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عاما ،حتديدًا يف  ،1969/8/21اجلرمية األكرب يف
مل تكن جرمية إحراق األقصى قبل ً 51

تاريخ املسجد ،لك ّنها سلطت الضوء على اخلطر الذي يواجهه األقصى حتت االحتالل الذي
كان شري ًكا يف اجلرمية اليت ال يبدو أن تنفيذها يف املقام األول كان ممك ًنا من دون تساهل
االحتالل ،وكذلك التعاطي مع احلريق وتأخري وصول سيارات اإلطفاء ،ومن بعد ذلك
مع من ّفذ اجلرمية الذي و ّفر االحتالل غطاء لفراره من العقاب.

يتكرر املشهد اليوم :حريق األمس مستمر ،وإن أخذ ً
شكل آخر أو طبيعة خمتلفة؛ هو حريق
ٌ
حماوالت لتغيري الوضع القائم ،واعتداء الدور األردني يف األقصى ،وإفراغ املسجد
ناره
من أهله ومالحقتهم باحلبس واإلبعاد ،وتعزيز الوجود اليهودي يف املسجد عرب تكثيف
االقتحامات والسماح بالصلوات والطقوس التلمودية فيه .وتتعاظم خطورة هذه االعتداءات
يف ظل الدعم الذي تقدمه إدارة ترامب لدولة االحتالل وتب ّنيها الرواية اإلسرائيلية ،إضافة

إىل تراجع ملحوظ يف املوقف العربي ،ال سيما على املستوى الرمسي ،وهو تراجع وصل إىل
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توقيع اتفاق سالم بني اإلمارات ودولة االحتالل يف  ،2020/8/13يف الوقت الذي ال يزال
املقدسيون ومعهم فلسطينيو الداخل احملتل عام ّ 1948
خط الدفاع األول عن املسجد على
الرغم من حماوالت االحتالل تقويض إرادتهم وعزميتهم.
وميكن إجياز االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى ضمن املسارات اآلتية اليت تهدف يف
احملصلة إىل تغيري الوضع القائم يف املسجد ملصلحة ال ّرواية اإلسرائيلية.
ّ

محاوالت حثيثة للسيطرة على باب الرحمة
مل «يتصاحل» االحتالل مع النتائج اليت أدت إليها هبة باب الرمحة يف شباط/فرباير 2019

اليت جتلت يف إزالة األقفال عن البوابة املؤدية إىل باب املبنى ،واستعادته كمصلى أغلقه
االحتالل منذ عام  2003بذريعة استعماله من قبل جلنة الرتاث اليت صنفها االحتالل على
أ ّنها إرهابية .وعلى الرغم من «احننائه» حتى مت ّر عاصفة احلراك الشعيب يف بداية ه ّبة
باب الرمحة ،وحماولة االتفاق مع األردن على إغالق باب الرمحة حتت ذريعة الرتميم ،مل
يلبث أن حاول استعادة اإلمساك بزمام املشهد ،وإعادته إىل مربع اإلغالق الذي فرضه يف
عام  .2003وكانت أدواته يف
هذا اإلطار اقتحامات متكررة،
واعتقاالت حبق احلراس الذين
يفتحون املصلى واملرابطني
الذين يعمرونه ويص ّلون فيه،
ومصادرة سجاد الصالة وخزائن
األحذية وكل ما من شأنه
أن يدل على ّ
أن باب الرمحة
مصلى .لكن كل حماوالت
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االحتالل مل تصل به إىل حتقيق هدفه إذ كان الثبات الشعيب يف وجه هذه احملاوالت هو
سيد املوقف ،وكانت مجاهري القدس باملرصاد ملنع االحتالل من تقويض اإلجناز الذي
أمكن حتقيقه يف ه ّبة باب الرمحة .ومع هذه االعتداءات ،ال يزال االحتالل حياول السيطرة
على باب الرمحة عرب املسار القضائي ،حيث أبلغت شرطة االحتالل األوقاف يف بداية متوز/
يوليو  2020بقرار جديد صادر عن حمكمة االحتالل بإغالق باب الرمحة.1
ويشكل باب الرمحة بالنسبة إىل االحتالل رك ًنا أساس ًيا يف خمططات االستيالء على
املسجد ،اليت من بينها خمطط التقسيم املكاني ونقطة انطالقه املنطقة الشرقية من
األقصى اليت فيها باب الرمحة داخل األقصى ومقربة باب الرمحة املالصقة للسور الشرقي
من الناحية اخلارجية.

