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ABSTRACT 

This study has determined the importance of Al-Aqsa Mosque for Palestinians and Muslims due to 

the implication of the verse from the Holy Quran that translates into: "Exalted is He who took His 

Servant by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa, whose surroundings We have 

blessed, to show him of Our signs. Indeed, He is the Hearing, the Seeing" (Al-Isra 17:1) The Israeli 

desire to control Al-Aqsa mosque is still present until today. The increase of the Israeli aggression 

on Al-Aqsa mosque and the Dome of the Rock. The incursion of the Israeli settlers to Al-Aqsa 

mosque under the Israeli soldiers is almost a daily event. Our duty as Muslims it to prove the 

importance of Al-Aqsa mosque for the Palestinians and Muslims and their doctrine. This paper is 

considered very important for the researchers and those who work with Jerusalem’s issue, the 

Palestinian and Islamic matters.  This paper shows the centrality of the Al-Aqsa mosque. The "Deal 

of the Century" gave the Israeli Temple groups and the National-Religious Right under the 

leadership of Netanyahu, the justification to escalate their attacks on Al-Aqasa Mosque. This accord 

adopted the Israeli vision of a solution towards all issues related to Al-Aqsa Mosque. The aggressive 

attitude of the Temple groups towards Al-Aqsa became the same as the official position adopted by 

the United States of America for the first time in the conflict's history. The spread of the Corona 

virus pandemic came to preserve the Zionist rise in controlling Al-Aqsa and the official Jordanian 

retreat in front of it. The Israeli occupation pretended to show a parallel attitude towards opening 

of Al-Aqsa in front of the Muslims and the Zionist intruders on the same day. Israeli soldiers began 

imposing new measures in Al-Aqsa that included clearing the incursions paths to the settlers.  

Keywords: Palestine, the Palestinian National Authority, Jerusalem, Al-Aqsa Mosque, the 

occupation.  
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 ملخص البحث

ر   بيع ب ديهي ح  أمهية املسجد األقصى عند الفلسطينيني واملسلمني. لقوله تعاىل "ُسب   الدراسة بيانخلصت هذه  ان  الذذيي أ س 
تين ا إينذ  ن ا ح و ل هُ ليُنريي هُ مين  آ اي  ر ك  دي األ  ق ص ى الذذيي َب  دي اْل  ر امي إيىل  ال م س جي ُر )هُ ل ي الا مين  ال م س جي ُُ ال ب صي ي  ,Al-Quran(")1 ُهو  السذمي

AL-Isra, 17:1تزال املطامُ اإلسرائيلية اجتاه املسجد األقصى حاضرة حىت يومنا هذا. ازدايد االعتداءات اإلسرائيلية  ( ال
على املسجد األقصى وقبة الصخرة دخول املستوطنني حبماية جنود االحتالل هلم. وال ننسى اْلفرايت اليت تقوم هبا 

لسطينيني لمني أن نربز أمهيتها ومسو مكانتها يف حياة الفمجاعات إسرائيلية يف حميط املسجد األقصى. وواجب علينا كمس
واملسلمني وعقيدهتم. وتعد هذه الورقة البحثية مهمة للباحثني واملهتمني يف الشؤون املقدسية والفلسطينية واإلسالمية؛ 

الديين  -وميقألهنا تبني مركزية املسجد األقصى، حيث شكلت "صفقة القرن" قفزة كبرة جلماعات املعبد ولليمني ال
حتت قيادة نتنياهو، فقد تبنت رؤيته للحل جتاه مجيُ القضااي، وَبت موقف مجاعات املعبد العدواين جتاه األقصى هو 

انتشار وَبء   ءع. جاالصرا ذاته املوقف الرمسي الذي تتبناه الوالايت املتحدة األمريكية جتاه املسجد ألول مرة يف اتريخ 
وين يف السيطرة على األقصى والرتاجُ الرمسي األردين أمامه. حرص االحتالل على مشهد كوروان ليكرس الصعود الصهي

الفتح املتوازي لألقصى أمام املسلمني واملقتحمني الصهاينة يف اليوم نفسه، وبدأ بفرض إجراءات جديدة يف األقصى 
 مشلت تفريغ مسارات االقتحامات.

 فلسطني، السلطة الوطنية الفلسطينية، القدس، املسجد األقصى املبارك، االحتالل. الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة
يشهد هذا الوقت َبلذات حتوال جذراي على مسار القضية الفلسطينية برمتها اخلطر الزاحف الذي يهدد بتذويب 

ملدينة. االشخصية اإلسالمية للمدينة وطمس معاملها األثرية واْلضارية اإلسالمية العربية عن طريق التغير الطبوغرافية معامل 
لساحل الشام، وهي األرض الواقعة غريب آسيا، على ا من بالديب الغريب هنا أن فلسطني يطلق على القسم اجلنو  رونذك

الشرقي للبحر املتوسط. ولفلسطني موقُ اسرتاتيجي مهم، إذ تعد صلة الوصل بني قاريت آسيا وإفريقيا، ونقطة التقاء 
 (Mohsen, 2012, 10) اإلسالمي.جناحي العامل 

