المسجد األقصى قيمة دينية وتاريخية
يعد المسجد األقصى واحداً من أىم المعالم اإلسالمية المقدسة في العالم ،حيث يعد أولى القبمتين في
اإلسالم ،يقع المسجد األقصى داخل المدينة القديمة في القدس المحتمة في فمسطين  ،وىو اسم لكل

مادار حولو السور الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة المسورة ،و تبمغ

مساحتو  144دونماً.

مر المسجد األقصى بمراحل زمنية وحقب تاريخة كثيرة ،ويعتقد غالبية العمماء المسممين أن أول من
بنى المسجد ىو آدم عميو السالم أو ابنو ،ومر بعدىا بعيود عدة ذكرىا التاريخ من العيد الكنعاني

إلى العيد الروماني والبيزنطي إلى العيد اإلسالمي ،الذي كان فيو فتح بيت المقدس في عيد الخميفة

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ،حيث ذىب بنفسو الستالم مفاتيح بيت المقدس ،واعطاء األمان

ألىميا وسكانيا من خالل ما سمي ب" العيدة العمرية".

وفي عام 746م تعرض المسجد األقصى إلى زلزال أدى لتدميره ،حيث أعيد بناء المسجد في عيد

الخميفة محمد الميدي.

وفي أثناء الحممة الصميبية األولى ،احتل الصميبيون بيت المقدس عام 1099م وحولوه إلى اسطبل

لمخيول ،وبعدىا استطاع الناصر صالح الدين األيوبي عام1187م تحرير المسجد األقصى ،وأعاده
مسجداً بعد إصالحات قام بيا.

في عام 1948م وبعدما وقعت فمسطين تحت االحتالل الصييوني ،ومن قبمو االنتداب البريطاني،

أصبح المسجد األقصى ميدداً من قبل العصابات والجماعات الصييونية ،ففي  22من أغسطس
عام 1969م تعرض المسجد األقصى لحريق عمى يد صييوني استرالي متطرف اسمو مايكل دينس

روىل ،حيث احترق المسجد القبمي بالكامل ،واحترق منبر صالح الدين الذي وضعو في األقصى
بعد التحرير.

عام 2000م قام أرئيل شارون ومعو بعض الصياينة ومئات من المسمحين بتدنيس المسجد

األقصى ،مما أدى إلى اندالع ما سميت بانتفاضة األقصى التي دامت خمس سنوات،

يتكون المسجد األقصى من سبع مساجد ىي (المسجد القبمي -المصمى المرواني -مصمى األقصى

القديم -مسجد قبة الصخرة -مسجد البراق -مسجد المغاربة -مسجد النساء) ،كما يحتوي عمى 15
قبة تزين أركان المسجد ،إضافة إلى أربعة مآذن وخمسة عشر باباً وبوائك ومدارس وأسبمة مياه

ومدارس عديدة.

في أعقاب احتالل الكيان الصييوني لمقدس الشرقية في حرب1967م بدأت المنظمات والييئات
والمؤسسات الصييونية مدعومة من الحكومة الصييونية بعدة حفريات تحت المسجد األقصى ،من

أجل تقويض أساساتو وبدعوى بناء أماكن عبادة ليم ،مما جعل المسجد ميدداً باالنييار ،ويبقى

الفمسطينيون رغم المصاعب والعقبات متمسكون بحقوقيم التاريخية بأرضيم ،ويعممون بشتى الوسائل

من أجل استعادة حقوقيم والحفاظ عمى ىويتيم العربية واإلسالمية ،في ظل حممة تيويد ممنيجة يقوم
بيا الكيان الصييوني في فمسطين عامة وفي القدس خاصة ،حاممين عمى عاتقيم الحفاظ عمى

مقدسات األمة ،في ظل التقاعس والخذالن والتطبيع مع االحتالل.

