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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير توثيقي ا�ستقرائي ير�صد االعتداءات على امل�سجد االق�صى
ما بني  2013/8/1و2014/8/1

امللخ�ص التنفيذي
ت�صدر م�ؤ�س�سة القد�س الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دور ًيا ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى
وتطور خطوات االحتالل الإ�رسائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير الثامن في هذه السلسلة وهو
يوث ّق االعتداءات على األق�صى ما بني  2013/8/1و .2014/8/1ويحاول التقرير تناول م�رشوع
تهويد امل�سجد مبقاربة �شاملة تناق�شه من �أربعة جوانب:
�أوالً :تطور فكرة الوجود اليهودي يف امل�سجد الأق�صى على امل�ستوى ال�سيا�سي والديني والقانوين.
ثانيًا :مناق�شة تف�صيلية لكل �أعمال احلفر والإن�شاءات وامل�صادرة حتت امل�سجد ويف حميطه تبينّ م�سارها
وتطورها على مدار ال�سنة التي يغطيها التقرير ،بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن تفا�صيلها ومراميها ا�ستنا ًدا
�إىل �أحدث ما يتوافر من املعلومات التي تظهر �سعي االحتالل �إىل ت�أ�سي�س مدينة يهودية حتت امل�سجد
ويف حميطه يكون هو يف مركزها ويخلق بنية حتتية متكاملة للوجود اليهودي يف امل�سجد وحميطه.
ثالثًا :حتقيق ال��وج��ود اليهودي الب�رشي والفعلي داخ��ل امل�سجد الأق�صى ،وحم��اوالت التدخل يف
�إدارته عرب ر�صد اقتحامات وت�رصيحات ال�شخ�صيات الر�سمية واملتطرفني اليهود والأجهزة الأمنية
وا�ستقراء م�سارات وم�آالت كل منها ،وتبيان معامل تكامل الأدوار بني هذه الأطراف املتفقة على حتقيق
الهدف ذاته �أال وهو تق�سيم امل�سجد الأق�صى بني امل�سلمني واليهود يف �أقرب فر�صة ممكنة .وير�صد
التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق امل�سجد خالل مدة الر�صد ،والتقييد امل�ستمر حلركة موظفي
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الأوقاف الذين ي�شكلون الع�صب التنفيذي لهذه الدائرة ومنعها من �أداء مهامها متهي ًدا لنزع احل�رصية
الإ�سالمية عن امل�سجد مل�صلحة �سلطة الآثار الإ�رسائيلية .عالوة على ذلك ،يعر�ض التقرير التحكم يف
الدخول �إىل امل�سجد وحماولة االحتالل تغيري قواعد ال�سيطرة على �أبوابه بالإ�ضافة �إىل تقييد حركة
امل�صلني وفق مناطق تواجدهم ،و�أعمارهم.
راب ًعا :ر�صد ردود فعل �أهم الأطراف املعنية ب�أو�ضاع امل�سجد الأق�صى وتفاعلها معه.

�أو ًال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف امل�سجد الأق�صى
 .1املوقف ال�سيا�سي:
ر ّك��ز اخلطاب ال�سيا�سي ال��داع��م لتق�سيم الأق�صى زمنيًا على
ا�ستح�ضار منوذج التق�سيم "الناجح" للم�سجد الإبراهيمي يف
اخلليل و�إمكانية ا�ستعادة هذا ال�سيناريو يف امل�سجد الأق�صى
بالقد�س املحتلة .وتك ّررت الت�رصيحات ال�سيا�سية يف هذا الإطار
لت�ؤكد �أن النجاح يف تق�سيم امل�سجد الإبراهيمي والتحكم يف دخول
امل�سلمني �إليه ي�ش ّكل �سابقة ميكن حماكاتها يف امل�سجد الأق�صى
كما عبرّ عن ذلك عدد من �أع�ضاء "الكني�ست" منهم مريي ريغف
وت�سيبي حوتوفلي.
وكان من الالفت خالل املدة التي ير�صدها التقرير ك�رس نائب
م��ن الي�سار "احتكار" �أح ��زاب اليمني ال��دع��م العلني للتق�سيم
الزمني للم�سجد الأق�صى حيث ُك�شف يف �أيار/مايو  2014عن

يتفاعل امل�ستوى ال�سيا�سي مع فكرة
الوجود اليهودي يف الأق�صى ب�شكل
ملحوظ منذ و�صول كتلة داعمة

لبناء "املعبد" �إىل مراكز متقدمة عقب
انتخابات "الكني�ست" بداية 2013

ويالحظ خالل مدة الر�صد ال�سعي
احلثيث لدعم اقتحامات امل�ستوطنني
ومل�رشوع التق�سيم الزمني
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن دعم مايل لـ
"منظمات املعبد"

اقرتاح قانون لتق�سيم الأق�صى يدعمه حيليك بار من حزب العمل بالإ�ضافة �إىل مريي ريغف (ليكود)،
رئي�سة جلنة الداخلية ،ويق�ضي بامل�ساواة يف العبادة بني اليهود وامل�سلمني على غرار ما هو حا�صل
يف امل�سجد الإبراهيمي .وعلى الرغم من �إعالن بار �سحب دعمه لالقرتاح بعد االنتقادات والتحذيرات
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التي تل ّقاها �إال �أن دعمه لالقرتاح يف املقام الأول يحمل �إ�شارات حول انخراط مكونات االحتالل كافة يف
عملية تهويد الأق�صى و�إن حت ّرى بع�ضها احلذر يف طروحاته.
وحيث �إن "�سيادة �إ�رسائيل على �أور�شليم تبقى ناق�صة �إذا مل تتحقق ال�سيادة الكاملة على جبل املعبد"،
فقد تق ّدم نائب رئي�س "الكني�ست" مو�شيه فيجلني (ليكود) باقرتاح لإنهاء ال�سيادة الأردن�ي��ة على
الأق�صى وو�ضعه ب�شكل كامل حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية� .إال �أنّ امل�ستوى ال�سيا�سي بدا متحف ًظا على
الطرح الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تفجر العالقة مع الأردن ب�شكل خا�ص ،وقد رف�ض مكتب نتنياهو تبني
االقرتاح الذي يدعو �إىل "فر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى ووقف التمييز احلا�صل يف
املكان وال�سماح للجميع بال�صالة فيه ودخوله من جميع البوابات من دون التمييز على �أ�سا�س الدين
والقومية واجلن�س" وا�ستبدال �صيغة تن�ص على "�أن حتافظ �إ�رسائيل على الو�ضع القائم يف املكان"
بها .وبالفعل فقد �أ�صدر مكتب رئي�س احلكومة بيا ًنا يف � 2014/2/27أعلن فيه �أن "�إ�رسائيل لن تغري
الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى" وذلك بعد جل�سة الكني�ست التي ناق�شت مقرتح نقل ال�سيادة� .إال �أن
هذا التح ّفظ على و�ضع امل�سجد حتت �سيادة االحتالل ال يعك�س زه ًدا ب�إحكام ال�سيطرة على الأق�صى
بقدر ما هو حر�ص على عدم �أخذ الأمور �إىل ما ميكن �أن يه ّدد "املكت�سبات" التي ح ّققها االحتالل من
حيث حتقيق الوجود اليهودي يف امل�سجد.
ومب ��وازاة ذل��ك ،ك�شف تقرير لإذاع��ة اجلي�ش عن
متويل الدولة للمنظمات واجلماعات الداعية لبناء
"املعبد" حيث ح ّولت وزارة التعليم ووزارة الثقافة
والريا�ضة م��ا ب�ين � 300أل��ف و� 700أل��ف �شيكل
لـلمنظمة غري احلكومية "معهد املعبد" .كما ك�شف
تقرير الإذاع��ة �أن الدولة ت�سمح لل�شابات اللواتي
ي �خ�ترن ع ��دم االن� �خ ��راط يف اخل��دم��ة الع�سكرية

