
نهار ومن خالل وسائل وأدوات متعددة  سكانها األصليين، وعملت الدوائر األمنية اإلسرائيلية ليل

  .   حالل اإلسرائيلي محلهمعلى السكان المحليين للمدينة، إلخراجهم من بيوتهم وأرضهم، وإ

 أن الدوافع التي جعلت -  غير مدع إحاطتها بكل جوانب الموضوع- ويتبين وبعد استكمال الدراسة 
االحتالل يقوم بكل تلك االعتداءات هي دوافع استعمارية  احاللية تأثرت بحقبة االستعمار واالحتالل 

العثمانية أمام الحلفاء من ناحية كونها الدولة االجنبي لمختلف البلدان الضعيفة مستغلة هزيمة الدولة 
صاحبة السيدة والقرار في فلسطين والمسجد األقصى المبارك آن ذاك ونهايتها في أخر المطاف 

من الناحية األخرى ) المزيف(ودعم أوروبي ممثالً بريطانيا ووعد بلفور، والعامل الديني التوراتي
 أخرى ذات نفوذ في المنطقة فكانت األجواء مالئمة ألي إضافة إلى تشتت العرب وتبعيتهم إلى دول

طامع أن يستغل هذه الظروف التي قد ال تتوفر في وقت آخر، كما أن هناك واقعا ال يقل أهمية 
حيث الجشع واالستعالء الذي تتمتع به النفسية والعقلية الصهيونية في ذات الوقت وسخافات الشعب 

  .لتنفيذ تلك األطماع) دعاء دينيا(نتهزتها الصهيونية المختار واألرض الموعودة والتي ا

في بقعة واحدة بعد تشتتهم في األرض منذ آالف السنين ) اليهود(يضاف إلى ذلك محاوالت تجميع 
الدين (ولم يكن ذلك بالوسع دون اللجوء إلى مصطلحات توراتية تجر العاطفة الدينية لدى اتباع 

  .د إلى نصوص مزيفة ومختلفةفتجمعهم بدافع ديني يستن) اليهودي

وكان األمر مواتيا أيضا للدول االستعمارية التي دفعت الصهيونية إلقامة الكيان المعتدي حماية 
تلك الدول وهذا ما يفسره بقاء ذلك الدعم ) سالمة(لمصالحها في المنطقة وخط دفاع أول عن 

ؤازرتها في معظم جرائمها وتعطيل الالمتناهي لدولة االحتالل حتى في تجاهل القرارات الدولية وم
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أي قرار قد يجبر االحتالل على الكف عن اعتداءاته بحق البشر والحجر في فلسطين بشكل عام 
والمسجد األقصى المبارك بشكل خاص في ظل اعتبار أصحاب الوطن واألرض والمقدسات بشرا 

دة عن الموضوعية فهي دوافع بعي. من فئة دونية خلقت لكي تخدم العنصر البشري اليهودي
  .والواقعية واإلنسانية واألخالقية إلى حد بعيد

وال يخفى ما كان يعانيه اليهود على يد النازية من عنصرية واضطهاد مما دفعهم للهروب بأنفسهم 
  .نحو مكان أكثر أمانا

تند الى وبطبيعة الحال فان الدوافع االستعمارية واالستعالئية التوراتية والمبنية على أساسات ال تس
الحقائق،  وبروح الجشع المتمثلة بالشخصية الصهيونية واالحتاللية ال بد وان تولد أهدافا ال تقل 
مستوى ومفهوما عن تلك الدوافع ،تحددت في أقوال وأفعال قادة االحتالل وجيشه ، منذ ما قبل قيام 

إال - حسب رؤيتهم - ك وهو طرد الشعب الفلسطيني أو قتله إن استطاعوا وال يتأنى ذل)  إسرائيل(
بالقضاء على تاريخ طويل لهذا الشعب ،وطمس معالمه، وهدم مقدساته ،وإحالل مختلقات االحتالل 
مكانها،وهذا ما ثبت من خالل استقراء ثالث وستين سنة لالحتالل في فلسطين، وما سبقها من قتل 

