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 ملخص

 

ح ابالطالع عليها بعد شنوور  املغري من الواثئق الربيطانية وثيقة  154يدرس هذا البحث  اليت ُسم
وآاثره املباشر ، وهي  21/8/1969ثالثني عامًا من كتابتها، واملتعلقة إبحراق املسجد األقصى يوم 

واثئق تقدم معلومات مفيد  وأضواء جديد  ورؤى جيدر أن يطلع عليها الباحثون واملهتمون. ومع 
يتم حتليلها ونقدها وتقييمها يف ضوء ذلك، جيب أن يمشنظر إليها كأحد مصادر املعلومات اليت 

 املصادر واملراجع األخرى املتوفر .

إىل تكاتف عاطفي ومعشنوي يف العامل اإلسالمي. ومل خترج ردود فعل  إحراق األقصىأدت صدمة 
اجلماهري وقياداهتا السياسية عما هو متوقع، فقد حدثت موجة مؤقتة من الغضب العارم 

للجهاد، يف الوقت الذي قامت فيه احلكومات ابحلمالت اإلعالمية  واملظاهرات، وتعالت الدعوات
وعقد املؤمترات. وجنح األردن ابلتعاون مع العامل العريب واإلسالمي يف استصدار قرار من جملس 

دفع إىل إنواء مشنظمة املؤمتر  األقصى إحراقأن االنعكاس األبرز هو لكن األمن إبدانة "إسرائيل"، 
 أكرب مشنظمة متثيلية للمسلمني يف العامل. اإلسالمي، اليت هي

 

 ، الواثئق الربيطانية، العرب، املسلمون1969إحراق، األقصى،  الكلمات الدالة:
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 وأتثريه على العامل اإلسالمي 1969األقصى  إحراق املسجد

 1كما تناولته الواثئق الربيطانية

 2د. حمسن حممد صاحلأ. 

  :مقدمة

مسلمني، واثلث أقدس مسجد يف اإلسالم. للالقدس املسجد األقصى، أول قبلة  ضم مديشنةت
من فلسطني االنتدابية، استمرت الضفة الغربية  %77، اليت أسفرت عن خسار  1948بعد حرب 

مع األردن  اً توحيدها رُسي ، ليتم بعد ذلك)مبا يف ذلك القدس الورقية( حتت محاية اجليش األردين
واحتلت ، ششنت القوات اإلسرائيلية "حرب األايم الستة" 5/6/1967يف و . 1950أبريل  نيسان/ يف

مشنذ ذلك احلني، أصبح و ومرتفعات اجلوالن السورية.  ،سيشناء املصريةو قطاع غز ، و ، الضفة الغربية
تها. تتمتع القدس ومستقبلها من أكثر القضااي حساسية وتعقيدًا يف القضية الفلسطيشنية برم   وضع

، مشنطقة املسجد األقصىوتوكل القدس أبمهية ديشنية وروحية كبري  للمسلمني واملسيحيني واليهود. 
القدس حمط تركيز رئيسي للمسلمني واليهود، شرقي "جبل اهليكل" يف  طلق عليه اليهود اسمالذي ي
 أقدس مكان هلم يف فلسطني. تعد   هناإحيث 

 

 

 

 

 

 

                                                
 قامت األستاذ  أمل عيتاين موكور  إبعداد مسود  ترمجة الشنص اإلجنليزي إىل الشنص العريب. 1
ورئيس قسم التاريخ واحلضار  أستاذ الدراسات الفلسطيشنية، املدير العام ملركز الزيتونة للدراسات واالستوارات،  2

 ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي سابقاً.
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تلة من قبل "إسرائيل" حمأرض القدس شرقي فإن  ،املتحد  ومواثيق األممبشناء على القانون الدويل 
بوكل غري قانوين، وليس من حق قوات االحتالل أن تشنتهك احلقوق واحلرايت املدنية لفلسطيشنيي 

على الرغم من ذلك، قامت لكن القدس. و شرقي 
 بتدمري حي املغاربة، 11/6/1967يف  اإلسرائيليةالسلطات 

ويب الغريب من للقسم اجلشن الصقوهو وقف إسالمي م
 يتجمعون دحتويله إىل ساحة لليهو املسجد األقصى، و 

 أو ما ،اجلدار الغريب للمسجد األقصىلزاير   فيها
 يطلقون عليه اسم "حائط املبكى". 

حتالل سلطات اال قامت 27/6/1967ويف 
شرقي توحيد ب اجلانب، أحادي يف إجراء  اإلسرائيلي 

جشنوب  يف مكثف وهادئ دأ بعدها خمطط حفرايت  باملدنية لت االقدس حتت إدارهتغريب القدس و 
يف عمليات مصادر  وتدمري مشنازل املسلمني . كما استمرت وجشنوبه الغريب املسجد األقصى

مشنها ذو قيمة اترخيية كبري ، غري عابئة بكل كون العديد   ابلرغم منواألوقاف اإلسالمية، 
وقد أقلقت االنتهاكات اإلسرائيلية واألهداف الشنهائية  3.االحتجاجات واإلداانت احمللية والدولية

اليت تصبو إليها سلطات االحتالل كل األوساط واحملافل، وخصوصًا يف العامل اإلسالمي. ويف 
مجيع التدابري والذي أعلن مبوجبه أن " 252أصدر جملس األمن الدويل القرار رقم  21/5/1968

اليت اختذهتا إسرائيل، مبا يف ذلك مصادر  األراضي واألمالك، اليت  التوريعية واإلدارية واإلجراءات
 وال ميكن أن تغري يفمن شأهنا أن تؤدي إىل تغيري يف الوضع القانوين للقدس هي إجراءات ابطلة 

ذلك، استمرت "إسرائيل" يف خمطط التهويد املمشنهج ملديشنة القدس  وعلى الرغم من 4."وضع القدس

                                                
، وجورج خوري نصر هللا 45-11(، ص ، د.ت)عم ان: وزار  األوقافتوحيد مدينة القدس انظر: روحي اخلطيب،  3

(، 1971، واجلامعة اللبشنانية)بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطيشنية  1969الواثئق الفلسطينية العربية لعام )مرتجم(، 
 ،3ج  (،1984، إشراف أمحد املرعولي )دموق: هيئة املوسوعة الفلسطيشنية، املوسوعة الفلسطينيةو؛ 328ص 
 .523-522ص 

4 See http://domino.un.org/unispal.nsf/0/46f2803d78a0488e852560c3006023a8 

 1900حارة املغاربة يف القدس سنة 



 5 

 اإلسرائيلي بال هواد ، ضاربة بعرض احلائط معارضة واستشنكار اجملتمع الدويل. وقد أدى التجاهل
وقع هذه األجواء القامتة  . ويف ظل  مستقبل مديشنة القدس ظهور خماوف حقيقية حول الصارخ إىل

 األقصى.  إحراق

وثيقة غري مشنوور  من الواثئق الربيطانية املكو نة من برقيات ورسائل  154يدرس هذا البحث 
وتقارير مت تبادهلا بني وزار  اخلارجية والسفارات الربيطانية املختلفة يف األسابيع اليت تلت عملية 
احلرق العمد للمسجد األقصى. وهي توفر معلومات مفيد  وأضواء جديد  للباحثني واملهتمني 

هذه  وتداعياته املباشر . وتكتسب 1969سجد األقصى يف آب/ أغسطس حول إحراق امل
ألهنا كمتبت يف األايم اليت تلت اإلحراق، وألهنا كانت  التقارير الربيطانية أمهية خاصةاملراسالت و 

مراسالت داخلية غري معدَّ  للشنور، فشنقلت املعلومات واآلراء دومنا حساابت إعالمية أو 
للربيطانيني يف  العديد من التقارير واملراسالت قيمتها بسبب اخلرب  الطويلةديبلوماسية؛ كما أخذت 

العامل اإلسالمي كمستعمرين وكقو  استعمارية سابقة؛ ولكون الربيطانيني قد حافظوا على عالقات 
قوية مع الدول اإلسالمية ومشنظومات احلكم فيها، مع إمكاانت استخبارية عالية، مما مكشنهم من 

. ومع وعلى حساابهتا السياسية تلك البلدانل األوضاع الداخليةى اطالع قوي على اإلبقاء عل
مصدر من مصادر املعلومات، إىل جانب يؤخذ ما ورد يف هذه الواثئق على أنه  فيجب أنذلك، 

 .كغريه من املصادروتقييمه   ونقده سيتم حتليلهمصادر أخرى أساسية، و 

إلحراق املتعمد للمسجد األقصى، وعلى موقف اجلماهري يركز هذا البحث على اآلاثر املباشر  ل
املسلمة وحكوماهتا. وإىل جانب الواثئق الربيطانية هذه، يستفيد الكاتب أيضًا من األدبيات 

"، 1969 لعاماألخرى ذات الصلة ابملوضوع، مبا يف ذلك "الكتاب السشنوي للقضية الفلسطيشنية 
اليت ميكن القول أبهنما أكثر املصادر العربية قيمة يف  "1969 لعامو"الواثئق الفلسطيشنية العربية 

مقارنة ومقابلة الواثئق الربيطانية. كما سيتم الرجوع إىل املوقع الرُسي لألمم املتحد  فيما يتعلق 
 ابلقرارات والشنقاشات ذات الصلة. 
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 : إحراق املسجد األقصىأواًل: 

املسجد األقصى، مما أشعل موجة من دم العامل اإلسالمي أبخبار حريق صم  21/8/1969يف 
هت أصابع االهتام لإلسرائيليني أبهنم تعمدوا حماولة تدمري األقصى ج  الغضب واالحتجاجات. ووم 

وتعالت  ،متهيدًا إلنواء اهليكل اليهودي الثالث. وقد أتججت مواعر الغضب يف ذلك الوقت
 دعوات اجلهاد لتحرير األقصى والقدس وفلسطني يف كل مكان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توكيله  خلص فريق تقين عريب مت  وقد ر احلريق اجلزء اجلشنويب واجلشنويب الورقي من املسجد. مَّ د  
 ،احملرابأحدمها يف مشنطقة  ؛لفحص املشنطقة املتضرر  يف تقريره األويل إىل وجود حريقني مشنفصلني

وقد أتى احلريق بوكل مأساوي على املشنرب  والثاين يف سقف اجلزء اجلشنويب الورقي من املسجد.
الذي يعد حتفة معمارية ال تقدر بثمن، والذي بشناه نور الدين حممود يف مشنتصف القرن الثاين 

