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מ א א א א מ1948א

    يتناول هذا البحث محاولة كشف االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية في 
في الغالب إما أن تكون مساجد أو مقابر كانت قائمة في المدن والبلدات فلسطين والتي هي 

فالمكان هو األراضي الفلسطينية المحتلة . والقرى الفلسطينية قبل قيام دولة االحتالل اإلسرائيلي
  .  اإلسرائيلي وحتى الوقت الحاضرم، والزمان هو منذ قيام دولة االحتالل1948عام 

ومن ، سات تصنف ضمن المواقع األثرية أو التراثية للشعب الفلسطيني    الكثير من هذه المقد
هنا جاء الحمالت المحمومة للقضاء على هذا اإلرث الحضاري في محاولة لطمس هوية وثقافة 

  . الشعب الفلسطيني التي بناها وتوارثها عبر آالف السنين جيالً بعد جيل
تداء عليها ، وفي كل حالة نقدم مختصراً أو     في هذا البحث نستعرض المقدسات التي تم االع

 الذي تعرض له موجزاً عن سيرة المكان وتاريخه، وموقعه ، ثم نذكر شكل ونوع االعتداء
  . الموقع

    كما يضم البحث أيضاً دراسة إحصائية للمواقع التي سجلت بحقها انتهاكات إسرائيلية وما هي 
  . اآلن الوظيفة التي أصبحت تؤديها هذه المقدسات 

    سوف يكون اعتمادنا في هذه الدراسة على النشرات التي صدرت عن مؤسسات تهتم 
م، إضافة إلى تقارير صحفية 1948بالمقدسات اإلسالمية تنشط في مناطق فلسطين المحتلة عام 

وإعالمية تم نشرها حول هذا الموضوع، إضافة إلى مقابالت شفوية مع القائمين على رعاية هذه 
  . ات، وال ننسى االستعانة بالمكتبة وقسم الدوريات ومواقع اإلنترنت المهتمة بهذا الموضوعالمقدس

Abstract 
    In this research paper we try to reveal the aggressions took place on the 
Islamic monuments in Palestine by the Israeli forces during the occupation 
period in the last 60 years ago.  
    Many of these monuments are mosques or cemeteries. They are 
established in the period before the Israeli occupation took place in the 
Arabic cities and villages. Many of these monuments are categories as 
archaeological sites, and because of that, occupation forces try to demolish 
that Palestinian heritage which was translated from one generation to the 
other hundred of years ago.  
    In this research paper we will deal with every case alone; mentioning the 
historical and archaeological background of the monument, then we will 
mention the type of the aggression happened. Beside that, the paper contains 
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a statistical study about names and numbers of the Islamic monuments and 
their recent function . 
    Our sources will be depend on publications deal with this subject, media 
reports published in the internet, oral interviews with interesting people, and 
the library .       
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  : مقدمة  
 الفلسطينية بشكل عام الكثير من )1(    عانت المقدسات اإلسالمية الفلسطينية بشكل خاص واآلثار

االعتداء والهدم والهجران واإلهمال من قبل حكومة االحتالل الصهيوني منذ قيامها في العام 
ى هذه الجغرافية آالفاً من م على األرض والحضارة والتراث الفلسطيني الذي عاش عل1948

السنين، سنين من الوجود الفلسطيني المتواصل بكل ما فيها من العطاء الحضاري في ميادين 
الحياة المختلفة، في مجال البناء والتعمير وفي مجال الصناعات والتجارة والعالقات النشطة ما 

رر أن يحتل األرض بين الشمال والجنوب وما بين الشرق والغرب، حتى جاء االحتالل وق
ويحاول أن يحتل الثقافة والوجود الحضاري، فهو يحاول في كل يوم أن يطمس المعالم الدالة على 

  . شموخ الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني الذي بناه عبر مئات وآالف السنين التي خلت 
ية الفلسطينية     وفي هذا البحث سوف نركز على كشف االنتهاكات الصهيونية للمقدسات اإلسالم

والتي في غالبها إما مساجد للعبادة أو مقابر لدفن الموتى كانت قائمة وموجودة في القرى والبلدات 
  .م1948الفلسطينية المحتلة عام
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  الفصل األول 

  االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المساجد في أراضي فلسطين المحتلة 

  م1948عام 
لذي يلعبه المسجد في حياة اإلنسان المسلم بشكل عام     ال يخفى على أحد الدور الحضاري ا

واإلنسان الفلسطيني بشكل خاص، فالمساجد هي أحب األماكن إلى اهللا وهي ذات رسالة عظيمة 
في ميادين العبادة والتعليم والتعبئة المعنوية والتثقيفية وإصالح ذات البين، وإعداد الجيل الصالح 

الوطن، إلى غير ذلك من بركات وجود المساجد بين القادر على مواجهة أعداء األمة و
إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم "قال تعالى.ظهرانينا

  . ) 2"(يخش إال اهللا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
مساجدهم في كل مكان سكنوا فيه ، في أحياء المدينة و     من أجل ذلك كله بنى الفلسطينيون 

ومن أجل ذلك أيضا نجد أن دولة االحتالل أعلنت الحرب )3(. القرية وعلى طرقات المسافرين
مسجد 1200م فهدمت ما يزيد عن 1948على المقدسات اإلسالمية منذ نكبة فلسطين عام 

ومصلى، وال زال مشوار الهدم والطمس مستمرا منذ ذلك الحين حتى هذه األيام ، وال زالت 
ؤسسة اإلسرائيلية تؤكد بفعلتها هذه أن حربها على هوية هذه البالد العربية لم تنته بل هي الم

  .مستمرة حتى إزالة آخر معلم إسالمي وعربي 
    ورغم كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العبادة والمحافظة على األماكن 

ي األخرى حق الحفاظ على األماكن المقدسة المقدسة، ورغم القوانين اإلسرائيلية التي تضمن ه
وعدم انتهاكها، إال أن هذه القوانين تصبح حبرا على ورق إذا تعلق األمر بالمقدسات اإلسالمية، 
وهي التي تنتهك حقنا الديني وتضرب بعرض الحائط مشاعر كل المسلمين وهي تعطي الضوء 

ستمرت المحنة والمؤامرة وصودرت األخضر لسرقة المقدسات وتحويلها إلى غير أهدافها، وا
األوقاف اإلسالمية تحت ستار قانون أمالك الغائبين، وبدأت مؤسسة دائرة أراضي إسرائيل 
بوضع المخططات الخبيثة الرامية إلى تهميش الوجود اإلسالمي، فقامت بتحويل العديد من 

  .المساجد إلى خمارات وحظائر لألبقار واألغنام، ومعابد وكنس يهودية
   فيما يلي استعراض للعديد من المساجد التي تعرضت لالنتهاكات من دولة االحتالل  

م، وال بد من اإلشارة هنا إلى أننا ال نستطيع أن نأتي 1948اإلسرائيلي في األراضي المحتلة عام 
على جميع المساجد التي انتهكت حرماتها ألسباب عديدة، منها نحن نعيش في قطاع غزة وال 

درة على زيارة هذه المساجد، واألمر اآلخر هو أن تلك االنتهاكات من الكثرة بحيث نملك الق
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يصعب حصرها على أي باحث أراد أن يكتب في هذا الموضوع، حيث أنها اعتداءات يومية 
ومتكررة وكثيرة جداً، لذلك سوف يكون ما نعرضه من انتهاكات هو بمثابة أمثلة محدودة للداللة 

  . م1948لمرتكبة بحق مساجد المسلمين في فلسطين المحتلة عام على نوع الجريمة ا
 )4(مساجد مدينة طبريا

  :لجامع العمري القديما

 أصـوله       يقع في الحارة الجنوبية على ساحل بحيرة طبريا وهو أقدم مسجد في المدينة ترجع             
م ورمم في فترات تاريخيـة      1858 -هـ  1280د جدد بناؤه عام     ، وق )5(إلى فترة الفتح اإلسالمي     

  . متعددة 
    تعرض المسجد لالعتداءات اإلسرائيلية ، فبعد عام النكبة سكنته عائلة يهودية ، وبعـد ذلـك                

وتم إزالة الحجر التاريخي الـذي كـان        . م  1964حول إلى متحف لآلثار تابع لبلدية طبريا عام         
  . لم يتسن معرفة نص الكتابة العربية عليهمثبتا فوق باب المسجد و

وتجري له السلطات اإلسرائيلية عملية ترميم بهدف إعادة فتحه متحفا من جديد ، وأصبحت تحيط               
محيطة به بيئة   ، األمر الذي يجعل البيئة ال      )6(به المالهي والمطاعم والفنادق السياحية من كل اتجاه       

  .بعيدة عن األخالق اإلسالمية

  " مسجد السوق"المسجد الزيداني 

، بنـاه الحـاج     ) من الحقبة العثمانية  ( عاما  270    يقع في وسط مدينة طبريا ، عمره أقل من          
 م ، وقد تردد عليه عشرات اآلالف من         1743_هـ1156يوسف الزيداني شقيق ظاهر العمر عام       

بره مئات األئمة والعلماء يعلمون األمة حينا ويستنهضوها للمعالي حينا آخر           المصلين ، واعتلى من   
، إلى أن جاء قوم ال يعرفون للدين حرمة أو قيمة فأغلقوا المسجد ، وتركوه عرضة لالنتهـاك ،                   
حتى أصبح مكانا لقضاء حاجة المارة ممن استوطنوا المكان بغير حق ، وحتى يقضى هؤالء على       

المسجد العمرانية الجميلة ، أحاطوا المسجد بالبنايات والمجمعـات والحواصـل           ما تبقى من قيمة     
والمحالت، وعلى بعد أمتار منها محل لبيع الخمور ، ومحل آخر لبيع المالبس ، وثالث للتجميـل      
واألزياء الذيَ يملؤه الصور شبة العارية ، ثم أحاطوا المسجد عن قرب بساحات وحولوهـا إلـى              

ومازال المسجد مغلقاً بأقفال، ويمنع المصلون المسلمون من        . ياليهم الساهرة   مراقص  ومالهي لل   
  .)7(دخوله والصالة فيه 
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  )8(مساجد مدينة عكا
    تعرضت مدينة عكا للعديد من االعتداءات اإلسرائيلية ، فقد صودرت العقارات الوقفيـة فـي               

وأراضي وقفية كثيرة كانت قد أوقفت لـصالح        " خان الشاه وردة    " و  " خان الباشا   " المدينة مثل   
  . جامع الجزار وجامع ظاهر العمر وباقي المساجد في المدينة 

  . مسجد أحمد باشا الجزار

 بني هذا المسجد على أنقاض جامع يوم الجمعة، وكنيسة الصليب المقدس، يقع فـي مـدخل                   
وعند الوصول للجامع   . مدينة عكا من الجهة الشمالية ، وقد بني على الطراز المعماري العثماني             

يشاهد عند مدخله سبيل ماء، يوجد في المسجد الكثير من اآلثار العمرانية منها الساعة الشمـسية،                
، هاريج للمياه، وفي صحنه ضريحان أحدهما  ألحمد باشا الجزار واآلخـر البنـه سـليمان                 وص

وتحيط بالصحن خمسة وأربعون غرفة صغيرة كانت خالوي لطلبة العلـم بالمدرسـة األحمديـة               
م ، ويحيط بالـصحن     1948الملحقة بالمسجد ، وقد أغلق االحتالل اإلسرائيلي هذه المدرسة عام           

 ضحلة ترتكز على أعمدة رخامية، أما ساحته فتحتوي على أشـجار الـسرو              أروقة سقفت بقباب  
والنخيل العتيق ، وفي مركز الساحة يشاهد بناء له قبة خضراء تشع بلونها األخضر على المدينة                

  .)9(م 1782بأكملها، وقد أتم بناءه أحمد باشا الجزار عام 
اقتحام الشرطة اإلسرائيلية   :     تعرض المسجد للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة منها         

م ، وكسر زجاج عدد من النوافذ واألبواب والغرف بحجة البحـث عـن مـواطن                1985له عام   
وفي فترة الحقـة أصـبح      . )10( األضرار به  مخالف للقانون ، مما دعاهم القتحام المسجد وإلحاق       

المسجد يستخدم كموقع سياحي ويمنع المسلمون من التعامل معه كمسجد له وظيفة العبادة هللا تعالى            
ويبادر القائمون عليه اليوم بإجراء لقاءات      . أو ممارسة رسالة المسجد العادية في نشر دعوة الحق        

  .) 11( بين العرب واليهودالتعايش
   .)12(مسجد قرية عمقا المهجرة  

م في قضاء عكـا، تعـرض المـسجد  لالنتهاكـات            1948    يقع في قرية عمقا المهجرة عام       
م حيث انهارت الواجهة الشرقية للمسجد والتي كانت فـي حالـة            2001/تموز  /3اإلسرائيلية في   

كما مألت األعشاب المسجد وأصـبح مهجـوراً ويمنـع           سيئة من حيث  البناء المهدد باالنهيار،        
  .)13(المصلون المسلمون من دخوله
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  مصلى الشجرة المباركة

 ، وقد اكتـشف طـاقم الهندسـة التـابع           )14(    يقع في قضاء عكا في قرية كفر عنان المهجرة          
م قيام مجموعة من اليهود المتدينين باالستيالء على        2001/تشرين أول   / 20لمؤسسة األقصى في    

 المصلى ، وتحويله إلى مزار للمتدينين اليهود ، فقد قامت تلك المجموعة بترميمه وتعليق الفتـة               
وتجد مؤسسة األقصى صـعوبة     " . أبو حلفتا وأبنائه موسي وشمعون      " عليه كتب عليها بالعبرية     

، وذلك لوقوف الجهات الرسمية في الدولـة مـع          )15(كبيرة في استعادة مثل هذه المواقع المقدسة        
   . )16(المتطرفين اليهود مما يعطيهم الشرعية لالستمرار بمثل هذه االنتهاكات

