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الدولية
مؤسسة القدس ّ

تمهيد
يشكل املسجد األقصى حمطة أساسية من حمطات

تقديم قراءة عامة لتطوره أو تراجعه.

التفاعل مع قضايا فلسطني والقدس ،وال يقف

ومع ما للتفاعل الفلسطيين مع شؤون األقصى من

التفاعل مع األحداث اليت جتري فيه على الصعد
الفلسطينية فقط ،بل ميتد إىل دوائر أخرى رمسية
وشعبية على الصعد العربية واإلسالمية والدولية ،وال
ميكن حصر أسباب هذا التفاعل مبا يعانيه املسجد
تهويد واقتحامات شبه يومية فقط ،بل هي نتيجة
من
ٍ

دور أساسي ،فهو أبرز مؤشرات حضور األقصى على
أجندات الفصائل وحركات املقاومة ،ويؤسس كذلك
للمسارات األساسية للعمل الفلسطيين املباشر ،إال أن
التفاعل العربي واإلسالمي الصادر من جهات رمسية
وشعبية وحزبية وحركات خمتلفة التوجه ،يظل هذا

ملوقعه يف وجدان العرب واملسلمني ،وما لديه من قداسة

التفاعل اإلجابة األبرز على سؤال الواجب ،خاصة

وأهمية ،ونقدم يف الورقة قراءة عامة هلذا التفاعل،

أن اهلجمة اليت يتعرض هلا املسجد بالغة اخلطورة

على الصعد الشعبية والرمسية ،وحناول عربها

والتعقيد ،وحول مستويات هذا التفاعل ميكننا وضع

تسليط الضوء على أبرز نقاط التفاعل بالتوازي مع

ثالثة مستويات أساسية هي:

1

األول

2

الثاني

التفاعل السليب ،وهو تفاعل بالتصرحيات

تفاعل سياسي وميداني ،ولكنه حمدود

والبيانات فقط ،من دون أي انعكاس على

وخاضع لظروف خمتلفة خاصة يف

األداء والفاعلية ،أو تقديم استجابة

الضفة الغربية واملناطق احملتلة األخرى،

حقيقية ملا يعانيه األقصى ،وهو ما تقوم به

ويف الدول احمليطة باألراضي الفلسطينية

السلطة الفلسطينية عامة ،والعديد من

احملتلة ،وهو تفاعل الفصائل الفلسطينية

األنظمة السياسية العربية واإلسالمية.

وحركات املقاومة ،وأطراف واسعة من
األطر احلزبية واحلركات اإلسالمية
وتيارات األمة املختلفة.
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الثالث
تفاعل ميداني كبري ،والتحام مباشر مع االحتالل ،وهو تفاعل املقدسيني وفلسطينيي األراضي
احملتلة عام .1948
4
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مستويات التفاعل هذه تنقسم إىل مسارات شكلت
صورة التفاعل مع املسجد األقصى وقضاياه ما بني
عامي  2020و ،2021وأمام حجم الواجبات الذي جيب
على األمة االهتمام بها ،جتاه القدس عامة واألقصى
على وجه اخلصوص ،جند أن اإلجابة اجلادة على سؤال
الفاعلية مل حتضر حتى اللحظة ،خاصة أن التفاعل
مع املسجد املبارك يظل رهي ًنا حلالة من املراوحة
بني معادلة «تصاعد األخطار وتصاعد االهتمام» ،إذ
بشكل كبري ،فعندما ترتاجع
يرتبط العامالن م ًعا
ٍ
صورة املخاطر وخيتفي حضورها لدى الرأي العام ،ويف
وسائل التواصل االجتماعي ،يرتاجع تفاعل اجلمهور
العربي طرديًا ،لذلك تضعف «الفعالية» كلما

وحول أبرز مسارات التفاعل مع األقصى فهي:
●مسار الدفاع واملواجهة :الدفاع عن األقصى
ومواجهة مشاريع التهويد.
●مسار التفاعل الفلسطيين استمرار التباين بني
السلطة والفصائل.
بسقف منخفض
●مسار التعامل مع االحتالل
ٍ
وتراجع الوصاية.
●مسار التطبيع العربي مع االحتالل.
●مسار التفاعل الرمسي.
●مسار التفاعل الشعيب.

ابتعدنا عن القدس واألقصى أكثر وأكثر.

أو ًلا :مسار المواجهة والمدافعة
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منوذجا الستجابة
شكلت معركة «سيف القدس»
ً

يف املسريات واملهرجانات والوقفات التضامنية

الفصائل الفلسطينية مع ما جيري يف القدس

واإلضرابات نصرة للقدس واألقصى ،ومل يكن التفاعل

واألقصى ،وهي استجابة مل تكن مسبوقة بهذا الشكل

حمصو ًرا مع ما جيري داخل األقصى فقط ،بل امتد

والزخم من قبل ،واستطاعت حتويل ما جيري يف

ليشمل التطبيع العربي مع االحتالل ،والتضامن مع

املسجد األقصى ويف القدس ،إىل فتيل تفجري معركة

ما جيري يف قطاع غزة من قصف وعدوان ،وغري ذلك

مع احملتل ،انطلقت من باحات األقصى ثم امتدت

من القضايا.

لتشمل كل الرتاب الفلسطيين.

ويظل تصدر فلسطينيي القدس واألراضي احملتلة عام

مل تكن احلالة الشعبية يف القدس واملناطق

 48مشهد الدفاع عن األقصى الصورة األكثر سيطرة

الفلسطينية األخرى خمتلفة عن األعوام املاضية،

يف مسار االلتحام مع احملتل ،وذلك بسبب قدرتهم

فقد تابعت اجلماهري الفلسطينية التحامها مع

على الوصول إىل املسجد ،فالوصول إىل األقصى ميزة

االحتالل ،وأظهرت مقاومة واضحة لالنتهاكات اليت

يتمتعون بها من دون غريهم من الفلسطينيني ،على

تقوم بها سلطات االحتالل ،داخل املسجد األقصى ويف

الرغم من حماولة االحتالل عرقلة وصول فلسطينيني

املدينة احملتلة ،وما يتصل بهذا الرفض من مشاركة

عام  ،48عرب احلواجز املتنقلة واإلبعاد املتكرر ،وإعادة

الدولية
مؤسسة القدس ّ

احلافالت إىل القرى اليت انطلقت منها .وعلى الرغم
من حماوالت االحتالل هذه ،تابعوا جهودهم يف الدفاع
عن املسجد ومقاومة مشاريع التهويد ،والوقوف يف
وجه اقتحامات األقصى شبه اليومية ،وش ّكلوا ّ
خط
الدفاع األول يف وجه اعتداءات االحتالل على املسجد

