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عين على األقصى
تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني 2016/8/1 – 2015/8/1

ملخص تنفيذي

تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دوريًا يرصد االعتداءات على املسجد
األقصى وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير العاشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2015/8/1و .2016/8/1وحياول
التقرير تناول مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب:

أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى السياسي والديين
والقانوني.

ثان ًيا :مناقشة تفصيلية لكل أعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت املسجد ويف حميطه
ّ
تبي مسارها وتطورها على مدار السنة اليت يغطيها التقرير ،باإلضافة إىل الكشف عن
تفاصيلها ومراميها استنادًا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات اليت تظهر سعي االحتالل إىل
تأسيس مدينة يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها وخيلق بنية حتتية
متكاملة للوجود اليهودي يف املسجد وحميطه.

عين على األقصى

ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت التدخل
يف إدارته عرب رصد اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة
األمنية واستقراء مسارات ومآالت كل منها ،وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه األطراف
املتفقة على حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود يف
أقرب فرصة ممكنة .ويرصد التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد خالل مدة
الرصد ،والتقييد املستمر حلركة موظفي األوقاف الذين يشكلون العصب التنفيذي هلذه
الدائرة ومنعها من أداء مهامها متهيدًا لنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة
اآلثار اإلسرائيلية .عالوة على ذلك ،يعرض التقرير التحكم يف الدخول إىل املسجد وحماولة
االحتالل تغيري قواعد السيطرة على أبوابه باإلضافة إىل تقييد حركة املصلني وفق مناطق
وجودهم ،وأعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
www.alquds-online.org
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أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى
تبلورت املواقف السياسية واألمنية اإلسرائيلية خالل املدة اليت يرصدها التقرير على
وقع انتفاضة القدس اليت بدأت يف  2015/10/1بعد سلسلة من التطورات اليت ال ميكن
بأي حال عزهلا عن احلراك الشعيب عام ( 2014هبة الشهيد أبو خضري) أو فصلها عن

انتفاضة القدس وكالهما حضر فيه املسجد األقصى كأحد أبرز عوامل التصعيد ،األمر

الذي اضطر املستوى السياسي إىل البحث عن «تهدئة» عرب االتفاق مع األردن برعاية وزير
ثان/نوفمرب  2014ومن ثم
اخلارجية األمريكية جون كريي ،فكان لقاء عمان يف تشرين ٍ

ما عرف بـ «تفاهمات كريي» يف تشرين أول/أكتوبر .2015

تغي جذري يف
بالطبع ،ال ميكن احلديث عن انعطافة يف املوقف اإلسرائيلي من األقصى أو عن ّ

النظرة إىل الوجود اليهودي يف املسجد تفرتق عن التغري الذي فرضه متدد التيار الصهيوني
ً
حفاظا على «املكتسبات»
الديين .ولكن احلديث هو عن تراجعات تكتيكية يعتمدها االحتالل
اليت حققها حتى اليوم جلهة اقتحامات املستوطنني واجلنود ،وهو مستعد لإلحياء بتقديم
«التنازالت» ألنه يعرف ّ
أن املزيد من التصعيد قد يعود به إىل املشهد الذي فرضته انتفاضة
األقصى حيث اضطر إىل منع االقتحامات بشكل نهائي حتى نيسان/أبريل  .2003ويعمل
االحتالل من منطلق ّ
أن بعض الرتاجع أفضل من العودة إىل نقطة الصفر اليت ستؤدي إىل

تصادم مع منظمات وناشطي «املعبد» الذين يضغطون للسماح لليهود بالصالة يف األقصى،

ولن يكونوا راضني إن منعت االقتحامات أو تراجعت وتريتها .وهكذا ،كان التشديد على منع
أعضاء «الكنيست» من دخول األقصى على اعتبار ّ
أن االقتحامات السياسية تشكل عنصر
استفزاز كبري نظ ًرا إىل ّ
أن النواب الذين ين ّفذون االقتحامات ،على الرغم من أن عددهم

حمصور بأقل من  5نواب ،يدلون بتصرحيات تتعارض مع ادعاءات رئيس حكومة االحتالل
حول احملافظة على الوضع القائم وعدم االجتاه إىل أي تقسيم للمسجد ،وهي تصرحيات

ينظر إليها على أنها تعبري عن سياسة احلكومة وإن كان نتنياهو يقول خالف ذلك.

وبشكل عام ،ميكن القول إن االحتالل ينظم جتليات سعيه إىل تثبيت وجوده يف األقصى على

ضوء أقصى مثن ميكن أن يدفعه يف املرحلة احلالية ،مع احلرص على عدم ّ
ختطي حدود
معينة وغال ًبا يكون التقييم األمين املعيار الفاصل يف درجة التصرحيات وتطبيق السياسات.
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 .1املوقف السياسي:
مل يكد االحتالل يستيقظ من أزمة التعامل مع
ه ّبة الشهيد أبو خضري عام  2014حتى دخل يف
نفق انتفاضة القدس عام  ،2015فاستحضر
ملواجهة األخرية شي ًئا من األدوات اليت استعملها
ملواجهة احلراك الشعيب يف عام  2014مبا ميكن
أن خي ّفف من حضور املسجد األقصى كعامل
يؤدي إىل املزيد من التوتر ويدفع الفلسطينيني
إىل تنفيذ املزيد من العمليات.
وقد ق ّرر رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو
حظر دخول أعضاء «الكنيست» إىل األقصى يف

حــددت انتفاضة القدس أطــر الموقف
السياسي مــن الــوجــود الــيــهــودي في
األقصى على ضوء ما تقتضيه الظروف
األمنية وكانت تفاهمات كيري محاولة
لمنع تطور العمليات التي أخذت منحى
تصاعديًا مع بداية تشرين أول/أكتوبر
 2015وأعاد نتنياهو خالل مدة الرصد
تأكيد التمسك بالوضع القائم في األقصى،
فيما منعت االقتحامات السياسية باعتبار
أن أعضاء الكنيست والحكومة يمثلون
الموقف الرسمي ،واقتحاماتهم تتناقض
مع تصريحات نتنياهو أ َما تصريحات
الحاخام يهودا غليك بعد دخوله إلى
الكنيست فتبيّن عزمه على تحرك
سياسي لتحقيق رؤيته تجاه األقصى

قرار صدر على مرحلتني األوىل تقضي حبظر النواب اليهود نظ ًرا إىل ما تشكله اقتحاماتهم
من تصعيد يف االستفزاز ،واألخرى عرب «توضيح» ّ
بأن احلظر يشمل النواب العرب نظ ًرا إىل

اعرتاض بعض أعضاء «الكنيست» اليهود على القرار بصيغته األوىل ورفضهم «التمييز»
قائما حتى تاريخ إعداد التقرير على الرغم من أن احلديث كان
ضدّهم .وال يزال احلظر ً

جيري عن احتمال رفعه بعد عيد الفطر .إال ّ
أن األوضاع األمنية ،كما يبينها املستوى
قائما من انفجار الوضع على خلفية
األمين ،مل تساعد على رفع احلظر حيث ال يزال اخلوف ً
وحرص نتنياهو كذلك على تأكيد التزامه الوضع القائم يف األقصى (الذي فرضه
االحتالل بعد انتفاضة األقصى) وعدم وجود ّ
أي نية لدى دولة االحتالل يف تغيري هذا الوضع
ريا إىل ّ
أن هذه «الشائعات» يروج هلا املسلمون ويشارك
أو تقسيم املسجد زمن ًيا أو مكان ًيا مش ً
فيها أحيا ًنا بعض أعضاء «الكنيست» .وقد تكررت تصرحيات نتنياهو اليت تفيد هذا املضمون

عين على األقصى

التصعيد يف األقصى.

مع توجيهه أعضاء «الكنيست» بضرورة عدم اخلروج عن هذا السيناريو بعد تصريح لنائبة
مرفوعا يف [األقصى].
وزير اخلارجية تسييب حوتوفلي بأنها حتلم بأن ترى العلم اإلسرائيلي
ً
www.alquds-online.org
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كما أكد نتنياهو التزام الوضع القائم يف إطار التوصل إىل ما بات يعرف بتفاهمات
كريي اليت وافق نتنياهو مبوجبها على نصب كامريات مراقبة يف املسجد ملراقبة مسبيب
االستفزازات.
وكان التطور الالفت خالل مدة الرصد دخول احلاخام يهودا غليك إىل «الكنيست» بعد
استقالة موشيه يعلون الذي استقال من احلكومة كذلك وأعلن اعتزال احلياة السياسية
بشكل مؤقت وذلك على خلفية تباينات مع نتنياهو .واحلاخام غليك ،الذي تعرض حملاولة
اغتيال يف تشرين أول/أكتوبر  2014على خلفية مواقفه من األقصى ،تعهّد بالعمل
بالوسائل السياسية لتحقيق طروحاته حيال املسجد حيث ينادي بـ «حق» اليهود بالصالة
يف املسجد األقصى .وعلى الرغم من التزام غليك إىل اآلن باحلظر املفروض على أعضاء
«الكنيست» إال أنه عرب من خالل تصرحياته عن رؤيته حيال األقصى حيث أشار إىل إمكانية
تطبيق سيناريو التقسيم املعمول به يف املسجد اإلبراهيمي على املسجد األقصى.

 .2املوقف األمين:
يرتكز املوقف األمين من الوجود اليهودي يف
األقصى إىل الظروف األمنية ،وتعمل الشرطة
مع وزير األمن على تقييم الوضع األمين
واحتماالت تطوره لتحديد مدى تأثري
االقتحامات بشكل خاص يف تفجر الوضع
األمين ،ال سيما ّ
أن انتفاضة القدس ارتبطت يف
أحد العوامل الدافعة هلا بتصاعد االعتداءات
اإلسرائيلية على األقصى بأوجهها كافة.
واضحا ّ
أن األقصى بالنسبة إىل املسؤولني
وبدا
ً
األمنيني/العسكريني هو برميل بارود .تؤكد
ذلك إشارة رئيس «الشاباك» ،نداف أرمجان،
أمام جلنة اخلارجية واألمن يف «الكنيست» يف
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يـــدرك الــمــســتــوى األمــنــي أن األقــصــى
والتطورات فيه تشكل عامالً دافعًا النفجار
الوضع األمني في القدس وسائر األراضي
الفلسطينية المحتلة وهذا ما كان واض ًحا في
انتفاضة القدس ،وكان قرار السماح باستمرار
االقتحامات في العشر األواخــر من شهر
رمضان ،على خالف ما هو معمول به منذ
اختبارا أكد لالحتالل ّ
أن
حوالي  4سنوات،
ً
زيادة التصعيد في األقصى سيكون دونه ثمن
أمني باهظ وكان واض ًحا خالل مدة الرصد
ّ
أن االحتالل ،يعمل عبر وزير الجيش ،على
تقليص الوجود اإلسالمي في المسجد مقابل
عدم قدرته على زيــادة االقتحامات فكانت
قــرارات اعتبار المرابطين والمرابطات
تنظيمين خارجين عن القانون وكذلك حظر
الحركة اإلسالمية بجناحها الشمالي والقائمة
السوداء التي وضعتها شرطة االحتالل
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متوز/يوليو  2016إىل أنه على الرغم من اخنفاض عدد العمليات يف اآلونة األخرية ،إال ّ
أن
الواقع يف الضفة «شديد االنفجار» ،ومن شأن أحداث غري اعتيادية ،كال ّتوتر يف األقصى ،أن
تقود إىل اندالع املواجهات من جديد.
ولكن على الرغم من القلق من انفجار الوضع األمين انطال ًقا من األقصى فقد قررت شرطة
االحتالل ،وبناء على توجيهات وزير األمن جلعاد أردان ،قررت فتح باب املغاربة أمام االقتحامات
يف العشر األواخر من شهر رمضان على خالف ما سارت عليه األمور يف السنوات اخلمس
األخرية .وميكن وضع هذا القرار يف إطار يوصل  3رسائل :االستجابة لضغوط منظمات
املعبد اليت تطالب بأن ال يتحكم املسلمون بقواعد الدخول إىل األقصى ،واستكشاف ردود
الفعل اليت ميكن أن يثريها هذا القرار ،ومن خالل ذلك «إقناع» املطالبني برفع سقف
االقتحامات بعدم صواب ّية هذا االجتاه ملا يؤدي إليه من ارتدادات أمنية ال ميكن التنبؤ مبا
ميكن أن تؤول إليه.
ويف مقابل اضطرار املستوى األمين إىل تقييد االقتحامات فقد اعتمد سياسة تفريغ املسجد
األقصى من املسلمني ،فحالة التململ اليت قد توجدها القرارات املستندة إىل تقييم الوضع
األمين واليت تقيد اقتحامات اليهود لألقصى ميكن أن ختفف منها حماولة موازنتها بتقليل
دخول املسلمني إىل املسجد مبا أنه من غري املمكن حال ًيا فتح الباب على مصراعيه أمام
االقتحامات .ولذلك ،فقد قرر وزير اجليش ،بتوصية من وزير األمن الداخلي ،حظر ما
أمساه «تنظيمي املرابطني واملرابطات» يف أيلول/سبتمرب  2015ومن بعد ذلك قرر حظر

 .3املوقف القانوني:
ميكن تتبع تطور فكرة الوجود اليهودي يف األقصى على املستوى القانوني على مسارين:
التشريع يف «الكنيست» والقرارات الصادرة عن احملاكم يف إطار النظر يف قضايا متعلقة

