
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

 ملقترح الدقيقة فيه التفاصيل والتراث تكشف للوقف األقصى بيان صادر عن مؤسسة
   ومكانيا زمانيا اليهود املسلمين بين األقصى قانون لتنظيم وتقسيم املسجد مشروع

٢٢/١٠/٢٠١٣ 

  
  

 إنها ٢٢/١٠/٢٠١٣ الثالثاء عممته صحفي تقرير عبر  والتراث للوقف األقصى مؤسسة قالت
 نُظم ولوائح قوانين لوضع مشروع ملقترح واخلطيرة الدقيقة التفاصيل وخارطة وثيقة عبر تكشف
 حزب من نشطاء بإعداده قام ، ومكانياً زمانيا اليهود املسلمين بين االقصى املسجد لتقسيم
 نائب يتزعمهم والذين ،) يهودية قيادة(    يهوديت منهيجوت   اسم انفسهم على يطلقون الليكود
 حتت األديان، وزير طاولة على اجلاهز املقترح هذا وضعوا حيث ، فيجلين موشيه الكنيست رئيس

 على سيعملون أنهم وأعلنوا ، مقدس كمكان -الهيكل جبل على للمحافظة وُنظم قانون مشروع   اسم
 الداخلية جلنة مع والتنسيق بالتعاون قريباً االسرائيلية واحلكومة االسرائيلي الكنيست يف إقراره

 بعد الكنيست مبنى يف يعقد خاص اجتماع يف اللجنة على سيعرضونه حيث للكنيست، التابعة
 .اسبوعين

 

 باطال  االقصى مؤسسة تعتبره الذي ، القانون مشروع لتفاصيل قراءة أن  األقصى مؤسسة وذكرت
 على تدلل متمعنة قراءة أن كما ، االقصى املسجد وجود تهدد خماطر يحتوي ، وأساسه أصله من
 االحتالل مركبات كل قبل من ورسمي علني بشكل خطيرة، جدّ مرحلة اىل وصل االقصى املسجد أن

 اجملتمع بأفراد وانتهاءً املزعوم الهيكل بمنظمات مرورا االحتالل هرم برأس بداية االسرائيلي
 كامل ونزع االقصى، املسجد عن االسالمية السيادة نزع اىل املقترح هذا ويهدف االسرائيلي،
 خاص بمفوض وتبديلها االقصى، املسجد مساحة كامل يف االسالمية األوقاف دائرة صالحيات

 واملواسم الشريعة بحسب مناسبة يراها ولوائح وقانون نظم يحدد االسرائيلي، االحتالل قبل من
 املواقع ضمن االسرائيلية األديان لوزارة تابعا بموجبها االقصى املسجد ويصبح بل اليهودية،

 .اليهودية املقدسة األماكن قوانين حدود وضمن الوزارة هذه صالحيات وحتت اليهودية املقدسة
 

 املسجد تقسيم لتقنين املؤسسة عليها حصلت التي التفصيلي املقترح من  الوثيقة النسخة وحسب
 على وقامت االقصى، يف وفردية جماعية يهودية صلوات وإعتماد ومكانياً زمانيا االقصى

 واليهود املسلمين بين االقصى املسجد تقاسم على يعمل املقترح فإن - املرفق أنظر -ترجمتها
 يهودياً مقدساً االقصى املسجد مساحة كامل يعتبر األساس يف فهو منهما، لكل مساحات ويحدد
 بأن يقبل احلايل اآلين الظرف وبسبب إنه يقول لكنه ،-  املعبد جبل او  الهيكل جبل” ويسميه ومعبدا

                                                            
والتراث للوقف األقصى مؤسسة :املصدر  

http://tinyurl.com/nwhfs3b 



٢ 
 

 ثالثا ومعبداً هيكال االقصى املسجد جعل على النهاية يف يعمل أن على االقصى، املسجد يتقاسم
 . لليهود خالصا

 

 فقط وفيه( االقصى املسجد فقط هو املسقوف القبلي اجلامع بأن بخارطة املرفق املقترح ويحدد
 خلف – اجلنوبية اجلهة أقصى يف املوجود اجلزء منه يقتطع انه بل ،) االسالمية الصلوات تؤدى

 واجلهة الصخرة قبة صحن مساحة كامل بأن ويحدد ، - اخلنثنية الزاوية منطقة” اجلنوبي احملراب
 اخلارطة يف األصفر باللون واملساحة األزرق اخلط(  خالص يهودي مقدس هو منه الشرقية
 احملددة املساحة(  األقصى املسجد مساحة خمس نحو تشكل مساحة من أيضا ويجعل ،)املرفقة
 أحيانا املقدسة باألدوات اليهودية للصلوات مساحة هي ،)املرفقة اخلارطة يف األخضر باخلط
 املسجد مساحة كل ويعتبر بل ، فيها اليهودية للصلوات أوقات ويحدد جماعية، وأخرى فردية

 ).املقدسة األدوات او الكتاب وحمل الصوت رفع دون(  الصامتة اليهودية لصلوات مساحة االقصى

 

 الصلوات تأدية بها يمكن التي واملساحات األوقات زيادة إمكانية اىل املقترح ويشير كما
 يجعل املقترح أن كما اليهودية، واملواسم واألعياد والسبت اجلمعة ايام يف خاصة اليهودية،

 صالحية من يجعل بل االوقات، يعوجم األبواب جميع من لليهود االقصى ودخول اقتحام إمكانية
 . فقط اليهود لدخول االقصى املسجد يف ومساحات أوقات يحدد أن املفوض

 

 والصيانة الترميم أعمال منع منها ، واملمنوعات احملظورات من جملة املقترح يتضمن كما
 األقصى، املسجد يف اإلعتكاف نهائي بشكل ويمنع كما ، املفوّض من بإذن اّال االقصى للمسجد

 .االعتكاف منع من بدال  املبيت   منع كلمة اعتمدت حيث
 

 فوق ما ، دونما ١٤٤ مساحته بكامل املبارك االقصى املسجد أن بيانها يف املؤسسة وأكدت
 السيادة وان واحدة، تراب بذرة ولو لغيرهم حق ال وانه ، للمسلمين خالص حق هو ، وحتتها األرض

 وأمثاله، املقترح هذا من املؤسسة وحّذرت خالصة، اسالمية سيادة هي االقصى املسجد على
 االقصى املسجد على واملتصاعدة املتواصلة واالستهدافات االعتداءات حلالة استمرار انه واعتبرته

 وطالبت مسبوقة، غير ودرجات مراحل اىل وصلت املرة هذه كانت وان واذرعه، االحتالل قبل من
 جملة من االقصى املسجد إلنقاذ والشعبي الرسمي املستوى على عاجل بعمل  االقصى مؤسسة”

 مشروع عبر االقصى املسجد يف والباكر الدائم الرباط ان املؤسسة وأكدت تتهدده، التي اخملاطر
 سيظل والقدس الداخل اهل من االقصى اىل الرحال شد وتكثيف البيارق، ومسيرة العلم مصاطب
  .واملرابطين املصلين من عدد بأكبر برفده االقصى املسجد نحمي خاللها من التي الوسيلة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


