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مقدمة التقرير
ُ
واملواقف اليت و ّث َقها َّ
َ
القول َّ
اخلامس عش َر ،ضمن
وحل َلها هذا التقري ُر
التطورات
إن
رمبا ميكننا
َ
ِ
ُ
ُ
األجندات،
أوضح صور ٍة متاي َزت فيها
مبجموعها
تشكل
سلسل ِة تقارير "عني على األقصى"،
َ
ِ

ُ
األطراف ٌّ
كل حسب خيارا ِته .أفرز هذا التقري ُر اخلريط َة اآلتية:
ومتوض َعت فيها

ٌ
واالجتماعي ،ولك ّنه جينح حنو مزيد من
السياسي
احتالل مأزو ٌم على املستوى الداخلي
ّ
ّ
بوصول املستوطن
التط ّرف ،واالقرتاب أكثر من فكرة "املعبد" ،وقد ُت ِّو َج هذا اجلنوح
ِ

املتط ّرف نفتالي بينيت إىل رئاس ِة احلكومة اإلسرائيلية ،وهو من أكثر الشخصيات
السياسية الداعمة لفكرة "املعبد" عل ًنا .وهذا االحتالل مبنظماته املتطرفة عاز ٌم على
وجتاوز كل اخلطوط احلمراء اليت كانت متنعه
حتطيم "الوضع القائم" يف األقصى،
ِ
من ذلك .وقد و ّثق هذا التقرير تقدمه على صعيد فرض الصلوات العلنية اليهودية
داخل األقصى ،وحتكمه شبه الكامل بشؤون املسجد اإلدارية والفنية واألمنية.

ريا ض ّد قوى إقليمية
حضن
أنظم ٌة عربي ٌة ختندقت يف
االحتالل الذي ترى فيه ظه ً
ِ
ِ

وداعما يف
سيد البيت األبيض،
ً
معينة ،ومصد ًرا للتكنولوجيا والسالح ،وسب ًبا إلرضاء ِ
يب يه ّز الكراسي حتتها .وقد جتاوزت هذه األنظمة َّ
حد التطبيع
وجه أي
حراك شع ّ
ٍ
كامل معه ،مبا يعين أنها تبنت رؤاه وروايته،
مع االحتالل ،وسعت إىل حتقيق اندماج
ٍ
وقبلت ْ
أن تكون أداة وظيفية يسخرها االحتالل لتحقيق ما عجز عن حتقيقه هو

تهويدية يف قلب القدس ،واإلسهام يف تسريب عقارات املقدسيني لالحتالل.
َ
ٌّ
دفاعا عن القدس
فلسطيين شه َر
شعب
"سيف القدس" يف وجه "حارس األسوار" ً

واألقصى ،وفاجأ االحتالل مببادر ِة مقاوم ِته ،وبسالتها ،وشجاعتها ،وجنح يف فرض

عين على األقصى

مباشرة .وقد بلغت بعض أنظمة التطبيع ح ّد االستعداد للمشاركة يف متويل مشاريع

وتوحد يف ساح ِة املعرك ِة ،وأبدع يف التصدي
معادلة غزة  -القدس على االحتاللّ ،
حبق عي ًنا على األقصى ،تسهر من أجل
لالحتالل يف كل أماكن وجوده ،فكان
ٍّ

محايته ،وتضحي من أجله.
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الصراع ،وبقيت األطراف
هذه أبرز األطراف اليت جدّدت أو طورت يف متوضعها يف ميدان
ِ
ً
خطري
أمريكي
إمجال ،باستثناء احنراف
األخرى الدولية واإلقليمية والفلسطينية يف مكانها
ٍّ
ٍ
قاده الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب حتت عنوان "صفقة القرن" واتفاقيات "أبراهام"
التطبيعية ،بهدف تصفية القضية الفلسطينية ،ولكنه مضى مها ًنا من البيت األبيض ،وبقيت
القدس ال يهزها قرار اعرتافه بها عاصمة لالحتالل .وحاولت السلطة الفلسطينية كذلك
ْ
تغي مكانها ولو ظاهريًّا ،فأعلنت وقف عالقاتها مع االحتالل ،ولكنها سرعان ما عادت إىل
أن ِّ
املكان الذي أنشئت من أجله ،وأعادت عالقاتها مع االحتالل ،وواصلت تأدية دورها يف خدمته.

لقد توقف هذا التقرير عند خمططات االحتالل اليت تستهدف األقصى ،واستعرض مواقف
األطراف املختلفة ،وقد تبدو هذه املخططات واملواقف شبيهة مبا كان يف السنوات السابقة،
َ
َّ
احلدث األبرز يف هذا التقرير ،والذي ال يشبه ما سبق هو معركة "سيف القدس" ،هذه
ولكن
املعركة اليت ع ّلمت األمة العربية واإلسالمية كيف يكون الدفاع احلقيقي عن األقصى،

واختصرت عشرات التوصيات للجهات الفاعلة ،وقالت لنا مجي ًعا :هذا هو الطريق إىل
األقصى.
هشام يعقوب
رئيس قسم األحباث واملعلومات
يف مؤسسة القدس الدول ّية
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عين على األقصى  -الخامس عشر

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني  2020/8/1و2021/8/1

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 الرابع عشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2020/8/1و .2021/8/1وحياول التقرير
تناول مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب وخيتم بالتوصيات:
أو ًال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستويات السياسية والدينية
واألمنية والقانونية.
ثانيا :مناقشة تفصيلية لكل مشاريع التهويد وأعمال 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.
ً
ثالثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت
التدخل يف إدارته عرب رصد اقتحامات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود
واألجهزة األمنية واستقراء مسارات كل منها ومآالتها ،وتبيان معامل تكامل
األدوار بني هذه األطراف املتفقة على حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد
األقصى بني املسلمني واليهود يف أقرب فرصة ممكنة ،وفرض السيادة اإلسرائيلية
على املسجد .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 وجودهم ،وأعمارهم.

رابعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
ً
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الفصل األول:

تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
ّ
مضت فكرة املعبد يف مسار صعو ٍد سياسي على مدى أربعة عقو ٍد من الزمن بدأت مع مائري

كاهانا عام  1984وهي ما تزال تتواصل حتى يومنا هذا .على مدى تلك السنوات أخذ هذا
الصعود أو ً
ال شكل ترخيص اهليئات واجلمعيات ،ثم َ
فرض حضور كتلة نيابية جلماعات املعبد
بدءاً من  ،2002متكنت من التحول إىل حضور حكومي يف  ،2013ثم لتصل إىل تصدير رئيس

وزراء كان شريكاً مباشراً لتلك اجلماعات يف  .2021كان هذا الصعود السياسي مرتافقاً
مع سعي قانوني لتغيري تفسري قانون محاية األماكن املقدسة عرب احملاكم ،وللتأثري على
شرطة االحتالل ومرجعيتها السياسية لفرض تغيري يف احلضور اليهودي يف األقصى ،وديين
ملواجهة الفتوى التقليدية اليت حتظر على اليهود دخول األقصى نتيجة اعتبارات الطهارة
وانتظار اإلشارة اإلهلية مبجيء املخلص.
على مدى عقدَي نفوذها السياسي املباشر
بلورت مجاعات املعبد ثالث أجندات مرحلية:
التقسيم الزماني وقد بقي عند حدو ٍد معينة
بعد أن اصطدم باحلراك الشعيب املقدسي
يف  ،2014ثم بهبة السكاكني يف
وأخرياً بهبة باب األسباط يف  ،2017فقفزت

2015

الرمحة يف  ،2019وبإرادة شعبية حتميه من معاودة اإلغالق الذي ما يزال التعويل الصهيوني
عليه قائماً ،فانتقلت حبلول شهر آب/أغسطس  2019إىل أجندة فرض العبادات التوراتية يف

عين على األقصى

مجاعات املعبد إىل األمام معتمدة على تأييد
وظرف إقليمي رأته مواتياً فمضت
أمريكي
ٍ
إىل التقسيم املكاني حماولة اقتطاع باب
الرمحة ،فاصطدمت احملاولة بهبة باب

عقدي
على مدى
َ
نفوذها السياسي المباشر
بلورت جماعات المعبد ثالث
أجندات مرحلية :التقسيم الزماني،
والتقسيم المكاني ،والتأسيس
المعنوي للمعبد عبر أداء
الطقوس التوراتية.

األقصى ،أو ما ميكن تسميته بالتأسيس املعنوي للمعبد ،وهي األجندة اليت اصطدمت بإرادة

شعبية أفشلت أحد أبرز حمطاتها يف  2021-5-10يف اقتحام  28رمضان ،لتنطلق من هناك
www.alquds-online.org
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معركة سيف القدس اليت استمرت  13يوماً ،وليضطر االحتالل إلبقاء األقصى مغلقاً يف
وجه االقتحامات مدة  19يوماً من يوم  5-5وحتى يوم  ،2021-5-23وهي الفرتة األطول
إلغالقه أمام االقتحامات الصهيونية منذ فتح بابها عام .2003
رصد التقرير يف نسخته اخلامسة عشرة صعود أجندة املعبد وحماوالت التقدم يف األجندات
مستويات أساسية يتابعها يف كل عام :السياسي واألمين والقانوني والديين:
الثالث عرب أربع
ٍ

المستوى السياسي:
على املستوى السياسي شهدت فرتة
الرصد االنتخابات الرابعة يف فرتة األزمة
السياسية الصهيونية املستمرة منذ
تشرين الثاني /نوفمرب  ،2018ونظمت
تلك االنتخابات يف يوم
وكانت نتيجتها غري حامسة هي األخرى،
ما أبقى احلكومة السابقة يف حالة تسيري
األعمال حتى تشكل احلكومة االئتالفية

2021-3-23

أفرزت االنتخابات
الصهيونية في 2021-3-23
ً
كتلة من  23مقعدًا في الكنيست
لجماعات المعبد ،وـخمسة مواقع
حكومية هي رئاسة الوزراء ووزارة
الداخلية واإلسكان والشؤون
الدينية وشؤون القدس.

اجلديدة يف  .2021-6-2وقد أفرزت تلك
االنتخابات كتلة من  23مقعداً يف الكنيست جلماعات املعبد ،وهي مقاربة ملا كانت عليه

يف جوليت االنتخابات السابقتني ،إذ كانت بعد انتخابات  2019-9مؤلفة من  23مقعداً،
وعقب جولة  2020-3مؤلفة من  21مقعداً ،يف حني أنها كانت مؤلفة من  17مقعداً يف
انتخابات  2019اليت أفرزت آخر حكومة مستقرة لنتنياهو.

على مستوى احلكومة حظيت هذه الكتلة بـ  5مواقع هي رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية
واإلسكان والشؤون الدينية وشؤون القدس ،وإذا كان بنيامني نتنياهو متعاطفاً مع
تلك اجلماعات وراعياً لصعودها ،فإن نفتالي بينيت هو حليف تلك اجلماعات الذي
شق طريقه السياسي باالعتماد عليها ،ورغم أن تلك اجلماعات ما تزال تعطي والءها
لنتنياهو يف الغالب وتعترب ما فعله بينيت "خيانة لليمني" ،فإنها أقدر على ابتزاز بينيت
الذي أثبتت التجارب أن رصيده من دونها ال يسمح له بتجاوز العتبة االنتخابية.
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ميزات
على مستوى النوع فإن احلضور السياسي احلالي جلماعات املعبد حيمل عدة
ٍ
استثنائية:
 .1أنها ألول مرة يف تاريخ صعودها باتت موزعة بني أربعة أحزاب :هي الليكود ( 13مقعداً)،
الصهيونية الدينية ( 6مقاعد) ،وميينا ( 3مقاعد) وأمل جديد (مقعد واحد).
 .2أنها باتت –وألول مرة يف تاريخ نفوذها السياسي كذلك -موزعة بني احلكم واملعارضة،

إذ هلا  19مقعداً يف املعارضة وأربع مقاعد يف أحزاب االئتالف ،يضاف هلا  4من الوزراء
الذين استقالوا مؤقتاً من الكنيست إلفساح اجملال لزمالئهم يف أحزابهم مبوجب ما
يعرف بـ"القانون النروجيي" .هذا التوزيع بات يعطيها مرونة وتكام ً
ال يف التأثري بني

استخدام النفوذ احلكومي ،ورفع الصوت يف معارضته لرفع سقفه.
 .3أنها تبلغ ذروة نفوذها عرب رئيس وزراء واقع حتت تأثريها يف حكومة تعتمد على أحزاب
املركز ،ويشكل احلضور اليميين فيها غطا ًء حمدوداً لكنه ضروري ملواجهة نتنياهو،
وهو ما قد جيعل هذه احلكومة متأرجحة بني علو سقفها ضد األقصى وحمدودية

الدعم هلذه األجندة ،ورمبا تكون املواجهة القادمة يف األقصى عنوان تفكك هذا
االئتالف اهلش.
على مستوى األجندة السياسية بقي
التأسيس املعنوي للمعبد عرب فرض الطقوس
التوراتية العلنية األجندة املركزية احملمولة

من رأس السنة العربية يف  2020-9-19حيث
دعت مجاعات املعبد إلعالن بداية العام من

عين على األقصى

منذ عام  ،2019وقد واصلت مجاعات املعبد
حماولة فرضها عرب خمتلف األعياد بدءاً

التأسيس المعنوي
للمعبد عبر فرض
الطقوس التوراتية العلنية كان
األجندة المركزية التي حاول
االحتالل فرضها في األقصى
طوال العام الماضي.

األقصى بنفخ البوق فيه ،لكن اإلغالق الصارم
الذي فرضته احلكومة الصهيونية ملواجهة
وباء كورونا جاء بعكس ما اشتهت تلك اجلماعات.
www.alquds-online.org
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حاولت تلك اجلماعات التعويض يف موسم األعياد التالي يف عيد األنوار ،فكتب "منتدى
املعبد" يف حزب الليكود احلاكم رسالة لنتنياهو يف  2020-12-14طالبه فيها بإشعال
مشعدان األنوار يف األقصى ،وقد جاء عيد الفصح العربي يف  2021-4-1ليتزامن مع
الرفع التدرجيي لقيود مكافحة كورونا ،فاقتحم قادة تلك اجلماعات األقصى وأدوا
الطقوس العلنية اجلماعية ،واحتفلوا بذلك عرب اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي
معتربين أن تغيرياً كبرياً قد حصل بـ"صمت الشرطة واألوقاف" عن تلك الصلوات.
بدأت تلك اجلماعات التحضري لذروة استعراض هذه الطقوس يف اقتحام 2021-5-10

الذي كان سيتزامن مع  28رمضان ،وعقدت له مؤمتراً حتضريياً يف  ،2021-4-4ونسقت
لتنفيذه مع حكومة االحتالل والشرطة ،واستنفرت كل نفوذها لفرضه مستحضرة
جتربة اقتحام  28رمضان يف  2019الذي كان أول اقتحامات هذا التناظر العربي-
اهلجري؛ وهذا ما يفسر ذلك التصميم الصهيوني على فرض االقتحام ،وعملت الشرطة
على ضرب احلضور البشري الكثيف بدءاً من مساء اجلمعة  26رمضان ،ثم يف  27رمضان،
بهجوم مئات من عناصرها بقنابل الصوت والغاز والرصاص املعدني املغلف باملطاط على

املصلني العزل؛ لكنها لقيت يف صباح يوم  28رمضان ما مل تكن حتتسب من شباب مستعد
للمواجهة ،لتنطلق معركة سيف القدس من تلك امللحمة.
لقد كانت أجندة فرض الطقوس التوراتية يف األقصى هي عنوان االنفجار يف
 ،2021-5-10لكنها ما تزال األولوية األوىل للمحتل رغم ذلك كما ظهر جلياً يف
اقتحام يوم الرتوية  ،2021-7-18حيث أدى املقتحمون الطقوس العلنية اجلماعية بقيادة
احلاخامات ورعاية شرطة االحتالل ،وقد سجل رئيس الوزراء اجلديد نفتالي بينيت يف
ذلك اليوم أول تصريح يوضح هذه النية على مستوى رئاسة الوزراء مساء ذلك اليوم
حني شكر شرطة االحتالل على "متكني اليهود من أداء طقوسهم حبرية يف جبل املعبد"،
وهو ما جيعل أجندة فرض الطقوس التوراتية يف األقصى مرشحة ألن تكون عنوان
مواجهة قريبة قادمة.
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لقد كان التناظر العربي اهلجري بني
أواخر رمضان وذكرى احتالل القدس
العربية ،وبني ذكرى خراب املعبد
ويوم األضحى مفتاح حتديد مواعيد
املواجهة على مدى السنوات الثالثة
املاضية ،واليوم إذ تتبدل الرزنامة
العربية يف السنة السبتية العربية
املقبلة ،فإن تناظراً أشد حد ًة سينشأ ما
بني عيد الفصح العربي بأيامه السبعة

كان التناظر
العبري-الهجري مفتاح
تحديد مواعيد المواجهة على
مدى السنوات الثالثة الماضية،
اليوم إذ تتبدل الرزنامة العبرية فإن
ً
حدة سينشأ ما بين
تناظرًا أشد
عيد الفصح العبري بأيامه السبعة
والنصف الثاني من رمضان على
سنوات قادمة ما
مدى ثالث
ٍ
بين .2024-2022

والنصف الثاني من رمضان وعلى مدى
ثالث
سنوات قادمة ما بني  ،2024-2022وكذلك التناظر بني رأس السنة العربية
ٍ

واملولد النبوي.

