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 االعتداءات االسرائلية على المسجد االقصى
 كيف بدأت ؟ ولماذا االقصى؟

 *كريمة بوقزاطة
إن المتتبـع لقضيـة االعتـداءات اإلسرائيليـة المتكـررة على المسجـد األقصى الشريــ؛   

بأشكـالها  المختلفـة، يدرك أنهـا تدخــض ضـمن صـران دينــئ عقائــدو مـن نـ ن خــا   
ة تامة بمدى أهمية هذا المسجد التاريخيـة   مدى قداسـت  الدينيــة عنـد فاليهـ د على درايـ

المسلمين،   مع ذلك فهم مصر ن على إزالتـ  من ال ج د نهائيا، ذريعـتهم ال ييــدة فـئ 
 ذالك أن  أقيم على أرضيـة هيكلهم المزع م  

ـن فــئ تيــدك كــض هــذـ االعتـــداءات علــى مـــرأى   مسمـــع مــن العالـــم كلــ ،   المسلميــ  
 هنهم  تقـاعسهم   عجـزهم عن درء األذى   الذ د عن أقـدس مقدساتهم  أ لى القبلتيـن 
  ثـالك اليرميـن  فكيـ؛ بـدأت هذـ االعتـداءات؟   مـا هئ أشكـالها؟ ثـم لماذا األقصـى 

 بالذات؟   هض األقصى  يـدـ المستهد؛ من طر؛ اليهـ د؟  
 ـ قداســـة األقصـى:

لكعبـة المشرفـة قبلــة للمسـلمين فـئ صــ؛تهم  صـلى الرسـ ض صـلى   قبض أن تصبح ا 
علي   سلـم  من كان معـ  من المسلمين األ ائـض ني  المسجـد األقصى مـدة سبعـة عشر 
شهـــرا، فكـــانت تلــك أ ض صلـــة للمســلمين بهــذا المسجـــد   لــذلك ســمئ بـــأ لى القبلتــين  

  المعـرا    تصـبح قداستــ  مـن قداسـة المسـجد لتتعـزز هذـ الصلـة مع يادثة اإلسـراء 
اليرام بمكـة المكرمة   قداســة مسجــد الرسـ ض صـلى   عليـ   سـلم بالمدينـة المنــ رة 

 قـد خلــد القـران الكريــم فـئ أ ائــض                   فهـ  بـذلك ثالـك اليرميــن الشـريفين 
لى :* سبيـان الـذو أســرى بعبـدـ سـ رة اإلسـراء هذـ الصلة  هذـ القداسـة فئ ق لـ  تعا

ليـ؛ من المسجـد اليرام إلى المسجد األقصى الذو باركنـا ي ل  لنريـ  من اياتنـا إن  ه  
  فتقررت بذلك مسجديت  فئ القران بعـد أن كـان خرابـا يبابـا ال يصـلئ 1السميـع البصير*

فــ    أصـياب  مـن   نظ ،   استلم  "عمر بن الخطاب" ثـانئ الخلفــاء الراشـدين2في  أيد
النجاسـة   طهر ـ فأصبح من ذلك اليـ م دار صــ؛ة  منــارة علـم   ميجــة ز ار إذ ال 
تشد الريـاض فئ اإلس؛م إال إلى ث؛ثة مسـاجد كمـا جـاء فـئ اليـديك الشـري؛ الـذو ر اـ 
البخارو   مسلم عن عمر بن الخطاب رضئ   عنـ  عـن النبـئ صـلى   عليـ   سـلم: 

ـــة مســـاجد: مســـجدو هـــذا   المســـجد اليـــرام   المســـجد "ال تشـــد ا ـــى ث؛ث لريـــاض إال إل
  3األقصى"

                                                           
 بجامعة الجزائر  استاذ مساعد  *
 ( 1س رة اإلسراء اآلية ) 1
الجزائـر، د  -ة  النشر، باتنة أسعد بي ض التميمئ  ز اض إسرائيض يتمية قرانية، دار الشهاب للطباع  2

