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 ألف ١١ نحو انإىل  فيه تشير والتراث للوقف األقصى مؤسسة عن صادر تقرير
   ٢٠١٢ عام خالل األقصى املسجد اقتحموا العسكري بلباسهم وجندي مستوطن

١٥/١/٢٠١٣  
 

  

: صح[م ١٥/١/٢٠١٢يف تقرير صحفي عممته الثالثاء   "مؤسسة األقصى للوقف والتراث”قالت 
م شهد زيادة واضحة يف عدد املستوطنين واجلماعات اليهودية وجمموعات ٢٠١٢ان عام ] ٢٠١٣

قوات االحتالل بلباسهم العسكري وعناصر خمابرات االحتالل الذين اقتحموا ودنسوا املسجد 
مؤسسة عمارة  و  االقصى، حيث أشار تقرير احصائي أعدته طواقم مؤسسة األقصى للوقف والتراث

ضمن برنامج اجلوالت  –ألف مستوطن وجندي بلباسهم العسكري  ١١ان نحو   تاألقصى واملقدسا
اقتحموا املسجد األقصى خالل العام مقارنة باقتحام نحو خمسة آالف  -االستكشافية العسكرية

م، فيما لوحظ تنوع أشكال ٢٠١١عنصر أغلبهم من املستوطنين واجلماعات اليهودية يف العام 
  إذ برزت االقتحامات املكثفة خالل ما يسمى بـمواسم االعياد اليهوديةاالقتحامات والتدنيسات، 

والتي تخللها اقامة صلوات وشعائر توراتية وتلمودية علنية يف انحاء متفرقة من املسجد 
شهد حضور القتحامات من قبل قيادات دينية  ٢٠١٢االقصى، وذكرت املؤسسة ان العام 

مع ارتفاع نبرة التصريحات لتقديم اقتراحات قوانين وسياسية وقضائية اسرائيلية، ترافقت 
احتاللية ودعوات متتابعة من قبل ساسة اسرائيليين يف املؤسسة اإلسرائيلية االحتاللية لتقسيم 

املسجد األقصى بين املسلمين واليهود، خاصة من الناحية الزمانية، وتزامن االمر مع اصدار 
عوات االحتاللية اإلسرائيلية بخصوص االقصى، كما تقرير امريكي يدعو إىل التساوق مع الد

صهيونية متعددة بجوار املسجد األقصى حتت شعار -وترافقت مع تنظيمات حفالت تلمودية اجنلو
الف سائح أجنبي  ٣٠٠تسريع بناء الهيكل املزعوم، علماً ان االحتالل اإلسرائيلي تعمّد ادخال نحو 

كثيرا منهم ال يرعى حرمة لقدسية املسجد االقصى،  إىل املسجد األقصى خالل العام املاضي،
وسجلت مشاهد ال تليق بحرمة وقدسية األقصى منها الرقصات واحلركات املاجنة واملشينة، وهذا 

شكلت وسيلة من وسائل االحتالل يف حماوالته إلطالق مسمى   السياحية”النوع من االقتحامات 
 .ساحة املسجد األقصى على اجزاء من م  الساحات العامة والبلدية”

فيما ظلت استراتيجية الرباط الدائم والباكر يف املسجد األقصى هي النشاط االبرز للتصدي  
خملططات االحتالل اإلسرائيلي وكان اهل القدس والداخل الفلسطيني رأس حربة أمام سياسات 

ء مصاطب العلم يف ومشاريع إحيا  االحتالل، وكان ملسيرة البيارق التي ترعاها مؤسسة البيارق

                                                            
  والتراث للوقف األقصى مؤسسة: املصدر  

http://tinyurl.com/o3o5dry 
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، ومشاريع االهتمام باالنسان  املسجد األقصى التي ترعاها مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات
التي  -وهم الدرع البشري الطالئعي احلامي لالقصى –املقدسي خاصة يف البلدة القديمة بالقدس 

التي ترعاها ، ومشاريع االعالم والتوعية والرصد والتوثيق  ترعاها مؤسسة القدس للتنمية
، الدور البارز يف العمل الدؤوب على تكثيف التواجد اليومي يف  مؤسسة األقصى للوقف والتراث”

املسجد األقصى وعلى مدار االيام السنة كلها، وشكلت هذه املشاريع بمجملها صمام االمان 
أوجدت معادلة حلماية املسجد االقصى، علما انها مل تمنع االقتحامات بشكل كامل، لكنها بال شك 

