
 
           www.palestine‐studies.org  

  
تقرير صادر عن جمعية األقصى لرعاية األوقاف اإلسالمية داخل مناطق فلسطين احملتلة عام 

  ∗ يقدم سرداً تاريخياً عن االعتداءات اإلسرائيلية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية ١٩٤٨
  

 )٥/٥/٢٠٠٢احلياة، لندن، (              ٢٠٠٢أيار 
  

قائمة  ١٩٤٨أصدرت جمعية األقصى لرعاية األوقاف االسالمية داخل مناطق فلسطين احملتلة عام 
بأسماء بعض املساجد واملقامات التي حولت عن أهدافها الطبيعية، ومنها مسجد البصة قضاء عكا الذي حتول 

سجد األحمر يف صفد إىل حظيرة خراف، ومسجد عين الزيتون قضاء صفد الذي حتول إىل حظيرة لألبقار، وامل
اجلديد الذي حول إىل ملتقى للفنانين، ومسجد السوق يف صفد الذي حول إىل معرض تماثيل وصور، واملسجد 

ومسجد احلمة يف هضبة اجلوالن وهو مغلق يف قيساريا على ساحل حيفا والذي حول إىل مطعم وخمارة، 
طعم، ومسجد السكسك يف يافا الذي حولت ويستعمل كمخزن للمطعم القريب وتخزن فيه اخلمور ومعدات امل

الطبقة األرضية فيه إىل مصنع بالستيك فيما حولت الطبقة العلوية إىل مقهى للعب القمار، ومسجد الطابية 
وهو مغلق ويستخدمه أحد النصاري مسكناً له، ومسجد جمدل عسقالن الذي حول إىل متحف وجزء منه إىل 

ذي اقتطع أحد اليهود جزءاً منه لبيته، فيما يستعمل سقف املسجد الحياء خمارة، ومسجد املاحلة يف القدس ال
  .السهرات الليلية للجيران

  
ويكشف التقرير أن اليهود حولوا مساجد ومقامات عدة إىل كنائس ومعابد، خصوصاً مسجد مقام 

يعقوب يف صفد الذي حول إىل كنيس، ومقام ياقوق قضاء طبرية الذي حول إىل قبر لليهود باسم حبقوق، 
ء حيفاء الذي ومقام الست سكينة يف طبرية الذي حول إىل قبر يهودي باسم راحيل، ومسجد طيرة الكرمل قضا

حول إىل كنيس، ومقام سمعان يف قلقيلية الذي حول إىل قبر يهودي باسم شمعون، ومقام النبي يامين يف 
املدية الذي حول إىل قبر قلقيلية الذي حول إىل قبر يهودي باسم بنيامين، ومقام الشيخ الغرباوي غربي قرية 

  .يهودي باسم متتياهو
  

ومقامات للهدم املقصود يف حين صار بعضها مهمالً لوجود خماوف ويشير التقرير إىل تعرض مساجد 
كانون األول  ٤وهدم يف ) بن عامي(من استعماله أو عدم السماح بذلك، مثل مسجد أم الفرج قضاء عكا 

 ٣، ومسجد وادي احلوارث قضاء طولكرم قرب اخلضيرة وهدم على يد بعض اليهود يف ١٩٧٧عام ) ديسمبر(
، ومسجد الشيخ نعمة يف صفد الذي هدم فيما بقيت مئذنته، ومقام اخلضر يف البصة ٢٠٠٠ عام) فبراير(شباط 

وهو مهمل، واملسجد الزيداين يف طبريا وهو مغلق ومهمل، ومسجد ابطن املندثرة يف قضاء حيفا وهو ) شلومي(
ومسجد رائيل، مهمل، ومسجد أحمد يف عكا وهو مهمل، ومسجد السميرية قضاء عكا وأغلقته دائرة أراضي اس
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أجزم يف ساحل حيفا الذي أغلقته دائرة أراضي اسرائيل ويمنع االقتراب منه واخملالف يهدد بالسجن، ومسجد 
  .عين كارم يف القدس وهو مهمل ويستعمل وكراً ملتعاطي اخملدرات وأعمال الرذيلة