عين على األقصى

ثان/نوفمرب .2015
احلركة اإلسالمية-اجلناح الشمالي يف تشرين ٍ

باالقتحامات ومنعها وغري ذلك .فعلى مستوى «الكنيست» ،قدّم عضو «الكنيست» بتسلئيل
مسوتريتس (البيت اليهودي) يف كانون أول/ديسمرب  2015مسودة قانون تطالب بإعطاء
اليهود حرية الصالة يف األقصى .وتطالب املسودة بأن تتضمن قوانني احلرية الدينية يف
www.alquds-online.org
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«إسرائيل» احلرية الدينية الكاملة إىل كل
األماكن املقدسة بالنسبة إىل مجيع األديان ،مبا
يف ذلك املسجد األقصى .وهلذه الغاية ،تقرتح
املسودة إضافة بند إىل القانون احلالي حيمي
األماكن املقدسة ويسمح حبرية العبادة لكل
األديان عرب إمكانية الوصول إليها حبرية وبشكل
ثابت مبا يتيح تعريف هذا احلق مبوجب القانون
ويؤدي إىل حرية العبادة يف كل األماكن ّ
ولكل
األشخاص .وقد وقع على املسودة مخسة من
أعضاء «الكنيست» هم نيسان سلومينسكي

قــررت محكمة االحتالل المركزية في
القدس ّ
أن رفع اليهود أيديهم إلى السماء
ً
في األقصى ال يشكل خرقا للوضع القائم
في المسجد بما أن الشرطة اإلسرائيلية لم
يسبق لها أن منعت ذلك بشكل صريح،
قرارا بتجريم
فيما أصدرت محكمة الصلح
ً
التكبير وعلى مستوى الكنيست فقد قدم
النائب بتسلئيل سموتريتس مشروع قانون
يطالب بحرية العبادة في كل األماكن
المقدسة ،بما فيها األقصى ،بينما شكلت
تصريحات النائب يهودا غليك حول مثالية
التقسيم الزمني للمسجد إشــارة إلى ما
يمكن أن يتجه إليه من سلوك تشريعي في
المرحلة القادمة

وشولي معلم-رفائيلي من «البيت اليهودي» ،وميكي زوهار وأبراهام جنوسا وأورن حزان وهم
من «الليكود».
أما على صعيد احملاكم ،فقد قررت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس أن رفع اليدين إىل
السماء يف األقصى ال يعترب فع ً
ال من أفعال الصالة وذلك يف معرض نظرها يف قضية يهودا
عتصيون الذي أخرجته الشرطة من املسجد مع عدد من نشطاء «املعبد» رفعوا أيديهم إىل
أما حمكمة الصلح فقررت جتريم التكبري يف وجه اليهود
السماء خالل اقتحامهم األقصىّ .
يف املسجد واعتباره «إخال ً
ال بالنظام العام واألمن».

 .4املوقف الدّيين:
كان التطور األبرز على املستوى الديين خالل مدة الرصد موقف للحاخام الرئيس لألشكناز
ديفيد الو صرح فيه أنه يريد أن يرى «املعبد وقد أعيد بناؤه يف جبل املعبد يف القدس».
هذا املوقف الذي عرب عنه احلاخام يف حزيران/يونيو  2016افرتق به عن موقف سابق له
يف تشرين أول/أكتوبر  2015حيث أصدر بيا ًنا يف  2015/10/22مع احلاخام الرئيس
للسفارديم يتسحاق يوسف ووقعه  100حاخام إسرائيلي آخر أكد فتوى سابقة مبنع اليهود
من زيارة األقصى .وقال البيان إنه مع مرور الوقت مل يعد بإمكاننا حتديد مكان املعبد وإن أي
شخص يدخل إىل املكان ميكن ،من حيث ال يعلم ،أن يدخل إىل قدس األقداس وهو ما ميكن أن
8
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يؤدي إىل استنزال العقوبة اإلهلية املدمرة ( )karethوفق
أما حاخام صفد الرئيس مشوئيل
املصطلح التوراتيّ .

إلياهو (سفارديم) فأشار إىل ّ
أن ال ّزيارات املتزايدة إىل قرب
احلاخام شيمون بار يوخاي يف مرون مشال صفد احملتلة
دليل على أن الشعب اإلسرائيلي يشهد صحوة داخلية
ويتجه حنو القداسة ،مما يعين ّ
أن «اخلطوة القادمة هي
جبل املعبد».
ً
حراكا لنشطاء ومنظمات «املعبد»
وشهدت مدة الرصد
يف ما يتعلق بالتدريب االفرتاضي على تقديم قربان
الفصح مقابل األقصى ،وكذلك عقد مدير «معهد

دعا الحاخام الرئيس لألشكناز
ديفيد الو إلى بناء المعبد قائالً
إن مساحة األقصى تكفي لجميع
األديــان وكــان الو أصــدر بيانًا
مع حاخام السفارديم الرئيس
ووقعه  100حاخام أكــد فتوى
منع اليهود من زيــارة األقصى
وشهدت مــدة الرصد تطورات
متعلقة بتقديم قربان الفصح وعقد
القران في األقصى وتحضيرات
من منظمات المعبد تمهيدًا
القتحامات جماعية للمسجد في
ذكرى خراب المعبد

املعبد» قران زوجني يهوديني يف املسجد من دون لفت أنظار الشرطة واألوقاف وفق ما قال
املعهد على صفحته على موقع فيسبوك.

ثان ًيا :احلفريات وأعمال البناء واملصادرة أسفل األقصى ويف حميطه
 .1احلفريات:

ال تتو ّقف أذرع االحتالل املختلفة عن إعمال معاوهلا يف
عموما ،وحتت األقصى ويف حميطه على
باطن القدس
ً
وجه ال ّتحديد .حبجة البحث عن آثار يهودية يف املكان،
ّ
اإلسرائيلي علم اآلثار يف اخرتاع تاريخ
يستغل االحتالل
ّ

«للمعبد»ّ ،
وأن ما يُعلن عنه من مكتشفات أثرية تعود

عين على األقصى

مزيّف ،ورواية توراتية مكذوبة جتعل من املعبد املزعوم
حمور أحداث التاريخ ،رغم ّ
أن هذا العلم نفسه شهد على
لسان أبرز علمائه اليهود أ ّنه ليس ّ
مثة ما يثبت وجود آثار

يــقــتــرب االحـــتـــال بــخــطــوات
مــتــســارعــة مــن إعــــداد األنــفــاق
والحفريات في محيط األقصى
وأسفله لتكون قاعات ومتاحف
سا ومزارات ومسارات تترابط
و ُكن ً
لتشكل مدينة يهودية كاملة أسفل
األرض وفوقها في محيط األقصى
ّ
ولتوظف في الترويج للرواية
اليهودية ،وقد رصد التقرير 63
حفرية ونفقًا لهذه الغاية اإلسرائيلية

ّ
اليهودي» قدميًا ليس سوى سلسلة طويلة من
«للشعب
تزوير احلقائق ،وتوظيف مشبوه وباطل لآلثار املوجودة يف القدس وحميط األقصى منذ عهد
الكنعانيني العرب ،إىل عهد الدولة العثمانية اإلسالمية.
www.alquds-online.org
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ليست ّ
كل احلفريات اليت ين ّفذها االحتالل س ّرية ،ولكن أخطر تلك احلفريات تت ّم بغطاء

من السرية والكتمان ،وال يكشف عنها إال بتدرج زم ّ
ين يراعي الظروف ،ومن دون تفاصيل

توضح طوهلا ومسارها وتفرعاتها النهائية والغاية احلقيقية منها .إ ًذا ،بغطاء من السرية
والتحايل ميضي االحتالل يف جتسيد روايته التارخيية والدينية على أرض الواقع بعد حتويل

األنفاق اليت حيفرها إىل ُ
نس ومزارات ُتعرض فيها أساطري خمتلقة عن «أورشليم»،
ك ٍ
ّ
اليهودي».
و«املعبد» ،و«الشعب
وخالل مدة الرصد أصدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية عدة تقارير نهائية وأولية كشفت عن
مروحة واسعة من أعمال احلفر اليت طالت اجلهات املختلفة احمليطة باألقصى ،وقد أوردنا يف
تقريرنا أبرز تلك احلفريات وأخطرها على األقصى ،وأقربها منه ،وما هو قريب من حفريات
سابقة يف حماولة لتتبع خطوات االحتالل يف الربط بني مجيع األنفاق واحلفريات .كما

ُ
كشف عن مسار إحدى أطول احلفريات أسفل األقصى ويف حميطه ،ومتت ّد من سلوان جنوب
األقصى حتى باب العمود يف سور البلدة القدمية مشال املسجد األقصى .كما زعم االحتالل
اكتشاف آثار من أه ّم ما اكتشف يف تاريخ التنقيب يف حميط األقصى ،وهي ختم من طني
يعود لـ «حزقيا ملك يهوذا» خالل احلقبة ( 727-698ق.م) و  33قطعة أثرية أخرى.
وباحملصلة رصد التقرير تطور احلفريات يف اجلهات احمليطة باألقصى ،وقد بلغ عددها 63

حفرية توزعت على الشكل اآلتي:
حفريات اجلهة اجلنوبية 25 :حفرية
حفريات اجلهة الغربية 31 :حفرية
حفريات اجلهة الشمالية 6 :حفريات
حفريات اجلهة الشرقية :حفرية واحدة
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أ -حفريات اجلهة اجلنوبية:
حفريات الزاوية اجلنوبية الغربية
نهائي صادر
مل تتوقف أعمال احلفر يف هذه املنطقة منذ عدة سنوات ،وقد كشف تقرير
ّ
أن األخرية ن ّفذت حفريات على طول  80م ً
عن ُسلطة اآلثار اإلسرائيلية يف ّ 2016/8/1
رتا
انطال ًقا من الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى باجتاه باب املغاربة املؤدّي إىل ساحة الرباق.
وقد وصلت احلفريات اليت استم ّرت مخس سنوات (منذ  )2012إىل املنطقة الصخرية أسفل
أساسات اجلدار الغربي لألقصى؛ ما أدّى إىل الكشف عن مخسة مداميك من هذه األساسات.
ومل يقتصر األمر على احلفر يف أساسات اجلدار الغربي للمسجد ،بل ّ
مت احلفر يف سلسة
اجلدر الصخرية الداعمة ألساسات احلائط الغربي واليت تبعد عنه مرتيْن.
حفريات سلوان ووادي حلوة (مدينة داود)
النهائي عن إحدى احلفريات اليت
أعلنت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف  2016/7/19تقريرها
ّ
كانت قد شرعت بتنفيذها يف سلوان ووادي حلوة جنوب املسجد األقصى يف حزيران/يونيو
 ،2015وهي املنطقة اليت يطلق عليها االحتالل «مدينة داود األثرية املقدسة» .وأقرت سلطة
اآلثار بوجود آثار تعود للحقبة البيزنطية ،وقناة لتصريف املياه بعمق ربع مرت تعود للحقبة
العباسية ،ومم ّر يعود للحقبة اململوكية .ويف تقريرها الصادر يف  2015/9/23أشارت سلطة
اآلثار إىل احلفريات اليت نفذتها بدعم من مجعية «إلعاد» االستيطانية يف اجلزء العلوي من
املنحدر الشرقي لـ «مدينة داود» .كما أشار تقرير آخر يف الوقت نفسه ّ
أن حفريات أجريت
سياحيا من خالل الربط بني مكان احلفرية ونفق «حزقيال» القريب منها.
املنطقة
ًّ
عموما ،ووادي حلوة على
احلفريات أسفل بيوت املقدسيني الذين يقطنون منطقة سلوان
ً
وجه التحديد ،واليت تشكل «مدينة داود» حسب زعم االحتالل تؤدي إىل تشققات يف جدران

عين على األقصى

يف حميط املكان عامي  2013و  2014بتمويل من مجعية «إلعاد» االستيطانية لتطوير

البيوت وأسقفها وأرضيتها ،وإىل انهيارات أرضية ينتج عنها حفر يف شوارع املنطقة ،وهذا ما
رصدها التقرير يف أكثر من تاريخ.
www.alquds-online.org
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ريا يف  2016/5/24كشفت
وخالل مدة الرصد ،نشرت صحيفة هآرتس العربية تقري ًرا خط ً
فيه النقاب عن حجم احلفريات اليت ينفذها االحتالل يف البلدة القدمية وحميطها ،مبا يف
ذلك أسفل املسجد األقصى وحميطه .وحتدث التقرير حتديدًا عن حفريات سلوان ووادي
حلوة اليت يسميها االحتالل منطقة «مدينة داود» ،وذكر ّ
أن شبكة األنفاق يف هذه املنطقة
تشبه مدينة يهودية حتت األرض متت ّد من وسط بلدة سلوان جنوبًا ،وخترتق اجلدار الغربي
لألقصى وأسفل البلدة القدمية يف القدس احملتلة ،ومتر أسفل املدرسة العمرية يف اجلهة
الشمالية من األقصى ،وتصل إىل منطقة باب العمود ،وحتديدًا إىل مغارة الكتان مشال
القدس القدمية.
«يفر يف هذه األيام نفق طويل وعريض جدًّا ،وسيت ّم خالل سنوات
كما أشار التقرير إىل أنه ُ
استكمال حفر مساره ليمتد على طول  700مرت من عني سلوان حتى حائط الرباق ،وسيكون
عرض النفق  7.5أمتار ،وسيخرتق سور القدس التارخيي من اجلهة اجلنوبية».
ويذكر التقرير ّ
أن موقع «مركز كيدم  -املعبد التوراتي» أو ما يسمى اآلن حبفريات
«جفعاتي» يرتبط بنفق سلوان الكبري/اجلديد ،باإلضافة اىل نفق قصري حتت األرض يصل
علما أنه ّ
مت مؤخ ًرا حفر بئر يُطلق
بني البؤرة االستيطانية «مركز الزوار-مدينة داود»ً .
عليها االحتالل «بئر يرمياهو» ،وهناك خمطط حلفر نفق أسفل األرض يرتبط مع «مركز
كيدم»ويصل إىل القصور األموية اجلنوبية جنوب املسجد األقصى.
حفريات رأس العمود
حي رأس العمود يف سلوان جنوب املسجد األقصى ،وقد بدأت
تقع هذه احلفريات يف منطقة ّ
سلطة اآلثار اإلسرائيلية أعمال احلفر فيها يف تشرين أول/أكتوبر  ،2007ومل تتحدث عن
تفاصيل هذه احلفريات إال يف تقريرها
النهائي الصادر يف .2016/3/24
ّ
وقالت سلطة اآلثار إنها حفرت يف ثالثة أماكن يف املوقع ذاته مدّعي ًة العثور على أطباق
وجرار من احلقبة الرومانية املتأخرة ،وعلى بقايا مبنى يعود للحقبة البيزنطية .كما ادعت
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ٌّ
وصف من حجارة كبرية عند اجلهة الشمالية
طبيعي فيه حجارة صغرية،
وجود كهف
ّ
من الكهف .وزعمت سلطة اآلثار أنها عثرت على عملة نقدية تعود حلقبة «احلشمونئيم»
وحلقبة حكم قسطنطني الثاني.
اجلنوبي للبلدة القدمية
حفريات السور
ّ
يف  2016/7/12أفصحت سلطة اآلثار اإلسرائيلية عن حفرياتها احملاذية للسور اجلنوبي
للبلدة القدمية ،على بعد حنو  150م ً
رتا إىل الغرب من باب املغاربة الواقع يف سور البلدة
القدمية .احلفريات املالصقة للسور من خارجه يعود تارخيها إىل كانون أول/ديسمرب 2014

