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الرسالة إلشرافو كصبره كإلرشاداتو كتكجيياتو القيمة
 .1د .منير نسيبة المشرؼ عمى ٌ
 .2د .محمد الشاللدة ،ك د .معتز قفيشة (أعضاء المجنة المناقشة) كالمذاف تفضال بالمكافقة عمى مناقشة
رسالتي كتشريفي بسماع مالحظاتيـ القيمة.

 .3اساتذتي االفاضؿ في جامعة القدس عمى ما قدمكه لي مف عمـ كمعرفة طيمة دراستي في مرحمة
الماجستير.

 .4عطكفة ال ٌشيخ محمد عزاـ الخطيب التٌميمي مدير عاـ اكقاؼ القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ،
اإلسالمية ،كمكتبة المسجد
كمديرية العالقات العامة كاالعالـ في دائرة األكقاؼ كال ٌشؤكف كالمقدسات
ٌ

الرسالة.
األقصى المبارؾ ممثمة بمكظفييا ككؿ مف ساىـ كساعد في اعداد ىذه ٌ

ب

ممخص
ائيمي العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ في ظ ٌؿ
تتناكؿ ىذه الرسالة تدخالت سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
كلي كذلؾ منذ احتالؿ القدس ال ٌشرقية عاـ 1967ـ ،كحتٌى حادثة اغالؽ المسجد األقصى
القانكف ٌ
الد ٌ

المبارؾ عاـ 2017ـ.

قانكني لممسجد األقصى المبارؾ الكاقع تحت
الدراسة إلى البحث كالمعرفة كتحميؿ الكضع ال
تيدؼ ىذه ٌ
ٌ
كلية المتعارؼ عمييا كالتٌي قامت دكلة االحتالؿ
فاقيات ٌ
الد ٌ
االحتالؿ الحربي االسرائيمي استنادا إلى االتٌ ٌ

الدكلي العرفي ،كما كتيدؼ الدراسة الى الكقكؼ
االسرائيمي بالمصادقة عمييا ،اضافة الى قكاعد القانكف ٌ
الدكلي التٌي مف شانيا اف تكفٌر الحماية الكافية لممسجد
كلية في القانكف ٌ
قانكنية ٌ
الد ٌ
عمى أىـ اآلليات ال ٌ

األقصى المبارؾ مف التدخالت العسكرية االسرائيمية.

ائيمي في المسجد
الدراسة حكؿ مدل
قانكنية التٌ ٌ
تدكر اإلشكالية في ىذه ٌ
ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي عف انتياكاتو بحؽ المسجد األقصى المبارؾ
األقصى المبارؾ كما مدل مسؤكلية االحتالؿ اإلسر ٌ
ينية كالتٌاريخية الكاقعة تحت االحتالؿ كذلؾ بمنظكر القانكف الدكلي.
باعتباره مف الممتمكات الثٌقافية ٌ
الد ٌ

الدراسة ىك تطكر التٌدخالت كاإلجراءات ذات الطٌابع العسكرم
اف ما دفع الباحث الختيار مكضكع ٌ
ائيمي تجاه المسجد األقصى المبارؾ كالتي تيدؼ إلى خمؽ كاقع جديد كسمب
ٌ
الصادرة عف االحتالؿ اإلسر ٌ
الرغبة في إثراء المكتبة
حؽ ال
ٌ
فمسطينييف في المسجد األقصى المبارؾ بغية ٌ
السيطرة عميو ،باإلضافة إلى ٌ
قانكنية.
ال
فمسطينية كالعربية بمثؿ ىذه ٌ
الدراسات ال ٌ
ٌ

يخية لمتدخالت كاإلجراءات
اعتمدت بداية البحث عمى استعراض كتحميؿ الىـ الكقائع كاالحداث التٌار ٌ
ائيمية التٌي كقعت كمرت عمى المسجد األقصى المبارؾ منذ احتالؿ إسرائيؿ لشرقي القدس
العسكرٌية اإلسر ٌ
عاـ 1967ـ ،إلى اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ عاـ 2017ـ  ،كما كسيتـ االعتماد عمى المصادر

قانكنية
األكلية كعمى المصادر الثٌانكية لجمع المعمكمات كالتٌي تعتمد عمى األدبيات كالمقاالت كالكتب ال ٌ
النظر في
المكثقة لمبحث في طبيعة التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية المتبعة مف قبؿ سمطات االحتالؿ ك ٌ