أخرياً ،كان اتفاق أبراهام املوقع يف ساحة البيت األبيض يف  2020-9-15أحد عناوين
التهديد لألقصى ،فاالتفاق الذي اختري له عنوان ديين كان تغيري تعريف األقصى
حمتواه الديين الوحيد ،إذ أنه اعرتف باألقصى باعتباره املسجد القبلي فقط ،واعتبار
ساحاته مفتوحة للعبادة جلميع األديان ،مع حماولة اإلتيان بأعداد كبرية من الزوار
املسلمني إلضفاء املشروعية على هذا التعريف ،وجاءت االقتحامات األمنية احملدودة

مع األردن والسلطة الفلسطينية لتسهيل دخول املقتحمني ،ومع رحيل ترامب وهبات
رمضان وسيف القدس اتضحت هشاشة هذا االتفاق وحمدودية تأثريه ،لكنه يبقى خطراً

ميكن أن يُستدعى يف املستقبل ،ال بد من املبادرة إىل س ّد بابه متاماً.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

برفض مقدسي وطر ٍد ألصحابها ،مل تفلح أمامه حماوالت
للوفود اإلماراتية لتقابل
ٍ
التنسيق الرباعية اليت حتدثت عنها املصادر العربية يف  2020-11-24وقالت إنها متت
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المستوى األمني:
شكلت املؤسسات األمنية وبالذات شرطة
االحتالل وقواتها اخلاصة املسماة
"حرس احلدود" ووحدات القمع اخلاصة
امللحقة بها األداة املركزية حملاوالت
فرض التقسيم الزماني واملكاني وفرض
الطقوس التوراتية يف األقصى ،لكنه
يصطدم يف كل مرحلة بإرادة شعبية
ماضية جتربه على الرتاجع.
خالل العام املاضي تركز العدوان األمين
على األقصى يف اجتاهات مخسة:

شكلت
المؤسسات االمنية
أداة االحتالل المركزية في
فرض أجنداته في األقصى ،وطوال
العام الماضي عملت في خمسة
اتجاهات :فرض الطقوس اليهودية
بالقوة ،وإعادة تعريف دور األوقاف،
وإعادة إغالق مصلى باب الرحمة،
وتوظيف إجراءات كورونا ،وفرض
تغييرات مباشرة في
الوضع القائم.

 .1فرض الطقوس اليهودية بالقوة :وذلك عرب قمع املصلني يف رمضان حيث
تسببت بأكثر من  200إصابة بينها  16إصابة خطرية دائمة األثر ما بني اقتالع عني
وكسر يف اجلمجمة بإطالق الرصاص املعدني املغلف باملطاط على الرأس والرقبة
ٍ
من مسافة مرت أو مرتين.
 .2مواصلة إعادة تعريف دور األوقاف األردنية في األقصى وفرض
"السيادة الصهيونية" عليه :كان التقرير السابق قد توصل إىل أن شرطة

االحتالل باتت تدفع دور األوقاف ليتحول من إدارة األقصى ليصبح "إدارة احلضور
اإلسالمي يف األقصى" ،وقد واصلت شرطة االحتالل مضيها يف إعادة تعريف دور
مواز لسماعات األوقاف
األوقاف األردنية على األرض من خالل تركيب نظام
ٍ
مساعات ٍ
يف األقصى يف  6و  ،2020-9-9يف مقابل قطع األسالك عن مساعات املآذن املطلة على
ساحة الرباق يف الليلة األوىل من رمضان يف 2021-4-13؛ وحاولت إعادة فرض إغالق
األقصى على جملس األوقاف يف  2020-9-16وذلك تنفيذاً لإلغالق الذي أعلنته
احلكومة الصهيونية يف حينه ،ثم واصلت التضييق املتواصل على احلراس وإبعادهم
عن األقصى ،بل وانتقلت إىل سياسة التنكيل باحلراس وحماسبتهم على دورهم يف
مبنى له ولعائلته
األقصى كما حصل مع فادي عليان الذي هدمت قوات االحتالل ً
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 .3محاولة إعادة إغالق مصلى باب الرحمة :وذلك مبواصلة مقايضة أعمال
الرتميم يف كل أحناء األقصى بإعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،وهي املقايضة اليت
كشفت مؤسسة القدس الدولية يف  2021-1-26أنها كانت السبب وراء منع طواقم
األوقاف من استئناف الرتميمات الداخلية لقبة الصخرة ،ومن خالل استمرار اعتقال
وإبعاد املصلني الذين يتكرر وجودهم يف املصلى أم ً
ال يف تفريغه.
 .4توظيف إجراءات كورونا ضد المصلين والمرابطين :وذلك عرب تشديد
إجراءات احلركة على املصلني واستخدام خمالفات الكمامات ضدهم ،ما أدى إىل
تفريغ األقصى يف شهر  2021-3بينما كانت ساحة الرباق تكتظ بآالف املصلني
اليهود؛ وجتربة نظام السماعات املوازي يف وقت أذان اجلمعة يف يوم 2021-2-19
حبجة إعطاء إرشادات للتباعد االجتماعي.
 .5فرض تغييرات في الوضع القائم :واملقصود هنا ما متارسه شرطة االحتالل من
خالل حضورها وإجراءاتها مباشرة ،ومشل ذلك متديد وقت االقتحام الشتوي لنصف
ساعة إضافية مطلع عام  ،2021وفرض املناوبات الليلية للشرطيات اإلسرائيليات
داخل األقصى ويف أماكن وظيفة احلراس التابعني لألوقاف ،وإدخال سيارة صغرية
للشرطة إىل األقصى تستخدمها الستعراض حضورها الدائم يف األقصى.

المستوى القانوني:

املسجلة خالل العام من مجاعات املعبد يف  2021-7-22أمام حمكمة االحتالل "العليا"
إللزام احلكومة باستبدال اجلسر اخلشيب املؤدي إىل باب املغاربة ،والذي حيتشد عليه
جبسر معدني أوسع
أعضاء تلك اجلماعات متهيداً القتحامهم لألقصى ،وهم يطالبون
ٍ
مع تغيري يف إجراءات الدخول إليه حتى ال يعود إغالقه يف وجههم ممكناً كما حصل يف

عين على األقصى

منذ عام  2020باتت الشرطة الصهيونية ترعى أداء الطقوس اليهودية يف األقصى ،ما
أنهى عملياً ظاهرة اعتقاهلا للمتطرفني الصهاينة الذين كانوا يؤدون الصلوات العلنية،
وهو االعتقال الذي كانت مجاعات املعبد تستخدمه للذهاب إىل احملكمة وفرض
التغيريات التدرجيية يف تفسري قانون محاية األماكن املقدسة ،وكانت القضية الوحيدة

يوم .2021-5-10
www.alquds-online.org
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المستوى الديني:
تواصلت حماوالت مجاعات املعبد خللخلة املوقف
الديين التقليدي الذي حيظر دخول اليهود إىل
بنت جماعات
المعبد زخمًا لفكرة
املسجد األقصى بسبب اعتبارات الطهارة وانتظاراً
تقديم قربان الفصح
لإلشارة اإلهلية مبجيء املخلص ،وقد حشدت أنصارها
العبري في األقصى
رموزهم الدينية لقيادة االقتحامات والصلوات يف
بتقريب مكان القربان من
األقصى في كل عام.
أعياد العرش والفصح وذكرى احتالل القدس يف
اسرتاتيجية جديدة لتوظيف املشروعية الدينية
حلاخامات هذا التيار ،كما فعل حاخام كريات
أربع دوف ليئور وحاخام مدرسة صفد الدينية إيال يعقوبوفيتش واحلاخام إلياهو ويرب
رئيس مدرسة جبل املعبد الدينية وغريهم ،حلث أنصارهم على اقتحام األقصى يف يوم 28
رمضان ،باملقابل جددت احلاخامية الرمسية موقفها الرافض لدخول اليهود إىل األقصى
بسبب َ
شرطي الطهارة واإلذن اإلهلي لكن مع التأكيد على حق اليهود بالصالة هناك إن
أرادوا ،وكذلك فعلت زعامات احلزبني الدينيني شاس ويهدوت هتوراه يف 2021-5-23
عندما قرر نتنياهو إعادة فتح الباب أمام االقتحامات اليهودية.
اخلط الثاني املهم على املستوى الديين هو ذلك الزخم املستمر الذي تبنيه مجاعات
املعبد لفكرة تقديم قربان الفصح يف األقصى ،حيث ذحبت ذلك القربان يف عام 2015
يف كريات موشيه غربي القدس ،وعام  2016يف مستوطنة بيت أوروت على جبل الزيتون
قبالة املسجد األقصى املبارك ،ويف عام  2017يف ساحة كنيس اخلراب يف احلي اليهودي
يف البلدة القدمية ،ويف عام  2018يف القصور األموية املالصقة لألقصى من جهة اجلنوب،
ويف عام  2019فوق سطح سوق اللحامني يف البلدة القدمية مقابل الرواق الغربي لألقصى،
ويف عام  2020وجهوا رسالة مشرتكة لنتنياهو وترامب لذبح القربان يف األقصى لكن
احلكومة الصهيونية أجابت –وألول مرة -بأن الظروف الصحية ال تسمح بذلك ،ثم
يف  2021وجهت رسالة مشرتكة لنتنياهو من ثالثة من مرجعياتهم ،وضبطت شرطة
االحتالل جمموعة من نشطائهم خيططون لتهريب القربان إىل األقصى لذحبه ،وأمام
إحلاح هذا املسعى وتزامن عيد الفصح القادم مع شهر رمضان املبارك فإن حماولة املضي
بهذه األجندة يف األقصى أو حتى يف حميطه مرشحة ألن تصب الزيت على النار ،وألن
تكون –إن حصلت -العنوان شبه األكيد للمواجهة القادمة.
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الفصل الثاني:
المشاريع التهويدية في المسجد األقصى ومحيطه
االحتالل ومؤسساته
بوضوح جنو ُح
بر َز
ِ
ٍ
ومجعياته االستيطانية حنو املشاريع
التهويدية اليت تستهدف قلب القدس،
ّ
ٌّ
وتنموي.
وترفيهي
جتاري
واليت هلا طابع
ٌّ
َّ
مفض ًل
وقد يكون هذا النوع من املشاريع
ملسؤولي االحتالل على املشاريع ذات الطابع
الديين؛ كونها تتماشى أكثر مع خمطط
در املال ،وجذب
 2050التهويدي ،وقادرة على ِّ
التطبيع.
دول
مستثمرين خاصة من ِ
ِ

طرح االحتالل
ثالثة مشاريع ضخمة
تستهدف قلب القدس
وتسعى إلى تهويده ثقاف ًّيا
وعمران ًّيا وديموغراف ًّيا .وركزت
أذرع االحتالل حفرياتها أسفل
حائط البراق وأسفل ساحة البراق
بهدف ربط شبكة أنفاق الحائط
الغربي باألنفاق والمباني
الجديدة.

ويف مدة الرصد ،واصل االحتالل حفريا ِته
حول األقصىّ ،
َ
منطقت حائط الرباق وساحة الرباق ،ليكمل خمطط سيطرته
وركز على
الكاملة على ما هو حتت األرض يف تلك املنطقة ،بعدما سيط َر عليها وأزال من فوق أرضها
حارة املغاربة يف حزيران/يونيو .1967

العامل ،نفذوا جوالت افرتاضية عرب موقع إلكرتوني داخل أنفاق املسجد األقصى.

مشروع القطار الهوائي (التلفريك)
عقدت احملكمة العليا اإلسرائيلية جلسة يف  2020/6/29ملناقشة قضية "التلفريك"،
وطل َبت يف  2020/7/26من حكومة االحتالل تقديم أدلة على ّ
سيشجع
أن هذا املشروع
ّ
السياحة يف املنطقة اليت س ُيب َنى فيها ،وسيخفف من مشكلة االزدحام املروري ،وحدَّدت
موعدًا يف  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويف آب/أغسطس  2020أعلنت "إدارة حائط الرباق" اإلسرائيلية عن إعادة افتتاح مواقع
األنفاق املوجودة حتت حائط الرباق يف سور األقصى الغربي أمام اقتحامات املستوطنني
و"السياح" ،وذلك ألول مرة منذ  5أشهر .وأوضحت إدارة احلائط التابعة لبلدية االحتالل
يف القدس أنها قدمت يف مدة اإلغالق خدماتها اإللكرتونية لنحو  20ألف شخص من أحناء
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جاء موعد  ،2020/9/6فدف َعت احلكومة اإلسرائيلية واهليئات اليت متثلها بوثيقة من
تلب املطلوب من أدلة تدعم ادعا َءها ّ
أن مشروع
 81صفحة بني يدَي احملكمة ،مدّعي ًة أنها ّ
ّ
ولكن احملكمة منحت احلكومة وهيئاتها مهلة إضافية
"التلفريك" سيعزز السياحة،
ً
موعدا جديدًا يف األول من تشرين األول/أكتوبر 2020
لتقديم أدلة مقنعة ،وحدّدت
لالستماع لألدلة املنتظ َرة من جديد؛ وفسحت اجملال للمعرتضني على وثيقة احلكومة
للرد حبلول .2020/11/22
ولكن الالفت َّ
َّ
أن "هيئة تطوير القدس" املشرفة على التخطيط للمشروع ،غري مكرتثة
مهتمة بانتظار إصدار احلكم النهائي للمحكمة العليا
القانوني للقضية ،وغري
باملسار
ّ
ّ
القانوني؛ فقد عقدَت
يف القضية ،وكأ ّنها تسعى إىل فرضه أم ًرا واق ًعا أيًّا يكن املوقف
ّ
اجتماعها األول مع مقدّمي العروض لبناء "التلفريك" يف  2020/10/25حبضور شركات
َ
واتفق املشاركون يف
كبرية ،مثل :شركة دانيا سيبوس ،وشركة ديان ويوسي بارزاني،
أسبوع من اللقاء األول.
ثان بعد
االجتماع على عقد لقاء ٍ
ٍ