  )17(مساجد مدينة المجدل

   المسجد الكبير

" سبتمبر  \هـ  700  يقع في مدينة المجدل ، أنشأه سيف الدين سالر المملوكي في شهر المحرم                
وقد حولت عقود المسجد المحيطة بساحته وأروقتـه إلـى مطعـم إسـرائيلي،         . م  1300" أيلول  

وسلسلة حوانيت تجارية بينما تراكمت الخردة والنفايات في أجزاء منه وكذلك في قاعة الـصالة،               
حاض المطعم في ساحته التي كانت تعج بالمصلين أيام الجمعة، وأغلق الباب الرئيـسي              وبني مر 

وأصبح مدخله في حالة بائسة لتراكم القاذورات عليه، وعند الدخول للمـسجد يتبـين أن قاعتـه                 
مهملة، وقد تساقطت القصارة عن سقفه، كما تعاني جدرانه الداخلية والخارجية من التآكل بفعـل               

أما المنبر فقد هـدم أغلبـه       . م ترمم منه سوى األجزاء المستخدمة للمطعم والحوانيت       اإلهمال، ول 
  .)18(وكسر رخامه 

   مسجد سيف المملكة تميم

 فـي   )19(    يقع في مدينة المجدل ، بناه الفاطمي تميم بن المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي              
النصف األول من القرن السادس الهجري أثناء حكم الدولة الفاطمية، ويقع فـي حـارة الطلـسة                 

   .)20(ل ولم يبقَ منه أثرم  حيث أزي1979بالمجدل ، وبقى المسجد قائما حتى عام 

  )21(مساجد مدينة صفد 

  الجامع األحمر

    يقع في مدينة صفد، وهو أحد  مساجدها األثرية التي ظلت قائمة على أصـولها بعـد نكبـة                   
م، اكتـسب  1275-هــ  674 م ، بناه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس سنة  1948فلسطين عام   
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تسميته من لون الحجارة التي بني بها ، كان على مدى قرون منارة علم وعبادة ، ومنذ عام النكبة                   
 ،ي إلى ملهى ليلي تدار فيه الخمور      لم يشهد أذانا ولم تُقم فيه الصالة ، بل حوله االحتالل اإلسرائيل           

خذه حزب كاديما اإلسرائيلي مقرا لحملتـه       ويتمايل فيه السكارى ، وتفوح منه رائحة الرذيلة، وات        
ليليـا ، ولتـصوير األفـالم       م، واستخدم المسجد قبـل سـنوات مرقـصا          2006االنتخابية عام   

 .)22(الفاضحة

 ":مسجد السويقة" جامع الشيخ عيسى 

، )محلة الـصواوين  (  في حارة من حارات صفد كانت تسمي سابقا              يقع في مدينة صفد، وبني    
حيث أن هذه المنطقة كانت تحتوي على مقدسات كثيرة وواسعة فمنها سبعة مقابر، وأربعة عشر               

  .  مسجد الشيخ عيسى ، ومسجد السيد أحمد خفاجة: مقاماً ، ومسجدين هما
بني المسجد على الطـراز     . ر المسجد   وسمى بهذا االسم نسبة للولي الشيخ عيسى الذي دفن بجوا         

العثماني، وشيد في أوائل العهد العثماني على مساحة  دونمين، وكان يعرف بمسجد السويقة ، وقد                
تعرض لالنتهاكات اإلسرائيلية وتمثل ذلك بقيام سلطات االحتالل بعمليات نبش خطيرة في أسـفل              

   .)23(مئذنته ، وإزالة الهالل البرونزي المثبت عليها 

  مسجد السوق 

    يقع في مدينة صفد ، وسمي بذلك لكونه يقع في مركـز سـوق مدينـة صـفد ، وتعـرض                     
لالنتهاكات اإلسرائيلية كغيره من المقدسات اإلسالمية حيث حولته سلطات االحتالل إلـى مكـان              

  .) 24 (عرض للرسوم الفنية بعد أن أزالوا المنبر من داخله

  )25( مسجد عين الزيتون 
/ 29    يقع في قرية عين الزيتون التابعة لمدينة صفد ، تعرض لالعتداءات اإلسـرائيلية فـي                

م ، حيث قام مزارع يهودي بوضع اليد على مسجد عين الزيتونـة ليحولـه إلـى                 2004/ نيسان
اء األبقار ، وثبت مـرابط فـي زوايـا المـسجد ،     خاصا لغذ" مكاناً  " حظيرة لألبقار وقد وضع     

يستعملها لربط األبقار حين تقديمه عالجات لحيواناته ، وقام آخرون بهدم جزء من منبر المسجد               
وأخرجوا منه الحجر الخاص الذي نقش عليه اسم وتاريخ  إعمار المسجد ، وقاموا كذلك بكتابات                

   .)26(ية له عبرية في أنحاء المسجد وعلى الواجهات الخارج
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  مسجد البصة 

م ، فقد قامت آليـات      2004/تموز/ 21    يقع قرب صفد ، اعتدت عليه شخصيات مجهولة في          
بانتهاك األرض في محيط المسجد والمالصقة له ، وقامت بتجريـف األرض القبليـة المحيطـة                

سجد وتسويتها بالتراب على ارتفاع الشبابيك ، و تم إدخال كميات من التـراب إلـى داخـل                  بالم
   . )27(المسجد

  )28(مساجد بئر السبع

  :مسجد بئر السبع الكبير 

" م ، بأمر من حاكم المدينة العثماني        1906عام      هو المسجد األول الذي بني في منطقة النقب         
بتمويل من شيوخ العشائر ، وهو مسجد واسع األرجاء يتسع لعدد كبير مـن  " آصف بك الدمشقي   

المصلين، ويضم إضافة إلى قاعة الصالة الرئيسة غرفتين مقابلتين استعملتا ألغراض التـدريس             
 دونما مـسجلة فـي الطـابو، ويملـك     12مسجد وتبلغ المساحة الكلية ألرض ال. والتعليم الديني   

وقد بقي المـسجد    .)29(المواطنون الفلسطينيون األوراق الثبوتية الكاملة لألرض المحيطة بالمسجد       
  .م1948يخدم أهالي المنطقة المجاورة له حتى عام 

م ثم حـول    1953كومة إسرائيل إلى معتقل وقاعة محكمة حتى عام         م حولته ح  1948    بعد عام   
الحقاً إلى متحف النقب ، وأزيلت المعالم الدينية من المسجد مثل المنبر الخشبي والسجاد واآليات               

م ، وبقى مهجورا مـدة ثالثـة        1991حتى أغلق عام    . القرآنية التي كانت على جدرانه الداخلية       
اإلسرائيلية المسلمين من سكان المدينة والقرى المجاورة مـن أداء          عشر عاما ، ومنعت السلطات      

الصالة فيه ، على الرغم من مطالبهم العديدة للسماح لهم بترميمه والصالة فيه ، حيـث تـرفض                  
  .)30(بلدية المدينة السماح بالصالة فيه وتريد إعادته كمتحف 

  مسجد بئر السبع الصغير 

م ، ثم تولى المجلس اإلسالمي األعلـى  1931    أنشأه السيد عيسى بسيسو من ماله الخاص عام     
م ، تحول بعدها لسلطة أمالك الغائبين وتـم         1948اإلشراف عليه، وإدارة شؤونه حتى نكبة عام        

 مطعمـاً بعـد أن كـان        تأجيره لمواطن إسرائيلي ، فأجرى له عملية ترميم وأعاد تشكيله ليصبح          
  .)31(للعبادة 

   )32(مسجد تل الملح  

 ، تعـرض المـسجد  لالعتـداءات         )33(يقع في قرية تل الملح القريبة من قرية كسيفة في النقب          
ائيلية ، فأقدمت الجرافات اإلسرائيلية مصحوبة بقوات كبيرة من حرس الحـدود ووحـدات              اإلسر
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م علي هدم مسجد تل الملح ، وبعد أن أشرف أهل النقب            2003/شباط  / 5الشرطة اإلسرائيلية في    
على االنتهاء من إعادة بناء المسجد ، أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع أمرا جديدا منعت من                 

ام بناء المسجد أو استخدامه ألي غرض، وبعد التوجه إلى محكمة الصلح الصهيونية تم              خالله إتم 
  . ) 34(تجميد القرار وإلغائه الحقا 

  )35(مساجد مدينة حيفا
 )36( جامع قيسارية

قريـة      يقع في بلدة قيسارية قضاء حيفا على ساحل البحر المتوسط ، احتـل اإلسـرائيليون ال               
.  وقد بني هذا الجامع على الطراز العثماني      . م وطردوا أهلها    1948/شباط  / 15ودمروها في يوم    

وقد جددته طائفة البوشناق الالجئون من إقليم البوسنة في نهاية حقبة الدولة العثمانية على خلفيـة                
ة من جديـد علـى      أحداث دامية ألمت بالمسلمين  في البلقان وقتها ، ثم عاد البوشناق إلى الهجر             

  . )37(م حالهم في ذلك حال الشعب الفلسطيني1948خلفية النكبة الفلسطينية في عام 
ام اإلسرائيليون بتشويه وتدنيس المقدسات اإلسالمية في القرية فحولوا المساجد الصغيرة               وقد ق 

إلى مراحيض عامة ، وحولوا ذلك المسجد في البداية إلى مخزن ومتحف وقاعة عـرض ، ثـم                  
ضم مطعماً وخمارة وباراً لبيـع      " مطعم هيلنة   " فتحوا فيه مطعماً شرق أوسطي حديثاً تحت اسم         

  . الخمور
  وقد اعتبرت سلطة تطوير قيسارية اإلسرائيلية افتتاح ذلك المطعم إحدى انجازاتها العمرانيـة               

في قيسارية ، وبعد إجراء أعمال بناء  وتغييرات واسعة داخل غرفتي المسجد استمرت أكثر من                
، "رنتاإلنت"ة العالمية للمعلومات    كما تم افتتاح موقع خاص للمطعم عبر الشبك       ،عام افتتح المطعم      

ظهرت فيه صورة مئذنة المسجد ، وصور ألصـحاب         )البار(وفيه تم عرض صور عدة للمطعم       
  . ) 38(المطعم وهم يمسكون بأيديهم كاسات الخمر على خلفية مسجد قيسارية 

  )39(مصلى الشيخ شحادة 

    يقع في قرية عين غزال في قضاء حيفا ، قام متطرفون يهود باقتالع زوايا الحديد التي قامت                 
م ، وذلك بهدف تركيب بوابة      2001/شباط  / 19قصى أمام مدخل المصلى في      بنصبها مؤسسة األ  

لحماية المصلى ، تعرض المصلى لعدة اعتداءات من متدينين يهود حيث حـاولوا تحويلـه إلـى                 
إال أن محاولتهم باءت بالفشل وذلك لتصدى مؤسسة        " تسيون جدعون بن يوآش     " كنيس على اسم    

. رة وال زالت االعتداءات االسرائيلية على هذا المصلى مستمرة          األقصى لتلك االنتهاكات المتكر   
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م  بمحاولة كسر مدخل مصلى الشيخ شـحادة وكـسر           2001/آب  /24فقد قام متطرفون يهود في    
  . )40(الشباك وكتابة شعارات على الجدار الخارجي للمصلى بالعبرية

  )41(جد مدينة يافامسا

ائبين يده على أوقاف يافـا      م، وضع القيم على أمالك الغ     1948    بعد إعالن دولة إسرائيل عام      
وأحالها فيما بعد إلى سلطة التطوير أو إلى الصندوق القومي اليهـودي ،وأدت أعمـال                ،بأسرها

ديـة علـى حـساب األوقـاف        التطوير على امتداد الشاطئ إلى قيام مراكز وفنادق سياحية يهو         
والمساجد، كما أنشأوا في البلدة القديمة مستعمرة للفنانين ، وطرقاً أصبحت مرتعاً ألندية رياضية              
ومطاعم وحانات ومالهي ليلية ودور عرض ودكاكين،وغدا الجو ذا طابع غربـي ال عربـي، و                

   .)42(ذلك على حساب األوقاف و المساجد
ولقد قام القيم على أمالك الغائبين في دولة االحتالل اإلسرائيلي بتحويل بعض المـساجد              

ت ذات وظائف وأغراض أخرى، إذ حول مسجد الوحدة كنيساً يهودياً وحول مـسجد              إلى مؤسسا 
السكسك مطعماً بلغارياً وملهى ليلياً،وهدم مـسجد الـدباغ ومـسجد الـشيخ رسـالن ومـسجد                 
أرشيد،ومسجد وحسن باشا، ومسجد السيد يحيى، وأغلق مسجد الطابية، واعتدي علـى مـداخل              

ـ    ومسجد   جامع يافا، ومسجد حسن بيك،     ر، ومـسجد الجباليـة، ومـسجد       النزهة، ومـسجد البح
  .  وفيما يلي حديث عن مسجد حسن بيك أحد مساجد يافا نموذجاً لدراسة حالة. )43(العجمي

  مسجد حسن بيك
مترا مربعا بالقرب من شاطئ البحـر، بنـاه   2346تها يقع شمالي يافا على أرض مساح  

القائد العثماني حسن بك الجابي حكمدار يافا في نهاية الحقبة العثمانية ، وسمي المسجد على اسمه                
واحتوى مبناه على باحة كبيرة ومكتبة ومرافق أخرى وكان   . وهو مبني من حجارة كلسية بيضاء       
 سـنة ،    25للصالة فيه، وتقام فيه صالة الجمعة بانتظام منذ         يؤمه المسلمون من كافة أنحاء البالد       

إال أنه ال يرفع صوت اآلذان إلى خارجه بحجة عدم وجود سكان مسلمين حوله ، بـل أضـحى                   
  . )44(مجاورا للفنادق الضخمة ومحاذيا لشاطئ البحر المتوسط 

