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مقدمة التقرير
ُ
واملواقف اليت و ّث َقها َّ
َ
القول َّ
اخلامس عش َر ،ضمن
وحل َلها هذا التقري ُر
التطورات
إن
رمبا ميكننا
َ
ِ
ُ
ُ
األجندات،
أوضح صور ٍة متاي َزت فيها
مبجموعها
تشكل
سلسل ِة تقارير "عني على األقصى"،
َ
ِ

ُ
األطراف ٌّ
كل حسب خيارا ِته .أفرز هذا التقري ُر اخلريط َة اآلتية:
ومتوض َعت فيها

ٌ
واالجتماعي ،ولك ّنه جينح حنو مزيد من
السياسي
احتالل مأزو ٌم على املستوى الداخلي
ّ
ّ
بوصول املستوطن
التط ّرف ،واالقرتاب أكثر من فكرة "املعبد" ،وقد ُت ِّو َج هذا اجلنوح
ِ

املتط ّرف نفتالي بينيت إىل رئاس ِة احلكومة اإلسرائيلية ،وهو من أكثر الشخصيات
السياسية الداعمة لفكرة "املعبد" عل ًنا .وهذا االحتالل مبنظماته املتطرفة عاز ٌم على
وجتاوز كل اخلطوط احلمراء اليت كانت متنعه
حتطيم "الوضع القائم" يف األقصى،
ِ
من ذلك .وقد و ّثق هذا التقرير تقدمه على صعيد فرض الصلوات العلنية اليهودية
داخل األقصى ،وحتكمه شبه الكامل بشؤون املسجد اإلدارية والفنية واألمنية.

ريا ض ّد قوى إقليمية
حضن
أنظم ٌة عربي ٌة ختندقت يف
االحتالل الذي ترى فيه ظه ً
ِ
ِ

وداعما يف
سيد البيت األبيض،
ً
معينة ،ومصد ًرا للتكنولوجيا والسالح ،وسب ًبا إلرضاء ِ
يب يه ّز الكراسي حتتها .وقد جتاوزت هذه األنظمة َّ
حد التطبيع
وجه أي
حراك شع ّ
ٍ
كامل معه ،مبا يعين أنها تبنت رؤاه وروايته،
مع االحتالل ،وسعت إىل حتقيق اندماج
ٍ
وقبلت ْ
أن تكون أداة وظيفية يسخرها االحتالل لتحقيق ما عجز عن حتقيقه هو

تهويدية يف قلب القدس ،واإلسهام يف تسريب عقارات املقدسيني لالحتالل.
َ
ٌّ
دفاعا عن القدس
فلسطيين شه َر
شعب
"سيف القدس" يف وجه "حارس األسوار" ً

واألقصى ،وفاجأ االحتالل مببادر ِة مقاوم ِته ،وبسالتها ،وشجاعتها ،وجنح يف فرض

عين على األقصى

مباشرة .وقد بلغت بعض أنظمة التطبيع ح ّد االستعداد للمشاركة يف متويل مشاريع

وتوحد يف ساح ِة املعرك ِة ،وأبدع يف التصدي
معادلة غزة  -القدس على االحتاللّ ،
حبق عي ًنا على األقصى ،تسهر من أجل
لالحتالل يف كل أماكن وجوده ،فكان
ٍّ

محايته ،وتضحي من أجله.
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الصراع ،وبقيت األطراف
هذه أبرز األطراف اليت جدّدت أو طورت يف متوضعها يف ميدان
ِ
ً
خطري
أمريكي
إمجال ،باستثناء احنراف
األخرى الدولية واإلقليمية والفلسطينية يف مكانها
ٍّ
ٍ
قاده الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب حتت عنوان "صفقة القرن" واتفاقيات "أبراهام"
التطبيعية ،بهدف تصفية القضية الفلسطينية ،ولكنه مضى مها ًنا من البيت األبيض ،وبقيت
القدس ال يهزها قرار اعرتافه بها عاصمة لالحتالل .وحاولت السلطة الفلسطينية كذلك
ْ
تغي مكانها ولو ظاهريًّا ،فأعلنت وقف عالقاتها مع االحتالل ،ولكنها سرعان ما عادت إىل
أن ِّ
املكان الذي أنشئت من أجله ،وأعادت عالقاتها مع االحتالل ،وواصلت تأدية دورها يف خدمته.

لقد توقف هذا التقرير عند خمططات االحتالل اليت تستهدف األقصى ،واستعرض مواقف
األطراف املختلفة ،وقد تبدو هذه املخططات واملواقف شبيهة مبا كان يف السنوات السابقة،
َ
َّ
احلدث األبرز يف هذا التقرير ،والذي ال يشبه ما سبق هو معركة "سيف القدس" ،هذه
ولكن
املعركة اليت ع ّلمت األمة العربية واإلسالمية كيف يكون الدفاع احلقيقي عن األقصى،

واختصرت عشرات التوصيات للجهات الفاعلة ،وقالت لنا مجي ًعا :هذا هو الطريق إىل
األقصى.
هشام يعقوب
رئيس قسم األحباث واملعلومات
يف مؤسسة القدس الدول ّية
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عين على األقصى  -الخامس عشر

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني  2020/8/1و2021/8/1

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 اخلامس عشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2020/8/1و .2021/8/1وحياول 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.
ثانيا :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.
ً
ثالثا :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.

رابعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
ً
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الفصل األول:

تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
ّ
مضت فكرة املعبد يف مسار صعو ٍد سياسي على مدى أربعة عقو ٍد من الزمن بدأت مع مائري

كاهانا عام  1984وهي ما تزال تتواصل حتى يومنا هذا .على مدى تلك السنوات أخذ هذا
الصعود أو ً
ال شكل ترخيص اهليئات واجلمعيات ،ثم َ
فرض حضور كتلة نيابية جلماعات املعبد
بدءاً من  ،2002متكنت من التحول إىل حضور حكومي يف  ،2013ثم لتصل إىل تصدير رئيس

وزراء كان شريكاً مباشراً لتلك اجلماعات يف  .2021كان هذا الصعود السياسي مرتافقاً
مع سعي قانوني لتغيري تفسري قانون محاية األماكن املقدسة عرب احملاكم ،وللتأثري على
شرطة االحتالل ومرجعيتها السياسية لفرض تغيري يف احلضور اليهودي يف األقصى ،وديين
ملواجهة الفتوى التقليدية اليت حتظر على اليهود دخول األقصى نتيجة اعتبارات الطهارة
وانتظار اإلشارة اإلهلية مبجيء املخلص.
على مدى عقدَي نفوذها السياسي املباشر
بلورت مجاعات املعبد ثالث أجندات مرحلية:
التقسيم الزماني وقد بقي عند حدو ٍد معينة
بعد أن اصطدم باحلراك الشعيب املقدسي
يف  ،2014ثم بهبة السكاكني يف
وأخرياً بهبة باب األسباط يف  ،2017فقفزت

2015

الرمحة يف  ،2019وبإرادة شعبية حتميه من معاودة اإلغالق الذي ما يزال التعويل الصهيوني
عليه قائماً ،فانتقلت حبلول شهر آب/أغسطس  2019إىل أجندة فرض العبادات التوراتية يف

عين على األقصى

مجاعات املعبد إىل األمام معتمدة على تأييد
وظرف إقليمي رأته مواتياً فمضت
أمريكي
ٍ
إىل التقسيم املكاني حماولة اقتطاع باب
الرمحة ،فاصطدمت احملاولة بهبة باب

عقدي
على مدى
َ
نفوذها السياسي المباشر
بلورت جماعات المعبد ثالث
أجندات مرحلية :التقسيم الزماني،
والتقسيم المكاني ،والتأسيس
المعنوي للمعبد عبر أداء
الطقوس التوراتية.

األقصى ،أو ما ميكن تسميته بالتأسيس املعنوي للمعبد ،وهي األجندة اليت اصطدمت بإرادة

شعبية أفشلت أحد أبرز حمطاتها يف  2021-5-10يف اقتحام  28رمضان ،لتنطلق من هناك
www.alquds-online.org
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معركة سيف القدس اليت استمرت  13يوماً ،وليضطر االحتالل إلبقاء األقصى مغلقاً يف
وجه االقتحامات مدة  19يوماً من يوم  5-5وحتى يوم  ،2021-5-23وهي الفرتة األطول
إلغالقه أمام االقتحامات الصهيونية منذ فتح بابها عام .2003
رصد التقرير يف نسخته اخلامسة عشرة صعود أجندة املعبد وحماوالت التقدم يف األجندات
مستويات أساسية يتابعها يف كل عام :السياسي واألمين والقانوني والديين:
الثالث عرب أربع
ٍ

المستوى السياسي:
على املستوى السياسي شهدت فرتة
الرصد االنتخابات الرابعة يف فرتة األزمة
السياسية الصهيونية املستمرة منذ
تشرين الثاني /نوفمرب  ،2018ونظمت
تلك االنتخابات يف يوم
وكانت نتيجتها غري حامسة هي األخرى،
ما أبقى احلكومة السابقة يف حالة تسيري
األعمال حتى تشكل احلكومة االئتالفية

2021-3-23

أفرزت االنتخابات
الصهيونية في 2021-3-23
ً
كتلة من  23مقعدًا في الكنيست
لجماعات المعبد ،وـخمسة مواقع
حكومية هي رئاسة الوزراء ووزارة
الداخلية واإلسكان والشؤون
الدينية وشؤون القدس.

اجلديدة يف  .2021-6-2وقد أفرزت تلك
االنتخابات كتلة من  23مقعداً يف الكنيست جلماعات املعبد ،وهي مقاربة ملا كانت عليه

يف جوليت االنتخابات السابقتني ،إذ كانت بعد انتخابات  2019-9مؤلفة من  23مقعداً،
وعقب جولة  2020-3مؤلفة من  21مقعداً ،يف حني أنها كانت مؤلفة من  17مقعداً يف
انتخابات  2019اليت أفرزت آخر حكومة مستقرة لنتنياهو.

على مستوى احلكومة حظيت هذه الكتلة بـ  5مواقع هي رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية
واإلسكان والشؤون الدينية وشؤون القدس ،وإذا كان بنيامني نتنياهو متعاطفاً مع
تلك اجلماعات وراعياً لصعودها ،فإن نفتالي بينيت هو حليف تلك اجلماعات الذي
شق طريقه السياسي باالعتماد عليها ،ورغم أن تلك اجلماعات ما تزال تعطي والءها
لنتنياهو يف الغالب وتعترب ما فعله بينيت "خيانة لليمني" ،فإنها أقدر على ابتزاز بينيت
الذي أثبتت التجارب أن رصيده من دونها ال يسمح له بتجاوز العتبة االنتخابية.
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ميزات
على مستوى النوع فإن احلضور السياسي احلالي جلماعات املعبد حيمل عدة
ٍ
استثنائية:
 .1أنها ألول مرة يف تاريخ صعودها باتت موزعة بني أربعة أحزاب :هي الليكود ( 13مقعداً)،
الصهيونية الدينية ( 6مقاعد) ،وميينا ( 3مقاعد) وأمل جديد (مقعد واحد).
 .2أنها باتت -وألول مرة يف تاريخ نفوذها السياسي كذلك -موزعة بني احلكم واملعارضة،
إذ هلا  19مقعداً يف املعارضة وأربع مقاعد يف أحزاب االئتالف ،يضاف هلا  4من الوزراء
الذين استقالوا مؤقتاً من الكنيست إلفساح اجملال لزمالئهم يف أحزابهم مبوجب ما
يعرف بـ"القانون النروجيي" .هذا التوزيع بات يعطيها مرونة وتكام ً
ال يف التأثري بني

استخدام النفوذ احلكومي ،ورفع الصوت يف معارضته لرفع سقفه.
 .3أنها تبلغ ذروة نفوذها عرب رئيس وزراء واقع حتت تأثريها يف حكومة تعتمد على أحزاب
املركز ،ويشكل احلضور اليميين فيها غطا ًء حمدوداً لكنه ضروري ملواجهة نتنياهو،
وهو ما قد جيعل هذه احلكومة متأرجحة بني علو سقفها ضد األقصى وحمدودية

الدعم هلذه األجندة ،ورمبا تكون املواجهة القادمة يف األقصى عنوان تفكك هذا
االئتالف اهلش.
على مستوى األجندة السياسية بقي
التأسيس املعنوي للمعبد عرب فرض الطقوس
التوراتية العلنية األجندة املركزية احملمولة

من رأس السنة العربية يف  2020-9-19حيث
دعت مجاعات املعبد إلعالن بداية العام من

عين على األقصى

منذ عام  ،2019وقد واصلت مجاعات املعبد
حماولة فرضها عرب خمتلف األعياد بدءاً

التأسيس المعنوي
للمعبد عبر فرض
الطقوس التوراتية العلنية كان
األجندة المركزية التي حاول
االحتالل فرضها في األقصى
طوال العام الماضي.

األقصى بنفخ البوق فيه ،لكن اإلغالق الصارم
الذي فرضته احلكومة الصهيونية ملواجهة
وباء كورونا جاء بعكس ما اشتهت تلك اجلماعات.
www.alquds-online.org
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حاولت تلك اجلماعات التعويض يف موسم األعياد التالي يف عيد األنوار ،فكتب "منتدى
املعبد" يف حزب الليكود احلاكم رسالة لنتنياهو يف  2020-12-14طالبه فيها بإشعال
مشعدان األنوار يف األقصى ،وقد جاء عيد الفصح العربي يف  2021-4-1ليتزامن مع
الرفع التدرجيي لقيود مكافحة كورونا ،فاقتحم قادة تلك اجلماعات األقصى وأدوا
الطقوس العلنية اجلماعية ،واحتفلوا بذلك عرب اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي
معتربين أن تغيرياً كبرياً قد حصل بـ"صمت الشرطة واألوقاف" عن تلك الصلوات.
بدأت تلك اجلماعات التحضري لذروة استعراض هذه الطقوس يف اقتحام 2021-10-5

الذي كان سيتزامن مع  28رمضان ،وعقدت له مؤمتراً حتضريياً يف  ،2021-4-4ونسقت

لتنفيذه مع حكومة االحتالل والشرطة ،واستنفرت كل نفوذها لفرضه مستحضرة
جتربة اقتحام  28رمضان يف  2019الذي كان أول اقتحامات هذا التناظر العربي-
اهلجري؛ وهذا ما يفسر ذلك التصميم الصهيوني على فرض االقتحام ،وعملت الشرطة
على ضرب احلضور البشري الكثيف بدءاً من مساء اجلمعة  26رمضان ،ثم يف  27رمضان،
بهجوم مئات من عناصرها بقنابل الصوت والغاز والرصاص املعدني املغلف باملطاط على
املصلني العزل؛ لكنها لقيت يف صباح يوم  28رمضان ما مل تكن حتتسب من شباب مستعد
للمواجهة ،لتنطلق معركة سيف القدس من تلك امللحمة.
لقد كانت أجندة فرض الطقوس التوراتية يف األقصى هي عنوان االنفجار يف ،2021-5-10
لكنها ال تزال األولوية األوىل للمحتل رغم ذلك كما ظهر جلياً يف اقتحام يوم الرتوية
 ،2021-7-18حيث أدى املقتحمون الطقوس العلنية اجلماعية بقيادة احلاخامات ورعاية
شرطة االحتالل ،وقد سجل رئيس الوزراء اجلديد نفتالي بينيت يف ذلك اليوم أول تصريح
يوضح هذه النية على مستوى رئاسة الوزراء مساء ذلك اليوم حني شكر شرطة االحتالل
على "متكني اليهود من أداء طقوسهم حبرية يف جبل املعبد" ،وهو ما جيعل أجندة فرض
الطقوس التوراتية يف األقصى مرشحة ألن تكون عنوان مواجهة قريبة قادمة.

12

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

لقد كان التناظر العربي اهلجري بني
أواخر رمضان وذكرى احتالل القدس
العربية ،وبني ذكرى خراب املعبد
ويوم األضحى مفتاح حتديد مواعيد
املواجهة على مدى السنوات الثالثة
املاضية ،واليوم إذ تتبدل الرزنامة
العربية يف السنة السبتية العربية
املقبلة ،فإن تناظراً أشد حد ًة سينشأ ما
بني عيد الفصح العربي بأيامه السبعة

كان التناظر
العبري-الهجري مفتاح
تحديد مواعيد المواجهة على
مدى السنوات الثالثة الماضية،
اليوم إذ تتبدل الرزنامة العبرية فإن
ً
حدة سينشأ ما بين
تناظرًا أشد
عيد الفصح العبري بأيامه السبعة
والنصف الثاني من رمضان على
مدى سنتين قادمتين ما
بين .2023-2022

والنصف الثاني من رمضان وعلى مدى
سنتني قادمتني ما بني  ،2023-2022وكذلك التناظر بني رأس السنة العربية
واملولد النبوي.
أخرياً ،كان اتفاق أبراهام املوقع يف ساحة البيت األبيض يف  2020-9-15أحد عناوين
التهديد لألقصى ،فاالتفاق الذي اختري له عنوان ديين كان تغيري تعريف األقصى
حمتواه الديين الوحيد ،إذ أنه اعرتف باألقصى باعتباره املسجد القبلي فقط ،واعتبار
ساحاته مفتوحة للعبادة جلميع األديان ،مع حماولة اإلتيان بأعداد كبرية من الزوار
املسلمني إلضفاء املشروعية على هذا التعريف ،وجاءت االقتحامات األمنية احملدودة

مع األردن والسلطة الفلسطينية لتسهيل دخول املقتحمني ،ومع رحيل ترامب وهبات
رمضان وسيف القدس اتضحت هشاشة هذا االتفاق وحمدودية تأثريه ،لكنه يبقى خطراً

ميكن أن يُستدعى يف املستقبل ،ال بد من املبادرة إىل س ّد بابه متاماً.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

برفض مقدسي وطر ٍد ألصحابها ،مل تفلح أمامه حماوالت
للوفود اإلماراتية لتقابل
ٍ
التنسيق الرباعية اليت حتدثت عنها املصادر العربية يف  2020-11-24وقالت إنها متت
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المستوى األمني:
شكلت املؤسسات األمنية وبالذات شرطة
االحتالل وقواتها اخلاصة املسماة
"حرس احلدود" ووحدات القمع اخلاصة
امللحقة بها األداة املركزية حملاوالت
فرض التقسيم الزماني واملكاني وفرض
الطقوس التوراتية يف األقصى ،لكنه
يصطدم يف كل مرحلة بإرادة شعبية
ماضية جتربه على الرتاجع.
خالل العام املاضي تركز العدوان األمين
على األقصى يف اجتاهات مخسة:

شكلت
المؤسسات االمنية
أداة االحتالل المركزية في
فرض أجنداته في األقصى ،وطوال
العام الماضي عملت في خمسة
اتجاهات :فرض الطقوس اليهودية
بالقوة ،وإعادة تعريف دور األوقاف،
وإعادة إغالق مصلى باب الرحمة،
وتوظيف إجراءات كورونا ،وفرض
تغييرات مباشرة في
الوضع القائم.

 .1فرض الطقوس اليهودية بالقوة :وذلك عرب قمع املصلني يف رمضان حيث
تسببت بأكثر من  200إصابة بينها  16إصابة خطرية دائمة األثر ما بني اقتالع عني
وكسر يف اجلمجمة بإطالق الرصاص املعدني املغلف باملطاط على الرأس والرقبة
ٍ
من مسافة مرت أو مرتين.
 .2مواصلة إعادة تعريف دور األوقاف األردنية في األقصى وفرض
"السيادة الصهيونية" عليه :كان التقرير السابق قد توصل إىل أن شرطة

االحتالل باتت تدفع دور األوقاف ليتحول من إدارة األقصى ليصبح "إدارة احلضور
اإلسالمي يف األقصى" ،وقد واصلت شرطة االحتالل مضيها يف إعادة تعريف دور
مواز لسماعات األوقاف
األوقاف األردنية على األرض من خالل تركيب نظام
ٍ
مساعات ٍ
يف األقصى يف  6و  ،2020-9-9يف مقابل قطع األسالك عن مساعات املآذن املطلة على
ساحة الرباق يف الليلة األوىل من رمضان يف 2021-4-13؛ وحاولت إعادة فرض إغالق
األقصى على جملس األوقاف يف  2020-9-16وذلك تنفيذاً لإلغالق الذي أعلنته
احلكومة الصهيونية يف حينه ،ثم واصلت التضييق املتواصل على احلراس وإبعادهم
عن األقصى ،بل وانتقلت إىل سياسة التنكيل باحلراس وحماسبتهم على دورهم يف
مبنى له ولعائلته
األقصى كما حصل مع فادي عليان الذي هدمت قوات االحتالل ً
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 .3محاولة إعادة إغالق مصلى باب الرحمة :وذلك مبواصلة مقايضة أعمال
الرتميم يف كل أحناء األقصى بإعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،وهي املقايضة اليت
كشفت مؤسسة القدس الدولية يف  2021-1-26أنها كانت السبب وراء منع طواقم
األوقاف من استئناف الرتميمات الداخلية لقبة الصخرة ،ومن خالل استمرار اعتقال
وإبعاد املصلني الذين يتكرر وجودهم يف املصلى أم ً
ال يف تفريغه.
 .4توظيف إجراءات كورونا ضد المصلين والمرابطين :وذلك عرب تشديد
إجراءات احلركة على املصلني واستخدام خمالفات الكمامات ضدهم ،ما أدى إىل
تفريغ األقصى يف شهر  2021-3بينما كانت ساحة الرباق تكتظ بآالف املصلني
اليهود؛ وجتربة نظام السماعات املوازي يف وقت أذان اجلمعة يف يوم 2021-2-19
حبجة إعطاء إرشادات للتباعد االجتماعي.
 .5فرض تغييرات في الوضع القائم :واملقصود هنا ما متارسه شرطة االحتالل من
خالل حضورها وإجراءاتها مباشرة ،ومشل ذلك متديد وقت االقتحام الشتوي لنصف
ساعة إضافية مطلع عام  ،2021وفرض املناوبات الليلية للشرطيات اإلسرائيليات
داخل األقصى ويف أماكن وظيفة احلراس التابعني لألوقاف ،وإدخال سيارة صغرية
للشرطة إىل األقصى تستخدمها الستعراض حضورها الدائم يف األقصى.

المستوى القانوني:

املسجلة خالل العام من مجاعات املعبد يف  2021-7-22أمام حمكمة االحتالل "العليا"
إللزام احلكومة باستبدال اجلسر اخلشيب املؤدي إىل باب املغاربة ،والذي حيتشد عليه
جبسر معدني أوسع
أعضاء تلك اجلماعات متهيداً القتحامهم لألقصى ،وهم يطالبون
ٍ
مع تغيري يف إجراءات الدخول إليه حتى ال يعود إغالقه يف وجههم ممكناً كما حصل يف

عين على األقصى

منذ عام  2020باتت الشرطة الصهيونية ترعى أداء الطقوس اليهودية يف األقصى ،ما
أنهى عملياً ظاهرة اعتقاهلا للمتطرفني الصهاينة الذين كانوا يؤدون الصلوات العلنية،
وهو االعتقال الذي كانت مجاعات املعبد تستخدمه للذهاب إىل احملكمة وفرض
التغيريات التدرجيية يف تفسري قانون محاية األماكن املقدسة ،وكانت القضية الوحيدة

يوم .2021-5-10
www.alquds-online.org
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المستوى الديني:
تواصلت حماوالت مجاعات املعبد خللخلة املوقف
الديين التقليدي الذي حيظر دخول اليهود إىل
بنت جماعات
المعبد زخمًا لفكرة
املسجد األقصى بسبب اعتبارات الطهارة وانتظاراً
تقديم قربان الفصح
لإلشارة اإلهلية مبجيء املخلص ،وقد حشدت أنصارها
العبري في األقصى
رموزهم الدينية لقيادة االقتحامات والصلوات يف
بتقريب مكان القربان
من األقصى في
أعياد العرش والفصح وذكرى احتالل القدس يف
كل عام.
اسرتاتيجية جديدة لتوظيف املشروعية الدينية
حلاخامات هذا التيار ،كما فعل حاخام كريات
أربع دوف ليئور وحاخام مدرسة صفد الدينية إيال يعقوبوفيتش واحلاخام إلياهو ويرب
رئيس مدرسة جبل املعبد الدينية وغريهم ،حلث أنصارهم على اقتحام األقصى يف يوم 28
رمضان ،باملقابل جددت احلاخامية الرمسية موقفها الرافض لدخول اليهود إىل األقصى
بسبب َ
شرطي الطهارة واإلذن اإلهلي لكن مع التأكيد على حق اليهود بالصالة هناك إن
أرادوا ،وكذلك فعلت زعامات احلزبني الدينيني شاس ويهدوت هتوراه يف 2021-5-23
عندما قرر نتنياهو إعادة فتح الباب أمام االقتحامات اليهودية.
اخلط الثاني املهم على املستوى الديين هو ذلك الزخم املستمر الذي تبنيه مجاعات
املعبد لفكرة تقديم قربان الفصح يف األقصى ،حيث ذحبت ذلك القربان يف عام 2015
يف كريات موشيه غربي القدس ،وعام  2016يف مستوطنة بيت أوروت على جبل الزيتون
قبالة املسجد األقصى املبارك ،ويف عام  2017يف ساحة كنيس اخلراب يف احلي اليهودي
يف البلدة القدمية ،ويف عام  2018يف القصور األموية املالصقة لألقصى من جهة اجلنوب،
ويف عام  2019فوق سطح سوق اللحامني يف البلدة القدمية مقابل الرواق الغربي لألقصى،
ويف عام  2020وجهوا رسالة مشرتكة لنتنياهو وترامب لذبح القربان يف األقصى لكن
احلكومة الصهيونية أجابت -وألول مرة -بأن الظروف الصحية ال تسمح بذلك ،ثم
يف  2021وجهت رسالة مشرتكة لنتنياهو من ثالثة من مرجعياتهم ،وضبطت شرطة
االحتالل جمموعة من نشطائهم خيططون لتهريب القربان إىل األقصى لذحبه ،وأمام
إحلاح هذا املسعى وتزامن عيد الفصح القادم مع شهر رمضان املبارك فإن حماولة املضي
بهذه األجندة يف األقصى أو حتى يف حميطه مرشحة ألن تصب الزيت على النار ،وألن
تكون –إن حصلت -العنوان شبه األكيد للمواجهة القادمة.
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الفصل الثاني:
المشاريع التهويدية في المسجد األقصى ومحيطه
االحتالل ومؤسساته
بوضوح جنو ُح
بر َز
ِ
ٍ
ومجعياته االستيطانية حنو املشاريع
التهويدية اليت تستهدف قلب القدس،
ّ
ٌّ
وتنموي.
وترفيهي
جتاري
واليت هلا طابع
ٌّ
َّ
مفض ًل
وقد يكون هذا النوع من املشاريع
ملسؤولي االحتالل على املشاريع ذات الطابع
الديين؛ كونها تتماشى أكثر مع خمطط
در املال ،وجذب
 2050التهويدي ،وقادرة على ِّ
التطبيع.
دول
مستثمرين خاصة من ِ
ِ

طرح االحتالل
ثالثة مشاريع ضخمة
تستهدف قلب القدس
وتسعى إلى تهويده ثقاف ًّيا
وعمران ًّيا وديموغراف ًّيا .وركزت
أذرع االحتالل حفرياتها أسفل
حائط البراق وأسفل ساحة البراق
بهدف ربط شبكة أنفاق الحائط
الغربي باألنفاق والمباني
الجديدة.

ويف مدة الرصد ،واصل االحتالل حفريا ِته
حول األقصىّ ،
َ
منطقت حائط الرباق وساحة الرباق ،ليكمل خمطط سيطرته
وركز على
الكاملة على ما هو حتت األرض يف تلك املنطقة ،بعدما سيط َر عليها وأزال من فوق أرضها
حارة املغاربة يف حزيران/يونيو .1967

العامل ،نفذوا جوالت افرتاضية عرب موقع إلكرتوني داخل أنفاق املسجد األقصى.

مشروع القطار الهوائي (التلفريك)
عقدت احملكمة العليا اإلسرائيلية جلسة يف  2020/6/29ملناقشة قضية التلفريك،
وطل َبت يف  2020/7/26من حكومة االحتالل تقديم أدلة على ّ
سيشجع
أن هذا املشروع
ّ
السياحة يف املنطقة اليت س ُيب َنى فيها ،وسيخفف من مشكلة االزدحام املروري ،وحدَّدت
موعدًا يف  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويف آب/أغسطس  2020أعلنت "إدارة حائط الرباق" اإلسرائيلية عن إعادة افتتاح مواقع
األنفاق املوجودة حتت حائط الرباق يف سور األقصى الغربي أمام اقتحامات املستوطنني
و"السياح" ،وذلك ألول مرة منذ  5أشهر .وأوضحت إدارة احلائط التابعة لبلدية االحتالل
يف القدس أنها قدمت يف مدة اإلغالق خدماتها اإللكرتونية لنحو  20ألف شخص من أحناء
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جاء موعد  ،2020/9/6فدف َعت احلكومة اإلسرائيلية واهليئات اليت متثلها بوثيقة من
تلب املطلوب من أدلة تدعم ادعا َءها ّ
أن مشروع
 81صفحة بني يدَي احملكمة ،مدّعي ًة أنها ّ
ّ
ولكن احملكمة منحت احلكومة وهيئاتها مهلة إضافية
"التلفريك" سيعزز السياحة،
ً
موعدا جديدًا يف األول من تشرين األول/أكتوبر 2020
لتقديم أدلة مقنعة ،وحدّدت
لالستماع لألدلة املنتظ َرة من جديد؛ وفسحت اجملال للمعرتضني على وثيقة احلكومة
للرد حبلول .2020/11/22
ولكن الالفت َّ
َّ
أن هيئة تطوير القدس املشرفة على التخطيط للمشروع ،غري مكرتثة
مهتمة بانتظار إصدار احلكم النهائي للمحكمة العليا
القانوني للقضية ،وغري
باملسار
ّ
ّ
القانوني؛ فقد َ
عقدت
يف القضية ،وكأ ّنها تسعى إىل فرضه أم ًرا واق ًعا أيًّا يكن املوقف
ّ
اجتماعها األول مع مقدّمي العروض لبناء التلفريك يف  2020/10/25حبضور
َ
واتفق
شركات كبرية ،مثل :شركة دانيا سيبوس ،وشركة ديان ويوسي بارزاني،
أسبوع من اللقاء األول.
ثان بعد
املشاركون يف االجتماع على عقد لقاء ٍ
ٍ

ويف أواخر تشرين األول/أكتوبر  2020حصلت هيئة تطوير القدس ،املسؤولة عن تنفيذ
مشروع التلفريك ،على موافقة وحدة مفوض الغابات بوزارة الزراعة اإلسرائيلية إلزالة
األشجار على طول مسار التلفريك .بعد ذلك بأيام قليلة نقلت صحيفة تاميز أوف
تصرحيات على لسان مدير مشروع التلفريك قال فيها ّ
إسرائيل يف 2020/11/4
إن
ٍ
َ
املقبلي ،وأضاف ّ
ْ
ْ
أن العمل سيبدأ يف
األسبوعي
أعمال حفر مرتبطة باملشروع ستبدأ يف
غضون أسبوعني لنقل البنية التحتية القائمةَّ ،
وأن الضوء األخضر قد أُعطي بالفعل
القتالع األشجار على طول طريق املشروع .وكان مدير مشروع التلفريك قد التقى
يف  2020/10/29مع أصحاب املصلحة يف جبل صهيون لشرح ّ
أن األعمال لنقل البنية
التحتية ستبدأ قري ًبا يف موقف السيارات اجملاور لقاعة شوهلان ديفيد للمناسبات ،وأنه
جتب إزالة البنية التحتية احلالية مثل أنظمة املياه والصرف الصحي واالتصاالت.
ويف  2021/2/23أصدرت احملكمة العليا اإلسرائيلية أم ًرا احرتازيًّا خبصوص مشروع
ّ
التهويدي يف القدس ،وبناء عليه طالبت احملكم ُة العليا احلكوم َة اإلسرائيلية
التلفريك
القائمة على املشروع ،بتفسريات حول مربرات إقامته يف حميط البلدة القدمية بالقدس.
وأمهلت احملكمة العليا احلكوم َة حتى  ،2021/4/22من أجل تقديم التوضيحات واملربرات
حول املشروع.
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ّ
لـمنظمات المعبد عند باب المغاربة
مقر جديد
ٌّ
ذكرت مصادر إعالمية ّ
أن منظمات املعبد تسعى إىل افتتاح مقر جديد هلا عند باب
الغربي من األقصى؛ لتنظيم اقتحامات املستوطنني ،وتعبئتهم باملزاعم
املغاربة ،يف السور
ّ
واالدعاءات الكاذبة حول املعبد املزعوم .وحبسب املعلومات فإن املقر الذي كانت تنوي
منظمات املعبد" فتحه قبل عيد ال ُعرش يف أوائل تشرين األول/أكتوبر  ،2020يشمل
ساحة جيتمع فيها املستوطنون والسياح الراغبون باقتحام املسجد ،وقاعة تستوعب 200
مستوطن س ُتعرض فيها صور ،وأفالم ثالثية األبعاد بتقنية النانو ،عن تاريخ القدس
واملعبد املزعوم يف املراحل التارخيية حسب التقويم اليهودي ،وخاصة احلقبة التارخيية
لـ املعبديْن األول والثاني ،وحقبة السيب البابلي ،وذلك قبل اقتحام املسجد األقصى
من باب املغاربة.
ويف سياق متصل بتهويد منطقة باب املغاربة يف سور األقصى الغربي ،وضع مستوطنون
متطرفون الفتة عند باب املغاربة .وأفادت مصادر حملية ،بأن ما تسمى منظمة نساء من
أجل املعبد وضعت الفتة عند مدخل باب املغاربة مكتوبًا عليها بالعربية باب هليل،
يف حماولة لتغيري اسم الباب ،نسبة إىل املستوطنة اإلسرائيلية هليل أرئيل اليت ُقتلت يف
مستوطنة كريات أربع يف اخلليل عام .2016

ثالثة مشروعات تهويدية ضخمة تهدد قلب القدس
أ .مشروع مركز المدينة شرق التهويدي

www.alquds-online.org
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يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020كشف احملامي مهند جبارة ،اخلبري يف شؤون التنظيم
والبناء يف القدس ،النقاب عن أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية بالقدس أودعت ،مؤخ ًرا،
ً
ضخما حيدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية يف مركز مدينة القدس
خمططا
لالعرتاض
ً
لسنوات طويلة قادمة .وأشار جبارة إىل أن املخطط يطلق عليه مشروع مركز املدينة
شرق ،ويبدأ من املصرارة على الشارع رقم واحد ،مرو ًرا بشوارع :السلطان سليمان ،وصالح
ً
وصول إىل
الدين ،والزهراء ،واألصفهاني ،والرشيد ،وشارع عثمان بن عفان يف واد اجلوز،
منطقة الشيخ جراح وفندق األمريكان كولوني ،وامتدادا على الشارع رقم واحد الفاصل
بني شطري املدينة الشرقي والغربي.
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جتمع املؤسسات احلقوقية املقدسية تقري ًرا مكو ًنا من  40صفحة
ويف  2021/7/24أصدر ّ
باللغة العربية احتوى االعرتاض الرئيس على املخططات اإلسرائيلية ملركز مدينة
القدس ،وتل ّقى طاقم من احملامني واملهندسني يف القدس يف  2021/7/28قرا ًرا من
حمكمة االحتالل العليا يقضي بتجميد مشروع ما يسمى مركز املدينة شرق ،إىل
حني صدور قرار آخر.
ب .مشروع وادي السيليكون التهويدي

يف حزيران/يونيو  2020أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن خطط الستثمار غري
مسبوق يف األحياء الفلسطينية املهملة يف القدس ،وإنشاء مركز تكنولوجي يوفر 10000
خصص
يسمى "وادي السيليكون" .س ُي ّ
وظيفة ذات أجر جيد ،ضمن مشروع تهويدي ضخم ّ
 200000مرت مربع لشركات اهلايتك ،و 50000للفنادق ،و 50000أخرى للمساحات
التجارية ،وكلها يف قلب وادي اجلوز .وهذا مشروع هو جزء من مبادرة حكومية إسرائيلية
مدتها مخس سنوات بقيمة  2.1مليار شيقل ( 677مليون دوالر) لتقليل الفجوات بني
شطري القدس حسب ادعاء االحتالل .ومن املقرر أن ُتهدم  200مصلحة جتارية مملوكة
للفلسطينيني – معظمها من حمال تصليح السيارات اليت تعمل من مرائب – ضمن
مشروع وادي السيليكون .وقد تلقى بعض أصحاب األعمال بالفعل أوامر إخالء حبلول
نهاية عام .2020
ووافقت جلنة التخطيط والبناء احمللية يف بلدية االحتالل يف القدس بتاريخ 2020/11/2

على خطة رئيسة بعنوان تطوير وادي اجلوز ،تتضمن هدم  200منشأة فلسطينية
ومصادرة  2000دومن من األراضي.

ولكن خطورة هذا املشروع التهويدي ال تقتصر على طبيعته وآثاره الكارثية يف املشهد
الثقايف التارخيي لقلب القدس ،بل ّ
إن األخبار املتداولة اليت تتحدث عن مشاركة
اإلمارات يف متويل هذا املشروع التهويدي ال ّ
تقل خطورة عن املشروع نفسه.
ت .مشــروع تهويــدي يســتهدف المنطقــة مــن بــاب العمــود إلــى
حــي الشــيخ جــ ّراح

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يف ّ 2021/6/2
أن العمل جيري لتنفيذ
مشروع ضخم لتغيري معامل حي الشيخ جراح ومنطقة باب العمود ،بتكلفة  70مليون
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شيكل (حنو  21.5مليون دوالر أمريكي) ،بهدف حتويل املنطقة املستهدفة من مركز
صراع إىل مركز ترفيهي وجتاري نابض باحلياة .ويتضمن املخطط الذي تعده البلدية
بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة باحلياة ،وساحة جديدة ،ومعروضات ضوئية ستوضع
على باب العمود ،وجتديد املنطقة العامة مركز األعمال الشرقي – منطقة باب
العمود وشارع السلطان سليمان إىل الطرف اجلنوبي من حي الشيخ جراح ،مع احلفاظ
على القيم التارخيية للفضاء.

أعمال تجريف وهدم تستهدف مقبرة اليوسفية
واصل االحتالل اإلسرائيلي استهداف مقربة اليوسفية الواقعة مشال مقربة الرمحة
مبحاذاة سور األقصى الشرقي؛ فقد جرفت بلدية االحتالل يف القدس يف 2020/11/29
املدخل والدرج املؤدي اىل املسجد األقصى من باب املقربة اليوسفية ،ويف 2020/12/14
دمرت جرافات بلدية االحتالل سور مقربة الشهداء ،اجلزء الشمالي ملقربة اليوسفية ،يف
ً
متهيدا لتنفيذ خمطط مسار احلديقة التوراتية يف
منطقة باب األسباط يف القدس،
املكان.

أعمـال تجريـف فـي أراضـي الفلسـطينيين حـول األقصـى لبناء
مشـروعات تهويدية
يف  2020/11/9تصدى أهالي بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى لعمليات جتريف ،نفذتها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف وادي الربابة .وأفادت مصادر مقدسية أن آليات ما تسمى
www.alquds-online.org
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ويف بداية عام  2021جنح احملاميان مهند جبارة ومحزة قطينة يف استصدار قرار من
حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف غرب القدس ،يقضي بوقف أعمال اهلدم للسور والدرجات
َّ
ولكن بلدية االحتالل يف القدس وما يسمى سلطة الطبيعة
يف مقربة اليوسفية،
واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية تقدمتا بطلب حملكمة الصلح يف  2021/3/4إللغاء
قرارها بوقف اهلدم والتجريف ،والسماح باستكماهلما يف املقربةَّ ،
ولكن احملكمة رفضت
يف  2021/3/5طلب البلدية وسلطة الطبيعة ،وأبقت على قرارها باستمرار منع تنفيذ
أعمال يف املقربة.
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سلطة الطبيعة اقتحمت وادي الربابة يف سلوان وشرعت يف عمليات جتريف يف املنطقة
حبماية قوات االحتالل.
ويف  2020/12/7تصدى أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى،
لطواقم تابعة لـ"سلطة طبيعة" اإلسرائيلية والقوة العسكرية املرافقة ،لوقف أعمال
التجريف والتخريب يف املنطقة.
ويف  2020/12/21نفذت سلطات االحتالل أعمال جتريف يف أراضي حي وادي الربابة،
وأفادت مصادر حملية أن سلطة الطبيعة التابعة لالحتالل ،واصلت أعمال التجريف
حبجة أنها أراضي حدائق عامة وسياحية.
ويف  2021/1/10اعتدت قوات االحتالل على أصحاب األراضي يف حي وادي الربابة يف
بلدة سلوان ،ومسحت لطواقم سلطة الطبيعة التابعة لبلدية االحتالل يف القدس
بتنفيذ أعمال حفر وجتريف داخل األراضي.

مخطـط إسـرائيلي لبناء جسـر يربـط بين جبل الزيتـون ومقبرة
بـاب الرحمة بمحـاذاة األقصى
يعكف االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ خمطط إلقامة جسر تهويدي يربط بني املقربة
اليهودية يف املنحدرات اجلنوبية جلبل الزيتون ،ومقربة الرمحة مبحاذاة السور الشرقي
للمسجد األقصى .ويكشف املختص يف شؤون القدس فخري أبو دياب ،عن تفاصيل
املشروع التهويديً ،
قائل إن بلدية االحتالل يف القدس بالتعاون مع ما يسمى سلطة
الطبيعة ،ووزارة األديان اإلسرائيلية ،واجلمعيات االستيطانية أقرت املشروع يف بداية عام
أمريكي) لتنفيذه .وكان
 ،2021وخصص مبلغ  90مليون شيكل (حنو  27.7مليون دوالر
ّ
فعليا بداية أيار/مايو  ،2021إال أن أحداث معركة
من املفرتض البدء يف تنفيذ املشروع ًّ
سيف القدس أدت إىل تأجيل تنفيذه.
مخطط لتهويد منطقة باب الخليل في البلدة القديمة
كشفت صحيفة هآرتس العربية يف  2020/12/14أن بلدية االحتالل يف القدس تعتزم
تنفيذ مشروع تهويدي جديد وصف بأنه عملية جتميل كبريةألحد أهم الوجهات
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السياحية يف املدينة ،متمثلة بباب اخلليل (بوابة يافا) يف السور الغربي للبلدة القدمية
متاما ،وسيكون مبنزلة فضاء
يف القدس .وحبسب هآرتس ،فإن املشروع سيغري من املكان ً
سياحيا يشمل إقامة متحف حتت األرض ،وسيتمكن
سياحي جديد ،ليصبح جمم ًعا
ًّ
السياح واجلمهور من الوصول إىل املنطقة عرب عدة ساحات قريبة.
ويف سياق م ّتصل وافقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل يف القدس يف بداية
كانون الثاني/يناير  2021على خطة لبناء مصعد ونفق إلنشاء مدخل جديد يف منطقة
باب اخلليل يف سور البلدة القدمية .املصعد والنفق سريبطان تيدي بارك ،الواقع جبانب
مركز ماميال للمشاة ،بباب اخلليل.

مخطط لتهويد سطح الخان
أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن نيتها إلقامة مسار سياحي ومتنزه فوق سطح
اخلان الذي يعلو األسواق التارخيية؛ العطارين واللحامني واخلواجات والصاغة ،مبا
حتتويه من أماكن أثرية مهمة؛ كسوق البازار وسويقة علون وخان السلطان وقهوة
السالمية ،املالصقة حلي القرمي وما تعرف حبديقة اإلجنليز.
مستوطنات متطرفات من منظمة نساء من أجل املعبد
ويف سياق متصل اقتحمت
ِ
سطح اخلان يف  ،2021/4/21حتت محاية قوات االحتالل اإلسرائيلي.

أ .حفريات الجهة الجنوبية

عين على األقصى

الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
َ
من املالحظ ّ
نشاط احلفريات يف مدة الرصد كان أقل من السنوات السابقة ،ولك ّنه مع
أن
ً
متواصل وإن كان بوترية أبطأ من ذي قبل .وقد تكون الظروف واإلجراءات
ذلك كان
اليت رافقت انتشار فريوس كورونا سب ًبا يف ذلك.

حفريات مدينة داود

يف  2021/5/5زعم باحثون يف سلطة اآلثار اإلسرائيلية أنهم عثروا على مصباح زيت
نادر يف املنطقة اليت يطلقون عليها اسم مدينة داود يف سلوان .وادعوا أنه مصنوع
www.alquds-online.org
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من الربونز ،واك ُتشف يف أساسات مبنى من العصر الروماني يف طريق احلج يف
عام تقري ًبا،
القدس .ويتخذ املصباح شكل وجه بشع مقطوع إىل النصف ،وعمره ٍ 2000
أي أنه يعود إىل ما بعد تدمري املعبد الثاني املزعوم بوقت قصري.
ويف  2021/7/14زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية اكتشاف جزء من سور مدينة
القدس الذي بُين منذ حوالي  2700عام ودمره اجليش البابلي يف عام  586قبل امليالد،
وذلك يف حديقة مدينة داود الوطنية .وقالت سلطة اآلثار ّ
إن السور اك ُتشف
على املنحدر الشرقي احلاد املؤدي إىل املدينة ،على بعد بضع عشرات من األمتار من
املسجد األقصى.
ب .حفريات الجهة الغربية
حفريات متواصلة أسفل حائط البراق
زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيليةيف  2020/10/13اكتشاف قطعة أثرية عمرها 2700

عام يف احلفريات اليت تنفذها باالشرتاك مع مؤسسة تراث احلائط الغربيقرب
حائط الرباق ،السور الغربي للمسجد األقصى .وعث َرت سلطة اآلثار على القطعة -
حسب زعمها  -حتت قوس ويلسون ،واستعادتها من الردم الرتابي بواسطة مشروع
غربلة مدينة داود.

أعمــال حفــر عنــد الجســر الخشــبي المــؤدي إلــى بــاب المغاربــة فــي
األقصــى

و ّث ــقت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف  2021/1/10أعمال احلفر والتجريف
ً
وحتديدا عند بداية
املتواصلة اليت ينفذها االحتالل اإلسرائيلي يف ساحة الرباق،
اجلسر اخلشيب املوصل من ساحة الرباق إىل باب املغاربة يف سور األقصى الغربي،
وأسفل هذا اجلسر .وأوضحت الدائرة ّ
ريا وآالت ضخمة شوهدوا
أن جرافة وحفا ًرا كب ً
يف مكان احلفر الذي يأتي ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة الرباق ومنطقة جنوب
غرب األقصى.
وعلى صلة مبوضوع اجلسر اخلشيب عند باب املغاربة ،عقدت جمموعة من أعضاء
الكنيست اليمينيني بقيادة عضو الكنيست املتطرف إيتمار بن غفري مناقشة يف
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الكنيست يف  2021/7/13حول استبدال جسر املغاربة الذي قالوا إنه آيل للسقوط.
ْ
درجي إضافيني
وتداول املشاركون مبقرتحات عديدة مشلت بناء جسر بديل ،وبناء

خلف حائط الرباق يوصالن إىل داخل األقصى ،للسماح لعدد أكرب من املقتحمني
باقتحام املسجد.

حفريات مستمرة عند حائط البراق وأسفل ساحة البراق
قال اخلبري يف شؤون القدس ،فخري أبو دياب يف لقاء مع اجلزيرة مباشر يف 2021/2/3

إن سلطات االحتالل تريد إقامة بناء إلخفاء معلم حائط الرباق الذي يدل على هوية

القدس العربية واإلسالمية ،إضافة إىل إنشاء ساحة أسفل ساحة الرباق مبساحة
 1000مرت مربع ألداء الطقوس اليهودية ،وربطها بأنفاق متهيدًا إلقامة ما يسمى

بـمطاهر املعبد.

وأضاف أن االحتالل يريد إقامة مبنى ضخم يف املكان لوصله ا ً
ٔول بباب املغاربة ويكون
مكو ًنا من عدة طبقات ،حبيث تكون الطبقة االٔوىل مكا ًنا لصالة املستوطنني ،والثانية

لتدريب ما يسمى بـكهنة املعبد ،والثالثة لصعود ركاب القطار املعلق ونزوهلم
حيث ستكون حمطة رئيسة له ،وفوق ذلك سيكون هناك ساحة ملراقبة ما جيري يف

املسجد األقصى.

ويبدو َّ
أن احلفريات اإلسرائيلية املتواصلة يف منطقة حائط الرباق ،وأسفل الزاوية

األقصى حفر ًة عند باب املغاربة قرب املكتبة واملتحف اإلسالمي ،وغرفة الصوتيات

التابعة للمسجد.

االحتــال يزعــم اكتشــاف مبنــى تاريخــي رومانــي ضمــن شــبكة أنفــاق
الحائــط الغربــي

عين على األقصى

اجلنوبية الغربية من األقصى قد أثرت مباشرة يف بنيان املسجد األقصى ،فقد أعلنت
دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ُ
املت ّلة ،يف  2020/8/30اكتشاف حرس املسجد

زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف متوز/يوليو  2021اكتشاف بقايا مبنى كبري
عمره  2000عام بالقرب من احلائط الغربي للمسجد األقصى ،وذلك بعد جهود

متواصلة من احلفر والتنقيب .وادعت سلطة اآلثار أن املبنى يعود إىل حقبة املعبد
www.alquds-online.org
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الثاني املزعوم ،ومن املقرر افتتاح املبنى للجمهور كجزء من جولة أنفاق احلائط
الغربي اليت أعيد تنظيمها إلنشاء مسارات وجتارب خمتلفة ،استنادًا إىل العديد من
الطرق اجلديدة اليت تقطع آالف السنني من التاريخ ،من خالل االستخدام احلديث
جلزء من األنفاق كقاعات للصالة واملناسبات ،حسب ما صرحت به سلطة اآلثار.
ت .حفريات الجهة الشرقية

كشف الباحث يف شؤون القدس فخري أبو دياب يف  ،2020/12/9عن أنفاق وحفريات
جديدة ُتريها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومجعية إلعاد االستيطانية ،أسفل
اجلهة الشرقية من املسجد األقصى مبا يشكل خط ًرا على سور املسجد الشرقي .وقال
أبو دياب إن احلفريات ُترى من منطقة عني العذراء باجتاه باب الرمحة على بعد
 150 - 100م ً
رتا من السور الشرقي للمسجد األقصى
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الفصل الثالث:

اليهودي في المسجد األقصى
تحقيق الوجود
ّ
يقع املسجد املبارك يف قلب عاصفة التهويد اليت تضرب مدينة القدس احملتلة وسكانها ،هذه
العاصفة يريد منها االحتالل أن تزيل املكون البشري اإلسالمي من املسجد املبارك ،وتفرض
يف املقابل الوجود اليهودي داخله ،وجو ٌد تريده سلطات االحتالل أن يتحول إىل وجو ٍد دائم ،ال

حتده ساعات االقتحام اليومية ،واحلسابات السياسية واألمنية لالحتالل.

ونقدم يف هذا الفصل إطاللة على حماوالت االحتالل فرض الوجود اليهودي يف األقصى،
دعوات إىل حشد أكرب أعدا ٍد ممكنة
عرب رصد خطط منظمات املعبد وما تقوم به من
ٍ
من املستوطنني القتحام األقصى ،وما يتصل بهذه االقتحامات من مشاركة الشخصيات
السياسية الرمسية واملتطرفني اليهود واحلاخامات .ويقدم الفصل إطاللة على دور األجهزة
األمنية اإلسرائيلية يف محاية املقتحمني ،وعرقلة عمل دائرة األوقاف اإلسالمية ،واستهداف
املكون البشري اإلسالمي عرب عرقلة وصوله إىل األقصى ،وإبعاده عنه مددًا متفاوتة.

أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى
عملت سلطات االحتالل وأذرعه املختلفة على اقتحام املسجد األقصى بصورة شبه يوم ّية
يف املدة اليت يرصدها التقرير ،وتابعت منظمات املعبد دورها يف حشد أكرب عد ٍد ممكن
بالتزامن مع  28من رمضان ،إىل اندالع مواجهة شاملة يف خمتلف املناطق الفلسطينية
احملتلة .ومن جهة أخرى أكدت اقتحامات األقصى يف األعياد واملناسبات اليهودية
تضافر جهود أذرع االحتالل املختلفة لتأمني اقتحامات حاشدة لألقصى ،وأن التنسيق

عين على األقصى

من املستوطنني للمشاركة يف هذه االقتحامات ،وأدى اقتحام األقصى يف

2021/5/10

بني اجلهات األمنية والسياسية يتصاعد سنويًا ،يف سياق فرض الوجود اليهودي خالل
هذه املناسبات ،ولتتحول املناسبات واألعياد اليهودية إىل مواسم يفرض فيها االحتالل
سيطرته الكاملة على املسجد األقصى.
www.alquds-online.org
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أ .اقتحامات الشخصيات الرسمية

تشكل االقتحامات السياسية واحد ًة
من الصور اليت تستجيب من خالهلا
الطبقة السياسية اإلسرائيلية
ألطروحات منظمات املعبد ،إذ
تعطي مشاركة أعضاء الكنيست
يف اقتحامات املسجد األقصى ،صور ًة
لتبين خطاب اجملموعات املتطرفة.
وعلى الرغم من هذه األدوار شهد
الرصد احلالي استمرا ًرا لرتاجع حجم
االقتحامات السياسية ،وشهدت أشهر
الرصد مشاركة ثالث شخصيات
سياسية يف اقتحامات األقصى ،وهم أعضاء الكنيست عميت هليفي وإيتمار بن جفري
وعميحاي شيكلي ،وبلغ جمموع االقتحامات السياسية أربعة اقتحامات فقط ،يف مقابل
بلغ عدد
االقتحامات
السياسية لألقصى 4
اقتحامات ،مقابل  8اقتحامات
في الرصد الماضي .وشارك فيها
أعضاء "الكنيست" عميت هليفي
وإيتمار بن جفير وعميحاي شيكلي.
وخالل مدة الرصد برز عضو
"الكنيست" المتطرف إيتمار بن جفير
كأحد الوجوه السياسية البارزة
في االعتداء على األقصى،
والتحريض ضد
المقدسيين.

 8اقتحامات رصدناها يف التقرير املاضي.
شارك عضو الكنيست عميت هليفي يف اقتحام األقصى قبل أن يؤدي اليمني الدستورية،
فقد حل حينها ً
بدل من الوزير أمري روحانا ،ويف  2021/4/1شارك عميت هليفي يف اقتحام

املسجد األقصى ،خالل اليوم اخلامس من عيد الفصح اليهودي ،الذي شهد اقتحام
مئات املستوطنني لألقصى ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل.

ومن الشخصيات الرمسية اليت برزت يف االعتداء على األقصى ،والتحريض على
املقدسيني زعيم حزب القوة اليهودية ،عضو الكنيست املتطرف إيتمار بن جفري،
ففي  2021/4/15شارك يف اقتحام األقصى ،وجال يف أرجائه بشكل استفزازي ،وهاجم
أحد حراس األقصى ،مدع ًيا ّ
إذن ألحد
أن احلراس ليسوا يف موقع يسمح هلم بإعطاء ٍ

بالدخول أو اخلروج من املكان .ويف  2021/6/27مسحت شرطة االحتالل للمتطرف بن
جفري باقتحام األقصى من دون أن يرافقه املستوطنون ،ورافقه خالل االقتحام اثنان من
مساعديه فقط.
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ً
ريا ،ففي  2021/7/18بالتزامن مع ذكرى
اقتحاما
ومل تشهد مدة الرصد إال
ً
واحدا أخ ً
خراب املعبد ،شارك عضو الكنيست عن حزب ميينا عميحاي شيكلي يف اقتحام
املسجد األقصى إىل جانب مئات املستوطنني ،وحبسب صحيفة تاميز أوف إسرائيل
العربية شارك عميحاي يف أداء نشيد اهلاتيكفا  -النشيد الوطين اإلسرائيلي -برفقة
عشرات املستوطنني أمام مصلى قبة الصخرة .وخالل االقتحام صرح عميحاي لـ"قناة
شيفع" أن األقصى هو أهم رمز وطين لدى شعب إسرائيل.
أعضاء الكنيست الذين اقتحموا األقصى ما بين  2020/8/1و:2021/8/1
عضو الكنيست

عميت هليفي

تاريخ االقتحامات
2021/4/1
2021/4/1

إيتمار بن جفري

2021/6/27

عميحاي شيكلي

2021/7/18

المجموع

عدد االقتحامات

اقتحام واحد
اقتحامان
اقتحام واحد
 4اقتحامات

ب .اقتحامات المتطرفين اليهود

ُتعد اقتحامات املستوطنني اليهود ،أبرز أدوات االحتالل لتحقيق الوجود اليهودي داخل
على إدخال أكرب عد ٍد ممكن من املستوطنني بصورة شبه يوم ّية ،وإشراك املزيد من
ً
وصول
الشرائح االجتماعية يف هذه االقتحامات ،من الطالب اليهود ،والنساء اليهوديات،
إىل عتاة املتطرفني وأعضاء هذه املنظمات ومسؤوليها.
وال ترتك "منظمات املعبد" مناسب ًة إال وتستفيد منها الستهداف املسجد األقصى ومكوناته

عين على األقصى

األقصى ،وللوصول إىل هذه النتيجة تعمل منظمات املعبد وأذرع االحتالل األخرى،

املختلفة ،فقد استخدمت االقتحام إليصال رسائل إىل الدول املطبعة والتحريض ضد
دائرة األوقاف اإلسالمية ،ففي  2020/10/22اقتحم األقصى املدير التنفيذي ملؤسسة
www.alquds-online.org
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تراث جبل املعبد املتطرف تومي نيساني،
الذي قرأ بيا ًنا باللغة العربية دعا فيه العرب
املط ّبعني إىل التكاتف مع اإلسرائيليني لـطرد

األوقاف العنيفة واإلرهابية من األقصى.

ويف إطار حماولة منظمات املعبد رفع سقف

استهداف املسجد ،وجهت مؤسسة تراث
املعبد يف  ،2020/11/16رسالة إىل وزير

بلغ عدد الذين
اقتحموا المسجد
األقصى في مدة الرصد
مقتحما ،من
نحو 26,526
ً
المستوطنين والطالب اليهود
وعناصر االحتالل األمنية ،وهو
سجله
أقل من العدد الذي ّ
تقرير العام الماضي بـ
مقتحما.
2148
ً

األمن الداخلي يف حكومة االحتالل حينها

أمري روحانا ،طالبته فيها بالسماح لطالب املدارس الدينية بقضاء كامل املدة املتاحة
لالقتحامات يف تعلم التوراة وتعليمها يف الساحة الشرقية للمسجد األقصى ،وهدفت من

هذا الطلب إىل استغالل أكرب ألوقات االقتحام ،وفرض وجود طالب معاهد االحتالل

التلمودية يف كامل أوقات االقتحام ،اليت تصل إىل مخس ساعات يوم ًيا.

وتابعت منظمات املعبد يف مدة الرصد دعواتها إىل تنظيم اقتحامات حاشدة لألقصى،
خاصة ُقبيل ويف األعياد اليهودية واملناسبات اإلسرائيلية ،ففي منتصف شهر أيلول/
سبتمرب  2020ومع اقرتاب رأس السنة اليهودية دعت املنظمات املتطرفة أنصارها

إىل اقتحام حاشد للمسجد األقصى ،وذلك لتعويض تراجع أعداد املقتحمني على أثر

القيود اليت فرضتها حكومة االحتالل ملواجهة كورونا ،ودعت املنظمات أنصارها إىل
ً
احتفال باألعياد اليهوديّة.
نفخ البوق اليهودي داخل األقصى،
ويف سياق اقتحامات املستوطنني وما تتضمن من أداء الصلوات التلمودية عل ًنا ،نشر
أعضاء يف منظمات املعبد يف  2021/4/4مقاطع مصورة ُتظهر أداءهم صلوات مجاعية

علنية يف حميط املسجد األقصى ،مبشاركة حاخامات ،وع ّلق أحد ناشطي املعبد
بقوله :مل يعد أحد يعرتض ،ال الشرطة وال األوقاف .ومل تكتف منظمات املعبدمبا
حققته فقط ،بل أعلنت صفحاتها على وسائل التواصل االجتماعي يف  2021/4/2أن

صالة اليهود يف األقصى أصبحت مسموحة ،يف حماولة لتحقيق مكاسب على أرض

الواقع ،ودعوة املزيد من املستوطنني إىل املشاركة يف هذه الصلوات العلنية يف األقصى.
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وشكل اقتحام املسجد األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع ذكرى احتالل كامل مدينة

القدس املسمى عربيًا ب ـ يوم القدس ،أبرز حمطات االعتداء على األقصى خالل أشهر

الرصد ،وتزامن يف هذا العام مع الثامن والعشرين من رمضان ،وأطلقت املنظمات املتطرفة
يوما .ففي  2021/4/3عقدت هذه املنظمات
حتضرياتها لالقتحام قبل موعده بنحو ً 35
مؤمت ًرا حتضرييًا لتنظيم اقتحام آالف اإلسرائيليني ،ودعت إليه عددًا من املنظمات

الشبابية اليهودية واملدارس الدينية.

ويف سياق حتريض املنظمات وحتضرياتها القتحام "يوم القدس" ،تابعت املنظمات املتطرفة
تروجيها لالقتحام على صفحاتها يف وسائل التواصل االجتماعي ،ففي  2021/4/29نشرت

بشكل يومي على صفحاتها يف
صورة تتضمن عدًا عكس ًيا ملوعد االقتحام ،دأبت على نشره
ٍ

أعالما صهيونية للمشاركني يف
وسائل التواصل ،ويف هذه املنشورات أعلنت عن توفريها
ً

االقتحام ،وبأنهم سيؤدون خالهلا تراتيل تلمودية وأخرى وطنية.

وألقى انتصار املقدسيني يف املواجهات اليت اندلعت مع جنود االحتالل ومستوطنيه يف
باب العمود بني  13و 26نيسان/أبريل  2021بظالله على األقصى ،فعملت املنظمات
ً
تعويضا عن
املتطرفة على حشد عد ٍد من عتاة املتطرفني ليشاركوا يف اقتحام األقصى
هذه هزميتهم يف باب العمود ،ففي  2021/5/3أعلنت منظمات املعبد عن مشاركة عدد

من عتاة املتطرفني يف اقتحام  28رمضان .وعلى أثر فشل االقتحام وعدم قدرة االحتالل

نفسه وصف املتطرف أرنون سيجال يوم االقتحام بأنه يوم صعب ،حزين ،ومهني ،لقد

فقدنا احرتامنا الذاتي والوطين ،لدولة إسـرائيل .ومل يقف رد املنظمات املتطرفة عند
التصرحيات فقط ،بل حاولت إعادة شد عصب املستوطنني وأطلقت دعوات إىل االقتحام
األقصى مبناسبة عيد نزول التوراة/الشفوعوت املمتد بني  16و ،2021/5/18وأعلنت

عين على األقصى

مستوطن إىل األقصى ،نتيجة ثبات املرابطني يف املسجد واندالع معركة
على إدخال أي
ٍ
سيف القدس ،كانت ردة فعل املنظمات املتطرفة على هزميتهم كبري ًة ً
جدا ،ويف اليوم

عن خطتها ألداء صلوات تلمودية علنية داخل األقصى .ويف صباح  2021/5/16أغلقت

شرطة االحتالل باب املغاربة أمام اقتحامات املستوطنني؛ وشكل ذلك انتكاسة إضافية
ملتطريف منظمات املعبد.
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ومع اقرتاب ذكرى خراب املعبد بدأت املنظمات املتطرفة حتضرياتها القتحام األقصى
طقوس تلمودية مجاعية داخله ،خاصة أن يوم االقتحام يف 2021/7/18
بأعداد كبرية ،وأداء
ٍ

يتزامن مع الثامن من شهر ذي احلجة ،ويف ساعة مبكرة من ذلك اليوم اقتحمت قوات
االحتالل املسجد األقصى ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وأدخلت املستوطنني إىل
املسجد عرب جمموعات كبرية متتالية ،وحبسب دائرة األوقاف بلغ عدد مقتحمي األقصى
يف هذا اليوم حنو  1540مستوط ًنا ،وشهد االقتحام ترديد املستوطنني نشيد اهلاتيكفاه

طقوسا تلمودية علنية
بصوت مرتفع وحبماية قوات االحتالل ،وأداء أعدا ٍد كبرية منهم
ً
ٍ
يف باحات األقصى.

مقتحما،
وبلغ عدد اليهود الذين اقتحموا املسجد األقصى يف مدة الرصد حنو 26526
ً
من املستوطنني والطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية .توزعوا على أشهر الرصد
كما يظهر الرسم البياني اآلتي:
رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى في أشهر الرصد من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
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ويُشري العدد اإلمجالي ملقتحمي املسجد األقصى ،إىل اخنفاض أعداد مقتحمي املسجد
بشكل طفيف ،فقد بلغ عددهم حنو  28674يف التقرير املاضي ،أي أن معطيات الرصد
ٍ
ً
احلالي سجلت
اخنفاضا بنحو  2148مستوط ًنا ،وبلغت نسبة هذا االخنفاض حنو
 ،% 7.5وهذا ما يعين أن أعداد مقتحمي املسجد األقصى تستم ّر يف االخنفاض للرصد
الثالث على التوالي.
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ت .اقتحامات األجهزة األمنية

يوظف االحتالل أجهزته األمنية لتكون واحدة من أدوات فرض سيطرته على املسجد
األقصى ،ويستخدمها ليفرض املزيد من التضييق على املسجد ومكوناته البشرية ،ويف
األشهر اليت يرصدها التقرير ،برز عدد من االعتداءات اليت قامت بها عناصر االحتالل
األمنية ،يُعد بعضها سياسة دائمة لدى أجهزة االحتالل األمنية ،وبعضها عملت على
تنفيذه يف مدة الرصد ،وهي:
استمرار استهداف مصلى
باب الرمحة ،وتدنيسه
بشكل متكرر.
ٍ

قطع األسالك املوصلة
للصوتيات يف األقصى،
وحماولة قطع األذان.

تركيب أجهزة إلكرتونية
يف أرجاء متفرقة من
املسجد.

فعلى صعيد استهداف مصلى باب الرمحة تابعت شرطة االحتالل اعتداءاتها حبقه
واملصلني داخله ،إذ تعمل على التضييق على املصلني ،من خالل التعامل مع املصلى على
أنه ليس من ضمن مصليات املسجد ،لذلك تقتحم العناصر األمنية اإلسرائيلية املصلى
بشكل متكرر ،وتتعمد تدنيسه.
ٍ
وشهدت مدة الرصد حماولة أذرع االحتالل األمنية فرض املزيد من التحكم باملسجد
األقصى ،عرب تركيب أجهزة إلكرتونية متطورة ،ففي  2020/9/6اقتحم عد ٌد من جنود
االحتالل املسجد ،واعتلوا سطحه وركبوا أجهزة إلكرتونية تتضمن جمسات ومساعات
يف منطقة باب األسباط داخل األقصى ،على الرغم من رفض دائرة األوقاف واعرتاض
ويف سياق اعتداء قوات االحتالل على املسجد األقصى ،وحماولة إسكات صوت األذان،
قطعت شرطة االحتالل أسالك مكربات الصوت يف باحات املسجد األقصى املبارك يف
 2021/4/13بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان ،بذريعة تأثريها يف مراسم يقيمها جيش

عين على األقصى

حراس املسجد.

االحتالل ،يف ساحة حائط الرباق ،وهذا ما حال دون رفع أذان صالة العشاء .ومل يكن هذا
االعتداء هو الوحيد ،ففي  2021/5/7اقتحمت قوات االحتالل غرفة األذان يف املسجد
األقصى وقطعت أسالك مكربات الصوت ،على أثر اندالع مواجهات عنيفة يف املسجد.
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وشكل اقتحام األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع الثامن والعشرين من رمضان ،صورة
لدور أجهزة االحتالل األمنية يف االعتداء على األقصى ومكوناته البشرية ،فقد شهد
االقتحام مواجهات عنيفة جدًا ،استخدمت فيها الشرطة اإلسرائيلية الرصاص املعدني
واملطاطي ،وحاصرت املرابطني يف مصليات املسجد املسقوفة ،وأغلقت عليهم األبواب،
بوابل من قذائف الدخان والرصاص ،وعلى الرغم من استخدام قوات
وأمطرت احملاصرين ٍ
االحتالل القوة املفرطة ،استطاع الفلسطينيون كسر االحتالل وجنوده ،ومل يستطع إدخال
أي مستوطن إىل داخل املسجد األقصى .وأدت وحشية االحتالل إىل إصابة  612فلسطين ًيا.
ومع اقرتاب ذكرى خراب املعبد أشارت مصادر عديدة إىل أن سلطات االحتالل تتحضر
جلعل هذا االقتحام ردًا على فشل اقتحام  28رمضان ،ففي  2021/7/18اقتحمت قوات
االحتالل املسجد يف ساعة مبكرة ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وعرقلت عمل
حراس األقصى وأدخلت املستوطنني إىل األقصى عرب جمموعات متتالية ،وبالتزامن مع
اقتحامات املستوطنني أغلقت قوات االحتالل مجيع مداخل املسجد األقصى ومنعت
الدخول إليه ،وحاصرت عشرات املصلني داخل املصلى القبلي.
ث .اقتحامات وفود الدول العربية المط ِّبعة

مل تكن اقتحامات وفو ٍد عربية املسجد األقصى
من بوابة االحتالل أم ًرا ً
قابل للتصديق منذ
سنوات قليلة ،ولكن األمور تغريت على أثر
ٍ
تعاظم موجة التطبيع العربي مع االحتالل
عام  ،2020فقد شهد املسجد األقصى يف
مدة الرصد عددًا من اقتحامات وفود عربية
خليجية دخلت إىل األقصى حبماية قوات
االحتالل.
وكان

أول

االقتحامات

العربية

على أثر توقيع
اتفاقيات التطبيع
بين دول عربية واالحتالل،
شهد المسجد األقصى
اقتحامان لوفود إماراتية ،األول
في  ،2021/10/15شارك فيه
 10أشخاص ،والثاني في
 2020/10/18ضم 4
إماراتيين.

يف

 ،2021/10/15إذ اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي مكون من  10أشخاص ،حبماية قوات
بسيارات تابعة للشاباك اإلسرائيلي ،ثم
االحتالل ،ودخل الوفد إىل ساحة الرباق احملتلة
ٍ
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إىل األقصى من باب املغاربة احملتل ،والتقط املقتحمون صو ًرا وهم يؤدون الصالة داخل

أحد مصليات املسجد األقصى ،وبالتزامن مع االقتحام اعتقلت قوات االحتالل  3شبان
مقدسيني وقفوا يف وجه املقتحمني.
ومل يكن الوفد السابق هو الوحيد ،ففي  2020/10/18اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي آخر،
حبماية قوات شرطة االحتالل وخمابراته ،وأفادت مصادر مقدسية أن  4إماراتيني أدوا
الصالة يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،حتت محاية مشددة من ق ّوات االحتالل،
ريا ،فقد طرد املقدسيون اإلماراتيني األربعة يف
ولكن املرابطني مل ميهلوا الوفد املطبع كث ً
أثناء جولتهم يف مصلى قبة الصخرة والتقاطهم الصور التذكارية ،وطالبوهم مبغادرة
األقصى فو ًرا ،مرددين شعارات ضد التطبيع واملطبعني.
ومل يشهد املسجد األقصى اقتحامات تطبيعية أخرى ،نتيجة الرفض الفلسطيين احلاسم
هلا ،فقد طرد املصلون الوفود اليت شاركت يف االقتحامني ،على الرغم مما تعرضوا له
من تنكيل واعتقال من قبل قوات االحتاللَّ ،
ولكن هذين االقتحامني كشفا عن متادي
الدول املطبعة ،وتساوقها مع االحتالل حتى يف املسجد األقصى.

أ .منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

عين على األقصى

ثانيا :التدخل المباشر في إدارة المسجد
ً
ً
استكمال ملخططات االحتالل يف تثبيت
يعد التدخل املباشر يف إدارة املسجد األقصى
الوجود اليهودي داخله ،يف سياق استكمال فرض سيطرة االحتالل على املسجد ،وميكن
تناوله بأنه تتويج ملختلف املمارسات التهويديّة سالفة الذكر .وحتاول سلطات االحتالل
بشكل مباشر يف شؤون املسجد األقصى كافة ،يف سياق تهميش دور دائرة
أن تتدخل
ٍ
األوقاف اإلسالمية املشرفة عليه ،ومن ثم احللول مكانها لتصبح املتحكمة باملسجد
وأبوابه وشؤونه.
ال ترتك سلطات االحتالل فرصة إال وتتدخل عربها يف عمارة املسجد األقصى ،وتعمل عل
وقف أعمال الصيانة والرتميم اليت تتم داخل املسجد األقصى ،يف سياق مصادرة صالحية
دائرة األوقاف اإلسالمية صاحبة الصالحية يف هذا الصدد ،وال ختلو أعوام الرصد من
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اعتقال موظفي جلنة اإلعمار التابعة لألوقاف،
ووقف تعسفي ألعمال الرتميم ،ومنع إدخال
ٍ
املواد الالزمة إلمتام هذه األعمال الضرورية.
وحول ممارسات االحتالل يف منع أعمال
إعالم عن سياسة
الرتميم ،كشفت وسائل
ٍ
جديدة لدى االحتالل ،صعدت من خالهلا
التدخل يف عمارة املسجد األقصى ،إذ أصبحت
تعرقل تنفيذ أعمال الصيانة مهما كانت
صغرية ودقيقة ،على غرار تبديل األضواء
املعطلة ،وتصليح الزجاج املكسور ،أو أعمال
العزل للوقاية من تسرب املياه يف فصل الشتاء.

كشفت وسائل
إعالم عن سياسة
ٍ
جديدة لدى االحتالل،
صعدت من خاللها التدخل
في عمارة المسجد األقصى،
إذ أصبحت تعرقل تنفيذ أعمال
الصيانة مهما كانت صغيرة
ودقيقة ،على غرار تبديل األضواء
المعطلة ،وتصليح الزجاج
المكسور ،أو أعمال العزل
للوقاية من تسرب المياه
في فصل الشتاء.

