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تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2019/8/1و 2020/8/1

الفصل الرابع :ردود الفعل على التطورات في المسجد
األقصى
تمهيد:
يراقب الشارع العربي واإلسالمي من كثب ما جيري يف الساحة الفلسطينية ،لكنه منشغل
بأزماته املتعددة ،ومثقل بأعبائه املتشعبة ،إضافة إىل األزمات واملشاكل املفتوحة يف عدد من
ريا انشغاله بتفشي فريوس كورونا (كوفيد .)19 -
دوله ،وأخ ً
ويرجع ضعف التفاعل يف الشارع العربي مع ما حيدث يف فلسطني والقدس واملسجد األقصى
ريا يف البلدان العربية ،وبشكل خاص بعد الربيع العربي
إىل أن مساحات احلرية ضاقت كث ً
وما بعده ،إذ خضع التفاعل الشعيب لسطوة األنظمة وأجهزة املخابرات والتوجيه اإلعالمي.
وبالرغم من ذلك تبقى القضية الفلسطينية هي البوصلة للشارع العربي واإلسالمي.
ومل يسبق للمواقف العربية واإلسالمية الرمسية من القضية الفلسطينية أن كانت بهذا
قاعا مل
املستوى من اخلذالن ،ال سيما إن تعلق األمر باملسجد األقصى .وبلغت من االحندار ً
يكن متص ّو ًرا يف السابق .واستمرت حالة ّ
الضعف يف مواقف جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل ،وبشكل خاص من بعض دول
التوجهات األمريكية ّ
حلل القضية الفلسطينية.
اخلليج العربي ،اليت تساوقت مع
ّ
ً
ورفضا
متس ًكا بالقدس واملقدسات واملسجد األقصى،
وباملقابل ،أظهر األداء الفلسطيين ّ
لـصفقة القرن األمريكية ،وخمططات الض ّم اإلسرائيلية ،وسعت الفصائل الفلسطينية
إىل إنهاء االنقسام الداخلي ،ملواجهات هذين املشروعني اللذين يسهمان يف تصفية القضية
الفلسطينية .وكان الستمرار مسريات العودة يف قطاع غزة ،واستمرار العمل املقاوم يف الضفة
الغربية ،بالرغم من استمرار التنسيق األمين ،أبرز األثر يف متسك الشعب الفلسطيين خبيار
املقاومة الستعادة احلقوق.
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وحناول يف الفصل األخري من تقرير عني على األقصى تسليط الضوء على أبرز املواقف حيال
التطورات يف املسجد األقصى ،وذلك على مستوى الفصائل والسلطة الفلسطينية واألردن
واملستوى العربي واإلسالمي والدولي.

أو ًلا :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

دعت القوى والفصائل الفلسطينية إىل انتفاضة عارمة وإطالق يد املقاومة بالضفة
دفاعا عن القدس واملسجد األقصى ،حمذرة من احتمال انفجار األوضاع ،مع
الغربية ً
استمرار االحتالل يف سياسة السماح للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى .وطالبت
بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر ،يف ّ
ظل حماوالت
االحتالل اإلسرائيلي فرض وقائع على األرض يف املدينة املقدسة ،حتت غطاء ما يسمى
متسكها بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية
صفقة القرن ،عرب اإلدارة األمريكية ،معلن ًة ّ
املنشودة ،وبإسالمية املسجد األقصى ،ورفضها إجراءات اإلدارة األمريكية لتكريس "صفقة
القرن" أم ًرا واق ًعا ،باعتبارها مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية.1
وأظهرت القوى والفصائل الفلسطينية موق ًفا موحدًا من صفقة القرن ،فأعلنت رفضها
للصفقةّ ،
ونظمت فعاليات مناهضة هلا ،وشددت على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية،
وإعادة تفعيل منظمة التحرير ،واالتفاق على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل

إىل أن تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات نفسها ،هو تضييع وهدر
لطاقات الشعب الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.

عين على األقصى

ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى والفصائل ملواجهة صفقة القرن .ورأت أن ردود
الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرمسية مل تكن على مستوى احلدث ،الفت ًة النظر

 1وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/2ZMO2Qx .2019/10/10 ،
www.alquds-online.org
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فيما دعت معظم الفصائل قيادة السلطة وأجهزتها األمنية ملغادرة مربع الكالم الذي ختدّر
به وعي اجلمهور ،ووقف التنسيق األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة تهويد الضفة
وضمها ،ووقف االتفاقيات مع كيان االحتالل ،وإطالق يد املقاومة ،داعي ًة إىل تصعيد
ّ
املقاومة والتصدي بكل قوة لالقتحامات الصهيونية املتكررة للمسجد األقصى املبارك.
وتعهدت هذه الفصائل مبواجهة االنتهاكات الصهيونية للمسجد ،وبعدم السماح بتقسيمه
زمان ًيا ومكان ًيا ،أو فرض االحتالل سيادته عليه ،داعي ًة للنفري العام ،وإىل ش ّد الرحال إليه،
وتكثيف الرباط فيه.
واستمر اإلبداع الفلسطيين املقاوم مع استمرار مسريات العودة األسبوعية يف قطاع غزة؛
ً
اليت أعطاها انضمام القوى والفصائل الفلسطينية ب ً
شامل .فقدم الشعب
وطنيا
ُعدا
ًّ
منوذجا بطول ًيا يف مسرياته ،ومواجهته للعدو ،واقتحام مواقعه ،وإرساله طائراته
الفلسطيين
ً
وبالوناته احلارقة للمستوطنات .وش ّكلت مسريات العودة واحدة من أهم التطورات اليت أقلقت
االحتالل؛ وكانت القدس واألقصى حاضريْن فيها ،ومحلت بعض ُ
اجلمع عنوان القدس
وتوالت

أيام

واألقصى.
ُ
اجل َمع ،حتى أ ّ
متت أسبوعها
السادس والثمانني مع نهاية
سنة 2019؛ إذ قررت اهليئة
الوطنية العليا للمسريات،
يف  ،2019/12/26تعليق
تنظيم

املسريات

حتى

 ،2020/3/30مشري ًة إىل أنها

قررت تنظيمها خالل سنة
 2020بشكل شهري ،1غري
أن تفشي فريوس كورونا

آالف الفلسطينيني يشاركون يف مسريات العودة يف قطاع غزة

 1وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)http://safa.ps/post/273783 .2019/12/26 ،
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(كوفيد )19 -حال دون إعادة تنظيم مسريات العودة؛ وقررت اهليئة ،يف  ،2020/3/28إلغاء
املسريات املقررة يف  ،2020/3/30بسبب خطر تفشي فريوس كورونا.1
ودعت حركة محاس من جهتها إىل تصعيد املقاومة والتصدي بكل قوة لالقتحامات
الصهيونية املتكررة للمسجد األقصى املباركُ ،مدين ًة االعتداءات الوحشية املتكررة عليه،
وحرمان أبناء شعبنا من الصالة فيه ،واالعتداء عليهم ،والتنكيل بهم .2وحذرت من احتمال
انفجار األوضاع ،مع استمرار االحتالل يف سياسة السماح للمستوطنني باقتحام املسجد
األقصى ،3داعية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل مغادرة مربع الكالم الذي ختدّر به وعي
وضمها ،ووقف االتفاقيات مع
اجلمهور ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة تهويد الضفة ّ
كيان االحتالل ،وإطالق يد املقاومة.4
فقد ح ّذر رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية من أي خطوة من شأنها
املساس باملسجد األقصى املبارك وأهله ،أو حماوالت فرض التقسيم الزماني واملكاني ،أو أي
إجراء من شأنه تغيري اهلوية اإلسالمية للمسجد ،5مشددًا على أن حركته جاهزة لعمل ما
يلزم حلماية املسجد األقصى .6وأن محاية األقصى واملقدسات اإلسالمية واملسيحية تت ّم يف
ّ
ظل معادلة تقوم على توحيد شعبنا وتراكم القوة ،وتفعيل املقاومة بكل أشكاهلا.7
ودعا هنية امللك األردني عبد اهلل الثاني بن احلسني ،وقادة الدول العربية واإلسالمية كافة،
إىل حتمل املسؤولية الدينية والتارخيية جتاه ما جيري يف املسجد األقصى املبارك ،والتحرك

 1موقع عرب https://bit.ly/32E8GnN .2020/3/28 ،48
 2موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/11529 .2020/1/7 ،
 3وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/3fR5nxd .2019/10/20 ،
 4موقع حركة حماس/ https://hamas.ps/ar/post/10974 .2019/9/4 ،
 5موقع حركة حماسhttps://hamas.ps/ar/post/11133 .2019/10/19 ،
 6موقع صحيفة الشرق األوسط ،لندنhttps://bit.ly/2CYWm6z .2019/10/24 ،
 7موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/10904 .2019/8/11 ،
 8موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12070 .2020/5/29 ،
www.alquds-online.org

عين على األقصى

يف خمتلف االجتاهات لوقف املخططات الصهيونية ومنعها .وح ّذر هنية االحتالل الصهيوني
ً
من حماولة فرض خمططاته اخلبيثة،
مستغل تداعيات فريوس كورونا لتمريرها.8
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ويف سياق الدعم املالي ،دعت حركة محاس يف  ،2019/11/1إىل إنشاء صندوق شعيب لدعم
القدس ومحاية األقصى من خمططات االحتالل .وطالب هنية ،خالل كلمة له ،عرب تقنية
الدائرة التلفزيونية املغلقة فيديو كونفرنس ،يف مؤمتر رواد ورائدات بيت املقدس بدورته الـ
 11حتت شعار م ًعا ض ّد الصفقة والتطبيع يف إسطنبول ،بوضع خطة وبرنامج عمل ورؤية
إلسقاط صفقة القرن ،ومواجهة التطبيع مع إسرائيل ،وإطالق مبادرة شعبية ملواجهته.1
ويف كلمة له مبناسبة يوم القدس العاملي ،دعا هنية ،يف  ،2020/5/20األمة اإلسالمية إىل
إجياد اسرتاتيجية وخطة شاملة ملواجهة اخلطر الكبري والشامل الذي يهدد مدينة القدس
والقضية الفلسطينية.2
ويف ما يتعلق بـصفقة القرن توعدت محاس بإفشال الصفقة األمريكية .3ودعا هنية إىل
بناء اسرتاتيجية فلسطينية ،ملواجهة التحديات اليت تعصف بالقضية الفلسطينيةُ ،4معل ًنا

استعداد محاس للقاء عاجل مع اإلخوة يف حركة فتح ومجيع الفصائل يف القاهرة ،لنرسم
طريقنا ،ومنلك زمام أمرنا ،ونتوحد يف خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا.5
ً
وأجرى هنية
اتصال برئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،6مشددًا على أن محاس
مع موقف األخ أبو مازن الرافض للصفقة...لكن نريد أن يتحول القول إىل فعل ،7وأنه
سيواصل جهوده السياسية يف إطار التحشيد ض ّد هذه الصفقة ،ولتحقيق الدعم بأشكاله
كافة إلنقاذ املسجد األقصى واملدينة املباركة ،وتوفري عناصر الصمود ألهلنا وشعبنا فيها،
والعمل للحيلولة دون املساس حبقوق شعبنا الثابتة.8

 1موقع حركة حماسhttps://hamas.ps/ar/post/11188/ .2019/11/1 ،
 2موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12050 .2020/5/20 ،
 3عرب https://bit.ly/39gRzJT .2020/1/23 ،48
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/259923 .2019/9/8 ،
 5موقع حركة حماس/ https://hamas.ps/ar/post/11627 .2020/1/26 ،
 6المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271656 .2020/1/28 ،
 7موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/11682 .2020/2/5 ،
 8موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/11630 .2020/1/27 ،
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أراض من الضفة الغربية ،دعت محاس مجاهري الشعب
وحني أعلن االحتالل نيته ض ّم ٍ
الفلسطيين إىل الثورة يف كل مكان ،حتى نطهر أرضنا ومقدساتنا من دنس االحتالل.1
وأعلن هنية ،يف تصرحياته لربنامج بال حدود على قناة اجلزيرة الفضائية يف ،2020/5/13
عن خطة احلركة ملواجهة خمططات
الض ّم واالستيطان وصفقة القرن.2
ووجه هنية ،خالل حزيران/يونيو
 2020رسالتني؛ األوىل بعثها لقادة
أكثر من  40دولة عربية وإسالمية،
والثانية بعث بها إىل أكثر من
120
عاما لألحزاب
رئيسا وأمي ًنا ًّ
ً

واهليئات السياسية يف الدول العربية
واإلسالمية ،دعا فيهما إىل حت ّرك
عاجل ملواجهة سياسة الض ّم اإلجرامية
والعنصرية اليت تنتهجها إسرائيل يف
الضفة الغربية والقدس واألغوار.3

هنية حتدث يف غري مناسبة داع ًيا إىل إسقاط "صفقة
القرن" ،وخمططات الضم ،وسياسات االعتداء على األقصى