كما   5.استعدادًا لتحرير القدس من الصليبيني، وقام صالح الدين بتثبيته الحقاً  امليالدي عور

                                                
الروضتني يف أخبار الدولتني ، أبو شامة املقدسي، ابراهيم بن عثمانشهاب الدين عبد الرمحن بن إُساعيل بن انظر:  5

 . 394-393، ص 3(، ج ، د.ت)بريوت: الرسالة النورية والصالحية
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أخرى من السقف اجلشنويب الورقي، وتضررت قبة األقصى  2م400أحلق احلريق دمارًا كبريًا يف 
بفسيفسائها وزخرفتها، هذا ابإلضافة إىل تضرر عمودين من الرخام بني القبة واحملراب. وقد أكد 

الذين كانوا يعملون جشنبًا إىل جشنب مع شركة  ،الذي أجراه مهشندسو الكهرابء ،التحقيق الوامل
  6.مجاً عن عطل كهرابئيللكهرابء أن احلريق مل يكن انالقدس 

، اعتقلت وبشناء على معلومات مقدمة من دائر  األوقاف اإلسالمية
 Denisديشنيس مايكل روهان 22/8/1969الورطة اإلسرائيلية يف 

Michael Rohan سيدينمديشنة  من اً عام 28، مزارع يبلغ من العمر 
Sydney احلرق العمد  جرمية ابرتكابه املتهم اعرتفو أسرتاليا،  يف

األقصى. كان روهان يشنتمي إىل جمموعة مسيحية أصولية للمسجد 
ال ترتبط أبي كشنيسة مسيحية  ،"كشنيسة هللا"صغري  ومغمور  تسمى 

  7.معرتف هبا

عشندما كان  ،أبلغ املفوض السامي األسرتايل يف لشندن وزار  اخلارجية أن روهان هرب من املشنزل
 Orange يف مستوفى لألمراض الشنفسية يف أورانج عاجليم  أضاف أن روهان كانو  ،سشنة 15عمره 

، وأصبح عشند خروجه من املستوفى متودداً ديشنياً؛ وأنه قد غادر أسرتاليا إىل قبل عامني من اهلجوم
قانونية  إجراءاتختاذ أي يس لديه الشنية الإنه ل حيشنها والد روهان وأعلنإجنلرتا بعد ذلك بعام. 

مل ذلك لكن ع من قبل أسرته"، قاط  نه مم إحيث عشنه أو مساعدته أبي شكل من األشكال "للدفاع 
 8.من زايرهتمروهان  ميشنع

 

                                                
وحممد  ،. أتلفت اللجشنة من املهشندسني رزق اسرب خوري )مسيحي(30/8/1969نورت الصحافة هذا التقرير يف  6

 . 356، ص 1969الواثئق الفلسطينية العربية لعام صر هللا، نسيبة، وإبراهيم دقاق. انظر: جورج خوري ن
7 Telegram (Tel) no. 114, British Consulate, Jerusalem to Foreign and Commonwealth Office 

(FCO), London, 23 August 1969, Immediate, Confidential, Public Record Office (Known later as 

The National Archives), London FCO 17/978.                                                                                    
8 Tel. 324, FCO to, British Embassy (B.E.), Tel Aviv, 23 August 1969, Immediate and Confidential, 

FCO17/978.                                                                                                                                              

  دينيس مايكل روهان 
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اجلاين  هو وكان ،أن روهان تصرف مبفرده على األقصى إحراق عناإلسرائيلية  شددت الرواية
 Meir Shamgarقدم املدعي العام اإلسرائيلي اجلشنرال مائري شاجمار  31/8/1969ويف الوحيد. 

ملفًا اهتاميًا إىل احملكمة احمللية يف القدس تضمن تقريرًا مفصاًل عن 
حماوالت روهان حرق املسجد األقصى، وذكر أن روهان دخل 

 خالل الفرت وأقام يف القدس  ،1969"إسرائيل" كسائح يف آذار/ مارس 
ان وحبسب ما ورد يف ملف القضية، فقد زار روه. 20/7-21/8/1969

قصى عد  مرات، وتودد إىل املرشدين مشنطقة قبة الصخر  واملسجد األ
، دخل 11/8/1969وتضيف الرواية أنه بعد ظهر يوم  9.وحراس الوقف

شجر  ابلقرب من املسجد األقصى،  عشندروهان مديشنة القدس واختبأ 
اء؛ وبعد ذلك بدأ يتجول يف املشنطقة الستكواف ما إذا كانت وبقي هشناك حىت الساعة الثامشنة مس

مساء، اقرتب من البوابة اجلشنوبية الورقية  11:30خاضعة للحراسة أم ال. ويف حوايل الساعة 
ماد  الكريوسني عرب  للمسجد. وحاول روهان حيشنها إشعال حريق يف املسجد من خالل صب  

ثقب املفتاح وأشعل طرفه. وبعد يف مبلاًل مباد  الكريوسني  أدخل حبالً  إذ إنه ؛ثقب مفتاح البوابة
 Revoliأن رأى الشنار قد شبت يف احلبل، غادر مشنطقة القدس القدمية وعاد إىل فشندق ريفويل 

  10.حيث كان يقيم

، قرر إشعال الشنار حماولته مل تشنجحعشندما اتضح لروهان أن 
 فبحسب ما ورد امللف نفسه،يف املسجد بطريقة أخرى. 

، اً صباح 6الساعة  يف حوايل، 21/8/1969 يفوصل املتهم 
 بابيضًا بـأأو ما يعرف  (ب األسود)ابابب األسباط إىل 

 ،، وانتظر هشناك فرت  من الزمن St. Stephanنفاسانت ستي
 إىل طريقه ، وواصلحيث دخل مشنه إىل بلد  القدس القدمية

                                                
9 Ibid. 

10 Ibid. 

 مائري شاجمار

  ابب األسباط 
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ودخل مشنطقة األقصى التابع لألوقاف اإلسالمية،  من احلارس هشناك تذكر ة، واشرتى وامنابب الغ
 مث دخلالبشنزين والكريوسني. مباديت وقارور  ماء مليئة  ينء  وعاحتتوي على  حقيبة ظهرحيمل معه 

، بعد احلصول على صباحاً السابعة  سجد األقصى عرب املدخل الرئيسي حوايل الساعةامل إىل املتهم
احلقيبة وحمتوايهتا أسفل درجات املشنرب، وقام ببل  وشاح ضع قام بو إذن من احلارس. داخل املسجد، 

وفرش أحد طرفيه على  ،صويف مباد  الكريوسني
ي ذدرجات املشنرب والطرف اآلخر يف الوعاء ال

مأله ابملواد احلارقة، مث قام إبشعال الوشاح. 
بعد ذلك، ترك املتهم املدخل الرئيسي للمسجد 

القدمية من  البلد راكضًا عرب ابب حطة وغادر 

  11.)بوابة األسود( ابب األسباط
 

 ذكياً  يمظهر فحص امللف اجلشنائي الذي أعده املدعي العام اإلسرائيلي أن روهان كان رجالً و 
مبزاعم اختالله العقلي اليت أطلق سراحه  ، مما دفع العديد من املسلمني إىل التوكيكومشنظماً وماهراً 

على أساسها من قبل السلطات اإلسرائيلية، حيث يرى العديد من املسلمني يف إطالق سراحه 
 دليالً ضمشنياً على التعاطف اإلسرائيلي معه والرضا عن تصرفه. 

، حيث كان هؤالء على قشناعة هبا وككةتاهري العامل اإلسالمي املمجمل تقشنع التقارير اإلسرائيلية 
. جتشنب وإهلامه أبن جرمية هبذا املستوى ال ميكن أن تتم دون ضلوع "آخرين" يف توجيه روهان

سرائيلي الكوف عن مكان وجود روهان بني شهري آذار/ مارس ومتوز/ يوليو املدعي العام اإل
ت اليت طورها يف تلك الفرت  الزمشنية. كما ألقى الوضع املايل هلذا التطرق إىل العالقا ، وجتشنب1969

الواب السائح املزيد من الوكوك حول قضيته، فكيف أمكشنه أن يعيل نفسه ويغطي نفقات إقامته 
؟ ومما يعزز الوكوك حول هذا املوضوع ما ورد يف القدس ملد  شهر تقريباً شرقي يف فشندق ريفويل يف 

                                                
11 Ibid. 

 ابب الغوامنة
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وأنه كان يعاين من مواكل نفسية. ويف  ،من قبل عائلته ع  قاط  أن الواب مم التقرير املذكور من 
 الواقع، ال يوجد دليل على أن روهان كان لديه وظيفة مشنتظمة أو يتقاضى راتباً من أي نوع. 

جملس يف بيان له يف سفري األردن لدى األمم املتحد   حممد الفرا آب/ أغسطس قال 28ويف 
مت إحضاره للعمل  ل" وقدسرائيإل ، حبسب مصادر إسرائيلية، "صديقاملوتبه بهاألمن أن األسرتايل 

لعد   kibbutzأحد املستوطشنات لعمل يف ابت هذه الوكالة له رت   ؛ حيثوكالة يهوديةلصاحلها عرب 
ملقال  فقاً و . و ةالصهيونياملعلومات حول أشهر، حىت يتمكن من تعلم اللغة العربية واكتساب املزيد 

 إىلعرض روهان يف طريقه فقد ؛ 12/9/1969 يفلشندن يف  Times The التاميز لةجمنور يف 
سرتليشنية لكشنهم رفضوا. وقد شك أجشنيهات  110على كل حارس من حراس املسجد مبلغ املسجد 

. وقد نقلت عشندما اكتوف احلريق وشرع يف البكاء ،أحدهم بوجود أمر مريب مث دخل إىل املسجد
عن والدي روهان ابلتبين يف  25/8/1969يف  Jerusalem Postبوست  صحيفة جريوزاليم

  12.املستعمر  قوهلما: "مل يبد لشنا أنه كان يفتقر إىل املال"

 

 ملوقف اإلسرائيلي:ااثنياً: 

يف ذلك  ةاإلسرائيليرئيسة الوزراء  ، أصدرتعتداءمشنها للعواقب الكارثية احملتملة هلذا اال إدراكاً 
ا ماحلريق إمخاد العمل على  يف الوقت الذي كان فيه، فورايً  ، بياانً Golda Meir مئري ولداالوقت ج

عن أسفها العميق نيابة عن فيه عن صدمتها و ، أعربت يزال جارايً 
مسلمني، ابلشنسبة للاحلكومة اإلسرائيلية على حرق هذا املكان املقدس 

إمخاد  عمليات عرقلةشنع قائلة إنه مت فرض حظر للتجول على املشنطقة مل
 جلشنة عنيِ  أن احلكومة ستم  مئري أعلشنتابإلضافة إىل ذلك، احلريق. 