االعتــداء علــى الــدور األردنــي فــي األقصــى ومصــادرة دور
اإلســامية
األوقــاف
ّ
تقوم سياسة االحتالل حيال األقصى على مبدأ حياول فرضه وتثبيته وهو ّ
أن «إسرائيل»
هي صاحبة السيادة على
املسجدّ ،
ألن «من ميلك
األقصى ميلك القدس»،
وفق

تصرحيات

ملسؤولني

إسرائيليني ،ويف هذا اإلطار
يأتي االستهداف اإلسرائيلي
للوصاية األردنية واالعتداء
ليستتب معنى «السيادة
عليها
ّ
اإلسرائيلية» على األقصى.
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3axFJvr .2020/7/13 ،
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ومن أوجه هذا االستهداف املتكرر االعتداء على دور األوقاف وصالحيتها يف األقصى،
ويأتي يف هذا اإلطار حراس املسجد باالعتقال واإلبعاد ،ومن ذلك اعتقال احلارس حممد
سنجالوي يف حزيران/يونيو  2020على خلفية منعه إحدى السائحات من بث فيديو مباشر
من األقصى تتحدث فيه عن وجود معبد مكان املسجد .2يضاف إىل ذلك منع احلراس
من االقرتاب من املستوطنني يف أثناء اقتحام املسجد ومن تصويرهم وتوثيق اعتداءاتهم
وأدائهم الطقوس التلمودية ،وهذه اإلجراءات بدأت بوضوح يف أيلول/سبتمرب  2018حبيث
فرضت سلطات االحتالل على احلراس أن يبقوا على مسافة أمتار خلف القوات اخلاصة
اليت متشي وراء املقتحمني حلمايتهم.3
أساسا لألوقاف ،وتعود
ومن أوجه االعتداء األخرى التدخل يف صالحية ترميم املسجد ،وهي ً
هذه احملاوالت إىل عام  2000عندما منع االحتالل ترميم اجلدار اجلنوبي لألقصى من
جهة املدرسة اخلثنية واجلدار اجلنوبي الشرقي من جهة درج البوابات العمالقة للمصلى
املرواني .وقد تعمدت سلطات االحتالل تأخري ّ
التميم يف ظل االنتفاضة حتى أجرت
األوقاف الرتميمات املطلوبة يف عام  2003واستمرت حوالي أربع سنوات نتيجة عرقلتها
من قبل االحتالل .4وتكررت اعتداءات االحتالل على صالحية الرتميم على مدى السنوات
الالحقة ،وكان من أخطرها وأبرزها مؤخ ًرا منع األوقاف من ترميم السور الغربي للمسجد
األقصى على أثر سقوط حجر ضخم منه يف متوز/يوليو  ،2018ومن ثم استغالل الرتميم
الخرتاق السور ،إذ رصد مقدسيون فتحات تتوارى خلف سقاالت الرتميم احلديدية اليت
نصبها االحتالل على خلفية سقوط احلجر ،يف مقابلها تسوية كبرية وراء سور الزاوية
اجلنوبية الغربية ال ميكن األوقاف الوصول إليها من داخل املسجد.5
 2الحياة الجديدةhttps://bit.ly/3aDcpnC .2020/6/12 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/32d4Y2L .2019/8/23 ،
 4األرض والمقدســات فــي التقريــر الفلســطيني االســتراتيجي  ،2019-2018مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،بيــروت،
.2020
 5الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g407Wm .2020/7/17 ،
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الصلــوات
تعزيــز الوجــود اليهــودي فــي األقصــى وتشــريع ّ
التلموديــة فيــه
تزايدت أعداد املستوطنني املشاركني يف اقتحام األقصى يف السنوات العشر األخرية
قرابة سبعة أضعاف ،ومن أبرز أسباب هذه الزيادة الدّعم ال ّرمسي الذي باتت حتظى به
فكرة «املعبد» إن على مستوى «الكنيست» أو احلكومة .6وتعمل «مجاعات املعبد» على
زيادة أعداد املقتحمني حتى تتم ّكن من فرض أجندتها كأمر واقع وتلزم احلكومة ّ
بتبن
مطالبها بالسماح لليهود بأداء الصالة اليهودية يف املسجد ،وبتنفيذ االقتحامات من دون
قيود زمانية أو مكانية .ويعمد املستوطنون املشاركون يف االقتحامات إىل أداء الطقوس
والصلوات التلمودية فيه ،وقراءة النصوص ال ّتوراتية من هواتفهم احملمولة ،وصو ً
ال إىل أداء
طقوس السجود امللحمي يوم ذكرى «خراب املعبد» يف  2020/7/30الذي تزامن مع يوم
عرفة.7

