عين َ
األقصى
على
ٌ
َ

التقرير احلادي عشر

عين على األقصى
تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على الأق�صى والتفاعل معه
ما بني  2016/8/1و 2017/8/1

امل�شاركون يف �إعداد التقرير
(وفق ترتيب الف�صول)
بـراءة درزي
ه�شام يعقوب
علي �إبراهــيم
ربيع الدنان
مراجعة وحترير
ه�شام يعقوب

م�ؤ�س�ســـة القــد�س الدوليـــة
ق�سم الأبحاث واملعلومات
�آب�/أغ�سط�س 2017

ت�صدره م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف الذكرى ال�سنوية لإحراق امل�سجد الأق�صى – التقرير احلادي ع�شر
المحتويات

المحتويات
املقدمة 8 ...........................................................................................
امللخص التنفيذي 11 ............................................................................
الفصل األول :تط ّور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى 50 .......................
الفصل ثاني :احلفريات والبناء واملصادرة أسفل األقصى ويف حميطه 78 ..............
ّ
اليهودي يف املسجد األقصى 94 .........................
الفصل الثالث :حتقيق الوجود
الفصل الرابع :ردود الفعل على التطورات يف املسجد األقصى 133 .....................

عين على األقصى
www.alquds-online.org

7

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2016/8/1و 2017/8/1

مقدمة التقرير
أعادت احملاولة اإلسرائيل ّية لفرض وقائع جديدة يف األقصى بعد عملية اشتباك األقصى
َ
ّ
واجلماهريي؛ وش ّكلت هذه احملاولة
اإلعالمي
املسجد إىل صدارة املشهد
يف 2017/7/14
ّ
ّ
َّ
يستغل ّ
ظرف وفرص ٍة لفرض
أي
مصغ ًرا عن طبيعة املواجهة يف األقصى :احتالل
منوذجا
ً
ٍ

وتصد فلسطي ّ
ّ
مومسي ملخططات
خارجي
مجاهريي
ين بدعم
سيادته الكاملة على األقصى،
ّ
ّ
ٍّ

وغاب اجلهد
االحتالل .حضرت اجلهود الشعب ّية واإلعالمية يف صميم هذه املواجهة،
َ
ودولياّ ،
الرمسي رغم أ ّنه يؤدّي إىل
ولكن هذا الغياب
وإسالميا،
عربيا،
السياسي
الرمسي
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
فقدان األقصى إحدى أوراق الضغط ،إال أ ّنه أبر َز بوضوح ال َل ْبس فيه ّ
أن الضغط الشعيب
الفلسطي ّ
والدولي حاسم يف تقرير مصري املسجد األقصى ،ومنع
واإلسالمي،
والعربي،
ين،
ّ
ّ
ّ
االحتالل من فرض رؤيته على املسجد.
جنح املقدسيون ومعهم الفلسطينيون يف ّ
كل مناطق وجودهم ،وخلفهم اجلماهري اليت ه ّبت
مرحلياّ ،
ولكن هذا االنتصار
يف عشرات بالد العامل يف كسر إرادة االحتالل ،ودفعه للرتاجع
ًّ
ْ
وإن كان حمدودًا يف الزمان واملكان إال أنه يفتح باب التساؤل :كيف ميكن استثماره؟ وكيف
ميكن تأسيس حركة تفاعل دائمة مع األقصى مبا مينع االحتالل من االستفراد به وبر ّواده؟
مل حتقق هبة نصرة األقصى هدفها يف هزمية االحتالل ،ودفعه إىل الرتاجع عن إجراءاته
اليت حاول فرضها بعد  2017/7/14وحسب ،بل حققت مكس ًبا يف فتح األعني على حقائق
صادمة يف واقع تهويد األقصى ،فقد كان العام املنصرم من  2016/8/1إىل 2017/8/1

عاما ً
إسرائيلي حثيث لفرض السيادة
حافل باالعتداءات على األقصى :تهويد مستمر ،وسعي
ً
ّ

الكاملة على املسجد ،واقتحامات تتجه لتصبح أم ًرا واق ًعا يف ّ
ظل إزاحة ُج ّل العراقيل اليت
السياسي يف دولة االحتالل بعدما جلأ
تعرتض تدفقها ،وحفريات يتب ّناها عل ًنا أعلى اهلرم
ّ

تبنيها يف السنوات املاضية خو ًفا من ردة ً
إىل سياسة املراوغة يف ِّ
فعل تشبه تلك اليت ه ّزت
الغربي أسفل األقصى يف أيلول/
رمسي لنفق يف احلائط
أركان االحتالل عقب افتتاح
ّ
ّ
سبتمرب  1996يف عهد نتنياهو ،رئيس احلكومة آنذاك.
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السنوي احلادي عشر عني على األقصى ِّ
ّ
نسلط الضوء على خطورة األشواط
يف تقريرنا
اليت قطعها االحتالل لتهويد املسجد األقصى ،وفيه رسالة إىل ّ
كل من حت ّرك نصرة لألقصى،
احتاللي جديدّ :
ً
ورفضا ّ
إن جهودكم اليوم ُمدية يف كبح مجاح آلة التهويد
ألي واقع
ّ

ضعفت ّ
ولكن هذه اجلهود ْ
ْ
ْ
اإلسرائيل ّية لألقصىّ ،
سريس ُخ واق ًعا
فإن االحتالل
غابت أو
إن
ّ
يتحكم فيه باملسجد بصورة جتعل جهود استعادته يف غاية الصعوبةّ ،
شرفة اليت
وإن اجلهود املُ ِّ

بُذلت ملنع االحتالل من فرض وقائع جديدة بعد  2017/7/14هي ُح ّجة على اجلميع ّ
بأن
بوسعهم فعل الكثري لنصرة األقصى بعيدًا عن املومس ّية ،والعشوائ ّية يف العمل.
الكارثي يف املواقف الرمس ّية العربية واإلسالمية
لقد رصدنا يف تقريرنا هذا حجم الرتاجع
ّ

املتعلقة باألقصى ،فجامعة الدول العربية اجتمعت بعد انتهاء أزمة حماولة االحتالل فرض
وقائع جديدة يف األقصى بعد  ،2017/7/14وعلى نهجها سارت منظمة التعاون اإلسالمي
وأخطر ما ميكن استخالصه يف هذا الشأن هو ّ
أن لدى غالبية احلكومات العربية واإلسالمية
التنحي جان ًبا وترك األقصى وحيدًا
استعدادًا للتنازل عن حق األمة باألقصى ،أو على األقل
ّ
يواجه مصريه ،وهو ما جيب أن تتن ّبه له الشعوب واملنظمات األهلية والشعبية العربية
ْ
اجتاهي :األول هو الضغط على احلكومات
واإلسالمية ،وتسعى إىل تكثيف جهودها يف

املناصر لألقصى ،والثاني هو التكامل والتنسيق من أجل
للقيام بواجبها ورفع سقف موقفها
ِ

تشكيل جبهة دعم بديلة لألقصى واجملتمع املقدسي.
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حم ّرر التقرير
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عين على األقصى
تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني 2017/8/1 – 2016/8/1

ملخص تنفيذي
تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دوريًّا يرصد االعتداءات على املسجد
األقصى وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير احلادي عشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2016/8/1و .2017/8/1وحياول التقرير
تناول مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب:
أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى السياسي واألمين والديين
والقانوني.
ثان ًيا :مناقشة تفصيلية لكل أعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت املسجد ويف حميطه
ّ
تبي مسارها وتطورها على مدار السنة اليت يغطيها التقرير ،باإلضافة إىل الكشف عن
تفاصيلها ومراميها استنادًا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات اليت تظهر سعي االحتالل إىل
تأسيس مدينة يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها وخيلق بنية حتتية
متكاملة للوجود اليهودي يف املسجد وحميطه.

عين على األقصى

ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت التدخل
يف إدارته عرب رصد اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة
األمنية واستقراء مسارات ومآالت كل منها ،وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه األطراف
املتفقة على حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود يف
أقرب فرصة ممكنة .ويرصد التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد خالل مدة
الرصد ،والتقييد املستمر حلركة موظفي األوقاف الذين يشكلون العصب التنفيذي هلذه
الدائرة ومنعها من أداء مهامها متهيدًا لنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة
اآلثار اإلسرائيلية .عالوة على ذلك ،يعرض التقرير التحكم يف الدخول إىل املسجد وحماولة
االحتالل تغيري قواعد السيطرة على أبوابه باإلضافة إىل تقييد حركة املصلني وفق مناطق
تواجدهم ،وأعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
خامسا :التوصيات.
ً
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الفصل األ ّول :تط ّور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى
ال ميكن احلديث عن ال ّتطور يف فكرة الوجود اليهودي يف مدّة الرصد من دون احلديث عن
عملية «اشتباك األقصى» اليت ن ّفذها ثالثة شبان من فلسطين ّيي األراضي احملتلة عام 1948
يوم  2017/7/14عند باب األسباط يف السور الشمالي للمسجد األقصى .فالعملية اليت أدت
إىل قتل اثنني من جنود االحتالل أتبعتها سلطات االحتالل مبجموعة من اإلجراءات اليت
أمستها أمن ّية ،وكان أبرزها تركيب بوابات إلكرتونية على أبواب املسجد ،قالت الكثري عن
نظرة املستويني السياسي واألمين إىل األقصى.
فحتى  ،2017/7/17تاريخ فتح املسجد بعد إغالقة ثالثة أيام وتركيب بوابات على أبوابه ،كان
االحتالل على خمتلف مستوياته يتص ّرف انطال ًقا من أ ّنه صاحب السيادة على األقصى ،ليس
يف التصرحيات اليت يطلقها مسؤولوه وحسب ،بل يف فرض القيود العمرية واجلغرافية على
املصلني ويف إبعاد املرابطني واملرابطات عن املسجد ً
أيضا وغري ذلك من املمارسات اليت تش ّكل
الرتمجة العملية للسيادةّ .
لكن رفض املقدسيني الدخول عرب البوابات واإلصرار على إزالتها
مع غريها من اإلجراءات التهويدية املستحدثة بعد  2017/7/14وضع االحتالل بني ف ّكي
كماشة :فإزالة اإلجراءات يعين ّ
أن السيادة ليست له؛ أما إبقاؤها فسيضعه أمام احتماالت
تفجر الوضع أمن ًيا .ولذلك ،حاول املوازنة بني اخليارين عرب إزالة بعض اإلجراءات واإلبقاء
ّ
على أخرى حتى ال تضيع السيادة وال ينفرط عقد األمن ،لك ّنه كان ّ
مضط ًرا إىل الرتاجع
أمام حالة الضغط اليت شكلها املقدس ّيون ومن ساندهم من فلسطين ّيي األراضي احملتلة
أما خسارته يف معركة األمن ففيها
عام  1948ما جعله خيرج خاس ًرا يف معركة السيادةّ ،
تفصيل ليس هنا جمال حبثه.

 .1املستوى السياسي:

على الرغم من املساعي اإلسرائيلية إىل تثبيت وقائع جديدة يف األقصى تقدم كحقائق ال
ّ
ينفك رئيس حكومة االحتالل يكرر الزمة التمسك بالوضع القائم وعدم
ميكن تغيريها ،مل
وجود نية لتغيريه ،وإن كان هذا التصريح يكاد ال ينفصل عن تصريح آخر يفيد بالتمسك
بالسيادة اإلسرائيلية على املسجد األقصى وعدم وجود نية للتنازل عنها .وبقراء ٍة يف هذين
التصرحيني املتناقضني يف الظاهر ميكن االستدالل على الوضع القائم كما يقصده
اإلسرائيلي وحياول تسويقه وفرضه على قاعدة ّ
أن السيادة على األقصى هي لدولة االحتالل،
وما عدا ذلك هو تفاصيل ميكن ح ّلها ضمن هذا اإلطار.
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واضحا حرص املستوى السياسي على
وكان
ً
استحضار األقصى يف كل مناسبة ،وال سيما يف
االحتفاالت اليوبيلية مبا يسميه توحيد القدس،
من التصرحيات اليت ّ
أكدت «بقاء األقصى حتت
السيادة اإلسرائيلية» وفستان وزيرة الثقافة يف
مهرجان كان السينمائي ،إىل جلسة احلكومة
اخلاصة باملناسبة يف أنفاق الرباق مبا حتمله
من رسائل سياسية حول السيادة أسفل املسجد
وعلى حائط الرباق بانتظار أن تصبح السيادة
إسرائيلية كاملة على سائر املسجد.

ّ
توزعت تصريحات المستوى السياسي
بخصوص األقصى ضمن مسارين:
األول هو تأكيد السيادة اإلسرائيلية
على كامل المسجد واآلخر هو التمسك
بالوضع القائم وعدم وجود نيّة لتغييره.
ومــع عملية "اشتباك األقصى" تأكد
هوس سلطات االحتالل بتثبيت السيادة
اإلسرائيلية على األقصى وبإحداث
المزيد من التغييرات في الوضع القائم
فيه عبر إجراءات تهويدية س ّماها أمنية

ّ
ولعل عملية «اشتباك األقصى» أظهرت هذا السعي السياسي اإلسرائيلي الدؤوب إلحكام
السيادة على املسجد من بوابة األمن عرب فرض املزيد من اإلجراءات التهويدية املتمثلة
يف البوابات اإللكرتون ّية وكامريات املراقبة والتفتيش اليدوي وغريها .ومل ُي ِف املستوى
السياسي خيبته من اخلسارة اليت حلقت بـ «السيادة اإلسرائيلية» على األقصى بعدما أجربه
املقدسيون على إزالة معظم التغيريات اليت أحدثها يف املسجد بعد العملية.

واضحا احلرص
ويف السياق امل ّتصل بقرارات اليونسكو املتعلقة بالقدس واألقصى ،كان
ً
اإلسرائيلي على تفريغ القرارات من مضمونها وحتريفها وحرفها عن حمتواها للتنصل ممّا
دعت إليه جلهة وقف االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى واستعادة الوضع القائم التارخيي.
فتوىل املسؤولون اإلسرائيليون ،ويف مقدّمتهم نتنياهو ،مهامجة القرارات على أساس أنها
«تنفي العالقة التارخيية بني اليهود من جهة واملسجد األقصى والقدس من جهة أخرى»
والتأكيد يف املقابل أن األقصى ،مبا فيه حائط الرباق ،سيبقى حتت السيادة اإلسرائيلية.
www.alquds-online.org
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على صعيد االقتحامات السياسيةّ ،
ظل رئيس حكومة االحتالل متمس ًكا بقرار حظرها ولكنه
التماسا إىل احملكمة
استجاب لضغوط اليمني ولعضو «الكنيست» يهودا غليك الذي قدم
ً
العليا ّ
للبت يف املوضوع .لكن االقتحامات اليت كان مقر ًرا استئنافها يف  2017/7/23وعلى
أسبوعا واحدًا ليصار إىل تقييم ارتداداتها وإمكانية االستمرار بها مل
مدة جتريبية ال تتعدى
ً
تلبث أن اصطدمت بعملية «اشتباك األقصى» اليت أجربت نتنياهو على ّ
التاجع عن قراره
مفروضا ومعمو ً
ّ
ً
ال به.
سيظل
ليعلن أن قرار حظر االقتحامات السياسية
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 .2املستوى األمين:

أعطى الثنائي وزير األمن الداخلي جلعاد
إردان وقائد شرطة االحتالل يف القدس يورام
هليفي دف ًعا لـ «منظمات املعبد» واجتاهاتها
ومطالبها .وقد ا ّتبع هليفي –الذي تسلم مهام
ثان/يناير  – 2016سياسة
منصبه يف كانون ٍ
متساحمة مع االقتحامات حيث باتت تت ّم من
دون «تضييق» من الشرطة ،ومع ّ
غض النظر
عن أداء املستوطنني الصلوات التلمودية
عند اقتحام األقصى .كذلك رافق هليفي
نشطاء «املعبد» يف أحد االقتحامات وتلقى
تربيكات تلمودية من أحدهم لدى وجوده يف
األقصى ،ما يعين عمل ًيا مباركته للممارسات
التلمودية يف املسجد.

يكتف المستوى األمــنــي بتسهيل
لــم
ِ
االقتحامات وغــض الــطــرف عــن أداء
المستوطنين الصالة في المسجد األقصى
بل كان واض ًحا أنه بات جز ًءا من المشاركة
في هذه االقتحامات والصلوات والمظاهر
التلمودية في األقصى واستمرت في مدة
الرصد سياسة محاربة العنصر البشري
المدافع عن األقصى عبر اعتقاالت طالت
بشكل خــاص شبانًا قــال االحتالل إنهم
ينتمون لتنظيم شباب األقصى الذي
حظره االحتالل عــام  2011في وقت
لم يكن فيه المستوى األمني بمعزل عن
معركة البوابات التي أعقبت عملية
اشتباك األقصى

السياسة األمنية املتساهلة كانت حمل ثناء وتقدير من نشطاء «املعبد» الذين أشادوا بدور
الشرطة اليت مل تقاطع املستوطنني الذين كانوا يؤدون الصالة بهدوء ،ويف بعض احلاالت
مسحوا للمستوطنني بأن حيملوا «األنواع األربعة» اليت تعد من الشعائر التلمودية يف
احتفاالت عيد املظال.
واستم ّر يف فرتة الرصد تركيز املستوى األمين على تفريغ املسجد من املسلمني وإبعادهم
عنه ،فباإلضافة إىل استمرار إبعاد نساء القائمة الذهبية عن األقصى وإعالن حظر املرابطني
واملرابطات فإن جهاز األمن العام (الشاباك) اعتقل جمموعة من الشبان املقدسيني بتهمة
االنتماء إىل «تنظيم شباب األقصى» الذي أعلنه االحتالل عام 2011
خارجا عن
تنظيما
ً
ً
القانون .وتدور التحقيقات مع الشبان على خلف ّية تهم تتع ّلق بوجودهم ونشاطهم يف األقصى
واهتمامهم بأخباره وأخبار االقتحامات ،واملسؤولية عن تنظيم االعتكاف يف اجلامع القبلي
يف االقتحامات اليت شهدها املسجد يف فرتة األعياد اليهودية.
تعاطي املستوى األمين مع عملية «اشتباك األقصى» أبرز افرتاق شرطة االحتالل يف رؤيتها
وتقييمها عن اجليش وجهاز األمن العام «الشاباك» ،ففي الوقت الذي دفعت فيه الشرطة
والتمسك بها كان اجليش و«الشاباك» يقدّمان األمن على ّ
أي
باجتاه تركيب البوابات
ّ
اعتبار آخر ،وإن تع ّلق املوضوع بالسيادة والكلمة األعلى يف األقصى.
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 .3املستوى القانوني:

على الرغم من ّ
أن ّ
أي مشاريع قوانني مرتبطة
مباشرة بـ «حق اليهود بالصالة يف األقصى»
مل تقدّم يف مدة الرصد أو ّ
أن أي اجتماع للجنة
ترتأسها مريي ريغف يف «الكنيست» مل ينعقد
على غرار عام  2014إال ّ
أن مشروعي قانونني
مت تقدميهما يص ّبان يف النهاية يف خانة
حتديد السيادة على املسجد وتهويده ،وهما
«قانون املؤذن» وقانون القدس املوحدة».
فقانون املؤ ّذن ،الذي اجتاز القراءة التمهيدية
يف «الكنيست» ،مينع ّ
مكبات
بث األذان عرب ّ

يتحضر «الكنيست» للمصادقة على قانوني
يمس
«المؤذن» و«القدس الموحدة» وكالهما
ّ
المسجد األقصى والوضع القائم فيه،
وفي األحكام القضائية قرار بأن األقصى
مشمول بـ «قانون حماية األماكن المقدسة»
وثان بجواز صالة اليهود في الحي اإلسالمي
ٍ
في البلدة القديمة بالقدس وآخر بأن التكبير
في وجه المستوطنين والوقوف في وجهه
أثناء اقتحامهم األقصى جريمة تحت مسمى
«منع الوصول إلى األماكن المقدّسة»

الصوت يف مساجد القدس واألراضي احملتلة عام  .1948وبطبيعة احلال ّ
فإن هذا املنع
سيشمل ّ
أي أذان أو تكبري يف األقصى يف أوقات يقرتحها القانون ،وال سيما أذان الفجر وتكبريات
العيدين والصالة فيهما .وبهذا ّ
فإن القانون ميهّد إلخالء األقصى من املظاهر اإلسالمية يف
األوقات الواقعة خارج أوقات االقتحامات املتاحة أمام املستوطنني .أما القانون اآلخر« ،قانون
القدس املوحدة» الذي صادق عليه «الكنيست» بالقراءة األوىل ،فهو ينطلق من ّ
أن السيادة
على القدس هي لإلسرائيليني ويشرتط كي «تتنازل إسرائيل» عن ّ
أي جزء منها –مبا يف

ذلك املسجد األقصى – موافقة  80من أعضاء «الكنيست».

وصدر عن احملكمة العليا قرار يؤيد قرار وزارة األديان اعتبار «أنفاق احلائط الغربي» (حائط
وساحة الرباق) مقدسة لليهود حص ًرا وإن رأت أ ّنه على وزير األديان يف حكومة االحتالل
و«مجعية تراث احلائط الغربي» ضمان اإلدارة املناسبة لألقسام املقدسة بالنسبة إىل املسلمني
واملسيحيني جلهة محاية اآلثار اخلاصة بهم من جهة ،وضمان دخول أتباع الديانات األخرى
اىل املكان وتأدية عباداتهم من جهة أخرى .ويف قرار آخر رأت احملكمة ّ
بأن األقصى مشمول بـ

عين على األقصى

أما على مستوى احملاكم اليت باتت الساحة املتاحة أمام املستوطنني الستصدار أحكام تعزز
وجودهم يف األقصى على قاعدة احلرية الدينية واحلق يف العبادة فقد صدرت عدة أحكام
تعكس التجاوب مع تصاعد تأثري «منظمات املعبد» ،وإن كانت هذه األحكام بشكل عام ال
خترج عن إطار تأييد قرار احملكمة العليا بإقرار «حق اليهود بالصالة يف جبل املعبد» وترك
اجملال أمام الشرطة اإلسرائيلية لتق ّرر إمكانية ذلك.

«قانون محاية األماكن املقدسة» الذي أقره «الكنيست» عام  1967ويقول حبرية الدخول

www.alquds-online.org
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إىل األماكن املقدسة ومينع تدنيسها أو اإلساءة إىل أتباع أي ديانة .كذلك جاء يف القرار
أنه «ال سلطة للوقف على اليهود الذين يزورون جبل املعبد» مع إبعاد ّ
أي موظف يتصرف
«بشكل غري الئق» مع اليهود يف األقصى.
وقالت احملكمة املركزية إن صالة املستوطنني يف احلي اإلسالمي بالبلدة القدمية يف القدس
ال تع ّد جرمية ،واعتربت أ ّنه ال جيوز حملكمة إسرائيلية أن تقرر منع الصالة يف مكان عام،
باعتبارها خمالفة قانونية تربر تدخ ً
ال قضائ ًيا .وهي نقضت بذلك قرار حمكمة الصلح اليت
ذهبت إىل دعم موقف الشرطة باعتبار صالة اليهود يف احلي اإلسالمي غري مسموحة من دون
إذن من الشرطة .وقالت حمكمة الصلح يف قرار آخر ّ
إن األقصى هو أقدس مكان لدى اليهود
مسمى
وقضت بأن التكبري والوقوف يف وجه مجاعات املستوطنني باألقصى هو جرمية حتت ّ
«منع الوصول إىل األماكن املقدسة».

 .4املستوى الديين:

ال تزال احلاخام ّية الرئيسة يف دولة االحتالل
متمسكة بعدم جواز صالة اليهود يف املسجد
ّ
األقصى وقد ص ّوت جملس احلاخامية
طلب بإزالة اللوحة املوضوعة
بالرفض على ٍ
يف األقصى من قبل احلاخامية الرئيسة واليت
تقول بأن «الدخول إىل جبل املعبد ممنوع
بشدة نظ ًرا إىل قداسة املكان» .كذلكّ ،
فإن
حاخام السفارديم الرئيس يف دولة االحتالل،
يتسحاق يوسف ،أصدر بيا ًنا يوم االحتفال
بـ «ذكرى خراب املعبد» قال فيه ّ
إن «اليهود
الذين يصعدون إىل جبل املعبد يدنسون املكان».

رفضـــت الحاخاميـــة الرئيســـة فـــي دولـــة
االحتـــال طلبًـــا عـــرض عليهـــا بإزالـــة
الالفتـــة الموضوعـــة مـــن قبـــل الحاخاميـــة
فـــي األقصـــى والتـــي تقـــول إنـــه ممنـــوع
نظـــرا إلـــى
بشـــدة الدخـــول إلـــى المـــكان
ً
قداســـته أمـــا «منظمـــات المعبـــد» فيتصاعـــد
نش ــاطها وتتزاي ــد اقتحاماته ــا م ــع دع ــوات
إل ــى من ــع المس ــلمين م ــن دخ ــول المس ــجد
وفتـــح األبـــواب كافـــة أمـــام االقتحامـــات
عقـــب «معركـــة البوابـــات»

أما على صعيد «منظمات املعبد» ،فيمكن احلديث عن تزايد مضطرد يف نشاط هذه اجلماعات
يف ظل عدم تغري الفتاوى الدينية اليت متنع بشكل أساسي صالة اليهود يف املسجد األقصى.
واضحا حرص «منظمات املعبد» على توجيه الدعوات بشكل
وعلى امتداد مدة الرصد ،كان
ً
مستمر إىل املستوطنني من أجل «الصعود إىل جبل املعبد» ،ال سيما يف املناسبات اليهودية.
وصدر عن نشطاء «املعبد» العديد من التصرحيات اليت تعكس حالة االرتياح اليت باتوا
ينعمون بها أثناء اقتحامهم املسجد نتيجة غياب املرابطني واملرابطات بسبب قرار حظرهم
وجهت «منظمات املعبد» دعوات تطالب مبنع
عام  .2015وبعد عملية «اشتباك األقصى» ّ
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املسلمني من الدخول مطل ًقا إىل املسجد األقصى وإىل إتاحة االقتحامات يومي اجلمعة
والسبت ً
أيضا ،عالوة على رسالة موجهة إىل رئيس حكومة االحتالل وإىل «الكنيست» ورئيس
دولة االحتالل للمطالبة بالصالة وحرية العبادة الكاملة داخل األقصى ،وحرية الوجود
اليهودي زما ًنا وعددًا داخل األقصى ،وحرية الدخول من األبواب كافة.
ويف سياق حتويل األقصى إىل مكان إلقامة الفعاليات التلمودية ،كان الف ًتا إقدام اثنني من
نشطاء «املعبد» على عقد قرانهما يف األقصى ،وهو عقد القران الثاني يف أقل من سنتني ،وإن
كان هذا «التطور» وثق مبقطع فيديو انتشر على مواقع اإلنرتنت يف حني ّ
أن عقد القران
يف نيسان/أبريل  2016مل ينشر منه إال صورة لتبادل خوامت الزواج من دون إظهار ّ
أي وجوه.
ويف السياق ذاته ،أعلنت منظمة «طالب ألجل جبل املعبد» عن مبادرة إلقامة حفالت البلوغ يف
األقصى وعدم االكتفاء بإقامتها عند حائط الرباق كما هو األمر عليه يف الوقت الراهن.
وقالت ناطقة باسم املنظمة إن االحتفال بالبلوغ هو الوقت األفضل للتعرف إىل التأخري الذي
يتم على مدخل املسجد ،وموظفي األوقاف الذين يرافقون اليهود أثناء زياراتهم ،واعتداءات
املسلمني يف األقصى ،والقيود املفروضة على اليهود.
وبرزت قضية مرتبطة بدخول جهاز اإلنقاذ الطيب  KAZAإىل األقصى بعد عملية «اشتباك
األقصى» فطرحت على جملس حاخامات اجلهاز الذي يضم متطوعني معظمهم ملتزمون
بالشريعة اليهودية .فكانت الفتوى ّ
بأن إنقاذ احلياة يقع تقري ًبا فوق أي اعتبار يف الشريعة
اليهودية؛ وعليهّ ،
فإن اإلنقاذ الطيب ال يشكل مشكلة يف هذا السياق .وذهبت الفتوى إىل
القول بوجوب دخول الطواقم الطبية إىل املسجد يف حال وجود جثة فيه إلخراجها من هذا
انسجاما مع الواجب الذي تتطلبه الشريعة اليهودية بعدم إبقاء ما هو غري
املكان املقدس
ً
طاهر وفق العقيدة اليهودية يف األقصى ،فيما بعض أجزاء املسجد تدخلها حص ًرا فرقة
خاصة مش ّكلة من الكوهانيم أو من أبناء عائالت كهنوتية حص ًرا.
عين على األقصى
www.alquds-online.org
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الفصل الثاني :احلفريات والبناء واملصادرة أسفل األقصى ويف حميطه
 .1احلفريات

العملي
السياسي يف موضوع احلفريات أسفل األقصى ويف حميطه على اجلانب
طغى اجلانب
ّ
ّ
أثناء العام املنصرمّ ،
وتكشفت أكثر فأكثر األهداف املب ّيتة لالحتالل من وراء نشاطه يف
األنفاق واحلفريات ،حيث أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيل ّية بنيامني نتنياهو ووزيرة الثقافة
يف حكومته مريي ريغيف عن ِّ
الرمسي جلهود احلفر اليت تقوم بها أذرع االحتالل
تبنيهما
ّ
املختلفة .يف  2016/10/19أعلن نتنياهو أن حكومته ،وبدعم مباشر منه ،سرتصد امليزانيات
للتنقيب يف تراب «املعبد» حب ًثا عن آثار يهودية مزعومة ،وأعلن يف الشهر نفسه أنه سيشارك
اإلسرائيلي إىل االنضمام إليه .استغ ّلت وزيرة
شخصيا يف عمليات احلفر داع ًيا اجملتمع
ًّ
ّ
الثقافة اإلسرائيل ّية هذا التهور لدى رئيس حكومتها ،وهي املعروفة ً
أصل بتطرفها واستهدافها
لألقصى ،فأقدمت على افتتاح نفق يف وادي حلوة جنوب األقصى يف  2016/12/27مبشاركة
رئيس بلدية االحتالل يف القدس ،ومدير مجعية «إلعاد» االستيطانية ،وعدد من احلاخامات
اإلسرائيلي للحفر أسفل األقصى ويف حميطه على
الرمسي
واملسؤولني .مل يقتصر التبين
ّ
ّ
نتنياهو وريغيف بل انض ّم وزراء آخرون إىل هذا التبين عرب مطالبتهم بإلزام الطالب اليهود
بأيام مع ّينة يشاركون فيها بتنخيل تراب "املعبد".
وقد جت ّلت ذروة التبين السياسي للحفريات يف عقد احلكومة اإلسرائيل ّية اجتماعها يف أحد
األنفاق أسفل األرض واليت تبعد من األقصى حنو  20م ً
رتا غربًا ،وذلك يف 2017/5/28
مبناسبة الذكرى اخلمسني الحتالل كامل القدس ،ومحل هذا االجتماع رسائل بالغة
الوضوح ّ
بأن هذه احلكومة املتطرفة تأخذ على عاتقها تسييس احلفريات ،وجتيريها الختالق
ّ
يهودي مزعوم يف القدس.
تاريخ
اإلسرائيلي ُتاه احلفريات ال ّ
هكذا إ ًذاّ ،
يقل خطورة عن
فإن السلوك السياسي الرمسي
ّ
احلفريات نفسها ،بعدما حت ّول هذا امللف إىل ورقة مزايدات يسغ ّلها الساسة اإلسرائيليون
ليظهروا استحواذهم على القدس واألقصى خاصة حني ُي َنى االحتالل بفشل يف قضية ما،
وميدان ّ
معي.
أثناء مدة الرصد من  2016/8/1إىل  2017/8/1مل يظهر ّ
أن االحتالل قد حفر أنفا ًقا جديدة،
سوى ما ُ
العمري الصغري غرب األقصىّ ،
ّ
ولكن جهد
كشف من حفريات يف منطقة املسجد
انصب على توسيع احلفريات القائمة ،وتأهيلها الستخدامها يف خدمة أهدافه
االحتالل
ّ
18
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السياسية والسياحية والتارخيية والدينية .وبذلك يصبح عدد احلفريات أسفل األقصى ويف
حميطه حنو  64حفرية موزعة على جهات األقصى املختلفة:
حفريات اجلهة اجلنوبية 25 :حفرية
حفريات اجلهة الغربية 32 :حفرية
حفريات اجلهة الشمالية 6 :حفريات
حفريات اجلهة الشرقية :حفرية واحدة

أ .حفريات اجلهة اجلنوب ّية:
حفريات سلوان ووادي حلوة (مدينة داود)

يف إطار السعي لربط شبكة األنفاق يف ما بينها ،ك ّثف االحتالل من نشاطه يف احلفريات
اجلنوبي،
مرت من سور األقصى
ّ
الواقعة عند مدخل وادي حلوة يف سلوان على بعد حنو ٍ 100
و 40م ً
التارخيي جنوبًا .وتقع هذه احلفريات اليت تنفذها سلطة
رتا من سور البلدة القدمية
ّ
اآلثار اإلسرائيلية بتمويل من مجعية «إلعاد» االستيطانية بالقرب من حفريات «موقف
التوراتي-مركز كيدم»؛ ما يشري إىل سعي االحتالل
جفعاتي» و«مدينة داود» ومشروع «املعبد
ّ
لربط هذه احلفريات واألنفاق مع بعضها .وذكرت تقارير إعالمية يف ّ 2016/8/16
أن هذه
احلفريات متت ّد على طول حنو  25م ً
رتا وعرض  10وعمق  4أمتار.

حفريات القصور األموية

 2017/1/31كشفت مجعية «حنمان حي» االستيطانية عن قرب افتتاح أحد األنفاق اجلاري
حفرها يف املنطقة اجلنوبية للمسجد األقصى .وأكد حراس املسجد األقصى املبارك أن
يوميا كميات كبرية من
رافعة صهيونية ضخمة تقف خارج أسوار القصور األموية خترج ًّ
القبلي ما ّ
يدل على خمطط لفتح
الرتاب من منطقة القصور األموية احملاذية للجامع
ّ
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويف  2016/12/27افتتحت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغيف نف ًقا يف وادي حلوة
مبشاركة رئيس بلدية االحتالل يف القدس نري بركات ،ومدير مجعية «إلعاد» االستيطانية
دافيد عربي ،وعدد من احلاخامات اليهود .ي َ
ُذكر أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية بدأت العمل يف
النفق وحفره قبل عامني بتمويل من مجعية "إلعاد" االستيطانية و"دائرة أراضي إسرائيل"،
وقد مت حفر حنو  120م ً
رتا من هذا النفق حتى اآلن .ويصل النفق الذي يقع وسط حي وادي
إىل الزاوية اجلنوبية الغربية للمسجد األقصى وأسفل باب املغاربة خمرت ًقا سور القدس
التارخيي ،ويطلق عليه االحتالل اسم «الشارع الروماني املتدرج» ،أو «شارع احلجيج إىل املعبد».
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خمرج هلذا النفق يف هذه املنطقة .وأشارت اجلمعية إىل ّ
أن النفق ميت ّد من سلوان إىل منطقة
القصور األموية جنوب األقصى ،ويتفرع منه نفق يصل إىل ساحة الرباق غرب األقصى.

ب .حفريات اجلهة الغرب ّية:
ّ
العمري الصغري
حفريات املسجد

كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية يف  2017/3/21عن وجود تشققات يف أرض ّية املسجد
ّ
ّ
اليهودي»
«احلي
العمري الصغري وجدرانه وبوابته اخلارج ّية .ويقع املسجد بني حارة الشرف
ّ
وحارة األرمن ،وقد استوىل االحتالل على املبنى املقابل له عام ّ ،1967
لكن جهات استيطان ّية
بدأت يف بداية عام  2017تقري ًبا بتفريغ األتربة من طابق التسوية يف هذا املبنى وأسفل
الطريق العام الفاصل بني املسجد واملبنى ووصلت هذه اجلهات بأعمال احلفر إىل أرضية
املسجد وبدأت بتفريغها من األتربة؛ ما أدى إىل ظهور التشققات .وتكمن خطورة احلفريات
يف منطقة املسجد العمري يف كونها جز ًءا من شبكة أنفاق يف تلك املنطقة اليت حتتوي
املرجح أن يسعى
على ممرات مائية ودهاليز من عهد الكنعانيني والرومان والبيزنط ّيني ،ومن ّ
ّ
اليهودي" وأنفاق اجلهة الغرب ّية لألقصى
"احلي
االحتالل لربط أنفاق هذه املنطقة بأنفاق
ّ
عموما.
ً

ت .حفريات اجلهة الشمالية:
ألي تطور يف حفريات هذه اجلهةّ ،
ال تتطرق التقارير اليت رصدناها خالل العام املاضي ّ
ولكن
االحتالل ك ّثف من استهداف مغارة الك ّتان عرب تنظيم حفالت موسيقية ،وحفالت البلوغ،
وحفالت دينية داخل املغارة؛ ما يؤكد ّ
أن االحتالل انتقل إىل مرحلة توظيف حفرياته يف
وتروجيي ملزاعمه الدينية والتارخيية.
إطار سياحي،
ّ

ث .حفريات اجلهة الشرق ّية:
مل نرصد يف تقريرنا تطورات يف هذه اجلهة ،لكن ميكن القول ّ
إن خمطط االحتالل ببناء
هوائي يكون جبل الزيتون أحد حمطاته قد يؤدي إىل تكثيف استهداف االحتالل للجهة
قطار
ّ
الشرقية باحلفر.
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 .2البناء واملصادرة يف األقصى وحميطه:
ظ ّلت منطقة املسجد األقصى ّ
حمل استهداف
من قبل أذرع االحتالل املختلفة الرامية إىل
واإلسالمي.
تهويدها ،وتغيري طابعها العربي
ّ
جهود حثيثة تبذهلا اجلمعيات االستيطانية،
واحملاكم اإلسرائيلية ،واملؤسسات الرمسية
ّ
التهويدي يف منطقة
لتسريع عجلة البناء
األقصى ،وهي على مسافة مرمى حجر من
الفعلي ببناء عدد من املشاريع
نقطة البدء
ّ
التهويدية الضخمة.

ال تــزال منطقــة المســجد األقصــى مســتهدفة
بالتهوي ــد ،وأب ــرز م ــا رص ــده التقري ــر ه ــو
ي فـــي بنـــاء
الجهـــود الحثيثـــة للبـــدء الفعلـــ ّ
كنيـــس "جوهـــرة إســـرائيل" ومشـــروع
"بي ــت هليب ــا" ،وأق ــر االحت ــال بن ــاء كني ــس
علـــى جبـــل المكبـــر ،وتهويـــد ســـفح جبـــل
الزيت ــون ،وتنفي ــذ مخط ــط القط ــار الهوائ ــي
ح ــول األقص ــى

خالل مدة الرصد بقيت ملفات كنيس «جوهرة إسرائيل» ،ومشروع «بيت هليبا/بيت اجلوهر»
متفاعلة ،وهي من أخطر املشاريع اليت ستهدد منطقة األقصى ،فيما برز تطور كبري باجتاه
تنفيذ خمطط القطار اهلوائي احمليط باألقصى .ورصد التقرير نية االحتالل لبناء كنيس
يهودي جديد على جبل املكرب ،وخمططه لتهويد سفح جبل الزيتون ،وتهويد بعض أبواب
األقصى والبلدة القدمية .ومل تسلم املقابر احملاذية لألقصى من االعتداءات ،فقد صودرت
بعض أجزائها بهدف حتويلها إىل حدائق تلمودية ،و ُزرعت فيها قبور يهودية وهمية.

ّ
املكب:
أ .خمطط لبناء كنيس
يهودي على جبل ّ

ّ
التهويدي:
ب .احملكمة املركزية تق ّر مشروع «بيت هليبا» (بيت اجلوهر)
يف  2016/8/8قرر قاضي احملكمة املركزية اإلسرائيلية رفض كل االعرتاضات على مشروع
ً
مؤكدا ضرورة البناء التهويدي يف منطقة الرباق ،وبهذا القرار
«بيت هليبا» (بيت اجلوهر)
تكون احملكمة املركزية قد أقرت هذا املشروع الذي يقع يف آخر ساحة الرباق غرب املسجد
األقصى .وسيقام املشروع املكون من ثالث طبقات على مساحة  1.84دو ً
منا تشكل مساحة
البناء منها  2985م ً
رتا.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

يف  2016/8/10أقرت «اللجنة احمللية للتخطيط والبناء» يف بلدية االحتالل بالقدس مصادرة
قطعة أرض فلسطينية لبناء كنيس يهودي على جبل املكرب جنوب غرب البلدة القدمية
ّ
يهودي عن حزب «مريتس» قوله «إن
يف القدس .ونقلت صحيفة هآرتس عن عضو جملس
املصادرة ضرورية لبناء املعابد وإعادة األمل للسكان اليهود».
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ت .االحتالل يعلن مناقصة بناء وتشغيل كنيس «جوهرة إسرائيل»:
أعلنت «الشركة لرتميم وتطوير احلي اليهودي» يف  2016/12/1عن مناقصة شاملة لبناء
وتشغيل كنيس «جوهرة إسرائيل» على بعد حنو  200مرت غرب املسجد األقصى .وكانت
سلطة اآلثار اإلسرائيلية قد نفذت حفريات يف منطقة الكنيس على مدار العامني املاضيني
وادعت وجود آثرت من عهد «املعبديْن األول والثاني».

ث .قطار هوائي يف حميط األقصى:
أقرت وزارات األمن الداخلي واألديان ،والسياحة اإلسرائيلية بالتعاون مع بلدية االحتالل،
والدوائر اإلسرائيلية املختصة ،مشروع إقامة القطار اهلوائي الذي ستكون له عدة حمطات
يف حميط املسجد األقصى .وذكرت تقارير إعالمية يف ّ 2016/8/17
أن هذا القطار اهلوائي
"التلفريك" سيم ّر يف أربع حمطات هي :حمطة باب املغاربة يف سورة البلدة القدمية ،وحمطة
الكنيسة اجلثمانية شرق باب األسباط ،أحد أبواب سور البلدة القدمية الشمالي ،واحملطة
الثالثة على جبل الزيتون ،واحملطة الرابعة جبانب عني سلوان.

ج .خمطط تهويدي على سفوح جبل الزيتون املُطل على األقصى:
يف ُ 2017/2/25
كشف النقاب عن مشروع تهويدي جديد يربط بني جبل الزيتون واجلامعة
العربية على جبل املشارف -جبل سكوبيس -ويبلغ طوله  3.6كم .وحبسب املخطط ،سيقام
االستيطاني على امتداد  17موق ًعا ًّ
مطل على البلدة القدمية يف القدس .ويُطلق
املتنزه
ّ
على املشروع الذي بادرت به «سلطة تطوير القدس» بالتعاون مع بلدية االحتالل يف القدس
و«وزارة القدس» اسم «متنزه منتصف االرتفاع»ُ ،
ويطط إلقامته على السفوح الغربية جلبل
الزيتون ،ويطل على املسجد األقصى وأسوار البلدة القدمية وتبلغ كلفته األولية حنو 25
مليون شيكل (حنو  7مليون دوالر أمريكي).

ح .أبواب اجلديد والعمود واألسباط يف عني التهويد:
أبواب القدس القدمية أو املسجد األقصى هي املداخل اليت مي ّر عربها كل من يريد الوصول
لألقصى ،وتهويدها هدف أساسي لدى االحتالل؛ ّ
ألن الزائر للقدس ينطبع يف ذهنه البناء
العمراني ألبوابها.
يف  2016/8/18ذكرت تقارير إعالمية ّ
أن االحتالل ينوي البدء مبخطط "لتطوير" منطقة
الباب اجلديد الواقع يف مشال غرب سور البلدة القدمية بهدف حتويلها إىل منطقة سياحية
جاذبة.
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ويف  2017/6/22قال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان إن حكومته ستعمل على
تغيري الوضع بشكل كامل يف منطقة باب العمود يف السور الشمال للبلدة القدمية للتصدي
للعمليات.
وبعد هبة األقصى اليت اندلعت ً
رفضا لإلجراءات اإلسرائيلية ضد األقصى بعد 2017/7/14

أقدم االحتالل على احلفر يف بالط الساحة املقابلة لباب األسباط الواقع يف السور الشمالي
لألقصى بهدف تركيب جسور حديدية ُتمل عليها كامريات مراقبة ،واقتلعت سلطات
االحتالل بعض األشجار من املنطقة.

خ .االستيالء على أجزاء من مقربة الرمحة واملقربة اليوسفية وزراعة قبور وهمية:
شرعت "سلطة الطبيعة" اإلسرائيلية يف  2016/12/18بغرس يافطات داخل مقربة "باب
الرمحة" املالصقة لسور املسجد األقصى الشرقي ،وتسييج أجزاء منها حبجة أنها "حديقة
وطنية مينع الدفن فيها".
ويف  2017/2/21أقدمت مجعيات استيطانية ومؤسسات رمسية إسرائيلية على زراعة قبور
يهودية وهمية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من أسوار املسجد األقصى املبارك ،والتقط ح ّراس
األقصى وشهود عيان صو ًرا لفرق حراسة وجمموعات من املستوطنني وهم يستخدمون جرافة
تقوم حبمل حجارة كبرية وتثبتها بشكل متواز على شكل قبور يف األرض.
ويف  2017/7/3شرعت طواقم تابعة لسلطات االحتالل يف القدس بوضع أسالك شائكة حول
أجزاء من مقربة اليوسفية اإلسالمية التارخيية املالصقة جلدار املسجد األقصى الشرقي
حبجة أنها مصادَرة إلقامة "حديقة وطنية".

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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ّ
اليهودي يف املسجد األقصى
الفصل الثالث :حتقيق الوجود
تهويد ممنهجة من قبل االحتالل ،تقوم عليها سلطاته
يتعرض املسجد األقصى حلملة
ٍ
املباشرة ،بالتعاون مع العديد من األذرع التهويديّة املختلفة ،ويعمل االحتالل على فرض
سيطرته الكاملة على املسجد األقصى .من خالل عزل مكونات الدفاع عن املسجد ،ابتدا ًء
ثان/نوفمرب
من أيلول/سبتمر  2015حيث ج ّرم االحتالل حركة الرباط ،ومن ث ّم يف تشرين ٍ
 2015بإعالنه حظر احلركة اإلسالمية -اجلناح الشمالي ،وليس انتها ًء بتشديد االحتالل
مزيد من عزل األقصى.
للقيود املفروضة على املصلني وعلى حراس املسجد ،للدفع حنو ٍ

ً
أول :اقتحام املسجد األقصى والتصريح ضده

استطاع االحتالل االستمرار بتثبيت اقتحام املسجد األقصى أم ًرا واق ًعا ،فلم تتوقف خالل
مدة الرصد املمتدة من  2016/8/1حتى  ،2017/8/1باإلضافة لتضييق االحتالل األوقات
اليت ال يقتحم فيها املسجد ،من خالل ثبيت االقتحامات خالل شهر رمضان ،ويف العشر
األواخر من شهر رمضان ،وتأتي هذه االقتحامات وتسهيل دخول السياح من بوابة االحتالل،
لتتكامل مع سياسات االحتالل الرامية لعزل مكونات الدفاع عن األقصى ،من خالل التحكم
بدخول املصلني ومنع املرابطني من الدخول ،واإلبعاد املتزايد عن األقصى.
وقد عمل االحتالل على تثبيت االقتحامات
وزيادة عدد املشاركني فيها من خالل ثالثة
أنساق رئيسة ،تهدف لكسر إرادة املقدسيني
ٍ
يف مواجهة االحتالل ،وضرب احلصرية
اإلسالمية للمسجد األقصى ،وهي:
قدر ممكن من املستوطنني إىل
 إدخال أكرب ٍاألقصى ،ويوظف االحتالل لذلك أذرعه
التهويديّة وعلى رأسها «منظمات املعبد»،
ويفتح الباب أمام مشاركة املتطرفني
اليهود يف هذه االقتحامات.

عمل االحتالل على تثبيت االقتحامت
وزيادة عدد المشاركين فيها من خالل ثالثة
قدر ممكن
أنساق رئيسة ،أولها إدخال أكبر ٍ
من المستوطنين ،عبر أذرعه التهويديّة
المختلفة ،ثانيها السماح للمتطرفين اليهود
بــأداء الصلوات التلموديّة أمام األقصى
وداخله ،وثالثها تأمين الحماية للمقتحمين
من قبل قوات االحتالل .وتتعامل شرطة
االحتالل بعنف مع المرابطين والمصلين
في األقصى.

 السماح للمتطرفني اليهود بأداء الصلوات التلموديّة أمام األقصى وداخله ،وما يتصل بهامن ممارسات تلموديّة من تنظيم حفالت عقد القران وحفالت البلوغ يف املسجد.
 تأمني احلماية للمقتحمني من قبل قوات االحتالل ،وتثبيت دخوهلا للمسجد من منطلق -فائض القوة اليت متتلكه ،وهو ما يرتجم من خالل االقتحامات العنيفة اليت ختلف عشرات
اإلصابات.
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اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية

خلت فرتة الرصد من اقتحامات لشخصيات سياس ّية إسرائيل ّية حالية (باستثناء اقتحام وزير
األمن جلعاد إردان لألقصى يف  2017/7/14لتفقد مكان العملية اليت نفذها ثالثة شبان
فلسطينيني يف ذلك اليوم) ،مع امتداد قرار منع نواب «الكنيست» ووزراء حكومة االحتالل
من اقتحام املسجد األقصى ،مع تسجيل عد ٍد من حماوالت كسر هذا القرار ،عرب مشاركة
بعض الشخصيات الرمسية يف تشجيع املستوطنني على اقتحام األقصى والوقوف معهم قبل
دخوهلم عند باب املغاربة ،وأدائهم صلوات تلمودية خالل أوقات االقتحامات أمام بابي املغاربة
والقطانني.
ويف سياق حماوالت اقتحام األقصى ،قام عضو
بــرز خــال مــدة الرصد كل من النائب
«الكنيست» أوري أريئيل مبحاولة اقتحام
المتطرف يهودا غليك ،ووزيــر األمن
املسجد ولكن شرطة االحتالل قامت مبنعه،
الداخلي المتطرف جلعاد إردان في صدارة
فأدى صلوات تلموديّة عند باب القطانني.
السياسيين الذين يتناولون المسجد األقصى
في تصريحاتهم ،والمطالبة بفرض السيادة
ويعترب احلاخام النائب يهودا غليك (ليكود)
اإلسرائيليّة على المسجد األقصى .وقد عقد
أشهر الداعني القتحام األقصى ،ومع دخوله
مؤتمر في «الكنسيت» في ،2016/11/7
للـ «كنيست» ُمنع من اقتحام األقصى،
شهد مطالبات صريحة بفتح األقصى أمام
وحت ّول دوره لدعم االقتحامات من دون
اليهود ،وكانت هناك تصريحات إلردان
اعتبر فيها أن جبل المعبد هو المكان
املشاركة فيها ،مع تهديده الدائم بكسر قرار
األكثر قدسية للشعب اليهودي.
املنع ،ففي  2016/9/19أدى غليك صلوات
وطقوسا وشعائر تلموديّة أمام باب القطانني ،حبماية من قوات االحتالل ،وعلق غليك على
ً
ً
طويل».
استمرار قرار املنع «سأحرتم القرار حال ًيا ،لكن ال ميكن أن تستمر هذه اإلجراءات
ويف سياق تصرحيات غليك ،ص ّرح بأن هناك خطوات مت اختاذها لتحسني الوضع بعد حظر

وقد حصل وزير األمن جلعاد إردان (ليكود) على جائز ٍة تكرمي ّية من منظمة «دورشي تسيون»
اليت دعت إىل مؤمتر حتريضي على األقصى ،وذلك تقدي ًرا جلهوده يف حتسني الوضع يف
املوقع -األقصى ،-وقال يف كلمته «يف وجهة نظري الشخص ّية ،فإن ح ّقنا على جبل املعبد ال
يتزعزع» .ويف كلمة نائبة وزير اخلارجية عضو الكنيست تسييب حوطوفلي (الليكود) أعلنت
أن وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ستبدأ بإهداء شخصيات أجنبية اكتشافات أثرية من «مدينة
داود» التهويدية يف أعقاب قرارات اليونسكو اليت قالت إنها نفت عالقة اليهود باألقصى.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة عام  ،1948ومنع جمموعات املرابطني واملرابطات من
دخول املسجد.
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إضافة لغليك ،يربز وزير األمن الداخلي جلعاد إردان يف صدارة السياسيني الذين يتناولون
األقصى يف تصرحياتهم ،وإىل جانب تصرحياته يف مؤمتر «الكنيست» يف ،2016/11/7
ربا «جبل املعبد»
ألقى إردان كلمة يف «مؤمتر القدس الرابع عشر» يف  ،2017/2/13معت ً
–األقصى« -املكان األكثر قدس ّية للشعب اليهودي ،وللشعب اليهودي فقط ،وأوضح إردان
رؤيته لواقع املسجد األقصى بأنه «من املهم ً
جدا فرض السيادة اإلسرائيل ّية على جبل املعبد»،
خا ً
متا كلمته باإلجنازات اليت حققها من قمع للمرابطني واملصلني.
وخالل الرصد عاد النائب السابق لرئيس «الكنيست» اإلسرائيلي موشيه فيجلن ،ليتصدر
مشهد اقتحام األقصى ،ففي  2017/2/20قام باقتحام األقصى إىل جانب  50متطر ًفا
من منظمة «طالب ألجل املعبد» ،ونفذ جولة يف ساحات األقصى .ويف  2017/3/16شارك
فيجلني يف اقتحام لألقصى على رأس جمموعة من ُغالة املتطرفني اليهود ،حبماية من قوات
االحتالل اخلاصة ،وختلل االقتحام تقدميه لشروحات حول «املعبد» .وخالل عيد «الفصح
العربي» شارك مع عشرات املستوطنني يف اقتحام األقصى يف .2017/4/12
وقد شكلت التطورات بعد العملية اليت قام بها ثالثة شبان من عائلة «جبارين» يف ،2017/7/14
مزيد من
تصاعدًا يف استهداف االحتالل لألقصى ،وحاول باعتبارها «حد ًثا أمن ًيا» حتقيق ٍ
السيطرة على املسجد ،وشهد اليوم نفسه اقتحام وزير أمن االحتالل جلعاد إردان لألقصى،
برفقة عناصر االحتالل العسكرية.
وحتول احلدث ملادة دمسة للتحريض على األقصى من قبل السياسيني اإلسرائيليني ،فقد
دعا عضو «الكنيست» موتي يوغاف (البيت اليهودي) عقب العملية إىل «إغالق جبل املعبد
األقصى -بوجه املسلمني لفرتة طويلة من الزمن» ،وأضاف «جيب تشديد السيطرة األمنيةوالسياس ّية عليه» .أما وزير الزراعة يف حكومة االحتالل املتطرف أوري أريئيل فقد دعا نتنياهو
ربا أن ذلك
إىل إعالن فرض السيادة على املسجد األقصى ،والسماح لليهود بالصالة فيه ،معت ً
هو اجلواب الوحيد على العملية .ودعت وزير الثقافة يف حكومة االحتالل مريي ريغف إىل
فتح األقصى يف وجه املستوطنني القتحامه والصالة فيه ،وقالت بأن مسؤولية إدارة املسجد
جيب أن تكون للحكومة اإلسرائيل ّية وليس لدائرة األوقاف .وتوافق معها يف هذا الطرح عضو
الـ «كنيست» بتسلئيل مسوتريتس (البيت اليهودي) الذي دعا إىل إغالق املسجد األقصى
أمام املصلني املسلمني.
ويف حماولة لربط عملية األقصى يف  2017/7/14بقرارات اليونسكو األخرية ،وليس
مبمارسات االحتالل واعتداءاته على األقصى واملقدسيني ،ص ّرح نائب وزير اجليش إيلى بن
داهان بأن «هناك صلة مباشرة بني قرارات اليونسكو األخرية التى تنفي العالقات اليهوديّة
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مع األماكن املقدسة واهلجوم اإلرهابي» .أما النائب يف «الكنيست» يهودا غليك فقد ص ّرح
بأن هذه العملية تأتي «من أجل تقويض الصلة اليهوديّة مع جبل املعبد» ،وقال «إن املسلمني
املتطرفني الذين يدنسون حرمة جبل املعبد ،وهو أقدس مكان للشعب اليهودي ،ال حيق هلم
أن يكونوا هناك».

اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود

يشكل املستوطنون العنصر األهم يف
اقتحامات األقصى ،ويعمل االحتالل على
توسيع الشرائح اليت تشارك فيها ،عرب دخول
مزيد من املتطرفني إىل األقصى ،وجعل
مشروع التقسيم املكاني ممكن التطبيق.
وتعترب «منظمات املعبد» واحدة من أهم أذرع
االحتالل التهويديّة ،فهي تنشط بالدعوة
إىل اقتحام األقصى ،وتعمل على ترسيخ
فكرة «املعبد» يف املدرك اإلسرائيلي ،وجعله
مشروعا دائم احلضور لدى شرائح اجملتمع
ً
اإلسرائيلي املختلفة.

تعتبـر «منظمـات المعبـد» أهـم أذرع االحتالل
التـي تقـوم بتنفيـذ مخططـات التهويـد ،فهـي
تنشـط بالدعـوة إلـى اقتحام األقصى ،وتسـعى
إلـى مشـاركة المزيـد مـن المسـتوطنين فيـه،
وال يقـف دورهـا عنـد الحشـد العـددي فـي
االقتحامـات واالعتـداءات ،بل يتعـدى دورها
إلـى ترسـيخ فكـرة «المعبـد» فـي المـدرك
عا دائـم الحضور
اإلسـرائيلي ،وجعله مشـرو ً
لـدى شـرائح المجتمـع اإلسـرائيلي المختلفـة،
مـن خالل تنظيم المسـيرات والفعاليات خالل
المناسـبات واألعيـاد اليهوديّـة ،والتـي تشـكل
محطـات أساسـية لهـذه المنظمـات لحشـد
المزيـد مـن المسـتوطينين القتحـام المسـجد.

عين على األقصى

وشهدت مدة الرصد مشاركة جمموعة من املتطرفني اإلسرائيليني يف اقتحام املسجد
األقصى ،من بينهم الصحفي املتطرف أرنون سيغال ،وهو ناشط يف «احلملة اليهوديّة
إلعادة بناء املعبد الثالث» ،حيث اقتحم املسجد األقصى يف  2016/8/10برفقة طواقم من
"سلطة اآلثار اإلسرائيل ّية" ،ووجهوا كالمهم حلراس املسجد بأن «مكانكم هنا مؤقت»،
هذا التحريض املباشر والتهديد حلراس األقصى ،يأتي مع حتريض دائم يقوم به سيغال
على موظفي األوقاف من خالل كتاباته يف صحيفة «معاريف» العربيّة ،وشارك سيغال يف
اقتحام األقصى يف  .2016/8/16وضمن الشخصيات اليت برزت يف تنظيم وقيادة االقتحامات
احلاخام املتطرف جريون شيلو ،الذي شارك يف  2016/10/30باقتحام للمسجد األقصى،
وحاول القيام بطقوس تلموديّة خالل االقتحام ،وصرح بأنه تفاجأ عندما دخل األقصى ،وقال
«املعبد ينتظر اليهود ،الدخول إىل األقصى أصبح هاد ًئا وآم ًنا ،اليوم األقصى كله بأيدينا،
صلواتي مألت أرجاء املكان».
وإضافة جلريون يربز على ساحة االقتحامات رئيس حركة «العودة إىل اجلبل» املتطرف
رفائيل موريس ،الذي توجه إىل وزير األمن الداخلي جلعاد إردان برسالة ،طالبه خالهلا بزيادة
www.alquds-online.org
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ساعة على وقت اقتحام األقصى ،مدع ًيا أن االنتقال من التوقيت الصيفي إىل الشتوي ،يقلص
فرتة االقتحامات الصباح ّية ساعة واحدة ،وأشار يف ختام الرسالة بأن متديد االقتحامات
يصب يف مصلحة الشعب اليهودي على حد تعبريه .ومن األنشطة اليت يدعو إليها موريس،
تقديم القرابني التورات ّية يف األقصى ،خالل «عيد الفصح اليهودي».
عبت
وحول اإلجراءات اليت قام بها االحتالل لعزل املرابطني واملرابطات عن األقصىّ ،
ّ
«منظمات املعبد» عن سرورها بهذه اخلطوات عرب تدوينات ُنشرت على مواقع التواصل
االجتماعي ،وقالت بأن أجواء «اهلدوء» اليت سادت األقصى يف اقتحامات رأس السنة العربية
ارتياحا لديهم ،وعزوا ذلك إىل «اختفاء املرابطني واملرابطات من
( )2016/10/4-3خلفت
ً
األقصى خالل االقتحامات ،ومنع عدد من املسلمني من دخول املسجد».
ومل تقف مطالبات «منظمات املعبد» عند حدود توسيع وقت االقتحامات ،بل وصلت حلد
املطالبة بفتح باب االقتحامات أيام السبت ،ففي رسالة أرسلها رئيس ائتالف «منظمات
املعبد» املتطرف يعقوب هامين إىل وزير األمن الداخلي جلعاد إردان ،طالب هامين بالسماح
للمستوطنني باقتحام األقصى يوم السبت ،لتعزيز «الوجود اليهودي فيه على مدار األسبوع،
مبا خيدم قضية املعبد» .وخالل األحداث اليت تلت  14متوز/يوليو  ،2017طالبت «منظمات
املعبد» وعدد من حاخامات املستوطنني حكومة االحتالل برفع «علم» االحتالل على أسطح
املسجد األقصى «حتى يثبتوا أنهم استولوا عليه» ،وهي إشارة عميقة بأن إجراءات االحتالل
ليست لضرورات «أمنية» كما ر ّوج االحتالل ،بل هي لفرض سيادته املباشرة على األقصى،
وعلى دخول املصلني إليه .وإضافة للممارسات السابقة ،عمل االحتالل على تفعيل مشاركة
املستوطنني املتزمتني يف اقتحام األقصى ،وحبسب دائرة األوقاف اإلسالمية فإن االحتالل
منذ شهر كانون أول/ديسمرب  2016بدأ يسمح لليهود من طائفة «احلريديم» بأداء طقوس
وصلوات تلمودية خالل اقتحاماتهم للمسجد ،ويصنف هؤالء بأنهم الشرحية األكثر تطر ًفا
بني املستوطنني ،ويدنسون املسجد األقصى وهم يرتدون لباسهم األسود التلمودي.
ونشري إىل أن عدد الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك خالل مدة الرصد املمتدة من
مقتحما ،من املستوطنني وعناصر االحتالل
 2016/8/1حتى  ،2017/8/1بلغ حنو 23661
ً
األمنية والطالب اليهود.
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رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى من املتطرفني اليهود خالل أشهر الرصد من
 2016/8/1حتى 2017/8/1
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ويالحظ االرتفاع الكبري يف أعداد املقتحمني واليت بلغت  ،خالل الرصد املاضي املمتد من
ارتفاعا بنسبة .% 58
مقتحما ،وهو ما يشكل
 2015/8/1حتى  ،2016/8/1حنو 13733
ً
ً

اقتحامات األجهزة األمنية

شهد شهر متوز/يوليو  2017أكرب موجة اعتداءات من قبل قوات االحتالل ،فعلى أثر العملية
يف  ،2017/7/14أعلنت قوات االحتالل منع إقامة صالة اجلمعة يف األقصى ،وأعلنت املسجد
منطقة عسكريّة ،وعملت قوات االحتالل اليت اقتحمت املسجد على إخراج املصلني منه بالقوة،
واعتقلت  58من حراس األقصى .ويف  2017/7/15كثفت قوات االحتالل من وجودها يف
حميط األقصى ،ومنعت املصلني من الوصول حمليط األبواب ،وقامت قوات االحتالل بتفتيش
www.alquds-online.org

عين على األقصى

بشكل مستمر ،وتتمحور
تعمل أجهزة االحتالل األمنية على املشاركة يف اقتحام األقصى
ٍ
وظيفتها يف محاية املستوطنني ،ومنع حراس املسجد أو املصلني من عرقلة االقتحامات.
وتقوم األجهزة األمنية باقتحام األقصى باللباس والعتاد العسكري .وتشكل إجراءات شرطة
االحتالل إحدى وسائل االحتالل للتحكم باملسجد ،من خالل فرض القيود العمرية،
واحتجاز هويات املصلني ونصب احلواجز حول املسجد .ويف سياق زيادة عدد املستوطنني يف
االقتحامات ،قامت شرطة االحتالل بزيادة مدة اقتحام املستوطنني لألقصى لـ  45دقيقة،
وذلك بفتح باب املغاربة قبل ربع ساعة ،وإغالقه بعد نصف ساعة من املوعد السابق.
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مجيع مكاتب األوقاف واملصليات ،وحطمت العديد من األبواب التارخيية لألقصى .ومع
اختاذ سلطات االحتالل قرار تركيب بوابات الكرتون ّية أمام أبواب املسجد ،ورفض املقدسيني
هلا ،ص ّرح قائد شرطة االحتالل يف القدس احملتلة يورام هيلفي يف  2017/7/18بأن البوابات
االلكرتونية اليت مت وضعها ستبقى مكانها .وأكد هيلفي أن اإلجراءات اليت مت اختاذها
بشأن التفتيش «الزمة ومهمة يف الوقت احلالي» ،وأضاف «كل شيء سيبقى على حاله».
وخالل اعتصامات املقدسيني أمام أبواب األقصى ً
رفضا لإلجراءات املستحدثة ،مارست قوات
االحتالل اعتداءات خمتلفة وقم ًعا شديدًا حبقهم ،ففي  2017/7/17أسفرت املواجهات مع
قوات االحتالل يف باب األسباط عن إصابة  50مقدس ًيا ،ويف  2017/7/18أصيب  14مواط ًنا
خالل املواجهات مع االحتالل .ويف  2017/7/21منعت قوات االحتالل الرجال دون اخلمسني
عاما من دخول البلدة القدمية ،وأجربت موظفي األوقاف على إخالء حميط باب اجمللس،
ً
وأبعدت  40شابًا كانوا يعتصمون قرب باب األسباط .وتابعت قوات االحتالل اعتداءاتها
حبق األقصى ،ففي  2017/7/24قام قائد شرطة االحتالل روني الشيخ باقتحام األقصى
برفقة عدد كبري من كبار ضباط شرطة االحتالل ،ومبشاركة أكثر من  140عنصر
خمابرات .ومع عمل االحتالل على تركيب كامريات متطورة حتقق له الغرض من البوابات
اإللكرتونية ،قررت سلطات االحتالل يف  2017/7/25إزالة البوابات اإللكرتونية ولكن مع
مزيد من الكامريات «الذكية» .وبعد تراجع االحتالل عن كل اإلجراءات اليت قام
نصب
ٍ
بها يف  ،2017/7/27ودخول آالف املصلني واملرابطني ألرجاءه ،قامت قوات االحتالل باقتحام
األقصى بعد صالة عشاء اليوم نفسه ،واندلعت مواجهات عنيفة يف باحات املسجد ،ألقت
ً
خالهلا قنابل الصوت والغاز ،ما أدى إلصابة حنو 113
مرابطا ،فيما اعتقلت قوات االحتالل
 120من املعتكفني ،ومت اقتيادهم للتحقيق.

ثان ًيا :التدخل املباشر يف إدارة املسجد

إىل جانب اقتحام املسجد األقصى وتثبيت الوجود اليهودي يف داخله ،يعمل االحتالل على
التدخل يف إدارة املسجد ،ويهدف من هذا التدخل ،لنزع احلصرية اإلسالم ّية عن األقصى،
وفرض سيطرة إسرائيل ّية تدرجي ّية على املسجد بفعل األمر الواقع والتغلب بالقوة.

منع الرتميم والتدخل يف عمل إدارة األوقاف

يعترب منع ترميم املسجد األقصى إحدى وسائل االحتالل يف التدخل باملسجد ،حيث تقوم
أجهزته األمنية مبراقبة أعمال الرتميم والصيانة اليت تقوم بها دائرة األوقاف اإلسالم ّية،
وتعمل على عرقلة حماوالت الرتميم ،من خالل منع دخول املواد األول ّية ،واالعتداء اجلسدي
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على العمال ،واعتقال املشرفني على الرتميم من موظفي جلنة إعمار املقدسات ،ويعمل
ّ
ليظل األقصى باحلالة اليت
االحتالل على منع مشروعات تطوير البنية التحتية للمسجد،
عليها من دون أي حتسني وترميم.
شهد الرصد اقتحامات متكررة ملوظفي
«سلطة اآلثار» التابعة لالحتالل ،ومن ًعا
ملوظفي جلنة إعمار األقصى من إمتام
أعماهلم ،حيث قامت قوات االحتالل يف
 2016/8/3بوقف أعمال الرتميم يف مصلى
قبة الصخرة .وتابعت سلطات االحتالل
اعتداءاتها ،ففي  2016/8/10اقتحم األقصى
طاقم من «سلطة اآلثار» اإلسرائيل ّية ،مكو ٌن
من 13
شخصا ،ويف اليوم نفسه أعلنت دائرة
ً
األوقاف بأن شرطة االحتالل أوقفت أعمال
صيانة الكهرباء يف املسجد .ووصلت إجراءات
االحتالل ملنع أي أعمال صيانة يف مرافق املسجد ،ح ّد منع شرطة االحتالل يف 2016/10/3
لعطل
إدخال صندوق للمعدات إىل داخل مصلى قبة الصخرة ،ملنع أي حماولة للرتميم ولو
ٍ
بسيط ،ال حيتاج إال ملعدات بدائية .وجراء استقبال املسجد آلالف املصلني بشكل يومي،
حيتاج املسجد إىل تنفيذ عد ٍد من املشاريع احليوية ،على رأسها «شبكة إطفاء احلرائق،
وشبكات اإلنارة والتهوية ،والتمديدات الكهربائية» ،باإلضافة لتحسينات يف البنى التحتية.
وحبسب مدير األقصى الشيخ عمر الكسواني تصل املشاريع اليت يعرقل تنفيذها االحتالل
إىل حنو 30
مشروعا.
ً
يعـدّ منـع ترميـم األقصـى إحـدى وسـائل
االحتلال فـي التدخـل بالمسـجد ،حيـث تقـوم
أجهزتـه األمنيـة بعرقلـة محـاوالت الترميـم،
مـن خلال منـع دخـول المـواد األوليّـة،
واالعتـداء الجسـدي علـى العمـال ،واعتقـال
المشـرفين علـى الترميـم.
يحتـاج المسـجد إلـى تنفيـذ عد ٍد من المشـاريع
الحيوية ،على رأسـها "شـبكة إطفاء الحرائق،
وشـبكات اإلنـارة والتهويـة ،والتمديـدات
الكهربائيـة" ،باإلضافـة لتحسـينات فـي البنى
التحتيـة ،وتصـل المشـاريع التـي يعرقـل
عا.
تنفيذهـا االحتلال إلـى نحـو  30مشـرو ً

يستهدف االحتالل موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،خاصة موظفي إعمار
األقصى خالل قيامهم بعملهم يف ترميم وصاينة املسجد ،وحراس األقصى خالل قيامهم
بعملهم يف صد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه .ويف هذا اإلطار قامت قوات االحتالل يف
 2016/8/3باعتقال أربعة من موظفي جلنة اإلعمار ،بعد قيام قوات االحتالل بوقف أعمال
الرتميم يف قبة الصخرة ،ويف اليوم التالي كررت قوات االحتالل اعتقاهلم يف .2016/8/4

عين على األقصى

تقييد حركة موظفي األوقاف

ويف سياق استهداف حراس األقصى ،قامت قوات االحتالل يف  2016/8/2باالعتداء على أحد
حراس األقصى ،ما استدعى نقله إىل عيادة املسجد لتلقي العالج .ويف  2016/8/7قامت قوات
www.alquds-online.org
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االحتالل باعتقال احلارس لؤي أبو السعد ،من أمام باب األسباط ،واقتادته إىل أحد مراكز
االعتقال والتحقيق يف مدينة القدس احملتلة .ويف  2016/10/25اعتقلت قوات االحتالل
احلارس مهند الزغل قرب باب السلسلة ،واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق ،بعد مراقبته
إحدى جمموعات املستوطنني خالل اقتحامها لألقصى .وال تنتهي إجراءات االحتالل حبق
احلراس عند االعتقال فقط ،بل تقوم عادة بإبعادهم عن األقصى بعد اإلفراج عنهم.
وعلى خلفية تصدي حراس األقصى العتداءات االحتالل ،قامت قوات االحتالل يف 2017/3/27

حبملة اعتقاالت مشلت مخسة حراس لألقصى اقتيد بعضهم ملراكز التحقيق ،ووصل عدد
احلراس املعتقلني يف  2017/3/28إىل 11
حارسا ،ستة منهم اعتقلتهم قوات االحتالل بعد
ً
دهم منازهلم .ومع أحداث األقصى يف  ،2017/7/14ازداد العنف يف تعامل شرطة االحتالل مع
احلراس ،حيث قامت باالعتداء عليهم ،وصادرت هواتفهم وأخرجتهم من املسجد ،ويف سياق
اإلرهاب النفسي الذي مارسته قوات االحتالل حبق احلراس ،قامت خمابرات االحتالل يف
 2016/7/16باالتصال بعد ٍد منهم وطلبت عدم ذهابهم إىل األقصى ،ويف  2017/7/17أبلغت
سلطات االحتالل جمموعة أخرى من احلراس ،بعدم السماح هلم مبزاولة أعماهلم.

التحكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني

يف سياق حتكم سلطات االحتالل بالدخول إىل املسجد ،تقوم قوات االحتالل باستباق
اقتحامات املواسم واألعياد اليهوديّة بتشديد اإلجراءات حبق املصلني يف األقصى ،ففي
 2016/8/14شددت قوات االحتالل إجراءاتها على أبواب املسجد ،وقامت باحتجاز هويات
املصلني على بوابات األقصى اخلارجية .وتعمل قوات االحتالل على إغالق أبواب حمددة من
األقصى ،على غرار ما حدث يف  ،2016/8/25حيث منعت قوات االحتالل املصلني من الدخول
إىل األقصى من باب القطانني .وتعترب القيود العمرية اليت يفرضها االحتالل على املصلني
واحدة من سياسات االحتالل املستمرة ،ويف انتهاك خطري للحصرية اإلسالمية لألقصى
فرضت سلطات االحتالل قيودًا على املعتكفني يف األقصى إلحياء ليلة القدر.
وال تقف إجراءات االحتالل عند فئة حمددة من املصلني ،بل تطال خمتلف الشرائح العمرية
حتى كبار السن ،ففي  2016/9/6احتجزت قوات االحتالل هوية املسن يوسف عبود (70
عاما) ،ثم أصدرت قرا ًرا بإبعاده عن املسجد ملدة ستة أشهر .ويف  2016/10/2استدعت قوات
ً
االحتالل عددًا من املقدسيني للتحقيق معهم ،من بينهم سيدة وطفل ،وتزامن االستدعاء
مع محلة اعتقاالت واسعة شنتها حبق الشبان املقدسيني ،ثم أفرجت قوات االحتالل عن
يوما.
املعتقلني بعد تسليمهم قرارات إبعاد عن األقصى ملدة ً 15
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وتتعرض نساء القدس كما الرجال النتهاكات متعددة ،ومنع من دخول املسجد ففي
 2016/10/4منعت شرطة االحتالل املرابطة هنادي احللواني من دخول األقصى .وإضافة
للمنع يعترب استدعاء نساء األقصى أم ًرا بالغ الصعوية لالعتداءات اليت تتعرضن هلا ،ومن
أمثلة ذلك استدعاء املعلمة خدجية خويص يف  2016/12/18إىل «املسكوبية» .ويف سياق
استهداف مكونات األقصى ،تستمر سلطات االحتالل مبنع عشرات املرابطات من دخول
األقصى ،وتستمر نساء «القائمة الذهبية» يف الرباط أمام أبواب املسجدً ،
رفضا إلجراءات
االحتالل وممارساته الكيديّة ،وإضافة للرباط أمام أبواب األقصى ،تبلور دور املرابطات خالل
اعتصامات املقدسيني ما بني  14و ،2017/7/27عرب تقديم الطعام للمعتصمني ومساعدة
نساء البلدة القدمية يف حتضريه يف منازهلن واخلروج به بعد صالة الظهر لتقدميه إىل
املعتصمني بشكل مجاعي.
ويعترب اإلبعاد عن املسجد األقصى أدا ًة دائمة احلضور لدى االحتالل ،فهي تسهم يف تفريغ
املسجد من املصلني واملرابطني .وخالل مدة الرصد أصدرت سلطات االحتالل عشرات قرارات
حد سواء ،وترتاوح مدد اإلبعاد ما
اإلبعاد عن األقصى ،طالت الرجال والنساء واألطفال على ٍ
يوما وستة أشهر ،ووصل عدد املبعدين عن املسجد األقصى لنحو  218مبعدًا من
بني الـ ً 15
القدس واملناطق الفلسطينية األخرى.
رسم بياني ألعداد املبعدين عن املسجد األقصى من  2016/8/1حتى 2017/8/1
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الفصل الرابع :ردود الفعل على التطورات يف املسجد األقصى
دفع ارتفاع وترية االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى ،واالقتحامات اليومية
للمسجد ،وحماولة تكريس التقسيم الزماني واملكاني للمسجد كأمر واقع ،أهل القدس
واألراضي احملتلة سنة  1948إىل ابتكار األساليب والوسائل للدفاع عن املسجد املبارك ،وقد
كان امل ّد البشري املتواصل ،والدعوة للرباط —بالرغم من حظر اجلمعيات واملؤسسات
الداعمة للرباط— واألنشطة الدائمة يف األقصى ،أبرز حتديات االحتالل ومستوطنيه.
وكان للمواقف اليت وقفها أهلنا يف القدس والداخل الفلسطيين خالل شهر متوز /يوليو
 ،2017باإلضافة إىل املواقف الفصائلية والرمسية الفلسطينية ،ومواقف بعض الدول العربية
واإلسالمية والدولية ،الدور األبرز يف منع قوات االحتالل من تنفيذ خمططه لرتكيب أبواب
إلكرتونية على أبواب املسجد األقصى ،بعد العملية البطولية اليت نفذها ثالثة شبان من آل
ج ّبارين من مدينة أم الفحم احملتلة منذ سنة .1948
ولكن بالرغم من حجم اهلجمة على األقصى كانت ردود األفعال الرمسية دون املستوى
املطلوب ،حيث اقتصرت على بيانات الشجب واالستنكار والتحذير من حرب دينية ،وكانت
ذات سقف منخفض وال توازي حجم املخاطر اليت يتعرض هلا األقصى وبقي التفاعل الشعيب،
خصوصاً بني أهلنا يف القدس وأراضي  ،1948اخلط األول للدفاع عن املسجد املبارك ،وإن
تفاوت يف احلجم والزخم بني بلد وآخر.

أو ً
ال :املستوى الفلسطيين
بقيت أيدي الفصائل الفلسطينية املقاومة مكبلة يف الدفاع عن املسجد األقصى واملقدسات،
ال سيما يف ظل حصار غزة وقبضة األجهزة األمنية الفلسطينية ،اليت سعت إىل منع أي
«تصعيد» .فيما بلغ التنسيق األمين مراحل متقدمة ،بشهادات فلسطينية وإسرائيلية ،يف
سبيل إجهاض أي عمل مقاوم ،حتى لو كان للدفاع عن األقصى ،وكانت معظم عمليات
املقاومة ض ّد االحتالل مببادرات فردية .وعلى الرغم من كل ذلك فقد أعلنت الفصائل
إصرارها على إفشال املخططات اإلسرائيلية اليت تهدف لتهويد القدس وتقسيم األقصى
املبارك.
وكان احلدث األبرز خالل السنة اليت يرصدها التقرير ،باإلضافة إىل االقتحامات اليومية ،ما
شهده املسجد األقصى بعد العملية البطولية اليت قام بها ثالثة شباب من فلسطينيي ،1948
من مدينة أم الفحم ،من آل ج ّبارين يف  .2017/7/14وقد تفاعلت الفصائل الفلسطينية
بشكل واسع مع هذا احلدث ،وحاولت استثماره بالشكل املطلوب ،حيث توالت الدعوات
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لتصعيد املواجهات وعمليات املقاومة ض ّد األهداف اإلسرائيلية .وحذر عدد من الفصائل
املقاومة من حماوالت مترير اتفاق جديد يغري الوقائع على األرض ،ويعطي االحتالل سيادة
يف املسجد األقصى املبارك مقابل رفعه األبواب اإللكرتونية .وأكدت األجنحة العسكرية
لعدد من الفصائل أنه ستكون هلا كلمتها القوية والعليا يف حال استمر االحتالل مبخططه
ض ّد املسجد األقصى .وقالت األجنحة إنها لن تسمح بأي حال من األحوال للعدو اجلبان أن
يتغول على األقصى واملقدسات وأهلنا يف القدس.
عموما ،مل يرق أداء الفصائل الفلسطينية إىل
ً
لـم يعكـس أداء الفصائـل اآلمـال المعقـودة
املستوى املطلوب منها ،فلم خترج مواقفها عن
عليهـا ،ودورهـا فـي مقاومـة االحتلال،
سياق إدانة االنتهاكات ،واملطالبة بالتدخل
وبرامجهـا العمليـة لمواجهـة انتهـاكات
االحتلال للمسـجد األقصـى.
حلماية املقدسات ،واملسريات يف مناسبات
وبلـغ التنسـيق األمني بين السـلطة واالحتالل
حمددة .ومل يعكس أداء الفصائل اآلمال
مراحـل متقدمـة ،مـن أجل إجهـاض أي عمل
املعقودة عليها ،ودورها يف مقاومة االحتالل،
مقـاوم ،حتـى لـو كان للدفاع عـن األقصى.
وبراجمها العملية ملواجهة انتهاكات
االحتالل لألماكن املقدسة ،بشكل عام ،وللمسجد األقصى بشكل خاص .رمبا كان للتنسيق
األمين الدور البالغ يف عرقلة أي عمل املقاوم يف الضفة الغربية اليت تشكل حاضنة القدس،
حتى لو كان للدفاع عن املقدسات واألقصى.
واضحا يف خطابتها ومواقفها وأدائها،
ويف السياق ذاته ،كان عجز السلطة الفلسطينية
ً
باملقارنة مع حجم االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على األماكن املقدسة ،بشكل عام،

وعلى املسجد األقصى املبارك ،بشكل خاص .وكانت اخلطوات اليت قامت بها ،بالتهديد
والوعيد تارة ،وباإلدانة واالستنكار تارة أخرى ،مبنزلة خطوات شكلية لتنفيس الشارع
للمسجد األقصى ،وأعلنت جتميد االتصاالت كافة مع سلطات االحتالل —مبا فيها
التنسيق األمين— بعد إغالق املسجد األقصى ،ومنع الصالة فيه خالل شهر متوز /يوليو

فعليا.
 ،2017يف حني ذكرت مصادر إسرائيلية أن السلطة مل جتمد اتصاالتها مع االحتالل ًّ

عين على األقصى

الفلسطيين ،مل ترق ملستوى احلدث .فقد دانت السلطة باستمرار عمليات االقتحام اليومية

وباملقابل برز دور أجهزة السلطة األمنية يف حماوالتها إجهاض أعمال املقاومة ،حيث أكدت
منعها ملئات احملاوالت لتنفيذ عمليات ض ّد اجليش اإلسرائيلي واملستوطنني ،وهو ما تفاخر
به مرا ًرا الرئيس حممود عباس ،وقادة األجهزة األمنية.
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وباملقابل ،أفشل أهل القدس وفلسطينيو
 1948خمططات االحتالل لتقسيم زماني
ومكاني للمسجد األقصى املبارك ،وكان
حلضورهم القول الفصل يف حتدي قرارات
سلطات االحتالل ،واليت كان من أخطرها
ما تعرض له املسجد األقصى املبارك من
إجراءات بعد العملية اليت نفذها ثالثة شبان من فلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948يف
 ،2017/7/14واليت سعى االحتالل من خالهلا لتكريس واقع جديد .فقد شكلوا اخلط األول
للدفاع عن املقدسات بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص ،ووقفوا يف وجه االعتداءات
دروعا بشرية ،أسهمت —بشكل أو بآخر— باحل ّد
اإلسرائيلية املتكررة ،وشكل املرابطون منهم ً
من قدرة تنفيذ الربامج اإلسرائيلية اليت تستهدف املسجد املبارك.
تميـزت أنشـطة أهـل القـدس وفلسـطينيي
 1948المتواصلـة بطـول النفـس ،و ُحسـن
التحـرك ،واالسـتباقية ،والحضـور الدائـم.
وشـكلوا خـط الدفـاع األول فـي وجـه
االعتـداءات المتكـررة علـى المسـجد األقصـى.

وحسن التحرك ،واالستباقية ،واحلضور الدائم،
وقد متيزت أنشطتهم املتواصلة بطول النفسُ ،
واستطاعوا االستفادة من امليزة اليت يتمتعون بها دون غريهم ،وهي القدرة على الوصول إىل
األقصى ،مع وجود العقبات اإلسرائيلية ،واإلبعاد املتكرر ،ملواجهة املخططات اإلسرائيلية.

ثان ًيا :األردن

مل َ
يرق املوقف الرمسي األردني إىل مستوى
تصاعـد وتيـرة االنتهـاكات ،بالرغـم مـن
الوصاية الدينية اليت حتظى بها السلطات
التهديـد واالسـتنكار والشـجب األردنـي،
األردنية على املقدسات يف مدينة القدس،
يطـرح التسـاؤل حـول الـدور الحقيقـي الـذي
ويتيح هلا القانون الدولي التحرك دول ًيا،
يلعبـه األردن فـي حمايـة األقصـى ،ومـدى
قدرتـه علـى التأثيـر فـي مسـار األحـداث فـي
لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف املدينة
األقصـى.
املقدسة بشكل عام ،ويف املسجد األقصى بشكل
خاص .ومل تتخذ السلطات األردنية إجراءات رادعة لوقف انتهاكات االحتالل لألقصى،
واملصلني فيه ،واملرابطني ،وموظفيه التابعني لوزارة األوقاف األردنية؛ ما أعطى اجلرأة
لسلطات االحتالل بالتمادي بانتهاكاتها ،واملساعدة يف اقتحام مستوطنيه للمسجد املبارك.
ومستوى اخلطورة اليت تتعرض له املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس بشكل عام،
حزما من سلطات تتحمل مسؤولية
واملسجد األقصى بشكل خاص ،تتطلب موق ًفا أكثر ً
تنظيم شؤون املسجد الدينية ،وتقديم الرعاية الكاملة لرواده ،وهلا ّ
احلق يف تعيني املوظفني.
وبالرغم من كل ذلك بقيت ردود األفعال األردنية الرمسية على كل السياسة التخريبية
والتدمريية لالحتالل ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية وتصرحيات الشجب
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واالستنكار ،اليت ال ميكن بأي حال من األحوال أن توقف احلملة الشرسة اليت يشنها االحتالل
ومستوطنوه.
تصاعد وترية االنتهاكات ،بالرغم من التهديد واالستنكار والشجب ،يطرح التساؤل حول
الدور احلقيقي الذي يلعبه األردن يف محاية األقصى .ولعل إجراءات سلطات االحتالل داخل
املسجد األقصى بعد العملية اليت متت داخل املسجد خالل متوز /يوليو  ،2017كانت
فرصة للسلطات األردنية لكي متارس الدور املأمول منها يف محاية املقدسات داخل املدينة
جتار احلدث ،بل اقتصر الدور على املطالبة بإنهاء تلك اإلجراءات،
املقدسة ،غري أنها مل ِ
وعودة األمور إىل ما كانت عليه.

ثال ًثا :املستوى العربي واإلسالمي الرمسي

االهتمام العربي واإلسالمي بالقضية
الفلسطينية استمر يف تراجعه بشكل واضح
االهتمـام العربـي واإلسلامي بالقضيـة
الفلسـطينية اسـتمر فـي تراجعـه بشـكل
خالل السنة اليت يغطيها هذا التقرير ،فعلى
واضـح ،فعلـى الرغـم مـن كثـرة االنتهـاكات
الرغم من كثرة االنتهاكات اليت يتعرض
التـي يتعـرض لهـا المسـجد األقصـى لـم
تخـرج ردود األفعـال الرسـمية عـن التنديـد،
هلا املسجد األقصى املبارك مل خترج ردود
والشـجب ،واالسـتنكار...
األفعال العربية واإلسالمية الرمسية عن
التنديد ،والشجب ،واالستنكار ،ومطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن االعتداءات واالستفزازات
املستمرة على املسجد األقصى.

عين على األقصى

وخرجت جامعة الدول العربية يف كل مرة لتدين اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى
املبارك ،وحتذر احلكومة اإلسرائيلية من مغبة استمرار تلك اإلجراءات ،ألنها ستؤدي إىل
عمان يف 2017/3/29
إشعال املنطقة ومل ترق القمة العربية اليت ُعقدت يف العاصمة األردنية ّ
إىل مستوى احلدث الذي تعيشه القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل
خاص ،حيث عربت القمة عن حالة الرتدي اليت تعيشها الدول العربية على املستوى الرمسي.
عمان الربامج العملية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق األرض والشعب
وغاب عن إعالن ّ
يف فلسطني.
ومل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حال يف تعاطيها مع القضية الفلسطينية من
املواقف العربية ،ومل تتخط ردودها على االنتهاكات املستمرة للمسجد األقصى حدود
اإلدانة واالستنكار ،فقد دانت املنظمة مرا ًرا السياسات واإلجراءات غري القانونية اليت تتبعها
www.alquds-online.org
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الدولة العربية ض ّد املسجد ،واألعمال االستفزازية واالعتداءات كافة من قبل االحتالل
ومستوطنيه املتطرفني ض ّد املصلني يف األقصى.
ومل يكن املستوى الرمسي العربي واإلسالمي ليتخطى مواقف اجلامعة العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،حيث أكدت رفضها للممارسات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطيين
احملتلة ،وأدانت حماوالت تغيري الوضع اهليكلي والتارخيي للمسجد األقصى املبارك .كما
عربت عن رفضها واستنكارها لالقتحامات اليومية للمستوطنني لألقصى.

راب ًعا :املوقف الدولي الرمسي

تباينت املواقف الدولية من االعتداءات
اإلسرائيلية املستمرة على املسجد األقصى،
واليت كان آخرها إغالق املسجد يف متوز/
يوليو  ،2017وفشل جملس األمن الدولي —
كعادته—يف إصدار بيان صحفي يدين فيه
دائما التهديد األمريكي باستخدام حق النقض «الفيتو».
إغالق املسجد األقصى ،والسبب ً
وتراوحت الردود الدولية بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني الضحية واجلالد؛
وقلق اجملتمع الدولي مصدره أن تؤدي االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة إىل تدهور األوضاع.
وغال ًبا ما يكون التدخل الدولي ملصلحة االحتالل اإلسرائيلي.
المواقف وردود الفعل الدولية من االعتداءات
اإلسـرائيلية تراوحت بين القلق ،واالسـتنكار،
والتحذيـر ،والمسـاواة بيـن الضحيـة والجالد.
وغالبًـا مـا يكـون التدخـل الدولـي لمصلحـة
االحتالل اإلسـرائيلي.

ومل تتعد تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة السابق بان كي مون والالحق أنطونيو
غوترييش ،أو املتحدثني بامسهما ،والبيانات الصادرة عن املؤسسة الدولية ،عن التعبري عن
القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس واملسجد األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،حيث ّ
مت
التأكيد على أن اإلجراءات كافة اليت تتخذها السلطات اإلسرائيلية ،والرامية إىل تغيري
طابع ومركز مدينة القدس ،ليس هلا أي صالحية قانونية ،وأنها تتعارض مع أحكام القانون
الدولي وتقوض إمكانية حتقيق ّ
«حل الدولتني».
ويف تطور الفت للنظر على صعيد القرارات
الدولية صادقت منظمة اليونسكو على
قرار ينص على كون القدس مدينة ذات
أهمية خاصة للديانات الثالث ،وجتاهل
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صادقـت منظمـة اليونسـكو علـى قـرار
ينـص علـى كـون القـدس مدينـة ذات أهميـة
خاصـة للديانـات الثلاث ،وتجاهـل القـرار
مزاعـم ارتبـاط األقصـى باليهـود عبر إطالق
التسـميات اإلسلامية عليـه فقـط.
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تعمد ذكر تسميته اإلسالمية (األقصى /احلرم
القرار مزاعم ارتباط األقصى باليهود عرب ُّ
الشريف) ،وجتاهل التسمية اإلسرائيلية ،واعتماد التسمية اإلسالمية لـحائط الرباق/
ً
متجاهل تسمية «حائط املبكى» .كما أدان القرار املمارسات
احلائط الغربي لألقصى»،

اإلسرائيلية داخل األقصى ويف حميطه ،وطالب بإعادة الوصاية األردنية احلصرية عليه.

خامسا :املستوى الشعيب
ً

ُّ
يعد التفاعل الشعيب مع تطور األوضاع يف
املسجد األقصى من أهم األدوات املؤثرة يف
حتديد املسارات ،وقد بدا ّ
أن الشارع العربي
واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية
بشكل عام ،واملسجد األقصى واملدينة املقدسة
بشكل خاص ،ال سيما بعد إغالق املسجد
األقصى الذي يعد سابقة إسرائيلية خطرية
جدًا مل حتدث منذ حنو مخسني سنة ،وهي جمازفة جلس النبض ،واختبار ردة الفعل
الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية .وقد كانت التحركات الشعبية —إىل ح ّد
ما— على مستوى احلدث ،وهو ما تردد يف آالف املساجد على امتداد الكرة األرضية ،وليس
يف الدول العربية واإلسالمية وحسب ،كما تردد يف الفعاليات الشعبية الكثرية اليت انتشرت
يف الكثري من املعمورة.
أعلـن الشـارع العربـي واإلسلامي والدولـي
عـن رفضـه لإلجـراءات واالنتهـاكات
اإلسـرائيلية للمسجد األقصى؛ وهذا ما سطره
مـن خلال تفاعـل آالف المسـاجد والنـزول
إلـى الشـارع معلنًـا لرفـض االنتهـاكات
اإلسـرائيلية ومحاولـة فـرض وقائـع جديـدة
بعـد .2017/7/14
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عين على األقصى

وأعلن الشارع العربي واإلسالمي والدولي عن رفضه لإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية
للمسجد األقصى ،ومنها تركيب األبواب اإللكرتونية ،وكامريات املراقبة ،واقتحامات
املستوطنني ،وحماولة التقسيم الزماني واملكاني للمسجد املبارك؛ وهذا ما سطره من خالل
نزوله إىل الشارع معل ًنا رفضه لتلك االنتهاكات واالقتحامات اليومية لألقصى.
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خامسا :التوصيات
ً
أ -توصيات للجماهري الفلسطينية:
يوما بعد يوم ّ
أن مجاهري الشعب الفلسطي ّ
وأهمها
تثبت األحداث ً
ين متتلك أوراق قوة مثينةّ ،
دفاعا عن
إميانها املتجذر حب ّقها بالقدس واألقصى ،واستعدادها الكبري لتقديم التضحيات ً
املسجد األقصى ،وقدرتها على ّ
ختطي عقبات االحتالل ،وابتكار وسائل متجددة يف مواجهة
االحتاللّ .
يب الفلسطي ّ
ين داخل فلسطني وخارجها إثر حماولة االحتالل
إن احلراك الشع ّ
جناحا باه ًرا يف هزمية إرادة االحتالل
فرض وقائع جديدة على األقصى بعد  2017/7/14جنح ً
الذي اضط ّر للرتاجع عن إجراءاته العدائ ّية املستحدثة ض ّد األقصى ،ويف املقابل أظهر هذا
احلراك ّ
ريا من طاقات الشعب الفلسطي ّ
ين استثمرت يف مواجهة االحتالل ،فكيف
أن جز ًءا يس ً
إذا استثمرت كل الطاقات واإلمكانيات؟ بناء على ذلك ّ
مثة توصيات ضروريّة للجماهري
الفلسطين ّية على مستوى شرائحها وتوزعها اجلغرايف:

 .1املقدس ّيون:

استثمار اإلجناز الذي حتقق بإجبار االحتالل على الرتاجع عن قراراته اليت اختذها
ضد األقصى بعد  .2017/7/14وحيصل على ذلك عرب تعزيز الوحدة ،والتنسيق،
واستثمار نقاط الضعف لدى االحتالل ،واحلرص على مشاركات حاشدة ودائمة يف
فعاليات التصدي لالحتالل.
تعزيز ال ّروح املعنويّة ،وتكثيف التعبئة ض ّد االحتالل حبيث يصبح التمرد على
االحتالل جز ًءا ال يتجزأ من ثقافة املقدسيني ،ويتج ّلى هذا التم ّرد يف أبسط األمور
احلياتية واليومية ،وتقع هذه املهمة على عاتق املشايخ ،والعلماء ،وخنب الثقافية،
ووجهاء العمل االجتماعي والسياسي ،واإلعالميني يف القدس.

عدم االنصياع لقرارات االحتالل بإبعاد املقدسيني عن األقصى ،وأقل ما ميكن فعله يف
هذا الشأن هو الرباط عند أقرب نقطة ممكنة لألقصى.
االلتفاف حول قيادة شعب ّية مقدس ّية ّ
تتول شؤون تنظيم حراك املقدسيني ،ال سيما ّ
أن
القدس تفتقد لقيادة سياسية رمسية.
تطوير العمل اإلعالمي الذي من شأنه أن يكشف اعتداءات االحتالل ّ
حبق األقصى،
ويسهم يف تعبئة اجلماهري ودفعه للتحرك نصرة لألقصى.
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 .2الفلسطينيون يف األراضي احملتلة عام :1948

إجياد بدائل سريعة للمؤسسات الفلسطينية اليت يغلقها االحتالل ،واليت تهت ّم بدعم
الرباط والصالة يف األقصى.
إبراز سياسات االحتالل العنصرية ضدهم وتعزيز التواصل مع املنظمات الدولية
واحلقوقية لكشف عنصرية االحتالل ،وبشاعة استهدافه لوجودهم ،وملؤسساتهم.

االستمرار يف تسيري قوافل الرباط يف األقصى رغم تضييق االحتالل.
هما جام ًعا بني القوى الوطنية واإلسالمية يف األراضي
العمل على جعل قضية األقصى ًّ
احملتلة عام .1948
ترميز شخصيات وطنية وإسالمية من خمتلف الفئات لتكون قيادات للعمل من أجل
األقصى حتى ال يت ّم االستفراد ببعض القيادات احملدودة عددًا.

 .3الفلسطينيون يف غزة:

حاليا ركيزة العمل الفلسطيين املقاوم على مستوى التحكم،
يشكل قطاع غ ّزة
ًّ
والسيطرة ،والتنظيم ،واإلعداد ،والتجربة .ومن األهمية مبكان ْ
أن تتم تعبئة أفواج
الشباب املقاومني يف غزة على عقيدة الدفاع عن األقصى ،وعقيدة العمل لتحريره.

لحة نتيجة احلصار
التن ّبه من مشاريع إشغال غزة وأهلها باالحتياجات اليومية املُ ّ
اجلائر ،وإبقاء األقصى يف صميم اهتمامات الشعب الفلسطيين يف غزة.
يب مستم ّر بأشكال متعددة باالستفادة من قدرة أهل غزة على احلشد
تشكيل حراك شع ّ
والتنظيم والتأثري يف اجلماهري.
ً
وصول إىل نيل ح ّقهم يف الوصول إىل املسجد
توسيع دائرة الضغط على االحتالل
األقصى ،والصالة فيه كما كان قبل انتفاضة األقصى عام .2000
عدم الركون إىل خمططات حتييد الضفة الغربية عن معادلة الصراع واملواجهة مع
االحتالل؛ فالضفة هي احلاضنة الطبيعية واجلغرافية للقدس.

الرد على اعتداءات االحتالل على األقصى بتوسيع دائرة االشتباك مع االحتالل عند
حواجزه اليت ِّ
تقطع أوصال الضفة الغربية احملتلة.

عين على األقصى

 .4الفلسطينيون يف الضفة الغرب ّية:

العمل على كسر القيود اليت يفرضها االحتالل ملنعهم من الوصول لألقصى عرب
فرض تصاريح عليهم.
www.alquds-online.org
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رفض القبضة األمنية اليت تفرضها األجهزة األمنية الفلسطينية مبا يؤدي إىل منعهم
من القيام بواجبهم يف نصرة األقصى.

 .5الفلسطينيون خارج فلسطني:

التن ّبه من حماوالت إشغاهلم بقضاياهم احلياتية وخماطر التوطني على حساب قضية
أساسيا من عناوين ارتباطهم ببالدهم التارخيية
القدس ،فيفقدون بذلك عنوا ًنا
ًّ
فلسطني.
االستفادة من انتشار الالجئني الفلسطينيني يف بلدان عديدة لتفعيل اجلهد
ّ
اجلماهريي الفلسطيين لنصرة األقصى.
بذل املزيد من جهود التعبئة بأهمية األقصى ،وخطورة ما يتعرض له ،والواجب جتاهه
يف صفوف الفلسطينيني الالجئني ،واألشقاء يف البلدان املضيفة.
الفلسطينيون يف أوروبا يقع على عاتقهم جهد مضاعف يف كشف جرائم االحتالل
أمام املنظمات والشعوب الغربية ،وتوضيح عدالة قضية فلسطني ،وحصرية احلق
الدولي مع الشعب
اإلسالمي باألقصى مبا يؤدي إىل توسيع قاعدة التضامن
ّ
الفلسطيين وقضاياها العادلة.

 .6العلماء واملشايخ الفلسطينيون:

رغم ّ
أن قضية األقصى هي قضية كل األمة ،والواجب على كل علمائها أن ينخرطوا
يف مشروع نصرته وحتريره ،إال ّ
أن العلماء واملشايخ الفلسطينيني هلم خصوصية يف
هذا الصراع مع االحتالل؛ فقد أثبتت املرجعيات الدين ّية يف القدس منذ احتالل
فلسطني إىل زمن كتابة هذه السطور أنهم ميتلكون قدرة كبرية على حتريك
اجلماهري الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،وأكدت التجارب والشدائد أنهم ٌ
أهل
ّ
الريادي
للرهان عليهم يف مواجهة االحتالل؛ ولذلك ندعو إىل ترسيخ هذا الدور
لعلماء القدس ومشاخيها ،وندعو إىل تصدير أكرب عدد ممكن من علماء القدس
ليقودوا املواجهة مع االحتالل حتى ال يستقوي االحتالل على عدد قليل منهم ،ومن
هنا تربز أهمية تنسيق جهودهم ووحدة كلمتهم .أما العلماء الفلسطينيون خارج
القدس فهم معنيون ببذل جهود حثيثة جلعل األقصى قضية حاضرة باستمرار لدى
اجلماهري اليت بإمكانهم التأثري فيها ،ومعنيون بتقديم الدعم ألهل القدس ال سيما
نظرائهم من العلماء واملشايخ.
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ُ .7نب الشعب الفلسطي ّ
ين:

أن ضعف أداء ُّ
ُي ِمع مراقبون وحمللون على ّ
النخب الفلسطينية من مثقفني وسياس ّيني
ُ
وك َّتاب وأدباء ،إخل ،أسهم بصورة مباشرة يف تع ّثر املشروع الوطين الفلسطي ّ
ين.
وتكاد تكون هذه الفئة هي الغائب األكرب عن ميدان املعركة مع االحتالل ،أو على
إن هذا التوصيف املرير يفرض على ّ
كل ُّ
األقل هي الالعب األضعف فيهّ .
النخب
ّ
الضروري يف تقويم سري السياسة الفلسطينية
الفلسطينية إعادة النظر بدورهم
الرمسية والفصائلية ،والدفع باجتاه توحيد البيت الفلسطي ّ
ين ،وتبصري اجلماهري
حبقوقها ،واملخاطر احملدقة بقضاياها .وال شك يف ّ
أن هذه املَهمة اجلليلة تتطلب
ُّ
التحزب ،واالرمتاء يف أحضان املسؤولني ،وتقديم املصاحل اخلاصة
انعتا ًقا من ضيق
على املصاحل الفلسطينية العليا.

 .8املؤسسات واهليئات الفلسطينية:

ريا يف مواجهة
تلعب املؤسسات واهليئات الفلسطينية يف فلسطني وخارجها دو ًرا كب ً
اجلماهرييّ ،
ّ
ولكن ما ينقص هذه
االحتالل على مستوى التعبئة واإلعالم واحلشد
واضحا تشتت جهودها ،وتضارب محالتها،
املؤسسات هو التنسيق والتكامل بعدما بدا
ً
واختالف مضامينها مبا يؤدي إىل تشتيت اجلمهورّ .
إن هذه املؤسسات واهليئات معن ّية
بتطوير أدائها ،وتركيز جهودها ،ودراسة مدى تأثري خطابها وبراجمها يف اجلمهور
ً
وصول إىل نقلة يف األداء تو ّفر اإلمكانيات احملدودة ً
أصل ،وتصيب قلب اهلدف.

ب -توصيات للمقاومة والفصائل والقوى الفلسطينية:

 .1تثبيت موقف وط ّ
ين جامع يشكل ميثاق شرف «حي ّرم» التنازل عن القدس والتقصري
يف نصرتها.

عين على األقصى

ّ
خطت املقاومة صفحات مشرقة يف تاريخ الصراع مع االحتالل ،وكان دورها ،باإلضافة إىل
التصدي لالحتالل ،عام ً
مهما يف شحذ اهلمم والنفوس وتكريس قضية األقصى يف الوعي
ال ً
الشعيب داخل فلسطني وخارجها .وعلى الرغم من أن املقاومة تشكل أحد خطوط الدفاع عن
األرض إال أنه مثة توصيات ضرورية لتطوير أداء الفصائل والقوى الفلسطينية باجتاه محاية
األقصى.

