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اإلىداء

 .المبارؾ( األقصىالحـر الشريؼ )المسجد  الشيداء األبرار الذيف ضحكا بدمائيـ مف أجؿ إلى
األثر في تسيير عممي  عظيـلدعائيما المبارؾ  ف كانا عكنان كسندان لي، ككافالمذيٍ كالدٍم الغالييف إلى 

 ليذه الدراسة حتى رست عمى ىذه الصكرة.
إلى مف ساندتني كخطت معي خطكاتي، كيٌسرت لي الصعاب، التي تحممت الكثير.... إلى زكجتي 

 العزيزة.
 األعزاء " محمد، كريفانا".الدم إلى زىراتي كفمذات كبدم... أك 
كأخكاتي. إخكتي ...البريئة إلى رياحيف حياتي إلى القمكب الطاىرة كالنفكس

 عف حرية األرض كاإلنساف. الذيف يدافعكف إلى أسرل الحرية

أىدم ىذه الرسالة



 أ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار:
 

 ، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،لنيؿ درجة الماجستير ،أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس
لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألم ، أم جزء منيا ، أككأف ىذه الدراسة، كرد باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما

 معيد آخر. أكجامعة 
 
 
 التكقيع:

 بريكشمؤيد محمد محمكد 
 14/5/2017التاريخ:

 



 ب 
 

 الشكر والعرفان
 

 محمكد محارب الدكتكر المشرؼ مأستاذ إلى ، كالتقدير العميؽ، كاالمتناف العظيـ، أتقدـ بجزيؿ الشكر
رشاد كتشجيع.لما منحو   لي مف كقت كجيد كا 

في جامعة  معيد الدراسات العالمية –بكمية اآلداب كافة أساتذتي  إلىكما أتكجو بالشكر الخاص 
 القدس.
 لجنة المناقشة: أعضاءاألساتذة األفاضؿ  إلىتقدـ بخالص شكرم كعظيـ امتناني كما أ

 الدكتكر: يكسؼ النتشة 
 الدكتكر:  أحمد رفيؽ عكض

 قدـ شكرم كعرفاني.أىذا العمؿ  إلتماـغير مباشر  أكؾ الذيف ساعدكا بشكؿ مباشر لئأك كلكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج 
 

 ممخص
 

ـ كىي  (7177- 7967تناكلت ىذه الٌدراسة المكقؼ اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ في الفترة ما بيف )
حـر الشريؼ، حيث بدأ كزير الفترة التي بدأت باحتبلؿ الجيش اإلسرائيمي القدس الشرقٌية بما فييا ال

الحرب اإلسرائيمي "مكشيو دٌياف" برسـ مبلمح مرحمة جديدة، تتمثؿ بفرض السٌيادة اإلسرائيمية عمى 
مدينة القدس، كفرض الكضع القائـ في الحـر الشريؼ بإبقاء إدارتو بيد الكقؼ اإلسبلمي مف الٌداخؿ، 

إلقامة طقكسيـ التكراتية. كقد استمٌر  -شريؼالحائط الغربي لمحـر ال -كمنح الييكد ساحة البراؽ 
استقرار الكضع القائـ نسبيان حتى حدثت تغٌيرات جكىرية بتحٌكؿ الحـر الشريؼ مف اليامش إلى المركز 

ديفيد كلغاية اتفاؽ أكسمك مٌما  –لدل التٌيار الديني الصييكني نتيجةن لبلتفاقات السياسية منذ كامب 
مف فقداف السيطرة عمى الحـر الشريؼ، كاعتبار ىدـ المساجد بداخمو خطكةه خمؽ خكفان لدل ىذا التٌيار 

 ال بدّْ منيا إلعادة بناء الييكؿ الثالث كرمزو لمخبلص النيائي. 
 

كفي العقديف األخريف حدثت تغٌيرات عمى المستكل السٌياسي بحصكؿ التيار الديني القكمي عمى مكاقع 
ٌما زاد مف دعـ حركات الييكؿ بشكؿ كبير، كتعاظمت نشاطاتيا مفصمٌية في نظاـ الحكـ اإلسرائيمي م

اٌتجاه الحـر الشريؼ مف خبلؿ تكثيؼ الكجكد الييكدم في داخمو؛ بيدؼ إقامة الصمكات كالطقكس 
 الٌدينٌية التممكدٌية، كخطكةو أكلى نحك اليدؼ النيائي المتمٌثؿ ببناء الييكؿ الثالث.

 
يةن في األىمٌية، لما لمحـر الشريؼ مف مكانة دينية كتاريخية كتعالج ىذه الٌدراسة مكضكعان غا 

كمف السمطات اإلسرائيمية  لممسمميف، كما يتعٌرض لو مف تيكيدو حقيقي مف قبؿ حركات الييكؿ
اإلسرائيمي، كنقطة خبلؼ أساسٌية أماـ أٌم مسار  –كألٌنو يشٌكؿ مركز الصراع العربي  المتعددة،
 سياسي.

 
سة عمى كؿو مف المنيج التاريخي التحميمي، كالمنيج الكصفي لمعالجة ىذا المكضكع، كقد اعتمدت الٌدرا

حيث بدأ الباحث بكضع إطار نظرم لمٌدراسة، كعرض المكقؼ الٌديني التقميدم الييكدم مف الحـر 
الشريؼ بشكؿ مفٌصؿ مبٌينان الخبلفات الداخمية بيف الحاخامات في ىذا اإلطار، ككذلؾ التعريؼ 

ات الييكدية اإلرىابية  المتطرفة، كالحركات العاممة مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث. كما تناكلت بالجماع
الٌدراسة الكضع القائـ في الحـر الشريؼ كأىـٌ التغييرات التي جرت عميو، كصكاٌل لمعرفة سياسة 

ضائية، الحككمات اإلسرائيمية كدعميا لحركات الييكؿ، كدكر الكنيست اإلسرائيمي، كالسمطة الق
كاألحزاب، في تغيير الكضع القائـ، مف خبلؿ تشريع قكانيف لصالح الدخكؿ لمحـر الشريؼ؛ بيدؼ 

 فرض الٌسيادة الييكدٌية عميو مف الداخؿ.



 د 
 

 
كخميصت الٌدراسة إلى مجمكعة نتائج مف أىٌميا: أٌف الحـر الشريؼ يتعٌرض لخطر كجكدم حقيقي مف  

لييكؿ الثالث، كسعي الحككمة اإلسرائيمية لتغيير الكضع القائـ قبؿ حركات الييكؿ التي تسعى لبناء ا
في الحـر الشريؼ بشكؿ تدريجي مٌما يزيد مف مخاطر تقسيمو زمانٌيان كمكانٌيان، كفرض الٌسيادة الييكدٌية 

سبلمٌي.  عميو في ظؿ صمتو عربٌي كا 
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The Israel Positions regarding the Al-Haram AL-Sharif (1967-2017) 

 

Prepared by: Moayad Mohammad Mahmoud Brawiesh  

Supervisor:  Dr. Mahmoud Mohareb  
 

Abstract 
This study tackles the Israeli stance from al -Aqsa Mosque over the period (1967-2017) 

when the Israeli army started to occupy East Jerusalem including al-Aqsa Mosque. The 

Israeli Minister of War, Moshe Dayan, started to draw the features of a new stage 

represented in imposing Israeli sovereignty over Jerusalem, keeping a current situation in 

the Haram ministered by the Islamic Waqf. And, granting al-Buraq Wall,(The Western 

Wall), to the Jews to perform their Talmudic rituals. The current situation remained 

relatively stable until the moment when the Haram Sharif changed from being marginal. 

Also, it became the center of Zionist religious current, due to political agreements, starting 

from Camp David to Oslo. This situation created a kind of fear for the current to lose 

control over the Haram, and considered the demolition of mosques inside a step to 

reconstruct the Third Temple as a symbol of ultimate salvation.  

The last two decades, many changes occurred on the political field represented. Firstly, the 

national religious party to obtain articular positions within the Israeli government 

.Secondly, this has supported the efforts of the Temple movements whose activities were 

intensified towards the Haram through the Jewish existence to perform prayers and 

Talmudic rituals as a first step towards constructing the Third Temple.   

 This study highlights on very significant issue due to the religious and historical value of 

al -Aqsa Mosque to Muslims and the ongoing judaization processes by the Temple 

Movements. This was because the Haram represents the main point of the Arab-Israeli 

conflict. It is also considered as a contention point before any political track. 

This study depended on historical, analytic, and descriptive methodology to tackle the 

problem. The researcher started by introducing a theoretical framework of the problem, 

presenting the Jewish traditional religious attitude from the Haram Sharif   showing all 

internal conflicts between rabbis. Additionally, the researcher introduced extreme 

terroristic Jewish movements that aim to build the Third Temple. The study also tackled 

the status quo in the Haram Sharif and significant circumstances in order to reach a 

political knowledge of the Israeli governmental policy that is supported by the Temple 



 و 
 

Movement.  In addition to the role of the Knesset, judicial authority, and parties in 

changing the existing situation through legislating rules that aimed at imposing the Jewish 

sovereignty over the Haram.     

Finally, This study has several important findings; most importantly stating that the al 

Aqsa Mosque is exposed to a real existence by the Temple Movement that strives to build 

the Third Temple.  In addition to the government's attempt to gradually change the 

accurate situation in the Haram. Besides that This issue would increase the temporal and 

spatial danger of its division, the Jewish sovereignty will impose in the light of Arabic and 

Islamic silence.   
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 خمفية الدراسة
            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدمة:الم
 

اهلل تعالى في كتابو  اباركي التيىك عنكاف لؤلرض المقدسة كميا  -المسجد األقصى –الحـر الشريؼ 
ليو أسرل بالرسكؿ األكـر العز  كمنو صعد إلى السمكات العبل، فيك  -صمى اهلل عميو كسمـ  –يز، كا 

ليو تيشٌد الرحاؿ. ف األكلى، كىك ثالث الحرميف الشريفيف،قبمة المسممي ليذا فيك يحظى بمكانة كقدسية  كا 
 خاصة لدل المسمميف جميعا.

 
مف أجؿ تحقيؽ أىدافو كلجذب ييكد العالـ  ؛المشركع الصييكني  الرمكز التكراتية كالدينية استخدـكقد 

دكلتيـ عمى اسـ أحد األنبياء، كاعتبركا أٌف  ليـ، كجعمكا نجمة داككد شعاران  رفعكافقد  إلى فمسطيف،
ٌف محاكالت ب بكعد مقدس، ك غايتيـ العكدة إلى فمسطيف ألٌنيا "أرض الميعاد" المعطاة ليـ مف الرٌ  ا 

في الحـر الشريؼ يعتبر اليدؼ الجكامع الجماعات الييكدية المتطرفة إقامة الييكؿ الثالث عمى أنقاض 
لسدة ل إلى ازدياد الخطر خاصة بعد صعكد اليميف المتطرؼ أدٌ األسمى لنشاطاتيـ، األمر الذم 

كيحتاج لتضافر  الحـر الشريؼ،المتطرفة الذم يشٌكؿ تيديدا حقيقيا عمى الحكـ كدعمو لتمؾ الجماعات 
الجيكد عمى جميع المستكيات لمكقكؼ في كجو ىذا الخطر الذم يحاكؿ إلغاء اليكية الفمسطينية 

 لمدينة المقدسة.العربية كاإلسبلمية عف ا
 

كالحـر الشريؼ بشكؿ خاص مف تيكيد كتغيير لمحقائؽ  ،كبسبب األكضاع التي تعيشيا مدينة القدس
إلبراز الحقائؽ كالتمسؾ باليكية  ؛التاريخية عمى األرض، يصبح االىتماـ  بالحـر الشريؼ جزء ميـ

االىتماـ  ككاجبالفكرم كالجغرافي، في ظؿ التيكيد الثقافي ك كالحـر الشريؼ، العربية كاإلسبلمية لمقدس 
الممارسات الييكدية كفيمة بأف  كالمسؤكلية تقع عمى المسمميف عامة كليس فقط عمى الفمسطينييف، إذ أفٌ 

 اإلسبلمية أماـ مسؤكلياتيا لتدرؾ القدس كفمسطيف قبؿ فكات األكاف. ك العربية  تضع األمة
 

المنيج التاريخي  عمى ىذه الدراسةالباحث في  كقد جاءت ىذه الٌدراسة كفؽ ىذا السياؽ، كاعتمد
 ألىميتيما في المكضكع الذم يدكر البحث عنو. ؛لكصفيالتحميمي، ككذلؾ المنيج ا
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  :مبررات وأىمية الدراسة
 

 كالذم يمثؿ ثالث أقدس مكاف لدل المسمميف. الحـر الشريؼأىمية  -أ 

ية العربية كاإلسبلمية في الحـر الجماعات الييكدية طمس اليك السمطات اإلسرائيمية ك محاكالت  -ب 
 ى "الييكؿ الثالث".الشريؼ إلقامة ما ييسمٌ 

الكقكؼ عمى  االٌدعاءات الصييكنية بأحقيتيـ في إقامة الييكؿ الثالث عمى أنقاض المساجد في  -ج 
 الحـر الشريؼ، مف خبلؿ استقراء الحقائؽ كعرض ذلؾ كفؽ المنيج العممي كالتاريخي.

تطبيؽ ىذه كيفية ك ؿ" عمى المستكييف الفكرم كالٌديني لدل اإلسرائيمييف، معرفة ما يشٌكمو "الييك -د 
 .لمحـر الشريؼبيدؼ اليدـ كالتيكيد  ؛الرؤية ممارسة فعمية

كاجب كطني  عف الحـر الشريؼ كالمقدسات اإلسبلمية كالمسيحية كافةالتعريؼ بأٌف الدفاع  -ق 
سبلمي  .كا 

 

 مشكمة الدراسة
 

المكقؼ اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ، كتدكر مشكمة الدراسة حكؿ  سةيتناكؿ الباحث في ىذه الٌدرا
صرارىـ عمى بناء الييكؿ الثالث ،االٌدعاءات اإلسرائيمية بأحقيتيـ فيو الرؤية الٌدينية كالصييكنية كفؽ  كا 

 أك مف السمطة التنفيذية أك القضائية. بغطاء سياسي سكاءن مف السمطة التشريعية
 

كشؼ المخاطر الحقيقية الٌرامٌية إلى تيكيد الحـر الشريؼ مف قبؿ في ضركرة  كتكمف مشكمة الدراسة
في أحقيتيـ حركات كجماعات الييكؿ بغطاء رسمي كحككمي، في محاكلة إلثبات الٌركاية الييكدية ب

 .الحـر الشريؼ
 

 أسئمة الدراسة: 
 

الحرم الشريف وبناء  ما ى  مواقف التيارات الدينية والصييونية المختمفة من السؤال الرئيس:
 ؟، ومدى توافق ذلك مع الموقف الرسم  السياس  اإلسرائيم  وأسموب توزيع األدوارالييكل الثالث

 
 أسئمة الدراسة الفرعية:

 

 .ما ىك تعريؼ الييكؿ كما مدل مكانتو في الدٌيانة الييكدية ؟ -7
 .ما ىي أىداؼ التيارات الدينية مف السعي لطرح مكضكع الييكؿ ؟ -7
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كحماية الجماعات الييكدية  ،دكر الحككمات اإلسرائيمية في تيكيد الحـر الشريؼما ىك  -3
 .لساحات الحـر الشريؼ؟ اليكمٌية كحركات الييكؿ مف االقتحامات

 ىؿ كؿ التيارات الٌدينية كالسياسية ليا نفس الرؤية كالمكقؼ مف إقامة الييكؿ الثالث؟. -4
 

 فرضيات الدراسة: 
 

الحفاظ عمى الحـر الشريؼ كتراثو كما كصمنا إسبلمٌيا   بلقة سمبية بيفىناؾ ع الفرضية الرئيسة:
 العمؿ عمى إقامة الييكؿ الثالث كتيكيد الحـر الشريؼ.كبيف 

 
 فرضيات ثانوية لمدراسة

 

 .تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ يسعى إلىالمكقؼ الرسمي اإلسرائيمي  -7
 الٌدخكؿ لمحـر الشريؼ.ير في مكاقؼ التيارات الٌدينية مف يطرأ تغ -7

بفرض الٌسيادة الييكدية في  ؛المشركع الصييكني لتحقيؽ أىدافوأداة مف قبؿ كالييكؿ استخدـ  -3
 .الييكدم كالتكراتي يالبعد التاريخ عمىمرتكزان  داخؿ الحـر الشريؼ،

 
 أىداف الدراسة: 

 

 :اآلتيةتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ 
 

 .بالنسبة لمييكد كؿالتعٌرؼ عمى أىمية اليي -7

 المعالـ الدينية لممسمميف عامة كالفمسطينييف خاصة. النتياؾفضح الممارسات الصييكنية  -7

قامة الييكؿ الثالث. المساجد في الحـر الشريؼ،عمى المخططات الييكدية ليدـ  الكقكؼ -3  كا 

 المستقبمية. نقض المزاعـ الييكدية، كالتحذير مف األخطار الحالية ك -4

 
 سة:حدود الدرا

 

 :اآلتيةتقتصر ىذه الدراسة عمى الحدكد 
 

 كقؼ اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ.الم الحدود الموضوعية:
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 الحدود المكانية:
 

 .الحدكد المكانية بالنسبة لمكضكع البحث: فمسطيف المحتمة ػ األراضي المحتمة 
 .الحدكد المكانية بالنسبة لمباحث: فمسطيف المحتمة ػ المحافظات الشمالية 
 

 نية:االحدود الزم
 

  :7177 – 7967الحدكد الزمنية بالنسبة لمكضكع البحث. 
  7177 – 7176الحدكد الزمنية بالنسبة لمباحث: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ. 

 

 منيجية الدراسة:
 

، الذم أفاده في تتبع عممية نشكء كتطكر التحميمي بع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التاريخياتٌ 
جاه الحـر الشريؼ كمحاكالت ىر التي يقكـ بدراستيا، كالمتمثمة في التغٌيرات الدينية كالسياسية اتٌ الظكا

 تغيير الكضع القائـ فيو، كالدفاع عف الحؽ الفمسطيني اإلسبلمي في ىذا المكاف المقٌدس.
 

كيخضعيا  ،عمى جمع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة يقكـالمنيج الكصفي الذم الباحث ع كما اتبٌ 
 بعد ذلؾ لمتمحيص كالتحميؿ كصكال إلى النتائج.

 

 : إف األسباب الختيار ىذا المنيج ىي:المني  التاريخ  التحميم  لممضمونأواًل: 
 

 .أف الدراسة تعتمد عمى الترتيب الزمني لمتاريخ عبر تسمسؿ األحداث لمراحؿ تاريخية متكاصمة 

  بط العبلقة فيما بينيما بالفترات المختمفة ليذه أف ىذا المنيج يقكـ عمى تحميؿ المتغيرات كر
 ـ(.7177ـ ػ 7967الدراسة )

 .أف الدراسة تعتمد عمى تحميؿ العبارة كما كردت في النصكص 
  النصكص التاريخية اإلسرائيمية كىذا يتطمب إتباع المنيج  إلى الرجكع لبعضتحتاج الدراسة

 .سمسؿ األحداث كفؽ زمنيا التاريخيالتاريخي لت

 

 كيعكد اختيار ىذا المنيج إلى: المني  الوصف : نيًا:ثا
 

  أف ىذه الٌدراسة تعتمد عمى المنيج الكصفي لؤلحداث المتعاقبة منذ بداية احتبلؿ القدس سنة
 ـ7967

  استنباط كاستخراج مدلكالت النصكص كاالتجاىات المختمفة لمتيارات اإلسرائيميةاالعتماد عمى، 
 عض لمخركج بنتائج نيائية ليذه الٌدراسة.بببعضيا ربط حيث يقـك الباحث ب
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 :مصطمحات الدراسة
 

 الحرم الشريف:
 

أطمؽ مصطمح الحـر الشريؼ عمى األرجح في العصر العثماني، كذلؾ تيمنان بالحرميف الشريفيف كرغبة 
أحيانان المسجد األقصى المسقكؼ كالذم يقع عند منتصؼ الجدار  عميوفي تجنب المبس بيف ما أطمؽ 

الخمط يكجد في المصادر التاريخية، كعند العامة كبعض الدارسيف في العصر كبي لممنطقة كىذ الجن
 ،أ )النتشو الحالي كأحيانان يتسع ىذا الخمط ليطمؽ عمى صكرة لقبة الصخرة، أك صكرة لمجامع األقصى

شمؿ اعتمد الباحث في ىذه الدراسة استخداـ مصطمح "الحـر الشريؼ" كالذم ي ليذا .(5، ص7117
 كالمعركفة بالتسمية القرآنية المسجد األقصى. أدناه،كؿ المنطقة المحددة 

 
كره مع سكر القدس يقع الحـر الشريؼ في الزاكية الجنكبية الشرقية لمبمدة القديمة في القدس كيشترؾ س

-7751عكد أصميا لمعيد المممككي )يكتتشكؿ أسكاره الشمالية كالغربية مف بنيات  ،في نفس الزاكية
حكالي مف مساحة الحـر الشريؼ  تتككف(، ك 7751-7787( كيعكد بعضيا لمعصر األيكبي)7576

دكنـ، أم ما يعادؿ سدس مساحة البمدة القديمة، كيأخذ الحـر شكبل أقرب إلى مستطيؿ غير 744:
 (.47، ص7119)الكعبي)محرر(،  (7متساكم األضبلع )انظر الممحؽ

 
كلمدينة  لمحـر الشريؼـ كالذم يشكؿ سكران 467ران يمتد لمسافة كيحد المنطقة مف الجية الشرقية جدا

ـ. كيحده مف الجية 787القدس بنفس الكقت، كىذا ينطبؽ عمى الجدار الجنكبي كالذم يمتد حكالي 
ـ، مجمكعة مف العمائر 497ـ، كمف الجية الغربية التي تبمغ مسافتو 371الشمالية عمى امتداد 
ر األيكبي كالمممككي، كأضيؼ فكقيما طبقات معمارية في الفترات في العصكالمدارس التي بنيت 

 .(4، ص7117 ،أ )النتشولبلحقة خبلؿ فترة الحكـ العثماني ا
 

 قبة الصخرة:
تقع قبة الصخرة المشرفة في كسط منطقة الحـر الشريؼ كترتفع أرضيتيا عف أرضية الحـر بحكالي 

س باسـ سطح الصخرة، كأطمؽ عمييا سابقا اسـ "دكة أربعة أمتار، كتعرؼ ىذه الساحة عند سكاف القد
-بكائؾ )مراقيالصخة" كتخطيط ىذه الساحة قريبان مف الشكؿ المربع كيتكصؿ إلييا عبر ثماني  

 .(4، ص7117 ،ب )النتشومكازيف( 
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 :األقصى الجامع
 

منطقة، كلـ يبقى قاـ الخميفة عمر بف الخطاب باالىتماـ بالحـر الشريؼ عندما بنى جامعا في جنكب ال
ليذا الجامع مف أثر ألنو بيني مف مكاد بسيطة، يحتمؿ أنيا كانت متكفرة في المكقع، كقد حؿ مكانو 

ـ ( كقد 715-685جامع أكبر كأفخـ تـ بناءه ضمف مشركع كبير قاـ بو عبد الممؾ بف مركاف عمـ) 
 .(73، ص7117 ،أ )النتشو ـ(775-715أكمؿ مشركعو ابنو الكليد عاـ) 

مستطيؿ الشكؿ تبمغ كىك في منتصؼ الجدار الجنكبي القبمي لمحـر الشريؼ،  الجامع األقصىيقع ك  
عمى يد الييكدم األسترالي   77/8/7969كبعد إحراقو بتاريخ  . ـ55عرضان كيمتد ـ طكالن 81أبعاده 

 )مايكؿ ركىاف( تـ إنشاء لجنة إعمار تشرؼ عمى ترميمو؛ بسبب ما أحدثو ىذا الحريؽ
 (.57-49، ص7119عبي)محرر(، )الك
 

 باب المغاربة:
كبي كقد تزامف مع إنشاء كتطكر الحارة القريبة منو التي يعكد تاريخ إنشاء ىذا الباب إلى العيد األي

كانت تعرؼ بحارة المغاربة، حيث قامت سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بيدميا كاممة بعد حرب عاـ 
ى مفتاح ىذا الباب مما يسبب باحتكاكات مستمرة بيف دائرة ـ، كقد استكلت سمطات االحتبلؿ عم7967

األكقاؼ اإلسبلمية كسمطات االحتبلؿ. كيكجد لباب المغاربة عقد مدببة بسيطة الشكؿ تخمك مف 
 .(71، ص7117 ،أ )النتشوالعناصر المعمارية. 

 
 المصمى المروان :

الجنكبي لمحـر الشريؼ، في القسـ كىك دس، يقع المصمى المركاني في البمدة القديمة المسٌكرة لمدينة الق
لى الغرب مف المصمى المركاني كعمى نفس 77كينخفض عف مستكل الحـر الشريؼ بحكالي  متر. كا 

ف كاف  -الباب المزدكج –المستكل يقكـ مايعرؼ اصطبلحا باسـ "األقصى القديـ"  أم باب النبي  كا 
 كصؿ لكبلىما مف مداخؿ منفصمة كمستقمةال يتصؿ باألخر حسب ما ىك مشاىد اليكـ كيت كبلىما
  .(71، ص7177)النتشو،

 
 جبل الييكل: 

 .عميو الحـر الشريؼ حيث يقعىك اإلسـ الذم يطمقو الييكد عمى جبؿ مكرٌيا 
 

يتمتع بقداسة خاصة، بحيث ميرسىؿ مف اإللو  الذم ىك )الييكدم )المسيح المخمّْص : أمالمشّياح
اإللو قبؿ الدىكر يبقى في السماء حتى تحيف ساعة إرسالو. كىك إنساف سماكم ككائف معجز خمقو 
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ف كانت طبيعتو تجمع بيف اإللو كاإلنساف،  كىك ييسمَّى )ابف اإلنساف( ألنو سيظير في صكرة اإلنساف كا 
ينيي عذاب الييكد كيأتييـ بالخبلص كيجمع كسفيك تىجسُّد اإللو في التاريخ. ممؾ مف نسؿ النبي داكد، 

سرائيؿ، كيتخذ أكرشميـ )القدس( عاصمة إكيعكد بيـ إلى صييكف كيحطـ أعداء الييكد ييف شتات المنف
 الدينية مؤسسات الييكدالالثالث، كيحكـ بالشريعتيف المكتكبة كالشفكية كيعيد كؿ  لو، كيعيد بناء الييكؿ

كفؽ -فر "  كينتظر الييكد مجيء المشٌياح بصبر كأناة، كيعتبر مف الكالسنيدريف"القديمة مثؿ 
محاكلة أم فرد أك أم جماعة التعجيؿ بالنياية لقدـك المشٌياح "دحيكت –المؤسسة الحاخامية
 (294،296، ص 1999ب، ىاكتس".)المسيرم،

 حانية:المشي

. كىي فكر حمكلي متطرؼ يعٌبر عف فشؿ اإلنساف في تقبؿ كىي تعني االعتقاد بمجيء المشٌياح 
يدم لئللو المتجاكز لمطبيعة كالتاريخ، كالنزعة المشيحانية يمكف أف الحدكد كعدـ القبكؿ بالفكر التكح

تأخذ أشكاالن مختمفة، فيي تعٌبر عف فكرة الحمكؿ الييكدم)أم حمكؿ اإللو في مخمكقاتو كتكحٌده معيـ( 
 .(295، ص1999ب،  )المسيرم، حيث تكتسب بعدان مادٌيان قكمٌيان شكفينيان متطرفان 

 الهيكل الثالث

ييكدم يشير إلى عكدة الييكد بقيادة المشٌياح إلى صييكف إلعادة بناء الييكؿ الثالث،  مصطمح ديني
، كالثاني ىيكؿ ىيركد ، ؽ.ـ 586عاـ  حيث أٌف األكؿ ىك ىيكؿ سميماف كالذم ىدمو نبكختنصر

 .(164، 1999،، أ)المسيرمكالثالث كاألخير ىك الذم سييبنى في العصر المشيحاني

 

 مخطط الدراسة:
 
 :كسبقيما فصؿ تمييدم كاآلتي ثبلثة فصكؿـ الباحث بتقسيـ البحث إلى قا
 

 :والدراسات السابقة لدراسةمفاىيم ا :التمييديالفصل 
  مفيـك الصراع :المبحث األكؿ

 في الديانة الييكدية الييكؿمفيـك  :المبحث الثاني

 لدراسات السابقةاالمبحث الثالث: 
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 الحرم الشريف قضيةية من موقف التيارات الدين :األولالفصل 
 الحـر الشريؼ قضيةالمكقؼ الديني التقميدم مف األكؿ:  المبحث
 الحـر الشريؼ.قضية  الثاني : مكقؼ الحاخامية الرئيسية مف المبحث

 
 الييكل الثالثالمنظمات والحركات الصييونية الدينية العاممة من أجل إعادة بناء الفصل الثان : 
 ت اإلرىابية الييكدية.المنظماالمبحث األكؿ: 

 المبحث الثاني: الحركات العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿ الثالث.
 

 الحرم الشريف قضيةالموقف الرسم  االسرائيم  من  :الفصل الثالث

 األكؿ : الكضع القائـ لمحـر الشريؼ. المبحث
 مف الحـر الشريؼ.سرائيمي الثاني: المكقؼ الرسمي اإل المبحث

 الحـر الشريؼ. قضية: مكقؼ عٌدة جيات مف الثالثالمبحث 
 

 الخاتمة. -

 النتائ . -

 التوصيات -

 المالحق. -

 المراجع.المصادر و  -
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 التمييديالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والدراسات السابقة مفاىيم الدراسة
 

مف  الكياف السياسي في إسرائيؿ الٌديف لتحقيؽ أىدافو كمخططاتو الرامية لتيكيد الحـر الشريؼ، يستخدـ
بناء الييكؿ الثالث عمى أنقاض الحـر الشريؼ، كتعتبر عات الييكؿ تحقيؽ أىدافيـ بمحاكلة جما خبلؿ

القدس في المفيكـ الديني الييكدم كالثقافي كالسياسي ىي العاصمة األبدٌية لمييكد، إذ يركف أٌنو ال 
عند  معنى لكجكد "إسرائيؿ" بدكف القدس، كال معنى لمقدس بدكف الييكؿ الثالث. كتنبع  أىمية القدس

كايات التكراتية حكؿ مممكة أكرشميـ، كىيكؿ النبي سميماف كالذكريات المرتبطة بدمار ىذا الييكد مف الرٌ 
 الييكؿ.

 
 ثبلثة مباحث كاآلتي: بعمؿ تمييد عف مكضكع الدراسة كيشمؿ  كسيقـك الباحث في ىذا الفصؿ 

  مفيـك الصراع :المبحث األكؿ

 يانة الييكديةفي الد الييكؿمفيـك المبحث الثاني: 

 الدراسات السابقةالمبحث الثالث: 
 
 

 واأليدولوجية: مفيوم الصراع: المبحث األول
 

 إلى ثبلثة مطالب كاآلتي: الباحث ، كقد قسموكاأليديكلكجيةيتحدث ىذا المبحث عف مفيـك الصراع 
 المطمب األكؿ: مفيـك الصراع

 األيديكلكجيةالمطمب الثاني: مفيـك 
 اإلسرائيمي -مدخؿ األيديكلكجي في الصراع العربيالالمطمب الثالث: 

 



81 
 

 المطمب األول: مفيوم الصراع
 

 ك الخصاـ كالشقاؽ.ألغةن : الصراع ىك النزاع : مفيوم الصراع

كىك عممٌية تفاعؿ اجتماعي  بيف طرفيف أك أكثر تبدأ عندما يدرؾ أحد أطرافيا أٌف الطرؼ األخر يعيؽ 
اإلحباط يقكده إلى تفسير طبيعة المكقؼ كمقاصد الطرؼ األخر كالقياـ  أىدافو مما يخمؽ لديو شعكران ب

، 2009بسمكؾ معٌيف، قد ينيي الصراع أك يؤٌدم إلى تطكرات أخرل تجعؿ الصراع مستٌمران )القريكتي، 
 .(258ص

التعريفات المغكية التي تقدميا دائرة المعارؼ األمريكية أٌف في دراستو  (38-35: 7997يشير بدكم)
النفسي الناتج عف التعارض أك عدـ التكافؽ  الضغط"حالة مف عدـ االرتياح أك : ؼ الصراع بأنورٌ تع

يك مكقؼ تنافسي ف أما في بعده السياسي .بيف رغبتيف أك حاجتيف أك أكثر مف رغبات الفرد أك حاجاتو"
لمحتممة، كما يككف معيف، يككف كؿ مف المتفاعميف فيو عمى عمـ بعدـ التكافؽ في المكاقؼ المستقبمية ا

أحد  قؼ غير متكافقة مع المصالح المدركة لمطرؼ اآلخر، كىكاكؿ منيـ مضطر أيضان التخاذ مك 
أشكاؿ السمكؾ التنافسي بيف األفراد أك الجماعات، كأنو عادة ما يحدث عندما يتنافس فرداف أك طرفاف 

متصكرة، أك حكؿ المكارد  أك أكثر حكؿ أىداؼ غير متكافقة، سكاء كانت تمؾ األىداؼ حقيقة أك
 . المحدكدة

  األنثركبكلكجي لمصراع، كما تكضحو لكرا نادرفي دراستو أيضان أٌف البعد  (38: 7997كيذكر بدكم )

(Laura Nader)   الصراع ينشأ أك يحدث نتيجة لمتنافس بيف طرفيف عمى األقؿ. كىنا قد يككف  أفن
أحد قد يككف ك أك نسؿ بشرل معيف، أك مجتمع كامؿ، ىذا الطرؼ متمثبلن في فرد، أك أسرة، أك ذرية 

 .ؼ الصراع طبقة اجتماعية، أك أفكاران، أك منظمة سياسية، أك قبيمة، أك دينان اطر أ
 

تعريؼ مفيـك ٌف ىناؾ ثبلثة محاكر أساسية في ( في دراستو إلى أ41-39: 7997) كيشير بدكم
 :آلتيالصراع كىي كا

 
 : اع ذاتوبمكقؼ الصر  المحكر األكؿ: يتعمؽ

ر عف مكقؼ لو سماتو أك شركطو المحددة: فيك بداية يفترض كيشير إلى أف مفيكـ الصراع يعبٌ 
إدراؾ أطراؼ المكقؼ ككعييا بيذا في تناقض المصالح أك القيـ بيف طرفيف أك أكثر، كىك ثانيان يشترؾ 

اؼ( في تبنى مكقؼ ال التناقض، ثـ ىك ثالثان يتطمب تكافر أك تحقؽ الرغبة مف جانب طرؼ )أك األطر 
ؼ قد يتصادـ مع يتفؽ بالضركرة مع رغبات الطرؼ اآلخر، أك )األطراؼ األخرل(، بؿ إف ىذا المكق

 .باقي ىذه المكاقؼ
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  :بمكاقؼ األطراؼ المتصارعةيختص المحكر الثاني: 
كؿ المستكل األ بكجو عاـ، يظير التباس في مكاقؼ أطراؼ الصراع  مف خبلؿ مستكياتو ثبلثة، كىي:

يتعمؽ بالصراعات الفردية: أم التي يككف أطراؼ الصراع فييا أفرادان، كمف ثـ فإف دائرة مثؿ ىذا 
الصراع كمكضكعو يتجياف إلى أف يككنا محدكديف بطبيعتيما. كفى المستكل الثاني يككف الصراع بيف 

أكثر اتساعان  عادةن  جماعات: كتتعدد أنكاع ىذا الصراع بتنكع أطرافو، كما أف دائرتو كمجاالتو تككف
في دائرة الصراع الفردم. أما المستكل الثالث فإٌنو يختص بالصراع بيف عف المستكل األكؿ كتنكعان 

الصراع فيو أكثر تعقيدان  ان بالصراع الدكلي، كتككف دائرة أك دكائرعرؼ أيضما يي  الدكؿ، كالذم عادةن 
 .ساعان عف المستكييف السابقيف مف الصراعاتكاتٌ 
 

 الصراع الدكلي:كر الثالث: المح
 كىذاالتاريخية المتعاقبة لمعبلقات الدكلية،  عبر المراحؿئرة المستكل الثالث مف الصراعات، تتسع دا 

مية كاألكاديمية لدراسة كتأصيؿ ظاىرة مف شأنو تكجيو كتكتؿ قدر متزايد ال يستياف بو مف الجيكد العم
سر فيـ أسبابو كمحدداتو، كمف ثـ ات العممية التي تيٌ بيدؼ تطكير التفسيرات كالنظري كذلؾ الصراع؛

، أك عمى األقؿ التقميؿ مف التي يمكف مف خبلليا التحكـ في ظاىرة الصراعتقدـ البدائؿ المختمفة 
المخاطر المرتبطة بيا كالمترتبة عمييا، كتحديد أساليب التعامؿ معيا. كفى ىذا المجاؿ، فإف ىذه 

 .كأصيؿ مف النظريات كالتفسيرات تراث غني مية قد أسفرت عفالجيكد العم
 

يعٌبر عف الصراع القائـ بيف الفمسطينييف كالييكد عمى الحـر  كيرل الباحث أٌف الصراع بيف الجماعات
الحـر الشريؼ عند الفمسطينييف كالمسمميف، مقابؿ  مكانة الشريؼ، كذلؾ مف خبلؿ االختبلؼ في
كاإلسبلمية  الفمسطينية كالركاٌية ف جاىديف إلى نقض األصالة مكانتو عند الييكد، حيث أف الييكد يسعك 

عادة بناء الييكؿ الثالثالٌركاية التكراتية كالييكدية مف خبلؿ تيكيد الحـر ك لمحـر الشريؼ، كاثبات   ا 
 .مكاف المساجد في الحـر الشريؼ

 
 األيديولوجية المطمب الثان : مفيوم 

 
 Milon) رككيتش يايعرففاف لؤليديكلكجيا: حيث في دراستو تعري( 38: 7997)يذكر بدكم 

Rokeach)   ٌز يميٌ ما  "ة دينية أك سياسية أك فمسفيةبيع"نظاـ مف المعتقدات كاالتجاىات ذات ط :يابأن
"ككربت  فيعتبر . أٌما التعرؼ الثانييكلكجيايدج المعتقدات الدينية ضمف إطار األىذا التعريؼ أنو يدر 

(Corbett) معتقدات حكؿ طبيعة الفكرية التي تحتكم عمى مجمكعة "تمؾ البنى  :أنياكلكجيا بييداأل
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كالمطالبة بمزاكلة كممارسة ىذه االعتقادات  ،، كدعكل التكافؽ ينيمااإلنساف كالعالـ الذم يعيش فيو
ما يميز ىذا التعريؼ ىك  كالتسميـ بذلؾ مف قبؿ كؿ مف يحسب عمى العضكية الكاممة لجماعة ما".

  .يديكلكجياممارسة العممية كبعد أساسي في األكالبيف االلتزاـ القيمي العبلقة  التأكيد عمى
 

بكرم خميؿ" فيعرؼ األيديكلكجيا تعريفا عقديا، فمسفيا، ثقافيا، حيث يقكؿ: "إٌف األيديكلكجيا ىي "أما 
اعي نحك نظاـ مف األفكار تتككف في مرحمة تاريخية معينة؛ لتكجيو الممارسات كالسمكؾ الفردم كالجم

أىداؼ تتصؿ بإثبات الذات، ك تنبع عف تصكر لميكية كرؤية العالـ  كمطالب الحياة استنادان لمرجعية 
القيـ ك المعتقدات، ك تعبيران عف مستكل الثقافة  ككعي الحقكؽ، مما يشكؿ معيارا لمفرد كالمجتمع في 

ينبغي عممو في الحاضر التصرؼ كتقدير المكاقؼ، كتحديد االٌتجاىات في النظر لمماضي، كما 
 .(96، ص7117)خميؿ، "كاختيار األساليب المؤدية إليو كالمستقبؿ،

 
النظرية  منيج باعتبار أفٌ أٌف الصراع ينشأ باألساس الختبلؼ األيديكلكجيا  الماركسية ة تعتمد النظريٌ ك 

مف جانب،  ثبات كبرىنة قكة منطؽ أحد األطراؼإلذلؾ ك ، منياج صراع عدُّ في صميمو يي  الماركسية
ثبات خطكرة الصراع األيديكلكجي مف جانب آخر. كمف ىذا المنطمؽ، فإف حدكث الصراع  بناءن عمى كا 

التناقض في الرؤل األيديكلكجية كالنتائج المرتبطة بو، كالتي تجعؿ مف غير  يقؼ عمى مدل ذلؾ؛
ح أكثر صعكبة الممكف تسكية أك حؿ ىذه الصراعات مف خبلؿ عممية المساكمة. بؿ إف األمر يصب

االختبلفات األيديكلكجية بيف أطراؼ الصراع، حيث ب بالصراعات المرتبطةعندما يتعمؽ المكقؼ 
 فيصعب بالتالي عمى أطراؼ ،عمى الصراع يزيد مف تعقيده خاصان  يضيؼ البعد األيديكلكجي كضعان 

 .(41-39، ص7997)بدكم، رضية لكمييماالتكصؿ إلى حمكؿ مي  الصراع 
 

 اإلسرائيم : -المدخل األيديولوج  ف  الصراع العرب : لثالمطمب الثا
 

ر إلى الثبات، كىذا مؤشر تغيٌ ماإلسرائيمي حالة انتقاؿ مف ال -تعتبر األيديكلكجيا في الصراع العربي
نما بإدخالو في مرحمة التصعيد المستمر. كذلؾ مف  خطير، ليس فقط عمى استمرارية ىذا الصراع، كا 

دينية. بحيث  -كة الصييكنية مف حركة عممانية إلى حركة صييكنية سياسيةخبلؿ تغٌير جكىر الحر 
عمى الرغـ مف رفعيا  - ف" تتبنى العممانية كعقيدة كمنيجكانت الصييكنية منذ "ىرتزؿ"  إلى "بف غكريك 

 أكجدت بداية ظيكر شكؿ جديدـ  7967عاـ كلكف حرب حزيراف  -شعار العكدة إلى أرض الميعاد 
مكنيـ" الذيف يفي حركة "غكش إالمتمٌثمة ظيكر الصييكنية الدينية مف خبلؿ  كتطكيرىامف الصييكنية 

 .(778، ص7986)أبك عرفة،  يعتبركف أٌف استقرار الييكد عمى أرض فمسطيف كاجبان دينيا"
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ـ، انطمؽ الفكر الديني التكراتي كاستمر 7967بعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 
متطرفة كأحزاب دينية  –غكش ايمكنيـ  – مثؿ التصاعد حيث برزت قكل كتٌيارات دينية كصييكنيةفي 
 تعمؿ  ةومن خالل عالقتها الوثيقة بالسلطات الرسمية اإلسرائيلي –حركة أمناء جبل الهيكل -مثؿ 

كقد تنكعت ىذه الجيات  الشريؼ، الحـر المساجد في مكافالثالث بناء الييكؿ  عادةمحاكلة إ مف أجؿ
المشٌياح"، كمنيا مف تطمع " مف خبلؿ قدكـ الخبلص تعجيؿ)ييكه( في  اإللو لب مساعدةفمنيا مف طا

ف ر ع، كمنيا مف أراد أف يكفٌ بالعمؿ البشرم لتحقيؽ المطالب الدينية كالقكمية لمييكد في أرض فمسطيف
بذلت مساعو مف ، كمف أىـ الشخصيات التي ىدـ المساجد في الحـر الشريؼمحاكلة أخطائو مف خبلؿ 
الباركخ بف " ، ك"أساؼ لينر"، ك"ييكدا غميؾ"، ك"يكسؼ ألبكيـ": الحاخاـ  الثالث الييكؿأجؿ إعادة بناء 

لباحث بالحديث كسيقكـ ا .(75، ص7171)اليندم،  "ييكدا عتسيكف" ك ،"غرشكف سممكف" ك ،"يكسؼ
 عف أىـ ىذه الشخصيات في الفصؿ الثاني بشكؿ مفصؿ.
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 ف  الديانة الييودية.الييكل مفيوم  المبحث الثان :
 

 يتحدث ىذا المبحث عف مفيـك الييكؿ في الديانة الييكدية كيشمؿ ثبلثة مطالب كاآلتي:
 

 مفيـك الييكؿالمطمب األكؿ: 
 الدٌيانة الييكدية مكانة الييكؿ فيالمطمب الثاني: 
 المشركع الصييكني كبناء الييكؿ الثالثالمطمب الثالث: 

 
 مفيوم الييكلالمطمب األول: 

 
وىيكل  ب فيو القرباف،قرٌ تعني البناء المرتفع، كمكضع في صدر الكنيسة يي  كممة ىيكؿ في المغة العربية

ك بيت المقدس، كقد جاءت بعدد كفي المغة العبرية تعني القصر أ ىك المحراب أك المذبح،  الكنيسة
مف المعاني منيا البناء العظيـ، أك المعبد، كما أف الييكؿ يعني الصرح كالمبنى الضخـ، مبنى ضخـ 

 .(73، ص7114)عكاد، ( 7)انظر الممحؽ رقـ  لممارسة الطقكس الدينية
  

أم البيت الكبير، ك "ىيخاؿ" أم بيت المقدس، أ "بيت ىمقداش"تعني  وكممة ىيكل ف  المغة العبرية:
 (6، ص7114)الفرا،  أم بيت اإللو "ييكه"أم جبؿ البيت، كتعني بيت  "بيتك"ىار ى
كال يسمح ألحد دخكؿ مكاف قدس لمعبادة  ، كليس مكانان كبيت لئللو "ييكه"ىك أيضا مسكف  :والييكل

 .(759، ص7999)المسيرم،  األقداس إال الكاىف األعظـ في يـك الغفراف
 

بمثابة المصرؼ القكمي لمدكلة العبرانية، يرسمكف إليو القرابيف كالنقكد كاف : كل عند الييودكما أن اليي
، 7117)الرقب،  كيكدع فيو األثرياء نقكدىـ، كتحفظ فيو رمكز الدكلة كمعٌداتيا كالشمعداف كنحكه

 .(45ص
 

 مكانة الييكل ف  الدّيانة الييوديةالمطمب الثان : 
 

لٌركاية الييكدية األكثر قداسة لمييكد في العالـ باعتباره مكاف الييكؿ يحتؿ الحـر الشريؼ حسب ا
)ىار ىبيت(، كقد حٌرمت الحاخامية ػ يقع عمى جبؿ مكرٌيا، لذلؾ سٌمكه ب كالذم كمسكف الٌرب) ييكه(
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، 7176)شرجام،  الرئيسية إلسرائيؿ الدخكؿ إلى ساحاتو خكفان مف تدنيسو بسبب عدـ طيارة الييكد
 (.6ص
تبر الدٌيانة الييكدية أٌف الحـر الشريؼ المقياـ عمى جبؿ مكٌريا ىك "ىار ىبيت "أم جبؿ الييكؿ كىك تعك  

التضحٌية بابنو اسحاؽ،  -عميو السبلـ–مسكف الٌرب "ييكه" كىك المكاف الذم حاكؿ فيو النبي إبراىيـ 
 .(71، ص7171م، )اليند .المكاف كالذم يعتبر مركز العالـ مؽ في ىذاكأٌف اإلنساف األكؿ خي 

 
يعتقد الييكد أٌف أرض فمسطيف ممؾ ليـ كآلبائيـ ألٌنيـ مكثكا فييا فترة زمنية في الماضي كأقامكا ك 

إعادة بناء الييكؿ الثالث في جبؿ مكرٌيا  ةممالؾ ييكدٌية فييا قبؿ ثبلثة آالؼ سنة، ليذا يركف ضركر 
كىـ يؤمنكف بكجكب  ،بة الصخرةقمصمى ك  ،األقصىالجامع ـر الشريؼ حيث يكجد فيو مكاف الح

 .(6، ص7117)الرقب،  تيما حتى يتـ بناء الييكؿ الثالثإزال
 

بناءه سبع كالذم استغرؽ  عميو السبلـ-النبي سميماف أعماؿ في التكراة بأٌف الييكؿ مف أشير كقد جاء 
ؿ كفاتو، كيزعـ كاف قد جيز بعض مكاد البناء لمييكؿ قب-عميو السبلـ -داكد  النبيأباه  فٌ سنكات، كأ

الييكد كبعض المؤرخيف كحتى المسمميف منيـ أٌف الييكؿ أقيـ في المكاف الذم كاف يتعبد فيو "ممكي 
كيذكر  .(37-35، ص7997)الدباغ،  صادؽ" كىك المكاف الذم أقيـ عميو الحـر الشريؼ

ليبني عميو ىيكبلن ( أٌف النبي داكد عميو السبلـ اشترل أرضان مف أكرنا اليبكسي 761: 7991المسيرم)
ألٌنو قتؿ شخصا ييدعى " أكريا الحيثي" كأككؿ  -كفؽ التكراة -رمزٌيان إال أٌف الٌرب منعو مف القياـ بذلؾ 

 ؽ.ـ كليذا ييسٌمى "ىيكؿ سميماف". 953-961الٌرب الميمة البنو النبي سميماف كقد أنجزه في 
 

ي ف معرفة قدس األقداس، خمؽ انقبلبان كعدـ  ككفؽ الركاية الييكدية أٌف تدمير الييكؿ األكؿ كالثاني
 الدٌيانة الييكدية لمبلئمة نفسيا مع الكاقع الجديد كالمتمثؿ بالحياة بدكف الييكؿ إلى حيف ظيكر

 .(71، ص 7171)اليندم،  "المشٌياح" كبناء الييكؿ الثالث

 
: "كاف بناء الييكؿ عف قدسية الييكؿ كمكانتو الييكدية (338: 7973) كيشير المؤرخ كؿ. ديكرانت 

أىـ األحداث الكبرل في ممحمة الييكد، ذلؾ أف ىذا الييكؿ لـ يكف بيتا إللو الييكد فحسب، بؿ كاف 
أيضا مركزا ركحيا لمييكد، كعاصمة ممكيـ، ككسيمة لنقؿ تراثيـ، كذكرل ليـ، كأنو عمـ مف نار يتراءل 

لو فكؽ ذلؾ شأف في رفع الديف  ليـ طكاؿ تجكاليـ الطكيؿ المدل عمى ظير األرض، كلقد كاف
 .الييكدم مف ديف بدائي متعدد اآللية إلى عقيدة راسخة غير متسامحة"
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كتبة العيد القديـ في العصكر أٌف " اعتبر لكدز( أٌف المؤٌرخ " 774: 7991يشير األحمد )كذلؾ 
مكانة مميزة في الديانة لقد بدأ الييكؿ يأخذ "  القدس، كيقكؿ:أىمية بناء الييكؿ في ب بالغكا  المتأخرة

الييكدية، نتيجة لتدمير مممكة إسرائيؿ الشمالية مف قبؿ اآلشكرييف، ككاف الفضؿ كمو يرجع إلى 
، بحيث أصبح الييكؿ بالنسبة المعبد الشرعي لمييكد ، الذم أعمف أف الييكؿ ىك"يكشع "يإصبلح 

 . نية"لمديانة الييكدية كحتى إبطاؿ تقديـ القرابيف قمب الديانة الكط
 

ؿ عظيـ في الطقكس الييكدية، فقبؿ بنائو كاية الييكدية أٌنو كبعد بناء ىيكؿ سميماف بدأ تحكٌ كتعتبر الرٌ 
طقكسيـ الدينية، كلقد كاف الييكد  ولـ يكف ىناؾ مكاف مقدس يحمؿ اسـ اإللو "ييكه"، يمارس الييكد في

ية، كبعد بنائو أصبحت تأدية الطقكس قبؿ بناء الييكؿ يصعدكف إلى المرتفعات لتأدية الطقكس الدين
الييكؿ مقر  نظر إلى تأدية ىذه الطقكس خارجو كأنيا عبادة كثنية، ألفٌ ، كأصبح يي كاجبان  أمران  بداخمو

اإللو، كىك مسكف األركاح كبو المذبح المقدس، كبمركر الزمف أصبح ىيكؿ سميماف ميكل أفئدة الييكد، 
  .(774، ص7991)األحمد،  حدةكعبادة دينية مك  ان طقكس الذيف أقامكا

 
عاـ  مجمس الحاخامية الرئيسية في إسرائيؿىذه المكانة الدينية لمحـر الشريؼ لدل الييكد  دفعت 

مقٌدسة كقكمٌية مكانة دينية يشٌكمو مف لما  الشريؼفتكل بتحريـ التفاكض عمى الحـر بإصدار  ـ7117
 الشريؼ تسميـ الحـر حظر شرعان كأنو يي . - حسب المزاعـ الييكدية –حيث كاف يكجد الييكؿ عندىـ 

السيادة ىي لمييكد فقط،  ألفٌ  مكية أخرل، مباشرة أك غير مباشرة؛لمفمسطينييف في إطار سيادة أك م
 )صحيفة القدس،خطيرا جدا لكؿ مف يرتكب ىذا اإلثـ"  ان إف ىناؾ أمر  كقاؿ عضك مجمس الحاخامية: "

 .(7ص، 7117، 77771 ع
 

 بناء الييكل الثالثو  الصييون المشروع المطمب الثالث: 
 

إنشاء  كالذم يعطي الييكد حؽـ 7977إصدار كعد بمفكر عاـ بالحركة الصييكنية نجحت مساعي 
عمى رأس  "حاييـ كايزمف"كصؿ  بأفٍ ، ككانت أكلى الخطكات بيذا االتجاهفي فمسطيف،  ليـكطف قكمي 

ب كطم  ،ـ7978( في عاـ ستكرز)يطاني الجنراؿ بعثة ييكدية إلى القدس كقابؿ الحاكـ العسكرم البر 
عف إعادة بناء كرد في دائرة المعارؼ البريطانية  قدك عمى إقامة جامعة عبرية في القدس. منو المكافقة 

الييكد يتطمعكف إلى افتداء إسرائيؿ كاجتماع الشعب الييكدم في  تحت كممة الصييكنية: "إفٌ الييكؿ 
قامة عرش داككد في القدس ثانية كعميو أمر مف فمسطيف كاستعادة الدكلة الييك  عادة بناء الييكؿ كا  دية كا 

 .(77، ص7114" )الفرا، نسؿ داككد
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الركاية  أفٌ  (7/8/7117في مقابمة لو مع المركز الفمسطيني لئلعبلـ بتاريخ ) فيمي ىكيدم كيذكر
سييبط مف  لييكؿ الثالثا ، كأفٌ ؽ.ـ 586عاـ  "نبكختنصر"ىيكؿ سميماف قد دمره  أفٌ  الييكدية تذكر

بعد احتبلؿ الجيش . كلكف يزات حتى الذبائح كمبلبس الكينةفيو كؿ التجيك كامؿ األكصاؼ السماء 
تنادم بإعادة بناء الييكؿ برزت جماعات ييكدية متطرفة كحاخامات ـ  7967اإلسرائيمي القدس عاـ 

الجكامع الخبلص مف خبلؿ ىدـ كالعمؿ عمى تعجيؿ دكف االنتظار ليبكطو مف السماء، الثالث، مف 
في  لجكامع كالمبانياف ىدـ أٌ ك  ى قٌبة الصخرة.صمٌ المباني اإلسبلمية داخؿ الحـر الشريؼ كخاصةن مي ك 

ات منظمكىناؾ ؿ في نظر الييكد إلى تكميؼ كأمر إليييف، تحكٌ قد الثالث  كبناء الييكؿ الحـر الشريؼ،
كانت قد المتحدة األمريكية تعمؿ إلتماـ ىذه الميمة، ك ة متطرفة تنتشر في إسرائيؿ كالكاليات صييكنيٌ 

المكزعيف عمى  ال يتجاكز عدد أعضائيا العشرات مف النشطاءنظمات الييكؿ ىامشية في البداية م
دكرىا في الحياة السياسية تزايدنا كبيرنا،  تزايدالسنكات الخمس األخيرة إال أنو في  .المنظمات المختمفة

كىدـ الجكامع كالمباني اإلسبلمية داخؿ الحـر اىيرم الصييكني مع فكرة تدمير كما كبر التعاطؼ الجم
 .(7117الفمسطيني لئلعبلـ،  )المركزالشريؼ 

 
منذ احتبلؿ القدس عاـ  ط الحـر الشريؼسرائيمية بعممية ىدـ كاسعة في محيكقد قامت الحككمات اإل

شرعت جرافات سبلح  (77/6/7967التالي )ففي صبيحة اليكـ  المجاكرةبدءان مف حارة المغاربة  ـ767
سة في جيش اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بيدـ ىذا الحي كتدمير معظـ بيكت كمحبلت حارة المغاربة اليند

كالحارات المبلصقة كحارة الشرؼ كالنمامرة كأبك سعكد كأجزاء مف حارة األرمف )عراميف، كالرفاعي، 
 ،بعض األماكف في الحـر الشريؼبتغيير أسماء  السمطات اإلسرائيمية تقكـ (. كذلؾ79، ص7177

لمسياحة  في مقابؿ كضع برنامج زيارات منظـ ،ة كصكؿ المسمميف إليو بحجج أمنيةكتحدُّ مف حري
بيدؼ تغيير الكضع القائـ في لمتطرفيف كجماعات الييكؿ لساحاتو؛ كدخكؿ ا ،الييكدٌية لمحـر الشريؼ

 .(96، ص 7117مو )العضايمة، المساجد بداخ الحـر الشريؼ كصكالن ليدـ
 

يز جؿ تنظيـ زيارات الييكد في الحـر الشريؼ، كالتجيت منظمات ييكدية فاعمة اليـك مف أكقد برز 
منيا حركة أمناء جبؿ الييكؿ، كمعيد الييكؿ ، كالحركة لبناء الييكؿ  الفعمي لبناء الييكؿ الثالث،

رؾ فيو أعضاء كنيست عف اليميف المتطرؼ بؿ يشاـ يقتصر األمر عمى ىذه الجماعات؛ كل كغيرىـ،
كيعتبر عاـ  ،ي المؤسسات الحككمية اإلسرائيميةمثؿ حزب البيت الييكدم كالذم لو نفكذ كبير اليكـ ف

أرئيؿ "زعيـ حزب الميككد اإلسرائيمي آنذاؾ ـ نقطة تحٌكؿ كبيرة في ىذا االتجاه كخاصة بعد زيارة 7111
بحيث أصبحت  ،(78/9/7111بتاريخ) انتفاضة األقصى الثانيةلمحـر الشريؼ كالتي أعقبت  "شاركف

ف ألىداؼ قكمية في مكاف يعتبر بؤرة كالذم يكٌظؼ الديٌ  ،ىذه الجماعات تحظى بدعـ حككمي إسرائيمي
 .(94-97ص ،7173)عكاكدة،  كبير التكترات السياسية عمى مستكلن 
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 راسات السابقةالد المبحث الثالث:
 

بالبحث كاالطبلع في المكتبات العاٌمة كاإللكتركنية عف دراسات تناكلت  كجد الباحث بعد أٌف قاـ
المكقؼ اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ عمى المستكل الشامؿ لكاٌفة اٌتجاىاتو، أٌف الدراسات محدكدة 

ال يعني  عدـ كجكد دراسات رصينة تناكلت ىذا المكضكع بشكمو العاـ أك أحد  ىذاكقميمة. إاٌل أٌف 
 كمف ىذه الٌدراسات: و،اٌتجاىات

 

س ف  الحفريات أسفل المسجد األقصى ومحيطو، مقرر لجنة القد، (<800)أحمد يوسف، أبو حمبية
 .غزة، فمسطينالمجمس التشريع  الفمسطين ، 

 
 كخاصةن ض ليا المسجد األقصى كمحيطو، ىدفت ىذه الدراسة لعرض االنتياكات كالتيديدات التي تعرٌ 

ى بالييكؿ، كقد سمٌ بيدؼ البحث عما يي  ؛كفي محيطو الحـر الشريؼي تقاـ أسفؿ الحفريات كاألنفاؽ الت
استخدـ الباحث المنيج التاريخي كالمنيج الكصفي في دراستو ىذه، كالتي تكصمت كافة الدراسات 
 ةكاألبحاث حتى الصييكنية منيا إلى بطبلف ىذه القصة المزعكمة، كقد خرجت ىذه الدراسة بعد

ضركرة إبراـ اتفاقية دكلية ككضع ضكابط صارمة لحماية األماكف المقدسة كصيانتيا التكصيات منيا: 
تحت االحتبلؿ، التأكيد عمى طمب الدعـ المادم كالمعنكم كالسياسي كالقانكني كجميع أنكاع الدعـ 

 كبكؿ أشكالو، تفعيؿ فعاليات الزمة لنجدة القدس كأىميا الفمسطينييف كمقدساتيا.
 

مستقبل مدينة القدس ف  ظل السياسات واالجراءات االسرائيمية  ،(=800) كمال محمد األسطل
وى  دراسة غير منشورة  :=>?7اليادفة لتغير الواقع الجغراف  والديموغراف  ف  المدينة بعد عام

 غزة. –جامعة األزىر  ف مقدمة 
 

 –يني ىدفت ىذه الدراسة إلى عرض أحد مشكبلت مدينة القدس كالمرتبطة بالصراع الفمسط
اإلسرائيمي، كما ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مجمكعة الممارسات اإلسرائيمية التي تخدـ الرؤية 
اإلسرائيمية لمستقبؿ مدينة القدس كمقدساتيا، كقد استخدـ الباحث في دراستو كؿ مف المنيج التحميمي 

اكؿ الحمكؿ المقترحة في عرض المحاكر المتعمقة بمدينة القدس، كالمنيج الكصفي الذم مف خبللو تن
لمدينة القدس، باإلضافة إلى المنيج التاريخي الذم قاـ الباحث مف خبللو بالتتبع التاريخي لؤلبعاد 
السياسية كالقانكنية كالسكانية كالجغرافية، كقد خرج الباحث بعدد مف التكصيات أىميا ضركرة الكقكؼ 

مف قبؿ االحتبلؿ  ك التغيير في أصالتياكالدفاع عف المقدسات اإلسبلمية، مف انتياؾ حرماتيا أ
 .اإلسرائيمي
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عمى المسجد األقصى المبارك، الجامعة  اإلسرائيمية االعتداءات، (?800) عدوانأكرم محمد، 
 .اإلسالمية، غزة، فمسطين

 
عمى  ، مركزان الحـر الشريؼىدؼ الباحث في ىذه الدراسة لعرض مكضكع االعتداءات اإلسرائيمية عمى 

، خاصة الحفريات كاألنفاؽ ككذلؾ اليدـ كالنسؼ اءات اإلسرائيمية عمى الحـر الشريؼىـ االعتدأ
كالحرؽ، كغيرىا مف األعماؿ اليكمية التي يتعرض ليا األقصى عمى يد السمطات كاألحزاب 
اإلسرائيمية، كالمؤسسات الدينية الييكدية، باإلضافة إلى المحاكالت الفردية مف قبؿ أفراد الحركة 

يج التاريخي مف كصؼ كتحميؿ لؤلحداث مستعينا بأىـ نية المتطرفة، كقد استخدـ الباحث المالصييكن
المراجع كالدكريات التي تناكلت المكضكع، كقد خمص الباحث في دراستو ىذه إلى أف سياسة الحفريات 

الدائمة كاألنفاؽ التي استخدمتيا إسرائيؿ تيدؼ إلى ىدـ المسجد األقصى كبناء الييكؿ مع محاكلتيا 
تغميفيا بأىداؼ عممية أثرية، كأكصى الباحث بضركرة كقؼ عممية تيكيد المدينة كأماكنيا المقدسة 
خاصة الحفريات التي تؤثر تأثيرا مباشرا عمى المقدسات اإلسبلمية مف الناحية المعمارية كاألثرية، 

 ـ.سرائيمية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلضركرة العمؿ عمى فضح تمؾ الممارسات اإلك 
 

 الييكل المزعوم بين الوىم والحقيقة، جامعة القدس المفتوحة، (:800) عبد الناصر قاسم، الفرا
 .غزة، فمسطين

 
ىدؼ الباحث في دراستو إلى التعريؼ بحقيقة ىيكؿ سميماف المزعكـ، مف خبلؿ طرح عدد مف المحاكر 

استو  عمى  دراسة الجانب الكمي بع الباحث في در المتعمقة بالييكؿ، تعريفو، صفاتو، حقيقتو، كقد اتٌ 
الذم يظير الحالة ثـ يحمميا، كالقضية المنكم إظيارىا مف خبلؿ أسمكب المنيج التحميمي  كالكيفي

ككصفيا كتحميميا، كقد تكصؿ الباحث في دراستو ىذه إلى أف أكؿ مف بنى مدينة القدس ىـ اليبكسيكف 
عاـ، كقد  7111أقيمت قبؿ الحضارة العبرية بكعاشكا فييا، باإلضافة إلى أف الحضارة الكنعانية 

أكصى الباحث بعدد مف التكصيات منيا ضركرة عدـ التصديؽ بكجكد ىيكؿ سميماف، فمك أنو حقيقة 
ؤساء العرب ك لحافظ اهلل عميو حتى قياـ الساعة، باإلضافة إلى كجكب تشكيؿ لجنة مف القادة كالر 

 ات الفمسطينية.كالمسمميف ىدفيا المحافظة عمى القدس كالمقدس
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 األصولية الييودية وجبل الييكل. القدس: ماغنس لمجامعة العبرية. ،(<800) عنبري، موط  
 

يتناكؿ الباحث في ىذه الدراسة قضية الدخكؿ كالصبلة في الحـر الشريؼ مف كجية النظر الييكدية 
خبلليا ستعرض عة فصكؿ، احيث قٌسـ دراستو إلى تسكالصييكنية الدينية  ،االرثكدككسية األصكلية

مف الدخكؿ لمحـر  ككذلؾ مكقؼ الحاخامية الرئيسية في "إسرائيؿ" مكقؼ المدرسة الدينية "مركاز ىراب"
إلى إقامة معيد الييكؿ في بدايات الثمانينيات كنشاطات  الباحث في ىذه الدراسة تٌطرؽك الشريؼ، 

، ككذلؾ الحركات التي تشكمت فيما بعد كخطتو ليدـ الجكامع داخؿ الحـر الشريؼ "ييكدا عتصيكف"
كالتي كاف ليا األثر في حدكث تغيرات جكىرية بالسماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر الشريؼ، كخاصة لجنة 
حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة كالتي أصدرت فتكل دينية بالسماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر 

ية الرئيسية. كاعتبر الباحث أٌنو كمنذ احتبلؿ اسرائيؿ الشريؼ كذلؾ خبلفا لممكقؼ الرسمي لمحاخام
الحـر الشريؼ مركز الصراع  كالخبلؼ بيف الفمسطينييف كالييكد، كلو أبعاد  أصبحـ 7967لمقدس عاـ 

سياسية كاستراتيجية. كتكصؿ أٌف نشطاء حركات الييكؿ يعممكف كفؽ رؤية كاضحة كىي إعادة بناء 
 في مكاف الحـر الشريؼ.كراة كمركزىا الييكؿ الثالث دكلة دينية ييكدية تحكميا الت

 

 القدس: منشورات كيتر. .جبل النزاع :الصراع عمى جبل الييكل ،(;??7شرجاي، )نداف، 
 

ما رافؽ ذلؾ مف ـ ك 7967تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مكضكع احتبلؿ إسرائيؿ لمحـر الشريؼ منذ
في الحـر  ر الحرب اإلسرائيمي "مكشيو دياف"تطكرات، كخاصة فرض الكضع القائـ مف قبؿ كزي

الشريؼ، كتناكلت الدراسة المكاقؼ الييكدية الدينية الرافضة لمكضع القائـ كالتي تدعك إلى بناء الييكؿ 
كمحاكالت تغيير الكضع القائـ مف قبؿ  الثالث فكران، كفرض سيادة إسرائيمية في داخؿ الحـر الشريؼ، 

تطرقت الدراسة لممكقؼ الفمسطيني مف الحـر الشريؼ باعتباره ة، ككذلؾ المنظمات الييكدية المتطرف
بعاد رمزان إسبلمٌيا مقدسان.  كاعتبر الباحث أف "مكشيو دياف" نجح في فرض القائـ في الحـر الشريؼ كا 

مفيـك الصراع الديني بيف الفمسطينييف كالييكد بشكؿ نسبي كمؤقت، فيما تحاكؿ الجماعات الييكدية 
 ة إلغاء ىذا الكاقع بجعمو رمزان دينيا ييكديان مف خبلؿ بناء الييكؿ الثالث.  المتطرف
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. ) ص ص.  ?7"سياسة إسرائيل تجاه األقصى". مجمة سياسات عربية.(. >807محارب، )محمود، 
 (. الدوحة: المركز العرب  لألبحاث ودراسة السياسات.88-;

 
ت التي حدثت في المكقؼ اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ يقدـ الباحث في ىذه الدراسة القٌيمة التغيرا

كالدخكؿ إليو مف أجؿ الصبلة فيو كبناء الييكؿ الثالث، كتناكلت الدراسة المكقؼ الديني التقميدم 
الييكدم الذم حٌرـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ، كتقؼ عمى بدايات التغيرات في ىذا المكقؼ سكاءن في 

مماني، كتسمط الدراسة الضكء عمى محاكالت الجماعات الييكدية التيار الديني أك الصييكني الع
اإلرىابية تدمير الجكامع في الحـر الشريؼ كمعرفة ىذه الجماعات كالحركات التي تأسست منذ 
منتصؼ عقد الثمانينيات بيدؼ إقامة الييكؿ الثالث، كتتطرؽ الدراسة إلى التآكؿ الذم أكجدتو إسرائيؿ 

 تدريجي كمنيجي.في الكضع القائـ بشكؿ 
 
 
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 

 يمي: يتضح مف خبلؿ استعراض الٌدراسات السابقة المتعمقة بالٌدراسة ما
 

حية التاريخية كالبعد مف النا سكاءن  جكانب مختمفةالحـر الشريؼ مف ىذه الدراسات بشكؿ عاـ تناكلت 
فيما يكمف  ،داءات المتكررة عمى الحـر الشريؼاالعتسكاء مف ناحية الحفريات اإلسرائيمية أك الديني أك 
 مف خبلؿ فيـ ،سرائيمية نحك تيكيد الحـر الشريؼفي محاكلة فيـ السياسية اإل سةالدراتمٌيز ىذه 

ت كالتي أدٌ  ،ينية كالسياسية لدل التيار الديني كالقكمي داخؿ المجتمع الييكدمالتغٌيرات الداخمية الدٌ 
ككذلؾ معرفة  ،راسة الكقكؼ عميوكىذا ما تحاكؿ الدٌ  ،مى الحـر الشريؼة علزيادة اليجمة الشرس

فصؿ يعطي القارئ صكرة كاضحة كمفيكمة الجيات العاممة ألجؿ إعادة بناء الييكؿ الثالث بشكؿ مي 
غٌية الكصكؿ ليدفيا المنشكد كىك إزالة كؿ ما لو عبلقة عف طبيعة ىذه الحركات كماىية عمميا بي 

 كبناء الييكؿ الثالث بدعـ كغطاء حككمي رسمي. ،مية في الحـر الشريؼبالمقدسات اإلسبل

 
-ـ 7967تغٌطي الفترة الزمنية ما بيف عامٍي  االدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأني تختمؼ ىذه

 .كاءن دكتكراه  أـ رسائؿ ماجستير، كىك مالـ تتناكلو دراسات أكاديمية سابقة سـ 7177
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  "األصولية الييودية وجبل الييكل" عدة دراسات ميمة في ىذا المجاؿ دراسة: استفاد الباحث مف
الباحث حيث حصؿ  "بالمغة العبريةالتي صدرت " "جبل النزاع :الصراع عمى جبل الييكل"كدراسة: 

لنشكء الحركات الدينية المتطرفة عف النقاشات كالدكافع مف ىذه الدراسات عمى معمكمات غنية كميمة 
كمكاقؼ الحاخامات المختمفة مف مسألة الحـر الشريؼ كالصبلة فيو ككيفية تشٌكؿ الخطاب الييكدية 

 األيديكلكجي لممستكطنيف باعتبار الحـر الشريؼ المكضكعي المركزم في طرحيـ.
لـ تشمؿ الحديث عف كؿ حركات الييكؿ التي ليا دكر مركزم في الدعكة إلعادة  أٌف ىذه الدراساتإال 

ـ فيما ىذه الدراسة تابعت التطكرات ليذه 7118ا الزمانية لغاية عاـ مثالث، كحدكدىبناء الييكؿ ال
لمدكر الرسمي اإلسرائيمي في  كؿ تفصيمي، كلـ تتطرؽ ىذه الدراساتـ بش7177الحركات حتى عاـ 

 محاكلة تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ كدعميا لحركات الييكؿ كىذا ما عالجتو ىذه الدراسة.
 