 6تقرير عين على األقصى السنوي ،مؤسسة القدس الدوليةhttp://alquds-online.org/index.php?s=8&cat=51 :
 7الجزيرة نتhttps://bit.ly/2E9T01r .2020/7/30 ،
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وال تقف الرعاية الرمسية لـ «مجاعات املعبد» عند ح ّد التصرحيات والوعود ،بل تتعدّاها
إىل االستجابة ملطالب هذه اجلماعات والتساوق معها ،ففي ذكرى «خراب املعبد» العام
املاضي اليت تزامنت مع اليوم األول من عيد األضحى يف  ،2019/8/11مسح االحتالل
باالقتحامات على الرغم من ّ
أن املعمول به يف السابق هو منع االقتحامات بالتزامن مع
مناسبات إسالمية؛ وقد كان يف تلك اخلطوة رسالة إىل «مجاعات املعبد» لتأكيد الدّعم
الرمسي ملطالبها ّ
وأن االقتحامات لن ختضع لروزنامة األعياد اإلسالمية.8

ـتمرة لتغييــر
اإلنشــاءات والحفريــات :جهــود إســرائيلية مسـ ّ
هويــة األقصــى ومحيطــه
يتجاوز مشهد احلفريات حتت
األقصى حدود األرقام إىل

كونه أحد جت ّليات احملاوالت
اإلسرائيلية
الفضاء

للسيطرة

السفلي

على

للمسجد

واستغالله لتجسيد الرواية
التلمودية .ووفق تقرير نشره
موقع ميدل إيست آي يف
ّ ،2020/7/27
فإن اهلدف من
احلفريات

اإلسرائيلية

يف

القدس هو إعادة كتابة تاريخ املدينة .أما عدد احلفريات حتت األقصى والبلدة القدمية،
وفق التقرير ،فليس معرو ًفا على وجه الد ّقة إذ ّ
إن سلطات االحتالل تعلن عن أنفاق حمدّدة

فقط فيما متنع ّ
مساحني خارجيني من دراسة املنطقة.9
أي علماء آثار أو ّ
 8عين على األقصى الـ ،13مؤسسة القدس الدوليةhttp://quds.be/x9w .2019 ،
 9ميدل إيست آيhttps://bit.ly/3h6C4as .2020/7/27 ،
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وإىل جانب احلفريات ،يط ّوق االحتالل األقصى بعدد من اإلنشاءات لصبغ حميط املسجد
بهوية يهودية ختدم روايته حول املكان .ومن هذه اإلنشاءات بيت اجلوهر ،ومشروع تلفريك
البلدة القدمية واإلنشاءات األمنية يف حميط باب العمود.10
عاما على جرمية إحراقه ،يعمل االحتالل على
بعد ً 53
عاما على احتالل األقصى ،وً 51
ترسيخ سيطرته على املسجد مستهد ًفا الدور األردني وحماو ً
ال فرض سيادته الكاملة على
املسجد .وهو يعمل من أجل ذلك ضمن مسارات تقوم على السيطرة على ما فوق األرض
يؤمون املسجد للصالة والرباط فيه،
وحتتها ،وعلى الفضاء احمليط باألقصى ،وعلى من ّ
ً
ما جيعل اعتداءات اليوم
استكمال للحريق الذي أضرم يف املسجد يف عام  ،1969ويضع
األقصى يف دائرة خطر حمدق ال ميكن التساهل معه أو ّ
غض النظر عنه.

 10األرض والمقدســات فــي التقريــر الفلســطيني االســتراتيجي  .2019-2018مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات،
بيــروت.2020 ،
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