ئة من مساجد فلسطين يف امل ٣ويوضح التقرير الرسمي الفلسطيني أن هذه املساجد واملعابد ال تساوي 
  .مسجد ١٢٠٠التي هدمت فترة االحتالل، وتقدر بأكثر من 

ويخصص التقرير فصالً كامالً للحديث عن تاريخ االعتداءات واالنتهاكات التي تعرض لها املسجد 
  .األقصى
  

ويقول أن مدينة القدس عموماً واملسجد األقصى املبارك خصوصاً تتعرض العتداءات يومية من سلطات 
، واغالق باب املغاربة "حائط املبكى"ىل ما يسمى بــــــاالحتالل، أبرزها السيطرة على حائط البراق وحتويله إ

، واحلريق املشؤوم الذي ١٩٦٧والسيطرة عليه وهدم حي املغاربة املالصق لسور األقصى بعد نكسة عام 
ح الدين وجعله أثراً بعد عين، والذي أتى على منبر صال ١٩٦٩عام ) اغسطس(آب  ٢١تعرض له املسجد يف 

حيث  ١٩٩٠عام ) أكتوبر(تشرين األول  ٨وأيضاً جمزرة األقصى يف  ١٩٨٤وحماولة نسف األقصى عام 
  .فلسطينياً ١٩استشهد على يد جنود االحتالل وقطعان املستوطنين 

  
ن اجلهة اجلنوبية وبالنسبة إىل أحداث نفق البراق، يذكر التقرير أن االسرائيليين يقومون باحلفريات م

للمسجد يف أرض األوقاف والتي دمرت القصور األموية ومنها أيضاً دخول االسرائيليين إىل األقصى يف 
صلين وأخذ هوياتهم ومنع املسلمين من الوصول إىل مناسبات عدة وتصدي املسلمين لهم ومضايقات امل

وارتكاب أعمال مشينة متعددة وهدم مسرى نبيهم للصالة، وكذلك القاء رأس خنزير يف ساحات املسجد، 
البيوت وعدم الترخيص للبناء وفرض الضرائب الخالء القدس، وحرق باب الغوانمة وهو أحد أبواب املسجد 

االستيالء على العقارات احمليطة كما يقوم االسرائيليون بمحاولة . ١٩٩٨عام ) مايو(أيار  ١٣األقصى يف 
وحتويلها إىل كنس ومراكز ) كدير مار يوحنا(ين أو املسيحيين باحلرم القدسي الشريف من بيوت املسلم

للشرطة وللمؤسسات الدينية التي تريد هدم األقصى، وذلك لتكون نواة للهجوم واالعتداء على املسجد وإعاقة 
املعروف بالطوق الداخلي حول األقصى، واقتطاع أجزاء من املقابر وصول املسلمين إليه لو وقع يف خطر، وهو 

  .االسالمية الستخدامها يف شوارع توصل إل ىما يسمى بحائط املبكى
  

كما يشير التقرير إىل استمرار حماوالت سلطات االحتالل لهدم األقصى وإقامة ما يسمى بالهيكل 
والقرارات اجلائرة الصادرة عن حمكمة العدل العليا االسرائيلية بالسماح لليهود بالصالة يف املسجد  ،املزعوم

أمير املؤمنين عمر بن  هى واالستيالء على جبل أبو غنيم وإقامة مستوطنة على هذا اجلبل الذي أوقفاألقص
فهو  .اخلطاب رضي الله عنه للصحابي عياض بن غانم فسمي بأبو غنيم نسبة إليه وما زال يحمل هذا االسم

عام ) سبتمبر(أيلول  ٢٧ ال حق لليهود فيه، إىل جانب تدنيس ارييل شارون ساحات األقصى يفوقف اسالمي، 
  .مع مئات من جنود االحتالل، وهو أحد أسباب الندالع انتفاضة األقصى ٢٠٠٠
  



عام ) سبتمبر(أيلول  ٢٣، وفتحوا نفق البراق يف ١٩٦٧كما قام اليهود بهدم حي املغاربة بعد عام 
عرفت بة األقصى التي ليصدعوا بنيان األقصى بحجة البحث عن اآلثار، ما أدى يف حينه إىل حدوث ه ١٩٩٦

  .شهيداً ٨٥واستشهد فيها  ١٩٩٦عام ) سبتمبر(أيلول  ٢٤بأحداث النفق يف 
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