يهودا غليك الناطق الر�سمي با�سم "ائتالف منظمات املعبد"

الإل��زام �ي��ة ب� ��أن ي ��ؤدي��ن اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة بالعمل
كمر�شدات مع اجلمعية املذكورة دون �أج��ر .كما جتلّى الدعم ال�سيا�سي للمنظمات الداعية �إىل بناء
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"املعبد" من خالل م�شاركة عدد من �أع�ضاء "الكني�ست" يف م�ؤمتر "العودة �إىل جبل املعبد" الذي دعا �إليه
"ائتالف منظمات املعبد" يف مركز بيغن يف ني�سان�/أبريل  .2014وكان من �أبرز ه�ؤالء مو�شيه فيجلني
وجه نائب وزير الأديان �إيلي بن دهان ر�سالة �إىل
ومريي ريغف و�أوريت �سرتوك و�شويل موعلم .كما ّ
امل�ؤمتر عرب الفيديو قال فيها �إن وزارته "تعمل على ترتيبات ت�سمح لليهود بدخول جبل املعبد و�إن �أي
يهودي ي�سمح له احلاخام ب�أن ي�صعد �إىل جبل املعبد �سيكون على ال�رشطة �أن ت�سمح له بذلك".
وعلى الرغم من االحت�ضان ال�سيا�سي لفكرة "املعبد" وال�سعي لت�أمني حرية اليهود يف الوجود وال�صالة
يف امل�سجد� ،إال �أن موقع  The Jewish Voiceالأمريكي ن�رش يف كانون �أول/دي�سمرب  2013تقري ًرا
�صاد ًرا عن مراقب الدولة حول موقف ال�سلطات الإ�رسائيلية من �أعمال احلفريات التي قامت بها

الأوقاف الإ�سالمية يف امل�سجد الأق�صى عام  .2007وقد �أعد مراقب الدولة التقرير عام  2008بناء
على تكليف من جلنة الرقابة بـالكني�ست ولكن منع ن�رشه يف دولة االحتالل خو ًفا مما قد يرتتب على
ذلك من ارتدادات .وت�ضمن التقرير "ا�ستنتاجات دامغة حول تهاون وتق�صري ال�سلطات احلكومية"،
ومنها بلدية االحتالل يف القد�س ،وال�رشطة ،و�سلطة الآثار وم�ست�شار احلكومة القانوين ،حيال ما تقوم
به الأوقاف من �أعمال ترميم و�صيانة يف الأق�صى .وقد طلبت احلكومة يف حينه عدم ن�رش التقرير ،كما
ناق�ش "الكني�ست" عام  2013مرات عدة ن�رش التقرير فعار�ضت وزارة اخلارجية ب�شكل خا�ص ذلك
خو ًفا من تردي العالقات مع الأردن ،كما عار�ضته وزارة الأمن الداخلي خو ًفا من ن�شوب "�أعمال
عنف" يف امل�سجد الأق�صى .وقد ا�ستدعى هذا التقرير تعلي ًقا من ع�ضو الكني�ست ال�سابق �أرييه �إلداد
(حزب االحتاد الوطني) ،وهو �صاحب م�رشوع التق�سيم الزمني املق َّدم يف الكني�ست عام  ،2012الذي
قال �إنه "�آن الأوان للتعامل مع جبل املعبد على �أنه مكان مقد�س".

 .2املوقف القانوين:
مع ا�ستقرار ر�أي املحكمة العليا على �أن حق اليهود يف الو�صول �إىل امل�سجد الأق�صى غري مطلق وهو
خا�ضع العتبارات �أمنية تق ّدرها �رشطة االحتالل ،تكثّفت حماوالت تقنني الوجود اليهودي يف الأق�صى
يف "الكني�ست" .وقد طرحت لهذه الغاية م�شاريع عدة حول تق�سيم الأق�صى زمنيًا وت�أمني "حرية

اليهود بال�صالة يف الأق�صى" ،وال �سيما يف جلنة الداخلية التي ترت�أ�سها الليكودية مريي ريغف ،و�إن
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كانت هذه االقرتاحات مل تق ّر يف "الكني�ست" �أو ُ�سحب بع�ضها
قبل مناق�شته.
ففي �أي��ار/م��اي��و � ،2014أر��س�ل��ت ري�غ��ف م���س��ودة م�رشوع
قانون لتق�سيم الأق�صى �إىل �أع�ضاء "الكني�ست" طالبتهم بدعم
امل�رشوع والتوقيع عليه .وقالت يف مقدمة االقرتاح �إنه "ما من
قانون يف دولة �إ�رسائيل مينع �صعود اليهود �إىل جبل املعبد �أو
ال�صالة فيه ،فال�سماح بال�صعود �إىل جبل املعبد وال�صالة فيه �أو
منع ذلك ي�أتي عن طريق التوجه ملحكمة العدل العليا .ويف �أغلب
الأوق��ات ،حتدد املحكمة ال�صعود �إىل جبل املعبد ،وتربط بني
�إمكانية ال�صعود بقرار من ال�رشطة الإ�رسائيلية ،والتي غالبًا