كخاصة في معرفة المنظمات   "سياسة إسرائيل تجاه األقصى"لؾ استفاد الباحث مف دراسة كذ

كالحركات العاممة مف أجؿ بناء الييكؿ اإلرىابية التي عممت عمى تدمير الجكامع داخؿ الحـر الشريؼ 
حـر الثالث كالتغٌيرات التي رافقت نشكء ىذه الجماعات كمكاقؼ الحاخامية الرئيسية مف الدخكؿ لم

الشريؼ كمكقؼ لجنة "يشع" لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة. غير أٌف ىذ الدراسة لـ 
تتناكؿ معظـ الحركات العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿ الثالث كلـ تتكسع بالبحث كالدراسة عف دكر 

كنيست كالقضاء كاكتفت الحككمات اإلسرائيمية في دعـ ىذه الحركات كدكر المؤسسات الرسمية مثؿ ال
باإلشارة إلى حدكث تغيير في سياستيا. كىذا ما تحاكؿ ىذه الدراسة الكقكؼ عميو بشكؿ مفصؿ 

 كتتناكلو بالبحث كاالستقصاء.
 

حاكؿ الباحث في ىذه الٌدراسة أٍف يتعمؽ في فيـ الدكافع كالخمفيات الفكرٌية لمحركات العاممة مف أجؿ 
كىذا مالـ تتعٌرض لو الٌدراسات عرفة األيديكلكجيا التي تحٌرؾ نشاطاتيـ، إعادة بناء الييكؿ الثالث كم

 السابقة بالبحث كالٌدراسة، باستثناء بعض األبحاث القميمة التي تٌطرقت لممكضكع.
 
 

بأٍف تككف ىذه الٌدراسة مشاركة مفيدة في مجاؿ البحث الخاص بالٌدراسات  أخيران  يأمؿ الباحثك 
 اإلسرائيمية.
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 األوللفصل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من مسألة الحرم الشريفالييودية موقف التيارات الدينية 

 

مف مسألة  الييكدم منذ منتصؼ الثمانينيات ظير تغير في مكاقؼ جميكر التيار الديني القكمي
اتخذتيا الحاخامات الدينية  المكاقؼ التيجاه برز بشكؿ كاضح في ، ىذا االتٌ الصبلة في الحـر الشريؼ
كالعمؿ عمى إقامة الييكؿ الثالث مكاف ، و؛ بيدؼ الصبلة فيمحـر الشريؼالقكمية بالسماح لمدخكؿ ل

كمؤشر ىذا التغٌير  كخاٌصة مكقؼ "لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتٌمة" .بداخمو الجكامع
تـ إعادة فتح الحـر الشريؼ مف  7113، فمنذ رأم أجريت داخؿ أكساط الييكد ظير في استطبلعات

حيث جاء ، 7111بب انتفاضة األقصى في عاـ لييكد لمصبلة فيو بعد أف أغمؽ بسجديد لدخكؿ ا
التغيير بشكؿ عممي كمممكس بدخكؿ اآلالؼ لمزيارة كالصبلة في الحـر الشريؼ، كتغٌير االتجاىات 

عمى المكقؼ التقميدم الذم يمنع الدخكؿ لمحـر الشريؼ بدعكل عدـ عمى نشاطات ساخطة  جاء بناءن 
 الثالث. قبؿ الجماعات الييكدية العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿمف الطيارة 

 

كمف أجؿ فيـ تغٌير المكاقؼ مف مسألة الحـر الشريؼ سكؼ يقكـ الباحث بتكضيح المكقؼ التقميدم  
ككذلؾ رؤية الصييكنية الدينية مف خبلؿ عرض مكقؼ المدرسة  ،الحريدم مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ

أبراىاـ يتسحاؾ ككىيف "كالتي يترأسيا الحاخاـ الممثمة في  مدرسة )مركز ىراب(، الفكرية الحاخامية 
، كبعد ذلؾ سيعرض الباحث رؤية الحاخامات الرئيسية مف الدخكؿ لمحـر "تسفي ييكدا ككؾ"، ك"ككؾ

لجنة " أك "لجنة يشع"الشريؼ كالخبلفات التي حدثت بيف قياداتيا أنفسيـ، كسيتـ عرض مكقؼ 
 . "المحتمة تكطنات الضفة الغربيةحاخامات مس

 

 كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف رئيسييف كاآلتي:
 

 الحـر الشريؼ قضيةالمكقؼ الديني التقميدم مف األكؿ:  المبحث
 الحـر الشريؼ. قضيةمكقؼ الحاخامية الرئيسية مف  تطكر الثاني : المبحث



73 
 

 الحرم الشريف  قضيةلتقميدي من األول: الموقف الدين  ا المبحث
 

كفيو ، ( جبؿ البيتتعتبر الركاية الدينية الييكدية أٌف الحـر الشريؼ المقاـ عمى  جبؿ مكرٌيا ىك )
المكاف الذم حاكؿ فيو النبي ابراىيـ عميو السبلـ التضحية بابنو اسحاؽ، كما كىك ، مسكف الٌرب )ييكه(

كبنى   "أرفانة  اليبكسي"ؿ مف كل قطعة األرض بخمسيف شيتٌدعي أف الممؾ داككد عميو السبلـ اشتر 
باني في كبذلؾ يككف الممؾ داككد مؤسسان لمعمؿ الرٌ  .عميو مذبحان لمٌرب، كأحضر إليو تابكت العيد

كلـ يتـ استكماؿ  قبؿ الميبلد. 7116المكاف، كباني العبلقة  بيف الييكد ك)جبؿ الييكؿ(  منذ عاـ 
ابنو سميماف عميو السبلـ  كأتـ بناءه. كبعد  تدمير الييكؿ  األكؿ كالييكؿ  حتى جاء ه بنائو في عيد

مما اضطر الحاخامات الييكدية لمبلءمة أنفسيـ مع  الثاني أٌدل لعدـ معرفة مكاف )قدس األقداس(
  .(73، ص7174)اليندم،ح االكاقع الجديد كالمتمثؿ بانتظار بناء الييكؿ مف جديد  لحيف ظيكر المشيٌ 

 
أٌف الشريعة الييكدية حٌرمت   "سياسة اسرائيؿ تجاه األقصى ( في دراستو "6: 7176ر محارب)أشا

كتعتبر دخكليـ إليو مخالفة دينية خطيرة عقكبتيا المكت، كيعكد ذلؾ  ،الييكد إلى الحـر الشريؼدخكؿ 
دخكؿ كعدـ تنجيسو ب -كفؽ زعميـ  -إلى كجكب الحفاظ عمى طيارة المكاف الذم كاف فيو الييكؿ

الييكد إليو مف دكف التطير مف النجاسة، ككفؽ الشريعة الييكدية فإف أىـ  مصادر النجاسة ىي لمس 
أك المككث مع أناس كجدكا في مكاف فيو مكتى،  ،المكتى أك لمس أناس كجدكا في مكاف فيو مكتى

آخر   كتنتشر ىذه النجاسة كتنتقؿ بسرعة مف شخص إلى آخر بمجرد أف يممس المصاب بيا شخصا
أك يجمس معو، ككانت عممية التطير مف النجاسة تتـ في الزمف الغابر كفؽ المكركث الديني الييكدم 
بكاسطة لمس رماد بقرة حمراء مخمكط بالماء، كبعد انقراض البقرة الحمراء كخراب الييكؿ، الذم يٌدعي 

متعذرة، لذلؾ حٌرـ  الييكد أنو كاف مكجكدا في الحـر الشريؼ، باتت عممية التطير مف النجاسة
ٌدكف نجسيف كفؽ ألنيـ ييع ؛حاخامات الييكد طكاؿ العصكر الماضية دخكؿ الييكد إلى الحـر الشريؼ

 .الشريعة الييكدية
 

، أرض فمسطيف المحتٌمةجمبيا إلى تـ كقد تـ العثكر في مختمؼ األماكف مف العالـ عمى أبقار حمراء ك 
ح تتمثؿ في اع كقتو ممكف. كييعتقد أف إحدل مياـ المشيكالعناية بيا عمى أمؿ استخداميا في أسر 

حضارىا مف السماءالعثكر عمى رماد ال  كلكف في حاؿ ،عممية التطيير كبالتالي تدشيف ،بقرة الحمراء كا 
فاألمر  ،سيـ منذ ذلؾ التاريخ في حالة دنس، لذا يجد الييكد أنفغياب المخمص ال يمكف القياـ بشيءٍ 

بؿ كمف إعادة البناء  الذم يستدعي  ،قع الفناء الداخمي "لمييكؿ" كحسبدخكؿ مك الديني ال يمنعيـ مف 
الشريؼ في كجو الطيارة أيضا حيث يرغب الحاخامات الييكد كاألحزاب الدينية في إغبلؽ الحـر 
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 ،)شاحاؾ -كفؽ اٌدعائيـ  -المكاف ةألف دخكليـ ينتيؾ حرمكيتضمف ذلؾ منع المسمميف؛  ،الجميع
 .(776-775، ص7111

 
، دكنمان  744ىذا التحريـ مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ يشمؿ مجمؿ مساحة الحـر الشريؼ كالتي تبمغ 

كالذم يحتكل عمى المكاف  ،كليس فقط إلى مساحة المكاف الذم ييدعى أف "الييكؿ" كاف مكجكدا فيو
( ييكه)مسكف الٌرب كالذم يطمؽ عميو )قدس األقداس(، كىك  ،األكثر أىمية بالنسبة لمٌديانة الييكدية

كالذم كاف كفؽ المعتقد الديني الييكدم، يحفظ فيو تابكت العيد كال يدخؿ أحد إال الكاىف األكبر الذم 
  .(6، ص7176)محارب،  يدخمو مرة كاحدة في السنة في يـك الغفراف

 
يارة ككاف باإلمكاف السماح بالدخكؿ لممناطؽ األخرل مف ساحات الحـر الشريؼ بدكف الحاجة لمط 

الييكؿ بدقة  )قدس األقداس( برماد البقرة الحمراء كلكف بسبب نقص المعرفة  في تحديد مكاف كجكد
 عدـ جكاز دخكؿ المكاف كموفتكل ب أصدر الحاخامات الييكديةفقد  ؛كعدـ معرفة مقاييسو الدقيقة

  .(78ص ،7995،)شرجام
 

انة مرمكقة لمغاية في الييكدية أمثاؿ تمكا مككعمى مر العصكر أصدر كثير مف الحاخامات الذيف احٌ 
، فتاكل حٌرمت دخكؿ الييكدم إلى الحـر "شمكمك يتسحاكي"، ك"مكشيو بف نحماف"، ك"مكسى بف ميمكف

الشريؼ كحرمت كذلؾ صبلتيـ فيو، كأكدت ىذه الفتاكل أيضا أف بناء الييكؿ لف يتـ بكاسطة البشر 
نما عند  مجيء المشٌياح المنتظر ك   .(6، ص7176)محارب، بلص النيائي اقتراب الخكا 

 
التقميدم لمييكد في  الحـر الشريؼ كىك يمثؿ المكقؼ قضيةكىنا ال بد مف اإلشارة لممكقؼ الحريدم مف 

، حيث يمتـز الحريديـ بمكقؼ الحاخامية الرئيسية كالتي تمنع الييكد مف الدخكؿ لمحـر ىذا المكضكع
ؿ التيار الصييكني المتمثؿ لكجية  تدخٌ يك يدالدينية كاأل كيرفضكف مف الناحيةالشريؼ أك الصبلة فيو. 

 ألٌف كؿ ىذه األعماؿ خاصة بعمؿ الٌرب ؛"بالدكلة الييكدية" في مكضكع بناء الييكؿ ككؿ ما يرتبط بو
 .(73، ص7997 )رامكف،

 
كعمى الرغـ مف ىذا المكقؼ فقد ظيرت في الكسط الحريدم أصكات تطالب بالدخكؿ لمحـر الشريؼ، 

زعيـ حركة حٌباد - ـ(7994-ـ 7957ـ طالب الحاخاـ الحريدم "ميبلفكفيتش" )7997سنة  ففي
 تبلميذه بالدخكؿ لمحـر الشريؼ كالقياـ بطقكس عيد العرش في ساحات الحـر الشريؼ-الحريدية 
 .(61، ص7995)شرجام،
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عمى  سرائيؿمة في إمف انتقاد المؤسسة الحاك ىذا المكقؼ الحريدم لـ يمنع كذلؾ حاخاماتيـ الرئيسية
ألنيا عمى حد تعبيرىـ  تمس بحقيـ في  ؛بإدارة الحـر الشريؼ ةقائم األكقاؼ اإلسبلميةمكافقتيا  إبقاء 
الياىك طالب الحاخاـ األكبر لمسفارديـ " ، كقدعيٌ الكجكد اإلسبلمي فيو غير شر  كأفٌ  ،الحـر الشريؼ
باره باعتالحـر الشريؼ سرائيؿ في إحؽ اظ عمى بالحف "رابيف"سرائيؿ آنذاؾ رئيس كزراء إ"بقشي دكركف 

، كأٌف أم تغيير في كضع الحـر الشريؼ يجب أف يككف بالتشاكر مع المكاف األكثر قدسية لمييكد
أٌف الحاخامية الرئيسية ستقؼ ضد إعطاء أم سٌيادة  "يسرائيؿ الك"ة، ككضح الحاخاـ مات الرئيسالحاخا

 .(75ص ،7997)رامكف، إسبلمية فمسطينية عمى الحـر الشريؼ
 
في دراستو أٌنو  حسب  المعتقد  الديني الييكدم منذ خراب الييكؿ الثاني  (6: 7176أشار محارب )ك 

قد فرض الٌرب عمى الييكد أف يعيشكا في الشتات خارج فمسطيف في شتى أصقاع األرض حتى يظير 
لى أف يأتي االمشي كىك كائف -ح المخمصاالمشيح المخمص عند اقتراب الساعة كالخبلص النيائي كا 

 :كىي حٌرـ الٌرب عمى الييكد ثبلثة أمكر سياسية -حي مف لحـ كدـ كيرافؽ مجيئو حدكث معجزات 
 

  .أكال: الثكرة أك التمرد عمى الشعكب كالدكؿ التي يعيشكف فييا
 ثانيا: تعجيؿ الخبلص أك إجراء حسابات عف الزمف المتبقي لمجيئو.

  .بشكؿ جماعي ا: اليجرة إلى فمسطيفثالث
 

 ة كردة فعؿ بيف صفكؼ الييكد المتدينيف عمى الصييكنية:تكجيات رئيسكقد ظيرت ثبلث 
 

جاه اليجرة الييكدية الجماعية إلى فمسطيف إذ اعتبر أف عمؿ الصييكنية اتٌ  الحريدي: أوال: الموقف
ى المحرمات التي ألنيا خركج عم ؛كالذم فيو خطيئة كمعصية لمٌرب يؤدم لتعجيؿ النياية كالخبلص،

 ب عمى الييكد.فرضيا الرٌ 
 

 يتسحاك "التيار الصييون  الدين  الذي تمثل ف  حركة مزراح  بقيادة الحاخام :ثانيا

لممسألة  عمميان  ، حيث أٌيد ىذا التيار الحركة الصييكنية في طرحيا حبلن (;7?7-?9<7)"ريينس
مف ىذا المنطمؽ أٌيد كدعـ ىذا الحاخاـ ، ك يا إلى إيجاد ممجأ آمف لمييكدفي أكركبا كلسعي الييكدية

لمية في مؤتمرىا السادس عاـ مشركع إنشاء دكلة ييكدية في أكغندا الذم أقٌرتو المنظمة الصييكنية العا
 ـ.7913

الذم سعى إلى إقامة حركة دينية ييكدية ركحانية  "ككىيف ككؾ أبراىاـ يتسحاؾ"ثالثا: تكجو الحاخاـ 
 .(7، ص7176)محارب،  يـ()عمـ القدس(يكرشم ة، كأطمؽ عمييا )ديغؿمكازية لمحركة الصييكني
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براىاـ "أكمف أجؿ الكقكؼ عمى مدل تأثير ىذا الحاخاـ مف الضركرة بمكاف الحديث عف الحاخاـ 

في الكسط  مف أثرن ميـلما ليما  "تسفي ككؾ"إلعطاء صكرة كاضحة عنو كعف ابنو الحاخاـ  "ككؾ
 الديني الييكدم .

 
 :"م يتسحاك كوىين كوكأبراىا" -7

 
في األجياؿ األخيرة، كلد في  الدينية الييكدية يعتبر أحد أكبر الحاخامات ك ىك حاخاـ كمفكر،   

(، ككاف حاخاـ مدينتو حتى ىجرتو 7935-7865في مدينة التفيا سنة ) -سابقان  -االتحاد السكفيتي
خاـ رئيس لمدينة يافا، كفي سنة فمسطيف  تـ تعيينو كحاإلى ، كبعد كصكلو 7914إلى فمسطيف  سنة 

أقاـ الحاخامية الرئيسية في إسرائيؿ  ـ7977ـ انتخب الحاخاـ الرئيسي لمقدس، كفي سنة 7979
 .(7177، ((makoماكك) األشكنازم األكؿ لحاخاـ الرئيسكانتخب ا

 
غة لمكضكع كدائرة تبلميذه في الصييكنية الدينية أىمية بال "أبراىاـ يتسحؾ ككؾ"لقد أكلى الحاخاـ  

كاعتبر أف عممية االنعتاؽ القكمي لمييكد  تأتي مف خبلؿ  ،الييكؿ باعتباره ىدؼ صييكني أعمى
احتبلؿ األرض كالذم  مف المفركض أف يأتي في النياية لخبلص إسرائيؿ بالكامؿ، كانتقد المكقؼ 

كمف أجؿ   ،العمماني مف مسألة الييكؿ باعتباره مكقؼ آني كسطحي قابؿ لمتغيير في المستقبؿ
الكصكؿ ليذا اليدؼ فقد قاـ الحاخاـ أبراىاـ ككؾ  بالعمؿ عمى تأىيؿ كينة لخدمة الييكؿ كذلؾ مف 

ـ التي ىي مؤسسة تكراتية عميا مف أجؿ تعميـ نظاـ 7977خبلؿ تأسيس مدرسة )تكرات ككىنيـ( عاـ 
ؾ مف خبلؿ رؤيتو أف الطيارة كدراسة تجديد ممارسة طقكس فرائض تقديـ القرابيف في الييكؿ، كذل

عممية االنعتاؽ القكمي لمحركة الصييكنية كالذم  أساسو االنفصاؿ عف الديف، مف المتكقع أف يعكد 
)عنبرم،  مرة ثانية كبسرعة إلى الٌديف المقدس، مف أجؿ إتماـ الخبلص النيائي كبناء الييكؿ الثالث

 .(76، ص7118
 
ككريث ركحاني مف  "أبراىاـ ككؾ"ر لدل الحاخاـ ( أٌف ىذا المكقؼ تبمك 76: 7118أشار عنبرم )ك 

طريقة األرثكدككسية الييكدية. الأحد مؤسسي  ييعدالذم  "يسرائيؿ مئير ككىيف"خبلؿ تأٌثره بأستاذه 
طريؽ كنيج حركة أحباء بالتزاـ يتمثؿ أٌف الكقكؼ في كجو العممانية  "يسرائيؿ مئير ككىيف"يعتبر ك 

لدل الييكد ىك عبلمة إيجابية ألنيا فترة تسبؽ عممية الخبلص صييكف، كيرل أف الضعؼ الٌديني 
 بيبكط حاد مف الناحية الركحانية. األخير كالتي تتسـ
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ـ أٌف 7873كالذم صدر في بكلكنيا سنة رادة الحياة()إفي كتابو "يسرائيؿ مئير ككىيف" كقد ذكر  
ألف  ؛ىناؾ ضركرة في اقتراب الخبلص كلـ تكف ،األجياؿ الييكدية السابقة كانت ممتزمة بتعاليـ التكراة

خطر ىناؾ تعاليـ التكراة انتقمت مف األب إلى االبف بصكرة صحيحة كمتتالية، لكف في الجيؿ األخير 
لذا يجب عمى  كلف يبقى ذكر لمييكدية التقميدية؛حقيقي بحيث لف يككف ىناؾ مف تينقؿ إليو التكراة 

زات الخبلص، كقد كعد اإللو)ييكه(المؤمنيف بو مف اإللو)ييكه( تصحيح مسار الييكد بكاسطة معج
البعيديف عف ك أتباعو أنو في زمف الخبلص النيائي سيحصمكف عمى جزاءن أكبر مف ىؤالء التاركيف 

 كسيحاكمكف مف قبؿ )ييكه( عمى حسب معرفتيـ بالتكراة كعمى ضكء أعماليـ الخيريةالييكدم،  الٌديف
 (.77، ص7118)عنبرم، 

 
مو يتضح أٌنو يدعك لبللتزاـ باالعتقاد الديني، كعدـ اليأس كانتظار الخبلص، ىذه كمف مجمؿ كبل

في ظؿ الييكدية القراءة صيغت عمى ما يبدك كردة فعؿ عمى الشعكر لدل الممتزميف بالتقاليد الدينية 
كتقديـ  أف يجٌيز نفسو لمعرفة الطقكس المتعمقة بالييكؿكؿ ييكدم ابتعاد الكثيريف عف الٌديف. كقد دعا 

ح فجأة ككؿ ييكدم ال يعمـ طريقة تقديـ الطقكس في الييكؿ اعٌمؿ ذلؾ أٌنو إذا ظير المشيك القرابيف، 
إلى فمسطيف معرفة كؿ ييكدم ىاجر ح، كليذا ممقى عمى عاتؽ كؿ تمميذ الممشي احتقاران  ذلؾ سيككف

إلى الكينة كيطمبكا  المكاضيع المتصمة بالييكؿ، ككذلؾ مع مجيء الخبلص سكؼ يأتي كؿ المخطئيف
 .(77، ص7118)عنبرم، قديـ القرابيف ليعفك عف خطاياىـ منيـ ت

 
قامة مممكة ييكدية ب "أبراىاـ ككؾ"تتبمكر رؤية الخبلص لدل الحاخاـ  العمؿ مف أجؿ جمع الشتات كا 

كليسكا  ح،ا، كبما أٌف الحريديـ المحافظيف عمى التقاليد، ينتظركف بسمبية قدـك المشيفمسطيفمستقمة في 
أف اهلل ألقى الميمة عمى   "أبراىاـ ككؾ"مستعديف لمعمؿ مف أجؿ تعجيؿ الخبلص، فقد رأل الحاخاـ 

 ، الذيف سيعممكف مف أجؿ تحقيؽ ىذه الميمة كسيعكدكف، بعد إقامة الدكلةالصييكنييف العممانييفعاتؽ 
لييكدم كستنتيي معادة المبادئ إلى التقاليد الدينية الييكدية، كيتمسككف مجددا بالديف ا الييكدٌية 

المشيحاني جسد رؤية الخبلص مف خبلؿ إنشاء دكلة ييكدية تمثؿ تعبيران كامؿ لممبدأ تكبذلؾ ت ؛الدينية
، بعد إنجاز ميمتيـ إللو )ييكه(الصييكنييف العممانييف سكؼ يتكبكف إلى ا فٌ بمعنى أالييكدم. 

ستقاـ ستعمؿ كدكلة ثيكقراطية كاممة يتزعميا ممؾ  الدكلة التي كما أفٌ  .كمتمرديف التاريخية كعاصيف
 .(39-38، ص7176 )فرسيكك،

 
أٌف الحركة الصييكنية تعمؿ عمى بناء القكة المادية لمدكلة الييكدية في   "أبراىاـ يتسحؾ ككؾ"كاعتبر  

لدكلة الييكدية مقابؿ قياـ حركة )ديغؿ يكرشميـ( ببناء القكة الركحانية كالدينية لمييكد، كبعد إتماـ بناء ا
سيأتي دكر ىذه الحركة في ترسيخ كتقييـ المفاىيـ الدينية المستندة لمشريعة الييكدية كالعمؿ عمى نفي 
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ة بدؿ النظاـ الديمقراطي كتطبيؽ أحكاـ الشريع ،القيـ الغربية كصكالن لممرحمة الركحانية بدؿ المادية
 .(7ص، 7176 )محارب، الغربي 

 
بمكر مكاقؼ أصكلية  "ككؾ "أبراىاـ يتسحؾ"( في دراستو أف الحاخاـ 7: 7176ككما أشار محارب )

عمى الصييكنية الدينية ال سيما في ما يخص إقامة الدكلة  متطرفة تركت بصماتيا الحقان  مشيحانية
الييكدية في كؿ أرض فمسطيف، كتطبيؽ الشريعة الييكدية كالفرائض الدينية فييا كبناء الييكؿ، ككذلؾ 

ىـ دكف البشر، إذ كتب أف الفرؽ بيف الركح الييكدية ك لمكقؼ مف األغيار الذيف اعتبر في ما يخص ا
في جكىرىا كرغباتيا الداخمية كصفاتيا كمكاقفيا، كركح كؿ األغيار بمختمؼ أنكاعيـ، ىك أكبر كأعمؽ 

 .مف الفرؽ بيف ركح اإلنساف كركح الحيكاف
 

التي قاـ أحد  ـ7977صحيفة لندنية عاـ  في( في كتابو أنو كرد تقرير 78: 7118ذكر عنبرم )
أقاـ  "ككؾ"مراسمييا بزيارة مدرسة )تكراة ككىنيـ( في حي المسمميف في القدس، مفاده  أٌف الحاخاـ 

يماننا القكم أف األياـ القادمة  المدرسة مف خبلؿ شعكره بضركرة التجييز لمييكؿ حيث قاؿ "اعتقادنا كا 
)ييكه( ىك المكاف المقدس، كالذم سكؼ يعكد ألصحابو اره ؼ الشعكب أف المكاف الذم اختستعتر 

 .البيت الكبير المقدس بيت ىمكداش"الحقيقييف كعميو سكؼ يبنكف 
 

مدرسة)تكراة  إقامة عمىانتقادان  لوككجيت  ،"ككؾ "الحاخاـ كخطاب لنشاط الصييكنية القيادة تنبيت
 وبأنٌ  مكقفو ككؾ ح الحاخاـ أبراىاـكضٌ  ام كسرعاف الخاصة بالييكؿ، بالتعاليـ تختص  ككىنيـ( التي

 أف كشٌدد الحـر الشريؼ، عمى الييكد األغيار)العرب( بحؽ اعتراؼ كبيفالثالث  الييكؿ بناء بيف يربط

 .(79، ص7118داخمو )عنبرم،  في كليس خارج الحـر الشريؼ سيبقى نشاطو
 

ـ الشريؼ، جاءت في مصدر آخر مف مسألة بناء الييكؿ كالدخكؿ لساحات الحر  "ككؾ"مكقؼ الحاخاـ 
أماـ لجنة "شك"، كالتي طمبت التحقيؽ في ظركؼ اندالع ـ 7979كىك بركتكككؿ شيادتو في سنة 

الحاخاـ ككؾ أماـ المجنة أف كشيد  . كالتي حدثت في نفس السنة -ثكرة البراؽ -األحداث الدامية 
 الخبلص مركب مف مرحمتيف:

 
جزء مف الييكد سيعكد ألرض فمسطيف مف أجؿ االستيطاف فييا . المرحمة الكاقعية: كالذم فييا 7

 ك"بناء الكطف القكمي ليـ".

كالذم ليس لئلنساف سيطرة عمييا،  ،.المرحمة الثانية: بعدىا سيأتي الخبلص المرتبط بالمعجزات7     
 .(79، ص7118سكؼ يتـ بناء الييكؿ الثالث)عنبرم،  "حاالمشي"كفقط بعد مجيء 
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ككؿ  ،"حاالمشي")ييكه( سكؼ يبعث  اإللو نحف نؤمف أفٌ " أماـ المجنة قاؿ: كذلؾ دتوكمف ضمف شيا 

كلكف أمر التكراة ىك: حتى مجيء يـك كعمى يديو ستمؤل الدنيا بالبركات؛  ،العالـ سكؼ يعترؼ فيو
ال يجكز كغير مسمكح لنا حتى الدخكؿ لساحات "بيت ىمكداش" أنا معتاد بأياـ  -االنبعاث كالخبلص

عياد الييكدية كفي كقت مجيء ييكد كثيريف لممدينة أف أرسؿ ليـ تحذيران أف ال تدخمكا لممكاف األ
كعندئذ مف يفعؿ ذلؾ ىك اإللو  ىذا بسبب أننا غير مستعديف لذلؾ، حتى يأتي يكـ الخبلص ،المقدس
 .(77، ص7995" )شرجام،( كحده )ييكه

 
مكقفا  منو جزء كاف الحاخاـ "أبراىاـ ككؾ" مكقؼ يتبيف أفٌ  كمكاقفو لنشاطو معمقة مراجعة كمف خبلؿ

 أفتو قناع كبسبب السياسي، العمماني الصييكني التيار لصالح القكل مكازيف بسبب عممنتو، تمت دينيا

 ،كاضحان  بر ىدفا صييكنيان اعتي  الييكؿ إقامة أفٌ  تصكره ففي. ىذا التيار أحيانا لصالح تصب الٌديف عممنة
 مؤقت، سيتغير سياؽ ىك العممانية، الصييكنية التكجيات بييمنة المتمثؿ الحالي التاريخي السياؽ كأف

قد تكٌيؼ مع المشركع القكمي العمماني  "ككؾ "الديني. كيتضح أٌف الحاخاـ  الصييكني المشركع لصالح
-71، ص7175)مصطفى، الديني اإلسرائيمي –كليس العكس كما يحدث اآلف في المشيد الصييكني 

77). 
 
 :"  ييودا كوىين كوكتسف" -8

 
قكمية عممت بنشاط استيطاني ركة دينية حالتي تعتبر  "غكش ايمكنيـ"يعتبر المعمـ الركحاني لحركة 

في  الجكامعفي الضفة الغربية كقطاع غزة، كتدعك إلى ىدـ  7988- 7974عامي كاسع في الفترة بيف
بالعنؼ لتحقيؽ ذلؾ، كمعظـ   عمى أنقاضو، كتؤمف الحركةالثالث الحـر الشريؼ إلقامة الييكؿ 

"المفداؿ" اليميني المتطرؼ. كتضـ الحركة عددان مف بة المدارس الدينية التابعة لحزب أعضائيا مف شبي
أشير حاخامات إسرائيؿ، كتتميز ىذه الجماعة عف سكاىا مف المنظمات المتطرفة في إسرائيؿ بأنيا 

 .(7177،كفا -لمعمكمات الفمسطينية مركز ا)الديني  تمزج اإليماف باألعماؿ ذات الطابع
 

ىي  "تسفي ككؾ"كقاـ بتفسيرىا كتجسيدىا ابنو الحاخاـ  "أبراىاـ ككؾ"لقد كانت الرؤية التي طرحيا 
المحٌرؾ لحركة "غكش ايمكنيـ"  كالتي تعتبر االستيطاف في الضفة الغربية المحتمة ىك تجسيد إلرادة 

يف الصييكني أم رؤية القكمية الييكدية كديف، كالٌديف ى الدٌ اهلل. كاالنتقاؿ مف الصييكنية الدينية إل
 .(39ص ،7176كك، يس)فر  الييكدم كقكمية
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 الضفة في األكائؿ لممستكطنيف بالنسبة المرجعية األكلى لتككف الدينية )مركاز ىراب ( المدرسة تحٌكلت

لتي ساىمت في تبني الفكر كاعتبرت أىـ المؤسسات التعميمية ا ،"تسفي ككؾ"الغربية بقيادة الحاخاـ 
الديني القكمي المتطرؼ. كتكمف أىميتيا كمركزيتيا مف خبلؿ النشاط الفكرم الذم قامت بو، فقد 

كساط الجميكر الديني القكمي المتدٌيف كتعديؿ فكر األب "أبراىاـ ككؾ" في أعممت عمى بمكرة كتعميؽ 
 ث أسس ميمة:كالتشديد عمى مركزية األرض في حياة الييكدم مف خبلؿ ثبل

 
 قطعة أرض كؿ كمنح ،)كاألرض ،التكراة الشعب،( المقدس الثالكث مف بيف األرض عمى التشديد -7

 كذلؾ مف خبلؿ تعزيز الفكر الحمكلي. .مقدسان  معنى

 .الديني– الصييكني التصكر صحة عمى كمؤشر تاريخي النجاح معنى عمى التشديد  -7

 كتكجيو العمماني عمى المشركع السيطرة أجؿ مف المتديف الصييكني الشباب دكر التشديد عمى   -3

 .(87ص ،7117، )حيدر النيائية الخبلص عممية الدكلة، في تمثمو بما السياسي، المشركع

 
كفؽ تكجييات تكراتية مف قبؿ الحاخامات لتحقيؽ أىدافيا  تصكران   "يمكنيـحركة "غكش إ كقد بمكرت

قامة المستكطنات كذلؾ عمى شكؿ ىـر رأسو بناء الييكؿ الثالث ، ك   ،في فمسطيفقاعدتو كجكفو بناء  كا 
كقد أعطت الحركة لبلستيطاف األكلكية القصكل مف نشاطاتيا مف أجؿ الكصكؿ  ،مف أجؿ تيكيدىا

 .(7، ص7176)محارب، الذم ييتٌكج ببناء الييكؿ الثالثلتحقيؽ الخبلص الكامؿ ك 
 

بيدؼ سعييا لفرض السيادة  بمسألة الييكؿ؛ "ـغكش إيمكني"كفي بداية الثمانينيات ازداد اىتماـ حركة 
كد لمحـر الشريؼ بغرض كمف ثـ مطالبتيا في التسعينات بدخكؿ اليي الييكدية عمى الحـر الشريؼ أكالن 

كقد كانت  في السابؽ تعمؿ عمى بناء المستكطنات كيدؼ  .(79، ص7995)شرجام،  الصبلة فيو
 ,ات السياسية في بداية التسعينياتعندما بدأت االتفاقأكلي مف أجؿ الكصكؿ إلى بناء الييكؿ, كلكف 

فبدأت مسألة الدخكؿ لمحـر الشريؼ تأخذ األلكية القصكل كحؿ  ،جدت نفسيا في أزمة فكرية كسياسيةك 
 المشيحانيةقع الذم ال يتبلءـ كالرؤية لؤلزمة مف الناحية النظرية كالسياسية ككرد فعؿ عمى الكا

 .(7175)عنبرم، 
 

 "أبراىاـ"حتى أف الحاخامٌيف  ،ييكد الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼأنو ال يجكز لم "في ككؾتس"اعتبر 
أنو مف جٌراء قداسة "جبؿ الييكؿ" يمنع عمى الييكد  ابالغا في ىذا المنع عندما حٌدد "تسفي ككؾ"ك

مكقؼ  "تسفي ككؾػ"ككاف ل. (79، ص7118)عنبرم، صابع اليد لمشقكؽ في حائط البراؽ إدخاؿ أ
حاسـ ضد كؿ النشاطات المختمفة لمييكد في ساحات الحـر الشريؼ، كأبدل معارضتو لكؿ أعماؿ 

 .(77، ص7995 الحفريات فيو )شرجام،
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أف فرض السيادة اإلسرائيمية عمى الحـر الشريؼ كاف بالغ األىمية  إلثبات  "تسفي ككؾ"الحاخاـ  يرل
كمكقؼ الحاخاـ تسفي ككؾ مف دخكلو مؤقتان، كية الييكد عمى كؿ الحـر الشريؼ رغـ منع الييكد مم

لغاية جاء بسبب أٌف إسرائيؿ  -حسب كجية نظره-ؼ مف عدـ السماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر الشري
ييكؿ الثالث فيو. كفقط عند بناء اآلف لـ تصؿ لمستكل ركحاني يسمح ليا بالدخكؿ لساحاتو، كبناء ال

في المجاؿ العممي أك في المجاؿ  ج تكراة إسرائيؿ، سكاءن كفؽ تعاليـ كمني"دكلة اسرائيؿ"  ييسٌمى ما
 لث )قدس األقداس(كمف ثـ إلى داخؿ الييكؿ الثا ،ساحاتولالركحاني يككف ىناؾ إمكانية لمدخكؿ 

 (.74-77، ص7118)عنبرم،  مسكف الٌرب "ييكه"
 
بيف تعزيز قكة  أف ىناؾ عبلقة متينة لمغاية "إيمي ىكلتسر"كفؽ ما  ذكر  (63 6102)أشار محارب ك 

ية كالصييكنية الدينية مكاقؼ أصكلية تكسع "تسفي ككؾ"إسرائيؿ العسكرية كبيف اتخاذ الحاخاـ 
ككصكليا إلى أكجيا بعد ىذه الحرب، ال سيما في السبعينات عند ـ 7967كعدكانية متطرفة قبؿ حرب 

حركة غكش باسـ " المعركؼـ 7974في عاـ  "تسفي ككؾ"تأسيس التيار الصييكني الديني بزعامة 
 .االستيطانية "إيمكنيـ

أبراىاـ "أبيو  مكقؼ مف أىمية أكثر االبف "تسفي ككؾ"الحاخاـ  أٌف مكقؼ (77: 7175يشير مصطفى )
  ب تتمثؿ في اآلتي:كيرجع ذلؾ لثبلثة أسبا "ككؾ
 

كال ، ميتافيزيقيا مجرد فيو الخبلص كاف األب "ككؾ"أبراىاـ  فيو تحدث الذم التاريخي السياؽ  -7
 ككؾ" فيو أصدر الذم السياؽ التاريخي بينما ،ك سيادة ييكدية فعمٌية عمى األرضيكجد سيطرة أ

الخبلص مكازٌيان مع احتبلؿ األرض كسيادة االحتبلؿ عمييا  خطاب فيو كاف مكقفو "االبف
   .كالتحكـ بيا

 في بينما ،ريطانيةالبالسيادة الفمسطينية ك  تحت الحـر الشريؼ كاف "أبراىاـ ككؾ"أبيو  زمف في  -7
  .إسرائيؿ سيطرة االبف كاف الحـر الشريؼ تحت "تسفي ككؾ" زمف

 كاف بينما ،"أبراىاـ ككؾ"العمماني في فترة  الصييكني التيار مف األكائؿ كاف المستكطنكف  -3
   الديني في فترة تسفي ككؾ. الصييكني التيار الغربية مف الضفة في باألساس المستكطنكف،

 
، كقد مؤل ىذا ايمكنيـ"لغكش ة "فراغ في الزعامة الركحاني حدث ـ 7987 "تسفي ييكدا ككؾ"بعد كفاة ك 

 تيا البارزيف،يعتبراف مف قادالمذاف  "تسفي تاك"ك "شمكمك أفنير"كىما  ،اثناف مف تبلميذه المقربيفالفراغ 
، 7118)عنبرم،  لمحـر الشريؼ الدخكؿ  قضيةكىما متمسكاف بمكقؼ الحاخاـ تسفي ككؾ مف 

 (.71ص
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حاخامات الحركة االستيطانية مف تبلميذ الحاخاـ كخاصةن حاخامات الصييكنية الدينية اعتبرت كقد 
ة عمى تحديد مكاف الييكؿ أنيا قادر  ؛التي تطالب الييكد باقتحاـ الحـر الشريؼ "تسفي ييكدا ككؾ"

، كتكجيو الحـر الشريؼة في ساحات ددطؽ محالييكد لمدخكؿ لمنا دعت ىذه الحاخاماتلذا السابؽ، 
 .(77ص، 7173 )بئير، المناطؽ في ساحات الحـر الشريؼ لتمؾ بشكؿ مينٌسؽ كمينٌظـتبلميذىـ 

 
 الحرم الشريف. قضيةموقف الحاخامية الرئيسية من تطور الثان  :  المبحث

 
قٌررت   7967الحاخامية الرئيسية ىي مؤسسة حككمية  في إسرائيؿ، كبعد حرب حزيراف في عاـ 

الحاخامية الرئيسية االستمرار في التقميد المتٌبع في مسألة الحـر الشريؼ كمنع الدخكؿ لساحاتو 
. كبعد ساعات معدكدة -حائط البراؽ-كاالكتفاء فقط مف ذلؾ في تحديد الصمكات في الحائط الغربي
ف تحذير )صكت إسرائيؿ( إعبلت إذاعة مف سيطرة قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى الحـر الشريؼ بث

مف قبؿ الحاخامية الرئيسية بعدـ الدخكؿ لساحاتو. كفي االجتماع األكؿ لمحاخامية الرئيسية بعد شير 
كجاء في إعبلف مكقؼ الحاخامية "عمى ضكء الحقيقة  ـ اتخذت نفس المكقؼ،7967مف حرب حزيراف 

في ىذه الجمسة  لييكؿ".، لذا ييمنع الصعكد لجبؿ الييكؿ حتى بناء اأف قداسة المكاف لـ تنقطع أبدان 
عمى " ييكدا انتكرماف"، ك "سيـييتسحؾ ن"كاف ىناؾ تبايف في المكاقؼ حيث أٌكد الحاخاميف الرئيسٌييف 

حاييـ دافيد "فيما تمثؿ رأم األقمية بمكقؼ الحاخاـ  ؛مكاقفيـ التي تمنع الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ
كضكع الدخكؿ لمحـر الشريؼ يبقى بأيدم الحاخامات كالذم اقترح أف م "ريشكف ليتسيكف"حاخاـ  "ىيمفي

في مدرسة )مركاز ىراب( تحضير  المحاضريفؤساء ك مف ر  "شاؤكؿ يسرائيؿطمب "المحمية . كذلؾ 
، لكف عمى الرغـ مف رأم األقمية أقٌر مجمس لمحـر الشريؼذكر فييا األماكف المسمكح دخكليا خارطة يي 

كقد ختـ عمى  .(73-77، ص7118)عنبرم، حـر الشريؼ لالحاخامات بمنع الدخكؿ لكؿ ساحات ا
ساحات الحـر  إلى ييكدمالدخكؿ ألم كخمسكف حاخاـ رئيس في إسرائيؿ يمنع  بياف التحذير سته 

 .(67، ص7995)شرجام،و ألنو يمس طيارة المكاف المقدس الشريؼ كم
 

كقع أكثر مف مائة حاخاـ  ـ حيث7967مف قبؿ الحاخامات الرئيسية في إسرائيؿ عاـ جاء ىذا التحريـ 
حتى مف أم بابو مف أبكابو، عمى كثيقة " إعبلف تحذير" يدعكف فييا لعدـ دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ 

عف الييكدية لعدـ تكفر معرفة أكيدة لدل الزعماء كالحاخامات ال تيمس طيارة المكاف المقدس؛ كذلؾ 
، ككؿ مف يخالؼ ىذه الفتكل يرتكب ريؼداخؿ محيط الحـر الش " لقدس األقداس"المكاف الدقيؽ 

ـ عمى ىذه الفتكل أمثاؿ الحاخاـ " ديفيد 7175كقد أكٌدت الحاخامات الرئيسية عاـ مخالفة خطيرة . 
 (.7175)القناة السابعة اإلسرائيمية،  ليفي" ك" يتسحؾ يكسؼ" حاخامات ريشكف ليتسكف كآخركف

 



43 
 

ئيسية أضاؼ بندان في بياف منع الدخكؿ لمحـر ( أٌف قرار الحاخامية الر 75: 7174أشار اليندم)
بمعنى منع العرب كالمسمميف  .شريؼخكؿ لمحـر اللدمف ا-غير الييكد-الشريؼ تضمف منع )الغكييـ (

مدخؿ الحـر الشريفة تحٌذر عمى مختمؼ انتماءاتيـ الدينية مف الدخكؿ. كقد كضعت يافطة ثيٌبتت عمى 
 .مف دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ

 
 ،حككمة إسرائيؿ التي تبنتو كدعمتو :ة لو مف قبؿ عدة جيات ىيلقرار كجد مكاقؼ داعمة كمؤٌيدىذا ا

كمف التيار الديني القكمي مثؿ شاخ"  اليعزرحريدم مثؿ الحاخاـ "ككذلؾ الحاخامات في التيار ال
ام مردخ" ك "شمكمك غكرف". إال أف ىناؾ جزء مف الحاخامات عارضت ىذا القرار مثؿ "تسفي ككؾ"

الدخكؿ ب الذيف سمحكاـ 7986، كتكسعت دائرة المعارضة لو حتى كصمت لسبعيف حاخاـ سنة "الياىك
 .(77-71، ص7997)رامكف ، لمعظـ ساحات الحـر الشريؼ

 
ككؿ  ،أك تمؾ التي عارضت ،ت التي منعت الدخكؿ لمحـر الشريؼمف الكاضح أف كؿ الحاخاما

ىذا المنع   ،رغـ عدـ الدخكؿ لساحاتوىك ممؾ أبدم لمييكد  السياسييف كالقضاة يعتبركف الحـر الشريؼ
 ،)رامكف ييكدم  -خٌفؼ حدة المكاجيات بيف المسمميف كالييكد كمنع تحٌكٌلو لصراع ديني إسبلمي 

 .(77، ص7997
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مواقف وآراء الحاخامات الرئيسية من مسألة الدخول لمحرم تفاصيل المطمب األول: 
 الشريف.

 
 :"شمومو أفنير"لحاخام موقف ا -7

 
 كرئيس مدرسة )عطيرت ككىنيـ( "بيت إيؿ"الحاخاـ الرئيس لمستكطنات  ىك "شمكمك افنير"

كالتي تيدؼ لتعميـ طقكس تقديـ القرابيف كتأىيؿ كينة، كيعتبر مرجعية دينية  ( 7177-7987منذ)
ينية التي تعمؿ  مف أجؿ تكراتية كبيرة في أكساط الدكائر الصييكنية الدينية. كيعارض الجيات الد

طريقة ك ح. كىك يكثر مف الكتابة كالتصريح في مكضكع الحـر الشريؼ بركح اتعجيؿ مجيء المشي
ككضكح مكقفو مف الييكؿ شكؿ في العقد  "تسفي تاكالحاخاـ "سكيةن مع  "افنير")مركاز ىراب(. مكقؼ 

 (.71، ص7118، األخير حكاجز أماـ دخكؿ الييكد لمصبلة داخؿ الحـر الشريؼ)عنبرم
 

السبب المركزم ضد الدخكؿ لمحـر الشريؼ أف الجيؿ الحالي غير مؤىؿ  أفٌ  "شمكمك افنير"ككفؽ رؤية 
، كالييكد مكجكدكف اآلف في مرحمة بناء المراحؿ  لبناء الييكؿ الثالث باعتبار أٌف الييكؿ يحتؿ قمة اليـر

ناء مممكة إسرائيؿ كاجتثاث نسؿ العماليؽ)أم يجب ب بدايةن  األساسية ، كحسب المعتقد الديني التكراتي 
 يحدث بناء الييكؿ الثالث. الخبلص عممية، كفي نياية العرب(

 
كالتي بفضميا  ،مف الناحية الركحية مممكة إسرائيؿ تحكـ بالتكراة لبلرتقاءيجب أف تككف  كيضيؼ أٌنو 

مؤقت كغير كامؿ كمثؿ األكؿ  الييكؿ ال يمكف أف يككف مسكفلبناء الييكؿ الثالث، ف ستدفع الييكد 
كالثاني كالذٍيف خربا بسبب عدـ استكماليما، فمف المنطقي بناء الييكؿ الثالث فقط بعد بناء مؤسسة  

كالتي تعمؿ كفؽ قكانيف كشريعة التكراة، كالييكؿ يجب أف  ،ركحانية في صكرة مممكة إسرائيؿ المثالية
فييا نقص، كسيتـ بناء الييكؿ الثالث عمى يد الييكد  يككف لؤلبد. كليذا يجب بناءه عمى أسس ال يكجد

 (.77، ص7118)عنبرم، ( ببناء ركح الييكؿ )ييكهاإللو سيقـك ك مف الناحية المادٌية 
 

 كالمذاف "تسفي ككؾ" لمكقؼ الحاخاـ استمراران  ،"تاك تسفي"ك "افنير شمكمك "فالحاخاما كيعتبر مكقؼ

 السيادة الييكدية كبسط كاستيطانيا األرض بلؿاحتٌ  أف كيركف الحـر الشريؼ، فيالييكد  صبلة يعارضاف

الممؾ  مجيء أكالن  تتطمب الييكؿ بناء ٌف مرحمةأك  الحـر الشريؼ، في الييكد صبلة مف أىـ عمييا،
قامةك  ،احالمشي  المركز الديني ؿتحكٌ  الديني التيار ىذا مقابؿ يالييكؿ، ف بناء ثـ إسرائيؿ، كمف مممكة ا 
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كماؿ الحـر الشريؼ دينيا، عمى لمسيطرة داعـ تيار إلى الصييكني  دينية بسيطرة السياسية السيطرة كا 
 .(76، ص7175)مصطفى، 

 
أٌف إسرائيؿ  كجية نظر مدرسة )مركاز ىراب(التي ىي مبنية عمى أساس  كجية نظره أيضان ككفؽ 

دكلة "قكة المممكة الكاممة، كمكجكدة في المرحمة األخيرة مف بناء المممكة، كلكنيا ال تعتبر لغاية اآلف ب
 لذلؾييكدية؛ في إطار مممكة  يا في المستقبؿ القادـ ستككفكلكن، فقط سمطة مجردة تليس "إسرائيؿ

حكـ  كفؽبنى كتؤسس كىذه المممكة المنتظرة يجب أف تي  لمتحضير إلقامة مممكة داككد، ىي تسعى
ـ الشريؼ، كفي السنكات األخيرة يقؼ ممنكع الدخكؿ لمحر  ،التكراة، كحتى يتـ تأىيؿ الشركط لذلؾ

 (.77، ص7118)عنبرم،  لمحـر الشريؼفي مركز الجدؿ كالنقاش الذم يمنع الدخكؿ " شمكمك افنير"
 

كيمتزمكف بالشريعة   ،أف السيطرة الفعمية عمى الحـر الشريؼ تككف عندما يتطير  الييكد"افنير" كاعتبر 
كلكنيا مسألة عامة تتبع  ،مسألة شخصية ألحد الحاخاماتليست  مسألة الحـر الشريؼ كأفٌ  ،الييكدية

كيمكف تمخيص مكقفو بعبارة قرار الحاخامية الرئيسية كالتي تمنع الدخكؿ لمحـر الشريؼ بشكؿ مطمؽ.
 .(73، ص7995شرجام،)" " كؿ ما يتصؿ بجبؿ الييكؿ نحف مع كجية نظر الحريديـ قاليا
 
 : "شمومو غورين"الحاخام  -7
 

ىذا الدكر  ،ـ7967لجيش االحتبلؿ االسرائيمي في حرب حزيراف عاـ  الرئيس حاخاـ"غكرف" الكاف 
 الفكرية عف، كقد تشٌكمت رؤيتو عمى الحـر الشريؼالييكدية لفرض السيطرة في سعيو القكم  هساعد
رسـ الخرائط لساحات الحـر الشريؼ مع جنكد بكبعد الحرب بادر  في تمؾ الفترة، الشريؼ الحـر

جيش االحتبلؿ مف أجؿ تحديد المناطؽ الممنكع الدخكؿ الييا، حيث أف ساحات الحـر  اليندسة في
كبيرة بصكرة غير معركؼ  فييا المقاسات األصمية لمييكؿ األكؿ كالثاني بعد تكسيعيا  الشريؼ الحالية 

ييا أنو يكجد ىناؾ أماكف في الحـر الشريؼ مف الممكف الدخكؿ ال "غكرف". كاٌدعى ىيركدكتفي أياـ 
مذكرة سٌرية لرئيس الحككمة يطمب فييا إغبلؽ الدخكؿ  "غكرف"بدكف الخكؼ مف مخالفة دينية، كبعث 

 .(77، ص 7118)عنبرم، فض ، لكف طمبو ري )األغيار( سكيةن كلمحـر الشريؼ أماـ الييكد 
 
 )خراب الييكؿ(ذكرل  ـ7967 -آب  9بعد الحرب كتحديدان في كتبلميذه  "غكرف"  أحضر الحاخاـك 

كتاب التكراة، كالتابكت المقدس كمقاعد لساحات الحـر الشريؼ  كصمكا صبلة الظييرة، بعد الصبلة 
أنو سكؼ يقيـ أيضان صبلة يكـ الغفراف في نفس  المكاف، كلكف تدخؿ كزير الحرب  "غكرف"أعمف 
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، 0551شرجام،)لخطتو  حدان  اكضع آنذاؾ "يتسحؾ رابيف"كرئيس ىيئة األركاف  "مكشيو دياف"
 .(35-79ص

 

عمؿ عمى استغبلؿ كظيفتو في محاكلة ك ، ـ 7977في سنة  الحاخاـ الرئيس إلسرائيؿ "غكرف"عيٌيف 
لتغير مكقؼ الحاخامية الرئيسية في مكضكع دخكؿ الييكد كالصبلة في الحـر الشريؼ، حيث بادر 

 سنة في مارس سيةفي مقر الحاخامٌية الرئي بتكسيع مباحثاتو في جمسة الحاخامية ، كفي خبلؿ جمستيف
كعمى الرغـ مف دعكتو القكٌية ، بتكسع حكؿ بحثو في ىذا المكضكع  أماـ الحاخامات شرح ـ7976

امتنع مجمس الحاخامات مف عمؿ تغييرات في قراراتو  ،لمسماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر الشريؼ
كىذه الحادثة  لطباعة بحثو، ككضع تكصياتو في الكتاب، "غكرف"األصمية، كاكتفى المجمس بدعكة 

، 7118)عنبرم،  كضعت ىذا المكضكع جانبا كأبعدتو عف سمـ أكلكيات عمؿ الحاخامية الرئيسية
 (.73ص
 
 "مناحيـ بيغف"اإلسرائيمية المجاؿ السياسي إلقناع رئيس الحككمة  في" غكرف"ككانت ىناؾ محاكالت ؿ 

الحـر الشريؼ كلكف باءت  كالتخفيؼ مف مكقؼ الحككمة مف مسألة صبلة الييكد في ساحات آنذاؾ
ىذه المحاكالت بالفشؿ،  كمع فقداف الدعـ السياسي كالحاخامية الرئيسية لـ ينجح الحاخاـ مف إصدار 
تصريح عمني رسمي لمدخكؿ لمحـر الشريؼ. كىناؾ أمر آخر منعو مف اإلعبلف بصكرة مستقمة عف 

ح أنو مسألة دخكؿ النساء، إذ كضٌ دعكتو بالسماح لفتح ساحات الحـر الشريؼ أماـ كؿ الييكد كىي 
، 7118)عنبرم،  بسبب مشاكؿ النجاسةممنكع السماح لمنساء مف الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ 

 .(73ص
 

المنظكمة  في مكضكع الحـر الشريؼ بإدخاؿ بدأت التي المركزية الدينية اتالشخصي مف "غكرف" كيعتبر
 كقد االحتبلؿ اإلسرائيمي، جيش في رسميان  منصبا غؿيش كاف أنو رغـ الصييكنية، الدينيةالمشيحانية 

 الييكدية عمى فرض السيطرة بالتكقؼ عف محاكالتو" غكرف شمكمك" اإلسرائيمية الحاخاـ الحككمة أمرت

 "أفٌ  ـ 7967"إيباف" عاـ  اإلسرائيمي الخارجية كزير  إلى  رسالة "بف غكريكف "كتب فقد . الشريؼ الحـر

 الجدار جنب الصبلة يستطيع عمر" كأنو مسجد في يختبئ الرب أف دك،يب ما عمى يعتقد، غكرف

 تصعيد إلى الحـر الشريؼ الدخكؿ إلى يؤدم بأف " آنذاؾ؛غكريكف بف" تخٌكؼ فقد الغربي)حائط البراؽ(،

كبعد انتياء  .(73، ص7175)مصطفى،  عمى ذلؾ" ايباف" كافقو ، كقدإسرائيؿ عمى الديني التحريض
في نشاطاتو كنشر كتابو )ىار ىبيت(، كالذم يكافؽ  "غكرف"س إلسرائيؿ استمر خدمتو كحاخاـ رئي

، 7118)عنبرم،  الشريؼ مف أجؿ الصبلة فيو مكقفو التكراتي الذم يسمح بالدخكؿ لساحات الحـر
 .(73-74ص
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 شابيرا"أبراىام "الحاخام  -3

  
كقد أعمف "شمكمك غكرف" ؿ كالذم جاء ككريث (7993-7983عاـ ) الحاخاـ الرئيسي األشكنازم ُعيّن

. ك بعد اتفاؽ "أبراىـ يتسحاؾ  ككؾ"معارضتو دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ معتمدا عمى رؤية الحاخاـ 
. الحـر الشريؼاإلشراؼ عمى ك  األردف الكصاية الذم أعطى، ـ7995األردني  -السبلـ اإلسرائيمي

راد أف يعتمد عمى الحاخاـ غكرف كقاؿ: "مف أ لمحـر لدخكؿا " مكقفو مفشابيراأبراىاـ " غٌير
 (. 74، ص7118فميعتمد")عنبرم، 

 
 ي: كاآلتكقد دعا إلقامة كنيس ييكدم في ساحة الحـر الشريؼ كيمكف تمخيص مكقفو 

 
اعتبر أٌف عدـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ ليس بسبب أنيـ ال يستطيعكف ذلؾ، فمدييـ "جيش قكم"  -أ 

 كىك يستطيع أف يطرد الكؿ مف ىذا المكاف.

أف المكضكع ىك مسألة سياسية كال يكجد لمحاخامية ما تقكلو في ىذا األمر، مع تأكيده عمى  -ب 
 ممكيتو لمييكد.

. مع التأكيد انو ال يكجد تغٌير في الكقت فييا يمكف إيجاد مساحة صغيرة لبناء كنيس ييكدم -ج 
الراىف عمى المكقؼ التقميدم في عدـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ بسبب عدـ الطيارة 

 .(65، ص7995،جام)شر 

 
 : "مردخاي الياىو"الحاخام  -:

 

 ،شرقي ـ، حاخاـ رئيس7983يف عاـ س التكراة في المدارس الدينية كقد عي ييدرٌ "مردخام إلياىك" كاف 
كجية نظره التي يدعك فييا لطرد العرب  "الياىك"أعمف  عدة سنكات مف تعيينو كحاخاـ رئيسكقبؿ 

ـ عٌبر 7986سنة  حاخاـ رئيسسبب نجاستيـ. كبعد تعيينو ككالمسمميف  مف ساحات الحـر الشريؼ ب
ة لمحـر لغربيا –يكجد إمكانية إلقامة كنيس ييكدم في الزاكية الجنكبية  آلتي:عف رؤيتو لممكضكع كا

األقصى، كأف يككف الكنيس مرتفعا أكثر مف المسجد األقصى كقبة الصخرة  الجامعالشريؼ مف كراء 
اجد المسمميف، كأف ييبنى أحد الجدراف المتجو صكب مكاف الييكؿ مف مف أجؿ إظيار العمك عمى مس

 .(65، ص7995)شرجام،الزجاج 
 

أف مف سيحاكؿ إقامة كنيس  الشيخ سعد الديف العممي اعتبر رئيس المجمس اإلسبلمي األعمىكقد 
ؼ مكقلقد أحدث ييكدم في ساحات الحـر الشريؼ سيضطر أف يعممو عمى أجساد مبلييف المسمميف. 
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 عف المكقؼ التقميدم باعتباره خركجان يرة في مجمس الحاخامية الرئيسية الحاخاـ الشرقي ضجة كب
 .(65، ص7995)شرجام،الحاخامٌية مجمس داخؿ  لمنقاش الييكدم، كأٌنو لـ ييطرح

 
تشكيؿ لجنة فرعية في مجمس الحاخامية الرئيسية كالتي ستحدد المناطؽ  "الياىك"كاقترح الحاخاـ 

، كقد طرحو لمبحث  في مجمس الحاخامية كفي النياية  داخؿ الحـر الشريؼالدخكؿ إلييا  المسمكح
أقٌرت الحاخامية أف ال تغٌير في مكقفيا القاضي بعدـ السماح لمدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ كما تحدد 

 .(66، ص7995)شرجام، في السباؽ
 

الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ إال أف  ـعد عمى الرغـ أف مكقؼ الحاخامية الرئيسية كاف ثابتان مف
، يذكر أف قياداتياعدة حاخامات مف  جيةظيكر االختبلفات األكلية التي ظيرت فييا جاءت مف 

ساء بشكؿ عمني عف مكقفيـ الذم يسمح ك لـ يعٌبرا في خبلؿ فترة عمميـ كرؤ  "الياىك"ك "غكرف"الحاخاـ 
ة، لكف آراءىـ كانت ككمي كحاخامات رئيسبسبب مكقعيـ الح؛ بالدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ
 .(74، ص7118)عنبرم،  معركفة لجميكر المتدينيف الييكد

 
 يشع(:لجنة ) "لجنة حاخامات مستوطنات الضفة الغربية"المطمب الثان : موقف 

 

كجسـ يمثؿ المستكطنيف في  المحتمة"لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية "ـ 7991أقيمت سنة 
خبلؿ االنتفاضة الفمسطينية األكلى  خاصةن بية المحتمة بحيث يككف بمثابة دعـ ركحاني ليـ الضفة الغر 

، "اليعزر فيمدماف"ك ، "شمكمك افنير"ـ . ككاف عمى رأس المجنة 7987في الضفة الغربية المحتمة عاـ 
العاممة مف ت حركاالكأعضاؤىا كانكا يؤمنكف بأيديكلكجية )غكش ايمكنيـ(. كقد قامت  ،"الكيـ لبنكف"ك 

لتغير الكضع في الحـر الشريؼ بإصدار فتكل دينية تدعـ  ؛أعضاء المجنة عمى بالضغط أجؿ الييكؿ
 .(75-74، ص7118دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ )عنبرم، 

 
حيث ـ قراران بإصدار فتكل دينية بالسماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر الشريؼ 7996اتخذت المجنة عاـ 

أٌف عمى كؿ حاخاـ الدخكؿ بنفسو لساحات المحتمة"  مستكطنات الضفة الغربيةلجنة حاخامات نادت "
رشاد أبناء طائفتو  كفؽ -كيفية الدخكؿ حسب تعاليـ الشريعة الييكدية كقد بٌررت إلى الحـر الشريؼ كا 

 قرارىا بالدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ بسبب: -اٌدعائيا 
 

 .ساحات الحـر الشريؼ فياألعماؿ الدائمة مف قبؿ العرب كالمسمميف  .7

 .بسبب منع الدخكؿ إليوالحضكر الييكدم في الحـر الشريؼ؛ االٌدعاء الذم يقكؿ أف غياب  .7
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  .لمفمسطينييف سيكلةبالحـر الشريؼ  ستتنازؿ عفحككمات إسرائيؿ أٌف  اعتبرت لجنة "يشع"نتيجة ذلؾ ك 
صعب عمى حككمات ككف مف السي ؛ بيدؼ الصبلة فيو،يو بشكؿ مكٌثؼإل الدخكؿببدأ الييكد  فإذا

 .(77، ص7118)عنبرم،  الفمسطينية الكطنية السمطة عمى الحـر إلىسرائيمية إسرائيؿ نقؿ السيادة اإل
 

، كاف بمثابة تحدو كاضح"لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة" ىذا القرار مف قبؿ 
لدائمة التي تمنع الدخكؿ لساحات الحـر إسرائيؿ كاحتجاجا عمى قراراتيا المحاخامية الرئيسية في 

الشريؼ مف قبؿ الييكد، ككذلؾ محاكلة تغيير مكقؼ الحاخامية الرئيسية إال أف ذلؾ لـ يجدم نفعا، 
و ضد المكقؼ التقميدم لمدرسة )مركاز ىراب(، حيث اٌدعت تحدو أيضا مكجٌ  بمثابة  ككاف ىذا القرار

لـ يتردد مف السماح لمدخكؿ لمحـر الشريؼ )عنبرم،  ان حيٌ  "تسفي ييكدا ككؾ"المجنة أنو لك كاف 
 .(78، ص7118

 
( ٌأٌف اتفاقية  أكسمك خمقت أزمة عميقة في رؤية الجميكر الصييكني الديني، 75: 7118يشير عنبرم )

الذم  ينتمي لمدرسة )مركاز ىراب( حيث يؤمف  أف الييكد كما ييسٌمى "دكلة إسرائيؿ" في طريقيـ 
،  ان كلكف الحقيقة التي تشٌكمت في الكاقع أظيرت اتجاه معاكس لمخبلص النيائي، فػػػ تماما ليذا المفيـك

"دكلة إسرائيؿ" أصبحت دكلة عممانية، كحككماتيا قادت عممية سياسية كالتي انسحبت عف أراضي 
قامة احتم كرة أرض أٌدل ذلؾ إلى انتعاش ف .الدكلة الفمسطينية كاالعتراؼ فيياكىا مقابؿ اتفاؽ السبلـ، كا 

رجاعو ليد الحكـ  "إسرائيؿ الكاممة"، كظير في األساس خكفيـ مف فقداف السيطرة عمى الحـر الشريؼ كا 
الذم ىك ذركة ك الدينية الغارقة في التحضير لمييكؿ الثالث  مشيحانيةلالفمسطيني، كىذا جعؿ الرؤية ا

يادة الييكدية عمى الحـر الشريؼ، بسبب إمكانية فقداف الس ؛العممية الدينية الييكدية  أماـ خطر كبير
ىذا الكضع خمؽ في أكساط جزء مف الحاخامات أزمة دينية، كأكجد ليـ شؾ بشأف حقيقة إيمانيـ 

 .حانيالمشي
  

"لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة" إٌف خطر انييار الرؤية الدينية لمخبلص دفعت 
 فالحاخامافقد رأل منيـ إظيار القكة ليذا الخطر، طمكب رم اتجاىيـ كالملفكرة أف ىناؾ امتحاف مصي

المستكطنات الكقكؼ بكجو ىذا الخطر يتمثؿ في الدعكة لتقكية نشاط بناء  أفٌ  "أليعزر"، ك"شمكمك أفنير"
فتاكل الدينية ضد إخبلء أجزاء مف أرض فمسطيف إصدار . كالطريؽ األخرل في الضفة الغربية

  .(76، ص7118)عنبرم،  نات كمعسكرات الجيشكمنع إخبلء المستكط ،المحتمة
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كتجٌمى ذلؾ في  ،كىكذا بدأت مكاقؼ نشطاء حركات الييكؿ تسيطر عمى حاخامات المستكطنيف
سرائيؿ مف أراضي الضفة االنسحابات التي قامت بيا حككمة إمكاقؼ دينية لممستكطنيف تشير أٌف 
 . (75، ص7175)مصطفى،  عف الحـر الشريؼالبتعاد الييكد  الغربية المحتمة جاءت كعقاب رٌباني

 
في أعقاب االنسحاب مف أريحا في إطار عممية " تسكمت"رئيس معيد " يسرائيؿ ركزف" ػففي تصريح ل

أٌدل إلى فقداف السيادة اإلسرائيمية عمى  الحـر الشريؼفقداف السيادة اإلسرائيمية عمى  أفٌ  اعتبر السبلـ
مف الزعماء الركحانييف لمصييكنية الذم يعتبر  ـ كريات أربعحاخا" دكؼ لئيكرقاؿ "أريحا. أيضا 

يجب أف نعمـ أف كاحدة مف األسباب األساسية ك " نحف نؤمف بالثكاب كالعقاب كبالعناية العميا،  المتدينة:
التي بسببيا نعاني اآلالـ كىي البلمباالة الكبرل بقسـ كبير مف الشعب فيما يتعمؽ بجبؿ الييكؿ بشكؿ 

 .(77، ص7118الييكؿ بشكؿ خاص" )عنبرم،  عاـ كبناء
 
"لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة" أٌف  (79-78: 6114)ذكر عنبرم في كتابو ك 

جمسة مشتركة مع لجنة أعضاء الحركة لبناء الييكؿ، كفي تمؾ األياـ كانت  ـ 7117أقامت سنة 
الدخكؿ  ة األقصى، كجاء في ىذه الجمسة أفٌ بسبب انتفاض ؛ساحات الحـر الشريؼ مغمقة أماـ الييكد

لساحات الحـر  كالصبلة فييا مسمكح بما يتناسب مع محددات معينة، كنقطة الخبلؼ كانت حكؿ 
حاخاـ مستكطنة كريات ليئكر"  دكؼكقد كٌضح " .طريقة عرض المكضكع لمجميكر الديني الييكدم

لييكد في االنتفاضة جاءت بسبب تنازؿ معظـ الذيف قتمكا مف ا أربع مكقفو في ىذه الجمسة أفٌ 
كاٌدعى أنو إذا منع الحاخامات الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ،  انتقدك ، اإلسرائيمييف عف الحـر الشريؼ

لسيادة الفمسطينية. قسـ مف المتكمميف رأل أنو  نقؿ إلى ايلـ يقتحـ الييكد ساحات الحـر الشريؼ سكؼ 
ات الحـر الشريؼ مع مسألة بناء الييكؿ الثالث، ألف ليس صحيحا خمط مسألة الصبلة في ساح

المسألة محتمؿ أف تبعد الييكد مف الدخكؿ  لمصبلة في الحـر الشريؼ ، كالقياـ بالطقكس الدينية  
كتقديـ القرابيف، لذلؾ تبمكرت الصكرة لمتركيز فقط عمى حقيـ األساسي لمصبلة في المكاف األكثر 

 الذم دعا إلى فصؿ مف مستكطنة "ركش تسكريـ" "مردخي كردم"ؾ  كقد عٌبر عف ذل قداسة لمييكد،
لدخكؿ لمحـر الشريؼ كعدـ ، كالدعكة إلى االسعي كالعمؿ مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث الحديث عف
  ألنو سيؤدم لفشؿ ىذا المشركع كمو. ؛الخمط بينيما

 
ه عمى أحد المعترضيف أٌف ىذا في رد "عتنائيؿ"حاخاـ مستكطنة  "أىاركف مردخي"الحاخاـ  اعتبرفيما 

االجتماع سكؼ يجمب الضرر ليذه المسألة حيث يجب التركيز فقط عمى السيادة اإلسرائيمية عمى 
كدعا الناطؽ باسـ حاخامات خفاء طمكحيـ مف أجؿ بناء الييكؿ. إو يجب عدـ أنٌ ك الحـر الشريؼ 

كحاخاـ مستكطنة )ككدميـ( إلى " موشي  ئيؿيدانالمحتمة" " لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية"
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كلكف مف اعتبارات  ،تركيز العمؿ لفتح ساحات الحـر الشريؼ مف جديد ليس مف منظكر ديني تكراتي
العمماني في إلى عدـ اليأس مف الجميكر  "تككع" مف مستكطنة " مناحيـ بكرمافكدعا " أمنية كسياسية.