ارتفاع وتيرة االعتداءات اإلسرائيمية :تهويد القدس يتقدم تدريجيا
ال يكاد ينتيي االحتالل الصييوني من اعتداء عمى مدينة القدس المحتمة ،حتى يبدأ باعتداء آخر،
يترافق مع خطوات أمنية وعسكرية يقوم بيا لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ مخططاتو وأىدافو من ىذه

االعتداءات.

وفي كل مرة يعتدي فييا االحتالل الصييوني عمى المسجد األقصى ومدينة القدس ،يؤكد أىدافو

ومساعيو الرامية لتيويد المدينة المقدسة ،وتغيير معالميا العربية واإلسالمية ،والنيل من المقدسات

اإلسالمية والمسيحية وعمى رأسيا المسجد األقصى.

وبرزت ىذه المساعي واضحة مع بداية العام الحالي حيث رصدت تقارير لمؤسسات دولية جممة
االعتداءات التي قام بيا االحتالل ضد القدس والمسجد األقصى خالل العام الجاري.

الحفريات

في تقرير توثيقي يرصد االعتداءات عمى المسجد األقصى ،أكدت "مؤسسة القدس الدولية" أن زيادة

عدد الحفريات أسفل المسجد األقصى ومحيطو لم تعد مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى دولة االحتالل
ومؤسساتيا الصييونية بعد أن تشعبت وانتشرت في الجيات الغربية والجنوبية والشمالية لممسجد،

عوضا عن ذلك إلى مرحمة العمل عمى ترميم المواقع القديمة وتأىيميا كقاعات واسعة
وانتقمت
ً
الستقبال الزوار ،عالوة عمى تجييز البنى التحتية الالزمة لتحويل "المدينة الييودية التاريخية" (مدينة

داود) التي يبنييا االحتالل أسفل المسجد األقصى وفي محيطو وتحويميا إلى المزار السياحي األول

في دولة االحتالل .وقد استقر عدد الحفريات واألنفاق في محيط المسجد األقصى حتى اآلن ،عمى
 47حفرية 25 :منيا في الجية الغربية ،و  17منيا في الجية الجنوبية ،و 5في الجية الشمالية.

البناء ومصادرة األراضي

من أبرز التطورات التي رصدىا التقرير ،التقدم الممحوظ في عمميات بناء "بيت شتراوس" الذي ال

متر من جيتو الغربية ،حيث أتمت "الشركة لتطوير الحي الييودي في
يبعد عن األقصى سوى ً 50ا
البمدة القديمة بالقدس" واجية المشروع الجنوبية المطمة عمى حائط البراق بالكامل.

بعا ،ارتفاعو من األمام طبقتان ومن
و"بيت شترواس" ىو مبنى ومركز توراتي بمساحة ً 944ا
متر مر ً
متقدما لمشرطة،
وكنيسا ييوديًّا ،ومركز عمميات
الخمف أربع طبقات ،ويحوي ىذا البناء مدرسة دينية
ً
ً
وقاعات لإلثراء التيويدي حول ما يسمونو "إرث المبكى" ،وقاعة استقبال كبيرة بفناء رحب ،ومداخل

عريضة ومتعددة لزوار النفق الغربي و"مركز قافمة األجيال" ،وعشرات الوحدات الصحية "حمامات
عامة" ،وغرف التشغيل والصيانة.

االقتحامات المتكررة

شيد شير تشرين األول /أكتوبر الجاري ،اقتحامات صييونية متعددة لممسجد األقصى المبارك تدل

عمى التخطيط السابق ليذه األفعال ،والتنسيق بين الجماعات الييودية المتطرفة والجيات األمنية
والعسكرية الصييونية.

فقد اقتحمت مجموعات ييودية متطرفة باحات المسجد األقصى تحت حماية قوات االحتالل
اإلسرائيمي .وأثارت االقتحامات المتعاقبة لممسجد األقصى تحذيرات من مخطط إسرائيمي لتقسيمو.

