استهداف األقصى في موسمي االنتخابات
اإلسرائيلية واألعياد العبر ّية:
ّ
ّ
محطة على طريق تغيير الوضع القائم ّ
التاريخي

براءة درزي

إصدار
قسم األحباث واملعلومات
مؤسسة القدس الدولية
2019-10-22

مؤسسـة القدس الدولية

تتواصل االعتداءات اإلسرائيل ّية على األقصى على مدار العام ،ويالحظ تصاعدها بشكل الفت
يف مومسني :موسم انتخابات “الكنيست” الذي يتك ّرر مبدئ ًيا ّ
كل أربع سنوات ،وموسم األعياد

ّ
يرتكز يف املدّة الواقعة ما بني أواخر أيلول/سبتمرب وتشرين أول/أكتوبر من
العربية الذي

ّ
كل عام وفق حت ّرك الرزنامة العرب ّية .وقد حضر استهداف باب الرمحة واملنطقة الشرقية
ّ
من املسجد بق ّوة يف املومسني ،ومعروف ّ
خمطط التقسيم املكاني
أن هذه املنطقة هي ركيزة
الذي حياول املستوطنون فرضه يف املسجد .كذلك ،تك ّررت املشاهد اليت أدّى فيها املستوطنون
صلوات تلمود ّية مجاعية وعلنية يف األقصى ،حتت محاية قوات االحتالل ،يف ّ
ظل تصرحيات

رمسية حول االجتاه إىل السماح للمستوطنني بالصالة يف األقصى.
وانطال ًقا من هذين العنوانني ،أي استهداف باب الرمحة وأداء الصلوات التلمودية يف األقصى،
ُيطرح السؤال :هل االعتداءات على املسجد يف املواسم اعتداءات ظرف ّية ،أم أ ّنها حلقة يف سياق

فرض وقائع جديدة يف األقصى ت ّتسق مع مساعي االحتالل إىل تغيري الوضع القائم التارخيي؟

األقصى في موسم انتخابات “الكنيست”
شهد عام  2019انتخابات تشريع ّية مب ّكرة يف نيسان/أبريل ،لكن جرى ال ّتصويت على ّ
حل
“الكنيست” وإعادة االنتخابات يف أيلول/سبتمرب ،وكان حضور األقصى يف جولة اإلعادة أكرب
وأبرز ،يف مشهد دعائي تصدّره ّ
كل من بنيامني نتنياهو ،رئيس حكومة االحتالل ،وغلعاد إردان،
وزير األمن الداخلي ،يف حماولة الستمالة “منظمات املعبد” واألحزاب اليت تتب ّنى أجندتها.
وكان ذلك بار ًزا حتديدًا مع السماح باقتحام األقصى يف أعياد املسلمني ،وتصرحيات إردان
حول ضرورة تغيري الوضع القائم ،واالتفاق الذي أبرمه نتنياهو مع موشيه فايغلني ،زعيم
حزب “هوية” ،ومن ضمنه وعود مبكتسبات لـ “منظمات املعبد” .وساهم يف تعزيز اهلجمة

على األقصى يف موسم االنتخابات ّ
أن فرتة الدعاية االنتخابية خت ّللتها مناسبتان عرب ّيتان
مهمتان هما “يوم توحيد القدس” ،و“ذكرى خراب املعبد” ،حيث يتط ّلع املستوطنون إىل
ّ