محاوالت هدم تدريجية أدت إلى انهيار سقفه في الخمسينيات، واستمر           تعرض المسجد ل  
م عقدت صـفقة لتـأجير المـسجد        1973اإلهمال مع محاولة االستيالء على المسجد، وفي عام         

لجرشون "التابعة  " ادرجار" وأرض تابعة لألوقاف مساحتها ستة دونمات بين لجنة األمناء وشركة           
 اإلسرائيلي شمعون بيريس ، الذي استأجر المسجد لمدة تسعة          لاالحتالشقيق رئيس دولة    " بيريس  
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وتسعين عاما مقابل أجره شهرية قيمتها شيكل جديد واحد، إلقامة مشروع يقـضى بهـدم القـسم           
  األكبر من المسجد ما عدا المئذنة ، وإقامة أربعة وعشرين حانوتـا تـضم مـصرفا،  ومقهـى،                  

 الستعمال بلدية تـل      متر مربع  300لى قاعة مساحتها    ، إضافة إ  ومكتبة،  ومتحفا، وغرفة تصوير    
  . أبيب

م وكان اإلدعاء بأن الهدم تسبب بـه        1981وقد استمر االعتداء على المسجد وهدمت مئذنته عام         
م 2001وتعرض في شهر حزيران عـام       . م  1988الهواء ، وبقى المسجد دون مئذنة حتى عام         
أحاطوه من كـل الجهـات ، ورشـقوه بالحجـارة           العتداءات من مئات المتطرفين اليهود الذين       

والزجاجات الحارقة؛ مما أدى إلى إصابة العشرات من المصلين بجروح كما تعرضت سـياراتهم              
  .لألذى 

م  وألقوا عليه زجاجات حارقة ، 2008انتهك المتطرفون اليهود حرمة  المسجد عام 
عتداء على المسجد حيث ألقوا عليه كما قام متطرفون يهود باال. مما تسبب بإحراق إحدى نوافذه 

الحجارة خالل تأدية المصلين صالة الفجر في قاعة الصالة ، إضافة إلى تفجير مئذنته قبل عدة 
  .سنوات

  مسجد البحر

يقع في مدينة يافا بني في القرن التاسع عشر على يد حسن باشا وهو وزير عثماني، 
وقوعه في منطقة مهيأة لذلك ، وقد قام شباب أصبح بعد قيام الكيان الصهيوني وكرا للمخدرات ل

  .يافا بتعميره بتبرعات سخية من تجار القدس
يتعرض المسجد العتداءات المتطرفين اليهود ، فقامت مجموعة من المتطرفين بتحطيم 

  .)45(نوافذه وأبوابه ، إال أن ذلك لم يثنِ القائمين عليه من االستمرار في إبقائه مفتوحا 
 

  )46(مسجد قرية سلمة 

هو مسجد ومعلم ووقف إسالمي ، يقع في قرية سلمة وهي إحدى القرى التي كانت 
م ،وبعد النكبة قامت المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها 1948نكبة عام تابعة لمدينة يافا العريقة قبل 

المختلفة بالسيطرة على كثير من أوقاف القرية ومقدساتها بطرق قرصنة واحتيال على مدار سنين 
طويلة ، كانت إحدى تلك الممارسات العدوانية هو تحويل المسجد إلى ملهى ليلي تجري فيه 

ها تدخل مهجرو القرية وقاموا بأعمال صيانة وترميم للمسجد ، ممارسات منافية لألخالق ، حين
  .)47(وبعد ذلك تم إغالقه حتى اآلن 
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  )48(مسجد صرفند 

وهو واحد من عشرات المـساجد التـي        . م  1948قرية صرفند التي هجر أهلها عام           يقع في   
تعرضت لالنتهاك ،فقد هدمت دائرة أراضي إسرائيل المسجد المؤقت القائم على أنقاض مـسجد              

م ، وذلك تحـت حراسـة       2001/ تموز/ 25الذي هدم في    ، م  2001/تشرين أول /23صرفند في   
 وقاموا بسرقة المصاحف وسجاد الصالة وبعض األجهزة التي         شرطية كبيرة وتحت جنح الظالم ،     

  . وجدت في الخيمة 
م تحـت حراسـة شـرطية            2002/شـباط /6فـي   ) المنهال  (     قامت دائرة أراضي إسرائيل     

مكثفة بهدم خيمة االعتصام القائمة على أنقاض مسجد صرفند ، والتي كان يستعمل مسجداً مؤقتاً،               
تويات أخرى في الموقع ، ثم تم اعتقال تسعة عشر شخـصا ، كـانوا               ومصادرة المصاحف ومح  

قامت مجموعة من اليهـود باقتحـام   . يؤدون صالة الفجر في المسجد ونقلهم إلى محطة الشرطة      
، تعمل لنصب الخيمة في صالة الجمعة  م وسرقوا أعمدة حديد تس    2002/تموز/12مسجد صرفند في  

  .)49(والتي تقي المصلين حر الشمس
  مساجد مدينة الرملة

  )50(مسجد ومقام النبي روبين 

    يقع في قضاء الرملة ، تعرض لالعتداءات من المتدينين اليهود ، فحاول بعضهم أداء الصالة               
م إال أن وجود أعضاء من مؤسسة األقصى في الموقع منـع ذلـك              2001/ نيسان/26داخله  في    

بالعبرية علـى جـدران المـسجد  فـي     " رؤوبين بن يعقوب  " كما قام بعض اليهود بكتابة اسم       .
وقاموا ببعض الحفريات في المكان، وأزالوا مئذنتـه        ، م، وأحضروا مواد بناء   2001/ رانحزي/1

  . )51(بالكامل قبل حوالي عشر سنوات من اآلن 
م بسط سيطرتها على المـسجد وإضـاءة        2001/آب/ 22   حاولت مجموعة يهودية متدينة  في     

الشموع وكتابة شعارات يهودية عليـه ، وكانـت محـاوالت أخـرى قبيـل صـالة الجمعـة                   
ر وحاولت إخراجهم من المكان ، ويذك     ، حيث هاجمت المجموعة المصلين   ، م22/8/2001بتاريخ

" بموسم روبـين  "أن مسجد النبي روبين له مكانة تاريخية فقد كان يؤمه اآلالف في موسم عرف               
)52( .  

م مـن خـالل الزيـارة       2001/ أيلول  / 8     وال زالت االعتداءات مستمرة على المسجد ففي        
ضاء مؤسسة األقصى لمسجد النبي روبين أكدوا أنهم شاهدوا مجموعة مـن الرجـال              التفقدية ألع 
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والنساء يقومون باحتساء الخمور وشوي اللحوم في جنبات المسجد، وقد لوحظ الخـراب الـذي               
  . )53(" الموت للعرب"أحدثوه في المسجد حيث كتبوا شعارات عنصرية على واجهات المسجد مثل 

  

  مساجد بيسان

  : المسجد الفاروقي

بني في مستهل العهـد     )  دونم   1.6(   ، وهو مسجد واسع تبلغ مساحته         )54(يقع في مدينة بيسان     
م ، مما أدي إلى انهيار سقف المسجد وتسطح         2004/آذار/10قام مجهولون بإحراقه في   .  العثماني

واجهاته ، وعند توجه مندوبي مؤسسة األقصى لمعاينة الحريق ،  منع رجال الشرطة الطاقم من                
ر المسجد واألضرار المترتبة على الحريق، وقد وضعت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يدها على             تصوي

  .)55(المسجد منذ سنوات السبعينات واستعملته مخزناً لها، ويتبع المسجد اليوم سلطة الحدائق العامة
  :مصلى الشيخ دانيال 

تـشرين  /10فـي مؤسـسة األقـصى فـي             يقع في مدينة بيسان، وقد كشف الطاقم الهندسي         
استعمال مزارعين يهود المصلى حظيرة أبقار، فقام الطاقم الهندسـي بتـصوير            م عن   2001/أول

المصلى وبداخله األبقار، وقاموا بمسح الموقع وتحاول المؤسسة التوجه إلى القضاء إلعادة قدسية             
  .)56 (المصلى وتطهيره من الدنس

  )57(مساجد الناصرة 

  :ن مسجد شهاب الدي

    يقع في مدينة الناصرة، وقد تعرض لالعتداءات الصهيونية أكثر من مرة ، فأصدرت محكمة              
م  فأقدمت ثالث جرافات إسرائيلية بهدم       2003/آذار/6الصلح في الناصرة قراراً بهدم المسجد في        

م وهدمت الخيمة التي أقيمت فـي المكـان ألداء الـصلوات            2003/تموز/1أساسات المسجد  في   
س وصالة الجمعة، وقد تم الهدم تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة اإلسرائيلية تزيد على               الخم

خمسمائة شرطي، وهدم مسجد شهاب الدين بموافقة وزارة الداخلية اإلسرائيلية، بعد صدور قرار             
  . )58(هدم أساسات المسجد وتحويله إلي ساحة عامة 
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  الفصل الثاني

  .م1948االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقابر اإلسالمية في أراضي فلسطين المحتلة عام 

  :مقدمة 

مثل .     المقابر مثل غيرها من المقدسات اإلسالمية، تتعرض لالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة           
   . نبش القبور، وإخراج رفات الموتى منها وتحطيم شواهد القبور

    فالمقابر التي يعود تاريخ بعضها لمئات السنين تتعرض كل يوم إلى نكبة جديدة ، واالنتهاكات               
التي تتعرض لها المقابر تتم بواسطة مؤسسات وشركات خاصة أو رسمية هـدفها النيـل مـن                  

ـ                  ة اإلسالم والمسلمين ، بحجج واهية تتمثل في البناء أو التطوير أو مد شبكات المجـاري أو إقام
  . الحدائق العامة في أماكن المقابر

أن استهداف المقابر سياسـة مبرمجـة وقديمـة         "    وقد علق الشيخ رائد صالح على ذلك بقول         
   .)59(" م وال تزال قائمة حتى اللحظة 1948تزامنت بدايتها مع بداية نكبة فلسطين عام 

  ينة القدسمقابر مد

 والثـاني  1948    تعرضت المدينة المقدسة لالحتالل اإلسرائيلي على مرحلتين، األولى في عام         
وبما أن هذا البحث يتناول االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسـات اإلسـالمية فـي             . م1967في عام   

تم احتالله  م، فسوف يتم التركيز على الشق الغربي من المدينة الذي           1948األراضي المحتلة عام    
  . والذي يضم مقبرة مهمة تتعرض لالنتهاكات بشكل كبير هي مقبرة مأمن اهللا، م1948عام 

  :مقبرة مأمن اهللا

 2غربي مدينة القدس القديمة على بعد" ماميال "تقع مقبرة مأمن اهللا والتي يسميها البعض      
 دونمـاً، وقـد     200ـ  كم من باب الخليل وهي أكبر مقبرة إسالمية في القدس ،وتقدر مساحتها ب            

 بمـساحة    1938آذار  _مـارس   /22الفلسطينية فـي    " الطابو"سجلت المقبرة في دائرة األراضي      
ضمن أراضـي الوقـف     "  كوشان طابو " دونماً واستصدر بها وثيقة تسجيل األراضي        134.560

ايـة  اإلسالمي دون احتساب الجزء الباقي من أرض وقفها التي أقيم عليها بناية األوقاف فـي بد               
  .)60(العشرينات
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  :أهمية المقبرة

ساير تاريخها تاريخ المدينة المقدسة، وذكرها المـؤرخ الفلـسطيني عـارف العـارف                  
أنها أقدم مقابر القدس عهداً وأوسعها حجماً وأكثرها شـهرة،          " المفصل في تاريخ القدس   "صاحب  

وفيها ألقى  ) م. ق 710(وفي ذلك المكان عسكر سنحاريب ملك األشوريين عندما دخل القدس عام            
، وفيها رفات عدد كبير مـن       )  م 614(الفرس جثث القتلى من سكان المدينة عندما احتلوها عام          

، وفي المكان ذاتـه عـسكر       ) م 636(الصحابة والمجاهدين الذين أستشهدوا أثناء الفتح اإلسالمي        
  .)61()م1187( الدين األيوبي يوم جاء ليستعيد القدس من الصليبيين عام صالح

    وبالرغم من أن المسلمين بدأوا يدفنون موتاهم في المقبرة قبل الحقبة الصليبية إال أن النصيب               
 بعد الحقبة الصليبية ، فالصليبيون عندما احتلوا القـدس  األكبر من الموتى والشهداء المسلمين كان   

قتلوا فيها أكثر من سبعين ألف من الرجال والنساء وأمروا من تبقى من المسلمين في القدس بدفن                 
ضعوا جمـاجم الـشهداء     ، وقد وجدوا فيها حينذاك مقابر وأنفاق فو       " مأمن اهللا "الشهداء في مقبرة    

األمير عيـسى بـن     :آلالف ما بين  صحابي وعالم وشهيد، منهم         ، إن المقبرة تحوى رفات ا     فيها
 585(الدين األيوبي توفي عام     محمد العطاري الشافعي وهو أحد كبار مستشاري السلطان صالح          

، والعالم أحمد بـن     ) هـ728(، والشيخ شهاب الدين أبو العباس عالم فقه ونحوي توفي عام            )هـ
  .)62( قضاء القدسحامد األنصاري المقدسي الذي عرض عليه

  :االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعرضت لها المقبرة

بـسور ارتفاعـه متـرين ،       ) م1847( أواخر العهد العثماني عام       أحيطت المقبرة في       
 رغم أن المجلس األعلى أصدر حظراً     ) م1948(مر المسلمون في دفن موتاهم فيها حتى عام         واست

بسبب اكتظاظها واقتراب العمران منها، وقد درج المجلـس         ) م1929(على دفن الموتى فيها عام      
اإلسالمي  األعلى على العناية بها وإزالة الضرر عنها وقلع األعشاب منها وزرع األشجار على               

  .طرقات داخل المقبرةجانبي ال
 البريطاني،  االنتداب    تعرضت المقبرة في بداية الثالثينيات النتهاكات متكررة من قبل سلطات           

