األطماع اليهودية في المسجد األقصى


اإلجراءات املمهدة للتقسيم الزماني واملكاني

عليّانّالينديّ 1

ّ

منذذذّنةذذلةّال رلذذيّالةذذييصنييّصالةذراعّال ر ذ ّ-اإلسذراليل ّعلذذسّيلسذذطين ّةذذللتّالسذذيطرةّعلذذسّ
األمالنّاإلسالمييّالمقدسي ّخاةيّالمسجدّاألقةسّ(ال رمّالقدسذ ّالةذري وّصال ذرمّاإل راىيمذ ّ

ي ذ ّالخليذذل ّصميرىمذذاّمذذنّاألمذذالن ّىذذدياّمرلزيذذاّلل رلذذيّالةذذييصنييّصمذذنّ ذذدىاّدصلذذيّإس ذراليل ّ
ذذدعصتّبي يذذتّالذذرصايبينّالمذذزصربين ّالبصرابيذذيّالداعيذذيّإلذذسّال ذذصدةّل ذذّ أرض الميعااا ّصالةذذييصنييّ

القالليّ لنّيلسطينّ أرض بال شعب لشعب بال أرض"ّ ّ.

صلانتّأصلّم اصليّعملييّييصدييّللسيطرةّعلسّاألمالنّالمقدسيّى ّإ ضارىمّمقاعدّصلراس ّ
صصض ياّي ّسا اتّال راق ّمس ينّ ذلكّ لصلّانبفاضيّعر ييّي ّيلسطينّ(سميتّ انبفاضيّ

ال راقو ّعام ّّ .1929ص ةلل ّعام ّيملن ّالقصل ّأن ّاألطماع ّصاالعبداءات ّاإلسراليليي ّصالييصدييّ
المبلررة ّعلس ّالمسجد ّاألقةس ّلانت ّس ا ّميما ّي ّإندالع ّم ظم ّاالنبفاضات ّي ّالضفيّ

الغر ييّصقطاعّمزةّ دّعامّّ 1967أر يّمنياّسميتّ اسمّالقدسّى ّ:انبفاضيّالنفقّ(الممبدّ
أسفلّال لدةّالقديميّليةلّ بسّجدرانّالمسجدّاألقةسوّصانبفاضيّاألقةسّ(االنبفاضيّاليانييّ

عام ّ2000و ّصى ي ّالقدس ّعام ّّ 2015الب ّجاءت ّإير ّاالقب امات ّالمبلررة ّلل رم ّالقدس ّ
الةري

ّصبقييد ّ ريي ّالدخصل ّللمسلمين ّإليو ّ يد ّبي يت ّالبقاسم ّالزمان ّصالملان ّللمسجدّ

األقةس ّصى ي ّاألقةس ّال اليي ّ(2017و ّالب ّجاءت ّ د ّإمالق ّاال بالل ّالمسجد ّ ّصصضعّ
صا اتّاليلبرصنييّصلاميراتّذلييّلللة ّعنّالم ادنّألصلّمرةّمنذّعامّّ .1969

ص دّا باللّالضفيّالغر ييّي ّ ربّ زيرانّّ 1967بجددتّالمطامعّالةييصنييّصالييصدييّي ّ
الطّال راقّصالمسجدّاألقةسّ يد ّب صيلوّملانا ّمقدسا ّللييصدّيقطّ.للنّالفباصتّالدينييّالقالليّ

لنّإعادةّ ناءّالييللّاليالثّببمّ إرادةّر انيي ّ َ صلّالجيصدّاإلسراليلييّإلسّم اصليّبقيسمّالمصقعّ

زمانياّصملانيا ّلمقدميّصبييليّلفباصتّجديدةّبسمحّ مساعدةّاهلل ّي ّ ناءّالييللّالمزعصمّ .

صلب قيقّذلك ّ دأتّالمؤسساتّالرسمييّصالقانصنييّصالدينييّصالييلاتّالة ييّصال لمانييّاإلسراليلييّ

صالييصديي ّص ض ّالجيات ّالمسي يي ّاالنجيليي ّصال رصبسبنبيي ّال مل ّمن ّأجل ّالسيطرة ّعلسّ

المسجدّاألقةسّصبدميره ّص ناءّ الييللّاليالث ّملانيماّ .
ّنةرّىذاّال ثّي ّمجليّ ةؤصنّيلسطينيي .

 ّ1ا ثّي ّالةلصنّاإلسراليلييّ–ّيلسطينّ .

صبلقت ّالجيصد ّاإلسراليليي ّصالييصديي ّدي ي ّقصيي ّ د ّاليصرات ّصاالضط ار ات ّصال رصب ّاألىلييّ

ال ر يي ّخاةي ّما ّيجري ّي ّالمةرق ّال ر

ّالعبقادىم ّأن ّما ّيملن ّب قيقو ّاليصم ّ المسجدّ

األقةس ّر ماّالّيسبطي صنّب قيقوّي ّالمسبق لّ .