النموذج الثاني :اقتحام األقصى يف ذكرى «خراب
املعبد» يف  2021/7/18بالتزامن مع الثامن من شهر
ذي احلجة (يوم الرتوية) ،ففيه استطاع االحتالل
االلتفاف على النصر الذي جرى يف  28رمضان،
واقتحم األقصى حينها حنو  1540مستوط ًنا ،من

األقصى ،خاصة إبان تزامن األعياد اإلسالمية مع

بينهم أعضاء سابقون وحاليون يف «الكنيست» ،وشهد

وأفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي

بصوت
االقتحام ترديد املستوطنني نشيد «اهلاتيكفا»
ٍ
مرتفع وحبماية قوات االحتالل ،وأداء أعدا ٍد كبرية من

األعياد اليهودية،
احملتلة علم  ،1948يف عد ٍد من املناسبات ،حماوالت
االحتالل فرض واقع جديد ،وهي حمطات تبدأ
بهبة السكاكني وتصل إىل هبة باب العمود ،ولكن

طقوسا يهودية علنية يف باحات األقصى.
املستوطنني
ً

ويف سياق استنباط قواعد االشتباك ،والتطلع إىل
احملطات القادمة اللتقاء األعياد اإلسالمية واليهودية،

احملطة احلالية اليت يسعى االحتالل خالهلا إىل ما

سنكون أمام سيناريوهني أساسيني من التفاعل ،األول

متنام حلالة الرباط،
سلطات االحتالل من استهداف
ٍ

أن يتحول هذا التزامن بني التقوميني إىل حمطات
تفجر ال ُتلهب ساحات األقصى فقط ،بل تصل نريانها

بات يعرف بـ» التأسيس املعنوي للمعبد» ،وما تقوم
تفرض املزيد من العمل على مواجهة تغول االحتالل،
وتستدعي قراءة أكثر قربًا من أسئلة الواقع ،ففي
هذا السياق حنن أمام منوذجني من االستجابة

إىل خمتلف األراضي الفلسطينية احملتلة ،على غرار
ما جرى يف اقتحام األقصى يف  ،2021/5/10واشتعال
اهلبة الفلسطينية الشاملة .أما السيناريو الثاني فهو

الفلسطينية هلذه االقتحامات:

قدرة االحتالل على مترير االقتحامات احلاشدة ،بل

االستجابة األولى :اليت جرت عند حماولة

تطبيق املزيد من الطقوس اليهودية خالهلا ،على

اقتحام األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع 28

رفض عارمة،
من رمضان ،فقد سبق االقتحام حالة ٍ
ودعوات إىل رفد املسجد األقصى باملرابطني ،وأسهمت

غرار االقتحام يف  ،2021/7/18وما جرى بعده يف
اقتحامات عيدي «الغفران» و«ال ُع ُرش».
أياما بالغة اخلطورة على
إ ًذا ستظل احملطات القادمة ً

املناطق الفلسطينية احملتلة عام  48بدعم املقدسيني

املسجد املبارك ،إن من حيث حماوالت االحتالل استمرار

باملرابطني واملصلني ،جتاوزوا ما قامت به سلطات

فرض سيطرته على املسجد ،وفتح اجملال أمام أذرعه

االحتالل من عرقلة وصوهلم وحماولة منعهم ،وأدت

لتنفيذ املزيد من االعتداءات ،أو من حيث إعادة ترتيب

حالة االستنفار هذه ،والتضحيات البطولية داخل

األوضاع الفلسطينية ،وإدارة املعركة مع االحتالل

املسجد األقصى إىل إفشال االقتحام ،وعدم استطاعة

جمددًا من بوابة املسجد األقصى ،وأمام حالة املواجهة

االحتالل إدخال مستوطن واحد إىل داخل املسجد.

اليت تكتنف ما جيري يف القدس واألقصى ،وحتول
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اقتحام األقصى يف األعياد اإلسالمية إىل اجلذوة اليت
ُتشعل فتيل املواجهة واحلماية ،ال بد لنا من الوقوف

يف مواجهة االحتالل ،ولكن اخلوف من أن تتأخر
االستجابة أحيا ًنا إىل الوقت الذي تستطيع فيه

أمام حصيلة التجربة املاضية ،فعلى الرغم من قدرة

سلطات االحتالل فرض املزيد من التغيريات داخل

اهلبة الفلسطينية على ردع االحتالل ،ودفعه إىل إغالق

املسجد املبارك ،ألن التجارب الفلسطينية العديدة

يوما ،فإن األخري
األقصى أمام االقتحامات حنو ً 19

اليت سطر فيها الفلسطينيون مالحم بطولية،

استطاع االلتفاف على هذه اإلجنازات ،وعلى قدرة اهلبة

أكدت أن كسر االحتالل بالوجود البشري الكثيف

الفلسطينية يف مواجهة تغول االحتالل ،فقد عادت

يف األقصى ،وإسناد املقاومة هلذه احلالة يف خمتلف

االقتحامات إىل األقصى ،بنسقها السابق ،بل تصاعدت

املناطق الفلسطينية ،يفرض على احلالة الشعبية

وتريتها خالل األعياد اليهودية األخرية ،خاصة عيدي

مزيدًا من العمل ،وعلى األطر الداعمة هلا بلورة

«الغفران» و«ال ُع ُرش» ،وما شهداه من مشاركة يهودية

اخلطط الفاعلة والعملية ،إلعادة ترتيب احلالة

كثيفة ،وأداء الطقوس اليهودية العلنية ،ما يطرح

القادرة على مواجهة االقتحامات ،خاصة مع احملطات

سؤال «االستمرارية» ويُعيد إىل أذهاننا دور خمتلف
لئال يتحول إفشال اقتحام الـ  28من رمضان (يف

العديدة القادمة من التزامن ما بني األعياد اإلسالمية
اليت تضمن وجودًا إسالم ًيا كثي ًفا يف األقصى ،وبني
األعياد اليهودية اليت حتشد فيها «منظمات املعبد»

 ،)2021/5/10إىل منوذج يتيم ال يتكرر.

أكرب أعدا ٍد ممكنة من املستوطنني.

الفئات الشعبية واملناطقية يف رفد األقصى باملرابطني،

ومع التأكيد املستمر على دور املقدسيني األساسي

ثانيــا :مســار التفاعــل الفلســطيني اســتمرار التبايــن بيــن
ً
الســلطة والفصائل
ال ميكن إمجال التفاعل الفلسطيين مع القدس

األمين ،وإعالنها عودته ،وعدم وجود أي حماولة

منط واحد ،إذ يستمر التباين بني
واألقصى يف
ٍ
تفاعل الفصائل الفلسطينية من جهة ،وبني تفاعل

حقيقية لتوحيد الصف الفلسطيين ،ما أسهم عمل ًيا

السلطة وما يتصل بها من مؤسسات من جهة أخرى
من جهة أخرى ،هذا التباين ترسخ بشكل واضح
على أثر معركة «سيف القدس» واخنراط املقاومة
الفلسطينية يف قطاع غزة يف املعركة لدعم املسجد
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األقصى ،يف مقابل استمرار السلطة يف التنسيق

يف ترسيخ الشرخ بني املكونات الفلسطينية.