 وهو في جوهره يقتطع     االنتدابوضع مخطط مقبرة مـأمن اهللا من حكومة        )  م 1933(وفي عام   
ة ، ورابع يبقى مقبـرة ،       جزءاً منها للبناء السكني وآخر للبناء التجاري والثالث يكون حديقة عام          

   .)63(ونفذ الجزء األكبر من ذلك المخطط في الستينات وما بعدها
الجزء الغربي من القدس فـسقطت مـن        ) م1948(    احتلت المنظمات الصهيونية المسلحة عام      

وفي نفس العام أعلـن  .  )1(المحتلين  في أيدي - مقبرة مأمن اهللا-ضمنها مقبرة الشهداء والعلماء    
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قيام دولة إسرائيل التي بدورها أقرت قانوناً تصبح بموجبه جميع األراضي الوقفية اإلسالمية وما              
حارس أمالك  "ويديرها  " أمالك الغائبين "فيها من مقابر ومقامات ومساجد بعد النكبة أراضٍ تدعى          

حارس أمـالك   "ضمن أمالك   " مأمن اهللا "برة  وله حق التصرف بها ، وبذلك أصبحت مق       " الغائبين
ومنذ ذلك الحين دأبت إسرائيل على تغيير معالم المقبـرة          " . أراضي إسرائيل "لدى دائرة   " الغائبين

من القبور الموجودة فيهـا ، وقـدرت        % 5وطمس كل أثر فيها حتى لم يتبقَ فيها سوى أقل من            
  .)2(لية من المساحة األص% 8المساحة المتبقية منها بحوالي 

حولت المؤسسة اإلسرائيلية جزءاً كبيراً من المقبرة إلـى حديقـة عامـة           ) م1967(    وفي عام   
حيث جرفت أراضي المقبرة ونبشت القبور وهياكل الموتى فيها، وشقت          " حديقة االستقالل "دعيت  

أقامـت وزارة   ) م1985(وفـي عـام     . الطرق في أجزاء منها ، وتم البناء على أجزاء أخـرى            
  قامـت شـركة الكهربـاء        2001لمواصالت موقفاً للسيارات على قسم كبير منها ، وفي عام           ا

اإلسرائيلية بحفريات في المقبرة اعترضت عليها دائرة األوقاف اإلسالمية العامـة فـي حينـه ،                
  ).3(ويستخدم جزء كبير من المقبرة حتى اليوم كمقراً رئيسياً لوزارة التجارة والصناعة اإلسرائيلية

من حارس أمالك الغائبين التي سـيطرت       " مأمن اهللا "نقلت مسئولية مقبرة    ) 1992(    وفي عام   
بلدية القدس عليها ، والتي راعى رؤساؤها في إزالة معالم المقبرة كما عملوا على إزالـة معـالم                  

كم وأعلنت المؤسسة اإلسرائيلية عن نيتها إقامة مبنـى مجمـع للمحـا           .  المدينة المقدسة بكاملها    
  .)4(اإلسرائيلية في منطقة المقبرة سعياً منها لمسح المقبرة نهائياً

عاود االحتالل اإلسرائيلي االعتـداء علـى       ) م2005(    في األسبوع األول من شهر كانون أول      
) 140(فقامت الجرافات اإلسرائيلية و أكثر مـن        " مأمن اهللا   " حرمة الموتى و قبورهم في مقبرة       

المقبرة ونبش القبور وإهانة كرامة الموتى تمهيداً إلقامة مشروع أمريكـي           عامالً بتجريف أرض    
[ وشركة أخرى رمـز لهـا بـأحرف           "سيمون فيزنطال سنتر  " إسرائيلي بواسطة شركتين هما     

SWS[     والثانيـة  "الكرامة اإلنسانية   "دونماً ، يضم بنائين كبيرين أحدهما باسم        ) 21(على  مساحة
فيزنطـال فـي لـوس      64 مليون دوالر بتمويل مركز سيمون       200لفة  بك" متحف التسامح   "باسم  

 أن وضع حجر األساس لمتحف التسامح فـي         1994انجلوس بالواليات المتحدة ، وسبق في عام        
ـ     " إيهود أولمـرت  "حفل كبير حضره نائب رئيس الوزراء في حينه          د وحـاكم كاليفورنيـا ارنول

   .)65(شورزينغز
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  )66(مقابر قضاء الرملة 

  مقبرة الرملة 

، وتمتد مساحتها من حـي      )67(غربي من المدينة قرب الجامع األبيض           تقع المقبرة في القسم ال    
سكنة الجمل شرقاً وحتى الشارع الذي يصل إلى الحي الودي غربا ، فقد اقتطعت بلدية الرملة من                 

" شمشون هجبـور    "المقبرة  مساحات واسعة ، صودرت بموجب أمر عسكري، وشق فيها شارع             
م تم توسيع   1983وفي عام   . فشطرها إلى قسمين ، وأقيمت في تلك المساحات عدة بنايات كبيرة            

الشارع المذكور بعرض مترين ، وعلى طول المقبرة بعد أن جرفت عشرات القبور الموجودة في               
المقبرة التـي   المكان نفسه ، وفي القسم الشرقي من المقبرة ،  اقتطع أكثر من دونمين من مساحة                 

كانت مليئة بالقبور ، وعلى طول القسم الشرقي المقتطع بني جدار من البـاطون، وأثنـاء بنائـه             
كمـا تغطـي    . هدمت القبور الموجودة في المكان وطمرت آثارها بالرمال لطمـسها وإخفائهـا             
   . )68(ا األعشاب البرية غالبية أنحاء المقبرة ، وتنتشر الخردة المبعثرة في أنحاء عديدة منه

  )69(مقبرة المزيرعة 

    تقع في مدينة الرملة ، وقد تعرضت لالعتداءات اإلسرائيلية مثـل غيرهـا مـن المقدسـات                 
م قامت دائرة أراضي إسرائيل بتـسييج مقبـرة         2003/ كانون ثاني   / 27اإلسالمية ، ففي تاريخ     

المزيرعة ، وترك أكثر من دونم دون سياج ، ومنع الدخول إليها بعد أن وضعت الفتات تـشير                  
   )70("  من يدخل المكان فعلى مسؤوليته – ممنوع الدخول –دائرة أراضي إسرائيل : " إلى ذلك 

  )71(مقبرة زرنوقة  

 قضاء الرملة ، وتعرضت لالنتهاكات اإلسرائيلية في أواسـط          )72(    تقع جنوب مدينة رحوفوت     
للتطوير بأعمال شق طرق    " هيلل" وشركة  "  رحوفوت  " م ، حيث قامت بلدية      2008/شهر تموز   

   . )73( شبكة مجاري على أرض المقبرة ومد
  

  مقابر قضاء حيفا

  )74(مقبرة طيرة الكرمل 

م حيث  2004/نيسان  / 30تقع في مدينة طيرة الكرمل ، تعرضت لالعتداءات الصهيونية في           
واصلت جهات رسمية في مدينة طيرة الكرمل إدخال أكوام من الحجارة والتـراب إلـى داخـل                 
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اخل المقبرة ، على الـرغم مـن اتفاقيـات    المقبرة ، فيما بدت أنها عمليات تجريف لشق شارع د       
  .)75(مبدئية مع األهالي بعدم المس بحرمة المقبرة 

  )76(مقبرة إجزم 

قامت سلطة اآلثار اإلسرائيلية بانتهاك مقبرة إجزم ، ونبش بعض القبور فيها ، حيـث تقـدم     
 كان قد اشترى قطعة أرض من المقبرة  قبل سنوات  وحولها إلـى أرض لبنـاء                  -رجل يهودي   

ث عن آثار في المنطقة ، وافقت سـلطة          بطلب من سلطة اآلثار اإلسرائيلية للبح      -الشقق السكنية   
اآلثار على الطلب ووجدت خالل عملها قبورا للمسلمين ، فقامت بانتهاك حرمتها ونبشها، وقريبا              
من الموقع انتهك جزء آخر من المقبرة حيث نقلت كميات كبيرة من التراب واالسمنت فوق عـدة           

   .)77(م  1936ذين استشهدوا في ثورة قبور، وكان من بين القبور المطمورة قبر أحد الشهداء ال

  مقبرة االستقالل

هي أحدى المعالم األساسية في مدينة حيفا ، التي ال زالت شاهدا على جريمة إسـرائيل                
م ، عندما قامت على أنقاض شعبنا ، وهجرت من مدن حيفا وحدها سبعين ألف مـن                 1948عام  

   . )78( ، ونهبت أمالكهم الفردية والجماعية والوقفية أهلها العرب الفلسطينيين
وقررت قوات االحتالل مصادرة وبيع مقبرة الستقالل في حيفا ، وإقامة بنك هبوعليم مكانهـا ،                
 ووضع مقبرة االستقالل تحت رحمة حارس أمالك الغائبين بحجة الديون علـى لجنـة األوقـاف               

   . )79(الحيفاوية 

  م 1948 مقبرة قرية عين غزال  المهجرة عام 
تواصل أذرع المؤسسة اإلسرائيلية ومؤسساتها المختلفة انتهاكاتها للمقدسات اإلسـالمية          

 بإدخال جرافـة    "احوف هكرمل   " فقد حكم مجلس إقليمي     . دون أن تراعي حرمة لميت أو حي        
 متر من أرض المقبرة ،      700م وجرفت مساحة    1948كبيرة إلى مقبرة عين غزال المهجرة عام        
ء النفايات بشكل متواصل على أرض المقبـرة،         بإلقا )80(وقامت جهات مرتبطة بمستوطنة عوفر      

وادعت مصادر في مستوطنة عوفر أنها تقوم بأعمال الجرف هذه إلزالة النفايـات الملقـاة فـي                 
هذه األعمال التي يقوم بهـا      .  الموقع بهدف تحسين المنطقة الداخلة إلى المقبرة اليهودية القريبة          

عدد كبير من شواهد القبور وإزالتها ، ممـا         أدت إلى جرف    ) حوف هكرمل   ( المجلس اإلقليمي   
  .يخفي الدالئل المادية على وجود مقبرة إسالمية في الموقع 
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  مقبرة القسام  

، "نسرالشيخ "م في فلسطين في بلدة    1936تقع مقبرة الشهيد عز الدين القسام ، قائد ثورة          
قبـرة تتعـرض العتـداءات      وال زالت هذه الم   . المحاذية لمدينة حيفا والمتواصلة معها جغرافيا       

صهيونية ، منها على سبيل المثال ما قام به أفراد من الدوريات الخضراء التابعة لدائرة أراضـي                 
إسرائيل باعتراض الشبان الذين كانوا يعملون على رش أرض مقبرة القسام بالمبيدات الحشرية ،              

اعوا ألوامرهم بحجـة أن     وأمرتهم بالتوقف عن العمل فورا وهددتهم بإحضار الشرطة إن لم ينص          
هذه األرض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل ، وال يجوز ألحد دخولها أو رشها إال موقـع القبـور                  

   .)81 (نفسها ، وأجبرت الشباب على مغادرة المكان
  

  مقابر مدينة عكا

  )82( مقبرة الزيب

 ، حيـث تـم هـدم        قامت جهات مجهولة بانتهاك حرمة مقبرة الزيب القريبة من مدينة عكا          
ب المقبـرة   ، وإدخال كومة كبيرة من الحجارة داخل المقبرة ، كما تم قص الشجر على جان              السور

وإدخاله إلى وسطها ، وقد أفاد مندوبو مؤسسة األقصى في منطقة عكا ، أن رجال يهوديا يعمـل                  
في متحف قريب من مقبرة الزيب قضاء عكا ، قام بانتهاك المقبرة ، وقام بقطع السياج المحـيط                  

   .)83(  متر ، وتحميل سيارة رمل من داخل المقبرة300بها وادخل جرافة كبيرة جرفت أكثر من 

  )84(مقبرة النبي صالح

تقع إلى الشرق من أسوار البلدة القديمة في مدينة عكا ، تحتوي هذه المقبرة على قبور قديمة                 
الشيخ أسعد الشقيري مفتي الجيش الرابع التركي ، وابنه أنور          : لشخصيات تركية وعربية أبرزها     

م ، وهناك أضرحة    1924يسا للبلدية حتى سنة     وزوجته ، والشيخ عبد الفتاح السعدي الذي كان رئ        
فؤاد حجازي ، محمد جمجوم ، وعطا الزير الذين أعدموا على أيدي الـسلطات              : الشهداء الثالثة   
ولقد تم الكشف عن مدى اإلهمـال واإلنتهاكـات التـي           . م  1930/حزيران  / 17البريطانية في   

رقة ألواح الشايش والحجارة التي تحيط      تتعرض له تلك المقبرة ، فقد تم تحطيم شواهد القبور وس          
بالقبور، والتي يمتد تاريخها إلى مئات السنين ، وفي كثير من األوقات تـستخدم هـذه المقبـرة                  
لسهرات عدد من األشخاص المشبوهين الذين يرتكبون المنكرات مثل تعاطي السموم والمخدرات            

   .)85(وشرب الكحول 
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   المهجرة )86(ة قرب قرية البروة مقبر

يف قبور عربية ، قرب قرية البروة المهجرة شرقي         قامت سلطات االحتالل بأعمال تجر    
   .)87(عكا بهدف إقامة حظائر لألبقار عليها 

  

  مقابر مدينة يافا
 المقبرة اإلسالمية

تقع المقبرة اإلسالمية في يافا ، مساحتها األصلية ثالثين دونما ، وأخذت بالتقلص بعـد               
ففي عام  .  دونمات فقط ، بعد أن أنشأت عليها بلدية يافا عدة إنشاءات           6االحتالل إلى أن أصبحت     

م اقتطعت البلدية أكثر من نصف مساحتها لشق شارع وإقامة السوق المركزية للمدينـة ،               1967
ورغم اعتراض مشايخ البدو فقد نفذ المشروع ، وادعت البلدية  في حينه أنها حصلت على فتوى                 