(يشري التقرير إىل أعمال حفر سابقة يف املكان) ،وهي عبارة عن فتحة مستطيلة كانت جز ًءا
من حتصينات السور اجلنوبي للبلدة القدمية حسب ادعاء سلطة اآلثار .كما زعمت سلطة
احلقب الفاطمية والصليبية واأليوب ّية
اآلثار أن بقايا اآلثار املوجودة يف احلفرة تعود إىل ِ
والعثمانية .وأرفقت سلطة اآلثار مع تقريرها صو ًرا لقناة مياه داخل احلفرة ،عرضها  20سم،
وعمقها حنو  30سم ،وهي مغطاة بالبالط ،وكذلك صورة لقطعة من السرياميك اليت
ي ّ
ُظن أنها كانت جز ًءا من متثال.
حفريات املنحدر اجلنوبي جلبل ِصهيون

يقع جبل ِصهيون مقابل السور اجلنوبي للبلدة القدمية يف القدس ،وهو ُم ِط ٌّل على باحات
املسجد األقصى .ويف تقرير
نهائي نشرته سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف  2015/12/21أعلنت
ّ
ثان/
األخرية عن تنفيذها حفريات يف املنحدر
ّ
اجلنوبي جلبل صهيون يف شهري تشرين ٍ

والشركة احلكومية للسياحة .وض ّم موقع احلفريات ،حسب التقرير ،مخس ُحفر على طول

شارع ( )Ma'aleh Shazakh Streetيقع إىل جنوب شرق ما يزعم االحتالل أنه «قرب
ٍ
امللك داود».

عين على األقصى

نوفمرب وكانون أول/ديسمرب من عام  2013بتمويل من شركة موريا لتطوير القدس،

نفق سلوان« -دافيدسون»
كشفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف تقريرها
األولي الصادر يف  2015/10/15عن تنفيذ
ّ
أعمال حفر وترميم وتأهيل ألحد مواقع احلفريات املمتدة من سلوان (مدينة داود) إىل ما
www.alquds-online.org
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يسمى حديقة «دافيدسون» األثرية الواقعة يف الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى ،وذلك يف
شهر حزيران/يونيو  .2014وزعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية اليت نفذت احلفريات بتشجيع
من مجعية «إلعاد» االستيطانية أنها عثرت على بقايا مبنى مستدير وبئر وفخار.
حفريات القصور األموية

يف  2015/12/2ادّعى االحتالل اكتشاف  33قطعة أثرية من ضمنها ختم من الطني لـ
«حزقيا ملك يهوذا» خالل احلقبة ( 727-698ق.م) ،وذلك أثناء تنفيذ أعمال حفر يف
منطقة القصور األموية .وأشرف على هذه احلفريات اجلامعة العربية بالتعاون مع سلطة

اآلثار اإلسرائيلية .وتعمل الفرق التابعة للجمعيات االستيطانية والتهويدية اإلسرائيلية
على سرقة الرتاب من املنطقة املذكورة ،ومن َث ّم تنخيله سع ًيا للبحث عن بقايا آثار يهودية
يف تراب «جبل املعبد» حسب املزاعم اإلسرائيلية.

ب -حفريات اجلهة الغربية:
حفريات رباط بايرام جاويش
النهائي حول احلفريات اليت نفذتها
أصدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف  2016/6/8تقريرها
ّ

احلي اإلسالمي داخل
يف حزيران/يونيو  2015يف منطقة رباط بايرام جاويش الواقع يف
ّ

البلدة القدمية يف القدس .وتقع هذه احلفريات يف الطرف الشرقي من اجلانب اجلنوبي من

طريق الرباط مقابل باب الناظر (باب اجمللس) يف السور الغربي من املسجد األقصى على
بعد حنو  50م ً
رتا من السور .وحبسب التقرير ،فإن حفرة كبرية تقع مشال هذه احلفريات

كانت سلطة اآلثار قد نفذت فيها أعمال حفر ،وتعود إىل احلقبة البيزنطية حيث كانت
ً
مدخل للسوق املؤدية إىل كنيسة القيامة آنذاك.
تشكل هذه املنطقة
ّ
يهودي
خمطط لتحويل إحدى قاعات حفريات وقف محام العني إىل كنيس
كشفت مصادر عربية ،وتقارير إعالمية يف  2016/2/10عن خمطط لالحتالل لتحويل
إحدى قاعات حفريات وقف محام العني إىل كنيس يهودي كبري أسفل وقف «محام العني»
على بعد أمتار من أسفل غرب املسجد األقصى .وقالت املصادر نفسها إنه سيتم إجراء حفريات
إضافية يف املوقع قبل البدء ببناء الكنيس اليهودي املذكور .ويتبنى املشروع ما يسمى بـ
14
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«صندوق إرث املبكى» ،وهو شركة حكومية تابعة مباشرة ملكتب رئيس احلكومة اإلسرائيلية،
بتمويل من امللياردير اليهودي «يتسحاق تشوفا» ،فيما ستقوم ابنته بالتصميم اهلندسي
للكنيس .وسيكون موقع إقامة الكنيس اليهودي على حساب القاعة اململوكية التارخيية
الواقعة أسفل وقف محام العني.
حفريات احلي اليهودي
نشرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف  2015/10/30تقريرها النهائي عن احلفريات اليت
أجرتها يف وسط حارة الشرف (احلي اليهودي) يف شباط/فرباير وآذار/مارس  .2011وقالت
سلطة اآلثار إن احلفريات اليت نفذتها يف اجلزء الشمالي من «احلي اليهودي» كانت على
طول زقاق ضيق يف مبنى عثماني قديم مكون من غرفتني .وزعمت سلطة اآلثار أن احلفريات
اليت وصلت إىل أسفل األساسات ،كشفت عن مبنى من العصور الوسطى ،وعدة أخاديد
عميقة منحوتة يف الصخر تعود حلقبة فرتة «املعبد الثاني».
وقري ًبا من هذه احلفرية ،نفذت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف تشرين أول/أكتوبر ،وتشرين
ثان/نوفمرب عام  2010حفريات يف
ثان/نوفمرب  ،2009ويف تشرين أول/أكتوبر ،وتشرين ٍ
ٍ
شارع عمر برعاية بلدية االحتالل يف القدس حسب تقريرها األولي الصادر يف .2015/12/31

ج -حفريات اجلهة الشمالية:
يف  2015/8/5ذكر تقرير نهائي صادر عن سلطة اآلثار اإلسرائيلية أ ّنها نفذت حفريات جانب
الكنيسة األرمنية الكاثوليكية يف البلدة القدمية إىل الشمال الغربي من املسجد األقصى.
التاسع عشر امليالدي ،باإلضافة إىل جرة تعود حلقبة «املعبد الثاني».
كما ّ
مت التطرق إىل منطقة حفريات مغارة الكتان ،وبركة القربة يف سياق احلديث عن
األنفاق اليت متتد من سلوان إىل اجلهة الشمالية لألقصى ،ما يعين أن أعمال احلفر فيهما

عين على األقصى

وزعمت سلطة اآلثار وجود فخار وأباريق وأطباق وآثار أخرى تعود للحقبة اململوكية ،والقرن

ال تزال مستمرة.

www.alquds-online.org
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د -حفريات اجلهة الشرقية:
يف كانون أول/ديسمرب  2013وشباط/فرباير وآذار/مارس عام  ،2014أجرت سلطة اآلثار
اإلسرائيلية حفريات على املنحدرات الغربية جلبل الزيتون املطل على املسجد األقصى من
اجلهة الشرقية .وادعت سلطة اآلثار يف تقريرها النهائي عن احلفريات والذي نشرته يف
 2015/10/27أنها عثرت على مدفن للموتى يعود إىل حقبة «املعبد الثاني» ،وبقايا معمارية
تعود للحقبة الرومانية ،ومحام مملوكي .وزعمت سلطة اآلثار أن حفريات سابقة يف املكان
أظهرت وجود عدة مدافن.

 .2البناء واملصادرة يف األقصى وحميطه:
ال تزال عقدة املسجد األقصى تؤرق االحتالل ،إذ ال
يزال املسجد مبعامله وباملعامل واألحياء احمليطة به
ً
شاهدا على عروبة املكان وإسالميته .ويف الوقت
يقف
ريا باجتاه
الذي مل يستطع االحتالل أن يتقدم كث ً

نهائيا وبناء املعبد املزعوم مكانه ،فإ ّنه
إزالة املسجد
ًّ
جلأ إىل اسرتاتيج ّية من مساريْن:
املسار األول :كسر رمزية املسجد ،وحماولة
تقسيمه ،والسيطرة على إدارته عرب االقتحامات
والتدخل يف عمل إدارة األوقاف اإلسالمية ،وتقييد
حركة املصلني واملرابطني.

تسارعت وتيرة إقــرار االحتالل
وتطويره للمشاريع التهويدية
الكبرى في محيط األقصى ،فأقر
مشروع كيدم ،وبيت الجوهر،
وكنيس جــوهــرة إســرائــيــل،
واستكمل العمل في مشروع بيت
شتراوس ،وذلك بهدف منافسة
المسجد األقصى على هوية المكان
ي
تمهيدًا لتحويله إلى
ٍ
معلم إسالم ّ
غــريــب بــيــن عــشــرات المعالم
اليهودية المختلقة

املسار الثاني :تكثيف بناء املراكز واملعامل اليهودية ،خاصة الضخمة منها ،يف حميطه
وبالقرب منه ملنازعته يف هوية املكان.
خالل السنوات ّ
الست األخرية تسارعت عجلة املشاريع التهويدية الكربى اليت ينوي االحتالل
تنفيذها يف حميط املسجد األقصى .فبعد جناحه يف افتتاح «كنيس اخلراب» ،وهو أكرب
ّ
يهودي يف البلدة القدمية ،يف آذار/مارس  2010من دون عقبات تواجهه ،وقبل ذلك
كنيس
افتتاح كنيس «خيمة إسحاق» يف  ،2008/10/12جترأ االحتالل على املصادقة على عدة
خمططات من شأنها أن تهدد اهلوية العربية واإلسالمية ملنطقة املسجد األقصى.
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وخالل مدة الرصد تكشفت الصورة بشكل أوضح ،وأعاد االحتالل نشاطه يف أربعة مشاريع
تهويدية ضخمة ستؤثر يف الفضاء املكاني ملنطقة األقصى ،وهذه املشاريع هي:
مشروع «بيت شرتاوس».
مشروع «بيت هليبا -بيت اجلوهر».
مشروع كنيس «جوهرة إسرائيل».
مشروع «مركز كيدم-املعبد التوراتي».
هذا على مستوى املباني ،أما على مستوى املخططات األخرى ،فقد كشف التقرير عن
مصادقة االحتالل على ختصيص منطقة للصالة املشرتكة لليهود ،وذلك يف املنطقة
اجلنوبية لتلة باب املغاربة على طول السور الغربي للمسجد األقصى ،وفوق آثار القصور
ْ
كهربائيي حتت األرض لنقل
األموية .كما كشف التقرير عن خمطط لبناء مصعديْن
الزوار اليهود والسياح األجانب من منطقة حارة الشرف (احلي اليهودي) إىل ساحة الرباق.
ويف ما يأتي أبرز مشاريع االحتالل لتهويد منطقة األقصى:
بيت شرتاوس :بناء طبقة رابعة
يف ُ 2013/2/10
كشف عن خمطط االحتالل لبناء جممع «بيت شرتاوس» التهويدي على
بعد  50م ً
تارخييا جبسر أم البنات الواقعة بالقرب من حائط الرباق
رتا يف املنطقة املعروفة
ًّ
يف السور الغربي لألقصى .ويشرف على تنفيذ املشروع «صندوق إرث املبكى» .ويشمل املشروع
والروايات التلمودية ،وقاعة استقبال كبرية بفناء رحب ،وعشرات احلمامات العامة ،وغرف
تشغيل وصيانة.
ّ
التهويدي «بيت شرتاوس» حيث
وخالل مدة الرصد استكمل االحتالل العمل يف بناء املشروع
ثان/يناير  2016ببناء الطبقة الرابعة .ومشل
شرعت سلطات االحتالل يف شهر كانون ٍ