از ىراب( لذلؾ ىك يرفض الدخكؿ لساحات )مرك كذلؾ حسب رؤية مدرسةميمتو مف أجؿ الخبلص، 
بعد  الذم يرل أف الكقت لـ يأت" شمكمك افنير"الحـر الشريؼ في الكقت الحالي كىك مستمر في طريؽ 

لمعمؿ مف أجؿ بناء الييكؿ كتقديـ القرابيف، كلكف مف الناحية القكمية ال مانع مف السيادة اإلسرائيمية 
 عمى الحـر الشريؼ.

 
الدعكة لكؿ الحاخامات بأف يستعدكا كيجيزكا تبلميذىـ كجميكر  اآلتي: هش اتخذ قرار في نياية النقا

المتدينيف مف أجؿ اقتحاـ كدخكؿ الحـر الشريؼ كفؽ الشريعة الييكدية كأف تعمؿ المجنة عمى تنظيـ 
  مكانة "جبؿ الييكؿ"انقاذ ف أجؿ السيطرة عمى الحـر الشريؼ ك ىذه االقتحامات كالكقكؼ سكيةن م

 .آب لتحقيؽ ىذا اليدؼالتاسع مف القياـ بمسيرات في ك 
 

 مف خبلؿ ىذه الجمسة كالنقاشات الدائرة فييا يتضح ما يمي:
 

أف يصٌعد لمستكل  كاف مستعدان المحتمة" لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية أف مجمس " .7
دعكة لمدخكؿ لمتقدـ حيث خرج عف المألكؼ كبما يتناقض مع مكقؼ الحاخامية الرئيسية في ا

، لكف فكرة بناء الييكؿ لـ تكف عمى قائمة النقاش، كذلؾ ىناؾ لساحات الحـر الشريؼ
أساس مكقفو تـ  إذ أفٌ  "شمكمك أفنير" :مثؿ ،حاخامات آخريف ليـ مكقؼ سمبي في المكضكع

يتضح مف مكقؼ الحاخامات ك شرحو سابقا برفضو الدخكؿ الحـر الشريؼ  في الكقت الراىف. 
كذلؾ بسبب  مكف تغٌير مكاقفيـ في ظركؼ جديدة؛دخكؿ لساحات الحـر الشريؼ أنو يبشأف ال

الخكؼ مف فقداف السيادة الييكدية عمى الحـر الشريؼ، كىك ما دفع لجنة حاخامية أرثكدككسية  
 تغيير قرار الحاخامية الرئيسية الذم استمر منذ فترة طكيمة.

غكش إيمكنيـ(، كحركات أخرل ال يقبمكف مثؿ ): الحركات الدينية القكمية الصييكنية .7
االٌدعاءات أٌف الييكؿ مكجكد بيد السماء، كأبناء ىذه الحركات ال يستطيعكف اف يمارسكا 

كألٌف ، لحاخامات الدينية الدخكؿ لساحاتوبسبب منع ا ؛طقكسيـ في ساحات الحـر الشريؼ
، بداخمو تحدد النشاطاتىي التي ك  مف الدخؿ بيد دائرة األكقاؼ اإلسبلمية الحـر الشريؼ

عبلكة عمى ذلؾ ىذا المنع يجعؿ حككمات إسرائيؿ تفترض أنو يكجد إمكانية لمتنازؿ عف الحـر 
غبلؽ الحـر  الشريؼ في إطار عممية سياسية، األمر الذم يستدعي ردكد فعؿ عمى ذلؾ، كا 

، 7118)عنبرم، لدل المتدينيف الصييكنييف  لتخٌكؼالشريؼ في كجو الييكد قٌكل ىذا ا
 (.79-31ص
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مف أجؿ الصبلة  ثبلثة الشيكر األكلية التي سمح فييا لمييكد الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼالخبلؿ 
ألؼ شخص، ىذا  71كصؿ العدد إلى  (7114عاـ ) شخص كلغاية اكتكبر (4111 )دخؿ ،فيو

ية خاصة مف قاده  شخصيات متدينة كسياسك دعا إليو  نحك الحـر الشريؼ  االندفاع الكبير لمييكد
، "ليئكر ؼدك " أمثاؿ الحاخامات مف الشخصيات المتطرفة كليس فقط  ،ي الصييكنية الدينيةالمؤثريف ف

ٌنما كآخريف "حاجي بف ىارتسي"، ك"نحكـ ريفكنتش"ك الدعكة القتحاـ ساحات الحـر  يتضح أفٌ ؛ كا 
امة الدينية الييكدية خمفيا، الشريؼ التي يقكدىا تبلميذ المدارس الدينية القكمية مستمرة في سحب الزع

نفسو اشترؾ في اجتماع ) تقديـ القرابيف(  "شمكمك أفنير"حتى تمؾ التي ال تدعـ الدخكؿ لممكاف، فمثبلن 
، كأيضا حضر اجتماع  آخر لكنو اشترط لحضكره إعبلف تحفظو مف الدخكؿ الحـر ـ7114سنة 

التي تعمؿ مف أجؿ الدخكؿ  الشريؼ. كىذ يعني أف حضكر الحاخامات في نشاطات الجماعات
الستجابة لمكاقع السياسي لساحات الحـر الشريؼ تنبع عمى ما يبدك مف ضركرة المشاركة الرمزية  في ا

 (.36، ص7118)عنبرم،  المتغير
 

ألنيـ كييكد  في مأزؽ؛إٌف النشاطات التي تقكـ بيا جماعات الييكؿ  تضع القيادة الدينية الييكدية 
كف إنكار طمكحيـ لتجديد الطقكس الدينية المتعمقة بالييكؿ أك التحفظ مف تمؾ أرثكدككس ال يستطيع

النشاطات طالما أنيا ال تحدث داخؿ الحـر الشريؼ، كذلؾ االتجاه الكاسع في أكساط الصييكنية 
كتستمـز اىتماـ ضركرم في المكضكع المتدينة ال تسمح أف تبتعد عف المطالبة باقتحاـ الحـر الشريؼ 

 .(36، ص7118 )عنبرم،
 

نشاطات حركات الييكؿ ليا ىدؼ مركزم كىك السماح بالدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ كيتضح أف 
رت عمى االتجاىات الدينية التي كانت العممية السياسية )اتفاقية أكسمك( سحبت في أعقابيا ردكد فعؿ أثٌ 

إرادتيا الدينية كنتيجة مف تغيرات تعتبر غير قابمة لمتغيير، ككذلؾ يتضح أف دائرة األرثكدككسية غٌيرت 
شرعية  لؤلجياؿ سياسية، أيضا الخكؼ مف فقداف الحـر الشريؼ كنقؿ إدارتو لمسمطة الفمسطينية أعطى

 بلص لدل فئة المتدينيف بشكؿ عاـلمتغٌيرات بعيدة  المدل، كأتت بعد كقكع األمر لتقكية رؤية الخ
 .(37، ص7118)عنبرم، 

 

ىذا االندفاع الكبير نحك االىتماـ بمكضكع الييكؿ لدل ( أٌف 76-7174:75يشير تكمر فريسكك)
في العقديف األخريف مف القرف العشريف كمطالبتيـ  -كخاصة المستكطنيف-الفئات المتدينة الصييكنية

كيظير  ،أٌدل إلى خمؽ رأم عاـ كتأييد الجميكر الييكدم ليذه الدعكات ؛باقتحاـ ساحات الحـر الشريؼ
المكضكع  مثؿ معيد "مسكار" كاعتبر أٌف التي أجرتيا معاىد إسرائيمية  لرأما اتعذلؾ في استطبل

، كالسماح لمييكد أكثر بكثير مف ككنو مكضكع ديني الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ مفالقكمي 
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إسرائيؿ ككؿ المجمكعات  الظركؼ المتغيرة المكجكدة فييا  الة جاء عمى خمفيةبدخكلو بصكرة فعٌ 
 ة القكمية الدينية التي تعمؿ مف أجؿ الييكؿ قبؿ قياـ إسرائيؿ كبعدىا ىي في األساس تعبيران الراديكالي
 . الصييكنية القكميةة عف الرغب

 

 :اآلتييمكف تمخيص االتجاىات الدينية الصييكنية مف مسألة الحـر الشريؼ بك 
 

لدخكؿ إليو حتى مجيء االتجاه السائد التقميدم في مسألة الحـر الشريؼ ا يمنع: االتجاه األول -7
 ة في إسرائيؿ.ات الرئيسح ىذا المكقؼ عرض عمى يد أكثرية الحاخاماالمشي

إلى استعداد حذر  يشيركأتباعو " أبراىـ يتسحؾ ككؾ "عرض عمى يد  الذم :االتجاه الثان  -7
يقكـ بشكؿ فعمي لدخكؿ الحـر كال ، دعك لتعميـ الطقكس الدينية كالذم ي ح االنتظار المشي

 فقط داخؿ األطر المعركفة لتعٌمـ التكراة أم في المدارس الدينية فقط. عمؿي ؼ، كىكالشري

مف قبؿ اإلنساف، لكف حسب  إعادة بنائوأف بناء الييكؿ مكضكع دنيكم يمكف  :االتجاه الثالث -3
رحمة كزمف بناء الييكؿ يأتي بعد أف تكتمؿ الم ،اآلف الجيؿ الصالح لذلؾ حتىتقديرىا لـ يكجد 

كتطبيؽ الشريعة  ، كفؽ ركح التكراة -فمسطيف-ئيؿ ة كالتي تتمثؿ ببناء أرض اسراساسياأل
، كىي تمثؿ رؤية الحاخاـ الدخكؿ إلى الحـر الشريؼحتى تحقيؽ ىذه الشركط ييمنع ك  ،الييكدية

 "تسفي ككؾ".

ؿ ىذه ، كمف خبليدعك لمدخكؿ إلى الحـر الشريؼ فكران  ،األكثر فاعميةالذم يعتبر  :االتجاه الرابع  -4
دعك لتحديد حدكد  الييكؿ، كىذا مف أجؿ حؿ المشاكؿ  المرتبطة القناعة يعمؿ بشكؿ مكثؼ، كي

أجؿ القياـ  بالطيارة، كالبقاء مع ذلؾ ضمف اإلجماع الديني. كالداعميف ليذا االتجاه يعممكف مف
حاييـ "، "شمكمك غكرف"ىـ: ليذا االتجاه  الداعمكفك  .قتحامات داخؿ ساحات الحـر الشريؼبا

 .(37، ص7118)عنبرم، " لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية " ك"ديفيد ىيمفي

 

 أما بخصكص بناء الييكؿ الثالث كفؽ رؤية حاخاماتيـ الحريدية  فيكجد ثبلثة آراء كىي:
 

 .ف الييكؿ الثالث سينزؿ مف السماءغالبية حكماء كحاخامات األشكنازية يعتقدكف أ: الرأي األول (7

 .بيد المشياحيعتقد آخركف أف الييكؿ سكؼ يبنى : الثان الرأي  (7

جزء مف الييكؿ سيأتي مف  ف ليذا االتجاه حددكا أفبيف االتجاىيف كالمناصرك  دمج :لثالثا يأالر  (3
 .(66، ص7995،شرجام)  بنى بيد اإلنسافجانب جزء سيي السماء إلى 

 

 فيما يتعمؽسارات مختمفة ( أٌف المشركع الصييكني مٌر بثبلث م68-67: 7175يشير مصطفى)
 :بمسألة الحـر الشريؼ يمكف إجماليا باآلتي
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كالذم يحٌرـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ  :الموقف التقميدي لمتيار الدين  األرثودوكس  الييودي -7
مف أجؿ الحفاظ عمى نقائو المقٌدس، كذلؾ باالبتعاد عنو مف أجؿ تعزيز قداستو في كجو مف 

 كخاصة مكقؼ التيار الصييكني القكمي الذم يريد عممنتو. يريد تدنيسو بالدخكؿ إليو،

كالذم يرل في الحـر الشريؼ مركزان ديٌنا خالصان  :القوم  الصييون  -موقف التيار الدين  -7
الديني، كذلؾ باالقتراب منو بيدؼ إقامة الطقكس الدينية  التكراتية المشيحاني ككرمز لمخبلص 

 بداخمو.

أٌف احتبلؿ األرض الفمسطينية  اعتبر: يمونيم"ييون  "غوش إالقوم  الص -ر الدين التيا -3
الديني، فيما  المشيحانيـ كمرحمة أخيرة في الخبلص 7967مقٌدس ديني، كنظر إلى حرب 

أٌجؿ االىتماـ بمسألة الحـر الشريؼ إلى األطراؼ، كقد تآكؿ مشركع "غكش إيمكنيـ" عند بداية 
ة محتمة إلى السمطة الكطنية الفمسطينية، كقد بدأ تكقيع اتفاؽ أكسمك كتسميـ أراضي فمسطيني

، المشيحانينشكء التيار الديني القكمي الجديد الذم يرل الحـر الشريؼ كمركز لمخبلص 
 .اره مكافن مقٌدسان خالصان لمييكدككضعو عمى سٌمـ أكلكياتو باعتب
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 الفصل الثان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة من أجل إعادة بناء الييكل الثالث.المنظمات والحركات الصييونية الدينية العامم 

 
تأسست عشرات الجمعيات كالحركات كالمؤسسات الييكدية مف أجؿ تنفيذ  المخططات المتعمقة بالحـر 

"المشياح" جؿ قدـك فمنيا مف طالب بتعجيؿ الخبلص مف أ ،كقد تنكعت ىذه الجماعات ،الشريؼ
، كفرض السيادة الييكدية د في أرض فمسطيفلمييك كمنيـ مف سعى لتحقيؽ المطالب الدينية كالقكمية 

بيدؼ إقامة الييكؿ الثالث. كقد اعتبرت حركات ، كطرد الفمسطينييف مف ساحاتو؛ عمى الحـر الشريؼ
ىك ىدـ المساجد داخؿ الحـر الشريؼ. كقد كصؿ عدد  أٌف الخطكة األكلى إلقامة الييكؿ الييكؿ

، 7174ـ )اليندم،7175حتى سنة  جماعةف كثبلثكف اتالمؤسسات كالجيات العاممة لبناء الثالث اثن
 .(37ص
 

، "شمكمك افنير"، "ييكدا عتصيكف"، ك"فايس ىيمؿ"كمف أبرز الشخصيات التي العاممة مف أجؿ الييكؿ، 
كغيرىـ الكثير.  "ييكدا غميؾ"، ك"يكسؼ البكيـ"، ك"مكشيو فيجمف"، ك"غرشكف سممكف"ك ،"ليرنر يكئيؿ"

بؿ كانت داعما كحافظا ليا  ،عزؿو عف المؤسسة الرسمية اإلسرائيميةكلـ تكف ىذه الحركات بم
 كلمشاريعيا التيكيدٌية في الحـر الشريؼ .

 
 مبحثيف رئيسييف، المبحث األكؿ: يتحدث عف  كلتحقيؽ ىدؼ ىذا الفصؿ قاـ الباحث بتقسيمو إلى

 سيتناكؿ الباحث بالتفصيؿ ، كالمبحث الثاني:كنشاطيا ضد الحـر الشريؼ الييكدية اإلرىابية اتالمنظم
كأىـ األفكار التي تحمميا تمؾ الجماعات  ،أىـ الحركات العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿ الثالث

 كدكرىا في الدعكة ليدـ المساجد في الحـر الشريؼ كاالقتحامات المتكررة. 
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 ونشاطيا ضد الحرم الشريف الييودية اإلرىابية اتالمنظم المبحث األول:
 
 : المنظمة اإلرىابية "جال" )الخالص إلسرائيل(:طمب األولالم 
 

، كالمصادر عف "ليرنر يكئيؿ"أقيمت منظمة "جاؿ" في أكساط السبعينيات مف القرف الماضي عمى يد 
األجيزة األمنية اإلسرائيمية نجحت بالكشؼ فقط عف أفراد معدكديف مف أعضاء  ألفٌ ىذه المنظمة قميمة 
إلى  إسرائيؿكاليدؼ األساسي ليذه المنظمة تغيير الحكـ في ككشفكا برنامجيا،  ىذه الخمية اإلرىابية

التخطيط  لمقياـ  بسببحكـ يعمؿ كفؽ الشريعة الييكدية، كقد كيٌجيت ألعضاء مف الخمية الئحة اتياـ 
كالعممية األخيرة في  -أربعيف يكمان  -بعمؿ ثبلثة عشر عممية كالتي كانت ستنفذ خبلؿ فترة محدكدة 

 ،المسجد األقصى :الخطة  كانت األخطر عمى مستكل فمسطيف كالعالـ كمو كىي تفجير المسجديف
   .(86، ص7995)شرجام،كقبة الصخرة 

 
 المؤسس:

( نشيط يميف متطرؼ كلد في برككميف في الكاليات 7174-7947)"ليرنر يكئيؿ"مؤسس ىذه المنظمة  
تو كانت تتجكؿ بيف جنكب إفريقيا كالكاليات المتحدة المتحدة األمريكية كترٌبى في بيت عمماني، كعائم

كحتى الثانكية العامة أنيى دراستو في جنكب إفريقيا، كعندما بمغ سف التاسعة عشر عاما ىاجر إلى 
ـ،  كسجؿ في الجامعة العبرية كخبلؿ سنكات محدكدة أنيى بكالكريكس في المغة 7961فمسطيف عاـ 

 في المقابؿ شؽ طريقو نحك الديف الييكدم ككضع لنفسو نمط حياةالعبرية كعمـ المغات الٌسامٌية، 
ـ المدرسة 7965سنة  كأسس ،، كاستقر في "كريات شمكنو" في الجميؿيحافظ فيو عمى التقاليد الدينية

خبار ىار أ) الفكر الديني كاستقر ىناؾ تعميـالثانكية لمتعميـ المستمر، كعندما عاد لمقدس استمر في 
 .(7174ىبيت، 

 
 نشاطاتو:

 -حسب كجية نظره-الى حزب "المفداؿ" كلكف خابت آمالو مف مكاقفيـ المتسامحة  "ليرنر يكئيؿ"انضـ 
، بحيث كانت ىناؾ "كيانا مئير"كالتي كاف يتزعميا  إلى صفكؼ عصبة الدفاع الييكدية ثـ انضـ

ح فيما بعد عضكان أصبركابط قكية بيف حركة كاخ كىذه المنظمة كليما نفس الخط السياسي تقريبان ك 
فاعبلن في حركة كاخ، ككانت تربطو عبلقة شخصية مع زعيـ "عصبة الدفاع الييكدية" التي دعت إلى 

، ككاف جيؿ كة حركة كاخ في انتخابات الكنيستطرد فمسطيني الداخؿ بالقكة ككاف يرفض مشار 
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 رجمة كثير مف كتبو كمقاالتوعمى تالمغة العبرية كعمؿ  "كيانا مئير"اىتمامو في مكضكع الييكؿ، كعمَّـ 
 .(86، ص7995)شرجام،

 
مع القانكف اإلسرائيمي جاءت عمى خمفية حرؽ عدة مؤسسات مسيحية  "ليرنر يكئيؿ" ػالمكاجية األكلى ل

تـ تبرئتو منيا كلكنو بقي في السجف ككجيت  ؛كاعتقؿ عمى أثرىا كلكف بسبب نقص الدالئؿ ،في القدس
مى الثكرة، عند اعتقالو كجدت الشرطة اإلسرائيمية أكراؽ مكتكبة عف لو تيمة خطيرة كىي التحريض ع

كأفكار إلحباط عممية السبلـ مع مصر كاالنسحاب مف سيناء في محاكلة إلفشاؿ ىذا االتفاؽ لو خطة 
ي الخميؿ، كمف بيف الخيارات ذكر اقتراح لتفجير مسجد قبة الصخرة كمباني في الحـر اإلبراىيمي ف

سبب محاكالتو لتفجير قبة الصخرة ب ؛شيران فعمي 76ر القاضي اعتقالو ثر ذلؾ قر كعمى إ
 .(86، ص7995)شرجام،

 
 "جال":اإلرىابية منظمة التشكيل 

 
في الحـر  الجكامعكرأل أنو يجب ىدـ  ،خبلؿ فترة اعتقالو يفكر بإقامة "منظمة جاؿ" "ليرنر"بدأ 
, كبإقامتو ة لمشعب الييكدمه ضركرة ميمحٌ ، كالذم يعتبر بناءريؼ مف أجؿ إقامة الييكؿ الثالثالش

بالمائة مف الكصايا الدينية التي ما زالت غير فٌعالة الرتباطيا بإقامة  سكؼ يستطيعكف القياـ بأربعيف
سكد نمط حياة الشريعة التكراتية يجب أف ي" مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث كيرل" ليرنيرالييكؿ الثالث، 

، الحكـ في إسرائيؿ إلى حكـ تكراتيكصؿ ألفكار بضركرة تغيير لذلؾ ىك  ،عمى الشعب الييكدم
لـ يقتصر عمى دكر دكره  أفٌ قيمت بعد التشاكر مع "تسفي ككؾ" ك منظمة جاؿ أ أفٌ ككشؼ "ليرنر" 
نما قاـ بربطو مع األشخاص المركزييف في ىذا األمر كأنو كاف شريكان فاعبلن في التشاكر فقط؛  كا 

ككانت ىناؾ ليدـ مسجد قبة الصخرة، ليا  يعمـ عف العممية المخططظمة، ككاف تأسيس ىذه المن
 كاف يغٌير فيكفي بعض األكقات  ،"ككؾ"عمميات مرتبطة بالسبلح كبمكاد متفجرة يعمـ عنيا الحاخاـ 

 .(71، ص7176)محارب،  الجكىر ال تمس ياكلكن العمميات، ىذه تفاصيؿ
 
الكزراء في كرطيف في عمميات منظمة "جاؿ" كأحد ككشؼ ليرنر أف  ىناؾ أعضاء كنيست متدينيف مت 

 "ليرنر". كلـ ييكشؼ عف ىكياتيـ كال تكجد مصادر أخرل تكضح ذلؾ سكل أقكاؿ الحككمة اإلسرائيمية
 .(87، ص7995)شرجام، نفسو

 
 بنياميف" في مدرسة )نتيؼ مئير( ييدعى "ليرنر"جاءت  تسمية منظمة "جاؿ" عمى اسـ أحد تبلميذ   

كقبؿ تجنيده في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي طمب ـ، 7973عاـ لذم قتؿ في حرب أكتكبر ابف جاؿ" 
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إرىابية ضد العرب، تعرؼ خبلليا عمى كيانا" االنضماـ لحركة كاخ كتنفيذ عمميات  مف "مئير "جاؿ"
 تكريمان لو ىذا الجندم كأقاـ ىذه المنظمة عمى اسـ عائمة "ليرنر" كنسج معو عبلقة قكية،

 .(87، ص7995)شرجام،
 

مف ثبلثة دكائر مف الناشطيف، عممت كؿ دائرة بشكؿ منفصؿ عف الدائرة منظمة "جاؿ" مت  تشكٌ 
 ،األخرل كىكية أعضاء كؿ دائرة لـ تكف معركفة لدل الدكائر األخرل، تضمنت الدائرة األكلى القيادة

اتيف الدائرتيف متدربيف ، ككاف أعضاء إحدل ىيف كانتا مقتصرة عمى دكر التنفيذكالدائرتيف األخيرت
 )محارب، كلدييـ  قدرات عسكرية، بينما كانت األخرل غير ميجٌيزة كعمييا أف تقكـ بتدريبات إضافية

 .(71، ص7176
 
ـ كعددىـ ثمانية، ككانكا تبلميذ "ليرنر" في المؤسسات 7977ذه الدائرة عاـ كقد اعتقؿ أعضاء ى 

مف ضمنيـ  ، مف بينيـ ضابط في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي،التعميمية اإلسرائيمية التي كاف يٌدرس فييا
قاـ أحد تبلميذ "ليرنير" بتزكيدىـ بمكاد متفجرة كأسمحة، كقد أقامكا تدريباتيـ  بسٌرية في أحراش "بيت 

ككانت ليـ أسماء حركية، كاف اليدؼ مف ذلؾ تغيير  ،شيمش" كالمقاءات كانت تتـ في شقؽ في القدس
 ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كضعت منظمة جاؿ ىدؼ إزالةتحكيـ الشريعة الييكديةإسرائيؿ ك الحكـ في 

 .(88، ص7995)شرجام، المساجد مف الحـر الشريؼ كفؽ خطة مف ثبلثة عشر مرحمة
 

كمنظمة  فييا ليرنر كعدد مف أعضاء منظمتو،التي نشأ -كاف ىناؾ تساكؽ كتشابو بيف حركة كاخ 
، فحسب رؤية حركة كاخ أنو ال يكجد ضركرة لبلنتظار حتى فيما يخص مسألة الحـر الشريؼ "جاؿ"

ينزؿ الييكؿ مف السماء، لذا يجب بناء الييكؿ الثالث مكاف المساجد في الحـر الشريؼ كتدعـ ىذه 
، "جاؿ"الرؤية أيضا منظمات "إتسؿ" "كلحى" العسكريتيف. كمف أجؿ تطبيؽ ىذه الرؤية قامت منظمة 

كقامكا بنشر   ،يديكلكجيا التي يؤمنكف بيا في المدف اإلسرائيميةكأعضاء حركة كاخ بالتركيج لؤل
قت لتطيير جبؿ منشكرات ممصقة تحت عنكاف "امسحكا المساجد مف جبؿ الييكؿ" كمثؿ "جاء الك 

  .(88ص ،7995 )شرجام، الييكؿ مف الذئاب"
 
 ي أكساطكىي شخصية معركفة ف"ليرنر" المنظمة عمى يد أحد األشخاص المقربيف  مف  تشفكي 

، لكف كجد في ليرنر عنكانان مناسبان لتنفيذ "جاؿ"كلـ يكف عضكان بشكؿ مباشر في منظمة اليميف، 
، فدعاه امعة العبريةمخططو، حيث حصؿ عمى قنبمة يدكية مف أجؿ إلقائيا عمى طبلب عرب في الج

ة بسبب عمؿ فردم سٌريلبيتو كقد تحفظ مف تنفيذ ىكذا عممية حتى ال ينكشؼ أمر المنظمة ال "ليرنر"
بعد عدة أياـ اعتقؿ ىذا الشخص كمعو قنبمة يدكية حيث اعترؼ لمشرطة اإلسرائيمية  ك ، ألحد معارفو
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، كشؼ التفاصيؿ لعدـ معرفتولكنو لـ ي  "ليرنر" ايرأسي منظمة سٌريةأف ىناؾ  ،أنو يعمـ بشكؿ عاـ
مف المتابعة  المكثفة اعتقؿ  عكأعطى ىذا الكبلـ طرؼ خيط لمشرطة اإلسرائيمية،  كبعد عدة أسابي

، كلـ تتمكف السمطات نفيذ عممية لنسؼ مسجد قبة الصخرةأعضاء المنظمة السٌرية  قبؿ شركعيا بت
كمخططاتيا، كبعض أعضاء الدائرتيف غير  "جاؿ"اإلسرائيمية مف معرفة جميع أعضاء منظمة 

ع عشر أعضاء آخريف ف مسنكات سج "ليرنر ثبلث"كقد حكمت المحكمة عمى ، معركفيف إلى اآلف
 .(88،ص7995)شرجام،بأحكاـ مختمفة 

 
يقكمكف بحرؽ المساجد  ،اليكـ يكجد ليذه المنظمة اإلرىابية كرثة عمى المستكل الفكرم كاأليديكلكجي 

الدافع التقميدم الذم يتمثؿ بردع بدكافع منيا، كتنبع  لبيكت الفمسطينية،في الضفة الغربية المحتمة كا
ؿ اإلسرائيمي مف االنسحاب مف المستكطنات المقامة في األراضي الفمسطينية  المحتمة  حككمة االحتبل

كانيف التكراة ، ديني ييكدم يحكـ بق–التحضير مف جديد لقياـ نظاـ حكـ ممكي ك في الضفة الغربية، 
،  ة ليذه المنظمة كالذم يككف فيو الحـر الشريؼ أحد األىداؼ الرئيس   . (7175)يسرائيؿ اليـك

 
 (ييودية )منظمة سّرية "ىمحتيرت ىييوديت"الثان :  المطمب

 
 المؤسسون:

ييكدا "، ك"يكشع بف شكشاف"ك، "مناحيـ ليفني": لمنظمة السٌرية ثبلثةً أشخاص كىـأسس ىذه ا  
أحد أىـ مفكرم الصييكنية الدينية اليكـ كمكاقفو دائمان متطرفة  "ييكدا عتصيكف"، كيعتبر "عتصيكف

 .(68، ص7118يميف )عنبرم، اتجاه أقصى ال
 

 بداية تشكيل ىذه المنظمة:
 
تسعة كعشركف ـ كضمت ما يقارب 7984نشطت ىذه المنظمة في أكاخر السبعينيات كحتى عاـ  

كتنتمي أغمبيتيـ لمتيار الديني الصييكني كاعتبرت ىذه  ،اإلسرائيمياالحتبلؿ جيش عضكان خدمكا في 
الحـر الشريؼ كاجبا دينيان ينبغي القياـ بو كجزء مف عممية الخبلص بناء الييكؿ الثالث في  المنظمة أفٌ 

في الحـر الشريؼ تشٌكؿ مكانة ركحانية كدينية لمشعب  المباني كالجكامعكمف جية أخرل رأت أٌف 
لو األكلكية القصكل إلزالة  الذا فتدميرى ،معيـ لمتحرر مف االحتبلؿ كالنيضةالفمسطيني كيعزز مف تط

 .(77، ص7176 )محارب،الشريؼ بصمة في الحـر  قدسات اإلسبلميةكؿ ما يمت لمم
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ـ طمبت حككمة بيغف إخبلء مستكطنة في الشماؿ تابعة  7979ديفيد  -بعد تكقيع اتفاقية كامب 
رجاعيا إلى أصحابيا"غكش أيمكنيـ"لمنظمة  فمـ ألنيا أقيمت بصكرة غير شرعية،  الفمسطينييف؛ ، كا 
لقطع  "ييكدا عتصيكف"مى إخبلئيا بإرادتو كتـ إخبلئيا بالقكة، مما دفع جزء مف المستكطنيف عيكافؽ 

مدخكؿ إلى الييكد ل كرأل أف الطريؽ أماـ الييكد ىك تكجيو "غكش ايمكنيـ"عبلقتو المطمقة مع منظمة 
 (.68، ص7118)عنبرم،  أكلى مف بناء مستكطنات كيدؼ ،الحـر الشريؼ

 
 فمسفة وأيديولوجيا "ييودا عتصيون":

 
مف خبلؿ الشعكر بأزمة عميقة لعدـ التقدـ الفٌعاؿ مف أجؿ  "ييكدا عتصيكف" تبمكرت أيديكلكجيان  

تحمؿ راية  التي "غكش ايمكنيـ"الخبلص، فيك يرل أف خبلص الييكد يتطمب أعماالن أكثر فاعميةن، ك
)عنبرم(  كما يرلأدكات مناسبة مف أجؿ شؽ ىذا الطريؽ، فالمأزؽ المغمؽ  الخبلص ال يكجد لدييا

كدة تستمـز بمكرة الذم كصمت إليو الصييكنية الدينية كغياب قدرة التغمب عمى األزمة باألدكات المكج
 .(68، ص7118)عنبرم، كشؽ آفاؽ جديدة 

 
تتمثؿ رؤيتو بأف التكراة ىي نظاـ الحياة الطبيعية لكؿ الييكد، كالصكرة المثالية تككف في إقامة مممكة 

 ،مة دينية في الييكؿ الثالث، كالذم فيو ستقاـ العبادات الدينية كتقديـ القرابيفمحك تقكـكأف  ،إسرائيؿ
كعدـ السماح باليجرة مرة  ،األردف كالبحر المتكسط نير ما بيفكطنكا في فمسطيف أف يست الييكد كعمى 

ال  ككفؽ رؤيتو،في أرض فمسطيف، كيقكمكف بخدمة الٌرب، يستكطنكا أٍف مييكد لأخرل كأفضؿ كضع 
، ألنو غير مسمكح أف يترككىا مطمقان، كالتكراة تدعك فمسطيف يكجد كصية دينية لؤلجياؿ بأف يعكدكا إلى

كتجديد السيادة عمييا  ،أرض فمسطيف المقدسةبالعكدة إلى  "عتصيكف"لمتطيير مف الخطايا كقد فسرىا 
المقدسة ىي  فمسطيفخارج  الحياةفذا يبإقامة مممكة إسرائيؿ كل كما السابؽ، كيعتبر أٌف التكراة تأمر

إنكار لكؿ أسس التكراة. لذا فيك يرل إف االنبعاث القكمي الييكدم يجب أف يككف مستقؿ كمحرر مف 
 .(77،73، ص7118)عنبرم، كؿ تبعية لمقيـ الغربية كلؤلغيار 

 
لتفجير المساجد  خطتوأٌف  "عتصيكف" ـ  اعتبر7985تو عاـ كفي المذكرة التي نشرت خبلؿ محاكم  

. كيٌدعي بكاجبيا مف أجؿ الخبلصىي نتيجة إنكار حككمة إسرائيؿ القياـ في الحـر الشريؼ 
الحـر الشريؼ "جبؿ الييكؿ" خبلص الخبلص بدكف مغامرات، فأكالن: يجب أنو يجب تنفيذ  "عتصيكف"
د لمييك تسمح منع دخكؿ )األغيار( أم المسمميف لساحاتو، كأف تككف فتكل مف الحاخامات الدينية  ب

كي يحتمكه مف أجؿ إنياء الكجكد  ؛اإلسرائيمي الدخكؿ لساحاتو االحتبلؿكخاصة جنكد جيش 
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مما يؤٌىؿ كيعٌجؿ الخبلص الكامؿ  الفمسطيني في داخمو، كنسؼ المساجد داخؿ الحـر الشريؼ
 .(75، ص7118)عنبرم، 

 
 :"غوش ايمونيمحركة "رؤية 

 
نجحت في استقطاب عشرات أالؼ المستكطنيف مف كالتي   "يمكنيـ"غكش إـ أكج قكة 7975كانت سنة 

يتسحاؾ "بػػػػػيؿ كعمى رأسيا حزب العمؿ ممثبلن أجؿ االستيطاف في الضفة الغربية، لكف حككمة إسرائ
كذلؾ كفؽ رؤية مختمفة تعتبر أف  ،حاكلت الكقكؼ في كجو ىذا التيار "سشمعكف بير "ك "رابيف

ف الفمسطينييف في حاؿ ضميا لف تستطيع المحافظة عمى االستيطاف في قمب المناطؽ المأىكلة بالسكا
 كفي تمؾ الفترة كانت ىذه النقاط االستيطانية كرقة مساكمة بيد حككمة حزب ،طابع "دكلة ييكدية"

ـ كاف يعتقد  7977كمنذ أف استمـ حزب الميككد السمطة سنة العمؿ في حاؿ بدأت مفاكضات سبلـ. 
جاءت فرصتيـ الكبيرة مف أجؿ السماح ليـ باالستيطاف بشكؿ أنو  "غكش ايمكنيـ"قيادات كأعضاء 
مف مستكطنة  "حناف فكرات"ك ،"مكشيو ليفنجرؽ الضفة الغربية حتى أف الحاخاميف "كاسع في مناط

. كجاءت خيبتيـ فقط ف"بيغف" كطمبكا منو تسديد الٌديٍ اإلسرائيمية كا لرئيس الحككمة جاؤ  "عتصيكفكفار "
حيث اقترح رئيس الحككمة "بيغف" عمى فمسطينيي الضفة كغزة خطة  ،لميككدبعد نصؼ سنة مف حكـ ا

، كبعد سنة أم في سبتمبر كدية في ىذه الخطة لـ تكف معركفةلمحكـ الذاتي، ككضع المستكطنات اليي
مستكطنات الييكدية في جنكب "بيغف" عف الحككمة  تخٌمتديفيد ك  -ـ تـ تكقيع اتفاقية كامب 7978
 .(98ص ،7995 )شرجام،سيناء 

 
الدينية فسركا ىذه االنسحابات بأنيا مقدمة لمخبلص حيث أف الرؤية  "تسفي ككؾ"تبلميذ الحاخاـ 

: "المشٌياح بف يكسؼ" التي ستحدث خبلص حقيقي عممي كسييقتؿ ىذا الييكدية تتمثؿ بمرحمتيف
كتحمؿ ىذه المرحمة  ،المشٌياح فقط بعد مجيء "المشٌياح بف دافيد" الذم سيأتي معو الخبلص الكامؿ

كبيف المرحمتيف سيمر الييكدم بفترة عذابات كحركب فظيعة يطمؽ عمييا  ،طابع ركحاني أخبلقي
كأحد أبرز الحاخامات في "غكش مف أكبر تبلميذه "شمكمك افنير" مرحمة "مخاض المشياح". ككاف 

 "المشٌياح بف يكسؼ" الذم اعتبر أف صعكد الميككد لمحكـ كتراجع حزب العمؿ بمثابة مكتايمكنيـ" 
 .(98ص ،7995)شرجام، بلص فعمي مف الصييكنية العممانيةت لخالتي أدٌ 

 
كبدأ يدكر الحديث ف سيناء كذلؾ بحدكث أعجكبة، إيقاؼ االنسحاب م "يمكنيـ"غكش إحاكلت حركة 

كذلؾ مف أجؿ عرقمة اتفاؽ السبلـ مع ر المساجد في ساحات الحـر الشريؼ؛ سران كعمنان عف تدمي
"غكش أداة سياسية بأيدم نشطاء ىكذا أصبح الحـر الشريؼ  .سيناء صر كتعطيؿ االنسحاب مفم



54 
 

، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ بمكرت مجمكعة خطة لعممية مف أجؿ تعطيؿ االنسحاب مف سيناء "يمكنيـإ
ـ. كتاريخ لتنفيذ التفجير كلتحقيؽ ىدفيف 7987قبة الصخرة بالتزامف مع االنسحاب سنة  مبنىتفجير 

 .(717، ص7995)شرجام، يقاؼ االنسحاب كتعجيؿ الخبلصإ
 

 "يوشع بن شوشان"المؤسس الثان : 
 

 حياتو:
ككاف ضابط في الجيش اإلسرائيمي،  ىييكديت"ىمحتيرت " أحد أىـ مؤسسي "يكشع بف شكشاف" يعتبر

يو كىك مف مستكطني القدس مف أصؿ شرقي كبعد ثبلث سنكات ترؾ الجيش اإلسرائيمي، كلكنو عاد إل
إلى تعٌمـ التكراة. بعد ذلؾ كقد أصيب في الحرب كعمد  ،ـ ككاف في كحدة المظمييف7973في حرب 

لجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي في نياية السبعينات كضابط يخدـ في مرة أخرل  "بف شكشاف"تجند كقد 
ى مع الضفة الغربية المحتمة، ككانت لو عبلقات مع كبار ضباط الجيش كمع سياسييف كبار كالتق

كفي أحد اجتماعاتيـ قاؿ  ،ـ  كأصبح بينيما عبلقة قكية7973" قبؿ بداية حرب عاـ ييكدا عتصيكف"
أنو حسب كجية نظره جاء الكقت إلزالة مسجد قبة الصخرة كيرل أف بناء  "عتصيكف" ؿ "بف شكشاف"

 .(714،715ص ،7995 )شرجام،مرتبط بيذا األمر  الييكؿ الثالث كخبلص إسرائيؿ
 

 و:نشاطات
عف مكافقتو عمى اقتراحو ىدـ مسجد قبة الصخرة كقاؿ أف  "ابف شكشاف"لػػػػػ "ييكدا عتصيكف"عٌبر 

ميمتيـ المشتركة ىي " طيارة جبؿ الييكؿ مف سيطرة المسمميف مف أجؿ الحصكؿ عمى الخبلص 
إقامة الييكؿ ب "بف شكشاف"اأك  "عتصيكف"كذلؾ لـ يطالب سكاءن  .ؿ كإلقامة مممكة إسرائيؿ اآلمنة"الكام

مباشرة بعد تفجير قبة الصخرة ألف عمى الييكد أف يمٌركا بمرحمة طكيمة لمتحضير لذلؾ، بحيث يككنكا  
ص  ،7995 )شرجام،كبناء الييكؿ الثالث  جاىزيف مف الناحية الركحانية كالنفسية لعممية التطيير

716). 
 

 "مناحيم ليفن "المؤسس الثالث: 
 

 حياتو:
كىك ميندس ماكينات مف مستكطنة كريات  "مناحيـ ليفني"ىك  تأسيس ىذه المنظمة فيالمشترؾ الثالث 

 "مكشيو ليفنجر"أربع حيث كاف يتعمـ التكراة كيقرأ في كتب الحاخاـ تسفي ككؾ. كىك أحد أبرز تبلميذ 
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عمؿ في كريات أربع. ك  " إلىارصينافي فترة محاكالت ضـ مستكطنة "خ " عتصيكف"ؼ عميو كتعرٌ 
 (.718، ص7995)شرجام، كنائب قائد كتيبة اليندسة الحربية، برتبة مقدـ تبلؿجيش االح

 
 نشاطاتو:

كاف الثبلثة في ك ، المخطط بإزالة مسجد قبة الصخرةمف أجؿ تنفيذ  كتكظيفياخبرتو العسكرية استخدـ  
ائيؿ. أكقات قريبة يمتقكف في بيت "ابف شكشاف" في القدس ككانكا يناقشكف مسائؿ مرتبطة بخبلص إسر 

لتحضير الفعمي لتفجير مسجد قبة الصخرة بدكف تحديد دء باعمى استعداد لمب "مناحيـ ليفنيككاف "
مكعد لمعممية، ككاف يدفع باتجاه تنفيذ فكرم لمعممية، عمى أساس اقتراب إخبلء مستكطنة )ياميت(، 

د الحاخامات أنيـ سيحصمكف عمى األقؿ عمى مكافقة مف قبؿ أحعت قيادة ىذه المنظمة كذلؾ ادٌ 
 .(718ص ،7995)شرجام، ييـ ليذه العممية التي خططكا لياالدينية المقبكلة عم

 
 " حاخاـ "غكش ايمكنيـ" كجيؿ الصييكنييف المتدينيف،تسفي ككؾ"بيت الحاخاـ إلى اٌتجو بف شكشاف 

كيجمسو " ككؾ"، ككاف يحظى باحتراـ معممو ىراب( في القدسالذم كاف رئيس المدرسة الدينية )مركاز 
مف جيبو صكرة ممكنة لقبة الصخرة كسأؿ الحاخاـ ىؿ  "بف شكشاف"ا، أخرج مكانو عندما يدخؿ عميو

ف مكقؼ الحاخاـ : كا؟ما مكقؼ الحاخاـ سأؿ بف شكشاف  يمكف إزالة كمحك ىذا، بحيث ال يككف
عدـ الممانعة مما دفع بف شكشاف لفيـ مكقؼ الحاخاـ ب ،مكافقتو كلـ يرفض الفكرة الصمت فيك لـ يعطً 

 .(77، ص 7176 )محارب، عمى ىذه العممية
 

، مف حاخامات "مردخام عطيو"، ك"شالـك شرعابي" مع حاخاميف ىما "ابف شكشافأيضان "تشاكر 
فيما كاف مكقؼ ، عمى العممية مكافقتو "شالكـ شرعابي" فأعطى التكراة، االقدس كالمذاف تعٌمـ منيم

حة في بيتو مف أجؿ تنفيذ أخفت ىذه المجمكعة االرىابية أسم يحتمؿ كجييف، كقد "مردخام عطيو"
 .(719، ص7995 )شرجام، العممية

 
 خطة المنظمة لتفجير الجوامع ف  الحرم الشريف والمراحل الت  مّرت بيا:

 
كثيقة كىك في السجف " "مناحيـ ليفني"بعد خمس سنكات مف ىذه المقاببلت مع الحاخامات، أعد 

كر فييا أسماء الحاخامات الذيف كافقكا أك اعترضكا عمى النشاطات المختمفة التي التي ذالحاخامات" 
، "منظمة "ىمحتيرت ىييكديت". مناحيـ ليفني ذكر أسماء الحاخامات "شرعابي ياأك نفذت ليا  خططت

قبة الصخرة، ككشؼ  مبنىابف شكشاف،" الذيف دعمكا بدكف تردد أك تحفظ إزالة "، ك"مردخام عطية"ك
 "تسفي ككؾ"الذم أعطى مكافقتو لذلؾ. كالحاخاـ  "عكفاديا يكسؼ"عضاء المنظمة تكجيكا لمحاخاـ أف أ
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تكجو إلى حاخاـ حائط البراؽ  "يكشع بف شكشاف"أيضا أٌف  "مناحيـ ليفني"أعطى مكافقتو ضمنيا. كذكر 
أنو اذا  قبة الصخرة رفض الفكرة كبرر ذلؾ مبنى"ييكدا مئير جيتس"، كسألو عف رأيو في تفجير 

ييكدا "مف جديد المسجد بأمكاليا. كذلؾ  جديدة في إسرائيؿ كتبنيكـ حككمة حصؿ التفجير ستق
فكاف لو مكقؼ حاد اتجاه  "الحشمكنائيـ"الذم كاف رئيس حركة  "مكشيو سيجؿ"سأؿ الحاخاـ  "عتصيكف

لـ يبمغ أحد  ، كلكنويذية إلخراج الخطة إلى حيز التنفاألمر كشكؾ في قدرة المجمكعة مف الناحية التقن
 .(771ص ،7995 )شرجام، بالمكضكع كبقي سٌران 

 
سنة كنصؼ، طمبكا مف خبلؿ قبة الصخرة  مبنىعمى إزالة  "عتصيكف"ك "ابف شكشاف"بعد ما اتفؽ 

ىذه المجمكعة  كقد أبدل تحفظو عمى الخطة كأفٌ  ،المكضكعبأف يعطي رأيو  "مكشيو ليفنجر"الحاخاـ 
، ككضح " "براىاـ ككؾكأنو يجب نشر تعاليـ الحاخاـ "أ المكضكع الركحاني لمييكد غير قادرة أف تغيير

، يجب أكالن ع مشركطة بالتحضير المناسب لمشعب، لكف عممية مف ىذا النك أنا ال أريد أف أعرقؿ التنفيذ
تحدث عنو أحد مقربيو بكضكح بأنو لـ يقترح تفجير  "ليفنجر"إحداث تغيير ركحاني عميؽ" مكقؼ 

عميقو كىذا أيضا كاف كاضح في تىكذا عمؿ، كلكنو لـ يمنع أيضا المنظمة مف ، جد قبة الصخرةمس
 الذيف خططكا لتفجير مسجد قبة الصخرةقادة ىذه المنظمة ، فمحاكالت عمى سؤاؿ قادة ىذه المنظمة

امات أرادكا منيا إيجاد دعـ تكراتي ركحاني لعمميـ ىذا، كقد كاجيكا صعكبة في ذلؾ رغـ كجكد حاخ
 .(771ص ،7995)شرجام، دعمتيـ في ىذا العمؿ مركزية

 
ؤساء بمديات في الضفة الغربية لمحاكلة اغتياؿ مف قبؿ " ىمحتيرت ك في بداية الثمانينيات تعٌرض ر ك 

ييكدا "، ككاف عمى يد مجمكعة مف حركة فتحىييكديت" بعد مقتؿ أربع مستكطنيف مف كريات أربع 
كلكنو لـ يتدخؿ في التنفيذ باعتباره يقكد مخططات ىدـ  ،ف لمعمميةنفسو مف ضمف المخططي "عتصيكف

كالتي تعتبر اليدؼ األكبر ليذه المنظمة اإلرىابية. بعد أشير مف محاكلة  ،المساجد في الحـر الشريؼ
كصؿ عدد الغربية المحتمة ؤساء بمديات الضفة ك ر المس بحياة أعضاء لجنة التكجيو الكطني ك 

 .(777ص  ،7995)شرجام، ىييكديت( ستة عشر شخصالسرية )ىمحتيرت  المنتسبيف لممنظمة
 
 المراحل الت  مّرت بيا الخطة: 
 

مستكطنة مف أكبر  :كىي "ياميت"بدأت االجتماعات المكثفة مع قرب مكعد إخبلء مستكطنة 
نب في الجا 7973المستكطنات اإلسرائيمية التي أقاميا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي عقب حرب أكتكبر 

الشماؿ الشرقي مف شبو جزيرة سيناء عمى شاطئ البحر المتكسط بيف مدينتي رفح كالعريش، ككانت 
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سرائيؿ، كفصؿ قطاع غزة عف شبو جزيرة سيناء، كتـ  مركزان لبلستيطاف لتعزز الرابط بيف سيناء كا 
  .(7174)اليـك السابع، ديفيد مع مصر"  -ـ، بعد اتفاقية كامب7987إخبلؤىا 

 
مسجد قبة الصخرة لف  ىدـ أفٌ ك أٌنو يجب تحديد مكعد زمني لتنفيذ الخطة،  "ييكدا عتصيكف"اعتبر  

في  ،القكمي كالدكلي العربي الردسرائيؿ أك ييدد حياة ييكد العالـ. فيينزؿ مصيبة عمى الييكد كحككمة إ
 ،مبلييف لمشكارعكال يكجد شؾ أف عممية التطيير ستخرج ال ،الكاقع يبقى في النياية في إطار البيانات

كلكف ستأتي حككمة إسرائيؿ كتقترح بناء المسجد مف  ،كرجاؿ الديف سيعمنكف الجياد ضد إسرائيؿ
األقصى حيرؽ عمى يد االسترالي )مايكؿ  جامعأف ال "عتصيكف"كذكر  أمكاليا كالعرب سيرفضكف ذلؾ "

أم قتاؿ ضد د كلكف لـ يحدث ركىاف( إذ اعتقد الناس كقتيا أف الدكؿ العربية ستقكد حربان ضد الييك 
أيضا عندما انتشر في " شبتام بف دكؼالركحاني " كما ىك معرؼ. ىذا المكقؼ قالو أستاذهالييكد 

لـ يحدث شيء ك  ،العالـ خبر إحراؽ المسجد األقصى "لقد حرؽ المسجد األقصى مف أجؿ بناء الييكؿ
ل القدس كذلؾ لف يحدث شيء إذا قمنا خارج الطبيعي أك المعتاد ال عمى مستكل العالـ كال عمى مستك 

لف ينطمؽ لمجياد ضدنا بشكؿ  كىدمنا مساجد جبؿ الييكؿ كبنينا الييكؿ مكانيـ فالعالـ اإلسبلمي
 .(775، ص7995 )شرجام، "جدم

 
ستشؼ مف الحكارات التي أجراىا قادة المنظمة السرية داخؿ المنظمة نفسيا أك مع الحاخامات التي كيي 

أٌف ردكد الفعؿ داخؿ المجتمع اإلسرائيمي كردكد فعؿ الدكؿ اإلسبلمية كالعربية  ضكع،استشيرت في المك 
تأييد العممية  أك  كالعالـ عمى العممية، كانت تشٌكؿ أحد االعتبارات األكثر أىمية في المكقؼ مف

ى األقص الجامعلذيف تحفظكا أك عارضكا القياـ بتدمير ككانت دكافع اأك معارضتيا، التحفظ منيا 
نما تعكد أساسان إلى أٌف الكقت لـ يأتي بعد كمبنى  قبة الصخرة ال تعكد مف حيث المبدأ لتنفيذ العممية، كا 

، 7176)محارب، يصبح الكضع اإلقميمي مناسبا لمتدمير كعميو يجب تحضير الييكد لذلؾ، كبعد أف
 .(77ص
 

الفعمي، فحسب الخطة في  دخمت مرحمة التحضيرات إلى حيزىاكاحدة قبؿ االنسحاب مف سيناء بسنة 
المرحمة األكلى أف العممية ستنفذ بكاسطة التسمؿ مباشرة لساحات الحـر الشريؼ عف طريؽ أحدل 

كلكنيا لـ تعتمد. ككاف ىناؾ مقترح بكضع صاركخ أك مدفع عمى  ،األبكاب أك التسمؽ عف الجدار
إصابتو لميدؼ، كذلؾ ألغيت إحدل التبلؿ المشرفة عمى الحـر الشريؼ، لكنيا ألغيت خكفا مف عدـ 

طيار حربي  م كاف سينفذ ىذا المخطط مف الجك "يعقكب ىناماف"فكرة تفجير المسجد مف الجك كالذ
سحب طائرة مف سبلح الجك مميئة تقضي بأنيى خدمتو في الجيش اإلسرائيمي حيث كانت الخطة  

لقائيا عمى مسجد قبة الصخرة،  الفكرة لعدـ استعداده أخذ رفض  لكٌف الطيار نفسوبالمتفجرات  كا 
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ف السابقتيف بقيت الخطة ليذا بعد إلغاء ىاتيف الخطتي الطائرة مف مقرىا بدكف عمـ الجيش اإلسرائيمي. 
سجد بيدؼ تفجيرىا مباشرة مف خبلليا يتـ كضع متفجرات عمى أعمدة المبرية كىي عممية األخيرة 

 .(777،776ص ،7995)شرجام،كانييار المسجد 
 

تكشاؼ لمحـر الشريؼ نيفذت بساعات الميؿ كمع حمكؿ الظبلـ مف أجؿ معرفة المنطقة مراحؿ االس
كفيـ الميمة، قاـ أعضاء المنظمة اإلرىابية بميمة استطبلع لممكاف متزكديف بمناظير ليمية لمساعدتيـ 

ص في في مراحؿ االستكشاؼ التي نفذت مف عدت جيات مف جية جبؿ الكشافة، كمف  كنيسة المخمٌ 
. لمتنفيذ انضـ ليذه الجكالت، كتـ أخذ الصكرة المناسبة "مناحيـ ليفني"النصراني، حتى أف  الحي

 ماأف أفضؿ يكـ لمتنفيذ عند "مناحيـ ليفني"الحٌراس في ىذه األثناء كرأل مستغميف الميؿ لقمة حركة 
 .(777، ص 7995يككف الجك فيو ماطران أك عاصفان )شرجام،

 
يمبس المشتركيف في العممية المباس العسكرم لمجيش اإلسرائيمي  كاف مف ضمف الخطة أيضا أفك 

خراج الناس مف الساحات بحجة التدريب عمى إخبلء  ،كالدخكؿ لساحات الحـر في كضح النيار كا 
كأف المكاف فيو قنبمة، ككذلؾ كانت ىناؾ كجية نظر أخرل تتمثؿ بالدخكؿ  ،المكاف أك لكجكد عممية

كمف أجؿ ذلؾ حصمكا عمى  الشرقيةؿ التسمؽ عمى الجدار مف الجية لساحات الحـر الشريؼ مف خبل
خطط ليدـ المسجد كتدميره كأم عممية سبللـ مف األلمنيكـ كالخشب كأقامكا تدريبيـ عمييا. كقد 

عسكرية أخرل كتحدد استمرارىا نصؼ ساعة حيث أف كثير مف أعضاء المنظمة اإلرىابية خريجي 
ائيمي كلدييـ خبرة في ىكذا عمميات، ككانت مجمكعة مخصصة كحدات عسكرية في الجيش اإلسر 

إلحباط أم تحرؾ مف قبؿ الحراس. كخيٌصصت فقط عشر دقائؽ لكضع العبكات عمى أعمدة المسجد 
كتفعيميا بجياز التحكـ، كأصحاب ىذه الخطة لـ يأخذكا بالحسباف مكضكع االنسحاب مف ساحات 

 ممكف، ك رغـ ذلؾ كاف مكضكع ثانكم لدييـ  غيرك كالذم ىك طكيؿ نسبيا  ،الحـر الشريؼ
 .(779، ص 7995)شرجام،

 
إعداد طاقـ إعبلمي يعمؿ خبلؿ نسؼ مسجد قبة الصخرة كتـ   "مناحيـ ليفني" ك "عتصيكف"أرادا 

اقترح تحضير تسجيؿ تكضيحي إعبلمي يصؿ لمجميكر اإلسرائيمي كالسياسييف كالحاخامات الدينية 
تاريخ د حدٌ لـ يي  تسجيؿ تجريبي أقامو ليذا الغرض. " عتصيكف"يكجد لدل سكيةن مع مكعد التفجير، ك 

لمكعد تنفيذ العممية، لكف ىناؾ مكعديف تـ مداكلتيـ. كاحد يكـ عيد الغفراف أم قبؿ ثمانية أشير مف 
 .(771ص ،7995)شرجام، االنسحاب مف سيناء، المكعد الثاني ليمة سبت قبؿ االنسحاب بأسابيع
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 :اب جوىرية لعدم خروج ىذه المخططات لحيز التنفيذ الفعم ىناك عدة أسب
 
يدكلكجية كاعتبركا أف اٌتجاه الفكرة مف الناحية األىناؾ كثير مف أعضاء المنظمة لدييـ تحفظ  (7

تفجير مسجد قبة الصخرة كمرحمة أخيرة كليس كمرحمة أكلى، كرغـ ىذا التحفظ اشترككا في 
 ديفيد . -ناء كتعطيؿ اتفاقية كامب التخطيط عمى أمؿ كقؼ االنسحاب مف سي

اإلسرائيمية نفذ ييكدم في ساحات الحـر عممية مما دفع إلى تعزيزات لمشرطة  7987في سنة  (7
 كرجاؿ األمف كتغيير الكضع األمني فيو.

ككذلؾ  "تسفي ككؾ"أشير معدكدة تـ تجييز الخطة بالكامؿ، كلكف جاءت كفاة ب قبؿ االنسحاب (3
 .(777-777ص ،7995)شرجام، بمرض اليرقاف مما عطؿ العممية "مناحيـ ليفني"إصابة 

 
ىذه المنظمة التي جنىدت أفرادىا مف أجؿ العمؿ لتفجير مسجد قبة الصخرة خرجت لعمميات انتقامية 
ضد الفمسطينييف منيا: ىجكـ عمى الكمية اإلسبلمية "جامعة الخميؿ"  مما أدل الستشياد ثبلثة 

ـ في 7984/نيساف/77ـ، ككذلؾ عممية "ايفاف"  7983-تمكز–76يخ فمسطينييف كجرح العشرات بتار 
كبر عدد مف القدس كضعكا عبكات في خمس حافبلت ركاب فمسطينية لتفجيرىا  بيدؼ قتؿ أ

، كلكف "مناحيـ ليفني"كخطط ليذه العمميات اإلرىابية  (77، ص7176)محارب،. الفمسطينييف إلرىابيـ
ات مف ىذه المنظمة ككيشؼ مف مخططيـ ليدـ مسجدم  قبة كتـ اعتقاؿ العشر  اكتشفياالشاباؾ 

كسمـ كؿ الكسائؿ القتالية التي أعدكىا ليذه العممية  "يكشع بف شكشاف"الصخرة كاألقصى مف قبؿ 
 .(777، ص7995)شرجام، قدمت ليـ لكائح اتياـ في المحكمةك 
 

المحاكلة التي كانت  "صيكفييكدا عت"يعتبر مخطط  المنظمة اإلرىابية "ىمحتيرت ىييكديت" برئاسة 
أكثر جدية كخطكرة لممساس بالمساجد في الحـر الشريؼ، كتنبع أىميتيا ككنيا جاءت مف كسط 

"غكش أيمكنيـ"، حيث أف ستة عشر عضك مف بيف الييكدم، كخاصة جميكر  الجميكر الديني القكمي
، 7997)رامكف،رة مسجد قبة الصخسبعة كعشريف عضك كانكا متكرطيف بشكؿ أساس في مخطط ىدـ 

 .(74ص
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 الحركات العاممة من أجل إعادة بناء الييكل الثالثالمبحث الثان : 
 
برزت خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية عشرات الحركات كالجمعيات كالمنظمات الييكدية التي تأسست  

الرأم مف أجؿ معالجة مكضكع الييكؿ الثالث. كتسعى ىذا الحركات إلى طرح مكضكع الييكؿ عمى 
 .ء الييكؿ الثالث في قمة أكلكياتوالعاـ اإلسرائيمي مف أجؿ حث المجتمع اإلسرائيمي كدفعو لكضع بنا

، ىك بناء الييكؿ الثالث، فإف أطركحات كمع أف ىدؼ ىذه الحركات النيائي، سكاء المعمف أك المخفيٌ 
 بشأف الييكؿ تتعدد طبقان لتخصصاتيا. رؤيتياىذه الحركات ك 

 
 الحركات العاممة من أجل إعادة بناء الييكل الثالثول: أىداف ومبررات المطمب األ 

 
 :اآلتيةتدعك كؿ كاحدة مف حركات الييكؿ إلى تحقيؽ ىدؼ كاحد أك عدة أىداؼ أك جميع األىداؼ 

 
 دخكؿ الييكد إلى الحـر الشريؼ. -7

 .دخكؿ الييكد إلى الحـر الشريؼ كالصبلة فيو -7

 .ريؼمنع المسمميف مف دخكؿ الحـر الش -3

 بناء كنيس ييكدم في الحـر الشريؼ. -4

 د قبة الصخرة كبناء الييكؿ في مكانو.ىدـ مسج -5

لحـر الشريؼ كبناء الييكؿ ىدـ المسجد األقصى كمسجد قبة الصخرة كجميع المساجد في ا -6
 .(73، ص7176 )محارب، الثالث

 
تحقيؽ ل اآلتية دكافعالك  رراتمبالك ذرائع ال الحركات العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿ الثالثكتستعمؿ 

  :أىدافيا كبناء الييكؿ
 
. فثمة اٌدعاء سائد في أكساط بالمشيحانية: ترتبط الدعكة لبناء الييكؿ ارتباطان كثيقان المشيحانية -7

 )محارب،كحاسمة في تقديـ الخبلص كتعجيمو دينية ييكدية أف بناء الييكؿ يشكؿ خطكة ميمة 
ؿ مف أجؿ مجيء الخبلص يريد بالضركرة إقامة كلكف ليس كؿ مف عم .(73، ص7176

"غكش  إسرائيؿاألكثر أىمية التي تأسست في  لمشيحانيةالحركة ا تعتبرالييكؿ الثالث. لذا 
قياداتيا كخطيا الرسمي لـ يقكمكا بنشاطات لبناء الييكؿ الثالث، حيث أنيا تقكد  أفٌ ايمكنيـ" 

 ؛كاعتبرتيا الطريؽ الصحيح لتعجيؿ الخبلص المحتمة، النشاط االستيطاني في الضفة الغربية
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 أفٌ  يتضحبينما  ،(73ص ،7173 )بئير،مى الكضع القائـ في الحـر الشريؼلكنيا حافظت ع
الصخرة  قبة بنى)ىمحتيرت ىييكديت ( قد ربطت محاكلتيا تفجير مالييكدية  المنظمة السٌرية

لتأثير في مكقؼ المجتمع اإلسرائيمي كبا بتعجيؿ الخبلص، ، ربطان متينان في بداية عقد الثمانينات
مف الخبلص كبناء الييكؿ، كعٌدت ىذه المنظمة السٌرية نفسيا الطميعة التي تسير أماـ المعسكر 

 .(73، ص7176 )محارب، قكده لبناء الييكؿ لتحقيؽ الخبلصكت

 ث: الشريعة الييكدية ىي المحٌرؾ األساسي لبناء الييكؿ، ألف ثم تطبيق الشريعة الييودية -7
 ستيا بتقديـ القرابيف في الييكؿ؛الفرائض الدينية المفٌصمة  في التكراة مرتبطة ممار  % مف41أك

الدينية لذلؾ يكجد ضركرة لمييكؿ أك عمى أقؿ تقدير الدخكؿ إليو مف أجؿ إقامة كامؿ الفرائض 
 .(77، ص7173)بئير،ألٌف ىذه ىي أرادة الٌرب 

ف الييكد مف اء ديني ييكدم أصكلي أف بناء الييكؿ يمكٌ ع: ىناؾ ادٌ ب"العالقة الحميمة مع "الرّ  -3
، كعدـ كجكد الييكؿ يشكش عمى التديف ع اإللو "ييكه"، فالييكؿ ىك مسكنوإقامة عبلقة حميمة م

 .(73، ص7176 ،)محارب إقامة عبلقة كطيدة كقكية مع اإللو )ييكه(العميؽ كعمى 

كديانة في آف كاحد، الييكدية إلى قكمية  نة: سعت الحركة الصييكنية إلى تحكيؿ الدياالقومية -4
لى تحكيؿ أتباعيا إلى أمة بالمفيكـ العصرم لمصطمح األمة، كترل كثير مف حركات الييكؿ  كا 
أف القكمٌية عامؿ مركزم في تبرير بناء الييكؿ الثالث في الحـر الشريؼ. كأٌف الييكؿ الثالث 

ك يشكؿ كسيمة ميمة لتحقيؽ الكئاـ كالنظاـ ، في"الييكديةذم تدعك لبنائو يمثؿ "كحدة الشعب ال
لغاء الخبلفات األيديكلكجية كاالتجاىات الفردية، كجمع الييكد تحت قيادة كاحدة كعمـ  كالكحدة، كا 

، 73، ص7176كاحد كىيكؿ كاحد، كصير المجتمع الييكدم في جسـ عضكم كاحد )محارب، 
74). 

