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مقدمة التقرير
ْ
املنصرم الذي يرص ُد فيه هذا التقري ُر
اجتمعت على املسجد األقصى يف العام
أربع ُة أوبئة
ِ
ّ
املسجد املبارك :فريوس
التطورات يف
السنوي الرابع عشر من سلسلة "عني على األقصى"
ِ
ِ
ُ
العربي
املسبوق لالحتالل ،والتطبي ُع
ري
اإلسرائيلي ،والدع ُم
واالحتالل
كورونا،
األمريكي غ ُ
ُّ
ّ
ّ
ِ
مع االحتالل.
َ
كانت مضاعف ًة؛ ّ
ْ
آثا ُر هذه األوبئ ِة مل ْ
اإلسرائيلي لديه قد ٌر
االحتالل
ألن
تكن ع َر ِض َّي ًة بل
ّ
األحداث وتوظيفها ملصلح ِته .فريوس كورونا
كاف من اخلداع ،والقدرة على استغالل
ِ
ٍ
ً
أخضع العا َ
َ
ليفرض
اإلسرائيلي
كفيل بتوفري غطا ٍء مناسب لالحتالل
بأسره ،كان
الذي
َ
ّ
مل ِ
تصب يف خان ِة مساعيه إىل ضرب "الوضع القائم" يف األقصى ،وإعاد ِة تعري ِفه
إجراءات جديد ًة ُّ
ٍ
املسجد خو ًفا من ّ
ُ
َ
تفشي كورونا ذريع ًة اقتنصها
إغالق
وكان
وتطبيقيا،
َوفق رؤي ِته نظريًّا
ًّ
ِ
َ
ُ
عملياّ :
إن إغالق األقصى بسبب كورونا حمط ٌة ملرحل ٍة جديد ٍة عنوا ُنها
ليقول
االحتالل
ًّ
"فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على املسجد األقصى" .واحلقيق ُة ّ
أن املسجد األقصى
ُ
سلطات االحتالل ض ّد املسجد،
ري بعد سلسلة اإلجراءات اجلائرة اليت اختذتها
خسر الكث َ
الرمسي إىل ح ّد قبول التفاوض واالتفاق
األردني
املوقف
وكان من أبرز أوج ِه اخلسارة احندا ُر
ّ
ّ
ِ
مع االحتالل بشأن إغالق املسجد أو فتحه ضمن إجراءات مواجهة كورونا؛ وقد كشف هذا
ٌ
األم ُر اخلطري ّ
ضعيف إىل درجة قابل ّية التشارك
رمسيا
أن اجلس َم املسؤول عن إدارة األقصى
ًّ
مع االحتالل/الوباء يف شؤون املسجد.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

فإن فريوس التهويد واصل ّ
ويف احلديث عن االحتالل؛ ّ
عموما،
تفشيه يف جسد القدس
ً
خصوصا ،أي املسجد األقصى .وكان الف ًتا تركيز االحتالل على مشاريع
مستهد ًفا قلبها
ً
تهدف إىل ربط منطقة األقصى بشبكة نقل عرب القطار اخلفيف ،والقطار السريع ،والقطار
اهلوائي (التلفريك)؛ بهدف إغراق منطقة األقصى باملستوطنني الذين يصعب على
ّ
ُ
حتصيل مكاسب يف معركة األقصى؛ فهم وقودُها الذين يضغطون على
االحتالل من دونهم
ّ
كل مؤسسات االحتالل ومراكز القوة والقرار فيه؛ لتنفيذ مشاريع تهويدية حتسم هوية
القدس لتكون يهودية ،وتك ّرس األقصى مرت ًعا القتحاماتهم ،وشعائرهم فيه ،وقد تقدّموا يف
املسجد حبماية شرطة
الصلوات التلمودية علني ًة يف
ذلك خطوات حثيثة ،وأصبحت إقام ُة
ِ
ِ
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االحتالل ،وأصبح ُّ
اقتحامه والصال ِة فيه مساويًا ِّ
حلق املسلمني بذلك ،وفق
"حقهم" يف
ِ
وتصر ِف شرطتهم.
سلوكهم وتصرحياتهم وقرارات حماكمهم،
ُّ
األمريكي دونالد
صوره مع إعالن الرئيس
أما الدع ُم
ّ
ّ
ّ
األمريكي املفتوح فقد جت ّلى بأخطر ِ
َ
َ
احملرف
اإلسرائيلي
التعريف
عت
ترمب
تفاصيل ما ُ
َّ
ّ
اصط ِلح عليه "صفقة القرن" اليت ش ّر ِ

ملفهوم "الوضع القائم" يف األقصى ،وأعطت لالحتالل ّ
"حق" تطبيق السيادة الكاملة عليه،
"حارسا أمي ًنا على املقدسات يف القدس" َطوال احتالهلا ،ث ّم حماول ِة توفري
بوصفه كان
ً

ضمها لسيادة االحتالل ،وهو مشروع
أراض من الضفة الغربية،
الغطاء الالزم
وتشريع ّ
لسلب ٍ
ِ
ِ

يق ُع يف صميمه حس ُم مصري األقصى ليكون يف ُعهدة االحتالل.

األمريكي أو تب ًعا له ،واصلت بعض احلكومات العرب ّية هرولتها للتطبيع
وبالتوازي مع الدعم
ّ
مع االحتالل ،وكانت شاهدة زور على إعالن "صفقة ترامب  -نتنياهو" ،وقفزت بقوة إىل
ميدان الشعوب لتغسل أدمغتها ،وتبدّل قناعاتها عرب إنتاجات إعالمية ودرامية تدعو صراحة

إىل التطبيع ،وإسقاط مقولة "مركزية القضية الفلسطينية" ،ثم إطالق ال ِعنان حلمالت
إعالمية ّ
ُ
انقالب على ِقيم النخوة
بأفكار الشعوب ،وحتاول تكريس
تفتك
لسموم
منظمة تر ّوج
ِ
ٍ
ٍ
واألخ ّوة ومواجهة الظلم يف األمة ،لتقنع الناس ّ
بتبن شعار "فلسطني ليست قض ّييت".
مل تكن مناع ُة الفلسطين ّيني صف ًرا يف مواجهة هذه األوبئة ،بل حاولوا استجماع قواهم
للتصدي هلا ،وأطلقوا مبادرات مميزة كمبادرة "الفجر العظيم"ّ ،
ونظموا العشرات من
مسريات العودة ،وشاركوا يف محالت واعتصامات وملتقيات عديدة داخل فلسطني وخارجها،
ون ّفذوا عمليات بطولية ض ّد جنود االحتالل ومستوطنيه يف الضفة الغربية والقدس،
وكسروا قرارات االحتالل يف غري م ّرة ،ومنها إدخال أمني املنرب الشيخ عكرمة صربي إىل
ً
حممول على األكتاف ،رغم أنف االحتالل الذي كان أصدر قرا ًرا جائ ًرا
املسجد األقصى

بإبعاده ومنعه من دخول املسجدّ .
املنهك الذي حيتاج إىل
املالح َظ بواقع ّية أ ّنها مناع ُة
ولكن
َ
ِ
مضادات حيوية خارج ّية ،تقيل ضع َفها ج ّراء الضربات اإلسرائيلية املتتالية هلا على مدى
ِس ِّ
ين االحتالل .وإىل جانب مناعة الفلسطينيني ،كانت مناعة الشرفاء من شعوب األمة

تغالب هذه األوبئة ،وحتاول الصمود يف وجه وباء التطبيع الذي ُح ِقن جس ُد األمة بكم ّيات
ُ

غري مسبوقة منه؛ ّ
ولكن ما قيل عن مناعة الفلسطينيني جلهة ضعفها ،ميكن أن يقال عن
8
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الداخلي ،وال
مناعة شعوب األمة املنهكة بأوبئة كثرية تبدأ من الفساد والفقر واالحرتاب
ّ
اإلسرائيلي
تنتهي عند التعذيب والظلم من أنظمة ختشى شعوبها ،وتستقوي عليها بعد ّوها
ّ
يب.
ومستعم ِرها األجن ّ
ِ

أن الطاغي على االهتمام واألحاديث يف ّ
الصحي بسبب ّ
ومبا ّ
تفشى
كل العامل هو اهلاجس
ّ
الصحية نقولّ :
إن هذا التقرير
وباء كورونا؛ فإنه ومن باب احملاكاة ،واستلهام املصطلحات
ّ
بتشخيص دقيق للحالة املَ َرض ّية املزمنة اليت يعانيها األقصى منذ احتال ِله ،بعدما
هو أشبه
ٍ
حبثي ّ َ
بي طبي َع َتها ،وخماط َرها اليت ال
خمربي
جلهد
أخضعنا األوبئ َة املذكور َة أعاله
ٍ
ٍّ
ٍّ
تنحصر باملسجد األقصى والقدس ،بل هي قابل ٌة لالنتقال بالعدوى إىل ِّ
جسد األم ِة
كل
ِ
أن تكون ّ
هي ْ
للعالج ،وهي تلك التوصيات اليت
مثة وصف ٌة
العرب ّية واإلسالم ّية .ومن ال َب َد ِّ
ِ
ً
تتضمن الوقاية ،واملضادات ،وتقوية أجهزة املناعة لدى الشعب الفلسطي ّ
وصول إىل
ين واألمة،
استئصال خاليا االحتالل والتطبيع والتفريط السرطانية ،وهي مرحلة تتط ّل ُب مراعاة قدرة
املريض على االحتمال ،وتهيئة الظروف املناسبة حبيث ال يُق َتل املريض بل املرض.
هشام يعقوب
رئيس قسم األحباث واملعلومات
يف مؤسسة القدس الدول ّية

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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عين على األقصى

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني  2019/8/1و2020/8/1

ملخص تنفيذي
تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دوريًّا يرصد االعتداءات على املسجد
األقصى وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير الرابع عشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2019/8/1و .2020/8/1وحياول التقرير
تناول مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب وخيتم بالتوصيات:
أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستويات السياسية والدينية
واألمنية والقانونية.
ثان ًيا :مناقشة تفصيلية لكل مشاريع التهويد وأعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت
املسجد ويف حميطه ّ
تبي مسارها وتطورها على مدار السنة اليت يغطيها التقرير،
باإلضافة إىل الكشف عن تفاصيلها ومراميها استنادًا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات
اليت تظهر سعي االحتالل إىل تأسيس مدينة يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون
هو يف مركزها وخيلق بنية حتتية متكاملة للوجود اليهودي يف املسجد وحميطه.
ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت التدخل
يف إدارته عرب رصد اقتحامات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة
األمنية واستقراء مسارات كل منها ومآالتها ،وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه
األطراف املتفقة على حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني
واليهود يف أقرب فرصة ممكنة ،وفرض السيادة اإلسرائيلية على املسجد .ويرصد
التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد خالل مدة الرصد ،والتقييد
املستمر حلركة موظفي األوقاف الذين يشكلون العصب التنفيذي هلذه الدائرة
ومنعها من أداء مهامها متهيدًا لنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة
اآلثار اإلسرائيلية .عالوة على ذلك ،يعرض التقرير التحكم يف الدخول إىل املسجد
وحماولة االحتالل تغيري قواعد السيطرة على أبوابه باإلضافة إىل تقييد حركة
املصلني وفق مناطق وجودهم ،وأعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
خامسا :التوصيات
ً
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تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد
الفصل األول:
ّ
األقصى
ّ
حلم يسعى االحتالل إىل حتقيقه،
مل يعد الوجود
اليهودي يف املسجد األقصى جمر َد فكر ٍة أو ٍ
عاما بعد عام ،بفعل احتضان سياسي وأمين وقانوني ودي ّ
إسرائيلي ،آز َره
ين
بل هو واقع ينمو ً
ّ

متاما مع رؤيته لألقصى وإدارته،
مؤخ ًرا موقف
أمريكي مفتو ُح الدعم لالحتالل ،ومتطابق ً
ّ

والوجود اليهودي فيه.

ّ
اليهودي يف األقصى ،ومتديد
تضافرت جهود أذرع االحتالل املختلفة لتوسيع مساحة الوجود
مدّته ،وكسر القيود اليت متنعه من الصالة وإقامة الشعائر املختلفة يف املسجد .والواقع
ّ
وأمنيا مل تصطدم مبقاومة مقبولة من
وقانونيا،
وأمنيا،
سياسيا،
أن هذه اهلجمة الرباعية
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ

طرف دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،اجلهة املسؤولة حص ًرا وقانو ًنا عن إدارة شؤون
أن ّ
املسجد ،بل أظهر سلوك األوقاف ّ
مثة قابلية للقبول باألمر الواقع ،والتسليم لالحتالل
ليدير شؤون املسجد ،مقابل احملافظة على إدارة إسالمية شكلية حتفظ ماء الوجه ،وتعني
على بقاء غطاء املشروعية لألوقاف اإلسالمية ،ومرجعيتها.

قبله وما بعده كموسم لدفع هذه الفكرة
إىل الواجهة ،حيث تعهد بها رئيس الوزراء
الصهيوني بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن

كــان موضوع تعزيز الوجود اليهودي
في المسجد األقصى أحد ركائز السياسة
الداخلية الصهيونية خالل األزمة السياسية
الصهيونية التي دامت  18شهرا ً وشهدت
ثالث محطا ٍ
ت انتخابية ،وقد استغلت كتلة
"جماعات المعبد" األزمة لتعزيز مواقعها
ودفع مطالبها نحو األمــام ،وأصبح وزن
كتلتها في "الكنيست"  21نائبًا ،وفي
الحكومة  9وزارات من أصل .33

عين على األقصى

 .1المستوى السياسي
شكلت فكرة فرض الصلوات اليهودية يف
املسجد األقصى املبارك األولوية األساسية
لكتلة "مجاعات املعبد" وتيار اليمني  -القومي
الديين خالل املدة اليت مشلها التقرير ،وقد
اس ُتثمر اقتحام األضحى يف  2019/8/11وما

تنب واسع
الداخلي جلعاد إردان وباتت حمل
ٍّ

من خمتلف األحزاب السياسية.

www.alquds-online.org
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لقد كان موضوع تعزيز الوجود اليهودي يف املسجد األقصى أحد ركائز السياسة الداخلية
حمطات
الصهيونية خالل األزمة السياسية الصهيونية اليت دامت  18شهراً وشهدت ثالث
ٍ

انتخابية انتهت بانتخابات شهر  2020 - 3وبتشكيل احلكومة االئتالفية احلالية ،وقد استغلت
كتلة "مجاعات املعبد" األزمة لتعزيز مواقعها ودفع مطالبها حنو األمام .لقد كانت هذه
اجلماعات احلليف األقرب لنتنياهو الذي يعول على والئه يف وجه املوجة السياسية إلنهاء
حكمه ،واحملاكمات اليت يواجهها ،فأعاد تشكيل حتالفاته يف انتخابات أيلول/سبتمرب

 2019ليضم حزب "زيهوت" أو "اهلوية" الذي يقوده املتطرف موشيه فيغلني إىل قائمة
تسهيالت للمقتحمني وتوسيع تعاون الشرطة معهم كعكة هذا االتفاق،
الليكود ،وكان منح
ٍ
اتفاق ائتاليف مع كتلة "القوة اليهودي" املتطرفة اليت يقودها
وكذلك حاول نتنياهو عقد ٍ

