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 مذكرة مؤتمر العامل اإلسالمي إىل الدورة الثانية عشرة للمجلس التأسيسي
  لرابطة العامل اإلسالمي حول احلفريات اإلسرائيلية يف القدس 

  ) 1970/ 10/ 9البالد، جدة، (           ]9/10/1970[جدة، 

 

 1387صفر  27إن اإلجراءات التي يتخذها اليهود، منذ احتاللهم ملدينة القدس يف 
هي أساليب خمتلفة يف شتى اجملاالت  -ميالدي  1967عام ) يونيو(املوافق حزيران  -هجري 

ترمي إىل حتقيق هدف واحد هو تهويد مدينة القدس واالستيالء على املسجد األقصى املبارك، 
 . هودي وحمو كل أثر لإلسالم فيها بصورة تدريجيةوحتويله إىل معبد ي

ومن جملة هذه اإلجراءات أعمال احلفر والتنقيب التي يقوم بها اليهود والتي تستهدف 
 :األمور التالية

العثور على آثار يهودية يبرهنون بها على حقهم التاريخي واحلضاري املزعوم يف مدينة  - 1
الهيكل اليهودي الذي هدمه وأحرقه طيطوس الروماين آلخر القدس، وخاصة اآلثار التي تدل على 

 . م70مرة عام 

هدم وإزالة أكثر ما يمكن من األبنية اإلسالمية والعربية القائمة بحجة تسهيل أعمال احلفر  - 2
رب وطمس معاملهم من القدس من جهة، عوالتنقيب، األمر الذي يؤدي إىل حمو آثار املسلمين وال

 . أصحاب هذه املباين عن مدينة القدس من جهة أخرىويؤدي إىل تشريد 

تركيز أعمال احلفر حول املسجد األقصى وحتته بغية التوصل إىل هدمه وإعادة بناء الهيكل  - 3
ال يمكن أن " ومما يؤكد أهداف اليهود أنهم يعلنون على رؤوس األشهاد أنه . اليهودي على أنقاضه

القدس، وال يمكن أن تكون القدس من دون الهيكل من دون ) الشعب اليهودي(تكون صهيون 
 ". اليهودي 

) حائط املبكى(االستيالء على ممتلكات املسلمين ومصادرتها بحجة كشف حائط البراق  - 4
 . الستكمال حفرياتهم اجلارية حول هذا احلائط

 ويسترعي مؤتمر العامل اإلسالمي النظر إىل أن احلفريات اليهودية تتركز يف منطقتين
املسجد (رئيسيتين هما املنطقة اجلنوبية جلدار احلرم الشريف واملنطقة الغربية جلدار احلرم 

 ):األقصى
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 1387باشر اليهود حفرياتهم عند اجلدار اجلنوبي للحرم الشريف منذ أول شهر ذي احلجة  - 1
ن مازار وهو ويقود فريق علماء اآلثار الذي يقوم باحلفر بنيامي. 1968عام ) مارس(املوافق آذار 

عامل آثار يهودي، ورئيس سابق للجامعة العبرية، وقد قرر هؤالء العلماء اليهود سبع مراحل من 
 . احلفر والتنقيب عن موقع الهيكل

 40و 35وقد اجتهت احلفريات يف هذه املنطقة نحو املسجد األقصى نفسه بامتداد ما بين
 مترًا، 

ائط اجلنوبي للحرم الشريف ويقع بجواره املتحف علمًا بأن املسجد األقصى يقع على رأس احل
اإلسالمي ومسجد النساء، ويرجح أن يكون من بين أسباب إقدام اليهود على جريمة إحراق املسجد 

، تغطية التشعث والتصدع اللذين أصابا أساسات املسجد األقصى 1969/ 8/ 21األقصى يف 
معدات ضخمة للحفر وإزالة األتربة، وشقوا  نتيجة ألعمال احلفر اليهودية، ألن اليهود استعملوا

يف عددها الصادر يف " جيروزامل بوست ويكلي"وقد نشرت جريدة . املسجد األقصىاألنفاق حتت 
مل يبقَ من الهيكل نفسه أثر بعد : "هذه احلفريات جاء فيه ما يلي م تقريرًا عن1968/  6/ 10

هي جدران هيرود وجزء كبير من السطح ميالدية، ولكن اآلثار الوحيدة  70حريق طيطوس عام 
ويركز رجال مازار عملهم اآلن على طول احلائط . احمليط بها الذي بني يف القرن األول للميالد

 . اجلنوبي البالغ سبعين مترًا تمامًا عند زاوية منطقة قوس روبنسون من احلائط الغربي

عثروا على أية آثار يهودية، بل وما زالت أعمال احلفر مستمرة حتى اآلن، ولكن اليهود مل ي
 . عثروا على آثار رومانية وإسالمية عربية