اقتحام املسجد على أ ّنه جزء من االحتفال باملناسبتني.
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إردان وتغيير الوضع القائم في األقصى
ت ّوج وزير األمن الداخلي يف حكومة
االحتالل غلعاد إردان سنوات من
اجلهد الذي بذله لتعزيز فكرة
“املعبد” والوجود اليهودي يف األقصى
ودعم “منظمات املعبد” 1بالدعوة
إىل تغيري الوضع القائم يف املسجد
صراحة ومن دون مواربة .وقد كرر
هذه الدعوة يف موسم االنتخابات ويف
موسم األعياد؛ فدعا يف لقاء تلفزيوني يف أيلول/سبتمرب  2019مع قناة “كيبا” العربية،
إىل تغيري الوضع القائم يف األقصى وقال ّ
إن “الوضع احلالي جمحف حبق اليهود ألن جبل
املعبد هو أقدس مكان بالنسبة إليهم” .وقال إردان إنه “على احلكومة أن تعمل مع ملك
األردن والدول العربية كي يفهموا أنه من حق اليهود الصالة يف جبل املعبد”.
وتفاخر إردان يف اللقاء بالتغيري الكبري يف قواعد االقتحامات والتسهيالت املمنوحة
للمستوطنني القتحام املسجد منذ توليه منصبه عام  .2015وقال ّ
إن الوزراء املقربني من
“منظمات املعبد” كان عليهم أن يشرتطوا السماح بصالة اليهود يف األقصى قبل االنضمام
حلكومة نتنياهو ،يف متهيد حملاولة فرض هذا الشرط بعد االنتخابات املقبلة.
وكان إردان قال يف لقاء إذاعي على راديو  FM 90يف برنامج “نصف الطريق” ،يف آب/
أغسطس ّ :2019
“مثة ظلم يف الوضع القائم منذ عام  ،1967جيب العمل من أجل تغيريه
لتمكني اليهود من الصالة يف املسجد األقصى املكان األقدس عند الشعب اليهودي ،جيب
العمل من أجل الوصول إىل وضع ُيعطي اليهود أح ّقية للصالة هناك ،إال أنه جيب التوصل
إىل ذلك عرب تسويات سياسية وليس بالقوة”.2
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v0s .2019/3/12 ،
 2العساس/http://alassas.net/4266 .2019/8/21 ،
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هذه التصرحيات أعاد إردان تأكيدها يف مقابلة نشرتها صحيفة “ماكور ريشون” يف
 ،2019/10/11إذ قال ّ
إن السلطات اإلسرائيلية قد تتيح لليهود حرية ممارسة الصالة يف
األقصى يف ّ
ظل املعطيات اليت تشري إىل تصاعد أعداد املقتحمني منذ توليه وزارة األمن الداخلي
عام 2015؛ وأشار إىل أ ّننا “سنصل إىل هدفنا عندما يبدي املزيد من اليهود رغبتهم يف زيارة
لح وضاغط حول هذا األمر ،وأمتنى أن حيصل ذلك قري ًبا”.1
جبل املعبد ،وهكذا سينشأ طلب ُم ّ

اإلسالمية
السماح للمستوطنين باقتحام األقصى في األعياد
ّ
إضافة إىل ما شهدته االقتحامات
من تط ّورات متع ّلقة بتحسني
ظروفها ،إن على مستوى تقليل
وقت االنتظار عند باب املغاربة،

ّ
غض الشرطة نظرها عن
أو
بعض احملاوالت ألداء الصلوات

ال ّتلمودية يف املسجدّ ،
فإن شهري
حزيران/يونيو

وآب/أغسطس

 2019شهدا اقتحامني بارزين
ارتبطا بالعالقة بني املستوى السياسي واألمين من جهة و”منظمات املعبد” من جهة أخرى،
وبفتح اجملال أمام حتقيق املزيد من التغيري يف الوضع القائم يف األقصى.
مسحت سلطات االحتالل للمستوطنني باقتحام األقصى يوم  28رمضان بالتزامن مع “يوم
القدس” أو احتالل ّ
الشطر الشرقي من املدينة ،مبا فيه املسجد األقصى .وجاء قرار الشرطة
بالسماح باالقتحامات صبيحة يوم  28رمضان املوافق  ،2019/6/2يف حني ّ
أن قرارها يف أيار/
مايو  2019كان يقضي بعدم السماح باالقتحامات على خلفية احملافظة على األمن .وعلى
 1عرب https://short.arab48.com/short/eKR1 .2019/10/11 ،48
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الرغم من تراجع عدد املقتحمني عام  2019عن العدد املسجل العام املاضي واجلوالت
السريعة اليت نفذها املستوطنون ،إال ّ
أن قراءة الرسالة من وراء السماح باالقتحام ال تتوقف
عند العدد والكيفية اليت متت بها االقتحامات ،بل يف ّ
أن مثل هذا االقتحام هو متهيد
تصب يف مصلحة املزيد من االنقالب اإلسرائيلي على الوضع القائم.1
القتحامات مماثلةّ ،
وقد وصرح إردان مع ّل ًقا على االقتحام ً
قائل ّ
مهمته تتمثل يف “ضمان دخول اليهود إىل
إن ّ
جبل املعبد حبرية” ،وهو مل يأمر بوقف دخول اليهود على الرغم من حدوث مواجهات مع
ريا إىل ّ
مفتوحا يف وجه من يرغب يف دخوله
أن “جبل املعبد سيبقى
ً
املصلني املسلمني ،مش ً
من ّ
خباصة اليهود”.
أي ديانة كان،
ّ
ميض شهران على اقتحام العشر األواخر من رمضان حتى مسح االحتالل
وبالفعل ،مل ِ

