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 نظرة عامة 
وإستراتيجية  تشتد الهجمة الصهيونية الشرسة ىلع املسجد األقصى ضمن حملة تهويد ممنهجة،

  لتحقيق وجوٍد يهودّي دائم ومباشر فيه. ،له واملكاني زمانيال تقسيمالمتدحرجة تهدف إلى 
، تحت رعاية أذرع االحتالل األمنية، التي ألقصى نهجًا دائمًالمسجد ال املستوطنينأصبحت اقتحامات 

األقصى وإقامة توفر الحماية العتداءاتهم ىلع 
صلواتهم فيه، بما يمثله ذلك من تعد ىلع هويته 
واستفزازًا ملشاعر املسلمين، إلى جانب تدخلها 
املباشر يف إدارة املسجد وعمل األوقاف 

 اإلسالمية. 
شهدت الفترة الزمنية التي رصدتها الورقة، من 

 ، تزايدًا2018عام المنتصف وحتى  2016عام البداية 
ألعداد املستوطنين الذين اقتحموا  متصاعدًا

املسجد األقصى، بالتوازي مع تصاعد حملة 
يف املالحقة األمنية واالعتقاالت، التي بدأت 

 عن القانون.  ًاخارج ًا، واستهدفت املرابطين داخل املسجد باعتبارهم تنظيم2015عام ال
 

 حقائق مهمة
  املسجد األقصى هو أول قبلة للمسلمين، وثالث املساجد التي ال تشد الرحال إال إليها، تبلغ

تضم العديد من املصليات واملتاحف واملدارس  ،معلم 200، ويضم نحو ًادونم 144مساحته 
 والقباب، والجامع القبلي وقبة الصخرة جزءان منه.واملآذن 

 مكان املسجد األقصى وبناه سيدنا سليمان  ًا" كان موجودًا" أو "معبديزعم اليهود أنّ لهم "هيكاًل
االقتحامات من خالل ستراتيجي، إلذلك يسعون إلعادة بناء املعبد املزعوم كهدف عليه السالم، 

 .يقومون بها والتي ازدادت وتيرتهاالتي 
 ذكرى خراب " : "عيد الفصح اليهودي"،اليهودية ذروتها بالتزامن مع األعياد تبلغ االقتحامات

رأس السنة العبرية"، ومن ثم "الُعُرش"، ما يعني أن مواسم التصعيد " املعبد"، وموسم أعياد
 تشرين األول. ، أيلولآب، ز، تمو، سانني، آذار :املتكررة هي

 بين املسلمين واليهود كما فعل يف املسجد  ًاومكانّي ًال لتقسيم األقصى زمانّييسعى االحتال
اإلبراهيمي يف الخليل، ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول املسجد األقصى بين 

هو تقسيم مساحة األقصى بين الجانبين، فيقصد به التقسيم املكاني ما أ .املسلمين واليهود
 .وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه

  يف حين بلغ عدد مقتحم،  ألف 70نحو  2016حتى و 2009عام البلغ عدد املقتحمين من
 . مقتحمًا 44156 2018عام المنتصف حتى و 2017من العام خالل الفترة املقتحمين 

 خالل األعوام املاضية، ومن  مضطردًا ألقصى ازديادًاأعداد املستوطنين املقتحمين ل شهدت
أ عدادهم  2018حتى نهاية  2017العامين  قتحمين يفاملتوقع أن تتعدى أرقام املستوطنين امل

 (. 2016-2009السابقة ) السبعسنوات الخالل 

 دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس :املصدر

 2017و 2009أعداد املستوطنين املقتحمين لألقصى بين عامي 
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  آالف مستوطن، يف 6نحو  2009بلغ عدد املستوطنين املقتحمين للمسجد األقصى يف العام 
 .ًامستوطن 7697وحدهما اقتحام  2018ا نيسان وأيار شهد شهرحين 

