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أبرز املعطيات يف تقرير عني على األقصى الرابع عشر

أبرز المعطيات في تقرير
“عين على األقصى”
الرابع عشر
الفصل األول

تطور فكرة
ّ
الوجود
اليهودي
في المسجد
األقصى

كان موضوع تعزيز الوجود اليهودي يف املسجد األقصى أحد ركائز السياسة
الداخلية الصهيونية خالل األزمة السياسية الصهيونية اليت دامت  18شهراً وشهدت
حمطات انتخابية ،وقد استغلت كتلة "مجاعات املعبد" األزمة لتعزيز مواقعها
ثالث
ٍ
ودفع مطالبها حنو األمام ،وأصبح وزن كتلتها يف "الكنيست"  21نائ ًبا ،ويف احلكومة
 9وزارات من أصل .33
شكلت "صفقة القرن" قفزة كبرية جلماعات املعبد ولليمني القومي -الديين حتت
قيادة نتنياهو ،فقد تبنت رؤيته للحل جتاه مجيع القضايا ،وبات موقف مجاعات
املعبد العدواني جتاه األقصى هو ذاته املوقف الرمسي الذي تتبناه الواليات املتحدة
األمريكية جتاه املسجد ألول مرة يف تاريخ الصراع.
جاء انتشار وباء كورونا ليكرس الصعود الصهيوني يف السيطرة على األقصى
والرتاجع الرمسي األردني أمامه ،فمع إغالق األقصى ،أغلقت قوات االحتالل مجيع
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أبواب املسجد باستثناء بابني ،حددت فيها عدد املوظفني الذين يوجدون فيه ،وعزلت
مبنى األوقاف بإغالق باب اجمللس ،وحصلت على قائمة مبوظفيها ومهامهم وأماكن
عملهم وأوقاتها من مصدر داخل األوقاف؛ فباتت تدقق يف دخول املوظفني وخروجهم،
فوضعت نفسها يف موضع اإلدارة األصيلة للمسجد.
حرص االحتالل على مشهد الفتح املتوازي لألقصى أمام املسلمني واملقتحمني
الصهاينة يف اليوم نفسه ،وبدأ بفرض إجراءات جديدة يف األقصى مشلت تفريغ
مسارات االقتحامات ،وتفريغ مصلى باب الرمحة ،وتصعيد الطقوس اليهودية
والسماح بها ،وحماولة تكريس اجلهة اجلنوبية الغربية لألقصى وباب السلسلة
باعتبارها نقطة جتمع إضافية للمتطرفني الصهاينة.
أكدت حماكم االحتالل "حق" اليهود املتساوي مع املسلمني يف األقصى ،وهو ما
بين عليه الحقاً تعهد من شرطة االحتالل بفتح األقصى أمام املقتحمني الصهاينة
يوما بسبب كورونا .وواصلت هذه احملاكم
يف يوم فتح للمسلمني بعد إغالقه ً 69
تأدية دورها الضاغط إلعادة إغالق مصلى باب الرمحة.
حافظت احملاكم الصهيونية على دورها كأداة إلعادة إغالق مصلى باب الرمحة
ولتهيئة األرضية للتقسيم املكاني ،وقد جددت قرار إغالق املصلى يف مدة الرصد
بقرار كل ستة أشهر ،كان آخرها يف  ،2020/7/2الذي مل يعلن عن صدوره أو عن
ببيان للمرجعيات اإلسالمية يف  2020/7/13أكدت فيه رفض املرجعيات
تسليمه إال ٍ
املطلق له.

استجمع اليمني القومي -الديين كل ثقله الديين برسالة نشرها يف
وقع عليها  60من حاخاماته الكبار ،وذلك يف إطار حشدهم القتحام يوم عرفة .وقد
واصل حاخامات "السنهدرين" حماولتهم لفرض تقديم قربان الفصح يف املسجد
األقصى املبارك.
2020/7/9
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شكل فرض الطقوس اليهودية يف األقصى ،واستهداف األوقاف ،وتفريغ مصلى باب
الرمحة ،املوضوع املركزي لشرطة االحتالل على مدار مدة الرصد .وشنت شرطة
االحتالل محلة اعتقاالت كبرية مشلت موظفي األوقاف وكل من له صفة رمسية
يف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،واملصلني.
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الفصل الثاني