برةد ّالصرقيّال اليي ّاإلجراءاتّاإلسراليلييّي ّالمسجد ّاألقةسّمنذ ّعامّ ّ 1967بس ّاليصم ّ
يد ّإطالعّالقارئّالفلسطين ّصال ر ّصالمسلمّصالمخبةينّصميرىم ّعلسّاإلجراءاتّاإلسراليلييّ

المميدةّلبقاسمّالمسجدّاألقةس ّمنّدصنّال ديثّعنّعملياتّالمةادرةّالب ّبمتّي ّم يطّ
المسجدّاألقةس ّي ّم اصليّمنّإسراليلّبيصيدّالملانّميلّب صيلّالقةصرّاألمصييّإلسّ دالقّ
بصرابيي ّأصّعملياتّاليدمّالب ّطالتّ

ّالمغار يّ( ارةّالةر و ّالب ّةردتّخاللياّإسراليلّ

ّ800عالليّيلسطينييّ(ّ4000نسميوّإلسّمخبل ّمناطقّالقدس ّخاةيّإلسّسلصانّصة فاطّ ّّ.
ّ

الوضع قبل ع م 7691
لم ّيةيد ّالمسجد ّاألقةس ّإجراءات ّدخصل ّصخرصج ّخاةي ّخالل ّال لم ّال يمان ّلفلسطينّ.
صبلخصّالصجصدّال يمان ّ السدنيّالقالمينّعلسّرعاييّص راسيّالملانّالمقدسّ.صليقبياّ سيطربياّ

تّللزصارّاألجانبّ زيارةّالملانّ ّ.
ّ
األخالقييّعلسّالمسجدّسم

صلمّيبغيرّالصضعّليي ار ّ دّا باللّ ريطانياّلفلسطين ّ يثّسمحّالمندصبّالسام ّال ريطان ّ
أل ناءّاألديانّاألخرتّ منّميرّالمسلمين ّ الدخصلّإلسّالمسجدّاألقةسّي ّمصاعيدّم ددة ّ

مقا لّرسصم ّصاسبين ّمنّىذاّالزيارةّالييصدّالذينّلانصاّي ّ اليّاعبداءّعلسّالفلسطينيينّ .

ص دّنل يّيلسطين ّصاعالنّالص دةّ ينّالضفبين ّأدارّاألردنّالمسجدّاألقةسّخادماّص ارسا ّ
صخةص ّلو ّّ 28مصظفا ّلخدمبو ّصخدمي ّالمةلين ّييو ّصأ قس ّ راسي ّةرطيي ّرمزيي ّال ّبب دتّ
أةا عّاليدّالصا دةّعلسّ صا ابوّالمخبلفي ّالذينّلمّيخبلفصاّعنّ قييّالمصظفينّسصتّ الل اسّ.صانّ

دل ّذلك ّعلس ّةيئ ّيإنو ّيةير ّإلس ّالسيطرة ّاألخالقيي ّللممللي ّعلس ّالمسجد ّصبسليم ّالسلانّ

الفلسطينيينّي ّالقدسّصيلسطينّ يذهّالسيطرةّ .

صلمّبمانعّالسلطاتّاألردنييّزيارةّالمسجدّاألقةسّلغيرّالمسلمين ّالذينّلانصاّيدي صنّرسصماّ

م ينيّعندّزياربو ّ ينماّمنعّالييصدّمنّدخصلّالمسجدّنظراّل اليّال ربّ ينّاألردنّصالة بّ
الفلسطين ّمنّجيي ّص ينّدصليّإسراليلّمنّجييّأخرتّ .

صاسبمرّىذاّالصضع ّمنّعامّ ّ 1948بسّا باللّالضفيّالغر ييّصقطاعّمزةّمنّق لّاال باللّ
اإلسراليل

ّالذي ّلم ّيغير ّقصاعد ّالدخصل ّصالخرصج ّيقط ّ ل ّبدخل ّي ّلل ّما ّيب لق ّ المسجدّ

األقةس ّي ّم اصلي ّمن ّإسراليل ّبي يت ّصجصد ّداخل ّالمسجد ّاألقةس ّل ين ّب قق ّالرصاييّ

الدينييّالييصدييّالمزصرةّالداعييّإلسّالخالصّصعصدةّالمناي ّص ناءّالييللّاليالثّ .

ّّّّّ ّ

اإلجراءات اإلسرائيمية ض المسج األقصى بع ع م 7691

السيطرة بقوة السالح

د ّا بالل ّالجيش ّاإلسراليل ّالضفي ّالغر يي ّصقطاع ّمزة ّ ما ّيييا ّمديني ّالقدس ّدخل ّأيرادّ

الجيشّللمسجدّاألقةسّصق يّالةخرة ّمتجولين فييم بأحذيتيم من ون أي احترام لممك ن

المق س ،معمقين خاللي العمم اإلسرائيمي عمى قبة الصخرة .1كذلك ق م الح خ م الرئيسي

لمجيش اإلسرائيمي شمومو غورن ب لصالة اخل المسج  ،وح

الصالة لمييو ّ ّ.