كلية.
فاقيات كاألعراؼ ٌ
قانكنيتيا طبقا ألحكاـ القانكف ٌ
الد ٌ
الدكلي كنصكصو كاالتٌ ٌ
ٌ
ج

النتائج كالتٌكصيات كمف اىميا:
ثـ ختـ الباحث دراستو كخمص إلى مجمكعة مف ٌ
 .1اف المسجد األقصى المبارؾ يعد مف الممتمكات الثٌقافية لما يتمتع بو مف قيمة دينية كتاريخية كركحية

اإلسالمية ،كالعالـ أجمع تجعؿ منو مممكؾ ثقافيا ينبغي تكفير الحماية لو
فمسطيني بؿ كلالمة
لمشعب ال
ٌ
ٌ
ائيمي العسكرٌية كالتٌي تعد بمثابة جرائـ حرب.
ٌ
قانكنيا مف اعتداءات كانتياكات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،مف
 .2ضركرة العمؿ عمى فضح انتياكات دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
خالؿ كؿ كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ،كنقؿ ىذه المشكمة إلى كؿ أنحاء العالـ ،كفضحيا

الرأم العاـ العالمي ،كي يتنبو الجميع إلى خطكرة ىذه االنتيكات كاالعتداءات
أماـ كؿ المحافؿ ٌ
الد ٌ
كلية ك ٌ
ائيمية.
اإلسر ٌ

د
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Abstract
In this study, the researcher addressed the subject of the Israeli occupation military
interventions in Al-Aqsa Mosque under international law since the occupation of East
Jerusalem in 1967 and until the closing of Al Aqsa Mosque in 2017.
This study aims to research, knowledge and analyze the legal status of the blessed Mosque
under the Israeli occupation, based on the international agreements recognized by the
occupying state as well as the rules of customary international law and the most important
international legal mechanisms in international law that would provide Adequate protection of
Al Aqsa Mosque from Israeli military intervention.
In this study, the question arises as to the legality of the military intervention of the Israeli
occupation in the Al-Aqsa Mosque and the extent to which the Israeli occupation is
responsible for its violations against the Al-Aqsa Mosque as a cultural and historical property
under occupation from the perspective of international law
What prompted the researcher to choose the subject of the study is the development of
interventions and measures of a military nature by the Israeli occupation against Al-Aqsa
Mosque, which aims to create a new reality and rob the right of the Palestinians in the Al-Aqsa
Mosque in order to control it in addition to the horrific enrichment of the Palestinian and Arab
libraries with such legal studies.
The beginning of the research was based on a review and analysis of the most important
historical events and events of the Israeli military interventions and actions that took place and
passed on the Al-Aqsa Mosque since Israel occupied East Jerusalem in 1967 until the closure
of Al-Aqsa Mosque in 2017. It will also rely on primary sources and secondary sources to
collect information, which relies on literature, articles and legal documented books to
examine the nature of military interventions and procedures followed by the occupation
authorities and to consider their legality in accordance with the provisions of international law
and its texts and conventions and international conventions.
Then the researcher concluded his study and concluded a set of conclusions and
recommendations, the most important of which:
1. Al-Aqsa Mosque is considered a cultural property because of its religious, historical
and spiritual value to the Palestinian people, the Islamic nation and the world at large,
ه

this make it a cultural statement that should be legally protected from the attacks and
violations of the Israeli military occupation, which are considered war crimes.
2. The need to work to expose the violations of the Israeli occupation against Al-Aqsa
Holy Mosque through all media, audio and video, and to spread this problem all over
the world and expose it to all international forums and international public opinion, in
order to be aware of the seriousness of these violations and Israeli aggressions.