باقتحام مشابه يف اليوم األول من عيد األضحى ،يف  .2019/8/11وبالنظر إىل التوقيت الذي
مسحت الشرطة فيه ببدء االقتحام قبل حوالي نصف ساعة من موعد انتهاء “اقتحامات
الفرتة الصباحية” ،ومن ثم اعتماد املستوطنني “مسار اهلروب” بد ً
ال من اجلولة الطويلة،
فإن الواضح ّ
ّ
حريصا على أن يت ّم االقتحام على ّ
أي حال بصرف النظر
أن االحتالل كان
ً

عن الكيفية اليت يت ّم بها .2وهذا األمر ّ
أكده رئيس حكومة االحتالل يف الفيديو الذي

نشره على حسابه على موقع تويرت بعد تنفيذ االقتحام قال فيه إ ّنه اختذ القرار بالسماح
باالقتحام منذ يوم اخلميس  ،2019/8/8بعدما تشاور مع رؤساء األمن يف حكومته حول

كيف ّية تنفيذ اقتحام التاسع من آب العربي مع أ ّنه يوم عيد إسالمي ،وأشار إىل ّ
أن اخلالف
مل يكن حول تنفيذ االقتحام أم ال ،بل حول الطريقة الفضلى لذلك مع احملافظة على
األمن ،وقد “جنحنا يف ذلك”.3
ً
حتديدا ال ّتقليل من خطر االقتحامات
ليس اهلدف من احلديث عن هذين االقتحامني
اليت ين ّفذها املستوطنون على مدار العام ،لك ّنها ّ
تدل على ّ
أن االحتالل مل يعد يلزم نفسه
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/we3 .2019/8/21 ،
 2موقع حبرhttp://bit.ly/2HrchtU .2019/8/26 ،
 3حساب نتنياهو على موقع تويترhttps://tinyurl.com/y5kubpzo .2019/8/11 ،
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ّ
يوسع دائرتها ومداها للدخول
بأي قاعدة يف األقصى ،وهو ال يكتفي باالقتحامات اليوم ّية بل ّ
يف جمال يسمح مبزيد من التآكل يف الوضع القائم التارخيي ،عرب السماح باالقتحامات يف

يؤسس العتداءات يستع ّد فيها االحتالل لل ّذهاب إىل أقصى
األعياد اإلسالمية .وهذا األمر ّ
عموما.
احلدود يف سبيل فرض السيادة اليهودية على األقصى ،والقدس
ً

نتنياهو “يبيع” األقصى لـ “منظمات المعبد” بوعود انتخابية
مع احتدام املعركة االنتخابية
قبل انتخابات “الكنيست” يف
 ،2019/9/17استحضر نتنياهو
األقصى يف سوق االنتخابات
ليبين اتفا ًقا مع موشيه فايغلني،
رئيس حزب “هوية” ،ينسحب
احلزب مبوجبه من السباق
االنتخابي يف مقابل مكاسب
مينحها نتنياهو لـ “منظمات
املعبد” بعد االنتخابات؛ وخبروج احلزب من السباق االنتخابي ّ
فإن أصوات بعض ناخيب حزب
“هوية” ميكن أن تذهب إىل حزب “الليكود” .1وقد أبرم االتفاق يف  ،2019/8/29وصادق عليه
تضمن مجلة من التعهّدات منها منح امتيازات خاصة لـ “منظمات
احلزب يف  ،22019/9/1وقد ّ
املعبد” ،كتحسني اخلدمات واملعلومات ،وتقصري مدة انتظار اليهود أمام باب املغاربة ،وتسهيل
اقتحاماتهم وإطالة مدتها ،وإحضار الفتات وأدوات تعريفية خاصة بهم يف األقصى.3