ويف أواخر تشرين األول/أكتوبر  2020حصلت "هيئة تطوير القدس" ،املسؤولة عن تنفيذ
مشروع "التلفريك" ،على موافقة وحدة مفوض الغابات بوزارة الزراعة اإلسرائيلية إلزالة
األشجار على طول مسار التلفريك .بعد ذلك بأيام قليلة نقلت صحيفة "تاميز أوف
تصرحيات على لسان مدير مشروع "التلفريك" قال فيها ّ
إن
إسرائيل" يف 2020/11/4
ٍ
َ
املقبلي ،وأضاف ّ
ْ
ْ
أن العمل سيبدأ يف
األسبوعي
أعمال حفر مرتبطة باملشروع ستبدأ يف
غضون أسبوعني لنقل البنية التحتية القائمةَّ ،
وأن الضوء األخضر قد أُعطي بالفعل
القتالع األشجار على طول طريق املشروع .وكان مدير مشروع "التلفريك" قد التقى
يف  2020/10/29مع أصحاب املصلحة يف جبل صهيون لشرح ّ
أن األعمال لنقل البنية
التحتية ستبدأ قري ًبا يف موقف السيارات اجملاور لقاعة "شوهلان ديفيد" للمناسبات ،وأنه
جتب إزالة البنية التحتية احلالية مثل أنظمة املياه والصرف الصحي واالتصاالت.
ويف  2021/2/23أصدرت احملكمة العليا اإلسرائيلية أم ًرا احرتازيًّا خبصوص مشروع
ّ
التهويدي يف القدس ،وبناء عليه طالبت احملكم ُة العليا احلكوم َة اإلسرائيلية
"التلفريك"
القائمة على املشروع ،بتفسريات حول مربرات إقامته يف حميط البلدة القدمية بالقدس.
وأمهلت احملكمة العليا احلكوم َة حتى  ،2021/4/22من أجل تقديم التوضيحات واملربرات
حول املشروع.
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ّ
لـ"منظمات المعبد" عند باب المغاربة
مقر جديد
ٌّ
ذكرت مصادر إعالمية ّ
أن "منظمات املعبد" تسعى إىل افتتاح مقر جديد هلا عند باب
الغربي من األقصى؛ لتنظيم اقتحامات املستوطنني ،وتعبئتهم باملزاعم
املغاربة ،يف السور
ّ
واالدعاءات الكاذبة حول "املعبد" املزعوم .وحبسب املعلومات فإن املقر الذي كانت تنوي
"منظمات املعبد" فتحه قبل "عيد ال ُعرش" يف أوائل تشرين األول/أكتوبر  ،2020يشمل
ساحة جيتمع فيها املستوطنون والسياح الراغبون باقتحام املسجد ،وقاعة تستوعب 200
مستوطن س ُتعرض فيها صور ،وأفالم ثالثية األبعاد بتقنية "النانو" ،عن تاريخ القدس
و"املعبد" املزعوم يف املراحل التارخيية حسب التقويم اليهودي ،وخاصة احلقبة التارخيية
لـ "املعبديْن األول والثاني" ،وحقبة السيب البابلي ،وذلك قبل اقتحام املسجد األقصى من
باب املغاربة.
ويف سياق متصل بتهويد منطقة باب املغاربة يف سور األقصى الغربي ،وضع مستوطنون
متطرفون الفتة عند باب املغاربة .وأفادت مصادر حملية ،بأن ما تسمى منظمة "نساء من
أجل املعبد" وضعت الفتة عند مدخل باب املغاربة مكتوبًا عليها بالعربية "باب هليل" ،يف
حماولة لتغيري اسم الباب ،نسبة إىل املستوطنة اإلسرائيلية هليل أرئيل اليت ُقتلت يف
مستوطنة كريات أربع يف اخلليل عام .2016

ثالثة مشروعات تهويدية ضخمة تهدد قلب القدس
أ .مشروع "مركز المدينة شرق" التهويدي

www.alquds-online.org
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يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020كشف احملامي مهند جبارة ،اخلبري يف شؤون التنظيم
والبناء يف القدس ،النقاب عن أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية بالقدس أودعت ،مؤخ ًرا،
ً
ضخما حيدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية يف مركز مدينة القدس
خمططا
لالعرتاض
ً
لسنوات طويلة قادمة .وأشار جبارة إىل أن املخطط يطلق عليه مشروع "مركز املدينة
شرق" ،ويبدأ من املصرارة على الشارع رقم واحد ،مرو ًرا بشوارع :السلطان سليمان ،وصالح
ً
وصول إىل
الدين ،والزهراء ،واألصفهاني ،والرشيد ،وشارع عثمان بن عفان يف واد اجلوز،
منطقة الشيخ جراح وفندق األمريكان كولوني ،وامتدادا على الشارع رقم واحد الفاصل
بني شطري املدينة الشرقي والغربي.
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جتمع املؤسسات احلقوقية املقدسية تقري ًرا مكو ًنا من  40صفحة
ويف  2021/7/24أصدر ّ
باللغة العربية احتوى االعرتاض الرئيس على املخططات اإلسرائيلية ملركز مدينة
القدس ،وتل ّقى طاقم من احملامني واملهندسني يف القدس يف  2021/7/28قرا ًرا من
حمكمة االحتالل العليا يقضي بتجميد مشروع ما يسمى "مركز املدينة شرق" ،إىل حني
صدور قرار آخر.
ب .مشروع "وادي السيليكون" التهويدي

يف حزيران/يونيو  2020أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن خطط الستثمار غري
مسبوق يف األحياء الفلسطينية املهملة يف القدس ،وإنشاء مركز تكنولوجي يوفر 10000
خصص
يسمى "وادي السيليكون" .س ُي ّ
وظيفة ذات أجر جيد ،ضمن مشروع تهويدي ضخم ّ
 200000مرت مربع لشركات اهلايتك ،و 50000للفنادق ،و 50000أخرى للمساحات
التجارية ،وكلها يف قلب وادي اجلوز .وهذا مشروع هو جزء من مبادرة حكومية إسرائيلية
مدتها مخس سنوات بقيمة  2.1مليار شيقل ( 677مليون دوالر) لتقليل الفجوات بني
شطري القدس حسب ادعاء االحتالل .ومن املقرر أن ُتهدم  200مصلحة جتارية مملوكة
للفلسطينيني – معظمها من حمال تصليح السيارات اليت تعمل من مرائب – ضمن
مشروع "وادي السيليكون" .وقد تلقى بعض أصحاب األعمال بالفعل أوامر إخالء حبلول
نهاية عام .2020
ووافقت جلنة التخطيط والبناء احمللية يف بلدية االحتالل يف القدس بتاريخ 2020/11/2

على خطة رئيسة بعنوان "تطوير وادي اجلوز" ،تتضمن هدم  200منشأة فلسطينية
ومصادرة  2000دومن من األراضي.

ولكن خطورة هذا املشروع التهويدي ال تقتصر على طبيعته وآثاره الكارثية يف املشهد
الثقايف التارخيي لقلب القدس ،بل ّ
إن األخبار املتداولة اليت تتحدث عن مشاركة
اإلمارات يف متويل هذا املشروع التهويدي ال ّ
تقل خطورة عن املشروع نفسه.
ت .مشــروع تهويــدي يســتهدف المنطقــة مــن بــاب العمــود إلــى
حــي الشــيخ جــ ّراح

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يف ّ 2021/6/2
أن العمل جيري لتنفيذ
مشروع ضخم لتغيري معامل حي الشيخ جراح ومنطقة باب العمود ،بتكلفة  70مليون
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شيكل (حنو  21.5مليون دوالر أمريكي) ،بهدف حتويل املنطقة املستهدفة من مركز
صراع إىل مركز ترفيهي وجتاري نابض باحلياة .ويتضمن املخطط الذي تعده البلدية
بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة باحلياة ،وساحة جديدة ،ومعروضات ضوئية ستوضع
على باب العمود ،وجتديد املنطقة العامة "مركز األعمال الشرقي" – منطقة باب العمود
وشارع السلطان سليمان إىل الطرف اجلنوبي من حي الشيخ جراح ،مع احلفاظ على
القيم التارخيية للفضاء.

أعمال تجريف وهدم تستهدف مقبرة اليوسفية
واصل االحتالل اإلسرائيلي استهداف مقربة اليوسفية الواقعة مشال مقربة الرمحة
مبحاذاة سور األقصى الشرقي؛ فقد جرفت بلدية االحتالل يف القدس يف 2020/11/29
املدخل والدرج املؤدي اىل املسجد األقصى من باب املقربة اليوسفية ،ويف 2020/12/14
دمرت جرافات بلدية االحتالل سور مقربة الشهداء ،اجلزء الشمالي ملقربة اليوسفية ،يف
منطقة باب األسباط يف القدس ،متهيدًا لتنفيذ خمطط "مسار احلديقة التوراتية" يف
املكان.

أعمـال تجريـف فـي أراضـي الفلسـطينيين حـول األقصـى لبناء
مشـروعات تهويدية
يف  2020/11/9تصدى أهالي بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى لعمليات جتريف ،نفذتها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف وادي الربابة .وأفادت مصادر مقدسية أن آليات ما تسمى
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويف بداية عام  2021جنح احملاميان مهند جبارة ومحزة قطينة يف استصدار قرار من
حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف غرب القدس ،يقضي بوقف أعمال اهلدم للسور والدرجات
َّ
ولكن بلدية االحتالل يف القدس وما يسمى "سلطة الطبيعة
يف مقربة اليوسفية،
واحلدائق الوطنية" اإلسرائيلية تقدمتا بطلب حملكمة الصلح يف  2021/3/4إللغاء
قرارها بوقف اهلدم والتجريف ،والسماح باستكماهلما يف املقربةَّ ،
ولكن احملكمة رفضت
يف  2021/3/5طلب البلدية "وسلطة الطبيعة" ،وأبقت على قرارها باستمرار منع تنفيذ
أعمال يف املقربة.
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"سلطة الطبيعة" اقتحمت وادي الربابة يف سلوان وشرعت يف عمليات جتريف يف املنطقة
حبماية قوات االحتالل.
ويف  2020/12/7تصدى أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى،
لطواقم تابعة لـ"سلطة طبيعة" اإلسرائيلية والقوة العسكرية املرافقة ،لوقف أعمال
التجريف والتخريب يف املنطقة.
ويف  2020/12/21نفذت سلطات االحتالل أعمال جتريف يف أراضي حي وادي الربابة،
وأفادت مصادر حملية أن "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل ،واصلت أعمال التجريف
حبجة أنها أراضي حدائق عامة وسياحية.
ويف  2021/1/10اعتدت قوات االحتالل على أصحاب األراضي يف حي وادي الربابة يف
بلدة سلوان ،ومسحت لطواقم "سلطة الطبيعة" التابعة لبلدية االحتالل يف القدس
بتنفيذ أعمال حفر وجتريف داخل األراضي.

مخطـط إسـرائيلي لبناء جسـر يربـط بين جبل الزيتـون ومقبرة
بـاب الرحمة بمحـاذاة األقصى
يعكف االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ خمطط إلقامة جسر تهويدي يربط بني املقربة
اليهودية يف املنحدرات اجلنوبية جلبل الزيتون ،ومقربة الرمحة مبحاذاة السور الشرقي
للمسجد األقصى .ويكشف املختص يف شؤون القدس فخري أبو دياب ،عن تفاصيل
املشروع التهويديً ،
قائل إن بلدية االحتالل يف القدس بالتعاون مع ما يسمى "سلطة
الطبيعة" ،ووزارة األديان اإلسرائيلية ،واجلمعيات االستيطانية أقرت املشروع يف بداية عام
أمريكي) لتنفيذه .وكان
 ،2021وخصص مبلغ  90مليون شيكل (حنو  27.7مليون دوالر
ّ
فعليا بداية أيار/مايو  ،2021إال أن أحداث معركة
من املفرتض البدء يف تنفيذ املشروع ًّ
"سيف القدس" أدت إىل تأجيل تنفيذه.
مخطط لتهويد منطقة باب الخليل في البلدة القديمة
كشفت صحيفة هآرتس العربية يف  2020/12/14أن بلدية االحتالل يف القدس تعتزم
تنفيذ مشروع تهويدي جديد وصف بأنه "عملية جتميل كبرية" "ألحد أهم الوجهات
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السياحية يف املدينة ،متمثلة بباب اخلليل (بوابة يافا) يف السور الغربي للبلدة القدمية
متاما ،وسيكون مبنزلة فضاء
يف القدس .وحبسب هآرتس ،فإن املشروع سيغري من املكان ً
سياحيا يشمل إقامة متحف حتت األرض ،وسيتمكن
سياحي جديد ،ليصبح جمم ًعا
ًّ
السياح واجلمهور من الوصول إىل املنطقة عرب عدة ساحات قريبة.
ويف سياق م ّتصل وافقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل يف القدس يف بداية
كانون الثاني/يناير  2021على خطة لبناء مصعد ونفق إلنشاء مدخل جديد يف منطقة
باب اخلليل يف سور البلدة القدمية .املصعد والنفق سريبطان تيدي بارك ،الواقع جبانب
مركز ماميال للمشاة ،بباب اخلليل.

مخطط لتهويد سطح الخان
أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن نيتها إلقامة "مسار سياحي" ومتنزه فوق سطح
اخلان الذي يعلو األسواق التارخيية؛ العطارين واللحامني واخلواجات والصاغة ،مبا
حتتويه من أماكن أثرية مهمة؛ كسوق البازار وسويقة علون وخان السلطان وقهوة
السالمية ،املالصقة حلي القرمي وما تعرف حبديقة اإلجنليز.
مستوطنات متطرفات من منظمة "نساء من أجل املعبد" سطح
ويف سياق متصل اقتحمت
ِ
اخلان يف  ،2021/4/21حتت محاية قوات االحتالل اإلسرائيلي.

أ .حفريات الجهة الجنوبية

عين على األقصى

الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
َ
من املالحظ ّ
نشاط احلفريات يف مدة الرصد كان أقل من السنوات السابقة ،ولك ّنه مع
أن
ً
متواصل وإن كان بوترية أبطأ من ذي قبل .وقد تكون الظروف واإلجراءات
ذلك كان
اليت رافقت انتشار فريوس كورونا سب ًبا يف ذلك.

حفريات "مدينة داود"

يف  2021/5/5زعم باحثون يف "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" أنهم عثروا على مصباح زيت
نادر يف املنطقة اليت يطلقون عليها اسم "مدينة داود" يف سلوان .وادعوا أنه مصنوع من
www.alquds-online.org
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الربونز ،واك ُتشف يف أساسات مبنى من العصر الروماني يف "طريق احلج" يف القدس.
عام تقري ًبا ،أي أنه
ويتخذ املصباح شكل وجه بشع مقطوع إىل النصف ،وعمره ٍ 2000
يعود إىل ما بعد تدمري "املعبد الثاني" املزعوم بوقت قصري.
ويف  2021/7/14زعمت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" اكتشاف جزء من سور مدينة
القدس الذي بُين منذ حوالي  2700عام ودمره اجليش البابلي يف عام  586قبل امليالد،
وذلك يف حديقة "مدينة داود" الوطنية .وقالت "سلطة اآلثار" ّ
إن السور اك ُتشف على
املنحدر الشرقي احلاد املؤدي إىل املدينة ،على بعد بضع عشرات من األمتار من املسجد
األقصى.
ب .حفريات الجهة الغربية
حفريات متواصلة أسفل حائط البراق

زعمت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" يف  2020/10/13اكتشاف قطعة أثرية عمرها
 2700عام يف احلفريات اليت تنفذها باالشرتاك مع "مؤسسة تراث احلائط الغربي"
قرب حائط الرباق ،السور الغربي للمسجد األقصى .وعث َرت سلطة اآلثار على القطعة
 حسب زعمها  -حتت "قوس ويلسون" ،واستعادتها من الردم الرتابي بواسطة مشروعغربلة "مدينة داود".
أعمــال حفــر عنــد الجســر الخشــبي المــؤدي إلــى بــاب المغاربــة فــي
األقصــى

و ّث ــقت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف  2021/1/10أعمال احلفر والتجريف
ً
وحتديدا عند بداية
املتواصلة اليت ينفذها االحتالل اإلسرائيلي يف ساحة الرباق،
اجلسر اخلشيب املوصل من ساحة الرباق إىل باب املغاربة يف سور األقصى الغربي،
وأسفل هذا اجلسر .وأوضحت الدائرة ّ
ريا وآالت ضخمة شوهدوا
أن جرافة وحفا ًرا كب ً
يف مكان احلفر الذي يأتي ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة الرباق ومنطقة جنوب
غرب األقصى.
وعلى صلة مبوضوع اجلسر اخلشيب عند باب املغاربة ،عقدت جمموعة من أعضاء
الكنيست اليمينيني بقيادة عضو الكنيست املتطرف إيتمار بن غفري مناقشة يف
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الكنيست يف  2021/7/13حول استبدال جسر املغاربة الذي قالوا إنه آيل للسقوط.
ْ
درجي إضافيني
وتداول املشاركون مبقرتحات عديدة مشلت بناء جسر بديل ،وبناء

خلف حائط الرباق يوصالن إىل داخل األقصى ،للسماح لعدد أكرب من املقتحمني
باقتحام املسجد.

