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 قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات المقدسي ة
 / جامعة القدساراسات العميالد   دةماع /يةلمعاالت سارالدا يدمعمن 
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 جامعة القدس
راسات العميا عمادة الدٌ   

 برنامج الٌدراسات المقدسٌية

 إجازة الر سالة
م 2000م حتى عام 1948حراسة المسجد األقصى المبارك من عام أمن و 

 ثائقي ةدراسة تاريخية و 

رضكاف جماؿ محمد عمركاسـ الطالب : 
 21312024الرقـ الجامعي : 

ناجح داكد أحمد بكيرات  د. : المشرؼ

مف أعضاء لجنة  28/1/2019: بتاريخالمبارؾ في المسجد األقصى نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت 
 المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ :

: التكقيع             : د. ناجح داكد بكيرات رئيس لجنة المناقشة -1
: التكقيع                د. يكسؼ سعيد النتشة ممتحنان داخمٌيان :  -2
: التكقيع               د.ابراىيـ حسف أبكجابر  ممتحنان خارجٌيان : -3

فمسطيف –القدس 
ـ2019 / ىػ1440



اإلىداء

األقصى المبارؾ فتحان قدس كمسجدىا كصانا بال، الذم أـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌ  إلى
 كرعاية كتعميران كتحريران ...

كارتحمكا إليو ، الذيف عٌمركا المسجد األقصى المبارؾ بلـبلة كالسٌ سائر األنبياء عمييـ الصٌ  إلى
ادؽ لخاتميـ الصٌ في ليمة اإلسراء كالمعراج مكا عيدتو كسمٌ ، كسكنكا جكاره، كجاىدكا لتحريره

 ... األميف
كاء كفتحكا بيت ، الذيف حممكا المٌ ابعيفالتٌ ـ ك صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌ  إلى

 ...كحرسكه المسجد األهقصى المبارؾ  طٌيركاك ، المقدس
 بلحي المخمصيف ...التحرير الصٌ رجاؿ  إلى
رجاؿ التحرير المرتقب بعد حيف ...  إلى
 .حٌراس المسجد األقصى المبارؾ المياميف .. إلى
 قصى المبارؾ المرابطيف ...شباب كفتيات المسجد األ إلى
 ...أ. زينة عمرك  مرابطة، ككالدتي الجماؿ عمرككالدم الحبيب د.ـ.  إلى
 ة كجماؿ كمريـ كسندس ...فاطمة بكيرات كأبنائي جنٌ الغالية زكجتي  إلى
 ... سائر المجاىديف كالمرابطيف كالشيداء كالجرحى كرفقاء األسر إلى

 راسة ىذه الدٌ  أىدم
مف قمب المسجد األقصى المبارؾ

رضكاف جماؿ محمد عمرك 



 أ 

إقرار :
، جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاٌصة، بأنيا قٌدمت لأقر أنا معٌد الرسالة

قٌدـ لنيؿ درجة عميا ألم جامعة ، كأف ىذه الدراسة أك أم جزء منيا لـ يثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كردباست
 أك معيد آخر .

التكقيع : .....................
رضكاف جماؿ محمد عمرك

28/1/2019 :خير اتلا



 ب 

شكر وعرفان

مدير دارية ك نائب مدير عاـ أكقاؼ القدس لمشؤكف اإل –الدكتكر ناجح داكد أحمد بكيرات  ستاذاأل إلى
 . عمى جيكده الطيبة في اإلشراؼ كالتكجيو خبلؿ إعداد ىذه الرسالة .سابقان المسجد األقصى المبارؾ 

الدكتور ٌوسف سعٌد النتشة والدكتور إبراهٌم حسن أبو جابراألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة إلى 

 ... كزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقٌدسات اإلسبلمية األردنٌية إلى

...الزمبلء األعزاء في دائرة أكقاؼ القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ  إلى

...قسـ الانطبلؽ مسيرة ىذا منذ المسجد األقصى المبارؾ حراس جميع  إلى

... حداث الكاردة في ىذه الرسالة عمى أمؿ أف ترل النكر يكمان األكؿ مف عمؿ عمى تكثيؽ  إلى

قسـ إحياء التراث اإلسبلمي في المسجد األقصى المبارؾ ك  المخطكطات الزمبلء في مركز ترميـ إلى

برنامج ماجستير الدراسات المقدسٌية في جامعة كمية الدراسات العميا ك الطاقـ اإلدارم كاألكاديمي ل إلى
 ...القدس 

سالة إلى النكر ...ج ىذه الرٌ اخر إكؿ مف ساىـ في إلى 

خالص الشكر كالتقديرـ مٌني كل



 ج 

والمختصرات لتعريفاتا

:ىذه الدراسةمتف كىكامش كتكثيؽ المستخدمة في  كالمختصرات صطمحاتفيما يمي قائمة تعريؼ ببعض الم

التعريفالمصطمح /المسم ى
سجبلت " أحكاؿ المسجد  -1

 األقصى المبارؾ " .
 كيرمز ليا باالختصار:

)س.أ(

ا تكزيع الحراس ككظائفيـ اليكمية كأىـ ؽ فييكثٌ ىي سجبلت إدارية أمنية ي : التعريف
ب ، كيتـ كتابتيا بكاسطة مراقلمسجد األقصى لحظة بمحظةالمستجدات كاألحداث في ا

، المختمفة ةساادة كتكجيو كحدات الحرالذم تتـ منو قياألحكاؿ في مكتب أحكاؿ المسجد 
كتحركات  ألمنيةاإلدارية كا حكؿ كؿ المستجدات ةكيتمقى بدكره مف الحراس تحديثات مستمر 

 .في المسجد الحراس 
 اعداد ىذه الدراسة حتى بشكؿ متصؿ  1970أٌار 15تاريخ  مفاستخداميا بدأ  : الفترة
 ـ2015حتى نياية عاـ  ـ1970مف عاـ ، ( سجبلن 201) : العدد
مف مكاقع متفرقة في المسجد خبلؿ عممو عمى ىذه الدراسة جمعيا الباحث  : الحفظ

إلكتركنيان كصٌكرىا ، كفيرسيابيا زمنيان رتٌ ، ثـ ركز ترميـ المخطكطاتفي مكحفظيا قصى األ
 . ( صكرة ديجيتاؿ 45,600في أكثر مف )ـ 2000حتى نياية عاـ  تيامف بداي

غبلؽ   -2 سجبلت " فتح كا 
أبكاب المسجد األقصى 

 المبارؾ " 
كيرمز ليا باالختصار: 

)س.ب(

أحكاؿ المسجد  راقبتعبئتيا مف قبؿ م يتـ، نماذج يكمية  ممفات فيياىي  : التعريف
، كتتضمف تقريران مختصران عف المكاعيد اليكمية الفعمية كرؤساء كحدات الحراسةاألقصى 
أسماء ، ك يا األبكاب، كالحالة التي كانت عمييا فتح كاغبلؽ جميع أبكاب المسجدالتي تـ في

  الحراس الذيف قامكا بالميمة .
  .إلى تاريخ إعداد ىذه الدراسةبشكؿ متصؿ ك ـ 1992عاـ بدأ استخداميا مطمع  : الفترة
 .  ـ2012كانكف أكؿ ـ حتى 1992كانكف ثاني مف ، ( ممفان 25) : العدد
.األقصى ـ إحياء التراث اإلسبلمي بالمسجدفي قس رٌتبيا الباحث كفيرسيا كحفظيا : الحفظ

سجبلت " اثبات دكاـ  -3
 الحرس" 

كيرمز ليا باالختصار: 
)س.د(

إجازات كساعة حضكر مف مبلحظات الدكاـ يكميان ىي سجبلت إدارية يدٌكف فييا  : تعريفال
 ة .األربع الحراسة لكحدات مفكؿ حارس لكانصراؼ 

  . إعداد ىذه الدراسةحتى ك  1984تشريف ثاني 1بدأ استخداميا اعتباران مف  : الفترة
مكزعة  2012كانكف أكؿ  6حتى  1984تشريف ثاني  1، لمفترة مف ( سجبلن 166) : العدد

 ( سجبلن 51): سجبلت اثبات دكاـ الكحدة النيارية األكلى  - اآلتي:ك
 منيا سجميف مفقكديف .

 ( سجبلن 53): سجبلت اثبات دكاـ الكحدة النيارية الثانية  -
 ( سجبلت مفقكدة .10منيا )

 ( سجبلن 31سجبلت اثبات دكاـ الكحدة الميمية األكلى : ) -



 د 

 فقكدة .( سجبلت م3منيا )
 ( سجبلن 31سجبلت اثبات دكاـ الكحدة الميمية الثانية : )-

 ( سجبلت مفقكدة .3منيا )
إحياء جمعيا الباحث مف مكاقع مختمفة في المسجد األقصى كحفظيا في قسـ  : الحفظ

، ثـ فرزىا حسب كحدات الحراسة، ثـ رتبيا زمنيان كفيرسيا .التراث اإلسبلمي في المسجد
ظيفة اليكمية سجبلت " الك  -4

 " كاألسبكعية 
كيرمز ليا باالختصار:

)س.و(

، حيث يتغير أسبكعيان  كأيكمينان  ، يكثؽ فييا مكاف عمؿ كؿ حارسسجبلت إدارية : التعريف
 .مكقع كؿ حارس كميامو بشكؿ شبو يكمي 

حتى إعداد ىذه ك  1970شباط  12 فيبدأ استخداـ سجبلت الكظيفة اليكمية  : الفترة
حتى  1984نيساف  7ما سجبلت الكظيفة األسبكعية فاستخدمت في الفترة مف ، أالدراسة

 فقط ثـ استغني عنيا . 1988حزيراف  25
 ( سجبلن ، مكزعة كما يمي :61) : العدد

  ( سجبلن 51)سجبلت الكظيفة اليكمية :  -
 مفقكدة . سجبلت( 4منيا )

( سجبلت 10): سجبلت الكظيفة األسبكعية  -
.احث كفيرسيا كحفظيا في قسـ إحياء التراث اإلسبلمي بالمسجد األقصىرٌتبيا الب:  الحفظ

تقارير " أمف مجمكعة  -5
 المسجد األقصى المبارؾ"

:  كيرمز ليا باالختصار
(ت.أ)

كاقتحامات التقارير كالمذكرات األمنية التفصيمية عف أحداث مف ىي مجمكعة  : التعريف
، لغاية ؤساء الكحدات كقيادة قسـ الحراسةراس كر . تـ اعدادىا مف قبؿ الحالمسجد األقصى

الرسمي لدائرة معالجة ىذه األحداث كاإلعتداءات كتكثيقيا بعد كقكعيا لمقتضيات العمؿ 
 تفادييا .معمؿ عمى ، أك بيدؼ التحذير مف مخاطر كاحتماالت أمنية لاألكقاؼ اإلسبلمية

  .حتى اعداد ىذه الدراسة ككتابتيا مستمرة ـ 1948منذ تأسيس القسـ عاـ  : الفترة
 .  أمني ريرتق أكثر مف ألؼ : العدد
جمعيا في مركز ترميـ المخطكطات عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى  : الحفظ

 منيا . غايات ىذه الدراسة كفيرستيا كتصكير ما يمـز، زمنيان ، ثـ مكضكعيان ترتيبيا ك 
 تفرقاتمكثائؽ "مجمكعة  -6

 "قسـ الحراسة
باالختصار : ليا مز كير 
(ق.)و

. سكاء  كالخارجية لقسـ الحراسة الداخميةاإلدارية المراسبلت مف ىي مجمكعة  : التعريف
األخرل األقساـ  مع ك، أالقسـ كدائرة األكقاؼ اإلسبلميةإدارة ، أك بيف قسـالداخؿ ىيكمية 

كل كطمبات مف تعميمات كشكاىذه المراسبلت . بما تحممو في المسجد األقصىالعاممة 
الكثائؽ صٌنفت  قميؿ مفك .  كأدائيـ العاـكقرارات ذات عبلقة بقسـ الحراسة ككحداتو كحراسو 

 ـ .1948ضمف المجمكعة مف قبؿ عاـ 
 حتى اعداد ىذه الدراسة ككتابتيا مستمرة ، ـ1948منذ تأسيس القسـ عاـ  : الفترة
 ية . المراسبلت كالمذكرات اإلدار  كثيقة مف 1500حكالي  : العدد
عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى فرزىا مكضكعيان ثـ زمنيان كفيرستيا  : الحفظ

 . كتصكير ما يمـز منيا



 ه 
 

إدارة مجمكعة كثائؽ " -7
 " المسجد األقصى

  : باالختصاركيرمز ليا 
 .م()و

ىي مجمكعة مف المراسبلت اإلدارية كالتعميمات كالبيانات الخاٌصة بمديرية  : التعريف
 .المسجد األقصى المبارؾ 

 .  حتى إعداد ىذه الدراسةككتابتيا مستمرة ، ـ1948اـ منذ ع : الفترة
 المراسبلت كالمذكرات اإلدارية .  كثيقة مف 900حكالي  : العدد
عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى استخراج ما يخص قسـ الحراسة منيا  : الحفظ

 كيره .كترتيبو مكضكعيان ثـ زمنيان كتص
أذكنات كثائؽ "مجمكعة  -8

  "كتصاريح قسـ الحراسة
 كيرمز ليا باالختصار : 

 )و.ص(
 

ىي مجمكعة التصاريح كاألذكنات الممنكحة لؤلفراد كالييئات كالمؤسسات مف قبؿ  : التعريف
دارة المسجد األقصىدائرة األكقاؼ اإلسبلم إدخاؿ زكار أجانب ، كتتضمف المكافقة عمى ية كا 

، عماؿ أخرل في داخؿ المسجد، أك إجراء تصكير كأمكاد كمعدات ، أكات آليةأك مركب
  كترسؿ نسخة منيا لمتابعة كعناية قسـ الحراسة .

معظـ التصاريح  .حتى إعداد ىذه الدراسةككتابتيا مستمرة ، ـ1948منذ عاـ  : الفترة
 مفقكدة . 1984أيمكؿ كاألذكنات قبؿ شير 

 . ( ممؼ22كزعة عمى )تصريح. م 3000حكالي  : العدد
ف مكاقع متعددة في المسجد جمعيا م عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى : الحفظ

 . ر ما يمـز منيا، كصكٌ األقصى
الممؼ مجمكعة كثائؽ " -9

العاـ لدائرة األكقاؼ 
 "اإلسبلمية

 كيرمز ليا باالختصار :  
 (.قم.ع)

ية الرئيسي لجميع الكتب الرسمية الصادرة كىك أرشيؼ دائرة األكقاؼ اإلسبلم : التعريف
، كتحفظ فيو بتسمسؿ رقمي كزمني جميع ىذه الكتب عف الدائرة ألم جية أك غاية كانت

الصادرة في ممفات مقٌسمة زمنيان كتشٌكؿ الكتب المتعمقة بأمف األقصى كالعبلقة مع الشرطة 
اؿ دراسة كفيـ النشاط كال يمكف بح .راسة حيزان جيدان مف ىذا األرشيؼكشؤكف قسـ الح

 اإلدارم كاألمني لقسـ الحراسة دكف ىذه الكثائؽ
 حتى اعداد ىذه الدراسة كمستمرة ، ـ1983منذ عاـ بدأت أرشفة الممؼ العاـ  : الفترة
( كتاب  106,000صٌكر الباحث إلكتركنيان خبلؿ إعداد ىذه الدراسة أكثر مف )  : العدد

 ـ2014كحتى نياية كتب عاـ  ة أرشفتيايتالممؼ العاـ منذ بدا كثائؽرسمي مف 
، لتراث اإلسبلمي في المسجد األقصىفي قسـ إحياء ا ةمحفكظكثائؽ الممؼ العاـ  : الحفظ
مف الممؼ العاـ كصٌنفيا استخرج الباحث جميع الكتب المتعمقة بقسـ الحراسة  كقد

 . لغايات ىذه الدراسة ، ثـ بدأ بدراستيا كتحميؿ محتكاىا مكضكعيان 
10
- 

مجمكعة كثائؽ كبيانات 
 "الييئة اإلسبلمية العميا"

 كيرمز ليا باالختصار :  
 )ه.إ.ع(

الييئة اإلسبلمية العميا في  عف ىك أرشيؼ مف مئات الكثائؽ كالبيانات الصادرة : التعريف
 .تأسيسيا كحتى إعداد ىذه الٌدراسة ذمنالقدس الشريؼ 

 .القديمة قدس في الىا مقر كظة في حفنشكرة عمكمان، كمم ثائؽ الييئةك   : الحفظ



 و 
 

 : صالممخ  
 

أكقاؼ يعتبر قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ أحد أىـ كأكبر األقساـ الفاعمة التي تتبع لدائرة 
أنيط بيذا القسـ تاريخيان ميٌمة كقد ، ـ كحتى اآلف1948منذ عاـ  القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ

منية كميامو اإلدارٌية كاأل تو، كتطٌكرت ىيكميواـ فيتو كحفظ األمف كاليدكء كالنظحراسة المسجد بكؿ مككنا
، إلى حراسة أبكاب المسجد المفتكحة فقطمف عدد قميؿ مف البكابيف المنتشريف ل بدءان  ،طكاؿ العقكد الماضية

حراسة الثابتة نقاط ال عيف عمى عشراتاس المكزٌ ، يضـ عشرات الحرٌ كمتشٌعب المياـمنٌظـ الييكمية  قسـ
 ر حاجة المسجد، كذلؾ تماشيان مع تطكٌ ساعة يكميان طكاؿ العاـ 24تغطي  ، في مناكبات عمؿكالمتحركة

 . األقصى لمزيد مف األمف كالحراسة

 ، تبعان ألحداث كبرل حصمت في التاريخالشرطةجياز كعبلقتو ب ،ياـ قسـ الحراسةكقد تأثرت بنية كم
استمر إلى  الن جذريان ة األردنية لممسجد تحكٌ ، حيث شيدت اإلدار ـ1967 عاـو كاحتبلل ،ؤلقصىلاألمني 

اعتداءات اليٌبات الثكرية الشعبية، ك ، ك اضات الفمسطينية األكلى كالثانيةنتفككذلؾ أحداث اإل ،يكمنا ىذا
عمى يد جنكد اإلحتبلؿ كالمجازر المتتالية التي حصمت في المسجد  ،الجماعات الصييكنية المتطرفة

 .مستكطنيوطتو ك شر ك 

مف الكثائؽ  عمى أرشيؼ قسـ الحراسة، الياـٌ  كضكعيذا المل راسة التاريخية الكصفيةىذه الدٌ  تستند
نتفاضة ـ كحتى اندالع ا1948، منذ تأسيس القسـ في مطمع العيد األردني عاـ  كالسجبلت كالمراسبلت
نبذة تاريخية عف في فصميا األكؿ كىي تقٌدـ  .س مف قبؿدرى كالذم لـ يي  ،ـ2000األقصى الثانية عاـ 

، كتصؼ الييكمية اإلدارية لمقسـ األردني تأسيس قسـ الحراسةعبر القركف الماضية قبؿ  قصىحراسة األ
القسـ لشبكة تنفيذ في فصميا الثاني تصؼ ، ك كمعداتيـ كتدريبيـ ـ كمياميـاس كتكزيعير أعداد الحرٌ كتطكٌ 

يتعرض لبلستيداؼ ، حيكيان  سان مقدٌ  سجدان باعتباره م، كحرمتواألقصى ظ أمف حفلجراءات متراكبة مف اإل
، منذ القائمة بيف حراس المسجد كالشرطةمحاكر العبلقة الٌدراسة تصؼ في فصميا األخير ك  ،المستمر

قة القسـ بشرطة المسجد ، مركران بعبلفي عيد االحتبلؿ البريطاني تأسيس مخفر الشرطة في داخؿ المسجد
ـٌ بشر األردنية أف ؿ لبلحتبلاألكؿ منذ اليكـ حاكؿ ، كالتي تمختمفةطة االحتبلؿ االسرائيمي كأجيزة أمنو ال، ث
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دارتو كعمارتوتدخؿ ت في سبيؿ ، صبلحيات حراس المسجد بشتى السبؿ ، كتحاكؿ تقييدفي أمف المسجد كا 
 بالتدريج. عميو الكاممة سيطرة االسرائيمية فرض الك  إنياء دكر األكقاؼ

داء الحراس كصبلحياتيـ في المسجد األقصى مؤشران ميدانيان عمى حالة الكصاية كاإلدارة لطالما اعتبر أ
تعامؿ قسـ الحراسة مع جميع المراحؿ كاألحداث األمنية  كقد ،لمستمرة عمى المسجد رغـ اإلحتبلؿاألردنية ا

 ـ،1969ى القبمي عاـ الفترة التي تغطييا ىذه الدراسة، كإحراؽ المصم ة التي مٌر بيا المسجد خبلؿاليامٌ 
مثؿ الشييد  ،قسـ شيداء ارتقكا في المسجد دفاعان عنوالقٌدـ ك  كعمميات التسمؿ المسٌمح كاإلقتحاـ كالمجازر،

عشرات الحٌراس لبلعتقاؿ كاألسر كاإلصابة خبلؿ فترة الدراسة كتعٌرض  ،رحمو اهلل "يصالح اليمان"الحارس 
لتقسيـ  المتصاعدةاالحتبلؿ  اس المسجد ميدانيان إجراءاتكاجو حرٌ ككذلؾ دفاعان عف المسجد األقصى، 

لذا  .قبؿ مجمكعات المتطرفيف الصياينة مف ،اقتحامو بشكؿ يكميككثٌقكا راقبكا ك  ،المسجد زمانيان كمكانيان 
يعتبر مصدران أكليان أساسيان ، ىاٌمةحصرٌية  تكثيقات كمراسبلتفإف أرشيؼ قسـ الحراسة بما يحتكيو مف 

راسة ىي محاكلة لتسميط الضكء . كىذه الدٌ في المسجد األقصى ة القائمةكاإلداري ةاألمني جراءاتلفيـ اإل
  .األرشيؼىذا عمى بعض الجكانب اليامة التي حمميا إلينا 

صفية قسـ يراد فييا ت، بيا المسجد األقصى المبارؾ اسة يمرٌ ، تأتي في مرحمة مفصمٌية حسٌ ىذه الدراسة
جانب عظيـ مف جيكد دائرة أكقاؼ القدس ، لتؤرخ لمف قبؿ سمطات االحتبلؿ خيدكره التاريالحراسة ك 

مراجعة كتقييـ تجارب أمبلن في ، كتقٌدـ نتائجيا كتكصياتيا، الحراسة قسـ كشؤكف المسجد األقصى، كجيكد
في ينكب عف األٌمة خٌطان أكالن  ، ليستمركاالمستقبؿفي الحاضر ك  كدعميـ تعزيز حٌراس المسجدالماضي، ك 

 . ىا المحتؿٌ الدفاع عف مسجد
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Abstract  
 

The Security Department of Al-Aqsa Mosque has been one of the most 

important and active departments of the Administration of Islamic Waqf since 

1948. This Department has been historically assigned with the mission of 

guarding the Mosque with all components, maintain security and peace. Its 

structure as well as its administrative and security tasks has been developed 

throughout past decades starting from a few scattered gate guards to only guard 

the opened gates of the Mosque to a multi-function structured department which 

includes numerous scattered guards to numerous fixed and mobile security 

points, working 24 hours on a daily basis throughout the year as Al-Aqsa 

Mosque needs more security.  

The structure and assignments of the Security Department and its relationship 

with the Polices Department have been affected by major incidents in the 

security history of Al-Aqsa like when it was occupied in 1967. The Jordanian 

Administration has been witnessing radical changes as well as First and Second 

Intifada events, popular revolutionary uprisings, attacks by extremist Zionist 

groups and successive massacres that took place in the Mosque by the 

Occupation soldiers, policemen and settlers.  

This is the first historical and descriptive Documentary study of its kind in this 

important area which is basically based on the archive of the Department of 

Security that include documents, records and correspondences since the 

establishment of the Department in the beginning of the Jordanian period in 1948 

to the outbreak of the Second Al-Aqsa Intifada in 2000 which has never been 

studied. The first chapter includes a brief historical introduction on guarding Al-

Aqsa throughout the past centuries before the establishment of the Jordanian 

Security Department, the managerial hierarchy of the Department, increase of 
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security guards, their distribution, assignments, equipment and training. The 

second chapter describes the Department executes a comprehensive network of 

procedures to maintain security of Al-Aqsa as a vivid sacred mosque subject to 

ongoing attacks.  The last chapter describes the relationship between Mosque 

guards and the Police since the establishment of a police station inside the 

Mosque during the British Mandate, its relationship with the Jordanian Mosque 

Police and the Israeli Occupation Police and its different security forces which 

have been trying since the first day of the Occupation to interfere into Mosque 

security, administration and building as well as its attempts to limit the powers of 

Mosque guards with different means in order to put an end to the role of Awqaf 

and maintain full control over the Mosque gradually.  

The performance of the guards and their powers in Al-Aqsa Mosque has been 

considered an actual indicator to the ongoing Jordanian Guardianship and 

Administration despite the Occupation. The Department of Security has 

intervened in all periods and important security incidents during the reporting 

period of this study such as the burn of Al-Qibli Chapel in 1969, armed 

infiltrations, incursions and massacres. Many Department guards have been 

killed as martyrs defending the Mosque like the martyr guard “Saleh Al-

Yamani” may God bless his soul. Many security guards have been arrested, 

captured and injured as they defend Al-Aqsa Mosque during the study period. 

The Mosque guards confronted the escalating procedures of the Occupation to 

divide the Mosque by time and place as well as witnessed and documented it 

incursions by groups of Zionist extremists on a daily basis. Therefore, the 

archive of the Department of Security which includes exclusively important 

documentations and correspondences is considered a primary source to 

understand security and administrative procedures of Al-Aqsa Mosque. This 

study is an attempt to shed the light on some important aspects of this archive.  

This study comes to the surface in a very sensitive period of Al-Aqsa Mosque as 

it is planned to destroy the Department of Security and its historical role, to mark 

a great period of the efforts of the Department of Islamic Awqaf in Jerusalem 

and the Department of Security. This study offers findings and recommendations 

to review and asses past experiences as well as strengthen and support Mosque 

guards in present and future to continue defending its occupied Mosque on 

behalf of the Nation.  
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 :لمدراسة  عام  اإلطار ال

 راسة : ي ة الد  أىم -

 عدة جكانب : راسة أىميتيا مف تستمد ىذه الدٌ 

، كىي تتكيج لجيكد استمرت لسنكات في دراسة كتصنيؼ كثائؽ كسجبلت راسة بكر في مجالياىذه الدٌ  :أوالً 
 قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ .

 المحفكظةؽ كسجبلت قسـ الحراسة كثائالمصادر األساسية مف  إلىفي فصكليا  ىذه الدراسة تستند :ثانياً 
 . دراستيا كتسميط الضكء عميياكالتي لـ يسبؽ ، في المسجد األقصى المبارؾ 

، حيث يتأثر أمف المسجد كيؤثر في قصوى  د األقصى قضية ذات أىميةلطالما اعتبر أمف المسج :ثالثاً 
  .السائدة محميان كاقميميا كدكليان  سياسية كاألمنيةالحالة ال

تتسارع فييا ، حساسة مف تاريخ المسجدمف انجازىا في فترة اضافية الدراسة أىمية  ىذهتكتسب  :رابعاً 
ىي تسمط الضكء ك ، فتيت االدارة األردنية كتحجيـ دكر قسـ الحراسةت اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة إلى

 . راس المسجد، كتسيـ في تكثيؽ الدكر التاريخي لحان خمسيف عاماثنيف ك عمى أداء القسـ طيمة 

 

 الحدود المكانية والزمانية لمدراسة :  -

 000144,ص ىذه الدراسة بقسـ الحراسة في داخؿ أسكار المسجد األقصى المبارؾ كمساحتو البالغة تخت
عامان مف تاريخ  52 ، عبرأبكابوكفي داخؿ المديريات التابعة لؤلكقاؼ اإلسبلمية المحيطة ب ،ان مربع ان متر 

بداية االنتفاضة كحتى ، ـ1948عاـ يانو اإلدارم الحالي في مطمع العيد األردني تأسيس كمنذ  القسـ
 .ـ2000الثانية عاـ الفمسطينية 
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 راسة : مشكمة الد   -

، حصؿ في المسجد لحراسة في المسجد األقصى المبارؾعامان مف عمؿ قسـ ا خمسيفأكثر مف خبلؿ 
 عشراتالمسجد األقصى  عمؿ مئات الحراس في الطكيمة مف كاتسننتج عف ىذه الك  أحداث أمنية كثيرة،

تقارير يكمية  ، تنكعت بيفقسـ الحراسةعمؿ الخاصة باالدارية كاألمنية كآالؼ الكثائؽ  ،السجبلت
كاف يجرم في المسجد مف ما كثؽ جزءا كبيران مكىي ت، ة كمراسبلت داخمية إدارية كأمنيةباألحداث األمني

أداء الحراس كتكزيعيـ كعددىـ  تعالج، ك دارية في عمؿ قسـ الحراسةية كاإل، كتؤرخ لمتحكالت الفنأحداث
كر رغـ أىمية د، ة كافية كمتخصصة مف قبؿ الباحثيفلكنيا لـ تدرس مف قبؿ دراسة أكاديمي كنشاطيـ .

جراءاتو كميامو. كبالتالي بقيت ىالة مف الغمكض تمؼ قسـ الحراسة ك قسـ الحراسة في المسجد األقصى  ا 
ر السنيف ببل نشر أك مشاركة مع أمتيـ ، كمضت كثير مف جيكد الحراس كمعاناتيـ عبكثيريففي أذىاف ال
كلطالما كانت النظرة الى قسـ الحراسة  ف بحث أكاديمي يؤرخ لدكرىـ.اإلنساني. كدك  يـمحيطكمجتمعيـ ك 

كالتجارب مميـ  لع عابرةعمى المبلحظة ال غالبان تعتمد ، ك الناسكثير مف كحراس المسجد عمكمان قاصرة عند 
بشكؿ جمعي  كانجازاتو كظركؼ عممودكف نظرة شمكلية لمقسـ ، يـالفردية الشخصية في التعامؿ مع

 تراكمي .

 جراءاتوتاريخ قسـ الحراسة كبنيتو كنشاطو كاقٌمة المعمكمات المتاحة عف  مشكمةىذه الدراسة تعالج 
الحفاظ عمى أمف كحرمة كقدسية المسجد قسـ الحراسة في جكانب مف عمؿ  سمط الضكء عمى، كتكعبلقاتو

في إدارة القسـ كتبعيتو بمنيج كصفي تاريخي  ، كتبحثالمٌدة التي تغٌطييا ىذه الدراسةاألقصى طيمة 
، كفي عبلقة القسـ بالقكة منية المتٌبعة في المسجد األقصى، كما كراء اإلجراءات األكتعداد حراسو كتكزيعيـ

 ، ككيؼ تذبذبت ىذه العبلقةاز الشرطة األردني ثـ االسرائيمي، كىي جيموالتنفيذية المكجكدة في نطاؽ عم
 .مف عبلقة تكامؿ كتعاكف أحيانان إلى عبلقة تنافر كنزاع صبلحيات في أحياف أخرل
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 صعوبات الدراسة :  -

كمان كبيران مف المعمكمات غير المصنفة المحفكظة في بطكف السجبلت كالكثائؽ ىذه الدراسة كاجيت 
ؼ ىذه الكثائؽ كالسجبلت تصنيجمع كترتيب ك طكيمة عمى  اتالعمؿ لفتر  يستدعاالمبعثرة ، مما رشيفية األ

ىـ أقساـ ألىذه الرسالة التي تؤرخ  خرج الى النكرلت، جاء فييا مف بيانات كمعمكماتكتحميؿ ما ، كتصكيرىا
 .شريؼ في القدس ال مديرية المسجد األقصى المبارؾ في دائرة األكقاؼ اإلسبلمية

المكضكع ، فيي دراسة بكر ىذا المتخصصة في السابقة  بحاثالمراجع التاريخية كاأل ان فيشحٌ  تكاجيكما 
 .بشكؿ رئيسيمف كثائؽ كسجبلت كمراسبلت الى المصادر األساسية كتستند  مجاليا،في 

، ر بيا المسجديمحساسة ظركؼ لممسجد األقصى المبارؾ في  الحالة األمنيةجزت ىذه الٌدراسة في إنكقد 
نياءقصى ك ردنية لؤلدارة األلتقكيض اإل ةحثيثمساعو كفي ظؿ  ، كقد تعرض أرشيؼ القسـ وحراسدكر  ا 

 15خطيرة، صباح يكـ  لممداىمة كالتفتيش كالعبث بمحتكياتو مف قبؿ شرطة االحتبلؿ االسرائيمي في سابقة
عٌدة مرات خبلؿ  كاإلبعاد عتقاؿض الباحث كالمشرؼ األكاديمي عمى الدراسة لبل، كتعرٌ ـ2017تمكز 

 ىا انجاز مزيدان مف التحديات أماـ ضع ، مما ك خبلؿ فترة اعداد ىذه الدراسةأحداث متعمقة بالمسجد األقصى 

 

 أىداف الدراسة : -

 ص أىداؼ الدراسة في النقاط التالية :تتمخ

 . ـ2000ـ حتى عاـ 1948مف عاـ  قصى المبارؾالحراسة في المسجد األكتطكر تاريخ التعريؼ ب أواًل :

دائرة األكقاؼ اإلسبلمية العامة مديرية المسجد األقصى المبارؾ في التعريؼ بقسـ الحراسة التابع ل ثانيًا :
 كنشأتو كىيكميتو كأساليب عممو خبلؿ المدة التي تغطييا الدراسة .

 كحرمتو .مبارؾ قسـ الحراسة في حفظ أمف المسجد األقصى ال اجراءاتتسميط الضكء عمى  ثالثًا :
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محاكر مف عبلقة قسـ الحراسة بجياز الشرطة في المسجد األقصى قبؿ االحتبلؿ كبعده ، دراسة  رابعًا :
 بكصؼ الشرطة عامؿ ىاـ كمؤثر في أمف المسجد كفي عمؿ القسـ . 

كاستخبلص  بناء عمى احتياجات المسجدتعزيزه لحراسة ك ا قسـعمؿ تطكير ل تكصياتتقديـ  خامسًا :
 . سنكات الدراسةفي عمؿ القسـ خبلؿ  خمؿالك  مف الضعؼمكا

 
 أسئمة الدراسة :  -

 كيؼ تأسس كتطكر قسـ الحراسة كلمف يتبع إداريان ؟  -1
 حراستو ؟ لخاص كجكد قسـ  أمنوكىؿ يستدعي ؟  ىك تاريخ الحراسة في المسجد األقصىما  -2
جراءات قسـ الحراسة في الحفاظ عمى أمف كحرمة المسجمياـ ك ما ىي  -3 د األقصى منذ تأسيسو ا 

 ـ ؟2000 حتى عاـ
الشرطة في  ةز جيالسمطة التنفيذية المتمثمة بأقسـ الحراسة مع التي ربطت عبلقة الما ىي  -4

 تكامؿ ؟ كعبلقة تناقض أمتى كانت ك ؟ المسجد 
 ؟ كنطاؽ صبلحياتيـ  انيكتكزيعيـ الزماني كالمك ما ىك تعداد العامميف في قسـ الحراسة -5

 
 :  فرضية الدراسة  -

دائرة التابعة لقساـ األأحد أىـ ىك في المسجد األقصى المبارؾ قسـ الحراسة تفترض ىذه الدراسة أف 
 عبر الزمفتطكرت اإلدارية قد  تشكيبلتو أفك  ،مديرية المسجد األقصىضمف ، األكقاؼ اإلسبلمية العامة

حباط اليجمات كعمميات التسمؿ كا   ،دانية كثيرة في حماية أمف المسجدانجازات ميإجراءات أمنية ك لو أف ك 
أف القسـ ، ك لمسجد كقدسيتو كالنظاـ العاـ فيوفي الحفاظ عمى حرمة ا ىاـ دكرك  ،إلٌهالمكجية  عتداءاتكاال

االردنية  كصايةحالة القكيان ل ؤشران الميداني م ، فيما يعتبر أداؤهمنذ تأسيسو عقبات كتحديات كثيرةيكاجو 
تستيدفيا السمطات االسرائيمية بالتضييؽ الممنيج ككنو باتت اـ التي مف أكثر األقس أنوك ، عمى المسجد

 تجاه المسجد. في كجو المخططات اإلسرائيمية إحدل العقباتيشكؿ أصبح 
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 البحث :  يةمنيج -

 : رئيسييف منيجيف بحثييف  الدراسة ىذه عتمد الباحث فيا

  المنيج التاريخي :أواًل :  -

يدرسيا يجمعيا ك ، ك ؿ ما مضى مف كقائع كأحداث الماضيسجمنيج البحث الذم يصؼ كي يقصد بوك 
 ، بقصد التكصؿ إلى حقائؽ كتعميماتمف مصادرىا األساسيةكيفسرىا كيحمميا عمى أسس عممية منيجية 

 فيىك أداة الباحث . ك الماضيأحداث في فيـ الحاضر كالتنبؤ بالمستقبؿ عمى ضكء  ، تساعدأكثر اتساعان 
، كصكالن إلى مرحمة كتابة ىذه الدراسة األكلى ، ثـ نقدىا كتحميميا كتفسيرىاسةراجمع كتصنيؼ مادة ىذه الد

، جراءاتوا  تاريخ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ كنشأة قسـ الحراسة كتطكر بنيتو ك  مف نكعيا في
ـ تنشر ل خاصة بالقسـتاريخية كثائؽ مراسبلت ك سجبلت ك  االعتماد غالبان عمى المصادر األكلية مفكذلؾ ب
 في قسـ إحياء التراث اإلسبلمي في المسجد األقصى .  المؤرشفةك  ،مف قبؿ

كعية كالتجٌرد مف الميكؿ تحٌرم المكض قد اجتيد الباحث فيكانسجامان مع قكاعد المنيج البحثي التاريخي ف
لتاريخية في كأف ال يمبلن تفسيره لؤلحداث ا، ر المخٌؿ بفيـ الكقائع التاريخيةكتحاشى االختصا .الشخصية

. ككذلؾ اجتيد الباحث في يفرض نفسو عمى تفسير كفيـ الماضياألقصى كضعان سياسيان كأمنيان حاضران 
، رالتحقؽ مف أصالة جميع الكثائؽ كالسجبلت التي استخدميا كمصدر سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباش

، كمطابقة ما كرد فييا ظت فيياسمٌية التي صدرت منيا كحفكتحقؽ مف صٌحة نسبتيا لكاتبيا كلمدكائر الر 
 مف أحداث كمعمكمات مع ما كقع فعبلن كبٌيف ذلؾ في الدراسة ما أمكف . 

كتصكير أرشيؼ قسـ الحراسة فرز كتصنيؼ في جمع ك ، 1 سنكات 6 ؿطكاتطٌكعان الباحث  عمؿ كقد
سميط الضكء عمى ، ليتسنى لو دراستو كتبترتيب زمني كمكضكعيكالممؼ العاـ لدائرة األكقاؼ اإلسبلمية 

. إيمانان منو بأىمية فيـ التاريخ كأحداثو كتفاصيمو في ه الدراسةجكانب ىاٌمة مف مسيرة قسـ الحراسة في ىذ
 . ي يكاجييا قسـ الحراسة بشكؿ يكميفيـ سير األكضاع كاألحداث الدائرة اليـك في المسجد األقصى كالت

                                                           
1
 األقصى المسجد فً اإلسالمً التراثإحٌاء  وقسم المخطوطات ترمٌم لمركز إدارة الباحث أثناء ،م3108 عام نهاٌة حتى م3102 عام بداٌة من  

 المبارك
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ى ذلؾ سبيبلن اإلجابة عف د حاكؿ الباحث ما استطاع إل، فق منيج الباحثيف المحدثيف في التاريخكمكاكبة ل
كخامسيا ، أربعة منيا مرتبط بتحرم الحقيقة ، كالكقائع كالمراسبلت التي أكردىاخمسة أسئمة في األحداث 
، كىي ) مف، ماذا، متى ، أيف ، لماذا ؟ ( مع إدراكو أف إجابة السؤاؿ األخير في محاكلة تفسير الحقائؽ

، كتحريان لممكضكعية فقد تحاشى الباحث في ىذه الدراسة اإلجابة لمخبلؼ بيف المؤرخيف تزاؿ مصدران ال 
ما استطاع لفرض تجنبان ، كىك ) إلى أيف ؟( ث التي ناقشياعف سؤاؿ سادس مرتبط بمستقبؿ األحد

ريخية ، كـ في مستقبؿ تمؾ األحداث كالكقائع كالمراسبلت التايالعتقاده أننا نعيش ال، ك تفسيراتو الشخصية
ذا  . ؟ ( إلى أيف ) السؤاؿ السادس إلتفتنا بعيف مبصرة مف حكلنا سنعمـ جكاب  ما كا 

 يا، اعتمد الترتيب الزمني أساسان في سرد أحداثالمنيج التاريخي في ىذه الدراسة كلعؿ الباحث كقد اختار
، لذا فقد ة التعييف كالتكقيتكقائع مف زاكي، فالتاريخ فٌف كعمـ يبحث الجرياتيا في المجمؿ كالمفٌصؿ منياكم

، لما لذلؾ مف ، كتطرؽ أحيانان لساعة حدكثيابكثافةكالقرارات التاريخية أبرز تكاريخ األحداث كالمراسبلت 
  أىمية قصكل في استنباط كفيـ ديناميكية األحداث . 

المراسبلت التقارير ك ك ككذلؾ فقد اختار الباحث منيجان نقديان إيجابيان في تحميؿ محتكيات الكثائؽ كالسجبلت 
منيا  ان كثير  ، إدراكان منو أفصد الذيف كتبكىااقمك  التأكد مف معنى األلفاظ الكاردة فييافي ك ، إليياالتي استند 

المعنى الحرفي لكبلـ  إدراؾتمكف مف لك  حتى، كأنو إدارية كسياسية كأمنية استثنائيةقد كتب في ظركؼ 
مف سجبلت رتو الحقيقية كاممة رغـ أف جميع ما استند إليو الباحث التأكد مف فكفإنو ال يستطيع ، الكاتب

ظيكر النص ىي مصادر رسمية حككمية تخمك نصكصيا عادة مف كؿ ما مف شأنو كمجمكعات كثائؽ 
كقد ساعده عمى ذلؾ أيضان  .ة كالتعريض كاالستعارات كالتمميح، كالسخرية كالمداعبعمى غير ما أراد كاتبو

 التاريخية فيما نقمتو إلينا مف معمكمات قٌمة تعارض مصادره

 :المنيج الوصفي ثانيًا :  -

ككصؼ طبيعتيا كنكعية العبلقة ، قيد الدراسةساس تحديد خصائص الظاىرة أعمى المنيج الكصفي يقكـ 
 .عمى ما ىي عميو الميدافعمى حقيقتيا في التعرؼ ككؿ ما يتعمؽ ب، ف متغيراتيا كاسبابيا كاتجاىاتيابي
 كالتاريخية .الميدانية  كالدراساتممسكح مبلئمة لذا المنيج مظمة كاسعة كمرنة يعتبر ىك 
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 نكاع البحكث العمميةأكافة  لظكاىر تكاد تككف مسألة مشتركة كمكجكدة فيإف عممية كصؼ كتحميؿ ا
العبلقات كتحديد الظركؼ ك ، كما ىككيعتمد المنيج الكصفي عمى تفسير الكضع القائـ  .كالتاريخية

كصفية حكؿ  مجرد جمع بيانات المقترف بالتحميؿ. كما يتعدل المنيج الكصفي كده بيف المتغيراتالمكج
 نتائجيا  قراءىذه البيانات كتصنيفيا كقياسيا كاستالى تحميؿ كربط  ، رةالظاى

حدكد عبلقات القسـ ك ، قسـ الحراسةل داريةالبنية اإلكعرض  فيـىك أداة الباحث لالمنيج الكصفي ك 
جراءات القسـ كميامو كبيئة ع، بمحيطو أداءه  تكاجي، كالمحددات التي ممو اإلدارية كاألمنية كالسياسيةكا 

  .عبر السنكات

استنباط  باالضافة لمدراسات السابقة كالتكثيقات كاالقتباسات التي أكردىا في دراستو عمىكقد اعتمد الباحث 
اؼ اإلسبلمية العامة األكق دائرةي أرشيؼ المحفكظة ف، المعمكمات مف مصادرىا األكليةككصؼ  كتحميؿ

 كىي : ،  في المسجد األقصى المبارؾ أرشيؼ قسـ الحراسةفي ك ، في القدس

 السجبلت اإلدارية واألمنية لقسم الحراسة :  -1
 )س.أ( -مجمكعة سجبلت " أحكاؿ المسجد األقصى المبارؾ "  1.1
غبلؽ أبكاب المسجد األقصى المبارؾ "  1.2  )س.ب( -مجمكعة سجبلت " فتح كا 
 )س.د( -مجمكعة سجبلت " اثبات دكاـ الحرس "  1.3
 )س.و( -"  كاألسبكعية مجمكعة سجبلت " الكظيفة اليكمية 1.4

 
 الوثائق األرشيفية لقسم الحراسة :    -2

 )ت.أ( -"  أمف المسجد األقصى المبارؾ" ارير تقمجمكعة   2.1               
 )و.ق( -"  ـ الحراسةقس تفرقاتممجمكعة كثائؽ "   2.2               

 )و.م( -مجمكعة كثائؽ " إدارة المسجد األقصى "    2.3
 )و.ص( -مجمكعة كثائؽ " أذكنات كتصاريح قسـ الحراسة "   2.4

  )م.ع.ق( - " الممف العام لدائرة األوقاف اإلسبلمية مجموعة وثائق " -3
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 : ابقةراسات الس  الد   -

مف  عددبشكؿ جزئي في عتداءات التي تعرض ليا كاال كحراستوالمسجد األقصى المبارؾ  أمف ذكركرد 
فيما  لو  ستيداؼ اإلسرائيمياالعف  كأعف تاريخ المسجد عمكمان التي تحدثت ، ك الدراسات كاألبحاث السابقة

كأنظمة الحراسة كالتخطيط  في مجاؿ أمف المنشآت اليامةبمختمؼ المغات صدرت الكثير مف الدراسات 
الحيكية  كاقعكمعايير اجراءات الحماية كالتأميف لممنشآت كالمف كالحراسة ، كىيكمية أجيزة األماألمني
جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية بالرياض مف أكثر الجامعات اصداران لمدراسات العممية  لعؿ. ك كغيرىا

 مجاالت األمف كالحراسة عمى مستكل العالـ العربي .بالمختصة 

ؾ كأمنو ، كالتي أشير فييا لحراسة المسجد األقصى المبار يا الباحثالدراسات السابقة التي كقؼ عمي كمف
 : ، ما يمي بشكؿ مباشر أك غير مباشر

 مبلحظات الباحث يامضمكن عنكاف الدراسة 
 -" المسجد األقصى -1

 اعتداءات كمخاطر 
 ـ حتى1967مف ) 

 1(ـ 2005

تسرد بشكؿ مختصر مئات اإلعتداءات 
سجد األقصى مكالمخاطر التي تعرض ليا ال

، كتشير في بعض المبارؾ بترتيب زمني
حباط إالحاالت الى دكر حراس المسجد في 

 كنصيبيـ منيا.االعتداءات 

، دكف راسة بذكر كؿ حادثة كتاريخيا فقطتكتفي الد
اث ، كدكف مناقشة أك تحميؿ أك تبكيب لؤلحد

، كىي  غير متخصصة تكثيؽ لمصدر المعمكمات
جراءاتو في تأريخ ككصؼ قسـ الحراس ة كأنشطتو كا 
 كعبلقاتو في المسجد األقصى 

2- “The Temple 
Mount / Al-
Haram Al-Sharif 
: Points of 
Agreement and 
Dispute “ 
جبؿ الييكؿ /الحـر 

الشريؼ : نقاط 
 2  االتفاؽ كاالختبلؼ

ية ألصحاب القرار االسرائيمييف الدراسة مكج
كتبحث في التسكية النيائية حكؿ القدس 

، كتناقش ترتيبات الكضع القائـ في األقصىك 
ـ بيف األكقاؼ 1967االقصى منذ عاـ 

األردنية كالسمطات اإلسرائيمية كالفمسطينييف 
داري ةكديني ةكسياسي ةأمني حاكرمف م  ةكا 
  ةكأثري

سرائيمي تتطرؽ الدراسة التفاؽ السبلـ األردني اإل
، ثـ تطرح مكاضيع كبنكده المتعمقة باألقصى

مف كجية نظر اسرائيمية حكؿ األقصى الخبلؼ 
كتقدـ خيارات لمتسكية النيائية فيو . كتفاصيؿ 
ميمة حكؿ تكزيع الصبلحيات األمنية في حدكد 

راسة كأجيزة األمف اإلسرائيمية المسجد بيف قسـ الح
مكضع الرؤية االسرائيمية لكىي ميمة في فيـ 

األمني الراىف كالتحكالت التي جرت عميو كجكانب 
 بلقة قسـ الحراسة بالشرطة .مف ع

" منظمة  تي تناقشيا الدراسة مف بيف الجماعات الات الييكدية تعنى عمكمان بنشأة الجماع" الجماعات الييكدية  -3
                                                           

1
 ـ2005إعداد المجنة اإلعبلمية لمؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسبلمية ،   

2
 ـ.1997، مركز القدس لمدراسات اإلسرائيمية، "إعداد البركفيسكر اإلسرائيمي" إسحؽ رايتر   
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المتطرفة كاالتجاىات 
السياسية الدينية في 

 1 اسرائيؿ "

، كاالتجاىات الفكرية المتطرفة في اسرائيؿ
كالعممية العدكانية ليذه الجماعات تجاه 

 المسجد األقصى كغيره 

رىابية إمتطرفة، كىي منظمة " الأمناء الييكؿ
لييا كثير مف االعتداءات إكينسب  صىقؤلل معادية

  واألمنية كاالنتياكات كالتحريض بحق
" الممؼ األمني بيف  -4

السمطة الفمسطينية 
سرائيؿ "  2 كا 

تبحث في مراحؿ التنسيؽ األمني كتطكره بيف 
سرا ئيؿ كالتحكالت األمنية عمى السمطة كا 

 ـ2000انتفاضة عاـ  الساحة الفمسطينية بعد

منية المستحدثة تناقش الدراسة بعض اإلجراءات األ
، لكنيا ال تتطرؽ بشكؿ مباشر في القدس كاألقصى

 لدكر قسـ الحراسة في حفظ أمف المسجد 
" تأميف المنشآت  -5

 3 الحيكية "
يكـ تبحث في حراسة المنشآت اليامة كمف

، ط األمني لممنشآت كقكاعد تأمينياالتخطي
 كعمـ أمف المنشآت كمبادئو كتقسيماتو 

تناقش الدراسة أنكاع الحراسة كمبادئ تنظيـ أقساـ 
الحراسة كاألمف في المنشآت الحيكية كىي ميمة 
في فيـ اإلطار النظرم العاـ لعمؿ أقساـ الحراسة 

 .كمياميا كاجراءاتيا 
 

  

                                                           
 .ـ2010 جامعة عيف شمس،، طفىالدكتكرة ىكيدا مصإعداد    1

 .ـ2009 ،مركز الزيتكنة لمدراسات ،قسـ األرشيؼ كالمعمكماتإعداد    2
3
 م.3112 األمنٌة، للعلوم العربٌة ناٌف اللبٌدي، جامعة محمد ابراهٌم الدكتور العقٌدإعداد    
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 : ولالفصل األ 

 

 تاريخ الحراسة في المسجد األقصى والتعريف بالقسم  .1
 

 نبذة تاريخية -م 1948وحراسة األقصى قبل عام القدس أمن  1.1
 

، ككذا دينة القدس كالحالة العاٌمة فيياارتبط أمف المسجد األقصى المبارؾ تاريخيان بشكؿ كثيؽ بأمف م
، كتشٌكؿ أسكار المسجد األقصى الشرقية ىائر فمسطيف بأحداث المسجد األقصتأثرت مدينة القدس كس
، في تبلحـ أمني تاريخي كاضح ، كلطالما تأثر سكر القدس القديمة إلى يكمنا ىذاكالجنكبية جزءان ىامان مف 

، كفي األمنية التي جرت في مدينة القدسأمف المسجد األقصى عبر العصكر باألحداث كاالضطرابات 
ركان بؿ كمنطمقان لثكرات كانتفاضات كمكاجيات اندلعت في القدس بعض األحياف كاف المسجد األقصى مح

 .  -كما سنبيف الحقان  -كسائر الببلد 

فاظ عمى أمف كحرمة المسجد األقصى طيمة أربعة عشر قرنان مضت مف نظاـ حراسة ييدؼ لمح لـ يخؿي 
متانة أسكار كبكابات  ، كذلؾ كاف الحفاظ عمىبتأميف بكاباتو كساحاتو كمرافقو ، كيعتنيكقدسية المسجد

، كفي ىذا ا السمطة الحاكمة لمدينة القدس، اىتمت بيالقديمة ميٌمة متجددة عبر العصكراألقصى كالقدس 
 المبحث نبذة مختصرة عف أمف القدس كعف حراسة المسجد األقصى المبارؾ عبر التاريخ :  
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 م ( :638قبل الفتح العمري اإلسبلمي ) الفترة ما  .1.1.1

يشرؼ بنفسو عمى إغبلؽ أبكاب  الركمي القدس ؾير ، كاف بطر ـ638عاـ سبلمي لمقدس قبؿ الفتح اإل
جميع أبكاب ككانت يستعيف عمى ذلؾ بعمالو كجنكده . ، 1جد األقصى كتنظيـ حراستو كؿ ليمةالمس

 بان ميجكران .خرٌ م رغـ ككنو آنذاؾ، البيزنطيؽ ليبلن في أكاخر العيد تغم القائمة األقصى
 م ( :750م ( حتى نياية العيد األموي ) 638الفتح اإلسبلمي )  الفترة من.  1.1.2

، شرع ينظـ مدينة القدس كالمسجد األقصى -رضي اهلل عنو  -لما فتح أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب 
، فأقاـ عمى ادارة شؤكف القدس مدينة قبؿ أف يغادرىا إلى الحجازالنكاحي اإلدارية كاألمنية كالعسكرية في ال

، عمى أف يأتمر مباشرة مف القائد العاـ د االقصى يزيد بف أبي سفياف، بصبلحيات إدارية عسكريةالمسجك 
، ككذلؾ جعؿ في المدينة مقر القيادة الشاـ أبك عبيدة عامر بف الجراح لجيكش الفتح اإلسبلمي في

 . (2007، العارؼالعسكرية لجنكب فمسطيف ، كجعؿ عمييا عمقمة بف مجزز مع جنكده )

ان عمى أمف القدس كالمسجد عمر بف الخطاب مجمكعة مف اإلجراءات األمنية حفاظالخميفة اتخذ كقد 
مثؿ بابي الرحمة كالتكبة في السكر ، ، منيا إغبلؽ بكابات األقصى المفضية مباشرة إلى خارجو األقصى

ىما اآلف غير ، ك ى باب الرحمة كالثاني باب التكبة: " أحدىما يسم، يقكؿ مجير الديف الحنبميلشرقيا
 أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب  كقد أخبرت قديمان مف شخص مف القدماء أف الذم أغمقيما مشركعيف ..

                                                           

أحد سادة  –ـ( 652-ـ560ف حرب األمكم القرشي الكناني )صخر ب –" حكاران جرل بيف أبي سفياف ماـ السيكطي في "الخصائص الكبرلأكرد اإل  1
، حكؿ بعثة النبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ يؤكد فيو مسؤكلية القدس مف جية أخرل رؾبطريمع مف جية ، كىرقؿ ممؾ الرـك قريش قبؿ اسبلمو 

 :  كار ، كفيما يمي نٌص مقتبس مف ىذا الحأبكاب األقصى يكميان فتح كاغبلؽ ؾ القدس عف ير بطر 

 -: إنو يزعـ لنا أنو خرج مف أرضنا أنو قد كذب ؟ قاؿ : كما ىك ؟ قاؿ: قمت" قاؿ أبك سفياف : أييا الممؾ ، أال أخبرؾ خبران تعرؼ منو 
، رأس قيصر : كبطريؽ إيمياء عندينا تمؾ الميمة قبؿ الصباح . قاؿ، كرجع إل-مسجد إيمياء  -فجاء مسجدكـ ىذا في ليمة  -أرض الحـر 

إني كنت ال أنام ليمة حتى أغمق أبواب : قاؿ : كما عممؾ بيذا ؟ ممت تمؾ الميمة! قاؿ: فنظر قيصر، كقاؿقاؿ بطريؽ إيمياء: قد عف
، فمـ كمف يحضرني كميـ فعالجتو فغمبني ، فاستعنت عميو بعمالياألبكاب كميا غير باب كاحد غمبني، فمما كاف تمؾ الميمة أغمقت المسجد
: إف ىذا الباب سقط عميو النجاؼ أكالبنياف كال نستطيع أف فدعكت إليو النجاجرة، فنظركا إليو فقالكا كأنما نزاكؿ بو جببلن  ع أف نحركو،نستط

: فرجعت كتركت البابيف مفتكحيف . فمما أصبحت غدكت عمييما فإذا الحجر الذم في زاكية حتى نصبح فننظر مف أيف أتى . قاؿنحركو 
ذا فيو ا "  ، كقد صمى الميمة في مسجدنابس ىذا الباب الميمة إال عمى نبي: ما حأثر مربط الدابة قاؿ: فقمت ألصحابيلمسجد مثقكب، كا 

 ( .287، ص1، ج1985)السيكطي، 
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     فإنيما ينتيياف إلى البرية " كالذم يظير سبب غمقيما خشية عمى المسجد كالمدينة مف العدك المخذكؿ
 . 1(68، ص2، ج2009، الحنبمي)

، فعمدكا الى عمارة سكر لقدس كالمسجد األقصى أيما اىتماـبلـ بأمف اكقد أىتـ الخمفاء في صدر اإلس
في مذكراتو  Arculf "2 - فرانؾ أرككلكؼ " الرٌحالة القدس كتجديده كأحد أىـ كسائؿ تأميف المدينة . يركم

، أبكاب 6، كفيو برجان دفاعيان  84كاف يضـ  ، بأف سكر القدساألمكيةالتي كتبيا إباف زيارتو لمقدس 
، )أبك صالح. كالثالث شرقيا، يا غرب المدينة، كالثاني شمالياكاحد من، فقطأبكاب  3تعمؿ منيا يس

2015)  

ٌغير المشركع المعمارم األمكم كجو المسجد األقصى كاحتياجاتو األمنية كاإلدارية بالكامؿ ، فقد جددت 
، كجددت جميع بكاباتو  لمشرفةمصمى القبمي كقبة الصخرة ا، كبني فيو الد مٌرة أخرلعمارة أسكار المسج

ما مات ، كمٌ الخٌداـ كالقٌكاـمف  300ك -داخمية كخارجية  -بابان  50كأصبح فيو زمف عبد الممؾ بف مركاف 
كقد كانت أبكاب المسجد كميا مكسٌكة  .ا، يجرم عمييـ ذلؾ ما تناسمك أحد قاـ مكانو كلده أك كلد كلده منيـ

نتزعيا أبك جعفر المنصكر ، إلى أف اة عبد الممؾ بف مركافخبلفاألقصى فضة في بصفائح الذىب كال
ككاف يحرس قبة  .ىػ 130ـ/747لزاؿ المدٌمر في عاـ ، لتصرؼ عمى عمارة المسجد بعد الز العباسي

ألمكم بأمف المسجد األقصى ، في داللة عمى مستكل االىتماـ احارسان  40الصخرة المشرفة كحدىا 
، كال يؤذف ألحد مف طيمة األسبكع في الفترة األمكية المشرفة يغمقكنياككاف حراس قبة الصخرة . 3كحرمتو

                                                           

 ، األكلى في عيد الخميفة عمر بف الخطاب كبقيا مغمقيف حتى فتحيما الصميبيكف مجددان مة كالتكبة أغمقا مرتيف بالحجارةيبدك أف بابي الرح 1
، ثـ أعاد السمطاف الناصر صبلح الديف األيكبي اغبلقيما مرة ثانية بعد التحرير جد في عيد الزيتكف مٌرة في العاـكاستخدمكىما في الدخكؿ لممس

لتكبة كيرل الباحث أحمد يكسؼ طو في كتابو " باب الرحمة كا .مع تجديد االغبلؽ ضمف التحصينات العثمانية لسكر المدينة كحتى يكمنا الحاضر 
دراسة تاريخية معمارية " ، أف إغبلؽ الكاجية الشرقية لبابي الرحمة كالتكبة بالحجارة قد تـ في نياية القرف السادس عشر  –في القدس الشريؼ 

 (1999الميبلدم، استنادان إلى نكعية الحجارة كالدقاقة المستخدمة في االغبلؽ . ) طو، 
2
كمكث فييا تسعة  ىػ في عيد معاكية بف أبي سفياف51ـ/670عاـ ، زار القدس فرنسي أسقؼ:  Arculf (The Bishop)- فرانك أركولوف   

 (2015)أبك صالح ،  أشير كتب مذٌكراتو القٌيمة التي كصؼ فييا المدينة .

ىػ  130ـ/747ثبلث في عاـ أنو ليمة كقكع زلزاؿ الرجفات ال، الغراـ إلى زيارة القدس كالشاـ "" مثير شياب الديف المقدسي في مخطكطتو  ذكر 3
، كطمب منو الحارس األنصارم حد حراسيا كىك رجؿ مف األنصار، فخرج إليو أ، فتكجو إلى قبة الصخرة المشرفة طمب مف رستـ الفارسي أف يؤذف

 . (1994 ،المقدسي).  وأنو كان يحرس كل باب من أبواب قبة الصخرة المشرفة عشرة من الحراس و بخبر أىمو كما حٌؿ بدارىـ ففعؿأف يأتي



13 
 

غير خٌداميا بدخكليا سكل في يكمي اإلثنيف كالخميس فقط ككاف الخٌداـ يغتسمكف كيتطيركف قبؿ أف 
تفتح أبكابيا لممصميف كينادم كانت . ثـ كيعطركىا بالمسؾ كالعنبر، ركا الصخرة بمجامر الذىب كالفضةخٌ يب

فييا ذلؾ اليـك مف ، كيعرؼ الناس في المدينة مف صمى تفكح ريحيا الطيبة الى رأس السكؽ، فبذلؾ منادو 
 ( 2009الحنبمي، ). طيب رائحتو

 
 م ( :969 –م 750العيد العباسي ) فترة .  1.1.3

 

، كقد كصؼ شيدت مدينة القدس كالمسجد األقصى استقراران أمنيان لفترات طكيمة خبلؿ العيد العباسي 
دينة كما حالة االستقرار األمني التي عاينيا في الم Bernard (the Wise) " 1 برنارد الحكيـ" لة الرحا

ب أف تككف بيده كثيقة ، حتى أف المسافر ليبلن يجـ فقاؿ: "كاألمف العاـ مستتب870حكليا مف القرل عاـ 
ذا سافرتتثبت ىكيتو ال زٌج في السجف حتى يحقؽ في أمره كيتضح قصده ، كا  مف بمد الى بمد كنفؽ  ، كا 

، عدت فكجدت كؿ شئ الكتراء دابة مف البمدة المجاكرةجممي أك حمارم كتركت أمتعتي مكانيا كذىبت 
 . ( 213، ص2007، العارؼ)" حالو لـ تمسو يدعمى 

 : ر القدس واألقصىاسو . الترميمات العباسية أل1.1.3.1
 

زالزؿ المتتالية بعد الكبتجديده كتحصينو  ،عمكمان  صىاىتـ الخمفاء العباسيكف بعمارة كترميـ المسجد األق 
  ، كأصمح أسكاره في عاـ الشرقية لممسجد، فجدد الخميفة المأمكف األبكاب الشمالية ك التي ضربت القدس

ـ( أجرل 905-ـ878كفي الفترة العباسية الطكلكنية )(. 1992كآخركف، )العسمي، نوحفاظان عمى أم ـ831
مكا قمعة المدينة ، فيما بدأت الحالة األمنية ، كما رمٌ سكار القدس كالمسجد األقصىمات ألالطكلكنيكف ترمي

 عمى سكريؤرخ أحد النقكش الحجرية ك  .(2011، الجعبة) ارات القرامطةالسائدة في القدس تتأثر بغ

                                                           

راىب مسيحي مف مقاطعة بريتاني غربي فرنسا ، رحالة مشيكر ، زار القدس في رحمتو الى مصر  : Bernard (the Wise)برنارد الحكيم    1
 ( .2007)العارؼ، .  ـ ككصفيا في مذكراتو الشييرة870-ـ867كفمسطيف في الفترة مف 
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في زمف  ،، لعمارة كتحصيف اإلخشيدييف لسكر المسجدـ961/ىػ350المسجد األقصى المبارؾ مف عاـ 
 . 1دم رابع حٌكاـ الدكلة اإلخشيدية ، باشراؼ أبك المسؾ كافكر اإلخشيبف محمد بف طغجعمي 

 

 : ( م1098-م1073 السمجوقية ) -الفترة العباسية  فيالعام من األ. 1.1.3.2 
   

حالة مف عدـ  شيدت المدينة تحديات أمنية كبيرة كمحاكالت لتحصيف بكاباتيا كأسكارىا ، في ظؿ 
ألب  كبمكت. (2011)الجعبة، الفاطمييف الشيعة قبؿ القدس مف  الستيبلء عمىثر اإاسي االستقرار السي

 ، ثار أىؿ القدس عمى حاكميـ في عاـالدكلة أبك الفتح محمد ممؾ شاه أرسبلف كتكلي ابنو جبلؿ
ان ، فحاصرىا ، ككاف ظالمان غميظان بقيادة الخكارزمي اتسز بف أكؽ، فأرسؿ لمقدس جيشـ1077ىػ/470

، حتى بعض أكلئؾ الذيف احتمكا بالمسجد شخص ثبلثة آالؼ، كقتؿ مف أىميا تحيا بقكة السبلحكف
فقرر عمييـ األمكاؿ جزاء عدـ ، نيـ سكل مف عاذ بصخرة بيت المقدس، كلـ ينج مافاألقصى يطمبكف األم

 (2007، غزة . )العارؼقتميـ كمضى بعدىا الى الرممة ك 
 
 

 م ( :1073 -م 969العيد الفاطمي ) فترة .  1.1.4
 

، سيطر المذىب الشيعي االسماعيمي عمى المسجد ىػ351ـ/969حت الحكـ الفاطمي عاـ بدخكؿ القدس ت
ما عمى صعيد أمف المسجد األقصى أ، كأجريت ترميمات فاطمية لممصمى القبمي كقبة الصخرة ، ىاألقص

أمر الخميفة الفاطمي يث ، حـ1033ـ كعاـ 1016بعد زالزؿ عاـ  فقد أجريت ترميمات ىاٌمة ألسكاره
ىجمات متتالية ضت إلى تعرٌ ، التي األقصى كتعزيز تحصينات المدينةصبلح أسكار المسجد إالظاىر ب

، كقد أمر الخميفة كبيران خبلؿ العيد الفاطمي مف قبؿ القرامطة كبني الجراح أمراء الرممة فرضت تحديان أمنيان 
                                                           

ف مف سطريف النقش مككٌ ك ـ خبلؿ تصكيره كتكثيقو لمقبرة كباب الرحمة كعمؿ عمى تحقيقو ، 2018ي كانكف ثان 11اطمع عميو الباحث بتاريخ   1
فاع عٌدة بالخط الككفي القديـ ، كىك بحالة صعبة لمغاية ، كيتجاكز طكلو المتريف عمى السكر الشرقي لممسجد األقصى المبارؾ مف الخارج ، عمى ارت

ف ثابت الخزرجي األنصارم مباشرة ، كقد كجد الباحث أف المستشرؽ السكيسرم ماكس فاف برشـ أمتار فكؽ قبر الصحابي شداد بف أكس ب
كلكال ذلؾ لما أمكف قراءة  - 146الجزء األكؿ ، النقش  –ـ( قد حققو مطمع القرف الماضي في كتابو عف نقكش القدس العربية 1921-ـ1863)

  اليكـ .المحٌطـ النقش ىذا معظـ 
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ثـ ما  ،(1992كآخركف، )العسمي، ـ1063يا مجددان عاـ دينة كدفاعاتالفاطمي المستنصر بترميـ أسكار الم
ـ تمكنكا مف استعادتيا لسنة 1098كفي عاـ . ـ1073السبلجقة عاـ لبث أف خسر الفاطميكف القدس أماـ 

منية كاحدة فقط . حاكلكا فييا أيضان تحصيف أسكار المدينة كالمسجد األقصى كتعزيز مختمؼ الدفاعات األ
 (2011)الجعبة،  ـ1099ف تمكنكا مف احتبلليا عاـ ييميب، إال أف الصكالعسكرية

 

 
 م ( :1187 -م 1099. عيد اإلحتبلل الصميبي )  1.1.5

 

ميبي مدينة القدس كالمسجد ، اقتحـ الجيش الصكثر مف شيرألاستمر كىجكـ متكاصؿ بعد حصار 
القدس في  ي فصمو مف كتابفقد أكرد مصطفى الحيارم ك ، ـ1099 تٌمكز 15يكـ الجمعة ظير ، األقصى
 ،، راح ضحيتيا معظـ سكاف المدينةارتكب أكبر مذبحة في تاريخ القدس، أف الجيش الصميبي التاريخ

ة عدا الحامي، بالمسجد األقصى منيـ ، حتى أكلئؾ الذيف احتمكايقٌدر عددىـ بستيف أك سبعيف ألفان ك 
 -جيميريمكند الصن" ع باتفاؽ ممف قمعة القدس ، كالتي انسحبت الفاطمية بقيادة افتخار الدكلة

Raymond Toulouse " 1 طالتو أيدييـ في  نيب الصميبيكف بعد المذبحة المرٌكعة كؿ ماك  ،الى عسقبلف
 . (1992كآخركف، )العسمي، األقصىالمسجد 

 : وحراستو األقصى عمى أمن"  فرسان الييكل"  منظمة. سيطرة 1.1.5.1
 

كحٌكلكا ، األقصى كحراسة أمف عمىبالكامؿ " الييكؿ ففرسا" منظمةت سيطر  في عيد االحتبلؿ الصميبي 
جزءان مف  Baldwin "3 - لدكيفاباىـ "، كقد أعط2 "ة إلى كنيسة سمكىا "ىيكؿ السٌيدقبة الصخرة المشرف

غيركا الكثير مف معالـ المصمى القبمي كاستخدمكه ألغراضيـ الحياتية كالدينية كالعسكرية ك ، قبة الصخرة
الة طعاـ لمجند كأضافكا لو مف الغرب مبنى استخدمكه ص، كآخر كنيسة نو مسكنان ليـءان مجعمكا جز  حيث

                                                           
1
 رٌموند باسم الوسطى العصور مؤرخً لدى عرف ، جٌل سان دو رٌمون أو، (Raymond Toulouse ) بالفرنسٌة :  ًرٌموند الصنجٌل  

وهو من قادة مذبحة  م0111 عام القدس حصارو األولى الصلٌبٌة الحملة فً اشترك،  فرنسا فً" Narbonne" الناربون إقلٌم دوق هو، و صنجٌل

 .القدس المرّوعة 

 " . Templum Domini "بالبلتينية :   2
3
 خٌهأ بعدالصلٌبٌة  المقدس بٌت مملكة ملوك وثانً ،األولى الصلٌبٌة الحملة قادة أحد : (0108 - 0008)(  Baldwin I) األول بالدوٌن  

 .جودفري
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، العارؼ)اف ، كحٌكلكا المصمى المركاني كاألقصى القديـ إلى اسطببلت لخيكؿ الفرسكمستكدعان لمسبلح
2007) . 