م، رمست إسرائيل خطة مركزية  1967ة من احتالهلا سنة بدأ التفكر َبلسيطرة على القدس بعد فرتة قصر 
هتدف إىل جعل القدس عاصمة تشتمل على كل االحتياجات واملتطلبات يف كافة اجملاالت. وضعت إسرائيل تسهيالت 
دة وحمّفزات من أجل إغراء اإلسرائيليني للسكن يف القدس، ولكي حتقـق األهداف االستيطانية والدميغرافية عملت على زاي

سنوات اخلدمة أو الراتب للموظفني، أو مـنح القروض غر املسرتدة، إضافة إىل إجياد ائتالف استيطاين حييط َبلقدس 
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ليعيق االمتداد املعماري العريب الفلسطيين. مل يناقش متتياهو دروبلس اخلُطة اليت عرفت َبسـم خطـة تطـوير القـدس 
وذلك يف االجتماع التأسيسي جمللس القدس اإلسرائيلية الكرب   1984-5-28إالّ يف  2010اإلسرائيلية الكرب  لسنة 

 .(Khaled, Aaid, 1986) الذي نّظمه اجمللس الصهيوين يف إسرائيل ودائرة االسـتيطان فـي املنظمـة الصهيونية

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث حتقيق األهداف التالية:

 أثر االحتالل على واقُ املسجد األقصى. ●

 انعكاس صفقة القرن على املسجد األقصى. ●

 تداعيات جائحة كوران على املمارسات اإلسرائيلية ومطامعهم على املسجد األقصى. ●

 أمهية البحث
يوت االحتالل. حيث تعترب املساجد ب توأثر اعتداءاأتيت أمهية هذا البحث من خالل مكانة املسجد األقصى 

لقرآن. ااإلسالم على معىن عمارة املساجد َبلذّكر وإقامة الّصلوات وتالوة  هللا سبحانه وتعاىل على األرض كما أّكد
القدس حافلة َبملباين األثرية اإلسالمية، يوجد حوايل مائة بناء أثري، منها املساجد واملدارس والزوااي والتكااي والرتب  ةمدين

كشف عن تاريخ معاملها. وأييت هذا البحث للوالربط والتحصينات. والعديد من املباين األثرية اإلسالمية، فيكتب ال
 مكانة املسجد األقصى وأثر اعتداءات االحتالل على هتويده.

 مشكلة البحث
لقد عانت فلسطني على مدار التاريخ وحىت هذه اللحظة من الكثر من املشكالت واْلروب واالقتتال الفردي 

وحصار  يب واحمللي ويف فلسطني خاصة من اقتتال وحروب ودمارواجملتمعي، وما نشاهده اليوم على املستو  العاملي والعر 
يتطلب منا التحدث عن مكانة املسجد األقصى وأثر اعتداءات االحتالل. )خمطط السيطرة على املسجد األقصى بدأ 

(. وأن اخلطوات اإلسرائيلية األخرة ما هي إال حلقة يف سلسلة طويلة من 1967:فعال بعد احتالل القدس يف سنة
 (MajllatAdderasat Al-Flastineyah, 2016,105:164) اإلجراءات اهلادفة إىل السيطرة على املسجد األقصى.

"سياسات االحتالل اليت تستهدف بقاء الشباب يف فلسطني، فمنذ قيام الكيان احملتل وهو يزرع العوامل الطاردة لفك 
الشباب  سر وهدم البيوت ومصادرة اْلرايت والتضييق علىرَبط األهايل ومتسكهم أبرضهم وذلك عرب سياسات القتل واأل

والدعاة يف كل أمور حياهتم".)مشكالت الدعوة يف فلسطني، جملة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية، 
 .e-ISSN:2289-9065م، 2020، 3،  عدد 6اجمللة 
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 وميكن تلخيص مشكلة البحث َبإلجابة عن األسئلة التالية:

 االحتالل على واقُ املسجد األقصى؟ما أثر  ●

 ما مد  انعكاس صفقة القرن على املسجد األقصى؟ ●

 ما تداعيات جائحة كوران على املمارسات اإلسرائيلية ومطامعهم على املسجد األقصى؟ ●

 منهج البحث
ويسعى هذا املنهج إىل مجُ اْلقائق والبياانت عن طريق دراسة الواثئق والسجالت املنهج التارخيي:  .1

والتسجيالت، هبدف دراستها وتدقيقها والوقوف على أبرز ما جاء فيها أو أثر هبا. ويتفق العلماء أانلبحث 
 (Al-Maghrebi,2002,8).التارخيي هو الطريقة العلمية الوحيدة لفحص املاضي وفهم أحداثه

يف البحث  اكل منهج مرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسرها يعد منهجا وصفي  املنهج الوصفي:  .2
الوصفي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسره وصفا دقيقا ويعرب عنه تعبرا كميا يعطينا وصفا رقميا يوضح 

 (Hllas, 2006,175) مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مُ الظواهر األخر .