المشاريع
التهويدية
في المسجد
األقصى
ومحيطه

تصدّرت مشهد تهويد األقصى وحميطه مشاريع تسعى إىل ربط حميط األقصى
بشبكة مواصالت بريّة ،وجويّة ،كمشاريع القطار السريع ،والقطار اخلفيف،
اهلوائي (التلفريك).
والقطار
ّ
مل تتوقف ماكينة التهويد واحلفر طوال مدة التقرير على الرغم من جائحة
كورونا ،وهي ماكينة أنفقت عليها وزارات االحتالل ومؤسساته حنو  300مليون
دوالر بني عامي  2006و.2019
أقامت سلطات االحتالل مقربة يهودية ضخمة ابتدا ًء من نهاية أسفل املقربة
القدمية يف جبل الزيتون حتى وادي سلوان على مساحة تبلغ  16دو ً
منا ،وبعمق 16
م ً
رتا حتت األرض.
توراتيا يف سلوان جنوب املسجد
أنشأت مجعيات استيطانية إسرائيلية متح ًفا
ًّ
األقصى ،ويتألف املتحف من "ثالث طبقات مبساحة  1390م ً
رتا مرب ًعا يف منطقة
العني الفوقا بسلوان.
العباسي حمل استهداف مباشر يف أثناء مدة الرصد،
املقدسي حممد
كانت أرض
ّ
ّ
بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر املشاة "السياحي" الذي سيمت ّد فوق
ّ
الثوري إىل منطقة النيب داود.
حي
أراضي وادي الربابة من ّ
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أعلنت "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" اإلسرائيلية عن مسار القطار الذي سينتهي
الغربي حتت اسم "حمطة ترامب" .ويشمل
عند نقطة س ُتستحدث عند سور األقصى
ّ
ً
شريطا ميتد حتت عشرات املنازل الفلسطينية يف حي وادي حلوة يف
مسار القطار
سلوان جنوب األقصى.
صادقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل بالقدس ،بصورة نهائية ،على
املخطط اهليكلي ملشروع استيطاني ضخم يف منطقة املصرارة وباب الساهرة وباب
ومبان جتارية ،وتشغيلية،
العمود ،ويتضمن إنشاء مركز جتاري استيطاني ضخم،
ٍ
وفنادق ،ووحدات استيطانية ،إضافة إىل مرافق لبلدية االحتالل .ويستهدف املشروع
حي املصرارة الذي يسمى نفق "تساهل" مشال البلدة القدمية؛ إذ سيتم
توسيع نفق ّ
توسيعه على حساب شريط واسع من األراضي الفلسطينية.
جمسما لـ "املعبد" املزعوم عند مدخل باب
يف  2020/7/9وضعت "مجاعات املعبد"
ً
املغاربة يف السور الغربي لألقصى ،وهو الباب املخصص القتحامات املستوطنني
اليهود "والسياح".
أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية أن بلدية االحتالل يف القدس تنوي إنشاء دوالب
االستيطاني الذي يقع على
ضخم يف القسم الغربي من متن ّزه "ارمون هنتسيف"
ّ
ّ
املطل على املسجد األقصى من اجلنوب ،وسيكون بارتفاع  40إىل
املكب
طرف جبل ّ
 60م ً
رتا .اخلطة تشمل إقامة مطاعم ،وحديقة متاثيل ،ومسارات للدراجات ،ومرك ًزا
للموسيقى ،وأمام املتنزه على الطرف الثاني للشارع ُيطط لبناء ستة فنادق.