يقكؿ فييا بأنو كاف  ،"أكردىا في كتابو "اإلعتبار 1 كمما يشير إلى ذلؾ ركاية ألبك المظفر أسامة بف منقذ
يـ أصدقاء لو  منك كفيو جنكد " فرساف الييكؿ " ، زمف اإلحتبلؿ الصميبيد األقصى يتردد عمى المسج

ا يستخدمكنو كنيسة ، كيخمكف لو جانبان صغيران منو كانك المصمى القبميفكانكا يسمحكف لو بالدخكؿ إلى 
تـ فتح باب الرحمة في السكر الشرقي كاف يباشراؼ ىذه المنظمة ك . (1970، )ابف منقذفيصمي فيو 

 حيث كاف ،(2002 ،)الدباغة كاحدة في العاـ لممسجد األقصى أماـ الزكار النصارل في عيد الزيتكف مر 
، كيدخمكف مف باب الرحمة لزيارة المقاـ المسمى ميد عبر المسجد في قٌداسيـ الحجاج النصارل يمر

مة يغمؽ بقية العاـ . ككاف باب الرحكاني الجنكبية الشرقيةلمصمى المر في زاكية ا -عميو السبلـ  -عيسى 
 لدكاع أمنية .

 
 م ( :1260 -م 1187 العيد األيوبي )فترة .  1.1.6

 

عاـ الناصر صبلح الديف األيكبي  سمطافالعمى يد  ىابتحرير شيدت مدينة القدس تحكالت أمنية جذرية 
 في العيد األيكبي :  كفيما يمي نبذة مختصرة ألمف القدس كاألقصى، ىػ583ـ/1187

 إجراءات السمطان صبلح الدين في تأمين القدس واألقصى : .1.1.6.1

حراسة الجند ، فعزز ينة كالمسجد األقصى أىمٌية بالغةتأميف المدصبلح الديف األيكبي  سمطافأكلى ال
راج العسكرية مف ، كجدد األبـ مف األسكار مباشرة بعد التحرير، كأمر بتعمير ما تيدٌ لجميع منافذ المدينة

، لقدس كالسكر لمنع اإلقتراب منيما، كحفر الخنادؽ حكؿ قمعة اغربان باب العمكد شماالن إلى باب الخميؿ 
قبؿ ( . ك 2007، )العارؼ اؿ الحفر كنقؿ الحجارة كالبناءككاف يعمؿ بيده كيشارؾ العماؿ كالجند في أعم

                                                           

في في شيزر  اني الشيزرم ، كلدأسامة بف مرشد بف عمي بف مقمد بف نصر بف منقذ الكن مؤيد الدكلة أبك المظفرىك  : أسامة بن منقذ الكناني   1
لفاطمييف ، ثـ في ببلط اـ1144ـ حتى 1138يف بدمشؽ مف عاـ ، كعاش في ببلط النكريـ، كالتحؽ بجيش نكر الديف زنكي1095شماؿ حماة عاـ 

بأمره عمى قمعة عجمكف ، كاشترؾ في الحمبلت عمى الصميبييف في فمسطيف . ىك أحد قادة صبلح الديف األيكبي كباني ـ1154بالقاىرة حتى عاـ 
، ككاف يصادؽ بعضان مف فرساف الفرنج في زمف السمـ كيقاتميـ في زمف عمى معرفة شخصية ببكىمند كتنكرد ، كافـ1184جبؿ عكؼ في عاـ 

 (1970)ابف منقذ، ـ بعد عاـ عمى تحرير القدس مف الصميبييف . 1188الحرب . كقد تكفي رحمو اهلل في دمشؽ عاـ 
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عٌيف عمى نظارة ، كما 1ضياء الديف اليكارمالفقيو  ىكعمى مدينة القدس لو كاليان مغادرتو إلى دمشؽ عٌيف 
ب صبلح الديف . كقد رتٌ ، كالذم تكلى كالية القدس الحقان 2سياركخ التركياألمير شؤكف المسجد األقصى 

 )العسمي،حامية عسكرية كافية لحراسة القدس كالمسجد األقصى كجعؿ مقرىا في قمعة المدينة 
 . (1992كآخركف،

 
 :  3لقدس وأبراجيا بأمر المعظ م عيسىار ا. ىدم أسو 1.1.6.2

 
، حيث رجع ـ1219حتى عاـ  كمسجدىا األقصى نة منيعة بقمعتيا كأسكارىااستمرت القدس محصٌ 

، فخشي الممؾ المعظـ عيسى أف يقصدكا لعادؿ صكب القاىرة كاحتمكا دمياطالصميبيكف بمكت الممؾ ا
في القدس يو العزيز عثماف كعز الديف أيبؾ المذيف كانا ، فأمر أخفبل يتمكف مف رٌدىـ فيتحصنكا بياالقدس 

، فكتب ليما المعظـ غاضبان ه بأنيما قادراف عمى الدفاع عنيا، لكنيما رفضا كأجابابيدـ أبراجيا كأسكارىا
بأنيا إذا ما سقطت في يد الصميبييف فسيقتمكف كؿ أىميا كسيحتمكف ببلد الشاـ كسائر ببلد االسبلـ بعدىا 

، خشي أف فمما رأل الممؾ المعظـ عيسى ذلؾ ، يقكؿ مجير الديف الحنبمي : "(1992كآخركف، )العسمي،
، ىػ616يقصدكا القدس فبل يقدر عمى منعيـ، فأرسؿ الحجاريف كالنقابيف، كشرعكا في تخريبو في سنة 

 . (550، ص1ج ،2009، )الحنبميب أسكاره ككانت قد حصنت إلى الغاية " فخرٌ 

عمى أىؿ  ، كقد كاف كقع تخريبيا عظيمان لقدس سكل برج كاحد في قمعة القدسا لـ يبؽ مف تحصينات
ء كاالبتياؿ عند صخرة بيت ، فتجمع الناس في المسجد األقصى كضٌجكا بالدعاالمدينة كسائر المسمميف

، كترككا كا االحساس باألمف كالحماية فييا، كقد فقدىجكـ الصميبييف، ثـ ىجرىا أىميا خكفان مف المقدس
                                                           

، أصمو ني الطالبي، الممقب بضياء الديفكىك الفقيو العبلمة المجاىد أبك محمد عيسى بف محمد بف عيسى الحس عيسى اليكاري : ضياء الدين   1
، أسره الصميبيكف في مكقعة الديف األيكبي األكراد المكثكقيفصبلح  ، كأحد رجاؿعراؽ، مستشار أسد الديف شيرككهمف اليكارية قرب المكصؿ شماؿ ال

ـ كىك مجاىد في 1189ىػ/585ـ  فافتداه صبلح الديف بستيف ألؼ ديناران ، تكفي رحمو اهلل بعد تحرير القدس بعاميف سنة 1177ىػ/573ة الرممة سن
 ( .728ص، 2007، العارؼ: )كانظر أيضان ( 2000، حمادة، كنقؿ إلى القدس كدفف في مأمف اهلل . )حصار عكا

ى بعد التحرير ، كأكؿ مف تكلى نظارة شؤكف المسجد األقصمراء السمطاف صبلح الديف األيكبيأحد أ ىكاألمير حسام الدين سياروخ التركي :   2
 . (2013، الخالدم)ـ 1192سنة ، كاف حسف السيرة كاستمر عمى نظارتو إلى حيف اليدنة بيف السمطاف كالصميبييف ـ1187الصبلحي سنة 

األيكبية في دمشؽ  ، مف سبلطيف الدكلةالديف بف محمد الحنفي، ابف الممؾ العادؿيسى بف سيؼ ىك شرؼ الديف ع الممك المعظ م عيسى :  3
 . (1985، الذىبي) ـ1227ي القاىرة، كتكفي في سنة ، كلد ففي الفقو كالشعر ، كاف عامبلن ـ(1227-ـ1218)
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عساكر . كصارت المدينة كأنيا مزار لمحجاج كالعابديف كرجاؿ الدكلة كالاليـ كأثقاليـ كتشتتكا في الببلدأمك 
ف ذلؾ ، كلقرف مف الزماف بعد ذلؾ لـ تتجاكز القدس ككنيا قرية صغيرة أك دك لكف ليست مكانان لبلستقرار

  1(1992كآخركف، )العسمي،

 عمى أمن القدس واألقصى :اخمية الد   . تأثير الخبلفات األيوبية1.1.6.3

، كتحالؼ بعضيـ مع الصميبييف إلى حٌد المكاجية العسكرية بينيـقت الخبلفات بيف ممكؾ بني أيكب تعمٌ  
، عمى أف عمى تسميـ القدس إليو 2الصميبي مبراطكرـ اتفؽ الكامؿ مع اإل1229، كفي سنة ضد بعضيـ

، كأف يككف نتاج عرضكا لممسجد األقصى كقبة الصخرةال يت كأف ،رىا الصميبيكفتبقى أسكارىا خربة كال يعمٌ 
طريؽ مف القدس إلى عكا ، كأف تككف القرل عمى الالقدس كقراىا لكالي المسمميف أراضيالمحاصيؿ مف 

مى عاٌمة المسمميف عصيبان ، ككاف كقع ذلؾ عالممؾ الصميبي القدس بيذه الشركط. كقد تسمـ لمصميبييف
، حتى استعادىا ـ1239ميبييف عشرة أعكاـ حتى عاـ مكثت القدس في يد الصثـ  .(2009الحنبمي، )جدان 

      كىك برج، نة فيياحاكـ الكرؾ كىدـ آخر األماكف المحصٌ بف المعظـ عيسى منيـ الممؾ الناصر داكد 
 في ا لمصميبييف مجددان ماى، لكنو عاد مع الممؾ الصالح إسماعيؿ حاكـ دمشؽ كسمٌ في قمعة القدس " داكد "

 الديف نجـ الصالح الممؾ بقيادة الخكارزميكف حٌررىا حيث طكيبلن  قبضتيـ في تمكث كلـ ـ،1243 عاـ
  (1992كآخركف، العسمي،) بالقدس الصميبييف عيد آخر ىذا ككاف ـ،1244 عاـ أيكب

 
 ( :م1516 –م 1260العيد الممموكي )فترة .  1.1.7

عمى مختمؼ الصعد ، مممككياـ في العيد الحظيت القدس كالمسجد االقصى المبارؾ بعظيـ االىتم
، كفي اشارة كاضحة لما حظي بو المسجد األقصى مف االىتماـ لدل سبلطيف المماليؾ فقد الحضارية

                                                           

، كطبرية كمناطؽ الساحؿ لمصميبييف سميـ القدس، عرض فييا الكامؿ تضات طكيمة بيف الكامؿ كالصميبييفتبل تخريب أسكار كدفاعات القدس مفاك   1
، كطمبكا ثبلثمائة ألؼ دينار عف تخريب أسكار القدس . إال أنيـ تعرضكا لحصار خانؽ في دمياط ع دمياط فمـ يقبؿ الصميبيكف بذلؾمقابؿ استرجا

 .(2009)الحنبمي، أجبرىـ عمى التنازؿ عف كؿ ما عرضو المسممكف فسممكا دمياط كعقدكا  الصمح 

. قاد الحممة الصميبية السادسة عاـ ابكلي، مف سبللة " ىكىنشتاكفف" . ممؾ ألمانيا كصقمية كن م(1250-م1194فريدريك الثاني ) مبراطوراال  2
 ، كعرؼ بعداءه لمبابكية كعكقب بالحرمافـ1229تفسو ممكان عمى القدس عاـ  ، كتٌكجييا قتاؿ فعميـ إلى المشرؽ كىي حممة لـ يحدث ف1228

 .( 4102  ،النكارم)يعو عمى دراستيا كالترجمة منيا ، كعرؼ باعجابو بالثقافة االسبلمية كتشجليرطقة كالخركج عف الديف المسيحيالبابكم كاتيـ با
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رت األكقاؼ التي أكقفيا فٌ ك قد . ك مباشرةأككمت نظارتو كادارة شؤكنو أحيانان إلى بعض األمراء المماليؾ 
دارة المممككية لممدينة يؾ عمى المسجد األقصى المبارؾ دخبلن جيدان لئلالسبلطيف كاألمراء كاألغنياء الممال

، مكنيا مف تغطية تكاليؼ تعييف حراس المسجد األقصى كالبكابيف كالقٌكاـ كالعمماء كالخطباء كمسجدىا
 .(1992كآخركف، )العسمي،. ـكغيرى

 . الترىل اإلداري واألمني في األقصى أواخر العيد الممموكي :1.1.7.1

 يشير مجير الديف الحنبمي الى حالة مف الترىؿ االدارم كالتضخـ الكظيفي في المسجد األقصى في  
مت البكابيف كالحراس كلعميا شم ،، طالت أغمبية المكظفيف في المسجدالثمث األخير مف العيد المممككي

يف كالقراء كغيرىـ فكثير جدان  : " كأما الكظائؼ المرتبة فيو لممدرسيف كالمعيديف كالخداـ كالمؤذنأيضان فيقكؿ
كمف الشكاىد . (75ص ،2، ج2009الحنبمي، ) "عميو إال بعض أناس باشر ما كجبكلـ يكف فييـ مف ي

" المشرؼ عمى الحراس كالخداـ في بعض الفترات حراسة المسجد كضعؼ " شيخ الحـرأمف ك عمى ترىؿ 
في سنة 1 ر الحرميف الشريفيف األمير حسف نجا ، ما يذكره مجير الديف أنو في عيد ناظةاالدارية المممككي

 ، فأخذىـ األمير، كاتيـ بو جماعة مف الخداـكقؼ مف صندكؽ قبة الصخرة المشرفة، سرؽ ماؿ الـ1434
. ككانت فتنة كبيرة 2، كسجف " شيخ الحـر " جماؿ الديف بف غانـ حسف إلى دار النيابة كضرب بعضيـ

كطالت أمف المسجد األقصى كتؤشر إلى ، ـ1480القدس سنة  كما يذكر أحداث فتنة عظيمة حصمت في
ماعة مف ، حيث قبض عمى جالديف بف أيكب نائب القدس الشريؼ، في عيد األمير ناصر وضعؼ حراست

ى المسجد ، كفٌر منيـ األمير النائب راكبان فرسو إلالعرب مف بني زيد كقتميـ، فياجـ بنكا زيد القدس
، ب السجف، كقد كسر باحتى خرج مف باب المغاربة مسرعان  استمر راكبان ، ك األقصى عبر باب األسباط

خركف قتؿ ثبلثة كجرح آفقتؿ األمير لكاقتحـ المياجمكف المسجد األقصى بسبلحيـ كىك مشيكر في أيدييـ 
ككي دقماؽ نيابة القدس سنة ى األمير المممتكلٌ  ثـ . ( 2009)الحنبمي، ؽ كأكذم الناس كقطعت الطر 

، عيده ككثرت حكادث السرقة كالقتؿ اف ظالمان عسكفان ميمبلن لكاجباتو، فاختؿ أمف القدس في، ككـ1487
يؽ معو بأمر مف حتى جرل التحق، الناس عميو ، ككثرت شكاكلكحراستو المسجد األقصى ت إدارةكاختمٌ 

                                                           
 . ( 2009)الحنبمي، ، ككاف حاكمان لو ىيبة كاعتبار السمطنة، كلي بعد األمير أركماسناظر الحرميف الشريفيف كنائب حسن نجا :   1
"  كالخانقاه الصبلحية ىك جماؿ الديف عبد اهلل بف ،  (ـ1485ىػ/890)  جمال الدين بن غانم :  2 محمد بف غانـ األنصارم الخزرجي، شيخ "الحـر

 (2012الخطيب، )الرحمة . باب كدفف بمقبرة فييا  ، تكفيفي القدس
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ينتقـ مف خصكمو  ، فراحصاره كساعده عمى البقاء في مكقعوكاف مف أن 1ارادى كى ، لكف الد  السمطاف المممككي
 . (2007، العارؼ)أشد االنتقاـ 

 
 :(م1917 -م1517العيد العثماني ) فترة .  1.1.8

 :ألسوار القدس واألقصىاألمني . التجديد العثماني 1.1.8.1

 حيث أعيد، ال زالت آثاره ماثمة إلى اليكـ نة القدس تحكالن أمنيان تاريخيان في بداية العيد العثماني شيدت مدي 
أمر ب، ـ1536قمعة القدس عاـ تجديد ى المبارؾ ك أسكار المدينة كالمسجد األقص األجزاء العمكية مف بناء

 (2007، العارؼ)سنكات مف العمؿ  5كاستغرؽ ىذا المشركع المعمارم األمني ، السمطاف سميماف القانكني
 

 :وحر اسو . اإلدارة العثمانية لممسجد األقصى1.1.8.2

، ىـ في القدس إضافة إلى قاضي المدينةنيكف ثبلث شخصيات دينية كادارية ىاٌمة عٌيف السبلطيف العثما 
، ككاف يعيد الى شيخ الحـر بادارة كافة شؤكنو كمتابعة مكظفيو كمنيـ األشراؼ كشيخ الحـرالمفتي كنقيب 
، مكظؼ 800بمغ عدد المكظفيف في المسجد األقصى المبارؾ ، ـ1672في عاـ ك  ،اسالبكابكف كالحر 

نفؽ ، ككاف يو أميف الصرة كؿ سنة مف األستانةقاضكف ركاتبيـ مف ذىب الصٌرة السمطانية الذم يجمبيت
حاجة المسجد مف المكظفيف كالخٌداـ غالبان ، التي كانت تعيؿ عددان يفكؽ عمييـ أيضان مف أكقاؼ المسجد

مسجد األقصى في الككاف قاضي القدس ىك المخكؿ باختيار كتعييف حراس  .(1992كآخركف، )العسمي،
. كتشير سجبلت المحكمة الشرعية في القدس إلى أف حراس قبة الصخرة المشرفة ما كانكا العيد العثماني

، العارؼ)يستطيعكف أف ينيبكا عنيـ مف يقـك بميمتيـ في حراسة المسجد ليبلن إال بمكافقة قاضي القدس 
 ، منيـ الحراسعينكف بفرماف سمطانيبرتبة آغا ي ضابطان  20بينما كاف تحت إمرة القاضي  .(2007

                                                           

، مع ما يضاؼ إلى ذلؾ مف السمطاف أك األمير كيتكلى أمرىا ذم يحمؿ دكاة، أطمؽ في العيد المممككي عمى المسؤكؿ اللقب كظيفي الدَِّوادار :  1
كىك بمثابة أميف السر العاـ لمسمطاف . كلكؿ نائب في ( 1990 )دىماف،، سائؿ كالبريد كاألكامر السمطانيةمياـ الحكـ كالتنفيذ كاإلشراؼ عمى نقؿ الر 

 مقر عممو دكادار بمثابة أميف السر الخاص لمنيابة .
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كانت المخالفات األمنية كاألدبية التي يضبطيا حراس . ك (1992كآخركف، )العسمي،نة الميمييف ألبكاب المدي
 . 1 المسجد األقصى تعرض عمى قاضي القدس لمحكـ فييا

  

 : في العيد العثماني ؤلقصىل 2التَّكارنة حراسة . 1.1.8.3

في حراسة أبكاب المسجد األقصى المبارؾ كما حكلو مف العثماني دكر ىاـ لمتكارنة العيد برز منذ مطمع  
، ككانكا سكد البشرة أقكياء ؽ الغربي كالشمالي لممسجد األقصىكاالمدارس كالمنشآت اليامة عمى طكؿ الرٌ 

المسمميف  ، ككاف ممنكعاى عمى األجانب كغيرخبلص لمدكلة العثمانية، كامتازكا باإلبنية طكاؿ القامةال
الذيف لـ ، قة حراس المسجد األقصى التكارنةدخكؿ المسجد األقصى حتى لك كانكا أمراء أك ممككان اال بمكاف

حيث  ،أشده في أكاسط القرف التاسع عشر ، كقد بمغ نفكذىـنكا ألحد مف غير المسمميف بدخكلويككنكا يأذ
ألجانب مف زيارة المسجد في عاـ اضطر متصرؼ القدس العثماني الى سجنيـ ليمكف أحد الممكؾ ا

 (2007، العارؼ)ـ . 1855

 

 

 م :17واخر القرن أاألمنية في القدس واالقصى  حالة. ال1.1.8.4

كتابو ـ في 1696زيارتو لمقدس عاـ  Henry Maundrell" 1  -ؿيىنرم مكندر كصؼ السائح األجنبي " 
قدس أك مجرد جانب كاالفرنج دخكؿ العمى األ مان ، كالتي أكرد فييا أنو كاف محرٌ ""رحمة مف حمب الى القدس

                                                           

اء في سجبلت المحكمة الشرعية أف " صكباشي القدس " اشتكى لمقاضي بأنو رأل " مكسى بف حسف السقا " كىك سكراف في المسجد األقصى ج 1
 ( ىـ975/ م1567 ،43 السجل) . كشيد معو عمى ذلؾ مؤذف المسجد ، فأدانو القاضي كحكـ عميو

كاتخذكا مف الرباطيف  ثمانيكف في شؤكف الحراسة كالشرطة،، استخدميـ العارفكر كمحيطياأصكليا إلى منطقة دىـ جالية افريقية تعكد  التكارنة :  2
مسكنان ليـ منذ أكائؿ العيد العثماني . فيما استخدـ الرباط المنصكرم  أحد أبكاب المسجد األقصى الغربيةاألباصيرم كالمنصكرم خارج باب الناظر 

" سجف الدـ " ككاف يعيد لمتكارنة سجنان لممحككميف باالعداـ يسمى ، كاستخدـ الرباط األباصيرمباط "قان كسجف عثماني لممكقكفيف يسمى "حبس الر الح
 . (2007 العارؼ،)باالشراؼ عمييما الى أف نقؿ االحتبلؿ البريطاني كبل السجنيف الى المسككبية خارج أسكار البمدة القديمة 
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ؿ كتسميـ اسمحتيـ ، ككاف عمييـ الترجٌ المدينة العثماني حاكـ، دكف صدكر إذف مف االقتراب مف أسكارىا
مييـ دخكؿ المسجد مان ع، ككاف محرٌ ح ليـ الحاكـ بغير ذلؾذا صرٌ ال إ، إلحراس بكابات المدينة قبؿ دخكليا

، فكاف غير المسمميف عداـسو بدخكلو كاف يعرض نفسو لخطر اإلنت تحدثو نف، كمف كااالقصى نيائيان 
كقد كانت أبكاب سجد. عمى األقصى مف جية الشماؿ لينظركا الى الم يصعدكف سطح برج أنطكنيا المطؿٌ 

، كمف كاف يصميا متأخران كاف يضطر لبقاء ب كال يسمح ألحد بدخكليا بعد ذلؾالقدس تغمؽ عند الغرك 
ظامييف ككاف يحرس بكابات المدينة جنكدان ن ،رضان نفسو لخطر المبيت في الخارجمع ،ج األسكارليمتو خار 

سكار . ثـ بنيت المسككبية خارج األرمؿ، كيضبطكف النكبات بينيـ بساعة اليتناكبكف الحراسة كؿ ساعة
باب  ث في كؿفاستحد السكاف مع خارج المدينة ، ككثر تكاصؿياـ كبدأت المنازؿ تنتشر خارج1858عاـ 

 غبلؽ البكابات ليبلن ، ثـ تساىمت الحككمة في إممضطريف، ككاف يتـ فتحيا لفتحة صغيرة تسمى " الخكخة "
، لكنيا استمرت في اغبلقيا لمدة ساعتيف كقت صبلة الجمعة ليتمكف الجند مع كثرة العمراف خارج األسكار

 (2007، العارؼ)بلة في المسجد األقصى دكف سبلح . كالحراس مف الصٌ 

 : العيد العثمانيأواخر  اضطراباتخبلل  أمن األقصى. 1.1.8.5

العيد  أكاخرفي مدينة القدس  تحدثالتي  كالمؤامرات تأثر أمف المسجد األقصى باالضطرابات كالثكرات 
ثكرة القدس ضد حكـ ، كخصكصان في سبلحيـ في المسجد األقصى مراران  ، كقد أخفى ثكار القدسالعثماني
مف ال يسمـ سبلحو مف أىؿ المدينة، فسممكا األسمحة ، حيث كاف يحكـ باالعداـ عمى ي باشامحمد عم

، كفي  المقابر أخفكىا في المسجد األقصى المبارؾأما األسمحة المنيكبة مف مخازف الحككمة فقد  التالفة
بالمؤامرات دس القكما تأثر أمف  ،(2007، العارؼ)ببلط كالحكانيت كالمنازؿ كرصفكا األرض فكقيا بال

عاـ ىٌبة أىالي القدس  كمثاؿ ذلؾ، أكاخر الفترة العثمانية اؾ لممسجد األقصى تح بدأتكاألطماع التي 
كضد حاكـ  Montagu Parker"2  -باركرمكنتاجك جنراؿ البريطاني "بقيادة الضد البعثة األثرية ـ 1911

                                                                                                                                                                                      

سة إنجمترا كفي حمب كببلد ، رحالة ككاىف في كنيأكاديمي في جامعة أكسفكرد( ـ1665-1701: ) Henry Maundrell -ىنري موندريل  1
 . التي انتشرت حكؿ العالـ بعدة لغات ،ـ، كدٌكف مذكرات رحمتو1697لى القدس في عيد الفصح عاـ ، بدأ رحمتو مف حمب إالمشرؽ

ي البريطاني، ، ضابط في الجيش الممكMontagu Brownlow Parker " ( :13/10/1878-28/4/1962) -" مونتاجو براونمو باركر    2
ت قبة الصخرة ، اشتير بككنو مف أكائؿ الباحثيف عف " تابكت العيد " ك" كنكز سميماف " ، اكتشؼ حراس األقصى حفرياتو السٌرية تحكعالـ آثار إنجيمي
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أحد  ، كالتي كشؼـ1911ك 1909ي ـالتي عممت بيف عام لعثماني بكصفو متآمران مع البعثةالقدس ا
أكاخر العيد آنذاؾ البٌكابيف . كمف حٌراس األقصى 1تحت المسجد حفرياتيا السٌرية حراس المسجد األقصى

سٌيد مذٌيمة بتكقيعو " ،، األسماء التالية، كالتي كثٌقتيا مذٌكرة نادرة بخط رئيس الحراس البكابيفالعثماني
 ( 1.1الممحؽ رقـ )انظر : ـ 1909-ىػ1331 نيساف 18الجماعي" بتاريخ 

 الشيخ مصطفى أفندم الدنؼ، حارس باب السمسمة. -
 الشيخ عبد القادر الشريؼ، حارس باب القٌطانيف . -
 حارس باب الحديد . الشيخ مصطفى العرياف، -
 الشيخ يكسؼ الزٌحيكة، حارس باب الحديد. -
 . الشيخ أحمد أبك السعكد، حارس باب القسـ )المجمس( -
، كقد كاف مريضان لفترة طكيمة، كلو ككيؿ ينكب عنو في طفى أفندم جار اهللمصالحارس  -

الحراسة ىك رجؿ فبٌلح ضعيؼ، ال يقدر عمى أعماؿ الحراسة، ككانت أجرة ىذا الككيؿ أف 
يناـ في الغرفة المجاكرة لمباب الذم يحرسو، كمع ذلؾ كاف يطالب رئيس الحٌراس البٌكابيف 

 اسة باب األسباط .، فتـ نقمو لحر ة ماليةبأجر 
 ، فتشير المذٌكرة أنيـ كانكاعبد اهلل الترؾك  ،غبلـ األفغانيك  ،أٌما الحٌراس عبد اهلل الشمبي -

 عمى كظيفتيـ كخدمتيـ الٌصادقة، فمـ ينقميـ رئيس البٌكابيف مف نقاط حراستيـ . مكاظبيف
 (مC0085 ،1909، رقـ مذكرة رئيس البكابيف، 2)ك.ؽ

 
                                                                                                                                                                                      

نكز سميماف " التي إٌدعى باركر أنيا مدفكنة تحت قبة الصخرة ، ككانت البعثة تحفر ليدؼ كاحد ىك استخراج "  تابكت العيد " ك" كـ1911المشرفة عاـ 
 .(Silberman ,1980)مشرفة ال

ـ سمع أحد حراس األقصى أصكات حفر كتنقيب تحت قبة الصخرة المشرفة ، فجمع 1911نيساف 19في ليمة  م :1911ىب ة األقصى عام   1
عمييا الضابط مف الفرار عبر األنفاؽ ، ليتبيف أنيا بعثة أثرٌية ممكٌية بريطانية ، يشرؼ  ، غير أف الفاعميف تمكنكالناس الذيف ىرعكا لمعرفة ما يجرما

كاعدان إياىـ بنصيب مف " كنكز  ،لتنقيب سٌران تحت المسجد األقصى، كالذم رشا بعض المسؤكليف العثمانييف كي يسمحكا لو باالبريطاني " باركر"
اس المسجد الذيف لـ يكف متكقعان تكاجدىـ في تمؾ المنطقة ليبلن أفشؿ الميمة التي عمؿ عمييا " باركر" ، غير أف كجكد كيقظة حرٌ اسميماف " إف كجدى

، كسرعاف ما ة بريطانية كتدنيس لممسجد األقصى، كالذيف اعتبركا الحفريات مؤامر ب ذلؾ بمكجة غضب كبيرة  في القدسكتسب كبعثتو لمٌدة عاميف .
، حيث أمر قكاتو بقمع التظاىرات . لكف الجنكد لـ كاطؤ مع أعماؿ الحفر مقابؿ رشاكل، كالذم اتيمكه بالتاني لممدينةتيا مقر الحاكـ العثمىاجمكا ليم

، فانتشرت المكاجيات في مختمؼ أنحاء المدينة . كلـ يحدث مف قبؿ أف انتيت بعثة حفريات أثرية بمثؿ ا مف السيطرة عمى الحشكد الغاضبةيتمكنك 
 (Silberman, 1980  (مسطينية العارمة .ىذه اإلحتجاجات الف

  2 ك.ؽ : اختصار لمجمكعة ك ثائؽ متفر قات قسـ الحراسة في أرشيؼ قسـ الحراسة بالمسجد األقصى المبارؾ. 
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دارة . عيد اإلحتبلل البر  1.1.9  م ( :1947 –م 1917المجمس اإلسبلمي األعمى )  يطاني وا 

، أرسؿ ـ1917ف قبؿ الجيش البريطاني عاـ باشتداد الحصار كالقصؼ المدفعي عمى مدينة القدس م
، مفادىا أف لحسيني الى قائد الجيش البريطانيمتصرؼ القدس عزة بؾ رسالة مع رئيس البمدية حسيف بؾ ا

، كأنيـ أقامكا مكظفيف عمى األماكف المقدسة مف الخراب رىـ مف القدس حفاظان األتراؾ قد سحبكا عساك
، راجيان أف يحظكا بمعاممة جيدة د األقصى المبارؾ ككنيسة القيامةليحافظكا عمى األماكف الدينية كالمسج

أعمف بأف  ،منبي " لممدينةلٌ جيش البريطاني كدخكؿ الجنراؿ " أ. كبعد سقكط القدس في يد المف البريطانييف
)أبك  قان لتقاليد الطكائؼ التي تممكياجميع المعابد كاألماكف المقدسة ستصاف كفقان لمترتيبات المرعية ككف

 .(2015، صالح

بمغ تعداداىا  ةالبريطاني شرطةقكة مف البعد اإلحتبلؿ البريطاني أصبح في مدينة القدس كالمسجد األقصى 
، مف بينيا مخفر مراكز شرطة 8ضابطان مكزعيف عمى  20شرطيان ك 1484في أكاخر فترة االنتداب 

، (2007، العارؼ)مف عناصر الشرطة العرب كضابط عربي كاحد  6الذم كاف فيو ك  1المسجد األقصى
ى كأصركا عم، د العثمانييف ممف رفضكا االنسحابكمع ذلؾ فقد بقي في القدس بضع عشرات مف الجنك 

في ضبط األمف الشرطة البريطانية يستعينكف بف حراس المسجد كاقد ك . 2البقاء لحراسة المسجد األقصى
، كمنع الزيارات غير قٌكة، كفي منع اقتحامات الييكد المتطرفيف لممسجد بالمف خارج بابات المسجد أحيانان 

 . 3، أك حاالت اإلعتداء عمى المصميف كالحراس مف قبؿ المتطرفيف المصرح

                                                           
 تـ تفصيؿ ظركؼ تأسيس المخفر البريطاني في المسجد األقصى كميامو في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة.  1
آمر رىط الرشاش  العريف " حسن أفندي األغدرلي "، كاف آخرىـ بقاء في حراسة المسجد األقصى بزٌيو العسكرم  20مف الفيمؽ جنديان  53كىـ   2

" في المسجد األقصى يكـ  Elhan Bardagi - إلياف بارداقجي، كالذم قابمو الصحفي التركي " العثماني 36ء التابع لمفكج الثامف مف لكا 11رقـ 
 . (2015محمكد، (ـ يحرس المسجد األقصى 1982يث بقي حتى كفاتو عاـ ـ ، ح1972أيار  12الجمعة 

حيث حاكلت مجمكعة مف المتطرفيف ، ـ1932 نيساف 2، ظير يـك السبت عمى باب السمسمة تحصم ة" حادثفمثبلن تكثؽ صحيفة "مرآة الشرؽ  3
قصى عبر باب السمسمة دكف تذاكر زيارة، فمنعيـ حارس الباب، شخصان أف يقتحمكا المسجد األ 12إلى  10الييكد " المكابييف"  يقٌدر عددىا مف 

فاعتدت إحدل المتطرفات " المكابيات " عمى الحارس كصفعتو، كاجتمع الناس ككادت تتطكر األمكر إلى صداـ كبير لكال أف صادؼ مركر شرطي 
. انظر  (1932المكابيكف،  )مف عناصر الشرطة االنتدابية  " بمساعدة الحٌراس كثبلثةتـ تفريقيـ مف قبؿ "شيخ الحـر بريطاني فٌض الخبلؼ، حيث

 ( في قائمة المبلحؽ . 1.3ممحؽ " المكابيكف " رقـ )
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 : المسجدمن عمى أالمجمس اإلسبلمي  إشراف. 1.1.9.1

نازع منذ تأسيس المجمس عاـ شؤكف المسجد األقصى كحراستو دكف منٌظـ المجمس اإلسبلمي األعمى  
نٌظـ المجمس دخكؿ قد ، ك ـ1938 ريطاني في داخؿ األقصى عاـ، كحتى تأسيس المخفر البـ1922

، حفاظان المجمس رة" أك مف إداعة كمختكمة مف "شيخ الحـر، مكقٌ ؤلقصى بأذكنات خاصةالزكار األجانب ل
، كحتى الجنكد البريطانييف كاألمريكييف كالضيكؼ تولعمار  كتحصيبلن لريع ىذه الزياراتعمى أمف المسجد 

حتى يسمح ليـ الحراس مثؿ ىذا التصريح مف المجمس اإلسبلمي ممزميف بالرسمييف عمى الحككمة كانكا 
 ( 1.2 ممحؽ انظر)رسـك الزيارة .  الفئات مفبعض عفاء إ، ككاف يتـ ابكف بالدخكؿ لؤلقصىالبك 

، 1948ك  1947قصى كحراسو في عامي كقد تصاعدت اعتداءات المسمحيف الييكد ضد المسجد األ
، كاستنكر 1948شباط  6عمى المسجد يكـ الجمعة  فاستشيد أحد حراس المسجد في اعتداء مسمح

، كخاطب السكرتير 1948شباط  10 مكم في اجتماعو بتاريخالمجمس االسبلمي األعمى ىذا االعتداء الد
ثـ مع  (1، ص1948 شباط 11/ 3880يافا. العدد ،الدفاع صحيفة) لمحككمة البريطانية بخصكصوالعاـ 

زيز ، طالب المجمس اإلسبلمي األعمى حككمة االنتداب البريطاني بتعـ1948آذار عاـ  اشتداد الحرب في
، أسكة بتكفير حككمة شرطة العربية تعمؿ في داخمومف ال، بقكة مسٌمحة حراسة المسجد األقصى المبارؾ

كيبدك أف  1،ييكد في البمدة القديمة مف القدساالنتداب حراسة مسمحة مف الجيش البريطاني عمى مقرات ال
 .القيادة البريطانية اكتفت بعناصر الشرطة المكجكديف في مخفر المسجد كتجاىمت طمب المجمس 

 : في عيد االنتداب سجد االقصىجمعية حراسة المتشكيل  .1.1.9.2

، بؿ كاف عيد االنتداب البريطاني خبلؿتأثر أمف المسجد األقصى بجميع الثكرات كاألحداث التي جرت  
التي كالعمميات الفدائية  ،، كلكثير مف المظاىرات كالمسيراتـ1929منطمقان لثكرة البراؽ عاـ  المسجد

. كقد شٌكؿ المؤتمر (ـ1938-1936) رة الفمسطينية الكبرلكدم في الثك الكجكد البريطاني كاليي استيدفت
قصى كاألماكف جمعية حراسة المسجد االسماىا "أاسبلمٌية الكبير المنعقد في القدس جمعية  اإلسبلمي

                                                           
حاكـ لكاء القدس البريطاني في  ، مع الجنراؿ " بكالؾ "يؿ، كسكرتير المجمس أنكر الخطيباجتمع عضك المجمس االسبلمي الشيخ كماؿ اسماع  1

اثر تزايد مياجمة المسمحيف الييكد لممصميف في المسجد األقصى كاطبلؽ النار عمييـ كطمبكا حراسة مسمحة بريطانية  " عمى(أ) "المنطقة المحمٌية
 (2، ص1948آذار 5  /3900العدد يافا.  صحيفة الدفاع،) لممسجد !
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، ى أف يككف ليا فركع في كؿ العالـعم ،القدسمدينة ىا في كجعؿ مقرٌ ، ـ1928" عاـ االسبلمية المقٌدسة
كعممت ، داءاتالمسجد األقصى كسائر المقدسات مف الخراب كالضياع كاالعتىدفيا حفظ أمف كاف ك 

لمقياـ فكؽ سف العشريف بشركط خاصة  المتطٌكعيف الشباب تجنيد جميكر عريض مفالجمعية عمى 
ككاف ليا دكر ، مسجد األقصى كحائط البراؽ الشريؼبأعماؿ الحراسة كالرباط كنشر الكعي حكؿ قضايا ال

ككاف ، منشكرةميثاؽ كأنظمة داخمية مجمعٌية كل، كاطبلؽ ثكرة البراؽ، ممسجدالشعبية ل راسةحالبارز في 
يشترط لعضكيتيا تأدية قىسىـ حراسة األقصى بالنص التالي : " عميَّ عيد اهلل كميثاقو أف أككف حارسان أمينان 

ككانت تجبى مف  لممسجد األقصى كسائر األماكف اإلسبلمية، كأف أبذؿ كؿ جيدم في سبيؿ صيانتيا "،
انظر . كيشرؼ عمييا لجنة الدفاع عف البراؽ الشريؼمنتسبييا اقتطاعات مالية دكرية لصالح الجمعية، 

 .( 4، ص1928تشريف ثاني 30/ 307العددحيفا. ، صحيفة اليرموك)( 1.4الممحؽ )
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 (م2000-م1948تعريف بقسم الحراسة في المسجد األقصى المبارك ) 1.2

 وصاية األردنية عمى المسجد وتأسيس القسم :.  نشأة ال1.2.1

، خضعت الضفة الغربية كالشطر الشرقي مف مدينة القدس لمحكـ األردني ـ1948بعد انتياء حرب عاـ 
سكرم ، تحت إشراؼ الحاكـ العضـٌ شرقي القدس لئلدارة األردنيةكسارع ممؾ األردف عبد اهلل األكؿ إلى 

عمى المدينة كأكقافيا  ممت اإلدارة المدنية األردنية اإلشراؼ، ثـ تسٌ لمقدس أحمد حممي عبد الباقي
مف المممكة  ، فأصبحت القدس رسميان جزءان صدر قرار تكحيد الضفتيف 1950نيساف  24. كفي كمقدساتيا

، حيث ـ في عيد الممؾ طبلؿ بف عبد اهلل1952، كقد أكد عمى ذلؾ دستكر عاـ األردنية الياشمية
إداريان ، كتتبع األردنية إلدارةلقدس كعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ تحت اأصبحت أكقاؼ كمقدسات ا

ة ـ شكمت كزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية األردني1953. ثـ في عاـ لكزارة األكقاؼ األردنية
، القدست الحقان باسـ دائرة أكقاؼ ، ىذه المديرية عرف(2017، رمالجعبمديرٌية خاصة ألكقاؼ القدس )

، نة المقدسة منذ تأسيسيا حتى اآلفكىي تشرؼ عمى كافة شؤكف المسجد األقصى المبارؾ كأكقاؼ المدي
 كتحت رعايتيا تأسس كتطكر قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ .

 

 . ىيكمية القسم وتبعي تو اإلداري ة :1.2.2

قدس األقساـ التابعة إداريان لدائرة أكقاؼ الأحد أىـ كأكبر ىك قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ 
ح ، كىك امتداد طبيعي لتشكيبلت الحراسة المكجكدة في المسجد األقصى منذ الفتكشؤكف المسجد األقصى

لمسجد كالحفاظ ان عمى العنصر البشرم في تأميف ا، كالتي اعتمدت كميٌ ـ638اإلسبلمي العمرم لمقدس عاـ 
 . عمى حرمتو كقدسيتو

بشكؿ مباشر لمديرية المسجد األقصى  -منذ تأسيسو كحتى كقتنا الحالي  - الحراسة إداريان  يتبع قسـ
"رئيس قسـ  مسؤكؿ بمسمى عمى القسـيشرؼ التي تعتبر إحدل مديريات دائرة أكقاؼ القدس، ك  المبارؾ،

ة عمى مكتب مباشر ىك يشرؼ ك  يرتبط إداريان بمدير المسجد األقصى المبارؾ، الحراسة" أك "رئيس الحرس"،
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األحكاؿ، كرؤكساء الكحدات األربع لمحراسة، كتتبع لو إداريان شعبة البلسمكي، كمفتش الحرس، كقد تطٌكرت 
كأحيانان كحدة حراسة دكائر األكقاؼ، ككحدة حراسة  ىيكمية القسـ عبر الزمف، ليمحؽ بيا شعبة لمحارسات،

الحرس يتكلى رئاسة شؤكف العامميف في المسجد  كأحيانان كاف رئيسالمقابر اإلسبلمٌية، كقسـ اإلطفائية 
مكقع قسـ الحراسة في الييكؿ التنظيمي لكزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية انظر األقصى. 

 .( 5.1 الممحؽ) األردنية

 . أعداد الحراس وأنماط توزيعيم :1.2.3

ان عمى العنصر البشرم بشكؿ ة يكميساع 24يعتمد تأميف المسجد األقصى المبارؾ طيمة العاـ عمى مدار 
يشرؼ عمييا  ،لؾ كجكد عدد ال بأس بو مف الحراس، مكزعيف عمى كحدات متناكبة، كيتطمب ذأساسي

 ، كمراقبكف لكؿ كحدة يعممكف في مكتب تسجيؿ األحكاؿ . مساعدكف لرئيس الحرس

، كعف في عدد الحراسؼ عف نقص شبو دائـ إف دراسة أرشيؼ قسـ الحراسة مف الكثائؽ كالسجبلت يكش
. تقابميا لمزيد مف نقاط الحراسةـ 2000عاـ  كحتىـ 1948كمتنامية في المسجد منذ عاـ حاجة دائمة 

يجاد الحمكؿمحاكالت مف كزارة األكقاؼ في عماف ل ما يمي جدكؿ بمعٌدؿ أعداد ، كفيمكاكبة االحتياجات كا 
، يميو تفصيؿ كمراسبلت قسـ الحراسة مستخمص مف سجبلت اثبات الدكاـ ككتب الممؼ العاـ الحراس

 راسة : ة الدٌ فترات رئيسية تغطي مدٌ  3، خبلؿ كزيعيـ الزماني كالمكاني كالعددمبأعدادىـ كت

 ـ 2000-1948لمبارؾ / معٌدؿ أعداد حراس المسجد األقصى ا:  أ-1.1الجدكؿ
 

 نكاتالسٌ 
معٌدؿ عدد 
 الحراس

 الفترة األكلى
 (1967-1948العيد األردني )

1948 - 1959 16 
1960 - 1963 21 
1964 - 1967 26 
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 ـ 2000-1948لمبارؾ / معٌدؿ أعداد حراس المسجد األقصى اتتمة :  ب -1.1الجدكؿ
 

 الفترة الثانية
 (1985حتى عاـ   1967مف بداية االحتبلؿ عاـ )

1968 - 1978 67 
1979 - 1985 91 

 الفترة الثالثة
 فاضة األكلى كبدايات االنت 1986مف عاـ )

 (2000حتى بداية االنتفاضة الثانية عاـ 

1986 - 1991 102 
1992 - 1995 93 
1996 - 1997 132 
1998 - 2000 119 

 (2000-1948، أرشيؼ قسـ الحراسة)

 

 ( : 1967 -1948. أعداد الحراس وتوزيعيم في العيد األردني ) 1.2.3.1

حارسان يشرؼ عمييـ رئيس الحرس مباشرة  كقد كاف  21 ي مفتكٌكف قسـ الحراسة في معظـ العيد األردن
 الستينات كما يمي :  سنكات تكزيع الحراس في مطمع

 ـ 1963 –لحراس كتكزيعيـ في العيد األردنيعداد انمكذج أل : 1.2الجدكؿ 
 

عدد  الوظيفة
 التوزيع المكاني لمحراس الحراس

 مشرفة كالساحاتفي المصمى القبمي كقبة الصخرة ال 3 حراس ليميكف

 في جميع ساحات المسجد مركران بنقاط الحراسة الثابتة 4 ) متجكلكف (حراس دكرية 

 متناكبكف عمى حراسة جميع األبكاب 14 ) ثابتكف (حراس أبكاب 

حة ، فكاف يتـ أبكاب مفتك  9كقد كاف ىذا العدد مف الحراس قميبلن لتأميف الساحات كالمصٌميات اضافة الى 
، ككانت مياـ الحراسة تزداد تعقيدان بفتحيا لفترات معينة خبلؿ النيار، أك االكتفاء األبكاب اغبلؽ بعض

، كىك ما استدعى مف مأمكر األكقاؼ الطمب مف عٌماف أك مرضيةبغياب بعض الحراس إلجازة سنكية 
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كظائؼ  5 ، فأجيب طمبو مباشرة بالمكافقة عمى استحداث1964أيمكؿ  20حٌراس بكابيف جدد في  6تعييف 
 :حارسان  كما يمي 19، ليصبح عدد الحراس البكابيف يان شير دينار أردني  11، براتب جديدة لمحراس البكابيف

 

 ، كيتناكب كؿ حارسيف عمى باب أبكاب مفتكحة 9يتكزعكف عمى حراسة  : حارسان بكابان  18   -1
 (A0018 ،20/9/1964، رقـ معاممة تكزيع الحراس ،1ت.أ) احتياط لمتبديؿ حارس كاحد :   -2

 

 :م 1986حتى عام  –م 1967الحتبلل عام . أعداد الحراس وتوزيعيم من بداية ا1.2.3.2

فاستحدثت ، كرت حاجات المسجد األقصى األمنية، تطـ1967لمبارؾ عاـ بعد احتبلؿ المسجد األقصى ا
ة األكقاؼ ، فبدأت دائر لمسجد مف نقص كبير في عدد الحراس، كقد عانى انقاط كمياـ حراسة جديدة

سنكات ، إلى أف كصؿ عدد الحراس في أكاخر في القدس بزيادة عددىـ تدريجيان  اإلسبلمية العامة
 حارسان .  91السبعينات إلى 

، حارسان  237رة األكقاؼ اإلسبلمية كاف العدد اإلجمالي لمحراس التابعيف إلدا 1984نيساف  12كفي 
، ي في خميؿ الرحمف، ككظائؼ أخرل في دكائر األكقاؼلمسجد اإلبراىيم، كاكزعيف عمى المسجد األقصىم

حارسان فقط يعممكف فعبلن كحراس في المسجديف .  153، كرسان تـ تكظيفيـ بعقكد عمؿ سنكيةحا 72منيـ 

عدد  كاف 1986تشريف أكؿ  5كفي . (12/4/1984، 2133األكقاؼ لمكزير، رقـ ، كتاب مدير2ـ.ع.ؽ)
، حارسان في المسجد األقصى 63منيـ ، حارسان  102دائرة األكقاؼ كية في الحراس العامميف بعقكد سن

حراس  6 ، كاأليتاـ اإلسبلمية في القدسحراس في مدارس دار  4، كحارسان في المسجد اإلبراىيمي 29ك
 (5/10/1986، 5837، كتاب مدير األكقاؼ لمكزير، رقـ ـ.ع.ؽ). في اإلدارة العاٌمة ألكقاؼ القدس

، لـ تكف طريقة تكزيع حراس األقصى عمى كحدات مف احتبلؿ المسجد األقصى األكلى كفي السنكات
، مما تسبب بكثرة في تكزيع أعباء الحراسة اليكمية ، فقد كاف ىناؾ تفاكت كبيرحراسة عادلة في نظرىـال

                                                           

  قصى المبارؾ .مف المسجد ألقصى المبارؾ ، في أرشيؼ قسـ الحراسة بالمسجد األأقارير تاختصار لمجمكعة ت.أ :    1

 اؼ اإلسبلمية  في أرشيؼ الدائرة في القدس الشريؼ .قاـ لدائرة األك عمؼ الماختصار لمجمكعة كثائؽ الم.ع.ق :    2
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، كقد كثرت الشكاكل مف سمكؾ بعض الحراس المثبتيف داخؿ ات الحراس باالنتقاؿ بيف الكحداتمطالب
، فأصدرت دائرة االكقاؼ عدـ تبديميـ بآخريف لفترات طكيمة، نظران لالقبمي كقبة الصخرة المشرفة مصمىال

، الحراس يكميان بيف نقاط الحراسة بتحريؾ 1971تمكز  28االسبلمية تعميمات إلى قسـ الحراسة في 
 ي :لضماف التكزيع العادؿ ألعباء العمؿ داخؿ كؿ كحدة حراسة ، كتضمنت التعميمات ما يم

 منع مداكمة الحارس في ذات المكاف سكاء داخؿ المصمى أك خارجو ألكثر مف يـك كاحد .  - أ
 أف ال يعمـ الحارس بمكاف كظيفتو إال في صباح ذلؾ اليـك .  - ب
)ك.ؽ، تعميمات  . تقرير في أداءه كتابةك مراقبة الحارس مف حيف آلخر مف قبؿ رئيس الحرس   - ت

    (C0009 ،28/7/1971، رقـ الكظيفة اليكمية

. كفي مطمع التسعينات كاف عدد مف الحراس عباء تكررت مراران في الثمانيناتذات المشكمة في تكزيع األ
، كحراسة المصميات كباب ان تعتبر غير متعبة صيفان كشتاءن قد استأثركا مجددان بحراسة نقاط ثابتة يكمي

اـ التحريؾ اليكمي في أماكف الكظيفة ، كلـ يسر عمييـ  نظمغمؽ كالساحات الشرقية مف المسجدالرحمة ال
مما سبب حالة مف االستياء كالتذمر بيف الحراس اآلخريف المكمفيف بحراسة نقاط أكثر مسؤكلية كعبئان 

، كممف يتطمب عمميـ االحتكاؾ مع أك مراقبة المستكطنيف المقتحميف كالبكابات الخارجية لممسجد األقصى
. فتقدـ ىؤالء الحراس بمطالبة بانصافيـ في اب كفي الساحاتالحدكد عمى األبك  عناصر الشرطة كحرس

ك.ؽ، مطالبة )، كعدـ تثبيت أحد منيـ في مكقع معيف ألكثر مف يكـ عمؿ كاحد الحراسة تكزيع أعباء

   . (C0035 ،18/01/1992، رقـ الحراس بعدالة التكزيع

المسجد ية يقؿ فييا عدد الحراس في ، كاف ىناؾ فترة فراغ يكمعيد التكزيع الزمني لعمؿ الكحداتكعمى ص 
دء مناكبة ، كىي الفترة بعد انتياء مناكبة كحدات الحراسة النيارية كقبؿ ببشكؿ حاد أكاخر السبعينات

تعمؿ بيف الحرس  ، فكاف يتـ تغطية ىذه الفترة بكاسطة دكرية حراسة احتياطيةكحدات الحراسة الميمية
تكزيع أعباء الحراسة زمانيان بشكؿ عادؿ بيف ل ىذه الفترةفي  . كقد كضعت عدة خططالنيارم كالميمي

 الكحدات ، فيما يمي أبرزىا : 
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 : " 1979 -خط ة " الوحدات الثبلث المتناوبة  - أ

في محاكلة لزيادة كفاءة تكزيع الحراس كالتخفيؼ مف مشكمة نقص عددىـ اقترح رئيس الحرس السيد حسف 
ت عتمد، كقد اـ1979األكقاؼ اإلسبلمية في نيساف " عمى إدارة عياد خٌطة " الكحدات الثبلث المتناكبة 

ساعات  8كحدات عمؿ متساكية العدد ، تعمؿ كؿ منيا  3تقسيـ حراس األقصى عمى عمى ىذه الخطة 
، ثـ أسبكع دة أسبكع صباحان ، فتعمؿ كؿ كحؿ المناكبة بيف الكحدات كؿ اسبكع، عمى أف يتـ تبدييكميان 
، كتأميف حراسة دائمة لممسجد لتساكم في أعباء الكحدات كالحراسبما يضمف ا ،، ثـ أسبكع ليبلن مساء

، كيبدك أنيا لـ ـ1981باقرار ىذه الخٌطة حتى آذار . كقد استمر بالمطالبة ساعة 24مدار  األقصى عمى
ف الحراس كبار لكجكد عدد مذلؾ ، ك ساعات 6ساعات بدالن مف  8العمؿ  تنجح في حينو لرفض الحراس

 بكظائؼ أخرل خارج المسجد األقصى تحكؿ دكف تبديؿ عمميـ ليبلن كنياران . يـبعضكالرتباط ، السف
    (C0028 ،1979، رقـ 1984-1979كزيع الحراس لحسف عياد ، خٌطة تك.ؽ)

( أف 1449كتابو رقـ )مكجب طمب مدير األكقاؼ اإلسبلمية مف رئيس الحرس ب 1984آذار  14في 
التي تشكمت بعد كقكع مجزرة األقصى التي نٌفذىا لجنة تنظيـ الحرس مى ز ىذه الخٌطة لعرضيا عيجيٌ 

، حيث كافقت ـ1982نيساف  11 صباح Alan Goodman " 1 - مافالجندم االسرائيمي " آالف قكد
يا كالمطالبة ، ككاف قد مضى عمى اقتراح1984نيساف  1المجنة عمى تنفيذ ىذه الخٌطة اعتباران مف 

بتقسيـ جميع الحراس  1984أيار  15إال أف التنفيذ الفعمي ليذه الخطة بدأ في . بتنفيذىا خمس سنكات
، كما جاء في كتاب مدير االكقاؼ كحدة منيا مسؤكالف ككاتب لؤلحكاؿ، لكؿ جػ(أ،ب،إلى ثبلث كحدات )

لـ يدـ سكل  صت مف حاجة المسجد الماٌسة لمزيد مف الحراس إال أف تطبيقيا( كرغـ أنيا قمٌ 2831رقـ )
كزيع الحراس لحسف عياد ، خٌطة تك.ؽ).  ، نظران لمظركؼ المشار الييا سابقان دة أسابيع كلـ تنجحع

    (C0028 ،1979، رقـ 1979-1984
 

                                                           
1
اقتحم الجندي " قودمان " المسجد ، 0183نٌسان  00صباح األحد  فً المسجد األقصى : " Alan Goodman - قودمانهاري " آالن مجزرة    

رٌاض أبو ارمٌلة  المسجد األقصى حارسعلى بشكل مباشر الّنار أطلق و.   M-16هجومٌة من طراز مسلحاً ببندقٌة ب الغوانمةبا األقصى عبر

منعه من على الباب الغربً للقبة حٌنما حاول صالح الٌمانً  وقتل الحارس الشهٌد. المشرفة قبة الصخرة اقتحمرصاصات، ثّم  بثالثأصابه ف

بدر  ابراهٌم جهادالشاب ، واستشهد شرطةوالفلسطٌنٌاً برصاص جودمان  61أكثر من  التالٌة لها واجهاتزرة والمج. أصٌب فً المالدخول

بالسجن  "جودمانعلى الجزار "ُحكم ، باب األسباطفً التربة االخشٌدٌة على ٌمٌن الخارج من ن ٌالّشهٌد فنود. داخل األقصى  برصاص الشرطة
 فقط على المجزرة .  عاماً  00بعد مضً م، 0111نه عام ج عافرتم اإل، إال أنه المؤبد 
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 : " 1984 -خط ة " الوحدات األربعة المتحركة  - ب

اس اثر تعٌذر تطبيؽ خطة الكحدات الثبلث المتناكبة نظران العتراض الحراس كظركفيـ، تـ إعادة تكزيع حر 
قت الحراسة بشكؿ جراء تعديبلت تضمف تكزيع ك إمع  1984حزيراف  22األقصى إلى أربع كحدات في 

يان كىك تكزيع ، كيتـ تبديؿ مناكبة الكحدات اسبكععمؿ كحدتاف نياران ككحدتاف ليبلن . بحيث تجيد بيف الكحدات
 : ساعة ، ككاف كما يمي 24، كيحفظ أمف المسجد عمى مدار عادؿ كمريح لمحراس

 ـ 1984 –دات األربعة المتحركة تكزيع الحراس حسب خٌطة " الكح:  1.3الجدكؿ 
 

 اسم الوحدة
 وقت المناوبة

 إلى من
 ظيران   1:30 صباحان   7:00 النيارية األكلى

 بعد صبلة العشاء  ظيران   1:30 النيارية الثانية

 فجران   1:00 مساء  7:00 الميمية األكلى

 صباحان   7:00 فجران   1:00 الميمية الثانية

لقد كانت ىذه الخٌطة في تكزيع كحدات الحراسة مستخدمة لفترة طكيمة في السبعينات كفي بداية الثمانينات 
، كمع ذلؾ فقد رافؽ تطبيؽ ىذه ـ1984ديبلت التي أجريت في حزيراف لكنيا كانت بحاجة لبعض التع

 بسبب تثبيت بعضيـ في كحدات كنقاط حراسة مريحة ،عدـ تكافؤ في تكزيع أعباء الحراسالخٌطة أحيانان 
ـ 1986مات لقسـ الحراسة في حزيراف ، كلعبلج ذلؾ أصدرت إدارة األكقاؼ تعميبشكؿ دائـ دكف غيرىـ

بضركرة إلزاـ جميع الحراس بالعمؿ بنظاـ كحدات الحراسة األربعة المتحركة كمنعت تثبيت بعضيـ في 
، كلما ليذا النظاـ مف نجاعة كالمساكاة بيف جميع أفراد الحرس معدالةكحدات أك مكاقع معينة " تحقيقان ل

( 3452كفعالية في المحافظة عمى أمف كسبلمة المسجد األقصى " كما جاء في كتاب مدير األكقاؼ رقـ )
، راس مف ىذا النظاـ لظركؼ انسانية. كقد تـ الحقان استثناء كبار السٌف مف الح1986حزيراف  16بتاريخ 
 C0029رقـ، )ك.ؽ، معامبلت تكزيع الحرس.صر عمميـ في الكحدات النيارية األكلى كالثانية فقط كتـ ح

 + C0031 لمسجد اإلبراىيمي كذلؾ فقد تـ تطبيؽ ىذه الخٌطة عمى حراس ا.  (1986-1983، لمفترة
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. لكفاءتيانظران  1985كانكف ثاني  10، بمكجب قرار مف مدير عاـ األكقاؼ اعتباران مف في خميؿ الرحمف
، كتاب مدير ـ.ع.ؽ)بخٌطة الكحدات األربعة الثابتة كما ىك مفٌصؿ الحقان ـ 1988كتـ استبداليا في عاـ 

 (10/1/1985، 178رقـ  ،األكقاؼ

 

، في محاكلة لتحسيف كفاءة نظاـ لتكزيع مياـ مساعدم رئيس الحرس قسـ الحراسة خططان  كقد أقرٌ 
 : االشراؼ عمى انضباط الحراس ، منيا 

 
 " :  م1978 –خط ة " المساعدين الثبلث  -
عمى ، تكزيع مساعدم رئيس الحرس الثبلثة، كبمكجبيا تـ 1978تشريف ثاني  14ىذه الخٌطة في  تـ إقرار

 كما يمي : ، مكاقع 3ك ،أكقات 3

  ـ1978ٌطة المساعديف الثبلث لعاـ تكزيع المساعديف حسب خ : 1.4الجدكؿ 
 

 مكان المناوبة وقت المناوبة 
 إلى من

 منطقة المصمى القبمي بعد صبلة الظير فجران  4:30 المساعد ) أ ( -1
 منطقة صحف الصخرة المشرفة  ظيران  2:00 صباحان  7:00 المساعد ) ب ( -2
 بيف صحف الصخرة كالمصمى القبمي كاألبكاب  ريةدك  اغبلؽ المسجد ظيران  2:00 المساعد ) جػ ( -3

 (C0002 ،14/11/1978 ، رقـ ممساعديفك.ؽ، مذكرة رئيس الحرس ل)

 كمنيا :أمينيا في المسجد ، عمى المناطؽ المراد تلمتكزيع المكاني لكؿ كحدة حراسة كما أقر القسـ خططان 

 " : م1983 –خط ة " المناطق الثبلث  -

بمكجب ىذه الخٌطة تـ تكزيع حراس كؿ كحدة عمى ثبلث مناطؽ في المسجد األقصى المبارؾ ىي 
 ، كما يمي :ة مساعد لرئيس الحرس، كيشرؼ عمى الحراس في كؿ منطق( أ،ب،جػ)
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  ـ1983خٌطة المناطؽ الثبلث لعاـ  تكزيع الحراس مكانيان حسب: 1.5الجدكؿ 
 

منطقة 
 مككنات منطقة الحراسة  الحراسة

عدد الحراس 
 في المنطقة

 9 / المصمى المركاني  ساحة المصمى القبمي / متكضأ الكأس / باب المغاربة / باب السمسمة ) أ (
 7 صحف الصخرة المشرفة / باب القطانيف / باب الحديد / ساحة الميد / ) ب (
 6 باب المجمس / باب الغكانمة / باب فيصؿ / باب حٌطة / باب األسباط / الساحات الشمالية ) جـ (

  (15/10/1983، 6280، رقـ ـ.ع.ؽ(، )C0004 ،15/10/1983، رقـ ك.ؽ، خٌطة المناطؽ الثبلث) 

ثر إحباط حراس المسجد إ، عمى ؼ القدس بتعييف المزيد مف الحراسطالب مدير أكقا 1974أيار  20في 
، 1974أيار  17كر الشرقي لممسجد ليمة األقصى لعممية تسمؿ مسمحيف ييكد لممسجد األقصى عبر السٌ 

 كجاء في كتابو لرئيس مجمس األكقاؼ : 
 ساعة  24صبح الحراسة كاممة لمدة ستة كثبلثيف حارسان جديدان بحيث ت" ... إف الضركرة تقتضي بتعييف 

خارجو ك  1بحيث تشمؿ الحراسة منطقة السكر كمنطقة الباب الذىبي كباب األسباط كداخؿ األقصى
، كيككف ثبلثة مف الستة ساعة 24األحكاؿ بحيث يككف لمدة  ، كزيادة مرتبكالساحة الغربية كالشمالية

 تقؿ عف ، كالتأكد مف دكاميـ كيقظتيـ ، كىذا يكمؼ ميزانية اللمتفتيش الدائـ عمى الحراسعرفاء كالثبلثيف 
غت قيمتيا ال تقارف مع كنظران لمضركرة الممٌحة لتنفيذ ذلؾ كألف األمكاؿ ميما بم عشريف ألؼ دينار سنكيان.