وأكد أبو عبيدة ،الناطق العسكري باسم كتائب القسام ،أن املقاومة َتع ّد قرار االحتالل بض ّم
الضفة الغربية واألغوار إعالن حرب على الشعب الفلسطيين .وقال أبو عبيدة ،يف خطاب له
وأرضه ومقدساته ،وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار اآلثم.4

عين على األقصى

يف ذكرى عملية الوهم املتبدد ،إن املقاومة ستكون احلارس األمني للشعب الفلسطيين

 1موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12164 .2020/6/23 ،
 2موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12028 .2020/5/14 ،
 3للمزيــد انظــر :موقــع حركــة حمــاس/https://hamas.ps/ar/post/12118 .2020/6/9 ،؛ والمركــز
الفلســطيني لإلعــامhttps://www.palinfo.com/277073 .2020/6/23 ،
 4موقع الجزيرة نت ،الدوحةhttps://bit.ly/3fPUDzh .2020/6/25 ،
www.alquds-online.org
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ودانت حركة فتح من جهتها اعتداءات االحتالل املتكررة على املسجد األقصى ،داعية إىل
ضرورة توحيد اجلهود للدفاع عن املسجد األقصى وباحاته ،بالوسائل املتاحة واملشروعة كافة،
مطالبة الفلسطينيني بضرورة الرباط يف ساحات األقصى ،وأداء الصلوات فيه ،للتصدي
النتهاكات االحتالل ومستوطنيه وحماولة السيطرة واهليمنة على املسجد .وشددت احلركة
على أن الشعب الفلسطيين سيواصل مواجهة كل احملاوالت واملخططات اإلسرائيلية
واألمريكية املتعلقة بالسيطرة على املسجد األقصى وتهويد القدس وطرد سكانها.1
ورأت فتح أن حماوالت اقتحام املسجد األقصى دليل على استخفاف إسرائيل باألمة
العربية .2ودعت ،يف بيان هلا يف ذكرى انتفاضة األقصى ،مجاهري الشعب الفلسطيين إىل
رص الصفوف ،وتعزيز الوحدة الوطنية .3وقال املتحدث باسم حركة فتح إياد نصر ،يف
ّ
تصريح صحفي :سنحمي أقصانا ومقدساتنا ،ولن نسمح باستباحتهما ومترير خمططات
االحتالل اهلادفة إىل تقسيم املدينة املقدسة زمان ًيا أو مكان ًيا مهما كان الثمن.4
وبدوره ،قال القيادي حبركة فتح من القدس رأفت عليان إن االحتالل اإلسرائيلي يستغل
انشغال العامل يف مواجهة فريوس كورونا ،وازدحام األولويات النضالية والتحديات املرتاكمة
على الشعب الفلسطيين ،ويسعى إىل مترير خمططاته بهدوء وخاصة يف مدينة القدس
واملسجد األقصى املبارك وحميطه ،مشددًا على أن املعركة االسرتاتيجية مع االحتالل
اإلسرائيلي نواتها وعنوانها القدس واملسجد األقصى .وأكد عليان أن سلطات االحتالل
ما زالت ترى من مصلى باب الرمحة موطئ قدم هلا داخل ساحات املسجد األقصى املبارك
ومرافقه ،وتسعى تدرجي ًيا إىل حتويله إىل كنيس يهودي.5
ووجهت حركة فتح ،على لسان عضو جملسها الثوري واملتحدث الرمسي بامسها أسامة
القوامسي ،ندا ًء مصرييًا ألبنائها وألبناء الشعب الفلسطيين العظيم ،تدعوهم إىل االستعداد
 1موقع قناة الغدhttps://bit.ly/2ONUDE4 .2020/1/8 ،
 2موقع قناة الميادين الفضائيةhttps://bit.ly/3hmzooY .2019/8/11 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/2OLmVz1 .2019/9/28 ،
 4وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://bit.ly/32Kj5yq .2020/6/18 ،
 5موقع دنيا الوطنhttps://bit.ly/3evQqPJ .2020/7/15 ،
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جلولة صراع جديدة مع إسرائيل ض ّد صفقة القرن ،وخطط إسرائيل لض ّم أراض جديدة

يف الضفة الغربية.1

ولإلعالن عن خطوات عملية ملواجهة الض ّم ،عقدت حركتا محاس وفتح يف
ً
مشرتكا عرب تقنية الدائرة التلفزيونية املغلقة فيديو كونفرنس ،مجع
مؤمت ًرا صحف ًيا

2020/7/2

أمني سر اللجنة املركزية لفتح جربيل الرجوب ،مع نائب رئيس املكتب السياسي حلركة
محاس صاحل العاروري ،يف خطوة وصفها األخري بـبادرة أوىل باجتاه الوحدة .وقال العاروري:
إذا استطاع االحتالل أن ميرر الض ّم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعين أن مسلسل
الض ّم سيستمر ،فيما شدد الرجوب أن اخلطوة مببادرة مشرتكة من الطرفني من دون أي

ضغوطات من أي طرف.

ودعا العاروري إىل جتميد كافة املسائل اليت فيها خالفات داخلية بني احلركتني ،من أجل
التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري ،ملواجهة اخلطر الوجودي الذي تتعرض له القضية
الفلسطينية.
وقال الرجوب إن حركته
تعمل إىل جانب محاس،
ملواجهة صفقة القرن،
وخمطط الض ّم ،وأضاف
ً
قائل :حنن منسجمون
،% 100

يف

مواجهة

التحديات

اليت

تواجه

مؤمتر صحفي مشرتك بني الرجوب والعاروري

قضيتنا ،واص ًفا محاس بـالشريك واجلزء األصيل من شعبنا ...أثق بصدق نوايا احلركة.2

عين على األقصى

مع حركة محاس بنسبة

 1وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/2ZTW769 .2020/6/18 ،
 2للمزيــد انظــر :الرســالة نــت https://bit.ly/3hpIUaO .2020/7/2؛ وموقــع مدينــة القــدس.2020/7/3 ،
https://alquds-city.com/news/34485
www.alquds-online.org
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ويف السياق نفسه ،حذرت حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني من احتمال انفجار األوضاع،
مع استمرار مساح االحتالل للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى .1ودعا زياد النخالة،
أمني عام حركة اجلهاد ،الشعب الفلسطيين وقواه السياسية وفصائله ،إىل أخذ زمام املبادرة
ومغادرة اخلالفات واألوهام ،من أجل صنع مستقبل الفلسطينيني م ًعا .وقال النخالة ،يف
تصريح صحفي ردًا على صفقة القرن :لنكن أكثر جرأة وأكثر استعدادًا للتضحية
ملواجهة هذه املؤامرة بكل ما منلك من قوة ،2داع ًيا إىل أوسع حتالف إقليمي ملواجهة
املشاريع اإلسرائيلية واألمريكية اليت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .3وشدد النخالة
على أن املقاومة وحدها ومواجهة إسرائيل حتمي املنطق َة من اهليمنة الصهيونية اليت متتد
يوما بعد يوم إىل الدول العربية يف ّ
كل جماالت احلياة.4
ً
ٍ

وعلى النحو نفسه ،مل خترج مواقف بقية الفصائل الفلسطينية عن سياق إدانة انتهاكات
االحتالل ،واملطالبة بالتدخل حلماية املقدسات ،والدعوة إىل تصعيد املواجهات مع االحتالل،
ً
ً
واضحا ،مع
وتفاعل
حراكا شعب ًيا،
وإىل زيادة عمليات املقاومة .وشهدت املناطق الفلسطينية
ً
دعوات الفصائل الرافضة لالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى ،واملشاركة يف املسريات
واملهرجانات والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف

ً
واحتجاجا على قرار
ورفضا لـصفقة القرن،
وجه العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي حب ّقه،
ً
الض ّم؛ وهو أمر مل ي ْ َ
ريا من قبل الفصائل الفلسطينية ،وبقي الرصيد الشعيب
ُب عليه كث ً

فارق يف التأثري.
ً
عموما بال توظيف يؤدي إىل ٍ

ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

عجز القيادة الفلسطينية ،واملتمثلة يف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
واضحا يف خطابتها ومواقفها وأدائها ،باملقارنة مع حجم اهلجمة
الفلسطينية ،بدا
ً
اإلسرائيلية على األماكن املقدسة الفلسطينية ،بشكل عام ،وعلى املسجد األقصى
 1وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/3fR5nxd .2019/10/20 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271700 .2020/1/29 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2CYd9Xo .2020/5/20 ،
 4وكالة القدس لألنباء (قدسنا)http://qodsna.com/ar/341968 .2020/5/22 ،
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حد ما -شكلية ،مل تالمس
املبارك ،بشكل خاص .وكانت اخلطوات اليت قامت بها -إىل ٍ

حجم االستهداف اإلسرائيلي ،املدعوم أمريك ًيا .ودأبت هذه القيادة على إدانة عمليات

التهويد واالنتهاكات ،وعمليات االقتحام للمسجد األقصى ،مؤكدة أن كل ما يقوم
مساسا بقدسية املسجد األقصى.
به االحتالل إجراءات احتاللية باطلة والغية ،وتُع ّد
ً
وحذرت من استمرار تلك االعتداءات ،ألن ذلك سيعمل على تأزيم األوضاع ،وج ّر
املنطقة إىل حرب دينية ،1داعية اجملتمع الدولي إىل الضغط على حكومة االحتالل لوقف

تلك االنتهاكات.
ألراض
وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها لـصفقة القرن ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ
يف الضفة الغربية ،وأكدت على قراري جتميد اتصاالتها مع سلطات االحتالل ،وعدم
اللقاء باملسؤولني األمريكيني .وقررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،يف بيان هلا يف
 ،2020/5/27إنهاء العمل باالتفاقيات والتفاهمات اليت تنكرت هلا إسرائيل ،السلطة
القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس ترامب ،مبا يف ذلك التنسيق األمين الذي ّ
مت وقفه
اعتبا ًرا من تارخيه ،عم ّ
ال بقرارات اجمللسني الوطين واملركزي .وأكدت اللجنة إنهاء

العمل باالتفاقية األمنية مع
اإلدارة األمريكية احلالية.2
وهو ما أكده رئيس السلطة
الفلسطينية حممود عباس،
أكد رفض صفقة القرن،
أو أي حلول اقتصادية
وهمية وواهية تقرتحها

عباس حتدث غري مرة ً
رافضا خمططات االحتالل و"صفقة القرن"

عين على األقصى

يف أكثر من مناسبة ،حيث

ً
مثــا تصريــح الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الفلســطينية ،نبيــل أبــو ردينــة ،فــي موقــع صحيفــة الشــرق
 1انظــر
األوســط ،لنــدنhttps://bit.ly/2CYWm6z .2019/10/24 ،؛ وتصريحــات رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد
اشــتية لصحيفــة هآرتــس اإلســرائيلية :وكالــة معــا اإلخباريــة .https://bit.ly/30pOog7 .2020/1/21 ،وانظــر
أيضًــاhttps://bit.ly/3eQmgHa .2020/1/21 , Haaretz :
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/2D3AaZ1 .2020/5/27 ،
www.alquds-online.org
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إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية يف الضفة الغربية.
وقال عباس :سنوقف التنسيق األمين ،ولن نرتاجع عن مواقفنا حتى يرتاجع األمريكان
واإلسرائيليون عن صفقة القرن.1