 15    ت 
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 ـ مفهــوم األقصـى:
اختلفت اآلراء يــ ض المفهــ م اليقيقـئ الســم األقصـى مـن ييـك الم قــع، فهنــاك مـن   

يطلق هذـ التسميـة على اليرم القدسئ كل     يرى أن هذا ما قصدت  اآليـة الكريمـة فـئ 
سراء بق ل  تعالى :* الذو باركنا ي ل *، فقد صدرت فتـ ى عن علمـاء الضـفة س رة اإل

م تقـ ض: " األقصـى اسـم لجميــع المسـاجد ممـا دار عليـ  السـ ر"    1976الغربيـة سنة 
هــذا اعتمــادا علــى نصــ   دينيـــة   تاريخيـــة م ثقـــة،  أيــد مجمــع البيــ ك اإلســ؛مية 

   (4)م هذـ الفتـ ى   أجازها1978باألزهر فئ مؤتمرـ المنعقـد سنة 

أما فئ  قتنا الياضر فقد اقتصرت التسميـة على المسجــد ال اقـع جنـ بئ قبــة الصـخرة  
،   قد سمئ األقصى بهذا االسم لبعد المسافـة بين  5فئ الناييـة القبليـة من اليرم القدسـئ
  بين المسجـد اليرام بمكـة المكرمـة 

ذكر "المقدسئ" األقصى فئ كتاب  "أيسن التقاسيم فئ   ئـه:ـ موقـع األقصى و تاريـخ بنا
معرفة األقاليم" فقاض: "أما المسجد األقصـى فه  على قرنـة البلد الشـرقئ ني  القبلـة     

 قد بنى علي  عبد الملك بيجـارة 
صغار يسان   شرف ـ   كان أيسن من جامع دمشـق لكـن جـاءت زلزلـة فـئ د لـة بنـئ 

    الم قع الميدد فئ هذا الق ض يتفق   (6غطى إال ما يـ ض الميرابطريت المالعباس ف
 الم قـع اليالئ لما يسمى المسجد األقصى أو فئ الطر؛ الجن بئ من ساية اليـرم 

  قد شيدـ الخليفـة "عمر بن الخطاب"رضئ   عن  على مقربـة مـن الصـخرة المقدسـة  
مي؛دو،   يسب أق اض بعض المؤرخين  فئ القرن األ ض الهجرو الم افق للقرن السابـع

 منهم "المقدسـئ" كما جاء فـئ ق لــ  السـابق الـذكر  قـام بتجديـدـ الخليفــة األمـ و "عبـد 
، فـئ 7م691 -688هــ  72 -69دـ قبـة الصـخرة بـين سـنتئ يالملك بن مر ان" عند تشي

بد الملك" هـ  يين يـرى فريـق اخر من المؤرخين كـ "بن األثيـر" مث؛ أن "ال ليـد بن ع
أ ض من أنشأ المسجد األقصى فئ م قعـ  اليالئ، هذا   قد عر؛ األقصـى إصـ؛يات   
إضافات عديدة خـ؛ض مختلـ؛ العصـ ر اإلس؛ميــة  يـرت مـن معالمــ  األ لـى  التـئ لـم 

،   قـد أشــار إلـى ذلـك "المقدسـئ" 8 يبقى منها يسب المختصـين إال القســم األ سـط فقـط

                                                           
مة للطباعة  بير ت  م(، دار نع1917 -ق م3000عبلة المهتدو الزبدة  القدس تاريخ   يضارة ) 4

  92م     2000هـ  1420
(، مكتبة  3المقدسئ)شمس الدين(  أيسن التقاسيم فئ معرفة األقاليم، ط)  5

 م         1991هـ 1411مذب لئ،القاهرة،
       168  
عبد   كامض م سى عبدـ  األم ي ن   اثارهم المعمارية فئ العراق   اليجاز   اليمن   مصر     6

  53م ،   2003هـ  1423ة  دار اآلفاق العربية، القاهرة، إفريقي
رؤ ؛ األنصارو  عمارة المساجد، دار النب غ للطباعة   النشر   الت زيع، بير ت،  7