عين على األقصى

ّ
يهودي ،ومركز متقدم لعمليات الشرطة ،وقاعة لشرح املزاعم
بناء مدرسة دينية ،وكنيس

صب الواجهات اخلارجية هلذه الطبقة باألمسنت املسلح ،ورفع األعمدة فوق الطبقة
العمل ّ

الثالثة اليت تعود إىل احلقبة العثمانية اإلسالمية.
www.alquds-online.org
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وستستعمل الطبقة الرابعة بعد االنتهاء من بنائها كمكتب سكرتاريا لـ «راب املبكى» ،ومكتب
ّ
التهويدي،
شخصي للراب نفسه ،وستضم كذلك مكاتب تشغيلية ملبنى «بيت شرتاوس»

وغر ًفا لتغيري املالبس للعمال الرجال ،وأخرى للنساء ،وكذلك غرفة تضم اخلزائن
الشخصية .ومن املتوقع تبليط سقف الطبقة الرابعة الستعماهلا كشرفة للجمهور العام،
مت ّكنه من االطالع على ساحة الرباق واملسجد األقصى من جهة ،وعلى البلدة القدمية وشارع
باب السلسلة من جهة أخرى.
خمطط تهويدي يف حارة الشرف
ّ
تهويدي يف قلب حارة الشرف غرب املسجد األقصى .فقد
خيطط االحتالل لتنفيذ مشروع
كشف تقرير لـ «كيوبرس» أن االحتالل يضع اللمسات األخرية على خمطط الستكمال
تهويد حارة الشرف ،بإشراف «الشركة لتطوير احلي اليهودي» وبدعم من وزير البنى
التحتية يوآف غاالنت ،ووزير القدس والشتات زئيف إلكني.
ويشمل املخطط إقامة موقف سيارات يتسع لنحو  600سيارة حتت األرض ،وسيتم حفر
نفق حتت األرض خيرتق سور القدس التارخيي للوصول إىل هذا املوقف من خارج القدس
ّ
حمال جتارية وحتسني البنى التحتية يف املنطقة ،يف حني ستصدر
القدمية .كما سيتم بناء
قري ًبا رخصة بناء لتنفيذ مشروع مصعدين يف قلب األرض ،لربط حي الشرف حبي املغاربة
ومنطقة الرباق.
مناقصة لبناء كنيس «جوهرة إسرائيل»
كشفت تقارير إعالمية عن عزم االحتالل على نشر مناقصة لبناء كنيس «جوهرة
إسرائيل» يف البلدة القدمية ،وهو كنيس ضخم مقبب بارتفاع حنو  23م ً
رتا ،ومكون من
ْ
ِّ
ست طبقات،
اثنتي حتت األرض وأربع فوقها مبساحة بناء إمجالية قدرها  1400مرت مربع،
وعلى مساحة  378م ،2وبدعم مباشر من احلكومة اإلسرائيلية .وذكر تقرير لـ»كيوبرس»
أن جلان االحتالل املختلفة صادقت على املخطط ،وامليزانيات ،ووضع حجر األساس ،ومل
يتبق إال اإلعالن عن مناقصة للبدء بتنفيذ املشروع الذي ترعاه «الشركة لتطوير احلي
اليهودي».
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ّ
التهويدي
املصادقة على مشروع «بيت هليبا» (بيت اجلوهر)

ّ
التهويدي الذي ينوي
املضي يف مشروع «بيت هليبا» (بيت اجلوهر)
اإلسرائيلي
قرر االحتالل
ّ
ّ

أراض وقفية يف موقع حارة املغاربة
بناءه مقابل حائط الرباق غرب املسجد األقصى على ٍ

اليت هدمها االحتالل عام  .1967وصادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف مدينة
القدس يف  2015/11/30على املشروع بإيعاز من نتنياهو .وتصل املساحة البنائية اإلمجالية
ْ
للطبقتي األوىل والثانية إىل  1505م.2
ّ
التهويدي يقرتب من ح ّيز التنفيذ
مركز كيدم

تطورت قضية مشروع «املعبد التوراتي -مركز كيدم» (أي املعبد القديم) خالل مدة

ّ
القطري للبناء والتخطيط» يف جلسته املطولة اليت عقدها يف
تقرير حيث قرر «اجمللس
 2016/3/22يف مدينة القدس رفض مجيع االعرتاضات املقدمة على مشروع «املعبد التوراتي-

مركز كيدم» ،وإقرار املصادقة على املشروع حبسب مقررات اللجنة اللوائية السابقة .ويع ّد

مشروع «املعبد التوراتي -مركز كيدم» من أضخم وأخطر املشاريع التهويدية اليت تقام
قبالة األقصى ،على بعد  20م ً
رتا عن السور التارخيي اجلنوبي للبلدة القدمية ،وحنو 100

مرت من املسجد األقصى.

ويقضي املخطط ببناء مشروع على مساحة بناء إمجالية تصل اىل  16ألف مرت مربع تتوزع

على سبع طبقات ،بعضها حتت األرض وأخرى فوقها .ويضم املبنى العام طبقات خمتلفة
األهداف ،حيث تشري معلومات خرائط املشروع إىل أنه سيكون باألساس مركز استقبال

وتوزيع رئيس لكل الوافدين والزائرين اإلسرائيليني واألجانب ملنطقة حميط األقصى

والقدس القدمية وسلوان وحائط الرباق.

ختصيص جزء من السور الغربي لألقصى لصالة اليهود الليرباليني
حائط الرباق (املبكى) يتيح لليهود احملافظني وغري احملافظني الصالة فيه من دون متييز بني

الرجال والنساء.

ومبوجب اخلطة اليت أقرتها حكومة نتنياهو مبعارضة أعضائها األرثوذكس سيتحول املوقع

عين على األقصى

يف  2016/1/31وافقت احلكومة اإلسرائيلية على مشروع إنشاء موقع منفصل (ساحة) عند

إىل مكان يسمح للنساء والرجال اليهود أن خيتلطوا ويصلوا فيه حبرية .ويشمل املشروع بناء

منصة حديدية كبرية فوق آثار القصور األموية على امتداد السور الغربي لألقصى يف القسم
اجلنوبي لتلة باب املغاربة.
www.alquds-online.org
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برك دينية للمستوطنني يف رأس العمود جنوب األقصى
وشق
يف  2015/8/5كشفت تقارير إعالمية أن سلطات االحتالل شرعت بعمليات حفر
ٍّ
واسعة استهدفت حي رأس العمود الواقع يف منطقة سلوان جنوب شرق املسجد األقصى.
وتهدف هذه احلفريات إىل بناء برك دينية -ميكفاه (مغطس) على مساحة دومن كامل
من مجلة أرض مساحتها حنو  2.5دومن خمصصة لالستخدامات واملنفعة العامة .ويقع
احلي ،ومن املقرر أن ختصص
هذا املشروع مبحاذاة مستوطنة «معاليه هزيتيم» الواقعة يف ّ
هذه الربك الستخدامات املستوطنني ألداء شعائرهم الدينية (الطهارة) .وكانت سلطات
ّ
استنادي بطول أربعة أمتار قبل ثالثة أشهر من البدء باحلفريات،
االحتالل بدأت ببناء جدار
سياجا حديديًّا بطول مثانية أمتار على األرض املتبقية بعد بناء «املغطس» يف
كما نصبت
ً
املنطقة املذكورة.
الشرقي
أرض مالصقة لسور األقصى
ّ
مصادرة ٍ

أرض مالصقة ملقربة باب الرمحة وتقع يف
يف  2015/8/16صادرت سلطات االحتالل قطعة ٍ

القسم الشمالي الشرقي من املقربة .وقد اقتحم موظفو سلطة الطبيعة اإلسرائيلية ،حتت
حراسة قوات االحتالل ،األرض ووضعوا
سياجا حديديًّا متع ّر ًجا بطول  800مرت على جزء
ً

منها تبلغ مساحتها دو ً
منا واحدًا من أصل حنو  7دومنات تشكل مساحة األرض.

اإلسرائيلي بأمر من سلطة اآلثار اإلسرائيلية مقربة
ويف  2016/7/19اقتحم جنود االحتالل
ّ
باب الرمحة وهدموا أربعة قبور تعود لعائالت مقدسية حبجة عدم الرتخيص ،والدفن يف

اجلزء الذي سبق أن صادرته سلطات االحتالل .كما اقتحمت قوة معززة من جنود االحتالل
اإلسرائيلي املقربة يف  ،2016/7/23يف حماولة لثين أهالي بلدة سلوان عن تنظيف املقربة
لتكريس أحقيتهم بها .وتأتي هذه اإلجراءات خدمة ملخطط االحتالل بالسيطرة على املقربة
لتحويلها إىل حدائق تلمودية ،وحمطة تلفريك.
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ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل املباشر يف إدارته
 .1اقتحام املسجد األقصى والتصريح ضده:
يشكل اقتحام املسجد األقصى واحدًا من أهم أدوات االحتالل يف تثبيت موطئ قدم له يف
ً
ومتهيدا للوصول للتقسيم الزماني واملكاني للمسجد ،وقد استطاعت
األقصى ،ووسيلة تهيئ ٍة
انتفاضة القدس التأثري يف وترية االقتحامات خالل أشهر الرصد ،ويف مشاركة الشخصيات
الرمس ّية فيها ،فيما استمرت أذرع االحتالل باملشاركة يف اقتحام األقصى ،وعلى رأسها
«منظمات املعبد» عرب االستفادة من «األعياد اليهوديّة» واعتبارها مواسم لتعزيز الوجود
«اليهودي» يف األقصى.

أ .اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية
استهدفت تصرحيات الشخصيات الرمس ّية اإلسرائيلية
املرابطني يف األقصى والقائمني على احلشد خلف حالة
بشكل كبري .ففي مذكر ٍة نشرت يف
الرباط
ٍ
 2015/8/24بعث بها وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد
أردان إىل وزير اجليش حينها موشيه يعلون ،جاء فيها
«إن هاتني اجلماعتني (املرابطني واملرابطات) تتعقب
زيارات اليهود إىل احلرم القدسي ،ويصرخون بعبارات
حتريض ،إن هدفهم هو مضايقة زيارة اليهود ،وأنا أقوم
اخلطريتني».
ويف  2015/9/8أصدر وزير اجليش اإلسرائيلي يف ذلك الوقت موشيه يعلون قرا ًرا باعتبار
خارجا عن القانون» وب ّرر يعلون قراره باحملافظة على السالمة
«تنظيما
املرابطني واملرابطات
ً
ً

عين على األقصى

بكل ما بوسعي لوقف نشاطات هاتني اجلماعتني

استهدف االحتالل حالة الرباط
والــتــي تنامت حتى أصــدر
وزيــر الجيش قــراره بتجريم
المرابطين والــمــرابــطــات،
واعتبارهم تنظيمات خارجة
عن القانون .وشــارك وزير
الــزراعــة أوري أرئــيــل في
اقتحام األقصى ،ولكن سرعان
ما توقفت االقتحامات السياسية
نتيجة لقرار رئيس وزراء
االحــتــال بتوقيفها جــراء
تصاعد انتفاضة القدس

العامة والنظام داخل املسجد األقصى ،تبع هذا القرار هجمة عنيفة على املرابطني واألقصى،
حيث شارك وزير الزراعة أوري أريئل باقتحام األقصى يف  2015/9/13برفقة العشرات من
املستوطنني ،وقامت قوات االحتالل حبصار املصلني يف املسجد القبلي ،وأطلقت عليهم قنابل
www.alquds-online.org
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الغاز والرصاص املطاطي .وتابع أريئل من تصرحياته جتاه املسجد األقصى ،حيث نقلت عنه
إذاعة «عروتس شيفع» بأنه سيقوم باستئناف اقتحام األقصى مشددًا على أنه يرى «أن من
حقي زيارة املكان األكثر قدسية للشعب اليهودي والصالة فيه».
اهلجمة على املرابطني استمرت حيث توعد نري بركات رئيس بلدية االحتالل بأن املصلني
ومن أمساهم «مثريي الشغب» يف األقصى «بدفع مثن باهظ» ،داع ًيا يف الوقت نفسه اليهود
لالستمرار باقتحام األقصى طوال فرتة عيد العرش العربي ،كما شدد بركات على «حق

اليهود يف األقصى» ،مشرياً إىل أن «هذا احلق جيب أن ُيفظ ،وعلى الشرطة أن تضمن
استمرار اليهود يف اقتحاماتهم».
ريا ،فأمام اشتعال انتفاضة القدس ،ويف حماولة من
مل تستمر االقتحامات الرمسية كث ً
قبل االحتالل إلعادة األمور كما كانت عليه ،أصدر رئيس جملس وزراء االحتالل نتنياهو
يف  2015/10/8قرا ًرا مينع مبوجبه أعضاء الكنيسيت ووزراء احلكومة من دخول األقصى.
ويف سياق متصل بالسيطرة على األقصى ،صرحت نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي تسييب
مرفوعا فوق املسجد
حوتوفلي للقناة العربية الثانية ،أنها «حتلم برؤية العلم اإلسرائيلي
ً
األقصى» ،كما أعلنت حوتوفلي بـ «أن القدس هي مركز السيادة اإلسرائيلية ،وعاصمة
إسرائيل ،وهي املكان األقدس لليهود» ،وبعد انتقادات حادة تعرضت هلا حوتوفلي على إثر
هذه التصرحيات أعلنت بأنه رأيها وال ميثل احلكومة.