ويف مدة الرصد تابعت سلطات االحتالل تدخلها يف أعمال جلنة اإلعمار ،فمع بدايات عام
 ،2021تداول نشطاء مقدسيون يف  2021/1/11صور تشققات يف مصطبة "باب الرمحة"
يف اجلهة الشرقية من األقصى ،وأوضح مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن
التشققات موجودة منذ مدة يف طريق باب األسباط املؤدي إىل باب الرمحة ،وأكد أن
سلطات االحتالل منعت جلنة اإلعمار من إصالح التشققات وترميمها.
وعادت مسألة التدخل يف عمارة األقصى بوضوح يف  ،2021/1/23ففيه منعت عناصر
من الوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل طواقم جلنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف
اإلسالمية ،من تنفيذ أعمال صيانة وترميم داخل املصلى املرواني .ويف  2020/1/24منعت
عناصر يف شرطة االحتالل ،طواقم اللجنة ،من إكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات
الداخلية يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،وحبسب مدير جلنة اإلعمار املهندس
بشكل مباشر ،وهددتهم
بسام احلالق ،دهمت قوات االحتالل املصلى ،وأوقفت العمال
ٍ
باالعتقال واإلبعاد يف حال استمرارهم بالعمل.
ومل يقف املنع عند مصليات األقصى فقط ،ففي  2021/1/26منعت شرطة االحتالل،
طواقم جلنة اإلعمار من تنفيذ أعمال الصيانة يف مجيع أحناء املسجد األقصى ،وجاء
املنع على خلفية حماوالت طواقم اللجنة إصالح تس ّرب للمياه من سطح اجلامع القبلي،
بشكل أكرب يف حال استمرار التسرب.
وهو عط ٌل خطري يؤدي إىل تضرر املصلى
ٍ
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ب .تقييد حركة موظفي األوقاف

تستمر اعتداءات االحتالل وأذرعه املختلفة
حبق موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس املسجد األقصى
إىل انتهاكات جسيمة ،ويتعرضون لالعتقال
املتكرر ،وما يرافقه من اعتداءات جسدية
ونفسية ،إضاف ًة إىل تدخل قوات االحتالل
يف أعماهلم وما يتصل بذلك من إبعادهم
عن املقتحمني ،واالستدعاء املتكرر للتحقيق
يف مراكز االحتالل األمنية ،ويُع ّد اإلبعاد

تابعت سلطات
االحتالل وأذرعها
المختلفة استهداف موظفي
دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس
األقصى إلى انتهاكات جسيمة،
وتستهدفهم قوات االحتالل
باالعتقال واالعتداء الجسدي
والنفسي ،وتحاول ثنيهم
عن أداء مهامهم.

أبرز االعتداءات اليت تشمل موظفي األوقاف
وخاصة حراس األقصى ،يف حماولة إلزالة أول خطوط الدفاع عن املسجد.
ويف سياق عرقلة عمل حراس املسجد ،متارس قوات االحتالل الرتهيب املمنهج يف وجه
حراس األقصى ،إذ تعتدي عليهم شرطة االحتالل بوحشية ،ففي  2021/5/7اندلعت
مواجهات عنيفة يف األقصى ،أصيب فيها عدد من موظفي دائرة األوقاف .ويف 2021/5/23

عرقلت قوات االحتالل دخول املصلني ألداء صالة الفجر يف األقصى ،واعتدت بوحشية
على عد ٍد من حراس املسجد واعتقلت احلارس فادي عليان.

األقصى .ففي  2020/8/19اعتقلت قوات االحتالل موظفني يف األوقاف بالتزامن مع
اقتحامات املستوطنني للمسجد .ويف  2020/9/5اعتقلت قوات االحتالل  3من حراس
املسجد .ويف  2021/1/18اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى طارق صندوقة ،يف

عين على األقصى

ويشكل االعتقال أو االستدعاء إىل التحقيق أحد أكثر أوجه االعتداء تكرا ًرا على حراس
األقصى وموظفي األوقاف ،وعادة ما ُتصدر شرطة االحتالل على أثره قرارات اإلبعاد عن

أثناء تأدية عمله أمام أبواب املسجد ،ونقل احلارس إىل أحد مراكز التحقيق يف القدس
احملتلة .ويف  2021/5/23اعتقلت قوات االحتالل  5من حراس األقصى وموظفي دائرة
األوقاف.
www.alquds-online.org
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ويتعرض مسؤولو دائرة األوقاف اإلسالمية العتداءات خمتلفة ،تهدف إىل احلد من
جهودهم يف الدفاع عن األقصى ،وك ّم أفواههم جتاه تصاعد اعتداءات االحتالل حبق

األقصى ،ففي أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر دهمت قوات االحتالل مكتب نائب مدير
عام دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكريات ،وقال حينها استغرقت عملية التفتيش

واملداهمة عدة ساعات ،وزعموا خالهلا أننا نشكل خط ًرا على أمن إسرائيل ،وبعد أسبوع
من االقتحام أصدرت سلطات االحتالل يف  2020/11/4قرا ًرا بإبعاد الشيخ بكريات مدة
 6أشهر .ويف  2020/11/11اعتقلت قوات االحتالل مدير مركز املخطوطات يف األقصى

رضوان عمرو ،على أثر اقتحام منزله ومصادرة حاسوب حممول وهواتف نقالة.
ج .التحكم في دخول المسجد وتقييد حركة المصلين

يُع ّد تقييد دخول املصلني إىل املسجد األقصى
أداة االحتالل األبرز لتقليل أعداد املرابطني
واملصلني يف األقصى ،وهو من أبرز حلقات
اسرتاتيجية االحتالل الرامية إىل تثبيت املكون
اليهودي مكان املكون اإلسالمي داخل األقصى،
وقد عملت أذرع االحتالل يف السنوات املاضية
يف مسارين :األول هو رفع أعداد مقتحمي
األقصى من املستوطنني ،والثاني هو تفريغ
األقصى من العناصر البشرية اإلسالمية.

بلغ عدد
المبعدين عن المسجد
مبعدا،
األقصى نحو 375
ً
وشملت قرارات اإلبعاد مصلين
وموظفين في دائرة األوقاف،
وشهد شهرا أيار/مايو وحزيران/
يونيو  2021أعلى أعداد
للمبعدين فقد بلغ نحو
 200مبعد.

ومن أبرز القيود اليت تفرضها أذرع االحتالل
األمنية على أبواب األقصى ،احتجاز هويات املصلني والتدقيق بها ،ففي 2021/2/26
وبالتزامن مع صالة اجلمعة احتجزت قوات االحتالل بطاقات املئات من املصلني من
فئة الشباب على أبواب األقصى .ويف  2021/5/23فرضت قوات االحتالل رقابة مشددة
على الفلسطينيني يف حميط األقصى ،ومت توقيفهم والتدقيق يف بطاقاتهم الشخصية
واستجوابهم.
و ُتعرقل قوات االحتالل وصول املصلني إىل األقصى خاصة القادمني من املناطق
الفلسطينية احملتلة ،ففي  2021/3/22احتجزت قوات االحتالل ،عشرات النسوة وهن
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متجهات إىل املسجد األقصى ،بذريعة الدخول إىل القدس من دون تصاريح ،وقامت شرطة
االحتالل باحتجازهن بضع ساعات ودققت يف هوياتهن .ويف  2021/3/5منعت قوات
االحتالل الفلسطينيني من مناطق الضفة الغربية من الوصول إىل املسجد األقصى،
واحتجز جنود االحتالل بطاقات املصلني القادمني من حمافظات الضفة الغربية،
ريا منهم إىل حافالت تابعة لالحتالل نقلتهم فيها إىل احلواجز
واقتادت عددًا كب ً
العسكرية الثابتة على مداخل القدس احملتلة ،وعلى أثر املنع أدى الفلسطينيون صالة
الظهر يف أقرب نقاط من األقصى استطاعوا الوصول إليها.
ورسخت سلطات االحتالل اإلبعاد واحدًا من أدواته العقابية ،يستخدمها لريهب املصلني
يف األقصى ،ويعاقب الذين يواجهون االقتحامات ،ويعرقلون جوالت مستوطنيه يف املسجد،
والذين يقومون بأدوار أخرى يف عمارة املسجد ومحايته .واستطاع االحتالل الوصول إىل
هذه املعادلة عرب مراكمة استهداف املكون اإلسالمي يف املسجد منذ سنوات عدة.
و ُتظهر معطيات الرصد املمتد من  2020/8/1إىل  2021/8/1أن عدد املبعدين عن املسجد
األقصى بلغ حنو ً 375
مبعدا ،ومشلت قرارات اإلبعاد مصلني وموظفني يف دائرة األوقاف
اإلسالمية ،وشهد شهرا أيار/مايو وحزيران/يونيو  2021أعلى أعداد للمبعدين فقد بلغ
حنو  200مبعد ،وشهدت هذه املدة فشل االحتالل يف اقتحام األقصى يف ،2020/5/10
واندالع مواجهات عنيفة يف جممل مناطق القدس احملتلة.
رسم بياني ألعداد المبعدين عن المسجد األقصى من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
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الفصل الرابع:

ردود الفعل على التطورات في المسجد األقصى
أو ً
ال :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

شهدت السنة اليت يغطيها تقرير "عني
على األقصى  "2021-2020تط ّوراً يف

اسرتاتيجية املقاومة الفلسطينية يف

إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
دفاعا عن مدينة
تستند إىل اهلجوم ً

القدس واملسجد األقصى املبارك
واملقدسات ،وإىل العمل املشرتك

واملنسق؛ يف إطار عمل الغرفة املشرتكة
لفصائل املقاومة الفلسطينية ،اليت
ُشكلت يف  ،2017/7/23يف قطاع

شهدت السنة
التي يغطيها التقرير
تطو ًرا في استراتيجية
ّ
المقاومة الفلسطينية في إدارة
الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي،
دفاعا عن مدينة
تستند إلى الهجوم
ً
القدس والمسجد األقصى المبارك
 ،وإلى العمل المشترك والمنسق،
وتجلت هذه االستراتيجية في
معركة "سيف القدس".

غزة .وجتلت هذه االسرتاتيجية يف

عملية سيف القدس خالل أيار /مايو  ،2021اليت ه ّبت فيها حركة محاس ومعها
فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة للدفاع عن املسجد األقصى الذي كان ينوي

املستوطنون اقتحامه يف  28رمضان ،وحي الشيخ جراح.
جاء ذلك يف وقت دعت فيه معظم القوى والفصائل الفلسطينية إىل تصعيد املقاومة

الشعبية واملسلحة ملواجهة خمططات االحتالل يف القدس واملسجد األقصى ،ومواجهة

صفقة القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع .وطالبت بضرورة وضع
اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر اليت ُتدق باملسجد املبارك ،يف
ّ
ظل حماوالت االحتالل فرض وقائع جديدة على األرض ،مشددة على ضرورة نبذ كل

سياسي يقوم على
اخلالفات الفلسطينية ،واستعادة الوحدة الوطنية ،وتأسيس نظام
ٍ
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أساس مبدأ الشراكة والتعددية ،وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،واالتفاق
على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى
والفصائل ملواجهة املخاطر اليت تهدد القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
بشكل خاص.
ودعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق
دفاعا عن القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع
األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ً
متسكها بإسالمية املسجد األقصى ،ورفضها إجراءات
كفاح شعيب حترري ،معلن ًة ّ
إدارة ترامب لتكريس صفقة القرن كأمر واقع ،كونها مشاريع لتصفية القضية
الفلسطينية .ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرمسية دون مستوى
احلدث ،الفت ًة النظر إىل أن تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات
نفسها ،هو تضييع وهدر لطاقات الشعب الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.
وشددت حركة محاس على أن الشعب الفلسطيين على موعد قريب مع النصر والتحرير
والصالة يف املسجد األقصى نتيجة إجنازات املقاومة؛ مؤكدة التزامها مبساراتها
االسرتاتيجية الثالثة املتمثلة يف :عدم التنازل أو التفريط عن أرض فلسطني املباركة،
والتمسك ّ
حبق العودة وكل حقوق الفلسطينيني كاملة غري منقوصة ،والتمسك
خبيار املقاومة الشاملة ض ّد االحتالل ،مع احملافظة على القدس واألقصى واملقدسات.
ومع تأكيدها التمسك األصيل بأن قضية فلسطني والقدس واألقصى قضية عربية
وإسالمية وإنسانية ،وليست فلسطينية فحسب ،وأنها مرتبطة بأبعاد كثرية سياسية
واجتماعية ووطنية وفكرية.
أكدت القيادة الفلسطينية أن القدس ّ
خط أمحر ،وقلب فلسطني وروحها وعاصمتها
األبدية ،وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل ،وشددت على أن ما يقوم به
االحتالل يف األقصى والقدس إرهاب دولة منظم ،وجرائم حرب يعاقب عليها القانون،
وعلى أن العائالت يف حي الشيخ جراح لن ترحل.

عين على األقصى

ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

وباملقابل ،أعلنت هذه القيادة ،املتمثلة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،متسكها
برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة التحديات اليت تواجهها القضية الفلسطينية،
www.alquds-online.org
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بشكل عام ،والقدس ،بشكل
خاص ،حمصورة باحلرص
على املفاوضات ،معلنة انتظار
احملب
الشريك اإلسرائيلي
ّ
للسالم ،الذي ميكن أن يوافق
على إقامة دولة فلسطينية
عاصمتها "القدس ّ
الشرقية".

أكدت القيادة
الفلسطينية أن القدس
ّ
خط أحمر ،وقلب فلسطين
وروحها وعاصمتها األبدية ،وال سالم
وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل،
وشددت على أن ما يقوم به االحتالل في
األقصى والقدس إرهاب دولة منظم،
وجرائم حرب يعاقب عليها القانون،
وعلى أن العائالت في حي الشيخ جراح لن
ترحل .ولكنها بالمقابل قررت العودة إلى
التنسيق األمني الذي أوقفته مدة قصيرة
حد زعمها ،وظلت في مربع
على ّ
الرهان على خيار المفاوضات
فقط لنيل الحقوق
الفلسطينية.

وعلى الرغم من استمرار
االحتالل يف جرائمه يف املسجد
األقصى املبارك واألماكن
املقدسة داخل القدس احملتلة،
حافظت السلطة الفلسطينية
على الدور الذي أنشئت من أجله،
واستمرت بالتنسيق األمين.
وبالرغم من إعالنها عن توقفه ،فإن معطيات األرض تثبت غري ذلك ،يف مشهد يعكس
عزلة القيادة الفلسطينية عن تطلعات الشعب الفلسطيين ومقاومته.
وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020عودة التنسيق
األمين الدور الذي ترغب يف تأديته ،والذي كان موضع استنكار فصائل املقاومة
ً
مزيدا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية ،وإعادة تسويق
الفلسطينية اليت رأت فيه
الوهم ،وطعنة آلمال شعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية ،وطعنة للجهود الوطنية لبناء
شراكة وطنية ملواجهة االحتالل والض ّم والتطبيع وصفقة القرن.
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام 1948

ً
ً
واضحا ،مع الدعوات
وتفاعل
حراكا شعب ًيا،
شهدت مدينة القدس واملناطق الفلسطينية
ً

الرافضة لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل املسجد األقصى ويف املدينة املقدسة ،ومشاركة
يف املسريات واملهرجانات والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للقدس
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وللمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف وجه
العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي حب ّقه
ً
ورفضا
يف معركة سيف القدس،
واحتجاجا على قرار
لـصفقة القرن،
ً

الض ّم.
فقد

سجل

فلسطينيو

القدس

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

اإلسرائيلية املتكررة على املسجد
دروعا
األقصى ،وش ّكل املرابطون منهم ً

شهدت مدينة
القدس والمناطق
ً
حراكا شعب ًيا،
الفلسطينية
واضحا ،مع الدعوات الرافضة
وتفاع ًلا
ً
لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل
المسجد األقصى وفي المدينة
المقدسة ،ومشاركة في المسيرات
والمهرجانات والوقفات التضامنية
والندوات واإلضرابات نصرة للقدس
ً
ووقوفا في وجه
وللمسجد األقصى،
العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي في
ً
ورفضا
معركة "سيف القدس"،
واحتجاجا
لـ"صفقة القرن"،
ً
الضم.
على قرار
ّ

بشرية ،أسهمت ،إىل ح ّد كبري ،باحل ّد
من قدرة تنفيذ الربامج الصهيونية التهويدية اليت تستهدف األقصى ،وعرقلوا خمططات

تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا؛ من خالل األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط ،وحضورهم الدائم

وحسن التحرك ،واالستباقية...فالوصول إىل
للذود عنه ،والذي متيز بطول النفسُ ،
املسجد املبارك ميزة يتمتعون بها دون غريهم ،بالرغم من وجود العقبات اإلسرائيلية،

واإلبعاد املتكرر.
حماوالت االحتالل فرض واقع جديد ،عرب إغالق املسجد األقصى ،وأجربوا قوات االحتالل
على فتح أبواب املسجد املبارك ،واالنسحاب منه ومن حميطه...وخرجوا بشكل متواصل
يف محالت عديدة حلماية القدس واملسجد األقصى من التهويد ،وهذا ما دفع االحتالل

عين على األقصى

وأفشل فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة علم  ،1948يف عدة مناسبات،

إىل ّ
شن هجمات وحشية متكررة على ر ّواد املسجد ،وأصدرت قوات االحتالل عشرات أوامر
اإلبعاد عن املسجد األقصى والقدسّ ،
حبق العديد من املقدسيني وفلسطينيي األراضي
احملتلة علم .1948
www.alquds-online.org
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ثانيا :المستوى اإلسرائيلي
ً
شكلت معركة سيف القدس ضربة
قوية للردع اإلسرائيلي ،وضربة قوية
للمشروع الصهيوني يف مدينة القدس،
بشكل عام ،واملسجد األقصى ،بشكل
خاص .ووجه احملللون اإلسرائيليون
انتقادات ألداء احلكومة اإلسرائيلية،
وسياستها خالل العدوان ،ولطريقة
وقف إطالق النار ،واتهموا رئيس الوزراء
بنيامني نتنياهو بأنه استسلم لضغوط
الرئيس األمريكي .ورأى قسم منهم أن
الكيان الصهيوني تلقى "ضربة قاضية"

شكلت معركة
"سيف القدس" ضربة
قوية للردع اإلسرائيلي ،وضربة
قوية للمشروع الصهيوني في
القدس واألقصى .ووجه المحللون
اإلسرائيليون انتقادات ألداء الحكومة
اإلسرائيلية ،وسياستها خالل العدوان،
وانتقدوا طريقة وقف إطالق النار،
واتهموا نتنياهو بأنه استسلم
وعد البعض أن حماس
لضغوط بايدن.
ّ
حققت أهدافها الرئيسة عند بداية
الحرب ،وأن ميزان اإلنجازات
يميل لمصلحة حماس.

من الناحية اإلعالمية خالل العدوان،
وع ّد البعض أن محاس حققت أهدافها
الرئيسة عند بداية احلرب ،وأن ميزان اإلجنازات مييل ملصلحة محاس.
وجاءت معركة سيف القدس لتضع عقبات كربى أمام املشروع االستعماري الصهيوني
يف مدينة القدس واملسجد األقصى؛ الذي دخل طور التصفية مع إعالن ترامب القدس
عاصمة موحدة للكيان الصهيوني يف  ،2017/12/6والذي بدا يف أشد حاالت متحوره
حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد األقصى
املبارك ،العنوان التالي حلرب اهلوية ،مع التشديد على أن القدس ستبقى العاصمة
املوحدة لالحتالل اإلسرائيلي ،ولن تقسم أبدًا...غري أن الرياح جتري يف غري االجتاه
الذي ترغب بها السفن الصهيونية.

44

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

ً
ثالثا :األردن
ارتكز موقف األردن الرمسي على مطالبة االحتالل بوقف انتهاكاته ،واحرتام القانون
الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك اململكة بإشرافها على املسجد األقصى املبارك وعلى
املقدسات .وتراوحت ردود أفعال اململكة الرمسية ،ردًا على انتهاكات االحتالل يف املسجد
األقصى واملدينة املقدسة ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،والشجب واالستنكار،
على الرغم من االستهداف املتواصل للدور األردني يف رعاية مقدسات مدينة القدس.
وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،عن رفضهم ممارسات االحتالل،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية .وأكدت
واإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس،
ّ
اململكة أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي
والقانوني القائم يف األقصى والقدس.
فقد أكد امللك األردني عبد اهلل الثاني ،خالل معركة سيف القدس أن املمارسات
اإلسرائيلية االستفزازية املتكررة ّ
حبق الشعب الفلسطيين قادت إىل التصعيد الدائر،
والدفع باملنطقة حنو املزيد من التأزيم والتوتر .وأشار إىل حتذيراته املتواصلة من مغبة
االنتهاكات اليت ميارسها االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،وخاصة ض ّد املسجد األقصى
املبارك ،وحماوالت التهجري غري القانوني ألهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم .وأكد أنه
طاملا حذر من املساس بالوضع التارخيي والقانوني القائم يف القدس.

رابعا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
ً

وعلى الرغم من تكرر اإلدانات ،والدعوة املتكررة إىل اجتماع جلامعة الدول العربية أو
منظمة التعاون اإلسالمي ،ملناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيني ،فإن هناك
على ما يبدو حالة من فقدان الثقة بني اجلمهور والقيادة السياسية الرمسية العربية
واإلسالمية .ويرى هؤالء أن األنظمة يف اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ليس
www.alquds-online.org

عين على األقصى

بني اإلدانة واالستنكار والدعوة إىل خفض التصعيد ،والتعبري عن القلق ودعوات إىل
ضبط النفس ،كانت ردود الفعل العربية واإلسالمية والدولية على العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة ،إضافة إىل دول اصطفت إىل جانب االحتالل ،ودعمته ض ّد الشعب
الفلسطينيني ومقاومته.
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بيدها ما تفعله سوى التنديد والشجب ،وأنها تفعل ذلك حبكم العادة ،يف عدة مناسبات
ً
وحفظا ملاء الوجه...ومن
رف ًعا للعتب،
وجهة نظر هؤالء ،فإن املوقف العربي
تراوحت ردود
واإلسالمي احلالي ال يعول عليه ،يف
الفعل الرسمية
العربية واإلسالمية بين
جمال دعم الفلسطينيني ،أو حتى
الشجب واالستنكار كما العادة،
تقديم حلول واقعية ،إذ إن معظم
وتخطت بعض األنظمة هذا السقف
ً
فضل
األنظمة تدور يف فلك العجز
ً
هبوطا باتجاه االنحياز لالحتالل
اإلسرائيلي ،وتحميل الفلسطينيين
عن كونها باتت منشغلة بهمومها
مسؤولية التصعيد ،ومحاولة تلميع
واضحا ،خالل السنة
الداخلية.وبدا
ً
صورته عبر زيارات تطبيعية نفذها
اليت يغطيها التقرير ،تساوق معظم
مواطنون تابعون لدول
دول جملس التعاون اخلليجي مع
تحكمها تلك األنظمة.
ّ
حلل القض ّية
التوجهات األمريكية
ّ
الفلسطينية ،إذ كان أداء معظم
منسجما مع احللول اليت
هذه الدول
ً
طرحتها صفقة القرن اليت تهدف
واضحا
بدا
ً
إىل تصفية القضية الفلسطينية.
تساوق معظم دول
مجلس التعاون الخليجي
وشهدت هذه السنة ازديادًا يف االنفتاح
ّ
لحل
التوجهات األمريكية
مع
ّ
اخلليجي على الكيان الصهيوني،
ً
ممثلة بـ
القض ّية الفلسطينية،
ً
صفقة القرن التي تهدف لتصفية
أشكال خمتلفة ،مع
فالتطبيع أخذ
القضية الفلسطينية.
خروجه إىل العلن ،وتوقيع اإلمارات
ازديادا في
وشهدت مدة التقرير
ً
والبحرين يف  2020/9/15على اتفاق
االنفتاح الخليجي على الكيان
الصهيوني ،فالتطبيع أخذ أشكا ًلا
أبراهام الذي ُيثل خط ًرا على
مختلفة ،مع خروجه إلى العلن،
القدس واملسجد األقصى ،بعد تشريعه
وتوقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق
واملطبعني للمسجد،
اقتحامات اليهود
ِّ
أبراهام في  ،2020/9/15والذي
ُيمثل خط ًرا على القدس والمسجد
وأداء الشعائر الدين ّية اليهوديّة فيه،
األقصى ،ومع توقيع السودان
حني جعل لليهود ًّ
حقا مساويًا ّ
حلق
ً
الحقا على اتفاقات
والمغرب
املسلمني يف الصال ِة فيه ،وبعد أن شدد
تطبيع مع االحتالل
اإلسرائيلي.
االتفاق على أن ّ
تظل األماكن املقدسة
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األخرى يف القدس مفتوحة للمصلني
املساملني من مجيع األديان.
وتزايدت املخاوف اإلسرائيلية من
الدور الرتكي يف القدس ،ووضع
االحتالل خمططات لعرقلة وجودها
يف القدس واملسجد األقصى املبارك،
ويرى االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة
الرتكية يف القدس احملتلة واألقصى
تسعى إىل إبراز الصبغة اإلسالمية
للمدينة .فقد تنوع االهتمام الرتكي

تزايدت المخاوف
اإلسرائيلية من الدور
التركي في القدس ،ووضع
االحتالل مخططات لعرقلة الجهود
التركية في القدس والمسجد
األقصى المبارك ،ويرى االحتالل
اإلسرائيلي أن السياسة التركية في
القدس المحتلة واألقصى تسعى
إلى إبراز الصبغة اإلسالمية للمدينة.
فقد تنوع االهتمام التركي بالقدس،
وتنوعت المشاريع فيها ،وغطت
قطاعات متعددة.

بالقدس ،وتنوعت املشاريع فيها،
وغطت قطاعات متعددة...وإىل جانب
زيارات األتراك املستمرة لألقصى فإن تركيا تسعى من خالل مجعيات إغاثية إىل مساندة
املقدسيني ،ودعمهم باألموال لرتميم العقارات واحلفاظ عليها...لذلك بدأ االحتالل
الصهيوني خطوات الستئصال القاعدة السياسية لألنشطة الرتكية يف القدس
الشرقية ،ولتعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع أحناء املدينة.

خامسا :الموقف الدولي الرسمي
ً
جملس األمن الدولي يف إصدار بيان حول االعتداءات الصهيونية يف القدس واألقصى،
وعدوانه على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،إال بعد انتهاء العدوان ،ألن الواليات
املتحدة رأت أن كل الصيغ املقدمة لتكون بيا ًنا للمجلس لن تؤدي إىل احتواء التصعيد.

عين على األقصى

فشل اجملتمع الدولي ،كعادته ،يف توفري احلماية للفلسطينيني ومقدساتهم ،وأخفق

وباملقابل ،ويف خطوة مهمة ،قرر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة فتح حتقيق
دولي حول انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت يف األراضي الفلسطينية احملتلة وكيان
االحتالل اإلسرائيلي منذ نيسان /أبري  ،2021ويف األسباب اجلذرية للتوترات.
www.alquds-online.org
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وتباينت املواقف الدولية من
االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على
مدينة القدس ،وفشل جملس األمن
الدولي -كعادته -يف حتقيق احل ّد
األدنى من اآلمال الفلسطينية ،وأخفق
يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات
اإلسرائيلية يف املسجد األقصى أو
مدينة القدس ،وإذا ما فكر أعضاء
اجمللس يف ذلك فإن الفيتو األمريكي
باملرصاد .ومل تتعد تصرحيات
املسؤولني األمميني التعبري عن القلق
إزاء تدهور األحداث يف القدس واملسجد
األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية.

فشل المجتمع
الدولي ،كعادته ،في
توفير الحماية للفلسطينيين
ومقدساتهم ،وأخفق مجلس
األمن في إصدار بيان حول االعتداءات
الصهيونية في القدس واألقصى،
والعدوان على الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة ،إال بعد انتهاء
العدوان.
وبالمقابل ،قرر مجلس حقوق
اإلنسان فتح تحقيق دولي حول
انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبت
في األراضي الفلسطينية المحتلة
وكيان االحتالل اإلسرائيلي
منذ نيسان /أبريل
.2021

ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز
للكيان الصهيوني ،والتخلي عن لغة الدبلوماسية ،وتبين رؤية االحتالل ،والعمل على
فرضها أم ًرا واق ًعا ،قال البيت األبيض األمريكي إن لالحتالل اإلسرائيلي ّ
احلق املشروع يف
الدفاع عن نفسها يف مواجهة اهلجمات الصاروخية اليت تش ّنها حركة محاس .وباملقابل
شدّد البيت األبيض على أن القدس جيب أن تكون مكا ًنا للتعايش.

سادسا :المستوى الشعبي
ً
ي ُّ
يب من تطور األوضاع يف املسجد األقصى
ُعد املوقف العربي واإلسالمي والدولي الشع ّ
أفضل ً
حال من املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات .والشارع

العربي واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى ومدينة

القدس بشكل خاص.

وخرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية ودولية مظاهرات احتجاجية منددة باالعتداءات
على املسجد األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
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واألراضي الفلسطينية احملتلة .وكان
التفاعل الشعيب األردني مع تطورات

خرجت في عدة
مدن عربية وإسالمية
ودولية مظاهرات احتجاجية
منددة باالعتداءات على المسجد
األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
واألراضي الفلسطينية المحتلة.
َّ
ونظمت هيئات شعبية عديدة
فعاليات ومؤتمرات نصرة
للقدس والمسجد
األقصى.

ويف السياق نفسه ،خرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية وعاملية مظاهرات احتجاجية
ض ّد العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة ،وطالب احملتجون
بوقف إطالق النار .فقد شهدت عدة مدن دامناركية وبلجيكية وإسبانية وهولندية
وإيطالية ويونانية ومنساوية وكندية وجنوب أفريقية ،وغريها من املدن العاملية ،مظاهرات
ووقفات تضامن ،تنديدًا بالعدوان على الشعب الفلسطيين يف الضفة والقدس وقطاع
غزة .وطالب املشاركون يف الوقفة مبحاسبة قادة االحتالل على جرائمه ،وانتهاكاته
املتواصلة للقانون الدولي.
www.alquds-online.org

عين على األقصى

األحداث ،نتيجة معركة سيف
القدس بار ًزا ،فقد استمرت التظاهرات
واالعتصامات ووقفات التضامن
خالل العدوان الصهيوني ،نصرة
ودعما لصموده
للشعب الفلسطيين،
ً
يف وجه االعتداءات اإلسرائيلية على
ّ
حبق
غزة واالنتهاكات املستمرة
الفلسطينيني يف القدس ،وحماوالت
التقسيم الزماني واملكاني يف املسجد
األقصى املبارك .وأبرز تلك التحركات كانت اليت أقيمت يومي اجلمعة ،2021/5/14
واجلمعة  ،2021/5/21إذ شارك عشرات آالف األردنيني يف التظاهرات اليت كان بعضها
على احلدود األردنية الفلسطينية.أما الساحة اللبنانية ،اليت يعيش فيها عدد كبري
من الالجئني الفلسطينيني ،فقد تفاعل الشارعان اللبناني والفلسطيين مع تطورات
معركة سيف القدس ،وانطلقت تظاهرات يف خمتلف األراضي اللبناني ،و ُن ِّظمت
وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيين ،وللتنديد باالنتهاكات الصهيونية ّ
حبق املسجد
األقصى والقدس وقطاع غزة؛ غري أن احلدثني البارزين كانا التظاهرات اليت انطلقت
حنو احلدود مع فلسطني ،واليت أسفرت عن استشهاد مواطن لبناني ،وإطالق الصواريخ
من داخل األراضي اللبنانية حنو األراضي الفلسطينية احملتلة.
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ّ
التوصيات
عاما بعد عام،
تستمر التحديات اليت تواجه املسجد األقصى ومكوناته البشرية يف التصاعد ً

وتؤكد التطورات امليدانية يف املسجد ،وقراءة التفاعل معه ،أن االحتالل عازم على اخرتاق

بشكل كامل ،بعد تعطيل دور األوقاف
متحكما باألقصى
"الوضع القائم" وتثبيت نفسه
ً
ٍ
عموما يف
خصوصا والفلسطينيون
اإلسالمية يف القدس .ويف املقابل يستمر املقدسيون
ً
ً
التصدي لالحتالل وخمططاته ومستوطنيه مبا لديهم من إمكانيات ال ُتقا َرن مبا لدى

االحتالل ،ولك ّنها جمدية يف عرقلته ومنعه من تنفيذ ما يريد بالكامل.

وشكلت موجة التطبيع العربي مع االحتالل عام  2020أبرز التحديات اليت استهدفت املسجد
األقصى ،فقد تناولت بنود اتفاقيات التطبيع األقصى بشكل مباشر ،ومل يقف األمر عند حد
تعريف املسجد ومساحته ،بل بلغ االستهداف حد فتح أبوابه أمام صلوات أتباع الديانات
األخرى ،وشهدت األشهر اليت تلت توقيع االتفاقيات مشاركة وفود عربية مطبعة يف اقتحام
املسجد األقصى ،وسط غضب فلسطيين ورفض عربي وإسالمي شعيب.
وعلى الرغم من هذا االحنراف العربي الرمسي حنو التطبيع ،استطاع الفلسطينيون
إعادة تصويب البوصلة حنو املسجد األقصى ،الذي كان الشرارة األوىل النطالق معركة
بشكل وحشي،
سيف القدس ،على أثر تغول االحتالل واقتحامه باحات املسجد األقصى
ٍ

ومن ثم اخنرط الفلسطينيون يف اهلبة الفلسطينية الشاملة ،اليت مشلت خمتلف املناطق
الفلسطينية احملتلة ،يف سياق الدفاع عن املسجد واملدينة احملتلة ،وهذا ما أربك االحتالل.

ّ
ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .1السلطة الفلسطينية
عدم الرهان على إدارة بايدن ،والتغيريات السياسية يف دولة االحتالل ،والعودة إىل
طاولة املفاوضات مع االحتالل ،فهي عودة لن جتلب إىل السلطة أي مكاسب ،بل
ستعزز مسار التيه السياسي املتمثل ّ
خبط املفاوضات.
الوقف املباشر واحلقيقي للتنسيق األمين مع االحتالل ،والتخلي عن سياسة التهديد
بوقفه الستجرار عواطف الفلسطينيني ،يف مقابل استمرار التنسيق على أرض الواقع
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نتيجة بنية األجهزة األمنية الفلسطينية القائمة على التواصل الدائم مع االحتالل
وأذرعه األمنية.
االستفادة من الدروس اليت قدمتها معركة "سيف القدس" ،واهلبة الفلسطينية
الشاملة واإلميان بأن العمل املقاوم والفعل امليداني هما أكثر الطرق اليت تستطيع
من خالهلا الضغط على االحتالل ،وجلمه يف عدوانه ،وأن نصرة القدس واألقصى ،ال
تتم بالبيانات واالستنكار ،بل بالفعل امليداني واملواجهة الشاملة ،وهذا يعين أن على
السلطة اإلسهام يف تشكيل بيئة حاضنة للمقاومة يف الضفة الغربية ،والتخلي عن
مالحقة املقاومني ،وتكميم أفواه املنادين بإشعال املواجهة مع االحتالل.
على السلطة أن توقف انسحابها املتزايد من مدينة القدس ،وأن ترفع من مستوى عملها
يف محاية القدس واألقصى ،خاصة ما يتصل بعمارة جنباته باملصلني واملرابطني،
بشكل متزايد باملبادرات الشعبية الداعمة للمسجد األقصى،
فعلى السلطة أن تهتم
ٍ
خاصة تلك اليت ترفد املسجد باملرابطني واملصلني ،وتسهّل مثل هذه املبادرات يف
الضفة الغربية.

ضرورة االستفادة من مساحات العمل الدولية املفتوحة أمام السلطة ،خاصة عضويتها
يف عد ٍد من اللجان واملنظمات الدولية ،إذ إن مالحقة االحتالل قانون ًيا عرب هذه احملافل،
سيكون َ
دائما لالحتالل ،يف سياق إبراز جرائمه أمام اجملتمع الدولي ،خاصة
قلق ً
عامل ٍ
صلوات تلمودية علنية.
ما يعانيه األقصى من اقتحامات شبه يومية وأداء
ٍ

عين على األقصى

جيب على السلطة إطالق العمل الشعيب املقاوم يف خمتلف أحناء الضفة الغربية،
فقد أثبتت الضفة قدرتها على اإلثخان يف العدو ،وإقالق أمن مستوطنيه ،وأن فتح
نقاط املواجهة يف الضفة الغربية كافة ،بالتزامن مع االعتداء على األقصى ،كفيل
بإرباك االحتالل ،فإزاء كل اعتداء يتم يف األقصى ،جيب أن تنطلق مسريات شعبية،
ومواجهات حاشدة من مناطق السلطة ،وهذا ما يسمح بإعادة حالة الغليان اليت
يواجهها االحتالل بعد أي اعتداء يقوم به حبق املسجد املبارك أو املقدسيني.

ال ميكن أن تستمر السلطة يف التناقض يف رفضها تطبيع الدول العربية مع االحتالل
من جهة ،واستمرار عالقتها املشبوهة مع االحتالل من جهة أخرى ،وهي مطالبة
www.alquds-online.org
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باالنسجام مع عموم اجلماهري الفلسطينية اليت رفضت التطبيع ،وترفض أي عالقة
مع االحتالل.

 .2قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية
شكل تفاعل الفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة مع األحداث يف املسجد األقصى
حمطة بالغة األهمية ،فقد كانت االستجابة ملا جيري يف املسجد األقصى نقطة
مفصلية استطاعت الفصائل معها إدخال األقصى على رأس القضايا القابلة إلشعال
املواجهة العسكرية مع االحتالل ،لذلك ندعو الفصائل الفلسطينية أن تبقي على
تفاعلها احلثيث مع ما جيري يف املسجد األقصى ،وأن يبقى األقصى يف قلب خطابها
اإلعالمي وأدائها امليداني.
ضرورة رفع مستوى عمل الفصائل يف خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،على الرغم
من احلصار املفروض عليها ،وأن يكون هلا دو ٌر مباشر يف التصدي القتحامات املسجد
األقصى ،من خالل إحياء قاعدة "تدفيع االحتالل الثمن" ،على أثر أي اعتداء تقوم به

أذرعه حبق األقصى واملرابطني.
من الضرورة مبكان االستفادة من اهلبة الفلسطينية الشاملة ،وخاصة يف الضفة
الغربية احملتلة ،اليت تعد خاصرة االحتالل الرخوة ،فعلى الفصائل تعزيز عملها
املقاوم يف الضفة ،من بوابة الدفاع عن القدس واألقصى ،إضاف ًة إىل إطالق مبادرات
جمتمعية تكون الفصائل الفلسطينية فاعلة فيها وداعمة هلا ،إضاف ًة إىل ابتكار أدوات

ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة االحتالل ،وعلى إرباك أذرعه.
استمرار متوضع الفصائل الفلسطينية يف قلب معركة األقصى ،فقد كانت شرارة
معركة "سيف القدس" ،االعتداء على األقصى وعلى القدس ،فحسن استثمار املعركة
وما متخضت عنه ،يستوجب متابعة ألوضاع املدينة احملتلة ،وأن تظل املقاومة قاب
قوسني من التدخل يف دعم املرابطني ،بالكلمة واملوقف واملؤازرة امليدانية من الضفة
ً
وصول إىل فتح املعركة يف قطاع غزة.
الغربية،
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رفع مستوى عمل الفصائل لعمارة املسجد األقصى ،وأوهلا مشاركة مناصري هذه
الفصائل وأعضائها يف الرباط املستمر داخل املسجد األقصى ،وإطالق مبادرات شعبية
تهدف حشد أكرب عد ٍد من املصلني للرباط يف األقصى ،يف مواجهة مواسم االقتحام
اليت تقوم بها منظمات االحتالل التهويديّة.
تسخري أدوات الفصائل اإلعالمية ونوافذها وإطالالتها لنشر الوعي باملخاطر احملدقة
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.

 .3الجماهير الفلسطينية
أثبتت التجارب يف السنوات املاضية قدرة اجلماهري الفلسطينية على ردع االحتالل،
وإجباره على الرتاجع ،وقد شهد املسجد األقصى ملحمة بطولية عندما كسرت
اجلماهري الفلسطينية االحتالل يف  ،2021/5/10وهو منوذج ميكن تكراره بفضل إرادة
املقدسيني وصمودهم ،واملطلوب من هذه اجلماهري أن تثق بقدراتها ،وتتحلى بالثبات
واإلصرار ،واإلبداع يف وسائل املواجهة مع االحتالل.

رفد املنطقة الشرقية يف األقصى باملرابطني ،خاصة يف أوقات االقتحامات ،واالستمرار
بعمارة مصلى باب الرمحة ،الذي يتعرض حملاوالت دائمة إلغالقه من قبل االحتالل،
وأن يكون هلذه املنطقة مبادرات شعبية خاصة بها ،تضمن عمارتها وعدم خلوها يف أي
ساعة من ساعات اليوم.

عين على األقصى

ً
وصول إىل فشل
استثمار االنتصارات الفلسطينية اليت جرت منذ هبة باب العمود،
اقتحام األقصى يف  ،2021/5/10وعدم اخلضوع إلجراءات االحتالل حبق املسجد
األقصى ،عرب دعم الرباط يف األقصى ،والوقوف يف وجه أطماع االحتالل يف تهويد
األقصى ،وتبيت الوجود اليهودي داخله.

على الفلسطينيني يف الضفة الغربية احملتلة ويف املناطق الفلسطينية احملتلة عام
 1948دو ٌر كبري يف رفد املقدسيني ودعمهم ،واإلسهام معهم يف محاية املسجد األقصى،
www.alquds-online.org
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بشكل مجاعي وفردي ،خاصة يف األعياد واملناسبات
وضرورة إعادة إحياء شد الرحال
ٍ
اليهودية ،اليت تشهد اقتحامات حاشدة لألقصى ،ترتافق مع صلوات تلموديّة علنية.
استمرار التفاعل املقدسي مع أي حماوالت تطبيعية مع االحتالل ،ورفض الزيارات
العربية املشبوهة إىل املسجد األقصى ،والتعامل مع اقتحامات العرب لألقصى ،كما
يتم التعامل مع اقتحامات املستوطنني ،إذ تشكل هذه الرسائل من القدس واألقصى،
أبرز مؤشرات الرفض الفلسطيين ملثل هذه اخلطوات ،وأنها ال ميكن إال أن تصب يف
خدمة االحتالل وجتميل صورته البشعة.

 .4األردن
ضرورة التمسك مبسؤولية وأمانة برعاية شؤون املقدسات يف القدس احملتلة ،ورفع
سقف مواجهة املخططات اليت تستهدف دور األردن يف األقصى ،وما يتصل بدعم دائرة
األوقاف املشرفة على املسجد األقصى ،وعدم السكوت على اعتداءات االحتالل حبق
موظفيها ومسؤوليها ،وأال يكتفي األردن بشجب االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى
بل استخدام أورق الضغط على االحتالل اليت ميتلكها.
ال ميكن أن يغض األردن الطرف عن حماوالت االحتالل فرض واقع جديد يف األقصى،
ً
وصول إىل تثبيت
ابتدا ًء من أداء الصلوات التلمودية العلنية وزيادة أوقات االقتحام،
اقتحام األقصى يف 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.
حتصني دور األوقاف اإلسالمية يف القدس عرب التحامها مع اجلماهري املقدسية ،وهي
خطوة ضرورية على أثر اللبس الذي حيدثه سلوك األوقاف أحيا ًنا ،وضرورة عدم
ركون األوقاف للدور الوظيفي اإلداري فقط ،بل التماهي مع ما لدى اجلماهري من
سقف مرتفع ،ومطالب حمقة ،على غرار إعادة فتح مصلى باب الرمحة.
ٍ
ال ميكن حبال من األحوال استمرار انسحاب األردن من مشهد االعتداء عن األقصى،
خاصة ما يتعرض له املصلون من إبعاد واعتقال ،فعلى األردن توفري الدعم والرعاية
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الالزمة للمبعدين واملعتقلني ،والعمل على توفري الرعاية القانونية والدعم الالزم
هلم ،إن كانوا موظفني يف األوقاف أو من املرابطني واملصلني ،وهذا 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 ،وتثبيت حقيقة أن
مبنى باب الرمحة لن يكون إال مصلى من مصليات األقصى ،وليس مكاتب إدارية أو ما
شابه .ويتطلب ذلك ترميم املبنى وصيانته ،ودعم كل اخلطوات اليت توفر حضو ًرا
إسالميا بشريًّا فيه.
ًّ
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.
االنسجام مع سقف الربملان األردني الذي دعا عدد كبري من أعضائه إىل قطع العالقة
مع االحتالل ،وإلغاء االتفاقيات االقتصادية معه ،وفتح عالقات إجيابية مع قوى
ً
ارتباطا
املقاومة الفلسطينية وإعادة احتضانها يف األردن الذي يرتبط بفلسطني
وثي ًقا على مستوى املصري.

عين على األقصى

 .5الحكومات العرب ّية واإلسالمية
على الدول العربية واإلسالمية جتنب الوقوع يف فخ التطبيع ،حتت أي اعتبارات أو
ذرائع اقتصادية أو سياسية ،وعليها أن جترم التطبيع مع االحتالل ،وأن تشرع قوانني
حتظر إقامة أي عالقات مع احملتل ،أو املشاركة معه يف أي حمافل دولية ذات طابع
سياسي أو معريف أو رياضي أو فين ،ومالحقة املطبعني بالوسائل كافة.
منع أي زيارات تطبيعية إىل القدس احملتلة ،وضرورة تشريع قوانني متنع مبوجبها
الدول العربية من أن يدخل إىل أراضيها أي مواطن موجود على جواز سفره ختم دولة
االحتالل.
www.alquds-online.org
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ضرورة تقديم الدعم املباشر والسخي للمشاريع اليت تعنى بعمارة املسجد األقصى،
ورفد املرابطني بالرعاية القانونية واملالية الالزمة ،خاصة الفئات اليت تتعرض لالعتقال
واإلبعاد
بشكل متكرر.
ٍ
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.
تسليط الضوء على ما يعانيه املسجد األقصى من تهويد ممنهج ،عرب املنابر اإلعالمية
الرمسية للدول العربية واإلسالمية ،وجعل األخبار املتعلقة بالقدس واألقصى يف قائمة
أولويات هذه األذرع اإلعالمية.

 .6على المستوى الشعبي
عدم إبقاء التفاعل مع ما جيري يف املسجد األقصى رهي ًنا للحدث املستجد ،بل جيب
بناء سريورة دائمة من التفاعل مع املسجد األقصى وقضاياه ،متتد من وسائل التواصل
ً
وصول إىل أرض الواقع والعمل اجلماهريي والشعيب.
االجتماعي
البناء على التفاعل االفرتاضي الداعم للقدس واألقصى ،وإطالق املزيد من املبادرات
الشعبية لدعم املقدسيني ومحاية املسجد األقصى ،والتشبيك مع املؤسسات والروابط
وفضاءات جديدة ،واالنتقال إىل
العاملية ،لتصدير قضية القدس واألقصى إىل أطر أوسع
ٍ
املناصرة امليدانية والعملية الفاعلة للمسجد األقصى.
أمام ازدياد خماطر التطبيع والسائرين فيه ،على الشعوب العربية ممارسة املزيد من
الضغوط على احلكومات لوقف محلة التطبيع هذه ،وعدم االخنراط يف تنفيذ مؤامرات
تصفية القضية الفلسطينية ،فما زالت الشعوب قادرة على جلم التسارع الرمسي صوب
االحتالل.
إطالق محالت توعية داخل الدول العربية واإلسالمية ،تتناول خماطر التطبيع مع
االحتالل ،وحماولة الدول املطبعة التدخل يف املسجد األقصى من بوابة اتفاقيات
التطبيع مع االحتالل ،وهي خماطر تتصل باألمن القومي للدولة املطبعة ودول املنطقة
ً
وصول إىل تبعات اقتصادية وثقافية ودينية.
العربية واإلسالمية،
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توجيه الدعاة واإلعالميني والفنانني واملؤثرين ممن ميتلك قاعدة مجاهريية كبرية
على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة ،إىل املشاركة يف احلمالت ذات الصلة بدعم
املقدسيني ،واإلضاءة على ما يقوم به االحتالل من جرائم حبق املقدسيني واملقدسات.
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.

 .7الهيئات والشخصيات الدينية
ضرورة تغليب خطاب احلوار والوحدة يف أوساط الشارع العربي ،ونبذ اخلالفات اليت
تشتت اجلهود ،يف سياق متتني الصف الداخلي يف مواجهة الصفقات والتآمر اخلارجي
والتطبيع مع االحتالل ،واستعادة مظلة املسجد األقصى والقدس وفلسطني ،بوصفها
ً
عامل جام ًعا وقضية رئيسة توحد اجلهود يف وجه الصلف اإلسرائيلي.
األقصى واحد من املقدسات اإلسالمية ،وواحد من ثالث مساجد ال تشد الرحال إال
إليها ،فعلى العلماء والدعاة ختصيص املسجد األقصى باملزيد من االهتمامْ ،
إن يف
تثقيف املؤمنني بأهميته الدينية وموقعه يف وجدان املسلمني ،أو يف نشر ما يتعرض له
من اعتداءات وخمططات خاصة يف خطب اجلمعة ،ووسائل التواصل.
وإطالق املبادرات اجلامعة القادرة على توجيه املزيد من الدعم للمسجد األقصى خاصة
الدعم املالي.
على العلماء إعادة التأكيد لدى اجلماهري العربية واإلسالمية ،ولدى احلكام ،على

عين على األقصى

تعزيز جهود العلماء واملؤسسات العلمائية ،يف تعبئة اجلماهري العربية واإلسالمية،

فتاوى حتريم التطبيع مع االحتالل ،وعلى وجوب العمل على دعم املقدسيني وبذل
املستطاع يف سبيل حترير هذه األرض املباركة ،وليس التفريط بها وتقدميها لالحتالل
لقاء اتفاقيات سالم.
www.alquds-online.org
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الفصل األول:

تطور فكرة الوجود اليهودي في األقصى
متضي فكرة املعبد يف مسار صعو ٍد سياسي تارخيي جتلى أول مرة يف عام  1984باخرتاق
احلاخام مائري كاهانا ودخوله املؤقت للكنيست الصهيوني ،ثم تواصل مع حكومة نتنياهو

األوىل عام  1996برعاية «مجاعات املعبد» وتعزيز مشروعيتها ،ثم باقتحام أريئيل شارون
لألقصى عام  2000وتوليه رئاسة وزراء الكيان الصهيوني بعد ذلك ،ليتواصل من بعدها
الصعود عرب مسارات السياسة والقانون واألمن وتغيري الفتوى الدينية.
على مدى تاريخ صعودها ،بدأت «مجاعات املعبد»  -اليت تتبنى رؤية إحاللية بإنشاء «املعبد»
يف مكان األقصى وعلى كامل مساحته -بتحقيق اخرتاقات برملانية بد ًءا من عام ،2003
أخذت تنمو وتصعد حتى متكنت من تسجيل اخرتاقها احلكومي األول عام  ،2013وخالهلا
نظمت اجلماعات نفسها ضمن عدة حركات ومجعيات ،ثم شكلت عام  2012ائتالفاً لتلك
اجلماعات أخذ يعقد هلا مؤمت ًرا سنويًا ينسق خططها وجيمع جهودها منذ ذلك احلني،

وذهبت إىل احملاكم لتغيري تفسري قانون محاية األماكن املقدسة الذي سنه الكنيست
الصهيوني عام  ،1967ووصلت إىل تكريس «حق اليهود» يف اقتحام األقصى والصالة فيه عرب

تلك احملاكم مرة بعد مرة ،لكنها مل تنجح يف نقلها إىل خانة إلزام شرطة االحتالل بفرض
هذا احلق ،بل بقيت احملكمة تقيد تنفيذ هذا احلق باإلمكانية األمنية وحتيل تقديرها إىل
قانون لتقسيم
شرطة االحتالل ومرجعيتها السياسية .حاولت اجلماعات االنتقال إىل سن
ٍ
األقصى علناً بني املسلمني واليهود ،وآخر للسماح لليهود بأداء طقوسهم الدينية يف األقصى،

لكن رئاسة الكنيست استخدمت صالحياتها -اليت نادراً ما تستخدمها -لسحب مسودة
القانون من التداول خو ًفا من تداعيات نقاشها.
خالل هذا املسار عاينت تلك اجلماعات القيمة املؤثرة جلهاز شرطة االحتالل ،فأخذت تضع
موقع وزير األمن الداخلي حتت جمهر تأثريها ،وجنحت يف إيصال عد ٍد من احملابني هلا إىل

هذا املوقع ،من تساحي هنيغيب إىل جلعاد إردان وعمري أوحانا ،ونسجت خيوط التواصل مع
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الشرطة على خمتلف املستويات من القيادة إىل األفراد ،وأخذت تبث فيهم ثقافة «املعبد»،
حتول كبري يف أوضاع األقصى.
ومتكنت عرب الزمن من حتقيق
ٍ
على مدى ذلك التاريخ املمتد عرب أربعة عقود ،بينها عقدان من التمتع بالنفوذ السياسي
أجندات مرحلية:
املتصاعد ،بلورت «مجاعات املعبد» مع أحزاب اليمني اليت ترعاها ثالث
ٍ
التقسيم الزماني ،والتقسيم املكاني ،والحقاً عنهما تبلورت أجندة التأسيس املعنوي لـ
«املعبد» عرب فرض الطقوس الدينية.
كان التقسيم الزماني أسهل هذه األجندات ،وأوهلا ذهابًا إىل التطبيق ،بفرض أوقات
صباحا ومسا ًء بني صلوات املسلمني ،وحتديداً يف وقت الشروق
خاصة للمقتحمني الصهاينة
ً
والضحى وبعد صالة الظهر ،وكان حتقيق تلك األجندة متطلباً سابقاً للتقسيم املكاني،
وجرت حماولة أخذها إىل منتهاها بني عامي  2015-2013مبحاولة الوصول إىل «التقاسم

التام» ،وفرض إغالق األقصى أمام املسلمني يف أعياد اليهود مقابل إغالقه على اليهود يف

خاصا باليهود مقابل اجلمعة املكرس
يوما
أعياد املسلمني ،وحماولة تكريس السبت ً
أسبوعيا ًّ
ًّ

أسبوعيا للمسلمني .اصطدمت هذه األجندة باحلراك الشعيب يف القدس صيف ،2014
يوما
ً
ًّ
ثم بانتفاضة السكاكني عام  ،2015واضطرت احلكومة الصهيونية إىل الرتاجع عن هذه

األجندة عرب تفاهمات كريي يف تشرين األول/أكتوبر عام  ،2015وإىل منع االقتحامات

على املستوى السياسي لنحو ثالث سنوات تقري ًبا.

جاءت احملاولة الصهيونية لتجيري عملية شباب اجلبارين الثالثة صباح يوم

2017/7/14

ملصلحتها بنصب البوابات اإللكرتونية واملمرات املعدنية ثم اجلسور العلوية والكامريات
البوابات اإللكرتونية والكامريات بعد أسبوعني من بدء احملاولة ،وصنعت قناعة واضحة لدى

االحتالل بأن التقسيم الزماني وصل إىل نقطة ال يستطيع جتاوزها.

مؤات بوجود الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وبأن
انطال ًقا من تشخيصها بأن الظرف الدولي ٍ

عين على األقصى

لتنقلب عليها ،إذ قامت مبقابلها هبة باب األسباط اليت أجربت االحتالل على تفكيك

مؤات نتيجة التفكك والفراغ الذي أحدثته موجة الثورات العربية وموجة
الظرف اإلقليمي ٍ

الثورات املضادة ،ومبا كانت تلمسه من تقارب ودعم من بعض قادة الدول العربية اليت كانت
تشق طريقها حنو التطبيع اجلديد ،قررت «مجاعات املعبد» القفز إىل األمام واالنتقال إىل
www.alquds-online.org
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حماولة التقسيم املكاني ،فوضعت الساحة الشرقية لألقصى حتت جمهرها ،ونصبت شرطة
عاما من إغالقه
االحتالل الصهيوني نقطة دائمة فوق باب الرمحة يف صيف  2018بعد ً 15
قرار قضائي صهيوني .تنبهت مجاهري القدس إىل املخطط ،وبدأت منذ عام
بسيف ٍ

2018

تعمر هذه املنطقة وتؤهلها للرباط والصالة فيها ،فرد االحتالل باإلبعادات املتتالية لكل من
قفل على مبنى باب
يوجد فيها ،ثم مع قرب إعالن صفقة القرن قررت شرطة االحتالل وضع ٍ

الرمحة من اخلارج يف  2019/2/17لتبدأ على الفور هبة شعبية متصاعدة انتهت إىل فتح
مبنى باب الرمحة واستعادته كأحد املصليات املسقوفة يف األقصى يف  .2019/2/22طوال
عامني ونصف من الزمن ،حاول االحتالل إعادة إغالق مصلى باب الرمحة وال يزال ،لعله
يستعيد األمل ملشروع التقسيم املكاني.
وانطال ًقا من القراءة نفسها للوضع الدولي واإلقليمي؛ مل تقتنع «مجاعات املعبد» وطيف
اليمني الصهيوني احلاكم بأن هبة باب الرمحة نقطة النهاية ،وقفزت إىل األمام من
جديد فبلورت حبلول شهر  2019/8أجندتها اجلديدة :فرض العبادات التوراتية يف األقصى
وكأن «املعبد» اليهودي قائم ،بلغة أخرى «التأسيس املعنوي للمعبد» .استغلت «مجاعات
املعبد» التناظر القائم حينها بني التقوميني العربي واهلجري ،والذي وضع ذكرى احتالل
القدس بالتوقيت العربي يف مواجهة يوم  28رمضان وحميطه (تزامن يوم  28رمضان مع
يوم  ،)2021/5/10وذكرى «خراب املعبد» الدينية يف مواجهة عيد األضحى ويومي عرفة
سنوات متتالية بد ًءا من  ،2021فاختذت من ذلك مناسبة رمزية
والرتوية على مدى ثالث
ٍ

لفرض االعتبار الديين اليهودي على اإلسالمي ،بتنفيذ االقتحامات يف تلك األيام كون
القدسية «مناصفة» بني الطرفني ،مع حشد أكرب عد ٍد ممكن من املقتحمني ،ولقد مضت

هذه األجندة باألحداث حنو املواجهة يف  28رمضان املاضي ،ورمبا لو مل يكن وباء كورونا قد
حل لكانت هذه النتيجة حمتومة يف عام .2020
يف ما يأتي نستقرئ التطور يف الصعود السياسي واألمين والقانوني والديين لفكرة «املعبد»،
تقدم يف أجنداتها املرحلية الثالث ،وبالذات التأسيس
وملا حاولت فرضه «مجاعات املعبد» من ٍ

املعنوي لـ «املعبد» ،وما ج ّرته من ردو ٍد وتداعيات ،مع حماولة لقراءة ما ميكن أن متضي إليه

يف السنة املقبلة.
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 .1المستوى السياسي
واصلت «مجاعات املعبد» مسار صعودها السياسي رغم األزمة السياسية الصهيونية ،بل رمبا
كانت هذه األزمة عام ً
ال مساعداً هلذا الصعود مع االستقطاب احلدّي الذي بلورته بني
نتنياهو وحلفائه من جهة ،والقوى الراغبة يف إزاحته من جه ٍة أخرى ،وكان التأسيس املعنوي
لـ «املعبد» بفرض الطقوس اليهودية فيه أجندتها املركزية على مدى العام املاضي ،وقد
جاءت اتفاقات أبراهام التطبيعية لتمنح نشو ًة مؤقتة هلذه األجندة قبل أن تعود لالصطدام
باحلقائق الصلبة على األرض ،وتضطر إىل الرتاجع يف مواجهات رمضان ومعركة سيف
القدس.
انتخابات آذار/مارس  2021وأثرها في الصعود السياسي لفكرة
«المعبد»

مستويات من
ُيكن التأريخ للصعود السياسي لـ «مجاعات املعبد» من خالل ثالثة
ٍ
تدرجييا ،مع استمرار السابق منها يف التطور مع دخول املستويات
التصاعد توالت
ًّ
الالحقة ،بوصفها معززة له:
األول :المستوى التنظيمي

شهد هذا املستوى منو تلك اجلماعات من حيث العدد واخلطاب حتت قيادة زعيمها
مائري كاهانا ،ثم متكنها من ترخيص جمموعة من املؤسسات بعد سنوات طويلة من
العمل السري وغري املرخص ،وكانت مؤسسة تاج الكهنة «عطريت كوهانيم» أوىل
تلك املؤسسات نشأة يف  ،1 1982تلتها مؤسسة مدينة داود «إلعاد» يف  ،*2 1986ثم

 1تسمي المؤسسة نفسها اليوم مدرسة تاج القدس الدينية ،وتذكر سنة تأسيسها بالتأريخ العبري بالسنة  5743وال
تحدد الشهر ،وهذه السنة العبرية امتدت ما بين شهر  1982/9وحتى شهر  ،1983/9وأسسها الحاخام شلومو أفينير
المهاجر من ألمانيا ،وهو تلميذ مباشر للحاخام زفي كوك ،ابن مؤسس التيار الصهيوني الديني الحاخام أبراهام كوك،
ولعل هذه كانت أولى مؤسسات الصهيونية الدينية نشأة في شرق القدس .انظرhttps://bit.ly/3zJh8Qg :
 2الموقع الرسمي لمؤسسة «مدينة داود»https://bit.ly/3BCX16G :
 3الموقع الرسمي لـ «معهد المعبد»https://bit.ly/3BCX6r0 :
www.alquds-online.org
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«معهد املعبد» يف  3 1987فيما كانت حركة «أمناء جبل املعبد» تعمل قبل ذلك من
دون شخصية قانونية .مع زيادة عدد املؤيدين هلذه اجلماعات وتوسع إمكاناتها املالية
واحتضانها السياسي وصل عدد تلك املنظمات إىل  19شكلت فيما بينها «ائتالف
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منظمات املعبد» يف  2012/10/24ليكون اإلطار التنسيقي ألنشطتها اليت تهدف إىل
بشكل مطرد،
تهويد املسجد األقصى املبارك ،1ويستمر جسم املؤسسات هذا بالنمو
ٍ
وميكن تقدير عددها اليوم بنحو  40مؤسسة.2
الثاني :المستوى البرلماني

باخرتاق مؤقت سجله احلاخام مائري كاهانا ما بني عامي  ،1988-1984لكنه مل
بدأ
ٍ
يتمكن من العودة بعد سن قانون وقف ً
حائل دون ترشحه ،ثم عادت تلك اجلماعات
ً
صاعدا مستم ًرا يف عام  ،2003ويف ما يأتي جدول ورسم بياني يوضحان
لتبدأ مسا ًرا
تطور متثيلها النيابي *3منذ ذلك احلني:

الجدول  :1المسار التاريخي لصعود الكتلة النيابية لـ «جماعات المعبد»
تاريخ االنتخابات
2003
2006
2009
2013

4

رقم المجلس
16
17
18
19

حجم كتلة
جماعات المعبد
2
3
7
13

نسبتها
%1.7
%2.5
%5.8
% 10.8

 1هشام يعقوب (محرر) ،عين على األقصى  -التقرير السابع ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،2013 ،ص .41
 2متابعة مؤسسة القدس الدولية لحسابات التواصل االجتماعي لـ اتحاد منظمات المعبد والمؤسسات األعضاء في
االتحاد ،وأبرزها :مؤسسة تراث المعبد ومنظمة طالب من أجل المعبد اللتان اندمجتا في منظمة واحدة باسم
جبل المعبد في أيدينا في  2021/7/6ويدير المنظمة الجديدة المتطرف تومي نيساني ،وكذلك منظمة نساء المعبد،
ومدرسة جبل المعبد الدينية ،ومنظمة شباب هار إيل المتطرفة ،ومنظمة تراث جبل المعبد الناطقة باللغة
ي وقيوم التي يديرها اإلرهابي يهودا عتصيون.
اإلنجليزية التي يديرها المتطرف يهودا غليك ،ومنظمة ح ّ
 * 3تتكون كتلة جماعات المعبد من ثالث فئات :سياسيين علمانيين من الطيف القومي-الديني يتقاطعون مع هذه
الجماعات للحفاظ على نفوذهم في تقاطع أقرب للمصلحة مثل تقاطع أيليت شاكيد وعمير أوحانا ،وسياسيين يتبنون
أفكارا ً دينية ويتعاطفون مع أجندة جماعات المعبد لكنهم ال يشاركون في االقتحامات ،وهذه الفئة هي األكبر واألكثر
فاعلية مثل ميري ريجيف وجلعاد إردان وزئيف ألكين ونفتالي بينيت ،وسياسيين يشكلون جزءا ً عضويا ً من هذه
الجماعات ينتمون لها بشك ٍل مباشر ويقودون االقتحامات مثل أرييه إلداد وميخائيل بن آري أول ممثلي تلك الجماعات
في الكنيست عام  ،2003وأوري أريئيل وشولي ُمعلَم .ويجري احتساب النواب كجزء من الكتلة بناء على ما يتبونه
من مواقف تجاه مطالب جماعات المعبد بعد دخولهم للكنيست ،أو بناء على ما يرسلونه من رسائل أو يقدمونه من
مسودات قوانين ،أو بناء على مشاركتهم المباشرة في االقتحامات ،ولذلك فإن عدد المحسوبين ضمن تلك الكتلة قابل
للزيادة بين بداية المجلس ونهايته كما حصل مع مجلس  ،2015وذلك النتقال عدد من أعضاء المجلس غير النشطين
في تأييد أجندات جماعات المعبد إلى خانة تأييدها بشك ٍل فعال.
 4زياد ابحيص :تقدير موقف :حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد األقصى المبارك ،ملتقى القدس
الثقافي ،عمان ،2015/5 ،ص .2
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الشكل  :1المسار التاريخي لصعود الكتلة النيابية لـجماعات المعبد»
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 1زياد ابحيص :المواجهة األصعب في األفق :تقدير موقف حول تداعيات االنتخابات الصهيونية المرتقبة على المسجد
األقصى ،موسسة القدس الدولية ،بيروت ،2019/9 ،ص.7
 2المرجع نفسه ،ص .10
 3هشام يعقوب (محرر) ،عين على األقصى :التقرير الرابع عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،2013 ،ص .18
المرجع نفسه.
 4توثيق الباحث في التقرير الحالي ،وسيرد تفصيله أدناه.
www.alquds-online.org
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وكانت االنتخابات األوىل اليت عقدت يف  2019/4/9يف أثناء األزمة السياسية قد
شكلت نكسة مؤقتة لـمجاعات املعبد» نتيجة حملاولة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد
 وهما ميثالن الشق العلماني من حزب البيت اليهودي -التخلص من األنوية املتدينةاملتطرفة املؤتلفة معهم داخل احلزب واالنشقاق يف حزب جديد باسم «اليمني اجلديد»،

63

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

وقد أدت هذه املناورة إىل خسارة مدوية لبينيت وشاكيد مل تسمح هلما بتجاوز عتبة
احلسم ،وأضرت يف الوقت عينه حبلفائهم املتدينني الذين جتاوزوا احلسم بنسبة أصغر،
فاخنفضت كتلة «مجاعات املعبد» إىل  13نائ ًبا .وقد استعاد الطرفان تعاونهما بصيغة
مؤقتة يف أثناء االنتخابات يف اجلوالت التالية ضمن صيغة رعاها بنيامني نتنياهو
لوقف االستنزاف يف معسكره ،وعلى مدى ثالث جوالت تالية كانت مهمة نتنياهو
إقناع شظايا اليمني باخلروج من خالفاتها املتتالية ،وحني جنح يف ذلك يف اجلولة
الرابعة من انتخابات األزمة السياسية يف  2021/3/23انفجر اخلالف بينه وبني حليفه
نفتالي بينيت الذي رعى مضط ًرا إعادة تأهيليه انتخاب ًيا ،وجنى بينيت حصيلة حماولة
نتنياهو تأهيل قوى أقصى اليمني انتخاب ًيا بائتالفه مع القوى املناوئة لنتنياهو وتوليه
رئاسة الوزراء.
انتهت انتخابات  2021/3اليت مشلتها مدة الرصد إىل حصول «كتلة املعبد» على 25

مقعدًا يف الكنيست أي أنها باتت تستحوذ على ُخس مقاعد الكنيست وهو أكرب حجم
تصله يف تارخيها ،لكن عدد املقاعد تراجع إىل  23مع تشكيل االئتالف احلكومي يف
 ،2021/6/13إذ اتفقت أحزاب االئتالف على استخدام «القانون النروجيي» الذي يسمح
للنواب املنضمني إىل احلكومة باالستقالة من الكنيست إلفساح اجملال أمام زمالئهم يف
أحزابهم لدخول الكنيست على أن يعودوا إىل مواقعهم يف حال االستقالة من احلكومة،1
وقد جاء بديل متان كاهانا من حزب ميينا من خارج «مجاعات املعبد» (دخلت مكانه
شارلي بينتو أول عضو كنيست صماء) ،2وكذلك زئيف ألكني من حزب أمل جديد
املنشق حدي ًثا عن الليكود ،ودخل مكانه مري يتسحاك هاليفي.3
ومع تشكيل هذه احلكومة االئتالفية اليت متكنت من جذب حزبني ميينيني انضما إىل
قائمة املتطلعني للتخلص من نتنياهو ،فإن «مجاعات املعبد» توزعت بني  4أحزاب اثنان
منهما يف احلكومة هما ميينا وأمل جديد وهلما يف هذا املعسكر  4مقاعد ،واثنان منهما
ً
مستقل ،بل هو اسم يطلق على تعديل في القانون األساسي المنظم لعمل الكنيست ،أُقرت
 1القانون النرويجي ليس قانونًا
النسخة األولى منه عام  ،2015وكانت تسمح لكل حزب باستبدال وزير واحد وطبقت في الكنيست بمجلسه العشرين
حتى الثالث والعشرين ،لكن نسخة موسعة منه أقرت في  2020/6/14وطبقت بد ًءا من الحكومة االئتالفية المشكلة
في .2021/6/13
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/38vYkrT .2021/7/12 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3t68qZY .2021/6/16 ،

64

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

يف املعارضة هما الليكود والصهيونية الدينية وهلما يف هذا املعسكر  19مقعدًا ،ويف
ما يأتي أمساء أعضاء «كتلة املعبد» يف الكنيست مبجلسه الرابع والعشرين حبسب
أحزابهم:
الجدول  :2أعضاء «كتلة المعبد» في الكنيست الرابع والعشرين بحسب األحزاب
المعسكر

احلزب

النواب

23

أمل جديد

الصهيونية الدينية

الليكود

 .1يولي
إيدلشتاين
 .2مريي ريغيف
 .3ياريف الفني
 .4نري بركات
 .5جيال
مجالئيل
 .6آيف دخيرت
 .1نفتالي بينيت
 .7تساحي
 .2أفيخاي
 .1شارن هسكل هنغيب
شيكلي
 .8عوفري
 .3يومتوب
أكونيس
كالفون
 .9يوفال
شتاينتز
 .10ديفيد
أمسامل
 .11عمري أوحانا
 .12ماي جوالن
 .13ميكي زوهر
1

3
4

 .1بتسلئيل
مسوتريتش
 .2إيتمار بن جفري
 .3سيمخا رومثان
 .4أوريت ِسرتوك
 .5أفيغدور موعاز
 .6عوفري تسوفري

6

13
19

www.alquds-online.org
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المجموع:

حكومة

ميينا

معارضة
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أما املغادرون من كتلة «مجاعات املعبد» من الكنيست السابق فكانوا :جلعاد إردان
ريا يف الواليات املتحدة،1
ريا للكيان الصهيوني يف األمم املتحدة ثم سف ً
الذي عني سف ً
وتسيفي حوطوفيلي اليت عينت سفرية يف بريطانيا ،2وهو ما مينح «مجاعات املعبد»
مساحة تأثري جديدة وإن كانت أقل قدرة على استغالهلا وهي العالقات مع احللفاء
األهم للكيان الصهيوني ،وغادر الكنيست أريئيل كيلنر وأميت هاليفي اللذان َّ
حل يف
مراتب متأخرة على الئحة الليكود فلم يتمكنا من احلفاظ على مقعديهما .من حزب
البيت اليهودي خرج من الكنيست رايف بريتز الذي قد أعلن تقاعده من السياسية قبيل
انتخابات .20213/3
الثالث :المستوى الحكومي

افتتحت «مجاعات املعبد» نفوذها احلكومي بعد انتخابات عام  ،2013وتوسع نفوذها
احلكومي أكثر يف انتخابات  ،2015ثم شكلت األزمة السياسية فرصة استثنائية هلا
مع توسع نتنياهو يف االعتماد على حلفائه من هذه اجلماعات خالل حكومات تصريف
األعمال املتتالية اليت قادها بعد االنتخابات األوىل والثانية من مرحلة األزمة ،إىل أن
جاءت احلكومة االئتالفية األوىل يف  2020/6بني الليكود وحزب أزرق أبيض لتقلل من
حصة تلك اجلماعات ولتدفع حزب ميينا إىل مقاعد املعارضة ،ثم احلكومة االئتالفية
يف  2021اليت أعادت ميينا إىل احلكم لكنها دفعت باملقابل بالليكود وحبزب الصهيونية
الدينية الناشئ حنو املعارضة فسببت تراجعاً أكرب يف احلضور احلكومي لتلك
اجلماعات ،ويف ما يأتي جدول ورسم بياني يوضحان مسرية الصعود ثم الرتاجع النسيب
يف النفوذ احلكومي لـ «مجاعات املعبد».

وسفيرا في الواليات المتحدة في  ،2021/1وقد أعفي من المهمة
سفيرا في األمم المتحدة في ،2020/6
 1عين إردان
ً
ً
األولى بعد تشكيل الحكومة الحالية في  ،2021/6وهو يجمع بين المهمتين مؤقتًا حتى شهر  .2021/11تايمز أوف
إسرائيلhttps://bit.ly/3zDbhMs .2021/6/27 ،
 2عُينت في  ،2021/8/2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3zF5VjK .2020/8/2 ،
وزيرا لشؤون القدس في حكومة نتنياهو حتى االنتخابات .تايمز أوف
 3أعلن تقاعده في  2021/1/5مع بقائه في منصبه
ً
إسرائيلhttps://bit.ly/38BACum .2021/1/5 ،
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الجدول  :3تحوالت النفوذ الحكومي لـجماعات المعبد» 2021-2013

الحكومة

مدتها

عدد
* نسبتها
الحقائب

2013/3/18
33

1

 34املدة
2
األساسية

حتى

2015/5/14

(سنتان
وشهران)

5

% 17

2015/5/14

حتى

2019/4/30
( 4سنوات

تقري ًبا)

15

% 47

تفصيلها

مالحظات

*

عين على األقصى

جلعاد إردان :االتصاالت ضمت هذه
ثم الداخلية (مل جيمع احلكومة 11
بينهما) ،جلعاد إردان :موقع نائب
اجلبهة الداخلية،
وزير ،ذهبت 8
أوري أريئيل :اإلسكان،
نفتالي بينيت :التجارة مواقع منها
( )% 73هلذه
والصناعة ،وشؤون
اجلماعات.
القدس.
جلعاد إردان :األمن
الداخلي ،اإلعالم،
الشؤون االسرتاتيجية،
أيليت شاكيد :العدل،
أوري أريئيل :الزراعة،
مريي ريغيف :حقيبة
الثقافة والرياضة،
ضمت هذه
نفتالي بينيت:
احلكومة 12
التعليم ،وشؤون
موقع نائب
الشتات ،ياريف ليفني:
وزير ،ذهب 2
شؤون الكنيست،
منها ()% 17
والسياحة ،تساحي
هنغيب :شؤون دولة ثم لـ مجاعات
التعاون الدولي ،يوفال املعبد.
شتايتنتز :الطاقة،
زئيف إلكني :محاية
البيئة ،وشؤون القدس،
داني دانون ثم عوفري
أكونيس :العلوم
والتكنولوجيا.