طيني بكل مراحله وهدم وتشريد وهدم وتنكيل وسجن وإرهاب طال الماليين من أبناء الشعب الفلس
 مسجد منذ بداية االحتالل ،والسعي لهدم المعلم األهم لدى المسلمين بعد الكعبة 1300أكثر من 

المشرفة والمسجد النبوي الشريف، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه إن سمحت الفرصة لهم 
  .بذلك
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________  

  النتائج والتوصيات

بعد االطالع على المصادر واألحداث التاريخية وآراء المؤرخين والبـاحثين والقـرائن والـدالئل              
المعتمدة خالل الدراسة، توصل الباحث إلى صحة فرضية أن هناك تنسيق متكامل بـين الجهـات                

  :  النتائج التاليةالرسمية وغير الرسمية في االعتداءات، وقد توصل إلى

  : النتائج1.5

 بوحي إلهي، حيث وضع     -عليه السالم -إن المسجد األقصى المبارك أنشئ منذ زمن سيدنا آدم           •
  .والمسجد الحرام بنفس الفترة التاريخية

إن اليهود منقسمين وغير متفقين على مكان وجود الهيكل المزعوم، وال يعرفون مكانه بالتحديد،               •
ساس تاريخي أو اثري ال سابقا وال الحقا يعتمد عليه في قصة بناء الهيكل              وال يوجد هناك أي أ    

المزعوم، وان كل هذه الهالة مفتعلة ومختلقة لتبرير احتاللهم للبالد وطمـس معـالم الـسكان                
  .األصليين تمهيدا إلى طردهم وترحيلهم

يعني بحال عدم   إن نفي وجود الهيكل المزعوم ورفض احتالل الصهيونية لألرض الفلسطينية ال             •
وجود أقلية من اليهود سكنت البالد وعاشت تحت الحكم العربـي واإلسـالمي بحريـة دينيـة                 

 .واجتماعية كاملة خاضعة لقوانين ذلك الحكم، وتتمتع بجميع حقوق المواطنة في العيش الكريم
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لتزويـر  الصهيونية المحتلة للبالد والمسجد األقصى المبارك اتبعت أساليب التضليل والخداع وا           •
التاريخي، والمسكنة في بعض األحيان من اجل إقامة كيانها المحتل، وتحقيق أهدافها الخبيثـة،              
وكذلك مارست كل أشكال اإلرهاب بما في ذلك التشريد والحـرق والهـدم والمـذابح لتنفيـذ                 

 .مخططاتها االستعمارية
ولكـنهم اسـتعملوا    الصهيونية ومؤسسها الفعلي ثيودور هرتزل ال يخضعون ألي وازع ديني،            •

 .مصطلحات توراتية مزيفة لكسب تعاطف يهود العالم، وتحقيق أحالمهم 
أوروبا والدول الراعية للصهيونية حاولت أن تتخلص منهم بسبب إفسادهم وكثرة مشاكلهم فـي               •

تلك الدول، وحاولت أيضا أن تجد لها موطئاً يرعى مصالح أوروبا وأمريكا  خاصة في الشرق                
 وديمومة هذا الكيان تكمن في بقائه قوياً بسيطرته علـى فلـسطين ومقدسـاتها               األوسط العربي 

 .وإضعاف أي قوة أخرى مناوئة له
منطق القوة هو الذي يفرض الوقائع على األرض، فلم يكـن باسـتطاعة الـصهيونية تحقيـق                  •

 .أطماعها وسلب حقوق الضعفاء إال بالتسلط والقوة
و نفي الحق التاريخي والوجودي للعرب والمسلمين فـي         أكثر ما يجمع قادة وزعماء االحتالل ه       •

القدس والمسجد األقصى المبارك، فهم يطلقون عليه جبل الهيكل وكذلك هـم مجمعـون علـى                
 .اختالف توجهاتهم السياسية على ضرورة إقامة الهيكل بعد هدم المسجد األقصى المبارك