حفريات مستمرة عند حائط البراق وأسفل ساحة البراق
قال اخلبري يف شؤون القدس ،فخري أبو دياب يف لقاء مع اجلزيرة مباشر يف 2021/2/3

إن سلطات االحتالل تريد إقامة بناء إلخفاء معلم حائط الرباق الذي يدل على هوية

القدس العربية واإلسالمية ،إضافة إىل إنشاء ساحة أسفل ساحة الرباق مبساحة
 1000مرت مربع ألداء الطقوس اليهودية ،وربطها بأنفاق متهيدًا إلقامة ما يسمى

بـ"مطاهر املعبد".

وأضاف أن االحتالل يريد إقامة مبنى ضخم يف املكان لوصله ا ً
ٔول بباب املغاربة ويكون
مكو ًنا من عدة طبقات ،حبيث تكون الطبقة االٔوىل مكا ًنا لصالة املستوطنني ،والثانية

لتدريب ما يسمى بـ"كهنة املعبد" ،والثالثة لصعود ركاب القطار املعلق ونزوهلم
حيث ستكون حمطة رئيسة له ،وفوق ذلك سيكون هناك ساحة ملراقبة ما جيري يف

املسجد األقصى.

ويبدو َّ
أن احلفريات اإلسرائيلية املتواصلة يف منطقة حائط الرباق ،وأسفل الزاوية

األقصى حفر ًة عند باب املغاربة قرب املكتبة واملتحف اإلسالمي ،وغرفة الصوتيات

التابعة للمسجد.

االحتــال يزعــم اكتشــاف مبنــى تاريخــي رومانــي ضمــن شــبكة أنفــاق
الحائــط الغربــي

عين على األقصى

اجلنوبية الغربية من األقصى قد أثرت مباشرة يف بنيان املسجد األقصى ،فقد أعلنت
دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ُ
املت ّلة ،يف  2020/8/30اكتشاف حرس املسجد

زعمت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" يف متوز/يوليو  2021اكتشاف بقايا مبنى كبري
عمره  2000عام بالقرب من احلائط الغربي للمسجد األقصى ،وذلك بعد جهود

متواصلة من احلفر والتنقيب .وادعت"سلطة اآلثار" أن املبنى يعود إىل حقبة "املعبد
www.alquds-online.org
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الثاني" املزعوم ،ومن املقرر افتتاح املبنى للجمهور كجزء من جولة أنفاق احلائط
الغربي اليت أعيد تنظيمها إلنشاء مسارات وجتارب خمتلفة ،استنادًا إىل العديد من
الطرق اجلديدة اليت تقطع آالف السنني من التاريخ ،من خالل االستخدام احلديث
جلزء من األنفاق كقاعات للصالة واملناسبات ،حسب ما صرحت به "سلطة اآلثار".
ت .حفريات الجهة الشرقية

كشف الباحث يف شؤون القدس فخري أبو دياب يف  ،2020/12/9عن أنفاق وحفريات
جديدة ُتريها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومجعية "إلعاد" االستيطانية ،أسفل
اجلهة الشرقية من املسجد األقصى مبا يشكل خط ًرا على سور املسجد الشرقي .وقال
أبو دياب إن احلفريات ُترى من منطقة عني العذراء باجتاه باب الرمحة على بعد
 150 - 100م ً
رتا من السور الشرقي للمسجد األقصى
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الفصل الثالث:

اليهودي في المسجد األقصى
تحقيق الوجود
ّ
يقع املسجد املبارك يف قلب عاصفة التهويد اليت تضرب مدينة القدس احملتلة وسكانها ،هذه
العاصفة يريد منها االحتالل أن تزيل املكون البشري اإلسالمي من املسجد املبارك ،وتفرض
يف املقابل الوجود اليهودي داخله ،وجو ٌد تريده سلطات االحتالل أن يتحول إىل وجو ٍد دائم ،ال

حتده ساعات االقتحام اليومية ،واحلسابات السياسية واألمنية لالحتالل.

ونقدم يف هذا الفصل إطاللة على حماوالت االحتالل فرض الوجود اليهودي يف األقصى،
دعوات إىل حشد أكرب أعدا ٍد ممكنة
عرب رصد خطط "منظمات املعبد" وما تقوم به من
ٍ

من املستوطنني القتحام األقصى ،وما يتصل بهذه االقتحامات من مشاركة الشخصيات
السياسية الرمسية واملتطرفني اليهود واحلاخامات .ويقدم الفصل إطاللة على دور األجهزة
األمنية اإلسرائيلية يف محاية املقتحمني ،وعرقلة عمل دائرة األوقاف اإلسالمية ،واستهداف
املكون البشري اإلسالمي عرب عرقلة وصوله إىل األقصى ،وإبعاده عنه مددًا متفاوتة.

أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى
عملت سلطات االحتالل وأذرعه املختلفة على اقتحام املسجد األقصى بصورة شبه يوم ّية
يف املدة اليت يرصدها التقرير ،وتابعت "منظمات املعبد" دورها يف حشد أكرب عد ٍد ممكن
بالتزامن مع  28من رمضان ،إىل اندالع مواجهة شاملة يف خمتلف املناطق الفلسطينية
احملتلة .ومن جهة أخرى أكدت اقتحامات األقصى يف األعياد واملناسبات اليهودية
تضافر جهود أذرع االحتالل املختلفة لتأمني اقتحامات حاشدة لألقصى ،وأن التنسيق

عين على األقصى

من املستوطنني للمشاركة يف هذه االقتحامات ،وأدى اقتحام األقصى يف

2021/5/10

بني اجلهات األمنية والسياسية يتصاعد سنويًا ،يف سياق فرض الوجود اليهودي خالل
هذه املناسبات ،ولتتحول املناسبات واألعياد اليهودية إىل مواسم يفرض فيها االحتالل
سيطرته الكاملة على املسجد األقصى.
www.alquds-online.org
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أ .اقتحامات الشخصيات الرسمية

تشكل االقتحامات السياسية واحد ًة
من الصور اليت تستجيب من خالهلا
الطبقة

السياسية

اإلسرائيلية

ألطروحات "منظمات املعبد" ،إذ
تعطي مشاركة أعضاء "الكنيست"
يف اقتحامات املسجد األقصى ،صور ًة
لتبين خطاب اجملموعات املتطرفة.
وعلى الرغم من هذه األدوار شهد
الرصد احلالي استمرا ًرا لرتاجع حجم

بلغ عدد
االقتحامات
السياسية لألقصى 4
اقتحامات ،مقابل  8اقتحامات
في الرصد الماضي .وشارك فيها
أعضاء "الكنيست" عميت هليفي
وإيتمار بن غفير وعميحاي شيكلي.
وخالل مدة الرصد برز عضو
"الكنيست" المتطرف إيتمار بن غفير
كأحد الوجوه السياسية البارزة
في االعتداء على األقصى،
والتحريض ضد
المقدسيين.

االقتحامات السياسية ،وشهدت أشهر
الرصد مشاركة ثالث شخصيات سياسية يف اقتحامات األقصى ،وهم أعضاء "الكنيست"
عميت هليفي وإيتمار بن غفري وعميحاي شيكلي ،وبلغ جمموع االقتحامات السياسية
أربعة اقتحامات فقط ،يف مقابل  8اقتحامات رصدناها يف التقرير املاضي.
شارك عضو "الكنيست" عميت هليفي يف اقتحام األقصى قبل أن يؤدي اليمني الدستورية،
فقد حل حينها ً
بدل من الوزير أمري روحانا ،ويف  2021/4/1شارك عميت هليفي يف
اقتحام املسجد األقصى ،خالل اليوم اخلامس من عيد "الفصح اليهودي" ،الذي شهد
اقتحام مئات املستوطنني لألقصى ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل.
ومن الشخصيات الرمسية اليت برزت يف االعتداء على األقصى ،والتحريض على املقدسيني
زعيم "حزب القوة اليهودية" ،عضو "الكنيست" املتطرف إيتمار بن غفري ،ففي 2021/4/15

شارك يف اقتحام األقصى ،وجال يف أرجائه بشكل استفزازي ،وهاجم أحد حراس األقصى،
مدع ًيا ّ
إذن ألحد بالدخول أو اخلروج من
أن احلراس "ليسوا يف موقع يسمح هلم بإعطاء ٍ

املكان" .ويف  2021/6/27مسحت شرطة االحتالل للمتطرف بن غفري باقتحام األقصى
من دون أن يرافقه املستوطنون ،ورافقه خالل االقتحام اثنان من مساعديه فقط.
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ً
ريا ،ففي  2021/7/18بالتزامن مع ذكرى
اقتحاما
ومل تشهد مدة الرصد إال
ً
واحدا أخ ً
"خراب املعبد" ،شارك عضو "الكنيست" عن حزب "ميينا" عميحاي شيكلي يف اقتحام
املسجد األقصى إىل جانب مئات املستوطنني ،وحبسب صحيفة تاميز أوف إسرائيل
العربية شارك عميحاي يف أداء نشيد "اهلاتيكفا"  -النشيد الوطين اإلسرائيلي -برفقة
عشرات املستوطنني أمام مصلى قبة الصخرة .وخالل االقتحام صرح عميحاي لـ"قناة
شيفع" أن األقصى هو "أهم رمز وطين لدى شعب إسرائيل".
أعضاء "الكنيست" الذين اقتحموا األقصى ما بين  2020/8/1و:2021/8/1
عضو الكنيست

عميت هليفي

تاريخ االقتحامات
2021/4/1
2021/4/1

إيتمار بن غفري

2021/6/27

عميحاي شيكلي

2021/7/18

المجموع

عدد االقتحامات

اقتحام واحد
اقتحامان
اقتحام واحد
 4اقتحامات

ب .اقتحامات المتطرفين اليهود

ُتعد اقتحامات املستوطنني اليهود ،أبرز أدوات االحتالل لتحقيق الوجود اليهودي داخل
إدخال أكرب عد ٍد ممكن من املستوطنني بصورة شبه يوم ّية ،وإشراك املزيد من الشرائح
ً
وصول إىل عتاة
االجتماعية يف هذه االقتحامات ،من الطالب اليهود ،والنساء اليهوديات،
املتطرفني وأعضاء هذه املنظمات ومسؤوليها.
وال ترتك "منظمات املعبد" مناسب ًة إال وتستفيد منها الستهداف املسجد األقصى ومكوناته

عين على األقصى

األقصى ،وللوصول إىل هذه النتيجة تعمل "منظمات املعبد" وأذرع االحتالل األخرى ،على

املختلفة ،فقد استخدمت االقتحام إليصال رسائل إىل الدول املطبعة والتحريض ضد
دائرة األوقاف اإلسالمية ،ففي  2020/10/22اقتحم األقصى املدير التنفيذي ملؤسسة
www.alquds-online.org
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"تراث جبل املعبد" املتطرف تومي نيساني،
الذي قرأ بيا ًنا باللغة العربية دعا فيه العرب
املط ّبعني إىل التكاتف مع اإلسرائيليني لـ"طرد

األوقاف العنيفة واإلرهابية" من األقصى.

ويف إطار حماولة "منظمات املعبد" رفع سقف

استهداف املسجد ،وجهت مؤسسة "تراث
املعبد" يف  ،2020/11/16رسالة إىل وزير

بلغ عدد الذين
اقتحموا المسجد
األقصى في مدة الرصد
مقتحما ،من
نحو 26,526
ً
المستوطنين والطالب اليهود
وعناصر االحتالل األمنية ،وهو
سجله
أقل من العدد الذي ّ
تقرير العام الماضي بـ
مقتحما.
2148
ً

األمن الداخلي يف حكومة االحتالل حينها

أمري روحانا ،طالبته فيها بالسماح لطالب املدارس الدينية بقضاء كامل املدة املتاحة
لالقتحامات يف تعلم التوراة وتعليمها يف الساحة الشرقية للمسجد األقصى ،وهدفت من

هذا الطلب إىل استغالل أكرب ألوقات االقتحام ،وفرض وجود طالب معاهد االحتالل

التلمودية يف كامل أوقات االقتحام ،اليت تصل إىل مخس ساعات يوم ًيا.

وتابعت "منظمات املعبد" يف مدة الرصد دعواتها إىل تنظيم اقتحامات حاشدة لألقصى،
خاصة ُقبيل ويف األعياد اليهودية واملناسبات اإلسرائيلية ،ففي منتصف شهر أيلول/
سبتمرب  2020ومع اقرتاب "رأس السنة اليهودية" دعت املنظمات املتطرفة أنصارها

إىل اقتحام حاشد للمسجد األقصى ،وذلك لتعويض تراجع أعداد املقتحمني على أثر

القيود اليت فرضتها حكومة االحتالل ملواجهة "كورونا" ،ودعت املنظمات أنصارها إىل
ً
احتفال باألعياد اليهوديّة.
نفخ البوق اليهودي داخل األقصى،
ويف سياق اقتحامات املستوطنني وما تتضمن من أداء الصلوات التلمودية عل ًنا ،نشر أعضاء
يف "منظمات املعبد" يف  2021/4/4مقاطع مصورة ُتظهر أداءهم صلوات مجاعية علنية

يف حميط املسجد األقصى ،مبشاركة حاخامات ،وع ّلق أحد ناشطي "املعبد" بقوله" :مل

يعد أحد يعرتض ،ال الشرطة وال األوقاف" .ومل تكتف "منظمات املعبد" مبا حققته فقط،
بل أعلنت صفحاتها على وسائل التواصل االجتماعي يف  2021/4/2أن "صالة اليهود يف
األقصى أصبحت مسموحة" ،يف حماولة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع ،ودعوة املزيد

من املستوطنني إىل املشاركة يف هذه الصلوات العلنية يف األقصى.
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وشكل اقتحام املسجد األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع ذكرى احتالل كامل مدينة

القدس املسمى عربيًا ب ـ "يوم القدس" ،أبرز حمطات االعتداء على األقصى خالل أشهر
الرصد ،وتزامن يف هذا العام مع الثامن والعشرين من رمضان ،وأطلقت املنظمات املتطرفة
يوما .ففي  2021/4/3عقدت هذه املنظمات
حتضرياتها لالقتحام قبل موعده بنحو ً 35
مؤمت ًرا حتضرييًا لتنظيم اقتحام آالف اإلسرائيليني ،ودعت إليه عددًا من املنظمات

الشبابية اليهودية واملدارس الدينية.

ويف سياق حتريض املنظمات وحتضرياتها القتحام "يوم القدس" ،تابعت املنظمات املتطرفة
تروجيها لالقتحام على صفحاتها يف وسائل التواصل االجتماعي ،ففي  2021/4/29نشرت

بشكل يومي على صفحاتها يف
صورة تتضمن عدًا عكس ًيا ملوعد االقتحام ،دأبت على نشره
ٍ

أعالما صهيونية للمشاركني يف
وسائل التواصل ،ويف هذه املنشورات أعلنت عن توفريها
ً

االقتحام ،وبأنهم سيؤدون خالهلا تراتيل تلمودية وأخرى وطنية.