الدولية
مؤسسة القدس ّ

الفصائــل بيــن محاولــة النهوض
بواجـــــــب النصـــــرة وإشكاليات
البيت الفلســطيني
إىل جانب االخنراط يف معركة «سيف القدس»،
غلب على تفاعل الفصائل الفلسطينية دعواتها إىل

املطبعة تسعى إىل بناء حتالف إقليمي يف املنطقة
رئيسا فيه ،وشددت
يكون االحتالل اإلسرائيلي جز ًءا ً
على أن اتفاقيات التطبيع «باطلة ومثرة خلذالن
جامعة الدول العربية» ،وأعلنت احلركة عن إنشاء
دائرة خاصة ملقاومة التطبيع.

رفد املسجد األقصى باملرابطني واملصلني ،خاصة إبان
مواسم األعياد اليهودية ،ودعوتها خمتلف األطراف

إىل مواجهة املخاطر اليت حتدق باملسجد األقصى ،وما

يتصل بهذه التصرحيات من دعوة األطراف املعنية إىل

رأب الصدع يف البيت الفلسطيين ،ووضع اسرتاتيجية
وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر اليت ُتدق
باملسجد املبارك.

وتتالت دعوات القوى والفصائل الفلسطينية،
وخاصة حركيت محاس واجلهاد إىل قيادة السلطة

وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق األمين مع
دفاعا عن
االحتالل ،وإطالق حالة نضالية شاملة ً

وقفة لفصائل املقاومة يف غزة ً
رفضا التفاقيات التطبيع

وإضافة إىل حركة محاس ،وصفت حركة فتح
اتفاقيات التطبيع بأنها «جمانية» ،وأنها «خيانة»،
ورأت أنها تشجع االحتالل على رفع حجم االستيطان،

القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع كفاح
«ختل عن القدس ومقدساتها» .وذكرت احلركة
وأنها
ٍّ
شعيب حترري ،تكون الضفة الغربية جز ًءا أساس ًيا منه،
متسكها بإسالمية املسجد األقصى ،ورفضها
معلن ًة ّ
خمتلف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ،إضاف ًة
إىل التمسك خبيار املقاومة الشاملة ض ّد االحتالل،

واملطالبة بالتدخل حلماية األقصى والقدس
واألماكن املقدسة.

وشكل رفض اتفاقيات التطبيع العربي مع االحتالل،
اليت حاولت استهداف الوضع القائم يف األقصى ،مسة
جامعة ملختلف الفصائل الفلسطينية ،اليت عدت

أن «التطبيع بكل أشكاله مرفوض ومستنكر ،ويشكل
طعنة حقيقية يف ظهر الشعب الفلسطيين وقضيته.
وعلى الرغم من حماوالت الفصائل العديدة االتفاق

على اسرتاتيجية واحدة ملواجهة املخاطر اليت تتعرض
هلا القضية الفلسطينية ،إال أن استئناف السلطة
الفلسطينية للتنسيق األمين يف تشرين الثاني/
نوفمرب  ،2020أثار ردودًا فلسطينية غاضبة ،فقد
اتهمت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية بإفشال

التطبيع «خيانة للقدس واملسجد األقصى والقضية

حوارات املصاحلة الفلسطينية بإعالنها استئناف

الفلسطينية» و»مباركة لصفقة القرن املزعومة»،

التنسيق األمين ،ورفضت عد ٌد من الفصائل يف

وأشارت بعض تصرحيات حركة محاس إىل أن الدول

مقدمتها حركتا محاس واجلهاد هذا اإلعالن،
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وأعلنتا رفضه ،ودعت اجلهاد قيادة السلطة إىل
الرتاجع الفوري عنه ،وشددت على أن القرار «انقالب
على كل مساعي الشراكة الوطنية ،وحتالف مع
االحتالل ً
بدل من التحالف الوطين» .وشبه قياديون
فلسطينيون عودة التنسيق األمين باتفاقيات التطبيع
مع االحتالل ،وأن السلطة الفلسطينية وفرت املناخ

املناسب للمطبعني ليمضوا يف التطبيع.

الســـلطة الفلســـطينية عندمـــا
تق ــول م ــا ال تفع ــل

وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/
نوفمرب  2020عودة التنسيق األمين تناقض السلطة
الفلسطينية ،بعد وقفه املزعوم ،خاصة أن التوقف
ً
كامل ،وكانت هذه العودة موضع استنكار
مل يكن
ً
«مزيدا
فصائل املقاومة الفلسطينية اليت رأت فيه
من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية ،وإعادة تسويق
الوهم» ،وطعنة للجهود الوطنية لبناء شراكة وطنية
ملواجهة االحتالل والض ّم والتطبيع و»صفقة القرن».

مل تكن مواقف السلطة الفلسطينية يف هذين
العامني بعيد ًة من حالة العجز جتاه ما جيري يف

القدس واألقصى ،وهي حالة تؤكدها تفاصيل
مواقف السلطة ،وعدم تدخلها بأي شكل من أشكال
الدعم للمقدسيني يف خمتلف شؤونهم ،ويظهر هذا
العجز يف خطابها ومواقفها وأدائها .فعلى الرغم
من إدانة السلطة ملا تقوم به سلطات االحتالل من
تهويد واعتداء ورفضها اقتحام املسجد األقصى ،إال

أنها مل ترتجم هذا الرفض إىل خطوات عملية على
أرض الواقع ،وبقي هذا الرفض حبيس البيانات

والتصرحيات الرمسية.

تتخبط السلطة يف تناقضها ،إذ ترفض ما تقوم به،

وتدعو إىل ما ال تفعله ،ففي التصرحيات الرمسية
أكدت قيادة السلطة أن القدس ّ
خط أمحر ،وقلب

فلسطني وعاصمتها األبدية ،وال سالم وال أمن وال

استقرار إال بتحريرها الكامل .ولكنها على اجلانب
اآلخر أعلنت متسكها برؤيتها للسالم ،وأن حل القضية
الفلسطينية مبا فيها القضايا املتصلة بالقدس

واألقصى حمصورة باملفاوضات ،يف انتظار ما مسته بـ
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احملب للسالم».
«الشريك اإلسرائيلي
ّ

السلطة الفلسطينية والتنسيق األمين (صورة أرشيفية)

ويف مشهد يعكس عن عدم الرضا الفلسطيين على
أداء السلطة الفلسطينية ورئيسها حممود عباس؛
احتج عدد من املصلني يف املسجد القبلي داخل
األقصى على خطبة اجلمعة يف  ،2021/5/21اليت
ألقاها مفيت القدس والديار الفلسطينية الشيخ
حممد حسني؛ ألنها مل تشمل حتية للمقاومة يف غزة،
ومل تركز بالشكل املطلوب على إجنازات املقاومة يف
أثناء تصديها للعدوان ،ومشلت إشادة برئيس السلطة
الفلسطينية حممود عباس .وأظهرت لقطات الفيديو
حينها هتافات املصلني داخل املسجد ضد الشيخ
حسني والسلطة.