وقامت قوات االحتالل بتسييل عمميات االقتحام بعدما فرضت إجراءات أمن مشددة في محيط

المسجد األقصى وعند أبواب البمدة القديمة في القدس المحتمة.

وأفادت تقارير عديدة أن الفمسطينيين باتوا يخشون من سعي سمطات االحتالل إلى فرض تقسيم زمني

عبر تمكين المجموعات الييودية – التي تقول إنيا تسعى إلعادة بناء "الييكل" عمى أنقاض المسجد
األقصى -من التواجد بشكل دائم صباح كل يوم في باحات المسجد خالل ىذه الشير.

االعتداءات المستمرة عمى المسجد األقصى :دعم سياسي وعسكري إسرائيمي
مما ال شك فيو ،أن خطوات االحتالل اإلسرائيمي نحو تيويد القدس تتقدم تدريجياً وفق خطة ممنيجة

رسميا قادة االحتالل عمى اختالف مناصبيم ومستوياتيم.

وما يؤكد ذلك ،الدعم السياسي والعسكري اإلسرائيمي وراء اإلجراءات التي تقوم بيا سمطات االحتالل

والمستوطنون ضد المسجد األقصى ،سواء بدعم االقتحامات المتكررة وتوفير الحماية ليا ،أو من

خالل فرض حظر عمى دخول الشباب لممسجد لمصالة فيو ،أو حتى إغالق المسجد كمياً أمام

المصمين.

وزير األمن الداخمي الصييوني تيسحاق أىارونوفيتش ىدد بإغالق المسجد كمياً أمام المصمين ونفذ

تيديده ،حيث نقمت اإلذاعة الصييونية العامة عن أىارونوفيتش ،قولو إنو «لن يتردد في إغالق
الحرم القدسي الشريف أمام المسممين مثمما تم إغالقو أمام الزوار الييود ،بسبب وقوع أعمال مخمة
بالنظام» ،بحسب زعمو.

كما اقتحم نائب رئيس الكنيست موشيو فيجمن مع أربعة مرافقين باحات األقصى من باب المغاربة،
ونظم جولة لمدة  45دقيقة تخمميا جولة في المتوضأ ثم باب الرحمة من الداخل ،وقد أدى تمتمات

وطقوساً تممودية باتجاه قبة الصخرة المشرفة ،ثم صعد إلى صحن القبة.
وعمى ٍ
خط مو ٍاز ،تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو عن "مسؤولية" الفمسطينيين في إثارة

يبرر
ما سماه "العنف" في باحات المسجد األقصى الذي يسميو االحتالل منطقة "جبل الييكل" ،مما ّ
عمى حد زعمو كل فعل يقوم بو المستوطنون داخل المسجد.
الخوف الصييوني من ردة الفعل الفمسطينية ،دفع نتنياىو إلصدار تعميماتو ألجيزة األمن بتعزيز

تواجدىا في المناطق التي تشيد مواجيات بين الفمسطينيين وقوات الجيش في أحياء مدينة القدس
الشرقية ،واستخدام الحزم والقوة ضدىم ،معتب اًر أن الوضع األمني القائم غير مقبول ،ولن ُيسمح
بتحويل الوضع الراىن ألمر مقبول ،بعد تزايد شكاوى رئيس بمدية القدس الغربية "نير بركات" من
تصاعد االنتفاضة الصامتة في القدس الشرقية ،حيث تشيد أحياء المدينة اشتباكات شبو يومية بين

الشبان الفمسطينيين وقوات الجيش ،رغم تصاعد عمميات االعتقال في أوساط الفمسطينيين في المدينة
بشكل غير مسبوق.

الدعم الرسمي الصييوني لالعتداءات عمى األقصى ،رافقتيا تأييدات شعبية ليذه الخطوات ،حيث

أظير استطالع لمرأي أظيره الموقع اإللكتروني لمقناة السابعة تأييد  %84من اإلسرائيميين إغالق

مفتوحا
المسجد األقصى في وجو المسممين خالل أعياد الييود ،فيما رأى  %15عدم إغالقو وجعمو
ً
أمام المسممين والييود.