األنفـاق، واالقتحامـات، وحـصار      المؤسسات التي تقوم بأخطر االعتداءات، مثل الحفريات، و        •
المسجد األقصى المبارك بأشكال مختلفة، تقوم الحكومة االحتاللية بدعمها معنويا وسياسيا وماليا            
وإداريا بشكل واضح مما يظهر مشاركة بل زعامة وتوجيه لسير تلك االعتداءات على مختلـف          

 .األنحاء
ن الحاليين تحـرض بـشكل مباشـر         التصريحات التحريضية لمؤسسي الكيان وقادته المعاصري      •

 .الستمرار اعتداءات على المسجد األقصى المبارك
 .االحتالل أنشأ دولته على أنقاض وجثث ودماء وتشريد الشعب الفلسطيني •
االحتالل يمارس سياسة التطهير العرقي والعزل اإلنساني والطرد اإلنساني والطرد القـصري             •

 .       ة نابعة من منطلقات استعالئية غير إنسانيةمع الفلسطينيين وينظر إليهم نظرة دوني
حجم االعتداء على المسجد األقصى المبارك وهالته اإلعالمية والموقف السياسي  منه هو الذي               •

يتحكم بردة الفعل عند الشعب الفلسطيني، فاالعتداءات التي فجرت األحداث مثل السيطرة علـى       
م، ودخـول شـارون سـنة       1996وافتتاح النفق   م،  1990حائط البراق أو مذبحة األقصى سنة     

م، كان لكل هذه األحداث آثار وردات فعل مباشرة، أما الحفريات  والتي تجري بـشكل                2000
حثيث و هادئ تحت جنح الظالم و التي تكاد أن تتسبب بهدم المسجد األقصى عنـد أي هـزة                   

 .أرضية فال يكاد  يظهر ألجلها احتجاجا شعبيا أو رسمياً



 113

حتالل في جعل كثير من أشكال االعتداءات على المسجد األقصى المبارك وكأنها أمر              نجح اال  •
طبيعي مسلم فيه، بحيث ال يترتب عليه عند معرفته أي ردة فعل ترقى إلى المـستوى الخطـر                  

 .المحدق للمسجد األقصى المبارك
ات علـى المـسجد     اإلدارات األمريكية الحالية والسابقة وما قبلها يشاركون أيضا في االعتـداء           •

األقصى المبارك خاصة في محاوالت التغطية على تلك االعتداءات والتي تنجح في كثير منها،              
ووصف كل معارض لها  ألنه عدو للسالم، وتصريحات مسؤوليها ولم يكن اوبامـا أبـرزهم                
 عندما تعهد أمام االباك بحماية امن إسرائيل، وان شرعية إسرائيل غير قابلة للبحـث والـدعم               

 .العسكري والمالي المتواصالن يؤيد ذلك االستنتاج
الحكومات العربية عامة واألردنية خاصة بصفتها مسؤولة عن إدارة األوقاف اإلسـالمية فـي               •

المسجد األقصى مقصرة إلى حد كبير في محاوالت وقف تلك االعتداءات ومواقفها خجولـة ال               
لتقصير فأصـبحت جميـع المؤسـسات       ترقى إلى المستوى المطلوب، فاستغل االحتالل ذلك ا       

الفلسطينية أو األردنية العاملة في المسجد األقصى المبارك ال تملك الحريـة فـي أي تعريـف                 
يخص الواقع العملي في المسجد األقصى المبارك، حيث إن االحتالل هو الذي يتحكم بعمل كل               

 .دارتهتلك المؤسسات، حيث ال تستطيع العمل إال بالتنسيق معه وبعد إذنه وإ
في منع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة  من الوصول إلـى المـسجد              ) إسرائيل(إجراءات   •

األقصى المبارك إال في حاالت وشروط معقدة، تسهم في توسع اعتداءاتها على المسجد األقصى              
 .المبارك

هـا بينمـا   في سدة الحكم االحتاللية ال فرق بين يسار ويمين، وال فرق في كم االعتداءات ونوع           •
 .سياسيي ما يسمى اليمين أو اليسار أو الوسط