واضحة تؤكد رفض الوجود االحتاليل يف املسجد األقصى بكل أنواعه، وأعطت صور ناصحة 
للصمود الذي ال ينكسر، وشكلت هذه املعادلة بارقة أمل ورافعة عزيمة لألمة االسالمية جمعاء ان 

  .الغاشمتتحرك من اجل نصرة املسجد األقصى وانقاذه من براثن االحتالل اإلسرائيلي الظامل و

  :الشيخ رائد صالح

يف   ( - رئيس احلركة االسالمية يف الداخل الفلسطيني –ويف هذ السياق قال الشيخ رائد صالح 
يسعى اآلن إىل تصعيد عدوانيته ضد  إن االحتالل اإلسرائيلي  ):مقابلة تنشر تفاصيلها الحقا

عيد إىل حتقيق هدف القدس عامة واملسجد األقصى بشكل خاص، وهو يطمع من وراء هذا التص
مرحلي وهو تكثيف االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصى وإقامة صلوات تلمودية مع هذه 

االقتحامات حتى يبني على ذلك يف املستقبل املطالبة الباطلة بتقسيم باطل لألقصى كما فرض 
إلسرائيلي مل االحتالل ا  مثل هذا التقسيم الباطل على املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل،وأضاف 

اجلديدة القديمة   يتوقف عند هذا الهدف املرحلي، بل واضح جدا أن غالبية هذه التصريحات
رافقها الكثير من املمارسات التي بدأت تتكشف يوما بعد يوم، وتؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي 

  .  يطمع يف نهاية األمر إىل بناء هيكل أسطوري كاذب على حساب األقصى املبارك

ولكن سلفا أقول لهم،   :كد الشيخ صالح أن كل خمططات االحتالل ستفشل وانه إىل زوال وقال وأ
ألنكم زائلون وتصريحاتكم زائلة وستبقى القدس وسيبقى املسجد األقصى   صرحوا ما شئتم

  .  املبارك 

  :احصائيات

يتبيّن ان  دور بارز فيه  وبحسب احصاء ورصد يومي كان لـ مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات
 ٦٨٨١بلغ  ٢٠١٢عدد املستوطنين واجلماعات اليهودية الذين اقتحموا ودنسوا األقصى خالل 

م، أي بما زيادته نحو ألفي ٢٠١١مستوطنا، باملقارنة مع نحو خمسة آالف مستوطن خالل العام 
من  اذا اخذ بعين االعتبار وجود اقتحمات حمدودة ، %)٤٠أي بزيادة ما نسبته نحو ( مستوطن 

م، إىل ذلك شهدت عمليات االقتحام والتدنيس اساليب ٢٠١١قبل عناصر خمابرات االحتالل عام 
اقتحامات جماعية  ٢٠١٢جديدة يف العام املاضي، حيث شهد املسجد األقصى منذ مطلع العام 

شهرية من قبل قوات االحتالل بلباسهم العسكري وقيامهم بجوالت ارشادية واستكشافية يوازيها 
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ل تقريبي اقتحامات جملموعات خمابرات االحتالل اإلسرائيلي، فيما مل يشهد املسجد األقصى بشك
م، فقد وصل عدد املقتحمين من قوات ٢٠١١اال اقتحامات حمدودة من قبل عناصر اخملابرات عام 

الف  ١١عنصرا، أي ما جمموعه نحو  ٣٩٥٠االحتالل بزيهم العسكري وجمموعات اخملابرات إىل 
 ٢٩٠اما على مستوى اقتحامات السياح االجانب فوصل عدد السياح األجانب إىل نحو مقتحم، 

  %) .٣٨أي زيادة بنسبة (  ٢٠١١الف مقتحم عام  ٢١٠م، مقارنة بنحو ٢٠١٢الف مقتحم عام 

  :أساليب ووسائل

ان اقتحامات االحتالل لالقصى وتدنيسه على أشكالها كانت تتم عبر باب   وقالت مؤسسة االقصى
املغاربة بحراسة مشددة من قبل القوات اخلاصة لالحتالل اإلسرائيلي، واعتمدت عدة أساليب 

ومسارات، فاملستوطنون واجلماعات اليهودية اعتمدوا مسارا حمدداً يبدأ من باب املغاربة 
فالزاوية الغربية للجامع القبلي املسقوف، فمنطقة الكأس، فمسطحات املصلى املرواين، فاجلهة 