 

 دة بناء الييكل الثالثالحركات العاممة من أجل إعاالمطمب الثان : أىم 
 
ؿ لعدة حركات المطمبفي ىذا  الباحث تناكؿي مركزية التي تعمؿ مف أجؿ  كمؤسسات عرض مفصى

، كمعيد (7987)أمناء جبؿ الييكؿحركة ، تافاألساسيف تابناء الييكؿ، كعمى رأسيا الحرك إعادة
رات الجمعيات كالحركات سيجمت عش ،عقكد مف تأسيس أمناء جبؿ الييكؿ . كمنذ ثبلثة(7984)الييكؿ 
 .فة التي تنشط إلعادة بناء الييكؿالمختم
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 حركة أمناء جبل الييكلالفرع األول: 
 

 البدايات:
، ككانت البدايات األكلى لنشاطاتيا جبؿ الييكؿ ىي أقدـ حركة مف بيف حركات الييكؿحركة أمناء 

أعضاء سابقيف مف عند تأسيسيا  ـ. كقد استقطبت ناشطيف7967بعد احتبلؿ إسرائيؿ لمحـر الشريؼ 
أرض إسرائيؿ الكاممة " أك مف أعضاء سابقيف مف نظمات عدة سكاءن مف أكساط حركة "مف م

يتظاىر أعضاء ىذه ك ، المشيحانيةمنظمتيٍ "إتسؿ" ك"لحي" العسكريتيف، أك مف أكساط الدكائر المتدينة 
بالدخكؿ كالصبلة في الحـر بالسماح ليـ اإلسرائيمية الحركة أكثر مف مرة في السنة لمطالبة الشرطة 

، عيد الفصحك حنككا، ك عيد العرش، ك يكـ الغفراف، ك محددة كىي: " رأس السنة،  الشريؼ في أكقات
في ىذه  الحركة نشطاءاعتاد لتاسع مف آب )ذكرل خراب الييكؿ( اك ، يكـ االستقبلؿك ، عيد األسابيعك 

يعتبر ك  .(74، ص7173)بئير، ر الزاكية لمييكؿإقامة طقكس كمراسـ مختمفة مثؿ كضع حج األكقات
مف عائمة  إسرائيؿالييكؿ كىك مف الجبؿ العاشر في  المؤسس كالزعيـ ألمناء جبؿ "غرشكف سممكف"
)عنبرم، مشيحانيةـ مف دكافع 7877لقدس سنة استكطف في اسممكف، زلماف تسكريؼ"،  أبراىاـ"

 .(774، ص7118
 

 المؤسس:
 حياتو:

ـ كانضـ في صفكؼ منظمة )إتسؿ( العسكرية كخدـ في جيش 7935سنة  ف"سممك  غرشكف"كلد  
ـ، كبعد خركجو مف الجيش انضـ إلى حركة حيركت كانتخب 7961االحتبلؿ اإلسرائيمي حتى عاـ 

ديفيد بيف مصر كاسرائيؿ، –ـ في مجمس بمدية القدس الغربية، كبعد تكقيع اتفاقية كامب  7971عاـ 
بأف  "غرشكف سممكف"ف كساىـ عمى تأسيس حزب ىتحياه )البعث(. اٌدعى استقاؿ مف الحركة مع آخري

بعد أف  ،ـ بعد إصابتو بجركح بميغة في الجزء السفمي مف جسمو7958الٌرب تجٌمى لو أكؿ مرة سنة 
عمى  يحثٌوك  ،، كأف الٌرب يظير لو بشكؿ منتظـ منذ احتبلؿ الحـر الشريؼتبؾ مع الجيش السكرماش

،دخكؿ الييكد   .(74، ص7176 )محارب،كبناء الييكؿ الثالث  لمحـر
 

 نشاطات الحركة:
كمرتبطة بأحداث  ،بنشاطات تحمؿ طابع االحتجاجات كالمظاىرات الييكؿ حركة أمناء جبؿتقكـ 

مف الشرطة اإلسرائيمية تصريح  لمصبلة في  "غرشكف سممكف"التقكيـ العبرم، كقبؿ أم مظاىرة يطمب 
، كبعد ذلؾ يتجو لمحكمة العدؿ محدد كالشرطة دائمان ترفض الطمب ساحات الحـر الشريؼ في تاريخ

كىك أف ىذا األمر ليس مف ضمف كظيفة  ،معركؼ 7968 عاـالعميا اإلسرائيمية كقرار المحكمة منذ 
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كتعتبرىا مسألة سياسية كليست قضائية، كلذا  ،المحكمة البت فيما يخص الصبلة في الحـر الشريؼ
سرائيمية الصبلحية في تنظيـ الدخكؿ لساحات الحـر الشريؼ كفؽ أعطت المحكمة الشرطة اإل

بعد احتبلؿ القدس  "مكشي دياف"االعتبارات األمنية. كىذا المكقؼ كفؽ الكضع القائـ منذ أٍف فرضو 
باعتبار الحـر الشريؼ مكاف صبلة لممسمميف، كحائط البراؽ مكاف صبلة لمييكد، كتقؼ مظاىرات 

، 7118)عنبرم، حـر الشريؼ في طريؽ باب المغاربة دائما عند مدخؿ ال حركة أمناء جبؿ الييكؿ
 .(776-775ص
 

 "سممكف"كلذلؾ رأل  ؛كأمناء جبؿ الييكؿ ىي في األساس قكمية "غرشكف سممكفلػػ"يكلكجيا يدكانت األ
ككمركز لممممكة الييكدية في أرض فمسطيف، كالمكاف  ،أف الحـر الشريؼ يعتبر كرمز ديني كقكمي

جمسة الكنيست مرة  ، كيتـ تنصيب رئيس الدكلة فيو ، كتفتتحالعميا م يككف فيو المحكمة اإلسرائيميةالذ
( كجزء مف 788، ص7995، كيقكـ الجيش بتقديـ عركضو العسكرية )شرجام،كؿ اربع سنكات

كائر أعضاء ىذه الحركة ال يعتمركف القبعة الدينية كال يمتزمكف بالفرائض الدينية مما أثار غضب الد
 .(75، ص7997الحريدية )رامكف،

 
كانت محسكبة مف الناحية التكتيكية كاالستراتيجية فكثيران ما  "غرشكف سممكف"كؿ نشاطات كتصرفات ك 

عيات كاف يتحدث عف المعاناة كمساكاة الحقكؽ لكؿ الديانات داخؿ الحـر الشريؼ، كليذا طمب مف جم
يجحقكؽ اإلنساف الكقكؼ بجانبو اد أزمة كبيرة بيف المسمميف كالييكد حكؿ الحـر ، كدعا لخمؽ كا 

نيائو، ككانت نجاحاتو نسبيان أعمى مقارنة مع حركات الييكؿ األخرل  الشريؼ مف أجؿ حسـ الخبلؼ كا 
، فكاف لو دكره مركزم في إدخاؿ ىذا المكضكع أماـ الييكد التي طالبت بفتح الطريؽ لمحـر الشريؼ

الدكر المركزم في تحكيؿ  مسألة الحـر الشريؼ مف مسائمة دينية  لكعي الجميكر اإلسرائيمي، ككاف لو
الصراع العربي  خاصة بالشريعة الييكدية ألحدل أكبر الخبلفات بيف الييكد كالعرب في إطار

 .(797، ص7995اإلسرائيمي، عمى أرض فمسطيف )شرجام، -الفمسطيني 
 

ا نشرات مختمفة مثؿ إصدار صحيفة بإصدارىمارست الحركة عدة نشاطات عبلكةن عمى المظاىرات؛ 
)صكت أمناء جبؿ الييكؿ( كفي الثمانينات صحيفة )إلى رأس الجبؿ( ككانت الحركة  ،في السبعينات

% مف السكاف الييكد  78.3، أٌيد 7983تجتمع في األسبكع مرة، ككفؽ استطبلع أجراه معيد بكرم 
الفكرة كعارضكىا، ككانت ىذه نسبة عالية % رفضكا 48إسرائيؿ إقامة الييكؿ الثالث فكران، لكف في 

لممؤٌيديف إلقامة الييكؿ الثالث مقارنة بما كانت عميو، نسبتيـ الضئيمة كاليامشية في أكاخر الستينات 
ـ  كانت نسبة المؤٌيديف لبناء الييكؿ الثالث فكران في 7967 عاـ كيبٌيف االستطبلع أٌنو بعد حرب حزيراف

 .(797، ص7995% )شرجام،75يرة  بنسبة أكساط الميككد كالمفداؿ كب
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العمؿ عمى تحقيؽ االعتقاد كالطمكح التاريخي الييكدم المؤسس  فيلمحركة  يدف المعمنويتمثل ال

لمييكد عمى تكراة إسرائيؿ كالتي تعتبر أٌف الحـر الشريؼ ىك المكاف المركزم القكمي الديني الركحاني 
  .(74، ص7177)بئير، في فمسطيف

 كاآلت : بعدة نقاط لمحركة يح األىداف طويمة األجلن توضمكوي
 

 . عنو السيطرة العربية اإلسبلمية كنزعالحـر الشريؼ "جبؿ الييكؿ"  احتبلؿ -7

  .بحيث يمكف أف يصبح المركز المعنكم كالركحي إلسرائيؿ ؛تقديس الحـر الشريؼ باسـ الرب -7

 سرائيؿ.إعادة بناء الييكؿ الثالث كفقان ألقكاؿ جميع أنبياء بني إ -3

 .جعؿ القدس العاصمة الحقيقية غير المقٌسمة إلسرائيؿ -4

 التي ستنتيي بتقسيـ إسرائيؿ كالنكث بعيد الرب. -اتفاقات السبلـ  -رفض   -5

 الضفة الغربية المحتمة كمرتفعات الجكالف ألنيا مقدسة. ك دعـ االستيطاف في القدس  -6

 
 لمحركة ف  اآلت : قصيرة األجلاألىداف ف  حين تتمثل 

 
 مف أجؿ السعي كراء أىدافيا الطكيمة األجؿ. ؛تعزيز البنية التنظيمية لمحركة في القدس -7

في خطة الرب لمخبلص، كيتـ تحقيؽ ذلؾ بعدد مف الييكد بأىمية الييكؿ رفع مستكل كعي  -7
التثقيفية ذات  : )أ( تثقيؼ الشباب . )ب( تأليؼ نكاد شبابية . )ج( نشر المكادئؿ بما فيياالكسا

 .كتكزيعيا العبلقة

 تطبيؽ التكراة كتجسيدىا أماـ الييكد. -3

نشر رسالة حركة أمناء جبؿ الييكؿ لمجميكر اإلسرائيمي  في الصحؼ كالنشرات اإلعبلنية  -4
 كالممصقات كالرسائؿ اإلخبارية كاإلذاعة كالتمفزة .

ىمية كالحـر الشريؼ، كأ ،التظاىر عمنان مف أجؿ رفع مستكل كعي الييكد بقضية الييكؿ الثالث -5
  بالنسبة ليـ. أرض فمسطيف

شراء منزؿ في المدينة القديمة بالقدس بالقرب مف الحـر الشريؼ مف أجؿ إقامة مركز ركحي  -6
 لمجميع. كتعميمي يككف استعمالو مباحان 

)مجمة الدراسات  عمقة بجبؿ الييكؿ كالييكؿ الثالثتنظيـ مؤتمرات لدراسة القضايا المت -7
 .(771، ص7117الفمسطينية، 
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كعمؿ مف  ،شٌكمت حركة أمناء جبؿ الييكؿ إطاران مركزيا لناشطي الييكؿ في سنكاتيا األكلىقد ك 
ـ زادت 7987كاحتكت جميع االتجاىات الفكرية، لكف سنة  ،خبلليا أعضاء يمينية متطرفة كعممانييف

 "البكيـيكسؼ "الخبلفات كالصراعات في صفكفيا بسبب عدة عكامؿ مما أٌدل بالفئات الدينية بقيادة 
غرشكف "في بيدؼ جمع أكبر عدد مف المتدينيف ألجؿ الحـر الشريؼ، حيث رأكا  ؛باالنشقاؽ عنيا

كيكمف الفرؽ األساس أٌف "سممكف" اعتبر الحـر الشريؼ رمز قكمي  ،أنو ذك تكجو عمماني "سممكف
كدككسية الييكدية كرفاقو نظركا إليو مف ناحية دينية بحتة كفؽ الرؤية االرث "البكيـ"صييكني، بينما 

 .(778، ص7118ككضع استراتيجية تتكافؽ مع ىذه النظرية  )عنبرم، 
 

كنظركا إليو كرمز  ،كذلؾ لـ يكف لدل حركة أمناء جبؿ الييكؿ في بدايتيا ىدؼ كاضح لبناء الييكؿ
 كالعمؿ عمى طرد المسمميف منو. كلـ يأت في ميثاقيا ،يجب فرض السيادة الييكدية عميوكطني، قكمي 

حركتيـ )الحركة لبناء  ذكره لبناء الييكؿ، لذلؾ قرر المنشقيف عنيا لمتأكيد عمى بناء الييكؿ تسمية
، كذلؾ دعت ىذه الحركة إلى اقتحاـ بناء الييكؿتحقيؽ  بشكؿ كاضح كمعمفىدفيا ككف لي الييكؿ(

تبار أٌف عارض بناء الييكؿ عمى اعا تكلكني ،الحـر الشريؼ مف أجؿ فرض الكجكد الييكدم ىناؾ
محفاظ عمى يمكف التنازؿ عنو كيدؼ مثالي لالييكد غير مخكليف ليقرركا بدء بنائو، في المقابؿ ال 

 .(779، ص7118كحدة المجتمع اإلسرائيمي )عنبرم، 
 

أٌدل االنقساـ في الحركة كظيكر حركات أخرل في أكاخر الثمانينيات إلى إضعاؼ الحركة كالتقميؿ مف 
تمع اإلسرائيمي، كمنذ بدايات التسعينيات بدأت بالتكجو األساسي إلى الجميكر نفكذىا في أكساط المج

نفسيا مع الكضع  كىذا أحدث تغيير في أكلكياتيا كسياستيا لتبلءـ ،البركتستانتي في الكاليات المتحدة
 .(75، ص7176 )محارب،الجديد 

 
 :لمعالـ لنيائييكجد أربع مراحؿ مف أجؿ الخبلص ا "غرشون سممون"رؤية كحسب  
 

 .ىا عمى الجيكش العربيةتأسيس "دكلة إسرائيؿ" كفكز  :المرحمة األولى -7

 .اآلمنةىجرة جميع الييكد ألرض فمسطيف  :الثانيةالمرحمة  -7

 .يكؿ الثالث: انياء السيطرة اإلسبلمية في الحـر الشريؼ، كبناء اليالثالثةالمرحمة  -3

 .(777، ص7118)عنبرم،  خمص"الم :  عكدة ممؾ إسرائيؿ "المشٌياحالرابعةالمرحمة   -4

 
عمى الرغـ مف ظيكر قكل شبابية مسيطرة مف حركات التطرؼ الصييكني الييكدم)حركات الييكؿ( ك   

ال يمكف اعتبارىا فقدت كامؿ تأثيرىا إذ ال زالت تعمف عف التحضير و أنٌ  إالٌ  ،شغمت مكاف ىذه الحركة



65 
 

ىذا التغيير حدث فيما بعد عبلقتيا  -بنائو ، كتجييز خطة ىندسية للكضع حجر األساس لبناء الييكؿ
، سمميف مف خبلؿ مظاىراتيـ الدائمةكالتحريض ضد الم  -مع المسيحييف البركتستانتييف األصكلييف

يشترؾ فييا عشرات المتظاىريف أغمبيـ مف كبار السف كجزء منيـ غير ييكد، كىناؾ شككؾ في التي 
 .(775-774، ص7118)عنبرم، ادتيا لـ يستمر بقي "غرشكف سممكف"استمرارىا إذا 

 
 حركة القيادة الييودية )الذراع السياس  لمحركات الت  تسعى من أجل الييكل(الثان :  الفرع

 
بيدؼ إحباط عممية السبلـ  ؛جاءت ىذه الحركة مف كسط خبلفات داخؿ الجميكر الصييكني الديني

بعيدا عف قناعاتيـ، كأنيـ كصمكا )اكسمك(، حيث شعر مسؤكلييا كمؤسسييا أف ىناؾ كاقع يتشكؿ 
لجنة حاخامات المكاقؼ التي اتخذتيا "لنتيجة مفادىا يجب إحباط ىذا االتفاؽ بكؿ ثمف، كحتى 

غير كافية بالنسبة ليـ كدعكا إلى تجاكزىا، كاتيمكىا أنيا ال تعمؿ "مستكطنات الضفة الغربية المحتمة 
كمف بطريقة غير مباشرة مف ميزانية الدكلة.  ما ىك مطمكب خكفا عمى مصادر التمكيؿ التي تصميا

طالبت ىذه  ،رجاع األراضي الفمسطينية المحتمة في الضفة الغربية لمسمطة الفمسطينيةأجؿ عدـ إ
كبشكؿ عمني  اإلسرائيمي الحركة الجميكر اإلسرائيمي القياـ بأعماؿ قكية حتى لك كانت خارج القانكف

مكقؼ يجب االمتثاؿ ألكامر الٌرب كعدـ االستسبلـ لمف يتبع ككاضح، إذ اعتبركا أٌنو في مثؿ ىكذا 
 .(88، ص7118)عنبرم،  قكانيف غير تكراتية 

 
بداية ىذه الحركة جاءت مف تجمع حركة "ىذه أرضنا" كالتي كانت تقكـ بعمؿ مظاىرات ضخمة ضد ك 

سرائيمية كدعت بكضكح إلى تمرد مدني، لكف بعد مقتؿ رئيس الحككمة اإل ،سياسة حككمة إسرائيؿ
(غٌيرت الحركة طريقيا كبدأت بنشاطات سياسية ىدفيا إيجاد بديؿ 4/77/7995) "يتسحاؾ رابيف"

، كمع بداية حكـ الميككد "رابيف"حككمي إلسرائيؿ مستفيدة مف التغٌير الذم بدأ في الحكـ بعد مقتؿ 
كفي اجتماع ليا  شٌكمت الحركة تجمع سياسي لحركات اليميف المتطرؼ كمعسكر قكمى داخؿ الميككد

( ناشط ييكدم، اشتراؾ فيو أيضا قيادات مف حزب الميككد، لكف قيادة 7511حضره ) 7113سنة 
 .(88، ص7118)عنبرم، السيطرة عمى الميككد الميككد رأت فيو محاكلة لميميف المتطرؼ ب

 
، كىي ية الدينيةأكساط الدكائر الصييكنتعتبر )حركة القيادة الييكدية ( ذات تأثير يتعاظـ كيكبر في 

امتداد لحركة "ىذه أرضنا" التي أخرجت اآلالؼ ضد اتفاؽ أكسمك ضمف رؤية دينية محددة كمحاكلة 
لبدء الخبلص، كتعٌبر عف القكمية الدينية التي ترفض القيـ التربكية الغربية الحديثة، حيث فقدت الثقة 

 .(777، ص7118 )عنبرم، القكمية العممانية الحديثة باأليديكلكجيا
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أفكار كىـ مف كضع  "مكتي كرفيؿ"، ك"مكشيو فيجمف"، "ىيمؿ فايسقادة ىذه الحركة ثبلثة أشخاص "
 .ىذه الحركة كقاد نشاطاتيا كمبادمء

 
 مؤسسييا كاآلتي:  فكار كنشاطاتأ لذا سيعرض الباحث بصكرة مكجزة أىـ 
 
ة عمى أرض بمدة المقام-" ىك مف أكائؿ المستكطنيف الذيف أقامكا مستكطنة "الكنا :"ىيمل فايس" -7

كدرس األدب كالقضاء كانتقؿ لمدراسة في جامعة "بار  ـ 7945عاـ كلد مسحة غرب سمفيت، 
كخاصة التكقيع  ،بسبب انتقاداتو لحككمة اليسار ؛ايبلف" حتى كصؿ إلى باحث بارز في األدب

ؿ الحريديـ الحككمة يمث ئاسةلكضع مرٌشح ديني لر  7995سنة  "فايس"عمى اتفاؽ أكسمك دعا 
لقياـ حكـ كفؽ الشريعة  لتقدـ بشكؿ ايجابيعمى أمؿ اكالصييكنييف المتدينيف كدعمو كمرشح 

ىك الشعكر بضركرة الدخكؿ إلى  المؤسسيف حيث كاف القاسـ المشترؾ بيف الثبلثةالييكدية، 
 .(88، ص7118)عنبرم،  حكـالساحة السياسية الحزبية مف أجؿ خمؽ تغيير في نظاـ ال

في عائمة ينتمي أفرادىا إلى التيارات الدينية الييكدية  ـ 7967 عاـ: كلد في حيفا "و فيجمنموشي" -7
كر عتصيكف"، كخدـ في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي كضابط تعٌمـ في المدرسة الدينية "أالمختمفة، 

 أقاـ حركة "ىذه أرضنا"، كبعد التكقيع عمى 7995- 7997سنة مف ك  ،في كحدة اليندسة الحربية
ىي الدخكؿ في إلعادة تغيير الحكـ في إسرائيؿ  اتفاؽ أكسمك اعتبر "فيجمف" أٌف الطريؽ الكحيدة

 السياسية، فكاف عضك كنيست سابؽ عف الميككد، كنائب رئيس الكنيست اإلسرائيمي التاسع عشر
كرئيس حركة القيادة الييكدية في حزب الميككد. كفي االنتخابات العشريف لمكنيست لـ يحصؿ 

)حركة زييكت،  مى مقعد مناسب في قائمة الميككد لبلنتخابات مما دفعو لترؾ حزب الميككدع
قاـ "فيجمف" باالشتراؾ في االحتجاجات عمى عممية السبلـ )اتفاؽ أكسمك(، ك بادر إلى . (7175

الدعكة إلقامة عشرات المستكطنات الجديدة مف أجؿ عرقمة عمؿ الحككمة اإلسرائيمية، كالتسبب 
لجنة لمعمؿ معو مف أىؿ منطقتو، كقاـ بعرضيا عمى لجنة  كشٌكؿصاغ خطتو ، بإحراج دكليليا 

ألف  ؛كلكف رفضت الفكرة ،حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمة مف أجؿ تبني الفكرة
بيذه المجنة  "فيجمف"انقطعت عبلقة  ـ 7994الناطؽ باسـ المجنة اعترض عمييا. ك في سنة 

كطنيف الى االشتراؾ في تجمعات استيطانية بشكؿ عشكائي دفعت عشرات المستكعمؿ عمى إقامة 
اآلالؼ لبلحتجاج ضد ، كقاـ أيضا بنشاطات كتجمعات احتجاجية أخرجت عشرات ىذا العمؿ

 .(97 - 97، ص 7118)عنبرم،  عممية السبلـ

ة كالعشريف مف في سف السابع التـز بالٌديف الييكدم، ك ـ 7953 عاـ: كلد في حيفا "موت  كرفيل" -3
، كتعٌمـ في "معيد في القدس كاستمر في تعمـ التكراة، درس الفمسفة في جامعة حيفا، كسكف عمره

مئير" التابع لممدرسة الدينية "مركاز ىراب" كاقترب مف حركة حٌباد ككاف أحد التبلميذ المقربيف 
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، "فرقة ايجكز" فياالحتبلؿ  اإلسرائيمي كضابط  ، كخدـ في جيش"يتسحؾ غينزبكرغ"لمحاخاـ 
ييكدا "( ككاف مشترؾ مع 7996 -7997)في الفترة ما بيف كشغؿ مدير معيد الييكؿ في القدس

حركة  القيادة  "مكشيو فيجمف""، كفي السنكات األخيرة أقاـ مع كة "حي فكياـبإقامة حر  "عتصيكف
 "بات عيف"تكطنة كىك يقيـ في مس ،. كاليكـ ىك يشغؿ مدير المجمة الشيرٌية "نيككدا"الييكدية

 .(7116)معاريؼ،   حركة القيادة الييكديةكيعتبر أحد أىـ مفكرم 

 
 "مكشيو فيجمف"لى بيت إ "مكتي كرفيؿ" تكجوف، حركة القيادة الييكدية ـ بدأت فكرة إقامة7995في سنة 

فكرة ليككف بديبل لنظاـ الحكـ في إسرائيؿ كقد استجاب لم ؛كاقترح عميو مع آخريف إقامة جسـ سياسي
سمك لتككيف حركة كطالب أف يستغؿ القكة الكبيرة في الشارع التي خرجت كاحتجاج عمى اتفاقية أك 

، 7118عنبرم، ) رصة ليا دالالت ميمة بالنسبة ليـككانت ف "رابيف"، في نفس الميمة قتؿ ثابتة
 .(94ص
 

 :اآلت وى  ك موت  كرفيلالمبادئ العامة لمحركة كما طرحيا ( إلى ??-=?: <800يشير عنبري)
 

الصييكنية ىي مف أعادت لمييكد قيمة المبادرة كالمسؤكلية  :المبادرة والمسؤولية التاريخية -7
عمى ىذا التغٌير الذم جاء عبر  لذلؾ ستحافظ ىذه الحركةالتاريخية لمرجكع إلى صييكف، 

 الصييكنية.

لحديثة كالتخمي عف االعمؿ عمى الدمج بيف المحافظة عمى التقاليد كبيف المستجدات : الحداثة -7
 .فكرة التكفير

ك االلتزاـ بالديف إعادة العبلقة بيف الييكد  مف خبلؿ :البناء الروحان  لمبيت الثالث الييكل -3
 نتائج أساسية ميمة كطريؽ لبناء الييكؿ الثالث.الذم سيككف لو ك  الييكدم،

نما ح(يجب أف ال تبقى كفكر ا)مجيء المشي : يعتبر أف الفكرة المسيائيةالخالص -4 ة سمبية فقط، كا 
 .المبادرة كالعمؿ مف أجؿ تحقيقيا أخذ زماـ

 "غينزبكرغ"كأيضا أستاذه  "أبراىاـ ككؾ"يتبنى رؤية الحاخاـ " مكتي كرفيؿ": القومية المنظمة -5
ربط الفرد مع المجمكع في كحدة منظمة بيف كؿ الييكد، كبيف أرضو عمى مدار تإليجاد عبلقة 

 األجياؿ.

لمييكد، كلكف  رض ليس فقط حؽ تاريخي"مكتي كرفيؿ" أٌف احتبلؿ األ: يعتبر  ترك التقميد الغرب -6
لقكة عظمى في  ، كىذا يتطمب السيطرة عمى االقميـ كتحٌكؿ اسرائيؿأمر أخبلقي إليي عمكم

 .المنطقة
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ـ عمى  7111سنة  "مكشيو فيجمف"أعمف فقد  ميكودحزب ال دخول موقف الحركة من أما بخصوص
رحكا عميو ، كاٌدعى أٌف عددان مف أعضاء الميككد اقتد في االنتخابات الداخمية لميككديكك ترشحو لرئاسة الم

، كلكف -كما يرل عنبرم– ية كانت عممية الترشح مناكرة فقط. مف الناحية العممالترشح لرئاسة الميككد
يا في مؤسسات ال يستياف بيا قكة أنٌ دا حقيقيان بلميككد أعطت ليا بعالييكدية"  القيادةحركة "دخكؿ 
في االنتخابات الداخمية لميككد، تجمع ألؼ شخص تابعيف لمحركة؛ بيدؼ  ـ 7113 ، كفي سنة الميككد
، كفي انتخابات أخرل داخؿ الميككد حصمت الحركة عمى قكة داخؿ أفرع حزب الميككد يجادإلمركزم 

ؤساء حزب ك طات لمنع ر نسبة مميزة تعٌبر عف قكتيا داخؿ مركز الميككد. كذلؾ بادرت الحركة بنشا
عدـ طمب أعضاؤىا اقتراح قرار في الميككد بـ  7113الميككد مف أخذ قرارات مستقمة، ففي سنة 

، كأٌف كؿ كزير أك عضك كنيست كأف ييعٌدؿ قانكف الحزب كفؽ ذلؾ، االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية
، 7118برم، )عن .يصكت بما يتعارض كمكقؼ الميككد ييطرد مف الحزب لمدة خمس سنكات

 .(716،717ص
 
كضكع في أعمى سمـ أكلكياتو الحـر الشريؼ كخاصة بناء الييكؿ الثالث، يقؼ ىذا الم قضيةأما في  

( لقد كاف تشكيؿ ىذه الحركة داخؿ حزب الميككد الحاكـ كتعاظـ 777، ص7118. )عنبرم، لدييـ
كنيا بنفس الكقت تبلقي دعـ  قٌكتيا مف الناحية السياسية يخيؼ بشكؿ طبيعي قيادة ىذا الحزب كل

 .(7113، )مكقع القيادة الييكدية  كتشجيع في أكساط أعضاء الميككد
 

 الحركة لبناء الييكل الفرع الثالث: 
 

 :ونالمؤسس
"بركخ بار  ىك كرئيسيا الحالي ـ 7987عاـ  "يكسؼ البكيـ"، "يكئيؿ ليرنر"، ء ىذه الحركةنشاقاـ بإ

 (.37، ص7173ـ لمدخكؿ إلى ساحات لمحـر الشريؼ )بئير،يكسؼ" كتيدؼ إلى تشجيع الحريدي
إليو مجمكعة  تنضمحركة أمناء جبؿ الييكؿ، كابإنشائيا بعد أف ترؾ  "يكسؼ البكيـ" بادركقد  

 .(77، ص 7118)عنبرم،  ،حريدية مف القدس، ككذلؾ شخصيات محسكبة عمى حركة كاخ
 

 نشاطاتيا:
كتجديد تقديـ العبادات  ،معمف: بناء الييكؿ الثالثضحو ـ بيدؼ كا7997بداية نشاطاتيا سنة كانت 

كتطالب بتأسيس دكلة الشريعة عمى كامؿ أرض فمسطيف.  ،السابؽ بشكؿ أكسع كاف في  كالقرابيف كما
كفي بداية  التسعينات كاف مسجؿ عدد أعضائيا مائة عضك، كتعمؿ ىذه الحركة مف أجؿ نشر 

دخاؿ أفكار بناء الييكؿ لمجميكر اإل كفؽ ؿ الحـر الشريؼ أف يدخ ييكدمسرائيمي، كىي تدعك كؿ كا 
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، ككانت تنشر بوكتقديـ العبادات المرتبطة  ،تسريع بناء الييكؿ الييكدية، كالمشاركة فيالشريعة 
التي تجتمع سنكٌيان "لجنة الييكؿ" ، كشٌكمت الحركة (في مجمة )لييبني الييكؿ ىذه اإلعبلناتالحركة 

 .(37، ص7173)بئير، تخص الييكؿلمناقشة المسائؿ التي 
 

إقامة الييكؿ مكضكع ديني في العبادة الدينية، يرل حياتو تتمركز : ييكدم حريدم "يوسف البويم" كيعد
الدعكة لمحـر  أفٌ رئيس حركة أمناء جبؿ الييكؿ،  "سممكف"غرشكف  خبلفان ؿخالص، كىك يعتقد 

المستمر بأخذ  "غرشكف سممكف"بسبب فشؿ ىك أمر ديني تكراتي، ك ، الشريؼ كبناء الييكؿ الثالث
تصريح مف السمطات اإلسرائيمية لمصبلة بشكؿ قانكني في الحـر الشريؼ، قرر أعضاء ىذه الحركة أف 
يتخذكا خطان آخر مختمؼ، كىك أف يقتحمكا  الحـر الشريؼ بشكؿ منتظـ كبدكف إعبلنات، عمى شكؿ 

باعتبار أف الكجكد الييكدم الجسدم داخؿ الحـر  مجمكعات صغيرة بالتنسيؽ مع الشرطة اإلسرائيمية،
الشريؼ أمر ديني أىـ بكثير مف التظاىرات العمنية االستعراضية، فاحتبلؿ الحـر يككف بالحضكر فيو 
بشكؿ دائـ، لذا اعتمدت  ىذه الحركة عمى تنظيـ اقتحامات متكررة لمحـر الشريؼ يكمٍي السبت 

ـ  7111غير عمنية كاستمرت حتى انتفاضة األقصى عاـ مجمكعة صغيرةفي كالثبلثاء بشكؿ دائـ 
 .(777، ص7118عنبرم، )ـ  7113كتجددت بعد فتحو في سنة 

 
القدس، كتنظـ الحركة مجمكعات صغيرة القتحاـ الحـر الشريؼ يرافؽ  مقٌر الرئيس لمحركة فيكيكجد ال

 كرة اقتحاـ الحـر الشريؼضر  الحركة  كترل ،كؿ مجمكعة مرشد ديني كفؽ تعميمات الشريعة الييكدية
بني الييكؿ (يظير كؿ شير أعضاء يي مف الييكد أك العرب، كحسب مجمة) ل لمتعبير عف مكقفيا سكاءن 

 .(37، ص7173يذىبكف  لمحـر الشريؼ بمئات األشخاص )بئير،
 

عائيا كحسب ادٌ  ،أىميتيا في مطالبتيا الثكرية داخؿ البيئة الحريدية لمعمؿ مف أجؿ الييكؿ الثالثتكمف 
بتبني مكقؼ سمبي في بناء الييكؿ الثالث،  ؛يكجد خطأ في فيـ الشريعة الييكدية كالتقاليد الييكدية

كتتمثؿ  ،الذم يمنع الدخكؿ لمحـر الشريؼ فالحركة تطرح رؤية جديدة داخؿ المجتمع المتديف الحريدم
اـ حكـ تكراتي كفؽ ىذه الفكرة األساسية بتحضير كياف سياسي ييكدم في أرض فمسطيف لتشكيؿ نظ

مف أجؿ تحقيؽ  ؛الشريعة الييكدية بحيث يككف ىذا النظاـ كبديؿ لحككمة  إسرائيؿ العممانية الحديثة
الذم يعتبر رمزان لمصراع عمى شكؿ "الدكلة الييكدية. كترل  ،اليدؼ األساسي كىك بناء الييكؿ الثالث

في ىذا ليي إمسار ال يكجد أم تدخؿ كفي ىذا ال ،ىذه الحركة أف الخبلص سيتـ فقط بيد اإلنساف
لذلؾ تدعك إلى بناء الييكؿ الثالث كتجديد عبادة تقديـ القرابيف كالطقكس الدينية، فالكصكؿ المكضكع؛ 

نساني كليست بكاسطة معجزات، لذلؾ يقتحـ أعضاؤىا الحـر عبر عمؿ أرضي إ لكؿ ىذه األىداؼ
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كالتحضير العممي مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث  الشريؼ مف أجؿ الصبلة فيو، كيتعمقكف في الٌدراسة
 .(776، ص7118)عنبرم، 

 
راديكالية فقط، فيي ال ترل ببناء  مشيحانيةتمتاز ىذه الحركة بالعمؿ السٌرم كبيدكء مف دكافع دينية ك 

مثؿ الييكؿ تحقيؽ رؤية المعسكر الصييكني باعتباره مكاف مناسب لمؤسسات الحكـ اإلسرائيمي أك 
نما فقط القياـ بأكبر قدر ممكف مف الفرائض الييكدية الدينيةجبؿ الييكؿ ءأمناحركة  ىدفيا  كتعتبر .، كا 

عمى أمؿ  ،األساسي ىك إحداث اختراؽ في الكسط الحريدم لتغيير مكقفو مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ
دم بسبب طبيعة الكسط الحريكىذا اليدؼ ىك تحدو ليس بسيطان؛ أف تحدث تغٌيرات في المستقبؿ، 

حركة ، كالتي انتقدتو الالتي تمنع الدخكؿ لمحـر المحافظ كالمتماسؾ، ككذلؾ مكقؼ الحاخامات الدينية
 .(776،777، ص7118)عنبرم، بشدة 

 
ىذه الحركة  رؤيةمنذ إقامتيا نشرت الحركة مجمة شيرية باسـ "لييبنى الييكؿ" ككاف ييتداكؿ فييا 

ركة لنشر أفكارىا في كؿ ث كانت أداة مركزية لمحلمحـر الشريؼ، حي خكؿلدٌ لمييكد االسماح ب
تسجيميا ، كبسبب فيميا ألىمية النشر كالكتابة  تقٌدـ القرار بتأسيس المجمة عمى قرار المكاضيع

كذلؾ قامت الحركة بنشاطات أخرل مثؿ:  تعميـ  ؛جمعية رسمية  في مكتب كزارة تسجيؿ الجمعياتك
كبناء تمثاؿ لممذبح  ،تعمقة بالتدريب كالتحضير ألعماؿ الييكؿالتكراة في إطار الشريعة الييكدية الم
 .(778ص ،7118)عنبرم،  كتحضير الكينة كنسج بدالت الكينة

 
التنازؿ عف الحـر  أفٌ  "يكسؼ البكيـ" مؤسسيا عٌبر عنو موقف الحركة من اتفاق اوسمو وبخصوص

ف العبادة الديني لمييكد سيؤدم بمثابة خراب كدمار آخر، كالتنازؿ المستمر عف مكا يعتبر الشريؼ
بشكؿ تمقائي الى تقسيـ أرض فمسطيف كنقؿ السيادة في  الحـر الشريؼ  لمحكـ العربي مما سيؤٌدم 

"عندما سممنا كما جاء في مجمة )لييبني الييكؿ( التابعة لمحركة  . كيتضح ىذا المكقؼإلنياء إسرائيؿ
ترؾ سيناء، كعندما منعنا الييكد مف الصبلة في  بإرادتنا لممسمميف مفاتيح جبؿ الييكؿ حكـ عمينا

ساحات جبؿ الييكؿ عكقبنا باالنسحاب مف جنكب لبناف، كعندما زكدنا األكقاؼ بأجيزة اتصاؿ 
الحكـ الذاتي في كسط إسرائيؿ، كعندما يأسنا نيائيا مف بناء  بالسيطرة عمى جبؿ الييكؿ جاءت سمطةك 

 .(753، ص7118عنبرم، البيت القكمي" ) كـ عمينا التنازؿ نيائيا عفالييكؿ، حي 
 

عمى تكثيؼ الحضكر الييكدم في الحـر الشريؼ  "اتفاؽ أكسمك"منذ اإلعبلف عف الحركة عممت 
كتجنيد أعضاء لمصبلة فيو، كخاصة اٌتجيت نحك جميكر المستكطنيف مف داعمي "غكش ايمكنيـ" مما 

 في ذركة معارضة اتفاقية أكسمك ـ 7996كنجحت ىذه الحركة سنة زاد عدد المشتركيف فييا. 
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 "لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية المحتمةجميكر المستكطنيف حيث أف أعضاء " باستقطاب
أعمنكا أٌف عمى كؿ حاخاـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ، كذكرت  المجنة أف ىذا القرار جاء بعد التشاكر مع 

، في جمسة مشتركة لنفس النادم في 7117ة كتجددت الفتكل مرة أخرل في سن ،الحركة لبناء الييكؿ
لجنة حاخامات مستكطنات الضفة الغربية "لـ يكف ىدؼ الحركة لبناء الييكؿ استقطاب  المقابؿ
نما الحاخامات الحريدية، كلكف عدـ نجاحيـ في "؛ المحتمة ، كتغٌير الكاقع الكسط الحريدم مف جيةكا 

 .(753، ص7118عنبرم، )الصييكنية الدينية ات حاخامالتحكؿ كالتكجو نحك  يـألزممف جية أخرل 
 

، كمكاقؼ ىذه الحركة نشاطاتيا بسبب االنتفاضة أكقفت ىذه ـ 7111 عاـ مع اغبلؽ الحـر الشريؼ
 تأخذ عمى الصييكنية عدـ تطبيقيا كلكنيانية مف األرثكدككسية الحريدية، الحركة أقرب لمصييكنية الدي

 .(755-754، ص7118عنبرم، )الحكـ  التكراة في نظاـ
 

 حركة "كاخ":الفرع الرابع: 
 

في نيكيكرؾ  "مئير كيانا"تعكد جذكر حركة "كاخ" إلى "عصبة الدفاع الييكدم " التي أسسيا الحاخاـ 
فمسطيف. كتحكلت  إلى كعدد مف أتباعو "كيانا"ـ مع ىجرة 7977كبدأت نشاطاتيا سنة  ،ـ7968عاـ 

ـ كطكرت أيديكلكجيا عنصرية ضد العرب. كليا 7973إلى حركة سياسية قبيؿ االنتخابات سنة 
مف أفكار كممارسات الحركات مستقاة  كأيديكلكجية أصكلية عنصرية مشتقة مف أصكؿ ييكدية، 

 المتطرفة اليمينية في الكاليات المتحدة. 
 

 ما يمي:بأىـ أفكارىا تتمثؿ 
 

 ز الييكد باعتبارىـ نكع فريد كمقدس.تميٌ : التميز -7
 بالنسبة ليـ. مقدسان  أرض فمسطيف كتكامميا اإلقميميعتبركف : حيث يالقداسة -7

كذلؾ بعد تحقؽ ح بات قريبا مع مجيء المشٌيا "الشعب الييكدم": كىك أف خبلص الخالص -3
زالة كؿ عبادة غريبة مف الحـر الشريؼ أمريف: كىدـ  ،ضـ المناطؽ الفمسطينية المحتمة، كا 

 .(3-7، ص7994 )خميفة، فمسطيفرض أكطرد جميع أعداء إسرائيؿ عف المساجد فيو، 

: حيث تطالب ىذه الحركة بإقامة حكـ التكراة في كؿ المسائؿ كدعت إلى الديمقراطية والقانون -4
مكاف فييا، كالبدء بتطبيؽ  -العرب الفمسطينييف-إقامة دكلة ييكدية ال يكجد )لؤلغيار( أم 

ادئ ال تتفؽ مع مبادئ الديمقراطية أف ىذه المب "كيانا"قكانيف التكراة في إسرائيؿ. ككفؽ رؤية 
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أٌف عمى المجتمع الييكدم أف يختار بيف الييكدية كالصييكنية كقياـ  "كيانا"الغربية ليذا دعا 
 ."دكلة إسرائيؿما ييسٌمى "كبيف القيـ الغربية التي ستؤدم في النياية إلنياء  ،دكلة ييكدية

كىي  ،مى الجميكر اإلسرائيمي كدكلتيـ: يعتبر كيانا الفمسطينييف خطر عالفمسطينيون العرب -5
قضيتو المركزية، لذا دعا إلى طرد الفمسطينييف مف أرضيـ سكاء في الداخؿ أك في الضفة 

 .لمحاخاـ كيانا( :)المكقع الرسميالمحتمة  الفمسطينية

فبلديمير "لتحقيؽ أىدافو متأثران بتعاليـ  : يعمؿ عمى استخداـ العنؼاستخدام العنف -6
 .(4، ص7994 )خميفة، عيـ الحركة التصحيحية الصييكنيةز  "جابكتنسكي

 
يشيفات ىار ىبيت"  -عمى تأسيس معيديف لتدريس تعاليـ الييكدية: "معيد جبؿ الييكؿ "كيانا"عمؿ 

كاعترافو  ،لقي القبض عميو كبحكزتو أسمحة كمكاد متفجرة كأمكاؿكالذم أي  "أبراىاـ طكليدانك"التي يرأسيا 
الفكرة ، ككذلؾ  "معيد (71، ص7994 )خميفة، تيـ "بمعيد جبؿ الييكؿ "عمى ستة مشتبييف بصم

 ، كما أسس تنظيميف سٌرييف مسمحٌيف:ىييكدم"يشيفات ىرعيكف  -الييكدية 
 

 الذم ييقدَّر عدد أعضائو بالمئات ـ 7986جنة األمف عمى الطرؽ" سنة ىك "ل :األول التنظيم
ظيـ بتكفير مكاكبة مسمحة لممكاصبلت العامة . كقد قاـ ىذا التنفي كريات أربع كىـ يقيمكف

ثـ انتقؿ المحتمة.  اإلسرائيمية )ايجد(كسيارات المستكطنيف المسافريف عمى طرؽ الضفة الغربية
التنظيـ إلى العمؿ السرم حيث كاف ينظـ حمبلت انتقامية ضد الفمسطينييف كممتمكاتيـ في 

. كفي جميع الحاالت، صكبير مف األشخاالمدف كالقرل كعمى الطرؽ، قيتؿ كجيرح بسببيا عدد 
يصؿ إلى أماكف الحكادث بعد أف يككف أعضاء التنظيـ قد غادركا  اإلسرائيمي كاف الجيش

 المكاف.

  لحككمة أعمنت أنيا مكالية ك ـ 7989سنة أسست "دكلة ييكدا المستقمة" : ىك التنظيم الثان
 . فمسطيفإسرائيؿ طالما أنيا متمسكة بكامؿ أرض 

 
عف أم جزء مف أرض  ت، إف تخمٌ "ةالصييكني لمدكلة"عني أف المنظمة ال تديف بالكالء كىذا ي
تي ستقكـ بالدفاع كتعمف قياـ "دكلة ييكدا" العمييا بالقكة، باالستيبلء المنظمة  ستقكـ عندئذو  ،فمسطيف

 .(7-5، ص7994 )خميفة،عف ىذه األراضي 

 
في ت ، لكنيا فشمـ7987ك ـ،7977كـ، 7977ت الحركة الدخكؿ النتخابات الكنيست في سنكاحاكلت 

الحصكؿ عمى عدد كاؼ مف األصكات. كلكف مع تغيُّر المناخ السياسي كنمك الصييكنية الدينية 
الييكدية المتطرفة كاليميف العمماني المتطرؼ، كازدياد مشاعر العداء ضد العرب؛ بدأت "كاخ" تتحرؾ 



74 
 

حصؿ عمى نحك  ـ7984نفسو في انتخابات عاـ  "كيانا"عندما رشَّحى ليذا مف اليامش إلى المركز، 
ألؼ صكت، كفاز بمقعد في الكنيست، كلكف المؤسسة الحاكمة أدركت خطكرتو عمى  ستة كعشريف

، فقامت بتعديؿ قانكف االنتخابات، بحيث تـ حظر األحزاب الداعية إلى "الدكلة الصييكنية"صكرة 
ثارة مشاعر الكراىية كا  .(8-7ص ،7994)خميفة، لعداء ضد العربالتمييز العنصرم، كا 

 
منعو مف  اإلسرائيمي كزير التعميـفمثبلن  ،ؿ عدة جيات رسميةبمف ق "كيانا"كقد بدأت حممة ضد  

االحتبلؿ اإلسرائيمي السماع جنكد فرضكا عمى الظيكر أماـ الطبلب، كقادة الجيش اإلسرائيمي  
راطية، كرئيس الكنيست رفض تقديـ مشركع قانكف عف القيـ الديمق اليسار المتطرؼ أساتذةلمحاضرات 

، مما أٌدل إلى اإلسرائيمي في اإلعبلـ "كيانا"منعت ذكر  اإلسرائيمية ، ككذلؾ سمطة البث"كيانا"قٌدمو 
. كبعد مجزرة الحـر اإلبراىيمي الذم نفذىا أحد أعضائيا ـ لبلنتخابات7988مف الترشح سنة  منعو

 "يتسحؾ رابيفآنذاؾ "حظرىا عمى يد رئيس الحككمة اإلسرائيمية  خارج القانكف كتـ حركتو اعتبرت
 .(لمحاخاـ كيانا :المكقع الرسمي)
 

صرم في الكاليات المتحدة ـ عمى يد عربي مف أصؿ م7993سنة  "كيانا"كبعد فترة قصيرة مف مقتؿ 
مئات كليـ الحركة إلى قسميف حركة "كاخ" كالتي تتمركز في كريات أربع كعدد أعضائيا بالانقسمت 

ميخائيؿ بف " ك "باركخ مرزيؿ"كمدف التطكير في إسرائيؿ، كيرأسيا  ،كالمدف الكبرل ،فركع في القدس
 )خميفة، رئيس "لجنة األمف عمى الطرؽ " "تيراف بكالؾ" ك ،" ناطؽ باسميانكعاـ فدرماف" ، ك"آرم

بنياميف "ابمس يرأسيا كالقسـ األخر "كيانا حي" في مستكطنة كفار تبكاح في قضاء ن. (9ص، 7994
ف كانت تقكـ بنفس النشاطات اإلرىابية العمنية "ابف مئير كيانا ، كىي أقؿ أىمية مف حركة "كاخ"، كا 

 .(77-9ص ،7994 )خميفة، كالسٌرية
 

 باحتبلؿالتي أقيمت بالقدس سيمعت ألكؿ مرة النداءات العمنية التي تطالب  "مئير كيانا"كفي جنازة 
المساجد بداخمو كاالنتقاـ مف العرب. ككذلؾ حركة "كيانا حي" التي انشقت مف  الحـر الشريؼ كتفجير
دينية مف خبلؿ فريضة باعتباره "بناء الييكؿ ىك كضعت ليا ىدفان مركزيا  "كيانا"حركة كاخ بعد مقتؿ 

 .(787ص ،7995 ،)شرجام المساجد في الحـر الشريؼىدـ 
 

كعمى رأسيا  ،في نشاطات ىذه الجماعات اإلرىابيةيكمف خطر المساس بالمساجد في الحـر الشريؼ 
ال يزاؿ يكسؼ حيا" ففي أكساط ىذه  المجمكعات "يشيفات حركة "كاخ"، ك"كينا حي" كأعضاء 

حيث يـ خارجيف عف القانكف اإلسرائيمي، كمن ،يف الييكدمكمحيطيا يكجد أشخاص عادكا لبللتزاـ بالدٌ 
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كالذم سيقكـ بإزالة ، بو شخص يرل بنفسو كرسكؿ لمرٌ يكجد ىناؾ دائما فرصة لعمؿ إرىابي يقكـ ب
 .(77، ص7997 ألجؿ بناء الييكؿ الثالث. )رامكف، ؛كتفجير المساجد في الحـر الشريؼ

 
الكضع القائـ في الحـر الشريؼ ميدد بشكؿ مباشر كعممي مف اتجاىات مختمفة، كفقط بأعجكبة لـ  إفٌ 

 .(787، ص7995 ،جام)شر األحداث في الماضي بمصيبة كبيرة  تنتيي
 

قد دعـ  "مئير كيانا"كاف مسؤكؿ حركة "كاخ"  في أنو حركة كاخ عن الحركة لبناء الييكل  وتختمف
، جاء ابنو ـ7989 عاـ ىذه الحركة كسمح ليـ أف يستخدمكا أدكات الطباعة التابعة لحركتو، كبعد مقتمو

و ادىعى أف ألنٌ  ؛ي جداؿ كخبلفات حاٌدةالحركتيف ف حركة "كاخ" مما أدخؿ" كاستمـ زعامة زئيؼ كيانا"
فكر أباه الكينكتي يتمركز في الصراع مع الذيف يدٌنسكف اسـ الٌرب، كالتي تتمثؿ ضد األطراؼ الذيف 

، لذا يجب أف تتمركز الجيكد ضد العرب بسبب أنيـ يسيطركف فمسطيفيرفضكف حؽ الييكد في أرض 
إذ تسعى  إلحداث  ،ء الييكؿ "عممت بشكؿ مختمؼعمى الحـر الشريؼ، في مقابؿ أٌف "الحركة لبنا

تغٌير في رأم الجميكر الحريدم االرثكدككسي. فيي ال تؤمف بالعنؼ الجسدم كأعضائيا لـ يشترككا  
 (. 731-779، ص7118)عنبرم، عنؼ في أعماؿ 

 
طرح  في مجمة حركة "كاخ" مف أعضاء المدرسة الكينكتية "الفكر الييكدم" مقاالن  "بنحاس جيؿ"كتب 

نما مع  ؛فيو فكرة أكثر راديكالية كالتي تتمحكر: أف الحرب الدينية ال يجب أف تككف فقط ضد العرب كا 
ىي العقبة األكبر التي تقؼ في طريؽ الييكد  حككمة إسرائيؿ أفٌ  إذٍ الٌدكلة المتٌكجة باسـ إسرائيؿ، 

مف أجؿ لكصكؿ لمخبلص  قتاؿ العرب كحككمة إسرائيؿ سكيةن بٌد مف لذا ال  ؛لبلنبعاث مف جديد
 .(731، ص 7118)عنبرم،  النيائي، كبناء الييكؿ الثالث

 
ال ترل  ييظير بأٌف الحركة لبناء الييكؿ ،الحركة لبناء الييكؿك حركة كاخ بيف الجدؿ األيديكلكجي إٌف 

ٌنما مثؿ )ىمحتيرت ىييكديت(ضافية ىدفيا تفٌجير المساجد في الحـر تجمع أك حركة إنفسيا  ؿ تعم؛ كا 
كمع السنكات  ،بشكؿو مختمؼ لخمؽ تغيير في كعي  الجميكر اإلسرائيمي في مكضكع بناء الييكؿ

أيضا عف كىي تختمؼ الدخكؿ لمحـر الشريؼ،  أجؿ بالتأثير عمى قرار الحاخامات مف ان أحرزت تقدم
 ديـ القرابيف،كتجديد تق حركة أمناء جبؿ الييكؿ، في محاكلتيا إيجاد حمكؿ تكراتية لمسألة الدخكؿ لمحـر

، 7118)عنبرم، أمناء جبؿ الييكؿ حركة مثؿ ى ساحاتو ؿ إلبدؿ أف تعمؿ بشكؿ استعراضي بالدخك 
 .(737ص
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 ات حتى أنيـ منعكا  "يكسؼ البكيـ"كقد كاجيت ىذه الحركة، مقاطعة قكية مف ًقبؿ الحريديـ كالحاخام
عبلنات ضد ىذه الحركة مف شرت إكني  بسبب دخكلو لمحـر الشريؼ، ؛مف الصبلة في الكنس الييكدية

قبؿ محكمة العدؿ الحريدية "تحذير التكراة" في المقابؿ ادىعت ىذه الحركة "اذا تنازلنا عف جبؿ الييكؿ 
 .(73، ص 7118)عنبرم،  عف حائط المبكي" منتنازؿ أيضاف
 

عكفيدا "ـ الحاخاك  ،"شيب يكسؼ شمكـ الي"الحاخاـ أمثاؿ كذلؾ قامت الحاخامات الرئيسية لمحرديـ 
بالتكجو لحاخاـ حائط البراؽ "شمكئيؿ ريبكنيتش" كطمبكا منو  "حاييـ كينبيسكي"، كالحاخاـ "يكسؼ

كاعتبر التي تمنع مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ. ك فتكل الحاخامات قبؿ أربعيف سنة  عف تجديد اإلعبلف 
كستحاكـ"، كطمب  " أف الحاخامات التي سمحت بالدخكؿ لجبؿ الييكؿ مخطئة "عكفديا"الحاخاـ 

"شمكئيؿ ربيكنيتش" كضع إعبلف كحٌراس حتى ييمنع األشخاص الذيف يريدكف الدخكؿ لساحات الحـر 
أٌف "تدنيس الييكؿ كالمكاف المقدس ال يكجد مخالفة  أخطر  "كينبيسكي"الحاخاـ  كصٌرحالشريؼ، 

 .(7118)ىآرتس، منيا"
 
يعتبر أحد أكبر الحاخامات الحريدية األشكنازية في في المقابؿ قاـ الحاخاـ "مكشيو فينشتايف" الذم  

الكاليات المتحدة بالدخكؿ لمحـر الشريؼ برفقة أعضاء معيد الييكؿ، كدعـ االٌتجاه الحريدم الذم ال 
، كاعتبر بأٌنو يمكف الدخكؿ لمناطؽ في الح ـر ال يمتثؿ لفتكل الحاخامات الحريدية ضد الدخكؿ لمحـر

 .(7118)ىآرتس،  يتعتبر مكاف الييكؿ الثان
 

 معيد الييكلالفرع الخامس: 
 

 تكوين المعيد:
معيد الييكؿ ىك مؤسسة تربكية تعميمية، ميقاـ في الحي الييكدم في القدس. كيبادر بالقياـ بسمسمة 

صدار كتب كمجبٌلت. أقيـ المعيد سنة  عمى ـ 7984نشاطات تربكية تكراتية في المدارس كالمتاحؼ كا 
معترؼ بو مف قبؿ كزارة المعيد ، ك أصبح لو تأثير كبير ، كخبلؿ سنكات نشاطو"يسرائيؿ أرئيؿ"يد 

، ككذلؾ إليو التربية التعميـ اإلسرائيمية، حيث تقكـ الكزارة بإرساؿ آالؼ الطبلب مف المدارس الدينية
يزكره جنكد الجيش اإلسرائيمي كمجمكعات منٌظمة، كىناؾ عشرات الفتيات يخدمف فيو الخدمة الكطنية 

ي االجتماع السنكم يحصؿ عمى دعـ مف قبؿ الحاخامية الرئيسية في إسرائيؿ كخاصةن فك كمتطكعات، 
 (.38، ص7118)عنبرم، الخاص بالييكؿ 
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 األىداف: 
: اليدؼ األعمى لممعيد ىك بناء الييكؿ كفؽ النظاـ الداخمي لو ؼ أىٌمياكذلؾ يسعى لتحقيؽ عٌدة أىدا
قامة األكامر "الفرائض " المكجكدة في التكراة "كيعممكف لي ىيكؿ ألسكف بداخمو"، كىناؾ ىدؼ الثالث كا 

 ؛أمكاؿكتخصيص أخر: تعٌمـ الشريعة الييكدية المرتبطة بالييكؿ كتنظيـ قكل تكراتية كعمماء كجماىير 
 .(75، ص7173 )بئير، الثالث ليككف بقدرتيـ التعجيؿ كاإلسراع في بناء الييكؿ

 
ميـ الييكد المكاضيع المرتبطة بالييكؿ مف خبلؿ رؤية تعتبر أف الييكؿ ىك المعيد يرل أىمية كبيرة لتع

، كمف أجؿ ه" "ييك كاإللو  ؿ ربط كاتصاؿ بيف الجميكر اإلسرائيمي مركز الحياة الييكدية الذم يشكٌ 
تحقيؽ ىذه األىداؼ يشجع المعيد نشر مفاىيـ مكاضيع الييكؿ في كؿ طبقات المجتمع اإلسرائيمي 

 .لمعيد الييكؿ( ، مكتبة المعيد:)المكقع الرسمي طات تربكية متنكعة كمختمفةطة نشابكسا
 

 المؤسس:
خٌريج المدرسة الدينية "مركاز ىراب" كمف الشخصيات البارزة كىك  ـ 7939سنة  " يسرائيؿ ارئيؿ"كلد 

 ،ؿفي إسرائي كىك ابف عائمة صييكنية دينية معركفة، (78، ص7173في أكساط حركات الييكؿ.)بئير،
حاخامات التي تعٌممت التكراة في مدرسة "مركاز ىراب" كيشغؿ الأحد  "يعقكب ارئيؿ "أخيو األكبر يعتبر

 ـ ليككف الحاخاـ الرئيس 7113منصب الحاخاـ األشكنازم لمدينة )رمات جاف(، ككاف مرشح سنة 
خرج مف  "سرائيؿ ارئيؿي"إلسرائيؿ، كأفراد ىذه العائمة ترٌبكا في المدرسة الدينية "مركاز ىراب". لكف 

 (.39، ص 7118حدكد ىذه المدرسة )عنبرم، 
 

 نشاطاتو:
، التي تيدؼ المشيحانيةكىناؾ شٌكؿ نظرتو ـ  7967اشترؾ باحتبلؿ الحـر الشريؼ كحائط البراؽ سنة 

متحضير ل اعتقؿ كمشتبو بو ـ7983كفي سنة  لتحقيؽ حمـ أرض إسرائيؿ الكاممة كبناء الييكؿ الثالث.
 ؛كر كصكالن لساحاتوالسسيطرة عمى الحـر الشريؼ ككاف مف ضمنيا حفر نفؽ مف تحت لخطة ال

بيدؼ التحريض ضد المسمميف مف أجؿ نزع السيطرة مف أيدييـ كطردىـ. كىك كاف رافضا لبلنفصاؿ 
خبلء المستكطنات في الضفة، كمف ضمف المياـ التي شغميا، حاخاـ المجمس  مف غزة كا 

، "ياميت"، كحاخاـ مستكطنة ـ7973كحاخاـ الجبية الشمالية في حرب عئيؿ(، ر المحمي)عيمؾ يز 
كمؤسس معيد الييكؿ، ككتىب كتب كثيرة في مجاؿ الييكؿ ككاف رافدان كداعمان لتطكر مكضكع الييكؿ، 

حصؿ عمى جائزة سنكية مف كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمي )الجائزة السنكية لمثقافة  7118كسنة 
 .(78، ص7173)بئير،ب كتاباتو عف مكضكع الييكؿ ( بسبالييكدية
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كىك مف الناحية السياسية  ،الشخصية المركزية كالمرجعية الركحية ليذا المعيد "رئيؿأ يسرائيؿ"يعتبر 
"كاخ" كاف مرشح لممنصب الثاني في قائمة  ـ7987، كسنة "كاخ"مف المحسكبيف عمى حركة 

ساء الحركة إليقاؼ االنسحاب مف سيناء كاشترؾ في ؤ ك النتخابات لمكنيست، كاف أيضان مف بيف ر 
رفض األمر بيدـ بيكت  مكاجيات مع قكات األمف اإلسرائيمية، كطالب جنكد جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي

 (.39، ص 7118)عنبرم، المستكطنات 
 

أمتد إعبلف انتياء الشتات الييكدم الذم لقدس كالحـر الشريؼ كانت بمثابة أف احتبلؿ ا "ارئيؿ" يرل
و يتكجب عمى الجميكر الييكدم بناء الفٍي سنة، كانتياء االستعباد، كبداية بناء الييكؿ الثالث، كأنٌ 

عٌبر عف إرادة الٌرب كتمبية ـ كاف ي7967ي حرب حزيراف االنتصار ف الييكؿ كتقديـ القرابيف لمٌرب. كأفٌ 
ؿ، كأنو يجب إقامتيا بالرغـ مف كؿ لمنداء اإلليي بإعادة القياـ بالطقكس الدينية كالعبادة في الييك

و ، كيرل حسب فيمو التكراتي أنٌ كالتيديد مف قبؿ الشعكب المحيطة كخاصة العرب كالمسمميف األخطار
 (.45، ص7118)عنبرم، مصيبة إقامة الييكؿ نزلت فييـ  الييكدفي كؿ مرة ترؾ فييا 

 
داخؿ  ، كبقائومف مؤسسات دينيةجكده لك ة شرعيٌ المعيد الييكؿ تمٌقى الدعـ الحككمي كنجح في إحراز 

حدكد اإلجماع الصييكني كالديني، لذا كانت نشاطاتو لتعجيؿ بناء الييكؿ ال تعتبر غريبة بسبب 
الميمة التي حمميا، كىي التركيز في مجاؿ التكعية كالتعميـ في مسائؿ دينية مرتبطة بالييكؿ كبيف 

فمف الناحية الرسمية  ممنكع كفؽ الشريعة الييكدية، م ىكالذالحقيقي في بناء الييكؿ الثالث،  العمؿ
كىذا ال المجاؿ النظرم المعرفي فيما يخص الييكؿ، عمى األقؿ يٌدعي المعيد أنو يعمؿ فقط في 

يتعارض مع المكقؼ الديني، لكف معركؼ ضمنٌيا أف ىذا المعيد يسٌرع بشكؿ حقيقي فعمي فكرة بناء 
كعمى المعيد كنشطائو  مديرات المركزية في ىذا المجاؿ، إذ أٌف يالييكؿ الثالث، كىك يعتبر أحد الج

ضمف حركات الييكؿ،  إلقامة الييكؿ  ىـ ناشطكف بارزكف في إطار التحضير "رأسيـ يسرائيؿ ارئيؿ"
معركؼ بيف  "يسرائيؿ ارئيؿ"حتى أف لصبلة فيو بيدؼ االدخكؿ لمحـر الشريؼ؛  كىـ معتادكف عمى

برفضو المطمؽ لمديمقراطية اإلسرائيمية، رغـ كؿ ذلؾ، ىذا ال يمنع مؤسسات الجميكر الديني بآرائو ك 
 عاميٍ  بيفما الدكلة مف الدعـ ليذا المعيد كتمكيؿ مشاريعو، كحسب معطيات كزارة المالية اإلسرائيمية 

الٌدعـ المقٌدـ مف كزارات الحككمات اإلسرائيمية  المختمفة " لممعيد مجمكع  أفٌ ـ  7113 -ـ7111
 (.39-38، ص7118)عنبرم،  بأكثر مف مميكف شيكؿرفة الييكؿ" لمع
 

 يعتبر معيد الييكؿ مف أبرز الحركات كالجمعيات العاممة مف أجؿ الييكؿ كىك يتككف مف ثبلثة أقساـ:
 

 ".7984ـ البحث كبناء الييكؿ " جمعية مسجمة في سنة يتعم"المعيد ل .7
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 ."7993"المعيد لمعرفة الييكؿ " جمعية مسجمة سنة  .7

 ."بيت اإليماف العبرم"  .3

 

( في قسـ االقتصاد، 77اثنا عشر)منيـ  مختصان كخبيران سبعة عشر ـ  7177كٌظؼ معيد الييكؿ سنة 
، 7173)بئير، ة عف تجنيد األمكاؿ مف الخارجالمسؤكلكىي الجية ( في قسـ الخارجية 5كخمسة)

 .(75ص
 

كمف خبلؿ سنكات  ،اييـ ريتشماف""حـ عمي يد 7988ىناؾ قسـ دكلي في معيد الييكؿ تأسس منذ 
خدمتو في المعيد كتب كترجـ عدة مؤلفات في مكاضيع الييكؿ .كيكجد ليذا القسـ  مكقع اإللكتركني 

كيقدـ الحاخاـ برامج تمفزيكنية أسبكعية يدعك مف خبلليا لبناء  ،فيو معمكمات غزيرة في ىذا المجاؿ
 .معيد الييكؿ(ل ، مكتبة المعيد:)المكقع الرسميالييكؿ الثالث 

 
التي تخص بناء الييكؿ الثالث،  معركؼ أٌنو كأداة فٌعالة لتحقيؽ الكصايا الدينية الييكديةمعيد الييكؿ 

في النصؼ الثاني مف عقد الثمانينات بدأ المعيد باالستقرار، كاليدؼ األساس لنشاطاتو كانت كجكب ك 
ت كتقديـ القرابيف في الييكؿ، ككما ىك مكجكد إقامة األكامر اإلليية كما في التكراة التي تخص العبادا

 رجكع الييكد ألرض فمسطيف ألقت بالمسؤكلية عمى الجميكر الييكدم أفٌ ؛ النظاـ الداخمي لممعيد كفؽ
كاجب ديني، كما داـ  باعتبارىا الثالث، كالييكؿ فمسطيفأرض  تحقيؽ الفرائض التي تقاـ فيالقياـ ب
، ص 7118)عنبرم، كراة معطمة تٌ الاؾ مائتي كصية كفريضة مف ، فينلـ يتـ بناءه الثالث الييكؿ

39.) 
 

الدكائر الصييكنية الدينية التي تدعـ نشاطات ىذا المعيد كتكافؽ بصمتيا عمى مكاقفو المتطرفة لرئيس 
تعني أف الكثير يرل بيذا المعيد رأس الطميعة الذم يقكد ىذا المعسكر كمو،  "يسرائيؿ ارئيؿ"لمعيد 

خارج أسكار الحـر الشريؼ مٌكنتو مف الحصكؿ عمى دعـ جيات مؤٌثرة في كسط الجميكر كنشاطاتو 
الديني القكمي، حتى أف الحاخامات الرئيسية كانكا يشترككف في أعماؿ يقكـ فييا المعيد، في المقابؿ 

. كذلؾ كزير األدياف السابؽك تحافظ ىذه الحاخامات عمى المكقؼ المعيكد المانع مف الدخ  ؿ لمحـر
زار المعيد عدة مرات، كاحدة منيا كانت في اجتماع   7997 -7991 عاميٍ  بيف "افنير حي شاكي"

قٌدـ منحة خاصة دير مكتب شؤكف القدس "يشع برزيؿ" ؤساء المجمس الديني الذم أقيـ ىناؾ، كمك ر 
ى إحراز عم عمبلشكادم" شمكئيؿ "ك، "مئير شمكئيؿ "لممعيد، كأعضاء كتمة "المفداؿ" في بمدية القدس 

اشترؾ في أحد االجتماعات  ككليتس"يتسحؾ "دعـ حيكم لممعيد، كذلؾ الحاخاـ لمدينة القدس 
  (.54، ص 7118)عنبرم، لممعيد
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تحضير لبناء الييكؿ الب معيد الييكؿ يقؼ عمى رأس حركات الييكؿ التي تقكـ  مما سبؽ أفٌ خبلصة 

  .الثالث بركح التجديد الحديثة
 

صدار كتب يقكـ المعيد بنشاطا ت تربكية مختمفة مثؿ إنتاج أدكات الييكؿ كنسيج مبلبس لمكينة، كا 
كتتمركز االشتراؾ في لجاف الييكؿ، ك تعميـ أعماؿ الييكؿ ككيفية بنائو، ك في مكضكع الييكؿ، كأبحاث 

 (.76، ص7173)بئير، المتعمقة بالييكؿ دينيةعمى الناحية نشاطاتو باألساس 
 

أداة  كىي ثبلث كتسعكفإعادة إنتاج جميع األدكات المتعمقة بالييكؿ،  معيد الييكؿ عمى نفسوأخذ 
تككف مبلئمة لممكاصفات مف الناحية الدينية، حتى يتسنى ليـ البدء بإقامة الطقكس في المحظة بحيث 

، كمف أىـ ىذه األدكات، الشمعداف المٌذىبة كالتي عمميا لمحـر الشريؼ التي يمكف فييا الدخكؿ
 المحتمة، كانتيى مف انجازىا عاـبالضفة الغربية  " مف مستكطنة "عكفراه"حاييـ اكدـ"ي المياجر الركس

كمطمية باثنيف كأربعيف كنصؼ كيمكغراـ ذىب )بنفس العيار( كفؽ المكاصفات الدينية،  ـ 7999
يس الككنغرس الييكدم في كتكمفتيا خمسة مبلييف شيكؿ جاءت كتبرع مف رجؿ األعماؿ الييكدم رئ

عف طريؽ ككؿ مف يصؿ لمحـر الشريؼ  ، ضعت عمى مدخؿ المعيد. ككي ابيكنيتس"فبلديمر يا "أككران
، 7173)بئير، فكرة بناء الييكؿ الثالثاىتماـ معيد الييكؿ ب تدؿ عمى كىي أمامو، يراىاالحي الييكدم 

 .(76ص
 
مـز أف عة الييكدية تي قدـ فيو القرابيف، حيث أف الشريتي سـ ببناء "المذبح" الذم 7173قاـ المعيد سنة ك 

يككف مف حجارة فقط لـ تمس معدف، ك"المذبح" يجب أف يككف مرتبط أك مكصكؿ باألرض في مكاف 
، الييكؿ، كلكف حسب معيد الييكؿ يكجد اليكـ مانع مؤقت مف الدخكؿ كبناء المذبح مكانو، لذلؾ  لمحـر

 دخكؿ إلى الحـر الشريؼتـ بناء مذبح متحرؾ صغير لكضعو فكران بالمكاف بمجرد السماح بال
 .(76، ص7173)بئير،

 
سنكم بشأف الييكؿ، يناقش فيو  لماضي، بإقامة اجتماعفي نياية الثمانينيات مف القرف ابدأ المعيد 

المكاضيع التي ليا عبلقة بالييكؿ مف الناحية التكراتية كالتعٌمؽ بمعرفة التاريخ المرتبط بو، مع مركر 
يسية ىذا االجتماع كأيضان بمدية القدس، ككانت تشارؾ فيو كزارة األدياف السنكات دعمت الحاخامية الرئ

 في إسرائيؿالرئيسية الحاخامية ئاسة قبؿ انتخابو لر اإلسرائيمية ككاف مف بيف الحضكر "يسرائيؿ الك" 
 (.51-49، ص 7118)عنبرم، 
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ما يديني اإلسرائيمي فبيف الجميكر ال النشاطات لمعيد الييكؿ جعمتو الممثؿ األكثر حضكران  تعاظـ
  .لكاسعة أك مف جية الصكرة كالحضكرخاصة مف جية نشاطاتو اسائؿ الييكؿ، يخص م

 
مؤسس حركة  "مكتى كرفيؿ" كالذم يديره)المعيد لمعرفة الييكؿ( معيدان آخر يسمى معيد الييكؿ  قاـأ

كبدأ بتسكيؽ حككمي، عـ انتقؿ معيد الييكؿ إلى مبنى جديد بدـ  7997القيادة الييكدية، كفي سنة 
التقكيـ السنكم، كتماثيؿ لمييكؿ، كعمؿ ، مثؿ إعبلنات، منتجات الييكؿ لمجميكر اإلسرائيمي المتديف

 .(57، ص 7118)عنبرم، حصكؿ عمى تبرعات لمشاريع محدكدة كتـ التكجو لممستثمريف مف أجؿ ال
 

ف الييكؿ يسية تربكية دينية بشأيع تدر التابع لمعيد الييكؿ بتنظيـ مشار  معرفة الييكؿمعيد كيقكـ 
كالرسمية الدينية بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية التي  ،االبتدائية كالثانكية الرسمية لممدارس

ـ كنتيجة إلدخاؿ مكضكع الييكؿ كطقكسو في متطمبات امتحاف الثانكية 7994تدعمو ماديان، كفي عاـ 
كضع خطة دراسية شاممة بخصكص الييكؿ لممدارس كشرع بتقديـ العامة )البغركت(، قاـ المعيد ب

دركس لمطبلب لمساعدتيـ في فيـ ىذا المكضكع. كفي الكقت نفسو شرع المعيد بتنظيـ دكرات تعميمية 
ف الييكؿ. كاىتـ المعيد بإصدار سمسمة كتب تشيف كمدراء المدارس الييكدية بشألممدرسيف كالمف

بيدؼ عزؼ ؛دارس االبتدائية كتشكيؿ فرقة مكسيقية تعزؼ عمى الكماف ككرٌاسات كالبكمات لطبلب الم
 .(77ص ،7176 )محارب،عزؼ أياـ الييكؿ في الزمف الغابر مقطكعات مكسيقية كانت ت

 
كالمكاتي كاف دكرىف اإلرشاد في  ،عمى تكظيؼ مكظفات في الخدمة القكميةكذلؾ  عمؿ المعيد ك 

تعميـ الطبلب في المدارس فيما يخص الييكؿ، كفي السنكات كعممف أيضان في  ،معارض أدكات الييكؿ
الشبكة اإللكتركنية كالمعيد لو مكقع عمى . ف شيكؿبلييم ةاألخيرة كانت عائدات نشاطات المعيد ثبلث

في زائر  كيدخمو مائة ألؼ ،اسبانية، ىنغارية ،س لغات: عبرية، انجميزية، فرنسيةبخم -االنترنت-
 .(75، ص7173 ،)بئيركمعمميف ككفكد نصرانية ميذ كجنكد السنة مف تبل

 
 أعضاء ف مفيشترؾ فيو كثيرك  ىي اجتماع سنكمك : "لجنة الييكل" كما أسس المعيد لجنة تعرؼ باسـ

ككذلؾ األدكات الخاصة بالييكؿ  ،كيتضمف محاضرات كخطابات كعرض أفبلـ كثائقية ،حركات الييكؿ
ة لبناء الييكؿ. كفي " لجنة الييكؿ " السادسة التي كالتعريؼ بشكؿ كتفاصيؿ الييكؿ برعاية الحرك

عرضت ألكؿ مرة )الشمعداف الذىبي (التي جيٌزىا معيد الييكؿ، كفي سنة  ـ  7111أقيمت سنة 
دكؼ "اشترؾ في اجتماع المجنة نائب رئيس بمدية القدس "يجاؿ عمدم"، كحاخاـ "كريات أربع"  ـ7115

الكاممة عمى جبؿ الييكؿ كبشكؿ مبدئي إلقامة مكاف مركزم ليئكر" الذم قاؿ "نحف نطمح بالسيادة 
كاف مف بيف الحاضريف "ييكدا عتصيكف" رئيس حركة )حي فكياـ( كمسؤكؿ "ىمحتيرت  ، كذلؾلمصبلة"
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ىييكديت" الذم خطط لتفجير مسجد قبة الصخرة، كقد تحدث عف طمكحو بالسيطرة عمى الحـر 
 (.37، ص7173)بئير،الشريؼ. 