�إن الفتوى املعمول بها ق�ضائيًا هي
�أن "حق اليهود يف الو�صول �إىل جبل
املعبد" مقيّد باعتبارات الظروف
الأمنية التي يبقى لل�رشطة تقديرها.
وعلى �صعيد الت�رشيع فثمة
حماوالت م�ستمرة لت�رشيع �صالة
اليهود يف الأق�صى من دون قيود
ولتق�سيم امل�سجد بالإ�ضافة �إىل طرح
�إنهاء ال�سيادة الأردنية على امل�سجد
و�إخ�ضاعه ل�سيادة االحتالل كوجه
من �أوجه ال�سيادة على القد�س

ما متنع مثل هذا ال�صعود ،بادعاء وجود خطر �أو �إمكانية وقوع
خطر� .إن يهو ًدا كثريين يريدون ال�صعود �إىل جبل املعبد ،وق�سم منهم يريد � ً
أي�ضا ال�صالة فيه� ،إذا كان
ب�إمكانهم فعل ذلك".
ال�ع�ج��ز ع��ن ال��و� �ص��ول ب��اق�تراح��ات التق�سيم �إىل
�أهدافها دفع ريغف �إىل �إن�شاء جلنة فرعية برئا�سة
ع�ضو "الكني�ست" ديفيد ت ُْ�سور مهمتها مراقبة
تنفيذ ق���رارات احل�ك��وم��ة ب���ش��أن اق�ت�ح��ام اليهود
للأق�صى وفح�ص �إمكانية اقتحامهم امل�سجد ثالث
�ساعات ون�صف يوميًا ،ف�ضالً عن تهيئة املناخ
لالقتحامات التي تتزامن مع املنا�سبات اليهودية.

ت�سعى ريغف �إىل ت�أمني اقتحامات اليهود للأق�صى بحرية

وقد قدمت اللجنة تقريرها يف حزيران/يونيو 2014
حيث �أو�صت ب�إبقاء الو�ضع يف الأق�صى على ما هو عليه مع تو�سيع �صالحيات قائد ال�رشطة جلهة
التحكم يف الدخول �إىل امل�سجد وتنفيذ االعتقاالت.
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و�إزاء هذا "العجز" يف التو�صل �إىل ن�ص قانوين وا�ضح يتمكن اليهود مبوجبه من ال�صالة بحرية يف
امل�سجد الأق�صى ،حتاول بع�ض الأو�ساط ال�سيا�سية يف "الكني�ست" االلتفاف على غياب الن�ص عرب
مقد�سا ،ما يعني عدم �إمكانية منع اليهود من اقتحامه بناء على
درا�سة �إمكانية �إعالنه موق ًعا يهود ًيا
ً
�أ�س�س معنوية وقانونية.

 .3املوقف الديني:
ب��ال �ت��وازي م��ع امل�ساعي ال�سيا�سية وال�ق��ان��ون�ي��ة �إىل تكري�س
اقتحامات الأق�صى ظهرت حماوالت لت�أمني غطاء ديني ر�سمي
لهذه االقتحامات مبا ي�سبغ عليها رداء ال�رشعية الدينية ويدفع
باجتاه زيادتها .فقد دعا �إيلي بن ده��ان ،نائب وزي��ر الأدي��ان
يف حكومة االح�ت�لال ،احلاخامية الر�سمية يف "�إ�رسائيل" �إىل
�إ�صدار فتوى جتيز اقتحام اليهود للم�سجد الأق�صى� .إال �أن
احلاخاميّة املنتَخبة يف � 2013/7/24أ�صدرت �إعال ًنا يف كانون
مت�سكها مبوقف احلاخامية
�أول/دي�سمرب � 2013أعلنت فيه ّ
ال�سابقة والذي ال يجيز اقتحام اليهود للأق�صى لأ�سباب تتعلق

�أ�صدرت احلاخامية الرئي�سة
املنتَخبة يف متوز/يوليو 2013
�إعال ًنا يف كانون �أول/دي�سمرب
� 2013أكدت فيه مت�سكها بفتوى
احلاخامية ال�سابقة جلهة عدم
جواز اقتحام اليهود للأق�صى
لأمور تتعلق بعدم حتقق الطهارة
يف حني ا�ستمر ن�شاط "منظمات
املعبد" على �صعيد االقتحامات
والرتويج لبناء "املعبد"