ب .اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود
مهما يف إطار احلشد والتعبئة
تنشط «منظمات املعبد» يف اقتحامات األقصى ،وتلعب دو ًرا ًّ
ً
وصول للتدريب على الطقوس التوراتية ،باإلضافة إلطالق الدعوات لتنظيم اقتحامات
مجاعية لألقصى خالل األعياد واملناسبات اليهودية ،كما تطور دور بعض هذه املنظمات
لوضع مكافآت ملن يقتحم األقصى.
وخالل مدة الرصد عاد احلاخام املتطرف يهودا غليك القتحام املسجد األقصى ،بعد أن
ب ّرأته حمكمة «الصلح» اإلسرائيلية يف القدس احملتلة من تهمه يف  ،2016/2/25واليت ُمنع
على إثرها من دخول املسجد ،وشارك غليك يف  2016/3/1باقتحام األقصى برفقة زوجته،
22
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وتكررت مشاركات غليك يف االقتحامات ،حيث شارك
يف  2016/3/21باقتحام املسجد برفقة  20مستوط ًنا

و 6ضباط من شرطة االحتالل ،ويف  2016/4/4قاد
وعب عن سعادته
غليك جمموعات املستوطننيّ ،
الكبرية الستمرار اقتحاماته لألقصى من دون أي
معيقات تذكر ،وكتب على صفحته على فيسبوك بأن
«قرار احلكومة بإخراج احلركة اإلسالمية عن القانون،
وإبعاد املرابطني واملرابطات عن املسجد األقصى يعطينا

شــهــدت مـــدة الـــرصـــد عـــودة
شخصيات متطرفة القتحام
األقصى على رأسها الحاخام
يـــهـــودا غــلــيــك .كــمــا صعد
المتطرفون من استهداف حرمة
المسجد عبر إقامة مراسم زواج
توراتية في األقصى بمباركة من
حاخامات ومراكز تعنى بشؤون
«المعبد» .وعلى صعيد آخر لم
تتوقف االقتحامات خالل شهر
رمضان عدا األسبوع األخير فقط

احلرية أكثر» .وقد توقف غليك عن اقتحام األقصى
بعد اختياره عض ًوا يف الكنيست على أثر استقالة موشيه يعلون واعتزاله احلياة السياس ّية.
ويف سياق خمتلف عن تصعيد املتطرفني اليهود ،كشف احلاخام املتطرف «بنتسي
غوفشتاين» ،زعيم منظمة «الهافا» اإلرهابية ،أن ابنه «إلياشيف» عقد قرانه داخل املسجد
األقصى ،وقال غوفشتاين ،إن اخلطوة اليت أقدم عليها جنله تأتي لتأكيد «حق اليهود
الديين يف إعادة بناء املعبد» .كما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» يف ،2016/4/13
عن تنظيم مستوطنني متطرفني مراسم عقد زواجهم داخل األقصى ،وينظم هذه املراسم

ريا يف ضوء
«معهد املعبد” الذي قال «إن إقامة مراسم الزواج يف هذا املكان يشكل إجنا ًزا كب ً
التمييز املعادي لليهود».
اإلسالمية ،حيث مسح االحتالل مبتابعة االقتحامات خالل شهر رمضان املبارك ،ومل يقم
مبنع االقتحامات سوى نهاية الشهر الفضيل ،ويف إحصاء غري رمسي بلغ عدد الذين اقتحموا
املسجد األقصى خالل شهر رمضان أكثر من  623ما بني جندي ومستوطن ،وأصيب خالل
ً
ومرابطا كانوا قد اعتكفوا يف املسجد األقصى.
هذه االقتحامات ما ال يقل عن  67مصل ًيا

عين على األقصى

ونالحظ خالل الرصد تطو ًرا جديدًا من ناحية سياسة االحتالل خالل األعياد واملناسبات

ونشري إىل أن عدد الذين اقتحموا األقصى من املستوطنني وعناصر االحتالل األمنية خالل
مقتحما.
مدة الرصد ،املمتدة من  2015/8/1حتى  ،2016/8/1بلغ حنو 13733
ً
www.alquds-online.org
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األشهر

أيلول 2015

آب 2015

تشرين ثان 2015

تشرين أول 2015

كانون أول 2015

آذار 2016

شباط 2016

كانون ثان 2016

متوز 2016

حزيران 2016

أيار 2016

نيسان

2016

بيان توضيحي لعدد الذين اقتحموا األقصى خالل أشهر الرصد

أبرز االقتحامات خالل الرصد:

 -1يف  2015/8/16اقتحم أكثر من  80مستوط ًنا يتبعون ملنظمة «أمناء من أجل املعبد»
باحات املسجد األقصى ،وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل.
 -2تزام ًنا مع ما يطلق عليه االحتالل «رأس السنة العربية» ،وعلى مدى ثالثة أيام
اقتحمت قوات االحتالل املسجد األقصى ،ففي  2015/9/13حاصرت قوات االحتالل
 50فلسطين ًيا يف املصلى القبلي ،وأمطرتهم بقنابل الغاز والرصاص املطاطي .مما أدى
إلصابة  35مصل ًيا ،وشارك يف هذا االقتحام وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل مع

 145مستوط ًنا.

 -3فرض االحتالل حصا ًرا على املسجد األقصى خالل ما يطلق عليه «عيد العرش»
العربي ،ففي  2015/9/29اقتحم األقصى  141مستوط ًنا حتت حراسة مشددة ،ويف
 2015/9/30اقتحم األقصى  166مستوط ًنا يف الفرتة الصباحية و  91مستوط ًنا يف
الفرتة املسائية.
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 -4يف  2016/2/2اقتحم  117مستوط ًنا باحات األقصى حتت حراسة مشددة من قبل
قوات االحتالل ،وقد قامت بعض عناصر االحتالل بتصوير املسجد القبلي .ويف
 2016/2/17اقتحم  122مستوط ًنا األقصى ،فيما حاول بعض املستوطنني اقتالع
أغصان الزيتون.
 -5تزام ًنا مع احتفال االحتالل بالذكرى  49الحتالل كامل القدس ،اقتحم حنو
 307مستوطنني األقصى يف  ،2016/6/5عرب جمموعات صغرية ومتتالية يتقدمهم
حاخامات ،وحبراسة مع ّززة ومشدّدة من عناصر الوحدات اخلاصة والتدخل السريع
بشرطة االحتالل.
 -6يف  2016/7/12اقتحم  285مستوط ًنا املسجد األقصى املبارك ،حبماية من عناصر
الوحدات اخلاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل ،واليت اقتحمت األقصى قبل

املستوطنني وأجرت يف املسجد جول ًة واسعة لتأمني املكان هلم.

ج .اقتحامات األجهزة األمنية
تشارك األجهزة األمنية التابعة لالحتالل يف االقتحامات شبه اليومية لألقصى ،من خالل
تأمني احلماية القتحامات املستوطنني .كما تقوم هذه األجهزة األمنية بتنظيم اقتحامات
خاصة هلا باللباس والعتاد العسكريني ،وتعد هذه االقتحامات وسيل ًة من وسائل الضغط على

األقصى ،يف إطار فرض الوجود اليهودي يف جنبات املسجد.
 -1خالل احتفال االحتالل مبا يسمى «رأس السنة العربية» ،يف  2015/9/14اقتحم
املستعربني ،ووصلوا إىل اجلامع القبلي ،وقاموا باالعتداء على املعتكفني داخله ،عرب
إطالق الرصاص احلي وقنابل الصوت والغاز ،كما تعمدت ختريب معامل اجلامع
ً
ومرابطا
القبلي حمدثة فيه أضرا ًرا عدة .ويف  2015/9/15أصيب أكثر من  26مصل ًيا

عين على األقصى

األقصى أكثر من  200جندي إسرائيلي من الوحدات اخلاصة ترافقها وحدة

بالرصاص وقنابل الصوت ،خالل اقتحام حنو  250جنديًا من القوات اخلاصة اليت
بوابات تارخيية يف األقصى كما وصلت ملنرب نور الدين (املعروف مبنرب
قامت بتحطيم
ٍ
صالح الدين).
www.alquds-online.org
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 -2استخدام القوة يف األقصى تكرر يف اقتحام  ،2015/9/28فقد اندلعت مواجهات
عنيفة بعد اقتحام حنو  200عنصر من عناصر الشرطة حيث أصيب  22من املصلني
ً
حائطا
واملرابطني خالل املواجهات .وخالل االقتحام استخدمت عناصر االحتالل

ً
حفر
مصفحا
ً
متنقل القتحام املصلى القبلي ،كما استخدمت قوات االحتالل آالت ٍ
كهربائية لتدمري أبواب ونوافذ املصلى القبلي.
 -3وألول مرة منذ احتالل كامل القدس ،يف  2016/6/12أدخلت شرطة االحتالل سيارة
كهربائية للمسجد األقصى ،وقامت بتسيري دورية أمنية وشاركت يف تأمني اقتحامات
املستوطنني ،وقد استخدمتها الشرطة يف اقتحام املسجد ومحاية املستوطنني يف عدد
من االقتحامات األخرى.
 -4ويف رمضان أصيب  24معتك ًفا جبروح يف  ،2016/6/26بعد اقتحام العشرات من
العناصر األمنية لألقصى .كما شهد األقصى يف  2016/6/27مواجهات داخل
باحاته ومرافقه أصيب خالهلا  43فلسطين ًيا ،بعد اقتحامه بشكل مفاجئ من عناصر
الوحدات اخلاصة بقوات االحتالل.

 .2التدخل املباشر يف إدارة املسجد األقصى:
يهدف االحتالل للسيطرة الكاملة على املسجد األقصى،
فإضاف ًة ملا سبق من اعتداءات على املسجد حياول
االحتالل التدخل الدائم يف عمل دائرة األوقاف ،ويعرقل
مشاريع الرتميم والعمارة يف األقصى ،ويفرض عرب القوة
سيطرته الكاملة على أبواب األقصى عرب فرض القيود
العمرية على املصلني وقرارات اإلبعاد واالعتقال.
أ .منع الرتميم والتدخل يف عمل إدارة األوقاف

يحاول االحتالل منع أي
محاوالت لترميم األقصى
ويعطل العديد من المشروعات
المهمة داخله،كما تطال
اعتداءاته موظفي األوقاف
وحراس األقصى حيث
يستهدفهم باالعتداءالجسدي
واالعتقال واإلبعاد عن
األقصى لمدة متفاوتة ومتكررة

تراقب أجهزة االحتالل املختلفة أي أعمال ترميم وصيانة يشهدها املسجد األقصى ،وحتاول
عرقلتها ومنع إكماهلا ،عرب عرقلة دخول املواد الالزمة ،أو اعتقال املشرفني على الرتميم من
موظفي جلنة إعمار املقدسات أو األوقاف اإلسالمية يف القدس ،ويعمل االحتالل على إبقاء
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األقصى يف حاج ٍة دائمة إىل الرتميم .ويصل عدد املشروعات اليت يعطل االحتالل تنفيذها
مشروعا ،ومع أن غالبية هذه املشاريع هي لصيانة األبنية يف األقصى وسد
يف األقصى لـ 21
ً
احلاجات األساسية لرواده ،تقوم شرطة االحتالل مبنع إكمال هذه املشاريع حال انطالقها،
وتعرقل دخول الفنيني واملختصني واملواد الالزمة ،ومن أهم املشاريع املعطلة «مشروع اإلطفاء
واإلنارة ،واإلنذار ،والتهوية ،وتبليط الساحات ،وترميم باب الرمحة» وغريها.
وخالل الرصد دخلت بلدية االحتالل يف القدس على خط عرقلة أعمال الرتميم والبناء،
ففي  2016/6/1أصدرت البلدية قرا ًرا يقضي بوقف األعمال اليت تقوم بها طواقم دائرة
أوقاف القدس ،إلنشاء وحدات وضوء ومحامات جبانب املسجد األقصى ،وأشارت مصادر بأن
القرار جاء بتوجيه من رئيس حكومة االحتالل بعد جلسة طارئة عقدت يف مكتبه ،مبشاركة
أطراف عدة ،منها سلطة آثار االحتالل وبلدية االحتالل.
ب .تقييد حركة ّ
موظفي األوقاف
خصوصا الوقوف يف وجه االقتحامات شبه اليوم ّية
ينشط حراس األقصى يف محاية املسجد،
ً
من قبل املستوطنني ،واحليلولة دون تدنيس املقتحمني لألقصى عرب الصلوات والطقوس
التلموديّة اليت ميارسونها ،ومع استهداف حالة الرباط ومنع العشرات من النساء من الدخول
لألقصى ،ازداد الدور امللقى على حراس األقصى ،كما ازداد االستهداف الذي يتعرضون له
من قبل االحتالل ،عرب االعتداء اجلسدي واالعتقال الذي يُفضي غال ًبا لإلبعاد عن األقصى
أو البلدة القدمية يف القدس.
االحتالل على حارسني لألقصى بعد تصديهما حملاولة مستوطن رفع العلم اإلسرائيلي يف
األقصى ،ثم قامت الشرطة باعتقال كل من مدير قسم املخطوطات يف األقصى رضوان
عمرو ومخسة حراس .ويف  2015/8/27منعت قوات االحتالل احلراس من االقرتاب من