    38م      1996هـ 1417
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 قد جعلت  هذـ اإلص؛يات   اإلضافات يجمع بين البساطة   الج؛ض   فيما ذكرنا سـابقا 
 فجاءت ص رت  مميزة عن  يرـ من المساجد 

 ـ األقصـى و الهيكـل المزعـوم:
  هـذا القـ ض أليـد (4)"ال معنى إلسرائيض بد ن القـدس   ال معنى للقــدس بـد ن الهيكـض" 

ت الـرب" هـ  جــزء هــام مـن المعتقـد زعماء اليه د فئ العصر اليديك، فالهيكـض أ  "بي
 اليه دو العام    فكرة إعـادة بناء الهيكض هئ يلم اليـاكم   الميك م منهم على الس اء 

  تتيدك الر ايات التاريخيـة أن الهيكـض بنئ فئ عهد النبئ "سليمان" علي  السـ؛م عام  
ق م، ليعيــد ا 586ام ق م،   تم تدميرـ على يد الملك البــابلئ "نبـ  خــذ ناصـر" عـ953

ق م، ليـدمر تـدميرا 515بناءـ على نفقة الد لة الفارسيـة فئ عهد الملـك "داريـ س" سـنة 
م الـذو أمـر بتس يــة بقايـا الهيكـض 70كليا على يد اإلمبراط ر الر مـانئ "تـيطس " سـنة 

       9باألرض فأزالـ  بذلك من ال جـ د نهائيا

نفد ا ال قت   الجهد فئ البيك عن اثار يه ديــة فـئ   ر م تفنيد علماء اثـار يهـ د است 
مختلــ؛ النقــاط مــن مدينـــة القــدس  مؤكــدين عــدم عثـــ رهم علــى أو دليــض علمــئ يثبــت 
ال جـ د التاريخئ لليه د فئ هذـ المدينـة، إال أن اليه د ظل ا على إصـرارهم فـئ البيـك 

 دة تيت أرضيـة األقصى اليثيك عن بقايا هيكلهم المزع م    التئ يزعم ن أنها مت اج
فالمسـجد األقصـى  اجـ    مــازاض ي اجـ  العديـد مـن المــؤامرات اإلسـرائيلية التـئ تســعى 
لهدم    إزالتـ  من ال ج د، فهذا " ثيـ در هرتـزض"  اضع أسس د لـة إسرائيض اليديثـة 
يق ض: "إذا يصلنا ي ما على القـدس فس ؛ أزيـض كض شئء ليس لليه د،   س ؛ أيـرق 

،   اليهــ د اليـ م يسيــر ن علـى نهجــ    يسعــ ن 10ثار التئ مرت عليها قـر ن    "اآل
إلى تطبيق   صيتـ ، فهم يسع ن بشتى السبض لتيقيق يلمهـم التـاريخئ فـئ بنـاء الهيكــض 

 الثالك على أرضيـة األقصى بعد هدمـ  
 ـ األقصـى خمسون سنة من الصمـود:

 ج  كـض االعتـداءات اإلسرائيليــة بأشـكالها مضت خمس ن سنـة   األقصى صامـدا فئ  
المختلفة   طرقهـا المتعـددة، سـ اء منهـا المباشــرة   السريــة    التـئ لـم تيقـق مـرادهم 
يتى اآلن، أ  الطرق الط يلـة األمد الميكمة البناء   التئ يسـع ن مـن خ؛لهـا لل صـ ض 

اءات   تلـك   لـيس إلى نتائج مضم نـة،   سنيـا ض هنا عرض البعض من هذـ االعتــد
 كلها   فقط كأمثلة  لنرسم ص رة  اضية المعـالم إلـى يـد مـا لمـا ييـدك أليـد رم زنــا