بالطهارة ،ولعدم حتديد املكان ال�صحيح ملا ي�سمونه "قد�س الأقدا�س" .وقد �أ�شار البيان �إىل �أن �أ�سباب
املنع دينية حم�ضة ،ما يعني �إمكانية اللعب على الفتوى �ضمن هام�ش ال�سيا�سية والقانون ،بالإ�ضافة
�إىل جملة من الفتاوى "املرنة" ال�صادرة عن عدد من احلاخامات والتي ت�سمح باقتحام امل�سجد لكن دون
االقرتاب من املكان الذي يظن �أنه موقع "قد�س االقدا�س".
ويف مقابل ذلك ،فقد قال احلاخام مئري م��ازوز بـ "جواز دخول اليهود �إىل جبل املعبد �رشط احرتام
ال�رشوط الدينية" �أي عدم االقرتاب من الأماكن التي ُي َظ ّن �أن بها "قد�س الأقدا�س" .ومازوز هو �أحد
�أهم حاخامات ال�سفاردمي احلريديني ،وهو يخالف بفتواه هذه ما ا�ستقر عليه عموم حاخامات التيار
احلريدي الذين يح ّرمون دخول اليهود �إىل امل�سجد الأق�صى قبل حتقق �رشط الطهارة.
التما�سا �إىل "الكني�ست"
وجه عدد من احلاخامات وطالب املعاهد الدينية يف �شباط/فرباير 2014
وقد ّ
ً
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للمطالبة ب�س ّن ت�رشيع يو�سع ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى ،وذلك قبل �أيام من مناق�شة
اقرتاح فيجلني حول ال�سيادة على امل�سجد الأق�صى .كما وجه عدد من احلاخامات من التيار الديني
القومي ر�سالة �إىل نتنياهو يف �آذار/م��ار���س  2014يطالبون فيها ببناء كني�س يف امل�سجد الأق�صى.
وقد و ّق��ع على الر�سالة عدد من احلاخامات الذين مل ي�سبق �أن وجهوا �أي دع��وات علنية �إىل اليهود
القتحام الأق�صى ،ومن ه�ؤالء احلاخام �شموئيل �إلياهو ،بالإ�ضافة �إىل عدد من احلاخامات ال�صهاينة
كاحلاخامني دوف ليور وحاييم كوهني .وقد دعت الر�سالة �إىل بناء الكني�س يف الأق�صى يف الأماكن
التي �أ ّكد عدد من احلاخامات وامل�ؤرخني اليهود �أنها واقعة خارج نطاق منطقة "املعبد" مبا يجعلها غري
خا�ضعة ل�رشوط الطهارة.
ويف تطور متعلق بالتمهيد الديني لبناء "املعبد" ،ك�شف املدير الدويل لـ "معهد املعبد" احلاخام حاييم
ريت�شمان عن �أن ثمة بقرة حمراء ولدت يف الواليات املتحدة قد تكون هي البقرة التي ن�صت عليها
التوراة لعملية التطهري التي لن يبنى "املعبد" دونها .ويف مقطع فيديو ن�رش على املوقع الإلكرتوين
للمعهد املذكور قال ريت�شمان �إن البقرة احلمراء �سرتا َقب للت�أكد من ا�ستيفائها �رشوط البقرة املذكورة
يف التوراة كما �أو�ضح �أنه يف حال ثبوت الأمر ف�إن ذلك يعني "جتاوز �إحدى �أهم ال�صعوبات التي ت�ؤخر
بناء املعبد".
ويف م��وازاة ذلك ،ا�ستمر ن�شاط "منظمات املعبد" من حيث تنظيم م�سريات و�إط�لاق دعوات متكررة
القتحام الأق�صى ومطالبة الطبقة ال�سيا�سية بت�رشيع �أبواب الأق�صى �أمام هذه االقتحامات .وقد �أعلنت
هذه املنظمات عن حمالت لدعم "املعبد" ومنها حملة �إلكرتونية �أطلقت يف �آذار/مار�س  2014بعنوان
"�أنقذوا جبل املعبد" كما وجهت هذه املنظمات يف كانون ثانٍ /يناير  2014ر�سالة �إىل وزير ال�سياحة يف
حكومة االحتالل لفتح �أبواب امل�سجد �أمام االقتحامات ون ّظمت م�ؤمت ًرا يف مركز بيجن يف غرب القد�س

املحتلة يف  2014/4/28لبحث الوجود اليهودي يف الأق�صى واملطالبة بفتح الأب��واب كافة و�إجبار
ال�رشطة على ال�سماح لليهود ب�أداء الطقو�س التلمودية وقد ح�رض امل�ؤمتر عدد من �أع�ضاء "الكني�ست"
منهم مو�شيه فيجلني ومريي ريغف و�شويل موعلم.
كما �أطلق "معهد املعبد" يف  2014/7/27حملة جلمع � 100ألف دوالر بهدف و�ضع خمططات لبناء
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"املعبد" .ووف��ق ريت�شمان ف ��إن "املعبد �سيقام
مكان قبة ال�صخرة عندما يريدنا العامل �أن نبنيه".
واعترب ريت�شمان �أن "بناء املعبد هو اخلطوة التي
�ستلي العملية احلربية التي ت�شنها دولة االحتالل
حاليًا على غزة" .ومب��وازاة احلملة� ،أطلق املعهد

فيل ًما ترويجيًا بعنوان "التا�سع من �آف :2014
الأوالد م�ستعدون" ،وه��و اجل��زء الثالث �ضمن

�سل�سلة "الأوالد م�ستعدون" التي ي�صدرها املعهد

م�شهد من فيلم "الأوالد جاهزون"

لل�سنة الثالثة على التوايل لرت�سيخ املزاعم حول بناء "املعبد" .ويظهر يف الفيلم جمموعة من الأوالد
يلهون ثم يتجهون �إىل حاخام وي�أخذونه بيده لي�شهدوا جمي ًعا بناء "املعبد" مكان قبة ال�صخرة يف

امل�سجد الأق�صى.

ثان ًيا :احلفريات و�أعمال البناء وامل�صادرة �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ويف حميطه
 .1احلفريات:

مل تعد زي��ادة ع��دد احلفريات �أ�سفل امل�سجد الأق�صى وحميطه

م�س�ألة ذات �أول��وي��ة بالن�سبة �إىل دول��ة االح�ت�لال وم�ؤ�س�ساتها
ال�صهيونية ب�ع��د �أن ت�شعبت وان �ت ���شرت يف اجل �ه��ات الغربية
ً
عو�ضا ع��ن ذل��ك �إىل
واجلنوبية وال�شمالية للم�سجد ،وانتقلت
مرحلة العمل على ترميم املواقع القدمية وت�أهيلها كقاعات وا�سعة
ال�ستقبال ال���زوار ،ع�لاوة على جتهيز البنى التحتية الالزمة
لتحويل "املدينة اليهودية التاريخية" (مدينة داود) التي يبنيها
االحتالل �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ويف حميطه �إىل املزار ال�سياحي
الأول يف دولة االحتالل .وقد ا�ستق ّر عدد احلفريات والأنفاق يف

ريا يف
مل ير�صد التقرير تغ ً
عدد مواقع احلفريات �أ�سفل
الأق�صى وهو  47موق ًعا ،مع
�إقدام االحتالل على افتتاح بع�ض
القاعات يف بع�ض املواقع كما
و�ضع االحتالل احلجر الأ�سا�س
لبناء كني�س "فخر �إ�رسائيل" فيما
العمل متوا�صل �ضمن خمططات
�أخرى لتهويد الأق�صى

حميط امل�سجد الأق�صى على ما كان عليه يف التقرير املا�ضي� ،أي  47حفرية 25 :منها يف اجلهة الغربية،
و  17منها يف اجلهة اجلنوبية ،و 5يف اجلهة ال�شمالية.
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�أ .حفريات اجلهة الغربية:
بلغ عدد احلفريات يف اجلهة الغربية  25حفرية يعمل االحتالل على ربطها يف ما بينها لت�شكل �شبكة
من املزارات واملواقع الدينية والأثرية التي ت�ستقطب ال�سياح �ضمن اجلوالت التي تنظمها ال�سلطات
الإ�رسائيلية ل��ز ّوار "مدينة داود" .وقد عمل االحتالل خالل مدة الر�صد على تطوير مداخل �أنفاق
احلائط الغربي ،ف�أنهت جتهيزات وا�سعة داخل قاعتني كبريتني يف �شبكة الأنفاق املجاورة للم�سجد
الأق�صى ،وج ّهزت "القاعة الهريوديانية" مبعدات ب�رصية واحتفالية ال�ستقبال احلفالت التوراتية،