 
ـ في الكنيس األكبر في القدس أقيـ برعاية 7177"لجنة الييكؿ" في سنة ػ لثاني عشر لاالجتماع ا 

حيث بحثت المجنة في ىذا  ،مككر ريشكف" المحسكبة عمى الكسط الديني القكمي – جريدة "مصدر أٌكؿ
زالة الحـر الشريؼ،  االجتماع مسائؿ محددة مثؿ احتبلؿ  تمييدا إلقامة الييكؿ بداخمو  الجكامعكا 

 .(37، ص7173)بئير، لعبادة الخاصة كالمرتبطة بالييكؿكتقديـ القرابيف كتجديد أعماؿ ا الثالث،
 

د المعيد حككمة إسرائيؿ اانتق فيتمثؿ في موقف معيد الييكل من اتفاق أوسموأما بخصوص 
كاعتبر أف ذلؾ سيؤدم إلى رفع عمـ منظمة التحرير عمى الحـر  ـ 7993بخصكص اتفاؽ أكسمك سنة 

عطاء السيادة لمقيادة الفمسطينية كأف الحؿ الكحيد لكقؼ ذلؾ ىك اإلسراع في بناء الييكؿ  ،شريؼال كا 
و يعمؿ أنٌ المعيد  أعمف  ـ7994الثالث حتى يمنع االنسحابات التي تقترحيا حككمة إسرائيؿ. كفي عاـ 

شر مع كزارة كىك مكجكد باتصاؿ مباأرض فمسطيف، الحصكؿ عمى البقرة الحمراء كجمبيا إلى  ىعم
 .(46-45، ص7118)عنبرم، ليذا اليدؼ  الزراعة اإلسرائيمية

 

 حركة نساء من أجل الييكلالفرع السادس: 
 
بشكؿ رسمي كتعتبر مف حركات الييكؿ، كىي مكٌكنة مف ست نساء يعممف ـ  7111تأسست سنة  

مكاضيع تتعمؽ بالييكؿ،  مف اجتماعيٌف مرة في السنة لمنساء فقط كيناقشفكينظٌ  ،بدعـ مف معيد الييكؿ
كمسؤكلة ىذه الحركة ىي "ميخاؿ  كدكر المرأة في الخبلص بشكؿ عاـ، كفي الييكؿ بشكؿ خاص.

 "يسرائيؿ ارئيؿ"معيد الييكؿ مثؿ تابعكف لمعظـ المتحدثيف في ىذه االجتماعات ىـ رجاؿ ، ك ابيعيزر"
دكر المرأة في الخبلص  ات " الرئيس السابؽ لممعيد، كتناقش ىذه االجتماعمناحيـ مككبار" ك

ككظيفتيا مف أجؿ الييكؿ. لكف المشكمة المركزية أماـ حركة نساء مف أجؿ الييكؿ ىي منعيف مف 
رة، كقد منع ايبسبب مشاكؿ الط ؛الدخكؿ لمحـر الشريؼ التي أقٌرتيا الحاخامات عمى جميكر النساء

، فيما يعتبر إليو مف دخكؿ النساء بشكؿ مطمؽ الدخكؿ لمحـر الشريؼ خكفان  "شمكمك غكرف"الحاخاـ 
لكف ما زاؿ ىناؾ خبلؼ بخصكص نشاط ، مف المعدكديف الذيف سمحكا بدخكليف "يسرائيؿ ارئيؿ"

كفعاليات ىذه الحركة في المكضكع، كجزء مف النساء ال يدخمف لمحـر الشريؼ  حتى يككف ىناؾ فتكل 
 ( .53، ص 7118 )عنبرم،بشكؿ قاطع دينية تسمح ليف بالخكؿ لمحـر الشريؼ 
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كبعدىا تكقفت لعدة سنكات، كفي سنة  ،ذه الحركة خمسة أعكاـ بشكؿ منتظـفي البدايات عممت ى 
ـ رجعت تعمؿ بشكؿ مينٌظـ كبصكرة جديدة كتتككف ىذه الجمعية مف عشريف امرأة مف كؿ 7119

ير، كتتكاصؿ ىذه المناطؽ في إسرائيؿ كليا رئيسة جمعية، تجتمع بشكؿ دكرم عمى األقؿ مٌرة في الش
كمتطكعات بشكؿ غير منتظـ . تيدؼ ىذه  ،الجمعية مع حكالي مائتي امرأة بشكؿ مباشر كمكٌثؼ

العمؿ عمى ربط الييكد بالييكؿ، كتتمركز أنشطتيا  في الكسط النسائي  ي إلىالحركة  بشكؿ أساس
 .نساء مف أجؿ الييكؿ( :، الصفحة الرئيسية)المكقع الرسمي ؽ بناء الييكؿ كفؽ منظكر تكراتي لتحقي

 
 :ف  اآلت  أىداف الحركةوتتمثل 

 
 التصعيد مف االقتحامات المتكررة لمحـر الشريؼ. -7

 تكثيؼ الكعي كاالتصاؿ بمكضكع الييكؿ "كجبؿ الييكؿ". -7

المتعمقة  الخبلص( ،كالنجاسة ،الييكؿ .مفاىيـ مثؿ )الطيارة التعميـ الديني المتعمؽ بمسألة -3
 .بالدرجة األساس بالنساء

 .مف خبلؿ تغير القانكف الخاص بذلؾ ،في الحـر الشريؼ كقائـتغيير الكضع ال -4

 أف تككف ىذه الحركة عنكانان لكؿ النساء المعنٌيات بتعمـ المكاضيع الخاصة بالييكؿ .  -5
 
 تقوم ىذه  الحركة بعدة نشاطات أىّميا:و 
 

مجمكعات في  3-7اقتحاـ النساء بشكؿ دائـ لمحـر الشريؼ، حيث تدخؿ الحـر الشريؼ مف  -7
 كؿ شير.

 إرشاد كتكجيو النساء المكاتي يتكجيف لدخكؿ الحـر الشريؼ. -7
 .بشأف الييكؿإقامة كرشات عمؿ كمحاضرات  -3
 ،ـ الشريؼالقياـ بمقاءات كتكاصؿ مع الحاخامات لمعرفة كؿ جديد بخصكص دخكؿ الحر  -4

 جؿ تحسيف الظركؼ كالكاقع في الحـر الشريؼ .كلقاء أعضاء كنيست مف أ
عممت عمى فتح صفحة تكاصؿ صؿ أكبر عدد ممكف لمتأثير عمييا. فقد شر نشاطاتيا لتن -5

نساء مف : ، الصفحة الرئيسية)المكقع الرسمي ماعي )فيس بكؾ( لمتكاصؿ مع جميكرىااجت
 .أجؿ الييكؿ(
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 :منيا تسع  ىذه الحركة لتحقيق عدة أمورو 
 

 . ييكدلم االعتراؼ بالحـر الشريؼ كمكقع أثرم كتاريخي كقكمي -7
 فتح الحـر الشريؼ أماـ الييكد بشكؿ دائـ. -7
كعدـ سحب األدكات كالكتب  ،اقتحاـ الحـر الشريؼ بدكف قيكد مف السمطات اإلسرائيمية -3

 المتعمقة بالييكؿ .
 إلغاء مرافقة رجاؿ الكقؼ اإلسبلمي لمف يدخمكف الحـر الشريؼ. -4
قو بشكؿ انتقائي في كجو السماح لدخكؿ الييكد مف كؿ أبكاب الحـر الشريؼ. كمنع إغبل -5

نساء : ، الصفحة الرئيسية)المكقع الرسمي رات مسبقة، مساكاةن مع المسمميفالييكد كبدكف إنذا
 .مف أجؿ الييكؿ(

 
أف  أفادت كفي مقابمة مع "عنات زيؼ" إحدل العامبلت في ىذه الحركة عمى القناة السابعة اإلسرائيمية

مف الكسط الديني القكمي، كيأتيف مف مستكطنات الضفة  النساء المكاتي يدخمف الحـر الشريؼ ىفٌ 
ـ سمح 7177إسرائيؿ", كأٌنو فقط سنة "ككسط " ك "نياريا"  الغربية كالقدس، كبعض النساء مف "أسدكد

ال  ليف بالدخكؿ لمحـر الشريؼ، كتقكؿ أٌف الدخكؿ لمحـر الشريؼ مرتيف بالشير، كالشرطة اإلسرائيمية
 .(7177)القناة السابعة اإلسرائيمية،  تسمح ليف بالصبلة فيو 

 
 مورحركة إلى جبل ىالفرع السابع: 

 
في مدرسة  افاليكـ مكجكد اكىم "يكسي فبلم"ك "يتسحؾ شفيرا"عمى يد الحاخاـ  7988تأسست سنة 

"ال يزاؿ يكسؼ حيان". كمقرىا مكجكد في القدس، كتيدؼ ىذه الحركة إلى المبادرة بكؿ الكسائؿ لربط 
، كنشر الكعي الييكدم بمكضكع الييكدية كفؽ الشريعة ييكدم بعبلقتو بالحـر الشريؼ كتقكية كؿ

كالعمؿ عمى إقامة معيد لترسيخ العبلقة  ،الييكؿ كتشجيع األبحاث كاإلعبلنات في مكضكع الييكؿ
قامة العبادات كتقديـ القرابيف في الييكؿ.)بئير، مؤسسا  كدىعىكا( 79، ص7173 الييكدية بالييكؿ. كا 

كتدمير كؿ ما يمٌت  ،ىذه الحركة في كتابيما)الى جبؿ الييكؿ ( إلى دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ
 .(78، ص7176 )محارب، مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث ؛لئلسبلـ بصمة في الحـر الشريؼ

 
صغيرة تعرؼ باسـ "حٌراس الييكؿ". كحتى أف إقامة ك ـ ميميشيا خاصة 7111أقامت ىذه الحركة سنة ك 

االنتقاد مف قبؿ الحاخاـ الرئيس إلسرائيؿ كقتذاؾ "الياىك دكركف"  المميشيا لـ تتعٌرض لممعارضة أكىذه 
اعتبر فيو أٌف حراسة الييكؿ ال تيعدُّ ك بؿ نشر مقاؿ يدعـ فيو بشكؿ فعمي كأساسي إقامة ىذه المميشيا، 
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 ،اميا حتى في ظؿ النجاسةمف العبادات الخاصة بالييكؿ التي تحتاج إلى الطيارة، لذا ال يتعارض قي
كقد جٌند  .(784، ص 7118)عنبرم،  كعدـ الطيارة الخاصة كالبلزمة لتقديـ العبادات في الييكؿ

ال يزاؿ يكسؼ حيان" كحسب إعبلنيـ بعد إقامة ىذه ٌراس الييكؿ لصفكفو تبلميذ مدرسة "يشيفات ح
خدـ عمى األقؿ يكمان كاحدان في كؿ متطكع أف يكعمى شخص،  ميشيا تطكع  لمخدمة أكثر مف ألفيٍ الم

 .(784، ص 7118)عنبرم،  السنة
 

 :ف  اآلت  رّاس الييكلأىداف ح  وتتمثل 
 

 ؛أك الدخكؿ بأحذية جمدية، كالمنع ليس بالقكة لمحـر الشريؼ بنجاستيـ،منع الييكد مف الدخكؿ  .7
نما بالشرح كالتكضيح كمنع المخالفات   .لمديف الييكدم، كالحفاظ عمى المكافكا 

حٌراس الييكؿ مف أياـ بدكر كالتذكير ، لقداسة المكاف ،الحفاظ عمى ساحات الحـر الشريؼ  .7
 الييكؿ الثاني.

أف المكاف  -الديني عمى كجو الخصكص -اإلسرائيمي حراس الييكؿ يكضحكف لمجميكر .3
كليس حائط البراؽ "بدكف جبؿ الييكؿ ال   -جبؿ الييكؿ–الحـر الشريؼ األكثر قداسة ىك 

كأٌف مف يصؿ لمحائط يجب أف يعمـ أنو فقط يقترب مف  ،قداسة خاصة لمحيطاف يكجد أم
 المكاف الذم خمؼ الحائط".

ىك إعادة "المكاف المسمكب مف الفمسطينييف، كفرض حٌراس الييكؿ يٌدعكف أف ىدؼ نشاطاتيـ  .4
سنة  الذم اشتراه الممؾ داكد بأمكاؿ كثيرة قبؿ ألفي ،عمى المكاف المقدسالسيادة الييكدية 

 .(785، ص7118)عنبرم، 

 
كيشددكف حٌراس الييكؿ أف عمى كؿ حارس أف يمبس  الٌزم الخاص كينتعؿ الحذاء الخاص، كيعتمر 

مف أجؿ إظيار الحٌراس بمظير رسمي  ؛مكحدالظيكر الالقبعة مع الشارة الخاصة، كالحرص عمى 
ع أم شخص، كعدـ دخكؿ أك الجسمية م ، كمعتمد، بدكف حمؿ السبلح كعدـ المكاجية الكبلمية

 .(785، ص7118)عنبرم،  ساحات الحـر الشريؼ بيذا الزمٌ 
 

ت ييكدية كجماعا ،كمعيد الييكؿ ،اس الييكؿمرة كؿ سنة سكٌية مع حرٌ  مكر"ىجبؿ  إلىتٌنظـ "حركة 
مف  كبدعـ كبير ،التابعة لمتيار الصييكني الدينيكمنظمة "بني عكيفا"  ،مف حركات الييكؿ األخرل

نشاطا ضخـ في مساء اليكـ األكؿ مف اخامات المستكطنات في الضفة الغربية  المحتمة مس حمج
كيقكـ المشارككف بالسٌير إلى ساحات  -سيفكؼ شعاريـ-األعياد العبرية يطمؽ عمييا )دكرة البكابات(

ٌنكف بمدة القديمة كىـ يغكيخترقكف الحٌي اإلسبلمي في ال ،ـر الشرؼالبراؽ)المبكى( كيطكفكف حكؿ الح
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كيتكقفكف عند كؿ باب مف بكابات الحـر قميبلن كيمقكف خطابات يدعكف فييا لبناء الييكؿ  ،كيرقصكف
التي تقكـ بدكرىا بإغبلؽ اإلسرائيمية، ك كاالنتقاـ مف العرب، كيجرم تنسيؽ ىذه المسيرة مع الشرطة 

 .(78، ص7176 )محارب،ي الشكارع التي تمر منيا المسيرة المحاؿ التجارية العربية ف
 

نشاطات حراس الييكؿ مف قبؿ الحاخامات الدينية الييكدية، كيعمؿ ضمف دائرة حدكد يتـ دعـ 
الٌشرعية الدينية  الييكدية فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ، لذا ال يكجد عميو معارضة أك انتقادات مف تمؾ 

ي أكساط الجميكر الحـر الشريؼ ال تثير خبلفات فبالجيات، كىكذا ىك يبادر بنشاطات مرتبطة 
الديني، رغـ ذلؾ فأٌف دالالت تشكيؿ ىكذا ميميشيا عسكرية سكؼ يحٌرض عمى نظاـ الحكـ اإلسرائيمي 

 .(785، ص7118عنبرم، ) العمماني كشرعٌية ىكذا نظاـ
 

 المدرسة الدينية )يشيفات( " ال يزال يوسف حيًا"الفرع الثامن: 
 

 المؤسس:
ت حركة حٌباد الحريدية، كلد في الكاليات المتحدة األمريكية سنة مف حاخاما "يتسحؾ غينزبكرغ"يعتبر 
ىاجر ألرض فمسطيف مع بداية  "سيمفاف غينزبكرغ"كابف كحيد لعائمة صييكنية ليبرالية. كالده ـ  7944

ابنو  كعٌمـ كلكنو عاد لمكاليات المتحدة كتخصص في تعميـ المغة العبرية، ، الحرب العالمية الثانية
، كاىتـ بعدىا بدراسة التكراة كالمكركث سنة ةعشر  عبرية، كزار فمسطيف كىك ابف أربعلمغة الا " يتسحؾ"
سنة  "يتسحؾ"ان، كقد درس سابقان الرياضيات كالفمسفة. كىاجر مما جعمو يمتـز دينيٌ  ،لديني الييكدما

مع حاخامات كبدأ يتعٌمـ ة" نيالمتكاكيمنتس كانضـ لمدرسة دينية في بني براؾ "لفمسطيف   ـ 7965
، كبعد ـ 7967حٌباد الدينية، كدرس الحقان في مدرسة دينية في طبريا كبقي فييا حتى سنة حركة 

" مكشيو سيجؿ"، ككاف يقيـ  في كنيس" تسيمح تسيدؾ" كالتقى ىناؾ الحرب انتقؿ لمقدس القديمة
)عنبرم، نتداب كعممت خبلؿ فترة اال 7937 عاـ حركة شبابية "حمؼ الحشمكنئيـ" التي أقيمت مؤسس
 .(756، ص 7118

 
شبيبة "ة  كاليميف المتطرؼ    كيعتبر محاضر معركؼ في أكساط الدكائر الحسيدي "غينزبكرغ"يتسحؾ 

المحتمة، كىك يعمؿ كرئيس لممدرسة الدينية  الذيف يحتمكف البؤر االستيطانية في الضفة الغربية "التبلؿ
في" قبر يكسؼ "في نابمس، كبعد انتفاضة األقصى  يا مكان ال يزاؿ يكسؼ حيان" التي استقر"يشيفات 

مستكطنة  لمقٌرىا فياإلسرائيمي المكاف، ك انتقمت المدرسة االحتبلؿ جيش ـ ترؾ  7111سنة 
مقاالن بعنكاف " باركخ البطؿ" يمدح فيو "باركخ جكلد شتايف" الذم "يتسحؾ غينزبكرغ" نشر ك . "يتسيار"
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ـ، كقدمت ضده الئحة اتياـ بالتحريض عمى العنصرية، 7994ة تسبب بمجزرة الحـر اإلبراىيمي سن
كقد ألغيت البلئحة العتذاره عف كبلمو، كيعتبر ىك كتبلميذه مجمكعة إرىابية ييكدية تقع تحت المراقبة 

 .(757، ص 7118الدائمة ألجيزة األمف اإلسرائيمية.)عنبرم، 
 

، "يسرائيؿ أرئيؿ"، "يتسحؾ شفيرا"، "يكسؼ فبلبي" تبلميذ بارزيف كىـ:ليذه المدرسة الدينية  أربعة يكجد 
 .(758، ص 7118)عنبرم،  "يتسيار"، حاخاـ مستكطنة "دافيد دكدك ككفيتس"
 

 فمسفتو:
بأٌف الييكدم صاحب مٌيزة خاصة، كفي مرتبة أعمى مف البشر كأنو " غينزبكزع   يتسحؾ"تتمحكر رؤية 

الذم اعتبر أف "شعب إسرائيؿ"  "ييكدا ىميفي"ـ يحمؿ كمضات إليية، كىذه الفكرة جاءت مف الحاخا
فكؽ الطبيعي كيمتمؾ أساس إليي أىٌمو ألخذ التكراة، ككانت فكرة أٌف الييكدم يحمؿ نفس إليية في 

ي الحسيدم كبالذات لدل الحاخاـ مقابؿ النفس الحيكانية التي يحمميا )األغيار(، مركزٌية في الفكر الدين
 ،ة حركة حباد الحسيدية، إذ يعتبر أف نفس )األغيار( مجبكلة بالنجاسةمؤسس "شينئكر زلماف مبلدم"
لذا ىي  ككف نتائجو سمبية، كأف النفس لمشخص الييكدم ىي نفس إلييةت ان جيد كحتى إذا عممت عمبلن 

 .(758، ص 7118)عنبرم، فكؽ كؿ العكالـ المخمكقة 
 
أف الييكد خمقكا عمى صكرة اإللو التفريؽ بيف الييكدم كغير الييكدم  بخصكصغينزبكرغ اعتبر ك 

ليسكا كذلؾ فيـ يعتبركف درجة أقؿ مف اإلنساف. فاألغيار خمقكا لكف الييكدم  -األغيار-كغير الييكد 
ؿ ألنيا أمر بعدـ قت؛ األغيار–ىك جزء مف الخالؽ، لذلؾ األمر في التكراة "ال تقتؿ" ال يعني عدـ قتؿ 

في مجزرة الحـر  "لباركخ جكلد شتايف"اف دعمو كتبريره ، ليذا كاإلنساف ك)األغيار( ليسكا كذلؾ
 .(759، ص 7118)عنبرم،  ألساس لمنع المس بالييكد بكؿ ثمفعمى ىذا ااإلبراىيمي 

 
مف ، في بناء الييكؿ كالصبلة في الحـر الشريؼالدينية "ال يزاؿ يكسؼ حيان" رؤية المدرسة كتتمثؿ 
 كأفٌ  ،ترل أف الخبلص يأتي نتيجة الرجكع إلى الٌديف النيائي، تقميدية لمخبلصنظرة دينية  خبلؿ

يف الييكدم حتى يصبح كؿ الرجكع كااللتزاـ بالدٌ عف طريؽ لخبلص ليذا  ا اليدؼ ىك تحضير الييكد
ال يزاؿ يكسؼ حي" ترل أف بناء الييكؿ الثالث لكف "يشيفات الييكد مؤمنكف بالٌرب كيقيمكف كصاياه، 

اني لمييكد كالتزاميـ بكصايا الٌرب، لذا ترل ىذه الجماعة أف الخبلص ىك الذم سيقكد لمرجكع الركح
كماؿ مكضكع أرضي كاجب عمى الييكدم التحضير لبناء الييكؿ الثالث مما س يضطر الٌرب لمتدخؿ كا 

 .(759، ص 7118)عنبرم، الميمة 
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ف تدنيس اسـ يعتبر "غينزبكرغ" أٌف الدخكؿ لمحـر الشريؼ كاجب مقدس لمحفاظ عمى مكاف الييكؿ م
كذلؾ بمنع دخكؿ الفمسطينييف كالمسمميف إليو أبدان، كيدعك إلى االىتماـ بدراسة المسائؿ التي  ؛الٌرب

عنى بالييكؿ مف الناحية الدينية، لذا كبشكؿ أساسي يدعـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ في ىذا الكقت، لكنو تي 
شخصيان كبناء عمى تعميمات مف أستاذه الحاخاـ "ميمكفيتش" ال يستطيع شخصيان الدخكؿ لمحـر 

لمحـر  دائرتو الذيف يعتبركف أف الدخكؿعمى أم مف تبلميذ   الشريؼ. كلكف ىذا المنع غير سارم
كىذا يكضح مدل التناقض بيف االلتزاـ  .(783، ص7118عنبرم، )مسمكح كمكصى بو الشريؼ 

 سياسية بفرض الكجكد الييكدم كالسيادة اإلسرائيمية عمييا.، كبيف تنفيذ أجندة الييكدية بالتعاليـ الدينية
 

 نشاطاتو:
ير لبناء الييكؿ الثالث كدعـ عمؿ "غينزيكرغ" في مسائؿ شائكة مثؿ الدخكؿ لمحـر الشريؼ، كالتحض

، ـ7997عاـ ألعماؿ عنؼ متطرفة مثؿ مجزرة الحـر اإلبراىيمي التي قاـ بيا "باركخ جكلد شتايف"
كمكاقفو المتشددة ضد العرب، جعمت منو شخصية رمزية معركفة، كلو تبلميذ مف المدارس الدينية 

المركزم يصعب عميو الكقكؼ بكجو ىذه التيار الديني  القكمية يسمعكف لدركسو كمحاضراتو، حتى أفٌ 
أف يتحدثكا بو ألنفسيـ، كبالرغـ  ح بالعمف، فيما آخركف كيثر يخافكفالشخصيات المتعصبة، كالتي تصرٌ 

مف ذلؾ فإٌف حركة "غينزبكرغ" ليا دعـ حككمي كاسع، حتى أف تصريحاتيـ المتطرفة ال تثير احتجاج 
كلة االحتبلؿ، حتى عندما كاف متيمان كأكقؼ لمحاكمتو في أكساط المجتمع المتديف كال لدل سمطات د

غبلقو مع االٌدعاء العنؼ فضمت السمطات اإلسرائيمية بسبب التحريض عمى  إيجاد تسكية لممفو كا 
 .(786، ص 7118)عنبرم،  اإلسرائيمي

 
ط مف تٌدعي ىذه المدرسة أنيا كانت تتمقى الدعـ مف كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمية، كبعد ضغ

كانت تتمقى  حيثـ ،  7171عاـ  االٌدعاء العاـ كالشاباؾ أكقفت الحككمة اإلسرائيمية ىذا الدعـ منذ
الشاباؾ ليا الدعـ كسائر الجمعيات كالحركات األخرل الرسمية كغير الرسمية، كبالرغـ مف تعٌقب 

ككمي تتمقى الدعـ مف كبدؿ الدعـ الح ،كال تخضع لشركط السمطات اإلسرائيميةمازالت مستمرة كتكبر، 
: ، نبذة عف المدرسة)المكقع الرسمي ع مف خبلؿ تبرعات يقدمكنيا لياالجميكر الديني القكمي الكاس
 .يشيفات "ال يزاؿ يكسؼ حيا"(

 
 "حّ  فكّيام" ) ح  وموجود(الفرع التاسع: 

 
يطو بعد خركجو مف السجف بسبب تخط "ييكدا عتصيكف"عمى يد ـ 7997تأسست ىذه الحركة سنة 

، كساىـ في "ىمحتيرت ىييكديتمف خبلؿ دكره في "لتفجير المسجد األقصى كمسجد قبة الصخرة، 
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، كانضـ ليـ كذلؾ أعضاء آخريف مثؿ "يكناف مبكراخ" ك"حاييـ "حاييـ نتيؼ"ك "مكتي كرفيؿ"تأسيسيا 
ي الضفة ف "بات عايف"أكدـ" الذم صنع الشمعداف الذىبي لمعيد الييكؿ، كىي مكجكدة في مستكطنة 

  .(73، ص7173)بئير،الغربية المحتمة 
 

في نياية التسعينيات اقتحاـ  الحـر الشريؼ بدكف تنسيؽ مع الشرطة اعتاد أعضاء ىذه الحركة 
في ىذا المكضكع، اإلسرائيمي اإلسرائيمية، ألف أعضاء ىذه الحركة يركف أنفسيـ غير ممزميف بالقانكف 

ككانت ليا نتائج، زيادة الرقابة الشٌرطية عمى دخكؿ الييكد مما أدل العتقاليـ كفتح ممفات ضدىـ 
، 7173)بئير،عدـ السماح ليـ لمصبلة فيو ؛ بلمحـر الشريؼ، كزيادة اإلعبلنات لمجميكر اإلسرائيمي

  . (73ص
 

مسألة  إثارة اقتحاماتيا المتكررة لمحـر الشريؼ كنشاطاتيا المختمفة مف  عبركقد تمٌكنت ىذه الحركة 
كخاصة التيار الديني إذ أصبحت فئات مف ىذا التيار تؤيد نشاط  ،عمى الرأم العاـ اإلسرائيميالييكؿ 

 .(79ص ،7176 الحركة لبناء الييكؿ الثالث )محارب،ىذه 
 

 عمى المبادئ اآلتية: المبادئ األساسية لحركة ح  فكياموتقوم 
 

ؿ ستذىب إلقامة دكلة فمسطينية ىذه األمكا ألفٌ  ؛الدعكة لممكاطف اإلسرائيمي بعدـ دفع الضرائب .7
 أرض فمسطيف. عمى

الدعكة لكؿ جندم كشرطي إسرائيمي عدـ االمتثاؿ ألكامر السمطات اإلسرائيمية بيدـ  .7
خبلئيا.  المستكطنات كا 

. كمكقؼ أعضاء الكنيست كاالستفتاء الييكدية أٌف ىذه األرض ممؾ لمييكد كلجميع األجياؿ .3
 حقيقة.الشعبي كاالنتخابات لف تغير ىذه ال

 

، كالمرتبطة خاصة بالمستكطنات في النظاـ السياسي في إسرائيؿرسالة ىذه الحركة أف قكانيف تتمثؿ ك 
نفسو دعـ كبارؾ مكقؼ الحاخامات الذيف نادكا " عتصيكف "الضفة الغربية المحتمة غير ممزمة ليـ. ك

رفض الخدمة  "مكتى كرفيؿ"بالدعكة لمجنكد اإلسرائيمييف رفض األكامر بإخبلء المستكطنات، حتى أف 
، ص 7118)عنبرم،  في االحتياط كفضؿ الذىاب لمسجف مقابؿ عدـ االلتزاـ باألكامر العسكرية

81،79). 
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حاكؿ أعضاء حيث  ،مف أجؿ الصبلة فيوالحركة ىي اقتحاـ الحـر الشريؼ  النشاطات البارزة ليذهك 
كأعضاء ، "عتصيكف" شرت صكركقد ني  لباس الصبلة، الحركة الدخكؿ لمحـر الشريؼ كىـ يمبسكف ىذه

كقد استغمكا ىذه  ،الحركة كىـ ييطردكف بالقكة مف الحـر الشريؼ عمى يد الشرطة اإلسرائيمية
الحـر الشريؼ  ؛ بأفٌ لمجميكر الصييكني الديني الحقيقة القائمة في الحـر الشريؼاالستعراضات ليثبتكا 

الصبلة فيو. ىذا إقامة رض فيو عمى الييكد منع في إطار حكـ داخمي في  لمسممكفيديره في الكاقع ا
زعيـ حركة "ىذه أرضنا" التي نظمت  " مكشيو فيجمف"الكاقع دفع كثيريف لدعـ ىذه الحركة مثؿ 

بركفسكر لؤلدب العبرم في " ىيمؿ فايسمة إسرائيؿ كاتفاؽ أكسمك، ككذلؾ "مظاىرات ضخمة ضد حكك 
صييكنية الدينية الذم دعـ النشاطات لمثؿ ىذه الحركة كمفكر بارز في أكساط ال "بار ايبلف"جامعة 

 .(81،79، ص 7118ضد منع دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ)عنبرم، 
 

دارة عدة عركض في إطار نشاطو في ىذه الحركة منيا: " ييكدا عتصيكف"قاـ   بتنظيـ كا 
 

عمؿ عمى عرض مراسـ لمذبح الييكؿ في مساء عيد الفصح الييكدم في حي الطكر في  -7
في محاكلة إلعادة تمثيؿ تقديـ القرابيف لمييكؿ الثالث، كىك عمؿ رمزم يعٌبر عف  ،القدس

االشتياؽ لمعكدة ألعماؿ عبادة تقديـ القرابيف، كيقكـ في ىذه المراسـ بالتحريض ضد مؤسسات 
 ة.الديني بسبب فتكل مف الحاخامات ؛دينية في إسرائيؿ تمنع قياـ مثؿ ىكذا عركض

إعادة إنتاج أدكات  فييا ىمكداش" في اجتماعاتيا كالتي عرضتلجنة "عتصيكف" " ترأس -7
 .(87، ص7118عنبرم، ) الييكؿ عف طريؽ معيد الييكؿ

 
 :اطات ىذه الحركةنشلمسألة الحـر الشريؼ نتيجة  تخص عٌدة نتائج كىناؾ

 
 كابط عمى دخكؿ الييكد المتدينيففي أعقاب االقتحامات المتكررة لمحـر الشريؼ زادت الض -7

لساحاتو، فقد سمحت الشرطة الدخكؿ لمحـر  لمجمكعات ال يتجاكز عدد الذيف يعتمركف القبعة 
أشخاص يرافقيـ حارس أمف مف قبؿ الكقؼ اإلسبلمي كشرطي  ثبلثة -اثنافكؿ مجمكعة مف 

إسرائيمي، كظيفتيـ منع أم أعماؿ لمصبلة داخؿ الحـر الشريؼ. مما ألحؽ ضرر بالحركات 
 .بالتنسيؽ مع الشرطة اإلسرائيمية مثؿ "الحركة لبناء الييكؿ"التي كانت تقتحـ 

ـ أكلكيات الجميكر نشاطات ىذه الحركة نجحت في كضع مسألة الحـر الشريؼ عمى سم -7
 .(78، ص7997 )رامكفالديني القكمي 
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بمحددات فرضتيا السمطة  ىذه الحركة ال تتكافؽ في عمميا مع القكانيف اإلسرائيمية،  كلـ تمتـز -3
ة األكثر تيديدان لمكضع ، مما يجعميا أحد أىـ المصادر الرئيسفيذية كالقضائية اإلسرائيميةالتن

 .(77، ص7997 القائـ في الحـر الشريؼ )رامكف،

 
 تدفيع الثمن)تاج محير( تنظيم الفرع العاشر: 

 
تنظيـ إرىابي استيطاني مككف مف مجمكعات شبابية متدينة في سف يعرؼ ىذا التنظيـ عمى أنو 

العمر يقكمكف بأعماؿ إرىابية ضد الفمسطينييف كممتمكاتيـ، كتطاؿ أعماليـ أيضا  فيالعشرينيات 
 عاـ "يتسيار"في مستكطنة   ككاف أٌكؿ ظيكر ليذا التنظيـ اإلرىابيجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي. 

اير ين–كانكف الثاني  شيركاحتؿ عناكيف اإلعبلـ في قرية ياسكؼ،  ان أحرؽ مسجد عندما  ـ7118
 . (7174ياسية كالتنمكية، )مركز الدراسات الس ـ7119

 
يقكـ أعضاء ىذه المنظمة اإلرىابية بأعماؿ انتقامية ضد الفمسطينييف، كخاصة ضد مؤسسات دينية 
إسبلمية أك مسيحية كىذه التسمية جاءت كفؽ مف يقـك بيذه األعماؿ أنفسيـ، كفي إطار نشاطاتيـ 

قكـ بيدؼ االنتقاـ مف األعماؿ السمبية التي ي ؛أك أم ممتمؾ فمسطينيالتخريبية ضد مساجد المسمميف 
فمفيكـ جباية الثمف لو معنى مزدكج فيك  .(31، ص7173)بئير،-عمى حد زعميـ-بيا الفمسطيني 

كنية لمنشاط اإلرىابي الذم يقكـ بو مستكطنك الضفة الغربية المحتمة ضد الفمسطينييف كممتمكاتيـ، 
اإلسرائيمية اتجاه  االستيطاف كييكٌقع عممياتو كنشاطاتو باسـ جباية الثمف " تاج كضد سياسة الحككمة 

 .محير"
 

 يعمؿ ىذا التنظيـ ضمف أربع دكائر كىي :
 

يقـك بعمميات إرىابية ضد الفمسطينييف في الضفة الغربية، كذلؾ عبر عمميات إرىابية تشمؿ  -7
طبلؽ النار عمى بيكتيـ كاقتبلع م حراؽ سيارتيـ االعتداء الجسدم كا  زارعيـ كمصادرة مياىيـ كا 

 كبيكتيـ كمساجدىـ.
 نشاط إرىابي ضد دعاة السبلـ الذيف يعارضكف سياسة االستيطاف كالمستكطنيف. -7
كفي مقدمتيا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،نشاطات ضد أجيزة الحكـ في إسرائيؿالقياـ ب -3

 الٌدعاء العاـ في إسرائيؿ.كقكاعده كضد الشرطة اإلسرائيمية كاإلدارة المدنية كضد ا
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ضد العرب الفمسطينييف داخؿ الخط األخضر، كيشمؿ ذلؾ إحراؽ المساجد القياـ بنشاطات  -4
كبقتميـ كطردىـ مف مناديو بالمكت لمعرب،  كالكنائس كحرؽ أمكاف رزقيـ. ككتابة شعارات

  .(7-3، ص7177)محارب،لببلد ا

 
ساحتيا كنكعية أىدافو كتنفيذىا كمف خبلؿ التقارير كيظير مف كثافة عمميات ىذا التنظيـ كانتشار م

 التي تنشر عنو أٌف لو قيادة مركزية سٌرية تقكده كتكجو نشاطاتو كعممياتو اإلرىابية كتحدد أىدافو بدقة. 
 

يضـ في داخمو مجمكعة مف األشخاص كالتشكيبلت السياسية كالحركات الدينية المكجكدة بكثافة في 
 الضفة الغربية كىي:

 
 القكمي الصييكني كحاخامات مف التيار الييكدم الحريدم. –اخامات مف التيار الديني ح -7
 خٌريجك كطبلب المدرسة الدينية الييكدية المنتشرة في الضفة الغربية كداخؿ الخط األخضر. -7
ـ كنشطاء مف أتباع حزب "الكحدة 7994 عاـ نشطاء كأتباع حركة "كاخ" المحظكرة قانكنيا منذ -3

 حزب "البيت الييكدم."الكطنية "، ك 
فجزء كبير منيـ مف التيار الديني القكمي ، شبيبة التبلؿ كالذيف جاءكا مف فئات مختمفة -4

قامة في الضفة الصييكني كقسـ  أخر مف أبناء الجيؿ الثاني في المستكطنات الييكدية المي 
ذ أكاسط من مة الغربية المحتالغربية المحتمة، كينشط ىؤالء بإقامة بؤر استيطانية في الضفة 

 .(71-8، ص7177)محارب،تسعينٌيات القرف الماضي 

 
ينتمي عناصر كجميكر تنظيـ جباية الثمف إلى فكر عنصرم متطرؼ يستند إلى الكراىية كالعداء  ك 

بادتيـ كطردىـ مف مناطقيـ الفمسطينية المحتمة كتعزيز االستيطاف كتيكيد  لمعرب كيدعك إلى قتميـ كا 
لى إسرائيؿ، كيقكـ قادتو الفكرٌييف بنشر أفكارىـ في كتب كمقاالتو كيبشركف األرض مف أجؿ ضميا إ

الكاقعة في جنكب مدينة نابمس في الٌضٌفة ا الحاخاماف مف مستكطنة "يتسيار" قامحيث  بيا عمى العمف
بإصدار كتابيما "تكراة الممؾ" كالذم صدر  "يكسؼ ايمي تسكر"ك "يتسحاؾ شفيرا"الفمسطينٌية المحتٌمة 

عتبركف في المرتبة األكلى الييكد يي  أفٌ ليؤكدا فيو عمي  .(71-8، ص7177رب،ـ )محا7119عاـ 
أٌف الييكد ىـ كحدىـ اآلدمٌيكف الحقيقٌيكف، في حيف أٌف "األغيار" ىـ في ك  ، كأنيـ أفضؿ مف كؿ البشر

قتميـ في معظـ  " يكديةالدكلة الي"مرتبةو أدنى، كتقترب مرتبتيـ كثيران مف منزلة البيائـ، لذلؾ يجب عمى 
بكضكح إلى إبادة الٌشعب العربٌي  ىـ في أحسف األحكاؿ، كيدعك الكاتبافكاتخاذ التمييز ضد ،األحياف

  .(3-7، ص7177)محارب، عمى ذلؾ بشكؿ سافر افالفمسطينٌي كيحرّْض
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يكسؼ حيان"  يشيفات  ال يزاؿ" يكجد ىناؾ عبلقة بيف أعضاء حركة تدفيع الثمف كبيف المدرسة الدينية 
، كىذه المدرسة الدينية معركفة "يكسؼ فبلم"كالحاخاـ  "يتسحؾ شفيرا"، اتباع "يتسيار"في مستكطنة 

 "يتسحؾ شفيرا"، كيدعـ "تدفيع الثمف" لدل أجيزة األمف اإلسرائيمية كأساس أيديكلكجي كعممي ألعضاء
جب أف تككف ردكد فعؿ أك تدفيع ضد الفمسطينييف كيرل أنو ي "تنظيـ تدفيع الثمف" بشكؿ عمني سياسة

يشيفات ال يزاؿ "ؤساء ك ر  ثمف أيضان في القدس كالجميؿ كالنقب، ككفؽ مصادر األمف اإلسرائيمية، أفٌ 
)مكقع كااله، التي ينفذىا تبلميذىـ  "تدفيع الثمف تنظيـ"كف عف معظـ نشاطات نيكسؼ حيان" يعم

7171). 
 
لدل الشاباؾ اإلسرائيمي كأحد الحاخامات  "شفيرايتسحؾ "اعتقؿ رئيس المدرسة  7171كفي سنة  

، لكف "كفر ياسيؼ"مسجد في  هحراؽ أحد تبلميذاألكثر تأثيران في أكساط اليميف المتطرؼ لمعرفتو عف إ
كىذا يدؿ عمى دعـ  .(31، ص7173)بئير،تياـ أك ضد أم أحد مف تبلميذه لـ تقدـ ضده الئحة ا

 .حككمي غير مباشر ليذه األعماؿ
 
ؾ ذكر يكـر ككىيف رئيس جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" السابؽ أف مستكطني مستكطنة كذل 
يفرضكف اإلرىاب عمى الحككمة كأنيـ مجمكعة مف عشرات النشطاء كىـ ال يعترفكف بمجمس  "يتسيار"

ا بطريؽ ككفؽ ما ذكر أنيـ قرركا أف يعممك " مستكطنات الضفة الغربية المحتمةحاخامات مجمس "يشع" "
يـ ال يستطيعكف المس بالجيش اإلسرائيمي أك أنٌ ب كفرض تيديد عمى حككمة إسرائيؿ؛ كبسبب اإلرىا

، يقكمكف بالمس بالفمسطينييف كبمقدساتيـ الدينية ككؿ ما كاف الكضع أسكأ  سكؼ اإلسرائيمية الحككمة
ىدد  "يتسحؾ شفيرا"ر أٌف تفكر الحككمة اإلسرائيمية قبؿ المساس أك االنسحاب مف المستكطنات. كيذك

أيضان أٌف عمميات تدفيع الثمف ستصؿ لممس بمقدسات المسمميف داخؿ الحـر الشريؼ، كسيفتي بجكاز 
 .(7177)ىارتس،  ذلؾ إذا لـ تكقؼ أعماؿ الفمسطينييف ضدىـ

 
 

 مدرسة عطيرت كوىنيم )تاج الكيان( الفرع الحادي عشر:
 
 "شمكمك أفنير"الحاخامات الييكد مف بينيـ الحاخاـ  مف قبؿ بعض 7983أسست ىذه المدرسة عاـ ت

مناحيـ بف "كالحاخاـ  "الياىك مالي"حاخاـ مستكطنة "بيت إيؿ" كرئيس مدرستيا الدينية كالحاخاـ 
عي المدرسة أنيا امتداد طبيعي لممدرسة الدينية "تكراة حاييـ" التي أسسيا الحاخاـ . كتدٌ "يعقكب

كالتي أقيمت قبؿ مائة عاـ في البمدة ، (74، ص7171اليندم،) ـ7895عاـ  "يتسحاؾ فينغركد"
 ،"تسفي ييكدا ككؾ"الحاخاـ  ا حاخامات اسرائيؿ الكبار منيـ،القديمة في القدس كالتي تعمـ فيي
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 :)المكقع الرسمي "يكسؼ اليشيؼ"، كالحاخاـ "ارييو ليفياف"كالحاخاـ  ،"تسفي فيسح فرانؾ"كالحاخاـ 
 .عطيرت ككىنيـ(

 
إذ أٌف  ،لييكدية في حي المسمميف في القدسؤسسات الحكـ في اسرائيؿ بتقديـ الدعـ لمجمعيات اتقكـ م

األحزاب الدينية، كما دعمت بعشرات أالؼ الدكالرات ك  "ككىنيـ عطيرت  يشيفات "كزارة األدياف دعمت 
كتبرعات مف % مف قبؿ الحككمة اإلسرائيمية، كأما الباقي يأتي 71-61شٌكؿ نسبة الدعـ مايقاربكتي 

 ،)شرجاملحاخامات الرئيسية بتقديـ الدعـ جيات داعمة في الخارج كالداخؿ مرفقة بتكصية مف ا
 .(794، ص7995

 
 :في اآلتي أىـ ما يميز ىذه المدرسة الدينية "شمكمك أفنير"يكضح 

 
 . ىي تابعة لكؿ الييكد رل أف القدس ال تقسـ،تأٌنيا  -7
الحـر الشريؼ حيث اعتبر مف قريبة  ،لقدس القديمةىنيـ مقامة في قمب ايشيفات عطيرت كك  -7

 أٌف كجكدىا ميـ مف أجؿ تيكيد المدينة.  ؛قائد الشرطة اإلسرائيمية
كقد قتؿ ثبلث مف طبلب المدرسة تشٌكؿ خطر عمى حياة اإلنساف، الحياة في القدس القديمة  -3

أحد مف  كبات لـ يشتؾلكنيا مازالت مستمرة كقائمة . كرغـ ىذه الصع ، الدينية كآخريف أصيبكا
 .عطيرت ككىنيـ( :)المكقع الرسمي العيش فييا

  
بيدؼ تحكيميا  ؛تيدؼ ىذه المدرسة لمسيطرة عمى الممتمكات الفمسطينية  في البمدة القديمة في القدس

. كتعد ىذه المدرسة مف أكثر الجيات تطرفا في 7948إلى ييكدية بحجة أنيا أمبلؾ لمييكد قبؿ عاـ 
كثر إزعاجا لمسكاف الفمسطينييف في البمدة القديمة ، كال تتكرع ىذه الحركة عف استخداـ إسرائيؿ كاأل

بيدؼ طردىـ مف البمدة القديمة في القدس .كتقكـ بتشجيع  ؛العنؼ كاإلرىاب ضد السكاف الفمسطينييف
دسي كتعميؽ الكعي العاـ بالييكؿ لدل الجميكر الييكدم بشكؿ عاـ . كتشجع الصبلة في الحـر الق

  .(74، ص7171الشريؼ إلى حيف ىدمو كبناء الييكؿ الثالث مكاف المساجد كساحاتو )اليندم،
 

مدرسة "عطيرت يركشاليـ" )تاج القدس( كالمدرسة التحضيرية العسكرية  يكجد فييا عدة مؤسسات ىي:
تربكم. " الكمعيد "أحباء القدس "عيطكرم ككىنيـ"كمعيد "معرخكت يسرائيؿ" )قيـ إسرائيؿ( كمجمة 

ؤساء مدارس دينية كضٌباط في الجيش اإلسرائيمي، كرجاؿ اقتصاد، كآخريف في ك خٌرج ىذه المدرسة ر كتي 
 .عطيرت ككىنيـ( :)المكقع الرسمي ت مختمفة في المجتمع اإلسرائيميمجاال
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 معيد تسومتالفرع الثان  عشر: 
 

يرأسو الحاخاـ المحتمة ية بالضفة الغرب "ألكف شفكت"في مستكطنة  7977سنة معيد تسكمت تأسس 
ىك وكميندس الكتركني خريج معيد "ليب" بالقدس بيبنو" كيـر " يج المدرسة الدينيةخرٌ  "يسرائيؿ ركزاف"

بيدؼ تكجيو  ؛ىدفو إيجاد حمكؿ تكراتية لمحياة المعاصرة "غكش عتصيكف"معيد بحثي مكجكد ن في 
يكؿ رة تكراتية كخاصة فيما يتعمؽ بمكاضيع اليحياة الييكد كفؽ ركح التكراة ، يصدر المعيد نشرات كثي

ؽ في كثر مف خمسيف مقاؿ  في ىذا المكضكع بكؿ ما يتعمـ أ 7114-7113حيث صدر في سنكات 
  .(33، ص7118)عنبرم، الييكؿ كالعبادات الخاصة بو 

 
 لممصميف الييكد ة ـ نشرة أسبكعية باسـ )شبات بشباتك(  المخصص7988كيصدر المعيد منذ سنة  

ـ خصصت ىذه نشرة بابان ثابتا خاص بالييكؿ 7114في الكنس التابعة لمصييكنية الدينية ، كفي سنة 
ـ نشر 7117كفي سنة  ،ؼ كالصبلة فيودخكؿ الحـر الشريإلى يدعك الييكد جبؿ ىامكر(  باسـ )إلى

مشارب احتكل عشرات الدراسات لحاخامات مف  المعيد كتابان باسـ )انيضكا لنصعد()ككمك فنعميو(
يؼ كدعكا إلى دخكؿ الحـر الشر  ،كاتجاىات مختمفة عالجكا فيو مسألة الييكؿ مف جكانب مختمفة

 .(79، ص7176)محارب،
 

ساىـ المعيد بشكؿ كبير بإحداث كعي كتغير في كسط الجميكر الديني الصييكني في ىذه المسألة 
صدارتو، كفي سنة  مع معيد الييكؿ كحركة إلى ـ اشترؾ المعيد سكيةن 7114مف خبلؿ منشكراتو كا 

 لدراسة الطقكس الخاصة بالييكؿ جبؿ ىامكر بتنظيـ اجتماع بعنكاف )نقترب مف تقديـ القرابيف (
 .(33، ص7118)عنبرم، 

 
كيحافظ عمى أىمية كلمجيش اإلسرائيمي كالشرطة، يقٌدـ المعيد استشارت لعدة مؤسسات حككمية ك 

 .معيد تسكمت(مكقع الرسمي لال) عبلقات قكية مع الباحثيف كالميندسيف
 

 معيد )كوليل( بيت ىبحيراهالفرع الثالث عشر: 
 

في الضفة  "كرمي تسكر"ـ في مستكطنة 7996سنة " ككليؿ بيت ىبحيراه " تأسس المعيد الديني 
الخاصة بالييكؿ كتقديـ القرابيف؛  ختص ىذا المعيد بدراسة كؿ الطقكس كالعباداتيالغربية المحتمة ك 

ـ بإصدار مجمة تكراتية باسـ 7999كقد بدأ ىذا المعيد سنة  ،عداد لمخبلص كتعجيموبيدؼ االست
لتي تنشر باألساس دراسات كمقاالت تعالج مكاضيع الييكؿ كتشمؿ ىذه المجمة بابان "معميف بككدش" ا
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ثابتان لمعالج المكاضيع التي تتعمؽ بدخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو كبناء الييكؿ 
 .(79، ص7176،)محارب

 
 منظمة أنصار الييكل الفرع الرابع عشر: 

 
ـ كحتى 7111بسبب انتفاضة األقصى منذ  عاـ  ؛عمى إثر إغبلؽ السمطات اإلسرائيمية الحـر الشريؼ

جؿ منع ىذا الحظر كالسماح بالدخكؿ ؿ الييكدية مف أـ نشطت حركات كجمعيات الييك7113ربيع 
ا السياؽ بادرت حركات الييكؿ كفي مقدمتيا  "الحركة لبناء كفي ىذ لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو،

نساء مف اجؿ " ك "لى ىار ىامكر" ك "إفكياـ حي " ك "القيادة الييكدية"ك " معيد الييكؿ"ك " الييكؿ
مف اجؿ تعزيز نشاطاتيا  ،"أمناء جبؿ الييكؿ"الييكؿ " بتأسيس منظمة أنصار الييكؿ باستثناء 

 .(71ص ،7176 )محارب،كجذبو لمكاقفيا بشأف بناء الييكؿ  ،سرائيميكتأثيرىا في المجتمع اإل
 

كقد نظمت الحركة العديد مف  " أحد قادة حركة "القيادة الييكدية" فايس يرأس ىذه المنظمة "ىيمؿ 
منيا تأسيس محكمة دينية لشؤكف الييكؿ مف أجؿ إصدار فتكل تتعمؽ بشؤكف  ،النشاطات المختمفة

ككمفت ميندس معمارم "جدعكف لبناء كنيس ييكدم في الحـر الشريؼ،  الييكؿ، كدعت الحركة
يتسع أللؼ شخص عمى شكؿ مدرج تبمغ  ، بحيثتصميـ كنيس، كقاـ ىذا الميندس بتصميموحرالؼ" 

و مف أجؿ إقامتو في الحـر الشريؼ، كذكر الميندس أف أىميتو تكمف في أنٌ  ان مربعان مساحتو ثبلثيف متر 
 ،في تمؾ الفترة "ارئيؿ شاركف"ككمة اء الييكؿ الثالث، ىذا المخطط قٌدـ  لرئيس الحالمبنة األكلى في بن

لى المجنة المكائية في منطقة  كتـ إرسالو لئلقرار لمجنة التخطيط كالبناء في بمدية القدس الغربية، كا 
 .(71ص ،7176 )محارب، القدس

قامة الييكؿ الثالث كفرض السيادة الييكدية عميو،  تيدؼ ىذه المنظمة إلعادة احتبلؿ الحـر الشريؼ كا 
 كتقكـ ىذه المنظمة بعدة نشاطات أىميا:

 
رشادىـ بمسائؿ الييكؿ. -7  زيادة الكعي لدل األفراد كالجماعات كا 
 .تنظيـ حمبلت كبيرة القتحاـ الحـر الشريؼ أياـ األعياد الييكدية -7
 .يوتسييؿ كصكؿ الداخميف لمحـر الشريؼ، حتى يتمكنكا الكصكؿ بسيكلة إل -3

لغاء ، مف أجؿ القياـ بنشاطات مف الناحية القضائية -4 سيطرة الييكد عمى الحـر الشريؼ، كا 
 الكضع القائـ فيو.

مف أجؿ إقرار تشريعات قانكنية تسمح لمييكد الدخكؿ كالصبلة  ،العمؿ في المجاؿ البرلماني -5
 في الحـر الشريؼ.
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كالقياـ بالطقكس الدينية  ،يد الفصحالقياـ بأعماؿ تدريبية كبيرة تحاكي تقديـ القرابيف في ع -6
ليككف حقيقة كاقعية في أقرب  ،الخاصة بالييكؿ، كذلؾ لمتحضير مف أجؿ إقامة الييكؿ الثالث

 لخمؽ الرغبة باالشتياؽ لمعكدة إليو مف جديد. ؛كقت كتجسيده أماـ الجميكر اإلسرائيمي
)المكقع  )فيسبكؾ ( اقع التكاصؿ االجتماعينترنت كمك عمى مستكل اإل العمؿ اإلعبلمي -7

 .أنصار الييكؿ(: الرسمي

 
 يت شالنو "جبل الييكل لنا"ب"ىار ى موقعالفرع الخامس عشر: 

 
كىك يدعك ليدـ األماكف  ،ىك مكقع انترنت األكثر نشاطان كتطرفان الذم يعمؿ مف أجؿ الحـر الشريؼ

قامة الييكؿ الثالث ،"المساجد" المقدسة لممسمميف داخؿ الحـر الشريؼ نشاطات  أكقفت في ساحاتو.  كا 
بعد إعبلف قاـ بنشره أدل إلى اقتحامات  ثـ نشطـ 7177عمى يد الشرطة اإلسرائيمية سنة المكقع 

 .(33، ص7173)بئير، عنيفة داخؿ الحـر الشريؼ
 

كاحتبلؿ الحـر  ،كبناء الييكؿ الثالث ،أسس ىذا المكقع ليدؼ كاحد كىك الدعكة لتيكيد الحـر الشريؼ
كطرد الفمسطينييف منو. كالمكقع يعمؿ حاليان كيحدث معمكماتو كؿ عدة أياـ. كيقكـ بنشر  ،الشريؼ

ىناؾ. ككفؽ الشرطة  التي تحدثمحـر الشريؼ، كينقؿ األخيار لمكاعيد المظاىرات كاالقتحامات 
 .(33، ص7173الحاخاـ "ييكدا غميؾ")بئير، اإلسرائيمية أٌف الذيف يديركف المكقع ىـ "نحيماه البكيـ" ك

 .عمى شبكة االنترنت مكقعكما يكجد لو 
 

 :اآلتيةف  األمور  حركات الييكل األخرىعن  مناء جبل الييكلأحركة  تختمف
 

نشاطاتيـ مرتبطة كفؽ ك  ،معظـ أعضاء حركات الييكؿ ىـ ييكد أرثكدككس :األساس الدين  -7
ا مف التقاليد المكركث الديني الييكدم، بينما أخذت حركة أمناء جبؿ الييكؿ ما يناسبي

 الييكدية.
: "أمناء جبؿ الييكؿ" يتبنكف رؤية ىيكؿ عالمي كالذم يككف صورة الييكل الثالث الذي سيقام -7

فيو مكاف )لؤلغيار(، بينما حركات الييكؿ األخرل ترل إف الييكؿ مخصص بشكؿ منفرد 
 لمييكد كال تعطي أم اعتبار لكجكد )األغيار(.
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الييكؿ كبار في السف كليس  كميـ ممف يعتمركف ء جبؿ : نشطاء أمناالتركيب االجتماع  -3
كيشارؾ في مظاىراتيـ المسيحييف البركتستانت، بينما حركات الييكؿ  أعضائيا مف القبعة، 

 .فئة الشباب كال يشترؾ معيـ )األغيار(
: عمؿ "غرشكف سممكف" طكاؿ الفترة الماضية عمى طرح رؤية أٌنو الصراع مع الفمسطينيين -4

 ،إنياء الكجكد الفمسطيني عمى  العمؿمف خبلؿ كؿ المساجد في الحـر الشريؼ يجب أف تز 
الذم سيؤدم لخبلص العالـ، فيما كٌجيت بعض الحركات األخرل اىتماميا باألساس داخميا ك 

فيما يخص بناء الييكؿ الثالث  ،لممعسكر االرثكدككسي الييكدم لتغيير المكقؼ التقميدم
 .بناء الييكؿكالدخكؿ إليو. مثؿ الحركة ل

ترل في الصييكنية  ،كؿ حركات الييكؿ باستثناء أمناء جبؿ الييكؿ :العالقة مع الصييونية -5
مأزؽ مغمؽ ال يمكف  مف خبلليا تغيير الكضع القائـ كبناء الييكؿ الثالث، لذلؾ أكجدكا 

"غرشكف  ، لكفكفؽ الشريعة الييكدية "التكراة" الحكـ-ثيكقراطيةبديمة غير صييكنية  يديكلكجياأ
نشاطاتو تدخؿ في ىذا اإلطار، فيك يعتبر  فٌ يرل نفسو ضمف اإلجماع الصييكني كأسممكف" 

ألٌنو يعتبر اٌف الحـر  ؛كبيف الحـر الشريؼ ،أنو ال يكجد صراع بيف الييكدية كالصييكنية
 .(775-774، ص7118)عنبرم، رمزه لمسيادة الييكدية الشريؼ 
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 ثالثالالفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحرم الشريف قضيةاالسرائيم  من  الرسم الموقف  
 

 مقدمة:
 
تعٌرض  الذم الحـر الشريؼ ـ بما فييا7967عاـ بعد احتبلؿ الجيش اإلسرائيمي  لمقدس الشرقية  

قد ، ك مف أجؿ تيكيد الحـر ليككف مركزان دينيان ييكديان  ،السيطرة اإلسرائيمية المباشرة عميو فرض لمحاكالت
القائـ" مف قبؿ كزير  الحرب الصييكني "مكشيو دياف" كالتغيٌرات التي طرأت ذلؾ بفرض "الكضع   بدأ

عميو لمصمحة فرض السيادة الييكدية عميو، مف قبؿ حركات الييكؿ كأعضاء كنيست ككزراء 
يدؼ بناء الييكؿ مساجد فيو خاصة مسجد قبة الصخرة بىدـ الكسعي حركات الييكؿ إلى إسرائيمييف، 

قا ، الثالث   .س دينية تكراتية في ساحاتومة طقك كا 
 

يدار مف قبؿ "ناظر الحرميف الشريفيف"، أم  مممككيكاف الحـر الشريؼ في منتصؼ العيد الفقد 
في القدس، كالمسجد اإلبراىيمي في الخميؿ. كتطكر األمر في نياية  الحـر الشريؼالمسؤكؿ عف إدارة 

مياميا اإلشراؼ عمى الحـر الشريؼ. كبعد خاصة لؤلكقاؼ كاف مف دائرة العيد العثماني إلى إنشاء 
 الحـر الشريؼميمة إدارة األكقاؼ بما فييا انتقمت الحرب العالمية األكلى كاحتبلؿ بريطانيا لفمسطيف 

 (.7176)يعقكب،  إلى مكظؼ تابع لبلحتبلؿ البريطاني.
 
اإلسبلمي  ـ، حيف تشكؿ "المجمس7977كانكف أكؿ/ ديسمبر  71كاستمر األمر كذلؾ حتى تاريخ  

ىذا المجمس يشكؿ مرجعية إلدارة  أصبحاألعمى" في القدس جٌراء ضغكط المسمميف في فمسطيف، ك 
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لجنة إلدارة المقدسات  مكانو  ، كتشكيؿـ7937عاـ كقد قامت بريطانيا بإلغائو  المقدسات كاألكقاؼ،
 (.7671)يعقكب،  .يا حتى نياية عيد االحتبلؿ البريطانيمكاألكقاؼ، استمٌرت في عم

 
% مف مساحة 84) 7948مع انتياء حرب عاـ احٌتؿ الجيش اإلسرائيمي الشطر الغربي مف القدس  

 كتـ اإلعبلفإلى اإلدارة األردنية،  الحـر الشريؼ، فيما تحٌكؿ الشطر الشرقي الذم يحكم المدينة آنذاؾ(
 الحكـتحت  الحـر الشريؼك  ت القدسأصبحف عف كحدة الضفتيف الشرقية كالغربية، ـ7951عاـ 

، اإلسرائيمياالحتبلؿ  عمى يدبقية القدس  احتبلؿقبؿ عاـو كاحد مف أم   7966كفي عاـ . األردني
أدخؿ تعديبلت بنيكية ميمة في إدارة األكقاؼ في  الذمصدر قانكف إدارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 

)يعقكب، لغاية اليـك ائمة التي ال تزاؿ ق ك الضفتيف، فشٌكؿ بذلؾ البنية الجديدة ألكقاؼ القدس
7176). 