املتطرف إيتمار بن غفري قبيل انتخابات شهر آذار/مارس  ،2020لكن تلك الكتلة طلبت منه
فتح األقصى أمام االقتحامات أيام السبت وعينها على ختصيص يوم السبت حصراً لليهود
باعتباره يوماً موازياً للجمعة عند املسلمني ،وقد رد نتنياهو بأن تلبية هذا الطلب "ستشعل
حرباً يف املنطقة" ،لكن بن جفري رأى يف املقابل أن "نتنياهو فشل يف تلبية احلد األدنى من
املطالب" ،وانهار هذا االئتالف ومل ينعقد.
بعد االنتخابات ،ويف لقائه مع "مجاعات املعبد" ،قال نتنياهو إنه يعلم أنه خسر االنتخابات
ألنه مل يوافق على مطلب فتح األقصى أمام اليهود يوم السبت ،يف تعبري عن قناعة متنامية
تشكلت عقب احملطتني االنتخابيتني يف أيلول/سبتمرب  2019وآذار/مارس  2020بأن
االنتقال إىل مواقف أكثر ميينية هو املخرج األساس أمام نتنياهو إلعادة توحيد كتلة
اليمني حتت زعامته ،والتخلص من التشظيات اليت منعته من حسم االنتخابات يف املرتني،
وميكن فهم هذا التصريح باعتباره نقداً ملوقف "مجاعات املعبد" منه ،وباعتباره وعداً كذلك
مبحاولة تسوية األمر قبل احملطة االنتخابية التالية اليت رمبا تكون يف مدى العام املقبل
نتيجة هشاشة االئتالف احلالي.
حبجم أكرب ،فقد أعطتها احملطة
يف النتيجة ،خرجت "مجاعات املعبد" من احملطتني
ٍ
األوىل  23مقعداً يف "الكنيست" يف أيلول/سبتمرب  ،2019فيما حصلت يف الثانية على 21
مقعداً هي كتلتها يف "الكنيست" احلالي املنبثق عن انتخابات آذار/مارس  ،2020وهي أكرب
كتلة حتصل عليها تلك اجلماعات يف تارخيها بعد أن كان حجمها  17نائباً يف انتخابات
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2015؛ وقد حصلت "مجاعات املعبد" نتيجة لذلك على  9حقائب وزارية من  33يف احلكومة
برتاجع نسيب عن وزنها السابق الذي وصل إىل  % 45من حكومة نتنياهو
االئتالفية احلالية،
ٍ
األخرية خالل حقبة تسيري األعمال ،وهذا عائد لطبيعة االئتالف احلكومي الذي أشرك
عدداً أكرب من األحزاب ،لكنه مل ينعكس تراجعاً يف النفوذ أو األجندة ،إذ ال تزال وزارة األمن
الداخلي الصهيوني ووزارة االستيطان ووزارة شؤون القدس واقعة مجيعاً حتت نفوذها.
لقد شكلت "صفقة القرن" قفزة كبرية جلماعات املعبد ولليمني القومي -الديين عموماً
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 .لقد نصت صفقة القرن على وضع رعاية املقدسات حتت
ذكر لألردن أو األوقاف أو أي هيئة إسالمية،
اإلرادة السياسية اإلسرائيلية املطلقة ،دون أي ٍ
ما جيعل وجود تلك اهليئات خاضعاً لإلرادة اإلسرائيلية بنظر تلك الصفقة ،وتبنت
التقسيم باعتباره احلل النهائي املقبول يف األقصى ،وتبنت متكني أتباع خمتلف األديان
بشكل كامل ،فباتت أجندة
من أداء طقوسهم يف األقصى مبا يتناسب مع متطلبات دينهم
ٍ
فرض الطقوس اليهودية يف األقصى موقفاً أمريكياً ومل تعد جمرد مشروع إسرائيلي أو رؤية
جلماعة متطرفة.
استغل الكيان الصهيوني هذا التطور املهم لفرض وقائع جديدة على األرض يف األقصى،
معو ً
ال على اضطرار األردن – الدولة الراعية لألوقاف اإلسالمية يف القدس -إىل الرتاجع

عين على األقصى

أمام املوقف األمريكي ،ويف ظل اعتماده الوجودي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً على الدعم
األمريكي ،وهذا ما يلمس بالفعل يف حمطات عديدة مثل هبة باب الرمحة وضرب قيادة
عقوبات حبقهم ،ويف املوقف من أداء الطقوس
األوقاف خالهلا واستدعاء قياداتها وإيقاع
ٍ
اليهودية يف األقصى والرتاجع أمام تكبيل يد حراس املسجد األقصى ومنعهم من التصوير
وتوثيق االقتحامات وصو ً
ال إىل التعميم الداخلي من مدير عام األوقاف اإلسالمية يف القدس
على مجيع حراس املسجد وموظفي األوقاف مبنع نشر أخبار املسجد األقصى املبارك إال بإذن

محالت ألداء
خطي ،وذلك قبل يومني من اقتحام يوم عرفة يف  2020/7/30الذي شهد أوسع
ٍ
الطقوس والصلوات اجلماعية يف تاريخ املسجد منذ احتالله.
لقد جاءت حقبة انتشار وباء كورونا لتكرس هذا الصعود الصهيوني يف السيطرة على
www.alquds-online.org
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األقصى والرتاجع الرمسي األردني أمامه ،إذ فرض إغالق املسجد األقصى  69يوماً وهي
أطول مدة إغالق للمسجد منذ االحتالل الصلييب ،أغلقت خالهلا قوات االحتالل مجيع
أبواب األقصى باستثناء بابني ،حددت فيها عدد املوظفني الذين يوجدون فيه رغم مساحته
الشاسعة ،وعزلت مبنى األوقاف القائم يف املدرسة املنجكية عن األقصى طوال املدة بإغالق
باب اجمللس ،وحصلت على قائمة مبوظفيها ومهامهم وأماكن عملهم وأوقاتها من مصدر
داخل األوقاف؛ فباتت تدقق يف دخول مجيع املوظفني وخروجهم حبسب وقت عملهم ،فوضعت
نفسها يف موضع اإلدارة األصيلة للمسجد وبات موظفو األوقاف وكأنهم ضيوف عليه ،وقد
تعمق هذا االجتاه املتنامي للخسارة يف املسجد بكشف مصدر حكومي أردني رفيع عن أن
اإلغالق مت باتفاق بني اخلارجية األردنية وخارجية االحتالل حلماية املصلني من انتقال
العدوى إليهم من املستوطنني ،ورغم النفي الرمسي اخلجول بعد انكشاف االتفاقية إال أن
رد حكومة االحتالل على احملكمة العليا الصهيونية برفض الكشف عن طبيعة التنسيق بني
الطرفني إلغالق األقصى باعتبارها قضية متس األمن القومي والعالقات اخلارجية ،جاء
ليؤكد هذه املعلومة ،يف سابقة هي األوىل يف تارخيها يكشف فيها عن اتفاق يتعلق برتتيبات
إدارة املسجد األقصى املبارك ،بفعل هذه البيئة السياسية املختلة.
حرص االحتالل على مشهد الفتح املتوازي لألقصى أمام املسلمني واملقتحمني الصهاينة
يف اليوم نفسه ،وبدأ مباشرة فرض إجراءات جديدة يف األقصى مشلت تفريغ مسارات
االقتحامات ،وتفريغ مصلى باب الرمحة وإعادة التعويل على إغالقه ،وتصعيد الطقوس
اليهودية والسماح بها ،وحماولة تكريس اجلهة اجلنوبية الغربية لألقصى وباب السلسلة
باعتباره نقطة جتمع إضافية للمتطرفني الصهاينة .عالوة على ذلك ،ويف اليوم التالي لفتح
األقصى ،نشرت صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية املقربة من رئيس الوزراء تقريراً حتدث عن
موافقة أردنية على دور لشخصيات مقربة من السعودية يف جملس األوقاف شريطة أال تشكل
بدي ً
ال عن الدور األردني ،وذلك الحتواء النمو املتزايد للجمعيات الرتكية بزعم التقرير؛
ويبدو أن هذا التقرير يقصد تعزيز نزعة املنافسة الداخلية وخماوف مشروعية الدور لدفع
األردن أقرب إىل املوقف الصهيوني والقبول باشرتاطاته املتزايدة يف األقصى.
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 .2المستوى القانوني
شكلت مدة اإلغالق حتت عنوان وباء
كورونا احلقبة األكثر نشاطاً للمحاكم
الصهيونية جتاه األقصى ،إذ قدمت جمموعة
من "مجاعات املعبد" التماساً يطلب السماح
ألفرادها باقتحام األقصى يف الذكرى
العربية الحتالل القدس اليت توافق يوم

أكــدت محاكم االحــتــال "حــق" اليهود
المتساوي مع المسلمين في األقصى،
وهو ما بني عليه الحقا ً تعهد من شرطة
االحتالل بفتح األقصى أمام المقتحمين
الصهاينة في يوم فتح للمسلمين بعد إغالقه
 69يو ًما بسبب كورونا .وواصلت هذه
المحاكم تأدية دورهــا الضاغط إلعادة
إغالق مصلى باب الرحمة.

اجلمعة  ،2020/5/9ورغم أن احملكمة ردت
ذلك االلتماس ،إال أنها جددت تأكيد
"حق" اليهود املتساوي مع املسلمني يف األقصى ،وهو ما بين عليه الحقاً تعهد من شرطة
االحتالل بفتح األقصى أمام املقتحمني الصهاينة يف اليوم نفسه الذي ُتح فيه للمسلمني،
وجاء الضغط الصهيوني لفتح األقصى يوم األحد  2020/5/31لتمكني شرطة االحتالل من
الوفاء بالتزامها هذا.
على مدار مدة الرصد ،كانت هناك عدة قضايا مرفوعة على نشطاء ميينيني صهاينة
طقوسا علنية يف األقصى ،إال أن احملاكم الصهيونية كانت متيل لتربئة ساحتهم
ألدائهم
ً
أو اإلفراج عنهم حبدود دنيا من الغرامات ،يف تساوق مع االجتاه السياسي العام لتمكني
املتطرفني الصهاينة من أداء طقوسهم يف املسجد األقصى املبارك.

ببيان للمرجعيات اإلسالمية يف
 ،2020/7/2والذي مل يعلن عن صدوره أو عن تسليمه إال
ٍ

 2020/7/13محل ترويسة اهليئة اإلسالمية العليا كشف عن هذا القرار وأكد رفض
املرجعيات املطلق له.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

أخرياً ،حافظت احملاكم الصهيونية على دورها كأداة إلعادة إغالق مصلى باب الرمحة
ولتهيئة األرضية للتقسيم املكاني ،وقد جددت قرار إغالق املصلى على مدى مدة الرصد
بقرار كل ستة أشهر ،كان آخرها قرارها الذي سلمته لألوقاف اإلسالمية يف القدس يف
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 .3المستوى األمني
شكل فرض الطقوس اليهودية يف األقصى
شــكــل فـــرض الــطــقــوس الــيــهــوديــة في
واستهداف األوقاف وتفريغ مصلى باب
األقصى ،واستهداف األوقــاف ،وتفريغ
الرمحة املوضوع املركزي لشرطة االحتالل
مصلى باب الرحمة ،الموضوع المركزي
على مدار مدة الرصد اليت يغطيها التقرير،
لشرطة االحتالل على مدار مدة الرصد.
وشنت شرطة االحتالل حملة اعتقاالت
وقد كان موسم اقتحامات رأس السنة العربية
كبيرة شملت موظفي األوقــاف وكل من
وعيد العرش يف شهر تشرين األول/أكتوبر
له صفة رسمية في السلطة الفلسطينية
 2019أول مواسم فرض الطقوس اليهودية
ومنظمة التحرير ،والمصلين.
ومنع احلراس من مرافقة املقتحمني حتى
بشكل أكرب يف املوسم
ال يتمكنوا من تصوير عدوان املقتحمني الصهاينة ،وقد تكرر ذلك
ٍ
التالي لألعياد اليهودية بعد حقبة اإلغالق يف ذكرى "خراب املعبد" اليت وافقت يوم عرفة
 ،2020/7/30والذي شهد أوسع عدوان بأداء الطقوس على األقصى ،وأوسع تكميم منهجي
لألفواه ولنقل الصورة من األقصى .لقد باتت منهجية شرطة االحتالل يف متكني املتطرفني
من أداء الطقوس واضحة؛ وهي منع حضور احلراس ومنع التصوير والتوثيق ،حبيث ال
ضغط ملنع تلك الطقوس من األساس.
توضع شرطة االحتالل حتت
ٍ
أما يف استهداف األوقاف وإبعاد املصلني عن األقصى ،فقد شهدت مدة إعادة فتح األقصى يف
وإبعادات مجاعية عن األقصى ،مشلت خطباء املسجد ومديري
اعتقاالت
 2020/5/31محلة
ٍ
ٍ
اإلعمار وموظفيه ،ومسؤولي أقسام احلراسة ومواطنني عاديني من مصلني ومرابطني،
ومشلت كذلك كل من له صفة رمسية يف أي موقع تابع للسلطة الفلسطينية أو منظمة
التحرير الفلسطينية ،يف حماولة يبدو أنها تسعى إىل الفرض على األوقاف بأن حتور دورها
ليقتصر على إدارة احلضور اإلسالمي لألقصى ،وأن تتوقف عن حماولة إدارتها لألقصى
بصفته مقدساً إسالمياً بذاته.
على جبهة باب الرمحة ،شهدت املنطقة الشرقية لألقصى عموماً تفريغاً منهجياً باالعتقال
واإلبعاد والضرب عند اللزوم للتأكد من خلوها من املصلني واملرابطني يف معظم األوقات،
وبالذات يف وقت االقتحامات الصهيونية لألقصى ،يف تعويل واضح على إنعاش مسار التقسيم
املكاني انطالقاً من مصلى باب الرمحة.
16

تصدره مؤسسة القدس الدولية يف الذكرى السنوية إلحراق املسجد األقصى – التقرير الرابع عشر

 .4المستوى الديني
استمرت حماولة خلخلة املوقف الديين
التقليدي يف احلاخامية اليهودية ،والذي
مينع دخول اليهود إىل ما يسمونه "جبل
املعبد" بسبب عدم حتقق شرط الطهارة
وألن ذلك جيب أن يتم بعد جميء املسيح
املخلص فقط حبسب تلك الفتوى ،ورغم أن
اثنني من كبار تلك املرجعيات قد أعادوا

استجمع اليمين القومي -الديني كل ثقله
الديني برسالة نشرها في 2020/7/9
وقع عليها  60من حاخاماته الكبار ،وذلك
في إطار حشدهم القتحام يوم عرفة .وقد
واصل حاخامات "السنهدرين" محاولتهم
لفرض تقديم قربان الفصح في المسجد
األقصى المبارك.