 

 املبحث األول: الدراسات السابقة
امتازت الدراسة اْلالية عن الدراسات السابقة أبهنا تناولت تسليط الضوء على مكانة املسجد األقصى وأثر 
اعتداءات االحتالل على األماكن الدينية خصوصا املسجد األقصى يف ظل األعوام السابقة خصوصا بعد بناء السور 

اجز يف داخل مناطق الضفة الغربية واستغالل وغزة ووضُ اْلو  48وفصل مناطق الضفة الغربية عن القدس ومناطق 
االحتالل جلائحة كوران وصفقة القرن ليكرس الصعود الصهيوين يف السيطرة على املسجد األقصى. حيث نوضح أثر 

سجد األقصى امل ماإلسرائيلية هلدسياسة التهويد اإلسرائيلية على الوضُ الراهن واإلجراءات واالعتداءات واملخططات 
 اء اهليكل املزعوم كما يدعون.وإعادة بن

 من أهم الدراسات السابقة اليت وقف الباحث/ة عليها:

املسجد  (1516-1250/ه922-648(دور املماليك يف اْلفاظ على الرتاث العمراين ملدينة القدس  .1
األقصى منوذجاا، عبد اْلميد، الفراين، هتدف هذه الدراسة الدور احملوري واملهم لدولة املماليك البحرية والشركسية يف 
اْلفاظ على الرتاث العمراين ملدينة القدس، من خالل ترميم القائم منه، وبناء مبان ومؤسسات عمرانية جديدة متعددة 

دراسة الدور األساسي الذي قام به السالطني املماليك ورجال دولتهم يف املسامهة يف األغراض واملهام. كما تناولت ال
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ترميم وبناء املؤسسات املعمارية الدينية واخلدماتية التعليمية وغرها، وإضافة مبان ومؤسسات عمرانية أخر  ما زالت 
 ة واإلسالمية.امهت يف التأكيد على هويتها العربيقائمة إىل يومنا هذا، وقد زادت هبا املدينة املقدسة وزادت من روعتها، وس

 استخدم الباحث املنهج التارخيي الوصفي التحليلي. 

 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 كان للقدس أمهية ومكانية كبرة عند املماليك، وحظي املسجد األقصى فيها َبهتمام َبلغ ومنقطُ النظر. ●

بني أولئك اْلكام الذين سعوا لتعمر وترميم املسجد األقصى، فشهدت مدينة كان سالطني وأمراء املماليك من  ●
القدس يف العصر اململوكي حركة أعمار واسعة تنافس فيها األمراء والسالطني على أعمار وترميم وإصالح املسجد 

 األقصى.

ُ األماكن فيه، السقوف واألبواب والشبابيك و  ● نوات واألرضيات السبل والقمشل اإلعمار يف املسجد األقصى على مجي
 واملآذن واحملاريب.

بنيت يف العصر اململوكي العديد من العمائر يف املسجد األقصى، واليت ما زالت شاهدة على مد  اهتمام املماليك  ●
 َبلقدس، ومسجدها األقصى.

يئة ضاء هدور اهلامشيني يف إعمار املقدسات اإلسالمية )املسجد األقصى، وقبة الصخرة( من وجهة نظر أع .2
ميساء، الكساسبة، هتدف  (،1924-2017التدريس يف مساق الرتبية الوطنية والسبل املقرتحة لتفعيل هذا الدور، )

الدراسة إىل التعرف على دور اهلامشيني يف إعمار املقدسات اإلسالمية )املسجد األقصى، وقبة الصخرة( يف مساق الرتبية 
 الوطنية. 

استخدمت الباحثة املنهج النوعي ملعرفة ودور اهلامشيني يف إعمار املقدسات اإلسالمية )املسجد األقصى،  منهج الدراسة:
وقبة الصخرة( يف مساق الرتبية الوطنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية، والسبل املقرتحة لتفعيل 

 ة.هذا الدور من خالل أداه الدراسة املقابلة املقنن

بينت أن الرعاية اهلامشية للقدس جزء من الثوابت األردنية، وخصوصا لد  اهلامشيني وقد بذلوا يف الدفاع  نتائج الدراسة:
عن املقدسات ومنذ قدمي الزمن مجيُ السبل، كما أكد امللك عبد هللا الثاين بن اْلسني على طريق اهلامشيني، ومنذ 

القدس َبلنسبة لألمة العربية واإلسالمية، وأهنا خط امحر وأن األردن سيقف استالمه مقاليد اْلكم أكد على خصوصية 
يف وجه كل حماوالت التهويد اليت يتعرض هلا املسجد األقصى الشريف، وصدر يف عهد امللك قانون الصندوق اهلامشي 

ا للجنة اإلعمار، لضمان ، ليكون ذراعا مالي2007لعام   15ألعمار املسجد األقصى، وقبة الصخرة املشرفة حتت الرقم 
استمرارية اإلعمار والصيانة وتوفر مجيُ املتطلبات الالزمة؛ لتأكيد أمهية هذه املقدسات، وحرمتها لد  املسلمني بشكل 
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ماليني دوالر،  6عام، واهلامشيني على وجه اخلصوص. وقد زادت املبالغ اليت تربع هبا امللك عبد هللا الثاين بن اْلسني عن 
لقيام مبشاريُ تعىن َبْلفاظ على املسجد األقصى، واملقدسات اإلسالمية يف القدس. فالقدس جزء من عروبة من اجل ا

 األمة وجزء من وطنيتها فهي قضية ال ختص الفلسطينيني فقط وإمنا العرب مجيعهم.