األم كن التي يجوز فيي

للن ّمصةيو ّديان ّ(صزير ّالدياع ّ ينياو ّصرم ي ّمنو ّي ّمنع ّاندالع ّ رب ّدينيي ّمع ّألير ّمنّ
ملياردّمسلم ّأزالّال لمّصطلبّمنّال اخامّعدمّالةالةّمرةّأخرتّي ّالمساجد ّم بمداّي ّذلكّ

علسّيباصتّمس قيّب رمّعلسّالييصدّدخصلّالمسجدّاألقةسّ .2

للنّالرصاييّال ر ييّصالفلسسطينييّلماّجرتّة ي يّيصمّاألر اءّبفيد ّ لنّم ايظّمدينيّالقدسّ
السيد ّأنصر ّالخطيب ّصأعضاء ّالييلي ّاإلسالميي ّال ليا ّصالصق ّاإلسالم

ّأجرصا ّابةاالت ّمعّ

ال ديدّمنّالقناةلّالمبصاجدينّي ّالقدس ّالذيّ دصرىمّمارسصاّضغصطاّعلسّجيشّاال بالل ّ
الذي ّاضطر ّإلس ّإزالي ّال لم ّمن ّعلس ّق ي ّالةخرة ّخاةي ّأن ّاألردن ّصىص ّةا ب ّالراعييّ

صال ماييّصاإلدارةّق لّعامّّ1967لمّيريعّعلموّعلسّق يّالةخرة ّأصّعلسّأيّملانّي ّالمسجدّ

األقةسّّ.3
ّ

األمر الواقع واالسم
منذّ داييّا باللّالمسجدّاألقةسّصالسيطرةّعليوّمنّق لّإسراليل ّاعبريتّ لنّماّىصّقالمّي ّ
المسجدّاألقةسّىصّ أمرّصاقع ّصليسّجزءاّأةيالّمنّالملان ّ ماّي ّذلكّاأل نييّصالمساجدّ

أصّ بسّةالةّالمسلمينّييو ّرايضيّاالعب ار ّ وّص غيرهّمنّاألمالنّالمقدسيّعلسّأنوّأمالنّ

مقدسيّللمسلمينّيقطّ ّ.

صييما ّيب لق ّ إجراءات ّالدخصل ّصالخرصج ّصاإلدارة ّصال راسي ّي ّالمسجد ّاألقةس ّصم يطو ّالب ّ

سميت ّ إجراءات ّ األمر ّالصاقع ّيقد ّيرضت ّمن ّق ل ّدصلي ّاال بالل ّعلس ّالملان ّصعلسّ
الفلسطينيين ّ لمّالقصةّالمسل يّيقطّ ّّ.

ّ.1أرةي ّدصليّإسراليل ّاجبماعّال لصميّاإلسراليلييّي ّّ 1967\6\18صّّ 6نةرتّاجبماعاتّال لصميّاإلسراليلييّ
مناس يّمرصرّخمسصنّعاماّعلسّ ربّعامّّ ّّ.1967

ّّ.2نفسّالمةدرّ .

ّ.3ايببا ييّال يادرّالسياس ّالسنيّالسا يّصالياليصن ّعددّّّ.2017ّ 1080

صع ر ّعن ّعدم ّاعب ار ّإسراليل ّصقالمين ّعلس ّالدياني ّالييصديي ّ قدسيي ّالملان ّعند ّالمسلمين ّ
بسميبو ّ ج ل ّالييلل ّص ّ ج ل ّمصريا ّ يد ّب قيق ّأطماعيا ّالدينيي ّص ّ الصطنيي ّالمزصربينّ

السيطرةّالنيالييّعلسّالمسجدّاألقةس ّصىدمّصبدميرّللّماّىصّإسالم ّييو ّصبيصيدهّمنّخاللّ
ناءّلنيسّضخمّية وّماّيسمسّ الييللّاليالثّ.صالّبذلرّأيّمنّاألد ياتّاإلسراليلييّالييصدييّ

الدينييّأصّالسياسييّأصّاليقايييّ لنّالمسجدّمقدساّعندّالمسلمين.
الفتح واإلغالق واإل ارة والحراسة

د ّعدة ّأيام ّمن ّإمالق ّالمسجد ّاجبمع ّمصةيو ّديان ّمع ّصجياء ّمديني ّالقدس ّوح

ليم

اإلجراءات الج ي ة المتعمقة بفتح المسج األقصى ّ يث ّأ لغيم ّأن المسج سيظل مفتوح

طوال األسبوع ،وي ار من قبل ائرة األوق ف األر نية ّم برياّ ذلكّ الصةاييّاألردنييّمنّالنا ييّ

ال مليي ّصليسّالرسمييّ .1

صأ لغّديانّالمجبم ين ّعنّتقميص ع

الحراس الفمسطينيين من ثم نية وعشرين إلى أربعة

عشر ح رس اخمي  .وق ل ليم أن الشرطة اإلسرائيمية ستسيطر عمى البواب ت الخ رجيةّ.م لناّ
ذلكّالسيادةّاإلسراليلييّاللامليّعلسّالمسجدّصم يطو ّ صاسطيّالقصةّالمسل يّيقطّ .
ص دّانبةارّعةراتّأيرادّالةرطيّاإلسراليلييّعلسّجميعّ صا اتّالمسجدّاألقةس ّب صلّالملانّ

المقدسّللمسلمينّمنّملانّع ادةّاهلل ّإلسّأليرّمصقعّمبفجرّي ّال الم ّنبيجيّبةرياتّأيرادّ
الةرطيّاإلسراليليينّالذينّلمّي برمصاّالملان ّصقامصاّ بدنيسوّأال ّالمرات ّصأطلقصاّالنيرانّي ّ
ا بوّالمخبلفي ّمس ينّ ذلكّسقصطّملاتّالةيداءّصأال ّالجر سّداخلّالمسجدّ ّ.