 الدينية   التاريخية  بض ه  معلم من أهم المعالم المعمارية العالمية 
 ـ االعتـداءات المباشـرة: 
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علـى م شق ممر عبر سايـة البراق   كان ذلك 1967قررت السلطات اإلسرائيلية سنة  
يسـاب المبــانئ اإلســ؛مية الم؛صــقة ليقصــى، ييـك هــدمت بالكامــض   شــرد أصــيابها، 
 هم بهذا يقق ا  رضين  األ ض ه  تـدمير المبـانئ اإلسـ؛مية   تغييـر معـالم المكـان،   
الغرض الثانئ ه  تهجير أبناء المنطقة   إبعادهم يتى ال يق؛ فئ  ج  مخططـاتهم أيـد 

 ا د ن تنغي  من أيد   يخل ا لهم الج  لتنفيده

كما تم نس؛   تدمير مسجدين من المساجد القريبة من األقصى،   تي يض اثنين اخـرين  
ــى كنيســين يهــ ديين ســنة  ــئ ســنة 1968إل ــيس مايكــض 1969م،  ف ـــام اليهــ دو "دين م ق

ر هان" بإضرام النار فـئ المسـجد األقصـى فالتهمـت النيـران أجـزاء كبيـرة مـن المسـجد 
ح الدين"،   ل ال تضافر جه د أبناء القدس إلطفائهـا ألتـت علـى المبنـى منها منبر "ص؛

ــاـ عــن المكــان    منعــت ســيارات اإلطفــاء  بالكامـــض، فقــد قطعــت ســلطات االيــت؛ض المي
 العربيـة من ال ص ض إلى مكان اليريق 

؛ المصل ن كميات كبيرة من المتفجرات  ضـعت بسـاية م فقد اكتش1983أما فئ سنة  
د تدميرـ، كما ي ض أعضاء من جماعة "مائير كاهانا" فئ نفس السـنة نسـ؛ األقصى قص

المسجد ب اسطة متفجرات   عب ات ناسفة،  هذا فئ ال قت الذو كان في  المسـجد عـامر 
  11بالمصلين اللذين كان ا يؤد ن ص؛ة المغرب

باه ن بهذـ األعمـاض  يتفاخــر ن،   هـم اليـ م كمـا بـاألمس يسـع ن   ال يزاض اليه د يت 
ــاراتهم  ــدنيس أرضـــ  الطــاهرة بزي ــى ت ــ ن عل ـــ ،   يعمل ــدمير األقصــى   مــا ي ل ــى ت إل

م بفـتح أنفـاق 2005المتكررة  فتح يرم  الشري؛ أمام السّ اح األجانب كما قامـ ا سـنة 
هرات المطالبـة بهدمـ ، باإلضـافة تيت أرضيـة األقصى للسـياح     أيضـا بتنظـيم المظـا
 إلى منع المصلين المتكرر من أداء الص؛ة في        

 ـ االعتـداءات الطويلـة األمـد:
م بعد ضم الجزء المتبقئ من مدينة القدس أو البلدة القديمـة أ  1967كانت البدايـة سنة  

االيت؛ض،  من ّثم قسيم  لتصبح تيت سلطة إدارة تالقدس الشرقية كما كانت تعر؛ بعد ال
ـــات ســنة  ــدأت اليفري ــار اإلســرائيلئ، فب ــان ن اآلث ــا خاضــعة لق ـــة بكامله أصــبيت المدين

ــار 1968 ــرة أآلث ــدس تيــت إشــرا؛ دائ ــة الق ــا بمدين ــر مــن أربعــين م قعــا أثري م فــئ أكث
  12اإلسرائيليـة

ى  يع ض اليهـ د كثيرا على هذـ اليفريـات، فقـد صــرح أيـد الـ زراء اللـذين مــر ا علـ 
 زارة األديـان اإلسرائيليــة بخصـ   هـذـ اليفريــات قـائ؛: " إن الـ زارة تسعــى عـن 
طريق اليفريـات إلـى الكشـ؛ الكامـض عـن يـائط المبكـى،   هـذـ عمليـة تاريخيـة مقدسـة 
ستستمر    )إلى أن يق ض(    إن المسجد األقصى القائم الي م على قدس األقداس ـ الهيكض 
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ض هـذـ اليفريـات األثريـة يسـع ن إلـى العثـ ر  لـ  علـى دليـض   فهـم مـن خـ؛13لنا  ـ ملك
 أثرو  ايد يثبت أمام العالم أيقيتهم بهذا الم قع   ملكيتهم التاريخية ل  