و

الفصل األول
المقدمة
بقدسية كبيرة في نفكس المسمميف ككنو ٌأكؿ قبمة لإلسالـ ككذلؾ مدينة القدس
يتمتٌع المسجد األقصى
ٌ
ماكية الثٌالثة ،كا ٌف لتاريخ المسجد األقصى المبارؾ
القديمة ،لما
الس ٌ
تضمو مف أماكف عبادة رمزٌية لم ٌشرائع ٌ
ٌ
ا
حافال مف
سجال
الرمزٌية لم ٌشرائع األخرل في البمدة القديمة مف مدينة القدس،
ن
ٌ
خاصة دكف باقي األماكف ٌ
ائيمي  ،كال تزاؿ تجاه ىذا المسجد
التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية التٌي
ٍ
أقدمت عمييا ٌ
قكات االحتالؿ اإلسر ٌ
مؤسساتو ،بضركرة اتٌخاذ إجراءات،كمكاقؼ صارمة
العريؽ كالتٌي رافقتيا مطالبات لممجتمع ٌ
كلي بجميع ٌ
الد ٌ
ىاـ لدل المسمميف.
اء عمى أفعاليا ،كاجراءاتيا ٌ
ٌ
ضد دكلة االحتالؿ ،جز ن
ديني ٌ
ضد رمز ٌ

السابع مف حزيراف (يكنيك) لعاـ 1967ـ،
احتمٌت القكات اإلسر ٌ
ائيمية المسجد األقصى المبارؾ في صبيحة ٌ
ائيمي عميو ،ككاف ذلؾ اكؿ ما
ائيمي في ساحاتو ،كما كقامكا بكضع العمـ اإلسر ٌ
كاحتفؿ جنكد الجيش اإلسر ٌ

ائيمي مف إجراءات تجاه المسجد األقصى المبارؾ بعد احتاللو ،كتكالت
قامت بو دكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية بحؽ المسجد األقصى المبارؾ كتصاعدت طػكاؿ سػنكات االحػتالؿ،
اإلجراءات العسكرٌية اإلسر ٌ
ائيمية إلى المسجد،
كالتٌي كاف أحدثيا  ،كأخطرىا إغالؽ المسجد األقصى المبارؾ،كدخكؿ ال ٌشرطة اإلسر ٌ
السبت بتاريخ
الصالة فيو يكمي الجمعة ك ٌ
كابنيتو كالعبث بمحتكياتو ،كتكسير االبكاب ،كاالقفاؿ ،كمنع ٌ

ائيمي بكابات تفتيش
()11ك( )15يكليك/تمكز لعاـ 2017ـ ،كأعقب ذلؾ تركيب سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ
إلكتركنية عمى مداخؿ المسجد.
ٌ
ائيمي في المػسجد األقػصى المبارؾ ككثرت كتصاعدت كتيرتيا
ٌ
تنكعت التٌدخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
ائيمية فػي ساحات المسجد األقصى ،كعمى بكاباتو ،كمنع
فكاف مف أشكاليا كصكرىا إنتػشار ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الدخكؿ إليو ،كاعتقاؿ أعداد منيـ ،كمنع اإلعمػار كالتٌرميـ كاعتقاؿ مكظفي األكقاؼ،
المصميف مف ٌ
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القكة كالعنؼ ضد
كالتٌدخالت العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ ،كأبنيتو ،كتكسير أجزاء منو ،كاستخداـ ٌ
ائيمية المسمحة لممتدينيف الييكد ،كحراستيـ خالؿ جكالتيـ في باحاتو.
المصميف ،كمرافقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
إف المسجد األقصى المبارؾ كمدينة القدس كمعالميا تتعرض اليػكـ إلػى ىجمػة إسرائيمية شرسة كضخمة
ليؿ نيار ،كبكتيرة متسارعة تيدؼ إلى تغيير الكضع التٌاريخي القائـ لممدينة المقدسة ال سيما كضع
المػسجد األقصى المبارؾ ،كال شؾ في أف التٌزايد الكبير كالمستمر باألعماؿ ذات الطٌابع العسكرم التٌي
قانكنية ليذا
تيدؼ إلى تغيير كضع المسجد األقصى المبارؾ تستدعي ضركرة التٌفكير في تكفير الحماية ال ٌ
ائيمي كالعمؿ عمى مساءلة إسرائيؿ
المسجد العريؽ لمحفاظ عميو مف أطماع ،كمخططات االحتالؿ اإلسر ٌ

دكليان كمحاسبتيا عمى تدخالتيا ذات الطٌابع العسكرم تجاه المسجد األقصى المبارؾ كفؽ قكاعد كاحكاـ

الدكلي.
القانكف ٌ

 حدود الدراسةمكانيا :المسجد األقصى المبارؾ /القدس.
ن
زمانيا :منذ احتالؿ إسرائيؿ لممسجد األقصى المبارؾ عاـ 1967ـ ،كحتٌى حادثة اغالؽ المسجد األقصى
ن
المبارؾ عاـ 2017ـ.