صلم ّيبصق ّدصر ّالةرطي ّعلس ّ راسي ّال صا ات ّالخارجيي ّللمسجد ّاألقةس ّ ل ّأصبح مراقب

ومح ا لسموك حراس األوق ف اإلسالمية ّصمنّي ارضّيبمّإ ادهّعنّالمسجدّلفبراتّطصيليّ .

صي ّالسياق ّنفسو ّأ لغ ّصزير ّالدياع ّاإلسراليل ّمصةيو ّديان ّللمجبم ين ّأن ّالييو والسي ح

األج نب وغير المسممين ،سيسمح ليم ب ل خول إلى المسج األقصى من ون أية رسوم أو

قيو ب ستثن ء أوق ت الصالةّ.صعندماّ اصلتّسلطاتّالصق ّج اييّرسصمّمنّاألجانب ّبدخلتّ
سلطاتّاال باللّصمن تّذلك ّي ّإةارةّمنياّلالصقا ّ لنياّى ّيقطّةا يّالسيادة ّي ّ ينّ
يقبةرّدصرّالصقا ّعلسّاإلدارةّصالخدماتّ ّ.

ص د ّعام ّّ 1996ص د ّأن ّلانت ّالسياسات ّاإلسراليليي ّبب فظ ّمن ّقيام ّالمجمصعات ّالييصدييّ
المبطريي ّميلّ أمناءّج ل ّالييلل ّ رلاسي ّمرةصنّسلمصن ّصميرىم ّ زيارات ّجماعيي ّصاسبف اززييّ
ّ .1نفس ّالمةدرّ .إسراليل ّاعبريت ّ الملاني ّالخاةي ّللممللي ّاألردنيي ّالياةميي ّي ّالمسجد ّاألقةس ّعندما ّصقع ّابفاقّ
السالمّعامّّ ينّذلرّأنّإسراليلّب برمّالدصرّالخاصّلألردنّي ّالقدس ّصالميميّالباريخييّللملكّع داهللّل ارسّ

لألمالنّالمقدسيّللمسلمينّي ّالقدس.

ّ

صمدنسيّللمسجدّاألقةس ّأصبح أف ار الشرطة اإلسرائيميين ،مرافقين ومنظمين وم افعين عن

ىذه الزي رات التي ى فت إلى تثبيت وجو ييو ي ائم في المسج األقصىّ .

صلبسييل ّصبةجيع ّالزيارات ّأزالت سمط ت االحتالل اإلسرائيمي اآلرم ت التي وضعت بع ع م

ّ 7691الب ّبمنعّالييصدّمنّدخصلّالمسجدّاألقةسّأصّالةالةّييوّ ّّ.
ّ

مص رة ممتمك ت

ق لّأنّيسلمّمصةيوّديانّمفابيحّالمسجدّاألقةسّلألصقا ّاألردنيي ّأ لغيمّأن إسرائيل ستحتفظ

بمفت ح ب ب المغ ربة المطل عمى المسج األقصى ّ-أسمبو ّ صا ي ّالرم ام ّ ال اخام ّمصةيو ّ نّ

ميمصن  ،1وستمنع المسممين من ال خول منو إلى المسج األقصى ،ق صرة ال خول إليو عمى

الييو والسي ح .ونتيجة ذلك ،أة حّللييصدّمدخالّخاةاّإلسّالمسجدّاألقةسّمخالفينّ ذلكّ
ةرالعّاهللّصال ةرّصالمجبمعّالدصل ّصم صلينّمدخلّالةالةّصالسالمّصالسليني ّإلسّمةدرّلللّ
الةرصرّصاالعبداءاتّعلسّالمسجدّصالمةلينّ ّّّّ.

صةادرت ّقصات ّاال بالل ّاإلسراليل ّمقر المحكمة (الم رسة التنكزية) المطمة عمى المسج

األقصى وح ئط البراق ّص صلبو ّلمقر ّالةرطي ّص رس ّال دصد ّصبنصي ّ ناء ّلنيس ّ(أصصرصتّ
يرصةاليموّي ّالملان ّصمنّالمقررّليذاّاللنيسّأنّيلصنّالمدخلّالرليس ّللييللّاليالثّعندماّ

يبمّاالنبياءّمنّ نالوّ ّ.

لماّبمتّمةادرتّمنطقة "رب ط الكر " الواقعة شم ل ب ب الح ي ّالذيّقالتّعنو ّإنوّ الطّ
الم لسّالةغيرّصخةةبو ّلةالة ّالييصديات ّمع ّال لمّأنّىذاّال الطّجزءّميمّمنّالمسجدّ

األقةسّ .
ّ

التق سم الزم ني والمك ني
دّعامّّ 2000ميرتّإسراليل ّإجراءاتّالزيارةّللييصد ّصأعادتّب ديدىاّمنّيصمّاأل دّ بسّ

يصم ّالخميس ّمن ّالساعي ّالسا ي ّة ا ا ّ(اليامني ّ البصقيت ّالةبصيو ّ بس ّال اديي ّعةرة ّق لّ
الظير ّأي ّق ل ّالةالة ّ لقل ّمن ّساعي ّصمن ّ د ّةالة ّال ةر ّ بس ّق ل ّةالة ّالمغرب ّ