عند املسلمني  االت، وهيللبلدة القدمية يف القدس مكانة دينية خاصة، فهي أرض األنبياء وموطن الرس املكانة الدينية:
بوابة السماء وإليها أّسري َبلنيب حممد صلى هللا عليه وسلم ومنها ُعرج به إىل السماء، ومسجدها األقصى كان القبلة 
األوىل للمسلمني يف صالهتم وهو أحد ثالثة مساجد ُتشّد إليها الرحال وفيها الصخرة اليت ستكون أرض احملشر واملنشر، 

-Maalem Madinat Al-Quds, Assultah Al-WataneiahAal).سة واملبارك ما حوهلاوهي األرض املقدّ 

Falastineiah, 2015,6) 

ويشغل املسجد األقصى املبارك كل املكان املوجود اآلن بني األسوار، املخصص للعبادة، وهو املكان الذي 
حدثت فيه حادثة اإلسراء ليالا، بسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم، يقُ املسجد األقصى املبارك جنوب شرق القدس، 

قربة َبب لشرق السور الشرقي املشرتك للقدس واملسجد يليه محيدها من اجلنوب الزاوية اخلتنية ويليها قرية سلوان، ومن ا
الرمحة، مث وادي جهنم، مث جبل الزيتون الذي يطل على املسجد، وحيدها من الشمال كل من حارة َبب حطة وجزء من 

القطانني  سوقحارة الغوامنة، و حيدها من الغرب حارات إسالمية خمتلفة منها جزء من حارة الغوامنة، وحارة َبب الناظر، و 
 (Brku,Abdu,2010,30).1967وحارة َبب السلسلة، وموضُ حارة املغاربة اليت هدمتها جرافات االحتالل عام 

The al – Aqsa Mosque Building  

The al- Aqsa Mosque building is Located in the south center of the Masjid al Aqsa 

compound. It was built by the Umayyad Caliph al-walidibnAbd al Malik ibn Marwan in the period 

between 90 AH/709 AD to 96 AH/714AD. That date is supported by some papyrus administrative 

documents found in Egypt that contain correspondence between QurrahibnSharik, al – walid s 

governor of Egypt, and the ruler of the district of Aphrodito in Upper Egypt consisting of accounts 

of expenses of the workers who participated in the construction of the al-Aqsa Mosque building. 

The al-Aqsa Mosque building consists of an elongated north-south building with a wide 

central aisle that leads from the entrances on the north side to the dome and miurab on the south 

side, and with three aisles on the east side and three on the west side. Its north –south length is 80 

meters and its east – west width is 55 meters.(Guide to the Masjid al-aqsa p.18). 

First Edition: 1426-2005. 

 

 املبحث الثاين املسجد األقصى
أطلق اسم املسجد األقصى كما يقول جمر الدين اْلنبلي يف " األنس اجلليل" على املسجد املوجود يف القبلة 

َبألقصى  ن قبة الصخرة واألروقة وغرها حمدثة، واملرادوكل ما دار عليه السور فإن البناء املوجود يف صدر املسجد وغره، م
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ما دار عليه السور يشمل املسجد األقصى يف اجلهة اجلنوبية من الساحة وهي جهة القبلة، ومسجد قبة الصخرة، ومسجد 
 (Al-Bar, 2020, 47) النساء واألروقة ومجيُ الساحات.

 املطلب األول: سبب تسمية املسجد األقصى

 األقصى املبارك عدة أمساء، أمهها ثالثة:للمسجد 

والذي مّسي املسجد األقصى: "األقصى تعين حرفيا األبعد، وتسمية األقصى تعين املسجد األبعد  )املسجد األقصى(: ●
عن مكة املكرمة زمن تنزل الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكلمة األقصى يف اللغة قد أتخذ بعد مكانة 

فسر نة املقدسة وهذا أقرب عقداي من التإضافة إىل بعد املكان وهبذا يكون املسجد األقصى هو املسجد صاحب املكا
الذي يقصره على بعد املكان، واملسجد األقصى موجود يف األرض املباركة كما ورد يف القرآن الكرمي: )ُسب ح ان  الذذيي 

ن ا ح   ر ك  دي األ  ق ص ى الذذيي َب  دي اْل  ر امي إيىل  ال م س جي جي ر ٰ  بيع ب ديهي ل ي الا مّين  ال م س  ل ُه لي أ س  ُُ و  ي تين ا   إينذُه ُهو  السذمي ُنريي ُه مين  آاي 
ُر(.  (Al-Quran, Al-Isra, 17:1)ال ب صي

مرت مربُ، وحيتل حنو سدس مساحة القدس 1000دومناا )الدومن = 144)تبلغ مساحة املسجد األقصى حوايل املساحة  ●
م، واجلنويب 310م، والشمايل 462الشرقي ، و 491املسورة، وهو على شكل مضلُ غر منتظم، طول ضلعه الغريب 

ُ املسجد أول مرة كمكان للصالة، خبالف حدود املسجدين 281 م. وهذه اْلدود مل تدخلها زايدة أو نقصان منذ وض
اْلرام والنبوي الذين مت توسيعهما عدة مرات. ومن دخل حدود األقصى، فأد  الصالة، سواء حتت شجرة من 

أو فوق مصطبة، أو عند رواق، أو يف داخل قبة الصخرة، أو املصلى القبلي، فهو كمن  أشجارها، أو قبة من قبابه،
 )city.com/news-https://alquds(أد  مخسمائة صالة فيما سواه عدا املسجد اْلرام واملسجد النبوي.