الحراسة ليبلن كتدعيـ حارسان جديدان ليتسنى لنا  36، لذلؾ فإني أرجك المكافقة عمى اضافة ىذا الحمى
رقـ ، ، كتاب مدير األكقاؼـ.ع.ؽ) "عمينا كعمى اهلل الحماية.. الحراسة نياران بحيث نككف قد قمنا بما يجب

370/54/123 ،20/5/1974. ) 

، كلكف شيدت السنكات التالية تعييف مجمكعات صغيرة مبو لـ يحظى باالستجابة المباشرةغير أف مط
 حارسان . 45حكالي  ـ1979حتى  ـ1974ف عاـ مف الحراس بمغ مجمكعيـ م

ك.ؽ، كشؼ )، عمؿ سنكيةحارسان جديدان لممسجد األقصى بعقكد  27تـ تعييف  ـ1983 عاـ كفي أيار
، كمع ذلؾ فقد استمرت مشكمة نقص عدد الحراس في المسجد ) C0044، رقـ 1983أسماء الحرس لعاـ 

                                                           

 يقصد بذلؾ داخؿ المصمى القبمي الجامع .   1
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، منية كاعتداءات خطيرة عمى المسجدكات مف أحداث أ، رغـ ما حممتو ىذه السنالثمانيناتسنكات طيمة 
ي مطمقان بالحاجة حيث كاف عدد الحراس قميبلن كال يف ،ـ1986ه المشكمة تتفاقـ مطمع عاـ كبدأت ىذ

 ،حارسان جديدان في أسرع كقت ممكف 50، كىك ما استدعى أف يطالب رئيس الحرس بتعييف األمنية لممسجد
زات لعدة فترات ، كقد تـ رفع حالة التأىب لجميع الحراس كمنع اإلجااسبكع منيـ خبلؿ 10مطالبان بتعييف 
كع حٌث الحراس عمى التطجرل ك  ،، كتـ تعزيز كحدات الحراسة بحراس مف الكحدات األخرللدكاعي أمنية

، في ظركؼ أمنية لسٌد جزء مف العجز في عدد الحراس، في محاكلة بعد الدكاـ الرسمي لمف يستطيع
، كتترافؽ مع بداية االنتفاضة الفمسطينية جد األقصىدؼ فييا جماعات المستكطنيف المسحساسة تستي

 (C0033 ،1986، رقـ ، تعميـ رئيس الحرس)ك.ؽاألكلى 
   

 نتفاضةال احتى بداية م، 1987 عام األولى نتفاضةال اعداد الحراس وتوزيعيم من بداية . أ1.2.3.3
 :م 2000 عام الثانية

حارسان مكزعيف عمى كحدات الحراسة  101كاف عدد حراس المسجد األقصى  ـ1987في نيساف مف عاـ 
 األربعة كما يمي : 

 ـ1987عمى الكحدات األربعة عاـ  عدد حراس المسجد األقصى كتكزيعيـ:  1.6الجدكؿ 

 
 عدد الحراس كحدة الحراسة 
 26 النيارية األكلى ) الصباحية ( -1
 26 (النيارية الثانية ) بعد الظير  -2
 22 الميمية األكلى  -3
 27 الميمية الثانية  -4

 حارس 101 المجمكع 

 (5C004 ،16/2/9114، رقـ معاممة صافرات الحرس ،ك.ؽ)
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، لمعمؿ في كظائفيـ حارسان مف دكائرىا المختمفة 15ؼ أعادت إدارة األكقا 1987تمكز  21في ثـ 
حارسان، مكزعيف عمى الكحدات  115د الحراس ، ليصبح عدؾاألصمية في حراسة المسجد األقصى المبار 

 85، ككاف عدد الحراس العامميف بعقكد سنكية منيـ ىك حراس آخريف فقط في الدكائر 6بقي ، ك األربع
 (18/8/1987، 4812كرقـ 4807، رقـ، كتب مدير األكقاؼ لمكزيرـ.ع.ؽ) حارسان . 

ـ مع انياء خدمات عدد مف 1987عاـ  كقد تزامنت بدايات االنتفاضة الفمسطينية األكلى في أكاخر
، كاستقالة عدد منيـ كسفر بعضيـ ألداء فريضة الحج أك استخداميـ في حراسة اريةالحراس ألسباب إد

و ، مما أدل إلى نقص خطير في عدد الحراس كاف مف شأنقاؼ كالمقابر اإلسبلمية في القدسدكائر األك 
، غير حارس بشكؿ عاجؿ 20مجددان بتعييف لحرس ، فطالب رئيس اأف يؤثر عمى أمف المسجد األقصى
عمى تعييف  1988أيمكؿ  25كافقت رابطة العالـ اإلسبلمي في  ، حيثأف مطمبو لـ يتحقؽ إال بعد عاميف

 اؿ سعكدم شيريان ػري 880، براتب نكية عبر كزارة األكقاؼ األردنيةحارسان جديدان لؤلقصى بعقكد س 20
كعمى إثر ذلؾ قررت كزارة األكقاؼ ، (6/10/1988، 3498كزير، رقـ ، كتاب مدير األكقاؼ لمـ.ع.ؽ)

دينار  100حارسان جديدان براتب شيرم  14تعييف ( 1928رقـ )بكتابيا  1989نيساف  29األردنية في 
 ( C0032 ،26/1/1986، رقـ ك.ؽ، معاممة طمب حراس جدد) لكؿ منيـ عمى حساب الرابطة .

، كزيادة كفاءة عمؿ ىذه الكحدات في حراسة المسجد  الحراس عمى الكحدات كفاءة تكزيع كفي محاكلة لزيادة
مدير عاـ األكقاؼ في  ، أقرت لجنة تنظيـ الحراسة التي يرأسيااـ سيارة نقؿ الحراسكتكفيران الستخد

 : ىي ك ، خٌطة تكزيع جديدة لمحراس 1988حزيراف 20

 

 : " م1988 – خط ة الوحدات األربعة الثابتة"  -

 تكزيع الحراس بمكجبيا كما يمي : تـقد ك  
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 ـ 1988 –لكحدات األربعة الثابتة تكزيع الحراس حسب خٌطة " ا : 1.7الجدكؿ 
 

 اسم الوحدة
 وقت المناوبة

 مبلحظات
 إلى من

 تعمؿ يكميان  ظيران   1:30 صباحان   7:00 النيارية األكلى

 تعمؿ يكميان  مساء  7:00 ظيران   1:30 النيارية الثانية

 تعمبلف بالتناكب ليمة بعد ليمة  صباحان   7:00 مساء  7:00 الميمية األكلى كالميمية الثانية 

 (20/6/1988، 2135، كتاب خطة الكحدات الثابتة، رقـ ـ.ع.ؽ)

، كبما حارسان  92نكية في المسجد األقصى كاف عدد حراس المعينيف بعقكد س 1989تشريف أكؿ  22كفي 
االسبلمي التي تدفع لؤلكقاؼ عبر دائرة الشؤكف الفمسطينية بكزارة الخارجية  أف مخصصات رابطة العالـ

حراس جدد  8، فقد طالب رئيس مجمس األكقاؼ الكزارة في عٌماف بتعييف انت لمئة حارس أصبلن األردنية ك
، 3686رقـ الضفة، مساعد األميف العاـ لشؤكف ، كتابـ.ع.ؽ) لممسجد األقصى المبارؾ

اب مخصصات الحراسة حراس جدد عمى حس 6، حيث تـ تعييف أشير 4 بعد ما تـ كىك (22/10/1989
شباط  28تابع لٌمجنة المشتركة في دائرة الشؤكف الفمسطينية بكزارة الخارجية األردنية في كىك حساب 

   (17/3/1990 ،1069مساعد األميف العاـ لشؤكف الضفة، رقـ  ، كتابـ.ع.ؽ).  1990

كظة في أرشيؼ قسـ الحراسة إلى أف دائرة الشؤكف الفمسطينية بكزارة الخارجية المراسبلت المحف كتشير
ديناران أردنيان  120كاقع ، بـ1983ارس لممسجد األقصى منذ عاـ ح 100 األردنية قد تكٌفمت بركاتب

، ثـ قامت رئاسة الكزراء األردنية بسبب تأخر الدفعات دينار أردني سنكيان  144,000جمكع ، كبملمحارس
ـ استممت كزارة األكقاؼ مف دائرة 1989تغطية الركاتب مؤقتان عف طريؽ كزارة األكقاؼ ، كفي مطمع عاـ ب

، كذلؾ تأخرت ركاتب ـ1988أخرة عف ركاتب الحراس لعاـ دينار مت 30,000الشؤكف الفمسطينية مبمغ 
لفمسطينية الشؤكف ا ، كتـ مراسمة دائرةدينار 22,000ـ كالبالغة 1989عاـ تشريف ثاني ككانكف أكؿ مف 

قكد كانت أكقاؼ القدس قد صرفت ركاتب سمفة لحراس العـ 1990. كفي عاـ بيذا الخصكص عٌدة مرات
دينار جاءت  72,000ية سكل ، كلـ تستمـ مف دائرة الشؤكف الفمسطيندينار 94,000السنكية بمجمكع 
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 166,650بتخصيص مبمغ  زارة . كالتي طالبت الك أدل ألزمة مالية لدل أكقاؼ القدس، كىك ما متأخرة
ـ .   1991ديناران بشكؿ عاجؿ لركاتب الحراس كاحتياجاتيـ مف مبلبس صيفية كشتكية كأجكر نقؿ عف عاـ 

كقد أثقؿ تأخر ىذه  ،(13/2/1991، 243مساعد األميف العاـ لشؤكف الضفة، رقـ  ، كتابـ.ع.ؽ)
لكظيفي في ظركؼ االنتفاضة كاستقرارىـ ا، كشٌكش عمؿ الحراس كاالت الخارجية كاىؿ أكقاؼ القدسالح

، كىك ما دفع بعقكد سنكية 1991نيساف  29جديدان في حارسان  15، كرغـ ذلؾ فقد عٌينت الكزارة الصعبة
، كاالستفسار إف كانت دائرة الشؤكف الفمسطينية بكزارة باألزمة المالية  أكقاؼ القدس آنذاؾ لتذكير الكزارة

ـ.ع.ؽ، كتاب مدير األكقاؼ لمكزير، رقـ ). ب حراس العقكد السنكية أـ الركاتالخارجية ستستمر بدفع 
3570 ،24/10/1991 ) 

رية حكؿ القدس كفي الضفة مع تصاعد االنتفاضة األكلى تـ اغبلؽ الطرقات كازدادت الحكاجز العسك
سمطات ، كقد أدل إلغاء د األقصى صعبان كمكمفان ، فأصبح كصكؿ كثير مف الحراس الى المسجالغربية

، فطالب يد مف النقص الحاد في عدد الحراساإلحتبلؿ لتصاريح بعضيـ كاستقالة ككفاة جزء آخر إلى مز 
فجدد ، كلـ تجبو دائرة األكقاؼ إلى طمبو، ـ1992حارسان جديدان في تمكز  20ف رئيس الحرس بتعيي

       المبارؾ األقصى لكجكد شكاغر حساسة في نقاط الحراسة في المسجدـ 1993مطالبتو في تشريف ثاني 
     (4C003 ،19/7/9111، رقـ ، معاممة طمب حراس جددك.ؽ)

، فطالب رئيس حراس العامميف في األقصى مف جديدتفاقمت مشكمة نقص عدد ال ـ1994كفي آذار 
 20شاغرة، كجدد طمبو في حارسان جديدان لتغطية نقاط الحراسة ال 20الحرس دائرة أكقاؼ القدس بتعييف 

. ككصؿ عدد حراس  الجيات المعنية تشريف ثاني مف ذات العاـ دكف استجابة مف 23، ثـ في حزيراف
بمعدؿ  -حارسان  28، يتغيب منيـ يكميان قرابة حارسان  93إلى ـ 1994المسجد األقصى في تشريف ثاني 

عيـ عمى ، ككاف تكزيكذلؾ لبلستراحات األسبكعية، كاإلجازات السنكية كالمرضية –حدة حراس مف كؿ ك  7
 كحدات الحراسة كما يمي : 
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  ـ1994عمى الكحدات األربعة عاـ عدد حراس المسجد األقصى كتكزيعيـ : 1.8الجدكؿ 
 

 عدد الحراس كحدة الحراسة 
 26 النيارية األكلى ) الصباحية ( -1
 24 النيارية الثانية ) بعد الظير ( -2
 21 الميمية األكلى  -3
 22 الميمية الثانية  -4

 حارسان   93 المجمكع 

 (6C003 ،23/3/9114، معاممة الييكمية لرئيس الحرس حسف عياد، رقـ ك.ؽ)

حارسان جديدان ، ألف عدد الحراس قميؿ كال  46طالب رئيس الحرس مف جديد بتعييف  1995نيساف  21في 
انت كحدة . كما كك ما يؤثر عمى أمف كسبلمة المسجد، كىي نقاط الحراسة في المسجد األقصىيغط

الحراسة النيارية الثانية تعاني مف نقص في عدد الحراس إلى درجة كجكد ثغرات أمنية يمكف استغبلليا مف 
 22مسؤكؿ كحدة الحراسة في  قبؿ المستكطنيف لئلعتداء عمى أمف المسجد األقصى كما جاء في تقرير

، بلثة حراس مف كحدات أخرللكحدة بث. كعمى اثر ذلؾ طالب رئيس الحرس بأف يتـ تعزيز ىذه انيساف
، معاممة ك.ؽ) بحيث يعممكف ساعات اضافية بإكراميات مالية ، لشٌدة حاجة أمف المسجد األقصى لذلؾ .

ـ أصدر الممؾ 1995كفي تمكز مف عاـ . (7C003 ،4/1/9115، رقـ1995الييكمية لرئيس الحرس 
، لتعزيز الحراسة في ظؿ األقصىحارسان جديدان لممسجد  50 الحسيف بف طبلؿ مكرمة ممكية بتعييف

ؼ رقـ ، كقد تـ اعبلـ أكقاؼ القدس بالمكرمة بمكجب كتاب كزير األكقامسجدالظركؼ التي يمر بيا ال
حراس عمى مجمكعات حتى عاـ ، كاستمر تنفيذ قرار المكرمة بتعييف ال1995تمكز  18، بتاريخ 9/9702

 .( 10/7/1995، 15/1574ة، رقـ مساعد األميف العاـ لشؤكف الضف ، كتابـ.ع.ؽ) ـ1996

بالتزامف مع عمؿ دائرة أكقاؼ القدس عمى التخفيؼ مف حٌدة النقص في عدد الحراس باتخاذ كذلؾ 
 االجراءات التالية : 



41 
 

حراس لمعمؿ في كظائفيـ األصمية حراسان لممسجد األقصى بعدما كانكا يعممكف في أقساـ  4إعادة  -1
 .  1995أيمكؿ  2خ ( بتاري2114أخرل  بمكجب كتاب رقـ )

لى بضـ كحدة حراسة دكائر األكقاؼ إداريان إ 1995تشريف ثاني  12تاريخي في صدار قرار إ -2
، مكتب األحكاؿشراؼ ، فأصبحت تتبع في عمميا اليكمي المديرية المسجد األقصى المبارؾ

، كأصبح مسؤكؿ ىذه الكحدة لحراسة في المسجد األقصى المبارؾباعتبارىا إحدل كحدات ا
 مكزعيف كما يمي : ، حارسان  12لكحدة تضـ ، ككانت اان لرئيس الحرس لشؤكف الدكائرمساعد

 ـ1995عاـ  -لكحدة حراسة الدكائرالتكزيع العددم كالزمني  : 1.9الجدكؿ 
 

التكزيع العددم  المديرية كمكقعيا 
 التكزيع الزمني لمحراسة  لمحراس

 نياران  كحارس كاحدليبلن  حارساف 3 طريؽ باب الغكانمة -مديرية أكقاؼ القدس  -1
 حارساف ليبلن كحارس كاحد نياران  3 باب المجمس –اإلدارة العاٌمة لؤلكقاؼ  -2
 ليبلن حارساف  2 سكؽ القطانيف -مديرية الحج كالعمرة  -3
 ليبلن حارساف  2 طريؽ باب السمسمة -مديرية الكعظ كاإلرشاد  -4
 االستراحات  لتبديؿ بقية الحراس خبلؿ 2 ----- -5

  حارس 12 المجموع :

 

شٌكمت األكقاؼ لجنة لمقابمة كاختيار مجمكعة مف الحراس الجدد بكتابيا رقـ  1995تشريف ثاني  18كفي 
ـ 1996حارسان جديدان لممسجد األقصى في بداية عاـ  18، كالتي تمٌخض عنيا تعييف 1995/ 2804

 .(8C003 ،5/3/9116، رقـ اقات الجددلحرس لمبط، مذكرة رئيس اك.ؽ)المكرمة الممكية عمى حساب 

، مكزعيف عمى الكحدات حارسان  132لمسجد األقصى المبارؾ كاف عدد حراس اـ 1997 كفي مطمع عاـ
 األربعة كما يمي : 
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 ـ1997عاـ  قصى كتكزيعيـ عمى الكحدات األربعةعدد حراس المسجد األ :1.10 الجدكؿ
 

 عدد الحراس كحدة الحراسة 
 36 نيارية األكلى ) الصباحية (ال -1
 32 النيارية الثانية ) بعد الظير ( -2
 35 الميمية األكلى  -3
 29 الميمية الثانية  -4

 حارسان  132 المجمكع 

 (9C003 ،10/6/9117، رقـ شؼ أسماء الحراس لممبلبس الصيفية، كك.ؽ)

 

، بدعـ قسـ الحراسة لثاني بف الحسيفالممؾ عبد اهلل اـ صدرت مكرمة ممكية جديدة مف 1997كفي عاـ 
كانكف أكؿ  20حارسان جديدان في  13 فعٌينت دائرة أكقاؼ القدس د األقصى المبارؾ بحراس جدد،في المسج

حراس لمكحدة  5ك، حراس لمكحدة النيارية األكلى 5ع ، كقد تـ تكزيعيـ عمى كحدات الحراسة بكاق1997
مة تعييف معام( )ك.ؽ، 6/12/1997، 141/29، رقــ.ع.ؽ)يمية . حراس لمكحدات الم 3، كالنيارية الثانية

 ( C0040رقـ ، 1997الحراس الجدد لعاـ 

حارسان عمى األقؿ  160، كتبٌيف أنو يمـز لتأميف المسجد ، كضع قسـ الحراسة خطةـ1998عاـ  مطمع في
المكظفيف فعميان قد ، بينما كاف عدد الحراس حراسة في األقصى عمى مدار الساعةلتأميف جميع نقاط ال

حراس آخريف يعممكف في كحدة حراسة الدكائر،  10، إضافة إلى حارسان فقط 121الى آنذاؾ انخفض 
 ككانكا مكزعيف عمى الكحدات األربعة كما يمي : 
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  ـ1998عمى الكحدات األربعة عاـ  عدد حراس المسجد األقصى كتكزيعيـ : 1.11الجدكؿ 
 

 عدد الحراس كحدة الحراسة 
 38 النيارية األكلى ) الصباحية ( -1
 34 النيارية الثانية ) بعد الظير ( -2
 27 الميمية األكلى  -3
 22 الميمية الثانية  -4

 حارسان  121 المجمكع 

 (1998لعاـ  ،، جدكؿ التشكيبلت اإلدارية لمكظفي أكقاؼ القدسك.ؽ)

 12( بتاريخ 823ي عماف بكتابيا رقـ )كعميو فقد طمبت دائرة أكقاؼ القدس مف كزارة األكقاؼ ف
، كبادرت دائرة األكقاؼ مف كحراسة المسجد األقصى المبارؾتعييف مزيد مف الحراس لتعزيز أ 1998أيار

إلى نقؿ حارس كاحد مف حراس مقبرة األسباط لتعزيز الحراسة في الكحدة النيارية األكلى في المسجد 
( . كألف ىذه الخطكات لـ تكف كافية لسد الحاجة 1032بكتابيا رقـ ) 1998 حزيراف 14األقصى في 

حارسان جديدان  30جدد رئيس الحرس آنذاؾ مطالبتو بتعييف فقد ، ية الممٌحة لحراسة المسجد األقصىاألمن
بسبب  ، ككجكد نقص حاد في تغطية نقاط الحراسةران لخطكرة الكضع في مدينة القدسلممسجد األقصى مشي

، كأماـ 1998 تمكز 4ألكقاؼ بتاريخ ، كما جاء في كتابو المكجو لدائرة احراسانياء خدمات عدد مف ال
ىذه المطالبات المتكررة نقمت دائرة األكقاؼ عامبلن زراعيان كاحدان مف قسـ البستنة في األقصى لمعمؿ حارسان 

 .ؿ زراعييف بشكؿ مؤقت كحسب الحاجة، مقابؿ استئجار عما1998 آب 15في المسجد اعتباران مف 
 .) C0041 ،25/4/1998 رقـ ،زيادة الحراسمذكرة ، )ك.ؽ، ( 16/8/1998، 1372رقـ  ،ـ.ع.ؽ)

لحراسة في ثـ بعدىا بعدة أشير نقمت دائرة األكقاؼ حارسان كاحدان آخر مف حراس مقبرة األسباط لتعزيز ا
                بلئـلسنكات طكيمة دكف حٌؿ جذرم م، لتستمر مشكمة نقص عدد الحراس المسجد األقصى المبارؾ

 (  1/11/1998، بتاريخ  1850، رقـ  ـ.ع.ؽ )
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حارسان جديدان بقرار مف كزير األكقاؼ األردني رقـ   14عينت دائرة أكقاؼ القدس ـ، 1999في نيساف 
دكف تثبيت أحد منيـ ، ككاف جميع حراس المسجد يتنقمكف باستمرار بيف نقاط الحراسة يكميان (5357/1)

، حيث تـ لفت نظر مسؤكؿ الكحدة بشكؿ ة، عدا بعض االستثناءات في الكحدة النيارية الثانيفي مكقع دائـ
مف حراس  3، كما طالب قسـ الحراسة بإعادة بيت أم حارس في نقطة حراسة دائمةمتكرر إلى عدـ تث

لمعمؿ في كحدات حراسة المسجد  -حراس  7كالبالغ عددىـ  -المتحؼ اإلسبلمي في المسجد األقصى 
رقـ ، ، مذكرة رئيس الحرسك.ؽ) األقصى المبارؾ ، في محاكلة لمتخفيؼ مف مشكمة نقص عدد الحراس .

C0042، 16/2/1999) 

، بما كاف كقاؼ كخصكصان في الفترة الميميةحالة مف التراجع في حراسة كتأميف دكائر األ ـ1999شيد عاـ 
نقص في عدد حراس استمرار مشكمة ال ، إضافة إلىعمى أمف ىذه الدكائر كممتمكاتيا يمكف أف يؤثر

كلتنظيـ الحراسة الميمية في المسجد األقصى كدكائر األكقاؼ المحيطة بو أصدر مدير  ،صىالمسجد األق
ناء مقر اإلدارة العاٌمة ، باستثالدكائر عمى الفترة الميمية فقط أكقاؼ القدس تعميمات باقتصار حراسة

داريان بكحدات الساعةلذم تككف حراستو عمى مدار ، كالؤلكقاؼ ، كأف يككف ارتباط ىؤالء الحراس أمنيان كا 
، كلضماف كفاءة الرقابة كالتفتيش األمني تقرر أف يتـ تثبيت أكقات بدء حراسة الميمية العاممة في األقصىال

، كعدـ ترؾ نقطة الحراسة في ي مكتب األحكاؿ في المسجد األقصىكانتياء دكاـ حراس الدكائر خطيان ف
مؿ الدكائر تحت كؿ الظركؼ إال بالتنسيؽ مع مكتب األحكاؿ لتكفير حارس بديؿ . كما تقرر أف يعجميع 

، كأف يعاد كافة حراس الدكائر الزائديف عف الحاجة بعد ىذه الترتيبات الجديدة أياـ أسبكعيان  6حراس الدكائر 
 ( .17/5/1999، 881رقـ ،، كتاب مدير األكقاؼـ.ع.ؽ)دات حراسة المسجد األقصى لمعمؿ في كح

، ككؿ فقط 8كاف عدد حراس الدكائر ىك  1999آب  26، كتحديدان في التعميمات بعدة أشير بعد إنفاذ ىذه
مديرية ، مديرية أكقاؼ القدس، اإلدارة العاٌمة لؤلكقاؼ: بلف في كاحدة مف الدكائر التاليةحارسيف منيـ يعم

 . مديرية الكعظ كاإلرشاد، الحج كالعمرة

، تبدأ بعد فترة استراحة لمحراس لمدة ساعتيفكاف يتخمؿ عمؿ كحدة الحراسة الميمية الثانية ـ 1999في عاـ 
، اس الكحدة لبلستراحة داخؿ المسجد، حيث يذىب نصؼ حر ريغ كاغبلؽ المسجد األقصى مباشرةتف

منطقة ، كيزيد نطاؽ الساحات خبلؿ ساعات منتصؼ الميؿ كبسبب ذلؾ كاف يقؿ عدد الحراس العامميف في
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مف اليقظة ، غير أنيا تمنح الحراس مزيد لطبع نقاط سمبية في تأميف المسجد، كىي بارساالشراؼ لكؿ حا
احة تبدأ بعد عكدة ، ككاف يتـ منح النصؼ الثاني مف كحدة الحراسة فترة استر كالنشاط بعد االستراحة

كخبلؿ االستراحة كاف التكزيع . الكحدة كاممة لفتح بكابات المسجد، كقبؿ الفجر تجتمع زمبلئيـ لمعمؿ
المكاني لحراس الكحدة الميمية الثانية كما يمي، كيبلحظ فيو اتساع نطاؽ اإلشراؼ المكاني لبعض الحراس 

 :  بشكؿ كبير

 ـ1999ية خبلؿ كقت االستراحات عاـ التكزيع المكاني لحراس الكحدة الميمية الثان : 1.12الجدكؿ 
 

 منطقة الحراسة 
 حراسعدد ال
 المنطقةفي 

 1 باب االسباط / باب حطة / باب فيصؿ  
 1 باب الغكانمة / باب المجمس 

 1 باب الحديد / باب القطانيف / باب المطيرة 
 1 باب السمسة 
 1 باب المغاربة 

 2 داخؿ المصمى القبمي 
 1 ساحة المصمى القبمي كالمصمى المركاني 

 2 فكؽ مبنى باب الرحمة 
 1 المشٌجرة الساحات الشرقية 

 حارس 11  المجموع

 (C0043 ،22/6/1999، رقـ الحراسة الميمية، مذكرة ك.ؽ)

، كفي ترتيب االستراحات أما الكحدة الميمية األكلى فكاف لدييا خمؿ في تكزيع الحراس عمى نقاط الحراسة
كيحرسكف  ،22يانان مف أصؿ حراس أح 7، فكاف عدد الحراس العامميف ينخفض بشكؿ حاد إلى الميمية

لكحدىـ جميع مككنات المسجد مف منتصؼ الميؿ حتى الفجر كىي فترة حساسة أمنيان ، لذلؾ فقد صدر 
ادة النظر ، بإع1999تمكز 6( بتاريخ 1209تابو رقـ )قرار مف مدير المسجد األقصى لرئيس الحرس بك
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دكف ترؾ أم نقطة  ، بما يضمف تكاجد أكبر عدد مف الحراس في ىذه النقاطفي ترتيب نقاط الحراسة
 حراسة شاغرة في المسجد األقصى ليبلن بسبب االستراحات أك إجازات الحراس كغيابيـ .

اتخاذ مجمكعة قرارات تيدؼ إلى تنظيـ عمؿ بعض الحراس في قسـ اإلطفائية  ـ1999كما تـ في أيار 
مف  2، كنقؿ عمؿ حارسان مكظفي قسـ اإلطفاء لم ، حيث تـ نقؿ أحدع لمديرية المسجد األقصى المبارؾالتاب

    .  1999أيار  22الحراس المدربيف عمى مياـ اإلطفاء كالدفاع المدني لمعمؿ في قسـ اإلطفائية في 
مف سدنة  3كقد تـ إعادة  (22/5/1999، 929رقـ ،تنظيـ عمؿ الحراسة كاإلطفاء، كتاب ـ.ع.ؽ)

، 1442رقـ، ةنظيـ عمؿ السدنتـ.ع.ؽ، ) 1999آب  17المسجد لعمميـ األصمي حراسان لؤلقصى في 
 26بتاريخ  (15408)عممت دائرة أكقاؼ القدس كبقرار مف كزير األكقاؼ األردني رقـ . ك (16/8/1999

، لمعمؿ بشكؿ دائـ في كانكا يعممكف بعقكد سنكية مؤقتة حارسان ممف 23عمى تثبيت كظائؼ  1999أيمكؿ 
، لعدـ كفاية لرابعة لبرنامج الكعظ كاإلرشادا مف كظائؼ الفئة 103حراسة األقصى عمى حساب المادة 

ائية في داخؿ كبيدؼ تكثيؼ الحراسة النس.  ي المسجد األقصى المبارؾ آنذاؾمخصصات قسـ الحراسة ف
تشريف أكؿ  1جرة يكمية اعتباران مف حارسات جديدات بأ 3دائرة أكقاؼ القدس  عٌينت، قبة الصخرة المشرفة

ـ.ع.ؽ، كتاب ) حارسات 6ت العامبلت في قبة الصخرة المشرفة إلى ، ليرتفع بذلؾ عدد الحارسا1999
كاف عدد حراس ـ 2000بحمكؿ شباط مف عاـ ك  . (31/9/1999 ،1765رقـ  ،مساعد األميف العاـ

 حدات األربعة لمحراسة كما يمي : عيف عمى الك ، مكزٌ حارسان  118لمسجد األقصى المبارؾ ا

 " ـ2000عاـ مسجد األقصى كتكزيعيـ عمى الكحدات األربعة ( : " عدد حراس ال 1.13الجدكؿ رقـ ) 
 

 عدد الحراس كحدة الحراسة 
 39 النيارية األكلى ) الصباحية ( -1
 28 النيارية الثانية ) بعد الظير ( -2
 25 الميمية األكلى  -3
 26 الميمية الثانية  -4

 حارسان  181 المجمكع 
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      (، بتاريخ 170لقدس مف كزير األكقاؼ األردني بكتابو رقـ )كقد طمب مساعد األميف العاـ لشؤكف ا
 لدكاعي أمف المسجد األقصى:  ،عدد الحراس بخصكص أف يتـ اتخاذ الخطكات التالية 2000شباط  2

 حارس لكؿ كحدة .  40زيادة عدد حراس الكحدات النيارية األكلى كالثانية إلى  -1
 حارس لكؿ كحدة .  35كالثانية إلى زيادة عدد حراس الكحدات الميمية األكلى  -2
 حارسات .  8زيادة حارسات قبة الصخرة المشرفة إلى  -3

. كقد كاف يعمؿ في حراسة حارسان  150في الكحدات األربعة بحيث يصبح مجمكع حراس المسجد األقصى 
كد بعق 2حارسات منيف  6، كفي قبة الصخرة المشرفة حراس 6إلسبلمي في المسجد األقصى المتحؼ ا

حارسان يتبعكف  13تضـ ـ 2000حدة حراسة الدكائر خبلؿ عاـ . كما كانت ك بأجرة يكمية 4مؿ سنكية كع
 إداريان كأمنيان لمكتب األحكاؿ ، كمكزعيف كما يمي : 

 ـ 2000عاـ  -لكحدة حراسة الدكائر التكزيع العددم كالزمني :  1.14الجدكؿ 
 

التكزيع العددم  المديرية كمكقعيا 
 يع الزمني لمحراسة التكز  لمحراس

 ليبلن  2 طريؽ باب الغكانمة –مديرية أكقاؼ القدس  -1
 ليبلن  2مساء /  1صباحان /  2 5 باب المجمس –اإلدارة العاٌمة لؤلكقاؼ  -2
 ليبلن  2 سكؽ القطانيف -مديرية الحج كالعمرة  -3
 ليبلن  2صباحان /  1 3 طريؽ باب السمسمة -مديرية الكعظ كاإلرشاد  -4
 صباحان   1 باب فيصؿ  –قسـ إحياء التراث اإلسبلمي  -5

  حارس 13 المجموع 

 ( 2/2/2000، 170رقـ  ،، كتاب مساعد األميف العاــ.ع.ؽ)
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 اس ومعداتيم الشخصي ة :تسميح الحر    .1.2.4

  األسمحة : .1.2.4.1

نكا راس الميمييف لممسجد كا، بأف الحاألقصى المبارؾ مف العيد األردنيتفيد كثائؽ قسـ الحراسة في المسجد 
، كقد كانت ىذه ألردنية بأسمحتيا في مخفر المسجد، رغـ كجكد الشرطة امسٌمحيف بأربعة مسدسات نارية

، كتـٌ ف قبؿ الحراس في أكاخر الخمسينات، ثـ تكقؼ استخداميا مسمحة مممككة لدائرة أكقاؼ القدساأل
 كما يمي : كانت ، ك صى لحفظياي المسجد األقايداعيا لدل مخفر الشرطة األردني ف

 العيد األردني خبلؿاألقصى  فيحراسة الاألسمحة النارية الخاٌصة بقسـ : 1.15الجدكؿ 
 

 رقمو التسمسمي نكع الٌسبلح 
 12896 كبير" جكلد " مسدس  -1
 1023432 مسدس مشط أكتكماتيؾ -2
 107656 عادم" جكلد " مسدس  -3
 779544  " جكلد" مسدس نصؼ  -4

لفترة  "نعاـ الخمفاكمإآنذاؾ "رصاصة في عيدة مأمكر األراضي الكقفية  17كقد أصبح المسدس الرابع مع 
، ثـٌ عرض مأمكر األكقاؼ آنذاؾ حسف طيبكب عمى قاضي بناء عمى قرار دائرة أكقاؼ القدس، مف الزمف
ميميا لقيادة منطقة يتـ تس ، أك أففي عماف أف يتـ بيع ىذه المسدساترئيس مجمس األكقاؼ  –القضاة 
لمسجد األقصى ، كذلؾ بناء عمى مذكرة مف قائد شرطة ا1960آب  14، بكتاب كجيو إليو في القدس

. كقد  مخفر شرطة المسجد األقصى، الذم كاف يحتفظ بيذه األسمحة في "مصطفى حسنيف"النقيب 
كأرسؿ ( 1.6لممحؽ )اانظر  ،1960آب  23مف مسدسات الحرس الميمي في  3 صدرت المكافقة عمى بيع

كجكب بيعيا لتاجر تكجيياتو لمأمكر أكقاؼ القدس ب "ابراىيـ كريشاف"قائد مباحث منطقة القدس المقٌدـ 
. كتفيد بطمبات حصكؿ عمى رخص حيازة أسمحة، أك ألشخاص تقدمكا لدكائر األمف أسمحة مرخص فقط
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، معاممة أسمحة حراس ت.أ) 19601أيمكؿ  24اريخ الكثائؽ بأنو تـ بيع مسدس المشط األكتكماتيكي بت
 .(ـA0002 ،23/8/1960، رقـ المسجد

أصبح ممنكعان عمى دائرة  ،ـ1967ي عاـ كبعد احتبلؿ المسجد األقصى المبارؾ مف قبؿ الجيش االسرائيم
األقصى لعشرات  ، كعمؿ حراسأم نكع مف األسمحةاألكقاؼ اإلسبلمية كعمى حراس المسجد اقتناء 

كدكف أدكات حماية ذاتية أك معدات دفاع عف النفس في ظؿ كجكد اإلحتبلؿ  ،السنيف دكف تسميح
 عمى مصابيح اإلنارة كالصافرات كأجيزة االتصاؿ .كنيا كاقتصرت المعدات التي يستخدم اإلسرائيمي.

 . المصابيح اليدوية :1.2.4.2

لمظممة في اطؽ المشٌجرة ا، كالمنيربائية يدكية في تفتيش المصمياتاستخدـ الحراس الميميكف مصابيحان ك
المركاني قبؿ انارتيا  ، كالمناطؽ غير المرٌممة مثؿ األقصى القديـ كالمصمىالمسجد األقصى المبارؾ

أيار  1، كقد بدأ الحراس باستخداـ المصابيح التي يمكف إعادة شحنيا بالكيرباء اعتباران مف بالكيرباء
قاؼ القدس بتكريدىا لقسـ الحراسة كمما لـز األمر ، كاستمرت دائرة أك مصباحان  12حيث تـ شراء  1987

، ككاف حراس األقصى قبميا يستخدمكف مصابيح كيربائية تعتمد عمى التفتيش لثبكت كفاءتيا في أعماؿ
، كمف قبميا المصابيح التي تعتمد عمى الكقكد السائؿ مثؿ لجاٌفة التي ال يمكف اعادة شحنياالبطاريات ا

 . (C0046 ،4/11/1998، رقـ مة المصابيح اليدكية، معامك.ؽ)الكاز كالزيت 

حكؿ  تقرير الييئة العربية العميا لفمسطيف، باالعتماد عمى ة المسجد األقصى المبارؾيمكننا فيـ طبيعة إنار ك 
أنو في  كجاء فيو، ـ1969ثر حريؽ المصمى القبمي عاـ ، كالذم صدر إآثار المسجد األقصى كمعالمو

ارة إلن 130، كإلنارة المصمى القبمي 200، منيا مصباحان  330د األقصى اف في المسجـ ك1944عاـ 
ـ كاف 1948. كفي عاـ بالكيرباء ضاءتفي المسجد ، كأف قميؿ مف المرافؽ األخرل قبة الصخرة المشرفة

كأنو في عاـ  .مصباحان  202المصابيح الكيربائية ، كعدد قنديبلن  400ديؿ الزيت في المسجد عدد قنا
المرممة  مصٌمياتو كؿٌ  تى تمامان استخداـ الزيت كالشمع في جميع أرجاء المسجد، كأصبحـ انتي1958

 . (2013، )شٌراب بالكيرباء ةمناراكمرافقو المستخدمة 
                                                           

1
، والعامل فً مقاطعة رام 6280دٌناراً وتأمٌن مقداره دٌنارٌن فً مزاٌدة علنٌة، للدركً عواد موسى صاحب الرقم العسكري  00سعر تم بٌعه ب   

 هللا .
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 افرات :. الص  1.2.4.3 

بلـ بعضيـ بكجكد خطر أك علعشرات السنيف استخدـ حراس األقصى صافرات يدكية لطمب المساعدة كإل
، كقد مٌثؿ انطبلؽ صكت الصافرة ـ1967ي أك بعد احتبلؿ االقصى عاـ ي العيد األردن، سكاء فمشكمة ما

 ، فكاف ييرع إلى مصدرىا الحراس كعناصر الشرطة . مسجد اشارة تستدعي التدخؿ السريعفي ال

تـ تكزيعيا عمى جميع حراس ، كقد صافرة جديدة لمقسـ 100حرس بشراء طالب رئيس الـ 1987في شباط 
تكقؼ استخداـ ىذه الصافرات مع تطكر كسائؿ االتصاؿ التي استخدميا قسـ الحراسة كانتشار ، ك المسجد

 (C0045 ،16/2/1987، رقـ معاممة الصافرات ك.ؽ،) تخداـ أجيزة االتصاؿ البلسمكية .اس
 

 . أجيزة االتصال :1.2.4.4

اتصاالت فٌعاؿ في  ظاـ، عمؿ حراس المسجد األقصى دكف نيد األردني كحتى أكاخر السبعيناتطكاؿ الع
كقد تضمف المشركع األمني المقترح ، عمكمان  ليكاتؼ السمكٌية قميمة االستخداـ، حيث كانت اأكقات الطكارئ

ـ، نظامان لبلتصاالت الٌسمكية كالبٌلسمكية لكنو لـ ينفذ. كفي منتصؼ 1969بعد إحراؽ المصمى القبمي عاـ 
 ،كىما المساعد أحمد الشعباني كالمساعد جميؿ الدكيؾ ، ساثنيف مف مساعدم رئيس الحر  السبعينات تقٌدـ

ى كؿ باب مف أبكاب المسجد األقصى، ، بتركيب أجيزة ىكاتؼ أرضية عم1976آذار  6بمقترح نكعي في 
، كذلؾ التاحة اطبلع مسؤكلي كحدات الحراسة بشكؿ سريع عمى بحيث تككف متصمة بمكتب األحكاؿ
، حيث نكاتس 7لـ يدخؿ حيز التنفيذ إال بشكؿ جزئي كبعد أكثر مف مجريات األمكر. غير أف مقترحيما 

عمى ربط ( 3008بكتابو رقـ ) ـ1983ي حزيراف كافؽ رئيس مجمس األكقاؼ الشيخ سعد الديف العممي ف
" تجريبي مؤقت " لتعزيز أمف المسجد.  كؿبكة اتصاالت سمكية بشباب المغاربة كبقية أبكاب األقصى بش

 (C0047 ،6/3/1976، رقـ صاالت)ك.ؽ، مذكرة االت

ـ، طالب رئيس الحرس مجددان باستحداث نظاـ اتصاالت ىاتفي بيف حٌراس المسجد، 1981في مطمع عاـ 
  : أبك ميزر" جاء فيو مرافصدر تقرير عف الميندس الكيربائي لؤلكقاؼ " ع 1981أيار  16كفي 
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 ىك كالضركرم الصحيح كالحؿٌ .. معدـك كالدائرة الحراسة كرئاسة كاألبكاب الحٌراس بيف ما اإلتصاؿ نظاـ "إف
 الحرس رئيس برفقة كقاـ Zapco شركة مف المختص الميندس حضر كقد..  البلسمكي أجيزة استخداـ
 معاممة ؽ،.ك) "ناجحة التجربة ككانت كالخارج الداخؿ مف الشريؼ الحـر في األماكف كافة مف تجربة بعمؿ

 (c0087، 16/5/1981 رقـ البلسمكي،

 أجيزة 10 مع األكقاؼ كدائرة األحكاؿ مكتب فكؽ السمكيتيف محطتيف تركيب شراء تكمفة قٌدرت كقد
 مف السمكية شبكة رخصة استصدار ضركرة إلى التقرير كأشار دينار، 7500 بسعر لؤلبكاب السمكية
لى أشير، عٌدة تستغرؽ اإلسرائيمية السمطات  كسيارات لمحراس، األجيزة مف عدد أم إضافة إمكانية كا 

 18 في األكقاؼ كزارة القدس أكقاؼ مدير خاطب ذلؾ إثر كعمى، (المصدر السابؽ. )مستقببلن  الدائرة
 أمنو لو يتعرض ما ظؿٌ  في ،لمشبكة األقصى المسجد لحاجة ، نظران المطمكب المبمغ لتخصيص 1981أيار
كانكف  24كفي ، (18/5/1981 ،70/429رقـ البلسمكي، شراء طمب ؽ،.ع.ـ) كحكادث مفاجآت مف

المسجد أجيزة اتصاؿ السمكٌية لحراس كتركيب أكؿ شبكة كافؽ مجمس األكقاؼ عمى شراء  1982ثاني 
ككاف ذلؾ  -ديناران اردنيان  6,900كىي تعادؿ آنذاؾ  -شاقبلن   325,514 بتكمفة عالية بمغت ،األقصى

" في قبة الصخرة Alan Goodman - الجندم االسرائيمي "آالف قكدمافقبؿ كقكع المجزرة التي ارتكبيا 
 . (24/1/1982، 375، كتاب رئيس المجمس، رقـ  ـ.ع.ؽ)أشير  3المشرفة بأقؿ مف 

الستكماؿ ثمف جيازم ديناران  401ائرة أكقاؼ القدس مبمغ صت دخصٌ  ،1983كانكف أكؿ  24ثـ في 
ة مف قبؿ قسـ مكاف عدد األجيزة البلسمكية المستخدـ 1984، كفي نيساف جديديف اتصاؿ السمكي

، حيث تـ اعة يكميان س 24، ككانت تحتاج إلى صيانة دائمة نظران الستعماليا عمى مدار جيازان  12الحراسة 
(  305,374، ككذلؾ تـ تخصيص مبمغ ) دينار سنكيان  700األجيزة بمبمغ  إجراء عقد تأميف لصيانة ىذه

الكتب رقـ  ،ـ.ع.ؽ)ا بالمعدؿ كؿ عاميف ، كالتي كاف يمـز تغييرىقبلن لشراء بطاريات ليذه األجيزةشا
 ( .1984، لعاـ 2178، 7950، 2122

، تـ لكؿ حارس مناكب في المسجد األقصىكفي إطار سعي قسـ الحراسة لتكفير جياز اتصاؿ السمكي 
جيزة دينار أردني لشراء أ 6,000 لتخصيص مبمغ 1984نيساف  12مخاطبة كزارة األكقاؼ األردنية في 

، كتاب مدير األكقاؼ ـ.ع.ؽ)، كلـ تتمؽ إدارة القسـ رٌدان عمى مطمبيا لقسـ الحراسة اتصاؿ السمكية
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ار دين 9,000 تخصيص مبمغبـ 1984، فجددت الطمب في أيار ( 12/4/1984، 2133لمكزير، رقـ 
، كتاب مدير ـ.ع.ؽ). طة تكجيو داخمية، كأربعة لكاقط استقباؿ، مع محجيازان جديدان  12أردني لشراء 

مرة أخرل بعد نحك  ، فتـ مخاطبتياغير أف الكزارة لـ تستجب أيضان ، (12/5/1984، 2753قاؼ، رقـاالك 
، لزيادة عدد األجيزة كشراء بطاريات دينار أردني 11,000 لتخصيص مبمغ 1986آذار  16سنتيف في 

ة في إدارة كتكجيو احتياطية كتركيب أجيزة السمكية في سيارات األكقاؼ اإلسبلمية كذلؾ " لفعاليتيا الممتاز 
كزير " كما جاء في كتاب مدير أكقاؼ القدس للمحافظة عمى الحـر القدسي الشريؼشؤكف الحراسة كا

 10لشراء  المبمغ المطمكب خصصت كزارة األكقاؼـ 1987، كفي أيار (1797األكقاؼ في عماف رقـ )
 ،ـ.ع.ؽ)ساؿ كلكاقط جديدة . أجيزة أخرل لسيارات األكقاؼ كمحطات ار  3أجيزة السمكية جديدة لمحرس ك

  (5/5/1987، 2833، رقـكتاب مدير االكقاؼ

أجيزة اتصاؿ جديدة لمحرس بمبمغ  5كافؽ مجمس األكقاؼ عمى شراء ـ، 1993تمكز عاـ بحمكؿ ك 
شاقبلن ككافؽ عمى تأميف صيانة جميع األجيزة لدل الشركة االسرائيمية المكردة لؤلجيزة بمبمغ  9,962
 (14/7/1993، 1925، رقــ.ع.ؽ، كتاب مدير االكقاؼ)دة سنة كاممة . شاقبلن لم 9,220

استمرت إدارة أكقاؼ القدس بشراء أجيزة االتصاؿ البلسمكية كتكابعيا مف محطات تكجيو كلكاقط كبطاريات 
شاقبلن مع  30,888بمبمغ ـ 1998جيازان جديدان في عاـ  12اء ، كشر بتكمفة شراء كترخيص كصيانة عالية

يقاؼ ترخيصيا جيز تسميـ أل ،  (10/3/1998، 452، رقــ.ع.ؽ، كتاب مدير االكقاؼ)ة القديمة لمشركة كا 
مجمكعات مختمفة مف  3إلى كجكد  1995كانكف ثاني  16كتشير مذكرة داخمية لرئيس الحرس في 

 ، كأنيا غير فٌعالةتصاؿ بيف ىذه المجمكعات غير كاضح، كأف االألجيزة البلسمكية مع حراس األقصىا
، مذكرة ك.ؽ)تكحيد نكعية كشبكة ىذه األجيزة ، لذا طالب بعمكمات األمنية بالسرعة المطمكبةفي تبادؿ الم
 .( C0048 ،16/1/1995، رقـ االتصاالت

، لذا شدد قسـ الحراسة عمى آليات استبلـ كتسميـ التصاؿ مف أىـ ما في عيدة الحارسكقد اعتبر جياز ا
ؼ أك اساءة ، خشية فقداف أك اتبلت يكميان، كأعد قكائـ لضبط ذلؾاىذه األجيزة بيف الحراس كالكحد

لمنظكمة األمف في  رباؾ لعمؿ الحراس كاختراؽإعبلكة عما يسببو فقداف أحدىا مف ، استخداـ ىذه األجيزة
كعقدت لجنة  ،قاؼ القدسفقد أحد ىذه األجيزة مف مديرية أك  1994شباط  8. كفي ليمة  المسجد األقصى
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سببت كجكد فراغ في نظاـ  ،سيب في مناكبات بعض حراس الدكائر، ليتبيف كجكد خمؿ كتتحقيؽ بذلؾ
، كتـ معاقبة مسؤكؿ كحدة حراسة الدكائر كثبلثة حراس تقرر اتخاذ اجراءات لتقكيـ الخمؿ، ك الحراسة

 (8/5/1994، 945، كتاب رقــ.ع.ؽ) . مف راتب كؿ منيـ آخريف، بحسـ مبمغ مئتاف كخمسكف شاقبلن 
 

 :األمني واإلداري والشرعي ريب الحر اس وتأىيميم تد .1.2.5

ـ لـ يحظ تدريب الحراس كتأىيميـ باالىتماـ كالتخطيط الكافي 2000منذ تأسيس قسـ الحراسة كحتى عاـ 
دارة أكقاؼ القدسلدل  تكاممة لمحٌراس القدامى ، فمـ تتبٌنى اإلدارة برامجان تدريبية كتأىيمية ممسؤكلي القسـ كا 

الياٌمة القريبة  شأنيا تطكير أداء كميارات كمعارؼ حٌراس المسجد األقصى في المجاالت ، مفأك الجدد
كاإلسعاؼ ، كالٌمغات األجنبية، مثؿ األمف كالحراسة كالمياقة البدنية كالثقافة الشرعية مف طبيعة عمميـ

مة شيادات ، رغـ أف الغالبية العظمى مف الحٌراس ىـ مف حمجد األقصى المبارؾعمـك المساألكلي ك 
يينات الفئة الثالثة مف ، تماشيان مع شركط نظاـ الخدمة المدنية األردني في تعكحد أقصىالثانكية العاٌمة 

، كيحممكف لمسجد كزٌكاره المسمميف كاألجانب. كمعظميـ عمى تكاصؿ يكمي مع كثير مف ركاد ا المكظفيف
 كثير مف التيديدات كاالنتياكات اليكمية  عمى عاتقيـ مسؤكلية كبيرة في حفظ أمف كحرمة المسجد في كجو

، كعدـ اقرارىا برؤية شاممة لمٌنيكض بكفاءاتيـ كتطكيرىا انتكاس البرامج التدريبية لمحراسكلعٌؿ مف أسباب 
، كصعكبة االستغناء عف الدائـ في عدد الحٌراس، ىي عقدة النقص شرعيعمى الصعيد األمني كاإلدارم كال

، كصعكبة إلزاميـ بحضكرىا خارج أكقات دكاميـ حضكر مثؿ ىذه البرامجقت دكاميـ لبعضيـ خبلؿ ك 
 ككبر سٌف جزء منيـ . الحراسة بسبب الظركؼ اإلقتصادية غيرأخرل  كظائؼ خارجيةالرتباط كثير منيـ ب

 كنقؿ بعضيـ لكظائؼ أخرل بعد انتياء تدريبو .

في مجاالت األمف  دريبية لمحٌراست أم دكراتـ 2000حتى عاـ ـ 1948الفترة مف عاـ لـ تسٌجؿ طكاؿ 
، كاقتصرت متأىيؿ البدني لمحٌراسأم برامج لعدا عف ، عمكـ المسجد األقصى المبارؾ ، أككالحراسة

 :  استراتيجية كمستدامةدريبية رؤية تغياب ب ،بشكؿ مؤقت المجاالت التالية عمىكا فييا الدكرات التي اشترك
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خماد الحرائقدور  -1 كقد شممت ىذه الدكرات جميع حراس الكحدات الميمية  :ات الدفاع المدني وا 
، كرٌدة قسـ اإلطفائية في المسجد األقصى ككادر مف بإشراؼ ،السبعينات بعد منتصؼكالنيارية 

ي اندلعت في المسجد في كبعض الحرائؽ الت ـ1969فعؿ عمى حريؽ المصمى القبمي عاـ 
 1.السبعينات

 

في رشيؼ قسـ الحراسة إلى أف أكلى ىذه الٌدكرات كانت تشير كثائؽ أ :رعيدورات التثقيف الش    -2
رأل مجمكعة مف أساتذة مدرسة ثانكية األقصى حيث  ،ـ داخؿ المسجد األقصى1976عاـ 

، فبادركا باالقتراح عمى متثقيؼ الشرعي كالتعبئة المعنكيةالشرعية مدل حاجة حٌراس األقصى ل
يكمان، بكاقع ساعتيف يكميان،  21لمٌدة  ية لمحراسدائرة أكقاؼ القدس بأف تتيح ليـ عقد دكرة تثقيف

، )ك.ؽ، دكرة تثقيؼ الحراس .حارسان فقط 17فييا  كاشترؾـ، 1976 عاـ اعتباران مف بداية حزيراف
تكررت مبادرة مدرسة الثانكية الشرعية لعقد دكرة أخرل لمحراس ثـ ، (ـ1976لعاـ ، C0080رقـ
أف رئيس الحرس طمب  ، إالة األكقاؼ عمى مقترحيـقة إدار ، كرغـ مكافـ1979عاـ حزيراف في 

عف حراس مف نقاط حراستيـ ، كفحص امكانية االستغناء تأجيؿ الدكرة، لفحص حاجة الحراس ليا
عمى  ، كتنسيب قائمة بأسماء الحراس كانتظار مكافقة اإلدارة عمييا كما جاء في مطالعتولحضكرىا

ر الرؤية كالرغبة دـ تكفٌ ، كعتكاجو تعقيدات إدارية تمثؿ ىذه الدكرا ، كىكذا كانتمقترح الٌدكرة
 . (28/4/1979، 58/632 رقـ ،مدير األكقاؼ لدكرة تثقيؼ الحراس، كتاب )ـ.ع.ؽ. لتنفيذىا

 

في سنكات التسعينات تكجيت إدارة األكقاؼ لتدريب عدد دورات الطباعة واستخدام الحاسوب :   -3
ة كاستخداـ الحكاسيب ، لبلستفادة منيـ الحقان في مف حراس األقصى كالدكائر عمى أعماؿ الطباع

ـ أكفدت 1998أيمكؿ  1، كمثاؿ ذلؾ أنو في ابع إدارم خارج نطاؽ قسـ الحراسةكظائؼ ذات ط
حراس لمتدريب عمى استخداـ الحاسكب خارج المسجد األقصى في أحد  3الدائرة مكظفان كاحدان ك

، حتى يتكلى ىؤالء أعماؿ شيقؿ لكؿ منيـ 500كمفة ساعات أسبكعيان، كبت 6بكاقع  ،التقنية المراكز
. كقد انتقؿ العديد مف الحراس لكظائؼ ألكقاؼ التي سينتقمكف لمعمؿ فيياالطباعة في أقساـ دائرة ا

                                                           
1
 .ً الفصل الثانً من الدراسة تم مناقشة هذه الدورات ف  
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كتاب دكرة الطباعة، رقـ ، )ـ.ع.ؽ. بعد االنتياء مف تدريبيـ أخرل ذات طابع إدارم كفٌني
1430 ،23/8/1998) 

، لمحراس األداء العاـبشكؿ مباشر في  التأثير، كاف مف شأنو لحراس كتأىيميـبرامج تدريب ا ضعؼإف 
، نظمة كالتعميماتاطيـ اإلدارم كالتزاميـ باألانضبفي ، ك كالمخاطر األمنيةسرعة استجابتيـ لؤلحداث في ك 

سائر  ، كمعتبلؿ كالمقتحميف كالسياح األجانبكتعامميـ مع شرطة االح ،كفي تعامميـ اليكمي معان كحراس
 .اد المسجد كالمصميفركٌ 
 

، كاستعراض الييكمية اإلدارية لقسـ المبارؾ كحراسة المسجد األقصىالقدس إف فيـ الخمفية التاريخية ألمف 
، األكؿ مف ىذه الدراسة الفصؿالحراسة كتكزيع الحراس كأعدادىـ كمعداتيـ كتدريبيـ عبر السنكات في 

جراءاتو لتسميط الضكء عمى مياـ قسـ الحرايميد   باعتباره األقصى، المسجد كحرمة أمف حفظ فيسة كا 
  الفصؿ التالي مف ىذه الدراسة . ، فيمقدسان  حيكيان  مكقعان 
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 الفصل الثاني : 

 

 ميام القسم في حفظ أمن وحرمة المسجد األقصى باعتباره موقعًا حيويًا مقدساً  .2
 

 في أحد المساجد الثبلثة األىـٌ  2ـ144,000مسٌكرة البالغة يعتبر المسجد األقصى المبارؾ بمساحتو ال
، كثالث المساجد التي تشٌد إلييا الرحاؿ  ثاني المساجد التي بنيت في األرضفيك أكلى القبمتيف ك  ،اإلسبلـ

ليو ٌمركه بالتكحيد طيمة آالؼ السنيف، فعيـ السبلـ، كفي جكاره كلدكا كسكنكاإليو ىاجر األنبياء عمي ، كا 
ـٌ الصبلة بجميع األنبياء بو إلى السمكات جى رً كسٌمـ، كمنو عي بخاتميـ محمد صمى اهلل عميو  أسرم ، كفيو أ

، حديث النبكم الشريؼ بمكانة جميمة، كقد خٌصو القرآف الكريـ كالالسبلـ في ليمة اإلسراء كالمعراجعمييـ 
 .فيك ميراث أمة التكحيد منذ آدـ عميو السبلـ إلى قياـ الساعة 

عادة إك  ،ألقصى المبارؾ في عقيدة المسمميفالمكانة العظيمة لممسجد اىذه  منذ الفتح العمرم  ىـ لوعمار ا 
جعمتو مف أىـ المكاقع طكاؿ أربعة عشر قرنان،  حاؿ إليوكشٌدىـ الرٌ  ،ـ638اإلسبلمي لمدينة القدس عاـ 
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 .العالـ االسبلميكجداف في  الثبلث األىـٌ . كأحد المساجد الحيكية مستكل العالـعمى  1 الدينية الحيكية
ينبغي أف تخضع في الظركؼ  و، فإف حراسة أمنية كحيكية المسجد األقصىكفي ضكء ىذا الفيـ ألىم

جراءات عمـ أمف المنشآت الحيكية الياٌمة لحراـ ، كما ىك الحاؿ في المسجد ا2 الطبيعية لضكابط كلكائح كا 
يف في ظركؼ سياسية كأمنية مطمع القرف العشر  غير أف كجكد المسجد األقصى منذ ،كالمسجد النبكم

 حالت دكف تطبيؽ قسـ الحراسة لمعديد مف، الحتبلؿ البريطاني ثـ االسرائيمي، ككقكعو تحت سمطة امتقمبة
بتكظيؼ تطبيقيا تدريجيان محاكلة ، كالتي عممت شرطة االحتبلؿ عمى ىذه الضكابط كاالجراءات الياٌمة

 في السيطرة عمى المسجد . بما يخدـ رؤيتياسياسي كديني 

لـ يسمـ المسجد األقصى المبارؾ عبر تاريخو مف االحتبلؿ المتكرر كالتخريب كاالعتداءات الكثيرة ، كمنذ 
تسبت ىذه فاك ، تعنى بحفظ أمنو كحرمتو، حظي المسجد بحراسة دائمةتحو قبؿ أكثر مف أربعة عشر قرنان ف

نظران  ،لدينية الحيكية اليامة في العالـكثير مف المنشآت ا ، كأىمٌية مضاعفة عفالحراسة بعدان تاريخيان 
، ـ كبداية االحتبلؿ البريطاني1917ممسجد بعد انتياء الحكـ العثماني لمقدس عاـ لبلستيداؼ المتكاصؿ ل

، ثـ تصاعد ىذا االستيداؼ ألمف المسجد كركاده كحٌراسو اع السيطرة الصييكنية عمى األقصىكتنامي أطم
ـ . حيث تعرض األقصى لعشرات االعتداءات األمنية 1967ؿ االسرائيمي لممسجد عاـ بعد االحتبل

اد كالجماعات ، مف قبؿ األفر ؽ، كعمميات اطبلؽ لمنارمف محاكالت لمتسمؿ كالتفجير كالحر  الخطيرة
، اسة كأعضاء الحككمة كالكنيستالسٌ  ، كمئات االنتياكات لحرمتو كقدسيتو مف قبؿالصييكنية المتطرفة

، ىك بسط السيطرة لذيف تضافرت جيكدىـ نحك ىدؼ كاحد، ااصر الشرطة كالجنكد االسرائيمييفعنك 
نياء الكجكد العربي كاالسبلمي فيو إلقامة الييكؿ المزعكـ . مية التاٌمة عمى األقصى االسرائي  كا 

                                                           

 
، المعابددكر العبادة التي تختص بقياـ األفراد بأداء عباداتيـ مثؿ المساجد كالكنائس ك  "أنيا :  تعريف المنشآت الدينية الحيوية اليامةجاء في   1

، كالتي مف حؽ بيا مف مرافؽ كمساحات كمككنات، كتشمؿ المنشأة مباني العبادة كما يمستراتيجية ىامة لدكلة أك ألمة ماكتتضمف قيمة حيكية أك ا
 (2003)آؿ عمي،  شأف استيدافيا أف يؤثر في استقرار األمة كركحيا المعنكية "

 
بأنو : " مجمكعة مف اإلجراءات الكقائية التي يتـ اتباعيا لمحيمكلة دكف حدكث أعماؿ أك كقائع تخؿ بسبلمة  أمن المنشآت الحيوية اليام ةيعرؼ   2

: " مجمكعة اإلجراءات التي تتخذ ككقاية كحماية لمممتمكات بمختمؼ أنكاعيا، مف الخسائر  كما يعرف أيضًا بأنو( . 1993لمنشأة " )مفتي، كأمف ا
 (1985الناتجة عف االعتداءات كالسرقة كالغش كالحرائؽ كأية أشكاؿ أخرل مف التمؼ كالضياع " . )الدكسرم، 
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يمة فترة المسجد ط ، في الحفاظ عمىيات قسـ الحراسة كميامو الرئيسيةكمف ىنا تنامت كتطكرت مسؤكل
، ثـ تزايدت مسؤكليات كمياـ ىذا القسـ باحتبلؿ المسجد األقصى مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي الحكـ األردني

، رغـ عمى المسجد ردنٌيةلكصاية األميمان مف اان حيث أصبح كجكد القسـ كنشاطو جزء، ـ1967 في عاـ
 كجكد اإلحتبلؿ اإلسرائيمي كتدخبلت شرطتو كأجيزتو األمنية .

، يندرج تحت كؿ نطاؽ د األقصى إلى نطاقيف أساسييفمت مسؤكليات قسـ الحراسة في المسجانقس
 ، كما يمي : كالمياـ اليكمية الرئيسية لمقسـ مجمكعة مف االجراءات

جراءاتو ك مسؤكليات قسـ الحراسة ك  :  2.1الجدكؿ   ـ 2000-1948ميامو الرئيسية  ا 
 

 ية   االجراءات كالمياـ اليكم نطاؽ المسؤكلية 

 الحفاظ عمى أمف المسجد األقصى -1
 اإلعاقة األمنٌية كالتأخير كمنع التسمؿ 

 المراقبة الثابتة كالمتحركة كالتفتيش الدكرم
 التعزيز كالتدخؿ السريع كمنع الككارث

 ة المسجد األقصىالحفاظ عمى حرمة كقدسيٌ  -2

 فرض االحتشاـ  
 ساءالحٌد مف اإلختبلط بيف الرجاؿ كالن

 منع التسكؿ كالبيع 
 منع المعب كمصادر الضكضاء  

 منع اتبلؼ مككنات المسجد 

 

، محاكلة لكصؼ االجراءات كالمياـ التي اضطمع بيا قسـ الحراسة المبحثيف التالييف مف ىذا الفصؿ كفي
 ـ : 2000حتى عاـ ـ 1948مف عاـ ضمف نطاؽ مسؤكليتو 
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 من األقصى باعتباره موقعًا حيويًا إجراءات القسم في حفظ أ  2.1

دارة قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ طيمة عشرات السنيف مف  إعتمدت دائرة أكقاؼ القدس كا 
، ا إلى تأميف حراسة المسجد األقصىالعمؿ شبكة كبيرة مف اإلجراءات األمنية التي تيدؼ في مجمكعي

ا بما يتبلءـ مع رؤيتيا لدرجة األماف الممكف تكفيرىك ، ةالمتاحاالمكانيات كعممت عمى تنفيذىا ضمف 
تطبيؽ جميع معايير كلكائح عمـ أمف تخطيط استراتيجي لكدكف  .لممسجد األقصى كمككناتو كركاده

 المنشآت الحيكية .
ـ، ىٌزة عنيفة جديدة لكجداف العالـ 1969آب  21شٌكمت كارثة إحراؽ المصمى القبمي صباح يكـ الخميس 

ـ، ككاف نجاح المتطرؼ "مايكؿ دينيس 1967سبلمي، بعد الكارثة األكلى باحتبلؿ المسجد عاـ العربي كاإل
، درسان مراران، كصكالن إلى تنفيذ عمميتو، كاستغفاؿ الحراس كالبكابيف البسيط ركىاف" في تجاكز نظاـ الحراسة

األقصى، كىك ما دفع  عمى شؤكف المسجد تي تشرؼمؤلمان لمسمطات األردنية، كلدائرة أكقاؼ القدس ال
جراءات األخيرة لمراجعة شاممة نظاـ  األقصى، فشٌكمت عٌدة لجاف المسجد  سائر األمف كالحراسة فيكا 

دارية عداد كفٌنية لدراسة أسباب  أمنية كا  الكارثة، كمحاكلة استخبلص العبر كتقديـ التكصيات، كا 
، كخصكصان في قبة الصخرة التي طاليا رثةسجد، كمنع تكرار مثؿ ىذه الكاطات البلزمة لتأميف المالمخطٌ 

 الكثير مف التحريض كالتيديد مف قبؿ المتطرفيف الصياينة. 