 

عممت إسرائيؿ منذ احتبلليا لمشطر الشرقي في القدس مف أجؿ تعزيز عبلقتيا بالمدينة عبر رمكز 
نما ىي أعمؽ مف ذلؾ بكثير ـ7967منذ احتبلؿ القدس لـ تيكجدكطنية كدينية كىذه العبلقة   .كا 

كصعكد الميككد لمحكـ  ف مف القرف العشريفكحككمات إسرائيؿ منذ تأسيسيا كحتى بدايات العقد الثام
ـ، كانت حككمات عممانية تٌدعي االشتراكية كىي بعيدة عف الديف، كتقكـ باستخدامو بكثافة 7977عاـ 

كانت الخطكات األكلى لمسيطرة عمى الحـر الشريؼ ف .ليكية المشتركة لممياجريف الييكدمف أجؿ بناء ا
نشاء مت بتشكٌ  ساحة ضخمة أماـ حائط البراؽ لبناء الرمز الييكدم األكؿ)الييكؿ يدـ حارة المغاربة، كا 

، ثـ جرل بالتدريج "مكشيو دياف"( في القدس. كقد تمت ىذه الخطكة بأيد عممانية إسرائيمية كخصكصان 
تطكير ىذا الحائط كقبمة مركزية أضيؼ إلييا بعد سياسي، كذلؾ بشكؿ متسارع كمتشابؾ، كبات عمى 

)الجعبة،  سرائيؿ في ساحة ىذا الحائطرائيمي أف يحمؼ يميف الكالء إلحتبلؿ اإلسكؿ مجند في جيش اال
 .(766-765ص ،7176

 
ـ مف أجؿ 7967يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ بدراسة ىذه التغٌيرات منذ احتبلؿ القدس الشرقية عاـ ك 

المنيج التاريخي  ، كفؽمعرفة التطكرات الخطيرة التي حدثت بالتدريج فيما يخص مسألة الحـر الشريؼ
 ، كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة مباحث كاآلتي:التحميمي

 

 لحـر الشريؼ.في ااألكؿ: الكضع القائـ المبحث 

 الثاني: المكقؼ الرسمي اإلسرائيمي مف الحـر الشريؼ.المبحث 

 الحـر الشريؼ.قضية : مكقؼ عٌدة جيات مف المبحث الثالث
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 يف.لحرم الشر ف  ااألول: الوضع القائم المبحث 

 
، في القانكف الدكلي إلى حالة كانت قائمة عند Status Quo)) الكضع القائـيرجع مفيكـ  كمصطمح 

 7878مف اتفاقية برليف لعاـ  (67)إلى المادة  كيعكد باألساسحصكؿ تغيير أك حدث سياسي محدد، 
تيدار بناءن قع الطكائؼ المقدسات المسيحية كمكاكمازالت بيف القكل األكركبية الكبرل كالدكلة العثمانية، 

لز ـ 7967عاـ  لمقدس احتبلؿ إسرائيؿ، بينما يرجعو آخركف لمكضع الذم كاف قائمان قبؿ عمييا اـ ، كا 
ت بيذا كضعيا الذم كانت عميو قبؿ االحتبلؿ. كرغـ أف إسرائيؿ أخمٌ إسرائيؿ بالحفاظ عمى المقدسات ك 

تحت ضغكط كمخاكؼ متعددة أعادتو إلى ما كاف الكضع القائـ في األياـ األكلى لبلحتبلؿ، إال أنيا ك 
 معترفة بيذاا يجعميا م، م37/7/7967إلى عيدة األكقاؼ األردنية في  الحـر الشريؼعميو، كأعادت 
عميو، ليس ألنيا لـ  مف أم حؽٍّ لبلعتراضإسرائيؿ يحـر القانكف الدكلي كبناءن عميو الكضع القائـ، 

كيعتبر الحـر الشريؼ مقٌدسان  ا أسيمت بإرادتيا في تكريسو.بؿ ألني ؛تعترض عميو عندما قاـ فقط
 .(5، ص7175ابحيص، ) ينازع المسمميف أحده فيوال  فترات زمنية متتالية إسبلمٌيا خالصان منذ

 
 :والمراحل الت  مر بيا الوضع القائم لمحرماتفاق  انبثاقالمطمب األول:  
 

كقد ، االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى الحـر الشريؼ ـ  سيطر جيش7967بعد احتبلؿ القدس  في حزيراف 
االسرائيمي  يرسـ مبلمح المرحمة القادمة حيث أمر بإزالة العمـ "مكشيو دياف"ذاؾ آن الحرب بدأ كزير 

الذيف ىٌيأكا يف مف جنكد االحتبلؿ االسرائيمي كعمؿ عمى إخبلء كحدة المظمي ،الذم رفع في المكاف
أف الحـر  "مكشيو  دياف"ح كقد كضٌ  ،جزء الشمالي مف الحـر الشريؼي الأنفسيـ لمبقاء بشكؿ دائـ ف

الشريؼ فيو مسجد صبلة إسبلمي كبالنسبة لمييكد "ىك مكاف تاريخي ماضي" كيجب االعتراؼ بحؽ 
كاستكلت سمطات االحتبلؿ منذ  .(75ص ،7176)شرجام،  المسمميف بالتحكـ في داخؿ الحـر الشريؼ

 ـ(71/6/7967الداخمي بتاريخ ) س عنكةن عمى مفاتيح باب المغاربةالمحظة األكلى الحتبلؿ القد
 (.97، ص 7177)عراميف، كالرفاعي،

 
 عقد اجتماع بيف كفد الكقؼ اإلسبلمي بالقدس كبيف كزير 7967حزيراف/ يكنيك عاـ  76تاريخ في ك 

 النقاش عف  عكدار في االجتماو، كذلؾ بناء عمى طمب "مكشيو دياف" آنذاؾالحرب لمجيش اإلسرائيمي 
، ككاف مطمب الكفد ىك استقبللية كالحـر الشريؼاألكضاع العامة المتعمقة باألكقاؼ كبالمقدسات 

اإلسرائيمي بأف  الحربكزير  األكقاؼ كالمحاكـ الشرعية كاإلفتاء كالشؤكف الدينية بشكؿ عاـ، كقد أقرٌ 
 .(7176)يعقكب،  يستمر الكضع عمى ما كاف عميو سابقنا
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بعد احتبلؿ  فتكل دينية أصدر مجمس الحاخامية الرئيسة في إسرائيؿ ( أف71: 7176ب )محار  أشار
 .دينية ييكدية  مف دكافعتحريـ دخكؿ الييكد إلى الحـر الشريؼ عمى أكد فييا  الحـر الشريؼ بأٌياـ

 قائمان "مكشيو دياف" كضعان اإلسرائيمي الحرب اإلسرائيمي فرض كزير  لبلحتبلؿاألسابيع األكلى  كخبلؿ
 –ئط المبكى الذم يطمؽ عميو حا –جديدان بشأف الحـر الشريؼ تقٌرر بمكجبو أف يككف حائط البراؽ 

تحت إشراؼ الكقؼ يؼ مكانان لصبلة المسمميف كحدىـ , كأف يبقى الحـر الشر مكانان لصبلة الييكد
الشريؼ في الساعات اإلسبلمي . كلكنو في الكقت نفسو منح الييكد اإلسرائيمييف حٌؽ الدخكؿ لمحـر 

 الحرب. كفي حيف أبقى كزير كذلؾ بدفع نصؼ الرسكـ ،المخصصة لدخكؿ السٌياح األجانب
 األكقاؼ اإلسبلمية.أبكابو بيد ك  الحـر الشريؼ اإلسرائيمي اإلشراؼ الداخمي عمى

 

قدسة لمبعد ساعات مف احتبلؿ الحـر الشريؼ مكقفو لمييكد في مكضكع األماكف ا "مكشيو دياف"أعمف  
كلـ نأتي  ،قيا لؤلبدرجعنا لمقدساتنا مف أجؿ أف ال نفار " حيث قاؿ: كعمى رأسيـ الحـر الشريؼ 
كلكف لحفظ أمف المدينة كالعيش بيا سكيةن  ،أك إزعاجيـ في حقكقيـ الدينيةالحتبلؿ مقدسات األخريف 

 في إسرائيؿ دينية كالقكميةحاٌدة مف قبؿ الدكائر الانتقادات  ىذا المكقؼكقد كاجو  مع األخريف بأخكة".
  .(76ص ،7177)شرجام، 

 

مع  ،األكقاؼ اإلسبلميةـر الشريؼ بإدارة عمى إبقاء الح "مكشيو دياف"الذم فرضو  المقترح االتفاؽك 
مع فرض السيادة القكمية الييكدية عمى الحـر الشريؼ،  ،إعطاء الحؽ لمييكد بالزيارة فقط دكف الصبلة

لسياسة الحككمة تجسيدان  ذلؾ ، جاءمف قبؿ الدكائر الدينية القكمية ةمما أٌدل النتقادات كاسع
كلنزع فرضية  ،القكمي عمى األرض اإلطاريبقى الصراع العربي اإلسرائيمي في بأٍف  اإلسرائيمية 

ٌدة خفؼ مف حفإعطاء حؽ الزيارة لمييكد في الحـر الشريؼ تي ميف، الصراع الديني بيف الييكد كالمسم
عطاء سيادة  ،ييكد لمصبلة فيواٌدعاءات  ال النظر إليو  لممسمميف يخفؼ مف حٌدة منقكصة دينية كا 

كمف ىنا نشأ كضع يمكف أف يسٌمى الكضع  .(77ص ،7177)شرجام،  كمركز قكمي فمسطيني 
القائـ كىك ترتيبات شفكية كممارسات يكمٌية بيف األكقاؼ اإلسبلمية التي لـ تعترؼ باالحتبلؿ، كبيف 

 سرائيمية التي تعاممت مع االتفاؽ بشكؿ شفكم كلـ يأخذ طابعان رسمٌيان.السمطات اإل
 

إبقاء ادارة الحـر الشريؼ  فٌ أ" صراع السيطرة عمى جبؿ الييكؿ( في دراستو "79: 7176رايتر )يشير 
, كاعتبرتو اٌتجاه الحـر الشريؼبيد الكقؼ االسبلمي خفٌفت مف قكة المعارضة الدكلية لخطكات اسرائيؿ 

ارة كالقكانيف ف السيطرة اإلسرائيمية عمى شرقي القدس، كلكف ضـ القدس الشرقية كفرض اإلدضم
كبالتأكيد لـ تكف مقبكلة عمى األردنييف  ،ـ تكف مقبكلة عمى المجتمع الدكليل االسرائيمية عمييا
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حتبلؿ كفؽ كالفمسطينييف كالعالـ اإلسبلمي كمو، كاعتبركا أف السيطرة اإلسرائيمية عمى شرقي القدس ا
  .اإلسرائيميلشريؼ مكجكد في األسر القانكف الدكلي كأف الحـر ا

 
أف أماكنيـ الدينية  ؤساء الطكائؼ الدينية ككعدىـك ر  "ليفي أشككؿ"استدعى رئيس الحككمة اإلسرائيمية 

الحائط  -ؽ لحاخامية الرئيسية في إسرائيؿ المسؤكلية عف الكضع في حائط البراكمنح ا ،لف تمس بأذل
ىـ باإلشراؼ عمى ؤساء الطكائؼ المسيحية كاإلسبلمية باستمرار ك ر ككعد  - الغربي لمحـر الشريؼ

 .(77-76ص ،7177)شرجام،  ككنيسة القيامةاألماكف المقدسة، المسجد األقصى، 
 

في الحـر الشريؼ تبمكر عمى أساس اعتقاده أف ىذا  "مكشيو دياف"إٌف االتفاؽ الجديد الذم كضعو 
)شرجام،   أخطر منو بكثير. كيح لمنع تطكر الصراع القكمي الى صراع ديني كالذم ىالنظاـ الصح

ـ , لـ 7967فاتفاؽ الكضع القائـ الذم تبمكر في الحـر الشريؼ بعد حرب عاـ   (75ص ،7176
الذم شغؿ منصب رئيس كحدة األماكف المقدسة في  "اـيكتب عمى كرؽ كما صٌرح  بذلؾ "نيسك شاح

آنذاؾ "الكيـ ركفيف شتايف" درس  اإلسرائيمية المستشار القضائي لمحككمة أفٌ ب, ميةاإلسرائيالشرطة 
 .(77ص ،7176)رايتر، كبة لكنو اقتنع أف ال يعمؿ ذلؾ كضع تفاصيؿ الكضع القائـ في اتفاقية مكت

الكضع القائـ مركنة في فيـ كؿ طرؼ لو كقابمية تفسيره   -غير الرسمي -لقد أعطى ىذا االتفاؽ 
 ة مختمفة كمتناقضة.بصكر 

 
 ما يم : قائمويتضمن اتفاق الوضع ال

 
ي دارة المكقع كىفي إ بحيث تستمر ارة األكقاؼ االردنيةكز  ممثؿ يى األكقاؼ اإلسبلمية -7

 داخؿ الحـر الشريؼ . لشؤكف الدينية كالمدنية المعمكمةعف ا ةمسؤكل
و كىك حؽ محفكظ لمييكد لكف يستطيعكا زيارت ،الصبلة في الحـر الشريؼبح لمييكد ال يسم -7

 كفؽ القانكف. 

ف في الحـر الشريؼ سكاءن في شرطة اسرائيؿ تأخذ عمى عاتقيا مسؤكلية الحفاظ عمى األم -3
 أك خارج أسكاره كبكاباتو. داخؿ

كالتي أصبح القانكف  ،كباقي أجزاء القدسفي الحـر الشريؼ تبدأ السيادة كالقانكف االسرائيمي  -4
 العمياالعدؿ محكمة كقد أقٌرت . ـ 7967مييا منذ حرب حزيراف عاالسرائيمي سارم المفعكؿ 

 .اإلسرائيمية قانكنٌيا فرض السٌيادة اإلسرائيمية عمى القدس كشٌرعت احتبلليا

تقرر فيما بعد أيضان أف البكابة الكحيدة المسمكح العبكر منيا لدخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ ىي  -5
د ، كلمزكار األجانب تحدٌ مف كؿ األبكاب األخرلؿ المسمميف فيما يدخ ،" باب المغاربة "
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سمكح باب السمسمة، كباب القطانيف( كاليكـ فقط مك دخكليـ مف ثبلث بكابات: )باب المغاربة، 
 .ليـ الدخكؿ مف باب المغاربة

 .حـر الشريؼمنع رفع أم عمـ داخؿ ال -6

يصمي ـ الشريؼ ك في الحر  بحيث يصمي المسممكف، كاف الصبلة بيف المسمميف كالييكدتقسيـ م -7
كفؽ الرؤية  يستمد قداستو كالذم  -الحائط الغربي لمحـر الشريؼ -حائط البراؽالييكد في 
 ،7176)شرجام،أقرب مكاف لمكضع الييكؿ  إذ يعتبر حاط البراؽ "جبؿ الييكؿمف " الييكدية 

 .(75،76ص

 
كليس مف  دكافع سياسية مف  مف الحـر الشريؼ كالحككمة اإلسرائيمية مكقفيـ "مكشيو ديافاٌتخذ "ك 

ة الكضع القائـ في الحـر بمكر ، ككاف لمكقؼ الحاخامات الرئيسية كقتذاؾ كزف كبير في دكافع دينية
دعمتو السياسية، كالقضائية، كالدينية، بحيث كؿ الجيات ذات الصمة  استمٌد  قكتو مفالذم الشريؼ 

 "مكشيو دياف"عمى  كاف مف الصعبالحاخامية الرئيسية اتخذت مكقؼ آخر فمك أف  .ككافقت عميو
مكضكع الدخكؿ كالصبلة في بشكؿ مباشر ب كانت الفئة المعنٌيةمف جية أخرل  .ىذاتطبيؽ مكقفو 
كبما أٌف القيادة السياسية كالدينية ليذا الجميكر ترفض  ،الجميكر الديني ىي باألساسالحـر الشريؼ 

باستثناء  ،لعدـ قبكؿ ىذا الكاقع الجديدغط الدخكؿ لمحـر الشريؼ، فمـ يكف في تمؾ األياـ مف يض
)معاريؼ،  كالحاخاـ ييكدا عميتاؿ، كالقاضي بنياميف ىمفي( ،الحاخاـ غكرف )مجمكعة صغيرة أمثاؿ

7174). 
 

مييكد لمصبلة ىناؾ محاكالت كثيرة لفكانت  ،محـر الشريؼ تدريجيان مف الدخكؿ لبدأ يتغٌير ىذا المكقؼ 
كفؽ ، ك منع صبلة الييكد في الحـر الشريؼالتزمت ب ككمات اإلسرائيمية الحلكف ، ك في الحـر الشريؼ

دياف ضمف صبلحياتو بإجراء لكزير األ ـ يحؽ 7967قانكف المحافظة عمى األماكف المقدسة منذ 
. كذلؾ تكٌجيت جماعات الشريؼفي الحـر الييكد كالمسمميف صبلة تعديبلت عمى القانكف فيما يخص 

مييكد السماح لك ، مف أجؿ تغيير ىذه السياسةيمية اإلسرائحكمة العدؿ العميا مالييكؿ مٌراتو عدة ل
الحفاظ عمى االتفاؽ كأمف  ف دكافع بسياسة الحككمة م التزمتلكنيا بالصبلة في الحـر الشريؼ 

حركة  كالذم قٌدمتو الصبلة في الحـر الشريؼمكضكع كفي قرار المحكمة في اإلسرائيمي  الجميكر
حت كضٌ  ، ـ7113سنةفي   "تساحي ىنغبي" اإلسرائيمي كزير األمف الداخميضد  يكؿأمناء جبؿ الي

، كىذا جزء مف حرية العبادة الدينية لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو الدخكؿالمحكمة أنو يحؽ لكؿ الييكد 
ف أنو في حاؿ تبيٌ مطمقان  كليس حؽّّ حؽ أساسي ىك الذم ، رغـ ذلؾ ىذا الحؽ لتعبيركجزء مف حرية ا

يكجد ىنا مبرر لتقيد حرية عندئذ  ،الييكدمكحياة االنساف  اإلسرائيمي  يؤدم لممس بسبلمة الجميكرس
 .(78-77ص ،7177 )شرجام، ينية كأيضان تقييد حرية التعبيرالعبادة الد
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د مف الييك  ت، كمنعذا القرار مف دكافع دينية ييكديةالمؤسسة الحاخامية عمى طكؿ السنيف ىدعمت 

ركا غيٌ  ف، كلكف في السنكات األخيرة اتسعت دائرة الحاخامات الذيات الحـر الشريؼالدخكؿ لساح
ة كالتي ىي المؤسسة يمكقفيـ كسمحكا لمييكد باقتحاـ الحـر الشريؼ كلكف ما زالت الحاخامية الرئيس

يؼ بالدخكؿ لساحات الحـر الشر بعدـ السماح لمييكد لميكـ بمكقفيا  ممتزمة الحاسمة في ىذا المكضكع 
 .(79ص ،7177 )شرجام، عظـ الحاخامات في العالـ الحريدمكىذا مكقؼ م

 
ثبلث ـ إلى 7967في الحـر الشريؼ منذ عاـ  ئـالكضع القا بيا مرٌ تقسيـ األكضاع التي  يمكفك 

 :كىيمراحؿ 
 

 ت الوضع القائم ف  الحرم الشريفاثب(: م8??7 – =>?7المرحمة األولى )

 
ألنيا عمى مدل حكالي ثبلثيف عامان كانت  ؛الشفكية كىي ميمةكالممارسات  ىذه الفترة تتسـ بالتفاىمات

الكضع القائـ في الحـر الشريؼ  رٌسختكؿ األطراؼ كىي مف أكجدت ك  لدلتمؾ التفاىمات مقبكلة 
فرض السيادة  لمحـر الشريؼ في مقابؿ األكقاؼ اإلسبلميةدارة سرائيمي بمسؤكلية إكبالذات االعتراؼ اإل

  ،مف, كدفعت الجانبيف إليجاد محادثات كتنسيؽ فيما بينيـكاألاإلسرائيمية الشرطة بكساطة مية اإلسرائي
كبيف ممثميف عف  األكقاؼ اإلسبلميةكمع مركر الزمف أصبحت المقاءات تأخذ الطابع االعتيادم بيف 

 ،7176)رايتر،  يؼلمكاضيع المتعمقة بالحـر الشر ، كفييا يتـ معالجة اكبمدية القدسالشرطة اإلسرائيمية 
 .(73ص
 
ـر الشريؼ في ، كاف ىناؾ غياب لمكضكع دخكؿ الييكد لمحبسنكات 7967 حزيراف عاـ بعد حربك  

حككمات إسرائيؿ  بيفسمى التنسيؽ كتحت م نسبٌيان  ، مما جعؿ الكضع القائـ مستقرأكساط االسرائيمييف
ييكد اعتبركا محرضيف  بعض ردنية بمنعت مع المطالبة االبحتى أٌف اسرائيؿ تجاك ك ، كالحككمة االردنية

كقؼ صبلة غير المسمميف في المكاف، ال معبالتنسيؽ الشرطة ، كقد منعت محـر الشريؼلدخكؿ المف 
)مجمكعة االزمات  الصخرةألقصى كقبة ا لممسجد خرلاألأجانب مف الديانات  سٌياحكسمحت بدخكؿ 

 .(5ص ،7175 ،الدكلية
 
سرائيؿ بإقرار أجزاء مف قانكف الحفاظ عمى األماكف المقدسة حككمة إدأت فب ،رات تدريجيان يبدأت التغك 

سيمح كقد كالذم يضمف حرية الحركة لكؿ األماكف المقدسة كمف ضمنيا الحـر الشريؼ،  7967عاـ 
 األكقاؼ اإلسبلميةريؼ في أكقات محددة مف الشرطة اإلسرائيمية بعمـ بالدخكؿ لغير المسمـ لمحـر الش
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فالكضع . ( مف األحد حتى الخميس 74:31 – 73:31، 77 – 7:31د فييا صبلة )ال يكجبحيث 
ف الصبلة , كلذلؾ تمنع الشرطة ـ كاف كاضحان بإعطاء الييكد حؽ الزيارة لممكاف بدك 7967القائـ منذ 

كىذا يطرح  ،مى اعتبارىـ سائحيف كليسكا مصميفعفي الحـر الشريؼ سرائيمية الييكد مف الصبلة اإل
مف في الحـر الشريؼ ىؿ جماعات الييكؿ كاألشخاص الذيف يطالبكف بتغيير الكضع القائـ السؤاؿ 

 .(75ص ،7176)رايتر،   ؟يمتزمكف بيذا المعيار دكافع أيدكلكجية كدينية 
 

ىذه المرحمة بإدخاؿ متدرج لمشرطة اإلسرائيمية كحرس الحدكد بأسمحتيـ إلى ساحات كذلؾ اٌتسمت 
ة عمى مبنى في الجدار الشمالي لصحف قبة الصخرة كتحكيمو إلى مقر دائـ الحـر الشريؼ، كبالسيطر 

بحجة حماية الحـر الشريؼ مف اعتداءات  -كالذم كاف مكجكدان منذ زمف األردف - لمشرطة اإلسرائيمية،
الييكد، ككذلؾ بالسيطرة عمى مبنى المدرسة المممككية) المحكمة(، كالكاقعة عند باب السمسمة المبلصؽ 

ار الغربي لمحـر الشريؼ كالمشرفة عمى ساحات الحـر الشريؼ، كساحة البراؽ، كحكلتو إلى مقر لمجد
كىكذا أصبح الكجكد األمني اإلسرائيمي يشكؿ طكقا حكؿ الحـر لمشرطة اإلسرائيمية كحرس الحدكد. 

دارتو في مرحمة جديدةكفي داخمو الشريؼ تشكؿ  ، ىذا الكجكد المكثؼ لمشرطة أدخؿ الحـر الشريؼ كا 
 .(766ص ،7176)الجعبة،  مف قبؿ الكقؼ اإلسبلمي عميوادة تحدٌيان لمسيٌ 

 
بسبب )منع ؛ قتفي ذلؾ الك لحـر الشريؼ كعات قميمة مف المتدينيف الييكد باقتحاـ ابدأت مجمكذلؾ ك 

بإعطاء مكقؼ كمكاف بناء الييكؿ إعادة قد قامت الحركات العاممة مف أجؿ ك  الشريعة الييكدية (،
مكا كتعمٌ ، دكات الضركرية لتقديـ القرابيفتجييز األلمييكؿ مف خبلؿ القياـ بالعبادات الدينية  ك  مركزم

زية الييكؿ كطكركا نظريات دينية تشدد عمى مرك ،بعمؽ  قكانيف الشريعة الييكدية المتعمقة بالييكؿ
ؤية تعميـ التكراة فيما ر  أىمية  تطكر لدل الجميكر الديني كالقكميكقد  ،الثالث كخبلص الييكد النيائي

 .(6ص ،7175 )مجمكعة االزمات الدكلية، لدل الييكد يتعمؽ بالييكؿ مما زاد مف أىميتو
 

منذ منتصؼ الثمانينيات حراكان سياسٌيان  ىذا التغٌير بأٌف إسرائيؿ شيدت (71: 7176محارب )عٌمؿ كقد
عبلمٌيان  كدينٌيان  قامة الصبلة فيو،نحك التكٌجو لمدخكؿ لمحـر الش كجماىيرٌيٌا كا  كخطكة أكلى لبناء  ريؼ كا 

 ،تعمؿ مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث كجمعيات، ىذا التغٌير جاء نتيجة تأسيس حركات الييكؿ الثالث
كقد قامت ىذه الحركات بالضغط الكبير  ،الحككمات اإلسرائيمية المتتالية كالتي تتمٌقى دعـ مالي مف

أجؿ تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ كبناء الييكؿ  عمى قيادة التيار الصييكني الديني مف
الفمسطينية  ـ تـ تأسيس "لجنة حاخامات مجمس المستكطنات" في  األراضي7991الثالث، كفي عاـ 

بشأف تغيير الكضع القائـ في الحـر  ؛, كالتي قامت بدكر ميـو بعد فترة قصيرة مف تأسيسياالمحتمة
 .الشريؼ
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األكقاؼ مما دفع جيات في  ـ7987عاـ  حفريات تحت الحـر الشريؼد البتجدي قامت اسرائيؿ 
فيما كقد أٌدت ىذه الحادثة الى فقداف الثقة بيف الجانبيف كبالشككؾ ، ىذه الحفريات إليقاؼ اإلسبلمية

  .(5ص ،7175 ،)مجمكعة االزمات الدكلية الشريؼ إسرائيؿ اٌتجاه الحـرتنكيو 
 
المحاكالت اإلرىابية المستمرة لمجماعات الييكدية كرغـ  ىشاشتو بقي الكضع القائـ مستمر رغـك 

األقصى، كقبة الصخرة عمى يد "ىمحتيرت محاكلة تفجير لممسجد ك ،في أكثر مف مرة المتطرفة 
ندم إسرائيمي فتح جككذلؾ عندما  ،(ـ7969 /77/8تاريخ )في  ؽ المسجد األقصىاأحر ك ، ىييكديت"

ف ك ـ استشيد عشر 7991سنة في ك  ـ.7987عاـ ب مصميف آخريفكقاؼ كأصاالنار كقتؿ حارس األ
 ،)مجمكعة االزمات الدكلية (مجزرة األقصى األكلىبػ ) فيما يعرؼ كأصيب أشخاص آخركف فمسطينيان 

 .(6ص ،7175
 

ت عنيفة بيف بشكؿ عاـ انطبلؽ مكاجيامنعت كالخبلصة أٌف التفاىمات الشفكية لمكضع القائـ 
 تطبيؽسرائيؿ عدـ فرض عمى إالكضع القائـ نسبيان، فساعدت في تيدئة االجكاء ك ف كالييكد، ييالفمسطين

الحـر الشريؼ كذلؾ بقي , ا مف القياـ بأداء الصبلة فيوداخؿ الحـر الشريؼ كمنعيالسيادة الييكدية 
 مثؿ:الحـر الشريؼ داخؿ كىك مف حدد القكاعد العامة كالتصرفات في  األكقاؼ اإلسبلمٌيةدار مف يي 
ىذا استمٌر  .دارة، كالسيطرة داخؿ الحـر، كاإلمضاميف الخطبك  ،بكابك ساعات فتح األ ،باسالم

 .(47ص ،7176)رايتر،  الثبلثيف عامان الكضع ما يقارب 
 
 

 بداية التآكل ف  الوضع القائم ف  الحرم الشريف  :(م8009-8??7المرحمة الثانية )

 
السمطة الفمسطينية أخذ  محاكلةكخاصة بعد  ،ع القائـير الكضيأكسمك األثر الميـ في تغ التفاقيةكاف 

ـ قاـ الرئيس الفمسطيني المرحـك ياسر 7994ففي سنة  ،األكقاؼ اإلسبلمٌيةردف باإلشراؼ عمى دكر األ
لمديار المقدسة كالذم بدكره أصبح مسؤكال عف الكقؼ ان عرفات بتعييف الشيخ عكرمة صبرم مفتي

كفي سنة  ،ك المفتي  مكاف الشيخ عكرمة صبرميف  ىسحمد حـ أصبح م7116كفي سنة  ،إلسبلميا
ؿ التنسيؽ مع اسرائيؿ معقدا مما جع، مدير األكقاؼ اإلسبلميةيمي أصبح الشيخ عزاـ التم 7117
سرائيؿ في حي المسمميف في فتحت إـ 7996كذلؾ مسألة الحفريات تحت الحـر الشريؼ فمنذ  ،أكثر

، ىذه األنفاؽ مكجكدة مباشرة تحت -حائط البراؽ-الحائط الغربي ألنفاؽ مدخؿ شمالي القدس القديمة  
مة في القدس كالضفة مظاىرات ضخ تشعمىذه العممية أ ،الغربي لمحـر الشريؼالحائط الخارجي 

ت ، كردان عمى ذلؾ أكقفآخركففمسطينييف كأصيبكا  ثبلثة، كفي القدس القديمة استشيد الغربية كغزة
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"سمطة اآلثار" كمنع أم إشراؼ ليا داخؿ كخاصة مع السمطات االسرائيمية  ؿاألكقاؼ اإلسبلمية التعام
 .(7-6ص ،7175 ،)مجمكعة االزمات الدكلية الحـر الشريؼ

 
سرائيؿ كالكقؼ اإلسبلمي عمى طبيعة األعماؿ في الحـر ث انييار لمتفاىمات الشفكية بيف إحدكقد 

بي زاد ففي أعقاب فتح نفؽ الحائط الغر  .ائـختراؽ كاضح لمكضع القكتفسير كؿ طرؼ أنيا ا ،الشريؼ
 سرائيؿ تعمؿ عمى تحكيؿ المسجد المركاني لمكاف صبلة ييكدم )كنيس(تخكؼ الكقؼ اإلسبلمي أٌف إ
في سنة  األكقاؼ اإلسبلميةبادرت الحركة اإلسبلمية الشمالية مع كذلؾ  عف طريؽ فتح بكابات داخمية،

)رايتر،  ـ7996قة السمطات اإلسرائيمية  كالبناء بدأ فعميا عاـ بدكف مكافالمركاني المصمى ببناء  7991
 .(47ص ،7176

 
كيعتبر المصمى المركاني مكاف معمارم كبير جداراه الشرقي كالجنكبي يشكبلف األجزاء السفمية لجدارٍم 

 كالزاكية الجنكبية الشرقية لممسجد ىالمسجد األقصى كلسكر القدس، بحيث يشٌكؿ حدكد المسجد األقص
لو مسقط مستطيؿ الشكؿ مككف مف مجمكعة أركقة المصمى  ىذاكلسكر البمدة القديمة لمدينة القدس. 

، يبمغ عددىا ثبلثة عشر ركاقان تختمؼ في طكليا كتنحدر أرضية ىذه ممتدة مف الشماؿ إلى الجنكب
متر  5141)خمس دكنمات بقميؿل تصؿاألركقة باٌتجاه الشرؽ كأطكاليا غير متساكية، كمساحة المبنى 

 (71، ص7177ـ.)النتشة، 83ـ كأقصى طكؿ يبمغ 61مربع( عمى اعتبار أٌف أقصى عرضو لو يبمغ 
 
، كما قامت سمطة اآلثار اإلسرائيمية ممبنىالحفريات اإلسرائيمية إلى الجدراف الجنكبية لكصمت كقد  

لى أسفؿ المصمى مباشرة، كبحفر أنفاؽ كصمت أحيانا إ المبنىبإعادة بناء درج عريض يقكد إلى 
كتحكيمو  واألمر الذم أثار تخكؼ األكقاؼ اإلسبلمية مف كجكد مشركع إسرائيمي لمسيطرة عمي ،المركاني

الحـر ترميـ المصمى المركاني كتأىيمو عبلمة فارقة في تاريخ العبلقة بيف  كقد شٌكؿ، كنيسإلى 
 .(768ص ،7176)الجعبة، اإلسرائيمية  الحككماتكمختمؼ  الشريؼ

 
ـ خكفان في أكساط المجمكعات المتدينة كخاصة المتدينيف القكمييف، 7993أكجد اتفاؽ اكسمك عاـ  دلق

عف الحـر الشريؼ بمكجب ىذا االتفاؽ. كقد أعمنت "لجنة يشع" في  تتنازؿ الحككمة اإلسرائيميةمف أٌف 
شريؼ, كقد دعت كؿ فتكل دينية تسمح لمييكد بالدخكؿ الحـر ال ـ 7996عاـ الضفة الغربٌية المحتٌمة 

، حاخاـ إلى دخكؿ الحـر الشريؼ بنفسو كأف يدعك أتباعو كتبلميذه كيحثيـ عمى دخكؿ الحـر الشريؼ
بيدؼ إظيار أىمية المكانة الدينية كالسيادة الييكدية عمى الحـر الشريؼ، ىذا المكقؼ أعطى شرعٌية 

)مجمكعة جمكعات دينية ىامشية لمتجنيد السياسي لصالح ىذا اليدؼ، الذم دعمو في الماضي فقط م
 (.8، ص7175األزمات الدكلية، 
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 ـ 7113نيساف عاـ في  ةاالسبلمي األكقاؼ تقٌرر  لمحـر الشريؼالمتكررة  أماـ اقتحامات الييكد
كقد زادت مطالبة ، أماـ الٌزكار غير المسمميف مبنى قبة الصخرة كالجامع األقصى "القبمي" إغبلؽ 

"المفداؿ" حزب قاـ أعضاء كنيست مف ك  .لمحـر الشريؼ كالصبلة فيوالدخكؿ جماعات الييكؿ ب
كاحتبللو بشكؿ مباشر  ،ة إلصدار فتكل بدخكؿ الييكد لمحـر الشريؼعمى حاخامات رئيس بالضغط

. كقد سرائيؿ, كطالبت رئيس الحككمة عدـ التنازؿ عف مقدسات إلكف الحاخامية الرئيسية رفضت ذلؾ
سرائيمي داخؿ الحـر الشريؼ في منع اسرائيؿ مف تطبيؽ القانكف اإلي ف ةاإلسبلمي األكقاؼ تنجح

 .(56-55ص ،7176)رايتر،  ؿ التيديد بمكاجيات شعبية كبيرةمجاالت حيكية  كذلؾ مف خبل
 

يني مف ميمان في مكقؼ التيار الصييكني الد تغٌيران مت شكٌ عكة ( أٌف ىذه الدٌ 77: 7176أشار محارب)
عدد الحاخامات المنتميف لمتيار الصييكني الديني  يؼ، كذلؾ مف خبلؿ ازدٌياد دخكؿ الييكد لمحـر الشر 

الحاخامات  أمثاؿ .الصبلة فيو سنة بعد أخرل بيدؼ ؛لمحـر الشريؼ كاقتحاـخكؿ طالبكا بالدالذيف 
ناحـك "ك "،كدكؼ ليؤكر" "،حاييـ درككماف" ككذلؾككؾ"  الحاخاـمركز المدرسة الدينية "التابعيف إلى 

يكف" يعقكب مداف رئيس "يشيفات جبؿ عتص الحاخاـ, قاؿ . كفي ىذا السياؽالكثيرغيرىـ ك "، يعيزرال
ذلؾ يحررنا مف الصداـ مع  , ألفٌ د بشدة أف ينزؿ الييكؿ مف السماءالكؿ يري أفٌ  " ,معتدالن  يعتبرالذم 

, التأكيد يقتيف: األكلىـ في مكضكع بناء الييكؿ بطر عمينا نحف الحاخامات التقد" :العممانييف ", كأضاؼ
كينبغي مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ الدخكؿ  ،كالثانية, التأكيد أف بناء الييكؿ ممكف ،أف بناء الييكؿ حيكم

  اآلف إلى جبؿ الييكؿ لمصبلة فيو "
 

عا أفٌ  (56: 7176كيشير رايتر) دة جماعات الييكؿ بدأت باإلعبلف عف نيتيا ببناء الييكؿ الثالث كا 
أقيـ اجتماع في القدس لجماعات الييكؿ بدعكة  7998ففي سنة  ،الييكدية في المكاف العبادات الدينية

كالذم اشترؾ فيو اآلالؼ،  ،لجنة القانكف في الكنيست رئيسرات" بك "حناف  مف عضك الكنيست
كقد طالب الحاخامات ببداية التحضير لعممية بناء الييكؿ مكاف  ،ـكحريدي ،كعممانييف ،متدينيف

لحـر الشريؼ, ككاف ىذا االجتماع مدعكمان مف قبؿ أعضاء كنيست كمسؤكليف كبار في المساجد في ا
 .سرائيؿ كالذيف بارككا خطط جماعات الييكؿكمة إحك
 

لمحـر الشريؼ معتمدان عمى  الييكد دخكؿبجكاز  "يسرائيؿ ارئيؿ"الحاخاـ  أفتى ـ7111كفي سنة 
اعتبر أٌف أف نحتؿ كؿ مكاف في الببلد " لذلؾ  ناعمي" ،الكصايا الدينية الييكدية  في احتبلؿ األرض

 .(57ص ،7176)رايتر، بدكف أم ضكابط  الى الحـر الشريؼ مسمكح بو الدخكؿ
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 انييار الوضع القائم (: ;807-8009المرحمة الثالثة )
 

ـ بالحؽ 7111تمٌسؾ الرئيس الفمسطيني المرحكـ ياسر عرفات في محادثات كامب ديفيد عاـ 
بقرارات الشرعٌية الدكلية الخاصة بالقدس كالبلجئيف، كطالب بانسحاب إسرائيؿ مف كؿ الفمسطيني ك 

ـ، كقد رفض الرئيس الفمسطيني المقترحات األمريكية اإلسرائيمية 7967مناطؽ القدس التي احتمتيا عاـ 
ائيمية بكضكح ألنيا تتناقض مع حقكؽ الفمسطينييف في المدينة المقٌدسة، كاعتبر أٌف الطركحات اإلسر 

بشأف القدس كاألقصى خطيرة ألنيا تقكـ باألساس عمى تقاسـ السٌيادة عمى ما فكؽ أرض الحـر 
الشريؼ كتحتو، كأٌف ىناؾ مخطط إسرائيمي ليدـ الجكامع في الحـر الشريؼ كتحكيؿ الصراع 

مة عمى الفمسطيني اإلسرائيمي إلى حرب دينية، كلف يككف ىناؾ حبلن عادالن دكف سيادة فمسطينية كام
( كقد صٌرح الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات بعد 8،7، ص7111األماكف المقٌدسة كافة.)نكفؿ،
أٌف القدس ىي بالنسبة لنا أكلى القبمتيف كثالث ... ـ : " 76/7/7111محادثات كامب ديفيد بتاريخ 

كىي قابمة كميد سيدنا المسيح عميو السبلـ -صمكات اهلل عميو–الحرميف الشريفيف كىي مسرل محمد 
لمتصرؼ مف ًقبىؿ الشعب الفمسطيني فقط، لكنيا ممؾ لمشعب الفمسطيني كاألمة العربية كاإلسبلمٌية 

 (.2000، مجمة الدراسات الفمسطينية) كالمسيحييف في العالـ"

 

تبيف أف الخبلؼ عمى الحـر الشريؼ أحد  ـ7111سنة  "كامب ديفيد"بعد انييار المفاكضات في ك 
زعيـ حزب ككانت زيارة  ،سرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينيةفي أم اتفاقية بيف إ النقاط المركزية

الحـر الشريؼ الشرارة  إلىكستة مف أعضاء الكنيست مف كتمة الميككد "أرئيؿ شاركف"  آنذاؾ  الميككد
 (. 8، ص7175)مجمكعة االزمات الدكلية،  (28/9/2000)بتاريخ  الثانية نتفاضةفي انطبلؽ اال

 
رئيس  "ارئيؿ شاركف"خب عندما انتي كذلؾ  ـ7113 عاـ لمحـر الشريؼ ت اقتحامات الييكدتجدد

بإلغاء التنسيؽ كالتفاىـ مع مسؤكلي األكقاؼ اإلسرائيمية السمطات كقد قامت  ،اإلسرائيميةلحككمة ا
ركزية دكات المأحد األبحيث كاف ىذا التفاىـ  اإلسبلمية أمثاؿ)عدناف الحسيني، كمحمد حسيف كغيرىـ(

)مجمكعة  كجدت مكاجياتالتي أ الخطكة مف األسباب ككانت ىذهـ 7111حتى سنة  لقائـفي الكضع ا
  .(8ص ،7175 ،االزمات الدكلية

 
ليفي" نيتساب ميكي " اإلسرائيمية بيف قائد لكاء القدس في الشرطة تفاىـ شفكمع قٌ كي  7113كفي سنة 

، كمحمد األكقاؼكعدناف الحسيني رئيس ادارة  ،سميببقيادة عبد العظيـ  األكقاؼ اإلسبلميةمسؤكلي ك 
كقد ، لمسٌياحة حسب الكضع السابؽينص عمى فتح الحـر الشريؼ مف جديد  ،حسيف مفتي القدس
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 ،ياسر عرفات كبعد تشاكره مع الشيخ تيسير التميميالرئيس الفمسطيني المرحكـ عرضكا االتفاؽ عمى 
  .(77ص ،7176)رايتر،  االتفاؽ مف ىذالفمسطيني الكفد كانسحب  ،االتفاؽالرئيس الفمسطيني عارض 

 
أعداد الييكد الذيف يدخمكف الحـر زيادة في الحـر الشريؼ مف خبلؿ  ان جديد ان كاقع ان أمر  الييكد لقد فرض

كذلؾ  .عميوكالعمؿ عمى تثبيت السيادة الييكدية  الشريؼ بشكؿ كبير كممحكظ في السنكات األخيرة،
اثنيف مف الييكد فقط يدخؿ إلى الحـر الشريؼ  حيث كاف, ضع عميو في الماضيان لما كاف الك خبلف

يقكمكا بالصبلة في  حتى الالشرطة اإلسرائيمية كحارس مف  األكقاؼ اإلسبلمية حارس مف يرافقيـ
 منظمة مجمكعات العشرات مف الييكد في  يدخؿ إلى الحـر الشريؼ ،كلكف منذ عاميف ،الشريؼالحـر 

 .(77ص ،7176)محارب،  طة اإلسرائيميةترافقيـ الشر 
 
( أٌنو كفي بداية العقد األخير سمحت الشرطة اإلسرائيمية بزيادة عدد الييكد 74: 7176يشير رايتر)ك 

في  ككاف ،تقريبان  شخص خمسيف عمى الذيف يقتحمكف الحـر الشريؼ، بحيث تحتكم كؿ مجمكعة
لمحـر الشريؼ، الدخكؿ  مف الييكد لمتطرفيفا االعتراض عمى دخكؿ حؽ لؤلكقاؼ اإلسبلمٌيةالماضي 
حصرة فقط بيد الشرطة أصبحت الصبلحية منـ  7113عاـ ، فمنذ تـ إلغاء ىذا الحؽكلكف 

مصادرة الحـر الشريؼ ر عف سعييا ، كبيدىا تحديد حجـ المجمكعات الداخمة كالتي تعبٌ اإلسرائيمية
 .الحـر اإلبراىيميكتحكيمو لييكؿ ييكدم أك حتى تقسيمو كما ىك الحاؿ في 

 
الحـر الشريؼ ألكؿ عشرات الحاخامات مف الصييكنية الدينية  اـاقتحمف خبلؿ ىذه السياسة تكٌرست 

التي تمنع دخكؿ الحـر الشريؼ، تحدو كاضح لمحاخامية الرئيسة  برحيث اعتي  ،ـ 7117في سنة مٌرة 
رئيس  "لئيكر ؼالحاخاـ دك "اف : كة اإلسرائيمية كمف ضمف الحاخاماتكاستمر ساعتيف بحماية الشرط

 "يشيفاترئيس  "يعقكب مداف"كالحاخاـ  "،عكفرا"حاخاـ مستكطنة  "،أفي جيسر"الحاخاـ ك  ،"لجنة يشع"
يحمؿ بياف  كأصدركا كآخريف  ،"يشيفات مستكطنة شيبل"رئيس  "ئيؿأىركف أر "ك ،"صيكفتجبؿ ع
أربعيف عامان عمى احتبلؿ  كرلـ في ذ 7118كفي سنة . يسمح باقتحاـ الحـر الشريؼ تكقيعيـ 

الحـر الشريؼ المحتمة حاخامان مف بينيـ حاخامات مستكطنات الضفة الغربية ف ك القدس، اقتحـ أربع
  .(58ص ،7176)رايتر،  كتثبيتان لمكاقع الجديد كتحدو لمكقؼ الحاخامات الرئيسية

 
 كاقتصار، الييكد لمحـر الشريؼدخكؿ  السيطرة الكاممة عمىب تتحكـ  إسرائيؿالكاقع الجديد جعؿ ىذا 

لييكد في الحـر بيدؼ ضبط كمنع صبلة ا ؛سرائيميةرطة اإلالتنسيؽ مع الشعمى  اإلسبلميالكقؼ دكر 
، كدية ككتيرة دخكليـ لمحـر الشريؼجـ المجمكعات الييغير قادر عمى تحديد حاليكـ لكنو ، الشريؼ

كتسمح الشرطة  ،ضةتبرىا محرٌ عمى دخكؿ شخصيات محددة يع "فيتك"كىك ال يستطيع كضع 
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، قسـ منيـ جنكد الشريؼبدخكؿ مجمكعات مف عشرة حتى خمسيف شخص لداخؿ الحـر  اإلسرائيمية
 .(8، ص7175)مجمكعة األزمات الدكلية،  العسكرم الٌزمٍ ب
 
 ،كنائبيف لمكزراءبيرة منيـ أعضاء كنيست، شخصيات كالحـر الشريؼ  اقتحمت ـ7177في سنة ك  

أرئيؿ في الكنيست أكرم صٌرح  .سرائيؿ عمى كؿ المكافعف سيادة إ كأعمنكاقبة الصخرة  مكاف كدخمكا
تغٌير كذلؾ  محـر الشريؼ.لشراؼ عمى مف يدخؿ لمكقؼ كظيفة اإلال يكجد  ٌأٌنو ـ7177( سنة 75)
ر طة اآلثابدأت سمف ،شراؼ عمى الحفريات األثرية تحت الحـر الشريؼ منذ بداية االنتفاضة الثانيةاإل

كمنع دخكؿ الشاحنات كالتركتكرات مما  ،شراؼ عمى األعماؿ داخؿ الحـر الشريؼاالسرائيمية بزيادة اإل
 .(9ص ،7175 ،)مجمكعة األزمات الدكلية اإلسبلميالتصميحات التي يقكـ بيا الكقؼ مف حٌد 
 

مما ، ـر الشريؼبفقداف السيطرة عمى الح ىا شعر الفمسطينيكفعندل، ىذه التغيرات رافقتيا تغيرات أخر 
يكجد لمييكد أم شرعية في الحـر أنو ال ك  المقٌدس، يـ لمتعبير عف أحقية الشعب الفمسطيني لممكافدفع

محمكد عباس  الفمسطيني أعمف الرئيسك ، شارة فعمية في المكافلييكدم أم إكال يكجد لمتاريخ ا الشريؼ،
 إسرائيؿفي  شخصٌيات سياسيةية قكمية ك حاخامات دين تنٌكرتفي المقابؿ  "،" أف المكاف المقدس لنا 

 .(71ص ،7175 )مجمكعة االزمات الدكلية ،أنكركا قدسية المكاف لممسمميف ك لمحؽ الفمسطيني، 
 

 الحرم الشريف: قضيةتغّيرات ميمة ف  يمكن رصد عدة  من خالل ما سبق  وبالتال 
 

كؿ ساحاتو كمساجده  يشمؿبأٌنو د الفمسطينيكف كالمسممكف عمى تعريؼ الحـر الشريؼ يشدٌ  -7
 .كجدرانو بما في ذلؾ حائط البراؽ

ال يكجد لو ، كالييكؿ المزعكـ مؽ ألم حؽ ييكدم في الحـر الشريؼرفض الفمسطينييف المط -7
 .أم حقيقة أثرية

في جد افي بدايات ثمانينيات القرف الماضي حاكلت جماعات ييكدية متطرفة المساس بالمس -3
اة  لعرقمة مبادرات كاتفاقيات السبلـ كاالنسحاب مف األراضي إما كأدٌ  ا،كتفجيرىالحـر الشريؼ 

 ،كفشمت كؿ ىذه الخطط أحبطت ،عجيؿ الخبلص كبناء الييكؿ الثالثك كأداة لتالمحتمة، أ
الحـر جاه تٌ االييكد  بأطماع ات الفمسطينييف بالذٌ ك  لكنيا فاقمت بنسبة كبيرة شككؾ المسمميف

 .الشريؼ

مف قبؿ  دخكؿ كاقتحاـ الحـر الشريؼصكص بشكؿ دراماتيكي  بخ الفتاكل الحاخامٌية رتغيي -4
في التيار الصييكني  المركزٌية مئات الحاخامات بحيث أصبح ،الجماعات الييكدية المتطرفة
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 ."يكسؼ البكيـ"بمجمكعة  ممثمةن  جيات في الكسط الحريدم،ك الديني، ككذلؾ لجنة "يشع" 
 .يسمحكف لمييكد بالدخكؿ لمحـر الشريؼ

كالصبلة في  جة ليذه التطكرات أصبح كثير مف الييكد يطالبكف بتجسيد حقيـ في الزيارةنتي -5
الييكد كتغيير  جاه احتبلؿ الحـر الشريؼ مف قبؿتٌ امما زاد تخٌكؼ المسمميف  ،الحـر الشريؼ

  .الكضع القائـ فيو

 

-يف شعار بقيادة الشيخ رائد صبلح، قادت في العقديف األخر الداخؿ  الحركة اإلسبلمية في -6
كنشرتيا في العالـ اإلسبلمي، كعممت عمى تأىيؿ المسجد المركاني  -األقصى في خطر

ـ ، كقامت مجمكعات تابعة ليا بالكقكؼ في 7991بالتعاكف مع الكقؼ اإلسبلمي في عاـ 
كجو االقتحامات اإلسرائيمية باسـ المرابطيف كالمرابطات، كقد ديعمت ىذه الحركة عمى يد 

 العالـ اإلسبلمي.جيات عٌدة في 

ـ إخراج الحركة اإلسبلمية خارج القانكف اإلسرائيمي 7175قٌررت الحككمة اإلسرائيمية في سنة  -7
كاعتبرتيا منظمة غير قانكنية، كقد أخرجت قبميا منظمات تابعة ليا مثؿ "المرابطيف 

أثيرىا كالمرابطات "كأغمقت مكاتبيـ، ىذه الخطكات خٌففت مف حجـ النشاطات ليذه الحركة كت
 (.37-31، ص7176)شرجام،  في الحـر الشريؼ.

 
ف  ظل اتفاق الوضع  دور المممكة االردنية ف  ادارة الحرم الشريف: الثان المطمب 
   القائم

 

جاء التأكيد عمى أىمية  دكر المممكة األردنية في الحـر الشريؼ كما كرد في اتفاؽ السبلـ عاـ 

 ـ كما يمي: 1994

 حٌرية الدخكؿ لؤلماكف ذات األىمية الدينية كالتاريخية. إعطاء كؿ طرؼ لآلخر -1

 تمتـز اسرائيؿ بالدكر الخاص لمممكة األردنية الياشمٌية في األماكف المقٌدسة في القدس. -2

يقكـ الطرفاف بالعمؿ معان لتعزيز حكار األدياف بيدؼ العمؿ باتجاه تفاىـ ديني كالتزاـ أخبلقي  -3

 (2004.)الجزيرة نت، كحرية العبادة كالتسامح كالسبلـ
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بمتابعة التطكرات كاألكضاع اليكمية في الحـر الشريؼ مف خبلؿ دائرة األكقاؼ  كتقـك المممكة األردنية

دفع المسؤكؿ الرسمي عف المكظفيف كالعماؿ  في الحـر الشريؼ كتقكـ ب كىي ،ااإلسبلمية التابعة لي

حككمة ؛ حيث تقكـ م في الحـر الشريؼتأثير المممكة األردنية عمى ما يجر  كقد تكسع ،ركاتبيـ

 . (77، ص7176)شرجام، فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ يا معبالتفاىـ االحتبلؿ اإلسرائيمي 

 الموقف من جسر باب المغاربة:

انيار جزء مف الطريؽ المؤدم إلى باب المغاربة الذم يعد أحد األبكاب   15/2/2004بتاريخ 
ؿ الحفر التي تقكـ بيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي كقد كقع الرئيسية لمحـر الشريؼ بسبب أعما

االنييار مف جية حائط البراؽ، ككاف انييار آخر كقع قبؿ عدة أشير في الجدار الغربي مف مبنى 
المتحؼ اإلسبلمي القريب مف باب المغاربة بسبب منع سمطات االحتبلؿ دائرة األكقاؼ اإلسبلمية 

  (2004سة الدراسات الفمسطينية،)مؤس.القياـ بأعماؿ الترميـ

كقد منعت السمطات اإلسرائيمية دائرة األكقاؼ اإلسبلمية مف ترميـ الطريؽ، كبنت جسران خشبيان مؤقتان 
ـ دعت جيات إسرائيمية  أمثاؿ الحاخاـ "شمكئيؿ 2006بدالن مف طريؽ باب المغاربة، كفي عاـ 

اب المغاربة كبناء جسر فكالذم عمكم جديد مكاف رينكفيتس"  ك"صندكؽ إحياء تراث المبكى" إلى ىدـ ب
لمحـر  كالسمطات الييكدية الييكدية  الجسر المؤقت كالذم يعتبر مدخبلن رئيسيان القتحامات الجماعات

فكفؽ الرؤٌية اإلسرائيمية تعتبر أٌف أبكاب الحـر كالطرؽ المؤدية لو   (2015الحياة الجديدة، ) الشريؼ.
الحـر الشريؼ، كبناء عمى ذلؾ ىي تقع تحت سيطرة حككمة إسرائيؿ، بينما ليست جزءان مف  كمداخمو

- أٌف كؿ المداخؿ كخاصة مدخؿ حٌي المغاربة ىك جزء مف الحـر الشريؼتؤٌكد  األكقاؼ اإلسبلمٌية
 .(73-77، ص7176)شرجام،-كىك يعٌبر عف المكقؼ الفمسطيني  كاألردني 

: " أف ىذه 15/2/2004بتاريخ  الشيخ عكرمة صبرم ةكالدٌيار الفمسطيني مفتي القدسكقد صٌرح  
الطريؽ المكصمة إلى باب المغاربة كحارة المغاربة كحائط البراؽ كميا كقؼ إسبلمي كأف الحفريات فييا 

ف عمميات الحفر اإلسرائيمية في منطقة المسجد  مف حيث المبدأ اعتداء عمى األكقاؼ اإلسبلمية كا 
لى التدخؿ المباشر في شؤكف تيد األقصى ليست إاٌل محاكالت ؼ أكالن إلى تيكيد المدينة المقدسة كا 

)مؤسسة الدراسات " األقصى كالسيطرة عميو، كبالتالي تدميره كبناء الييكؿ المزعـك عمى أنقاضو
.(2004الفمسطينية،  



883 
 

 

 م بين المممكة األردنية والسمطة الفمسطينية8079اتفاق الدفاع عن المقدسات عام 
 

ـ 31/3/2013الفمسطيني محمكد عباس كالعاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني بتاريخ ع الرئيس كقٌ 
اتفاقية الدفاع عف القدس كالمقدسات تؤكد عمى استمرار دكر المممكة األردنية بالدفاع عف المقدسات 

باعتبار الممؾ األردني صاحب  -الحـر القدسي الشريؼ –اإلسبلمية كصيانة المسجد األقصى 
ـ كالذم 31/8/1988ة عمييا بعد فؾ االرتباط بيف األردف كالضفة الغربية المحتمة بتاريخ الكصاي

ألماكف كقدسٌية اعمى اليكية اإلسبلمية  االتفاقية كما تؤكد .استثني منيا األماكف المقٌدسة في القدس
كالمحافظة عمى ذلؾ المقدسة، بما فييا احتراـ أىميتيا التاريخية كالثقافية كالمعمارية ككيانيا المادم 

مقدسة كقضاياىا في المحافؿ الدكلية، كلدل لا كطرح كؿ ما يتعمؽ بالحـر الشريؼ كاألماكفكمو، 
كفا  -المعمكمات الكطني الفمسطيني مركز) المنظمات الدكلية المختصة بالكسائؿ القانكنية المتاحة

)2013  

مف  ؛لثاني كالرئيس الفمسطيني محمكد عباساالتفاقية التي كقعيا الممؾ عبداهلل ا ىذه جاء تكقيتكقد 
اإلسرائيمية المتعمدة كمحاكالت تيكيد مدينة القدس كاالعتداءات المتكررة  كضع حد لبلستفزازات أجؿ

لينفذىا مف  األردني الممؾ مسؤكلية بحيث تصبح ميمة الدفاع عف الحـر الشريؼ، عمى الحـر الشريؼ
ماكف المقدسة تبقى لدكلة السيادة عمى األ فٌ ع التأكيد عمى أم ،ص كزارة االكقاؼخبلؿ حككمتو كباألخ

د الجيكد في سبيؿ كىذا يكحٌ  ،لممؾ المممكة األردنية الياشمية اإلشراؼكتككف الكصاية ك  ،فمسطيف
 .(7173)الغد األردني،  تحديد جية المسؤكلية التي كانت دكلة االحتبلؿ تعتمد عمى عدـ تعيينيا

 
اعتبار أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي الممثؿ الشرعي كالقانكني  عمىيد التأكالتفاقية ا كتشمؿ

كلة فمسطيف التي يشمؿ إقامة دبؽ الشعب الفمسطيني  تقرير مصيره كمف ح ،الكحيد لمشعب الفمسطيني
 .(7175)دنيا الكطف،  قميميا األرض الكاقع فييا الحـر الشريؼإ
 
 

 الحفاظ عمى الوضع القائم لمحرم الشريف.من أجل  "تفاىمات كيري": الثالثالمطمب 
 
جاءت ىذه التفاىمات بعد انطبلؽ اليبة الشعبية في القدس كالتي امتدت كانتشرت إلى أنحاء الضفة  

ع االستيطاف، كغياب أم الغربية كاألراضي المحتمة نتيجة ظركؼو عدة، أىميا استمرار االحتبلؿ كتكسٌ 
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حتبلؿ أك حتى فرض تراجعو محدكدو عميو، كتزايد اعتداءات عمميةو سياسية تحمؿ أفقان بإنياء اال
بما فييا القدس، كجاءت محاكلة فرض التقسيـ المحتٌمة المستكطنيف المتطرفيف في أنحاء الضفة الغربية 

-73خبلؿ فترة األعياد الييكدية ال سيما عيد رأس السنة العبرية ) لمحـر الشريؼالزماني التاـ 
( لتشكؿ ذركة االستفزاز كالشرارة التي 6/71/7175-79/9ش الييكدم )( كعيد العير 76/9/7175

أطمقت ىذا التحرؾ الشعبي الكاسع، كالذم سبقتو مجمكعة مف عمميات المقاكمة الفردية التي مٌيدت لو 
، فقد الحـر الشريؼكاف  الشعبية  اليبة في انطبلؽالسبب المباشر  كألفٌ  ؛عمى مدار عاـو كامؿ

عماره كصيانتو كاإلشراؼ عمى لككف األردف يتكلى مسؤكلية إدارتو أردنيان أساسيان  استدعى ذلؾ دكران  كا 
 ،األمريكي -األكقاؼ كالمحاكـ الشرعية في مدينة القدس. ككاف ىذا الشكؿ مف التحرؾ السياسي 

كالتي شكمت  (،7/7174 )رحتكاء ىبة رمضاف في القدس في شيقد تـ ال  -اإلسرائيمي ،األردني
 .(7، ص7175 ابحيص،) حرب غزة في حينياالتي سبقت  المقدمة

 
لتثبيت كاميرات في ساحات الحـر الشريؼ  ؛عمى مكافقة مبدئية في األساس التفاىمات تحتكل ىذه

بث مباشر عف كؿ ما يحصؿ  في الحـر " سرائيؿ إ "كالتي ستبث لؤلردف ك )كليس داخؿ المساجد(
ظيارىا لمعالـ بلؾ كتكمف المصمحة اإلسرائيمية مف ذ .الشريؼ –تكثيؽ كؿ المظاىرات في المكاف كا 

ية الييكدأفراد المجمكعات معرفة عدد تستدعي  بينما كانت المصمحة األردنية –كذلؾ مف دكافع أمنية 
الصبلة في  فممنعيـ ك  ،في المستقبؿ ـيتضاعؼ عددىبحيث ال لمحـر الشريؼ  تدخؿ لتيا المتطرفة

لتحديد  سرائيمية احتكل االتفاؽ عمى مكافقة إلذلؾ ازٌية بٌثيا لمعالـ، ككشؼ التصرفات االستفز  ،وداخم
لدخكؿ لمحـر الشريؼ في مف المتدينيف مف ا لمجمكعات كبيرةالسماح  عدد الزٌكار الداخميف لمحـر كعدـ

  .(74ص ،7176)شرجام،  نفس الكقت
 
 بنكد أساسية كىي :خمسة ىذه التفاىمات تتضمف ك 
 

أف إسرائيؿ  "ائيمية "نتنياىك" أعمف أماـ كزير الخارجية األمريكي  "كيرمرئيس الحككمة اإلسر  -7
لتاريخي لمممؾ عبد اهلل كحارس لممقدسات ا كالدكر ،تحتـر الدكر الخاص لؤلردف في القدس

 اإلسبلمية في القدس .

 ،كما في السابؽ العبادة الدينية حرٌية إسرائيؿ ستستمر بتطبيؽ  سياسة  أفٌ  "نتنياىك"تعيد  -7
أما غير المسمميف ليـ حؽ الزٌيارة  ،يف الحؽ بالصبلة في الحـر الشريؼكالتي تعطي لممسمم

 فقط .

كؿ  ، كىي ترفض مطمقان ؼية إلسرائيؿ في تقسيـ الحـر الشريعدـ كجكد نىك " "نتنياأعمف  -3
 .(75ص ،7176)شرجام،  يذا الشأف أك أنيا تسعى لفرض ذلؾاٌدعاء ب
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 ؛لتنسيؽ بيف السمطات األردنية كاإلسرائيمية بشأف الحـر الشريؼد "نتنياىك" عمى تكثيؼ اأكٌ  -4
كاحتراميـ لقداسة المكاف  ،بيدؼ ضبط النفس مف قبؿ المصميف كالزائريف لممكاف المقدس

  .انطبلقان مف مسؤكليات كؿٍّ منيـ

دار تغطية مصكرة عمى معمى اقتراح األردف بػتكفير  "نتنياىكاإلسرائيمي "مكافقة رئيس الكزراء  -5
لما ، ما يكفر سجبلن شامبلن كشفافان الحـر الشريؼساعة لكؿ المكاقع داخؿ  أربعو كعشريف

 (.4، ص7175 ابحيص،) يحصؿ فيو، كىذا قد يثبط كؿ مف يحاكؿ تشكيو قداسة المكاف

 

المسمميف ىـ  لمكضع القائـ أفٌ  ا في تعريفياستنادان  " كيرم تفاىمات " ( أفٌ 5: 7175يشير ابحيص )
، كىذا بحد ذاتو تغيير لمكضع فقط غير المسمميف يحؽ ليـ الزٌيارةحؽ ليـ أداء الصبلة، فيما يمف 

مقدسان إسبلميان خالصان، كدخكؿ غير المسمميف إليو  السابقةفي الفترات  قد كاف الحـر الشريؼفالقائـ، 
الزيارة أٌف تحدث عف في" كيرم"، أما اتفاؽ ميف أنفسيـ، كتحت عنكاف السياحةلرغبة المسم يعكدىك أمر 

يقترح االتفاؽ آلية رقابية، كذلؾ  .يجعؿ الزٌيارة أمر كاقع كممـز لممسمميفمتساكية مع الصبلة، كىذا 
، كىذه إشارة ضمنية إلى استمرار الكجكد كاميرات مفتكحة لمعرفة مصدر االستفزاز عبارة عفكىي 

اآلخر،  تفزاز، أم بمف يتعدل عمى حؽ، كبأف القضية تتعمؽ بػمصدر االسالحـر الشريؼالييكدم في 
 .يكد ىك المصدر األساس لبلستفزازمع أف مجرد دخكؿ الي

 
ـ كاف الكضع القائ "مكشيو دياففمنذ زمف "تفاىمات " كيرم" عمى تغيير طابع الكضع القائـ، عممت ك 

 رعمى اعتبا تغيير ىذا الكضع مبرران مف أجؿأعطى لمييكد  قدف ،قابمة لمتفسيرغير رسمي كفيو جكانب 
عادة بناء الييكؿإقامة طقكس دينية دائـ؛ بيدؼ  أنو لـ يكف اتفاؽ في المقابؿ  ،شريؼالحـر الفي  كا 

 ،عمى اعتبار عدـ التنسيؽ معيـ "مكشيو دياف"أعطى المسمميف حؽ رفض ىذه القكانيف التي فرضيا 
الييكد  أفٌ  حيث، بع رسميطافأعطت الكضع القائـ  "مكير "حتى جاءت تفاىمات  .رضت عمييـيا في كأنٌ 

، ة فقطكاألردف كافقت رسميا أف لمييكد حؽ الزٌيار  ،سمٌيا عف الصبلة في الحـر الشريؼتنازلكا ر 
ليـ الصبلة في الحـر الشريؼ مع الحفاظ عمى حؽ الٌزيارة مف منع الييكد فإسرائيؿ  مف جانبيا اٌتخذت 

 دكلي  كالتزاـأساس كمبدأ سياسي لى إ ،شرطي لممحافظة عمى الكضع القائـ مف أساسبتحكيمو 
 .(76ص ،7176)شرجام، 

 
 الكاميرات ف  الحرم الشريف الخالف عمى تركيب

 
طيرحت فكرة تركيب كاميرات في الحـر الشريؼ في تفاىمات "كيرم"  كزير الخارجية األمريكي 

رة عمى ـ كذلؾ بيدؼ تغطية مصكٌ 2015ـ  مف أجؿ احتكاء ىٌبة القدس عاـ 24/10/2015بتاريخ
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مدار الساعة لما يحدث في داخؿ الحـر الشريؼ مٌما يكفر سجبلن شامبلن لما يجرم بداخمو كيمنع كؿ 
مف يحاكؿ أٍف يمس قداسة المكاف، كقد أعمف رئيس الكزراء اإلسرائيمي مكافقتو عمى تركيبيا باعتبارىا 

يب الكاميرات بتاريخ مصمحة إسرائيمية. كقد حاكلت في اليـك التالي األكقاؼ اإلسبلمٌية ترك
ـ  إاٌل أٌف السمطات اإلسرائيمية منعتيا عمى اعتبار أٌف ىذا المكضكع مف صبلحياتيا، 26/10/2015

كحاكلت سمطات االحتبلؿ إجبار األكقاؼ كضع كاميرات داخؿ الجامع القبمي كالمباني المسقكفة 
ائيمية إاٌل أٌف األردف كاألكقاؼ كالمصمى المركاني لتككف مكٌممة لكاميرات المراقبة األمنية اإلسر 

 .(3، ص2016اإلسبلمٌية رفضكا ىذا االقتراح )مؤسسة القدس الدكلية، 

كاميرا في الحـر الشريؼ مف أجؿ تكثيؽ خركقات خمسة كخمسيف أعمنت األردف سابقا أنيا ستضع كقد 
مة األردني أف كأعمنت األردف عمى لساف رئيس الحكك  ،لكف الفمسطينييف رفضكا المكضكع ،اسرائيؿ

)كام  ألف "جزء مف شعبنا الفمسطيني يشكككف في نجاعة ىذا المكضكع " ؛ببلده تتراجع عف المكضكع
  .(7176نت، 

 
الحككمة األردنية أٌف اليدؼ األساسي مف كضع الكاميرات يتمثؿ في رصد كتكثيؽ االنتياكات  لقد رأت

ؼ الشعبي األردني كالفمسطيني يشكؾ في دكافع بينما كاف المكق ،سرائيمية المتكررة لمحـر الشريؼاإل
 كعف إمكانية تقسيـرات سيحكليا لمراقبة الفمسطينييف، ىذا القرار العتبار أٌف كضع مثؿ ىذه الكامي

  .(7176، )الجزيرة نت الحـر الشريؼ زمانٌيا كمكانٌيان 
 

امع القبمي متجاىمةن حاكلت حككمة االحتبلؿ استغبلؿ االتفاؽ كتثبيت كاميرات داخؿ المباني كالج
أعمف مكتب رئيس الكزراء المكقؼ الرافض مف قبؿ األكقاؼ اإلسبلمية كالمممكة األردنية، فقد 

اإلسرائيمي أٌف االتفاقات الكاممة لطبيعة كمكاف كضع الكاميرات في ساحات الحـر الشريؼ تـ االتفاؽ 
المكضكع بيد المينييف، كأف الكاميرات  عمييا بيف إسرائيؿ كاألردف كالكاليات المتحدة، كتقرر أف يكضع

سيتـ تصميحيا. كبناء عمى نتائج االتفاقية بيف األطراؼ، فقد أعمنت إسرائيؿ مكافقتيا لمبدء بالعممية في 
 .(7175)مكتب رئيس الحككمة اإلسرائيمية، أسرع كقت ممكف 

 
"... اننا فكجئنا  صٌرح:  تركيب الكاميرات إذبخصكص التكصؿ التفاؽ  رئيس الكزراء األردنينفى كقد 
فعاؿ بعض أىمنا في فمسطيف تتكجس مف المشركع كتبدم عبلف نيتنا تنفيذ المشركع بردكد أمنذ ا

مبلحظات عميو، كتشكؾ في مراميو كفي أىدافو، كألننا نحتـر اآلراء جميعيا إلخكتنا في فمسطيف عامة 
التاريخي لخيارات كتطمعات الشعب كفي القدس الشريؼ خاصة، كألننا نؤكد دكما دعمنا الكامؿ ك 
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الفمسطيني الشقيؽ كسيادتو عمى ترابو الكطني كمف ضمنو الحـر القدسي الشريؼ، ككقكفنا الى جانبو 
في كؿ الظركؼ كاالحكاؿ، فقد كجدنا اف ىذا المشركع لـ يعد تكافقيا، بؿ قد يككف محؿ خبلؼ، 

  .(7176برس انترناشيكناؿ لؤلنباء،  )قدس كبالتالي فقد قررنا التكقؼ عف المضي في تنفيذه"
 

إٌف تركيب الكاميرات داخؿ الحـر الشريؼ يشٌكؿ تخكفان لممصميف المسمميف مف تكظيؼ إسرائيؿ ليا 
لتسييؿ ميمة الجماعات الييكدٌية القتحاـ الحـر الشريؼ كتكثيؼ كتيرتيا، كقد يهفٌسر األمر في حاؿ 

مع " إسرائيؿ" إذ يحاكؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي في األشير تركيبيا كحصكؿ ذلؾ عمى أٌنو تكاطؤ أردني 
الماضٌية تصكير تركيب الكاميرات في ىذه الخانة، كييدؼ ىذا السمكؾ لتغيير طريقة كشكؿ إدارة 

)مؤسسة  الحـر الشريؼ لضرب مصداقٌية األكقاؼ األردنية تمييدا لتقسيـ الحـر الشريؼ زمانٌيان كمكانٌيان.
 .(3، ص2016القدس الدكلية، 

مف خبلؿ ذه االتفاقية فرض أمر كاقع جديد مف خبلؿ ى يسرائيماالحتبلؿ اإل حككمة  تحاكلكذلؾ 
 ،لتحقيؽ أىدافيا بالسيطرة كتطبيؽ السيادة داخؿ الحـر ؛تركيب كاميرات في ساحات الحـر الشريؼ

حقتيـ مف كمراقبة أم تحرؾ فمسطيني ضد اقتحامات الييكد المتكررة  لمحـر الشريؼ مف أجؿ مبل
 الناحية األمنية كتقديميـ لممحاكـ اإلسرائيمية .
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 الثان : الموقف الرسم  اإلسرائيم  من الحرم الشريف.المبحث 

 
 الحرم الشريف قضيةموقف رئيس وأعضاء الحكومة اإلسرائيمية من  :المطمب األول

 
ت عت كأقرٌ حة تمامان فمف جية شرٌ جاه صبلة الييكد في الحـر الشريؼ غير كاضتٌ اسرائيؿ سياسة إإٌف 

 أخرل منعتكمف جية  ،ي الييكد حرية العبادة في المكافقانكف يعط (الكنيستالسمطة التشريعية )
، ىذه الضبابية دفعت حركات الييكؿ القياـ بالصبلة في الحـر الشريؼالشرطة االسرائيمية الييكد مف 

خكفان  لمحـر  بالدخكؿ سمح ليـالحركات ال يي  ات ىذهقيادكأغمب , لمطالبة بالصبلة فيوافي االستمرار ب
ال  -مف الناحٌية النظرية فقط-اإلسرائيمية  إذ أٌف الشرطة داخمو،مف إحداث مكاجيات خطيرة في 

العميا  العدؿ لمحكمةلحركات كعندما تكجيت ىذه ا .في كقت الزيارة األمف ليـضماف تستطيع 
 إقامةعدـ  أفٌ مكقؼ محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية كاف  يـلالعبادة  حؽطبيؽ بيدؼ ت ؛اإلسرائيمية
قاضي كقد صٌرح  ،ال يتجزأ منو ان جزء ك ،ي الكضع القائـف ان شرطيعتبر في الحـر  دينية طقكس 
 .(79-77ص ،7176)رايتر،   بالكضع القائـ بأنيـ ممتزمكف   المحكمة

 
ـ مف الحديث بشكؿ عمني عف 7174ير سبتمبر حتى ش "نتنياىك"لقد امتنع رئيس الحككمة اإلسرائيمية 

رغـ  ،ظمات الييكؿ، كداعمييـ في الكنيستالكضع الخطير الذم يحدث في الحـر الشريؼ عمى يد من
التحذيرات التي كصمت لو مف قبؿ األجيزة األمنية اإلسرائيمية، كتكضيح سياسة الحككمة اإلسرائيمية 

باإلعبلف اإلسرائيمية  كتر في الحـر الشريؼ بدأ رئيس الحككمةجاه الحـر الشريؼ. كلكف عندما زاد التاتٌ 
لمكقؼ جاء نتيجة ضغكط الحككمة األردنية، أنو ممتـز بالكضع القائـ في الحـر الشريؼ. كىذا ا

 .(3ص ، 7174، عير عميـ)األمريكية دارة كالمكقؼ مف قبؿ اإل
 

د كعد "نتنياىك" اء اإلسرائيميرئيس الكزر  تصريحات( مكاقؼ ك 4-3: 7174رصدت عير عميـ )كقد 
 :فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ كاآلتي ئوكزرامف 
 

ردني عمى أساس اقتراح مشركع القانكف الذم قدمتو في أعقاب ضغط أ 7174اكتكبر  77في  -7
أنو ال يكجد  "نتنياىك"الصبلة  في الحـر الشريؼ أعمف ب"ميرم ريغيب" مف أجؿ السماح لمييكد 

 القائـ في الحـر الشريؼ. أم نية لتغيير الكضع
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قاؿ كزير األمف االسرائيمي يعمكف: "أٌنو يكجد إمكانية لمنع التكتر في  7174اكتكبر  76 بتاريخ -7
حفؿ ذكرل في األماكف المقدسة، كربط ذلؾ بأىمية اتفاؽ السبلـ مع الجانب األردني". كذلؾ 

  ".سرائيؿإ"في ردف ر األردف كالذم حضره سفيالسبلـ مع األ التفاؽ عشريف عامان 
" إلعادة ترتيب الكضع في الحـر عضك الكنيست "شكلي معكالـ دعت 7174اكتكبر  79في   -3

غبلقو أماـ حركة الفمسطينييفالشري كفتحو لدخكؿ الييكد فقط باعتباره المكاف األكثر  ،ؼ كا 
قامة    الييكؿ الثالث مف أجؿ الصبلة فيوأىمٌية لمييكد كا 

ردف تعيد فييا بالتزاـ حككمتو بالحفاظ مكالمة مع ممؾ األ اىك"أجرل "نتني 7174نكفمبر  6في -4
 عمى الكضع القائـ في الحـر  الشريؼ، كالحفاظ عمى الدكر الخاص لؤلردف في إدارة المكاف.