مح ولة بذلك تقسيم المسج األقصى زم ني مع المسممين ّل ّيباح ّليا ّمسبق ال ّمةادرةّ
المسا ي ّالب ّ ددىا ّال اخام ّاألل ر ّللجيش ّاإلسراليل ّعام ّّ 1967الب ّيجصز ّيييا ّةالةّ
للييصد ّ يثّبصضعّييياّمقاعدّصلراس ّيا بيّبلصنّ يدةّعنّماّيسمسّ قدسّاألقداس ّي ّ
ينّب باجّالمقاعدّصاللراس ّل ماييّمنّقصاتّ رسّال دصدّصالةرطيّ.صصجصدّىذهّالقصاتّي باجّ
رمّالةري ّ:نقاطّااللبقاءّصالخال
ّ
ّ.ّ1إس اقّرايبر ّىارّى يت/ال

ّصّّ 1997ّ 9مرلزّالقدسّللدراساتّاإلسراليلييّ ّّ.

لغر ّنصم ّصخدماتّ ّ .صمر ّالنصم ّصالخدمات ّب باج ّلمسا ات ّيبم ّاقبطاعيا ّمن ّالمسجدّ

األقةسّ.ص يذهّالطريقة يتم تق سمّالمسج مك ني ّل ناءّلنيسّمسبق ل ّييياّية وّإلسّ دّ يدّ
الييللّاليالثّالمزعصمّ ّ.

صلبلليدّذلك ّ اصلّأعضاءّلنيستّمنّمخبل ّأ زابّااللبال ّال المّسنّقانصنّ المساصاةّي ّ

الملاني ّالمدنيي ّصالدينيي ّ ين ّالييصد ّصال رب ّ يد ّخلق ّصاقع ّقانصن ّملزم ّإسراليليا ّلبقسيمّ
المسجد ّاألقةس ّزمانيا ّصملانياّ .صب دث ّالبفسير ّالمل ق ّ القانصن ّعن ّمنع ّالفلسطينيينّ

صالمةلين ّالمسلمين ّمن ّالدخصل ّللمسجد ّاألقةس ّي ّالصقت ّالمخةص ّلدخصل ّالييصد ّإليوّ

صالةالةّييو ّميلماّىصّمب عّعندّةالةّالمسلمين ّ يثّيخرجّمنوّميرّالمسلمينّ ّ.1

صلب قيقّالبقاسمّالزمان ّصالملان ّينظمّقط انّالمسبصطنينّالمدعصمينّمنّال لصماتّاإلسراليلييّ
المخبلفيّجصالتّيصمييّميدانييّة وّيصمييّللمسجدّاألقص ّمدنسينّخاللياّالملانّصم بدينّعلسّ

ّصخالل ّعام ّّ 2011نج ت ّالمجمصعات ّالمذلصرة ّ جلب ّّ 9أال ّ
المةلين ّالمسلمين ّاآلمنينّ .

مسب مرّييصدي ّصبخططّالسبجالبّّ 15أل ّمسب مرّييصديّخاللّعامّّ.22013صذلكّي ن ّ

مةارلي ّّ 24أل ّييصديّ( م دل ّّ 66ةخص ّيصمياوّخالل ّعامينّيقط ّأي ّّ 24أل ّمةلليّ
صاعبداءّصعدصان.
حفري ت
اإلجراءاتّاإلسراليليي ّلمّببصق ّعلسّالمةادرة ّ لّامبدتّلقيامّداصلرّاآليارّي ّالمؤسساتّ
الرسمييّصميرّالرسميي ّ ملياتّ فرّي ّّ 9مناطقّأسفلّال لدةّالقديمي ّمنّ ينياّ ّ 3فرياتّ
أسفل ّال رم ّالقدس ّالةري ّ .صلان ّمن ّأخطر ّىذه ّال فريات ّالممر ّالذي ّالبةفبو ّاألصقا ّ

اإلسالميي ّأسفل ّال رم ّي ّمنطقي ّ لر ّقايب اي ّعام ّّ 1981صقامت ّ سده ّ ال اطصنّ .3صي ّعامّ

ّ 1996أمر ّرليس ّالصزراء ّاإلسراليل ّ نيامين ّنبنياىص ّ فبح ّنفق ّقرب ّأساسات ّال رم ّالقدس ّ
الةري ّمماّبس بّي ّاندالعّانبفاضيّيلسطينييّضدّال فرياتّاإلسراليلييّ.

ّ

صعلس ّنفس ّالة يد ّبقصم ّدالرة ّاآليار ّاإلسراليليي ّص الب اصن ّمع ّ لديي ّالقدس ّصةندصق ّإرثّ
ال الطّالغر ّال لصم ّص دعمّمال ّمنّمنظماتّييصدييّصميرّييصديي ّب ميقّصبصسيعّاألنفاقّ

أسفلّال رمّالقدس ّالةري

ّب ققّييياّإسراليلّرم يّالبيارّال لمان ّصالصطن ّص ضّالبياراتّ

 ّ .1اللنيست ّالباس ي ّعةرة ّم ادرة ّعضص ّاللنيست ّميري ّريغب ّ(من ّالليلصدو ّاقبراح ّقانصن ّمساصاة ّي ّالملاني ّالمدنييّ
صالدينيي ّ ين ّالييصد ّصال ربّي ّىار ّى يت ّّ 2014نسخي ّأةليي ّمن ّالقانصن ّبم ّنةرىا ّمن ّق ل ّالمصقع ّاالليلبرصن ّ

لمرلزّأ اثّلللنيستّاإلسراليل ّّّ www.knesset.gov.il .

