اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧﻳﺳﺎن ﻟﻌﺎم 2015
القدس /أقتحم المسجد األقصى  1300مستوطنا ً و 70عنصراً من المخابرات والشرطة
االسرائيلية و 67مترجما ودليال سياحيا و 10من سلطة األثار االسرائيلية و 40طالبا من
الجامعة العبرية و 19000سائحا ً خالل شھر نيسان بمعدل  22أقتحاما من األحد الى
الخميس ،وكانت جميع األقتحامات تتم من جھة باب المغاربة تحت حراسة وحماية شرطة
االحتالل ،وتخلل بعضھا محاوالت للصعود إلى منطقة صحن قبة الصخرة ومحاوالت أخرى
لتأدية طقوس تلمودية وصلوات يھودية ورقص في أنحاء متفرقة من المسجد فيما تصدى
المصلون وحراس المسجد األقصى لھذه االقتحامات .
وتم أبعاد  34مواطنا عن المسجد األقصى من مدينة القدس ومن الداخل المحتل وأغلبيتھن من
المرابطات في مصاطب العلم في مدة تتراوح مابين  10أيام الى  6شھور ،اضافة الى دفع
كفالة مالية وصل أعالھا الى  1500شيكل.
ودعت منظمة " طالب من أجل الھيكل" المزعوم الى تحويل مصلى المدرسة التنكزية في
المسجد األقصى الى كنيس يھودي بشكل رسمي ،وطالب رئيس االئتالف من أجل الھيكل
المحامي " افيعاد ويسلي" في رسالة عاجلة بعثھا لقائد الشرطة االسرائيلية بالسماح العضاء
منظمات الھيكل المزعوم بدخول المدرسة التنكزية بصفته كنيس يھودي ومكان مقدس لھم،
ويأتي ھذا الطلب من "افيعاد ويسلي" ضمن ما يسمى ب " قانون المحافظة على األماكن
المقدسة".
وﻗﺎﻣت ﻣﻧظﻣﺔ " طﻼب ﻣن أﺟﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ" اﻟﻳﻬودﻳﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﺑوﺿﻊ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺧططﺎت ﺻﻬﻳوﻧﻳﺔ ﺗﺻﻌﻳدﻳﺔ
ﺿد اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ وذﻟك ﺑﻌد ﻧﺟﺎح اﻟﻳﻣﻳن ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﻳﺳت اﻻﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ،واﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﻋن
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺗﺻﻌﻳدﻳﺔ ﻻﺳﺗﻬداف اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘرﻳﺑﺔ.
وﻋﻣﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻣﺔ أرﺑﻌﺔ طواﻗم ﻟﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻻﺳﺗﻬداف اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﻧﺳﺗﻌﻳد
ﺟﺑﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ" وﻫو اﻟﻣﺳﻣﻲ اﻻﺣﺗﻼﻟﻲ اﻟﺑﺎطﻝ ﻟﻠﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن دورات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

ﻋن اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ "ﺟﺑﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ" ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺣﺗﻼﻟﻲ ،وﻳﺗﺧﻠﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﻳن ﺗﻧظﻳم وﺗﻛﺛﻳف اﻗﺗﺣﺎﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ﺑﺄدﻋﺎء اﻟزﻳﺎرات اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ.
وأﻋﻠﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻣﻧﻬﺞ ﻟﻣﺄﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﺳﺗﻬدف اﻷﻗﺻﻰ ،ﺗﻣﻬﻳداً ﻟﺗﻛﺛﻳف اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر،ﺗﺣت اﺷراف أرﺑﻌﺔ طواﻗم وﻫﻲ :

.1اﻟطﺎﻗم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  :وﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗوﺛﻳق اﻻﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ ،ﺣﺎﻻت اﻻﻋﺗراض أو اﻟﺗﺻدي ﻻﻗﺗﺣﺎﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗوطﻧﻳن ﻟﻸﻗﺻﻰ ﺛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ وﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﺿد أي اﻋﺗراض ﻻي ﻳﻬودي ﻳﻘﺗﺣم اﻟﻣﺳﺟد .
 .2اﻟطﺎﻗم اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ  :ﻣﻳدان ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﻬدف ﺗﺳرﻳﻊ ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷروع واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﻳن " ﺗﺣﻔظ ﺣق اﻟﻳﻬود ﻓﻲ اﻷﻗﺻﻰ " .

. 3اﻟطﺎﻗم اﻹﻋﻼﻣﻲ  :ﻳﻬدف ﻟﺗوﺳﻳﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺗﺟذﻳر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﻠف "ﺟﺑﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ " ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺻﻬﻳوﻧﻲ .

 .4اﻟطﺎﻗم اﻟﺗﺛﻘﻳﻔﻲ  :ﻳﻬدف اﻟﻰ ﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻧدوات وﺗﻧﺷﻳط ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت .
وأﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ " طﻼب ﻣن أﺟﻝ اﻟﻬﻳﻛﻝ " ﻋن ﺗﻧظﻳم دورات إرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣوﻝ ﻣﺎ ﻳدﻋوﻧﻪ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﻣزﻋوم ﺗﺑدأ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ) (2015-4-12وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ) (2015-5-17ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﺣﺗﻔﺎﻻت
اﻻﺣﺗﻼﻝ ﺑﺎﺣﺗﻼﻝ اﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ وﺷرﻗﻲ اﻟﻘدس ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎران ﺗﻧظﻳم وﺗﻛﺛﻳف اﻻﻗﺗﺣﺎﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺟد

اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺑﺎرك ،وﻋﻘدت ﻣﻧظﻣﺎت ﻳﻬودﻳﺔ ﻣؤﺗﻣ اًر ﺗوراﺗﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﻘدس ﻟﺑﺣث ﺳﺑﻝ ﺗﺳرﻳﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻣزﻋوم.
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