ية للمسجد االقصى، ثم الشمالية والغربية وخروجا من باب السلسلة، وأشارت املؤسسة ان الشرق
جديد هذا العام هو تكرار قيام املستوطنين باداء شعائر تعبدية توراتية وتلمودية داخل املسجد 
ت عالنية، وال أدلّ على ذلك من اعداد ونشر أكثر من تقرير تلفزيوين وصحفي لوسائل االعالم وقنوا

  .التلفزة اإلسرائيلية

برنامج جوالت االرشاد  ٢٠١٢وبنحو الفت أطلق االحتالل اإلسرائيلي منذ مطلع العام 
واالستكشاف العسكرية جملموعات قوات االحتالل بلباسهم العسكري، حيث كانت هذه اجملموعات 

ويف مواقع تعتمد اسلوب االقتحام اجلماعي لالقصى، وتنظيم حلقات ارشادية واستكشافية فيه 
م، ٢٠٠٠حمددة، علماً أن مثل هذه االقتحامات كانت قد توقفت مع احداث انتفاضة األقصى عام 

وترافق هذا النوع من االقتحامات مع اقتحامات جماعية لعناصر اخملابرات االحتاللية، الذين 
جلدار الغربي اعتمدوا مساراً خاصاً وخطيراً القتحاماتهم، بدءاً من التواجد اجلماعي فوق سطوح ا

، ثم باقتحام للجامع القبلي املسقوف، األقصى القديم، -أعلى املدرسة التنكزية -للمسجد االقصى
  .وما إىل ذلك   املصلى املرواين، ومسجد قبة الصخرة، هذه االقتحامات تخللها شروحات وخرائط

األقصى بمرافقة وبأسلوب خبيث تعمّد االحتالل اإلسرائيلي ادخال االف السياح األجانب إىل 
لصيقة من قوات االحتالل، وهؤالء السياح أقدموا أكثر من مرة على ممارسة الرقصات البهلوانية 

من اجلنسين، وحركات مشينة، وصلت حّد قيام أحدهم بالتبول داخل ساحات االقصى، واستغل 
ت املسجد االحتالل هذه االقتحامات من وفود السياح حملاولة تمرير خمطط خطير لتحويل ساحا

إىل  -دونما ١٤٤والتي هي جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى والتي تبلغ مساحته نحو  –األقصى 
  .ساحات عامة تابعة لبلدية االحتالل يف القدس

وشهد هذا العام حضور واضح ومتصاعد القتحامات شخصيات رسمية يف اذرع االحتالل 
ة من تيارات خمتلفة، شخصيات قضائية اإلسرائيلي، من ضمنهم أعضاء كنيست، وقيادات ديني
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مثل املستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، قيادات يف شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مرشحون يف 
بشكل ملحوظ أكثر من فتوى   نشرت  مراجع دينية يهودية قوائم االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي،

ات اليهودية والتلمودية فيه، ولعله االمر بضرورة اقتحام األقصى وإقامة الصلو  دينية يهودية
، زد على ذلك االقتحمات من قبل  الذي يفسر ازدياد عدد املقتحمين يف مواسم األعياد اليهودية

قوات االحتالل أيام اجلمع ويف األحداث البارزة واالعتداء على األقصى ومصليه بالقنابل احلارقة 
تشرين اول من  اقتحاماً نوعياً وخاصا يف شهر أكتوبروالغازات السامة، وشهد األقصى هذا العام 

  .م٢٠١٢العام 

يف اجململ فان االحتالل حاول تكريس ما يشبه االقتحام والتدنيس شبة اليومي للمسجد األقصى 
وزياد االعداد وتنويع وسائلها يف حماولة لفرض أمر واقع جديد يف دالة متصاعدة، فيما يشبه 

ألفعال أو التدرب على فرض خمطط تقسيم األقصى بين املسلمين واليهود، التهيئة أو اختبار ردات ا
على شاكلة فعله االحتاليل يف املسجد االبراهيمي يف مدينة اخلليل، علماً ان االحتالل يعتبر هذا 
الهدف مرحلي نحو حتقيق الهدف االساس وهو اقامة هيكل اسطوري كذّاب على حساب املسجد 