أٌنو سيمنع أعضاء كنيست مف  "أىركنكفيتش", أعمف كزير األمف الداخمي 7174نكفمبر  77في -5
 الدخكؿ لمحـر الشريؼ.

. أعمف "أكرم أرئيؿ" كزير البناء اإلسرائيمي أٌف الكضع القائـ سيتغير 7174نكفمبر  7في  -6
  .بعد محاكلة اغتيالو "ييكدا غميؾ"دعـ أقيمت لمظاىرة كذلؾ خبلؿ 

دعا عضك الكنيست "مكشيو فيجمف" الييكد إلى  الحضكر بكثافة لمحـر  7174نكفمبر  7في  -7
رئيس الحككمة ، كعدـ االستجابة لدعكة  الشريؼ مف أجؿ فرض السيادة الييكدية في المكاف

أعضاء الكنيست إلى عدـ التصريح في مكضكع الحـر عندما طالب  اإلسرائيمية "نتنياىك"
 .الشريؼ

صبلت اإلسرائيمي "تسفي حكطبكلي" الحـر نائبة كزير المكادخمت  7174نكفمبر  4في  -8
 الشريؼ كالسيطرة عميوـ مف ىناؾ بأٌنو يجب تغيير الكضع القائـ في الحر  تصٌرحالشريؼ ك 

قامة كنيس ييكدم في ساحاتو ليككف مكاف لصبلة الييكد   .كا 

 
دانة لمنشاطات التي تقكـ بيا حركات شارة لؤلعماؿ أك اإلاختفت تصريحات "نتنياىك" أك كزرائو مف اإل

حداث ذلؾ ألقى بكامؿ المسؤكلية عف التكتر كاأل في مقابؿك  ،الييكؿ كأعضاء الكنيست الداعميف ليـ
 .(3، ص7174)عير عميـ،  عمى التحريض الفمسطينيالعنيفة في الحـر الشريؼ 

 
كالمطالبة بتغييره، كدعـ حركات بالتصريح عف الكضع القائـ  "نتنياىك"كزراء في حككمة استمر كذلؾ 
ىذا ، حتى أٌف "نتنياىك" دعا أعضاء الكنيست في اليميف بتخفيؼ حدة التصريحات عف الييكؿ

لتصريح ضد أعماليـ المضرة كلكف في المقابؿ امتنع مف المكاجية معيـ في العمف أك االمكضكع، 
كقد اٌتيـ مفتش الشرطة اإلسرائيمية  .(4-3ص ،717)عير عميـ، كضع القائـ في الحـر الشريؼ لبا

( أعضاء كنيست مف اليميف بتصرفات غير مسؤكلة فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ، كأف 7174عاـ )



878 
 

ء " أف اعضا :يميف متطرفكف أخذكا مسألة الحـر الشريؼ كحكليا ألجندة سياسية كقاؿ ىناؾ أعضاء
 .(6ص ،7174 )عير عميـ،" الكنيست ال يفيمكف ماذا يشعمكف

 
تتعامؿ مع مسألة الحـر الشريؼ بمغتيف  كمما تقدـ يظير أٌنيا الحككمة اإلسرائيمية بقيادة "نتنياىك"

التيا إزالة الخكؼ كالغضب في األكساط الفمسطينية كالمممكة األردنية مختمفتيف مما أفقدىا فاعمية محاك 
عمى ما يجرم في الحـر الشريؼ، في المقابؿ محاكلة تيٌرب كرفض "نتنياىك" مكاجية أعضاء 
االئتبلؼ الحككمي كمنيـ كزراء كنائبي كزراء كالذيف يعمنكف عف نيتيـ العمؿ عمى إقامة الييكؿ الثالث 

صكرة كاضحة لمجميكر اإلسرائيمي عف ما يحدث في الحـر الشريؼ كعف سياستو  أٌدل لعدـ إعطاء
 .(4ص ،7174، )عير عميـ المتبعة إزاء ذلؾ

 
 عالقة مؤسسات الحكم ف  إسرائيل بحركات الييكلالمطمب الثان : 

 
حتى لحركات ك تأخذ طابع الدعـ ليذه ا بأنيا جاه حركات الييكؿسياسة السمطات اإلسرائيمية اتٌ تتسـ 

كلكف بطريقة أخرل تحاكؿ أف تضبط نشاطاتيا كخاصة مف خبلؿ )الشرطة  ،أنيا تمٌكؿ نشاطاتيا
فالسمطات اإلسرائيمية تدعـ كتساعد حركات الييكؿ  ،كذلؾ العتبارات أمنية عاء العاـ (،الشاباؾ ،االدٌ 

 ،الحـر الشريؼ يتيا تغيير الكضع القائـ فين فالتي تعمف بكضكح عالجمعيات الييكدية المختمفة ك 
 .(37ص ،7173 بئير،) ؿ التبيعات الناتجة عف ذلؾكتحمُّ 

 
 :جيع نشاطات حركات الييكؿ تتمثؿ باآلتيالسمطات اإلسرائيمية في تش دعـ كحماية كتأييد

 
الذم تساعد فيو مؤسسات المجاؿ األكؿ  جمعيات وحركات الييكل:إضفاء صبغة قانونية ل -7

 ؛الجمعيات التي تعمؿ ىذه كتدعـ نشاطاتيا ىك تسجيؿ  سرائيؿ حركات الييكؿالحكـ في إ
, تسييؿ االقتحامات اليكمية لمييكد مف أجؿ سكاءن  القائـ في الحـر الشريؼبيدؼ تغيير الكضع 

تسجيؿ الجمعيات دائرة لدل  تمجٌ سي كقد  .لمعمؿ عمى بناء الييكؿ الثالثالتقدـ  مف أجؿأك 
 قانكف قرٌ منذ أف أي ف. كالتي تعمؿ مف أجؿ الييكؿمختمفة رسميان ما يقارب تسعة عشر جمعية 

كتغيير  ،يؿ فكرة الييكؿجمت فيو ىذه الجمعيات بيدؼ تعجسي ـ 7981سنة  اتتسجيؿ الجمعي
حداث , اإلسرائيمي تغيير رأم الجميكر كالعمؿ عمى ،الشريؼفي الحـر الكضع القائـ  الكعي كا 

في  ييكدم قامة كنيسض مثؿ تعجيؿ إعمى األر كالقياـ بنشاطات  ،الحـر الشريؼفي مسألة 
, كتحضير ادكات الييكؿ كتجييز كتعميـ تكراتي بخصكص الييكؿ ساحات الحـر الشريؼ،

 .(37، ص7173بئير، )كينة لمقياـ بعبادات الييكؿ 
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سيفكب شعاريـ" التي " مظاىرة تقكـ حركات الييكؿ بتنظيـ :حماية المظاىرات لحركات الييكل -7
"يشع  مف قبؿ لجنةاألخير عمى يد حركة "الى جبؿ مكر" ممكلة  في العقد نظيمياتدأب 

الشرطة  ف حراستو كىذا الحدث تؤمٌ  "المحتمة مستكطنات الضفة الغربية حاخامات "مجمس
الحي االسبلمي في  بدكرىا بإغبلؽ المحبلت التجارية لمفمسطينييف فيتقكـ كالتي االسرائيمية, 

  .الييكؿ المشتركيف في ىذه المسيرةشطاء حركات ، كذلؾ خكفان مف اصطداميـ مع نالقدس
ففي كيؿ جزء مف نشاطات حركات الييكؿ سرائيؿ  معتادة عمى تمحككمة إ: تمويل مباشر  -3

دعمت كزارة التربية كالتعميـ اإلسرائيمي معيد الييكؿ كالمعيد لمعرفة  7177 – 7118سنكات 
استمـ المعيد لمعرفة  7177ة كفي سن ،(ألؼ شيكؿ في السنة 477الييكؿ بمبمغ متكسط) 
أقيـ في القدس اجتماع ضخـ  كذلؾ .(الؼ شيكؿ 789) اإلسرائيمي الييكؿ مف كزارة التعميـ

" شيء ما جيد يحدث في بعنكاف  منيـ حريديـباشتراؾ االالؼ جزء  31/77/7171بتاريخ 
، ييكؿفي التقديـ القرابيف كيفية حكؿ  كأبحاث االجتماع احتكت مناقشاتالقدس" خطة 

عمى قامة الييكؿ الثالث إ سـ يجسدجٌ الثالث، كذلؾ عرض مي  رض فيو تمثاؿ لمييكؿكمعرض عي 
بئير، ) قسـ التربية التكراتية -قيـ برعاية بمدية القدس كاالجتماع أ .قبة الصخرة مصمى أنقاض
 .(38، ص7173

ز حركات تركٌ : بيةوالحركات الشبااإلسرائيم  ل لجياز التعميم الدخول أو التسمّ السماح ليم ب -4
 ،(، يشيفكتدينية الرسمية )المعاىدطار المدارس ال، في إلعمؿ في المجاؿ التربكمؿ االييك

تعمؿ في مجاؿ التعميـ التكراتي الخاص في إسرائيؿ جزء مف مؤسسات التعميـ كذلؾ ىناؾ 
 قدس كفي ال "يشفيات ىرعيكف ىييكدم"، "كرمي تسكر"في  "راهبحيبيت ى"بالييكؿ الثالث مثؿ 

, كمف "سياريت"في مستكطنة  "حيا يشفيات ال يزاؿ يكسؼ" ك ،في القدس "تبيشفيات تكراة ىي"
 ،متطرفة أيديكلكجياتبلميذ أصحاب  تخٌرجخبلؿ ىذه المدارس كما تقـك بو مف نشاطات تربكية 

يكؿ إقامة اليكالعمؿ عمى فيما يخص الحـر الشريؼ كالطمكح  الدينية ك  ،تاريخية مف الناحية ال
  .(38، ص7173بئير، ) الثالث

 

النشاطات الخاصة بالييكؿ في أكساط حركة الشباب الدينية "أرئيؿ" ىذه الحركة  مبلحظةكيمكف  
ـ عمى أساس الفصؿ بيف نشاطات الطبلب كالطالبات  7981انشقت مف حركة "بني عكيفا" سنة

عى ىذه الحركة لتقكية الكعي كبيدؼ تربية  الشباب عمى  قيـ التكراة كالقداسة الييكدية. كتس
بالييكؿ كالقياـ بنشاطات ركحانية كعممية تؤدم الى تقريب بناء الييكؿ، ككفؽ الرؤية التربكية 
لحركة "أرئيؿ" يكجد ثبلث ميمات أساسية يجب أف تككف عمى سمـ أكلكيات الجيؿ الجديد 

مجتمع االسرائيمي، كذلؾ مف )الطبلب( كاحدة منيا ىي زيادة الكعي كأىمية بناء الييكؿ في كعي ال
خبلؿ االشتراؾ في عدة  نشاطات مثؿ:)سيفكؼ شعاريـ(، كتقكـ الحركة بنشاط خاص كأحد أىـ 
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كفي التقكيـ العبرم السنكم الذم األحداث المركزية في السنة كىك أسبكع الييكؿ )شبكع ىمكداش(، 
رية باسـ )تاؿ شمايـ( تصدره الحركة مذككر تأريخ "سيفكؼ ىشعريـ" كتصدر الحركة مجمة شي

عادة بنائو، كذلؾ أعمنت الحركة  (67كفي إحدل نشراتيا ) كٌرست  كؿ المكاضيع عف الييكؿ كا 
( فرع كخاصة في مستكطنات الضفة 75( مف المرشديف  الذيف يعممكف في )71111عف كجكد )

 .(41، ص7173بئير، ) .الغربية المحتمة
 
 :اإلسرائيم  ميموالتع العالقة مع وزارة التربية: أوالً 
 

نصعد لمقدس( لة )بطرح خط "جدعكف سعار"ـ  بادر كزير التربية كالتعميـ االسرائيمي 7171في سنة 
 ؛لطبلب المدارس في القدس كرحبلت جكالتاإلسرائيمي بدعـ كزارة التعميـ كالتي في اطارىا قامت 

ف الثامنة عشر. كفي بيدؼ أف كؿ طالب يقكـ بزيارة لمقدس عمى االقؿ ثبلث مرات حتى يصؿ س
لؼ طالب ييكدم تجٌكلكا في القدس أ (551ـ أعمنت كزارة التعميـ اإلسرائيمي أٌف ) 7177اغسطس سنة 

احتج كقد مسمميف,  منيـ طبلبجزء الحـر الشريؼ,  طالب ييكدم دخمكا ( ألؼ 374474كأٌف) 
 الطبلب " دينية حيث أفخالفة مباعتبارىا  لمحـر الشرؼدخؿ طبلب ييكد عمى الكزارة بأنيا تي الحريديـ 

  .(39، ص7173بئير، ) "، كسيأتييـ المكت بيد السماءا بخطاياىـ لساحات الييكؿ المقدسدخمك 
 

أخذت  7177–7118في سنة فدعـ حككمي بشكؿ مباشر حركة الشباب الدينية "أرئيؿ" تتمقى كذلؾ 
 .(41، ص7173بئير، ) شكؿ تراكميأكثر مف ثمانية مبلييف شيكؿ بالحككمة اإلسرائيمية الحركة مف 

 
 العالقة الخاصة بين المؤسسات االسرائيمية ومعيد الييكل:: ثانّيا
 

مية مف بيف حركات الييكؿ مف قبؿ المؤسسة الحكك  كثر دعمان الييكؿ ىك الجمعية أك الحركة األ معيد
، رئاسة الكزراء كزارة، كخاصة مف جيات حككميةدعـ بمنذ البداية طمب معيد الييكؿ فسرائيؿ في إ

و يعرض نفسو قبؿ أم شيء نٌ ألدعـ ىذه الجيات كيأخذ المعيد  الحاخامية الرئيسية كبمدية القدسك 
كيزكر المعيد بشكؿ منتظـ ككبير مجمكعات طبلبية مف المدارس الدينية كغير  .تكراتيكجسـ تربكم 

 (38، ص 7184بئير،) الدينية كمجمكعات منظمة لمجنكد.

 
كيقكـ المعيد بعمؿ اختبارات )سمينار(  كذراع تربكم لمعيد الييكؿ، عرفة الييكلالمعيد لم يعمؿ

 ،ـ 7994كمنذ سنة  كما يرتبط بو،لممشرفيف كمدراء المدارس كالمعمميف كالتبلميذ في مكضكع الييكؿ 
في المعيد دركس كمحاضرات يعطي ك  ،ف )البغركت( في التكراةفي امتحا مكضكع الييكؿ درجأي 
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دياف االسرائيمية ككزارة طكيمة بمساعدة كزارة األ لفترة المعيد كذلؾ أصدر ،الييكؿ مكضكع عفلمدارس ا
". كفي سنة ما الجديد في معيد الييكؿ""  "نشرة المعيدالتربية كالتعميـ نشرات تربكية تخص الييكؿ مثؿ 

 ؿ كزارة التعميـعمى جائزة "الثقافة" الييكدية السنكية مف قب "رئيؿ"يسرائيؿ أؿ الحاخاـ حص 7118
  .(47، ص7173بئير، ) و في مجاؿ الييكؿبسبب نشاطات ؛اإلسرائيمي

 
ففي , اإلسرائيميالتعميـ التربية مف كزارة كبيرة أخذ المعيد لمعرفة الييكؿ مبالغ  معدكدة سنكاتخبلؿ ك 

 (7664465ـ حصؿ عمى ) 7171في سنة ك  ،ألؼ شيكؿ (3474395) حصؿ عمىـ  7118سنة 
حصؿ  ـ7177  كفي سنة، ألؼ شيكؿ ( 7644587 ) حصؿ عمى ـ 7177سنةفي ك ، ألؼ شيكؿ

غير الدعـ المقدـ  خذ دعـ منفصؿمعيد الييكؿ نفسو يأكذلؾ  .ألؼ شيكؿ (789 )أكثر مفعمى 
ـ  7119سنة  كفيألؼ شيكؿ،   (7774564أخذ المعيد )ـ  7118سنة  ففيلممعيد لمعرفة الييكؿ، 

ـ  7177 –7118كسنة ألؼ شيكؿ،  (7774564)ـ  7177 سنةفي ك  ،ألؼ شيكؿ (7594454)
لمعرفة الييكؿ بمبمغ المعيد معيد الييكؿ ك  ،اإلسرائيميالتربية كالتعميـ ككزارة  ،دعمت كزارة الرياضة

 .(47، ص7173بئير، ) بالسنة شيكؿؼ أل (477)متكسط 
 

 حركات الييكلبسرائيم  كنيست اإلعالقة أعضاء الالفرع الثالث: 
 

 صد عالقات أعضاء الكنيست بحركات الييكل ومسؤولييا من خالل عدة أمور :يكمن ر 
 

يكليك  76في  أقيـ ألكؿ مرة داخؿ الكنيست االسرائيمي اجتماع مف أجؿ بحث مكضكع الييكؿ -7
السيادة الييكدية في القدس كاعطاء حؽ الصبلة لمييكد في الحـر بحث كخاصة   ـ7177سنة 

عضك الكنيست بتكجيو مف  ،"بف أرل"تماع ىك عضك الكنيست كالذم دعا ليذا االج، الشريؼ
حركات  ؤساءك ر كقد اشترؾ في ىذا االجتماع حكالي مائة حاخاـ كفيو تكمـ  ،"أريو الداد"

 ،كيكسؼ البكيـ  يسرائيؿ ارئيؿ،ك ، كالحاخامات )ييكدا كركيزرعتصيكف،  الييكؿ كمنيـ ييكدا
 .كآخريف ،(حركة كاخ سابقا رؤساءمف رزيؿ كبركخ ب عيـ القيادة الييكدية "،ميخائيؿ فؤاه " ز ك 

أف مجمكعة مف أعضاء  "ييكدا غميؾ"بؿ الييكؿ( الحاخاـ رث جإصندكؽ )رئيس اٌدعى  -7
 ،اريو درعي ،الكنيست معتادة القتحاـ الحـر الشريؼ بشكؿ مستمر كمنتظـ مثؿ ) داني دنكف

 .يريب لفيف( ر،عتنئيؿ شنم ،زئيؼ الكيف ،أكرم أرئيؿ  ،ميخائيؿ بف آرل
ت الصبلة لترتيب ساعا  ، 7177في أغسطس  بتقديـ اقتراح قانكف ،"أريو الداد"ذلؾ قاـ ك -3

 . لمييكد في الحـر الشريؼ
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 "زئيؼ الكيف" لى ضركرة بناء الييكؿ الثالث مثؿح إبشكؿ كاضبعض أعضاء الكنيست صٌرح  -4
ر أنو يجب التكضيح اعتبالذم  كنائب كزير الخارجية (78)رئيس االئتبلؼ في الكنيست 

ي تسيف"كذلؾ  ما زالت غير مكتممة، "ةحريتنا القكمي" الحـر الشريؼلمعالـ أنو بدكف 
ددة الشريؼ يجب أف يرمز لمسيادة المتج: قالت "أف إقامة الييكؿ الثالث في الحـر "طبكليك ح

 "لشعب اسرائيؿ عمى أرضو

مف أجؿ الييكؿ داخؿ أركقة تعمؿ الشخصيات المركزية التي  لحديعتبر "مكشيو فيجمف" إ -5
عمؿ بشكؿ كاسع مف أجؿ حيث ، عف الميككد (79)لكنيست ا لدكرة الذم انتخبك الكنيست 

قاـ باقتحاـ الحـر الشريؼ عدة مرات كحاكؿ الدخكؿ حيث   ،لييكؿ مستغبلن حصانتو البرلمانيةا
ا استدعى كعمى أثر ذلؾ حدثت مكاجيات مع الشباف الفمسطينييف مم ،لمسجد قبة الصخرة 

لمحـر مف الدخكؿ منعو برئيس الكزراء االسرائيمي نتنياىك بالتدخؿ كأعطى أكامره لمشرطة 
كالذم ( )شبتام بف دكؼكتب لمييكؿ مف داخؿ  رؤيتو في  "مفمكشيو فيجكيعتمد " .الشريؼ

 ،الييكؿ الثالثالييكد مع بناء كيؤمف أف معظـ  كىك، "عتصيكف ييكدا" أخذ رؤيتو منو أيضان 
االسبلمي مف داخؿ الحـر الشريؼ طرد الكقؼ أنو عمى حككمة اسرائيؿ  "مكشيو فيجمف" عمفأك 
  .الحـر الشريؼ في يةسرائيمإلشرطة االبقاء كا  

ىناؾ (79)في دكرة الكنيست ف، تماـ داخؿ الكنيست االسرائيميباىالحـر الشريؼ  يحظى -6
خبلؿ الدعـ سكاءن مف  ؿ،تطبيؽ أىداؼ حركات الييكا  بالعمؿ عمى التزمك  أعضاء كنيست

كمكقؼ حزب الميككد  ،اقتحاـ لمحـر الشريؼ أك القتراح مشاريع قكانيف،أك مبادرات  المادم،
في مكضكع حؿ  إليجادسيعمؿ في الفترة االنتخابية القادمة مف خبلؿ إعبلنو أنو كاف كاضحان 
يعتبر الحـر الشريؼ  كفي ىذا السياؽ فيو،حرية العبادة لمييكد كالذم يسمح ب ،الحـر الشريؼ

كمكاف مفترض لتقكيض ك كنقطة جغرافية امتزجت فييا العقيدة الدينية كاليكية السياسية , 
كقد عمؿ حزب  .(44-47، ص7173بئير، )كاسعة ك االتفاؽ القائـ كالدخكؿ لمكاجية عنيفة 

الميككد عمى االستغبلؿ سياسي لمكضكع ديني ككرقة انتخابية حتى يحصؿ عمى أصكات 
 ماعات الدينية العاممة مف أجؿ إعادة بناء الييكؿ.الج

إجراء تعديبلت في القانكف  "الياىك بف دىاف"اقترح نائب كزير األدياف الحاخاـ  7173في سنة  -7
قامة طقكس العبادة  كالصبلة ىناؾ. كفي  يسمح بزيادة عدد الييكد الداخميف لمحـر الشريؼ كا 

ىذه األعماؿ كما عٌبر عنيا  ،حـر بيدؼ الصبلة ىناؾال نفس اليكـ اقتحـ الكزير "أكرم أرئيؿ"
سرائيؿ عمى الحـر الشريؼ ة إقائد في الشرطة االسرائيمية  دفعت الفمسطينييف مف تخكؼ سيطر 

 .(87ص ،7176)رايتر،  كتغيير الكضع القائـ. كأٌدل لمحاكالتيـ طرد الييكد مف المكاف

لمكنيست برئاسة "ميرم ريغيب"  لمجنة الداخمية 77/71/7174في جمسة أخرل بتاريخ  -8
كبمشاركة كزير األمف الداخمي آنذاؾ "يتسحاؾ اىركنكفيتش" افتتحت الجمسة باقتباس مف قرار 
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كفي  امكانية لمسماح لمييكد بالصبلة في ىار ىيبت" قاضية محكمة السبلـ في القدس "يكجد
لحـر الشريؼ أغمؽ ا 7174نفس الجمسة أشار كزير األمف الداخمي اإلسرائيمي أنو في سنة 

بمعنى منع جزء كبير مف  ؛ف مٌرة إغبلؽ كامؿتاف كعشريأربعة عشر مرة بشكؿ جزئي، كاثن
في مقابؿ  ،يتجاكز سٌف الخمسيف عامان المسمميف الدخكؿ لمحـر الشريؼ كفؽ معايير مف 

جنكد  (7751)زائر ييكدم كاف (71111)كمف بيف  ،السماح لمييكد بالدخكؿ بأعداد كبيرة 
 .(84-83ص ،7176)رايتر،  رائيمييف اس

 
رسات فعمية عمى الحـر الشريؼ مف خبلؿ مماألعضاء مف الكنيست اإلسرائيمي  السياسيةت ىذه انعكس

 :  يمكف إجماليا باآلتي
 

يمي جنكد االحتبلؿ اإلسرائاالرتفاع في عدد الييكد الذيف يقتحمكف الحـر الشريؼ كمف ضمنيـ  -7
 .رمالذيف يمبسكف لباسيـ العسك

غبلؽ الحـر الشريؼ مف كقت آلخر مف أجؿ دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ في مقابؿ التشديد إ -7
 .ف القادميف لمصبلة في يـك الجمعةعمى المسممي

اقتحامات الشرطة اإلسرائيمية المتكررة لمحـر الشريؼ مف أجؿ ضماف أمف الييكد المقتحميف  -3
 .حائط البراؽالمتكاجديف في ، ككذلؾ لمحـر الشريؼ

 .(87، ص7176)رايتر، ازدياد الحراسات لمييكد المقتحميف لمحـر الشريؼ  -4
 

 الييكلات بضبط تطرف نشاطات حرك اإلسرائيميةسمطات ال ميمةالمطمب الثالث: 
 

تقكـ بضبط نشاطات حركات الييكؿ في األساس عندما  في اسرائيؿ  الحككمٌية مؤسسات البشكؿ عاـ 
كيأتي  ،أك تؤدم نشاطاتيـ لمكاجيات عنيفة ،الجميكر االسرائيمييككف ىناؾ خكؼ مف المس بسبلمة 

 كذلؾ مف خبلؿ عدة أمكر: ،الضبط مف دكافع أمنية فقط
 
 : لمحرم الشريفمنع الدخول  – 7
 

ىكذا كاف  ،كار غير المسمميف مف الدخكؿ لساحات الحـرفي أكقات التكتر الزٌ تمنع الشرطة االسرائيمية 
مف كقت لكقت مثؿ  كىكذا يحدث(، 7113 -7117ى النتفاضة األقصى )كللسنكات األفي االكضع 

 .يفاإلسرائيمي الٌزكارأك عندما يككف ىناؾ خطر عمى سبلمة  أعياد المسمميف،
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كىـ  ،الشريؼ مف الدخكؿ لمحـر بأسماء األشخاص الممنكعيفقائمة اإلسرائيمية يكجد لدل الشرطة 

حدكث في  سببان كجكدىـ  يعتبرسرائيمية إلؽ الشرطة اككف ،القيادات المركزية في حركات الييكؿ
مف حركة )حي  "ييكدا عتصيكف"الييكؿ(  مف )حركة أمناء جبؿ "رشكف سممكف:"غمكاجيات كىـ 

 .نساف في جبؿ الييكؿ( كآخريف)حقكؽ اال "ييكدا غميؾ"الحركة لبناء الييكؿ( ك) "يكسؼ البكيـ"( فكياـ
كلكف بعد  ،محـر الشريؼعدـ الخكؿ لمف )معيد الييكؿ(  "يؿرئ"ييكدا أكـ عمى حي  7177كفي سنة 

 عدة شيكر ألغي ىذا القرار.
كتغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ  ،إلغاء الحدكد كالضكابطعمى حركات الييكؿ نشطاء  يعمؿك 

 المنع بحؽ الممنكعيف مف الدخكؿ، بإلغاءكيطالبكف  "جبؿ الييكؿ فيحقكؽ االنساف تحت عنكاف "
بالعمؿ ت الداعميف لحركات الييكؿ سأعضاء الكني كذلؾ يقكـ ،فرض عمى الييكدلغاء القيكد التي تي كا  

الييكد لساحات الحـر  الٌزكارلجاف الكنيست مف أجؿ تقميص الرقابة الشرطية كالقيكد عمى  داخؿ
لجنة , فحركة أمناء جبؿ الييكؿ ك ساحة القضاء لنشاطاتيـ ىي حدل الجيات المركزيةكا   ،الشريؼ

بئير، )عمييـ اإلسرائيمية  ضد قيكد الشرطة  استئنافات"حقكؽ االنساف في جبؿ الييكؿ " يقدمكف 
 .(45، ص7173

 
 :لساحات الحرم الشريف ين الييودعمى الداخم قيودفرض  – 8
 

سرائيمية منع كؿ ، تحاكؿ الشرطة اإلساحات الحـر الشريؼ نشطاء حركات الييكؿ عندما يقتحـ 
 ،جانبيـ كالتي قد تحرض أك تثير مشاكؿ مما يؤدم لزعزعة الكضع القائـ في المكاف النشاطات مف

الديانات األخرل  ألبناء، لذلؾ ال يكجد فقط لممسمميف ىك بادة في ىذا المكافحؽ الع ككما ىك معركؼ
منع ، أك تقديـ القرابيف كىكذا, كمف أجؿ ادية كمف ضمنيا الصبلة أك السجكدتصريح لمقياـ بمراسـ عب

كؿ مجمكعة  يرافؽ, قكس دينية مرتبطة بعبادات الييكؿمحاكالت نشطاء حركات الييكؿ مف تنفيذ ط
كفي حاؿ ، مف حرس الحدكد اإلسرائيمي كحارس مف األكقاؼ اإلسبلمٌيةشرطي الشريؼ تدخؿ الحـر 

 .(46ص ،7173 بئير،) رؽ القكاعد المعركفة تقـك الشرطة بطردىـ مف ساحات الحـرخمحاكلة 
 

أف السماح القتحاـ  فييا اعتبر ،ـ7173عاـ  غميؾ مقابمة مع ييكدا( أنو أجرل 47: 7173يشير بئير)
ذلؾ بعد ء بعد ضغط سياسي مف الكنيست ك البدلة العسكرية جااإلسرائيمييف بمجمكعات مف الجنكد 
الكنيست في   "لكيف"زئيؼ أ ،"أريو الداد" ،"طبكليك حتسفي " ،"داني دنكف" طرح المكضكع مف قبؿ
 .بذلؾ مف أجؿ تحقيؽكضغطكا عمى الشرطة 
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 استخباراتية:نشاطات  – 9
 

عمميات أمف إسرائيمية أخرل عدة محاكالت لتنفيذ طت الشرطة االسرائيمية  كأجيزة ماضي أحبفي ال
كانت سياسة حركات الييكؿ منذ ، إذ متطرفة في الحـر الشريؼ عمى يد مجمكعات ييكديةرىابية إ

نيات كحتى مطمع التسعينيات تتمركز حكؿ القياـ بعمميات إرىابية ضد المساجد في الحـر أكاخر السبعي
 ثبلثة عشرخطط لسمسمة عمميات كالذم  "ليرنر"بقيادة منظمة االرىابية "جاؿ" الشريؼ مف خبلؿ ال

عميو ثبلث سنكات كأطمؽ  كـحي كقد لتفجير المساجد في الحـر الشريؼ  ذركتيارىابية تصؿ عممية إ
في ابريؿ ككذلؾ . كبعد إطبلؽ سراحو اشترؾ في خطة إضافية لتفجير المساجد ،راحو بعد سنةس

بلح نارم في النار مف س( كدمافألكف غ) جديد مف الكاليات المتحدة باسـ مياجرأطمؽ  7987
 :محكمتو قاؿ خبلؿ فيك , ثبلثة آخريف مف المصميف أصيبشخص ك استشيد ساحات الحـر الشريؼ 

  .جبؿ الييكؿ كيصبح ممؾ الييكد"حرير يريد ت"أنو 
 
الحـر  رسك ( كالذم نجح في التسمؽ عمى فتا)عصابة لي مف بض عمى نشيطـ قي  7983في سنة ك 

أطمؽ  ذلؾقدمكا لممحاكمة كلكف بعد ك عصابة ال ىذه نشطاءكاعتقؿ  ،الشريؼ كيحمؿ مكاد متفجرة
لتفجير مسجد  (ىمحتيرت ىييكديت) خططت عندما ككذلؾ .يـ بحجة أنيـ يحتاجكف لعبلج نفسيسراح

-47ص ،7173 بئير،) "مكشيو ليفنجر"ك "ؼ لئيكردك "ات المركزية كبمكافقة الحاخام ،قبة الصخرة
48). 
 

نشاطات تربكية  ياسنكات التسعينيات كحتى اليكـ زادت نشاطات جماعات الييكؿ كلكنكلكف منذ 
سرائيمية كىكذا بدأ يضعؼ الدافع رطة اإلمع الش بالتنسيؽكاقتحامات منظمة لساحات الحـر الشريؼ 

 المفاجئر يرىابية كما كاف دارجان سابقان فحركات الييكؿ انتقمت مف محاكلة التغيية إلمقياـ بأعماؿ سر 
ر كعي كرأم الجميكر يلمحاكالت تغي ،بالطرؽ العنيفة في الحـر الشريؼ اإلسرائيمي  في كعي الجميكر
كمحاكالت الصبلة في ساحات المكثٌفة االقتحامات  عف طريؽك ، بكيةبالطرؽ التر ك االسرائيمي بالتدرج 

 .(48ص ،7173 بئير،)كتثبيت الكجكد الييكدم فيو  الحـر الشريؼ
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 من الحرم الشريف موقف محكمة العدل العميا اإلسرائيميةالمطمب الرابع: 
 

 ،ة الييكد في الحـر الشريؼمنع صبلب ،قرار الحككمة اإلسرائيميةمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية دعمت 
بحثت المكضكع عدت مٌرات  في أعقاب تقديـ طمبات التماس لممحكمة مف قبؿ جماعات الييكؿ  حيف

 ،الييكد بالصبلة في الحـر الشريؼ المحكمة حؽ . كقد أقٌرتعمى رأسيا حركة أمناء جبؿ الييكؿك 
أك مف دكافع دينية ـ 7967كنيست عاـ سكاءن مف خبلؿ صبلحية قانكف األماكف المقدسة الذم أقٌرتو ال

كفؽ  ،قرار منع الييكد مف الصبلة في ساحات الحـر الشريؼ يخضع لمسمطة التنفيذيةلكف  ،تاريخية
كأعطت محكمة العدؿ العميا . منية كالمحافظة عمى أمف كسبلمة الجميكر اإلسرائيمي االعتبارات األ
زيارة أعضاء حركة أمناء جبؿ الييكؿ برئاسة زعيميا أيضان الشرطة اإلسرائيمية حؽ منع اإلسرائيمية 

، كقررت المحكمة أنو يكجد لقائد لكاء القدس الصبلحية بمنع إدخاؿ أم شخص إذا "غرشكف سممكف"
 .(9ص ،7997)رامكف،  مؤكد كخرقو  لمتعميمات المعركفة كصؿ لقناعة أف كجكده يؤدم لخطر

 
كف الحفاظ عمى األماكف المقدسة كالذم يتضمف عدة ـ قان7967كقد أقٌرت الكنيست اإلسرائيمي عاـ

 بنكد أىميا:
 

أبناء التدنيس، كعدـ عرقمة حرية كصكؿ  أكمساس مى األماكف المقدسة مف الالحفاظ ع -7
كىذا نظريان فقط، فمف الناحية الكاقعٌية تعمؿ سمطات االحتبلؿ  .الديانات ألماكنيـ المقدسة

مف حرية الكصكؿ لمصبلة في الحـر الشريؼ تحت  اإلسرائيمي عمى منع المصميف المسمميف
 مبررات مختمفة.

 ككؿ ،سنكات فعميسبع حكـ مكاف مقدس يي  يتعدل عمى حرمةكؿ مف يعمؿ عمى تدنيس أك  -7
يذاء مشاعرىـ  مف يعمؿ لمحد مف حرية األفراد لمكصكؿ لؤلماكف مف مختمؼ الٌديانات كا 

 المقٌدسة، يتعٌرض لمسجف خمس سنكات.
كيحؽ لو بعد االستشارة مع ممثمي الطكائؼ الدينية  ،ف ىك المشرؼ عمى القانكفكزير األديا -3

كابف آرم،  )سفكتكر، تعديبلت عمى ىذا القانكفإجراء كبمكافقة كزير القضاء اإلسرائيمي 
 .(6ص ، 7174

 
مف أجؿ دخكؿ  ؛ـ  تـ تقديـ طمبات التماس عدة لمحكمة العدؿ العميا7967منذ احتبلؿ القدس عاـ ك 
قامة الطقكس الدينيةفيو ييكد لمحـر الشريؼ كالصبلة ال ككؿ ىذه الطمبات في ىذا المكضكع ريفضت  ،كا 

ياـ بالعبادات كالصبلة في كأخذت المحكمة بمكقؼ الشرطة اإلسرائيمية في تحديد الدخكؿ أك مسألة الق
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الدخكؿ  اعتبرت المحكمة أف حؽ ،كفي إحدل قرارات المحكمة عمى طمب مف ىذا النكع .المكاف
نما مقيد بسبلمة الجميكر  كأٌف ىناؾ  ،اإلسرائيميكالصبلة لمييكد في الحـر الشريؼ ليس حقان مطمقان كا 

باعتباره مكضكعا معقدان أكثر، لذا ال يمكف ؿ لمحـر الشريؼ كبيف الصبلة فيو، فرؽ جكىرم بيف الدخك 
خكفا مف المس بسبلمة كأمف  ؛السماح لمييكد مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو كقتما يريدكف

 .(77ص ، 7174كابف آرم،  )سفكتكر، اإلسرائيمي الجميكر
 

كىذا سرائيمية في مكضكع الحـر الشريؼ. قرارات المحكمة العميا اإلسرائيمية كٌرست سياسة الحككمة اإل
تائج نابع مف عدـ القدرة عمى حسـ مسألة بيذه الحساسية خكفان مف نكىك بعكس المجاالت األخرل، 

 .(9ص ،7997)رامكف،  بعيدة المدل فيما لك اتخذت قراران مغايران لذلؾ
 

بأٌف ىناؾ فرؽ بيف الناحية الدينية  ـ ،7976عاـ حاييـ تسادكؾ السابؽ  ؿكقد أشار لذلؾ كزير العد
لدخكؿ ناؾ فتكل الحاخامية الرئيسية كالتي تحٌرـ اىباعتبار أٌف  ،كالقانكنية فيما يخص الحـر الشريؼ

ـ إلييا 7971أما فيما يتعمؽ بمحكمة العدؿ العميا فقد تقدمت مجمكعة  متطرفة عاـ .لمحـر الشريؼ
لغاء منع  الشرطة اإلسرائيمية، لكف المحكمة رفضت بطمب السماح ليـ بالصبلة في الحـر الشريؼ كا 

في عمميا كفقان بأٌف الشرطة اإلسرائيمية مستمرة  تكاعتبر طمبيا كقررت عدـ التدخؿ في أعماؿ الشرطة. 
حتى ال يؤٌدم ذلؾ إلى اإلخبلؿ  ،الييكد مف الصبلة في ساحات الحـرلؤلحكاـ السارية، كىي تمنع 

 .(7976، )مؤسسة الدراسات الفمسطينية عمى اعتبار أٌف لو حساسية خاصةبالنظاـ العاـ 
 

عقد الثمانينيات  تغٌيرت منذ منتصؼ سياسة القضاء اإلسرائيمي لـ تستمر باتخاذ  ىذا المكقؼ، فقد
مستندة في ذلؾ  ،حيث أكدت محكمة العدؿ العميا أٌف مف حؽ الييكد دخكؿ الحـر الشريؼ كالصبلة فيو

لى قانكف "الحقكؽ الدينية كالتاريخية لمييكد في الحـر الشر ما اعتبرتو إلى   إالٌ  ،األماكف المقدسة"يؼ كا 
الصبلة في الحـر الشريؼ مف دكافع المحافظة  يا منحت الشرطة اإلسرائيمية صبلحية منع الييكد مفأنٌ 

ثبات في كؿ حالة لمدخكؿ لمحـر الشريؼ ٌأٌف ىناؾ مخاطر  عمى سبلمة كأمف الجميكر الييكدم. كا 
ذا لـ تستطع الشرطة إقناع المحكمة اإلسرائيمية أٌف ىناؾ اإلسرائيمي جدٌية سيتعرض ليا الجميكر ، كا 

قد تعطي أمران بالسماح لمييكد بالدخكؿ لممكاف المقدس  ،ـ الشرؼياة الييكد الداخميف لمحر خكفان عمى ح
 .(77ص ،7176)محارب،  بيدؼ إقامة الصبلة في ساحاتو

 
 ؛لمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيميةحركات الييكؿ مف قبؿ  ة زادت طمبات االلتماسكفي السنكات األخير 

بيدؼ تغيير الكضع القائـ في الحـر  ؛مف أجؿ إلغاء المنع مف الدخكؿ لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو
 .مف أجؿ تحقيؽ ذلؾضائية، كدينية، قمف خبلؿ العمؿ عمى عٌدة اٌتجاىات مختمفة، سياسية، الشريؼ 
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كقد برزت حركة أمناء جبؿ الييكؿ في ىذا المجاؿ كالتي تسعى مف أجؿ السماح ألعضائيا بالدخكؿ 
قامة العبادات كالطقكس ا ىذه الدعكات قكبمت  .ي مكاعيد محددة في السنةلدينية فلمحـر الشريؼ كا 

حرصان عمى سبلمة  ؛برفض مف قبؿ الشرطة اإلسرائيمية كالتي تمنع إقامة الصبلة في الحـر الشريؼ
  .(8-7ص ، 7174كابف آرم،  )سفكتكر،كالمحافظة عمى األمف  الجميكر اإلسرائيمي

 

حـر الشريؼ دس، أٌف األسس في إدارة الكتشير مصادر في الشرطة اإلسرائيمية في منطقة لكاء الق
 7111كلكف حدثت عدة تغٌيرات لصالح الزٌكار الييكد ففي السابؽ قبؿ سنة  ،ـ بقيت كما ىي7967منذ

ـ بدأت 7113كلكف اليـك كخاصة بعد  ،ثبلثة أشخاص فقط–دخكؿ مف  اثنيف كاف مسمكح ال
كذلؾ أصبحت في السنكات األخيرة زيارات  ،كد بالدخكؿ كاقتحاـ الحـر الشريؼمجمكعات كبيرة مف اليي

منتظمة لجنكد جيش االحتبلؿ بالدخكؿ لمحـر الشريؼ. في المقابؿ  تقكـ شرطة اسرائيؿ بتقييـ المكقؼ 
كالكضع في الحـر الشريؼ كؿ أسبكع كفي مكاعيد ميمة كحساسة كخبلؿ ىذه الجمسة تحدد السياسية 

ـر الشريؼ كتحديد أكقات الزٌيارة كعات الييكدية الداخمة لمحاليكمية فيما يتعمؽ بعدد الزكار كحجـ المجم
 (.9-8ص ،7174)سفكتكر، كابف آرم، 

 
قضائية" حكؿ الحـر  معركة عف نيتيـ إلدارة "في الفترة األخيرة عٌبر نشطاء جماعات الييكؿ كقد 

د التي تضعيا ا يجرم في الحـر الشريؼ مثؿ القيك عمٌ  الشريؼ في محاكلة منيـ لتقديـ طمبات التماس
سبلمية في الحـر كذلؾ النشاطات السياسية لجيات فمسطينية كا   ،ار الييكدالشرطة االسرائيمية عمى الزكٌ 

،ثالحقائؽ األكاٌدعاءاتيـ بتغيير الشريؼ،  رغـ أنو في الكاقع ال يكجد شيكد أك حقائؽ  رية في الحـر
 .(5ص ،7175 عير عميـ،) ليذه االدعاءات

 
مات كحركات الييكؿ استخداـ كسائؿ الكتركنية حديثة كتسجيؿ كؿ ما يحدث في يحاكؿ أعضاء  منظك 

الحـر الشريؼ بيدؼ جمع مادة مسٌجمة لتقديميا لممحكمة العميا  كجزء مف استراتيجية لتغيير المكقؼ 
القضائي لصالح إقرار صبلتيـ في الحـر الشريؼ. كيقكـ أعضاء ىذه الجماعات في حاالت كثيرة 

في أم اجراء  يف بقصد اظيار أف ىذه القكانيف غير شرعية كمف الممكف كذلؾ تساعدىـبخرؽ القكان
 .(5ص ،7175 عميـ، عير)قضائي في المستقبؿ 

 
 :في ىذا الجانب التغييراته تطكرات ميمة مف خبلؿ المتابعة ليذعدة كيمكف تسجيؿ 

 
د لما كاىجمع شب كىك تابعة لحركة )إـ ترتسك( يقـك  تجمع "طبلب مف أجؿ بيت ىمكداش " -7

حدل أىداؼ ىذا المشركع كما صاغيا  " في الحـر الشريؼ،يسمكنو "انتياؾ حقكؽ االنساف كا 
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كيرفعكف شعار "التسجيؿ كالتصكير ، ضغط طمبات التماس ضد الشرطة ،أصحابيا لخمؽ
  .(5ص ،7175 عميـ، عير) يستطيع المساعدة بتقديـ شككل ضد الشرطة كتغيير سياستيا "

, في األشير -7  األخيرة زادت خركقات أعضاء جماعات الييكؿ مثؿ المككث في ساحات الحـر
. كتيعتبر ىذه ، كتقديس الخمركعبلمة عمى الحداد ،مثؿ تمزيؽ المبلبسكالقياـ بأعماؿ مفتعمة، 

 اإلسرائيمية األفعاؿ مخالفة لتعميمات الشرطة اإلسرائيمية مما تيسٌبب بإبعادىـ عمى يد الشرطة
تؤٌدم إلى تجمع المسمميف الغاضبيف عمى ما يحدث باعتبارىا محاكالت إلقامة المكاف، ك مف 

بدعميا ىذه األفعاؿ مف أجؿ احراز  الييكؿتطمح حركات . في المكاف المقدسطقكس دينية 
حداث اليكمية في أكساط ى الكضع القائـ ككضعو عمى سمـ األ: فيي تحرض عمعدة أىداؼ

, ككذلؾ االعتقاالت يستخدمكنيا إلظيار مستكل القيكد الداعميف ليـ كعمى مستكل الجميكر
 .(6-5ص ،7175 عميـ، عير) الممقاة عمييـ مف قبؿ الشرطة اإلسرائيمية

بعاد كالقاضي بإ ،محكمة السبلـ في القدسقرار  ان بإلغاءقرار اإلسرائيمية محكمة الصمح اٌتخذت  -3
 أيضان نفس المحكمة كألغت  .يمةالقدس القدبفي الحي اإلسبلمي الييكدية الصبلة أقمف نساء 

مف فرض تطبيؽ حدكد الحـر الشريؼ ضمف الحي اإلسبلمي اإلسرائيمية قرار الشرطة 
الشرطة اإلسرائيمية أٌف  فيما تعتبر كفؽ ذلؾ.كاعتبرت الصبلة فيو ال تشكؿ مخالفة قانكنية 
الشريؼ كىي خرؽ لمكضع القائـ في الحـر  ،الصبلة في الحي اإلسبلمي حساس كتحريضان 

 .(7176 )معاريؼ،

في مدينة القدس المحتمة،  7177/7/78اإلسرائيمية الثبلثاء بتاريخ  محكمة "الصمح"أصدرت  -4
أٌف الحـر الشريؼ مكاف مقدس لمييكد، كىك أقدس مكاف ليـ، كيحؽ ليـ الصبلة فيو، فيما ال 

 طينية أفٌ . كقد اعتبرت كزارة الخارجية الفمسيحؽ ألم كاف منعيـ مف الكصكؿ لساحاتو
سرائيؿ، تعمؿ عمى محاصرة الفمسطينييف كتقييد قدرتيـ مف الكصكؿ المؤسسة القضائية في إ

بيدؼ  عف المسجد االقصى؛ الى أماكنيـ المقدسة، عبر اعتقاالت احترازية كأكامر باإلبعاد
ؾ مف كذل ،يـ لمحـر الشريؼ زمانيان كمكانياتغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ كتمكيف التقس

خبلؿ تحشيد الييكد القتحاـ الحـر الشريؼ كتكسيع دائرة المشاركة كما تفاخرت بذلؾ منظمات 
عندما تحدثت عف ازدياد كبير في أعداد المقتحميف لمحـر الشريؼ خبلؿ األربعة الييكؿ 

 .(7177)كزارة الخارجية الفمسطينية،  أسابيع األخيرة، مقارنة بنفس الفترة مف العاـ الماضي

بمكر االٌتجاه القضائي نحك السماح لمييكد الصبلة في الحـر الشريؼ بصكرة أكضح مع األياـ يت -5
 "دكريت فينش"كىذا يتجٌمى في مكاقؼ القضاة في المحكمة العميا اإلسرائيمية مثؿ  القادمة،

إذا كجدت معمكمة  إالرئيسة المحكة سابقا عندما صٌرحت بأنو ال يمكف منع صبلة الييكد 
كذلؾ مكقؼ قاضية محكمة السبلـ في القدس "ميمخاه  .اة الناس لمخطررض حيخطيرة تع

 .(7177)ىآرتس،  ة الصبلة لمييكد في الحـر الشريؼبأنو يمكف السماح بإقاماعتبرت أبيب" 
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التقسيم الزمان   مشروعفرض  محاولة ف المطمب الخامس: دور الكنيست اإلسرائيم  
 :لحرم الشريفا ف  والمكان 

 
جماعان صييكنيان الستيداؼ الحـر الشريؼ، كطرح مخطط لتقسيمو زمانٌيان كمكانٌيان كترتيب مكاعيد يكجد إ

لمصمكات الييكدية فيو، كتكثيؼ التكاجد اليكمي كالمستمر مف قبؿ جماعات الييكؿ لتغيير الكضع القائـ 
 . فيو
 

 :كاآلت ويمكن تعريف التقسيم الّزمان  والمكان  
 

كأخرل لدخكؿ الييكد،  ،أكقات معينة لدخكؿ المسمميف لمحـر الشريؼ تخصيصىك : ك التقسيم الزمان 
منع  كيعني تخصيص ساعات مف اليكـ كأياـ األسبكع كالسنة بيف الييكد كالمسمميف، بحيث يستكجب

ا، كظيرنا، كعصرنا. كذلؾ تحت مبرر أنو ال  وتفريغ لمحـر الشريؼ المسمميف دخكؿ ثبلث فترات، صباحن
قامة ثبلث يكجد لممس مميف مكاعيد صبلة في ىذه األكقات مف أجؿ السماح لدخكؿ الييكد لمحـر كا 

، ىـ ما مجمكعو مائة يكـ في  السنةصمكات في ساحاتو، كأف يككف مخصص ليـ فقط أٌياـ أعياد
           (.7175)ساسة بكست،  كحظر األذاف خبلؿ أعيادىـ.

 
بيدؼ تحديد  ؛في الحـر الشريؼ لكؿٍّ مف الطرفيف: كىك تخصيص أماكف بعينيا التقسيم المكان 

أجزاء مف مساحات الحـر الشريؼ لجعميا أماكف خاصة لمييكد كتحكيميا لكنس ييكدية مف أجؿ إقامة 
           .(7175)ساسة بكست،  صمكاتيـ فييا

 
ره سيعرض الباحث عدة مقترحات لمشاريع صييكنية تحاكؿ تقسيـ الحـر الشريؼ مف خبلؿ  إقراك 

 :كاآلتيقانكنيا كالتصكيت عميو في الكنيست اإلسرائيمي ليصبح نافذان. كيمكف تكضيح ىذه المشاريع 
 

قدـ عضك الكنيست عف حزب االتحاد الكطني "أرييو ألداد "مشركع  7177في منتصؼ عاـ  -7
قانكف لتقسيـ الحـر الشريؼ زمانيِّا بيف المسمميف كالييكد كيتضمف مشركع القانكف ما يمي: 

، بحيث يصبح الحـر لحـر الشريؼ بأكقات محددة كثابتةيستطيع الييكد الزٌيارة كالصبلة في ا
الشريؼ كفؽ النظاـ المعمكؿ بو في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ، كالذم سيحدد مكاعيد 

، في أغمب االكقات سي . ككف ىناؾ فصؿ تاـ كأحيانان مختمطمختمفة لمييكد كالمسمميف في الحـر
كع القانكف يككف الحـر الشريؼ مفتكح لمييكد في كؿ أٌياـ األسبكع باستثناء الجمعة ككفؽ مشر 

-78:11/77:11-74:11/ 77:11-18:11كأعياد المسمميف بيف الساعات المحددة :
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في المقابؿ المسمميف  .الييكدية مفتكح فقط أماـ الييكد كيككف في أٌياـ األعياد -73:11
أٌياـ األسبكع باستثناء السبت كمكاعيد األعياد الييكدية بيف  يستطيعكا  الكصكؿ لمحـر في كؿ

د اإلسبلمية ياعكيككف في األ ، 77:11-74:11/78:11-17:11/77:11-14:11الساعات: 
 .(7177ؼ، )معاري مفتكح فقط لممسمميف

ـ مشركع قانكف حكؿ تقسيـ 7173قٌدمت كتمة " القيادة الييكدية " بقيادة "مكشيو فيجمف" سنة   -7
حـر الشريؼ مكانٌيان ككفؽ ىذا المشركع تقاـ الصبلة لممسمميف داخؿ المسجد األقصى كالذم ال

رئيس قسـ األبحاث   -عمى حد زعـ "ميخائيؿ فكءه"-يعتبر فقط  المكاف المقٌدس لممسمميف 
في المقابؿ  ،يكديةكىك ال يشمؿ مكاف الييكؿ كفؽ الحاخامات الدينية الي –في الكتمة 

يكد الفردية كالجماعية في شرقٍي الحـر الشريؼ بالقرب مف باب الرحمة، تخصص صبلة الي
كيمكف تكسيع مكاف الصبلة  ،حة عمى مدار الساعة لكبل الطرفيفكتككف ىذه األماكف مفتك 

)القناة السابعة  مف قبؿ كزير األدياف اإلسرائيمي حدده المفٌكض كقت األعياد  حسب ما ي
 .(7173، اإلسرائيمية

مشركع قانكف  "مكشيو فيجميف"، قٌدـ النائب الميككدم المتطرؼ 7174ط/ فبراير شبا 75في  -3
 ككضعو تحت سيادة االحتبلؿ الكاممة الحـر الشريؼيقضي بإنياء الٌسيادة األردنٌية عمى 

 .(7176)يعقكب، 

لسماح لمييكد لمصبلة في الحـر الشريؼ إلى اييدؼ ـ  7174في أيار/ مايك اقتراح مشركع   -4
كيطالب ىذا المشركع  ،، "كحيميؾ بار" مف حزب العمؿككدمف "ميرم ريغيب" مف المي بمبادرة

، كقالت "ميرم ريغيب" معمكؿه بو  في الحـر اإلبراىيمي بمساكاة حرية العبادة لمييكد كما ىك
أٌنيا ستمضي بالعمؿ  عمى تحقيؽ إقامة صمكات ييكدية عمنية كتأخذ الطابع الرسمي في 

يانة الييكدية كما تنص عمى ذلؾ الدٌ  ،احية المباس كالشعارات كالممارسةالحـر الشريؼ مف ن
لمحكمة العدؿ العميا كفي حاؿ لـ يكافؽ "نتنياىك" عمى  مشركع ىذا القرار سكؼ تتكجو 

 مكنيست برئاستيالالمجنة الداخمية في جمسة كجاء ىذا المشركع بعد محادثات  اإلسرائيمية.
 .(7174)يديعكت احرنكت، 

تشٌكمت لجنة فرعٌية متخصصة "لجنة تيٍسكر" برئاسة عضك ـ 7174آذار/ مارس  5 اريخفي ت -5
الكنيست دافيد تسكر مف حركة "ىتنكعا" بيدؼ فحص تصرفات  الشرطة اإلسرائيمية  اٌتجاه 

، كجاء تشكيؿ المجنة بعد شككل مقٌدمة مف قبؿ حركات الييكؿ لداخميف لمحـر الشريؼالييكد ا
كقد أكصت المجنة بإغبلؽ الحـر  ،ألعضائيـ الداخميف لمحـر الشريؼ ضد معاممة الشرطة

 ،كتسييؿ االقتحامات اليكمية لمحـر الشريؼ ،عند حدكث مظاىرات أماـ المسمميفالشريؼ 
ككذلؾ بعدـ تغيير الكضع القائـ فيو. كتشديد الخناؽ باالعتقاؿ كاإلبعاد ضد الفمسطينييف الذيف 

.يكاجيكف اقتحامات الييكد لمح كطالبت بفتح الحـر الشريؼ أماـ الييكد في أٌياـ السبت كما  ـر
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ـ كالسماح لمييكد بالدخكؿ مف بكبات مسجد قبة الصخرة كالمسجد األقصى 7111كاف قبؿ سنة
 .(7174)معاريؼ،  سبلميبالتنسيؽ مع الكقؼ اإل

 
سيـ الحـر الشريؼ كذلؾ تسعى كزارة األدياف اإلسرائيمية عبر مساعو رسمية كقانكنية تيدؼ إلى تق

بدعكل أٌف منع الييكد مف ممارسة الصبلة يعتبر خرقان لحرية العبادة. كتقـك مفكضية الكزارة كالتي 
باإلشراؼ عمى متابعة الخطط التي تعٌدىا المجاف البرلمانية المختمفة في  -الكقؼ اإلسبلمي -تكازم

في  في مكاسـ األعياد الييكدية.الكنيست مف أجؿ تأميف اقتحامات الييكد لمحـر الشريؼ كخاصة 
المقابؿ ىناؾ أكساط في دائرة صنع القرار اإلسرائيمي تخشى مف تبني قرار التقسيـ لمحـر الشريؼ 

كالجيش اإلسرائيمي" ألٌنو سيؤٌدم إلندالع  كخاصة المؤٌسسة األمنية كالعسكرية كالمتمثمة "بالشاباؾ ،
مكقؼ المؤسسة األمنية كالعسكرية ييدؼ إلى . ةمكاجيات جماىيرية كاسعة كأعماؿ مقاكمة عسكري

حؽ  تعتبر ىذه المؤسسةتحقيؽ التقسيـ بشكؿ تدريجي لمنع رٌدات الفعؿ التي يصعب السيطرة عمييا، ك 
 .(7175)ساسة بكست، يؼ أصؿه ثابت ليس مطركحان لمنقاش الييكد بالصبلة في الحـر الشر 
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 م الشريف.الحر  قضية قف عّدة جيات منا: مو المبحث الثالث
 

 بخصوص الحرم الشريف:وقرارىا اليونسكو موقف منظمة المطمب األول: 
 

 األكؿ أكتكبر/تشريف 78 بتاريخ (اليكنسكك) لثقافةكا كالعمكـ لمتربية المتحدة األمـ منظمةاعتمدت 
 الشريؼ بالحـر لمييكد ديني تباطار  كجكد ينفي قراران  باريس الفرنسية العاصمة في اجتماع خبلؿ 7176
 .خالصان  إسبلميان  تراثا كيعتبرىما البراؽ، كحائط

 

باجتماع في  7176أكتكبر/تشريف األكؿ  73 يكـ كجاء القرار بعد المكافقة عميو عمى مستكل المجاف
عف التصكيت منيا  )ست كعشركف(دكلة لصالح القرار كامتنعت  )أربع كعشرف(باريس، حيث صكتت 

 ، كتغيبت دكلتاف.بريطانياك  الكاليات المتحدة األميركية ، بينما عارض القرار ست دكؿ بينيافرنسا
 

سمطنة ك  ،المغربك  ،لبنافك  ،مصرك  ،الجزائر مف قبؿ سبع دكؿ عربية، ىي تقديـ القراركتـ 
 .(7176)الجزيرة نت،  السكدافك  ،رقطك  ،عماف

 
 
 

 كاآلتي:  بنكد ستةبشأف الحـر الشريؼ الذم تضمف  كجاء في نص قرار اليكنسكك
 

 كأنو ال عبلقة لمييكد بو.أٌف الحـر الشريؼ مف المقدسات اإلسبلمية الخالصة،  لتأكيد عمىا -7
بإتاحة العكدة إلى الكضع التاريخي الذم كاف قائما  تطالب منظمة اليكنسكك حككمة إسرائيؿ -

، إذ كانت دائرة األكقاؼ اإلسبلمية األردنية السمطة الكحيدة ـ7111حتى سبتمبر/أيمكؿ 
.المشرفة عمى شؤكف   الحـر

، كيرفض الشريؼ الحـر مف يتجزأ ال جزء يى المغاربة باب تمة أف اليكنسكك قرار يعتبر -7
 جانب.اإلجراءات اإلسرائيمية األحادية ال

يديف االعتداءات اإلسرائيمية المتزايدة كالتدابير غير القانكنية التي يتعرض ليا العاممكف في  -3
دائرة األكقاؼ اإلسبلمية كالتي تحد مف تمتع المسمميف بحرية العبادة، كمف إمكانية كصكليـ 

 إلى لمحـر الشريؼ.

متطرفي اليميف مف قبؿ  الشريؼ لمحـر المتكاصؿ االقتحاـ بشدة اليكنسكك قرار يستنكر  -4
 .مي كالقكات النظامية اإلسرائيميةاإلسرائي

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7bd9312f-f066-4e51-bfab-26942420ac28
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c5572746-55f5-415e-ab8d-3e2e51048eda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c5572746-55f5-415e-ab8d-3e2e51048eda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/c5572746-55f5-415e-ab8d-3e2e51048eda
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/fa03fa3b-ab56-47bf-8411-d58f3741aea4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/7987dec7-e8f6-4e6a-a47c-55c3e001be06
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/3ddaff94-ea84-48c0-b0aa-6ca544b8004c
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، كيشير إلى أف القدس تعد القدس لؤلماكف الدينية في ينتقد القرار طريقة إدارة حككمة إسرائيؿ  -5
 مدينة مقدسة لممسمميف كالمسيحييف كالييكد.

في  لممسمميف المقدسة باألماكف إسرائيؿ مساس حكؿ الحقائؽ لتقصي تحقيؽ ةلجن إرساؿ -6
 .(7176)الجزيرة نت،  مدينة القدس المحتمة

 
أقصى اليميف إلى أقصى كجة غضب مف كؿ الطيؼ السياسي في إسرائيؿ مف كقد كاجو ىذا القرار م

 قكؿت"أٌنو ال يمكف ألم مؤسسة بالعالـ أف  ":رؤكفيف ريفميف"كقد اعتبر رئيس "دكلة" إسرائيؿ  .اليسار
)ىآرتس،  "كمف يعمؿ ذلؾ يسيء لنفسو ،صمة بيف الشعب الييكدم بأرض إسرائيؿ كالقدسال يكجد  أٌنو

7176).  
يحمؿ قضية األقصى كفمسطيف كطرحيا في المؤسسات كىذا يدلؿ عمى أىمية العمؿ الدبمكماسي كالذم 

ثبات الحؽ الفمسطيني أماـ العالـ. كيتضح مف المكاقؼ  الدكلية لكشؼ زيؼ الركاٌية الييكدية كا 
 اإلسرائيمية مدل خكفيـ مف السياسية الفمسطينية بيذا االٌتجاه.

 
ٌف الحديث عف عدـ كجكد بأ"يثو فيما انتقد رئيس حككمة االحتبلؿ "نتنياىك " القرار كجاء في سياؽ حد

" )كام ألىراماتقكؿ أٌنو ال يكجد عبلقة بيف مصر باعبلقة إلسرائيؿ بجبؿ الييكؿ كحائط المبكى كمف ي
 .(7176، نت
 

" انتقد القرار كقاؿ "مف يريد أف يعيد قراءة التاريخ رتسكغارضة في إسرائيؿ "يتسحاؾ ىرئيس المعأٌما 
كاىيو مثؿ القكؿ بعدـ كجكد أم عبلقة بيف الحائط الغربي كجبؿ كجد طريؽ كيي مف جديد كيحٌرؼ 

في ىذا المكضكع، كاعتبر بأٌنو ال يكجد خبلؼ في إسرائيؿ  الييكؿ كبيف الشعب الييكدم ىك يكذب"
عضك الكنيست" تسيفي ليفني" مف المعسكر الصييكني عمى كتبت  كدعا اليكنسكك بالرجكع عف قراره .

البعد ىذا قرار مخزم كخيصص مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ كيحاكؿ محك  " "أفٌ تكيتر "حسابيا في 
، كقد اٌتيـ أعضاء كنيست  الذم يثبت عبلقة الشعب الييكدم بجبؿ الييكؿ كحائط المبكى"التاريخي 

 .(7176)ىآرتس، منظمة اليكنسكك بأٌنيا ال سامٌية 
 

خائيمي" أٌف ىذا القرار جاء بسبب ؼ مييرا"م في الكنيست المعسكر الصييكني كتمة اعتبرت رئيسة
كذلؾ عٌبر أعضاء  (7176)معاريؼ،  .في األمـ المتحدةعف ىذه الساحة الميمة  تخٌمي "نتنياىك"

 ،عمى الحفريات في شرقي القدسباعتبارىا  قكة احتبلؿ يد إلسرائيؿ اليكنسكك عف انتقادىـ الشد
 ،بالتكقؼ الفكرم عف ىذه األعماؿ االحتبلؿطالبت اليكنسكك حككمة إذ كباألساس في البمدة القديمة 

أدانت االعتداءات المتكررة كالمختمفة مف قبؿ نشطاء اليميف المتطرؼ كرجاؿ األمف اإلسرائيمي حيث 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913


848 
 

كالذم يمس التحريض،  اسرائيؿ كقكة احتبلؿ اتخاذ الخطكات البلزمة لمنع كدعتعمى الحـر الشريؼ، 
 .(7176، )كام نت بقداسة الحـر الشريؼ

 
يعتبر العمؿ عمى تثبيت الحؽ الفمسطيني ألرضو كمقٌدساتو عمى  المستكل الدبمكماسي كالدكلي 

 ،كممارساتو بحٌؽ األرض كالمقدسات كتجريـ االحتبلؿ، خطكات ميمة في اٌتجاه بناء الدكلة الفمسطينية
كمدل  يمييف لمختمفة لمسياسييف اإلسرائكىذا ما يزعج االحتبلؿ كيتضح ذلؾ مف خبلؿ التٌصريحات ا

 ار اليكنسكك بخصكص الحـر الشريؼ.غضبيـ مف قر 
 

 موقف األحزاب اإلسرائيمية من الحرم الشريف:المطمب الثان : 
 

  :موقف حزب الميكودالفرع األول: 
 

ـ مف حزبٍي حيركت 7973عاـ  "أرئيؿ شاركف"سس عمى يد الجنراؿ أي يعتبر الميككد حزب يميني 
ـ تخٌمت 7985كفي سنة  ليبراليـ(،–)غكش حيركت -طار كتمة "غاحؿ"كاألحرار المذٍيف كانا في إ

الحكـ  الميككد األحزاب المككنة لحزب الميككد عف أطرىا المستقمة كاندمجت في حزب كاحد، كقد استمـ
كيعتبر حزب الميككد مدينة  (798ص ،7177)خميفة،  ـ.7977عاـ التاسع بعد انتخابات الكنيست 
معتقداتيـ  المكحدة إلسرائيؿ مع إعطاء أبناء الديانات األخرل حٌرية ممارسة القدس العاصمة األبدية

 .(713ص ،7177)خميفة، في أماكنيـ المقٌدسة 
 

و يعمؿ عمى ضبط النفس كالحفاظ عمى أنٌ باإلظيار رئيس الكزراء اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىك" يحاكؿ 
كد بالعمؿ ست كمرشحيف ينتمكف لحزب الميكيقكـ أعضاء كنيفيما  ،الحـر الشريؼالكضع القائـ في 

كمحاكلة تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ كىذا يتضح في  ،عمى دعـ جماعات الييكؿ
في  تصريحاتيـ كمكاقفيـ المعمنة  عمى ما يجرم في الحـر الشريؼ، كمف بيف أعضاء الميككد البارزيف

 ،"داني دانكف"، "يفزئيؼ ألك"، "سفي حكطبكليت"، "بيميرم ريغ" ،"مكشيو فيجمف"دعـ حركات الييكؿ 
لمييكد بالصبلة في الحـر  يسمح ،مقترح قانكف لمكنيستعمى تقديـ  "بيريغ" كقد عممت، "ييكدا غميؾ"

ع الدخكؿ لمحـر ك لمبحث في مكض ،خمية التي كانت تترأسيااككٌرست أغمب جمسات المجنة الد ،الشريؼ
جميع ىؤالء األعضاء كالكزراء في ك  طاء حركات الييكؿ.كتشترؾ في اجتماعات نش ،كالصبلة فيو

كمنيـ مف طالب بتقسيمو كما ىك  ،عٌبركا عف حؽ الييكد بالصبلة فيوالميككد اقتحمكا الحـر الشريؼ ك 
 .(7174) أخبار ىار ىبيت،  ؿ في الحـر اإلبراىيمي في الخميؿالحا
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ـر الشريؼ بشكؿ كفي الح ،بشكؿ عاـ قدسفي ال إعادة السيادة الييكديةكذلؾ طالب أعضاء الميككد 
"ييكدا غميؾ" كجاء ذلؾ بكتاب  رسمي مف قبؿ أعضاء مقر قيادة الميككد بعد محاكلة اغتياؿ  ،خاص

ككد، حيث إلى رئيس الحككمة اإلسرائيمية "نتنياىك" كقيادة حزب المي  79/71/7174 بتاريخفي القدس 
صكيت عمى أربع كالتقؼ في مكضكع الحـر الشريؼ باجتماع لمؤسسات الميككد الٌتخاذ مك طالبكا 

 مكاضيع رئيسة:
 

 .إنياء التحريض كالتنكيؿ بالييكد الداخميف لمحـر الشريؼ -7
 .بدء تطبيؽ مساكاة حقكؽ اإلنساف في الحـر الشريؼ بدكف تمييز بسبب الٌديف أك الجنس -7
 .(7174يت، )أخبار ىار ىب ادة الييكدية عمى كؿ أجزاء القدسإعادة السيعمى العمؿ  -3

 
مف أبرز الييكد المتطرفيف الذيف يحاكلكف تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ،  "ييكدا غميؾ"كيعتبر 

عمؿ كقد  ،الحـرساحات ييكدية داخؿ  سياحية جكالت كيقكد ،لمحـر الييكد كيقكـ بإرشاد المقتحميف
كفي الفترة األخيرة دخؿ  ،اءى الحـر منيـ أعضاء كنيست ككزر عمى إحضار مئات الييكد لمدخكؿ إل

كرئيس  كنائبة كزير "تسفي حكطبكلي)الميككد(، مف )البيت الييكدم(، "أكرم أرئيؿ"الحـر برفقة 
شكلي "ك )الميككد( "مكشيو فيجمف"كأعضاء كنيست مثؿ  )الميككد(، "زئيؼ ألكيف"الحككمي  االئتبلؼ
في مقابمة مع مجمة  "غميؾ"كقد اعتبر  عمؿ(،)ال "دانيئيؿ بف سيمكف"ككذلؾ  )البيت الييكدم(، "معكالـ

الدخكؿ ىناؾ ازدياد في طمب ألٌف  ؛الماضيمعاريؼ أٌف الكضع في الحـر الشريؼ اليكـ يختمؼ عف 
عتبر فيما كاف في السابؽ يي  ،مة طكيمة ممف ينتظر دكره بالدخكؿكقائ ،لمحـر مف قبؿ أعضاء كنيست

، )معاريؼ اكف اليف "يميف متطرؼ"بمف يصنفكف  ىـ مف يتحدث عف الدخكؿ لمحـر الشريؼ فقط
7174). 