، مضيفة أنه أنه سيتم نور نتائج التحقيقللتحقيق يف سبب احلريق، و 
سيتم توكيل جلشنة أخرى مؤلفة من مهشندسني لتقييم األضرار 

                                                
12 See http://www.jerusalemites.org/crimes/crimes_against_islam/9.htm 

  جولدا مئري 

http://www.jerusalemites.org/crimes/crimes_against_islam/9.htm
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اإلسرائيلية عن استعدادها للمساعد  يف أعلشنت احلكومة و  13.ترميم املسجدو ومتطلبات صيانة 
للمسجد  املهشندسني واخلرباء املسلمني من اخلارج زاير  إاتحة وضمن ذلك ،إصالح األضرار

خطو  تكتيكية هتدف إىل احتواء الغضب الذي كان جيتاح العامل  تلككانت وقد    14.قصىاأل
  اإلسالمي.

لطة تعيني جلشنة مشنحت احلكومة اإلسرائيلية رئيس احملكمة العليا س
، 22/8/1969صباح اليوم التايل، قام يف . وبشناًء عليه، ريقللتحقيق يف احل

 جلشنة من مخسة أعضاء:بتعيني 

  .قاضي يف احملكمة العليا ،Dr. Yoel Zussman يوئيل زوُسان. د. 1

  .قاضي يف الشناصر  )الشناصر ( ،حممد منر اهلواري .2

  .اجلامعة العربية ،كيميائي  ،Michael Ardon مايكل أردون. األستاذ الدكتور 3

 ،هشندسةأستاذ  Arnold Winokur يشنوكورفأرنولد . الربوفيسور 4
 )معهد إسرائيل التكشنولوجي(. Tecinionن التخشنيو 

 رئيس بلدية الشناصر .  ،تيلةموسى ك. 5

 (4و 3و 1 األعضاءاللجشنة من اليهود )كان ثالثة من أعضاء هذه 
حيملون اجلشنسية اإلسرائيلية )األراضي  بيشنما كان االثشنان اآلخران عرابً 

املسلم الوحيد يف هذه  اهلواري(. كان 1948 سشنةالفلسطيشنية احملتلة 
مل يكن للجشنة لذلك،  15.املسيحي الوحيد كتيلةكان  يف حني  اللجشنة 

 ومل ،الفلسطيشنيني أو العرب أو الدول اإلسالمية، حيث أهنم مل يعرتفوا هبا أي قيمة أو مصداقية عشند
. ابلشنسبة للعديد من املراقبني، كان توكيل هذه اللجشنة مشناور  التحقيق الذي قامت به يقبلوا نتائج

، سد الطريق أمام أي حماولة من قبل املسلمني أو اجملتمع الدويل إلنواء جلشنة مستقلةلسياسية 

                                                
13 Tel. 545, British Embassy (B.E.), Tel Aviv to Foreign and Commonwealth Office (FCO), 

London, 21 August 1969, Public Record Office, London, FCO 17/978.                                                
14 Letter, Yosef Tekoah, Israeli Representative to the United Nations (U.N.), to U Thant, Secretary 

General of the U.N., 22 August 1969, FCO 17/978.                                                                               
15 Ibid.; see also Tel. 550, B.E., Tel Aviv to FCO, 25 August 1969, FCO 17/978. 

 حممد منر اهلواري

  يوئيل زومسان 
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القدس مل تكن حتظى أبي اعرتاف دويل؛ وابلتايل، شرقي أن السيطر  اإلسرائيلية على خصوصًا و 
 رفض اإلسرائيليون بود  تدخل أي دولة أو حتدي سيطرهتم على املشنطقة. 

مت تقدمي تقرير حتقيق اللجشنة اليت شكلتها السلطات اإلسرائيلية إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي يف 
. التزمت اللجشنة بتحديد ظروف احلريق، 1969ونور يف تورين األول/ أكتوبر ، 19/9/1969

لكشنها امتشنعت عن حتديد اجلهة اليت تقف وراء احلدث أو الدوافع 
ادات اإلسالمية الفلسطيشنية االعرتاف احملتملة للجرمية. رفضت القي

بورعية اللجشنة أو التعاون معها عرب اإلدالء بوهاداهتم. إال أن 
املسلمني الذين كانوا على عالقة مباشر  ابحلدث قاموا  املوظفني

وكانت اللجشنة قد دعت ثالثة من القيادات  16م.ابإلدالء بوهاداهت
 حلمي احملتسب، وهم الويخ ااإلسالمية املقدسية لإلدالء بوهاداهت

. مدير األوقاف يف القدس وحسن طهبوبرئيس اجمللس اإلسالمي، 
االعرتاف بورعية احملكمة؛ يف حني قال  االقياداين اإلدالء بوهادتيهما بشناء على رفضهم رفض وقد

 وأن ما لديه من ،مجيع ما لديه من معلومات مستمد  من الصحافة الثالث أنور نسيبة أنالقيادي 
  17.أفكار وتصورات خاصة حول املوضوع ال يرقى إىل شهاد  تفصيلية أمام احملكمة

ن إ ، فقالتاللجشنة اإلسرائيلية يف الشنتائج اليت توصلت إليهافص لت 
 اباحلريق جنم عن احلرق العمد. وزعمت أهنا مل تستطع حتديد الب

ها إىل مشنطقة األقصى يف اليوم املذكور، لكشن تهمامل مشنه دخل ذيال
يسيطر عليه  ذي)الابب املغاربة من  مل يدخلأكدت أنه 

. وزعمت أنه يف يف صباح اليوم املذكوراإلسرائيليون( بعد أن مت فتحه 
الساعة املذكور ، كانت بوابة املسجد مفتوحة، وأنه مل يكن هشناك أي 

خفاق يف ومح لت اللجشنة إدار  الوقف مسؤولية اإلداخل املسجد.  محارس، سواء عشند البوابة أ

                                                
16 Tel. 144, British Consulate, Jerusalem to FCO, 26 September 1969, FCO 17/979. 
17 Tel. 122, British Consulate, Jerusalem to FCO, 4 September 1969, Restricted, FCO 17/978. 

  الشيخ حلمي احملتسب 

  أنور نسيبة 



 13 

نه عشندما دعت احلاجة إتدريب أي من موظفيها على استخدام معدات إطفاء احلرائق؛ حيث 
كيفية التعامل مع املعدات. وخلص التقرير إىل أن بلذلك، مل يكن أحد من العاملني على دراية 

وبذلت قصارى جهدها إلطفاء  ،املديشنة قد عملت بوكل صحيح يشطر  فرق اإلطفاء يف 
  18.احلريق

 ،السلطات اإلسرائيلية من هتمة الفول يف محاية األقصى اإلسرائيلي تقريرالوبوكل عام، بر أ 
وكوك شديد  حول مصداقية تسبب بكلها على السلطات اإلسالمية، مما   األحداثملقيًا تبعة 

 أي مصداقية للجشنة. وأبلغ ب. ل. سرتاشان التحقيق يف أوساط الرأي العام اإلسالمي الذي مل يعطِ 
B.L. Strachan  مستوار السفار  الربيطانية يف عم ان وزار  اخلارجية أبن االعتقاد العام السائد

  19.روهانملزاعم العطل الكهرابئي وقصة  ق  صد  فيما يتعلق حبريق األقصى غري مم 

السلطات اإلسرائيلية مع احلريق، حيث مل يقدم الفلسطيشنيون رواية خمتلفة عن كيفية تعامل 
فرق  على اهتامخيتلف اثشنان من سكان القدس، 

يف التحرك إلمخاد  ابلتلكؤ اإلطفاء اإلسرائيلية القريبة
 ومل يكن هشناك تشناقض يف إفادات الوهود ،احلريق

كان هشناك ما يوبه اإلمجاع على أن و  ،حول ذلك
قائد فرقة استجابتها كانت بطيئة وغري مرضية. وكان 

اإلطفاء قد صرح للصحفيني أبن ضخ املياه بدأ 
لكن بعد مثاين دقائق  ،بوكل سريع وبطريقة مشنظمة

ومل يعد ابإلمكان استئشناف الضخ.  ،انقطعت املياه
واجلدير ذكره يف هذا الصدد أنه بعد االحتالل 

                                                
18 Report of the Commission of Inquiry into the Circumstances of the Fire at the Aqsa Mosque, 

submitted to the Prime Minister, in Jerusalem on 19
th

 September 1969 (Jerusalem: Israel 
Ministry for Foreign Affairs, Information Division, Jerusalem, October 1969), p. 11.                    