وقامت البلدية بتسييج ما تبقـى مـن        .  قاضي يافا الشرعي آنذاك تبيح لها العمل في المقبرة           من
المقبرة لكنها لم تعمل على تسييج الجانب الشرقي ، وسرعان ما زحفت إليه أكوام النفاية ومختلف                

م ،  ولم يبق قبر واحد في وضع سـلي       . أنواع الركام ، خاصة من مشاريع البناء المحيطة بالمقبرة          
وقد تقدم العرب المسلمون في يافا بطلب يمنحهم حق اإلشراف على المقبرة وصـيانتها ، لكـن                 

  .)88(البلدية كانت ومازالت ترفض ذلك ، بحجة عدم وجود سكان عرب في المدينة

  مقبرة طاسو

لوحيدة التي يـتم    ، وهي المقبرة ا   )  دونما   83( هي مقبرة إسالمية ذات مساحة كبيرة         
دفن المسلمين فيها من يافا والمنطقة المجاورة لها منذ مائة عام ، وقد كانت ملكا لعائلة طاسو من                  

   . )89(يافا ، الذين وهبوها وقفا هللا تعالى لتكون مقبرة لمسلمي يافا 
. م1973ة ، بدايتها كانت عـام       تعتبر قضية مقبرة طاسو هي أطول قضية في المحاكم اإلسرائيلي         

تحديـداً  - في يافـا للـسلطات اإلسـرائيلية         )90(حيث سمح أعضاء لجنة أمناء الوقف اإلسالمي        
 أن تقوم بشراء المقبرة على إعتبار أنها مكان غير مقدس،            -" شكعوتيوسي ه " أصحاب شركة     

   .)91(فحللوا بذلك عملية البيع، ومنذ ذلك الوقت والموضوع مطروح في المحاكم اإلسرائيلية
سرائيلية في جلـستها أن صـفقة       م أقرت المحكمة العليا اإل    2008/ كانون الثاني / 29وفي تاريخ   

البيع التي شملت أربعين دونما من أرض مقبرة طاسو هـي صـفقة شـرعية حـسب القـانون                   
أما عرب يافا فكان ردهم     . اإلسرائيلي ، وعلى الوقف إزالة القبور من الجزء المباع من المقبرة            

طيل عملية البيع ،حيـث      على الصفقة بأنهم راحوا يدفنون موتاهم في الجزء المباع من المقبرة لتع           
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أما عن حال المقبرة اليوم فإن جزء منهـا         . يوجد اليوم ما ال يقل عن ألف قبر في الجزء المباع              
  .زالت قضية حية أمام محاكم دولة اإلحتالل، كما أنها ال)92(يستخدم مقراً لمشروع بيرس للسالم 

  :  المقبرة المملوكية
قامت سلطة اآلثار اإلسرائيلية والزالت تقوم بأعمال حفر ونبش وانتهـاك لحرمـة المقبـرة               
المملوكية في يافا ، وقد علم أن بلدية تل أبيب ستنفذ في الموقع أعمال بنى تحتية كتمرير شـبكة                   

ارع عريض ، األمر الذي يؤدي إلى انتهاك حرمة هذه المقبرة           صرف صحي وشبكة للمياه ، وش     
التي تعود إلى الحقبة المملوكية ويعرضها لالختفاء الكامل وقد أعربت بلدية تل أبيب عـن أنهـا                 
تفضل راحة سكانها وتقدمهم العمراني على قدسية المقبرة واألموات ، وواصلت البلدية وسـلطة              

رة المملوكية بيافا ، فكشفت العديد من القبور ، مما أظهر أن الحديث             اآلثار أعمالها وانتهاكها للمقب   
   .)93(ال يدور حول قبور محدودة العدد إنما مقبرة واسعة مترامية األطراف 

  م 1948 المهجرة عام )94(مقبرة قرية العباسية 

تم الكشف عن وجود مقبرة إسالمية تاريخية من العصر المملوكي علـى أرض قريـة               
ت سـلطة اآلثـار     لقد قام . اإلسرائيلية" يهود  "العباسية المهجرة، والتي أقيمت على أنقاضها بلدة        

" أوراه يسرائيل "اإلسرائيلية بأعمال حفرية في أنحاء من المقبرة،  وأن هناك شركة استثمار تدعى              
  .قامت بالتخطيط إلقامة مبان سكنية ومرافق تابعة لها على جزء من المقبرة

   .)95(مقبرة قرية الجماسين  

التي ال تتجـاوز    " الجماسين"م اتفاقية لبيع مقبرة     1987أبرم رئيس لجنة األمناء في يافا عام        
مساحتها ثالث دونمات، وذلك لبناء وحدات سكنية فاخرة على ترابها المقدس، وقد قبضت اللجنة              

   .)96(ألف دوالر أمريكي ) 350(حساب تلك الصفقة 
أثارت هذه الصفقة مشاعر المسلمين في يافا فنظموا المظاهرات واالحتجاجات دون الحيلولة            
لتنفيذ هذه االتفاقية ، وفعالً تم إفشال هذا المخطط ، ومع ذلك الزالت بلدية  تل أبيب تنتهك حرمة                   

 بحفريات وأعمال لتمديد خط صرف صحي داخل المقبـرة          مقبرة قرية الجماسين من خالل قيامها     
مما أدى إلى نبش القبور ونثر جماجم وعظام الموتى في أنحاء المقبـرة دون مراعـاة لحرمـة                  

   .)97(األموات والمقبرة 
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   م1948 المهجرة عام )98(مقبرة قرية بيار عدس 

على وجه تلة ترابية بدأت تظهر بقايا شواهد القبور اإلسالمية في مقبرة بيار عدس ، التي لم                 
يبق من آثارها شيء ، هذه المقبرة التي دمرت ودفنت تحت التراب حولت مع مرور الزمن إلـى              

 وممراً للمشاة والشاحنات ، وموضعاً لحاويات القمامة ، حيث تقـع            موقف للسيارات الصهيونية ،   
التي أقيمت علـى أنقـاض القريـة        " هود هشارون "وسط منطقة تجارية وسكنية يهودية في بلدة        

  . )99(" بيار عدس"الفلسطينية 

 تعرضت وال زالت تتعرض العتداءات من قبل الـصهاينة،          وهناك العديد من مقابر يافا التي     
علـى  " هيلتون" فقد أنشأت المؤسسة اإلسرائيلية فندق       )100(مثل مقبرة عبد النبي في حي المنشية        

  .)101(وكذلك مقبرة سلمة التي أصبحت حي سكني للقادمين الصهاينة الجدد. أرض المقبرة
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  الفصل الثالث 

  .دور المؤسسات في حماية المقدسات اإلسالمية 

    قليلة هي المؤسسات التي تهتم برعاية المقدسات اإلسالمية في أراضي فلسطين المحتلة عام 
م، والتي من أبرزها مؤسسة األقصى التي تتعرض للمضايقات واإلنتهاكات من دولة 1948

  . اإلسرائيلي شأنها في ذلك شأن المقدسات التي تدافع عنها االحتالل 

 :مؤسسة األقصى

، هـي إحـدى     )102(جاء اسمها تبركا بالمسجد األقصى المبارك ، وتيمنا بطهـره وقدسـيته                 
أخذت على عاتقهـا رعايـة       ،   )103(مؤسسات الحركة اإلسالمية التي يقودها الشيخ رائد صالح         

شئون المقدسات اإلسالمية في الداخل وحمايتها ورعايتها ومتابعـة قـضاياها فـي المؤسـسات               
  .والمحاكم اإلسرائيلية 

    وقد بدأ أعضاء المؤسسة وعلى رأسهم الشيخ رائد صالح ، بالعمل على مـشاريع اإلعمـار                
داية واقتصر علـى معـسكرات عمـل        م ، وكان العمل متواضعا في الب      1991والصيانة منذ عام    

وعلى مستوى الدفاع عن حرمة المقدسات فقد بدأ العمل         .  تطوعية في المدن الساحلية الفلسطينية      
عفويا ومع مرور الوقت تحول العمل العفوي القائم على ردود األفعال إلى عمل منضبط مؤسسي               

ى إلى مشروع رائـد يـشكل       قائم على الخطط والبرامج والمشاريع ، حتى تحولت مؤسسة األقص         
الرد العملي المنهجي العلمي على سياسة االنتهاك والتهميش المبرمج من قبـل دولـة اإلحـتالل                

  . اإلسرائيلي
    واجتهدت المؤسسة منذ يومها األول في دراسة الواقع المر الذي تعيشه األوقاف والمقدسـات              

وشرعت بترميم المساجد المهدمـة     عامة ، فوضعت خطة عمل لمئات هذه األوقاف والمقدسات ،           
   . )104(وتحرير المساجد المنتهكة ، ووقف جرائم جرف المقابر ونبش عظام الموتى

    وكانت بداية عمل المؤسسة عبارة عن عمليات إعادة إعمار وصيانة وتـرميم للعديـد مـن                
في " الشيخ شحادة " في قضاء الرملة ، ومصلى      " مصلى مجدل صادق    " ثل  المساجد والمصليات م  
  . في يافا " حسن بيك "قضاء حيفا ، ومسجد 

م بانطالق مـشروع  2001/حزيران/25    وقد إنتقلت مؤسسة األقصى نقلة نوعية في أدائها منذ     
رة مثل مـسجد    كان األول من نوعه ، تمثل في إقامة صلوات الجمعة في عدد من المساجد المهج              

  . قضاء صفد " يوشع " قضاء الرملة ، ومسجد " روبين " قضاء عكا ، مقام النبي " صرفند "
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    كما كان لها دور في المتابعات القضائية والقانونية أمام المحاكم اإلسـرائيلية فـي محاولـة                
ففـي  . الحصول على إنصاف بحق هـذه المقدسـات اإلسـالمية المدنـسة والمعتـدى عليهـا             

مـن  " البروة  " م قدمت طلب للشرطة ودائرة أراضي إسرائيل لتنظيف مقبرة          2002/حزيران/14
القاذورات وتسييج الحدود التابعة لها ، جاء هذا الطلب إثر سلسلة إعتـداءات قـام بهـا سـكان                   

م قدمت إلتماس للمحكمة العليا ضد قـرار        2002\تموز\12وفي  0مستوطنة إحيهود علي المقبرة     
في عكا القاضي بمنع السماح للمسلمين وأهالي أم الفرج بتسييج المقبـرة بعـد أن               محكمة الصلح   
من تنفيذ أي عمل    " موشاف بن عامي    " كما قدمت طلبا لمنع     ) موشاف بن عامي    (انتهك حرمتها   

وقدمت مؤسسة األقصى أيضاً شكوى رسمية للـشرطة        . في أرض المقبرة كبناء وحدات سكنية       
ج الفيلم اإلباحي الذي يظهر على غالفه صورة مسجد حسن بك ، وبناء             الصهيونية ضد شركة إنتا   

  .  على ذلك قامت الشركة المذكورة باالعتذار للمسلمين 
    واعتمدت المؤسسة مشروع رش المقابر بمبيد األعشاب ، وهو مشروع سنوي يستمر لعـدة              

الد بالمبيدات التي تمنع    وتقوم المؤسسة برش أرض القبور المهجرة في مختلف أنحاء الب         .  شهور  
نمو األعشاب ، حتى ال تصبح المقدسات اإلسالمية فريسة سـهلة ألسـنان جرافـات المؤسـسة                 

   . )105(اإلسرائيلية 
وهو عبارة عن مسح هندسـي مفـصل لكـل          " الخارطة المفصلة للمقدسات    "     وجاء مشروع   

م من قيسارية حتى أقصى شمال فلسطين ، والتي      1948واقع اإلسالمية في القرى المهجرة عام       الم
 موقع تشمل المساجد ، والمصليات والمقامات ، والقبور ، ليعمل           1200يقدر عددها بما يزيد عن      

  .على تحديد هذه المواقع ، ووضع الخط المناسبة لصيانتها ومنع انتهاكها 
دار النشرات الدورية لتوعية العالم اإلسالمي بالمخاطر المحدقة بالمساجد             تقوم المؤسسة بإص  

فعملت على إنشاء موقع على شبكة االنترنت الطـالع         . والمقابر والمقدسات اإلسالمية األخرى     
العالم اإلسالمي والعربي على االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحـق المقدسـات اإلسـالمية ،              

 صور ووثائق تبين أعمال اإلعمار داخل المساجد من قبل المؤسسة ، كمـا              ويحتوي الموقع على  
يحتوي على أخبار وتقارير يومية تبين الفعاليات والنشاطات التي تقوم بهـا المؤسـسة وأخبـار                

  . االنتهاكات اليومية بحق المقدسات 
ات     من خالل عملها المتواصل نجحت مؤسسة األقصى فـي إيقـاف الكثيـر مـن االعتـداء        

اإلسرائيلية التي كانت تتمثل بجرف المقابر في القرى المهجرة ، ونجحت في استرداد العديد مـن         
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المقابر لترعاها وتحفظها ، كما عملت على إنقاذ العشرات من المساجد والمقابر التي كـادت أن                
  . )106(تطمس بسبب اإلهمال وعدم رعايتها 

  -: من المعوقات والعقبات التي واجهت مؤسسة األقصى خالل عملها تتمثل في هناك العديد
المؤسسات اإلسرائيلية الرسمية مثل دائرة أراضي إسرائيل التي تضع أيديها على كثيـر          -

فتمنـع منـدوبي    " أمالك الغائبين   " من األراضي الوقفية اإلسالمية ، تحت ستار قانون         
  .سالميةالمؤسسة من الدخول للمواقع اإل

، التي تملك قوة قانونية هائلة    " ارسلطة اآلث " وأهم ما يواجه المؤسسة في علمها ما يسمى          -
وتقوم بالدخول إلى المواقع اإلسالمية دون إذن من أحد ، وقد تنتهك حرمـة المـساجد                
والقبور في القرى المهجرة ، ويصعب مواجهة أعمالها بسبب الدعم القوي الذي تتلقـاه              