عين على األقصى

ومن أمثلة اعتداء االحتالل املتكرر على احلراس ما جرى يف  ،2015/8/4حيث اعتدت قوات

جمموعات املستوطنني يف األقصى ،وفرضت القوات اخلاصة إجراء جديدًا متثل بالطلب من
حراس املسجد االبتعاد عن املستوطنني مسافة ال تقل عن  15م ً
رتا ،حتت طائلة املالحقة
واالعتقال واإلبعاد لكل حارس خيالف أوامر وتعليمات الشرطة.
www.alquds-online.org
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ومن التطورات اجلديدة اليت حصلت خالل الرصد ،جتريم االحتالل لدائرة األوقاف
اإلسالمية ،فقد أصدرت حمكمة الصلح اإلسرائيلية نهاية شهر شباط/فرباير  ،2016قرا ًرا
ملصلحة الناشط اليميين إيتمار بن غبري ضد دائرة األوقاف اإلسالمية ،وقضى القرار بدفع
تعويضات مالية قيمتها  56,800شيكل بادعاء مضايقته من قبل موظفي وحراس األوقاف
يف األقصى خالل اقتحامه للمسجد يف العام املاضي ،وهو توجه خطري إن من ناحية التجريم
القضائي للهيئة املشرفة على املسجد األقصى ،وإن من حيث اعتبار دفاع املرابطني وموظفي
«جمرما» يف قضاء االحتالل.
األوقاف عن األقصى أم ًرا
ً
ج .التحكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني – ضمنها أهم االعتقاالت وحاالت
اإلبعاد-
يضاف ملعاناة املصلني واملرابطني يف األقصى انتهاكات عديدة من قبل االحتالل ،فيمارس
االحتالل سياسة كيدية على أبواب األقصى ،عرب احتجاز هويات املقدسيني عند دخوهلم،
وتعرضهم لالعتقال التعسفي وما يرافقه من اعتداء جسدي ومعاملة مهينة ،ويتحول غالب
املعتقلني للتحقيق معهم يف أحد مراكز شرطة االحتالل ،ثم يطبق حبقهم إما االعتقال
يوما وستة أشهر ،إضاف ًة للغرامات
اإلداري أو اإلبعاد عن األقصى لفرتات ترتاوح بني الـ ً 15
املالية ،اليت تشكل عب ًئا إضاف ًيا على كاهل املقدسيني.
سياسة االحتالل االنتقائية على أبواب األقصى ال توفر أي مك ّون يف اجملتمع املقدسي ،ففي
 2015/8/10منعت قوات االحتالل أطفال املخيمات الصيفية من دخوال األقصى ،وعندما
حاولوا اخرتاق حواجز االحتالل أطلقت عليهم الغاز املسيل للدموع واعتدت عليهم .مما
أدى الختناق عدد كبري من األطفال ،وطال القمع الوحشي حراس املسجد األقصى الذين
حاولوا الدفاع عن األطفال.
ووصل األمر بتقييد االحتالل دخول املصلني لألقصى بوقت حمدد مسب ًقا ،فقد اشرتطت
عناصر االحتالل يف  2015/8/25على الرجال الداخلني لألقصى تسليم بطاقات اهلوية،
وعدم البقاء بداخله ألكثر من نصف ساعة ،وإال سيتم حتويل بطاقات اهلوية إىل مركز
«القشلة» للتحقيق معهم ومعاقبتهم.
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وخالل الرصد جند أن االحتالل اعتمد على قرارات اإلبعاد عن األقصى بشكل كبري ،وطالت
حد سواء ،وإن كانوا من سكان القدس أو
هذه القرارات الرجال والنساء واألطفال على ٍ

يوما وستة أشهر ،ووصل
املناطق الفلسطينية األخرى املختلفة ،وترتاوح مدة اإلبعاد بني ً 15

عدد املبعدين عن املسجد األقصى لنحو  250مبعدًا من القدس واملناطق الفلسطينية
األخرى.

األشهر
تشرين ثان 2015

تشرين أول 2015

أيلول 2015

آب 2015

آذار 2016

شباط 2016

كانون ثان 2016

كانون أول 2015

متوز 2016

حزيران 2016

أيار 2016

نيسان

2016

بيان توضيحي لعدد املبعدين عن املسجد األقصى خالل أشهر الرصد

عين على األقصى
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راب ًعا :ردود الفعل على التطورات يف املسجد األقصى
شهدت السنة املاضية حراكاً كبرياً جتاه تطور األحداث يف املسجد األقصى ،وارتفاع وترية
االقتحامات ،وحماولة تكريس التقسيم الزماني واملكاني للمسجد كأمر واقع ،كما فعلت

يف املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل ،معتقد ًة أن البيئة مواتية لتنفيذ خمططاتها يف تهويد
القدس وهدم األقصى وبناء املعبد املزعوم .غري أن اندالع انتفاضة القدس ،وجه املسار
باجتاه ال ترغبه دولة االحتالل وال من يؤيد املسار السلمي حلل القضية الفلسطينية ،حيث
كانت أبرز مكتسباتها جتميد مشروع التقسيم الزماني واملكاني يف املسجد األقصى املبارك
بالرغم من كل احملاوالت اجلادة واحلثيثة اليت قام بها االحتالل .وبقي التفاعل الشعيب،
خصوصاً بني الفلسطينيني يف القدس واألراضي احملتلة عام  ،1948اخلط األول للدفاع عن
املسجد املبارك ،وإن تفاوت يف احلجم والزخم بني بلد وآخر .ولكن بالرغم من حجم اهلجمة
على األقصى كانت ردود الفعل الرمسية دون املستوى املطلوب ،حيث اقتصرت على بيانات
الشجب واالستنكار والتحذير من حرب دينية ،وكانت ذات سقف منخفض وال توازي حجم
املخاطر اليت يتعرض هلا األقصى.

 .1املستوى الفلسطيين:
أعلنت الفصائل الفلسطينية عزمها على إفشال تلك
املخططات ،وتعهدت مبنع تنفيذ التقسيم الزماني
واملكاني للمسجد األقصى .إال أن لغة خطابات الفصائل،
بشكل عام ،مع أهميتها ،مل تعكس الدور احلقيقي املنوط
بالفصائل الفلسطينية ،ودورها يف مقاومة االحتالل،
وبراجمها العملية ملواجهة اعتداءات االحتالل
وانتهاكات لألماكن املقدسة ،بشكل عام ،وللمسجد
األقصى بشكل خاص .مما دفع بالشباب الفلسطيين إىل

لم تعكس لغة خطابات الفصائل
الـــدور الحقيقي المنوط بها
وبقيت أيدي المقاومة الفلسطينية
مكبلة في الدفاع عن األقصى
والمقدسات ،من قبل األجهزة
األمنية الفلسطينية .والتنسيق
األمني بلغ مراحل متقدمة ،من
أجل إجهاض أي عمل مقاوم،
حــتــى ولـــو كـــان لــلــدفــاع عن
األقصى

تلبية نداء الواجب نصرة لألقصى واملقدسات ،فكانت
مهمة دفع االنتهاكات
انتفاضة القدس ،اليت أخذ الفلسطيين فيها على عاتقه ،وبشكل فرديّ ،
اإلسرائيلية.
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وعند اندالع انتفاضة القدس ،دعت الفصائل الفلسطينية إىل دعمها ،ملنع خمططات
االحتالل كافة اليت تهدف إىل تهويد األماكن املقدسة يف املدينة املقدسة ،ومنها جتميد
مشروع التقسيم الزماني واملكاني يف املسجد األقصى املبارك .ولكن أيدي فصائل املقاومة
الفلسطينية بقيت مكبلة يف الدفاع عن املسجد األقصى واملقدسات ،من قبل األجهزة األمنية
الفلسطينية ،اليت سعت إىل منع أي عمل «إرهابي» ،حتى أنها عملت على تفتيش احلقائب
املدرسية للطالب ،حبثاً عن أي وسيلة ميكن أن تربك االحتالل ومستوطنيه .والتنسيق
األمين بلغ مراحل متقدمة ،بشهادات فلسطينية وإسرائيلية ،يف سبيل إجهاض ّ
أي عمل
مقاوم ،حتى ولو كان للدفاع عن األقصى.
وأدانت السلطة الفلسطينية باستمرار عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى املبارك،
ومواصلة اجلمعيات واملنظمات اليهودية املتطرفة حشدها القتحامات مجاعية جديدة،
وذلك بقرار ودعم من احلكومة اإلسرائيلية ،وحبماية أذرعها العسكرية واألمنية .غري أن عجز
واضحا يف خطابها ومواقفها وأدائها باملقارنة مع حجم االنتهاكات
السلطة ،وأدواتها ،كان
ً
واالعتداءات .وكانت اخلطوات اليت قامت بها السلطة الفلسطينية ،بالتهديد والوعيد تارة،
وباإلدانة واالستنكار تارة أخرى ،مبثابة خطوات شكلية لتنفيس الشارع الفلسطيين ،ومل ترق
إىل مستوى احلدث.
وباملقابل برز دور األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يف حماوالتها إجهاض
انتفاضة القدس ،حيث أكدت يف أكثر من مناسبة منعها ملئات احملاوالت لتنفيذ عمليات
محل الدولة العربية مسؤولية ذلك.
حممود عباس ،الذي ّ
وباملقابل ،جنح املقدسيون وفلسطينيو األراضي احملتلة عام

 1948بتشكيل ّ
خط الدفاع األول ،ورمبا الوحيد ،يف وجه
االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على املسجد األقصى ،وشكل
دروعا بشرية ،أسهمت ،إىل حد كبري ،مبنع
املرابطون منهم ً
تنفيذ املخطط الصهيوني بتقسيم األقصى زمان ًيا ومكان ًيا،

شكل المقدسيون وفلسطينيو
األراضـــي المحتلة عام
 1948خط الدفاع األول
فــي وجـــه االعـــتـــداءات
اإلسرائيلية المتكررة على
المسجد األقصى .ولعبت
دورا
الحركة اإلسالمية
ً
كبيرا في حماية األقصى
ً
www.alquds-online.org
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ض ّد اجليش اإلسرائيلي واملستوطنني .وهو ما تفاخر به يف أكثر من مناسبة رئيس السلطة
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من خالل األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط ،وغريها من الربامج اليت تضمن حضوراً دائماً
للمصلني يف املسجد .وال شك أن احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة عام  48لعبت دو ًرا
ريا يف محاية األقصى ،وهذا ما دفع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إىل إعالن حظر
كب ً
احلركة اإلسالمية واملؤسسات التابعة هلا.

 .2األردن:
متتلك السلطات األردنية الوصاية الدينية على املقدسات
يف مدينة القدس ،ويتيح هلا القانون الدولي التحرك
دولياً ،لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف املدينة املقدسة
بشكل عام ،ويف املسجد األقصى بشكل خاص ،وتتحمل
السلطات األردنية مسؤولية تنظيم شؤون املسجد الدينية،
ّ
احلق يف تعيني
وتقديم الرعاية الكاملة لرواده ،وهلا
املوظفني؛ وبالرغم من ذلك كله فال تتجاوز ردود الفعل

لــم يـــرقَ الــمــوقــف الرسمي
األردني إلى المستوى الحدث،
والــخــطــورة الــتــي تتعرض
لــهــا الــمــقــدســات اإلســامــيــة
والمسيحية في القدس بشكل
عام ،والمسجد األقصى بشكل
خــاص .مما أعطى الجرأة
لسلطات االحتالل بالتمادي
بانتهاكاتها ،والمساعدة في
اقتحام المسجد المبارك

األردنية الرمسية يف الغالب تصرحيات الشجب واالستنكار ،اليت ال ميكن ّ
بأي حال من
األحوال أن توقف احلملة الشرسة اليت يش ّنها املستوطنون حبماية جيش االحتالل ورعايته.
وأصبح الفتاً للنظر أن التحركات األردنية ترتفع وتريتها مع انتفاض الفلسطينيني،
وتصاعد عملياتهم حلماية املسجد األقصى واملقدسات ،فرتتفع وترية التنسيق بني األردن
والسلطة الفلسطينية واالحتالل للتدخل وتهدئة األوضاع منعاً لتطور األحداث ،حيث ظهر
جلياً عند التدخل األمريكي إلجهاض انتفاضة القدس ،التوصل إىل ما ُعرف بتفاهمات
كريي ،حيث أعلن وزير اخلارجية األمريكي عن «موافقة نتنياهو على اقرتاح للملك عبد
اهلل لضمان املراقبة بكامريات الفيديو على مدار  24ساعة ،جلميع مرافق احلرم القدسي».
ّ
تلتف على واقع معروف وتوحي ّ
بأن
وقد أثارت هذه النقطة االنتقادات نظ ًرا إىل أ ّنها
االعتداءات على األقصى تأتي من طرف آخر غري االحتالل ،وقد اضطر األردن إىل إعالن
الرتاجع عن املشروع بعد ضغوط شعبية أردنية وفلسطينية.
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عموماً ،مل َ
يرق املوقف الرمسي األردني إىل املستوى احلدث ،واخلطورة اليت تتعرض هلا
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص .ومل
تتخذ السلطات األردنية إجراءات رادعة لوقف انتهاكات االحتالل لألقصى ،واملصلني فيه،
واملرابطني ،وموظفيه التابعني لوزارة األوقاف األردنية؛ ممّا أعطى اجلرأة لسلطات االحتالل
كي تتمادى يف انتهاكاتها ،واملساعدة يف اقتحام مستوطنيه للمسجد املبارك.