الدولية
مؤسسة القدس ّ

وعلى الرغم من إعالن السلطة رفضها الشديد ملوجة

إيقافه ،وأعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية

التطبيع العربي مع االحتالل ،ومطالبتها هذه الدول

حسني الشيخ يف تشرين الثاني/نوفمرب  ،2020عودة

بالرتاجع عن ذلك ،وإعالن مسؤولني بارزين يف

العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت« ،على

السلطة أن التطبيع هو جزء من مشروع تدمري السلطة

ضوء االتصاالت اليت قام بها الرئيس حممود عباس

الفلسطينية ،إال أن معطيات من داخل السلطة

بشأن التزام إسرائيل باالتفاقيات املوقعة معنا،

كشفت أنها ومنذ أواخر عام  2020توقفت عن انتقاد

واستنادًا إىل ما وردنا من رسائل رمسية مكتوبة

بطلب مباشر
سلوك الدول املطبعة ،وجاء هذا السكوت
ٍ

وشفوية مبا يؤكد التزام إسرائيل بذلك».

من اململكة العربية السعودية ،وكشفت مصادر السلطة

أن تعليمات شفهية ومكتوبة وصلت من الرئاسة
الفلسطينية إىل منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة
اخلارجية باالمتناع عن نقد الدول املط ّبعة ،وبالفعل

فقد امتنعت الرئاسة الفلسطينية واإلعالم الرمسي
ووزارة اخلارجية عن التعقيب على إعالن املغرب ،يف

وبلغ التنسيق األمين مراحل متقدمة خالل املدة اليت
يغطيها التقرير ،وأعلنت األجهزة األمنية اإلسرائيلية
إحباط عمليات للمقاومة الفلسطينية خالل تلك
املدة ،والكشف عن خاليا للمقاومة ،بالتنسيق مع
األجهزة األمنية الفلسطينية ،بل أشارت العديد من
املصادر إىل دور ألجهزة السلطة األمنية يف القبض

 ،2020/12/10التطبيع مع دولة االحتالل.

على األسرى احملررين من سجن جلبوع ،وقال الناطق

واستمر تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية مع

الرمسي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو

االحتالل خالل عامي  2020و ،2021على الرغم

ردينة إن «التنسيق األمين مع إسرائيل نوع من السيادة

من استمرار جرائم االحتالل يف املدينة املقدسة،

الفلسطينية ،والدفاع عن شعبنا».

واالقتحامات املستمرة للمسجد األقصى ،وعلى الرغم
من قرارات اجمللس املركزي الفلسطيين الداعية إىل

ً
بسقف منخفض
ثالثا :مسار التعامل مع االحتالل
ٍ
متتلك اململكة األردنية واحدة من أبرز أوراق القوة
فيما خيص املسجد األقصى ،إذ تسمح الوصاية
بدور كبري يف محاية
األردنية على املقدسات أن يتمتع ٍ
املسجد ،وأن يكون اجلهة الرمسية األبرز يف الدفاع
عنه ،والتفاعل مع ما جيري داخله ،ولكن تفاعل
األردن الرمسي مع جمريات األحداث يف األقصى يقدم
صورة مغايرة عن الواجبات ،فعلى الرغم من هذا الدور

بسقف منخفض،
الكبري ،يتعامل األردن مع االحتالل
ٍ
ويتابع كيف ينتقص االحتالل من الوصاية ،ويعمل
على كف يد األردن واملؤسسات التابعة له ،ما يؤشر
عاما بعد آخر.
إىل حالة من االنسحاب املتنامي ً
ويف متابعة ملا يقوم به األردن فقد اكتفى مبطالبة
االحتالل بـ «وقف ممارساته» يف املسجد األقصى،
وضرورة «احرتام القانون الدولي» ،مع إعادة تأكيد
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متسك األردن بوصايته على املسجد .ومل تتجاوز
ردود الفعل األردنية الرمسية ،سقف بعض اجلهود
القانونية والدبلوماسية ،إضاف ًة إىل تصرحيات

رحالت طريان اإلمارات والبحرين ،وبقية دول العامل،
عرب اجملال اجلوي األردني ،والتوجه إىل وجهاتها يف
أوروبا وأمريكا الشمالية ،حسبما أعلنت وزارة اخلارجية

الشجب واالستنكار.

اإلسرائيلية يف حسابها على توتري (إسرائيل بالعربية).

وأكد امللك األردني عبد اهلل الثاني ،خالل معركة

وشكلت اعتداءات أذرع االحتالل بالتزامن مع موسم

«سيف القدس» أن املمارسات اإلسرائيلية االستفزازية
املتكررة ّ
حبق الشعب الفلسطيين قادت إىل التصعيد

والغفران» ،صورة عن متادي االحتالل يف استنزاف

والتوتر .وأشار ،خالل اتصال هاتفي مع األمني العام

خطوات
الوصاية األردنية ،من دون أن يقوم األردن بأي
ٍ
عملية ملواجهة هذا العدوان على األقصى وعلى

الدائر ،والدفع باملنطقة حنو املزيد من التأزيم
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،إىل حتذيراته
املتواصلة من مغبة االنتهاكات اليت ميارسها
االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،وخاصة ض ّد املسجد
األقصى املبارك ،وحماوالت التهجري غري القانوني

األعياد اليهودية وخاصة ما جرى يف عيدي «العرش

الوصاية ،ومل تواجه حماوالت االحتالل يف االنتقاص
من دور دائرة األوقاف ،وحتويلها إىل جهاز ينظم شؤون
املصلني حتت سقف االحتالل وضمن ما يقره من
إجراءات ،ما جعل دائرة األوقاف خارج أي اعتبار أو

ألهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم .وأكد أنه طاملا
حذر من املساس بالوضع التارخيي والقانوني القائم

فعل يف األوقات اليت يقتحم فيها املستوطنون باحات

يف القدس.

حتول حراس األقصى إىل
املسجد ،ويف هذا السياق َّ
متفرجني على استباحة األقصى ،بعد أن كانوا َّ
خط

ويف انتكاسة جديدة للموقف األردني الرمسي متصلة
بالتطبيع ،و ّقع األردن مع االحتالل اإلسرائيلي يف

الدفاع األول عنه ،وهو نتاج ما قامت قوات االحتالل
وقرارات صادرة عن الدائرة.