ّ .2
الضغط على السلطة الفلسطينية وفريق التسوية واملفاوضات ملنع ّ
أي تنازل عن
القدس ومقدساتها ،ومنع مترير أي مشروع يتيح لالحتالل املشاركة بإدارة شؤون
املسجد األقصى.
www.alquds-online.org
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بند ثابت يف الربامج السياسية للفصائل ،وعنوان ال يغيب
 .3حتويل قض ّية األقصى إىل ٍ
عن الوسائل اإلعالمية التابعة هلا على األقل ،وبفعاليات مجاهريية شعبية تشمل بث
الوعي وحشد الدعم واإلعداد اجلدّي ملشروع التحرير.
 .4الفصائل مطالبة ً
أيضا بتفعيل وجودها ودورها يف القدس وإسناد احلراك الشعيب
من دون الوقوع يف فخ التصرحيات اليت تتماهى مع تصرحيات األنظمة واحلكومات
الرمسية مبا متثل من عجز وته ّرب من املسؤولية ،كما أنها مدعوة إىل العمل على
ليسجل هذا الفصيل ً
نقاطا
قاعدة أن احلراك هو ملصلحة الشعب الفلسطيين وليس
ّ
على هذا الفصيل أو ذاك.
 .5تقديم الدعم احلقيقي على خمتلف الصعد للمقدسيني ،ومساندتهم يف انتفاضتهم
يف وجه االحتالل .وال بد من السعي الستثمار إجنازات هبة األقصى اليت انطلقت
يف  ،2017/7/14وانتفاضة القدس باجتاه رفع االحتالل إىل مزيد من الرتاجع يف ما
يتعلق مبشروع تقسيم األقصى ،وجممل االعتداءات على املسجد.
 .6العمل اجلاد إلنهاء االنقسام وترميم البيت الدّاخلي الفلسطيين.
 .7العمل على تفعيل اجلهود اجلماهرييّة واإلعالم ّية لـلحشد ّ
باتاه التعويض عن
قرار حظر املرابطني واملرابطات واحلركة اإلسالمية مبؤسساتها الداعمة للرباط يف
األقصى.
 .8على فصائل املقاومة خارج فلسطني القيام بدور كبري على صعيد التوعية والتثقيف
وتعبئة اجلماهري الفلسطينية يف اللجوء ،ومن امله ّم حتديد مناسبات حمددة تتفق
فيها على محالت وبرامج ثقافية وإعالمية مكثفة لنصرة األقصى.

ت -توصيات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير:
ال تزال السلطة الفلسطينية تراوح يف د ّوامة العجز يف مواقفها وأدائها جتاه األقصى ،ومن
أهم ما ميكن أن تقوم به السلطة يف املرحلة احلالية:
 .1توعية اجملتمع الفلسطيين بضروة الصالة يف األقصى والرباط رغم عراقيل االحتالل.
 .2وقف التنسيق األمين مع االحتالل واعتقال الفلسطينيني على خلفية التخطيط
لتنفيذ عمليات ضد االحتالل ،والبناء على جتربة املقاومة اليت ال تزال حاضرة
كعامل قوة يف وجه االحتالل.
 .3وقف االجنرار وراء املبادرات اليت تسقط من اعتبارها احلقوق الفلسطينية وتدخل
السلطة جمددًا يف متاهة التفاوض مع االحتالل.
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 .4الدّفاع عن األقصى كأولوية ال تقبل املساومة ودعم القدس بقطاعاتها كافة وفق
اسرتاتيجية ختدم مشروع التحرير وال يكون هدفها حتقيق التخدير االقتصادي أو
تعزيز التنمية يف ظل االحتالل.
 .5إعادة إنتاج خطاب سياسي وإعالمي متماسك ومتمسك بالقدس واألقصى مع
االلتفات إىل ضرورة التكامل بني هذا اخلطاب والعمل اجلاد على األرض.
 .6إطالق يد املقاومة يف الضفة الغربيةّ ،
وفك القيود املفروضة على أهل الضفة
للتضامن والتفاعل مع القدس واألقصى.

ث -توصيات للمملكة األردنية:
ّ
إن دور احلكومة األردنية يف التصدي لالنتهاكات الواقعة على األقصى يستند بالدرجة
األوىل إىل حقيقة أنها متثل احلصرية اإلسالمية من خالل وصايتها على املسجد األقصى
وعلى األوقاف واملقدسات اإلسالمية يف القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسالمية يف املدينة.
ومن الواضح أن استهداف االحتالل هلذا الدور يتصاعد بشكل مستمر ،ال سيما من خالل
االعتداء على دور موظفي األوقاف من حراس املسجد وسدنته واعتقاهلم ومنعهم من دخول
ريا يف األشهر األخرية.
املسجد وإبعادهم عنه ،وهو األمر الذي شهد تصاعدًا كب ً
وانطال ًقا من هنا فإن احلكومة األردنية مطالبة مبا يأتي:
 .1وقفة حازمة يف وجه االعتداءات املتكررة على األقصى وموظفي األوقاف على اعتبار
أي موظف منهم هو اعتداء على ّ
أن االعتداء على ّ
أي موظف أردني ،كما أن االعتداء
على األقصى هو اعتداء على السيادة األردنية.
 .2دعم حراس األقصى واملرابطني واملرابطات ،ال سيما املرابطات املمنوعات من دخول
األقصى منذ عام.
عموما لرفض التطبيع مع االحتالل.
خصوصا والعربي
 .4التجاوب مع الشارع األردني
ً
ً
 .5دعم املؤسسات األردنية الشعبية اليت تعمل من أجل الدفاع عن القدس واألقصى،
ودفعها لتقوم بدور التواصل والتحفيز مع اهليئات العربية واإلسالمية والدولية.
 .6رفض أي تسوية أو اتفاق مع أي جهود تكرس شراكة االحتالل يف إدارة األقصى.

عين على األقصى

 .3تفعيل العمل عرب املنابر الدولية ،ال سيما اليونسكو.

 .7إشراك األطياف الفلسطينية املختلفة يف مشروع الدفاع عن األقصى لتشكل جبهة
عريضة وقوية ملواجهة االحتالل.
www.alquds-online.org
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ج -توصيات للحكومات العربية واإلسالمية:
تركت الدول العربية واإلسالمية الفلسطينيني مرة أخرى من دون دعم يف مواجهة االحتالل
بعد اندالع هبة األقصى يف  ،2017/7/14وتكشف املواقف الرمسية هلذه احلكومات املزيد من
والتباعد عن القضية الفلسطينية ،يف خطوطها العامة ويف تفاصيلها فال اكرتاث ملواجهة
مشروع التهويد الذي يقوده االحتالل يف القدس أو لتصعيد االعتداءات يف األقصى وال لفشل
املسار السياسي ،وأقوى» موقف ال يتعدى اإلدانة والتهديد.
واملطلوب من احلكومات العربية واإلسالمية:
 .1التعامل مع القضية الفلسطينية على أ ّنها قضيتهم وليس قضية الفلسطينيني
وحدهم.
 .2دعم حقيقي للقدس واملقدسيني واملقدسات ،وتأمني الدعم املالي حلماية األقصى عرب
دعم املقدسيني وأهالي األراضي احملتلة عام  1948مبا حيقق هلم مق ّومات الصمود
مبا هم ّ
خط الدفاع األول عن األقصى واألقدر على احلضور فيه على املستوى امليداني.
 .3دعم حراك الفلسطينيني يف وجه االحتالل ،واالستفادة من هذا احلراك للضغط على
دولة االحتالل يف السياسة.
 .4التحرك والضغط على االحتالل لوقف استهداف املرابطني واملرابطات الذين ال
يزالون ممنوعني من دخول األقصى.
 .5وقف أي حماولة ومسعى للتطبيع مع االحتالل بصرف النظر عن العنوان الذي يتم
التسويق هلذا التطبيع حتته.
 .6تطبيق قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي جلهة تأسيس صناديق
دعم للقدس واألقصى ،ودفع ما تعهدت به احلكومات من مبالغ لدعم القدس.
 .7تفعيل جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي.
 .8عدم تغطية املفاوضات مع االحتالل أو الوقوف وراء املبادرات املشبوهة اليت تقدّم
املصلحة اإلسرائيلية على كل ما عداها مع عدم األخذ بعني االعتبار حقوق الشعب
الفلسطيين.

ح -توصيات جلامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي:

 .1رفع سقف موقفها السياسي وامليداني استجابة حلجم ال ّتهديدات احمليطة باألقصى
من دون انتظار إقدام االحتالل على خطوات عملية يف املسجد للتنبه بعدها إىل
خطورة مشروع التهويد.
 .2عدم تغطية أي تنازالت عن القدس واألقصى قد تقدّم حتت ستار املفاوضات والتسويات.
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 .3ممارسة عمل مشرتك وف ّعال من شأنه أن يوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ويلجمها،
باإلضافة إىل تفعيل اجلانب القانوني لقضية األقصى انطال ًقا من قرارات جملس
األمن املتعلقة باملسجد األقصى.
 .4تفعيل مكاتبهما وهيئاتهما املوجلة مسؤولية دعم القدس واملقدسات ،ال سيما جلنة
القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي ،وصناديق القدس واألقصى اليت أعلن
عنها يف غري مناسبة.
 .5تفعيل مجيع قراراتهما بدعم القدس واألقصى ،والضغط على األمم املتحدة لتنفيذ
قراراتها جتاه القدس ،وتوثيق جرائم االحتالل حبق القدس واألقصى.

خ -توصيات للجماهري العربية واإلسالمية:
أثبتت اجلماهري العربية واإلسالمية أنها جديرة بالدفاع عن األقصى إثر حماوالت االحتالل
فرض إجراءاته األمنية بعد  ،2017/7/14فقد شهدت غالبية الدول العربية واإلسالمية
حتركات متنوعة لنصرة األقصى؛ ما أسهم يف الضغط على االحتالل ودفعه للرتاجعّ .
إن
تقييمنا حلالة التفاعل الشعبية مع األقصى تتلخص ّ
بأن حضور األقصى يف الوجدان الشعيب
عمليا وينتقل من حالة االنفعال إىل
العربي واإلسالمي ال يزال قويًّا ولك ّنه جيب أن يرتجم
ًّ
حالة التفاعل .ومن امله ّم بالنسبة إىل الشعوب العربية واإلسالمية:
كهم يومي وكواحدة من القضايا اليت تعنيها بشكل
 .1استحضار قض ّية األقصى
ٍّ
مباشر واليت حتدّد على أساس املوقف منها تصويتها للشخصيات واألحزاب والربامج
وموجهة للسياسات اخلارج ّية.
السياسية لتصبح بذلك قض ّية حمدّدة
ّ

د -توصيات للجهات العاملة ألجل القدس:

عين على األقصى

 .2الضغط على احلكومات العربية واإلسالمية للقيام بدورها جتاه القضية الفلسطينية
والقدس واألقصى.
 .3األحزاب والقوى واهليئات على اختالفها مطالبة بتعزيز خطابها ال ّتعبوي الستنهاض
اجلماهري وحتريك ّ
دعما للقدس واألقصى وتنظيم الفعاليات بشكل مستمر
الشارع ً
ّ
حمطات بارزة يف تاريخ القدس واألقصى والقضية
ال سيما يف املناسبات اليت ش ّكلت
الفلسطينية بشكل عام .وهي اليوم تتحمل مسؤولية مضاعفة يف ظل ضعف املوقف
الرمسي.
إن تعدّد اجلهات العاملة للقدس يف ظل غياب التنسيق بينها يؤدي يف غالب األحوال إىل تكرار
اجلهد وتضارب العمل وإىل خلل يف خدمة القطاعات املختلفة يف القدس رغم تقدير اجلهود
املبذولة .وعلى ذلك فاملطلوب:
www.alquds-online.org
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دعما
 .1تنسيق العمل وتوحيد اجلهود بني املؤسسات العاملة ألجل القدس مبا يثمر ً
وملموسا وفق احتياجات مشروع الدعم والتثبيت.
حقيق ًيا
ً
خاصا نظ ًرا إىل أهمية
 .2إيالء مشروع مصاطب العلم ومحالت شد الرحال
ً
اهتماما ً
هذين املشروعني يف دعم الرباط يف املسجد األقصى وإحباط مشاريع االحتالل.

دائما ومستم ًرا لدعم القدس
 .3العمل على إجياد أوقاف شعبية ورمسية تشكل مددًا ً
واألقصى.
 .4إنشاء حتالف خريي لدعم األقصى يسهم يف حتقيق االستقاللية للمجتمع املقدسي
عن االقتصاد والنظام اإلسرائيلي.

ذ -توصيات للمرجعيات الدينية:
تقع على عاتق املرجعيات واملؤسسات واالحتادات الدينية واجملامع الفقهية مسؤولية كبرية
بالنسبة إىل األقصى من حيث تكريسه كأحد مقدسات األمة ،واعتبار االعتداء عليه
ً
انتهاكا حلرمة األمة بكاملها.
وميكن إجياز التوصيات املوجهة إىل املرجعيات الدينية وفق اآلتي:
 .1خدمة قضية األقصى على مستوى التأصيل والفتوى اليت حتفظ حق األمة يف
أقصاها ،وتكرس اخلطوط احلمر ملنع االعتداء عليه.
شرعا
 .2توضيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة باألقصى وتأكيد حدوده ومساحته املعتربة ً
واليت تشكل  144,000مرت مربع بكل ما حتيط به أسوار املسجد من ساحات وقباب
ومصليات وبوائك وخلوات وآبار وغري ذلك من معامل.
 .3حتريك وتعبئة اجلماهري واستنهاضها لنصرة األقصى الذي يشكل قضية عقدية
ودينية ،ويف ظل التحديات والظروف واملؤامرات اليت حتدق باملسجد فإن من املهم
إصدار وثيقة تؤكد حتريم التنازل والتفاوض على القدس واألقصى.

ر -توصيات لوسائل اإلعالم واإلعالميني:
نظ ًرا إىل الدور الذي يلعبه اإلعالم يف تشكيل الرأي العام وتوجيهه ،فاملطلوب من وسائل
اإلعالم واإلعالميني:
 .1احلرص على إبقاء قضية األقصى يف مقدمة تغطيتها للتطورات يف الدول العربية
واإلسالمية والتعاطي معها كواحدة من قضايا األمة املركزية اليت ال جيوز التهاون
يف تغطيتها حتى ال تصبح شاهد زور على تهويد األقصى.
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 .2كشف جرائم االحتالل ومشاريعه يف القدس واألقصى مبا ين ّبه هلا ويوجد بيئة
لعرقلتها.
ّ .3
تبن اسرتاتيجية إعالمية جتعل القدس واالقصى أولوية تغطى تطوراتها باستمرار
حرصا على أال تغيب عن احملددات اليت تشكل الرأي العام وحتدد
وليس يف املناسبات ً
اجتاهاته.
 .4الكتاب والصحف ّيون مطالبون بتناول قضية األقصى وتكثيف كتاباتهم حول املوضوع
وتناوله من شتى اجلوانب سواء على مستوى ممارسات االحتالل أو الوسائل الالزمة
ملواجهتها.

ز -توصيات للشباب العربي:
ميتلك الشباب من الطاقات ما خي ّوله لعب دور ف ّعال يف نصرة القدس واألقصى ّ
ولعل من
أبرز ما ميكن فعله يف هذا اجملال:
 .1تعزيز املبادرة الفردية واالستفادة من الفضاءات اإللكرتونية واالستفادة من وسائل
التواصل االجتماعي لنقل اخلرب وكشف جرائم االحتالل.
 .2عدم االكتفاء باملقاومة االفرتاضية حيث إن العمل على األرض يبقى العنصر األهم
يف الدفاع عن القضايا احملقة وكسبها.

س -توصيات للهيئات القانونية:
يصنف القانون الدولي مدينة القدس على أنها مدينة حمتلة ،وقد صدرت العديد من
القرارات عن اهليئات واملنظمات الدولية اليت تؤكد بطالن إجراءات االحتالل يف القدس
وتهويده للمدينة .ولذلك ،فإن اهليئات القانونية مطالبة بـ:

 .2محالت توعية حبق األمة بالقدس واألقصى ،وعدم شرعية االحتالل وإجراءاته.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

 .1خوض معركة قانونية مع االحتالل ،وتأصيل احلق القانوني لألمة بقدسها وأقصاها،
وهنا يربز الدور الفاعل للجاليات واهليئات العربية واإلسالمية يف الغرب.
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الفصل األول:
تط ّور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى
السنوات القليلة املاضية تطورات ملحوظة حيال فكرة الوجود
ّ
سجل االحتالل على مدى ّ
اليهودي يف األقصى والتعبري العلين عنها .ساهم يف ذلك صعود جنم التيار الديين الصهيوني،
واملكاسب اليت حققها يف السياسة داعمو فكرة “املعبد” ،ال سيما من حزبي “الليكود” و”البيت
اليهودي” ،بالوصول إىل “الكنيست” واحلكومة للعمل من داخل هاتني املؤسستني ،عالوة على
أمنوه جلماعات “املعبد” اليت باتت حتظى بسند ،وغطاء ،وبإمكان ّية طرح
الدعم املعنوي الذي ّ
مطالبها يف “الكنيست” ،كما حصل أثناء استضافة مؤمترها السنوي يف “الكنيست” بدعوة
من أحد أعضائه يف .2016/11/7
وكان القرار الذي تعاون على إخراجه وزيرا اجليش (السابق) واألمن الداخلي يف حكومة
االحتالل املتمثل حبظر “تنظيمي املرابطني واملرابطات” يف أيلول/سبتمرب  2015ومن بعده
حظر احلركة اإلسالمية-اجلناح الشمالي ومن قبلهما “القائمة السوداء” اليت أصدرتها
شرطة االحتالل يف آب/أغسطس  2015من أبرز أساليب حماربة الوجود اإلسالمي يف
ّ
ينفك
األقصى اليت تت ّم حتت نظر رأس اهلرم السياسي ،رئيس حكومة االحتالل ،الذي ال
ّ
يغطي هذه االعتداءات بتصرحيات حول “عدم وجود ّ
أي ن ّية إسرائيلية لتغيري الوضع القائم”
يف األقصى.
جديدا ّ
ً
ً
ظن االحتالل أ ّنه
مشهدا
ث ّم جاءت عملية “اشتباك األقصى” يف  2017/7/14لتفرض
سيكون مدخ ً
ال لفرض وقائع جديدة على األرض خترق من جديد الوضع القائم التارخيي
وحتسم السيادة على األقصى ملصلحة االحتالل حتت ذريعة األمن .تذ ّرع االحتالل بالعملية
فأغلق األقصى ك ّل ًيا ومنع صالة اجلمعة فيه ،ث ّم استم ّر إغالق املسجد على مدى يومني
آخرين وصلت يف ثانيهما سيارات حتمل “مفتاح ّ
احلل والسيادة” :بوابات إلكرتونية لكشف
سالحا
املعادن تنصب عند أبواب املسجد ليم ّر املسلمون عربها فتكشف من حيمل منهم
ً
لتنفيذ عمل ّية يف األقصى .رفض املقدس ّيون البوابات وما رافقها من إجراءات تهويديّة
مستحدثة ،ووقف إىل جانبهم من مت ّكن من الوصول إىل القدس من األراضي الفلسطينية
احملتلة عام 1948؛ ورفضوا كذلك “احللول” اليت حاول االحتالل التخفيف بها من وطأة
عدم امتالكه خيا ًرا آخر سوى اإلذعان للموقف الفلسطيين .ومثلما ق ّرر االحتالل نصب
أيضا حماو ً
ال ،ف ّكك كاشفات املعادن لي ً
البوابات لي ً
ال ً
ال أن خيفي يف ظالمه مشهد الرتاجع
واالنسحاب ،الذي سارع من بعده إىل االقتصاص من املقدسيني عرب تصعيد إجراءات التهويد
ّ
وكل القدس.
يف األقصى
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 .1املستوى السياسي:
السيادة على املسجد األقصى :من املزاعم اإلسرائيل ّية إىل “معركة البوابات”
ّ

نتنياهو أمام "الكنيست" :األقصى سيبقى حتت السيادة اإلسرائيلية

وكان اجتماع حكومة االحتالل يف أنفاق اجلهة الغربية لألقصى يف  2017/5/28ضمن
تتوجيا ملزاعم السيادة اإلسرائيلية على
جلسة خاصة باالحتفال باحتالل كامل القدس
ً
األقصى ورسالة يف هذا السياق حتاول حسم السيادة على منطقة األقصى واألنفاق حتتها،

عين على األقصى

يتنافس املسؤولون السياسيون يف دولة االحتالل على التصريح ّ
بأن السيادة على املسجد
واضحا أثناء مدة الرصد يف
األقصى إسرائيلية :كانت كذلك وستبقى؛ وكان ذلك
ً
التصرحيات الصادرة عن املسؤولني اإلسرائيليني ويف مقدّمهم رئيس حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو الذي ّ
أكد يف خطابه أمام “الكنيست” يف  2017/5/24عشية االحتفال مبرور
عاما على احتالل كامل القدس ،مبا فيها األقصىّ ،
أن األقصى سيبقى حتت السيادة
ً 50
عاما هو ما سيصمد ويستمر،
اإلسرائيلية ،فتقويم الظلم على يد اجلنود األبطال منذ ً 50
ريا إىل أ ّنه أوضح هذه الرسالة أمام كل زعماء العامل ،وأعادها مرا ًرا أمام األمريكيني.1
مش ً

 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/fyB22i .2017/5/24 ،
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ال س ّيما بعدما رفض الرئيس األمريكي دونالد ترمب أن يرافقه رئيس حكومة االحتالل إىل
وجه رسالة إىل
حائط الرباق يف  .2017/5/22وكان عضو «الكنيست» بتسلئيل مسوتريتس ّ
نتنياهو قال فيها ّ
إن “الرئيس األمريكي سيزور [حائط الرباق] من دون أن يرافقه ّ
أي مسؤول
يسجل موق ًفا حيال السيادة اإلسرائيلية على حائط الرباق” .وقال
إسرائيلي ،غال ًبا كي ال ّ
1
مسوتريتس إنه “مثة حدود للدوس على شرفنا الوطين” .
ّ
ولعل هذه “القناعة” ّ
بأن السيادة على األقصى إسرائيلية هي ما شجع اإلسرائيليني على
تركيب بوابات إلكرتونية على أبواب املسجد وص ّعب يف الوقت ذاته على نتنياهو ،الذي وافق
على القرار ،العودة عنه أمام رفض املقدسيني للب ّوابات وجسور الكامريات وضغطهم على
ألن العودة عن هذه اإلجراءات كان يعين ،من بني عدة أمورّ ،
االحتالل باجتاه إزالتهاّ ،
أن
“إسرائيل” ليست صاحبة السيادة على األقصى وإن ص ّرح مسؤولوها بغري ذلك.

سلطات االحتالل تزيل البوابات اإللكرتونية عن أبواب األقصى

 1موقع القناة السابعة العبرية (عروتس شيفع)https://goo.gl/VHB3JD .2017/5/17 ،
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التمسك به واملساعي ال ّناعمة لتغيريه
الوضع ال ّقائم التارخيي :بني اإلعالن عن
ّ

السيادة اإلسرائيلية على األقصى وحماولة تثبيتها
بالتوازي مع التصرحيات السياسية حول ّ
كأمر واقع على األرض ،يكرر رئيس حكومة االحتالل الزمة متسك حكومته بالوضع القائم
يف األقصى وعدم وجود أي نية لتغيريه يف ّ
كل م ّرة يشعر ّ
بأن احملاوالت اإلسرائيلية لتغيري
هذا الوضع تكاد تتح ّول إىل عامل أساسي يف حتركات فلسطينية شعبية مرتبطة بتطورات
املشروع التهويدي يف األقصى .ويتمسك نتنياهو بهذا التصريح كرسالة “طمأنة” إىل
األطراف املعنية بعدم انفجار الوضع يف القدس حتى عندما يكون اخلرق اإلسرائيلي يف
واضحا على سبيل املثال عشية
واضحا وال ميكن نفي أهدافه .وكان ذلك
الوضع القائم
ً
ً
عما عرف بتفاهمات كريي حيث أعلن نتنياهو يف مقطع فيديو
اإلعالن يف ّ 2015/10/24
نشر على اإلنرتنت ّ
متمسكة بالوضع القائم.1
أن حكومته
ّ

 1الكلمة متوافرة على الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=I5bs7pLS3ig :

عين على األقصى

ويف مدّة الرصد ،كان نتنياهو ّ
مضط ًرا إلعالن ال ّتمسك بالوضع القائم بعد نصب البوابات
اإللكرتونية على أبواب األقصى عقب عملية “اشتباك األقصى” اليت نفذها ثالثة شبان من
عائلة جبارين يف  2017/7/14حماو ً
ال إظهار البوابات على أنها ال تتعدّى كونها إجرا ًء أمن ًيا
ال يهدف ّ
بأي شكل من األشكال إىل املساس بالوضع القائم ،فيكسب تثبيت إجراء تهويدي
جديد من بوابة “احملافظة على األمن ومنع اإلرهاب” .وقد حاول أن يس ّوق هلذه اإلجراءات،
وكذلك للتخفيف من حدّة ال ّتصرحيات اليت صدرت عن بعض أعضاء “الكنيست” بهذا
الصدد ،بنفي ارتباطها بالوضع القائم أو تأثريها فيه فأصدر مكتبه بيا ًنا بعد العملية
ّ
2
يقول ّ
يتغي  ،وكذلك ا ّتصل بالرئيس الفلسطيين حممود عباس
بأن الوضع القائم لن ّ
3
و”طمأنه” ّ
وجه رسالة بهذا املعنى إىل إدارة
بأن العملية لن تؤ ّثر يف الوضع القائم فيما ّ
ترمب وفق بيان صادر عن البيت األبيض يف  .4 2017/7/15وقد صدرت تصرحيات عن عدد
من أعضاء “الكنيست” تطالب عمل ًيا بتغيري الوضع املعمول به يف األقصى ،ومنها تصريح
لعضو “الكنيست” موتي يوغيف من حزب “البيت اليهودي” الذي دعا إىل منع املسلمني من
دخول املسجد ملدة طويلة ،وكذلك بيان مشرتك لعضوي “الكنيست” يهودا غليك (من
حزب “الليكود”) وشولي معلم-رفائيلي (من حزب “البيت اليهودي”) قال ّ
إن “اهلجوم يهدف
إىل إنكار عالقة اليهود جببل املعبد وينبغي أال مي ّر من دون ردّ ،وقد كان قرار الشرطة مبنع
املسلمني من أداء صالة اجلمعة يف املسجد قرا ًرا صائ ًبا”.5
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/ngF6Ns .2017/7/14 ،
 3هآرتسhttp://www.haaretz.com/israel-news/1.801355 .2017/7/14 ،
 4جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/K62T52 .2017/7/15 ،
 5تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/ngF6Ns .2017/7/14 ،
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ّ
التبن السياسي لبناء “املعبد” :مؤمتر يف “الكنيست” يطالب بتغيري الوضع القائم...
ومشاركة سياس ّية يف مسريات ّ
“منظمات املعبد”
“الكنيست”
استضاف
يف  2016/11/7مؤمت ًرا
سنويًا لـ “منظمات املعبد”
دعا إليه عضو “الكنيست”
يهودا غليك للمطالبة
بتغيري الوضع القائم
يف األقصى والتشجيع
على زيادة االقتحامات.
ومن بني احلضور
مؤمتر منظمات “املعبد” الذي ُعقد يف “الكنيست” مبشاركة وزراء
رئيس “الكنيست” يولي
ونواب إسرائيليني
أدلشتاين ،وثالثة أعضاء
“كنيست” ،هم :يهودا غليك ،وإيلي بن دهان ،وتسييب حوطوفلي ،باإلضافة إىل ثالثة وزراء
يف حكومة نتنياهو هم :زئيف إلكني وزير شؤون القدس ،وجلعاد إردان وزير األمن الداخلي،
وأوري أريئيل وزير الزراعة ،وكذلك عضو “الكنيست” السابق موشيه فيجلني.
وقال غليك يف  2016/10/17تعلي ًقا على توجيهه الدّعوة إىل املؤمتر ّ
إن “قرار اليونسكو
(يف تشرين أول/أكتوبر ّ )2016
يذكرنا ّ
عاما من إهمال جبل املعبد جعلت العامل
بأن ً 50
ً
خطأ أ ّننا نعرتف بأال ارتباط لنا باملكان؛ لكن يف السنوات األخرية وجبهود املئات من
يعتقد
1
الناشطني صرنا ننشر الوعي ّ
أن جبل املعبد هو املكان األقدس للشعب اليهودي”  .وقدّم
غليك شهادة تقدير إىل وزير األمن الدّاخلي جلعاد إردان لـ “جهوده يف جعل األقصى مكا ًنا
آم ًنا لليهود ،وال س ّيما حظر املرابطني واملرابطات” .وقال إردان إن الوضع القائم يف األقصى
هو وضع خاطئ ،ولكن ال ميكن الشرطة أو أي عضو يف “الكنيست” تغيريه واألمر بيد القيادة
السياسية حص ًرا.2
وزير الزراعة دعا نتنياهو إىل فتح األقصى أمام اليهود الذين يريدون الصالة فيه فيما دعا
نائب وزير اجليش بن دهان (من حزب “البيت اليهودي”) إىل تغيري الوضع القائم يف املسجد،
ّ
خمطط كان قد تقدم به عام  2013عندما كان نائ ًبا لوزير الشؤون الدينية،
وإىل إحياء
 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/czCuCh .2016/10/17 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/kZatt2 .2016/11/7 ،
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بالسماح لليهود بالصالة يف املسجد عن طريق تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا .1ودعت نائبة
ويقضي ّ
وزير اخلارجية تسييب حوطوفلي إىل التصدي ملا أمسته “أسلمة جبل املعبد” ودعت ّ
“كل من
عاما أن جبل املعبد بأيدينا،
مل يصعد إىل جبل املعبد إىل زيارته” وقالت “إ ّننا مسعنا قبل ً 50
وعلينا اآلن أن نثبت ذلك فع ً
ال” .2وقال ناطق باسم “ائتالف منظمات املعبد” ّ
إن “صدور
يشجع اإلسرائيليني
دعوة صرحية عن مم ّثل لوزارة اخلارجية ،وحتديدًا نائبة وزير اخلارجيةّ ،
على الصعود إىل جبل املعبد وهو أمر غري مسبوق يف تاريخ دولة إسرائيل” .وقد أعلن رئيس
“الكنيست” يف املؤمتر عن إطالق “لوبي جبل املعبد” ،بهدف تعميق الصلة بني اليهود واألقصى
عرب دعم االقتحامات من حيث العدد والتن ّوع.3
وعلى ال ّرغم من ّ
ريا من احلضور ،حيث مل يصل عددهم
أن املؤمتر مل يستقطب عددًا كب ً
إىل  100مشارك ،لكن تبقى له داللته جلهة احتضانه من املستوى السياسي ،مبا يتب ّناه
من دعوات ومطالبات لـ “منظمات املعبد” ،وتصرحيات أطلقها أعضاء “الكنيست” والوزراء
املشاركون فيه .كذلك ،فإن املؤمتر الذي يعقد سنويًا للمرة العاشرة على التوالي مل يسبق
أن عقد يف “الكنيست” ،ما يعكس تط ّور االحتضان السياسي جلماعات “املعبد” وجناح هذه
ّ
خمططاتها لدى املستوى السياسي.
اجلماعات يف تسويق
ويف إطار ّ
تبن عدد من أعضاء
“الكنيست” نشاطات “منظمات
املعبد” ودعم نشاطاتهم شارك
عضوا “الكنيست” إيلي بن دهان
ويهودا غليك يف مسرية أقامتها
مجعية “نساء يف األخضر” يف
ً
احتفال بـ “ذكرى
2016/8/13

بن دهان" :نريد إعادة بناء املعبد"

 1مسرى ميدياhttps://goo.gl/gxwgSB .2016/11/8 ،؛
“عروتس شيفع”https://www.inn.co.il/News/News.aspx/333138 .2016/11/7 ،
وكان بن دهان أعدّ اقترا ًحا عام  2013يقضي بتخصيص مساحات للصالة اليهودية في الجهة الشرقية من األقصى،

عين على األقصى

خراب املعبد” ،وهي مسرية تقام
سنويًا منذ عام  1994وتطالب بـ
“استعادة السيادة اليهودية على

بالقرب من باب الرحمة ،إلقامة الصلوات والمراسيم اليهودية الفردية والجماعية ،في أوقات محددة ،ما يعني تقسيم
المسجد مكانيًا وزمانيًا بين المسلمين واليهود.
“ 2عروتس شيفع”https://goo.gl/vLqYiD .2017/5/24 ،
 3مسرى ميدياhttps://goo.gl/gxwgSB .2016/11/8 ،
www.alquds-online.org
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أرض إسرائيل كافة” .وقال بن دهان إننا “شاركنا يف هذه املسرية لنقول إننا عدنا إىل
القدس وسنه ّيئ القلوب للعودة إىل جبل املعبد ولنبين املعبد كذلك [ ]...ولسنا حمرجني
من أن نقول إننا نريد أن نعيد بناء املعبد على جبل املعبد” .1أما غليك فقال ّ
“إن الوقت حان
الستبدال األفعال باألقوال وعلينا أن نتو ّقف عن النحيب وأن نبادر إىل الفعل”.
عضوا “الكنيست” غليك وبن دهان شاركا كذلك يف مسرية “ذكرى خراب املعبد” يف
 2017/7/31مبا ّ
يؤكد دعمهما لبناء “املعبد” ،وقد دعا بن دهان احلكومة إىل السماح لليهود
ّ
ريا إىل ّ
“كل من شارك يف املسرية قال إننا نريد استعادة املعبد،
أن
بالصالة يف األقصى مش ً
وبسرعة” . 2أما غليك فأشار إىل “الزيادة الكبرية” يف عدد املستوطنني الذين يقتحمون
األقصى واص ًفا هذه الزيادة بأ ّنها “معجزة”.

السياسية بني قرار منعها وحماوالت خرقه
االقتحامات ّ

فرض نتنياهو يف تشرين أول/
أكتوبر  2015حظ ًرا على
االقتحامات السياسية مبوجب اتفاق
غري مكتوب مع ملك األردن ووزير
اخلارجية األمريكي حينها جون
كريي يف سياق اتفاق على تهدئة
الوضع بعد اندالع انتفاضة القدس
يف  2015وذلك نظ ًرا إىل ّ
أن هذه
غليك يتقدم بالتماس إىل احملكمة العليا للسماح
االقتحامات صادرة عن سياس ّيني،
باالقتحامات السياسية
ما يعين أ ّنها مت ّثل موق ًفا سياس ًيا
املتمسكون باقتحام األقصى
يتب ّنى ما يذهب إليه أنصار “املعبد” .وقد حاول أعضاء “الكنيست”
ّ
فتمسك به حتى عندما ق ّررت “جلنة السلوكيات” يف
الضغط على نتنياهو للرجوع عن قراره،
ّ
“الكنيست” يف كانون ثان/يناير  2017السماح بالزيارات .ويف سياق تصعيد الضغوط ،تقدّم
يهودا غليك إىل احملكمة العليا لالحتالل يف آذار/مارس  2017بالتماس ملنع رئيس احلكومة،
وقائد الشرطة يف القدس ،ووزير األمن الداخلي ،و“جلنة السلوكيات” من حظر االقتحامات
السياسية ،أي أن تقضي احملكمة بالسماح باالقتحامات .3استجاب نتنياهو للضغوطات وقرر
“ 1عروتس شيفع”http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/216358 .2016/8/14 ،
“ 2عروتس شيفع”http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/233251 .2017/8/1 ،
 3جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/EzqSDQ .2017/3/28 ،
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يف  2017/6/2جتميد قرار احلظر
على أن يسمح باالقتحامات ملدّة
جتريبية تبدأ يف  7/23وتستمر
مخسة أيام ،إال ّ
أن عمل ّية “اشتباك
األقصى” يف  2017/7/14أجربته
على ّ
التاجع فأعلن بعدها ّ
أن قرار
ّ
سيظل
منع االقتحامات السياسية
ساريًا.

غليك خارج األقصى يف ذكرى "خراب املعبد" عام 2016

عين على األقصى

ّ
لكن حظر االقتحامات السياسية
مل مينع بعض أعضاء “الكنيست”
من االلتفاف على القرار عرب
التحشيد لالقتحامات ودعوة
املستوطنني إىل تكثيفها ،والتواجد
يف حميط األقصى أو عند باب
املغاربة .فغليك الذي توجه إىل
األقصى يف “ذكرى خراب املعبد”
يف آب/أغسطس  2016منعته
الشرطة من الدّخول فعمد إىل
الصالة خارج األقصى مع عدد من
ينون ماجال يقتحم األقصى يف متنك ًرا بزي السياح
نشطاء “املعبد” .1ويف 2016/9/19
وصل إىل باب القطانني وصلى عنده بعدما منعته الشرطة من التقدّم أكثر فيما نشر صورة
موجهًا دعوة للمستوطنني القتحام األقصى يف ما يسميه
له يف  2017/5/24من باب املغاربة ّ
االحتالل “يوم توحيد القدس”؛ األمر الذي ك ّرره وزير الزراعة يف حكومة االحتالل أوري
أريئيل حيث انتشر مقطع فيديو له على اإلنرتنت يف  2017/6/27يدعو فيه املستوطنني
إىل تكثيف اقتحاماتهم لألقصى بد ًءا من  ،6/29أي بعد انتهاء عيد الفطر ،يف الذكرى
توجه فع ً
ال إىل باب املغاربة يوم  6/29وخاطب
األوىل ملقتل مستوطنة يف عملية فدائية ،2وهو ّ
املستوطنني الذين اقتحموا األقصى بالقول“ :نتمنى أال حنتاج إىل احلداد والصيام يف التاسع
من آب القادم ،بل أن نفرح وحنتفل يف املعبد الثالث”.3
 1موقع واي نتhttps://goo.gl/7wgHoa .2016/8/14 ،
 2رابط الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=XzkbA6sz3ms :
 3رابط الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=oKIqUWQk94M :
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أما عضو “الكنيست” ينون ماجال (حزب “البيت اليهودي”) فاقتحم األقصى يف ،2017/7/25
يف الوقت الذي كان املسلمون يرفضون فيه الدخول إىل األقصى قبل أن يزيل االحتالل
اإلجراءات التهويدية اليت استحدثها بعد  .2017/7/14وقد تن ّكر ماجال ّ
بزي سائح ليدخل
األقصى مع ابنه وأدّى صالة توراتية يف املسجد ،وو ّثق ذلك مبقطع فيديو نشره على صفحته
على موقع “فيسبوك”.1

يوم “توحيد القدس” ّ
السيادة اإلسرائيل ّية عليه
حمطة للدّعوة إىل اقتحام األقصى وإعالن ّ

بدأت االستعدادات اإلسرائيلية
عاما على
لالحتفال مبرور ً 50
احتالل كامل القدس واملسجد
ّ
وركز املستوى
األقصى مب ّك ًرا،
السياسي على أن تكون احتفاالت
ّ
وحمطة “للعودة
هذا العام “مميزة”
إىل جبل املعبد” .ويف هذا السياق،
نسق عضو “الكنيست” يهودا
وزيرة الثقافة يف مقطع فيديو يدعو إىل "زيارة القدس وجبل
ّ
املعبد ليتم بناء القدس"
غليك سلسلة من الفيديوهات
لسياسيني وحاخامات تدعو املستوطنني إىل اقتحام األقصى بأعداد كبرية يف املناسبة،
وقالت وزيرة الثقافة مريي ريغف يف أحد املقاطع ّ
عاما
“إن اجلنرال موتي غور قال قبل ً 50
ً
ورجال متديّنني وعلمانيني إىل القدوم إىل
إن جبل املعبد بأيدينا ،وأنا أدعو اجلميع نساء
القدس وإىل جبل املعبد ،على أمل بناء القدس على وجه كامل” .ومن أعضاء “الكنيست”
وجهوا نداءات إىل املستوطنني القتحام األقصى بالتزامن مع توحيد القدس
اآلخرين الذين ّ
شولي معلم-رفائيلي وبتسلئيل مسوتريتس (كالهما من حزب “البيت اليهودي”) ،ومن
احلاخامات دوف ليؤور ،حاخام مستوطنة “كريات أربع” واحلاخام يسرائيل أرئيل ،مدير
“معهد املعبد” ،واحلاخام يعقوب ميدان ،رئيس املدرسة الدينية “هار عتصيون” .2كذلك،
توجه نائب رئيس “الكنيست” السابق موشيه فيجلن يف مقطع فيديو
وضمن السلسلة ذاتهاّ ،
إىل “املؤمنني جببل املعبد وباملعبد” ودعاهم إىل التوجه إىل املكان ،إذ ّ
إن هذ األمر هو الصحيح
إن “جبل املعبد لن يكون فع ً
واملبارك” ً
قائل ّ
ال بأيدينا إن مل نكن هناك”.

 1موقع https://goo.gl/83Tijq . 2017/7/29 ،srugim
نقالً عن صفحة ينون ماجال/https://www.facebook.com/yinonmmagal/videos/1474754945915031 :
https://goo.gl/pUHXF6 .2017/5/17 ،Breaking Israel News 2
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ويف إطار االحتفال بـ “يوم توحيد القدس” ،قال غليك يف فعالية أقيمت يف
إن “الوقت حان لالعرتاف ّ
ّ
بأن جبل املعبد هو املكان األقدس بالنسبة إىل الشعب اليهودي،
والوقت حان لالعرتاف حبرية الصالة يف املكان ،وحنن لو أعل ّنا السيادة على القدس (وتشمل
األقصى) ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) ّ
فإن العامل سيتبعنا يف ذلك”.1
2017/5/23

“إسرائيل” وقرارات اليونسكو حول القدس واألقصى :إفراغ القرارات من مضمونها
مؤسسة مدعومة من احلكومة
وال ّتصدّي ملا تر ّوج له من “أكاذيب” عرب ّ

تب ّنت اليونسكو يف  2016/10/18قرا ًرا كانت ّ
متت املوافقة عليه على مستوى اللجان يف
 ،2016/10/13ويطالب دولة االحتالل بإتاحة العودة إىل الوضع التارخيي للقدس الذي
قائما حتى أيلول/سبتمرب  ،2000ويدين االعتداءات اإلسرائيلية املتزايدة والتدابري
كان ً
اإلسرائيلية اليت يتع ّرض هلا العاملون يف دائرة األوقاف اإلسالمية واليت حت ّد من مت ّتع
املسلمني حبرية العبادة ومن إمكانية وصوهلم إىل املوقع اإلسالمي املقدّس ،ويستنكر بشدة
االقتحام املتواصل للمسجد األقصى من قبل متطريف اليمني اإلسرائيلي والقوات ال ّنظامية
اإلسرائيلية ،إىل غري ذلك من االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد .2جمددًا يف ،2017/5/2
ّ
تب ّنت اليونسكو قرا ًرا ّ
يؤكد ّ
حتتل القدس ،من دون أن يتط ّرق القرار هذه املرة
أن “إسرائيل”
إىل املسجد األقصى.3

“ 1عروتس شيفع‟https://goo.gl/SzXFKq .2017/5/23 ،

 2نص القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ 200متوافر عبر هذا الرابط:
 ،https://goo.gl/ksno9aويمكن االطالع على أبرز قرارات اليونسكو المتعلقة بالقدس والمسجد األقصى هنا:

عين على األقصى

اليونسكو يف دورتها الـ  200حيث طالبت االحتالل بالعودة إىل الوضع التارخيي القائم

https://goo.gl/avYqvf

 3انظر :الجزيرةhttps://goo.gl/FJBRFY .2017/5/2 ،؛ هآرتسhttp://www.haaretz.com/ ،2017/5/3 ،
 .israel-news/1.786832والقرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ 201متوافر على الرابط:
https://goo.gl/MWXpnU
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وعلى الرغم من ّ
أن القرارات مل تكن معن ّية بتحديد هوية املسجد األقصى بل باالعتداءات
اإلسرائيلية عليه وضرورة وقفها والعودة إىل الوضع القائم ما قبل أيلول/سبتمرب ،2000
حتديدًا يف قرار عام  ،2016إال ّ
أن االحتالل عمل على تفريغ القرارين من مضمونهما وح ّول
تضمنه القرار األول من اعتداءات على املسجد ،والقرار اآلخر من إشارة إىل ّ
أن
عما ّ
النظر ّ
ّ
حتتل القدس مع ما يرت ّتب على ذلك من اعتبارات قانون ّية ،إىل جهة أخرى
“إسرائيل”
ص ّوب فيها على مهامجة اليونسكو بسبب “نفي العالقة بني اليهود وجبل املعبد” ،فكانت
الردود اإلسرائيلية على القرارات متعلقة باللعبة واملصاحل السياسية أكثر مما هي مرتبطة
باملضمون الفعلي للقرارات.
أن سلطات االحتالل ال ّ
تكف عن تهويد القدس واألقصىّ ،
ومع ّ
فإن بعض املواقف اإلسرائيلية
قدّمها أصحابها على أنها ر ّد على قرارات اليونسكو .ويف هذا اإلطار أزاحت وزيرة الثقافة يف
حكومة االحتالل ريغف الستار وأعلنت رمس ًيا يف  2016/12/27عن افتتاح طريق “احلجاج”.1
وشارك يف املراسم رئيس بلدية االحتالل يف القدس ،ومدير مجعية “العاد” االستيطانية،
وعدد من القيادات الدينية ،من بينهم شلومو عمار ،حاخام السفارديم الرئيس ،وشخصيات
سياسية ضمت نشطاء من حزب “الليكود” وعددًا من أعضاء “الكنيست” .وألقي أثناء املراسم
كلمات خطابية هامجت قرار جملس األمن حول االستيطان وقرار اليونسكو حول األقصى.
ّ
وأعلنت ريغف ّ
عاما على توحيد القدس”،
أن املراسم هي
“حمطة النطالق االحتفال مبرور ً 50

وزيرة الثقافة تفتح نفقاً يف سلوان جنوب األقصى
 1انظر الفصل الثاني من هذا التقرير لمزيد حول هذا الموضوع.
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وأشارت إىل قرار اليونسكو الذي صدر يف تشرين أول/أكتوبر  2016فقالت ّ
إن “القرار نفى
الصلة بني اليهود والقدس ،واليوم نر ّد على ذلك التشويه للتاريخ :اليهود عاشوا يف القدس
وسيظلون يعيشون فيها” .وقالت ريغف إنه “ما من قرار يف أي حمفل دولي أقوى من احلجارة
الصامدة يف هذا ّ
الطريق” .1وال بدّ .من القول هنا ّ
إن هذه اخلطوة اليت ادّعت ريغف أنها رد
على قرار اليونسكو متثل ،واق ًعا وفع ً
ال ،الدّعم السياسي للمزاعم التلمودية حول األقصى
حيث كان افتتاح النفق بالتزامن مع “عيد احلانوكاه” مع ما يعكسه من مزاعم تلموديّة
تتج ّلى يف االقتحامات الكبرية للمسجد ،وإلعالن انطالق االحتفاالت اليوبيلية باحتالل
الشطر الشرقي من القدس مبا فيه املسجد األقصى.
كذلك ،اقرتحت ريغف ،ومعها وزير البيئة والقدس زئيف إلكني خطة تقضي برصد ميزانية
بقيمة مليوني شيكل ( 550ألف دوالر) لتأسيس “مؤسسة تراث جبل املعبد لتتوىل البحث
والدفاع ومناصرة االرتباط اليهودي جببل املعبد” .ويف تفسري مس ّوغات االقرتاح جاء ّ
أن
“إسرائيل تتعرض حلملة لنزع الشرعية عنها استنادًا إىل تشويه احلقائق بالنظر إىل تاريخ
الشعب اليهودي وتقاليده وثقافته .وقد وصلت هذه احلملة إىل إحدى ذرواتها يف تشرين أول/
أكتوبر  2016إنكار صلة الشعب اليهودي جببل املعبد .ويف ضوء هذا االجتاه ،ترى احلكومة
نفسها مسؤولة عن منع هذا ال ّتضليل والتشويه للحقيقة التارخيية”.2

 .2املستوى األمين:

عين على األقصى

أعطى تس ّلم جلعاد إردان وزارة األمن الداخلي دف ًعا جلماعات “املعبد” ،ولالقتحامات،
نتيجة اجتاهني يف سياسته :األول هو دعمه مجاعات “املعبد” واجتاهاتها ومطالبها ،واآلخر
هو التضييق على املسلمني ،وال سيما عرب الدور الذي لعبه يف حظر “تنظيمي املرابطني
واملرابطات” .ع ّزز وزير األمن سياسته عرب قائد شرطة االحتالل يف القدس ،يورام هليفي،
ثان/يناير  ،2016وهو ينتمي إىل املنظومة ذاتها
الذي ّ
مساه إردان للمنصب يف كانون ٍ
الداعمة جلماعات “املعبد” ،ولالقتحامات والتضييق على املسلمني وقد جت ّلى ذلك بشكل
خاص يف التساهل مع االقتحامات ومع إقامة الصلوات التلمودية يف املسجد ومحالت اإلبعاد
ض ّد املقدسيني وفلسطينيي األراضي احملتلة عام .1948

 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/vFuerK .2016/12/27 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/oJol6H .2017/3/13 ،
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قائد شرطة االحتالل يف القدس :راعي اقتحامات األقصى

أعطى يورام هليفي ،1الذي
مساه وزير األمن الداخلي قائدًا
لشرطة االحتالل يف منطقة
ثان/يناير
القدس يف كانون
ٍ
 ،2016دف ًعا إضاف ًيا جلماعات
“املعبد” ولالقتحامات اليت شارك
فيها شخص ًيا .فمنذ توليه قيادة
الشرطة يف القدس اتبع سياسة
قائد شرطة االحتالل يف القدس يتلقى تربيكات أثناء
تسهيل االقتحامات وال ّتساهل مع
اقتحامه األقصى
اقتحامات نشطاء “املعبد” املطالبني بالسماح لليهود بالصالة يف األقصى.

وشارك هليفي باالقتحامات شخص ًيا يف  2017/6/29برفقة نشطاء “املعبد” الذين كانوا
ّ
لتذكر مستوطنة قتلت يف عملية فدائية
دعوا يف وقت سابق إىل ختصيص هذا االقتحام
قبل عام .وكان الف ًتا أن هليفي تل ّقى تربيكات من أحد احلاخامات أثناء االقتحام ،2يف حني
تعد الشرطة ّ
أن ّ
أي مظهر من مظاهر الصالة التلمودية ممنوع يف األقصى مبوجب الوضع
القائم التارخيي .وإىل ذلكّ ،
فإن مظاهر الصالة اليت يؤديها املتطرفون أثناء اقتحامهم
األقصى غال ًبا ما مت ّر من دون أن متنعها الشرطة اليت تعمل بتوجيه من هليفي ،فيما تالحق
احملاوالت الظاهرة جل ًيا عندما يرصدها موظفو األوقاف ،فتعمل على إخراج من يؤدّونها
لتج ّنب حصول تط ّورات.
وال خيفى الدّور الذي لعبه هليفي عقب عمل ّية “اشتباك األقصى” يف  ،2017/7/14إذ إ ّنه
صاحب قرار تركيب البوابات اإللكرتونية مبوافقة املفتش العام لشرطة االحتالل روني الشيخ
أيضا أص ّر على إبقائها على الرغم من حالة الغليان يف ّ
وجلعاد إردان ونتنياهو ،3وهو ً
الشارع
ريا يف حديث إىل إذاعة اجليش يف  2017/7/17إىل ّ
أن الفلسطين ّيني سيعتادونها
املقدسي مش ً
4
على الرغم من ردّهم القاسي ؛ كذلك وعلى الرغم من الغليان يف الشارع املقدسي على
فإن هليفي ق ّرر اإلبقاء على املسرية اليت ّ
خلفية اإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية ّ
تنظمها
 1تسلم هليفي منصبه في  ،2016/2/15وكان جنديًا في كتيبة المظليين في جيش االحتالل ثم انضم الى قوة كوماندوز
ومستعربين خاصة تدعى يمام (وحدات النخبة).
 2انظرhttps://twitter.com/OferZalzberg/status/881786582042279936 :
 3تايمز أوف إسرائيل.2017/7/16 ،
 4جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/qEErXg .2017/7/18 ،
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مجاعات “املعبد” عشية “ذكرى خراب املعبد” يف  2017/7/31وإن كانت ّ
التجيحات قبلها
تتجه إىل إلغاء هذه املسرية االستفزازية.1
ويف مقابل ذلك ،فإن “عهد هليفي” شاهد على حاالت متكررة من اعتداء شرطة االحتالل
على املسلمني عرب ضربهم باهلراوات والعيارات الغازية واملطاطية وحماصرتهم يف املسجد
القبلي وتكسري أبواب املسجد القبلي ،كما يف ( 2017/6/19العشر األواخر من شهر رمضان)،2
و( 2017/7/27يوم دخول الفلسطينيني إىل األقصى بعد إزالة االحتالل البوابات) .3وعالوة
على ذلك ،فقد هدّد هليفي يف  2017/7/27بعد رضوخ االحتالل لرفض الفلسطينيني
للبوابات اإللكرتون ّية ّ
بأن العنف سيستخدم ض ّد املص ّلني يف حال استمرار ال ّتظاهرات ،وقال
إ ّنه على املسلمني ّأل يتفاجؤوا يف حال استعملت الشرطة القوة ضدّهم ،وسيكون هناك
إصابات ،وقال هليفي إنه حتى وإن كانت صالة اجلمعة (اليوم التالي) ستشهد املزيد من
ّ
يتذكروا ّ
أن الشرطة اإلسرائيلية ال تزال
االحتفاالت بالنصر إال أ ّنه على الفلسطينيني أن
مسؤولة عن األمن يف األقصى.4

ً
والسيادة على األقصى لنا
إردان :التمييز ض ّد اليهود
حفاظا على سالمتهم وأمنهم ّ

عين على األقصى

قال وزير األمن الداخلي جلعاد
إردان ّ
إن السلطات اإلسرائيلية
مت ّيز ض ّد اليهود يف املسجد
األقصى مبنعهم من الصالة
ولكن ذلك من أجل احملافظة
على أمنهم وسالمتهم .وقد تكلم
إردان يف مؤمتر بـ “الكنيست” يف
 2016/11/7كان دعا إليه عضو إردان يف األقصى مع مفوض الشرطة وقائد شرطة االحتالل يف
القدس بعد عملية "اشتباك األقصى"
“الكنيست” يهودا غليك لتشجيع
االقتحامات .وقدم غليك إلردان شهادة تقدي ًرا جلهوده يف جعل املسجد األقصى مكا ًنا أكثر
أم ًنا لليهود ،ال سيما بقرار منعه املرابطني واملرابطات املنتمني إىل احلركة اإلسالمية ،وفق
“ 1عروتس شيفع”https://goo.gl/ySQVvA .2017/8/1 ،
 2الشرق األوسطhttps://goo.gl/kdZ82v .2017/6/19 ،
 3رويترزhttps://goo.gl/s9zJjT .2017/7/27 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/8N6f29 .2017/7/27 ،
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قوله .وقال إردان ّ
إن السبب الرئيس للقيود املفروضة على اليهود يف األقصى هو “العنف
وال ّتحرشات العنصرية من املسلمني الذين ال يتعاطون مع السياح بالطريقة ذاتها” .وإذ وضع
الكرة يف ملعب احلكومة اإلسرائيلية على اعتبار ّ
أن “الشرطة ال تفرض قواعدها يف املكان،
ولك ّنها ملزمة بسياقات احلوار بني رئيس احلكومة واألردن” فقد قال ّ
إن “ح ّقنا يف جبل املعبد
ليس قاب ً
ال للنقاش ،وما من جهة دول ّية تستطيع أن تعيد كتابة التاريخ أو تنكره” –يف إشارة
منه إىل قرار اليونسكو يف تشرين أول/أكتوبر .1 2016
خيص اإلجراءات التهويدية يف األقصى بعد ّ ،2017/7/14
فإن إردان الذي وافق
أما يف ما
ّ
2
على تركيب البوابات قال إ ّنها ضرورية وال تشتمل على تغيري يف الوضع القائم  .وأشار يف
حديث إىل إذاعة اجليش يف  2017/7/16إىل ّ
أن السيادة على األقصى هي “بيد إسرائيل ،وهي
صاحبة الكلمة األوىل واألخرية يف فتحه وإغالقه ،وال يهم مواقف الدول األخرى ،فإذا قررنا
خطوة سننفذها” يف ر ّد على االحتجاجات األردنية على إغالق األقصى .وكشف إردان عن
االجتاه إىل وضع البوابات اإللكرتونية على مجيع مداخل األقصى وعدم السماح بدخول
أحد لألقصى من دون مروره بهذه البوابات” .3وال يبدو ّ
أن اجتاه إردان إىل تأييد تركيب
البوابات أو غريها من اإلجراءات أمر جديد أو متع ّلق بعملية “اشتباك األقصى” ،فهو أشار إىل
خمططات سابقة تشتمل على تركيب كامريات ،وتوجيهات أصدرها إىل الشرطة لتحضري
خطة “أمنية” عام  2015بعد اندالع انتفاضة القدس ،ولكن من دون أن يصار إىل تنفيذها
نظ ًرا إىل التعقيدات اليت ترافق القرارات األمنية املتعلقة باألقصى ،وفق إردان.4

جنود االحتالل يؤدّون ال ّتحية أمام ق ّبة الصخرة وإظهار العلم اإلسرائيلي يف املسجد

تكررت يف مدة الرصد تصرفات جنود االحتالل اليت ميكن وضعها يف إطار إظهار السيادة
اإلسرائيلية على املكان .ففي  ،2017/5/2أدّى اثنان من جنود االحتالل التحية العسكرية يف
تعمد
مقابل قبة الصخرة ،اليت يزعم اليهود أنها يف موضع “قدس األقداس” .5ويف ّ ،2017/7/12
أحد اجلنود ال ّتجول يف األقصى مع إظهار العلم اإلسرائيلي من حقيبة ظهره .6وتتقاطع هذه
 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/pp8x6X .2016/11/8 ،
https://goo.gl/uTxzr3 .2017/7/20 ، US news 2
 3وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://goo.gl/VrCrTw .2017/7/16 ،
 4موقع تلفزيون ريشت العبري،2017/7/16 ،
/http://reshet.tv/item/news/politics/security/kingofjordan-369006
 5وكالة معًا اإلخباريةhttp://maannews.net/Content.aspx?id=905689 .2017/5/2 ،

 6المركز الفلسطيني لإلعالم.2017/7/13 ،
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التصرفات مع حماوالت اجلنود
لتظهري السيادة اإلسرائيلية على
األقصى باستحضار ما يرتبط بها
من علم وحت ّية عسكريّة وغري ذلك،
وهذا األمر غري بعيد عن تصرحيات
تصدر عن نشطاء “املعبد” وعن
أعضاء “الكنيست” الدّاعمني هلم
جلهة ضرورة رفع العلم اإلسرائيلي
يف األقصى إثبا ًتا للسيادة عليه.