 
اجتماع حككمي كالذم يقٌكم مف عبلقة الييكد بالحـر الشريؼ بحضكر  7176/نكفيمبر/ 7أقيـ بتاريخ 

لكيف أٌف حركات أكاعتبر زئيؼ  ،ء كنيست كممثميف عف حركات الييكؿرئيس الكنيست ككزراء كأعضا
جمعاد "كزير األمف الداخمي اإلسرائيمي  كقد صٌرح ،حككمة القياـ بوتستطيع ال مالـ الييكؿ تقكـ بعمؿ

ىذا المكاف األكثر قداسة  ،بؿ الييكؿ ال يمكف أف نساكـ عميو"حقنا في ج بأفٌ في ىذا االجتماع  "أرداف
لمشعب الييكدم، كالكضع القائـ في جبؿ الييكؿ اليكـ مجحؼ بحؽ الشعب الييكدم " ممثمي حركات 

أٌف ىناؾ اجتماعات تقاـ في الكنيست مف أجؿ الحـر الشريؼ كلكف ما يمٌيز ىذا  الييكؿ ذكركا
ـر كأىمية المكاف بالنسبة لمييكد االجتماع  ىك االعتراؼ بمكقؼ نشطاء حركات الييكؿ  كدخكليـ لمح

 .(7176اإلسرائيمية،  71)القناة 
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يؤكد فيو عمى أىمية الحـر كقد بعث نتنياىك رئيس حزب الميككد لممثمي حركات الييكؿ بكتاب  
الشريؼ لمييكد كأٌنو يمكف اٌتخاذ إجراءات  مف أجؿ السماح لمييكد بالصبلة في الحـر الشريؼ تحت 

 .(7173، كيفاه) العبادة لجميع األدياف في القدس شعار إعطاء حرية
 

ي مسألة ر حدث داخؿ الميككد فأٌف ىناؾ تغيٌ  المحاضر في جامعة تؿ أبيب، "ككيسفر  كمرت"يشير 
بدكف  تتبع التغٌير في الحديث السياسي ث ال يمكف فيـ التكتر األخير حكلو بحي ،الحـر الشريؼ

نجح التيار الداعـ لمدخكؿ لمحـر الشريؼ مثؿ  "ييكدا غميؾ"ففي االجتماع الذم أعقب محاكلة  ،لميككد
تماـ بو في كسط كمف معيـ في طرح مكضكع الحـر الشريؼ كاالى "مكشيو فيجمف"ك "بيميرم ريغ"

االىتماـ المتزايد لدل أعضاء الميككد بمكضكع الحـر الشريؼ يعٌبر عف التغٌير كذلؾ  أعضاء الميككد.
الذم حدث عمى المستكل السياسي كالذم يربط بيف اٌدعائيـ بأحقيتيـ في أرض فمسطيف كبيف اٌدعاء 

  .ـر الشريؼحقيـ بالصبلة في الح
 

أٌف مكضكع الحـر الشريؼ ككؿ ما يرتبط  "بار إيبلفحاضر في جامعة "" الممناحيـ كبليف"فيما يشير 
، إذ تقكـ جماعات الييكؿ "نتنياىك" ر مكتب رئيس الكزراء اإلسرائيمي كرئيس حزب الميككدبو يمر عب

في المقابؿ يضغط الجانب األردني  ،ككد بالضغط مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـسكيةن مع أعضاء حزب المي
 .(7174، )معاريؼ اكف اليفكقؼ محاكالت تغيير الكضع القائـ س لباالٌتجاه المعاك

 
 "ىمفدال ىحدشاه" موقف حزب البيت الييوديالفرع الثان : 

 
يعتبر "البيت الييكدم" كتمة سياسية دينية غير حريدية تشٌكمت في أكاخر الكنيست السابع عشر عاـ 

-ياسي، كتضـ ىذه الكتمة حزب "المفداؿـ كىي تجمع بيف التيار الصييكني الديني كاليمف الس7118
االتحاد –الصييكنية المتدينة" كالذم يشٌكؿ النكاة المركزية ليذه الكتمة، كيضـ أيضا "ىئيحكد ىمئكمي 

 .(7175)خطيب،  ك"أحي" تككماه":"مكليدت" ك"كالذم تنتمي لو األحزاب اليمينية  "القكمي
 

لتحسيف فرصيا في االنتخابات لمكنيست الثامف  تكحيد األحزاب اليمينية ؛ككاف اليدؼ مف تأسيسو
أقصى اليميف باعتباره ىك كاالتحاد الكطني أشد  اإلسرائيمية  في الخريطة الحزبية كيصٌنؼعشر. 

كمف أىـ مبادئو اعتبار القدس المكحدة ىي العاصمة  ,ئيمية تطرفا مف الناحية السياسيةاألحزاب اإلسرا
 .(7177-7176ص ،6100, خميفة) لمتقسيـ قابمة رغيأٌنيا األبدية لمييكد ك 
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كلذا  ،ر قداسة لمييكد عمى مدار األجياؿكثالمكاف األ "البيت الييكدم"كيعتبر الحـر الشريؼ في أدبيات 
السماح لمييكد بالصبلة فيو كالذم سيضمف ك ة عمى الحـر الشريؼ ر مسيطرة المباشليدعك ىذا الحزب 

إلى أٌف الكضع القائـ "البيت الييكدم" كينظر  ،مف في المكافخبلؿ الحفاظ عمى األمف سيطرتيـ عميو 
تسييؿ الكصكؿ لمحـر مف أجؿ كأٌنو سيعمؿ عمى  في الحـر الشريؼ يحـر الييكد مف الصبلة فيو،

  .(7173، كيفاه) الصبلة كفرض القانكف اإلسرائيمي داخمو
 

مية مف بناء جسر دائـ في باب استفتاء حكؿ مكقؼ األحزاب اإلسرائي أجرل مكقع أخبار "ىار ىبيت"
عطاء اإلمكانية عف إكاضحا بأٌنو لف يتنازؿ  "البيت الييكدم"كاف مكقؼ ف ،المغاربة بدكف مكافقة األردف

 لحـر كسيسعى مف تجسيد ذلؾ فعميان لمييكد مف الكصكؿ لمحـر الشريؼ لتحقيؽ إقامة الصبلة داخؿ ا
أٌنو باألساس  "نفتالي بنيت"ك "مكجة إسرائيؿ" كشؼ راديفي مقابمة  مع  ك  .(7175، )أخبار ىار ىبيت

ىناؾ تحٌكؿ  كأفٌ  ،األكلى يؤمف بجكاز الدخكؿ لمحـر االشريؼ باعتبارىا مسألة قكمٌية مف الدرجة
 .(7174، )معاريؼ حجـ الحضكر الييكدم في الحـر الشريؼتدريجي في 

 
اعتبر نفتالي بينت  ،في الحـر الشريؼارض صبلة الييكد و سيععمى أنٌ  "لنتنياىك"كفي معرض انتقاده  

أٌف سياسة رئيس الكزراء اإلسرائيمي مف منع الييكد مف الصبلة في الحـر الشريؼ ىي غير قانكنية 
في مكاقؼ كتصريحات أعضائو مف كيتضح دكر "البيت الييكدم"  .(7175، 7كيجب أٍف تتغٌير )نيكز 

القائـ كزيادة الحضكر الييكدم داخؿ الحـر تغيير الكضع  الكزراء كأعضاء كنيست؛ بيدؼ محاكلة
، فقد استغؿ كزير الزراعة اإلسرائيمي بناء الييكؿ الثالثالنيائي كىك كصكالن إلى اليدؼ  ،الشريؼ

المنع المفركض عمى  إلغاء في الكنيست  لجنة السمككيات )االتيكا(ر اقر )البيت الييكدم( "أكرم أرئيؿ"
في منعيـ مف  لكف الشرطة اإلسرائيمية مازالت مستمرة لشريؼ؛ الدخكؿ لمحـر ا الكنيست مفأعضاء 
طمب "أكرم أرئيؿ" بـ قدٌ فقد تالشريؼ الدخكؿ لمحـر كمف أجؿ تجسيد ىذا القرار ك  رغـ القرار، الدخكؿ

اإلسرائيمية،  71)القناة  الشرطة اإلسرائيمية فض مف قبؿلمشرطة اإلسرائيمية لتحقيؽ ىذه الغاية لكنو ري 
7177).  

 
عادة السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمى الحـر   كصٌرح ىذا الكزير عف طمكحو ببناء الييكؿ الثالث، كا 

 ،"الثالث بنى الييكؿكنأمؿ أٌنو في القريب سكؼ يي  ،نصمي مف أجؿ بناء الييكؿ الثالث" الشريؼ كقاؿ
تغيير الكضع بمطالبة  لسياسييف في اليميف اإلسرائيميط ااكسأفي الفترة األخيرة زادت األصكات في ك 

فيما اعتبر آخركف أٌف الكقت قد حاف مف أجؿ  ،شريؼ كالسماح لمييكد بالصبلة فيوالقائـ في الحـر ال
. (7173، ((makoماكك) كأنو يجب عدـ المبالغة باألخطار  التي سترافؽ ذلؾ ،بناء الييكؿ الثالث

( تكٌجو 7173اإلسرائيمية عاـ ) ديافاألعضك الكنيست "أيمي بف دىاف" عندما كاف نائب كزير أٌما 
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بطمب رسمي لمحاخامات الرئيسية إلسرائيؿ الحاخاـ "دافيد الك" كالحاخاـ "يتسحؾ يكسؼ" بتغيير فتكل 
كبعد أخذ مكقؼ  يسية بتحريـ الدخكؿ لمحـر الشريؼ،الشريعة الييكدية التاريخي لمحاخامٌية الرئ

ف يسمح بالدخكؿ لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو بشكؿ الحاخامات الرئيسية يمكف التقدـ بمشركع قانك 
 . (7173)كيفاه،  اعتيادم

 
الذم المكاف كتحدد كقد صٌرح "ابف دىاف" أٌنو جيٌز تعديبلت تنظـ صبلة الييكد في الحـر الشريؼ 

حككمة إسرائيؿ لتبني  كدعا  ،ف نائب كزير األدياف اإلسرائيميةعندما كا ،فيوصبلة يستطيع الييكد ال
فيما اٌتيمت كزيرة القضاء  . (7176، اإلسرائيمية 71القناة التعديبلت بأسرع كقت ممكف )ىذه 

رئيس الحككمة اإلسرائيمية "نتنياىك"، بالمسؤكلية الكاممة لعدـ السماح لمييكد كيد" ااإلسرائيمي "أيميت ش
ميا اإلسرائيمية كاعتبرت أٌف المحكمة الع .بالصبلة في الحـر الشريؼ كذلؾ ألسباب سياسية خاصة بو

إذا لـ يكجد خطر  ساحاتوأقٌرت بالحٌرية الدينية في الحـر الشريؼ، بمعنى السماح لمييكد بالصبلة في 
 .(7176، 48)ديمي أمني حقيقي

 
كيد" ابشأف السيادة الييكدية في الحـر الشريؼ قالت "ش "مكشيو فيجمف"كفي اجتماع خاص دعا إليو  

لفتح أبكاب الحـر الشريؼ  كيد"ا"ش كؿ لمحـر كالصبلة فيو. كدعتأٌنو يجب السماح لمييكد بالدخ
الحـر الشريؼ مفتكح  كاعتبرت أفٌ مف أجؿ تمكف الييكد لمدخكؿ إليو بشكؿ مكثؼ. طكيمة لساعات 

، فيما أماـ الييكد فقط ثبلث ساعات كنصؼ في اليكـ كمف باب كاحد، كبعد انتظار مف ساعة لساعتيف
 مفتكح أماميـ كؿ ساعات اليـكبشكؿ اعتيادم، ك حـر الشريؼ يدخمكف لم ككذلؾ المسمميفالسٌياح 

 . (7174)بحدرم حريديـ، 
 

البيت »ضمف قائمة  (7174عاـ )المتنافس عمى انتخابات الكنيست  "ركنيف شكفاؿ" سابقا كقد دعا
إلسرائيمية السيادة ا مف أجؿ تثبيت ، الحـر الشريؼاليميني الى رفع العمـ االسرائيمي في « الييكدم
حاف الكقت لتطبيؽ كفرض القياـ بالصبلة في داخمو بحرية مطمقة. كقاؿ: "لييكد استمنح التي عميو ك 

، ككقؼ أعماؿ التخريب التي تتعرض ليا اآلثار الييكدية في جبؿ جبؿ الييكؿالسيادة الييكدية عمى 
 "يتسحاؾ أىرنكفيتش"ائيمية إلى أف شرطة االحتبلؿ ككزير الشرطة في المؤسسة اإلسر  كاعتبر "الييكؿ

إياىـ السماح لمييكد  ، مطالبان الحـر الشريؼيبدكف ليكنة في التعامؿ مع األكضاع عمى األرض في 
  .(7174)جريدة األياـ،  ع العمـ اإلسرائيمي بداخمو عمى حد تعبيرهكأداء صمكاتيـ كرف الحـرباقتحاـ 

 
لييكدم" بالقياـ بنشاطات كثيرة مف أجؿ كذلؾ برزت عضك الكنيست "شكلي معكالـ" عف البيت ا

كقد دخمت الحـر أكثر مف مٌرة كبشكؿ عمني، كتشارؾ لمييكد بالصبلة في الحـر الشريؼ، السماح 
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جابتيا عف أسئمة كفي إ أعضاء الكنيست األخريف الذيف يقكمكف بنشاطات مف أجؿ الحـر الشريؼ
 .(7175دم" الداخمية لعاـ )نشطاء حركات الييكؿ كمرشح في انتخابات "البيت الييك 

 
بيدؼ  ؛بٌينت "معكالـ" النشاطات التي قامت بيا مف أجؿ تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼك 

قامة الييكؿ الثالث،   :كاآلتيالصبلة فيو كا 
 

حدل النشطاء في الكنيست مف أجؿ الحـر الشريؼ، في دكرة  الكنيست السابؽ كانت إ -7
عمى حٌد –انتخابات الكنيست كبعدىا كستستمر طكاؿ الكقت  قبؿ تكانكما  ،كالدخكؿ إليو

كتقكـ بتنسيؽ كؿ نشاطاتيا مع  ،ؼ رمز السيادة الييكدية إلسرائيؿكتعتبر الحـر الشري -زعميا
حاخامات كقادة إسرائيمييف مف أجؿ زيادة كتكثيؼ الحضكر الييكدم في الحـر الشريؼ، كقد 

لمكنيست مف أجؿ ذلؾ، كتعمؿ عمى التكاصؿ بيف   اشتركت بكؿ الجمسات الداخمية المختمفة
 لتسييؿ دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ. ؛حركات الييكؿ كجيات أمنية إسرائيمية

في الفترة االنتخابية القادمة سكؼ تستمر بمشاركة أعضاء كنيست أخريف كحركات أعمنت أنيا  -7
ضاف ،ساعات دخكؿ الييكد لمحـر الشريؼ الييكؿ لمعمؿ عمى تمديد ة باب أخر مف خبللو كا 

 .(7175ىار ىبيت،  أخبار) يستطيع الييكد الدخكؿ لمحـر إلقامة طقكسيـ الدينية في ساحاتو
 

 "ضغط "جماعة تشكيؿ 7177/3/76( بتاريخ 71)الحالية  الكنيست اإلسرائيمي في دكرتو أقرٌ كما 
شكلي معكالـ" كقد أقيمت برئاسة "ييكدا غميؾ" "ك )لكبي(مف أجؿ تقكية عبلقة الييكد بالحـر الشريؼ 

تسريع تطبيؽ  كاليدؼ مف تشكيميابعد جيكد كبيرة مف قبؿ طاقـ حركة "طبلب مف أجؿ ىار ىبيت" 
مقترحات المشاريع التي تدعك لتشجيع الييكد لمحـر الشريؼ كالصبلة فيو كتقكية عبلقة الييكد بو، 

كتغيير تعميمات  ،ي أياـ السبتمييكد لمدخكؿ إليو فكتمديد ساعات الدخكؿ لمحـر كفتح المجاؿ ل
ؿ حركات جمر مف مي ثي الشرطة اإلسرائيمية فيما يتعمؽ بالييكد الداخميف إليو، كقد حضر الجمسة نشطاء كي 

أٌف منع أعضاء الكنيست رئيس الكزراء اإلسرائيمي ب"معكالـ" انتقدت ك  ،الييكؿ كشخصيات جماىيرية
اعتبر "تكمي نيسني" رئيس حركة "طبلب فيما  .كماسيةلمحـر يمس بحصانتيـ الدبم كالكزراء مف الدخكؿ

مف أجؿ ىار ىبيت" أٌنو يجب تحجيـ صبلحيات شرطة االحتبلؿ فيما يخص الييكد الداخميف لمحـر 
)ىككؿ  مكاف المقدس البديؿ لمكاف الييكؿالشريؼ، كتغيير االٌتجاه الذم يعتبر حائط البراؽ ال

 .(7177ىييكدم، 
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 زب العمل اإلسرائيم موقف حالفرع الثالث: 
 

كأٌنو يجب العمؿ مف أجؿ إقرار  ،الشريؼ مكاف مقٌدس لمييكد يعتبر حزب العمؿ اإلسرائيمي أٌف الحـر 
ألبناء الديانات كمنيـ الييكد، كأٌف طمكح الييكد لمصبلة في الحـر الشريؼ ىك طمكح حٌرية العبادة 

حزب العمؿ  كيدعك، اإلسرائيمية أجيزة األمفك  ،قائـ،  كيجب االلتزاـ بقرارات الشرطة اإلسرائيمية
التنسيؽ كالتكاصؿ بيف السمطات اإلسرائيمية كالتي تمثؿ السيادة اإلسرائيمية كبيف إلى اإلسرائيمي 

 الحـر الشريؼ ؿ التفاقات تحافظ عمى حقكؽ كؿ الميتميف بالكصكؿ إليك لمكص ةاإلسبلمي األكقاؼ
القدس باعتبارىا العاصمة األبدية إلسرائيؿ   عمىإلسرائيمية في مقابؿ حفظ السيادة ا .(7173)كيفاه، 

)عير عميـ،  مع منح حٌرية الكصكؿ لمييكد كغيرىـ لؤلماكف المقدسة تحت السيادة اإلسرائيمية 
7175).  

 
ىذا المكقؼ يسعى لتحسيف مكقؼ الييكد في الحـر الشريؼ مف غير جماعات الييكؿ فعضك الكنيست 

اشترؾ في  ،في اسرائيؿفي يسار الكسط مف الخارطة السياسية  ىك حزب  "حيميؾ بار" )العمؿ(
كحسب اٌدعائو أنو ال يكجد  ،ـ بتقديـ مشركع قانكف يقٌكم حؽ العبادة لمييكد في الحـر الشريؼ 7174

حتى أٌف" زىافا جكالف" رئيسة  صبلة في المكاف األكثر قداسة ليـ،مبرر أخبلقي مف منع الييكد مف ال
لدخكؿ تس الجديد"  قالت أٌنو في أم اتفاؽ دائـ مستقبمي يجب أف يككف لمييكد حؽ احزب "مير 

ؿ كنيست اإلسرائيمي قاكفي كممة لو أماـ ال .(84ص ،7176)رايتر،  كالصبلة في الحـر الشريؼ
أٌف القدس لف تبقى ييكدية  رتسكغ " رئيس المعارضة كرئيس حزب المعسكر الصييكني اإلسرائيمي "ى

ا لـ يحدث تغٌير سياسي تستطيع  اسرائيؿ مف خبللو كبدكف مبررات الكصكؿ التٌفاؽ بيف كآمنة إذ
)ىعفكدا،  سيادتيا عمى المدينة لؤلبد سرائيؿد فرصة لمسبلـ كعندئذ فقط ستفرض إالشعبيف إليجا

7176). 
 

 :كاآلتي فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ عف دكر األحزاب اإلسرائيميةسبؽ  مٌمايمكف استخبلص عدة أمكر 
 

تٌتخذ مسألة الحـر الشريؼ كقضة محكرية لتحقيؽ أىدافيا  اليمينية  أٌف األحزاب اإلسرائيمية -7
كالقياـ بطقكس  ،لتيكيد الحـر الشريؼ مف خبلؿ زيادة حجـ الحضكر الييكدم الٌرامية 
 نحك بناء الييكؿ الثالث.أكلى كالصبلة في ساحاتو كخطكة  العبادات

يني القكمي لمؤسسات الحكـ في إسرائيؿ كخاص" البيت الييكدم" دكر كاف لصعكد التيار الد -7
ىاـ في اٌتجاه محاكالت تغيير الكضع القائـ مف خبلؿ العمؿ عمى إجراء تعديبلت لمقكانيف، 

 كدعـ حركات الييكؿ كمحاكالتيـ التي تسعى لفرض الكجكد الييكدم في الحـر الشريؼ.
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رئيس الكزراء اإلسرائيمي "نتنياىك " بأٌنيا تعمؿ عمى يمكف فيـ  سياسية حزب الميككد برئاسة  -3
حدث ذلؾ مكاجيات حتى ال يي يء، تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ بشكؿ تدريجي كبط

 عنيفة عمى مستكل فمسطيف كاإلقميـ.

اإلسرائيمييف الستقطاب أصكات الناخبيف  ؛تستغؿ األحزاب اإلسرائيمية قضية الحـر الشريؼ -4
رت لو )مؤسسة األقصى لمكقؼ كالتراث ( في تحذيرو ليا بأٌف الكعكد التي تطمقيا كىذا ما أشا

ستؤٌثر في تنفيذ مخطط الييكد  لبرلمانية)الكنيست(األحزاب اإلسرائيمية في مرحمة االنتخابات ا
مما يشير إلى  ،كالصبلة في ساحات الحـر الشريؼ  كتممكدٌيوبالسماح إلقامة طقكس تكراتية 

 مف أجؿ تقسيـ الحـر الشريؼ عمى غرار ما حدث في الحـر اإلبراىيمي . كاضحةبكادر 
 (7175)الحياة الجديدة، 

عضاء الكنيست  الداعميف لحركات الييكؿ مقاعد كزراية ميمة في حككمة الكزراء كأ يتكلى -5
أم ما يشكؿ  (75 )(حقائب كزراية مف أصؿ7سة "نتنياىك ")رئااالئتبلؼ الحككمي الحالي ب

البيت الييكدم كىي :العدؿ "أيميت ثبلثة منيا لكزراء في حزب  ،دمؾ المقاع% مف ت78
 :كىي ، كمنيا أربعة كزراء لحزب الميككدكالتعميـ "نفتالي بينيت" ،كالزراعة "أكرم أرئيؿ" ،شاكيد"

كالعمكـ كالتكنكلكجيا  ،"كالثقافة كالرياضة "ميرم ريغيؼ ،احة كاألمف الداخمي"يريؼ ليفيف"يالس
، كىذا يعني أٌف تسعة مف أصؿ "زئيؼ ألكيف" االستيطاف كالشؤكف االستراتيجيةدانكف"، "داني 

ثبلثة عشر نائبان في اليميف المتطرؼ تمكنكا مف الكصكؿ لمكاقع حككمية بعضيا مؤثر كآخر 
نكاب كزراء، ىما سبعة  فيناؾ نائباف مف أصؿ أما عمى مستكل مكاقع نكاب الكزراء  رمزم.

. إلى جانب ذلؾ، "ليك ي حكطبكنائبة كزير الخارجية "تسفي، "إيمي بف داىاف"اع نائب كزير الدف
شمؿ االتفاؽ الكزارم تسميـ رئاسة لجنة التشريع كالعدؿ في الكنيست لكزيرة العدؿ ذاتيا " أيميت 
شاكيد"، كما شمؿ تسميـ إدارة صندكؽ االستيطاف التابع لممنظمة الصييكنية العالمية لكزير 

ؤشر عمى زيادة نفكذ اليميف كىذا م .(9ص ،7175 ،دنيا الكطف) كرم أريئيؿ"الزراعة "أ
 . في تغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ ه اإلسرائيمي كتأثير 

 
 الحرم الشريف: قضية الرأي العام اإلسرائيم  منالمطمب الثالث: 

 

 ،ـ7967الحـر الشريؼ منذ لقائـ في ليسكا عمى معرفة تامة بالكضع اعاـ اإلسرائيمي بشكؿ الجميكر 
تمؾ المحظة  ذالمكاف بالمطمؽ، كآخريف أتكا إليو مرة كاحدة بعد احتبللو كمن يزكركافجزءه كبير منيـ لـ 

م يرافؽ أم حدث في الحـر الشريؼ يرل كثيركف أنو ذكبسبب التضخيـ اإلعبلمي ال .لـ يرجعكا إليو
ا ذالمسمميف كممنكع دخكؿ الييكد إليو ككاف ى المكاف األكثر خطران في القدس كأنو مسيطر عميو مف

لؾ قرار حككمة ذكك، نتاج فتكل الحاخامية الرئيسية في إسرائيؿ التي منعت الدخكؿ لمحـر الشريؼ
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مما  -حائط البراؽ  -ـ التي اعتبرت أٌف مكاف الصبلة لمييكد ىك الحائط الغربي7967اسرائيؿ عاـ 
 ،7997 رامكف،) عف كعي الجميكر الييكدم بشكؿ عاـؿ" كاف ليما األثر في إبعاد مسألة "الييك

 .(77ص
 
مٌية خاصة اٌتجاه الحـر الشريؼ  أم عبلقة دينية أك قي ة الجميكر الييكدم غير المتديفغالبييظير ال  

اتي إسبلمي ذلؾ جزء كبير منيـ سكؼ يعارض كبشدة مف دكافع قكمية ألم اتفاؽ يؤسس لحكـ ذرغـ 
ة ن إذا ريفعت أعبلـ إسبلمية أك فمسطينية عمى قباب المساجد في الحـر في الحـر الشريؼ كخاص

الييكد الذيف يحتمكف بالمئة مف  %71ـ أظير أف 7987جرم عاـ م أي ذككفؽ االستطبلع ال .الشريؼ
مكؿ مف ـ زادت نسبة المعارضيف لح7989كفي سنة  ،يـ مكاقؼ حاسمة ضد أم اتفاؽ كيذال القدس

 .(797ص ،7995 ،)شرجام ىذا القبيؿ
 

ألف أم عمـ  ؛عمى أساس قكمي كليس ديني ظيرالمعارضة ألم نكع اتفاؽ مف ىذا القبيؿ كما جاءت 
ب فمسطيني يرفع عمى مسجد قبة الصخرة سيككف بعيكف الييكد كميـ غير المتدينيف كالداعميف ألحزا

القكمية الييكدية. كىذا ككثيركف سيفسركف ذلؾ بأنو مساس بالكرامة  ،اليميف كاليسار شككة في حمكقيـ
ك سعكدم مف عمى مسجد لرفض ىكذا عرض مف السادات لرفع عمـ إسبلمي ا "مناحيـ بيغف"ما دفع 

 .(73ص ،7997رامكف،)قبة الصخرة 
 
المجتمع اإلسرائيمي خاصة نحك تغيير الكضع القائـ في الحـر  تطرؼ في العقديف األخريفازداد ك 

اليميف المتطرفة كصعكد تٌيارات يمينة تطالب بتحقيؽ السيادة  الشريؼ، كذلؾ نتيجة لسياسية حككمة
الييكدية عمى الحـر الشريؼ، كيظير ذلؾ جمٌيان في استطبلعات الرأم التي أجرتيا مراكز األبحاث 

تجمع  -مأجار محكتاستطبلع لمرأم أجراه معيد " فقد أظير ،الستطبلعات اإلسرائيمية المختمفةكا
تاسع مف أب "خراب الييكؿ" بدعكة مف المقر المشترؾ لحركات الييكؿ كالذم العقكؿ" بمناسبة قرب ال

فيما  ،سرائيؿ يدعـ إقامة الييكؿ الثالثأٌف ثمث الييكد في إ (573)مف الييكد  عينةاشتركت فيو 
بنسبة  ةالمتدين األكساطجاءت مف  ىذه المكاقؼ. %75% كامتنع عف التصكيت 45يعارض ذلؾ 

بنسبة  العممانييف، كدعـ مف قبؿ %مف الحرديـ71دعـ الييكؿ، في مقابؿ قامة % كالذيف يدعمكف إ43
حركات الييكؿ التي بادرت لعمؿ ىذا االستطبلع باركت النتائج كاعتبرتيا داللة عمى زيادة  .37%

الكعي في مسألة الحـر الشريؼ كمكاف مقدس كأكثر أىمٌية لمييكد. كيكضح االستطبلع أٌف الجميكر 
ؿ في الحـر كما ىك الحاو كتقسيمر الكضع القائـ في الحـر الشريؼ تغيي يدعـ بشكؿ كبير اإلسرائيمي

)ىآرتس، ال يعممكف بأنيـ %78كعٌبر  % ،73فيما عارض  % ،59بنسبة  ،اإلبراىيمي في الخميؿ
7173)  . 
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د لييك ا% مف الييكد المتدينيف مع فرض حككمة إسرائيؿ إعطاء 71ككذلؾ يظير االستطبلع أٌف  

%رفضكا ذلؾ، كفي كسط الجميكر اإلسرائيمي بشكؿ عاـ 77الحؽ بالصبلة في الحـر الشريؼ، كفقط
الناطؽ باسـ حركات  "ييكدا غميؾ"كقد دعا  % يدعمكف السماح لمييكد بالدخكؿ لمحـر كالصبلة فيو.48

لييكدية في الحـر الييكؿ السمطات اإلسرائيمية باالنصياع لمطالب الجميكر اإلسرائيمي بتطبيؽ السيادة ا
   .(7173)ىآرتس، الشريؼ 

 
جامعة تؿ  أجراه "مركز غكتماف " التابع لممعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية في كفي استطبلع رأم أخر

 بينما عارض ذلؾ ،حؽ إقامة الصبلة في الحـر الشريؼعطاء الييكد مع إ (%57)أبيب يظير أٌف 
 .(7175)القناة السابعة اإلسرائيمية،  (3845%)
 
 " بإدارة "عيداف ليبرماف"،"مككر ريشكفالقكمي  -في الكسط الدينيمعيد االستطبلعات كقد أجرل  

لمحـر الشريؼ الصييكني مع الدخكؿ المطمؽ -استطبلعان لمرأم يظير أٌف األغمبية في الكسط الديني
 لدخكؿ إليو.كال يفكركف با يرفضكف ذلؾ، كلـ يدخمكا الحـر (%7646)في مقابؿ ، (%7544)بنسبة 

نشاطات حركات الييكؿ مف أجؿ يدعـ الجميكر الديني القكمي % مف 5447أٌف كيبٌيف االستطبلع 
في  % يدعمكف حركات الييكؿ بشكؿ كبير، 3145يكدم في الحـر الشريؼ، كأٌف اليالكجكد  تكثٌيؼ
 .(7174)معاريؼ، % يرفضكف ذلؾ بشكؿ مطمؽ 447ك نشاطاتيـ، يعارضكف% 7747مقابؿ 

 

ـ  مضاعؼ مقارنةن  7176( أٌف نسبة الييكد الداخميف لمحـر الشريؼ سنة7176شير صحيفة ىآرتس )ت
تصؿ لثبلثة أالؼ شخص في  ،السابقتيف كخاصة في فترة األعيادبما كاف عميو الكضع في السنتيف 

االتجاه كفي حاؿ استمرت بيذا  ،ـ7176 ألؼ ييكدم منذ بداية سنة (77ك) فقط، فترة األعياد الييكدية
 .ييكدم  (774754ـ )7174جؿ عدد الييكد الذيف دخمكا الحـر عاـ كسي  ـ،7967ستصؿ الذركة منذ 

 
لمدخكؿ لمحـر ـ سمحت الشرطة اإلسرائيمية لمجمكعات كبيرة كألكثر مف مجمكعة 7175كخبلفان لعاـ  

ات الصادرة مف نة في التعميمأٌف ىناؾ مرك  لمحـر الييكد الداخميف كيشير ،الشريؼ كالمككث فيو
قامة طقكس تممكدية في الحـرالشرطة اإلسرائيمية بمنع الصبل  الشرطة اإلسرائيمية فقد غٌضت ،ة كا 
دخمت مجمكعات ؛ فقد الدخكؿ لساحات المساجد في الحـرككذلؾ  ،الطرؼ عٌمف يصمي منفردان منيـ

كمف دكافع  لحركات الييكؿ، كأغمبية الييكد الداخميف لمحـر يتبعكف ،إليومف الجنكد بمباسيـ العسكرم 
( ميمكف 747لمحـر الشريؼ) الحائط الغربي –دخؿ حائط البراؽ  71/7176 كفي شير كاحد فقط ،دينية

 .(7176، )ىآرتس ييكدم



838 
 

 

ىك مسألة كقت  ىذه اإلحصائيات كاالستطبلعات تدلؿ عمى أٌف تغٌير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ
ـ دياد نشاطات حركات الييكؿ كبدعـ حككمي كرسمي يجعؿ الحر كتكثيؼ التكاجد الييكدم كاز  ،فقط

 .الشريؼ مييٌدد لخطر حقيقي ككاقعي
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 الخاتمة
 

ظيرت في منتصؼ عقد الثمانينيات حركات ييكدية دينية أصكلية متطرفة تدعك لتغيير المكقؼ الديني 
ـ الشريؼ لممحافظة عمى طيارتو مف التقميدم مف الحـر الشريؼ، ىذا المكقؼ الذم يحٌرـ الدخكؿ لمحر 

التدنيس. كقد نادت تمؾ المنظمات كالحركات بالدخكؿ لمدخكؿ لمحـر الشريؼ كتكثيؼ التكاجد الييكدم  
عادة إقامة الطقكس الدينية  بداخمو بيغٌية الكصكؿ إلي ىدفيـ النيائي كالمتمثؿ في بناء الييكؿ الثالث، كا 

الجكامع اليدؼ عممت المنظمات اإلرىابية الييكدٌية مف أجؿ إزالة التكراتية فيو، كمف أجؿ تحقيؽ ىذا 
في داخؿ الحـر الشريؼ كتدمير كؿ ما لو عبلقة بالحٌؽ الفمسطيني كالمباني كمصمى قبة الصخرة 

اإلسبلمي في الحـر الشريؼ كتغيير معالمو مف أجؿ إثبات الركاٌية الييكدية التكراتية كعبلقتيا بيذا 
 مستندةن في ذلؾ إلى التفكؽ العسكرم كاألمني الذم كصمت إليو حككمة االحتبلؿ. المكاف المقٌدس،

 
كخبلؿ العقديف األخيريف أحدثت حركات الييكؿ تغٌيرات ميمة داخؿ المجتمع الصييكني فيما يتعمؽ  

، بمسألة الحـر الشريؼ، كذلؾ بكضعو عمى سٌمـ أكلكيات التٌيار الديني  القكمي  كالجميكر اإلسرائيمي
كازدٌياد االىتماـ بو كرمز ديني كقكمي لمييكد، كساىـ في تغيير ىذا األمر صعكد التيار الديني القكمي 
المتطرؼ الٌداعـ  ليذه الحركات لسدة الحكـ في "إسرائيؿ" كالمتمثؿ بحزب البيت الييكدم، كدخكؿ 

مى تغيير الكضع القائـ أعضاء جدد في حزب الميككد اليميني  يدعمكف ىذا التكٌجو، كالذيف يعممكف ع
لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كقد ظير  ، قضائية،تشريعية حـر الشريؼ عمى مستكيات مختمفة، سياسية،في ال

ذلؾ جمٌيان في دعكات أعضاء كنيست إسرائيمي بفرض السٌيادة الييكدية  في داخؿ الحـر الشريؼ كرفع 
كمكانٌيان بيف  مف أجؿ تقسيمو زمانٌيان  عمـ إسرائيؿ في ساحاتو، كتقديـ مقترحات لمشاريع في الكنيست

 المسمميف كالييكد. 
 
عامبلن حيكٌيان في كقكفيـ بكجو  ،كالمقدسييف عمى كجو الخصكص ،لقد كانت مقاكمة الفمسطينييف 

االعتداءات الصييكنية المتكررة عمى الحـر الشريؼ، كخاصة ىبة القدس األخيرة، ككذلؾ عمؿ 
ككاف آخرىا قرار اليكنسكك  ،ف أجؿ إثبات الٌركاية الفمسطينية أماـ العالـم؛ الٌدبمكماسٌية الفمسطينية 

مكانان  مقٌدسان إسبلمٌيان خالصا كال يكجد أٍم عبلقة لمييكد بيذا المكاف  المتمثؿ باعتبار الحـر الشريؼ
كد بالقياـ في الدفاع عف الحـر الشريؼ، حتى ال يتفٌرد اليي أيضان  يعتبر الٌدكر األردني ميـه المقٌدس. ك 

يتطمب مزيدان مف الخيارات الرسمٌية كالشعبية كىذا بمزيد مف إجراءات التيكيد لمحـر القدسي الشريؼ، 
 لحماية الحـر الشريؼ.
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 نتائ  الّدراسة
 
إلى تدنيس الحـر  ألٌف ذلؾ سيؤٌدم، حٌرمت الحاخامية الرئيسية في إسرائيؿ الٌدخكؿ لمحـر الشريؼ -7

يكد كعدـ طيارتيـ. غير أٌف ىذا المكقؼ قكبؿ بمعارضة مف قبؿ الشريؼ؛ بسبب نجاسة الي
حتى كصؿ عدد  حاخامات مركزٌية في التيار الٌديني  مثؿ "شمكمك غكريف" ك "مردخام إلياىك"

كدعت الحاخامات الدينٌية سكاءن التي  الحاخامات الذيف سمحكا بالدخكؿ لمحـر سبعيف حاخامان،
الييكدية عمى الحـر  ةادالتي عارضت بالسيطرة كفرض السيٌ  دعمت دخكؿ الحـر الشريؼ، أك تمؾ

 الشريؼ، باعتباره المكاف األكثر قدسٌية لمييكد.

 -ـ منعطفان ىاٌمان في تغٌير المكقؼ الٌديني 7996شٌكؿ قرار لجنة حاخامات لجنة "يشع" عاـ  -7
يكلكجي لدل ىذا الحـر الشريؼ عمى المستكل الفكرم كاأليد-القكمي لصالح مركزية "جبؿ الييكؿ"

اٌتجاه الحـر الشريؼ، مف خبلؿ  زيادة نشاطات الجماعات الييكدٌية المتطرفةإلى التٌيار، مٌما أٌدل 
 االقتحامات اليكمٌية؛ بيدؼ الصبلة في الحـر الشريؼ كالقياـ بالطقكس الدينية المختمفة.

مشياح، مرتبط بإقامة أٌف الخبلص النيائي كمجيء الالصييكني  القكميالتٌيار الديني   يعتبر -3
في الحـر الشريؼ،  الجامع القبمي كمصمى قبة الصخرة كالمبانيالييكؿ الثالث مف خبلؿ تدمير 
 كفرض السٌيادة الييكدٌية بداخمو.

زالة الحـر الشريؼ  -4 يقع تحت تيديدو مستمر مف قبؿ حركات الييكؿ، التي تدعك إلى تدمير كا 
قامة الييكؿ  الثالث. المساجد مف الحـر الشريؼ كا 

 تعتبر حركات الييكؿ أٌف إقامة الييكؿ الثالث كتقديـ الطقكس الدينية التكراتية فيو كاجب ديني، -5
فيما ترل بعضيا مثؿ حركة أمناء جبؿ الييكؿ، أٌنو يجب فرض السٌيادة الييكدية عميو باعتباره 

 رمز قكمي لممشركع الصييكني.

ل كعي الجميكر اإلسرائيمي فيما يتعٌمؽ أكجدت حركات الييكؿ تغييرات جكىرٌية عمى مستك  -6
ٌمـ أكلكٌيات الييكد، مما زاد مف حضكر الييكد بشكؿ مكٌثؼ داخؿ  بالييكؿ الثالث ككضعتو عمى سي

  الحـر الشريؼ.

حدثت في العقدٍيف األخيريف تغٌيرات ميٌمة فيما يتعمؽ بالحـر الشريؼ عمى المستكل السياسي  -7
قد سمحت الشٌرطة اإلسرائيمية كبدعـ حككمي كسياسي لدخكؿ التنفيذم، القضائي، كالتشريعي، ف

مجمكعات ييكدٌية، كأعضاء كنيست، ككزراء بشكؿ مكٌثؼ كمتكاصؿ لمحـر الشريؼ مف أجؿ 
، كفرض السيطرة الييكدٌية داخؿ الحـر .أٌما عمى المستكل القضائي فقد اٌتجو تغيير الكضع القائـ

يكد بالدخكؿ لمحـر الشريؼ، كشرعنتو مف الناحٌية القانكنية، القضاة في الفترة األخيرة بالسماح لمي
كأٌما عمى المستكل التشريعي فقد طرحت مشاريع كثيرة مف قبؿ أعضاء كنيست داعميف لحركات 
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الييكؿ بتقسيـ الحـر الشريؼ زمانينان كمكانٌيان، كمطالبتيـ بتغيير الكضع القائـ كفرض السٌيادة 
 الييكدية بداخمو.

لتغيير الكضع القائـ في الحـر الشريؼ،  بنجاح تسعىراسة أٌف الحككمة اإلسرائيمية تكٌضح الدٌ  -8
بشكؿ بطيء كمتدٌرج حتى ال تيحدث مكاجية عنيفة مع الفمسطينييف كاإلقميـ؛ كذلؾ مف خبلؿ دعـ 
مباشر مف مؤسسات الحككمات اإلسرائيمية لجماعات الييكؿ، كتسييؿ نشاطاتيا باالقتحامات 

 ، كقد حققت نجاحان مممكسان بيذا االٌتجاه.الشريؼـر اليكمية لمح

ي الٌديني كالقكمي؛ ليذا الييكؿ كبناؤه مكانان مركزٌيان في الٌديانة الييكدٌية كالفكر الصييكنشٌكؿ يي  -9
كالسٌياسة اإلسرائيمية نحك تيكيدو كامؿ لمحـر الشريؼ بتغيير كؿ نشاطات حركات الييكؿ تتسارع 

ركبة فيو، كصكالن إلقامة الييكؿ الثالث. كىذا يستدعي تضافر الجيكد العربٌية ما يمتُّ لئلسبلـ كالع
  .الحـر الشريؼ كاإلسبلمٌية مف أجؿ حماية
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 التوصيات
 

ىي أٌف الحـر الشريؼ بكاممو يتعرض لخطر حقيقي مف قبؿ سمطات التكصية األساسية  -
لذا ال بد مف التمٌسؾ بمصادر القكة  ؛كؿاالحتبلؿ اإلسرائيمي كحركات كجماعات اليي

الفمسطينية كتعزيزىا، كالتي تتمٌثؿ بالٌرباط كالتكاجد الشعبي في المدينة المقٌدسة، ككذلؾ دكر 
األكقاؼ اإلسبلمٌية، الذيف كقفكا جميعان صفان منيعان في كجو سمطات االحتبلؿ التي حاكلت 

 فرض كقائع جديدة في الحـر الشريؼ.

اىات السياسية في إسرائيؿ إلى تطكر المكاقؼ اإلسرائيمية باٌتجاه السيطرة المباشرة تشير االٌتج -
الحـر الشريؼ  زمانٌيان كمكانٌيان، مما يميد إلى تقسيـ  كالتي تسعى عمى الحـر الشريؼ، 

لبلنتقاؿ إلى خطكات متتالية حتى الكصكؿ إلى تحقيؽ اليدؼ النيائي المتمٌثؿ ببناء الييكؿ 
ذا تقع المسؤكلية عمى الجيات الٌرسمية كالمؤسسات الحككمٌية كاألىمية  العمؿ الثالث؛ لي

لمحيمكلة دكف تحقيؽ ىذه السياسة مف خبلؿ كشؼ خطط السمطات اإلسرائيمية كحركات 
 الييكؿ، كمبلحقتيـ قانكنٌيان في المؤسسات الٌدكلية ذات الصمة.

ء الييكؿ الثالث كيدؼ استراتيجي، تسعى الجماعات الييكدٌية كبدعـ حككمي مباشر إلى بنا -
ككخطكة أكلى بيذا االٌتجاه تيدؼ سياسة سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي  كجماعات الييكؿ إلى 

، كمف أجؿ الكقكؼ بكجو ىذه السياسة يجب تحقيؽ كجكد ييكدم مباشر داخؿ الحـر الشريؼ
مف أجؿ الصبلة فيو  دعكة المسمميف مف كؿ األقطار اإلسبلمية بشٌد الرحاؿ لمحـر الشريؼ؛

 كحمايتو مف المخاطر المحدقة التي يسعى االحتبلؿ لتحقيقيا.

التشديد عمى أىمٌية دكر المممكة األردنية الياشمٌية في الحفاظ عمى المقٌدسات اإلسبلمٌية  -
كالمسيحٌية في المدينة المقٌدسة؛ كذلؾ لمتصٌدم لمحاكلة سمطات االحتبلؿ نزع المسؤكلية 

ؿ التضييؽ عمى دائرة األكقاؼ اإلسبلميٌة كجعؿ كجكدىا شكمٌيان، كدعكة األردنية مف خبل
المممكة األردنٌية إلبداء حذر أكبر تجاه المشاريع اإلسرائيمية في الحـر الشريؼ؛ بيدؼ تغيير 

 كاىية.الكضع القائـ كتحقيؽ السٌيادة اإلسرائيمية عميو تحت مبررات كحجج أمنٌية 

ٌية كالشعبية يساعد في الحفاظ عمى كحدة المكقؼ لمكقكؼ صفان التكامؿ بيف الجيكد الٌرسم -
 كاحدان بكجو ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي
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إسرائيل عالقة خطيرة:"ديناميكية تعاظم حركات الييكل ف   (.7173) بئير، م. -31
 .)بالعبرية(. القدس: مكقع عير عميـ.ودالالتيا"

(http://www.iramim.org.il/sites/default/files/kesher%20mesucan%20HEB_WEB%20(2).pd

f, 26.1.2016)  

عالقة دولة اسرائيل والجميور الييودي عمى تنوع اتجاىاتو بجبل (. 7997أ. )رامكف . -37
 القدس: معيد القدس لبحث إسرائيؿ .=??7-=>?7الييكل ،

  (http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/yahas1996-1967.pdf , 17.1.2016) 

 
 .الوضع القائم وعمميات التغيير : صراع السيطرة عمى جبل الييكل(. 7176) ، مرايتر -37

 القدس: معيد القدس ألبحاث اسرائيؿ. 

  (http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/temple%20mount2016.pdf. 25.1.2017)  

 
 

 القدس: مركز القدس لشؤكف الجميكر كالدكلة.  .فرية األقصى ف  خطر(. 7177شرجام، ف. ) -33

 ( http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2013/11/El-Akza.pdf , 3.4.2016) 

 

القدس: مركز القدس لشؤكف الجميكر  .الوضع القائم ف  جبل الييكل(. 7176شرجام، ف. ) -34
 كالدكلة. 

(http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-

%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-

%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA-1.pdf. 

15.1.2017) 

 

 . عمى وضع "الوضع القائم ف  جبل الييكل"(: 7175مجمكعة االزمات الدكلية. ) -35

(http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=559

505204 .17.12.2016)  
 

file:///D:/(http:/www.iramim.org.il/sites/default/files/kesher%20mesucan%20HEB_WEB%20(2).pdf
file:///D:/(http:/www.iramim.org.il/sites/default/files/kesher%20mesucan%20HEB_WEB%20(2).pdf
http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/yahas1996-1967.pdf
http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/temple%20mount2016.pdf
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2013/11/El-Akza.pdf
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA-1.pdf
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA-1.pdf
http://jcpa.org.il/wp-content/uploads/2016/04/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%A7%D7%95%D7%95-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%AA-1.pdf
file:///D:/(http:/www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3freldoc=y&docid=559505204
file:///D:/(http:/www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf%3freldoc=y&docid=559505204


856 
 

 

 اإللكترونية. عممّيةالمجالت ودورّيات لا 
 

 االتفاق األردن  اإلسرائيم  حول األقصى برعاية أمريكية ف (: 7175ابحيص، ز. ) -46
 ، القدس: مؤسسة القدس الدكلية.74/71/7175

.12.11.2016)e.org/userfiles/File/taqdeer/20151029_57265.pdfonlin-http://alquds ( 

. مجمة مفيوم الصراع: دراسة ف  األصول النظرية لألسباب واألنواع"(. "7997بدكم، ـ. )  -37
  :(. أسيكط: مركز دراسات المستقبؿ، جامعة أسيكط87-35، )ص ص. 9دراسات مستقبمية، 

http://faculty.ksu.edu.sa/MOUNIR/DocLib3/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7(
%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9/%D9%85%D9%81%
D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%20

%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8
4%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%

.   20.1.2016) .D9%8A%D8%A9.doc 

 ". مجمة الدراسات الفمسطينيةالمسجد األقصى: تجميات الصراع والسيطرة(. "7176الجعبة، ف. ) -38
(.راـ اهلل : مؤسسة 766-765ص.    )ص 77. مجمد;70. 7176، شتاء. كقائع القدس -

 الدراسات الفمسطينية.
(http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/164-177.pdf.  10.1.2017) 

 
 .تأثير األحزاب الدينية والحريدية عمى المشيد السياس  ف  إسرائيل(:  7175خطيب، أ. ) -39

المركز العربي  –(. حيفا: برنامج دراسات إسرائيؿ 73-7. )ص ص.  5مدل الكرمؿ. ممؼ رقـ 
 لمدراسات اإلجتماعية التطبيقية.

 (http://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/11/enas-6.pdf , 54347177. ) 

 

 غزة: جامعة القدس المفتكحة. .الييكل المزعوم بين الوىم والحقيقة(. 7114الفرا، ع. ) -41
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/abdulNasserFarra/temple.pd

f , 15/2/2016). 

. انييار األيديولوجيا الصييونّية" األمة: "خاصّية الدين وقّداسة (.7174كك، تكمر.)سيفر  -47
 (.78 -75)ص ص.  .)بالعبرية(

(https://tomerpersico.files.wordpress.com/2015/03/d794d7a4d7a8d798d7aa-d794d793d7aa-

d795d7a7d799d793d795d7a9-d794d790d795d79ed794-d7a7d7a8d799d7a1d7aa-

d794d7a7d795d79cd7a7d798d799d791.pdf.  27.12.2016)     

 

لمجمد ا <:."أىداف جماعة أمناء الييكل اإلسرائيمية".(2001مجمة الدراسات الفمسطينية. ) -47
 سات الفمسطينية:(. راـ اهلل:  مؤسسة الدراسات الفمسطينية مف مجمة الدرا7-7. )ص ص 78

 ( http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7812_0.pdf.   2.9.2016) 
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فات عن الدولة الفمسطينية تصريح لمرئيس ياسر عر  "(. 2000مجمة الدراسات الفمسطينية ) -43
، 11. المجمد 43، 2000صيؼ . تصريح صحفي، والقدس ف  إثر انتياء قمة كامب ديفيد "

 راـ اهلل: مؤسسة الدراسات الفمسطينية. ، 225ص 

15.7.2017)  .articles/7989.pdf-studies.org/sites/default/files/mdf-ehttp://www.palestin( 

كحدة تحميؿ  ."وجباية الثمن من الفمسطينيين: تنظيم جباية الثمن(." 7177محارب، ـ. ) -44
 (. الدكحة: المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات: 71-7السياسات . )ص ص   

(http://en.calameo.com/read/001231435b57347d64a1b?bkcode=001231435b57347d64a1b.  

27.9.2016) 
 

"عنف المستوطنين وانتياكاتيم عام (. 7174, 5، 74اسية كالتنمكية. )مركز الدراسات السي -45
 ياسية كالتنمكية: ات السغزة:  مركز الدراس ".=>?7

 (http://cpds.ps/upload/uploads/pdf/2014052410101028324678.pdf.  24.9.2016) 
 

 

مسطينية، . مجمة الدراسات الف"عممية السالم بعد قمة كامب ديفيد الثانية"(. 7111نكفؿ، ـ. ) -46
(. راـ اهلل: مؤسسة 74-7، )ص ص. 77.  المجمد 9: .85، ص7111مقاالت، صيؼ 

 .الدراسات الفمسطينية

-studies.org/sites/default/files/mdf-http://www.palestine(

-articles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20

%20%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%

.    15.7.2017)B3%D9%84%D8%A7%D9%85.pdf 
 

. مجمة قضايا الرؤية المستقبمية لمحرم القدس  الشريف ومحيطو"(. "7174اليندم، ع. ) -47
(. راـ اهلل: المركز الفمسطيني لمدراسات 34-77.)ص ص.  <7. حكليات القدس -إسرائيمية

  )studies.org-http://www.palestine(2.12.2016    .مدار. -اإلسرائيمية

 
 
 

 الصحف اإللكترونّية -ج
 

 )بالعبرية(. نشطاء جبل الييكل يبكون موت يوئيل ليرنر :(2014, 7، 9خبار ىار ىبيت. )أ -48

 (15.8.2016.htmlpost_4485.-temple.blogspot.co.il/2014/07/blog--(http://the 
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 . )بالعبرية(.أعضاء الميكود يطالبون بالسيادة ف  ىار ىبيت (:7174أخبار ىار ىبيت. ) -49
(http://the--temple.blogspot.com/2014/11/blog-post_91.html.  28.2.2017) 

 
قائمة الصييونيين المرشحين ف  االنتخابات الداخمية ف  (. 7174أخبار ىار ىبيت. ) -51

 .)العبرية(.دالميكو
(http://the--temple.blogspot.com/2014/12/blog-post_40.html.  27.2.2017) 

معوالم تتعيد بمواصمة العمل من أجل  عضو الكنيست شول (:  7175أخبار ىار ىبيت. ) -57
 . )بالعبرية(.جبل الييكل

   (http://the--temple.blogspot.com/2015/01/blog-post_39.html. 10.3.2017) 
 

 )بالعبرية(..عالقة األحزاب بجبل الييكل(: 7175أخبار ىار ىبيت. ) -57

 

   (http://the--temple.blogspot.com/2015/01/blog-post_29.html (734347177 . 

 

 )بالعبرية(.    (. يضربون عمى بوابات المشياح 7175ارتس حيركت. ) -53
(http://eretzacheret.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%93%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D-

%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%97.   5.10.2016) 
 

 . )بالعبرية(.(: "شكيد"ىناك إمكانية لصالة الييود ف  جبل الييكل7174بحدرم حريديـ. ) -54
 (http://www.bhol.co.il/65793/%D7%A9%D7%A7%D7%93-%D7%99%D7%A9-

%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8-

%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-

%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%94%D7%A8-

%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.html.  10.3.2017) 
 
 

 . قطرمعاىدة السالم األردنية اإلسرائيمية .. أىم البنود: (2004. )الجزيرة نت -55

. 964080E5E787-BD4F-457D-BFB2-specialfiles/pages/048E5463http://www.aljazeera.net/(

15.6.2017) 

 . قطر.(:  كاميرات األقصى أحرجت األردن فتراجع عنيا7176الجزيرة نت. ) -56

(http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/4/19/%D9%83%D8%A7%D9%85%D

9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7.   5.1.2016) 
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 . قطر.قرار اليونسكو: األقصى تراث إسالم  خالص(: 7176الجزيرة نت. ) -57
(http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/10/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%

AB%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8

%B5  15.12.2016) 
 

متنافس ف  قائمة "البيت الييودي" يدعو إلى رفع العمم  (:7174, 77، 37جريدة األياـ. ) -58
 راـ اهلل.. اإلسرائيم  ف  المسجد األقصى

 

(http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=e82a047y243441735Ye82a047.  10.3.2017) 

 :، مف حركة زييكت2016, 9 5سترداد . تاريخ اال موشيو فيجمن :(2015حركة زييكت. ) -59
 (5.9.2016   .https://feiglin.co.il /) 

ماء اسرائيل يستخدمون دعوات حزبية لـ "صموات ييودية" فيو: ع(: 7175الحياة الجديدة. ) -61
 القدس المحتمة. المسجد االقصى ف  دعاياتيم االنتخابية

( http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=194467 11.3.2017) 
 

اربة المالصق لألقصى المؤسسة اإلسرائيمية ستيدم طريق باب المغ: (2015. )الحياة الجديدة -16
 القدس المحتمة. .وغرفتين من المسجد والحفريات وصمت الى وسطو

17.6.2017) . http://alhaya.ps/arch_page.php?nid=39772) 

سجد األقصى حكومة نتنياىو الرابعة وسموكيا المتوقع تجاه الم(: 7175دنيا الكطف. ) -67
 راـ اهلل. .المبارك

(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/367452.html.   10.3.2017) 

 

-ةالفمسطيني : )تقرير شامل( اتفاقية "الكاميرات" تكشف عورة العالقات(7175دنيا الكطف.) -63
 . راـ اهلل األردنية

(https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/27/800868.html.   25.12.2016) 

 

 . األقصى "شاكيد" تتيم "نتنياىو" بعدم السماح لمييود الصالة ف  المسجد(: 7176. )48ديمي  -64

(http://daily48.com/news/%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%AF-

%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-

%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-

%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89.   9.3.2017) 
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https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/27/800868.html
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مض  ف  تحقيق حمم تقسيم المسجد األقصى اسرائيل ت) تقرير(: .(7175ساسة بكست. ) -65
 زمانّيا ومكانّيا. 

(http://www.sasapost.com/partition-temporal-and-spatial-maximum.   27.2.2017  ) 

لجبل الييكل: مقدم لمجنة الفرعية  "صعود الييود(. 7174سفكتكر، ش.، كآرم، ب. ) -66
 .". مكقع الكنيستلمكينست ولمجنة الدفاع عن البيئة ف  موضوع صعود الييود لجبل الييكل"

  :القدس:  مركز البحث كالمعرفة في الكنيست

 

(https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03408.pdf.   13.1.2017) 
 

 -التالعب مستمر ف  التفاىمات القائمة: جبل الييكل(: 3(. تقرير متابعة )7174عير عميـ. ) -67
 )بالمغة العبرية(.  القدس. .:807نوفيمبر  90-اكتوبر ;7

(http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-

%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-

%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-

%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-

%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014.  11.1.2017(. 

التالعب مستمر ف  التفاىمات : جبل الييكل(: 4(. تقرير متابعة )7175عير عميـ. ) -68
 )بالمغة العبرية(. القدس.. ;807يناير-:807ديسمبر -القائمة

(http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-

%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-

%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-4-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014-

%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2015. 17.1.2017) 

 

 

 .;807انتخابات  -موقف األحزاب المختمفة اإلسرائيمية من القدس(. 7175عير عميـ. ) -69
 )بالمغة العبرية(. القدس.

(http://www.ir-

amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99

%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7

%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7

%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D   

11.3.2017) 
 

(:  اتفاقية الوصاية الممكية تجسيد لمتعاون األردن  الفمسطين  ف  7173الغد األردني. ) -71
  )http://www.alghad.com/articles/591205 (15.1.2017: . األردفحماية المقدسات

 

  . :  الوضع القائم" ف  القدس(7176قدس برس انترناشيكناؿ لؤلنباء. ) -77

(http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=15976. 17.12.2016) 
 

األردن يتراجع عن تركيب كاميرات مراقبة ف    (:7176قدس برس انترناشيكناؿ لؤلنباء.)  -77
 يطانيا.بر  األقصى.

 (http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=18133.   17.12.2016) 

http://www.sasapost.com/partition-temporal-and-spatial-maximum
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03408.pdf
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-3-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-4-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2015
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-4-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2015
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-4-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2015
http://www.ir-amim.org.il/he/policy_papers/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-4-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2014-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2015
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%25D
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%25D
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%25D
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%25D
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%25D
http://www.alghad.com/articles/591205
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=15976
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=18133
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ف  جبل  نساء من أجل الييكل :منعوا أن نحرك الشفتين(. 2012القناة السابعة اإلسرائيمية. ) -73
 )بالعبرية( .الييكل

 .  28.2.2012)http://www.inn.co.il/News/News.aspx/234317( 

  .)بالعبرية( ".ادارة جبل الييكل: اقتراح "القيادة الييودية (:7173القناة السابعة اإلسرائيمية. ) -74

  (http://www.inn.co.il/News/News.aspx/264116   25.2.2017) 
 

: . )بالعبرية(غالبية الييود مع الصالة ف  الحرم الشريف(: 7175القناة السابعة اإلسرائيمية. ) -75
)12.3.2017 aspx/307851http://www.inn.co.il/News/News.( 

 

مائة حاخام أصدروا فتوى: بمنع الدخول لمحرم (: 7175القناة السابعة اإلسرائيمية. ) -76
 )http://www.inn.co.il/News/News.aspx/308425(22.10.2015  .              :)بالعبرية(الشريف.

 

(: األخبار: الوزير أردان"حقنا ف  جبل الييكل ال يمكن أن 7176اإلسرائيمية . ) 71ناة الق -77
 . )بالعبرية(. "نساوم عميو

(http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-

%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F.  

5.3.2017)4 

. ورفض"  الوزير اوري أرئيل طمب الدخول "لجبل الييكل(: 7177اإلسرائيمية. ) 71القناة  -78
 )بالعبرية(.

(http://www.20il.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%

90%D7%9C-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.  8.3.2017)4 
 

 . )بالعبرية(. رائيمية بجبل الييكلما عالقة األحزاب اإلس(: 7173كيفاه. ) -79

  (http://www.kipa.co.il/now/50488.html. 3.3.2017) 
 

الحاخام بن دىان:لمحاخامات الرئيسية غيّروا موقف الحاخامية الذي يمتع (:  7173كيفاه. ) -81
 ، مف كيفاه:7177, 3 9. تاريخ االسترداد دخول جبل الييكل

)http://www.kipa.co.il/now/54154.html , (943947177   
 

 )بالعبرية(. الصديقين:حياة ونشاط الحاخام أبراىام كوك(. mako)( .)7177ماكك -87

(http://www.mako.co.il/spirituality-newage/kabbalah-hamekubalim/Article-

3b3f9c3dc293231006.htm. 15.10.2016) 

 . )بالعبرية(. "(: الوزير أرئيل "نصم  من أجل بناء الييكل الثالثmako)( .)7173ماكك -87

 (http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-4354f7d62c3ef31004.htm. 9.3.2017) 
 

أكذوبة ىيكل سميمان.. والحمالت الصييونية لتيويد (. 7117الفمسطيني لئلعبلـ. ) المركز -83
       )https://www.palinfo.com/news/2007/8/2 (15.12.2015 .:القدس

 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/234317
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/264116
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/307851%2012.3.2017
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/308425
http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.20il.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.20il.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
http://www.20il.co.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA
http://www.kipa.co.il/now/50488.html
http://www.kipa.co.il/now/54154.html
http://www.kipa.co.il/now/54154.html
http://www.mako.co.il/spirituality-newage/kabbalah-hamekubalim/Article-3b3f9c3dc293231006.htm
http://www.mako.co.il/spirituality-newage/kabbalah-hamekubalim/Article-3b3f9c3dc293231006.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics/Article-4354f7d62c3ef31004.htm
https://www.palinfo.com/news/2007/8/2
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 :متطرفة: منظمات إسرائيمية يمينية( 7177كفا. ) -المعمكمات الكطني الفمسطيني مركز -84
 ". راـ اهللجماعة غوش إيمونيم

 ( http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5034 16.9.2016) 
 

نص االتفاقية الفمسطينية األردنية : ( 2013كفا. ) -المعمكمات الكطني الفمسطيني مركز -85
 ". راـ اهلللمدفاع عن القدس والمقدسات

 .  18.6.2017)http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=GBEctSa619593106506aGBEctS(  

 . )بالعبرية(. مقابمة مع موت  كرفيل(: 7116معاريؼ. ) -86

  ( http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/498/471.html.   10.9.2016) 

 
 . )بالعبرية(.مواعيد الصالة الدائمة لمييود: قانون جبل الييكل(: 7177معاريؼ. ) -87

 (http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/393/851.html.  20.2.2017) 
 

. ن  القوم  مع دخول جبل الييكلالغالبية الساحقة ف  الوسط الدي(: 7174معاريؼ. ) -88
 )بالعبرية(.

(http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/580/813.html?hp=11&cat=1102.  13.3.2017) 
 

الحضور الييودي ف   صعدت لجبل الييكل،وسأعمل عمى زيادة: (:" بينت"7174معاريؼ. ) -89
 . )بالعبرية(.المكان

 (http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/583/740.html.   6.3.2.17) 
 

. االستمرار بمنع صالة الييود ف  جبل الييكل: لجنة بالكنيست (: 7174معاريؼ. ) -91
  )http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/587/691.html(25.2.2017  .: )بالعبرية(

 

 . )بالعبرية(. كيف أصبح الدخول ليار ىبيت مثير لمسياسيين(:  7174معاريؼ اكف اليف . ) -97

(http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GIDEG.  1.3.2017) 
 

 . )بالعبرية(. الوضع القائم ف  الحرم الشريف(: 7174معاريؼ. ) -97

(http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/642/102.html.  13.11.2016)  
 

ال يمكن منع صالة الييود ف  الح  : محكمة الصمح ف  القدس(: 7176معاريؼ. ) -93
  )http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/826/896.html(10.1.2017  .. )بالعبرية(. اإلسالم 

 

 . )بالعبرية (. اليونسكو "ال يعترف بعالقة الييود بالحائط الغرب   (:7176معاريؼ. ) -94
( http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/840/057.html.  14.12.2016) 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5034
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=GBEctSa619593106506aGBEctS
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/498/471.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/393/851.html
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/580/813.html?hp=11&cat=1102
http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/583/740.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/587/691.html
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=GIDEG
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/642/102.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/826/896.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/840/057.html
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. رم الشريفوضع كاميرات مراقبة ف  الح(:  7175مكتب رئيس الحككمة اإلسرائيمية. ) -95
 )بالعبرية(: 

(http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/Spokesman/Pages/spokeCamera261015.aspx.  5.1.2017) 
 

 . )بالعبرية(.  تحديد ساحات جبل الييكلمعيد تسكمت. )د.ت(:  -96

 ( http://www.zomet.org.il/?CategoryID=268&ArticleID=269. 5.10.2016) 
 

 ( )بالعبرية.المقر المشترك لجمعيات وأنصار الييكل :(د.تأنصار الييكؿ. ): المكقع الرسمي -97

 (7.10.2016 .https://www.lamikdash.com/Default.aspx ) 

 )بالعبرية(.عصبة الدفاع الييوديمحاخاـ كيانا. )د.ت(: ل الرسمي: مكقعال -98

) http://www.rabbikahane.org/BookView.aspx?id=48 , 76.9.2016). 

  ( )بالعبرية. تعريف مدرسة عطيرت كوىنيم :(د.تالمكقع الرسمي: عطيرت ككىنيـ. ) -99

(3.10.2016  .https://www.ateret.org.il/hebrew/about /) 

 )بالعبرية(. . ماى  حركة القيادة الييودية(: 7113مكقع القيادة الييكدية . ) -711

 

   ( http://he.manhigut.org/content/view/2105/180.  11.9.2016) 
 

 راـ اهلل .76/7/7976بتاريخ .تيويد القدس (: 7976مؤسسة الدراسات الفمسطينية. ) -717
(http://www.palestine-

studies.org/ar/resources/aqsa_file_filtered?field_aqsa_category_tid=All&field_aqsa_files_keywor

ds_tid=All&field_date_of_aqsa_file_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_date_of_aqsa

_file_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_date_of_aqsa_file_value_1%5Bvalue%5D%5B

month%5D=&field_date_of_aqsa_file_value_1%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&page=4.  

15.1.2017) 

 

" انيار جزء من الطريق المؤدي إلى باب المغاربة  (:2004مؤسسة الدراسات الفمسطينية. ) -102
 ". نشرة شيرية تكثيقية، راـ اهلل.15/2/2004يخ بتار 

.18.6.2017)  02-studies.org/resources/aqsa_file_chronology/2004-http://www.palestine( 

: تركيب الكاميرات األردنية ف  المسجد األقصى تقدير موقف(:2016مؤسسة القدس الدكلية.) -103
      24.3.2016 بتاريخ

15.7.2017)  .online.org/userfiles/File/taqdeer/20160324_85126.pdf-http://alquds )   
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 فيرس المالحق

 
 الصفحة الممحق الرقم

 
، كصكرة لمخطط الكنس الييكدية لمعالـ الحـر الشريؼ صكرة تكضيحية 7

 في القدس.
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