تطكير قسـ ، يتضمف لممسجد أمنيان شامبلن  مشركعان  1ة شٌكمتيا األكقاؼعقب الحريؽ مباشرة، أعٌدت لجنة فنيٌ 
جراءاتو كمعداتو، كيفٌصؿ  مشركع نظاـ أمني مقترح في المسجد التكاليؼ األساسية كالتشغيمية لالحراسة كا 

كاف مف شأف تطبيقو أف يغٌير بشكؿ جذرم إجراءات األمف كالحراسة في المسجد  األقصى المبارؾ،
آب  28بتاريخ  ،لمييئة اإلسبلمية العميا في القدس بعد الحريؽ بأسبكع كاحد مشركعٌدـ ىذا القي قد ك  األقصى،
األمني مشركع لدراسة ال 2تشكيؿ لجنة خماسية تقررـ، 1969أيمكؿ  8ـ، كفي جمسة الييئة بتاريخ 1969

بمجممو كرفع  مشركعجنة الخماسية قبكؿ الرت المٌ الضابط حاـز محمكد الخالدم. كقرٌ كاتبو كمناقشتو مع 
تكصية لمييئة بقبكلو، ككٌمفت السٌيد أنكر الخطيب باالتصاؿ بالبمديات في الضٌفة الغربية كغٌزة لمحاكلة 

                                                           
1
 الّدقاق، المهندس هشام محمد زالطٌمو، الضابط حازم محمود الخالدي. مكونة من المهندس ابراهٌم جمٌل  
2
 مكونة من : أنور الخطٌب التمٌمً، أنور زكً نسٌبة، سعٌد عالء الدٌن، اسحق دروٌش، الحاج عمر الوعري،   
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لمسجد حراسة االمشركع األمني المقترح ل مٌخصم انظر اؿ البٌلزمة لمنفقات التشغيمية لممشركع،تكفير األمك 
  (2.1الممحؽ )، ـ1969األقصى بعد حريؽ عاـ 

المشركع ىذا شير إلى عدـ تنفيذ إدارة األكقاؼ لمعظـ مككنات تغير أف مراسبلت ككثائؽ قسـ الحراسة، 
بعد الحريؽ، ربما لقٌمة التمكيؿ، كغياب التخطيط اإلستراتيحي سنة  12، طكاؿ أكثر مف ياـٌ األمني ال

كالرؤية الكاضحة لتأميف المسجد، ككجكد محددات سياسية كأمنية يفرضيا كجكد اإلحتبلؿ اإلسرائيمي، كىك 
كمحاكالت نسؼ  ،كالتسمؿ المسٌمح كاالقتحامات ،ما عٌرض أمف المسجد كالمصٌميف لمزيد مف أخطار الحريؽ

" عاـ Alan Goodman - قكدمافآالف حؽ المصٌميف، كما جرل في مجزرة "تنفيذ المجازر بالمسجد، ك 
 كغيرىا. عبر سكر المسجد ـ 1984عاـ  صياينةكتسمؿ المسمحيف ال ،ـ1982

لتعزيز أمف كحراسة المسجد بشكؿ  ،فرصة ذىبية آنذاؾ ت المماطمة في تنفيذ ىذا المشركعأضاعلقد 
أماـ سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي لتنفيذ مشركعيا األمني اإلحتبللي الحقان، أتاح المجاؿ ىك ما نكعي، ك 

البكابات أنظمة الفحص ك ك  ،كتركيب األسيجة اإللكتركنية فكؽ أركقة المسجد، كأنظمة كاميرات المراقبة
د لبلستحكاذ عمى مزي تكسيع نطاؽ صبلحيات الشرطة االسرائيمية طكاؿ ىذه السنكاتأٌدل لاإللكتركنية، ك 

، ككذلؾ مٌكنيا ىذا التأخير مف تعطيؿ أعماؿ األكقاؼ لصيانة شبكات الكيرباء مف اإلجراءات األمنية
عاقة زيادة عدد الحٌراس  كالمياه كاإلنارة عمى مستكل المسجد، كتأخير مشاريع اإلطفاء اآللي لممصٌميات، كا 

     (88C00 ،15/9/1968رقـ الحقان. )ك.ؽ، التقرير األمني بعد الحريؽ، 

 أصناؼ رئيسة لكسائؿ الحراسة المستخدمة في المسجد األقصى المبارؾ 3مبلحظة  نايمكنكمع ذلؾ، فإنو 
 ، كىي : ـ2000حتى عاـ ـ 1948مف عاـ 

 

كجزء مف  كىي تتكفر في المسجد األقصى تاريخيان بشكؿ طبيعي :الوسائل المانعة لمخطر األمني -1
 لمرتفعة مف جياتو األربع ، كبكاباتو المحكمة .، كأسكار المسجد اعمارتو كتخطيطو اليندسي

اج المراقبة المطٌمة خارج كبعضيا مكجكد في المسجد تاريخيان كأبر  :الوسائل الكاشفة لمخطر األمني -2
ضاءة الميمية . كالبعض اآلخر مستحدث مثؿ اإلثؿ برج الختنية كمبنى باب الرحمة، مالمسجد

 ت التصكير في بعض المكاقع .  ، كمجٌسات الحركة كآالالداخمية كالخارجية
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مثؿ العنصر البشرم المتمثؿ بحراس المسجد األقصى   :ئل المانعة الكاشفة لمخطر األمنيالوسا -3
 ، أك في الدكريات الراجمة المتحركة .ة لمحراسةسكاء كانكا في النقاط الثابت

، نتج عنو قسـ الحراسةمف قبؿ  أمف المسجد األقصىفي خدمة إف استخداـ الكسائؿ السابقة كتكظيفيا 
، عمى مدار عقكد مف الزمف ،مجمكعة كبيرة مف إجراءات التأميف كالحراسة في المسجد األقصى المبارؾ

 كالتي يمكف تصنيفيا كتفصيميا كما يمي :

 
 إجراءات اإلعاقة والتأخير ومنع التسمل لؤلقصى : وتشمل ما يمي   .2.1.1

 
 وأبراج المراقبة واألسبلك الشائكة : األسوار  .2.1.1.1

، كمنع التسمؿ إليو قديمان أىـ إجراءات تأميف كحراسة األقصىيعتبر سكر المسجد األقصى كأبراجو مف 
، حدكد المسجد كأمنو عمى مدار قركف، كقد ساىـ السكر في حفظ حيكيان ىامان دينيان كحديثان بكصفو مكقعان 

د الماضية في إحباط الكثير مف كساىمت نقاط المراقبة الثابتة فكؽ برجي الختنية كباب الرحمة في العقك 
 .التي نفذتيا الجماعات الصييكنية المسمحة ضد المسجد  التيديدات األمنية كعمميات التسمؿ

، كيبمغ طكؿ سكره الجنكبي ار تاريخية متينة شاىقة اإلرتفاعيحيط بالمسجد األقصى مف جكانبو األربعة أسك 
فيما ، متر 3كعرضو بالمعٌدؿ . متران  491ران، كالغربي مت 310متران، كالشمالي  462 متران ، كالشرقي 281

أعمى ارتفاع لسكر  األقصى أكثر مف ثبلثيف متراى ، كىييبمغ ارتفاع الزاكية الجنكبية الشرقية لسكر المسجد 
، كفيو عشرات الحجارة 1طف 570، كيبمغ كزف أكبر حجارة سكر المسجد األقصى أكثر مف المسجد
. كيحتكم (Bahat, 2002) طنان  30، كالتي يزيد كزنيا عف كالمداميؾ السفميةبعة األر مة في األركاف الضخ
ي مع ، فيما يمتحـ عمى طكلو الشمالي كالغربلرماية في الجزء الشرقي كالجنكبيكر عمى عشرات مزاغؿ االسٌ 

ية " ، كيعرؼ باسـ " برج الختنالجنكبيلمسجد األقصى اسكر مراقبة دفاعً  . كيتكسط برجأركقة المسجد
، كذلؾ تكشؼ نقطة المراقبة الثابتة السكر الجنكبي كامبلن مف الخارج كيكفر نطاؽ مراقبة شاسع عمى طكؿ

                                                           

 . (Bahat, 2002)الغربي متر ، في المدماؾ الثاني في منتصؼ السكر  3.5متر ، كارتفاع  4.5متر  كعرض  13.6كىك حجر بطكؿ    1
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تشرؼ عمى معظـ ، ك متران  462لممسجد مف الخارج بطكؿ فكؽ برج باب الرحمة جميع السكر الشرقي 
، كفي أحداث 1ـ1967لدفاع عف المسجد في حرب عاـ دكر ىاـ في ا ممآذف، ككاف لف الداخؿالسكر م

 أمنية سابقة كالحقة .

عمى تأميف أسكار المسجد كمراقبتيا ليبلن كنياران  ـ1948عمؿ قسـ الحراسة في المسجد األقصى منذ عاـ 
، 2األسكار، كقد أحبط القسـ عددان مف عمميات التسمؿ إلى المسجد عبر قاط مراقبة ثابتة كدكريات متحركةبن

، كقد دفاعان عف األقصىـ 1967ي حرب عاـ و كمآذنو اشتباكات عنيفة فكما شيدت أسكار المسجد كأبراج
عمؿ حراس المسجد تاريخيان عمى الحٌد مف صعكد المصميف كالٌزكار فكؽ السكر الجنكبي كالشرقي لخطكرة 

حفظان لسبلمتيـ ، حيث سٌجؿ في أحكاؿ المسجد حادثة كاحدة عمى األقؿ لسقكط أحد المصميف مف ، ذلؾ 
 . 3خبلؿ العقكد الماضية ككفاتو  فكؽ السكر

عمى كضع الحمايات الحديدية  ،اكف مع لجنة إعمار المسجد األقصىكما عمؿ قسـ الحراسة بالتع
سمؿ منيا إلى داخؿ المسجد األقصى، أك فكؽ مصمياتو كاألسبلؾ الشائكة في المكاقع التي يمكف الت

 ، كمنيا :كمآذنو
 شمالية الشرقية فكؽ باب األسباط .األسبلؾ الشائكة فكؽ زاكية المسجد ال -1
 . . لمنع التسمؿ عبر المطيرة لممسجدكؽ سطح المطيرة في الركاؽ الغربياألسبلؾ الشائكة ف -2

                                                           

، كساىـ كجكد اثنيف مف المجاىديف فكؽ 1967خيرة قبؿ احتبلؿ األقصى عاـ استمر اطبلؽ النار مف فكؽ مئذنة باب األسباط حتى المحظات األ  1
مشارؼ فاستشيد كبلىما .  ، حتى تـ قصؼ المئذنة بالمدفعية الصييكنية مف جبؿ الاش ثقيؿ في مقاكمة احتبلؿ المسجدسبلح رشقناصة ك المئذنة ب

 ( .1976)بنزيماف، 

 عبر السكر الشرقي كالتي اكتشفيا الحراس كانتيت باطبلؽ النار تجاه ـ1974مف أبرز ىذه العمميات محاكلة تسمؿ مسمحيف ييكد في أيار   2
باألسمحة كالقنابؿ، ينتمكف لمجمكعة  1984آب بحة في ، كمحاكلة عشرة مسمحيف ييكد اقتحاـ المسجد الرتكاب مذالمتسمميف مف قبؿ شرطة االحتبلؿ

ـ كجمعت أمكاالن كأسمحة كمتفجرات 1976المشيكرة باسـ مجمكعة لفتا ، كالتي تجمعت كسكنت عند مدخؿ بمدة لفتا العربية منذ عاـ  " أبناء ييكدا "
 ( . 2012لتنفيذ عمميات ارىابية ضد المسجد األقصى المبارؾ كضد العرب. )دكعر، 

عامان ( مف مدينة رىط في بئر السبع ، مف فكؽ الزاكية الجنكبية الغربية  40 / ح.أ.ـ ) سقط أحد المصميف 2013/8/5ليمة القدر المكافؽ  فجر  3
 لسكر المسجد األقصى المبارؾ باتجاه القصكر األمكية ، خبلؿ محاكلتو التقاط صكرة  تذكارية فتكفي عمى الفكر .
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ؽ ، لمنع الصعكد فك ءالحمايات الحديدية كالسمؾ الشائؾ  فكؽ المتحؼ اإلسبلمي كمصمى النسا  -3
 جنكبية الغربية لممسجد ، أك االقتراب مف الزاكية الالمصمى القبمي كمئذنة المغاربة

 األسبلؾ الشائكة فكؽ مصمى عمر لمنع اعتبلء المصمى القبمي مف جيتو الشرقية .  -4

ـ عمى إضافة مزيد مف األسبلؾ 1967عممت شرطة االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ احتبلؿ المسجد عاـ  فيما
تنكزية المحتمة المدرسة ال ، كخصكصان فكؽأجزاء مف سكر كأركقة المسجد فكؽالشائكة كالحمايات الحديدية 

، كصكالن إلى تركيب السياج األمني اإللكتركني المزكد بمجٌسات الشمالي الركاؽ، كفكؽ في الركاؽ الغربي
، كعمى طكؿ الركاؽ إلى مئذنة الغكانمة حركة كآالت تصكير عمى طكؿ الركاؽ الشمالي مف باب األسباط

، كىي تشرؼ عمى متابعة ىذا ل منع التسمؿ لممسجدالسمسمة بدعك الغربي مف باب الغكانمة إلى باب 
 .  دائرة األكقاؼ أك قسـ الحراسة  عم نسيؽدكف إذف أك تالسياج اإللكتركني كصيانتو 

 

 
 البوابات الخارجية لممسجد األقصى : .2.1.1.2

 
ربي تربط أبكاب مستخدمة في السكر الشمالي كالغ 10، منيا بابان تاريخيان  17لممسجد األقصى المبارؾ 

قي في فترات مختمفة لدكاعو ، فيما أغمقت جميع أبكابو في السكر الجنكبي كالشر مسجد بالبمدة القديمةال
بحالة جميع أبكاب المسجد مف عاـ  . كفيما يمي تفصيؿمباشرة البرٌيةتفضي إلى كانت ، حيث أمنية

 : ـ2000ـ حتى عاـ 1948

 ـ 2000-1948/  ستخدمة يكميان أبكاب المسجد األقصى الم:  2.2الجدكؿ 
 

 مكقع الباب الباب
 السكر الشمالي األسباط / حٌطة / فيصؿ

 السكر الغربي الغكانمة / المجمس / الحديد / القطانيف / السمسمة
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 ـ 2000-1948كاإلغبلؽ الخاٌصة / أبكاب األقصى ذات إجراءات الفتح  :  2.3الجدكؿ 
 

 مكقع الباب إجراءات الفتح كاإلغبلؽ الباب 

 يرةالمط -1

باب المطيرة غير نافذ لمبمدة القديمة معظـ السنة ، حيث يكجد لممطيرة الغربية باب 
يربطيا بالمسجد األقصى نياران كباب آخر صغير يربطيا بالبمدة القديمة ليبلن التاحة 

، كال تسمح شرطة نازليـ دكف المركر باألقصى ليبلن كصكؿ سكاف باب المطيرة لم
 ان إال في ظركؼ خاصة خبلؿ شير رمضاف .االحتبلؿ بفتح البابيف مع

 السكر الغربي
 السكينة -2

كاف يفتح في العقكد الماضية خبلؿ االكتظاظ الشديد لممصميف، كلـ يعد مستخدمان 
 كىك مبلصؽ لباب السمسمة 

 المغاربة -3
، ـ1967حتبلؿ عمى مفاتيحو منذ عاـ ىك الباب الكحيد الذم استكلت شرطة اال

، كقد حظرت دخكؿ المصميف راسةكاغبلقو دكف تنسيؽ مع قسـ الحكتتحكـ بفتحو 
 مف خبللو كتـ تخصيصو لمسياح كالمقتحميف 

 

 ـ 2000-1948نيائيان بالحجارة / أبكاب المسجد األقصى المغمقة :  2.4الجدكؿ 
 

 مكقع الباب الباب
 السكر الغربي المنفرد الغربي ) البراؽ (

 السكر الجنكبي المزدكج الجنكبي المنفرد الجنكبي / الثبلثي /
 السكر الشرقي الرحمة كالتكبة / المزدكج الشرقي /

 

ككاف  ،تأميف بكابات المسجد األقصى كاحدة مف أىـ المياـ التاريخية التي كٌمؼ بيا قسـ الحراسة كيعتبر
اسي بحراسة بكابات ، الرتباط كظيفتيـ بشكؿ أسمف الزمف فترة طكيمةاس لقب " البكابيف " لطمؽ عمى الحرٌ ي

، كفيما يمي استعراض لحراسة البكابات رجية عمى مدار الساعة طيمة العاـالمسجد األقصى الداخمية كالخا
 ألقصى :ممسجد ااإلحتبلؿ اإلسرائيمي ل في العيد األردني، كعيد
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 ( :م1967-1948حراسة البوابات في العيد األردني ) -1

اتو الخارجية طكاؿ العيد األردني، ككاف دكرىـ في تأميف بكاب ةنيدر شرطة األالاشترؾ حراس األقصى مع 
، ردني، حيث تكٌلى الشيخ تاج الديف الخطيب رئاسة بكابي المسجد األقصى منذ مطمع العيد األتكامميان 

 خفر الشرطة األردنية في المسجد كأككؿ إليو تنظيـ شؤكف أبكاب األقصى بالتنسيؽ المباشر مع قائد م
إلى أف رئيس البكابيف ـ 1950حدل الكثائؽ المالية مف عاـ ىذا الدكر التكاممي تشير إ كفي مثاؿ عمى

األبكاب لمعناية بنظافتيا كاف يستمـ مكاد التنظيؼ مف مستكدع األكقاؼ اإلسبلمية لتكزيعيا عمى حراس 
ات المسجد كمية مف الزيت بشكؿ دكرم إلنارة بكاب 1، فيما كاف يستمـ أحد عناصر شرطة المسجد يكميان 

 (1950 لعاـ ،9C004، رقـ كشؼ أمانات المسجد األقصى ،ك.ؽ)كؿ ليمة  

لحراس كالشرطة خذت دائرة أكقاؼ القدس في العيد األردني مجمكعة قرارات تيدؼ إلى تركيز جيكد ااتٌ 
ة مة مف رئاس، كذلؾ بتكصيات مقدعمى بكابات المسجد، كتنظيـ الدخكؿ إليو، كتعزيز أمنو نياران كليبلن 

 ، كمف ىذه القرارات : الحرس كقيادة الشرطة

اإلبقاء عمى  1957أيمكؿ  30حيث قرر رئيس مجمس األكقاؼ في  حصر البوابات المفتوحة ليبًل : - أ
، كىي باب المجمس ثبلث بكابات خارجية لممسجد األقصى مفتكحة مساءن إلى ما بعد صبلة العشاء

، كأف يكميان قبؿ غركب الشمس بنصؼ ساعةخرل ، عمى أف تغمؽ جميع األبكاب األكحطة كالسمسمة
 ،6261رقـ ،، كتاب تنظيـ بكابات األقصىـ.ع.ؽ). كؿ باب مفتكح حارساف كشرطي كاحد يككف عمى

ار مف مجمس األكقاؼ في عامان بقر  23كقد تـ تأكيد العمؿ بيذا القرار مٌرة أخرل بعد ، (30/9/1957
عداد ىذه الدراسة كجزء مف حالة الكضع إمستمران حتى العمؿ بيذا اإلجراء ، كال زاؿ 1980أيار 14
 بعد صبلة المغرب غبلؽ البكابات األخرل إلى ما إمع تأخير  -الستاتيسكك –لقائـ ا

 

ة إلى المسجدالتشديد عمى إدخال األمتع  - ب  26في  القدس كقاؼألقرر المراقب العاـ  : حيثة الخاص 
ف ادخاؿ األكياس كالسبلؿ المغٌطاة التي تحتكم منع جميع زكار المسجد كالمصميف م 1957أيمكؿ 

                                                           

 لح " .الشرطي " صالح محمد صا   1
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، كتـ مخاطبة قائد مخفر شرطة األقصى ألخذ تكاقيع جميع اضان خاصة إلى جميع أرجاء المسجدأغر 
ـ.ع.ؽ، كتاب )الحراس البكابيف عمى تعيد خٌطي بتطبيؽ ىذا االجراء األمني حرصان عمى المسجد . 

قرار مف قبؿ الحراس لـ يكف غير أف تطبيؽ ىذا ال (28/9/1957، 13/54، رقـ إذكنات اإلدخاؿ
، كتسبب بمشاكؿ متكررة بينيـ كبيف بعض زكار المسجد كالمصميف كانت الشرطة األردنية تتدخؿ سيبلن 

   لحميا .
 

ـ قراران بحصر دخكؿ السٌياح 1963فقد اتخذ في عاـ  :اح األجانب عبر بوابتينحصر دخول السي  - ت
المطمكب مف  ، كيبدك أف ىذه التعميمات لـ تكف تطٌبؽ بالشكؿكالمجمس فقطد عبر بابي الغكانمة لممسج

، فأصدر معارضة منيـ، حيث كاف السيناح يدخمكف أحيانان مف أبكاب أخرل دكف قبؿ الحراس البكابيف
مأمكر أكقاؼ القدس تحذيران مكتكبان لقسـ الحراسة يؤكد فيو عمى حصر دخكؿ السٌياح مف األبكاب 

، 311-54رقـ  ،، كتاب مأمكر األكقاؼـ.ع.ؽ). ، كيحٌذر الحراس مف مخالفة ذلؾطالمذككرة فق
9/4/1963) 

 

حيث اتخذت إدارة األكقاؼ اإلسبلمية قراران بفتح دٌفات : دخول المصم ين عبر بوابات المسجدتسييل   - ث
أف يكتفى عمى ،  ، في أياـ الجمعة كالمناسبات كاألعياداب األقصى الخارجية عمى مصراعيياجميع أبك 

بفتح الخكخات الصغيرة فقط طيمة األياـ العادية ، كذلؾ لمحيمكلة دكف دخكؿ األشخاص الذيف ينقمكف 
مرافؽ ، كلمنع دخكؿ األطفاؿ بغير ذكييـ ممف يعبثكف بكيمٌركف عبر المسجد لغير الٌصبلةاألمتعة 

بإبقاءه مفتكحان عمى ، كقد استثني باب المجمس فقط مف ىذا القرار المسجد كال يمتزمكف اليدكء
كتاب مأمكر األكقاؼ لرئيس ، ـ.ع.ؽ)مصراعيو بشكؿ كامؿ خبلؿ أكقات فتحو طكاؿ األسبكع . 

 (24/10/1964 ،1505-54رقـ ، السدنة

فاءتيا في اإلغبلؽ لضماف ك ،كقد كانت بكابات المسجد األقصى التاريخية بحاجة إلى صيانة أمنية دائمة 
أعماؿ  تكصي بشكؿ دكرم بتنفيذتتابع ذلؾ، ك األردني كانت رئاسة الحرس  ، كخبلؿ العيدكتأميف المسجد

، كمثالو ما األمنية تكصي بإجراء الصيانةكذلؾ  ، ككانت قيادة شرطة األقصىالصيانة األمنية لمبكابات
، بمبمغ ديناريف ـ1959ب الرحمة عاـ جرل مف صيانة األكقاؼ لباب يدخؿ منو األكالد إلى قاعة با

 (16/5/1959، 75، قرار لجنة األكقاؼ المحمية، رقـ ـ.ع.ؽ)ف شرطة المسجد بتكصية م
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 ( :م2000 – 1967حراسة البوابات بعد االحتبلل االسرائيمي )  -2

، لـ يعد ممكنان لحراس المسجد األقصى فتح أبكابو الخارجية دكف كجكد ـ1967منذ احتبلؿ المسجد عاـ 
أصبحت شرطة االحتبلؿ تجبر الحراس أحيانان عمى اغبلؽ ، كما اصر مف شرطة اإلحتبلؿ اإلسرائيميعن

، كبدأت مساعي شرطة سيؽ مع إدارة األكقاؼ بحجج أمنيةبعض األبكاب أك جميعيا بشكؿ مفاجئ دكف تن
، مع العمؿ تدريجيان عمى تكسعة كبديؿ لمشرطة األردنية في المسجداالحتبلؿ االسرائيمي لفرض نفسيا 

 ـ1967بعد عاـ كقد كضعت  .شؤكف المسجد كأبكابو عبر السنكاتفي نطاؽ صبلحياتيا كتدخبلتيا 
، تنٌكه إلى قدسٌية يةر بعية كاإلنجميزية كالبر ، بالٌمغات العساحاتو كفي قصىيافطات حديدية عمى أبكاب األ

لى التعميمات الكاجب مراعاتيا عند دخكؿ المسجدالمكاف  الممحؽ) .كىي بحالة سيئة كغير مقركءة اليكـ ، كا 
.22) 

، كالذم تـ ة بعد االحتبلؿ عدا باب المغاربةاحتفظ قسـ الحراسة بمفاتيح جميع أبكاب المسجد الخارجي
طرة حراس المسجد في فتحو ، فخرج عف سيـ1967عاـ  ةاالسرائيمي شرطةمصادرة مفاتيحو مف قبؿ ال

اعيد ، كتسجيؿ مك ان ساعة يكمي 24المسجد عمى مدار  ، كاكتفى الحراس بمراقبة الباب مف داخؿكاغبلقو
 ، كما يدخؿ عبره مف عناصر أمف كسياح أجانب كمقتحميف صياينة . فتحو كاغبلقو مف قبؿ الشرطة

د األقصى كما احتفظت إدارة األكقاؼ كقسـ الحراسة بحؽ كضع برنامج مكاعيد فتح كاغبلؽ أبكاب المسج
سرائيمي بفرض اغبلؽ بعض ، دكف الخضكع لمحاكالت شرطة االحتبلؿ االـ1967الخارجية بعد عاـ 

مثاالن عمى ذلؾ برنامج فتح انظر في المناسبات بشكؿ مكسمي فقط ،  البكابات نيائيان أك ىجرىا كاستخداميا
 ( 1986لعاـ ، 2س.ب) ( .2.3)الممحؽ  1ـ 1986كاغبلؽ بكابات األقصى الخارجية لعاـ 

، أما مركر ضباط الشرطة ة الفجرالخارجية ليبلن إال لصبل ـ يحظر فتح أبكاب األقصى1967منذ عاـ 
كبعض الحراس كحاالت الطكارئ خبلؿ فترة االغبلؽ الميمي لممسجد فكاف يتـ بتنسيؽ كاتصاالت خاصة 

                                                           

يا زمنيان في عممان بأنو يكجد في أرشيؼ قسـ الحراسة برامج يكمية لفتح كاغبلؽ جميع األبكاب اعتباران مف بداية السبعينات . كقد قاـ الباحث بترتيب  1
 ـ . 2014خزائف األرشيؼ عاـ 

غبلؽ أبكاب المسجد األقصى المبارؾ " في أرشيؼ قسـ الحراسة .      2 س.ب : اختصار لمجمكعة سجبلت " فتح كا 
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، كيقتصر عمى فتح خكخة الباب فقط في حاؿ عدـ الحاجة بان عبر أبكاب المغاربة كالسمسمة كاالسباط غال
ككانت ميمة فتح أبكاب المسجد فجران  –متفجراتال خبيرؿ سيارات اإلسعاؼ ك مث –الدخاؿ سيارات 

فتح ل، مذكرة رئيس الحرس ك.ؽ) 1لممصميف مككمة لحراس ليمييف ممف يبيتكف في المسجد كؿ ليمة 
    (C0050 ،13/4/1970، رقـ بكاباأل

فيو  ، يذٌكر1985آذار 26ممي قد أصدر كتابان في ككاف رئيس الييئة االسبلمية العميا الشيخ سعد الديف الع
، بأف فتح كاغبلؽ أبكاب المسجد الداخمية كالخارجية ىي شرطة االحتبلؿ في المسجد األقصى قائد مخفر

. كأكعز فيو لمدير المسجد األقصى بضركرة فتح ـ الحراسة التابع لدائرة األكقاؼفقط مف صبلحية قس
 التأكيد أف األقصى لممسمميف، مع رجية الكبيرة لممسجد أياـ الجمعة، تسييبلن عمى المصميفاألبكاب الخا

ـ الحراسة ، كذلؾ في أعقاب محاكالت لمشرطة لتقميص صبلحيات قسكحدىـ كال سمطة ألحد عميو سكاىـ
  (26/3/1985 ،6رقـ ىػ أ/ ،الييئة كتاب رئيس،  2ىػ.إ.ع ) . في اشرافو عمى األبكاب

رىا عنكاف السيادة عمى المسجد  ففي كلـ تتكقؼ محاكالت شرطة االحتبلؿ لمتحكـ الكٌمي في األبكاب باعتبا
مطمع االنتفاضة الفمسطينية األكلى سعت شرطة االحتبلؿ اإلسرائيمي لفرض كتمرير مجمكعة مف 

 Status- يير لمكضع القائـ " الستاتيسككاإلجراءات األمنية المتعمقة باألبكاب الخارجية ، كالتي فييا تغ

quo " ،كمنيا : ،  ـ2000نتفاضة االقصى الثانية عاـ كاستمرت في محاكالتيا حتى اندالع ا 

، فأصبحت تغمؽ باب الحديد باستمرار سعي شرطة اإلحتبلل الغبلق بابي الحديد وفيصل نيائياً  - أ
ككاف باب فيصؿ في ، اب مف الخارجبحجة عدـ كجكد عناصر شرطة كافية لممناكبة عمى الب

                                                           

الحاج ـ كاف الحارس الميمي المككؿ إليو بفتح أبكاب المسجد األقصى المبارؾ الخارجية لصبلة الفجر منذ سنكات طكيمة ىك 1970في مطمع عاـ   1
دارة األكقاؼ  بتكميؼ حيث كاف كبيران في السٌف كيناـ في إحدل غرؼ المسجد كؿ ليمة . كقد طالب رئيس الحرس إ –رحمو اهلل  - رسول األفغاني

.  حارسيف إضافييف لمساعدتو في ىذه الميمة خشية حدكث مكركه لو يؤدم لتأخر فتح األبكاب لممصميف فجران ، كقد كافؽ مجمس األكقاؼ عمى ذلؾ
أما الحراس الذيف كانكا  جد،بحكـ مبيتو الدائـ في المس بميمة فتح كاغبلؽ أبكاب األقصى كؿ ليمة ابراىيم أحمد المصموحي الحارسككذلؾ تـ تكميؼ 

الحارس خميل  ،ـ1917ء الخميؿ كىك مف مكاليد عاـ مف بمدة سعير قضا الحارس ابراىيم عبد اليادي موسى يبيتكف في األقصى بشكؿ دائـ فيـ :
راـ اهلل مف بمدة ككبر قضاء الحارس عبد اهلل عبد الحفيظ الكوبري ، ـ1955ء طكلكـر كىك مف مكاليد عاـ مف بمدة ككر قضا عبد المطيف الجيوسي
 الحارس محمد عمي حمدان، ـ1951ء الخميؿ كىك مف مكاليد عاـ مف حمحكؿ قضاالحارس محمد عبد العزيز دودة ، ـ1907كىك مف مكاليد عاـ 

، ـ1951د عاـ مدة سعير كىك مف مكاليمف بالحارس زيدان عيسى عباس غنام ، ـ1936راـ اهلل كىك مف مكاليد عاـ مف بمدة بيت دقك قضاء 
 .ـ 1928مف القدس كىك مف مكاليد عاـ ، الحارس حسين عبد اهلل حجازي ـ1920مف القدس كىك مف مكاليد عاـ الحارس إقبال أحمد اليندي 

2
  .لٌا فً القدس الشرٌف عسالمٌة الٌئة اإلهوثائق وبٌانات اللمجموعة إختصار :  هـ.إ.ع  
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، كالتي تصدل ليا حراس المسجد اسةبابان ميجكران بفعؿ ىذه السي ـ قد أصبح1988أكاخر عاـ 
دارة األكقاؼ كالمصٌميف ، فحالكا دكف اغبلؽ ىذه البكابات نيائيان  ، مذكرة رئيس ك.ؽ) 1األقصى كا 

 (2C005 ،12/1/1989، رقـ بلؽ الحديدالحرس حكؿ اغ
 

 

، كدكف تنسيؽ مع قسـ الحراسة زيادة اغبلق جميع بوابات األقصى بشكل مفاجئ بحجج أمني ة  - ب
ة اؿ ذلؾ اغبلؽ الشرطة لجميع بكابات األقصى الداخمية كالخارجية في اليـك التالي لمجزر كمث

، كاغبلؽ أبكابو الخارجية بشكؿ مفاجئ كعزلو 1990تشريف أكؿ  8األقصى التي حصمت في 
، ألسباب ال تتعمؽ بأمف 12/11/1993ة بعد ظير يكـ الجمعة دقيق 45عف محيطو لمدة 

زايد منذ بداية طة الحقان ! كيبلحظ تكرر استخداـ ىذا اإلجراء بشكؿ متالمسجد كما أفصحت الشر 
 (4C005 ،12/11/1913، رقـ ة مسؤكؿ الكحدة النيارية الثانية، مذكر ك.ؽ) .االنتفاضة األكلى

 
 

قد تكرر استخداـ ىذا ك ، مين الد اخمين عبر بوابات المسجدجراء تحديد أعمار المصإاستخدام   - ت
عامان مف  30منع المصٌميف دكف سٌف مثاؿ ذلؾ ، ك ياـ العادية أك أياـ الجمعةي األجراء سكاء فاإل

ألداء صبلة الجمعة األكلى بعد مجزرة الجندم  1982نيساف  16دخكؿ المسجد األقصى بتاريخ 
ة لجميع أبكاب األقصى حادثة اغبلؽ الشرطة بالقك ككذلؾ " . Alan Goodman -"آالف قكدماف
كمنعيا دخكؿ المصميف تحت  2 ،1991نيساف  16لمغرب مف يكـ بؿ صبلة اق، بشكؿ مفاجئ

، كقد مٌثمت ىذه الحادثة سابقة خطيرة آنذاؾ في تدخبلت شرطة االحتبلؿ 3عامان لمصبلة  45سٌف 
مذكرة اغبلؽ المسجد لرئيس  ،ك.ؽ). ثـ بدأت تتكرر كثيران بعد ذلؾ، اب األقصىأبك اغبلؽ في 

 (1C005 ،16/4/1919، رقـ الحرس
 

                                                           
، كتقميص فتح أبكاب فيصؿ كالغكانمة كالحديد ـ2017حطة نيائيان بعد أحداث تمكز ؿ اغبلؽ باب ذات االمر تكرر بمحاكلة شرطة االحتبل   1

 المعركفة كالتي أفشمت المخطط .  ، ىك ما نجـ عنو ىٌبة االسباطأبكاب االسباط كالمجمس كالسمسمة لممناسبات فقط ، كتركيب بكابات الكتركنية عمى
2
 ً اغالق شرطة االحتالل للمسجد،  أو تحدٌد أعمار الّداخلٌن إلٌه .نٌسان( ف 06ٌالحظ تكرار تارٌخ )    
، كاقتحمكا مديرية الكعظ كاإلرشاد كمديرية التعميـ الشرعي كالتأىيؿ مة كالمغاربة كسطح الركاؽ الغربييكميا اعتمى جنكد االحتبلؿ مئذنتي السمس  3

 ما يبدك بحجة تأميف زيارة شخصيات ىاٌمة لحائط البراؽ .قرب باب السمسمة كىما تطبٌلف عمى ساحة البراؽ المحتمة ، في
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كذلؾ بالتنسيؽ مع إدارة ، األبواب الخارجية لؤلقصى تركيب بوابات فحص إلكترونية عمى  - ث
 .1األكقاؼ

 

 

 نظام األذونات والتصاريح :   .2.1.1.3

يعتبر اعتماد نظاـ فٌعاؿ لؤلذكنات كالتصاريح الخاٌصة كاحدان مف أىـ اإلجراءات في تأميف المكاقع الحيكية  
دد مف نقاط الضعؼ التي يمكف النفاذ عبرىا الستيداؼ أمف حيث يساعد اعتماد ىذا النظاـ في ضبط ع

 المكقع الحيكم .

تعكد بدايات العمؿ المعاصر بنظاـ األذكنات كالتصاريح في المسجد األقصى المبارؾ إلى فترة إدارة 
، حيث كاف المجمس يمنح أذكنات زيارة ممسجد في عيد اإلحتبلؿ البريطانيالمجمس اإلسبلمي األعمى ل

، كمجمكعات مف الشرطة باحثيف كالميتٌميف األجانبلمفو ك مف الرسـك لممسجد ، لشخصيات مف ضيك  معفٌية
نظامان  . ثـ طٌكرت دائرة أكقاؼ القدس منذ مطمع الخمسيناتكجنكد الجيش البريطاني كاألمريكيكاألمف 

المسجد األقصى  ، ليشمؿ جكانب جديدة نتيجة لتطكر االحتياجات اإلدارية فيأكسع لؤلذكنات كالتصاريح
 ( ـ2000-1948 ، 2ص.ك) . ـ1967ت األمنية بعد احتبللو عاـ ككذلؾ االحتياجا

، كلـ تمتـز دائرة أكقاؼ القدس كقسـ ميدانيان  األذكنات كالتصاريح نظاـة عمى تطبيؽ أشرؼ قسـ الحراس
ض األحياف بخط تصدر في بع، فكانت لؤلذكنات كالتصاريح لفترات طكيمةالحراسة بنماذج مطبكعة مكحدة 

كع كمرٌكس مف ، كأحيانان عمى شكؿ كتاب رسمي مطبـ نماذج خاصة تعبأ كتكٌقع يدكيان ، كأحيانان باستخدااليد
كيكجد في أرشيؼ قسـ الحراسة مجمكعة مف  ،الجيات المعنيةعمى نسخ منو  كٌزعتدائرة أكقاؼ القدس 

كقد  ،ي األعمى كحتى إعداد ىذه الدراسةآالؼ األذكنات كالتصاريح المختمفة منذ عيد المجمس اإلسبلم
 . الحراسة شغؿ تطبيؽ ىذا النظاـ مساحة ال بأس بيا مف الجيكد اليكمية لقسـ

                                                           
1
 . فً الفصل الثالث من هذه الدراسة تم تفصٌل ذلك    

 اريح قسـ الحراسة " ، في أرشيؼ قسـ الحراسة بالمسجد األقصى المبارؾ .صنات كتك اختصار لمجمكعة كثائؽ " أذو.ص :    2
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ىاٌمة ال غنى عف ضبطيا كمتابعتيا لحفظ أمف كحرمة المسجد األقصى المبارؾ، جكانب ىذا النظاـ شمؿ  
تطبيقو في المسجد في ظؿ كجكد اإلحتبلؿ  كىك نظاـ لو أبعاد كمدلكالت سيادية عمى المكاف، كلعؿ كفاءة

اإلسرائيمي، تعٌد إحدل أبرز المؤشرات عمى حالة إدارة األكقاؼ، كصبلحياتيا ككصايتيا التاريخية عمى 
المطٌبؽ في المسجد األقصى، في يح نظاـ األذكنات كالتصار المسجد، كيمكف تمخيص أبرز مككنات 

  : التاليالجدكؿ 

 ـ2000-1948يح في المسجد األقصى، نظاـ األذكنات كالتصار  مككنات: 2.5 الجدكؿ رقـ
 

 الفئات الممزمة بالتصريح  نوع التصاريح 

 األقصى المركبات اآللية بأنكاعيا لممسجدأذكنات ادخاؿ  -1
السيارات كالشاحنات التي تنقؿ مكاد العمار 
جميع المسجد أك األكقاؼ أك السكاف المحيطيف ك 

 جرافاتالحفارات كالرافعات كال

2- 
 أذكنات زيارة األجانب لؤلقصى كمصمياتو كمرافقو 

 )مف غير المسمميف(

 الكفكد الدبمكماسية األجنبية 
 خبراء الترميـ كاإلعمار األجانب

 الباحثكف كالطبلب األجانب
 الزٌكار مف طرؼ شرطة اإلحتبلؿ 

 كالباحثيف  كاإلذاعات عبلـ كالتمفزة كسائؿ اإل داخؿ  المسجد األقصىكالبث أذكنات التصكير  -3
 لممسمميف كغيرىـ مف األجانب  أذكنات زيارة المرافؽ المغمقة في المسجد األقصى -4

 أذكنات التدريس كالعمؿ التطكعي داخؿ المسجد األقصى -5
 الراغبكف بالتدريس تطكعان 

 كلجاف العمؿ التطكعي مثؿ 
 )االسعاؼ/الكشافة/ النٌظاـ/النظافة( 

 لجاف المساجد كالزكاة كالييئات الخيرية كاألكاديمية  األقصىالمسجد داخؿ أذكنات جمع األمكاؿ كالتبرعات  -6
 دكف تحديدلجميع الفئات /  ات اليدكيةأذكنات إدخاؿ العربات كالمعدٌ  -7
 دكف تحديد لجميع الفئات /  المختمفة ات األقصى كمرافقوأذكنات استخداـ معدٌ  -8

 ـ (2000-1948، )ك.ص

كفيما يمي نبذة عف أىـ مككنات نظاـ األذكنات كالتصاريح ، الذم اعتمدتو إدارة أكقاؼ القدس كأشرؼ قسـ 
 الحراسة عمى مراقبة تنفيذه في المسجد األقصى المبارؾ :
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 تصاريح ادخال المركبات اآللية المدني ة إلى المسجد األقصى:   -1
جميع السيارات كالشاحنات كالحفارات كالرافعات اآللية التي  ، فقد ألزمتكفؽ نظاـ األذكنات كالتصاريح

تدخؿ لممسجد األقصى المبارؾ بالحصكؿ عمى إذف خٌطي مسبؽ مف دائرة أكقاؼ القدس ميما كانت غاية 
، أك الحتياجات دائرة األكقاؼ كالسكاف ، سكاء لنقؿ مكاد إعمار المسجد1إدخاليا عبر باب األسباط 

الحفارات كالجرافات كالرافعات التي تمـز إلعمار األقصى أك لصيانة خطكط  ، كذلؾ جميعطيفالمحي
 سيارات شرطة االحتبلؿ كحرس الحدكد االسرائيمي حاكلت ، كحتىباء كالماء كالمباني المبلصقة لوالكير 

 ، كجرل تفصيؿ ترتيبات دخكليا في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة  . األكقاؼ تطبيؽ ىذا النظاـ عمييا

عكد تقييد حركة دخكؿ المركبات بمختمؼ أنكاعيا لممسجد األقصى المبارؾ إلى أسباب تبدك سياسية ي
. حيث أصدر قاضي القضاة المسجد قبؿ أف تككف أسباب أمنية كأخرل تتعمؽ بالحفاظ عمى حرمة كقدسية

خكؿ ت مف دقراران تاريخيان بمنع جميع أنكاع السيارا 1959حزيراف  23في  –رئيس مجمس األكقاؼ  –
، فقد قررت عدـ السماح بدخكؿ ظران لقدسية الحـر القدسي الشريؼ: " ن، جاء في نٌصوالمسجد األقصى

، كقد عٌمـ قراره ؾ المعٌظـ كعائمتو الكريمة ..."، سكل جبللة المميارات إلى ساحتو ميما كاف ركابياالس
دارة أكقاؼ القدسقدس في الشرطة األردن، كقائد منطقة الحافظ القدس األردنيعمى م . ثـ كصمت ية، كا 

إعمار األقصى مف تعميمات مكتكبة لقائد مخفر شرطة المسجد األقصى عبر قائد المنطقة تستثني سيارات 
كلـ يجد الباحث في كثائؽ األرشيؼ ما يشير إلى دخكؿ سيارات أك شاحنات عسكرية ، قرار منع الدخكؿ

ابعة لمجيش العربي األردني في عٌدة مكاقع في المنطقة ، رغـ كجكد مخازف تمكتكبأردنية لممسجد بإذف 
، 5C005رقـ ك ، 51/2841, رقـمنع دخكؿ السيارات اتقرار ، ك.ؽ) الشرقية كالركاؽ الشمالي لممسجد

23/6/1959) 

المسجد كعمى الرغـ مف ىذا القرار الياـ ، كما تبله مف تعميمات مشددة كصمت لقسـ الحراسة كشرطة 
، كدكف منع أك معارضة مف قبؿ سيارات بالدخكؿ لممسجد دكف تصريحت بعض ال، فقد استمر األقصى

                                                           

، ثـ عبر حاجز حديدم يتحكـ بو اط الخارجي في سكر القدس القديمةالمسجد يمر عبر باب األسب المنفذ الكحيد لممركبات اآللية إلى داخؿ   1
، ثـ بعد فحص المركبات كاآلليات أمنيان مف قبؿ شرطة االحتبلؿ االسرائيمي في ساحة الغزالي ضي إلى ساحة الغزالي خارج المسجدحراس المسجد يف

يتـ ادخاليا عبر باب االسباط الداخمي إلى  ريح مف األكقاؼ كتنسيؽ مع الشرطة،كالتأكد مف كجكد تص ،أحيانان  كاحتجاز الكثائؽ الثبكتية لمسائؽ
 ساحات المسجد .
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، كعمى إثر دخكؿ بارىا تسند الحراس في ىذه الميمةحراس المسجد األقصى كشرطة المسجد األردنية باعت
عنكة ـ 1960مككب يضـ سيارة القنصؿ السعكدم كسيارة محافظ القدس لممسجد األقصى في كانكف أكؿ 

مخفر شرطة المسجد  ، كجو مراقب األكقاؼ العاـ كتابان شديد الميجة لقائدحارس باب األسباطكرغمان عف 
، كيطمب إليو مجددان بالتشديد عمى حراس باب ، يمفت نظره إلى تمؾ المخالفة1960كانكف أكؿ  18في 

منع دخكؿ  تشديد ،ك.ؽ) .عدا السيارات الممكٌية األردنية األسباط بمنع دخكؿ كافة السيارات لممسجد
 (6C005 ،18/12/1960،  رقـ 44/135السيارات 

رئيس مجمس األكقاؼ كتابان آخر إلى قائد منطقة القدس في الشرطة األردنية  –كذلؾ كٌجو قاضي القضاة 
، كيطالب بالتأكيد عميو بمنع يو قائد مخفر شرطة المسجد األقصىيشتكي ف 1960كانكف أكؿ  20في 

. إال أف دخكؿ السيارات ببل تصريح صى عدا سيارات ممؾ األردف كضيكفوقجميع السيارات مف دخكؿ األ
  ـ1961استمر كدخؿ مككب مف ثبلث سيارات لرجؿ أعماؿ قطرم إلى ساحات المسجد في كانكف ثاني 

ـ لتشديد التعميمات بمنع دخكؿ 1961فتزايدت شكاكل المصميف، الذيف خاطبكا قاضي القضاة في أيمكؿ 
،  8C005كرقـ،7C005رقـ ،، دخكؿ مككب عبد اهلل الدركيشك.ؽ) سجد األقصىالسيارات إلى الم

23/1/1961) 

كقد اتخذت في أكاخر العيد األردني عٌدة اجراءات إدارٌية كأمنٌية بيدؼ منع دخكؿ السيارات غير المصٌرح 
 ليا لممسجد األقصى المبارؾ ، منيا : 

راسة كالشرطة العامميف في أفراد الححيث جرل العمؿ عمى زيادة  :تعزيز الحراس والشرطة - أ
حارسان فقط كقد خاطب ( 21)، كعناصر شرطة( 4) ـ1961ددىـ عاـ ، فقد كاف عاألقصى

 .ـ 1961قاضي القضاة قائد شرطة منطقة القدس األردني ألجؿ ذلؾ في أيمكؿ 

في  فمثبلن تـ تحذير رئيس سدنة المسجد مف قبؿ قاضي القضاة تحذير المسؤولين المتساىمين : - ب
ـ بكتاب شديد الميجة ، لسماحو بدخكؿ سيارات بعض الزكار مف األقطار العربية رغـ 1961أيمكؿ 

 المنع المتكرر .
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كالتصاريح لكؿ سيارة كذلؾ بالمراجعة األمنية لمصدر األذكنات  :تكثيف المتابعة األمنية لؤلذونات - ت
منطقة القدس كاظـ أبك شرطة ، كيظير ذلؾ في مراسبلت محافظ القدس مع قائد تدخؿ لممسجد

، حكؿ دخكؿ سيارات تابعة ألمراء قطرييف بتصريح مف غزالة، كقائد مخفر شرطة المسجد األقصى
 ـ .1961جيات عميا أردنية في تشريف أكؿ 

ـ  1963حيث صدر قرار مف رئيس مجمس الكعظ كاإلرشاد  في شباط  :استحداث حواجز حديدية - ث
، باستثناء تمؾ ع اقتراب السيارات لبكابة المسجداألسباط لمنبكضع حكاجز حديدية متنقمة خارج باب 

 المخصصة ألعماؿ إعمار قبة الصخرة المشرفة .
حيث جرل تثبيت الفتة كاحدة عمى األقؿ عمى باب األسباط مف الخارج  :استخدام يافطات ارشادية - ج

كقاؼ بأنو لـ ، كتفيد مطالعة لمراقب تعميرات األـ1963يار بمنع دخكؿ السيارات لممسجد في أ
، معاممة إجراءات ك.ؽ).تحتاجو األشغاؿ الياٌمة لئلعمار يدخؿ أم سيارات لممسجد بعد ذلؾ إال ما

 (5/1963حتى  9/1961، مف 9C005، رقـ منع السيارات

، استمر اصدار التصاريح مف قبؿ دائرة أكقاؼ القدس إلدخاؿ المركبات ـ1967بعد احتبلؿ األقصى عاـ 
، كانتظـ "Status quo - الستاتيسككمف الكضع القائـ " لممسجد األقصى المبارؾ كجزءاآللية المدنية 

، كمع تنامي التيديد األمني الذم شكمتو الجديدكاإلدارم تماشيان مع الكضع السياسي ، أكثر اصدارىا
، يفطيط الرتكاب المجازر بحؽ المصم، كالتي دأبت عمى التخات الصييكنية المتطرفة ضد المسجدالجماع

يخ أك السيارات المفخخة كمحاكالت نسؼ المصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفة ، سكاء باستخداـ الصكار 
كثائؽ األذكنات كالتصاريح المحفكظة في أرشيؼ قسـ الحراسة مف بداية  آالؼ، كتشير كغير ذلؾ

لية مرة كاحدة في ـ بأف تصاريح األكقاؼ كانت تسمح عادة بدخكؿ المركبة اآل2000السبعينات إلى عاـ 
. كفي بعض الحاالت الخاصة كالمكسمية كاف يتـ منح بعض المركبات إذنان بالدخكؿ لؤلقصى تاريخ محدد

، مثؿ الشاحنات التي تخرج يكمان  25فترة تصؿ إلى  ، كعمى مدارؿ متكرر يصؿ إلى عدة مرات يكميان بشك
، كالمحاريث اآللية التي تحرث 1قؿ الجنائزميا سنكيان، كسيارة نثمار الزيتكف كأغصاف األشجار بعد تقمي

                                                           

كمف ذلؾ أيضان تصاريح الشاحنات التي تدخؿ طعاـ اإلفطار كالسحكر لممصميف كالمعتكفيف في المسجد األقصى المبارؾ طيمة شير رمضاف   1
شاحنة في ليمة القدر .  كجميعيا تخضع لرقابة كتفتيش  55-45شاحنات يكميان ، ك 10-7ـ لتصؿ إلى معدؿ 2000ـ الفضيؿ كالتي تزايدت بعد عا

 قسـ الحراسة كلجنة متابعة خاصة تشكميا دائرة أكقاؼ القدس سنكيان حرصان عمى سبلمة المسجد كالمصميف .
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، كذلؾ قبؿ امتبلؾ لجنة إعمار المسجد لمحاريث خاصة بيا مرات سنكيان  3المناطؽ المشٌجرة في المسجد 
 تبقى داخؿ المسجد .

مصرح ليا عبر باب األسباط، كتكثيؽ ذلؾ في كقد تكلى قسـ الحراسة متابعة دخكؿ كخركج السيارات ال
، فيما عممت لمسجد نسخة مف إذف الدخكؿ مسبقان تسميـ قائد مخفر شرطة اإلحتبلؿ في ا، ك سجؿ األحكاؿ

طاقة السائؽ أحيانان إلى أف ، كاحتجاز بب عمى تفتيش المركبات قبؿ الدخكؿشرطة اإلحتبلؿ خارج األبكا
ت . كقد كجدت إدارة األكقاؼ نفسيا مضطرة لمتنسيؽ مع شرطة االحتبلؿ في ضبط دخكؿ السيارايخرج

، ككانت تحتج لدل كزير الشرطة اإلسرائيمية في حاؿ فيذية عمى األرض قائمة باالحتبلؿلممسجد كقكة تن
، كما حصؿ مثبلن في ؽ إجراءات دخكؿ السيارات المدنيةحدكث خمؿ مف قبؿ شرطة المسجد في تطبي

صباح يـك األحد  ألقصىحادثة دخكؿ مككب سيارات مستشار ألمانيا الغربية " كلياـ براندت " لممسجد ا
، كأدخمت شرطة لممسجد كضيفان عمى إدارة األكقاؼحيث كاف في زيارة شخصية  ،ـ1973حزيراف  10

، كخبلفان لمترتيبات بأف يترجؿ الزكار خارج باب الى المسجد دكف تصريح مف األكقاؼاالحتبلؿ السيارات 
ة األكلى مف بشدة عمى ىذه الحادث، مما دفع مدير أكقاؼ القدس لئلحتجاج ألسباط، كتجاكزان لمحراسا

   (60C00 ،16/6/1973، رقـ ، ادخاؿ الشرطة لمككب رسميك.ؽ). ـ1967نكعيا منذ عاـ 

، كمثاؿ ذلؾ المسجد بالسيارات عنكة ببل تصريحكذلؾ كاف قسـ الحراسة يستعيف بالشرطة لمنع اقتحاـ 
، بعد خبلؼ مع حارس 1975أيمكؿ  9 صيانة تابعة لشركة عربية لممسجد، ظير يكـ حادثة اقتحاـ سيارة

، فدخمت مسرعة كأكشكت بباب األسباط الذم حاكؿ منعيا مف الدخكؿ لعدـ حيازتيا لمتصريح المطمك 
ؿ بقائد شرطة االحتبلؿ ، حيث اتصؿ مراقب األحكاكعرضت أمف المسجد كالمصميف لمخطر، عمى دىسو
ي كحققت معو في مخفر المسجد ثـ أخرجت ، كالتي احتجزت السائؽ مف أماـ المصمى القبمفي المسجد

لشرطة بؿ كتكاطؤىا كقد تبيف تقصير ا. (61C00 ،9/9/1975، رقـاقتحاـ سيارة لممسجد ،ك.ؽ)السيارة 
ؿ اثنيف مف المتطرفيف ، مثؿ محاكلة اقتحاـ المسجد األقصى عبر باب المغاربة مف قبفي حاالت أخرل

، حيث 1984تمكز  17 المكافؽ مف صباح الثبلثاء 5:50ة في تماـ الساع 1 الصياينة، باستخداـ سيارة
، كقد أبمغ الحارس المناكب عمى الباب حتبلؿ أسفؿ الطريؽ المكصمة لمباباجتازكا حاجزان أمنيان لشرطة اال

                                                           

  1 (  36836رقـ  – 1983مكديؿ  -) نكع بيجك 
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الييكد ، كتـ اخبار الشرطة التي حضرت كاعتقمت المتطرفيف االصطداـ ككاف الباب مغمقان عف حدكث 
لمغاربة إلى كسكر في دعامة ، كقد تسبب اصطداميا بباب ارات لفحص السيارةمتفجال راءخب ستدعتكأ

، كيؤكد كتاب مدير أكقاؼ القدس المكجو لكزير األكقاؼ ء الزند الحديدم لمباب مف الداخؿ، كانحناالباب
عممية ، كتاب ـ.ع.ؽ)لحاجز السفمي مع منفذم اليجكـ آنذاؾ كالمدعـ بست صكر لمعممية تكاطؤ شرطة ا

 . (7، مادة568، ص Sec042رقـ، 1.أس( ، )11/10/1984، 7146رقـحاـ السيارة، اقت

ذكنات كالتصاريح كفي الحاالت التي ثبت فييا تقصير حراس المسجد األقصى في تطبيؽ نظاـ األ
إلى  كصمت أحيانان ، دسة مف قبؿ إدارة أكقاؼ القشديد، كانت تصدر بحقيـ عقكبات لممركبات اآللية

، كما حصؿ في حادثة سماح أحد حراس المسجد ومع حسـ سبعة أياـ مف راتبئي لمحارس النيانذار اإل
، عقكبة ك.ؽ) .1993تشريف أكؿ  10ألسباط دكف تصريح يكـ لسيارة تحمؿ جنازة بالدخكؿ عبر باب ا

 ( .62C00 ،31/10/1993، رقـ حارس ادخؿ سيارة
 

 مرافقو :غير المسممين لؤلقصى ومصمياتو و  أذونات زيارة األجانب -2

مف غير  -خبلؿ فترة اإلحتبلؿ البريطاني سمح المجمس اإلسبلمي األعمى بزيارة جميكر السياح األجانب 
لصالح ، مقابؿ رسكـ زيارة يتـ تحصيميا مبارؾ في أكقات معٌينة مف النيارلممسجد األقصى ال -المسمميف 

ردني كبعد االحتبلؿ االسرائيمي الى أف ، كاستمر الحاؿ كذلؾ طيمة العيد األميزانية األكقاؼ اإلسبلمية
جد األقصى نيائيان حتى ، فتكقؼ دخكؿ السياحة لممسـ2000ضة الفمسطينية الثانية عاـ اندلعت االنتفا

، حيث أعادت سمطات االحتبلؿ إدخاؿ السياحة األجنبية عنكة لممسجد األقصى باشرافيا ـ2003عاـ 
 ، أك تحصيؿ لرسـك الزيارة . اؼ القدسقط، كدكف تنسيؽ مع أكقكعبر باب المغاربة ف

كقد كاف بكسع جميع السياح األجانب دخكؿ ساحات المسجد كالمصميات خبلؿ أكقات السياحة مف عاـ 
، كاعتبرت تذكرة رسكـ الزيارة ، سكاء كانكا فرادل أك مجمكعاتـ2000ـ حتى شير أيمكؿ مف عاـ 1948

مصمى مسائح بالتجكاؿ في ساحات المسجد كدخكؿ البمثابة تصريح مف إدارة أكقاؼ القدس بالسماح ل

                                                           

  1 س.أ : اختصار  لمجمكعة سجبلت " أحكاؿ المسجد األقصى المبارؾ " في أرشيؼ قسـ الحراسة بالمسجد األقصى .  
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ع أقساـ ، كأشرؼ قسـ الحراسة ميدانيان عمى مراقبة كبيع التذاكر بالتعاكف مالقبمي كقبة الصخرة المشرفة
، كأعطي الحراس صبلحيات ركة كسمكؾ السياح في داخؿ المسجد، كتابع حكمديريات األكقاؼ األخرل

ة المسجد في حاؿ تعميمات الزيارة إلى خارج المسجد أك تسميميـ لشرطباخراج السياح غير الممتزميف ب
، كحؽ إغبلؽ بحؽ تقرير أكقات السياحة اليكمية، كقد احتفظت إدارة أكقاؼ القدس كجكد شبية أمنية

 المسجد في كجو السياحة األجنبية خبلؿ األعياد كالمناسبات اإلسبلمية طكاؿ ىذه السنكات . 
قدس أذكنات خاصة لدخكؿ المسجد األقصى المبارؾ دكف رسكـ زيارة لفئات معينة كقد اعتمدت أكقاؼ ال

دبمكماسية التي ، مثؿ الكفكد الرسمية كالراس المسجد أك مكظفيف مف األكقاؼمف األجانب يرافقيا عادة ح
 داخؿ ، كخبراء الترميـ كاإلعمار األجانب الذيف يترددكف عمى المشاريع المختمفةتستضيفيا األكقاؼ

كالزكار مف طرؼ شرطة  األجانب كخصكصان مف تخصص اآلثار ، ككذلؾ الباحثيف كالطبلبالمسجد
 اإلحتبلؿ اإلسرائيمي كأجيزتو األمنية .

 

 داخل المسجد األقصى : والبث   أذونات التصوير -3

حاجة الفكتكغرافي كالفيديك كالبٌث اإلذاعي مف األقصى  ذكنات التصكيرلـ تكف الحاجة إلى تطبيؽ نظاـ أل
 .، كمصمحة األكقاؼ اإلسبلمٌية المشرفة عميو نت حرصان عمى حرمة المسجد األقصىأمنٌية بقدر ما كا

مع انتشار التصكير الفكتكغرافي في نياية الخمسينات اعتاد بعض بائعي الصكر عمى التجكاؿ في  
ما يتنافى مع حرمة ساحات األقصى كمضايقة المصٌميف كالسٌياح األجانب بعرض الٌصكر عمييـ لبيعيا ب

، فعممت إدارة مى ىذه الظاىرة أك انيائيا كحدىـلـ يعد بكسع حراس كسدنة المسجد السيطرة عك المسجد . 
، فقد خاطب مأمكر أكقاؼ يةأكقاؼ القدس عمى معالجتيا باالستعانة بمحافظة القدس كقيادة الشرطة األردن

، كيطمب التعاكف في منع ىؤالء ىذه الظاىرةك تفاقـ ، يشكـ محافظ القدس1963في تشريف أكؿ  القدس
، كبالفعؿ فقد أكعز محافظ أك الجمكس في ساحاتو كعمى أبكابوالمصٌكريف مف عرض صكرىـ في المسجد 

ريف كاتخاذ اجراءات رادعة القدس داكد أبك غزالة لقائد منطقة القدس كاظـ أبك غزالة بمراقبة ىؤالء المصكٌ 
شرطة المسجد األقصى بمنع تجكاؿ باعة الصكر كالتراجمة في ساحات  ، كالذم بدكره أمر قائدلمنعيـ
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، معاممة منع بيع ك.ؽبالتعاكف مع حراس كسدنة المسجد )ـ 1963تشريف أكؿ  22األقصى اعتباران مف 
 ( .63C00 ،13/10/1963، رقـ الصكر

ية إلى دائرة أكقاؼ مع بدء تنفيذ ىذه اإلجراءات المشٌددة اضطر باعة الصكر لمبدء بتقديـ طمبات خطٌ ك 
ـ 1964، كمنذ مطمع عاـ 1الصكر داخؿ المسجد بصكرة منٌظمة القدس لمسماح ليـ بمزاكلة التصكير كبيع

، يشرؼ الحراس بتصاريح خاٌصة مف إدارة األكقاؼ تـ حصر عدد المصٌكريف الدائميف كأصبحكا ممزميف
ـ بحيث 1967ؾ بعد احتبلؿ المسجد عاـ ، كاستمر الحاؿ كذلالشرطة عمى التحقؽ منيا ميدانيان كعناصر 

. كىك ما  ٌكريف كأذكناتيـ في ساحات األقصىتعتمد األكقاؼ عمى قسـ الحراسة في مراقبة حركة المص
 مٌثؿ أحد المياـ اليكمية المككمة لحراس المسجد .

تصكير في ، ألـز جميع الزٌكار األجانب الراغبيف بالـ2000ف بداية الخمسينات إلى عاـ طكاؿ الفترة م
، يفٌصؿ فييا صكير خٌطية مف إدارة أكقاؼ القدسداخؿ المسجد األقصى المبارؾ بالحصكؿ عمى أذكنات ت

، ككانكا يخضعكف لمراقبة حراس المسجد خبلؿ قياميـ بالتصكير  أما كاف المراد تصكيره كفترة التصكيرالم
تثناؤىـ مف أذكنات التصكير في مطمع ، فقد بدأ اسبالتصكير ألغراض شخصٌية تذكارية المسممكف الراغبكف

 الثمانينات . 

داخؿ بأنكاعو ـ اتخذ مجمس األكقاؼ مجمكعة قرارات ىاٌمة تتعمؽ بأذكنات التصكير 1964أيار  19كفي 
 تضمنت ما يمي : ، مصٌميات المسجد األقصى

 . المصٌكريف بالحصكؿ عمى أذكنات تصكير خٌطية مسبقة مف إدارة أكقاؼ القدسجميع إلزاـ  -1
 دنانير لصندكؽ األكقاؼ عف كؿ لقطة يتـ تصكيرىا  5إلزاـ المصٌكريف التجارييف بدفع    -2
، كمنع تصكير ما يتعارض مع مصمحة ؽ مف حراس المسجد لضبط عدد الصكركجكد مراف -3

 المسجد كالجية المشرفة عميو . 

                                                           

ت بحؽ كمثاؿ ذلؾ طمب المصٌكر ابراىيـ رصاص مف أكقاؼ القدس بالسماح لو بمزاكلة التصكير في المسجد األقصى بعد تشديد اإلجراءا   1
، رقابة الشرطة كالحراس كتعميماتيـعمى أف يمتـز بمنطقة معينة مف المسجد كأف يخضع ل ، حيث تـ منحو اإلذف بذلؾالمصٌكريف بأسبكع كاحد فقط

، رقـ ، معاممة تنظيـ التصكيرك.ؽ. )ـ كحصؿ عمى مكافقة رسمية 1972ككذلؾ طمب المصٌكر عزمي كاتبة المقٌدـ لؤلكقاؼ في كانكف ثاني 
64C00 ،28/10/1963) 
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خضكع المكاد التي يتـ  ، مقابؿرسكـعفاء شركات التمفزة العالمية كمنتجي األفبلـ الدعائية مف الإ  -4
حكؿ التصكير  ، قرار مجمس األكقاؼك.ؽ)تصكيرىا لمراقبة مسؤكلي األكقاؼ كالسياحة األردنية . 