وىكذا ،ظير التنسيق بين كافة األطراف الصييونية ،عسكريين وسياسيين ومستوطنين ،لممضي في

تيويد المدينة المقدسة ،واالعتداء المستمر عمى المسجد األقصى المبارك ،في ظل مقاومة من أىالي
القدس تنذر بانتفاضة جديدة محتممة.

المسجد األقصى ..صراع عمى المستقبل
بيروت /أحمد الحاج

لم يكن عضو الكنيست الصييوني موشيو فيجمين مغالياً حين قال إن "من يحكم "جبل الييكل" يحكم

البالد كميا" .وكل الصراع الذي يبدو تفصيمياً لمبعض حول دخول الصياينة لممسجد األقصى ،أو
اقتحامو الذي تزايد في الفترة األخيرة ،إال أنو يكاد يختصر برمزيتو وأبعاده الصراع حول ىوية
فمسطين الحضارية ،بل ىو صراع عمى المنطقة كميا .فإذا انتصر ىذا الكيان الوظيفي في ىذه

المعركة سيعطي لالحتالل الغربي في المنطقة دفعة قوية لترسيخ مشاريعو في المنطقة ،واذا ُىزم ،أو
تراجع نتيجة شعوره بمخاطر تصرفاتو ،فإن عص اًر جديداً قد ُيفتح ،عنوانو تراجع المشروع الغربي في

المنطقة وأداتو الرئيسية.

االقتحامات تتصاعد ،الحفريات تتزايد ،مصادرة األراضي في القدس ال تتوقف ،واالعتداءات التي

تستيدف المسجد األقصى ىي حاضرة بقوة خالل األعوام األخيرة .محاوالت إسرائيمية لقوننة السيطرة
اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى ،من خالل محاولة انتزاع السيادة األردنية عمى المسجد ،أو اعتبار

الساحات المحيط بالمسجد األقصى ساحات عامة .ومعيا تزداد شيية الحكومة التي يقودىا اليمين
في الكيان الصييوني لفرض األمر الواقع ،وتغيير معالم المسجد المبارك ،حتى وصل األمر بالنائب
العنصري ميري ريغيف أن يقول من عمى منصة الكنيست" :ال أريد أن أسمع فقط "ال إلو إال اهلل

محمد رسول اهلل" في الحرم ،بل أيضاً صموات ييودية".

تمك الشيية التي ازدادت بفعل عوامل عديدة :أوليا الصمت العربي تجاه العدوان األخير عمى غزة،

بل والتعامل السياسي العربي الرسمي والتواصل مع االحتالل ،وقد أعمن عن ذلك قادة صياينة،

وعمى رأسيم رئيس الوزراء بنيامين نتنياىوُ .يضاف إلى ذلك أن الغالبية الساحقة من الدول العربية

ىي إما في حروب داخمية أو تشيد نزاعات عمى حدودىا تجعميا بعيدة من االىتمام بما يجري وما

تتصد أو تشاغل الخطر يوم كان محصو اًر في بقعة جغرافية داخل
ُيخطط لممسجد األقصى .فيي لم
ّ
فامتد إلى األمن الداخمي لمدول العربية.
فمسطين،
ّ

إن ىذا العدو يتبع سياسة التكييف المستمر لمعقل الجمعي لمجميور العربي إزاء االقتحامات

واالنتياكات تجاه المسجد األقصى المبارك ،حتى إذا ما حانت ساعة تنفيذ المخطط األكبر ،يكون

ىذا الجميور قد تكيف تماماً مع الوضع الجديد .ىذا ما حصل مع قضية االستيطان ،إذ أصبحت

مصادرة  4000دونم في بيت لحم ال تثير الجميور ،كما من قبل تقسيم المسجد اإلبراىيمي عام
 1994لم يفجر غضباً جماىيرياً.