 1المونيتورhttp://almon.co/390u .2019/8/29 ،
https://tinyurl.com/y6dmntfp .2019/9/1، Hamodia 2
 3الجزيرةhttps://tinyurl.com/y2d7ky2o .2019/9/1 ،
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ويع ّد فايغلني من أبرز معتنقي فكرة “املعبد” ،ويدافع عن “حق” اليهود بالصالة يف األقصى،
ومن تصرحياته يف  ،2019/4/2قبل انتخابات “الكنيست” الـ 21اليت جرت يف ،2019/4/9

أ ّنه “ال يريد بناء املعبد يف عام أو عامني ،بل اليوم” .1وقد فشل يف انتخابات نيسان/أبريل
وعلى ما يبدو ّ
فضل اخلروج من السباق االنتخابي مقابل وعود من نتنياهو بتعزيز الدعم

السياسي لـ “منظمات املعبد”.
أما نتنياهو الذي دعا إىل حل “الكنيست” والذهاب إىل انتخابات جديدة للمرة الثانية يف
ّ
عام واحد ،فقد عمل جاهدًا لتفادي سيناريو انتخابات نيسان/أبريل ،يف ضوء اخلطر الذي
ّ
ظل يهدّده يف انتخابات اإلعادة فسعى إىل حتصني موقعه وضمان عدد أكرب من املقاعد
حلزبه حتى يضمن تشكيل احلكومة من دون ابتزاز من زعيم “إسرائيل بيتنا” ،أفيغدور
متسكه
ليربمان ،الذي كان له الدور األكرب يف إفشال تشكيل احلكومة يف أيار/مايو بعد ّ
بقانون جتنيد احلريديم ورفضه التساوق مع األحزاب الدينية الرافضة للقانون.2
وعلى ال ّرغم من وضوح ارتباط هذا االتفاق بني نتنياهو وفايغلني بانتخابات “الكنيست”،

ّ
فإن ذلك ال ينفي تنامي الدعم السياسي لـفكرة “املعبد” ،وللوجود اليهودي يف األقصى،
َ
والتساوق مع “منظمات املعبد” ّ
وتبن مطالبها.

األقصى في موسم األعياد العبر ّية
كما يف موسم االنتخابات ،يتصاعد االستهداف اإلسرائيلي لألقصى يف موسم األعياد
العربية الذي تتح ّرك حمطاته ما بني أول أيلول/سبتمرب حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر
وفق التقويم العربي .وميكن القول ّ
إن موسم االنتخابات هو جمال للمرشحني لتقديم

الوعود خبصوص توسيع جمال االعتداءات على األقصى يف حني تقطف “منظمات املعبد”
وتوسع اعتداءاتها على املسجد برعاية رمس ّية.
مثرة هذه الوعودّ ،
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/yykhvhut .2019/4/3 ،
 2الجزيرةhttps://tinyurl.com/yyg4tc83 .2019/5/28 ،
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“منظمات المعبد” تدعو إلى اقتحامات كثيفة لألقصى
والصالة فيه
على ال ّرغم من التسهيالت اليت
بات املستوطنون حيظون بها
برعاية املستوى الرمسي ،وارتفاع
أعداد املقتحمني يف السنوات
األخرية مقارنة مبا كانت عليه
قبل حوالي عشر سنوات ،ميكن
القول ّ
إن أعداد املقتحمني ال تزال
دون طموحات هذه املنظمات،
وليس القول هنا من باب التخفيف من حجم هذه االقتحامات ،اليت تش ّكك بذاتها ،وبصرف
لكن الشاهد هنا هو ّ
النظر عن حجم املشاركني فيها ،اعتداء على املسجدّ .
أن اقتحام األقصى
ال يزال حمصو ًرا يف نطاق حمدد ،وهذا ما يدفع “منظمات املعبد” إىل التحريض على اقتحام
األقصى بكثافة يف املناسبات واألعياد العربية ّ
ألن املزيد من األعداد يعين مزيدًا من القدرة على
الضغط على املستوى الرمسي لتحقيق املزيد من املكتسبات.
ومن ضمن الدّعوات منشور و ّزعه “ائتالف منظمات املعبد” جاء فيه ّ
أن بقاء األقصى “خطيئة