 (65C00 ،19/5/1964رقـ ك ، 19رقـ 

كقد تصاعدت طمبات أذكنات التصكير داخؿ المسجد األقصى المبارؾ كداخؿ المصٌميات بعد الفراغ مف 
، كعمى اثر حادثة أىمؿ فييا بعض حراس قبة ـ1964الصخرة المشرفة عاـ ي لقبة مشركع الترميـ األردن

، شٌددت إدارة األكقاؼ اجراءاتيا ـ1971تمكز  25تصكير داخؿ القٌبة في الصخرة المشرفة ضبط عممية 
ير الحراس ، كنتج عف ذلؾ قرار بتدك التصكير كمتابعة األذكنات بحؽ الحراس المقٌصريف في تنفيذ تعميمات

 أياـ متكاصمة 3، بحيث ال يداكـ الحارس في نفس مكقع الحراسة ألكثر مف ع مكاقع الحراسةفي جمي
 (66C00 ،27/7/1971، رقـ ، قرار تدكير الحراسك.ؽ)

يو كما خٌصصت أكقاؼ القدس خبلؿ العيد األردني غرفة في المسجد األقصى الستخداـ رئاسة التكج
نات مفتكحة لبٌث صمكات الجمعة مباشرة مف المسجد األقصى ، كمنحتيا أذك الكطني كدار اإلذاعة األردنية

ـ 1962، كقد زار عماف كالقدس في أيمكؿ مف عاـ كبٌث برامج دينية أخرل مف المسجدالمبارؾ ، كلتسجيؿ 
، كحصؿ عمى تكصيات "Cajirk Lundquist - يستك لندككاجيرؾ كفد مف إذاعة الدنمارؾ، يرأسو "
التعاكف مع دار اإلذاعة كبٌث إحدل صمكات الجمعة مف المسجد األقصى بعميا بتسييؿ ميمتو في تسجيؿ 

رقـ  )ـ.ع.ؽ،ة اإلذاعة في المسجد قبؿ حضكره ، ككافقت أكقاؼ القدس عمى ذلؾ كرٌممت غرفاألردنية
  (81C00 ،26/9/1962، رقـ االقصى ، معاممة البٌث مفك.ؽ(، )54/1374

الت اإلعبلمٌية المحمٌية كالعالمية بالحصكؿ عمى أذكنات مسبقة كاستمر إلزاـ جميع الجيات التجارية كالككا
كالتصكير التمفزيكني المسٌجؿ كالمباشر في داخؿ المسجد األقصى   ،لمتصكير الفكتكغرافي كالرقمي كالفيديك
، غير أف التطكر كاالنتشار الكبير لكسائؿ التصكير بدأ يحد مف سةمف إدارة األكقاؼ حتى اعداد ىذه الدرا

، كأتاح المجاؿ أماـ كثير مف الفئات لتجاكز إدارة األكقاؼ ـ2000اـ أذكنات التصكير بعد عاـ بيؽ نظتط
كتعميمات الحراس كرقابتيـ . كلتطبيؽ نظاـ أذكنات التصكير بعد انتياء كجكد الشرطة األردنية في المسجد  

تي خالؼ فييا الزٌكار األجانب نٌسؽ قسـ الحراسة مع شرطة االحتبلؿ اإلسرائيمي في معالجة الحاالت ال



80 
 

اجيـ كالتحقيؽ معيـ إف لـز ، بحيث تكٌلت الشرطة اخر تعميمات التصكير داخؿ المسجد يكدكالمقتحميف الي
 ـ . 2000ـ حتى عاـ 1967، كيبلحظ ذلؾ بشكؿ متكرر في سمكؾ شرطة اإلحتبلؿ مف عاـ 1األمر

   
 وتشمل ما يمي : مراقبة والتفتيش : إجراءات ال .2.1.2

 
 ط المراقبة الثابتة والدوري ات المتحركة لمحرس : نقا .2.1.2.1

تمبية تطكرت نقاط المراقبة الثابتة كالدكرٌيات المتحركة لحراس المسجد األقصى المبارؾ عبر الزمف 
، كتعتبر النقاط الثابتة عدد الحراس في الكحدات المختمفة ، كازدادت بازديادلبلحتياجات األمنية لممسجد

ألبكاب الخارجية لؤلقصى كعمى أسكاره كفي ساحاتو بمثابة العمكد الفقرم إلجراءات لممراقبة عمى جميع ا
 األمف التي يطبقيا قسـ الحراسة في األقصى .

، كأماـ قبة ألبكاب الخارجية المفتكحةكانت نقاط المراقبة الثابتة تقتصر عمى ا ،في بدايات العيد األردني
نقطة مراقبة  21ـ، لتصبح 2000طكرت تدريجيان حتى عاـ ، ثـ تصخرة المشرفة كالمصمى القبمي فقطال

عضيا معان في ، كيتـ دمج بة الحيكية لممسجد األقصى المبارؾ، تغطي في مجمكعيا معظـ المساحثابتة
في أكقات معينة مف ، كيتـ االستغناء عف بعضيا لدل بعض كحدات الحراسة حاؿ نقص عدد الحراس

حتى ـ 1980 مف عاـ ،قاط المراقبة الثابتة يكميان في المسجد األقصىن. انظر مثبلي جدكؿ النيار كالميؿ
 (ـ2000-1970، 2س.ك) ( .2.4، )الممحؽ ـ2000عاـ 

، كعدـ تخصيص نقطة حراسة ثابتة لمباب لدل بله غياب تاـ لحراسة باب المطيرةيبلحظ في الجدكؿ أعك 
كككنو غير ، اغبلؽ باب المطيرةاجراءات فتح ك  ، كرغـ خصكصيةجميع كحدات الحراسة لسنكات طكيمة

                                                           

المسجد أجانب مف أصؿ أمريكي ليافطة قماشٌية كبيرة عمييا عبارات تبشيرٌية عند متكضأ الكأس في ساحات كمثاؿ ذلؾ حادثة تصكير ثبلثة زكار   1
حتبلؿ المتكاجديف في ساحة المسجد، كالذم ، كاستدعى ليـ أحد عناصر شرطة اال، حيث منعيـ أحد حراس المسجد18/2/1978األقصى ظير يكـ 

كرة ، مذحارس ألخذ افادتو في ذات اليـك  )ك.ؽ، ثـ تـ استدعاء اللقشمة في البمدة القديمة لمتحقيؽفر ا، ثـ اقتادىـ إلى مخاقتادىـ لمخفر المسجد
 (67C00 ،19/2/1978، رقـ رئيس الحرس حكؿ اعتقاؿ اجانب

 رؾ .ظيفة اليكمية كاألسبكعية  لمحرس ، في أرشيؼ قسـ الحراسة بالمسجد األقصى المباك جبلت الساختصار  لمجمكعة  :س.و    2
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، إال أف مطيرة المسجد شٌكمت ثغرة أمنية كما أشرنا سابقان نافذ مف األقصى لمبمدة القديمة معظـ أياـ السنة 
، كقد ضبط حراس المسجد عٌدة عداد ىذه الدراسةإخطيرة لـ تعالج بتثبيت نقطة حراسة خاصة بالباب حتى 

، حيث تدخؿ أحيانان مجمكعات منيـ عبر سكؽ المسجد عبر مطيرةمرات محاكالت تسمؿ لمستكطنيف ييكد 
كعناصر  في غياب تاـ لمحراس، ليبلن  وقغبلإخبلؿ ساعات القطانيف لمصبلة خمؼ باب المطيرة تمامان 

 الشرطة . 

د عمى متابعة ما يدخؿ لممسج ،زت مياـ المراقبة اليكمية لحراس النقاط الثابتة كالدكرٌيات المتحركةتركٌ 
، كما يجرم في ساحاتو كحكؿ أبكابو كفي مصمياتو كمرافقو مف قصى مف أشخاص كمركبات كمكاداأل

، كالتدخؿ لمنعيا كاببلغ مراقب األحكاؿ كمسؤكؿ كحدة الحراسة عنيا مباشرة  تمٌس أمنو كحرمتوقد أحداث 
المذككرة يمتد  إلى أف بعض نقاط المراقبة الثابتة ،كتشير كثائؽ أمف المسجد األقصى كسجبلت األحكاؿ

، مثؿ نقطة المراقبة فكؽ برج باب الرحمة كالتي تحرس إلى خارج المسجد األقصى المبارؾ نطاؽ اشرافيا
ؾ نقطة المراقبة فكؽ برج ، كذلطكؿ السكر الشرقي لممسجد األقصى أيضان مقبرة الرحمة اإلسبلمية عمى

ؿ السكر الجنكبي لممسجد األقصى ، كىي تشرؼ عمى مراقبة منطقة القصكر األمكية عمى طك الختنية
، كذلؾ يتابع حارس باب الحديد ما يجرم مف يا مف أحداث كانتياكات اسرائيميةكاالببلغ عما يجرم في

  . انتياكات كاعتداءات يكمية لممستكطنيف عمى مدخؿ رباط الكرد خارج الباب كيبمغ عنيا

ية كاحدة يقـك بيا رؤساء الحرس منذ بداية كذلؾ تطكرت الدكريات الراجمة لحراس المسجد األقصى مف دكر 
في مكاقعيـ بتكقيت كمسار  ، يتفقدكف بيا يقظة الحراس كتكاجدىـعيد األردني إلى نياية السبعيناتال

كذلؾ رؤساء الكحدات كمفتشي ، ك الحراس المتفرغيف ألعماؿ الدكرية، إلى دكرٌيات منظمة مف عشكائي
، كتتفقد بشكؿ دكرم المراقبة الثابتة كأبكاب المسجد بجميع نقاط ، الذيف يتحرككف في مسارات تمرٌ الحرس

النقاط الثابتة ألخذ  ، كتتيح المجاؿ لتبديؿ حراسحالة الحراس كاحتياجاتيـ كيقظتيـخبلؿ النيار كالميؿ 
 . د كمرافقوككذلؾ متابعة الحالة األمنية العاٌمة في معظـ مساحة المسج استراحاتيـ،

، تـ مف قبؿ جماعات المستكطنيف الييكدالمسجد األقصى بصكرة يكمية منظمة كمع تصاعد اقتحامات 
تفريغ مجمكعة مف حراس الكحدتيف النياريتيف األكلى كالثانية ألعماؿ الدكرية المختٌصة بمرافقة المقتحميف 

ـ  ، كاإلببلغ عف عددىـ كمسارىـ كسمككيات طيمة كجكدىـ في المسجد األقصىسكاء كانكا فرادل أك جماع
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مطمع الثمانينات كحتى  الدكريات الراجمة التي اعتمدىا قسـ الحراسة في المسجد األقصى منذتفصيؿ  انظر
  ( .2.5، )الممحؽ ـ2000عاـ 

عميرات في المسجد األقصى المبارؾ، نظران كقد امتدت مسؤكلية قسـ الحراسة لتشمؿ العناية بمناطؽ الت
ب تردد خبراء كعٌماؿ ، كبسبت ثمينة كمنصات مرتفعة كخطيرةعدا، كاحتكاءىا عمى مألىمية ىذه المكاقع

، كيبلحظ مف دراسة أرشيؼ قسـ الحراسة تطكر ميمتيف رئيستيف لحراس نقاط المراقبة الثابتة أجانب عمييا
 ة تجاه مكاقع التعميرات ، كىي : كالدكرٌيات المتحرك

 
زكار افؽ المغمقة أماـ المصميف ك المر ك ، لمناطؽ التعميرات منع دخول األشخاص غير المصر ح ليم -1

أف التشديد عمى منع دخكؿ جميع مف ليس ليـ إلى كثائؽ أرشيؼ قسـ الحراسة  شير. كتالمسجد
ف مف مكظفي اقتحاـقد ابتدأ فعميان إثر حادثة ، مكاقع اإلعمار في المسجد األقصى عمؿ رسمي إلى

تشريف ثاني  27ك26 في يكميكرش اإلعمار في المسجد، ك مكاقع لبمدية اإلحتبلؿ في القدس 
، كتسميـ العامميف في لجنة إعمار ر أعماؿ كمعدات الترميـ المختمفةكقياميـ بتصكي 1975

لبسط سمطة آنذاؾ ، في محاكلة خطيرة بالتكقؼ كمراجعة بمدية االحتبلؿ األقصى إخطارات
إثر ذلؾ صدر  . كعمىعمى ساحات المسجد األقصى المبارؾكقكانيف بمدية اإلحتبلؿ اإلسرائيمي 

كاقع التعميرات بسياج إغبلؽ جميع م، بتشديد قاؼ القدس إلى رئاسة قسـ الحراسةقرار مف إدارة أك 
، في األقصى ليذه المكاقع المغمقةمنع دخكؿ جميع مف ليس لو عمؿ ، كتشديد حديدم أمني

ؿ في كبتكميؼ قسـ الحراسة باالتصاؿ الفكرم بمسؤكلي لجنة اإلعمار كضابط شرطة االحتبل
، قرار )ك.ؽ ير مصرح ليا بدخكؿ ىذه المكاقعالمسجد العبلميـ في حالة إصرار أم جية غ

 ( .68C00 ،10/12/1975، رقـ منع دخكؿ مناطؽ التعميراتاغبلؽ ك 
، عد انتياء دكاـ لجنة اإلعماربكقد تكرر دخكؿ أشخاص غير مصرح ليـ ليذه المناطؽ المغمقة 

، كعمى إثر حادثة ة التي تضعيا لجنة اإلعمار حكلياالحديديكاألسيجة كذلؾ باجتياز الحكاجز 
، بعد عبث مجمكعة مف األطفاؿ ي المعٌد لمتركيب في قبة السمسمةاختفاء أجزاء مف الببلط القاشان

، لٌكح الميندس كعدـ انتباه الحراس ليـرغـ كجكد سياج مغمؽ مف الصفيح الحديدم حكليا بالمكقع 
بالتكاصؿ مع كزارة  1992أيار  3كتابو المكجو لرئيس الحرس في المقيـ لمجنة اإلعمار في 
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قط بسبب ، يقتصر عمميـ عمى حماية كرش اإلعمار فاؼ األردنية لطمب تعييف حراس جدداألكق
، 69C00، معاممة اختفاء القاشاني، رقـ ك.ؽ) مناطؽ اإلعمار كالعبث بيا اقتحاـتكرار حكادث 

3/5/1992) 
 

سكاء كانكا عربان أك أجانب ممف  ،ات الترميم المتعاقدة مع األوقافجي متابعة عم ال ومندوبي  -2
، كمثاؿ ذلؾ عٌماؿ لمسجد حتى اغبلؽ أبكابو الخارجيةيتأخركف في مكاقع التعميرات داخؿ ا

لصخرة المشرفة في مطمع " التي عممت في ترميمات قبة ا.Megan Co -ميغافة "كخبراء شرك
خرل التي تابعت فييا دكريات الحراسة كنقاط المراقبة الثابتة ، كعشرات الحاالت األالتسعينات

 (70C00 ،7/10/1993، رقـ ، مذكرة تأخر العماؿك.ؽ) نشاطات الترميـ المتأخرة .
 

 
 التفتيش الد وري لممسجد األقصى المبارك :  .2.1.2.2

  ـ2000ـ حتى عاـ 1948رت إجراءات تفتيش المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ تدريجي منذ عاـ تطكٌ 
 كيمكف تصنيفيا تحت نشاطيف رئيسيف لقسـ الحراسة ، ىما : 

 
 التفتيش الد وري لممصميات والمرافق والساحات : -1

جميع حراس األقصى ش أف يفتـ، 1967ـ حتى عاـ 1948مف عاـ  العيد األردني جرت العادة طكاؿ
كذلؾ  خارجية مباشرة ،، بعد خمكه مف المصميف كاغبلؽ أبكابو المصميات كمرافؽ المسجد ليبلن ساحات ك 

، كىك ما استمر الحقان بعد احتبلؿ المسجد طة األردنية في الدكرٌيات غالبان بمشاركة عناصر مف الشر 
سرائيمي نفسيا بديبلن عف حتبلؿ اال، حيث فرضت شرطة االمنتظـيكمي ـ بشكؿ 1967األقصى عاـ 

 الشرطة األردنية في جميع المياـ كالمسؤكليات كالصبلحيات . 

تشير سجبلت األحكاؿ إلى أف دكرٌية التفتيش الميمي بعد اغبلؽ المسجد أصبحت تسٌجؿ كنشاط أمني ك  
ـ . حيث كانت تخرج دكرٌية 1972رئيسي لحراس الكحدات الميمية في سجؿ األحكاؿ اعتباران مف مطمع عاـ 
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 –دكف فتح اآلبار – يرتادىا المصٌمكف كالزٌكار خبلؿ اليكـ التي كخصكصاٌ  تمشيط لجميع مككنات المسجد
  حراس ، كعند انتياء الجكلة يتكجيكف الستراحتيـ الميمية . 5إلى  3لمدة ساعة كنصؼ كيشترؾ فييا 

، األكلى تبدأ كؿ المسجد األقصى فـ تـ استحداث جكلىتىٌي تفتيش اضافيتيف تشمبل1974ثـ بحمكؿ عاـ 
 3، فيككف ىناؾ كاب المسجد فجران بساعةبؿ فتح أب. كالثانية قليبلن لمدة ساعة كاحدة 10:30الساعة 

مع تزايد االعتداءات ك  .نحاء المسجد كىك مغمؽ خبلؿ الميؿجكالت تفتيش رئيسية تغطي جميع أ
فيف الصياينة في مطمع كالتيديدات األمنية التي تستيدؼ المسجد األقصى مف قبؿ جماعات المتطر 

ككاف يشترؾ في الجكلة الرئيسية  ،ثبلث طكاؿ الميؿالت التفتيش ال، حافظ قسـ الحراسة عمى جك الثمانينات
، أما جكلة تفتيش منتصؼ الميؿ فكاف ينفذىا حراس 3األكلى بعد اغبلؽ أبكاب المسجد حارسيف إلى 

مسؤكؿ كحدة الحراسة كمساعده ، كتشمؿ تفقد نقاط الحراسة كاألبكاب كاألقفاؿ كاألسكار كالساحات كالحرش 
 خرل في المسجد . كأضاؼ القسـ جكلتي تفتيش جديدتيف خبلؿ النيار : الشرقي ، كجميع المرافؽ األ

، بدءان مف آبار باب حان لفتح كتفقد جميع آبار المسجدصبا 9:30الجكلة األكلى : تبدأ الساعة  - أ
 ، حتى آبار المصمى المركاني جنكب شرؽ المسجدنمة في الزاكية الشمالية الغربيةالغكا

 ، كتغطي كؿ المسجد كنقاط الحراسة أيضان .قبؿ الظير 11:30اعة تبدأ الس  الجكلة الثانية : - ب

، حيث بمكافاألمنية ىي مف األىمية ، ك ـ كبعده2000الٌدكرم ىذه حتى عاـ  كقد استمرت جكالت التفتيش
ادخاؿ كعمميات التسمؿ ك ، كرٌكادهأسفرت عف كشؼ عشرات األخطار األمنية التي كانت تحدؽ بالمسجد 

  Sec034كرقـ ،Sec015، كرقـ  Sec012، رقـ)س.أ.1 األجساـ المشبكىةضبط ك اتالمتفجر األسمحة ك 
 ( Sec008 كرقـ  Sec006 كرقـ

                                                           
1
م، 0116كانون أول  32من ٌوم االثنٌن  2100ومثال ذلك اكتشاف دورٌة تفتٌش لجسم مشبوه فً مغارة قبة الصخرة المشرفة فً تمام الساعة   

لمسجد حٌث تم استدعاء مدٌر ا -كما جاء فً تقرٌر مسؤول الوحدة النهارٌة الثانٌة  -وتبٌن أنه أنبوبة ملٌئة بمواد سامة تسبب أمراضاً خبٌثة 
جسم  أ،.ت) األقصى وضابط شرطة مخفر المسجد األقصى للوقوف على الحادثة وتم االٌعاز للحراس بتفتٌش كامل مناطق الحراسة فً المسجد .

 (A0021 ، 24/12/1996رقم ،مشبوه فً الصخرة

خارج المسجد إلى سقف أحد المقامات  كذلك اكتشاف حراس المسجد لحبل مربوط على السور الشرقً للمسجد األقصى جنوب باب الرحمة ٌتدلى
م، حٌث تم تفتٌش الساحات الشرقٌة من قبل الحراس دون العثور على شئ، 0112أٌار  01بعد ظهر ٌوم  0111المالصقة للسور، فً تمام الساعة 

الً، حٌث كمنت قوة من الشرطة داخل وتم ابالغ ضابط شرطة مخفر المسجد األقصى لتعزٌز المراقبة اللٌلٌة، مع ابقاء الحبل فً مكانه للٌوم الت
 المسجد، وبعد منتصف اللٌل حاول اثنان ٌتحدثان اللغة العبرٌة تسلق المقام والسور، فاطلقت الشرطة النار دون اصابتهما، وحضرت تعزٌزات

اح ٌدوي وحقٌبة صغٌرة تشٌر كبٌرة من الشرطة وحرس الحدود مع كالب األثر لمطاردتهما خارج السور، بٌنما عثر فوق سور المسجد على مصب

 (A0022 ، 18/5/1974رقم ،احباط عملٌة تسلل  أ،.ت)إلى أن هناك من ساعدهما من داخل المسجد فً محاولة التسلل . 
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 التفتيش الد وري لآلبار والفضاءات السفمي ة : -2
راقبتيا تعتبر آبار المسجد األقصى المبارؾ جزءان ال يتجزأ مف مككنات المسجد التي اىتـ قسـ الحراسة بم

تمؼ أرجاءه بأعماؽ كأحجاـ منتشرة في مخ، 1بئران  (37تقريبان )، كيبمغ عددىا جدحرصان عمى أمف المس
، كيمكف لى آبار أخرل أك إلى خارج المسجدكبعض ىذه اآلبار متصؿ بقنكات سفمٌية أثرٌية تقكد إ، مختمفة

ما حصؿ إلى المسجد ك دخكؿثـ ال انخفاض منسكب المياه فييا،النفاذ عبر ىذه القنكات إلى اآلبار حاؿ 
 Moshe-مكشيو ديافحفريات " ، أك في ـParker" 1911 - باركر"، سكاء في حفريات 2عٌدة مرات

Dayan حيث استيدفت اآلبار كالقنكات  بئر قايتبام في نياية السبعينات ، أك حفرياتـ1967عاـ  " بعد
كالمتابعيف لشؤكف  ، كساد اعتقاد لسنكات طكيمة بيف الحراسة باألطماع كالحفريات الصييكنيةالسفميٌ 

، فيي في حاؿ د تستخدـ لنسؼ المسجد بالمتفجراتالمسجد األقصى بأف ىذه الفضاءات السفمية ق
  .المبارؾ  انخفاض منسكب المياه تصبح نقطة ضعؼ أمنية خطيرة كغير مرئية في المسجد األقصى

كالفضاءات السفمية نكات عتداءات عمى اآلبار كالق، كتكرار اإلـ1967جد األقصى عاـ بعد احتبلؿ المس
، تراكحت حتى نياية السبعينات ، استحدث قسـ الحراسة برامج غير منتظمة لفحص اآلبارلممسجد األقصى

                                                           
( آبار األقصى كقنكاتو كفضاءاتو السفمية 1840 - 1927) " Charles Warren -" تشارلز وارن  الجنراؿ استكشؼ عالـ اآلثار البريطاني   1

، كىك ا كقنكاتيا بشكؿ مفٌصؿ مف الداخؿ، كصؼ أحجاميا كأشكاليبئران  34ـ، كأحصى في األقصى 1870ـ حتى 1867ي الفترة مف عاـ جميعان ف
كما اختمفت المصادر التاريخية االسبلمية في (Lundquist, 2008) . ضابط سابؽ في سبلح الميندسيف الممكي البريطاني كعمدة شرطة لندف 

عدة فكىات لمبئر الكاحد  ، كلكجكدصخرية سفمية، كالرتباط بعضيا ببعض بقنكات الستمرار زيادة عددىا عبر الزمف آبار األقصىإحصاء عدد 
، كمجير بئران  24ـ( في كتابو مثير الغراـ يذكر أنيا 1314بئران، كالشياب المقدسي ) 20ـ( في كصؼ القدس يذكر أنيا 990، فالمقدسي )أحيانان 

 بئران . عممان بأف بعض ىذه اآلبار بأحجاـ كبيرة جداى مثؿ :  34ـ( في كتابو األنس الجميؿ يذكر أنيا 1495) الديف الحنبمي
متر  30متر كعرض  40 آالؼ متر مكعب مف المياه ، بطكؿ 8، كىك شماؿ شرؽ المصمى القبمي ، كيتسع ألكثر مف البئر األسود -

 و بدرج .، إحداىا تنزؿ إليمتر، كلو ثبلث فكىات 14كعمؽ 
 ، كلو فكىتاف .متر 20متر كعمؽ  6ر كعرض مت 36، بطكؿ ، كىك غرب ساحة المصمى المركانيبئر البحيرة -
متر . كىك في األساس  11متر كعمؽ  6متر كعرض  28بطكؿ  قايتبام غربي قبة الصخرة المشرفة،، كىك أسفؿ سبيؿ بئر قايتباي -

 . فٌكىة 40ليا أكثر مف  بئران  37راه اليكـ أنيا استقرت عمى أكالذم ( . 2017 )الجبلد،مؽ لباب السكينة السفمي القديـ ممر مغ

ـ لمدة خمسة أياـ كتـ ابعاده عف منطقة القصكر األمكية لمٌدة شير  2017اعتقؿ الباحث مف قبؿ سمطات االحتبلؿ االسرائيمي في أكاخر شباط    2
إحدل القنكات ، خبلؿ استكشافو لمخرج قصكر األمكية جنكب المسجد األقصىنطقة الكذلؾ بتيمة الدخكؿ إلى مكقع حفريات أثرية ممنكعة في م

" الفوىة أك " بور شيش " ، التي تكصؿ إلى آبار المسجد األقصى مف تحت مدٌرج الباب الثبلثي المغمؽ كتسميو سمطات االحتبلؿ األثرٌية السٌرية
، تربط األقصى كآباره بالخارج  كيمكف النفاذ منيا ميا سمطات االحتبلؿ تحت األرضتعمقنكات مائية عمى األقؿ  6داللة عمى كجكد  السادسة "
 لممسجد . 
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، ككشؼ ىذا النشاط الياـ لحراس األقصى ، إلى الفحص األسبكعي كالشيرمبيف الفحص اليكمي المتكرر
مانينات انتظـ التفتيش عمى جميع آبار المسجد . كفي بداية الث ة اعتداءات كمحاكالت تسمؿ لممسجدعف عدٌ 

، حتى آبار المصمى المركاني ف آبار الزاكية الشمالية الغربية، بدءان مصباحان  9:30بجكلة تبدأ الساعة 
 جنكب شرؽ المسجد كما أشرنا سابقان .

و يكجد في ـ أرسؿ رئيس قسـ الحراسة مذكرة ىاٌمة إلدارة األكقاؼ، يعمميـ فييا أن1972في آذار عاـ 
آبار  4آبار مفتكحة بصكرة دائمة بشكؿ خطير، كال يكجد عمييا أقفاؿ حديدية، منيا  6المسجد األقصى 

في المنطقة الشرقية، كبئراف في صحف الصخرة المشرفة، كأف حٌراس المسجد يبلحظكف تردد بعض الزٌكار 
المسجد، كما يعبث بيا األطفاؿ  األجانب عمى ىذه اآلبار بدافع اإلستطبلع، كىك ما يشٌكؿ خطران عمى

، اآلبار المفتكحة، مذكرة ك.ؽ) كيمقكف فييا األحجار كالقمامة فيمٌكثكف مياىيا، كتشٌكؿ خطران عمى حياتيـ
 (84C00 ،13/3/1972رقـ 

حتى أكاخر الثمانينات بقيت بار المسجد األقصى بعض فكىات آ أفتؤكد كثائؽ أرشيؼ قسـ الحراسة  لكف
، حجرية متحركة مثؿ بئر باب الرحمة، كأف بعضيا كاف مغمقان بكاسطة ببلطات حديدم أك قفؿدكف باب 

اخؿ بئر باب الرحمة ، فمثبلن تكرر سماع أصكات حفر دراس أصكات حفر في داخميا أحيانان كيبلحظ الح
أف منسكب المياه فيو ، غير 1987آب  1، كتـ الكشؼ عميو مف قبؿ حراس المسجد ليمة ـ1987في عاـ 

، عمى ضركرة مكتكبة كجييا إلدارة أكقاؼ القدس، كأصٌر رئيس الحرس جماؿ مراد في مطالبة ف مرتفعان كا
تكميؼ مف يكشؼ عمى جميع آبار األقصى كمستكيات المياه فييا كحالة أبكابيا حرصان عمى أمف كسبلمة 

 (71C00 ،1/8/1987، رقـ، مذكرة رئيس الحرس حكؿ اآلبارك.ؽالمسجد األقصى المبارؾ كركاده )

تباه ، في حاؿ االشالكاحد يكميان لعدة أشير متكاصمةكفي بعض األحياف كاف يتـ التفتيش عمى البئر 
، فمثبلن راقب حراس المسجد بالتعاكف مع قسـ أك كجكد حفريات صييكنية قريبة ،بتعرض البئر لمثقب

، ـ1992تبام طكاؿ عاـ في بئر قاي اإلطفائية بشكؿ يكمي منسكب المياه المضطرب زيادة كنقصانان 
أعيد ثقبو بالحفريات  ، لبلشتباه بأف البئر قدياه يكميان في سجبلت مراقبة خاصةكسٌجمكا منسكب الم

 .بالمضخات مف قبؿ سمطات االحتبلؿ ، أك أنو يتـ سحب مياىوالصييكنية
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  سة يكميان : ، مما كثٌقو قسـ الحرامياه في البئر عمى فترات متباعدةكفيما يمي عينة مف منسكب ال 

 ـ 1992ياه بئر قايتبام خبلؿ عاـ ملمنسكب  الحراسنة مف نتائج مراقبة عيٌ : 2.6 الجدكؿ
 

 التاريخ 
 منسوب المياه  

 سنتيمتر متر
 85 2 1992كانون ثاني   19 -1
 30 4 1992شباط    5 -2
 50 5 1992شباط   10 -3
 35 2 1992نيسان   25 -4
 90 1 1992تموز   10 -5
 90 1 1992تشرين ثاني   11 -6

 1992تمكز  10متر منذ  1,90عمى البئر بعد ثبات منسكب المياه عمى المنتظـ كقد أكقؼ القسـ تفتيشو 
 . (72C00 ،25/4/1992، رقـ معاممة التفتيش عمى بئر قايتبام ،)ك.ؽحتى نياية العاـ  

، فنجد حيانان مف قبؿ إدارة أكقاؼ القدستجابة أتأثر مكضكع العناية بأمف اآلبار بالركتيف كالبطؤ في االس
، كأف بعض معامبلت شراء ـ1992لجميع اآلبار تأخر إلى عاـ أف تركيب األبكاب الحديدية المحكمة 

المطالبة شيران مف  14ـ كانت تمتد إلى 1995، 1994، 1992األقفاؿ االحتياطية ليذه اآلبار في أعكاـ 
 (73C00 ،27/6/1992، رقـ ة شراء أقفاؿ اآلبار كاألبكابامم، معك.ؽمف قبؿ قسـ الحراسة )

ير مف اآلبار فيو إف بقاء المسجد األهقصى المبارؾ مرىكنان المدادات المياه اإلسرائيمية بكجكد ىذا الكـٌ الكب
عاـ  المصمى القبميحريؽ ، فقد قطعت سمطات اإلحتبلؿ المياه عف المسجد إباف ىي مسألة خطيرة

مياه  فاستخدمت،  ((ب.ت)نع الناس كسيارات اإلطفاء مف دخكؿ المسجد ) سالـ، كحاكلت م ،ـ1969
ية كتبٌيف آنذاؾ عدـ كجكد مضخات كيربائ ،المصمى في محاكلة إخماد النيراف بعض اآلبار القريبة مف

، مما ، فاضطر الناس كحراس المسجد لسحب المياه مف تمؾ اآلبار يدكيان جاىزة لمطكارئ عمى ىذه اآلبار
، كقٌمص فرص ة مف سقؼ المصمى كقبتوحتى أتت النيراف عمى أجزاء كاسع، ٌخر السيطرة عمى الحريؽأ

  االستفادة بشكؿ عممي مف مياه اآلبار .



88 
 

، كتراجع أعماؿ تنظيؼ ـ1985جد األقصى بعد عاـ كمع التحديثات التي جرت لشبكة المياه في المس
استخداـ مياه آبار ، بدأ يتراجع ـ2000لمسجد بعد عاـ الخضراء في ااآلبار كأعماؿ البستنة كالمساحات 

تحٌكلت بؿ  ،تجددة كغير نظيفة كال تصمح لمشرب، كأصبحت المياه في معظـ اآلبار غير مالمسجد عمكمان 
بعض آبار صحف الصخرة كما ىك حاؿ ، تجميع لمياه غسؿ الساحات الممكثةبعض اآلبار لمصارؼ 

ستفادة مف ىذه المياه إلى مجرد مراقبة منسكبيا لمتأكد مف عدـ ثقب كتقمصت اال . بئر قايتبامالمشرفة ك 
 آبار المسجد بالحفريات اإلسرائيمية ! 

 : بشكؿ يكمي التي كاف يتـ تفتيشيا دكريان ك  ،السفمٌية في المسجد األقصىكالفضاءات كمف المكاقع 

بيف عاـ بعد ترميـ ىذه المكاقع قبؿ ك كذلؾ ، كبرج الزاكية الختنية، المصمى المركاني كاألقصى القديـ -1
 .ـ 1999ـ كعاـ 1995

صياينة مستكطنيف  ياخبلؿ تفتيشمراران  كمحيطيا، حيث ضبط حراس المسجدقاعة باب الرحمة   -2
 بيف األشجار كأككاـ األخشاب كلفائؼ السٌجاد القديـ . خبلؿ فترة االغبلؽ الميمي ، يحاكلكف االختباء

كانكف الثاني  خبلؿ التفتيش الٌدكرم لمصمى البراؽ فيالمسجد  سحرا. فمثبلن اكتشؼ مصمى البراؽ  -3
تشكيؿ عاجبلن ، كبعد اعبلـ إدارة األكقاؼ تقرر تصاعد دخاف غريب مف جدراف المصمى، ـ1987

، كمدير اآلثار في المسجد األقصى لزيارة ، كالميندس المقيـ لمجنة اإلعمارلجنة مف مدير األكقاؼ
، ركج الدخاف، لمتأكد مف أسباب خ1987كانكف ثاني  21ؿ المصمى في ائيمية أسفالحفريات االسر 

مصمى مف كتبيف أنو مف الشمكع التي يشعميا المستكطنكف الييكد في كنيس مستحدث خمؼ جدار ال
 (17/1/1987،  6/338، تشكيؿ لجنة مصمى البراؽ، رقـ ـ.ع.ؽ) الخارج .

 
 

 العددي والمعنوي لمحر اس : إجراءات التعزيز   .2.1.3
 

، غير في المسجد األقصى المبارؾعدديان كمعنكيان اعتمد قسـ الحراسة مجمكعة إجراءات لتعزيز الحراس 
 . كمعٌدة مسبقان ثابتة أف مطالعة نقدية ليذه االجراءات تكشؼ أنيا لـ تكف ضمف خطة متكاممة 
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عزيز حراس تمحاكلة ، عمى ـ1967 عاـ حتى ـ1948ت إدارة األكقاؼ طكاؿ العيد األردني مف عاـ عمم
ذ الحيطة بكجكب اليقظة كأخالدائـ عبر الكثير مف الكتب كالتعميمات ، كتذكيرىـ المسجد األقصى معنكيان 
تعبئة معنكية دكف برامج ، ة األردنية بما فيو مصمحة المسجدكالتعاكف مع الشرط، كاالنتباه خبلؿ الكظيفة
انت زيادتيـ بطيئة عبر التعيينات الحككمية  أما عمى صعيد تعزيزىـ عدديان فقد ك، مدركسة أك مخطط ليا

 كما أشرنا في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة .

يكتظ بيا المسجد كاف التي االستثنائية في المكاسـ  ،كلمحاكلة تجاكز النقص الكبير في عدد الحراس
ناطؽ كم، ـ1948مف مناطؽ الداخؿ المحتؿ عاـ الكافديف  ،بعشرات آالؼ المصميفاألقصى المبارؾ 

إدارة  بدأت، فقد اإلسبلمية المختمفةكاألعياد كالمناسبات ، ير رمضاف، مثؿ شالضفة الغربية كقطاع غٌزة
تعزيز كاف ليا أثران جيدان في ، جديدةباتخاذ إجراءات عممٌية ـ 1978عاـ منذ الحراسة  أكقاؼ القدس كقسـ

 كمف ىذه اإلجراءات : ، سـاالمك  هفي ىذالمسجد حراسة 

كذلؾ ، كخصكصان في أياـ الجمعة مف شير رمضاف نة بموظفي األوقاف لتعزيز الحراسةاإلستعا  -1
صباحان  8أك  7مف الساعة خارج كقت دكاميـ لمعمؿ تصرؼ ليـ  ،مقابؿ إكراميات مالية رمزية

 37تكزيع انتداب ك ، بـ1978ىذا اإلجراء في رمضاف عاـ تطبيؽ ، كقد بدأ حتى آذاف الظير
عمى األبكاب ، كترٌكز ىؤالء المكظفيف راسةحالفي المسجد األقصى لتعزيز  مكقع 17مكظفان عمى 

، جات صحف الصخرة المشرفة لمنع اختبلط الرجاؿ بالنساء، كعمى مدرٌ الخارجية لممسجد
ككانت نسخة مف أسماءىـ كتكزيعيـ ، حرمة المسجدكلممساعدة في تقميص الظكاىر المسيئة ل

 هر يكتطكٌ  تطبيؽ ىذا اإلجراءكتكرر ، مية في المسجد األقصىطة اإلسرائيترسؿ لضابط مخفر الشر 
تعزيز تكزيع مكظفي األكقاؼ المنتدبيف لأعداد ك مثاؿ عمى  انظر، عمى مدار السنكات التالية

 (6.2)الممحؽ .  خبلؿ السنكات األكلى مف تطبيؽ ىذا اإلجراء الحراسة
 

ـ 1979تمكز  16في قراران القدس  إدارة أكقاؼأصدرت حيث  اس :منع اإلجازات السنوية لمحر   -2
إال  ،كالميمية طكاؿ شير رمضاف الفضيؿ بمنع اإلجازات السنكٌية لجميع حٌراس الكحدات النيارية
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بشكؿ ـ 2000حتى عاـ ىذا اإلجراء بعد ذلؾ تطبيؽ ، كقد تكرر في حاالت الضركرة القصكل
 (7/71/1980، 882رقـك  ،1164،16/7/1979، رقـت رمضافجازاإـ.ع.ؽ، قرارات منع ) دائـ
 

ب والمصم ين   -3  مثبلن ـ 1978ففي عاـ  :المقدسي ةولجان الكشافة االستعانة بمتطو عين من الطبل 
لمسماح لطبلبيا كقاؼ األمخاطبة مجمس إلى في القدس  اإلسبلمية بادرت عمادة كمية الدعكة

كأياـ األعياد كتنظيـ ساحات المسجد كجميكر المصٌميف في رمضاف ، زيز حراسة المسجدبتع
تطٌكع طبلب بالفعؿ فقد ، ك درت مكافقة مجمس األكقاؼ عمى ذلؾفص تطٌكعان كالمناسبات اإلسبلمية 

 كتنظيـ جميكر المصميف المسجدتعزيز حراسة لسنكات متتالية في كأعداد مف المصٌميف الكمية 
كتاب تطكع  ـ.ع.ؽ،) كمديرية المسجد األقصى المبارؾ قسـ الحراسة كمتابعة مسؤكلي بإشراؼ

كذلؾ الحاؿ مع .  (24C00 ،11/1978، رقـ ك.ؽ(، ) 8/11/1978، 2101، رقـكمية الدعكة
 الذيف عممكا في المسجد بأزيائيـ الكشفية لسنكات افة نادم ىبلؿ القدسكشٌ عشرات مف متطكعي 

 .ـ كبعده 2000طكيمة قبؿ عاـ 
 

مالية تصرؼ ليـ في ىذه اميات كر مقابؿ إ، كذلؾ لبعض الحر اسلعمل لساعات اضافية اإتاحة  -4
 .المكاسـ 

، كذلؾ بمنعيا كميان أك جزئيان خبلؿ شير تقييد دخول السياحة األجنبية لممسجد األقصى المبارك  -5
 المناسبات كاألعياد اإلسبلمية . جميع رمضاف ، كمنعيا كميان خبلؿ 

اط حراستيـ ، ليتمكنكا لجميع الحراس المناكبيف في نق توفير وجبات السحور واإلفطار الرمضاني  -6
مف البقاء في مكاقعيـ كعدـ المغادرة . كقد كاف يتـ تخصيص مبالغ مف قبؿ دائرة أكقاؼ القدس 

  كال زالت حتى إعداد ىذه الٌدراسة . ليذه الغاية قبؿ حمكؿ الشير الفضيؿ .
 
 إجراءات التدخل السريع ومنع الكوارث : .2.1.4

 

  1969آب  21قكع كارثة إحراؽ المصمى القبمي صباح يكـ ، كك ـ1967احتبلؿ المسجد األقصى عاـ  بعد
سجد األقصى لمكاجية تكٌشؼ حجـ الفكضى كالعشكائية كعدـ جيكزية قسـ الحراسة كبقٌية األقساـ في الم



91 
 

فبدأت بكادر االىتماـ العممي بيذا الجانب  ،الككارث األشد خطران عمى المسجد ، كىي مفككارث الحريؽ
، حيث شيدت سنكات إدارة أكقاؼ القدس كقسـ الحراسة ، مف قبؿاألقصىالمسجد  الياـ مف أمف

فاء كمعداتيـ في ، كاالىتماـ بكادر االطاءات لمتدخؿ السريع كمنع الككارثالسبعينات بداية اتخاذ اجر 
ـ ، كصكالن إلى تركيب نظاـ االنذار المبكر ضد الحريؽ في قبة الصخرة المشرفة عاسنكات التسعينات

ـ 2000أف جميع ىذه الجيكد الياٌمة لـ ترؽ إلى مستكل خٌطة طكارئ شاممة حتى عاـ  ، غيرـ1999
مكاجية الككارث المختمفة التي اتخذىا قسـ الحراسة ل عمى األقؿ، كتـ تنفيذىا ببطئ شديد، كمف االجراءات

 ما يمي :

 

 زيادة سرعة االستجابة وتوفير المعد ات المطموبة : .2.1.4.1
 
، كأتى لشرقية مف المسجد األقصى المبارؾقع حريؽ خطير في المنطقة ا، ك ـ1975تمكز  21في صباح 

ؿ لمحشائش الجافة في ، بسبب اشعاؿ بعض العٌماجار الزيتكف قرب المصمى المركانيعمى عدد مف أش
ؿ حكؿ الحريؽ  ، كتقرير مراقب األحكات المحفكظة في أرشيؼ قسـ الحراسة، كتشير المراسبلتمؾ المنطقة

كتأخره في السيطرة عميو رغـ  !ي قسـ اإلطفائية إلى مكقع الحريؽف ان مناكبكحيد كاف  إلى كصكؿ حارس
، لقٌمة االطفائييف المسجد فأحرقتياأشجار اف إلى ر يحتى امتدت الن، الحراس كالعماؿ لوبعض مساعدة 

 (75C00 ،21/7/1975، رقـ قية، تقرير حريؽ المنطقة الشر ك.ؽ)المدربيف كبدائية المعدات كقٌمتيا 

قبميا ببضعة سنكات، عقد قسـ الحراسة إثر ىذه الحادثة الخطيرة التي تذٌكر بكارثة حريؽ المصمى القبمي 
ارية ، لتدريب جميع حراس الكحدات النيجان تدريبيان داخؿ المسجد األقصىـ برنام1976في مطمع عاـ 

، كقد أشرؼ عمييا مأمكر ئؽة السريعة لمكافحة أخطار الحرا، كاالستجابكالميمية عمى أعماؿ اإلطفاء
ريعة لحراس ، كيبدك أنيا آتت أكميا ، كتكشؼ عف ذلؾ االستجابة الساإلطفاء في المسجد خضر أبك غزالة

 (79C00 ،21/7/1975، رقـ مساعد رئيس الحرس أحمد الشعباني ، مذكرة)ك.ؽ المسجد لحرائؽ الحقة

، حتى امتد حة الحريؽ كالككارث المختمفةمكافتطكرت سرعة استجابة حراس المسجد تجاه كبالفعؿ فقد 
، في حرائؽ كادت تشكؿ في أكاخر السبعيناتنشاطيـ أحيانان إلى التدخؿ السريع خارج أبكاب المسجد 
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ـ رج باب الحديد عا، كمف ذلؾ إخماد حراس المسجد األقصى لحريؽ في عقار آؿ الخطيب خايوخطران عم
، كتاب تكريـ ـ.ع.ؽ)دارة أكقاؼ القدس لسرعة استجابتيـ إقبؿ ثر ذلؾ تـ تكريميـ مف ، كعمى إـ1982

 (27/2/1982، 126/70/143الحراس، رقـ 

في المسجد األقصى خبلؿ حراس لمعمؿ في مركز االطفائية  5كتشير سجبلت قسـ الحراسة إلى تفريغ 
 ،ك.ؽ)، بحيث يعمؿ حارس كاحد نياران كحارس كاحد ليبلن بالتناكب اليكمي طيمة الشير ـ1984عاـ 

، ـ1985كبحمكؿ كانكف الثاني عاـ . (1984شباط كآذار، 76C00رقـ  ،جداكؿ مناكبة الحراس االطفائييف
، كتـ في نيايتيا اختبار الحريؽ اشترؾ فييا ىؤالء الحراس نٌسقت إدارة أكقاؼ القدس دكرة تدريبية لمكافحة

ء ست لمستكل جديد مف أدات التي أسٌ ، كىي مف الدكراستجابة كمكافحة الحريؽ في المسجدقدراتيـ في اال
مة ، تمثمت بنقص المعدات البلز استمرار مشكمة كبيرة تعيؽ عمميـ ، معالحراس في مكاجية ككارث الحريؽ

، حيث تـ االستقبلؿ بقسـ ـ2000عاـ . كاستمر ىذا الحاؿ إلى ما بعد لئلنذار المبكر كاخماد الحريؽ
، كاستمر تدريب عناصر االطفاء كتطكير قدراتيـ ، فيما رجرامجو عف قسـ الحراسة بشكؿ متداالطفاء كب

أعاقت سمطات االحتبلؿ تنفيذ عٌدة مشاريع لئلنذار المبكر في داخؿ قبة الصخرة المشرفة كالمصمى القبمي 
، كعٌطمت مراران إدخاؿ معدات حديثة لبلطفاء كثر مف عشريف عامان كالمصمى المركاني كاألقصى القديـ أل

 .  (7/1/1985 ،26/70/4، كتاب دكرة االطفاء، رقـ ـ.ع.ؽ)قصى إلى المسجد األ
 

 ومنع اشعال النار  : المواد المشتعمة العشوائية من أنحاء المسجد إزالة .2.1.4.2

ؿ ما مف شأنو تكرار كارثة ، إلتفت قسـ الحراسة إلى كاألكلى بعد إحراؽ المصمى القبمي في األشير
، كتكثؽ مذكرة شتعمة العشكائية مف أنحاء المسجدب كالمكاد الم، فاىتـ قسـ الحراسة بإزالة األخشاالحريؽ

  –بعد كارثة الحريؽ بتسعة أشير – 1970أيار  19لرئيس الحرس كجييا لمدير أكقاؼ القدس في 
ا قابمة مطالبة قسـ الحراسة بإزالة كٌمية كبيرة مف األخشاب القديمة المكٌدسة شرقي المصمى القبمي ألني

، كيبدك أف مصدر ىذه األخشاب كاف أعماؿ ترميـ سقؼ كقبة المصمى القبمي بكارثةلبلشتعاؿ كالتسبب 
، 02C00، رقـ خشاب خطيرةأزالة إ، طمب ك.ؽ)كقد تأخرت إزالتيا كثيران بعد ذلؾ  بعد الحريؽ

19/5/1970) 
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كاف قد تـ جمع كمية كبيرة مف األخشاب القديمة في قاعة باب الرحمة داخؿ ، ـ1972كبحمكؿ عاـ 
في الركاؽ عمار التي كانت مغمقة كتـ فتحيا سجد مف بقايا حريؽ المصمى القبمي، كمف مخازف اإلمال

، كقد أصبحت ىذه الكمية مف األخشاب مجتمعة تشكؿ خطران عمى مبنى باب الغربي لممسجد األهقصى
غبلؽ إ ، بضركرةـ1972آذار  2البة مف رئيس الحرس في ، فنجد مطالرحمة التاريخي في حاؿ اشتعاليا

، خصكصان أف النصؼ العمكم مف ال يتـ احراؽ األخشاب في داخميا ، حتىمنافذ ىذه القاعة بشكؿ محكـ
، كذلؾ طالب بكضع اسبلؾ شائكة عمى الدرج المؤدم القاعة عبارة عف شبؾ حديدم مفتكحأبكاب ىذه 

، ك.ؽ)!  ب غير معمكـير أف ذلؾ لـ يتـ لسب، غألكالد العابثيف مف الكصكؿ إلييالباب الرحمة لمنع ا
 . ( 74C00 ،2/3/1972، رقـ جراءات منع حريؽ قاعة الرحمةإ

 كذلؾ شٌددت إدارة األكقاؼ منعيا لمحراس كعٌماؿ االعمار مف اشعاؿ النار ألم سبب في انحاء المسجد .
 كبعد منع اشعاؿ النار تحٌكؿ، متدفئة شتاء في بعض نقاط الحراسةحيث كاف الحراس يشعمكف النار ل

، في األياـ الباردةالحراس كعناصر الشرطة عمى األبكاب الستخداـ المدافئ الكيربائية طكاؿ النيار كالميؿ 
 عٌدة مرات الحتراؽ، كىك ما أدل المشركبات الدافئة ككذلؾ استخداـ ببلطات التسخيف الكيربائية لعمؿ

، ككاف مف 1لشمالية كالغربية عمى كجو الخصكصالتمديدات الكيربائية كمجٌمعات الكيرباء قرب البكابات ا
 . شأنو تشكيؿ خطر عمى المسجد كركاده كحراسو 

 

 االستعداد لفصل الشتاء وتساقط الثموج عمى المسجد األقصى : .2.1.4.3

، اعتباران فةتشير مراسبلت قسـ الحراسة إلى تكميؼ القسـ بميمة منع تراكـ الثمكج عمى قبة الصخرة المشر 
ي الحامؿ لسقؼ أركقة شٌخص ضعفان في الييكؿ المعدن، ، اثر تقرير لمجنة خبراءـ1979مف شتاء عاـ 

اف اضافية ناتجة عف ، كعدـ احتماؿ ىذا الييكؿ ألكز ء تركيبو خبلؿ الترميمات السابقة، كسك قبة الصخرة
 1979تشريف أكؿ  28" في الميندس المقيـ لمجنة االعمار "عصاـ عٌكاد ، كقد جاء في تقريرتراكـ الثمكج

 كالمكجو لرئيس مجمس األكقاؼ آنذاؾ : 
                                                           

الشمالي  ركاقيفجٌددت إدارة أكقاؼ القدس كلجنة إعمار المسجد األقصى تمديدات كمجمعات الكيرباء ككٌشافات اإلنارة كاالتصاالت عمى طكؿ ال   1
 ،  لتمكينيا مف تحٌمؿ أعباء الكيرباء الكبيرة . ـ2018ـ ك2017األقصى عامي  كالغربي لممسجد
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يار جزئي أك كٌمي في سقؼ ، مما قد يؤدم ال سمح اهلل إلى انيطبقة الثمج ستضيؼ خطران محتمبلن  فإف " ..
كبدء تككينو  ، كلتجنب ذلؾ أرجك االيعاز لمف يمـز كتزكيدىـ بأكامر صريحة أنو في حالة سقكط الثمجاألركقة

ف ىذه التعميمات ، بطبقة عمى سطح األرض المبادرة فكران بإزالة الثمج المتككف عمى سطح األركقة ... كا 
، كتاب ـ.ع.ؽ) ، باالضافة إلى أم جية أخرل تركنيا "ٌكد بيا أكالن حراس الحـر الشريؼيجب أف يز 

  (10/11/1979، 67/1866رئيس مجمس األكقاؼ، رقـ
 ىا، كباشر الحراس بتنفيذبؿ مجمس األكقاؼة رسميان مف قكقد تـ تكميؼ قسـ الحراسة بيذه الميمٌ 

 .ـ 1979اعتباران مف شتاء عاـ 

، قدران جيدان مف تعاكف قسـ الحراسة مع بقية األقساـ العاممة في ـ1967ٌيف كثائؽ األرشيؼ بعد عاـ كتب
بمككنات المسجد المسجد األقصى لمكاجية أخطار كككارث فصؿ الشتاء المختمفة التي مف شأنيا المساس 

كاالشجار  ،1ر عبر األسقؼ التاريخية لممصميات، مثؿ قضايا دلؼ مياه األمطاك ايذاء المصميفأ
. بحكـ انتشار الحراس  يرباء كالسماعات في أرجاء المسجد، كأعطاؿ تمديدات الكالمتساقطة بفعؿ الرياح

 كمراقبتيـ الدائمة لكؿ مككنات المسجد .

 

 
  

                                                           

لقاعة كمثاؿ ذلؾ دلؼ مياه األمطار منذ سنكات التسعينات إلى اآلف  لقاعة باب الرحمة مف الناحية الشمالية لسقفيا ، كالتي تيدد أحد أعمدة ا  1
 ـ .2012ة مكاقع . كالتي عممت األكقاؼ عمى صيانتيا بعد عاـ كبنيتيا اإلنشائية . ككذلؾ دلؼ المياه إلى داخؿ المصمى المركاني بغزارة مف عد
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 وقدسيتو ميام القسم في حفظ حرمة المسجد   2.2

ـ عمى حفظ حرمة كقدسية المسجد األقصى المبارؾ  2000ـ حتى عاـ 1948عمؿ قسـ الحراسة منذ عاـ 
كالتي كانت تتسمؿ باستمرار  ،كالتجاكزات الشرعٌية كاألخبلقٌيةبالتصٌدم الدائـ لمجمكعة مف الظكاىر السمبية 

جانب كغير المسمميف مف جية ، كمع السٌياح األمع أصحاب النفكس الضعيفة مف جية إلى المسجد
قسـ الحراسة ، كتختفي أحيانان بجيكد يبلحظيا رٌكاد المسجد بكضكحسيئة ، لتشكؿ أحيانان ظكاىر أخرل

 ، كمف أبرز مياـ حراس األقصى في مكافحة ىذه الظكاىر ما يمي : كتركيزه في مكافحتيا
 

 حتشام داخل حدود المسجد : اإلفرض .  2.2.1
 

ؿ كاضح بشك النساء مبلبسفكر في مشكمة السٌ ـ 2000حتى عاـ ـ 1948عاـ  طكاؿ الفترة مفبرزت في 
. كىي تؤشر عمكمان عمى سمبية تمٌس قدسية المسجد كحرمتو ، بما ليا مففي المسجد األقصى المبارؾ

، كمعمكـ في الشريعة اإلسبلمية أنو فرض االحتشاـ داخؿ حدكد المسجدضعؼ اجراءات قسـ الحراسة في 
فقد ، كتجٌنب االختبلط كمزاحمة الرجاؿ، كره منعيا مف ذلؾ شريطة االحتشاـالذىاب لممساجد كييباح لممرأة 

كبيكتيف خير ليف   ،اهلل ال تمنعكا إماء اهلل مساجد: "أنو قاؿ - صمى اهلل عميو كسمـ- كرد عف النبي
في الصحيح  كجاء، محتشمات غير متزينات كال متطيبات أم: ىػ(1421)ابف حنبؿ،  1"كليخرجف تفبلت

)النيسابكرم،  2 "شيدف معنا العشاء األخيرفبل ت أيما امرأة أصابت بخكران " قكلو عميو الصبلة كالسبلـ :
 .ق( 1436

حكؿ ، كطكاؿ سنكات السبعيناتالسنكات العشر األخيرة مف العيد االردني  كاؿت الشكاكل طادداز  كقد
 ، كقدالمصميف كبعض العامميف في المسجدقبؿ  مف، عمكمان  المسممات ساءكالنٌ  األجانب احلباس السيٌ 

دارةمجمس األكقاؼ حاكؿ أف ـ 2000حتى عاـ ـ 1948سة مف عاـ كقسـ الحرا، أكقاؼ القدس ، كا 

                                                           

 ركاه أحمد كأبك داكد .  1

 ركاه مسمـ .   2
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عند مؤقتان كاف تأثيرىا بأف ، كالتي يمكف القكؿ خاذ اإلجراءات كالقرارات التاليةبات يكافحكا ىذه الظاىرة
 المدل القصير :ينتيي عمى ، ثـ التشديد عمييا فقط

  :حول اإلحتشام  وشركات السياحة زارة االقتصادو و إدارة السياحة األردنية مخاطبة  .2.2.1.1

، اح األجانب بارتداء أزياء محتشمةلمتعميـ عمى مكاتب السياحة في الضفتيف بضركرة إلزاـ السيكذلؾ 
بذلؾ  -رئيس مجمس األكقاؼ  –، كقد خاطب قاضي القضاة عمى حرمة المسجد االقصى المبارؾ كالحفاظ

، ثـ أصدر تعميمات مشددة لمأمكر أكقاؼ القدس بمنع جميع ـ1961ر االقتصاد األردني في تمكز كزي
، 1)ك.ـ.  المسجد األقصى المبارؾ كمصمياتو النساء المكاتي ال يمتزمف باألزياء المحتشمة مف دخكؿ

تأثير فعاؿ طكيؿ  لـ يكف ذا ىذه اإلجراء كيبدك أف (B0001، 12/7/1961، رقـحتشاـمعاممة مبلبس اإل
في ، فالمتعمقة بمبلبس المصميف كالزكار، كأف حراس المسجد كالشرطة لـ يستمركا بتشديد اإلجراءات المدل
، ككتب لمأمكر أكقاؼ القدس األردني المسجد األقصى عدة مرات رشادزار مفتش الكعظ كاإلـ 1964أيار 

 مذكرة جاء فييا ما نصو: 

النساء مسممات كغير مسممات يدخمف المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ مثير لمفتنة كبدكف حشمة   إف .."
، كقد أشعرت بعضيف بحرمة المسجد كاف لمتنزه في رحابو كتحت أشجارهكحـر المسجد مسرح لمفتيات كم

أسماء )، كجئت إلى القائميف عمى خدمة المسجد ـ كتغطية رؤكسيف عند دخكليف إليوكبضركرة االحتشا
ـ ، كلكف بعضيالعكرات في بيت اهلل( كطمبت منيـ منع المنكر المتمثؿ في التبرج ككشؼ ثبلثة مسؤكليف

"   كلسنا مستعديف لمشجار مع الناس! ،كبعضيـ قاؿ اننا ال نستطيع منعيف، بقي ساكنان لعدـ اىتمامو لؤلمر
 (B0002 ،24/5/1964حتشاـ، رقـ )ك.ـ، معاممة مبلبس اإل

ـ حتى 1979العربية كاألجنبية منذ عاـ  عمى جميع شركات السياحةبشكؿ غير منتظـ التعميـ بدأ كذلؾ 
سمسمة كبيرة مف ، كمف ذلؾ مثبلن الحتشاـ عند زيارة المسجد األقصىإللزاـ السياح األجانب باـ 2000عاـ 

)ك.ؽ، اسة كالمحفكظة في أرشيؼ قسـ الحر  .1979نيساف  2درة لكؿ شركة باسميا في التعميمات الصا
 (C0027 ،2/4/1979، رقـ تعميمات شركات السياحة

                                                           

  1 و.م : اختصار لمجمكعة ك ثائؽ " إدارة المسجد األقصى المبارؾ " في أرشيؼ قسـ الحراسة في المسجد األقصى .   
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 : لتطبيق اإلحتشام  في األقصى األردنيةرطة ش  الب الستعانةا. 2.2.1.2

، األقصى ، إثر فشؿ اإلجراء السابؽحيث بادر مأمكر أكقاؼ القدس لبلستعانة بقائد الشرطة األردنية في 
، كعدـ السماح القصكلعنايتو  االحتشاـ مكضكعذا إيبلء ى ـ1964ب رسمي في تمكز كطمب منو بكتا

لتقٌيد بأعماليـ كالمحافظة ، كالتنبيو عمى المكظفيف بضركرة ار المحتشمات بانتياؾ حرمة المسجدلمنساء غي
، كىك ما يؤشر بأف متابعة قضايا اآلداب و ىذا لرئيس بكابي المسجد األقصى، جاعبلن نسخة مف كتابعمييا

كتـ  .لمسجد األقصى األردنية، كليست بيد الحراس البكابيفانت فعميان بيد شرطة االعامة كاالحتشاـ ك
ة العممية اإلسبلمية ، مف قبؿ رئيس ديكاف الييئـ1964األردنية مرة أخرل في تمكز  مخاطبة إدارة السياحة

يتعرض نظران لسكء ما ، اح عند زيارة األقصى، لمضاعفة الجيكد في مكضكع احتشاـ السيٌ جميؿ الخطيب
رغـ اتخاذ ك  (B0002 ،24/5/1964، رقـ السابقةمعاممة ال، ك.ـ)لو المسجد مف انتياؾ لحرمتو كقدسيتو 

قد بقيت ظاىرة عدـ االحتشاـ شائعة بيف زٌكار المسجد األجانب ككثير مف النساء المسممات ، فىذا اإلجراء
بعد احتبللو لمسجد أكثر كأكثر ساءت حالة فرض االحتشاـ في ا. كقد  ـ1967حتى احتبلؿ المسجد عاـ 
 كطكاؿ سنكات السبعينات .

  :الس فورظاىرة لمكافحة  األوقاف . التشديد عمى مسؤولي2.2.1.3

أيار  29لى لفت نظر مدير أكقاؼ القدس بكتاب شديد الٌميجة في مثبلن أف مجمس األكقاؼ اضطر إ فنجد
مف المؤسؼ أف مف يزكر الحـر .. " يو :، جاء فالسفكر كعدـ االحتشاـ في المسجد حكؿ ظاىرة 1972

، كتاب لفت )ك.ؽ" ؿ ال يتناسب مع قداستو كحرمتو ..، عمى شكالخبلعة كالكشاحةالشريؼ يشاىد مناظر 
مطالبان إياه بالعمؿ عمى أف يتعاكف حراس األقصى في (، C0012 ،29/5/1972، رقـ بلحتشاـالنظر ل

ء كالفتيات غير األكقاؼ لمنع دخكؿ النساكمسؤكلي في الساحات كعمى األبكاب الخارجية مع سائر مكظ
، ألف بعض ات الحراسة المتحٌركة في الساحات، حتى لك لـز تعييف مزيد مف دكريالمحتشمات لممسجد

قرارات مدير األكقاؼ السابقة ـ تظير آثار لنو ل، كألف مف مسؤكلياتيـ في فرض االحتشاـالحراس يتيربك 
  . ختؿ النظاـ ككثرت الشككلاحتى ىذه الظاىرة  لمعالجة
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 . توزيع مبلبس لئلحتشام من قبل الحر اس : 2.2.1.4

نساء عمى بكابات كأغطية لمرأس عمى ال لبلحتشاـ مبلبسع تكزيفي قسـ الحراسة  انتظــ، 1969بعد عاـ 
ىذه لضماف استعادة ، كذلؾ الباب سر ايتـ رىنو لدل حمسترد مقابؿ مبمغ صغير  ،المسجد الخارجية

بعد شير كاحد مف  -اتخذ قراران غريبان ، كتشير إحدل مراسبلت القسـ إلى أف مدير أكقاؼ القدس لمبلبسا
تمكز  3يكـ اعتباران مف أخذ ىذا المبمغ مف النساء  عفالتكقؼ ب -لفت نظره مف قبؿ مجمس األكقاؼ

ذا استمر إحرس أنو أخبره رئيس الك  ! االحتشاـ مبلبسمف قطع  10ففقد الحٌراس في ذلؾ اليكـ ، 1972
مطالبان كستعكد الحالة إلى المرٌبع األكؿ ، ستختفيجميع مبلبس االحتشاـ فإف ىذا القرار لمدة أسبكع فقط 

كقد استمر  (C0014 ،4/7/1972 رقـ حتشاـ،)ك.ؽ، فقداف مبلبس اإل .إياه بإعادة النظر في ىذا القرار
اغبلؽ أبكاب المسقكفة حتى كعمى أبكاب المصٌميات تكزيع مبلبس االحتشاـ عمى بكابات المسجد الخارجية 

بس كمما ، كاستمرت إدارة األكقاؼ بشراء كتكفير ىذه المبلـ2000عاـ المسجد في كجو السياحة األجنبية 
. كخٌصصت يان لضبط أم نقص في عددىايكمئيا ، كما عمؿ قسـ الحراسة عمى إحصادعت الحاجة

في تقميص ظاىرة اإلجراء  . كقد نجح ىذامرار في مطيرة المسجدنظيفيا باستغٌسالة كيربائية لغسميا كت
  . تطبيقو بحـز كتعاكف في فتراتالسفكر كثيران 

 :  لفرض اإلحتشام لفت نظرىمو اس التشديد عمى الحر  . 2.2.1.5

تـ لفت ، فمثبلن  ،ـ2000ف منتصؼ السبعينات حتى عاـ كقد كاف يتـ ذلؾ باستمرار كؿ بضعة أشير م
بمبلبس  ، بأف النساء يدخمفمف قبؿ مدير أكقاؼ القدس 1975تشريف أكؿ  19لحرس في نظر رئيس ا

ال ستتغير مناسبة لحرمة المسجد خذ إجراءات ، كطالبو بتشديد منع النساء غير المحتشمات مف الدخكؿ كا 
ؽ، )ك.، كقد تـ تعميـ ذلؾ عمى الحراس عشرات المرات طكاؿ السنكات البٌلحقة بحؽ الحراس المقٌصريف

 (C0018 ،19/10/1975، رقـ تعميمات االحتشاـ

 : لفرض اإلحتشام  قسم الحراسة الخارجية عمى. تعزيز الرقابة 2.2.1.6

متابعة ب (54/1304بكتابيا رقـ ) مراقب التكجيو اإلسبلمي 1978تمكز  27في  ، كٌمفت األكقاؼفمثبلن 
، المسجد بالتعاكف مع رئيس الحرس سأداء حٌراراقبة ، كممسجد األقصىتطبيؽ نظاـ اإلحتشاـ في ال
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. لظكاىر السمبية األخرل في المسجدكتزكيد إدارة األكقاؼ بتقارير دكرٌية عف فرض اإلحتشاـ كمكافحة ا
، مراقبة االحتشاـ، رقـ )ك.ؽ. ةطكيملسنكات كيبدك أف متابعة مراقب التكجيو اإلسبلمي رغـ أىميتيا لـ تدـ 

C0021 ،27/7/1978) 

 : حول اإلحتشام وحرمة األقصى ة جميور المسممين وتوعيتيممخاطب 2.2.1.7

، ألكقاؼ لجميكر المسمميف باستمرارمخاطبة ا ىك ددفي ىذا الصٌ  مف أىـ اإلجراءات التي اتخذت لعؿٌ  
سنكات  كقد عممت األكقاؼ عمى ذلؾ بتفاكت منذ، حرمة المسجد األقصىحفظ اإلحتشاـ ك ضركرة حكؿ 

، كالتي كاف يتـ مف البيانات التكعكية المطبكعة ان كبير  ان عدد فأصدرت، ـ2000الخمسينات كحتى عاـ 
. ككذلؾ عبر كر الصيؼ التي يقؿ فييا اإلحتشاـ، كخبلؿ شييعيا غالبان في شير رمضاف الفضيؿتكز 

كمثاؿ ذلؾ بياف مجمس األكقاؼ . سائر مساجد القدساألقصى ك الدركس كالمكاعظ كخطب الجمعة في 
سية لمجمس الشيخ حممي المحتسب كخاطب فيو المسمميف لمحفاظ عمى حرمة كقدالذم أصدره رئيس ا

، كدعاىـ لمتعاكف مع لذم فٌصؿ فيو شركط الحجاب الشرعي، كا1978تمكز  24مسجدىـ األهقصى في 
، مبينان ليـ أف حراس المسجد لدييـ تعميمات تشاـ كالنظاـ كالنظافة في األقصىحراس المسجد لمراعاة اإلح

كيكجد في  (C0022 ،24/7/1978، رقـ )ك.ؽ، بياف االحتشاـكؿ غير المحتشمات لممسجد بمنع دخ
  أرشيؼ قسـ الحراسة عشرات البيانات كالتعميمات الصادرة عف أكقاؼ القدس بيذا الصدد .