19
  Tel. 401, B.E., Amman to FCO, 25 August 1969, Priority and Confidential, FCO 17/978. 
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حىت يتمكن اإلسرائيليون من  ،اإلسرائيلي ملديشنة القدس، مت ربط شبكة املياه ابجلزء الغريب من املديشنة
ويف هذا اإلطار أعلن اجمللس اإلسالمي األعلى يف القدس أن  20.إحكام سيطرهتم التامة على املياه

  21.السلطات اإلسرائيلية مل تكن بطيئة فحسب، بل حاولت مشنع املسلمني من املساعد  يف إطفاء احلريق

 حرائق يف وقوعن خالل اإلشار  إىل احلريق مالتقليل من شأن حاولت السلطات اإلسرائيلية 
إال  22.ةاألردني القدس ما تزال خاضعة للسيطر  تعشندما كان 1964و 1949 سشنةاألقصى  املسجد

سعى اإلسرائيليون و 23 .1964 سشنةزعوم يف املريق احلبوكل قاطع حدوث  أن األردنيني نفوا
، ابعتبار أن هؤالء كانوا يف ايفا وحيفا ورملة واللد األوقاف اإلسالميةللحصول على دعم من أمشناء 

هلا أتثري   ، اليت كانوكثري مشنهم كانوا متعاونني مع السلطات اإلسرائيلية ،حيملون اجلشنسية اإلسرائيلية
، روهانكبري عليهم. وابلتايل، أصدر األمشناء بيااًن يهشنئون فيه السلطات اإلسرائيلية على اعتقال 

ويويدون ابلتعاون اإلسرائيلي يف محاية املقدسات اإلسالمية يف "إسرائيل"، ويشنتقدون رئيس 
  24.السلطات اإلسرائيلية ابلوقوف وراء احلريق الهتامه، حلمي احملتسباألوقاف يف القدس، الويخ 

  

 وقف الفلسطيي:املاثلثاً: 

، 21/8/1969قامت القشنصلية الربيطانية يف القدس إببالغ لشندن بوقوع احلريق فور حدوثه يف 
موري  إىل وقوع بلبلة واضطراابت يف صفوف سكان القدس املسلمني، وإقفال املؤسسات يف املديشنة 

 قياداتأرسلت القشنصلية برقية أخرى تقول إن  ،ويف وقت الحق 25على ذلك. القدمية احتجاجاً 
عن عملية "ختريب إسرائيلي". وأكدت برقيات القشنصلية أن مواعر الغضب   تتحدثلمني املس

وخرجت مظاهرات  26.كانت أتخذ مشنحى تصاعداًي يف صال  اجلمعة، متوقعة حدوث اضطراابت
اإلضراب الوامل  (، ويف اليوم التايل عمَّ 21/8/1969القدس يوم حدوث احلريق )شرقي عربية يف 

                                                
20 See http://www.jerusalemites.org/crimes/crimes_against_islam/9.htm 
21 Letter, Chargé de Affairs (in the U.N.), Jordan to Uthant, 29 August 1969, 

http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/2aa9c8845de74ebb05256562005c2813   
22 Tel. 549, B.E., Tel Aviv to FCO, 25 August 1969, FCO 17/978. 
23 http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/2aa9c8845de74ebb05256562005c2813 
24 Tel. 549, B.E., Tel Aviv to FCO, 25 August 1969, FCO 17/978. 
25 Tel. 111, British Consulate, Jerusalem to FCO, 21 August 1969, FCO 17/978. 
26 Tel. 113, British Consulate, Jerusalem to FCO, 21 August 1969, Confidential, FCO 17/978. 

http://www.jerusalemites.org/crimes/crimes_against_islam/9.htm
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/2aa9c8845de74ebb05256562005c2813
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/2aa9c8845de74ebb05256562005c2813
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آب/ أغسطس، وقعت اشتباكات  23، ويف يوم السبت شرقي القدسيف ذلك الضفة الغربية مبا 
  27.طفيفة مع الورطة اإلسرائيلية

 وفداً  سعد الدين العلمي، أبلغ مفيت القدس 25/8/1969يف   
على احلادث،  الرُسيجاء لشنقل أسف احلكومة الربيطانية  بريطانياً 

على محاية األماكن  "إسرائيل"أبن املسلمني ال يثقون بقدر  
كل نفوذها إلقشناع   استخدامدعا بريطانيا إىل و  ؛املقدسة اإلسالمية

القدس. وأكد العلمي أن املسلمني  شرقي ابلتخلي عن  "إسرائيل"
كانوا مستعدين وقادرين على محاية أماكشنهم املقدسة، لكن 

التزامها بعد بوكل تدرجيي  تشنقضيلية كانت السلطات اإلسرائ
، حبفظ الوضع الراهن، حبيث اتبع 1967احتالل القدس سشنة 

استولوا على الوفد الربيطاين أن اإلسرائيليني  العلمي مشنطقة األقصى. وأبلغ عن سؤوليةامل املسلمون
 ،وأهنم هدموا بعض املباين اليت كانت توفر يف السابق بعض احلماية للمشنطقة ،ابب املغاربةمفتاح 

ابلقرب من األقصى.  قومون حبفرايتوأهنم كانوا ي
أنه كان هشناك عرقلة جلهود السلطات  العلمي وأضاف

ع السيطر  على شنازم وأن ت   ،اإلسالمية يف محاية املسجد
وض أدى إىل مزيد من االرتباك والغم أبواب املسجد

يف صفوف املسلمني، خصوصًا وأن احلراس 
  28.اإلسرائيليني يسمحون للشناس ابملرور حبرية

 

 
                                                

27 Letter, entitled al-Aqsa Mosque, B.C.G., Jerusalem to FCO, 23 August 1969, Confidential, FCO 
17/978. See also Tel. 114, British Consulate, Jerusalem to FCO, 23 August 1969, Immediate, 

Confidential, FCO 17/978.                                                                                                                   
28 

Tel. 115, British Consulate, Jerusalem to FCO, 25 August 1969, FCO 17/978; and Letter entitled: 
Al-Aqsa Mosque, British Consulate-General, Jerusalem (G.W. Woodrow) to R.M. Evans, FCO, 

28 August 1969, Confidential, FCO 17/978.                                                                                      
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يف حني   ،العديد من املواقف اليت قام فيها اليهود ابستفزاز مواعر املسلمنيالعلمي وذكر املفيت 
كانت استجابة السلطات اإلسرائيلية الحتجاجاهتم غري مرضية. وتضمشنت هذه االنتهاكات 
اإلسرائيلية قيام أحد احلاخامات ابلصال  يف املسجد األقصى مرتني، وقيام شاب وشابة إسرائيليني 

  29.قبة الصخر ابلرقص يف ابحة املسجد، وتقدمي جمموعة من اليهود استعراضاً أمام 

يف الضفة الغربية اجتماعاً بعد احلريق مباشر  أصدر على أثره ثالثة عور  اجمللس اإلسالميوعقد 
قرارًا أكد معظمها على مسؤولية املسلمني عن مشنطقة األقصى ومسؤوليتهم عن التحقيق يف سبب 

قضا  احلريق ورفع األنقاض وإصالح الضرر، كما قرر اجمللس توكيل جلشنة حتقيق عربية ورشح أربعة 
 للمهمة: 

 .عبد املقصود اخلريي .1

 .. حسين اجليوسي2

 .ن أبو ميزراحس .3

 .)هكذا يف الشنص اإلجنليزي( Wadi’ah Salah . وديعة صالح4

. وكانت انطالقة اللجشنة متعثر ، اً مسيحي الرابع ، فيما كانالثالثة األوائل مسلمنيكان القضا  
واحلقيقة  30.، لكن هذا االجتماع مل يشنقعد أبداً 26/8/1969إذ كان من املفرتض أن يبدأ عملها يف 

أن اللجشنة واجهت صعوابت مشنذ أتسيسها، حيث وجد أعضاؤها أنفسهم يف مواجهة معضلتني 
أساسيتني. فمن الشناحية القانونية، مل يكن لديهم أي آلية الستجواب روهان، كما مل يكن إبمكاهنم 

يها. ومن انحية أخرى، مل يرغب أعضاء اللجشنة يف الوصول إىل نتائج حتقيق الورطة لالطالع عل
. وهلذا تتم مشناقوته عشند جهات االختصاص السياسيلوا أن االخنراط يف جدل سياسي وفضَّ 

                                                
29 Letter, entitled: Enquires into the al-Aqsa Fire, B.C.G., Jerusalem to FCO, 23 August 1969, 

Confidential, FCO 17/978. 
30 Letter, entitled al-Aqsa Mosque, British Consulate-General, Jerusalem to FCO, 28 August 1969, 

Confidential, FCO 17/978; and letter, al-Aqsa fire, British Consulate General, Jerusalem to 

FCO, 28 August 1969, Confidential, FCO 17/978.                                                                           
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أبنه يبدو أن اللجشنة "قد  4/9/1969السبب خلص القشنصل الربيطاين يف القدس إىل القول يف 
  31.فشنت فعلياً"دم 

سعد  اللجشنة منلفت األقصى. أت عمليات إعاد  ترميم وشكل الفلسطيشنيون جلشنة أخرى لتشنسيق
 سعيد عربيالويخ و ، رئيس اجمللس اإلسالمي حلمي احملتسبالويخ و مفيت القدس،  الدين العلمي
Saʻid Abri  ق. بسالوزير األ وأنور نسيبة، سبقالقدس األ رئيس بلدية أنور اخلطيبو ، شرعقاضي

العملية اليت تدخل يف اختصاصها، وابلتايل مل تواجه الصعوابت ركزت هذه اللجشنة على املسائل وقد 
 32.اليت واجهتها جلشنة التحقيق األوىل

مواعر املسلمني ظلت  غري أن، اىل حد ماع ا ضو تهدئة األأسهم اعتقال روهان بوكل سريع ب
رضخوا . وعلقت القشنصلية العامة الربيطانية يف القدس على أنه على الرغم من أن املسلمني متأججة

، ما زالوا يوعرون، إال أهنم عن احلريقمسؤولية مباشر   "إسرائيل"قيقة عدم حتمل حلعلى ما يبدو 
 33.هلا يداً يف األمر بطريقة أو أبخرى أن

 

 املوقف األردين:رابعاً: 

أنه يف خضم الغضب العارم  J.A. Shephard شيبارد أ.ج. السفري الربيطاين يف عمان الحظ 
ويبدو أن شيبارد مل يكن يستوعب  34.أصبح "املزاج يف األردن أكثر فظاظة" على حريق األقصى

؛ كأرض عربية إسالمية مقدسة وحمتلة  جتاه األقصى والقدس القوية فعليًا حقيقة مواعر األردنيني
شرقي هذا ابإلضافة إىل كون املوقف الرُسي لألردن يف التعامل مع الضفة الغربية )مبا يف ذلك 

أن عدداً   ، ويضع يف اعتباره(1950 سشنةأردنية حمتلة )موحد  رُسياً مع األردن مشنذ  القدس( كأراضي

                                                
31 Tel. 122, British Consulate General, Jerusalem to FCO, 4 September 1969, Restricted, FCO 

17/978.    
32 Letter, entitled: Enquires into the al-Aqsa fire, B.C.G., Jerusalem to FCO, 23 August 1969, 

Confidential, FCO 17/978. 
33 Letter, entitled al-Aqsa Mosque, British Consulate-General, Jerusalem to FCO, 28 August 1969, 

Confidential, FCO 17/978. 
34 Letter, J.A. Shepard, B.E., Amman to FCO, 29 August 1969, Confidential, FCO 17/978. 
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املسجد األقصى وغريه من  كبريًا من األردنيني هم من أصول فلسطيشنية. ومن انحية أخرى، ظل  
لعامل اآلخر الذي لعب ا أما األماكن اإلسالمية املقدسة يف فلسطني تدار بدعم مايل من األردن.