 ّ.2سصنّنير ّال رلاتّالمسي ييّبطالبّ ال صدةّليارّى يت ّصّّ 20ىلربس ّّّ.2012\10\3

ّ.3األصقا ّاإلسالمييّبغلقّممرّيب بوّإسراليلّ.مصقعّمرلزّالم لصماتّالصطن ّالفلسطين ّّّ ّ.www.pnic.gov.ps

الدينييّالب ّب ملّعلسّ مساعدةّالرب ّ السيطرةّعلسّللّماّىصّب تّاألرضّي ّال رمّالقدس ّ
الةري ّلبةل ّإلس ّعمق ّّ 17مب ارّ .1صبجري ّال فريات ّي ّابجاىين ّىما ّ:األول ّ بس ّق يّ

الةخرةّ.والث ني ّ ينّالمسجدينّ.صخاللّال فريات ّ صلتّإسراليلّالزصاياّصاآل ارّصالقاعاتّالب ّ
بفرمياّمنّ جارةّصأبر يّصمياهّإلسّلنسّصأمالنّةالةّللييصدّ .
ّ

الفت وى
ةدرّي ّياليينياتّالقرنّالماض ّيبصتّ منّرليسّ اخاماتّماّيسمسّ لرضّإسراليلّال اخامّ
أ راىامّيسب اقّىلصىينّلصك ّبفيدّ دمّجصازّدخصلّالييصدّللمسجدّاألقةسّي ّالمنطقيّالب ّ

أسماىاّ ىارّى يت ّل ّالّيساىمّالييصدّي ّبدنيسّالملانّالمقدسّليمّعلسّ دّب يرهّ ّ.

ص د ّا بالل ّالضفي ّالغر يي ّي ّنلسي ّ زيران ّعام ّّ 1967ةدر ّعن ّال اخاميي ّالرليسيي ّي ّ
إسراليل ّ يانا ّيؤلد ّييو ّعلس ّالفبصت ّالةادرة ّعن ّال اخام ّالمذلصرّ .للن ّال اخاميي ّالرليسييّ

ّعلسّآرمي ّي ّمداخلّال رمّالقدس ّةري ّيتضمن
ّ
أضايت ّ نداّي ّال يانّصالب ذيرّالمنةصر

منع "الغوييم" (الكف ر) من ال خول إلى الحرم الق سي الشريف .والتج ي الذي حصل ىن ىو

شمول غير الييو في ال خول لمحرم الق سي الشريف ،أي العرب المسممين والزوار عمى

مختمف انتم ءاتيم ال ينية.

للن ّأب اع ّال اخام ّأ راىام ّيسب اق ّىلصىين ّلصك ّالمنبمين ّللبيار ّالصطن ّالدين ّي ّإسراليلّ

(المنبمينّل زب ّال يت ّالييصديو ّأميال ّال اخامّالرليس ّلدصلي ّإسراليل ّالسا قّمردخاي ّإلياىصّ

ّليلصرّصال اخامّ اييمّدرصلمنّصميرىمّأةدرصاّيباصتّمبلررةّ
ّ
ص اخامّمسبصطنيّلرياتّأر عّدا
جصازّةالةّالييصدّي ّأمالنّم ينيّ ال رمّالقدس ّالةري ّ.2صقامصاّ إزاليّاآلرماتّالب ّب رمّ

دخصلّالييصدّلل رمّالقدس ّالةري ّل ّالّيخلقصنّالب اساّعندّالييصدّالمبدينينّ .

صلبسييل ّالسيطرة ّعلس ّاألمالن ّاإلسالميي ّالمقدسي ّةدرت ّيباصت ّبجيز ّللييصد ّالةالة ّي ّ

المساجد ّاإلسالميي ّي ّمخبل

ّأن اء ّيلسطين ّصبمنع ّ المطلق ّةالة ّالييصد ّي ّاللنالسّ

المسي ييّ .3ص يذه ّالطريقي ّبمت ّالسيطرة ّعلس ّالليير ّمن ّمساجد ّالمسلمين ّي ّلل ّيلسطينّ

ّ. 1مدزين ّرصنين ّىلذاّب دصّال فرياتّي ّىارّى يت ّالمصقعّاالليلبرصن ّلة يفيّيدي صتّأ رنصتّّ .2009ّ www.ynet.co.il

ّ.2يبصتّب يحّةالةّالييصدّصزعتّصنةرتّي ّالة

ّاإلسراليليي ّصى ّمصق يّمنّق لّ ّ40اخاماّيقطنّم ظميمّي ّ

مسبصطناتّالضفيّالغر ييّصالقدس ّيدي صتّأ رنصت ّصّّ6ّ 50آبّّّ.2013

ّ.3خ رّصردّي ّالمصقعّاالليلبرصن ّلة يفيّيدي صتّأ رنصتّ ّ www.ynet.co.ilصلّيبصتّال اخامّ رصخّإيراب ّللةالةّ
ي ّالمسجدّاألقةس ّّ.2011\1\19س قّلل اخامّعصيادياّيصس ّاألبّالرص
لدصليّإسراليلّأنّأيبسّ جصازّالةالةّي ّالمسجدّاألقةسّ ّ.