 . ؤسسة اإلسرائيلية من قبل الم

كما تتعرض مؤسسة األقصى للعراقيل من قبل السلطات المحلية اليهودية ، أو الشركات              -
اإلسرائيلية الرسمية بحجة أنها غير مخولة بإصدار مثل هذه القرارات باإلضـافة إلـى              

ع تخاذل الشرطة اإلسرائيلية المتعمد عن القيام بدورها في حماية األوقاف اإلسالمية ومن           
 .)107(االعتداء عليها أو انتهاك حرمتها 

 
 :مؤسسات حقوقية توثق الجرائم اإلسرائيلية واالنتهاكات لحرمة المقدسات اإلسالمية

    إضافة إلى مؤسسة األقصى تنشط مؤسسات أخرى في مجال الحفاظ على المقدسات اإلسالمية             
م منها مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، والمركز الـدولي          1948ي فلسطين المحتلة عام     ف

التابع لهيئة االستعالمات الفلسطينية في غزة حيث نشرت كل مـن هـذه المؤسـسات   تقـارير         
م توثق تعرض عدد كبير من المساجد والكنائس والمقدسات         2003/تشرين الثاني   /12تفصيلية في   

إلسالمية في الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة والضفة الغربية إلى انتهاكات وإجراءات            الدينية وا 
عدوانية ، تراوحت بين الهدم والتدمير والتدنيس وغيرها من أشكال االعتداءات الـسافرة علـى               

  . )108(حريات المسلمين ومقدساتهم ورموز عقيدتهم ومواقع عبادتهم
  

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


מ א א א א .מ1948א

  130

  الخاتمة

مما سبق يتبين لنا أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المساجد أخذت أشكاال عديدة يمكن تصنيفها 

  :على النحو التالي 

 كما هو الحال في مسجد الشجرة انتهاكات برعاية المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية .1
إلى مزار يهودي ، أو كما أقدم المباركة في قرية كفر عنان قضاء عكا الذي تحول 

دينة صفد مقرا لحملته حزب كاديما الصهيوني على اتخاذ الجامع األحمر في م
، وكما حصل في مصلى الشيخ دانيال في قضاء بيسان الذي حول إلى قبر االنتخابية

يهودي باسم دان، ومسجد طيرة الكرمل قضاء حيفا الذي حول إلى كنيس أيضاً، 
" ة أصبح يزوره المتدينون اليهود بهدف تحويله إلى كنيس باسم ومصلى الشيخ شحاد
، كما أقدمت السلطات على هدم مسجد السويقة في صفد وتم تمرير " تيسون بي جدعون

  . شارع رئيسي على حسابه 
 تمثلت في االستغالل االقتصادي للمساجد حتى لو اعتداءات فردية من قبل المستوطنين .2

كما هو الحال في مسجد عين الزيتون قضاء صفد الذي تحول إلى أدى ذلك إلى تدنيسها 
حظيرة أبقار ، والمسجد الصغير الذي حول إلى بقالة لشخص يهودي، والمسجد القديم 
في قيسارية الذي حول إلى مكتب لمهندسي شركة التطوير ، ومسجد السوق الذي أصبح 

 .معرض تماثيل وصور 

 وما ترتب على ذلك من اإلهمال  إلى تلك المساجدمنع العرب  المسلمين من الوصول .3
 . الذي يقود إلى التهديم وتقادم البناء مثل مسجد الحمة في هضبة الجوالن 

     ولم تكن المساجد وحدها التي تعرضت لالعتداءات اإلسرائيلية، بل أن المقابر اإلسالمية 
  :ل هذه االنتهاكاتومن أشكالم تسلم هي األخرى من إعتداءات حكومة اإلحتالل ، 

 تمثلت في اعتداء من قبل شخص يهودي على اعتداءات فردية من قبل المستوطنين .1
مقبرة الزيب في مدينة عكا وقيامه بتقطيع السياج المحيط بها ، وإدخال جرافة كبيرة 

  .داخلها ، وإعتداء أشخاص مشبوهين يرتكبون المنكرات في جنبات المقبرة
 تمثلت في تمرير شبكات صرف صحي، مؤسسات اإلسرائيليةانتهاكات برعاية ال .2

أو إقدام . وشبكات مياه وشق شوارع مثل ما حدث في المقبرة المملوكية في يافا
المؤسسات الرسمية الصهيونية على تحويل أجزاء كبيرة من المقابر إلى حدائق عامة، 

 .وما ترتب على ذلك من بنبش للقبور ، وإخراج هياكل الموتى 
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  في نهاية هذا البحث بقي أن نشير إلى أننا حاولنا من خالل هذا الجهد أن نكشف عن الوجه   
الحقيقي لهذا المحتل الذي هو سرطان خطير يحاول أن يقتلع األخضر واليابس، يحاول أن يقتلع 
البيوت من أصحابها ، واألشجار من جذورها، واألطفال من أهلهم وبلدهم، وتسكين الغير 

ون حق لهم فيها، ذلك المحتل الذي يحاول جاهداً ومنذ قيام دولته أن يطمس وأن يدمر بأرضهم د
كل ما له عالقة بأصالة الشعب الفلسطيني حتى لو كان المقصود هو األماكن المقدسة مثل 
المساجد أو المقابر، ناسياً أو متناسياً أن شعباً قد ضربت جذوره في التاريخ والحضارة آالفاً من 

آملين في األجيال القادمة أن تكون أكثر والء .  لن تكون مهمة إستئصاله باألمر اليسير السنين
  . وإنتماء ألرضها وقضيتها وعقيدتها
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  قائمة المراجع

  القرآن الكريم •

،  ، األردن  1 ، ط  2 ، ج    موسوعة المدن والقرى الفلـسطينية    . أبو حجر ، آمنة      •
 . م 2003دار أسامة للنشر والتوزيع ، 

 . م 1993 ، دار الفارس للنشر والتوزيع ، 1 ، طمدائن فلسطين. األغا ، نبيل  •

 ، تحقيق أحمد فتيح،  الجزء التاسـع،  القـاهرة دار             البداية والنهاية . ابن كثير    •
  .173م ، ص 1992الحديث ، الطبعة األولي ، 

 .م 1987 ، القدس ، 1 ، جتاريخ الصهيونية. جريس ، صبري  •

 ،  1 ، ط  موسوعة المـدن الفلـسطينية    . أحمد عبد الرحمن ، وآخرون      حمودة ،    •
 .م 1990منظمة التحرير الفلسطينية ، دائرة الثقافة ، 

، منظمة التحريـر    1 ، ط    موسوعة المدن الفلسطينية  . حسن ، على ، وآخرون       •
 .م 1990الفلسطينية دائرة الثقافة ، 

 م  1957 ، دار بيروت4 ،جمعجم البلدانالحموي ،ياقوت ، •

 ، ترجمة حـسني زينـة ، مؤسـسة          كي ال ننسى قرى فلسطين    . الخالدي ، وليد     •
 .الدراسات الفلسطينية 

، المكتبة التوفيقية للنشر والتوزيـع ، ص        1ج، الدولة األموية .الخضري ، محمد     •
501.  

 األردن ، دار الهـدى للطباعـة        1، ق   1 ، ج    بالدنا فلسطين . الدباغ ، مصطفى     •
 .م  1990والنشر

 ، األردن ، ديار الجليل للنـشر        2 ، ق    7 ، ج    بالدنا فلسطين . الدباغ ، مصطفى     •
 والتوزيع 

مملكة القدس والشرق اإلفرنجـي ،      ، تاريخ الحمالت الصليبية  . رانسيمان  ، ستيفن •
  .495، ص 2ترجمة نور الدين خليل، ج 

دار الهدى للنـشر     ،   2 ، ج    نكبة فلسطين والفردوس المفقود   . العارف ، عارف     •
 المزين ،.والتوزيع 

  م 1999،مدن وقرى في سطور.عبد الرحمن،المزين •
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  :تقارير

صادر عن مؤسسة األقصى للوقف ، تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية 
  م 2008والتراث 

 الفضائية صادر عن قناة العربية،  تقرير عن االنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية
  م 2008

  

  :مقابالت 

ناجح . مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة  مع د              •
 .م 8/10/2008بكيرات مدير المخطوطات الفلسطينية  بتاريخ 

مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية بغزة مـع الـشيخ              •
  . م1948س الحركة اإلسالمية في أراضي عام كمال الخطيب نائب رئي

  :مواقع االنترنت 

http://www.palestineremembered.com  -    
 rog.ashargalarbic.www://http -  

 com.48arbs.www://http -  
                   net.wataonline.www://http -  

 com.aleihdan.www://http -   
   http://www.aleihda.com  -  

 http://www.safad.infolmosa.ps  -  
http://www.alrhhalah.com  -  

 http://www.@gap.com - 

 http://www.ebaa.net-  
- http://www.puu.ps 
- http://www.aljazeera.net 

- http://www.asharaakalwas                                                                          
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   1ملحق 

 .المساجد التي تعرضت لالنتهاكات والواردة في البحث 
وظيفته  المنشئ موقعه اسم المسجد

 صليةاأل

 وظيفته الحالية

الحارة الجنوبية على  الجامع العمري القديم
 .ساحل بحيرة طبرية 

ترجع أصوله للفتح 
 اإلسالمي 

متحف لآلثار  الصالة 
 اإلسرائيلية

" المسجد الزيداني 
 مسجد السوق

الحاج يوسف  وسط مدينة طبريا
 الزيداني

مكانا لقضاء  الصالة
، حاجة المارين
ثم حول إلى 

 ومراقص مالهي
 .ليلية

مسجد أحمد باشا 
 الجزار

يقع في مدخل مدينة 
 عكا

الصالة   أحمد باشا الجزار
وتحفيظ 
 القرآن

 موقع سياحي

يقع في قرية عمقا  مسجد عمقا المهجرة 
م 1948المهجرة عام 

 في قرية كفر عنان

أصبح اآلن  الصالة -
 مهجورا

دين أنشأه سيف ال يقع في مدينة المجدل  المسجد الكبير
سالر المملوكي في 

 م1300عام 

مطعم تجاري،  الصالة
وسلسة حوانيت 

 تجارية

مسجد سيف المملكة 
 تميم

، يقع في مدينة المجدل
 في حارة الطلسة

بناه الفاطمي تميم 
في النصف األول 
من القرن السادس 

 الهجري

تم إزالته ولم   الصالة
 يبقى منه أثر

اه السلطان بن يقع في مدينة صفد  الجامع األحمر 
المملوكي الظاهر 

بيبرس سنة 
 هـ674

ملهى ليلي تدار  الصالة
فيه الخمور، 
واتخذه حزب 
كاديما مقرا 

لحملته االنتخابية 
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. 

يقع في مدينة صفد  جامع الشيخ عيسى
 في حارة الصواوين

في أوائل العهد 
 .العثماني 

تعرض  الصالة
لالعتداءات 

اإلسرائيلية وهو 
 اآلن مهجور

مكان لعرض  الصالة - يقع في مدينة صفد وقمسجد الس
 الرسوم الفنية

يعق في قرية عين  مسجد عين الزيتون
الزيتون في مدينة 

 صفد

 حظيرة لألبقار الصالة -

يقع قرب صفد شمال  مسجد البصة
 البالد

 مهجور الصالة -

مسجد بئر السبع 
 الكبير

حولته إلى معتقل  الصالة - بني في النقب
م وقاعة محكمة ث

تحويله إلى 
 متحف النقب

مسجد بئر السبع 
 الصغير

 حول إلى مطعم الصالة السيد عيسى بسيسو بني في النقب

فقد وظيفته  الصالة - يقع في قرية تل الملح مسجد تل الملح 
األصلية، وأصبح 

 .مهجورا 

يقع في قرية قيسارية  جامع قيسارية
قضاء حيفا على 

 ساحل البحر المتوسط

ل إلى مخزن حو الصالة -
ومتحف ثم حول 

 إلى مطعم

يقع في قرية عين  مسجد الشيخ شحادة
 غزال قضاء حيفا

حاولت مجموعة  الصالة -
من اليهود تحويله 
 إلى كنيس يهودي

يقع شمالي يافا على  مسجد حسن بيك
أرض مساحتها 

حسن بيك الجابي 
 حكمدار يافا

حاولوا إقامة  الصالة
مقهى ومكتبة 
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حف وغرفة ومت متر مربع2346
التصوير بدال منه 

. 

تدميره وسرقة  الصالة - يقع في قرية صرفند مسجد صرفند
المصاحف 

وسجادة الصالة 
وبعض األجهزة 

. 