جنود االحتالل يقتحمون األقصى يف استعراض "لسيادة"
االحتالل على املسجد األقصى

شرطة االحتالل بشهادة نشطاء “املعبد”

عين على األقصى

أثنى نشطاء “املعبد” ممن
يقتحمون األقصى على
دور الشرطة يف تسهيل
وختفيف
االقتحامات،
اإلجراءات والقيود املفروضة
على الصالة والطقوس
التلمودية يف املسجد .وقد
نقلت صحيفة “هآرتس”
عن هؤالء النشطاء قوهلم
مستوطنون يستعدون القتحام األقصى يف "عيد املظال" وقد مسحت
ّ
إن الشرطة مل تقاطع
هلم الشرطة بأن حيملوا "األنواع األربعة"
املستوطنني الذين كانوا
1
يؤدون الصالة بهدوء فيما مسح للمستوطنني بأن حيملوا األنواع األربعة اليت تعد من
الشعائر التلمودية يف احتفاالت “عيد املظال”.2

 1األنواع األربعة هي نباتات مذكورة في التوراة حيث يعرض في كل مظلة أربعة أنواع مختلفة من الثمار تمثل األجناس
األربعة من الشعب اليهودي .انظرhttp://www.coptichistory.org/untitled_6895.htm :
 2هآرتسhttps://goo.gl/BJQjQo .2016/10/27 ،
www.alquds-online.org
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أما اعتقاالت الشرطة لنشطاء “املعبد” فكانت ترتكز على احلاالت اليت ميكن أن جتذب
ّ
ضجة حوهلا ،ومن ذلك اعتقال الشرطة يف  2017/4/9مخسة
انتباه حراس األقصى وتثري ّ
من نشطاء “املعبد” كانوا خيططون لتقديم قربان الفصح يف املسجد األقصى .1كذلك
قالت الشرطة يف  2017/4/12إ ّنها أبعدت ثالثة من النشطاء خلرقهم “شروط الزيارة”.2

جتريم الوجود اإلسالمي يف األقصى :سياسة مستم ّرة

ً
استكمال لسياسة التصعيد يف
استهداف املصلني واملرابطني
واملرابطات اليت تكثفت عام
 2015مع “القائمة السوداء”
حلظر ما يزيد على 60
مرابطة من القدس واألراضي
احملتلة عام  1948وقرار
حظر “تنظيمي املرابطني
واملرابطات” يف 2015/9/8
ومن بعده بشهرين حظر
احلركة اإلسالمية –اجلناح
الشمالي ،اعتقل “الشاباك”
وشرطة االحتالل  13شابًا
مقدس ًيا بتهمة االنتماء إىل ثائر أبو صبيح أحد الشبان الذين اعتقلهم االحتالل بتهمة االنتماء
إىل "تنظيم شباب أقصى"
“تنظيم شباب األقصى” املعلن
خارجا عن القانون عام  2011بقرار من وزير اجليش السابق إيهود باراك .ويف حني
تنظيما
ً
ً
وجهت لوائح اتهام ضد عدد من املعتقلني فإن عددًا آخر منهم ال يزالون معتقلني من دون
ّ
أي تهم واضحة وإن كانت التحقيقات تدور حول خلفية تهم تتع ّلق بوجودهم ونشاطهم يف
األقصى واهتمامهم بأخباره وأخبار االقتحامات ،واملسؤولية عن تنظيم االعتكاف يف اجلامع
القبلي يف االقتحامات اليت شهدها املسجد يف فرتة األعياد اليهودية .ويف سياق مشابه ،كانت
سلطات االحتالل سلمت يف  2017/4/9قرارات إبعاد حبق  23شابًا مقدس ًيا عن األقصى
يوما وستة أشهر.
فرتات ترتاوح بني ً 15
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/s1ZA9V .2017/4/9 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/B5FtBR .2017/4/12 ،
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 .3املستوى القانوني:
مل تشهد مدّة الرصد طرح مشاريع قوانني يف «الكنيست» متعلقة باألقصى كاملطالبة بإنهاء
السيادة األردنية على األقصى ووضعه حتت السيادة اإلسرائيلية الكاملة أو إقرار «حق اليهود
السنوات السابقةّ .
لكن مشروعي قانونني
بالصالة يف جبل املعبد» كما كان احلال عليه يف ّ
ً
ارتباطا
ُطرحا يف هذه املدة ال عالقة ظاهرية هلما باألقصى لكنهما حيمالن يف جوهرهما
املوحدة».
باملسجد ودالالت نظرة االحتالل إليه ،وهما قانونا «املؤ ّذن» و»القدس ّ
على مستوى ال ّتطورات يف احملاكم ،ما من نقاش يف حماكم االحتالل اليوم حول ّ
«حق
اليهود بالصالة يف جبل املعبد» حيث إن قرا ًرا ساب ًقا للمحكمة العليا يرى أنه على الشرطة
ستمس بال ّنظام العام .1وقد صدرت
الصالة
أن تسمح لغري املسلمني بالصالة يف يشري إىل أن ّ
ّ
يف مدّة ال ّرصد مجلة من األحكام عن حماكم االحتالل على اختالف درجاتها تع ّزز الوجود
ّ
«احلق الثابت»
اليهودي يف احلي اإلسالمي واألقصى ضمن صيغة قانون ّية تدور يف فلك
والضرورة األمنية.

أ .على مستوى «الكنيست»
«قانون املؤ ّذن»

م ّرر “الكنيست” يف 2017/3/8

عين على األقصى

بالقراءة التمهيدية نسختني
من مشروع “قانون املؤ ّذن”
الذي يطال دور العبادة يف
القدس واألراضي احملتلة عام
 .1948تقرتح ال ّنسخة األوىل
من املشروع تعديل قانون
منع الضجيج لعام 1961
ليشمل أماكن العبادة حبيث
يسعى "قانون املؤذن" إىل إسكات مآذن القدس واألراضي احملتلة
يت ّم تعريف مكربات الصوت
عام 1948
املستعملة يف هذه األماكن
إزعاجا ،وعليه جيب منعها.
املرجح أن تس ّبب
على أنها مرتفعة بشكل غري معقول ومن ّ
ً
ويعطي هذا املشروع وزير محاية البيئة ووزير األمن الداخلي صالحية إعطاء استثناءات.
 1انظر تقرير عين على األقصى التاسع .مؤسسة القدس الدولية ،بيروت  .2015ص.60-59 .
www.alquds-online.org
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أما ال ّنسخة األخرى من املشروع فتمنع أماكن العبادة كا ّفة من استعمال مكربات الصوت
ّ
صباحا ،فيما تفرض غرامة على املخالفني تصل إىل  10آالف شيكل
بني الـ 11مساء والـ7
ً
(حوالي  2700دوالر) .وبعد مترير النسختني بالقراءة التمهيدية سيتم طرحهما على جلنة
“الكنيست” اليت تق ّرر موعد التصويت عليهما يف القراءتني الثانية واألخرية.1
مشروع القانون هذا ليس باجلديد ،2فقد طرح عام  2011ولكن ّ
مت تأجيله لعدم توافر الدعم
الالزم له مع ّ
أن نتنياهو كان من املؤيدين والداعمني له .وأعيد طرحه عام  2017حتت
عنوان احلرص على “جودة احلياة” ومكافحة التلوث البيئي واالستجابة للشكاوى اليت يتقدم
مكبات الصوت .ومشروع
بها املستوطنون ملنع الضجيج الذي يتسبب به صوت األذان عرب ّ
مطروحا من أجل إرضاء املستوطنني وكسب أصواتهم ظاهريًا ،إال ّ
أن
القانون وإن كان
ً
تت ّبع جمال تطبيقه يظهر أ ّنه يطال املسجد األقصى حبيث مينع فيه أذان الفجر وتكبريات
العيدين ،ما يعين تقليص ّ
الشعائر اإلسالمية يف املسجد إىل أدنى ح ّد ممكن.

املوحدة”
قانون “القدس ّ

يف  2017/7/26صادق “الكنيست” بالقراءة األوىل على مشروع قانون “القدس املوحدة” والذي
أي جزء من القدس يف ّ
يهدف إىل منع رئيس احلكومة من التنازل عن ّ
أي مفاوضات .وفق عضو
“الكنيست” شولي معلم -رفائيلي (من حزب “البيت اليهودي”) فهي تقدّمت بالقانون استنادًا
إىل حاالت سابقة مت فيها الدفع باجتاه التنازل عن القدس من دون موافقة “الكنيست”.3
القانون يشرتط أغلبية ثلثي أعضاء “الكنيست” ( 80صو ًتا للموافقة على التنازل عن السيادة
اإلسرائيلية على ّ
أي جزء من القدس بينما املعمول به حال ًيا هو األغلبية العادية أو البسيطة:
عاما املنصرمة ،ك ّنا م ّرتني على مسافة قصرية
 61صو ًتا) .وع ّلق بينت بالقول إنه “يف الـً 15
من ال ّتنازل للفلسطينيني عن جبل املعبد وجبل الزيتون ومدينة داود وثالثة أرباع البلدة
القدمية يف عهد رئيسي احلكومة السابقني إيهود باراك وإيهود أوملرت”.4
ومشروع القانون هذا ،وإن كان يأتي يف إطار التنافس على الظهور مبظهر من حيمي القدس
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/hJZnDj .2017/3/8 ،
 2انظر تقرير حال القدس الفصلي ما بين تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ديسمبر  - 2016صادر عن قسم األبحاث
والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية في http://quds.be/lxu .2017/1/16
 3جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/XQwukp .2017/7/27 ،
 4جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/5v817L .2017/7/2 ،
كشف عام  2013أن أولمرت كان قبل عام  2008بالتنازل عن األقصى واقترح إدارة المنطقة التي تضم األماكن الدينية
في القدس من قبل لجنة تضم ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية ،واألردن ،وفلسطين ،والواليات المتحدة
وإسرائيل .أما باراك فقد عرض التنازل عن األقصى للفلسطينيين في كامب ديفيد عام  ،2000وفق الرئيس األسبق بيل
كلينتون ،بشرط بقاء المنطقة المحيطة بحائط البراق تحت السيادة اإلسرائيلية.
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السياس ّية اإلسرائيلية ،إال أن ما يعنينا به هو داللته املرتبطة باملسجد
من ال ّتقسيم واملزايدات ّ
األقصى واالنطالق من ّ
السيادة اإلسرائيلية ،وكذلك
أن القدس جزء من “إسرائيل” ومن ّ
املسجد األقصى ،أي ّ
أن االحتالل يق ّرر ما إذا كان سيتخ ّلى عنه أم ال.

ب .على مستوى حماكم االحتالل
حمكمة االحتالل العليا تؤيد قرار وزارة الشؤون الدينية :أنفاق احلائط الغربي
مقدّسة لليهود حص ًرا

ق ّررت احملكمة العليا يف  2017/3/22رفض االلتماس املقدم من مجعية “عمق شبيه” 1خبصوص
قرار وزير الشؤون الدينية اعتبار أنفاق احلائط الغربي مقدسة لليهود حص ًرا وقررت اإلبقاء
على قرار الوزير .ولكن احملكمة رأت أنه على وزير الشؤون الدينية و”مجعية تراث احلائط
الغربي” ضمان اإلدارة املناسبة لألقسام املقدّسة بالنسبة إىل املسلمني واملسيح ّيني جلهة
محاية اآلثار من جهة ،وضمان دخول أتباع الدّيانات األخرى إىل املكان وتأدية عباداتهم.2
وكانت مجعية “عمق شبيه” تقدمت يف  2016/12/5بالتماس إىل احملكمة العليا ض ّد وزير
احلي اإلسالمي يف
الشؤون الدينية خبصوص قدسية أنفاق احلائط الغربي الواقعة حتت
ّ
البلدة القدمية .وتقدّمت اجلمعية بااللتماس بعد حصوهلا على تأكيد ّ
خطي من هاغاي
أفراهامي ،مستشار وزير الشؤون الدينيةّ ،
بأن أنفاق احلائط الغربي مقدسة لليهود وحسب،
وأن األنفاق هذه ختضع للقوانني اليت حتمي األماكن املقدسة اليهودية ألن مدخلها يقع يف
“ساحة احلائط الغربي” (الرباق) ،وهو ما مت اإلعالن عنه بعد التشاور مع احلاخامية الرئيسة
إلسرائيل وفق أفراهامي .3وذلك –وفق اجلمعية -على الرغم من ّ
أن هذه األنفاق واقعة على
طريق اآلالم (يف احلي اإلسالمي) ومت حفرها حتت أماكن دينية إسالمية ومسيح ّية وأن
سلطة اآلثار عمدت يف السنوات العشر األخرية إىل حفر مئات األمتار املربعة حتت األرض مبا
يؤدي إىل توسيع املنطقة املعرفة بأنها احلائط الغربي.4
عين على األقصى

 1جمعية إسرائيلية تضم مجموعة من اآلثاريين وتهدف إلى منع تسييس علم اآلثار.
 2موقع عمق شبيهhttps://goo.gl/dsiLrY .2017/4/7 ،
 3هآرتسhttp://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.758885 .2016/12/14 ،
 4موقع عمق شبيه/http://alt-arch.org/en/tunnels-petitions .2016/12/7 ،
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احملكمة العلياّ :
الشرطة كانت ختالف حق اليهود بالصالة يف األقصى

قالت احملكمة العليا لالحتالل يف قرار صادر يف  2016/12/6يف معرض النظر يف قضية
تقدّمت بها مجعية “هونينو” اليت تدافع عن حقوق املستوطنني واعتداءاتهم إن “الشرطة
كانت تنتهك حق اليهود بزيارة جبل املعبد على فرتة ممتدة عرب تقييد بعض الناشطني
يف العودة إىل املكان بعد ادعاءات بأ ّنهم يعكرون السالم ولكن من دون إبراز سند قانوني
لالتهامات” .وكانت احملكمة تنظر يف قضية مقدمة من اجلمعية تتعلق مبستوطنني
طلبت إليهما الشرطة مغادرة األقصى ويف خمفر الشرطة أخربا بأنهما ال ميكن أن يعودا إال
بعد توقيع تعهد بعدم تكرار خمالفة الوضع القائم .وطلب املستوطنان إىل احملكمة العليا
تفسر دواعي
التدخل حلسم األمر حيث إن الشرطة تقتصر على التوجيهات الشفوية وال ّ
توقيع املستوطنني على التعهد أو ترفض إعطاءهم خالصة مكتوبة عن جلسة االستماع أو ّ
أي
شيء مكتوب خبصوص تقييد دخوهلم إىل األقصى .وقال القاضي نعوم سوهلربغ إن الشرطة
كان من املمكن أن تستمر يف سياساتها غري القانونية اليت تقوم على إكراه الناشطني عرب
توجيهات شفوية حلملهم على توقيع تعهدات بأنهم لن يعودوا إىل املكان ،أو ختربهم شفاهة
بذلك من دون ّ
أي إجراءات مكتوبة أو قرار رمسي ضدهم.1

احملكمة العليا تؤيّد قرار الشرطة منع تقديم قرابني الفصح بالقرب من األقصى

أيدت احملكمة العليا قرار الشرطة منع نشطاء “املعبد” من تقديم قربان الفصح يف “حديقة
ديفدسون” (القصور األموية) .وكان “معهد املعبد” الذي يقدم القربان سنويًا يف أمكنة
خمتلفة من القدس تقدم بطلب إىل الشرطة للسماح بتقديم قربان الفصح يف “حديقة
ديفدسون” جنوب األقصى ،ولكن قائد شرطة االحتالل يف القدس يورام هليفي رفض الطلب
يف 2017/3/30؛ وقد أيّدت احملكمة قرار الشرطة يف  2017/4/2وقالت إن القرار ملزم.2

احملكمة العليا“ :قانون محاية األماكن املقدسة يشمل [األقصى] وال سلطة لألوقاف
على اليهود الذين يزورون جبل املعبد”

قالت احملكمة العليا يف قرار صادر يف  2017/3/28ردًا على التماس يعرتض على زيادة عدد
موظفي األوقاف يف األقصى على حساب اليهود الذين يريدون زيارة املكان ّ
إن األمر مرتوك
للحكومة كي تلحظ عرب التشريع ما أعلنه اجلنرال موتا غور عند احتالل األقصى عام
“ 1967إن جبل املعبد بني أيدينا” .وقال القرار إنه “ما مل تقر احلكومة تشري ًعا خمال ًفا
فإن جبل املعبد هو يف يد دولة إسرائيل والشرطة اإلسرائيلية واحملكمة تفرتض أن موظفي
 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/KiKW5d .2016/12/7 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/NNNvw2 .2017/4/2 ،
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األوقاف يعلمون حدود وجودهم يف [األقصى]” .وقال القرار إن املسجد مشمول بقانون محاية
األماكن املقدسة الذي يقول حبرية الدخول إىل األماكن املقدسة ومينع تدنيسها واإلساءة
إىل أتباع أي ديانة .كذلك جاء يف القرار أنه “ال سلطة للوقف على اليهود الذين يزورون
جبل املعبد ويتم إبعاد أي موظف يتصرف بشكل غري الئق مع اليهود يف األقصى”.
وقالت احملكمة إ ّنه ال نية لدى الشرطة اإلسرائيلية بالسماح للمزيد من موظفي األوقاف
يف األقصى على الرغم من التقارير األردنية بهذا املضمون .1وكان وزير األوقاف والشؤون
واملقدسات اإلسالمية األردنية حممود عربيات قال يف  2017/3/22إنه سيتم زيادة موظفي
وزارة األوقاف يف القدس ليصل إىل حنو ألف موظف.2

احملكمة املركزية :صالة اليهود يف احلي اإلسالمي ليست جرمية

يف  ،2016/9/13أصدرت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس قرا ًرا اعتربت مبوجبه أن
احلي اإلسالمي ال تعد جرمية ،واعتربت أ ّنه ال جيوز حملكمة إسرائيلية
صالة املستوطنني يف ّ
3
أن تقرر منع الصالة يف مكان عام ،باعتبارها خمالفة قانونية تربر تدخ ً
ال قضائ ًيا” .

عين على األقصى

وبذلك ،نقضت احملكمة املركزية قرا ًرا حملكمة الصلح يف وقت سابق من الشهر نفسه أيدت
مبوجبه رأي الشرطة جلهة أن صالة اليهود يف احلي ليست مسموحة من دون إذن من الشرطة.
ومن شأن هذا القرار أن يسمح للمستوطنني مبزيد من احملاوالت ألداء الصلوات والطقوس
التلمودية يف احلي اإلسالمي وعند أبواب املسجد األقصى .وحتى إن عملت الشرطة على
منعهم أو توقيفهمّ ،
فإن ذلك لن مينع من املزيد من احملاوالت ،ما سيع ّزز استباحة املستوطنني
أن األمر ّ
للحي ،مبا ّ
مغطى قانون ًيا .وكان ممثل شرطة االحتالل قال أمام حمكمة الصلح
ّ
احلي اإلسالمي ممنوعة من دون إذن من الشرطة ،وهي تعد خمالفة
إن صالة اليهود يف
ّ
مستوطنات حاولن تأدية الصالة عند
للنظام العام .وكانت الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت 3
ِ
باب األسباط يف  2016/9/4وقالت الشرطة يف  2016/9/6يف اجللسة املعقودة أمام حمكمة
الصلح ّ
إن صالة اليهود يف أي مكان من احلي اإلسالمي جرمية ،وهي تستند يف قرارها هذا
إىل السلطة التقديرية املمنوحة هلا بقرار من احملكمة العليا لالحتالل واليت ترتك للشرطة
تقدير هذه األمور وف ًقا لتطورات األحداث على األرض ومقتضيات النظام العام.4
https://goo.gl/8Tgxyc . 2017/3/29 ، Jewish Press 1

 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/198590 .2017/3/23 ،
https://goo.gl/7cg6At . 2016/9/13 ، Jerusalem Online 3
https://goo.gl/ezELG8 . 2016/9/7 ، Breaking Israel news 4
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ويشار هنا إىل ّ
أن حمكمة الصلح كانت قضت يف آذار/مارس  2015جبواز صالة اليهود يف
األقصى .ويالحظ االجتاه القانوني مؤخ ًرا ،على مستوى حماكم البداية واالستئناف ،إىل
إقرار الصالة يف األقصى وحميطه لتبقى الكرة يف ملعب الشرطة اليت يبقى عليها تقدير
مدى تأثري ذلك يف األوضاع األمنية.

حمكمة الصلح :التكبري يف األقصى مساس حبرية الوصول إىل املسجد

قضت حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف  2017/2/27بإدانة املقدسية سحر النتشة وعبري فواز من
األراضي احملتلة عام  1948بـ “منع الوصول إىل األماكن املقدسة” بذريعة التكبري والوقوف
يف وجه جمموعات من املستوطنني ،من بينهم عضو “الكنيست” شولي معلم-رفائيلي ،لدى
اقتحامهم األقصى عام  .2014وقالت احملكمة ّ
إن األقصى مكان مقدس لليهود ،ودان القاضي
املقدس ّية سحر يف قضية منع عضو “الكنيست” من الصالة يف األقصى ،وحكم عليها بالسجن
الفعلي.1

 .4املستوى الدّيين:

اعرتض جملس احلاخامية
الرئيسة على طلب بتغيري
الالفتة املوضوعة على
مدخل املسجد األقصى واليت
متنع اليهود من الدخول
إىل املسجد .وأشار احلاخام
الرئيس يتسحاق يوسف
حاخام السفارديم الرئيس
يف عظة له إىل نقاش دار يف
الالفتة اليت حتظر الدخول إىل األقصى مبوجب الشريعة اليهودية
جملس احلاخامية حول
“زيارة” اليهود لألقصى وطلب
أحد احلاخامات تغيري الالفتة اليت علقتها احلاخامية الرئيسة على مدخل األقصى واليت
متنع دخول اليهود إىل املسجد .وقد أجرى رئيس جملس احلاخامية دايفيد الو تصوي ًتا حول
الطلب فلم يؤيّده إال اثنان من أعضاء اجمللس.2

 1عرب https://goo.gl/icMUqJ .2017/2/27 ،48
 2موقع https://goo.gl/9RLS8P .2017/2/surgim، 19
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حاخام السفارديم الرئيس“ :اليهود الذين يصعدون إىل جبل املعبد يد ّنسون املكان”

أصدر يتسحاق يوسف ،احلاخام الرئيس للسفارديم يف دولة االحتالل ،إعال ًنا يف 2017/8/1

أي يف يوم “ذكرى خراب املعبد” ،قال فيه إن اليهود الذين يصعدون إىل جبل املعبد يد ّنسون
املكان.1

إشعال الشمعدان مقابل األقصى يف “عيد احلانوكاه”

املعبد”
“معهد
نظم
و”ائتالف منظمات املعبد” يف
 2016/12/29مبناسبة “عيد
احلانوكاه” فعالية حماكاة
إضاءة الشمعدان اليت ستتم
يف “املعبد الثالث” بعد بنائه
حسب ادعائهم ،وهي املرة
األوىل اليت تقام فيها هذه
الفعالية .وشدّد احلاخام
من فعاليات إضاءة الشمعدان مقابل األقصى يف عيد "احلانوكاه"
هيلل فايس على أهمية إضاءة
الشمعدان *2يف هذا الوقت من العام قائ ً
ال إن “الرئيس بارك أوباما قال يف األمم املتحدة ّ
إن
اليهود ليس هلم ٌ
حق تلمودي يف إسرائيل .ومنذ ثالثة أشهر حاولت اليونسكو حمو أي رابط
بني اليهود وموقعهم األقدس يف جبل املعبد .ويف هذا العام فإن إضاءة الشمعدان جزء من
املعركة اليهودية إلثبات حقهم التارخيي يف أرض إسرائيل”.3

إبقاء السفارة األمريكية يف “تل أبيب” مقابل السيادة اإلسرائيلية على األقصى

“ 1عروتس شيفع”http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/233278 .2017/8/1 ،

 * 2الشمعدان الذي تمت إضاءته في الحانوكاه مصنوع من خشب ومغطى بالذهب ،يرتفع  4أقدام فيما الشمعدان الذي
سيتم وضعه في "المعبد الثالث" مصنوع من الذهب ومعروض في “الحي اليهودي” في البلدة القديمة بالقدس .وهو
مصنوع وفق المعايير التلمودية وليس باإلمكان نقله وال يستعمل للتدريبات .ويرتفع ستة أقدام ويزن نصف طن
ويحتوي  45كيلوغرا ًما من الذهب تقدر بحوالي ثالثة ماليين دوالر.
انظرhttps://goo.gl/tFwaV6 :

عين على األقصى

ّ
لعل موضوع نقل السفارة األمريكية من “تل أبيب” إىل القدس كان من أهم املواضيع اليت
عموما
أثريت منذ ترشح دونالد ترمب لرئاسة الواليات املتحدة وكانت املواقف اإلسرائيلية
ً
ومشجعة على نقل السفارة .لكن ظهر على املستوى الديين رأي للحاخام يسرائيل
داعمة
ّ
الصهيوني ،وهو رئيس “معهد تسوميت” وأحد أبرز مرجعيات اإلفتاء
روزين من التيار الديين ّ

https://goo.gl/tFwaV6 . 2017/1/1 ،Breaking Israel news 3
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اليهود ،جعل السيادة على األقصى أولوية حيث قال إ ّنه من املمكن إبقاء السفارة يف “تل أبيب”
وعدم نقلها إىل القدس مقابل السيادة اإلسرائيلية على املسجد األقصى.1

فتوى جملس حاخامات “زكا” :إنقاذ األرواح فوق ّ
أي اعتبار

على الرغم من التزام عدم الدخول إىل األقصى فإن عملية “اشتباك األقصى” يف 2017/7/14

طرحت مشكلة أمام منظمة “زكا” ،وهي جهاز مع ّ
ين باإلنقاذ وحتديد هوية ضحايا الكوارث
ومعظم متط ّوعيه من اليهود املتدينني ،2جلهة إمكانية الدخول إىل املكان ملعاجلة اإلصابات
أو إخراج اجلثث يف حال وقوع هجوم يف األقصى .ويف عملية “اشتباك األقصى” ،أرسل جملس
متطوعا واحدًا إىل األقصى بعد اغتسال طقسي إلخراج اجلثث من املسجد.
حاخامات “زكا”
ً
ثم اجتمع جملس احلاخامات لدراسة املوضوع وحتديد طريقة التعامل مع حاالت مشابهة
يف حال وقوعها مستقب ً
ال .وق ّرر اجمللس أن إنقاذ احلياة يقع تقري ًبا فوق أي اعتبار يف الشريعة
اليهودية؛ وعليه ّ
فإن اإلنقاذ الطيب ال يشكل مشكلة يف هذا السياق .ويف حال وجود جثة يف
انسجاما مع الواجب الذي
املسجد ،فعلى الطواقم الطبية الدخول إىل هذا املكان املقدس
ً
ّ
تتطلبه الشريعة اليهودية بعدم إبقاء ما هو غري طاهر وفق العقيدة والطقوس اليهودية يف
3
جبل املعبد  .ويتعني على املتطوعني قبل دخوهلم األقصى االلتزام جبملة من األمور من
بينها إمتام التطهر الطقسي ،وارتداء ّ
أقل ما ميكن من مالبس ،وعدم ارتداء أحذية ،وإدخال
ّ
أقل معدات إىل املسجد ،والدخول إىل املسجد واخلروج منه عرب أقصر طريق ممكن.
وقرر جملس حاخامات “زكا” تشكيل فريق خاص ضمن اجلهاز يضم حاخامات فقط أو
أشخاصا منحدرين من عائالت كهنوتية حيث يكون الدخول إىل بعض أجزاء املسجد –
ً
الساحات الداخلية للمعبدين وفق املزاعم العربية -مقتص ًرا على احلاخامات .ويف حال وجود
جثث يف هذه األجزاء حتديدًا يرسل احلاخامات حص ًرا إىل هذه األمكنة للتعامل مع اجلثث
وإخراجها.

 1موقع  srugimالديني القوميhttps://goo.gl/nR72WC .2017/5/17 ،
 2للمزيد حول “زكا” ،انظرhttps://goo.gl/oRCqFx :
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/AqGFMq .2017/7/27 ،
جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/MyqYkP .2017/7/31 ،
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نشطاء “املعبد” بعد عملية “اشتباك األقصى” :الدعوة إلغالق األقصى أمام املسلمني
وفتحه أمام املقتحمني

سارع ناشطو “املعبد” بعد عملية “اشتباك األقصى” إىل املطالبة بإغالق املسجد يف وجه
املسلمني ومنعهم من دخوله مطل ًقا والسماح بأن تكون االقتحامات شاملة أيام اجلمعة
والسبت .وقال الناطق باسم مجاعات “املعبد” عساف فريد إنه “علينا أن حنرر جبل املعبد من
املسلمني القتلة وإعادته لشعب إسرائيل” مضي ًفا ّ
أن “الوقت حان لتصحيح خطيئة موشيه
دايان الذي ختلى فيها عن جبل املعبد إىل العدو” مطال ًبا بفتح األقصى أمام االقتحامات
على مدى األسبوع ويف كل األوقات.1
أما قرار حكومة االحتالل إزالة البوابات فأثار انتقادات كونه يش ّكل تراج ًعا إسرائيل ًيا أمام
املسلمني يف مسألة السيادة على األقصى .وقد انتقدت مجعية  RAMBAM DAILYالقرار
إن األمر ممنوع مبوجب الشريعة التوراتية مشرية يف ورقة موقف إىل ّ
وقالت ّ
أن هذا املنع سببه
“احلاجة إىل عدم إظهار الضعف حيال األعداء”.2

منصة الحتفاالت البلوغ والزواج
ّ
الدفع نحو تحويل المسجد ّ

عقد قران اثنني من نشطاء "املعبد" يف األقصى

عين على األقصى

أطلقت منظمة “طالب
ألجل املعبد” مبادرة حتت
عنوان “ال تكتفوا باحلائط”
تسعى إىل إقامة حفالت
البلوغ يف األقصى .وقالت
الناطقة باسم احلركة،
مايان ميغنّ ،
إن “حفالت
البلوغ تقام عند احلائط
الغربي وإن ذلك كان
ميكن أن يكون ً
جيدا لوال
أنه جزء من أسطورة جعلت
للحائط مكانة مركزيّة
يف الوعي اليهودي ،وحنن
نريد أن نعيد ّ
التكيز

 1موقع هار هابيتhttps://goo.gl/5zuZo7 .2017/7/14 ،
 2موقع https://goo.gl/KRd2Yi .2017/7/25 ، kipa
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جم ّددًا إىل جبل املعبد” .1وأشارت ميغن إىل إن “وقت االحتفال بالبلوغ هو األفضل الختبار
التأخري الذي يتم على مدخل [املسجد] ،وموظفي األوقاف الذين يرافقون اليهود ،واعتداءات
املسلمني يف [األقصى] ،والقيود املفروضة على اليهود وغري ذلك” .وقالت بأن املشروع ال يهدف
إىل إزعاج أي كان ولكن إىل إعادة الناس إىل مكانهم الصحيح .وتشمل االحتفاالت تصوير
الفعالية ،وتأمني املرشدين ،والنفخ باألبواق.2
وعلى مستوى آخر ،و ّثقت يف مدة الرصد حالة عقد قران علنية يف األقصى الثنني من نشطاء
“املعبد” ،ففي  ،2017/6/29أقيمت يف املسجد مراسم عقد قران توم نيساني ،وهو رئيس
منظمة “طالب ألجل املعبد” وناشط يف منظمة “إم ترتسو” اليمينية ،وصديقته سارة ،وهي
بدورها ناشطة يف “إم ترتسو” ،مع مقطع فيديو نشر على شبكة اإلنرتنت يقول فيه نيساني ّ
إن
عرض الزواج يف األقصى ،أو ّ
أي نشاط مشابه ،هو أمر ممنوع ،ليسارع بعدها إىل وضع خامت
الزواج يف يد خطيبته ،فيما يراقبهم عناصر من شرطة االحتالل من دون ّ
أي اعرتاض .3نشر
مقطع الفيديو هو تط ّور الفت يف سياق عقد قران “نشطاء املعبد” يف األقصى ،فهذه احلالة
هي الثانية يف ّ
أقل من عامني ،حيث كان عقد القران يف األقصى يف نيسان/أبريل  2016ألول
عاما مع إمتامه س ًرا وبصورة خجولة لتبادل خامت الزواج من دون إظهار وجوه
مرة منذ ً 11
الطرفني .أما هذا العام ،فقد نشر الفيديو وتداوله اآلالف على مواقع التواصل االجتماعي
مع تصريح لنيساني يأمل فيه بأن يفتح عقد قرانه يف “أقدس مكان يف العامل” الباب أمام
غريه من األزواج لعقد قرانهم يف األقصى.

رد على ق اررات اليونسكو وأعداء “إسرائيل”
مسيرات “ذكرى خراب المعبد”ّ :

نشرت “حركة أمناء جبل املعبد وأرض إسرائيل” إعال ًنا دعا إىل املشاركة يف مسرية خاصة بـ
“ذكرى خراب املعبد” يف  ،2017/8/1وركزت الدعوة على أن املسرية ستكون “ردًا على التهديدات
العربية واإلسالمية اليت تنادي بعدم السماح إلسرائيل ببناء معبد وعلى األمم املتحدة اليت
تقول إن [املسجد األقصى] والقدس مواقع إسالمية وإنه على إسرائيل أن توقف مساعيها
إلعادة بناء املعبد” .4ووفق اإلعالنّ ،
فإن “هذا العام هو عام االحتفال اليوبيلي بتحرير جبل
املعبد والقدس املذكورة يف التوراة ،ولكن لألسف فإن احلكومة وبسبب ضغوط قوى عظمى
تؤجل حتقيق األمل ببناء املعبد” .ووجهت احلركة الدعوة إىل احلكومة لإلسراع
يف العامل ّ
يف بناء “املعبد الثالث من دون أي تأخري وإعادة إقامة مملكة رب إسرائيل وإلزالة االحتالل
“ 1عروتس شيفع”https://goo.gl/3gDZ78 .2017/3/21 ،
http://mini.harhabait.co.il 2
https://www.youtube.com/watch?v=aDpVWQI5nxU 3
 4اإلعالن على موقع “حركة أمناء جبل المعبد وأرض إسرائيل”https://goo.gl/yxxAGn :
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الوثين من اجلبل األكثر
قداسة لرب إسرائيل من دون
أي خوف” .ومع اإلشارة إىل
قرارات األمم املتحدة األخرية
حول القدس واألقصى قال
اإلعالن ّ
إن “هدف املسرية هو
الر ّد على القرارات اخلاطئة
والكاذبة من األعداء العرب
واملسلمني واألمم املتحدة
مسرية “ذكرى خراب املعبد” 2017
وقوى عظمى أخرى وللتصدي
لتهديداتها ضد إسرائيل” .وكانت احلركة نظمت مسرية إىل األقصى يف نيسان/أبريل
 2017مبناسبة “الفصح العربي” وصفتها بأ ّنها “خطوة يف طريق إعادة بناء املعبد ،ورسالة
إىل األمم املتحدة اليت م ّررت قرا ًرا معي ًبا وخاط ًئا بأن “القدس و[املسجد األقصى] ليسا لدولة
إسرائيل بل للمسلمني وبأن القدس ليست عاصمة دولة شعب اهلل ،إسرائيل”.1
الدّعوات وإن كانت توجه كل عام يف هذه املناسبة إال أنها هذا العام كانت حماولة لإلمساك
بزمام املشهد الذي بات أكثر يف يد املقدسيني بعدما فرضوا على املستوى األمين والسياسي
الرتاجع عن اإلجراءات اليت أضيفت بعد عملية اشتباك األقصى وحماولة اجتذاب أكرب
عدد من املستوطنني إىل األقصى لتقديم مشهد يوازي املشهد الذي سيطر على األقصى يف
 2017/7/27مع تدفق املقدسيني إىل األقصى بعد إزالة االحتالل البوابات وفتح باب حطة.

عين على األقصى

كذلك دعت مجاعة “العودة إىل جبل املعبد” ،وهي جزء من “احتاد منظمات املعبد”
ويرتأسها املتطرف رفائيل موريس ،إىل إقامة برنامج كامل لالقتحامات من  7/30إىل
صباحا على أن يكون الربنامج كام ً
ال يف األقصى يوم  8/1فيما
 2017/8/1بد ًءا من الـ 7:30
ً
وقع ناشطو “املعبد” على رسالة موجهة إىل رئيس حكومة االحتالل ورئيس دولة االحتالل
بعنوان “التماس لتطبيق السيادة اليهودية على جبل صهيون” وتطالب بالسماح لليهود
بالصالة وإتاحة حرية العبادة يف األقصى ،وحرية الوجود اليهودي يف املسجد من دون قيود
زمان ّية أو مكانية ،أي من دون إلزامهم مبسار حمدد ،وح ّرية الدخول من األبواب كافة ،وليس
من باب املغاربة حص ًرا .2وتأتي هذه الرسائل والدّعوات يف سياق الضغط املتزايد الذي متارسه
مجاعات “املعبد” على املستوى السياسي كي تضمن حتقيق مزيد من املكاسب يف األقصى.
 1موقع “حركة أمناء المعبد وأرض إسرائيل”https://goo.gl/otXtBy :
 2لالطالعhttps://goo.gl/X4BhRR :
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الفصل الثاني:
احلفريات والبناء واملصادرة أسفل األقصى ويف حميطه
 .1احلفريات
السياسي يف موضوع احلفريات أسفل
طغى اجلانب
ّ
ي لموضـوع
العملي أثناء العام
األقصى ويف حميطه على اجلانب
ّ
ظهـر التوظيـف السياسـ ّ
الحفريات بأوضـح صوره أثناء العام
ّ
وتكشفت أكثر فأكثر األهداف املب ّيتة
املنصرم،
المنصـرم ،وقد تصـدرت تصريحات
لالحتالل من وراء نشاطه يف األنفاق واحلفريات ،حيث
أعضـاء الحكومـة اإلسـرائيلية
أعلن رئيس احلكومة اإلسرائيل ّية بنيامني نتنياهو
األصـوات المناديـة لدعـم الحفريـات
أسـفل األقصـى وفـي محيطـه،
ووزيرة الثقافة يف حكومته مريي ريغف عن ِّ
تبنيهما
وبـرزت فـي هـذا الشـأن تصريحـات
الرمسي جلهود احلفر اليت تقوم بها أذرع االحتالل
ّ
خطيـرة لرئيـس الحكومـة أعلـن فيها
املختلفة .يف  2016/10/19أعلن نتنياهو أن حكومته،
أنـه سيشـارك بنفسـه فـي الحفريـات،
وشـاركت وزيـرة الثقافـة فـي افتتـاح
وبدعم مباشر منه ،سرتصد امليزانيات للتنقيب يف
أحـد األنفـاق جنـوب األقصـى
تراب “املعبد” حب ًثا عن آثار يهودية مزعومة ،وأعلن يف
شخصيا يف عمليات احلفر
الشهر نفسه أنه سيشارك
ًّ
اإلسرائيلي إىل االنضمام إليه .1وكانت مجعية “إلعاد” االستيطانية قد أعلنت
داع ًيا اجملتمع
ّ
أنها ستفتتح يف  2016/9/8مشروع “تنخيل تراب املعبد” يف موقع خمصص لذلك على تلة
الص ّوانة شرقي املسجد األقصى ،قرب السور التارخيي للقدس القدمية .وتهدف “إلعاد” من
ّ
وراء هذا املشروع إىل تنخيل
استخرج من
الرتاب الذي
ِ
املسجد األقصى يف تسعينات
القرن املاضي ،وحماولة
تركيب بعض املوجودات
عمع بعضها لالدعاء بأنها آثار
يهودية من أيام “املعبد”.2
موقع مشروع "تنخيل تراب املعبد" على تلة الصوّانة
 1الضفة الفلسطينيةhttps://goo.gl/XM7E2f ،2016/12/22 ،
 2شاشة نيوزhttps://www.shasha.ps/news/236948.html ،2016/9/7 ،
وكالة وطن لألنباءhttp://www.wattan.tv/news/191007.html ،2016/11/10 ،
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استغ ّلت وزيرة الثقافة اإلسرائيل ّية هذا التهور لدى رئيس حكومتها ،وهي املعروفة ً
أصل
بتطرفها واستهدافها لألقصى ،فأقدمت على افتتاح نفق يف وادي حلوة جنوب األقصى
يف  2016/12/27مبشاركة رئيس بلدية االحتالل يف القدس ،ومدير مجعية “إلعاد”
اإلسرائيلي للحفر
الرمسي
االستيطانية ،وعدد من احلاخامات واملسؤولني .مل يقتصر التبين
ّ
ّ
أسفل األقصى ويف حميطه على نتنياهو وريغيف بل انض ّم وزراء آخرون إىل هذا التبين عرب
مطالبتهم بإلزام الطالب اليهود بأيام مع ّينة يشاركون فيها بتنخيل تراب “املعبد”.

اجتماع احلكومة اإلسرائيلية يف أحد أنفاق اجلهة الغربية لألقصى

مبناسبة الذكرى اخلمسني الحتالل كامل القدس .وقال نتنياهو يف تغريدة على صفحته
يف “تويرت” إن جلسة حكومته عقدت يف نفق أسفل حائط الرباق ،وسيقوم جبولة مع املسؤولني
ّ
استهل جلسة حكومته بالقول إن “احلكومة تعقد
واحلاخامات يف املكان .وكان نتنياهو قد

ربا ساحة الرباق
جلستها يف هذا املكان بالذات مبناسبة حترير القدس وإعادة توحيدها” ،معت ً

عين على األقصى

وقد جت ّلت ذروة التبين السياسي للحفريات يف عقد احلكومة اإلسرائيل ّية اجتماعها يف أحد
األنفاق أسفل األرض واليت تبعد من األقصى حنو  20م ً
رتا غربًا ،وذلك يف 2017/5/28

“القلب النابض ألشواق الشعب اليهودي الذي عاد بعد آالف السنني لبناء عاصمته املوحدة
فيها” .وذكر نتنياهو يف هذه اجللسة أن “حكومته ستصادق على سلسلة من القرارات اليت
من شأنها مواصلة تعزيز مكانة القدس” ،وأنه “ستتم الزيادة يف امليزانيات املخصصة للخطة
www.alquds-online.org
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اخلماسية لتطوير القدس ،وتنفيذ مشروع سياحي بإقامة قطار هوائي ميتد من حميط
حمطة القطار القدمية إىل باب املغاربة ،وسيتم تطوير حميط البلدة القدمية على عدة
مستويات من حيث تقديم اخلدمات الطبية والتعليمية وغريها” 1.وقد محل هذا االجتماع
رسائل بالغة الوضوح ّ
بأن هذه احلكومة املتطرفة تأخذ على عاتقها تسييس احلفريات،
ّ
يهودي مزعوم يف القدس.
وجتيريها الختالق تاريخ
اإلسرائيلي ُتاه احلفريات ال ّ
هكذا إ ًذاّ ،
يقل خطورة عن
فإن السلوك السياسي الرمسي
ّ
احلفريات نفسها ،بعدما حت ّول هذا امللف إىل ورقة مزايدات يستغ ّلها الساسة اإلسرائيليون
ليظهروا استحواذهم على القدس واألقصى خاصة حني ُي َنى االحتالل بفشل يف قضية ما،
وميدان ّ
معي.
يف أثناء مدة الرصد من  2016/8/1إىل  2017/8/1مل يظهر ّ
أن االحتالل قد حفر أنفا ًقا
جديدة ،سوى ما ُ
العمري الصغري غرب األقصىّ ،
ّ
ولكن
كشف من حفريات يف منطقة املسجد
انصب على توسيع احلفريات القائمة ،وتأهيلها الستخدامها يف خدمة أهدافه
جهد االحتالل
ّ
السياسية والسياحية والتارخيية والدينية .وبذلك يصبح عدد احلفريات أسفل األقصى ويف
حميطه حنو  64حفرية موزعة على جهات األقصى املختلفة:
حفريات اجلهة اجلنوبية 25 :حفرية
حفريات اجلهة الغربية 32 :حفرية
حفريات اجلهة الشمالية 6 :حفريات
حفريات اجلهة الشرقية :حفرية واحدة

الجنوبية:
أ -حفريات الجهة
ّ

حفريات سلوان ووادي حلوة (مدينة داود)

يف إطار السعي لربط شبكة األنفاق يف ما بينها ،ك ّثف االحتالل من نشاطه يف احلفريات
اجلنوبي،
مرت من سور األقصى
ّ
الواقعة عند مدخل وادي حلوة يف سلوان على بعد حنو ٍ 100
و 40م ً
التارخيي جنوبًا .وتقع هذه احلفريات اليت تنفذها
رتا من سور البلدة القدمية
ّ
سلطة اآلثار اإلسرائيلية بتمويل من مجعية “إلعاد” االستيطانية بالقرب من حفريات
التوراتي-مركز كيدم”؛ ما يشري إىل
“موقف جفعاتي” و“مدينة داود” ومشروع “املعبد
ّ
 1عربي https://goo.gl/WbhQxj ،2017/5/28 ،21
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حفريات مدخل وادي حلوة

سعي االحتالل لربط هذه احلفريات واألنفاق مع بعضها .وذكرت تقارير إعالمية يف
أن هذه احلفريات متت ّد على طول حنو  25م ً
ّ 2016/8/16
رتا وعرض  10وعمق  4أمتار.1

حفريات مدخل وادي حلوة

وزيرة الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغف تفتتح نف ًقا يف وادي
حلوة جنوب األقصى

عين على األقصى

ويف  2016/12/27افتتحت وزيرة
الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغف
نف ًقا يف وادي حلوة مبشاركة
رئيس بلدية االحتالل يف القدس
نري بركات ،ومدير مجعية «إلعاد»
االستيطانية دافيد عربي ،وعدد
من احلاخامات اليهود .ي َ
ُذكر
أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية
بدأت العمل يف النفق وحفره قبل
عامني بتمويل من مجعية «إلعاد»
االستيطانية ودائرة أراضي
إسرائيل» ،وقد مت حفر حنو 120
م ً
رتا من هذا النفق حتى اآلن.

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/185319 ،2016/8/16 ،
الجزيرة نت.2016/8/16 ،
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ويصل النفق الذي يقع وسط حي وادي إىل الزاوية اجلنوبية الغربية للمسجد األقصى
وأسفل باب املغاربة خمرت ًقا سور القدس التارخيي ،ويطلق عليه االحتالل اسم «الشارع
الروماني املتدرج» ،أو «شارع احلجيج إىل املعبد».1

حفريات القصور األموية

 2017/1/31كشفت مجعية «حنمان حي» االستيطانية عن قرب افتتاح أحد األنفاق
اجلاري حفرها يف املنطقة اجلنوبية للمسجد األقصى .وأكد حراس املسجد األقصى
يوميا كميات
املبارك أن رافعة صهيونية ضخمة تقف خارج أسوار القصور األموية خترج ًّ
القبلي ما ّ
يدل على
كبرية من الرتاب من منطقة القصور األموية احملاذية للجامع
ّ
خمطط لفتح خمرج هلذا النفق يف هذه املنطقة .وأشارت اجلمعية إىل ّ
أن النفق ميت ّد من
سلوان إىل منطقة القصور األموية جنوب األقصى ،ويتفرع منه نفق يصل إىل ساحة الرباق
غرب األقصى.2

ب -حفريات الجهة الغر ّبية:

ّ
العمري الصغري
حفريات املسجد

كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية يف  2017/3/21عن وجود تشققات يف أرض ّية املسجد
ّ
«احلي
العمري الصغري وجدرانه وبوابته اخلارج ّية .ويقع املسجد بني حارة الشرف
ّ
اليهودي» وحارة األرمن ،وقد استوىل االحتالل على املبنى املقابل له عام ّ ،1967
ّ
لكن جهات
استيطان ّية بدأت يف بداية عام  2017تقري ًبا بتفريغ األتربة من طبقة التسوية يف هذا املبنى
وأسفل الطريق العام الفاصل بني املسجد واملبنى ووصلت هذه اجلهات بأعمال احلفر إىل
أرضية املسجد وبدأت بتفريغها من األتربة؛ ما أدى إىل ظهور التشققات .وتكمن خطورة
احلفريات يف منطقة املسجد العمري يف كونها جز ًءا من شبكة أنفاق يف تلك املنطقة
اليت حتتوي على ممرات مائية ودهاليز من عهد الكنعانيني والرومان والبيزنط ّيني ،3ومن
ّ
اليهودي» وأنفاق
«احلي
املرجح أن يسعى االحتالل إىل ربط أنفاق هذه املنطقة بأنفاق
ّ
ّ
عموما.
اجلهة الغرب ّية لألقصى
ً

 1العربي الجديدhttps://goo.gl/zCIK5B ،2016/12/27 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/195491 ،2017/1/31 ،
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء،2017/3/21 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29884
الجزيرة نتhttps://goo.gl/3qn1wt ،2017/3/23 ،
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تشققات يف جدران املسجد العمري الصغري يف القدس القدمية

ت -حفريات الجهة الشمالية:

قية:
ث -حفريات الجهة الشر ّ

مل نرصد يف تقريرنا تطورات يف هذه اجلهة ،لكن ميكن القول ّ
إن خمطط االحتالل ببناء
هوائي يكون جبل الزيتون أحد حمطاته قد يؤدي إىل تكثيف استهداف االحتالل
قطار
ّ
للجهة الشرقية باحلفر.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ال تتطرق التقارير اليت رصدناها
خالل العام املاضي ّ
ألي تطور
ّ
ولكن
يف حفريات هذه اجلهة،
االحتالل ك ّثف من استهداف
مغارة الك ّتان عرب تنظيم حفالت
موسيقية ،وحفالت البلوغ،
وحفالت دينية داخل املغارة؛ ما
يؤكد ّ
أن االحتالل انتقل إىل
حفالت يهودية يف مغارة الك ّتان
مرحلة توظيف حفرياته يف
وتروجيي ملزاعمه الدينية والتارخيية.
إطار سياحي،
ّ
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عين على األقصى
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 .2البناء واملصادرة يف األقصى وحميطه:

ظ ّلت منطقة املسجد األقصى ّ
حمل استهداف من قبل
أذرع االحتالل املختلفة الرامية إىل تهويدها ،وتغيري
واإلسالمي .جهود حثيثة تبذهلا
طابعها العربي
ّ
اجلمعيات االستيطانية ،واحملاكم اإلسرائيلية،
ّ
التهويدي
واملؤسسات الرمسية لتسريع عجلة البناء
يف منطقة األقصى ،وهي على مسافة مرمى حجر من
نقطة البدء
الفعلي ببناء عدد من املشاريع التهويدية
ّ
الضخمة.