المسجد األقصى ومحيطه يتعرض ألكبر حملة لطمس تاريخه وحاضره بعالم تـوراتي غريـب             •
 .اكبر من حمالت الغزاة الصليبيين على مدار احتاللهم للمسجد األقصى المبارك

صى المبارك وإخـضاعه    االحتالل يسعى في أكثر من اتجاه وصف للسيطرة على المسجد األق           •
إلى السيادة اإلسرائيلية وإحداث أمر واقع من خالل اقتراحات لتقسيمه على غرار تقسيم المسجد              
اإلبراهيمي في الخليل بعد المذبحة التي قام بها اإلرهابي غولدن شتاي في المسجد، وهـذا مـا                 

 .يبدو أنها تسعى إليه في المسجد األقصى المبارك
 واآلخر عن اكتشاف خاليا تخطط لنـسف المـسجد األقـصى المبـارك               اإلعالنات بين الحين   •

والتحذير منها ومحاولة إرهاب المسلمين تدعو بشكل غير مباشر لهجر المسلمين للمسجد خالل             
تلك الحفريات، حيث إن أهم واخطر ما يجري من اعتداءات على المسجد األقـصى المبـارك،                

 التي تهدد أساسات المسجد باالنهيار خاصـة بعـد          إنما يجري بدعاية رسمية، سواء بالحفريات     
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حدوث التشققات في جدرانه واالنهيارات في ساحاته ومعالمه تصب كلهـا فـي سـير عمليـة                 
 .االعتداء بشكل منظم

االعتداءات على المسجد األقصى المبارك تأتي في عملية إنكـار تـاريخي للوجـود العربـي                 •
سلب اليهود تراثهم وتاريخهم، وان اآلثار اإلسـالمية        اإلسالمي بل أكثر من ذلك، حيث االتهام ب       

قائمة فوق آثارهم، األمر الذي دحضته كل عمليات التنقيب عن اآلثار والحفريات مما في ذلـك                
 .حفر األنفاق

حراس المسجد األقصى المبارك والذين يتبعون وظيفيا وإداريا إلى دائرة األوقاف اإلسالمية، ال              •
المسجد األقصى المبارك، ويتعرضون في كثير من المرات لالعتقـال          يملكون حماية أحد داخل     
 .أو الضرب أو التضييق

االحتالل مارس محاوالت القتل واالعتقال والتحريض على من يعارض سياسـاته واعتداءاتـه              •
على المسجد األقصى المبارك كما حدث مع الشيخ المعروف بشيخ األقصى رائد صالح رئيس              

 عندما اعتقلته لمرات عدة أبعدته عـن محـيط          1948 الداخل الفلسطيني    الحركة اإلسالمية في  
التركيـة ضـمن حملـة      ) مرمـرة (المسجد األقصى المبارك كذلك، وحاولت قتله على السفينة         

م، وكان آخرها محاولة طرده من بريطانيـا        2010أسطول الحرية لفمك الحصار عن غزة سنة        
 .بتهمة التحريض

ائلة وأساليب أخرى عديدة لطرد الفلسطينيين وإخـراجهم مـن          هناك عروض مغرية وأموال ط     •
محيط المسجد األقصى المبارك، وهناك أيضا استهداف مشبوه لشباب القدس خاصة بالمخدرات            
والسموم التي تفقد الشباب انتماءه وعقله مما يجعله طوعاً لمتطلبات تلك المخدرات ال هـم لـه                 

 .سي المتعاطين للمخدرات أعلى نسبة في العالمسوى تناولها، حيث إن نسبة الشباب المقد
هناك معركة ثبات نموذجية يخوضها قسم كبير من أهل القدس خاصة القريبون منهم من محيط                •

المسجد األقصى المبارك، حيث يتعرضون كل يوم للتضييق واإلذالل تارة واإلغراء تارة أخرى             
 .للخروج من بيوتهم وممتلكاتهم