يقع في قرية روبين  مقام النبي روبين
 في قضاء الرملة 

له مكانة  -
تاريخية كان 

يؤمه 
اآلالف في 

موسم 
تجاري 

عرف باسم 
موسم 
 روبين

حولوه لمكان 
 .لخمورلشرب ا

بني في العهد  يقع في مدينة بيسان المسجد الفارقي 
 العثماني

يستعمل اليوم  الصالة
كمخزن ، ويتبع 

اآلن لسلطة 
 .الحدائق العامة

يستعمل كحظيرة  الصالة - يقع في مدينة بيسان  مصلى الشيخ دانيال
 لألبقار

بني بأمر من  يقع في مدينة الناصرة الجامع األبيض
سنة سليمان باشا 

 م1785

تعرض أكثر من  الصالة
 .مرة لالنتهاكات 

تم هدمه وبناء  الصالة - يقع في مدينة الناصرة مسجد شهاب الدين
ساحة عامة مكانه 

. 
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  2ملحق 

  .المقابر التي تعرضت لالنتهاكات والواردة في البحث 

اسم 
 المقبرة 

 االنتهاكات التي تعرضت لها موقعها 

مقبرة 
 مأمن اهللا 

ربي مدينة القدس على تقع غ
 كم من باب الخليل2بعد 

تحويل جزء منها إلى حديقة عامة ، التجريف ، نـبش           
القبور ، شق طريق على جزء منها ، البناء على جزء           
آخر من المقبرة ، فيها المقر الرئيسي لوزارة التجـارة          

 . والصناعة اإلسرائيلية 

مقبرة 
 الرملة 

تقع في القسم الغربي من مدينة 
 رملة ال

اقتطعت بلدية الرملة منها مساحات واسعة ، وشق فيها         
، "فـشطرها إلـى قـسمين       " شمشون هجبور   "شارع  

 .وتغطي األعشاب البرية غالبية أنحاء المقبرة 

مقبرة 
 المزيرعة

وضعت الفتات تحذر من دخول هذه المقبرة ،  تقع في مدينة الرملة
 .وأصبحت تابعة لدائرة أراضي إسرائيلي 

ة مقبر
 زرنوقة

قضاء " روحوفوت"تقع جنوب 
 الرملة  

قامت بلدية رحوفوت، وشركة هيلل للتطوير بأعمال 
 .شق طرق ومد شبكة مجاري على أرض المقبرة 

مقبرة 
طيرة 
 الكرمل

قامت سلطات االحتالل بإدخال أكوام من الحجارة  تقع في مدينة طيرة الكرمل
ز لشق والتراب إلى داخل المقبرة وبدأت عملية تجهي

 .شارع داخل المقبرة 

مقبرة 
 إجزم 

قامت سلطة اآلثار اإلسرائيلية بانتهاك حرمتها ونبش  تقع في حيفا 
 . قبورها 

مقبرة 
 االستقالل 

" قررت حكومة االحتالل بيع المقبرة وبناء بنك  في حيفا
مكانها ووضعها تحت رحمة حارس أمالك " هبوعليم
 .الغائبين 

مقبرة 
قرية عين 

غزال 
 المهجرة

 .إلقاء النفايات بشكل متواصل على أرض المقبرة  تقع في حيفا 

مقبرة 
 القسام

تقع في بلدة الشيخ نسر 
 المحاذية لمدينة حيفا

ال زالت تتعرض لالنتهاكات، فتمنع دائرة أراضي 
 .إسرائيل الفلسطينيين من ترميم أو صيانة المقبرة 
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مقبرة 
 الزيب 

 بانتهاك المقبرة فقام بقطع السياج قيام رجل يهودي في مدينة عكا
المحيط بها، ووقام بتجريف جزء منها من خالل إدخال 

 .جرافة كبيرة لداخلها 

مقبرة 
النبي 

 صالح 

تستخدم هذه المقبرة لسهرات عدد من األشخاص  شرق عكا
المشبوهين الذين يرتكبون المنكرات مثل تعاطي السموم 

 .وشرب الكحول 

مقبرة 
 البروة

 .أصبحت اآلن حظائر لألبقار  اشرق عك

المقبرة 
 اإلسالمية

 .أصبحت مجمعا للنفايات وأنواع الركام  يافا

المقبرة 
 المملوكية

تنفذ بلدية تل أبيب بنى تحتية كتمرير شبكة صرف  يافا
 .صحي وشبكة للمياه، وشارع عريض

مقبرة 
قرية 

 العباسية

ني سكنية ومرافق تابعة لها تنوي سلطة اآلثار إقامة مبا تقع في قري العباسية
 على جزء من المقبرة 

مقبرة 
قرية 

 الجماسين

قررت لجنة إسرائيلية في يافا بيعها لبناء وحدات سكنية  تقع في قرية الجماسين
 .مكانها 

مقبرة بيار 
 عدس

 .تم تدميرها ولم يبق منها شئ  في قرية بيار عدس
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א א
                                            

في مجال اآلثار جرت العادة لدى االحتالل الصهيوني أنه عندما يقومون بحفرية أثرية أن ) 1(
 يصبح عرضة يهتموا بالبحث عما يخدم أفكارهم ومعتقداتهم وتاريخهم ، وما خالف ذلك فإنه

. للطمس والهدم المتعمد، فضالً عن التشويه والتزوير بالقدر الذي يمكنهم من إخفاء جريمتهم تلك 
كنعانية أو ما قبل ذلك (هذا إذا كان األمر متعلقاً باآلثار الفلسطينية التي تعود إلى عصور قديمة 

 أبحاث عديدة ، وال يتسع المجال هنا للتفصيل ، فهو يحتاج إلى)أو ما بعده من عصور إسالمية
 ) . الباحث (لتبيان ما قامت به سلطات االحتالل من انتهاكات في هذا المجال 

 " 18"سورة التوبة آية  ) 2( 

يمكن تمييز وجود المسجد كوحدة معمارية تؤدي وظيفتها في العبادة والثقيف والتعليم الشرعي ) 3(
في العديد من العمائر في فلسطين خالل العصر اإلسالمي مثل قصر هشام في أريحا ، وقلعة 

 ) . الباحث ( في مدينة خان يونس  ) خان يونس ( برقوق

تقع على الشاطئ الجنوبي الغربي من بحيرة طبريا ، وهي مدينة في منطقة : مدينة طبريا )  4(
م قرب بقايا مدينة الرقة الكنعانية على يد 20الجليل الشرقي في فلسطين ، وتأسست في سنة 

،دمشق،دار المأمون 2معجم بلدان فلسطين،ط. شراب ،محمد . 1.(يباسهيرودوتس أتت
،دار الفارس للنشر والتوزيع 1األغا ، نبيل ، مدائن فلسطين ، ط. 2، 260،ص 1987للتراث،

 ).247م،ص1993،

يطلق أسم المساجد العمرية على المساجد التي عاصرت الفتح اإلسالمي في عهد الخليفة ) 5(
، ومعظم المدن الفلسطينية تضم مساجد عمرية كما هو الحال ) رض( الثاني عمر بن الخطاب 

 ) . الباحث( في مدينة غزة وبيت لحم ومدينة القدس وغيرها 

)6  (        http://www .Palestine remembered.com 

)7  (http://www .wata online.net 

م على يد القبائل الكنعانية المعروفة .ق1300يرجع المؤرخون تأسيسها لعام : مدينة عكا )    8(
أي الرمل الحار وجعلت منها مركزا " عكو" ي أطلقت على المدينة اسم الت" الجرجاشيين"باسم 

،  في البحر المتوسطتجاريا مهماً ، وفي العهدين الروماني والبيزنطي امتازت بكونها المرفأ األول
وتقع مدينة عكا على ساحل البحر المتوسط في نهاية الرأس الشمالي لخليج عكا ، وقد كان لهذا 

 جعلها تتعرض ألحداث عظيمة، حيث ظهر الكثير من القادة التاريخيين على الموقع أهمية مما
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، عبد الرحمن. ( نابليون وغيرهم – صالح الدين األيوبي – سرحون –مسرحها مثل ، تحتمس 

موسوعة المدن الفلسطينية، مدينة عكا ، دار األهلي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق . محمد 
  ) . 253 م، ص1990، 1ط

،عمان، دارأسامة 1،ط2جموسوعة المدن والقرى الفلسطينية ، . أبو حجر، أمنة ) 9(
 .639م،ص2003للنشر،

)10(http://www.ashargalarbic.org. 

مع الشيخ ، مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية عبر الهاتف ) 11(
  م 21/10/2008 م بتاريخ 1948كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي عام 

يث تلتقى سفوح الجليل األسفل الغربي بسهل   تقع في قضاء  عكا على تل صخري متعرج ح)12(
م 1948تموزعام 9التي بدأت في " ديكل " م بعد عملية 1948عكا ، وقد هجر سكانها عام 

موسوعة المدن والقرى : أبو حجر،آمنة (وهدمت القرية ولم يبق منها سوى المدرسة والمسجد  
 ).646الفلسطينية،ص

)13  (com.48arabs.www://http.  

كم شرق عكا ، ولقد 33تقع على بعد . م 1949/ شباط / 1احتلت في : كفر عنان المهجرة )  14(
 ).655موسوعة المدن والقرى الفلسطينية،ص: حجر ،آمنة أبو. (تم تطهير البلدة عرقيا بالكامل 

يوجد العديد من األماكن الدينية والمزارات اإلسالمية التي يدعي اليهود ملكيتها في جميع )15(
على تلك المساجد أو المقامات كلما سنحت الفرصة أنحاء فلسطين ، وهم ال يترددون في السيطرة 

مثال ذلك الحرم . وتحويلها إلى مزارات يهودية تساندهم في ذلك المؤسسة اإلسرائيلية الرسمية 
في مدينة بيت )  يسميه اليهودقبة راحيل كما( الخليل ومسجد بالل = = اإلبراهيمي في مدينة 

 ) . الباحث(إلخ ... ، وقبر يوسف في نابلس لحم

     .م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث)  16(

عالي، ومدينة المجدل بلدة كلمة آرامية بمعنى القلعة والبرج والمكان المشرف ال: المجدل )17(
كم، وهي 25كنعانية قديمة كانت تسمى مجدل جاد، تقع إلى الشمال الشرقي من غزة على بعد 

،القسم 1بالدنا فلسطين ،ج.الدباغ، مصطفي . (قريبة من الشاطئ على الطريق بين غزة ويافا 
  ) . 677،ص 2002األول ،دار الهدى للطباعة والنشر،

)18  (www.ashargalarbic.org.  
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 ،في أحضان النعيم  ومال إلي األدب المنصور بن القائم تربي تميم الفاطمي هو تميم بن)  19(

 .www.alwihda.comتوفي في مصر،كان فاضال،وأصبح منظم الشعر الرقيق

)20(www.aleihdan.com  

أسسها الكنعانيون فوق قلعة تريفوت في الجنوب الغربي من جبل كنعان ترتفع : مدينة صفد )  21(
م ، احتلها الفرنجة وأقاموا فيها قلعة صفد التي كانت تسيطر على شمال 839عن سطح البحر 

 .م1188ين األيوبي من الفرنجة عام ، وحررها صالح الدم1140 الجليل وطريق دمشق عكا عام
 ).  453موسوعة المدن الفلسطينية، ص. حسن، علي(

)22  (com.alwihda.www:// / http 

)23(  http://www.safad.infolmosq.ps 

)24  (www.alrahhalah.com. 

 1100تقع على مسافة ميل واحد شمال مدينة صفد ، تبلغ مساحتها :   قرية عين الزيتون )25(
"  منزال ، ودمرت هذه القرية على يد قوات 127 نسمة وعدد منازلها 820دونم وعدد سكانها 

،دار 2نكبة فلسطين والفردوس المفقود،ج.العارف،عارف.(م 1948الصهيونية عام " البلماح 
 ).427الهدى ،ص

)26(com.remembered  palestine.www 

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )  27(

" عاصمة النقب "هي أكبر منطقة مأهولة في النقب الصحراوي ،وتسمى أيضاً: بئر السبع)  28(
ة فلسطين المركز اإلداري والتجاري لمحافظة الجنوب اإلسرائيلية ، التي تمتد جنوباً وهي بعد نكب

موسوعة . حسن ،علي. ( كم مربع 84حتى مدينة إيالت ،وتمتد مدينة بئر السبع على مساحة 
 ) .455المدن الفلسطينية ، ص

)29  (com.egap.www://http 

) 30 (com.egap.www  

مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي في الجامعة اإلسالمية عبر الهاتف مع الشيخ ) 31(
م في 1948كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية عام 

 . م 21/10/2008
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زرية نتيجة ع في جنوب فلسطين المحتلة يعيش سكانها حياة مبلدة عربية تق: قرية تل الملح  )32(

، وكانت مركزا مهماً في صحراء النقب في العهد العثماني  و في عهد القوانين اإلسرائيلية
االستعمار البريطاني، وكان فيها مدرسة ابتدائية ومركزا للشرطة ، ولكن الحكومة اإلسرائيلية 

انها ونقلتهم إلى تجمعين سكنيين ، وبقى بعضهم على صادرت معظم تلك األراضي، وشتتت سك
ما تبقى من أرضهم ، وال يتمتع السكان بالخدمات األساسية مثل الماء والكهرباء أو العيادات 

 ) 248ص، مدائن فلسطين. نبيل، األغا.(الصحية 

وية تقع جنوب فلسطين ، تعدل مساحتها نصف مساحة فلسطين ،ولقد منطقة صحرا: النقب )  33(
م والقسم األكبر .كانت مرتعا، لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السالم منذ أواخر القرن التاسع عشر ق

 ) . 457موسوعةالمدن فلسطين ، ص . حسن ،على. (من سكان النقب هم من العرب البدو 

 . م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والثراث)  34(

خية ، وهي هي مدينة فلسطينية تقع على جبل الكرمل من أقدم مدن فلسطين التاري:   حيفا )35(
من أهم موانئ شرق البحر المتوسط ، ويعود تأسيسها إلى عهد الكنعانيين من مدن ما قبل التاريخ 

 ) .193بالدنا فلسطين ، ص . الدباغ ، مصطفي( 

وأطلق عليها هيردوس األدومي " دابرج ستراتو"بناها الكنعانيون ، وسموها : مدينة قيسارية )  36(
وبنى المدينة هيرودوس  الكبير " أغسطس قيصر" نسبة إلى القيصر الروماني " رية قيص" اسم 

، معجم بلدان فلسطين.حمد شراب ، م. (وأطلق عليها اسم سيزاريا . م.  ق 4الذي توفي في سنة 
و يوجد في فلسطين مكانان يطلق عليهما اسم قيسارية ، الموضع األول هو قيسارية  ). 644ص 

 البحر المتوسط جنوب مدينة حيفا ، واألخر هو قيسارية فيليبس فيما يعرف البحر على ساحل
موسوعة المدن . حسن ،علي. ( اليوم باسم بانياس قريب من منابع نهر األردن في شمال فلسطين 