استكملت جمموعة من العمال اإلسرائيليني يف  2020/1/5العمل يف احلائط
اجلنوبي لألقصى (سور املدرسة اخلتنية) مبنطقة القصور األموية ،بزعم ترميمه.
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يف  2019/11/4صادقت "اهليئة الوزارية لشؤون السكن" اإلسرائيلية ،على خطة
ْ
وطلبت احملكمة
القطار اهلوائي يف حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية.
العليا اإلسرائيلية يف  2020/7/26من دولة االحتالل تقديم دليل على أن مشروع
التلفريك سيشجع السياحة يف املنطقة اليت س ُيبنى فيها ،وحددت موعد 2020/9/6
لتل ّقي اإلجابات.
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ُ
الغربي تتوارى خلف سقاالت
كشف النقاب عن فتحات مريبة يف سور األقصى
ّ
الرتميم احلديدية املنصوبة عليه .وح ّذر خمتصون من أن االحتالل "قد يدخل أو
أدخل عربها أجهزة متطورة لالخرتاق واحلفر والتصوير .وتكمن خطورة ما يقوم
به االحتالل يف ّ
أن وراء سور الزاوية اجلنوبية الغربية تقع تسوية كبرية جمهولة
الطبيعة بالنسبة إىل علماء اآلثار املسلمني ،وهي املنطقة اليت يستهدفها االخرتاق.
أشار تقرير صادر عن املكتب الوط ّ
ين للدفاع عن األرض ،يرصد االستيطان والتهويد
بني  24و 2019/8/30إىل ّ
أن مجعية "العاد" االستيطانية و"سلطة اآلثار اإلسرائيلية"
تعمالن على توسيع احلفريات وتعميقها يف منطقة القصور األموية املالصقة للسور
اجلنوبي للمسجد األقصى.
نشر موقع ما يسمى "شبيبة التالل" املتطرف مقاطع فيديوُ ،تصور حفر نفق يقع
أسفل باب املغاربة يف سور البلدة القدمية اجلنوبي ،و ُتظهر املقاطع ثالثة مستويات
من احلفر أسفل بعضها.
تواصلت عمليات احلفر يف نفق "طريق احلجاج" بوترية عالية .وزعم علماء آثار يهود
أنهم اكتشفوا سو ًقا تارخيية يف حميط منطقة حفر النفق .وعرض هؤالء العلماء
قطعة آثار هي حسب زعمهم سطح طاولة حجري يُستخدم لقياس أحجام السوائل،
وأوزان السلع املتداولة.
نفذت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" باالشرتاك مع "جامعة تل أبيب" حفريات مشرتكة
يف "موقف جفعاتي" على بعد أمتار من سور األقصى اجلنوبي ،حيث اك ُتشف
ختم من فخار يعود إىل حقبة احلكم الفارسي .وأفادت شهادات بعض علماء اآلثار
اإلسرائيليني حول االكتشاف املزعوم ّ
أن احلفريات كانت حثيثة ومتواصلة يف
تلك املنطقة قبل اإلعالن عن هذا االكتشاف بأشهر قليلة.
أعلنت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" اكتشاف نظام غرف غامض حتت األرض ،بالقرب
من مدخل النفق أسفل احلائط الغربي ،يعود إىل احلقبة الرومانية املبكرة .وقالت
"سلطة اآلثار" إن النظام يتألف من فناء مفتوح وغرفتني مرتبة على ثالثة مستويات،
واحدة فوق األخرى ،متصلة بواسطة سالمل حمفورة .وأشارت صحيفة "هآرتس" إىل
أن أعمال التنقيب تسارعت يف املوقع قبل عام.
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أظهرت صور نشرها موقع "تاميز أوف إسرائيل" يف ّ 2020/7/1
أن حفريات ضخمة
جتريها "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"مؤسسة تراث احلائط الغربي" حتت سور املسجد
ّ
التهويدي الذي
جممع "بيت شرتاوس"
األقصى
الغربي ،وأسفل ساحة الرباق ،وحتت ّ
ّ
الغربي ،وهذه احلفريات بعمق  10 - 7أمتار.
يبعد عشرات األمتار من سور األقصى
ّ
اإلسرائيلي حفريات قرب باب اخلليل الواقع يف سور البلدة
نفذت سلطات االحتالل
ّ
الغربي ،وأسفل السور يف املنطقة نفسها حبجة الرتميم.
القدمية
ّ
اإلسرائيلي حفرياتها يف املنطقة املتامخة ملغارة القطن
واصلت سلطات االحتالل
ّ
حتت األرض قرب باب العمود وأسفل سور البلدة القدمية .وذكرت صحيفة
جريوزاليم بوست اإلسرائيلية يف ّ 2019/9/5
أن احلفالت الفنية والعروض املوسيقية
ال تتوقف يف املغارة على مدار العامّ ،
وأن "شركة تطوير القدس الشرقية أضافت
حمسن ،وعتبات
مؤخ ًرا العديد من التحسينات إىل الكهف ،مبا يف ذلك مدخل
ّ
مطورة ،وإضاءة داخلية جديدة ،ودرابزين.
افتتحت "شركة تطوير القدس الشرقية" ووزارة القدس والرتاث اإلسرائيليتان يف
 2020/2/9ما يدّعي االحتالل أنها الساحة الرومانية املوجودة حتت باب العمود يف
السور الشمالي للبلدة القدمية.
ظهرت آثار حفريات االحتالل جل ّي ًة على صورة تشققات ،وانهيارات ،وأضرار ماثلة
للعيان يف بيوت املقدسيني .وتركزت االنهيارات يف سلوان ،وخاصة حي وادي حلوة،
وكذلك يف حي باب السلسلة املالصق لألقصى الذي أخطر االحتالل ً 22
منزل
مقدسيا فيه بإخالء منازهلم نتيجة تشققها بفعل احلفريات التهويدية أسفلها.
ًّ
عين على األقصى
www.alquds-online.org
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الفصل الثالﺚ