عدد الحقائب ال يساوي عدد الوزراء بالضرورة ،إذ من المعتاد أن يتولى شخص واحد عدة حقائب بالذات في الحقائب
الهامشية مثل شؤون القدس ووزارة الخدمات الدينية.
 1الموقع الرسمي للكنيستhttps://bit.ly/3jD7by5 :
 2تحليل الحكومة  34بمختلف حقبها اعتمد على التوثيق الرسمي المنشور عنها على موقع الكنيست الصهيوني:
https://bit.ly/3DIIyIe
www.alquds-online.org
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الحكومة

 34تسيري
أعمال 1

68

مدتها

عدد
* نسبتها
الحقائب

2019/4/30

حتى

2019/10/3
( 6أشهر)

16

% 50

تفصيلها

عمري أوحانا :العدل،
جلعاد إردان :األمن
الداخلي ،اإلعالم،
الشؤون االسرتاتيجية،
ياريف ليفني :شؤون
الكنيست ،والسياحة،
تساحي هنيغيب:
التعاون الدولي ،أوري
أريئيل :الزراعة ،ديفيد
أمسامل :االتصاالت،
مريي ريغيف :حقيبة
الثقافة والرياضة،
نفتالي بينيت ثم
رفائيل بريتز :التعليم،
بتسلئيل مسوتريتش:
املواصالت ،يوفال
شتايتنتز :الطاقة،
زئيف إلكني :محاية
البيئة ،وشؤون القدس،
عوفري أكونيس:
العلوم والتكنولوجيا.

مالحظات

أوحانا
وبريتز
ومسوتريتش
عينوا يف
شهور 5
2019/6

اعتمادًا
على نتائج
انتخابات
الكنيست يف
.2019/4
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الحكومة

مدتها

عدد
* نسبتها
الحقائب

2019/10/3

 34تسيري
أعمال 2

حتى

2020/3/16
( 6أشهر

تقري ًبا)

19

% 60

نفتالي بينيت :الدفاع،
عمري أوحانا :العدل،
جلعاد إردان :األمن
الداخلي ،اإلعالم،
الشؤون االسرتاتيجية،
ياريف ليفني :شؤون
الكنيست ،والسياحة،
تساحي هنيغيب:
التعاون الدولي ،أوري
أريئيل :الزراعة ،ديفيد
أمسامل :االتصاالت،
مريي ريغيف :الثقافة
والرياضة ،رفائيل
بريتز :التعليم،
بتسلئيل مسوتريتش:
املواصالت ،يوفال
شتايتنتز :الطاقة،
زئيف إلكني :محاية
البيئة ،وشؤون القدس،
عوفري أكونيس:
العلوم والتكنولوجيا،
والعمل .تسيفي
حوطوفيلي :شؤون
الشتات.

توىل عوفري
أكونيس
العمل
والشؤون
االجتماعية،
وتولت
تسيفي
حوطوفيلي
شؤون
الشتات بد ًءا
من 2020/1

www.alquds-online.org

عين على األقصى

تفصيلها

مالحظات
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الحكومة

35

1

36

2

مدتها

2020/5/17
حتى
13/6/2021
( 13شه ًرا
تقري ًبا)

2021/6/13

حتى إصدار
هذا التقرير

عدد
* نسبتها
الحقائب

13

5

% 35

% 15

 1الموقع الرسمي للكنيستhttps://bit.ly/2WFoSVl .
 2الموقع الرسمي للكنيستhttps://bit.ly/2WFoSVl .
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تفصيلها

عمري أوحانا :األمن
الداخلي ،جلعاد إردان
ثم عوفري أكونيس:
التعاون الدولي ،مريي
ريغيف :املواصالت،
ديفيد أمسامل:
الشؤون الرقمية،
شؤون الكنيست،
تساحي هنيغيب:
وزير دولة ،تسيفي
خوطوفيلي :الشؤون
االجتماعية ،يوفال
شتايتنتز :الطاقة،
جيال مجالئيل:
محاية البيئة ،يولي
إيدلشتاين :الصحة،
زئيف إلكني :التعليم
العالي ،رفائيل بريتز:
شؤون القدس ،زئيف
ألكني ثم يوفال
شتاينتز :املوارد املائية.
نفتالي بينيت :رئيس
الوزراء ،الشؤون
االجتماعية ،الداخلية:
أيليت شاكيد ،زئيف
إلكني :اإلسكان ،متان
كاهانا :اخلدمات
الدينية.

مالحظات

توىل تساحي
هنيغيب
حقيبة
الشؤون
االجتماعية
بعد
حوطوفيلي
بد ًءا من
.2020/8/2
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ودراسة اجلدول أعاله ،مقرت ًنا مع ما سبقه حول صعود النفوذ الربملاني هلذه اجلماعات
ميكن أن توصل إىل اآلتي:
 .1تراجع النفوذ احلكومي لتلك اجلماعات يف احلكومتني االئتالفيتني يف
و 2021جاء مقرت ًنا بتواصل مسار صعودها الربملاني ،وهو ما خيفف من وطأة هذا
الرتاجع ،وحيافظ على إمكانية اخلروج منه يف ظل توسع الكتلة النيابية.

2020

بشكل
 .2أثبتت التجربة العملية لرئيس الوزراء احلالي نفتالي بينيت أنه يعتمد
ٍ
مصريي على «مجاعات املعبد» يف مسريته السياسية ،إذ إنه حني حاول االنفصال
عن أنويتها األكثر تديناً مل ينجح يف جتاوز نسبة احلسم ،وهو ما جيعله حريصاً
على إرضائها للحفاظ على مستقبله السياسي ،بل إن سلوكه يوضح أنه حريص
على أن يقدم نفسه هلا ً
بديل أفضل وأكثر فعالية من نتنياهو رغم أنه يقود
وسط يفرتض أنها بعيدة عن مواقف «مجاعات املعبد» سياسياً؛ وهذا ما
حكومة ٍ
وضع متناقض :فرئيسها مستعد للذهاب إىل أكثر
سيجعل احلكومة احلالية يف ٍ
موضوعا خالف ًيا
املواقف تطر ًفا ضد املسجد األقصى املبارك رغم أن هذا يشكل
ً
ملكونات حكومته ،وهذا يفتح الباب أمام انفراط عقد هذا التحالف انطال ًقا من
مواجهة قريب ٍة على املسجد األقصى املبارك.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

جهد على
 .3يف حال تفكك احلكومة االئتالفية احلالية فإن نتنياهو سيعمل بكل ٍ
العودة إىل رئاسة الوزراء ،وباملقابل سيسعى بينيت إىل تقديم نفسه زعيماً لليمني
وإن كانت فرصه يف النجاح قليلة ،ويف احلالتني فإن «مجاعات املعبد» سيتاح هلا
املرجح ،وهو ما قد يفتح الباب أمام مواصلة نفوذها احلكومي
أن تلعب دور العنصر ّ
الواسع من جديد.
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الشكل  :2تحوالت النفوذ الحكومي لـجماعات المعبد»
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األجندة األولى خالل العام :فرض الطقوس الدينية في األقصى

كان التقرير السابق قد توصل إىل أن
«مجاعات املعبد» قد بلورت أجند ًة مرحلية
جديدة هي فرض الطقوس التوراتية يف
األقصى وكأن «املعبد» قائم ،وهو ما ميكن
تسميته بـالتأسيس املعنوي للمعبد»،
وذلك بعد أن اصطدمت أجنداتها املرحلية
السابقة بالتقسيم الزماني أو ً
ال ثم املكاني
حد
ثانياً بهبات شعبية أوقفتها عند
ٍّ
معني ومل تسمح هلا بالتقدم ،وجاء تبلور

هذه األجندة وانتقاهلا إىل الواجهة قبيل
اقتحام األضحى يف  ،2019/8/19وإذا كان
طموحا قدميًا
فرض الطقوس اليهودية
ً
للمتطرفني فإن تصعيده إىل الواجهة
72

مشعدان عيد األنوار العربي عند باب األسباط
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وحتويله إىل أولوية أوىل مع ترمجته إىل أهداف مرحلية مثل تالوة صالة الشماع والنفخ
بالبوق وإدخال الشمعدان وإدخال القرابني النباتية واحليوانية هو الذي يؤسس الستنتاج
واضحا يف املواقف والسلوك قبله وبعده،
بأنه قد بات الربنامج املرحلي الثالث ،وهذا جتلى
ً
ويف التصرحيات العلنية لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو ولوزير أمنه الداخلي
واضحا كذلك يف اقتحامات رأس السنة العربية وعيد
جلعاد أردان ،1وقد جتلى ذلك
ً
العرش يف شهر .2019/10

عين على األقصى

جاءت جائحة كورونا لتقاطع
مسار هذه األجندة حديثة
التبلور ،فجاء أول مواسم
االقتحامات يف  2020خالل
اإلغالق الشامل الذي كان
مينع التحرك ألبعد من
 500مرت من مكان السكن،
يوما
وخالل مدة الـ 69
ً
اليت أغلق خالهلا األقصى،
فحل عيد الفصح العربي
ما بني  22-15من شهر
نيسان/أبريل  ،2020ثم
أداء الطقوس اليهودية علن ًيا داخل املسجد األقصى
جاءت ذكرى احتالل القدس
بالتوقيت العربي يف  2020/5/22متزامنة مع يوم  29رمضان ،وحاول متطرفو
«مجاعات املعبد» استخدامها لفرض سابقة بفتح األقصى هلم قبل فتحه للمصلني
املسلمني وجلأوا إىل حمكمة االحتالل العليا لتحقيق ذلك لكن مسعاهم مل يتكلل
بالنجاح ،2ومل يكتب ألجندة فرض العبادات يف األقصى أن تستكمل مسارها إال مع رفع
إجراءات مكافحة جائحة كورونا خالل صيف  ،2020وكانت ذكرى «خراب املعبد»
 1عين على األقصى  -التقرير الرابع عشر ،مرجع سابق ،ص .63-60
 2المرجع نفسه ،ص .79-78
www.alquds-online.org
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يف  2020/7/30اليت وافقت يوم عرفة يف التقويم اهلجري الفرصة املنتظرة لـمجاعات
املعبد» اليت أدت الصلوات اجلماعية العلنية بالعشرات ،وانبطح أفرادها يف «سجود
ملحمي» عشرات املرات على ثرى األقصى يف أسوأ استعراض للطقوس اليهودية يف
األقصى منذ احتالله.1
حاولت «مجاعات املعبد» مواصلة زخم فرض الطقوس اليهودية يف األقصى يف األعياد
التالية ،وحددت النفخ يف البوق بوصفه العنوان التالي من الطقوس اليت يراد فرضها يف
موسم رأس السنة العربية يوم  ،2020/9/20وبدأ احلاخام املتطرف يهودا جليك ينفخ
يف البوق أمام أبواب األقصى منذ  2020/8/25لتعبئة املتطرفني الصهاينة حنو هذا
اهلدف ،2لكن رياح املوجة الثانية للوباء واإلغالق املرافق هلا هبت بعكس ما تشتهي تلك
اجلماعات ،إذ أعلنت احلكومة اإلسرائيلية اإلغالق الثاني بد ًءا من اجلمعة 2020/9/18
ملدة ثالثة أسابيع ،منعت خالهلا التجمعات ألكثر من  10أشخاص ،والتنقل ملسافة أبعد
ً
كامل وسط هذا اإلغالق من
من  1كم من مكان السكن ،3فجاء موسم األعياد األطول
رأس السنة العربية إىل نهاية اليوم الثامن من عيد العرش.
كان عيد األنوار العربي «احلانوكاه» هو التالي على الرزنامة العربية إذ حل ما بني
 18-10من شهر كانون األول /ديسمرب من عام  ،2020ورغم أن هذا العيد ثانوي يف
املكانة الدينية ويف املمارسة املرصودة لـمجاعات املعبد» ،إال أنها عبأت له ووظفته ليكون
ً
بديل عن موسم األعياد األهم الذي فاتها ،وأطلقت «مجاعات املعبد» محلة بعنوان «شتاء
يوما لكل واحد من حاخاماتها ليقود خالله االقتحامات،4
يهودي» يف األقصى ،وخصصت ً
وهي السنة اليت ستكرسها يف دعوتها لكل االقتحامات التالية على مدى عام ،2021
وأدى أعضاؤها الطقوس الدينية يف األقصى بقدر ما استطاعوا ،لكن هذا العيد كذلك
جاء يف حالة الرفع اجلزئي للقيود ،وقبيل عودة موجة اإلغالقات الثالثة اليت بدأت يف
 2020/12/27واستمرت حتى  ،2021/2/7وكانت أطول موجات اإلغالق.
 1المرجع نفسه ،ص .86-85
 2وكالة صفا.https://safa.ps/p/289753 .2020/8/25 ،
 3هآرتس.https://bit.ly/3yAyCNj .2020/9/17 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3jCBpkT .2020/12/6 ،
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مل تفارق ظالل اإلغالق عيد الفصح العربي الذي حل ما بني  3/28وحتى  4/1من عام
 ،2021إذ جاء هذا العيد الذي عادة ما يشكل انطالقة مواسم األعياد العربية املتتالية
خالل مرحلة التخفيف النسيب إلجراءات اإلغالق ما بني  3/7حتى  ،4/18وذلك بعد
موجة اإلغالقات الثالثة ،وكانت القيود حتصر التجمع يف األماكن العامة بعدد ال يزيد
شخصا .1حرصت «مجاعات املعبد» على االستفادة من ختفيف اإلجراءات قدر
عن 50
ً
املمكن ،وأعلنت جدو ً
ال لالقتحام بقيادة حاخاماتها وقادتها التارخييني لتعبئة مجهورها،
وحرصت على أداء الطقوس اجلماعية العلنية يف األقصى ضمن هذه اجملموعات ،بل إن
أفرادها وحاخاماتها احتفوا بقدرتهم على أداء هذه الصلوات اجلماعية العلنية من دون
اعرتاض الشرطة أو األوقاف على حد زعمهم.2
اقتحام  28رمضان وتداعيات أحداث رمضان ومعركة سيف القدس

واضحا أن الكيان الصهيوني يتجه حنو استعادة احلياة الطبيعية،
حبلول شهر  2021/4بدا
ً
واضحا على أن محلة التطعيم الواسعة املبكرة تسمح بالعودة لفتح كل
إذ بدا التعويل
ً
بشكل كامل ،وهو ما مت فعل ًيا يف ،32021/4/18
املرافق واستعادة احلياة الطبيعية
ٍ
فتعاملت «مجاعات املعبد» مع اقتحام «يوم القدس» الواقع يف  2021/5/10والذي يوافق
 28رمضان 1443هـ كونه احملطة الفارقة اليت تستعيد فيها الزخم الدافع ألجندة فرض
الطقوس التوراتية يف األقصى ،وتعوض فيه كل ما أصابها من إحباط يف املناسبات
الدينية السابقة اليت خيمت عليها أجواء اإلغالق فقطعت زخم مشروع التأسيس املعنوي
لـاملعبد» وهو ال يزال يف بداياته.
عين على األقصى

انطال ًقا من ذلك؛ نظمت «مجاعات املعبد» يف  2021/4/4مؤمت ًرا حتضرييًا لالستعداد
القتحام  ،2021/5/10وهذه املرة األوىل اليت تعقد فيها هذه اجلماعات «مؤمت ًرا حتضرييًا»
القتحاماتها ،4وهذا ما يوضح مدى التعويل عليه ليكون حمطة فارقة ألجندة التأسيس
املعنوي لـ «املعبد» ،وقد أكد هذا األمر إعالن «مجاعات املعبد» الح ًقا عن وجود كبار
 1تايمز أوف إسرائيل.https://bit.ly/3mZeaUa .2021/3/7 ،
 2موقع مدينة القدس.https://bit.ly/38BDGGS .2021/4/2 ،
 3وكالة رويترز لألنباء.https://reut.rs/3zJogMw .2021/4/18 ،
 4صحيفة الدستورhttps://bit.ly/3Bzncv7 .2021/4/4 ،
www.alquds-online.org
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حاخاماتها وقادتها التارخييني فيه
ودعوتهم إليه ،وحشد جهود قادتها
السياسيني املنتمني إليها عضويًا
أمثال إيتمار بن جفري وبتسلئيل
مسوتريتش يف الدعوة والتعبئة،
والتنسيق املباشر مع وزير األمن
الداخلي عمري أوحانا لتسهيل هذا
االقتحام وبناء على ذلك أكدوا
الدعوات جلمهورهم بأن االقتحام
قائم يف موعده ،1والعداد التنازلي
دعوة إىل اقتحام األقصى يف  2021/5/10تتضمن مشاركة
الذي كانت تصدره يوم ًيا مع اقرتاب
كبار حاخامات املنظمات املتطرفة
موعد االقتحام ،2وحرصها على
ً
وصول إىل األيام األوىل من
استعراض حضورها يف األقصى يف اقتحامات مطلع رمضان
العشر األواخر.3
ً
كامل يف حماولة فرض اقتحام  28رمضان ،إذ
كانت احلكومة الصهيونية شري ًكا
مرات بني -25
اقتحمت شرطة االحتالل األقصى وهامجت املصلني وفرقتهم بالقوة ثالث ٍ
 27رمضان ،وحاولت على مدى ساعات فرض االقتحام يوم  28رمضان ،ثم أصرت على
عقد مسرية األعالم مبسارها احملدد من داخل البلدة القدمية عصر يوم االقتحام قبل
أن تضطر إىل تغيريه حتت ضغط الشارع ،ولتتفرق املظاهرة مع دوي صفارات اإلنذار
يف القدس واخنراط املقاومة املسلحة يف املواجهة من قطاع غزة ،وهو ما سيأتي نقاشه
ً
مفصل يف املستوى األمين أدناه.
إخفاق االقتحام وتراكم اإلحباط لدى هذه اجلماعات ومجهورها ،دفعها إىل نقل شرارة
املواجهة إىل اللد لعلها تشكل مكا ًنا مناس ًبا لتفريغ هذا اإلحباط والغضب يف فلسطينيي
 1صحيفة الغد.https://bit.ly/3yDa3zi .2021/4/30 ،
 2بدأت صفحات منظمات المعبد تتداول العداد في  ،2021/4/22أي قبل  18يو ًما من تاريخ االقتحام المنتظر ،انظر
الصفحة الرسمية الئتالف "منظمات المعبد" على الفيسبوكhttps://bit.ly/3DzDt5f .
 3الجزيرة نت.https://bit.ly/2WIVaOS .2021/5/2 ،
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األراضي احملتلة عام  ،1948وشارك يف نقل الشرارة رئيس بلديتها املتطرف يائري رفيفو
املقرب من بن جفري ،وشرطة االحتالل اليت قتلت الشهيد موسى حسونة يف ،12021/5/11
ً
حامل السالح يف اللد
فيما نشر الناطق باسم «مجاعات املعبد» آساف فريد صورة له
مع رفاقه ،يف دعوة جلمهور «مجاعات املعبد» املتطرفة إىل االخنراط يف املواجهة .2مر ًة
هب أهل
جديدة جاءت نتيجة التصعيد يف اللد على عكس ما اشتهت «مجاعات املعبد» ،إذ َّ
املدينة للدفاع عن وجودهم وحياتهم ،وهب الداخل احملتل بأسره يف انتفاضة عارمة زادت
يف ترجيح كفة املقاومة يف املواجهة ،فكانت حماولة العدوان على األقصى يف رمضان
وتفريغ خمزون الغضب واإلحباط عند «مجاعات املعبد» متضي بالكيان الصهيوني من
تراجع إىل آخر.
ٍ

أدت هذه األحداث إىل متديد اإلغالق املعلن القتحامات األقصى يف وجه اليهود من
الثالثاء  - 32021/5/4الذي حاول االحتالل أن يستثين منه يوم  2021/5/10وفشل -حتى
2021/5/23؛ إذ أعاد نتنياهو فتح الباب أمام االقتحامات بعد يومني من وقف إطالق
النار ،4ليحاول تفريغ معركة سيف القدس من إجنازاتها ،لكن مدة اإلغالق املمتدة
يوما كانت وحتت ضغط الشارع واملقاومة أطول مدة إغالق لألقصى يف وجه
تسعة عشر ً
املقتحمني الصهاينة منذ فتح هذا الباب يف شهر .2003/6
رغم ذلك فقد بقيت أجندة التأسيس
املعنوي لـاملعبد» هد ًفا مركزيًا لـ
مجاعات املعبد» واليمني احلاكم
الذي انتقلت رئاسة الوزراء فيه إىل
شخصية أكثر قربًا وحاج ًة لـمجاعات
املعبد» هي نفتالي بينيت ،وهذا ما عرب
عنه بوضوح اقتحام ذكرى «خراب
املعبد» يف  ،2021/7/18اليت وافقت

أداء أحد املقتحمني السجود امللحمي الكامل يف
2021/7/18

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3BCvBya .2021/5/21 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/2QLK74D .2021/5/15 ،
 3عربي https://bit.ly/3heD5j9 .2021/5/3 ،21
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/3zFGfUb .2021/5/23 ،
www.alquds-online.org
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يوم الرتوية يف الثامن من ذي احلجة ،والذي كان أقرب إىل «اقتحام تعويضي» عن
 28رمضان ،أدت خالله «مجاعات املعبد» الطقوس الدينية اجلماعية يف األقصى بقيادة
ريا غري مسبوق يف صالة
حاخاماتها وكبار نشطائها الذين عدُّوا ما حصل يومها تغي ً
اليهود يف األقصى ،1فيما احتفت وسائل اإلعالم الصهيونية بـالتغيري الكبري» الذي مت
يف األقصى.2
مفصحا عن النية
عشية هذا االقتحام صرح بينيت -وللمرة األوىل على لسان رئيس وزراء-
ً
املضمرة لفرض الطقوس التوراتية يف األقصى ،إذ أصدر مكتبه بياناً بالعربية واإلجنليزية
قال فيه إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يشكر وزير األمن الداخلي ومفوض الشرطة
على إدارتهم لألحداث يف جبل املعبد مبسؤولية وعناية ،مع توفري حرية العبادة لليهود
فيه» ،3وهو تصريح خيالف املعمول به إسرائيل ًيا منذ سنوات بالعمل الفعلي على فرض
تغيريات يف األقصى مع التأكيد اللفظي على احرتام «الوضع القائم» بعد كل تغيري،
واستخدام هذا التكتيك كغطاء دخاني جينب الكيان الصهيوني ردود الفعل .وقد جلب
ً
ولقي كذلك معارضة داخلية
احتجاجا من األردن
هذا التصريح
ً
وتهديدا من املقاومةَ ،
من أقطاب االئتالف احلكومي الصهيوني؛ إذ أوضح وزير اخلارجية يائري البيد مباشرة أن
توضيحا
حكومته «ال تنوي تغيري الوضع القائم يف القدس» وقد أصدر مكتب بينيت بيا ًنا
ً
يف اليوم التالي بأنه «كان يقصد حرية الزيارة وليس العبادة».4
يف احملصلة؛ فإن أجندة التأسيس املعنوي لـاملعبد» بفرض الطقوس التوراتية يف األقصى
ما زالت آخذة يف االندفاع رغم انفجار يوم  28رمضان ،وهي مرشح ٌة ألن تكون عنوان
انفجار متجدد خالل العامني املقبلني ،وقد جاء انفجار  28رمضان مدفوعاً بعاملني
مهمني ،رمبا تفيد قراءتهما يف تقدير ما ميكن أن تتطور إليه األحداث يف املرحلة املقبلة:
األول :ما تركته إجراءات مكافحة كورونا من إحباط لدى «مجاعات» املعبد ومجهور
عموما ،إذ أنها قاطعت أجندة التأسيس املعنوي يف بداياتها وعطلت مخس مواسم
اليمني
ً
 1صحيفة إسرائيل اليوم النسخة العبريةhttps://bit.ly/2WJasDh .2021/7/18 ،
 2القناة  12العبريةhttps://bit.ly/3BERcWF .2021/7/18 ،
وتقرير الفيديو منشور على صفحة ائتالف "منظمات المعبد" على يوتيوبhttps://bit.ly/3kOmljn :
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2WPCKfF .2021/7/18 ،
 4جيرزاليم بوستhttps://bit.ly/38z8wjf .2021/7/19 ،
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متتالية هلا ،ويف ما يأتي جدول يوضح األعياد اليت شهدت اإلغالقات منذ انطالق أجندتها
حتى اليوم ،وقد أشري لإلغالق الشامل باألمحر واجلزئي باألصفر فيما أشري باألخضر
إىل األعياد اليت مرت بال إغالقات:
الجدول  :4األعياد اليهودية بعد تبلور أجندة فرض الطقوس اليهودية
وتعطلها بسبب اإلغالقات
التاريخ

العيد

2019/8/19

2019/9

رأس السنة-
خراب املعبد
العرش

2020/3

2020/5/22

2020/7/30

الفصح
العربي

ذكرى احتالل
القدس

خراب املعبد

التاريخ

2020/9

2021/3

2021/5/10

2021/7/18

العيد

رأس السنة-
العرش

الفصح
العربي

 28رمضان

خراب املعبد

وإذا ما أخذ يف االعتبار التحدي الكبري الذي شهده يوم األضحى  ،2019وفشل اقتحام
 28رمضان يف  ،2021فإن هذا يعين أن هذه األجندة قد تعطلت يف سبعة مواسم من تسعة
منذ انطالقها ،وهو ما جيعل عنصر تراكم اإلحباط والغضب حاض ًرا ومستم ًرا لدى
مجهور «مجاعات املعبد» واليمني احلاضن له.
الثاني :التناظر العبري-الهجري

حمددة ،ومع استمرار حركة السنة اهلجرية القمرية والسنة العربية املختلطة فإن

األعياد اإلسالمية والعربية –بشقيها الديين اليهودي والقومي الصهيوني -متيل للتناظر

بشكل متكرر ،وهو ما يضيف احتقا ًنا وتسخي ًنا إضاف ًيا إىل مشهد الصراع على األقصى؛
ٍ

عين على األقصى

بشهور قمرية وهو ما جيعلها تعدل نفسها وفق دورة
إذ أن السنة العربية سنة مشسية
ٍ

خصوصا أن «مجاعات املعبد» تستغل هذه األعياد لتكون مواسم سنوية لتصعيد العدوان
ً

على املسجد األقصى املبارك ،ويبلغ هذا العدوان ذروته يف أربعة أعياد هي عيد الفصح ثم
ذكرى احتالل القدس العربية ثم ذكرى «خراب املعبد» وانتها ًء مبوسم األعياد الطويل
www.alquds-online.org
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الذي يشمل  11يوم عيد متقاربة هي رأس السنة والغفران وال ُع ُرش ،وحتل كلها يف مدى
يوما بفوارق بسيطة يف ما بينها.
ً 21
مهما خالل األعوام الثالثة ما بني  ،2021-2019إذ إن التناظر
لقد أدى هذا التناظر دو ًرا ً
وضع ذكرى احتالل القدس بالتوقيت العربي يف مواجهة يوم  28و 29رمضان ،ووضع
ذكرى «خراب املعبد» يف مواجهة عيد األضحى ثم يومي عرفة والرتوية ،وكان هذا
التناظر عنواناً للعدوان وتصعيد املواجهة يف اقتحامي  28رمضان واألضحى  ،2019ثم
ً
وصول إىل
قاطعته إغالقات كورونا نسب ًيا عام  ،2020وعاد ليتصاعد أثره يف 2021
يوما يف  28رمضان.
انطالق حرب دامت ً 11
وهذا التناظر يتوقع له أن يتغري خالل العامني القادمني ليحل حمله تناظر جديد أكثر
يوما يف
خطورة؛ وحتى نتوصل لشكل التقاطعات املقبلة فإن السنة العربية طوهلا ً 354
يوما ،ويلجأ التقويم العربي إىل
املتوسط* ،وهذا جيعلها أقصر من السنة الشمسية بـ ً 11
جدول تصحيحي معقد ليحقق تطابق احلساب الشمسي والقمري مرة كل تسعة عشر
سنوات كبيسة
عاما ،تعرف بالدورة امليتونية ،1وعلى مدار هذه الدورة امليتونية متر سبع
ً
ٍ
– أو سنوات «حوامل» وفق التعبري العربي -يُضاف إليها شهر يعرف بـ «آذار الثاني»،
وهي السنوات الثالثة والسادسة والثامنة واحلادية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة
والتاسعة عشرة .2والسنة العربية القادمة ( )5782هي السادسة يف الدورة امليتونية
احلالية ،3وهذا ما جيعلها كبيسة يضاف إليها شهر «آذار الثاني» ،*4ثم متر سنة عادية
ثم يف السنة الثامنة للدورة حتل سنة كبيسة جديدة ،أي أن التناظر العربي-اهلجري
اجلديد مدته عامان فقط هما  ،2023-2022واجلدول اآلتي يوضح التناظر اهلجري
العربي اجلديد:
* من الممكن أن تكون السنة العبرية  253أو  355يو ًما كذلك ،إذ إن شهري حشوان وكسليف اللذين يحالن في الشتاء
ويشكالن الشهر الثامن والتاسع من العام العبري يمكن أن تكون مدة كل منهما  29أو  30يو ًما ،اعتمادًا على قاعدة
السبت :أي حتى ال يقع عيد الغفران قبل أو بعد يوم السبت ،ويضاف الفارق إلى شهر آذار الثاني في السنة الكبيسة
بحيث إن السنة الكبيسة يمكن أن تكون  383أو  384أو  ،385وهو ما يزيد هذا التقويم تعقيدًا.
 1للمزيد حول الدورة الميتونية أنظر :الموسوعة البريطانية على اإلنترنتhttps://bit.ly/38wwrzO .
 2عبد الوهاب المسيري ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية :نموذج تفسيري جديد ،دار الشروق ،القاهرة ،ط،1
 ،1999مجلد  ،5ص.257-256
 3موقع حركة حباد الدينية على اإلنترنتhttps://bit.ly/2WHFHyW .
* 4يضاف شهر آذار الثاني في السنوات الكبيسة قبل شهر آذار العادي وليس بعده ،وهذا ما يحدث تغييرا ً
ً
شامل في
تواريخ كل األعياد الدينية التي تأتي بعده بدءا ً من البوريم الذي يتأخر  30يوما ً رغم أنه يحل في شهر آذار.
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الجدول  :5التناظر العبري-الهجري 2022-2023
العام
الميالدي

2022

العيد العبري

الفصح العربي:
 21-15نيسان 5782
احتالل القدس:
 28أيار 5782
«خراب املعبد»:
**
 10آب 5782
رأس السنة:
 2+1تشرين 5783
الغفران 10 :تشرين 5783

نظيره الهجري

 15إىل  21رمضان

 16إىل 2022/4/22

1443

2022/5/29

 28شوال 1443

2022/8/7

 9حمرم 1444

2022/9/26+27

 30صفر  1 +ربيع
األول 1444

2022/10/5

 9ربيع أول 1444

 10إىل
2022/10/17

1444

 6إىل 2023/4/12

1444

2023/5/19

اجلمعة  29شوال

2023/7/27

 9حمرم 1445

2023/9/17+16

 2 + 1ربيع األول

الغفران 10 :تشرين 5784

2023/9/25

 10ربيع األول 1445

 22-15تشرين 5784

 9/30إىل
2023/10/7

1445

العرش:
 22-15تشرين 5783
الفصح العربي:
 21-15نيسان 5783
احتالل القدس 28 :أيار
5783

2023

تاريخه الميالدي

1

***

خراب املعبد:
 9آب 5783
رأس السنة:
 2+1تشرين 5784

 15إىل  21رمضان
1444

1445

 15إىل  22ربيع األول

 1اعتمد التقويم العبري على موقع ،www.hbcal.com :فيما اعتمد التقويم الهجري على موقع:
.www.islamicfinder.org

عين على األقصى

العرش:

 14إىل  21ربيع أول

** يحتفل به يوم األحد  10آب العبري استثنا ًء ألن التاسع من آب يحل في يوم سبت.
*** تحل الذكرى العبرية الحتالل القدس في يوم جمعة ،ومن المحتمل –حسب تطور األوضاع -أن تستخدمها جماعات
المعبد للمطالبة باقتحام األقصى في أيام الجمعة.
www.alquds-online.org
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يف احلصيلة ،سيضع التناظر العربي-اهلجري املقبل عي َد الفصح العربي بأيامه السبعة

يف مواجهة األسبوع الثالث من شهر رمضان املبارك ،وسيضع ذكرى «خراب املعبد» قبل

بيوم واحد ،وسيضع ذكرى املولد النبوي ما بني عيدي الغفران والعرش
يوم عاشوراء ٍ

العربيني ،وذلك على مدار السنتني املقبلتني 2023-2022؛ بلغ ٍة أخرى فإن التناظر
ً
خصوصا أن مدة عيد
اشتعال من سابقه،
العربي-اهلجري املقبل مرشح ألن يكون أكثر
ً
أيام كاملة ،وأن «مجاعات املعبد» تنظر إليه بوصفه أحد «أعياد احلج»
الفصح سبعة ٍ

اليت جيب أداء الطقوس فيها يف األقصى؛ بل إنها تتطلع لذبح القربان احليواني خالله
ريا معاص ًرا للشعب اليهودي ،وهو ما سيفصل يف املستوى
يف األقصى ليكون ذلك تطه ً

الديين أدناه.

ً
عامل مستجدًا يف توتري الصراع على األقصى ،فثورة
والتناظر العربي-اهلجري ليس

دفاعا عن املسجد
الرباق  1929وهي أوىل الثورات الفلسطينية الكربى اليت انطلقت ً
األقصى شهدت تقاط ًعا مشابهًا بني ذكرى «خراب املعبد» العربية وذكرى املولد النبوي

اهلجرية ،فقد حلت ذكرى «خراب املعبد» حينها يف يوم اخلميس  1929/8/15وهو اليوم

الذي حاول املستوطنون الصهاينة االحتفال به عند حائط الرباق وجلبوا معداتهم
لالحتفال الستعراض وجودهم املتزايد يف القدس ،وكانت ذكرى املولد النبوي ستحل
ً
خمططا اجلمعة باعتبار احتشاد الناس
يف يوم السبت  1929/8/17وكان االحتفال بها

للصالة ،فانطلقت الثورة من احتفال املولد النبوي من املسجد األقصى املبارك حينها.

اتفاق أبراهام :توظيف التطبيع مع اإلمارات والبحرين إلعادة تعريف
األقصى

حاولت احلكومة الصهيونية بالتعاون مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب توظيف التطبيع

مع اإلمارات العربية املتحدة إلعادة تعريف املسجد األقصى املبارك ،وتعزيز البنود املتعلقة
به يف صفقة القرن مبشروعية عربية ،فخرج االتفاق باسم ديين هو «اتفاق أبراهام» وكان

األقصى هو احملتوى الديين الوحيد هلذا االتفاق ،وكأن إعادة تعريف األقصى وحتويله

إىل مساحة صالة إسالمية-يهودية مشرتكة هو ما يقود إىل «اإلبراهيمية» ويصنع

السالم ويزيل العوائق.
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أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب النص األولي التفاق
أبراهام يف  ،2020/8/13ثم
أعلن انضمام البحرين إليه
يف  ،2020/9/11وكان حفل
توقيعه يف ساحة البيت األبيض
يف  ،2020/9/15وقد نص
االتفاق يف ما خيص املسجد
األقصى على اآلتي« :كما
أوضحت الرؤية من أجل السالم

صورة تذكارية يف أثناء توقيع اتفاقية "أبراهام"

[صفقة القرن] فإن كل املسلمني الذين يأتون بسالم ميكنهم أن يزوروا ويصلوا يف املسجد
األقصى ،أما بقية مقدسات القدس فهي ينبغي أن تبقى مفتوحة للمتعبدين السلميني
ً
ضابطا ملصطلحه
من كل الديانات» ،1واالتفاق بهذا النص الذي جيعل من صفقة القرن
ورؤيته يقر التفريق األمريكي والصهيوني اخلبيث بني مصطلحني هما« :املسجد
األقصى» ويقصد به هنا املسجد القبلي ذو األروقة السبعة حص ًرا ،واحلرم الشريف/

جبل املعبد» الذي يقصد به كامل مساحة األقصى .بلغ ٍة أخرى فإن «اتفاق أبراهام»
يقر بهذه الفقرة املقتضبة ثالثة أمور ،أو ً
ال :التعريف الصهيوني لألقصى باعتباره املسجد
القبلي فقط بينما بقية مساحته شيء خمتلف هو مشرتك ومفتوح لكل الديانات وامسه

حتكم الكيان الصهيوني بالصالة يف األقصى باعتباره السلطة صاحبة السيادة يف تقييم
سلوك «املصلني السلميني» وغري السلميني ،أي أنه يضفي مشروعية على االعتقاالت
واإلبعادات عن األقصى باعتبارها ختتص مبصلني ال تنطبق عليهم املواصفات املطلوبة

عين على األقصى

«احلرم الشريف /جبل املعبد» ،وثان ًيا :يضفي املشروعية على فرض العبادات التوراتية
يف األقصى يف ذروة السعي الصهيوني احملموم إىل فرضها ،وثال ًثا :يضفي مشروعية على

للصالة يف األقصى.
 1النص كما نشرته السفارة األمريكية في الكيان الصهيونيhttps://bit.ly/3DDOlyR .
www.alquds-online.org
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حاولت األطراف الثالثة املضي يف هجمة التطبيع حتى حدودها القصوى ،فوقعت يف
 2020/10/18اتفاقية لتبادل رحالت الطريان مع اإلمارات بواقع  28رحلة ركاب أسبوع ًيا
إىل مطاري دبي وأبو ظيب ،1أي مبعدل  4رحالت يومية ،واقتحم األقصى يف 2020/10/15
وفد إماراتي بدا ذا طبيعة أمنية وحضر بسيارات سوداء تابعة للشاباك وقفت يف ساحة
الرباق ،2ثم يف يوم توقيع اتفاقية الطريان اقتحم وفد آخر لتبدو كأنها باكورة هذا
التطبيع الشعيب الواسع ومركزه األقصى ،فوقف هلم أحد شباب األقصى باملرصاد
وطردهم شا ً
متا ،3وكان هذا آخر عهد جبهة التطبيع الفقاعية هذه باألقصى حتى
كتابة هذه السطور.
يف  2020/10/22أعلنت البحرين توقيع اتفاقية بـ  14رحلة طريان أسبوع ًيا مع الكيان
الصهيوني ،4ويف  2020/11/24نشرت صحيفة إسرائيل اليوم الصهيونية تقري ًرا عن
اتفاق رباعي ضم اإلمارات والبحرين واألردن والسلطة الفلسطينية لتسهيل دخول الوفود
اإلماراتية والبحرينية اليت تقتحم األقصى مبوجب «اتفاق أبراهام» من أبواب األقصى
وضمن ترتيب مع األوقاف حتى ال يتعرضوا للطرد واإلهانة على يد املرابطني كما حصل
مؤخ ًرا ،5وهو ما نفته اخلارجية األردنية يف اليوم ذاته.6
يف احملصلة مل تتمكن موجة التطبيع هذه من التحول إىل حالة شعبية ،بل مل تستطع أن
تتعدى الوفود الرمسية ذات الطابع األمينً ،
فضل عن أن تتمكن من إضفاء شرعية على
العدوان الصهيوني على األقصى ،بل بقيت من حيث التواصل الشعيب يف حدود احلد
األدنى ،برحلتني أسبوع ًيا إىل كل من أبو ظيب وعمان ،ورحلة واحدة إىل مطار مراكش،
وكانت صورة االخرتاق الوحيدة مرتكزة إىل دور مطار دبي كنقطة ترانزيت عاملية بـ 12
فيما مل يُف ّعل خط الطريان بني البحرين والكيان الصهيوني حتى كتابة
رحلة أسبوعيةَ ،
هذه السطور.7
 1رويترزhttps://reut.rs/3DCZ78B .2020/10/18 ،
 2عربي https://bit.ly/3gTIQlU .2021/10/15 ،21
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3n3gAB4 .2020/10/18 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2WKUFna .2020/10/22 ،
 5إسرائيل اليومhttps://bit.ly/3yInz4B .2020/11/24 ،
 6وكالة األنباء األردنية بتراhttps://bit.ly/3BDcN1o .2020/11/24 ،
 7بناء على خدمة البحث التي يوفرها موقع رادار الطيران:
Flight Radar 24. https://www.flightradar24.com/data
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 .2المستوى األمني
كانت شرطة االحتالل وخمابراته األداة املركزية اليت يعتمد عليها يف تهويد املسجد
األقصى املبارك بأجنداته الثالث ،فهي اليت فرضت أوقات االقتحام من خالل انفرادها بباب
املغاربة وحت ّكمها بالدخول واخلروج على أبواب األقصى ،وهي اليت حاولت فرض التقسيم
الزماني التام بإغالق األقصى أمام املسلمني يف أعياد اليهود يف  ،2015وهي اليت تولت
احملاولة الفاشلة لفرض البوابات اإللكرتونية والكامريات يف  ،2017وهي اليت حاولت قضم
مبنى باب الرمحة يف  ،2019وهي اليت حاولت بالقوة فرض اقتحام األضحى يف ،2019
وهي اليت حاولت وأد جتربة الفجر العظيم مطلع عام  ،2020ثم وظفت وباء كورونا لعزل
األقصى ،وهي اليت حاولت إغالق باب العمود مع اليوم األول من رمضان الفائت ،ثم حاولت
فرض اقتحام  28رمضان.
لقد أدركت «مجاعات املعبد» مبك ًرا أن الشرطة واألجهزة االمنية هي العائق أمامها دون

العدوان على األقصى حينما كانت على هامش احلياة السياسية ،وهي اليت ميكن أن تتحول
إىل أداة مركزية لفرض ما تريد مع تصاعد نفوذها السياسي ،فكان التأثري على وزير
األمن الداخلي املسؤول عن هذه الشرطة من أولوياتها املركزية بنسج عالقات إجيابية معه
وإقناعه بأجندتها ،فكان تساحي هنغيب ( )2004-2003أول وزير أمن داخلي يقتحم األقصى
بعد االنتفاضة يف  ،1 2003-10-22وآيف دخيرت ( )2009-2006الذي رعى تشكيل «قوة جبل
املعبد» ،ثم إسحاق أهرونوفيتش ( )2015-2009الذي كان أول وزير أمن داخلي يدعو إىل
السماح لليهود بأداء العبادات يف األقصى ،2ومن بعده جاء جلعاد إردان ( )2020-2015الذي
الزماني وحماولة فرض البوابات اإللكرتونية على األقصى وحماولة التقسيم املكاني ،وقد
أفصح بشكل علين عن تطلعه إىل حرية صالة اليهود يف األقصى وحصوهلم على مكان ثابت
يف األقصى ألداء الصلوات .3يف الوقت نفسه ،حرصت «مجاعات املعبد» على نسج عالقات

عين على األقصى

كان أقرب الوزراء إىل «مجاعات املعبد» ،وهو الذي أشرف على حماولة فرض التقسيم

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3DCM8U .
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2Yb8z2I .2014/9/24 ،
 3موقع Jewish Journal، 2019/8/14 . https://bit.ly/2WJgUdt
www.alquds-online.org
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إجيابية مع شرطة االحتالل مع الرتكيز على ضباطها ومستوياتها القيادية ،ودعوتهم إىل
خمتلف املناسبات وقد انتهى هذا املسار إىل عالقة تكامل وتفاهم بني الطرفني.1
فرض الطقوس اليهودية بالقوة :اقتحام  28رمضان العالمة الفارقة

لقد كان اقتحام  28رمضان عالمة فارقة يف مدى استعداد احلكومة الصهيونية لتوظيف
هدف تضعه «مجاعات املعبد» ،فبخالف فرض البوابات
كامل إمكاناتها يف فرض
ٍ
اإللكرتونية يف  2017الذي كان إجرا ًء فرضته حكومة االحتالل ،فإن اقتحام األقصى
يف  28رمضان كان هد ًفا حددته «مجاعات املعبد» ،ومل يكن سياسة معلنة للحكومة
الصهيونية أو إجراء تبنته يف نقاشاتها ،ومع ذلك فقد وظفت شرطة االحتالل كل
إمكاناتها املتاحة لفرضه ،ووضعت خطة لذلك بدأت منذ بداية رمضان ،بإغالق حيز
ً
وصول إىل اضطرارها
ساحة باب العمود منذ الليلة األوىل لشهر رمضان يف ،2021/4/13
إىل لفتح الساحة مرغمة يف  2021/4/25بعد  13ليلة حامية من املواجهات ،وهي التجربة
اليت عرفت بـ»هبة باب العمود» وأضافت رصيدًا إضاف ًيا خلط اهلبات الشعبية املستمر
منذ .2014
حاولت شرطة االحتالل فرض اقتحام  28رمضان بكل ما أوتيت من قو ٍة وإمكانات،
وحشدت اآلالف من القوات اخلاصة التابعة 2لقواتها العسكرية املسماة «حرس
احلدود» ،وهامجت املصلني بد ًءا من أول أيام اعتصامهم وجتمعهم يف األقصى يف
يوم اجلمعة  25رمضان ،3ثم مبنع وصول احلافالت من األراضي احملتلة عام 1948
نهار السبت  26رمضان للحد من حضور املصلني يف األقصى يف ليلة  27رمضان ،وهو
ما رد عليه شباب القدس بنقل الوافدين إىل األقصى بسياراتهم اخلاصة ،ثم بإغالق
طريق القدس -يافا ،وهو ما مل تكن شرطة االحتالل تتوقعه فاضطرت بدورها إىل فتح

 1أثار هذا التبدل في العالقة اهتمام الصحافة الصهيونية التي كتبت عدة تقارير عنه ،انظر ً
مثل :موقع القناة السابعة
العبرية ،2021/7/15 ،تقرير بعنوان ما الذي سبب التغيير اإليجابي في موقف الشرطة من جبل المعبد،
https://bit.ly/3t8Fbpb .2021/7/15
 2فرانس https://bit.ly/3BCFufg .2021/5/8 ،24
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2WEZIpP .2021/5/7 ،
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الطريق أمام املصلني القادمني إىل املدينة صاغرة ،1وعاودت مهامجة املصلني فجر األحد
ثم بعد صالة العشاء لعلها تصل إىل إخالء األقصى أمام االقتحام صباح يوم اإلثنني 28
رمضان.3
2

عين على األقصى

رغم ذلك كله ،مل حتقق
قوات االحتالل ما أرادت،
وواجهت صباح اإلثنني
 28رمضان اآلالف من
الشباب املصمم على
منع االقتحام بأي مثن،
ملواجهتها
واملستعد
مستفيداً من التجارب
السابقة ،مستعيناً خبزانات
مواجهات عنيفة يف األقصى يف 2021/5/10
األحذية كمتاريس أمام
املسجد القبلي ،وبأعمدة
خشبية قدمية لتثبيت األبواب ومنع حشر املصلني يف املصلى القبلي وإغالق األبواب
عليهم ،وبعوائق حجرية وخشبية جعلت الساحة الشرقية لألقصى مستعصية على
االقتحام حتى لو متكنت شرطة االحتالل من كسر الشباب املعتصمني .4على مدى ست
اقتحام رمزي ،5بتكرار ما حصل
ساعات من املواجهات حاولت قوات االحتالل فرض أي
ٍ
يوم األضحى  2019/8/19على األقل وحتقيق «صورة الدخول» ملسافة  60م ً
رتا من باب
املغاربة إىل باب السلسلة ،لكن حتى هذا كان مستعص ًيا أمام اإلرادة الغامرة اليت واجهتها،
متاما ،ومن هذه النقطة من العدوان املنكسر قررت املقاومة الفلسطينية
وفشل االقتحام ً
االخنراط يف املعركة بعد أن كانت وجهت إنذا ًرا لالحتالل بأن ينتظر ردها يف حال أقدم
على إخالء حي الشيخ جراح أو العدوان على األقصى ،وأكملت صواريخ املقاومة مسرية
 1جريدة الغدhttps://bit.ly/3DEAqbY .2021/5/9 ،
 2عربي https://bit.ly/3yDKKgs .2021/5/9 ،21
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3DIJeNR .2021/5/9 ،
 4توثيق الباحث نقالً عن شهود عيان.
 5الجزيرة نتhttps://bit.ly/3CPgBOQ .2021/5/10 ،
www.alquds-online.org
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تراجعات االحتالل اليت فرضتها اإلرادة الشعبية ،إذ أجربت مسرية األعالم على التفرق
بعد أن أصر االحتالل على تسيريها رغم تعديل مسارها.2

1

متاما ،إذ فشلت يف فرض
أمام هذه اجملريات خرجت «مجاعات املعبد» بعكس أهدافها ً
يوما وهي املدة األطول
اقتحام  28رمضان ،وأغلق املسجد األقصى أمام االقتحامات ً 19
إلغالقه منذ شهر  ،2003/8وتعززت معادلة الردع اليت كانت تعول على كسرها باملثابرة
وطول النفس ،وعاد قطاع عريض من األوساط السياسية واألمنية إىل اخلوف من تداعيات
جتليات حمدودة له.
العدوان على األقصى ،وهو ما قد يشهد العام القادم
ٍ
مواصلة إعادة تعريف دور األوقاف األردنية في األقصى وفرض «السيادة
الصهيونية» عليه

واصلت سلطات االحتالل إجراءاتها إلعادة تعريف دور األوقاف اإلسالمية باعتبارها تدير
احلضور اإلسالمي يف املسجد فقط ،وليست اهليئة املركزية اليت تدير املسجد بذاته
إجراءات متتالية تتجاهل فيها وجود األوقاف أو تكبله ،ففي
كمقدس ،فأخذت تفرض
ٍ
 2020/9/6ركبت شرطة االحتالل مساعة فوق سطح ثانوية األقصى الشرعية ،قرب
مئذنة باب األسباط ،3ثم يف  2020/9/9ركبت مساعة ثاني ًة فوق سطح باب املطهرة
فوق الرواق الغربي يف األقصى ،4وهي إذا ما أضيفت لسماعة سبق تركيبهاعلى سطح
املدرسة العمرية مشال األقصى يف شهر  ،2017/8ال يعود من الصعب االستنتاج بأن لدى
مواز يف األقصى ،وقد بات هذا النظام
مشروعا
االحتالل
ً
ًّ
تدرجييا لتأسيس نظام صوتي ٍ
قادراً على إيصال الصوت إىل اجلهات الشمالية والغربية لألقصى.
مل يطل الزمن قبل أن يتحقق هذا االستنتاج ،إذ ف ّعلت سلطات االحتالل هذا النظام
يف  2021/2/19حتت حجة وباء كورونا ،وأعطت «إرشادات» للمصلني حول التباعد
االجتماعي ،ليتضح أن هذه السماعات الثالثة مربوطة معاً ،وأنها مرتبطة مبركز
الشرطة يف املدرسة التنكزية على ما يبدو ،وقد تعمدت الشرطة توجيه هذه اإلرشادات يف
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/38CWvcF .2021/5/10 ،
 2وكالة شهاب لألنباءhttps://bit.ly/3jDnaMB .2021/5/10 ،
 3جريدة الدستورhttps://bit.ly/3Byg9Tw .2020/9/7 ،
 4وكالة سند لألنباءhttps://snd.ps/p/35502 .2020/9/10 ،
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وقت تقاطع مع أذان صالة اجلمعة ومع الركعة الثانية من الصالة .1باملقابل ،ومع تقاطع
احتفال «عيد االستقالل» العربي يف ساحة الرباق مع صالة الرتاويح يف الليلة األوىل من
رمضان ،اقتحمت قوات االحتالل املسجد األقصى يف  2021/4/13وكسرت بابي مئذنيت
املغاربة والسلسلة ثم قطعت أسالك الصوتيات والكهرباء فيهما ،2وهو ما يؤكد مضيها
يف التعامل كأنها هي من تدير املسجد األقصى كمكان.
إىل جانب ذلك ،فقد شهد يوم  2021/2/22حد ًثا فار ًقا إذ هدمت قوات االحتالل منزل
عائلة احلارس يف املسجد األقصى املبارك وأحد مسؤولي املناوبة الصباحية فادي عليان،
تهديدات متواصلة بهدمه بسبب دور فادي عليان كحارس يف املسجد األقصى
وذلك بعد
ٍ
املبارك ،3وبهذا تص ّعد سلطات االحتالل سياستها ملعاقبة موظفي األوقاف على عملهم
الذي يقومون به مع األوقاف من دون أن يوفر هلؤالء املوظفني أي غطاء سياسي حيميهم،
بعد أن كانت عمدت ساب ًقا إىل اعتماد االعتقال واإلبعاد عن املسجد األقصى املبارك
كإجراءات عقابية ضد موظفي األوقاف وبالذات احلراس.
استمرار محاوالت إعادة إغالق مصلى باب الرحمة
تواصل حماكم االحتالل متديد قرار إغالق مصلى باب الرمحة الذي جيدد منذ 2003

 1توثيق الباحث نقالً عن شهود عيان.
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3gQLZ67 .2021/4/13 ،
 3العربي الجديدhttps://bit.ly/3jAUV1d .2021/2/22 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3yGpVRH .2021/1/26 ،
 5النورس اإلخباريhttps://bit.ly/3jD18d9 .2021/2/15 ،
 6موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3kPmljc .2021/8/17 ،
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ويشكل األرضية اليت تستند إليها شرطة االحتالل يف عدوانها على املصلى ،وقد كشفت
مؤسسة القدس الدولية يف  2021/1/26استنادًا إىل مصادر خاصة من داخل األوقاف أن
شرطة االحتالل تعطل عمل فرق اإلعمار يف قبة الصخرة ولعدة أيام ملقايضة اإلعمار
بإعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،4وواصلت سياسة اعتقال من يصرون على الوجود يف
مصلى باب الرمحة وإبعاده ،وكان املرابط املقدسي نظام أبو رموز أحد أبرز املستهدفني
هلذا السبب ،إذ اعتقلته سلطات االحتالل من مصلى باب الرمحة يف  2021/7/2ثم
أبعدته ستة أشهر ،5وبعد عودته إىل األقصى بأيام عاودت اعتقاله من مصلى باب الرمحة
يف  .6 2021/8/17ويبدو أن سلطات االحتالل ال تزال مل تسلم بالفتح النهائي ملصلى
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باب الرمحة ،وحتافظ على خط حماولة إغالقه لعل الفرصة تلوح لذلك الح ًقا ،وهذا
ما يوجب إبقاء الدفاع عن هذا املصلى أولوية يف وجه حماولة اختاذه منطل ًقا للتقسيم
املكاني لألقصى.
توظيف قيود كورونا لعزل األقصى

مع بدء موجة اإلغالق الثانية حاولت سلطات االحتالل أن تفرض هذا اإلغالق على
يوما ،وحاولت الضغط على جملس
األقصى ،وأن تكرر جتربة اإلغالق األول الذي طال ً 69
األوقاف ليعلن إغالق املسجد األقصى املبارك يف  ،2020/9/16لتكرس بذلك قاعدة فتح
األقصى وإغالقه مبا يتوافق مع قرارات احلكومة الصهيونية لتؤكد خضوعه لسيادتها،
ولتحاول امتصاص ضغوط «مجاعات املعبد» املتطرفة اليت كانت تعارض تزامن هذا
اإلغالق مع موسم األعياد اليهودية الطويل ،فجاءت حماولة إغالق األقصى يف وجه
املسلمني مبنزلة «تعويض» لتلك اجلماعات املتطرفة ،بأن األقصى سيقفل أمام املصلني
املسلمني كذلك .وقد أعلن حامت عبد القادر بالفعل قرار جملس األوقاف بـتعليق»
دخول املصلني إىل املسجد األقصى املبارك مدة ثالثة أسابيع ،1لكن املعارضة الشديدة
اليت لقيها هذا القرار شعب ًيا وإعالم ًيا أدت إىل الرتاجع عنه.2
بعد فشل شرطة االحتالل يف فرض إغالق األقصى على املسلمني ،كثفت توظيف إجراءات
اإلغالق ضد املصلني مبخالفات االبتعاد عن مكان السكن أكثر من املساحة املسموحة،
وخمالفات الكمامات والتباعد والتجمع ،طوال موجة اإلغالق الثانية حيث أدى اجلمعة
 1200من املصلني يف يوم  ،3 2020/9/25وكذلك خالل موجة اإلغالقات الثالثة.4
تغيير الوضع القائم :مواصلة التغول الشرطي

ال تكتفي سلطات االحتالل بتوظيف شرطتها لتكون أداة يف مواجهة املصلني املسلمني ،أو
حلماية املقتحمني الصهاينة وتوسيع دائرة عدوانهم واستعراضهم طقوسهم يف األقصى
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/38BYLke .2020/9/16 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/3iDabrr .2020/9/16 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/3taAmMo .2020/9/25 ،
 4عربي https://bit.ly/3jAeyGy .2021/2/9 ،21
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فقط ،بل توظف حضورها يف األقصى كوسيلة مركزية الستعراض السيادة الصهيونية
عليه ،وفرض وقائع متس بالثوابت اإلسالمية أو حبضور األوقاف ،وعادة ما يغيب احلديث
عن هذا الشكل من التوظيف بسبب صعوبة رصده .على مدى العام املاضي رصد تغيريان
مهمان فرضتهما شرطة االحتالل يف هذا االجتاه:

األول :فرض املناوبة الليلية للشرطيات اإلناث داخل األقصى ،وهذا يعين بقاءهن
طوال الليل يف األقصى ،بوجود الرجال من أفراد الشرطة ،وتعمد وضعهن يف
مواضح احتكاك مع نقاط وظيفة حراس املسجد األقصى التابعني لألوقاف
اإلسالمية ،وهو تطور قد يفتح الباب أمام اإلسقاط األخالقي ،وال بد من وضع
مبكر له.1
ٍّ
حد ٍ
الثاني :إدخال سيارة صغرية تعمل
مبحرك ميكانيكي إىل داخل األقصى،

شرطة االحتالل تدخل سيارة ميكانيكية إىل داخل
األقصى

عين على األقصى

يف مكان سيارة كهربائية سبق إدخاهلا
يف عام  2016وكانت حمل اعرتاض
األوقاف ،2وهذه السيارة حتمل شعا ًرا
ولواحا تشغله كلما تنقلت
للشرطة
ً
ً
استعراضا
يف األقصى ،ويشكل حتركها
للحضور األمين الصهيوني يف األقصى
بشكل متكرر.
ٍ

 1توثيق الباحث نقالً عن شهود عيان.
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3t6xkZk .2016/6/9 ،
www.alquds-online.org
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 .3المستوى القانوني
سارت احملاوالت القانونية لتغيري الوقائع يف املسجد األقصى املبارك يف ثالثة مسارات
أساسية:
المسار األول :اللجوء للمحاكم كوسيلة تدرجيية لتغيري تفسري قانون
األماكن املقدسة الذي فسرته احلكومة الصهيونية يف عام  1967وفق مقتضيات
سيطرتها على القدس يف مواجهة نواة التحرك الشعيب الذي أخذ يسببه حضور
قواتها يف األقصى ،وقد انتزعت «مجاعات املعبد» يف هذا الطريق سوابق قضائية
متعددة؛ بد ًءا من قرار حمكمة االحتالل العليا يف  1993اعتبار األقصى جز ًءا من
«أرض إسرائيل» ،وقرار احملاكم بفتح الباب أمام االقتحامات الصهيونية الفردية
يف  ،2003ثم القرار الذي يسمح باالقتحامات اجلماعية يف  ،2006ثم القرار الذي
ريا القرار يف  2020الذي أكد
يسمح بالصالة على أبواب األقصى يف  ،12018وأخ ً
احلق املتساوي لليهود واملسلمني يف دخول األقصى ،2وطوال هذا التحرك كانت
احملاكم تؤكد «حق اليهود» بدخول األقصى مفرقة بني هذا احلق وبني إمكانية
تطبيقه ،تاركة تقدير هذه اإلمكانية لشرطة االحتالل ومرجعيتها السياسية،
وهو ما مل تنجح حماوالت «مجاعات املعبد» املتكررة يف تغيريه.
المسار الثاني :كان حماولة سن قانون جديد يتعلق باملسجد األقصى املبارك،
وقد شهد العقد املاضي حماولتني يف هذا االجتاه :األوىل مشروع قانون التقسيم
الزماني التام الذي صاغ أرييه إلداد مشروعه يف شهر  ،3 2012/8والثاني مشروع
منح اليهود احلق يف أداء العبادات يف األقصى والذي قدمته مريي ريغيف يف شهر
.42014/5
المسار الثالث :تغيري اإلجراءات عرب هوامش القانون ،وكانت أبرز احملاوالت
الستخدام ذلك هي تقرير مراقب عام الدولة ميكا لندنشرتاوس الذي كلفه
 1القناة السابعة باإلنجليزيةhttps://bit.ly/38ylAoS .2018/3/25 ،
 2عين على األقصى  -التقرير الرابع عشر ،مرجع سابق ،ص .80
 3جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3n3sCKK .2012/8/12 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2YpjXbD .2014/5/19 ،
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الكنيست بإعداده يف عام  2008حول إمكانية
تطبيق القانون اإلسرائلي على املسجد
األقصى املبارك ،وقدمه يف  2010ونشرت
أجزاء منه يف الصحافة يف  ،1 2011وتوظيف
جلنة الداخلية واألمن يف الكنيست ملناقشة
سلوك احلكومة وشرطة االحتالل جتاه
األقصى خالل رئاسة مريي ريغيف هلا بني
عامي .2015-2013
دعوة مؤمتر ملناقشة استبدال اجلسر اخلشيب
لباب املغاربة

خالل مدة الرصد احلالية كانت «مجاعات املعبد» قد وصلت إىل معادلة محاية الشرطة
ألداء الطقوس يف األقصى ،وهذا ما خفض من مطالبها عند الشرطة ،وأغلق باب اعتقال
أفرادها حينما يؤدون الصلوات التوراتية يف األقصى ،وهو الباب الذي كانت «مجاعات
بشكل متكرر لرفع مطالبها أمام احملاكم الصهيونية.
املعبد» تستخدمه
ٍ

عين على األقصى

املرة الوحيدة اليت ذهبت فيها تلك اجلماعات لالستعانة بالنظام القضائي الصهيوني
كانت يف شهر ،2021/6إذ قدمت «مجاعات املعبد» قضية إىل حمكمة االحتالل العليا
مطالبة باستبدال اجلسر اخلشيب املؤدي إىل باب املغاربة بدعوى أنه بات خط ًرا ً
وآيل
للسقوط .2وكانت «مجاعات املعبد» قد حركت موضوع اجلسر مباشرة بعد معركة
سيف القدس ،3وفشل اقتحام  28رمضان وبقاء مجهور متطرفيها ينتظرون يف الساحة
السفلية من دون أن يتمكنوا من الدخول إىل اجلسر ،وليس بعيداً االستنتاج بأن مشهد
حجزهم يف األسفل دفعهم إىل حماولة منع تكراره ،فجاءت مطالبتهم باستبدال اجلسر
ليصبح قاد ًرا على حتمل أوزان أكرب ،وتتحول نقطة انتظار حشود املقتحمني إىل اجلسر
 1هشام يعقوب (محرر) ،عين على األقصى :التقرير السابع ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،2013 ،ص.39
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2YbTv4S .2021/7/22 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3BzGRuV .2021/6/4 ،
www.alquds-online.org
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ً
بدل من الساحة ،وميسي منعهم من دخول األقصى أصعب على شرطة االحتالل ،ويعزز
ذلك أن استبدال اجلسر كان عنوان مؤمتر هذه اجلماعات السنوي يف الكنيست يف
.2021/7/13

 .4المستوى الديني
انصب جهد «مجاعات املعبد» خالل تارخيها على خلخلة الفتوى الدينية القائلة بتحريم
دخول اليهود إىل «جبل املعبد» ،وهي الفتوى اليت ترتكز إىل ثالثة أسباب مركزية :األوىل
عدم حتديد مكان «قدس األقداس» وهذا ما يفتح الباب أمام إمكانية «تدنيسه» من دون
قصد ،الثاني هو عدم حتقيق اليهود املعاصرين شرط الطهارة بسبب مالمسة األموات
والقبور ،ولذلك تنتظر هذه اجلماعات والدة بقرة محراء تبقى صافية اللون حلني بلوغها
ثم تذبح وحترق ويستخدم رمادها لتطهري الكهنة ،وهو جهد يستثمر فيه «معهد املعبد»
منذ عقود؛ والثالث ارتباط بناء «املعبد» املزعوم مبجيء املخلص املنتظر يف الفكر التوراتي
حجج مقابل ٍة له.
التقليدي ،وهو ما يعمل حاخامات اليمني-القومي على حتديه وتقديم
ٍ

على هذا الطريق جنحت «مجاعات املعبد» يف توحيد موقف حاخامات التيار القومي-الديين
مستعينة أساساً بدعم احلاخام األمريكي اليهودي موشيه تندلر الذي كان من أول املراجع
الدينية الكربى اليت تتبنى فتوى السماح لليهود بدخول األقصى ،وجبهود احلاخام إسرائيل
أريئيل مؤسس «معهد املعبد» ،واحلاخام شلومو أفينري رئيس «مدرسة تاج القدس الدينية»،
والرئيس احلالي لـمعهد املعبد» احلاخام حاييم راخيمن ،وحاخام صفد مشوئيل إلياهو،
واحلاخام دوف ليئور رئيس «جملس حاخامات يهودا والسامرة» ،واحلاخام إليعازر والدمان
رئيس «مدرسة نري الدينية» يف مستوطنة «كريات أربع» يف اخلليل ،واحلاخام تسيفانيا
دروري رئيس «مدرسة روش الدينية» يف «كريات مشونة» مشال فلسطني احملتلة .وهم
مجيعاً من أتباع مدرسة احلاخام أبراهام كوك وابنه زيف كوك ،آباء التيار القومي-الديين
من املتدينني ،وقد بادرت كتلة منهم إىل حماولة إعادة إحياء جملس القضاء احلاخامي
«السنهدرين» ليكون املوجه الروحي األساس ،وهذا «السنهدرين» اجلديد بات اليوم ميثل
جممعاً للحاخامات العاملني على تهويد األقصى .باملقابل ،كانت احلاخامية التقليدية
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تلجأ إىل جتديد فتواها بتحريم دخول اليهود إىل األقصى وبالذات بعد مناسبات التصعيد
املعروفة ،لكنها كانت تلني مبوقفها يف هذا املنع تدرجيياً.1
اقتحام األقصى :استمرار الجدل الديني

استمر هذا اجلدل الديين خالل مدة الرصد مع حماولة «مجاعات املعبد» توسيع دائرة
ً
ً
جديدا» قد ظهر ،يؤكد أن
«دليل
مؤيديها ،وقد تناقلت أوساطها يف  2020/10/29أن
احلاخام لوبافيتش (مناحم ميندل شنريسون) الزعيم املتوفى عام  1994لـحركة حباد
الدينية»  CHABADواسعة االنتشار ،كان قد د ّون وثيقة يدعو فيها يهود العامل إىل
التوجه إىل املسجد األقصى واقتحامه ،2وجاء تناقل هذا اخلرب إبان حقبة توقيع «اتفاق
أبراهام» ،ويبدو أنه يهدف لالستفادة من كون إيفانكا ترامب ،ابنة الرئيس األمريكي
وقتئذ ،هي إحدى أتباع هذه احلركة اليت ينتمي إليها زوجها جاريد كوشنري؛ للتأثري
ٍ
يف أتباع هذه احلركة اإلحيائية احلسيدية لينضموا إىل صفوف مقتحمي األقصى،
خصوصا أن احلاخام املذكور سبق له أن تبنى موق ًفا ً
مؤيدا لالجتياح الصهيوني للبنان
ً
يف .31982

عين على األقصى

عالوة على ذلك ،طورت «مجاعات املعبد» استفادتها من الشرعية الدينية اليت ميثلها
حاخاماتها ،وباتت تنشر صورهم يف الدعوات وتوضح من سيقود الصلوات يف األقصى يف
كل اقتحام ،وقد استخدمت هذا األسلوب من الدعاية يف عيد الفصح يف شهر 2020/3
ويف اقتحام  28رمضان وكذلك يف اقتحام يوم الرتوية ،وقد نشر احلاخام دوف ليؤور
من مستوطنة «كريات أربع» ،واحلاخام إيال يعقوبوفيتش من «مدرسة صفد الدينية»
الدعوة ألتباعهما بضرورة املشاركة وعائالتهم يف اقتحام  28رمضان .كذلك واصل
حاخامات التيار القومي الديين نشر احلديث عن اإلشارات املسيحانية املتعلقة باألقصى،
ويف تعليقه على اشتعال النار يف إحدى أشجار األقصى خالل مواجهات يوم ،2021/5/11
 1هذا التكثيف قائم على قراءة التطورات في الموقف الديني كما رصدها تقرير عين على األقصى من نسخته األولى حتى
الرابعة عشرة.
 2خبار إسرائيل https://bit.ly/3yHo5zU .2020/10/29 ،365
 3عبد الوهاب المسيري ،اليهود واليهودية والصهيونية :الموسوعة الموجزة ،دار الشروق ،القاهرة ،ط ،5ج ،2ص.144
www.alquds-online.org
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قال احلاخام الزر برودي ،أحد احلاخامات املؤثرين إعالم ًيا ،إن «النار يف جبل املعبد عالمة
على قرب جميء املسيح».1
باملقابل ،طالب احلاخام موشيه غافين ،زعيم حزب يهود التوراة الذي ميثل املتدينني من
اليهود األشكناز نتنياهو بإبقاء املسجد األقصى «مغل ًقا أمام اليهود» عندما قرر نتنياهو
فتحه يف  ،2021/5/23جمددًا التمسك بالفتوى الدينية اليت حتظر على اليهود دخول
األقصى.2
ذبح القرابين في األقصى :مواصلة بناء الزخم

تبين «مجاعات املعبد» منذ عام ً 2016
ً
متواصل يسعى إىل ذبح قربان الفصح العربي
زمخا
يف املسجد األقصى املبارك ،فقد ذحبت قربان الفصح حينها يف مستوطنة «بيت أوروت»
على جبل الزيتون ،3ثم يف  2017قدم قربان الفصح العربي يف ساحة املسجد العمري
الكبري أمام «كنيس اخلراب» وألول مر ٍة داخل البلدة القدمية منذ االحتالل ،4ثم يف
ُ 2018قدم يف القصور األموية مالص ًقا لسور املسجد األقصى املبارك ،5ثم يف ُ 2019قدم
على سطح سوق اللحامني يف مقابل الرواق الغربي لألقصى يف البلدة القدمية للقدس.6
يف عام  2020كانت «مجاعات املعبد» تريد تتويج حركتها هذه بتقديم قربان الفصح
يف األقصى ،خصوصاً مع صفقة القرن ووجود الرئيس األمريكي ترامب يف سدة احلكم،
ووجه «السنهدرين» اجلديد رسالتني واحدة لرتامب وواحدة لنتنياهو للسماح هلم
بتقديم قربان الفصح يف األقصى ،7بل إن احلاخام أرييه ليبو ذهب إىل أن إقامة «املعبد»
هي اليت ستخلص العامل من وباء كورونا ،8لكن طقوس الذبح مل تقم يف عام 2020
على أي حال نتيجة لإلغالقات .حاولت مجاعات املعبد االستدراك يف  ،2021لكن عيد
 1موقع أخبار إسرائيل https://bit.ly/3gXPN5E .2021/5/11 ،365
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3gW3txL .2021/5/23 ،
 3جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3zFubSQ .2016/4/19 ،
 4هآرتسhttps://bit.ly/3jzgajY .2017/4/9 ،
 5جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2WPVvj5 .2018/3/26 ،
 6إسرائيل اليوم النسخة اإلنجليزيةhttps://bit.ly/3kJXRrL .2019/4/22 ،
 7موقع أخبار إسرائيل https://bit.ly/2Qmu0Xj .2020/3/31 ،365
 8إسرائيل اليومhttps://bit.ly/31kkxGA .2020/3/9 ،
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إغالق جزئي ،وقد وجه
الفصح جاء مع نهاية املوجة الثالثة من اإلغالقات وترافق مع
ٍ
احلاخام يسرائيل أريئيل رئيس «معهد املعبد» ،واحلاخام باروخ كاهانا رئيس الرقابة
الكهنوتية ،واحلاخام أرييه ليبو سكرتري جملس «السنهدرين» اجلديد رسالة إىل رئيس
الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو يف  2021/3/10مطالبني بفتح األقصى هلم لتقديم
قربان عيد الفصح العربي فيه ،قائلني إن «إعالن العبادة اخلالصة لرب إسرائيل من املعبد
حيث تسكن روحه ...هو اجلواب على كل الضغوط اليت توضع على دولة إسرائيل وشعب
إسرائيل» وكذلك على نتنياهو شخص ًيا ،متمنني له التوفيق يف االنتخابات القادمة
حاكما إلسرائيل إىل األبد» ،1لكن نتنياهو مل يستجب ملطلبهم .وقد نشرت
وأن «يبقى
ً
صفحات
نشطاء املعبد أن شرطة االحتالل قبضت على ثالثة منهم حملاولتهم تهريب القربان إىل
األقصى وذحبه ،وخبالف عام  2020فقد عقدت طقوس ذبح القربان بعدد حمدود من
احلضور يف  2021/3/23عند باب املغاربة أمام سور البلدة القدمية.2
هذا الزخم من املتوقع له أن يستمر ويتعاىل حبلول عيد الفصح العربي القادم بني -16

عين على األقصى

 22من شهر  ،2022/4وأن حتاول «مجاعات املعبد» أن تستثمر يف حاجة رئيس الوزراء
الصهيوني نفتالي بينيت إىل رضاها ملواصلة طريقه يف السياسة ،وعلى االحتقان املرتاكم
من فشل اقتحام  28رمضان املاضي لتدعو إىل تقديم قربان الفصح يف األقصى خصوصاً
أن الفصح العربي سيتقاطع مع األسبوع الثالث من شهر رمضان ،وهذا املسعى حبد ذاته
سواء جنح أو انتهى إىل أداء طقوس الذبح جبانب األقصى ،من شأنه أن يضيف ً
عامل
ً
جديدا ،قد يكون شرارة مواجهة قادمة يف األقصى يف رمضان ،وأن يكون عنوانها
تفجرييًا
عيد الفصح العربي وقربانه.