ّل رليّةاسّصال اخامّالرليس ّالسا قّ

الباريخييّميلّمسجدّالن ّةمصيلّةمال ّمربّالقدسّصمسجدّق يّ ار يلّ(أصّ اللّ نّر احوّ

ي ّمداخلّجنصبّ يتّل مّجنص ّالقدسّ .
ّ

قوانين ّ

سنّي ّالمجالّالقانصن ّ دّا باللّمدينيّالقدسّم اةرة ّمنّق لّاللنيستّاإلسراليل ّقصانينّ
بلرس ّسيطرة ّإسراليل ّعلس ّال رم ّالقدس ّالةري ّميل ّ قانصن ّ ريي ّالصةصل ّإلس ّاألمالنّ

المقدسي ّالذي ّسمح ّ مصج و ّدخصل ّالييصد ّصالسصاح ّاألجانب ّإلس ّال رم ّاإل راىيم ّصالمسجدّ

األقةس ّ دّمن يمّمنّالدخصلّإليوّخاللّ لمّاألردنّللضفيّالغر يي ّ دّنل يّيلسطينّعامّ
ّ 1948ص قاءّ اليّال ربّ ينّالدصلبينّ ّ.

صعلس ّنفس ّالة يد ّسنت ّاللنيست ّاإلسراليل ّي ّ ّ 27زيران ّعام ّّ 1967قانصن ّ الم ايظيّ

علسّاألمالنّالمقدسي ّ 1صبجريمّللّمنّي اصلّبدنيسّىذهّاألمالنّ السجنّلمدةّخمسّأعصامّ .

للن ّالمةللي ّاألساسيي ّي ّالقانصنين ّى ّأن ّال سمط ت االحتالل وال مؤسس تو التشريعية

والق نونية ح ت ،م ىي األم كن المق سة لمسممين خ صة المسج األقصىّ.ي ّ ينّصض تّ

قالميّ ماّيسمسّ األمالنّالييصدييّالمقدسيّالب ّةملتّاللييرّمنّاألمالنّاإلسالمييّ ّ.

صاسبينتّالمسجدّاألقةسّمنّصض وّي ّالقالميّالييصديي ّأصّب ديدهّي ّقالميّأمالنّإسالمييّ
الب ّلمّبصضعّأةال ّ يد ّب صيلوّلملانّخال

ّصم اصليّبقاسموّمعّالمسلمينّمسبق الّ .

صاسبغل ّالقانصنين ّإضايي ّإلس ّقانصن ّ ريي ّال ادة ّمن ّق ل ّالةرطي ّاإلسراليليي ّل مايي ّالييصدّ
المبطريينّالذينّيقب مصنّالمسجدّ ةللّيصم ّ ّ.

صلب قيقّمنطق ّالبقاسم ّالذي ّيرضّي ّال رمّاإل راىيم ّالةري

ّيس سّأعضاءّلنيست ّمنّ

االلبال ّاإلسراليل ّال الم ّ،منذ ع م ّ ،2014إلس ّسن ّقانصن ّسم ّبا "قانصن ّالمساصاة ّي ّ
الملانيّالمدنييّصالدينييّ ينّالييصدّصال ربّي ّىارّى يت ّ.صيدعصّمةرصعّالقرار ّالمقترح إلسّ

صضعّبسصياتّصاض يّلدخصلّالييصدّإلسّال رمّالقدس ّالةري ّمنّيصمّاأل دّإلسّيصمّالخميسّ

ماّ ينّالساعيّاليامنيّص بسّالساعيّال ادييّعةرةّة ا ا ،وم بع صالة العصر حتى صالة

المغربّ .2

صب دثّبفسيرّالقانصنّالمل قّ مةرصعّالقرارّأنّعلسّإسراليلّبنفيذّقانصنّ رييّال ادةّليةملّ

ةالة ّالييصد ّي ّىار ّى يتّ ،من ّدصن ّبصاجد ّالمسلمين ّي ّالمسج األقصى خالل ّاألصقاتّ
ّ.1لبابّالقصانين ّقانصنّالم ايظيّعلسّاألمالنّالمقدسي ّّ.1968\6\28لبابّالقصانينّ:الجريدةّاإلسراليلييّالرسمييّّّّّ.

ّ.2اللنيستّالباس يّعةرة ّم ادرةّعضصّاللنيستّميريّريغبّ(الليلصدو ّاقبراحّقانصنّمساصاةّي ّالملانيّالمدنييّصالدينييّ
ينّالييصدّصال ربّ يارّى يت ّّ 2014نسخيّأةلييّنةرىاّالمصقعّاالليلبرصن ّمرلزّأ اث ّلللنيستّاإلسراليل .
ّّwww.knesset.gov.il

المذلصرة ّأعالهّ .1صييد ّالقانصن ّالمذلصر ّي ّ ال ّب نيو ّمن ّق ل ّاللنيست ّإلس ّبقاسم ّالملانّ
المقدسّللمسلمينّزمانياّصملانياّمعّالييصدّ .