تحقيﻖ الوجود
اليهودي
ّ
في المسجد
األقصى

اقتحاما يف التقرير
بلغ عدد االقتحامات السياسية لألقصى  8اقتحامات ،مقابل 20
ً
السابق .وشارك فيها عضوا "الكنسيت" آيف ديرت وشارين هاسكل ،إضاف ًة إىل وزير
ريا أميت هليفي
الزراعة يف حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية أوري أرئيل ،وأخ ً
الذي مل يكن قد أدى "اليمني الدستورية" بعد عند اقتحامه املسجد.
مقتحما ،وهو أقل من العدد
بلغ عدد مقتحمي األقصى يف مدة الرصد حنو 28674
ً
سجله تقرير العام املاضي بـ  2410مقتحمني.
الذي ّ
أظهرت مدة "عيد ال ُع ْرش" تضافر جهود أذرع االحتالل حلشد أكرب أعدا ٍد من
املستوطنني ،فما بني  14و 2019/10/20اقتحم األقصى حنو  3700مستوطنني،
وطقوسا تلموديّة يف ساحات األقصى.
وفيه أدى املئات من املستوطنني صلوات
ً
أطلقت "منظمات املعبد" محلة لتمويل أنشطتها واقتحاماتها ،وركزت هذه
املنظمات نشاطها على التمويل اإللكرتوني بالتزامن مع موسم اقتحام األقصى،
وأشارت املعطيات إىل أن هذه احلمالت تهدف إىل مجع التربعات من املستوطنني،
بهدف توفري مصاريف اقتحاماتها لألقصى ،وتغطية رواتب العاملني واملقتحمني
املتفرغني.
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منوذجا لتعامل أذرع االحتالل األمنية مع
شكل اقتحام األقصى يف 2020/7/30
ً
املصلني واملرابطني ،ففيه أدخل االحتالل قوات أمنية كبرية جدًا حلماية املقتحمني،
ونشر قواته اخلاصة داخل األقصى وخارجه .وقبيل االقتحام اعتقلت شرطة االحتالل
 5شبان من باحات األقصى ،وحاولت تفريغ باحات املسجد القبلي من املصلني لفتح
الطريق أمام جولة املستوطنني.
أشارت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس إىل أن سلطات االحتالل متنع أعمال
الرتميم الضرورية يف األقصى ،من بينها ترميم فسيفساء مصلى قبة الصخرة ،إضاف ًة
إىل مشاريع اإلنارة والتبليط ،والفرش بالسجاد وغريها .ومنذ إعادة فتح مصلى باب
الرمحة ،تعمل سلطات االحتالل على منع أي أعمال ترميم داخله ،يف سياق إبقائه
على حاله ،وحماولة أذرع االحتالل االلتفاف على نصر هبة باب الرمحة.
تابعت سلطات االحتالل وأذرعها املختلفة استهداف موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس األقصى إىل انتهاكات جسيمة ،وتستهدفهم قوات
االحتالل باالعتقال واالعتداء اجلسدي والنفسي ،وحتاول ثنيهم عن أداء مهامهم،
من خالل االستدعاء املتكرر للتحقيق ،وإبعادهم عن األقصى مددًا متفاوتة تصل إىل
عدة أشهر ،وتأتي سياسة االحتالل هذه لثين حراس األقصى عن أداء واجبهم ،للدور
الكبري الذين يؤدونه يف محاية املسجد.