 1موقع أخبار إسرائيل https://bit.ly/3DGdwks .2021/3/10 ،365
 2موقع أخبار إسرائيل https://bit.ly/3yAUSql .2021/3/24 ،365
www.alquds-online.org
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الفصل الثاني:

المشاريع التهويدية في المسجد األقصى ومحيطه
ْ
التقارير السابق ِة
اعتدنا احلديث عنها يف
املشاريع التهويديّة الكربى اليت
غياب
استمر
ُ
َّ
ِ
ِ
عن املشهد يف مدة الرصد بني  2020/8/1و2021/8/1؛ فلم ْ
ملشروع «مركز
يكن مثة ِذك ٌر
ِ

ّ
التهويدي ،وال مشروع «بيت هليبا» التهويدي ،وال كنيس «جوهرة إسرائيل» ،إخل.
كيدم»
ْ
االحتالل ومؤسساته ومجعياته االستيطانية حنو املشاريع
بوضوح جنو ُح
ولكن يف املقابل ،بر َز
ِ
ٍ

ّ
ٌّ
وتنموي .وقد يكون
وترفيهي
جتاري
التهويدية اليت تستهدف قلب القدس ،واليت هلا طابع
ٌّ
هذا النوع من املشاريع َّ
مفض ًل ملسؤولي االحتالل على املشاريع ذات الطابع الديين؛ كونها

در املال ،وجذب مستثمرين خاصة
تتماشى أكثر مع خمطط  2050التهويدي ،وقادرة على ِّ

التطبيع.
دول
من ِ
ِ

ُ
االحتالل أن يدخل من بوابة التجار ِة ،والرتفيه ،والتحسني ،والتطوير ،واحلدائق،
إ ًذا ،حياول
َ
القدس .وهذه املصطلحات
قلب
وتوفري فرص العمل ،وتأهيل البنية التحتية؛
ِ
ليتغلغل يف ِ

التجميلية املذكورة ليست سوى أقنعة ختفي خلفها حقيقة التهويد ،واالستيطان ،واملصادرة،

وتزوير احلقائق اجلغرافية والثقافية والدميوغرافية.

ويف مدة الرصد ،واصل االحتالل حفريا ِته حول األقصىّ ،
َ
منطقت حائط الرباق
وركز على

وساحة الرباق ،ليكمل خمطط سيطرته الكاملة على ما هو حتت األرض يف تلك املنطقة،
بعدما سيط َر عليها وأزال من فوق أرضها حارة املغاربة يف حزيران/يونيو .1967

ومل توفر سلطات االحتالل ّ
أي فرصة ممكنة لتجاوز عقبة اإلغالقات اليت فرضتها جائحة

كورونا الستكمال املشاريع التهويدية ،أو إعادة افتتاح ما هو قائم منها أمام املستوطنني
والسياح» ،وهذا ما حصل يف آب/أغسطس  2020حني أعلنت «إدارة حائط الرباق»

اإلسرائيلية عن إعادة افتتاح مواقع األنفاق املوجودة حتت حائط الرباق يف سور األقصى

الغربي أمام اقتحامات املستوطنني والسياح» ،وذلك ألول مرة منذ  5أشهر .وأوضحت إدارة
احلائط التابعة لبلدية االحتالل يف القدس أنها قدمت يف مدة اإلغالق خدماتها اإللكرتونية

لنحو  20ألف شخص من أحناء العامل ،نفذوا جوالت افرتاضية عرب موقع إلكرتوني داخل
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أنفاق املسجد األقصى ،لالطالع على احلفريات اجلديدة حتت البلدة القدمية واملسجد
األقصى.1

 .1مشروع القطار الهوائي (التلفريك)
َ
َ
ّ
األوساط اإلسرائيل ّية املختلفة على
التهويدي
شغل مشرو ُع القطار اخلفيف (التلفريك)
مدار مدة الرصد يف هذا التقرير؛ وأد َل ْت أطراف عديدة دلوها يف قض ّيته ،منها :احلكوم ُة
اإلسرائيل ّية ،وشركة تطوير القدس» ،واللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف
القدس» ،واحملكمة العليا اإلسرائيلية ،ومنظمات حقوق ّية إسرائيلية كثرية ،ومجع
توس َع ْت دائر ُة
غفري من املهندسني ،وعلماء اآلثار ،واملثقفني ،واألكادمييني ،واملؤرخني .بل َّ
املعرتضني على هذا املشروع لتشمل مهندسني من خمتلف أحناء العامل.
ْ
وكانت احملكمة العليا اإلسرائيلية قد عقدت جلسة يف  2020/6/29ملناقشة قضية
«التلفريك» ،وطل َبت يف  2020/7/26من حكومة االحتالل تقديم أدلة على ّ
أن هذا
سيشجع السياحة يف املنطقة اليت س ُيب َنى فيها ،وسيخفف من مشكلة االزدحام
املشروع
ّ
املروري ،وحدَّدت موعدًا يف  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات .ويُق َرأ من هذه املهلة الطويلة اليت

أعطتها احملكمة العليا للحكومة اإلسرائيلية لتقديم إجابات مقنعةّ ،
أن احملكمة غري
مقتنعة باملربرات اليت قدّمتها احلكومة واجلهات اليت مت ّثلها.2

عين على األقصى

جاء موعد  ،2020/9/6فدف َعت احلكومة اإلسرائيلية واهليئات اليت متثلها بوثيقة من
تلب املطلوب من أدلة تدعم ادعا َءها ّ
أن مشروع
 81صفحة بني يدَي احملكمة ،مدّعي ًة أنها ّ
«التلفريك» سيعزز السياحة ،وهي كلها مربرات غري مقنعة كررت احلكومة ِذك َرها
يف مناسبات عديدةّ ،
ولكن احملكمة منحت احلكومة وهيئاتها مهلة إضافية لتقديم أدلة
ً
ً
جديدا يف األول من تشرين األول/أكتوبر  2020لالستماع
موعدا
مقنعة ،وحدّدت
لألدلة املنتظ َرة من جديد؛ وفسحت اجملال للمعرتضني على وثيقة احلكومة للرد حبلول
2020/11/22؛ وهذا يعين ّ
أن احلكومة وهيئاتها أخفقت يف إقناع احملكمة بصحة أدلتها.
 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/2UxKYb1 .2020/8/18 ،
 2منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/3yPzSNo .2020/7/27 ،
www.alquds-online.org
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ولدحض ادعاءات احلكومة ،س ّلط نشطاء مهتمون الضوء على بيانات حركة املرور
الصادر يف متوز/يوليو 2020؛ إذ أظهر أ ّنه يق ّوض االدعاء ّ
بأن «التلفريك» سيخفف
االزدحام املروري على طول أسوار املدينة القدمية .وأشار حتليل بيانات املرور إىل أن زيادة
احلافالت ستكون وسيلة أفضل وأسرع وأرخص لنقل الس ّياح من جنوب القدس إىل باب
اجلنوبي للبلدة القدمية.
املغاربة يف السور
ّ
ولكن الالفت َّ
َّ
أن «هيئة تطوير القدس» املشرفة على التخطيط للمشروع ،غري مكرتثة
مهتمة بانتظار إصدار احلكم النهائي للمحكمة العليا
القانوني للقضية ،وغري
باملسار
ّ
ّ
القانوني؛ فقد أصدرت
يف القضية ،وكأ ّنها تسعى إىل فرضه أم ًرا واق ًعا أيًّا يكن املوقف
ّ
يوميا يف الصحف اإلسرائيلية يف األيام األخرية من آب/أغسطس  2020ويف
إخطارات عامة ًّ
األسبوع األول من أيلول/سبتمرب  2020على األقل ،تدعو مقدِّمي العروض إىل املشاركة
املسبق للمناقصة من أجل «تصميم تلفريك إىل البلدة القدمية يف
التأهيل
يف مرحل ِة
ِ
ِ
احملتملني يف
القدس وبنائه وتشغيله وصيانته» .وحدّدت اهليئة لقا َءيْن ملقدِّمي العروض
َ
تشرين األول/أكتوبر 2020؛ إلتاحة الفرصة لألطراف املهتمة لطرح األسئلة ،واحلصول
على معلومات ملساعدتهم على إعداد عروضهم.1
َ
عقدت «هيئة تطوير القدس» اجتماعها األول مع مقدّمي العروض يف
بالفعل،
 2020/10/25حبضور شركات كبرية ،مثل :شركة دانيا سيبوس ،وشركة ديان ويوسي
َ
أسبوع من اللقاء األول.2
ثان بعد
بارزاني،
واتفق املشاركون يف االجتماع على عقد لقاء ٍ
ٍ

دما يف هذا املشروع قبل
ضي ُق ً
ويف سياق اخلطوات العمل ّية اليت تنفذها أذرع االحتالل ُ
للم ّ
صدور احلكم القضائي فيه ،بدأت بلدية االحتالل يف القدس إجراءات مصادرة 10000
مرت مربع من أراضي سلوان جنوب املسجد األقصى ،وذكرت صحيفة جريوزاليم بوست َّ
أن
«جلنة التخطيط والبناء» كانت تستعد للمصادقة على هذه املصادرة يف جلستها املقررة
يف َّ ،2020/9/9
ولكن اعرتاض أعضاء البلدية من احلريديم املتشددين أفضى إىل إزالة
بند املصادقة على املصادرة من جدول أعمال اللجنة؛ إذ يرى هؤالء َّ
أن مرور «التلفريك»
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2VL4rG5 .2020/9/7 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3AG9mql .2020/11/4 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3AEhQhM .2020/10/26 ،
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تنص على َّ
جنسا عند
فوق مقربة يتعارض مع معتقداتهم الدينية اليت ّ
أن اليهودي يصبح ً
مسه األموات ،أو رمبا عند االقرتاب منهم.1
ِّ
ويف أواخر تشرين األول/أكتوبر  2020حصلت «هيئة تطوير القدس» ،املسؤولة عن تنفيذ
مشروع «التلفريك» ،على موافقة وحدة مفوض الغابات بوزارة الزراعة اإلسرائيلية إلزالة
األشجار على طول مسار التلفريك .بعد ذلك بأيام قليلة نقلت صحيفة «تاميز أوف
تصرحيات على لسان مدير مشروع «التلفريك» قال فيها ّ
إن
إسرائيل» يف 2020/11/4
ٍ
َ
املقبلي ،وأضاف ّ
ْ
ْ
أن العمل سيبدأ يف
األسبوعي
أعمال حفر مرتبطة باملشروع ستبدأ يف
غضون أسبوعني لنقل البنية التحتية القائمةَّ ،
وأن الضوء األخضر قد أُعطي بالفعل

القتالع األشجار على طول طريق املشروع .وكان مدير مشروع «التلفريك» قد التقى
يف  2020/10/29مع أصحاب املصلحة يف جبل صهيون لشرح ّ
أن األعمال لنقل البنية
التحتية ستبدأ قري ًبا يف موقف السيارات اجملاور لقاعة «شوهلان ديفيد» للمناسبات ،وأنه
جتب إزالة البنية التحتية احلالية مثل أنظمة املياه والصرف الصحي واالتصاالت.2

عين على األقصى

ويف  2021/2/23أصدرت احملكمة العليا اإلسرائيلية أم ًرا احرتازيًّا خبصوص مشروع
ّ
التهويدي يف القدس ،وبناء عليه طالبت احملكم ُة العليا احلكوم َة اإلسرائيلية
«التلفريك»
القائمة على املشروع ،بتفسريات حول مربرات إقامته يف حميط البلدة القدمية بالقدس.
وأمهلت احملكمة العليا احلكوم َة حتى  ،2021/4/22من أجل تقديم التوضيحات واملربرات
حول املشروع .وأوضح حمامي االئتالف األهلي ،سامي ارشيد ،الذي ميثل العائالت يف
وادي حلوه والتجار يف البلدة القدمية ،أن قرار احملكمة اإلسرائيلية يُلزم احلكومة بالرد
على االلتماسات املقدمة ،وإقناع احملكمة بسبب «عدم إلغاء املشروع ،وصالحية اللجنة
القطرية للبنية التحتية للنظر يف املخطط وليس جلان التنظيم العادية» ،وأكد
احملامي أن احملكمة ستواصل مساع االلتماسات ضد مشروع القطار اهلوائي «التلفريك»
بعد املهلة املمنوحة للحكومة ،وعليه ستقرر إلغاء املخطط أو استمراره.3

 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3ALzFf3 .2020/9/30 ،
 2تايمز أوف إسرائيل .2020/11/4 ،مرجع سابق.
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/37KK9id .2021/2/25 ،
www.alquds-online.org
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ويف التفاصيل ،ذك َرت منظمة «عمق شبيه» األسئلة اجلوهرية اليت وجهتها احملكمة
للحكومة طالب ًة إجابات واضحة مقنعة عليها ،وهي:1
 .1ملاذا ُ
ك ِّلفت «اللجنة الوطنية للبنية التحتية» باإلشراف على املشروع؟
 .2ملاذا ّ
مت جتاوز العيوب يف عملية املوافقة ،مع عدم امتالك «اللجنة الوطنية للبنية
التحتية» مجيع البيانات الالزمة مبا يف ذلك اآلراء املهنية يف الوقت املناسب ،واليت
ميكن أن تثبت تعريف املشروع على أنه «مشروع للبنية التحتية للنقل ميكن أن يكون
منطقة جذب سياحي كذلك» وفق قانون التخطيط والبناء؟
مشروعا
 .3ملاذا ينبغي ّأل ُيدّد «التلفريك» على أنه يف الغالب مشروع نقل وليس
ً
سياحيا؟
ًّ

 .4يف ضوء ما سبق ،ملاذا ينبغي ّأل يُل َغى قرار «اللجنة الوطنية للبنية التحتية» واملوافقة
احلكومية الالحقة على اخلطة؟
يتغي مسار املخطط الذي مي ّر فوق مقربة؟
 .5ملاذا ينبغي ّأل ّ
وعند االنتهاء من بناء «التلفريك» سيكون قاد ًرا على نقل  3000شخص يف الساعة،
باستخدام  72عربة تتسع كل واحدة منها لعشرة أشخاص ،وسيكلف املشروع الذي
ً
خمططا له حنو  200مليون شيكل (55.2
سيبدأ العمل به عام  2021وفق ما كان
مليون دوالر).2
وتتبنى املشروع وزارة السياحة اإلسرائيلية ،فيما تشرف عليه «اللجنة الوطنية للبنية
رتا ،بارتفاع  30م ً
التحتية» ،وتنفذه «هيئة تطوير القدس» ،ويبلغ طوله  197م ً
رتا ،وتشمل
املرحلة األوىل من اخلطة ثالث حمطات :األوىل يف حمطة القطار القديم يف حي البقعة
الكائن يف الشطر الغربي من القدس ،ثم مير «التلفريك» فوق حي الثوري حنو احملطة
الثانية بالقرب من موقف السيارات عند جبل صهيون ،ثم يسري على طول جدار القدس
ّ
التهويدي) لتسهيل وصول الركاب
حنو حمطته الثالثة يف سلوان (عند «مركز كيدم»
إىل منطقة الرباق عرب أحد طريقني :فوق األرض عرب باب املغاربة يف سور القدس القدمية،
أو حتت األرض عرب أحد األنفاق اليت متت ّد من سلوان حتى ساحة الرباق.3
 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/3CPNF9a .2021/2/24 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2yfC7PK .2019/1/29 ،
 3هآرتسhttps://bit.ly/2UrRIEG .2019/1/30 ،
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حسب زعم خمططي املشروع؛ فإن اهلدف منه هو التخفيف من حدة االزدحام يف
الغربي،
مدينة القدس ،وخاص ًة ازدحام احلافالت السياحية يف منطقة سور األقصى
ّ
ولكن معارضني للمشروع ّ
يوضحون ّ
ّ
أن وزارة النقل اإلسرائيلية ليست شري ًكا يف اخلطة؛
ما يعين أن اهلدف منها ليس التقليل من احلاجة إىل وسائل النقل العامة .وتؤكد
صحيفة «هآرتس» أن اهلدف من املشروع هو تعميق السيطرة اإلسرائيلية على حميط
البلدة القدمية ،وتعزيز مشاريع مجعية «إلعاد» االستيطانية اليت تسعى إىل تهويد
منطقة سلوان .1ويف إشارة إىل خطورة تفاصيل املشروع تعمد مهندسوه اإلحياء ّ
بأن حجم

ريا خبالف احلقيقة ،ورفضت بلدية االحتالل يف القدس طل ًبا
العربات الناقلة سيكون صغ ً
قدمته منظمة «عمق شبيه» لالطالع على جدوى املشروع االقتصادية متذرعة ّ
بأن كشف
املعلومات من شأنه أن ّ
يعطل تقدم املشروع؛ وهذا يؤكد أ ّنه ينطوي على خماطر حياول
االحتالل إخفاءها سع ًيا إىل االلتفاف على االعرتاضات املقدمة على املشروع.2

يف سلوان.3
تعمد حكومة االحتالل تكليف «اللجنة الوطنية
وقد اسرتعى انتباه املهتمني واملراقبني ُّ
للبنية التحتية» باإلشراف على مشروع «التلفريك» ،وهي هيئة تتميز بسرعة مترير

عين على األقصى

ويف تقرير لـعمق شبيه» ،ترى املنظمة ّ
أن «التلفريك مدفوع باملصاحل السياسية يف أهم
موقع يف القدس .وعلى الرغم من أن هذا املشروع معروض على اجلمهور كاستجابة
الحتياجات النقل والسياحة ،إال أن هدفه سياسي  -تعزيز قبضة إسرائيل على القدس
الشرقية من خالل سرد وطين ديين وإنشاء حقائق على األرض من شأنها أن تقوض فرص
حل وسط تارخيي يف احلوض املقدس ويقوض التنوع الثقايف الغين للمدينة .وسيؤدي
التلفريك إىل إحلاق أضرار جسيمة بالطبيعة التارخيية للمدينة القدمية وإفساد األفق
الشهري الذي جيذب الزوار من مجيع أحناء العامل» .وتؤكد املنظمة ّ
أن سكان سلوان هم
الضحايا املباشرون للمشروع؛ ألن عشرات العربات ستم ّر كل ساعة على ارتفاع  5إىل 9
أمتار فوق بيوتهم؛ ً
فضل عن ّ
أن املشروع يتطلب هدم العديد من الطبقات العليا للبيوت

 1هآرتسhttps://bit.ly/3dINVdu .2019/1/30 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2Uwuj54 .2019/1/29 ،
 3منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/jm_cable_car_en .2019/1/17 ،
www.alquds-online.org
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إجراءاتها داخل وزارة املالية اإلسرائيليةً ،
بدل من آلية التخطيط املعتادة اليت تسمح
باالعرتاضات العامة يف كل مرحلة من مراحل العمل.1
ُّ
التهويدي اخلطري معارض ًة كبرية من املقدسيني ،ومنظمات حقوقية
ويلقى هذا املشروع
فلسطينية ،وإسرائيلية ،وعاملية ،ومئات من علماء اآلثار ،واألكادمييني ،واملؤرخني،
واملهندسنيً ،
فضل عن آالف النشطاء من كيان االحتالل وخمتلف أحناء العامل ،وانض ّم

احلريديم املتشدّدون إىل قائمة الرافضني للمشروع كونه مي ّر فوق مقربة.2

املرحلتان األوىل والثانية من مشروع التلفريك التهويدي

 1تايمز أوف إسرائيل ،2020/9/7 ،مرجع سابق.
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v9w .2019/4/4 ،
منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/cable-car-appeal .2019/11/27 ،
جيروزاليم بوست ،2020/9/30 ،مرجع سابق.
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ّ
لـمنظمات المعبد» عند باب المغاربة
مقر جديد
.2
ٌّ
تقرتب «منظمات املعبد» شي ًئا فشي ًئا من املسجد األقصى على صعيد املباني واملراكز
التابعة هلا ،وهي يف هذا السلوك تسعى إىل جعل املسجد حمور أنشطتها اجلاذب .وحتى
يتحقق هذا املسعى ال ب ّد من مراكز ومقرات تستوعب الفعاليات اليت تنظمها هذه
املنظمات املتطرفة ّ
لبث روايتها التلمودية املزعومة ،وحتريض املستوطنني على اقتحام
األقصى ،واملشاركة يف أنشطتها على مدار العام ،وتنظيم هذه املشاركة.
ويف هذا السياق ذكرت مصادر إعالمية ّ
أن «منظمات املعبد» تسعى إىل افتتاح مقر
الغربي من األقصى؛ لتنظيم اقتحامات املستوطنني،
جديد هلا عند باب املغاربة ،يف السور
ّ
وتعبئتهم باملزاعم واالدعاءات الكاذبة حول «املعبد» املزعوم .وحبسب املعلومات فإن املقر
الذي كانت تنوي «منظمات املعبد» فتحه قبل «عيد ال ُعرش» يف أوائل تشرين األول/
أكتوبر  ،2020يشمل ساحة جيتمع فيها املستوطنون والسياح الراغبون باقتحام املسجد،
وقاعة تستوعب  200مستوطن س ُتعرض فيها صور ،وأفالم ثالثية األبعاد بتقنية «النانو»،
عن تاريخ القدس واملعبد» املزعوم يف املراحل التارخيية حسب التقويم اليهودي ،وخاصة
احلقبة التارخيية لـ «املعبديْن األول والثاني» ،وحقبة السيب البابلي ،وذلك قبل اقتحام
املسجد األقصى من باب املغاربة.

أهداف كثرية حتققها «منظمات املعبد» من وراء هذا املق ّر التهويدي ،أبرزها:
 .1توفري الراحة ملقتحمي األقصى الذين يشكون عادة من االنتظار عند باب املغاربة يف
ظروف غري مرحية.

عين على األقصى

الالفت للنظر ّ
أن «منظمات املعبد» ادّعت يف سياق إعالنها عن فتح هذا املقر أن هناك
نقلة نوعية شهدتها مشاريع تهويد املنطقة اجلنوبية من البلدة القدمية ،وحائط الرباق،
والقصور األموية املالصقة جلدار املسجد األقصى اجلنوبي .واستشهدت املنظمات املتطرفة
ّ
املنوي بناؤه يف سلوان جنوب األقصى ،ومشروع «بيت
مبشروع «مركز كيدم» التهويدي
هليبا» التهويدي الذي شرع االحتالل ببنائه غرب ساحة الرباق ،وكنيس «مفخرة
إسرائيل» الذي ينوي االحتالل بناءه على بعد  200مرت غرب احلائط الغربي لألقصى.1

 1وكالة صفاhttps://safa.ps/p/292108 .2020/9/28 ،
www.alquds-online.org
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 .2بث الرواية التلمودية املزعومة ملقتحمي األقصى وحتريضهم على االعتدداء عليه
وعلى ح ّراسه ورواده وعلى دائرة األوقاف اإلسالمية.
ّ
اليهودي يف حميط األقصى للتشويش على رمزية املسجد
 .3زرع املقرات ذات الطابع
اإلسالمية ،وتزوير هوية منطقة األقصى.
 .4زيادة أعداد مقتحمي األقصى عرب تقديم خدمات وتسهيالت ُمغرية للمستوطنني
والسياح.
 .5إرشاد املقتحمني وتعليمهم األمور اليت تتعلق بأداء الصلوات والطقوس التلمودية يف
األقصى.
ويف سياق متصل بتهويد منطقة باب املغاربة يف سور األقصى الغربي ،وضع مستوطنون
متطرفون الفتة عند باب املغاربة .وأفادت مصادر حملية ،بأن ما تسمى منظمة «نساء من
أجل املعبد» وضعت الفتة عند مدخل باب املغاربة مكتوبًا عليها بالعربية «باب هليل»،
يف حماولة لتغيري اسم الباب ،نسبة إىل املستوطنة اإلسرائيلية هليل أرئيل اليت ُقتلت يف
مستوطنة كريات أربع يف اخلليل عام .1 2016

منظمة "نساء من أجل املعبد" تضع الفتة عند مدخل باب املغاربة مكتوبًا عليها "باب هليل"
 1وكالة وفاhttp://wafa.ps/Pages/Details/25835 .2021/6/7 ،
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 .3ثالثة مشروعات تهويدية ضخمة تهدد قلب القدس
أ .مشروع «مركز المدينة شرق» التهويدي

قلب القدس هو اهلدف الرئيس لدى االحتالل وأجهزته ومؤسساته ومجعياته
عمرانيا
االستيطان ّية؛ فهذا القلب الذي ما زال حيافظ على هويته العربية واإلسالمية
ًّ
للقدس .وقلب هذا القلب
كامل
تهويد
وسكانيا يشكل عقبة أمام االحتالل الساعي إىل
ًّ
ٍ
ٍ
ِ

هو املسجد األقصى الذي يسعى االحتالل إىل تذويب اهلوية العمرانية للح ّيز اجلغرايف

الذي حيتضنه؛ ولذلك تتكثف مساعي االحتالل وخمططاته لتهويد منطقة املسجد
األقصى ،وقلب القدس.
يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020كشف احملامي مهند جبارة ،اخلبري يف شؤون التنظيم
والبناء يف القدس ،النقاب عن أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية بالقدس أودعت ،مؤخ ًرا،
ً
ضخما حيدد سياسات التنظيم اإلسرائيلية يف مركز مدينة القدس
خمططا
لالعرتاض
ً
لسنوات طويلة قادمة .وأشار جبارة إىل أن املخطط يطلق عليه مشروع «مركز املدينة
شرق» ،ويبدأ من املصرارة على الشارع رقم واحد ،مرو ًرا بشوارع :السلطان سليمان ،وصالح
ً
وصول إىل
الدين ،والزهراء ،واألصفهاني ،والرشيد ،وشارع عثمان بن عفان يف واد اجلوز،
منطقة الشيخ جراح وفندق األمريكان كولوني ،وامتدادا على الشارع رقم واحد الفاصل
بني شطري املدينة الشرقي والغربي .وكانت السلطات اإلسرائيلية وضعت العشرات من
اإلشارات اخلضراء على أعمدة اإلنارة يف املنطقة ذاتها اليت سيشملها املخطط لتعطي
منحت السكان فرصة حتى  2020/12/23لالعرتاض على املشروع .ولفت جبارة إىل أن
املشروع يتضمن الكثري من التغيريات يف املدينة مبا يف ذلك حتويل شارع صالح الدين
إىل شارع للمشاة .وأشار إىل أن احلديث يدور عن خمطط تفصيلي عملت عليه بلدية

عين على األقصى

السكان فرصة االعرتاض على املشروع .وأشار جبارة إىل أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية

االحتالل يف القدس منذ  20عامً ،وحيدد «الوضعية التنظيمية للعقارات يف مركز املدينة
لشرقي القدس لعشرات السنني املقبلة ،إذ سوف يتم تقييد أي بناء مستقبلي يتم اقرتاحه
عمليا على  300ألف شخص
يف هذه املنطقة مبوجب هذا املخطط» .وقال« :املشروع يؤثر ًّ
www.alquds-online.org
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بالقدس الشرقية ،ومع ذلك فقد أعدته البلدية دون التشاور مع السكان وأصحاب احملال
التجارية يف الشوارع واألحياء اليت يشملها املخطط».1
وأصدرت املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية  -مفتاح ورقة سياسات
حول خمطط مركز املدينة 2يف  2021/7/7ألقت فيها مزيدًا من الضوء على طبيع ِة
التهويدي ،وأوضحت أنه «ميتد على مساحة تقارب  689دو ً
ّ
منا على منطقة
هذا املشروع
باب الساهرة وواد اجلوز ،حيث ميتد من شارع السلطان سليمان (وأسوار البلدة القدمية)
ً
مشال ،ومن شارع وادي اجلوز شر ًقا لغاية الشارع
جنوبًا لغاية شارع عثمان بن عفان
الطولي الفاصل بني القدس الغربية والشرقية املعروف ب (شارع رقم  ،)1وهي أكثر
املناطق حساسي ًة يف القدس وتعترب العصب احليوي واالقتصادي ملدينة القدس احملتلة،
وهي متثل ً
أيضا قلب املدينة ومركزها الرئيس مثل شارع صالح الدين ،وشارع الزهراء،
وشارع الرشيد وشارع املسعودي .ويأتي املخطط يف سياق تهويد معامل مدينة القدس،
وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مجيع مناحي احلياة السكنية واالقتصادية
واالجتماعية بشكل ال يليب احتياجات السكان يف أي جمال من جماالت التطوير كما
تدّعي بلدية االحتالل ،وإمنا خيدم فقط السياسات االسرتاتيجية لالحتالل بتهويد
مدينة القدس وتغيري معاملها ،مبا يشمل االستيالء على األرض واحلفاظ على أغلبية
يهودية استيطانية ،مقابل أقلية فلسطينية يف القدس .وحسب املخطط ّ
فإن أية مشاريع
تطوير يف املدينة جيب أن تبتعد مسافة  75م عن سور البلدة القدمية وهذا يقلل من فرص
التطوير والبناء ،وحيد من نسبة السكان العرب يف مركز املدينة .حيث يهتم املخطط
بأوضاع املستوطنني اليهود لتطوير وجودهم وأحيائهم؛ فهو سيعمل على زيادة وتوسيع
املستوطنات غري الشرعية على حساب األراضي واملناطق اليت يقطنها املقدسيونً ،
وأيضا
عاما ،وهذا
يعطي املخطط فرصة للمقدسيني لبناء  76وحدة سكنية فقط خالل ثالثني ً
ال يتناسب مع الزيادة الطبيعية للنمو السكاني اليت حتتاج إىل أكثر من  2000شقة
سكنية سنويًّا يف القدس» .وذكرت الورقة أهداف هذا املخطط التهويدي اآلتية:
 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3svk54j .2020/11/8 ،
العربي الجديدhttps://bit.ly/3AURrwc .2020/11/18 ،
 2المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية  -مفتاح :ورقة سياسات حول مخطط مركز المدينة،
https://bit.ly/3gb2fyf .2021/7/7
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تهويد املدينة وأسرلة كل مكونات الوجود الفلسطيين فيها وتغيري طابعها العربي.
توسيع رقعة املخططات االستيطانية بشكل عام ،وهذا املخطط بشكل خاص يعمل
على تطويق املدينة وعزهلا عن حميطها الفلسطيين يف اجلنوب والشمال والشرق،

وتقطيع أوصال املدينة.

العمل على تفتيت األحياء املقدسية وفصلها عن بعضها البعض باملستوطنات
عمليا من أجل بناء مستوطنة
وجدار الضم والتوسع ،إضافة إىل هدم حي كامل ًّ

اقتصادية على أنقاضه ،وزيادة اخلناق االقتصادي على املقدسيني.
وب ّينت الورقة ّ
أن من آثار هذا املشروع التهويدي:

تغيري أمساء شوارع املدينة ليفقد املواطن املقدسي ارتباطه باملكان؛ وهذا يعين
إضعاف هوية املكان احلضارية.

فصل البلدة القدمية عن حميطها الثقايف.
ً
وصول إىل
إنشاء خط مواصالت استيطاني يرتبط بالبنية التحتية وسكة القطار،
التلفريك اهلوائي.

حماولة تقييد تطوير مركز املدينة يف القدس الشرقية.
اعتبار  146مبنى مباني تارخيية ووضعها حتت بند احلفظ التارخيي.
تغيري املنتزه التارخيي يف منطقة باب العمود.
خاص ،والتضييق على جتار منطقة املصرارة من خالل سحب مواقف السيارات

إلضعاف احلركة التجارية فيها.

ولفتت الورقة إىل أن هذا «املخطط هو من أخطر املخططات اليت تستهدف مدينة القدس،

عين على األقصى

تغيري املعامل التارخيية يف البلدة القدمية بشكل عام ومنطقة باب العامود بشكل

وهو يرتبط بشكل وثيق مبخطط القدس  2020وخمطط القدس  2050االستيطانيني،
مواز مع خمطط وادي اجلوز الذي يطلق عليه االحتالل اسم «وادي
كما أنه يأتي بشكل ٍ

السيليكون» الذي يهدف إىل إزالة املنطقة الصناعية يف واد اجلوز واستبداهلا مبنطقة

www.alquds-online.org
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مه ّيأة لبناء فنادق ،ومكاتب ،ومراكز خاصة بشركات اهلايتك اإلسرائيلية ضمن
مشروع استيطاني اقتصادي ضخم يستهدف العاصمة احملتلة».
جتمع املؤسسات
ويف  2021/7/24أصدر ّ
احلقوقية املقدسية تقري ًرا مكو ًنا من
 40صفحة باللغة العربية احتوى
االعرتاض الرئيس على املخططات
اإلسرائيلية ملركز مدينة القدس،
وبي ّ
ّ
أن املشروع التهويدي هذا يضيق
التوسع العمراني يف
اخلناق على
ّ
املنطقة املذكورة ،وتضمن االعرتاض
دالئل ومؤشرات على عدم التزام
اللجنة اللوائية اإلسرائيلية باملعايري
املهنية للتخطيط ،وعدم مراعاة
االحتياجات السكنية للنمو السكاني.
وكانت اللجنة اللوائية اإلسرائيلية
قد مددت مهلة االعرتاضات على
خمطط «مركز املدينة» حتى تاريخ
.1 2021/7/29
وقبل أن تنتهي مهلة االعرتاضات،
تل ّقى طاقم من احملامني واملهندسني
يف القدس يف  2021/7/28قرا ًرا من
حمكمة االحتالل العليا يقضي
بتجميد مشروع ما يسمى «مركز
املدينة شرق» ،إىل حني صدور قرار
آخر.2

خريطة نشرتها وسائل إعالم تبني شكل املنطقة املستهدفة
ً
مستقبل
مبشروع مركز املدينة شرق

 1القدس العربيhttps://bit.ly/3mkoeHf .2021/7/25 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/3om .2021/7/29 ،
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ب .مشروع «وادي السيليكون» التهويدي

يف حزيران/يونيو  2020أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن خطط الستثمار غري
مسبوق يف األحياء الفلسطينية املهملة يف القدس ،وإنشاء مركز تكنولوجي يوفر 10000
يسمى «وادي السيليكون» .احلقيقة
وظيفة ذات أجر جيد ،ضمن مشروع تهويدي ضخم ّ
ّ
أن هذا املشروع الذي ير ّوج له االحتالل على أنه استثماري ،ويوفر فرص عمل للمقدسيني،

خصص  200000مرت مربع لشركات اهلايتك،
من أخطر املشروعات التهويدية؛ س ُي ّ
و 50000للفنادق ،و 50000أخرى للمساحات التجارية ،وكلها يف قلب وادي اجلوز .وهذا
مشروع هو جزء من مبادرة حكومية إسرائيلية مدتها مخس سنوات بقيمة  2.1مليار
شيقل ( 677مليون دوالر) لتقليل الفجوات بني شطري القدس حسب ادعاء االحتالل.
ومن املقرر أن ُتهدم  200مصلحة جتارية مملوكة للفلسطينيني – معظمها من حمال
تصليح السيارات اليت تعمل من مرائب – ضمن مشروع «وادي السيليكون» .عالوة على
ذلك ،حتتوي األرض املخصصة لـوادي السيليكون» على املنطقة الصناعية الوحيدة
اململوكة للفلسطينيني يف الشطر الشرقي من القدس حسب تصنيفات االحتالل ،وقد

تلقى بعض أصحاب األعمال بالفعل أوامر إخالء حبلول نهاية عام .1 2020

وادي قدرون .وميتد تنفيذ املخطط حتى العام .2 2023
ووافقت جلنة التخطيط والبناء احمللية يف بلدية االحتالل يف القدس بتاريخ 2020/11/2

على خطة رئيسة بعنوان «تطوير وادي اجلوز» ،تتضمن هدم  200منشأة فلسطينية

عين على األقصى

ويف منتصف تشرين األول/أكتوبر  2020أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن إطالق
خطة تهويدية جديدة يف شرق القدس ،تشتمل على مشروع ضخم إلنشاء «وادي
السيليكون» أو «السيليكون فالي» ،الذي تر ّوج البلدية أ ّنه سيؤدي إىل توسيع مساحات
قطاع املال ،واألعمال ،واحملال التجارية ،والغرف الفندقية حبجم كبري شرق القدس على
حساب املنطقة الصناعية اليت ستدمر بالكامل .وسيشق االحتالل على حساب أراضي
املقدسيني طر ًقا جديدة ًّ
وخطا للقطار اخلفيف ويفتتح حديقة استيطانية بالقرب من

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2WS0wr8 .2020/6/21 ،
 2عرب https://bit.ly/3D2AfGY .2020/11/2 ،48
www.alquds-online.org
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ومصادرة  2000دومن من األراضي .وكجزء من الربنامج س ُينقل املستأجرون وأصحاب
احملال إىل مناطق أُخرى مثل العيسوية وأم طوبا .وتستهدف اخلطة حتويل املنطقة إىل

منطقة صناعية وسياحية وجتارية وتطوير» طرق املواصالت مع الرتكيز على الدراجات

اهلوائية وممرات املشاة .وأشارت وسائل إعالم متعددة إىل أن املشروع التهويدي يستهدف
مساحات واسعة من وادي اجلوز ،ويهدف إىل بناء أبراج جتارية وفندقية بارتفاع  16طبقة.

ووفق بيان لبلدية االحتالل ،فإن الغرض من الربنامج هو «تعظيم إمكانات هذه املنطقة

املركزية للتوظيف والسياحة ،من خالل تغيري العالمة التجارية للمنطقة ،وإضافة

التجارة والتوظيف ،وتعزيز السياحة ،وترتيب اإلسكان ،وتطوير طرق املرور ،مع الرتكيز
على الدراجات اهلوائية وممرات للمشاة» .ووصف رئيس بلدية االحتالل يف القدس

موشيه ليون املشروع بأنه «خطوة أخرى حنو حتقيق خمطط تارخيي يف شرق املدينة،
ورسالة كبرية القتصاد القدس بشكل عام ويف شرق املدينة بشكل خاص ،بزيادة املعروض

من العمالة يف جمال التكنولوجيا العالية».1

ولكن خطورة هذا املشروع التهويدي ال تقتصر على طبيعته وآثاره الكارثية يف املشهد
الثقايف التارخيي لقلب القدس ،بل ّ
إن األخبار املتداولة اليت تتحدث عن مشاركة اإلمارات
يف متويل هذا املشروع التهويدي ال ّ
تقل خطورة عن املشروع نفسه؛ فقد كشفت مسؤولة
يف بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس ،عن استعداد إماراتي وحتمس لالستثمار
يف املخطط االستيطاني «وادي السيليكون» .وعملت نائبة رئيس بلدية االحتالل يف

القدس ،فلر حسن – ناحوم ،املسؤول عن حمفظيت العالقات اخلارجية والسياحة نيابة

عن البلدية ،واليت زارت اإلمارات يف منتصف تشرين األول/أكتوبر  2020تقري ًبا ضمن
وفد إسرائيلي رمسي ،على جتنيد شركات إماراتية لالستثمار يف املشروع التهويدي؛
وزعمت أن «هذه اخلطوة تساعد على ربط إسرائيل باإلمارات من جهة وسكان القدس

الشرقية بالبلدية من جهة أخرى».

 1العربي الجديدhttps://bit.ly/37TT0y4 .2020/11/2 ،
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وادعت حسن – ناحوم ،يف مقابلة مع صحيفة «ماكور ريشون» اإلسرائيلية ،أن «% 35

من سكان القدس يتحدثون اللغة العربية؛ ويعيش الكثري منهم يف أحياء شرق املدينة،

ومصلحتنا توفري فرص عمل جيدة هلم .احلكومة ورئيس البلدية وراء هذا املشروع واآلن
رجال أعمال من اإلمارات أبدوا محاسهم الشديد للمخطط واستعدادهم للمساعدة».
وقالت «حلمي أن تصبح القدس مرك ًزا للهايتك يف الشرق األوسط .هناك العديد

من الطالب العرب من خرجيي هذا اجملال يف القدس وهناك فرصة لتقليل الفجوات

داخل املدينة ،ولربط عرب القدس الشرقية باإلمارات ،وخرجيي التكنولوجيا الفائقة
الفلسطينيني بدولة اإلمارات العربية املتحدة» ،وزعمت «أن املقدسيني يأملون أن

يستفيدوا من االتفاقية املوقعة بني اإلمارات وإسرائيل لتحسني وضعهم االقتصادي».

وأشارت حسن – ناحوم إىل ما ادّعت أنه تعزيز للنفوذ الرتكي يف أوساط املقدسيني ،وقالت

إنها «شعرت بتخوفات اإلماراتيني من حتركات الرئيس الرتكي ،رجب طيب إردوغان يف

القدس» ،وأضافت «احلقيقة أنهم مل يعرفوا حجم النشاط الرتكي يف القدس .وعندما
عرضته عليهم ،كانوا غاضبني للغاية وسرعان ما امتألوا بنشاط لتعزيز العالقات مع

إسرائيل واالستثمار يف القدس» ،وتابعت «أرادوا اختاذ إجراءات لتضييق خطوات األتراك

الذين يروجون أليديولوجيا اإلخوان املسلمني اليت يعارضونها».1

الالفت للنظر ّ
أن موقع ميدل إيست آي ذكر تصرحيات حسن – ناحوم حول مشاركة

ّ
التهويدي ،وأضاف إليها مساعي االحتالل
اإلمارات يف متويل مشروع «وادي السيليكون»
حمجا للخليج ّيني ،وذكر ّ
أن االحتالل
اإلسرائيلي واإلمارات إىل جعل املسجد األقصى
ًّ

ملناقشة جلب آالف الزوار من اخلليج إىل البلدة القدمية احملتلة يف شرق القدس ،مبا
تصرحيا حلسن – ناحوم لصحيفة «يسرائيل
يف ذلك املسجد األقصى» .وذكر املوقع
ً

هيوم» قالت فيه إن «القدس ستستضيف ما بني  100ألف و 250ألف سائح مسلم سنويًّا،

وهم حيلمون بزيارة األقصى».2

عين على األقصى

اإلسرائيلي واإلمارات وضعا يف منتصف تشرين األول/أكتوبر « 2020جدول أعمال

 1عرب https://bit.ly/3gio8Mh .2020/10/17 ،48
 2ميدل إيست آيhttps://bit.ly/3z8arHm .2020/10/22 ،
www.alquds-online.org
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ويُستن َتج من تصرحيات حسن  -ناحوم ّ
أن االحتالل يقارب تهويد قلب القدس ،مبا يف

ذلك منطقة املسجد األقصى ،ضمن رؤية واحدة ،تستهدف قلب القدس على املستوى
اجلغرايف ،والثقايف ،والعمراني ،والدميوغرايف .ويُستن َتج كذلك ّ
أن اإلمارات وضعت

نفسها يف صميم املخططات التهويدية االستيطانية ،عرب مشاركتها الفاعلة يف تنفيذ
أجندات االحتالل يف القدس واألقصى.
موقع مشروع
وادي السيليكون
التهويدي
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ت .مشـــروع تهويـــدي يســـتهدف المنطقـــة مـــن بـــاب العمـــود إلـــى
حـــي الشـــيخ جـــ ّراح

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية يف ّ 2021/6/2
أن العمل جيري لتنفيذ
مشروع ضخم لتغيري معامل حي الشيخ جراح ومنطقة باب العمود ،بتكلفة  70مليون
شيكل (حنو  21.5مليون دوالر أمريكي) ،بهدف حتويل املنطقة املستهدفة من مركز
صراع إىل مركز ترفيهي وجتاري نابض باحلياة .وأضافت الصحيفة :بعد أن أصبحت
هذه املنطقة بؤرة االشتباكات واملظاهرات وأعمال االحتجاج ،تأمل بلدية االحتالل يف
القدس اآلن يف تغيري صورة منطقة باب العمود وحي الشيخ جراح عن طريق جتديد
معماري وجتديد شامل .ويتضمن املخطط الذي تعده البلدية بناء جادة حضرية فسيحة
ونابضة باحلياة ،وساحة جديدة ،ومعروضات ضوئية ستوضع على باب العمود ،وجتديد
املنطقة العامة «مركز األعمال الشرقي» – منطقة باب العمود وشارع السلطان سليمان
إىل الطرف اجلنوبي من حي الشيخ جراح ،مع احلفاظ على القيم التارخيية للفضاء.
يف املرحلة األوىل سيخضع جممع شركة الكهرباء الواقع يف شارع صالح الدين ،بالقرب
من مبنى شركة الكهرباء يف القدس للرتميم والتحديث ،وسيتم إنشاء حديقة ،وغرس
األشجار ،وحتديث البنية التحتية ،وجتديد واجهات املباني وتركيب أثاث للشوارع،
وسيشمل املوقع كذلك عنص ًرا يتضمن اخلزف األرمين احمللي.

وذكرت الصحيفة ّ
أن شركة عادن ،الشركة االقتصادية البلدية ،ستدير املشروع .وقال
رئيس بلدية االحتالل يف القدس موشيه ليون إن املشروع يهدف إىل تعزيز العالقات مع
سكان شرق املدينة .وأضاف ّ
أن تطوير مشروع مركز األعمال الرئيس الشرقي هو ركيزة
أخرى لسياسة البلدية لتطوير البنية التحتية وحياة التجارة والتوظيف يف املنطقة

عين على األقصى

ويف املرحلة الثانية سيت ّم تطوير حمور شارع السلطان سليمان واألنبياء املطل على
األسوار ،وبناء شارع مظلل به صفان عريضان من األشجار يف املوقع ،والذي سريبط
مركز األعمال بأبواب املدينة القدمية .وسيت ّم تركيب نظام إضاءة خمصص إلضاءة
أسوار املدينة وباب العمود.

بهدف حتسني حياة السكان الذين يعيشون فيها.1
 1يديعوت أحرونوتhttps://bit.ly/2W8SPg4 .2021/6/2 ،
الهدهد للشؤون اإلسرائيلية/https://hodhodpal.com/post/24317 .2021/6/2 ،
www.alquds-online.org
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مشهد خيالي لشارع السلطان سليمان بعد تنفيذ املخطط التهويدي بني باب العمود وحي الشيخ جراح

 .4أعمال تجريف وهدم تستهدف مقبرة اليوسفية
واصل االحتالل اإلسرائيلي استهداف مقربة اليوسفية الواقعة مشال مقربة الرمحة
مبحاذاة سور األقصى الشرقي؛ فقد جرفت بلدية االحتالل يف القدس يف 2020/11/29
املدخل والدرج املؤدي اىل املسجد األقصى من باب املقربة اليوسفية ،مقابل مقر اجلندي
األردني اجملهول .ومنعت بلدية االحتالل وقوف املصلني وأغلقت البوابة يف الزاوية
الشمالية الشرقية للدرج املؤدي إىل طريق باب األسباط ،املوصل إىل املسجد األقصى
املبارك؛ لتنفيذ خمطط «مسار احلديقة التوراتية» داخل املقربة ويف املنطقة املقابلة
للمتحف الفلسطيين.
وقال املهندس مصطفى أبو زهرة رئيس جلنة رعاية املقابر يف القدس ،إن طواقم بلدية

االحتالل وجرافاتها هدمت الدرج املوصل من الشارع العام املسمى السلطان سليمان إىل
مقربة اليوسفية اليت تؤدي إىل باب األسباط ثم إىل املسجد األقصى املبارك ،والذي بنته
تعد واضح من االحتالل على املقربة اإلسالمية اليوسفية
جلنة املقابر قبل  10سنوات ،يف
ٍّ

اليت هي أرض وقف .وأشار إىل أن اهلدف من هدم الدرج ،هو إدخال اجلرافة إىل أرض
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مقربة الشهداء ،وهي امتداد للمقربة اليوسفية من اجلهة الشمالية ،لتنفيذ أعمال حفر
علما أن آالف
وجتريف لتنفيذ «مسار احلديقة التوراتية» حول أسوار القدس القدميةً ،

يوميا الدرج الذي يع ّد املدخل املباشر للمسجد األقصى.1
املصليني يسلكون ًّ

ويف  2020/12/14دمرت جرافات بلدية االحتالل سور مقربة الشهداء ،اجلزء الشمالي
ملقربة اليوسفية ،يف منطقة باب األسباط يف القدس ،متهيدًا لتنفيذ خمطط «مسار
احلديقة التوراتية» يف املكان .وأوضح مصطفى أبو زهرة رئيس أن طواقم بلدية االحتالل
برفقة أفراد الشرطة ،اقتحموا حميط مقربة اليوسفية ،ون ّفذوا أعمال جرف وهدم للدرج
املؤدي إليها وإىل األقصى والقدس القدمية ،الف ًتا إىل أنهم استكملوا اهلدم الذي بدأوه يف
 .2020/11/29وأضاف أبو زهرة أن اجلرافة هدمت السور الغربي ملقربة الشهداء ،متهيدًا
القتحام أرض املقربة وحتويلها إىل «مسار للحديقة التوراتية .2وواصلت طواقم االحتالل
أعمال اهلدم والتجريف داخل أرض مقربة الشهداء يف .3 2020/12/15
ويف بداية عام  2021جنح احملاميان مهند جبارة ومحزة قطينة يف استصدار قرار من
حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف غرب القدس ،يقضي بوقف أعمال اهلدم للسور والدرجات
َّ
ولكن بلدية االحتالل يف القدس وما يسمى «سلطة الطبيعة
يف مقربة اليوسفية،
واحلدائق الوطنية» اإلسرائيلية تقدمتا بطلب حملكمة الصلح يف  2021/3/4إللغاء
قرارها بوقف اهلدم والتجريف ،والسماح باستكماهلما يف املقربةَّ ،
ولكن احملكمة رفضت
يف  2021/3/5طلب البلدية «وسلطة الطبيعة» ،وأبقت على قرارها باستمرار منع تنفيذ
أعمال يف املقربة.4
عين على األقصى

ضغوط بلدية االحتالل يف القدس وسلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية» على حمكمة
الصلح مل تتوقف؛ وقد دفعت هذه الضغوط حمكمة الصلح إىل عقد جلسة مستعجلة
الساعة الرابعة من عصر يوم  ،2021/7/15للنظر يف طلب بلدية االحتالل وسلطة
الطبيعة» الستكمال أعمال اجلرف وإقامة حديقة على أرض املقربة اليوسفية .وقال
 1المكتب الوطني للدفاع عن األرضhttps://bit.ly/3k8MjOj .2020/11/30 ،
 2وكالة معاhttps://www.maannews.net/news/2026896.html .2020/12/14 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/2mg .2020/12/15 ،
 4وكالة وفاhttps://wafa.ps/Pages/Details/18844 .2021/3/5 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/n7 .2021/3/4 ،
www.alquds-online.org
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رئيس جلنة املقابر يف القدس ،مصطفى أبو زهرةّ ،
إن مؤسسات االحتالل ستتجند وجتتمع
الساعة الرابعة من اليوم احملدد يف حمكمة الصلح ،وطلبوا من احملكمة قاعة واسعة.1

جرافات االحتالل تهدم سور مقربة الشهداء

 .5أعمــال تجريــف فــي أراضــي الفلســطينيين حــول األقصــى
لبنــاء مشــروعات تهويديــة
تتعرض مناطق خمتلفة يف حميط األقصى باستمرار ألعمال جتريف يف سياق التحضري
لبناء مشروعات تهويدية ،ويرتكز التجريف يف منطقة سلوان جنوب األقصى.
يف  2020/11/9تصدى أهالي بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى لعمليات جتريف،
نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف وادي الربابة .وأفادت مصادر مقدسية أن آليات ما
تسمى «سلطة الطبيعة» اقتحمت وادي الربابة يف سلوان وشرعت يف عمليات جتريف يف
املنطقة حبماية قوات االحتالل .ولفتت املصادر إىل أن املواطنني واجهوا آليات االحتالل،
واشتبكوا باأليدي مع قوات االحتالل وموظفي «سلطة الطبيعة» ،وطردوهم من املكان.
ذكرت مصادر مقدسية أن االحتالل يواصل انتهاكاته يف املنطقة الشمالية من أراضي
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/3mj .2021/7/15 ،
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وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،وال سيما خلع األشجار وبناء السالسل،
إضافة إىل تنفيذ حفر يف عدة جهات.1
ويف  2020/12/7تصدى أهالي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى،
لطواقم تابعة لـسلطة طبيعة» اإلسرائيلية والقوة العسكرية املرافقة ،لوقف أعمال
التجريف والتخريب يف املنطقة .وذكر شهود عيان أن سائق جرافة االحتالل االسرائيلي
َش َه َر سالحه وصوبه باجتاه أصحاب األراضي مه ّددًا بإطالق النار عليهم.2
ويف  2020/12/21نفذت سلطات االحتالل أعمال جتريف يف أراضي حي وادي الربابة،
وأفادت مصادر حملية أن «سلطة الطبيعة» التابعة لالحتالل ،واصلت أعمال التجريف
حبجة أنها أراضي حدائق عامة وسياحية .وقال الناشط املقدسي عبد الكريم أبو سنينة
عضو جلنة حي وادي الربابة ،إن االحتالل يعمل على بناء حي استيطاني خمصص
لليهود الفرنسيني يف أعلى حي وادي الربابة .وأشار أبو سنينة اىل أن االحتالل أعد
البنية التحتية الالزمة لذلك يف املنطقة ،حمذ ًرا من أن اخلطوة مقدمة لتحويلها إىل
مستوطنة.3

عين على األقصى

ويف  2021/1/10اعتدت قوات االحتالل على أصحاب األراضي يف حي وادي الربابة يف بلدة
سلوان ،ومسحت لطواقم «سلطة الطبيعة» التابعة لبلدية االحتالل يف القدس بتنفيذ
أعمال حفر وجتريف داخل األراضي .واقتحمت قوات االحتالل أراضي حي وادي الربابة
بالتزامن مع وجود األهالي داخل أراضيهم اليت تسعى «سلطة الطبيعة» إىل مصادرتها
ملصلحة مشروعات استيطانية ،وشرعت باالعتداء على األهالي بالضرب والقنابل الصوتية
واألعرية املطاطية واالعتقال .وأضاف شهود عيان أن جرافات «سلطة الطبيعة» ،نفذت
أعمال جتريف وحفر داخل أراضي حي وادي الربابة ،وتعمدت ختريب السالسل احلجرية
احمليطة باألراضي .وذكرت وكالة معا أن ما تسمى «سلطة الطبيعة» تنفذ أعمال حفر
يف أراضي حي وادي الربابة لتنفيذ عدة مشروعات منها :حفر أساسات مشروع «اجلسر
ً
وصول إىل منطقة النيب داود،
املعلق» الذي يبدأ من حي الثوري مرو ًرا حبي وادي الربابة
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283331 .2020/11/10 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/1r8 .2020/12/7 ،
 3عرب https://bit.ly/3CZXnGf .2020/12/21 ،48
www.alquds-online.org
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إضافة إىل أعمال أخرى يف أراضي احلي لتحويلها إىل مسارات وحدائق توراتية ،وزرع
القبور الوهمية يف أجزاء أخرى من احلي.1

جنود االحتالل وطواقم "سلطة الطبيعة" يقتحمون حي وادي الربابة يف 2021/1/10

 .6مخطــط إســرائيلي لبنــاء جســر يربــط بيــن جبــل الزيتــون
ومقبــرة بــاب الرحمــة بمحــاذاة األقصــى
يعكف االحتالل اإلسرائيلي على تنفيذ خمطط إلقامة جسر تهويدي يربط بني املقربة
اليهودية يف املنحدرات اجلنوبية جلبل الزيتون ،ومقربة الرمحة مبحاذاة السور الشرقي
للمسجد األقصى .ويكشف املختص يف شؤون القدس فخري أبو دياب ،عن تفاصيل
املشروع التهويديً ،
قائل إن بلدية االحتالل يف القدس بالتعاون مع ما يسمى «سلطة
الطبيعة» ،ووزارة األديان اإلسرائيلية ،واجلمعيات االستيطانية أقرت املشروع يف بداية
أمريكي) لتنفيذه.
عام  ،2021وخصصت مبلغ  90مليون شيكل (حنو  27.7مليون دوالر
ّ
فعليا بداية أيار/مايو  ،2021إال أن أحداث
وكان من املفرتض البدء يف تنفيذ املشروع ًّ
معركة «سيف القدس» أدت إىل تأجيل تنفيذه.
 1وكالة معاhttps://www.maannews.net/news/2029435.html .2021/1/10 ،
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ويوضح أبو دياب أن بلدية االحتالل وضعت املخططات واخلرائط اهلندسية كافة ،وجرى
معاينة املنطقة من مهندسني ،متهيدًا لبدء العمل يف املشروع ،وتهيئة البنية التحتية
لذلك ،ونصب األعمدة ،متوق ًعا بدء العمل قري ًبا .ويضيف أن طول اجلسر سيبلغ 350

رتا وارتفاعه عن سطح األرض  35م ً
م ً
رتا ،وسيقام فوق وادي قدرون الذي يفصل بني السور

الشرقي للمسجد األقصى وجبل الزيتون ،والذي صادرت سلطات االحتالل  100دومن من
أراضيه ملصلحة إقامة اجلسر.
ووفق أبو دياب ،فإن اجلسر سريبط بني املقربة اليهودية يف جبل الزيتون وراس العمود،
ً
وصول إىل الشارع الرئيس املؤدي إىل بلدة سلوان بالقرب من القصور األموية ،على بعد
أمتار من السور اجلنوبي للمسجد األقصى قرب باب املغاربة يف سور البلدة القدمية
اجلنوبي .ويضيف أن حمطة للقطار اهلوائي «التلفريك» ستقام يف بداية جسر املشاة

لوصول املستوطنني إىل املستوطنات واملقابر اليهودية ،الف ًتا إىل أن هناك الكثري من
القبور الوهمية ُزرعت يف املنطقة.
وإلقامة اجلسر االستيطاني ،أغلقت شرطة االحتالل الشارع الرئيس الذي يُوصل بلدة
سلوان ببابي الساهرة والعمود ،وجرى حتويله إىل مسار تهويدي .ويشري أبو دياب إىل أن
بلدية االحتالل ادعت أنه يوجد يف املنطقة قبور لبنات فرعون ،ومعامل يهودية تعود إىل
حقبة «املعبد» املزعوم ،أي ما قبل  3آالف عام .ويقول أبو دياب :هذه ادعاءات باطلة ال

واهلدف من إقامة اجلسر االستيطاني ،كما يوضح أبو دياب ،سيطرة بلدية االحتالل
على األراضي الوقفية ،وتسهيل وصول املستوطنني من باب املغاربة وحائط الرباق إىل
املستوطنات يف راس العمود ،واملقربة اليهودية الضخمة يف جبل الزيتون ،اليت أقيمت على

عين على األقصى

أراض وقفية تابعة لدائرة األوقاف
أساس هلا من الصحة ،واألراضي اليت ُصودرت هي ٍ
اإلسالمية يف القدس.

أرض وقفية .وسيؤدي املشروع اجلديد إىل تشويه املنظر العام ،وطمس املعامل األثرية يف
املدينة ،وتهويد املنطقة برمتهاً ،
خصوصا من
فضل عن أنه سيشوه رؤية املسجد األقصى،
ً
الناحية الشرقية واجلنوبية الشرقية ،وسيعرقل الوصول إىل مقربة باب الرمحة ،والكثري
www.alquds-online.org
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من املواقع اإلسالمية يف املنطقة .وأكد أبو دياب أن سلطات االحتالل تسعى إىل جلب
املزيد من املستوطنني إىل اجلزء الشرقي من القدس ،وإىل حميط املسجد األقصى.1

خريطة توضح مسار اجلسر الذي ينوي االحتالل بناءه بني جبل الزيتون ومقربة الرمحة

صورة مأخوذة من جبل الزيتون وتظهر املقربة اليهودية يف وسطها وجزء من السور الشرقي لألقصى
 1وكالة صفاhttps://safa.ps/p/306885 .2021/6/2 ،
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 .7مخطط لتهويد منطقة باب الخليل في البلدة القديمة
كشفت صحيفة هآرتس العربية يف  2020/12/14أن بلدية االحتالل يف القدس تعتزم
تنفيذ مشروع تهويدي جديد وصف بأنه «عملية جتميل كبرية» ألحد أهم الوجهات
السياحية يف املدينة ،متمثلة بباب اخلليل (بوابة يافا) يف السور الغربي للبلدة القدمية
متاما ،وسيكون مبنزلة فضاء
يف القدس .وحبسب هآرتس ،فإن املشروع سيغري من املكان ً
سياحيا يشمل إقامة متحف حتت األرض ،وسيتمكن
سياحي جديد ،ليصبح جمم ًعا
ًّ
السياح واجلمهور من الوصول إىل املنطقة عرب عدة ساحات قريبة .ومعلوم ّ
أن ساحة
باب اخلليل تعد من أهم مناطق اجلذب السياسي يف املدينة ،ومعظم السياح من العامل
يزورون البلدة القدمية لدى وصوهلم إىل القدس ،ومعظمهم دخلوا أو خرجوا من باب
اخلليل ومروا بساحته اليت ختضع ملراقبة دائمة من كامريات االحتالل.1

عين على األقصى

وقال الباحث يف شؤون القدس فخري أبو دياب «إن بلدية االحتالل تستهدف منذ سنوات
طويلة باب اخلليل بشكل كبري وخطري ،وتعمل على تغيري معامله وطابعه العربي اإلسالمي،
عرب عدة مشاريع تهويدية ال تزال يف طور التجهيز والتنفيذ» .وأشر إىل أن بلدية االحتالل
تعتزم اليوم تنفيذ مشروع «سياحي» ضخم يف املنطقة ،إذ أنهت جلان التخطيط عملها
ووضعت اخلرائط واألمور اللوجستية ،وبدأت تهيئة املكان ووضع املعدات واجلرافات من
أجل تنفيذ هذا املشروع يف عام  .2021ويتضمن املشروع إقامة ساحات وأسواق وجممعات
جتارية وسياحية ،ومتحف حتت األرض ،لوصول السياح األجانب واليهود إىل باب اخلليل
من عدة ساحات قريبة .ووفق أبو دياب ،فإن حكومة االحتالل رصدت ميزانية بقيمة 40
مليون شيكل (حنو  12.3مليون دوالر) ،لتنفيذ أكرب عملية تغيري معامل ضخمة يف
املنطقة .وكان االحتالل استوىل على عشرات احملال التجارية باملنطقة ،من أجل إقامة
جممع جتاري يهودي ،إضافة إىل الكثري من العقارات املقدسيةّ .
وبي أبو دياب أن ما
تسمى «شركة تطوير شرق القدس» ُتشرف على تنفيذ املشروع االستيطاني اجلديد يف
باب اخلليل.

 1هآرتسhttps://bit.ly/3sx0QHq .2020/12/14 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/260 .2020/12/14 ،
www.alquds-online.org
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متاما،
ومن شأن هذا املشروع ،تغيري املعامل احلضارية والتارخيية للمنطقة وتشويهها ً
وخاصة ميدان عمر بن اخلطاب ،وإجياد ساحات جلذب املزيد من اإلسرائيليني والسياح
وإبعادهم عن أبواب البلدية القدمية وأسواقها ،وإجياد أسواق بديلة مستحدثة ،ومنعهم
من التعامل مع التجار العرب.1

مشهد ملنطقة باب اخلليل

ويف سياق م ّتصل وافقت جلنة التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل يف القدس يف بداية
كانون الثاني/يناير  2021على خطة لبناء مصعد ونفق إلنشاء مدخل جديد يف منطقة
باب اخلليل يف سور البلدة القدمية .املصعد والنفق سريبطان تيدي بارك ،الواقع جبانب
مركز ماميال للمشاة ،بباب اخلليل.
ً
خططا لتطوير املنطقة الواقعة أسفل ساحة باب اخلليل والطرق
يتضمن املشروع كذلك
اجملاورة ،واليت تضم جمموعة متنوعة من البقايا األثرية اليت مت العثور عليها خالل
محاما وشوارع وحمال جتارية من العصر
أعمال التنقيب يف التسعينيات .تشمل البقايا
ً
البيزنطي ،وقناة مائية من القرن الرابع امليالدي ،وجز ًءا من جدار أيوبي من القرن الثالث
عشر .وحسب مصادر االحتالل فإن هذا املشروع سيوجد سلسلة متصلة بني املكتشفات
 1وكالة صفاhttps://safa.ps/p/297201 .2020/12/14 ،
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األثرية يف تيدي بارك واالكتشافات جبوار باب اخلليل .وس ُتستخدم املساحة املوجودة
أسفل الطرق يف املنطقة وجسر ماميال يف املشروع إلنشاء مساحات مغلقة تبلغ مساحتها
حوالي  3800مرت مربع ،ستكون لألنشطة املوسيقية والتعليمية والثقافية والتشغيلية.
ونشرت بلدية االحتالل يف القدس بيا ًنا عن املشروع قالت فيه« :سيحول البناء املقرتح يف
املوقع إىل جممع مفيد وعالي اجلودة ،وذي قيمة سياحية ،ويف متناول عامة الناس» .وقد
ُ
قدما
اقتح املشروع من بلدية االحتالل يف القدس عرب «هيئة تطوير القدس» ،وسيمضي ً
للحصول على موافقة اللجنة اللوائيةّ .
مت متويل املخطط الرئيس للمشروع باالشرتاك
بني وزارة شؤون القدس ،ومتحف برج داود» ،وهيئة تطوير القدس».1

عين على األقصى

رسم خيالي ملشروع املصعد والنفق يف باب اخلليل

 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3mgT97b .2021/1/3 ،
www.alquds-online.org
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 .8مخطط لتهويد سطح الخان
أعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن نيتها إلقامة «مسار سياحي» ومتنزه فوق سطح
اخلان الذي يعلو األسواق التارخيية؛ العطارين واللحامني واخلواجات والصاغة ،مبا
حتتويه من أماكن أثرية مهمة؛ كسوق البازار وسويقة علون وخان السلطان وقهوة
السالمية ،املالصقة حلي القرمي وما تعرف حبديقة اإلجنليز .فكرة املشروع ليست
جديدة؛ ففي عام  2012أفصحت مجعيات استيطانية عن خمطط ملشروع فوق أسطح
األسواق التارخيية ،حبجة تطويرها ضمن ما يسمى متنزه األسطح ،لكنه تأجل بسبب
املعارضة الشديدة من األوقاف اإلسالمية والتجار املقدسيني للمشروع ،إىل جانب عدم
توفر الدعم املالي الكايف له .وهذه املرة ،رصد كندي يهودي ثري مبلغ تراوح بني  17و20

مليون دوالر ملصلحة املشروع التهويدي فوق سطح اخلان.
ويقول خبري اخلرائط واالستيطان خليل التفكجي إن املسار سيضم مرافق سياحية
خدماتية؛ كاملقاعد واحلمامات العامة واسرتاحات الطعام ،ونقاط التفتيش واملراقبة،
مبي ًنا أن موعد تنفيذ املشروع مل يعلن بعد .وميتد سطح اخلان على مساحة وقفية
كبرية تتوزع ملكيتها بني أوقاف إسالمية وأمالك خاصة لعائالت مقدسية ،وأوقاف تابعة
للكنيسة اللوثرية األملانية.
وميلك السطح إطاللة واسعة من الشرق على املسجد األقصى وجبل الطور ،وحييط
به مسجد برقوق وكنيستا القيامة والفادي .وعلى جانب سطح اخلان توجد بؤرة
استيطانية وكنيس يهودي باسم «غاليسيا» ،وحديقة باسم «الصربة» صودرت من
أمالك الوقف اإلسالمي وأمالك عائلة نسيبة املقدسية ،وحسب التفكجي فإن املشروع
يهدف إىل ّ
شق مسار املستوطنني بني البؤر االستيطانية «غاليسيا» ،وما يسمى اليوم
«احلي اليهودي» فوق سطح اخلان ،من دون املرور من األسواق العربية أسفله .ويشدد
التفكجي على نية االحتالل تغيري املشهد العربي يف سطح اخلان والسيطرة على السماء
واألرض وما حتتها ،فهو يعرض روايته التارخيية داخل األنفاق أسفل األسواق ،ويسعى من
خالل مشروع سطح اخلان إىل عرض روايته فوق السطح ً
أيضا ،لوضع برنامج إسرائيلي
جديد من خالل مسار سياحي حيكي رواية تارخيية يهودية.
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ويقول ناجح بكريات نائب مدير
عام األوقاف اإلسالمية يف القدس
للجزيرة نت إن مشروع سطح اخلان
يهدف إىل توفري مساحات جديدة
للبؤر االستيطانية احلالية ،وبناء
بؤر استيطانية أخرى ،والسيطرة
على مكان حيوي كسطح اخلان
وملئه باألعالم والرموز اليهودية،
وطمس الرؤية البصرية األصلية

مستوطنون فوق سطح اخلان

للقدس.1
ويف سياق متصل اقتحمت
مستوطنات متطرفات من منظمة
ِ
«نساء من أجل املعبد» سطح
اخلان يف  ،2021/4/21حتت محاية
قوات االحتالل اإلسرائيلي .وأفادت
مصادر حملية بأن جمموعة من
املستوطنات اقتحمت سطوح اخلان،
ِ
وحتدثن عن تهويد القدس وسبل

عين على األقصى

سيطرة االحتالل عليها .2ويبدو
ّ
أن مثل هذه االقتحامات تهدف إىل
معلوما ّ
أن سلطات االحتالل تستقوي بأعداد
تكثيف الوجود اليهودي يف املنطقة؛ إذ صار
ً
املستوطنني لتحقيق غايات يف األقصى والقدس.
مستوطنات يقتحمن سطح اخلان يف 2021/4/21
ِ

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2Uyi0I5 .2021/3/18 ،
 2وكالة صفاhttps://safa.ps/p/304538 .2021/4/21 ،
www.alquds-online.org
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 .9الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
َ
من املالحظ ّ
نشاط احلفريات يف مدة الرصد كان أقل من السنوات السابقة ،ولك ّنه مع
أن
ً
متواصل وإن كان بوترية أبطأ من ذي قبل .وقد تكون الظروف واإلجراءات
ذلك كان
اليت رافقت انتشار فريوس كورونا سب ًبا يف ذلك.
أ .حفريات الجهة الجنوبية
حفريات «مدينة داود»

تكاد تكون حفريات سلطات
االحتالل يف سلوان جنوب املسجد
األقصى ثاب ًتا من الثوابت عندها،
فهي متواصلة باستمرار .ويدعي
االحتالل ّ
أن منطقة سلوان كانت
تض ّم «مدينة داود» التارخيية اليت
يبحث عن آثارها املزعومة اليوم.
يف  2021/5/5زعم باحثون يف
«سلطة اآلثار اإلسرائيلية» أنهم
املصباح الذي زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية اكتشافه
عثروا على مصباح زيت نادر يف
املنطقة اليت يطلقون عليها اسم
«مدينة داود» يف سلوان .وادعوا
أنه مصنوع من الربونز ،واك ُتشف
يف أساسات مبنى من العصر
الروماني يف «طريق احلج» يف
القدس .ويتخذ املصباح شكل وجه
بشع مقطوع إىل النصف ،يف وعمره
عام تقري ًبا ،أي أنه يعود
ٍ 2000
إىل ما بعد تدمري «املعبد الثاني»
صورة يف أيار/مايو  2021من داخل املبنى الروماني الذي
جتري فيها احلفريات
املزعوم بوقت قصري.
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وذكر موقع تاميز أوف إسرائيل أن احلفريات اليت أجرته سلطة اآلثار يف أسوار القدس
ومدينة داود» كانت ممولة من «مؤسسة مدينة داود» ،ووزارة السياحة ،ووزارة القدس
والرتاث ،وهيئة تطوير القدس».1
ويف  2021/7/14زعمت «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» اكتشاف جزء من سور مدينة
القدس الذي بُين منذ حوالي  2700عام ودمره اجليش البابلي يف عام  586قبل امليالد،
وذلك يف حديقة «مدينة داود» الوطنية .وقالت «سلطة اآلثار» ّ
إن السور اك ُتشف
على املنحدر الشرقي احلاد املؤدي إىل املدينة ،على بعد بضع عشرات من األمتار من
املسجد األقصى .إضافة إىل ذلك ،ادعى علماء آثار إسرائيليون اكتشاف العديد من
القطع األثرية اليت تقدم حملة عن احلياة اليومية للقدس عندما كان السور ال يزال
وأوان أخرى،
ً
قائما ،وبعد سقوطه عام  586قبل امليالد ،مثل شظايا من األواني واملقالي ٍ
وطبعات ختم ،بعضها حيمل ً
نقوشا ،وأمو ًرا أخرى.2

عين على األقصى

السور الذي زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية إجياده يف حديقة مدينة داود الوطنية

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3z9T88D .2021/5/5 ،
 2جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3kfrjFC .2021/7/14 ،
www.alquds-online.org
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ب .حفريات الجهة الغربية
حفريات متواصلة أسفل حائط البراق

اآلثار

«سلطة
زعمت
اإلسرائيلية» يف 2020/10/13
اكتشاف قطعة أثرية عمرها
 2700عام يف احلفريات اليت
تنفذها باالشرتاك مع «مؤسسة
تراث احلائط الغربي» قرب
حائط الرباق ،السور الغربي
للمسجد األقصى .وعث َرت
سلطة اآلثار على القطعة -
القطعة اليت زعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية اكتشافها يف
حسب زعمها  -حتت «قوس
2020/10/13
ويلسون» ،واستعادتها من الردم
الرتابي بواسطة مشروع غربلة «مدينة داود» ،وهي مك ّونة من احلجر اجلريي ،ويعود
تارخيها إىل العصر احلديدي الذي يدّعي االحتالل ّ
أن «املعبد» املزعوم كان موجودًا
ْ
فيه .وادعت سلطة اآلثار ّ
شيكلي .وذكرت
أن القطعة املك َت َشفة هي وحدة قياس تعادل
صحيفة جريوزاليم بوست ّ
أن التنقيب يف املنطقة يستمر حتى يف األماكن اليت ُح ِفر
فيها ساب ًقا.1
أعمال حفر عند الجسر الخشبي المؤدي إلى باب المغاربة في األقصى

و ّث ــقت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف  2021/1/10أعمال احلفر والتجريف
ً
وحتديدا عند بداية
املتواصلة اليت ينفذها االحتالل اإلسرائيلي يف ساحة الرباق،
اجلسر اخلشيب املوصل من ساحة الرباق إىل باب املغاربة يف سور األقصى الغربي،
وأسفل هذا اجلسر .وأوضحت الدائرة ّ
ريا وآالت ضخمة شوهدوا
أن جرافة وحفا ًرا كب ً
يف مكان احلفر الذي يأتي ضمن مشروع استكمال تهويد ساحة الرباق ومنطقة جنوب

 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2XzqLCO .2020/10/13 ،
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غرب األقصى .وأكدت الدائرة أن ما ُر ِصد من اهتزازات وصلت إىل املسامع يوحي
بسعة هذه األعمال وباستمرار مشروع استكمال تهويد ساحة الرباق وجنوب غرب
املسجد األقصى املبارك.1
وقال شاهد عيان للجزيرة نت إنه الحظ منذ صباح  2021/1/9آليات ضخمة للجرف،
وأخرى للحفر والغرز يبلغ قطر ذراعها الدائري حنو  60سنتيم ً
رتا ،ويضرب يف األرض
بعمق يصل إىل  20م ً
رتا ،مضي ًفا أن هذه اآللة تستخدم يف املناطق الربية وال جيوز
استخدامها أبدًا يف مناطق ذات عمق أثري .وتوقع الشاهد أن االحتالل سيحفر حتى
يبلغ الطبقة الصخرية األصلية ،ثم يأتي باحلديد الصلب واألمسنت ويصبهما داخل
ً
مشكل أساسات متينة تصلح لبناء  10طبقات فوقها.2
احلفرة،

جرافة وحفار ضخم يظهران يف مكان احلفر عند اجلسر اخلشيب
لباب املغاربة

وعلى صلة مبوضوع اجلسر اخلشيب عند باب املغاربة ،عقدت جمموعة من أعضاء
الكنيست اليمينيني بقيادة عضو الكنيست املتطرف إيتمار بن جفري مناقشة يف
الكنيست يف  2021/7/13حول استبدال جسر املغاربة الذي قالوا إنه آيل للسقوط.
ْ
درجي إضافيني
وتداول املشاركون مبقرتحات عديدة مشلت بناء جسر بديل ،وبناء

عين على األقصى

نرجحه ّ
أن سلطات
وما
ّ
االحتالل تنوي هدم اجلسر
اخلشيب ،وبناء جسر جديد
من أمسنت ،يسمح بإدخال
آليات عسكرية ،وآليات
ُتستعمل يف البناء والصيانة،
إىل املسجد األقصىً ،
فضل
عن توسيع مدخل باب
املغاربة ،وإجراء تعديالت
يف حميطه ُتسهم يف زيادة
أعداد مقتحمي األقصى.