أما أعمال احلفر التي يقوم بها اليهود عند اجلزء الغربي من حائط احلرم الشريف فهي  - 2
بإشراف وزارة األديان اإلسرائيلية، وقد مهد اليهود ألعمال احلفر والتنقيب يف هذه املنطقة 

حمالً جتاريًا وخمسة مساجد  437شقة سكن و 1048ا عربيًا تشتمل على عقارً  595بمصادرة 
" وأربع مدارس وزاويتين إسالميتين إحداهما تخص مسلمي شمايل إفريقيا من املغاربة وتسمى 

" ، والثانية تخص املسلمين من أتباع املذهب الشافعي يف فلسطين وتسمى "زاوية أبو مدين الغوث 
ظم هذه األمالك أوقاف إسالمية تضم عدًدا من العمارات اإلسالمية التي ، ومع"الزاوية الفخرية 
 . ويقطن يف هذه األمالك حوايل ستة آالف عربي مسلم من أهايل القدس" املماليك " أنشئت يف عهد 

م بادرت السلطات اليهودية إىل هدم جزء كبير من هذه العقارات 1967/ 6/ 11ويف 
 ".ربةبحي املغا"وهو اجلزء املعروف 

وبحجة كشف حائط املبكى الذي مل يكن يتجاوز اجلزء املكشوف منه عند االحتالل 
خمسين مترًا أقدمت السلطات اليهودية على هدم أربعة عشر  1967) يونيو(اليهودي يف حزيران 

 . عقارًا من بينها الزاوية الفخرية وهي مقر املفتي الشافعي
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األقصى، عقارًا مالصقًا جلدار املسجد  م صادر اليهود سبعة عشر1969/ 6/ 20ويف 
التي كانت مركزًا للمحكمة الشرعية اإلسالمية " املدرسة التنكيزية: "تضم عمارة تاريخية هي

 . وتعتبر مصادرتها خطوة لتطويق احلرم الشريف وتسهيل الدخول إليه

، وقد أدت احلفريات فيها "املدرسة التنكيزية"احلفر يف هذه املنطقة اآلن يف  وتتركز أعمال
باجتاه باب السلسلة، وتتجه ) املسجد األقصى(إىل كشف حوايل مئة متر من جدار احلرم الشريف 

 . احلفريات اآلن حتت أبنية باب السلسلة ويعتقد بأنها وصلت إىل قرب باب احلديد

ع كشف اجلدار الغربي للحرم وال شك يف أن أطماع اليهود ليس لها حد، فإنهم ينوون توسي
شماًال، وإن ) باب اجمللس اإلسالمي األعلى(الشريف من باب السلسلة جنوبًا حتى باب عالء الدين 

ك أو املصادرة أو تصديع السواء عن طريق االستم -حتقيق هذا الهدف يستدعي أن يستويل اليهود 
األوقاف اإلسالمية يف املنطقة وهي على جميع أمالك  ،املباين نتيجة للحفريات التي يقومون بها

تشتمل على حوايل ثالثمائة عقار وخمسة أبواب من أبواب احلرم الشريف هي باب السلسلة وباب 
ري، كما تشتمل على مسجدين وسوق ياملطهرة وباب القطانين وباب احلديد، وباب عالء الدين البص

يكون مصيرهم س ثالثة آالف مسلم ، ويقطن يف هذه املنطقة حوايل)سوق القطانين(عربية أثرية 
 . مصير إخوانهم اآلخرين من التشتت والتشرد والتصفية

ومما يدمي القلوب أن منطقة احملكمة الشرعية قد أصبحت مكانًا يزاول فيه رجال الدين 
 . اليهود العبادة وكأنهم يف كنيستهم

اليهود ملواصلة أعمال الذي يتذرع به ) املبكى(وال بد من استرعاء النظر إىل أن حائط 
وقد أكد ذلك التقرير الذي وضعته جلنة . احلفر على امتداده هو اجلزء الغربي جلدار احلرم الشريف

على أثر الثورة  1930/ 1/ 14البراق الدولية التي تشكلت بقرار من جملس عصبة األمم يف 
  :، وقد نص هذا التقرير على ما يلي1929املعروفة بثورة البراق عام 

للمسلمين وحدهم تعود ملكية احلائط الغربي، ولهم وحدهم احلق العيني فيه لكونه جزءًا " 
وللمسلمين أيضًا تعود . ال يتجزأ من ساحة احلرم الشريف التي هي من أمالك الوقف اإلسالمي

ملكية الرصيف الكائن أمام احلائط وأمام احمللة املعروفة بحارة املغاربة املقابلة للحائط لكونه 
 ". موقوفًا حسب أحكام الشرع اإلسالمي جلهات البر واخلير