 .لسطينية يقتصر على الجانب اإلعالمي إلى حد كبيرأصبح دور المؤسسات الف •
الضعف الفلسطيني والصمت العربي والتآمر الدولي خاصة األمريكي من األسباب التي شجعت             •

 .على استعجال االعتداءات على المسجد األقصى المبارك
 تحمل كل   االنقسام الفلسطيني والذي كان التفاوض مع االحتالل واالتفاقات معه أحد أسبابه وعدم            •

من الفصائل الفلسطينية من جهة والسلطة الفلسطينية في رام اهللا من جهة أخـرى مـسؤولياتها                
 .أسهم سلباً في الدفاع عن المسجد األقصى كجبهة موحدة ذات إستراتيجية متكاملة

المسجد األقصى المبارك وكثير من معالمه معرضة  لالنهيار في أي وقت نتيجـة الحفريـات                 •
 .فتيت الصخور تحت أساسات المسجدواألنفاق وت
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 .المسجد األقصى معرض للتفجير والنسف تحت إشراف وتحريض االحتالل اإلسرائيلي •
االعتداءات على المسجد األقصى المبارك تستعر في أحيان وتقل حدتها في أحيان أخرى ضمن               •

 .خطة ممنهجة
ك وال يظهر للمؤسسات    ال احد يعرف ما يجري في التحديد تحت وحول المسجد األقصى المبار            •

 .اإلعالمية سواء ما تنشره وسائل إعالم االحتالل أو كوادره
المواطنون المقدسيون وفلسطينيي الداخل ممثلين بالحركة اإلسـالمية واألوقـاف ومؤسـساتها             •

يقومون بدور هام وحيوي حسب قدرتهم واستطاعتهم للحد من اعتداءات االحتالل على المسجد             
 .األقصى المبارك

  التوصيات 2.5

  :بعد اإلطالع على النتائج المستخلصة من البحث، خرج الباحث بالتوصيات اآلتية 

  :توصيات ذات إستراتيجية عريضة 

  .متابعة رصد االعتداءات بشكل يومي وعرضها على وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية -1
ية ترقى إلى المستوى المطلوب بشأن      تضمين المناهج الفلسطينية والعربية واإلسالمية مواد تعليم       -2

القدس والمسجد األقصى المبارك، والتركيز على فئة الشباب الناشئ بـصورة أكبـر وإثـارة               
انتباههم وتعزيز فهمهم خاصة في ظل الدعاية اإلسالمية الصهيونية  آلت تسعى إلـى تزويـر                

  .االستعماريةالتاريخ، وطمس الحقائق واستبدالها بما يحقق لها أهدافها وغاياتها 
العمل بصورة جماعية متكاملة ذات إستراتيجية واعية وتوزيع األدوار فيها كل حسب قدراتـه               -3

وتوجهاته تكون قيادتها قادرة على القيام بمسؤولياتها الجسيمة بعيدة عـن ضـغوط االحـتالل               
 .والغرب والدول الراعية وكيان االحتالل

ستعمالها على كيان االحتالل لوقف اعتداءاتـه      تشكيل أدوات ضغط عالمية مؤقتة وغير مؤقتة ال        -4
 .على المسجد األقصى المبارك

في المرحلة الحالية، إعادة النظر في المنظومة المعمول بها بين كيان االحتالل ووزارة األوقاف               -5
األردنية فيما يخص الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك وقيام الوزارة األردنية والدوائر             

 .ها بدورها بحيث توقف، االعتداءات في المسجدالتابعة ل
بما أن االحتالل الصهيوني يلتزم باالتفاقيات المبرمة مع الحكومات العربية فال بد مـن وجـود                 -6

بديل مناسب ينسجم مع متطلبات المرحلة بعيداً عن االستجداء والشكاوى للمؤسـسات الدوليـة              
 .ورفع الدعاوى
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ينية والعربية والعالمية لتعمل بصورة موحـدة علـى دحـض           زيادة اهتمام لجان اآلثار الفلسط     -7
 .، وإثبات زيفها  وإبراز الحقائق األثرية الموجودة على األرض المقدسية)اإلسرائيلية(المزاعم 