 ،2020/10/8اتفاقية من شأنها السماح بتسيري

رابعا :مسار التفاعل الرسمي
ً
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له املسجد املبارك من اعتداءات وانتهاكات ،وغلب

جديد يف أدوات
مل حيمل العامني األخريين أي
ٍ
وآليات التفاعل الرمسي العربي واإلسالمي مع

على هذا التفاعل كما جرت العادة ،بيانات التنديد

املسجد األقصى ،فقد استمر تراجع موقع القضية

والشجب واالستنكار ،وما يتصل بها من مطالبات

الفلسطينية مبا فيها القدس واألقصى يف أولويات

للمجتمع الدولي بالتعامل حبزم مع انتهاكات

األنظمة السياسية ،ومل تكن ردود األفعال العربية

االحتالل والدعوة إىل خفض التصعيد ،والتعبري عن

واإلسالمية الرمسية ،مناسبة حلجم ما يتعرض

«القلق» ودعوات إىل ضبط النفس.

الدولية
مؤسسة القدس ّ

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
بيدها ما تفعله سوى التنديد والشجب ،وأنها تفعل
ً
وحفظا ملاء الوجه .خاصة أن
ذلك حبكم العادة،
العديد من املتابعني يرون أن املوقف العربي واإلسالمي
احلالي ال يعول عليه ،لدعم الفلسطينيني ،وتقديم
حلول واقعية ،إذ إن معظم األنظمة تدور يف فلك
ً
فضل عن كونها باتت منشغلة بهمومها
العجز
الداخلية.

يف  ،2020/9/9مشروع قرار قدمته فلسطني ،يدين
هذا االتفاق.
مل تنعقد القمة العربية يف دورتها العادية ،خالل السنة
اليت يغطيها التقرير ،ولكن الدورات اليت ُعقدت على
مستوى وزراء اخلارجية ،وهي اجتماعات أعادت لوازم
مكرورة من قبيل تأكيد مركزية قضية فلسطني
بالنسبة إىل األمة العربية ،وعلى اهلوية العربية
لـالقدس الشرقية» احملتلة ،عاصمة دولة فلسطني،
وعلى أن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة
الشرق األوسط ،يرتكز باألساس على التسوية العادلة
والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع
العربي اإلسرائيلي ...ويف اجتماع جرى يف ،2020/9/9
اكتفى اجمللس بتجديد التمسك مببادرة السالم
العربية ًّ
حل للقضية الفلسطينية ،وااللتزام بالقانون
الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .ولكن

الــدول العربيـــــــة
1.جامعـــــة
ّ
ّ
ومنظمــة ّ
التعــاون اإلســامي
ّ
ظل أداء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي
حبيس البيانات واإلعالنات عن املخاطر ،مع غياب
اخلطوات العملية ملواجهة تلك التحديات .واستمرت
حالة ّ
الضعف ،اليت خربناها طوال سنوات االحتالل،
ّ
واملنظمة ،بل على العكس أظهرت
يف مواقف اجلامعة

اجلامعة العربية مواقف داعمة التفاقات التطبيع بني
بعض الدول العربية واالحتالل ،فقد رفض األمني
العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط عقد
اجتماع طارئ للجامعة ،على خلفية اتفاق التطبيع

اجمللس حينها أسقطت قرا ًرا إلدانة التطبيع العربي
مع االحتالل.
أما منظمة التعاون اإلسالمي فلم يكن تفاعلها بعيدًا
عن تفاعل جامعة الدول العربية ،فقد أكدت دعمها
الثابت ّ
حلق دولة فلسطني يف استعادة السيادة الكاملة

على القدس ،ومحاية هويتها العربية ،واحلفاظ
على تراثها اإلنساني ،وصون حرمة مجيع األماكن
املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها ،وضمان احلقوق
الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية ،داعية إىل االستمرار
يف تقديم مجيع أشكال الدعم واملساندة ملدينة القدس
وأهلها املرابطني.

اإلماراتي اإلسرائيلي ،وأسقط اجتماع جمللس جامعة

ولكن املفارقة أن املنظمة اليت أنشئت على أثر جرمية

الدول العربية على املستوى الوزاري ،انعقد يف القاهرة

إحراق األقصى ،أصحبت نسخة أخرى من جامعة
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الدول العربية ،على الرغم من أن املنظمة تضم مجلة

الفلسطينية ،وأصدر شيخ األزهر أمحد الطيب بيانات

من الدول اإلسالمية الكربى على غرار إندونيسيا

عدة تتصل باقتحامات األقصى والعدوان على غزة

وماليزيا وتركيا وإيران ،وهو ما يطرح معضلة ارتهان

وحماوالت تهجري أهالي حي الشيخ جراح .وأطلق

قرار منظمة التعاون لدول عربية معروفة ،هي اليت

شيخ األزهر ،عرب حسابيه يف فيسبوك وتويرت ،نداء

تسيطر عليها ،ويصبح إجياد أثر واضح هلا ،أو متايز

بـ  15لغة عاملية ،من بينها العربية ،دعا فيها شعوب

عن األطر العربية األخرى أم ًرا متعث ًرا.

العامل وقادته إىل مساندة الشعب الفلسطيين

وعلى أثر العدوان الصهيوني على األقصى والقدس

«املسامل واملظلوم يف قضيته املشروعة والعادلة ،من
أجل اسرتداد ح ّقه وأرضه ومقدساته» .كذلك أطلق

الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان اإلسرائيلي

األزهر الشريف محلة بعنوان «القدس بني احلقوق

اجملتمع
وقطاع غزة؛ طالبت منظمة التعاون اإلسالمي
َ
والتصعيد املمنهج ض ّد الشعب الفلسطيين ،مؤكدة
أن مجيع اإلجراءات اليت متس األقصى والقدس باطلة

العربية واملزاعم الصهيونية» ،باللغتني العربية
واإلجنليزية ،تضام ًنا مع القضية الفلسطينية.

وملغاة .وطالب بيان صادر عن املنظمة ،يف ختام قمة
وزارية طارئة عقدتها املنظمة افرتاض ًيا بناء على طلب

السعودية يف  ،2021/5/16بالوقف الفوري للهجمات
على املدنيني ،واص ًفا إياها بأنها «تنتهك القانون
الدولي وقرارات األمم املتحدة» .وشددت املنظمة
على أن «إسرائيل» قوة حمتلة ،وليس هلا أي حقوق
مشروعة يف األراضي الفلسطينية .وقالت إنها تدين
بأشد العبارات االعتداءات الوحشية اإلسرائيلية جتاه
الشعب الفلسطيين ،وحذرت من استمرار االعتداءات.
وشهدت املدة اليت نرصدها حماولة مصر العودة إىل
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2.تركيا
ويف سياق التفاعل الرمسي متايزت تركيا عن غريها
من الدول املنضوية يف منظمة التعاون ،فعلى أثر
دورها الواضح يف دعم املقدسيني تزايدت خماوف

االحتالل من الدور الرتكي يف القدس ،بل وعمل على
وضع خمططات لعرقلة الوجود الرتكي يف املدينة

ويف املسجد األقصى املبارك ،وتنوع االهتمام الرتكي
بالقدس ،وتنوعت املشاريع فيها ،وهي مشاريع تالمس

هموم املقدسيني وقطاعاتهم احلياتية.