 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3xYaK64 .2021/1/10 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/3miyq2N .2021/1/10 ،
www.alquds-online.org
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خلف حائط الرباق يوصالن إىل داخل األقصى ،للسماح لعدد أكرب من املقتحمني
باقتحام املسجد.1
حفريات مستمرة عند حائط البراق وأسفل ساحة البراق

أكد اخلبري يف شؤون القدس ،فخري أبو دياب ،أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي
تواصل حفرياتها يف منطقة حائط الرباق ،بهدف تغيري واقع املكان املرتبط باملسجد
األقصى.
وقال أبو دياب يف لقاء مع اجلزيرة مباشر يف  2021/2/3إن سلطات االحتالل تريد إقامة
بناء إلخفاء معلم حائط الرباق الذي يدل على هوية القدس العربية واإلسالمية،
إضافة إىل إنشاء ساحة أسفل ساحة الرباق مبساحة  1000مرت مربع ألداء الطقوس
ً
متهيدا إلقامة ما يسمى بـمطاهر املعبد».
اليهودية ،وربطها بأنفاق
وأضاف أن االحتالل يريد إقامة مبنى ضخم يف املكان لوصله ا ً
ٔول بباب املغاربة ويكون
مكو ًنا من عدة طبقات ،حبيث تكون الطبقة االٔوىل مكا ًنا لصالة املستوطنني ،والثانية
لتدريب ما يسمى بـكهنة املعبد» ،والثالثة لصعود ركاب القطار املعلق ونزوهلم
حيث ستكون حمطة رئيسة له ،وفوق ذلك سيكون هناك ساحة ملراقبة ما جيري يف
املسجد األقصى.2
ً
مفصل عن املشروعات التهويدية اليت
ويف  2021/4/27نشرت وكالة صفا تقري ًرا
تستهدف أسفل ساحة الرباق ،ونقلت عن الباحث فخري أبو دياب قوله إن االحتالل
ًّ
مستغل االنشغال جبائحة كورونا،
يسعى إىل بناء مركز سياحي تهويدي يف املكان،

واخنفاض حركة السياحة يف مدينة القدس ،لإلسراع يف إقامته أسفل ساحة الرباق.
وأوضح أبو دياب أن االحتالل واصل حفرياته أسفل حائط الرباق إلقامة قاعات،
ومراكز يهودية دينية وسياحية ضخمة خلدمة اإلسرائيليني واملستوطنني املتطرفني،
وإلقامة طقوسهم وصلواتهم التلمودية .وذكر أن «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» كثفت،
 1جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3D5cNsN .2021/7/13 ،
 2الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/3z7sVrf .2021/2/3 ،
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منذ بداية عام  ،2021العمل يف بناء املكان وتطويره وإنشاء املركز السياحي ،وفق
تكنولوجيا متطورة ،حتى يتم افتتاحه قري ًبا.
وأشار أبو دياب إىل أنه سيت ّم ربط املركز بالقاعات اليت أقامها االحتالل حتت ساحة
الرباق ،ومن ثم ربطها باألنفاق املوجودة يف املنطقة ،الف ًتا إىل أن هناك حفريات
جتري من أجل إقامة قاعة ضخمة يف الساحة .ويتضمن املركز السياحي -وفق أبو
دياب  -عدة قاعات وغرف صغرية؛ لعرض أفالم ومقاطع فيديو ومسرحيات متثيلية
تشرح روايات تلمودية مزيفةُ ،
وتاكي تاريخ اليهود املزعوم ،على حساب الروايات
الفلسطينية احلقيقية .وأضاف أبو دياب أن املركز يتضمن قاعة صغرية يُعرض
بداخلها مالبس ومقتنيات وأدوات ُ
كتب عليها من «أيام حقبة املعبد» ،خلدمة
«كهنة املعبد» ،وحتتوي كذلك على صور «للمعبد» املزعوم.

املزورة ،ومسح أدمغتهم.1

ويبدو َّ
أن احلفريات اإلسرائيلية املتواصلة يف منطقة حائط الرباق ،وأسفل الزاوية
اجلنوبية الغربية من األقصى قد أثرت مباشرة يف بنيان املسجد األقصى ،فقد أعلنت
دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ُ
املت ّلة ،يف  2020/8/30اكتشاف حرس املسجد
األقصى حفر ًة عند باب املغاربة قرب املكتبة واملتحف اإلسالمي ،وغرفة الصوتيات

عين على األقصى

ّ
وبي أبو دياب أن مرشدين
يهودًا سيشرفون على
املركز السياحي ،عرب
تقديم معلومات تارخيية
عن «املعبد» املزعوم ،وما
تسمى «احملرقة» ،وإقامة
«دولة االحتالل»؛ لتعريف
الزوار من املستوطنني بـ
حفريات متواصلة أسفل ساحة الرباق لبناء مركز سياحي تهويدي
«تاريخ اليهود وحضارتهم»
ومشروعات تهويدية أخرى

 1وكالة صفاhttps://safa.ps/p/304875 .2021/4/27 ،
www.alquds-online.org
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التابعة للمسجد .وقالت دائرة األوقاف إن «احلفرة
اليت مت اكتشافها من قبل رئيس حرس املسجد
األقصى املبارك ،ومراقب دوام احلراس داخل باحات
املسجد ،عند باب املغاربة» .وأوضحت دائرة األوقاف
أن «مقاس الفتحة هو  30سم يف  40سم ،وعمق
احلفرة  70سم ،واألرضية عبارة عن أتربة ،وذكرت
أن «موقعها يبعد عن جدار املسجد األقصى الغربي
 4أمتار ،وتبعد احلفرة  12م ً
رتا عن جدار املسجد
األقصى اجلنوبي حيث غرفة الصوتيات».1

فتحة احلفرة مغطاة حبجر كبري

االحتالل يزعم اكتشاف مبنى تاريخي روماني ضمن شبكة أنفاق
الحائط الغربي

زعمت «سلطة اآلثار
اإلسرائيلية» يف متوز/
يوليو  2021اكتشاف
بقايا مبنى كبري عمره
 2000عام بالقرب من
احلائط الغربي للمسجد
األقصى ،وذلك بعد
جهود متواصلة من
بقايا املبنى الروماني الذي زعمت "سلطة اآلثار" اكتشافه
احلفر والتنقيب .وادعت
سلطة اآلثار» أن املبنى يعود إىل حقبة «املعبد الثاني» املزعوم ،ومن املقرر افتتاح
املبنى للجمهور ليكون جز ًءا من جولة أنفاق احلائط الغربي اليت أعيد تنظيمها
إلنشاء مسارات وجتارب خمتلفة ،استنادًا إىل العديد من الطرق اجلديدة اليت تقطع
آالف السنني من التاريخ ،من خالل االستخدام احلديث جلزء من األنفاق كقاعات
للصالة واملناسبات ،حسب ما صرحت به «سلطة اآلثار».2
 1عرب https://bit.ly/3gkK1dW .2020/8/30 ،48
 2تايمز أوف إيرائيلhttps://bit.ly/3glxtmC .2021/7/8 ،
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ت .حفريات الجهة الشرقية

كشف الباحث يف شؤون القدس فخري أبو دياب يف  ،2020/12/9عن أنفاق وحفريات
جديدة ُتريها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومجعية «إلعاد» االستيطانية ،أسفل
اجلهة الشرقية من املسجد األقصى مبا يشكل خط ًرا على سور املسجد الشرقي .وقال
أبو دياب إن احلفريات ُترى من منطقة عني العذراء باجتاه باب الرمحة على بعد
 150 - 100م ً
رتا من السور الشرقي للمسجد األقصى ،وهي قريبة من تلة ترابية
مرتفعة تفصل بني العني وأساسات األقصى وباحاته .وما يدلل على إجراء تلك
سرا ،وجود حفر وتشققات يف اجلهة اخلارجية لباب الرمحة ،وبعض املعدات
احلفريات ًّ
خرجت من أسفل
اخلاصة بأعمال احلفر ،ناهيك عن بقايا اآلثار واألتربة اليت اس ُت َ
أكياس لنقلها إىل أماكن جمهولة ،إضافة إىل تشديد احلراسة
املنطقة ،و ُو ِض َع ْت يف
ٍ
األمنية باملنطقة ،وفق أبو دياب.
وحبسب أبو دياب ،فإن ً
عمال من مجعية «إلعاد» االستيطانية يُواصلون العمل يف تلك
احلفريات ،اليت يتخللها استخراج كميات كبرية وضخمة من األتربة والصخور من
املنطقة املستهدفة ،والعمل على دفن كل هذه اآلثار التارخيية حتت الرتاب .وأضاف
تأسيس مسار جديد من احلفريات لربطها باملنطقة الغربية
أن االحتالل يعمل على
ِ
عند باب املغاربة وحائط الرباق ،وبشبكة األنفاق يف بلدة سلوان ووادي حلوة جنوب
حمكما على
األقصى .ومن أجل تنفيذ احلفريات ،فرضت سلطات االحتالل إغال ًقا
ً
ً
وصول إىل املسجد األقصى وباب الرمحة.
املنطقة الشرقية،

ورج َح أبو دياب أن تكون احلفريات اجلديدة ،اليت قد تكون األضخم ،جز ًءا من خمطط
ّ
إسرائيلي إلقامة ما يسمى «مدينة أورشليم» ،وتغيري الواقع التارخيي يف األقصى،
وللوصول إىل باب الرمحة الذي خيطط االحتالل القتطاع  5دومنات منه ملصلحة
إقامة كنيس يهودي .وقال« :واضح أن االحتالل بات يبحث عن ّ
أي منفذ إلحاطة
املسجد األقصى بالكامل بتاريخ عربي مزور ،وطمس معامله للوصول إىل داخل املسجد

عين على األقصى

وأشار أبو دياب إىل أن االحتالل ال يسمح للفلسطينيني بالبناء يف تلك املنطقة،
وال مبرور املركبات ،ويضع حاج ًزا عند مدخلها للسماح بدخول املركبات التابعة
ملسؤولي االحتالل واجلمعيات االستيطانية فقط ،الف ًتا إىل أن حكومة االحتالل
أعطت إدارة املنطقة للجمعية االستيطانية «إلعاد».

متهيدًا إلقامة مكان ديين وطقوس تلمودية داخله».1
 1وكالة صفاhttps://safa.ps/p/296910 .2020/12/9 ،
www.alquds-online.org
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الفصل الثالث:

اليهودي في المسجد األقصى
تحقيق الوجود
ّ
تمهيد:
يقع املسجد املبارك يف قلب عاصفة التهويد اليت تضرب مدينة القدس احملتلة وسكانها ،هذه
العاصفة يريد منها االحتالل أن تزيل املكون البشري اإلسالمي من املسجد املبارك ،وتفرض
يف املقابل الوجود اليهودي داخله ،وجو ٌد تريده سلطات االحتالل أن يتحول إىل وجو ٍد دائم ،ال
حتده ساعات االقتحام اليومية ،واحلسابات السياسية واألمنية لالحتالل .لذلك تعمل أذرع
االحتالل على استهداف كل ما ميت بصلة إىل هذا الوجود اإلسالمي ،إن كان يف جانب
عمارة املسجد باملصلني واملرابطني ،أو يف جانب إدارته وتسيري شؤونه من قبل دائرة األوقاف،
وهذا ما جيعل فرض التحكم باألقصى واستهداف األوقاف وموظفيها ،يف صميم خطط
االحتالل اليت ستفتح له الباب ليفرض سيطرته الكاملة على األقصى.
وعلى الرغم من تعثر االحتالل وعدم قدرته حتقيق هذه السيطرة الكاملة حتى اللحظة،
إال أنه استطاع يف السنوات املاضية حتويل اقتحامات األقصى إىل أبرز أدوات استهداف
املسجد ،وأداته األساسية لفرض الوجود اليهودي داخله ،وعمل على ترسيخ األعياد اليهودية
قدر ممكن من املقتحمني ،ويف الرصد احلالي عمل
ومناسباته الوطنية مواسم حلشد أكرب ٍ

االحتالل على جعل األولوية ملستوطنيه يف حال تزامنت واحدة من هذه املواسم ،مع أي
مناسبة إسالمية ،بعد أن كان مينع اقتحامات األقصى خالهلا.
ونقدم يف هذا الفصل إطاللة على حماوالت االحتالل فرض الوجود اليهودي يف املسجد
دعوات إىل حشد أكرب
األقصى ،عرب رصد خطط «منظمات املعبد» وما تقوم به من
ٍ
أعدا ٍد ممكنة من املستوطنني القتحام األقصى ،وما يتصل بهذه االقتحامات من مشاركة

الشخصيات السياسية الرمسية واملتطرفني اليهود واحلاخامات .ويقدم الفصل إطاللة على
دور األجهزة األمنية اإلسرائيلية يف محاية املقتحمني ،واالعتداء على األقصى ،وعرقلة
عمل دائرة األوقاف اإلسالمية ،واستهداف املكون البشري اإلسالمي عرب عرقلة وصوله إىل
األقصى ،وإبعاده عنه مددًا متفاوتة.
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يتناول هذا الفصل مروحة االعتداءات السابقة وغريها ،إضاف ًة إىل خطط االحتالل وإجراءاته
اليت تستهدف املسجد األقصى املبارك ،وسعيه إىل فرض الوجود اليهودي داخل املسجد ما
بني  2020/8/1و ،2021/8/1ويف سياق تقديم قراءة ملا جرى يف هذه املدة ،طغت على األقصى
ثالث صور أساس ّية هي:
الصورة األولى

الصورة الثانية

رفع االحتالل وأذرعه األمنية حجم استهداف املسجد األقصى
بشكل مباشر ،من خالل االقتحامات العنيفة من جهة ،وعرب اقتحام
ٍ
ريا
غرف األذان وتقطيع التوصيالت اخلاصة بها من جهة أخرى ،وأخ ً
ومساعات يف أحناء متفرقة من
تركيب جنود االحتالل أجهزة
ٍ
املسجد املبارك ومطلة على ساحاته.
بروز اقتحامات عربية وإسالمية لألقصى يف مدة الرصد ،على أثر
موجة التطبيع اليت اشتدت بعد آب/أغسطس  ،2020فقد شهد
زيارات لوفو ٍد إماراتية دخلت إىل األقصى حبماية قوات
األقصى
ٍ
االحتالل ،ولكن هذه االقتحامات ما لبثت أن توقفت ،على أثر ردة
الفعل املقدسية الرافضة جتاهها.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

الصورة الثالثة

رفع االحتالل حجم استهدافه لألقصى خالل األعياد واملناسبات
اليهودية ،خاصة عندما تتزامن مع أعيا ٍد إسالمية ،إذ عمل االحتالل
على ترسيخ اقتحامات األقصى ضاربًا حتى يف املواسم اإلسالمية ،يف
حماولة لفرض واقع أن املناسبات اليهودية هلا األولوية ،وما يتصل
بها من حشد مئات املقتحمني ،وهو ما شاهدناه يف حماولة اقتحام
األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع  28رمضان ،ولكنها فشلت
بفعل ثبات الفلسطينيني ،غري أن االحتالل عاد واستطاع حتقيقها
يف ذكرى «خراب املعبد» يف  2021/7/18بالتزامن مع الثامن من
شهر ذي احلجة (يوم الرتوية).
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وإضاف ًة إىل ما سلف ،نورد يف هذا الفصل أبرز مواسم اقتحام األقصى ،ومناذج من أبرز
االقتحامات ،وما يتصل بها من جداول تفصيل ّية تتناول االقتحامات السياس ّية واقتحامات

املستوطنني يف املواسم التلموديّة ،واقتحامات الطالب اليهود ،ونقدم للباحثني واملهتمني
رصدًا ألعداد املقتحمني واألطياف املشاركة فيها ،ومقارنات بيان ّية ُتسهم يف رسم صورة

عامة ملا جيري يف األقصى يف مدة الرصد ،وتوضح اإلطار العام ملا تنفذه سلطات االحتالل

من خطط تستهدف األقصى ومكوناته البشرية.

أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى
عملت سلطات االحتالل وأذرعه املختلفة على اقتحام املسجد األقصى بصورة شبه يوم ّية يف
املدة اليت يرصدها التقرير ،وتابعت «منظمات املعبد» دورها يف حشد أكرب عد ٍد ممكن من
املستوطنني للمشاركة يف هذه االقتحامات ،وأدى اقتحام األقصى يف  2021/5/10بالتزامن
مع  28من رمضان ،إىل اندالع مواجهة شاملة يف خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،فقد
شكل اعتداء االحتالل على املرابطني يف األقصى وجممل خططه لتهويد القدس واستهداف
سكانها شرارة اهلبة الفلسطينية ،اليت عرقلت اقتحامات األقصى خالل معركة «سيف
القدس».
ومن جهة أخرى أكدت اقتحامات األقصى يف األعياد واملناسبات اليهودية تضافر جهود أذرع
االحتالل املختلفة لتأمني اقتحامات حاشدة لألقصى ،وأن التنسيق بني اجلهات األمنية
والسياسية يتصاعد سنويًا ،يف سياق فرض الوجود اليهودي خالل هذه املناسبات ،ولتتحول
املناسبات واألعياد اليهودية إىل مواسم يفرض فيها االحتالل سيطرته الكاملة على املسجد،
يف إلغاء عملي لدور دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.
ويف التقرير احلالي تراجع تأثري وباء كورونا على واقع املسجد األقصى ،وإجراءات االحتالل
للتضييق على املصلني ،يف مقابل استفادة االحتالل من موجة التطبيع العربي ،ومشاركة
وفود عربية يف اقتحام املسجد األقصى ،إضاف ًة إىل حماوالت االحتالل املختلفة الرامية
إىل جعل اقتحامات األقصى تسري من دون أي عراقيل ميكن أن يضعها املصلون واملرابطون
وحراس األقصى.
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أ .اقتحامات الشخصيات الرسمية

تشكل االقتحامات السياسية واحد ًة من الصور اليت تستجيب من خالهلا الطبقة السياسية
اإلسرائيلية ألطروحات «منظمات املعبد» ،إذ تعطي مشاركة أعضاء «الكنيست» يف
اقتحامات املسجد األقصى ،وخاصة تلك اليت ُتنظم يف املناسبات اليهوديّة ،صور ًة لتبين
خطاب اجملموعات املتطرفة ،وأن الدعم السياسي هلذه املنظمات ينعكس إجيابًا على
احلضور السياسي هلذه الشخصيات يف اقتحام األقصى والتحريض على املصلني ،فقد
شهدت انتخابات «الكنيست» يف السنوات املاضية حضو ًرا قويًا هلذا اخلطاب التحريضي،
وهذا ما ح ّول قضية االقتحام إىل واحدة من أدوات اجلذب االنتخابي.
وقد شهد الرصد احلالي استمرا ًرا لرتاجع حجم االقتحامات السياسية لألقصى ،ومل
تشهد أشهر الرصد يف عام  2020أي اقتحام سياسي ،أما أشهر الرصد يف عام  2021شهدت
مشاركة ثالث شخصيات سياسية إسرائيلية يف اقتحامات املسجد األقصى ،وهم أعضاء
«الكنيست» عميت هليفي وإيتمار بن جفري وعميحاي شيكلي ،وبلغ جمموع االقتحامات
السياسية يف جممل أشهر الرصد ،أربعة اقتحامات فقط ،يف مقابل  8اقتحامات رصدناها
يف التقرير املاضي ما بني  2019/8/1و.2020/8/1
شارك عضو «الكنيست» عميت هليفي يف اقتحام األقصى قبل أن يؤدي اليمني الدستوريّة،
فقد حل حينها ً
بدل من الوزير أمري روحانا ،.1ويف  2021/4/1شارك عميت هليفي يف

اقتحام املسجد األقصى ،خالل اليوم اخلامس من عيد «الفصح اليهودي» ،الذي شهد
اقتحام مئات املستوطنني لألقصى ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل.2

إذن ألحد بالدخول أو اخلروج من املكان» ..3ويف  2021/6/8أعلن بن جفري عزمه اقتحام
ٍ

عين على األقصى

ومن الشخصيات الرمسية اليت برزت يف االعتداء على األقصى ،والتحريض على
املقدسيني زعيم «حزب القوة اليهودية» ،وعضو «الكنيست» املتطرف إيتمار بن جفري،
ففي  2021/4/15شارك يف اقتحام األقصى ،وجال يف أرجائه بشكل استفزازي ،وهاجم
بن جفري أحد حراس األقصى ،مدع ًيا ّ
أن احلراس «ليسوا يف موقع يسمح هلم بإعطاء

1عروتس شيفعhttps://bit.ly/3fsF6V9 .2020/7/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iod6GB .2021/4/1 ،
 3عرب https://bit.ly/3yLDIXT .2021/6/10 ،48
www.alquds-online.org
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األقصى ،على أثر منع عضو «الكنيست» من حزب «ميينا» عميحاي شيكلي من اقتحام
املسجد ،1وقد منعت شرطة االحتالل االقتحامات السياسية حينها لتجنب تفجر األوضاع
يف القدس احملتلة .ويف  2021/6/10حاول بن جفري اقتحام األقصى ،وتوجه إىل املسجد
برفقة جمموعة من املستوطنني ،وحاول املرور من ساحة باب العمود ،ولكن قوات االحتالل
كبري من املقدسيني.2
أبعدته من الساحة على أثر جتمع عد ٍد
ٍ
ومل ميض كثري من الوقت على
هذا املنع ،ففي  2021/6/27مسحت
شرطة االحتالل للمتطرف بن
جفري باقتحام األقصى من دون
أن يرافقه املستوطنون ،ورافق
بن جفري خالل االقتحام اثنان
من مساعديه فقط ،وأشارت
مصار مقدسية إىل أن جتول بن
بشكل
جفري يف أرجاء األقصى مت
ٍ
استفزازي ،وكذلك تأديته شعائر

صورة ملتقطة من مقطع مصور يظهراقتحام بن جفري
لألقصى يف 2021/6/27

تلمودية علنية قبالة مصلى قبة الصخرة.3
ً
ريا ،ففي  2021/7/18بالتزامن مع ذكرى
اقتحاما
ومل تشهد مدة الرصد إال
ً
واحدا أخ ً
«خراب املعبد» ،شارك عضو «الكنيست» عن حزب «ميينا» عميحاي شيكلي يف اقتحام
املسجد األقصى إىل جانب مئات املستوطنني ،وحبسب صحيفة تاميز أوف إسرائيل
العربية شارك عميحاي يف أداء نشيد «اهلاتيكفا»  -النشيد الوطين اإلسرائيلي -برفقة
عشرات املستوطنني أمام مصلى قبة الصخرة .4وخالل االقتحام صرح عميحاي لـقناة
شيفع» أن األقصى هو «أهم رمز وطين لدى شعب إسرائيل».5
 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/3AgmySM .2021/6/8 ،
 2فلسطين اليومhttps://bit.ly/3xa07xf .2021/6/10 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3CJqhKG .2021/6/27 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3iALZsg .2021/7/18 ،
 5تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3foeK9z .2021/7/18 ،
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وفي الجدول اآلتي إحصاء ألعضاء «الكنيست» الذين اقتحموا
المسجد األقصى ما بين  2020/8/1و:2021/8/1
عضو الكنيست

تاريخ االقتحامات

عدد االقتحامات

2021/4/1

اقتحام واحد

عميت هليفي

2021/4/1

إيتمار بن جفري

2021/6/27

عميحاي شيكلي

2021/7/18

المجموع

اقتحامان
اقتحام واحد
 4اقتحامات

ويستمر تراجع االقتحامات السياسية لألقصى للرصد الثالث على التوالي ،ففي مقارنة

مع معطيات التقرير املاضي ،تراجعت االقتحامات السياسية من  8اقتحامات ما بني
 2019/8/1و ،2020/8/1إىل أربعة اقتحامات فقط خالل مدة الرصد ،على الرغم من
استمرار اجلهد الذي تقوم عليه «منظمات املعبد» يف دعوة املستوطنني ورفع أعداد
املشاركني يف اقتحام املسجد األقصى.
وميكن إعادة هذا الرتاجع إىل مجلة من األسباب أبرزها:
 .1االنقسام يف البيئة السياسية اإلسرائيلية ،وحالة االستقطاب اليت سبقت وصول
 .2اندالع معركة «سيف القدس» واملواجهة الفلسطينية الشاملة ،اليت أربكت االحتالل
وأقلقت أمنه ،ودفعته إىل منع االقتحامات بشكل كامل لنحو أسبوعني ،وقللت من
ً
إمجال.
مشاركة الشخصيات السياسية فيها

عين على األقصى

نفتالي بنيت إىل رئاسة وزراء االحتالل .

 .3غياب بعض الشخصيات املتطرفة من املتطرفني عن «الكنيست» بعد خسارتهم يف آخر
انتخابات برملانية ،على الرغم من استمرارهم يف اقتحام املسجد األقصى ،كاحلاخام
املتطرف يهودا غليك واملتطرفة شولي معلم.
www.alquds-online.org
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وعلى الرغم من هذا الرتاجع الكبري يف االقتحامات السياسية لألقصى ،تظل مشاركة
بعض الشخصيات اإلسرائيلية يف اقتحام األقصى مؤش ًرا على موقع املسجد والتحريض

ضد مكوناته يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي ،وسلوك الساسة يف دولة االحتالل ،خاصة

على أثر ما ميكن وصفه بأنه قبول رمسي من بعض الدول العربية باقتحام املسجد

األقصى ،وهذا ما كان ينبئ باملزيد من االقتحامات السياسية لألقصى لوال املواجهة
الفلسطينية الشاملة ،وقدرة الفلسطينيني على الرباط يف املسجد ومواجهة خمططات

االحتالل.

وحول االقتحامات السياسية ميكننا إضافة مالحظة أخرية ،وهي بروز أوجه جديدة ومتغرية
يف هذه االقتحامات ،وهذا يعين ّ
أن اخلطاب املتعلق بـ «املعبد» يستقطب شخصيات مؤثرة
تتبناه ،مع االنتباه إىل ّ
أن مثة أولويات أخرى تشغل الشخصيات السياسية اإلسرائيلية،

وال يقتصر انشغاهلا مبوضوع األقصى فقط.

بيان لنسب تراجع االقتحامات السياسية بحسب تقارير
وفي الجدول اآلتي
ٌ
عين على األقصى الماضية:

سنوات الرصد

عدد
االقتحامات
السياسية

فارق عدد
االقتحامات نسبة الفرق عن
مقارنة بالرصد الرصد السابق
السابق

من  2018/8/1حتى 2019/8/1

20

-

-

من  2019/8/1حتى 2020/8/1

8

12 -

% 60 -

من  2020/8/1حتى 2021/8/1

4

4-

%50 -

ب .اقتحامات المتطرفين اليهود

ُتعد اقتحامات املستوطنني اليهود ،أبرز أدوات االحتالل لتحقيق الوجود اليهودي داخل

املسجد األقصى املبارك ،وللوصول إىل هذه النتيجة تعمل «منظمات املعبد» وأذرع
االحتالل األخرى ،على إدخال أكرب عد ٍد ممكن من املستوطنني بصور ٍة شبه يوم ّية،
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وإشراك املزيد من الشرائح االجتماعية يف هذه االقتحامات ،من طالب املعاهد التلمودية
ً
وصول إىل النساء اليهوديات ،إضاف ًة إىل عتاة
وطالب املدارس واجلامعات اإلسرائيلية،

املتطرفني وأعضاء هذه املنظمات ومسؤوليها.

ويف السنوات املاضية أصبحت «منظمات املعبد» أبرز أذرع االحتالل اليت تعمل على حشد
املقتحمني لألقصى ،وتطالب بتحقيق املزيد من السيطرة على املسجد ،ففي سياق تبادل
األدوار مع مؤسسات االحتالل األخرى ،وامتالكها سق ًفا مرتف ًعا يف اخلطاب واملطالبات،
ترفع املنظمات املتطرفة حدة هجومها على األقصى ،واستهداف دائرة األوقاف اإلسالمية
بشكل متزايد ،وما يتصل بذلك من أطروحات دينية تتصل ببناء «املعبد» ،وهدم املسجد
ٍ
األقصى.

املتطرف نيساني حيرض على األوقاف من داخل املسجد
األقصى

إىل التكاتف مع اإلسرائيليني لـطرد األوقاف العنيفة واإلرهابية» من املسجد األقصى.1
وص ّور املستوطنون الذين رافقوا نيساني قراءته للبيان ،وبثوه مباشرة على صفحات

عين على األقصى

وال ترتك «منظمات املعبد» مناسب ًة
إال وتستفيد منها الستهداف
املسجد األقصى ومكوناته
املختلفة ،فقد استخدمت
االقتحام إليصال رسائل إىل
الدول املطبعة والتحريض على
دائرة األوقاف اإلسالمية ،ففي
 2020/10/22شارك يف اقتحام
األقصى املدير التنفيذي ملؤسسة
«تراث جبل املعبد» املتطرف تومي
نيساني ،الذي قرأ بيا ًنا باللغة
العربية دعا فيه العرب املط ّبعني

«منظمات املعبد» على وسائل التواصل االجتماعي.2
https://bit.ly/3CFA6sL .2020/10/22 ، Jewishpress 1
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3lP7QhA .2020/10/28 ،
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ويف إطار تصعيد «منظمات املعبد» مطالباتها برفع سقف استهداف املسجد ،وفرض
واقع جديد يف األقصى ،وجهت مؤسسة «تراث املعبد» يف  ،2020/11/16رسالة إىل وزير
األمن الداخلي يف حكومة االحتالل حينها أمري روحانا ،طالبته فيها بالسماح لطالب
املدارس الدينية بقضاء كامل املدة املتاحة لالقتحامات يف تعلم التوراة وتعليمها يف
استغالل أكرب ألوقات
الساحة الشرقية للمسجد األقصى ،1وهدفت من هذا الطلب إىل
ٍ
االقتحام ،وفرض وجود طالب معاهد االحتالل التلمودية يف كامل أوقات االقتحام ،اليت
أمر
تصل إىل مخس ساعات يوم ًيا ،وهي خطوة ميكن أن حتوهلا سلطات االحتالل إىل ٍ
واقع يف حال مت التوافق عليها ،ووجدت الظهري السياسي الذي يتبناها.
وإضاف ًة إىل ما سبق كشفت هذه الرسالة عن نية «منظمات املعبد» تغيري شكل االقتحامات،
عرب حتويلها من املشي ضمن مسار حمدد حبماية قوات االحتالل ،إىل التمركز يف نقطة
حمددة ،واملكوث فيها أطول مدة ممكنة ،وهذا ما سيحول املنطقة الشرقية من املسجد
إىل مدرسة تلموديّة ،ولكن اجلانب السياسي اإلسرائيلي ال ميكنه حتمل تبعات مثل هذه
ملزيد من املطالبات،
اخلطوات ًّ
حاليا ،ويف حال تطبيقها فستفتح شهية املنظمات املتطرفة ٍ
على غرار إدخال الكتب ولفائف التوراة ،وحتويل املنطقة الشرقية إىل ما يشبه الصفوف
الدراسية التلمودية.
ويف سياق حتريض املنظمات املتطرفة على املسجد األقصى ،وعرقلة الوجود اإلسالمي
داخله ،كشفت معطيات صحفية عربية يف  ،2020/11/27أن «منظمات املعبد» بعثت
رسال ًة إىل وزير الصحة يف حكومة االحتالل ،حتتج فيها على إقامة صالة اجلمعة يف
األقصى ،مدعية أنها تنتهك املعايري الصحية ،2ووصف متابعون الرسالة بأنها حماولة
للمشاغبة على املصلني يف األقصى ،وإعادة استخدام الذرائع الصحية لفرض املزيد من
أسبوعيا ،يف إطار تقليل أعدادهم يف
القيود على املصلني الذين يصلون إىل عدة آالف
ًّ
األقصى.
وتابعت «منظمات املعبد» يف مدة الرصد دعواتها إىل تنظيم اقتحامات حاشدة لألقصى،
خاصة ُقبيل ويف األعياد اليهودية واملناسبات اإلسرائيلية ،ففي منتصف شهر أيلول/
 1عرب https://bit.ly/2U7wMVY .2020/11/16 ،48
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3jPtnUu .2020/11/27 ،
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سبتمرب  2020ومع اقرتاب «رأس السنة اليهودية» دعت املنظمات املتطرفة أنصارها
إىل اقتحام حاشد للمسجد األقصى ،وذلك لتعويض تراجع أعداد املقتحمني على أثر
القيود اليت فرضتها حكومة االحتالل ملواجهة «كورونا» ،1ودعت املنظمات أنصارها إىل
ً
نفخ البوق اليهودي داخل األقصى،
احتفال باألعياد اليهوديّة.2
وتستمر حماوالت هذه املنظمات اخرتاع ّ
أي موسم لرفع أعداد مقتحمي األقصى ،ففي
 2020/12/6أطلقت «منظمات املعبد» محلة تهدف إىل حتويل فصل الشتاء إىل «شتاء
يهودي» ،وتزامنت هذه احلملة مع «عيد احلانوكاه» ،ودعت املنظمات املتطرفة إىل إشعال
الشمعدانات والرقص يف أحناء متفرقة من املدينة احملتلة .3وعلى أثر ختفيف إجراءات
اإلغالق ،اليت كانت مفروضة يف املدينة احملتلة ،عادت «منظمات املعبد» إىل االستفادة
من األعياد اليهوديّة ،ففي  2021/2/27دعت هذه املنظمات أنصارها إىل اقتحام األقصى
يف  2021/2/28بالتزامن مع انتهاء عيد «البوريم/املساخر» ،وأعلنت أن االقتحام سيكون
احتفال ًيا وستوزع أمام باب املغاربة احللوى اخلاصة بـالبوريم/املساخر» للمقتحمني،
وحبسب مصادر فلسطينية ،يأتي االقتحام يف اليوم التالي للعيد ،فهو يو ٌم ليس له قداسة

أو أهمية ،ولكن «منظمات العبد» توظف هذه األساليب لتهويد املسجد األقصى.4

عين على األقصى

ورفعت «منظمات املعبد» مستوى اعتداءاتها على األقصى خالل األعياد اليهودية ،ففي
نهاية شهر آذار/مارس  2021كشفت املنظمات املتطرفة أن شرطة االحتالل اعتقلت يف
 2020/3/25اثنني من أعضائها خططا لتهريب محل صغري ،لتقدميه قربا ًنا عن «الشعب
اليهودي» داخل األقصى ،وذكرت أن حماكم االحتالل مل تقم بأي ردة فعل جتاههم ،على
اعتبار أن الذبح يف «الشريعة اليهودية» جيب أن يتم السبت ،وعندما أمسك باملستوطنني
كان يوم اخلميس ،فتم اإلفراج عنهما .واستنكر الناشط يف املنظمات املتطرفة أرنون
سيجال هذه االعتقاالت ألنها «ختالف جوهر الصهيونية» ،وحبسب تفاعل أعضاء
املنظمات املتطرفة مع قضية االعتقال ،تبني أن رئيس حركة «العودة إىل جبل املعبد»
1عربي https://bit.ly/3AuiyxZ .2020/9/20 ،21
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3sAdoNC .2020/9/23 ،
 3شبكة قدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3AugYMy .2020/12/8 ،
 4وكالة شهابhttps://bit.ly/3m2ZbYW .2021/2/27 ،
www.alquds-online.org
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املتطرف رفائيل موريس ،كان من
بني املعتقلني الذين ُفتشت بيوتهم،
وقت سابق
وكان موريس قد نشر يف ٍ
محل يُعده للذبح يف
صورة له مع
ٍ

«املعبد» خالل أيام الفصح العربي.1

ويف سياق اقتحامات املستوطنني وما
تتضمن من أداء الصلوات التلمودية
علن ًيا ،نشر أعضاء يف «منظمات
املعبد» يف  2021/4/4مقاطع مصورة
ُتظهر أداءهم صلوات مجاعية
علنية يف حميط املسجد األقصى ،صورة نشرها املتطرف رفائيل موريس على حسابه يف تويرت ،تظهر
ً
ريا برفقة أبنائه
محل صغ ً
مبشاركة حاخامات ،وعلق أحد
ناشطي «املعبد» بقوله« :مل يعد أحد يعرتض ،ال الشرطة وال األوقاف» ،يف إشارة إىل
محاية شرطة االحتالل للمستوطنني عند أدائهم الصلوات التلمودية ،وعدم قدرة األوقاف
على مواجهة هذه االعتداءات ،ومل تكتف «منظمات املعبد» مبا حققته فقط ،بل أعلنت
صفحاتها على وسائل التواصل االجتماعي يف  2021/4/2أن «صالة اليهود يف األقصى
أصبحت مسموحة» ،يف حماولة لتحقيق مكاسب على أرض الواقع ،ودعوة املزيد من
املستوطنني إىل املشاركة يف هذه الصلوات العلنية يف األقصى.2
وشكل اقتحام املسجد األقصى يف  2021/5/10بالتزامن مع ذكرى احتالل كامل
مدينة القدس املسمى عربيًا ب ـ «يوم القدس» ،أبرز حمطات االعتداء على األقصى
خالل أشهر الرصد ،وتزامن يف هذا العام مع الثامن والعشرين من شهر رمضان ،وأطلقت
يوما .ففي
املنظمات املتطرفة حتضرياتها لالقتحام قبل موعده بنحو ً 35

2021/4/3

كشفت معطيات صحفية عن عقد هذه املنظمات مؤمت ًرا حتضرييًا لتنظيم اقتحام آالف
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3jNIFt1 .2021/3/30 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2XppjCY .2021/4/7 ،
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اإلسرائيليني ،ودعت إليه عددًا من املنظمات الشبابية اليهودية واملدارس الدينية ،وأشارت
يف دعوتها إىل أن املؤمتر خطوة مهمة على «طريق عودة شعب إسرائيل إىل جبل املعبد».1
وحبسب املعطيات املتوافرة حينها حتدث يف املؤمتر ك ٌل من احلاخام املتطرف يسرائيل
أرئيل مؤسس «معهد املعبد» ورئيسه ،واحلاخام مناحيم ماكوفر املدير السابق لـمعهد
املعبد» ،وهو أبرز املنظرين حول «املعبد» ،وأبرز الدعاة إىل إحيائه ،وشارك فيه شخصيات
سياسية من بينها الوزير السابق املتطرف أوري أرئيل.2
ومل تقف أعمال املنظمات عند عقد املؤمتر سالف الذكر ،ففي  2021/4/22وجهت مجعية
«تراث جبل املعبد» املتطرفة ،وهي واحدة من املنظمات املنضوية يف ائتالف «منظمات
املعبد» ،رسال ًة إىل وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل طالبته بالسماح ملقتحمي
األقصى بإدخال صناديق وأكياس الطعام والشراب إىل داخل األقصى ،والسماح هلم
بتناوهلا داخل املسجد يف نهار رمضان ،وعللت طلبها بأنه من «حقوقهم الطبيعية» ،وأشار
مدير اجلمعية املتطرف تومي نيساني إىل أن إدخال الطعام «خطوة يف طريق بناء املعبد».3
ويف سياق حتريض املنظمات وحتضرياتها القتحام «يوم القدس» ،تابعت املنظمات
املتطرفة تروجيها لالقتحام على صفحاتها يف وسائل التواصل االجتماعي ،ففي
بشكل
 2021/4/29نشرت صورة تتضمن عدًا عكس ًيا ملوعد االقتحام ،دأبت على نشره
ٍ
يومي على صفحاتها يف وسائل التواصل االجتماعي ،ويف هذه املنشورات أعلنت املنظمات
أعالما صهيونية للمشاركني يف االقتحام ،وبأنهم سيؤدون خالهلا
املتطرفة عن توفريها
ً
تراتيل تلمودية وأخرى وطنية.4

www.alquds-online.org

عين على األقصى

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3AEp5pN .2021/4/3 ،
 2علي إبراهيم :ورقة معطيات حول اقتحام األقصى في  28رمضان الموافق لـ  ،2021/5/10مؤسسة القدس الدولية،
بيروتhttps://bit.ly/3AAesVa .2021/5/6 ،
 3فلسطين اليومhttps://bit.ly/3CJQHvB .2021/4/22 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3yKgYHR .2021/5/5 ،

151

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

وألقى انتصار املقدسيني
يف املواجهات اليت اندلعت
مع جنود االحتالل
ومستوطنيه يف باب العمود
بني  13و 26نيسان/
أبريل  2021بظالله على
األقصى ،فعملت املنظمات
املتطرفة على حشد
عد ٍد من عتاة املتطرفني
ليشاركوا يف اقتحام
ً
تعويضا عن
األقصى
هزميتهم يف باب العمود،
ففي  2021/5/3أعلنت
العد التنازلي الذي نشرته منظمات املعبد على صفحاتها يف وسائل
التواصل االجتماعي
«منظمات املعبد» عن
مشاركة عدد من عتاة املتطرفني يف اقتحام  28رمضان ،وحبسب منشور للمنظمات
املتطرفة سيشارك كل من الوزير السابق يف حكومة االحتالل أوري أرئيل ،واملتطرفني
اإلرهابيني يسرائيل مداد ويهودا عتصيون ،إضاف ًة إىل القيادي يف حزب «القوة اليهودية»
ميخائيل بن آري ،والربوفيسور هيليل فايس من جامعة بار إيالن ،وهو مؤسس احتاد
«الدول السبعة من أجل املعبد».1
مستوطن إىل األقصى،
وعلى أثر فشل االقتحام وعدم قدرة االحتالل على إدخال أي
ٍ
نتيجة ثبات املرابطني يف املسجد واندالع معركة «سيف القدس» ،كانت ردة فعل
املنظمات املتطرفة على هزميتهم كبري ًة ً
جدا ،ويف اليوم نفسه وصف املتطرف أرنون
سيجال يوم االقتحام بأنه «يوم صعب ،حزين ،كئيب ومهني ،لقد فقدنا احرتامنا الذاتي
والوطين ،لدولة إسـرائيل».2
 1فلسطين ألتراhttps://bit.ly/3vAmXwM .2021/5/3 ،
 2أخبارياتhttps://bit.ly/3yOdDrc .2021/5/11 ،
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ومل يقف رد املنظمات املتطرفة عند التصرحيات فقط ،بل حاولت إعادة شد عصب
املستوطنني ،وأطلقت دعوات إىل اقتحام األقصى مبناسبة عيد «نزول التوراة/الشفوعوت»
املمتد بني  16و ،2021/5/18وأعلنت عن خطتها ألداء صلوات تلمودية علنية داخل املسجد
األقصى ،لكي حيل السالم يف إسرائيل وينصرها على أعدائها» .ويف صباح 2021/5/16
أغلقت شرطة االحتالل باب املغاربة أمام اقتحامات املستوطنني ،وحبسب وسائل إعالمية،
منعت سلطات االحتالل االقتحام من دون اإلعالن عنه ،واكتفت بإبالغ املقتحمني عرب
شرطة االحتالل ،خو ًفا من إعالن تراجعها أمام ضربات املقاومة ،ولكي يظل طريق العودة
متاحا ،من خالل إعادة فتح باب املغاربة أمام االقتحامات ،عندما تصبح األوضاع
أمامها ً
يف فلسطني أكثر هدو ًءا.1
انتكاس لعمل
وشكلت املواجهة الفلسطينية الشاملة ومعركة «سيف القدس» ،حمطة
ٍ
«منظمات املعبد» ،فعلى أثر إقرار اهلدنة مع املقاومة ،دعت املنظمات أنصارها إىل اقتحام
املسجد األقصى يف  ،2021/5/23ويف سياق حشد املستوطنني القتحام املسجد ،صرح
صباحا يف متام الساعة 7:00
املتحدث باسم املنظمات املتطرفة أساف فريد أن «يوم األحد
ً
سنعرف ما إذا كنا قد خسرنا احلرب».2

طقوسا تلمودية علنية يف باحات األقصى.4
قوات االحتالل ،وأداء أعدا ٍد كبرية منهم
ً

عين على األقصى

ومع اقرتاب ذكرى «خراب املعبد» بدأت املنظمات املتطرفة حتضرياتها القتحام
طقوس تلمودية مجاعية داخله ،خاصة أن يوم االقتحام
األقصى بأعداد كبرية ،وأداء
ٍ
يف  2021/7/18يتزامن مع الثامن من شهر ذي احلجة ،وهو من األيام الذي يشهد فيه
ريا ،ويف ساعة مبكرة من ذلك اليوم اقتحمت قوات االحتالل
األقصى وجودًا إسالم ًيا كب ً
املسجد األقصى ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وأدخلت املستوطنني إىل األقصى
عرب جمموعات كبرية متتالية ،وحبسب دائرة األوقاف اإلسالمية بلغ عدد مقتحمي
األقصى يف هذا اليوم حنو  1540مستوط ًنا ،3كان من بينهم أعضاء سابقني وحاليني يف
بصوت مرتفع وحبماية
«الكنيست» ،وشهد االقتحام ترديد املستوطنني نشيد «اهلاتيكفا»
ٍ

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2VMdndL .2021/5/16 ،
 2عربي https://bit.ly/3secBT4 .2021/5/22 ،21
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3yO6cQP .2021/7/18 ،
 4تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3iALZsg .2021/7/18 ،
www.alquds-online.org
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عشرات املستوطنني يستعدون القتحام املسجد األقصى يف 2021/7/18

ً
واحدا من أبرز
ويف سياق احلديث عن املنظمات املتطرفة ،يربز املتطرف يهودا غليك
احلاخامات الذين يقتحمون األقصى ،وحيرضون ضد مكوناته ،وإضاف ًة إىل مشاركته
الدائمة يف اقتحام املسجد ،نورد يف ما يأتي أبرز االعتداءات اليت قام احلاخام املتطرف
يهودا غليك يف مدة الرصد:
يف  2020/9/10شارك يف اقتحام املسجدَّ ،
ّ
التلمودي
وشغل مقط ًعا ينفخ فيه بالبوق
كان قد صوره مسب ًقا ،ونشر ما فعله على وسائل التواصل االجتماعي.1
يف  2020/11/8اقتحم غليك األقصى رافقته جمموعة متطرفة قادمة من الواليات
املتحدة.2
يف  2020/11/22أعاد غليك اقتحام املسجد األقصى ،وشهد هذا االقتحام إطالق
غليك محلة تربعات من الساحات الشرقية لألقصى ،تستهدف مجهور غليك يف
الواليات املتحدة األمريكية ،مبناسبة اقرتاب «عيد احلانوكاه» العربي ،ودعا مجهوره
أمريكياً ،
قائل:
إىل التربع ملؤسسته «شالوم جريوساليم» بطرود بقيمة  30دوال ًرا
ًّ
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3si8tBt .2020/9/10 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/2VUINhX .2020/11/8 ،
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«التربعات ستعزز الوجود والروح الدينية اليهودية ،وأنها سرتسل لأليتام واألرامل
اليهود يف القدس ،مبناسبة عيد احلانوكاه».1
وإىل جانب غليك ،برز القيادي يف «منظمات املعبد» احلاخام املتطرف «الياهو ويرب»،
واحدًا من أبرز الوجود اليت تقتحم املسجد ،ففي  2021/1/13اقتحم األقصى برفقة عد ٍد
شرحا عن مدرسة «جبل املعبد» ونشاطها ،ومن ثم نشر مقط ًعا
من املستوطنني ،وقدم هلم ً
مصو ًرا على وسائل التواصل االجتماعي قال فيه« :إنهم يقتحمون األقصى نيابة عن
كل اليهود يف العامل ،خاصة من ال يستطيع القدوم بسبب إجراءات احلجر الصحي»،
وقال «إن الكهنة كانوا يبقون يف املعبد طول العام ،واليهود كانوا يأتون إليه  3مرات
يف العام ،وأن الكهنة كانوا يصلون نيابة عن كل اليهود ،وهو ما تقوم به مدرسة جبل
املعبد من صالة توراتية يومية يف األقصى» ،ودعا يف نهاية كالمه إىل بناء «املعبد» مكان
األقصى .2ويف  2021/1/15أعاد احلاخام ويرب اقتحام املسجد األقصى ،رافقه كل من
احلاخام يسرائيل أرائيل واحلاخام مشوئيل مورنو ،وحبسب مصادر مقدسية شهد هذا
اليوم احتفال أحد املستوطنني بزفافه داخل األقصى.3
وبرزت يف مدة الرصد منظمة «نساء ألجل املعبد» واحدة من املنظمات املتطرفة اليت
تشارك يف االعتداء على املسجد ،ففي  2021/6/7وضعت املنظمة الفتة عند مدخل باب
املغاربة ُ
كتب عليها «باب هليل» ،يف حماولة لتغيري اسم الباب على اسم مستوطنة
ُقتلت يف مستوطنة «كريات أربع» املقامة على أراضي اخلليل جنوب الضفة الغربية عام
 .42016ووضعت الالفتة على يد املستوطنة املتطرفة رينا ديبورا أرئيل عضوة جملس إدارة
عين على األقصى

منظمة «نساء ألجل املعبد» ،ووالدة املستوطنة القتيلة هليل أرئيل .5وأشار متابعون إىل
أن حماولة تغيري االسم يأتي يف سياق االبتزاز العاطفي ،وجذب املزيد من املقتحمني إىل
األقصى ،وحماولة لطمس االسم العربي اإلسالمي للباب.

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3m03QLn .2020/11/24 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/3CEgYvs .2021/1/13 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3AyDxQf .2021/1/15 ،
 4عربي https://bit.ly/3yLyU4X .2021/6/7 ،21
 5وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/37JIut4 .2021/6/7 ،
www.alquds-online.org
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ويف متابعة ملا تقوم به منظمة «طالب ألجل املعبد» ،استمر يف أشهر الرصد مشاركة
الطالب اليهود الكثيفة يف اقتحام املسجد األقصى ،إذ يشارك فيها طالب معاهد
االحتالل التلمودية وطالب مدارس االحتالل النظامية وجامعاته ،وشهدت اقتحامات
عديدة مشاركة فئة الطالب ،ويف اجلدول اآلتي مناذج ملشاركتهم يف اقتحامات األقصى:
جدول يظهر أبرز اقتحامات الطالب اليهود للمسجد األقصى في أشهر الرصد
التاريخ

عدد الطالب
المقتحمين

2020/8/6

 60طال ًبا يهوديًا

2020/8/16

 30طال ًبا يهوديًا
 70طال ًبا يهوديًا

2020/11/10

 32طال ًبا يهوديًا

2020/11/11

 47طال ًبا يهوديًا

2020/9/3

2020/11/19

 57طال ًبا يهوديًا

2020/11/25

 65طال ًبا يهوديًا

2020/12/6

 44طال ًبا يهوديًا

2020/12/7

 40طال ًبا يهوديًا

2020/12/13

 40طال ًبا يهوديًا

مالحظات

من الطالب اليهود ،اقتحموا األقصى ضمن
جمموعات عدة.1
نفذوا جوالت استفزازية يف باحات األقصى.2
من طالب معاهد االحتالل التلموديّة.3
من طالب معاهد االحتالل التلموديّة ،تلقوا
شروحات عن «املعبد».4
من طالب معاهد االحتالل التلموديّة.5
من الطالب اليهود.6
من الطالب اليهود ،نفذوا جوالت استفزازية يف
باحات املسجد.7
من الطالب اليهود ،نفذوا جوالت استفزازية يف
باحات املسجد.8
طقوسا تلمودية علنية.9
من الطالب اليهود ،أدوا
ً
من الطالب اليهود ،نفذوا جوالت استفزازية يف
باحات املسجد.1

 1وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/36cHI79 .2020/8/6 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3dJZanG .2020/8/16 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3At1Boy .2020/9/3 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/284028 .2020/11/25 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/2V1eXrI .2020/12/6 ،
 6رام هللا اإلخباريhttps://bit.ly/3qZUq2Z .2020/12/7 ،
 7الرسالةhttps://bit.ly/3hgYGHO .2020/12/13 ،
 8وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3dLmMZd .2020/12/22 ،
 9وكالة وفاhttps://bit.ly/3hepA37 .2021/2/11 ،
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2020/12/22

 80طال ًبا يهوديًا

2021/2/11

 45طال ًبا يهوديًا

2021/2/21

 41طال ًبا يهوديًا

2021/3/2

 65طال ًبا يهوديًا

من الطالب اليهود ،نفذوا جوالت استفزازية يف
باحات املسجد.2
طقوسا تلمودية
من الطالب اليهود ،أدوا
ً
علنية.3
نفذوا جوالت استفزازية يف باحات املسجد.4
طقوسا تلمودية علنية.5
من الطالب اليهود أدوا
ً

2021/3/16

طقوسا تلمودية علنية.6
 130طال ًبا يهوديًا من الطالب اليهود أدوا
ً
طقوس�ا
نف�ذوا ج�والت اس�تفزازية ،وأدوا
ً
 43طال ًبا يهوديًا
تلمو د ي�ة .7

2021/3/21

طقوسا تلمودية علنية.8
من الطالب اليهود أدوا
ً

2021/3/18

2021/4/6
2021/4/18

 50طال ًبا يهوديًا
 50طال ًبا يهوديًا
 52طال ًبا يهوديًا

2021/4/28

 95طال ًبا يهوديًا

2021/6/9

 60طال ًبا يهوديًا

2021/6/30

 60طال ًبا يهوديًا

نفذوا جوالت استفزازية يف باحات املسجد.9

نفذوا جوالت استفزازية يف باحات املسجد.10
طقوسا تلمودية علنية.11
أدوا
ً
من الطالب اليهود ،تلقوا شروحات عن
«املعبد».12
من الطالب اليهود ،نظموا جوالت استفزازية
يف باحات املسجد.13

عين على األقصى

 1الرسالةhttps://bit.ly/3hgYGHO .2020/12/13 ،
 2وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3dLmMZd .2020/12/22 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3hepA37 .2021/2/11 ،
 4وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/3xnub8N .2021/2/21 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3qLe6XW .2021/3/2 ،
 6المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3hjenyf .2021/3/16 ،
 7وكالة وفاhttps://bit.ly/3hHAnlm .2021/3/18 ،
 8وكالة وفاhttps://bit.ly/3yqqVJV .2021/3/21 ،
 9المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3ywC9wF .2021/4/6 ،
 10وكالة وفاhttps://bit.ly/3hjWsaU .2021/4/18 ،
 11وكالة الصحافة الوطنيةhttps://bit.ly/2Vc9puJ .2021/4/28 ،
 12دنيا الوطنhttps://bit.ly/3ypjiDK .2021/6/9 ،
13وكالة صفاhttps://safa.news/p/308342 .2021/6/30 ،
www.alquds-online.org
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ويف حصيلة جهود أذرع االحتالل هذه ،بلغ عدد اليهود الذين اقتحموا املسجد األقصى
مقتحما ،من
املبارك يف مدة الرصد املمتدة من  2020/8/1حتى  ،2021/8/1حنو 26526
ً

املستوطنني والطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية .1توزعوا على أشهر الرصد كما
يظهر الرسم البياني اآلتي:
رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى في أشهر الرصد من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
5000
4000

3609

3880

4000

2900

3000
2122
1230

1845
748

1048

2032
1580 1532

2000
1000
0

2021/1

2020/12

2020/11

2020/10

2020/9

2020/8

2021/7

2021/6

2021/5

2021/4

2021/3

2021/2

ويُشري العدد اإلمجالي ملقتحمي املسجد األقصى ،ومعطيات الرسم البياني أعاله ،إىل
بشكل طفيف ،فقد بلغ عددهم حنو  28674يف التقرير
اخنفاض أعداد مقتحمي املسجد
ٍ

املاضي يف املدة املمتدة من  2019/8/1حتى  ،2 2020/8/1أي أن معطيات الرصد احلالي
ً
اخنفاضا بنحو  2148مستوط ًنا عن الرصد املاضي ،وبلغت نسبة هذا االخنفاض
سجلت
 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :التقرير السنوي حال القدس  ،2020مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،2021 ،1
ص .29
موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=4029 .2021/3/1 ،
المرجع نفسه.
موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=4643 .2021/4/1 ،
موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=5336 .2021/5/1 ،
موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=6018 .2021/6/1 ،
موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=6909 .2021/7/1 ،
صحيفة البناءhttps://bit.ly/3jYeHTl .2021/8/1 ،
ٌ
عين على األقصى – التقرير الرابع عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط،1
 2هشام يعقوب (محرر) وآخرون:
 ،2020ص .151
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حنو  ،% 7.5وهذا يعين أن أعداد مقتحمي املسجد األقصى تستم ّر يف االخنفاض للرصد
الثالث على التوالي ،ويأتي تراجع أعدادهم نتيجة أسباب عدة ،نذكر منها:
القيود الصحية بسبب جائحة «كورونا» اليت فرضتها سلطات االحتالل يف أواخر
ً
شامل يف املناطق احملتلة ،ومنعت
عام  ،2020فقد فرضت سلطات االحتالل إغال ًقا
املستوطنني من التجول مساف ًة أبعد من  500مرت من منازهلم ،وهذا ما انعكس على
أعداد مقتحمي األقصى من املستوطنني خالل األشهر اليت ُفرض فيها اإلغالق.1
آثار معركة «سيف القدس» واملواجهة الفلسطينية الشاملة ،اليت أجربت االحتالل
يوما األقصى يف شهر أيار/مايو
على إغالق املسجد األقصى أمام املستوطنني لنحو ً 16
 ،2 2021فخالله شهد املسجد اقتحام  1230مستوط ًنا.
األزمات السياسية اليت عاشها االحتالل ،وإبعاد بنيامني نتنياهو عن رئاسة احلكومة
اإلسرائيلية ،يف إطار بزوغ حتالفات سياسية جديدة يف الساحة اإلسرائيلية.
نبين أعدادهم في
ولمزيد من توضيح تطور أعداد مقتحمي األقصىّ ،
الجدول اآلتي كما أحصتها تقارير «عين على األقصى» الستة األخيرة الماضية:

-

من  2016/8/1حتى 2017/8/1

23661

9928 +

-

% 72.2 +

33198

9537 +

% 40.3 +

31084

2114 -

% 6.3 -

28674

2410 -

% 7.75 -

26526

2148 -

% 7.5 -

سنوات الرصد

من  2017/8/1حتى 2018/8/1
من  2018/8/1حتى 2019/8/1
من  2019/8/1حتى 2020/8/1

من  2020/8/1حتى 2021/8/1

عدد
المقتحمين

عين على األقصى

من  2015/8/1حتى 2016/8/1

13733

فارق عدد
المقتحمين
مقارنة بالرصد
السابق

نسبة الفرق
عن الرصد
السابق

 1وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى خالل أيلول/سبتمبر https://bit.ly/2XrKSD3 .2020
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g2baSN .2021/5/19 ،
www.alquds-online.org
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ومن اجلدير بالذكر أن االخنفاض املستمر بأعداد املقتحمني يؤكد فشل اسرتاتيجية
«منظمات املعبد» ،فلم ُتفلح حماوالتها يف حشد املستوطنني بالتزامن مع األعياد
واملناسبات اليهوديّة ،ومل ينعكس عملها يف االستفادة من املناسبات «الوطنية» اإلسرائيلية،
يف رفع أعداد مقتحمي املسجد ضمن جممل مدة الرصد .ومما يرفع من وقع هذا الفشل
ريا من املقتحمني يقتحم
معطيات أوردناها يف التقارير السابقة ،تؤكد أن جز ًءا كب ً
بشكل متكرر خالل اليوم الواحد والشهر الواحد ،وأن العديد منهم هم عناصر
األقصى
ٍ
«متفرغة» لالقتحامات واألنشطة املتعلقة بها توظفهم «منظمات املعبد».
ويف سياق قراءة معطيات الرصد الشهرية ،سجلت أشهر الرصد تباي ًنا يف أعداد مقتحمي
مقتحم،
املسجد ،إذ شهد شهر متوز/يوليو  2021أكرب عد ٍد من املقتحمني ،بلغ حنو 4000
ٍ
من بينهم حنو  1540مستوط ًنا اقتحموا األقصى يف ذكرى «خراب املعبد» .يف املقابل
شهد شهر كانون الثاني/يناير  2021أقل عدد مقتحمني بلغ  748مستوط ًنا فقط.
وللمقارنة بني االقتحامات يف مدة الرصد اليت يغطيها التقرير ،ومدة الرصد يف التقرير
رمسا بيان ًيا لالقتحامات كما وثقها التقرير املاضي:1
السابق ،نورد ً
رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى في أشهر الرصد
من  2019/8/1حتى 2020/8/1
7000
6338

6000
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3576

3576

3067
2000 2046
1600

2287

4000
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2408
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1604
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0

0
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2020/10

2020/9

2020/8
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ٌ 1
عين على األقصى – التقرير الرابع عشر ،مرجع سابق ،ص .151
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حتليل الرسم البياني للرصد احلالي والرسم البياني السابق ،يظهر أن أشهر الرصد
شهر
مل تسجل وترية واحدة من االقتحام ،فقد استمر التباين بني أعداد املقتحمني بني ٍ
مقتحم،
وآخر ،ويف التقرير احلالي سجلت ثالثة أشهر أعدادًا جتاوزت عتبة ثالثة آالف
ٍ
أما يف الرصد املاضي ،شهدت  4أشهر اقتحامات فاقت  3آالف مستوطن ،ويف اجلدول اآلتي
األشهر اليت شهدت أكثر من ثالثة آالف مستوطن:
جدول يوضح أشهر الرصد التي شهدت أعداد مقتحمين
تفوق ثالثة آالف مقتحم
أشهر الرصد

عدد المقتحمين

آذار/مارس 2021

3880

نيسان/أبريل 2021

3609

متوز/يوليو 2021

4000

مناسبات وأعيا ٍد
ويف اجلدول اآلتي نورد اقتحامات األقصى شهريًا ،وما تزامن معها من
ٍ
يهوديّة ،وأبرز املالحظات حول املشاركني فيها:
الشهر

عدد المقتحمين األعياد والمناسبات اليهود ّية

آب /أغسطس 2020

2032

أيلول/سبتمرب 2020

1580

تشرين األول/أكتوبر 2020

1532

تشرين الثاني/نوفمرب 2020

عيد ال ُع ْرش أو سوكوت املظال

1845

-

-

www.alquds-online.org

عين على األقصى

رأس السنة العربية
ويوم الغفران
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كانون األول/ديسمرب 2020

1048

كانون الثاني/يناير 2021

748

شباط/فرباير 2021

2122

آذار/مارس 2021

3880

نيسان/أبريل 2021

3609

أيار/مايو 2021

1230

حزيران/يونيو 2021

2900

متوز/يوليو 2021

4000

اجملموع

عيد األنوار اليهودي «هانوكاه»
من بينهم  300طالب يهودي،
و 100من عناصر االحتالل
األمنية.2
تضمن االقتحام ما يطلق عليه

1

«ضيوف» شرطة االحتالل.3
بالتزامن مع عيد «الفصح»
العربي.4
من بينهم جنود وض ّباط وطالب

معاهد دينية توراتية.5

من بينهم طالب معاهد دينية
يهودية وعناصر أمنية.6
من بينهم عناصر خمابرات
االحتالل وطالب معاهد دينية
توراتية ،وموظفون يف سلطة آثار
االحتالل.7
من بينهم  1540مستوط ًنا
بالتزامن مع ذكرى «خراب

املعبد» .
8

26526

 1األشهر األربعة األولى من الجدول من تقرير حال القدس  ،2020مرجع سابق ،ص .29
 2موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=4029 .2021/3/1 ،
 3المرجع نفسه.
 4موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=4643 .2021/4/1 ،
 5موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=5336 .2021/5/1 ،
 6موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=6018 .2021/6/1 ،
 7موقع القسطلhttps://alqastal.org/?p=6909 .2021/7/1 ،
 8صحيفة البناءhttps://bit.ly/3jYeHTl .2021/8/1 ،
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وتناولنا حماوالت أذرع االحتالل إشراك أعداد كبرية من املقتحمني ،ولكنها مل تنجح يف
حتقيق أهدافها إال يف مرات معدودة من مدة الرصد ،ونورد يف اجلدول اآلتي أبرز األيام
اليت شهدت اقتحامات حاشدة للمسجد األقصى:
اليوم والمناسبة

عدد المقتحمين

( 2021/3/29عيد الفصح اليهودي)

 440مستوط ًنا

( 2021/3/30عيد الفصح اليهودي)

 498مستوط ًنا

( 2021/4/1عيد الفصح اليهودي)

 927مستوط ًنا

( 2021/7/18ذكرى خراب املعبد)

 1520مستوط ًنا

1
2
3
4

ب .اقتحامات األجهزة األمنية

يوظف االحتالل أجهزته األمنية لتكون واحدة من أدوات حتقيق سيطرته على املسجد
األقصى ،ويستخدمها ليفرض املزيد من التضييق على املسجد ومكوناته البشرية،
فإىل جانب تأمني احلماية للمستوطنني عند اقتحامهم لألقصى ،تصاعد دورها يف
محاية املستوطنني خالل أدائهم الصلوات التلمودية ،وحتييد أي عناصر بشرية تعرقل
االقتحامات ،بل وتشهد العديد من االقتحامات مشاركة عناصر أمنية بلباسهم العسكري
جوالت خاصة بهم.
أو املدني ،يف سياق تنظيم
ٍ
ويف األشهر اليت يرصدها التقرير ،برز عدد من االعتداءات اليت قامت بها عناصر االحتالل
تنفيذه يف مدة الرصد ،وهي:
بشكل متكرر.
استمرار استهداف مصلى باب الرمحة ،وتدنيسه
ٍ

عين على األقصى

األمنية ،يُعد بعضها سياسة دائمة لدى أجهزة االحتالل األمنية ،وبعضها عملت على

 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2VT1BhI .2021/4/1 ،
 2المرجع نفسه.
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3yOJTdN .2021/4/1 ،
 4وكالة وفاhttps://bit.ly/3g2DCnz .2021/7/18 ،
www.alquds-online.org
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قطع األسالك املوصلة للصوتيات يف األقصى ،وحماولة قطع األذان.
تركيب أجهزة إلكرتونية يف أرجاء متفرقة من املسجد.
فعلى صعيد استهداف مصلى باب الرمحة تابعت شرطة االحتالل اعتداءاتها حبقه
واملصلني داخله ،إذ تعمل على التضييق على املصلني ،من خالل التعامل مع املصلى على
أنه ليس من ضمن مصليات املسجد ،لذلك تقتحم العناصر األمنية اإلسرائيلية املصلى
بشكل متكرر ،وتقوم باعتقال املصلني واملرابطني من جنباته .وشهدت مدة الرصد العديد
ٍ

من اعتداءات شرطة االحتالل حبق املصلى ،نذكر منها:

يف  2020/9/14اقتحمت عناصر من شرطة االحتالل مصلى باب الرمحة ،ودنسوه
بأحذيتهم ،وصوروا املصلى واملصلني داخله.1
يف  2020/9/18اكتشف حراس املسجد رمي أحد جنود االحتالل سكي ًنا يف حميط
مصلى باب الرمحة ،وعلى أثر اكتشاف احلراس هلا ،أجربوا شرطة االحتالل على
التقاطها من املكان.2
يف  2020/10/11اقتحم عد ٌد من ضباط شرطة االحتالل وخمابراته مصلى باب
الرمحة ،وجتولوا يف أرجائه.3
يف  2020/10/13اقتحمت عناصر أمنية إسرائيلية مصلى باب الرمحة ،وجتولوا يف
مرافقه والتقطوا الصور قبل أن ينسحبوا.4
يف  2020/11/2اقتحمت قوة من شرطة االحتالل مصلى باب الرمحة ،وقامت بعمليات
تفتيش واسعة يف املصلى وتصويره بشكل كامل.5

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3CLUFE1 .2020/9/14 ،
 2موقع مدينة القدس.https://bit.ly/3sAdoNC .2020/9/23 ،
 3وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3AItbgP .2020/10/11 ،
 4دنيا الوطنhttps://bit.ly/3xOiJ5F .2020/10/3 ،
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/3yRfWKb .2020/11/2 ،
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يف  2020/12/26اقتحم عدد من جنود االحتالل املصلى ،ودنسوه بأحذيتهم ،وأوقفوا
مس ًنا فلسطين ًيا اعرتض على االقتحام ،وهددوه باإلبعاد عن األقصى.1
يف  2021/5/10اقتحم جنود االحتالل مصلى باب الرمحة ،وأخرجوا املصلني من
داخله بالقوة ،وأطلقوا القنابل الصوتية والغازية باجتاه املصلني.2

قوات االحتالل هذه األجهزة على سطح األقصى من اجلهتني الشمالية والغربية .4وتعمل
قدم هلا يف املسجد األقصى ،وحتاول استخدام
سلطات االحتالل على إجياد موطئ ٍ
الوسائل كافة ،لفرض املزيد من الرقابة على األقصى واملصلني.