وألقى انتصار املقدسيني يف املواجهات اليت اندلعت مع جنود االحتالل ومستوطنيه يف
باب العمود بني  13و 26نيسان/أبريل  2021بظالله على األقصى ،فعملت املنظمات
ً
تعويضا عن
املتطرفة على حشد عد ٍد من عتاة املتطرفني ليشاركوا يف اقتحام األقصى
هذه هزميتهم يف باب العمود ،ففي  2021/5/3أعلنت "منظمات املعبد" عن مشاركة عدد

من عتاة املتطرفني يف اقتحام  28رمضان .وعلى أثر فشل االقتحام وعدم قدرة االحتالل

نفسه وصف املتطرف أرنون سيجال يوم االقتحام بأنه "يوم صعب ،حزين ،ومهني ،لقد

فقدنا احرتامنا الذاتي والوطين ،لدولة إسـرائيل" .ومل يقف رد املنظمات املتطرفة عند

التصرحيات فقط ،بل حاولت إعادة شد عصب املستوطنني وأطلقت دعوات إىل االقتحام
األقصى مبناسبة عيد "نزول التوراة/الشفوعوت" املمتد بني  16و ،2021/5/18وأعلنت عن

عين على األقصى

مستوطن إىل األقصى ،نتيجة ثبات املرابطني يف املسجد واندالع معركة
على إدخال أي
ٍ
"سيف القدس" ،كانت ردة فعل املنظمات املتطرفة على هزميتهم كبري ًة ً
جدا ،ويف اليوم

خطتها ألداء صلوات تلمودية علنية داخل األقصى .ويف صباح  2021/5/16أغلقت شرطة

االحتالل باب املغاربة أمام اقتحامات املستوطنني؛ وشكل ذلك انتكاسة إضافية ملتطريف

"منظمات املعبد".
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ومع اقرتاب ذكرى "خراب املعبد" بدأت املنظمات املتطرفة حتضرياتها القتحام األقصى
طقوس تلمودية مجاعية داخله ،خاصة أن يوم االقتحام يف 2021/7/18
بأعداد كبرية ،وأداء
ٍ

يتزامن مع الثامن من شهر ذي احلجة ،ويف ساعة مبكرة من ذلك اليوم اقتحمت قوات
االحتالل املسجد األقصى ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وأدخلت املستوطنني إىل
املسجد عرب جمموعات كبرية متتالية ،وحبسب دائرة األوقاف بلغ عدد مقتحمي األقصى
يف هذا اليوم حنو  1540مستوط ًنا ،وشهد االقتحام ترديد املستوطنني نشيد "اهلاتيكفاه"
طقوسا تلمودية علنية
بصوت مرتفع وحبماية قوات االحتالل ،وأداء أعدا ٍد كبرية منهم
ً
ٍ
يف باحات األقصى.

مقتحما،
وبلغ عدد اليهود الذين اقتحموا املسجد األقصى يف مدة الرصد حنو 26526
ً
من املستوطنني والطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية .توزعوا على أشهر الرصد
كما يظهر الرسم البياني اآلتي:
رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى في أشهر الرصد من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
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ويُشري العدد اإلمجالي ملقتحمي املسجد األقصى ،إىل اخنفاض أعداد مقتحمي املسجد
بشكل طفيف ،فقد بلغ عددهم حنو  28674يف التقرير املاضي ،أي أن معطيات الرصد
ٍ
ً
احلالي سجلت
اخنفاضا بنحو  2148مستوط ًنا ،وبلغت نسبة هذا االخنفاض حنو
 ،% 7.5وهذا ما يعين أن أعداد مقتحمي املسجد األقصى تستم ّر يف االخنفاض للرصد
الثالث على التوالي.
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ت .اقتحامات األجهزة األمنية

يوظف االحتالل أجهزته األمنية لتكون واحدة من أدوات فرض سيطرته على املسجد
األقصى ،ويستخدمها ليفرض املزيد من التضييق على املسجد ومكوناته البشرية ،ويف
األشهر اليت يرصدها التقرير ،برز عدد من االعتداءات اليت قامت بها عناصر االحتالل
األمنية ،يُعد بعضها سياسة دائمة لدى أجهزة االحتالل األمنية ،وبعضها عملت على
تنفيذه يف مدة الرصد ،وهي:
استمرار استهداف مصلى
باب الرمحة ،وتدنيسه
بشكل متكرر.
ٍ

قطع األسالك املوصلة
للصوتيات يف األقصى،
وحماولة قطع األذان.

تركيب أجهزة إلكرتونية
يف أرجاء متفرقة من
املسجد.

فعلى صعيد استهداف مصلى باب الرمحة تابعت شرطة االحتالل اعتداءاتها حبقه
واملصلني داخله ،إذ تعمل على التضييق على املصلني ،من خالل التعامل مع املصلى على
أنه ليس من ضمن مصليات املسجد ،لذلك تقتحم العناصر األمنية اإلسرائيلية املصلى
بشكل متكرر ،وتتعمد تدنيسه.
ٍ
وشهدت مدة الرصد حماولة أذرع االحتالل األمنية فرض املزيد من التحكم باملسجد
األقصى ،عرب تركيب أجهزة إلكرتونية متطورة ،ففي  2020/9/6اقتحم عد ٌد من جنود
االحتالل املسجد ،واعتلوا سطحه وركبوا أجهزة إلكرتونية تتضمن جمسات ومساعات
يف منطقة باب األسباط داخل األقصى ،على الرغم من رفض دائرة األوقاف واعرتاض
ويف سياق اعتداء قوات االحتالل على املسجد األقصى ،وحماولة إسكات صوت األذان،
قطعت شرطة االحتالل أسالك مكربات الصوت يف باحات املسجد األقصى املبارك يف
 2021/4/13بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان ،بذريعة تأثريها يف مراسم يقيمها جيش

عين على األقصى

حراس املسجد.

االحتالل ،يف ساحة حائط الرباق ،وهذا ما حال دون رفع أذان صالة العشاء .ومل يكن هذا
االعتداء هو الوحيد ،ففي  2021/5/7اقتحمت قوات االحتالل غرفة األذان يف املسجد
األقصى وقطعت أسالك مكربات الصوت ،على أثر اندالع مواجهات عنيفة يف املسجد.
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وشكل اقتحام األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع الثامن والعشرين من رمضان ،صورة
لدور أجهزة االحتالل األمنية يف االعتداء على األقصى ومكوناته البشرية ،فقد شهد
االقتحام مواجهات عنيفة جدًا ،استخدمت فيها الشرطة اإلسرائيلية الرصاص املعدني
واملطاطي ،وحاصرت املرابطني يف مصليات املسجد املسقوفة ،وأغلقت عليهم األبواب،
بوابل من قذائف الدخان والرصاص ،وعلى الرغم من استخدام قوات
وأمطرت احملاصرين ٍ
االحتالل القوة املفرطة ،استطاع الفلسطينيون كسر االحتالل وجنوده ،ومل يستطع إدخال
أي مستوطن إىل داخل املسجد األقصى .وأدت وحشية االحتالل إىل إصابة  612فلسطين ًيا.
ومع اقرتاب ذكرى "خراب املعبد" أشارت مصادر عديدة إىل أن سلطات االحتالل تتحضر
جلعل هذا االقتحام ردًا على فشل اقتحام  28رمضان ،ففي  2021/7/18اقتحمت قوات
االحتالل املسجد يف ساعة مبكرة ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وعرقلت عمل
حراس األقصى وأدخلت املستوطنني إىل األقصى عرب جمموعات متتالية ،وبالتزامن مع
اقتحامات املستوطنني أغلقت قوات االحتالل مجيع مداخل املسجد األقصى ومنعت
الدخول إليه ،وحاصرت عشرات املصلني داخل املصلى القبلي.
ث .اقتحامات وفود الدول العربية المط ِّبعة

مل تكن اقتحامات وفو ٍد عربية املسجد األقصى
من بوابة االحتالل أم ًرا ً
قابل للتصديق منذ
سنوات قليلة ،ولكن األمور تغريت على أثر
ٍ
تعاظم موجة التطبيع العربي مع االحتالل
عام  ،2020فقد شهد املسجد األقصى يف
مدة الرصد عددًا من اقتحامات وفود عربية
خليجية دخلت إىل األقصى حبماية قوات
االحتالل.
وكان

أول

االقتحامات

العربية

على أثر توقيع
اتفاقيات التطبيع
بين دول عربية واالحتالل،
شهد المسجد األقصى
اقتحامان لوفود إماراتية ،األول
في  ،2021/10/15شارك فيه
 10أشخاص ،والثاني في
 18/10/2020ضم 4
إماراتيين.

يف

 ،2021/10/15إذ اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي مكون من  10أشخاص ،حبماية قوات
بسيارات تابعة للشاباك اإلسرائيلي ،ثم
االحتالل ،ودخل الوفد إىل ساحة الرباق احملتلة
ٍ
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إىل األقصى من باب املغاربة احملتل ،والتقط املقتحمون صو ًرا وهم يؤدون الصالة داخل

أحد مصليات املسجد األقصى ،وبالتزامن مع االقتحام اعتقلت قوات االحتالل  3شبان
مقدسيني وقفوا يف وجه املقتحمني.
ومل يكن الوفد السابق هو الوحيد ،ففي  2020/10/18اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي آخر،
حبماية قوات شرطة االحتالل وخمابراته ،وأفادت مصادر مقدسية أن  4إماراتيني أدوا
الصالة يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،حتت محاية مشددة من ق ّوات االحتالل،
ريا ،فقد طرد املقدسيون اإلماراتيني األربعة يف
ولكن املرابطني مل ميهلوا الوفد املطبع كث ً
أثناء جولتهم يف مصلى قبة الصخرة والتقاطهم الصور التذكارية ،وطالبوهم مبغادرة
األقصى فو ًرا ،مرددين شعارات ضد التطبيع واملطبعني.
ومل يشهد املسجد األقصى اقتحامات تطبيعية أخرى ،نتيجة الرفض الفلسطيين احلاسم
هلا ،فقد طرد املصلون الوفود اليت شاركت يف االقتحامني ،على الرغم مما تعرضوا له
من تنكيل واعتقال من قبل قوات االحتاللَّ ،
ولكن هذين االقتحامني كشفا عن متادي
الدول املطبعة ،وتساوقها مع االحتالل حتى يف املسجد األقصى.

أ .منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

عين على األقصى

ثانيا :التدخل المباشر في إدارة المسجد
ً
ً
استكمال ملخططات االحتالل يف تثبيت
يعد التدخل املباشر يف إدارة املسجد األقصى
الوجود اليهودي داخله ،يف سياق استكمال فرض سيطرة االحتالل على املسجد ،وميكن
تناوله بأنه تتويج ملختلف املمارسات التهويديّة سالفة الذكر .وحتاول سلطات االحتالل
بشكل مباشر يف شؤون املسجد األقصى كافة ،يف سياق تهميش دور دائرة
أن تتدخل
ٍ
األوقاف اإلسالمية املشرفة عليه ،ومن ثم احللول مكانها لتصبح املتحكمة باملسجد
وأبوابه وشؤونه.
ال ترتك سلطات االحتالل فرصة إال وتتدخل عربها يف عمارة املسجد األقصى ،وتعمل عل
وقف أعمال الصيانة والرتميم اليت تتم داخل املسجد األقصى ،يف سياق مصادرة صالحية
دائرة األوقاف اإلسالمية صاحبة الصالحية يف هذا الصدد ،وال ختلو أعوام الرصد من
www.alquds-online.org
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اعتقال موظفي جلنة اإلعمار التابعة لألوقاف،
ووقف تعسفي ألعمال الرتميم ،ومنع إدخال
ٍ
املواد الالزمة إلمتام هذه األعمال الضرورية.
وحول ممارسات االحتالل يف منع أعمال
إعالم عن سياسة
الرتميم ،كشفت وسائل
ٍ
جديدة لدى االحتالل ،صعدت من خالهلا
التدخل يف عمارة املسجد األقصى ،إذ أصبحت
تعرقل تنفيذ أعمال الصيانة مهما كانت
صغرية ودقيقة ،على غرار تبديل األضواء
املعطلة ،وتصليح الزجاج املكسور ،أو أعمال
العزل للوقاية من تسرب املياه يف فصل الشتاء.

كشفت وسائل
إعالم عن سياسة
ٍ
جديدة لدى االحتالل،
صعدت من خاللها التدخل
في عمارة المسجد األقصى،
إذ أصبحت تعرقل تنفيذ أعمال
الصيانة مهما كانت صغيرة
ودقيقة ،على غرار تبديل األضواء
المعطلة ،وتصليح الزجاج
المكسور ،أو أعمال العزل
للوقاية من تسرب المياه
في فصل الشتاء.

ويف مدة الرصد تابعت سلطات االحتالل تدخلها يف أعمال جلنة اإلعمار ،فمع بدايات عام
 ،2021تداول نشطاء مقدسيون يف  2021/1/11صور تشققات يف مصطبة "باب الرمحة"
يف اجلهة الشرقية من األقصى ،وأوضح مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن
التشققات موجودة منذ مدة يف طريق باب األسباط املؤدي إىل باب الرمحة ،وأكد أن
سلطات االحتالل منعت جلنة اإلعمار من إصالح التشققات وترميمها.
وعادت مسألة التدخل يف عمارة األقصى بوضوح يف  ،2021/1/23ففيه منعت عناصر
من الوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل طواقم جلنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف
اإلسالمية ،من تنفيذ أعمال صيانة وترميم داخل املصلى املرواني .ويف  2020/1/24منعت
عناصر يف شرطة االحتالل ،طواقم اللجنة ،من إكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات
الداخلية يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،وحبسب مدير جلنة اإلعمار املهندس
بشكل مباشر ،وهددتهم
بسام احلالق ،دهمت قوات االحتالل املصلى ،وأوقفت العمال
ٍ
باالعتقال واإلبعاد يف حال استمرارهم بالعمل.
ومل يقف املنع عند مصليات األقصى فقط ،ففي  2021/1/26منعت شرطة االحتالل،
طواقم جلنة اإلعمار من تنفيذ أعمال الصيانة يف مجيع أحناء املسجد األقصى ،وجاء
املنع على خلفية حماوالت طواقم اللجنة إصالح تس ّرب للمياه من سطح اجلامع القبلي،
بشكل أكرب يف حال استمرار التسرب.
وهو عط ٌل خطري يؤدي إىل تضرر املصلى
ٍ
36

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

ب .تقييد حركة موظفي األوقاف

تستمر اعتداءات االحتالل وأذرعه املختلفة
حبق موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس املسجد األقصى
إىل انتهاكات جسيمة ،ويتعرضون لالعتقال
املتكرر ،وما يرافقه من اعتداءات جسدية
ونفسية ،إضاف ًة إىل تدخل قوات االحتالل
يف أعماهلم وما يتصل بذلك من إبعادهم
عن املقتحمني ،واالستدعاء املتكرر للتحقيق
يف مراكز االحتالل األمنية ،ويُع ّد اإلبعاد

تابعت سلطات
االحتالل وأذرعها
المختلفة استهداف موظفي
دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس
األقصى إلى انتهاكات جسيمة،
وتستهدفهم قوات االحتالل
باالعتقال واالعتداء الجسدي
والنفسي ،وتحاول ثنيهم
عن أداء مهامهم.

أبرز االعتداءات اليت تشمل موظفي األوقاف
وخاصة حراس األقصى ،يف حماولة إلزالة أول خطوط الدفاع عن املسجد.
ويف سياق عرقلة عمل حراس املسجد ،متارس قوات االحتالل الرتهيب املمنهج يف وجه
حراس األقصى ،إذ تعتدي عليهم شرطة االحتالل بوحشية ،ففي  2021/5/7اندلعت
مواجهات عنيفة يف األقصى ،أصيب فيها عدد من موظفي دائرة األوقاف .ويف 2021/5/23

عرقلت قوات االحتالل دخول املصلني ألداء صالة الفجر يف األقصى ،واعتدت بوحشية
على عد ٍد من حراس املسجد واعتقلت احلارس فادي عليان.