مسرح التأثري على الساحة الفلسطينية ،فقد أعلنت

ويتلخص التفاعل الرتكي على املستويني الرمسي

وقطاع غزة .وقررت الرئاسة املصرية تقديم مساعدات

ودعمهم يف عد ٍد من القطاعات أبرزها لرتميم العقارات

الرئيس املصري ضرورة أن ينتهي الوضع احلالي

إجراءات يسعى من خالهلا إىل «استئصال القاعدة

من قبل االحتالل اإلسرائيلي بصفة عاجلة .كما
ً
ريا مع األحداث على الساحة
أظهر األزهر
تفاعل كب ً

وسائل إعالم عربية ،وحبسب تعبري مصادر االحتالل

أنها بذلت جهودًا لوضع ح ّد سريع للتطورات بالقدس

واملنظمات األهلية واإلغاثية يف مساندة املقدسيني،

إنسانية للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة .وأكد

واحلفاظ عليها ،لذلك بدأ االحتالل بتطبيق

ألعمال العنف اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين

السياسية لألنشطة الرتكية يف القدس» بتعبري
«تعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع أحناء املدينة».

الدولية
مؤسسة القدس ّ

مظاهرات حاشدة يف إسطنبول نصرة لغزة والقدس

بشكل
وقررت رئاسة الشؤون الدينية الرتكية االهتمام
ٍ
أكرب بزيارة املدينة احملتلة ،ليؤدي األتراك الصالة يف

الفلسطينيني ،وهو ما دفع السفري اإلسرائيلي يف
األمم املتحدة إىل االنسحاب .وقال ،خالل اجللسة

رئاسة الشؤون الدينية إىل زيادة اهتمام املواطنني

االفتتاحية ألعمال الدورة الـ  75للجمعية العامة
لألمم املتحدة« :ال تزال القضية الفلسطينية ّ
تقض

األتراك بالقدس واألقصى .لذلك عمل االحتالل على

مضاجعنا ،واأليدي القذرة اليت تتعدى على القدس،

وضع املزيد من القيود على زيارات األتراك للمدينة،

تزداد جرأة ووقاحة».

وحددت زيارة واحدة فقط لكل تركي خالل العام.

وعلى الرغم من املواقف املتقدمة والدعم الكبري

وحول مواقف الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان

لرتكيا ،وما تقوم به السلطات الرتكية من جهود

الذي أبدى فخره بدفاع بالده عن فلسطني يف احملافل

مشهودة على الصعد الدبلوماسية واإلغاثية ،إال

الدولية ،مشددًا على أن «القدس مدينتنا ،ال س ّيما أنه

أن سؤال العالقة مع االحتالل يظل حاض ًرا يف

يف نواحيها .ويف  2020/9/22وخالل كلمته أمام

القدس وفلسطني ،خاصة يف اجلوانب االقتصادية

األمم املتحدة هاجم أردوغان االحتالل ،وندد بقمع

والدبلوماسية ،فما حتمله املواقف الرتكية من رافعة

األقصى؛ وبعيدًا عن موضوع الزيارة وصوابيته ،تهدف

من املمكن إىل اليوم العثور على آثار املقاومة العثمانية»

أي قراءة موضوعية للتفاعل الرتكي مع قضايا
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لدى الفلسطينيني والعديد من الشعوب العربية

ً
سلوكا
أراضيها ،إال أن العالقة مع االحتالل تظل

واإلسالمية ،وتقدميها مساحة لداعمي فلسطني على

غري ًبا يف سياق العالقة بني تركيا والفلسطينيني.

خامسا :مسار التطبيع العربي مع االحتالل
ً
شكل مسار التطبيع أبرز املخاطر اليت تتعرض هلا

اإلمارات على تسريع وترية التطبيع بشكل جتاوزت

القضية الفلسطينية ،وكان من مسات هذه املوجة أن

فيه كل السقوف املتوقعة ،وعلى أثر اتفاقية التطبيع

وضعت الدول املطبعة املسجد األقصى يف مهدافها ،فلم

عقدت عددًا من اتفاقيات التطبيع مع االحتالل من

تكتف بتطبيع عالقاتها مع االحتالل فقط ،بل تساوقت

النواحي االقتصادية واالستثمارية واخلدمات املالية

مع رؤيته حول املسجد األقصى ،وشاركت وفو ًد عربية
يف اقتحام األقصى ،وشهد عامي  2020و ،2021املزيد

والبحث العلمي والنقل وقطاعات أخرى.

من ولوغ جل دول جملس التعاون اخلليجي يف تطبيع

ومل تكن اقتحامات وفو ٍد عربية للمسجد األقصى
من بوابة االحتالل أم ًرا ً
قابل للتصديق منذ سنوات

حمطات اهلبوط اخلليجي ،خاصة أن هذه االتفاقية

خاصة أنها استهدفت تعريف األقصى والوصاية

عالقاتها مع االحتالل ،وكانت اتفاقية «أبراهام» اليت
وقعتها دوليت اإلمارات والبحرين يف  ،2020/9/15أبرز
استهدفت يف بنودها املسجد األقصى ،وشرعت
واملطبعني للمسجد ،وأداء
اقتحامات املستوطنني
ِّ

ماضية ،ولكن الدول املطبعة جعلت هذا األمر واق ًعا،

ضمن اتفاقياتها املشينة ،وشهد األقصى يف مدة
الرصد اقتحامات وفو ٍد خليجية دخلت إىل املسجد
حبماية قوات االحتالل ،ولكنها توقفت على أثر رد

الشعائر الدين ّية اليهوديّة فيه ،حني جعلت لليهود
ًّ
«حقا» مساويًا ّ
حلق املسلمني يف الصال ِة فيه ،وبعد أن

فعل املقدسيني احلازم جتاه املطبعني ،ثم عادت منذ
ٍ

يف القدس مفتوحة للمصلني «املساملني».