و�أنهت التجهيزات داخل حفريات "قاعة الع�صور" لتكون �أكرب قاعة احتفاالت ولقاءات �أ�سفل القد�س

وبجانب امل�سجد الأق�صى ،ومت افتتاحها ب�شكل ر�سمي وباحتفال �شارك فيه العديد من رجال الأعمال
وقادة اجلي�ش واحلكومة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،افتتح االحتالل �أنفا ًقا وقاعات جديدة �أ�سفل باب املطهرة
ووقف حمام العني .والقاعات اجلديدة ت�شكل قاعات وا�سعة وم��زارات ترتبط ب�شبكة الأنفاق التي
يحفرها االحتالل �أ�سفل الأق�صى ويف حميطه ،وبالذات يف اجلدار الغربي له ،وقد جرى و�ضع العديد
من الالفتات ال�ضوئية التي تتحدث عن تاريخ عربي مزعوم يف املنطقة.

ب .حفريات اجلهة اجلنوبية:
يبلغ عدد احلفريات يف اجلهة اجلنوبية للأق�صى  17حفرية يهدف االحتالل من ورائها �إىل بناء مدينة
يهودية �أثرية يزعم �أنها "مدينة امللك داود" .ت�رشف جمعية "العاد" اال�ستيطانية على احلفريات يف هذه
اجلهة �إذ �أعلنت �أنها �أجنزت ما يقارب %55من م�رشوع بناء" مدينة داود" .وقد ك�شفت االنهيارات
التي حدثت يف بيوت املقد�سيني عن احلفريات املتوا�صلة والتي يبلغ طولها حوايل  600مرت وتبد�أ من
منطقة حي �سلوان لت�صل �إىل الطرف اجلنوبي للم�سجد الأق�صى املبارك.
وخالل مدة الر�صد و�صلت امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية �إىل �أعماق بعيدة وحفريات جديدة داخل "موقف
جفعاتي" املال�صق جلنوب البلدة القدمية ،وكانت هذه احلفريات قد ك�شفت عن �آثار �إ�سالمية وعبا�سية
د ّمرها االحتالل لإمتام حفرياته هناك .كما وا�صل االحتالل حفرياته يف منطقة الق�صور الأموية.

ج .حفريات اجلهة ال�شمالية:
انت�شار احلفريات يف اجلهة ال�شمالية للأق�صى حمدود مقارنة باحلفريات يف اجلهة الغربية واجلنوبية،
وقد بلغ عددها  5حفريات مل ينته العمل فيها بعد.
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 .2البناء وم�صادرة الأرا�ضي يف حميط امل�سجد الأق�صى
تهدف دولة االحتالل من خالل البناء وم�صادرة الأرا�ضي يف امل�سجد الأق�صى وحميطه �إىل تعزيز
الوجود اليهودي يف امل�سجد ب�شك ٍل خا�ص ومدينة القد�س ب�شك ٍل عام� ،إ ّم��ا من خالل �إ�ضفاء الطابع
اليهودي على املحيط� ،أو من خالل اتخاذ هذه الأبنية كمراكز انطالق ال�ستهداف امل�سجد الأق�صى مثل
ا�ستعمالها كمراكز للتج ّمع القتحام امل�سجد� ،أو ا�ستخدامها للتغطية على �أعمال احلفر ّيات� ،أو لتعزيز
الوجود الأمني يف امل�سجد.
ومن �أبرز التطورات خالل املدة التي ير�صدها التقرير التقدم امللحوظ يف عمليات بناء "بيت �شرتاو�س"
ال��ذي ال يبعد عن الأق�صى �سوى  50م� ً
ترا من جهته الغربية ،حيث �أمت��ت "ال�رشكة لتطوير احلي
اليهودي يف البلدة القدمية بالقد�س" واجهة امل�رشوع اجلنوبية املطلة على حائط الرباق بالكامل .و"بيت
�شرتوا�س" هو مبنى ومركز توراتي مب�ساحة  944م ً
رتا مرب ًعا ،ارتفاعه من الأمام طبقتان ومن اخللف
وكني�سا يهود ًّيا ،ومركز عمليات متقد ًما لل�رشطة،
�أرب��ع طبقات ،ويحوي هذا البناء مدر�سة دينية
ً
وقاعات للإثراء التهويدي حول ما ي�سمونه "�إرث املبكى" ،وقاعة ا�ستقبال كبرية بفناء رحب ،ومداخل

عري�ضة ومتعددة لزوار النفق الغربي و"مركز قافلة الأجيال" ،وع�رشات الوحدات ال�صحية (حمامات
عامة) ،وغرف الت�شغيل وال�صيانة.
كما ق��ام وزي��ر الإ�سكان ال�صهيوين �أوري �أرئيل
خ�لال م��دة الر�صد بو�ضع حجر الأ�سا�س لأعلى
و�أ�ضخم كني�س توراتي تهويدي يف البلدة القدمية
بالقد�س ه��و كني�س "تفيئرت �إ�رسائيل" ("فخر
�إ�رسائيل" �أو "جوهرة �إ�رسائيل") ،الواقع  200مرت
غرب امل�سجد الأق�صى والذي يرتفع وفق خمططات
االحتالل حوايل  27م ً
رتا بواقع  6طبقات ،وميتد
على م�ساحة  1400مرت مربع .و�شهدت مدة الر�صد

حو�ش ال�شهابي ويدعي االحتالل �أنه املبكى ال�صغري

تطورات يف خمطط "بيت هليبا" التوراتي ،وخمطط �رشان�سكي بالإ�ضافة �إىل موا�صلة موظفي �سلطة
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الآث��ار الإ�رسائيلية االعتداء على رباط كرد (حو�ش ال�شهابي) يف اجلدار الغربي للأق�صى ،عرب خلع
بالط الأر�ضية القريبة من املكان و�إزالة حجارة �صغرية من اجلدار وم�صادرتها.

ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي داخل الأق�صى والتدخل املبا�شر يف �إدارته
ت��وازت اجل�ه��ود ال�سيا�سية والقانونية والدينية الواقفة
وراء تر�سيخ فكرة "املعبد" وطروحات التق�سيم الزمني
للم�سجد ،عالوة على �إ�ضفاء الطابع اليهودي على الأق�صى
وم��ا حوله من خ�لال �أع�م��ال احلفر والبناء ،مع ا�ستمرار
االقتحامات التي ين ّفذها �سيا�سيون و�أمنيون وم�ستوطنون
ومتطرفون يهود يرافقهم حاخامات �أو مر�شدون و�أدلاّ ء
�روح ��ا ت�ل�م��ودي��ة ح ��ول الأق���ص��ى
ي �ق � ّدم��ون رواي � ��ات و��ش
ً
و"املعبد" و�إعادة بنائه.
وكما يف الأعوام التي �سبقت ،فقد �شكلت االقتحامات و�سيلة

با�ستثناء بع�ض الأيام التي �أغلقت
فيها ال�رشطة باب املغاربة فقد حر�ص
امل�ستوطنون واملتطرفون اليهود على
اقتحام الأق�صى ب�شكل م�ستمر كما
�أن الت�رصيحات التي �صدرت من
خمتلف امل�ستويات �أكدت التم�سك
بفكرة "املعبد" وبت�أمني حرية اليهود
يف ال�صالة بامل�سجد ويف مقابل ذلك مل
تتوقف �سلطات االحتالل عن التدخل يف
عمل الأوقاف وفر�ض قيود على دخول
امل�سلمني �إىل الأق�صى

لتحقيق ال��وج��ود ال�ي�ه��ودي يف الأق���ص��ى مل ��وازاة ال��وج��ود
الإ�سالمي ،كما �ش ّكلت �سيا�سة التح ّكم بهذه االقتحامات من حيث منعها ب�شكل كامل �أو ال�سماح بها
�ضمن �أوقات االقتحام اليومية �أو يف املنا�سبات اليهودية ،الدينية والوطنية� ،أ�شبه مبقدمة عملية لتنفيذ
�سيا�سة التق�سيم الزمني التي ال تزال حماوالت تكري�سها �ضمن ت�رشيعات "الكني�ست" قائمة ،وال �سيما
على قاعدة �أن النجاح يف تطبيق التق�سيم يف امل�سجد الإبراهيمي باخلليل ميكن �أن يكون قابالً للتكرار يف
امل�سجد الأق�صى بالقد�س.
ويعك�س م�شهد االقتحامات والت�رصيحات على امل�ستويات الر�سمية والأمنية ،كما على م�ستوى
امل�ستوطنني واملتطرفني ،حم��اوالت التكامل بني النظرية والتطبيق فاالقتحامات حتتاج �إىل قانون
الن�ص القانوين يع ّزز هذه االقتحامات وير�سم بها
مغت�صبة ،كما �أن
ت�ستم ّد منه �رشعية ،و�إن كانت
َ
ّ
م�ساراتِ تثبيت "احلق" و"الوجود" اليهودي يف الأق�صى متهي ًدا لل�سيطرة الكاملة التي ميكن يف ظلها
بناء "املعبد".
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ومع االقتحامات والت�رصيحات وامل�ساعي �إىل تعزيز وجود اليهود يف الأق�صى ال يكتمل امل�شهد دون
املمار�سات التي ت�سعى �إىل الت�ضييق على امل�سلمني واحل ّد من وجودهم و�أعدادهم ودون ذلك حواجز،
وقيود عمرية وجغرافيّة ،وتفتي�ش وم�صادرة هويات ،و�إبعاد ومنع من دخول امل�سجد واعتداء على
ّ
موظفيها
املرابطني وط�لاب م�صاطب العلم بالإ�ضافة �إىل التدخل يف عمل الأوق��اف واالع�ت��داء على
وحماولة التحكم يف عملهم ومنعهم من �أدائه.

 .1اقتحامات وت�صريحات ال�شخ�صيات الر�سمية:
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،تكرر اقتحام نائب رئي�س
"الكني�ست" مو�شيه فيجلني (ل�ي�ك��ود) وع�ضو
"الكني�ست" ووزير الإ�سكان �أوري �أرئيل (البيت
اليهودي) للم�سجد الأق�صى ب�شكل ملحوظ خالل
املدة التي ير�صدها التقرير ،كما ميكن القول �إنهما
حجزا موق ًعا متق ّد ًما لناحية الت�رصيحات ال�صادرة
عن جهات ر�سمية .وال ي�سعى التقرير �إىل ر�صد
ه��ذه االقتحامات والت�رصيحات من حيث عددها

�أحد اقتحامات فيجلني للأق�صى

بقدر ما يهدف �إىل عر�ضها كم�سارات تبينّ تعاطي املكونات الر�سمية لدولة االحتالل مع الأق�صى
واالحت�ضان الر�سمي لفكرة "املعبد" ولـ "حق اليهود بال�صالة يف جبل املعبد" .وبالإجمال ،ميكن
القول �إن الت�رصيحات ال�صادرة عن ال�شخ�صيات الر�سمية تعك�س االحت�ضان الر�سمي لفكرة "املعبد"
مع احلر�ص على �أن ترتافق هذه الت�رصيحات مع اقتحام امل�سجد كي يكون ذلك دع ًما عمليًا للموقف
الر�سمي.
 .1يف  2014/2/19عاود مو�شيه فيجلني اقتحام الأق�صى بعد منع دام حوايل � 10أ�شهر وقال
تعلي ًقا على ذلك�" :صعودي �إىل جبل املعبد اليوم لهو دليل على عودة ال�سيادة اليهودية الكاملة
على جبل املعبد".
 .2بدا مو�ضوع ال�سيادة على الأق�صى ال�شغل ال�شاغل لفيجلني وهو تق ّدم باقرتاح يف "الكني�ست" يف
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�شباط/فرباير  2014لو�ضع امل�سجد حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية ب�شكل كامل .ويف مقابلة من�شورة يف
 2014/5/13قال فيجلني �إنه من الواجب �إخراج الأوقاف من امل�سجد الأق�صى و�أن تكون ال�رشطة
الإ�رسائيلية وحدها امل�س�ؤولة عن املكان و�أ�ضاف "علينا ا�ستعادة ال�سيادة الكاملة على جبل املعبد
ريا من التناق�ض".
حيث �إن الكالم على دولة يهودية دون �سيادة على جبل املعبد يحمل كث ً
 .3يف  2013/9/4اقتحم �أريئيل الأق�صى ع�شية االحتفال بر�أ�س ال�سنة العربية وقال �إنه �سي�ستمر
ربا �أنّ "جبل املعبد لنا (اليهود)
يف اقتحام امل�سجد "كي يع ّزز �سيادة �إ�رسائيل على املكان" معت ً

وال ميكن النقا�ش حوله �أو التفاو�ض عليه" كما اقتحمه يف  2014/3/16يف �أجواء االحتفال بعيد
"البورمي" ثم كتب على �صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي "في�سبوك" �أن "الواقع الذي
مبقت�ضاه يحدد مثريو ال�شغب الأجندة على جبل املعبد لي�س مبقبول .وقد �صعدت �إىل جبل املعبد
هذا ال�صباح و�أنا عازم على اال�ستمرار يف ذلك يف امل�ستقبل".
 .4يف  2014/2/25قالت النائب ت�سيبي حوتوفلي خالل جل�سة مناق�شة ال�سيادة على امل�سجد �إنه
"ال قيمة لإ�رسائيل دون �أور�شليم وال قيمة لأور�شليم دون جبل املعبد" كما طالبت احلكومة بفتح
�أبواب امل�سجد يف كل الأوقات �أمام اليهود لأداء �صالتهم بحرية.