التي ناقشت  ألكقاؼ كقسـ الحراسةا بيانات كمراسبلتك كثائؽ  كمحتكل مئات تكاريخ دراسةكيبلحظ مف 
تراجعت حٌدتيا كعدـ اإلحتشاـ لدل زائرات المسجد األهقصى مف المسممات أف ظاىرة السفكر  ،مكضكعال

عاـ  ، كخصكصان بعد بدء االنتفاضة الفمسطينية األكلىـ2000منتصؼ الثمانينات حتى عاـ  عمكمان مف
 مية في، كامتداد أنشطة الحركات اإلسبلا فمسطيف عكدة الٌصحكة اإلسبلمية، كىي فترة شيدت فييـ1987

، كما أحدثو ذلؾ مف كعي جماىيرم عميؽ تجاه قضايا الحجاب ـ1948القدس كالداخؿ المحتؿ عاـ 
، في محاربة ىذه ية التكعية الجماىيرية المتراكمةكقدسيتو، كىذا يؤكد أىم كحرمة المسجد األقصى المبارؾ

لظاىرة استمرت بتفاكت لدل ا كما يبلحظ أف .ظكاىر السمبية في المسجد األهقصىالظاىرة كغيرىا مف ال
  . كما بعده ـ 2000السياح األجانب حتى عاـ 
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 منع البيع في داخل المسجد : .2.2.2

ظير في أكاخر العيد األردني قصكر لدل الشرطة كالحراس البكابيف في منع الباعة المتجكليف مف دخكؿ 
مثؿ  المسجد ياتمصمَّ إلى بعض  الباعة ، حيث كصؿ األمر لدخكؿلمسجد األقصى المبارؾ بيدؼ البيعا

ازعاج ك  تومف انتياؾ لحرم حممو البيع في المسجد، بما يساء لبيع بضائعيـ في أياـ الجمعةمصمى الن
رضي اهلل  -فعف أبي ىريرة  .1 كمعمكـ في الشريعة اإلسبلمية ما لمبيع في المسجد مف حرمة .ممصميفل

مسجد فقكلكا ال أربح اهلل ـ مف يبيع أك يبتاع في ال: " إذا رأيتسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿأف ر  -عنو 
ذا رأيتـ مف ينشد فيو ضالٌ ، تجارتؾ كلما كثرت الشككل ، ىػ(1395)الترمذم،  2اهلل عميؾ " ة فقكلكا ال ردٌ كا 

استعاف مأمكر أكقاؼ القدس  ،المسجد األقصى المبارؾكالمخالفة الشرعية في  حكؿ ىذه الظاىرة السمبية
التخاذ االجراءات الكفيمة بمنع دخكؿ الباعة  1962تشريف ثاني  17قصى األردني بتاريخ بقائد شرطة األ

 لممسجد نيائيان بقصد البيع فيو 

، بأنو ذىب مع أحد سدنة ـ1962فقد كتب مفتش المساجد في تشريف ثاني ، حجـ ىذه الظاىرة صٌكركلت
"  !بجي كعؾ كأقراص العجكة كبائعي الحي " بائعي ال، كأخرجا منو نساء في يكـ جمعةاألقصى إلى مصمى ال

، كقد أكصى مفتش المساجد الذيف يتمقكف أمكاالن مف المصميفككاف بداخمو أصكات مرتفعة لمقرئي المكلد 
ف أكيبدك  لكف مداكمة الحارس لـ تستمر طكيبلن ! بتخصيص حارس لمصمى النساء أثناء صبلة الجمعة .

لعدـ إنفاذ تعميمات منع دخكؿ الباعة لممسجد األقصى،  كحدىـ عكفالحراس البكابيف كانكا فعبلن ال يستطي
 فقد اشتككا مثبلي إلى مأمكر أكقاؼ القدس بأف اثناف مف الباعة، ةشرطيٌ كيـ قكة تنفيذ أك صبلحيات امتبل

يا ، كيتحدياف الحراس البكابيف في إدخاؿ بضاعتيما كمف ضمنيقكماف بإثارة الفكضى في المسجد
حزيراف  3كبدكره استعاف مأمكر األكقاؼ بقائد شرطة المسجد األقصى في  ردة لبيعيا فيو،المشركبات البا

                                                           

ذا تـ عقد البيع داخؿ المسجدع في المساجد لماختمؼ العمماء اف كاف النيي عف البي   1   ، ىؿ يحكـ بصحتو أـ ال ؟تحريـ أـ الكراىة، كا 
النيي الصريح كعند الحنابمة عقد البيع في المسجد محـر كباطؿ لكركد . : أف عقد البيع في المسجد صحيح مع الكراىة  كالذم عميو جميكر العمماء

سحاؽ، كىي كراىة تحريـلكراكا .العقد ، كالنيي يقتضي فساد عف البيع في المسجد  ير مف الفقياء كراىة تنزيو، كعند كثىة قكؿ الشافعي كأحمد كا 
 (2015 العسقبلني،)

 ( . 1295كصححو  األلباني في " اإلركاء " )  ( ، قاؿ أبك عيسى حديث أبي ىريرة حسف غريب . 1321سنف الترمذم : ) الحديث   2
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رقـ  ،، معاممة منع الباعة المتجكليفك.ـ) لدخكؿ كمنع عرض بضاعتيما في المسجدلمنعيما مف ا 1963
B0003 ،17/11/1962) . 

ضعؼ تحكـ الحٌراس في دخكؿ ، ك اقمت مشكمة البيع في داخؿ ساحاتوـ تف1967بعد احتبلؿ المسجد عاـ 
األغراض كالحاجيات كالبضائع عبر أبكاب المسجد سكاء مع المصٌميف أك مع السكاف المجاكريف لممسجد 

ة إحراؽ المصمى ، كاستمر ذلؾ الحاؿ حتى كقعت كارثبمدة القديمة الماريف عبر المسجدأك مع تٌجار ال
مركر جميع أنكع ، كاف مف بينيا قرار منع بعدىااتخذت سمسمة إجراءات أمنية ، حيث ـ1969القبمي عاـ 

شباط  25ه مدير عاـ األكقاؼ في ، كالذم اتخذٌسبلؿ كاألكياس عبر أبكاب المسجدالحاجيات كالبضائع كال
ـٌ تكقيع جميع الحٌراس عمى نماذج خاصة يقٌركف فييا باطبلعيـ ، كعٌممو عمى مسؤكلي الحراسة1970 ، كت

غير أنو لـ  (C0006 ،25/2/1970، رقـ)ك.ؽ، قرار منع البضائع تنفيذهعمى القرار كمسؤكليتيـ عف 
 يحظ بالتطبيؽ الجٌدم كالمستمر لفترة طكيمة . 

في ، ىكىي البيع خارج باب المطيرة في المسجد األقص، زت أكاخر الثمانينات ظاىرة جديدةبر كذلؾ 
المحبلت كالبسطات  تصبحأك ، حدة الحمامات الرئيسية في المسجدالمكصؿ إلى ك  الضٌيؽ الممرٌ 

دارة األكقاؼ ك  مجمس حاكؿ، فطريؽ المصميفتعٌطؿ ىناؾ المستحدثة  ناؾ مراران طكاؿ سنكات منع البيع ىا 
، كخصكصان في إزالة مظاىر البيع مف باب المطيرة بقسـ الحراسة عٌدة مرات ، كأمرت األكقاؼ التسعينات

بقيت حبران عمى كرؽ دكف  ىذه  قرارات اإلزالةع ، غير أف جميـ الجمعة كخبلؿ شير رمضاف الفضيؿأيا
عممان بأف مف يقكمكف بالبيع ىـ بعض حٌراس ، تسعينات كحتى إعداد ىذه الٌدراسةمنذ مطمع التنفيذ جٌدم، 

المسجد كعٌماؿ النظافة مف سٌكاف باب المطيرة كيستأجركف محبلتيـ كمساكنيـ مف إدارة األكقاؼ كقد أخذ 
، كفي باب المطيرة أيضان منحى خطير لمغاية بتكفير الذرائع المسجد األقصى كع البيع في ساحاتمكض

 لبمدية االحتبلؿ في القدس بالتدخؿ في شؤكف المسجد . 

بما كاف  ،في سنكات التسعيناتأىـ تدخبلت بمدية االحتبلؿ في مكضكع البيع في المسجد األقصى  كمف
 ، ما يمي : الحراسة في منع البيعكقاؼ كقسـ يمكف أف يؤدم إليو عدـ حـز إدارة األ
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ات في باب إقداـ قسـ التفتيش البمدم في بمدية اإلحتبلؿ عمى مخالفة أصحاب المحبٌلت كالبسط -1
، كقد دخمت إلييـ طكاقـ البمدية مراران عبر المسجد األقصى المبارؾ ـ1993المطيرة صيؼ عاـ 

، C0082، رقـالبيعك البمدية  ةقصى عمى معامملعة مدير األ، مطا)ك.ؽ الباعةكلـ يردع ذلؾ 
31/7/1993) 

 

" لقدس لمشؤكف العربية "أمير حشيفمستشار رئيس بمدية ا ياأرسمرسالة لفت النظر الخطيرة التي  -2
ٌدعى ا، ك لباعة المتجكليف في ساحات األقصىحكؿ ا، 1993تمكز  19في مدير أكقاؼ القدس ل

غير القانكني في  البيع"انتشار ظاىرة ، حكؿ "مف مجيكليف شكاكل"تمقي بمدية االحتبلؿ  افيي
ؿ إمكانياتيا كيعرض فيو تدٌخؿ البمدية لممساعدة بك ،"خؿ ساحات المسجد األقصى كحكليادا

جديد  . كعمى إثر ذلؾ شدد قسـ الحراسة إجراءاتو مف"بسبب "حساسية المكقع ،النياء ىذه الظاىرة
 (C0082 ،19/7/1993، رقـ ية في البيع)ك.ؽ، معاممة تدخؿ البمد. تخٌكفان مف تدخبلت البمدية

باب  كمفاألقصى ساحات  زالة مظاىر البيع مفإلمف قبؿ األكقاؼ التي اتخذت  اتقرار ال أىـٌ مف ك 
  :ما يمي  - حتى إعداد ىذه الٌدراسةحـز عضيا بنٌفذ بيكالتي لـ  -المطيرة 

، 1992نكف ثاني كا 7( بتاريخ 92324) رقـ ،رئيس المجمس الشيخ عبد العظيم سميب قرار -1
دكاكيف " مطالبيف بإزالة الكالذم جاء استجابة لشكاكل خطٌية تقٌدـ بيا عدد كبير مف المصٌميف 

لتسييؿ  -فقط –" البسطات" عمى إزالة جميع  المذككرقرار ال، كنٌص باب المطيرة "كبسطات
  (12/12/1992، 5119، رقـ)ـ.ع.ؽ، قرار المجمس حكؿ البسطات مركر المصميف لممطيرة

 

 منع البيع، ب1993كانون ثاني  23مدير أوقاف القدس الميندس عدنان الحسيني في قرار  -2
، كالذم أرسمو لمدير ، تطبيقان لمحكـ الشرعي بحرمة البيع في المساجدفي ساحات األقصى نيائيان 

 (23/1/1993، 248، رقـ)ـ.ع.ؽ، قرار منع البيع في الساحاتالمسجد األقصى لمتابعة التنفيذ .
 

مظاىر جميع إزالة ، ب1995أيار 20مدير أوقاف القدس الميندس عدنان الحسيني في قرار  -3
مسؤكلي قسـ الحٌراس ك عٌممو عمى مدير المسجد األقصى كجميع الذم ك  ،البيع مف باب المطيرة

 (20/5/1995، 1162رقـ )ـ.ع.ؽ، قرار منع البيع في المطيرة،. لتشديد إجراءاتيـ  الحراسة
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، بانتداب مجمكعة حراس لتنفيذ م1998ألقصى الشيخ محمد حسين في صيف عام قرار مدير ا -4
، رقـ مذكرة الحارس عبد الرحمف جباريف ،)ك.ؽ. في ساحات المسجد األقصى المبارؾ منع البيع
C0083 ،3/9/1998 ) 

 

 . منع إدخال األطعمة واألطفال لممسجد :2.2.3

رفقة قراران مثيران لمجدؿ بمنع دخكؿ األطفاؿ دكف  1961 نيساف 30أصدرت إدارة األكقاؼ اإلسبلمية في 
، ككجيت المسؤكليف 1األطعمة لممسجدجميع أنكاع ، كبمنع إدخاؿ مسجد األقصى المبارؾ منعان باتان ذكييـ لم

، بدعكل أف مع شرطة المسجد األقصى األردنية كبالتعاكف كصاـر في المسجد إلى تنفيذ ذلؾ بشكؿ دقيؽ
، كأف كثيران مف كاتبلفان ألشجار كمقتنيات المسجديشكؿ إزعاجان لممصميف  قصىار لؤلدخكؿ األطفاؿ الصغ

. كقد استعاف تناكؿ الطعاـمجمكس ك ، كاتخذف المسجد مكانان لزائرات اعتدف احضار األطعمة معيفالنساء ال
كالحراس  مأمكر األكقاؼ بقائد شرطة المسجد األقصى لتعزيز ىذه اإلجراءات الحازمة مع سدنة المسجد

 البكابيف كخصكصان في أياـ الجمعة . 

كاألطفاؿ مف دخكؿ المسجد  في القدس مكضكع منع النساء بعض الصحؼ، أثارت ـ1962مكز في ت
ات المتخذة ىدفيا ، بأف اإلجراءر األكقاؼ حسف طيبكب عمى الصحيفة، مما استدعى رٌد مأمك األقصى

اء كج !كأنيا كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية لسٌياح األجانب ! كابقاء المسجد نظيفان أماـ ا، المصمحة العامة
مف يؤمو مف شتى أنحاء حفاظان عمى نظافة المسجد كقدسيتو كمظيره أماـ  تأتي في رٌده أف ىذه اإلجراءات

                                                           

ى عيد النَّبي صمى اهلل عميو كسمـ في مكٌنا نأكؿ ع: ثلقكؿ عبد المَّو بف الحار ، رهيلممعتىكؼ كغ أنو ال بأس باألكؿ في المسجد الحنابمةيرل  1
كؿ كالشرب في المسجد، ال بأس باأل أنو ي المجمكع في الفقو الشافعيف النككم كيرل، الشافعية . ككذلؾ ( ركاه ابف ماجو) ـحالمبز ك خال دالمسج
، كال يجكز أكؿ ما خٌؼ كجٌؼ مثؿ التمر كنحكهبيف األكؿ الخفيؼ الجاؼ كغيره ، فيجكز عندىـ في المسجد  ةالمالكيكيفرؽ  يو " .ف ةالمائد عككض

: أك  في المسجد، زاد ابف القىاسـ همة الٌمحـ كنحك عطؿ األى أىك هر يككاف مالؾ أف  في المنتقى شرح المكطأ الباجي اؿ، قؿ الضركرةغير ذلؾ إال في حا
ا ما يدؿ عمى أىف ذعؿ في المساًجد. كرأل ابف رشد في ىجير مالؾ بٍأسنا بأىكؿ الٌرطب اٌلتي تي  ـلى ك عاـ الخًفيؼ فبل بأسى بو. ى الطٌ  ماقاؿ أى ك ،  وابحر 

، 2006)مركز الفتكل،  .ا ًفييا كيأكمكا فييا ما أشبو الٌتمر مف الٌطعاـ الجاؼ ك أىف يٍأككا إلى المساجد كيبيت ـدكف مأكل يجكز ليجباء اٌلذيف ال ير الغ
 (بتصرؼ
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فشمت  دخاؿ األطفاؿ كالطعاـ لممسجد األقصى في أكاخر العيد األردنيإجراءات منع إكيبدك أف  ،العالـ
، فقد خاطب رئيس الييئة العممية اإلسبلمية رئيس مجمس األكقاؼ في عماف لنتائج المرجٌكةكلـ تؤتي ا

 جاء فيو :  1964آب  31بكتاب رسمي بتاريخ 

اعات مف " لقد الحظت الييئة بشئ مف المرارة أف ساحات المسجد األقصى كالصخرة المشرفة تمكج بجم
حممكف في حقائبيـ ، كياالستمتاع دكف أم غرض لمصبلةك ، يتجكلكف بقصد النزىة النساء كاألكالد كالرجاؿ

الذم جعؿ المصميف يضجكف  ، األمرطعاميـ الساحات، كيحدثكف الشغب ، كيمكثكف بفضبلتاألكؿ كالفكاكو
ف بمنع أم تجٌكؿ في ساحات كحيث أف المسجد أعد لمعبادة  لذا نرجك صدكر أمركـ إلى المسؤكلي ،مف ذلؾ
، كمنع دخكؿ األكؿ إلى المسجد كذلؾ لتأميف نظافتو ... " د إال مع آبائيـ فقطدخكؿ األكال ، كمنعالمسجد

 (B0004 ،30/4/1961، رقـ معاممة منع األطعمة كاألطفاؿ، )ك.ـ

، بالتنبيو عمى 1964أيمكؿ  23سدنة المسجد األقصى في كقد جدد مأمكر أكقاؼ القدس تعميماتو لرئيس 
، كمنع جد، كعدـ السماح لؤلكالد بدخكلولمحافظة عمى نظافة المسالمكظفيف كالحراس البكابيف بضركرة ا

 ماح ألحد باألكؿ في الساحاتـ السٌ كبعد تجكؿ فيو بقصد النزىة كاالستمتاع،النساء كالرجاؿ مف ال
   )المصدر السابؽ(

طفاؿ في مككنات المسجد إلى تزايد عبث األ ـ2000ـ كعاـ 1983بيف عاـ كتشير عشرات المراسبلت 
، رغـ معاقبة إدارة األكقاؼ لبعضيـ أحيانان  كضعؼ متابعة قسـ الحراسة ليذه اإلعتداءات، ركعاتوكمز 

 كمف ذلؾ : ، كتكرار لفت نظرىـ كالتعميـ عمييـ بالعناية بالمزركعات 

 ةالزراعي قسـ اليندسةحيث كاف يؤكد ، ، كحرقيا أحيانان بالمناشيركقٌصيا ، إزالة لحاء األشجار -1
أشجار المسجد  ؤدم إلى مكتت ه اإلعتداءاتبأف ىذ ،في عشرات المذكرات لؤلكقاؼ دائمان 

كتب ، )ـ.ع.ؽ. عمكمان كالبستنة . كيطالب بمنع األطفاؿ مف العبث بالمزركعات كتناقصيا تدريجيان 
 (8/7/1995، 1568رقـ، ك 13/7/1993 ،1895شجار، رقـاأل االعتداءات عمىمنع 

حيث صدر قرار بمنع لعب  الزيتكف بكرة القدـ كالحجارة .تاؿ أشتحطيـ النكافذ الجصٌية كالزجاجية ك  -2
الكرة في داخؿ المسجد كتحميؿ الحارس أم خسارة تحصؿ في منطقتو مف جراء عبث األطفاؿ 

 بمكجب الكتب سابقة الذكر .



105 
 

 اقتبلع رشاشات المياه اإللكتركنية المحكسبة مف داخؿ األرض كتعطيؿ نظاـ الرٌم بالرشاشات .  -3

د ألم سبب ؿ أف إدارة األكقاؼ حاكلت مع قسـ الحراسة منع دخكؿ " األطفاؿ دكف ذكييـ " لممسجكلـ يسجٌ 
ص الضكضاء كالعبث تقميمحاكلة ، ك تشديد منع لعب الكرة أحيانان بؿ اكتفت ب ،ـ1967بعد احتبللو عاـ 
خراج بعض األطفاؿ ممف تكررت إساءتو لحرمة المسجد كمككناتو . بمككنات المسجد  ، كا 

 
ل في داخل المسجد : . مكافحة2.2.4  ظاىرة التسو 

 

، 1المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ الفتؿ في ظاىرة التسكٌ أيضان في أكاخر العيد األردني انتشرت 
مأمكر ، فنجد أف ائرة في كيفية انياء ىذه الظاىرةكبدت إدارة األكقاؼ ح، كخصكصان في أياـ الجمعة

ف بقائد شرطة ، كاستعابضركرة منعيـ مف التسكؿ المسجدس كحراـ عمى سدنة عمٌ قد أكقاؼ القدس 
، لمعمؿ عمى تخصيص بعض أفراد الشرطة لمنع المتسكليف في ساحات ـ1964 المسجد األقصى في آذار

عمى قصكر في قدرة حراس المسجد البكابيف أيضان  دؿكىك ما ي، مساعدة سدنة المسجدالمسجد األقصى ك 
 مسجد عبر بكاباتو الخارجية  .عمى منع المتسكليف مف دخكؿ ال

، حتى ي تقميص ظاىرة التسكؿ إلى حٌد ماس كالشرطة فأثمرت ىذه الجيكد المشتركة بيف السدنة كالحرا
كيرفعكف  ي لممصمى القبمي بعد صبلة الجمعة" يجتمعكف في المدخؿ الرئيس"العجزة كالمساكيف بقي بعض

عمى المصميف الستجداء صدقات المحسنيف ككاف كؿ  أصكاتيـ بتبلكة القرآف الكريـ بصكرة فييا تشكيش
، حتى أف مأمكر األكقاؼ خشي مف عكدة الصبية ر لمفت النظر إليو كتمقي الصدقاتمنيـ يرفع صكتو أكث

                                                           
رضي اهلل عنيما عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو  ابف عمر ، منيا ما ركاه كاضحة أحاديث نبكيةحرمة المسألة من غير حاجة جاء في    1

قاؿ رسكؿ   :نو قاؿرضي اهلل ع أبي ىريرة كعف .(عميو متفؽ)قاؿ : " ما يزاؿ الرجؿ يسأؿ الناس حتى يأتي يكـ القيامة ليس في كجيو مزعة لحـ " 
   (مسمـ ركاه)يسأؿ جمران فميستقؿ أك ليستكثر  مف سأؿ الناس أمكاليـ تكثران فإنما اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : "

نما يباح بضركرةالسؤاؿ حراـ  " لفو في المسجد األقصى المبارؾ :في مصٌنفو إحياء عمكـ الديف الذم أ أبك حامد الغزالي كقاؿ أك  في األصؿ، كا 
عطاء السائؿ ؤاؿ في المسجد مكركه كراىة تنزيو" الس : رحمو اهلل السيكطي قاؿك  .اجة ميمة قريبة مف الضركرة ، فإف كاف عنيا بده فيك حراـ " ح ، كا 

 .(، بتصرؼ2009)مركز الفتكل،  المنقكؿ كالذم دلت عميو األحاديث"، ىذا ىك س بمكركه فضبل عف أف يككف حرامان فيو قربة يثاب عمييا كلي
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كخاطب قائد شرطة  ، فأمر رئيس السدنة بمنعيـ أيضان مطركديف مف المسجد اقتداء بيؤالءكالمتسكليف ال
 . ـ1964عاـ  في ذلؾ في أيار المسجد األقصى لمساعدة السدنة

، حيث أدل منعيـ مف ؿ السمبية إلى نتائج تبدك عكسيةلقد أفضت ىذه الخطكة في مكافحة ظاىرة التسكٌ 
دية لمبكابات ، كعمى الطرؽ المؤ انتشارىـ في جميع ساحات المسجد التجمع كتبلكة القرآف الكريـ إلى

عمى رئيس مجمس األكقاؼ بأف يسمح ليؤالء بالتجمع ، فعاد مأمكر األكقاؼ ليقترح كالمصميات الرئيسية
.. تحتاج بعض النساء إلى مف يقرأ ليا قصة المكلد : " النساء، كمما جاء في كتابوفي زاكية مف مصمى 

سيمكنيـ ، ك كؿ لجامع النساء سيخفؼ مف لجاجيـ، كأعتقد أف السماح ليـ بالدخة مف القرآف الكريـأك سكر 
 ." مف االستفادة المادية ..

كقد كافؽ رئيس المجمس عمى تجميع ىؤالء " العجزة كالمساكيف " في إحدل زكايا مصمى النساء شريطة أف 
، أكثر مف ككنو ه الظاىرة كاخفاء ليا عف األنظار، كبدا ىذا اإلجراء كأنو احتكاء ليذدال ينتشركا في المسج

ـ اعبلـ رئيس السدنة كقائد شرطة كقد ت ،ظاىرة تسئ لحرمة كقدسية المسجدحبلن جذريان ليا بكصفيا 
، رقـ ، معاممة مكافحة التسكؿك.ـ). يذه كاخبلء الساحات مف المتسكليفاألقصى بالقرار لمشركع بتنف

B0005 ،21/3/1964)     

، ككانت تتقمص أحيانان في ـ2000عاـ  إلى ما بعداستمرت ظاىرة التسٌكؿ في المسجد بعد احتبللو ك 
ـٌ تعكد جماعات المتسٌكليف ل، الحراسة إجراءاتو بحؽ المتسٌكليفقسـ الفترات التي يشدد فييا  تنتشر في ث

كما نٌظمت إدارة األكقاؼ جمع األمكاؿ ، ة المسجدالمسجد كتضايؽ المصٌميف كالسٌياح األجانب كتسئ لحرم
طرد متابعة ككٌمفت أحيانان حٌراسان بعينيـ ل ،ض الخيرية بأذكنات كتصاريح خاٌصةكالتبرعات لؤلغرا

أيمكؿ  28كفي  ،لجمعة كخبلؿ شير رمضاف مف كؿ عاـ، كخصكصان في أياـ االمتسٌكليف مف المسجد
الخاٌصة لتأميف الصٌحية ذكم االحتياجات مف حاكلت األكقاؼ جمع المتسٌكليف المحتاجيف فعبلن  1971

د العبلميـ بيذا ، كتـ عقد سمسمة اجتماعات ميدانية مع حٌراس المسجفي دكر المسنيفمبيتو كريـ ليـ 
، قرار )ك.ؽ، كتـ تكقيعيـ جميعان عمى تعيدات بمتابعتيا. تشديد عمييـ بمكافحة ىذه الظاىرةالقرار كال
   (C0001 ،28/9/1971، رقـ ع التسكؿتشديد من
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 والعائمية : جتماعيةاإلوالمشاكل  زاعاتن  ال. متابعة 2.2.5

لمبارؾ أيضان متابعة كفض المشاكؿ كالنزاعات بيف مف بيف المياـ التي أنيطت بحراس المسجد األقصى ا 
ث تسئ ىذه النزاعات لحرمة ، حيت في داخؿ المسجد األقصى المبارؾاألفراد كالجماعات كالعائبل

لمتخاصميف ، كتأذل منيا اتباكات باأليدم كاألدكات الحادة، كفي كثير مف األحياف تطكرت إلى اشالمسجد
ع كأحيانان كصمت لرف، بعض مقتنيات المسجد بصكرة مؤسفة فييا، كحٌطمت كالمصميف عمى حٌد سكاء

عات كحٌميا كقد لعب قسـ الحراسة دكران ىامان في السيطرة عمى ىذه النزا. دعاكل قضائية ضد إدارة األكقاؼ
ـ لغياب 1967، كتزايدت األعباء عميو تجاه ىذه الميٌمة بعد احتبلؿ المسجد عاـ أك دفعيا خارج المسجد

، كفي بعض الحاالت تدخمت شرطة االحتبلؿ كجية تنفيذية تؤازر حراس المسجد ألردنيةالشرطة ا
سكاء بطمب مف قسـ ، مف داخؿ المسجدالنزاعات أك اعتقاؿ كاستجكاب مشاركيف فييا  اإلسرائيمي لفٌض 
 . ذلؾ الحراسة أك دكف

   
 ة والحزبية :. متابعة التظاىرات السياسي  2.2.6

 

، عمى متابعة التظاىرات السياسية ـ كما بعده2000كحتى عاـ ـ 1967اـ ع عمؿ حٌراس المسجد منذ
ببلغ مسؤكلي األكقاؼ مباشرة عف مكاف انطبلة كاإلسبلميةالمتفاعمة مع القضايا الكطنيكالحزبية  قيا ، كا 

ير األمنية في أرشيؼ قسـ الحراسة، كفي كتكثيؽ ذلؾ ضمف التقار ، كمسارىا كسمككيا داخؿ المسجد
كقد تطٌكرت كثير مف التظاىرات إلى مكاجيات مع شرطة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي داخؿ ، ألحكاؿسجبلت ا

 ككاف يتخمؿ المكاجيات ،و، كرٌد فعؿ غاضب عمى سياسات االحتبلؿ كاعتداءاتصىالمسجد األقحدكد 
طاطية األعيرة النارية كالمب صابتيـاتركيع المصميف ك ك  ،قتحاـ الشرطة كحرس الحدكد لممسجدا أحيانان 

كاف يتـ أحيانان ككذلؾ ، ى ارتكاب مجازر يرتقي فييا شيداءكصكالن إلكقنابؿ الصكت كالغاز المسيؿ لمدمكع 
تحاكؿ محاكلة القكات المقتحمة في المقابؿ كانت ، ك مف قبؿ المتظاىريفرفع األعبلـ كالٌرايات كاليافطات 

 .بالقكة كلك إزالتيا 

بعنكاف : ، ـ1997لحككمة اإلسرائيمية عاـ إلى ا اسات اإلسرائيميةمركز القدس لمدر مكجية مف كفي دراسة 
  - إسحؽ رايتر يمي "اإلسرائ احثالبمعٌدىا يشير : نقاط اإلتفاؽ كاإلختبلؼ" "ىار ىبيت/الحـر الشريؼ
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Reiter  Isak "  أم أعبلـ ، تقضي بمنع رفع األردنية اإلسرائيمية حكؿ األقصىإلى أف االتفاقات الرسمية
كأف اإلتفاقات تتضمف عدـ  .طينيكف يفعمكف ذلؾ في تظاىراتيـ، بينما الفمسرؼ في داخؿ المسجدألم ط

طينية سياسية مف المسجد ، كمع ذلؾ تخرج مظاىرات فمس"قصى "ألغراض غير دينيةاستخداـ المسجد األ
حتبلؿ يس لبلل مساران معاديان الحزبية في المسجد اتخذت بعض التظاىرات  كقد . (Reiter, 1997)أحيانان 

 أيمكؿ األسكد خبلؿ أحداثك ، كخصكصان في مطمع السبعينات ، بؿ لمنظاـ األردني أحيانان اإلسرائيمي فقط
التي خرجت بعد صبلة الغاضبة كمثاؿ ذلؾ متابعة قسـ الحراسة كتكثيقو لمتظاىرة  .ـ1970عاـ  المشؤكمة
، النظاـ األردني كالمصرمضد فت تي ىت، كالالمبارؾمف المسجد األقصى  1970أيمكؿ  25الجمعة 

 (7.2) الممحؽ . في األردفاألسكد ب أحداث أيمكؿ بسب

 أمف حفظ في الحراسة قسـ مياـكبيذا ينتيي الفصؿ الثاني مف ىذه الٌدراسة، كالذم تـ فيو استعراض 
محاكلة  راسةكفي الفصؿ الثالث كاألخير مف ىذه الدٌ ، مقدسان  حيكيان  مكقعان  باعتباره األقصى المسجد كحرمة

قبؿ  األقصى المسجد أمف في كتدٌخميا الشرطة،أجيزة  مع الحراسة قسـ عبلقةمف  ميٌمة كصؼ جكانبل
 كبعده . 1967عاـ 
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 الفصل الثالث : 

 

 ميا في أمن المسجد األقصى وتدخ  ، . عبلقة قسم الحراسة مع الشرطة3

قصى المبارؾ بمعزؿ عف محيطو مف اسة في المسجد األ، لـ يعمؿ قسـ الحر القرف الماضيمعظـ طكاؿ 
. كقد تبٌدلت الدكؿ المشرفة عمى جياز الشرطة المؤثرة في أمف المسجد، كأىميا جياز الشرطةاألمف أجيزة 

كفي كؿ  ،البريطاني في داخؿ ساحات المسجد مٌرات منذ تأسيس مخفر الشرطة ثبلثفي المسجد األقصى 
، فبعد امتناع عف مة بيف قسـ الحراسة كجياز الشرطةمفت طبيعة العبلقة القائمرحمة مف ىذه المراحؿ اخت
ـ عمى قدً ، نجد أف الحككمة البريطانية تي استمر لعشريف سنة مف بداية االنتداب التدخؿ في شؤكف األقصى

، (באוקטובר 10، 2015، גורן) ـ1938عاـ في آذار لمشرطة في داخؿ المسجد  مخفرأكؿ تأسيس 
، سة اإلسبلمية القائمة في المسجدعمى حساب اإلدارة كالحرا، لتدخؿ في أمنو كشؤكنو بشكؿ مباشركتبدأ با

مى ، كتعمؿ عمنية لحككمة االحتبلؿ، كتنٌفذ السياسات األتفرض كجكدىا بالقكةبكصفيا شرطة احتبلؿ 
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عاـ فمسطينية الكبرل ، كمبلحقة المتعاكنيف منيـ مع الثكار خبلؿ الثكرة الالتنكيؿ بحراس المسجد كرٌكاده
 .ـ1936

ر عبلقة تعاكف كتكامؿ كظيفي بيف قسـ الحراسة تطكٌ  لكحظـ 1967ـ كحتى عاـ 1948ـٌ مف عاـ ث
 تنشأل، ات كاألىداؼ كالمرجعٌية الرسمٌية، بحكـ كحدة السياسمة في المسجد األقصىكالشرطة األردنية العام

د كحاجة أمف المسج ،س صبلحيات الشرطةكرٌ ما ، كىك ؽ مشترؾ يكمي لخدمة المسجد كأمنوعبلقة تنسي
، ليا صبلحيات الضبط العدلي كمتابعة تحقيقات األمف في كؿ ما يخص ليا بكصفيا قكة تنفيذية مسٌمحة

 المسجد .
ـٌ بعد مركر  ، تحٌؿ بالمسجد ة في داخؿ المسجد األقصى المبارؾعامان عمى تأسيس مخفر الشرط 29ث

، ت كبيرة في الكاقع األمني لممسجد، لتحدث تحكالـ1967ي حزيراف مف عاـ سرائيمي فكارثة االحتبلؿ اال
لئلدارة ، ليا سياساتيا كأىدافيا المغايرة لقسـ الحراسة ك مف جديد مع شرطة احتبلؿالمضطربة عبلقة  كتعكد

جياز الشرطة  ، كتٌدعي عمى أرض الكاقع أحقيتيا في كراثة جميع صبلحياتاالسبلمية لممسجد األقصى
عمى  ، كتسيطرفي صحف الصخرة المشرفة، كتضع يدىا بالقكة عمى مخفر المسجد بريطاني كاألردنيال

ضطرب ، كتألخرل ليبلن ، كتحتكر لسنكات مفاتيح بعض أبكاب المسجد المغاربة بشكؿ دائـمفتاح باب ا
دارة األكقاؼ لعكامؿ عٌدةالعبلقة بينيا كبيف حراس ال الحراسة نبذة عف ، كتقٌدـ كثائؽ أرشيؼ قسـ مسجد كا 

صيؿ الصبلحيات األمنية السجاالت كالتفاىمات الكثيرة بينيا كبيف إدارة األكقاؼ كقسـ الحراسة عمى كؿ تفا
الحديثة في  ، كتكظيؼ كسائؿ التكنكلكجياكتنفيذ إجراءات األمف، كحكؿ األحقية في تطكير في المسجد

" كلـ تكف Status quo - تسكك" الستا لقائـالتي طرأت عمى حالة الكضع ا، كىي تأميف كحراسة المسجد
كبل الطرفيف التنازؿ  ، كلـ يكف سيبلن عمىاتخذت مدلكالت سيادية عمى المكاف، بؿ ك جزءان منو مف قبؿ

 . كؿ ىذه القضايا األمنية المستجدة" ح"التفاىـ اإلجبارم عنيا لآلخر، فتطكرت حالة مف

 اثنيف: ، كقد تـ تقسيمو إلى مبحثيفذه العبلقة التاريخيةميٌمة مف ى كصؼ جكانب، محاكلة لفي ىذا الفصؿ

تو بأمف المسجد ـ، كعبلق1967لشرطي في األقصى قبؿ عاـ الكجكد انشأة حكؿ  :األول   -1
أحداث أمنية  ، كما سبقو مفتأسيس المخفر في العيد البريطانيشمؿ ، كيقسـ الحراسةكب
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 1948شرطة األردنية بيف عامي ال، ككذلؾ عبلقة قسـ الحراسة بكسياسية مٌيدت لذلؾ
 ـ .1967ك

 
، ـ، كعبلقة قسـ الحراسة بو1967حكؿ الكجكد الشرطي اإلسرائيمي بعد عاـ  :الثاني   -2

نتفاضة األقصى ـ حتى اندالع ا1967مف عاـ و كصؼ لجكانب مف العبلقة القائمة معك 
ككيؼ فرضت  ،التفاىـ كالتنافر في ميداف العمؿ، ككيؼ كانت مساحة ـ2000الثانية عاـ 

 في كثير مف القضايا . كنٌفذتيا شرطة االحتبلؿ سياساتيا
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 :، وعبلقة قسم الحراسة بو م1967عام قبل األقصى  في يالشرطالوجود  3.1

 : نشأة مخفر شرطة المسجد األقصى المبارك . 3.1.1

، كبداية االنتداب ـ1917المسجد األقصى المبارؾ عاـ انتياء الحكـ العثماني لمدينة القدس ك مع 
امتنعت الشرطة البريطانية عف دخكؿ المسجد األقصى بالقكة أك التدخؿ في شؤكنو بشكؿ مباشر البريطاني 

، كالتي أشرؼ عمييا المجمس الشرعي االسبلمي األعمى دارة االسبلمية الحصرٌية لممسجداعترافان منيا باإل
منذ انتياء  ت عمكمان استمر يبدك أف ىذا الحالة ك  ، -مو اهللرح –الحسيني  "أميفمحمد "بقيادة المفتي الحاج 
رة الفمسطينية ، حتى انطبلؽ الثك ـ1918الكجكد العثماني مطمع عاـ  ضدالبريطانية العمميات العسكرية 

بافتتاحيا ، طات البريطانية في المسجد األقصىحيث بدأت أخطر تدخبلت السم، ـ1936الكبرل عاـ 
فيما ، ياٌمةالمنية األحداث األتطكرات ك المف كقد سبؽ ذلؾ مجمكعة  ،ساحاتو لمخفر شرطتيا في داخؿ

 :تفصيميا  يمي
 .األقصى المسجد داخؿ  المسٌمحيف المطمكبيفالثٌكار حتماء المفتي كبعض إ -1
 .تحريضية ضد األقصى كحراسو الستخبارية االتقارير تكثيؼ ال -2
  .كالطرؽ المكصمة إليو جد في محيط المس الشرطية كالعسكرية بداية نشر الحكاجز -3
  رية ثكرٌية ضد االحتبلؿ .ضمكع بعض حراس المسجد في نشاطات عسك -4

 : األقصىالمسجد المطموبين داخل الثو ار احتماء المفتي وبعض . 3.1.1.1

كصية المجنة الممكية المسٌماة      في أعقاب ت، ـ1937كرة الفمسطينية الكبرل عاـ مع تصاعد أحداث الث
المفتي الحاج  ، حاكلت قكة بريطانية كبيرة اعتقاؿ" بتقسيـ فمسطيف Peel Commission - يؿب" لجنة 

 بقيادةآنذاؾ ني حيث اتيـ الحسي، المجنة العربية العميا في القدس بمداىمة مقرالحسيني  "أميفمحمد "
، كضد ة كالييكديةالعمميات العسكرية العربية ضد المصالح البريطانيسمسمة مف كتكجيو  ،الثكرة كاالضراب

المطمكبيف الثكار القيادات ك مجمكعة مف  كمعو، فمجأ فشمت في القبض عميو لكف القكة، فمسطيف تقسيـقرار 
في الركاؽ في منزلو بالمدرسة التنكزية  ىك احتمىك ، المسجد األقصىساحات داخؿ مبقاء الدائـ لالمسمحيف 

شديدان كحكاجز  فيما فرضت القكات البريطانية طكقان  . تفاديان لبلعتقاؿأشير  3مٌدة  الغربي مف المسجد
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 ،(1999)الحسيني،  ، كقطعت عنو خطكط الياتؼ كالكيرباء كمنعت البريد كالبرقياتتفتيش حكؿ المسجد
 جنكدىادخاؿ إ ـ حتى ذلؾ الكقت عمى1917منذ بداية االحتبلؿ عاـ  السمطات البريطانية تجرؤ كلـ
كبدا ذلؾ أحد أشكاؿ استمرار اإلدارة  ،لعمميا بخطكرة كحساسية ذلؾ ،ممسجد األقصىبالقٌكة لشرطتيا ك 

طكاؿ عقديف مف بداية ، شؤكف المسجد األقصىل تيااالسبلمية في امتبلؾ مكانة شبو مستقمة في متابع
 . )(Reiter, 1997االحتبلؿ البريطاني 

لمسافة مف التدخؿ ؿ عمى ىذه اكبالفعؿ فقد حافظت حككمة االنتداب البريطاني في أكؿ عقديف مف االحتبل
االستعمارم الكبير في ظركؼ مف يا استمرار برنامجالحفاظ عمى في رغبة منيا  ،في شؤكف المسجد

المتقٌطعة إلى ثكرة  مف تحكؿ العمميات العسكرية الفمسطينية كخشيتيا، عمى مستكل الببلديدكء العاـ ال
اة الكياف الصييكني الذم بدأ يتشكؿ عمى أرض كنك ، الحيكيةتستيدؼ مصالح االنتداب  ،مسمحة شاممة

كقد ، " Arthur James Balfour  - بمفكرآرثر جيمس كزير الخارجية البريطاني " تحقيقان لكعد فمسطيف 
ـ مؤشران كاضحان ألجيزة األمف البريطانية عف مدل خطكرة المساس 1929أعطت أحداث ثكرة البراؽ عاـ 

، نظران رة عربية كاسعة النطاؽ في فمسطيف، كسرعة ذلؾ في اشعاؿ ثك وبالمسجد األقصى أك أم مف مككنات
لتجسس باالمخابرات البريطانية كاكتفت  .في نفكس المسمميف  دينيةئدية كاللمكانة المسجد األقصى العقا

عمبلء يتكاجدكف فيو  عبر ،دارة المجمس اإلسبلمي األعمىكالمرابطيف فيو كعمى إ ى المسجد األقصىعم
حاـ قٌكة عسكرية مف مسممي اليند القت البريطانييفاستجبلب ا تناىى إلى عمـ المفتي كلمٌ  1ئمةبصفة دا

، ليخترؽ الطكؽ متسمبلن ليبلن عبر جداره الجنكبي، قرر الخركج منو أبكاب األقصى عنكة كاعتقاؿ مف فيو
 . (1999)الحسيني، األمني نحك يافا ثـ لبناف 

 

                                                           
1
حكؿ تجسس المخابرات البريطانية عمى المسجد األقصى كعمى المرابطيف  -رحمو اهلل  -مما جاء في مذكرات المفتي الحاج أميف الحسيني   

  :كالثٌكار فيو في تمؾ الفترة
، كآخر ماسح تينيـ مشعكذان دٌجاالن يفتح البخكتستخدـ المخابرات البريطانية عددان مف صغار الناس ... فقد عرفت مف ب "

( فيتسٌقط األخبار كيسأؿ ، كثالثان كاف يتسٌكؿ بباب المسجد األقصى )يقصد المصمى القبميأحذية كاف يقؼ بباب الحـر القدسي
، كرابعان كفيؼ البصر كاف يرابط داخؿ المسجد األقصى متجسسان عمى المدٌرسيف كالكٌعاظ ينقؿ أحاديثيـ إلى رؤسائو  الصدقات

  مذكرات المفتي الحاج ) " .. ؿؾ مما ال يتسع لو المجا، كغير ذلشاكيات كثرة العياؿ كقٌمة الماؿالبيكت كنساء كف يدخمف 
 (46ي ، جمع كتحرير عبد الكريـ العمر، ص" الحسين"محمد أميف
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 :  تحريضية ضد األقصى وحراسوالو ستخبارية االتقارير تكثيف ال .3.1.1.2
 

يكدية كبريطانية انتشرت سمسمة تقارير ي، لثكرة الفمسطينية في سائر فمسطيفأنشطة كعمميات ا تجددمع 
تحٌكؿ تياجـ مكانة المسجد األقصى كمبلذ كمنطمؽ لمجاىدم الثكرة الكبرل، كتٌدعي ، ممنيجةتحريضية 
ار المطارديف لمسمطات كبممفتي ك ل مأكل، ك فمسطينيةدة لمعمميات العسكرية القاعدة قياإلى المسجد 
 ضدٌ كأف منبره أصبح منٌصة لمتحريض ، ة كالذخائر كتصنيع المتفجرات، كمستكدعان لؤلسمحالبريطانية

ي بسط كلمزت بعض ىذه التقارير في مدل جدٌية كقدرة السمطات البريطانية فالكجكد الييكدم كالبريطاني، 
، ريطانية لمتدخؿ األمني في المسجد، في محاكلة الستدراج الحككمة البىسيطرتيا عمى المسجد األقص

 مف بيف ىذه التقارير التي القت صدل كبيران : ك 

 التزٌكد عمى ضمني بشكؿ الجمعة خطبة في الناس يحٌرض األقصى المسجد خطيب بأف اإلٌدعاء -1
 مف كؿ: "  ـ1936 أكؿ فكانك  مطمع في خطبتو في قاؿ كأنو لمثكرة، استعدادان  باألسمحة الفكرم
 فمندكبك  تكاجد كأنو.." فكران  إلحضارىا فميسعى كاحدة لديو ليس كالذم. عمييا فميحافظ زكجة لديو
 زكجة كليس بندقية اقتناء ىك الخطيب قصد بأف ليـ أكضحكا المصميف، جميكر بيف الثٌكار مف
 (.أكؿ كانكف 17 ،1936 كتحريض، كعصابات أسمحة)

سمحة كالذخائر األ تيريب ىكأعماؿ الترميـ التي جرت في قبة الصخرة آنذاؾ أف ىدؼ اإلٌدعاء ب -2
، في المسجد عمى ىيئة عماؿ ترميـدائمة العربية الحراسة ال تعزيز، ك ضمف مكاد الترميـلممسجد 

المحتميف قادة الثٌكار ك  مفتياعتقاؿ القتحاـ المسجد ك لمتصدم ألم محاكلة لمشرطة البريطانية ال
ترميـ لممسجد أـ حراسة ) اجتماعات الييئة العربية العميا المحظكرة تعقد في المسجد ، كأف كؿفيو

  (.أيمكؿ 2 ،1937 ،لممفتي
 بتاريخ جرل تيريبياثـ ، األقصى داخؿ المسجد رصاصة في 1500و تـ تخزيف أن اإلٌدعاء -3

 ذخيرةنقص  سببب، كالقكات البريطانية يةييكدعصابات اللقتاؿ ال ،خميؿإلى ثكار ال 2/0/0128
 .(באוקטובר 10، 2015، גורן) ىناؾ الثٌكار
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 : الطرق الموصمة إليوفي المسجد و  حولبداية نشر الحواجز  .3.1.1.3

، كانت بداية نصب تمفةكضغط التقارير المنتشرة في كسائؿ االعبلـ المخ، سابقة الذكرإزاء الحالة األمنية 
صى كمبنى لتقاطعات المؤدية لممسجد األقالشرطة البريطانية لحكاجز تفتيش ككمائف عمى الطرقات كا

، بحجة البحث كؿ مٌرة في تاريخ المسجد األقصى، ألالمبلصؽ لباب المجمس 1المجمس اإلسبلمي األعمى
بتاريخ في الصحؼ العبرية ، كانتشر لحسينيعف األسمحة كالمطمكبيف كعمى رأسيـ المفتي الحاج أميف ا

، كأقدمت عمى تفتيشيا كأنو لـ يكف فييا سيارة المفتية البريطانية أكقفت ـ أف الشرط21/7/1937
المكثٌفة كيبدك أف ىذه التقارير تمكز(،  21، 1937حراسات عسكرية في طريقيا لمكاتب المفتي، )

دكران ىامان في تحريض السمطات السياسية البريطانية بكؿ مستكياتيا عمى مزيد مف  تقد لعبكالمكٌجية 
 .حفظ األمف عة التدخؿ في شؤكف المسجد بذري

 

 ضد االحتبلل : ثوري ة ضموع بعض حراس المسجد في نشاطات عسكرية  .3.1.1.4

في أعماؿ حراسة المسجد األقصى كشخصيات المجمس اإلسبلمي  2اف المفتي بعشيرة برناكم المسممةاستع
" الذم تكٌلى حراسة المفتي الحاج أميف طمكب "محمد البرناكمجاىد المأبرزىـ الم ، ككاف مفمىاألع

لى في مقالة لو بعنكاف راع عسكرم سٌرم متصؿ بو كبالثكار. ك الحسيني كقيادة ذ " إرىاب مف األزؿ كا 
ا بالمغة العبرية في كالتي نشرى "جبؿ الييكؿ كمستكدع عسكرم كقاعدة لئلرىاب اإلسبلمي –األبد
تنفيذ تعميمات " استمر في أف "البرناكم" גורן דותן - "دكتاف غكريف ركفيسكربال شيري ـ،10/10/2015

" تكاجد بشكؿ دائـ في األقصى لقيادة البرناكم" ألخير مف قبؿ الحككمة البريطانية، كأفالمفتي بعد اقالة ا
، كأف الشرطة الخاٌصة البريطانية فشمت في لاألنشطة كالعمميات العسكرية مف داخمو خبلؿ الثكرة الكبر 

  ( .באוקטובר 10، 2015، גורן) ـ1938المسجد األقصى في شير شباط عممية العتقالو مف داخؿ 
                                                           

لقدس كشؤكف المسجد األقصى ، كىك مقر دائرة أكقاؼ االغربي مف المسجد األقصى المبارؾفي الركاؽ  المدرسة المنجكية الممموكيةفي مبنى   1
 المبارؾ اليكـ . 

ـ كسكنت خارج باب المجمس كجزء مف 1187مف جيش التحرير الصبلحي عاـ جاءت عشيرة البرناكم لمقدس مف كالية برنك في نيجيريا ض   2
 ان في الفصؿ األكؿ مف ىذه الدراسة . عشائر " التكارنة " الذيف اعتمدت عمييـ الدكلة العثمانية في حراسة المسجد األقصى كأشير لدكرىـ سابق
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 في المسجد : ةافتتاح مخفر الشرطة البريطاني .3.1.1.5
 

" محمد البرناكمالمطمكب "العسكرم القيادم  عتقاؿاالشرطة الخاٌصة البريطانية في ثر فشؿ عممية عمى إ
قدس في الكتفاقـ الكضع األمني ، ـ1938في شير شباط مف داخؿ المسجد األقصى كبعض قادة الٌثكرة 

دائـ ليا في داخؿ المسجد  ، قررت سمطات االحتبلؿ البريطاني إقامة مخفر شرطةالقديمة كسائر المناطؽ
، 2015، גורן) .ـ1938تاح المخفر في شير آذار ، كبالفعؿ أقدمت عمى ىذه الخطكة الكبيرة بافتاألقصى

 .عمى صحف الصخرة  كرتيفالمتجا 2كخمكة أرسبلف باشا  1 في مبنى الخمكة الجنببلطية( באוקטובר 10
، لمحاكلة امتصاص حالة الغضب تداء ضابط صؼ كعنصرم شرطة مسمميفابعمؿ في المخفر 

عناصر  8يضـ المخفر ، ثـ أصبح عناصر 6رفع العدد إلى  ، ثـ تـٌ مف ىذه الخطكة الخطيرة االسبلمي
عمف الفتتاح ىذا المخفر . ككاف اليدؼ البريطاني الملرسمي كعنصرم مباحث بالزم المدنيشرطة بالزم ا

 في الخمكة الجنببلطية شماؿ صحف الصخرة المشرفة ىك تكٌلي مراقبة األمف كالسمكؾ العاـ في األقصى . 
Reiter, 1997)(  ـ أف مخفر الشرطة افتتح 15/3/1938في  " הארץ – ىآرتس" كقد نشرت صحيفة

، גורן) " القانكف اختبأت فييا صر ىاربة مفلرصد الساحات التي يشاع أف عن األقصى "في ساحات 
مفصبلن تاريخيان افتتاحو يعتبر  ،كبيذا أصبح في داخؿ المسجد مخفران لمشرطة. (באוקטובר 10، 2015

 80كيانات سياسية مختمفة طكاؿ  ثبلثةأشرفت عميو كقد ، الشرطة بالمسجد كحراسوأجيزة عبلقة ىامان في 
 - مف حالة "الستاتسكك جزءأنو اإلحتبلؿ اإلسرائيمي اليكـ  ٌدعيكي، عداد ىذه الدراسةإلية حتى عامان تا

Status quo  " ،القائمة في المسجد األقصى المبارؾ .كالترتيبات األمنية التاريخي 
   

                                                           

بف عبد المحسف  يف في القدسالمعماريكبير الميندسيف ، بناىا ببة شماؿ غرب صحف الصخرة المشرفةىي خمكة عثمانية مق الخموة الجنببلطية :  1
، ثـ كقفت لسكف يائالكردم الذم تبرع ببنا ، عمى اسـ ابف األمير جاف بكالطـ1602ا الرضكاف عاـ مف حاكـ ٌغزة أحمد باشتكميؼ نٌمر بمحمكد بف 

 .ط شرطة االحتبلؿ في المسجد األقصى المبارؾ باضاليـك مكتب  فييا. ك (Natsheh, 2000)األكراد الكافديف لزيارة األقصى 

، كقد رٌمميا العيد العثماني بانييما مجيكؿ مف، كىي حجرتيف مقببتيف ف الخمكة الجنببلطية كمبلصقة لياكىي إلى الشرؽ م خموة أرسبلن باشا :  2
رىا ـ كأكقؼ عمييا دار الببلط في القدس ليصرؼ ريع ايجا1697كغزة عاـ كنابمس قدس لم ان حاكمالحاج أرسبلف باشا الذم كاف أميران لمحج الشامي ك 

 .ماعات كاستراحة الشرطة كغرفة اجتكفييا اليكـ حجرة أحكاؿ مخفر شرطة اإلحتبلؿ .  (Natsheh, 2000)عمى قٌراء القرآف في الخمكة 
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 :  في األقصى  خطوات بريطانية خطيرة وسمسمة تفجيرات عقب افتتاح المخفر .3.1.1.6

شؤكف في في تدخؿ شرطة االنتداب غير مسبكؽ  ان خطيران قدمقمب األقصى تافتتاح المخفر الجديد في مّثل 
، كيبدك أف طاقـ إلدارة االسبلمية الحصرية لممسجد، كتدخميا في حراستو، كتعدييا عمى االمسجد كأمنو

طرة األمنية إلحكاـ السي، تيدؼ أنشطة استخبارية ضمف خٌطة جاىزة المخفر البريطاني بدأ مباشرة بتنفيذ
أشير فقط  4بعد  ٌيد المخفر لخطكة كبيرة تالية اتخذتيا الشرطة البريطانية، حيث معمى المسجد كمككناتو

 14، تمثمت بمداىمة الشرطة البريطانية بقكات كبيرة لممسجد األقصى صباح يكـ الخميس عمى افتتاحو
كقد أغمقت المسجد ، بحجة التفتيش عف أسمحة كمتفجرات ،ـ ألكؿ مرة منذ احتبلؿ القدس1938تمكز 

 10، 2015، גורן) 1، كأجرت تفتيشان شامبلن طاؿ المصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفة لكامؿكمحيطو با

، أف التفتيش األكؿ مف نكعو ـ1938تمكز  15برية بتاريخ الع بعض الٌصحؼكقد نشرت  ،(באוקטובר
كفي مكاد  ،لمتفجرات كالذخائر كبندقية كاحدة، في مكاقع مختمفة مف المسجدأدل الكتشاؼ كمية كبيرة مف ا

 البناء المعٌدة إلعماره . 

، تؤرخ في القدس القديمة في تمؾ الفترة مريبةدمكية بعد تفتيش المسجد األقصى حدثت سمسمة انفجارات 
طانية ضد ، فيما حٌرضت الصحؼ العبرية كالبري2كالعبرية بتضارب كاضح في أسبابياليا الصحؼ العربية 

خفاء المتفجرات في المسجد، . كاتيمتـ بت األقصى كحٌراسو مف جديد أسبكعيف مف التفتيش كبعد صنيع كا 
الشرطة  أف 1938تمكز  31 بتاريخ العبرية " הצופה - ىاتسكفاه" صحيفةنقمت ، األكؿ لؤلقصى

                                                           

 14أف شرطة االحتبلؿ االسرائيمي أقدمت عمى ذات الخطكة باغبلؽ كتفتيش المسجد األقصى المبارؾ كمصمياتو كامبلن ألكؿ مرة في من الممفت   1
ثة شباف مف الداخؿ المحتؿ عمى التفتيش البريطاني !! إثر كقكع عممية اطبلؽ نار نفذىا ثبل عامًا بالضبط 79!! في ذكرل مركر  م2017تموز 

ثيا لما عرؼ بيٌبة باب في المسجد األقصى استشيدكا فييا جميعان داخؿ المسجد ، كقتؿ فييا شرطياف اسرائيمياف مف عناصر المخفر ، كتطكرت أحدا
 األسباط .

ة بيف المسجد سكؽ البازار عمى الطريؽ المكصم، إذ كقع انفجار ضخـ في المسجد األقصى في اليكـ التالي لعممية تفتيش كان أول ىذه التفجيرات  2
" اإلتسؿ  ، كأشارت أصابع االتياـ لمنظمةآخريف 70شخصان كأصيب  35فاستشيد ، أثناء خركج المصميف مف صبلة الجمعة ، األقصى كباب الخميؿ
، بتسعة ركجيـ مف المساجد في القدس كحيفاخ، التي دأبت عمى نسؼ األسكاؽ العربية المكتظة كاستيداؼ المصميف أثناء " اإلرىابية الصييكنية

كاٌدعت الصحؼ العبرية كالبريطانية مجددان بأف  . 1937حزيراف 19حتى  1937آذار 6باحث كامتدت مف تاريخ لعمميات تفجير كبرل أحصاىا ا
، كذلؾ بمساعدة حراس ا عممية التفتيشألقصى كلـ تكتشفيانفجار سكؽ البازار ناجـ عف محاكلة الثكار نقؿ عبكة ناسفة كبيرة كانت مخبأة في ا

 ، تطكعف لنقميا خبلؿ اكتظاظ السكؽ بالمصميفمتفتيش مف قبؿ الشرطة البريطانيةالمسجد كنساء عربيات ممف ال يخضعف ل
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، גורן) د حراس المسجد قرب طريؽ اآلالـفي منزؿ أح ،عبكة ناسفة كبيرة محمية الصنعاكتشفت البريطانية 
أف أحد سكاف باب السمسمة المجاكريف لؤلقصى اعتقؿ خبلؿ نقمو لعبكات ، ك (באוקטובר 10، 2015

 الخميؿ. في ارثكٌ ال ايخبلبتكجيو مف إحدل ناسفة لتفجيرىا في سكؽ "محنيو ييكدا" 

بيف  ،داخؿ ساحات المسجد األقصى شديد كقع انفجار، ـ1938تشريف أكؿ  16 صباح يكـ األحد فيك 
مف  االنفجارالشرطة البريطانية  أتر كقد  فمسطينييف، شباف 4يب فيو المسجد، كأص سكرى القبمي ك المصمٌ 

كرغـ كجكد مخفر لمشرطة  -خارج أسكار البمدة القديمة مف جية الشىمىاؿ  - فكؽ مبنى متحؼ "رككفمر"
سائؿ بعض ك ك ، 1938تشريف أكؿ  28 بتاريخ العبرية "דבר – دافار"صحيفة عت ادٌ داخؿ المسجد آنذاؾ، 

كأف العرب ، األقصى داخؿ المسجد ي تصنيع عبكات ناسفةأنو ناجـ عف خمؿ ف، يكنيةعبلـ الصياإل
كأف أمف (، 3.1مف الخارج، إلخفاء حقيقة ما جرل )الممحؽ  يعممكف عمى بٌث شائعات بأف القنبمة ألقيت

ثفة كايجاد حراسة بريطانية مككعناصر الشرطة كالتفتيش، تعزيز الرقابة مزيدان مف المسجد بات يتطمب 
اط الثكار كمف يساعدىـ في بحيث ال يبقى ىناؾ فرصة لنش ،مصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفةتشمؿ ال
  (تشريف أكؿ 18، 1938، عمرانفجار قنبمة في مسجد ) 1المسجد

شير كاشرافيا عميو لعشر سنكات مف  ممخفرأف شرطة االحتبلؿ البريطاني رغـ افتتاحيا ل، كخبلصة األمر
، كتنفيذىا لسمسمة الصخرة المشرفة الشمالية في خمكات صحفـ 1948تى شير أيار ـ ح1938آذار 

كافتعاليا ، في الطرقات المكصمة لممسجدبالمصميف  ياكتنكيم، استخبارية كمياـ تفتيش في المسجدأنشطة 
 ثقة كعمؿإال أنيا لـ تتمكف مف نسج عبلقة ، حاتو إلحكاـ قبضتيا األمنية عميولقضايا أمنية في سا

أبكاب المسجد  ، أك التدخؿ في برامج فتح كاغبلؽكالعامميف فيومع حراس المسجد األقصى  ميداني
استمرت أفكاج القكات  كقد، لدخكؿ المسجد، أك منح أذكنات كتصاريح ألم جية األقصى االعتيادية

بالحصكؿ عمى  البريطانية كاألمريكية كالسياح األجانب كحتى الضيكؼ الرسمييف عمى الحككمة البريطانية
                                                           

، كالتي في القدس القديمة ية" العسكر عممية "البرق، بدأت القكات البريطانية نفجار العبكة داخؿ المسجد األقصىأنو في الميمة التالية ال من الممفت  1
لى المسجد األقصىدفعت خبلليا كتيبتيف مف الجنكد بقكة مفرطة إلى داخؿ البمدة ، مما دفع الثكار الفمسطينييف لبلنسحا ، كلـ ب إلى خارجيا كا 

تمكف قناص ه عناصره القميؿ، كرغـ كجكد المخفر في األقصى بعدد . (באוקטובר 10، 2015، גורן) قكات دخكؿ األقصى لشٌدة المقاكمةتستطع ال
ثر ذلك وافقت اإلدارة اإلسبلمية لممسجد األقصى ، في القدس القديمة جندم بريطانيضابط ك مئذنة السمسمة مف قتؿ اعتمى فمسطيني  تحت الضغوط وا 
عمى أسطح المباني المطٌمة عمى بشكؿ دائـ . فيما انتشرت القكات البريطانية عمى تخصيص حراس وظيفتيم منع تسمل أحد إلى المآذنالبريطانية 

 . تشريف أكؿ( 23، 1938إطبلؽ نار مف مآذف األقصى عمى الجيش، ) المسجد األقصى مف خارجو
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الشريؼ قبؿ زيارة  األعمى أك مف شيخ الحـر أذكنات زيارة خطية كمختكمة مف إدارة المجمس االسبلمي
كبعض مكظفي المجمس  الشرطة البريطانية باتياـ بعض حراس األقصى كاستمرت، المسجد األقصى

بالمفتي المطارد الحاج محمد ، ك عسكرية لمثكرة الفمسطينية الكبرلبالعبلقة باألنشطة الاالسبلمي األعمى 
عؼ كقصكر ، كحاكلت التدخؿ في حراسة المصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفة بحجة ضيأميف الحسين

يا مف ئتكفير حراس دائميف لممآذف لمنع اعتبل كطمبت مف المجمس االسبلمي نظاـ الحراسة في المسجد
بعد عممية البرؽ  اني مرتفعة مف خارجوكاكتفت بمراقبة المسجد مف فكؽ مبقبؿ الناس أك المسمحيف 

 ـ .  1938البريطانية أكاخر عاـ  العسكرية

 

 : م(1967-1948عبلقة قسم الحراسة بالشرطة األردنية ). 3.1.2

يطانية مف مدينة القدس بانسحاب القكات البر  سيطرة عمى المسجد األقصى المبارؾتكٌلت القكات األردنية ال
ة البريطانية المشرفة عمى مخفر المسجد األقصى بقكات مف الجيش العربي كاستبدلت الشرط ـ،1948عاـ 
، بدأت عبلقة مف ظؿ الكضع اإلدارم كاألمني الجديد، كفي دني ثـ عناصر مف الشرطة األردنيةاألر 

، حيث تكٌكف قسـ الحراسة في معظـ حراس المسجد كشرطة المسجد األقصىالتعاكف كالتكامؿ بالنشكء بيف 
بكاب المسجد ، معظميـ يعممكف عمى أان يشرؼ عمييـ رئيس الحرس مباشرةحارس 21دني مف العيد األر 

عمى نظافة المكاف كالنظاـ  ، ككاف ينتدب عمى بكاباتو المفتكحة حارس يشرؼاألقصى كحراس بكابيف
، كلديو حفظ األمف عمى كؿ باب بمجرد فتحو، كعنصر شرطة كاحد عمى األقؿ يقكـ بالمراقبة ك العاـ
، ككذلؾ فحص الحاجيات كا مف المصميف أك السياح األجانبحيات تفتيش الداخميف لممسجد سكاء كانصبل

 التي يحممكنيا معيـ . 