ال تـزال منطقـة المسـجد األقصـى
مسـتهدفة بالتهويـد ،وأبـرز ما رصده
التقريـر هـو الجهـود الحثيثـة للبـدء
ي فـي بنـاء كنيـس “جوهـرة
الفعلـ ّ
إسـرائيل” ومشـروع “بيـت هليبـا”،
وأقـر االحتالل بنـاء كنيس على جبل
المكبـر ،وتهويد سـفح جبـل الزيتون،
وتنفيـذ مخطـط القطـار الهوائي حول
األقصـى

خالل مدة الرصد بقيت ملفات كنيس «جوهرة إسرائيل» ،ومشروع «بيت هليبا/بيت اجلوهر»
متفاعلة ،وهي من أخطر املشاريع اليت ستهدد منطقة األقصى ،فيما برز تطور كبري باجتاه
تنفيذ خمطط القطار اهلوائي احمليط باألقصى .ورصد التقرير نية االحتالل لبناء كنيس
يهودي جديد على جبل املكرب ،وخمططه لتهويد سفح جبل الزيتون ،وتهويد بعض أبواب
األقصى والبلدة القدمية .ومل تسلم املقابر احملاذية لألقصى من االعتداءات ،فقد صودرت
بعض أجزائها بهدف حتويلها إىل حدائق تلمودية ،و ُزرعت فيها قبور يهودية وهمية.

المكبر:
يهودي على جبل
أ -مخطط لبناء كنيس
ّ
ّ

يف  2016/8/10أقرت “اللجنة احمللية للتخطيط والبناء” يف بلدية االحتالل بالقدس
مصادرة قطعة أرض فلسطينية لبناء كنيس يهودي على جبل املكرب جنوب غرب البلدة
ّ
يهودي عن حزب “مريتس”
القدمية يف القدس .ونقلت صحيفة هآرتس عن عضو جملس
1
قوله “إن املصادرة ضرورية لبناء املعابد وإعادة األمل للسكان اليهود” .

التهويدي:
تقر مشروع بيت هليبا (بيت الجوهر)
ب -المحكمة المركزية ّ
ّ

يف  2016/8/8قرر قاضي احملكمة املركزية اإلسرائيلية رفض كل االعرتاضات على
ً
مؤكدا ضرورة البناء التهويدي يف منطقة الرباق،
مشروع «بيت هليبا» (بيت اجلوهر)
وبهذا القرار تكون احملكمة املركزية قد أقرت هذا املشروع الذي يقع يف آخر ساحة الرباق
غرب املسجد األقصى .وسيقام املشروع املكون من ثالث طبقات على مساحة  1.84دو ً
منا
تشكل مساحة البناء منها  2985م ً
رتا.2
 1موقع الرسالة نتhttps://goo.gl/7iUFW4 ،2016/8/10 ،
 2وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء،2016/8/22 ،
http://qudspress.com/index.php?page=show&id=22339
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منطقة مشروع بيت هليبا “بيت اجلوهر” غرب ساحة الرباق

ت -االحتالل يعلن مناقصة بناء وتشغيل كنيس جوهرة إسرائيل:

أعلنت «الشركة لرتميم وتطوير احلي اليهودي» يف  2016/12/1عن مناقصة شاملة لبناء
وتشغيل كنيس «جوهرة إسرائيل» على بعد حنو  200مرت غرب املسجد األقصى .وكانت
سلطة اآلثار اإلسرائيلية قد نفذت حفريات يف منطقة الكنيس على مدار العامني املاضيني
وادعت وجود آثرت من عهد «املعبديْن األول والثاني».1

عين على األقصى

جمسم كنيس “جوهرة إسرائيل”
 1صحيفة القدس المقدسيةhttp://www.alquds.com/articles/1480636111881585200 ،2016/12/2 ،
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خمطط كنيس “جوهرة إسرائيل”

ث -قطار هوائي في محيط األقصى:

أقرت وزارات األمن الداخلي ،واألديان ،والسياحة اإلسرائيلية بالتعاون مع بلدية االحتالل
يف القدس ،والدوائر اإلسرائيلية املختصة ،مشروع إقامة القطار اهلوائي الذي ستكون له
عدة حمطات يف حميط املسجد األقصى .وذكرت تقارير إعالمية يف ّ 2016/8/17
أن هذا
القطار اهلوائي «التلفريك» سيم ّر يف أربع حمطات هي :حمطة باب املغاربة يف سورة البلدة
القدمية ،وحمطة الكنيسة اجلثمانية شرق باب األسباط ،أحد أبواب سور البلدة القدمية
الشمالي ،واحملطة الثالثة على جبل الزيتون ،واحملطة الرابعة جبانب عني سلوان.1
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/185412 ،2016/8/17 ،
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مسار القطار اهلوائي حول األقصى

المطل على األقصى:
ج -مخطط تهويدي على سفوح جبل الزيتون ُ

يف ُ 2017/2/25
كشف النقاب عن مشروع تهويدي جديد يربط بني جبل الزيتون واجلامعة
العربية على جبل املشارف -جبل سكوبيس -ويبلغ طوله  3.6كم .وحبسب املخطط،
االستيطاني على امتداد  17موق ًعا ًّ
مطل على البلدة القدمية يف القدس.
سيقام املتنزه
ّ
ويُطلق على املشروع الذي بادرت به “سلطة تطوير القدس” بالتعاون مع بلدية االحتالل
يف القدس و”وزارة القدس” اسم “متنزه منتصف االرتفاع”ُ ،
ويطط إلقامته على السفوح
الغربية جلبل الزيتون ،ويطل على املسجد األقصى وأسوار البلدة القدمية وتبلغ كلفته
األولية حنو  25مليون شيكل (حنو  7مليون دوالر أمريكي).1

ح -أبواب الجديد والعمود واألسباط في عين التهويد:

يف  2016/8/18ذكرت تقارير إعالمية ّ
أن االحتالل ينوي البدء مبخطط “لتطوير”
منطقة الباب اجلديد الواقع يف مشال غرب سور البلدة القدمية بهدف حتويلها إىل منطقة
سياحية جاذبة ،وسيتضمن املخطط “حتويل الباب اجلديد والشارع الذي يبدأ منه إىل
منطقة جتارية وسياحية جاذبة ،حيث سيتم إعادة تأهيل شبكات املياه واجملاري والكهرباء
وس ُيستبدل البالط” ،وسيكون هناك طريق خاص للمع ّوقني ،وسيتم تغيري واجهات احملال
التجارية .وسيتعاون على إجناز املشروع “سلطة تطوير القدس” وبلدية االحتالل يف القدس

عين على األقصى

أبواب القدس القدمية أو املسجد األقصى هي املداخل اليت مي ّر عربها كل من يريد
الوصول لألقصى ،وتهويدها هدف أساسي لدى االحتالل؛ ّ
ألن الزائر للقدس ينطبع يف
ذهنه البناء العمراني ألبوابها.

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/197068 ،2017/2/25 ،
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ووزارتا القدس والسياحة،
وشركة املياه “جيحون”.1
ويف  2017/6/22قال وزير األمن
الداخلي اإلسرائيلي جلعاد
إردان إن حكومته ستعمل على
تغيري الوضع بشكل كامل
يف منطقة باب العمود يف
السور الشمال للبلدة القدمية
للتصدي للعمليات ،ولفت
إردان إىل أن خطته تعتمد على
تركيب كامريات مراقبة
ونقاط تفتيش وإجراء تغيريات
فيزيائية يف مالمح املنطقة
وزيادة وتعزيز القوات األمنية
واجلهود االستخبارية لتقليص
اهلجمات يف تلك املنطقة.2
وبعد هبة األقصى اليت
ً
رفضا لإلجراءات
اندلعت
اإلسرائيلية ضد األقصى بعد
 2017/7/14أقدم االحتالل
على احلفر يف بالط الساحة
املقابلة لباب األسباط الواقع
يف السور الشمالي لألقصى
بهدف تركيب جسور حديدية
ُتمل عليها كامريات مراقبة،
واقتلعت سلطات االحتالل
بعض األشجار من املنطقة.3

باب اجلديد يف اجلهة الشمالية الغربية لسور البلدة القدمية

باب العمود يف وسط السور الشمالي للبلدة القدمية

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/185444 ،2016/8/18 ،
 2مدار نيوزhttps://goo.gl/uSW3XY ،2017/6/22 ،
 3وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://khbrpress.net/post/118752 ،2017/7/25 ،
موقع البوابةhttp://www.albawabhnews.com/2634244 ،2017/7/26 ،
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باب األسباط يف اجلهة الشرقية من السور الشمالي لألقصى

خ -االستيالء على أجزاء من مقبرة الرحمة والمقبرة اليوسفية وزراعة قبور وهمية:

شرعت «سلطة الطبيعة» اإلسرائيلية يف  2016/12/18بغرس يافطات داخل مقربة باب
الرمحة املالصقة لسور املسجد األقصى الشرقي ،وتسييج أجزاء منها حبجة أنها «حديقة
وطنية مينع الدفن فيها».1

ويف  2017/7/3شرعت طواقم تابعة لسلطات االحتالل يف القدس بوضع أسالك شائكة
حول أجزاء من مقربة اليوسفية اإلسالمية التارخيية املالصقة جلدار املسجد األقصى
الشرقي حبجة أنها مصادَرة إلقامة «حديقة وطنية».3

عين على األقصى

ويف  2017/2/21أقدمت مجعيات استيطانية ومؤسسات رمسية إسرائيلية على زراعة قبور
يهودية وهمية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من أسوار املسجد األقصى املبارك ،والتقط ح ّراس
األقصى وشهود عيان صو ًرا لفرق حراسة وجمموعات من املستوطنني وهم يستخدمون
متواز على شكل قبور يف األرض.2
جرافة تقوم حبمل حجارة كبرية وتثبتها بشكل
ٍ

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/192828 ،2016/12/18 ،
 2المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/196781 ،2017/2/21 ،
 3المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/204002 ،2017/7/3 ،
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عين على األقصى
www.alquds-online.org
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الفصل الثالث:
ّ
اليهودي يف املسجد األقصى
حتقيق الوجود
تهويد ممنهجة من قبل االحتالل ،تقوم عليها سلطاته
يتعرض املسجد األقصى حلملة
ٍ
املباشرة ،بالتعاون والتنسيق مع العديد من األذرع التهويديّة املختلفة ،ويهدف االحتالل
من هذه احلمالت املستمرة ،إىل فرض سيطرته الكاملة على األقصى .وتشكل السيطرة على
املسجد والتحكم به ،رأس جبل اجلليد لسياسات االحتالل التهويديّة يف القدس احملتلة،
وخيفي هذا اجلبل عشرات اخلطط واالعتداءات يف سياق الوصول هلدفهم املنشود .ومع
ترويج أذرع االحتالل التهويديّة لفكرة بناء «املعبد» كهدف بعيد املدى هلذه اخلطوات،
يتزايد تدخل االحتالل يف إدارة األقصى والتحكم بالدخول والوصول إليه ،والدفع املتزايد
بشكل
لتثبيت وجو ٍد يهودي دائم يف جنباته ،إن عرب الوقت املخصص القتحامات املستوطنني
ٍ
شبه يومي (التقسيم الزماني) ،أو عرب مساعي االحتالل احلثيثة لتخصيص أجزاء من
املسجد لصلوات اليهود (التقسيم املكاني).
ويف سياق حماولة السيطرة على األقصى ،عمل االحتالل على عزل مكونات الدفاع عن املسجد
عرب خطوات وإجراءات تصاعديّة ،ابتدا ًء من شهر أيلول/سبتمر  2015حني ج ّرم االحتالل
ثان/
حركة الرباط ،واعترب املرابطني واملرابطات تنظيمني إرهابيني ،ومن ث ّم يف شهر تشرين ٍ
نوفمرب  2015بإعالنه حظر احلركة اإلسالمية اجلناح الشمالي ،وهي إجراءات ساهمت
يف عزل أهم عناصر الدفاع عن األقصى وحشد الطاقات البشريّة من مرابطني ومصلني
وحلقات العلم ،وليس انتها ًء بتصعيد االحتالل للقيود املفروضة على املصلني وعلى حراس
مزيد من عزل األقصى ،وهي متسق ٌة مع ما تقوم به أذرعه املختلفة أسفل
املسجد ،للدفع حنو ٍ
ويف حميط األقصى من حفريات وبناء ،وما حتوكه أذرعه السياس ّية والدين ّية من مشاريع
وخطط.
ّ
اليهودي يف املسجد األقصى تك ّرس نفسها واحدة من أبرز خطط
سياسة حتقيق الوجود
التهويد لدى االحتالل ،واليت بدأت تتجلى مظاهرها عرب قيام املستوطنني بأداء الصلوات
التلموديّة داخل األقصى ،والقيام مبراسم عقد القران اليهويدي داخله ،واحملاوالت الدائمة
وتغي يف وظيفتها من
لتقديم القرابني التلموديّة ،وهي خطوات تعيد رسم دور االقتحاماتّ ،
جوالت كبرية واقتحامات واسعة
جوالت استفزازيّة جملموعات صغرية من املستوطنني ،إىل
ٍ
يتخللها الكثري من الطقوس الدين ّية لليهود .باإلضافة لتغيري دور شرطة االحتالل ،إىل
محاية املستوطنني واملشاركة الفاعلة يف اقتحام وتدنيس األقصى.
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وختتتم مدة الرصد بواحدة من أكثر األزمات اليت تعصف باملسجد األقصى ،عرب إغالق
املسجد لثالثة أيام متواصلة من  2017/7/14إىل  ،2017/7/16على أثر العملية البطولية
اليت نفذها الشبان الثالثة «اجلبارين» من األراضي احملتلة عام  ،1948وفرض االحتالل
إجراءات متثلت برتكيب بوابات إلكرتونية على أبواب املسجد ،وتزامنت مع انتهاكات
خطرية جململ مصليات وساحات ومرافق األقصى ،وما تبعها من حراك فاعل للفلسطينيني،
متثل بالرفض التام هلذه اإلجراءات وعدم الدخول لألقصى عرب هذه البوابات ،وهو ما أظهر
قدر ًة رائدة لدى املقدسيني على ترسيخ املواجهة الفاعلة مع االحتالل ،من خالل ثبات
موقفهم واحتشادهم الدائم على أبواب األقصى ،واليت أعادت تشكيل حالة الرباط من حالة
فردية استطاع االحتالل التعامل معها ،وحتييدها من دائرة الدفاع عن األقصى ،إىل حالة
عامة ينخرط فيها خمتلف الشرائح العمرية والفكرية من القدس احملتلة أو ممن يستيطع
الوصول من األراضي احملتلة عام  1948والضفة الغربية ،وبلورة حالة الصمود التكافلي
يف الشوارع واألزقة اليت حتيط باألقصى ،جعلت اجلموع احملتشدة كتلة تتكسر عليها أي
حماولة يقوم بها االحتالل لالتفاف على مطالب املقدسيني .تضافر هذه العوامل ساهمت يف
دفع االحتالل ليرتاجع عن إجراءاته ،وإزالتها يف  ،2017/7/27لتؤكد أن معركة املواجهة
مع االحتالل لو مل تتكافأ يف ميزان القوى البحت ،فهي غري حمسومة يف ميزان اإلرادة
والصمود واملواجهة.

ً
أول :اقتحام املسجد األقصى والتصريح ضده

وقد عمل االحتالل على تثبيت االقتحامات وزيادة عدد املشاركني فيها من خالل ثالثة
أنساق رئيسة ،تهدف لكسر إرادة املقدسيني يف مواجهة االحتالل ،وضرب احلصرية اإلسالمية
ٍ
ً
للمسجد األقصى ،والعمل على التدخل الدائم يف إدارة املسجد ،وصول للتحكم يف أبوابه،
وهو ما حاول االحتالل تنفيذه بعد «اشتباك األقصى» يف  ،2017/7/14وهذه األنساق هي:
www.alquds-online.org

عين على األقصى

استطاع االحتالل االستمرار بتثبيت اقتحام املسجد األقصى أم ًرا واق ًعا ،فلم تتوقف
االقتحامات خالل مدة الرصد املمتدة من  2016/8/1حتى  ،2017/8/1باإلضافة لتقليل
االحتالل األوقات اليت ال يقتحم فيها املسجد ،من خالل تثبيت االقتحامات خالل شهر
رمضان ويف أيام العشر األواخر منه ،وتأتي اقتحامات املستوطنني وتسهيل دخول السياح من
بوابة االحتالل ،لتتكامل مع سياساته األخرى الرامية لعزل مكونات الدفاع عن األقصى،
مزيد من التحكم بدخول املصلني واملرابطني إىل املسجد املبارك ،يف ّ
ظل حاالت
وللدفع حنو ٍ
اإلبعاد املتزايدة عن األقصى.
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قدر ممكن من املستوطنني إىل املسجد ،ويوظف االحتالل ألجل
النسق األول :إدخال أكرب ٍ
ذلك أذرعه التهويديّة وعلى رأسها «منظمات املبعد» ،ويفتح الباب أمام مشاركة املتطرفني
اليهود يف االقتحامات ،حيث شهد الرصد تزايدًا القتحام املتطرفني اليهود جلنبات األقصى.
باإلضافة لتخصيص أذرع االحتالل التهويديّة ،املواسم واألعياد واملناسبات اليهوديّة لزيادة
أعداد املستوطنني الذين يقتحمون املسجد ،وجعل استباحة املسجد خالهلا أم ًرا دائم
احلصول على مدار العام.
النسق الثاني :السماح للمتطرفني اليهود بأداء الصلوات التلموديّة أمام أبواب املسجد
األقصى ،ومن ث ّم يف باحاته خالل االقتحامات ،وحماولة تغيري مسار االقتحامات والدخول
ملناطق أخرى من املسجد ،وما يتعلق باملمارسات التلموديّة كتنظيم حفالت عقد القران
وحفالت البلوغ يف املسجد.
النسق الثالث :محاية قوات االحتالل للمستوطنني خالل اقتحامات األقصى ،وتعمل
هذه القوات على منع حراس املسجد من التصدي للمستوطنني وعرقلة جوالتهم وأدائهم
الصلوات التلموديّة ،باإلضافة لتعامل شرطة االحتالل بعنف مع املرابطني واملصلني وحراس
األقصى ،وتثبيت دخوهلا للمسجد من منطلق فائض القوة اليت متتلكه ،وهو ما يرتجم من
خالل االقتحامات العنيفة اليت تقوم بها قوات االحتالل ،واليت ختلف عشرات اإلصابات
ريا يف مصليات األقصى ومرافقه ،وأصبحت االقتحامات
يف صفوف املرابطني ،وختري ًبا كب ً
العنيفة أداة يف يد االحتالل يقوم بها ردًا على عمليات انتفاضة القدس ،ولرد اعتباره أمام
الرأي العام اإلسرائيلي.
ويأتي البعد السياسي ليشكل الرديف األساسي هلذه األنساق الثالثة ،حيث يعمل الساسة
اإلسرائيليون على دعم املستوطنني ومشاركتهم يف هذه االقتحامات ،باإلضافة للتشريعات
القانونية اهلادفة لفرض سيادة االحتالل على املسجد ،حيث تأتي تصرحياتهم متسقة مع
فعل أذرع االحتالل على أرض الواقع ،إن من حيث تطبيق القرارات ،أو من حيث الدفع حنو
مزيد من احلصار املفروض على املسجد املبارك.
ٍ

اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية

خلت فرتة الرصد من اقتحامات لشخصيات سياسية إسرائيل ّية حالية ،أمام امتداد قرار منع
نواب «الكنيست» اإلسرائيلي والوزراء يف حكومة االحتالل من اقتحام املسجد األقصى،1
فلم تتضمن مدة الرصد اقتحامات لشخصيات سياسية تشغل مناصب حالية ،عدا اقتحام
 1لالطالع أكثر على الموضوع مراجعة الفصل األول من التقرير.
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وزير أمن االحتالل جلعاد إردان بعد «اشتباك األقصى» يف  .2017/7/14وخالل فرتة الرصد
شارك مسؤولون سابقون يف اقتحام املسجد ،مع تسجيل عد ٍد من حماوالت كسر قرار منع
االقتحامات الرمس ّية ،ومشاركة بعض الشخصيات الرمسية يف تشجيع املستوطنني على
اقتحام األقصى والوقوف معهم قبل دخوهلم للمسجد عند باب املغاربة ،وأدائهم صلوات
تلمودية خالل أوقات االقتحامات أمام بابي املغاربة والقطانني.
وعلى جانب التصرحيات ،يشكل املسجد األقصى ماد ًة دائمة احلضور يف اخلطاب السياسي
اإلسرائيلي ،ومع احتفال االحتالل بالذكرى اخلمسني الحتالل كامل القدس ،ارتفعت
ّ
التصرحيات املطالبة بتغيري الوضع القائم من جهة ،وتسهيل االقتحامات اليهوديّة للمسجد
من جه ٍة أخرى ،إضافة ملوجة التصرحيات اليت دعت لفرض كامل السيادة اإلسرائيل ّية على
األقصى ،على أثر العملية اليت جرت يف  ،2017/7/14وهبة املقدسيني الرافضة إلجراءات
االحتالل اليت شكلت ً
رفضا جململ اعتداءات االحتالل واإلجراءات اليت فرضها على أبواب
املسجد ،وعلى رأسها اقتحامات املستوطنني شبه اليوم ّية للمسجد.

عين على األقصى

ويف سياق حماوالت اقتحام األقصى ،قام عضو «الكنيست» أوري أريئيل (البيت اليهودي)
مبحاول ٍة القتحام املسجد ،ولكن شرطة االحتالل قامت مبنعه تطبي ًقا للحظر املفروض على
دخول أعضاء «الكنيست» إىل األقصى ،فقام بأداء صلوات تلموديّة عند باب القطانني .وشارك
عد ٌد من النواب والوزراء يف مسرية املستوطنني السنوية اليت تقام يف ذكرى «خراب املعبدين
األول والثاني» يف  ،2016/8/13حيث اختتمت املسرية باعتصام عند باب األسباط ،وختللها
كلمات خطابية لكل من وزير شؤون القدس يف حكومة االحتالل زئيف إلكني (ليكود) ،وعضو
الكنيست يهودا غليك (ليكود) ،ونائب وزير جيش االحتالل إيلي بن دهان (البيت اليهودي)،1
وعضو «الكنيست» السابق عن حزب االحتاد الوطين أرييه إلداد (صاحب مشروع التقسيم
الزمين لألقصى) ،ودعت الكلمات اليت ألقيت إىل بسط السيادة اليهوديّة على كامل «أرض
إسرائيل» ،وقال بن داهان يف كلمته «إ ّننا لسنا حمرجني من القول إ ّننا نريد أن نعيد بناء
املعبد على جبل املعبد» ،وقال إن القدس ال ميكن أن تبنى بشكل كامل إن لن يتم إعادة
بناء املعبد واستعادة جبل املعبد» ،أما أوري أريئيل فقال «إن الوقت قد حان لوقف النحيب
والتحرك بشكل فعلي» ،2يف إشارة ألحذ خطوة جديدة أبعد من اقتحام األقصى.

 1أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى  ،2016وكالة وفا.
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9732

 2حال القدس الفصلي  ،2016-3مؤسسة القدس الدولية ،ص 10-9
http://alquds-online.org/index.php?s=items&cat=52&id=717
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ويعترب احلاخام املتطرف يهودا غليك
(ليكود) أحد أشهر الداعمني والداعني
إىل اقتحام املسجد األقصى ،وقبل دخوله
للـ «كنيست» اإلسرائيلي شارك غليك
يف عدد من االقتحامات خالل عام 2016
كان آخرها يف  ،1 2016/4/4حيث مشله
قرار منع الشخصيات الرمسية من غليك أمام باب القطانني حبماية من شرطة االحتالل
اقتحام األقصى ،لكونه أصبح نائ ًبا
يف «الكنيست» ،فتحول دور غليك لدعم اقتحامات املستوطنني من دون املشاركة فيها،
وطقوسا تلموديّة
مع تهديده الدائم بكسر قرار املنع ،ففي  2016/9/19أدى غليك صلوات
ً
أمام باب القطانني ،حبماية وحراسة مشددة من قوات االحتالل ،بعد تهديده بكسر قرار منع
أعضاء «الكنيست» ووزراء حكومة االحتالل من اقتحام األقصى ،وعلق غليك على استمرار
قرار املنع للقناة العربية السابعة بقوله «سأحرتم القرار حال ًّيا ،لكن ال ميكن أن تستمر هذه
ً
طويل».2
اإلجراءات
ويف سياق تصرحيات غليك اليت تستهدف مكونات الدفاع عن املسجد األقصى ،ص ّرح بأن
هناك خطوات مت اختاذها لتحسني الوضع يف األقصى مع حظر احلركة اإلسالمية يف
األراضي احملتلة عام  ،1948ومنع جمموعات املرابطني واملرابطات من دخول املسجد.3
ارتفاعا يف وترية اقتحام املسجد األقصى ،أعلن غليك يف
ومع انعكاس هذه اإلجراءات
ً
 ،2016/10/23بأن  3آالف مستوطن اقتحموا املسجد األقصى منذ بداية «السنة اليهودية»
اجلديدة ّ
أي يف أقل من شهرين.4
وال يتوقف الساسة اإلسرائيليون عن دعم االقتحامات واإلشادة بها وباألعداد اليت تشارك
مزيد من الدعم هلذه اخلطوات التهويديّة ،والدفع باجتاه
فيها ،بل يعملون على حتقيق
ٍ
مزيد من اإلجراءات حبق املصلني واملرابطني ،إن على صعيد «الكنيست» أو احلكومة .ويف
ٍ
مؤمتر بدعوة من منظمة «دورشي تسيون» املتطرفة بالتنسيق مع النائب
هذا اإلطار مت عقد
ٍ
املتطرف يهودا غليك يف  ،2016/11/7وقد ُعقد املؤمتر يف «الكنيست» حتت عنوان «حق
اليهود بالصالة يف جبل املعبد» ،وشارك يف املؤمتر عد ٌد من نواب «الكنيست» والوزراء يف
 1هشام يعقوب (محرر) ،عين على األقصى العاشر ،مؤسسة القدس الدوليّة ،بيروت ،ط  ،2016 ،1ص .131
 2قدس نتhttp://qudsnet.com/news/View/349615//#.WYQulPnyvcc .2016/9/19 ،
 3حال القدس الفصلي  ،2016-4مؤسسة القدس الدولية ،ص 8-7
http://alquds-online.org/index.php?s=items&cat=52&id=762

 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://goo.gl/yFgNGU 2016/10/24 ،
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حكومة االحتالل ،من بينهم وزير الزراعة أوري أريئيل (البيت اليهودي) ،ووزير األمن جلعاد
إردان (ليكود) ،ووزير جودة البيئة وشؤون القدس زئيف ألكني (ليكود) ،ورئيس «الكنيست»
إدلشتاين (ليكود) ،ونائبة وزير اخلارجية عضو الكنيست تسييب حوطوفلي (الليكود) ،ونائب
وزير اجليش اإلسرائيلي إيلي بن دهان (البيت اليهودي) ،وأعضاء «كنيست» آخرون.1

غليك خالل املؤمتر الذي عقد يف "الكنيست"

عين على األقصى

وجه أوري إريئل كالمه لرئيس
وتضمن املؤمتر تصرحيات خطرية للمشاركني فيه ،حيث ّ
حكومة االحتالل حول منع السياسيني من اقتحام األقصىً ،
قائل له« :افتح األبواب جلبل
املعبد ،ضع حدًّا للعار ،ضع حدًّا للبؤس ،ضع حدًّا لعدم وجود السيادة» ،وأضاف« :لألسف،
ظلما
مستشارو رئيس الوزراء وهو بنفسه مينعون أعضاء الكنيست من زيارة جبل املعبد ً
وبشكل خاطئ» .ويف كلمة نائب وزير اجليش إيلي بن دهان دعا حكومة االحتالل إىل تغيري
الوضع الراهن ،وقال «إنه حني كان يف منصبه السابق كوزير لألديان أع ّد قواعد للصالة
ودعما ملا
اليهودية يف املعبد» ،مطال ًبا احلكومة «بتبين هذه القواعد بأقرب وقت ممكن».2
ً
تقوم به «منظمات املعبد» من جهود ،امتدح وزير جودة البيئة وشؤون القدس زئيف الكني
عمل هذه املنظمات ً
قائل« :إنها تقوم مبا عجزت عنه احلكومة يف كل ما يتعلق حبق اليهود
يف املعبد».3
 1هشام يعقوب وآخرون ،حال القدس السنوي  ،2016مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،2017 ،1ص .53
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/ATQ1jm 2016/11/7 ،
 3عرب https://goo.gl/v2VfN7 2016/11/7 ،48
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أما الوزير إردان الذي حصل على جائز ٍة تكرمي ّية من املنظمة املتطرفة «دورشي تسيون»
ّ
اليت تقف خلف الدعوة إىل املؤمتر ،تقدي ًرا جلهوده يف حتسني الوضع يف املوقع (املسجد
األقصى) ،فقد قام بالفصل بني آرائه الشخص ّية ومسؤولياته الرمس ّية ً
قائل« :يف وجهة نظري
الشخصية ،فإن ح ّقنا على جبل املعبد ال يتزعزع» ،وأضاف بأن الوضع الراهن «متييزي ضد
الشعب اليهودي .ما الذي ميكننا فعله؟ هذه هي احلقيقة» .ويف كلمة نائبة وزير اخلارجية
عضو «الكنيست» تسييب حوطوفلي ،أعلنت بأن وزارة اخلارجية اإلسرائيل ّية ستبدأ بإهداء
شخصيات أجنبية اكتشافات أثرية من «مدينة داود» التهويدية يف أعقاب قرارات اليونسكو
املتعلقة باملسجد األقصى ،ومع اقرتاب الذكرى اخلمسني حلرب حزيران/يونيو عام 1967
اليت سيطرت فيها دولة االحتالل على األقصى وكامل القدس ،قالت حوطوفلي« :أدعو كل
من مل يصعد إىل جبل املعبد إىل زيارة جبل املعبد».1
وباإلضافة للتكامل الذي جتلى يف املؤمتر بني املنظمات التهويديّة والذراع السياس ّية
لالحتالل ،وما تضمنته الكلمات من دعم اقتحامات املسجد ،والدعوة إىل فرض السيطرة
اإلسرائيل ّية على األقصى ،أعلن أدلشتاين خالله عن تكثيف العمل للدفع بهذه القضايا يف
أروقة «الكنيست» ،من خالل توقيعه على إطالق لوبي جديد يف «الكنيست» بالتعاون مع يهودا
غليك ،وذلك لدعم قضية الصالة يف «جبل املعبد» .وحول ارتفاع أعداد املتدينني اليهود
الذين يقتحمون املسجد األقصى ،وخاص ًة من «احلريديم» اعترب غليك يف 2016/12/28
إجيابي» ،وأن أعداد هؤالء زادت يف هذه األيام ،وباتوا
بأن اقتحامهم للمسجد األقصى «مؤش ٌر
ّ
2
يقتحمون يف جمموعات بعد أن كانت مقتصرة على أفرا ٍد فقط .
إضافة للحاخام املتطرف وعضو الكنيست غليك ،يربز وزير األمن الداخلي املتطرف جلعاد
إردان يف صدارة السياسيني الذين يتناولون املسجد األقصى يف تصرحياتهم ،حيث شارك يف
العديد من االقتحامات السياسية لألقصى قبل قرار املنع ،وإىل جانب تصرحياته يف املؤمتر
الذي عقد يف مؤمتر «الكنيست» يف  ،2016/11/7ألقى إردان كلم ًة يف «مؤمتر القدس الرابع
عشر» الذي تنظمه أسبوعية «هشيبع» اليمين ّية املتطرفة يف ً ،2017/2/13
قائل «باإلمكان
ّ
يهودي يعود
مجع أفضل علماء اآلثار يف العامل ،والتذكري باملفهوم ضم ًنا ،بأنه هناك تاريخ
ّ
اليهودي،
آلالف السنني يف القدس» ،وأن «جبل املعبد» هو «املكان األكثر قدس ّية للشعب
اليهودي فقط» ،وأوضح إردان رؤيته لواقع املسجد األقصى بأنه «من املهم ً
ّ
جدا
وللشعب
فرض السيادة اإلسرائيل ّية على جبل املعبد» ،خا ً
متا كلمته باإلجنازات اليت حققها من قمع
للمرابطني واملصلني واإلجراءات اليت تفرض يف عموم املدينة احملتلة.3
 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ،ص .53
 2وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى .2016
https://goo.gl/5139Dp .2017/2/i24news، 13 3

100

ت�صدره م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف الذكرى ال�سنوية لإحراق امل�سجد الأق�صى – التقرير احلادي ع�شر

ومع سريان منع الشخصيات الرمسية طيلة فرتة الرصد ،عاد النائب السابق لرئيس
«الكنيست» اإلسرائيلي املتطرف موشيه فيجلن ،ليتصدر مشهد اقتحام األقصى من جديد
بعد انقطاعه ألشهر طويلة ،ففي  2017/2/20قام باقتحام املسجد األقصى 1إىل جانب 50
متطر ًفا من منظمة «طالب ألجل املعبد» ،حبراسات مشددة من قوات االحتالل اخلاصة،
ونفذ فيجلن جولة يف ساحات املسجد ،وسط أجواء متوترة جراء إجراءات االحتالل حبق
املصلني واملرابطني .2ويف  2017/3/16شارك فيجلني يف اقتحام لألقصى على رأس جمموعة
من ُغالة املتطرفني اليهود ،حبماية وحراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة ،وختلل
االقتحام تقديم فيجلن شروحات ملرافقيه حول «املعبد» املزعوم .3وخالل ما يسمى بعيد
«الفصح العربي» يف  ،2017/4/12شارك فيجلن عشرات املستوطنني يف اقتحامات األقصى.4

 1مقطع مصور القتحام فيجلن المسجد األقصى https://www.youtube.com/watch?v=avaqK_H8Omg

عين على األقصى

شكلت العملية اليت قام
بها ثالثة شبان من عائلة
«جبارين» واليت عرفت
بـ «اشتباك األقصى»،
وأدت ملقتل إسرائيليني
يف  ،2017/7/14فرصة
لتصعيد االحتالل استهدافه
لألقصى ،ومن خالل التعامل
مع احلدث من منطلق أم ّ
ين
مزيد
موشيه فيجلن خالل اقتحام األقصى
حاول االحتالل حتقيق ٍ
من السيطرة على األقصى
مزيد من السيطرة والتحكم باملسجد وأبوابه .ففي اليوم الذي نفذت فيه العملية،
وفرض
ٍ
اقتحم وزير أمن االحتالل جلعاد إردان والقائد العام لشرطة االحتالل املسجد األقصى برفقة
إغالق كامل
العشرات من عناصر االحتالل العسكرية واملخابرات ،بعد فرض االحتالل قرار
ٍ
جبوالت يف أرجائه،
لألقصى ،ومنعت قوات االحتالل دخول املصلني إليه ،وقام املقتحمون
ٍ
ٌ
«حدث بالغ اخلطورة ،يتجاوز
ودخولوا للغرف واملكاتب املغلقة ،وص ّرح إردان بعد االقتحام بأنه
مجيع اخلطوط احلمراء».5

 2عرب https://goo.gl/wfUDp6 .2017/2/20 ،48
 3وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=O7xkCBa745594734423aO7xkCB .2017/3/16 ،
 4وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2nV9OGa768419674869a2nV9OG .2017/4/12 ،
 5وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=M9e3Lha794441553642aM9e3Lh .2017/7/14 ،
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وحت ّول احلدث ملاد ٍة دمسة للتحريض على األقصى من قبل السياسيني اإلسرائيليني ،والدعوة
بشكل كامل ،ونقل عد ٌد من املواقع العربية عن عضو «الكنيست»
إىل فرض السيطرة عليه
ٍ
موتي يوغاف (البيت اليهودي) دعوته عقب العملية إىل «إغالق جبل املعبد (األقصى) بوجه
املسلمني لفرتة طويلة من الزمن» ،وأضاف «جيب تشديد السيطرة األمنية والسياس ّية
عليه» .1أما وزير الزراعة يف حكومة االحتالل أوري أريئيل فقد دعا نتنياهو إىل إعالن فرض
ربا أن ذلك هو اجلواب
السيادة على املسجد األقصى ،والسماح لليهود بالصالة فيه ،معت ً
الوحيد على العملية.2
ويف سياق هذا التحريض دعت وزير الثقافة يف حكومة االحتالل مريي ريغف إىل فتح األقصى
مفتوحا
يف وجه املستوطنني القتحامه والصالة فيه ،وقالت جيب أن يكون «جبل املعبد مكا ًنا
ً
للجميع من دون قيود» ،وقالت ريغف بأن مسؤولية إدارة املسجد األقصى جيب أن تكون
للحكومة اإلسرائيل ّية وليس لدائرة األوقاف ،واعتربت ريغف بأن استالم حكومة االحتالل
إلدارة املسجد «سيعيد السالم واألمن إىل اجلبل والبلدة القدمية» .3وتوافق معها يف هذا
الطرح عضو الـ «كنيست» بتسلئيل مسوتريتس (البيت اليهودي) والذي دعا إىل إغالق
املسجد األقصى أمام املصلني املسلمني.4
ويف سياق متصل ص ّرح وزير شؤون القدس يف حكومة االحتالل زئيف إلكني حول ما وصفها
بتصرحيات التحريض ً
كنوع من
قائل «جيب أن يتوقف االستخدام الساخر جلبل املعبد
ٍ
احلصانة للتحريض واإلرهاب» ،وأضاف بأن «اإلرهابيني يستخدمون جبل املعبد للتحريض،
ويف املاضي كان هناك العديد من االضطرابات يف النظام ،واليت توقفت بفضل جهود قوات
األمن ووزير األمن العام».5
ويف حماولة لربط عملية األقصى بقرارات اليونسكو يف  ،2016/10/18وليس مبمارسات
االحتالل واعتداءاته على املسجد األقصى واملقدسيني ،ص ّرح نائب وزير اجليش إيلي بن
داهان بأن «هناك صلة مباشرة بني قرارات اليونسكو التى تنفي العالقات اليهوديّة مع
األماكن املقدسة واهلجوم اإلرهابي» ،6وهي حماولة من قبل سلطات االحتالل لتحميل
 2017/7/14 ، i24 1مرجع سابق.
https://www.i24news.tv/en/news/israel/150367170714--several-wounded-inattack-at-lion-s-gate-entrance-to-jerusalem-initial-reports
 2القدس المقدسيةhttp://www.alquds.com/articles/1500031730642397300 .2017/7/14 ،
 ، 2017/7/14 ، i24 3مرجع سابق.
 4قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=33863 .2017/7/14 ،
2017/7/14 ، Jpost 5
http://www.jpost.com/Israel-News/Officials-call-for-hard-look-at-Temple-Mount-status-quoafter-attack-499698
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مسؤولية األحداث اجلارية يف القدس للقرارات الدولية اليت ال تصب يف مصلحته .أما النائب
يف «الكنيست» يهودا غليك فقد ص ّرح بأن هذه العملية تأتي «من أجل تقويض الصلة
اليهوديّة مع جبل املعبد ،وال ميكن التسامح معها» ،وقال غليك «إن املسلمني املتطرفني
ّ
اليهودي ،ال حيق هلم أن يكونوا
الذين يدنسون حرمة جبل املعبد ،وهو أقدس مكان للشعب
هناك».1

اقتحامات وتصريحات المتطرفين اليهود:

يشكل املستوطنون جز ًءا من خمطط االحتالل الرامي لفرض سيادته على املسجد األقصى،
ويشكلون العنصر األهم يف االقتحامات شبه اليوم ّية للمسجد ،ويعمل االحتالل خالل
السنوات املاضية على توسعة شرائح املستوطنني اليت تشارك يف هذه االقتحامات ،عرب تغيري
الفتوى الدين ّية ،وإدخال املزيد من غالة املتطرفني إىل األقصى ،وجعل مشروع التقسيم
املكاني ممكن التطبيق على أرض الواقع ،من خالل تأمني العنصر البشري الذي سيحل حمل
املسلمني يف املسجد ،ويقوم على تبين رؤية االحتالل وأذرعه التهويديّة حول إقامة «املعبد»
املزعوم.

حماوالت اقتطاع جزء من املسجد األقصى كمكان خاص باليهود ،يتمظهر عرب حماوالت
املستوطنني القيام بصلوات وطقوس تلموديّة داخل األقصى خالل اقتحامه أو على أبوابه
حبماية من شرطة االحتالل ،وخالل أشهر الرصد مل ُ
ختل ٌّ
أي من اقتحامات األقصى من
حماولة أداء هذه الطقوس ،بل شهدت حماوالت لتقديم قرابني تورات ّية يف جنبات األقصى،
وتنظيم املناسبات التورات ّية فيه ً
أيضا ،كحفالت عقد القران ،واحتفاالت سن البلوغ ،وهي

عين على األقصى

وتعترب «منظمات املعبد» أهم أذرع االحتالل اليت تقوم بتنفيذ خمططات التهويد ،فهي
تنشط بالدعوة القتحامات األقصى ،وتسعى ملشاركة املزيد من املستوطنني فيها ،وال يقف
دورها عند احلشد العددي يف االقتحامات واالعتداءات ،بل يتعدى دورها إىل ترسيخ فكرة
اإلسرائيلي
مشروعا دائم احلضور لدى شرائح اجملتمع
«املعبد» يف املدرك اإلسرائيلي ،وجعله
ً
ّ
املختلفة ،من خالل تنظيم املعارض اليت تشرح رواية االحتالل املكذوبة ،وتروجيها ألفكارها
ومناشطها يف وسائل التواصل االجتماعي ،باإلضافة لتنظيم املسريات والفعاليات خالل
املناسبات واألعياد اليهوديّة ،واليت تشكل حمطات أساس ّية هلذه املنظمات حلشد أكرب عد ٍد
من املستوطينني القتحام املسجد ،والذي يتضمن شروحات للمستوطنني و»السياح» حول
«املعبد» ،وترسيخ االعتداء على ر ّواد األقصى وحراسه ،وما يرافق ذلك من تدنيس ملصليات
املسجد املبارك ومرافقه.

 ، 2017/7/14 ، i24 1مرجع سابق.
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خطوة لرفع تعامل املستوطنني مع األقصى ،من مكان يع ّد دخوهلم إليه مؤق ًتا ،وغري مستمر،
إىل مكان يستوعب وجودهم ومناسباتهم.
وشهدت مدة الرصد مشاركة جمموعة من غالة املتطرفني اإلسرائيليني يف اقتحام املسجد
األقصى ،من بينهم الصحفي املتطرف أرنون سيغال ،وهو ناشط يف «احلملة اليهوديّة
إلعادة بناء املعبد الثالث» ،حيث اقتحم املسجد األقصى يف  2016/8/10برفقة طواقم
من سلطة اآلثار اإلسرائيل ّية ،ووجهوا كالمهم حلراس املسجد بأن «مكانكم هنا مؤقت»،
هذا التحريض املباشر والتهديد حلراس األقصى ،يأتي مع حتريض دائم يقوم به سيغال
على موظفي األوقاف من خالل كتاباته يف صحيفة «معاريف» العربيّة ،وشارك سيغال يف
اقتحام األقصى يف .1 2016/8/16
ومن بني الشخصيات اليت
برزت يف تنظيم االقتحامات
احلاخام املتطرف جريون
شيلو الذي شارك يف
 2016/10/30يف اقتحام
املسجد األقصى وحاول
القيام بطقوس تلموديّة،
وزعم بأن عائلته شاركت
احلاخام املتطرف جريون شيلو برفقة عائلته خالل اقتحامه
معه يف االقتحام ،واص ًفا
املسجد األقصى
ما جرى يف املسجد« :لقد
تفاجأت عندما دخلت ،املعبد ينتظر اليهود ،الدخول إليه أصبح هاد ًئا وآمنا بشكل مطلق،
اليهود ميشون يف جمموعات كبرية ،الشرطة تراقب وحتمي ،هي سيدة املكان ،مسموح لك
أن تصلي ،اآلن الشرطة مسحت لليهود بدخول األقصى مبجموعات كبرية والصالة هناك،
مل يعد وجود للمرابطات يف األقصى ،اليهود والشرطة فقط ،اليوم األقصى كله بأيدينا،
صلواتي مألت أرجاء املكان».2
وإضاف ًة جلريون يربز على ساحة االقتحامات رئيس حركة «العودة إىل اجلبل» املتطرف
رفائيل موريس ،الذي توجه إىل وزير األمن الداخلي جلعاد إردان برسالة طالبه خالهلا
بزيادة ساعة على وقت اقتحام املسجد األقصى ،مدع ًيا أن االنتقال من التوقيت الصيفي
إىل الشتوي يقلص فرتة االقتحامات الصباح ّية ساعة واحدة ،ووصف األوقات اليت يغلق
 1القدس المقدسيةhttp://www.alquds.com/articles/1471339220419802900 .2016/8/16 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://alquds-online.org/index.php?s=news&id=20720 .2016/10/31 ،
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فيها املسجد بوجه اليهود بأنه «أمر كارثي» ،وأشار يف ختام الرسالة بأن متديد االقتحامات
ّ
اليهودي» على حد تعبريه.1
«يصب يف مصلحة الشعب
ومع أن احلركة اليت يقودها موريس تعترب من أخطر احلركات املنضوية يف «منظمات
التماسا قدمه رئيس
املعبد» واألكثر تطر ًفا ،لدرجة أن احملكمة العليا اإلسرائيل ّية رفضت
ً
احلركة رفائيل موريس ضد أمر إبعاده عن القدس خالل فرتة األعياد اليهوديّة يف تشرين
أول/أكتوبر 2016؛ جند أن الطبقة السياسية اإلسرائيل ّية احتفت باالعتداءات اليت يقوم
بها موريس وحركته ،فخالل املؤمتر الذي نظم يف «الكنيست» يف ّ 2016/11/7
مت تكريم
موريس على خلفية اعتقاله يف شهر نيسان/أبريل  ،2016من قبل شرطة االحتالل وهو يف
حي كان سيستخدمه لتقديم ذبيح ٍة مبناسبة «عيد
طريقه إىل املسجد األقصى ،ومعه ماعز ّ
ّ
اليهودي» ،وتضمنت الكلمة اليت ألقاها موريس هلجة حادّة ،حيث دعا إىل «بناء
الفصح
املعبد الثالث وتدمري املواقع اإلسالمية» .وأضاف «سنعمل على فتح األردن وسوريا ً
أيضا،
وبناء دولة يهوديّة حقيق ّية هنا».2
ومن األنشطة اليت يدعو هلا املتطرف رفائيل موريس ،تقديم القرابني التورات ّية يف األقصى،
ّ
اليهودي» ،ووصل عمل حركته «العودة إىل اجلبل» إىل دعوتها يف
خالل «عيد الفصح
 ،2017/7/31إىل إقامة برنامج تهويدي متكامل خالل يومي  ،2017/8/2-1داخل وخارج
صباحا خارج األقصى يف اليوم األول ،ويف يوم
املسجد األقصى ،ابتدا ًء من الساعة 7:30
ً
ّ
تلمودي صباحي داخل األقصى.3
الثاني ينفذ برنامج

 1وكالة صفاhttp://safa.ps/index.php?ajax=preview&id=193580 .2016/11/1 ،

عين على األقصى

ً
ً
متزايدا لـ «منظمات املعبد» واجلمعيات اليهوديّة األخرى،
نشاطا
وسجلت فرتة الرصد
فباإلضافة لدعوات اقتحام األقصى ،وخاصة ما تقوم به خالل األعياد واملواسم اليهوديّة ،تر ّوج
هذه املنظمات ألهدافها املستقبلية يف ما يتعلق باملسجد األقصى املبارك ،فقد كشف تقرير
تلفزيوني بثته القناة العربيّة الثانية ،يف  ،2016/8/14بأن منظمات ومجعيات إسرائيل ّية
ّ
وضعت خطة على مدى  3أعوام من أجل هدم املسجد األقصى ،وبناء «املعبد» املزعوم على
أنقاضه ،وأشار التقرير بأن هذه املؤسسات وضعت اخلرائط واملخططات الالزمة ،وهي بانتظار
اإلسرائيلي ،وخالل السنوات الثالث القادمة ،ستنظم هذه املؤسسات برامج
القرار الرمسي
ّ
وحلقات بيت ّية لتشجيع املستوطنني على اقتحام األقصى ،وتفعيل إقامة الشعائر التلموديّة

 2تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/ydPJd5 2016/11/7 ،
عرب “ ،48عائدون إلى الجبل” :إرهابيون يهود يسعون إلشعال المنطقة2017/10/24 ،
https://goo.gl/cBp3o7
 3عرب https://goo.gl/py1Dh5 .2017/7/31 ،48
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ّ
التلمودي يف املسجد .1ويأتي هذا اإلعالن يف
يف املسجد ،ويف مقدمتها عقد مراسم الزواج
مزيد من التحشيد
سياق الدعاية اليت تقوم بها أذرع االحتالل التهويديّة ،يف إطار الدفع حنو ٍ
يف صفوف املستوطنني ،وإرسال الرسائل هلم بقرب حتقيق األهداف اليت يعملون ألجلها أمام
متسك املقدسيني حبقهم ،وعدم قدرة االحتالل على حتقيق إجنازات كربى يف األقصى،
على الرغم من حماوالت عزل مكونات الدفاع عن األقصى.
عبت
وحول اإلجراءات اليت قام بها االحتالل لعزل املرابطني واملرابطات عن األقصىّ ،
ّ
«منظمات املعبد» عن سرورها بهذه اخلطوات عرب تدوينات ُنشرت على مواقع ال ّتواصل
االجتماعي ،وقالت إن أجواء «اهلدوء» اليت سادت األقصى يف اقتحامات رأس السنة العربيّة
ارتياحا لدى نشطاء «املعبد» ،وعزت ذلك إىل «اختفاء املرابطني
( )2016/10/4-3خلفت
ً
واملرابطات من األقصى خالل االقتحامات وعدم تصدّيهم هلم ،ومنع عدد من املسلمني من
دخول املسجد».2
وإضاف ًة هلذا االحتفاء باألوضاع يف األقصى ،تعمل هذه املنظمات على تأمني املمارسات
والصلوات التلموديّة يف األقصى من قبل الساسة اإلسرائيليني ،ففي  2016/10/8أرسل
احملامي أفيعاد ويسلي رسالة باسم «االئتالف من أجل أرض إسرائيل» وجتمع «أمناء
أرض إسرائيل يف حزب الليكود» ،إىل رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن
الداخلي جلعاد إردان ،طالبهما فيهما بالسماح لليهود بإقامة صلواتهم يف يوم «عيد الكيبور-
الغفران» يف األقصى يف  ،2016/10/12وقال احملامي يف رسالته «إن هناك مجهو ًرا واس ًعا من
اليهود ينوون صعود جبل املعبد ،األربعاء القادم بالتزامن مع عيد الكيبور ،وإقامة صلواتهم
واحتفاالتهم اخلاصة يف هذا العيد بـجبل املعبد ،وحنن نطلب من احلكومة السماح بذلك،
ونطالب أن يكون اجلواب سري ًعا ،حتى نتمكن من جتهيز أنفسنا هلذا اليوم».3
انعكاسا على حجم اقتحامات األقصى،
وأظهرت مطالبات «منظمات املعبد» لقادة االحتالل
ً
ٌ
صحف عربيّة يف  ،2016/10/26بأن شرطة االحتالل مسحت ّ
مؤخ ًرا
حيث كشفت
للمستوطنني بأداء صالة تلموديّة «صامتة» داخل باحات املسجد األقصى .ويف إطار رصدها
لعدد املستوطنني الذين اقتحموا األقصى منذ بداية عام  ،2016واليت اعتمدت على املعطيات
«رقما
اليت نشرها ُنشطاء «املعبد» ،واعتمدت عليها الصحيفة فقد حققت االقتحامات
ً
قياسيا».4
ًّ
https://goo.gl/y8GRa8 . 2016/8/15 ، Rt arabic 1

 2حال القدس  ،2016-4ص .8-7
 3وكالة صفاhttps://goo.gl/JhxVdZ .2016/10/10 ،
 4قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=24564 .2016/10/26 ،
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ومل تقف مطالب «منظمات املعبد» عند حدود توسعة االقتحامات يف األعياد واملناسبات
اليهوديّة ،بل وصلت حل ّد املطالبة بفتح باب االقتحامات أيام السبت ،ففي رسالة أرسلها
رئيس ائتالف «منظمات املعبد» املتطرف يعقوب هامين إىل وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
جلعاد إردان ،طالب هامين إردان بالسماح للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى أيام السبت،
ّ
اليهودي فيه على مدار األسبوع ،مبا خيدم قضية املعبد» .وأشار هامين يف
لتعزيز «الوجود
بداية رسالته إىل جهود إردان يف إبعاد «العناصر اإلسالم ّية» عن األقصى ،وإىل حالة اهلدوء
اليت تع ّم االقتحامات ،ويشري هامين يف رسالته إىل أن فتح باب االقتحام أيام السبت ،سيتيح
اجملال ملئات املستوطنني والسياح القتحام األقصى .1وخالل األحداث اليت تلت  14متوز/
يوليو  ،2017طالبت «منظمات املعبد» وعد ٌد من حاخامات املستوطنني حكومة االحتالل
برفع «علم» دولة االحتالل على أسطح املسجد األقصى «حتى يثبتوا أنهم استولوا عليه»،
وهي إشارة عميقة بأن إجراءات االحتالل اليت فرضت على أبواب األقصى ،مل تكن لضرورات
«أمنية» كما ر ّوج االحتالل هلا ،بل هي لفرض سيادته املباشرة على املسجد األقصى ،وعلى
دخول املصلني واملعتكفني إليه.
ومن االعتداءات اليت تقوم بها «منظمات املعبد» يف األقصى ،تنظيم حفالت عقد القران
التلموديّة خالل اقتحامات املسجد ،ففي  2016/9/7مت تنظيم حفل عقد قران يف الساحات
الشرقية من املسجد األقصى املبارك ،حبراسة الشرطة والقوات اخلاصة ،وأعلنت منظمة
«أمناء املعبد» عرب موقعها اإللكرتوني يف  ،2016/11/28أن العديد من املستوطنني عقدوا
قرانهم يف باحات األقصى ،باإلضافة لتنظيم عد ٍد من حفالت البلوغ للفتيان.2

عين على األقصى

 1وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى .2016
 2موقع مدينة القدسhttp://www.alquds-online.org/news/21302 2016/12/28 ،
www.alquds-online.org
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ً
نشاطا ً
فاعل هلذه
متصل مبنظمة «طالب ألجل املعبد» ،شهدت مدة الرصد
ويف سياق
ٍ
املنظمة ،اليت ُتعنى جبلب الطالب اليهود القتحام املسجد األقصى ،وتقدّم هلم شروحات عن
«املعبد» خالل اعتداءاتهم يف األقصى ،ويف اجلدول اآلتي مناذج ملشاركة الطالب اليهود يف
هذه االقتحامات:1
جدول يظهر أبرز اقتحامات «الطالب اليهود» للمسجد األقصى خالل أشهر الرصد
التاريخ

عدد الطالب املقتحمني

مالحظات
حاولوا القيام بطقوس وشعائر تلموديّة
يف منطقة “باب الرمحة”.
نظم الطالب حلقات تعليم ّية استمعوا
فيها إىل شرح حول “املعبد”.