 
 تطور اقتحامات املسجد األقصى

  تمنع اليهود االحتالل  شرطةكانت
من دخول املسجد األقصى منذ 

وحتى  1967عام الاحتالل القدس 
أرئيل عندما اقتحم  2000عام ال

  شارون املسجد األقصى.
  تعززت الجماعات اليهودية

املتطرفة، وبدأت تكتسب مناصرين 
لها يف الكنيست ألول مرة بنائبين 

عضوًا  13. وقد أصبحوا 2009عام يف الواب ن 7و، 2006عام يف ال، ثم بثالثة نواب 2003عام اليف 
 .% من مقاعد الكنيست 12نحو ، أي 2015عام العضوًا بعد انتخابات  14و 2013عام اليف انتخابات 

  بالسماح باقتحام األفراد اليهود للمسجد بموجب حكم قضائي  2003عام الل يف حتالشرطة االبدأت
 .من محكمة إسرائيلية

  يف غير "دخول اليهود ضمن مجموعات وأفراد بموجب حكم قضائي جديد، ب 2005عام اليف ُسِمَح
 أوقات صالة املسلمين".

  اليهود، مع السماح بدخول أفراد تم التغاضي عن أداء الطقوس الدينية للمتدينين ، 2011عام اليف
  بالزي العسكري.االحتالل  جيش

 ساعات يوميا لصالة  9اقع بو ،لتقسيم املسجد زمانيًا 9/8/2012بتاريخ  قانون ُطِرح مشروع
ب هذا ُسِحساعات لصالة اليهود، وتقسيم أيام األعياد الدينية بالتساوي، ولكن  9املسلمين، و

 .املشروع من املداولة
 بالدخول إلى الحرم القدسي،  ألعضاء الكنيست ،سمح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو

 .2015 ه يف تشرين الثانيبعد أكثر من عامين ىلع املنع الذي أصدر
  موافقة سلطات االحتالل ىلع قرار إلقامة مساحة للصالة املشتركة لليهود عند  2016العام شهد

ح للحاخام املتطرف "يهودا ِمكما سُ   .منطقة القصور األموية وىلع مشروع "كيدم" جنوب األقصى
 . ًاهرش 18بعد منع دام  1/3/2016تاريخ ب اقتحامهإلى غليك" بالعودة 

  وابات إلكترونية وكاميرات عبر تركيب ب ،فرض واقع أمني جديد 2017يف تموز  الحتاللاحاولت قوات
 ، وتال ذلك هبة شعبية وردود فعل غاضبة، مما أجبر حكومة نتنياهو ىلع التراجع. مراقبة

 
 

 أبرز املخاطر التي تهدد املسجد األقصى 
  شؤون األقصى، من خالل التضييق ىلع دائرة األوقاف اإلسالمية، نزع الحصرية اإلسالمية عن إدارة

 ، فيما تتحكم سلطات االحتالل بكل شؤون املسجد.ًاوجعل وجودها شكلّي
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 "بناء مدينة يهودية أسفل األقصى ويف محيطه ُتحاكي الوصف التوراتي لـ "أورشليم اليهودية.  
 حفرية 63نحو  2016عام الحتى نهاية ؛ إذ كان هناك الحفريات أسفل األقصى ويف محيطه. 
 عليه. إلضفاء الطابع اليهودي بناء الكنس اليهودية أسفل األقصى ويف محيطه، يف محاولة  
 بهدف تشويه الطابع اإلسالمي للمنطقة مصادرة اآلثار واألراضي املحيطة باألقصى . 
 ف أنحاء القدس، خاصة األحياء املحيطة باملسجد األقصى وطردهم من مختل تهجير املقدسيين

 التي تشكل حزام أمان ودفاع عنه.
  قصى، وإغالق االحتالل اإلسرائيلي للعشرات منها.األيف استهداف املؤسسات والهيئات العاملة  

 
 

 التوصيات
  واملسجد ، املتعلق بحماية مدينة القدس 271العمل ىلع تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم

 األقصى من ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
  مواصلة معركة حماية هوية األقصى، والحراك الجاد لتبني موقف عربي وإسالمي واضح، للتصدي

  للمخطط اإلسرائيلي التهويدي.
  تفعيل املقاومة الشعبية ملواجهة إرهاب املستوطنين واعتداءاتهم، وتوفير كل أشكال الدعم

 ملقدسيين.لصمود ا
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