تستوجب االعتذار للرب” ،وجاء يف املنشور“ :يف هذه األيام سنص ّلي للرب ونعتذر له عن تركنا
اقتحامات
جبل املعبد بيد األعداء حتى اآلن” ،ودعا االئتالف أنصاره إىل تغيري هذا الواقع عرب
ٍ
واسعة يف “عيد العرش” ما بني .2019/10/21-14
كذلك ،دعت حركة شباب «هار إيل» ،وهي منظمة حديثة التأسيس يقوم عليها جمموعة
واسع للمسجد األقصى يف
اقتحام
من غالة املستوطنني الشباب يف الضفة الغربية ،إىل
ٍ
ٍ
 2019/10/10على مدار اليوم ،وذلك يف اليوم التالي لـ «يوم الغفران» .وبالفعل ،ن ّفذت احلركة
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االقتحام يوم  10/10عرب جمموعة من  75مستوط ًنا يلبسون قمصا ًنا موحدة ،وانبطح
بعض متطريف اجملموعة وأدوا سجودًا كام ً
ال على أرض األقصى والبعض اآلخر ردّد مقاطع

عال ،وكانوا ينشدون «سنبين املعبد» .وكان الف ًتا ّ
تعمدت
من التوراة
أن اجملموعة ّ
ٍ
بصوت ٍ

وتعمدت البقاء إىل ما
توقيت اقتحامها يف نهاية املدة اليت تفرضها الشرطة للمقتحمنيّ ،

بعد الساعة  11:00حبماية الشرطة ،للمطالبة بتمديد مدة محاية الشرطة القتحامات
املتط ّرفني.1
وقد استبقت هاتان املنظمتان اقتحامهما بإرسال جمموعة رسائل حت ّد وتهديد إىل عدد من
املرابطني واملرابطات من املدافعني عن األقصى ،كتبوا هلم فيها «حنن قادمون اخلميس،
نتمنى أن نراكم هناك».
وكانت أبرز التطورات املتع ّلقة باملسجد األقصى منذ عشية عيد رأس السنة العربية مرو ًرا
بعيد الغفران وصو ً
ال إىل عيد العرش على الشكل اآلتي:
أبرز التطورات
“احتاد منظمات املعبد” يدعو املستوطنني إىل اقتحامات كثيفة
ً
احتفال برأس السنة العربية من  29أيلول/سبتمرب حتى 1
لألقصى
تشرين أول/أكتوبر
مستوطنون يقتحمون األقصى صبيحة رأس السنة العربية ،وعدد
منهم يرتدون “أزياء التوبة” التورات ّية اخلاصة برأس السنة
«ائتالف منظمات املعبد» يوزع منشو ًرا يقول فيه ّ
إن بقاء األقصى
حج مجاعي إىل املسجد «لنص ّلي للرب ونعتذر له
خطيئة ،ويدعو إىل ّ
2
عن بقاء املعبد بيد األعداء»
 311مستوط ًنا اقتحموا املسجد األقصى عش ّية «عيد الغفران»
حبماية قوات االحتالل ،ومن املشاركني يف االقتحام احلاخام املتطرف
يهودا غليك ،ووزير الزراعة يف حكومة االحتالل أوري أريئيل ،وركز
3
املقتحمون على التّمجع مقابل باب الرمحة
 1الرسالة نتhttps://tinyurl.com/y363fgdd .2019/10/12 ،
 2موقع فيسبوكhttps://tinyurl.com/y4zfsemw .2019/10/6 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wr1 .2019/10/8 ،