وعلى الرغم من كل هذه املواقف ،فقد متسكت القيادة الفلسطينية برؤيتها للسالم،
وحافظت على األدوار اليت أنشئت ألجلهاّ ،
وظل خيارها حمصو ًرا باملفاوضات ،وانتظار
حمب للسالم ،ميكن أن يوافق على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها
شريك إسرائيلي
ّ
القدس ّ
الشرقية .ومن ذلك تصرحيات عباس اليت أعلن فيها مرا ًرا وتكرا ًرا ،استعداده
للجلوس والتفاوض مع اجلانب اإلسرائيلي على أساس ّ
حل الدولتني ،و ستبقى أيدينا
ممدودة من أجل حتقيق السالم باملفاوضات ،لك ّنه لن يقبل أن تكون رعاية السالم بعد
اليوم حك ًرا على دولة واحدة ،يف إشارة إىل الواليات املتحدة.2
ويف مشهد يعكس أن القيادة الفلسطينية معزولة عن تطلعات الشعب الفلسطيين
ومقاومته ،استمر التنسيق األمين مع االحتالل ،على الرغم من قرارات اجمللس املركزي
الفلسطيين الداعية إىل إإيقافه ،وعلى الرغم من استمرار االحتالل ومتاديه يف جرائمه يف
القدس احملتلة واملسجد األقصى .وتركز دور األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة على
منع أي عمل مقاوم ،وقمع ّ
دفاعا عن القدس
أي حراك ض ّد قوات االحتالل ،حتى ولو كان ً
أو املسجد األقصى.
ويف تصريح يربز ّ
السلطة لن تتخ ّلى عن الدور الذي أنشئت من أجل تأديته؛ وخبالف ما
أن ّ
أعلنه عباس ومسؤولون فلسطينيون آخرون ،أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل
أبو ردينة أن التنسيق األمين مع االحتالل مستمر .3وقال وزير الشؤون املدنية الفلسطيين
حسني الشيخ ،لصحيفة نيويورك تاميز يف  ،2020/6/8إن األجهزة األمنية الفلسطينية
وماربة ما وصفه بـاإلرهاب ،ومنع العنف
ستستمر يف احلفاظ على القانون والنظامُ ،
 1للمزيــد ،انظــر خطابــات عبــاس وتصريحاتــه اإلعالميــة فــي :وكالــة وفــاhttps://bit. .2019/9/26 ،
ly/39rXig3؛ ووكالــة وفــاhttps://bit.ly/32NjSi2 .2020/1/27 ،؛ ووكالــة وفــاhttps:// .2020/1/28 ،
bit.ly/39jIVdE؛ ووكالــة وفــاhttps://bit.ly/2OP9iPa .2020/2/1 ،؛ ووكالــة وفــا.2020/2/3 ،
https://bit.ly/32KRYDa؛ ووكالــة وفــاhttps://bit.ly/2ZSqhXl .2020/5/13 ،
 2انظر ً
مثل خطابه خالل الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،وكالة وفا،
https://bit.ly/39rXig3 .2019/9/26
 3موقع صحيفة الشرق األوسط ،لندنhttps://bit.ly/32JUl9c .2020/2/17 ،
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والفوضى ،مشددًا على أن األجهزة األمنية الفلسطينية لن تسمح بـإراقة الدماء ،هذا قرار
اسرتاتيجي .وردًا على سؤال حول كيفية ر ّد قوات األمن الفلسطينية إذا علمت بنية أحد
الفلسطينيني تنفيذ عملية فدائية ض ّد جيش االحتالل ،قال الشيخ إن األجهزة األمنية
ستعتقله إذا كان ال يزال يف الضفة الغربية ،ولكن إذا كان املُهاجم داخل الكيانّ ،
فإن
الفلسطينيني قد حي ّذرون إسرائيل من خالل وسيط حسب كالم الشيخ.1
وكان إعالن السلطة وقف التنسيق األمين موضع تشكيك عند الفصائل الفلسطينية،
والكثري من املراقبني واحملللني ،ورأوا أنها شكلية ،مل ُترتجم على األرض .فقد أكد عضو
اجمللس الثوري حلركة فتح حامت عبد القادر أن السلطة ،وعرب خمتلف قياداتها ،التزمت
فقط بالبيانات الصحفية والشعارات حول إلغاء االتفاقيات املوقعة مع االحتالل ،ولكن
على األرض ال يوجد أي حترك يظهر صدق ما ّ
مت احلديث فيهّ .
وبي أن اللقاءات اليت
جتمع املسؤولني الفلسطينيني واإلسرائيليني مستمرة ومل تتوقف ،كذلك التنسيق
األمين بقي بني األجهزة األمنية املعنية .2ووصف رئيس اجمللس التشريعي عزيز دويك
قرار السلطة وقف التنسيق األمين مع االحتالل بـاإلعالني ،من دون وجود أي تغيري
واقعي ميداني .3ونقل موقع واال اإلخباري العربي عن جهات يف املؤسسة األمنية
اإلسرائيلية قوهلا إنه مل يطرأ تغيري على التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية.4
وأكد أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية
غري معن ّية بالفلتان األمين والفوضى ،وبالرغم من وقف التنسيق األمين فلن تتوقف
معاجلة احلاالت اإلنسانية ،حبسب تعبريه .وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن السلطة

 1موقع بوابة الهدف . https://bit.ly/2ZQZQBc .2020/6/9 ،وانظر أيضاً:
https://nyti.ms/2WIB4Ba .2020/6/The New York Times newspaper website, 8
 2فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2ZR4yie .2019/9/19 ،
 3فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2EbLanW .2020/6/24 ،
 4موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2ZSwF0M .2020/5/20 ،
 5للمزيد انظر :موقع هيئة البث اإلسرائيلية (مكان)https://www.makan.org.il/ .2020/5/21 ،
Item/?itemId=60118؛ وعرب https://bit.ly/3hpFN2I .2020/5/21 ،48
www.alquds-online.org

عين على األقصى

الفلسطينية شدّدت ،يف رسالة رمسية إىل احلكومة اإلسرائيلية ،على أنها لن تسمح
بانتشار العنف يف الضفة الغربية احملتلة ،حتى يف ّ
ظل القرار بوقف التنسيق األمين.5
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وبلغ التنسيق األمين يف الضفة الغربية مراحل متقدمة خالل املدة اليت يغطيها التقرير،
وأعلنت األجهزة األمنية اإلسرائيلية عن إحباط عمليات للمقاومة الفلسطينية خالل
تلك املدة ،والكشف عن خاليا للمقاومة ،بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية.
وقال رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي نداف أرغمان ،يف  ،2020/1/20إن اجلهاز متكن من
إحباط 560
هجوما خالل سنة  2019كان جيري اإلعداد لتنفيذ معظمها يف الضفة
ً

ريا إىل أن معظم تلك العمليات اليت ّ
مت إحباطها كانت ستنفذ بوسائل
الغربية ،1مش ً
تكنولوجية متطورة.2
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1948

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

دروعا بشرية ،أسهمت،
اإلسرائيلية املتكررة على املسجد األقصى ،وش ّكل املرابطون منهم ً

إىل ح ّد كبري ،باحل ّد من قدرة تنفيذ الربامج الصهيونية التهويدية اليت تستهدف

األقصى ،وعرقلوا خمططات تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا؛ من خالل األنشطة املتواصلة،
وحسن التحرك،
ودعوات الرباط ،وحضورهم الدائم للذود عنه ،والذي متيز بطول النفسُ ،

واالستباقية...فالوصول إىل املسجد املبارك ميزة يتمتعون بها دون غريهم ،بالرغم من
وجود العقبات اإلسرائيلية ،واإلبعاد املتكرر.
فقد خرج فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة عام  1948بشكل متواصل
يف محالت عديدة حلماية القدس واملسجد األقصى من التهويد ،ما دفع االحتالل

إىل ّ
شن هجوم على مصاطب العلم داخل املسجد ،ومنع املناسبات اليت كانت تقام يف
ومنع املصلون يف عدة
باحاته ،لتفريغه من املرابطني فيه ،وتسهيل اقتحامات املستوطننيُ ،

مناسبات من الوصول إىل املسجد ،والصالة فيه .وأصدرت قوات االحتالل عشرات أوامر
اإلبعاد عن املسجد األقصى والقدسّ ،
حبق العديد من املقدسيني وفلسطينيي األراضي
احملتلة عام .1948
https://bit.ly/2WJeZCE .2020/1/20 ,Jerusalem Post newspaper website 1
https://bit.ly/3jztYc0 .2019/11/7 , The Times Of Israel website 2
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وأفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة عام  ،1948يف عدة مناسبات،
حماوالت االحتالل فرض واقع جديد ،عرب إغالق املسجد األقصى ،وأجربوا قوات
االحتالل على فتح أبواب املسجد املبارك ،واالنسحاب منه ومن حميطه...ومن أبرز تلك
املواجهات كانت :خالل صالة عيد األضحى املبارك يف  ،2019/8/11عندما حاول

450

مستوط ًنا اقتحام املسجد األقصى املبارك ،بالتزامن مع صالة العيد ،إلحياء ذكرى ما

مصل داخل باحاته حال دون
يسمى خراب املعبد املزعوم ،ولكن وجود حنو  100ألف
ٍ

اقتحامهم يف ذلك الوقت ،وحني متكن املستوطنون من تنفيذ االقتحامات فإنهم فعلوها
ريا يف األقصى مقارنة باقتحامات
بسرعة وخرجوا من باب السلسلة بعدما مكثوا وق ًتا قص ً

أخرى .1ويف  ،2020/1/24عندما كسر رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس الشيخ
عكرمة صربي قرار االحتالل اإلسرائيلي مبنعه من دخول املسجد األقصى؛ ما دفع
سلطات االحتالل إىل إبعاده عن األقصى مدة أربعة أشهر.2
ويف السياق نفسه ،وقف فلسطينيو القدس وفلسطينيو  1948يف وجه القرار الذي
أصدرته حمكمة إسرائيلية يف  ،2020/7/13ويقضي بإغالق مصلى باب الرمحة .وأصدرت
احملاكم اإلسرائيلية عدة قرارات بضرورة إغالق باب الرمحة ،منذ إعادة فتحه أمام
املصلني يف شباط /فرباير  ،2019بعد إغالق إسرائيلي قسري استمر  16سنة .ومنذ
ذلك التاريخ تالحق الشرطة اإلسرائيلية املصلني وحراس املسجد األقصى فيه ،وأصدرت
الشرطة اإلسرائيلية عشرات أوامر اإلبعاد عن املسجد األقصى ملصلني كانوا باملصلى.3

عن القدس واألقصى ،وشجعت االحتالل ،من خالل التطبيع معه ،على مواصلة جرائمه.4

عين على األقصى

وكان الشيخ عكرمة صربي قد حذر من أن دائرة األوقاف اإلسالمية بدأت تفقد سيطرتها
ً
حممل الدول العربية املسؤولية ،ألنها ختلت
بشكل تدرجيي على إدارة املسجد األقصى،

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3hxjXdP ،11/8/2019 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/2CIwKuW .2020/1/24 ،؛ وموقع عرب .2020/1/25 ،48
https://bit.ly/3fUNptE
 3موقع صحيفة الحدث الفلسطينيhttps://bit.ly/3fU9skb .2020/7/13 ،
 4وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/3fRMCtu .2020/6/22 ،
www.alquds-online.org

17

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2019/8/1و 2020/8/1

ويف سياق اإلجراءات اليت تقوم بها األطر املقدسية ملواجهة انتشار فريوس كورونا ،أصدرت
دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف  ،2020/3/15قرا ًرا يقضي بإغالق مصليات املسجد
األقصى ،حيث استمر هذا اإلغالق حتى  .2020/5/31وأعلنت احلركة اإلسالمية يف
الداخل الفلسطيين ،ومجعية األقصى لرعاية األوقاف واملقدسات اإلسالمية ،والقائمة
العربية املوحدة ،رفضها التام استغالل سلطات االحتالل أزمة وباء كورونا ،من أجل
التضييق على املصلني املسلمني يف املسجد األقصى ،ومنعهم من الوصول إليه ،مقابل
إطالق يد املتطرفني اليهود القتحام األقصى.1
ويف ِّ
محل الشيخ عكرمة صربي
ظل مطالبة املستوطنني بإعادة اقتحامات املسجد األقصىّ ،
بفتح كامل ألبواب
االحتالل تداعيات ذلك ،حمذ ًرا من أن أي اقتحام لألقصى سيواجه ٍ
األقصى ،ودخول آالف املصلني .ويف السياق ذاته ،ح ّذر مدير املسجد األقصى الشيخ عمر
الكسواني من اقتحامات قطعان املستوطنني الصهاينة للمسجد األقصى .2يأتي ذلك يف
ّ
ظل أنباء عن أن قوات االحتالل تستغل أزمة كورونا ،لتعمل على فرض تغيريات جديدة

على الوضع القائم باملسجد األقصى.3

ويف تطور الفت للنظر ،عمل نشطاء مقدسيون على نقل مبادرة الفجر العظيم من
املسجد اإلبراهيمي إىل املسجد األقصى املبارك ،إذ دعا احلراك الشبابي يف القدس إىل
تكثيف الوجود يف مصلى باب الرمحة ،يوم اجلمعة  ،2020/1/10حيث أدى آالف املقدسيني
صالة الفجر يف األقصى ،وبعد انتهاء الصالة جاب املصلون أحياء البلدة القدمية مهللني
مكربين ،وانسحبت قوات االحتالل إىل الشوارع اجلانبية .4وهو ما تكرر يف ،2020/1/17
حيث أدى آالف املصلني صالة الفجر ،على الرغم من العقبات اليت وضعها االحتالل5؛
وحبسب وسائل إعالم عربية ،تفاجأ االحتالل حبجم االستجابة هلذه احلملة ،إذ قدر
مصل داخل املسجد قبل أداء الصالة ،وهو رق ٌم قد تضاعف مع تقاطر
وجود حنو  8آالف
ٍّ
املصلني من خمتلف املناطق.6
 1موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/32OB3Qm .2020/3/19 ،
 2موقع قناة المنار "المجموعة اللبنانية لإلعالم"https://almanar.com.lb/6596570 .2020/4/28 ،
 3موقع عربي https://bit.ly/2CE3Wnm .2020/5/9 ،21
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/30alG31 .2020/2/10 ،؛ وموقع مدينة القدس.2020/1/10 ،
https://alquds-city.com/news/33272
 5موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33343 .2020/1/17 ،
 6موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33344 .2020/1/17 ،
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وشهدت املبادرة مشاركة تضامنية من خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،ومن قطاع
غزة ،ونظمت هيئات يف لبنان وتركيا واألردن ودول أخرى فعاليات الفجر العظيم إلرسال
رسائل التضامن مع القدس واألقصى ،وبعد توقف هذه املبادرة خالل مدة إغالق األقصى
بسبب انتشار وباء كورونا ،عادت يف  2020/6/5حتت عنوان مجعة جتديد العهد.