مواعر األردنيني ابحلضور القوي  تأتثر  ، حيثاملوقف الوعيب األردينفهو مهمًا دورًا 
 للمجموعات الفلسطيشنية شبه العسكرية ونفوذها. 

ابلسماح  الوعيبالسلطات األردنية استيعاب موجة الغضب  حاولت
ابلتظاهرات واحلمالت اإلعالمية. وابدرت ابلدعو  لعقد القمم العربية 

رئيس الوزراء األردين  حوصرَّ  35.واإلسالمية وتعبئة القوى لتحرير األقصى
يف األماكن املقدسة على يد  ما مت  ارتكابه ، أبنلهوينتال تهبج آنذاك،

األماكن املقدسة  مح  واالذين  ،العرب قوات االحتالل القمعية أصاب
 ابألسى العميق حيال مقدساهتم. ومح ل التلهوين ،وحرية العباد 

"عماًل إجرامياً" وأخطر عدوان يرتكب ورأى فيه  ،املسؤولية الكاملة عن حرق األقصى "إسرائيل"
، األمني العام U Thant إىل يو اثنت حيشنها برقيةضد العرب واملسلمني. وأرسلت احلكومة األردنية 

  36.مم املتحد ، تطالب ابختاذ اإلجراءات املشناسبةلأل

 ادعىو . 22/8/1969املظاهرات يف األردن يف  الكثري منخرجت 
 األنوطة تلكان أن كل لسفار  الربيطانية يف عم  مستوار ا سرتاشان

يف  وذلك ،بتشنظيم من مشنظمة التحرير الفلسطيشنية االحتجاجية كانت
. وأشارت للشنظام األردين انعلى أهل عم   سيطرهتاإلظهار  امشنه حماولة

السفار  الربيطانية إىل أن املظاهرات كانت غاضبة، لكشنها سلمية، 
 37.قبل الفدائيني، أي املقاتلني الفلسطيشنيني ومسيطر عليها إبحكام من

                                                
 .328-327، ص 1969الواثئق الفلسطينية العربية لعام جورج خوري نصر هللا،  35
36 Reuter, 21 August 1969, FCO 17/978. 
37 Tel. 394, B.E., Amman to FCO, 22 August 1969, FCO 17/978. 

 هبجت التلهوين

  يو اثنت 
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ظم أن الفلسطيشنيني ومع وبدا واضحاً  .أخرى ان تالها مظاهر " يف عم  كربىتشنظيم "مسري    مت  وقد 
  38.يبذلون قصارى جهدهم ملشنع حدوث أي اضطراابت داخلية كانوا  الفدائيني

وكان شيبارد يرى أن زخم االحتجاجات سيخبو، غري أن املستفيد الوحيد من املزاج العام الذي  
كان سائدًا هم الفدائيون، إذ زادت العمليات الفلسطيشنية ضد اإلسرائيليني، وقد أعطى احلدث 

قد شعر  امللك حسنيركة الفدائية. وخلص شيبارد للقول أبنه من املمكن أن يكون زمخاً جديداً للح
فبحسب شيبارد أنوطتها، ولذلك  تقييدمل يعد قادرًا على  أنه لدرجة تطورتأبن احلركة الفدائية 

للتحضري للمعركة احلتمية اليت سيثريها "األحداث اجلارية ليتفرغ  جانبًا عن نفسه امللك حنَّىفإن 
  39."الفدائيون عاجالً أو آجالً 

تفاعلت بقو ، شعورًا ابلواجب وخبطور  يبدو أن الفصائل الفلسطيشنية املختلفة يف األردن و 
 اجلبهة الوعبية مواركة وكان أحد األمثلة املثري  لالهتمام .الوضع، وكذلك توظيفاً لرباجمها السياسية

 نظمت يفاليت ظاهر  املعلى نطاق واسع يف  ،وهي جمموعة ماركسية ليشنيشنيةطني، لتحرير فلس
ابإلضافة إىل التحريض الديين، و ان. السفار  األمريكية يف عم   ابجتاهواليت سارت ، 22/8/1969

 40.الديشنية املوروعةالفلسطيشنيني  مطالب دعمباألردنية احلكومة  الوعاراتطالبت 

 

 ردود الفعل يف الدول العربية واإلسالمية األخرى:خامساً: 

نالحظ أهنا كانت  األقصى، إحراقبعض الدول اإلسالمية على فعل د دو نظران إىل ر ما إذا 
مواهبة بوكل عام ملا حصل يف فلسطني واألردن؛ حيث غضب الشناس واهتموا اإلسرائيليني ابلتورط 
بوكل مباشر أو غري مباشر، مطالبني حكوماهتم ابختاذ إجراءات صارمة وتوحيد القوى لتحرير 

وفلسطني. ومن انحية أخرى، مالت األنظمة اإلسالمية املدركة لضعفها إىل حماولة استيعاب القدس 

                                                
38 Letter, Shephard, B.E., Amman to FCO, 29 August 1969, Confidential, FCO 17/978. 
39 Ibid. 
40 Tel. 394, B.E., Amman to FCO, 22 August 1969, FCO 17/978. 
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 ،والتعاون فيما بيشنها للقيام حبمالت سياسية ومحالت عالقات عامة ،موجات الغضب الوعيب
 لتدخل مالياً أو عسكرايً. ابعوضاً عن املخاطر  

مع "إسرائيل"،  1967من هزميته يف حرب  مل يكن الشنظام املصري يف ذلك الوقت قد تعاىف بعد
وكان قد دخل يف حرب استشنزاف مشنذ ذلك احلني؛ لذلك اغتشنم الرئيس 

الفرصة لكسب الدعم والتضامن العريب  املصري مجال عبد الشناصر
واإلسالمي. واعتربت احلكومة املصرية حرق األقصى جرمية اترخيية 

، وأن العدوان اإلسرائيلي إسرائيلية، ونقطة حتول يف أزمة الورق األوسط
  41.املسلمني يف كل مكان مل يكن ضد العرب فقط، بل ضد  

معروفًا بشنهجه القومي  الرئيس مجال عبد الشناصروعلى الرغم من كون 
إضفاء طابع  يف العلماين وعدائه الوديد لإلسالميني، إال أنه مل يتوان  

؛ حيث أعلن أن املعركة القادمة لن تكون فقط 23/8/1969 ديين على رسالته للجيش املصري يف
لتحرير فلسطني، ولكن أيضًا "لتطهري األرض املقدسة من عدو هللا". وأكد أن حرق األقصى كان 

ل" واستشنكار لوم "إسرائي من أتكيدًا على أنه ال بديل عن االنتصار ابلقو . وأضاف أنه ال جدوى
لكن على أرض الواقع مل يفعل  42.ما قامت به، أو مطالبة أي مشنظمة إجراء حتقيق وإحقاق العدالة

 ،عبد الشناصر شيئًا أكثر من إطالق احلمالت السياسية مبا يف ذلك القمم العربية واإلسالمية
 . جملس األمن الدويلوالسعي الستصدار قرار من 

تقليداًي أن السلطات السعودية تويل اهتمامًا أما على الصعيد السعودي، فقد كان من املعروف 
بياانً حول حريق األقصى  ، أصدر امللك فيصل22/8/1969 أكرب لألماكن اإلسالمية املقدسة. ويف

المية انشد فيه "قاد  وشعوب الدول اإلسالمية يف كل أحناء العامل اإلسراع بتحرير املقدسات اإلس
يف القدس احلبيبة"؛ وكرر ما دعا إليه يف موسم احلج من "إعالن اجلهاد املقدس، فوراً، طاملا أنه قد 

  43.استشنفدت مجيع طرق التسوية ابلوسائل السلمية"
                                                

41 Tel. 850, B.E., Cairo to FCO, 22 August 1969, Restricted, FCO 17/978. 
42 Tel. 856, B.E., Cairo to FCO, 24 August 1969, Priority, FCO 17/978. 
43 Tel. 412, B.E., Jeddah to FCO, 23 August 1969, Priority, FCO 17/978. 

  مجال عبد الناصر 
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 .A.J كريجج  أ.  والحظ 44.األقصى ة عن حريقيسؤولامل "إسرائيل" الصحافة السعودية مح لت

Craig، يعتقدون  اً الشناس تقريب معظمأن  ،السفار  الربيطانية يف جد  رئيس البعثة الديبلوماسية يف
املثقفني ـ"مبا يف ذلك ما يسمى ب ،عن احلريقمسؤولة  "إسرائيل"أن 

ق كريج على موقف . وعلَّ "السعوديني من مجاعات حفالت الكوكتيل
مشنه ابلضبط حيث أن "شغفه  قائاًل إن هذا ما كان متوقعاً  امللك فيصل

ابلقدس كان جاحماً، وحىت لو مل يكن كذلك، فإن الرأي العام هشنا ويف كل 
أن دعو  فيصل لقمة  ،جكري  مكان مل يكن لريضى أبقل من ذلك". ورأى

 45.إسالمية كان جتشنبًا للدعو  لعقد قمة عربية، على األقل يف ذلك الوقت
اء حماولة امللك فيصل التهرب لكن كريج مل يورح األسباب اليت تقف ور 

من عقد قمة عربية، وهو موقف ال ميكن فهمه إال يف ضوء اخلالفات الداخلية للدول العربية 
والتباين يف مواقفها، وخصوصًا اخلالف بني السعودية ومصر آنذاك، انهيك عن األعباء املالية اليت 

 لـ"إسرائيل". ستلقى على عاتق السعودية من قبل الدول العربية اجملاور  

أتججت مواعر الوحد  اإلسالمية وأتججت معها مواعر معادا  الصهيونية.   الكويت،يف
، أصدر جملس الوزراء الكوييت بياانً يتهم فيه السلطات الصهيونية ابرتكاب جرمية 24/8/1969 ويف

ويف اليوم نفسه،  46.احلرق العمد "البوعة". وطالب اجمللس برد حازم يوارك فيه كل املسلمني
 وكيل وزار  Alan Goodison الربيطانية آالن جوديسونعشندما زار رئيس البعثة الديبلوماسية 

ليعرب له عن تعاطفه، أكد له الراشد أنه  راشد عبد العزيز الراشد() سيد راشدال ةاخلارجية الكويتي
  أشهر، مل يكن عميالً عاش يف "إسرائيل" لعد أبن روهان، الذيال ميكن ألحد أن يقشنع العرب 

العداء بني املسيحيني واملسلمني. وابلشنسبة للسفار  الربيطانية،   إلجياديسعى  ،للحكومة اإلسرائيلية
كان الراشد معتداًل وواقعيًا يف كالمه، لكن السفار  الحظت أن ردود الفعل اخلاصة ملسؤولني  

يف بلوماسيني الربيطانيني يوقال صديق للد .حبسب تعبريها ،"هستريية"كويتيني آخرين كان أكثر 
                                                

44 Ibid. 
45 Tel. (unnumbered), B.E., Jeddah to FCO, 28 August 1969, FCO 17/978 
46 Letter, D. Blatherwick, B.E., Kuwait to A. Ibott, FCO, 27 August 1969, Confidential, FCO 

17/978.    