صلبط يق ّالقانصن ّعمليا ّةدرت ّأصامر ّمن ّصزير ّاألمن ّالداخل ّاإلسراليل ّيساصي ّيييا ّ ينّ

الم بدينّالييصدّص ينّالمةلينّالمسلمين ّمنعّ مصج ياّعلسّالجميعّدخصلّالمسجدّاألقةسّلفبرةّ
ميرّم ددة ّ جيّعدمّقيامّمبظاىرينّييصدّ الةالةّصالبظاىرّي ّالمسجد ّرداّعلسّإطالقّ

النارّعلسّأ دّزعماءّاليمينّالمبطر ّ(ييصداّمليكوّالميبمّ ةالةّالييصدّي ّالملانّ ّّ.2

صنبيجيّللقانصنين ّصبماةياّمعّالسياسيّال لصمييّصمعّرم اتّالمبطريينّالييصد ّأةدرتّم لميّ

ال دل ّال ليا ّق ار ار ّعام ّّ 2014يجيز ّللييصد ّالةالة ّي ّالمسجد ّاألقةس ّصيق ّقانصن ّ رييّ
ال ادة ّ د ّأن ّلانت ّبريض ّالبدخل ّصب يل ّاألمر ّللةرطي ّالب ّلانت ّبمنع ّ ةلل ّأص ّ لخرّ

الدخصلّاالسبفزازي ّ جيّالم ايظيّعلسّاألمنّال ام ّ بسّعامّّ ّّ.1996
ّ

خالصة

لمّب باجّإسراليلّل ادييّإطالقّالنارّعلسّاينينّمنّأيراد ّةرطبيا ّل ّب يدّالم اصالتّلب ميقّ

بدخليا ّي ّالمسجد ّاألقةس ّلمقدمي ّلبقاسمو ّ-إسصة ّ ال رم ّاإل راىيم ّي ّالخليلّ -معّ

المسلمين ّييما ّأة ح ّي ر ّ ذ ّ التقسيم الزم ني والمك ني"ّ .صي ّالسياق ّالمذلصر ّذلرتّ
ة يفي ّيدي صت ّأ رنصت ّأن ّال لصمي ّاإلسراليليي ّطل ت ّي ّالسا ق ّأي ّق ل ّإمالق ّالمسجدّ
األقةس ّصصضع ّ صا ات ّاليلبرصنيي ّصلاميرات ّذليي ّصق ل ّإطالق ّالنار ّعلس ّأيراد ّالةرطيّ

اإلسراليليي ّ ّصضعّمخططّأمن ّجديدّيب لقّ المسجدّاألقةس ّلب ميقّبدخلياّصمةارليّاألصقا ّ
ي ّاإلدارةّعنُّ دّي ّالطريقّإلسّب قيقّاليد ّالمذلصرّأعالهّ ّّ.
صمنذّعامّ ّ2000بسّىذاّاليصم ّبةنّإسراليلّعدصاناّةرساّعلسّالفلسطينيينّي ّيالييّمجاالتّ
مب لقيّ مدينيّالقدسّى ّ:األول ّبقسيمّال اراتّالفلسطينييّي ّالقدسّالةرقييّ صاسطي ّزرعّ ؤرّ
اسبيطانييّداخلّىذهّال ارات ّمنّخاللّمةادرةّأمالكّص يصتّالفلسطينيينّ.والث ني ّم اصليّ

إخراجّاأل ياءّصالقرتّال ر ييّالصاق يّخارجّالجدارّميلّمخيمّة فاطّالرام ّص بسّبلكّالب ّبقعّ
داخلّالجدارّميلّةصرّ اىرّصج لّالمل رّصميرىاّمنّ دصدّ لدييّالقدسّ.والث لث ّةنّ مليّ
ممنيجي ّمن ّق ل ّالمؤسسي ّاإلسراليليي ّالرسميي ّالمدعصمي ّ قط ان ّالمسبصطنين ّالذين ّينبم ّ
ضيم ّإلس ّما ّيسمس ّ البيار ّالدين ّالصطن

ّعلس ّالمسجد ّاألقةس ّ يد ّخلق ّصاقع ّجديدّ

يبميلّ بقاسمّالمسجدّمعّالمسلمينّ .صلب قيقّىذاّاليد ّب ملّأليرّمنّيالييّصياليصنّمجمصعيّ
ّ.1نفسّالمةدرّ.

 ّ.2يانّةادرّعنّصزيرّاألصقا ّالفلسطين ّ ةلّاللاببّعليوّمنّالص ازرة ّّ.2014\10\30

منيا ّميل ّ :ملبب ّرليس ّال لصمي ّص ّ ةندصق ّإرث ّإسراليل ّص ّ أمناء ّج ل ّالييلل ّص ةرليّ

بطصيرّال

ّالييصدي ّ .

صعليو ّعلسّالفلسطينيينّصال ربّصالمسلمينّعدمّالم الغيّي ّاالنجازّالذيّ قق ّ إعادةّالصضعّ

لماّق لّّ 14بمصزّّ 2017ألنّإسراليلّسب يدّم اصالبياّلب قيقّىديياّالمر ل ّ بقسيمّالمسجدّ
األقةسّزمانياّصملانيا ّمعّال قاءّيقظينّص ذرينّإليةالّاالعبداءاتّاإلسراليلييّالقادميّ ّّّّ.