 كيمكف مناقشة العبلقة بيف قسـ الحراسة كالشرطة األردنية ضمف المحاكر األربعة التالية : 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ( 1967-1948ألردنية )كالشرطة ا محاكر العبلقة بيف قسـ الحراسة : 3.1الشكؿ 

 : محاكر العبلقة بيف قسـ الحراسة كالشرطة األردنية خبلؿ العيد األردني  كفيما يمي نبذة عف 
 

 والشرطة األردنية :األقصى حراس االرتباط الوظيفي بين  .3.1.2.1
 

، كينتفي بذلؾ حككمة كاحدة ىي الحككمة األردنيةليتبعاف الشرطة األردنية جياز كاف قسـ الحراسة ك 
، كما كاف الحاؿ قبؿ العيد ف دكر الحراس كدكر الشرطة، عندما تككف شرطة احتبلؿلتنافر المفترض بيا

ت قسـ الحراسة ككثائؽ ، كيتضح مف بعض مراسبلاالحتبلؿ البريطاني كاالسرائيمي األردني كبعده في ظؿ
د األردني كانت ، أف الغاية األساسية مف تعييف الحراس في المسجد األقصى خبلؿ العيأمف المسجد

ك ، كمنع بعض الفئات مف دخكؿ المسجد أسجد في حفظ اليدكء كالنظاـ العاـمساعدة مخفر شرطة الم
، كاستعماؿ ساحاتو لصبية كالعتالة عبر أبكاب المسجد، كمنع ظاىرة مركر ااإلساءة لحرمتو كالعبث بمرافقو

لى أسكاؽ البمدة القديمةطريقان لنقؿ البضا القضاء عمى بعض الظكاىر السمبية األخرل  ، كمحاكلةئع مف كا 
تشريف  10بتاريخ  (928) رقـ مراقب األكقاؼ العاـ بكتابو كقد كافؽ كالتسكؿ كاالختبلط كعدـ االحتشاـ،

عمى أف يككف حراس األقصى مرتبطيف ميدانيان بقائد شرطة المسجد األقصى ليذه الغايات  1952ثاني 
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اب محافظ القدس حكؿ ، كت)ت.أكيقكـ بترتيب كظائفيـ اليكمية ، بحيث يشرؼ عمييـ كعمى رئيس الحرس
 ( . A0017 ،2/1/1962، رقـ تبعية الحراس

كتفيد كثائؽ أرشيؼ قسـ الحراسة بأف كادر مخفر شرطة المسجد األقصى المبارؾ في مطمع الستينات كاف 
 ـ1961بلن في أيمكؿ ، فمثكلـ يكف عددىـ منتظمان باستمرار ،عناصر شرطة 4 يتألؼ مف ضابط كاحد ك

بينما كاف عنصر آخر ، ألقصى ليعمؿ في مقر مقاطعة القدسكاف أحد العناصر مبتعثان خارج المسجد ا
عمى مكتب المتابعة في ، يتناكباف الدكاـ ي مخفر المسجد األقصى شرطياف فقط، ليبقى ففي دكرة خاصة

أيمكؿ  13ؤكليف في عٌماف في ، مما استكجب مف مأمكر أكقاؼ القدس أف يخاطب المسنفس المخفر
، A0016، رقـ ، معاممة منع دخكؿ السياراتت.أ)أنفار عمى األهقؿ  6لزيادة مرتب المخفر إلى  1961

13/9/1961) .  

 
 التنسيق األمني اليومي لمميام بين الحراس والشرطة األردنية :  .3.1.2.2

 

ى خبلؿ العيد األردني تسعة ألقصكاف عدد األبكاب المفتكحة لدخكؿ المصميف كالسياح األجانب لممسجد ا
، ككاف يتـ التفاىـ دكريان بيف مسؤكلي األكقاؼ كقيادة شرطة المسجد األقصى المبارؾ األردنية عبر أبكاب

، كالتي أفضت ية كالمكسمية بيف الحراس كالشرطةالمراسبلت كاالجتماعات عمى تنسيؽ كتكزيع المياـ اليكم
، مصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفةمف الشرطة عمى أبكاب المثبلن إلى انتداب عناصر شبو دائميف 

، كيراقبكف الداخميف مف المصميف كالسياح كيفتشكف حكائجيـ إف ف المسؤكلية عف أمف ىذه المصمياتيتكلك 
 لـز األمر . 

كاشتممت المياـ اليكمية المشتركة بيف قسـ الحراسة كالشرطة عمى استحداث دكريات مشتركة لتفتيش 
ى القبمي كقبة الصخرة المشرفة كبقية المصميات بعد االنتياء مف صبلة العشاء كخركج المصميف مف المصم

، مع يات كال تفتح إال قبؿ صبلة الفجر، ثـ يتـ قفؿ ىذه المصم، لمتأكد مف عدـ بقاء أحد فيياالمسجد يكميان 
 بقاء حراس ليمييف كعناصر شرطة عند أبكابيا لمحراسة . 
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الشرطة األردنية بعد باالشتراؾ مع ، ت المسجد مف قبؿ الحراس الميمييفتيش جميع ساحاكذلؾ كاف يتـ تف
، مع التركيز عمى أم أشخاص يحاكلكف االختباء فييا ، كإجراء أمني لضماف خمكىا مفصبلة العشاء

كقيا . الساحات الشرقية كمنطقة المصمى المركاني كالسكر الشرقي المكانية االختفاء ىناؾ بيف األشجار كف
 (A0001، 17/1/1970، رقـاالنصارم ، مذكرة حراسة األقصى لمصطفىت.أ)
 

 تعاون الحراس والشرطة األردنية في التحقيقات األمنية المتعمقة بالمسجد :  .3.1.2.3
 

، في قضايا المسجد األقصى المبارؾ تكٌلت قيادة شرطة منطقة القدس األردنية مسؤكلية التحقيقات األمنية
، كمف نماذج ىذه التحقيقات تخبارية بيف الشرطة كحراس المسجدعبلقة تعاكنية اس كمع السنكات تطكرت

األقصى مف  المحفكظة في أرشيؼ قسـ الحراسة عدد مف قضايا السرقات التي طالت ممتمكات المسجد
 ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ :قبؿ بعض ضعفاء النفكس

، كالتي ركاؽ الشرقي لممصمى القبميسقؼ القضٌية اقتبلع كسرقة أربعة ألكاح رصاص عازؿ مف  -1
الى  1959نيساف  6ار يكـ ، إثر تسرب مياه األمطت مف قبؿ أحد مكظفي اعمار المسجداكتشف

 ، حيث تـ اببلغ حراس المسجد األقصى كمأمكر األكقاؼ كقائد المنطقة الذم أرسؿداخؿ المصمى
كنان إال عبر لمسطح لـ يكف مم ، كتكصمت تحقيقاتيـ أف الصعكدضباط المباحث األردنييف لمتحقيؽ

فاد ، كالذم لو مفتاحاف فقط مع المؤذنيف كمع مخفر شرطة المسجد كما أفخرٌيةدرج مئذنة ال
نيساف  12، كقد تـ حفظ ممؼ القضية لدل مدعي عاـ القدس في التقرير األمني لقسـ الحراسة

  .(A0003 ،7/4/1959، رقـ ، معاممة سرقة رصاص القبميت.أ) لعدـ ظيكر الفاعؿ 1959

، حيث قبض 1964تمكز  27قبة الصخرة المشرفة في قضية سرقة قطع نحاسية مف تعميرات   -2
المرتب عمى أحد أبكاب المسجد األقصى عمى أحد  1 "طي األردني "ابراىيـ محمد سبلمةالشر 

، كمعو حقيبة ككيس ( عند خركجو مف بكابة المسجدعامان  75عماؿ ترميـ قبة الصخرة المشرفة )
ا قسـ الحراسة لمخفر شرطة رى، كذلؾ بفضؿ معمكمة مرٌ ر بداخميما مكاسير كألكاح نحاسيةكبي

                                                           

مف بمدة صكر باىر جنكب القدس الشريؼ .  1  
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نو سرقيا مف أ، بة الجرائـ التابعة لمقاطعة القدس، كاعترؼ خبلؿ التحقيؽ معو في شعبالمسجد
، كقد تـ احالتو لمدعي عاـ القدس مف قبؿ قائد المقاطعة الضابط المشرفة لبيعيا أمكاؿ الصخرة

 . (A0004 ،29/7/1964، رقـ ، معاممة سرقة نحاس الصخرةت.أ)عبد الكىاب األفغاني" "
 
 تكامل الحراس والشرطة األردنية في متابعة احتياجات الصيانة األمنية لممسجد : .3.1.2.4

  
، تكٌلى قائد شرطة المسجد األقصى طكاؿ العيد يزة بيف الحراس كالشرطة األردنيةفي عبلقة تكاممية مم

، ككاف يخاطب مأمكر األمني في المسجد األقصى المبارؾابعة احتياجات الصيانة كالتطكير األردني مت
، كتعمؿ حراس كعناصر الشرطة عمى حٌد سكاءأكقاؼ القدس مباشرة باالحتياجات التي يطمبيا كيبلحظيا ال

المسجد  ، كمثاؿ ذلؾ أنو بتكصية مف حراستخصيص المبالغ البلزمة لتأمينيا دائرة أكقاؼ القدس عمى
ات المسجد تالفة كلـ تعد ذات القدس بأف معظـ أقفاؿ بكاب كتب قائد مخفر شرطة األقصى لمأمكر أكقاؼ

، كقد أجيب طمبو بشراء بعة كعشريف قفبلن حديديان جديدان شراء أر  1958تشريف أكؿ  3، كطمب في نفع
، معاممة أقفاؿ بكابات ت.أ)دينار أردني لحفظ أمف كسبلمة المسجد  5,76األقفاؿ بمبمغ اجمالي قدره 

 . (A0005 ،3/10/1958، رقـ األقصى

، تحٌكلكا بعد انسحاب جياز ردنية في المسجد األقصى المبارؾكمف البٌلفت بأف عدد مف قادة الشرطة األ
. فقد ـ1967ـ الشرطة األردنية مف القدس كاألقصى إلى رؤكساء لقسـ الحراسة بعد احتبلؿ المسجد عا

األردنية في األقصى قبؿ  ، قائدان لمشرطة السياحيةرحمو اهلل – أبك رشيد –ؿ مراد ماكاف الضابط ج
القسـ بعده ، ثـ تكٌلى رئاسة ـ1977االحتبلؿ مباشرة كحتى عاـ  ، كأصبح رئيسان لقسـ الحراسة بعداحتبللو

أصبح ، كذلؾ الضابط مصطفى حسنيف قائد المخفر األردني في المسجد كالذم الحاج حسف أحمد عٌياد
 مشرفان عمى بعض أنشطة الحرس بعد االحتبلؿ .
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: قسم الحراسةب تووعبلق م1967بعد عام في األقصى الوجود الشرطي اإلسرائيمي  3.2  
 

، ؿ القدس كالمسجد األقصى المبارؾلـ تعرؼ األمة في تاريخيا الحديث نكسة أصعب كال أقسى مف احتبل
و طيمة عقكد لمبشر كالحجر أ مف االحتبلؿ الصييكني في ظممكلـ تعرؼ القدس في تاريخيا أثقؿ كال أسك 

، كانتياكو لحرية العبادة كالمعتقد في مدينة األنبياء مى المقدسات اإلسبلمية كالمسيحية، كعدكانو عكالشجر
 كبكابة األرض لمسماء .

مي بآلياتو ، دخؿ الجيش اإلسرائيـ1967حزيراف  7مكافؽ مف صباح األربعاء ال 10:30في تماـ الساعة 
  ، كرفع العمـ اإلسرائيمي فكقياكده ساحات المسجد األقصى المبارؾ، كفتح أبكاب قبة الصخرة المشرفةكجن

ارت شظاياه إلى محراب طف ،ىٌشمتو، فمٌما تعٌذر ذلؾ ضرب الباب بقذيفة كحاكؿ فتح أبكاب المصمى القبمي
صبلة فيو يـك ال، كلـ تقـ الٌصبلة فيوميف مف دخكؿ األقصى ك منع جيش االحتبلؿ المسمثـ المسجد . 

ـٌ استدعاء المرجعيات الدينيةألكؿ مٌرة منذ قركف طكيمة 1967حزيراف  9الجمعة المكافؽ   ، كقد ت
 Haim Herzog "2  - الحاكـ العسكرم لمضٌفة الغربية "البريغادير حاييـ ىيرتسكغمف قبؿ  1االسبلمية

حزيراف  16ة الجمعة في األقصى في كسعيـ إقامة صبلليبمغيـ أنو ب 1967حزيراف  15يكـ الخميس 
      ، فصرخ كجكد الجيش االسرائيمي في المسجد، لكف المرجعيات الدينية رفضت إقامة الصبلة ل1967

في األهقصى قبؿ الجيش " كضرب الطاكلة بيده قائبلن بأف الجيش األردني كاف Herzog - "ىيرتسكغ
 . (1985العممي، )بلة ! كلـ يستمع لممرجعٌيات كأنيى الجمسة ، ككانت تقاـ فيو الصٌ االسرائيمي

 مف المرجعٌيات دمفتي القدس الشيخ سعد الديف العممي كعدي عً دي ، 19673حزيراف  27في مساء الثبلثاء 
 Levi- الحتبلؿ االسرائيمي " ليفي اشككؿلمؤتمر احتفالي أقامو رئيس كزراء ا اإلسبلمية كالمسيحية

Eshkol  " !ى في االحتفاؿ كممة طمب فييا مف رئيس كزراء االحتبلؿ كمف قيادة الجيش االسرائيمي كألق
ئيس ، فرٌد عميو ر بلمية كسحب الجيش االسرائيمي منوتسميـ المسجد األقصى لممرجعٌيات االس، الحاضريف

                                                           
حكمة االستئناؼ الشيخ كىـ آنذاؾ : مفتي القدس الشيخ سعد الديف العممي ، كرئيس محكمة االستئناؼ الشيخ عبد الحميد السائح ، كعضك م  1

 حممي المحتسب ، كقاضي القدس الشيخ سعيد صبرم .
 أصبح الرئيس السادس لدكلة االحتبلؿ االسرائيمي الحقان .  2
 أنو نفس يكـ اعبلف تطبيؽ القانكف االسرائيمي عمى القدس الشرقية كالمسجد األقصى المبارؾ !  من الممفت  3
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العممي، )ـ ، كبعد بضعة أياـ انسحب الجيش االسرائيمي مف المسجد كسٌممو ليالكزراء أف ذلؾ سيتـ قريبان 
" أف التغيير الجذرم الرئيسي ىك السماح لمييكد Eshkol - كاعتبر رئيس الكزراء "اشككؿ، (1985

، كتزامف كؿ ذلؾ مع اعبلف الحاخامية مبارؾ في أكقات معٌينة مف النياربالدخكؿ إلى المسجد األقصى ال
ز المكقؼ السياسي لحككمة االحتبلؿ ، كىك ما عزٌ ٌرـ دخكؿ الييكد "لجبؿ الييكؿ"الييكدية العميا لفتكل تح

، حصمت تغييرات كبيرة في منظكمة ـ1967ث االحتبلؿ االسرائيمي عاـ ككنتيجة متكقعة لحدك .  آنذاؾ
 األمف كالحراسة في المسجد األهقصى ، تتمخص مبلمحيا بما يمي :

خبلء المخفر األردني بداخمو -1  . انسحاب الشرطة كسائر القكات األردنية مف المسجد كا 
ؿ بعض ضباط الشرطة األردنية في األقصى إلى مشرفيف عمى قسـ الحراسة بالزٌم المدني تحكٌ   -2

 كتأثيرىـ البٌلحؽ في تطكير قسـ الحراسة كأسمكب عممو .
ؿ بعض عناصر الشرطة األردنية في األقصى لمخدمة في سمؾ الشرطة االسرائيمية في تحكٌ   -3

 المسجد .
ة بيف مية لممسجد مع بداية االحتبلؿ، كمرحمة انتقالية فاصمسرائيدخكؿ الشرطة العسكرية اإل  -4

 سرائيمية المدنية لممسجد .مى األقصى كاستبلـ الشرطة اإلسرائيمي عالسيطرة العسكرية لمجيش اإل
سرائيمي عمى بكابات المسجد الخارجية، كاحتبلؿ مبنى المحكمة التنكزية فرض حرس الحدكد اإل  -5

 .ـ 1969حزيراف  24حكيميا مقران لو في في الركاؽ الغربي لممسجد كت
مع أجيزة األمف العاـ اليكمي  كالتنسيؽ استمرار مسؤكلي قسـ الحراسة في المسجد، بالتكاصؿ  -6

 كبشكؿ غير معمف .  ،األردنية عف بعد
 

 األوقاف وشرطة اإلحتبلل :بين األقصى لؤلعمال الشرطية واألمن العام في  الن ظرةتباين . 3.2.1
 

 توم، استمبلؿ االسرائيمي في المسجد األقصىأسابيع عمى كجكد جيش اإلحت ثبلثةأكثر مف  بعد مركر
محاكلة ترميـ حالة الفراغ اإلدارم كاألمني الذم خٌمفو  ،الجديد اقعوبك المرجعيات االسبلمية مجددان 

ف المسجد عمى قاعدة أف الشرطة اإلسرائيمية ىي جسـ إحتبللي غريب ع ،مف المسجداإلنسحاب األردني 
سرائيمية أجيزة األمف اإلمنذ ذلؾ الحيف  كبدأتكال يممؾ حؽ التدخؿ في شؤكنو اإلدارية كاألمنية عمكمان . 

برؤية  كمسجدىا األقصى في ترسيخ أركاف ىذا االحتبلؿ كمؤسساتو في مدينة القدس في لعب دكر أساسي
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، ككٌرس جيازم المخابرات ية كدينيةعداء لآلخر عمى أسس قكميغمب عمييا ال، كعقيدة صييكنية عنصرية
دارة كالشرطة عمى كجو الخصكص جيكدان كبيرة لتنفيذ الرؤية الحككمية الصييكنية تجاه  المسجد أمف كا 

دارتو تنفيذية فٌعالة كمرنة عمى األرض ، باعتبارىا أجيزةاألقصى ، تفرض نفسيا بالقكة عمى المسجد كا 
كتراكمت ، نشأت لمسؤكلية األمف العاـ في األقصى ي الٌنظرةكأماـ ىذه الحالة مف التبايف ف .اسوكحرٌ 

لمحاكلة تكزيع المسؤكليات كالصبلحيات األمنٌية ، الطرفيف بيف -مكتكبة كشفكية-اتفاقات كترتيبات عمؿ 
 1994تشريف ثاني  26اإلسرائيمي المكٌقع في -ركتكككالت اتفاؽ الٌسبلـ األردنيكاف أبرزىا ب في المسجد .

الحراسة كاألعماؿ الشرطية كمسؤكلية األمف العاـ في المسجد  صبلحٌيات" كاصفان Reiter -يتررا"يقكؿ  
 : مف كجية نظره كتكزيعيا بيف حٌراس المسجد كالشرطة اإلسرائيمية ، قصى المبارؾاأل
 

، حارس 100مكٌزعة بيف السمطات اإلسبلمية التي كٌظفت أكثر مف )المسجد األقصى( " حراسة ىار ىبيت 
ؿ ، حيث يقـك أفرادىا بالتجكٌ طة دائمة في المكاف كعمى األبكاببيف شرطة إسرائيؿ التي كضعت نقاط شر ك 

. كفي المقابؿ فإف المسؤكلية العاٌمة عف األمف كمنع اإلرىاب كالمحافظة حكؿ ىار ىبيت )المسجد األقصى(
العاـ قياـ متطرفيف بمحاكالت  ، كلـ تمنع الحراسة كاليقظة عمى األمفعمى األمف العاـ تقع عمى إسرائيؿ

لممٌس بيار ىبيت )المسجد األقصى( مثؿ حرؽ المسجد األقصى )المصٌمى القبمي( مف قبؿ سائح أجنبي 
طبلؽ النار الذم قاـ بو 21/8/1969غريب األطكار في  ، كالذم تجند مياجر جديد مف الكاليات المتحدة كا 

يمية . كفي المقابؿ أحبطت أجيزة األمف اإلسرائ 11/4/1982في الجيش اإلسرائيمي آالف قكدماف في 
، مثؿ نٌية أعضاء التنظيـ السٌرم الييكدم الذيف ألقي القبض عمييـ في عاـ كحٌراس األكقاؼ بعض األعماؿ

، الذيف حاكلكا تفجير مساجد ىار ىبيت 1989يناؿ ليرنر  ، ك21/1/1984في ، كمجمكعة ليفتا 1984
 ) ,P.17)Reiter ,1997" . ()المسجد األقصى

الحتبلؿ في الضكء عمى أسمكب عمؿ شرطة اتسٌمط كثائؽ أرشيؼ قسـ الحراسة المئات مف  غير أف
 ،ـ2000ـ حتى عاـ 1967راسة مف عاـ جكانب مف عبلقتيا بقسـ الحعمى ك ، المسجد األقصى

ٌف دراسة  ،"Reiter - يبلن ككاقعية مما كصفو "رايتربصكرة أكثر عمقان كتفص ؽ الكثائ ىذهكا 
 ما يمي : عمى  العبلقة مع الشرطة تشير إلى حرص شرطة اإلحتبلؿكالمراسبلت المختصة ب
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يتضمف تنفيذ مجمكعة مف االجراءات األمنية ، عمل ثابت ليا في المسجد األقصىفرض نيج  -1
، كتفتيش المصميات ت المراقبة كالتفتيش عمى األبكابكإجراءا .الركتينية بشكؿ يكمي كمكسمي 

  ، كغير ذلؾ.متابعة مجمكعات المقتحميفالمسقكفة، ك 
، عبر إبقاء حالة مف يطرة األمنية الحيوية عمى المسجدلتدر ج في التحكم بمفاصل اإلدارة والسا -2

دارة األكقاؼالضغط المتكاصؿ المدركس عمى إدارة   .المسجد كحراسو ، كا 
صبلحيات اإلدارة ، مقابؿ دفع ات عناصر وضباط الشرطة في المسجدالزيادة المتدرجة لصبلحي -3

كخصكصان في ممفات متابعة السياحة كتنفيذ أعماؿ  .سبلمية كالحراس إلى التآكؿ البطئاإل
كىك ما قاد في كثير مف المحطات  اإلعمار كالتحكـ بدخكؿ المكاد كاآلليات عبر األبكاب كغيرىا،

دارتو إلى الصداـ ، كبالطبع ألردنيةإدارة األكقاؼ كالحككمة ا، كمع المباشر مع حراس المسجد كا 
مع الشارع الفمسطيني الذم يستشعر في كؿ مرة بكعيو خطكرة دكر الشرطة كالمخابرات االسرائيمية 

 في تذليؿ مساعي السيطرة الصييكنية عمى األقصى .
دارة  -4  كمحاكلة إخضاع اإلرادة  ،األوقاف باستعبلء وصَّمف وعنصريةالتعامل مع حر اس المسجد وا 

كإحراؽ المصمى القبمي كمحاكالت ، كاستثمار األحداث األمنية ؽ األمنيكالعمؿ عمى االخترا
فرض ك  اإلسبلمٌية لنزع مزيد مف الصبلحياتالتسمؿ المسمح كالمجازر المختمفة في المسجد 

 . اإلسرائيمية السيطرة

ؿ مع تبدك ثابتة كمدركسة في أسمكب التعامالتي رؤية ىذه الكرغـ حفاظ جيازم الشرطة كالمخابرات عمى 
تجاه ، إال أٌف تقٌمبات حصمت في سمكؾ ىذه األجيزة أحيانان بااألكقاؼ كقسـ الحراسة في المسجد إدارة

 ، مف أبرزىا :، تبعان لعكامؿ عٌدةاالرتخاء أك مزيد مف الشٌدة
 

المتعاقبة عمى حكـ دكلة اإلحتبلؿ  ،االسرائيمية اليمينية واليسارية ات في رؤية الحكوماتالتغير  -1
 ـ كحتى يكمنا الحاضر .1967 منذ عاـ

ة لمسيطرة عمى المسجد كمستكل لعاممالمتطرفة ا مدى نفوذ وضغط جماعات الييكل اليمينية  -2
 في الكنيست كالحككمة الصييكنية كأجيزة األمف .كتغمغميا تمثيميا 

 ، بيف انتفاضات كثكرات كفترات ىدكء نسبي.الحالة األمنية السائدة في األراضي الفمسطينية  -3
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بمدة في المسجد األقصى كال سرائيميةاال الخمفية الدينية والقومية الشخصية لضباط قيادة الشرطة  -4
. حيث جرل تغيير المناصب القيادية بشكؿ متكرر بيف ضباط مسمميف كدركز في القدس القديمة

بأسماء  (3.2)الممحؽ  انظر مثبلن  ـ .2000ـ حتى عاـ 1967كنصارل كييكد متشدديف مف عاـ 
كقد تـ الحقان تسميـ قيادة الضباط العرب في شرطة االحتبلؿ في المسجد األقصى بعض  كرتب

 المخفر حصريان لضباط ييكد.
دارتيا مدى قو ة ووضوح مواقف مجمس األوقاف  -5 ، كالحركة االسبلمية ، كالييئة االسبلمية العمياوا 

مسؤكليف المشرفيف عمى ، كأداء الؿ، كفصائؿ العمؿ الكطني في القدسفي القدس كالداخؿ المحت
 المسجد األقصى سكاء في مديرية المسجد أك قسـ الحراسة أك قسـ السدنة أك لجنة االعمار كغيرىا  

 
كتأثيرات مباشرة في المجتمع الفمسطيني كقد كاف لحالة األمف في المسجد األقصى المبارؾ تداعيات 

عمى المسجد مف  الصييكنية اإلعتداءاتك  األطماع، فمف جية كانت لمجتمع اإلسرائيمي عمى حٌد سكاءكا
كرة ، مركران بالثـ1929ضات اليٌبات الفمسطينية المختمفة، مف ثكرة البراؽ عاـ تشعؿ فتيؿ الثكرات كاإلنتفا

ـٌ اإلنتفاضة األكلى عاـ  ،ـ1967ـ، ثـٌ حرب 1948ـ، كحرب 1936الفمسطينية الكبرل عاـ  ـ  1987ث
كما ، ـ2000 إلى انتفاضة األقصى عاـ كصكالن ، ـ1996ة النفؽ ـ، كىبٌ 1990كىٌبة تشريف أكؿ عاـ 

تتأجج معيا مشاعر األمة العربية كاإلسبلمية التي كانت ك . رباط في المسجد كىٌبات فمسطينية بعدىا مف
. كمف جية أخرل كاف ليذه الثكرات كاليٌبات تأثيراتيا العميقة عمى غضبان لممسجد األقصىفي كؿ مكاف 
كىجرتو المعاكسة إلى خارج ، ئر البشرية كالنفسية كاإلقتصاديةائيمي مف حيث الخساالمجتمع اإلسر 

 .الٌسبلـك طبيع ركيج لمتبالت، ؿ في البمداف العربية كاإلسبلمية، كقدرة المشركع الصييكني عمى التغمغفمسطيف

ائمة بيف إدارة نسمط الضكء عمى جكانب مف العبلقة التي كانت ق ،العناكيف التالية مف ىذا المبحثكفي 
، كشرطة االحتبلؿ اإلسرائيمي التي تفرض نفسيا عمى المسجد أكقاؼ القدس كقسـ الحراسة مف جية

 نناقشيا مكضكعيان في محاكلة لفيـ السياسات كالرؤل التي انتيجيا الطرفاف :  ،األقصى مف جية أخرل
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 : مسجدالعبلقة القائمة مع ضباط وعناصر الشرطة االسرائيمية العرب في ال .3.2.2
 

ـ حتى بداية االنتفاضة الفمسطينية األكلى 1967عممت شرطة االحتبلؿ االسرائيمي طكاؿ الفترة مف عاـ 
في كحدة شرطة  (العرب )مسمميف كمسيحييف كدركزـ عمى تعييف العشرات مف العناصر 1987عاـ 

، عمى غرار أسمكب لمبارؾ كمنحيـ األغمبية في العدد، كاألفضمية في الترقي كضباطالمسجد األقصى ا
، إضافة إلى تعييف ـ1938تاحيا لممخفر في داخمو عاـ الشرطة البريطانية في التغمغؿ في المسجد بعد افت

، كاليدؼ الظاىرم ليذه السياسة ىك تقميؿ حٌدة مختمفة لقيادة كحدة شرطة المسجد ضباط " مسمميف " برتب
ختراؽ كالسيطرة عمى مف تسييؿ مياـ التكاصؿ كاال ، كما كراء ذلؾتكاؾ مع األكقاؼ كالجميكر المسمـاالح

بعض رتب  انظر ـ،2000حتى عاـ ـ 1988بكتيرة أقؿ منذ عاـ  كاستمرت بتعيينيـ .المدل البعيد
  (2.3)الممحؽ الضباط العرب البارزيف في قيادة شرطة المسجد األقصى في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي 

اقع القيادية داخؿ المسجد ضباط كغيرىـ مف العرب في ىذه المك كيمكف القكؿ بأف سياسة تعييف ىؤالء ال
، بما يخدـ مؿ المشترؾ مع قيادة قسـ الحراسة، قد نجحت في إرساء بعض قكاعد التفاىـ كالعاألقصى

 المصمحة االسرائيمية العميا بالدرجة األكلى .   
أبك  - 1ي كتبيا رئيس الحرس جماؿ مراد ، كالتبكممة " مكتكـ " رٌكسة، المكلعؿ في الرسالة السرٌية الميٌمة

راؽ المصمى القبمي ، بعد كارثة إح1970أيار  13ي ، ككجييا إلى مدير أكقاؼ القدس فرشيد بخٌط يده
، بيف مسؤكلي قسـ الحراسة بلقة القائمة منذ مطمع السبعيناتطبيعة العجانب مف  يبيف، ما بعدة أشير فقط

، كنكرد الرسالة اقتباسان بنٌصيا الحرفي ألىميتيا في فيـ الكاقع بلؿء الضباط العرب في شرطة االحتكىؤال
  (3.3:  )الممحؽ  ه الجامع، كبعد احراؽ مصبٌل المسجد بعد احتبللوالجديد الذم ساد في 

 " سعادة مدير األكقاؼ بالقدس ، المحتـر .                  
 )سٌرم( أمن الحرم القدسي الشريف . / مكتومالمكضكع : 

 15/3/1970تاريخ  1/22كرقـ ح ش/،  11/2/1970،  تاريخ   1رقـ ح ش/ حقان لكتابيال
اآلف كبعد أف تـ إمبلء شكاغر الحراسة كالمراقبة في منطقة الحـر القدسي الشريؼ ، خاصة في المناطؽ 

ة البلزمة حارسان عمى أعماؿ مكافحة الحريؽ ، كلتكفر أجيزة االطفائي 25الحساسة فيو ، كبعد أف تـ تدريب 
وأيضًا وجود قوة كافية من أفراد الشرطة بقيادة ضابط الخماد أم حريؽ صغير قد يحصؿ ال سمح اهلل ، 

                                                           

 ـ ثـ أصبح رئيسان  لقسـ الحراسة بعد االحتبلؿ .1967، خدـ في مخفر األقصى قبؿ احتبللو عاـ كىك ضابط شرطة سياحية  أردنية    1
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. لذلؾ قدير مسمم لمساعدتنا عند الضرورة ، أرى أن الوضع األمني في الحرم الشريف أصبح ممتازًا اآلن 
ارؾ لمزكار مف غير المسمميف كالسٌياح أعكد كأقترح أف تفتح أبكاب مسجدم الصخرة المشرفة كاألقصى المب

األجانب ، كبذلؾ تستفيد خزينة األكقاؼ اإلسبلمية مف ريع العائدات التي تجنييا مف رسـك الزيارة ، كاعتقد 
أنكـ تشارككني الرأم أف ىذا الدخؿ المالي سيساعد كثيران عمى إعادة بناء كتصميح ما سببو حريؽ المسجد 

 حـر القدسي الشريؼ كمكظفيو مف جميع الكجكه ، كاألمر يعكد لمف بيده األمر األقصى ، كتحسيف أكضاع ال
 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو .

 جماؿ مراد / رئيس الحرس "
  (A0007  ،13/5/1970رقـ، رسالة رئيس الحرس بعد الحريؽ ،ت.أ)

خميؿ " الشيخ مصطفى ؼ، جٌدد "رئيس الحـر الشريفقط إحراؽ المصمى القبمي بخمسة أشير كذلؾ بعد
، بتسميـ مسؤكلية أمف أكقاؼ القدسدارة باتو المتكررة إل، مطالـ1970كانكف ثاني  17األنصارم بتاريخ 

لرفيعة في كىك مف أصحاب المناصب ا!  الكامؿ لمشرطة االسرائيمية كحدىاالمسجد األقصى المبارؾ ب
 ييا لمدير أكقاؼ القدس تضمنت ما نٌصو : مكتكمة كجسرٌية ، كقد برر مطالبو في رسالة المسجد آنذاؾ

كبما أف الحككمة المحتمة قد عٌينت شرطة أمف مع عدد مف رجاؿ الشرطة لؤلمف كالمحافظة عمى قدسية  " ..
، مف عيد الدكلة العثمانية إلى عيد تخذ مف أمف كنظاـ عمى ممر األياـالحـر الشريؼ ، أرل أف يككف ما ا

، بالمسؤكلية عمى ىذا المكاف المقٌدس مف أم اعتداء عميو  كما جرل األردف نتداب البريطاني إلى عيداال
نني ألفت نظركم بكل صراحةمؤخران حريؽ المسجد األقصى المبارؾ الذم ىٌز مشاعر العالـ المتمدف .  ، وا 

ل أنو إذا عينت دائرة األوقاف مئات الحراس لمحراسة الميمية أو النيارية فبل فائدة منيا دون أن نحم  
، والتي كان معمواًل بيا لحفظ أمن الشريف بالمواد التي تقد مت بيا الحكومة أمن وحراسة الحرم القدسي

فيعمؿ كما عمؿ ال سمح اهلل "  ) ركىاف ( حتى ال يأتي شخص مجنكف ثافو مثؿ ،الحرم القدسي الشريف
 (A0001  ،17/1/1970، رقـرئيس الحـرالسرية للة رساال ،ت.أ)

 
، منذ احتبلؿ المسجد دارة أكقاؼ القدس كالمسجد األقصىالتكٌجو قائمان لدل عدد مف مسؤكلي إكقد ظؿ ىذا 

أكقاؼ القدس  ، أف مديرـ، كمف الشكاىد عمى ذلؾ2000بداية انتفاضة األقصى عاـ  ـ حتى1967عاـ 
رئيس ، المنعقد في مكتب مسؤكلي األكقاؼ مع قيادة الشرطة ، طالب في اجتماع1الميندس ىاشـ عشاير

، باستبداؿ جنكد حرس الحدكد الييكد العامميف في المسجد 1986آب  12األكقاؼ يكـ الثبلثاء  مجمس
                                                           

 ككاف يشغؿ في ذات الكقت أيضان منصب مساعد األميف العاـ لشؤكف الضفة الغربية في كزارة األكقاؼ األردنية .    1
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، ككعد قائد منطقة ؾ الطمب رسميان في محضر االجتماع، كقد سٌجؿ ذلألقصى بجنكد مف الطائفة الدرزٌيةا
، محضر االجتماع مع ـ.ع.ؽ)" بالعمؿ عمى ذلؾ  Haim El-Baldas - ـ البمدسالقدس الضابط " حايي

 (14/9/1986، 5244الشرطة، رقـ 
، رافقو ضغكطات مختمفة عمى ـ1987دالع االنتفاضة األكلى عاـ كمف الشكاىد عمى ذلؾ أيضان أف ان

لمدف الفمسطينية العناصر كالضباط العرب الذيف يخدمكف في سمؾ الشرطة االسرائيمية في القدس كسائر ا
، كالتي أدت الستيداؼ ىؤالء نكع مف العمالة العمنية لبلحتبلؿا العمؿ ، باعتبار ىذلترؾ العمؿ معيا

، كبالفعؿ استقاؿ العديد مف ىؤالء العناصر كالضباط مف سمؾ ر مراران مف قبؿ نشطاء االنتفاضةالعناص
 ، بما في ذلؾ عناصر مف شرطة المسجد األقصى .مية في األعكاـ األكلى لبلنتفاضةالشرطة االسرائي

 (7/9/1988، 3096، رقـلشرطة كحراسكتاب تعييف اـ.ع.ؽ، )
 

تحمؿ الرقـ  ،لؤلكقاؼ اإلسبلميةغريبة رسالة  ،ـ1988نيساف  25في أرسؿ البنؾ اإلسبلمي لمتنمية كقد 
، مع االقتراح عمى ان جديدان لممسجد األقصى المبارؾحارس 50/أ( ، يبدم فييا استعداده لدفع ركاتب 421)

نذاؾ يان مف أفراد الشرطة اإلسرائيمية المستقيميف ! كقد رٌد مدير أكقاؼ القدس آاألكقاؼ بأف يككنكا حصر 
 -رئيس مجمس األكقاؼ  –لمشيخ سعد الديف العممي، برسالة كجييا ىاشـ عشاير عمى ىذا المقترح

في حراسة المسجد األقصى  -مف سكاف منطقة القدس فقط-مى تعييف رجاؿ الشرطة المستقيميفبالمكافقة ع
كماؿ النقص في عدد الحراس الخمسيفارؾالمب ، عمى أف يتـ مف شباب القدس المجاكريف لممسجد ، كا 

ديريات األكقاؼ في استيعاب عناصر الشرطة العرب المستقيميف مف مدف الضفة الغربية كمكظفيف في م
 مشيران في رسالتو إلى عٌدة محددات ينبغي مراعاتيا عند استيعابيـ ، كىي :  الضفة الغربية

مف حيث مسمكيـ الشخصي  ،أنو ليس باإلمكاف ضماف جميع عناصر الشرطة المتقدميف لمكظائؼ -1
 غير الكاضح .

، كيترتب عمى ذلؾ صعكبة تكاجدىـ بسرعة في أكقات يـ بعيدة عف األقصىأف مكاقع سكف بعض -2
 الطكارئ في المسجد .

أف سمطات االحتبلؿ ، ك سمبان ضد األكقاؼ مف عٌدة أطراؼ أف تعييف عدد كبير منيـ سيفسر -3
 ضتيـ عمى االستقالة مف سمؾ الشرطة ثـ كافأتيـ بتكظيفيـ لدييا .ستنظر لذلؾ بأف األكقاؼ حرٌ 
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الحساسية كالبغضاء بيف أفراد الشرطة بكثرة في المسجد األقصى سيسبب ".. كأف تعيينيـ -4
األقصى  المستقيميف كغير المستقيميف المتكاجديف عمى رأس عمميـ في داخؿ ساحات المسجد

 المبارؾ كفي ىذا انعكاس سئ عمى مجريات أمف المسجد " .
، تجنبان لتشعب كزارة األكقاؼ األردنية كالمعتادكأنو مف الضركرم أف يككف تعيينيـ عف طريؽ  -5

قاؼ سيطرتيا ، كىك ما يفقد األك دد مراكز القكل في المسجد األقصىالمرجعيات كالصبلحيات كتع
شؤكف األقصى ( بالتدخؿ في يدع المجاؿ لمغير )مف المسمميف عمى مجريات األمكر ".. مما

 . (7/9/1988، 3096، رقـلشرطة كحراس، كتاب تعييف اـ.ع.ؽ) بحجج كأعذار كاىية "
 

، سمسمة كتب ر األكقاؼ األردني في ذات الفترةكما أرسؿ مدير أكقاؼ القدس الميندس ىاشـ عشاير لكزي
، كمكظفيف كحراس في المسجد مستقيميف مف الشرطة االسرائيميةللتعييف عناصر كضباط الشرطة العرب ا

ائمة مف عاـ " التي كانت قى جانب ىاـ كغير مرئي مف "عبلقة الثقة، بما يشير إلاألقصى المبارؾ
، مع الضباط كالعناصر العرب تحديدان بيف األكقاؼ كقسـ الحراسة مف جية، ـ2000ـ حتى عاـ 1967

 390/2248، كتابو رقـ بيف ىذه المطالبات المثيرة مثبلن ، كمف جية أخرلالشرطة االسرائيمية مف  في
 لمكزير كالذم جاء فيو :  1988حزيراف  26بتاريخ 

، كاف يعمؿ كضابط ارتباط في مخفر الشرطة المكجكد في ساحة إف السٌيد تيسير عثماف عمي قٌطـك" ... ف
، كما تحٌمؿ ب شيرم ال يقؿ عف ثبلثماية ديناراتالمسجد األقصى ، كمؤخران استقاؿ مف عممو متخميان عف ر 
كالمذككر أصبح طة بمبمغ ال يقؿ عف ألفي دينار عبئ التزاـ كاف مفركضان عميو نتيجة حضكره دكرة في الشر 

أكتب لسماحتكـ راجيان . حياة التي ال تخفى عمى سماحتكـ منذ ثبلثة أشير بدكف أم دخؿ لمكاجية أعباء ال
، ، كتاب طمب تعييف الضابط قٌطـكـ.ع.ؽ)مرتب الحـر الشريؼ مع غيره .. " في  اصدار أمركـ بتعيينو

 (26/6/1988،  390/2248رقـ 

إال  . لسبب مجيكؿ حراسةفي قسـ الضمف مرتبات األكقاؼ أك تعييف الضابط المذككر  كمع ذلؾ لـ يتـ
خكتيـ ف ـٌ بالفعؿ تعييف العديد مف عناصر الشرطة العرب كأبناءىـ كا  ي حراسة المسجد األقصى في أنو ت

رغـ سكء معاممة بعض ىؤالء العناصر لحراس األقصى كاعتداءىـ تمؾ الفترة كطكاؿ سنكات التسعينات ػ ك 
، تعاكف بينيـ كبيف قٌمة مف الحراسعبلقة ، فقد نشأت المبرح كاعتقاليـ أحيانان عمييـ لفظيان كجسديان بالضرب 
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، ينكب عنو عمى إحدل بكابات المسجد ألم سبب حراستوإلى درجة أف الحارس كاف إذا غادر نقطة 
كال زاؿ بعض ىؤالء المستقيميف عمى رأس عممو في المسجد إلى تاريخ ، الشرطي العربي المرتب عمى الباب

 إعداد ىذه الدراسة ضمف كادر األكقاؼ اإلسبلمية .
 

 : ترميم األوقاف لمبنى مخفر الشرطة وتزويده ببعض احتياجاتو .3.2.3
 

كخمكة ، بحقيا في ترميـ الخمكة الجنببلطية ـ1967قدس بعد احتبلؿ األقصى عاـ دارة أكقاؼ الاحتفظت إ
، ا مخفران ليامشرطة اإلحتبلؿ بطابقيي ، كالمكاتي تتخذىفشماؿ صحف الصخرة المشرفة فيأرسبلف باشا 

 .فة ، كأحد معالمو المعرك يتجزأ مف المسجد األقصى المبارؾ ال ان جزء اتباعتبار ىذه الخمك 

المشرفة حصريان عمى بصفتيا المرجعية االسبلمية  ة األكقاؼ عمى ترميـ كصيانة الخمكتيفكقد عممت إدار 
بما يمـز مف االحتياجات التي تطمبيا الشرطة حتى في  المخفر ، بؿ كلجأت أحيانان لتزكيدإعمار المسجد

لسمطات االحتبلؿ  مجاؿ بدعكل عدـ ترؾ، االنتفاضات التي تأثر بيا المسجدظركؼ االضطرابات ك 
 ، كمف أبرز أعماؿ الترميـ كالصيانة التي نفذتيا1 في المسجد ةاليامٌ  ةلـ االسبلمياالمع هلمباشرة ترميـ ىذ

 مقر مخفر الشرطة – كخمكة أرسبلف باشا إدارة األكقاؼ لمخمكة الجنببلطية مديرية االنشاءات كالصيانة في
صات ، كمخصٌ ساب مخصصات "صيانة العقارات الكقفية"عمى ح، في المسجد األقصى -االسرائيمية

 ، ما يمي :""صيانة الحـر الشريؼ

 

                                                           

حتبلؿ بخمكتيو ـ أحرؽ شباف فمسطينيكف مخفر شرطة اال2014ف رمضا 27في ليمة القدر مف  مالحظة خارج اإلطار الزمنً للدراسة :  1
ـ التي تفٌجرت غضبان لمعدكاف عمى غزة كإلحراؽ مستكطنيف 2014، ضمف ىٌبة عاـ مكاجيات عنيفة اندلعت في المسجد، خبلؿ كطابقييما بالكامؿ

كة باشراؼ سمطة االثار ؿ بعدىا مباشرة ترميـ الخم، كقد حاكلت شرطة االحتبلمتطرفيف لمطفؿ المقدسي الشييد محمد أبك اخضير كىك حيٌ 
 Status- يبات الكضع القائـ ) لمستاتسكك، كحاكلت ادخاؿ مضخة رمؿ كمكاد ترميـ عبر باب االسباط في مخالفة غير مسبكقة لترتالصييكنية

quo ثـ أحرؽ مخفر شرطة االحتبلؿ  الحتبلؿ لذلؾ .صرار األكقاؼ عمى حقيا في ترميـ الخمكات المحتمة كمخفر منع مباشرة سمطات اإ(، غير أف
ـ بكاسطة زجاجة حارقة ألقاىا شباف فمسطينيكف خبلؿ أحداث مرتبطة بيٌبة باب الرحمة، كقد 2019آذار  12مرة أخرل جزئيان بعد ظير يكـ الثبلثاء 

 3فيو، كقامت خبلؿ اغبلقو بترميـ المخفر، كأدخمت أفرغت شرطة االحتبلؿ المسجد األقصى بالكامؿ كأغمقتو حتى فجر يكـ التالي كمنعت الصبلة 
ترميـ سيارات إليو تحمؿ مكاد كمعدات ترميـ دكف إذف األكقاؼ، كثٌبتت يافطة جديدة كباب اضافي لمخفر الشرطة، كما أدخمت سيارة أخرل لمكاد ال

 في تجاكز تاـ لدكر األكقاؼ اإلسبلمية .  2019آذار  19ليمة الثبلثاء 
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إدارة األكقاؼ لمقر مخفر الشرطة  أبرز أعماؿ الترميـ كالصيانة التي نفذتيا : "( 3.2كؿ رقـ ) الجد
 ـ "2000-1967، في المسجد األقصى المبارؾ االسرائيمية

 
 لمصدرا التكمفة أعمال الترميم والصيانة 

1- 

صيانة كدىاف جدراف المخفر الداخمية 
 كاصبلح النكافذ كاألباجكرات.

 1985آب  15في 
 

مخصصات دينار أردني مف  375
 ""صيانة العقارات الكقفية

 ( 10/8/1985 ،5557رقم  ،)م.ع.ق

 صيانة كدىاف جدراف المخفر الداخمية -2
 1987آذار  20في 

دينار أردني مف مخصصات  401
 "لعقارات الكقفية"صيانة ا

 (15/3/1987 ،1860رقم  ،)م.ع.ق

3- 
 صيانة كدىاف جدراف المخفر الداخمية

 1988تشريف ثاني  20في 

دينار أردني مف مخصصات  290
 50" ثـ تخصيص يانة الحـرص"

ديناران أخرل لتغطية العجز في ميزانية 
 الترميـ 

 (10/1/1989، 1/72رقم ، )م.ع.ق
 (4140،16/11/1988رقم  ،)م.ع.ق

4- 
تزكيد مخفر الشرطة بخزانة معدنية 

 - 1988كانكف أكؿ  31جديدة في 
 ،88157رقم  ،)قرار مجمس األوقاف

10/12/1988 ) 
 (15/12/1988 ،5202رقم، )م.ع.ق

5- 
 صيانة كدىاف جدراف المخفر الداخمية

 1995أيار  8في 
شيقؿ مف مخصصات  1000

 ""صيانة العقارات الكقفية
 (6/5/1995، 1085رقم ، .ع.قم)

6- 
تركيب مكيؼ كيربائي كحمالة حديدية 

 1995تمكز  15لممخفر في 
شيقؿ مف مخصصات  1000

 ""صيانة العقارات الكقفية
 (1578،12/7/1995)م.ع.ق، رقم 

 

تمبية  عمى ،ـ2000حتى عاـ ـ 1948الفترة مف عاـ أيضان طكاؿ إدارة األكقاؼ  عممت ،في المقابؿك 
في شماؿ صحف الصخرة المشرفة، مستخدمة لقسـ الحراسة، كمكتب األحكاؿ احتياجات الخمكات ال
في النقاط  غرؼ الحراسة الخشبية التي يستخدميا الحراس كزيادة كذلؾ صيانةك  ،كترميميا حفاظان عمييا

  .الثابتة
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 :وارىاب الحراسعمل الشرطة االسرائيمية عمى متابعة واختراق قسم الحراسة  .3.2.4
 

لجميع ، أىمية المتابعة الدائمة لنشاط قسـ الحراسة ك ـ1967ات اإلحتبلؿ منذ عاـ كمخابر أدركت شرطة 
، تؤسس لكاقع جديد مف داث حالة مف االختراؽ داخؿ القسـ، كأىمية إحالحراس العامميف في المسجد

، ـمف معمكمات كتسٌيؿ احتكاء القس التعاكف كالتنسيؽ األمني مستقببلن، كتكفؿ تزكيد الشرطة بما تحتاجو
قسـ ، كاتخذت أشكاالن عدة خبلؿ فترة الدراسة تفصح كثائؽ أرشيؼ د استمرت ىذه المحاكالت كال زالتكق

ـ بتطكر كسائؿ االتصاؿ كانتشار استخداـ شبكة 2000، كتطٌكرت بعد عاـ الحراسة عف جكانب ىاٌمة منيا
دارتو ؾ باال، كالتمسٌ مسجد األقصى بالثبات عمى المبادئ، كقد كاجييا حراس النترنتاال نتماء لممسجد كا 

ـ حكؿ ما جرل معيـ في ىذا ، كمف دراسة تقارير العديد مف حراس المسجد المكجية إلدارتياإلسبلمٌية
الحراسة كمحاكالت تجنيد ، يمكف تمخيص أساليب شرطة كمخابرات االحتبلؿ في متابعة نشاط قسـ السياؽ

 رىابيـ بما يمي : الحراس كا  

 
 :مخفر بكشف يومي بأسماء الحراس الميميين وتوزيعيم التزويد إلزام قسم الحراسة ب .3.2.4.1

 

ـ عمى قسـ الحراسة كعمى إدارة أكقاؼ 1967ضغطت شرطة اإلحتبلؿ مراران بعد احتبلؿ المسجد عاـ 
القدس لتسميميا كشفان يكميان بتكزيع الحراس كأسماءىـ، في جميع الكحدات العاممة، كخصكصان الكحدات 

ليذا د سجبلت األحكاؿ بأف مراقبي الكحدات الميمية في قسـ الحراسة بدأكا بتكثيؽ تسميميـ تفيالميمية منيا، ك 
حيث تسجؿ ، كحتى اعداد ىذه الدراسة 1974أيار  29، اعتباران مف ليمة الكشؼ لمخفر الشرطة كؿ ليمة

بط الذم لضاكاسـ ا ،ـ الكشؼ، مع اسـ الحارس الذم سمٌ ة بعممية التسميـ في سجؿ األحكاؿمادة خاص
، س عمى نقاط عمميـ الميمية مباشرة، كالذم يككف عادة بعد االنتياء مف تكزيع الحرااستممو كساعة التسميـ

كيبدك أف تسميـ ىذا الكشؼ بأسماء كتكزيع الحراس بدأ إثر قياـ قسـ الحراسة بتغيير مكاقع دكاـ الحراس 
يف مكجييف لمدير أكقاؼ القدس مف قبؿ بحث مجمس األكقاؼ كتاب 1986أيمكؿ  24كفي تاريخ ، كؿ ليمة

 ، تطمب فييا الشرطة قكائـ بأسماء حراس كمكظفي المسجدالشرطة في المسجد األقصىضابط ارتباط 
..ال مانع مف ( ما نٌصو: "86245عممي بقراره رقـ )، كقرر المجمس برئاسة الشيخ سعد الديف الاألقصى
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قرار تسميـ أسماء الحراس لمشرطة، رقـ  ،ـ.ع.ؽ)تقديـ قائمة بأسماء حراس الحـر الشريؼ فقط " 
6/5657 ،28/9/1986) 

 
 : يم لمراكز تحقيق الشرطة والمخابرات االسرائيميةئواستدعااعتقال الحراس  .3.2.4.2

 

، ككذلؾ االعتقاالت ة القصيرة التي جرت لحراس المسجدحيث تـ تكثيؽ عشرات االعتقاالت التعسفي 
، األنشطة الكطنية كالعمؿ المقاـك كسنكات لمحراس المشاركيف في األمنية ذات األحكاـ الممتدة ألشير

ا ، كالتي كاف يتـ تسميميطار الزمني ليذه الدراسةستدعاء المكتكبة لمحراس خبلؿ اإلكعشرات مف نماذج اال
أك في ، خؿ المسجددا، سكاء في نقاط عمميـ ية أسباب أخرل، أك ألليـ عمى خمفية أحداث في المسجد

، عدا الكثير مف االعتقاالت مسجد أك في منازليـ كعمى الحكاجز، أك عبر ضابط مخفر المكتب األحكاؿ
كالتي كاف يستخدـ خبلليا أساليب الترىيب  . الشفكية كالياتفية غير المكثٌقة التعسفية كاالستدعاءات

مؿ في المسجد األقصى منذ مطمع رس عكالترغيب في محاكلة لتجنيدىـ . كيمكف القكؿ أنو ما مف حا
ـ إال كتـ استدعاؤه كلك لمرة كاحدة لمتحقيؽ الذم يتخممو 2000ـ كحتى عاـ 1987نتفاضة األكلى عاـ اإل

عرض التعاكف مع أجيزة أمف االحتبلؿ . ككذلؾ تـ تكثيؽ عشرات االعتداءات الجسدية بالضرب المبرح 
ؽ حراس المسجد األقصى خبلؿ شرطة كحرس الحدكد بحكاإلساءات المفظية مف قبؿ ضباط كعناصر ال

 رىابيـ كاخضاعيـ .الشرطة بحؽ الحراس في محاكلة إل تتبعياصمؼ استعبلء ك  منيجية، ضمف عمميـ
 (ـ 00C01 ،1967-2000رقـ  مؼ استدعاءات الحراس،م.ؽ، ك)
 

 : ع الحراس داخل المسجد األقصى محاولة نسج عبلقات أمنية م .3.2.4.3
 

 بر نقاط التماس التالية مع الحراس :كذلؾ ع
 

، حيث كاف يحاكؿ ضباط كعناصر الشرطة ، كخصكصان عمى أبكاب المسجدنقاط عمل الحراس - أ
، كيبدك أف ىذا االسمكب كاف مف أكائؿ األساليب التي رات محاكرة الحراس كالتقرب إلييـكالمخاب

ا أفاد بو حارس باب الحديد في ، كمثاؿ ذلؾ مـ1967جيزة أمف االحتبلؿ بعد عاـ لجأت إلييا أ
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      سرائيميان كبيران برتبة ، كالتي جاء فييا أف ضابطان افي مذكرتو إلى رئيس الحرس 1972نيساف  5
حكؿ قضايا تخص أمف المسجد " ، كتحٌدث معو بشكؿ "كٌدمالحديد، قد حضر إلى باب ""عميد

، كعف أبكاب المسجد كصكالن رائيميةس، كعبلقتيـ بالشرطة اإل، كعف عدد الحراس كتكزيعيـاألقصى
، )ت.أ ، في محاكلة لتجنيدهتبرىا " قميمة " كما أفاد الحارسإلى ركاتب الحراس التي تفاجأ بيا كاع

كقد تكرر ذلؾ كثيران في تقارير  ( .5/4/1972، بتاريخ A0020 ، رقـتقرير حارس باب الحديد
 أمف المسجد .

 

مسجد الميمييف في شباط عاـ ي تقرير أحد حراس ال، كمثالو ما جاء فمخفر شرطة المسجد  - ب
، عمى عتبات مخفر لبعض حراس األهقصى بعينيـ 1 داني"، عف مجالسة ضابط الشرطة "ـ2000

، بما يتعارض مع عمؿ الحراس يمة بعد اغبلؽ المسجد كحتى الفجرالشرطة لفترات طكيمة كؿ ل
نجح ىذا النكع مف ، ـ2000كعاـ ـ 1967تقريبان بيف عاـ  كفي جميع الفتراتكمسؤكلياتيـ . 

 ، فكانكا أكثر استجابة لئلختبلط مع الشرطة .الستدراج مع فئة قميمة مف الحراسا
 
 

 دخول سيارات الشرطة االسرائيمية لممسجد اأٌلقصى :  .3.2.5
 

، 1967حزيراف  7مبارؾ في منذ دخكؿ أكؿ رتؿ مف السيارات العسكرية اإلسرائيمية لممسجد األقصى ال
، كقد لحراس األقصى التدخؿ فيو ألكقاؼ القدس كال ال يحؽٌ  ،ان لياثابتتبلؿ تعتبر ذلؾ حقان الحكشرطة ا

لى ت المتفؽ عمييا مع إدارة األكقاؼ، إلى تجاىؿ الترتيباؿ السنكات األكلى الحتبلؿ المسجدعمدت طكا ، كا 
إلسبلمٌية العميا قاؼ أك الييئة ادخاؿ سياراتيا المختمفة إلى ساحات األقصى دكف إلتفات العتراض إدارة األك إ

. حتى كصؿ بيا المطاؼ في بداية السبعينات الدخاؿ سياراتيا أياـ الجمعة مف باب أك حراس المسجد
، كقد اشتكت إدارة األكقاؼ لكزير الشرطة مسجد بالمصٌميف كدكف مبررات تذكراألسباط خبلؿ اكتظاظ ال

                                                           

ـ، كال زاؿ 2015طان لكحدة شرطة المسجد عاـ ،  ثـ أعيد لمعمؿ ضابفي المخابرات االسرائيمية الحقان قؿ ضابط الشرطة المذككر لمعمؿ كقد تـ ن   1
 عداد ىذه الدراسة .إحتى 
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نسيؽ مسبؽ مع إدارة كحراس الشرطة مف الدخكؿ إال بتكمفتشيا العاـ مراران في محاكلة لمنع سيارات 
لشرطة أرسؿ مدير أكقاؼ القدس حسف طيبكب خطابان ىامان لكزير ا 1974تشريف ثاني  23. كفي المسجد

 ، جاء فيو : ف عمى دخكؿ سيارات الشرطة لممسجد، عقب احتجاج كاسع لممصمياإلسرائيمية بيذا الخصكص
 

 ـ ،" السٌيد كزير الشرطة المحتر 
اعتادت بعض سيارات الشرطة أف تدخؿ إلى ساحات الحـر الشريؼ عنكة كدكف اإللتفات العتراض الحارس 

، كلما كاف ىذا العمؿ يخالؼ الترتيبات التي ال ، كخصكصان في أياـ الجمعةالسباطالمكٌمؼ بحراسة باب ا
يشعر بيا المسممكف ليذا  ، كنظران لبلساءة التيسيارات بدخكؿ ساحات الحـر الشريؼيسمح بمكجبيا لم

، عممان بأف ساحات الحـر الشريؼ تككف غاٌصة يعتبر تحديان ليذا الشعكر بالذات، األمر الذم دسالمكاف المق
ليذا فإنني أرجك أف تصدركا أكامركـ بعدـ تكرار دخكؿ السيارات إلى ساحات . لمصميف في أياـ الجمعةبا

)ـ.ع.ؽ، كتاب منع  "ما فيو مف إساءة لشعكر المصميفكل، الشريؼ لمنافاة ذلؾ لحرمة المسجدالحـر 
 (23/11/1974، 54/1239سيارات الشرطة، رقـ 

ـٌ تجاىؿ مطمب األكقاؼ  ، كاكتفت الشرطة بالرٌد برسالة مف نائب مدير مكتب كزير الشرطة الضابط كقد ت
يردكف عميو في الكقت يف س، كالذقاؼ قد أرسؿ إلى الضباط المعنييف" بأف طمب األك Felicek - فميسيؾ"

كاستمر بذلؾ دخكؿ السيارات دكف تنسيؽ ثابت مع حراس المسجد األقصى طكاؿ السنكات العشر  المناسب
 (C0077  ،23/11/1974رقـسيارات الشرطة، معاممة )ك.ؽ،  التالية .