تأكيد تلك الفتوى قبيل اقتحام األضحى يف  ،2019/8/11إال أن التيار اليميين القومي-
الديين استجمع كل ثقله الديين برسالة نشرها يف  2020/7/9وقع عليها  60من حاخاماته
الكبار ،بينهم أبرز طالب احلاخام يسرائيل كوك مؤسس تيار املركز الروحي "همزراحي"،
وذلك يف إطار حشدهم القتحام يوم عرفة.
إىل جانب ذلك ،واصلت جمموعة حاخامات هذا التيار الذين أعادوا تأسيس جملس القضاء
احلاخامي "السنهدرين" حماولتهم لفرض تقديم قربان الفصح يف املسجد األقصى املبارك،
وكانوا قد حققوا تقدماً كبرياً على هذا الطريق يف  2018بفعل قرار الرئيس االمريكي
دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،والذي يشبهه حاخامات
السنهدرين بقورش الثاني ،فتمكنوا من اجمليء باملذبح وأداء طقوس القربان يف منطقة
القصور األموية على السور اجلنوبي للمسجد األقصى يف شهر نيسان/أبريل  ،2018لكن
فرباير  2020كتب حاخامات السنهدرين رسالة مشرتكة إىل نتنياهو وترامب طلبوا منهما
عام
فيها متكينهم من تقديم قربان الفصح داخل األقصى وإحياء "طقوس املعبد" بعد ٍ 2000
من توقفها بزعمهم ،وقد ردت احلكومة الصهيونية بقبول الطلب ألول مرة منذ درجت تلك

عين على األقصى

هبة باب الرمحة يف  2019أجربت شرطة االحتالل على الرتاجع عن ذلك .يف شهر شباط/

اجلماعات على تقدميه يف عام  ،2006وكان ردها أنها لن تتمكن من تلبيته بسبب ظروف
انفجار كبري يف األقصى خالل العامني القادمني
جائحة كورونا ،وهذا ما يفتح الباب أمام
ٍ

يف حال مسح االحتالل بأداء هذه الطقوس داخل املسجد.
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الفصل الثاني :المشاريع التهويدية في المسجد األقصى
ومحيطه
تصدّرت مشهد تهويد األقصى وحميطه مشاريع تسعى إىل ربط حميط األقصى بشبكة
اهلوائي
مواصالت بريّة ،وجويّة ،كمشاريع القطار السريع ،والقطار اخلفيف ،والقطار
ّ
املوصلة إىل األقصى تهدف إىل إغراق منطقة املسجد
(التلفريك) ،وهي إىل جانب األنفاق ِ
األقصى باملستوطنني و"السياح"ً ،
موجهة ،وثقافية
فضل عن حتقيق مكاسب أخرى سياح ّية ّ

تهويدية .وكان الف ًتا ّ
أن ماكينة التهويد واحلفر مل تتوقف طوال مدة التقرير على الرغم

من جائحة كورونا ،وهي ماكينة أنفقت عليها وزارات االحتالل ومؤسساته حنو  300مليون
دوالر بني عامي  2006و.2019
ويف ما يأتي أبرز املشاريع التهويدية واحلفريات اليت رصدناها يف مدة الرصد:

ً
شرقا
 .1مقبرة يهود ّية بجوار األقصى
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  16م ً
رتا حتت األرض ،وقد

ّ
مت حفر أنفاق بطول  1.6كيلومرت للمقربة .وسيتم وصلها مبا يسمى "املسارات التلمودية"
يف حميط البلدة القدمية واملسجد األقصى لتتسع ألكثر من  24ألف قرب يهودي .وقد
أغلق االحتالل الشارع الرئيس الذي مير عرب املقربة القدمية يف جبل الزيتون حتى منطقة
عني سلوان ،وصادر األراضي باملنطقة ،من أجل إقامة املقربة اجلديدة اليت رصد هلا االحتالل
مبلغ  90مليون دوالر إلنشائها .وقد بدأ االحتالل تنفيذ خمطط املقربة اجلديدة على أرض
الواقع ،وأنهى جتهيز ما ال يقل عن  8آالف قرب يهودي.

توراتي في سلوان جنوب األقصى
 .2متحف
ّ
نشر عضو جلنة الدفاع عن أراضي سلوان األستاذ فخري أبو دياب يف  2019/12/30على
توراتيا
صفحته على الفيس بوك تفاصيل عن إنشاء مجعيات استيطانية إسرائيلية متح ًفا
ًّ

يف سلوان جنوب املسجد األقصى.
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أن املتحف مؤلف من "ثالث طبقات مبساحة  1390م ً
وذكر أبو دياب ّ
رتا مرب ًعا يف منطقة
العني الفوقا بسلوان ،اليت ال تبعد سوى عشرات األمتار عن املسجد األقصى من الناحية
اجلنوبية الشرقية .وأوضح أبو دياب ّ
أن املتحف ُشيد يف منطقة متنع بلدية االحتالل يف
القدس وسلطة اآلثار اإلسرائيلية البناء فيها .وأشار أبو دياب إىل ّ
أن "سلطات االحتالل
اإلسرائيلية وأذرعها التهويدية أقدمت على نقل كمية كبرية من احلجارة الضخمة
والتارخيية من هذه املنطقة.

حي الثوري
"السياحي" بين
 .3خطوات حثيثة لبناء جسر المشاة
ّ
ّ
"النبي داود"
ومنطقة
ّ
العباسي حمل استهداف مباشر يف أثناء مدة الرصد ،بهدف
املقدسي حممد
كانت أرض
ّ
ّ
تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر املشاة "السياحي" الذي سيمت ّد فوق أراضي وادي
ّ
الثوري إىل منطقة النيب داود .وقد اقتحمت قوات االحتالل ،وعناصر من
حي
الربابة من ّ
العباسي غري مرة.
"سلطة الطبيعة" اإلسرائيلية أرض
ّ
 .4قطار سريع من "تل أبيب" إلى "محطة ترامب" بجوار األقصى
بعد حنو مثانية أشهر من رفض "اللجنة الوطنية للبنية التحتية" اإلسرائيلية متديد مسار
الغربي ،جنحت ضغوط املنظمات االستيطانية يف إعادة
القطار السريع إىل سور األقصى
ّ

أمريكي .ويف أيار/
عليها "حمطة دونالد ترامب" .وتبلغ كلفة املشروع حنو  700مليون دوالر
ّ
مايو  2020ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن سلطات االحتالل شرعت بإجراء عمليات حفر

عين على األقصى

طرح اخلطة للنقاش ،وأعلنت اللجنة املذكورة يف  2020/2/17عن مسار القطار الذي
الغربي حتت اسم "حمطة ترامب" .ويشمل
سينتهي عند نقطة س ُتستحدث عند سور األقصى
ّ
ً
شريطا ميتد حتت عشرات املنازل الفلسطينية يف حي وادي حلوة يف سلوان
مسار القطار
جنوب األقصى ،مبوازاة اجلدار اجلنوبي للمدينة القدمية .وسيستغرق العمل يف هذا املشروع
حنو  4سنوات ،وميتد من حتت شارع يافا بالقدس ،على عمق حنو  80م ً
رتا من حمطة
ً
وصول إىل عمق  50م ً
يتسحاق نافون
رتا عند وصوله حمطة حائط الرباق اليت سيطلق

جتريب ّية استكشافية خارج البلدة القدمية مباشرة يف سياق مشروع القطار السريع ،وحتديدًا
عند باب املغاربة يف اجلدار اجلنوبي للبلدة القدمية.
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 .5مشروع تهويدي كبير عند باب العمود شمال األقصى
صادقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل بالقدس ،بصورة نهائية ،على املخطط
ً
وحتديدا يف
اهليكلي ملشروع استيطاني ضخم يف منطقة املصرارة وباب الساهرة وباب العمود،
حميط باب العمود وشارع صالح الدين وصو ً
ال إىل وادي اجلوز .وحبسب ما نشرت اإلذاعة ،فإن
املشروع الذي متت املصادقة عليه يف  ،2020/5/11يتضمن إنشاء مركز جتاري استيطاني
ومبان جتارية ،وتشغيلية ،وفنادق ،ووحدات استيطانية ،إضافة إىل مرافق لبلدية
ضخم،
ٍ
حي املصرارة الذي يسمى نفق "تساهل" مشال
االحتالل .ويستهدف املشروع توسيع نفق ّ
البلدة القدمية؛ إذ سيتم توسيعه على حساب شريط واسع من األراضي الفلسطينية.

 .6وضع مجسم "المعبد" المزعوم عند باب المغاربة
جمسما لـ "املعبد" املزعوم عند مدخل باب املغاربة
يف  2020/7/9وضعت "مجاعات املعبد"
ً
يف السور الغربي لألقصى ،وهو الباب املخصص القتحامات املستوطنني اليهود "والسياح".
ّ
اليهودي عام .2018
و ُنصب اجملسم جبانب العريشة الدائمة اليت ُوضعت يف "عيد ال ُعرش"
"ترفيهــي" ضخــم وجملــة مراكــز ومشــاريع تهويديــة
 .7دوالب
ّ
تطـ ّ
ـل علــى األقصــى مــن جبــل المك ّبــر
أفادت مصادر إعالمية إسرائيلية أن بلدية االحتالل يف القدس تنوي إنشاء دوالب ضخم يف
االستيطاني الذي يقع
القسم الغربي من متن ّزه "ارمون هنتسيف" (قصر املندوب السامي)
ّ
ّ
املطل على البلدة القدمية واملسجد األقصى من اجلنوب ،وسيكون
املكب
على طرف جبل ّ
بارتفاع  40إىل  60م ً
رتا .اخلطة تشمل إقامة مطاعم ،وحديقة متاثيل ،ومسارات للدراجات،
ومرك ًزا للموسيقى ،وأمام املتنزه على الطرف الثاني للشارع ُيطط لبناء ستة فنادق.
 .8مشروع القطار الخفيف (التلفريك)
يف  2019/11/4صادقت "اهليئة الوزارية لشؤون السكن" اإلسرائيلية ،على خطة القطار
اهلوائي يف حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية .تطورات قضية التلفريك وصلت إىل
ْ
طلبت يف
حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية اليت عقدت جلسة ملناقشتها يف  ،2020/6/29ثم
 2020/7/26من دولة االحتالل تقديم دليل على أن مشروع التلفريك سيشجع السياحة
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يف املنطقة اليت س ُيبنى فيها ،وحددت موعد  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات .ويشري خمتصون
إسرائيليون متابعون للقض ّية إىل ّ
أن احملكمة قررت إعطاء مهلة طويلة للجهات املعنية يف دولة
االحتالل لتقديم إجابات مقنعة ّ
ألن هذه اجلهات فشلت يف إقناع قضاة احملكمة بإجاباتها
يف جلسة النقاش واالستماع ،وإذا ما كررت فشلها يف اجللسة احملددة يف األسبوع األول من
أيلول/سبتمرب  2020فإن احملكمة بإمكانها إلغاء قرار املوافقة على بناء التلفريك بسبب
عدم موافقته ألسس احلكم السليم.

 .9محاوالت اختراق األقصى بذريعة ترميم أسواره
الجنوبي
التدخل في ترميم سور األقصى
ّ

استكملت جمموعة من العمال اإلسرائيليني يف  2020/1/5العمل يف احلائط اجلنوبي
لألقصى (سور املدرسة اخلتنية) مبنطقة القصور األموية ،بزعم ترميمه.
الغربي
اختراق سور األقصى
ّ

كشف الباحث املقدسي إيهاب ّ
اجللد ّ
الغربي
أن هناك فتحات مريبة يف سور األقصى
ّ
تتوارى خلف سقاالت الرتميم احلديدية املنصوبة عليه .وكان االحتالل قد نصب مثاني
عامي على عل ّو يقارب  20م ً
سقاالت منذ ْ
رتا ،بذريعة ترميم املنطقة اليت سقط منها حجر
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ضخم يف  .2018/7/23وح ّذر اجلالد من أن االحتالل "قد يدخل أو أدخل عربها أجهزة
ًّ
مستغل غطاء الرتميم وظروف اإلغالق والتهميش
متطورة لالخرتاق واحلفر والتصوير،
اليت م ّر بها األقصى ،خالل جائحة كورونا" .وتكمن خطورة ما يقوم به االحتالل يف ّ
أن
وراء سور الزاوية اجلنوبية الغربية ،وأسفل مسجد النساء ،واملتحف اإلسالمي ،وساحة
قبة يوسف آغا ،تقع تسوية كبرية جمهولة الطبيعة بالنسبة إىل علماء اآلثار املسلمني،
وهي املنطقة اليت يستهدفها االخرتاق ،لكرب مساحتها وعدم إمكانية وصول األوقاف
اإلسالمية إليها من داخل األقصى.
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 .10الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
أ .حفريات الجهة الجنوب ّية
الجنوبي
حفريات في منطقة القصور األموية المالصقة لسور األقصى
ّ

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 .وقال التقرير ّ
إن "سلطة اآلثار" تن ّفذ أوسع عملية حفر وتنقيب
واستهداف ألساسات املسجد االقصى ،وتنقل كميات كبرية من األتربة حباويات مشابهة
لتلك احلاويات اليت تنقل األوزان الثقيلة ،وخترجها من باب املغاربة ،حيث تقف عند
مدخل ساحة الرباق حاويات مغطاة ،وتستمر هذه العملية حتى ساعات الليل ،و ُتسمع
أصوات حفر ونقل األتربة من املنطقة الغربية اجلنوبية.
نفق ضخم من وادي حلوة إلى ساحة البراق

نشر موقع ما يسمى "شبيبة التالل" املتطرف مقاطع فيديو لدقائق ،ثم ُحذفتُ ،تصور
عملية حفر نفق ومشاركة عدد كبري من املستوطنني ،كانوا حيملون الرتاب ،ويتبادلون
معدات احلفر ويلتقطون صو ًرا لبعضهم وهم يف حال ٍة من النشوة والفرح يف إضاء ٍة خافتة.
وكما يبدو من التسجيل احملذوف ،يقع املوقع أسفل باب املغاربة يف سور البلدة القدمية
اجلنوبي ،قرب "مركز الزوار" التهويدي يف مدخل وادي حلوة ومنطقة القصور األموية
املالصقة للجدار اجلنوبي للمسجد األقصى ،عند الباب الثالثي للمصلى املرواني من
أكياس بيضاء
اخلارج .وحسب الفيديو ،هناك كمية كبرية من األتربة ُوضعت يف
ٍ
صغرية على جانيب النفق ،ومعدات حفر ذات آلية جيري فيها نقل ما خيرج من احلفر
بدالء إىل خارج النفق .ويُظهر التسجيل ثالثة مستويات من احلفر أسفل بعضها.
ِ
حفريات متواصلة في نفق "طريق الحجاج" من سلوان إلى ساحة البراق

أظهرت جولة قام بها مراسل موقع "تاميز أوف إسرائيل" يف نفق "طريق احلجاج" املمتد
من سلوان جنوب األقصى إىل ساحة الرباقّ ،
أن العمل يف هذا النفق متواصل بوترية
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عالية .وحبسب تصرحيات ملدير عمليات احلفر يف النفق ،عامل اآلثار اليهودي آري ليفي،
موضحا ّ
ّ
أن
فإن النفق مل يفتح بالكامل ،للجمهور ولن يكون كذلك لبضع سنوات،
ً
ْ
صباحا حتى الساعة  10مسا ًء.
يوميا ،من الساعة 7
احلفر ال يزال جاريًا على
ً
مرحلتي ًّ
وقال ليفي إن دراسة حديثة لـ  100قطعة نقدية ُجعت حتت الرصيف يف النفق من املوقع
أن الطريق بُين بداية من عام  20م على يد الرومان ،و ّ
تؤكد ّ
مت االنتهاء منه حتت حكم

بيالطس البنطي يف حوالي  30م.
ويف سياق متصل باستمرار احلفريات يف "نفق احلجاج" ،زعم علماء آثار يهود أنهم
اكتشفوا سو ًقا تارخيية تشري إىل ّ
أن هذه املنطقة من القدس كانت سو ًقا مركزية.
وعرض هؤالء العلماء قطعة آثار هي حسب زعمهم سطح طاولة حجري يُستخدم لقياس
أحجام السوائل ،وأوزان السلع املتداولة.
حفريات متواصلة في "موقف جفعاتي" في سلوان

ذكرت صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيلية يف ّ 2020/7/1
أن "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"
باالشرتاك مع "جامعة تل أبيب" نفذتا 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.