آالف املصلني يف املسجد األقصى استجابة ملبادرة "الفجر العظيم"

وشكل اإلعالن عن صفقة القرن ،يف  ،2020/1/28وإعالن احلكومة اإلسرائيلية نيتها
أراض من الضفة الغربية شرارة اندالع مواجهات يف خمتلف املناطق احملتلة ،وشهدت
ض ّم ٍ
عددًا من العمليات النوعية ،من دعس وطعن وإطالق نار ،أوقعت يف صفوف االحتالل

منفذي العمليات ،واملناطق اليت خرج املنفذون منها .وأصدر املفيت العام للقدس والديار

الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،فتوى بتحريم التجاوب مع صفقة القرن ومر ّوجيها،
مشددًا على أن كل من يتجاوب مع الصفقة خائن هلل ورسوله وللمسجد األقصى املبارك،

عين على األقصى

دفاعا عن
ومستوطنيه خسائر بشرية ،لتؤكد هذه العمليات استمرار الزخم املقاوم ً
مدينة القدس وعن املسجد األقصى املبارك وقضية فلسطني ،وفشل االحتالل يف وقف
العمليات الفردية ،على الرغم من استخدامه العديد من التدابري العقابية ّ
حبق عوائل

والقدس ،وفلسطني.1

 1موقع صحيفة الحياة الجديدة ،رام هللاhttps://bit.ly/2D2ZCOE .2020/2/11 ،
www.alquds-online.org
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وغاب للسنة الرابعة على التوالي مهرجان "األقصى يف خطر" السنوي ،بعد مسرية استمرت
عاما ،مببادرة من احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة سنة .1948
على مدى عشرين ً
املهرجان ،العالمة الفارقة يف مسرية القدس واألقصى ،مل ينعقد منذ آخر مهرجان كان
ثان/نوفمرب
يف أيلول/سبتمرب  ،2017وذلك بعدما قررت سلطات االحتالل يف تشرين ٍ
 2015حظر احلركة اإلسالمية وإخراجها عن القانون ،فأغلقت مؤسساتها وحظرت

مجيع نشاطاتها.

ثانيا :األردن
ً
ارتكز موقف األردن ،الوصي على املقدسات يف مدينة القدس احملتلة ،واألوقاف املم ّثلة هلذه
الوصاية ،إىل مطالبة االحتالل بـوقف ممارساته يف املسجد األقصى املبارك ،وضرورة
احرتام القانون الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك األردن بوصايته على املسجد املبارك.
وتراوحت الردود األردنية الرمسية ،ردًا على انتهاكات االحتالل ،بني بعض اجلهود القانونية
والدبلوماسية ،وتصرحيات الشجب واالستنكار ،وذلك على الرغم من االستهداف املتواصل
للوصاية األردنية.
وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،عن رفضهم
ومتس هويتها
لالنتهاكات اإلسرائيلية ،ولإلجراءات األحادية اليت تهدد مدينة القدس،
ّ
العربية واإلسالمية .وشددت اململكة األردنية على رفضها االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد
األقصى املبارك ،وطالبت بالوقف الفوري للممارسات العبثية االستفزازية اإلسرائيلية يف
املسجد األقصى ،واليت تؤجج الصراع وتشكل خر ًقا
واضحا للقانون الدولي .1وأكدت 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،
حمذرة من خطورة املساس به.

 1موقع صحيفة الدستور ،ع ّمانhttps://bit.ly/3hr4qw3 .2019/8/18 ،
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ويف السياق ذاته ،شدّد امللك األردني عبد اهلل الثاني على أهمية تكاتف اجلهود الدولية إزاء
رفض كل اإلجراءات األحادية اجلانب اليت من شأنها تقويض ّ
حل الدولتني يف القضية
الفلسطينية .1وقال امللك عبد اهلل الثاني إن دفاعي عن حقوق املسلمني واملسيحيني يف
القدس واجب وإرث هامشي.2
ووفق التقدير االسرتاتيجي السنوي لعام  2020-2019الصادر عن معهد دراسات األمن
القومي اإلسرائيلي التابع لـجامعة تل أبيب ،فقد تراجعت العالقات األردنية اإلسرائيلية
عام  ،2019وبلغت أدنى مستوى مع قرار امللك األردني عدم جتديد العمل مبلحق الباقورة
والغمر .3ووصف امللك عبد اهلل الثاني العالقة بني األردن ودولة االحتالل ،يف جلسة حوارية
نظمها معهد واشنطن لشؤون الشرق األدنى يف  ،2019/11/22بأ ّنها يف أسوأ حال منذ البدء
بها قبل سنوات .4وقال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز إن عالقات األردن اليوم مع إسرائيل
هي يف أدنى مستويات هلا منذ توقيع معاهدة السالم بني البلدين؛ نتيجة اإلجراءات األحادية
اجلانب اليت تقوم بها إسرائيل ،إضافة إىل انتهاك حرمة املقدسات اإلسالمية واملسيحية
5
أراض
يف القدس  .وقال إن بالده لن تقبل بإجراءات االحتالل اإلسرائيلي األحادية لض ّم ٍ
فلسطينية ،مل ّو ًحا بأنها قد تضطر إلعادة النظر بالعالقة مع إسرائيل.6
ومل يرتدد وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي يف إطالق التحذيرات من تبعات التصعيد
اإلسرائيلي يف القدس ،ومن  التبعات الكارثية ألي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض
حقائق جديدة على األرض ،وبناء املستوطنات وتوسعتها ،وهدم املنازل .وشدد الصفدي،
خالل لقائه بسفراء دول االحتاد األوروبي ،أنه على إسرائيل احرتام الوضع التارخيي
والقانوني القائم يف القدس احملتلة ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،وأن تتوقف عن خرق

www.alquds-online.org

عين على األقصى

 1موقع صحيفة الخليج ،الشارقةhttps://bit.ly/2CXNQVy .2019/9/13 ،
 2وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/32MBfPS .2019/12/23 ،
The Regional System: Struggling for the Shape of the Middle East, Strategic 3
The Institute for National Security Studies (INSS), ,2020-Survey for Israel 2019
January 2020. https://bit.ly/2WOI5AN
 4ندوة حوارية من تنظيم معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ،يوتيوب.2019/11/22 ،
https://bit.ly/2HOveGy
 5وكالــة األناضــول لألنبــاءhttps://bit.ly/3g6owew .2020/3/1 ،؛ وانظــر مقتطفــات مــن مقابلــة الــرزاز علــى
موقــع ســي أن أنhttps://cnn.it/3eW01j5 .2020/3/1 ،
 6وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا)https://bit.ly/3eYu2i6 .2020/5/23 ،
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التزاماتها كقوة قائمة باالحتالل ،داع ًيا إىل إجراءات دولية تضغط لوقف انتهاكات
االحتالل .1وأكد الصفدي ،خالل االجتماع الطارئ جلامعة الدول العربية يف القاهرة يف
 ،2020/2/1على أن ض ّم األراضي الفلسطينية احملتلة خرق مدان للقانون الدولي ،وتقويض
لفرص السالم ،وتأجيج للتوتر والصراع ،حمذ ًرا من العواقب املدمرة ألي حماولة لتغيري
الوضع التارخيي والقانوني القائم للمقدسات بالقدس احملتلة.2

االجتماع الطارئ جلامعة الدول العربية

ويف السياق ذاته ،شدد األردن على التمسك بباب ال ّرمحة على أ ّنه جزء ال يتج ّزأ من املسجد

األقصى ،وقال وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية حممد اخلاليلة يف مذكرة
رمسية ،إن مصلى باب الرمحة جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى املبارك ،ومثله مثل املصلى
املرواني واألقصى القديم.3

وأعلنت وزارة اخلارجية األردنية من جهتها ،يف  ،2019/8/18استدعاءها السفري اإلسرائيلي
ً
تأكيدا لـإدانة اململكة ورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد
عمان أمري فايسبورد،
يف ّ

عمان ،وسحب السفري
األقصى .وأوصى جملس النواب األردني بطرد السفري اإلسرائيلي من ّ

األردني من تل أبيب ،ووقف أشكال التطبيع كافة مع إسرائيل ،وجتميد اتفاقية السالم.
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/39yi7GV .2019/8/18 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/32R866g .2020/2/2 ،
 3موقع دنيا الوطنhttp://bit.ly/2Pg4Tod .2019/12/5 ،
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وتأتي تلك املواقف واإلجراءات بالتزامن مع دعوة وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد
أردان ،يف  ،2019/8/13إىل تغيري الوضع القائم يف املسجد األقصى ،حبيث يتمكن اليهود من
الصالة فيه.1
ومع فتح أبواب األقصى ،بعد إقفاله بسبب فريوس كورونا ،سربت صحيفة إسرائيل اليوم-
املقربة من نتنياهو -معلومات صحفية عن وجود اتصاالت سرية بني الرياض وتل أبيب
منذ كانون األول /ديسمرب  ،2019تهدف إىل منح السعودية مكانة ودو ًرا يف إدارة األوقاف

اإلسالمية يف القدس احملتلة ،ويف مقدمتها املسجد األقصى ،ودمج مندوبني للسعودية يف
جملس إدارة األوقاف يف القدس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سعودي رفيع املستوى قوله ،إنه قبل بضعة أشهر كان األردنيون
يعربون عن معارضة شديدة ألي تغيري يف جملس األوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى،

ريا إىل أن التغيري الذي طرأ على املوقف األردني جاء على أثر الدور الرتكي املكثف
مش ً

عموما ،ويف املسجد األقصى على حنو خاص .وأضافت أن هدف احملادثات
يف القدس احملتلة
ً

اإلسرائيلية السعودية هو أن يكون للسعودية دور املراقب للحيلولة دون املساس مبكانة األردن
يف املسجد األقصى املبارك .ووف ًقا للصحيفة ،اشرتط األردن أن تعمل السعودية على حتويل
األموال إىل اجلمعيات اإلسالمية يف القدس ،والضغط على تركيا إلبعاد اجلمعيات الرتكية.
وقال جواد العناني ،نائب رئيس الوزراء األردني السابق ،إن وزارة األوقاف األردنية هي اجلهة
الوحيدة املخولة تشكيل جملس أوقاف القدس ،وإنه ال ّ
حيق لـإسرائيل أن تبحث نيابة
كانت ترغب يف القيام بدور بشأن أوقاف القدس أن تبحث ذلك مع األردن مباشرة وليس مع
إسرائيل .وأكد مصدر أردني رفيع للجزيرة أنه ال يوجد أي تغيري يف تركيبة جملس أوقاف
القدس ،الذي يشكل بقرار من جملس الوزراء األردني بتنسيب من وزارة األوقاف.2

عين على األقصى

عن الوزارة هذه التشكيلة مع أي جهة كانت .وأضاف العناني أنه يتعني على السعودية إذا

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3jBj7OX .2019/8/19 ،
 2موقــع صحيفــة العربــي الجديــد ،لنــدنhttps://bit.ly/2BqgLRI .2020/6/1 ،؛ والجزيــرة نــت.2020/6/1 ،
ضــا:
https://bit.ly/39ssEDs؛ وانظــر أي ً
https://bit.ly/2EfoSle .2020/6/1 , Israel Hayom newspaper website
www.alquds-online.org
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ً
ثالثا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
ريا يف مستوى
شهدت السنة اليت يغطيها تقرير عني على األقصى  2020-2019تراج ًعا كب ً
االهتمام العربي واإلسالمي بالقضية الفلسطينية ،على الرغم من استمرار االنتهاكات
واالقتحامات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى املبارك .ومل خترج ردود األفعال العربية

واإلسالمية الرمسية عن احلالة اليت ُتعرب عن حالة ّ
الضعف اليت تعيشها؛ واكتفت ،يف
أحسن أحواهلا ،بالتنديد ،والشجب ،واالستنكار ،والتحذير ،ومطالبة اجملتمع الدولي
بالتعامل حبزم مع االنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة ّ
حبق املسجد األقصى ،والتدخل
الفوري إلجبار سلطات االحتالل على وقفها بشكل فوري.
ً
مزيدا من الرتاجع على مستوى اهتمام الدول العربية
ومع تفشي فريوس كورونا ،شهدنا
واإلسالمية بالقضية الفلسطينية ،على الرغم من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أراض من الضفة الغربية.
لـصفقة القرن ،وإعالن حكومة االحتالل نيتها ض ّم ٍ
وباملقابل ،شاركت ّ
كل من اإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان يف مراسم الكشف عن صفقة
القرن ،يف  ،2020/1/28يف البيت األبيض .1كذلك نشرت صحيفة إسرائيل اليوم

اإلسرائيلية ،يف  ،2020/5/27تقريراً قالت فيه إن األنظمة يف الدول العربية املعتدلة ،ومن