 :يدعو الباحث السلطة الوطنية الفلسطينية ترتيب منظومة عمل متكاملة بحيث تشمل -8

 .إفراز ميزانية كافية لدعم القدس والمقدسيين - أ
تعيين كفاءات من القانونيين الفلسطينيين والعرب واألجانب لحمايـة القـدس والمـسجد               - ب

 .األقصى المبارك ومعالمه
االهتمام باعتداءات االحتالل على المسجد األقصى المبارك بحيث تعزز الوعي لدى   - ت

 .موظفيها وكوادرها والمواطنين الفلسطينيين بشكل عام
مسجد األقصى المبارك من الضفة الغربية والقدس تعبئة المواطنين لشد الرحال إلى ل  - ث

وغزة وتقديم التسهيالت اللوجستية لهم، على غرار مسيرة البيارق في الداخل الفلسطيني 
بهدف تعزيز الوجود اإلسالمي والعربي داخل المسجد األقصى المبارك، حيث إن كثيرا 

 .دواعي إدارية وماليةمن المواطنين الفلسطينيين ال يستطيعون الوصول إلى المسجد ل
 .تعديل المناهج الدراسية وإبراز واقع المسجد األقصى فيها  - ج

وسائل اإلعالم الفلسطينية تتحمل مسؤولية إبقاء قضية القدس والمسجد األقصى المبارك حاضرة             -9
في أذهان الشعب الفلسطيني بمواصلتها ومواكبتها لألحداث الواقعة هناك وزيادة الوعي العـام             

 .للمجتمع
ما يجب الخروج من دائرة ردة الفعل إلى دائرة المبادرة فيما يخـص االعتـداءات علـى                 ك -10

 .المسجد األقصى المبارك
 الكف عن مصطلح القدس الشرقية والقدس الغربية والذي في تعبيرات الباحثين والسياسيين             -11

 .واألكاديميين وغيرهم، وأن االحتالل ال يعترف بتلك المصطلحات أصالً
في دراسات بيت المقدس واألقصى على غرار جامعة القدس، وتعميم هـذا            إنشاء تخصص    -12

 .التخصص في مختلف الجامعات الفلسطينية وتطويره إلى مستويات أكاديمية متعددة
يرى الباحث أن التفكك العربي واإلسالمي واالنقسام الفلسطيني يشابه إلى حد كبير التفكـك               -13

أيام احتالل الفرنجة  للمسجد األقصى المبارك وبيت        الذي كان واقعاً بين مختلف مناطق العرب        
المقدس مع اختالف يحتمه التطور الحديث، وبناءا على ذلك  يوصي بتتبع خطـوات صـالح                
الدين األيوبي ومن سبقه من قيادة حكيمة في اإلصالحات االجتماعية والثقافية والفكرية وصوالً              

 .األقصىوإسقاطها على الواقع وصوال إلى تحرير المسجد 
 .يوصي الباحث طلبة العلم لالهتمام باالعتداءات من الناحية األكاديمية الستكمال المشوار -14
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   :قائمة المصادر والمراجع

االعتداءات على المسجد األقصى المبارك، دار الفتوى والبحوث ): 2003(أعرج، مصطفى  •
  .اإلسالمية، الطبعة األولى، القدس

 .فلسطين- نوني لمدينة القدس، مؤسسة الحق، رام اهللالوضع القا): 2001(أيوب، نزار  •
مستقبل القدس وسبل إنقاذها من التهويد، مركز الدراسات ): 1997(أبو جابر، إبراهيم  •

 . المعاصرة، جمعية األقصى لرعاية األوقاف اإلسالمية

 )ب،م(فوائد الجمة في زيارة االقصى وما ضمه ال)2000(بكيرات ، ناجح داوود  •

 –األساطير المقدسة للسياسة اإلسرائيلية، دار الشروق، القاهرة ) :1999(جيه جارودي، رو •
 .مصر