وكان أول االقتحامات العربية يف  ،2020/10/15إذ

شدد االتفاق على أن ّ
تظل األماكن املقدسة األخرى

ومما أثار موجة من الرفض قيام اإلمارات بادعاء أنها
وقعت االتفاقية لتحقيق املزيد من املكاسب للقضية
أراض من
الفلسطينية ،وأن االحتالل سيعلق عملية ض ّم ٍ
الضفة الغربية ،على الرغم من أن البيان نفسه يذكر

أن «تعليق الضم» كان بطلب من ترامب ،وأن تعليق
الض ّم كان قد ّ
مت قبل حنو شهر ونصف من التوقيت
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والطاقة واألمن والتكنولوجيا واإلعالم والسياحة

أسابيع قليلة.

اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي مكون من  10أشخاص،

حبماية قوات االحتالل ،أما اآلخر يف 2020/10/18

ضم ً
وفدا إمارات ًيا 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 ،أما الثالث

اليت أعلنته اإلمارات ،ولكنها حماولة لتبييض صفحة

فكان من أسابيع قليلة اقتحم ساحة الرباق وشارك يف

اإلمارات وحماولة إخفاء جرمية التطبيع .وعملت

صلوات اليهود أمام حائط الرباق.

الدولية
مؤسسة القدس ّ

الثاني مستوى اقتصادي تصاعد على أثر تطبيع
اإلمارات ،والثالث مستوى ديين أسهمت فيه رابطة
العامل اإلسالمي.
هذه املستويات ترفضها مصادر اململكة الرمسية حال ًيا،
ولكنها تلمح إىل إمكانية التطبيع مع االحتالل يف
نهاية املطاف ،فقد صرح وزير اخلارجية السعودي
األمري فيصل بن فرحان آل سعود أن تطبيع العالقات
الوفد اإلماراتي املقتحم يلتقط صورة تذكارية أمام مصلى
قبة الصخرة يف األقصى

ويف إعالن تروجيي لشركة االحتاد للطريان اإلماراتية
تسيها إىل
بعنوان «زيارة تل أبيب» ،لرحالت ستبدأ ّ
كيان االحتالل يف  ،2021/3/28استخدمت الشركة

صورة جملسم أمسته «اهليكل الثاني» اليهودي .وظهرت
يف اإلعالن املرئي ،صورة ألحد األزقة بالبلدة القدمية
من القدس احملتلة ،بوصفه أحد املعامل اإلسرائيلية.
ومعلوم أن الرواية الرمسية اإلسرائيلية تقول إن
«اهليكل الثاني» كان موجودًا يف املكان الذي يوجد
فيه املسجد األقصى اآلن.
ومنذ عقد اتفاقيات التطبيع ودخول السودان ومن
ثم املغرب ،يربز ترويج من قبل االحتالل ووسائل
إعالم غربية إىل انضمام دول أخرى بقافلة التطبيع،
و ُتسلط هذه املعطيات الضوء على دور للمملكة
العربية السعودية يف رعية تطبيع العديد من الدول
العربية واإلسالمية ،إذ يطرح مراقبون إمكانية توقيع
اتفاقيات التطبيع األخرية من دون الضوء األخضر
السعودي .خاصة ما كشفته وسائل إعالم غربية عن
تطور العالقة بني االحتالل والسعودية ،على ثالثة

مع االحتالل اإلسرائيلي أمر من املتصور حصوله
يف النهاية» ،وقال «لكن ينبغي ً
أول إقرار اتفاق
سالم دائم وكامل يضمن للفلسطينيني دولتهم
بكرامة» .ويشار إىل أن وسائل إعالم عربية كشفت
ً
نقل عن مصادر إسرائيلية رمسية ،أن رئيس الوزراء
توجه على منت طائرة إسرائيلية،
بنيامني نتنياهو ّ

يوم األحد  ،2020/11/22إىل السعودية برفقة رئيس
جهاز املوساد يوسي كوهني ،واجتمع مع ولي العهد
السعودي حممد بن سلمان يف مدينة نيوم السعودية،
حبضور وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو .غري
أن وزير اخلارجية السعودي نفى عقد االجتماع.
وباملقابل ،دان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز
العدوان اإلسرائيلي على القدس احملتلة ،وقطاع
غزة .وأكد ،يف اتصال هاتفي مع رئيس السلطة
الفلسطينية حممود عباس« ،موقف اململكة الثابت
والداعم للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة»،
مشددًا على أن السعودية «تبذل جهودًا متواصلة مع
األطراف العربية واإلسالمية والدول ذات العالقة
لوقف اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب
الفلسطيين ومقدساته».

مستويات ،األول مستوى أمين برعاية أمريكية ،أما
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ّ
بالبت يف القوانني املقرتحة املقدمة بشأن «مقاطعة
إسرائيل ،وحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان
الصهيوني» .كذلك نفى الغامن مشاركة الكويت،
على أي مستوى كان ،يف مراسم توقيع اتفاق التطبيع
الذي ّ
مت التوقيع عليه يف  ،2020/9/15يف واشنطن.
وهنا يربز شرخ جديد على صعيد املواقف العربية
عامة واخلليجية على وجه اخلصوص ،فما بني دول
جملس األمة الكوييت يؤكد رفض التطبيع

وبرزت الكويت مبواقفها الثابتة من القضية
الفلسطينية ،والرافضة للتطبيع مع االحتالل ،ففي
ّ
ظل تهافت بعض الدول على تطبيع عالقتها مع
االحتالل ،وردًا على حماولة إدارة ترامب الرتويج بأن
الكويت ستكون من الدول اليت ستطبع عالقاتها مع
االحتالل؛ جدَّدت مصادر حكومية كويتية التأكيد
يتغي ،مشددة
أن موقف الكويت من التطبيع ثابت ولن ّ
على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيري موقفها
الراسخ والرافض للتطبيع.

تسارع إىل التطبيع ،وختطب ود االحتالل يف السر
والعلن ،وبني دول أخرى تظل ثابتة على مواقفها من
التطبيع على غرار الكويت ،وصنف ثالث هو أقرب
وقت مضى وهي
إىل توقيع اتفاقيات التطبيع من أي ٍ
الدول اليت أوردنا على ذكر بعضها آن ًفا .وميكن هنا
تسجيل مالحظة أخرية ،عن تناقض آخر دفع مثنه
حزب العدالة والتنمية املغربي ،الذي كان واجهة
توقيع اتفاقية التطبيع مع االحتالل ،ولكنه ما لبث أن
خرج من املشهد السياسي يف املغرب ،ما جعل خسارته
يف جانب القيم والثوابت ومن ثم يف جانب احلضور
السياسي مضاعفة.