التاريخ
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قوات االحتالل تقتحم باألحذية باب الرمحة وتصادر القواطع
ّ 1
اخلشبية وخزائن األحذية من املصلى
رصد مستوطن ومستوطنة يتبادالن القبالت يف األقصى يف أثناء
وجودهم يف املنطقة الشرقية من املسجد
مستوطن يؤدّي صالة تلمودية يف األقصى قبالة قبة الصخرة يف فرتة
االقتحامات الصباحية يف ما يعرف بـ “متايل اخلشوع” ،وذلك حتت
حراسة قوات االحتالل
مستوطنون من حركة «هار إيل» يقتحمون األقصى مبالبس موحدة،
طقوسا تلمودية ،وبعضهم
ضمت  75مستوط ًنا ،وأدوا
عرب جمموعة ّ
ً
سجد على أرض األقصى (انبطاح) ،ورددوا صالة «مشاي» اليهودية
بصوت مرتفع حتت حراسة الشرطة ،وتعمدت اجملموعة البقاء إىل ما
2
بعد الساعة  11ضمن سياق تكريس املزيد من الوقت لالقتحامات
شرطة االحتالل حتظر وجود املسلمني يف منطقة باب الرمحة بالتزامن
3
مع االقتحامات يف اليوم األول من عيد العرش
شرطة االحتالل تعتقل عددًا من املصلني الذين اعرتضوا على الزيارة
التطبيعية اليت قامت بها اللجنة اإلدارية للمنتخب السعودي لألقصى
4
حبماية قوات االحتالل
الشرطة تطرد املسلمني من منطقة باب الرمحة ،وبضعة مصلني
يتحدون احلظر ويؤدّون صالة الضحى يف املنطقة احملظورة ،وقد
اعتقتلتهم الشرطة بعد خروجهم من األقصى وقررت إبعادهم 15
يوما عن املسجد
ً
شرطة االحتالل تسهّل جولة املستوطنني يف باب الرمحة ،وتطرد
املسلمني من املنطقة ،فيما حتدّى بعضهم احلظر وأدّوا صالة الضحى
يف املنطقة احملظورة ،والشرطة متنع حراس األقصى من االقرتاب من
املقتحمني
 507مستوطنني اقتحموا األقصى يف اليوم الثاني من عيد العرش
أكثر من  800مستوطن اقتحموا األقصى ،وشارك يف االقتحامات
وزير الزراعة يف حكومة االحتالل أوري أريئيل واحلاخام املتطرف يهودا
5
غليك
 1موقع مدار الساعةhttps://alsaa.net/article-100923 .2019/10/10 ،
 2فلسطين ألتراhttps://tinyurl.com/y4ph2bwa .2019/10/10 ،
 3العربي الجديدhttps://tinyurl.com/yxvllf94 .2019/10/14 ،
 4اإلباءhttps://tinyurl.com/y4erdw5m .2019/10/15 ،
 5موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wsr .2019/10/16 ،
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اعتقلت قوات االحتالل ك ً
ال من هنادي احللواني وخدجية خويص
ّ
وسلمتهن
ومدلني عيسى وعايدة الصيداوي من أمام باب السلسلة،
1
قرارات باإلبعاد عن املسجد
تعمدت اجملموعة األخرية من املستوطنني من منظمة «طالب ألجل
املعبد» ،الذين اقتحموا األقصى يف الوقت الصباحي احملدد من 7:30
حتى  ،11تأخري اخلروج من املسجد حتى الساعة  ،11:15وذلك يف
إطار مطالبات “مجاعات املعبد” بتمديد مدّة اقتحامهم لألقصى
2
 1167مستوط ًنا اقتحموا األقصى يف اليوم الرابع من عيد العرش
أكثر من  650مستوط ًنا اقتحموا األقصى ،وأدّى املتط ّرف نعوم
فيدرمان واجملموعة املرافقة له صالة «مشاي» التوراتية يف املسجد،
3
فيما منعت قوات االحتالل حراس املسجد من االقرتاب من املقتحمني
قوات االحتالل تعتدي على املرابطات املبعدات عن األقصى يف أثناء
وجودهن عند باب السلسلة ،وتعتقل املقدسية املبعدة عايدة الصيداوي،
وفتاة فلسطينية من جلجولية بالداخل احملتل ،إضافة إىل اعتقال
الشابني املقدسيني :حممد أشرف أبو شوشة ،وحبيب أبو شوشة يف
ُمصلى باب الرمحة لتصديهما لعناصر االحتالل اقتحموا املصلى
4
بأحذيتهم