  ).470الفلسطينية ، ص 

 م وعمروها من جديد بعد أن كانت 1878هم من مسلمي البوسنة نزلوا قيسارية : البوشناق)37(
  ) .www.anaaraby.com ؛  644للمزيد راجع  شراب، معجم بلدان فلسطين، ص . (خربة 

)38(. net.onlinewata.www://http 

  موقع  استراتيجي مهم بين حيفا ويافا ، بلغ عدد سكانها عشية ذات:   قرية عين غزال )39(
مؤسسة الدراسات ،كي ال ننسى قرى فلسطين.وليد،الخالدي ( نسمة 3200النكبة قرابة 

 )255ص،الفلسطينية
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 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث في )  40(

هي من  أقدم مدن فلسطين التاريخية ، تقع على الساحل الشرقي للبحر األبيض : مدينة يافا ) 4(
منذ نشأتها ، " يافا أويافو " احتفظت بهذه التسمية . كم عن القدس 60المتوسط ، تبعد حوالي 

بالدنا . طفىالدباغ،مص"(يافا " واالسم الحالي يافا مشتق من االسم الكنعاني للمدينة 
 )271فلسطين،ص

بكيرات مدير مركز  المخطوطات في الحرم القدسي الشريف مقابلة شفوية مع الدكتور ناجح ) 42(
بالقدس ، جدير بالذكر أن الدكتور بكيرات قد كتب رسالة الماجستير في اآلثار عن مساجد مدينة 

 .  م 2000يافا في العام 

مقابلة شفوية مع الدكتور ناجح بكيرات مدير مركز  المخطوطات في الحرم القدسي )  43(
 .الشريف بالقدس

 م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والثراث  )  44(
)45  (radesousas.maktoobblog.com 
سلمه بن هاشم " قرية سلمه تقع إلى الشرق من مدينة يافا ، وهي تنسب إلى الصحابي الجليل )46(

م  قتلت 1948بن المغيرة بن علي بن مخزون القرشي المخزومي ،دخلتها قوات االحتالل عام 
هاشم وأقامت على أرضها أهالي القرية وشردت الباقي ،وهدمت قبر الصحابي سلمه بن 

 ؛ أبو 57ص  م، 1999 مدن وقرى في سطور،. المزين ،عبد الرحمن "( مستعمرة كفار سالم"
 ) 1004موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ص . حجر ، آمنة 

)47  (www.islammemo.cc 

) صهر المعادن وتنقيتها ( السريانية بمعنى ) صرفة( كلمة صرفند تحريفا لكلمة : صرفند )  48(
قع إلى الشمال الغربي من مدينة الرملة على ، وت) صريفين ( وعرفت في العهد الروماني باسم 

وقامت  المنظمات . م إلى الغرب من مدينة اللد 50وترتفع عن سطح البحر .  كم 6بعد 
. حسن، علي) .( نيرتفى ( الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها، وأقاموا عليها مستعمرة 

 ) .454موسوعة المدن الفلسطينية ، ص 
)49  (net.aljazeera.www:// http 

وإلى الجنوب من .  كم منها 14.5تقع غرب مدينة  الرملة على بعد :   قرية النبي روبين )50(
. يحيط بها أراضي قرى يبنا  دونما ، 31002 كم ، تبلغ مساحة أراضيها 15مدينة يافا حوالي 

. ويقم في أراضي النبي روبين  عرب النبي روبين الذين يعودون بأصولهم إلى عرب المالحة 
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وأقام الصهاينة بعض ) . موسم النبي روبين ( وتشتهر القرية بموسمها السنوي المعروف باسم 

. م 1950ن سوريك عام م ومستعمرة غا1949عام " بالماهيم " المستعمرات حولها منها مستعمرة 
كان موسم  . تقع على الضفة الجنوبية لنهر روبين ، وروبين هو بكر بن يعقوب من زوجته لينا 

. علي                                  ،حسن( النبي روبين يقام سنويا من تموز إلى أيلول
 http://www.palestine remembered.com؛ ) 360موسوعة المدن الفلسطينية، ص

مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي في الجامعة اإلسالمية مع الشيخ كمال الخطيب )  51(
 .م 21/10/2008م بتاريخ 1948 نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية عام

أحد المواسم التي أخذت طابعاً دينياً منذ أيام السلطان صالح الدين : موسم النبي روبين )  52(
سم ، الذي أحيا العديد من هذه المواسم مثل موسم النبي موسى على طريق أريحا ، وموأليوبيا

وكان الهدف من إحياء هذه المواسم في . الداروم في جنوب غزة وموسم النبي صالح وغيرها 
 في مواجهة العدو الصليبي واالستعدادموعد عيد الفصح عند النصارى هو من أجل إظهار الرهبة 

 موسم الحج إلى فلسطين في عيد الفصح ليعاود استغاللفي العصور الوسطى الذي ربما يحاول 
 على المسجد األقصى وباقي المدن الفلسطينية بعد تحريرها من الصليبيين على يد ضاضاالنق

 )     360موسوعة المدن الفلسطينية،ص.علي،الباحث ؛ حسن . ( القائد صالح الدين األيوبي 

 .م2008قصى للوقف والتراثتقرير صادر عن مؤسسة األ)  53(

 أقدم المدن في فلسطين هي مدينة تقع شمال شرق فلسطين، وهي من : مدينة بيسان)  54(
.  علي،حسن ( دونما ، تقع في قلب مرج بيسان ـ 7330، تمتد المدينة على مساحة التاريخية

  ). 445لسطينية ، ص موسوعة المدن الف

مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي في الجامعة اإلسالمية عن طريق الهاتف مع )   55(
م بتاريخ 1948لشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية عام ا

 .م2008م ؛ تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث 21/10/2008

 .م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )  56(

هي أكبر مدن منطقة الجليل ، وتعتبر مركزا إداريا وثقافيا ، والمركز : مدينة الناصرة )  57(
م ، ولدت فيها مريم العذراء ، وبشرت بالمسيح ، ونشأ فيها سيدنا عيسى 1948الرئيسي لعرب 

 ) .67ص، بالدنا فلسطين. مصطفي، الدباغ.(عليه السالم وقضى فيها معظم حياته 
  م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )58(
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 م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصي للوقف والثرات ) 59(
  812  أبو حجر ، آمنة ، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ، ص )60(

 812أبو حجر ، آمنة ، موسوعة المدن والقرى الفلسطينية ، ص  )61(

مملكة القدس ، تاريخ الحمالت الصليبية:ستيفن رانسيمان(للمزيد من المعلومات راجع كتاب )  62(
 ) 495ص،2ج،والشرق اإلفرنجي

)63( http://www.palestine remember.com 
 م 2008تقرير صادر عن قناة العربية الفضائية )1(

خ كمال الخطيب مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية مع الشي) 65(
 م21/10/2008بتاريخ 

م على يد الخليفة األموي سليمان بن عبد الملك ، وكانت 716تأسست سنة :  مدينة الرملة )66(
سالمي على فلسطين وأصبحت مركزا إداريا للمنطقة بعد عاصمة جند فلسطين أثناء الحكم اإل

 مترا عن مستوى سطح البحر وتقع على الطريق القديمة بين يافا 108وهي ترتفع . تأسيسها
 ) . 139األغا ، نبيل ، مدائن فلسطين ، ص ( والقدس لذلك كانت موقعا استراتيجيا هاما ، 

الجامع األبيض بني في العهد األموي من قبل باني مدينة الرملة سليمان بن عبد الملك، ولم )  67(
ابن . ( يبقى منه اليوم سوى بعض الجدران والصهريج والمئذنة التي جددت في الحقبة المملوكية 

.  ؛ الخضري بيك، محمد 173م،ص1992يث، ،القاهرة ،دار الحد1البداية والنهاية، ط.كثير 
  ) .501، المكتبة التوفيقية، ص1الدولة األموية، ج

)68  (http://www.aljzeera.net 

كانت القرية على الجانب الشرقي من الطريق العام الممتد من الرملة إلى :  قرية المزيرعة)69(
فة تل أبيب ويافا، وكانت تنهض على تل من الصخر الكلسي عند منتهى مرتفعات رام اهللا المشر

ين التي دمرتها إسرائيل عام يد ، كي الننسى قرى فلسط،ولالخالدي(على السهل الساحلي ، 
 .)256 صمؤسسة الدراسات الفلسطينية، ،1948

 
احلي  األرض في السهل السكانت القرية تقوم على رقعة مستوية من: قرية زرنوقة  )71(

وتصلها طريق فرعية بالطريق العام المؤدي إلى الرملة ،في أواخر القرن التاسع  ،المتوسط
كي .الخالدي، وليد ( .الهجري كانت زرنوقة قرية مبنية بالطوب وكان سكانها كلهم من المسلمين

 ) . 285ص الننسى،
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ا شركة انبثقت عن أعضاء جمعية بني موسى عام تقع في جنوب يافا، أنشاته: رحوفوت) 72(

 ). 132 م، ص1987، القدس 1م ج1917-1862تاريخ الصهيونية . جريس، صبري( م ، 1890

  .2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث) 2(
 .2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث) 3(

 متر عن 60كم ، وترتفع 7تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا ، تبعد عنها :   طيرة الكرمل )74(
 ) . 193بالدنا فلسطين ، ص .الدباغ ، مصطفى(طح البحر س

)75  (http://www.aljzeera.net  

قرية تقع على هضبة داخلية منبسطة من هضاب الكرمل الغربية وقد كان لها :   إجزم )76(
موسوعة المدن والقرى الفلسطينية، .أبو حجر ،آمنة(مركزا إداري مؤثر في الفترة العثمانية 

 ). 513ص

)77  (http.add-online .org. 

 .197مدائن فلسطين ، ص . األغا ، نبيل )  78(

 م2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )  79(
. أقيمت بكاملها على أراضي عربية خاصة ، وممتلكات فلسطينية خاصة : مستوطنة عوفر )80(
 ) . 135تاريخ الصهيونية ، ص  . جريس صبري(

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )  81(

موسوعة .أبو حجر ، آمنة (كم ، 14قع إلى الشمال من مدينة عكا تبعد عنها ت:   قرية الزيب )82(
  ) .640المدن والقرى الفلسطينية ، ص 

)83  (http:// www.alarab.com.   
صالح نبي عربي ذكر اسمه عليه السالم في القرآن الكريم تسع مرات ،قومه ثمود قال رسول )83(

خمسة من األنبياء من العرب وهم اسماعيل وشعيب و صالح وهود :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )96 م ص1957  ، دار بيروت ،4معجم البلدان ،ج. الحموي ،ياقوت "(ومحمد

 
)85  (.almanar.com. http://www 

أبو ( تحريف لكلمة بيري السريانية بمعنى آبار ، تقع إلى الشرق من مدينة عكا :   البروة )86(
نكبة فلسطين و .  ؛ العارف،عارف 648موسوعة القرى والمدن الفلسطينية ص : حجر ، آمنة 

  ) .425الفردوس المفقود ، ص 
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 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث)  87(
)88( http://www.almanar.com 

)89 (www.algqsa-online.com 

لجنة أمناء الوقف اإلسالمي في يافا كانت تتعامل مع السلطات اإلسرائيلية بشكل يساعد تلك )  90(
السلطات على وضع يدها على المقدسات اإلسالمية ، وهي لجنة معينة من قبل السلطات 

لذكر أن توفيق عسلية الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة الشرعيين جدير با. اإلسرائيلية 
والمعين من قبل دولة الإحتالل هو من أصدر الفتوى التي تبيح بيع أرض  مقبرة طاسو لشركات 

 . إسرائيلية ، وذلك بناء على طلب السلطات اإلسرائيلية 

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث ) 91(

مقابلة شفوية أجراها مركز التاريخ الشفوي بالجامعة اإلسالمية مع الشيخ كمال الخطيب ) 92(
 .م21/10/2008

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث )  93(

كم 13ع إلى الشرق من مدينة يافا وتبعد عنها قرية العباسية من قرى قضاء يافا الكبيرة تق)  94(
 www.arabsrip.com/ م عن سطح البحر موقع 50وترتفع 

 أبيت والمعروفة اليوم بمنطقة قرية فلسطينية مهجرة تقع في قلب مدينة تل: قرية الجماسين )  2(
 www.bokra.net/ موقع .  شيكون بافلي

)3  (www.bokra.net 

)4  (http://www.moheet.com 

كي ال ننسى ، ص .  الخالدي(كم ، 15 تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يافا ، وتبعد عنها)  5(
688. (  

 . م2008تقريرصادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث في )  99(

تقع المنشية في الجهة الشمالية من مدينة يافا وهي منطقة تاريخية عريقة ، : حي المنشية )  100(
   .وقد هدم هذا الحي عن بكرة أبيه، وهجر عشية قيام دولة إسرائيل

      com.palstenrememberd.www    

)101( com.stenrememberdpal.www   
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تحول أسمها في اآلونة األخيرة  إلى مؤسسة األقصى للوقف والتراث بعد قرار اإلغالق )  102(

تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف (  المؤسسة الذي قامت به سلطات اإلحتالل بحق هذه
 ) .م 2008والتراث في

م وينتمي 1958هو من مواليد مدينة أم الفحم شمال فلسطين عام : الشيخ رائد صالح )  103(
تلقى تعليمه االبتدائي واالعدادي والثانوي في إلحدى العائالت الفلسطينية التي بقيت في أرضها ، 

أم الفحم وحصل على بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية في الخليل ، 
. ونشط في مجال الدعوة اإلسالمية، وقد رشح نفسه لالنتخابات البلدية في أم الفحم ونجح فيها 

   .http://www.islamonline .net// موقع 

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث في)  104(

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث في)  105(

)106  (http://www.islamonline.net 

 .م 2008تقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث في)  107(

 م2008والتراث فيتقرير صادر عن مؤسسة األقصى للوقف )  108(
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