وتقدم عدد من أعضاء جملس األمة الكوييت ،بينهم
مرزوق الغامن ،بطلب للتعجيل بقيام اجمللس وجلانه

سادسا :مسار التفاعل الشعبي
ً
على الرغم مما تعانيه الشعوب العربية واإلسالمية،
بقي تفاعلها مع جمريات األحداث يف القدس
واألقصى أكثر قربًا من الواجبات املفروضة على
كاهلهم ،وهو تفاعل يتمايز عن التفاعل الرمسي
بأنه ينطلق من وجدان الشعوب العربية واإلسالمية،
وال تكمن خلفه أي مصاحل ،بل يشكل املسجد األقصى
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أبرز ميادين تفاعل الشعوب العربية واإلسالمية،
وواحدًا من القضايا اليت تنعكس على منط تفاعل
الشارع العربي واإلسالمي.
وخرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية ودولية
مظاهرات احتجاجية منددة باالعتداءات على املسجد
األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة العدوان اإلسرائيلي

الدولية
مؤسسة القدس ّ

على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة .وكان

السياسية واحلقوقية والنقابية والعديد من املواطنني
ً
من خمتلف األعمارً ،
وأطفال .ويف تونس،
رجال ونساء

معركة «سيف القدس» بار ًزا ،فقد استمرت التظاهرات

ريا عن الدعم للفلسطينيني،
تظاهر اآلالف تعب ً

واالعتصامات ووقفات التضامن خالل العدوان

مطالبني باملصادقة على قانون «جي ّرم» التطبيع مع

ودعما لصموده
الصهيوني ،نصرة للشعب الفلسطيينً ،

االحتالل اإلسرائيلي .وتظاهر اآلالف من املوريتانيني

يف وجه االعتداءات اإلسرائيلية على غزة واالنتهاكات

يف شوارع العاصمة نواكشوط ،واآلالف من اليمنيني

التفاعل الشعيب األردني مع تطورات األحداث ،نتيجة

املستمرة ّ
حبق الفلسطينيني يف القدس ،وحماوالت

يف العاصمة صنعاء و 13ساحة أخرى يف مدن مينية

التقسيم الزماني واملكاني يف املسجد األقصى املبارك.

خمتلفة ملساندة املقاومة الفلسطينية ومؤازرة

وأبرز تلك التحركات كانت اليت أقيمت يومي
اجلمعة  ،2021/5/14واجلمعة  ،2021/5/21إذ شارك
عشرات آالف األردنيني يف التظاهرات اليت كان بعضها

ّ
حبق الشعب
صمودها ،وتنديدًا باجلرائم املرتكبة

الفلسطيين .وتظاهر اآلالف يف مدن وعواصم عربية
تضام ًنا مع الفلسطينيني وأهل غزة ،بعد ساعات

على احلدود األردنية الفلسطينية.

قليلة من دخول اتفاق وقف إطالق النار بني املقاومة

أما الساحة اللبنانية ،اليت يعيش فيها عدد كبري

واالحتالل حيز التنفيذ.

من الالجئني الفلسطينيني ،فقد تفاعل الشارعان

وحتت شعار «فلسطني تنتفض» شارك حنو  10آالف

اللبناني والفلسطيين مع تطورات معركة «سيف

شخص من القطريني واجلاليات العربية واإلسالمية

القدس» ،وانطلقت تظاهرات يف خمتلف األراضي
اللبناني ،و ُن ِّظمت وقفات تضامنية مع الشعب

بالعاصمة الدوحة يف مهرجان تضامين حاشد نظمه
االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،يف ،2021/5/15

الفلسطيين ،وللتنديد باالنتهاكات الصهيونية ّ
حبق

للتعبري عن دعمهم الشعب الفلسطيين الذي يتعرض

املسجد األقصى والقدس وقطاع غزة؛ غري أن احلدثني

لعدوان إسرائيلي متواصل ،وللتنديد باستمرار

البارزين كانا التظاهرات اليت انطلقت حنو احلدود

العدوان اإلسرائيلي الدامي على القدس وقطاع غزة،

مع فلسطني ،واليت أسفرت عن استشهاد مواطن

مبشاركة رئيس املكتب السياسي حلركة محاس

لبناني ،وإطالق الصواريخ من داخل األراضي اللبنانية

إمساعيل هنية.

حنو األراضي الفلسطينية احملتلة.

ويف الكويت ،تصاعدت موجة التضامن مع الشعب

وخرجت يف عدة مدن عربية مظاهرات احتجاجية

الفلسطيين ،وأطلقت اجلمعيات اخلريية الكويتية
محالت للتربع ملصلحة قطاع غزةً ،
فضل عن إضاءة

دعما
فقد شهدت حنو  50مدينة مغربية تظاهرات ً

أبراج الكويت بأعالم فلسطني ،وقيام تظاهرات حاشدة،

للفلسطينيني ،واستنكا ًرا العتداءات االحتالل،

ً
وتنديدا بالعدوان اإلسرائيلي املستمر
دعما لفلسطني،
ً

ومتيزت مبشاركة كثيفة ملختلف األطياف

على قطاع غزة .ويف  ،2021/5/21أعلنت الكويت بدء

ض ّد العدوان ،وطالب احملتجون بوقف إطالق النار.
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األقصى وردود الفعل العربية واإلسالمية:
قراءة في السلوك الرسمي والشعبي مقارنة بالواجبات

رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية يف وقفة تضامنية يف العاصمة القطرية الدوحة

انطالق محلة إغاثة شعبية عاجلة ملصلحة الشعب

املتظاهرون شعارات تندد بالعدوان اإلسرائيلي على

الفلسطيين ،تستمر شه ًرا وتسعى إىل مجع 100

غزة واالعتداءات اإلسرائيلية يف القدس واألقصى.

مليون دوالر ،وسط دعوات للمشاركة فيها .ونظمت

ويف إندونيسياّ ،
نظم التحالف اإلندونيسي لنصرة

اعتصاما تضامن ًيا مع فلسطني
قوى سياسية كويتية
ً

برناجما شارك فيه حنو ألف مسجد
بيت املقدس
ً

يف ساحة اإلرادة الواقعة قبالة جملس األمة الكوييت.
وكانت تركيا من أكثر الدول اليت شهدت
معظم مدنها تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب
الفلسطيين ،وتنديدًا بالعدوان الصهيوني .وشهدت

19

وعشرات املنظمات واجلمعيات ،نصرة للمسجد
األقصى وقطاع غزة .وقد أصدر املشاركون «إعالن
إندونيسيا إلنقاذ املسجد األقصى وحترير فلسطني»؛
حذروا فيه االحتالل من املساس باملسجد األقصى،
وطالبوا بوقف التوسع االستيطاني ،وإطالق األسرى

العاصمة اإليرانية طهران جتم ًعا يندد باالعتداءات
ّ
حبق الشعب الفلسطيين،
واجلرائم اإلسرائيلية

وخصوصا األطفال ،ودعا املشاركون
الفلسطينيني
ً
إىل مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ،واصفني التطبيع

وشاركت جمموعات طالبية يف املظاهرة .ورفع

أنه يستغل ملصلحة االحتالل.

الدولية
مؤسسة القدس ّ
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