عين على األقصى

وشهدت مدة الرصد حماولة
أذرع االحتالل األمنية فرض
املزيد من التحكم باملسجد
األقصى ،عرب تركيب أجهزة
إلكرتونية متطورة ،ففي
 2020/9/6اقتحم عد ٌد من
جنود االحتالل املسجد،
واعتلوا سطحه وركبوا أجهزة
قوات االحتالل تركب أجهزة إلكرتونية على أسطح املسجد
إلكرتونية تتضمن جمسات
ومساعات يف منطقة باب
األسباط داخل األقصى ،على الرغم من رفض دائرة األوقاف واعرتاض حراس املسجد،
وحبسب مصادر من دائرة األوقاف اإلسالمية فإن شرطة االحتالل طلبت قبل يومني ،فتح
غرفة األذان يف منطقة باب األسباط العتالء السطح ،بذريعة «تركيب مساعات يف املكان»،
بشكل قاطع ،وحبسب الدائرة أحضرت عناصر شرطة
ولكن دائرة األوقاف رفضت ذلك
ٍ
االحتالل سالمل حديدية ،اعتلت بواسطتها سطح اجلدار الشمالي للمسجد األقصى،
بالقرب من باب األسباط ،ونصبت أجهزة إلكرتونية .3وحبسب مصادر مقدسية ّ
ركبت

 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3yRfWKb .2020/12/26 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3xMD1MP .2021/5/10 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/3xLfsnv .2020/9/6 ،
 4الحزيرة نتhttps://bit.ly/3lGDD22 .2020/9/6 ،
www.alquds-online.org

165

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

ويف سياق اعتداء قوات االحتالل على املسجد األقصى ،وحماولة إسكات صوت األذان،
قطعت شرطة االحتالل أسالك مكربات الصوت يف باحات املسجد األقصى املبارك يف
 2021/4/13بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان ،بذريعة تأثريها يف مراسم يقيمها
جيش االحتالل ،يف ساحة حائط الرباق ،وهذا ما حال دون رفع أذان صالة العشاء.1
ويف  2021/5/7اقتحمت قوات االحتالل غرفة األذان يف املسجد األقصى وقطعت أسالك
مكربات الصوت ،على أثر اندالع مواجهات عنيفة يف املسجد.2
وشكل اقتحام األقصى يف
 2021/5/10بالتزامن مع
الثامن والعشرين من رمضان،
صورة لدور أجهزة االحتالل
األمنية يف االعتداء على
األقصى ومكوناته البشرية،
فقد شهد االقتحام مواجهات
عنيفة جدًا ،فعلى أثر حتضر
«منظمات املعبد» حلشد
املرابطون يف األقصى يتصدون القتحامات جنود االحتالل ووحشيتهم
أعداد كبرية من املقتحمني
يف ذكرى احتالل كامل القدس ،عملت قوات االحتالل على تأمني اقتحامات املستوطنني،
ولكن الوجود الفلسطيين من القدس ومن املناطق الفلسطينية احملتلة عام  ،48شكل
عقبة كأداء أمام االحتالل ،وهو صمود أسهم يف اندالع اهلبة الفلسطينية الشاملة.
ويف حماولة إلخراج املرابطني ،استخدمت قوات االحتالل الرصاص املعدني واملطاطي،
وحاصرت املرابطني يف مصليات املسجد املسقوفة ،وأغلقت عليهم األبواب ،وأمطرت
قدر ممكن
احملاصرين
ٍ
بوابل من قذائف الدخان والرصاص ،يف حماولة إليقاع أكرب ٍ
من اإلصابات ،إىل جانب اندالع مواجهات عنيفة قرب أبواب املسجد األقصى ،خاصة
بابي حطة واألسباط .وعلى الرغم من استخدام قوات االحتالل القوة املفرطة،
 1الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/3AMXL8S .2021/4/14 ،
 2سبوتنيك عربيhttps://bit.ly/2VPqfjR .2021/5/7 ،
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استطاع الفلسطينيون كسر االحتالل وجنوده ،ومل يستطع إدخال أي مستوطن إىل
داخل املسجد األقصى .1وأدت وحشية االحتالل إىل إصابة  612فلسطين ًيا .2وفقد عد ٌد
من املرابطني إحدى عيونهم.
وعلى أثر فشل قوات االحتالل يف مترير اقتحامات املستوطنني حاولت حتقيق أي انتصار
حيفظ هلا ماء وجهها أمام مجهور املستوطنني ،ففي مساء اليوم نفسه أعادت اقتحام باحات
األقصى ،وأطلقت األعرية املطاطية وقنابل الصوت ،يف حماولة لتفريق املرابطني ،وأدت
كثافة القنابل احلارقة اليت أطلقها جنود االحتالل إىل اندالع حريق يف شجرة بساحة
املسجد األقصى املبارك .3وأعادت قوات االحتالل احملاولة يف  2021/5/11إذ اقتحمت
باحات املسجد األقصى يف ساعة متأخرة من الليل ،وفرضت حصا ًرا على املعتكفني يف
املسجد ،وهذا ما أدى إىل اندالع مواجهات عنيفة ،ولكن اشتعال عشرات نقاط املواجهة
يف املدينة احملتلة ويف املناطق احملتلة عام  ،48إضافة إىل صمود املعتكفني داخل األقصى،
وقت قصري خملفة أضرا ًرا خمتلفة يف املسجد.4
أجرب قوات االحتالل على االنسحاب بعد ٍ
ومع اقرتاب ذكرى «خراب املعبد» أشارت مصادر عديدة إىل أن سلطات االحتالل تتحضر
جلعل هذا االقتحام ردًا على فشل اقتحام  28رمضان ،ففي  2021/7/18اقتحمت قوات
االحتالل املسجد يف ساعة مبكرة ،وأخلته من املرابطني واملصلني بالقوة ،وعرقلت عمل
حراس األقصى وأدخلت املستوطنني إىل األقصى عرب جمموعات متتالية ،وبالتزامن مع
اقتحامات املستوطنني أغلقت قوات االحتالل مجيع مداخل املسجد األقصى ومنعت
الدخول إليه ،وحاصرت عشرات املصلني داخل املصلى القبلي.5
عين على األقصى

و ُتشكل مجلة هذه االعتداءات صورة مصغرة عن الدور الذي تؤديه شرطة االحتالل
لتأمني اقتحامات املستوطنني ومحايتهم ،وحتول أدائها يف السنوات األخرية ،من منع أي
ممارسات تلمودية داخل األقصى وإخراج من ينفذها ،إىل تأمني هذه الصلوات واملمارسات
ً
وصول إىل ح ّد السماح بأداء «السجود
التلموديّة ومنع حراس األقصى من عرقلتها،
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3CPgBOQ .2021/5/10 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3jVzNll .2021/5/11 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3CO1Rj8 .2021/5/10 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iOad2k .2021/5/11 ،
 5الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/2VVpDbU .2021/7/18 ،
www.alquds-online.org
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امللحمي» بشكل عل ّ
ين ومتكرر ،وهذا ما يفتح الباب أمام املزيد من هذه االعتداءات يف
السنوات القادمة ،فإخالء شرطة االحتالل الساحات الشرقية سيفتح شهية «منظمات
املعبد» للمزيد من هذه املمارسات ،ويشجعها للقيام باخلطوة التالية ،إن من حيث حجم
التدنيس أو مكانه.
ونورد في الجدول اآلتي أبرز االقتحامات األمنية في مدة الرصد:
التاريخ

عدد العناصر
األمنية المقتحمة

مالحظات

من خمابرات االحتالل ،نفذوا جوالت استفزازية
يف أرجاء املسجد.1
من شرطة االحتالل.2
من خمابرات االحتالل ،نفذوا جوالت استفزازية
يف أرجاء املسجد.3

2020/8/6

 12عنص ًرا أمن ًيا

2020/8/24

 9عناصر أمنية

2020/9/3

 11عنص ًرا أمن ًيا

2020/10/11

 11عنص ًرا أمن ًيا

من ضباط الشرطة واملخابرات.4
من خمابرات االحتالل.5

2020/11/11

 7عناصر أمنية

2020/12/3

 6عناصر أمنية

2020/12/9

 50عنص ًرا أمن ًيا

من خمابرات االحتالل.6
من خمابرات االحتالل ،اقتحموا املصليات
املسقوفة يف املسجد.7
من شرطة االحتالل اقتحموا املسجد باللباس
املدني.8

2020/12/14

 6عناصر أمنية

من خمابرات االحتالل.1

2020/10/21

 5عناصر أمنية

 1وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/3g6sG8j .2020/8/6 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3xIWCxm .2020/8/24 ،
 3الشرق القطريةhttps://bit.ly/2Uic0TE .2020/9/3 ،
 4وكالة وطنhttps://bit.ly/3AItbgP .2020/10/11 ،
 5وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى خالل شهر تشرين األول/أكتوبر . 2020
https://bit.ly/2VOCu01
 6وكالة وافا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر . 2020
https://bit.ly/3srBydS
 7وكالة الرأي الفلسطينيةhttps://bit.ly/2Xwt2yL .2020/12/3 ،
 8وكالة وفاhttps://bit.ly/3CZwvpZ .2020/12 /9 ،
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2021/3/10

 4عناصر أمنية

2021/3/18

 11عنص ًرا أمن ًيا

2021/3/22

 14عنص ًرا أمن ًيا

2021/4/6

 12عنص ًرا أمن ًيا

2021/4/21

 65عنص ًرا أمن ًيا
عشرات العناصر
األمنية

2021/6/8

 28عنص ًرا أمن ًيا

2021/7/6

 12عنص ًرا أمن ًيا

2021/7/26

 20عنص ًرا أمن ًيا

2021/5/7

من خمابرات االحتالل ،اقتحموا مصليات
األقصى املسقوفة.2
من خمابرات االحتالل ،اقتحموا مصليات
األقصى املسقوفة.3
من خمابرات االحتالل ،اقتحموا مصليات
األقصى املسقوفة.4
من خمابرات االحتالل ،قاموا جبوالت استفزازية
يف أرجاء املسجد.5
من شرطة االحتالل.6
أكثر من  200عنصر أمين اقتحموا األقصى
ونكلوا باملراطبني واملصلني.7
من بينهم  26من شرطة االحتالل ،وعنصران من
خمابراته.
ً
ضابطا من قوات االحتالل
من بينهم 12
وخمابراته.8
من خمابرات االحتالل.9

ث .اقتحامات وفود الدول العربية المطبعة

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3AYf5rZ .2020/12/14 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3jVFYps .2021/3/10 ،
 3وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/2Xz5XM1 . 2021/3/18 ،
 4وكالة صفاhttps://bit.ly/3sht88N .2021/3/22 ،
 5فلسطين أونالينhttps://bit.ly/3jW4erB .2021/4/6 ،
6وكالة وفاhttps://bit.ly/3yRjyMb .2021/4/21 ،
 7وكالة وفاhttps://bit.ly/2VU3nzk .2021/5/7 ،
 8موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3m2X07B .2021/7/6 ،
 9موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3CP7tcK .2021/7/26 ،
www.alquds-online.org

عين على األقصى

مل تكن اقتحامات وفو ٍد عربية للمسجد األقصى من بوابة االحتالل أم ًرا ً
قابل للتصديق
سنوات قليلة ماضية ،ولكن األمور تغريت على أثر تعاظم موجة التطبيع العربي مع
منذ
ٍ
االحتالل عام  ،2020فقد شهد املسجد األقصى يف مدة الرصد عددًا من اقتحامات وفو ٍد
خليجية دخلت إىل األقصى حبماية قوات االحتالل ،ولكنها ما لبثت أن توقفت ،على أثر
ردة الفعل املقدسية الرافضة هلا.
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وكان أول االقتحامات العربية
يف  ،2021/10/15إذ اقتحم
األقصى وف ٌد إماراتي مكون
من  10أشخاص ،حبماية قوات
االحتالل ،ودخل الوفد إىل
بسيارات
ساحة الرباق احملتلة
ٍ
تابعة للشاباك اإلسرائيلي ،ثم
إىل األقصى من باب املغاربة
احملتل .وعلى أثر االقتحام
أشيع أن الوفد قاد ٌم من دولة
الوفد اإلماراتي املقتحم يلتقط صورة تذكارية أمام مصلى قبة
ُعمان ،ثم خرجت إىل وسائل
الصخرة يف األقصى
اإلعالم معطيات تفيد أن
الوفد إماراتي اجلنسية ،يضم عناصر أمنية تزور األراضي احملتلة ،والتقط املقتحمون
صو ًرا وهم يؤدون الصالة داخل أحد مصليات املسجد األقصى ،وبالتزامن مع االقتحام
اعتقلت قوات االحتالل  3شبان مقدسيني وقفوا يف وجه املقتحمني.1
ومل يكن الوفد السابق هو الوحيد ،ففي  2020/10/18اقتحم األقصى وف ٌد إماراتي آخر،
حبماية قوات شرطة االحتالل وخمابراته ،وأفادت مصادر مقدسية أن  4إماراتيني أدوا
الصالة يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،حتت محاية مشددة من ق ّوات االحتالل،
ريا ،فقد طرد املقدسيون اإلماراتيني األربعة يف
ولكن املرابطني مل ميهلوا الوفد املطبع كث ً
أثناء جولتهم يف مصلى قبة الصخرة والتقاطهم الصور التذكارية ،وطالبوهم مبغادرة
األقصى فو ًرا ،مرددين شعارات ضد التطبيع واملطبعني.2
وأشارت مصادر مقدسية ،إىل أن االقتحامني أتيا بعد صالة العصر ،وهذا يعين أن
هناك تواف ًقا بني شرطة االحتالل واإلمارات على ختصيص وقت ما بعد العصر لدخول
اإلماراتيني املطبعني ،وأن اختيار هذا الوقت هو لتستطيع الشرطة اإلسرائيلية تأمني
احلماية هلم.3
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3D28zCi .2020/10/21 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g75xmo .2020/10/18 ،
 3المرجع نفسه.
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ومل يشهد املسجد األقصى اقتحامات تطبيعية أخرى ،نتيجة الرفض الفلسطيين احلاسم
هلا ،فقد طرد املصلون يف األقصى الوفود اليت شاركت يف االقتحامني ،على الرغم مما
تعرضوا له من تنكيل واعتقال من قوات االحتاللّ ،
ولكن هذين االقتحامني كشفا متادي
الدول املطبعة ،وتساوقها مع االحتالل حتى يف املسجد األقصى ،وأن هذه الزيارات كانت
جس نبض للشارع الفلسطيين لفتح الباب أمام املزيد من االقتحامات من قبل الدول
العربية املطبعة.

ثانيا :التدخل المباشر في إدارة المسجد
ً
ً
استكمال ملخططات االحتالل يف تثبيت الوجود
يعد التدخل املباشر يف إدارة املسجد األقصى
اليهودي داخله ،يف سياق استكمال فرض سيطرة االحتالل على املسجد ،وميكن تناوله بأنه
تتويج ملختلف املمارسات التهويديّة سالفة الذكر .وحتاول سلطات االحتالل أن تتدخل
بشكل مباشر يف شؤون املسجد األقصى كافة ،يف سياق تهميش دور دائرة األوقاف اإلسالمية
ٍ
املشرفة عليه ،ومن ثم احللول مكانها لتصبح املتحكمة يف املسجد وأبوابه وشؤونه .وال
تقف تدخالت االحتالل يف إدارة األقصى ،عند حد منعه ترميم معامل املسجد وصيانتها،
بل متتد إىل عرقلة تنفيذ مشاريع العمارة الضرورية ،وتستهدف كوادر دائرة األوقاف من
خالل استهداف املوظفني واحلراس ،وتصل إىل حماوالت االحتالل إفراغ املسجد من مكوناته
البشرية اإلسالمية ،من خالل فرض القيود املختلفة على أبواب املسجد ،وإصدار قرارات
اإلبعاد حبق املصلني واملرابطني.
أ .منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

www.alquds-online.org

عين على األقصى

ال ترتك سلطات االحتالل فرصة إال وتتدخل عربها يف عمارة املسجد األقصى ،وتعمل عل
وقف أعمال الصيانة والرتميم اليت تتم داخل املسجد األقصى ،يف سياق مصادرة صالحية
دائرة األوقاف اإلسالمية صاحبة الصالحية يف هذا الصدد ،وال ختلو أعوام الرصد من
ووقف تعسفي ألعمال الرتميم ،ومنع
اعتقال موظفي جلنة اإلعمار التابعة لألوقاف،
ٍ
إدخال املواد الالزمة إلمتام هذه األعمال الضرورية .ويف السنوات املاضية أشارت مصادر
عديدة إىل حماوالت االحتالل املقايضة بني السماح بأعمال الرتميم والصيانة ،وبني
إعادة إغالق مصلى باب الرمحة ،يف سياق ابتزاز دائرة األوقاف ،ودفعها إىل التخلي عن
املصلى مقابل بعض االنفراج يف تنفيذ أعمال الصيانة هذه.

171

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

إعالم عن سياسة جديدة
وحول ممارسات االحتالل يف منع أعمال الرتميم ،كشفت وسائل ٍ
لدى االحتالل ،صعدت من خالهلا التدخل يف عمارة املسجد األقصى ،إذ أصبحت تعرقل
تنفيذ أعمال الصيانة مهما كانت صغرية ودقيقة ،على غرار تبديل األضواء املعطلة،
وتصليح الزجاج املكسور ،أو أعمال العزل للوقاية من تسرب املياه يف فصل الشتاء ،1يف
حماولة لدفع املسجد حنو املزيد من الرتهل والتداعي جراء إهمال أعمال الصيانة ،وهو
إهمال ليس مقصودًا من قبل اجلهة املشرفة على األقصى ،بل بفعل تدخل االحتالل يف
أعمال جلنة اإلعمار.
ويف مدة الرصد تابعت سلطات االحتالل تدخلها يف أعمال جلنة اإلعمار ،فمع بدايات عام
 ،2021تداول نشطاء مقدسيون يف  2021/1/11صور تشققات يف مصطبة باب الرمحة
يف اجلهة الشرقية من األقصى ،وأوضح مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن
التشققات موجودة منذ مدة يف طريق باب األسباط املؤدي إىل باب الرمحة ،وأكد أن
سلطات االحتالل منعت جلنة اإلعمار يف املسجد األقصى من إصالح التشققات وترميمها.2
وعادت مسألة التدخل يف عمارة األقصى بوضوح يف  ،2021/1/23ففيه منعت عناصر
من الوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل طواقم جلنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف
اإلسالمية ،من تنفيذ أعمال صيانة وترميم داخل املصلى املرواني .ويف  2021/1/24منعت
عناصر يف شرطة االحتالل ،طواقم اللجنة ،من إكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات
الداخلية يف مصلى قبة الصخرة داخل األقصى ،وحبسب مدير جلنة اإلعمار املهندس
بشكل مباشر ،وهددتهم
بسام احلالق ،دهمت قوات االحتالل املصلى ،وأوقفت العمال
ٍ
باالعتقال واإلبعاد يف حال استمرارهم بالعمل ،3وقال احلالق« :ليست املرة األوىل اليت
مننع فيها من الرتميم ،لكنها املرة األوىل اليت ال نعرف فيها السبب ،فقد كانت شرطة
االحتالل يف السابق تتذرع بعدم وجود إذن ،لكنها اليوم أوقفت الرتميم بالكامل يف أحناء
األقصى كافة ،من دون إبداء أي سبب.4
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3AETrsm .2021/1/28 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3CSQfv5 .2021/12/13 ،
 3علي إبراهيم ،منع االحتالل ترميم األقصى وإصالحه خلفياته ونتائجه ،موقع مدينة القدس.2021/2/1 ،
https://bit.ly/3g8nssL
 4عربي https://bit.ly/37ZTRNX .2021/1/24 ،21
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ومل يقف املنع عند مصليات األقصى فقط ،ففي  2021/1/26منعت شرطة االحتالل،
طواقم جلنة اإلعمار من تنفيذ أعمال الصيانة يف مجيع أحناء املسجد األقصى ،وحبسب
معطيات مقدسية كان املنع لليوم الرابع على التوالي ،1وجاء املنع على خلفية حماوالت
طواقم اللجنة إصالح تس ّرب للمياه من سطح اجلامع القبلي ،وهو عط ٌل خطري يؤدي إىل
بشكل أكرب يف حال استمرار التسرب ،وإمكانية نزول األمطار يف نهاية شهر
تضرر املصلى
ٍ
2
كانون الثاني/يناير وبداية شهر شباط/فرباير . 2021
وأشار بيا ٌن صاد ٌر عن جملس األوقاف إىل ّ
أن شرطة االحتالل تعمل على إيقاف أعمال
مديرية اإلعمار يف األقصى ونشاطاتها كافة ،ومتنع ترميم مواقع أساسية داخل املسجد
حتتاج إىل ترميم فوري ،وتعمل على تعطيل إدخال أبسط املواد األساسية الالزمة للصيانة،
وهذا عطل عمل مديرية مشروعات إعمار املسجد ،اليت مل تعد تستطيع ترميم أي عطل أو
خلل يف أبسط مرافق الـمسجد .3وحبسب موظفني يف جلنة اإلعمار منعت قوات االحتالل
إدخال املواد اخلام األساسية إىل املسجد ،كاألمسنت والدهان والرمل.4
وال تقف تدخالت االحتالل عند عرقلة عمال اللجنة عن القيام مبهامهم فقط ،بل
بشكل دائم ،عرب االعتقال من داخل املسجد األقصى،
تستهدفهم شرطة االحتالل
ٍ
وحتويلهم إىل مراكز التحقيق ،وإبعادهم عن األقصى مددًا متفاوتة ،وشهدت مدة
الرصد حاالت عديدة من اعتقال موظفي جلنة اإلعمار يف املسجد األقصى ،نذكر منها:
يف  2020/8/19اعتقلت قوات االحتالل موظف جلنة اإلعمار مروان األشهب من مكان
عمله داخل املسجد األقصى.5

يف  2021/3/31اعتقلت قوات االحتالل أحد موظفي جلنة اإلعمار ،واقتادته إىل أحد
مراكز التحقيق يف القدس احملتلة.7
 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/3yTCutN .2021/1/26 ،
 2منع االحتالل ترميم األقصى وإصالحه خلفياته ونتائجه ،موقع مدينة القدس ،مرجع سابق.
 3وكالة األناضول ،2021/1/26 ،مرجع سابق.
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/3AETrsm .2021/1/28 ،
 5الغد األردنيhttps://bit.ly/3smweIM .2020/8/19 ،
 6شبكة قدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3g8wG8y .2020/10/28 ،
 7موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2Uqtr4I .2021/3/31 ،
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يف  2020/10/28اعتقلت سلطات االحتالل موظف جلنة اإلعمار يف األقصى سيف
إشعار آخر.6
مسرية ،ثم أفرجت عنه الح ًقا شريطة إبعاده عن األقصى حتى
ٍ
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يف  2021/5/23اعتقلت قوات االحتالل عددًا من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية من
بينهم موظف يف جلنة اإلعمار.1
ويف سياق التدخل يف أعمال العمارة والرتميم ،تشكل «سلطة اآلثار» اإلسرائيلية ذراع
االحتالل ملراقبة أعمال الصيانة والرتميم اليت جتري يف املسجد األقصى ،إذ يقتحم
موظفو السلطة املسجد األقصى ،ويوقفون مبساعدة قوات االحتالل األعمال اجلارية يف
األقصى من قبل جلنة اإلعمار ،ويف اجلدول اآلتي أبرز االقتحامات اليت نفذتها «سلطة
اآلثار» يف األقصى يف أشهر الرصد:
التاريخ
2021/3/16
2021/3/17
2021/3/26
2021/6/29

المقتحمون

موظفان يف
سلطة اآلثار
موظف يف
سلطة اآلثار
موظفون يف
سلطة اآلثار
موظفان يف
سلطة اآلثار

االعتداء

اقتحما مصلى قبة الصخرة بالقوة ،وأزاال ساترا
يفصل املصلى عن مقر جلنة اإلعمار التابعة
لدائرة أوقاف القدس يف القبة.2
اقتحم مصليات املسجد املسقوفة ،برفقة عناصر
من شرطة االحتالل.3
اقتحموا مصلى قبة الصخرة مرتني ،وتدخلوا يف
األعمال اجلارية يف املصلى.4
اقتحما مصليات املسجد املسقوفة.5

وإىل جانب تدخل أذرع االحتالل يف عرقلة أعمال الرتميم والعمارة ،ومنع تنفيذ مشاريع
أساسية داخل املسجد األقصى ،تعمل سلطات االحتالل على خطني متوازيني من
االعتداء على مباني األقصى وجدرانه وساحاته ،األول االقتحامات املتكررة ملصلى باب
الرمحة ،وهي اقتحامات تهدف إىل إجبار دائرة األوقاف على التخلي عن املصلى ،ومنع
بشكل مفصل.
أي أعمال ترميم داخله ،يف سياق إبقائه على حاله ،وتناولنا هذا املسار
ٍ
أما املسار الثاني فهو مصادرة صالحية دائرة األوقاف يف ترميم جدران املسجد األقصى،
 1عرب https://bit.ly/3shtrAs .2021/5/23 ،48
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3wtZzBv .2021 /3 / 16 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2TDxxpD .2021 /3 / 24 ،
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/2XzVwI5 . 2021 /3 / 16 ،
 5موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/36dGybN .2021 /6 / 30 ،
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خاصة تلك املطلة على ساحة حائط الرباق احملتلة ،وهو اعتداء يتصاعد يف السنوات
القليلة املاضية.
ب .تقييد حركة موظفي األوقاف

تستمر اعتداءات االحتالل وأذرعه املختلفة حبق موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية
وكوادرها ،إذ يتعرض حراس املسجد األقصى إىل انتهاكات جسيمة ،ويتعرضون
لالعتقال املتكرر ،وما يرافقه من اعتداءات جسدية ونفسية ،إضاف ًة إىل تدخل قوات
االحتالل يف أعماهلم وما يتصل بذلك من إبعادهم عن املقتحمني ،واالستدعاء املتكرر
للتحقيق يف مراكز االحتالل األمنية ،ويُع ّد اإلبعاد أبرز االعتداءات اليت تشمل موظفي
األوقاف وخاصة حراس األقصى ،يف حماولة إلزالة أول خطوط الدفاع عن األقصى،
دور يف الدفاع عن األقصى.
ولتحييد موظفي األوقاف عن أداء أي ٍ
ويف سياق عرقلة عمل حراس املسجد ،متارس قوات االحتالل الرتهيب املمنهج يف وجه
حراس األقصى ،إذ تعتدي عليهم شرطة االحتالل بوحشية ،ففي  2021/5/7اندلعت
مواجهات عنيفة يف املسجد األقصى ،أصيب فيها عدد من موظفي دائرة األوقاف من بينهم
احلارس خليل الرتهوني واحلارس مهدي العباسي .1ويف  2021/5/23عرقلت قوات
االحتالل دخول املصلني ألداء صالة الفجر يف األقصى ،واعتدت بوحشية على عد ٍد من
حراس املسجد واعتقلت احلارس فادي عليان .2ويف  2021/6/17اعتقلت قوات االحتالل

احلارس عبد الكريم قاعود بعد االعتداء عليه بالضرب املربح ،قرب باب السلسلة.3

عن األقصى .ففي  2020/8/19اعتقلت قوات االحتالل موظفني يف األوقاف بالتزامن
مع اقتحامات املستوطنني للمسجد .4ويف  2020/9/5اعتقلت قوات االحتالل  3من

عين على األقصى

ويشكل االعتقال أو االستدعاء إىل التحقيق أحد أكثر أوجه االعتداء تكرا ًرا على حراس
األقصى وموظفي األوقاف ،وعادة ما ُتصدر شرطة االحتالل على أثره قرارات اإلبعاد

 1الغد األردنيةhttps://bit.ly/3k2fuCL .2021/5/7 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/3AI0dOb .2021/5/23 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3AM60Ch .2021/6/17 ،
 4وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3xNWDQM .2020/8/19 ،
www.alquds-online.org
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حراس املسجد .ويف  2020/10/19اعتقلت قوات االحتالل احلارس عيسى بركات من
األقصى ،ونقلته إىل أحد مراكز التحقيق .1ويف  2020/12/29اعتقلت قوات االحتالل
حارس األقصى عصام جنيب من داخل األقصى ،وحولته إىل أحد مراكز التحقيق.2
ويف  2021/1/18اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى طارق صندوقة ،يف أثناء تأدية
عمله أمام أبواب املسجد ،ونقل احلارس إىل أحد مراكز التحقيق يف القدس احملتلة.3
ويف  2021/5/23اعتقلت قوات االحتالل  5من حراس األقصى وموظفي دائرة األوقاف،
وعرف منهم علي وزوز موظف دائرة املخطوطات ،وعيسى الدباغ وباسم زغري من جلنة
اإلعمار .4وتشمل اعتداءات االحتالل مسؤولي حراس األقصى ،ففي  2021/1/26سلمت
شرطة االحتالل مسؤول الوحدة املسائية حلراس املسجد ،صامد عسيلة أمر استدعاء
للتحقيق معه.5
ويتعرض مسؤولو دائرة األوقاف اإلسالمية العتداءات خمتلفة ،تهدف إىل احلد من
جهودهم يف الدفاع عن األقصى ،وك ّم أفواههم جتاه تصاعد اعتداءات االحتالل حبق
األقصى ،ففي أواخر شهر تشرين األول/أكتوبر دهمت قوات االحتالل مكتب نائب مدير
عام دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكريات ،وقال حينها «استغرقت عملية التفتيش
واملداهمة عدة ساعات ،وزعموا خالهلا أننا نشكل خط ًرا على أمن إسرائيل» ،وبعد أسبوع
من االقتحام أصدرت سلطات االحتالل يف  2020/11/4قرا ًرا بإبعاد الشيخ بكريات مدة 6
أشهر .6ويف  2020/11/11اعتقلت قوات االحتالل مدير مركز املخطوطات يف األقصى

رضوان عمرو ،على أثر اقتحام منزله ومصادرة حاسوب حممول وهواتف نقالة.7

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iP93Ud .2020/10/19 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3ACmYmC .2020/12/29 ،
 3شبكة فلسطين اإلخباريةhttps://bit.ly/2VPR8UN .2021/1/18 ،
 4عرب https://bit.ly/3shtrAs .2021/5/23 ،48
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/3yTCutN .2021/1/26 ،
 6عربي https://bit.ly/37Ksgjk .2020/11/4 ،21
 7صدى اإلعالمhttps://bit.ly/3AFNHi2 .2020/11/11 ،
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وفيما يأتي أبرز قرارات اإلبعاد واعتداءات االحتالل حبق حراس املسجد األقصى وموظفي
دائرة األوقاف اإلسالمية:
يف  2020/8/6أبعدت شرطة االحتالل احلارس مهند األنصاري عن األقصى مدة
 4أشهر ،ومت اعتقاله من داخل األقصى وأبعد بعدها مدة أسبوع ثم جددت شرطة
االحتالل اإلبعاد.1
يف  2020/9/11أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أربعة موظفني يف دائرة األوقاف
اإلسالمية مددًا متفاوتة ،وهم :عماد عابدين وعمران األشهب أُبعدا ثالثة أشهر ،وبالل
عوض اهلل أُبعد أربعة أشهر ،واحلارسة هبة سرحان أُبعدت مخسة أشهر.2
يف  2020/10/8اعتقلت قوات االحتالل حارسي األقصى عرفات جنيب وخليل الرتهوني،
واقتادتهما إىل مركز التحقيق «القشلة.3
يف  2020/10/26جددت شرطة االحتالل قرار إبعاد حارس األقصى سائد السالمية مدة
شهرين ،على أثر إنهاء قرار إبعاده السابق.4
يف  2020/10/27أبعدت حارس األقصى عيسى بركات مدة  3أشهر عن األقصى.5
يف  2020/10/28اعتقلت سلطات االحتالل موظف جلنة اإلعمار يف األقصى سيف
مسرية ،ثم أفرجت عنه الح ًقا شريطة إبعاده عن األقصى .6ويف اليوم نفسه اعتقلت
قوات االحتالل نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس الشيخ ناجح بكريات ،ومت االعتقال
عقب دهم مبنى مديرية التعليم الشرعي والوعظ واإلرشاد قرب باب السلسلة يف

عين على األقصى

البلدة القدمية.7

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3iPSNCl .2020/8/6 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/3iVg9qp .2020/9/11 ،
 3دنيا الوطنhttps://bit.ly/3kgs3dV .2020/10/8 ،
 4وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3g6gLri .2020/10/26 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3xTdT70 .2020/10/27 ،
 6شبكة قدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3g8wG8y .2020/10/28 ،
 7المرجع نفسه.
www.alquds-online.org
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يف  2020/11/18أبعدت شرطة االحتالل مدير مركز املخطوطات يف املسجد األقصى
رضوان عمرو ،وحارس املسجد حممد الصاحلي عن األقصى مدة أسبوع.1
يف  2020/11/4أبعدت سلطات االحتالل نائب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية
الشيخ ناجح بكريات ،عن املسجد األقصى مدة  6أشهر.2
يف  2021/1/5أبعدت سلطات االحتالل املوظف يف دائرة األوقاف اإلسالمية عصام
جنيب ،عن املسجد األقصى املبارك والطرق املؤدية إليه ومداخله مدة  6أشهر ،على
أثر تصديه القتحام قوات االحتالل ملصلى باب الرمحة.3
يف  2021/2/2أبعدت سلطات االحتالل مسؤول حرس الوحدة املسائية يف األقصى صامد
عسيلة واحلارس يزن طقش عن املسجد والطرق املؤدية إليه حتى تاريخ .42021/5/26
يف  2021/2/8اعتقلت قوات االحتالل رئيس جلنة رعاية املقابر اإلسالمية بالقدس
احملتلة املهندس مصطفى أبو زهرة ،واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق ،ثم أفرجت
عنه بعد ساعات من التحقيق ،بشرط اإلبعاد عن األقصى والبلدة القدمية مدة 15
يوما.5
ً
يف  2021/2/9اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى عمار بكري ،ثم أصدرت قرا ًرا
بإبعاده عن األقصى مدة أسبوع ،على أن يراجع خمابرات االحتالل بعد انتهاء مدة
اإلبعاد.6
يف  2021/5/6اعتقلت قوات االحتالل حارس األقصى بدر الرجيب من منطقة باب
السلسلة ،ونقلته إىل أحد مراكز التحقيق يف املدينة .ومددت منع نائب مدير دائرة
األوقاف اإلسالمية الشيخ ناجح بكريات ،من دخول املسجد مدة  6أشهر.7
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3iP3XHF .2020/11/18 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3k1YIUj .2020/11/4 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/2UqQHzy .2021/1/5 ،
 4وكالة صفاhttps://bit.ly/3sp1bf9 .2021/2/2 ،
 5موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iQsfRl .2021/2/8 ،
 6فلسطين اليومhttps://bit.ly/3g4cWCH .2021/2/9 ،
 7وكالة وفاhttps://bit.ly/3AJxI2D .2021/5/6 ،
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يف  2021/5/23اعتقلت
قوات االحتالل  5من
حراس املسجد األقصى.1
يف  2021/6/17اعتقلت
قوات االحتالل احلارس
عبد الكريم قاعود بعد
االعتداء عليه بالضرب،
قرب باب السلسلة.2
يف  2021/7/28اعتقلت
قوات االحتالل حارس

اعتقال احلارس رجائي الرتهي من مكان عمله

األقصى رجائي الرتهي ،وحولته إىل مركز القشلة للتحقيق.3
ج .التحكم في دخول المسجد وتقييد حركة المصلين

يُع ّد تقييد دخول املصلني إىل املسجد األقصى أداة االحتالل األبرز لتقليل أعداد املرابطني
واملصلني يف األقصى ،وهو من أبرز حلقات اسرتاتيجية االحتالل الرامية إىل تثبيت املكون
اليهودي مكان املكون اإلسالمي داخل األقصى ،وقد عملت أذرع االحتالل يف السنوات
املاضية يف مسارين :األول هو رفع أعداد مقتحمي األقصى من املستوطنني ،والثاني هو
تفريغ األقصى من العناصر البشرية اإلسالمية.
عين على األقصى

وللوصول إىل هذه املعادلة عملت قوات االحتالل على فرض قيود عمرية أمام أبواب
ً
وصول إىل االعتداء املباشر
األقصى ،وتقوم بوضع حواجز يف الطرق املؤدية إىل األقصى،
واملتكرر على املصلني واملرابطني ،من خالل اعتقاهلم والتنكيل بهم ،ومن ثم إبعادهم عن
املسجد مددًا متفاوتة .واستمرت خالل مدة الرصد حماوالت االحتالل التلطي خلف
اإلجراءات الصحية ،ليفرض إجراءات تهدف إىل تقليل أعداد املصلني داخل األقصى.
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2QLUbur .2021/5/23 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3iR57SX .2021/6/17 ،
 3فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3y1rvNv .2021/7/28 ،
www.alquds-online.org
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ومن أبرز القيود اليت تفرضها أذرع االحتالل األمنية على أبواب األقصى ،احتجاز
هويات املصلني والتدقيق بها ،ففي  2021/2/26وبالتزامن مع صالة اجلمعة احتجزت
قوات االحتالل بطاقات املئات من املصلني من فئة الشباب على أبواب األقصى .1ويف
 2021/5/23فرضت قوات االحتالل رقابة مشددة على الفلسطينيني يف حميط األقصى،
ومت توقيفهم والتدقيق يف بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم .2ويف  2021/5/24احتجزت
قوات االحتالل حنو  30بطاقة هوية ملصلني يف األقصى معظمهم من الفتيات.3
و ُتعرقل قوات االحتالل وصول املصلني إىل األقصى خاصة القادمني من املناطق
الفلسطينية احملتلة ،ففي  2021/3/22احتجزت قوات االحتالل ،عشرات النسوة وهن
متجهات إىل املسجد األقصى ،بذريعة الدخول إىل القدس من دون تصاريح ،وقامت شرطة
االحتالل باحتجازهن بضع ساعات ودققت يف هوياتهن .4ويف  2021/3/5منعت قوات
االحتالل الفلسطينيني من مناطق الضفة الغربية من الوصول إىل املسجد األقصى،
واحتجز جنود االحتالل بطاقات املصلني القادمني من حمافظات الضفة الغربية،
ريا منهم إىل حافالت تابعة لالحتالل نقلتهم فيها إىل احلواجز
واقتادت عددًا كب ً
العسكرية الثابتة على مداخل القدس احملتلة ،وعلى أثر املنع أدى الفلسطينيون صالة
الظهر يف أقرب نقاط من األقصى استطاعوا الوصول إليها .5ويف  2021/4/9نصبت قوات
االحتالل حواجز حديدية قرب أبواب املسجد األقصى ،ودققت يف هويات القادمني إىل
األقصى ،وأعادت الفلسطينيني القادمني من الضفة الغربية.6
ومع اقرتاب اقتحام األقصى يف  2021/5/10صعدت سلطات االحتالل إجراءاتها لتقليل
أعداد املصلني ،فقد عرقلت وصول الفلسطينيني من املناطق الفلسطينية احملتلة عام
ريا على
 1948إىل املسجد األقصى ،وهذا ما اضطر العديد منهم إىل استكمال الطريق س ً
األقدام .وتزام ًنا مع املواجهات الدائرة يف األقصى منعت قوات االحتالل الفلسطينيني
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3yMQK7D .2021/2/26 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3g4TgyU .2021/5/23 ،
 3العربي الجديدhttps://bit.ly/3xQtt3p .2021/5/24 ،
 4وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/3xSpkvU .2021/3/22 ،
 5موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3xMcZJr .2021/3/5 ،
 6موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iRkPNP .2021/4/9 ،
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عند باب األسباط ،من الوصول إىل األقصى واعتدت عليهم من خالل إطالق الرصاص
وقنابل الغاز.1
واستمرت يف مدة الرصد حماوالت االحتالل التحكم بالوجود اإلسالمي داخل األقصى،
عرب إبعاد املصلني واملرابطني ،واستهداف من يعمر املنطقة الشرقية ومصلى باب الرمحة
بشكل خاص .ففي  2021/2/10أبعدت قوات االحتالل ثالثة مصلني عن األقصى مدة
ٍ
أسبوع ،على أثر اعتقاهلم قرب منطقة باب الرمحة.
ورسخت سلطات االحتالل اإلبعاد واحدًا من أدواته العقابية ،يستخدمها لريهب املصلني
يف األقصى ،ويعاقب الذين يواجهون االقتحامات ،ويعرقلون جوالت مستوطنيه يف املسجد،
والذين يقومون بأدوار أخرى يف عمارة املسجد ومحايته .واستطاع االحتالل الوصول إىل
هذه املعادلة عرب مراكمة استهداف املكون اإلسالمي يف املسجد منذ سنوات عدة ،وحتويل
اإلبعاد أداة يستهدف بها مكونات الوجود اإلسالمي من مرابطني ومصلني.
وفي ما يأتي جدول يظهر أعداد المبعدين عن المسجد األقصى في
أشهر الرصد:
الشهر

عدد المبعدين

تفاصيل

أيلول/سبتمرب 2020

30

ال معطيات متوافرة.3

تشرين األول/أكتوبر 2020

17

تشرين الثاني/نوفمرب 2020

ال معطيات متوافرة.4

17

ال معطيات متوافرة.5
ال معطيات متوافرة.6

كانون األول/ديسمرب 2020

25

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3CPgBOQ .2021/5/10 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3qFJgzT .2020 /9 /4 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3wbp8Xw .2020/11/5 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3xcK0Pz .2020/11/5 ،
 5مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3hnbLyn .2020/12/3 ،
 6تم االعتماد على التقرير السنوي لمركز معلومات وادي حلوة ،ومقارنة الرقم السنوي بأرقام التقارير الصادرة في عام
 ، 2020للحصول على رقم المبعدين في شهر كانون األول/ديسمبر . 2020
www.alquds-online.org
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آب /أغسطس 2020

11

ال معطيات متوافرة.2
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كانون الثاني/يناير 2021

9

شباط/فرباير 2021

27

آذار/مارس 2021

نيسان/أبريل 2021

أيار/مايو 2021

حزيران/يونيو 2021
متوز/يوليو 2021

المجموع

6
13
200
20

من بينهم موظفون من دائرة
األوقاف اإلسالمية.1
ال معطيات متوافرة.2
ال معطيات متوافرة.3
ال معطيات متوافرة.4
من بينهم عد ٌد من املرابطات
اعتقلن من مصلى باب
الرمحة.5
ال معطيات متوافرة.6
375

و ُتظهر معطيات الرصد املمتد من  2020/8/1إىل  2021/8/1أن عدد املبعدين عن املسجد
األقصى بلغ حنو ً 375
مبعدا ،ومشلت قرارات اإلبعاد مصلني وموظفني يف دائرة األوقاف
اإلسالمية ،وشهد شهرا أيار/مايو وحزيران/يونيو  2021أعلى أعدا ٍد للمبعدين فقد بلغ
حنو  200مبعد ،7وشهدت هذه املدة فشل االحتالل يف اقتحام األقصى يف ،2020/5/10
واندالع مواجهات عنيفة يف جممل مناطق القدس احملتلة .فيما سجل شهر آذار/مارس
 2021أقل عد ٍد مبعدين يف مدة الرصد .وللمقارنة بني أشهر الرصد نورد الرسم البياني
اآلتي ألعداد املبعدين خالل أشهر الرصد:

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/36c7UPb .2021 /2 /2 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/35XeoS1 . 2021 /3 /3 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2TgVaUP .2021 /4 /1 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3y3ghsC .2021 /5 /4 ،
 5تم االعتماد على التقرير نصف السنوي الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة ،ومقارنته باألرقام الشهرية الصادرة
عن المركزhttps://bit.ly/3qQ2T8B .2021 /7 /5 ،
 6صحيفة البناءhttps://bit.ly/3jYeHTl .2021 /8 /1 ،
 7لم تورد أي من المصادر أرقام اإلبعاد في هذين الشهرين بالتفصيل ،وتم االعتماد على الرقم نصف السنوي الصادر
عن مركز معلومات وادي حلوة.
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رسم بياني ألعداد المبعدين عن المسجد األقصى من
 2020/8/1حتى 2021/8/1
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وباملقارنة مع الرصد املاضي من  2019/8/1إىل  2020/8/1الذي سجل  306مبعدين،1
جند ارتفاع أعداد املبعدين عن األقصى خالل الرصد احلالي بنحو  ،% 18.5ويعود سبب
االرتفاع هذا إىل تصاعد هجمة االحتالل حبق املسجد األقصى ،وحماولة االحتالل فرض
اقتحامات املسجد بالتزامن مع األعياد اإلسالمية .ويف الرسم البياني اآلتي مقارنة بني
أعداد املبعدين عن األقصى خالل أعوام الرصد األربعة األخرية:2
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الفصل الرابع:

ردود الفعل على التطورات في المسجد األقصى
تمهيد
شهدت السنة اليت يغطيها تقرير «عني على األقصى  »2021-2020تط ّوراً يف اسرتاتيجية
دفاعا عن
املقاومة الفلسطينية يف إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ،تستند إىل اهلجوم ً
مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك واملقدسات ،وإىل العمل املشرتك واملنسق؛ يف إطار
عمل الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة الفلسطينية ،وجتلت هذه االسرتاتيجية يف عملية
«سيف القدس» خالل أيار /مايو .2021
أكدت القيادة الفلسطينية أن القدس ّ
خط أمحر ،وقلب فلسطني وروحها وعاصمتها األبدية،
وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل ،وشددت على أن ما يقوم به االحتالل يف
األقصى والقدس إرهاب دولة منظم ،وجرائم حرب يعاقب عليها القانون.
وباملقابل ،ك ّرست معركة «سيف القدس» فشل االحتالل اإلسرائيلي يف حتويل فلسطينيي
 1948إىل «عرب إسرائيل» ،وأن «سياسة االحتواء ،وإعادة تشكيل اهلوية اليت اعتمدتها
الربامج السياسية والتعليمية اإلسرائيلية ،مل تنجح يف حتقيق هذه السياسة العنصرية».
واضحا فقدان الثقة بني اجلمهور والقيادة السياسية العربية واإلسالمية الرمسية؛
وبدا
ً
فاجلامعة العربية ومنظمة التعاون ليس بيدها ما تفعله سوى التنديد والشجب ،وهي
تفعل ذلك حبكم العادة ،فاملوقف العربي واإلسالمي احلالي ال يعول عليه يف جمال دعم
الفلسطينيني ،أو حتى تقديم حلول واقعية ،وعالوة على ضعف األنظمة العربية واإلسالمية
فإن انشغاهلا باألوضاع الداخلية يف بلدانها يزيد من عجزها عن تقديم ما يدعم القضية
فعليا.
الفلسطينية ًّ
ويف السياق نفسه ،فشل اجملتمع الدولي ،كعادته ،يف توفري احلماية للفلسطينيني ومقدساتهم،
وأخفق جملس األمن الدولي يف إصدار بيان حول االعتداءات الصهيونية يف القدس واألقصى،
أو عدوانه على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،إال بعد انتهاء العدوان ،ألن الواليات املتحدة
رأت أن كل الصيغ املقدمة بوصفها بيا ًنا للمجلس لن تؤدي إىل احتواء التصعيد.
وحناول يف الفصل من تقرير عني على األقصى تسليط الضوء على أبرز املواقف حيال هذه
التطورات يف املسجد ،وذلك على مستوى الفصائل والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني
واألردن واملستوى العربي واإلسالمي والدولي.
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أو ًلا :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية

شهدت السنة اليت يغطيها تقرير «عني على األقصى  »2021-2020تط ّو ًرا يف اسرتاتيجية
دفاعا
املقاومة الفلسطينية يف إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي ،تستند إىل اهلجوم ً
عن مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك واملقدسات ،وإىل العمل املشرتك واملنسق؛ يف
إطار عمل الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة الفلسطينية ،اليت ُشكلت يف  ،2017/7/23يف
قطاع غزة .وجتلت هذه االسرتاتيجية يف عملية «سيف القدس» خالل أيار /مايو ،2021
اليت ه ّبت فيها حركة محاس ومعها فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة للدفاع
ودفاعا عن حي الشيخ
عن األقصى الذي كان ينوي املستوطنون اقتحامه يف  28رمضان،
ً
ً
ورفضا ملسريات األعالم املستف ّزة اليت كان ينوي املستوطنون
جراح املهدد باإلخالء،
تنفيذها قرب األقصى.
جاء ذلك يف وقت دعت فيه معظم القوى والفصائل الفلسطينية إىل تصعيد املقاومة
الشعبية واملسلحة ملواجهة خمططات االحتالل يف القدس واملسجد األقصى ،ومواجهة
«صفقة القرن» ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع .وطالبت بضرورة وضع
اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر اليت ُتدق باملسجد املبارك ،يف
ّ
ظل حماوالت االحتالل فرض وقائع جديدة على األرض ،مشددة على ضرورة نبذ كل

على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى
والفصائل ملواجهة املخاطر اليت تهدد القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
بشكل خاص.

عين على األقصى

سياسي يقوم على
اخلالفات الفلسطينية ،واستعادة الوحدة الوطنية ،وتأسيس نظام
ٍ
أساس مبدأ الشراكة والتعددية ،وإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ،واالتفاق

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق
دفاعا عن القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع
األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ً
متسكها بإسالمية املسجد األقصى ،ورفضها إجراءات
كفاح شعيب حترري ،معلن ًة ّ
www.alquds-online.org
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إدارة ترامب لتكريس «صفقة القرن» أم ًرا واق ًعا ،بوصفها مشاريع لتصفية القضية

الفلسطينية .ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية الرمسية دون مستوى
احلدث ،الفت ًة النظر إىل أن تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات

نفسها ،هو تضييع وهدر لطاقات الشعب الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.
سيف القدس

جاءت معركة «سيف القدس» اليت أطلق عليها االحتالل الصهيوني «حارس األسوار»
لتفتح ً
ً
جديدا يف القضية الفلسطينية ،حيث أسقطت املقاومة الفلسطينية عددًا
فصل
من املعادالت املهمة ،واليت ترسخت يف سنوات الصراع الطويلة مع االحتالل ،وأسست
ملعادالت جديدة معه.
والتسميتان املختلفتان للمعركة حتمالن دالالت عديدة؛ منها أن املقاومة يف وضعية
املبادرة واهلجوم ،يف حني أن الكيان يف موقف الدفاع واحلماية ،فاملقاومة تدرك رمزية
القدس وأهميتها يف الصراع .وخبالف املواجهات الثالث الكربى اليت خاضتها املقاومة
الفلسطينية يف قطاع غزة أعوام  2008و 2012و ،2014بادرت املقاومة هذه املرة بالتصعيد
العسكري ،ردًا على انتهاكات االحتالل داخل املسجد األقصى ،والتطهري العرقي حلي
الشيخ جراح يف القدس .وقد مهّد ذلك لرتسيخ عدد من املعادالت:1
 .1أن مهمة املقاومة يف قطاع غزة ودوافع استخدام سالحها مل َت ُعد حمصورة بقضايا

تتعلق بقطاع غزة ،وما حصل أن سالح غزة تدخل نصرة للقدس واألقصى والشيخ

جراح ،وهو تطور جديد.
ّ
احلق الفلسطيين يف القدس ،وتفنيد رواية االحتالل بأحقيته يف تهويد
 .2تثبيت
القدس وأحيائها.
 .3أن املقاومة هي اليت بادرت هذه املرة ،ومل تتدخل فقط لر ّد عدوان مباشر عليها من
ريا من هذا النوع له تداعيات مهمة على الصراع ،فهو يعرب
منطلقات دفاعية .وإن متغ ً
ً
فصل جديدًا في القضية الفلسطينية ،الجزيرة.نت،
 1للمزيد انظر :سعيد الحاج ،سيف القدس تفتح
https://bit.ly/3ikSOxH .2021/5/28
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عن اجلرأة اليت باتت تتمتع بها املقاومة ،واليت تصدر عن ثقة بالنفس واإلمكانات،
وتعيد التذكري بأسس القضية وجوهرها ،بأن االحتالل اإلسرائيلي وإن مل يهاجم
غزة فهو ما زال قوة احتالل ظاملة وعنصرية ،وهو ما جيعل املقاومة واج ًبا وليس ح ًقا
فقط ،ويبشر فعل املقاومة مبستقبل قد تصبح معه املواجهات — اليت تطلق املقاومة
طلقتها (أو صاروخها) األوىل — أم ًرا اعتياديًا ،وهذا ما يفقد االحتالل ميزة الردع
اليت ّ
ظن أنه كان اكتسبها.
 .4ترسيخ معادلة قصف «تل أبيب مقابل استهداف املدنيني واألبراج يف قطاع غزة ،وهو
ما استطاعت املقاومة تكريسه باستهدافها «تل أبيب مبئات الصواريخ ،بعد أن أصبح

ذلك ً
سهل ومتكر ًرا كـ «شربة ماء وفق الناطق باسم كتائب القسام.

 .5دخول كل األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  1948حتت مرمى نريان املقاومة
الفلسطينية ،باستهداف مطار «رامون جنوب فلسطني ،وعلى بعد حنو  220كم
من غزة ،بصاروخ عياش  ،250مبدى أكرب من  250كم؛ وهذا شكل مفاجأة للجيش
اإلسرائيلي ،وسالح اجلو الذي كان يعتقد أن املدى األقصى للصواريخ اليت حبوزة
محاس يصل إىل  160كم.
 .6توحيد فلسطني والفلسطينيني؛ فقد بدأت كرة الثلج يف القدس قبل أن تتدخل غزة
عسكريًا ،ث ّم حتركت الضفة الغربية وماجت األراضي احملتلة سنة  ،1948وكذلك
 .7عودة القضية الفلسطينية لصدارة االهتمام العربي واإلقليمي والدولي ،ويف سياق
تعزيز الرواية الفلسطينية ونقد الربوباجندا اإلسرائيلية.
ويف املقابل ،وبالرغم مما ادعاه االحتالل من إجنازات ،فقد تكبد خسائر ملموسة يف تلك

عين على األقصى

احلدود اللبنانية واألردنية ،وانتشرت املظاهرات يف اخلارج والشتات...

املواجهة؛ فقد دار النقاش خالهلا وبعدها يف دوائره السياسية والعسكرية واإلعالمية حول
اإلخفاق وعلو يد الفلسطينيني يف احملصلة بعد تلك املعادالت اليت رسختها املقاومة
الفلسطينية.
www.alquds-online.org
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ومن أهم اخلسائر اليت تلقتها
املؤسسة اإلسرائيلية حراك
فلسطيين  ،1948من يفرتض
أنهم مواطنون إسرائيليون.
وال تكمن اخلسارة هنا يف
تضعضع اجلبهة الداخلية
خالل املواجهة وحسب ،وإمنا
كذلك فشل سياسات
دفاعا عن القدس واألقصى
صواريخ املقاومة ً
األسرلة واإلذابة والتهميش
اليت مورست عليهم لعقود ،وهو مؤشر ذو بعد خطري اسرتاتيج ًيا بالنسبة إىل املشروع
دائما حتمل عوامل
الصهيوني ،حتى ولو هدأت األمور ظاهريًا ومرحل ًيا ،إذ ستبقى ً
االنفجار.
وإضافة إىل خالف بني املؤسستني السياسي ـ ـ ـ ـ ــة والعسكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والضغوط الداخلية
واخلارجية على االحتالل ،وفشل منظومة القبة احلديدية يف منع الصواريخ من الوصول
إىل أهدافها؛ فقد اختتمت املواجهة مبشهد أثبت من له اليد العليا ومن خسر ،ففي
كل جولة تصعيد يسعى كل طرف القتناص اللقطة األخرية حبيث يؤكد أنه ذهب
للتهدئة عن قوة واختيار وليس العكس .هذه املرة ،فعلت املقاومة ما هو أكثر؛ إذ حذرت
االحتالل من أي خطوة حتى دخول وقت اهلدنة وإال أطلقت رشقة صاروخية على كل
جغرافيا فلسطني احملتلة ،وقد التزم االحتالل الصمت ،مبا يعين أن املقاومة هي من
بادرت للمواجهة وهي من أنهتها.1
بالنتيجة؛ ما حدث يف سيف القدس أن االحتالل اإلسرائيلي استنزف كل ما لديه من
وسائل وإمكانات من أجل الوصول إىل شبكات األنفاق املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة،
ومين خبسائر
أو خمازن أسلحتها ،أو توجيه ضربة كبرية حلركة محاس ،لكنه فشل ُ

أكرب بكثري من تلك اليت تكبدها الفلسطينيون على املستوى االسرتاتيجي.

 1ســعيد الحــاج ،ســيف القــدس تفتــح فصـ ًـا جدي ـدًا فــي القضيــة الفلســطينية ،الجزيرة.نــت .2021/5/28 ،انظــر:
https://bit.ly/3ikSOxH
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وجهت كتائب القسام ضرب ًة صاروخي ًة إىل األراضي الفلسطينية احملتلة يف القدس
فقد ّ

يوم اإلثنني  ،2021/5/10الساعة السادسة مساء ،ردًا على جرائمه وعدوانه على املدينة
املقدسة ،وعلى املسجد األقصى ،وخمطط اقتحام املسجد املبارك خالل «مسرية األعالم»
اليت سينظمها املستوطنون ،وتنكيل االحتالل بأهالي الشيخ جراح .وقال الناطق باسم
القسام أبو عبيدة ،يف تغريدة له« :هذه رسالة ،على العدو أن يفهمها جيدًا ،وإن عدمت عدنا،
ً
تنفيذا لتهديد سابق ألبي عبيدة ،قبل عدة ساعات ،قال فيه:
وإن زدمت زدنا» .يأتي ذلك
إن «قيادة املقاومة يف الغرفة املشرتكة متنح االحتالل مهل ًة حتى الساعة السادسة من
مساء اليوم [االثنني] لسحب جنوده ومغتصبيه من املسجد األقصى املبارك وحي الشيخ

جراح ،واإلفراج عن كافة املعتقلني خالل هبة القدس األخرية ،وإال فقد أعذر من أنذر».1
وبالقابل ،أعلن اجليش اإلسرائيلي اغتيال ثالثة من أفراد حركة محاس ،يف غارة مشالي
قطاع غزة« ،ردًا على إطالق الصواريخ باجتاه إسرائيل» ،حبسب ما أعلن اجليش ،يف

حسابه على تويرت .2وهدد رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو بتنفيذ هجوم

ريا إىل أن التصعيد قد يستمر بعض الوقت ،وأن املواجهة
واسع النطاق يف قطاع غزة ،مش ً
قد متتد على عدة جبهات :يف القدس وغزة ومناطق أخرى يف البالد.3

يأتي ذلك يف وقت قررت سلطات االحتالل منع املستوطنني من اقتحام املسجد األقصى،
موضحا
خالل «مسرية األعالم» اليت سينظمها املستوطنون يف مدينة القدس احملتلة،
ً

أنه قد تقرر تغيري مسار املسرية؛ لتمر فقط يف منطقة باب العامود والبلدة القدمية.4

وأعلن مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني عن انسحاب القوات اإلسرائيلية
معتكف داخل املسجد األقصى.5

عين على األقصى

ريا إىل وجود حنو  3آالف
بشكل كامل من ساحات املسجد ،إىل خارج بواباته الرئيسة ،مش ً

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/291012 .2021/5/10 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2TQOJrI .2021/5/10 ،
 3عرب https://bit.ly/3A87oPs .2021/5/10 ،48
 4عربي https://bit.ly/3rWT6yk .2021/5/10 ،21
 5وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3iuHI9D .2021/5/11 ،
www.alquds-online.org
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واستمرت معركة سيف القدس حتى فجر اجلمعة  ،2021/5/21حيث أبلغت مصر ،يف
 ،2021/5/20الفصائل الفلسطينية أنه ّ
مت التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار بشكل
متبادل ومتزامن يف قطاع غزة .فقد أعلن اجمللس الوزاري اإلسرائيلي املصغر للشؤون

السياسية واألمنية (كابينت) ،املصادقة باإلمجاع ،على وقف إطالق النار يف قطاع غزة،
وأنه وافق على «وقف متبادل إلطالق النار من دون أي شروط» ،وهذا ما يعين أن ً
كل
من االحتالل اإلسرائيلي وحركة محاس يف ّ
حل من أي التزامات ثنائية متبادلة؛ وشدد

االحتالل اإلسرائيلي على أن «الواقع على األرض هو الذي سيحدد استمرار املعركة».
وأكد املستشار اإلعالمي لرئيس املكتب السياسي حلركة محاس طاهر النونو أن املقاومة
الفلسطينية سوف تلتزم بهذا االتفاق ما التزم به االحتالل .وقال أبو عبيدة ،املتحدث
باسم كتائب القسام إن املقاومة «مت ّكنت من إذالل العدو وجيشه ّ
اهلش» ،مؤكدًا القبول
بوقف إطالق النار .وأضاف أبو عبيدة ،يف كلمته« :كنا أعددنا ضربة صاروخية كبرية
تغطي فلسطني من أقصى الشمال إىل اجلنوب» ،مضي ًفا« :خضنا املعركة بكل شرف
وإرادة واقتدار نيابة عن أمة بأكملها ،واجملازر مل توقف م ّد مقاومتنا ،ومل تكتم بنادقنا
ورامجاتنا» .وقال املتحدث باسم كتائب القسام« :استجبنا لتدخل الوساطات العربية
وعلقنا الضربة الصاروخية حتى الساعة الثانية من فجر اجلمعة» ،مضي ًفا أن «قيادة
االحتالل أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى الثانية
فج ًرا».1
ويف تقييم ملعركة «سيف القدس» ،قال اخلبري العسكري لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية
مهما خالل املعركة ،كشفت عربه أن
عاموس هارئيل إن محاس حققت إجنا ًزا عسكريًا ً

ميزان القوى بدأ يتغري شي ًئا ما بني الطرفني .وقال هارئيل إن حتسن املقاومة الفلسطينية
امللحوظ يف إطالق النار بعيد املدى ،والعدد اهلائل من الصواريخ وقذائف اهلاون اليت
أطلقتها على «إسرائيل» ،كان الف ًتا للنظر.2
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jsgzDo .2021/5/20 ،؛ وعرب .2021/5/21 ،48
https://bit.ly/2TU33zJ
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2WYGbQU .2021/5/27 ،
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وحبسب تقييم أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فقد حافظت محاس ،بعد إعالن اتفاق
وقف إطالق النار ،على قدرتها إلطالق أعداد كبرية من الصواريخ على االحتالل
اإلسرائيلي ،وأن وترية إطالق الصواريخ وكثافة القذائف اليت سجلت خالل التصعيد
ً
كانت األعلى على اإلطالق؛ إذ أطلقت املقاومة 4360
صاروخا وقذيفة هاون من القطاع،

ً
عب منها إىل داخل األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة  1948حنو 3400
صاروخا
َ
وقذيفة .1و ُتشري التقديرات اإلسرائيلية إىل بقاء حنو  10آالف صاروخ ،لدى ّ
كل فصائل

املقاومة ،مبا يف ذلك املئات من الصواريخ بعيدة املدى .2ووصف رئيس حترير صحيفة
قياسا
هآرتس اإلسرائيلية ألوف بن املعركة بأنها أفشل وأمحق حرب تش ّنها «إسرائيل»ً ،
على حرب لبنان الثانية وحروب غزة السابقة ،مشددًا على أن ما حصل «فشل عسكري
ودبلوماسي خطري» .3وكشفت القناة اإلسرائيلية الرمسية أن اجليش اإلسرائيلي فشل
يف خمططه خالل األيام األوىل من العدوان على غزة ،واليت كان يهدف من خالهلا لقتل
قادة حركة محاس.4

ّ
وبي توماس فريدمان ،يف مقال له يف صحيفة نيويورك تاميز ،أن احلرب يف قطاع غزة
كشفت ضعف االحتالل اإلسرائيلي ،وفاقمته أمام الرأي العام العاملي .وقال فريدمان إن
االحتالل اإلسرائيلي القو َة اجلوية املتقدمة ،مهما كان تربيره ودقته ،كان
استخدام
ِ
سب ًبا يف إطالق جمموعة صور وأشرطة فيديو يف عامل منصات التواصل االجتماعي
محاس ُنقاد االحتالل اإلسرائيلي حول العاملّ ،
ونشطته.5
أشعلت
َ

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3ir8AaI .2021/5/22 ،؛ وانظر أيضاًhttps://bit.ly/3xwvwJW Haaretz, :
.2021/5/21
 2عرب https://bit.ly/3AcGCWa .2021/5/22 ،48
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3ipw0gi .2021/5/19 ،؛ وانظر أيضاًhttps://bit.ly/3CtCdQC :
Haaretz ,2021/5/18 https://bit.ly/3CtCdQC
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/291885 .2021/5/28 ،
 5القدس العربي .https://bit.ly/3iwC8DL .2021/5/24 ،وانظر أيضاً:
The New York Times newspaper website, 2021/5/23 ,https://nyti.ms/3s0Dmu9
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ونشرت كتائب القسام صو ًرا ومعلومات حول األسلحة اجلديدة اليت أدخلتها للخدمة
ألول مرة خالل معركة سيف القدس .ومن األسلحة اجلديدة ،صاروخ أس أتش  ،85نسبة
إىل الشهيد حممد أبو مشالة ،ويصل مداه  85كم ،ولديه قدرة تدمريية عالية .وأدخلت
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القسام طائرة شهاب االنتحارية ،املُصنعة حمل ًيا ،وطائرات استطالع مسرية حملية
الصنع «الزواري» .1كذلك نفذت الكتائب ً
ريا جنوب قطاع غزة،
عرضا عسكريًّا كب ً
كشفت فيه عن جمموعة من األسلحة اليت استخدمتها ،من بينها الصواريخ طويلة
املدى ،وصواريخ كورنت املضادة للدروع واألفراد .2وقال قائد فيلق القدس يف احلرس
الثوري اإليراني إمساعيل قاآني إن معظم الصواريخ اليت أطلقتها الفصائل الفلسطينية
خالل املعركة صنعها مقاتلوها بأنفسهم .وأضاف قاآني أن «الفلسطينيني استخدموا
معظم هذه اإلمكانيات الواسعة إلنتاج األسلحة يف أراضيهم».3

جيش االحتالل سوّى باألرض عددًا من أبراج غزة

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيني خالل معركة «سيف القدس»  263فلسطين ًيا ،4بينهم
ً 66
طفل ،و 39سيدة ،و 17مس ًنا ،فيما أدت املعركة إىل إصابة أكثر من  1948جبروح
خمتلفة ،منها ُ 90صنفت «شديدة اخلطورة» .5وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية
يف قطاع غزة النقاب عن أن االحتالل ارتكب  19جمزرة ّ
حبق عائالت فلسطينية ،خالل

غاراته اليت بلغت أكثر من  1800غارة ،أدت إىل استشهاد  91فلسطين ًيا ،بينهم ً 41
طفل،

 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3jqW5uJ .2021/5/25 ،
 2قدس برسhttps://bit.ly/3fybh8x .2021/5/27 ،
 3موقع إيران إنترناشونالhttps://bit.ly/3ira2da .2021/5/29 ،
 4وكالة وفا ،شهداء قطاع غزةhttps://bit.ly/3Abt5ht .2021 ،
 5وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2VvChOO .2021/5/30 ،
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و 25سيدة .1وأظهرت صور نشرتها كتائب القسام عن استشهاد  61من عناصرها بينهم
قيادات ،خالل املعركة ،من بينهم  8من أبرز قادة القسام ،2فيما ّ
مت اإلعالن عن استشهاد
 22من سرايا القدس.
وأعلن نادي األسري الفلسطيين أنه سجل أكثر من  2400حالة اعتقال من قبل قوات
االحتالل خالل املعركة يف الضفة الغربية ،ومن املدن الفلسطينية يف األراضي احملتلة
سنة  ،1948الف ًتا النظر إىل ارتفاع حاالت االعتقال اإلداري بشكل ملحوظ.3
وأعلنت وزارة األشغال العامة واإلسكان يف قطاع غزة أن عدد الوحدات السكنية اليت
تعرضت للهدم الكلي بشكل كامل خالل العدوان بلغ  1800وحدة سكنية ،فيما بلغ عدد
الوحدات السكنية املتضررة بشكل جزئي  16800وحدة سكنية .وأضاف أن هناك مخسة
أبراج سكنية كبرية تعرضت للهدم الكلي ،فيما بلغ عدد املرافق واملقار احلكومية اليت
تعرضت للتدمري  74مق ًرا حكوم ًيا ومنشأة عامة .وتعرضت  66مدرسة ألضرار ،وتعرضت
ً
مسجدا ألضرار طفيفة .4وأعلن وكيل وزارة االقتصاد
 3مساجد للهدم الكلي ،وقرابة 40
الوطين يف قطاع غزة رشدي وادي أن طائرات االحتالل دمرت  16مصن ًعا يف املدينة
الصناعية شرقي مدينة غزة ،نصفهم بالكامل ،والنصف اآلخر جزئ ًيا.5

(أكثر  368مليون دوالر).8
 1قدس برسhttps://bit.ly/3irYW7H .2021/5/30 ،
 2القدسhttps://bit.ly/2VuEidV .2021/5/25 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3lteKZI .2021/5/24 ،
 4موقع التلفزيون العربيhttps://bit.ly/2VrcpUj .2021/5/20 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/291732 .2021/5/24 ،
 6موقع مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون التركية (تي آر تي  )TRTباللغة العربية.2021/5/23 ،
https://bit.ly/3xof1PJ
 7وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3fyzoUs .2021/5/21 ،
 8الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yxCD6c .2021/5/25 ،؛ وانظر أيضاً:
https://bit.ly/3jtlmEy .2021/5/24 ,The Times of Israel
www.alquds-online.org

عين على األقصى

باملقابل ،بلغ عدد قتلى االحتالل اإلسرائيلي  13إسرائيل ًيا ،إضافة إىل مئات اإلصابات.6
فيما بلغت اخلسائر االقتصادية لالحتالل اإلسرائيلي حنو  7مليارات شيكل (حنو 2.14
مليار دوالر) ،وف ًقا لتقديرات أولية غري رمسية ملصدر مسؤول بوزارة املالية اإلسرائيلية،
عقب اإلعالن عن وقف إطالق النار .7وقال «احتاد الصناعات يف إسرائيل» ،الذي ميثل
حنو  1500شركة و 400ألف عامل ،إن الشركات اإلسرائيلية خسرت  1.2مليار شيكل
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وذكرت صحيفة هآرتس أن أعداد املستوطنني من سكان ما يعرف بـغالف غزة ،ومبا
يشمل مدينة عسقالن ،الذين طلبوا املساعدة النفسية خالل معركة «سيف القدس»،
أعلى بكثري ممن طلبوها خالل عدوان صيف  ،2014وبنسبة وصلت إىل  .% 54وحبسب
الصحيفة ،فإنه ّ
مت تقديم العالج النفسي لـ  3409ممن تعرضوا للقلق واخلوف والضيق
النفسي يف مراكز «الصمود والدعم» اخلمسة يف غالف غزة ،فيما عوجل يف عسقالن 666
مستوط ًنا .وباملقارنة مع عدوان  ،2014فإنه ّ
مت تقديم العالج لـ  2200مستوطن.1
وجهها
وقال أبو أمحد ،املتحدث باسم الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة ،يف رسالة ّ
لالحتالل خالل مؤمتر صحفي« :نقول لك بكل وضوح إن عدمت عدنا ،أيادينا على الزناد،
وملعركتنا فصول مل تكتب بعد ،وإن منطق العربدة والعنجهية لن يواجه إال بالصمود
والر ّد والتحدي بعون اهلل...لن نقبل بالتغ ّول على شعبنا بعد اليوم ،ولن منرر العدوان على
أهلنا ومقدساتنا يف أي مكان دون ر ّد وكلمة وحضور للمقاومة ،بإذن اهلل».2
وضع ممثلو الفصائل بغزة ،خالل لقائهم بالوفد األمين املصري يف مدينة غزة ،ثالثة
خطوط محراء أمام االحتالل اإلسرائيلي الستمرار التهدئة ،تتمثل يف االعتداء على
مدينة القدس ،وحي الشيخ جراح ،والعودة لالغتياالت؛ وأكدوا أن جتاوز االحتالل هذه
اخلطوط سينسف كل اجلهود الدولية للتهدئة وسيشعل املنطقة من جديد.3
مواقف الفصائل الفلسطينية وردود فعلها

شددت حركة محاس على أن الشعب الفلسطيين على موعد قريب مع النصر والتحرير
والصالة يف املسجد األقصى نتيجة إجنازات املقاومة4؛ مؤكدة التزامها مبساراتها
االسرتاتيجية الثالثة املتمثلة بـ :عدم التنازل أو التفريط يف أرض فلسطني املباركة،
والتمسك ّ
حبق العودة وكل حقوق الفلسطينيني كاملة غري منقوصة ،والتمسك
خبيار املقاومة الشاملة ض ّد االحتالل ،مع احملافظة على القدس واألقصى واملقدسات.5
 1القدسhttps://bit.ly/3AoUexE .2021/5/26 ،
 2فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3ipNgCo .2021/5/21 ،
 3األيامhttps://bit.ly/3fy1HSX .2021/5/24 ،
 4بحســب مــا صــرح بــه رئيــس حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة يحيــى الســنوار بعــد معركــة ســيف القــدس ،للمزيــد
انظــر :الجزيرة.نــت.2021/6/20 ،
 5موقع حركة حماسhttps://bit.ly/3xfTusL .2021/1/21 ،
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ومع تأكيدها التمسك األصيل بأن قضية فلسطني والقدس واألقصى قضية عربية
وإسالمية وإنسانية ،وليست فلسطينية فحسب ،وأنها مرتبطة بأبعاد كثرية سياسية
واجتماعية ووطنية وفكرية؛ دعت محاس األمتني العربية واإلسالمية إىل إجياد
اسرتاتيجية وخطة شاملة ملواجهة املخاطر اليت ُتاك للقضية الفلسطينية ،واملتمثلة
بـ «صفقة القرن» ،وسياسة الض ّم الصهيونية يف الضفة الغربية ،وخمططات تقسيم

املسجد األقصى املبارك زمان ًيا ومكان ًيا ،والتطبيع العربي مع الكيان الصيهوني.

وملواجهة هذه املخاطر ،توعدت محاس مبواجه اإلرهاب اإلسرائيلي من خالل املقاومة
الشاملة ،ومن خالل خطة فلسطينية شاملة من أجل التصدي للمخططات اليت تستهدف
القدس واألقصى ،داعية إىل تصعيد االنتفاضة ،وتوسيع املقاومة الشعبية يف كل أرجاء
دفاعا عن القدس واألقصى واملقدسات ،حتى حترير األرض واإلنسان،
الضفة الغربيةً ،
وعودة الالجئني ،وحترير األسرى.
وباملقابل ،طالبت محاس قيادة السلطة وأجهزتها األمنية مبغادرة مربع الكالم الذي ختدّر
به وعي اجلمهور ،وإطالق حالة نضالية شاملة ،ووقف االتفاقيات مع الكيان الصهيوني،
وإطالق يد املقاومة يف الضفة الغربية.
ودعا رئيس املكتب السياسي للحركة إمساعيل هنية إىل بناء اسرتاتيجية فلسطينية،
ملواجهة التحديات اليت تعصف بالقضية الفلسطينية ،وتستهدف القدس واألقصى،1
ً
وتنديدا بسياسة االحتالل يف القدس ،وقرار إبعاد أهالي الشيخ جراح ،واالنتهاكات

منذ الليلة املاضية توجيهات ألبناء احلركة كافة ،مبختلف مستوياتهم وختصصاتهم
يف الداخل واخلارج بالتفاعل املطلوب والواسع إلسناد أهلنا يف القدس».2

عين على األقصى

الصهيونية املستمرة داخل املسجد األقصى املبارك ،وإغالق باب العمود أمام املصلني ،قال
املستشار اإلعالمي لرئيس املكتب السياسي حلركة محاس طاهر النونو ّ
إن هنية «أعطى

 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2L3Q7Ti .2020/9/7 ،
 2فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3lgoqH0 .2021/4/23 ،
www.alquds-online.org
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ويف السياق نفسه ،أكد هنية
أن «الصراع مع االحتالل مي ّر
مبرحلة مفصلية ،ولن نكتفي
بهبة حمدودة الزمن والوقت يف
القدس» .وزاد بالقول« :قررنا
االستمرار بهذه االنتفاضة،
ولن نتوقف ولن يرتاجع شعبنا،
هنية :معركة القدس مفتوحة وشعبنا لن يسمح باقتحام
وسيستمر يف املقاومة بكل
 28رمضان
أشكاهلا ،من أجل القدس ومن
أجل الثبات على أرضنا الفلسطينية ،وبالتالي ما جرى وجيري أسقطنا خالله نظريات
االستسالم ،كالتطبيع الذي انتهى حتت أقدام املرابطني» .1وأكد هنية ،يف كلمة له
مبناسبة يوم القدس العاملي ،أن معركة القدس مفتوحة ،وقال« :أخذنا قرارانا بكل قوة
وإصرار بأن شعبنا لن يسمح للصهاينة بالعربدة يف القدس أو أن يقتحموا األقصى يف 28
من رمضان ،فكلنا فداء للقدس وللمسجد املبارك» ،2مشددًا على أن قرار احلركة واضح
بأنها لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام األقصى يف  28رمضان .وحذر هنية رئيس
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو قائ ً
ال« :ال تلعب بالنار ،وهذه معركة ال ميكن أن تنتصر
فيها ،وعلى صخرة املسجد األقصى سوف يتحطم هذا الكربياء واجلربوت اإلسرائيلي».3
ويف رسالة بعث بها إىل قادة دول عربية وإسالمية ،دعا هنية إىل التح ّرك العاجل الختاذ
موقف حازم َّ
ضد العدوان واإلجرام الذي تع ّرضت وتتع ّرض له القدس واألقصى ،والعمل
على حشد املواقف السياسية والديبلوماسية عربياً وإسالمياً ودولياً ،ملنع االحتالل وصدّه
عن االستمرار يف عدوانه اهلمجي على الشعب الفلسطيين وأرضه ومقدساته يف مدينة
القدس احملتلة ويف القلب منها املسجد األقصى املبارك.4
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية ،دعاه هنية إىل «تصحيح
وبعد انتخاب جون بايدن ً
 1قدس برسhttps://bit.ly/3xeKm7D .2021/4/25 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/290763 .2021/5/5 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/290849 .2021/5/7 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/37d3doQ .2021/5/9 ،
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تارخيي ملسار السياسات األمريكية الظاملة لشعبنا ،والرتاجع عما يسمى صفقة القرن،
وإلغاء قرار ع ّد القدس عاصمة لالحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها».1
وأكد نائب رئيس املكتب السياسي حلركة محاس صاحل العاروري أن االحتالل
اإلسرائيلي يلعب بالنار من خالل استمرار االعتداء على القدس واألقصى واملقدسات.
وقال العاروري إن املعركة القادمة هي معركة القدس واملقدسات ،وكل أمتنا ستشارك
يف هذه املعركة ،مشرياً إىل أن االعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها االحتالل
حتماً ،وجيب أن ّ
تسخر كل اإلمكانات فداء للقدس.2

وأكد رئيس محاس يف اخلارج خالد مشعل أن «شعبنا سيفشل خمطط االحتالل يف
ساحة باب العمود والقدس احملتلة» .وأكد مشعل أنه «ال سيادة وال مستقبل وال دولة وال
تقرير مصري بدون القدس ،فمعركة القدس ليست معركة املقدسيني وحدهم ،وإمنا هي
معركة الفلسطينيني واألمة وأحرار العامل».3
وشددت حركة محاس على أن الشعب الفلسطيين عرف طريقه ،وانتصر حني اختذ
القدس واألقصى عنوا ًنا للصراع ،وعلى أن معادلة ربط غزة بالقدس ال تعنى معادلة
مكانني ،بل تعنى معادلة املقاومة مع اهلوية ،وأن ما قامت به غزة هو الواجب ،وجيب
أن يستمر ربط غزة بالقدس ،وعلى االحتالل أن يعي ذلك ،وأن يرفع يده عن القدس
واألقصى ،وأنه إذا ص ّعد فاملقاومة جاهزة للردّ.
وقال رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية إن «شعبنا أرغم االحتالل
توحيد القدس» .4وأكد هنية أن معركة «سيف القدس» وحدت الشعب الفلسطيين يف

الداخل واخلارج حول خيار املقاومة ،5وأن االنتصار فيها نصر اسرتاتيجي ،ألن مرحلة ما
بعد «سيف القدس» ،ليست كما قبلها ،فهذه املعركة طوت مراحل ،وفتحت الباب أمام

عين على األقصى

على أن يدفع مبتط ّرفيه بعيدًا عن املسجد األقصى ،وأفسد احتفاالته الوهمية مبا يسمى

 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3aPVuQJ .2020/11/6 ،
 2موقع حركة حماسhttps://bit.ly/2V1yNDP .2021/5/9 ،
 3موقع حركة حماسhttps://bit.ly/3rNNaaQ .2021/4/25 ،
 4موقع حركة حماسhttps://bit.ly/3fGwyN7 .2021/5/11 ،
 5وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttps://bit.ly/3CrYLRx .2021/6/30 ،
www.alquds-online.org
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مراحل جديدة ستشهد الكثري من االنتصارات ،والكثري من النجاحات ،والكثري من بناء
االسرتاتيجيات على كل املستويات.1
وأشار هنية إىل أنه كان لدى املقاومة الفلسطينية خالل معركة «سيف القدس» قرار
بالوصول إىل كل جغرافيا فلسطني احملتلة ،ولكنها أوقفت قراراتها يف أعقاب الوساطة
املصرية .وكشف هنية أن املقاومة رفضت أن تكون القدس على طاولة املفاوضات مع
االحتالل لوقف إطالق النار ،وأنها أبلغت مجيع األطراف مبن فيهم األمريكيون
واإلسرائيليون أن القدس ّ
خط أمحر ،2وأنها «غري قابلة للتفاوض».3
وبدوره ،قال خالد مشعل ،رئيس
حركة محاس يف اخلارج،
إن «شعبنا عرف طريقه،
وانتصر حني اختذ القدس
واألقصى عنوا ًنا للصراع»،
وأكد أننا وضعنا أقدامنا
على بداية املرحلة النهائية
للتحرير،

والعودة،

وإنقاذ

القدس واألقصى .وقال مشعل:

مشعل :شعبنا عرف طريقه حني اختذ القدس واألقصى
عنوا ًنا للصراع

يوما قري ًبا حني نعلن عن ساعة الصفر ،وعن اللحظة اليت حنسم فيها
«ال تستغربوا ً

الصراع مع العدو احملتل» .4وطالب مشعل االحتالل باالنسحاب من املسجد األقصى،

ومنع املستوطنني أن يقرتبوا من األقصى ،ومنع العبث يف البلدة القدمية وبواباتها ،ووقف
حماولة تهجري أهالي الشيخ جراح وطردهم ،ووقف عدوانه على غزة.5

 1موقع حركة حماسhttps://bit.ly/3lKlt1D .2021/5/21 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3fDQ64X .2021/5/26 ،
 3قدس برسhttps://bit.ly/3rZyPb5 .2021/5/27 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/291685 .2021/5/23 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/291177 .2021/5/13 ،
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وقال رئيس حركة محاس يف قطاع غزة حييى السنوار إن قرار زوال دولة االحتالل مرهون
باملساس باإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس ،وانتهاكاتها يف املسجد األقصى واالعتداء
على املقدسيني .وأشار إىل أن كل البنية التحتية العسكرية للمقاومة ما زالت قائمة،
ومل تتضرر إال بشكل طفيف ،مؤكدًا وجود ما يزيد على  500كم من األنفاق ،وأن
«العدو فشل يف حتطيم مرتو محـاس» ،وأن الضرر ال يزيد على  .% 5وكشف السنوار
عن خمطط للمقاومة بإنهاء اجلولة بإطالق  300صاروخ دفعة واحدة ،لكنها أوقفتها
بعد تدخل الوساطات،
وخصوصا جهود دولة قطر .1وشدد على أنه يف حال تفجر املواجهة
ً

سيتغري شكل الشرق األوسط« ،لقد قدرنا اهلل تعاىل أن منرمط تل أبيب...وما خفي
أعظم».2
ويف ما يتعلق باتفاقات التطبيع بني بعض الدول العربية والكيان الصهيوني ،استنكرت
حركة محاس هذه االتفاقات ،مؤكدة أنها حتمل ثالثة خماطر كبرية ً
جدا على
الفلسطينيني ،أوهلا انطواؤها يف إطار «صفقة القرن» ،وثانيها أنها تأتي مع استمرار
خطة الض ّم وتهويد القدس ،وثالثها أنها تأتي يف سياق بناء حتالف إقليمي يف املنطقة

يكون االحتالل اإلسرائيلي جز ًءا رئيسا فيه ،وشددت على أنها «باطلة ومثرة خلذالن
جامعة الدول العربية» .3وأشار عضو املكتب السياسي يف محاس خليل احلية إىل أن

محاس خصصت يف مكتبها السياسي دائرة خاصة ملقاومة التطبيع ،ودعم حركات
املقاطعة لالحتالل اإلسرائيلي ومنتجاته.4
وقال إمساعيل هنية إن التطبيع طعنة غادرة يف ظهر الشعب الفلسطيين ،وخطيئة سياسية
وقال يف رسالة بعثها إىل قادة أكثر من  30دولة عربية وإسالمية ،إن محاس تنظر ببالغ
اخلطورة إىل أي خطوة تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف العامل العربي واإلسالمي.5

عين على األقصى

كربى ،وسلوك مضر مبصاحل األمة وأمنها القومي على املدى املنظور واالسرتاتيجي.