بلغ عدد املبعدين عن املسجد األقصى حنو  306مبعدين ،ومشلت قرارات اإلبعاد
مصلني وموظفني يف دائرة األوقاف.
يهدف االحتالل من إبعاد الفلسطينيني إىل ترهيب املصلني يف األقصى ،ووضعهم
أمام خيارين ،إما القبول مبا جيري فيه ،وأداء الصالة فقط ،من دون أي التفات
ملا جيري فيه من اقتحامات واعتداءات ،ويف هذه احلالة ال يبعد عن األقصى ،وال
يُعتقل ،أو مواجهة املستوطنني ،وعمارة املنطقة الشرقية وال يسمح بتدنيس مصلى
باب الرمحة ،وسيكون مصريه اإلبعاد وما يسبقه من اعتقال واعتداء.
www.alquds-online.org
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مع أزمة "كورونا" صعدت سلطات االحتالل استهدافها لدائرة األوقاف اإلسالمية
وموظفيها ،ففي  2020/3/18استدعت شرطة االحتالل مدير األقصى الشيخ عمر
الكسواني للتحقيق .ويف  2020/3/21غ ّرمت سلطات االحتالل رئيس جملس
األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب مبلغ  5آالف شيكل (حنو  1440دوال ًرا أمريك ًيا)،
لعدم منعه املصلني من أداء صالة اجلمعة يف األقصى.
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الفصل الرابع

ردود الفعل
على التطورات
في المسجد
األقصى

أو ً
ال :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

دعت القوى والفصائل الفلسطينية إىل انتفاضة عارمة وإطالق يد املقاومة بالضفة
دفاعا عن القدس واملسجد األقصى.
الغربية ً
ً
موحدا من "صفقة القرن" ،وطالبت بضرورة
أظهرت هذه القوى والفصائل موق ًفا
وضع اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر.
سعت الفصائل الفلسطينية إىل إنهاء االنقسام الداخلي ،ملواجهات مشاريع تصفية
القضية الفلسطينية.
دعت معظم الفصائل قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل مغادرة مربع الكالم ،ووقف
وضمها ،ووقف
التنسيق األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة تهويد الضفة ّ
االتفاقيات مع االحتالل ،وإطالق يد املقاومة.
ش ّكلت مسريات العودة األسبوعية يف قطاع غزة ،واليت كانت القدس واألقصى
حاضرة فيها ،واحدة من أهم التطورات اليت أقلقت االحتالل.
10
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ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

واضحا يف خطابتها ومواقفها وأدائها ،باملقارنة مع
عجز القيادة الفلسطينية بدا
ً
حجم اهلجمة اإلسرائيلية .وكانت اخلطوات اليت قامت بها شكلية ،مل تالمس
حجم االستهداف اإلسرائيلي ،املدعوم أمريك ًيا.
ألراض
أكدت القيادة الفلسطينية رفضها "صفقة القرن" ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ
يف الضفة الغربية ،وأكدت قراري جتميد اتصاالتها مع سلطات االحتالل ،وعدم
اللقاء باملسؤولني األمريكيني .ولكنها ،باملقابل ،أكدت متسكها برؤيتها السالم عرب
املفاوضات.
قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير "إنهاء العمل باالتفاقيات والتفاهمات اليت
تنكرت هلا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس ترامب ،مبا يف ذلك
التنسيق األمين".
واقعيا ،استمر التنسيق األمين مع االحتالل ،يف مشهد يعكس أن القيادة الفلسطينية
ًّ
معزولة عن تطلعات الشعب الفلسطيين ومقاومته.
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1948

أفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة علم  1948حماوالت االحتالل
فرض واقع جديد ،عرب إغالق املسجد األقصى ،وأجربوا قوات االحتالل على فتح
أبوابه.