حفريات تحت سور األقصى الغربي ومجمع "بيت شتراوس" التهويدي وأسفل
ساحة البراق

غامض حتت
يف  ،2020/5/19أعلنت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" اكتشاف نظام غرف
ٍ
األرض ،بالقرب من مدخل النفق أسفل احلائط الغربي ،يعود إىل احلقبة الرومانية

عين على األقصى

ب .حفريات الجهة الغربية

املبكرة منذ حوالي  2000عام حسب مزاعم السلطة .وقالت "سلطة اآلثار" إن النظام
يتألف من فناء مفتوح وغرفتني مرتبة على ثالثة مستويات ،واحدة فوق األخرى ،متصلة
www.alquds-online.org
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بواسطة سالمل حمفورة .وأشارت صحيفة "هآرتس" إىل أن أعمال التنقيب تسارعت يف
املوقع قبل عام مبساعدة طالب من أكادمييات ما قبل اخلدمة العسكرية يف القدس ،يف
مشروع مشرتك بني "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"مؤسسة تراث حائط املبكى".
وأظهرت 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 األقصى
ّ
التهويدي الذي يبعد عشرات
جممع "بيت شرتاوس"
الغربي ،وأسفل ساحة الرباق ،وحتت ّ
ّ

الغربي ،وهذه احلفريات بعمق  10 - 7أمتار .وحتدث املوقع
األمتار من سور األقصى
ّ
عن منصة خشبية يقف عليها الداخل إىل احلفريات ،بالقرب من سقف غرفة ضخمة
حمفورة كانت مليئة باألوساخ واحلطامّ ،
وأن هناك جمموعة غامضة من ثالث غرف مت
ختم طيين من القرن
حفرها يف الصخر .ويف السياق نفسه ،ادعى االحتالل العثور على ٍ
السابع قبل امليالد اك ُتشف من األرض اليت مت التنقيب عنها يف أساسات احلائط الغربي.
حفريات عند باب الخليل في البلدة القديمة

اإلسرائيلي حفريات قرب باب اخلليل الواقع يف سور البلدة
نفذت سلطات االحتالل
ّ
الغربي ،وأسفل السور يف املنطقة نفسها حبجة الرتميمّ .
ولكن شبا ًنا مقدسيني
القدمية
ّ
اكتشفوا ّ
أن عمال االحتالل حياولون إخفاء آثار إسالمية موجودة يف املكان؛ فعمدوا إىل
إزالة ألواح خشبية وضعت يف املنطقة ،والتقطوا صو ًرا للمكان.
ت .حفريات الجهة الشمالية
حفريّات قرب مغارة القطن

أفادت معلومات صحفية ّ
اإلسرائيلي واصلت حفرياتها يف املنطقة
أن سلطات االحتالل
ّ
املتامخة ملغارة القطن 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 مطورة،
مؤخ ًرا العديد من التحسينات إىل الكهف ،مبا يف ذلك مدخل
ّ
وإضاءة داخلية جديدة ،ودرابزين.
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افتتاح ساحة تاريخية كبيرة أسفل باب العمود

افتتحت "شركة تطوير القدس الشرقية" ووزارة القدس والرتاث اإلسرائيليتان يف
 2020/2/9ما يدّعي االحتالل أنها الساحة الرومانية املوجودة حتت باب العمود يف السور
عب رئيس بلدية االحتالل يف القدس موشيه ليون خالل
الشمالي للبلدة القدمية .وقد ّ
حفل االفتتاح عن فخره ومحاسته لوجوده يف هذا املوقع ،وقال" :هذا جمرد جزء من تاريخ
الشعب اليهودي يف القدس".

 .11تشققات وانهيارات نتيجة حفريات االحتالل
ضربت معاول االحتالل يف ّ
كل اجلهات احمليطة باملسجد األقصى عرب سنوات طويلة،
فتخلخلت أساسات البيوت واملباني يف املنطقة احمليطة باملسجد ،وظهرت آثار حفريات
االحتالل جل ّي ًة على صورة تشققات ،وانهيارات ،وأضرار ماثلة للعيان .وتركزت االنهيارات يف
سلوان ،وخاصة حي وادي حلوة ،وكذلك يف حي باب السلسلة املالصق لألقصى الذي أخطر
االحتالل ً 22
مقدسيا فيه بإخالء منازهلم نتيجة تشققها بفعل احلفريات التهويدية
منزل
ًّ

أسفلها ،وتشري املعلومات إىل أن تلك احلفريات اليت تنفذها مؤسسات االحتالل أسفل
منطقة باب السلسلة تهدد  200مقدسي باإلخالء من منازهلم .ويف هذا السياق أصدرت
منظمة "عمق شبيه" تقري ًرا يوثق األضرار اليت حلقت بـً 38
ً
وحتديدا يف حي
منزل يف سلوان،

وادي حلوة جنوب األقصى ،يف عام  .2019وقالت املنظمة يف التقرير ّ
إن مجيع املباني اليت مت
فحصها تعرضت للتلف بدرجات متفاوتة ،ويعيش فيها أكثر من  200شخص.

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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اليهودي في المسجد
الفصل الثالث :تحقيق الوجود
ّ
األقصى
ّ
احملتل يف القدس احملتلة ،ويتعرض املسجد األقصى ملوجة عنيفة من
تشتد املعركة مع
التهويد ،ففيه حياول االحتالل فرض وجود مستوطنيه بشكل دائم ،ما يرفع من كثافة
االعتداءات اليت تشنها أذرع االحتالل ،وحتاول من خالهلا فرض سيادتها الكاملة على
إسالمي منه،
األقصى ،وتثبيت أذرعها األمنية املتحكم الوحيد به وبأبوابه ،وطرد أي وجو ٍد
ّ

عمارة وإدارة.

بشكل حثيث إىل
عاما بعد آخر؛ فاالحتالل يسعى
إ ًذا ،تتصاعد األخطار احملدقة باملسجد ً
ٍ

حتويل الوجود اليهودي يف املسجد من وجود مؤقت إىل وجو ٍد دائم ،عرب إعادة استهداف
مصلى باب الرمحة ،وحماولة إغالقه جمددًا ،واالقتحامات ،ورفع حجم استهداف املصلني
واملرابطني يف جممل املنطقة الشرقية ،وما يتصل بذلك من مطالبات لـ "منظمات املعبد" أن
يسمح للمستوطنني بتأدية صلواتهم التلمودية علنية داخل املسجد ،ما يدفع املراقبني إىل

توقع املزيد من هذا التدنيس املمنهج.

أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى
يومي يف املدة اليت يرصدها
بشكل شبه
عملت سلطات االحتالل على استمرار االقتحامات
ّ
ٍ

التقرير ،وتابعت "منظمات املعبد" عملها يف حشد املستوطنني للمشاركة فيها ،ويف مدة

الرصد أظهر اقتحام األقصى بالتزامن مع األعياد واملناسبات اإلسالمية ،متانة التنسيق بني
اجلهات السياسية واألمنية اإلسرائيلية مع هذه املنظمات ،إذ عملت هذه األذرع على حتضري
األرضية الالزمة إلمتام االقتحامات ،وتوفري ما يلزم ملنع املصلني من عرقلتها ،وهو ما ظهر
جل ًيا يف اقتحام أول أيام عيد األضحى عام .2019
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أ -اقتحامات الشخصيات الرسمية

تعد االقتحامات السياسية أبرز صور االحتضان الرمسي القتحامات املستوطنني للمسجد
األقصى ،ومتاهي أعضاء "الكنيست" والوزراء يف حكومة االحتالل مع خمططات "منظمات
املعبد" .وعلى الرغم من هذه األدوار ،شهدت مدة الرصد تراج ًعا لالقتحامات السياسية
لألقصى ،فقد شارك فيها عضوا "الكنسيت" آيف دخيرت وشارين هاسكل ،إضاف ًة إىل وزير
ريا أميت هليفي الذي مل
الزراعة يف حكومة تصريف األعمال اإلسرائيلية أوري أرئيل ،وأخ ً
يكن قد أدى "اليمني الدستورية" بعد عند اقتحامه للمسجد ،وبلغ جمموع االقتحامات
اقتحاما رصدناها يف التقرير املاضي.
السياس ّية  8فقط ،يف مقابل 20
ً
تصدّر وزير الزراعة يف حكومة تصريف
األعمال اإلسرائيل ّية حينها أوري أرئيل
بلغ عدد االقتحامات السياسية لألقصى 8
اقتحامات ،مقابل  20اقتحا ًما في الرصد
(البيت اليهودي) االقتحامات السياس ّية
الماضي .وشارك فيها عضوا "الكنسيت"
خبمسة اقتحامات ،ففي 2019/9/1
آفي ديختر وشارين هاسكل ،إضافةً إلى
اقتحم أرئيل باحات املسجد األقصى،
وزيـــر الــزراعــة فــي حكومة تصريف
برفقة  30مستوط ًنا ،حبماية من قوات
وأخيرا
األعمال اإلسرائيلية أوري أرئيل،
ً
أميت هليفي الذي لم يكن قد أدى "اليمين
االحتالل .وشارك أرئيل يف االقتحامات
الدستورية" بعد عند اقتحامه للمسجد.
اليت تزامنت مع املناسبات واألعياد
التلموديّة ،ففي  2019/9/29عشية "رأس
السنة العربية" ،شارك أرئيل يف اقتحام األقصى .ومع حلول "عيد الغفران" ،اقتحم
األقصى يف  .2019/10/8وكان آخر اقتحاماته بصفته الرمسية يف .2019/11/6

www.alquds-online.org

عين على األقصى

ومن الشخصيات الرمسية اليت شاركت يف اقتحام األقصى ،رئيس جلنة اخلارجية واألمن
يف "الكنيست" آيف دخيرت (كادميا) ،الذي اقتحم املسجد مرة واحد ًة فقط ،يف 2019/9/25
عشية "رأس السنة العربية" .ومل تشهد مدة الرصد إال اقتحامني سياسيني آخرين ،األول
يف  2019/12/25اقتحمت فيه عضو "الكنيست" شارين هاسكل (ليكود) باحات األقصى.
والثاني يف  ،2020/7/30شارك فيه عضو "الكنيست" أميت هليفي (ليكود) يف اقتحام
املسجد بالتزامن مع ذكرى "خراب املعبد" ،وصرح خالل االقتحام" :جئت إىل هنا...
ألكون شري ًكا يف استمرار بناء صهيون والقدس ومبساعدة اهلل سننجح".
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أعضاء "الكنيست" والوزراء اإلسرائيليون الذين اقتحموا األقصى ما بني
 2019/8/1و:2020/8/1
عضو "الكنيست"  /الوزير يف حكومة االحتالل

تاريخ االقتحامات

وزير الزراعة يف حكومة تصريف األعمال
اإلسرائيلية أوري أريئيل
(البيت اليهودي)

2019/9/1
2019/9/29
2019/10/8
2019/10/16
2019/11/6

عدد االقتحامات

 5اقتحامات

رئيس جلنة اخلارجية واألمن يف "الكنيست" آيف
دخيرت (حزب كادميا)

2019/9/25

اقتحام واحد

عضو "الكنيست" شارين هاسكل (ليكود)

2019/12/25

اقتحام واحد

عضو "الكنيست" أميت هليفي (ليكود)

2020/7/30

اقتحام واحد

اجملموع

 8اقتحامات

ب -اقتحامات المتطرفين اليهود

ُتعد اقتحامات املستوطنني اليهود ،األداة
األبرز لتحقيق الوجود اليهودي داخل
األقصى ،وللوصول إىل هذه النتيجة
تعمل "منظمات املعبد" وأذرع االحتالل
األخرى ،على إدخال أكرب عد ٍد ممكن من

يومي ،وإشراك
بشكل شبه
املستوطنني
ّ
ٍ
املزيد من الشرائح االجتماعية يف هذه
االقتحامات ،من طالب املعاهد التلمودية

بلغ عدد مقتحمي األقصى في مدة الرصد
نحو  28674مقتح ًما ،وهو أقل من العدد
الذي سجّله تقرير العام الماضي.
وأظهرت مدة "عيد العرش" تضافر جهود
أذرع االحتالل على حشد أكبر أعدا ٍد من
المستوطنين ،فما بين  14و2019/10/20
اقتحم األقصى نحو  3700مستوطن،
وفيه أدى المئات من المستوطنين صلوات
سا تلموديّة في ساحات األقصى.
وطقو ً

وطالب اجلامعات اإلسرائيلية ،والنساء اليهوديات إضاف ًة إىل عتاة املتطرفني وأعضاء هذه
املنظمات والقائمني عليها.
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تعمل "منظمات املعبد" على االستحصال على مكاسب جديدة إن يف شكل االقتحامات ،أو
يف مدتها وإطارها الزمين ،فمع بداية شهر آب/أغسطس  2019بدأت حماوالت املستوطنني
إطالة مدة مكوثهم يف األقصى ،للحصول على دقائق إضافية داخل املسجد .ويف السياق
ذاته كشفت "منظمات املعبد" يف  2019/8/5أنها قدمت طل ًبا إىل وزير األمن يف حكومة
االحتالل لتمديد مدة االقتحامات ،حبجة أن الوقت ال يكفي للقيام باجلوالت والصالة،
وتضمن الطلب السماح للمستوطنني باقتحام املسجد من خمتلف أبوابه.
ومع تكثيف هذه املنظمات استهدافها لألقصى ،عملت على دعوة أنصارها إىل اقتحام
املسجد ،خاصة قبيل املناسبات واألعياد اليهوديّة ،فمع اقرتاب ذكرى "خراب املعبد"
يف شهر آب/أغسطس  ،2019دعت "منظمات املعبد" أنصارها ومجهور املستوطنني إىل

املشاركة الواسعة يف اقتحام األقصى ،وتزامنت هذه الذكرى مع اليوم األول من أيام عيد
األضحى املبارك يف  ،2019/8/11وأعلن املتحدث بامسها ابراهام بلوخ أنهم سيقتحمون

األقصى بأعداد كبرية ،وقال إن شرطة االحتالل ستسمح هلم باقتحام األقصى .ومهدت

أذرع االحتالل القتحامات األقصى أول أيام األضحى ،عرب إعالن شرطة االحتالل يف

تقييما للوضع يف املسجد يف ساعات الصباح األوىل ،وقال
 ،2019/8/9أنها ستجري
ً
أياما أخرى ميكنهم فيها
املتحدث باسم "منظمات املعبد" ابراهام بلوخ إن للمسلمني ً
واحد فقط .وشهد
االحتفال باألضحى ،بينما ال تأتي ذكرى "خراب املعبد" إال يف يوم
ٍ
يوم  2019/8/11اقتحام حنو  1340مستوط ًنا.

وأظهرت معطيات الرصد ظهور أعضاء جدد يف املنظمات اليهودية على مسرح االعتداء
 ،2019/10/10بالتزامن مع "يوم الغفران" ،األوىل هي منظمة شبابية حديثة التأسيس

تدعى حركة "شباب هار إيل" ،يقوم عليها جمموعة من غالة املستوطنني ،أما الثانية فهي

"منظمة العودة إىل جبل املعبد" اليت يرأسها املتطرف رفائيل موريس ،ودعت املنظمتان

املستوطنني إىل أداء طقوس تلموديّة مجاعية داخل األقصى.