 الفضائل اليت جتمعت يف املسجد األقصى: ●

 تشريف األقصى برحلة اإلسراء من مكة إليه، واالنطالق منه إىل السماء. .1
 فضل الصالة فيه. .2
 فضل شد الرحال إليه. .3
 فضل اإلهالل َبلعمرة منه. .4
 (Annatshah, 2006, 241,276). فضل الصخرة اليت فيه .5

 بيت املقدس خاصة وبالد الشام عامة أرض مباركة. .6
 املسجد األقصى قبلة املسلمني األوىل. .7
 املسجد األقصى املبارك هو اثين مسجد بين يف األرض. .8

https://alquds-city.com/news
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 أهل الشام وبيت املقدس مقاتلون يف سبيل هللا، وهم من الطائفة املنصورة. .9
 قصد املسجد األقصى املبارك للصالة فيه يكفر الذنوب وحيط اخلطااي. .10
 (Aufanah, 9, 10, 11, 13, 15)الشام وبيت املقدس أرض احملشر واملنشر. .11

عاماا 14قصى هو قبلة األنبياء قبل خامتهم حممد صلى هللا عليه وسلم، والقبلة األوىل للنيب اخلامت، ملدة املسجد األ ●
 تقريبا منذ بعثته وحىت الشهر السابُ عشر للهجرة.

 األقصى هو مسر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما ورد يف اآلية الكرمية: ●

 ,Al-Quran, Al-Isra)بعبده ليالا من املسجد اْلرام إىل املسجد األقصى الذي َبركنا حوله" أسر  سبحان الذي"  ●

ه ت. وفيه صلى مجيُ األنبياء مجاعة خلف إمامهم حممد صلى هللا عليه وسلم خالل هذه الرحلة، لتكثر بركا(17:1
 )online.org-www.alqudsQuds Adduleiah, -MuassasatAl(حىت إهنا لتفيض حوله.

 : أثر اعتداءات االحتالل على واقع املسجد األقصىثالثاملبحث ال

ُ من اإلميان اليهودي العميق أبن  تار سيحكمون اليهود وهم شعب هللا املخإن أمهية القدس املطلقة لد  اليهود تنب
العامل وأهنم األسياد وأن َبقي البشر العبيد، ومثلما كانت القدس عاصمة اململكة العظيمة زمن داوود وسليمان عليهما 
السالم، فإن القدس ذاهتا جيب أن هُتيأ لتكون عاصمة دولة إسرائيل اجلديدة، عاصمة ملك يهودي من نسل داوود عليه 

حيكم العامل أبمجعه من القدس. وحيث أن امللك املنتظر هو رمز اخلالص للشعب اليهودي، فإن على الشعب  السالم
اليهودي إعداد العدة الستقباله، فهو لن يعود ما مل يكن اهليكل الثالث مهيأ الستقباله، وحيث أن األقصى على أنقاض 

وإعادة بناء اهليكل وقد عرب عن ذلك رئيس وزراء إسرائيل اهليكل وفقا للزعم اليهودي، فال بد إذاا من هدم األقصى 
 .(Shalesh, 2011, 100).السابق بن غوريون مبنتهى الوضوح

من املفرتض هنا، أال ننظر إىل تفسر املدة الزمنية الواردة يف هذا اْلديث مبقاييس املفهوم العقالين للزمن بل 
وإن اشتمل على مدوانت "مكتملة" تنظم اْلياة الدنيوية هو يف منظور مبقاييس املفهوم الرمزي القدسي له، ألن الدين 

علم األداين اجملال األعلى للرمزية، إن األربعني سنة تنتمي هنا إىل زمن قدسي وروحي، ولكن حىت يف منظور ما نفهمه 
للمسجد اْلرام  من بناء هللا اليوم من الزمن، وهو ما يفهمه املسلم العادي منه، فإن بناء املسجد األقصى بعد أربعني سنة

ة الفكر الرمزي يشر إىل تراتبية نسبية، هي مس  يشر إىل قرابة نسبية خاصة ما بني املسجد اْلرام، املسجد األقصى كما
أن بيت  الديين يف رؤية مقدساته، مبا فيه بطبيعة اْلال الفكر الرمزي اإلسالمي. ففي حديث مسند إىل عبد هللا بن عمر

 ,Baroot) نته األنبياء وعمرته. وما فيه موضُ شرب إال وقد سجد عليه نيب أو قام عليه نيب أو قام عليه ملك.املقدس ب

Al-Kaylani, 2010,23-24) 

http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://www.alquds-online.org/
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 املطلب األول: احلفرايت اإلسرائيلية يف منطقة املسجد األقصى

 متت اْلفرايت عرب ثالث مراحل:

حيث مت الكشف عن اْلائط الغريب وعن مدخل النفق وبوابة ، 1975حىت عام  1968بدأت عام  املرحلة األوىل:
 َبركلي بوابة ورن، والقصور األموية والشارع اهلرودي، وتنظيف حارة املغاربة يف اجلهة اجلنوبية وهدمها.