إن المسجد األقصى كان جوىر الصراع في أزمنة عديدة ،من حروب الفرنجة التي دفعت أوروبة من

أجمو بحوالى مميوني جندي ،وشنت ثماني حروب ،في تمك األثناء ،وعمى مدار مائة عام ،إلى
حروب الصياينة في العصر الحديث .وعمى رغم أن الجيش الصييوني وعصاباتو احتل  66بالمائة

من مساحة القدس عام  ،1948إال أنو اعتبر أن احتاللو لم يكتمل إال في عام  1967يوم احتل
القدس الشرقية التي يتواجد فييا المسجد األقصى.

وكانت بداية ىجرة الييود إلى القدس عام  ،1895وفييا بنوا أولى مؤسساتيم من مركز اليستدروت

الصييوني العالمي ،إلى الوكالة الييودية ،والصندوق القومي الييوي ،وصوالً إلى الجامعة العبرية،
الواجية الثقافية لمييود في فمسطين ،ما قبل قيام الكيان الصييوني.

جمية ،والخميفة الثاني
وعمى الجانب اإلسالمي فالتقدير ليذا المسجد معروف ،ومكانتو في اإلسالم ّ
عمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) لم يتسمم مفتاح أية مدينة سوى القدس .ويعمم الصياينة أن أول

وس ّميت بثورة البراق .وعام 1948
ثورة فمسطينية شاممة كانت بسبب المسجد األقصى عام ُ ،1929
أتى المسجد األقصى والقدس المجاىدون من كل حدب وصوب ،من بينيم المئات من المجاىدين

اليوغسالف ،كل ذلك لمكانتو ورفعتو.

ليس صدفة أن يجري حرق الفتى محمد أبو خضير في القدس ،إنيا عممية ترىيب شاممة تستيدف

أىل المدينة ،واليدف المسجد األقصى كما المدينة المقدسةُ ،يضاف طبعاً االعتقاالت الواسعة
ألىالي المدينة ،ومصادرة أراضييم ،وتجريدىم من اليويات ،بيدف اقتالعيم من المدينة ،والسيطرة
عمييا ،وعمى المسجد األقصى المبارك.

ىباتيم المستمرة لمدفاع عن المسجد .الصياينة بأغمبيتيم يعتبرون
إن ىؤالء مستيدفون أيضاً بسبب ّ
أن القيم الروحة ناقصة لدييم إن لم يسيطروا عمى المسجد األقصى ،أو "جبل الييكل" كما يسمونو،

وىذا المسجد الذي ىو رمز إيمان وصمود بالنسبة لممسممين والعرب ،يريده الصياينة رمز انكسار،

وىو ما يحتاج إلى دعم واسع لمصامدين في األقصى ومن حولو.

إن مستقبل المنطقة تحدده  144دونماً ىي مساحة المسجد األقصى ،وساحاتو ،وقبة الصخرة.

ويجب أن يكون التحرك بمستوى ىذا التحدي ،حفظاً ألمانة التاريخ ،ولحجز موقع لمعرب والمسممين

في المستقبل.

االعتداءات الصهيونية عمى المسجد األقصى والظروف السياسية في المنطقة
رأفت مرة /كاتب فمسطيني

منذ عامين تقريباً ،ارتفعت وتيرة االعتداءات الصييونية عمى المسجد األقصى المبارك ،فقامت قوات
االحتالل والمستوطنين بيجمات واعتداءات عمى المسجد األقصى ،حيث تعرض المصمون لعنف
شديد عبر استخدام القنابل الدخانية والرصاص ،كما تعرضت أقسام من المسجد األقصى النتياكات

الحرمة والقداسة ،ودخل المستوطنون إلى حرمة المسجد ،وتعمدت سمطات االحتالل إدخال مسؤولين
صياينة وحاخامات ومسؤولي مؤسسات صييونية متطرفة وجمعيات دينية وشبان وشابات ومجندين