عين على األقصى

على األقصى ،ففي  ،2019/10/9دعت منظمتان متطرفتان إىل اقتحام املسجد يف

وأظهرت مدة "عيد العرش" تضافر جهود أذرع االحتالل حلشد أكرب أعدا ٍد من
املستوطنني ،فما بني  14و 2019/10/20اقتحم األقصى حنو  3700مستوطن ،وكشف
www.alquds-online.org
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مركز معلومات وادي حلوة أن املئات من املستوطنني أدوا صلواتهم وطقوسهم التلموديّة
يف ساحات األقصى ،وخاصة بالقرب من باب الرمحة ،وأظهرت املعطيات إدخال أحد
املستوطنني "القرابني النباتية /مثار العرش" إىل داخل املسجد ،إضاف ًة إىل أداء جمموعة
من املستوطنني صالة "مشاي" يف ساحات املسجد بصورة علنية.
ويف سياق سعي "منظمات املعبد" إىل إحداث اخرتاقات يف بنية أجهزة االحتالل األمنية،
دعت هذه املنظمات أنصارها إىل شغل عد ٍد من الوظائف اليت أعلنت عنها شرطة االحتالل،
وهي خاصة بـ"مستكشفني" يف األقصى ،وتقضي مهمة هؤالء مبرافقة املقتحمني والسياح،
وتولي مهمة اإلرشاد السياحي ،على أن يدخل "املستكشفون" إىل اخلدمة يف شهر آذار/
مارس .2020
ومما أربك املشهد يف القدس واألقصى ،انتشار وباء "كورونا" يف األراضي الفلسطينية
واحد من أبرز املستجدات خالل أشهر عام  ،2020وقد أظهر الرصد
احملتلة ،وحتوله إىل ٍ
رفع االحتالل مستوى تدخله يف املسجد األقصى ،من بوابة اإلجراءات الصحية والوقائية،
وبدأت هذه التدخالت يف منتصف شهر شباط/فرباير فعلى أثر منع االحتالل التجمع
ألكثر من  100شخص ،دعت "منظمات املعبد" إىل حظر مباردة "الفجر العظيم" مدعية
أنها من أسباب انتشار الوباء.
وعلى أثر إغالق املسجد األقصى ،منعت سلطات االحتالل املستوطنني من اقتحامه،
وردًا على هذا القرار تظاهر عد ٌد منهم يف  2020/4/24أمام باب املغاربة ،مطالبني بفتح
األقصى أمام اقتحاماتهم .ورفعت "منظمات املعبد" سقف مطالبها الح ًقا ،فقد أعلنت
عن حتضريها القتحام املسجد يف  29من شهر رمضان ،مبناسبة ذكرى "توحيد القدس"،
اليت توافق  ،2020/5/22وبدأت هذه املنظمات حتضرياتها لالقتحام مبك ًرا ،إذ قدمت
عريضة للمحكمة اإلسرائيلية العليا تطالب فيها بفتح األقصى أمام االقتحام .وأشارت
مصادر صحفية إىل وجود اتفاق بني األردن ودولة االحتالل ،منعت األخرية مبوجبه
اقتحام املستوطنني لألقصى يف  29رمضان ،وقضى االتفاق مبنع االقتحامات طوال مدة
إغالق األقصى بسبب "كورونا" .ومع إعادة فتح املسجد ،عادت اقتحامات املستوطنني،
ففي  2020/5/31اقتحم األقصى  172مستوط ًنا.
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وبالتزامن مع دعوات اقتحام األقصى يف
 ،2020/7/30أطلقت "منظمات املعبد"
محلة لتمويل أنشطتها واقتحاماتها،
حتت عنوان "ماراثون متويل" ،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 حتصيل مصاريف

خالل مدة الرصد وفي سياق التحضير
القتحم األقــصــى فــي ذكـــرى "خــراب
المعبد" ،أطلقت "منظمات المعبد" حملة
لتمويل أنشطتها واقتحاماتها ،وركزت
هــذه المنظمات نشاطها على التمويل
اإللكتروني بالتزامن مع موسم اقتحام
األقصى ،وأشارت المعطيات إلى أن هذه
الحمالت تهدف إلى جمع التبرعات من
المستوطنين ،بهدف تحصيل مصاريف
اقتحاماتها على األقصى ،وتغطية رواتب
العاملين والمقتحمين المتفرغين.

اقتحاماتها لألقصى ،وتغطية رواتب العاملني اإلداريني واملقتحمني املتفرغني.
مستوطن ،بالتزامن مع ذكرى "خراب
ويف  2020/7/30اقتحم األقصى حنو 1100
ٍ
املبعد" ،وشهد هذا اليوم عددًا من االعتداءات ،إذ رفع أحد املستوطنني علم االحتالل
داخل األقصى ،حبماية شرطة االحتالل .وشهد املسجد للمرة األوىل أداء جمموعة من
املتطرفني ما يسمى "السجود امللحمي" ،وأشارت معلومات مقدسية إىل أن املتطرفني
الذين أدوا "السجود" ينتمون إىل حركة "العودة إىل جبل املعبد".
وبرزت يف مدة الرصد "منظمة طالب ألجل املعبد" كواحدة من أبرز هذه املنظمات فاعلية،
فقد شهدت العديد من االقتحامات مشاركة طالب معاهد االحتالل التلمودية ،وطالب
رئيسا من االقتحامات يف مدة
اإلسرائيلي بأكذوبة "املعبد" ،وشكل الطالب اليهود جز ًءا ً
ثان/يناير 2020
الرصد ،يفوق  % 10من جمموع مقتحمي األقصى شهريًا ،ففي كانون ٍ

شارك حنو  300طالب يهودي يف اقتحام األقصى ،من أصل  2000مقتحم.

عين على األقصى

مدارس االحتالل وجامعاته ،وتهدف أذرع االحتالل من هذه املشاركة ،إىل ربط النشء

مقتحما ،من
وبلغ عدد الذين اقتحموا املسجد األقصى يف مدة الرصد حنو 28674
ً
املستوطنني والطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية .توزعوا على أشهر الرصد كما
يظهر الرسم البياني اآلتي:
www.alquds-online.org
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بشكل
ويُشري هذا العدد اإلمجالي للمقتحمي إىل اخنفاض أعداد مقتحمي املسجد
ٍ
طفيف ،فقد بلغ عددهم حنو  31084يف التقرير املاضي يف املدة املمتدة من 2018/8/1
ً
حتى  ،2019/8/1ما يعين
اخنفاضا بنحو  2410مستوطنني عن الرصد املاضي ،وبلغت
نسبة هذا االخنفاض حنو  ،% 7.75ويستم ّر اخنفاض أعداد املقتحمني للرصد الثاني
على التوالي.
سنوات الرصد
من  2015/8/1حتى

2016/8/1
من  2016/8/1حتى
2017/8/1
من  2017/8/1حتى
2018/8/1
من  2018/8/1حتى
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من  2019/8/1حتى
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فارق عدد
عدد املقتحمني املقتحمني مقارنة
بالرصد السابق

نسبة الفرق عن
الرصد السابق

13733

-

-

23661

9928 +

% 72.2 +

33198

9537 +

% 40.3 +

31084

2114 -

% 6.3 -

28674

2410 -

% 7.75 -
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ت -اقتحامات األجهزة األمنية

تتصاعد أدوار األجهزة األمنية التابعة

لالحتالل يف األعوام املاضية ،وأصبحت
واحدة من األدوات اليت يوظفها االحتالل
لفرض املزيد من التضييق على األقصى

وعلى مكوناته البشرية ،إذ تعمل هذه
األجهزة على محاية املستوطنني عند

اقتحامهم لألقصى ،وتوفري الظروف
املناسبة ألداء الصلوات والطقوس

التلمودية ،وحتييد أي عناصر بشرية
حامية لألقصى ،عرب إصدار قرارات

شكل اقتحام األقصى في 2020/7/30

نموذ ًجا لتعامل أذرع االحتالل األمنية مع
المصلين والمرابطين ،ففيه أدخل االحتالل
قوات أمنية كبيرة جدًا لحماية المقتحمين،
ونشر قــواتــه الخاصة داخـــل األقصى
وخارجه .وقبيل االقتحام اعتقلت  5شبان
من باحات األقــصــى ،وحــاولــت شرطة
االحتالل تفريغ باحات المسجد القبلي من
المصلين قبل بدء االقتحام لفتح الطريق أمام
جولة المستوطنين .وأجبرت قوات االحتالل
المصلين على إخالء منطقة باب الرحمة.

اإلبعاد ،واعتقال حراس األقصى ،وفرض قيود على أبواب املسجد تستهدف املصلني

وخاصة الشباب منهم.

وتابعت شرطة االحتالل يف مدة الرصد اعتداءاتها حبق مصلى باب الرمحة ،إذ حتاول
عرب فائض القوة لديها إغالق املصلى ،أو التعامل معه على أنه ليس من ضمن مصليات
األقصى ،لذلك تكررت اعتداءات شرطة االحتالل منذ انتصار هبة باب الرمحة ،وال تزال

املعركة على املصلى مستم ّرة حتى كتابة هذا التقرير.

ومل تقف اعتداءات شرطة االحتالل حبق األقصى عند مصلى باب الرمحة ،بل حاولت
وكان أوهلا إغالق عدد من أبواب املسجد يف  ،2020/3/15بذريعة "اخلشية من انتقال

كورونا إىل املسجد" ،وأبقت على ثالثة أبواب لدخول املصلني ،وهي :حطة واجمللس
ً
طويل ،إذ رفض
والسلسلة ،يف مقابل فتح باب املغاربة أمام االقتحامات .ومل يدم اإلغالق

حراس األقصى القرار واعتصموا أمام األبواب ،فأعادت الشرطة فتحها مجي ًعا.

عين على األقصى

كغريها من أذرع االحتالل حتقيق املزيد من التدخل يف املسجد على خلفية "كورونا"،

واستمر تلطي االحتالل خلف "كورونا" ليتابع استهدافه للمكون البشري يف األقصى،
ففي  2020/7/7حررت شرطة االحتالل عددًا من الغرامات لكل من ال يضع الكمامات
www.alquds-online.org
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يف املسجد األقصى ،وأشار مقدسيون إىل أن االحتالل غ ّرم بعض املصلني على الرغم من
ً
مرابطا يقرأ القرآن الكريم .ويف 2020/7/8
وجودهم يف األقصى منفردين ،وبعضهم كان

حررت شرطة االحتالل خمالفة مالية لفتى كان يقرأ القرآن يف املسجد األقصى ،بذريعة
عدم ارتداء الكمامة ،على الرغم من جلوس الفتى منفردًا يف ساحة القبة الغزالية.

منوذجا لتعامل أذرع االحتالل األمنية مع املصلني
وشكل اقتحام األقصى يف 2020/7/30
ً
واملرابطني ،ففيه أدخل االحتالل قوات أمنية كبرية جدًا حلماية املقتحمني ،ونشر قواته
اخلاصة داخل األقصى وخارجه .ومل تكتف شرطة االحتالل بهذا الوجود الكثيف ،فقبيل
االقتحام اعتقلت  5شبان من باحات األقصى ،وحاولت شرطة االحتالل تفريغ باحات
املسجد القبلي من املصلني قبل بدء االقتحام لفتح الطريق أمام جولة املستوطنني.
وأجربت قوات االحتالل املصلني على االبتعاد وإخالء منطقة باب الرمحة.

ثانيا :التدخل المباشر في إدارة المسجد
ً
يعد التدخل املباشر يف إدارة املسجد األقصى احللقة الثانية املكملة العتداءات االحتالل
سالفة الذكر ،فهي تتويج هلذه املمارسات التهويديّة ،ويأتي التدخل املباشر يف خمتلف شؤون
املسجد لتهميش دور دائرة األوقاف اإلسالمية املشرفة عليه ،واحللول مكانها متحكمة باملسجد
وأبوابه .ويربز تدخل االحتالل يف إدارة األقصى ،عرب منع ترميم أي من معامله وصيانتها،
ً
وصول
وعرقلة تنفيذ مشاريع العمارة الضرورية له ،واستهداف موظفي األوقاف واحلراس،
إىل فرض القيود املختلفة على أبواب املسجد.
أ -منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

تتابع سلطات االحتالل عرقلتها أي أعمال عمارة وترميم داخل املسجد األقصى ،وحتولت
سياسة املنع هذه إىل تعدي سلطات االحتالل على صالحية األوقاف هذه ،إذ عملت أذرع
االحتالل على ترميم بعض أجزاء سور األقصى اخلارجي ،ومنع األوقاف من القيام
بدورها ،ما يُنبئ بأن االحتالل سيقوم باملزيد من هذه التدخالت ،عرب فائض القوة اليت
متتلكها أذرعه .ويتم التدخل بعمارة املسجد عرب نهجني هما:
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األول :التدخل املباشر يف أعمال
الرتميم ،وترتافق باعتقال عمال جلنة
اإلعمار أو املسؤولني عنها.
الثاني :منع إدخال املواد الضرورية
ألعمال الرتميم ،وال تسمح سلطات
االحتالل بإدخاهلا إال بعد احلصول
على إذن مسبق تصدره شرطتها.
تابعت سلطات االحتالل يف مدة الرصد
استهدافها موظفي جلنة إعمار األقصى،

أشارت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس
إلــى أن سلطات االحــتــال تمنع أعمال
الترميم الضرورية في األقصى ،من بينها
ترميم فسيفساء مصلى قبة الصخرة ،إضافةً
إلى مشاريع اإلنــارة والتبليط ،والفرش
بالسجاد وغيرها .ومنذ إعادة فتح مصلى
باب الرحمة ،تعمل سلطات االحتالل على
منع أي أعمال ترميم داخله ،في سياق
إبقائه على حاله ،ومحاولة أذرع االحتالل
االلتفاف على نصر هبة باب الرحمة.

ففي  2019/9/12منعت قوات االحتالل ً
عمال من جلنة اإلعمار من إكمال عملها داخل

األقصى من جهة باب السلسلة .ويف  2019/12/10اقتحمت قوات االحتالل مصلى قبة
الصخرة وأوقفت أعمال الرتميم اليت تنفذها جلنة اإلعمار ،وكان عمال اللجنة جيرون
أعمال صيانة داخل القبة.
وال تقف تدخالت االحتالل عند عرقلة عمال اللجنة عن القيام مبهامهم فقط ،بل
تستهدفهم شرطة االحتالل
بشكل دائم ،ففي  2020/2/18اعتقلت قوات االحتالل مدير
ٍ
جلنة اإلعمار املهندس بسام احلالق ،واملوظف يف اللجنة كايد جابر من ساحات املسجد.
ويف  2020/7/8اعتقلت قوات االحتالل مدير جلنة اإلعمار يف األقصى املهندس بسام
احلالق من مكان عمله داخل املسجد ،واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق.
عين على األقصى

وأشارت 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.
وصعد االحتالل تدخله يف األقصى ،فلم يعد يكتفي بوقف أعمال الرتميم يف األقصى،
فقد أظهرت معطيات الرصد قيامه برتميم أجزاء من األقصى ،مان ًعا دائرة األوقاف من
www.alquds-online.org
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القيام بعملها يف هذه األجزاء .فعلى أثر سقوط حجر من سور الزاوية اجلنوبية الغربية
لألقصى يف شهر متوز/يوليو  ،2018منعت سلطات االحتالل كوادر األوقاف من معاينة
مكان االنهيار ،واستمر يف مدة الرصد إقصاء دائرة األوقاف ومنعها من ترميم أي جزء
من السور.
ب -تقييد حركة موظفي األوقاف

تابعت سلطات االحتالل وأذرعه 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 ،بعد تصديهم القتحامات األقصى ،وإبعادهم عنه ملد ٍد
متفاوتة تصل إىل عدة أشهر ،وتأتي سياسة االحتالل هذه لثين حراس األقصى عن أداء
أساسي يف
واجبهم ،للدور الكبري الذين يؤدونه يف محاية املسجد ،وإلزالة خط مواجهة
ّ
وجه اقتحام املسجد.
ويف سياق عرقلة عمل احلراس ،وحماولة
ترهيبهم ،تعتدي الشرطة اإلسرائيلية
بوحشية عليهم ،ففي  2019/8/7اعتدت
عناصر من شرطة االحتالل على احلارس
مهند إدريس بصورة وحشية ،قرب مصلى
باب الرمحة .ويف سياق االعتداء على مصلى
باب الرمحة يف  2019/10/29تعرض حارس
األقصى إيهاب أبو غزالة لالعتداء من جنود
االحتالل .ويف  2019/11/12اعتقل أبو
غزالة من داخل املصلى مرة أخرى.