األقصى .ففي  2020/8/19اعتقلت قوات االحتالل موظفني يف األوقاف بالتزامن مع
اقتحامات املستوطنني للمسجد .ويف  2020/9/5اعتقلت قوات االحتالل  3من حراس
املسجد .ويف  2021/1/18اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى طارق صندوقة ،يف

عين على األقصى

ويشكل االعتقال أو االستدعاء إىل التحقيق أحد أكثر أوجه االعتداء تكرا ًرا على حراس
األقصى وموظفي األوقاف ،وعادة ما ُتصدر شرطة االحتالل على أثره قرارات اإلبعاد عن

أثناء تأدية عمله أمام أبواب املسجد ،ونقل احلارس إىل أحد مراكز التحقيق يف القدس
احملتلة .ويف  2021/5/23اعتقلت قوات االحتالل  5من حراس األقصى وموظفي دائرة
األوقاف.
www.alquds-online.org
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ويتعرض مسؤولو دائرة األوقاف اإلسالمية العتداءات خمتلفة ،تهدف إىل احلد من
جهودهم يف الدفاع عن األقصى ،وك ّم أفواههم جتاه تصاعد اعتداءات االحتالل حبق

األقصى ،ففي أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر دهمت قوات االحتالل مكتب نائب مدير
عام دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكريات ،وقال حينها "استغرقت عملية التفتيش

واملداهمة عدة ساعات ،وزعموا خالهلا أننا نشكل خط ًرا على أمن إسرائيل" ،وبعد أسبوع
من االقتحام أصدرت سلطات االحتالل يف  2020/11/4قرا ًرا بإبعاد الشيخ بكريات مدة

 6أشهر .ويف  2020/11/11اعتقلت قوات االحتالل مدير مركز املخطوطات يف األقصى

رضوان عمرو ،على أثر اقتحام منزله ومصادرة حاسوب حممول وهواتف نقالة.
ج .التحكم في دخول المسجد وتقييد حركة المصلين

يُع ّد تقييد دخول املصلني إىل املسجد األقصى
أداة االحتالل األبرز لتقليل أعداد املرابطني
واملصلني يف األقصى ،وهو من أبرز حلقات
اسرتاتيجية االحتالل الرامية إىل تثبيت املكون
اليهودي مكان املكون اإلسالمي داخل األقصى،
وقد عملت أذرع االحتالل يف السنوات املاضية
يف مسارين :األول هو رفع أعداد مقتحمي
األقصى من املستوطنني ،والثاني هو تفريغ
األقصى من العناصر البشرية اإلسالمية.

بلغ عدد
المبعدين عن المسجد
مبعدا،
األقصى نحو 375
ً
وشملت قرارات اإلبعاد مصلين
وموظفين في دائرة األوقاف،
وشهد شهرا أيار/مايو وحزيران/
يونيو  2021أعلى أعداد
للمبعدين فقد بلغ نحو
 200مبعد.

ومن أبرز القيود اليت تفرضها أذرع االحتالل
األمنية على أبواب األقصى ،احتجاز هويات املصلني والتدقيق بها ،ففي 2021/2/26
وبالتزامن مع صالة اجلمعة احتجزت قوات االحتالل بطاقات املئات من املصلني من
فئة الشباب على أبواب األقصى .ويف  2021/5/23فرضت قوات االحتالل رقابة مشددة
على الفلسطينيني يف حميط األقصى ،ومت توقيفهم والتدقيق يف بطاقاتهم الشخصية
واستجوابهم.
و ُتعرقل قوات االحتالل وصول املصلني إىل األقصى خاصة القادمني من املناطق
الفلسطينية احملتلة ،ففي  2021/3/22احتجزت قوات االحتالل ،عشرات النسوة وهن
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متجهات إىل املسجد األقصى ،بذريعة الدخول إىل القدس من دون تصاريح ،وقامت شرطة
االحتالل باحتجازهن بضع ساعات ودققت يف هوياتهن .ويف  2021/3/5منعت قوات
االحتالل الفلسطينيني من مناطق الضفة الغربية من الوصول إىل املسجد األقصى،
واحتجز جنود االحتالل بطاقات املصلني القادمني من حمافظات الضفة الغربية،
ريا منهم إىل حافالت تابعة لالحتالل نقلتهم فيها إىل احلواجز
واقتادت عددًا كب ً
العسكرية الثابتة على مداخل القدس احملتلة ،وعلى أثر املنع أدى الفلسطينيون صالة
الظهر يف أقرب نقاط من األقصى استطاعوا الوصول إليها.
ورسخت سلطات االحتالل اإلبعاد واحدًا من أدواته العقابية ،يستخدمها لريهب املصلني
يف األقصى ،ويعاقب الذين يواجهون االقتحامات ،ويعرقلون جوالت مستوطنيه يف املسجد،
والذين يقومون بأدوار أخرى يف عمارة املسجد ومحايته .واستطاع االحتالل الوصول إىل
هذه املعادلة عرب مراكمة استهداف املكون اإلسالمي يف املسجد منذ سنوات عدة.
و ُتظهر معطيات الرصد املمتد من  2020/8/1إىل  2021/8/1أن عدد املبعدين عن املسجد
األقصى بلغ حنو ً 375
مبعدا ،ومشلت قرارات اإلبعاد مصلني وموظفني يف دائرة األوقاف
اإلسالمية ،وشهد شهرا أيار/مايو وحزيران/يونيو  2021أعلى أعداد للمبعدين فقد بلغ
حنو  200مبعد ،وشهدت هذه املدة فشل االحتالل يف اقتحام األقصى يف ،2020/5/10
واندالع مواجهات عنيفة يف جممل مناطق القدس احملتلة.
رسم بياني ألعداد المبعدين عن المسجد األقصى من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
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الفصل الرابع:

ردود الفعل على التطورات في المسجد األقصى
أو ً
ال :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

شهدت السنة اليت يغطيها تقرير "عني
على األقصى  "2021-2020تط ّوراً يف

اسرتاتيجية املقاومة الفلسطينية يف

إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
دفاعا عن مدينة
تستند إىل اهلجوم ً

القدس واملسجد األقصى املبارك
واملقدسات ،وإىل العمل املشرتك

واملنسق؛ يف إطار عمل الغرفة املشرتكة
لفصائل املقاومة الفلسطينية ،اليت
ُشكلت يف  ،2017/7/23يف قطاع

شهدت السنة
التي يغطيها التقرير
تطو ًرا في استراتيجية
ّ
المقاومة الفلسطينية في إدارة
الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
دفاعا عن مدينة
تستند إلى الهجوم
ً
القدس والمسجد األقصى المبارك
 ،وإلى العمل المشترك والمنسق،
وتجلت هذه االستراتيجية في
معركة "سيف القدس".

غزة .وجتلت هذه االسرتاتيجية يف

عملية "سيف القدس" خالل أيار /مايو  ،2021اليت ه ّبت فيها حركة محاس ومعها

فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة للدفاع عن املسجد األقصى الذي كان ينوي

املستوطنون اقتحامه يف  28رمضان ،وحي الشيخ جراح.
جاء ذلك يف وقت دعت فيه معظم القوى والفصائل الفلسطينية إىل تصعيد املقاومة

الشعبية واملسلحة ملواجهة خمططات االحتالل يف القدس واملسجد األقصى ،ومواجهة

"صفقة القرن" ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع .وطالبت بضرورة وضع
اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر اليت ُتدق باملسجد املبارك ،يف
ّ
ظل حماوالت االحتالل فرض وقائع جديدة على األرض ،مشددة على ضرورة نبذ كل

سياسي يقوم على
اخلالفات الفلسطينية ،واستعادة الوحدة الوطنية ،وتأسيس نظام
ٍ
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أساس مبدأ الشراكة والتعددية ،وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،واالتفاق
على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى
والفصائل ملواجهة املخاطر اليت تهدد القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
بشكل خاص.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق
دفاعا عن القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع
األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ً
متسكها بإسالمية املسجد األقصى ،ورفضها إجراءات
كفاح شعيب حترري ،معلن ًة ّ
إدارة ترامب لتكريس "صفقة القرن" كأمر واقع ،كونها مشاريع لتصفية القضية
الفلسطينية .ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرمسية دون مستوى
احلدث ،الفت ًة النظر إىل أن تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات
نفسها ،هو تضييع وهدر لطاقات الشعب الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.
وشددت حركة محاس على أن الشعب الفلسطيين على موعد قريب مع النصر والتحرير
والصالة يف املسجد األقصى نتيجة إجنازات املقاومة؛ مؤكدة التزامها مبساراتها
االسرتاتيجية الثالثة املتمثلة يف :عدم التنازل أو التفريط عن أرض فلسطني املباركة،
والتمسك ّ
حبق العودة وكل حقوق الفلسطينيني كاملة غري منقوصة ،والتمسك
خبيار املقاومة الشاملة ض ّد االحتالل ،مع احملافظة على القدس واألقصى واملقدسات.
ومع تأكيدها التمسك األصيل بأن قضية فلسطني والقدس واألقصى قضية عربية
وإسالمية وإنسانية ،وليست فلسطينية فحسب ،وأنها مرتبطة بأبعاد كثرية سياسية
واجتماعية ووطنية وفكرية.
أكدت القيادة الفلسطينية أن القدس ّ
خط أمحر ،وقلب فلسطني وروحها وعاصمتها
األبدية ،وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل ،وشددت على أن ما يقوم به
االحتالل يف األقصى والقدس إرهاب دولة منظم ،وجرائم حرب يعاقب عليها القانون،
وعلى أن العائالت يف حي الشيخ جراح لن ترحل.

عين على األقصى

ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

وباملقابل ،أعلنت هذه القيادة ،املتمثلة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،متسكها
برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة التحديات اليت تواجهها القضية الفلسطينية،
www.alquds-online.org
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بشكل عام ،والقدس ،بشكل
خاص،

حمصورة

باحلرص

على املفاوضات ،معلنة انتظار

احملب
"الشريك اإلسرائيلي
ّ
للسالم" ،الذي ميكن أن يوافق

على إقامة دولة فلسطينية
عاصمتها "القدس ّ
الشرقية".
وعلى

الرغم

من

استمرار

االحتالل يف جرائمه يف املسجد
األقصى

املبارك

واألماكن

املقدسة داخل القدس احملتلة،
حافظت السلطة الفلسطينية

على الدور الذي أنشئت من أجله،

أكدت القيادة
الفلسطينية أن القدس
ّ
خط أحمر ،وقلب فلسطين
وروحها وعاصمتها األبدية ،وال سالم
وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل،
وشددت على أن ما يقوم به االحتالل في
األقصى والقدس إرهاب دولة منظم،
وجرائم حرب يعاقب عليها القانون،
وعلى أن العائالت في حي الشيخ جراح لن
ترحل .ولكنها بالمقابل قررت العودة إلى
التنسيق األمني الذي أوقفته مدة قصيرة
حد زعمها ،وظلت في مربع
على ّ
الرهان على خيار المفاوضات
فقط لنيل الحقوق
الفلسطينية.

واستمرت بالتنسيق األمين.

وبالرغم من إعالنها عن توقفه ،فإن معطيات األرض تثبت غري ذلك ،يف مشهد يعكس

عزلة القيادة الفلسطينية عن تطلعات الشعب الفلسطيين ومقاومته.

وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020عودة التنسيق األمين
الدور الذي ترغب يف تأديته ،والذي كان موضع استنكار فصائل املقاومة الفلسطينية
اليت رأت فيه "مزيدًا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية ،وإعادة تسويق الوهم" ،و"طعنة
آلمال شعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية" ،وطعنة للجهود الوطنية لبناء شراكة وطنية

ملواجهة االحتالل والض ّم والتطبيع و"صفقة القرن".

ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1948

ً
ً
واضحا ،مع الدعوات
وتفاعل
حراكا شعب ًيا،
شهدت مدينة القدس واملناطق الفلسطينية
ً

الرافضة لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل املسجد األقصى ويف املدينة املقدسة ،ومشاركة
يف املسريات واملهرجانات والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للقدس
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وللمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف وجه
العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي حب ّقه
ً
ورفضا
يف معركة "سيف القدس"،
واحتجاجا على قرار
لـ"صفقة القرن"،
ً

الض ّم.
فقد

سجل

فلسطينيو

القدس

وفلسطينيو األراضي احملتلة علم
 1948عالمة فارقة يف مقاومة عمليات
التهويد للمدينة املقدسة ،وش ّكلوا
ّ
خط الدفاع األول يف وجه االعتداءات

اإلسرائيلية املتكررة على املسجد
دروعا
األقصى ،وش ّكل املرابطون منهم ً

شهدت
مدينة القدس
والمناطق الفلسطينية
ً
واضحا،
حراكا شعب ًيا ،وتفاع ًلا
ً
مع الدعوات الرافضة لالنتهاكات
اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى
وفي المدينة المقدسة ،ومشاركة
في المسيرات والمهرجانات
والوقفات التضامنية والندوات
واإلضرابات نصرة للقدس وللمسجد
ً
ووقوفا في وجه العدوان
األقصى،
اإلسرائيلي اإلجرامي في معركة
ً
ورفضا لـ"صفقة
"سيف القدس"،
واحتجاجا على قرار
القرن"،
ً
الضم.
ّ

بشرية ،أسهمت ،إىل ح ّد كبري ،باحل ّد
من قدرة تنفيذ الربامج الصهيونية التهويدية اليت تستهدف األقصى ،وعرقلوا خمططات

تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا؛ من خالل األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط ،وحضورهم الدائم

وحسن التحرك ،واالستباقية...فالوصول إىل
للذود عنه ،والذي متيز بطول النفسُ ،
املسجد املبارك ميزة يتمتعون بها دون غريهم ،بالرغم من وجود العقبات اإلسرائيلية،

واإلبعاد املتكرر.
حماوالت االحتالل فرض واقع جديد ،عرب إغالق املسجد األقصى ،وأجربوا قوات االحتالل
على فتح أبواب املسجد املبارك ،واالنسحاب منه ومن حميطه...وخرجوا بشكل متواصل
يف محالت عديدة حلماية القدس واملسجد األقصى من التهويد ،وهذا ما دفع االحتالل

عين على األقصى

وأفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة علم  ،1948يف عدة مناسبات،

إىل ّ
شن هجمات وحشية متكررة على ر ّواد املسجد ،وأصدرت قوات االحتالل عشرات أوامر
اإلبعاد عن املسجد األقصى والقدسّ ،
حبق العديد من املقدسيني وفلسطينيي األراضي
احملتلة علم .1948
www.alquds-online.org
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ثانيا :المستوى اإلسرائيلي
ً
شكلت معركة "سيف القدس" ضربة
قوية للردع اإلسرائيلي ،وضربة قوية
للمشروع الصهيوني يف مدينة القدس،
بشكل عام ،واملسجد األقصى ،بشكل
خاص .ووجه احملللون اإلسرائيليون
انتقادات ألداء احلكومة اإلسرائيلية،
وسياستها خالل العدوان ،ولطريقة
وقف إطالق النار ،واتهموا رئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو بأنه استسلم لضغوط
الرئيس األمريكي .ورأى قسم منهم أن
الكيان الصهيوني تلقى "ضربة قاضية"

شكلت معركة
"سيف القدس" ضربة
قوية للردع اإلسرائيلي ،وضربة
قوية للمشروع الصهيوني في
القدس واألقصى .ووجه المحللون
اإلسرائيليون انتقادات ألداء الحكومة
اإلسرائيلية ،وسياستها خالل العدوان،
وانتقدوا طريقة وقف إطالق النار،
واتهموا نتنياهو بأنه استسلم
وعد البعض أن حماس
لضغوط بايدن.
ّ
حققت أهدافها الرئيسة عند بداية
الحرب ،وأن ميزان اإلنجازات
يميل لمصلحة حماس.

من الناحية اإلعالمية خالل العدوان،
وع ّد البعض أن محاس حققت أهدافها
الرئيسة عند بداية احلرب ،وأن ميزان اإلجنازات مييل ملصلحة محاس.
وجاءت معركة "سيف القدس" لتضع عقبات كربى أمام املشروع االستعماري الصهيوني
يف مدينة القدس واملسجد األقصى؛ الذي دخل طور التصفية مع إعالن ترامب القدس
عاصمة موحدة للكيان الصهيوني يف  ،2017/12/6والذي بدا يف أشد حاالت متحوره
حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد األقصى
املبارك ،العنوان التالي حلرب اهلوية ،مع التشديد على أن القدس ستبقى العاصمة
املوحدة لالحتالل اإلسرائيلي ،و"لن تقسم أبدًا"...غري أن الرياح جتري يف غري االجتاه
الذي ترغب بها السفن الصهيونية.
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ً
ثالثا :األردن
ارتكز موقف األردن الرمسي على مطالبة االحتالل بوقف انتهاكاته ،واحرتام القانون
الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك اململكة بإشرافها على املسجد األقصى املبارك وعلى
املقدسات .وتراوحت ردود أفعال اململكة الرمسية ،ردًا على انتهاكات االحتالل يف املسجد
األقصى واملدينة املقدسة ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،والشجب واالستنكار،
على الرغم من االستهداف املتواصل للدور األردني يف رعاية مقدسات مدينة القدس.
وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،عن رفضهم ممارسات االحتالل،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية .وأكدت
واإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس،
ّ
اململكة أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي
والقانوني القائم يف األقصى والقدس.
فقد أكد امللك األردني عبد اهلل الثاني ،خالل معركة "سيف القدس" أن املمارسات
اإلسرائيلية االستفزازية املتكررة ّ
حبق الشعب الفلسطيين قادت إىل التصعيد الدائر،
والدفع باملنطقة حنو املزيد من التأزيم والتوتر .وأشار إىل حتذيراته املتواصلة من مغبة
االنتهاكات اليت ميارسها االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،وخاصة ض ّد املسجد األقصى
املبارك ،وحماوالت التهجري غري القانوني ألهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم .وأكد أنه
طاملا حذر من املساس بالوضع التارخيي والقانوني القائم يف القدس.