ضمنها األردن ومصر والسعودية ودول اخلليج ،تؤيد من خلف الكواليس خمطط ض ّم % 30

من الضفة الغربية لـإسرائيل.2
ّ
وظل أداء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي حبيس البيانات واإلعالنات عن
املخاطر ،مع غياب اخلطوات العملية ملواجهة تلك التحديات واملخاطر .واستمرت حالة
ّ
ّ
تراخ
الضعف ،اليت خربناها طوال سنوات االحتالل ،يف مواقف اجلامعة واملنظمة ،مع حالة ٍ
واضح ومتعمد يف املواقف العربية واإلسالمية الرمسية يف التعاطي مع القضية الفلسطينية
بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص ،ال س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل،
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g8atFp .2020/1/28 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/331uMR7 .2020/1/28 ,The White House website
 2عرب https://bit.ly/32ZJ9FK .2020/5/27 ،48
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وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي .وباملقابل برز الدور الرتكي الرافض إلجراءات
االحتالل داخل القدس واملسجد األقصى.
مل تنعقد القمة العربية يف دورتها العادية ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،ولكن الدورات
اليت ُعقدت على مستوى وزراء اخلارجية أكدت مركزية قضية فلسطني بالنسبة إىل األمة
العربية مجعاء ،وكذلك اهلوية العربية لـالقدس الشرقية احملتلة ،عاصمة دولة فلسطني،
وأن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،يرتكز باألساس إىل التسوية
العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العربي اإلسرائيلي .وطالبت األمانة
العامة جلامعة الدول العربية اجملتمع الدولي بضرورة حتمل مسؤولياته لوقف العدوان ّ
حبق
املسجد األقصى ،وتوفري احلماية الدولية الالزمة على طريق إنهاء االحتالل .ون ّبهت األمانة
وحتد إلرادة اجملتمع الدولي وقرارات
إىل انتهاك جسيم ملبادئ وقواعد القانون الدولي،
ٍّ
الشرعية الدولية ،من قبل سلطات االحتالل ،مشرية إىل أن االحتالل يُواصل تغيري الوضع
ً
التارخيي القانوني القائم يف األقصى
وصول لتقسيمه وتقويضه وتهويده.1
وأكد كل من أمحد أبو الغيط ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،وجملس جامعة
الدول العربية على املستوى الوزاري ،يف غري مناسبة ،أن الدول العربية اليت قدمت مبادرة
السالم العربية سنة  ،2002املبنية على أساس القانون الدولي ،وقرارات الشرعية الدولية،
ومبدأ األرض مقابل السالم ،ال ميكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة ال تنسجم مع هذه
املرجعيات الدولية .كذلك جددوا التزام الدول العربية باختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية
والتارخيية ،مبا يشمل مقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،ض ّد السياسات واخلطط واملمارسات
اإلسرائيلية.2

عين على األقصى

القدس الشرقية ،عاصمة دولة فلسطني ،واحلفاظ على هويتها العربية ،ومكانتها القانونية

 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/307elkJ .2019/8/21 ،
 2موقع جامعة الدول العربية ،https://bit.ly/302a1Tx .2019/11/25 ،و.2020/1/30
https://bit.ly/39uA20Y؛ وhttps://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24
www.alquds-online.org
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وأكد جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري يف دورة غري عادية ،برئاسة العراق،
وحبضور أبو الغيط ،ورئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،رفض صفقة القرن ،على
أساس أنها ال تليب احل ّد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيين وطموحاته ،وختالف مرجعيات
عملية السالم.1
أراض من الضفة :يتعني
وقال أبو الغيط ،يف تصريح له ردًا على خمططات االحتالل لض ّم ٍ

العمل يف هذه املرحلة على تكوين أوسع حتالف دولي ممكن لكشف عزلة إسرائيل ومن يؤيدها
يف هذه السياسة الرعناء واخلطرية [خطط الض ّم] اليت تهدد بإشعال املنطقة .2ويف كلمته
أمام جملس األمن ،افرتاض ًيا ،دعا أبو الغيط جملس األمن ملمارسة الضغوط على إسرائيل
حتى توقف إجراءاتها األحادية.3
ويف السياق ذاته ،أكد جملس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه لفتح مكاتب جتارية

ً
انتهاكا للقانون الدولي
أو دبلوماسية ألي من الدول يف مدينة القدس احملتلة ،ما يشكل
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باملكانة القانونية والتارخيية ملدينة القدس ،حمذ ًرا من
االعرتاف بـالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارات إليها.

4

ويف السياق نفسه ،شدّد االحتاد الربملاني العربي على رفض خمططات تصفية القضية
الفلسطينية وفق حلول جمتزأة ،وضرورة اختاذ تدابري للحيلولة دونها ،منددًا بإجراءات قوات
االحتالل ،وممارساتها غري القانونية واملخالفة لألعراف والقوانني الدولية يف مدينة القدس
احملتلة .وأكد رئيس االحتاد عاطف الطراونة الرفض املطلق للممارسات اإلسرائيلية ،مبا
فيها انتهاك حرمة دور العبادة ،ومنع وصول املصلني املسلمني واملسيحيني إليها ،ومجيع
 1موقــع جامعــة الــدول العربيــة ،القــرار رقــم “ 8457خطــة صفقــة القــرن األمريكيــة  -اإلســرائيلية”.2020/2/1 ،
https://bit.ly/30THtLa؛ وكلمــة أحمــد أبــو الغيــط ،األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة فــي الجلســة.
https://bit.ly/3jMNYs6
 2موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/32XIvZt .2020/6/16 ،
 3موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24 ،
ً
مثــا موقــع جامعــة الــدول العربيــةhttps://bit.ly/3f4JxVU .2019/12/19 ،؛ وبيانــات مجلــس
 4انظــر،
الجامعــة علــى مســتوى وزراء الخارجيــة لســنة https://bit.ly/3jLCtRk .2019؛ ولســنة .2020
https://bit.ly/2WYpmCN
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اإلجراءات الرامية لتهويد املدينة املقدسة ،وتغيري هويتها العربية واإلسالمية وتركيبتها
الدميوغرافية .ودان االقتحامات املتكررة للمسجد األقصى ودور العبادة اإلسالمية واملسيحية،
حمذ ًرا سلطات االحتالل من مغبة اإلصرار على استفزاز مشاعر املسلمني عرب التصعيد
ً
مؤكدا أن القدس
اخلطري لسياساتها اليت تهدف إىل تقسيم املسجد األقصى ،وتهويده،
ستبقى منارة وبوصلة للعرب واملسلمني.1
ومل تتخط ردود منظمة التعاون اإلسالمي حدود اإلدانة واالستنكار ،ومل تكن أفضل ً
حال يف
تعاطيها مع القضية الفلسطينية من مواقف اجلامعة العربية؛ فقد دأبت على إدانة إجراءات
االحتالل ض ّد املسجد األقصى ،واألعمال االستفزازية ملستوطنيه ،وأكدت عأهمية القضية
الفلسطينية باعتبارها القضية احملورية لألمة اإلسالمية ،ودعت إىل دعمها .2وشددت املنظمة
على رفضها أي قرار غري قانوني وغري مسؤول يعرتف بالقدس عاصمة مزعومة لـإسرائيل،
داعية الدول اليت نقلت سفاراتها ،أو فتحت مكاتب جتارية يف املدينة املقدسة ،إىل الرتاجع
عن هذه اخلطوة...3
فقد جددت منظمة التعاون اإلسالمي دعمها الثابت ّ
حلق دولة فلسطني يف استعادة السيادة
الكاملة على مدينة القدس الشريف ،عاصمة دولة فلسطني ،ومحاية هويتها العربية،
واحلفاظ على تراثها اإلنساني ،وصون حرمة مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية
فيها ،وضمان احلقوق الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية فيها .كذلك جددت تأكيد ارتباط
املسلمني األبدي باملسجد األقصى املبارك ،داعية إىل االستمرار يف تقديم مجيع أشكال الدعم

 1للمزيــد انظــر :موقــع االتحــاد البرلمانــي العربــيhttps://bit.ly/3hHM9Lc .2019/8/19 ،؛ و.2019/9/21
https://bit.ly/39uR2UQ؛ وhttps://bit.ly/2Ei9fcB .2020/1/25
 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/303vlIg .2020/5/14 ،
 3للمزيــد انظــر رفــض المنظمــة لقــرار هنــدوراس فتــح بعثــة دبلوماســية فــي القــدس ،موقــع منظمــة التعــاون اإلســامي،
https://bit.ly/3341OQG .2019/8/29؛ وإدانــة قــرار جمهوريــة نــاورو االعتــراف بالقــدس المحتلــة
عاصمــة مزعومــة لـ”إســرائيل” ،موقــع منظمــة التعــاون اإلســاميhttps://bit.ly/2BFbSV8 .2019/9/2 ،؛
وإدانــة قــرار البرازيــل افتتــاح مكتــب تجــاري فــي القــدس ،موقــع منظمــة التعــاون اإلســامي.2019/12/21 ،
https://bit.ly/32Ztfen
 4موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/2X4owEv .2019/8/21 ،
www.alquds-online.org
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واملساندة ملدينة القدس وأهلها املرابطني.4
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ودانت املنظمة بشدة اقتحام جمموعات من املستوطنني املتطرفني باحات املسجد األقصى
املبارك.1
وعندما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن ،أعلنت منظمة التعاون
اإلسالمي عن رفضها للخطة ،وطلبت من الدول األعضاء كافة ،عدم التعاطي مع هذه
اخلطة ،وعدم التعاون مع اإلدارة األمريكية يف تنفيذها بأي شكل من األشكال ،مطالبة اإلدارة
األمريكية بااللتزام باملرجعيات القانونية والدولية املتفق عليها لتحقيق السالم العادل
والدائم والشامل.2
ويف السياق ذاته ،أكدت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي أن أي إجراءات أحادية
تقوم بها إسرائيل جتاه ض ّم األراضي العربية ال ختدم عملية السالم وتتعارض مع قرارات
الشرعية الدولية ،حمذرة من إقدام إسرائيل على ذلك .3ورأت املنظمة يف تهديد إسرائيل
أراض من الضفة الغربية
بض ّم ٍ
إعال ًنا رمس ًيا بإلغاء االتفاقيات
كافة املوقعة من طرفها ،وإنهاء
للتسوية التفاوضية ...4ووجه
األمني العام ملنظمة التعاون
اإلسالمي يوسف بن أمحد
العثيمني رسائل إىل أعضاء
جملس األمن واللجنة الرباعية
اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي

الدولية بشأن خطة الض ّم
اإلسرائيلية.5

 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3g5ZIU1 .2019/10/16 ،
 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3hA9Rc6 .2020/1/29 ،؛ و.2020/2/3
https://bit.ly/3hEXf3m؛ وموقع صحيفة الشرق األوسط ،لندنhttps://bit.ly/3jTbPX9 .2020/2/4 ،
 3موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3g1UsRo .2020/5/21 ،
 4موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3gcVYjW .2020/6/10 ،
 5موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/331TWz6 .2020/7/7 ،
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أما على صعيد الدول العربية ،فقد دانت اجلهات الدينية يف مصر االقتحامات املتتالية
اليت يقوم بها املستوطنون اإلسرائيليون للمسجد األقصى املبارك ألداء طقوسهم التلمودية
بداخله ،وحذرت من خطورة االستمرار يف سياسة انتهاك املقدسات الدينية .فقد شددت دار
اإلفتاء املصرية ،عرب صفحتها الرمسية على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك ،على أن
القدس واملسجد األقصى هويتها عربية وستبقى كما هي عربية إىل يوم الدين ،مؤكدة
أهمية الربط بني املسجد احلرام يف مكة املكرمة واملسجد األقصىِ ،لا هلما من القدسية
والرعاية يف قلب كل مسلم .1وندّد مرصد األزهر ملكافحة التطرف بالدعوات الصهيونية
القتحام ساحات املسجد األقصى املبارك مبناسبة ما يُسمى ذكرى خراب اهليكل املزعوم،
اليت ّ
حتل يف  ،2020/7/30وتوافق يوم الوقوف يف عرفة عند املسلمني ،الف ًتا النظر إىل أن
االقتحامات الصهيونية املمنهجة اضطهاد ديين يأتي يف إطار فرض سياسة األمر الواقع على
املقدسات اإلسالمية داخل األراضي احملتلة.2
واضحا ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير،
أما دول جملس التعاون اخلليجي فقد بدا
ً
التوجهات األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ملصلحة االحتالل
تساوق معظمها مع
ّ
اإلسرائيلي ،وتسويق صفق القرن .ويف السياق نفسه ،فقد شهدنا ازديادًا يف االنفتاح
ً
أشكال خمتلفة ،وبلغ ح ّد خروجه إىل
اخلليجي على االحتالل اإلسرائيلي ،فالتطبيع أخذ
العلن .واتسعت موجة التطبيع على خمتلف الصعد ،وتكررت استضافة وفود إسرائيلية حتت
عناوين الرياضة ،أو االقتصاد ،أو الصحة ،أو غريها.
بشكل عام ،ومع القدس واملسجد األقصى ،بشكل خاص ،أكد رئيس جملس األمة الكوييت
مرزوق الغامن أن االعتداءات الوحشية اليت ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ّ
حبق املصلني
يف باحات املسجد األقصى املبارك ،يثبت جمددًا سقوط دعوات السالم الزائفة ،ومشاريع