مع أزمــة "كــورونــا" صعدت سلطات
االحتالل استهدافها لدائرة األوقــاف
اإلسالمية وموظفيها ،ففي 2020/3/18
استدعت شرطة االحتالل مدير األقصى
الشيخ عمر الكسواني للتحقيق .وفي
غرمت سلطات االحتالل
ّ 2020/3/21
رئيس مجلس األوقاف الشيخ عبد العظيم
سلهب مبلغ  5آالف شيكل (نحو 1440
دوالرا أمريكيًا) ،لعدم منعه المصلين من
ً
أداء صالة الجمعة في األقصى.

ويتعرض مسؤولو الدائرة العتداءات خمتلفة ،لك ّم أفواههم ،ومنها اعتقال نائب مدير عام
دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكريات يف  ،2019/10/3بعد اقتحام فندق "الدار"

خالل عقد ندوة بعنوان "املشهد الثقايف املقدسي" .ويف  2020/3/4استدعت سلطات
االحتالل الشيخ بكريات للتحقيق معه ،وسلمته قرار إبعاده عن األقصى مدة أسبوع .ويف
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 ،2020/3/15اعتقل الشيخ بكريات بعد اقتحام منزله يف بلدة صور باهر.
ومع 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 .ويف  2020/4/16استدعت شرطة االحتالل
الشيخ الكسواني للتحقيق ،يف مركز املسكوبية ،ثم أخلت سبيله بعد ساعات من التحقيق.
ومل تقف إجراءات االحتالل حبق األقصى وموظفي األوقاف عند هذا احلدّ ،فمع استمرار
إغالق األقصى أغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت على فتح بابي األسباط
بشكل كثيف ،وكشفت مصادر
والسلسلة فقط ،وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما
ٍ
مقدسية أن فتح هذين البابني خيدم االحتالل ،فباب األسباط يفتح على ساحة الغزالي
احملاطة بنقاط عدة للشرطة ،وباب السلسلة يفتح على خمفر املدرسة التنكزية ،وعزل
هذا اإلغالق موظفي األوقاف عن باقي القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.
يوما ،تابعت سلطات االحتالل إبعاد حراس
وعلى الرغم من إغالق األقصى لنحو ً 70
األقصى وموظفي األوقاف ،ففي  2020/5/20أبعدت سلطات االحتالل احلارس محزة منر
عن املسجد مدة أسبوع ،وطلبت منه احلضور إىل مركز حتقيق القشلة يف ،2020/5/26
وسلمته قرا ًرا باإلبعاد عن األقصى مدة ستة أشهر .ومت اعتقال احلارس منر بعد منعه

ت -التحكم في دخول المسجد وتقييد حركة المصلين

يشكل تقييد دخول املصلني إحدى حلقات تثبيت املكون اليهودي داخل املسجد ،إذ ترتافق
أي حماولة لرفع أعداد مقتحمي األقصى ،مع تفريغ املسجد من العنصر البشري

عين على األقصى

قوات االحتالل من اقتحام املسجد لتفتيشه.

اإلسالمي ،وهي سياسية تتصاعد بشكل حاد يف السنوات اخلمس األخرية ،وتعمل قوات
االحتالل على فرض القيود على دخول املسجد ،واالعتداء املتكرر على املصلني واملرابطني،
من خالل اعتقاهلم وإبعادهم عن املسجد مددًا متفاوتة.
www.alquds-online.org
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ومن أبرز القيود اليت تفرضها أذرع االحتالل
األمنية على أبواب األقصى ،احتجاز هويات

املصلني ،ففي  2019/9/24احتجزت شرطة

االحتالل عددًا من هويات املصلني ،وأعطتهم
بطاقات أخرى لتجرب املصلني على عدم

التأخر داخل املسجد .ويف

2019/10/16

شددت شرطة االحتالل القيود على دخول

املصلني إىل املسجد ،ودققت يف هويات
الشبان والنساء ،واحتجزت بعضها عند

البوابات .ويف  2019/12/23كثفت قوات

االحتالل إجراءاتها أمام أبواب األقصى،

بلغ عدد المبعدين عن المسجد األقصى
نحو  306مبعدين ،وشملت قرارات اإلبعاد
مصلين وموظفين في دائرة األوقاف.
ومن أبرز أهداف اإلبعاد ترهيب المصلين
في األقصى ،ووضعهم أمام خيارين ،إما
القبول بما يجري فيه ،وأداء الصالة فقط،
من دون أي التفات لما يجري فيه من
اقتحامات واعتداءات ،وفي هذه الحالة ال
يبعد عن األقصى ،وال يُعتقل ،أو مواجهة
المستوطنين ،وعمارة المنطقة الشرقية
وال يسمح بتدنيس مصلى باب الرحمة،
وسيكون مصيره اإلبعاد وما يسبقه من
اعتقال واعتداء.

ومنعت دخول عد ٍد من املصلني وطلبة العلم واحتجزت هويات بعضهم بذريعة تأمني
"احلماية" للمستوطنني.
وبالتزامن مع مبادرة "الفجر العظيم" ،حاولت سلطات االحتالل عرقلة وصول املصلني

إىل األقصى ،عرب فرض املزيد من القيود األمنية أمام أبواب املسجد ،فمع فجر اجلمعة يف
 ،2020/1/31دققت قوات االحتالل بهويات القادمني إىل املسجد من املناطق الفلسطينية

احملتلة .ومع استمرار جناح املبادرة صعدت قوات االحتالل حماوالتها خفض أعداد
املصلني ،ففي فجر  2020/2/7منعت شرطة االحتالل حافالت تنقل مصلني من األراضي
احملتلة عام  ،48من التوجه إىل املسجد ،وأعادتها إىل البلدات اليت انطلقت منها.
ومن أبرز أهداف اإلبعاد 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 .واستطاع االحتالل الوصول إىل هذه املعادلة عرب مراكمة استهداف

املكون اإلسالمي يف األقصى منذ سنوات عدة.
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و ُتظهر معطيات الرصد املمتد من  2019/8/1إىل  2020/8/1أن عدد املبعدين عن املسجد
األقصى بلغ حنو  306مبعدين ،ومشلت قرارات اإلبعاد مصلني وموظفني يف دائرة األوقاف.
رسم بياني ألعداد املبعدين عن املسجد األقصى من  2019/8/1إىل 2020/8/1
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عين على األقصى

اخنفاض أعداد املبعدين عن األقصى خالل الرصد احلالي بنحو  ،% 14ويعود االخنفاض
إىل إغالق دائرة األوقاف للمسجد األقصى املبارك على خلفية التدابري الصحية ملواجهة
"كورونا" .ويقدم الرقم صورة عن استمرار زخم إصدارات قرارات اإلبعاد للعام الثاني على
عقابي
التوالي ،واستخدام اإلبعاد بكثافة يف سياق
ّ
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الفصـــل الرابـــع :ردود الفعـــل علـــى التطـــورات فـــي
المســـجد األقصـــى
يراقب الشارع العربي واإلسالمي من كثب ما جيري يف الساحة الفلسطينية ،لكنه
منشغل بأزماته املتعددة ،ومثقل بأعبائه املتشعبة ،إضافة إىل األزمات واملشاكل املفتوحة

ريا انشغاله بتفشي فريوس كورونا (كوفيد.)19 -
يف عدد من دوله ،وأخ ً
ويرجع ضعف التفاعل يف الشارع العربي مع ما حيدث يف فلسطني والقدس واملسجد
ريا يف البلدان العربية ،وبشكل خاص بعد
األقصى إىل أن مساحات احلرية ضاقت كث ً
الربيع العربي وما بعده ،حيث 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 املستوى من اخلذالن ،ال سيما إن تعلق األمر باملسجد األقصى .وبلغت من االحندار
قاعا مل 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
التوجهات األمريكية ّ
حلل القضية
من بعض دول اخلليج العربي ،اليت تساوقت مع
ّ

الفلسطينية.

ً
ورفضا
متس ًكا بالقدس واملقدسات واملسجد األقصى،
وباملقابل ،أظهر األداء الفلسطيين ّ

لـ"صفقة 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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أو ً
ال :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

دعت القوى والفصائل الفلسطينية
إىل انتفاضة عارمة وإطالق يد املقاومة
دفاعا عن القدس
بالضفة الغربية
ً

واملسجد األقصى ،حمذرة من احتمال
انفجار األوضاع ،مع استمرار االحتالل
يف سياسة السماح للمستوطنني باقتحام

املسجد األقصى .وطالبت بضرورة وضع

دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى
انتفاضة عارمة وإطالق يد المقاومة بالضفة
عا عن القدس والمسجد األقصى.
الغربية دفا ً
وأظهرت هذه القوى والفصائل موقفًا
مــوح ـدًا مــن "صفقة الــقــرن" ،وطالبت
بضرورة وضع استراتيجية وطنية ترتقي
إلى مستوى مجابهة المخاطر.

اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى
جمابهة املخاطر ،يف ّ
ظل حماوالت االحتالل اإلسرائيلي فرض وقائع على األرض يف
املدينة املقدسة ،حتت غطاء ما يسمى "صفقة القرن" ،بدعم من اإلدارة األمريكية ،معلن ًة
متسكها بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية املنشودة ،وبإسالمية املسجد األقصى،
ّ

ورفضها إجراءات اإلدارة األمريكية لتكريس "صفقة القرن" أم ًرا واق ًعا ،باعتبارها مشاريع

لتصفية القضية الفلسطينية.

وأظهرت القوى والفصائل الفلسطينية موق ًفا موحدًا من "صفقة القرن" ،فأعلنت رفضها
الصفقةّ ،
ونظمت فعاليات مناهضة هلا ،وشددت على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية،

ً
متهيدا
وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،واالتفاق على برنامج وطين نضالي

ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرمسية مل تكن على مستوى احلدث،
الفت ًة النظر إىل أن تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات نفسها ،هو

تضييع لطاقات الشعب الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.

عين على األقصى

للوصول إىل ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى والفصائل ملواجهة "صفقة القرن".

فيما دعت معظم الفصائل قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل مغادرة مربع الكالم الذي

ختدّر به وعي اجلمهور ،ووقف التنسيق األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة
وضمها ،ووقف االتفاقيات مع كيان االحتالل ،وإطالق يد املقاومة ،داعي ًة
تهويد الضفة ّ
www.alquds-online.org
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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 إىل النفري العام ،وش ّد

الرحال إليه ،وتكثيف الرباط فيه.

واستمر اإلبداع الفلسطيين املقاوم مع استمرار مسريات العودة األسبوعية يف قطاع
مقاوما .فقدم
غزة؛ إذ أعطاها انضمام القوى والفصائل الفلسطينية بُعدًا وحدويًّا
ً
منوذجا بطول ًيا يف مسرياته ،ومواجهته للعدو ،واقتحام مواقعه،
الشعب الفلسطيين
ً
وإرساله طائراته وبالوناته احلارقة للمستوطنات .وش ّكلت مسريات العودة واحدة من أهم
التطورات اليت أقلقت االحتالل؛ وكانت القدس واألقصى حاضرة فيها ،ومحلت بعض
ُ
اجلمع عنوان القدس واألقصى.
ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

عجز القيادة الفلسطينية املتمثلة
بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
واضحا يف خطابتها
الفلسطينية ،بدا
ً
ومواقفها وأدائها ،باملقارنة مع حجم
اهلجمة اإلسرائيلية على األماكن

عجز القيادة الفلسطينية بدا واض ًحا في
خطابتها ومواقفها وأدائها ،بالمقارنة مع
حجم الهجمة اإلسرائيلية .وكانت الخطوات
التي قامت بها شكلية ،لم تالمس حجم
االستهداف اإلسرائيلي ،المدعوم أمريكيًا.

املقدسة الفلسطينية ،بشكل عام ،وعلى
حد ما
املسجد األقصى املبارك ،بشكل خاص .وكانت اخلطوات اليت قامت بها  -إىل ٍ

 -شكلية ،مل تالمس حجم االستهداف اإلسرائيلي ،املدعوم أمريك ًيا .ودأبت هذه القيادة

على إدانة عمليات التهويد واالنتهاكات ،وعمليات االقتحام للمسجد األقصى ،مؤكدة
مساسا بقدسية
أن كل ما يقوم به االحتالل من إجراءات احتاللية باطلة والغية ،و ُتع ّد
ً

املسجد األقصى .وحذرت من استمرار تلك االعتداءات ،ألن ذلك سيعمل على تأزيم
األوضاع ،وج ّر املنطقة إىل حرب دينية ،داعية اجملتمع الدولي إىل الضغط على حكومة

االحتالل لوقف تلك االنتهاكات.
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ألراض يف الضفة
ورفضت القيادة الفلسطينية "صفقة القرن" ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ
الغربية ،وأكدت قرا َري جتميد اتصاالتها مع سلطات االحتالل ،وعدم اللقاء باملسؤولني
األمريكيني .وقررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير "إنهاء 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".
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".
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 إيقافه ،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
أي حراك ض ّد قوات االحتالل ،حتى ولو كان ً
القدس أو املسجد األقصى.
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1948
سجل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي
المحتلة علم  1948عالمة فارقة في مقاومة
عمليات التهويد للمدينة المقدسة ،وش ّكلوا ّ
خط
الدفاع األول في وجه االعتداءات اإلسرائيلية
المتكررة على المسجد األقصى ،ما أسهم
بالحدّ من قدرة تنفيذ البرامج الصهيونية
التهويدية التي تستهدف األقصى ،وعرقلوا
مخططات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا .وكانت
مبادرة "الفجر العظيم" من أبرز المبادرات
الفعالة التي نفذها المقدسيون وفلسطينيو
األراضي المحتلة عام  1948في األقصى.