إلى المسجد األقصى ،حيث حصمت عدة مواجيات مع المصمين وحراس المسجد ،الذين دافعوا عن
المسجد المقدس وما يمثمو من بعد وطني وىوية ومكانة تاريخية وثقافية.
والمالحظ أن ىذه االعتداءات اتسمت بالصفات التالية:

-1

أنيا تتم وفق خطة سياسية أمنية تيويدية استيطانية ،تشرف عمييا المؤسستين العسكرية

والسياسية الصييونية ،عبر الحكومة االسرائيمية والبمدية ،بالتعاون مع الجمعيات الصييونية وقوى

االستيطان.

 -2أنيا اعتداءات منظمة تتم وفق برنامج زمني وخطة تصاعدية متكاممة ،وتقاسم لألدوار بين
مختمف األطر االحتاللية.

 -3أنيا تيدف إلى خمق وقائع زمنية وجغرافية دائمة في المسجد األقصى المبارك ،بحيث يتم تثبيت
أوقات وأماكن لممستوطنين الييود ،لما يسمى ب"ممارسة العبادة" ليم .لكنيا تحمل في طياتيا بعداً
احتاللياً عنصرياً ،ييدف لمسيطرة عمى المسجد األقصى واإلمساك بكل مفاصمو ،وتغيير ىويتو.

من الواضح أن االحتالل االسرائيمي يستغل مجموعة من الظروف والعوامل ،لتحرير سياستو

واعتداءاتو.

فالوضع الفمسطيني في الضفة الغربية يمر بأوضاع صعبة ،بسبب تصاعد اإلجراءات األمنية

الصييونية وممارسات أمن السمطة ،وفرض االحتالل فيود عمى حركة أىالي القدس ،وأىالي المناطق
المحتمة عام  ،1948وحالة االنقسام السياسي واالجتماعي في المنطقة ،والصراعات المحمية ،وتراجع
االىتمام بالقضية الفمسطينية.

ولألسف إلى اآلن فإن االعتداءات الصييونية عمى المسجد األقصى ،رغم كثافتيا ،تتم دون ردود

فعل كبيرة ،فالسمطة الفمسطينية لم تقم بأي دور فاعل عمى المستويات الدولية والرسمية ،واكتفت

باإلدانو واالستنكار ،والدول العربية واإلسالمية صامتة ،والدفاع عن األقصى أصبح ميمة أىمنا في

القدس والمناطق المحتمة عام 1948فقط.

وباألخص من يستطيع الوصول منيم الى المسجد في ظل اإلجراءات األمنية الصييونية ،ويمعب

طالب مصاطب العمم دو اًر كبي اًر في الرباط في المسجد األقصى والدفاع عنو ،ويتولون المواجية مع

االحتالل.

ويبذل الفمسطينيون في القدس والمناطق المحتمة عام  1948جيداً كبي اًر لمدفاع عن المسجد األقصى،

ويقف الفمسطينيون مسممون ومسيحيون في صف واحد وانسجام متكامل.

ويجب أن ال يغيب عن بالنا أن االعتداءات الصييونية يجب أن تتم ضمن خطة تستيدف القدس

وطرد األىالي وتغيير اليوية.

وبالتالي فإن الرد عمى ىذه االعتداءات الصييونية يجب أن يتم من خالل استراتيجية فمسطينية

شاممة ،تدرك المشروع الصييوني ضد األقصى وأخطاره ،وترد عمى استيداف األقصى سياسياً
واعالمياً وشعبياً ،بدعم من األقطار العربية والمؤسسات اإلسالمية والدولية ،وتسعى لتثبيت اإلنسان

الفمسطيني في القدس ،ودعمو سياسياً ،وتوفير احتياجاتو االقتصادية واالجتماعية.