 امللك فيصل
   عبد العزيز بن
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يش الكويتيني ميكن أن يتعاطوا مبوضوعية مع خرب مثل تدمري كتيبة كاملة من اجلإن  ،الكويت
  47لديهم. السخط أج ج مواعرقصى املصري، غري أن خرب حريق األ

من جهته، قدم الشنظام التونسي مثااًل مثريًا لالهتمام عن رد الفعل 
وعلى املتطرفة،  بورقيبةعلمانية الرئيس  فعلى الرغم منالسياسي الرمزي. 

كونه أكثر "ليربالية" يف طرح احللول السلمية للقضية الفلسطيشنية   الرغم من
اء الدول أنه أمر وزير خارجيته جبميع سفر  غريمشنذ مشنتصف الستيشنيات، 

وفرنسا(،  ،وبريطانيا ،يتيواالحتاد السوفي ،الكربى األربع )الوالايت املتحد 
ليعرب عن قلق تونس من تداعيات تفجر مواعر املسلمني من إندونيسيا إىل الرابط بسبب هذه 

يف اإلساء  البغيضة للعامل اإلسالمي. ودعت احلكومة التونسية السفراء إىل اختاذ إجراءات عاجلة 
من املثري لالهتمام أن السفار  الربيطانية الحظت أنه و  48.تفادي حدوث انفجار"ل أرادت "حا

الصهايشنة،  ط على اندفاعة احلماس والتأييد للجبهة العربية املوحد  ضد  أربعة أايم فقمضي  بعد
إدانتها هتا املعتاد  للزعماء العرب اآلخرين، ابإلضافة إىل اعادت الصحافة التونسية فعليًا النتقاد

 49!واعتبارها دعوات خرقاء وغري مشناسبة، وأهنم بذلك خيدمون اإلسرائيليني ،لدعوات اجلهاد

وكما يف تونس، استدعى وزير اخلارجية املغريب سفراء الدول األربع 
من أن تتسبب مواعر  املغرب احلسن الثاينوأبلغهم خوية ملك  ،الكربى

الغضب اليت أاثرهتا جرمية حرق األقصى يف تطور موكلة الورق األوسط 
اليت كانت حىت تلك اللحظة سياسية، إىل مستوى تصادمي. ودعا القوى 

ولكن على عكس نظريه  50.العظمى إىل اختاذ إجراءات ملشنع تدهور الوضع
اإلسالمية، خصوصًا التونسي، أعطى الشنظام املغريب أمهية أكرب للمقدسات 

                                                
47 Ibid. 

مالحظة: ورد اسم وكيل وزار  اخلارجية الكويتية يف الوثيقة "سيد راشد"، ابعتبار سيد جزءًا من االسم، أما اُسه 
 الصحيح والكامل فهو راشد عبد العزيز الراشد.

48 Tel. 212, B.E., Tunis to FCO, 22 August 1969, FCO 17/978. 
49 Tel. 212, B.E., Tunis to FCO, 26 August 1969, Confidential, FCO 17/978. 
50 Tel. 245, B.E., Rabat to FCO, 22 August 1969, Confidential, Immediate, FCO 17/978. 
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 –، وأن امللك يرى نفسه يف مشنصب سياسي آل البيت وأن األسر  املغربية احلاكمة تشنتسب إىل
من القمة اإلسالمية  يطلق على نفسه لقب "أمري املؤمشنني". وقد استضافت الرابط كالا ، حيث ديين

مي رُسي إسالفعل ، كرد 1969ديسمرب  والقمة العربية يف كانون األول/ ،1969يف أيلول/ سبتمرب 
  على دعوات حترير األقصى.

 احلدث، "إسرائيل"عالقات سياسية مع  كان حيشنها يقيمالذي   أما يف إيران، فقد استغل الواه، 
املسلمني. الوحد  اإلسالمية والتضامن بني حول  خطاابً  ىلقأو  الدول اإلسالميةسفراء  كلجمع  ف

"ال نعتقد أن على خطو  الواه ابلقول وعلقت السفار  الربيطانية يف طهران 
 51".أي أمهية سياسية حقيقية األمر هلذا

فقد شهدت موجة من أقوى ردود الفعل يف العامل  ؛أما ابكستان
، أصدر الرئيس 23/8/1969 األقصى. ففي إحراقاإلسالمي على جرمية 

إدانة شديد  اللهجة للجرمية، دعا Yahya Khan  حيىي خانالباكستاين 
إلرغام "إسرائيل" على االلتزام بقرارات األمم  جملس األمن الدويلفيها 

املتحد ؛ كما دعا املسلمني إىل الوحد . ووعد أبن تقوم ابكستان ابختاذ 
 52.القدساخلطوات الالزمة ابلتشنسيق مع دول العامل اإلسالمي حلماية األماكن املقدسة واستعاد  

 Rawalيف راولبشندي  The British High Commission وقد الحظت املفوضية العليا الربيطانية

Pindi "فقد جاء العشنوان حبسب تعبريها ،أن ردود الفعل يف افتتاحيات الصحف "كانت هستريية .
أغسطس "املغول اجلدد"،  آب/ 23يف  Pakistan Timesالرئيسي يف صحيفة ابكستان اتميز 

صفت الصحيفة احلدث أبهنا "أسوأ ضربة قامت هبا "إسرائيل" حىت اآلن للحضار  اإلنسانية".  وو 
وانوغال العرب يف اخلالفات بدل  ،كما انتقدت افتتاحيات الصحف أيضًا غياب الوحد  العربية

                                                
51 Letter, J.S. Champion, B.E., Tehran to D.J.Makinson, FCO, 26 August 1969, Priority, FCO 

17/978.       
52 Letter, R.F. Skilbek, B.E., Rawal Pindi to J.M. Walker, FCO, 26 August 1969, Confidential, FCO 

17/978.            

 حيىي خان
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من هيئات ديشنية وسياسية تستشنكر  ابلرسائل الصحفتوجيه جهودهم ملواجهة "إسرائيل". وزخرت 
  53.قصىحرق األ

". اً ودس  "يومًا أ   29/8/1969 وأعلشنت املشنظمات الديشنية والسياسية يف ابكستان يوم اجلمعة
االنتباه إىل أتثري احلدث على احليا  السياسية يف ابكستان،  ولفتت املفوضية الربيطانية يف راولبشندي

حيث رأت أنه أعطى زمخًا لليميشنيني والتقليديني، وابألخص اجلماعات الديشنية. كما الحظت أيضاً 
هتافت األحزاب السياسية لركوب موجة احلدث، واجتاه أحزاب شخصيات سياسية معيشنة مثل 

، على لإلسالم" اتنإسرائيل" واهلشند ابعتبار أن كليهما "عدو للمساوا  بني " Bhutto السيد بوتو
والحظت املفوضية الربيطانية تفاواًت يف مستوى ردود الفعل بني غرب وشرق  54.حد  تعبريه

مل تكن حاشد  مثل  Daccaآب/ أغسطس يف دكا  29ابكستان. ورأت أن مظاهرات يوم اجلمعة 
بوكل  اً ضية األمر إىل كون غرب ابكستان مرتبطتلك اليت خرجت يف غرب ابكستان. وعزت املفو 

ولعل  55.أكرب ابلورق األوسط، بيشنما كان شعب شرق ابكستان أكثر اهتماماً أبحداث شرق آسيا
هذا التحليل ليس دقيقًا متاماً، ففي ذلك الوقت كان شرق ابكستان مشنغمسًا يف االضطراابت 

. وابإلضافة إىل ذلك، فإن هذا التحليل يدحضه رد شطره الغريبالداخلية اليت سبقت انفصاله عن 
حيث تفاعلت اجلماهري  ،ندونيسيون )يف أقصى شرق العامل اإلسالمي(الفعل القوي الذي أظهره اإل

 بقو  فاقت رد  فعل الشناس يف بعض الدول العربية، انهيك عن شرق ابكستان. 