" مــن B.MUZAR  كانــت أبــرز هــذـ اليفريــات تلــك التــئ قــام بهــا " بنيــامين مــازار  
ة اليرم الشري؛، أ  ما الجامعة العبرية  أسفض الجزء الغربئ من اليـائط الجن بئ لمنطقـ

  14يسمى عندهم بجبض الهيكـض    ه  يشمض جزءا من اليـائط الجنـ بئ للمسـجد األقصـى
  كانت هذـ المريلة األ لـى مـن الخطـة التـئ  ضـعتها سـلطات االيـت؛ض بشـأن القـدس، 

م بييك بدأ العمض أسفض جن ب اليائط الغربئ من نهايتـ  1969تلتها المريلة الثانية سنة 
     15باب المغاربة يتى
م تـم إنجـاز المريلـة الثالثـة   شـملت أسـفض شمــاض 1974م يتى سـنة 1970  فئ سنة  

اليائط الغربئ أيضا من قرب باب السلسلـة يتى قرب نهاية اليائط شمــاال  لتبـدأ بعـدها 
م لتشــمض أعمـاض اليفــر الجــزء الشــرقئ مــن اليــائط 1974المريلــة الرابعــة   ذلــك ســنة 

أمـا     16بالضـبط أسـفض المسـجد األقصـى   البـاب المـزد     البـاب الث؛ثـئالجنـ بئ   
م 1974المريلـة الخامسـة من هذـ اليفريـات فقد أخذت منعرجا خطيرا، بـدءا مـن سـنة 

إذ تقرر البدء فئ إنجـاز أربعــة أنفـاق عريضـة أسـفض الجــدار الجنـ بئ لليـرم القدسـئ   
ت أرضيـة اليـرم   المسـجد، ممـا يهـدد بنيتهمـا المسجد األقصى  تمتد لمسافات بعيدة تي

،   قـد تـم فـتح هـذـ األنفـاق 17التيتية   يجعض خطر االنهيار  ارد فـئ كـض ليظـة   يـين
 م 2005مؤخرا لزيارة الجمه ر   ذلك سنة 

لإلشارة فإن هذـ اليفريـات لـم تكـن األ لـى مـن ن عهـا فـئ مدينـة القـدس،  لكنهـا كانـت  
ا يرمة للمقدسات   ال ايترام للتاريخ  بض كان شـعارها األ ض   األ لى التئ لم تران فيه

أألخيــر البيــك عــن  هــم اســم  الهيكــض د ن مراعــاة ألدنــى يــد للمبــاد  العلميــة إلنجــاز 
ــالم الضــخمة التــئ أنفقــت   الجهــ د المضــنية التــئ بــذلت إال أن  اليفريــات،   ر ــم المب

أكيــدا قاطعـا أن هـذـ األرض بتاريخهـا المرد د كان على الد ام مخيبا آلمالهم   مؤكـدا ت
القريب   البعيد عربية إس؛ميـة،   إن أعلن البايث ن السابق ن عن ه ية المعث رات فإن 
البــايث ن اليهــ د يــا ل ا علــى الــد ام التســتر عليهــا   كــتم أمرهــا    هــذـ مخالفــة علميــة 

جعلهـا تـدخض ضـمن أخرى تنزن عن كض اليفريات التئ أنجزها اليه د الطـابع العلمـئ  ت
اليفريــات الم جهــة لخــدمت التعصــب الــدينئ اليهــ دو  البعيــدة كــض البعــد عــن اليقيقــة   