. وهذه املرحلة اعتمدت على التعامل مُ الطبقات األرضية عرب 1982حىت عام 1975بدأت من عام  املرحلة الثانية:
ة األنفاق، اهلدف كان الدخول إىل ساحات املسجد األقصى عرب شبكة األنفاق، اهلدف كان الدخول إىل ساحات شبك

املسجد األقصى عرب شبكة األنفاق، لفحص البقااي املوجودة حتت قبة الصخرة. هذه اْلملة جنحت يف الوصول إىل َبب 
مق اد أن يكشف هذا العمل، فحصل شرخ ترايب على عالسلسلة ومن مث الوصول إىل موقُ سبيل قتباي، ولكن هللا أر 

م فعرف أهايل القدس أن اليهود حيفرون يف أسفل أرضيات املسجد األقصى. وعلى الفور مت إغالق هذه الفتحة 13
. وهبذا اإلغالق حرمت هذه البعثات من العمل حسب خمطط مازار ودان هباط، وبن 1982َبلباطون وكان هذا عام 

 دوف وغرهم. 

 وهي ما زالت مستمرة ليومنا هذا. 2000حىت  1983بدأت من عام  ملرحلة الثالثة:ا

م ومن مث تنظيف املمرات الفرعية بفحص منطقة 488اعتمدت على تنظيف خط النفق على طول  واملرحلة األخرية:
َبب الغوامن ومقاطُ يف واجهات املدرسة العمرية، لكنها مل املنطقة الغربية. جيلك حفر خط النفق وفتح األنفاق الصغرة 
اليت وجدت يف تلك املنطقة بداية من خط جدار الرباق ومدخل آخر من َبب السالم ومدخل اثلث يف َبب السلسلة. 

(Al-Fanni, Al-Nnameri, 2001, 198) 

 

 املبحث الرابع: انعكاس صفقة القرن على املسجد األقصى
املوقف الفلسطيين إزاء صفقة القرن، أبد  ترامب مواقف متطرفة جتاه القضية الفلسطينية أثناء محلته االنتخابية، 
من دعم وأتييد لالستيطان  يف الضفة الغربية، والتأكيد على نقل السفارة األمركية إىل القدس، وحماربة اإلرهاب التطرف، 

لصهيوين "دولة يهودية"؛ جاء ذلك يف كلمته االنتخابية اليت ألقاها أمام اللويب اومطالبة الفلسطينيني االعرتاف إبسرائيل 
أكد ترامت يف أول لقاء مجعه برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  2016يف آذار  AIPACيف الوالايت املتحدة 

لتحقيق السالم، خمالفاا بذلك ، أن "حل الدولتني" ليس السبيل الوحيد 2017بعد وصوله إىل سدة اْلكم يف شباط 
املوقف التقليدي للوالايت املتحدة املؤيد لـ "حل الدولتني". وعلى النقيض متاما، أعلن ترامب يف لقائه مُ الرئيس املصري 
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ين، وأطلق على تلك التسوية الفلسطي -عبد الفتاح السيسي واشنطن يف نيسان، نيته للتوصل إىل تسوية الصراع اإلسرائيلي
، وتعهد خالل املؤمتر الصحفي الذي مجعهما 2017ة القرن". اجتمُ ترامب مُ عباس يف البيت األبيض يف أاير" صفق

َبلتوصل إىل اتفاق دائم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. ومن جهته أكد عباس متسكه حبل الدولتني، وعرب عن أمله يف 
بق : لديكم اإلرادة والرغبة لتحقيق هذا النجاح. ورغم ما سحتقيق معاهدة سالم اترخيية يف عهد ترامب، وخاطبه قائالا 

ن القرارات الالحقة الفلسطيين، إال أ-فقد أبد  البعض تفاؤالا حول إعالن نيته التوصل إىل تسوية للصراع اإلسرائيلي
ن مسعى أمركي ل علإلدارة األمريكية أظهرت أن اْلديث ال يدور عن تسوية سياسية تستند إىل قرارات األمم املتحدة، ب

ْلسم القضااي العالقة يف املفاوضات، قضااي اْلل النهائي، لصاحل املشروع اإلسرائيلي، متهيداا لتمرير اْلل اإلقليمي، 
كما تعرفها قرارات   اإلسرائيلي،-وتطبيُ عالقات إسرائيل مُ الدول العربية، واستبدال مرجعيات حل الصراع الفلسطيين

ات األمر الواقُ الذي فرضتها إسرائيل َبلقوة على ارض الواقُ وشريعة الغاب، واالنتقال من إدارة األمم املتحدة، مبرجعي
 (AttafaalatAddoleyahEzzaSafqat Al-Qrn Al-Abaad-Attathirat, 2019, 9) .الصراع إىل حسم الصراع

ه للسالم بني إسرائيل عن خطت 2020يناير/كانون الثاين  28أعلن الرئيس األمركي دوانلد ترامب بتاريخ 
صفحة، 181والفلسطينيني واملعروفة إعالميا بـاسم "صفقة القرن". وقد احتوت على جمموعة من البنود اليت جاءت يف 

وتناولت خمتلف القضااي: من اْلدود، مرورا حبق العودة، والقدس، ووصوال إىل شكل االقتصاد 
  .(https://www.aljazeera.net/news/humanrights)الفلسطيين.