 أىمية الدراسةدخالت العسكرٌية
قانكنية تقكـ عمى فحص مدل
الدراسة في انيا تعد دراسة
قانكنية التٌ ٌ
تنبع أىمية ىذه ٌ
ٌ
ٌ
ائيمية في المسجد األقصى المبارؾ كذلؾ مف
ائيمي المنظمة كالتٌي تقكـ بيا ال ٌشرطة اإلسر ٌ
لالحتالؿ اإلسر ٌ
الدكلي العرفي ،كما تتخذه سمطات االحتالؿ
كلية التٌي قامت بإبراميا كقكاعد القانكف ٌ
فاقيات ٌ
الد ٌ
خالؿ االتٌ ٌ
فمسطينييف إلى المسجد
ائيمي مف إجراءات عسكرية تحد مف حرية العبادة كمنع كتقييد كصكؿ ال
ٌ
اإلسر ٌ
األقصى كسماحيا لدخكؿ المتطرفيف الييكد لباحات المسجد األقصى المبارؾ كحمايتيـ ،ك تركز ىذه

كلية التٌي تكفؿ الحماية لممسجد األقصى المبارؾ
قانكنية ٌ
ٌ
الدراسة عمى البحث في القكاعد ك ٌ
الد ٌ
النصكص ال ٌ
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الدكلي مف محاكالت
كما كتتطرؽ لمكضكع تحديد الكضع ال
قانكني لممسجد األقصى المبارؾ ،كبياف المكقؼ ٌ
ٌ
قانكني القائـ لممسجد األقصى المبارؾ.
ائيمي تغيير الكضع ال
ٌ
سمطات االحتالؿ اإلسر ٌ

 دراسات سابقةقانكنية كالتٌحميالت السابقة في هذا
استعان الباحث في إجزاء هذه الدراسة على بعض مه الدراسات كالمقاالت ال ٌ

ائيمي العسكرٌية في المسجد األقصى المبارؾ
المجـال،والتي تطرقت لمكضكع ( تدخالت االحتالؿ اإلسر ٌ
الضكء عمى
في ظؿ القانكف ٌ
الدكلي) كالٌذم أعالجو في دراستي ىذه ،كالتٌي مف خالليا حاكؿ الكتٌاب تسميط ٌ
دخالت العسكرٌية بكافٌة اشكاليا كالمتعمقة بالمسجد األقصى المبارؾ في االطار العاـ لقضية
ىذه التٌ ٌ

الدراسات إلى
ينية بصفة عرضية غير مباشرة ،فتطرقت ىذه ٌ
القدس ،أك في إطار الممتمكات الثٌقافية ك ٌ
الد ٌ
ائيمي ،أك
الكضع ال
قانكني لممسجد األقصى باعتباره جزنء مف القدس الكاقعة تحت االحتالؿ الحربي اإلسر ٌ
ٌ

في إطار حماية المسجد األقصى المبارؾ باعتباره مف أماكف العبادة ،كنكعا مف أنكاع الممتمكات الثٌقافية،

ائيمي المترتبة عمييا نتيجة لتدخالتيا العسكرٌية
أك مف حيث إبراز المسؤكلية ٌ
الد ٌ
كلية لدكلة االحتالؿ اإلسر ٌ
الدراسات كالتٌحميالت سيتـ االعتماد عمييا ككنيا
الدكلي ،إف ىذه ٌ
في المسجد األقصى المبارؾ كفؽ القانكف ٌ
ائيمي في المسجد األقصى المبارؾ باعتباره مخالفا
قد تطرقت إلى تكضيح التٌدخؿ العسكرم لالحتالؿ اإلسر ٌ
كلية منذ احتالؿ إسرائيؿ لشرقي القدس عاـ 1967ـ ،كلغاية
فاقيات ٌ
لبنكد القانكف ٌ
الد ٌ
الدكلي اإلنساني كاالتٌ ٌ

اغالؽ المسجد األقصى المبارؾ عاـ 2017ـ.
الدراسات ما يمي:
كمف ىذه ٌ

أوال -دراسة بعنوان" :الحماية الجنائية لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي اإلنساني"،

لمدكتور محمد الشال لدة ،كالٌذم تطرؽ مف خاللو إلى المركز القانكني لمدينة القدس كنطاؽ تطبيؽ احكاـ
الحماية المقررة لمممتمكات الثقافية في مدينة القدس ،كما كتطرؽ الى المسؤكلية الدكلية الجنائية عمى دكلة

االحتالؿ اإلسرائيمي عف الجرائـ المرتكبة ضد الممتمكات الثقافية كالدينية كاالثرية في مدينة القدس.