رابعا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
ً

وعلى الرغم من تكرر اإلدانات ،والدعوة املتكررة إىل اجتماع جلامعة الدول العربية أو
منظمة التعاون اإلسالمي ،ملناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيني ،فإن هناك
على ما يبدو حالة من فقدان الثقة بني اجلمهور والقيادة السياسية الرمسية العربية
واإلسالمية .ويرى هؤالء أن األنظمة يف اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ليس
www.alquds-online.org

عين على األقصى

بني اإلدانة واالستنكار والدعوة إىل خفض التصعيد ،والتعبري عن "القلق" ودعوات إىل
ضبط النفس ،كانت ردود الفعل العربية واإلسالمية والدولية على العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة ،إضافة إىل دول اصطفت إىل جانب االحتالل ،ودعمته ض ّد الشعب
الفلسطينيني ومقاومته.
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بيدها ما تفعله سوى التنديد والشجب ،وأنها تفعل ذلك حبكم العادة ،يف عدة مناسبات
ً
وحفظا ملاء الوجه...ومن
رف ًعا للعتب،
وجهة نظر هؤالء ،فإن املوقف العربي
تراوحت ردود
واإلسالمي احلالي ال يعول عليه ،يف
الفعل الرسمية
العربية واإلسالمية بين
جمال دعم الفلسطينيني ،أو حتى
الشجب واالستنكار كما العادة،
تقديم حلول واقعية ،إذ إن معظم
وتخطت بعض األنظمة هذا السقف
ً
فضل
األنظمة تدور يف فلك العجز
ً
هبوطا باتجاه االنحياز لالحتالل
اإلسرائيلي ،وتحميل الفلسطينيين
عن كونها باتت منشغلة بهمومها
مسؤولية التصعيد ،ومحاولة تلميع
واضحا ،خالل السنة
الداخلية.وبدا
ً
صورته عبر زيارات تطبيعية نفذها
اليت يغطيها التقرير ،تساوق معظم
مواطنون تابعون لدول
دول جملس التعاون اخلليجي مع
تحكمها تلك األنظمة.
ّ
حلل القض ّية
التوجهات األمريكية
ّ
الفلسطينية ،إذ كان أداء معظم
منسجما مع احللول اليت
هذه الدول
ً
طرحتها "صفقة القرن" اليت تهدف إىل
واضحا
بدا
ً
تصفية القضية الفلسطينية .وشهدت
تساوق معظم دول
مجلس التعاون الخليجي
هذه السنة ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي
ّ
لحل
التوجهات األمريكية
مع
ّ
على الكيان الصهيوني ،فالتطبيع
ً
ممثلة بـ
القض ّية الفلسطينية،
ً
"صفقة القرن" التي تهدف لتصفية
أشكال خمتلفة ،مع خروجه إىل
أخذ
القضية الفلسطينية.
العلن ،وتوقيع اإلمارات والبحرين يف
ازديادا في
وشهدت مدة التقرير
ً
 2020/9/15على اتفاق "أبراهام" الذي
االنفتاح الخليجي على الكيان
الصهيوني ،فالتطبيع أخذ أشكا ًلا
ُيثل خط ًرا على القدس واملسجد
مختلفة ،مع خروجه إلى العلن،
األقصى ،بعد تشريعه اقتحامات اليهود
وتوقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق
واملطبعني للمسجد ،وأداء الشعائر
ِّ
"أبراهام" في  ،2020/9/15والذي
ُيمثل خط ًرا على القدس والمسجد
الدين ّية اليهوديّة فيه ،حني جعل
األقصى ،ومع توقيع السودان
لليهود ًّ
"حقا" مساويًا ّ
حلق املسلمني يف
ً
الحقا على اتفاقات
والمغرب
الصال ِة فيه ،وبعد أن شدد االتفاق على
تطبيع مع االحتالل
اإلسرائيلي.
أن ّ
تظل األماكن املقدسة األخرى يف
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القدس مفتوحة للمصلني "املساملني"
من مجيع األديان.

تزايدت المخاوف
اإلسرائيلية من الدور
التركي في القدس ،ووضع
االحتالل مخططات لعرقلة الجهود
التركية في القدس والمسجد
األقصى المبارك ،ويرى االحتالل
اإلسرائيلي أن السياسة التركية في
القدس المحتلة واألقصى تسعى
إلى إبراز الصبغة اإلسالمية للمدينة.
فقد تنوع االهتمام التركي بالقدس،
وتنوعت المشاريع فيها ،وغطت
قطاعات متعددة.

وتزايدت املخاوف اإلسرائيلية من
الدور الرتكي يف القدس ،ووضع
االحتالل خمططات لعرقلة وجودها
يف القدس واملسجد األقصى املبارك،
ويرى االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة
الرتكية يف القدس احملتلة واألقصى
تسعى إىل إبراز الصبغة اإلسالمية
للمدينة .فقد تنوع االهتمام الرتكي
بالقدس ،وتنوعت املشاريع فيها،
وغطت قطاعات متعددة...وإىل جانب
زيارات األتراك املستمرة لألقصى فإن
تركيا تسعى من خالل مجعيات إغاثية إىل مساندة املقدسيني ،ودعمهم باألموال لرتميم
العقارات واحلفاظ عليها...لذلك بدأ االحتالل الصهيوني "خطوات الستئصال القاعدة
السياسية لألنشطة الرتكية يف القدس الشرقية ،ولتعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع
أحناء املدينة".

خامسا :الموقف الدولي الرسمي
ً
عين على األقصى

فشل اجملتمع الدولي ،كعادته ،يف توفري احلماية للفلسطينيني ومقدساتهم ،وأخفق
جملس األمن الدولي يف إصدار بيان حول االعتداءات الصهيونية يف القدس واألقصى،
وعدوانه على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،إال بعد انتهاء العدوان ،ألن الواليات
املتحدة رأت أن كل الصيغ املقدمة لتكون بيا ًنا للمجلس لن تؤدي إىل احتواء التصعيد.
وباملقابل ،ويف خطوة مهمة ،قرر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة فتح حتقيق
دولي حول انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت يف األراضي الفلسطينية احملتلة وكيان
االحتالل اإلسرائيلي منذ نيسان /أبري  ،2021ويف "األسباب اجلذرية" للتوترات.
وتباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على مدينة القدس ،وفشل
www.alquds-online.org
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جملس األمن الدولي -كعادته-
يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال
الفلسطينية ،وأخفق يف إصدار بيان
يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلية يف
املسجد األقصى أو مدينة القدس ،وإذا
ما فكر أعضاء اجمللس يف ذلك فإن
الفيتو األمريكي باملرصاد .ومل تتعد
تصرحيات املسؤولني األمميني التعبري
عن القلق إزاء تدهور األحداث يف
القدس واملسجد األقصى ،واالستفزازات
اإلسرائيلية.

فشل المجتمع
الدولي ،كعادته ،في
توفير الحماية للفلسطينيين
ومقدساتهم ،وأخفق مجلس
األمن في إصدار بيان حول االعتداءات
الصهيونية في القدس واألقصى،
والعدوان على الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة ،إال بعد انتهاء
العدوان.
وبالمقابل ،قرر مجلس حقوق
اإلنسان فتح تحقيق دولي حول
انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت
في األراضي الفلسطينية المحتلة
وكيان االحتالل اإلسرائيلي
منذ نيسان /أبريل
.2021

ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز
للكيان الصهيوني ،والتخلي عن لغة
الدبلوماسية ،وتبين رؤية االحتالل،
والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا ،قال البيت األبيض األمريكي إن لالحتالل اإلسرائيلي
ّ
احلق املشروع يف الدفاع عن نفسها يف مواجهة اهلجمات الصاروخية اليت تش ّنها حركة
محاس .وباملقابل شدّد البيت األبيض على أن القدس "جيب أن تكون مكا ًنا للتعايش".

سادسا :المستوى الشعبي
ً
ي ُّ
يب من تطور األوضاع يف املسجد األقصى
ُعد املوقف العربي واإلسالمي والدولي الشع ّ
أفضل ً
حال من املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات .والشارع

العربي واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى ومدينة

القدس بشكل خاص.

وخرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية ودولية مظاهرات احتجاجية منددة باالعتداءات
على املسجد األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
واألراضي الفلسطينية احملتلة.وكان التفاعل الشعيب األردني مع تطورات األحداث،
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نتيجة معركة "سيف القدس" بار ًزا،
فقد استمرت التظاهرات واالعتصامات
ووقفات التضامن خالل العدوان

الصهيوني ،نصرة للشعب الفلسطيين،
ودعما لصموده يف وجه االعتداءات
ً

اإلسرائيلية على غزة واالنتهاكات
ّ
حبق الفلسطينيني يف
املستمرة

القدس ،وحماوالت التقسيم الزماني

واملكاني يف املسجد األقصى املبارك.

خرجت في عدة
مدن عربية وإسالمية
ودولية مظاهرات احتجاجية
منددة باالعتداءات على المسجد
األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
واألراضي الفلسطينية المحتلة.
َّ
ونظمت هيئات شعبية عديدة
فعاليات ومؤتمرات نصرة
للقدس والمسجد
األقصى.

وأبرز تلك التحركات كانت اليت

أقيمت يومي اجلمعة ،2021/5/14

واجلمعة  ،2021/5/21إذ شارك عشرات آالف األردنيني يف التظاهرات اليت كان بعضها

على احلدود األردنية الفلسطينية.أما الساحة اللبنانية ،اليت يعيش فيها عدد كبري
من الالجئني الفلسطينيني ،فقد تفاعل الشارعان اللبناني والفلسطيين مع تطورات
معركة "سيف القدس" ،وانطلقت تظاهرات يف خمتلف األراضي اللبناني ،و ُن ِّظمت
وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيين ،وللتنديد باالنتهاكات الصهيونية ّ
حبق املسجد

األقصى والقدس وقطاع غزة؛ غري أن احلدثني البارزين كانا التظاهرات اليت انطلقت

حنو احلدود مع فلسطني ،واليت أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني ،وإطالق الصواريخ

من داخل األراضي اللبنانية حنو األراضي الفلسطينية احملتلة.

ض ّد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة ،وطالب احملتجون
بوقف إطالق النار .فقد شهدت عدة مدن دامناركية وبلجيكية وإسبانية وهولندية

وإيطالية ويونانية ومنساوية وكندية وجنوب أفريقية ،وغريها من املدن العاملية ،مظاهرات

عين على األقصى

ويف السياق نفسه ،خرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية وعاملية مظاهرات احتجاجية

ووقفات تضامن ،تنديدًا بالعدوان على الشعب الفلسطيين يف الضفة والقدس وقطاع

غزة .وطالب املشاركون يف الوقفة مبحاسبة قادة االحتالل على جرائمه ،وانتهاكاته

املتواصلة للقانون الدولي.
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ّ
التوصيات
عاما بعد عام،
تستمر التحديات اليت تواجه املسجد األقصى ومكوناته البشرية يف التصاعد ً

وتؤكد التطورات امليدانية يف املسجد ،وقراءة التفاعل معه ،أن االحتالل عازم على اخرتاق

بشكل كامل ،بعد تعطيل دور األوقاف
متحكما باألقصى
"الوضع القائم" وتثبيت نفسه
ً
ٍ
عموما يف
خصوصا والفلسطينيون
اإلسالمية يف القدس .ويف املقابل يستمر املقدسيون
ً
ً
التصدي لالحتالل وخمططاته ومستوطنيه مبا لديهم من إمكانيات ال ُتقا َرن مبا لدى
االحتالل ،ولك ّنها جمدية يف عرقلته ومنعه من تنفيذ ما يريد بالكامل.
وشكلت موجة التطبيع العربي مع االحتالل عام  2020أبرز التحديات اليت استهدفت املسجد
األقصى ،فقد تناولت بنود اتفاقيات التطبيع األقصى بشكل مباشر ،ومل يقف األمر عند حد
تعريف املسجد ومساحته ،بل بلغ االستهداف حد فتح أبوابه أمام صلوات أتباع الديانات
األخرى ،وشهدت األشهر اليت تلت توقيع االتفاقيات مشاركة وفود عربية مطبعة يف اقتحام
املسجد األقصى ،وسط غضب فلسطيين ورفض عربي وإسالمي شعيب.
وعلى الرغم من هذا االحنراف العربي الرمسي حنو التطبيع ،استطاع الفلسطينيون
إعادة تصويب البوصلة حنو املسجد األقصى ،الذي كان الشرارة األوىل النطالق معركة
بشكل وحشي،
"سيف القدس" ،على أثر تغول االحتالل واقتحامه باحات املسجد األقصى
ٍ

ومن ثم اخنرط الفلسطينيون يف اهلبة الفلسطينية الشاملة ،اليت مشلت خمتلف املناطق
الفلسطينية احملتلة ،يف سياق الدفاع عن املسجد واملدينة احملتلة ،وهذا ما أربك االحتالل.

ّ
ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .1السلطة الفلسطينية
عدم الرهان على إدارة بايدن ،والتغيريات السياسية يف دولة االحتالل ،والعودة إىل
طاولة املفاوضات مع االحتالل ،فهي عودة لن جتلب إىل السلطة أي مكاسب ،بل
ستعزز مسار التيه السياسي املتمثل ّ
خبط املفاوضات.
الوقف املباشر واحلقيقي للتنسيق األمين مع االحتالل ،والتخلي عن سياسة التهديد
بوقفه الستجرار عواطف الفلسطينيني ،يف مقابل استمرار التنسيق على أرض الواقع
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نتيجة بنية األجهزة األمنية الفلسطينية القائمة على التواصل الدائم مع االحتالل
وأذرعه األمنية.
االستفادة من الدروس اليت قدمتها معركة "سيف القدس" ،واهلبة الفلسطينية
الشاملة واإلميان بأن العمل املقاوم والفعل امليداني هما أكثر الطرق اليت تستطيع
من خالهلا الضغط على االحتالل ،وجلمه يف عدوانه ،وأن نصرة القدس واألقصى ،ال
تتم بالبيانات واالستنكار ،بل بالفعل امليداني واملواجهة الشاملة ،وهذا يعين أن على
السلطة اإلسهام يف تشكيل بيئة حاضنة للمقاومة يف الضفة الغربية ،والتخلي عن
مالحقة املقاومني ،وتكميم أفواه املنادين بإشعال املواجهة مع االحتالل.
على السلطة أن توقف انسحابها املتزايد من مدينة القدس ،وأن ترفع من مستوى عملها
يف محاية القدس واألقصى ،خاصة ما يتصل بعمارة جنباته باملصلني واملرابطني،
بشكل متزايد باملبادرات الشعبية الداعمة للمسجد األقصى،
فعلى السلطة أن تهتم
ٍ
خاصة تلك اليت ترفد املسجد باملرابطني واملصلني ،وتسهّل مثل هذه املبادرات يف
الضفة الغربية.