عين على األقصى

وباملقابل ،ويف صورة عربت عن أصالة الشعب الكوييت ،وتضامنه مع القضية الفلسطينية،

التسوية الفارغة مع كيان حمتل ال يعرف إال منطق البطش والقوة .وقال الغامن :من
 1صفحة دار اإلفتاء المصرية على الفيسبوكhttps://bit.ly/39FDBS3 .2020/1/29 ،
 2موقع صحيفة اليوم السابعhttps://bit.ly/2CXsUOG .2020/7/27 ،
www.alquds-online.org
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عموما يواجهون العدو وحدهم من دون دعم
املعيب واملشني ترك املقدسيني والفلسطينيني
ً
وسند ،1مؤكدًا ،يف كلمته أمام مؤمتر االحتاد الربملاني الدولي ،أن احلياد والصمت على
جرائم االحتالل اإلسرائيلي" ،تفويض على بياض لكيان يستقوي بهذا الصمت ويعمل
مبقتضاه .2ويف ما يتعلق بـصفق القرن ،أعرب جملس األمة الكوييت عن رفضه وتنديده
عمان
بـصفقة القرن ،3وقال الغامن ،يف املؤمتر الطارئ للربملان العربي يف العاصمة األردنية ّ
يف  ،2020/2/7إن املكان الطبيعي لـصفقة القرن هو سلة القمامة.4

مرزوق الغامن داع ًيا إىل دعم املقدسيني ورفض "صفقة القرن"

ويف ما يتعلق مبلف التطبيع ،ال تكشف —بالعادة— دول اخلليج عن عالقاتها التطبيعية
إن ّ
مع الكيان الصهيوني ،بل ّ
جل ما يرد يف هذا السياق يكشف عنه يف اإلعالم العربي ،أو يف
تصرحيات مسؤولني إسرائيليني .فقد كشف وزير اخلارجية اإلسرائيلية يسرائيل كاتس أن
إسرائيل تعمل على رفع مستوى العالقات مع دول اخلليج العربيّ ،
وأن إسرائيل مشاركة
 1وكالة األنباء الكويتية (كونا)https://bit.ly/30SlLXX .2019/8/12 ،
 2قدس برسhttps://bit.ly/3hE1NH6 .2019/10/14 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/272013 .2020/2/5 ،
 4هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2P1XGsh .2020/2/9 ،
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يف التحالف األمين ،الذي تقوده الواليات املتحدة حلماية املالحة يف اخلليج ،معلناً ،يف هذا
السياق ،أنه زار دبي بهدف التطبيع العلين ،وأنه التقى بشخصية إماراتية وصفها بـرفيعة
املستوى.1
وقالت دراسة إسرائيلية أعدها ميتفيم  -املعهد اإلسرائيلي للسياسة اخلارجية اإلقليمية  -إن
"إسرائيل" ترتبط مبستويات تعاون أمين واستخباري وسياسي مباشر مع كل من السعودية
ومصر واألردن واإلمارات ،مشرية إىل تعاون إسرائيلي سعودي إماراتي يف مواجهة االتفاق
النووي اإليراني.2
ونقلت صحيفة وول سرتيت جورنال األمريكية ،يف  ،2019/8/15عن مسؤولني أمريكيني
ّ
مطلعني ،أن الواليات املتحدة ر ّتبت اجتماعات س ّرية بني مسؤولني إسرائيليني وإماراتيني،
لتبادل معلومات حول التهديد اإليراني املفرتض يف اخلليج .3وذكرت صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية ،يف  ،2019/8/20إن دولة اإلمارات أبرمت صفقة ضخمة مع إسرائيل ،حبيث
تزودها األخرية بقدرات استخباراتية متقدمة .4وقالت صحيفة هآرتس ،يف  ،2019/10/16إن
شركة أمنية إماراتية تدعى دارك ماتر تستدرج ضباطاً سابقني يف االستخبارات اإلسرائيلية

للعمل لديها برواتب فلكية تصل إىل مليون دوالر سنوياً.5

ويف تطور يعكس مدى التطبيع بني بعض دول اخلليج واالحتالل اإلسرائيلي ،تبادلت
هذه الدول التهنئة مع االحتالل يف األعياد الوطنية والدينية ،فقد هنأت وزارة اخلارجية

 1وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/264923 .2019/8/6 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/30UGs5z .2019/8/6 , The Jerusalem Post newspaper website
 2موقع رأي اليوم اإللكترونيhttps://bit.ly/2CWA5H2 .2019/8/28 ،
 3العربي الجديدhttps://bit.ly/3g9zz75 .2019/8/15 ،؛ وانظر أيضاً:
https://on.wsj.com/3fdGfzA .2019/8/15 ,The Wall Street Journal newspaper website
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/334HheT .2019/8/20 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/2Ew2LXV .2019/8/21, Haaretz
 5وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3gmVKqx .2019/10/16 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/3jN9wVf .2019/10/16 , Haaretz
www.alquds-online.org
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على موقع تويرت .1وباملقابل هنأت السفرية السعودية يف واشنطن رميا بنت بندر آل سعود يهود
الواليات املتحدة األمريكية مبناسبة حلول السنة العربية اجلديدة ،وفق ما جاء يف تغريدة
نشرها حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية.2
كذلك أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،بتغريدة لوزير خارجية اإلمارات
عبد اهلل بن زايد على تويرت .وقال نتنياهو ،شاهدنا أمس تعبرياً آخر عن دفء العالقات بني
إسرائيل والدول العربية ،وزير اخلارجية اإلماراتي عبد اهلل بن زايد حتدث عن حتالف جديد
يف الشرق األوسط ،وهو حتالف إسرائيلي عربي .3ونشر السفري اإلماراتي لدى واشنطن
يوسف العتيبة ،يف  ،2020/6/11مقا ً
ال يف صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية ،استعرض
فيه رؤية حكومة أبو ظيب لعالقات وصفها باحلميمة مع إسرائيل .4ونشر حساب السفارة
اإلماراتية يف لندن تهنئة لليهود مبناسبة احتفاهلم مبا يسمى عيد احلانوكاه (األنوار)
العربي.5
وباملقابل ،ه ّنأ وزير اخلارجية اإلسرائيلية يسرائيل كاتس نظريه البحريين خالد بن أمحد آل
خليفة ،مبناسبة حلول عيد األضحى ،يف تغريدة باللغة العربية مبوقع تويرت .6هذا إضافة إىل
تأييد وزير خارجية البحرين ،خالد بن أمحد ،يف تغريدة له على توتري ،ما قامت به إسرائيل
من توجيه ضربات إليران وأذرعها ،حبسب تعبريه ،يف  ،2019/8/26ووصف ذلك بـ الدفاع عن
النفس ،7واستنكاره هلجوم حزب اهلل على آلية عسكرية إسرائيلية يف  ،2019/9/1واص ًفا إياه
بـاالعتداء ،وهو ما أشار إليه وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية أنور قرقاش.8
" 1إســرائيل بالعربيــة" علــى توتيــرhttps://bit.ly/2P1qYaq .2019/9/23 ،؛ وتايمــز أوف إســرائيل،
https://bit.ly/311bKaW.2019/9/23
 2موقع الجزيرة نت ،الدوحةhttps://bit.ly/2El0u1t .2019/10/4 ،
 3موقــع ســي أن أنhttps://cnn.it/2EuIfa5 .2019/12/22 ،؛ وصفحــة نتنياهــو علــى تويتــر.2019/12/22 ،
https://bit.ly/3hM9w6d
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/39CAzOp .2020/6/12 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/308BLWH .2020/6/11 , Ynetnews website
 5القدسhttps://bit.ly/2X5HkmY .2019/12/23 ،
 6صفحة يسرائيل كاتس على توتيرhttps://bit.ly/2P5MTgF .2019/8/13 ،
 7صفحة خالد بن أحمد على توتيرhttps://bit.ly/3fd2fKS .2019/8/26 ،
 8صفحة خالد بن أحمد على توتيرhttps://bit.ly/30ajzvT .2019/9/1 ،؛ وصفحة د .أنور قرقاش على توتير،
https://bit.ly/3348tKJ .2019/9/1
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ويف اجملال الطيب ،قالت صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيل ّية ،يف تقرير هلا ،إن البحرين
ودو ً
ال أخرى يف جملس التعاون اخلليجي طلبت من إسرائيل املساعدة يف مواجهة جائحة
كورونا .1وأعلنت السفرية اإلماراتية يف األمم املتحدة النا زكي نسيبة أن بالدها لن
تعارض تعاوناً مع إسرائيل ملواجهة فريوس كورونا .2وذكر رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
أن إسرائيل واإلمارات ستعلنان عن تعاون بينهما يف مكافحة وباء الكورونا ،كاشفاً النقاب

عن أن هذا التعاون سيت ّم يف جماالت البحث والتطوير والتكنولوجيا خلدمة األمن الصحي
يف املنطقة بأسرها .وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) أن شركتني من القطاع اخلاص
اإلماراتي ،وشركتني إسرائيليتني ،أعلنتا إطالق عدة مشاريع مشرتكة يف اجملال الطيب
ومكافحة فريوس كورونا.3
ويف إطار الزيارات التطبيعية املتبادلة ،كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن الزيارات
التطبيعية لـ إسرائيل لبعض الدول العربية ،معظمها خليجية ،أو زيارة إسرائيليني لدول
اخلليج .4قام وفد املنتخب السعودي ،يف  ،2019/10/14بزيارة املسجد األقصى ،خالل زيارته
لألراضي احملتلة خلوض مواجهة مع املنتخب الفلسطيين ،يف إطار التصفيات اآلسيوية
املؤهلة ملونديال قطر  ،2022وأمم آسيا 2023

.5

www.alquds-online.org
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 1العربي الجديدhttps://bit.ly/337y8lI .2020/5/10 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/332c2kE .2020/5/10 , The Jerusalem Post newspaper website
 2عرب https://bit.ly/308tt0R .2020/5/5 ،48
 3موقــع هيئــة البــث اإلســرائيلي (مــكان)https://bit.ly/306VOop .2020/6/25 ،؛ وموقــع صحيفــة القــدس
العربــي ،لنــدنhttps://bit.ly/2X6GdU9 .2020/6/25 ،
 4انظــر مثـ ًـا :موقــع وكالــة ســبوتنيك باللغــة العربيــةhttps://bit.ly/39BtfTe .2019/11/26 ،؛ وموقــع صحيفــة
القــدسhttps://bit.ly/2P7SS4y .2020/2/14 ،،
 5الجزيــرة نــتhttps://bit.ly/39BrwgI .2019/10/14 ،؛ وموقــع رام هللا اإلخباريــة.2019/10/14 ،
https://bit.ly/2P7Laro
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املنتخب السعودي داخل املسجد األقصى

وباملقابل ،صادق وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي على قرار غري مسبوق ،يسمح بسفر
اإلسرائيليني إىل السعودية لـ أغراض جتارية ،شريطة أن يكون املسافر قد تلقى دعوة رمسية
من مستضيفه يف السعودية .1وشارك املنتخب اإلسرائيلي يف رياضة اجلودو يف بطولة غراند
سالم يف اإلمارات يف نهاية تشرين األول/أكتوبر  .2 2019كذلك استضافت دولة قطر،
وفداً رياضياً إسرائيلياً ،ضمن بطولة العامل أللعاب القوى ،املقامة يف الدوحة ،خالل أيلول/
سبتمرب .3 2019
ّ
ونظمت شركة االحتاد للطريان اإلماراتية رحليت طريان إىل مطار بن جوريون ،خالل
شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020؛ وذلك إليصال مساعدات إنسانية للفلسطينيني
يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،تتعلق مبكافحة فريوس كورونا ،حبسب ما أعلنت الشركة.4

 1عرب https://bit.ly/3jNAvQx .2020/1/26 ،48
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2DhNzwG .2019/10/21 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3gb5xj5 .2019/9/30 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/30af04U .2020/6/9 ،
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ويف سياق التطبيع اإلعالمي ،أنتجت
قناة أم بي سي  ،MBCاململوكة
جلهات سعودية ،مسلسلني فيهما
دعوة صرحية إىل التطبيع مع
االحتالل

اإلسرائيلي،
ّ

ويهاجم

الفلسطينيني وقضيتهم.1
ولكن املشهد يف تونس كان خمتل ًفا
ً
قليل ،حيث وصف املرشح الرئاسي
يف تونس قيس سعيد -الذي فاز
باالنتخابات الح ًقا -التطبيع مع

طائرة إماراتية حتط يف “مطار بن جوريون”

االحتالل بـ اخليانة العظمى .وقال سعيد التطبيع خيانة عظمى ،وجيب أن حياكم من
كامل ،وكلمة تطبيع هي كلمة خاطئة ً
ً
أصل ،حنن
يطبع مع كيان شرد ونكل شع ًبا
يف حالة حرب مع كيان غاصب ،ويف سؤال حول السماح بزيارة معابد يهودية يف تونس،
رفض سعيد دخول من حيمل جواز سفر
إسرائيليا .2وأعلنت الرئاسة التونسية عن إصدار
ًّ
طابع بريدي يستخدم يف املعامالت حيمل عبارة "القدس عاصمة فلسطني .ويتميز الطابع
التذكاري بتصميمه وإبرازه معامل املسجد األقصى وعلم فلسطني .3ووصف الرئيس