بدعة ابتدعها زعماء اليهود لربط اليهود يف ) حائط املبكى(ثم إن مؤتمر العامل اإلسالمي يؤكد أن 
. أنحاء العامل بمركز يبكون على ما وراءه بغية جتميعهم يف فلسطين إلعادة بناء الهيكل يف القدس

الطابع السياسي عليه من خلو  الزعماء اليهود حلائط املبكى وإضفاءوليس أدل على استغالل 
رة إىل هذا احلائط، يف حين أن من أية إشا 1901املنشورة عام ) نسايكلوبيديا اليهوديةاإل(
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تضمنت مادة عن احلائط املذكور مع  1939نسايكلوبيديا اليهودية العاملية التي نشرت عام اإل
 . اسمه اليهودي

تمر العامل اإلسالمي النظر إىل أن ما يقوم به اليهود يف مدينة القدس من ويسترعي مؤ
حفريات، وما تؤدي إليه هذه احلفريات من تشعث املباين وإخالئها من سكانها وما يقومون به من 

هدم املساكن واملساجد واملدارس وأمالك األوقاف اإلسالمية بحجة استكمال احلفريات، هي 
 . القدس من عربية إسالمية إىل يهوديةإجراءات لتغيير وضع 

ولقد نصت القرارات التالية على اعتبار جميع التدابير واألعمال التي اتخذتها إسرائيل 
واملؤدية إىل تغيير الوضع القانوين ملدينة القدس باطلة ال يمكن أن تغير من وضعها، ودعت هذه 

 . تؤدي إىل مثل هذا التغيير القرارات إسرائيل إىل الكف عن جميع اإلجراءات التي قد

 .1967/ 7/ 4الصادر يف ) 2253(قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  - 1

 .1967/ 7/ 14الصادر يف ) 2254(قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  - 2

 .1968/ 5/ 21الصادر يف ) 252(قرار جملس األمن الدويل رقم  - 3

 . 1969/ 7/ 3الصادر يف ) 267( رقم قرار جملس األمن الدويل - 4

كما يشير مؤتمر العامل اإلسالمي إىل القرار الذي اتخذه اجمللس التنفيذي ملنظمة اليونسكو 
حول اعتداءات إسرائيل على املمتلكات الثقافية واحلضارية  1969/ 10/ 10يف باريس يف 

 :لى ما يأتيواألثرية يف فلسطين احملتلة، الذي نصت الفقرة السادسة منه ع

 :يدعو اجمللس التنفيذي إسرائيل إىل

االحتفاظ بمنتهى العناية والدقة بجميع املواقع واألبنية واملمتلكات الثقافية وخاصة يف ) أ ( 
 . مدينة القدس

االمتناع عن أية حفريات أثرية ونقل أية ممتلكات مماثلة أو إحداث أي تغيير ملظاهرها أو ) ب(
 .التاريخيةخصائصها احلضارية أو 

التمسك بمنتهى العناية والدقة بأحكام امليثاق والقرارات املشار إليها سابقًا ولكن السلطات ) جـ(
 . اليهودية مل تخضع لهذا القرار وال لغيره

 :ولذلك فإن مؤتمر العامل اإلسالمي يقترح اتخاذ اخلطوات التالية
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ربية وسائر املنظمات اإلسالمية يف العامل إرسال مذكرة وافية إىل جميع الدول اإلسالمية والع - 1
 . يبين فيها اإلجراءات التي يقوم بها اليهود بغية تهويد مدينة القدس وتبديل معاملها وتشريد أهلها

مناشدة األمانة العامة للدول اإلسالمية واألمانة العامة جلامعة الدول العربية االتصال  - 2
نظمة اليونسكو ومطالبتها بتنفيذ قراراتها املتعلقة بمدينة بمجلس األمن ومنظمة األمم املتحدة وم

القدس املشار إليها آنفًا ولفت نظرها إىل اخملالفات التي ترتكبها إسرائيل لهذه القرارات، 
ومطالبتها بإيفاد جلنة للتحقق عما يجري يف القدس ورفع تقرير بهذا الشأن إىل اجلهات الدولية 

 . اخملتصة

العام اإلسالمي والعربي والعاملي على ما يقوم به اليهود يف فلسطين عامة ويف إطالع الرأي  - 3
مدينة القدس خاصة عن طريق الصحافة واإلذاعة والتلفزيون يف األقطار العربية واإلسالمية ويف 

 . البالد األجنبية

طار العمل على وضع تاريخ لفلسطين عامة وملدينة القدس خاصة واعتماد تدريسه يف األق - 4
اإلسالمية لتنشئة األجيال اإلسالمية على معرفة مدى ارتباطها باملسجد األقصى املبارك، 

 .وبمدينة القدس وسائر فلسطين دينيًا وتاريخًيا وحضاريًا

 



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

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