ثانيا  -دراسة بعنوان" :حماية الممتمكات الثقافية في المنازعات المسمحة عمى ضوء احكام القانون

الدكلي
الدولي اإلنساني" ،لالستاذ خياري عبد الرحيم ،في بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجيستر في القانكف ٌ
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كلية كالٌذم تطرؽ مف خاللو إلى االحتالؿ كتعريفو كتطبيقات قكاعد الحماية عمى الممتمكات
كالعالقات ٌ
الد ٌ
ائيمية العسكرٌية تجاه الممتمكات الثٌقافية في فمسطيف
الثٌقافية أثناء االحتالؿ كتحدث عف التٌدخالت اإلسر ٌ
قانكنية المترتبة عمى دكلة االحتالؿ
كخص بالذكر المسجد األقصى المبارؾ ،كما كتطرؽ إلى المسؤكلية ال ٌ
نتيجة لمخالفتيا لقكاعد الحماية.

ثالثا -دراسة بعنوان "حماية الممتمكات الثقافية في القدس في ظل القانون الدولي" لألستاذة سعاد ززال
الدكلي كقت االحتالؿ كتطرقت إلى
حيث قامت بتكضيح لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية في القانكف ٌ
ائيمي لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية في القدس كصكرىا كتحدثت عف
مخالفة كانتياؾ االحتالؿ اإلسر ٌ

قانكنية المترتبة عمى دكلة االحتالؿ بسبب عدـ تطبيؽ قكاعد الحماية.
المسؤكلية ال ٌ

رابعا  -بحث تحت عنوان "حماية الممتمكات الثقافية في القانون الدولي اإلنساني" لالستاذان توفيق
شرماق وفريد شرماق في بحث لنيؿ درجة الماجستير في القانكف ،حيث تضمف البحث تعريؼ الممتمكات

فاقية الىام لعاـ 1954ـ،
فاقيات ٌ
كلية كخصكصا اتٌ ٌ
الد ٌ
الثٌقافية ،كحمايتيا في كقت االحتالؿ بمكجب االتٌ ٌ
فاقيات جنيؼ الرابعة كتطرؽ البحث
كالبرتكككؿ األكؿ لعاـ 1954ـ ،كالبرتكككؿ الثٌاني لعاـ 1999ـ ،كاتٌ ٌ
ائيمي لقكاعد حماية الممتمكات الثٌقافية،كالمسؤكلية المترتبة عمى إسرائيؿ نتيجة
إلى مخالفة االحتالؿ اإلسر ٌ
الناتجة عف إجراءاتيا العسكرٌية تجاه المسجد األقصى كالٌذم
لذلؾ كاالساس ال
قانكني لمسؤكلية إسرائيؿ ٌ
ٌ
الدكلي اإلنساني في فمسطيف المحتمة منذ عاـ 1967ـ.
يجعؿ إسرائيؿ ممزمة باحتراـ كتطبيؽ القانكف ٌ

خامسا  -بحت بعنوان" :حماية األماكن الدينية المقدسة في الشريعة والقانون الدولي -دراسة مقارنة"-
الدكتكراه في العمكـ ال ٌشرعية حيث قامت بتكضيح قكاعد
لمدكتورة نوال لبيض في بحث مقدـ لنيؿ درجة ٌ
ينية الكاقعة تحت االحتالؿ الحربي كتكضيح لتعريؼ حرمة األماكف المقدسة كما يترتب
حماية األماكف ٌ
الد ٌ

كلية لدكلة االحتالؿ المترتبة
عمى عدـ الحفاظ عمييا مف قبؿ دكلة االحتالؿ ككما تطرقت إلى المسؤكلية ٌ
الد ٌ
عمييا نتيجة النتياكيا كخرقيا لقكاعد حماية األماكف المقدسة كامكانية تأثيـ ىذه اإلجراءات جنائيا باإلضافة