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 ،وش ّكل املرابطون
دروعا بشرية ،أسهمت ،إىل ح ّد
منهم
ً
كبري ،باحل ّد من قدرة تنفيذ الربامج
الصهيونية التهويدية اليت تستهدف
األقصى ،وعرقلوا خمططات تقسيمه
زمان ًيا ومكان ًيا؛ من خالل األنشطة
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املتواصلة ،ودعوات الرباط ،وحضورهم الدائم للذود عنه ،والذي متيز بطول النفس،
وحسن التحرك ،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
وأفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة علم  ،1948يف عدة مناسبات،
حماوالت االحتالل فرض واقع جديد ،عرب إغالق املسجد األقصى ،وأجربوا قوات
االحتالل على فتح أبواب املسجد املبارك ،واالنسحاب منه ومن حميطه.
ويف تطور الفت للنظر ،عمل نشطاء مقدسيون على نقل مبادرة "الفجر العظيم" من
املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل إىل املسجد األقصى املبارك ،إذ دعا احلراك الشبابي يف
القدس إىل تكثيف الوجود يف مصلى باب الرمحة ،يوم اجلمعة  ،2020/1/10وأدى آالف
املقدسيني صالة الفجر يف األقصى ،وبعد انتهاء الصالة جاب املصلون أحياء البلدة
القدمية مهللني مكربين ،وانسحبت قوات االحتالل إىل الشوارع اجلانبية .وهو ما تكرر
يف  ،2020/1/17إذ أدى آالف املصلني صالة الفجر ،على الرغم من العقبات اليت وضعها
االحتالل؛ وحبسب وسائل إعالم عربية ،تفاجأ االحتالل حبجم االستجابة هلذه احلملة،
مصل داخل املسجد قبل أداء الصالة ،وهو رق ٌم قد تضاعف مع
إذ قدر وجود حنو  8آالف
ٍّ
تقاطر املصلني من خمتلف املناطق .وبعد توقف هذه املبادرة خالل مدة إغالق األقصى
بسبب انتشار وباء كورونا ،عادت يف  2020/6/5حتت عنوان "مجعة جتديد العهد".
44

تصدره مؤسسة القدس الدولية يف الذكرى السنوية إلحراق املسجد األقصى – التقرير الرابع عشر

ثانيا :األردن
ً
ارتكز موقف األردن ،الوصي على املقدسات
يف مدينة القدس احملتلة ،واألوقاف املم ّثلة
هلذه الوصاية ،إىل مطالبة االحتالل بـ"وقف
ممارساته" يف املسجد األقصى املبارك ،وضرورة
احرتام القانون الدولي ،مع إعادة تأكيد
متسك األردن بوصايته على املسجد املبارك.
وتراوحت ردود األفعال األردنية الرمسية ،ردًّا

ارتكز موقف األردن إلى مطالبة االحتالل
بـ "وقف ممارساته" في المسجد األقصى،
مع إعادة تأكيد تمسك األردن بوصايته على
المسجد المبارك.
وأكد األردن أنه سيستمر في بذل كل الجهود
من أجــل الحفاظ على الوضع التاريخي
والقانوني القائم في القدس ،ومواجهة أي
مــحــاوالت تستهدف التقسيم الزماني أو
المكاني في المسجد األقصى.

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 ،واإلجراءات 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
واضحا للقانون الدولي .وأكدت أنها
املسجد األقصى ،واليت تؤجج الصراع وتشكل خر ًقا
ً
ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم يف
حمذرة من خطورة املساس به.
ووفق التقدير االسرتاتيجي السنوي لعام  2020-2019الصادر عن "معهد دراسات األمن
القومي اإلسرائيلي" التابع لـ"جامعة تل أبيب" ،فقد تراجعت العالقات األردنية اإلسرائيلية

عين على األقصى

القدس ،ومواجهة أي حماوالت تستهدف التقسيم الزماني أو املكاني يف املسجد األقصى،

عام  ،2019وبلغت أدنى مستوى مع قرار امللك األردني عدم جتديد العمل مبلحق الباقورة
والغمر .وهو ما أكده امللك عبد اهلل الثاني ورئيس الوزراء األردني عمر الرزاز.
www.alquds-online.org
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ً
ثالثا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
شهدت السنة اليت يغطيها تقرير عني
شهدت السنة التي يغطيها تقرير عين على
ريا
على األقصى  2020-2019تراج ًعا كب ً
كبيرا في مستوى االهتمام
األقصى تراجعًا
ً
يف مستوى االهتمام العربي واإلسالمي
العربي واإلسالمي بالقضية الفلسطينية ،على
الرغم من استمرار االنتهاكات واالقتحامات
بالقضية الفلسطينية ،على الرغم من
التي يتعرض لها المسجد األقصى.
استمرار االنتهاكات واالقتحامات اليت
يتعرض هلا املسجد األقصى املبارك .ومل خترج ردود األفعال العربية واإلسالمية الرمسية عن
حالة ّ
الضعف اليت تعيش فيها؛ 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.
"صفقة القرن" ،وإعالن حكومة االحتالل نيتها ض ّم ٍ
وباملقابل ،شاركت كل من اإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان مبراسم الكشف عن "صفقة

القرن" ،يف  ،2020/1/28يف البيت األبيض .كذلك 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 لـ"إسرائيل".

ّ
وظل أداء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي حبيس البيانات واإلعالنات
عن املخاطر ،مع غياب اخلطوات العملية
ملواجهة تلك التحديات واملخاطر .واستمرت
حالة ّ
الضعف ،اليت خربناها طوال سنوات
ّ
واملنظمة ،مع
االحتالل ،يف مواقف اجلامعة
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تراخ واضح ومتعمد يف املواقف العربية
حالة ٍ

ظ ّل أداء الجامعة العربية ومنظمة التعاون
اإلســامــي حبيس البيانات واإلعــانــات
عــن الــمــخــاطــر ،مــع غــيــاب الــخــطــوات
العملية لمواجهة تلك التحديات والمخاطر.
وتصاعدت موجات التطبيع ،وبشكل خاص
من بعض دول الخليج ،التي تساوقت مع
التوجّهات األمريكية لح ّل القضية الفلسطينية.
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واإلسالمية الرمسية جتاه القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص ،ال
س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل ،وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي.
وباملقابل برز الدور الرتكي الرافض إلجراءات االحتالل داخل القدس واملسجد األقصى.
واضحا ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،تساوق
أما دول جملس التعاون اخلليجي فقد بدا
ً
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية الفلسطينية ،فقد كان أداء معظم هذه الدول
معظمها مع
ّ
التوجهات األمريكية لتصفيتها ملصلحة االحتالل اإلسرائيلي ،وتسويق "صفق
منسجما مع
ّ
ً
القرن" .ويف السياق نفسه ،شهدنا ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على االحتالل اإلسرائيلي،
ً
أشكال خمتلفة ،وتكررت استضافة وفود إسرائيلية حتت عناوين الرياضة ،أو
فالتطبيع أخذ
االقتصاد ،أو الصحة ،أو غريها.
ولكن املشهد يف تونس كان خمتل ًفا ً
قليل ،حيث وصف املرشح الرئاسي يف تونس قيس سعيد
الذي فاز باالنتخابات الح ًقا  -التطبيع مع االحتالل بـ"اخليانة العظمى".وشكلت تركيا عالمة مهمة يف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيين وجرائم
االحتالل .وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا 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.
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عين على األقصى

رابعا :الموقف الدولي الرسمي
ً
تراوحت ردود األفعال الدولية جتاه
تراوحت ردود األفعال الدولية تجاه االنتهاكات
االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة داخل
اإلسرائيلية المتواصلة داخل المسجد األقصى
املسجد األقصى املبارك بني القلق،
المبارك بين القلق ،واالستنكار ،والتحذير،
واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني الضحية
والمساواة بين الضحية والجالد.
وفشل مجلس األمن في تحقيق الحدّ األدنى
واجلالد...وغالباً ما كان التدخل الدولي
من اآلمال الفلسطينية.
ملصلحة االحتالل ،فساوى بني أصحاب ّ
احلق،
ّع يسعى إىل سلب األرض ،وتهويدها ،وبناء "معبده" املزعوم .وتباينت املواقف
وبني
ٍ
معتد مد ٍ
الدولية من "صفقة القرن" األمريكية ،اليت أعلن عن تفاصيلها الرئيس األمريكي دونالد
ترامب يف .2020/1/28
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فقد فشل جملس األمن الدولي – كعادته  -يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية،
ومل ينجح يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلي داخل األقصى.
ومل تتعد تصرحيات املسؤولني األمميني التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس
واملسجد األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،فقد جددت األمم املتحدة ،يف ،2019/10/21
بعد تزايد اقتحام املستوطنني للمسجد األقصى ،واالعتداء على املصلني فيه ،موقفها
الرافض ألي تغيري يطرأ على الوضع الراهن للمسجد األقصى مبدينة القدس.
وضمن السياسة اليت ا ّتبعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف تصفية القضية الفلسطينية،
ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز لالحتالل اإلسرائيلي ،والتخلي عن لغة الدبلوماسية،
وتبين رؤية االحتالل ،والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا ،أعلن ترامب تفاصيل "صفقة القرن"
يف  ،2020/1/28واليت تضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة،
واالستثمارات اليت ستضخ فيها .وتفاخر ترامب مبا قدمه لالحتالل اإلسرائيلي ً
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".

خامسا :المستوى الشعبي
ً
ي ُّ
يب
ُعد املوقف العربي واإلسالمي والدولي الشع ّ
ي
ي واإلسالم ّ
ي العرب ّ
بقي الموقف الشعب ّ
من تطور األوضاع يف املسجد األقصى أفضل ً
حال
ً
متمايزا عن المواقف الرسمية
ي
والدول ّ
لجهة تضامنه مع القضية الفلسطينية
من املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة
صا.
خصو
األقصى
والمسجد
ا
م
عمو
ً
ً
يف حتديد املسارات .والشارع العربي واإلسالمي
حضورا جيدًا
وأظهرت المواقف الشعبية
ً
متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام،
لألقصى على سلّم اهتمامات الشعوب
واملسجد األقصى ومدينة القدس بشكل خاص.
على الرغم من المشاكل التي تعانيها.
ّ
وقد كانت التحركات الشعبية  -إىل ح ّد
فــإن رفض
وعلى مستوى التّطبيع،
العالقات مــع االحــتــال هــو الموقف
ما  -على مستوى احلدث ،وجنحت يف الضغط
الغالب على الشارع العربي واإلسالمي.
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
العربي واإلسالمي.
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ال ّتوصيات
تظهر التطورات امليدانية يف األقصى ،وما يتصل بها من مواقف وفعاليات ،أن التحديات

اليت ستواجه املسجد مبكوناته العمرانية والبشرية ستستمر يف التصاعد يف السنوات القليلة
املاضية ،فمع ما تقوم به أذرع االحتالل املختلفة من حماولة الخرتاق الوضع القائم ،وتثبيت

واقع جديد يف املسجد ،تفرضه عرب فائض القوة اليت متتلكه ،تشكل التغريات اإلقليمية
والدولية حتديّا مضا ًفا لألقصى ،إذ تصب هذه املتغريات يف خانة االحتالل ،وذلك بالنظر
ً
وصول إىل
إىل مفاعيل "صفقة القرن" ،والضوء األمريكي لضم مناطق يف الضفة الغربية،
تصاعد موجة التطبيع اليت وصلت ح ّد اإلعالن عن اتفاقية سالم بني دولة اإلمارات ودولة
االحتالل ،واإلشارة يف طيات االتفاقية إىل أنها ستشجع "زيارة األقصى" انطال ًقا من أراضي

اإلمارات بهدف تربير تطبيع العالقات بني الطرفني.

مجيع هذه املعطيات ستكون نقاط قوة ختدم االحتالل وتصب يف مصلحته ،خاصة إن
استطاع الرئيس األمريكي دونالد ترمب الوصول إىل دورة رئاسية ثانية ،ما ينبئ باملزيد

من االعتداء على األقصى وسط استمرار تداعي البيئة اإلقليمية احمليطة بالقدس ،وعدم

وجود أي بوادر ملوقف عربي يعيد االهتمام باملسجد األقصى ،وحماوالت االحتالل الواضحة
واحلثيثة لقلب األمور يف األقصى ،وحسمها ملصلحته .باملقابل ،ما زال هناك استعداد ّ
قوي
للشعب الفلسطي ّ
ين لتقديم التضحيات ملواجهة خماطر االحتالل ،وما زالت الشعوب العربية
ّ
احلصري باألقصى ،وهذه أركان مهمة يف املعركة مع
واإلسالمية تبدي متسكها حب ّقها

االحتالل ،ميكن البناء عليه ،ودعمها.

ّ
ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .1السلطة الفلسطينية

البناء على مواقف الرفض املتتالية للسلطة ،سواء ملا يسمى "صفقة القرن" ،أو لقرار

عين على األقصى

ويف ما يأتي أبرز التوصيات للجهات الفاعلة املرتبطة بقضية املسجد األقصى:

ضم مستوطنات الضفة الغربية ،وللتطبيع العربي مع االحتالل ،وحتويل هذا الرفض

إىل برامج عملية تصب يف تثبيت املقدسيني ومواجهة االحتالل ،وإعادة ترتيب البيت

الفلسطيين الداخلي الذي جيمع على رفض تصفية القضية الفلسطينية ،وأن تكون
www.alquds-online.org
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حمطات االلتقاء األخرية ،خطوة عملية جادة يف االجتاه الصحيح لتحقيق مصاحلة
حقيقية ،واالتفاق على برنامج وط ّ
نضالي ضد االحتالل.
ين
ّ
التطبيق الفعلي لقرارات السلطة املتتالية القاضية بوقف التنسيق األمين مع االحتالل،
وأال يكون هذا التوقيف مؤق ًتا أو مرحل ًيا ،ولزوم انعكاسه على تعامل السلطة مع بقية

الفصائل ،مبا يسمح بإطالق يدها ملواجهة االحتالل ،وإقالق أمنه.

إعطاء املبادرات الشعبية الداعمة للمسجد األقصى ،املزيد من االهتمام ،خاصة تلك
يوميا ،وتسهيل مثل هذه املبادرات يف
اليت ترفد املسجد األقصى باملرابطني واملصلني ًّ

الضفة الغربية.

تطوير أدوات ف ّعالة للرد على االحتالل ،فإزاء كل اعتداء يتم يف األقصى ،جيب أن

تنطلق مسريات شعبية ،ومواجهات حاشدة من مناطق السلطة ،ما يسمح بإعادة حالة
إن وجد ّ
الغليان اليت خيشاها االحتالل ،ويعيد حساباته ْ
أن ضريبة اعتداءاته يف األقصى
كبرية على أمنه واقتصاده وصورته.
االستفادة من مساحات العمل الدولية املفتوحة أمام السلطة ،خاصة عضويتها يف عد ٍد
قانونيا عرب هذه احملافل ،سيكون
من اللجان واملنظمات الدولية؛ فمالحقة االحتالل
ًّ

قلق دائم لالحتالل ،يف سياق إبراز جرائمه أمام اجملتمع الدولي .ويف القدس
عامل ٍ
العديد من امللفات الراحبة اليت مل تستثمر السلطة يف أي منها كما جيب.