10/16

10/16
10/17
10/20

10/21

ّ
مصلى باب الرحمة
استمرار استهداف
منذ ه ّبة باب الرمحة يف شباط/فرباير  2019ومت ّكن املقدس ّيني من فتح املبنى والصالة
فيه ،ال تزال سلطات االحتالل حتاول تقويض اإلجناز وااللتفاف على االنتصار الذي عرقل
خمططات التقسيم املكاني لألقصى انطال ًقا من املنطقة الشرقية للمسجد ،اليت فيها باب

ّ
وترتكز حماوالتها على تنفيذ اعتقاالت مستمرة من منطقة باب الرمحة ،وإبعاد
الرمحة.
املعتقلني عن األقصى ،والضغط على األردن واألوقاف الستعمال املبنى كمكاتب إدارية بد ً
ال
 1سند لألنباءhttps://snd.ps/p/13576 .2019/10/16 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wt0 .2019/10/17 ،
 3وكالة معًا اإلخباريةhttps://tinyurl.com/y5ylunlw .2019/10/20 ،
 4موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wtl .2019/10/21 ،
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من مصلى ،عالوة على احملاوالت املستم ّرة إلفراغ باب
الرمحة من األثاث الذي ّ
يدل على أ ّنه مكان مك ّرس
للصالة ،ال سيما السجاد واخلزائن.1
وكانت هذه السياسة حاضرة بوضوح يف مومسي
األعياد واالنتخابات على ح ّد سواء ،فقد دهمت
قوات االحتالل مصلى باب الرمحة يف ،2019/8/18
وأخرجت القواطع اخلشبية اليت تفصل صفوف
النساء عن الرجال ،وخزانة األحذية ،وصادرت ساعة
إلكرتونية ملواقيت الصالة ،وأزالت يافطة “مصلى باب
الرمحة” عن سطحه من اخلارج ،عالوة على مصادرة
يافطات تهنئة بعيد األضحى ومتزيقها .2واألمر ذاته
يف  2019/10/10حيث صادرت الشرطة القواطع
اخلشبية وخزائن األحذية ،ويف  10/6عندما دهمت
املصلى باألحذية لتؤكد عدم اعرتاف االحتالل باملكان كمصلى.
ويف  ،2019/8/22اعتقلت شرطة االحتالل مدلني عيسى يف أثناء وجودها مع أوالد أخيها يف
حميط باب الرمحة ،كذلك اعتقلت قوات االحتالل شفاء أبو غالية من منطقة باب الرمحة
واعتدت عليها بالضرب يف أثناء اعتقاهلا .وقد احتجزت الشرطة ً
كل من مدلني وشفاء للتحقيق

ثم أفرجت عنهما بشرط اإلبعاد .ويف  ،2019/9/10اعتقلت شرطة االحتالل املقدسية املس ّنة
نفيسة خويص ،ومعها السيدة فاطمة خضر ،على خلفية وجودهما يف املنطقة الشرقية من
املسجد .3وتستم ّر سلطات االحتالل يف هذا السلوك الذي يهدف إىل تفريغ املنطقة الشرقية
من الوجود اإلسالمي ،عرب جعل هذا الوجود مكل ًفا :اعتقال ،واعتداء ،وسوق إىل التحقيق مبا
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wtl .2019/10/21 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/we3 .2019/8/21 ،
 3الدستورhttps://www.addustour.com/articles/1093946 .2019/8/19 ،
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يرافقه من حماوالت إذالل ،ومن ث ّم اإلبعاد عن األقصى ،أو عن البلدة القدمية ،أو القدس
عموما.
ً
وعالوة على ذلكّ ،
ركزت الشرطة يف موسم األعياد على توفري اجملال املناسب للمستوطنني
القتحامات «هادئة» يف منطقة باب الرمحة ،وحظرت وجود املسلمني يف املنطقة الشرقية
من املسجد وهو األمر الذي تك ّرر يف «عيد الغفران» ويف «عيد العرش» ،فيما جنح بعض
الشبان يف حتدي احلظر وأداء صالة الضحى يف املنطقة احملظورة ،وقد اعتقلتهم الشرطة
يوما .وكانت منطقة باب الرمحة مركز
بعد خروجهم من املسجد وقررت إبعادهم ً 15