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3rTjWY3 .2021/5/26 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/292236 .2021/6/5 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالم .2020/9/11 ،انظرhttps://www.palinfo.com/280706 :
 4فلسطين أون الينhttps://bit.ly/3xoK5iz .2021/3/30 ،
 5الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3n5hqtG .2020/12/30 ،
www.alquds-online.org
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وبعد اإلعالن عن تطبيع العالقات بني اإلمارات والكيان الصهيوني ،وصف هنية االتفاق
بأنه «طعنة غادرة يف ظهر الشعب الفلسطيين» ،مشددًا على أن «التاريخ لن يرحم
طبعني ،والشعوب لن تغفر هلم ،وشعبنا الفلسطيين لن يستسلم».1
املُ ِّ
ودانت حركة محاس إسقاط اجمللس الوزاري للجامعة العربية اعتماد املشروع الفلسطيين
يف ما يتعلق باتفاق التطبيع اإلماراتي الصهيوني برعاية أمريكية .وقالت احلركة ،يف
بيان صحفي ،إن إسقاط املشروع يؤكد ختلي اجلامعة العربية عن دورها وواجبها جتاه
يصب يف مصلحة االحتالل.3
فلسطني وقضيتها ،2الفتة النظر إىل أن هذا املوقف ّ
ويف السياق نفسه ،استهجنت محاس اتفاق التطبيع بني املغرب واالحتالل اإلسرائيلي،
مشددة على أن توقيع رئيس احلكومة ،رئيس حزب العدالة والتنمية ،سعد الدين العثماني،
«خروجا عن مبادئ احلزب وأدبياته الداعمة واملؤيدة لفلسطني ،وشعبها املقاوم،
االتفاق
ً

وكس ًرا ملوقف التيار اإلسالمي اجملمع على رفض التطبيع مع االحتالل» ،ودعت احلزب

إىل «مراجعة موقفه» من تأييد ذلك.4

وباملقابل ،استهجنت حركة محاس قرار السلطة الفلسطينية عودة التنسيق األمين،
وقال عضو املكتب السياسي حلماس حسام بدران« :ال ميكن االستمرار يف نهج سياسة
السلطة بالعودة إىل التنسيق األمين ،ألنها تشكل ضربة كبرية لكل جهود املصاحلة
وحتقيق الوحدة الداخلية» .5وشدد عضو املكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق
على أن عودة السلطة إىل التنسيق األمين أفشل املصاحلة الفلسطينية الداخلية والوحدة
الوطنية.6

 1عربي https://bit.ly/3hqerut .2020/8/20 ،21؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2WPwctM ,2020/10/12 , Middle East Eye
 2وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttp://alray.ps/ar/post/219152 .2020/9/9 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/280666 .2020/9/10 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3nVY8rL .2020/12/25 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283974 .2020/11/24 ،
 6عربي https://bit.ly/38YnjE7 .2020/11/24 ،21
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ووصفت حركة فتح اتفاقات
التطبيع العربي اجملاني
مع الكيان الصهيوني بـ
اخلياني ،ورأت أنه يشجع
االحتالل على ممارسة
االستيطان ،وسرقة األرض،
مشددة على أن التطبيع
ختل عن القدس
اجملاني
ٍّ
الفصائل الفلسطينية :التطبيع شرعنة لالحتالل
ومقدساتها ،وتشجيع لالحتالل
على ممارسة االستيطان ،وسرقة األرض .وذكرت احلركة أن التطبيع بكل أشكاله
مرفوض ومستنكر ،ويشكل طعنة حقيقية يف ظهر الشعب الفلسطيين وقضيته؛ سواء
كان هذا التطبيع مغرب ًيا أو إمارات ًيا أو حبرين ًيا أو سودان ًيا.1
ورفضت اللجنة املركزية لفتح اتفاق التطبيع اإلماراتي البحريين مع الكيان الصهيوني،
مؤكدة أن التطبيع خيالف كل قرارات القمم العربية واإلسالمية ،اليت أكدت دعم
القضية الفلسطينية ،ودعت إىل التمسك مببادرة السالم العربية كما هي .2ودانت
فتح إعالن االتفاق السوداني -اإلسرائيلي التطبيعي ،وقالت ،يف بيان هلا ،إنه سيعطي
إسرائيل قوة لالستقواء على الشعب الفلسطيين وقيادته ،وستستغله لتسريع تهويد
القدس واألقصى املبارك .وعرب املتحدث الرمسي باسم فتح أسامة القوامسي ،يف تصريح
صحفي ،عن تقديره للشعب السوداني وأحزابه الوطنية اليت ترفض التطبيع.3

شخصية.4

عين على األقصى

وقال نائب أمني سر اجمللس الثوري لفتح فايز أبو عيطة إنه كان من األجدر باملغرب،
وغريها من دول التطبيع التمسك مببادرة السالم العربية ،مضي ًفا :جيب أال يقايض
العرب على القضية الفلسطينية إال حب ّلها ،وليس بأي قضايا أخرى تشكل هلم مصاحل
 1موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
 2القدس العربيhttps://bit.ly/3nWM4GZ .2020/9/13 ،
 3وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3hsTi2I .2020/10/24 ،
 4موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
www.alquds-online.org
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ويف خطوة على طريق العمل املشرتك بني الفصائل الفلسطينية ،ملواجهة اخلطر
الوجودي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية ،عقد األمناء العامون للفصائل
اجتماعا يف  ،2020/9/3يف رام اهلل ،ويف العاصمة اللبنانية بريوت عرب تقنية
الفلسطينية
ً
الدائرة التلفزيونية املغلقة فيديو كونفرنس ،نتج عنه تأسيس «القيادة الوطنية املوحدة
للمقاومة الشعبية».
ومتيزت السنة اليت يغطيها التقرير بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد املسائل كافة
اليت فيها خالفات داخلية بينهما ،من أجل التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري
ملواجهة املخططات الصهيونية داخل مدينة القدس واملقدسات ،وملواجهة «صفقة القرن»،
وخمطط الض ّم.
وإلظهار ُحسن النوايا شاركت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي مع بقية الفصائل
الفلسطينية يف اجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية خالل أيلول /سبتمرب
 ،2020الذي أكد التوافق على «قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل» ،وعلى
دفاعا عن حقوقنا املشروعة
«تطوير وتفعيل املقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلةً ،
ملواجهة االحتالل» ،وعلى «تشكيل جلنة وطنية موحدة لقيادة املقاومة الشعبية الشاملة،
على أن توفر اللجنة التنفيذية هلا مجيع االحتياجات الالزمة الستمرارها».1
ويف بيان محل رقم ( )1لـالقيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية» ،وهي اهليئة
اليت اتفق اجتماع األمناء العامني للفصائل على تشكيلها؛ دعت القوى والفصائل
الفلسطينية ،يف  ،2020/9/13إىل تصعيد املقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة «صفقة
القرن» ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع بني دول عربية واالحتالل اإلسرائيلي.2
وأعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي أن «موقفها الثابت هو العمل على حترير فلسطني
كاملة من البحر إىل النهر ،وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها املقدس» ،3حمذرة من
احتمال انفجار األوضاع ،مع استمرار مساح االحتالل للمستوطنني باقتحام املسجد
األقصى .وشددت على ضرورة استعادة الوحدة بني الفصائل الفلسطينية والتصدي
لقرارات الض ّم واالستيطان بالضفة واألغوار وكافة مناطق أرضنا احملتلة».
 1عربي https://bit.ly/3n9ECqs .2020/9/3 ،21
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/3hEBylq .2020/9/13 ،
 3شبكة قُدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3o8tqMo .2020/9/4 ،
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وأكد األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي زياد خنالة االلتزام «مبا التزم به العدو،
وسنرد على أي خرق» يف ما يتعلق باتفاق التهدئة بعد معركة «سيف القدس».
وقال خنالة« :وافقنا على االقرتاح املصري بوقف إطالق النار املتبادل واملتزامن عند

2

فج ًرا» .1وذكر الناطق باسم سرايا القدس أبو محزة ،خالل مؤمتر صحفي أن «املقاومة

ريا
الفلسطينية استخدمت يف الر ّد على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة جز ًءا يس ً
من السالح والقدرات ،وسنواصل املسرية خبطى واثقة يف مشروع حترير كامل فلسطني
احملتلة».2

واتهمت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية بإفشال حوارات املصاحلة الفلسطينية
بإعالنها استئناف التنسيق األمين مع االحتالل يف تشرين الثاني /نوفمرب .3 2020
ودانت اجلهاد هذا اإلعالن ،وأعلنت رفضها إياها ،داعية قيادة السلطة إىل الرتاجع الفوري
عنه .وشددت على أن القرار «انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية ،وحتالف مع
االحتالل ً
بدل من التحالف الوطين» ،ورأت أن «استمرار الرهان اخلاسر على الواليات
املتحدة ،يفتح الطريق أمام مترير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية» .4وأكد
القيادي يف احلركة داود شهاب أنه «تراجع سياسي خطري ،وخروج عن مقررات اإلمجاع
الوطين ،وانقالب على خمرجات اجتماع األمناء العامني للفصائل» يف  .2020/9/3وشدد
شهاب على أن «هذا اإلعالن مبثابة تفضيل العالقة مع إسرائيل على املصاحلة ،فهم
يدركون أن إعال ًنا كهذا سيمثل عقبة أساسية أمام حتقيق املصاحلة».5

من التطبيع إىل إقامة حلف يك ّرس واقع اهليمنة على املنطقة ،مشددة على أنه تهديد

هلوية املنطقة ومستقبلها .وقالت إن ذلك «يفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني

عين على األقصى

وأعلنت حركة اجلهاد رفضها اتفاقات التطبيع اليت وقعتها بعض الدول العربية مع
الكيان الصهيوني ،ورأت أن ما جرى يف واشنطن ليس اتفا ًقا للتطبيع ،وإمنا إعالن االنتقال

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3fxzNXi .2021/5/20 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3yu6yvK .2021/5/21 ،
 3عربي https://bit.ly/2Xby14h .2020/11/30 ،21
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/38TneRP .2020/11/17 ،
 5عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
www.alquds-online.org
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جديد» .1ودعت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية إىل االنسحاب من اجلامعة العربية
عقب إسقاط اجتماع وزراء اخلارجية العرب مشروع قرار فلسطيين لرفض التطبيع
اإلماراتي مع «إسرائيل».2
ويف تعليقه على قرار السلطة عودة التنسيق األمين ،شدد شهاب على أن «العودة إىل
مسلسل التفاوض الكارثي والعالقة مع إسرائيل ال ختتلف عن التطبيع ،بل هي السياسة
ً
ومناخا شجعهم على
اليت أوصلت الدول العربية للتطبيع ،ووفرت للمطبعني فرصة
املضي يف التطبيع ،حتى وصل األمر ح ّد التحالف مع االحتالل ،وجتاوز كل الثوابت
العربية والقومية» .ونبه شهاب أن «األخطر من التطبيع هو التشجيع عليه ،وهذا سيكون
جرمية كربى ترتكبها السلطة واملنظمة وقيادة حركة فتح».3
ومل خترج مواقف بقية الفصائل الفلسطينية عن سياق إدانة انتهاكات االحتالل،
واملطالبة بالتدخل حلماية األقصى والقدس واألماكن املقدسة فيها ،والدعوة إىل
تصعيد املواجهات مع االحتالل ،وإىل زيادة عمليات املقاومة .ورفضت القوى والفصائل
الفلسطينية اتفاقات التطبيع ،وتوافق أغلبها على ِّ
عد ِه «خيانة للقدس واملسجد األقصى

والقضية الفلسطينية» ومباركة لصفقة القرن املزعومة».

ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

أكدت القيادة الفلسطينية أن القدس ّ
خط أمحر ،وقلب فلسطني وروحها وعاصمتها
األبدية ،وال سالم وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل ،وشددت على أن ما يقوم به
االحتالل يف األقصى والقدس إرهاب دولة منظم ،وجرائم حرب يعاقب عليها القانون،
وعلى أن العائالت يف حي الشيخ جراح لن ترحل.

 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3b3nh0g .2020/9/16 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/354dpzE .2020/9/10 ،
 3عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
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وباملقابل ،أعلنت هذه القيادة ،املتمثلة بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ،متسكها
برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة التحديات اليت تواجهها القضية الفلسطينية،
بشكل عام ،والقدس ،بشكل خاص ،حمصورة باحلرص على املفاوضات ،معلنة انتظار
احملب للسالم» ،الذي ميكن أن يوافق على إقامة دولة فلسطينية
«الشريك اإلسرائيلي
ّ
عاصمتها «القدس ّ
الشرقية».
وعلى الرغم من استمرار االحتالل يف جرائمه يف املسجد األقصى املبارك واألماكن
املقدسة داخل القدس احملتلة ،حافظت السلطة الفلسطينية على الدور الذي أنشئت من
أجله ،واستمرت بالتنسيق األمين ،يف مشهد يعكس عزلة القيادة الفلسطينية عن تطلعات
الشعب الفلسطيين ومقاومته.
وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني /نوفمرب  2020عودة التنسيق األمين

بعد وقفه املزعوم مؤق ًتا الدور الذي ترغب يف تأديته ،وكانت هذه العودة موضع استنكار
ً
«مزيدا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية،
فصائل املقاومة الفلسطينية اليت رأت فيه

وإعادة تسويق الوهم» ،وطعنة آلمال شعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية» ،وطعنة للجهود
الوطنية لبناء شراكة وطنية ملواجهة االحتالل والض ّم والتطبيع وصفقة القرن».
وتعلي ًقا

على

االعتداءات

الصهيونية على املسجد األقصى
والقدس وقطاع غزة خالل
عين على األقصى

معركة «سيف القدس» ،قال
رئيس السلطة الفلسطينية
ّ
«خط
حممود عباس إن القدس
أمحر ،وقلب فلسطني وروحها
وعاصمتها األبدية ،وال سالم وال
أمن وال استقرار إال بتحريرها
الكامل» ،مشددًا ،يف كلمة له

عباس يف مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية
www.alquds-online.org
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يف مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية يف رام اهلل ،لبحث تداعيات العدوان اإلسرائيلي،
على أن «العائالت املقدسية يف حي الشيخ جراح لن ترحل ولن تستكني» .1ويف كلمة
مسجلة أمام اجللسة الطارئة للربملان العربي حول اجلرائم واالنتهاكات املستمرة لدولة
االحتالل اإلسرائيلي يف  ،2021/5/19أكد عباس أن «ما تقوم به دولة االحتالل اآلن يف
القطاع ،إرهاب دولة منظم ،وجرائم حرب يعاقب عليها القانون» الدولي ،وأنه لن يتهاون
يف مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم أمام احملاكم الدولية.2
ويف مشهد يعكس عن عدم الرضا الفلسطيين على أداء السلطة الفلسطينية ورئيسها
حممود عباس؛ احتج عدد من املصلني يف املسجد القبلي داخل األقصى على خطبة
اجلمعة يف  ،2021/5/21اليت ألقاها مفيت القدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد
حسني؛ ألنها مل تشمل حتية للمقاومة يف غزة ،ومل تركز بالشكل املطلوب على إجنازات
املقاومة يف أثناء تصديها للعدوان ،ومشلت إشادة برئيس السلطة الفلسطينية حممود
عباس .وأظهرت لقطات فيديو بثتها حسابات شبكات إعالمية فلسطينية وناشطني على
تويرت هتافات املصلني داخل املسجد ضد الشيخ حسني والسلطة الفلسطينية ،وإنزاهلم
الشيخ حممد حسني من على منرب املسجد ،وهم يرددون هتافات تطالب بإخراجه من
املسجد.3
ويف السياق متصل ،أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين إلعالنات
التطبيع بني بعض الدول العربية والكيان الصهيوني ،برعاية أمريكية ،مطالبة هذه الدول
بالرتاجع عن ذلك .وعقب إعالنات التطبيع الكامل للعالقات مع االحتالل اإلسرائيلي،
أعلنت القيادة رفضها ما قامت به اإلمارات والبحرين والسودان ،بـاعتباره خيانة للقدس
واألقصى والقضية الفلسطينية ،واعرتا ًفا بالقدس عاصمة إلسرائيل» ،وطالبتها
بـ»الرتاجع الفوري عن هذا اإلعالن املشني» .وشددت على أن هذه اخلطوات نسف للمبادرة
العربية للسالم وقرارات القمم العربية واإلسالمية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب
الفلسطيين ،مؤكدة أنه ال ّ
حيق هلذه الدول التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيين.
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2U3XXBc .2021/5/12 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3lEiw2o .2021/5/19 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3Abam5I .2021/5/21،
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وقال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن التطبيع
هو جزء من مشروع تدمري السلطة الفلسطينية ،وتطبيع هذه الدول هو توقيع على
خريطة ترامب اخلاصة بـصفقة القرن».1
وشددت رئاسة السلطة الفلسطينية على أن توقيع اتفاقيات بني كل من اإلمارات
والبحرين والسودان من جهة ،واالحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى ،لن حيقق السالم
يف املنطقة .وقال الرئيس عباس ،خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية يف رام اهلل يف
 ،2020/8/18حبضور أعضاء تنفيذية املنظمة ،واألمناء العامني للفصائل ،وممثلني عن
حركيت محاس واجلهاد اإلسالمي« :إننا نع ّد االتفاق الثالثي اإلماراتي  -اإلسرائيلي -
األمريكي الذي صدر مؤخ ًرا طعنة يف الظهر ،وحنن نرفضه ً
رفضا قاط ًعا ،وقلنا هذا عل ًنا

وس ًرا» ،مشددًا على أن «السالم لن يتحقق من خالل القفز عن الفلسطينيني حنو تطبيع

العالقات مع دول عربية» ،وعلى «أننا لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية
كذريعة للتطبيع ،أو أي سبب آخر».2
ويف الوقت الذي رأت فيه هذه القيادة أن اتفاقيات التطبيع خيانة للقدس واألقصى
والقضية الفلسطينية ،واعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،كشفت مصادر
صحيفة «إسرائيل اليوم» عن إبرام اتفاق ،عقب اجتماع عقد بني ممثلني من اإلمارات
والبحرين واألردن والسلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني /نوفمرب  ،2020يسمح للسياح
القادمني من أبو ظيب واملنامة بالدخول إىل املسجد األقصى.3
وإصالح العالقة مع السعودية ،واالستجابة لطلبها بعدم توجيه االنتقاد ألي دولة عربية
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2WdsPws .2020/8/13 ،؛ ووكالة وفا.2020/8/24 ،
https://bit.ly/2KoJafh؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qXjeIj .2020/9/11 ،؛ ووكالة وفا.2020/9/15 ،
https://bit.ly/2WgWWmK
 2للمزيــد ،انظــر :خطابــات الرئيــس محمــود عبــاس أبــو مــازن  ،2020وكالــة وفــاhttps://bit.ly/3r0sn2C .؛
ووكالــة وفــاhttps://bit.ly/3oVwUBY .2020/8/16 ،؛ ووكالــة وفــا.2020/8/25 ،
https://bit.ly/2Lz3MSp؛ ووكالــة وفــاhttps://bit.ly/3qYgFWs .2020/9/15 ،؛ ووكالــة وفــا،
https://bit.ly/37kwEpZ .2020/10/23
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/37peQdz .2020/11/24 ،؛ وانظر أيضًا:
Israel Hayom, Israel Hayom . https://bit.ly/3oUdltK
www.alquds-online.org
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ويف حماولة من عباس إلعادة التقارب مع الدول العربية ،وعدم فقدان حاضنته العربية،
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مطبعة؛ أكد مسؤول يف حركة فتح ،فضل عدم الكشف عن امسه ،لصحيفة العربي
اجلديد يف  ،2020/12/14أن السلطة الفلسطينية قررت االمتناع عن توجيه أي انتقادات
للدول العربية اليت تط ّبع مع االحتالل اإلسرائيلي ،وأن تعليمات شفهية ومكتوبة وصلت
من الرئاسة الفلسطينية إىل منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة اخلارجية باالمتناع عن
نقد الدول املط ّبعة...وتفيد املصادر بأن مصدر التعليمات هو مكتب الرئيس عباس وإعالم
الرئاسة ،الذي يشرف عليه نبيل أبو ردينة .وقال هذا املسؤول« :وصلتنا أوامر وتعليمات
حديدية بعدم التعليق على تطبيع املغرب ،وعدم انتقاد أي دولة عربية قامت بالتطبيع مع
إسرائيل» .وبالفعل فقد امتنعت الرئاسة الفلسطينية واإلعالم الرمسي ووزارة اخلارجية
عن التعقيب على إعالن املغرب ،يف  ،2020/12/10التطبيع مع «إسرائيل».1
واستمر تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية مع االحتالل خالل املدة اليت يغطيها
التقرير ،على الرغم من استمرار جرائم االحتالل يف املدينة املقدسة ،واالقتحامات
املستمرة للمسجد األقصى ،وعلى الرغم من قرارات اجمللس املركزي الفلسطيين
الداعية إىل إيقافه .وتركز دور األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة على منع أي
عمل مقاوم ،وقمع ّ
أي حراك ض ّد االحتالل ،يف مشهد يعكس أن القيادة الفلسطينية
معزولة عن تطلعات الشعب الفلسطيين ومقاومته.
وكان اإلعالن عن وقف التواصل مع االحتالل يف أيار/مايو  ،2020ومنها التنسيق
حسما ،واألوقع أث ًرا ،يف ما يُرجى من القيادة الفلسطينية .وهو
األمين ،الر ّد األكثر
ً
األمر الذي شككت فيه فصائل املقاومة الفلسطينية ،والكثري من املراقبني واحملللني،
ورأوا أنه إعالن سياسي ،ليس له حقيقة على األرض...ويف أول فرصة للعودة عن وقف
التنسيق األمين ،أعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية حسني الشيخ يف تشرين
الثاني/نوفمرب  ،2020عودة العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت« ،على ضوء
االتصاالت اليت قام بها سيادة الرئيس حممود عباس بشأن التزام إسرائيل باالتفاقيات
املوقعة معنا ،واستنادًا إىل ما وردنا من رسائل رمسية مكتوبة وشفوية مبا يؤكد التزام
إسرائيل بذلك».2
 1العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/38bbHwL .2020/12/14 ،
 2صفحة حسين الشيخ على تويترhttps://bit.ly/2IVGMfC .2020/11/17 ،
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وبلغ التنسيق األمين مراحل متقدمة خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،وأعلنت األجهزة
األمنية اإلسرائيلية إحباط عمليات للمقاومة الفلسطينية خالل تلك املدة ،والكشف
علما أن القيادة
عن خاليا للمقاومة ،بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينيةً .
أن وقف التنسيق األمين ال يعين ّ
الفلسطينية حرصت على توضيح ّ
الكف عن «حماربة
اإلرهاب» .وقال الناطق الرمسي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن
«التنسيق األمين مع إسرائيل نوع من السيادة الفلسطينية ،والدفاع عن شعبنا» .وأضاف
أبو ردينة ،يف مقابلة مع قناة اجلديد اللبنانية ،أن «التنسيق األمين موجود مع كل الدول
العربية ،ومل تطلق طلقة واحدة من تلك الدول على إسرائيل ،ومل يقل أحد شي ًئا».1
وشدد اجلنرال اإلسرائيلي موشيه إلعاد على ّ
أن «التنسيق مستمر منذ سنة  ،1995ومل
يوما ،ومل يوقف .وحينما يُعلن عن توقيف التنسيق من السلطة الفلسطينية
ينقطع ً
جيب أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟ .وأضاف إلعاد ً
قائل« :التنسيق موجود على

مدار  24ساعة بني الضباط من اجلانبني ،فحينما نسمع إعال ًنا من السلطة يكون إعال ًنا
سياس ًيا ،وليس له أي جذور على األرض.2
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام :1948

ً
ً
واضحا ،مع الدعوات
وتفاعل
حراكا شعب ًيا،
شهدت مدينة القدس واملناطق الفلسطينية
ً

الرافضة لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل املسجد األقصى ويف املدينة املقدسة ،ومشاركة

القدس»ً ،
واحتجاجا على قرار الض ّم.
ورفضا لـصفقة القرن»،
ً

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

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

عين على األقصى

يف املسريات واملهرجانات والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للقدس
وللمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف وجه العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي يف معركة «سيف

 1عربي https://bit.ly/3m3mRMI .2021/5/18 ،21
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2Kqv9gW .2020/11/24 ،
www.alquds-online.org
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ح ّد كبري ،باحل ّد من قدرة تنفيذ الربامج الصهيونية التهويدية اليت تستهدف األقصى،
وعرقلوا خمططات تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا؛ من خالل األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط،
وحسن التحرك ،واالستباقية...
وحضورهم الدائم للذود عنه ،والذي متيز بطول النفسُ ،

فالوصول إىل املسجد املبارك ميزة يتمتعون بها دون غريهم ،بالرغم من وجود العقبات
اإلسرائيلية ،واإلبعاد املتكرر.
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...وخرجوا
بشكل متواصل يف محالت

اللد تنتفض..انفجار بوجه التطهري العرقي وعنف االحتالل
بـ"املدن املختلطة"

عديدة حلماية القدس واملسجد األقصى من التهويد ،وهذا ما دفع االحتالل إىل ّ
شن
هجوم على مصاطب العلم داخل املسجد ،وأصدرت قوات االحتالل عشرات أوامر اإلبعاد
عن املسجد األقصى والقدسّ ،
حبق العديد من املقدسيني وفلسطينيي األراضي احملتلة

علم .1948

هب فلسطينيو
وخالل املدة اليت سبقت معركة «سيف القدس» ،وخالل املعركة وبعدهاّ ،

القدس وفلسطينيو  1948نصرة للمسجد األقصى والقدس ،وخرجت مسريات شعبية،
وتصاعدت االحتجاجات ،ودارت مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل يف خمتلف نقاط
التماس يف القدس وعدد من مدن فلسطينيي .1948
ودعت دائرة األوقاف اإلسالمية يف مدينة القدس احملتلة مجوع املصلني من أهل املدينة
وخارجها إىل الرباط يف املسجد األقصى املبارك ،حتس ًبا القتحام املستوطنني للمسجد.
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ووجه األب مانويل مسلم ،عضو هيئة الدفاع عن املقدسات اإلسالمية واملسيحية ،من
ّ

بالتوجه إىل املسجد األقصى .وكتب منشو ًرا
جهته ،دعوة إىل رجال الدين املسيحيني
ّ
على حسابه يف فيسبوكً ،
قائل« :من ليس مع شعبه يف احلرب ،ال ّ
حيق له الوجود معه
أيام السلم».1
وقال رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس املطران عطا اهلل ح ّنا إن املسيحيني
أجراس كنائسهم ،ولسان حاهلم يقول :من
الفلسطينيني« :قالوا كلمتهم ،و ُقرعت
ُ
يعتد
يعتد على املسلمني يف مقدّساتهم ِ
يعتد على القيامة .ومن ِ
يعتد على األقصى ِ
ِ
أيضا» .وشدّد ح ّنا على ّ
على املسيحيني يف مقدساتهم ً
أن «الذين يعتدون على األقصى
ويقتحمونه وخيططون لالستيالء عليه هم نفسهم املتآمرون على أوقافنا املسيحية.
عد ّونا واحد ،وهو الذي يستهدفنا يف مقدّساتنا وأوقافنا وحياتنا.2

وعقب اإلعالن عن وقف إطالق النار ،خرجت مظاهرات مجاهريية حاشدة يف مدن الضفة
الغربية وقراها ،من بينها مدينة القدس ،ويف مدن الداخل الفلسطيين احملتل منذ سنة
ً
احتفال بانتصار املقاومة الفلسطينية ض ّد العدوان على غزة .ورفعت األعالم
،1948

عين على األقصى

واستمرت األمور يف ذروتها حتى ع ّم اإلضراب الشامل ،يف  ،2021/5/18يف البلدات يف
الداخل الفلسطيين والضفة الغربية احملتلة وخميمات الشتات الفلسطيين يف لبنان.
ومشل اإلضراب الذي أطلق عليه «إضراب الكرامة» ،مناحي احلياة التجارية ،والتعليمية
كافة ،مبا فيها املؤسسات اخلاصة والعامة ،وأغلقت املدارس واجلامعات أبوابها ،وكذلك
املصارف ...وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض واملسكن يف وادي عارة ،أمحد
ملحم إن هذا اإلضراب يؤسس ملرحلة جديدة يف الوعي الفلسطيين يف كل فلسطني
التارخييةً ،
بعيدا من نهج القيادات الفلسطينية وأدائها ،ويعيد احلسابات يف مستقبل
العالقة وطبيعتها ما بني فلسطينيي  1948والكيان الصهيوني الذي يواجه حتديات
حيال كيفية التعامل مع النشء الفلسطيين الذي ال يرتدد باخلروج عن دائرة الصمت
لينتفض ض ّد املمارسات اإلسرائيلية.3

 1عربي https://bit.ly/3yHELbe .2021/5/10 ،21
 2األخبار ،بيروتhttps://bit.ly/3CnLVnn .2021/5/14 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3fBFF1t .2021/5/18 ،
www.alquds-online.org
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الفلسطينية وأعالم حركة محاس يف املظاهرات اليت عمت الضفة الغربية ،وصدحت
حناجر املتظاهرين باهلتافات املؤيدة للمقاومة.1
وواجهت سلطات االحتالل اهل ّبة الشعبية لفلسطينيي  1948بردّات فعل عنيفة عرب أدوات

خمتلفة ،ميكن إمجاهلا على النحو اآلتي:2

واحلي؛ وهذا ما
 .1قمع عنيف من الشرطة اإلسرائيلية باستعمال الرصاص املطاطي
ّ

أدى إىل استشهاد شابني ،أحدهما يف اللد برصاص مستوطن ،واآلخر يف أم الفحم
برصاص الشرطة ،وإصابة املئات.

 .2توسيع صالحيات الشرطة اإلسرائيلية ،وإعطاؤها إمكانية فرض حظر جتول ،وإغالق
بلدات فلسطينية ،ووضع حواجز على مداخل البلدات لفلسطينيي .1948
 .3استدعاء قوات حرس احلدود من الضفة الغربية إىل بلدات فلسطينيي  ،1948من
أجل اإلسهام يف قمع اهل ّبة الشعبية ،وهي وحدات معروفة بعنفها جتاه الفلسطينيني.
 .4تنفيذ عمليات اعتقال مكثفة ّ
حبق الشباب الفلسطيين ،بلغ عددها أكثر من 1500
معتقل ،قدمت النيابة العامة لوائح ضدّهم.
 .5إطالق محلة حتريض إعالمي وسياسي ض ّد اهل ّبة الشعبية ووصفها بالعمل التخرييب
واإلرهابي لتربير قمعها.

 .6تنظيم جمموعات يهودية مسلحة وغري مسلحة يف ميليشيات ،كتلك اليت دخلت
املدن الساحلية واللد والرملة ،ويف مدن يهودية أخرى ،قمعت الفلسطينيني والحقتهم
واعتدت عليهم بالضرب ،وحرقت ممتلكاتهم وحماهلم التجارية .وقد عملت هذه
امليليشيات ،اليت اس ُتجلب أغلب عناصرها من البؤر االستيطانية يف الضفة الغربية
عرب حافالت ،حتت نظر الشرطة ،ويف بعض األحيان حبمايتها ،لقمع الفلسطينيني
يف الشوارع ،ومهامجة حماهلم وبيوتهم.
 1عربي https://bit.ly/3jCQfqy .2021/5/20 ،21
 2الهبّــة الشــعبية فــي مناطــق الـــ  48المحتلــة :أســبابها وتداعياتهــا ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،
https://bit.ly/3Ajiwc7 .2021/5/26
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وقالت اهليئة العربية للطوارئ ،اليت تعمل حتت إطار جلنة املتابعة العليا للجماهري
العربية يف األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  ،1948واللجنة القطرية لرؤساء السلطات،
وبالتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدني ،إنها رصدت أكثر من  1700اعتقال و 300حالة
اعتداء على فلسطينيي  ،1948أو على ممتلكات حبيازة فلسطينيي  ،1948خالل العدوان
على قطاع غزة.1
و شددت حنني زعيب ،عضو التجمع الوطين الدميوقراطي الفلسطيين بالكنيست ،على أن
االحتالل اإلسرائيلي فشل يف حتويل فلسطينيي  1948إىل «عرب إسرائيل» ،وأن «سياسة
االحتواء ،وإعادة تشكيل اهلوية اليت اعتمدتها الربامج السياسية والتعليمية اإلسرائيلية،
مل تنجح يف حتقيق هذه السياسة العنصرية» ،مربزة أن فلسطينيي  1948ميثلون جز ًءا
من املشروع الفلسطيين الشامل ،وأن ما حدث يف املدن املختلطة يوضح وحدة املصري
الفلسطيين املشرتك بني الداخل واخلارج.2
وغاب للسنة اخلامسة على التوالي مهرجان «األقصى يف خطر» السنوي ،بعد مسرية
عاما ،مببادرة من احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة سنة
استمرت على مدى عشرين ً
 .1948املهرجان ،العالمة الفارقة يف مسرية القدس واألقصى ،مل ينعقد منذ آخر مهرجان

كان يف أيلول /سبتمرب  ،2017وذلك بعدما قررت سلطات االحتالل يف تشرين الثاني/
نوفمرب  2015حظر احلركة اإلسالمية وإخراجها عن القانون ،فأغلقت مؤسساتها
وحظرت مجيع نشاطاتها.
عين على األقصى

 1عرب https://bit.ly/3isdIuT .2021/5/28 ،48
 2الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/3An16LQ .2021/5/24 ،
www.alquds-online.org
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ثانيا :المستوى اإلسرائيلي
ً
شكلت معركة «سيف القدس» ضربة قوية للردع اإلسرائيلي ،وضربة قوية للمشروع
الصهيوني يف مدينة القدس ،بشكل عام ،واملسجد األقصى ،بشكل خاص .ووجه احملللون
اإلسرائيليون انتقادات ألداء احلكومة اإلسرائيلية ،وسياستها خالل العدوانوانتقدوا
طريقة وقف إطالق النار ،واتهموا رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو بأنه استسلم لضغوط
الرئيس األمريكي .ورأى قسم منهم أن الكيان الصهيوني تلقى «ضربة قاضية» من
الناحية اإلعالمية خالل العدوان ،وع ّد البعض أن محاس حققت أهدافها الرئيسة عند
بداية احلرب ،وأن ميزان اإلجنازات مييل ملصلحة محاس.
وجاءت معركة «سيف القدس» لتضع عقبات كربى أمام املشروع االستعماري الصهيوني
يف مدينة القدس واملسجد األقصى؛ الذي دخل طور التصفية مع إعالن ترامب يف
 2017/12/6القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني والذي بدا يف أشد حاالت متحوره
حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد األقصى
املبارك ،العنوان التالي حلرب اهلوية ،مع التشديد على أن القدس ستبقى العاصمة
املوحدة لالحتالل اإلسرائيلي ،ولن تقسم أبدًا»...غري أن الرياح جتري يف غري االجتاه
الذي ترغب بها السفن الصهيونية.
فقد أصبح االحتالل يتطلع إىل اغتنام الفرصة ،ال لتغيري الوقائع يف القدس وفرض
حضور يهودي فيها؛ بل يتطلع إىل تصفية الوجود العربي اإلسالمي واملسيحي ،وفرض
ٍ

وحضور إسرائيلي شامل على مستوى السيادة
حضور يهودي مهيمن على مستوى املقدس،
ٍ
ٍ

واإلدارة حييل اجملتمع املقدسي إىل جزء من «الوسط العربي يف إسرائيل» بعد أن كان
طليع ًة ورأس حربة ملشروع التحرر ،وإىل انصياع الوعي املقدسي للسلطة الصهيونية
بوصفها شرعي ًة ونهائية بزيادة معيار «الكي» باهلدم واالعتقال واإلبعاد ،وإىل فرض

ً
متهيدا
احلضور اليهودي يف األقصى بالتقسيم الزماني واملكاني وتأسيس املعبد معنويًا
لتأسيسه ماديًا.1
 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
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وكشفت دراسة حبثية أعدها الباحث واألكادميي فراس القوامسة ،ونشرها مركز رؤية
للتنمية السياسية ،النقاب عن أن القدس نقطة انطالق املشاريع االستيطانية لالستيالء
على الضفة الغربية ،وأن االحتالل اإلسرائيلي يسارع إلجناز مشروع القدس الكربى الذي
ميتد على  % 10من مساحة الضفة ،ويفصل مشاهلا عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة
فلسطينية.1
وخالل السنة اليت يغطيها التقرير ،استغل الكيان الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة
كورونا من جهة ،والدعم املطلق من اإلدارة األمريكية ،مع التطبيع العربي من جهة
ً
مكمل هدفه لإلطباق
أخرى؛ وأكمل خطته لتنشيط االستيطان والتهويد يف القدس،
على املدينة وتهويدها ،بالتوازي مع تصعيد عمليات اهلدم ،مع عودة االقتحامات بعد فتح
املسجد األقصى.
أ .كورونا في القدس

اختلفت سياسة االحتالل خالل املدة اليت يغطيها التقرير يف تعاطيها مع ملف األقصى
والقدس ،وتشري قراءة السلوك الصهيوني إىل حماوالت صهيونية لتوظيف وباء كورونا
لضرب اإلرادة الشعبية الفلسطينية .وشكل وباء كورونا وإجراءاته ضربة موجعة للفعل
الشعيب املقدسي قطعت سياقه الصاعد ،بالرغم من أنها فوتت على احملتل بعض املكاسب.
وقد خدم الوباء االحتالل يف ثالثة اجتاهات هي:2
أو ًلا:

تكريس السيادة الصهيونية على األقصى وبشراكة مع احلكومة األردنية
ألول مرة منذ االحتالل ،وذلك عرب اإلغالق األطول للمسجد األقصى يف

ثانيا
ً
ً
ثالثا

ضرب اإلرادة الشعبية وفكرة التجمع الشعيب حتت غطاء محاية الصحة العامة،
عصب جتاري يف البلدة القدمية.
وتقييد حركة املقدسيني ،وقتل ما تبقى من
ٍ

تفكيك حالة املواجهة الشعبية وتفعيل سالح االعتقال واإلبعاد واإلجراءات

عين على األقصى

يوما.
تارخيه منذ االحتالل الصلييب ودام ً 69

التعسفية الثقيلة حبق كل من يشك االحتالل يف ضلوعه فيها.

 1موقع الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3bYkOCZ .2021/3/4 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
www.alquds-online.org
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ب« .سيف القدس»

قصف صاروخي
على خلفية
ٍ
غري مسبوق استهدف «تل
أبيب» ومناطق أخرى يف
حميطها وعلى احلدود مع
توعد رئيس الوزراء
قطاع غزةّ ،
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
خالل مؤمتر صحفي مشرتك
مع وزير الدفاع بين جانتس
ورئيس هيئة األركان يف

نتنياهو :العملية يف غزة مستمرة بكل قوة بدعم من واشنطن

اجليش اإلسرائيلي أفيف كوخايف ،حركيت محاس واجلهاد يف قطاع غزة بدفع «مثن
فادح» .1وأشار نتنياهو إىل أن العملية العسكرية يف قطاع غزة ،مستمرة «بكل قوة» ،بدعم
من عدة دول على رأسها الواليات املتحدة .وشدد نتنياهو على أن هدف العملية يكمن يف
«إعادة اهلدوء واألمن» ،وإجبار املعتدي على دفع الثمن» ،واستعادة الردع» ،مضي ًفا أن
«إسرائيل» ستحتاج إىل «وقت ما» لتحقيق هذا اهلدف.2
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز إنه يرى أنه ال «مناص من السيطرة املؤقتة
على قطاع غزة» من أجل نزع سالح حركة محاس ،مشددًا على أنه «ال ميكن ألحد أن
ينزع سالح محاس إال إذا فعلنا ذلك بالقوة» ،وأقر الوزير بأنه «سيكون هلذا تكلفته
الباهظة».3
وحذر الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني من نشوب حرب أهلية بني فلسطينيي

1948

واليهود «ال معنى هلا يف ما بيننا» .4وأمر بين جانتس بإرسال تعزيزات مكثفة من القوى
األمنية إىل املدن املختلطة اليت يسكنها يهود وعرب ،واليت شهدت أعمال عنف ومواجهات،
 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yBW260 .2021/5/11 ،
 2األيامhttps://bit.ly/3itNOHh .2021/5/17 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3AlWEwY .2021/5/19 ،
 4هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2VGnWPG .2021/5/13 ،
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فيما أطلق نتنياهو يد اجليش والشرطة وحرس احلدود لقمع املتظاهرين العرب يف اللد
واملدن املختلطة داخل «اخلط األخضر».1
وقدم أكثر من  4500إسرائيلي دعاوى إىل مصلحة الضرائب ،تطالب بتعويضات بعد
تضرر أمالكهم مبقذوفات أطلقت من قطاع غزة ،أو خالل املواجهات اليت اندلعت يف املدن
الساحلية اليت يسكنها العرب واليهود .وتبني أن مبلغ التعويضات جمتمعة اليت يطالب
بها املتضررون يزيد عن  200مليون شيكل (حنو  61مليون دوالر) ،حبيث إن  % 55من
مبان ،وباقي الدعاوى تتعلق باألساس بأضرار حلقت بسيارات،
الدعاوى تتعلق باستهداف ٍ
2
حسبما أفادت صحيفة ذي ماركر اإلسرائيلية .
وخرج عدد من أبرز الشخصيات السياسية واجلنراالت السابقني واملعلقني الصحفيني
يف كيان االحتالل ،بانتقادات شديدة لنتنياهو ،متهمني إياه بأنه أشعل احلرب احلالية،
عندما قاد إىل تفجري األوضاع يف شرق القدس احملتلة ،لتتدحرج إىل حرب مع محاس يف
قطاع غزة حتى ّ
حيل مشاكله.3

إضعاف السلطة الفلسطينية».4

عين على األقصى

وطالبت األحزاب نتنياهو باالستجابة لطلب الرئيس األمريكي جو بايدن ،بوقف إطالق
النار ،وقال رئيس حزب يش عتيد (يوجد مستقبل) يائري البيد إن حكومة نتنياهو فشلت،
يوما على العملية العسكرية ،سيسأل
وينبغي وقف إطالق النار ،وشدد على أنه «بعد ً 11
أي مواطن إسرائيلي نفسه :ماذا أرادت احلكومة أن حتقق من العملية العسكرية؟ ما
هي سياستها وهدفها االسرتاتيجي طويل األمد مقابل محاس يف غزة؟ ما الذي ينبغي
أن حيدث هناك؟ هل متنع العملية العسكرية احلالية اجلولة املقبلة؟» وهاجم البيد
احلكومة اإلسرائيلية ورئيسها ،وقال البيد إن «هذه احلكومة فشلت يف اجملاالت كافة
املوجودة حتت مسؤوليتها...وببساطة ال توجد كلمات لوصف هذا اإلخفاق» .وأضاف
البيد أن محاس «انتصرت على حكومة إسرائيل يف املعركة اإلعالمية يف وسائل اإلعالم
الغربية الليربالية .واحلكومة فشلت عندما ّ
فضلت احلفاظ على حكم محاس من أجل
https://bit.ly/2VBKj8G .2021/5/13 , The Times of Israel website 1
 2عرب https://bit.ly/3rXnHLY .2021/5/18 ،48
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/3Akapwa .2021/5/18 ،
 4عرب https://bit.ly/3s4Ebln .2021/5/19 ،48
www.alquds-online.org
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وما إن ّ
مت اإلعالن عن التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار مع املقاومة الفلسطينية،
حتى بدأت الساحة السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية تشهد حالة من تبادل االتهامات بني
خمتلف األطراف اإلسرائيلية ،وع ّد ما حصل هزمية نكراء ،وانتصا ًرا للفلسطينيني .فقد
انتقد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليربمان ما وصفه بـاالتفاق احملرج» الذي

أفضى لوقف إطالق النار يف قطاع غزة .وقال ليربمان ،يف مقابلة مع القناة  12للتلفزيون
متاما ،ومحاس هي من ستخرج
اإلسرائيلي العربية« :هذه العملية برمتها غري ضرورية ً
منتصرة» ،مشددًا على أن محاس جنحت يف إجياد «جبهة داخلية هلا داخل إسرائيل،
وجنحت بالسيطرة على الشارع الفلسطيين» .فيما أعلن رئيس حزب تكفاه حدشا (أمل
جديد) جدعون ساعر أن «وقف القتال يف غزة بشكل أحادي اجلانب يُع ّد ضربة قوية للردع

اإلسرائيلي» .ونقلت صحيفة هآرتس ً
بعضا من مداوالت اجمللس الوزاري املصغر للشؤون
السياسية واألمنية (كابينت) ،الذي أقر اتفاق وقف إطالق النار ،إذ وصف بعض الوزراء

أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية بأنها «ضعيفة» ،ورأى بعض أعضاء اجمللس أن سالح
اجلو اإلسرائيلي فشل يف تدمري أنفاق محاس الدفاعية.
ووجه احملللون يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية انتقادات لنتنياهو ،وسياسته وأدائه خالل
العدوان ،كما انتقدوا طريقة وقف إطالق النار ،واتهموا نتنياهو بأنه استسلم لضغوط
الرئيس األمريكي جو بايدن .ورأى قسم منهم أن «إسرائيل» تلقت «ضربة قاضية» من
الناحية اإلعالمية خالل العدوان .1وعدّد نائب رئيس هيئة األركان يف اجليش اإلسرائيلي
السابق ،عضو جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست ،النائب يائري جوالن ،اإلجنازات
اليت قال إن محاس حققتها ،ساخ ًرا من إعالن نتنياهو النصر .ويف حتليل نشرته صحيفة

هآرتس ،كتب جوالن أن محاس حققت أهدافها الرئيسة عند بداية احلرب ،واليت مشلت

إطالق آالف الصواريخ ،وتعطيل نسق احلياة ،وتقويض مستوى الشعور باألمن الشخصي
لدى اإلسرائيليني .وأكد جوالن أن ميزان اإلجنازات مييل ملصلحة محاس.2
 1عربي  ،https://bit.ly/3ixhFhX .2021/5/21 ،21عرب https://bit.ly/37t2P5T .2021/5/21 ،48؛
والجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yBaLOl .2021/5/22 ،
 2موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/37IrGmx .2021/5/24 ،
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وحذر اللواء يف جيش االحتياط اإلسرائيلي يتسحاق بريك ،يف لقاء مع صحيفة
معاريف ،من كارثة على الطريق ،ومن توالي اإلخفاقات على أنواعها ،وقال إن «إسرائيل»
اليوم موجودة على ظهر «تايتنك» ،ويف نقطة حضيض غري مسبوقة منذ إنشائها سنة
 ،1948وهي عالقة بأزمة .وقال بريك ،الذي شغل منصب «مندوب شكاوى اجلنود» ،إن

«إسرائيل» خسرت أو مل تنتصر يف احلرب األخرية.

1

ويف سياق متصل ،أمجع حمللون وباحثون إسرائيليون على أن احلرب األخرية على قطاع
غزة ستجعل من الصعب على االحتالل اإلسرائيلي أن يواصل قطار التطبيع والتوقيع

على اتفاقيات جديدة مع دول يف العاملني العربي واإلسالمي .ويقدّر هؤالء أنه على الرغم

من العدوان اإلسرائيلي على غزة ،فلن يكون هناك انسحاب من «اتفاق إبراهيم».2

وباملقابل ادعى نتنياهو أن «إسرائيل» حققت بعدوانها على غزة «إجنازات غري مألوفة».
وقال نتنياهو إن «محاس تلقت ضربات مل حتلم بها» ،وأنه ّ
مت تدمري األنفاق اهلجومية،

بطول  100كم« ،وهذا إجناز هائل مل حيقق مثله أي جيش يف العامل حتى اليوم».
ً
شروطا أفضل» لعملية تبادل أسرى بني «إسرائيل»
وأشار إىل أن نتائج العدوان «أنشأت
ومحاس.3

وعقب قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة فتح حتقيق دولي حول انتهاكات

حلقوق اإلنسان ارتكبت يف األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  1967وإسرائيل» منذ

نيسان /أبريل ،2021أعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية رفضها القرار ،مشرية إىل أن «تل

أبيب» لن تتعاون مع التحقيق ،ووصفته بأنه حماولة «للتغطية على جرائم ارتكبتها

«قرا ًرا معي ًبا» .وقال مكتبه يف بيان إن «القرار املعيب اليوم هو مثال جديد على اهلاجس

الصارخ املناهض إلسرائيل يف جملس حقوق اإلنسان».

4

عين على األقصى

منظمة محاس اإلرهابية» .وندد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مبا عدّه

 1القدس العربيhttps://bit.ly/3iz9IZU .2021/5/24 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3CFbUXM .2021/5/24 ،
 3عرب https://bit.ly/3jE6FPc .2021/5/21 ،48
 4القدس العربي ،https://bit.ly/3izlROt .2021/5/27 ،وانظر أيضاً:
https://bit.ly/3ArQ1cC ,2021/5/27 ,Israel Hayom newspaper website
www.alquds-online.org
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ً
ثالثا :األردن
ارتكز موقف األردن الرمسي على مطالبة االحتالل بوقف انتهاكاته ،واحرتام القانون
الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك اململكة بإشرافها على املسجد األقصى املبارك وعلى
املقدسات .وتراوحت ردود أفعال اململكة الرمسية ،ردًا على انتهاكات االحتالل يف املسجد
األقصى واملدينة املقدسة ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،والشجب واالستنكار،
على الرغم من االستهداف املتواصل للدور األردني يف رعاية مقدسات مدينة القدس.
وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،رفضهم ممارسات االحتالل،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية .وأكدت
واإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس،
ّ
اململكة أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي
والقانوني القائم يف األقصى والقدس.
فقد أكد امللك األردني عبد اهلل الثاني ،خالل معركة «سيف القدس» أن املمارسات
اإلسرائيلية االستفزازية املتكررة ّ
حبق الشعب الفلسطيين قادت إىل التصعيد الدائر،
والدفع باملنطقة حنو املزيد من التأزيم والتوتر .وأشار ،خالل اتصال هاتفي مع األمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،إىل حتذيراته املتواصلة من مغبة االنتهاكات
اليت ميارسها االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،وخاصة ض ّد املسجد األقصى املبارك،
وحماوالت التهجري غري القانوني ألهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم .وأكد أنه طاملا
حذر من املساس بالوضع التارخيي والقانوني القائم يف القدس.1
وأكد وزير خارجية األردن أمين الصفدي وجود اتصاالت بني اململكة وحركة محاس
خالل العدوان .وقال إن «اتصاالتنا مع أشقائنا يف فلسطني مستمرة ،وكان هناك اتصال
بني محاس واململكة عرب األسابيع املاضية» .وأضاف« :التواصل مستمر مع اجلميع
وهدفنا األساس خدمة وإسناد أشقائنا الفلسطينيني».2

 1موقع رئاسة الوزراء في الممكلة األردنية الهاشميةhttps://bit.ly/3xCJda2 .2021/5/18 ،
 2موقع صحيفة الرأي ،ع ّمانhttps://bit.ly/3xAs8h4 .2021/5/24 ،
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وبدوره ،س ّلم النائب األردني
خليل عطية مذكرة لرئاسة
جملس النواب تبناها  95نائ ًبا
أردن ًيا يطالبون حكومة بالدهم
بقطع العالقات مع االحتالل

اإلسرائيلي،

وطرد

سفريه

عمان ،وسحب السفري
من ّ
األردني من «تل أبيب» .1ويف
 ،2021/5/17أعلن جملس
النواب األردني أنه أرسل إىل
جملس الوزراء املذكرة املوقعة

 95نائ ًبا أردن ًيا يوقعون مذكرة لقطع العالقات مع االحتالل وطرد
عمان
سفريها من ّ

من  95من أعضائه ،ردًّا على العدوان اإلسرائيلي على فلسطني .وهاجم النائب األردني
عن التحالف الوطين لإلصالح ينال فرحيات ،خالل جلسة الربملان الطارئة ،السياسات
احلكومية يف التعامل مع القضية الفلسطينية من خالل متويل خزانة االحتالل بـ

11

مليار عرب اتفاقية الغاز ،مؤكدًا ضرورة إعادة العالقات السياسية مع حركة محاس.
وقال فرحيات« :التحية أقدمها لكتائب عز الدين القسام ،اليت جيب دعمها باملال والرجال
والسالح كما دعم أجدادنا ثورة عز الدين القسام».2
وباملقابل ،ويف انتكاسة جديدة للموقف األردني الرمسي متصلة بالتطبيع ،و ّقع األردن مع
اإلمارات والبحرين ،وبقية دول العامل ،عرب اجملال اجلوي األردني ،والتوجه إىل وجهاتها
يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،حسبما أعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية يف حسابها على
توتري (إسرائيل بالعربية).3

عين على األقصى

االحتالل اإلسرائيلي يف  ،2020/10/8اتفاقية من شأنها السماح بتسيري رحالت طريان

 1موقع صحيفة الدستور ،ع ّمانhttps://bit.ly/3s216hs .2021/5/11 ،
 2موقع صحيفة الغد ،ع ّمانhttps://bit.ly/3CxEZEo ،؛ وعربي .2021/5/17 ،21
https://bit.ly/2X7x2FD
 3موقع هيئة البث اإلسرائيلي (مكان)https://bit.ly/3oh1FBk .2020/10/8 ،؛ وانظر أيضًا :صفحة إسرائيل
بالعربية على توتيرhttps://bit.ly/2KTXaON :2020/10/8 ،
www.alquds-online.org
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رابعا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
ً
بني اإلدانة واالستنكار والدعوة إىل خفض التصعيد ،والتعبري عن القلق ودعوات إىل
ضبط النفس ،كانت ردود الفعل العربية واإلسالمية والدولية على العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة ،إضافة إىل دول اصطفت إىل جانب االحتالل ،ودعمته ض ّد الشعب
الفلسطيين ومقاومته.
وعلى الرغم من تكرر اإلدانات ،والدعوة املتكررة إىل اجتماع جلامعة الدول العربية أو
منظمة التعاون اإلسالمي ،ملناقشة العدوان الصهيوني على الفلسطينيني ،فإن هناك
على ما يبدو حالة من فقدان الثقة بني اجلمهور والقيادة السياسية الرمسية العربية
واإلسالمية .ويرى هؤالء أن األنظمة يف اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ليس
بيدها ما تفعله سوى التنديد والشجب ،وأنها تفعل ذلك حبكم العادة ،يف عدة مناسبات
ً
وحفظا ملاء الوجه...ومن وجهة نظر هؤالء ،فإن املوقف العربي واإلسالمي
رف ًعا للعتب،
احلالي ال يعول عليه ،يف جمال دعم الفلسطينيني ،أو حتى تقديم حلول واقعية ،إذ إن
معظم األنظمة تدور يف فلك العجز ً
فضل عن كونها باتت منشغلة بهمومها الداخلية.

ّ
ومنظمة ال ّتعاون اإلسالمي
الدول العربية
أ .جامعة ّ

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

على العكس أظهرت اجلامعة العربية مواقف داعمة التفاقات التطبيع بني بعض الدول
العربية واالحتالل الصهيوني ،فقد رفض األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو
الغيط عقد اجتماع طارئ للجامعة ،على خلفية اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي،
وأسقط اجتماع جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري ،انعقد يف القاهرة يف
 ،2020/9/9مشروع قرار قدمته فلسطني ،يدين هذا االتفاق.
مل تنعقد القمة العربية يف دورتها العادية ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،ولكن الدورات
اليت ُعقدت على مستوى وزراء اخلارجية أكدت مركزية قضية فلسطني بالنسبة إىل
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األمة العربية مجعاء ،وعلى اهلوية العربية لـ»القدس الشرقية» احملتلة ،عاصمة دولة
فلسطني ،وعلى أن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،يرتكز
باألساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العربي
اإلسرائيلي...
فقد أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ،خالل اتصال مع رئيس
السلطة الفلسطينية حممود عباس ،أن اجلامعة ستعقد دورة عادية يف ،2020/9/9
بالرغم من طلب السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ ،على خلفية اتفاق التطبيع
اإلماراتي اإلسرائيلي .1و َت ِبع ذلك املوقف اعرتاض بعض الدول العربية على مشروع قرار
إلدانة التطبيع ،قدمته فلسطني جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري الذي

انعقد يف القاهرة يف  ،2020/9/9واكتفى اجمللس بتجديد التمسك مببادرة السالم
العربية ًّ
حل للقضية الفلسطينية ،وااللتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
ذات الصلة .وقال سفري فلسطني املناوب لدى اجلامعة العربية مهند العكلوك إن «الدول
العربية األعضاء رفضوا عبارة إدانة اخلروج على املبادرة العربية» .2وذكر وزير اخلارجية
واملغرتبني الفلسطيين رياض املالكي أن هناك بعض الدول العربية املتنفذة ،رفضت إدانة
اخلروج عن مبادرة السالم العربية ،وأسقطت قرا ًرا إلدانة التطبيع.3
وقال أبو الغيط« :صحيح أن هناك خال ًفا عرب ًيا حول بعض املفاهيم ذات الصلة بإقامة

السالم مع إسرائيل ،ولكن اجلميع ملتزم بدعم سقف املطالب واحلقوق الفلسطينية
كما يضعها ويصوغها اجلانب الفلسطيين ،ومل يس َع أي طرف إىل تغيري هذا ،وهذا أمر

اإلمارات والواليات املتحدة فرضت على اجلانب اإلسرائيلي جتميد عملية ض ّم األراضي
الفلسطيين ،وهو ما ميثل حد ًثا رئيسا ،حبسب تعبريه.5

عين على األقصى

أساسي ال ينبغي جتاهله أو اإلقالل من أهميته» .4وأشار أبو الغيط إىل إن التفاهمات بني

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3b1rfGF .2021/8/23 ،
 2وكالة أنباء شينخواhttps://bit.ly/3b6ZQDc .2020/9/10 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 4الشرق األوسطhttps://bit.ly/3b71OU6 .2020/9/15 ،
 5موقع سكاي نيوز عربية ،أبو ظبيhttps://bit.ly/38cmXud .2020/9/28 ،
www.alquds-online.org
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وردًا على ذلك ،أعلن رياض املالكي أن دولة فلسطني قررت التخلي عن ح ّقها يف ترؤس
جملس جامعة الدول العربية بدورته احلالية ،ردًا على تطبيع اإلمارات والبحرين مع
االحتالل اإلسرائيلي .1وبعد ذلك اعتذرت مخس دول عن تولي الرئاسة الدورية
للمجلس ،على خلفية موقف اجلامعة من التطبيع.2
وأعلن جملس جامعة الدول العربية ،خالل اجتماع طارئُ ،عقد يف  2021/5/11برئاسة
قطر افرتاض ًيا ،على املستوى الوزاري ،تشكيل جلنة ملخاطبة دول جملس األمن الدولي؛
لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق الفلسطينيني ،والتحرك والتواصل مع الدول دائمة
العضوية يف جملس األمن وغريها من الدول املؤثرة دول ًيا ،حلثها على اختاذ خطوات
عملية لوقف السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية غري القانونية يف مدينة القدس» .ودان
اجمللس بشدة «جرائم قوات االحتالل اإلسرائيلي ّ
حبق املصلني يف املسجد األقصى»،
واستهداف املدنيني يف قطاع غزة ،وإجراءات التهجري ّ
حبق أهالي القدس .وطالب اجمللس
األمم املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة ،مبا يف ذلك جملس األمن ،بتحمل
املسؤوليات القانونية واألخالقية واإلنسانية من أجل الوقف الفوري هلذا العدوان ،وتوفري
قدما
احلماية الدولية للشعب الفلسطيين ،مطال ًبا «احملكمة اجلنائية الدولية باملضي ً
بالتحقيق يف اجلرائم اليت ترتكبها إسرائيل ّ
حبق الشعب الفلسطيين األعزل ،مبا فيها
التهجري» .وأكد اجمللس «اعتزام الدول األعضاء إطالق حترك دبلوماسي مكثف حلماية
مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها اإلسالمية واملسيحية» .وأصدر اجمللس  4تكليفات
للتحرك إسالم ًيا وأمم ًيا ملواجهة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على القدس ،بينها
التنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي والربملان العربي يف هذا الصدد ،وإطالق جهد
دبلوماسي يف عواصم الدول املؤثرة .كما قرر الوزراء إبقاء اجمللس يف حالة انعقاد دائم
ملتابعة «تطورات املخططات العدوانية اإلسرائيلية».3
وأكد األمني العام للجامعة أمحد أبو الغيط أن الوضع يف فلسطني غري قابل لالستمرار
على النحو احلالي .وقال ،يف كلمة له خالل االجتماع« :لقد جرى ما جرى من عنف
واعتداءات وانتهاكات واسعة عرب األسابيع املاضية حتت بصر العامل أمجع .ما شهدناه
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 2هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2Lj4WS5 .2020/10/8 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3xyplEX .2021/5/11 ،
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هو  -بكل وضوح وصراحة -استفزازات مفتعلة من جانب قوات االحتالل اإلسرائيلي
مشلت أقدس املقدسات اإلسالمية ،ويف أقدس الشهور لدى املسلمني» .وطالب أبو الغيط
اجملتمع الدولي باخلروج من دائرة اإلدانة أو حتميل املسؤولية للطرفني ،مؤكدًا أن ما
جيري يف األراضي احملتلة بوجه عام هو جرس إنذار يتوجب التنبه لدالالته.1
ومحلت جامعة الدول العربية سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن هذه احلرب
ّ
العدوانية ،واملُمارسات اإلجرامية ،وهذا التصعيد اخلطري الذي تشهده األراضي
الفلسطينية ُ
املتلة كافة .واستنكرت اجلامعة ،يف بيان صدر عن قطاع فلسطني

واألراضي العربية احملتلة يف  ،2021/5/15ملناسبة ذكرى النكبة ،بشدة جرائم احلرب
حبق الشعب الفلسطيين والقصف اهلمجي لقطاع غرة ُ
والعدوان اإلسرائيلي ّ
ومططات

التطهري العرقي كافة اليت ُتارسها سلطات االحتالل وخاص ًة يف القدس وأحيائها.2

ودان االحتاد الربملاني العربي العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين ،وأكد دعمه
ً
رافضا ً
حلقوقه املشروعةً ،
ورافضا انتهاك
رفضا قاط ًعا منطق مساواة الضح ّية باجلالد،

األسس واملفاهيم والقرارات واملواثيق الدولية ،اليت كفلت حق الشعوب ،الواقعة حتت
ّ
االحتالل ،يف مقاومة
احملتل ونيل حريتها واستقالهلا.3
ودانت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) بشدة العدوان الواسع الذي
يقرتفه االحتالل ض ّد الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة كافة ،والقصف
اهلمجي الذي يستهدف املدنيني األبرياء ،والذي جاء ردًا على رفض الشعب الفلسطيين
على تهويد شرق القدس ،وتشويه هويتها العرب ّية وتهجري أهلها الفلسطينيني ،وتغيري
وضعها القانوني والتارخيي ومقدساتها الدينية مبا فيها املسجد األقصى املبارك ،وذلك

يف حت ّد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.4

عين على األقصى

ممارسات املستوطنني املتطرفني الذين تتبنى احلكومة اإلسرائيلية أجندتهم ،ويص ّرون

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3iCCp7W .2021/5/11 ،
 2موقع صحيفة أخبار اليوم ،القاهرةhttps://bit.ly/3s50LKF .2021/5/11 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3ius3ae .2021/5/17 ،
 4موقع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)https://bit.ly/2VGXGVr .2021/5/17 ،
www.alquds-online.org
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وبدورها ،مل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حال من جامعة الدول العربية ،يف
تعاطيها مع القضية الفلسطينية؛ ومل تتخط ردود أفعاهلا حدود اإلدانة واالستنكار،
ودأبت على إدانة إجراءات االحتالل يف مدينة القدس ،واألعمال االستفزازية ملستوطنيه،
وأكدت رفضها أي قرار غري قانوني وغري مسؤول يعرتف بالقدس عاصمة مزعومة
لالحتالل اإلسرائيلي.
وجددت املنظمة دعمها الثابت ّ
حلق دولة فلسطني يف استعادة السيادة الكاملة على
القدس ،عاصمة دولة فلسطني ،ومحاية هويتها العربية ،واحلفاظ على تراثها اإلنساني،
وصون حرمة مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها ،وضمان احلقوق
الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية فيها ،داعية إىل االستمرار يف تقديم مجيع أشكال الدعم
واملساندة ملدينة القدس وأهلها املرابطني.
ويف هذا اإلطار ،شدد عدد من املهتمني بالشأن الفلسطيين على أن سقف املنظمة ينبغي
خصوصا أنها تض ّم ً
دول إسالمية كبرية مثل إندونيسيا وماليزيا
أن يكون مرتف ًعا أكثر،
ً
ريا من الصمت املطبق .وقال أمني عام املنظمة ،يوسف
وتركيا وإيران ،ولكنه يبقى خ ً
العثيمني ،إن «إقامة العالقات الطبيعية بني الدول األعضاء يف املنظمة ودولة االحتالل
اإلسرائيلي لن تتحقق ،إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الكامل لألراضي العربية
والفلسطينية احملتلة منذ العام  ،1967مبا فيها [شرق] القدس» .وشدد العثيمني على
أن «قضية فلسطني والقدس تشكل القضية املركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها
وعملها اإلسالمي املشرتك» ،وأنها «حمل إمجاع الدول األعضاء ،وسعيها املشرتك حنو
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإجناز حقوق الشعب الفلسطيين املشروعة».1
وعقب العدوان الصهيوني على األقصى والقدس وقطاع غزة؛ طالبت منظمة التعاون
اإلسالمي اجملتم َع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان اإلسرائيلي والتصعيد
املمنهج ض ّد الشعب الفلسطيين ،مؤكدة أن مجيع اإلجراءات اليت متس األقصى
والقدس باطلة وملغاة .وطالب بيان صادر عن املنظمة ،يف ختام قمة وزارية طارئة عقدتها
املنظمة افرتاض ًيا بناء على طلب السعودية يف  ،2021/5/16بالوقف الفوري للهجمات
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/2KQpgdL .2020/8/24 ،
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على املدنيني ،واص ًفا إياها بأنها «تنتهك القانون الدولي وقرارات األمم املتحدة».
وشددت املنظمة على أن «إسرائيل» قوة حمتلة ،وليس هلا أي حقوق مشروعة يف األراضي
الفلسطينية .وقالت إنها تدين بأشد العبارات االعتداءات الوحشية اإلسرائيلية جتاه
الشعب الفلسطيين ،وحذرت من استمرار االعتداءات والتحريض على ارتكابها.1
حتمل
ودعا األمني العام للمنظمة يوسف العثيمني ،خالل القمة ،اجملتم َع الدولي إىل ّ
مسؤوليته السياسية واألخالقية واإلنسانية والقانونية؛ لوقف العدوان اإلسرائيلي
والتصعيد املمنهج على شعب فلسطني ومقدساته وممتلكاته وحقوقه اليت كفلها
القانون الدولي .وأوضح العثيمني أن االعتداءات ومصادرة املمتلكات ودعوات إجالء
ّ
احلق من أراضيهم؛ هو إنكار حلقوقهم املشروعة وال خيدم عملية السالم ،بل
أصحاب
ُي ِهز على احملاوالت املخلصة للوصول إىل حل عادل وشامل ودائم.2

ومن أجل تثبيت التهدئة ،التقى رئيس جهاز املخابرات العامة املصرية عباس كامل قيادة
حركة محاس يف قطاع غزة ،وممثلني عن الفصائل الفلسطينية .وتركزت املباحثات
على ثالثة ملفات رئيسة تتعلق بتثبيت وقف إطالق النار ،وإعادة إعمار ما دمره العدوان

عين على األقصى

وأعلنت مصر بذهلا جهودًا لوضع ح ّد سريع للتطورات بالقدس وقطاع غزة .وقررت الرئاسة
املصرية تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،وإعادة فتح معرب رفح
استثنائ ًيا الستقبال املصابني جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة .وأكد الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن ينتهي الوضع احلالي ألعمال العنف اليت يتعرض
هلا الشعب الفلسطيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي بصفة عاجلة .وأضاف السيسي،
خالل تصريح صحفي على هامش زيارته لباريس ،أنه جيب أن يعود اهلدوء وتنتهي أعمال
ريا إىل أن مصر تبذل جهودًا كبرية إلنهاء الوضع احلالي ،واألمل يف
العنف والقتل ،مش ً
3
ّ
وسيظل موجودًا  .وأعلن وزير اخلارجية املصري سامح شكري أن
حتقيق ذلك موجود
4
بالده تبذل جهودًا من «أجل وضع ح ّد سريع هلذه التطورات» .