2016/10/13

 60طال ًبا يهود ًيّا

2016/11/27

عشرات من الطالب اليهود

2016/12/6

 60طال ًبا من معاهد تلموديّة تلقى الطالب شروحات عن “املعبد”
خالل االقتحام

2016/12/12

 65طال ًبا يهود ًيّا

2016/12/15

 35طال ًبا من معاهد تلموديّة قاموا جبوالت يف أرجاء املسجد األقصى

2016/12/21
2016/12/22
2017/3/30

-

اقتحموا األقصى وجت ّولوا يف باحاته
 106طالب يهود
وسط تواجد كثيف لشرطة االحتالل
تلقى الطالب شروحات تورات ّية حول
 57طال ًبا من معاهد تلموديّة
“املعبد”.
عد ٌد من طلبة املدارس
التورات ّية

2017/6/8

 98طال ًبا يهود ًيّا

تلقوا شروحات حول “املعبد” خالل
اقتحامهم لألقصى.

2017/6/12

 50طال ًبا يهود ًيّا

تلقى الطالب شروحات حول “املعبد”
عقب اقتحامهم باحات األقصى.

 1أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل  ،2016مرجع سابق.
أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل  ،2017مرجع سابق.
وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3vf6ZPa729196030233a3vf6ZP .2016/12/6 ،
وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iJcDbQa729790875858aiJcDbQ .2016/12/15 ،
وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=BVbgf7a730270559370aBVbgf7 .2012/12/22 ،
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وباإلضافة للممارسات السابقة ،عمل االحتالل على تفعيل مشاركة املستوطنني املتزمتني
يف اقتحام املسجد األقصى ،وحبسب دائرة األوقاف اإلسالم ّية فإن االحتالل بدأ يسمح لليهود
من طائفة «احلريديم» بأداء طقوس وصلوات تلموديّة خالل اقتحاماتهم للمسجد األقصى
ومنذ شهر كانون أول/ديسمرب  ،2016ويصنف هؤالء بأنهم الشرحية األكثر تطر ًفا بني
ّ
التلمودي .1وتكررت
املستوطنني ،ويدنسون املسجد األقصى وهم يرتدون لباسهم األسود
اقتحاماتهم خالل فرتة الرصد ،ففي  2016/10/24اقتحم  39مستوط ًنا من «احلريديم»
باحات األقصى خالل الفرتة الصباحية ،ويف  2017/1/8شاركت جمموعة منهم باقتحام
األقصى ،ويف  2017/3/27-26قاموا بأداء صلوات تلموديّة خالل اقتحامهم للمسجد.
ونشري إىل أن عدد الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك خالل مدة الرصد املمتدة من
مقتحما ،2من املستوطنني وعناصر االحتالل
 2016/8/1حتى  ،2017/8/1بلغ حنو 23661
ً
األمنية والطالب اليهود.

 2وكالة األناضولhttps://goo.gl/7RmYZu 2016/12/31 ،
 هشام يعقوب وآخرون ،حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ،ص .33 مركز وادي حلوةhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/76809/ar .2017/2/5 ، قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29101 .2017/2/28 ، عرب https://goo.gl/rkGC4s .2017/4/2 ،48 الجزيرة نتhttps://goo.gl/sGi8vb .2017/5/4 ، الجزيرة نتhttps://goo.gl/NFnqst .2017/6/1 ، المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/204026 .2017/7/4 ، -قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=34557 2017/8/1 ،

www.alquds-online.org
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 1موقع مدينة القدسhttp://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=21750 2017/1/30 ،
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رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى خالل أشهر الرصد من  2016/8/1حتى 2017/8/1
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وبنا ًء على معطيات الرسم البياني السابق ،والعدد اإلمجالي ملقتحمي األقصى ،جند
ً
ارتفاعا
ملحوظا بأعداد املقتحمني خاصة خالل عام  ،2017حيث رصدنا يف التقرير املاضي
ً
1
اقتحام  13733من املستوطنني وعناصر االحتالل األمنية  ،خالل مدة الرصد املمتدة من
ريا يف
 2015/8/1حتى  .2016/8/1وخالل األشهر األخرية من الرصد نالحظ
ً
ارتفاعا كب ً
مقتحما ،ويف أيار/
أعداد مقتحمي األقصى ،ففي نيسان/أبريل  2017بلغ عددهم 2461
ً
مقتحما ،ثم اخنفض عدد املقتحمني يف شهر حزيران/يونيو 2017
مايو  2017بلغ 2649
ً
مقتحما ،ويعود سبب
مقتحما ،ثم ارتفع عددهم يف متوز/يوليو  2017إىل 3361
إىل 1391
ً
ً
االخنفاض إىل تزامن نهاية شهر رمضان املبارك مع شهر حزيران/يونيو ،حيث يعمر املسجد
األقصى آالف املصلني واملعتكفني ،باإلضافة ملنع االحتالل اقتحام األقصى خالل األيام
ً
اخنفاضا يف عدد املتطرفني الذين
األخرية من شهر رمضان وأيام عيد الفطر ،ما انعكس
اقتحموا األقصى خالل هذا الشهر.

 1عين على األقصى العاشر ،مرجع سابق ،ص .102
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و ُتظهر معطيات الرصد األشهر اليت شهدت أكرب أعدا ٍد للمقتحمني وهي:
جدول يوضح أشهر الرصد اليت شهدت أعلى أرقام للمقتحمني
عدد املقتحمني

أشهر الرصد
متوز/يوليو 2017

3361

تشرين أول/أكتوبر 2016

2931

أيار/مايو 2017

2649

نيسان/أبريل 2017

2461

كانون أول/ديسمرب 2016

1909

اجملموع

13311

ريا بنسبة اقتحام املسجد األقصى ،واليت وصلت لـ
هذه األرقام تظهر
ً
ارتفاعا كب ً
خالل الرصد احلالي عن التقرير املاضي ،ويعود هذا االرتفاع الكبري ملمارسات االحتالل اليت
استهدفت حالة الرباط يف األقصى ،وإدراج املرابطني واملرابطات ضمن التنظيمات اخلارجة
مزيد من القيود على أبواب األقصى ،وحاالت اإلبعاد واالعتقال
عن القانون ،إضاف ًة لفرض ٍ
ً
وصول إلغالق أبواب
للمصلني واملعتكفني ،والقيود العمريّة اليت تفرضها قوات االحتالل،
بشكل كامل أمام املصلني ،وهي انعكاسات مباشرة لسياسات االحتالل اليت تدفع
املسجد
ٍ
ّ
اليهودي يف األقصى ،يف مقابل إضعاف الوجود اإلسالمي فيه.
مزيد من الوجود
لتحقيق ٍ

% 58

ويف ما يأتي مقارنة باألشهر اليت شهدت أكرب عد ٍد من االقتحامات بني التقرير احلالي
والتقرير السابق:
من  2015/8/1حتى
نيسان/أبريل 2016

1908

أيلول/سبتمرب 2015

1575

2017/8/1

متوز/يوليو 2017

3361

تشرين أول/أكتوبر
2016

2931

حزيران/يونيو 2016

1335

أيار/مايو 2017

2649

آذار/مارس 2016

1272

نيسان/أبريل 2017

2461

اجملموع

6090

اجملموع

11402

www.alquds-online.org
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عدد املقتحمني

من  2016/8/1حتى

عدد املقتحمني
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وتظهر هذه املقارنة بأن نسبة االرتفاع يف أعداد املقتحمني خالل هذه األشهر فقط وصلت لـ
 ،52%أي أن االحتالل استطاع إدخال أعداد أكرب من املقتحمني خالل فرتة الرصد احلالية.
وجيدر اإلشارة ،إىل أن أعداد املستوطنني اليت يتم رصدها ،ترصد من يدخل للمسجد األقصى
خالل كل جول ٍة من جوالت االقتحام ،وال تأخذ بعني تكرار األشخاص املشاركني يف أكثر
من جولة اقتحامات يف اليوم الواحد ،حيث سجلت تقارير مشاركات متكررة للكثري من
املستوطنني أنفسهم خالل اليوم الواحد ،ما يقلص األعداد احلقيق ّية ملقتحمي األقصى ،إن
تسنى ألي جهة مراقبة أدق للمقتحمني ،وهو أمر متعذر كون االقتحامات جتري حبماية
قوات االحتالل ،ومن باب املغاربة فقط ،والذي يتحكم به االحتالل بشكل كامل.
ويف سياق اقتحامات األقصى ،تشهد األشهر اليت تتضمن مناسبات وأعيادًا تهويديّة اقتحام
أعدا ٍد أكرب من املستوطنني والعناصر األمن ّية ،ففي  2016/8/14اقتحم املسجد األقصى
حنو  304مستوطنني (يف ما يطلق عليه االحتالل حبسب التقويم العربي ذكرى «خراب
املعبد») .وخالل أيام عيد «ال ُعرش» العربي يف  ،2016/10/24-17وصل عدد املستوطنني
مقتحما ،وتزامنت هذه االقتحامات مع فعاليات يف منطقة
الذين اقتحموا املسجد إىل 1600
ً
حائط الرباق شارك فيها آالف املستوطنني .وشهد  2017/5/24واحدًا من أكثف االقتحمات،
حيث اقتحم املسجد األقصى حنو  968مستوط ًنا.1
وإضافة لليهود املتطرفني ،يدخل آالف «السياح» للمسجد األقصى عرب باب املغاربة ،ويقتحم
هؤالء األقصى بأجندة دين ّية وسياس ّية داعمة لالحتالل ،ويتلقون شروحات حول «املعبد»
خالل جوالتهم ،ويشكل «السياح» غطا ًء مناس ًبا لدخول آالف األجانب الداعمني لالحتالل
ولسياساته التهويديّة يف حق املسجد األقصى املبارك ،ويعترب السياح من اجلهات األساس ّية
اليت تشارك يف اقتحام األقصى خالل السنوات املاضية .2وخالل أشهر الرصد ضمن عام
سائحا ،يف حني شهدت اقتحام  14747من
 ،2017اقتحم املسجد األقصى حنو 186735
ً
علما أن
املتطرفني اليهود ،وتعكس هذه األرقام حجم مشاركة السياح يف اقتحام األقصىً ،
سائحا.3
عدد السياح الذي اقتحم األقصى خالل عام  2016بلغ 217620
ً

 1وكالة معًاhttps://www.maannews.net/Content.aspx?id=872765 .2016/10/24 ،
عرب https://goo.gl/9ttjPo .2016/10/26 ،48
عرب https://goo.gl/ifDoVx .2017/6/3 ،48

 2للمزيد عن الجهات التي تقوم باقتحام األقصى ،راجع حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ص .38-37
 3حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ص
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جدول يوضح أعداد اليهود «السياح» الذين اقتحموا األقصى خالل أشهر الرصد
يف عام 2017

أشهر الرصد
2017/1

مقتحمو األقصى من اليهود
املتطرفني
1504

2017/2

1599

21539

2017/3

1782

34691

2017/4

2461

25896

2017/5

2649

33536

2017/6

1391

16192

2017/7

3361

33536

14747

186735

اجملموع

مقتحمو األقصى من “الس ّياح”
21345

أبرز االقتحامات خالل الرصد:

 -1اقتحم  120مستوط ًنا املسجد األقصى املبارك يف  2016/8/9من جهة باب املغاربة ،عرب
جمموعات متتالية ،وحبراسة مشددة من شرطة االحتالل اخلاصة ،واضطرت شرطة
االحتالل إىل إخراج مستوطن خارج املسجد بعد توقيفه من قبل حراس املسجد ،خالل
حماولته أداء طقوس تلموديّة.1

اقتحامات املستوطنني الكثيفة خالل األعياد اليهودية

عين على األقصى

 -2يف ذكرى ما يسمى
ذكرى «خراب املعبد»،
وبدعوة من «منظمات
املعبد» اقتحم األقصى
حنو  304مستوطنني يف
 ،2016/8/14بالتزامن
مع دخول أكثر من
سائحا أجنب ًّيا عرب
467
ً
باب املغاربة ،وقامت قوات
االحتالل باالعتداء على

 1وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=24euyia703374971343a24euyi .2016/8/9 ،
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املصلني باهلراوات وأعقاب البنادق ،وسجل اهلالل األمحر  15إصابة يف صفوف املرابطني،
وخالل االقتحامات قامت جمموعة من املستوطنني بأداء صلوات تلموديّة يف منطقة باب
األسباط قرب األقصى من اخلارج ،حبماية وحراسة قوات االحتالل.1
 -3وصل عدد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى خالل مناسبة «عيد العرش»
العربي يف  2016/10/18إىل  234مستوط ًنا ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل .2ويف
اقتحامات «عيد العرش» اقتحم األقصى حنو  300مستوطن يف  ،2016/10/19وشارك
يف االقتحام عدد من كبار رجال الدين «الربانيم» ،وارتدى قسم كبري من املستوطنني
زيهم التلمودي خالل االقتحام.3
 -4يف  2016/10/20وصل عدد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى إىل
مستوط ًنا ،وسط حراسات معززة ومشدّدة من شرطة االحتالل.4

323

 -5اقتحم  346مستوط ًنا األقصى يف  ،2016/10/23من جهة باب املغاربة ،وسط حراسة
سائحا لباحات األقصى،
مشددة من قوات االحتالل ،وتزامنت االقتحامات مع دخول 865
ً
ارتدى معظم املستوطنون ّ
الزي التلمودي.5
 -6اقتحم املسجد األقصى يف  ،2016/12/26حنو  116مستوط ًنا يهود ًيّا ،باإلضافة لـ 10

مسؤولني يف حكومة االحتالل ،وقاموا جبوالت مشبوهة يف أرجاء األقصى .6وخالل
سادس أيام ما يسمى «عيد حانوكا/األنوار» العربي ،اقتحم أكثر من  112مستوط ًنا
يهوديًّا املسجد األقصى يف  ،2016/12/29عرب جمموعات متتالية وحبراسة مشددة من
قوات االحتالل.7

 -7يف  2017/2/26اقتحم  158مستوط ًنا املسجد األقصى املبارك من باب املغاربة ،معظمهم
من ُغالة املتطرفني ودعاة بناء «املعبد» ،وحاول عد ٌد منهم أداء طقوس وصلوات تلمودية
يف املسجد ،واكتفى عد ٌد آخر ببعض اإلمياءات واحلركات التلموديّة.8
 1وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى  . 2016عرب 2016/8/14 ،48
https://goo.gl/xpt5nP
 2عرب https://goo.gl/uFEL23 .2016/10/18 ،48
 3وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=NeCgHma725055904683aNeCgHm .2016/10/19 ،

 4وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى .2016
 5الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونhttps://goo.gl/v1L33S .2016/10/23 ،
 6وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=EEmds7a730498028337aEEmds7 .2016/12/26 ،
 7وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=MvUWjGa730695992961aMvUWjG .2016/12/29 ،
 8وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=vxv7LRa737698039782avxv7LR .2017/2/26 ،
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 -8شهد املسجد األقصى موجات اقتحامات متتالية يف  ،2017/3/28زاد عددها يف الفرتة
الصباحية عن الـ  170مستوط ًنا ،حبراسة معززة ومشدّدة من قوات االحتالل ،وص ّعدت
سلطات االحتالل مالحقتها للعاملني يف األقصى من ُح ّراس وسدنة ،ووصل عدد من
اعتقلتهم إىل عشرة ُح ّراس ،وخالل االقتحامات دخل أحد موظفي سلطة اآلثار التابعة
لالحتالل برفقة عد ٍد من ضباط االحتالل ،وأخذ عينات من احلجارة من أحد أعمدة
املصلى القديم الداخلية.1
 -9بلغ عدد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى خالل اليوم الثاني ملا يسمى
«الفصح العربي» يف  ،2017/4/12حنو  368مستوط ًنا ،من بينهم عدد كبري من ُغالة
«سائحا» اقتحم األقصى ومعه دمى على شكل خنزير
املتطرفني ،وأوقف حراس املسجد
ً
وحاول التقاط صورة معها .2ويف ثالث أيام «الفصح العربي» يف  ،2017/4/13جددت
جمموعات املستوطنني تقدر بأكثر من  385مستوط ًنا اقتحاماتها للمسجد األقصى،
حبراسة مشددة من شرطة االحتالل .ويف سادس أيام «الفصح» يف  ،2017/4/16اقتحم
عاما من دخول
األقصى  517مستوط ًنا ،ومنعت قوات االحتالل الفلسطينيني دون الـ ً 35
األقصى .3وذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن عدد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد
خالل «الفصح العربي» ما بني  11و 2017/4/17أكثر من  1200مستوطن.4
 -10وخالل االحتفال بالذكرى اخلمسني الحتالل كامل القدس ،اقتحم املسجد األقصى
مستوطن حبسب دائرة األوقاف ،وكشفت مصادر أخرى
يف  ،2017/5/25أكثر من 700
ٍ
بأن أعداد املستوطنني تصل إىل  968مستوط ًنا ،حبراسة مشددة من شرطة وقوات
االحتالل اخلاصة ،ودخل املستوطنون لألقصى على شكل جمموعات مكونة من 50
مستوط ًنا.5

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://goo.gl/gARNj2 2017/3/28 ،
 2وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=houwoha768432999411ahouwoh .2017/4/12 ،
 3عرب https://goo.gl/iE9LG5 .2017/4/16 ،48

عين على األقصى

 -11ويف ثالث أيام شهر رمضان املبارك يف  ،2017/5/29اقتحم  131مستوط ًنا باحات
املسجد األقصى ،حتت محاية أمنية من قبل شرطة االحتالل .6ويف  2017/5/31وخالل
اليوم الثاني من عيد «نزول التوراة/الشفوعوت» اقتحم أكثر من  234مستوط ًنا،

 4عرب https://goo.gl/4LYtob .2917/4/17 ،48
 5الجزيرة نتhttps://goo.gl/G3bLyx .2017/5/24 ،
عرب https://goo.gl/x6QUUP .2017/5/24 ،48
 6قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=32350 .2017/5/29 ،
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باحات املسجد األقصى،
من جهة باب املغاربة
وسط حراسة أمن ّية
مشددة ،وشهد عدد من
أبواب األقصى صلوات
وطقوسا
مجاعية
ً
تلموديّة جملموعات من
املستوطنني.1

اقتحامات املستوطنني خالل عيد "نزول التوراة/الشفوعوت"

 -12اقتحام حنو  122مستوط ًنا لألقصى يف  2017/6/29يقودهم قائد شرطة االحتالل
يف القدس احملتلة يورم ليفي ،مع عد ٍد من متطريف املستوطنني وضباط االحتالل ،ومن
بينهم والدة مستوطنة قتيلة ،إحيا ًء لذكراها السنوية ،ومنعت قوات االحتالل عشرات
املصلني املتواجدين داخل أروقة املسجد األقصى من اخلروج منه حتى خروج قائد شرطة
االحتالل.2
 -13يف  2017/7/24اقتحم األقصى حنو  205مستوطنني ،حتت حراسة مشددة من
قوات االحتالل ،واستغلت سلطات االحتالل اعتصام املصلني على أبواب األقصى منذ
 2017/7/14ل ُتدخل أكرب عد ٍد ممكن من املقتحمني.3
 -14يف  2017/7/30اقتحم األقصى  341مستوط ًنا ،ويف  2017/7/31اقتحم األقصى
 192مستوط ًنا ،وارتدت إحدى جمموعات املستوطنني املُقتحمني مالبس حتمل صور
«املعبد» املزعوم ،وتلقوا شروحات من قبل أحد املرشدين .وبلغ جمموع اليومني حنو 533
مستوط ًنا.4

 1قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=32410 .2017/5/31 ،
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/rqWFAZ .2017/6/29 ،
 3قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=34264 .2017/7/24 ،
 4قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=34491 .2017/7/31 ،
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اقتحامات األجهزة األمنية

تعمل أجهزة االحتالل األمن ّية على املشاركة يف اقتحام املسجد األقصى باستمرار ،وتتمحور
وظيفتها األساس ّية يف محاية املستوطنني أثناء اقتحامهم للمسجد ،ومنع حراس املسجد أو
شكل من األشكال .وتقتحم أجهزة
املصلني يف األقصى من الوقوف يف وجه االقتحامات بأي ٍ
االحتالل األمن ّيةظ املسجد األقصى باللباس والعتاد العسكري ،وتستعمل كل أدوات العنف
اليت متتكلها ،فتتحول ساحات األقصى لساحة مواجهات شديدة ،يسقط على إثرها عشرات
قدر ممكن من اخلراب يف األبواب
اإلصابات يف صفوف املصلني ،باإلضافة إلحداث أكرب ٍ
والشبابيك التارخي ّية لألقصى.
وتشكل إجراءات شرطة االحتالل على أبواب األقصى إحدى وسائل االحتالل لفرض سيادته
على املسجد ،والتحكم بدخول وخروج املصلني منه وإليه ،من خالل فرض القيود العمرية،
واحتجاز هويات املصلني على األبواب ،ونصب احلواجز يف حميط األقصى ويف البلدة القدمية
لعرقلة وصول املصلني ،باإلضافة لتثبيت وجودها يف األقصى ،والدخول جلميع مصلياته
متى أرادت ذلك.
ويف سياق التحكم باملصلني يف األقصى ،شرعت شرطة االحتالل بالتدخل يف املصلني داخل
املسجد األقصى ،حيث قامت يف  2016/8/17بوضع أحد عناصرها بالقرب من مدخل مصلى
األقصى القديم ،حيث قام بتوقيف عد ٍد من املصلني ،وأخضعهم للتفتيش .ويف 2016/10/14
أوقفت شرطة االحتالل اخلاصة عددًا من الشبان داخل املسجد األقصى ،وأخضعتهم
للتفتيش بشكل استفزازي ومهني ،ودققت يف بطاقاتهم الشخصية.1

ويف إطار إدخال تغيريات متدرجة يف املسجد ،حاولت شرطة االحتالل يف  2017/2/13إدخال
غرفة متنقلة إىل باحات األقصى ،ليجلس فيها شرطة االحتالل خالل الطقس املاطر ،ولكن

عين على األقصى

ويف سياق آخر ،قامت شرطة االحتالل بزيادة مدة اقتحام املستوطنني لألقصى لـ  45دقيقة،
وقالت دائرة األوقاف اإلسالم ّية يف القدس يف تصريح مكتوب ،بأن شرطة االحتالل فتحت
صباحا وأغلقته الساعة العاشرة
باب املغاربة أمام االقتحامات الساعة السابعة والربع
ً
والنصف ،وأضافت أن «هذا يعين ربع ساعة قبل املوعد احملدد لفتح الباب ،ونصف ساعة بعد
ملزيد من املتطرفني بالدخول لألقصى،
املوعد احملدد إلغالقه» .وتأتي هذه اخلطوة للسماح ٍ
واستجابة لطلب «منظمات املعبد» بتمديد وقت االقتحامات بعد تغيري التوقيت يف فصل
الشتاء.2

 1عرب https://goo.gl/eqx13S .2016/10/14 ،48
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/VbVTAj .2016/12/12 ،
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حراس األقصى قاموا مبنع الشرطة من إدخال الغرفة مرتني متتاليتنيّ ،
فاتذت شرطة
االحتالل إجراءت «عقابية» ،ومنعت حراس املسجد والطالب املقدسيني من إدخال الطعام
إىل األقصى.1
شهد شهر متوز/يوليو  2017أكرب موجة اعتداءات من قبل قوات االحتالل ،فعلى أثر عملية
باب األسباط يف  ،2017/7/14واليت أدت ملقتل جنديني إسرائيليني ،أعلنت قوات االحتالل
منع إقامة صالة اجلمعة يف املسجد األقصى ،وقامت بإغالق كامل للمسجد ،وأعلنته
منطقة عسكريّة ،وهي املرة األوىل اليت متنع فيها قوات االحتالل إقامة صالة اجلمعة منذ
عام  ،1967وعملت قوات االحتالل اليت اقتحمت املسجد على إخراج املصلني منه بالقوة،
حارسا منهم ،ومنعت القيادات اإلسالمية ومسؤولي
واعتدت على حراس املسجد واعتقلت ً 58
األوقاف من دخول األقصى .2ويف  2017/7/15كثفت قوات االحتالل من وجودها يف حميط
األقصى ،ومنعت املصلني من الوصول حمليط األبواب ،ومع استمرار إغالق املسجد لليوم
الثاني قامت قوات االحتالل باستباحة املسجد ،وتفتيش مجيع مكاتب األوقاف واملصليات،
حمطمة العديد من األبواب ومدنس ًة مرافق املسجد ومصلياته.
وصعدت سلطات االحتالل
من إعداءاتها على األقصى
يف  ،2017/10/15عرب إقرار
تركيب بوابات إلكرتون ّية أمام
أبواب املسجد ،وحبسب صحيفة
«إسرائيل هيوم» العربية فإن
شرطة االحتالل كانت قد
طلبت تركيب بوابات الكرتونية
يف عام  ،2014وهو ما يؤكد
نية االحتالل املسبقة بتغيري
«الوضع القائم» يف األقصى.3
وحول بقاء البوابات اإللكرتونية البوابات اإللكرتونية واجلسور احلديدية اليت وضعها االحتالل
أمام أبواب املسجد األأقصى
ص ّرح قائد شرطة االحتالل يف
القدس احملتلة «يورام هيلفي»
 1قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=28583 2017/2/13 ،
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/Nkocrv 2017/7/15 ،
 3وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pFEhYma794577654321apFEhYm 2017/7/17 ،
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يف  2017/7/18بأن البوابات اإللكرتونية اليت مت وضعها ستبقى مكانها .وأكد هيلفي يف
تصرحيات لإلذاعة العربية الرمسية أن اإلجراءات اليت مت اختاذها بشأن التفتيش «الزمة
ومهمة يف الوقت احلالي» ،وأضاف «كل شيء سيبقى على حاله حتى بوابات املعادن ،وسائل
احلماية جزء من حياتنا وجيب أن تبقى كما هي».1
وخالل اعتصامات املقدسيني أمام أبواب األقصى ً
رفضا لإلجراءات املستحدثة ،مارست قوات
االحتالل اعتداءات خمتلفة وقم ًعا شديدًا حبقهم ،ففي  2017/7/17أسفرت املواجهات مع
قوات االحتالل يف باب األسباط عن إصابة  50مقدس ًيا حبسب اهلالل األمحر الفلسطيين،
ويف  2017/7/18أصيب  14مقدس ًيا خالل مواجهات مع االحتالل قرب باب األسباط ،حيث
هامجت قوات االحتالل املصلني فور انتهائهم من صالة العشاء ،مطلق ًة ً
وابل من قنابل الغاز
عاما من دخول
والصوت .2ويف  2017/7/21منعت قوات االحتالل الرجال دون اخلمسني ً
البلدة القدمية ،وأجربت قواته موظفي األوقاف وحراس األقصى على إخالء حميط باب
اجمللس ،وأبعدت  40شابًا كانوا يعتصمون قرب باب األسباط ،وأصيب خالل هذا اليوم 72
فلسطين ًيا جراء مواجهات مع قوات االحتالل يف حميط املسجد األقصى ،ويف هذا اليوم
رفضت سلطات االحتالل إزالة البوابات اإللكرتونية من مداخل األقصى.3

عين على األقصى

وإمعا ًنا يف فرض تغيري جديد
على األقصى ،قامت قوات
االحتالل يف 2017/7/23
برتكيب جسور حديديّة ،أعدت
لتحمل كامريات «ذك ّية»
عند باب األسباط وأبواب أخرى
من املسجد ،وذكرت وسائل
إعالم إسرائيل ّية أن بإمكان هذه
اقتحام روني الشيخ للمسجد األقصى
الكامريات اكتشاف ورصد
أشخاص حيملون آالت حادة
وأسلحة ومواد متفجرة» .ويف  2017/7/24قامت طواقم االحتالل بإدخال آليات ثقيلة إىل
منطقة باب األسباط ،ونفذت عمليات حفر ومتديد لكامريات حراريّة ،باإلضافة لرتكيب
ممرات وحواجز حديديّة إضاف ّية ،وخلع بالطات تارخي ّية وجتريف لبعض املصاطب ،إضاف ًة
 1القدس المقدسيةhttp://www.alquds.com/articles/1500361371093571200 2017/7/18 ،
 2عرب https://goo.gl/VnhUAj .2017/7/18 ،48
 3وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيليّة خالل تموز http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_7_2017.pdf 2017
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معمرة لضمان التصوير الواضح لكامريات املراقبة .وأشار متابعون للشأن
لقطع أشجار ّ
اإلسرائيلي بأن رفع االحتالل سقف إجراءاته عرب زيادة اجلسور احلديديّة ،ما هو إال مناورة
ليزيل البوابات اإللكرتونية ،مع إبقاءه على الكامريات املتطورة اليت تؤدي الغرض ذاته.
وتابعت قوات االحتالل اعتداءاتها حبق املسجد األقصى ،ففي  2017/7/24قام قائد شرطة
االحتالل روني الشيخ باقتحام األقصى برفقة عدد كبري من كبار ضباط شرطة االحتالل،
ومبشاركة أكثر من  140عنصر خمابرات ،وم ّر من باب الناظر (اجمللس) ،وشارك يف
االقتحام العشرات من املستوطنني .1ومع عمل االحتالل على تركيب كامريات متطورة
حتقق له الغرض من تركيب البوابات اإللكرتونية ،قررت سلطات االحتالل يف 2017/7/25
مزيد من الكامريات «الذكية» ،وأشارت مصادر االحتالل بأن تنفيذ
إزالة البوابات مع نصب ٍ
2
اإلجراءات اجلديدة على أرض الواقع قد يستغرق ستة أشهر .
وبعد تراجع االحتالل عن مجيع اإلجراءات اليت قام بها على أبواب املسجد األقصى يف
 ،2017/7/27ودخول آالف املصلني واملرابطني ألرجائه ،قامت قوات االحتالل باقتحام
األقصى بعد صالة عشاء اليوم نفسه ،واندلعت مواجهات عنيفة يف باحاته ،ألقت خالهلا
ً
مرابطا ،فيما
قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز وصلت للمسجد القبلي ،فأصيب حنو 113
اعتقلت قوات االحتالل  120من املعتكفني ،واقتادتهم للتحقيق ،3واعترب مراقبون االقتحام
حماولة من قبل قوات االحتالل لتشويه انتصار املقدسيني ،وتنغيص فرحتهم بعد رباط
سرائيلي ،بعد كسر جربوت االحتالل وإزالة التعديات اليت
اإل
دام ً 14
ّ
يوما ،ورسالة للداخل ٍ
أضافها أمام أبواب املسجد.

أبرز االقتحامات األمنية خالل الرصد:

 -1قامت شرطة االحتالل يف  ،2016/8/17بوضع أحد عناصرها بالقرب من مدخل مصلى
األقصى القديم ،وقام بتوقيف بعض املصلني للتفتيش ،وهي املرة األوىل اليت يتم فيها
تفتيش مصلني داخل املسجد األقصى.4
 -2يف  2016/8/23شاركت جمموعة من جمندات شرطة االحتالل باللباس العسكري يف
اقتحام املسجد األقصى.5
 1وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8GcCh0a795229605126a8GcCh0 2017/7/24 ،
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/g2hMhY 2017/7/25 ،
 3الجزيرة نتhttps://goo.gl/upqzpd 2017/7/28 ،
 4وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 2016
 5وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=xjdEf3a706233085602axjdEf3 2016/8/23 ،
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 -3اقتحم املسجد األقصى ثالثون عنص ًرا من خمابرات االحتالل ،باللباس العسكري يف
.1 2016/8/31
 -4مبناسبة ما يسمى «رأس السنة العربية» اقتحم األقصى يف  ،2016/9/14حنو
من جنود الوحدات اخلاصة ترافقهم وحدة من املستعربني ،وصلوا خالل االقتحام إىل
احلي
اجلامع القبلي داخل األقصى واعتدوا على املعتكفني فيه ،وأطلقوا الرصاص
ّ
وتعم َد جنود االحتالل تدمري بعض معامل اجلامع القبلي
وقنابل الصوت والغاز،
َّ
وأحدثوا أضرا ًرا يف شبابيكه وأبوابه التارخي ّية .ويف  2016/9/15اقتحم حنو  250جنديًّا
من القوات اخلاصة املسجد األقصى ،واعتدوا على املصلني واملرابطني ،وأصيب منهم
 26بالرصاص وقنابل الصوتّ .
وحطم جنود االحتالل بعض بوابات األقصى التارخي ّية،
ووصلوا إىل منرب نور الدين زنكي (الذي يعرف مبنرب صالح الدين) ،حيث دارت مواجهات
مباشرة داخل املصلى القبلي.2
200

 -5يف  ،2016/10/4اقتحم عد ٌد من ضباط شرطة االحتالل املسجد القبلي وقبة الصخرة،
ونفذوا جولة استكشافية فيهما.3
 -6يف  2016/11/13اقتحم  40عنص ًرا من خمابرات االحتالل اإلسرائيلي املسجد األقصى،
ونفذوا جوالت استكشافية داخل املصلى القبلي ،والقديم ،واملرواني ،ومصلى قبة الصخرة
يف املسجد األقصى.4
 -7يف  2017/2/21اقتحم  57عنص ًرا من خمابرات االحتالل وجنوده باللباس العسكري،
املسجد األقصى من «باب املغاربة» ضمن اجلولة االستكشافية الصباحية.5

 1وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=NHk2cqa707722579047aNHk2cq 2016/8/31 ،

 2هشام يعقوب وآخرون ،حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ،ص .44
 3وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=XOh6qCa723124797846aXOh6qC 2016/10/4 ،
 4الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيونhttps://goo.gl/sdhh6r 2016/11/13 ،
 5قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=28869 2017/2/21 ،
 6وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=iMXmZwa754968549720aiMXmZw 2017/3/28 ،
www.alquds-online.org
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 -8يف  2017/3/28قامت قوة خاصة من شرطة االحتالل باقتحام املسجد األقصى املبارك،
ودهمت منطقة باب الرمحة ،واعتدت بصورة وحشية على جمموعة من حراس املسجد،
وقامت باعتقال عد ٍد منهم ،ثم أغلقت أبواب املسجد األقصى أمام املُصلني.6
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 -9خالل العشر األواخر من
شهر رمضان املبارك يف
 ،2017/6/18اقتحم حنو
 300من قوات االحتالل
اخلاصة املسجد األقصى،
وحاصرت املصلني داخل
املسجد القبلي وعند
مشارف املسجد املرواني،
ً
متهيدا القتحامه ،فيما
اقتحام عناصر القوات اخلاصة لألقصى يف العشر األواخر
من رمضان
اعتلت عناصر من هذه
القوات سطح املصلى
القبلي ،وشرعت بتحطيم نوافذه اجلص ّية األثريّة ،وأطلقت عربها غاز الفلفل وأعرية
معدنية مغلفة باملطاط ،إىل جانب استهداف املصلني بالضرب املربح ،ونتيجة هذه
ً
مرابطا ،تراوحت إصاباتهم بني البالغة والطفيفة وحاالت
االعتداءات أصيب حنو 50
االختناق .وإضاف ًة للقوات اخلاصة اليت اعتدت على املصلني ،شارك يف االقتحامات
ضباط يف شرطة االحتالل وعناصر من املخابرات ،وذكر شهود عيان بأن االعتداء على
انتقاما ملقتل جمندة يف باب العمود يف  ،2017/6/16حيث صرخ أحد ضباط
املصلني جاء
ً
1
االحتالل خالل االقتحام ً
قائل «انتقام» .
 -10خالل أحداث «هبة األسباط» اليت تلت يوم  ،2017/7/14ويف  2017/7/24اقتحم
األقصى قائد شرطة االحتالل روني الشيخ ،برفقة عدد كبري من كبار ضباط شرطة
االحتالل ،ومبشاركة أكثر من  140عنص ًرا من خمابرات االحتالل ،ودخل لألقصى من
باب الناظر (اجمللس) ،وشارك يف االقتحام عشرات املستوطنني.2
 -11بعد تراجع االحتالل عن اإلجراءات اليت قام بها على أبواب املسجد األقصى يف
 ،2017/7/27ودخول آالف املصلني واملرابطني ألرجائه ،قامت قوات االحتالل باقتحام
األقصى بعد صالة عشاء اليوم نفسه ،واندلعت مواجهات عنيفة يف باحاته ،وألقت خالهلا
ً
مرابطا ،واعتقلت قوات االحتالل  120من
قنابل الصوت والغاز ،وأصيب خالهلا حنو 113
املعتكفني فيه ،ومت اقتيادهم للتحقيق.3
1عرب https://goo.gl/WiDs4X 2017/6/18 ،48

 2وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى .2017
 3الجزيرة نت ،2017/7/28 ،مرجع سابق
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ثان ًيا :التدخل املباشر يف إدارة املسجد
ّ
اليهودي يف داخله ،يعمل االحتالل على
إىل جانب اقتحام املسجد األقصى وتثبيت الوجود
التدخل يف إدارته ،ويهدف من هذا التدخل ألمرين أساسيني ،األول نزع احلصرية اإلسالمية
عن األقصى ،واليت تتمثل يف إدارته من قبل دائرة األوقاف اإلسالم ّية اليت تتبع للمملكة
األردن ّية ،والثاني فرض سيطرة إسرائيل ّية تدرجي ّية على املسجد بفعل األمر الواقع والتغلب
ّ
اليهودي داخله ،واملمارسات اليت تقوم بها قوات
بالقوة ،وهو ما يتسق مع فرض الوجود
االحتالل من إغالق لألقصى ومنع إقامة الصالة فيه ،وغريها من االعتداءات حبق األقصى.
ويتجلى هذا التدخل بإدارة املسجد من خالل عرقلة عمل دائرة األوقاف ،واعتقال موظفي
الدائرة وإبعادهم ،ومنعهم من دخول األقصى ،وإخضاعهم بشكل متكرر للتحقيق ،ما يتسق
مع قيام أجهزة االحتالل بعرقلة مشاريع ترميم وعمارة ساحات ومصليات ومرافق املسجد
جلان تابعة لالحتالل ،تعمل على معاينة ما جيري يف املسجد
األقصى ،واقتحامه من قبل
ٍ
فرض للقيود العمريّة على
من أعمال صيانة .باإلضافة ملا تقوم به أذرع االحتالل األخرى من ٍ
املصلني ،وإصدار قرارات اإلبعاد واالعتقال املستمرة اليت تستهدفهم ،وما يرافق ذلك من
إهانات واعتداءات جسدية ونفسية.

منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

يعترب منع ترميم املسجد األقصى أحد وسائل االحتالل األساس ّية يف التدخل املباشر
باملسجد ،حيث تراقب أجهزة االحتالل األمنية على أعمال الرتميم والصيانة اليت تقوم بها
دائرة األوقاف اإلسالم ّية ،وتعرقل حماوالت الرتميم هذه ،من خالل منع دخول املواد األول ّية
ً
وصول لالعتداء على العمال واملشرفني على عمليات الرتميم جسديًا واعتقاهلم،
الالزمة،
وهم غال ًبا من موظفي جلنة إعمار املقدسات يف األوقاف اإلسالم ّية يف القدس.

وشهد الرصد اقتحامات متكررة ملوظفي «سلطة اآلثار» التابعة لالحتالل ،ومن ًعا ملوظفي
جلنة إعمار األقصى من إمتام أعماهلم ،حيث قامت قوات االحتالل اخلاصة يف 2016/8/3
بوقف أعمال الرتميم يف مصلى قبة الصخرة .ولكي تتأكد سلطات االحتالل من تطبيق
إسرائيلي يف  ،2016/8/8باقتحام مصلى قبة الصخرة ،ملعاينة أعمال
قرارها ،قام خبري آثار
ّ
www.alquds-online.org
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وال تقف تدخالت االحتالل عند منع ترميم مصليات ومرافق األقصى ،بل مينع مشروعات
مهمة تهدف لتطوير البنية التحت ّية يف املسجد ،أو س ّد حاجات املصلني واملعتكفني ،لذلك
ّ
جند أن االحتالل حياول بقاء األقصى باحلالة اليت عليها من دون أي تدخل ،وهي خطة
تتسق مع أهدافه األخرى يف السيطرة على املسجد.
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الصيانة والرتميم اليت تنفذها دائرة األوقاف ،والتأكد من توقفها .1وتابعت سلطات
االحتالل اعتداءاتها يف هذا اجلانب ،ففي  2016/8/10اقتحم املسجد األقصى طاقم من
شخصا ،ويف اليوم نفسه أعلنت دائرة األوقاف
«سلطة اآلثار» اإلسرائيل ّية ،مكو ٌن من 13
ً
بأن شرطة االحتالل أوقفت استكمال أعمال صيانة الكهرباء يف املسجد .2ووصلت إجراءات
االحتالل ملنع أي أعمال صيانة يف مرافق املسجد ،ح ّد منع شرطة االحتالل يف 2016/10/3
لعطل
إدخال صندوق للمعدات إىل داخل مصلى قبة الصخرة ،ملنع أي حماولة للرتميم ولو
ٍ
بسيط ،ال حيتاج إال ملعدات بدائية.
جدول يظهر أبرز االقتحامات االعتداءات اليت نفذتها «سلطة اآلثار» يف املسجد األقصى
خالل أشهر الرصد
التاريخ

املقتحمون

االعتداء

اقتحم مصلى قبة الصخرة ،ملعاينة
إسرائيلي
 2016/8/8خبري آثار
ّ
أعمال الصيانة والرتميم.
قاموا بإيقاف أعمال صيانة الكهرباء يف
 13 2016/8/10موظ ًفا من “سلطة اآلثار”
املسجد األقصى.
القبلي ونفذ جولة
اقتحم املصلى
ّ
2016/8/29
موظف يف “سلطة اآلثار”
استكشافية يف أرجائه.
املرواني ونفذا جولة
اقتحما املصلى
ّ
2016/9/5
عنصران من “سلطة اآلثار” استكشافية فيه وقاما بتصوير مرافقه.
اقتحموا األقصى حبراسة مشددة من
سرائيليا
2016/12/13
ًّ
 48طالب آثار إٍ
قوات االحتالل اخلاصة.
اقتحم مصلى األقصى القديم واملصلى
2017/2/5
موظف يف “سلطة اآلثار”
املرواني.
ّ
شاركوا يف اقتحام املسجد األقصى
ثالثة من موظفي “سلطة
2017/2/28
برفقة املستوطنني.
اآلثار”
حاول سرقة أحد حجارة مصلى األقصى
القديم ،وحال دون ذلك حراس
إسرائيلي
عامل آثار
2017/3/27
ّ
املسجد.
https://goo.gl/ZVwVPH ، 2016/8/8 Paltoday 1

 2وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى .2016
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2017/4/19

 4من موظفي “سلطة اآلثار”

2017/7/9

طالب آثار من معاهد عربيّة

شاركوا يف اقتحام املسجد األقصى
برفقة املستوطنني.
شاركوا يف اقتحام املسجد األقصى
حبماية قوات االحتالل.