 .3املستوى العربي واإلسالمي الرمسي:
تراجعت القضية الفلسطينية على مستوى اهتمام الدول
العربية واإلسالمية ،فالوضع العربي املضطرب انعكس
بشكل سليب على الوضع الفلسطيين .وعلى الرغم من
كثرة االنتهاكات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى
املبارك فقد شهدنا تراجعاً كبرياً يف مستوى االهتمام
بالقضية الفلسطينية .ومل خترج ردود الفعل العربية

تراجعت القضية الفلسطينية
على مستوى اهتمام الــدول
العربية واإلسالمية ،فالوضع
العربي المضطرب انعكس
بشكل سلبي عــلــى الــوضــع
الفلسطيني .ولم تزد ردود الفعل
العربية واإلسالمية عن التنديد،
والشجب ،واالستنكار

واإلسالمية عن احلالة اليت خربناها طوال سنوات االحتالل؛ إذ مل تزد ردودهم عن التنديد،
والشجب ،واالستنكار ،ومطالبة «إسرائيل» بالتوقف عن االعتداءات واالستفزازات املستمرة
على املسجد األقصى؛ وعادتها مل تلتفت «إسرائيل» إىل تلك املطالب ،ومل يهزها أي تنديد،
وواصلت تصعيدها ض ّد املسجد األقصى.

املبارك ،من قبل املستوطنني اإلسرائيليني ،وحتذر احلكومة اإلسرائيلية من مغبة استمرار
اإلجراءات واالنتهاكات املتزايدة ،للنيل من املسجد األقصى املبارك والقدس ،ألن االستمرار
بتلك االنتهاكات سيؤدي إىل إشعال املنطقة .ومل َ
ترق القمة العربية اليت ُعقدت يف
العاصمة املوريتانية نواكشوط يف متوز/يوليو  2016إىل مستوى احلدث الذي تعيشه

عين على األقصى

وخرجت جامعة الدول العربية يف كل مرة لتدين االقتحامات املتكررة للمسجد األقصى

القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص ،حيث عربت القمة عن حالة
الرتدي اليت تعيشها الدول العربية على املستوى الرمسي.
www.alquds-online.org
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ومل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حال يف تعاطيها مع القضية الفلسطينية من
جامعة الدول العربية ،ومل تتخط ردودها على االنتهاكات املستمرة للمسجد األقصى اإلدانة
واالستنكار .فقد أدانت املنظمة مرا ًرا السياسات واإلجراءات غري القانونية اليت تتبعها الدولة
العربية ض ّد املسجد األقصى .وجاءت قمة منظمة التعاون يف مدينة إسطنبول الرتكية يف
 2016/4/15-14لتؤكد ما ّ
مت إعالنه يف جاكرتا يف القمة االستثنائية اخلامسة للمنظمة
يف  2016/3/7-6حول فلسطني والقدس ،حيث شدد اجملتمعون على ضرورة مواجهة التقسيم
املكاني والزماني للمسجد األقصى.
ومل يكن املستوى الرمسي العربي واإلسالمي ليتخطى مواقف اجلامعة العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،حيث أكدت رفضها للممارسات اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطيين
احملتلة ،وأدانت حماوالت تغيري الوضع اهليكلي والتارخيي للمسجد األقصى املبارك .كما
عربت عن رفضها واستنكارها لالقتحامات اليومية للمستوطنني لألقصى.

 .4املوقف الدولي الرمسي:
املواقف وردود الفعل الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية
املستمرة على املسجد األقصى تباينت بني قلق ،واستنكار،
وحتذير ،ومساواة بني الضحية واجلالد ،حتى جملس
األمن الدولي —كعادته— فشل يف إصدار بيان صحايف
يدين فيه انتهاكات جيش االحتالل اإلسرائيلي يف
املسجد األقصى والقدس احملتلة ،والسبب دائماً

المواقف وردود الفعل الدولية
من االعتداءات اإلسرائيلية
المستمرة عــلــى المسجد
األقصى تباينت بين قلق،
واستنكار ،وتحذير ،ومساواة
بين الضحية والــجــاد...
وغــالــب ـا ً مــا يــكــون التدخل
الــدولــي فــي مصلحة دولــة
االحتالل

االعرتاضات األمريكية .وقلق اجملتمع الدولي مصدره أن تؤدي االنتهاكات اإلسرائيلية
املستمرة إىل تدهور األوضاع ،وغالباً ما يكون التدخل الدولي يف مصلحة دولة االحتالل،
كما حدث عندما حاول وزير اخلارجية األمريكي جون كريي تهدئة انتفاضة القدس ،حيث
توصل إىل تفاهمات ُعرفت بتفاهمات كريي.
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ومل تتع ّد تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ،أو املتحدثني بامسه،
والبيانات الصادرة عنهم ،التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس واملسجد األقصى،
واالستفزازات اإلسرائيلية .وساوت الواليات املتحدة األمريكية بني الضحية واجلالد ،حيث
نددت بـ «كل أعمال العنف» يف باحة املسجد األقصى ،يف إشارة إىل االعتداءات اإلسرائيلية
وتصدي الفلسطينيني هلا على حد سواء .كما كرر االحتاد األوروبي دعوته إىل احلفاظ
على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،منبهًا إىل أن «أي تغيري يف هذا الوضع ستكون له
تداعيات خطرية تزعزع االستقرار».

 .5املستوى الشعيب:

ُّ
يعد التفاعل الشعيب مع تطور األوضاع يف املسجد
األقصى من أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات.
والشارع العربي بشكل عام ،واألردني بشكل خاص ،متفاعل
مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
واملدينة املقدسة بشكل خاص .وهذا ما سطره من خالل
نزوله إىل الشارع معلناً رفضه لالنتهاكات واالقتحامات
اليومية لألقصى ،ومن خالل رفضه للتقسيم الزماني

يعدُّ التفاعل الشعبي مع تطور
األوضاع في المسجد األقصى
من أهم األدوات المؤثرة في
تحديد المسارات ،والشارع
العربي واإلسالمي متفاعل مع
القضية الفلسطينية بشكل عام،
والمسجد األقصى والمدينة
المقدسة بشكل خاص

واملكاني للمسجد .كما ّ
مت تنظيم عدد كبري من

املسريات اجلماهريية احلاشدة ،والوقفات التضامنية ،والفاعليات يف عدد من الدول العربية
ودعما للشعب الفلسطيين يف انتفاضته ض ّد االحتالل.
نصرة لألقصى ً
ومؤسسة القدس الدولية ،واألمانة العامة الحتاد احملامني العرب ،واملنظمات اإلسالمية يف
أوروبا ،الدول العربية واإلسالمية واجملتمع الدولي إىل التحرك للوقوف يف وجه خطوات
االحتالل يف فرض التقسيم الزماني للمسجد األقصى املبارك.

www.alquds-online.org
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ويف السياق ذاته ،جاءت دعوات عدد من اجلهات من بينها االحتاد العاملي لعلماء املسلمني،
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خامسا :التوصيات:
ً
هذا التقرير هو العاشر من سلسلة تقارير ترصد االعتداءات على املسجد األقصى بشكل
منهجي منذ  .2005/1/1وهو يُبنى على القراءة الرتاكمية إلمجالي التطورات خالل املدة
اليت يغطيها ،وخيلص إىل حتديد املعضلة الرئيسة يف محاية املسجد األقصى من التهويد،
أال وهي غياب معادلة الردع اليت شكلت احلامي األول للمسجد من خمططات التهويد،
باإلضافة إىل غياب مشروع عربي وإسالمي لتثبيت املقدسيني ودعم رباطهم ودفاعهم عن
املسجد األقصى حتى يتم التحرير.
وإن هذا التقرير إذ ّ
ّ
يشخص هذا الواقع فإ ّنه يضع توصياته لتش ّكل خارطة طريق إلعادة بناء
معادلة ردع من هذا ال ّنوع ،على خمتلف الصعد ،وإعادة تكريس حسابات الربح واخلسارة يف

عقل صانع القرار الصهيوني عندما يفكر يف االعتداء على املسجد األقصى أو اختاذ خطوات
لتغيري الواقع فيهّ .
إن تكريس مثل هذه املعادلة من شأنه أن يؤخر التحركات الصهيونية جتاه
املسجد ويعرقلها نظ ًرا إىل غياب االسرتاتيجية اليت تهدف إىل استعادة األرض واملقدسات من
يدي االحتالل.

أ .توصيات للمقاومة والفصائل والقوى الفلسطينية:

ّ
خطت املقاومة صفحات مشرقة يف تاريخ الصراع مع االحتالل ،وكان دورها ،باإلضافة إىل
التصدي لالحتالل ،عام ً
مهما يف شحذ اهلمم والنفوس وتكريس قضية األقصى يف الوعي
ال ً
الشعيب داخل فلسطني وخارجها .وعلى الرغم من أن املقاومة تشكل أحد خطوط الدفاع عن

األرض إال أنه مثة توصيات ضرورية لتطوير أداء الفصائل والقوى الفلسطينية باجتاه محاية
األقصى.
 .1تثبيت موقف وط ّ
ين جامع يشكل ميثاق شرف «حي ّرم» التنازل عن القدس والتقصري
يف نصرتها.
ّ .2
الضغط على السلطة الفلسطينية وفريق التسوية واملفاوضات ملنع ّ
أي تنازل عن
القدس ومقدساتها ،ومنع مترير أي مشروع يتيح لالحتالل املشاركة بإدارة شؤون
املسجد األقصى.
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بند ثابت يف الربامج السياسية للفصائل ،وعنوان ال يغيب
 .3حتويل قض ّية األقصى إىل ٍ
عن الوسائل اإلعالمية التابعة هلا على األقل ،وبفعاليات مجاهريية شعبية تشمل بث
الوعي وحشد الدعم واإلعداد اجلدّي ملشروع التحرير.
 .4الفصائل مطالبة ً
أيضا بتفعيل وجودها ودورها يف القدس وإسناد احلراك الشعيب
من دون الوقوع يف فخ التصرحيات اليت تتماهى مع تصرحيات األنظمة واحلكومات
الرمسية مبا متثل من عجز وته ّرب من املسؤولية ،كما أنها مدعوة إىل العمل على

ليسجل هذا الفصيل ً
نقاطا
قاعدة أن احلراك هو ملصلحة الشعب الفلسطيين وليس
ّ
على هذا الفصيل أو ذاك.
 .5تقديم الدعم احلقيقي على خمتلف الصعد للمقدسيني ،ومساندتهم يف انتفاضتهم
يف وجه االحتالل .كما ال بد من السعي الستثمار إجنازات انتفاضة القدس باجتاه
رفع االحتالل إىل مزيد من الرتاجع يف ما يتعلق مبشروع تقسيم األقصى ،وجممل
االعتداءات على املسجد.
 .6العمل اجلاد إلنهاء االنقسام وترميم البيت الدّاخلي الفلسطيين.
 .7العمل على تفعيل اجلهود اجلماهرييّة واإلعالم ّية لـلحشد ّ
باتاه التعويض عن
قرار حظر املرابطني واملرابطات واحلركة اإلسالمية مبؤسساتها الداعمة للرباط يف
األقصى.
 .8على فصائل املقاومة خارج فلسطني القيام بدور كبري على صعيد التوعية والتثقيف
فيها على محالت وبرامج ثقافية وإعالمية مكثفة لنصرة األقصى.

ب .توصيات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير:
مل خترج السلطة الفلسطينية بعد اندالع انتفاضة القدس عن السياسة اليت اتبعتها عام

عين على األقصى

وتعبئة اجلماهري الفلسطينية يف اللجوء ،ومن امله ّم حتديد مناسبات حمددة تتفق

 2014حيال هبة الشهيد أبو خضري جلهة عدم مساندة االنتفاضة ،والنظر إليها من زاوية «
دوامة العنف» اليت جيب أن تنتهي بالتنسيق مع االحتالل.
www.alquds-online.org
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ومن أهم ما ميكن أن تقوم به السلطة يف املرحلة احلالية:
 .1وقف التنسيق األمين مع االحتالل واعتقال الفلسطينيني على خلفية التخطيط
لتنفيذ عمليات ضد االحتالل ،والبناء على جتربة املقاومة اليت ال تزال حاضرة
كعامل قوة يف وجه االحتالل.
 .2وقف االجنرار وراء املبادرات اليت تسقط من اعتبارها احلقوق الفلسطينية وتدخل
السلطة جمددًا يف متاهة التفاوض مع االحتالل.
 .3الدّفاع عن األقصى كأولوية ال تقبل املساومة ودعم القدس بقطاعاتها كافة وفق
اسرتاتيجية ختدم مشروع التحرير وال يكون هدفها حتقيق التخدير االقتصادي أو
تعزيز التنمية يف ظل االحتالل.
 .4إعادة إنتاج خطاب سياسي وإعالمي متماسك ومتمسك بالقدس واألقصى مع
االلتفات إىل ضرورة التكامل بني هذا اخلطاب والعمل اجلاد على األرض.
 .5إطالق يد املقاومة يف الضفة الغربيةّ ،
وفك القيود املفروضة على أهل الضفة للتضامن
والتفاعل مع القدس واألقصى.