كومية "مسري  حاشد  احلسالمية غري نظمت جمموعة كبري  من اجلمعيات واملشنظمات اإل ،في جاكراتف
، حضرها ممثلون عن احلكومة اإلندونيسية. وقد طغت الروح 19/9/1969لتحرير املسجد األقصى" يف 

اإلسالمية والدعوات إىل اجلهاد بوكل واضح على أجواء املسري . وشكلت تلك املشنظمات مشنظمة 
وانتخبت أُساوي ، "The Jihad for the Protection of al-Aqsa Mosque"اجلهاد حلماية األقصى 

وطالب التجمع  .M.D. Hasbullahوم.د. حسب هللا أميشنًا عامًا  Asmawi Heryanaهريايان 

                                                
53 Ibid. 
54 Letter, R.F. Skilbek, B.E., Rawal Pindi to J.M. Walker, FCO, 2 September 1969, Confidential, 

FCO17/978.    
55 Ibid. 
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ابفتتاح فتح(  حركة الفلسطيشنيني )وحتديداً  ابلسماح للفدائينياجلماهريي احلكومة اإلندونيسية 
والسماح لإلندونيسيني املسلمني إبرسال متطوعني لتحرير األقصى.  ،يف إندونيسيا هلم مكاتب

على "وقف  الصهايشنة إلجبار "إسرائيل"ودعوا احلكومات األجشنبية إىل قطع مجيع العالقات مع 
 56.إنسانية" الوحوية والال مأعماهل

 

  سالمية:القمم العربية واإلسادساً: 

لعقد قمة عربية جديد  بعد القمة العربية فولت مجيع الدعوات 
بسبب اخلالفات العميقة بني الدول وذلك  ،29/8/1967 الرابعة يف

 ،ملك األردن ،أرسل امللك حسنيأغسطس  آب/ 21 ويف .العربية
 ىلوإ داعيًا إىل قمة عربية أخرى، لك السعودي فيصل،برقية إىل امل

إصدار نداء عاجل للقاد  املسلمني ودوهلم للمواركة من أجل 
عقد قمة  رد امللك فيصل على امللك حسني مؤيداً  57.القدس

على دعو  ابملوافقة إسالمية، لكشنه جتاهل الدعوات لعقد قمة عربية. ورد الرئيس مجال عبد الشناصر 
خطة من  مقرتحاً امللك حسني  على رسالةعبد الشناصر امللك فيصل لتشنظيم قمة إسالمية. كما رد 

  ما يلي:كأربع نقاط  

 ."إسرائيل" استعداداً للمعركة مع. تعبئة عربية كاملة 1

 اجلبهة. عسكرية على اليت هلا وحدات تلكألراضي احملتلة و ل اجملاور  . التشنسيق بني الدول العربية2

 . عقد اجتماع القمة العربية.3

 58.القمة اإلسالمية اليت اقرتحها امللك فيصل الرتتيب لعقد. 4
                                                

56 See Resolution of Mass Rally for Liberation of al-Aqsa Mosque, attached to a covering 

letter from  P.B. Cormack, B.E.., Jakarta to D.F. Le Breton, 30 September 1969, 

Restricted, FCO 17/978.                                                                                                                   
 .328-327، ص 1969الواثئق الفلسطينية العربية لعام جورج خوري نصر هللا،  57
58 Tel. 866, B.E., Cairo to FCO, 26 August 1969, Priority, FCO 17/978. 

سني بن لاللاحلامللك   
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الدعو  لعقد قمة  26/8/1969و 25وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم ابلقاهر  يومي تبىن 
 توجيه أيا عن امتشنعو لكشنهم ، لرتتيبات الالزمةاب القيام فوا السعودية واملغرب مبهمةوكل  ، إسالمية

 جملس دفاع عريب مورتك يف األسبوع األول من ابنعقاد أوصوادعو  أخرى لعقد قمة عربية، و 
 ،جملس اجلامعة العربية نتائج اجتماع جملس الدفاع العريب ، حبيث يدرس1969نوفمرب  /الثاينتورين 

  59!عقد قمة عربية أم ال ذا كان سيتمما إبعدها قرر يمث 

أغسطس آب/  29يف  عربية أفادت السفار  الربيطانية يف األردن أن حماولة عقد مؤمتر قمةو 
كذريعة حملاولة تشنظيم عمل عريب مورتك أكثر   احلدثواستخدام  ،ملشناقوة حريق املسجد األقصى

كان خميبا آلمال معظم األردنيني؛ بسبب شكوك واسعة الشنطاق حول إمكانية   "إسرائيل" فعالية ضد  
 60.العسكرية أو املالية اتاعدملساب فيما يتعلق ذات فائد نتائج  ي  أبمثل هذا املؤمتر أن خيرج 

املماطلة الزمشنية "فاقت توقعات الكثري من الشناس الذين حتدث معهم". وخلص أن  شيباردالحظ و 
إىل أنه ميكن أن يكون السبب وراء تلك املماطلة "جمرد إظهار عجز السياسيني عن التأثري يف 

وإعطاء املزيد من القو  والزخم لألفكار  ،الوضع يف الورق األوسط أكثر من أي وقت مضى
  61.املتعلقة ابستئشناف املعارك مع اإلسرائيليني"

مصر  ضمتيف القاهر ،  3/9/1969-1خالل الفرت   مصغر عقدت مخس دول عربية فقط قمة 
السودان. دعت القمة إىل االستفاد  الكاملة من وانضمت إليها فيما بعد  والعراق ةواألردن وسوري

ذاهتا عالمة على فول الدول العربية يف  كانت هذه القمة يف حد  و . ت واملوارد العربيةطاقاال
لتشنعقد  21/12/1969كان على العرب أن يشنتظروا حىت و . طارئةاالستجابة اجلماعية للتحدايت ال

كانت على الرغم من أن القضية الفلسطيشنية  و قمة العربية اخلامسة يف الرابط مبواركة عربية كاملة. ال
املماطلة  حيث أنه يف ظل  ق األقصى مل يكن جوهر الشنقاش، يحر  يف صميم جدول األعمال، إال أن

                                                
59 See Letter, Shephard, B.E., Amman to FCO, 29 August 1969, Confidential, FCO 17/978.  

)بريوت: مؤسسة الدراسات  1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ، )حمرر( برهان الدجاينوانظر: 
 .6(، ص 1972الفلسطيشنية، 

60 Letter, Shephard, B.E., Amman to FCO, 29 August 1969, Confidential, FCO 17/978. 
61 Ibid. 
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جراءات عاجلة. يف الواقع، كانت القمة شبه فاشلة، إب الزمشنية اليت حصلت انتفت ضرور  القيام
  62.حىت يف إصدار بيان رُسي بعد ثالثة أايم من املشناقوات العاصفةهنا فولت إحيث 

خالل ، كانت الرتتيبات لعقد قمة إسالمية يف الرابط ما حدث يف القمة العربية عكس علىو 
دولة إسالمية، مبا يف ذلك ممثلني  25 فيها شاركتحيث  ،انجحة 25/9/1969-22 الفرت 

كان إحراق األقصى ودور املسلمني يف مواجهة هذه و اهلشند.  عنمسلمني 
آذار/ التحدايت هو قلب الشنقاش. دعت القمة إىل اجتماع آخر يف 

يف جد ، لرتتيب أتسيس أمانة دائمة لتشنسيق التعاون بني  1970مارس 
إىل إنواء: مشنظمة املؤمتر اإلسالمي  اً ذلك الحق أدىالدول اإلسالمية. و 

ية للتعاون بني الدول اإلسالمية يف العامل. اليت أصبحت أكرب مشنصة رُس
 ومن املثري لالهتمام أن العراق قاطع هذا املؤمتر، يف حني أرسل

 أمهية املصريون من قلل. أنور الساداتعبد الشناصر، بدعوى املرض، انئبه 
نتائج القمة وادعت صحيفة األهرام أن املؤمتر بدأ دون جدول أعمال وانتهى دون قرارات، كما 

ضافة فقر  تشنص على أن هدف القمة كان أتسيس على إأن الوفد املصري قطع الطريق رت ذك
العراق ومصر يف األهداف الشنهائية للقمة، وترددا يف التأكيد كل من شكك  و  63."حتالف إسالمي"

 على حساب القومية العربية. "إسرائيل"على البعد اإلسالمي للصراع مع 

 

 املتحدة:املناقشات يف األمم سابعاً: 

، بعد سأغسطآب/  21عقدت الوفود اإلسالمية لدى األمم املتحد  جلسة عاجلة بعد ظهر 
فيه  تابسم الدول اإلسالمية، اهتم أصدر الوفد الباكستاين بياانً و نباء عن حرق األقصى. األورود 

ربت الوفود األقصى. وأع حلقت ابملسجدأبهنا مسؤولة عن األضرار الفادحة اليت  "إسرائيل"ابإلمجاع 

                                                
62

 .15-7 ص ،1969الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام برهان الدجاين، انظر:   

 .405-399و 397-396، ص 1969الواثئق الفلسطينية العربية لعام ؛ وجورج خوري نصر هللا، 7ص املرجع نفسه،  63

 أنور السادات
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يف و  64.وقررت مواصلة مشناقواهتا للتوصل إىل عمل مورتك ،اإلسالمية عن صدمتها وأسفها العميق
دولة إسالمية برقية إىل رئيس جملس األمن واألمني العام لألمم املتحد   25اليوم التايل، أرسلت 

 تقرتح فيها:

 أغسطس. آب/ 21حتقيق حمايد يف أحداث إجراء  .1

 .هااألماكن املقدسة يف القدس أو تدنيس ضد   األعمال التخريبيةمشنع تكرار  .2

وإعداد خطط إصالحه  ،ابملسجدمتكني ممثلي الدول اإلسالمية من تقييم األضرار اليت حلقت  .3
 65.وتشنفيذها

آب/  29املثري للدهوة أن الدول اإلسالمية مل تطالب بعقد جلسة عاجلة جمللس األمن حىت و 
. وهذا 9/9/1969حىت  حريق األقصىحول  نقاشاتهومن املفارقات أن اجمللس مل يبدأ  .أغسطس

على اختاذ  املماطلة وانعدام القدر انهيك عن  ،يعكس االنقسام وسوء الفهم بني الدول اإلسالمية
تضارب املصاحل وغياب األولوايت بني  أيضاً  قرارات صارمة. كما يظهرب اخلروجإجراءات فورية أو 

 اختاذ القرار.عملية ول اإلسالمية، وكذلك مدى التأثري الدويل على الد

بني املشندوبني املسلمني بوأن الدعو  لعقد اجتماع جمللس  شكوك وتردديف البداية، كان هشناك 
فاألردن الذي كان يعد القدس والضفة الغربية أرضًا أردنية حمتلة، استمر يف "دراسة" الدعو   األمن.