املتطرفني اليهود:
 .2اقتحامات وت�صريحات
ّ
مل تخرج االقتحامات التي نفذها املتطرفون اليهود
خالل املدة التي ير�صدها التقرير عما ا�ستقرت عليه
يف الأعوام ال�سابقة .فالأق�صى مفتوح �أمام اليهود
ب�شكل �شبه يومي وال�رشطة "تن ّظم" االقتحامات
وف��ق ما تقت�ضيه "ال�رضورات الأمنية" فتمنعها
تفجر الأو�ضاع وحدوث
يف حال تبينّ لها احتمال ّ
"احتكاكات" بني املتطرفني واملرابطني .كما �أن منع

جانب من اقتحامات امل�ستوطنني

املتطرفني من اقتحام امل�سجد يف بع�ض املنا�سبات الإ�سالمية ،كما يف �أواخر �أيام رم�ضان �إىل انتهاء �أيام
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عيد الفطر عام  ،2013كان مبثابة متهيد للمطالبة مبثل ذلك لليهود .وقد عبرّ ت ريغف يف ت�رشين ثانٍ /
نوفمرب  2013عن ذلك بالقول "�إن ترتيبات خا�صة تتخذ من �أجل امل�سلمني يف �شهر رم�ضان ،وينبغي
�أن يتحقق الأمر ذاته لليهود يف �أعيادهم".
ومن �أكرب االقتحامات التي �شهدتها املدة التي ير�صدها التقرير:
 .1يف  ،2013/8/5اقتحم الأق�صى جمموعة من "الربانيم" من جهة باب املغاربة �ضمن جمموعة
�شخ�صا بالإ�ضافة �إىل احلاخام املتطرف يهودا غليك بحماية قوات
من امل�ستوطنني جتاوزت 65
ً
من ال�رشطة والوحدات اخلا�صة .و�شملت اجلولة �رشوحات حول "املعبد" و�إمكانية �إقامته على
�أنقا�ض الأق�صى.
 .2يف � :2013/9/22أكرث من  400م�ستوطن اقتحموا الأق�صى و�أدوا رق�صات يهودية و�صلوات
تلمودية حيث �أمنت لهم القوات اخلا�صة وقوات التدخل ال�رسيع االقتحام كما رافق املقتحمني عدد
�رشوحا حول "املعبد" .و�صلى عند حائط الرباق
من احلاخامات منهم املتطرف يهودا غليك الذي قدم
ً
املحتل ع�رشات الآالف من اليهود املتدينني حيث �أدوا �شعائر "بركة الكهنة" كما اقتحم امل�سجد حوايل
 150م�ستوطنًا يف � 2013/9/23ضمن االحتفال بعيد "العر�ش".
 .3يف  2014/6/1اقتحم الأق�صى ما يزيد على  300م�ستوطنًا رافق جمموعات منهم احلاخام
يهودا غليك ال��ذي قدم �رشوحات تلمودية حول "املعبد" كما اقتحم الأق�صى يف  2014/6/3ما
يزيد على  260م�ستوطنًا �ضمن حرا�سة م�شددة وذلك مبنا�سبة عيد "ال�شفوعوت".

 .3اقتحامات وت�صريحات الأجهزة الأمنية:
مبعزل عن قوات ال�رشطة والقوات اخلا�صة التي ترافق اليهود لدى اقتحامهم الأق�صى ،ي�شهد امل�سجد
�رشوحا حول
اقتحامات ين ّفذها جمنّدون وجمنّدات باللبا�س الع�سكري مع مرافقني يقدمون لهم
ً
"املعبد" وفق الرواية التلمودية .ففي  ،2013/8/27اقتحم الأق�صى نحو  60جمن ًدا بالزي الع�سكري
�رشوحا عن "املعبد"� ،ضمن ما بات ُيعرف بجوالت
وتوزعوا �إىل فرقتني ،كل فرقة يرافقها مر�شد قدم
ً

رصا
الإر�شاد واال�ستك�شاف الع�سكري كما اقتحم الأق�صى يف  2013/8/29حوايل � 40ضاب ًطا وعن� ً
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من املخابرات جتولوا يف �أركانه و�ساحاته.
وعلى �صعيد الت�رصيحات ،نقلت "معاريف"
يف  2013/8/21عن اجل�نرال ع��وزي دي��ان،
ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د ال �ع��ام جلي�ش االح �ت�لال �ساب ًقا،
ورئي�س جمل�س الأمن القومي �ساب ًقا ،قوله �إن
"زيارة احلائط الغربي (الرباق املحتل)لي�ست
كافية ،وعلى الطالب زيارة جبل املعبد حتى يف
ظل الواقع ال�سيا�سي/الأمني ،وكما مت ّكنا من

جمندات يقتحمن الأق�صى باللبا�س الع�سكري

ترتيب الأمور يف اخلليل فب�إمكاننا ترتيبها يف جبل املعبد".
�أما ممار�سات االحتالل التي تع ّر�ضت للم�صلني وملوظفي الأوقاف فعك�ست ال�سعي الد�ؤوب �إىل تفريغ
امل�سجد من امل�صلني ،وتنفري امل�سلمني عن امل�سجد واحل� ّد من و�صولهم �إليه غالبًا بذريعة الأ�سباب
الأمنية واخلوف من "�أعمال �شغب" قد تن�شب .وقد تكرر ب�شكل الفت و�ضع قيود عمرية على امل�صلني
�أيام اجلمعة حيث ا�ضطر الآالف �إىل ال�صالة عند بوابات الأق�صى ويف الأزقة امل�ؤدية �إليه و�شهدت �أيام
اجلمعة الأربعة يف �شهر رم�ضان مثل هذا املنع ،كما عمدت ال�رشطة مرات عديدة �إىل م�صادرة هويات
امل�صلني قبل دخولهم �إىل امل�سجد ومن ثم حملهم على ا�سرتدادها من مركز �رشطة الق�شلة مع ما يرافق
ذلك من ت�أخري حلني �أخذ البيانات ال�شخ�صية .وا�ستم ّرت �سلطات االحتالل يف التدخل بعمل الأوقاف
وحماوالت تعطيل �أعمال ال�صيانة بذريعة �أنها تلحق ال�رضر بالآثار املوجودة يف املكان.