 
 إحباط عممية كبرى وخطوة منع جريئة من قبل األوقاف :  .3.2.5.1

 

لؤلقصى  شرطة لمطالب األكقاؼ ، بتنظيـ دخكؿ سيارات الشرطةسنكات مف استمرار تجاىؿ ال 10بعد 
، عممية خطيرة لمنظمة ـ1984كانكف ثاني  26، أحبط حراس األقصى بتاريخ بالتنسيؽ مع حراس المسجد

ت في ترتيبات دخكؿ سيارات ، تـ عمى إثرىا إجراء تغييرا1يكنية المتطرفة في المسجد األقصى" الصي"لفتا
                                                           

، ـ 1984اني كانكف ث 26كىي حادثة تسمؿ عدد مف االرىابييف الصياينة مف منظمة " لفتا " عبر سكر األقصى الشرقي مساء يكـ الخميس   1
، كتدمير المصٌميات كبيرة في قبة الصخرة المشرفة، بيدؼ تنفيذ مجزرة كالصكاريخ المحمكلة عمى األكتاؼ كمعيـ كمٌية كبيرة مف األسمحة كالمتفجرات

 رئيس مجمس : ضمت ، كالتيـ1984كانكف ثاني  26بتاريخ  2/1بكتابو رقـ " لجنة تنظيم الحراسة " ثرىا إرئيسية، كشكؿ مجمس األكقاؼ عمى ال
المسجد األقصى السيد  ، كمديرطيبكبالسيد حسف  كعضك المجمس األستاذ حسني األشيب، كمدير األكقاؼ، األكقاؼ الشيخ سعد الديف العممي

عادة تنظيـ شؤكفراجعة إجراءات أمف المسجد األقصى، كمجميؿ حمامي، كرئيس الحرس السيد حسف عياد، بيدؼ التحقيؽ في الحادثة  ، كا 
 كاحتياجات كأعداد حراس المسجد . 
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األكقاؼ الشيخ سعد الديف  ، حيث أرسؿ رئيس مجمسالجراءات األمنية في المسجدمف ا ، كعددالشرطة
بان لممفتش العاـ لشرطة كتا -مميةكىك أيضان رئيس لجنة تنظيـ الحراسة التي تشكمت بعد احباط الع -العممي

يخبرىـ  بعد أسبكع فقط مف احباط العممية، ،االحتبلؿ، كلقائد شرطة القدس، كقائد مخفر المسجد األهقصى
" نظران لؤلكضاع الراىنة فقد قرر مجمس األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية بعدـ السماح ألية فييا بأنو

خطكة جريئة في تكقيت حساس  . كىي " سيارة ميما كاف نكعيا بالدخكؿ إلى ساحات الحـر الشريؼ
سبلمية كحراس المسجد، غير أنيا لـ لئلدارة اال ، كتجاىمياتحديان لسمكؾ الشرطة االستعبلئي ، مثمتآنذاؾ

 معاممة.ؽ، ك)، (2/2/1984، 6/592، رقـ، كتاب منع سيارات الشرطةـ.ع.ؽ) تدـ طكيبلن لؤلسؼ
 (78C00 ،2/2/1984رقـ  سيارات الشرطة،

 
 تراجع األوقاف واستثناءات سريعة :  .3.2.5.2

 
ات الشرطة لممسجد ييا سيار ، بما فؼ بمنع دخكؿ كافة أنكاع السياراتأياـ فقط عمى قرار األكقا 3بعد 

، أرسؿ رئيس مجمس األكقاؼ كتاب اـ عمى إحباط عممية تدمير المسجد، كمركر عشرة أياألقصى المبارؾ
، كأرفؽ نسخة منو لقائد مخفر شرطة االحتبلؿ في المسجد يستثني مف المنع سيارة استدراؾ لرئيس الحرس

. ككذلؾ سيارات نقؿ مكاد شرطة إدخاليا لؤلقصىؿ عند طمب الخبير المتفجرات التابعة لشرطة االحتبل
 (،5/2/1984 ،6/609، رقـ ، كتاب منع سيارات الشرطةـ.ع.ؽ) عمار كسيارات اإلطفائية كاإلسعاؼاإل
ككاف ىذا االستثناء مدخبلن لقبكؿ األكقاؼ ( 78C00 ،5/2/1984رقـ  سيارات الشرطة، معاممة.ؽ، ك)

 " . Caspi - " كاسبيتاليان بترتيبات الجنراؿ االسرائيمي 
 

 " لدخول سيارات الشرطة : Caspi – كاسبي قبول األوقاف بترتيبات الجنرال " .3.2.5.3
  

، تمقت إدارة لدخكؿ لبلقصىبعد استثناء سيارة خبير المتفجرات االسرائيمي بعدة أياـ فقط مف قرار منع ا
، فيو ترتيبات (1090رقـ )، كيحمؿ ال1984شباط  16شرطة اإلحتبلؿ بتاريخ  األكقاؼ كتابان مف قيادة

، كتكٌسع دائرة سيارات الشرطة المسمكح ليا "Caspi -يا الجنراؿ اإلسرائيمي "كاسبيأمنية خطيرة يممي
ية ليبلن كنياران لممسجد ، كتتضمف دخكليا بحرٌ ى لتشمؿ سيارات حرس الحدكد أيضان بالدخكؿ لؤلقص
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، مع االكتفاء بأف يسبؽ كصكؿ ارة المسجدشفكم مف األكقاؼ أك إد، دكف حاجة إلذف خٌطي أك األقصى
السيارة إعبلـ شفكم مف قبؿ الشرطي المرتب عمى باب األسباط لحارس الباب بحكـ مسؤكليتو عف فتح 

. كقد أرسؿ رئيس مجمس األكقاؼ كتابان لساحة الغزالي خارجومصراعي الباب كالحاجز الحديدم المؤدم 
 ، جاء فيو : 1984شباط  28ة منطقة القدس في ة شرطبالمكافقة عمى ىذه الترتيبات لقياد

في كتاب  ، ككفقان لمترتيب الذم جاءة إلى ساحات المسجد األقصى ليبلن " ال مانع مف دخكؿ سيارات الشرط
: ) تقرر أف دخكؿ كؿ سيارة لمشرطة كحرس الحدكد إلى ساحة الحـر القدسي الجنراؿ ) كاسبي ( كنصو

 ركز الشرطة الذم يقـك بدكره باببلغ الحارس المرابط عند الباب ( " الشريؼ يسبقو إخطار ىاتفي إلى م
رقـ  الشرطة، سيارات معاممة.ؽ، ك(، )28/2/1984 ،6/2013، رقـ ، كتاب منع سيارات الشرطةـ.ع.ؽ)

78C00 ،28/2/1984) 

 " كالتي فرضتيا قيادة الشرطة في ظركؼ حرجة مف استيداؼع، فإف ترتيبات الجنراؿ" كاسبيكبالطب
دارة المسجد ، ظمت تؤرؽ بعض مسؤكلي إات اإلرىابية الصييكنية المسٌمحةاألقصى مف قبؿ الجماع

 ، كقد كجدت خبلؿ دراسة كثائؽ األرشيؼ محضر اجتماع ىاـ بيف رئيس مجمساألقصى كقسـ الحراسة
ناقشة في مكتب المفتش العاـ لم 1984أيار  28، تـ عقده عصر االثنيف األكقاؼ كمفتش الشرطة العاـ
رمضاف الفضيؿ بيف ، كترتيبات شير لحدكد كتدخبلتو في األقصى كحراسوترتيبات أمنية تتعمؽ بحرس ا

عادة تقييـ لدخكؿ سيارات الشرطة لؤلقصى بعد مركر الحراس كالشرطة  اتأشير عمى فرض ترتيب 3، كا 
أنيـ اتفقكا عمى ، أرسمو رئيس المجمس لممفتش العاـ ، كجاء في ممخص محضر االجتماع الذم"كاسبي"

، كأف المفتش العاـ كافؽ عمى السرائيمي لممسجد األقصى المبارؾكقؼ دخكؿ سيارات حرس الحدكد ا
صدار تعميمات بذلؾ لشرطة إ، كأنو كعد برطة لممسجد في حاالت الطكارئ فقطاقتصار دخكؿ سيارات الش

، 78C00رقـ .ؽ،ك)(، 31/5/1984 ،6/1113االجتماع بالشرطة، رقـ ، محضرـ.ع.ؽ) المسجد
 (31/5/1984، 6أ/ ػرقـ ى (، )ىػ.إ،ع، كتاب31/5/1984

" Caspi -خكؿ سيارات الشرطة لممسجد األقصى، أف ترتيبات الجنراؿ "كاسبيكالذم يظير في مكضكع د
اندالع كحتى  ،1984شباط  16ىي التي ظٌمت معتمدة عمكمان منذ اعبلـ األكقاؼ كحراس المسجد بيا في 

التي حصمت بالتكافؽ  ، مع اعتماد بعض التغييرات الطفيفة كاالستثناءاتـ2000عاـ  انتفاضة األقصى
" Caspi -كاسبي ا الشرطة حتى بترتيبات جنراليا "، ككجكد حاالت كثيرة لـ تمتـز بيىنا أك ىناؾ



141 
 

، كما تكثؽ ذلؾ سجبلت سباط أف سيارة شرطة ستدخؿ المسجدالمجحفة! بمجرد إخبار حارس باب األ
صرار الشرطة الدائـ عمى ادخاؿ سيارة خبير  األحكاؿ كتقارير الحراس كمراسبلت األكقاؼ مع الشرطة . كا 

ات االنتفاضة ، كخصكصان طكاؿ سنك د األقصى المبارؾ لفرض كاقع جديدالمتفجرات بشكؿ مكثؼ لممسج
اف يعقب ، كالتي كل بذريعة كركد معمكمات استخبارية، تارة بذريعة كجكد أجساـ مشبكىة كأخر األكلى
الحراس  ، كرفع لمستكل الحذر كاليقظة لجميعءات مشٌددة، كأعماؿ تفتيش شاممةلممسجد إجرا دخكليا

جرات االسرائيمي لممسجد كتكثؽ سجبلت األحكاؿ دخكؿ سيارة خبير المتف .كعناصر الشرطة المناكبيف
 ( .4.3)الممحؽ في نماذج مف دخكليا خبلؿ سنكات االنتفاضة األكلى  انظر، باستمرار

تتـ ليبلن  كنظران ألف معظـ مرات دخكؿ سيارة ىندسة المتفجرات االسرائيمية لممسجد األقصى المبارؾ كانت
ما يجرم ليبلن في  ، كعدـ اطبلع المجتمع الفمسطيني ككسائؿ االعبلـ عمى تفاصيؿفي فترة اغبلؽ المسجد

الذم  الخطيرى ىذا االسمكب االسرائيمي عم فمسطينية رسمية أك شعبية ، لـ ترصد رٌدة فعؿالمسجد المغمؽ
 ، كعمى صعيد أنشطة قسـ الحراسة فقد كاف يعقب دخكؿفرض كاقع جديد في المسجد األقصى استيدؼ

الستراحة الميمية لكحدات الحراسة، ، كتقميص لفترات اتفتيش شاممةسيارة ىندسة المتفجرات لممسجد أعماؿ 
ات تحذير عمى خمفية ي المرات التي دخمت فييا السيارة ، كخصكصان فكرفع مستكل اليقظة كاالنتباه

  كصمت لمشرطة مف منظمات ييكدية ارىابية . كىمية أك اتصاالت تيديد ، استخبارية
 

 الس جاالت والتفاىمات حول البوابات اإللكترونية وكاميرات المراقبة وأنظمة األمن الحديثة :  .3.2.6

كالمراقبة كاالتصاؿ الحديثة في المسجد األقصى المبارؾ يعكد السبؽ في محاكالت استخداـ أنظمة األمف 
في ، كبداية المحاكالت  كانت ت شرطة اإلحتبلؿ االسرائيمي لذلؾلحراس المسجد األقصى المبارؾ قبؿ إلتفا

باني كجميؿ مساعدك رئيس الحرس " أحمد الشعبالمقترح النكعي الذم تقٌدـ بو ، ؼ سنكات السبعيناتمنتص
، كالمتضمف تركيب شبكة ىكاتؼ سمكٌية عمى كؿ باب مف أبكاب المسجد 1976ذار آ 6الدكيؾ " في 

كقكع  ليعاد طرحو إثر، ـ1983حتى عاـ لؤلسؼ األقصى لربطيا بمكتب األحكاؿ . كالذم تأخر تنفيذه 
 Alan- "آالف قكدماف داث أمنية خطيرة تعرض ليا المسجد، مف أبرزىا مجزرة الجندمسمسمة أح

Goodman  كمخطط نسؼ قبة الصخرة المشرفة مف قبؿ ضباط كجنكد ـ1982نيساف  11يخ " بتار ،
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صياينة مف سبلح اليندسة كسبلح الطيراف في ذات العاـ . لتبدأ بعدىا سمسمة سجاالت كتفاىمات طكيمة 
، حكؿ أحقية تركيب الحتبلؿ االسرائيمي مف جية ثانية، مع شرطة ااؼ كقسـ الحراسة مف جيةبيف األكق
، بكصفيا أدكات ذات رمزية اؿ االلكتركنية في المسجد األقصىـ أنظمة المراقبة كالتصكير كاالتصكاستخدا

كمف ىذه الٌسجاالت كالتفاىمات بيف األكقاؼ كشرطة االحتبلؿ ، دية تعٌبر عف السيطرة عمى المكافسيا
ـ ، ما 2000ك 1967بيف عامي حكؿ تركيب كاستخداـ أنظمة المراقبة كالفحص كاالتصاؿ اإللكتركنية 

 : يمي 
 

 المسجد األقصى : دوية عمى أبوابأجيزة الفحص اإللكترونية الي .3.2.6.1

بإحكاـ  ىدفان  نصب أعينيااالحتبلؿ اإلسرائيمي  كضعت شرطة، نتصؼ الثمانينات مف القرف الماضيمنذ م
 ذلؾ ، كنجحت في تطبيؽبكابات الفحص اإللكتركنيةتركيب عبر  األقصى المسجد عمى رقابتيا كسيطرتيا

في المسجد األقصى  مخططيا ، كظٌمت تتحيف الفرص لتنفيذد االبراىيمي في منتصؼ التسعيناتفي المسج
 . 1منذ ذلؾ الحيف 

المسجد األقصى إلى  ، حيث قٌدـ الميندس المقيـ لمجنة إعمار1984آذار  15تعكد جذكر المخطط إلى 
طفاء ، دراسة استشارية لنظاـ أمني إلكتركني داخمي مجمس األكقاؼ أكتكماتيكي كخارجي كنظاـ إنذار كا 

ؿ ىذا المشركع النكعي بقراره كقد أرجأ المجمس قبك ، تتحكـ بو إدارة أكقاؼ القدس لجميع المسجد األقصى
، غير أنو لـ تو مف قبؿ رئاسة الكزراء في عماف، لحيف إتماـ دراس1984آذار  24( بتاريخ 48/3)رقـ

فقط مف طرح مشركع األكقاؼ . كبعد عٌدة أياـ ؿ األشير التاليةحكؿ المشركع طكايصؿ أم رٌد مف عماف 
ـ لتقديـ مخطط أمني خطير سممتو لمحامي 1984، سارعت شرطة االحتبلؿ في مطمع نيساف األمني

، كأنظمة لكتركنية عمى جميع بكابات األقصىيتضمف تخطيط الشرطة لتركيب بكابات فحص إ !األكقاؼ 
                                                           

1
لم ٌكن إقدام شرطة االحتالل على تركٌب بوابات فحص إلكترونٌة وكامٌرات مراقبة حدٌثة على عتبات باب األسباط وباب المجلس وباب   

أو مخطط جدٌد لشرطة  ،دفةمحض ص " فً أعقاب عملٌة " الجبارٌن الثالثة -خالل إعداد هذه الّدراسة  - 3101تموز  06السلسلة صباح األحد 

م ، كلّهم اسمه محمد، وكلهم من عائلة جّبارٌن الفلسطٌنٌة، عملٌة 0128، حٌث نفّذ ثالثة شبان من مدٌنة أم الفحم فً الّداخل المحتل عام االحتالل

حتى صحن الصخرة المشرفة ، إطالق نار وطعن فً المسجد األقصى المبارك استهدفت عناصر وضباط من شرطة االحتالل، بدءاً من باب حّطة 

، وأسفرت عن مقتل عنصرٌن من شرطة اإلحتالل فوراً وإصابة آخرٌن، وأغلقت سلطات اإلحتالل بعدها 3101تموز  02صباح ٌوم الجمعة 

ولت فرض المسجد لعدة أٌام وفتشته بالكامل، واعتقلت جمٌع حّراسه، واقتحمت مكاتب األوقاف وسائر مرافق المسجد بشكل غٌر مسبوق، وحا

، كما حاولت إلغاء استخدام بعض األبواب نهائٌاً  3101تموز  06البوابات اإللكترونٌة وكامٌرات مراقبة متطورة على بوابات المسجد صباح األحد 

زٌلت جمٌع مثل باب حّطة، وأفشل هذا المخطط باعتصامات هّبة األسباط المقدسٌة، التً استمرت ألسبوعٌن كاملٌن خارج أبواب المسجد، حتى أ
 اإلجراءات اإلسرائٌلٌة . 
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( 2230أنحاء المسجد ! غير أف األكقاؼ رٌدت عمى الشرطة بكتابيا رقـ ) مراقبة أمنية حديثة في مختمؼ
، لعدـ كركد مكافقة مبدئية مف الجيات المختصة في عٌماف بحث ىذا األمر أك المكافقة عميو بعدـ إمكانية

، أك السماح لمشرطة نية مف قبؿ األكقاؼ كحراس األقصىعمى الشركع باستخداـ ىذه األنظمة اإللكترك 
ىػ( بخصكص 225/11. ثـ جاء قرار مجمس األكقاؼ رقـ )ة بتركيبيا كاستخداميا في المسجدرائيمياالس
التنفيذ ، كفي حالة إصرار الشرطة عمى تنفيذىا يككف .. رفض الفكرة: " الشرطة المقترح كفي نٌصوط مخط

 .( 24/8/1984، 6351)ـ.ع.ؽ، كتاب الرد عمى مخطط الشرطة،  رقـ  عمى األبكاب مف الخارج "

، كالمتضمف األمني المقٌدـ مف شرطة االحتبلؿكعمى ما يبدك فإف إصرار األكقاؼ عمى رفض المخطط 
، دفع الشرطة لتقديـ بدائؿ كمقترحات أخرل  تركنية داخؿ عتبات المسجد األقصىتركيب بكابات فحص إلك

في شرطة  ط االرتباط. حيث قٌدـ ضابكتركنية اليدكية لمداخميف لممسجدكاستخداـ أجيزة الفحص اإلل
ائف خاصة داخؿ ، طمبان إلدارة األكقاؼ بالمكافقة عمى تركيب خز 1984تشريف أكؿ  24االحتبلؿ في 

عف البكابات اإللكتركنية ، لحفظ أجيزة الفحص اإللكتركنية اليدكية كبديؿ مؤقت جميع أبكاب األقصى
عمى حفظ ىذه ، 1984تشريف ثاني  4ريخ ( بتا265/13، كقد كافؽ مجمس األكقاؼ بقراره رقـ )الثابتة

اب ، كت)ـ.ع.ؽاألجيزة الجديدة في غرؼ الحراسة الخاصة بحراس المسجد عمى كؿ باب بعد اغبلقو ليبلن 
. كبالفعؿ في أعقاب ىذه التفاىمات بدأ (8/11/1984، 8065اليدكية، رقـ الفحص المكافقة عمى أجيزة 

تشريف أكؿ لحراسة اعتباران مف شير كحفظيا في غرؼ ا ،الشرطة استخداـ أجيزة الفحص اليدكية مف قبؿ
 ـ1984

 

 بوابات الفحص اإللكترونية عمى أبواب المسجد األقصى : .3.2.6.2

تترقب الفرص لتنفيذ مخططيا ، كظمت أجيزة الفحص اليدكية عمى األبكابلـ تكتؼ شرطة االحتبلؿ ب
كاألحداث األمنية التي رافقت ، كمع تصاعد المكاجيات عد عاميف مف استخداـ ىذه األجيزة، كباألكؿ
، كقد اجتمع ممثمك ت الشرطة طرح مخططيا األمني بقكة، أعادالع االنتفاضة الفمسطينية األكلىاند

عمى  ، كتـ عرض محضر االجتماعـ لمناقشة ىذا المخطط1987مع عاـ األكقاؼ بقيادة الشرطة في مط
عمى مطالب  1987شباط  11اريخ ( بت8712، فكافؽ المجمس بقراره رقـ )مجمس األكقاؼ التخاذ القرار
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داخؿ  . تقرر المكافقة عمى تركيب األجيزة اإللكتركنية األمنٌية )حمكؽ(.": ، كجاء في نص القرارالشرطة
انظر )الممحؽ  ، شريطة أف يككف ثمنيا عمى حساب األكقاؼ اإلسبلمية "أبكاب الحـر القدسي الشريؼ

ة لؤلكقاؼ عمى القرار بأف تكمفة البكابات اإللكتركنية قٌدرت بمبمغ . كتشير مطالعات الدائرة المالي (3.5
 22دنية لتخصيص المبمغ في ، كتـ مخاطبة كزارة األكقاؼ األر دكالر أمريكي 25,000باىظ آنذاؾ ىك 

مف الزمف كجيزة  أبكاب المسجد لفترة داخؿتـ تركيب البكابات اإللكتركنية عمى ما يبدك . ك 1987شباط 
صكر  انظر، مى بعض عتبات األهقصى إلى اليكـبادية عتثبيتيا  ، كال زالت آثارفاضة األكلىخبلؿ االنت

افقة عمى البكابات ، كتاب المك )ـ.ع.ؽ، (6.3)الممحؽ بعض البراغي الحديدية في عتبات المسجد في 
 (16/2/1987، 1288رقـ  ،اإللكتركنية

، كقررت إعادة عناصرىا عمى بكابات المسجد ة عدد، تكجيت شرطة االحتبلؿ لزيادـ1998في أكاخر عاـ 
، كرٌدان عمى ذلؾ طالب رئيس مجمس ة لتفتيش الداخميف لممسجد األقصىتركيب بكابات إلكتركنية جديد

، حتى ال يؤخذ نقص عدد الحراس كذريعة ألم خطكات األكقاؼ بزيادة عدد حراس المسجد األكقاؼ كزارة
، حارسان  121ستيداؼ المتكاصؿ لممسجد، حيث كاف في المسجد في ظؿ االاسرائيمية أك ألم حادث أمني 

مى األبكاب بزيادة ، حتى تترافؽ أم زيادة لمشرطة عحارسان  160األدنى رفع عددىـ إلى كالمطمكب بالحٌد 
، كأفشؿ اندالع انتفاضة ـ1999حارس في عاـ  14اس جدد سكل حر أم ، غير أنو لـ يتـ تعييف الحراس

، كتاب ـ.ع.ؽ)البكابات اإللكتركنية  باعادة تركيب االحتبلؿ شرطةـ مخطط 2000نية عاـ األقصى الثا
 (2/12/1998، 2084رئيس المجمس، رقـ 

 

 :كاميرات مراقبة المسجد األقصى  .3.2.6.3

عمى  -تنسيؽ مع األكقاؼ أك قسـ الحراسةدكف ال -ـ، أقدمت شرطة االحتبلؿ1996في مطمع شباط 
، فكؽ مبنى المدرسة تطٌؿ عمى المسجد األقصى المبارؾ شكفة ليامكعمنٌية ك تركيب أكؿ كاميرا مراقبة 

، كقد طالب رئيس مجمس األكقاؼ ى المبارؾالتنكزية المحتمة في الركاؽ الغربي داخؿ حدكد المسجد األقص
، باعتبارىا تعديان لكاميرا الجديدة مف فكؽ التنكزيةآنذاؾ الشيخ عبد العظيـ سميب قائد شرطة القدس بإزالة ا

مطات االحتبلؿ لفتح ، معتبران أف ىذه الخطكة كتكجو سسمميف كتدخبلن في أمكرىـ الدينيةى حقكؽ المعم
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اكالت مثيرة لمشككؾ . مح.ركاني كاألقصى القديـ إنما ىي: "الم، كتدخميا في ترميـ المصمى النفؽ الغربي
ؾ مف المسجد األقصى المبار ، كتعٌطؿ عمى عممية التفكير بجدٌية بشأف ما ىك مقترح عممو أللدل المسمميف

غير أف  (6/2/1996، 1/246)ـ.ع.ؽ، كتاب رئيس المجمس لمشرطة، رقـ بكاسطة األجيزة اإللكتركنية " 
عداد ىذه إحتى  رٌكادهسجد ك ، كبقيت الكاميرا منصكبة لمراقبة الماالحتبلؿ لـ تمتفت ليذه المطالب سمطات
درجة فكؽ  360ة كاميرات بقدرات أكبر كبزاكية تصكير ، كأضافت ليا شرطة االحتبلؿ الحقان عدالدراسة

 .1 كغيرهمبنى التنكزية 

 
 محط ات االتصاالت البلسمكي ة والم واقط االلكترونية : .3.2.6.4

، أقدمت شرطة كانطبلؽ ىٌبة النفؽ 1996أيمكؿ  25في بعد أسبكع كاحد عمى افتتاح النفؽ الغربي 
اتصاالت السمكية خاصة بيا فكؽ المدرسة عمى تركيب محطة  1996تشريف أكؿ  1االحتبلؿ في 

" كأجيزة اعات كجياز "ساتبليت، إضافة إلى سمٌ اؽ الغربي لممسجد األقصى المبارؾالتنكزية في الرك 
 ، كقد احتجت دائرة األكقاؼ بكتاب مكجو لقائد شرطة لكاء القدس جاء فيو : أخرلمجيكلة 

، عممان بأنو لـ يكف غنى عنياأية اشكاالت نحف كأنتـ في نطالب بإزالة ىذه األجيزة فكران منعان لحدكث  " ..
 (الستاتسكك)، كىذا العمؿ ىك تغيير لمكضع القائـ ية أجيزة سكل أجيزة الحـر الشريؼفي يـك مف األياـ أ

  (2/10/1996، 1453)ـ.ع.ؽ، كتاب مديراالكقاؼ لمشرطة، رقـ  كيعتبر تصرفان ال يمكف قبكلو"

رسالة لؤلكقاؼ فييا إشعار بترتيبات جديدة متعمقة بأمف المسجد األقصى  ثـ أرسؿ قائد شرطة القدس
. كقد أٌكد مجمس األكقاؼ النفؽ بعد مركر شير عمى انطبلقياالمبارؾ، في محاكلة لمسيطرة عمى ىٌبة 

مٌرة أخرل عمى الطمب مف الشرطة إزالة ىذه األجيزة  1996تشريف ثاني  21( بتاريخ 18069بقراره رقـ )
                                                           

، بتيمة ضرب مستكطف حاكؿ رفع مف حراس المسجد لعٌدة أياـ 7مع  مف المسجد األقصى المبارؾ 2015آب  4اعتقؿ الباحث بتاريخ فمثبلن   1
لباحث كبقية الحراس مقطعان ، كأثناء التحقيؽ عرض المحقؽ االسرائيمي عمى ارة المشرفة جنكب قبة السمسمةالعمـ الصييكني عمى صحف الصخ

مقطع أف كاميرات المراقبة متحركة، كيتـ التحكـ بيا عف ، يظير في المتر 300بعيدة عف المكقع أكثر مف مصكران لمحادثة بكاسطة كاميرا التنكزية ال
، ة في ساحات المسجد عف أم حدثلشرط، كأنيا ممكنة كعالية الكضكح كترصد معظـ ساحات المسجد . كتتحرؾ لتصكير المكقع بمجرد اببلغ ابعد

بعاد الباحث كالحراس عف المسجد . ككذلؾ استخدمت تسجيبلت الكاميرات في عشرات في المحكمة المركزية في القدس إل كقد استخدمت تسجيبلتيا
رباط العمى خمفية أحداث  ،األقصى المسجد ممفات اإلدانة في المحاكـ االسرائيمية لممرابطيف كالمرابطات كطبلب مصاطب العمـ كحراس كشباب

تعتبرىا شرطة كمخابرات االحتبلؿ مخٌمة " باألمف التي ، حتى إعداد ىذه الدراسة 2010منذ عاـ ، كشرطة االحتبلؿ القتحامات المستكطنيفتصٌدم الك 
 العاـ كسبلمة الجميكر " .



146 
 

، مشيران إلى ىذه األجيزة سبؽ أف تـ تركيبيا قبؿ عمى األقصى مف فكؽ مبنى التنكزيةاعات المطٌمة كالسم
، 1755، كرقـ 1719رقـ  ،كتب الرد عمى الشرطة، ـ.ع.ؽ) ث سنكات كأزيمت بطمب مف األكقاؼثبل

لمحٌطات ، كبقيت ىذه اسرائيمية لـ تأبو ليذه المطالبإلغير أف الشرطة ا (30/11/1996+27بتاريخ 
أبراج كبيرة فكؽ الركاؽ الغربي  3عداد ىذه الدراسة كازداد عددىا لتصبح إالٌمكاقط  كأجيزة الساتبليت حتى ك 

   ـ .2000كأضيؼ ليا أنظمة تكييؼ كأجيزة تجسس كسماعات جديدة بعد عاـ  ،كالمدرسة التنكزية
 
 
 

 الفصكؿ الثبلثة ليذه الدراسة،يي نتكبيذا ت
 

ِ َب ِّّ اعَْاَعدَِْم ََ "الَ ُُهْ َآِن " َوآِٓخُر َدْعَوا   دْْمُ  هَِّل 



147 
 

 : النتائج 
 

رة األكقاؼ لدائ التابعةكأكبر األقساـ الفاعمة  يعتبر قسـ الحراسة في المسجد األقصى أحد أىـٌ  -1
 .طيمة عقكد مف الزمف األقصى كحرمةأمف يٌمة حفظ تاريخيان مو أنيط ب. كقد اإلسبلمية في القدس

 . األقصى المسجدتاريخ  حصمت في مفصمٌية، تبعان ألحداث اتوكعبلق ويامكم توتأثرت بنيكقد 
عمى حالة الكصاية كاإلدارة قكٌيان يعتبر أداء الحراس كصبلحياتيـ في األقصى مؤشران ميدانيان  -2

 .اإلحتبلؿ اإلسرائيميكجكد المسجد رغـ  األردنية المستمرة عمى
ـ عمى العنصر 2000حتى عاـ ـ 1948ـ الفترة مف عا كاؿاعتمد تأميف المسجد األقصى ط -3

لدراسة عف نقص كشفت ىذه اك  .البشرم بشكؿ أساسي، كتطمب ذلؾ كجكد عدد كبير مف الحراس
. مع محاكالت مف ـ2000حتى عاـ ـ 1948المسجد األقصى مف عاـ  حراسشبو دائـ في عدد 

يجاد الحمكؿكالسمطات األردنية إدارة األكقاؼ   . لتمبية االحتياجات كا 
 أحيانان  المالية ياحكاالتتأخر ميٌمة لمغاية، إال أف كانت الحٌراس ركاتب  دعـالمشتركة لمشاريع لا -4

عمؿ الحراس كاستقرارىـ الكظيفي في سنكات أٌثرت عمى أكقاؼ القدس. دارة مالية إل اتبأزم تسبب
  .األكلىالفمسطينية االنتفاضة حرجة مف 

كيمنعيـ مف حراس المسجد األقصى حيات األمنية لأفؽ الصبلاإلحتبلؿ اإلسرائيمي  حدد كجكدي -5
، كما في العيد األردني كحراسة المسجد دفاع عف النفسلمأدكات حماية ذاتية  أكحيازة أم أسمحة 
 عمى مصابيح اإلنارة كالصافرات كأجيزة االتصاؿ.في عيدة الحارس ات المتاحة كاقتصرت المعدٌ 

الشاممة كالتخطيط  كغياب الرؤية الحككمي، يفبالركت كتطكيره تأثر عمؿ القسـ كانجازاتو -6
أحيانان  كدائرة أكقاؼ القدس لـ تستجب كزارة األكقاؼ األردنيةك  اإلستراتيجي ألمف األقصى،

   .بالسرعة المطمكبة  لمطالب كتكصيات القسـ
دارة إ، كلـ تتبٌنى ىيميـ باالىتماـ كالتخطيط الكافية الدراسة، لـ يحظ تدريب الحراس كتأخبلؿ مدٌ  -7

برامجان تدريبية كتأىيمية متكاممة لمحٌراس القدامى أك الجدد، لتطكير أداءىـ كمياراتيـ أكقاؼ القدس 
كفي  العاـ، ىـأداءبشكؿ مباشر في ذلؾ أٌثر كقد  .المجاالت القريبة مف طبيعة عمميـفي 

 . الكظيفيكفي تعامميـ اليكمي مع محيطيـ  ،انضباطيـ اإلدارم
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دارة قسـ الحراسة شبكة كبيرة مف اإلجراءات األمنية التي تيدؼ في  إعتمدت دائرة أكقاؼ -8 القدس كا 
، مجمكعيا إلى تأميف المسجد األقصى، كعممت عمى تنفيذىا ضمف االمكانيات المتاحة عمكمان 

اشترؾ حراس كقد  لكف دكف تخطيط شامؿ ألمف المسجد، عمى أسس عمـ أمف المكاقع الحيكية .
نية في تأميف المسجد كبكاباتو الخارجية طكاؿ العيد األردني، كنشأت األقصى مع الشرطة األرد

 عبلقة تعاكف كتكامؿ كظيفي بينيـ، 
في مشرطة األردنية بديؿ لكنفسيا  فرضعمى  ـ1967بعد عاـ  عممت شرطة االحتبلؿ االسرائيمي -9

ذلؾ  تمييدلكاستخدمت  .يا كمقٌراتياصبلحيات استحكذت عمىك  األمر الكاقع قكةبالمسجد األقصى 
   ضباطان كعناصر مف العرب .

عبر الزمف، بشكؿ جيد تطكرت نقاط المراقبة الثابتة كالدكرٌيات المتحركة لحراس األقصى  -11
كازدادت بازدياد عدد الحراس في الكحدات المختمفة، كتعتبر النقاط الثابتة لممراقبة بمثابة العمكد 

 قصىمف التي يطبقيا القسـ في األالفقرم إلجراءات األ
كىك ما ـ، 2000حتى عاـ ـ 1948ثابتة لباب المطيرة مف عاـ  نقطة حراسة لـ يخصص القسـ -11

كاستحدث برامج غير  اىتـ بمراقبة آبار المسجد كفضاءاتو السفميةبينما لممسجد، شٌكؿ ثغرة أمنية 
ىجراف استخداـ آبار المسجد كعدـ تنظيفيا كفحص جكدة مف الخطير ك  .منتظمة لفحص اآلبار

 . بقاء المسجد مرىكنان إلمدادات المياه اإلسرائيميةاىيا باستمرار، ك مي
مناسبات كالمكاسـ جيدة لم ـ إجراءات تعزيز حراسة عممٌية1978طٌبؽ قسـ الحراسة منذ عاـ  -12

ٌفرت الحراسة قد ك ك  مكظفي األكقاؼك االستعانة بمتطٌكعيف مف الطبٌلب كالمصٌميف كالكبرل، 
منذ عيد  قصىاأل حٌراساسنادان جٌيدان لكجمعية حراسة األقصى، كٌشافة التطكعية كلجاف النظاـ كال

  . ـ2000المجمس اإلسبلمي األعمى حتى عاـ 
كبعناصر ، المحيطة بوكالشرطة  أجيزة األمفمع  توعبلقعمكمان بقسـ الحراسة ت مسيرة ر تأث -13

كقد بعض الحٌراس . ل حزبيةكباالنتماءات الكضباط الشرطة العرب في جياز الشرطة االسرائيمية، 
عتقاالت التعسفية كالضغكطات األمنية كاال لتحقيؽكابلستدعاء لض معظـ حراس األقصى تعرٌ 

 ـ .2000ـ حتى عاـ 1987منذ مطمع االنتفاضة األكلى عاـ ، كخصكصان اإلسرائيمية
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شرطة قبؿ مف  تغٌكؿانتيازية ك قابمو غالبان  ،عض الترتيبات األمنيةبب كقبكليا إدارة األكقاؼ تعاكف -14
عبر قسـ  تباطؤ األكقاؼ في تنفيذ مشاريعيا كرؤاىا األمنية في المسجدقد ساىـ اإلحتبلؿ، ك 

منح في إضافة الستخداـ الشرطة االسرائيمية لضباط كعناصر شرطة عرب في المسجد، ، الحراسة
جراءاتو األفضمية  . عمى حساب صبلحيات األكقاؼ األمنية، لمطرؼ اإلسرائيمي لفرض رؤيتو كا 

عممت شرطة االحتبلؿ منذ منتصؼ الثمانينات عمى تركيب بكابات فحص إلكتركنية عمى   -15
تتحيف الفرص لتنفيذ  كاستمرت، كتسخير األنظمة التقنية الحديثة في الرقابة عميو أبكاب المسجد

في األمنية المخططات  مف عديدأفشمت االنتفاضات كاليٌبات الفمسطينية المتتالية الكقد . ذلؾ
كشرطة اإلحتبلؿ  .، فإف أمنو سيبقى في خطرطالما المسجد محتؿٌ ك  .أٌخرتيا لسنكات كأ سجدالم

 تؤتمف عميو . فال يمكف أ
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 : التوصيات 
 

بيانات الاالستمرار في دراسة جميع مككنات أرشيؼ قسـ الحراسة، لثرائيا بلمباحثيف نبغي ي -1
 ممسجد األقصى المبارؾ.يخ اإلدارم كاألمني لعف التار  منشكرةالياٌمة غير المعمكمات الك 

في مراجعة كتخطيط حديثة، العممية الساليب تكظيؼ األالحراسة قسـ كقاؼ ك إلدارة األ ينبغي  -2
 كمعايير انتقاءىـ.ى. كمستكل تأىيؿ الحراس كتدريبيـ، في المسجد األقصإجراءات األمف كتطكير 

 مسجد األقصى عمى المستكل االستراتيجيمف الميـ تعزيز الحاضنة الشعبية حكؿ حٌراس ال -3
 كالقانكني لنشاط قسـ الحراسة . كتعزيز الغطاء السياسي

ينبغي ، ك بشكؿ دكرم الفضاءات السفمية لممسجد األقصىمراقبة جميع  تكثيؼلقسـ الحراسة  نبغيي -4
رب كتفعيؿ استخداميا ألغراض الشكقنكاتو السفمية، لدائرة األكقاؼ تنظيؼ جميع آبار المسجد 

  . كالكضكء كالبستنة كالٌنظافة كذخر استراتيجي لممسجد كأمنو
زارة ك ك  دائرة أكقاؼ القدس مف قبؿ ،اجات كتكصيات قسـ الحراسةاالستجابة لمطالب كاحتي تسريع  -5

نياء ظكاىر سمبية تمٌس حرمة  مف شأنو ،األكقاؼ األردني تحييد الكثير مف األخطار األمنية، كا 
 سمطات اإلحتبلؿ في صبلحيات حراس المسجد .  تتدٌخبلجـ سجد. كمف شأنو لالم

زيادة المستكيات السياسية كالدبمكماسية كاإلدارية، لجميع عمى  الرسمٌية ينبغي تسخير كؿ الجيكد  -6
 رؤية استراتيجية كاضحة المعالـ ضمف ، لحفظ أمف كحرمة األقصى كافيالحٌد ال حراس إلىالعدد 

المياديف كفي جميع  ،اإلحتبلؿ اإلسرائيمي بشتى الكسائؿينبغي مضاعفة الضغط عمى سمطات   -7
"الستاتسكك" كالتي تصاعدت حالة إلجبارىا عمى التراجع عف التغييرات الخطيرة في  ،المحافؿك 

 ـ. 2000بشكؿ خطير كأكثر جرأة بعد عاـ 
لمسمميف تعزيز حالة الرباط كطمب العمـ كالحراسة الشعبية كأعداد مكظفي األكقاؼ كبرامج زيارة ا  -8

 لممسجد مف شأنو دعـ قسـ الحراسة، كالحفاظ عمى أمف المسجد.
ؿ عمى مكاكبة أحدث كسائؿ اإلتصاؿ كالمراسبلت كاألرشفة كالمراقبة ينبغي لقسـ الحراسة العم  -9

حكؿ العالـ، مع مراعاة خصكصية حالة الحديثة المستخدمة في أقساـ الحراسة كالتكثيؽ األمني، 
 حتبلؿ.األقصى تحت اإلالمسجد 
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 :قائمة المصادر والمراجع 
 

 . القرآن الكريم 
 
 

 : الحديث الشريف 
 

مسند اإلمام (: ىػ241أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ) ،بف حنبؿا -1
 ىػ.1421. بيركت. مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى، شعيب األرنؤكط كآخركفتحقيؽ: ، أحمد

، سنن الترمذي ػ(:ى279) يسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾمحمد بف ع ،الترمذم -2
  .ىػ1395 .مصر .مطبعة مصطفى الحمبي كآخركف، الطبعة الثانية، أحمد محمد شاكر تحقيؽ:

حيح، ىػ(: 261النيسابكرم، أبك الحسيف مسمـ بف الحٌجاج بف مسمـ القشيرم ) -3 مراجعة: الجامع الص 
 ىػ.1436ا. ىيثـ الطعيمي، المكتبة العصرية. صيد

 
 والوثائق  الّسجاّلت : 

 

 سجبلت محكمة القدس الشرعٌية : -1
 ( ىػ975/ ـ1567) ،43 السجؿ -

 .الييئة اإلسبلمية العميابيانات أرشيؼ  -2
 السجبلت اإلدارية كاألمنية لقسـ الحراسة :  -3

 )س.أ( -أحكاؿ المسجد األقصى المبارؾ " مجمكعة سجبلت "  -
غبلؽ  -  )س.ب( -لمسجد األقصى المبارؾ " أبكاب امجمكعة سجبلت " فتح كا 
 )س.د( -عة سجبلت " اثبات دكاـ الحرس " مجمك  -
 )س.و( -مجمكعة سجبلت " الكظيفة اليكمية كاألسبكعية "  -

 
 



152 
 

 الكثائؽ األرشيفية لقسـ الحراسة :    -4
 )ت.أ( -مجمكعة تقارير " أمف المسجد األقصى المبارؾ "  -
 .ق()و -مجمكعة كثائؽ " متفرقات قسـ الحراسة "  -
 )و.م( -مجمكعة كثائؽ " إدارة المسجد األقصى "  -
 )و.ص( -مجمكعة كثائؽ " أذكنات كتصاريح قسـ الحراسة "  -

 
 )ـ.ع.ؽ( -مجمكعة كثائؽ " الممؼ العاـ لدائرة األكقاؼ اإلسبلمية "  -5

 
 

  : المراجع العربية 
 

. ير فيميب حٌتي، تحر كتاب االعتبارهـ(: 584 ( أسامة بف مرشد الكناني الشيزرم ابف منقذ، -1
 . 1970. مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة الطبعة األكلى،

بيت المقدس وكنوز المسجد األقصى المبارك واإلعتداءات (: 2015أبك صالح، ـ. ذ. ) -2
 ، الطبعة األكلى. دار الجندم لمنشر كالتكزيع، فمسطيف.اإلسرائيمية

 نايؼ جامعة .ميدانية دراسة – يام ةال المنشآت حماية إجراءات كفاءة (:2003عمي، س. ) آؿ -3
 السعكدية. األمنية، لمعمكـ العربية

مكتبة الشركؽ  مجمع الٌمغة العربية،الطبعة الرابعة. ، المعجم الوسيط(: 2004)كآخركف  ، إ،أنيس -4
  الدكلية، القاىرة.

فة، . ترجمة محمد ماضي. ككالة أبك عرفة لمصحاالقدس مدينة ببل أسوار(: 1976بنزيماف، ع. ) -5
 القدس.

الخطكط العريضة لتاريخ القدس عبر  .زمنيةالقدس الممخص مسطرة  (:2011ف. ) الجعبة، -6
 .7-1ص  .1العدد ،)ممٌخص(العصكر

 لؤلدب، المقدس بيت ، الطبعة األكلى. مركزالمجير تحت األقصى معالم(: 2017) إ. الجبلد، -7
 فمسطيف.
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العمر. األىالي  الكريـ إعداد: عبد ،نيالحسي أمين محمد الحاج مذكرات(: 1999، م. )الحسيني -8
 دمشؽ. لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

الطبعة األكلى،  ،موسوعة أعبلم فمسطين في القرن العشرين (: 2000ـ. )محرر(. ) حمادة، -9
 .سكريادار الكثائؽ، 

األنس الجميل بتاريخ القدس والخميل، (: هـ927الحنبمي، عبد الرحمف بف محمد العميمي ) -10
 .  2009. مكتبة دنديس، الخميؿ. 2، ج1، ج2ناف يكنس أبك تٌبانة. طتحقيؽ عد

الطبعة األكلى. مؤسسة ىنداكم ، في فمسطين رجال الحكم واإلدارة(: 2013أ. س. )الخالدم،  -11
 لمتعميـ كالثقافة، القاىرة.

الطبعة  ،الممموكي العصر في فمسطين في اإلسبلمية األوقاف(: 2012الخطيب، ـ. ع. ) -12
  الثقافي، عٌماف. الكتاب اراألكلى. د

. دار اليدل 9الطبعة الثانية، ج، موسوعة ببلدنا فمسطين(: 2002ـ. )محرر(. )الدباغ،  -13
 لمطباعة كالٌنشر، فمسطيف.

 الطبعة األكلى. دار ،الممموكي العصر في التاريخية األلفاظ معجم(: 1990دىماف، ـ. أ. ) -14
 دمشؽ. الفكر،

 لؤلمف الخامسة الندكة في:الصناعية.  لممنشآت ألمنيةا الحماية (:1985الٌدكسرم، غ. ) -15
 .1ص أبيا، الصناعي،

االعتداء عمى األرض  -المستوطنون الصياينة في الضفة الغربية(: 2012دكعر، غ. ) -16
    . مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، بيركت.الطبعة األكلى، واإلنسان

األرناؤكط  شعيب تحقيؽ ،أعبلم النببلء سيرىػ(: 748)الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف  -17
  .1985 بيركت. مؤسسة الرسالة، .22، ج3كآخركف. ط

 شبكة رنيـ.. الطبعة األكلى المجد المنيف لمقدس الشريف،سالـ، ع. )ب. ت(:   -18
، دراسة تاريخية موث قة -بيت المقدس والمسجد األقصى المبارك(: 2013ـ. ح. )شٌراب،  -19

  دمشؽ.ـ، دار القم الطبعة الثانية.
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 ،دراسة تاريخية معمارية –باب الرحمة والتوبة في القدس الشريف (: 1999طو، أ. م. )  -20
 القاىرة . الطبعة األكلى. دار الفاركؽ،

ل في تاريخ القدس، (: 2007العارؼ، ع. ) -21 الطبعة الرابعة. المؤسسة العربية لمٌدراسات المفص 
 كالٌنشر، بيركت. 

 شرح الباري فتحىػ(: 852الديف ) شياب الفضؿ أبك جرح بف عمي بف العسقبلني، أحمد -22
 السمفية، الكتب . دار3، ج1باز كآخركف، ط بف اهلل عبد بف العزيز عبد: تحقيؽ ،البخاري صحيح
 .2015مصر. 

، الطبعة القدس في التاريخ(: 1992العسمي، ؾ، )محٌرر كمترجـ(، كآخركف )معٌدكف(. ) -23
 اف.األكلى. مطبعة الجامعة األردنية، عمٌ 

، الطبعة األكلى. دار 1984-1967 العميا االسبلمية الييئة وثائق (:1985س. ) العممي، -24
 الطباعة العربية، القدس. 

، تحقيؽ مكتب تحقيؽ القاموس المحيط (:ىػ817) مجد الديف محمد بف يعقكب، الفيركز آبادم -25
 .1998مؤسسة الرسالة،  .التراث

محافظة عمى المنشآت التجارية والصناعية األمن ودوره في ال(: 1993خ. د. )مفتي،  -26
 .مطابع سحر، جدةالطبعة األكلى. ، والتجمعات التخزينية بالمممكة العربية السعودية

تحقيؽ  ،إلى زيارة القدس والش ام مثير الغرامىػ(: 765المقدسي، أحمد بف محمد شياب الديف ) -27
 .1994، دار الجميؿ، بيركت. 1أحمد الخطيمي. ط

، تحقيؽ السموك لمعرفة دول المموك(: ىػ845)ي الديف أحمد بف عمي العبيدم تق، المقريزم -28
 .1997 .دار الكتب العممية، بيركت .1ج، 1طمحمد عبد القادر عطا، 
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 نجميزية :اال مراجع ال 
 

1- Bahat, D. (2002): Touching The Stones of our Heritage, First Ed. The 

Western Wall Heritage Foundation, Jerusalem. 

 

2-  Lundquist, J. M. (2008): The Temple of Jerusalem: Past, Present, 

and Future. First Ed. Praeger Publishing, Westport. 

 

3- Natsheh, Y. (2000): Ottoman Jerusalem: The Living City 1517-1917, 

First Ed. Part 2. Altajir World Of Islam Trust, London. 

 

4- Reiter, Y. (1997): The Temple Mount/Al-Haram Al-Sharif: Points of 

Agreement and Dispute. First Ed. The Jerusalem Institute for Israel 

Studies, Jerusalem. 

 

 

 

 : مقاالت إلكترونيّة إنجليسية 

 

1- Silberman, N. A. (1980): Biblical Archaeology Review-In Search of 

Solomon’s Lost Treasures. members.bib-arch.org. Washington.  
(https://members.bib-arch.org/biblical-archaeology-review/6/4/3, 25.10.2017)  

 
 

 : مقاالت إلكترونية عربية 
 

 ، مكقع حبر، األردف.  الدور األردني في المسجد األقصىآب(:  24، 2017الجعبرم، ؾ. ) -1
(1.12.2117 ,https://www.7iber.com/politics-economics/jordanian-role-in-al-aqsa) 

 

. الهيكل التنظيمي للىزارة(: 2117وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية ) -2

 عّمان.

http://www.awqaf.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=152, 19/5/2017) ) 
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 تركيا بكست، اسطنبكؿ.لؤلقصى،  عثماني حارس آخر قصةثاني(:  تشريف 15, 2015محمكد، إ. ) -3
)https://www.turkey-post.net/p-89437, 22.12.2016) 

 

 

: رقـ الفتكل-مذاىب العمماء في تناول الطعام في المسجدأيمكؿ(:  20، 2006مركز الفتكل، ) -4
  قطر.إسبلـ كيب، مكقع ، 77398

(Http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&I

d=77398, 27/12/2017) 
 

: رقـ الفتكل-حكم منع السائمين عن السؤال في المساجد(: أيار 16 ،2009) الفتكل، مركز -5
 .قطر كيب، إسبلـ مكقع ،121903

(http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&

Id=121903, 29/12/2017) 
 

 مكقع ،ىـ626/م1228 –السادسة الصميبية الحممة تشريف ثاني(: 22 ،2014النكارم،ع. ) -6
 .ات المتحدةالكالي ،القرآف أىؿ

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=12625, 11/10/2017)) 
 
 
 

 عربية :الصحف ال 
 

 .1، ص1948شباط11/ 3880، يافا. العددصحيفة الدفاع -1
 .2، ص1948آذار5  /3900العدد . يافاصحيفة الدفاع،  -2
 .4ص، 1928تشريف ثاني 30/ 307العددحيفا. صحيفة اليرموك،  -3
صحيفة مرآة  نيساف(، 6، 1932األقصى، ) حارس عمى ييكد متطرفيف اعتداء -المكابيكف -4

 .3ص ،889الشرؽ، العدد 
 
 

https://www.turkey-post.net/p-89437
https://www.turkey-post.net/p-89437
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=121903
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=121903
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 عبرية :الصحف ال 
 

، العدد دافار العبريةصحيفة  كانكف أكؿ(، 17، 1936كعصابات كتحريض، ) أسمحة -1
 .1ص ،3526

 .1ص، 3476، العدد افار العبريةدصحيفة ، (أيمكؿ 2 ،1937) لممفتي، حراسة أـ لممسجد ترميـ -2
 العبرية، دافار ، صحيفة(تمكز 21، 1937حراسات عسكرية في طريقيا لمكاتب المفتي، ) -3

 .7، ص3709 العدد
 العدد العبرية، دافار تشريف أكؿ(، صحيفة 18، 1938انفجار قنبمة في مسجد عمر، )  -4

 .4، ص4061
 دافار شريف أكؿ(، صحيفةت 23، 1938، )عمى الجيش إطبلؽ نار مف مآذف األقصى -5

 .1، ص4065 العدد العبرية،
 
 

 عبرية :المراجع ال 
 

הר הבית כמחסן צבאי וכבסיס טרור  -טרור מאז ולתמיד(: באוקטובר 10، 2015. )ד، גורן -1

 .חדשות הבית הר .עמרו מאל'ג רדוואן :תרגום. איסלמי
  (55/2/5/12 , https://har-habait.org/?old=%2F2015%2F10%2Fblog-post_10.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://har-habait.org/?old=%2F2015%2F10%2Fblog-post_10.html
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 : المبلحق 
 1 ىػ .1331ـ/1909قصى البٌكابيف عاـ بخط رئيس حٌراس األكتبت كثيقة نادرة  : 1.1الممحؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مC0085 ،1909، رقـ مذكرة رئيس البكابيف)ك.ؽ، 

                                                           
1
وصّنفها فً أرشٌف قسم تالف فً المسجد األقصى المبارك. م، خالل فرزه أكٌاس وثائق قدٌمة كانت معّدة لإل3100عثر علٌها الباحث عام   

 الحراسة
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 1إلسبلمي األعمى لعسكرييف كمدنييفادرة عف المجمس ا: نماذج مف أذكنات زيارة األقصى الصٌ  1.2الممحؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1946-1943، ك.صنماذج مف ) أرشيؼ قسـ الحراسة، 
                                                           

1
 وصّنفها فً أرشٌف قسم الحراسة م، خالل فرزه أكٌاس وثائق قدٌمة كانت معّدة لإلتالف فً المسجد األقصى .3106عثر علٌها الباحث عام   
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 ـ .1932عتداء متطرفيف ييكد عمى حارس األقصى عاـ إ -: المكابيكف  3.1الممحؽ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3، ص 6/4/1932، 889العدد )صحيفة مرآة الشرؽ، 
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 . 1 ـ1928ة عف المؤتمر اإلسبلمي عاـ قانكف جمعية حراسة المسجد األقصى المنبثقنشرة :  1.4 ممحؽلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . لإلتالف فً المسجد األقصى . وصّنفها فً أرشٌف قسم الحراسةم، خالل فرزه أكٌاس وثائق قدٌمة كانت معّدة 3106عثر علٌها الباحث عام   
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 . تنظيمي لكزارة األكقاؼ األردنيةمكقع قسـ حراسة المسجد األقصى في الييكؿ ال :  1.5 ممحؽال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، بتصّرف2017كالشؤكف كالمقدسات اإلسبلمية األردنية،  كزارة األكقاؼ)
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،  ـ1960عاـ -العيد األردنيأكاخر في المسجد األقصى أسمحة قسـ حراسة بيع معاممة :  1.6الممحؽ 
 مف أرشيؼ قسـ الحراسة .
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 ـ 1969مسجد األقصى بعد حريؽ عاـ لحراسة االمقترح لالمشركع األمني  مٌخصم : 2.1الممحؽ 

 

التكمفة المقٌدرة  مككنات المشركع األمني  
 بالدينار

 20000 المبارؾ شراء سيارة إطفاء حديثة كاممة التجييز لممسجد األقصى -1

2- 
إجراء صيانة كيربائية كقائية في قبة الصخرة كالمصمى القبمي كالمتحؼ اإلسبلمي، 

 عمى المآذف كشافات 3مسجد، كبكة إنارة كيربائية جديدة مستقٌمة لكؿ الكتركيب ش
11000 

3- 
كاؽ الشمالي لممسجد األقصى كتكفير في الرٌ  سكنان دائمان  حارس كمنٌظؼ 120إسكاف 
 خدمتيـ .كدكرات مياه كأدكات ل يـمطعم

10000 

يـ كعدـ بب كبر سنٌ نياء خدماتيـ بسإل ،تعكيضات عمؿ لخمسيف حارسان كمنظفان قديمان  -4
 .لياقتيـ ألعماؿ الحراسة

5780 

5- 
نياء خدماتيـ، حتى يتـ تدريب طاقـ إأشير قبؿ  3لمدة القدامى  ركاتب لمحراس

 .الحراسة الجديد في ىذه األشير
4000 

 1000 ية .حديدحمايات البال المبارؾ تسميح جميع نكافذ المسجد األقصى -6
 2500 األقصى األسطحة كاألركقة المطٌمة عمى المسجد تركيب أسبلؾ شائكة عمى جميع -7

8- 
المصمى المركاني،  منافذكجميع  ،تسميح فٌكىات آبار المسجد كافة بأغطية حديدية

   .فكىات كقنكات تصريؼ المياه السفمٌيةالفضاءات ك كجميع 
2000 

 4000 3ـ100-50تركيب خٌزاف مياه عمى ارتفاع أعمى مف ىبلؿ قبة الصخرة المشرفة بسعة  -9
 2500 مضٌخات مياه كيربائية لآلبار بعضيا ثابت كبعضيا متحٌرؾ  5تركيب  -10
 2500 المسجد  لكؿتمديد شبكة مياه جديدة  -11
 800 مطفأة كيميائية متنكعة األحجاـ بشكؿ مستعجؿ  40شراء  -12
 4000 شراء معٌدات إطفاء مختمفة بما في ذلؾ سبللـ متنقمة  -13

14- 
كيب مانعة صكاعؽ لممصمى القبمي، كصيانة مانعة الصكاعؽ في قبة الصخرة كالتي تر 

 ـ 1967تضررت في حرب احتبلؿ المسجد عاـ 
500 

 3000 خٌط  16تركيب شبكة اتصاالت سمكية أك ارضية داخمية لكؿ المسجد مككنة مف  -15
 500 تعديبلت إنشائية عمى األبكاب المفتكحة كالمغمقة في المسجد  -16

17- 
 14عامؿ إطفاء ك 16حارسان ك  90نفقات سنكية لممشركع األمني تتضمف ركاتب لػ 

ديناران  30عماؿ آخريف لبلتصاالت كالمستكدعات كغيره بكاقع  7عامؿ نظافة ك
 ديناران شيريان  45مسؤكليف لقسـ الحراسة بكاقع  9لممكظؼ شيريان، ك

55625 

 12970 % 10احتياطي لميزانية المشركع  بنسبة  -18
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بعٌدة  ،ساحاتو عمى أبكاب األقصى كفيالمثٌبتة قديمة ال حديديةاليافطات نمكذج مف ال:  2.2الممحؽ 
  .زيارتوتعميمات المكاف ك  تنٌكه إلى قدسٌيةكالتي لغات، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( .2018الباحث، تصكير  يافطة إرشادية قديمة، )
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 ـ 1986صى المبارؾ الخارجية لعاـ بكاب المسجد األقبرنامج فتح كاغبلؽ أ :  2.3 الممحؽ
  

 مبلحظات مكعد اإلغبلؽ مكعد الفتح الباب 

1- 
السمسمة  
 المجمس 

 حٌطة
 - يكميان / بعد العشاء  يكميان قبؿ الفجر

2- 
االسباط  
 الغكانمة 
 الحديد 

يكميان / بعد المغرب  صباحان  7:00يكميان / 
 - مباشرة 

 صباحان  8:00ان / يكمي القطانيف  -3
 ) يتـ فتح الخكخة فقط (

يكميان / بعد المغرب 
 مباشرة

 صباحان حتى بعد العصر  9:00يكميان مف الساعة 
 يتـ فتح دٌفة كاحدة كبيرة مف الباب 

 - بعد الظير  1:30يكميان /  صباحان  8:00يكميان /  فيصؿ  -4

 - - المغاربة  -5
مرات يكميان يفتح صباحان كيغمؽ بعد الظير كعدة 

دكف تنسيؽ مع قسـ الحراسة ، كيراقبو الحراس 
 ساعة لبلببلغ عما يدخؿ منو  24طكاؿ 

 (C0051 ،17/7/1986، رقـ بكابك.ؽ، برنامج رئيس الحرس لمكاعيد األ)
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 ـ 2000-1980، في المسجد األقصى نقاط المراقبة الثابتة يكميان  :  2.4ممحؽ ال
 

 تةنقطة المراقبة الثاب 
 ) في كل وحدة حراسة (عدد حراس نقطة المراقبة 

 النيارية األولى
 ظيران ( 1 -صباحان  7) 

 النيارية الثانية
 مساء ( 7 –ظيران  1) 

 الوحدات الميمية
 صباحان ( 7 -مساء  7) 

 1 1 1 مكتب األحكاؿ -1
 1 1 1 باب األسباط -2
يغمؽ باب فيصؿ كيراقبو  باب حطة -3

 حارس باب حطة
يغمؽ باب فيصؿ كيراقبو  1

 1 باب فيصؿ -4 حارس باب حطة
 1 1 1 باب الغكانمة -5
 1 1 1 باب المجمس -6
يغمؽ باب الحديد  1 1 باب الحديد -7

كيراقبو حارسا باب 
 1 1 باب القطانيف -8 القطانيف كالمجمس

 1 1 1 باب السمسمة  -9
 1 باب المغاربة -10

 س كاحد لباب المغاربةيتـ دمجيا كيراقبيا حار 
 1 ساحة المتحؼ االسبلمي -11
 1 1 1 باب المصمى القبمي -12
 - 1 - داخؿ المصمى القبمي -13
 - 1 1 ساحة المصمى القبمي -14
 1 1 - برج الختنية )الداخؿ( -15
 1 - 1 باب كساحة المركاني -16
يتـ دمجيا في نقطة  المنطقة الشرقية )الحرش( -17

 ارس كاحدكاحدة بح
1 1 

 1 1 برج باب الرحمة )القبة( -18
 - 1 1 باب قبة الصخرة المشرفة  -19
 - - 1 ساحة الصخرة المشرفة -20
 - 1 - داخؿ قبة الصخرة المشرفة -21

 (ـ2000-1970س.ك، )
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 ـ "2000-1980: " دكرٌيات الحراسة المتحركة يكميان في المسجد األقصى ،  2.5 ممحؽال
 

 الدكريات 
 حالة الدكرٌية في كؿ كحدة حراسة

 النيارية األكلى
 ظيران ( 1 -صباحان  7) 

 النيارية الثانية
 مساء ( 7 –ظيران  1)

 الكحدات الميمية
 صباحان ( 7 -مساء  7) 

 متغٌيرة الكقت كالمسار متغٌيرة الكقت كالمسار متغٌيرة الكقت كالمسار دكرٌية رئيس الحرس -1
 متغٌيرة الكقت كالمسار متغٌيرة الكقت كالمسار متغٌيرة الكقت كالمسار دة الحراسةدكرٌية مسؤكؿ كح -2

3- 
 دكرٌية عاٌمة  
 )حارس كاحد(

تتابع المقتحميف كالسٌياح 
 ال يكجد غالبان  ال يكجد غالبان  كجميع نقاط الحراسة الثابتة

4- 
 دكرٌية المنطقة الغربية 

 )حارس كاحد(
تختص بتفقد كتبديؿ حراس 

 نقاط الثابتة الغربيةال
 ال يكجد ال يكجد

5- 
 دكرٌية المنطقة الشمالٌية 

 )حارس كاحد(
تختص بتفقد كتبديؿ حراس 

 النقاط الثابتة الشمالية
 ال يكجد ال يكجد

 (ـ2000-1970س.ك، )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 ـ 3198-1978، تعزيز الحراسة في رمضافمثاؿ عمى تكزيع مكظفي األكقاؼ المنتدبيف ل : 6.2ممحؽ ال
 

 مكان التعزيز 
 )نقطة الحراسة(

عدد موظفي األوقاف المنتدبين لتعزيز حراس األقصى خبلل 
 شير رمضان

1978 1979 1980 1981 1983 
 2 2 3 3 3 باب المجمس -1
 2 2 3 2 2 باب الحديد -2
 2 2 3 3 2 باب القط انين -3
 2 2 3 3 3 باب السمسمة  -4
 2 2 3 2 2 باب المغاربة  -5
 2 2 3 2 3 باب األسباط -6
 2 2 3 2 2 باب حط ة -7
 1 1 3 2 2 باب فيصل -8
 - - 3 2 2 باب الغوانمة  -9
 2 2 3 2 2 مدر ج الكأس -10
 2 2 3 2 2 مدر ج القبة النحوي ة -11
 2 2 3 2 2 مدر ج غرب الصخرة  -12
 2 2 3 2 2 مدر ج األحوال  -13
 2 1 3 2 2 المدر ج الشمالي الغربي -14
 2 2 3 2 2 المدر ج الشمالي الشرقي -15
 2 2 3 2 2 المدر ج الشرقي -16
 2 2 3 2 2 المدر ج الجنوبي الشرقي -17
 3 2 4 - - مراقبون :  

 34 32 55 37 37 المجموع : 

 (23C00 ،3/8/1978، معاممة رقـ مكظفي التعزيزتكزيع ، كتب )ك.ؽ
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ضد  25/9/1970معة في المسجد األقصى بعد صبلة الج غاضبةرة تظاىصكرة نادرة ل:  2.7 الممحؽ
 . الٌدامية ، خبلؿ أحداث أيمكؿ األسكدكالمصرم النظاـ األردني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1970)مصٌكر مجيكؿ، 

 

 

 

 



171 
 

 1938تشريف أكؿ  18عبكة ناسفة في األقصى، انفجار تقرير صحيفة ىاتسكفاه العبرية عف :  3.1رقـ  ممحؽال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تشريف أكؿ 18، 1938، عمرانفجار قنبمة في مسجد )
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المسجد شرطة االحتبلؿ االسرائيمي في مخفر رتب بعض الضٌباط العرب في أسماء ك :  2.3رقـ  ممحؽال
 ـ "2000-1967، األقصى

 
 مبلحظات االسم الرتبة 

1- 

في شرطة المخفر  قائد
 األقصىالمسجد 

 كاظم الشريف
جد األقصى بعد ئيمية في المسأكؿ قائد لمشرطة االسرا

، كقد عمؿ في منصبو في مخفر ـ1967احتبللو عاـ 
 المسجد حتى بداية الثمانينات .

 تكلى قيادة شرطة األقصى خمفان لمضابط كاظـ الشريؼ  فطين جبر -2

 وليد ماضي -3

منتصؼ الثمانينات حتى  عمؿ خمفان لمضابط فطيف جبر مف
ي يتكلى قيادة شرطة بط عرب، كىك آخر ضاـ1989عاـ 

ادة بعده سمسمة مف الضباط حيث استمـ القي األقصى،
" الذم ارتكبت في الييكد، أكليـ الضابط المتطرؼ "تسيكف

ركبف ـ ثـ الضابط "1990ة األقصىى عاـ عيده مجزر 
" في " ثـ الضابط "إلياىك مزراحي" ثـ الضابط "عكفرأدرم

 أكاخر التسعينات . 
 ضابط تنسيق وارتباط -4

 مع دائرة األوقاف

ـ 2000تـ تكميفيـ بالترتيب مف بداية السبعينات حتى عاـ  عيسى مشعل 
دارة المسجد  بميمة التنسيؽ اليكمي مع إدارة األكقاؼ كا 

 .ؽ االجتماعات كاالتصاالت اليكميةاألهقصى كتنسي
 تيسير عثمان عمي قط وم -5
 محمود أبو دياب -6
 ضابط الكحدة النيارية الثانية في شرطة المسجد صريموسى الم شرطةضابط وحدة  -7
  فايز كواممة  األقصى شاويش مخفر -8
  باسم حسن -9
  حمادة عابدين  مبلزم أول  -10
  تيسير جابر مبلزم  -11
  تحسين الشريف -12

 

 (ـ 2000-ـ1967، ، ك.ـك.ؽ، ت.أ)
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 ـ 1970اد حكؿ أمف المسجد األقصى، عاـ بخط رئيس الحرس جماؿ مر  مكتكمةرسالة :  3.3الممحؽ 
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 االنتفاضة األكلىقصى خبلؿ لؤلر المتفجرات االسرائيمي نماذج مف دخكؿ سيارة خبي:  3.4 ممحؽال
 .ـ 1987-1993

 التاريخ 
ساعة 

دخول سيارة 
 المتفجرات

 الحادثة

1- 5/4/1987 
10:20  
 صباحان 

دعاء الشرطة بكجكد جسـ مشبكه في الساحة دخاؿ السيارة مف باب األسباط الإ
 أماـ المصمى القبمي .

 ليبلن  9:00 3/5/1987  -2
مف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد سيارة مفخخة خارج باب  ادخاؿ السيارة

 المجمس ، كتبيف أنو ببلغ كاذب !

3- 14/10/1987 
2:30 
 عصران 

جكد عبكة ناسفة في غرفة مف باب األسباط الدعاء الشرطة بك  ادخاؿ السيارة
 حراسة باب المجمس ، كتبيف أنو مجرد محرؾ غسالة كقد صادرتو الشرطة !

 ليبلن  12:00 22/11/1987 -4
ادخاؿ السيارة مف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد جسـ مشبكه في ساحة 

 المصمى المركاني، كتبٌيف أنو حجر !

ف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد قنبمة في المخفر المكجكد ادخاؿ السيارة م ليبلن  9:45 13/2/1988 -5
 عمى صحف الصخرة المشرفة

6- 
25/4/1989 
رمضاف  19 

 ىػ1409

9:00 
 صباحان 

ادخاؿ السيارة مف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد جسـ مشبكه في ساحة 
 المتحؼ اإلسبلمي . كدخمت بعدىا مباشرة سيارة مدنية يقكدىا ضابط شرطة

االقصى )تسيكف( تجٌكؿ فييا بشكؿ استفزازم داخؿ األقصى كتكجو لممخفر ثـ إلى 
 باب المغاربة 

حاكلت الشرطة إدخاؿ السيارة مف باب األسباط لكجكد جسـ مشبكه خارج باب  ظيران  1:35 29/8/1989 -7
 حٌطة ، ثـ تعاممت مع الجسـ المشبكه مف خارج المسجد .

 ليبلن  12:00 1/4/1990 -8
حظ حارس باب الغكانمة خبلؿ تفتيش منطقتو جسمان مشبكىان تحت الباب ، كتـ ال

 40عبر باب األسباط لمدة  12:10استدعاء الشرطة كالتي أدخمت السيارة الساعة 
 دقيقة .

 فجران  4:15 14/11/1990 -9
مف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد سيارة مفخخة خارج باب  ادخاؿ السيارة
 تبيف أنو ببلغ كاذب !المجمس ، ك 

 ليبلن  9:00 24/3/1991 -10

إدعت قيادة الشرطة بأف لدييا تحذيرات استخبارية عف كجكد عبكات ناسفة في 
داخؿ المٌصميات المسقكفة ، كأخبرت مكتب األحكاؿ بذلؾ ، كأدخمت سيارة خبير 

ات ، المتفجرات مباشرة مف باب األسباط ، كقامت بتفتيش جميع المصٌميات كالساح
 كاشترؾ الحراس بتفتيش مناطقيـ بشكؿ دقيؽ ، كلـ يعثركا عمى شئ  

ادخاؿ السيارة مف باب األسباط الدعاء الشرطة بكجكد انذار ساخف حكؿ تفجير  ليبلن  9:40 21/8/1992 -11
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المسجد ، كقد تـ تفتيش المصمى القبمي كقبة الصخرة المشرفة كسائر األبكاب 
الحراس كالشرطة ، بإشراؼ قائد شرطة األقصى كالساحات بشكؿ مشترؾ بيف 

 الضابط كليد ماضي ، كرئيس كحدة الحراسة جكاد المحتسب 

 ليبلن  12:05 25/2/1993 -12

طالبت الشرطة حراس المسجد بفتح باب األسباط إلدخاؿ سيارة خبير المتفجرات 
دكف ابداء األسباب ، فرفض الحراس لعدـ كجكد ما يستدعي ذلؾ ، كأخبركا 

دارة المسجد ككانت التعميمات كاضحة بعدـ بفتح األبكاب  مسؤكلي قسـ الحراسة كا 
ليا ، فدخؿ ضباط الشرطة كحرس الحدكد كخبراء المتفجرات مشيان عمى األقداـ ، 

 كفتشكا جميع ساحات األقصى لمٌدة ساعة ، كلـ يعثركا عمى شئ . 

 

 ( ـ1993-1987، س.أ) 
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 ـ 1987عاـ  لمكافقة عمى تركيب البكابات اإللكتركنية داخؿ أبكاب المسجد األقصى: كتاب ا 3.5الممحؽ 
 شريطة أف يككف ثمنيا عمى حساب إدارة أكقاؼ القدس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

بعض البراغي المتبقية في عتبات أبكاب المسجد األقصى جٌراء تركيب البكابات اإللكتركنية :  3.6 ممحؽال
 .ـ 1987عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ (2017) براغي حديدية في عتبات باب الغكانمة ، الباحث، 
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