ائيمية بمختمؼ اشكاليا كصكرىا تجاه المسجد األقصى
إلى تكضيح التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية اإلسر ٌ
ائيمي.
المبارؾ الكاقع تحت االحتالؿ اإلسر ٌ
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سادسا  -بحث تحت عنوان "الحق في حماية أماكن العبادة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية -
فمسطين نموذجا "-لالستاذة فاطمة نجادي حيث تضمف بحثيا مكضكع حماية أماكف العبادة في الحرب

الناتجة عف إجراءاتيا
كلية ،كمسؤكلية إسرائيؿ ٌ
(االحتالؿ الحربي) في القانكف كالمكاثيؽ ٌ
كلية ٌ
الد ٌ
الد ٌ
ينية اك
العسكرٌية تجاه أماكف العبادة كالتٌي بينت مف خاللو باف تعرض سمطات االحتالؿ لالماكف ٌ
الد ٌ
فاقيات الىام لعاـ 1954ـ،
فاقيات كاألعراؼ ٌ
كلية ال سيما اتٌ ٌ
الد ٌ
المساس بيا يشكؿ انتياكا كخرقا لالتٌ ٌ

الصادر عاـ 1977ـ ،كما كتطرقت
األكؿ التٌ ٌ
فاقية جنيؼ لعاـ 1949ـٌ ،
ك1907ـ ،كالممحؽ االضافي ٌ
ائيمية تجاه اماكف العبادة المقدسة كخصت بالذكر المسجد
إلى ذكر الىـ التٌ ٌ
دخالت العسكرٌية اإلسر ٌ
األقصى المبارؾ.

سابعا  -بحث بعنوان "القدس والقانون الدولي -دراسة لممركز القانوني لممدينة واالنتياكات اإلسرائيمية
قانكني لممسجد
لحقوق االنسان الفمسطيني فييا" لمدكتور موسى دويك حيث تطرؽ في بحثو لمكضع ال
ٌ
ائيمي منذ
األقصى المبارؾ في القانكف ٌ
الدكلي باعتباره يقع في مدينة القدس الكاقعة تحت االحتالؿ اإلسر ٌ

عاـ 1691ـ ،كما كتضمف البحث التٌعريؼ باالحتالؿ الحربي كعناصره كالقكاعد العامة لالحتالؿ الحربي
الدراسات كغيرىا تتفؽ عمى أف المسجد األقصى المبارؾ الكاقع
كتطبيقيا عمى القدس ،ك نجد بأف ىذه ٌ

أرضا محتمةن؛ كتعتبر إسرائيؿ قكة احتالؿ غير شرعية
ضمف شرقي القدس بمكجب القانكف ٌ
الدكلي يعتبر ن
كيعتبر ضميا لمقدس ال ٌشرقية كما أصدرتو مف تشريعات كما اتخذتو مف إجراءات باطال كانتياكا لمقانكف

الدكلي.
ٌ

ائيمي في
الدراسات ،كاألبحاث كغيرىا ركزت عمى التٌ ٌ
إف جميع ىذه ٌ
دخالت العسكرٌية لالحتالؿ اإلسر ٌ
المسجد األقصى المبارؾ كعمى ذكر الىـ االحداث كاإلجراءات ذات الطٌابع العسكرم التي قاـ بيا
ائيمي في ىذا المسجد ،كذلؾ باستخداـ طرؽ كأساليب ،كأدكات مختمفة منيا تكسير أبكاب
االحتالؿ اإلسر ٌ
القكة المسمحة ضد المصميف داخمو كاعتقاؿ حراس
كنكافذ كمرافؽ المسجد األقصى المبارؾ،كاستخداـ ٌ
ائيمية القتحامات المتطرفيف الييكد لباحاتو،
كمكظفي المسجد األقصى المبارؾ ،كمرافقة ال ٌشرطة اإلسر ٌ
الدكلي ليا.
كالتٌضييؽ عمى دخكؿ ال
فمسطينييف إلى المسجد األقصى المبارؾ ،كنظرة القانكف ٌ
ٌ

الدراسات كاألدبيات المذككرة كغيرىا؛
تجدر االشارة إلى أف ما سأقكـ بتقديمو الحقان سيككف معتمدان عمى ٌ
اإلسالمية كالتٌي تختص بتكثيؽ التٌدخالت كاإلجراءات العسكرٌية
الصادرة عف دائرة األكقاؼ
ٌ
كالتٌقارير ٌ
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