 املطلب األول: الرفض الفلسطيين

َبلنسبة إىل املعسكر املعارض، شغل  الفلسطينيون اخلط األمامي. ففوراا بعد أن كشف الرئيس ترامب عن خطّته 
"لن متّر وستذهب إىل مزبلة التاريخ".  اخلطة أن اقا معلّ ، ةبشدّ  اسعبّ  حممود" الفلسطينية السلطة" قائد رفضها للسالم،

). https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/arab( 

 

 : تداعيات جائحة كوران على املمارسات اإلسرائيلية ومطامعهم على املسجد األقصىاخلامساملبحث 

رفة حماوالت اليهودية املتطما إن بدأت أزمة انتشار وَبء كوروان يف فلسطني، حىت بدأت "إسرائيل" واملنظمات 
ل إغالق وبدأت شرطة االحتال استخدام هذه اجلائحة وتطويعها خلدمتها أبشكال متعددة ضد املسجد األقصى املبارك.

 بعض أبواب األقصى، يف حماولة منها الستغالل موضوع الفروس من أجل تشديد إجراءاهتا على األقصى واملصلني.

https://www.aljazeera.net/news/humanrights
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A/
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( يف 5/22هليكل املتطرفة يتطلعون إىل إجناز اقتحام هلم للمسجد األقصى يف اتريخ )وأفاد أن االحتالل ومجاعات ا
مناسبة دينية هلم، وهي ذكر  استكمال املدينة حسب التقومي العربي اخلاص هبم، حيث تسعى إىل استباحة املسجد 

ظروفا قاسية 1967تعيش مدينة القدس منذ )https://www.palinfo.com/news(األقصى املبارك يف هذا التاريخ.
حاول االحتالل خالهلا القضاء والسيطرة على كل املقدرات الدينية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمدينة، لفرض 

اق واملسجد األقصى واألسو وقد عمقت أزمة كوروان من الوضُ خاصة بعد إغالق املساجد  روايته على األرض كالعادة.
واحملالت يف البلدة القدمية والبلدات اجملاورة مما ضاعف من حجم األزمة خاصة على الطبقات الفقرة، ومنها األسر فاقدة 

 )https://www.qudspress.com/index .(العادية. املعيل، واملتعففة اليت تعجز عن توفر مستلزمات اليوم يف األحوال

 النتائج والتوصيات

املسجد األقصى والقدس يواجهان هجمة استيطانية متصاعدة من االحتالل، خصوصا يف ظل ممارسات  
سلطات االحتالل يف هذه السياسة سيجر املنطقة حنو إحداث كارثة حقيقية تستهدف املقدسات الفلسطينية والشعب 

اإلعالن عن املشروع اليهودي الذي يهدف إىل هتويد القدس، وتقسيم املسجد األقصى املبارك، إمنا هو  الفلسطيين. وان
ضرب من العدوان اآلمث، ميس عقيدة املسلمني، ألن القدس واملسجد األقصى املبارك ملك للمسلمني وحدهم، وتنحصر 

طلب وقفة ر  نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، يتالسيادة فيهما للمسلمني وحدهم، ولعل ما يتهدد قبلتنا األوىل ومس
 حازمة وحامسة لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس واملسجد األقصى قبل أن تقُ الطامة هبما.

وأن العامل أمجُ وحكوماته ومنظماته ومؤسساته اليت تعىن َبلسالم واإلنسان واملقدسات، وزعماء األمة العربية 
على وجه اخلصوص، مطالبون َبلعمل على إنقاذ القدس واملسجد األقصى املبارك، وهم مطالبون واإلسالمية وشعوهبا، 

بضرورة ثين سلطات االحتالل عما ختطط له من طمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها، والوقوف يف وجه اآللة 
نة القدس خباصة، فلسطني بعامة، ومديالعسكرية لسلطات االحتالل اليت متارس أبشُ اجلرائم والتطهر العرقي ضد أبناء 

مما يزيد من حالة االحتقان يف املنطقة، ويضر َبالستقرار واألمن العامليني، مُ التأكيد على أن القانون الدويل مينُ التعرض 
ته اللمقدسات واآلاثر التارخيية للبلد احملتل، فالصمت الدويل إزاء هذه املمارسات وضد أبناء الشعب الفلسطيين ومقدس

مستهجن إىل أبعد اْلدود، فدول العامل مطالبة بضرورة التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي الغاشم ضد شعبنا ومقدساته، 
 للحيلولة دون خماطر العبث َبملسجد األقصى املبارك وتداعياته.