 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3AtZ2BK .2021/5/16 ،
 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3fRHcAX .2021/5/16 ،
 3موقع صحيفة الجمهورية ،القاهرةhttps://bit.ly/3AsZVup .2021/5/17 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3lOWJoU .2021/5/10 ،
www.alquds-online.org
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اإلسرائيلي ،وتبادل األسرى ،إضافة إىل مسائل أخرى مرتبطة حبرص القاهرة على إعادة
إحياء مسار املصاحلة وإنهاء االنقسام.1
ويف سياق متصل ،أعلن السيسي تقديم مصر مبلغ  500مليون دوالر ملصلحة إعادة اإلعمار
يف قطاع غزة نتيجة األحداث األخرية .2وأعلنت الرئاسة املصرية تقديم  20حاوية حمملة
بأكثر من  500طن سرياميك وأدوات صحية .3كذلك ُقدِّمت قافلة ثانية تضمنت
 130شاحنة حمملة بـ  2500طن من املواد الغذائية ،واألدوية ،وألبان األطفال ،واملالبس،
واملفروشات ،واألجهزة الكهربائية .4وأعلنت وزيرة الصحة املصرية هالة زايد ،من جانبها،
إرسال  65ط ًنا من املساعدات الطبية إىل غزة لإلسهام يف معاجلة املصابني .5وفتحت
السلطات املصرية معرب رفح استثنائ ًيا إلدخال سيارات إسعاف إىل القطاع لنقل املصابني
جراء القصف اإلسرائيلي إىل املستشفيات املصرية.6
خمز جتاه اإلرهاب
وقال شيخ األزهر أمحد الطيب ،يف بيان له ،إن العامل ما زال يف صمت ٍ
اإلسرائيلي وانتهاكاته الوحشية ّ
حبق املسجد األقصى املبارك ،واملقدسات يف فلسطني
العروبة7؛ مشددًا على أن استمرار اإلرهاب الصهيوني يف استهداف الفلسطينيني األبرياء
نقط ٌة سوداء ُتضاف للسجل الدموي هلذا الكيان الغاصب ،يف ّ
خمز».8
«ظل تواطؤ عاملي ٍ
وأطلق شيخ األزهر ،عرب حسابيه يف فيسبوك وتويرت ،نداء بـ  15لغة عاملية ،من بينها
العربية ،دعا فيها شعوب العامل وقادته إىل مساندة الشعب الفلسطيين «املسامل واملظلوم
يف قضيته املشروعة والعادلة ،من أجل اسرتداد ح ّقه وأرضه ومقدساته» .9كذلك أطلق
األزهر الشريف محلة بعنوان «القدس بني احلقوق العربية واملزاعم الصهيونية» ،باللغتني
العربية واإلجنليزية ،تضام ًنا مع القضية الفلسطينية.10
 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3lNiLs1 .2021/5/31 ،
 2موقع صحيفة األهرام ،القاهرةhttps://bit.ly/3xAXEeA .2021/5/18 ،
 3موقع مصراويhttps://bit.ly/3s3dGgr .2021/5/25 ،
 4موقع صحيفة المصري اليوم ،القاهرةhttps://bit.ly/3fQA9IK .2021/5/22 ،
 5األهرامhttps://bit.ly/3lPWhqm .2021/5/17 ،
 6الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3AsIERX .2021/5/16 ،
 7وكالة وفاhttps://bit.ly/2VJax9b .2021/5/10 ،
 8وكالة وفاhttps://bit.ly/3lSYr8D .2021/5/18 ،
 9عربي https://bit.ly/3Cy4iGn .2021/5/15 ،21
 10الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3jEP35Z .2021/5/20 ،
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وندد الرئيس اللبناني ميشال عون باجلرمية اليت ارتكبتها القوات اإلسرائيلية بإطالقها
احتجاجا على العدوان
النار على جمموعة من الشباب تظاهروا عند احلدود اجلنوبية
ً
يف غزة ،وهذا ما أدى إىل استشهاد حممد طحان .1وقال املكتب اإلعالمي لرئيس حكومة
تصريف األعمال اللبناني  حسان دياب إن «العدو اإلسرائيلي ال يتوقف عن تأكيد
وحشيته ،وهو اليوم ارتكب جرمية جديدة ّ
حبق املتظاهرين العزل يفجنوب لبنان ،فسقط
الشهيد حممد طحان برصاص العدوان» ،داع ًيا«اجملتمع الدولي إلدانة جرائم إسرائيل
يف جنوب لبنان ويف غزة ،اليت تقاوم العدوان بقوة وعزمية لدحر االحتالل».2
ومت ّنى رئيس جملس النواب اللبناني نبيه بري للشعب الفلسطيين حتقيق أمانيه بالنصر
والتحرير وإقامة دو لته املس تق ّلة وعا صمتها القدس ،ف ـهناك يُلتمس اهلالل وتصنع
سواعد الفلسطين ّيني واملقد س ّيني الع يد األكرب» ،م ع ل ًنا اعتذاره عن عدم استقبال
امله ّنئني بعيد الفطر ،بسبب الظروف الراهنة اليت مي ّر بها لبنان ،وتضام ًنا مع االنتفاضة
الفلسطين ّية يف القدس وأحيائها ،واستنكا ًرا للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،وتضام ًنا
مع عائالت الضحايا.3
ب .دول الخليج العربي

للمصلني املساملني من مجيع األديان.

عين على األقصى

واضحا ،خ الل السنة اليت يغطيها التقرير ،تساوق معظم دول جملس التعاون
بدا
ً
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية الفلسطينية ،ممثل ًة بـ صفقة القرن،
اخلليجي مع
ّ
اليت تهدف لت صفية القضية الفلسطينية .وشهدت مدة التقرير ازديادًا يف االنفتاح
ً
أشكال خمتلفة ،مع خروجه إىل العلن،
اخلليجي على الكيان الصهيوني ،فالتطبيع أخذ
وتوقيع اإل مارات والبحرين على اتفاق أبراهام يف  ،2020/9/15والذي ُيثل خط ًرا
واملطبعني للمسجد ،وأداء
على القدس واملسجد األقصى ،بعد تشريعه اقتحامات اليهود
ِّ
الشعائر الدين ّية اليهوديّة فيه ،حني جعل لليهود ًّ
حقا مساويًا ّ
حلق املسلمني يف الصال ِة
فيه ،وبعد أن شدد االتفاق على أن ّ
تظل األماكن املقدسة األخرى يف القدس مفتوحة
 1وكالة رويترز لألنباءhttps://reut.rs/3s5Urma .2021/5/14 ،
 2موقع رئاسة مجلس الوزراء  -الجمهورية اللبنانيةhttps://bit.ly/3Cxvbdv .2021/5/14 ،
 3موقع صحيفة األخبار ،بيروتhttps://bit.ly/2VImmgn .2021/5/12 ،
www.alquds-online.org

229

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

واتفاق أبراهام؛ الذي انضمت إليه القيادة العسكرية االنتقالية يف السودان بقوة االبتزاز
يف  ،2020/10/23مقابل رفع السودان عن الئحة اإلرهاب ،واملغرب يف  ،2020/12/10مقابل
اعرتاف اإلدارة األمريكية بسيادة املغرب على الصحراء الغربية؛ جاء بتسمية دينية ،وكان
املسجد األقصى املوضوع الديين الوحيد يف مضمونه ،وأمام ذلك فليس من املبالغة القول
إن تغيري هوية األقصى يقع يف القلب من اتفاق أبراهام ،والتطبيع العربي الالحق له،
كون األقصى بات املركز الرمزي ألجندة التصفية على مستوى اهلوية .وقد تبنى اتفاق
أبراهام العناصر اخلمسة املركزية لطمس هوية املسجد األقصى املبارك اليت نصت
عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها مشروعي ًة عربية.1
والالفت للنظر أن اإلمارات قدمت اتفاق أبراهام يف سياق حتقيق مكاسب للقضية
أراض من الضفة الغربية .وهو
الفلسطينية عرب االلتزام اإلسرائيلي بتعليق عملية ض ّم ٍ
سياق أقل ما يقال فيه إنه استخفاف بعقلية اإلنسان الفلسطيين والعربي واملسلم .ذلك
أن البيان نفسه يذكر أن التعليق كان بطلب من ترامب نفسهً .
فضل عن أن تعليق
مت ً
الض ّم كان قد ّ
أصل قبل شهر ونصف منذ مطلع متوز/يوليو  2020نتيجة صالبة
املوقف الفلسطيين ،وعدم توفر غطاء أمريكي لعملية الض ّم ،ومع وجود اعرتاضات دولية
واسعة عليه؛ فكانت عملية تأجيل الض ّم هي حتصيل حاصل .واإلمارات بنظامها السياسي
احلالي ليست ً
أصل يف وضع سياسي وال جيو-اسرتاتيجي ميكنها من إحداث فارق نوعي
يف الشأن الفلسطيين .وبالتالي ،فإن تعليق الض ّم ّ
مت بيعه للنظام اإلماراتي حملاولة
مواراة عورات جرمية التطبيع واالنفتاح الشامل على الكيان الصهيوني.2
وتقدم مسار التطبيع بني اإلماراتي مع الكيان الصهيوني بأقصى سرعة ،وجتاوز اخلطوط
احلمراء ،وهو متفرد من حيث طبيعته ،حيث يرغب اإلماراتيون يف حتقيق اندماج على
كل املستويات مع االحتالل اإلسرائيلي .وسارعت اإلمارات ،غداة التطبيع الرمسي
التفاق «أبراهام» يف  ،2020/9/15إىل عقد سيل من االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي يف
خمتلف اجملاالت؛ االقتصادية واالستثمارية واخلدمات املالية والطاقة واألمن والعسكرية
والتكنولوجيا واإلعالم والسياحة والبحث العلمي والنقل وقطاعات أخرى...
 1القــدس فــي  :2020العــام الثالــث لمشــروع التصفيــة ،تقدير موقف ،موقع مؤسســة القدس الدوليــة.2020/12/31 ،
https://bit.ly/3bAsjBx
 2محسن صالح ،التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي :الترسيم اآلثم ،موقع عربي .2020/8/14 ،21
https://bit.ly/3nEplhP
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وبينما لعبت اإلمارات دو ًرا مؤث ًرا يف بيع منازل املقدسيني يف البلدة القدمية يف القدس

احملتلة ،القريبة من املسجد األقصى املبارك ،للجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية منذ سنة
 ،2014يروج النظام اإلماراتي للصالة يف املسجد األقصى املبارك حتت سيادة االحتالل ،يف

خطوة غاية يف اخلطورة حنو فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على القدس .وقد تالعب
النظام اإلماراتي باملفردات الدينية املتعلقة باألقصى ،فاختزله باملسجد القبلي ،ومسح
لكل الديانات بالصالة بساحات املسجد املمتدة على مساحة  144دو ً
منا ،حسب اتفاقية
التطبيع.
وجيزم نائب رئيس احلركة اإلسالمية الشيخ كمال اخلطيب أن اإلمارات ،ومن خالل
تتبع نهجها ودورها يف القدس واألقصى بالسنوات األخرية ،ال تعمل وال تنشط من خالل
رؤية خاصة بها بقدر ما أنها تعمل ضمن مشروع صهيوني تهويدي .وحينما يت ّم احلديث

عن منوذج «بيت إبراهيم» يف أبو ظيب بوجود مسجد وكنيس وكنيسة ،مبعنى أن
كل أبناء سيدنا إبراهيم يصلون حتت سقف واحد ،يقول اخلطيب إن «هذا النموذج
يتم الرتويج له وتعميمه بغية تنفيذه يف األقصى» .1ويف السياق نفسه ،أشارت صحيفة

ماكور ريشون اإلسرائيلية إىل أن منظمات يهودية طالبت ولي عهد أبو ظيب حممد بن
زايد باالعرتاف ّ
حبق اليهود يف ممارسة طقوسهم الدينية يف املسجد األقصى املبارك.2
ويف إعالن تروجيي لشركة االحتاد للطريان اإلماراتية بعنوان زيارة تل أبيب ،لرحالت
تسيها إىل كيان االحتالل يف  ،2021/3/28استخدمت الشركة صورة جملسم
ستبدأ ّ

أمسته اهليكل الثاني اليهودي .وظهرت يف اإلعالن املرئي ،صورة ألحد األزقة بالبلدة
اإلسرائيلية تقول إن اهليكل الثاني كان موجودًا يف املكان الذي يوجد فيه املسجد
األقصى اآلن.3

عين على األقصى

القدمية من القدس احملتلة ،بوصفه أحد املعامل اإلسرائيلية .ومعلوم أن الرواية الرمسية

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2LMtS4I .2020/9/10 ،
 2القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2KaoVlG .2020/11/18 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3shoE1k .2020/11/16 ،
www.alquds-online.org
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وخالل االعتداءات الصهيونية على القدس واألقصى وقطاع غزة ،قال وزير اخلارجية
اإلماراتي الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان إن بالده تض ّم صوتها إىل أصوات اآلخرين يف

الدعوة إىل الوقف الفوري للعنف واألعمال العدائية ،وتدعو مجيع األطراف إىل ممارسة
أقصى درجات ضبط النفس ،واختاذ خطوات فورية لاللتزام بوقف إطالق النار وبدء حوار
سياسي .1وأكد ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد آل نهيان استعداد بالده للعمل مع

مجيع األطراف للحفاظ على وقف إطالق النار ،واستكشاف مسارات جديدة خلفض
التصعيد وحتقيق السالم.2
ويف ما يتعلق بالتطبيع ،والدور الذي ُيكن أن يلعبه لوقف االنتهاكات الصهيونية ّ
حبق
الفلسطينيني والقدس واألقصى؛ نشرت صحيفة فاينانشيال تاميز الربيطانية تقري ًرا
جاء فيه أن القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة ه ّز عمليات التقارب بني دول عربية واالحتالل
اإلسرائيلي .وأضاف التقرير أن ثلث الدول العربية تقري ًبا تقيم عالقات مع االحتالل،
ولكن «العنف» أظهر أن العالقات هذه ليست مهمة يف ّ
«حل النزاع» ،وأنها مل تعط الدول
العربية ورقة نفوذ للضغط على االحتالل.3
وعلى خطى اإلمارات ،تسارعت اتصاالت البحرين مع الكيان الصهيوني ،أعقبها تطبيع
للمنامة معه .ويف  ،2020/9/11أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن البحرين انضمت
إىل اإلمارات يف إبرام اتفاق لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني ،بعد اتصاالت سرية
وتطبيع غري معلن منذ تسعينيات القرن العشرين ،وبعد تسارع االتصاالت بعد االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي يف  .2020/8/13لتصبح البحرين بذلك رابع الدول العربية ،وثاني
الدول اخلليجية ،اليت تعلن تطبيع عالقاتها مع الكيان الصهيوني ،بعد مصر واألردن
واإلمارات.
وبعد توقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق «أبراهام» يف  ،2020/9/15تسارعت عجلة
وعقدت مذكرات تفاهم يف اجملاالت االقتصادية،
تطبيع البحرين مع الكيان الصهيونيُ ،
 1الشرق األوسطhttps://bit.ly/2VLyqNn .2021/5/14 ،
 2وكالة أنباء اإلمارات (وام)https://bit.ly/2VJwsO6 .2021/5/23 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3lZUChQ .2021/5/16 ،
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والتجارية ،واالتصاالت ،والتجارة ،واخلدمات اجلوية وتنقل األفراد ،واخلدمات املصرفية،
ويف جمال التعاون التقين ،واالبتكار ونقل التكنولوجيا ،والتعاون يف النظم البيئية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وغريها...
وهنا يربز السؤال األهم عن الدور السعودي يف تطبيع العديد من الدول العربية واإلسالمية
مع الكيان الصهيوني ،وبشكل خاص دوليت املغربي والسودان ،فهل ميكن توقيع اتفاقيات
التطبيع األخرية من دون الضوء األخضر السعودي .فقد تطورت العالقات بني االحتالل
اإلسرائيلي والسعودية على مدى السنني يف عدد من القنوات املتوازية :ال تزال هناك
أساسا متي ًنا ،وإن كان ضي ًقا ،للعالقات ،وتبقى بطبيعة
قناة أمنية – استخبارية ،تشكل ً
األحوال سرية .وهناك قناة اقتصادية – جتارية هادئة هي األخرى؛ أما يف السنوات األخرية

فثمة قناة يف مركزها حوار ديين.1
وفيما نفى املسؤولون السعوديون التطبيع ،قال وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل
بن فرحان آل سعود إن تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي أمر من املتصور حصوله
يف النهاية ،2وإن بالده تؤيد التطبيع الكامل مع «إسرائيل»« ،لكن ينبغي ً
أول إقرار اتفاق
سالم دائم وكامل يضمن للفلسطينيني دولتهم بكرامة» .3ونقلت صحيفة جريوزاليم
بوست اإلسرائيلية عن مسؤولني إسرائيليني أن السعودية ستعلن التطبيع مع االحتالل
اإلسرائيلي يف غضون  12شه ًرا ،ولن يكون ذلك يف األشهر األوىل من والية الرئيس

لكنه مل يشر بشكل واضح إىل نهاية  .2021وكشفت الصحيفة أن ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان زار كيان االحتالل اإلسرائيلي يف املاضي.4
 1القدس العربيhttps://bit.ly/2MLhD8J .2020/10/29 ،
 2موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنىhttps://bit.ly/2XpssQ6 .2020/10/15 ،؛ وانظر أيضًا:
, 2020/10/15 ,The Washington Institute for Near East Policy website
https://bitly/2Xpdn0O
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2XtMnxi .2020/11/21 ،
 4موقع https://bit.ly/3osCsDY .2020/12/28 ،i24NEWS
www.alquds-online.org
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األمريكي جو بايدن .وأشار وزير االستخبارات اإلسرائيلية إيلي كوهني يف نهاية كانون
األول/ديسمرب  2020إىل أن اتفا ًقا ميكن أن يتحقق خالل سنوات القادمة مع السعودية،
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يشار إىل أن وسائل إعالم عربية كشفت ً
نقل عن مصادر إسرائيلية رمسية ،أن رئيس
توجه على منت طائرة إسرائيلية ،يوم األحد  ،2020/11/22إىل
الوزراء بنيامني نتنياهو ّ
السعودية برفقة رئيس جهاز املوساد يوسي كوهني ،واجتمع مع ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان يف مدينة نيوم السعودية ،حبضور وزير اخلارجية األمريكية مايك
بومبيو .1غري أن وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان نفى عقد اجتماع
بني ولي العهد السعودي ومسؤولني إسرائيليني ،مشددًا على أن املسؤولني الوحيدين
احلاضرين كانوا أمريكيني وسعوديني فقط .2
ويف حدث تارخيي ،حلقت طائرة ركاب إسرائيلية عرب اجملال اجلوي للسعودية ،يف
 ،2020/8/31يف أول رحلة جوية جتارية مباشرة بني االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات.

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت متنح فيها اململكة إذ ًنا لطائرة إسرائيلية الستخدام

جماهلا اجلوي .وأعلنت السعودية أنها وافقت على السماح للرحالت اجلوية املتجهة
لإلمارات واملغادرة منها من الدول كافة ،بعبور أجوائها.3
وباملقابل ،دان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز العدوان اإلسرائيلي على القدس
احملتلة ،وقطاع غزة .وأكد ،يف اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية حممود
عباس« ،موقف اململكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة» ،مشددًا على
أن السعودية «تبذل جهودًا متواصلة مع األطراف العربية واإلسالمية والدول ذات العالقة
لوقف اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين ومقدساته» .وأشار امللك
سلمان إىل أنه كلف وزير خارجية اململكة فيصل بن فرحان ،مبواصلة التحرك السعودي
يف إطار منظمة التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة واألطراف الفاعلة ،من أجل دعم املوقف
الفلسطيين ونصرة قضيته.4
 1موقع صحيفة تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/38w3Rzl .2020/11/23 ،
 2صفحــة فيصــل بــن فرحــان علــى توتيــرhttps://bit.ly/35rT1Iy .2020/11/23 ،؛ والشــرق األوســط،
https://bit.ly/2XtEM1K
.2020/11/23
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3scsOaU .2020/9/2 ،
 4عربي https://bit.ly/3xCp6J8 .2021/5/21 ،21
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و دان وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان املمارسات غري الشرعية لسلطات
االحتالل اإلسرائيلي .وأكد يف اتصال هاتفي ،مع وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين
رياض املالكي إدانة اململكة لتلك املمارسات ،وضرورة الوقف الفوري ألعمال االحتالل

التصعيديّة اليت ختالف األعراف واملواثيق الدولية كافة  .1وأعلن الوزير السعودي ّ
أن
بالده ترفض إجراءات االحتالل اإلسرائيلي اليت تسعى إىل طرد الفلسطينيني من شرق
القدس .ويف كلمة له أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،رحب فيصل بن فرحان جبهود
التوصل لوقف عاجل إلطالق النار يف غزة وإيصال املساعدات.2
وباملقابل ،ويف ّ
ظل تهافت بعض الدول على تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني ،وردًا
على حماولة إدارة ترامب األمريكية الرتويج بأن الكويت ستكون من الدول اليت ستطبع
عالقاتها مع االحتالل؛ جدَّدت مصادر حكومية كويتية التأكيد أن موقف الكويت من
يتغي ،وأن الكويت على موقفها ،وستكون آخر
التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت ،ولن ّ
تطبع مع االحتالل اإلسرائيلي ،مشددة على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيري
دولة ِّ

موقفها الراسخ والرافض للتطبيع.3

وتقدم عدد من أعضاء جملس األمة الكوييت ،بينهم مرزوق الغامن ،بطلب للتعجيل بقيام
ّ
بالبت يف القوانني املقرتحة املقدمة بشأن «مقاطعة إسرائيل ،وحظر
اجمللس وجلانه

التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني» .4كذلك نفى الغامن مشاركة الكويت ،على
أي مستوى كان ،يف مراسم توقيع اتفاق التطبيع الذي ّ
مت التوقيع عليه يف ،2020/9/15
مشددًا على ثبات موقف الكويت حكومة وشع ًبا ،بشأن عدم التطبيع مع االحتالل بأي
شكل من األشكال.5

 1العربية نتhttps://bit.ly/2VMhFSf .2021/5/14 ،
 2العربية نتhttps://bit.ly/3seGLp9 .2021/5/20 ،
 3موقع صحيفة القبس ،الكويتhttps://bit.ly/2JZQ7mX .2020/8/15 ،؛ و .2020/9/20
https://bit.ly/3i1ny53؛ وhttps://bit.ly/3brX9MO .2020/9/21
 4الجزيرة.نتhttps://bit.ly/38tpXlW .2020/8/20 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3hLqiUo .2020/9/16 ،
www.alquds-online.org
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يف واشنطن بني اإلمارات والبحرين من جهة واالحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى،
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ويف سياق متصل ،طالب أمري الكويت الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح ،قوات االحتالل
بوقف املمارسات الالإنسانية والتصعيد جتاه املصلني يف املسجد األقصى ،معربًا عن
«بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد املأساوي على يد قوات سلطات االحتالل اإلسرائيلي
ضد املصلني يف املسجد األقصى» .وجدد األمري موقف بالده املبدئي واحلازم جتاه مثل
هذه املمارسات ،وطالب سلطات االحتالل باحرتام ّ
حق الفلسطينيني مبمارسة شعائرهم
يف القدس الشريف .1وخالل اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،عرب
أمري الكويت عن ترحيب الكويت باالتفاق الذي ّ
مت التوصل إليه لوقف إطالق النار يف
غزة واالعتداءات اإلسرائيلية يف القدس ،جمددًا تأكيده موقف بالده ودعمها الثابت
والالحمدود للقضية الفلسطينية العادلة ،وتأكيده «نصرة القضية الفلسطينية يف
ّ
احلق الفلسطيين ودعمه يف
مواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم ،والوقوف إىل جانب
السراء والضراء».2
ومن جانبه ،أكد رئيس جملس األمة الكوييت مرزوق الغامن تطلع بالده للمزيد من
وسائل الدعم واملساندة للشعب الفلسطيين ،وموقف القيادة والشعب الكوييت جتاه هذه
القضية ثابت وراسخ .وقال الغامن ،خالل لقائه مع تلفزيون فلسطني :بالرغم من األوضاع
املأساوية على األرض الفلسطينية احملتلة إال أن هناك بشرى نصر من عند اهلل ،وأن
بشائر النصر قادمة وستأتي ولو بعد حني .ولفت الغامن النظر إىل ثالثة حماور رئيسة
يف املشهد السياسي القائمً ،
أول :مركزية القضية وإعادتها إىل مقدمة سلم أولويات
العامل ،وقد حتقق هذا اهلدف ومل يتمكن االحتالل اإلسرائيلي من جعل القضية غائبة
أو منسية ،ثان ًيا :عاملية القضية حيث إن العامل أمجع يوجه أنظاره للقضية الفلسطينية
ويراقب ما حيصل يف فلسطني احملتلة ،وثال ًثا :إثبات حقيقة أن القضية الفلسطينية ال
ميكن أن متوت ،وأن االحتالل فشل يف القضاء على هذه القضية ،خاصة بعد ظهور اإلعالم
اجلديد الذي يصعب السيطرة عليه.

 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3CCpn2h .2021/5/11 ،
 2موقع الخليج أون الينhttps://bit.ly/3Aoa0c2 .2021/5/22 ،
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وشدد الغامن على أن املالحم اليت يسطرها الشعب الفلسطيين يوم ًيا أمر نفتخر به ،وإن

كنا لألسف نشعر بالعجز ،ونؤكد هلذا الشعب العظيم نيابة عن الشعب الكوييت أنه
دائما معه وندعمه ونساند مواقفه املشروعة ،الف ًتا النظر إىل توجيهات
ليس وحيدًا ،وأننا ً

األمري الشيخ نواف األمحد الصباح بأن يقوم جملس األمة بدعم القضية الفلسطينية
بكل ما ميلك من إمكانيات.1
ويف  ،2021/5/27أعلن جملس األمة الكوييت ،خالل جلسة خاصة ملناقشة العدوان
اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية احملتلة ،املوافقة مبدئ ًيا على تغليظ عقوبات
التطبيع مع إسرائيل.2
ومنذ الساعات األوىل لبدء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة ،سارعت دولة قطر ،إىل
جانب مصر واألمم املتحدة ،لبذل جهود الوساطة من أجل عودة اهلدوء إىل القطاع
احملاصر .وأكد أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني استمرار جهود بالده مع األطراف
العربية واإلسالمية والدول ذات العالقة لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب
الفلسطيين واملسجد األقصى املبارك ،مشددًا على «أهمية وحدة الصف الفلسطيين».3

السالم العربية ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.6
 1موقــع صحيفــة الجريــدة ،الكويــت ،https://bit.ly/3fUjrIt .2021/5/17 ،ووكالــة وفــا.2021/5/19 ،
https://bit.ly/3fRtSfV
 2موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/3xC4sZH .2021/5/27 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3s8qC4x .2021/5/22 ،
 4الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3iCCp7W .2021/5/11 ،
 5الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2VIyspP .2021/5/27 ،
 6القدس العربيhttps://bit.ly/3fU4nKN .2021/5/26 ،
www.alquds-online.org
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أما وزير خارجية قطر ،الشيخ حممد بن عبد الرمحن آل ثاني ،الذي ترأست بالده
االجتماع الطارئ جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري ،الذي ُعقد افرتاض ًيا
يف  ،2021/5/11فقال إن القصف اإلسرائيلي على غزة ،الذي أوقع شهداء وجرحى مدنيني،
اعتداء إجرامي مدان ومرفوض .4وعقب بدء سريان اتفاق التهدئة يف قطاع غزة ،حذر
الوزير القطري من أن االتفاق مؤقت ّ
وهش ،وينبغي معاجلة جذور املشكلة ،5معل ًنا تقديم
دعما إلعادة إعمار غزة .وشدد على أن بالده ستواصل
بالده منحة بقيمة  500مليون دوالر ً
ً
وصول إىل ّ
احلل العادل والدائم بإقامة دولتهم املستقلة ،وفق مبادرة
دعم الفلسطينيني
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ج .تركيا:

تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من الدور الرتكي يف القدس ،ووضع االحتالل خمططات
لعرقلة وجودها يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،ويرى االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة
الرتكية يف القدس احملتلة واألقصى تسعى إىل إبراز الصبغة اإلسالمية للمدينة .فقد
تنوع االهتمام الرتكي بالقدس ،وتنوعت املشاريع فيها ،وغطت قطاعات متعددة...وإىل
جانب زيارات األتراك املستمرة لألقصى فإن تركيا تسعى من خالل مجعيات إغاثية
إىل مساندة املقدسيني ،ودعمهم باألموال لرتميم العقارات واحلفاظ عليها...لذلك
بدأ االحتالل الصهيوني خطوات الستئصال القاعدة السياسية لألنشطة الرتكية يف
القدس الشرقية ،ولتعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع أحناء املدينة.
وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا الرتكيز أكثر على زيارات القدس ،والصالة يف
األقصى املبارك؛ بهدف زيادة اهتمام املواطنني األتراك بالقدس واألقصى .وباملقابل ،وضع
االحتالل قيودًا على زيارات األتراك للقدس عرب ختصيص زيارة واحدة فقط لكل شخص
خالل العام.
ويف اإلطار ذاته ،أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عن فخره بدفاع بالده عن
فلسطني يف احملافل الدولية كافة ،مشددًا على أن «القدس مدينتنا ،ال س ّيما أنه من
املمكن إىل اليوم العثور على آثار املقاومة العثمانية اليت اضطرت إىل اخلروج منها خالل

احلرب العاملية األوىل».1
وهاجم أردوغان بشدة ،يف األمم املتحدة ،االحتالل اإلسرائيلي ،وندد بقمع الفلسطينيني،
وهو ما دفع السفري اإلسرائيلي إىل االنسحاب .وقال ،خالل اجللسة االفتتاحية ألعمال
الدورة الـ  75للجمعية العامة لألمم املتحدة يف « :2020/9/22ال تزال القضية الفلسطينية
ّ
تقض مضاجعنا ،واأليدي القذرة اليت تتعدى على القدس ،حيث توجد األماكن املقدسة
للديانات السماوية الثالث ،تزداد جرأة ووقاحة» ،مشددًا على أن تركيا لن تدعم أي
 1وكالــة األناضــول لألنبــاءhttps://bit.ly/3idWZdf .2020/10/1 ،؛ ووكالــة األناضــول.2020/10/3 ،
https://bit.ly/3icjZcA؛ ووكالــة األناضــولhttps://bit.ly/35KILLP .2020/11/29 ،
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خطة ال يوافق عليها الشعب الفلسطيين  .1وأكد أردوغان موقف تركيا الرافض ألي
خطوات ض ّم إسرائيلية ،أو تطبيع قبل إنهاء االحتالل وحتقيق االستقالل إلقامة الدولة

الفلسطينية ،وعاصمتها «القدس الشرقية».2

أردوغان أمام األمم املتحدة :لن تدعم تركيا أي ّ
حل ال يقبله الفلسطينيون

عين على األقصى

وكانت تركيا من أكثر الدول اليت شددت على إدانتها العدوان الصهيوني على قطاع
غزة عرب تصرحيات ومواقف عديدة للمسؤولني األتراك ،وشهدت معظم مدنها تنظيم
فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيين .وقال أردوغان إن «إسرائيل» دولة إرهاب
ضخما يض ّم
تتطاول على حرمة القدس ،وتقصف املدنيني بال رمحة يف غزة ،وتدمر مبنى
ً
مكاتب وسائل إعالم .وانتقد أردوغان مصادقة إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن على
صفقة لتزويد االحتالل اإلسرائيلي بذخائر موجهة عالية الدقة قبيل مدة وجيزة من
اعتداءاتها على غزة ،مشددًا على أن اإلدارة األمريكية شريكة يف اهلجوم غري املتناسب على
غزة والتسبب يف استشهاد العديد من األبرياء الفلسطينيني .ودعا إىل تشكيل إدارة ثالثية
ملدينة القدس عرب جلنة تض ّم ممثلي الديانات الثالث (اإلسالم واملسيحية واليهودية).3
 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2XGxPur .2020/9/23 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3srMI1M .2020/8/22 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3yD0D7X .2021/5/17 ،
www.alquds-online.org
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وقال أردوغان إن نتنياهو مل يكن صدي ًقا لبالده ،ولن يكون ً
أبدا ،وسنواصل طريقنا يف
النضال ضدّه كما فعلنا حتى اليوم».1
ويف السياق ذاته ،حبث الرئيس الرتكي التطورات يف األراضي الفلسطينية مع امللك
األردني ،وأمري الكويت ،والرئيس الفلسطيين ،والرئيس اإليراني ،ورئيس املكتب السياسي
حلركة محاس إمساعيل هنية .2وقال أردوغان إنه يتعني على اجملتمع الدولي تلقني
ورادعا ض ّد هجماته املتهورة يف فلسطني .وخالل اتصال
درسا قويًا
ً
االحتالل اإلسرائيلي ً
هاتفي ،أكد أردوغان لنظريه اإليراني حسن روحاني أنه يتوجب على العامل اإلسالمي

انتهاج الوحدة يف اخلطاب والعمل بشأن فلسطني.3
و طالب وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو بإنشاء آلية دولية حلماية
الفلسطينيني من اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي الذي ميارس «جرائم حرب» .وقال
أوغلو ،يف كلمة ألقاها يف اجتماع للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف
 ،2021/5/20إن «جهود محاية الفلسطينيني جيب أن تشمل احلماية اجلسدية ،عرب
تشكيل قوة دولية ،بإسهامات عسكرية ومالية من الدول املتطوعة» .4وأكد أوغلو أن
«تركيا لن تتخلى عن فلسطني» ،موجهًا انتقادات حادة للصمت الدولي .وعقد الربملان
الرتكي جلسة خاصة ملناقشة اجلرائم اإلسرائيلية ض ّد الشعب الفلسطيين ،إذ أمجعت
األحزاب الرتكية كافة على وقوفها إىل جانب فلسطني ونددت باجلرائم اإلسرائيلية.5
د .دول أخرى

ويف السياق نفسه ،دعا مرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي ،يف سلسلة تغريدات على حسابه
الرمسي باللغة العربية على توتري ،الشعب الفلسطيين يف القدس والضفة الغربية وغزة
وأراضي الـ  1948إىل التوحد ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي .6وانتقد الرئيس اإليراني
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3iEaPaK .2021/5/19 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/37z1M4A .2021/5/11 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yPO5da .2021/5/16 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3lTlkZu .2021/5/20 ،
 5القدس العربيhttps://bit.ly/3yz9yai .2021/5/18 ،
 6صفحة علي خامنئي على توتيرhttps://bit.ly/3jOfUN3 .2021/5/10 ،
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حسن روحاني ،صمت مصر واألردن اجلارتني لالحتالل اإلسرائيلي ،إزاء االعتداءات
الصهيونية األخرية ض ّد الفلسطينيني .1ونددت اخلارجية اإليرانية بالعدوان اإلسرائيلي
املتواصل على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة والقدس احملتلة ،داعية اجملتمع الدولي
والدول العربية واإلسالمية إىل القيام بواجباتها ومسؤولياتها لوقف اجملازر الصهيونية
وشالل الدم الفلسطيين.2
ودانت باكستان اعتداءات االحتالل على أبناء الشعب الفلسطيين يف القدس واملصلني
داخل املسجد األقصى .وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان دعم بالده ووقوفها
إىل جانب غزة وفلسطني ،يف مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية .وقال خان ،يف تغريدة عرب
حسابه على تويرت« :أنا رئيس وزراء باكستان ،حنن نقف إىل جانب غزة وفلسطني».3
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري ،يف بيان صحفي:
«تدين باكستان بقوة االعتداءات اليت ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي على املصلني
األبرياء يف املسجد األقصى ،وجرح عدد منهم».4
وطالبت باكستان جملس األمن الدولي باختاذ اخلطوات الالزمة من أجل حتميل
«إسرائيل» مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وض ّد اإلنسانية ،بسبب اعتداءاتها ض ّد
الفلسطينيني .5وشدد وزير اخلارجية الباكستاني شاه حممود قريشي على أهمية
إغاثة الشعب الفلسطيين وتوفري احلماية له ،ووقف اعتداءات االحتالل على السكان
الفلسطينيني الذين حتاول إخالءهم من منازهلم يف حي الشيخ جراح والقدس برمتها،

 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jIgdsG .2021/5/12 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.net/291366 .2021/5/17 ،
https://bit.ly/3sgxxJa ,2021/5/12 , Imran Khan on Twitter 3
 4وكالة وفاhttps://bit.ly/3lVKgzx .2021/5/8 ،
 5وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2XdU51v .2021/5/17 ،
 6وكالة وفاhttps://bit.ly/2VQn1wa .2021/5/20 ،
www.alquds-online.org
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ووقف بناء املستوطنات واالعتداءات على األقصى الشريف قبلة املسلمني األوىل ،وعلى
غزة اليت ّ
شن عليها االحتالل اإلسرائيلي
هجوما عني ًفا نتج عنه مئات املأسي.6
ً
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وطالبت ماليزيا اجملتمع الدولي بتحمل مسؤولياته جتاه الفلسطينيني وقضيتهم العادلة.
ودعا ممثل ماليزيا لدى األمم املتحدة إىل تطبيق املواثيق الدولية وقرارات جملس األمن
كافة املتعلقة بالقضية الفلسطينية ،وتعزيز اجلهود من أجل التوصل ّ
حلل دائم وعادل
وف ًقا للقرارات الدولية ،وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود  1967وعاصمتها «القدس

الشرقية» .وشدد ،يف كلمته أمام اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف ،2021/5/20
على أهمية توفري احلماية للمدنيني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة الذين يعيشون يف
ظروف مروعة حتت احتالل إسرائيلي غري شرعي .وقال إن «ماليزيا وإندونيسيا أطلقتا
ً
بيا ًنا
مشرتكا إلدانة العدوان اإلسرائيلي».1
كذلك أعلنت الشرطة املاليزية اختاذها كل التدابري الالزمة حلماية قيادات
وشخصيات فلسطينية على أراضيها ،وذلك بعد انتشار مزاعم حول تهديدات أطلقها
جهاز االستخبارات اإلسرائيلي ،لتصفية هذه الشخصيات حول العامل.2

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2VQn1wa .2021/5/20 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3jEvdaI .2021/5/18 ،
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خامسا :الموقف الدولي الرسمي
ً
فشل اجملتمع الدولي ،كعادته ،يف توفري احلماية للفلسطينيني ومقدساتهم ،وأخفق
جملس األمن الدولي يف إصدار بيان حول االعتداءات الصهيونية يف القدس واألقصى،
والعدوان على الشعب الفلسطيين يف قطاع غزة ،إال بعد انتهاء العدوان ،ألن الواليات
املتحدة رأت أن كل الصيغ املقدمة لتكون بيا ًنا للمجلس لن تؤدي إىل احتواء التصعيد.
وباملقابل ،ويف خطوة مهمة ،قرر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة فتح حتقيق
دولي حول انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت يف األراضي الفلسطينية احملتلة وكيان
االحتالل اإلسرائيلي منذ نيسان /أبريل  ،2021ويف األسباب اجلذرية للتوترات.
أ .األمم المتحدة والمحافل الدولية

تباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على مدينة القدس ،وفشل
جملس األمن الدولي -كعادته -يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية ،وأخفق
يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى أو مدينة القدس،
وإذا ما فكر أعضاء اجمللس يف ذلك فإن الفيتو األمريكي باملرصاد .ومل تتعد تصرحيات
املسؤولني األمميني التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس واملسجد األقصى،
واالستفزازات اإلسرائيلية.
وأقر اجمللس التنفيذي ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم
عين على األقصى

والثقافة (اليونسكو) ،خالل
دورتيه الـ  210يف ،2020/12/7
قرا ًرا حول مدينة القدس

القدمية وأسوارها ،يؤكد
فيه مجيع املكتسبات السابقة
اليت ُث ِّب َتت يف ملف القدس.

كذلك أعادت «اليونسكو»

جملس األمن خيفق يف إصدار بيان حول أحداث القدس
www.alquds-online.org
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تأكيد رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية اجلانب يف األماكن التارخيية
القدس ،وطالبت االحتالل اإلسرائيلي بوقف انتهاكاته وإجراءاته أحادية اجلانب غري
القانونية ض ّد املسجد األقصى املبارك ،ويف البلدة القدمية للقدس وأسوارها .وأكدت
اليونسكو بطالن مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيري طابع املدينة املقدسة
عبت
وهويتها ،وأعادت تأكيد قرارات «اليونسكو» السابقة اخلاصة بالقدس ،اليت ّ
مجيعها عن األسف نتيجة فشل «إسرائيل» ،كقوة قائمة باالحتالل ،يف وقف أعمال

احلفر وإقامة األنفاق واألعمال غري القانونية واملدانة كافة يف شرق القدس وفق قواعد
القانون الدولي.1
ويف سياق متصل ،حاول جملس األمن الدولي ،خالل معركة «سيف القدس» إصدار
إعالن مشرتك لوقف العمليات العسكرية ،غري أنه فشل يف ذلك ،وعقد أربع جلسات
من أجل ذلك ،فشلت مجيعها بسبب إصرار الواليات املتحدة على أن صيغة البيان غري
مناسبة.2
ويف أول بيان حيظى مبوافقة أعضائه ،منذ بدء العدوان يف  ،2021/5/10دعا جملس األمن
إىل احرتام تام لوقف إطالق النار بني االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيني .وأضاف
النص ،الذي اقرتحته الصني والنرويج وتونس :يدعو جملس األمن إىل االحرتام الكامل
لوقف إطالق النار ،مكتف ًيا باإلشارة إىل أن الدول األعضاء يف اجمللس تأسف للخسائر

املدنية بسبب أعمال العنف .وأعرب جملس األمن كذلك عن القلق حيال التوترات
ّ
وحض على احرتام الوضع الراهن
والعنف يف القدس الشرقية ،خاصة يف املواقع املقدسة،

التارخيي يف األماكن املقدسة.3
وأعرب أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوترييش عن «قلقه العميق إزاء استمرار العنف
يف القدس الشرقية احملتلة ،وكذلك احتمال إخالء عائالت فلسطينية من منازهلا يف
 1موقع صحيفة الغد ،ع ّمانhttps://bit.ly/3nPJ8uT .2020/12/7 ،
 2الجزيرة.نت ،https://bit.ly/3iEyTdC .2021/5/10 ،والقدس العربي.2021/5/18 ،
https://bit.ly/3lYIIVB
 3موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3jLu5Cj .2021/5/22 ،

244

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

حي الشيخ جراح وسلوان» .وحث غوترييش ،يف بيان صادر عن املتحدث بامسه ستيفان
دوجاريك« ،إسرائيل على وقف عمليات اهلدم واإلخالء متاش ًيا مع التزاماتها مبوجب

القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان» .وقال إنه «ينبغي على
ّ
احلق يف حرية
السلطات اإلسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحرتام
التجمع السلمي».1

وطالب غوترييش بـالتوقف الفوري» للتصعيد احلالي بني اإلسرائيليني والفلسطينيني،
معربًا عن «قلق كبري» لتطورات الوضع احلالي .وأضاف يف بيان« :جيب أن تبدي القوى
األمنية اإلسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس ،وضبط اللجوء إىل القوة» ،الف ًتا إىل
أن «إطالق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائي على مناطق إسرائيلية مأهولة غري
مقبول» ،2منبهًا جملس األمن إىل أن القتال ميكن أن يفضي إىل أزمة إقليمية «ال ميكن
احتواؤها» .وقال غوترييش ،يف مستهل اجتماع للمجلس عرب تقنية الفيديو شارك فيه
العديد من الوزراء ،إن «املواجهات تهدد بدفع اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل دوامة عنف
هلا تداعيات مدمرة على الشعبني وعلى املنطقة برمتها».3
ويف السياق نفسه ،قرر جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف ،2021/5/27
فتح حتقيق دولي حول انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت يف األراضي الفلسطينية
احملتلة سنة  1967وكيان االحتالل اإلسرائيلي منذ نيسان /أبريل  2021ويف «األسباب
اجلذرية» للتوترات .وعقدت اجللسة الطارئة بناء على طلب باكستان بوصفها منس ًقا

من النمسا ،وبلغاريا ،والكامريون ،وتشيكيا ،وأملانيا ،وماالوي ،وجزر املارشال ،وبريطانيا،
وأوروغواي .4وأشارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ميشيل باشليه،

عين على األقصى

ملنظمة التعاون اإلسالمي ،والسلطة الفلسطينية .وأفاد مراسل اجلزيرة بأن تشكيل جلنة
التحقيق أُقر بـ  24صو ًتا مقابل  9أصوات ،وامتناع  14عن التصويت .ورفض القرار ٌّ
كل

 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3xFeEAH .2021/5/9 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3fQPJnp .2021/5/11 ،
 3للمزيــد انظــر :موقــع أخبــار األمــم المتحــدة ،https://bit.ly/3fUD6b9 .2021/5/16 ،وموقــع أخبــار األمــم
المتحــدةhttps://bit.ly/3yE37mh .2021/5/20 ،
 4الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3saPQ2s .2021/5/27 ،
www.alquds-online.org
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يف افتتاح اجتماع طارئ جمللس حقوق اإلنسان ،إىل أن الضربات اإلسرائيلية على قطاع
غزة قد تشكل جرائم حرب ،مشددة على أنها مل تتلق أدلة على أن األبنية املستهدفة
كانت تستخدم ألغراض عسكرية.1
ً
مروعا ألرواح
وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات االحتالل اإلسرائيلي أظهرت
جتاهل ً
املدنيني الفلسطينيني من خالل ّ
شن عدد من الغارات اجلوية اليت استهدفت املباني
السكنية ،وأسفرت عن مقتل عائالت بأكملها ،مبن فيهم أطفال ،والتسبب يف الدمار
املتعمد للممتلكات املدنية ،يف هجمات قد ترقى إىل ح ّد جرائم حرب أو جرائم ض ّد
ّ
اإلنسانية.2

ب .اال ّتحاد األوروبي

مل ي ّتخذ االحتاد األوروبي ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،أي إجراءات من شأنها أن
تردع االحتالل عن اعتداءاته داخل األراضي الفلسطينية احملتلة ،فقد طالب االحتالل
بوقف انتهاكاته املستمرة ،وكرر دعوته إىل احرتام الوضع القائم يف األماكن املقدسة،
واحلفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد ،سيكون
له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها.
وقال االحتاد األوروبي ،إن الوضع يف ما يتعلق بإخالء العائالت الفلسطينية يف حي الشيخ
جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثري القلق الشديد ،وهذه األعمال غري قانونية،
مبوجب القانون اإلنساني الدولي ،وتؤدي إىل تأجيج التوترات على األرض .3وطالب
وزير الدولة للشؤون اخلارجية الربيطاني جيمس كليفرلي ،احلكومة اإلسرائيلية بوقف
ربا عن قلق احلكومة
اإلخالء القسري للعائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح ،مع ً

الربيطانية من التطورات واهلجوم اإلسرائيلي على املقدسات اإلسالمية يف القدس.4

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3xILrEJ .2021/5/27 ،
 2موقع منظمة العفو الدوليةhttps://bit.ly/2VEaood .2021/5/17 ،
 3موقع سي أن أن باللغة العربيةhttps://cnn.it/3CL6Elc .2021/5/8 ،
 4القدس العربيhttps://bit.ly/3CLVUTP .2021/5/8 ،
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وسعى االحتاد األوروبي إىل التهدئة بني الكيان الصهيوني وفصائل املقاومة الفلسطينية،
إذ اجتمع وزراء خارجية االحتاد األوروبي ملناقشة كيفية استخدام النفوذ السياسي
للكتلة املكونة من  27دولة ،للمساعدة يف اجلهود الديبلوماسية إلنهاء اجملازر اإلسرائيلية
حبق الفلسطينيني .وشددت دول االحتاد األوروبي على وقف إطالق النار واحلاجة إىل ّ
ّ
حل

سياسي إلنهاء الصراع األخري .وانتهى االجتماع بامتناع اجملر عن التوقيع على اإلعالن.
ودعا املمثل األعلى للسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل إىل «وقف فوري
لكل أعمال العنف وتطبيق وقف إلطالق النار بني إسرائيل والفلسطينيني» .وأضاف أن
«اهلدف هو محاية املدنيني والسماح بإيصال املساعدة اإلنسانية إىل غزة» .وأكمل ً
قائل:
«ندين اهلجمات الصاروخية حلماس وجمموعات إرهابية أخرى على أراضي إسرائيل،
وندعم بالكامل ّ
حق إسرائيل يف الدفاع عن نفسها...ولكن ينبغي القيام بذلك بشكل
متكافئ ومع احرتام القانون اإلنساني الدولي».1
ويف سياق متصل ،قال مسؤول أوروبي رفيع إنه ميكن األوروبيون التواصل مع حركة
محاس بعد املصاحلة الفلسطينية ،ويف ّ
ظل سريان وقف إطالق النار بني فصائل املقاومة
الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي .وأوضح أنه ميكن أن تتم االتصاالت مع محاس بشكل
ريا إىل أن االحتاد األوروبي سيحتاج
مباشر أو غري مباشر عرب طرف ثالث؛ قطر ومصر ،مش ً
إىل التعامل مع محاس بشكل أو بآخر ألنها جزء من ّ
احلل.2

وطالب برملانيون بريطانيون ،خالل جلسة مبجلس العموم ،حكومة بالدهم بوقف بيع
األسلحة لالحتالل اإلسرائيلي ،وفرض عقوبات عليها ،بسبب انتهاكاتها للقانون
الدولي ،خالل اعتداءاتها األخرية ض ّد الفلسطينيني .وطالبوا احلكومة باالعرتاف
بفلسطني كدولة.4

عين على األقصى

ودعا رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيني إىل
«ضبط النفس» ً
قائل إنه «قلق جدًّا» من «العنف املتزايد واخلسائر يف صفوف املدنيني»،
ّ
وحث على «وقف التصعيد بشكل عاجل».3

 1األخبارhttps://bit.ly/3g11p7n .2021/5/18 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/2XrGlk3 .2021/5/21 ،
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/2UdWLes .2021/5/12 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jToERV .2021/5/19 ،
www.alquds-online.org
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ويف بيان مل يوجه أي إدانة للعنف اإلسرائيلي ،أعربت فرنسا عن قلقها الشديد من «أحداث
العنف واالشتباكات» املستمرة يف القدس .وأكدت وزارة اخلارجية الفرنسية ضرورة
وعبت عن قلق فرنسا العميق
وقف مجيع األعمال اليت من شأنها تصعيد األحداثّ .
إزاء الرتحيل القسري للناس من منازهلم يف حي «الشيخ جراح» بالقدس .ودانت بشدة
اهلجمات الصاروخية من قطاع غزة باجتاه األراضي اإلسرائيلية .1ودعت باريس السلطات
اإلسرائيلية إىل عدم استخدام القوة املفرطة ض ّد الفلسطينيني .ودعت «مجيع األطراف
إىل التزام أكرب قدر من ضبط النفس» ،حمذرة من «تصعيد واسع النطاق» ،وهو موقف
عدَّه جزء من اليسار الفرنسي منحا ًزا للغاية لالحتالل .ونددت باريس بـ»إطالق صواريخ
من قطاع غزة استهدفت األراضي اإلسرائيلية».
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة ،واتفقتا على مواصلة
اجلهود من أجل إعالن هدنة سريعة وجتنب تفاقم الوضع .وقال متحدث باسم احلكومة
الفرنسية «نسعى مع مصر واألردن وأملانيا إىل وقف إطالق النار وضمان ّ
حل دائم يف
ً
حتركا دبلوماس ًيا منذ أيام للتوصل إىل وقف إلطالق النار يف أقرب
املنطقة ،وقد بدأنا
وقت ممكن» .2وقدّمت فرنسا بالتنسيق مع مصر واألردن مشروع قرار إىل جملس األمن
الدولي يدعو إىل وقف إطالق النار بني االحتالل اإلسرائيلي وغ ّزة ويلقى تأييد الصني
وروسيا ،جمازفة بانتزاع املبادرة من الواليات املتحدة .3وقالت مصادر واسعة االطالع يف
باريس إن مشروع القرار الفرنسي يف جملس األمن أحرج واشنطن وسرع التوصل لوقف
النار بقطاع غزة.4
ويف أملانيا ،أكدت املستشارة أجنيال مريكل ،خالل اتصال هاتفي مع نتنياهو ،تضامنها
مع االحتالل اإلسرائيلي ،مبدية أملها «أن تنتهي (العمليات العسكرية) يف أسرع وقت».5

 1القدس العربيhttps://bit.ly/3m0U77m .2021/5/10 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3AV42zN .2021/5/17 ،
https://bit.ly/3yL3vja ,2021/5/19 , France24 website 3
 4الشرق األوسطhttps://bit.ly/2VTUpSW .2021/5/24 ،
 5موقــع إذاعــة صــوت ألمانيــا أو دويتشــه فيلــه  )Deutsche Welle) DWباللغــة العربيــة.2021/5/24 ،
https://bit.ly/2VTUpSW
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وشدد وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس ،خالل لقائه مع وزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي
أشكنازي ،لدى وصوله إىل كيان االحتالل ،على دعم بالده يف عدوانها على غزةَّ ،
وعد أن
لـإسرائيل ّ
احلق يف الدفاع عن نفسها» ،لكنه مل يندد بالعدوان اإلسرائيلي الوحشي على
الفلسطينيني ،الذي تسبب بالتدمري اهلائل والكارثة اإلنسانية يف قطاع غزة.1
وبالرغم من ذلك ،أعربت مريكل عن تأييدها إجراء «اتصاالت غري مباشرة» مع حركة
دائما باتصاالت
محاس ،وقالت ،يف مقابلة مع تلفزيون دبليو.دي.آر العام« :ال ميكن القيام ً
مباشرة لكن بالتأكيد جيب إشراك محاس بطريقة أو بأخرى ،ألنه من دون محاس ال
وقف إلطالق النار».2
ج .الواليات المتحدة األمريكية

يف خطوة تعكس سياسة االحنياز
للكيان الصهيوني ،والتخلي عن
لغة الدبلوماسية ،وتبين رؤية
االحتالل ،والعمل على فرضها
أم ًرا واق ًعا ،قال البيت األبيض
األمريكي إن لالحتالل اإلسرائيلي
ّ
احلق املشروع يف الدفاع عن نفسه

بايدن يطلب من عباس تهدئة األزمة

وأكد البيت األبيض أن مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان جدّد ،يف اتصال
هاتفي م ع نظريه اإلسرائيلي مئري بن شبات ،قلق الواليات املتحدة العميق بشأن الطرد
احملتمل ألسر فلسطينية من منازهلا يف حي الشيخ جراح .وجاء يف البيان« :اتفق االثنان

عين على األقصى

يف مواجهة اهلجمات الصاروخية
اليت تش ّنها حركة محاس.
وباملقابل شدّد البيت األبيض على
أن القدس «جيب أن تكون مكا ًنا
للتعايش».

 1موقع عرب https://bit.ly/3AMFwkh .2021/5/20 ،48
 2الشرق األوسطhttps://bit.ly/3AIGpdy .2021/5/20 ،
www.alquds-online.org

249

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على المسجد األقصى والتفاعل معه ما بين  2020/8/1و2021/8/1

على أن اهلجمات الصاروخية والبالونات احلارقة (اليت تطلق) من غزة على إسرائيل
غري مقبولة وينبغي التنديد بها»1 .وقال وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن ،إنه
حذر القادة اإلسرائيليني خالل زيارته إىل كيان االحتالل يف نهاية أيار/مايو ،2021
من عواقب إجالء العائالت الفلسطينية من بيوتهم يف شرق القدس واالضطرابات عند
املسجد األقصى .2وقال املتحدث بلسان اخلارجية األمريكية نيد برايس إن «احلفاظ على
الوضع القائم يف القدس أمر بالغ األهمية» ،مشددًا على أن على االحتالل اإلسرائيلي
معاملة سكان حي الشيخ جراح باحرتام ،وأن واشنطن ستواصل الضغط بهذا االجتاه.3
وشدّد البيت األبيض على أن القدس «جيب أن تكون مكا ًنا للتعايش» .4وأعلن ناطق باسم
وجه رسالة إىل الرئيس
جملس األمن القومي لدى البيت األبيض ،أن الرئيس جو بايدن ّ

الفلسطيين حممود عباس ،شدد فيها على «ضرورة تهدئة األزمة احلالية».5

وقال البيت األبيض إن بايدن أكد ،يف حمادثة هاتفية مع نتنياهو ،ما مساه ّ
«حق
إسرائيل يف الدفاع عن نفسها» ،وإدانته ملا وصفها بـ اهلجمات الصاروخية العشوائية»
من قبل حركة محاس .ولكن الرئيس األمريكي «أعرب عن دعمه لوقف إطالق النار».
وذكر البيت األبيض أن بايدن شجع «إسرائيل» على «اختاذ كل اإلجراءات املمكنة
لضمان محاية املدنيني األبرياء» ،معربًا عن «قلقه البالغ» بشأن «العنف بني السكان يف
إسرائيل».6
وجدّد وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن تأكيد التزام بالده بدعم االحتالل
اإلسرائيلي .وأعلن بعد لقائه رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس يف رام اهلل ،أن
بالده ترغب يف «إعادة بناء» عالقتها مع الفلسطينيني ،وستسعى إىل إعادة فتح القنصلية
 1الشرق األوسطhttps://bit.ly/3s8oXvO .2021/5/9 ،
 2القدس العربي ،https://bit.ly/3CIwTsw ،2021/5/27 .وانظر أيضاً,2021/5/27 , Axios :
https://bit.ly/3iERrdG
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3iBwMqG .2021/5/22 ،
 4الشرق األوسط ،https://bit.ly/2Xb03Ae .2021/5/11 ،وانظر أيضاً:
https://bit.ly/3yEwdSN ,2021/5/11, The White House website
 5الشرق األوسطhttps://bit.ly/3yEA7e5 .2021/5/12 ،
https://bit.ly/3xFIS6D ,2021/5/17 , The White House website 6
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األمريكية يف القدس ،وقال بلينكن إن الواليات املتحدة على قناعة بأن الفلسطينيني
واإلسرائيليني يستحقون على ح ّد سواء إجراءات متساوية من ناحية األمن ،واحلرية،
والفرصة ،والكرامة».1
ووقع أكثر من  500عضو من محلة الرئيس األمريكي جو بايدن وموظفني يف احلزب
الدميوقراطي يف  22والية ،على رسالة تدعو بايدن إىل «حماسبة احلكومة اإلسرائيلية»
بعد عدوانها األخري على قطاع غزة .وقالت صحيفة واشنطن بوست األمريكية إن الرسالة
تدعو الرئيس إىل بذل املزيد يف «محاية حقوق الفلسطينيني وحماسبة إسرائيل على
عدد القتلى غري املتكافئ الذي تسببت به القوات اإلسرائيلية مقارنة بتلك اليت تسبب
بها املسلحون الفلسطينيون».2

عين على األقصى

 1الجزيرة.نت ،https://bit.ly/37DAMko .2021/5/25 ،وعرب .2021/5/25 ،48
https://bit.ly/3CAwLeC
 2وكالة األناضول لألنباء ،https://bit.ly/2XmdYUn .2021/5/24 ،ولالطالع على نص الرسالة انظر:
https://bit.ly/2VNC2iu ,2021/5/24 , Matan Arad-Neeman website
www.alquds-online.org
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سادسا :المستوى الشعبي
ً
ي ُّ
يب من تطور األوضاع يف املسجد األقصى
ُعد املوقف العربي واإلسالمي والدولي الشع ّ
أفضل ً
حال من املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات .والشارع
العربي واإلسالمي متفاعل مع القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى ومدينة
القدس بشكل خاص.
ويف إطار التفاعل مع املستجدات يف القدس احملتلة ،واالقتحامات املتكررة للمسجد
األقصى ،انعقد مؤمتر ر َواد بيت املقدس اإللكرتوني» ،يف  7و ،2020/11/8حتت شعار
القدس أمانة..التطبيع خيانة ،من تنظيم االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني،
ومركز عالقات تركيا والعامل اإلسالمي .ليكون أضخم مؤمتر إلكرتوني عاملي نصرة
ودعما لصمود الشعب الفلسطيين ،شارك فيه املئات من الشخصيات البارزة
لفلسطني
ً
والفاعلة يف خدمة القضية الفلسطينية على مستوى العامل ،فيما بلغ عدد املشاركني
فيه حنو  5آالف مشارك من  75بلدًا.1
وخرجت يف عدة مدن عربية وإسالمية ودولية مظاهرات احتجاجية منددة باالعتداءات
على املسجد األقصى والقدس وأهلها ،ورافضة العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة
واألراضي الفلسطينية احملتلة.
وكان التفاعل الشعيب األردني مع تطورات األحداث ،نتيجة معركة «سيف القدس»
بار ًزا ،فقد استمرت التظاهرات واالعتصامات ووقفات التضامن خالل العدوان
ودعما لصموده يف وجه االعتداءات اإلسرائيلية
الصهيوني ،نصرة للشعب الفلسطيين،
ً
على غزة واالنتهاكات املستمرة ّ
حبق الفلسطينيني يف القدس ،وحماوالت التقسيم
الزماني واملكاني يف املسجد األقصى املبارك .وأبرز تلك التحركات كانت اليت أقيمت
يومي اجلمعة  ،2021/5/14واجلمعة  ،2021/5/21إذ شارك عشرات آالف األردنيني يف
التظاهرات اليت كان بعضها على احلدود األردنية الفلسطينية.2
 1وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/38JwyZQ .2020/11/7 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3AvhM3F .2021/5/14 ،؛ ووكالة قدس برس.2021/5/22 ،
https://bit.ly/3yD6Bpb
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حمتجون أردنيون يتظاهرون دعماً للفلسطينيني يف مدينة الكرامة على احلدود مع فلسطني احملتلة

وعرب رجالن أردنيان مسلحني بالسكاكني احلدود من األردن إىل األراضي الفلسطينية
احملتلة ،وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنها اعتقلتهما.1
وقال املركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم يف األردن إن مدينة القدس يف قلب الكنائس
وعب املركز عن األمل والقلق البالغني إزاء أحداث العنف واالضطرابات
حمل ًيا وعامل ًياّ .
اليت تعصف بالقدس ،سواء يف أحياء البلدة القدمية وباحات املسجد األقصى ،أو يف حي
الشيخ ج ّراح.2.

عين على األقصى

أما الساحة اللبنانية ،اليت يعيش فيها عدد كبري من الالجئني الفلسطينيني ،فقد
تفاعل الشارعان اللبناني والفلسطيين مع تطورات معركة «سيف القدس» ،وانطلقت
تظاهرات يف خمتلف األراضي اللبناني ،و ُن ِّظمت وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيين،
وللتنديد باالنتهاكات الصهيونية ّ
حبق املسجد األقصى والقدس وقطاع غزة؛ غري أن
احلدثني البارزين كانا التظاهرات اليت انطلقت حنو احلدود مع فلسطني ،واليت أسفرت
عن استشهاد مواطن لبناني ،وإطالق الصواريخ من داخل األراضي اللبنانية حنو األراضي
الفلسطينية احملتلة.3
 1الشرق األوسطhttps://bit.ly/3ApHZRm .2021/5/16 ،
 2الدستورhttps://bit.ly/3iyIZfZ .2021/5/11 ،
 3للمزيــد انظــر :الجزيرة.نــت ،https://bit.ly/3s7KgNW .2021/5/13 ،موقع العهد اإلخباري.2021/5/14 ،
 ،https://bit.ly/3fSyW3tووكالــة األناضــول لألنبــاء ،https://bit.ly/2VH362Q .2021/5/18 ،وموقــع
العربية نــتhttps://bit.ly/2U7AlM3 .2021/5/19 ،
www.alquds-online.org
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وخرجت يف عدة مدن عربية مظاهرات احتجاجية ض ّد العدوان ،وطالب احملتجون بوقف
دعما للفلسطينيني ،واستنكا ًرا
إطالق النار .فقد شهدت حنو  50مدينة مغربية تظاهرات ً
العتداءات االحتالل ،ومتيزت مبشاركة كثيفة ملختلف األطياف السياسية واحلقوقية
ً
والنقابية والعديد من املواطنني من خمتلف األعمارً ،
وأطفال .1ويف تونس،
رجال ونساء

ريا عن الدعم للفلسطينيني ،مطالبني باملصادقة على قانون «جي ّرم»
تظاهر اآلالف تعب ً
التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .وتظاهر اآلالف من املوريتانيني يف شوارع العاصمة

نواكشوط ،2واآلالف من اليمنيني يف العاصمة صنعاء و 13ساحة أخرى يف مدن مينية
خمتلفة ملساندة املقاومة الفلسطينية ومؤازرة صمودها ،وتنديدًا باجلرائم املرتكبة ّ
حبق
الشعب الفلسطيين .3وتظاهر اآلالف يف مدن وعواصم عربية تضام ًنا مع الفلسطينيني

وأهل غزة ،بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطالق النار بني املقاومة واالحتالل
حيز التنفيذ.

وحتت شعار «فلسطني تنتفض» شارك حنو  10آالف شخص من القطريني واجلاليات
العربية واإلسالمية بالعاصمة الدوحة يف مهرجان تضامين حاشد نظمه االحتاد العاملي
لعلماء املسلمني ،يف  ،2021/5/15للتعبري عن دعمهم الشعب الفلسطيين الذي يتعرض
لعدوان إسرائيلي متواصل ،وللتنديد باستمرار العدوان اإلسرائيلي الدامي على القدس
وقطاع غزة ،مبشاركة رئيس املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل هنية.4
ويف الكويت ،تصاعدت موجة التضامن مع الشعب الفلسطيين ،وأطلقت اجلمعيات
ً
فضل عن إضاءة أبراج الكويت
اخلريية الكويتية محالت للتربع ملصلحة قطاع غزة،
دعما لفلسطني ،وتنديدًا بالعدوان اإلسرائيلي
بأعالم فلسطني ،5وقيام تظاهرات حاشدةً ،

املستمر على قطاع غزة .ويف  ،2021/5/21أعلنت الكويت بدء انطالق محلة إغاثة شعبية
عاجلة ملصلحة الشعب الفلسطيين ،تستمر شه ًرا وتسعى إىل مجع  100مليون دوالر،
 1القدس العربيhttps://bit.ly/2U8iB2Z .2021/5/16 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yEzpxI .2021/5/20 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3lTUSPI .2021/5/18 ،
 4الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3jNGFkJ.2021/5/15 ،
 5الخليج أون الينhttps://bit.ly/3xC5hlf .2021/5/20 ،
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اعتصاما تضامن ًيا مع
وسط دعوات للمشاركة فيها .1ونظمت قوى سياسية كويتية
ً

فلسطني يف ساحة اإلرادة الواقعة قبالة جملس األمة الكوييت.2

وكان وسم (هاشتاغ) #غزة_تنتصر قد تصدر موقع تويرت يف السعودية بأكثر من 350

ألف تغريدة ،بعد إعالن التهدئة بني االحتالل اإلسرائيلي واملقاومة الفلسطينية.3
وكانت تركيا من أكثر الدول اليت شهدت معظم مدنها تنظيم فعاليات تضامنية مع
الشعب الفلسطيين ،وتنديدًا بالعدوان الصهيوني .وشهدت العاصمة اإليرانية طهران
جتم ًعا يندد باالعتداءات واجلرائم اإلسرائيلية ّ
حبق الشعب الفلسطيين ،وشاركت
جمموعات طالبية يف املظاهرة .ورفع املتظاهرون شعارات تندد بالعدوان اإلسرائيلي على
غزة واالعتداءات اإلسرائيلية يف القدس واألقصى.4
ويف إندونيسياّ ،
برناجما شارك فيه حنو
نظم التحالف اإلندونيسي لنصرة بيت املقدس
ً
ألف مسجد وعشرات املنظمات واجلمعيات ،نصرة للمسجد األقصى وقطاع غزة .وقد
أصدر املشاركون «إعالن إندونيسيا إلنقاذ املسجد األقصى وحترير فلسطني»؛ حذروا
فيه االحتالل من املساس باملسجد األقصى ،وطالبوا بوقف التوسع االستيطاني ،وإطالق
وخصوصا األطفال ،ودعا املشاركون إىل مقاطعة االحتالل
األسرى الفلسطينيني
ً

اإلسرائيلي ،واصفينالتطبيع أنه يستغل ملصلحة االحتالل.5

الوقفة مبحاسبة قادة االحتالل على جرائمه ،وانتهاكاته املتواصلة للقانون الدولي.6
 1الخليج أون الينhttps://bit.ly/3fRBaQS .2021/5/21 ،
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3yEzpxI .2021/5/20 ،
 3عربي https://bit.ly/3lSMIqM .2021/5/21 ،21
 4الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3AAwlmz .2021/5/18 ،
 5الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3iBEO2Q .2021/5/30 ،
 6القدس العربيhttps://bit.ly/3m3IWuQ .2021/5/17 ،
www.alquds-online.org
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ويف السياق نفسه ،خرجت يف عدة مدن عاملية مظاهرات احتجاجية ض ّد العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية احملتلة ،وطالب احملتجون بوقف إطالق النار .فقد
شهدت عدة مدن دامناركية وبلجيكية وإسبانية وهولندية وإيطالية ويونانية ومنساوية
ً
تنديدا
وكندية وجنوب أفريقية ،وغريها من املدن العاملية ،مظاهرات ووقفات تضامن،
بالعدوان على الشعب الفلسطيين يف الضفة والقدس وقطاع غزة .وطالب املشاركون يف
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وذكر التلفزيون الدامناركي الرمسي أن حنو  4آالف شخص شاركوا يف مسرية داعمة
للفلسطينيني ،يف العاصمة كوبنهاغن.1
وباملقابل ،منعت شرطة باريس تظاهرة مؤيدة للفلسطينيني يف العاصمة الفرنسية ،بعدما
طلبت الداخلية الفرنسية من الشرطة حظرها ،خشية تكرار صدامات وقعت يف ظروف
مشابهة سنة  ،2014حبسب زعم وزارة الداخلية .2ويف مشهد مماثل ،حظرت الشرطة
األملانية خروج عدة تظاهرات دعت إليها جمموعات فلسطينية يف عدد من الواليات
األملانية.3
النمساوية على رفع العلم اإلسرائيلي فوق مق ّر وزارة اخلارجية،
وبعدما أقدمت احلكومة
َ
ريا عن تضامن النمسا مع االحتالل اإلسرائيلي،
ومق ّر املستشار سيباستيان كورتس ،تعب ً
شهدت فيينا تظاهرة أمام مبنى رئاسة الوزراء ،ندّد فيها املشاركون بهذا التصرف
النمسوي» ،فريتز إدلينغر ،مساح
الـ»خمجل» .ووصف رئيس مجعية «اجملتمع العربي-
َ
كورتس ،برفع العلم اإلسرائيلي بأنه «مدعاة للخجل».4
وشهدت عدة مدن أرجنتينية وبرازيلية ،حتركات وفعاليات تضامنية مع الشعب
الفلسطيين ،ندد فيها املشاركون باستمرار العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيين.
ونظمت مجعيات حقوقية كورية جنوبية وقفتني احتجاجيتني أمام السفارة اإلسرائيلية
بالعاصمة سول ،نددت فيهما بالتطهري العرقي والعدوان على قطاع غزة .وطالب احملتجون
بوقف اتفاقية التجارة احلرة اليت أبرمتها دولتهم مع االحتالل اإلسرائيلي يف اليوم األول
من بدء العدوان على غزة .5ونظم البيت الفلسطيين يف كندا وقفة مجاهريية حاشدة
أمام القنصلية اإلسرائيلية يف وسط مدينة تورنتو ،مبشاركة أكثر من  1400شخص
من أبناء اجلالية الفلسطينية والعربية ،للتنديد باالعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة على
الشعب الفلسطيين وخاصة يف حي الشيخ جراح يف القدس احملتلة.6
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3iL8mva .2021/5/14 ،
https://bit.ly/3yYqUgQe ,2021/5/13 , France24 websit 2
 3للمزيــد انظــر :موقــع  DWباللغــة العربيــة ،https://bit.ly/3CNFWIL .2021/5/14 ،وموقــع  DWباللغــة
العربيــة ،https://bit.ly/2XruJ0p .2021/5/16 ،ووكالــة قــدس لألنبــاء.2021/5/22 ،
https://bit.ly/3iMMtLG
 4األخبارhttps://bit.ly/37GWzYn .2021/5/18 ،
 5عربي https://bit.ly/3AFuWv3 .2021/5/18 ،21
 6موقع دنيا الوطنhttps://bit.ly/3jW8g30 .2021/5/11 ،

256

تصدره مؤسسة القدس الدولية في الذكرى السنوية إلحراق المسجد األقصى – التقرير الخامس عشر

وو ّقع رؤساء حكومات ووزراء أوروبيون سابقون رسالة تدعو إىل التحقيق يف جرائم احلرب
وعبوا فيها عن رفضهم اتهام اجلنائية
باألراضي الفلسطينية احملتلة سنة ّ ،1967
الدولية مبعاداة السامية لتحقيقها يف جرائم االحتالل اإلسرائيلي .1وو ّقع  600أكادميي
وباحث يف جامعات هولندا عريضة تدعو احلكومة اهلولندية إىل قطع مجيع العالقات
مع االحتالل اإلسرائيلي ،من أجل حتقيق سالم عادل للفلسطينيني .ويف الوقت نفسه،
أطلقت عريضة مماثلة لطلبة يف اجلامعات اهلولندية ،بلغ عدد املوقعني عليها قرابة
 1200طالب.2
ويف السياق نفسه ،أفادت وسائل إعالم إيطالية أن عمال ميناء ليفورنو يف إيطاليا رفضوا
حتميل «أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل الفلسطينيني» على منت سفينة متوجهة
إىل االحتالل اإلسرائيلي .3وأعلنت نقابة عمال جنوب إفريقيا ساتاو أن أعضاءها يرفضون
تفريغ محولة السفينة اإلسرائيلية زيم شنغاي ،اليت رست يف ميناء مدينة ديربان ،تعاط ًفا
مع ضحايا االحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني ،وللضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته
املستمرة.4
احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي
وشهدت عدة واليات ومدن أمريكية مظاهرات حاشدة
ً
ض ّد الفلسطينيني يف القدس وقطاع غزة ،واالنتهاكات داخل املسجد األقصى،
فقد شهدت نيويورك وميشيغن والعاصمة واشنطن ،تظاهرات حاشدة أمام السفارة
والقنصليات اإلسرائيلية ،جابت الشوارع منددة بعنصرية االحتالل ووحشيته يف ظل ما
يرتكبه من جمازر ّ
حبق الشعب الفلسطيين .5وتظاهر املئات من سكان والية تينيسي يف

خالل أسبوع للتضامن مع فلسطني.6
https://bit.ly/37HLd6A ,2021/5/31 , The Guardian newspaper website 1
 2الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3m295Kh .2021/5/28 ،
 3الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3CK2JFn .2021/5/15 ،
https://bit.ly/3skq3Vl ,2021/5/21 , Independent Online, South Africa 4
https://bit.ly/3ACxEBF ,2021/5/19 , Euronews website 5
 6القدس العربيhttps://bit.ly/37IMppW .2021/5/26 ،
www.alquds-online.org

عين على األقصى

شوارع وسط مدينة ناشفيل .وهتف  800على األقل من املتظاهرين بالعربية «سنضحى
بدمائنا وأرواحنا من أجل فلسطني» .وكانت هذه املظاهرة الثانية من نوعها يف ناشفيل
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ويف السياق نفسه ،أصبحت جورجيا خامس والية أمريكية تلغي تشري ًعا وضع لردع
احملاوالت الرامية ملقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ،بعد كل من واليات كنساس ،وأريزونا،
وتكساس ،وأركنساس؛ حبسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي اإلخباري الربيطاني.1
وتعهد األكادميي واملفكر األمريكي نعوم تشومسكي مبقاطعة شركة التأمني الفرنسية
العمالقة أكسا ،بسبب دعمها االستيطان اإلسرائيلي .وانض ّم حنو  12أل ًفا لتشومسكي،

وتعهدوا مبقاطعة الشركة الفرنسية ،حتى ينتهي تواطؤها يف الفصل العنصري.2

 1الجزيرة.نتhttps://bit.ly/3AG8nXj .2021/5/25 ،
 2القدس العربيhttps://bit.ly/3COC3mP .2021/5/30 ،
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