 .فلسطين ارض الرساالت اإللهية) :ت- ب(جارودي، روجيه  •
  )2009( الجعبة ، نظمي ،القدس بين االستيطان و الحفريات ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية •

 الفلسطينية ومنظمة التحرير  تاريخ الصهيونية،مركز األبحاث) :1968( جريس، صبري  •
 .الفلسطينية

فلسطين واالعتداءات اإلسرائيلية على مقدساتها ) : 2000(الحسيني، يوسف كمال حسونه  •
_ اإلسالمية، مركز النهضة اإلبراهيمي، المؤسسة الفلسطينية للنشر والتوزيع، القدس 

 .فلسطين
 موسوعة القدس و المسجد االقصى) 2004(خاطر ، حسن  •
 دليل اولى القبلتين منشورات مؤسسة االقصى) 2001(احمد فتحي .خليفة •

  ).ب،م(بالدنا فلسطين، ): ب،ت(الدباغ، مصطفى مراد  •
 ).ب،م(القدس في خطر، ):2002(الدجاني، احمد صدقي  •

 .اليهود واليهودية، الطبعة األولى، اإلبداع الفكري، الكويت): 2009(السويدان، طارق  •
 ).م- ب(بيت المقدس والمسجد األقصى): 1994(شراب، محمد محمد حسن  •

 .نصف قرن من األوهام، منشورات فلسطين المسلمة): 1998(صايغ، أنيس  •
القدس والمسجد األقصى، مركز الدراسات المعاصرة، ): 2007(صبري، عكرمة وآخرون  •

 .أم الفحم
سلسلة حلقات منشورة على (أبجديات في الطريق إلى األقصى ): 2000(صالح، رائد  •

 ).النترنتا

  تاريخ الطبري دار الكتب العلمية بيروت لبنان1997الطبري ، •

 .لبنان–المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربية، بيروت): 2007(العارف، عارف  •
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 الحديثة العربية المطبعة ، 1995 القدسي الحرم حول االسرائيلية الحفريات ، احمد.د ، العلمي •
 بالقدس

  2001-1948سرائيلية في فلسطين ،العلمي،احمد،المجازر اال •
اسالمية الصراع حول القدس وفلسطين، دار نهضة مصر، ) : 1998(عمارة، محمد  •

 .القاهرة
المدخل إلى دراسة المسجد األقصى المبارك، دار العلم ): 2009(عمر، عبد اهللا معروف  •

 .  لبنان- للماليين، بيروت 

 المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، القدس قضية كل مسلم،): 1998(القرضاوي، يوسف  •
 . لبنان- بيروت 

 7ج في 14هـ البداية والنهاية 774ابن كثير عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر ت  •
 . 1974، دار الفكر بيروت 2مجلدات، ط

هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس، مركز بيت : الكيالني، ماجد عرسان •
 .ةالمقدس لألدب والترجم

الرحيق المختوم، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ):2003(المباركفوري، صفي الدين  •
 . السعودية–

 . نكبة حارة المغاربة، مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات، أم الفحم): 2007(مجلة باقون  •

 . األردن–تاريخ مدينة القدس، دار حنين، عمان ): 2003(محاسنة وآخرون  •
مسلم بن حجاج ابن مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، القاهرة ، دار مسلم ، ابو الحسين  •

 .هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي1330الطباعة العامرة ، 
 .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية دار الشروق 1999عبد الوهاب .المسيري  •
 .نالمسجد األقصى المبارك وهيكل بني إسرائيل، فلسطي): 1997(مصالحة، محمود  •
أوضاع القدس ): 2009(منشورات الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة المقدسات  •

 .والمقدسات، فلسطين
 .اعتداءات ومخاطر): 2005(منشورات مؤسسة األقصى للوقف والتراث  •
 ).ب،م(قبة الصخرة المشرفة، مؤسسة التعاون ): 2002(النتشة، يوسف سعيد  •

رية بين العرب وإسرائيل، دار الشروق، المفاوضات الس): 1996(هيكل، محمد حسنين  •
 .القاهرة
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