جلائحة اليت ا وال ننس جائحة كوروان حيث استغلت إسرائيل جائحة الكوروان وتراجُ املوقف األردين نتيجة هذه
اجتاحت العامل كله مما ساعد إسرائيل على إغالق اكرب عدد ممكن من أبواب املسجد األقصى وأبقت على َببني فقط 
وعملت على إبعاد املرابطني عن األقصى إىل الضفة أو منعهم من الوصول لألقصى وعملت على زايدة الدعوات 

https://www.palinfo.com/news
https://www.qudspress.com/index


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “267 - 282” 
VOL: 7, NO 3, 2021           

 

279 
 
 

 

بزايدة محالت ون ثوصي الباحي ساعدت على إبقاء املسجد فارغا وعليه االستغاللية من قبل مجاعات اهليكل املزعوم اليت
الوصول إىل األقصى ومواجهة محالت مجاعات اهليكل املزعوم والدفُ أبكرب عدد ممكن من الناس للصالة يف األقصى 

يات هدم ملواالعتصام أمام أبواب املسجد األقصى املغلقة.كما أن السلطات اإلسرائيلية صعدت بشكل ملحوظ من ع
منازل الفلسطينيني رغم انتشار الوَبء، ومن عمليات االعتقال واإلبعاد عن القدس واملسجد األقصى. كما حاول االحتالل 
توظيف جائحة كوروان يف اجتاهات خمتلفة، أبرزها أن دخول هذه اجلائحة أد  لتوقف فعاليات الفجر العظيم اليت تنامت 

 س.وانتشرت يف الضفة الغربية والقد

بعد استعراض االعتداءات اليت تتعرض هلا مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك؛ أرضا وشعباا ومقدسات، من 
أخطار االحتالل واالستيطان والتهويد، فإن مدينة القدس أوىل القبلتني ومسر  الرسول األعظم، صلى هللا عليه وسلم، 

ة، هذه َبرك حوله، وفيها قبة الصخرة املشرفة، وكنيسة القيام فيها املسجد األقصى؛ اثلث املسجدين الشريفني، الذي
املدينة العربية اإلسالمية ترزح اآلن حتت االحتالل اإلسرائيلي، وتناشد العرب واملسلمني التمسك بعروبتها حبقوقهم 

لها، واالستيالء على هالتارخيية فيها، وَبلسيادة عليها مهما طال الزمن، وبلغت التضحيات، وأن يقاوموا عمليات هتجر أ
عقاراهتا، ومصادرة أرضيها، وبناء املستوطنات فيها وحوهلا، وتغير معاملها الدينية والتارخيية، وطمس هويتها العربية، كما 
يقاومون كل اعتداءات اليهود على أماكنها املقدسة اإلسالمية واملسيحية، ويعاهدون هللا على حتريرها، وإعادة بسط 

فاملطلوب من زعماء العرب واملسلمني وضُ القدس وفلسطني على سلم  ليها. إن هللا على كل شيء قدير.سيادة األمة ع
أولوايهتم، ومالحقة من يعتدون على املصلني اآلمنني ومساجدهم، والبحث عن سبل محاية للمواطن الفلسطيين 

لي جتاه ممارسات االحتالل اإلسرائيومقدساته، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك، خاصة يف ظل الصمت الدويل 
قق هلم صحوة جتاه آملني أن تتح وانتهاكها للمقدسات واْلقوق العربية يف األراضي الفلسطينية، وخباصة مدينة القدس.

 واجبهم، واملسؤولية امللقاة على عاتقهم، حنو دينهم ووجودهم ومقدساهتم وإخواهنم يف القدس وفلسطني.

 مبا يلي: ونوصي الباحثيقة بناء على النتائج الساب
تشكيل حالة من اْلراك الشعيب واجلماهري ملطالبة اجلهات املعنية وأصحاب الوالية الدينية على املقدسات اإلسالمية،  ●

للضغط على االحتالل اإلسرائيلي، مبختلف أجهزته وأذرعه املختلفة، وذلك من أجل رفُ القيود املفروضة على 
 هني إىل املسجد األقصى املبارك وغره من األماكن الدينية اإلسالمية واملسيحية.املصلني املسلمني املتوج

زايدة الوعي اجتاه املدينة واملقدسات من خالل زايدة املطبوعات والنشرات وطباعة دليل للبلدة القدمية واملسجد  ●
 األقصى املبارك.

 إحياء السياحة الدينية والتارخيية واألثرية يف القدس. ●

 عامل أبسره أبمهية املسجد األقصى وقبة الصخرة املباركة ومحايتها من التهويد.توعية ال ●
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احملافظة على الرتاث اْلضاري والتارخيي للقدس واملسجد األقصى من خالل تعزيز صمود أبناء القدس من  ●
 خالل توفر الدعم املايل لرتميم أبنيتهم.

 بلدان العامل. تنظيم ندوات دولية عن القدس واملسجد األقصى يف معظم ●

 إصدار دراسات حول األماكن الدينية واْلضارية واألثرية والتارخيية َبللغة العربية وترمجتها إىل لغات أخر . ●

تكوين قنوات للتوعية بكل ما يتعلق َبملسجد األقصى وما حوله وذلك من خالل استخدام وسائل اإلعالم  ●
 املكتوبة واملرئية.

 ختص القدس واملسجد األقصى يف كافة اجلامعات العاملية.عقد املؤمترات العلمية اليت  ●
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