 الم ض عية 
                                                           

  40يسن علئ، المرجع السابق،    13
  49خيرية قاسمية  المرجع السابق،     14
  بيــك عــن هيكــض ســليمان أم طمــس للمعــالم اإلســ؛مية، مجلــة العربــئ، عبــد الغــانئ ميمــد عبــد    15
   52 أنظر أيضا: خيرية قاسمية  المرجع نفس    69م ،   1982، ماي  282العدد
  55خيرية قاسمية  المرجع السابق،    16
  69عبد الغانئ ميمد عبد    المرجع السابق،    17
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لكن السؤاض الذو يبقى مطر يـا ه : إن كانت هذـ أهدا؛ اليهـ د   هذا إصرارهم على  
هم تيقيق يلمهم   يلم أجدادهم  ر م الغم ض الذو يكتن؛ ر اياتهم التاريخيـة   افتقـاد

ليدلــة الماديــة التــئ تتثبــت مــزاعمهم، فمــا م قفنــا نيــن   اليقــائق ســاطعة بــين أيــدينا   
 معالمها شامخة شمـ خ الجباض تتيدى صمتنا   قهرهم ؟                     

 ـ ثبت بالمصادر و المراجع المعتمدة:

 (القـران الكريـم  1)

شـهاب للطباعـة  النشـر، دار ال (أسعد بيـ ض التميمـئ  ز اض إسـرائيض يتميـة قرانيـة،2)
 الجزائر، د  ت   -باتنة 

(، مكتبة مذب لئ، 3(المقدسئ)شمس الدين(  أيسن التقاسيم فئ معرفـة األقاليم، ط)3)
 .م1991هـ 1411  القاهرة

 الجزائر،د ت   -(يسن علئ  هذـ هئ إسرائيـض، دار الشهاب للطباعـة   النشر، باتنـة4)

 م  1979قدس، دار القدس،  بير ت، (خيرية قاسمية  قضية ال5)

(رؤ ؛ األنصـــارو  عمــــارة المساجــــد، دار النبـــ غ للطباعـــة   النشـــر   الت زيـــع، 6)
 .  م1996هـ  1417  بيـر ت

(عبد الغانئ ميمد عبـد    "بيـك عـن هيكــض سـليمان أم طمـس للمعـالم اإلسـ؛مية"، 7)
  69-65م،     1982، ماي  282مجلـة  العربئ العدد

اريـة فـئ العـراق   اليجـاز   (عبد   كامض م سى عبــدـ  األم يـ ن   اثـارهم المعم8)
              م 2003هــ  1423  مصـر   إفريقيـة دار اآلفـاق العربيـة، القـاهرة،  الـيمن

م(، دار نعمــة 1917 -ق م3000(عبلــة المهتــدو الزبـــدة  القــدس تــاريخ   يضــارة )9)
 م 2000هـ  1420بير ت   ، للطباعة 

RESUMER: 

                Le but de la violation Israélienne sur la Mosquée EL 

AKSA est d'Ecrasé les traces Eslamique de cette Mosquée sacré 

dans des tentatives reptiles et des reliefs différentes pour la judaïté 

du temps et des cites. 

                Cette violation Israélienne blessante pour les sentiments 

des Musulmans et contaminante pour la Mosquée sacre et la 

détérioration  d'un monument permis les plus importants monument 

Islamique. 

         

                Ces différentes violations a pris plusieurs faces une fois 

au Noms de la Restauration comme c'etait passer dans les Année 

cinquante du siècle passe ou par des Incendies et des Explosions 
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comme en 1969 et des autres fois sous prétexte de faire des fouilles 

Archéologique au dessous et autour de la Mosquée .                   Les 

dernières Années atteste que le pouvoir Israélien a pris des 

démarches très dangereuses qui menace la structure inférieur et le 

temple Architecturel de la Mosquée et cela après l'ouverture des 

sous-sol sous la Mosquée pour la visite de public en 2005 et les 

obstacles qui empêche les travaux de Restauration plus l'ouverture 

d'une nouvelle fouilles a HARAT EL MAGHARIBA  dans des 

tentatives deseperer pour la découverte d'un  guide Archeologeque 

du TEMPLE CRUEL.  

 