لس األمن لعد  أايم؛ وابلتايل، ابلكاد كان األمر ابلشنسبة هلم مسألة ملحة، لعقد اجتماع جمل
خصوصًا وأن املمثل األردين الدائم يف األمم املتحد  حممد الفرا كان يف إجاز  ومل يعد إىل نيويورك 

ويف الوقت نفسه، كانت هشناك دالئل على وجود ضغوط أمريكية  66.أيلول/ سبتمرب 2إال يف 
فقد أعرب السفري  67. معلشنة على الدول اإلسالمية ملشنع حصول اجتماع جمللس األمنوبريطانية غري

                                                
64 Tel. 1650, U.K. Mission to U.N., New York to FCO, 22 August 1969, FCO 17/978. 
65 Tel. 1658, U.K. Mission to U.N., New York to FCO, 22 August 1969, FCO 17/978; and 

Memorandum:  Security Council Meeting on Jerusalem, prepared by U.K. Mission to the U.N., 
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عن أمله أبن يتمكن املسلمون من مواصلة نقاشاهتم  C.Yostمم املتحد  يوست األمريكي لدى األ
خارج جملس األمن. وتوقع يف حال حصول اجتماع للمجلس "انفجارًا هائاًل وعووائيًا للغضب 

، السفري الربيطاين لدى األمم املتحد ، Lord Caradonاللورد كارادونقفه الرأي اإلسالمي"؛ ووا
 دوناالذي توقع أن ال يفعل اجتماع جملس األمن شيئًا سوى "مفاقمة املزاج السيء"، وأعرب كار 

عن شكوكه فيما إذا كان ميكن القيام أبي شيء إلقشناع املسلمني، لكشنه كان أيمل أن تقدم هلم 
  68.الدعو  النعقاد األمن "عن بعض املوورات غري املعلشنة للعدول 

، رئيس جملس األمن De Piniesاإلسباين دو بيشنيس آب/ أغسطس، تلقى  29غري أنه يف 
أغسطس،  آب/ 28 يعود اترخيها لـ Roslan ‘Abdul Ganiآنذاك رسالة من رسالن عبد الغين 

وتوقع الوفد الربيطاين أن دولة إسالمية إىل عقد اجتماع عاجل جمللس األمن.  25دعا فيها ابسم 
"احلاجة إىل جتشنب أي إجراء من شأنه أن يسرتشد موقفهم بـأن تكون املشناقوة "طويلة وصعبة"، و 

فإن الربيطانيني كانوا قد أكثر صعوبة". وبعبار  أخرى،  جيعل التسوية السلمية يف الورق األوسط
أي قرار عملي قد يؤدي إىل تغيريات حقيقية على األرض يف مواجهة  اختذوا قرارًا بعدم أتييد

 69."إسرائيل"

مشندوب األردن الدائم  اتريخ عود  حممد الفرا،سبتمرب،  أيلول/ 2الحظ الوفد الربيطاين أنه حىت و 
مالت غالبية الدول اإلسالمية إىل الرتكيز على األضرار اليت حلقت  من إجازته،يف األمم املتحد  

آب/ أغسطس. غري أنه بعد ذلك  22يف الربقية املرسلة يف  الوارد ابملسجد، وااللتزام ابلبشنود 
رات السابقة التاريخ، سعت الدول العربية إىل إجراء الشنقاش على أساس عدم امتثال "إسرائيل" للقرا

بوأن وضع القدس، وذلك هبدف ربط ذلك حبريق األقصى. كما سعت إىل املطالبة إبدانة عدم 
التزام "إسرائيل" ابلقرارات السابقة. وذكر الوفد الربيطاين أن ذلك أدى إىل خالف كبري بني 

دول غري  املسلمني. حيث قامت جلشنة صياغة مؤلفة من أربع دول عربية بقياد  مصر واألردن وأربع
عربية، ممثلة بباكستان وإندونيسيا، بتعديل مسود  موروع القرار األوىل املعتدلة بوكل جذري، 
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أيلول/  9-4 خالل الفرت ووضع مسود  أكثر تودداً، وذلك بعد مخسة أايم من الشنقاشات املستمر  
 القضااي وهذا يوضح صعوبة التوصل إىل تفاهم مورتك بني الدول اإلسالمية حىت يف 70.سبتمرب

املرفوعة من الوفد الربيطاين يف األمم املتحد  إىل وزار  اخلارجية الواضحة واخلطري . وعلقت املذكر  
ابلقول إن هذا درس للعرب أبهنم جيب أن ال يتسرعوا يف طلب املساعد  من املسلمني  الربيطانية

أضافت: "إن وجود عشند حماولتهم استصدار قرارات "متودد " بوأن قضااي الورق األوسط. و 
تفاق مبكر، بل سيكون سببًا خلمسة العًا على وثيقة لن يؤدي إىل التوصل مخسة وعورين موق  

  71.وعورين صداعاً"

حظ الربيطانيون يف اليوم السبتمرب. و أيلول/  15إىل  9ستمرت املشناقوات ملد  ستة أايم من ا
الذي كان يتحدث نيابة  )ابكستان( Shahiاألول الشنرب  املعتدلة وجود  مستوى خطاب شاهي 

قوى نيابة عن الرعا  ابل خطاب مصر الذي تبىن مقاربة أعن الرعا  غري العرب يف االجتماع؛ مق
هلجة متودد . كما تبشنت اهلشند هلجة  العرب. ومن انحية أخرى، تبشنت دول عربية وإسالمية أخرى

تاين والتفوق عليه. وقد توافقت آراء رأت يف الشنقاشات فرصة ملشنافسة االعتدال الباكسو  ،متودد 
يت واجملر وإسبانيا وزامبيا على وجود اإلسالمية ومعها االحتاد السوفيي واستشنتاجات معظم الدول

  72.عالقة سببية بني االحتالل اإلسرائيلي وحريق األقصى

دولة، ومل تصوت ضده أي  11أيدته سبتمرب، صو ت جملس األمن على قرار، أيلول/  15يف 
)الوالايت املتحد  األمريكية، وفشنلشندا، وكولومبيا،  لة، يف حني امتشنعت أربع دول عن التصويتدو 

، اليت استوهدت ابتفاقية 4فقر  ال على طلب الفرنسيون إجراء تصويت مشنفصلو  ؛وابراغواي(
املذكور   األربعة الدول انضمت فرنسا إىلو لصاحلها  دول عورت صوتحيث ، 1954 لسشنةجشنيف 

  73.أعاله، ليصبح عدد الدول اليت امتشنعت عن التصويت على تلك املاد  مخس دول

                                                
70 Memorandum:  Security Council Meeting on Jerusalem, U. K. Mission, 16 September 1969, 

Confidential, FCO 17/978.    
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 



 31 

حزنه البالغ للضرر الذي أحلقه احلريق ( عن 1969لسشنة ) 271رقم  الدويل قرار جملس األمنرب  ع
وأشار إىل موجة الغضب اليت اجتاحت العامل نتيجة حرق املسجد األقصى. وأقر  ،ابملسجد األقصى

ن أي عمل من هذا القبيل ميكشنه أن يعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم. وشدد على أ
ع "إسرائيل" عن انتهاك القرارات املذكور  أعاله، وأن تبطل مجيع اإلجراءات واألعمال تشنضرور  أن مت

 شنصوصإىل التقيد الدقيق ب "إسرائيل" 4دعت الفقر  رقم اليت اختذهتا لتغيري وضع القدس. و 
واالمتشناع عن إعاقة اجمللس  ،االحتالل العسكري ذي يشنظملقانون الدويل الابجشنيف و  اتاتفاقي

مبا يف ذلك أي تعاون يطلبه ذلك اجمللس من دول ، عن القيام مبهماتهاإلسالمي األعلى يف القدس 
ح أكثرية شعوهبا من املسلمني أو من جمتمعات إسالمية مبا يتعلق خبططه من أجل صيانة وإصال

من فول "إسرائيل" األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس. وابإلضافة إىل ذلك، دان قرار جملس األ
يف االلتزام ابلقرارات املذكور  أعاله، ودعاها إىل تشنفيذ نصوص هذه القرارات. وكرر أن جملس األمن 

  74.صاد دون أتخري ليشنظر يف اخلطوات اليت ميكن اختاذها يف هذا اخلصو نعقسيعود لال

 ، بويء من السخريةاخلارجيةإىل وزار  املرفوعة والحظت مذكر  الوفد الربيطاين يف األمم املتحد  
قرار آخر حول  يوعرون ابلسعاد  الستحصاهلم علىس توددينأنه "على الرغم من أن العرب امل

صياغة و  ،ةغري مكتملكانت  صلة جهودهمحمإال أن ...، القرارات اليت مجعوهاالقدس إلضافته إىل 
 ونعشنأهنم مل يكونوا ي على مقدمي املوروع أن يورحوا لدرجة أنه كان ،موروع القرار كانت ضعيفة

 75."قيل فيهما  حقاً 

؛ كما توري الواثئق الربيطانية إىل غضب اإلسرائيليني من الدعم الربيطاين لقرار جملس األمنو 
، Rafael رافائيل يف تل أبيب. وقد أخربظهر يف رسالة اخلارجية اإلسرائيلية للسفار  الربيطانية 

وأن التصويت  ،"خدعة وتزوير هو القرار أبن لسفري الربيطاينا ةاملدير العام لوزار  اخلارجية اإلسرائيلي
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اإلسرائيليني يبدو أن  و 76...."لإسرائي وخيبة األمل العميقة يف اإلحباطحبالة من الربيطاين تسبب 
أنه كان و  ،القرار مل يكن له قيمة عملية على الرغم من أن الوكل،هبذا  غضبهم عن تعمدوا التعبري

 قضيةألمم املتحد  األخرى بوأن الإىل جانب العديد من قرارات ا على الرف أن يتم وضعه مرجحاً 
 الفلسطيشنية.

 

 :خالصة

للجماهري املسلمة وقيادهتا  املعتاد املتوقعاألقصى الرد للمسجد  احلرق العمد أظهرت جرمية
 املتأججةمؤقتة من املواعر و  عارمة موجة غاضب يف احلوادث املماثلة، حيث اندلعتالسياسية 

ويف املقابل، سعت  جهاد لتحرير األقصى والقدس يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي.الدعوات للو 
عيب، فعقدت االجتماعات األنظمة اإلسالمية املدركة لضعفها إىل استيعاب موجات الغضب الو

بلوماسياً، بعيدًا عن التعاون يف اجملالني املايل أو يتعاونت فيما بيشنها لبعض الوقت سياسيًا ودو 
 العسكري. 

مشنظمة املؤمتر اإلسالمي، اليت  ميكن القول إن حريق األقصى حفز املسلمني على إنواءغري أنه 
أيضًا يف دفع الدول العربية  كما أسهمأكرب مشنصة رُسية للتعاون بني الدول اإلسالمية،   د  تزال تع ما

متكشنت الدول العربية واإلسالمية من تسجيل بضع نقاط املتشناحر  لعقد القمة العربية اخلامسة. و 
وزن إىل ال من افتقار القرارات الشناجتةأخرى يف مشنتدايت األمم املتحد  وجملس األمن، على الرغم 

 السياسي والسلطة الالزمة لضمان تشنفيذها على أرض الواقع.
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