وجراء استقبال املسجد آلالف املصلني بشكل يومي ،حيتاج إىل صيانة دائمة ،إضافة للحاجة
الدائمة إىل تنفيذ عد ٍد من املشاريع احليوية ،وحبسب دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس،
يستمر االحتالل يف عرقلة عدد من املشاريع ،على رأسها شبكة إطفاء احلرائق ،وشبكات اإلنارة
والتهوية ،والتمديدات الكهربائ ّية ،باإلضافة لتحسينات يف البنى التحتية .وحبسب مدير
املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني تصل املشاريع اليت يعرقل تنفيذها االحتالل حنو 30
مشروعا لصيانة مرافق املسجد األقصى وترميمها.
ً
ويف سياق هذه املشاريع ،يعمل االحتالل على منع إدخال املواد الالزمة لتنفيذ املشاريع ،وال
لعطل صغري،
إصالحا
يسمح بإدخاهلا إال عرب تصرحيات تصدرها شرطة االحتالل ،ولو كان
ً
ٍ
وهي خطوة متجددة لفرض سيطرة االحتالل على املسجد واملشاركة يف إدارته ،وحبسب
رئيس جلنة اإلعمار بسام احلالق فإن االحتالل مينع ألربع سنوات متتالية إدخال األسالك
واملعدات الالزمة لتنفيذ مشروع إنارة قبة الصخرة من اخلارج.1

تقييد حركة موظفي األوقاف

عين على األقصى

يستهدف االحتالل موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،ويف مقدمتهم موظفو
إعمار األقصى خالل قيامهم بعملهم يف ترميم املسجد وصيانته ،وحراس األقصى خالل
قيامهم بعملهم يف صد اعتداءات االحتالل ومستوطنيه خالل االقتحامات شبه اليوم ّية.
فعلى أثر عزل االحتالل للمرابطني واملرابطات واعتبارهم تنظيمني إرهابيني ،بدأ حراس
األقصى بالتصادم بشكل متزايد مع املستوطنني خالل اقتحامهم لألقصى ،ويعمل حراس
املسجد على منع املستوطنني من إدخال أي موا ٍد مشبوهة لساحات املسجد ،وحيولون دون
أداء املستوطنني لصلوات تلموديّة يف جنباته .وأمام حالة املواجهة املستمرة ،تصاعد استهداف
االحتالل حلراس املسجد ،ويشمل االستهداف االعتداء البدني املباشر ،إضافة لالعتقال
لفرتات طويلة.
واإلبعاد عن األقصى ،واحلبس
ٍ

 1وكالة صفاhttps://goo.gl/RdhSvT .2017/2/2 ،
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ويف هذا اإلطار قامت قوات االحتالل يف  2016/8/3باعتقال أربع ٍة من موظفي جلنة اإلعمار،
من بينهم مدير اللجنة بسام احلالق ،وجرى االعتقال بعد قيام قوات االحتالل بوقف أعمال
الرتميم يف قبة الصخرة ،ويف اليوم التالي كررت قوات االحتالل اعتقاهلم يف .2016/8/4
ومع اقتحام قوات االحتالل لألقصى ،والتخريب الذي حتدثه يف املسجد ،تعمل جلنة اإلعمار
على إصالح ما قامت به قوات االحتالل ،ففي  2017/3/8اعتقلت قوات االحتالل ثالثة
موظفني من دائرة األوقاف ،بعد حماولتهم إصالح أحد أبواب املصلى القبلي ،بعد تعرضه
ألضرار جسيمة خالل اعتداء قوات االحتالل يف فرتة سابقة.1
ويف سياق استهداف حراس األقصى ،قامت قوات االحتالل اخلاصة يف  2016/8/2باالعتداء
على حارس األقصى جمد عابدين بالضرب املربح ،ما استدعى نقله إىل عيادة املسجد لتلقي
العالج .ويف  2016/8/7قامت قوات االحتالل باعتقال احلارس لؤي أبو السعد ،من أمام باب
األسباط ،واقتادته إىل أحد مراكز االعتقال والتحقيق يف مدينة القدس احملتلة .2ويف
 2016/10/25اعتقلت قوات االحتالل احلارس مهند الزغل قرب باب السلسلة ،واقتادته إىل
أحد مراكز التحقيق ،بعد مراقبته إحدى جمموعات املستوطنني خالل اقتحامها لألقصى.3
وال تنتهي إجراءات االحتالل حبق احلراس عند االعتقال فقط ،بل تقوم عادة بإبعادهم
عن األقصى بعد اإلفراج عنهم ،وهو إبعاد مزدوج عن مكان العمل والعبادة بالنسبة إىل
احلراس ،ففي  2016/12/28اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى فادي باكري بعد تصديه
ملستوط َنني ،حاوال أداء صلوات وشعائر تلموديّة داخل باحات األقصى ،ويف 2016/12/29
يوما .4ويف
أفرجت عنه سلطات االحتالل شريطة اإلبعاد عن مكان عمله يف املسجد ملدة ً 14
 2017/2/7اعتقلت قوات االحتالل حارس املسجد األقصى يف الوحدة الليل ّية دياب صبح من
يوما.5
مكان عمله داخل املسجد ،وسلمته قرا ًرا بإبعاده عن األقصى ملدة مخسة عشر ً
وعلى خلفية تصدي حراس األقصى العتداءات االحتالل ،قامت قوات االحتالل يف 2017/3/27

حبملة اعتقاالت مشلت مخسة حراس لألقصى اقتيد بعضهم ملراكز التحقيق يف القدس
احملتلة ،6ويف تطور حلملة االعتقاالت وصل عدد احلراس املعتقلني يف  2017/3/28إىل 11
 1وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 2017
 2قدس برسhttp://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=21899 2016/8/7 ،
 3وكالة وفا ،االنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر تشرين أول /اكتوبر http://www.wafainfo.ps/atemplate. 2016
aspx?id=11873
 4وكالة وفا ،االنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر كانون أول /ديسمبر http://www.wafainfo.ps/atemplate. 2016
aspx?id=11937
 5موقع مدينة القدسhttp://alquds-online.org/news/21847 2017/2/7 ،
 6الجزيرة نتhttps://goo.gl/i62NSq 2017/3/27 ،
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حارسا ،ستة منهم اعتقلتهم قوات االحتالل بعد مداهمة منازهلم ،ومن ث ّم مت حتويلهم
ً
إىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينة احملتلة ،وقامت شرطة االحتالل باالعتداء بالضرب
املربح لعدد من حراس املسجد يف منطقة باب الرمحة يف اجلهة الشمالية للمسجداألقصى،
واعتقلت أحد احلراس.1
وبعد أحداث األقصى يف  ،2017/7/14ازداد العنف يف تعامل شرطة االحتالل مع حراس
األقصى ،حيث قامت باالعتداء عليهم ،وصادرت هواتفهم النقالة وأخرجتهم من املسجد ،ويف
سياق اإلرهاب النفسي الذي متارسه قوات االحتالل يف حق حراس األقصى ،قامت خمابرات
االحتالل يف  2016/7/16باالتصال بعد ٍد منهم وطلبت منهم عدم الذهاب إىل األقصى أو
الدخول إليه ،ويف  2017/7/17أبلغت سلطات االحتالل جمموعة أخرى من حراس األقصى،
بعدم السماح هلم مبزاولة أعماهلم.2

يع ّد التحكم باملسجد األقصى وما يتبعه من تقييد حلركة املصلني ومنعهم من الدخول
للمسجد ً
واحدا من سياسات االحتالل العدوان ّية الذي ُيارس يف املسجد ،ويهدف االحتالل
من خالله إىل تفريغ األقصى من العنصر البشري القادر على عمارته والدفاع عنه ،وتتبلور
هذه السياسية عرب عد ٍد من الوسائل واآلليات اليت تنفذها قوات االحتالل على أبواب

عين على األقصى

التحكم في الدخول للمسجد وتقييد حركة المصلين

1عرب https://goo.gl/WmMVuw .2017/3/28 ،48
 2وكالة وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=u5mH3ja794571943803au5mH3j .2017/7/17 ،
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األقصى .وتتنوع ممارسات االحتالل حبق املصلني واملرابطني ،ابتدا ًء من حجز هوياتهم على
أبواب املسجد ،وحاالت االعتقال وما يرافقها من اعتداءات نفسية وجسدية ،وفرض غرامات
باهظة ،وال تنتهي بقرارات اإلبعاد عن األقصى.
ويف سياق حتكم سلطات االحتالل بالدخول إىل املسجد ،تقوم قوات االحتالل باستباق
اقتحامات املواسم واألعياد اليهوديّة بتشديد اإلجراءات حبق املصلني يف األقصى ،ففي
 2016/8/14شددت قوات االحتالل إجراءاتها على أبواب املسجد ،وقامت باحتجاز هويات
املصلني على بوابات األقصى اخلارجية .1وتعمل قوات االحتالل على إغالق أبواب حمددة من
األقصى ،ومتنع املصلني من الدخول عربها ،على غرار ما حدث يف  ،2016/8/25حيث منعت
قوات االحتالل املصلني من الدخول إىل األقصى من باب القطانني ،وطالبتهم باستخدام
أبواب أخرى للدخول إىل املسجد.2
وتعترب القيود العمرية اليت يفرضها االحتالل على املصلني واحدة من سياساته اليت تقيد
دخول املصلني للمسجد ،ويف انتهاك خطري للحصرية اإلسالمية لألقصى فرضت سلطات
االحتالل بالقدس احملتلة قيودًا على املعتكفني يف األقصى إلحياء ليلة القدر يف العشر
عاما ،فيما مسحت
األواخر من شهر رمضان ،ومن ضمنها منع دخول الرجال حتت سن ً 40
عاما فقط ،باإلضافة إلجراءات
بدخول النساء من مجيع األعمار ،واألطفال ملن هم دون الـ ً 12
مشددة أخرى يف البلدة القدمية.3
وإبان إغالق االحتالل للمسجد األقصى
بشكل كامل ما بني  14و،2017/7/16
ورفض املقدسيون الدخول من بوابات
االحتالل اإللكرتونية .وبعد انتصار
املقدسيني يف  ،2017/7/27فرضت
قوات االحتالل قيودًا عمرية ألداء صالة
اجلمعة يف األقصى ،حيث منعت من
عاما من دخول
تقل أعمارهم عن ً 50
األقصى ،وأدى عشرات اآلالف من
الفلسطينيني ،صالة اجلمعة يف شوارع
القدس ،خاصة يف شارع صالح الدين

حواجز االحتالل تقيد حركة املصلني أيام اجلمع

 1الجزيرة نتhttps://goo.gl/W4TvMi 2016/8/14 ،

 2وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل  ،2016مرجع سابق.
 3عرب https://goo.gl/sDMds4 2017/6/20 ،48
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وباب العمود وباب األسباط ووادي اجلوز ،بعد عدم متكنهم من الوصول إىل املسجد األقصى
ألداء الصالة ،وحبسب دائرة األوقاف كانت هذه اجلمعة الثالثة على التوالي اليت ال يتمكن
فيها مجيع املصلني من أداء الصالة يف املسجد األقصى.1
وال تقف إجراءات االحتالل عند فئة حمددة من املصلني ،بل تطال خمتلف الشرائح العمرية
حتى كبار السن ،ففي  2016/9/6احتجزت قوات االحتالل هوية املسن يوسف عبود (70
عاما) ،ثم أصدرت قرا ًرا بإبعاده عن املسجد ملدة ستة أشهر .2ويف  2016/10/2استدعت قوات
ً
االحتالل عددًا من املقدسيني للتحقيق معهم ،من بينهم سيدة وطفل ،وتزامن االستدعاء
مع محلة اعتقاالت واسعة شنتها حبق الشبان املقدسيني ،ثم أفرجت قوات االحتالل عن
يوما.
املعتقلني بعد تسليمهم قرارات إبعاد عن األقصى ملدة ً 15
وتتعرض نساء القدس كما الرجال النتهاكات متعددة ،على رأسها منعهن من دخول
املسجد ،ففي  2016/10/4منعت شرطة االحتالل املرابطة هنادي احللواني من دخول
األقصى من باب احلديد ،مع أن فرتة إبعادها عن األقصى قد انتهت .وإضافة للمنع يعترب
استدعاء نساء األقصى أم ًرا بالغ الصعوبة بسبب االعتداءات اليت تتعرضن هلا ،ومن أمثلة
ذلك استدعاء خمابرات االحتالل يف  2016/12/18املعلمة يف املسجد األقصى املقدسية
خدجية خويص ،إىل مركز التوقيف واالعتقال «املسكوبية».
ويف سياق استهداف مكونات األقصى ،تستمر قوات االحتالل وللعام الثاني على التوالي
مبنع عشرات املرابطات من الدخول للمسجد األقصى ،وتستمر نساء «القائمة الذهبية» يف
الرباط أمام أبواب املسجد األقصىً ،
رفضا إلجراءات االحتالل وممارساته الكيديّة ،وإضافة
للرباط الدائم أمام أبواب األقصى ،تبلور دور املرابطات خالل اعتصامات املقدسيني ما بني 14
و ،2017/7/27عرب تقديم الطعام والشراب للمعتصمني منذ ساعات الصباح ،ومساعدة نساء
البلدة القدمية يف حتضري طعام الغداء يف منازهلن واخلروج به بعد صالة الظهر لتقدميه
إىل املعتصمني بشكل مجاعي.3
عين على األقصى

ويعترب اإلبعاد عن املسجد األقصى أدا ًة دائمة احلضور لدى االحتالل ،فهي تساهم يف تفريغ
بشكل سليب على املبعدين ،ملا لألقصى من مكانة
املسجد من املصلني واملرابطني ،وتنعكس
ٍ
وجدانية لدى املقدسيني .وخالل مدة الرصد أصدرت سلطات االحتالل عشرات قرارات اإلبعاد
حد سواء ،من سكان القدس احملتلة أو
عن األقصى ،طالت الرجال والنساء واألطفال على ٍ
يوما وستة أشهر ،وإىل جانب
املناطق الفلسطينية األخرى ،وترتاوح مدد اإلبعاد ما بني الـ ً 15
اإلبعاد يقوم االحتالل بفرض الغرامات على املبعدين ،ما يزيد من األعباء احليات ّية عليهم.
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://goo.gl/ieCGJs .2017/7/28 ،
 2الخليل اإلخباريةhttps://goo.gl/h6uLny .2016/9/6 ،
 3الجزيرة نتhttps://goo.gl/c5ogr8 .2017/7/18 ،
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أبرز ق اررات اإلبعاد خالل الرصد

عاما) عن املسجد األقصى يف  ،2016/9/6ملدة
 -1إبعاد املسن الفلسطيين يوسف عبود (ً 70
ستة أشهر.
 -2إبعاد أمني سر حركة فتح يف القدس شادي أمطور عن املسجد األقصى ملدة ستة أشهر
يف .1 2016/9/19
 -3إبعاد الشاب املقدسي حممد خميمر عن األقصى ملدة  3أشهر يف .2016/9/28
يوما يف 2016/10/2
 -4أصدرت قوات االحتالل عددًا من قرارات اإلبعاد عن األقصى ملدة ً 15

مشلت  22مقدس ًيا من بينهم سيدة وطفل.2

 -5إبعاد الشاب أمني ذياب عن األقصى ملدة مخسة أشهر ،وإبعاد املقدسي مصباح أبو صبيح
عن البلدة القدمية مبا فيها املسجد األقصى ملدة شهر كامل ،يف .3 2016/10/3
يوما يف  ،2016/10/11باإلضافة
 -6إبعاد مدير نادي األسري ناصر قوس عن األقصى ملدة ً 45
لدفع غرامة مالية (كفالة) بقيمة  500شيكل.4
 -7إبعاد أربعة شبان من سكان القدس عن األقصى ملدة أسبوعني يف  ،2016/11/12والشبان
هم :حممد أبو ميالة ،وطاهر العموري ،وأمحد العموري ،وصدام العموري.5
يوما يف  ،2016/10/13وهم :وليد وحممد تفاحة،
 -8إبعاد  7شبان عن األقصى ملدة ً 15
وأنس تفاحة ،ومحزة حجازي ،وجهاد ناصر قوس ،وحممود مؤنس ،وراغب أبو سنينة.6
 -9إبعاد أربعة شبان مقدسيني عن األقصى ملدة ستة أشهر يف  ،2017/2/5وهم :حممود عبد
اللطيف ،وثائر أبو صبيح ،وروحي كلغاصي ،وخضر العجلوني.7
يوما يف  ،2017/3/27بعد اعتقاهلم من قبل
 -10إبعاد ستة مقدسيني عن األقصى ملدة ً 60
قوات االحتالل ملدة أربعة أيام.8
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://goo.gl/Nev1QN 2016/9/19 ،
 2وكالة صفاhttps://goo.gl/8WtgKf .2016/11/3 ،

 3وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل  ،2016مرجع سابق.
 4موقع مدينة القدسhttp://www.alquds-online.org/news/20476 .2016/10/11 ،
 5مركز معلومات وادي حلوةhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/76657/ar .2016/101/12 ،
 6وكالة صفاhttps://goo.gl/sV5wz6 .2016/10/13 ،
 7وكالة صفاhttps://goo.gl/UJW9W6 .2017/2/5 ،
 8ديلي https://goo.gl/Hd9moQ .2017/3/27 ،48
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 -11إبعاد مخسة مقدسيني عن األقصى يف  ،2017/4/5من بينهم موظفان يف دائرة األوقاف
اإلسالمية ملدة ستة أشهر ،ورئيس جلنة أهالي األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ملدة
شهر واحد ،واملواطن خالد الزير ملدة ثالثة أشهر ،واملواطن مجيل العباسي ملدة أربعة
أشهر.1
 -12إبعاد  23مواط ًنا من القدس احملتلة يف  ،2017/4/9لفرتات متفاوتة ترتاوح بني 15
يوما وستة أشهر.
ً
 -13أصدرت سلطات االحتالل عددًا من قرارات اإلبعاد يف  ،2017/4/13أبعد الشاب باسل
الزغري عن األقصى ملدة شهر واحد ،وحممد الزغري ملدة  6أشهر ،ونور الشليب  6أشهر،
وصبيح أبو صبيح  3أشهر ،وجهاد قوس ملدة  10أيّام ،وروحي الكلغاصي لـ  6أشهر.
يوما.
 -14إبعاد  12شابًا عن األقصى يف  2017/4/16ملدة مثانني ً
يوما يف .2017/7/28
 -15إبعاد  21مواط ًنا عن األقصى ملدة ً 15
 -16أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيل ّية يف  2017/7/28قرا ًرا بإبعاد  37مقدس ًيا عن
يوما.
األقصى ملدة ً 15
عاما) عن املسجد األقصى ملدة شهرين يف .2017/7/30
 -17إبعاد الطفل أنس الطور (ً 15
ويف ما يأتي جدول يظهر أعداد املبعدين عن املسجد األقصى خالل األشهر اليت مشلتها
مدة الرصد:
الشهر

عدد املبعدين

أيلول/سبتمرب 2016

 10مبعدين

تشرين أول/أكتوبر
2016

تشرين ثان/نوفمرب
2016

كانون أول/ديسمرب
2016

ً 35
مبعدا

من بينهم ّ
موظفون يف دائرة األوقاف
يوما وستة
تراوحت مدة إبعادهم ما بني ً 15
أشهر
من بينهم فتاة و 4سيدات إحداهن تعمل
ممرضة يف عيادات املسجد األقصى

 5مبعدين

يوما
يوما وً 45
تراوحت مدة إبعادهم ما بني ً 15

 7مبعدين

من بينهم موظف يف جلنة اإلعمار وأحد
ح ّراس األقصى

عين على األقصى

آب/أغسطس 2016

ً 34
مبعدا

معطيات إضافية

 1عرب https://goo.gl/kVCtRM .2017/4/5 ،48

www.alquds-online.org

131

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2016/8/1و 2017/8/1

كانون ثان/يناير  4 2017مبعدين
شباط/فرباير 2017

 8مبعدين

آذار/مارس 2017

 8مبعدين

نيسان/أبريل 2017

ً 38
مبعدا

أيار /مايو

2017

حزيران /يونيو
متوز/يوليو

2017

2017

المجموع

من بينهم س ّيدة من األراضي احملتلة عام 1948

يوما وستة
تراوحت مدة إبعادهم ما بني ً 15
أشهر

من بينهم موظف يف دائرة األوقاف اإلسالمية

من بينهم سيدة من الداخل الفلسطيين ،و 11

فتى ،و 2من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية

 8مبعدين

من بينهم  3من حراس المسجد األقصى

 10مبعدين

من بينهم  7من حراس المسجد األقصى

مبعدا
ً 51
 218مبعدًا
عن املسجد
األقصى

من القدس واألراضي المحتلة عام

1948

وبناء على معطيات اجلدول السابق وصل عدد املبعدين عن املسجد األقصى لنحو 218
مبعدًا ،من القدس احملتلة واملناطق الفلسطين ّية األخرى.
رسم بياني لعدد املبعدين عن املسجد األقصى من  2016/8/1حتى 2017/8/1
60
50

51

40

38

35

34

30
20

10

132

8

8

8

4
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10

5

2017/1

2016/12
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الفصل الرابع:
ردود الفعل على التطورات يف املسجد األقصى
دفع ارتفاع وترية االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى ،واالقتحامات اليومية
للمسجد ،وحماولة تكريس التقسيم الزماني واملكاني للمسجد كأمر واقع ،أهل القدس
واألراضي احملتلة سنة  1948إىل ابتكار األساليب والوسائل للدفاع عن املسجد املبارك ،وقد
كان امل ّد البشري املتواصل ،والدعوة للرباط —بالرغم من حظر اجلمعيات واملؤسسات
الداعمة للرباط— واألنشطة الدائمة يف األقصى ،أبرز حتديات االحتالل ومستوطنيه.
وكان للمواقف اليت وقفها املقدسيون وفلسطينيو الداخل احملتل يف شهر متوز/يوليو ،2017
باإلضافة إىل املواقف الفصائلية والرمسية الفلسطينية ،ومواقف بعض الدول ،الدور األبرز
يف منع االحتالل من إبقاء البوابات اإللكرتونية على أبواب األقصى بعد العملية اليت نفذها
ثالثة شبان من آل ج ّبارين من مدينة أم الفحم احملتلة منذ سنة .1948
وبالرغم من حجم اهلجمة على األقصى كانت ردود الفعل الرمسية دون املستوى املطلوب،
وكانت ذات سقف منخفض ،وال توازي حجم املخاطر اليت يتعرض هلا األقصى ،حيث
اقتصرت البيانات على التحذير من حرب دينية ،والشجب واالستنكار؛ وهذا كله ال يوفر
للمسجد املبارك احل ّد األدنى من احلماية ،وال يقدم الدعم الكايف لصمود املقدسيني
وفلسطينيي الـ ،1948اخلط األول للدفاع عن األقصى.
وحناول يف هذا الفصل تسليط الضوء على أبرز املواقف الفلسطينية ،واألردنية ،والعربية
واإلسالمية والدولية حيال هذه التطورات يف املسجد األقصى.

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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ً
أول :املستوى الفلسطيين:
فصائل المقاومة الفلسطينية:

بقيت أيدي الفصائل الفلسطينية املقاومة مكبلة يف الدفاع عن املسجد األقصى واملقدسات،
من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ،اليت سعت إىل منع ّ
أي “تصعيد”؛ فيما بلغ التنسيق
األمين مراحل متقدمة ،بشهادات فلسطينية وإسرائيلية ،يف سبيل إجهاض أي عمل مقاوم،
حتى ولو كان للدفاع عن األقصى ،وكانت معظم عمليات املقاومة ض ّد االحتالل مببادرات
فردية .وعلى الرغم من كل ذلك فقد أعلنت الفصائل إصرارها على إفشال املخططات
اإلسرائيلية اليت تهدف لتهويد القدس وتقسيم األقصى املبارك.
وكان احلدث األبرز يف مدة الرصد ،باإلضافة إىل االقتحامات اليومية ،ما شهده املسجد
األقصى بعد العملية البطولية اليت قام بها ثالثة شباب من فلسطينيي األراضي احملتلة عام
 ،1948من مدينة أم الفحم ،من آل ج ّبارين .وقد تفاعلت الفصائل الفلسطينية بشكل واسع
مع هذا احلدث ،وحاولت استثماره بالشكل املطلوب ،حيث توالت الدعوات لتصعيد املواجهات
وعمليات املقاومة ض ّد األهداف اإلسرائيلية.
وأكدت الفصائل أن عملية األقصى ر ّد طبيعي على اإلرهاب اإلسرائيلي ،واالعتداءات املتكررة
على املسجد األقصى .ورأت بعض الفصائل أنها تأكيد الستمرارية انتفاضة القدس .كما
حذر عدد من فصائل املقاومة من حماوالت مترير اتفاق جديد يغري الوقائع على األرض،
ويعطي االحتالل سيادة يف املسجد األقصى املبارك مقابل رفعه البوابات اإللكرتونية .وأكدت
األجنحة العسكرية لعدد من الفصائل أنها ستكون هلا كلمتها القوية والعليا يف حال استمر
االحتالل مبخططه ض ّد املسجد األقصى .وقالت األجنحة إنها لن تسمح بأي حال من
األحوال للعدو اجلبان أن يتغول على األقصى واملقدسيني واملقدسات.
فقد دعت حركة محاس إىل هبة مجاهريية واسعة نصرة للمسجد األقصى املبارك ،كما
أكدت أنها تنظر خبطورة بالغة إىل إقدام حكومة االحتالل على إغالقه ،ومنع األذان والصالة
فيه .ودعت احلركة ،على لسان املتحدثني فيها ،أهلنا يف القدس للنفري محاي ًة للمسجد
األقصى ،وشعبنا الفلسطيين إىل تصعيد انتفاضة القدس املباركة ،واالشتباك مع العدو
وقطعان املستوطنني على حماور التماس كافة والدفاع عن األقصى وكسر كل معادالت
الكيان الصهيوني مهما بلغت التضحيات .كما دعت كل أبناء األمة هلبة واسعة نصرة
لألقصى ،واحلكومات العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها جتاه االستهداف اخلطري
للمسجد األقصى .وقالت محاس إن هذه اجلرمية تأتي استمرا ًرا للحرب الدينية اليت يستهدف
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بها العدو شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ،وعدوا ًنا غري مسبوق على حقوق العرب واملسلمني يف
القدس واملسجد األقصى املبارك متهيدًا لفرض وقائع جديدة وتقسيم املسجد األقصى.1
كما أشادت محاس حبراس املسجد األقصى واملصلني الذين رفضوا دخوله عرب أبواب
التفتيش اإللكرتونية ،اليت تهدف إىل إحكام السيطرة األمنية عليه وإحداث تغيري يف الوضع
القائم ومنع ش ّد الرحال إليه والرباط يف ساحاته .وأكدت أن هذه اإلجراءات خطرية وغري
مسبوقة .وبناء على ما تقدم فقد طالبت احلركة بضرورة توحيد الصف ،وتنسيق العمل يف
امليدان بني الفصائل ،فيما يتعلق بإقامة صالة اجلمعة يف مناطق حمددة ،والتوجه لنقاط
التماس مع االحتالل.2
وشدد رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية على أن الشعب الفلسطيين
ومقاومته لن يسمحا بتمرير خمططات االحتالل يف املسجد األقصى املبارك .وخاطب هنية
املقدسيني بالقول «حنن يف معركة واحدة ،ومحاس لن تسلمكم ولن ختذلكم ،وأبناؤها
يعرفون طريقهم لنصرة األقصى» .وأشار هنية إىل أن جرأة العدو اإلسرائيلي على املسجد
األقصى ما كان هلا أن تكون لوال حالة التشرذم والصراعات اليت تعيشها األمة .ودعا الفصائل
الفلسطينية إىل اجتماع عاجل لالتفاق على اسرتاتيجية ملواجهة مع االحتالل ،مؤكدًا أن
املقاومة يف غزة تطور نفسها إعدادًا لتحرير القدس والرجوع إىل كل فلسطني املباركة.3

 1للمزيد انظر :موقع حركة حماس.2017/7/15-14 ،
 2للمزيد انظر :موقع صحيفة القدس العربي ،لندن ،2017/7/18 ،وموقع حركة حماس.2017/7/20 ،
 3للمزيد انظر :وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2017/7/17 ،وموقع حركة حماس.2017/7/21-20 ،
 4للمزيد انظر :موقع صحيفة الحياة الجديدة ،رام هللا ،2017/7/14 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) 17 ،و
.2017/7/22
www.alquds-online.org
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بدورها ،دعت حركة فتح إىل ش ّد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك والرباط فيه ،مؤكدة
أن إغالق املسجد األقصى ،ومنع إقامة صالة اجلمعة فيه ،هو تصعيد خطري ومرفوض ومدان.
وشددت على أن املسجد األقصى خط أمحر ،ولن تقبل بوضع البوابات اإللكرتونية وغريها
على أهلنا وشعبنا للدخول إليه ،كما أعلنت رفضها وضع القيود للدخول للبلدة القدمية
وباحات األقصى .كما حذرت فتح من خمطط إسرائيلي الستغالل األحداث لتهويده،
مؤكدة وجوب إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل  .2017/7/14وشددت على ملكية
املسلمني للمسجد األقصى ،وقال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح مجال احمليسن« :ال
عالقة لليهود باألقصى وال سلطة حلكومة االحتالل اإلسرائيلي عليه».4
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كما قررت حركة فتح تشكيل خلية أزمة ملتابعة األحداث املتسارعة بالقدس .وطالب حممود
العالول ،نائب رئيس حركة فتح ،بإلغاء كل اإلجراءات اإلسرائيلية يف مدينة القدس .وحذر
من أن «السياسة اليت تتبعها القيادة اإلسرائيلية احلالية سوف حت ّول الصراع من سياسي
إىل ديين».1
ومحلت حركة اجلهاد اإلسالمي دولة االحتالل املسؤولية الكاملة عن استمرار االعتداءات
على املسجد األقصى واملصلني فيه .وقالت احلركة« :نعترب إقدام قوات االحتالل على
تعد خطري كان جيب أن جيابه بقوة وبسالة حتى يفهم
اقتحام املسجد يوم اجلمعة مبثابة ٍ
أن األقصى خط أمحر» .ووصفت قرار إغالق األقصى بأنه «جرمية وعدوان واستهداف واضح
لإلسالم كدين ،وهو ما سنرفضه ونواجهه» .وحذرت احلركة االحتالل من «مغبة استخدام
اقتحاماته وعدوانه ذريعة لتقسيم املسجد األقصى» ،وقالت إن ما يرتكبه من عدوان يومي
يهدد بإشعال املنطقة بأسرها ،وينذر حبالة من احلرب اليت ُتص ّر احلكومة املتطرفة على أن
تكون حربًا دينية عرب ما تتخذه من سياسات عنصرية حاقدة ّ
حبق املسلمني ومقدساتهم يف
فلسطني .كما أكدت احلركة التزامها بالدفاع عن املسجد األقصى ،ووجهت رسالة تهديد
لالحتالل جاء فيها «نؤكد أن العدو الصهيوني سيدفع مثن هذا العدوان».
ومن جهته ،شدد عضو املكتب السياسي حلركة اجلهاد حممد اهلندي على أن املؤامرة ض ّد
األقصى لن متر بهدوء ،مضي ًفا أن «إسرائيل تتوهم حينما تستغل الوهن العربي باملنطقة ،لكن
ذلك يستنفر فينا كل معاني اجلهاد واملقاومة ،ومن حيث ال تتوقع إسرائيل سيأتيها الرد».2
كما دعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني الشعب الفلسطيين إىل «التصعيد امليداني
والنزول إىل الشارع واالشتباك مع االحتالل يف مواقع التماس ،وتنظيم املسريات احلاشدة
ودفاعا عن عروبتها وهويتها
دعما لصمود أهلنا يف مدينة القدس احملتلة،
ً
يف كل املناطق ً
ومقدساتها» .وحذرت من «حماوالت االحتالل اخلبيثة حتويل ما جيري يف القدس واملسجد
ّ
احلق التارخيي لشعبنا يف املدينة» .ودعت السلطة إىل
األقصى إىل صراع ديين مستهد ًفا
«ممارسة دور جاد وفاعل حيال التطورات اخلطرية يف مدينة القدس» .ودعت اجلبهة إىل
ضرورة استثمار هبة القدس اجلماهريية والبناء اإلجيابي عليها ،وتنظيم إدارتها من خالل
البدء الفوري يف تشكيل قيادة ميدانية موحدة ،لقيادة وتوجيه هذه اهلبة ،حنو األهداف
الوطنية املرجوة منه.3
 1للمزيد انظر :موقع صحيفة الغد ،ع ّمان ،2017/7/20 ،ووكالة األناضول لألنباء.2017/7/25 ،
 2للمزيد انظر :وكالة األناضول ،2017/7/14 ،ووكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،وفلسطين أون الين،2017/7/17 ،
والقدس العربي.2017/7/18 ،
 3للمزيد انظر :موقع صحيفة الحياة ،لندن ،2017/7/19 ،وموقع صحيفة القدس ،القدس.2017/7/23 ،
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وعلى الصعيد نفسه ،خرج
اآلالف من أبناء الشعب
ً
تفاعل مع دعوات
الفلسطيين
الفصائل الفلسطينية الرافضة
اإلسرائيلية
لالنتهاكات
للمسجد األقصى ،واليت كان
منها إغالق املسجد يف شهر
متوز /يوليو  .2017فقد شارك
الفلسطينيون يف املسريات،
واالعتصامات،
واملهرجانات،
والوقفات التضامنية نصرة للمسجد األقصى ،وكان الف ًتا للنظر التلبية اجلماهريية الكبرية
لدعوات الفصائل للنفري العام يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما لبى الالجئون الفلسطينيون
يف لبنان نداء الفصائل الفلسطينية للتضامن مع املسجد األقصى .وكانت اجلماهري
الفلسطينية حاضرة بقوة يف كل الفعاليات الفصائلية ،معلنة استعدادها للدفاع عن املسجد
األقصى بكل ما أوتيت من قوة.
وباملقابل ،تعهدت الفصائل الفلسطينية بإفشال خمططات االحتالل ،ومبنع تنفيذ التقسيم
الزماني واملكاني للمسجد األقصى ،ودعت إىل ش ّد الرحال حنو املسجد املبارك ،وتكثيف الرباط
يف ساحاته .ودانت الفصائل االقتحامات املتكررة للمسجد واالعتداء على املصلني فيه.

كما عرب هنية عن رفض احلركة نسبة حائط الرباق إىل الصهاينة احملتلني ،فحائط
الرباق جزء أصيل من املسجد األقصى املبارك وال ميكن التنازل عنه حبال من األحوال .كما
أشار عضو املكتب السياسي حلركة محاس خليل احلية إىل أن محاس ُتع ّد ً
جيشا لتحرير
القدس وكل تراب فلسطني.1

عين على األقصى

فقد شددت حركة محاس على أن التصعيد اإلسرائيلي حنو األقصى ال بد وأن يقابل
بتصعيد شعيب ّ
يذكر االحتالل بأن األقصى كان وال يزال وسيبقى مركز الصراع مع
احملتل ،وأنه سيبقى مقصد الفلسطينيني الذي يشدون الرحال إليه ،ويعملون ليل نهار على
حتريره .وشدد رئيس املكتب السياسي حلماس إمساعيل هنية على أن حماوالت االحتالل
فرض أمر واقع يف املسجد األقصى املبارك عرب خمططات التهويد والتقسيم الزماني واملكاني
واالقتحامات املتواصلة والسماح ألعضاء «الكنيست» بدخول األقصى لن تفلح يف أهدافها،
خالصا ولن يكون لالحتالل موطئ قدم فيه.
وسيبقى املسجد األقصى املبارك إسالم ًيا
ً

 1للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم 2016/8/21 ،و  ،2017/4/5وموقع حركة حماس.2017/7/5 ،
www.alquds-online.org
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توجه االحتالل إىل منع رفع األذان عرب
وعربت الفصائل الفلسطينية عن الغضب الشديد من ّ
مكربات الصوت يف مساجد القدس واألراضي احملتلة سنة  1948بزعم إزعاج اليهود .وطالبت
الفصائل االحتالل ومستوطنيه للرحيل عن األراضي الفلسطينية احملتلة ما دام يزعجهم
رفع األذان .وحذرت الفصائل الفلسطينية االحتالل من تداعيات تطبيق هذا القانون.
فقد حذر القيادي يف حركة اجلهاد اإلسالمي أمحد املدلل من تداعيات قرار منع األذان يف
دور العبادة قائ ً
ال« :منع رفع األذان يف املساجد يدفع املسلمني يف األراضي احملتلة للتصدي بكل
قوة وحزم للمحتل اإلسرائيلي الذي يستهدف أهم ركن من أركان اإلسالم وهو الصالة».
الف ًتا النظر إىل أن «القرار يؤكد مدى صلف وعنجهية االحتالل الذي قام على اإلجرام
والقتل والتدمري واستفزاز مشاعر املسلمني» .وأوضح أن القرار اإلسرائيلي اجلديد ختطى
اخلطوط احلمراء كافة ،وعليه أن يتحمل التداعيات املرتتبة عليه.
ومن جهتها ح ّذرت حركة محاس من تداعيات مصادقة حكومة االحتالل على مشروع
القانون ،ووصفت القرار بأنه «خطري» ،وأضافت أن «منع األذان هو استفزاز سافر ملشاعر
املسلمني يف كل مكان ،وتدخل مرفوض يف العبادات والشعائر الدينية» .وأكدت أن هذا
خروجا على القوانني واملواثيق الدولية اليت تكفلت حبماية املقدسات واحلق
املشروع ميثل
ً
الديين والتارخيي .وطالبت احلركة اجملتمع الدولي واملؤسسات احلقوقية والدولية بالتدخل
لوقف االعتداءات على املساجد وانتهاك حرمتها .وع ّد مشري املصري ،القيادي يف محاس
وعضو كتلتها الربملانية ،حماولة منع األذان جتاو ًزا لكل اخلطوط احلمراء.
من ناحيتها ،عدّت جلان املقاومة منع االحتالل اإلسرائيلي رفع األذان يف املساجد حربًا دينية
تستهدف تهويد القدس وطمس اهلوية اإلسالمية .وقالت اللجان يف بيان هلا :إن «القرار
سيفشل أمام صمود املقدسيني واملرابطني».1
عموما ،مل يرق أداء الفصائل الفلسطينية إىل املستوى املطلوب منها ،فلم خترج مواقفها
ً
عن سياق إدانة االنتهاكات ،واملطالبة بالتدخل حلماية املقدسات .ومل يعكس أداء الفصائل
اآلمال املعقودة عليه ،ودوره يف مقاومة االحتالل ،وبراجمه العملية ملواجهة انتهاكات
االحتالل لألماكن املقدسة بشكل عام ،وللمسجد األقصى بشكل خاص .رمبا كان للتنسيق
األمين الدور البالغ يف عرقلة أي عمل املقاوم ،حتى ولو كان للدفاع عن املقدسات واألقصى.

 1للمزيد انظر :وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية ،2016/11/14 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ،2016/11/17 ،ووكالة
األناضول.2016/11/20 ،
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السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية:

واضحا يف خطاباتها ومواقفها وأدائها ،باملقارنة مع حجم
عجز السلطة الفلسطينية كان
ً
عموما ،وعلى املسجد األقصى
االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على األماكن املقدسة
ً
خصوصا .وكانت اخلطوات اليت قامت بها ،بالتهديد والوعيد تارة ،وباإلدانة
املبارك
ً
واالستنكار تارة أخرى ،خطوات شكلية لتهدئة الشارع الفلسطيين ،مل ترق إىل مستوى
احلدث .فقد دانت السلطة باستمرار عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى ،وأعلنت
جتميد كافة االتصاالت مع سلطات االحتالل —مبا فيها التنسيق األمين— بعد إغالق
املسجد األقصى ،ومنع الصالة فيه خالل شهر متوز/يوليو  .2017وباملقابل برز دور أجهزة
السلطة األمنية يف حماوالتها إجهاض أعمال املقاومة ،حيث أكدت منعها ملئات احملاوالت
لتنفيذ عمليات ض ّد اجليش اإلسرائيلي واملستوطنني ،وهو ما تفاخر به مرا ًرا الرئيس حممود
عباس ،وقادة األجهزة األمنية.

عين على األقصى

ويف حماولة منها ملا وصفته تعزيز وجود املقدسيني ودعم صمودهم ومحاية املسجد األقصى،
دعت السلطة الفلسطينية العرب واملسلمني لزيارة القدس ،والصالة يف املسجد املبارك ،وهو
ما رأت فيه معظم قيادة الفصائل الفلسطينية دعوة صريح للتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي.1
ولكن إعالن الرئيس عباس جتميد أشكال االتصال كافة مع السلطات اإلسرائيلية —
مبا فيها التنسيق األمين— حتى ترتاجع عن اإلجراءات اليت اختذتها يف املسجد األقصى
 1وكالة وفا.2017/4/9 ،
www.alquds-online.org
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كان موضع تشكيك عند الكثري من املراقبني واحملللني .وكان الرئيس عباس قد أعلن،
يف اتصال هاتفي مع رئيس حكومة االحتالل ،رفضه الشديد وإدانته ملا جرى يف األقصى يف
خصوصا يف دور العبادة.
 ،2017/7/14كما أكد رفضه ألي أعمال عنف من أي جهة كانت،
ً
كما طالب عباس بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية بإغالق املسجد أمام املصلني ،ومنها البوابات
اإللكرتونية ،حمذ ًرا من تداعيات هذه اإلجراءات أو استغالهلا من أي جهة كانت لتغيري
الوضع الديين والتارخيي لألماكن املقدسة ،وللتقسيم الزماني واملكاني للمسجد .وأعلن
عباس عن ختصيص مبلغ  25مليون دوالر جديدة لتعزيز صمود أهل القدس.
ووجه الرئيس «ندا ًء باسم األقصى والقدس إىل مجيع القوى والفصائل ،وخاصة حركة
محاس ،من أجل االرتقاء فوق خالفاتنا وتغليب الشأن الوطين على الفصائلي ،والعمل على
وحدة شعبنا ،وإنهاء آالمه وعذاباته» .وطالب اجلميع بوقف املناكفات اإلعالمية وتوحيد
البوصلة حنو القدس واألقصى ،كما طالب حركة محاس باالستجابة لنداء األقصى ّ
حبل
اللجنة اإلدارية ،ومتكني حكومة الوفاق الوطين من أداء مهامها ،والذهاب إىل انتخابات
وطنية شاملة .وطالب «األمم املتحدة أن توفر احلماية الدولية ملقدساتنا وأرضنا وشعبنا إىل
حني إنهاء االحتالل» .كما أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصاالت مع األردن وتركيا واإلدارة
األمريكية واالحتاد األوروبي من أجل العمل على إلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية.1
اجتماعا فلسطين ًيا موس ًعا عقد يف رام اهلل ،يف  ،2017/7/17لإلعالن عن رفض
كما أن
ً
اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى .وقال حممود العالول ،نائب رئيس حركة فتح،
خالل اجتماع ض ّم قيادات يف احلركة ورؤساء األجهزة األمنية ومدير املسجد األقصى
ومفيت فلسطني وممثلني عن اهليئات ومؤسسات اجملتمع املدني مبدينة القدس ،إن القيادة
الفلسطينية واملؤسسات املقدسية كافة ترفض اإلجراءات اإلسرائيلية ّ
حبق املسجد األقصى.
واتهم العالول “إسرائيل” بأنها تسعى لتحقيق خطة التقسيم الزماني واملكاني للمسجد
األقصى .2كما أكد قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات
اإلسالمية ،حممود اهلباش رفض القيادة الفلسطينية كل اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد
األقصى املبارك ،ورفض التدخل اإلسرائيلي يف الدخول واخلروج إىل احلرم القدسي الشريف،
مبا يف ذلك إقامة بوابات إلكرتونية لتفتيش املصلني املسلمني من خالل جنود وشرطة
االحتالل.3
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 14 ،و  21و  ،2017/7/23والقدس العربي ،2017/7/18 ،والقدس.2017/7/21 ،
 2موقع الجزيرة.نت.2017/7/17 ،
 3للمزيد انظر :الحياة الجديدة ،2017/7/17 ،ووكالة وفا.2017/7/20 ،
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ومن جهته ،حذر اجمللس الوطين الفلسطيين من حماوالت االحتالل اإلسرائيلي فرض وقائع
جديدة داخل املسجد األقصى .وع ّد إغالق املسجد ،ومنع إقامة صالة اجلمعة فيه ألول مرة
ً
صارخا على املقدسات وعلى حقوق وحرية
منذ سنة  ،1969جرمية وسابقة خطرية وعدوا ًنا
الفلسطينيني ،مسلمني ومسيحيني ،من ممارسة شعائرهم الدينية .وطالب اجمللس منظمة
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وأبناء األمتني العربية واإلسالمية محاية املسجد
األقصى من عدوان االحتالل ،وإفشال كل حماوالته للسيطرة عليه ،داع ًيا األمم املتحدة
ومؤسساتها إىل توفري احلماية للمقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس ،وإدانة ورفض
اإلجراءات التهويدية كافة.1
كما طالب أمحد حبر ،النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي ،األمم املتحدة إىل عقد
«جلسة طارئة» حلماية املسجد األقصى من انتهاكات االحتالل ،وناشد كذلك القادة
العرب واملسلمني بضرورة «التحرك العاجل» إلنقاذ األقصى من خمططات االحتالل
بالسيطرة واالستيالء عليه وتهويده .ودعا حبر املقاومة إىل فرض معادلة جديدة حلماية
املسجد األقصى ،مؤكدًا أن «معركة األقصى» ستشكل نقطة حتول جديدة يف الصراع
الفلسطيين اإلسرائيلي.2

 1موقع صحيفة الدستور ،ع ّمان.2017/7/15 ،
 2للمزيد انظر :القدس العربي ،2017/7/18 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/7/19 ،وفلسطين أون الين،
.2017/7/21
 3للمزيد انظر :القدس العربي ،2017/7/15 ،ووكالة وفا 16 ،و  ،2017/7/17وموقع صحيفة الشرق األوسط ،لندن،
.2017/7/17
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويف السياق ذاته ّ
أكدت احلكومة الفلسطينية ّ
أن كل ما تقوم به سلطات االحتالل يف
القدس ،ويف القلب منها املسجد األقصى املبارك ،إجراءات احتالل ّية باطلة والغية وتع ّد
مساسا بقدس ّية املسجد األقصى .وأكد رئيس احلكومة رامي احلمد اهلل الرفض املطلق
ً
للذرائع األمنية اإلسرائيلية يف تربير خطواتها التصعيدية يف األقصى ،حمذ ًرا من ّ
أن
التصعيد العسكري اإلسرائيلي سيؤدّي إىل تدهور األوضاع األمنية وتصاعد ردود الفعل،
ً
وحتديدا املساعي األمريكية ،إلحياء
كما أنه من شأنه أن يعطل املساعي الدولية كافة،
عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية .كما ح ّذر املفوض السياسي العام والناطق
الرمسي باسم املؤسسة األمنية الفلسطينية عدنان ضمريي من أن حكومة االحتالل تفتح
بوابة الصراع واحلرب الدينية بتصعيد إجراءاتها القمعية ّ
حبق املقدسيني ومدينة القدس
واملسجد األقصى ،وتقييد حرية العبادة ،وهدم البيوت واملنشآت ،واستباحة األماكن املقدسة
يف فلسطني.3
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وكانت القيادة الفلسطينية قد استنكرت االنتهاكات اإلسرائيلية املتكررة للمسجد
األقصى ،واالعتداءات املستمرة على املقدسات اإلسالمية يف القدس ،ال سيما استهداف
األقصى يف تنفيذ االقتحامات اليومية لساحاته حتت حراسة شرطة االحتالل اليت توفر
الغطاء واحلماية للمستوطنني .ودعت اجملتمع الدولي إىل الضغط على حكومة االحتالل
لوقف كل االنتهاكات اليت تنتهجها .كما طالبت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
األمم املتحدة واجملتمع الدولي بردع سلطة االحتالل وسلوكها االستفزازي ،ودفعها الحرتام
الوضع القائم يف القدس واألماكن املقدسة.1
ويف السياق نفسه ،طالبت احلكومة الفلسطينية بتدخل عربي وإسالمي ودولي إلنقاذ املسجد
األقصى من ممارسات التهويد اإلسرائيلية حبقه .ودعا اجمللس التشريعي الفلسطيين قادة
األمة واحلكومات العربية واإلسالمية واجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إىل
حتمل مسؤولياتها الدينية والتارخيية واألخالقية للحفاظ على املسجد األقصى يف وجه
خمططات التقسيم واهلدم املرتبصة به.2
كما أكدت وزارة اخلارجية الفلسطينية أن ما تواجهه القدس احملتلة هو إعادة احتالل
بالقوة للمسجد األقصى املبارك كما حدث يف سنة  ،1967ليس ببعده العسكري فقط ،إمنا
التهويدي ً
أيضا ،األمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى ،صحوة عربية واسالمية
حقيقية تؤدي إىل مواقف عملية ،من شأنها محاية املقدسات واملسجد األقصى املبارك من
تغول املستوطنني املتطرفني ،وعمليات تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا وتهويده .كما دانت اخلارجية
الفلسطينية الدعوة اليت أطلقها نتنياهو لتكثيف احلفريات حتت املسجد األقصى املبارك.3
وعربت السلطة الفلسطينية عن غضب شديد من قرار االحتالل يف  2016/11/13مبنع رفع
األذان عرب مكربات الصوت يف مساجد القدس واألراضي احملتلة سنة  1948بزعم إزعاج
اليهود املتطرفني .وندد وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس بالقرار ،وقال إن هذا
القانون يعرب عن عنصرية جتاوزت األبعاد السياسية لتصل إىل أبعاد دينية تنذر املنطقة كلها
حبرب دينية ،من خالل املساس حبرية املعتقدات ووسائل التعبري عنها كما كفلته الشرائع
السماوية والقوانني الدولية .وطالب ادعيس اجملتمع الدولي والعاملني العربي واإلسالمي،
واملؤسسات الدولية ذات االختصاص ،بالعمل الفوري على دفع احلكومة اإلسرائيلية للرتاجع
عن هذه القرارات املتطرفة وغري املسؤولة ،وكف يدها عن املساس باملقدسات اإلسالمية
واملسيحية يف القدس.4
 1للمزيد انظر :وكالة وفا ،2017/1/4 ،و ،2017/4/2والقدس.2017/5/31 ،
 2للمزيد انظر :وكالة وفا ،والقدس ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2016/8/22 ،
 3للمزيد انظر :وكالة وفا ،2016/8/14 ،و.2016/10/26
 4وكالة فلسطين اليوم.2016/11/14 ،
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المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام :1948

وحسن التحرك ،واالستباقية ،واحلضور الدائم،
وقد متيزت أنشطتهم املتواصلة بطول النفسُ ،
واستطاعوا االستفادة من امليزة اليت يتمتعون بها دون غريهم ،وهي القدرة على الوصول إىل
األقصى ،مع وجود العقبات اإلسرائيلية ،واإلبعاد املتكرر ،ملواجهة املخططات اإلسرائيلية.

عين على األقصى

أفشل أهل القدس وفلسطينيو  1948خمططات االحتالل لتقسيم األقصى ،وكان
حلضورهم القول الفصل يف حتدي قرارات سلطات االحتالل ،واليت كان من أخطرها ما
تعرض له املسجد من إجراءات بعد العملية اليت نفذها ثالثة شبان من فلسطينيي األراضي
احملتلة عام  1948يف  ،2017/7/14واليت سعى االحتالل إىل استغالهلا لتكريس واقع جديد.
فقد شكلوا اخلط األول للدفاع عن املقدسات بعامة ،واملسجد األقصى خباصة ،ووقفوا يف
دروعا بشرية ،أسهمت باحل ّد من
وجه االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة ،وشكل املرابطون منهم ً
قدرة تنفيذ الربامج اإلسرائيلية اليت تستهدف املسجد املبارك.

ً
جديدا ،حماولة استغالل عملية األقصى يف
فقد حاولت سلطات االحتالل أن تفرض واق ًعا
 2017/7/14لتفرض إجراءات تهويدية جديدة؛ ومن أهم تلك اإلجراءات إغالق املسجد
األقصى ،ومنع الصالة وإقامة األذان فيه ،قبل أن تعيد فتحه حتت تشديدات أمنية ،ونصب
www.alquds-online.org
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بوابات إلكرتونية .ولكن املصلني الفلسطينيني ،وعلى رأسهم دائرة األوقاف اإلسالمية
يف القدس ،ومدير املسجد األقصى عمر الكسواني ،والشيخ عكرمة صربي ،رئيس اهليئة
اإلسالمية العليا يف القدس ،واملؤسسات املقدسية ،وغريهم ،أعلنوا عن رفضهم املرور عرب هذه
وسجلوا موق ًفا بالصالة خارج املسجد.
البواباتّ ،
كما أعلن مفيت القدس والديار املقدسة الشيخ حممد حسني أنه «تقرر باإلمجاع أن الدخول
إىل األقصى من البوابات اإللكرتونية ال جيوز» ،وكل من يدخل منها «صالته باطلة».
ودعما للمرابطني على أبواب األقصى ،أصدرت دائرة األوقاف اإلسالمية مبدينة القدس يف
ً
 2017/7/19قرا ًرا بإغالق مجيع مساجد القدس ،والتوجه خلطبة وصالة اجلمعة على أبواب
املسجد األقصى.
ومتسك الفلسطينيون مبوقفهم الرافض للدخول إىل املسجد األقصى من خالل األبواب
اإللكرتونية فأدوا الصلوات لنحو أسبوعني بالقرب من أبواب املسجد وسط أجواء من التوتر.
وحتولت الصالة يف شوارع القدس وخباصة منطقيت األسباط وباب اجمللس إىل مشهد يومي،
وسط ازدياد ملحوظ يف أعداد املصلني ،بشكل يومي ،حيث تشري التقديرات إىل أن أعدادهم
وصلت إىل اآلالف.1
وأكد الشيخ عكرمة صربي أن إقامة صالة اجلمعة عند باب األسباط ال يعين تنازلنا عن
حقنا يف املسجد األقصى .كما أكدت اهليئات الدينية الرمسية ومؤسسات اجملتمع املدني
يف القدس أن مجيع اخلطوات اليت اختذتها حكومة االحتالل ّ
حبق املسجد األقصى ورواده
ً
صارخا على املسجد األقصى
وعماره هي إجراءات باطلة متثل اعتدا ًء
وزواره ومرابطيه ّ
املبارك .وشددت على ضرورة احملافظة على الوضع التارخيي للمسجد .وبدورها ،ناشدت
الغرفة التجارية الصناعية العربية يف القدس التجار الصامدين املرابطني يف القدس
مقاطعة اإلجراءات االحتاللية بتغيري الوضع القائم يف املسجد األقصى املتمثل بفرض
األبواب اإللكرتونية ،وأهابت بالتجار عدم استخدام هذه البوابات نهائ ًيا.2
وكان الف ًتا للنظر زخم املشاركة الشبابية يف الصلوات مبحيط األقصى .وبدأت صلوات
احملتجني على البوابات اإلسرائيلية على مداخل املسجد األقصى ،بعشرات الشبان ،وتوسعت
سري ًعا إىل املئات ث ّم اآلالف .واستنادًا إىل تقديرات فلسطينية فإن ما بني  5-4آالف من
مصل شاركوا يوم ًيا يف صلوات العشاء ،اليت تقام
الشباب الفلسطيين ،من إمجالي  6آالف
ٍّ
يف منطقة باب األسباط.3
 1للمزيد انظر :وكالة األناضول ،والحياة.2017/7/18 ،
 2للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم 15 ،و  ،2017/7/14وموقع صحيفة الخليج ،الشارقة ،2017/7/16 ،ووكالة
وفا.2017/7/17 ،
 3وكالة األناضول.2017/7/24 ،
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املرأة
لعبت
كما
ريا
الفلسطينية دو ًرا كب ً
يف محاية املقدسات،
وشاركت يف تشكيل خط
الدفاع األول عن املسجد
األقصى ،حيث تتوجه
الفلسطينيات
النساء
من أحياء شرقي القدس
كافة ،ومن مناطق
خمتلفة يف الداخل
احملتل ،للمسجد األقصى
على مدار العام ،لكن منذ
شرعت سلطات االحتالل
برتكيب
اإلسرائيلية
البوابات اإللكرتونية على
أبوابه كثفت النساء
من وجودهن على أبوابه،
واعتصمن ً
رفضا لإلجراء
اجلديد .ومل تكتف النساء
املعتصمات على أبواب
األقصى باجللوس على
بعد أمتار منها بل فضلن مقارعة جنود االحتالل املتمركزين على األبواب .ومل يقتصر دور
النساء على االعتصام ،بل تعدى ذلك إىل تقديم الطعام والشراب للمعتصمني.1
عين على األقصى

بدورهم شارك مسيحيو القدس مسلميها الدفاع عن املسجد األقصى ،وعربوا عن رفضهم
لإلجراءات اإلسرائيلية ،داعني إىل احرتام الوضع القائم فيه ،وإىل التحرك السريع إلنقاذ
القدس .كما شدّدوا على أن البوابات اإللكرتونية مرفوضة ،ودعت اهليئة اإلسالمية املسيحية
لنصرة القدس واملقدسات إىل االلتزام باإلمجاع الصادر عن مرجعيات القدس الدينية ،بعدم
دخول املسجد األقصى املبارك من البوابات اإللكرتونية ،والرباط على أبوابه من ًعا لسياسة
االحتالل القائمة على التهويد واإلذالل .وأكد األمني العام للهيئة حنا عيسى أن البوابات
 1الجزيرة.نت ،2017/7/18 ،وموقع صحيفة العربي الجديد ،لندن.2017/7/20 ،
www.alquds-online.org
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مرفوضة من املسلمني واملسيحيني ،ترفضها الديانات السماوية واألعراف وحقوق اإلنسان.1
واستنكر جملس رؤساء الكنائس يف القدس الشريف أعمال العنف اليت جرت يف ساحة
املسجد األقصى .وأكد اجمللس ،يف بيان له ،أن احلرم الشريف جيب أن يبقى ضمن اإلطار
التارخيي ،وأال ميسه أي تغيري.2
وجه إىل
أما املطران املقدسي عطا اهلل حنا ،رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،فقد ّ
عدد من املرجعيات الروحية املسيحية من الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية واإلجنيلية
ً
عاجل ناشد فيه الكنائس
يف العامل وإىل مؤسسات حقوقية مدافعة عن حقوق اإلنسان ،نداء
املسيحية يف العامل بضرورة التحرك السريع إلنقاذ القدس ،وقال خماط ًبا إياهم« :اليوم
املسجد األقصى وغدًا كنيسة القيامة» .وقال املطران حنا إن استهداف املسجد األقصى
املبارك هو عمل خطري وتطور غري مسبوق ،داع ًيا اجلميع إىل أن يكونوا على قدر كبري
من املسؤولية للعمل على إفشال املشروع اهلادف لتقسيم األقصى زمان ًيا ومكان ًيا .وأكد
املطران حنا أن التعدي على املسجد األقصى املبارك ليس تعديًّا على املسلمني وحدهم بل هو
استهداف لكل الشعب الفلسطيين مبسيحييه ومسلميه ،وقال« :إن التعدي على مقدساتنا
وأوقافنا املسيحية إمنا هو تطاول على مكونات شعبنا الفلسطيين كافة».3
وناشد الناطق باسم بطريركية الروم األرثوذكس يف مدينة القدس ،األب عيسى ُمصلح،
األمم املتحدة ومن وصفهم بـ «أصحاب الضمائر» ،التحرك لنصرة املسجد األقصى املبارك.
وطالب األب مصلح بتشكيل وفد فلسطيين للتحرك خارج الوطن ،جبانب تنظيم مسريات
واحتجاجات يومية نصرة لألقصىً ،
قائل« :نستغرب الصمت العربي جتاه ما حيدث ،ولن
نقبل بتقسيم املسجد».4
أما فلسطينيو  ،1948الذين يشكلون —مع فلسطيين القدس— اخلط األول للدفاع عن
املسجد األقصى ،فلم يفتهم شرف قطار التضحية والفداء ،فكانوا الشرارة اليت مهدت هلبة
الدفاع عن األقصى خالل متوز /يوليو  ،2017وقدموا ثالثة من خرية رجاهلم ،من مدينة
أم الفحم .وكان فلسطينيو  1948حاضرين بكامل املشهد ،بالدعم واملساندة واملشاركة،
وشدوا الرحال حنو املسجد املبارك.