ج .توصيات للمملكة األردنية:

ّ
إن دور احلكومة األردنية يف التصدي لالنتهاكات الواقعة على األقصى يستند بالدرجة

األوىل إىل حقيقة أنها متثل احلصرية اإلسالمية من خالل وصايتها على املسجد األقصى
وعلى األوقاف واملقدسات اإلسالمية يف القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسالمية يف املدينة.
ومن الواضح أن استهداف االحتالل هلذا الدور يتصاعد بشكل مستمر ،ال سيما من خالل
االعتداء على دور موظفي األوقاف من حراس املسجد وسدنته واعتقاهلم ومنعهم من دخول
ريا يف األشهر األخرية.
املسجد وإبعادهم عنه ،وهو األمر الذي شهد تصاعدًا كب ً
وانطال ًقا من هنا فإن احلكومة األردنية مطالبة مبا يأتي:
 .1وقفة حازمة يف وجه االعتداءات املتكررة على األقصى وموظفي األوقاف على اعتبار أن
أي موظف منهم هو اعتداء على ّ
االعتداء على ّ
أي موظف أردني ،كما أن االعتداء على
األقصى هو اعتداء على السيادة األردنية.
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 .2دعم حراس األقصى واملرابطني واملرابطات ،ال سيما املرابطات املمنوعات من دخول
األقصى منذ عام.
 .3استمرار العمل عرب املنابر الدولية ،ال سيما اليونسكو.
عموما لرفض التطبيع مع االحتالل.
خصوصا والعربي
 .4التجاوب مع الشارع األردني
ً
ً
 .5دعم املؤسسات األردنية الشعبية اليت تعمل من أجل الدفاع عن القدس واألقصى،
ودفعها لتقوم بدور التواصل والتحفيز مع اهليئات العربية واإلسالمية والدولية.
 .6رفض أي تسوية أو اتفاق مع أي جهود تكرس شراكة االحتالل يف إدارة األقصى.
 .7إشراك األطياف الفلسطينية املختلفة يف مشروع الدفاع عن األقصى لتشكل جبهة
عريضة وقوية ملواجهة االحتالل.

د .توصيات للحكومات العربية واإلسالمية:
تركت الدول العربية واإلسالميني الفلسطينيني مرة أخرى من دون دعم يف مواجهة
االحتالل بعد اندالع انتفاضة القدس بل ذهب بعض هذه الدول أبعد من ذلك إىل حد
التنسيق مع االحتالل حتت ذريعة مواجهة اخلطر األمين و»اإلرهاب» واالجتاه إىل التطبيع
مع االحتالل من دون أي اعتبار للقضية الفلسطينية .وكشفت القمة العربية اليت عقدت
متأخرة يف متوز/يوليو  2016يف نواكشوط عن مزيد من الرتاجع يف املوقف العربي الرمسي
الذي يشهد مزيدًا من التباعد عن القضية الفلسطينية ،يف خطوطها العامة ويف تفاصيلها
فال اكرتاث ملواجهة مشروع التهويد الذي يقوده االحتالل يف القدس أو لتصعيد االعتداءات
واملطلوب من احلكومات العربية واإلسالمية:
 .1التعامل مع القضية الفلسطينية على أ ّنها قضيتهم وليس قضية الفلسطينيني
وحدهم.

عين على األقصى

يف األقصى وال لفشل املسار السياسي ،و»أقوى» موقف ال يتعدى اإلدانة والتهديد.

 .2دعم حقيقي للقدس واملقدسيني واملقدسات ،وتأمني الدعم املالي حلماية األقصى عرب
دعم املقدسيني وأهالي األراضي احملتلة عام  1948مبا حيقق هلم مق ّومات الصمود
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مبا هم ّ
خط الدفاع األول عن األقصى واألقدر على احلضور فيه على املستوى امليداني.
 .3دعم حراك الفلسطينيني يف وجه االحتالل ،واالستفادة من هذا احلراك للضغط على
دولة االحتالل يف السياسة.
 .4التحرك والضغط على االحتالل لوقف استهداف املرابطني واملرابطات الذين ال يزالون
ممنوعني من دخول األقصى.
 .5وقف أي حماولة ومسعى للتطبيع مع االحتالل بصرف النظر عن العنوان الذي يتم
التسويق هلذا التطبيع حتته.
 .6تطبيق قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي جلهة تأسيس صناديق
دعم للقدس واألقصى ،ودفع ما تعهدت به احلكومات من مبالغ لدعم القدس.
 .7تفعيل جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي.
 .8عدم تغطية املفاوضات مع االحتالل أو الوقوف وراء املبادرات املشبوهة اليت تقدّم
املصلحة اإلسرائيلية على كل ما عداها مع عدم األخذ بعني االعتبار حقوق الشعب
الفلسطيين.

هـ .توصيات جلامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي:

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

و .توصيات للجماهري الفلسطينية:

ّ
إن الفلسطينيني معن ّيون بشكل أساس حبماية املسجد األقصى والدفاع عنه كونهم أصحاب
ّ
وخط املواجهة األولّ .
وإن استعادة القدس واألقصى يعوزها
القضية واحلريصني عليها

استمرار ال ّنضال والثبات يف وجه كل ممارسات االحتالل اليت حياول من خالهلا كسر أي
إرادة للتصدي ملخططاته أو الوقوف يف وجه مشاريعه التهويدية يف القدس واألقصى .وقد
أكدت انتفاضة القدس مركزيّة األقصى يف الوجدان الفلسطيين حيث كان حاض ًرا يف
مقدّمة الدوافع إىل تنفيذ العمل ّيات ،كما أن استمرار العمليات على الرغم من العقوبات
االنتقامية اليت ينفذها االحتالل حبق منفذي العمليات وعائالتهم دليل على االستعداد
لبذل النفس يف سبيل التحرير.
 .1املطلوب من املقدسيني وفلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948عدم اخلضوع حملاوالت
االحتالل القضاء على مقاومتهم عرب القوانني اليت يتبناها لكسر إرادتهم والعقوبات
اليت ينفذها حبقهم.
 .2االنتقال باحلراك من دائرة املبادرات الفردية غري املرتابطة إىل موجة متعاظمة ومنظمة
من املواجهة املفتوحة والشاملة زما ًنا ومكا ًنا مع االحتالل مبا يؤدي إىل إرهاقه .فالرهان
معقود على مبادرتهم وصمودهم بعدما أثبتوا أن لديهم عزمي ًة مكنتهم من التف ّلت من
قيود االحتالل ووضعتهم يف بعض حمطات املواجهة مع االحتالل يف موقع املهاجم
 .3نظ ًرا إىل أهمية الدور الذي تلعبه قوافل ش ّد الرحال إىل األقصى جلهة رفد املسجد
باملص ّلني واملرابطني الذين يتصدّون القتحامات املستوطننيّ ،
فإن أهلنا يف األراضي
احملتلة عام  ،1948ومع الثناء على دورهم وجهدهم ،مدع ّوون إىل تكثيف هذه احلمالت

عين على األقصى

املباغت واملفاجئ ال يف موقع الدفاع وتلقي الضربات.

وتأمني الرباط املتواصل يف األقصى مع ختطي قرار االحتالل حبظر احلركة
اإلسالمية ،ال سيما مؤسساتها املعنية بتنظيم الرباط وحلقات العلم يف األقصى.
كما أنهم مدعوون إىل توثيق االعتداءات اليت يرتكبها االحتالل واستغالل الفضاء
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اإللكرتوني إلطالع الرأي العام على اجلرائم اإلسرائيلية ملا من شأنه من حشد الدعم
والتأييد لقضية القدس واألقصى.
 .4أهلنا يف الضفة الغريبة مدع ّوون إىل التضامن مع األقصى وكسر القيود اليت تفرضها
عليهم السلطة الفلسطينية عرب معادلة التنسيق األمين .فالتظاهر وتنظيم املسريات
الرافضة ملمارسات االحتالل هو احلد األدنى من التضامن الذي ميكن أن يقدمه أهل
الضفة باإلضافة إىل أن حضورهم يف املسجد ،على الرغم من القيود اليت يفرضها
يصب يف خانة رفد املسجد باملصلني ،وإن بدرجة حمدودة.
عليهم االحتالل ّ
متاما كما احلصار املفروض عليهم
 .5أهل غزة مدع ّوون إىل استحضار قضية األقصى ً
منذ  10سنوات ،والتعاطي مع االعتداءات على املسجد على أنها اعتداء عليهم وعلى
مقدساتهم مع ما يلزم ذلك من إبداء التضامن والنصرة .كما أنهم مدعوون إىل عدم
التعاطي مع مساح االحتالل لعدد حمدود من كبار السن منهم بزيارة األقصى على
أ ّنه منحة من االحتالل ،بل هو حق هلم.
 .6ال يقل دور الفلسطينيني الالجئني أهمية عن دور فلسطينيي الداخل حيث إن فضاءات

العمل أوسع وإمكانية التعبئة أمشل .والالجئون مطالبون ّ
بتبن قضية القدس
واألقصى كصنو لقضية الالجئني والعودة واستحضار األوىل بشكل دائم وكجزء
متمم للدفاع عن حق العودة .كما أن الفلسطينيني يف أوروبا بشكل خاص مدع ّوون إىل
ّ

التعامل اجلدّي مع قضية القدس واألقصى والعمل الف ّعال لكشف ممارسات االحتالل

واعتداءاته على املقدسات مبا يساهم يف تشكيل رأي عام يدرك جرائم االحتالل ويسعى
إىل التأثري يف املستوى الرمسي والضغط على احلكومات األوروب ّية للوقوف بوجهها
ومالحقتها.

ز .توصيات للجماهري العربية واإلسالمية:
انصرفت اجلماهري العربية واإلسالمية ،أو ُصرفت عن قضايا األمة األساسية واسته ِلكت يف
عما جيرتحه االحتالل من اعتداءات وانتهاكات تطال
هموم داخلية أبعدتها بشكل الفت ّ
القدس واملسجد األقصى .ومع ذلك ،ال تزال الشعوب أفضل حا ً
ال من األنظمة يف التضامن
مع الشعب الفلسطيين ورفض التطبيع مع االحتالل.
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ومن املهم بالنسبة إىل الشعوب العربية واإلسالمية:
كهم يومي وكواحدة من القضايا اليت تعنيها بشكل مباشر
 .1استحضار هذه القض ّية
ٍّ
واليت حتدّد على أساس املوقف منها تصويتها للشخصيات واألحزاب والربامج

وموجهة للسياسات اخلارج ّية.
السياسية لتصبح بذلك قض ّية حمدّدة
ّ
 .2الضغط على احلكومات العربية واإلسالمية للقيام بدورها جتاه القضية الفلسطينية
والقدس واألقصى.
 .3األحزاب والقوى واهليئات على اختالفها مطالبة بتعزيز خطابها ال ّتعبوي الستنهاض
اجلماهري وحتريك ّ
دعما للقدس واألقصى وتنظيم الفعاليات بشكل مستمر
الشارع ً

ّ
حمطات بارزة يف تاريخ القدس واألقصى والقضية
ال سيما يف املناسبات اليت ش ّكلت

الفلسطينية بشكل عام.
أما األمم املتحدة وجملس األمن فمطالبان بـ:
 .1موقف واضح وحازم وملزم يدين االحتالل ويلجمه ويؤكد أن القدس مدينة حمتلة
تطبق على حالة احتالهلا اتفاقيات جنيف.
 .2وضع آليات لتنفيذ قرارتهما املتعلقة بالقدس واألقصى ،ال سيما يف ما يتعلق بإرسال
جلنة حتقيق للوقوف على االنتهاكات اإلسرائيلية يف البلدة القدمية على الرغم من
التعنت اإلسرائيلي.

ح .توصيات للجهات العاملة ألجل القدس:
اجلهد وتضارب العمل وإىل خلل يف خدمة القطاعات املختلفة يف القدس رغم تقدير اجلهود
املبذولة .وعلى ذلك فاملطلوب:
دعما
 .1تنسيق العمل وتوحيد اجلهود بني املؤسسات العاملة ألجل القدس مبا يثمر ً
وملموسا وفق احتياجات مشروع الدعم والتثبيت.
حقيق ًيا
ً

عين على األقصى

إن تعدّد اجلهات العاملة للقدس يف ظل غياب التنسيق بينها يؤدي يف غالب األحوال إىل تكرار

خاصا نظ ًرا إىل أهمية
 .2إيالء مشروع مصاطب العلم ومحالت شد الرحال
ً
اهتماما ً
هذين املشروعني يف دعم الرباط يف املسجد األقصى وإحباط مشاريع االحتالل.
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دائما ومستم ًرا لدعم القدس
 .3العمل على إجياد أوقاف شعبية ورمسية تشكل مددًا ً
واألقصى.

 .4إنشاء حتالف خريي لدعم األقصى يسهم يف حتقيق االستقاللية للمجتمع املقدسي
عن االقتصاد والنظام اإلسرائيلي.

ط .توصيات للمرجعيات الدينية:
تقع على عاتق املرجعيات واملؤسسات واالحتادات الدينية واجملامع الفقهية مسؤولية كبرية
بالنسبة إىل األقصى من حيث تكريسه كأحد مقدسات األمة ،واعتبار االعتداء عليه

ً
انتهاكا حلرمة األمة بكاملها.

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

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

ك .توصيات للشباب العربي:

ميتلك الشباب من الطاقات ما خي ّوله لعب دور ف ّعال يف نصرة القدس واألقصى ّ
ولعل من

أبرز ما ميكن فعله يف هذا اجملال:
 .1تعزيز املبادرة الفردية واالستفادة من الفضاءات اإللكرتونية واالستفادة من وسائل
التواصل االجتماعي لنقل اخلرب وكشف جرائم االحتالل.
 .2عدم االكتفاء باملقاومة االفرتاضية حيث إن العمل على األرض يبقى العنصر األهم
يف الدفاع عن القضايا احملقة وكسبها.

ل .توصيات للهيئات القانونية:
القرارات عن اهليئات واملنظمات الدولية اليت تؤكد بطالن إجراءات االحتالل يف القدس
وتهويده للمدينة .ولذلك ،فإن اهليئات القانونية مطالبة بـ:
 .1خوض معركة قانونية مع االحتالل ،وتأصيل احلق القانوني لألمة بقدسها وأقصاها،

عين على األقصى

يصنف القانون الدولي مدينة القدس على أنها مدينة حمتلة ،وقد صدرت العديد من

وهنا يربز الدور الفاعل للجاليات واهليئات العربية واإلسالمية يف الغرب.
 .2محالت توعية حبق األمة بالقدس واألقصى ،وعدم شرعية االحتالل وإجراءاته.
www.alquds-online.org
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