التونسي قيس سعيد ،خطة صفقة القرن ،بأ ّنها مظلمة القرن ،مؤكدًا ّ
أن القدس هي
عين على األقصى

عاصمة فلسطني األبدية.4

 1المركــز الفلســطيني لإلعــامhttps://www.palinfo.com/274612 .2020/4/12 ،؛ وعربــي ،21
https://bit.ly/30agigg
.2020/4/26
 2عربي https://bit.ly/3jOXxqn .2019/10/12 ،21
 3وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/3hG509c .2019/11/29 ،
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/2CXxv3y .2020/1/30 ،
www.alquds-online.org
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وندد رئيس الربملان التونسي راشد الغنوشي باعتداءات االحتالل ّ
حبق املسجد األقصى،
وجدد بعد اتصال بالشيخ عكرمة صربي خطيب املسجد األقصى ،تأكيد موقف تونس،
الرافض لسياسات التهويد واالستيالء على األراضي الفلسطينية ،وشدّد على دعم تونس
ّ
للحق الفلسطيين ،ودعا إىل التضامن والتآزر وااللتفاف حول قضية املسجد األقصى.1

وشكلت كلمة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف  ،2019/9/24حمطة مهمة يف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيين وجرائم
االحتالل .وسبق كلمته يف األمم املتحدة كلمة أمام ممثلي اجلالية الرتكية واجلاليات
املسلمة يف نيويورك ،يف  ،2019/9/23أكد فيها أنه ما من قوة أو تهديد ،يستطيع ثين بالده
عن محاية حقوق فلسطني والقدس ،وأوضح أردوغان أن قضية القدس ال ختص املسلمني يف
فلسطني وحدهم بل هي شرف العامل اإلسالمي البالغ عدده  1.7مليار نسمة.2

أردوغان متحد ًثا يف األمم املتحدة

 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/30bPvA9 .2020/5/7 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2P6JmyU .2019/9/23 ،؛ و.2019/9/24
https://bit.ly/3hNk30O
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وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا ،خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،الرتكيز أكثر
على زيارات مدينة القدس ،والصالة يف املسجد األقصى املبارك ،يف إطار برنامج رحالت العمرة
لعام 2020-2019؛ بهدف زيادة اهتمام املواطنني األتراك بالقدس واملسجد األقصى .1ويف
حماولة ملنع النشاط الرتكي ،أوصى التقدير االسرتاتيجي السنوي لعام

2020-2019

الصادر عن معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لـجامعة تل أبيب ،بضرورة
استمرار إسرائيل يف احل ّد من النشاط الرتكي يف القدس ،ومن عالقتها مع فلسطينيي
.2 1948
ويف مساعيها إلثبات ملكية الفلسطينيني لألراضي احملتلة يف القدس والضفة الغربية
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من األرشيف
العثماني ،الذي حتتفظ به ،ويض ّم وثائق لعشرات اآلالف من السجل العقاري اخلاص
بأراضي اخلالفة العثمانية .وأضافت الصحيفة أن احملامني الفلسطينيني يستخدمون مواد
األرشيف ،للطعن يف امتالك إسرائيل لألراضي يف حمافظات الضفة ،مبا فيها القدس
احملتلة.3
وقالت وزارة اخلارجية الرتكية إن اخلطة األمريكية املزعومة لـالسالم يف الشرق األوسط
ولدت ميتة .وذكرت الوزارة ،يف بيان هلا ،أن هذه اخلطة ،إمنا هي خطة ض ّم ترمي لقتل ّ
حل
الدولتني ،واغتصاب أراضي فلسطني .وأكد البيان أنه ال ميكن شراء الشعب الفلسطيين
وأراضيه باملال ،مشددة على أن القدس هي خط أمحر بالنسبة إىل تركيا.4

www.alquds-online.org
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 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2D1nwdr .2019/11/7 ،
The Regional System: Struggling for the Shape of the Middle East, Strategic 2
The Institute for National Security Studies (INSS), ,2020-Survey for Israel 2019
January 2020. https://bit.ly/2WOI5AN
 3موقــع صحيفــة القــدس العربــي ،لنــدنhttps://bit.ly/3f9Y9TV .2020/1/2 ،؛ وكالــة األناضــول لألنبــاء،
https://bit.ly/2XY7uHG .2020/1/1؛ وانظــر أيضًــا:
https://bit.ly/2BFXrQH .2020/1/1, Israel Hayom newspaper website
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/2P2Dt5C .2020/1/28 ،
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رابعا :الموقف الدولي الرسمي
ً
تراوحت ردود األفعال الدولية جتاه االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة داخل املسجد األقصى
املبارك بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني الضحية واجلالد...وغالباً ما كان
التدخل الدولي ملصلحة االحتالل ،حيث ساوى بني أصحاب ّ
احلق ،أصحاب األرض احلقيقيني،
مدع يسعى إىل
املرابطني املدافعني عن ح ّقهم يف صالة آمنة مطمئنة يف املسجد ،وبني
ٍ
معتد ٍ

سلب األرض ،وتهويدها ،وبناء معبده املزعوم .وتباينت املواقف الدولية من صفقة القرن
األمريكية ،اليت أعلن عن تفاصيلها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف .2020/1/28
فقد فشل جملس األمن الدولي -كعادته -يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية،
ومل ينجح يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلية داخل األقصى ،وإذا ما فكر
أعضاء اجمللس يف ذلك فإن الفيتو األمريكي باملرصاد.
ومل َّ
تتعد تصرحيات املسؤولني األمميني التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس
واملسجد األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،فقد جددت األمم املتحدة ،يف  ،2019/10/21بعد
تزايد اقتحام املستوطنني للمسجد األقصى ،واالعتداء على املصلني فيه ،موقفها الرافض
ألي تغيري يطرأ على الوضع الراهن للمسجد األقصى مبدينة القدس .وقال املتحدث باسم
األمني العام لألمم املتحدة ستيفان دوجاريك :موقفنا واضح للغاية يف هذا األمر ،وهو أنه
ال شيء ينبغي أن يتحدى الوضع الراهن باملسجد األقصى .1ودعا املنسق اخلاص لألمم
املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف إىل دعم الوضع الراهن يف
األماكن املقدسة ،متاش ًيا مع الدور اخلاص والتارخيي للمملكة األردنية اهلامشية كحارس
للمقدسات اإلسالمية واملسيحية املقدسة يف القدس.2

 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2X5FP83 .2019/10/21 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/2Dl0Pk9 .2019/9/20 ،
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اخلاصة بشأن فلسطني
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ،2019/12/4يف اجللسة
ّ
واجلوالن السوري احملتل ،بأغلبية ساحقة ،مخسة قرارات ملصلحة القضية الفلسطينية ،من

بينها قرار يقضي بعدم اعرتاف اجلمعية ّ
بأي إجراءات ت ّتخذها دولة االحتالل يف القدس.1

ويف أعقاب إعالن ترامب عن صفقة القرن ،أكد املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان
دوجاريك موقف األمم املتحدة الثابت من ّ
حل الدولتني .ويف بيان صادر عنه ،أكد دوجاريك
أن األمم املتحدة ال تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيني واإلسرائيليني ّ
حلل النزاع على أساس
قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية وحتقيق رؤية دولتني  -إسرائيل
وفلسطني  -تعيشان جن ًبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود معرتف بها ،على أساس خطوط
ما قبل عام .21967
وقال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش لقد أكدنا ً
أيضا أكثر من مرة أن
القدس ال تزال من قضايا الوضع النهائي ،وال ميكن ّ
حل مستقبل املدينة سوى على أساس

القانون الدولي وعرب املفاوضات بني الطرفني .3ودعا ّ
واملنسق اخلاص
كل من غوترييش
ّ
لألمم املتحدة لـعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف احلكومة اإلسرائيلية

ً
ريا
إىل التخلي عن خططها لض ّم أجزاء من الضفة الغربية ،بوصفها أم ًرا يشكل
انتهاكا خط ً
توجه ضربة مدمرة ّ
حلل
للقانون الدولي .4وحذر مالدينوف من أي خطوات إسرائيلية أحادية ّ
الدولتني.5
عين على األقصى

 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/39Go9oB .2019/12/4 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/336Hi1S .2019/1/28 ،
 3موقـــع أخبـــار األمـــم المتحـــدةhttps://bit.ly/313JcxP .2020/2/4 ،؛
https://bit.ly/39CYlKh
 4موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3gc1PGb .2020/6/24 ،
 5موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3jRjCVh .2020/4/23 ،

و.2020/2/11

www.alquds-online.org

39

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2019/8/1و 2020/8/1

غوترييش ً
رافضا صفقة القرن

ودعت جلنة اجلمعية العامة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حقوقه غري القابلة
للتصرف اجملتمع الدولي إىل حتمل مسؤولياته ،واختاذ إجراءات عاجلة للتصدي خلطر
ض ّم إسرائيل ألجزاء من األرض الفلسطينية احملتلة .1وأصدر  47من خرباء األمم املتحدة
املستقلني بيا ًنا ،شددوا فيه على أن ض ّم األراضي احملتلة هو انتهاك خطري مليثاق األمم

املتحدة ،واتفاقيات جنيف ،ويتعارض مع القاعدة األساسية اليت أكدها جملس األمن
واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مرات عديدة ،ومفادها أن االستيالء على األراضي عن طريق
احلرب أو القوة غري مقبول.2

وأعلنت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية ،اجلهاز القضائي الرئيس لألمم
امل ّتحدة ،فاتو بن سودة أنها ختطط لفتح حتقيق رمسي يف جرائم حرب قالت إن السلطات
اإلسرائيلية ارتكبتها يف الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية ،لكنها طلبت من احملكمة
إصدار حكم إضايف بشأن الوالية القضائية اإلقليمية .3وأعربت بن سودة عن القلق ملا ختطط
له إسرائيل بشأن ض ّم غور األردن.4
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3g7K2jc .2020/5/6 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/312Jc0G .2020/6/16 ،
 3موقـــع أخبـــار األمـــم المتحـــدةhttps://bit.ly/2P9Ohih .2019/12/5 ،؛
https://bit.ly/3fiSn2w
 4موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/2P9Ohih .2019/12/5 ،
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وضمن السياسة اليت ا ّتبعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف تصفية القضية الفلسطينية،
ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز للكيان الصهيوني ،والتخلي عن لغة الدبلوماسية ،وتبين
رؤية االحتالل ،والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا ،أعلن ترامب تفاصيل صفقة القرن يف
 ،2020/1/28وتضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة ،واالستثمارات
اليت ستضخ فيها .وتفاخر ترامب مبا قدمه لـإسرائيل ً
قائل :أنا مسؤول عن أشياء عظيمة
إلسرائيل...ما من رئيس على اإلطالق قام بأي شيء يقرتب مما قمت به إلسرائيل ،من
مرتفعات اجلوالن والقدس وإيران وغريها.1
وقال ترامب ،خالل إعالنه عن اخلطة ،إن
اليوم ميثل خطوة كبرية حنو السالم.
ومبوجب اخلطة تبقى القدس العاصمة
ريا
غري اجملزأة أو املقسمة إلسرائيل ،مش ً
إىل أن واشنطن ستعرتف بـسيادة إسرائيل
على األراضي اليت توفرها الرؤية لتكون
جز ًءا من دولة إسرائيل .وذكر ترامب أن
اخلطة ستضاعف األراضي الفلسطينية،
ومتنح الفلسطينيني عاصمة يف شرقي
القدس ،وستفتتح الواليات املتحدة سفارة

من

كثب مع ملك األردن للتأكد من الوضع القائم حال ًيا ،يف ما يتعلق باألماكن املقدسة
والسماح للمسلمني مبمارسة شعائرهم يف املسجد األقصى.2

عين على األقصى

هلا هناك .وأكد ترامب أن إسرائيل ستعمل

ترامب ونتنياهو يتبادالن األدوار يف أثناء اإلعالن
عن صفقة القرن

 1موقع https://bit.ly/3fgbha2 .2019/8/21 ، france24
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g8atFp .2020/1/28 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/331uMR7 .2020/1/28 , The White House website
www.alquds-online.org
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وبدوره ،قال جو بايدن ،املرشح احملتمل للرئاسة األمريكية ،إنه سيحتفظ بالسفارة األمريكية
لدى إسرائيل يف القدس .ويف املقابل أعلن بايدن أنه سيعيد فتح القنصلية األمريكية يف
شرقي القدس إلشراك الفلسطينيني ،على أمل احلفاظ على احتمال ّ
حل الدولتني.1
صعيد متصل ،ويف صورة متجددة الحنياز اجلانب األمريكي إىل االحتاللُّ ،
وتكشف
وعلى
ٍ