ضرورة االستفادة من مساحات العمل الدولية املفتوحة أمام السلطة ،خاصة عضويتها
يف عد ٍد من اللجان واملنظمات الدولية ،إذ إن مالحقة االحتالل قانون ًيا عرب هذه احملافل،
سيكون َ
دائما لالحتالل ،يف سياق إبراز جرائمه أمام اجملتمع الدولي ،خاصة
قلق ً
عامل ٍ
صلوات تلمودية علنية.
ما يعانيه األقصى من اقتحامات شبه يومية وأداء
ٍ

عين على األقصى

جيب على السلطة إطالق العمل الشعيب املقاوم يف خمتلف أحناء الضفة الغربية،
فقد أثبتت الضفة قدرتها على اإلثخان يف العدو ،وإقالق أمن مستوطنيه ،وأن فتح
نقاط املواجهة يف الضفة الغربية كافة ،بالتزامن مع االعتداء على األقصى ،كفيل
بإرباك االحتالل ،فإزاء كل اعتداء يتم يف األقصى ،جيب أن تنطلق مسريات شعبية،
ومواجهات حاشدة من مناطق السلطة ،وهذا ما يسمح بإعادة حالة الغليان اليت
يواجهها االحتالل بعد أي اعتداء يقوم به حبق املسجد املبارك أو املقدسيني.

ال ميكن أن تستمر السلطة يف التناقض يف رفضها تطبيع الدول العربية مع االحتالل
من جهة ،واستمرار عالقتها املشبوهة مع االحتالل من جهة أخرى ،وهي مطالبة
www.alquds-online.org
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باالنسجام مع عموم اجلماهري الفلسطينية اليت رفضت التطبيع ،وترفض أي عالقة
مع االحتالل.

 .2قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية
شكل تفاعل الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة مع األحداث يف املسجد األقصى
حمطة بالغة األهمية ،فقد كانت االستجابة ملا جيري يف املسجد األقصى نقطة
مفصلية استطاعت الفصائل معها إدخال األقصى على رأس القضايا القابلة إلشعال
املواجهة العسكرية مع االحتالل ،لذلك ندعو الفصائل الفلسطينية أن تبقي على
تفاعلها احلثيث مع ما جيري يف املسجد األقصى ،وأن يبقى األقصى يف قلب خطابها
اإلعالمي وأدائها امليداني.
ضرورة رفع مستوى عمل الفصائل يف خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،على الرغم
من احلصار املفروض عليها ،وأن يكون هلا دو ٌر مباشر يف التصدي القتحامات املسجد
األقصى ،من خالل إحياء قاعدة "تدفيع االحتالل الثمن" ،على أثر أي اعتداء تقوم به

أذرعه حبق األقصى واملرابطني.
من الضرورة مبكان االستفادة من اهلبة الفلسطينية الشاملة ،وخاصة يف الضفة
الغربية احملتلة ،اليت تعد خاصرة االحتالل الرخوة ،فعلى الفصائل تعزيز عملها
املقاوم يف الضفة ،من بوابة الدفاع عن القدس واألقصى ،إضاف ًة إىل إطالق مبادرات
جمتمعية تكون الفصائل الفلسطينية فاعلة فيها وداعمة هلا ،إضاف ًة إىل ابتكار أدوات

ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة االحتالل ،وعلى إرباك أذرعه.
استمرار متوضع الفصائل الفلسطينية يف قلب معركة األقصى ،فقد كانت شرارة
معركة "سيف القدس" ،االعتداء على األقصى وعلى القدس ،فحسن استثمار املعركة
وما متخضت عنه ،يستوجب متابعة ألوضاع املدينة احملتلة ،وأن تظل املقاومة قاب
قوسني من التدخل يف دعم املرابطني ،بالكلمة واملوقف واملؤازرة امليدانية من الضفة
ً
وصول إىل فتح املعركة يف قطاع غزة.
الغربية،
52

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

 رفع مستوى عمل الفصائل لعمارة املسجد األقصى ،وأوهلا مشاركة مناصري هذهالفصائل وأعضائها يف الرباط املستمر داخل املسجد األقصى ،وإطالق مبادرات شعبية
تهدف حشد أكرب عد ٍد من املصلني للرباط يف األقصى ،يف مواجهة مواسم االقتحام
اليت تقوم بها منظمات االحتالل التهويديّة.
تسخري أدوات الفصائل اإلعالمية ونوافذها وإطالالتها لنشر الوعي باملخاطر احملدقة
باملسجد األقصى ،وحتويل هذه األدوات إىل منابر تسلط الضوء على واقع األقصى،
وخطط االحتالل الرامية إىل تقسيمه ،وتثبيت الوجود اليهودي داخله ،وأن يكون
لألقصى حي ٌز دائم من خطاب هذه الفصائل ومروحة أعماهلا.

 .3الجماهير الفلسطينية
أثبتت التجارب يف السنوات املاضية قدرة اجلماهري الفلسطينية على ردع االحتالل،
وإجباره على الرتاجع ،وقد شهد املسجد األقصى ملحمة بطولية عندما كسرت
اجلماهري الفلسطينية االحتالل يف  ،2021/5/10وهو منوذج ميكن تكراره بفضل إرادة
املقدسيني وصمودهم ،واملطلوب من هذه اجلماهري أن تثق بقدراتها ،وتتحلى بالثبات
واإلصرار ،واإلبداع يف وسائل املواجهة مع االحتالل.

رفد املنطقة الشرقية يف األقصى باملرابطني ،خاصة يف أوقات االقتحامات ،واالستمرار
بعمارة مصلى باب الرمحة ،الذي يتعرض حملاوالت دائمة إلغالقه من قبل االحتالل،
وأن يكون هلذه املنطقة مبادرات شعبية خاصة بها ،تضمن عمارتها وعدم خلوها يف أي
ساعة من ساعات اليوم.

عين على األقصى

ً
وصول إىل فشل
استثمار االنتصارات الفلسطينية اليت جرت منذ هبة باب العمود،
اقتحام األقصى يف  ،2021/5/10وعدم اخلضوع إلجراءات االحتالل حبق املسجد
األقصى ،عرب دعم الرباط يف األقصى ،والوقوف يف وجه أطماع االحتالل يف تهويد
األقصى ،وتبيت الوجود اليهودي داخله.

على الفلسطينيني يف الضفة الغربية احملتلة ويف املناطق الفلسطينية احملتلة عام
 1948دو ٌر كبري يف رفد املقدسيني ودعمهم ،واإلسهام معهم يف محاية املسجد األقصى،
www.alquds-online.org
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بشكل مجاعي وفردي ،خاصة يف األعياد واملناسبات
وضرورة إعادة إحياء شد الرحال
ٍ
اليهودية ،اليت تشهد اقتحامات حاشدة لألقصى ،ترتافق مع صلوات تلموديّة علنية.
استمرار التفاعل املقدسي مع أي حماوالت تطبيعية مع االحتالل ،ورفض الزيارات
العربية املشبوهة إىل املسجد األقصى ،والتعامل مع اقتحامات العرب لألقصى ،كما
يتم التعامل مع اقتحامات املستوطنني ،إذ تشكل هذه الرسائل من القدس واألقصى،
أبرز مؤشرات الرفض الفلسطيين ملثل هذه اخلطوات ،وأنها ال ميكن إال أن تصب يف
خدمة االحتالل وجتميل صورته البشعة.

 .4األردن
ضرورة التمسك مبسؤولية وأمانة برعاية شؤون املقدسات يف القدس احملتلة ،ورفع
سقف مواجهة املخططات اليت تستهدف دور األردن يف األقصى ،وما يتصل بدعم دائرة
األوقاف املشرفة على املسجد األقصى ،وعدم السكوت على اعتداءات االحتالل حبق
موظفيها ومسؤوليها ،وأال يكتفي األردن بشجب االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى
بل استخدام أورق الضغط على االحتالل اليت ميتلكها.
ال ميكن أن يغض األردن الطرف عن حماوالت االحتالل فرض واقع جديد يف األقصى،
ً
وصول إىل تثبيت
ابتدا ًء من أداء الصلوات التلمودية العلنية وزيادة أوقات االقتحام،
اقتحام األقصى يف املناسبات واألعياد اإلسالمية ،وهي خطوات ستفتح شهية االحتالل
للمزيد من التدخل يف األقصى ،والدفع حنو فرض واقع جديد على املسجد ،يستباح
فيه من دون أي رادع أو مواجهة.
حتصني دور األوقاف اإلسالمية يف القدس عرب التحامها مع اجلماهري املقدسية ،وهي
خطوة ضرورية على أثر اللبس الذي حيدثه سلوك األوقاف أحيا ًنا ،وضرورة عدم
ركون األوقاف للدور الوظيفي اإلداري فقط ،بل التماهي مع ما لدى اجلماهري من
سقف مرتفع ،ومطالب حمقة ،على غرار إعادة فتح مصلى باب الرمحة.
ٍ
ال ميكن حبال من األحوال استمرار انسحاب األردن من مشهد االعتداء عن األقصى،
خاصة ما يتعرض له املصلون من إبعاد واعتقال ،فعلى األردن توفري الدعم والرعاية
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الالزمة للمبعدين واملعتقلني ،والعمل على توفري الرعاية القانونية والدعم الالزم
هلم ،إن كانوا موظفني يف األوقاف أو من املرابطني واملصلني ،وهذا ما يسهم يف رفد
األقصى باملزيد من املرابطني نتيجة عدم تركهم منفردين يف مواجهة منظومة
االحتالل األمنية.
أمام حماوالت االحتالل املتكررة إعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،على األردن وقف
حماوالت االحتالل هذه ،ومواجهة أي قرارات إسرائيلية قادمة ،وتثبيت حقيقة أن
مبنى باب الرمحة لن يكون إال مصلى من مصليات األقصى ،وليس مكاتب إدارية أو ما
شابه .ويتطلب ذلك ترميم املبنى وصيانته ،ودعم كل اخلطوات اليت توفر حضو ًرا
إسالميا بشريًّا فيه.
ًّ
احتضان املبادرات واجلهود الشعبية يف القدس احملتلة ،وهذا سينعكس على املوقف
األردني إجيابًا ،وسيعطيه ً
زمخا إضاف ًيا لدعم حقه حبماية املقدسات ،خاصة أمام
تراجع املواقف العربية واإلسالمية.
االنسجام مع سقف الربملان األردني الذي دعا عدد كبري من أعضائه إىل قطع العالقة
مع االحتالل ،وإلغاء االتفاقيات االقتصادية معه ،وفتح عالقات إجيابية مع قوى
ً
ارتباطا
املقاومة الفلسطينية وإعادة احتضانها يف األردن الذي يرتبط بفلسطني
وثي ًقا على مستوى املصري.

عين على األقصى

 .5الحكومات العرب ّية واإلسالمية
على الدول العربية واإلسالمية جتنب الوقوع يف فخ التطبيع ،حتت أي اعتبارات أو
ذرائع اقتصادية أو سياسية ،وعليها أن جترم التطبيع مع االحتالل ،وأن تشرع قوانني
حتظر إقامة أي عالقات مع احملتل ،أو املشاركة معه يف أي حمافل دولية ذات طابع
سياسي أو معريف أو رياضي أو فين ،ومالحقة املطبعني بالوسائل كافة.
منع أي زيارات تطبيعية إىل القدس احملتلة ،وضرورة تشريع قوانني متنع مبوجبها
الدول العربية من أن يدخل إىل أراضيها أي مواطن موجود على جواز سفره ختم دولة
االحتالل.
www.alquds-online.org
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ضرورة تقديم الدعم املباشر والسخي للمشاريع اليت تعنى بعمارة املسجد األقصى،
ورفد املرابطني بالرعاية القانونية واملالية الالزمة ،خاصة الفئات اليت تتعرض لالعتقال
بشكل متكرر.
واإلبعاد
ٍ
أمام اهلجمة التطبيعية وحماوالت االحتالل استهداف القدس واألقصى ،من الضرورة
مبكان ترسيخ مكانة القدس واألقصى يف املناهج الدراسية للدول العربية واإلسالمية،
وإدخال مضامني مكثفة حوهلما ،ألهمية هذه املضامني لتنشئة األجيال القادمة.
تسليط الضوء على ما يعانيه املسجد األقصى من تهويد ممنهج ،عرب املنابر اإلعالمية
الرمسية للدول العربية واإلسالمية ،وجعل األخبار املتعلقة بالقدس واألقصى يف قائمة
أولويات هذه األذرع اإلعالمية.

 .6على المستوى الشعبي
عدم إبقاء التفاعل مع ما جيري يف املسجد األقصى رهي ًنا للحدث املستجد ،بل جيب
بناء سريورة دائمة من التفاعل مع املسجد األقصى وقضاياه ،متتد من وسائل التواصل
ً
وصول إىل أرض الواقع والعمل اجلماهريي والشعيب.
االجتماعي
البناء على التفاعل االفرتاضي الداعم للقدس واألقصى ،وإطالق املزيد من املبادرات
الشعبية لدعم املقدسيني ومحاية املسجد األقصى ،والتشبيك مع املؤسسات والروابط
وفضاءات جديدة ،واالنتقال إىل
العاملية ،لتصدير قضية القدس واألقصى إىل أطر أوسع
ٍ
املناصرة امليدانية والعملية الفاعلة للمسجد األقصى.
أمام ازدياد خماطر التطبيع والسائرين فيه ،على الشعوب العربية ممارسة املزيد من
الضغوط على احلكومات لوقف محلة التطبيع هذه ،وعدم االخنراط يف تنفيذ مؤامرات
تصفية القضية الفلسطينية ،فما زالت الشعوب قادرة على جلم التسارع الرمسي صوب
االحتالل.
إطالق محالت توعية داخل الدول العربية واإلسالمية ،تتناول خماطر التطبيع مع
االحتالل ،وحماولة الدول املطبعة التدخل يف املسجد األقصى من بوابة اتفاقيات
التطبيع مع االحتالل ،وهي خماطر تتصل باألمن القومي للدولة املطبعة ودول املنطقة
ً
وصول إىل تبعات اقتصادية وثقافية ودينية.
العربية واإلسالمية،
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توجيه الدعاة واإلعالميني والفنانني واملؤثرين ممن ميتلك قاعدة مجاهريية كبرية
على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة ،إىل املشاركة يف احلمالت ذات الصلة بدعم
املقدسيني ،واإلضاءة على ما يقوم به االحتالل من جرائم حبق املقدسيني واملقدسات.
يف هذه املرحلة اخلطرية يربز دور أساسي لألحزاب واملؤسسات والعلماء واملثقفني
واإلعالميني واحلقوقيني والسياسيني والشباب والنساء؛ فعليهم ُتعقد راية األمل يف
األمة بعد تقاعس األنظمة وهذا يتطلب تبين فعاليات مستمرة ،واملبادرة الدائمة لتنفيذ
مشاريع وبرامج ختدم األقصى ،وتنسيق اجلهود.

 .7الهيئات والشخصيات الدينية
ضرورة تغليب خطاب احلوار والوحدة يف أوساط الشارع العربي ،ونبذ اخلالفات اليت
تشتت اجلهود ،يف سياق متتني الصف الداخلي يف مواجهة الصفقات والتآمر اخلارجي
والتطبيع مع االحتالل ،واستعادة مظلة املسجد األقصى والقدس وفلسطني ،بوصفها
ً
عامل جام ًعا وقضية رئيسة توحد اجلهود يف وجه الصلف اإلسرائيلي.
األقصى واحد من املقدسات اإلسالمية ،وواحد من ثالث مساجد ال تشد الرحال إال
إليها ،فعلى العلماء والدعاة ختصيص املسجد األقصى باملزيد من االهتمامْ ،
إن يف
تثقيف املؤمنني بأهميته الدينية وموقعه يف وجدان املسلمني ،أو يف نشر ما يتعرض له
من اعتداءات وخمططات خاصة يف خطب اجلمعة ،ووسائل التواصل.
وإطالق املبادرات اجلامعة القادرة على توجيه املزيد من الدعم للمسجد األقصى خاصة
الدعم املالي.
على العلماء إعادة التأكيد لدى اجلماهري العربية واإلسالمية ،ولدى احلكام ،على

عين على األقصى

تعزيز جهود العلماء واملؤسسات العلمائية ،يف تعبئة اجلماهري العربية واإلسالمية،

فتاوى حتريم التطبيع مع االحتالل ،وعلى وجوب العمل على دعم املقدسيني وبذل
املستطاع يف سبيل حترير هذه األرض املباركة ،وليس التفريط بها وتقدميها لالحتالل
لقاء اتفاقيات سالم.
www.alquds-online.org
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