تقديم املزيد من الدعم للمرابطني يف األقصى ،من خالل إطالق مظلة عربية تعنى
باالهتمام بهم ،وما يعانونه من اعتداءات متكررة من قوات االحتالل ومستوطنيه ،وأن
تولي هذه املظلة عناية خاصة للجوانب املالية والقانونية.
التنبه مما تروج له دول عربية مطبعة مع االحتالل ،من أن زيارة األقصى تسهم يف
بلسمة جراح الفلسطينيني ،وعدم القبول بأي عالقات تطبيعية مع االحتالل حتت أي
ذريعة كانت ،وخاصة من بوابة املسجد األقصى.
ًّ
مستغل اجلائحة،
أمام استمرار جائحة كورونا وحماولة االحتالل التفرد بالقدس
على السلطة دعم القطاع الصحي يف القدس احملتلة ،والتنسيق مع اململكة األردنية
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ودائرة األوقاف اإلسالمية لتوفري حاجات الوقاية عند فتح املسجد األقصى ،وتقديم
خمتلف األدوات واخلدمات اليت تسهم يف احلفاظ على صحة املصلني داخل املسجد،

وعدم استفراد االحتالل مبكوناته البشرية من بوابة الوباء املتفشي.
 .2قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية

على الرغم من احلصار املفروض على الفصائل الفلسطينية املقاومة ،جيب عليها رفع

مستوى عملها يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،وخاصة مدينة القدس ،وأال مير أي

اقتحام لألقصى مرور الكرام ،يف سياق تكريس قاعدة "تدفيع االحتالل الثمن" على أثر
أي اعتداء تقوم به أذرع االحتالل حبق األقصى واملرابطني.
أراضي من الضفة
جيب على الفصائل الفلسطينية بناء مقاربة شاملة ملشروع سلب
ٍ
الغربية ،ومواجهة آثارها ونتائجها اليت ستلقي بظالهلا على جممل القضية
بفصيل بعينه ،ما حيتم
الفلسطينية ،وهذه املواجهة جيب أن تكون مجاعية ال تنحصر
ٍ
متزايد يف
توحيد جهود الفصائل ،خاصة مع ما جيري من تطبيع عربي وصلف أمريكي
ٍ
املرحلة املاضية.
االستفادة من جتربة "الفجر العظيم" اليت استطاعت إرباك االحتالل ،ورفد املسجد
األقصى بآالف املصلني واملرابطني ،وإعادة إحياء املقاومة الشعبية يف القدس احملتلة،
عرب إطالق مبادرات جمتمعية تكون الفصائل الفلسطينية فاعلة فيها وداعمة هلا،
إضاف ًة إىل ابتكار أدوات ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة االحتالل ،وإرباك أذرعه.

تسخري أدوات الفصائل اإلعالمية ونوافذها وإطالالتها لنشر الوعي باملخاطر احملدقة

عين على األقصى

رفع مستوى عمل الفصائل لعمارة املسجد األقصى ،وأوهلا مشاركة مناصري هذه
الفصائل وأعضائها يف الرباط املستمر داخل املسجد األقصى ،وإطالق مبادرات شعبية
تهدف إىل حشد أكرب عد ٍد من املصلني للرباط يف األقصى ،يف مواجهة مواسم االقتحام
اليت تقوم بها منظمات االحتالل التهويديّة.
باملسجد األقصى ،وحتويل هذه األدوات إىل منابر تسلط الضوء على واقع األقصى،

وخطط االحتالل الرامية إىل تقسيمه ،وتثبيت الوجود اليهودي داخله ،وأن يكون
لألقصى حي ٌز دائم من خطاب هذه الفصائل ومروحة أعماهلا.
www.alquds-online.org
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االستعداد للمزيد من الضغوطات األمريكية اليت ستستهدف فصائل املقاومة ،التصدي

هلذه الضغوط اليت ستتزايد مع االرمتاء العربي الرمسي يف أحضان االحتالل ،ما ينبئ
باملزيد من التقتري املالي حبق قوى املقاومة هذه ،إضاف ًة إىل حماولة االحتالل فرض
قواعد جديدة بالتعامل معها.
التشبيك مع خمتلف الفصائل الفلسطينية لتعزيز الرفض الرمسي والشعيب لـ"صفقة
القرن" وتفرعاتها ،وترمجة هذا الرفض عمل ًيا ،وأن تضغط هذه الفصائل على االحتالل
من خالل أدوات املقاومة الشعبية اليت متتلكها ،والعمل على ابتكار أدوات جديدة ،خاصة
يف املناطق الفلسطينية األقرب إىل القدس ،يف سياق زيادة الضغط على االحتالل.

 .3الجماهير الفلسطينية

عدم اخلضوع إلجراءات االحتالل حبق املسجد األقصى ،عرب دعم الرباط يف األقصى،

والوقوف يف وجه أطماع االحتالل يف تهويد املسجد ،وتثبيت الوجود اليهودي داخله.

رفد املنطقة الشرقية يف املسجد األقصى باملرابطني خاصة يف أوقات االقتحامات،
واالستمرار بعمارة مصلى باب الرمحة الذي يتعرض إىل حماوالت دائمة إلغالقه من
االحتالل ،وأن يكون هلذه املنطقة مبادرات شعبية خاصة بها ،تضمن عمارتها وعدم
خلوها يف أي ساعة من ساعات اليوم .واالستعداد الدائم الستحضار الفعل الشعيب
اجلامع الذي استطاع حتقيق انتصاري هبيت باب األسباط وباب الرمحة.
للفلسطينيني يف الضفة الغربية احملتلة ويف املناطق الفلسطينية احملتلة عام  1948دو ٌر
كبري يف رفد املقدسيني ودعمهم ،واإلسهام معهم يف محاية املسجد األقصى ،وضرورة
بشكل مجاعي وفردي ،خاصة يف األعياد واملناسبات اليهودية
إعادة إحياء ش ّد الرحال
ٍ
اليت تشهد اقتحامات حاشدة لألقصى ،وأصبحت ترتافق مع صلوات تلموديّة علنية.
إطالق املزيد من املبادرات ّ
اخللقة لرفد األقصى باملصلني ،على غرار مبادرة "الفجر
العظيم" وتوفري فرص جناحها من خالل الفعل اجلمعي.
نشر الوعي من القدس واألقصى حول ما حياك من خمططات إسرائيلية وما ينفذ من
اعتداءات ،ال سيما تلك اليت تهدد املنطقة الشرقية ،واالستفادة من الفضاء اإللكرتوني
لتوصيل الرسائل إىل ّ
كل معين بالدفاع عن القدس واألقصى للتحرك إلنقاذهما.
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استمرار التفاعل املقدسي الرافض ألي حماوالت تطبيعية مع االحتالل ،إذ تشكل هذه
الرسائل من القدس واألقصى ،أبرز مؤشرات الرفض الفلسطيين ملثل هذه اخلطوات
تصب إال يف خدمة االحتالل وجتميل صورته البشعة ،وهي استجابة للطرح
اليت ال
ّ
عملي لبنود "صفقة القرن".
األمريكي ،وتطبيق
ّ
 .4األردن

عدم اإلنزالق ّ
ألي خطوة من شأنها تكريس االحتالل طر ًفا شري ًكا يف شؤون املسجد
األقصى ألي سبب كان ،والتقاط الرسائل القوية اليت أرسلتها اجلماهري املقدسية
اليت رفضت بوضوح اتفاق األردن مع االحتالل بشأن فتح املسجد وإغالقه بسبب جائحة
األردني يستم ّد مشروعيته من اجلماهري املقدسية احلامية واحلاضنة
كورونا؛ ألن الدور
ّ
لألقصى قبل أي شيء آخر.
ضرورة التمسك باملسؤولية التارخيية جتاه املقدسات يف القدس احملتلة ،ورفع سقف
مواجهة املخططات اليت تستهدف هذه املسؤولية ،وال سيما استهداف دائرة األوقاف
املشرفة على املسجد األقصى ،وعدم السكوت على اعتداءات االحتالل حبق موظفيها
ومسؤوليها ،وأال يكتفي األردن بشجب االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى بل استخدام
أوراق الضغط املختلفة اليت ميتلكها على االحتالل.

حتصني دور األوقاف اإلسالمية يف القدس عرب التحامها مع اجلماهري املقدسية ،وهي
خطوة ضرورية على أثر اللبس الذي أحدثته قرارات األوقاف األخرية ،وال سيما منع
التصوير والتصريح ملوظفي األوقاف ،وضرورة عدم ركون األوقاف للدور الوظيفي
اإلداري فقط ،بل التماهي مع سقف اجلماهري الفلسطينية املرتفع ،على غرار ما حصل
يف هبيت باب الرمحة وباب األسباط.
www.alquds-online.org
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عدم السكوت على حماوالت االحتالل فرض واقع جديد يف األقصى ،ابتدا ًء من أداء
ً
وصول إىل تثبيت اقتحام األقصى يف
الصلوات التلمودية العلنية وزيادة أوقات االقتحام،
املناسبات واألعياد اإلسالمية ،وهي خطوات ستفتح شهية االحتالل للمزيد من التدخل
يف األقصى ،والدفع حنو فرض واقع جديد على املسجد ،يستباح فيه من دون أي رادع أو
مواجهة.
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ال ميكن حبال من األحوال استمرار انسحاب األردن من مشهد االعتداء عن األقصى،
خاصة ما يتعرض إليه املصلون من إبعاد واعتقال ،فعلى األردن توفري الدعم والرعاية
الالزمة للمبعدين واملعتقلني ،وتوفري الرعاية القانونية والدعم الالزم هلم ،سواء كانوا
موظفني يف األوقاف أو من املرابطني واملصلني ،ما يسهم يف رفد األقصى باملزيد من
املرابطني نتيجة عدم تركهم منفردين يف مواجهة منظومة االحتالل األمنية.
أمام حماوالت االحتالل املتكررة إعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،على األردن وقف
حماوالت االحتالل هذه ،ومواجهة أي قرارات إسرائيلية قادمة ،ستنعكس خطوات عملية
مبزيد من االعتداءات ،إذ أظهر إغالق األقصى أثناء أزمة "كورونا" ،قدرة األردن على
التفاهم مع االحتالل ،وهي تفاهمات ال ميكن أن يتساوى فيها أصحاب احلق باحملتلني،
وأن على األردن مسؤولية مضاعفة يف هذا اجلانب ،ويف محاية األقصى بكل مساحته
ومصلياته.
احتضان املبادرات واجلهود الشعبية يف القدس احملتلة ،وهذا سينعكس على املوقف
األردني إجيابًا ،وسيعطيه ً
زمخا إضاف ًيا لدعم حقه حبماية املقدسات ،خاصة أمام تراجع
املواقف العربية واإلسالمية.
 .5الحكومات العرب ّية واإلسالمية

احلكومات العربية واإلسالمية اليت سارت يف مسار التطبيع مدع ّوة إىل مراجعة هذا
املسار مبا له من آثار كارثية على أمن الدول العربية واإلسالمية ،واقتصادها ،وعالقاتها،
وثقافتها ،وشعوبها ،وما له من انعكاسات خطرية على القضية الفلسطينية.
تقديم الدعم املباشر للمقدسيني ،وفتح أبواب املشاركة السخية من أصحاب رؤوس
األموال واحلكومات على ح ّد سواء ،لتقديم الدعم املناسب للمقدسيني يف خمتلف
القطاعات ،وإنشاء صناديق خاصة مبواجهة التهويد اإلسرائيلي للقدس احملتلة ،خاصة
تلك اليت تتصل مبنع شراء العقارات قرب املسجد األقصى ،من مجعيات استيطانية.
الوقوف يف وجه حماوالت إدارة ترامب التطبيق الفعلي واملباشر لـ "صفقة القرن" ،وعدم
االكتفاء برفضها من دون عمل واضح ،فمسار تطبيق الصفقة يدفع حنو االستعجال
بهذه املواجهة.
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أمام اهلجمة التطبيعية وحماوالت االحتالل استهداف القدس واألقصى ،من الضرورة
مبكان ترسيخ مكانة القدس واألقصى يف املناهج الدراسية للدول العربية واإلسالمية،
وإدخال مضامني مكثفة حوهلما ،ألهمية هذه املضامني لتنشئة األجيال القادمة.
التصدي حملاوالت بعض الدول خرق القرارات العربية املشرتكة ،والتسلسل ملستنقع
التطبيع مع االحتالل منفردة ،وجتريم التطبيع من أصله.
 .6على المستوى الشعبي

إطالق املبادرات الشعبية لدعم املقدسيني ومحاية املسجد األقصى ،عرب املؤسسات الفاعلة
يف هذا اجملال ،لسد الفراغ الكبري الذي تعانيه القدس ومؤسساتها .ويف مقدمتها الدعم
املالي املوجه لتثبيت املقدسيني ،وتعزيز حالة الرباط داخل املسجد األقصى املبارك،
وثانيها احلمالت اإلعالمية اليت تسهم يف بث الوعي حول ما جيري يف املسجد لدى
املزيد من الفئات االجتماعية ،وجعل األقصى واحدًا من اهلموم اليومية للمواطن يف
البالد العربية واإلسالمية.
أمام ازدياد خماطر التطبيع ،على الشعوب العربية ممارسة املزيد من الضغوط على
احلكومات لوقف محلة التطبيع هذه ،وعدم االخنراط يف تنفيذ "صفقة القرن" ،فما
زالت الشعوب قادرة على جلم التسارع الرمسي صوب االحتالل ،عرب تهديد شرعية
احلكومات واألنظمة.

يف هذه املرحلة اخلطرية يربز دور أساسي لألحزاب واملؤسسات والعلماء واملثقفني
واإلعالميني واحلقوقيني والسياسيني والشباب والنساء؛ فعليهم ُتعقد راية األمل يف
األمة بعد تقاعس األنظمة وهذا يتطلب تبين فعاليات مستمرة ،واملبادرة الدائمة لتنفيذ
مشاريع وبرامج ختدم األقصى ،وتنسيق اجلهود.
www.alquds-online.org
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توجيه الدعاة واإلعالميني والفنانني واملؤثرين ممن ميتلك قاعدة مجاهريية كبرية
على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة ،للمشاركة يف احلمالت ذات الصلة بدعم
املقدسيني ،واإلضاءة على ما يقوم به االحتالل من جرائم حبق املقدسيني واملقدسات،
بالتزامن مع بث الوعي مبخاطر القرارات األمريكية و"صفقة القرن" والتطبيع مع
ّ
احملتل.
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 .7الهيئات والشخصيات الدينية

األقصى واحد من املقدسات اإلسالمية ،وواحد من ثالثة مساجد ال تشد الرحال إال
إليها ،فعلى العلماء والدعاة ختصيص املسجد األقصى باملزيد من االهتمام ،إن يف
حتريض الناس وتثقيفهم بأهميته الدينية وموقعه يف وجدان املسلمني ،أو يف نشر ما
يتعرض له من اعتداءات وخمططات خاصة يف خطب اجلمعة ،ووسائل التواصل.
أمام تزايد عمل "منظمة طالب ألجل املعبد" وإشراكها طالب املعاهد التلمودية يف
اقتحام األقصى ،على العلماء إطالق مبادرات من املعاهد الشرعية وجامعاتها ،لنصرة
املسجد األقصى ،وبناء جيل من الدعاة واملشايخ يتخصص باالهتمام يف األقصى
والذود عنه والعمل ألجل قضيته ،وهذه مهمة ميكن أن تتكامل فيها اهليئات الدينية مع
املنظمات الشبابية العربية واإلسالمية.
تعزيز جهود العلماء واملؤسسات العلمائية ،يف تعبئة اجلماهري العربية واإلسالمية،
وإطالق املبادرات اجلامعة القادرة على توجيه املزيد من الدعم للمسجد األقصى خاصة
الدعم املالي.
على العلماء إعادة تأكيد فتاوى حتريم التطبيع مع االحتالل ،ووجوب العمل لدعم
املقدسيني وبذل املستطاع يف سبيل حترير هذه األرض املباركة ،وليس التفريط بها
وتقدميها لالحتالل لقاء اتفاقيات سالم.
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