www.alquds-online.org
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سجل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة عام  1948عالمة فارقة
يف مقاومة عمليات التهويد للمدينة املقدسة ،وش ّكلوا ّ
خط الدفاع األول يف وجه
االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على املسجد األقصى ،ما أسهم باحل ّد من تنفيذ
الربامج الصهيونية التهويدية اليت تستهدف األقصى ،وعرقلوا خمططات تقسيمه
زمان ًيا ومكان ًيا.
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عمل نشطاء مقدسيون على نقل مبادرة "الفجر العظيم" من املسجد اإلبراهيمي يف
اخلليل إىل املسجد األقصى املبارك ،وأدى آالف املقدسيني صالة الفجر يف األقصى،
أيام اجلمعة من كل أسبوع ،وجابوا ،بعد االنتهاء من الصالة ،أحياء البلدة القدمية
مهللني مكربين.
غاب للسنة الرابعة على التوالي مهرجان "األقصى يف خطر" السنوي ،بعد مسرية
عاما ،مببادرة من احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة
استمرت على مدى عشرين ً
سنة .1948
ثانيًا :األردن

ارتكز موقف األردن إىل مطالبة االحتالل بـ"وقف ممارساته" يف املسجد األقصى ،مع
إعادة تأكيد متسك األردن بوصايته على املسجد املبارك.
أعلن املسؤولون األردنيون عن رفضهم لالنتهاكات اإلسرائيلية لألماكن املقدسة،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية.
ولإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس
ّ
شددت اململكة األردنية على رفضها االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى،
وأكدت أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي
والقانوني القائم يف القدس ،ومواجهة أي حماوالت تستهدف التقسيم الزماني أو
املكاني يف املسجد األقصى.
تشري التقديرات االسرتاتيجية اإلسرائيلية إىل تراجع العالقات األردنية اإلسرائيلية؛
وهو ما أكده امللك عبد اهلل الثاني ورئيس الوزراء عمر الرزاز.
ثالثًا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي

ريا يف مستوى
شهدت السنة اليت يغطيها تقرير عني على األقصى تراج ًعا كب ً
االهتمام العربي واإلسالمي الرمسي بالقضية الفلسطينية ،على الرغم من استمرار
االنتهاكات واالقتحامات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى.
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استمرت حالة ّ
الضعف يف مواقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي،
ّ
وظل أداؤهما حبيس البيانات ،مع غياب اخلطوات العملية ملواجهة تلك التحديات
واملخاطر.
مل يسبق للمواقف العربية واإلسالمية الرمسية من القضية الفلسطينية أن كانت
بهذا املستوى من اخلذالن ،ال سيما إن تعلق األمر باملسجد األقصى .وبلغت من
قاعا مل يكن متص ّو ًرا يف السابق.
االحندار ً
تصاعدت موجات التطبيع مع االحتالل ،وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي،
التوجهات األمريكية ّ
حلل القضية الفلسطينية.
اليت تساوقت مع
ّ
برز الدور الرتكي الرافض إلجراءات االحتالل داخل القدس واألقصى ،وشكلت أنقرة
عالمة مهمة يف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيين وجرائم االحتالل.
رابعًا :الموقف الدولي الرسمي

تراوحت ردود األفعال الدولية من االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة داخل املسجد
األقصى املبارك بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني الضحية واجلالد.
فشل جملس األمن الدولي يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية ،ومل
ينجح يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلية داخل األقصى.
تباينت املواقف الدولية من "صفقة القرن" األمريكية ،اليت أعلن عن تفاصيلها
ترامب ولكنها يف الغالب كانت ضد الصفقة.

أبقت التحركات الشعبية  -إىل ح ّد ما – املسجد األقصى حاض ًرا على جدول
اهتمامات الشعوب.
يرجع ضعف التفاعل يف الشارع العربي مع ما حيدث يف فلسطني والقدس واألقصى إىل
ريا يف البلدان العربية ،وبشكل خاص بعد الربيع العربي.
أن مساحات احلرية ضاقت كث ً

عين على األقصى

خامسًا :المستوى الشعبي

على مستوى ال ّتطبيعّ ،
فإن رفض العالقات مع االحتالل هو املوقف الغالب على
الشارع العربي واإلسالمي.
www.alquds-online.org
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