  .االقصى

الل لتفريغ املسجد األقصى من املصلين واملرابطين مل تتوقف، فشهد املسجد ممارسات االحت
األقصى حصاراً خانقا وتواجداً مكثفا على أبوابه وعند جميع االزقة والشوراع املؤدية اليه، 

وأصدر االحتالل أوامر منع لدخول األقصى لقيادات فلسطينية ونشطاء لفترات خمتلفة، فيما حدد 
جيال املسموح فيها لدخول االقصى، وواصل يف أغلب أيام السنة منع دخول االهل أكثر من مرة األ

من الضفة الغربية وقطاع غزة واقسام من أحياء القدس احملتلة من دخول القدس، وبالتايل 
مالحقة غير مشهودة لرواد املسجد  ٢٠١٢حرمهم من الصالة يف املسجد االقصى، وشهد العام 

بات مشروع احياء مصطاب العلم، واعتدى االحتالل أكثر من مرة على االقصى، خاصة طالب وطال
املسجد األقصى واملصلين فيه وحراسه وسدنته، والحق واعتدى على االعالميين والصحفيين 

خالل تغطيتهم ألحداث االقصى، كل ذلل بهدف ارهاب وتخويف املصلين ورواد األقصى من شد 
  .الرحال والتواصل الدائم مع االقصى

لكن يف احملصلة فإن االحتالل فشل يف كسر إرادة املرابطين واملصلين وعمّار األقصى وروّاده،  
الذين أحبطوا أكثر من مرة اقتحاماته وفضحوا خمططاته، وأرسلوا رسائل واضحة لالحتالل من 

جهة بأن لالقصى حماته، لكنهم ارسلوا رسالة إىل االمة ان املسجد يطلب منكم الكثير لنصرته 
ازالة اخلطر عنه عبر برنامج استراتيجي واضح املعامل عنوانه حترير املسجد والقدس من يد و

  .االحتالل اإلسرائيلي

  :باطلة ومكشوفة  قوننة
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على طريقة اللعب على توزيع األدوار يف أذرع االحتالل اإلسرائيلي حاول االحتالل االنتقال من 
عاله االحتاللية الباطلة، من حيث طرح ملف مرحلة فرض األمر الواقع إىل حماولة شرعنة أف

األقصى وسياسات االحتالل فيه عبر البعد القانوين االحتاليل، فمرة يلعب على وتر تقديم الشكاوى 
وامللفات القضائية من قبل املستوطنين إىل دوائر القضاء اإلسرائيلي بالسماح لدخول 

لدينية بمواقع وأزمنة واضحة داخل االقصى، اإلسرائيليين إىل األقصى واداء صلواتهم وشعائرهم ا
  .إىل جانب التوجه إىل احملاكم اإلسرائيلية بملفات شكاوى عامة بهذا اخلصوص

عدة اقتراحات فرضية لتقسيم املسجد األقصى زمانيا  ٢٠١٢اىل جانب ذلك طرحت خالل العام
التصريحات التي ادىل بها  أو  الداد  ومكانيا لالقصى، كان أشهرها تلك التي طرحها عضو الكنيست 

، وبلغ االمر ذروته بنشر تصريح للمستشار القضائي  رئيس االئتالف احلكومي زئيف إلكاين
  .يعتبر املسجد األقصى خاضعا وجزءا ال يتجزء من الدولة العبرية  للحكومة اإلسرائيلي

  مد بشري وصمام أمان: الرباط الدائم والباكر

ملمنهج كانت احلاجة إىل التصميم واالصرار عمليا وميدانيا على أمام هذه العدوان املتعاظم وا
أو على االقل  –رفض كل هذه االعتداءات عبر مشاريع تتمحور حول التصدي للحيلولة دون تنفيذ 

حجم هذه االعتداءات، كلها حتت عنوان واحد الرباط الدائم والباكر يف املسجد  –تعطيل أو تقليل 
سجد بأكبر عدد من املصلين يوميا وعلى مدار اليوم، وان كان يف االقصى، من خالل رفد امل

الفترات الصباحية على وجه اخلصوص، وواصلت مؤسسات عدة تنفيذ هذا الدور الفعال بتنسيق 
مؤسسة البيارق إلحياء املسجد ”واشراف كامل من دائرة االوقاف االسالمية يف القدس، فقامت 

االف حافلة إىل األقصى من قرى ومدن وجنوع الداخل بتسيير نحو سبعة   األقصى املبارك
الف مصل، خال يوم اجلمعة على  ٤٠٠اي ما يقارب رفد األقصى بـ  ٢٠١٢الفلسطيني، خالل عام 