 1الخليج.2017/7/19 ،
 2موقع صحيفة اليوم السابع ،مصر.2017/7/19 ،
 3وكالة وفا ،2017/7/18 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/7/20 ،
 4الخليج.2017/7/20 ،
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فقد حذرت جلنة املتابعة العليا داخل أراضي  1948من أن ما جرى يف املسجد األقصى وحميطه
ما هو إال خمططات جاهزة ولكنها كانت مب ّيتة ،ليتم تطبيقها يف الفرصة الساحنة بنظر
االحتالل ،مؤكدة أن هذه اإلجراءات مرفوضة كل ًيا باملبدأ ،ألن املسجد املبارك حباجة ماسة
ومحلت اللجنة احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية
إىل محايته من احملتلني وليس من املصلنيّ .
عن سفك الدماء يف القدس .وطالبت بإزالة البوابات اإللكرتونية ،مؤكدة عدم شرعية وجود
قوات االحتالل على مداخل األقصى.1
وناشد رئيس احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين احملتل سنة  1948الشيخ رائد
صالح احلكام والعلماء والشعوب بـ «أن يقفوا إىل جانبنا يف نصرة حقنا املشرتك مجيعنا يف
القدس واألقصى ألنه ليس ح ًقا شخص ًيا ،جيب أن حنرص على عدم التفريط به مهما كانت
اإلغراءات واألرباح الوهمية» .وقال الشيخ صالح إن التطبيع مع االحتالل يف هذه الفرتة هو
واضحا
تشجيع له على تصعيد اعتداءاته يف القدس واملسجد األقصى .وأشار إىل أنه «بات
ً
واهما بأنه جنح باالنتقال من مرحلة فرض التقسيم
أن االحتالل يقوم بذلك (إجراءاته) ً
الزماني واملكاني إىل مرحلة فرض سيادته املطلقة والوحيدة على كل الزمان واملكان يف
األقصى» .ويرى الشيخ صالح أن احلل الوحيد أمام هذا الواقع «هو ختليص األقصى من
ً
حمتل فهو يف خطر ،ولن يزول عنه هذا اخلطر إال إذا زال االحتالل».
االحتالل ألنه ما دام
ورأى أن إزالة البوابات اإللكرتونية باتت واجبة .ودعا رئيس احلركة اإلسالمية لتشكيل قيادة
فلسطينية موحدة يف األراضي الفلسطينية كافة؛ لنصرة القدس واملسجد األقصى املبارك.2

واستنكر الشيخ عكرمة صربي هذه االقتحامات ،وطالب املسلمني بش ّد الرحال إىل املسجد
األقصى .وقال صربي إنه من املالحظ أن شرطة االحتالل حتاول سلب صالحيات األوقاف
يف إدارتها للمسجد األقصى .ومن جانبه ،أكد الشيخ عبد العظيم سلهب ،رئيس جملس

عين على األقصى

ويف ما يتعلق باقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى ،ناشدت شخصيات دينية ووطنية
يف القدس ويف األراضي احملتلة سنة — 1948بالتزامن مع كل عملية اقتحام— مجوع
الفلسطينيني بتكثيف ش ّد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك .وحذرت العديد من اهليئات
الفلسطينية يف القدس من أن استمرار اقتحام املستوطنني املسجد األقصى واملساس
بقدسيته« ،سيشعل ً
فتيل حيرق املنطقة بأكملها» .وعدّت اإلجراءات اليت يفرضها االحتالل
يف القدس وعلى األقصى «غري قانونية وباطلة ومستفزة ،وتعمل على تغيري الوضع التارخيي
القائم منذ عام .»1967

 1القدس العربي ،2017/7/19 ،والحياة.2017/7/23 ،
 2موقع عربي  ،2017/7/18 ،21والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/7/21 ،
www.alquds-online.org
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األوقاف ،أن هذه االقتحامات ستشعل فتيل حرب دينية ال حتمد عقباها .أما الشيخ حممد
العارف ،رئيس اهليئة العليا لنصرة القدس واألقصى ،فن ّبه إىل أن املسجد األقصى املبارك
يتعرض إىل محلة مسعورة واعتداءات يومية ،ودعا العارف أهل القدس واألراضي احملتلة سنة
“ 1948لشد الرحال إىل املسجد األقصى والصالة واالعتكاف فيه” .ووجه رسالة عتب إىل
املسؤولني يف األردن على صمتهم .ودعا الشيخ كمال خطيب الفلسطينيني إىل ش ّد الرحال
للمسجد األقصى املبارك للصالة والرباط فيه .وحذر اخلطيب من أن احلكومة اإلسرائيلية
«تلعب بالنار» ،وجتاوزت كل اخلطوط احلمراء.1
كما أكدت شخصيات سياسية ودينية مقدسية أن قانون منع األذان إجراء باطل ال «نعرتف
ً
تفصيل» .وطالبوا باحملافظة على إبقاء «الوضع القائم» كما كان عليه
بها ال مجلة وال
قبل عام  1967خبصوص قضايا األذان والقدس واملسجد األقصى املبارك ،مؤكدين أن األذان
ِعبادة وشعرية إسالمية ال ميكن أن نسمح ألحد بالتدخل فيه ،وأن هذا التدخل سيشعل حربًا.2
وألول مرة منذ عشرين سنة غاب مهرجان «األقصى يف خطر» .فمهرجان «األقصى يف خطر»
عاما ،أطلقته احلركة
الذي انعقد سنويًا يف األراضي احملتلة سنة  1948على مدى ً 20
اإلسالمية يف مدينة أم الفحم يف سنة  1996ألول مرة ،عقب اكتشاف احلفريات اإلسرائيلية
أسفل األقصى .املهرجان ،الذي شكل عالمة فارقة يف مسرية نصرة القدس واألقصى ،مل
ثان/نوفمرب
ينعقد يف أيلول/سبتمرب  ،2016وذلك بعدما قررت سلطات االحتالل يف تشرين ٍ
 2015حظر احلركة اإلسالمية وإخراجها عن القانون ،فأغلقت مؤسساتها وحظرت مجيع
نشاطاتها.3

 1للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،2016/8/11 ،و.2016/10/11
 2المركز الفلسطيني لإلعالم.2016/11/22 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالم.2016/9/30 ،
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ثان ًيا :األردن
مل َ
يرق املوقف الرمسي األردني إىل مستوى الوصاية الدينية اليت حتظى بها السلطات
األردنية على املقدسات يف مدينة القدس ،ويتيح هلا القانون الدولي التحرك دول ًيا ،لوقف
االنتهاكات اإلسرائيلية يف املدينة املقدسة بشكل عام ،ويف املسجد األقصى بشكل خاص .ومل
تتخذ السلطات األردنية إجراءات رادعة لوقف انتهاكات االحتالل لألقصى ،واملصلني فيه،
واملرابطني ،وموظفيه ،التابعني لوزارة األوقاف األردنية؛ ما أعطى اجلرأة لسلطات االحتالل
بالتمادي بانتهاكاتها ،واملساعدة يف اقتحام مستوطنيه للمسجد املبارك.

عين على األقصى

عموما،
ومستوى اخلطورة الذي تتعرض له املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس
ً
حزما من سلطات تتحمل مسؤولية تنظيم
واملسجد األقصى
خصوصا ،يتطلب موق ًفا أكثر ً
ً
شؤون املسجد الدينية ،وتقديم الرعاية الكاملة لرواده ،وهلا ّ
احلق يف تعيني املوظفني .وبالرغم
من كل ذلك بقيت ردود الفعل األردنية الرمسية على كل السياسة التخريبية والتدمريية
لالحتالل ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية وتصرحيات الشجب واالستنكار ،اليت
ال ميكن بأي حال من األحوال أن توقف احلملة الشرسة اليت يشنها االحتالل ومستوطنوه.
ولعل إجراءات سلطات االحتالل يف األقصى بعد العملية اليت متت داخل املسجد يف متوز/
يوليو  ،2017كانت فرصة للسلطات األردنية لكي متارس الدور املأمول منها يف محاية
www.alquds-online.org
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جتار احلدث ،بل اقتصر الدور على املطالبة
املقدسات داخل املدينة املقدسة ،غري أنها مل ِ
بإنهاء تلك اإلجراءات ،وعودة األمور إىل ما كانت عليه.
فقد أكد امللك عبد اهلل الثاني ،يف اتصال هاتفي مع رئيس حكومة االحتالل أهمية التهدئة،
خصوصا يف األماكن املقدسة
ومنع التصعيد .وفيما أكد رفض العنف جبميع أشكاله،
ً
وأماكن العبادة ،طالب امللك األردني بضرورة إعادة فتح املسجد األقصى أمام املصلني،
مشددًا على رفض األردن املطلق الستمرار إغالق املسجد األقصى .وشدد على ضرورة إجياد
ّ
حل فوري وإزالة أسباب األزمة املستمرة مبا يضمن إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل
اندالعها .كما أكد ضرورة إزالة ما ّ
مت اختاذه من إجراءات من قبل الطرف اإلسرائيلي،
ً
مستقبل ،ومبا يضمن احرتام
وأهمية االتفاق على اإلجراءات ملنع تكرار مثل هذا التصعيد
الوضع التارخيي والقانوني القائم يف املسجد األقصى .وقال أمني عام اللجنة امللكية لشؤون
القدس عبد اهلل كنعان إن اعتداءات السلطات اإلسرائيلية على املسجد األقصى ،وحماولة
فرض سيادتها عليه بطريقة أو بأخرى لن تؤدي يف النهاية إال إىل حرب ال حتمد عقباها.1
ومن جهتها ،أكدت احلكومة األردنية أنه على «إسرائيل» فتح املسجد األقصى «فو ًرا» ،وعدم
اختاذ أي إجراءات من شأنها تغيري الوضع التارخيي القائم يف القدس واملسجد األقصى،
وشددت احلكومة األردنية على أن األردن متمسك بإزالة البوابات والكامريات املوجودة على
مداخل املسجد األقصى والعودة باألمور إىل ما كانت عليه قبل بدء األزمة يف املسجد األقصى.
وبالرغم من اكتفاء احلكومة األردنية بإدانة اإلجراءات اإلسرائيلية ،مل يُعجب ذلك حكومة
االحتالل اليت هامجت املوقف األردني ،وقال نتنياهو إنه كان «من األجدر على األطراف
املعنية كافة ،مبا فيها األردن ،أن حتافظ على ضبط النفس ومتتنع عن شحن األجواء».
وزعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان أن السيادة على املسجد األقصى لدولة
ريا إىل أنه يتوجب على
مهما» ،مش ً
االحتالل ،وأن موقف األردن من إغالق املسجد «ليس ً
«إسرائيل» تنفيذ القرارات اليت تتخذها ،واليت ترى بأنها ضرورية من دون النظر إىل موقف
األردن والدول األخرى وانتظار موافقتها.2
وبدوره ،أكد رئيس جملس النواب األردني عاطف الطراونة أن إغالق املسجد األقصى أمام
مفتوحا الستمرار املقاومة اليت لن تستكني
املصلني «يقوض جهود السالم ،ويبقي الباب
ً
عند ظلم ،أو جربوت» .وحذر من مغبة أي إجراءات إسرائيلية تهدد القدس واألقصى،
 1للمزيد انظر :الغد 16 ،و  ،2017/7/19والدستور.2017/7/25 ،
 2للمزيد انظر :موقع صحيفة الرأي ،ع ّمان ،2017/7/14 ،وعرب  ،2017/7/14 ،48ووكالة سما اإلخبارية،
 ،2017/7/16والدستور 21 ،و  ،2017/7/25وموقع صحيفة السبيل ،ع ّمان.2017/7/24 ،
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األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية،
ومن استخدام عملية األقصى للمساس بقدسية
ِ
وحماوالت أي تغيري زماني أو مكاني داخل القدس واألقصى .كما طالبت كتلة اإلصالح
ِ
النيابية رئيس الوزراء هاني امللقي بسحب السفري األردني من الكيان اإلسرائيلي ،وطرد السفري
اإلسرائيلي من األردن وإغالق السفارة .ودعت إىل وقف كامل جلميع أشكال التطبيع مع
يرتق حتى اللحظة إىل
االحتالل ،وإلغاء اتفاقية وادي عربة ،مؤكدة أن املوقف احلكومي مل ِ
مستوى احلدث .وطالبت بالعمل على إطالق سراح موظفي املسجد األقصى احملتجزين لدى
االحتالل ،وإغالق املخافر األمنية داخل املسجد ،وإزالة كامريات املراقبة وبوابات التفتيش.1
كما دان جملس النواب األردني بشدة قرار االحتالل اإلسرائيلي يف  2016/11/13مبنع رفع
األذان عرب مكربات الصوت يف مساجد القدس واألراضي احملتلة سنة  1948بزعم إزعاج
اليهود املتطرفني .وأعرب اجمللس عن رفضه القاطع أي توجه أو قرار قد يفضي إىل حظر
األذان .ودعا اجمللس خمتلف اهليئات واملؤسسات التشريعية الدولية واإلقليمية ومؤسسات
حقوق اإلنسان لرفض هذه التوجهات واستنكارها باعتبارها متس حرية األديان وختالف
الشرعية الدولية ،حمذ ًرا يف الوقت نفسه سلطات االحتالل من تداعيات وتأثريات هكذا قرار
باعتباره قرا ًرا عنصريًا يؤثر على املسلمني كافة.2
تصاعد وترية االنتهاكات ،بالرغم من التهديد واالستنكار والشجب ،يطرح التساؤل حول
الدور احلقيقي الذي يلعبه األردن يف محاية األقصى .فقد أعلنت السلطات األردنية ،مرا ًرا
وتكرا ًرا ،عن رفضها لالعتداءات اإلسرائيلية على املقدسات اإلسالمية يف القدس ،ولإلجراءات
األحادية اليت تهدد املدينة املقدسة ،ومتس هويتها العربية واإلسالمية .ودانت االقتحامات
اإلسرائيلية املتكررة للمسجد األقصى واعتداءها على املصلني فيه ،وطالبت بتوقف االحتالل
عن استفزازاته داخل املسجد األقصى ،وبالرغم من ذلك مل تتخذ السلطات األردنية أي
إجراء رادع.

االهتمام العربي واإلسالمي بالقضية الفلسطينية استمر يف تراجعه بشكل واضح يف مدة
الرصد ،فعلى الرغم من كثرة االنتهاكات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى املبارك مل
خترج ردود الفعل العربية واإلسالمية الرمسية عن التنديد ،والشجب ،واالستنكار ،ومطالبة
«إسرائيل» بالتوقف عن االعتداءات واالستفزازات املستمرة على املسجد األقصى.

عين على األقصى

ثال ًثا :املستوى العربي واإلسالمي الرمسي

 1للمزيد انظر :الغد ،2017/7/16 ،والسبيل 16 ،و .2017/7/17
 2للمزيد انظر :القدس ،والمركز الفلسطيني لإلعالم ،وكالة وفا.2016/11/21 ،
www.alquds-online.org
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وردًا على اإلجراءات اإلسرائيلية بعد عملية األقصى يف متوز/يوليو  ،2017طالبت جامعة
الدول العربية بإعادة فتح املسجد األقصى «فو ًرا» أمام املص ّلني ،وحذرت اجلامعة ،يف
بيان صدر عن أمانتها العامة ،من «تبعات هذه اخلطوة التصعيدية على العاملني العربي
واإلسالمي ،وتأجيجها للصراع الديين وتفاقم اإلرهاب والعنف يف املنطقة ،لإلطاحة بكل
ومحل جملس اجلامعة سلطات االحتالل املسؤولية
جهود واحتماالت حتقيق السالم فيها»ّ .
عن تلك اإلجراءات .ودان حماوالت تغيري الواقع التارخيي يف املسجد األقصى ،وتركيب
ً
وصول إىل فرض أمر واقع جديد؛ األمر الذي سيؤدي إىل تصعيد بالغ
األبواب اإللكرتونية،
اخلطورة وعواقب وخيمة يف إشعال فتيل احلرب الدينية يف املنطقة.
وأكد أمحد أبو الغيط ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،أن قيام «إسرائيل» بإغالق
املسجد األقصى سلوك من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر .وقال أبو الغيط إن ال ُقدس
ٌ
العرب واملسلمون املساس به ،وأن ما حيدث من قبل دولة االحتالل هو
خط أمحر ال يقبل
ُ
حماولة لفرض واقع جديد يف املدينة املُقدسة ،مبا يف ذلك املسجد األقصى .ووصف أبو
الغيط احلكومة اإلسرائيلية بأنها «تلعب بالنار» ،وتغامر بإشعال فتيل أزمة كربى مع
العاملني العربي واإلسالمي ،وتعمل على استدعاء البعد الديين يف الصراع مع الفلسطينيني،
وهو أم ٌر سيكون له تداعيات خطرية يف املستقبل.
ويف السياق نفسه ،دان الربملان العربي إغالق املسجد األقصى ،وقال رئيس الربملان مشعل
السلمي إن اإلجراءات اإلسرائيلية حبق املسجد األقصى تصعيد خطري يأتي يف سياق
سياسات قوات االحتالل بالتقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك.1
ويف السياق ،أعربت وزارة اخلارجية املصرية عن قلقها البالغ جتاه «أحداث العنف» اليت
شهدتها ساحة املسجد األقصى ،وحذرت من خطورة تداعيات مثل تلك األحداث واإلجراءات
على تقويض اجلهود اإلقليمية والدولية املبذولة لتشجيع الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي
على استئناف املفاوضات وإحياء عملية السالم .وطالبت «اخلارجية» مجيع األطراف بضبط
النفس ،وعدم االنزالق أو اختاذ إجراءات تؤثر يف حرية ممارسة الشعائر الدينية يف املسجد
األقصى بشكل يؤدي إىل تأجيج مشاعر االحتقان .كما حذرت من خطورة التداعيات املرتتبة
على التصعيد األمين اإلسرائيلي يف املسجد األقصى .وطالبت اخلارجية املصرية «إسرائيل»
بوقف العنف ،واحرتام حرية العبادة واملقدسات الدينيةّ ،
وحق الشعب الفلسطيين يف ممارسة
شعائره الدينية يف حرية وأمان.
 1للمزيد انظر :وكالة األناضول ،2017/7/14 ،والخليج ،2017/7/16 ،وكالة وفا ،2017/7/17 ،وموقع جامعة الدول
العربية.2017/7/23 ،
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ووجه الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،خالل فقرة «اسأل الرئيس» ،ضمن فعاليات
اليوم األول مبؤمتر الشباب الرابع باإلسكندرية ،رسالة إىل القيادة والشعب اإلسرائيلي« :من
فضلكم ...أنا بقول من فضلكم أهو ،هذا األمر جيب أن يتوقف وجيب احرتام مشاعر املسلمني
جتاه مقدساتهم ،هذا أمر مقدس جدًا جدًا» .وتابع قائ ً
ال« :ال يصح استفزاز املسلمني سواء
اللي موجودين يف فلسطني أو اللي موجودين يف العامل اإلسالمي ،خلونا حنرتم بعض».1
ويف السياق ذاته ،دان األزهر إغالق املسجد األقصى ومنع إقامة الصالة فيه .وحذر األزهر من
استغالل «إسرائيل» لألحداث يف األراضي الفلسطينية لتنفيذ املخطط التهويدي يف القدس
واضحا من بعض األصوات الداعية إىل إغالق دائم للمسجد
واملسجد األقصى ،وهو ما بدا
ً
األقصى.2

عين على األقصى

فيما عرب جملس الوزراء
السعودي عن استنكاره وقلقه
البالغ من قيام سلطات االحتالل
اإلسرائيلية بإغالق املسجد
األقصى أمام املصلني ،وأكد أن
ً
انتهاكا ساف ًرا
هذا العمل ميثل
ملشاعر املسلمني حول العامل.
وأضاف اجمللس ّ
أن هذا العمل
ريا من شأنه
يشكل تطو ًرا خط ً
إضفاء املزيد من التعقيدات على
األوضاع يف األراضي الفلسطينية
احملتلة .كما دان جملس الشورى
السعودي االنتهاك اإلسرائيلي،
وقال اجمللس إنها سابقة خطرة من شأنها استفزاز مشاعر املسلمني ،وأكد ضرورة أن تعمل
احلكومات العربية واإلسالمية واجملالس الربملانية مع اجملتمع الدولي والدول احملبة للسالم
على إنهاء هذه املمارسات املستفزة.3

 1للمزيد انظر :اليوم السابع ،2017/7/14 ،وموقع صحيفة األهرام ،القاهرة ،2017/7/20 ،وموقع صحيفة الوطن،
القاهرة.2017/7/24 ،
 2الشرق األوسط.2017/7/15 ،
 3للمزيد انظر :الشرق األوسط 18 ،و ،2017/7/25والحياة.2017/7/19 ،
www.alquds-online.org
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ويف لبنان ،دعا رئيس اجلمهورية ميشال عون «إىل حترك عربي جامع ،واملباشرة مبروحة
اتصاالت سياسية وديبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل بعدم إقفال أبواب املسجد
األقصى أمام املص ّلني ،واحرتام القوانني واملواثيق الدولية وشرعة حقوق اإلنسان» .ودان عون
يف برقية إىل الرئيس الفلسطيين حممود عباس «االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على حرمة
املسجد األقصى ،وإغالق أبوابه أمام املصلني» .وأعرب رئيس جملس الوزراء سعد احلريري عن
إدانته لإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس الشريف ،حمذ ًرا من خماطر التالعب اإلسرائيلي
بالطابع الديين للمدينة .كما طالب اجمللس النيابي واحلكومة اللبنانيان «منظمات األمم
خصوصا جملس األمن باختاذ القرارات املناسبة لرفع اليد اإلسرائيلية االحتاللية
املتحدة
ً
1
عن املسجد القدسي الشريف وسائر املقدسات اإلسالمية واملسيحية» .
وتوالت ردود الفعل املنددة بقرار «إسرائيل» إغالق املسجد األقصى ومنع املصلني من أداء
الصالة فيه .وأعربت كل من قطر والكويت واإلمارات وتونس واملغرب واجلزائر والسودان عن
إدانتهم واستنكارهم الشديدين لإلجراءات اإلسرائيلية.2
ومن جهتها دانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة إغالق االحتالل اإلسرائيلي للمسجد
ً
صارخا على
األقصى ومنع إقامة الصالة فيه ،وقالت إنها «جرمية وسابقة خطرية وعدوا ًنا
املقدسات ،وعدوا ًنا على حقوق وحرية الفلسطينيني يف ممارسة شعائرهم الدينية» .وحذر
األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني من حماوالت االحتالل اإلسرائيلي لفرض
وقائع جديدة داخل احلرم القدسي الشريف .وأكدت املنظمة أن قضية األقصى تشكل ً
خطا
أمحر ال حيتمل ّ
أي تساهل أو تهاون على اإلطالق ،وأن املساس باملسجد األقصى سيكون له
تداعيات خطرية من شأنها زعزعة االستقرار يف املنطقة .ودانت املنظمة مجيع اإلجراءات
العقابية اليت بدأتها سلطات االحتالل يف املسجد األقصى.3
كما شدّد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،يف مكاملة هاتفية مع رئيس دولة االحتالل
رؤوفني ريفلني ،على ضرورة السماح بدخول املسلمني للمسجد األقصى من دون قيود ،يف
عب عن قلقه
إطار حرية الدين والعبادة .وذكرت مصادر يف الرئاسة الرتكية أن أردوغان ّ
إزاء احلادث الذي وقع يف املسجد األقصى يف  ،2017/7/14وتسبب خبسائر بشرية .وأكد
ضرورة احرتام قدسية األماكن الدينية ووضعها التارخيي .كما شدّد على أهمية إنهاء
التوتر والتخلي عن تفتيش الداخلني إىل األقصى ،يف إشارة إىل البوابات اإللكرتونية .كما
 1للمزيد انظر :الحياة 16 ،و  ،2017/7/20ووكالة وفا.2017/5/14 ،
 2للمزيد انظر :الجزيرة.نت ،2017/7/14 ،والقدس 17 ،و  ،2017/7/22وموقع صحيفة االتحاد ،أبو ظبي،
 ،2017/7/16ووكالة األناضول 22 ،و .2017/7/24
 3فلسطين أون الين ،2017/7/15 ،والشرق األوسط.2017/7/25 ،
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دعا اجملتمع الدولي إىل التحرك الفوري لوقف القيود اإلسرائيلية على حرية العبادة يف
املسجد األقصى .وقال أردوغان إن ما تقوم به «إسرائيل» هو حماولة لسلب املسجد األقصى
من أيدي املسلمني ،وإنه غري مقبول أبدًا التعامل مع املسلمني املتوجهني ألداء عباداتهم يف
األقصى كإرهابيني ،وإن «إسرائيل» عرب انتهاكها وتهميشها للقوانني تلحق الضرر بنفسها
وباملنطقةّ ،
وأن القيود اليت تفرضها على املسجد األقصى غري مقبولة.1
وقال رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرم إن نصب األبواب اإللكرتونية أمام املسجد األقصى
يضر جبو التسامح بني احلضارات واألديان ،واص ًفا التدابري اإلسرائيلية باجلذرية اليت
ستزيد التوتر يف املنطقة .وأضاف يلدرم أن العامل اإلسالمي حساس جدًا خبصوص املسجد
األقصى .كما دعت وزارة اخلارجية الرتكية «إسرائيل» إىل رفع احلظر املفروض على دخول
املسجد األقصى ،وإعادة فتحه للعبادة فو ًرا.2

كما استنكرت إيران إقدام سلطات االحتالل على إغالق املسجد األقصى ،واصفة هذا
اإلجراء بأنه «بدعة خطرية» .وطالبت اخلارجية اإليرانية بإعادة فتح أبواب األقصى «يف
أسرع وقت ممكن».3

عين على األقصى

ويف السياق ،أعلنت ماليزيا رفضها ما وصفته باإلجراء االستفزازي اإلسرائيلي يف املسجد
ً
ً
صارخا حلرمة املواقع اإلسالمية املقدسة .وعدّت احلكومة
انتهاكا
األقصى ،وقالت إنه ميثل
ً
املاليزية أن منع املصلني من دخول املسجد األقصى يشكل انتهاكا للقوانني واألعراف
الدولية ،وأعربت عن تنديدها بأقوى العبارات بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلية إغالق
املسجد األقصى.

 1للمزيد انظر :وكالة األناضول.2017/7/25-20 ،
 2للمزيد انظر :وكالة األناضول 14 ،و  ،2017/7/26والجزيرة.نت.2017/7/21 ،
 3وكالة قدس برس ،2017/7/16 ،والجزيرة.نت.2017/7/17 ،
www.alquds-online.org
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ويف ما يتعلق باقتحام املستوطنني للمسجد األقصى ،اقتصرت ردود الفعل العربية واإلسالمية
—كما هي العادة— على التنديد تارة ،والتحذير من احلرب الدينية تارة أخرى ،ومطالبة
اجملتمع الدولي بالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية .فقد دانت جامعة الدول العربية
بشدة التصعيد اخلطري الذي متارسه سلطات االحتالل يف القدس ،وما تقوم به من توظيف
مكشوف لألساطري الكاذبة لتربير اقتحام املستوطنني للمسجد األقصى .كما حذرت من
أن مثل هذه السياسة لن تؤدي إال ملزيد من التوتر والصدامات وزرع بوادر صراع ديين ال ميكن
التحكم مبجرياته ومساراته.1
كما أكد رؤساء الربملانات العربية ،يف بيانهم اخلتامي الذي صدر عن املؤمتر الثاني هلم
بالقاهرة يف  ،2017/2/11الرفض التام جلميع االعتداءات واالقتحامات املتكررة من قبل
جمموعات من املتطرفني واملستوطنني للمسجد األقصى ،بتواطؤ ومحاية واضحة من
قبل حكومة االحتالل وأجهزتها األمنية ،كما شددوا على رفض حماوالت تقسيم املسجد
األقصى زمان ًيا ومكان ًيا.2
ويف سياق متصل ،دانت مصر اقتحام املستوطنني باحة املسجد األقصى ،وحذرت وزارة
اخلارجية املصرية من خطورة االستمرار يف سياسة انتهاك املقدسات الدينية ،ملا ميثله ذلك
من تأجيج ملشاعر الغضب واحلمية الدينية ،كما يق ّوض اجلهود اليت تستهدف استئناف
«عملية السالم» واملفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي .كما دان األزهر الشريف
بشدة تواصل االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد .وأعرب عن رفضه التام ملثل هذه االنتهاكات
الغامشة وللمخططات اليت تستهدف تهويد القدس وطمس هويته اإلسالمية ،وحماوالت
التقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى.3
عمان يف  2017/3/29إىل
وباملقابل ،مل ترق القمة العربية اليت ُعقدت يف العاصمة األردنية ّ
مستوى احلدث الذي تعيشه القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص،
حيث عربت القمة عن حالة الرتدي اليت تعيشها الدول العربية على املستوى الرمسي .وغاب
عمان الربامج العملية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق األرض والشعب يف
عن إعالن ّ
فلسطني ،وأكد اإلعالن رفض مجيع اخلطوات واالجراءات اليت تتخذها الدولة العربية
لتغيري الوضع القانوني والتارخيي يف املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس احملتلة.

 1للمزيد انظر :وكالة وفا ،2016/8/16 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/2/15 ،
 2وكالة وفا.2017/2/11 ،
 3وكالة وفا 16 ،و .2016/8/17
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وطالب بتنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة “اليونسكو” ،الذي صدر يف الدورة  200يف
 ،2016/10/18وبوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ض ّد املسجد األقصى.1
ومل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حال يف تعاطيها مع القضية الفلسطينية من
املواقف العربية ،ومل تتخط ردودها على االنتهاكات املستمرة للمسجد األقصى حدود
اإلدانة واالستنكار ،فقد دانت املنظمة مرا ًرا السياسات واإلجراءات غري القانونية اليت تتبعها
الدولة العربية ض ّد املسجد ،واألعمال االستفزازية واالعتداءات كافة من قبل االحتالل
ومحلت املنظمة الدولة العربية املسؤولية
ومستوطنيه املتطرفني ض ّد املصلني يف األقصىّ .
الكاملة عن تداعيات مثل هذه اإلجراءات املرفوضة واملدانة ،حمذرة ،يف الوقت ذاته ،من أن
تصاعد وترية مثل هذه املمارسات العنصرية من شأنه أن يفجر األوضاع يف املنطقة.2
وباملقابل ،دانت جامعة الدول العربية مصادقة «اللجنة الوزارية للتشريعات» يف حكومة
االحتالل على مشروع قانون مينع األذان عرب مكربات الصوت يف املساجد يف مدينة القدس
احملتلة .ووصف نائب األمني العام للجامعة العربية السفري أمحد بن حلي ،منع األذان يف
القدس بأنه «استفزاز خطري ً
جدا وتصعيد مرفوض» .كذلك دان االحتاد الربملاني العربي
املصادقة على مشروع القانون ،وطالب هيئة األمم املتحدة ،وكافة املنظمات واهليئات الدولية
واإلقليمية ،والدول احملبة للسلم واالستقرار ،بالتدخل السريع من أجل وضع ح ّد ملثل هكذا
ممارسات.

عين على األقصى

ويف تعليقه على مشروع القانون اإلسرائيلي الداعي حلظر رفع األذان يف القدس قال الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان« :إن كنتم (اإلسرائيليون) واثقني من معتقداتكم ،عليكم أال
ختافوا من حرية املعتقدات ،فنحن واثقون من معتقداتنا لذلك ال خنشى حرية املعتقدات».
وقال رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدريم إن «املمارسات اإلسرائيلية تنتهك بشكل جسيم
قدسية احلرم الشريف واملسجد األقصى ،وتصرفاتها الرامية إىل تغيري البنيان الثقايف املتعدد
األديان للقدس غري مقبولة» .وأبدى يلدريم قلقه العميق من قرار االحتالل منع األذان يف
املساجد الفلسطينية .وقال رئيس الشؤون الدينية الرتكي حممد غورماز إن حظر األذان
معناه إنكار وجود اإلسالم واملسلمني يف القدس على م ّر التاريخ ،وهذا ال ميكن قبوله ً
أبدا.3

 1للمزيد انظر موقع جامعة الدول العربية ،إعالن ع ّمان ،2016/3/29 ،انظرgoo.gl/Bpbekc :
 2وكالة وفا.2016/8/16 ،

 3المركز الفلسطيني لإلعالم ،2016/11/30 ،و .2017/5/9
www.alquds-online.org
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راب ًعا :املوقف الدولي الرمسي
تباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على املسجد األقصى ،واليت
كان آخرها إغالق املسجد يف متوز/يوليو  ،2017وفشل جملس األمن الدولي —كعادته—
دائما التهديد األمريكي باستخدام
يف إصدار بيان يدين فيه إغالق املسجد األقصى ،والسبب ً
حق النقض “الفيتو” .وتراوحت الردود الدولية بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة
بني الضحية واجلالد؛ وقلق اجملتمع الدولي مصدره أن تؤدي االنتهاكات اإلسرائيلية
املستمرة إىل تدهور األوضاع .وغال ًبا ما يكون التدخل الدولي ملصلحة دولة االحتالل.
فانتهت جلسة جملس األمن املغلقة ،اليت عقدت ملناقشة التطورات داخل القدس ومنها
املسجد األقصى ،بعدم التوصل إىل صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي لالعتداءات
اإلسرائيلية .وقال مندوب فلسطني الدائم لدى األمم املتحدة رياض منصور« :إن ما جرى
خالل جلسة جملس األمن الدولي ،ال يرتقي ملستوى ما حيدث يف القدس» .وبني منصور
«أن الواليات املتحدة األمريكية رفضت خالل جلسة جملس األمن املغلقة إدانة ما جيري يف
القدس احملتلة ،ورفضت حتى صدور إعالن بيان حول أحداث األقصى».1
ومل تتعد تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة
السابق بان كي مون وخلفه أنطونيو غوترييش،
أو املتحدثني بامسهما ،والبيانات الصادرة عن
املنظمة الدولية ،عن التعبري عن القلق إزاء تدهور
األحداث يف القدس واملسجد األقصى ،واالستفزازات
اإلسرائيلية ،حيث ّ
مت التشديد على أن اإلجراءات
كافة اليت تتخذها السلطات اإلسرائيلية ،والرامية
إىل تغيري طابع مدينة القدس ومركزها ،ليس هلا
أي صالحية قانونية ،وأنها تتعارض مع أحكام القانون
الدولي وتق ّوض إمكانية حتقيق ّ
“حل الدولتني”.
كما أعرب املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف
عن قلقه إزاء االستفزازات والعنف يف األماكن املقدسة يف البلدة القدمية يف القدس وحوهلا.
وحذر من أن أزمة األقصى ميكن أن تكون هلا تداعيات كارثية تتجاوز القدس ،داع ًيا إىل
ضرورة إجياد ّ
حل هلا.2
 1الحياة الجديدة.2017/7/24 ،
 2لالطالع على المزيد من التصريحات انظر :موقع مركز أنباء األمم المتحدةhttps://www.un.org/arabic/news :
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ويف السياق ،دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط مجيع األطراف املعنية بالوضع يف
القدس احملتلة إىل ضبط النفس ألقصى حدّ ،وطالبت اللجنة بتجنب األعمال االستفزازية
والعمل يف سبيل خفض مستوى التوتر .كما دعت اللجنة «إسرائيل» واألردن إىل العمل
سويًا من أجل إبقاء الوضع القائم يف باحة األقصى ،الذي يتاح مبوجبه للمسلمني دخول
املوقع يف أي وقت ،ويتاح لليهود دخوله يف أوقات حمددة من دون أن يتمكنوا من الصالة فيه.1
ونددت الواليات املتحدة بـ «كل أعمال العنف» يف باحة املسجد األقصى ،يف إشارة إىل
االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيني على ح ّد سواء ،داعية اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل
جتنب أي «عمل استفزازي» ،وإىل نزع فتيل «التوتر والعنف» واستعادة اهلدوء يف القدس
والضفة الغربية .فقد دعت اخلارجية األمريكية إىل عدم اختاذ إجراءات تصعد التوتر
بالقدس ،معربة عن تأييدها للحفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى .كما دعت
الطرفني إىل عدم اختاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد من التوتر.2
ومن جهته ،حذر االحتاد األوروبي من أي استفزاز ،مكر ًرا دعوته للحفاظ على الوضع القائم
يف املسجد األقصى .ودعا االحتاد إىل احرتام الوضع القائم يف األماكن املقدسة ،حمذ ًرا من
وخصوصا حول األماكن املقدسة يف القدس ،ستكون له عواقب وخيمة
أن حدوث أي تصعيد،
ً
على املنطقة بأسرها .كما دعت لندن الفلسطينيني واإلسرائيليني إىل «ضبط النفس
واستعادة اهلدوء وجتنب االستفزاز للتوصل إىل ّ
حل يضمن سالمة وأمن احلرم الشريف».3

ويف تطور الفت للنظر على صعيد القرارات الدولية صادقت منظمة اليونسكو —وهي أعلى
هيئة معنية بالرتاث والثقافة يف العامل— يف  ،2016/10/18على قرار ينص على كون القدس
خالصا
مدينة ذات أهمية خاصة للديانات الثالث ،وع ّد القرار املسجد األقصى وحميطه إر ًثا
ً

عين على األقصى

ومن جهتها ،أكدت دولة الفاتيكان أهمية احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف القدس ،وأكد سكرتري الدولة للعالقات الدولية «وزير اخلارجية» املطران بول ريتشارد
غاليغر ،موقف الفاتيكان الداعم للحفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم يف القدس،
وحرية العبادة والوصول إىل األماكن املقدسة للديانات الثالث .وأعرب عن قلق البابا الكبري
ومسؤولي الكرسي الرسولي حول األحداث اليت تعصف يف املدينة املقدسة .كما عرب بابا
الفاتيكان فرنسيس عن «قلقه من التوترات اخلطرية وأعمال العنف بالقدس».4

 1الجزيرة.نت.2017/7/23 ،
 2وكالة سما اإلخبارية2017/7/21 ،؛ وللمزيد يمكن مراجعة موقع وزارة الخارجية األمريكيةhttp://www.state.gov :

 3وكالة األناضول.2017/7/25 ،
 4الحياة الجديدة ،2017/7/23 ،والقدس.2017/7/25 ،
www.alquds-online.org
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للمسلمني ،وجتاهل مزاعم ارتباطه باليهود .فقد أشار القرار لألقصى بتسميته اإلسالمية
(األقصى/احلرم الشريف) ،وجتاهل التسمية اإلسرائيلية ،واعتماد التسمية اإلسالمية
ً
متجاهل تسمية «حائط املبكى» .كما دان
لـ»حائط الرباق /احلائط الغربي لألقصى»،
القرار املمارسات اإلسرائيلية داخل األقصى ويف حميطه ،واستنكر منع املصلني املسلمني
من الوصول للمسجد ،وطالب بوقف االقتحامات املتكررة من قبل الشرطة واملستوطنني،
إىل جانب إدانة دخول علماء اآلثار اإلسرائيليني لألقصى ،واملطالبة بإعادة الوصاية األردنية
احلصرية عليه ،مبا يف ذلك منح األردن سلطة تنظيم الدخول إليه والصالة فيه.1
وعلى الرغم من كون اليونسكو منظمة معنية بالرتاث والثقافة ،فإن قرارتها تكتسي صبغة
سياسية ال ميكن إغفاهلا ،ال س ّيما يف ما يتعلق بالقضايا ذات احلساسية كمسألة القدس.
تتحمله املنظمة حبد ذاتها ،وإمنا يعكس الرغبة واملزاج
فالعبء السياسي ملثل هذا القرار ال
ّ
العام لدى الدول األعضاء ،ويظهر ذلك جل ًيا يف تصريح رئيسة املنظمة إيرينا بوكوفا حني
قالت إن «املسجد األقصى هو مكان املسلمني املقدس ،وهو ذاته (هار هابيت) أو جبل املعبد
أقدس مكان لليهود».2
كما صوتت جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو ،يف  ،2016/10/26باالقرتاع
السري ،على قرار يستخدم من جديد مصطلح املسجد األقصى/احلرم الشريف .كما شجب
خصوصا يف املسجد األقصى ،اليت تهدد
القرار التدابري والسياسات اإلسرائيلية يف القدس،
ً
ّ
حق املسلمني يف أداء شعائرهم الدينية يف مسجدهم .كذلك أكد القرار ضرورة احرتام
ومحاية الرتاث الثقايف للمسجد األقصى/احلرم الشريف ،على النحو املبني يف الوضع
الراهن ،كموقع للمسلمني للعبادة وكجزء ال يتجزأ من الرتاث الثقايف العاملي .3ويف بداية
متوز/يوليو  2017جددت جلنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو يف دورتها احلادية واألربعني،
املنعقدة مبدينة كراكوف يف بولندا ،تبين قرار «بلدة القدس القدمية وأسوارها» املعد من
قبل األردن وفلسطني واملقدم من اجملموعة العربية.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 272016/10/, 1
http://unesdoc.unesco.org/images/0024246369/002463/e.pdf#xml=http://www.unesco.org/
ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&set=005816F67B_2_450&hits_rec=2&hits_lng=eng

 2موقع منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،2016/10/14 ،انظر:
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/director-general/singleview-dg/
/news/statement_by_the_director_general_of_unesco_on_the_old_city
 3موقع صحيفة األيام ،رام هللا ،2016/10/27 ،ووكالة وفا.2017/7/4 ،
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خامسا :املستوى الشعيب
ً
ُّ
يعد التفاعل الشعيب مع تطور األوضاع يف املسجد األقصى من أهم األدوات املؤثرة يف حتديد
املسارات ،والشارع العربي واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد
األقصى واملدينة املقدسة بشكل خاص .وقد كانت التحركات الشعبية —إىل ح ّد ما—
على مستوى احلدث ،وهو ما تردد يف ماليني املساجد على امتداد الكرة األرضية ،وليس يف
الدول العربية واإلسالمية وحسب ،كما تردد يف الفعاليات الشعبية الكثرية اليت انتشرت يف
الكثري من املعمورة.

ويف السياق نفسه ،استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي إغالق املسجد األقصى ،واالعتداء
على املصلني وإراقة الدم الفلسطيين يف باحاته .ودعا احلزب «األهل يف القدس وفلسطني
للتوجه إىل احلرم القدسي وأداء الصالة فيه ،وتفويت أي فرصة على االحتالل لتقسيم
األقصى زمان ًيا أو إغالقه مكان ًيا» ،كما طالب احلكومة باختاذ املواقف الالزمة لوقف
االحتالل عن هذه اإلجراءات وعودة األوضاع يف األقصى والقدس إىل طبيعتها .وطالب رئيس
جملس النقباء األردنيني ،نقيب الصيادلة ،زيد الكيالني احلكومة األردنية باملبادرة والتواصل
www.alquds-online.org

عين على األقصى

وأعلن الشارع العربي واإلسالمي
والدولي عن رفضه لإلجراءات
اإلسرائيلية
واالنتهاكات
للمسجد األقصى ،ومنها
تركيب األبواب اإللكرتونية،
وكامريات املراقبة ،واقتحامات
املستوطنني ،وحماولة التقسيم
الزماني واملكاني للمسجد
املبارك؛ وهذا ما سطره من
خالل نزوله إىل الشارع معل ًنا رفضه لتلك االنتهاكات واالقتحامات اليومية لألقصى.
وتفاعل الشارع األردني مع كل حدث فلسطيين بشكل قوي ،وكان النصيب األكرب هلذه
التحركات تفاعله مع املسجد األقصى؛ وهذا ما سطره من خالل نزوله إىل الشارع معل ًنا
رفضه لالنتهاكات واالقتحامات اليومية لألقصى ،ومن خالل رفضه للتقسيم الزماني
واملكاني للمسجد ،واعرتاضه على تركيب البوابات اإللكرتونية وكامريات املراقبة،
عمان ،ووقف كل أشكال التطبيع مع
باإلضافة إىل مطالبته بطرد السفري اإلسرائيلي من ّ
مهما يف
دولة االحتالل ،وسحب السفري األردني .كما لعبت األحزاب والنقابات األردنية دو ًرا ً
حتريك الشارع ،من خالل تنظيم املسريات واالعتصامات واملهرجانات والفعاليات الشعبية.
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مع العامل لوقف االنتهاكات الصهيونية يف كامل األراضي الفلسطينية ،داع ًيا إىل ضرورة
مقاومة التطبيع مع االحتالل ،ووقف كامل التعامالت العربية معه .كما دان أمني عام
احتاد اجلامعات العربية سلطان أبو عرابي ،يف كلمة باسم رؤساء ومديري اجلامعات العربية،
ما جيري يف ساحات األقصى .واستنكر القطاع الصناعي األردني اإلجراءات اإلسرائيلية يف
املسجد ،وإغالقه يف وجه املصلني واستباحة حرمته واالعتداء على املصلني.1
ويف ما يتعلق باقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى ،استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي
يف األردن ،اقتحام املسجد األقصى ،ودعا حكومة بالده إىل الوقوف حبزم يف وجه اإلسرائيلني؛
كونها الوصية على املسجد األقصى ،ولعب دور حقيقي وجاد ملنع االنتهاكات واالعتداءات
املتكررة حبقه .ودعت مجاعة اإلخوان املسلمني يف األردن أبناء الشعب الفلسطيين إىل الرد
على االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على املسجد األقصى املبارك ،والقدس احملتلة ،بـ «إشعال
جذوة انتفاضة القدس» .وقالت اجلماعة ّ
إن ممارسات االحتالل اهلوجاء وصلت للعمل على
ّ
سن قانون مينع وجي ّرم رفع األذان من املسجد األقصى وغريه من مساجد بيت املقدس.
كما دعا العالمة الشيخ يوسف القرضاوي ،رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،ورئيس
جملس أمناء مؤسسة القدس الدولية ،إىل أوسع حترك مجاهريي غاضب؛ تشارك فيه أحزاب
دعما للقدس واألقصى،
األمة ومنظماتها وعلماؤها والنخب الثقافية والنسائية والشبابية؛ ً
ً
ورفضا إلجراءات االحتالل التهويدية ،ولكسر قرار فرض بوابات التفتيش اإللكرتونية .وأكد
القرضاوي أن حكومة االحتالل تسعى إىل اختبار ردود الفعل العربية واإلسالمية وقدرتها
على تطبيق التقسيم املكاني يف األقصى .وشدد على ضرورة املشاركة واملؤازرة الفاعلة من
العواصم العربية واإلسالمية كافة؛ لتسجيل موقف تارخيي حيفظ ّ
حق األمة يف املسجد
األقصى املبارك قائ ً
ال ّ
إن القدس ليست جمرد شأن فلسطيين ،بل هي شأن األمة اإلسالمية
كلها ،وإن معركة الدفاع عنها «إسالمية».2
كما استنكر االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،بشدّة ،إغالق «إسرائيل» للمسجد األقصى،
واص ًفا احلدث بـ «اإلجرامي» و»اخلطري» .وتساءل االحتاد ،يف بيان له« :أين األمة اإلسالمية
حني تقف متفرجة أمام مثل هذا احلدث اإلجرامي واخلطري الذي مينع أداء فرائض اهلل
يف بيت من أعظم بيوت اهلل يف األرض؟» وشدّد االحتاد على أنه لوال حالة األمة املرتدّية
واملتم ّزقة ،واليت يقف فيها بعض السياسيني مع العدو احملتل ،ملا جترأ الصهاينة على مثل
هذا اإلجرام.3
 1للمزيد انظر :السبيل 14 ،و 2017/7/19؛ والدستور 16 ،و  17و 2017/7/22؛ والغد2017/7/23 ،؛ والرأي،
.2017/7/24
 2للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/7/20 ،وقدس برس.2017/7/22 ،
 3للمزيد انظر :وكالة األناضول ،2017/7/14 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/7/20 ،
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وقالت مؤسسة القدس الدولية إن ما يتعرض له املسجد األقصى من إجراءات قمع وتشديد
وفرض قوانني جديدة يُعد احتال ً
إسرائيليا ثان ًيا بعد احتالله األول سنة  ،1967بهدف
ال
ًّ
فرض سيطرته الكاملة عليه .وأضافت املؤسسة ،يف بيان صادر عنها ،أن االحتالل «أمعن
يف اعتداءاته الظاملة على األقصى ور ّواده وح ّراسه يف محلة استهداف مل يشهد هلا املسجد
ً
عاما» .ورفضت املؤسسة تذرع االحتالل بالعملية اليت ن ّفذها الشبان
مثيل منذ حنو ً 50
الفلسطينيون الثالثة ،لتصعيد خطواته اهلادفة للسيطرة على املسجد .كما دعا البيان
عملي حازم يردع االحتالل« ،وال ّ
أقل من العمل
احلكومات العربية واإلسالمية الختاذ موقف
ّ
اإلسرائيلي الذي ينتهك املقدسات ،ويقتل األبرياء،
على فرض عقوبات دولية على االحتالل
ّ
ويتغ ّول يف االستيطان والتهويد» .وشددت املؤسسة على أهمية املوقف األردني الرمسي
والشعيب يف هذا املنعطف اخلطري الذي سيتحدد بعده مصري األقصى.
محود إن أي شكل من أشكال اإلجراءات األمنية
وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسني ّ
اإلسرائيلية يف حميط املسجد األقصى املبارك مرفوضة .وشدد على عدم تدخل سلطات
االحتالل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية اجلهة الوحيدة واحلصرية املعنية بإدارة شؤون
األقصى .1وح ّذر محود من دعوات املستوطنني املتكررة القتحام املسجد األقصى املبارك ،داع ًيا
العرب واملسلمني إىل محايتهً ،
بدل من «التهافت للتطبيع» .وأدان محود حالة الصمت العربي
واإلسالمي جتاه ما حيصل يف املسجد األقصى من «اعتداءات متكررة وغري مسبوقة».2

كما ُنظم عدد كبري من املسريات اجلماهريية احلاشدة ،والوقفات التضامنية ،والفعاليات
ودعما للشعب
يف عدد من الدول العربية واإلسالمية واألوروبية واألفريقية نصرة لألقصى
ً

عين على األقصى

كما دان جملس حكماء املسلمني برئاسة شيخ األزهر أمحد الطيب بشدة منع االحتالل
اإلسرائيلي إقامة الصالة يف املسجد األقصى املبارك ،والتعدي على حراسه واملصلني فيه.
وشدد اجمللس على ضرورة اإلسراع بفتح املسجد األقصى ،وإنهاء ّ
كل أشكال االعتداء
عليه .وهاجم الشيخ أمحد الصويان ،رئيس «رابطة الصحافة اإلسالمية» ،بشدة اإلجراءات
الصهيونية اليت أُعلنت حبق األقصى ،ووصفها بأنها «عدوان جديد وتطاول على املسلمني
وحرماتهم ،فاللهم ثبت املرابطني وانصرهم ،وكن هلم معينا» .كما انتقد الصويان من
وصفهم بـ «دعاة التطبيع» ،الذين «وصفوا الصهاينة مبحيب السالم ،متجاهلني إرهابهم
عاما».3
ومنعهم من إقامة صالة اجلمعة ألول مرة من حوالي مخسني ً

 1للمزيد انظر موقع مدينة القدسhttp://alquds-online.org/index.php?s=1 :

 2للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،2016/8/12 ،وموقع مدينة القدس 9 ،و  ،2017/3/28و .2017/4/27
 3للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،واالتحاد.2017/7/15 ،
www.alquds-online.org
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الفلسطيين يف انتفاضته ض ّد االحتالل ومستوطنيه ،حيث أكد املشاركون فيه أن األقصى
لن خيضع للتقسيم الزماني أو املكاني كما خيطط االحتالل ومستوطنوه ،مشددين على
ضرورة التحرك العربي والدولي الواسع.

فيما شهدت مصر فعاليات حمدودة —كادت تتالشى— نظمها معارضون للنظام املصري،
احتجاجا على املمارسات اإلسرائيلية حيال املسجد األقصى .فقد خرجت مسريات صغرية
ً
معارضة ،تنديدًا باالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى .وألول مرة خلت الشوارع
وامليادين املصرية من مظاهر االحتجاج الداعمة الشعبية الضخمة للشعب الفلسطيين
واملساندة لقضيته واملنددة بأداء سلطة االحتالل .ورأى بعض احملللني أن اجتاه النظام احلالي
إىل مزيد من العالقات مع «إسرائيل» ،واجتاه وسائله اإلعالمية حملاولة إدانة الفلسطينيني
واتهامهم باإلرهاب ،إضافة إىل األزمات االقتصادية اليت يعيشها املواطن املصري ،هي األسباب
الرئيسة اليت أدت إىل عدم خروج املصريني لدعم القضية الفلسطينية .لذلك فقد كانت
معظم القوى املصرية مغلولة األيدي ،ضعيفة وعاجزة ،حتى يف إصدار بيان واضح يدين
انتهاكات االحتالل.1

 1للمزيد انظر :القدس العربي ،2017/7/22 ،والرسالة نت.2017/7/26 ،
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ولكن املشهد يف تركيا اختلف ،فقد خرجت التظاهرات حاشدة يف معظم املدن الرتكية،
احتجاجا على املمارسات اإلسرائيلية جتاه األقصى .وشهدت مدن إسطنبول ،وأنقرة ،وقونية،
ً
وبورصة ،وأرضروم ،ووان وديار بكر ،وغازي عنتاب ،وإزمري وقيصري وطرابزون ،وصقاريا،
وأقسراي ،مظاهرات احتجاجية مماثلة ترفض نصب بوابات التفتيش اإللكرتونية على
مداخل املسجد األقصى.1
كما شهدت عواصم أوروبية وآسيوية وأفريق ّية ،يف جنوب أفريقيا ،مظاهرات تضام ًنا مع
ً
وتنديدا مبمارسات االحتالل يف القدس احملتلة .وخرجت تظاهرات يف
املسجد األقصى
كل من العاصمة الربيطانية لندن ،والسويد ،والعاصمة املاليزية كواالملبور ،والعاصمة
النروجيية أوسلو .وقالت مؤسسة «أوروبيون ألجل القدس» إن أكثر من  25مدينة أوروبية
شهدت ،يف متوز/يوليو ،فعاليات مناصرة للقدس واألقصى.2

عين على األقصى

 1للمزيد انظر :الشرق األوسط ،2017/7/22 ،ووكالة األناضول.2017/7/23-22 ،
 2للمزيد انظر :الجزيرة.نت ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/7/23 ،
www.alquds-online.org
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