االقتحامات يف األعيادّ ،
وركز املستوطنون وجودهم قبالة باب الرمحة .ولباب الرمحة
واملنطقة الشرقية أهمية خاصة بالنسبة إىل املستوطنني إذ تع ّد منطل ًقا ّ
ملخطط التقسيم
املكاني للمسجد ،واملنطقة الشرقية مستهدفة داخل املسجد وخارجه على حد سواء ،وميكن
مراجعة خمطط استهدافها يف تقرير عني على األقصى الـ.1 12

استهداف موظفي األوقاف
يف  2019/8/19اعتقلت شرطة االحتالل احلارس عامر السلفييت يف أثناء مناوبته الليلية،

بذريعة أ ّنه رصد ووثق اعتداء شرطة االحتالل على مصلى باب الرمحة وسرقة القواطع
اخلشبية وخزائن األحذية .2ويف  8/20قررت حمكمة االحتالل متديد توقيف احلارس

السلفييت حتى يوم  .3 2019/8/22ث ّم دحرج االحتالل كرة استهداف موظفي األوقاف
فاستدعت خمابرات االحتالل ،صباح  ،2019/8/22رئيس الوحدة املسائية حلراس املسجد
األقصى أشرف أبو رميلة ،ومت إصدار أمر اعتقال حبقه.4
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/tqh .2018/10/18 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://www.wattan.tv/ar/news/289038.html .2019/8/19 ،
 3وكالة القدس لألبناءhttp://alqudsnews.net/post/143493 .2019/8/20 ،
 4شبكة قدس اإلخباريةhttps://tinyurl.com/yyjpmq8w .2019/8/22 ،
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لكن االحتالل مل يتوقف عند هذا احلد ،بل استدعت
خمابراته يف  2019/8/24مدير عام األوقاف
اإلسالمية يف القدس عزام اخلطيب للتحقيق معه
يف مق ّرها .ويع ّد اخلطيب من أرفع املسؤولني التابعني
للحكومة األردنية يف القدس احملتلة .وأصرت سلطات
االحتالل على التحقيق مع اخلطيب على الرغم من
تدخل السفارة األردنية لدى االحتالل ملنع ذلك.1
ويف سياق «ضبط» دور احلراس ومنعهم من التصدي لالقتحاماتّ ،
فإن شرطة االحتالل منعت
واضحا يف
احلراس من االقرتاب من املستوطنني يف أثناء جوالت االقتحام ،وكان هذا االجتاه
ً
اقتحامات األعياد العربية بدأ مع «عيد الغفران» ،واستم ّر يف أيام «عيد العرش» ،ملنع احلراس
من مراقبة سلوك املستوطنني يف أثناء االقتحامات وتوثيق ممارساتهم.2

خالصة
ُ
السيادة اإلسرائيلية الكاملة على األقصى هو احمل ّرك الذي يدفع السلوك اإلسرائيلي
بسط ّ

حيال املسجد ،وهذا اهلدف هو ما يسعى االحتالل إليه على مدار العام؛ ّ
لكن اجلهود لتحقيقه
تتك ّثف يف مومسي االنتخابات واألعياد العربية .وهكذاّ ،
فإن االعتداءات املتصاعدة على األقصى
ّ
السعي إىل السيطرة على األقصى
يف املواسم ليست ظرفية عابرة ،بل هي
حمطة على طريق ّ

وفرض مزيد من التغيري يف الوضع القائم التارخيي ،ولتثبيت السيادة على املسجد ملصلحة

االحتالل الذي ينظر إىل هذه السيادة على أ ّنها كنه السيادة على «أرض إسرائيل».

 1الغدhttps://www.alghad.tv/?p=724905 .2019/8/24 ،
 2العربي الجديدhttps://tinyurl.com/yxdqb6ve .2019/10/9 ،