واستجابة   األغلب، يضاف اليها تسيير السيارات اخلاصة من قبل االهل، والتي تأتي طاعة لله
، كما وترعى مؤسسة -صلى الله عليه وسلم –لنداء الواجب لنصرة مسرى احلبيب املصطفى 

الف طفل، يتربون على حب  ٢٠الذي ينتسب اليه نحو   مشروع صندوق طفل االقصى  البيارق
مصروفهم اليومي أو العائلي، والذي يتوج بمهرجان سنوي   األقصى ويمدونه بما استطاعوا من

سنويا   تنظم مؤسسة البيارق حاشد يف املسجد االقصى، وملزيد من ربط االهل باملسجد األقصى
  .األقصى، حيث يحرم املعترمون من املسجد االقصى   مشروع عمرة

مشاريع التواصل اليومي والصباحي مع االقصى،   فيما نفذت مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات 
،  وكان أبرز مشاريعها االبداعية والريادية مشروع إحياء مصطاب العلم يف املسجد االقصى

طالب وطالبة علم من اهل القدس والداخل يتلقون العلم والفقه يف  ٤٥٠يومية من نحو  بمشاركة
وهي  -مصاطب العلم املتوزعة على ساحات االقصى، خاصة اجلهة الغربية واجلنوبية والشرقية

وعزز من هذا املشروع التواجد اليومي   ،-اجلهات التي عادة ما تشهد االقتحامات االحتاللية
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طالب مدارس القدس وحلقات حتفيظ القران ودورات االرشاد، زد عليه دروس العلم باملئات من 
والفقهية الصباحية واملسائية يف حمراب اجلامع القبلي املسقوف ومسجد قبة الصخرة، وكذلك 

عقد قران  ٣٥مشروع االسانيد، يضاف اليه مشروع عقد القران يف االقصى، حيث تم تنظيم نحو 
االهل واالصحاب من ذوي الزوجين، تبركا باالقصى وتشجيعا لتكثير سواد يف األقصى بمشاركة 

بمشاركة عشرات االف االطفال يف  املسلمين فيه، كما وقامت بتنظيم مسابقة رسم سنوية حاشدة 
  .ساحات االقصى، وتنظيم املسابقات الثقافية

واعداد التقارير فحرصت على رصد كل مستجد يف األقصى   اما مؤسسة األقصى للوقف والتراث
االعالمية واملتنوعة وتوفير املواد االعالمية ذات الصلة يف هذا امللف، وتعميمها على أكبر قدر من 

افطار الصائم يف األقصى خالل   وسائل االعالم واجلهات املعنية، ضف على ذلك تنفيذ مشروع 
ألقصى خالل العام الف وجبة إفطار وسحور للصائمين املصلين يف ا ١٠٠وقدمت نحو   رمضان
٢٠١٢  

بأعمال ترميم بيوت املقدسيين يف البلدة القديمة بالقدس،   بدورها واصلت مؤسسة القدس للتنمية
وتقديم املعونات اخملتلفة يف امللف االجتماعي، وقدمت العون القانوين، ونشطت يف جمال دعم 

يف بيوتهم يف مدينة القدس  املدارس املقدسية يف شتى اجملاالت، كل ذلك بهدف تثبيت املقدسيين
  .احملتلة، وحول املسجد األقصى املبارك

فيما نظمت احلركة االسالمية يف الداخل الفلسطيني ومؤسساتها األخرى فعاليات جماهيرية 
وأحيت املناسبات يف مهرجانات حاشدة يف االقصى، كمهرجان استقبال احلجاج، كما كان 

حياء املسجد األقصى من خالل طالب اجلامعات والكليات، نشاطا بارزا للتواصل وا  جلمعية إقرأ
بتنظيم الكثير من الفعاليات التي   وعلى املستوى النسائي فقد نشطت مؤسسة مسلمات من اجل

تصب يف حمور نصرة األقصى وتكثيف التواجد فيه، وعلى املستوى االطفال والطالب فكان 
  .ات التواصل والتواجد يف االقصىملؤسسة حراء لتحفيظ القرآن قسطا وفيرا يف نشاط

  ٢٠١٢قائمة باالنتهاكات للمسجد األقصى من قبل املستوطنين،السياح والعساكر 

  السياح االجانب  املستوطنون  الشهر
جنود بلباسهم 
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