أجندات اإلدارة األمريكية احلالية ،ذكرت وسائل إعالم عربية أن سفري الواليات املتحدة يف
إسرائيل ديفيد فريدمان ،شارك يف  ،2020/4/12يف صالة الربكة الكهنوتية ،اليت أقيمت
مبناسبة عيد الفصح العربي عند حائط الرباق.2
ومل تتوقف قرارات الواليات املتحدة وإجراءاتها املستهدفة للقدس احملتلة عند اإلعالن عن
بنود صفقة القرن ،فقد بدأت اإلدارة األمريكية اعتماد صيغ وعبارات جديدة ،تستهدف
ومتس حقوقهم ،ففي التقرير األخري لوزارة اخلارجية األمريكية،
املقدسيني بشكل مباشر
ّ
ّ
مت استبدال تعريف املواطنني الفلسطينيني يف مدينة القدس الشرقية ،بعبارة املقيمني

العرب أو غري اإلسرائيليني ،أي أن التقرير أسقط صفة الفلسطيين عن سكان القدس
احملتلة ،وع ّد الفلسطينيني الذين يقيمون يف املدينة احملتلة من غري اإلسرائيليني الذين
يعيشون يف القدس .3وباملقابل ،أعلن وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو أن اإلدارة
األمريكية تدرس إمكانية السماح للمواطنني األمريكيني املولودين يف القدس ،بتسجيل مكان
والدتهم القدس – إسرائيل يف جوازات سفرهم ،ويف بقية مستنداتهم الشخصية.4

 1موقع سبوتنيك https://bit.ly/339KfPg .2020/4/30 ، Sputnik؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/30VduCG .2020/4/30 ,The Independent newspaper website
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jSahMJ .2020/4/12 ،
 3موقع صحيفة القدس العربيhttps://bit.ly/3hTmvCX .2020/3/11 ،؛ وانظر أيضًا:
Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank, and Gaza, 2019
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, US Department of State website,
https://bit.ly/3hIAaga .2020/3/11
 4موقع https://bit.ly/2BFEmOn .2019/9/3 ، i24NEWS
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أما االحتاد األوروبي فهو يفصل يف عالقته مع االحتالل اإلسرائيلي بني املوقف من اعتداءاته
وخمالفته القانون الدولي من جهة ،والعالقات السياسية والدبلوماسية والتجارية معه.
اإلسرائيلي تطغى على مواقف
فالعالقة املتقدّمة واملزدهرة بني االحتاد األوروبي واالحتالل
ّ

االحتاد الرافضة إلجراءات االحتالل حيال الفلسطينيني وانتهاكاته .ويف العموم ،مل ي ّتخذ
االحتاد األوروبي أي إجراءات من شأنها أن تردع االحتالل عن اعتداءاته ،فقد كرر دعوته
وخصوصا
للحفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد،
ً
حول األماكن املقدسة يف القدس ،سيكون له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها .وأكد
االحتاد التزام الدول األعضاء بعدم نقل ّ
أي من مقراتها إىل شرق القدس احملتلة.
فقد أكد االحتاد األوروبي ،يف تصريح صدر عن مكتبه يف القدس ،أنه لن يعرتف بأي تغيريات
على حدود ما قبل عام  1967مبا يف ذلك القدس ،خبالف تلك اليت يتفق عليها الطرفان.1
وأعربت دول بريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،يف بيان مشرتك ،عن رفضها إلعالن
نتنياهو عزمه ض ّم مناطق يف الضفة للسيادة اإلسرائيلية.2
ورأى املمثل األعلى للسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل أن صفقة القرن
تبتعد عن املعايري املتفق عليها على املستوى الدولي .وأضاف بوريل أن بناء سالم عادل ودائم
يستدعي مفاوضات مباشرة بني الطرفني حول املسائل العالقة املتعلقة بالوضع النهائي،
خصوصا املسائل املتعلقة باحلدود ،وبوضع القدس،
الف ًتا النظر إىل أن ذلك يتضمن
ً
واألمن ،ومسألة الالجئني.3
اجتماعا لبحث خطة الض ّم اإلسرائيلية .حيث أمجع
للجمعية الربملانية جمللس أوروبا
ً
النواب املتحدثون على إدانة اخلطوة اإلسرائيلية ،وخطة صفقة القرن .4وو ّقع أكثر من

عين على األقصى

وعقدت اللجنة الفرعية للشرق األوسط والعامل العربي املنبثقة عن جلنة الشؤون اخلارجية

 1موقــع صحيفــة الحــدث الفلســطينيhttps://bit.ly/31f0zfd .2019/9/13 ،؛ وموقــع .2020/2/4 ،france24
https://bit.ly/3hTFxcn
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jW2jlK .2019/9/13 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/277476 .2020/2/23 ،
 4وكالة وفاhttps://bit.ly/3jRKggL .2020/6/18 ،
www.alquds-online.org
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ألف برملاني أوروبي من  25دولة ،رسالة يعارضون فيها بشدة خطط إسرائيل لض ّم أجزاء
من الضفة الغربية احملتلة.1

خامسا :المستوى الشعبي
ً
ي ُّ
يب من تطور األوضاع يف املسجد األقصى أفضل
ُعد املوقف العربي واإلسالمي والدولي الشع ّ
ً
حال من املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات .والشارع العربي
واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى ومدينة القدس
بشكل خاص.
وقد كانت التحركات الشعبية  -إىل ح ّد ما  -على مستوى احلدث ،وجنحت يف الضغط على
اجلهات الرمسية إلحداث بعض التغيريات يف املواقف ،وفشلت يف حمطات كثرية ،بسبب عدم
اكرتاث املستوى الرمسي ملوقف الشارع أحيا ًنا ،أو ضعف هذه التحركات يف أحيان أخرى.
وعلى مستوى ال ّتطبيعّ ،
فإن رفض العالقات مع االحتالل هو املوقف الغالب على الشارع
ووجه رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني أمحد الريسوني رسالة
العربي واإلسالميّ .
اعتذار للفلسطينيني بسبب تقصري املسلمني يف دعمهم إلخوانهم بالبيت املقدس ،داع ًيا
املسلمني إىل دعم املقدسيني واملرابطني ماديًا ومعنويًا ،ومشددًا على أن ليس كل من زار
موضحا أن الغرض واملقصد من الزيارة كفيل مبعرفة
القدس مطب ًعا أو داع ًيا للتطبيع،
ً
املوقف الشرعي والسياسي منها.2
وشارك حنو  800عامل وداعية وشخصية إسالمية ،من  64مؤسسة علمائية ،من  19دولة،
يف مقدمتهم االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ورابطة علماء املسلمني ورابطة علماء أهل
السنة ،يف ملتقى علماء األمة لنصرة القدس واملسرى إلكرتون ًيا ،يف  ،2020/6/13تزام ًنا
مع الذكرى الـ  53الحتالل القدس .وحذر املشاركون من املخاطر احملدقة بالقضية
الفلسطينية ،ويف مقدمتها التطبيع مع االحتالل .وأطلق امللتقى لقب أمني املنرب على
الشيخ عكرمة صربي ،لدفاعه عن املسجد األقصى ،وتضحياته الكبرية.3
 1هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2BIgNEP .2020/6/24 ،
 2موقع الريسوني اإللكترونيhttps://bit.ly/311Tm1D .2019/8/10 ،
 3موقع عربي https://bit.ly/2Pahxpm .2020/6/13 ،21
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عشرات اهليئات الدينية نظمت ملتقى لنصرة القدس واألقصى

ويف  2020/2/5نظم سودانيون وقفة ،أمام مقر جملس الوزراء السوداني ،يف العاصمة
اخلرطومً ،
رفضا للقاء الذي مجع رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو مع رئيس جملس
السيادة االنتقالي عبد الفتاح الربهان .ورفع املتظاهرون شعارات :ال للتطبيع مع إسرائيل،
فلسطني عاصمة اإلسالم األبي.1
كذلك ،أعلنت ال ّنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني يف  ،2020/2/11أنها بدأت اإلعداد
لسلسلة مشاورات ونقاشات ،لصياغة مد ّونة سلوك يف التعامل اإلعالمي مع قضايا املقاومة

والتطبيع واالحتالل .ودانت النقابة ،يف بيان هلا ،كل أشكال التطبيع مع دولة االحتالل،

وكانت مؤسسات داعمة لقضية القدس وفلسطني ويف مقدمتها مؤسسة القدس الدولية
حي فينا رغم
قد أطلقت ،يف الذكرى الـ  50إلحراق املسجد األقصى ،محلة حتت عنوان ٌّ

وعقد يف مدينة اسطنبول الرتكية مؤمتر رواد ورائدات بيت املقدس
عاماُ .3
احلريق ً 50 -
 11يف  ،2019/11/2-1مبشاركة املئات من الشخصيات والرموز من خمتلف الدول العربية

عين على األقصى

ودعت جملس النواب بالتعجيل إىل تقديم تشريعات جت ّرم التطبيع بشكل واضح وصريح.2

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2Xr5uZ7 .2020/2/4 ،
 2صفحة النّقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الفيسبوكhttps://bit.ly/2PlAEwz .2020/2/11 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wc1 .2019/8/19 ،
www.alquds-online.org
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والغربية ،حتت شعار  م ًعا ض ّد الصفقة والتطبيع .وألقى مدير عام مؤسسة القدس
محود كلمة املؤسسة يف مؤمتر الرواد ،وقال محود إن عام
الدولية األستاذ ياسني ّ

2019

كان عام انكشاف املسجد األقصى ،وأضاف إن األقصى مير اليوم بأسوأ مراحله التارخيية،
قدم وساق .وأشار محود إىل غياب املنظمات واحلركات
وتغيري الوضع القائم فيه قائ ٌم على ٍ

والتصرحيات
واحلمالت
الفعاليات
بعض
مسرح
واألحزاب عن
ِ
ِ
ِ
ِ
التفاعل مع األقصى باستثنا ِء ِ
ِ
مسار املعرك ِة على األقصى .وختم محود بالدعوة إىل أن يكون
ريا كب ً
حتد ُث تأث ً
اليت ال ِ
ريا يف ِ

ُ
والدولي لنصرة القدس واألقصى.
واإلسالمي
العربي
الشعيب
النفري
إعالن
هذا امللتقى هو
ِّ
ّ
ّ
ّ
ِ

ويف إطار التفاعل مع املستجدات يف القدس احملتلة ،واالقتحامات املتكررة للمسجد األقصى،
حبراك فاعل واتصاالت مكثفة مع عد ٍد من اجلهات الرمسية
قامت مؤسسة القدس الدولة
ٍ

للبحث يف محاية املسجد املبارك ،فقد تواصل مدير عام املؤسسة ياسني محود مع وزير

األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردني حممد خاليلة ،ومع رئيس جملس األوقاف
اإلسالمية يف القدس الشيخ عبد العظيم ،ورئيس الديوان امللكي األردني يوسف العيسوي،
أكد فيها خطورة الوضع يف املسجد األقصى ،وحماولة االحتالل تكريس وقائع جديدة
داخله .1كذلك نظمت مؤسسة القدس الدولية يف  2020/6/18ندوة حوارية سياسية رقمية
حتت عنوان:هل حياولاالحتالل إعادة تعريف الوضع القائم يف األقصى كجزء من صفقة
الض ّم واالستيالء :املخططوسبلاملواجهة.2
ويف تركيا نظمت منظمات أهلية عددًا من الوقفات التضامنية مع القدس ،واملسجد
األقصى ،مندّدين باالحتالل اإلسرائيلي وسياسته القمعية .ومن هذه الوقفات ما ّ
مت تنظيمه

يف  ،2020/1/24تضام ًنا مع املقدسيني ،وعلى رأسهم خطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة

صربي ،يف ساحة مسجد السلطان حممد الفاتح باسطنبول .3ومنها كذلك ،احلملة
الشعبية العاملية اليت أطلقتها مؤسسة وقف األمة الرتكية يف  ،2020/4/22حتت عنوان
 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/34211 .2020/5/13 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2X7PjzG .2020/6/19 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2AEI6Po .2020/1/24 ،
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إسعاف القدس ،تهدف إىل إغاثة
املقدسيني ،الذين يعانون من االحتالل
ومن تردي األوضاع بفعل فريوس
كورونا ،ومت إطالق احلملة من
مدينة إسطنبول الرتكية ،بالتنسيق
والشراكة مع العديد من اهليئات
واجلمعيات واملؤسسات العاملة من
أجل القدس يف العامل.1
وقفة تضامنية مع املسجد األقصى يف مسجد حممد الفاتح
باسطنبول

ويف ماليزيا انعقدت فعاليات مناصرة
للقضية الفلسطينية ،بشكل عام،
وللقدس واملسجد األقصى ،بشكل
خاص ،منها فعاليات مؤمتر برملانيون
ألجل القدس ،الذي انعقد يف العاصمة
املاليزية كواالملبور ،يف ،2020/2/8
حبضور رئيس الوزراء املاليزي مهاتري
حممد ،وشارك يف املؤمتر  500برملاني
عربي ودولي ،إضافة إىل ممثلني عن
عن القدس واألقصى ،بهدف التباحث

يف دعم قضايا فلسطني والدفاع عن حقوق الفلسطينيني.2

عين على األقصى

مؤمتر برملانيون ألجل القدس يف كواالملبور

املؤسسات الناشطة يف جمال الدفاع

 1وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/281806 .2020/4/23 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33692 .2020/2/10 ،
www.alquds-online.org

47