لكن تبقى أفضل وسيمة لمرد عمى انتياك حرمات األقصى ىي انتفاضة شعبية وتطوير أداء المقاومة

وضرب االحتالل بكل الوسائل.

حوار مع عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس:
يتعرض العتداءات صهيونية مبرمجة
المسجد األقصى ّ
والرد يكون بخطة فمسطينية وموقف عربي ودولي

في ظل االعتداءات عمى المسجد األقصى المبارك ،كان ىذا الحوار مع عضو المكتب السياسي

لحركة المقاومة اإلسالمية (حماس) عزت الرشق:

 نالحظ ارتفاع االعتداءات الصهيونية عمى المسجد األقصى المبارك؟* حقيقة ،إن االعتداءات الصييونية عمى المسجد األقصى المبارك ىي اعتداءات قديمة منذ قيام
الكيان الغاصب ،وىي تتجدد دائماً ،بتخطيط وتوجيو من جميع الحكومات الصييونية المتعاقبة ،وىي
المقدسة والمقدسات
عبارة عن سياسة صييونية ثابتة ذات طابع عدواني ،تيدف لتغيير ىوية المدينة ّ

اإلسالمية والمسيحية.

 ماذا عن تصاعد هذه االعتداءات؟* ىذه االعتداءات تصاعدت في الفترات السابقة ،ضمن مخطط ييدف إلحداث تقسيم زماني

ومكاني لممسجد األقصى المبارك ،وايجاد وقائع جديدة تحت شعار "الشعائر الدينية" .لكنيا في
الحقيقة غطاء لتكريس السيطرة واالحتالل عمى المسجد األقصى وتيويده.
 هل هناك عالقة لالعتداءات بواقع المنطقة؟* بالتأكيد ،فإن االحتالل الصييوني يستغل األزمات السياسية واالجتماعية في المنطقة ،والصراعات
المحمية ،وانشغال المجتمعات العربية بيموميا الذاتية وقضاياىا المحمية ،كما يستغل صمت المجتمع
الدولي والمؤسسات الدولية وضعف االىتمام الشعبي العربي واإلسالمي لتنفيذ مخططاتو العدوانية

ضد األقصى.

كما أن ممارسات االحتالل الصييوني وقمعو ألىمنا في القدس والضفة الغربية ،وصمت السمطة
الفمسطينية وممارسات األجيزة األمنية الفمسطينية في الضفة ،واإلجراءات القمعية الصييونية ضد

أىمنا في المناطق المحتمة عام  ،1948كل ذلك يصب في نفس االتجاه .واألىم أن االحتالل الذي

يمارس القمع عى الفمسطينيين يسيل اإلجراءات لممستوطنين ،ويوفّر ليم الحماية ،ويياجم المصمين
ويقمع النساء وكبار السن.
 كيف تتعاممون في حركة حماس مع هذه االعتداءات؟* نحن نعتبرىا اعتداء عمى الفمسطينيين وعمى األمة ،ونراىا ضمن مخطط سياسي أمني خطير،
ونحن نقوم بتحركات سياسية وشعبية واعالمية لمدفاع عن المسجد األقصى والقدس والمقدسيين.
 ما هو المطموب لمدفاع عن المسجد األقصى؟* ندعو إلى وضع خطة وطنية فمسطينية شاممة لمدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية
والمسيحية ،والدفاع عن اليوية الوطنية الفمسطينية.

ونشدد عمى دور المجتمعات والحكومات العربية واإلسالمية ،وعمى دور المؤسسات الدولية في ذلك.

ونطالب بدعم صمود شعبنا وأىمنا في القدس المحتمة ،وااللتزام بالتعيدات المالية العربية ،ونطالب

بموقف دولي واجراءات عممية ضد االحتالل وسمطاتو .فالمسجد األقصى ىو رمز ديني وثقافي
وحضاري وسياسي ،ويجب أن نقوم بكل ما يمزم لمدفاع عنو.