راب ًعا :ردود الفعل على التطورات يف امل�سجد الأق�صى
ريا للم�سجد الأق�صى يف "الكني�ست" ويف الت�رصيحات ال�سيا�سية يف دولة
�شهدت مدة الر�صد ح�ضو ًرا كب ً

االحتالل بخ�صو�ص تق�سيم امل�سجد زمنيًا و"حق" اليهود يف ال�صالة فيه مبا هو "�أقد�س مكان" لهم .كما

�أن الواقع الذي يبدو �أن ال�رشطة حتاول تكري�سه هو "تنظيم" االقتحامات والتحكم بدخول امل�سلمني �إىل
ً
ومفرو�ضا .ومبواجهة هذا الهجوم على الأق�صى ا�ستم ّرت حالة
امل�سجد مبا يجعل التق�سيم �أم ًرا واق ًعا
املراوحة التي باتت �سمة الزمة متيّز املوقف العربي والإ�سالمي لدى مقاربة ق�ضايا الأمة ،فيما كان
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االحتالل ي�ص ّعد من ا�ستهدافه لأهايل القد�س والأرا�ضي املحتلة
عام  1948الذين ت�ص ّدروا م�شهد الدفاع عن الأق�صى.
ويف التطورات امليدانية ،ا�ستمرت املالحقة الأمنية لف�صائل
املقاومة يف ال�ض ّفة الغربيّة من قبل ال�سلطة الفل�سطينية وقوات
�ي ،الأم��ر
االح��ت�ل�ال ،م��ن خ�ل�ال م��ا ي�سمى بالتن�سيق الأم� �ن � ّ
الذي �أفقدها القدرة على العمل ب�شك ٍل ف ّعال .وقد �أعلن جهاز
"ال�شاباك" ب�ت��اري��خ  2014/1/28و 2014/3/31عن
اعتقال خليتني زع��م �أنهما تتبعان حلركة حما�س يف القد�س
املحتلة ،وتعمالن على ا�ستقطاب الأموال بهدف القيام بعمليات

�إن �سقف املواقف العربية
والإ�سالمية كما بدت خالل مدة
الر�صد يجعل من ال�صعب التعويل
عليها حلماية الأق�صى يف وجه
امل�شاريع التهويدية فيما يبدو �أن
ت�ص ّدي املقد�سيني وفل�سطينيي
الأرا�ضي املحتلة عام 1948
هو الأقدر حتى الآن على عرقلة
م�شاريع االحتالل على الرغم من قلة
النا�رص و�ضعف الدعم

�رشقي
�ضد االحتالل ،وتعزيز قوة احلركة يف �أو�ساط �سكان
ّ
القد�س .كما زاد الت�ضييق على املقاومة بعد الأح��داث التي ع�صفت مب�رص يف � ،2013/7/3إ�ضافة
لتق ُّيدِها مبعادلة التهدئة ال�شاملة �أو املواجهة ال�شاملة يف قطاع غ ّزة بعد احلرب الأخرية عام ،2012
وهي املعادلة التي يبدو �أنها �ست�صبح خارج اخلدمة بعد �أن قلبت املقاومة املوازين يف مواجهة العدوان
على غزة عام .2014
وقد ا�ست�شعرت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية
اخلطر ال��داه��م على امل�سجد الأق�صى ،فعمِلت
على حتريك قاعدتها ال�شعبية يف ال�ضفة الغربية
يف برامج داعمة للم�سجد الأق�صى ،منها ،على
�سبيل املثال� ،إطالق حملة �شعبية حتت عنوان
ً
رف�ضا
"من حقي �أن �أ��ص�ل��ي يف الأق�صى"،
ل�سيا�سات االحتالل يف منع بع�ض الفئات من
ال�صالة بامل�سجد الأق�صى و�إبعاد �آخرين عنه.

وقفة ت�ضامنية مع الأق�صى بال�ضفة الغربية

ويف غزة نظمت العديد من الوقفات وامل�سريات والفعاليات الراف�ضة القتحامات الأق�صى وحماوالت
االحتالل تق�سيمه وطرح ذلك يف "الكني�ست" ومن ذلك مهرجان ّ
نظمته حركة حما�س يف 2013/10/4
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بعنوان "لبيك يا �أق�صى" ح ّذر من م�رشوع التهويد الذي تتعر�ض له القد�س والأق�صى.
ويف املواقف ال�سيا�سية ك� ّررت ف�صائل املقاومة اعتبارها ا�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية يف مفاو�ضة
االحتالل مبنزلة توفري غطاء من �أجل تق�سيم القد�س وامل�سجد الأق�صى ،واتهمتها "باال�ستفراد بالقرار
الفل�سطيني واال�ستمرار يف اتخاذ ق��رارات �أح��ادي��ة اجلانب� ،ضاربة عر�ض احلائط بكل املنا�شدات
الوطنية لاللتفاف على م�رشوع وطني والتخلّي عن املفاو�ضات الفا�شلة".
وبعد ارتكاب امل�ستوطنني جرمية قتل الطفل املقد�سي حممد �أبو خ�ضري بتاريخ  ،2014/7/2واندالع
املواجهات يف القد�س املحتلة بني ال�شبان املقد�سيني وقوات االحتالل ،ومت ّددها �إىل مدن ال�ضفة الغربية
والأرا�ضي املحتلة عام � ،48أعلنت ف�صائل املقاومة �أنها لي�ست ب��وارد وقف الهجمات ال�صاروخية
وعقد تهدئة جديدة مع االحتالل يف ظل ما تتعر�ض له الأرا�ضي الفل�سطينية .وقد ك�رس ذلك قاعدة
حاول االحتالل فر�ضها �أال وهي ف�صل قطاع غزة ع ّما يحدث يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة .حيث
قامت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف غزة بالرد على جرائم االحتالل عرب �إطالق ال�صواريخ باجتاه
املدن وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،وقد �سمعت �صافرات الإنذار يف مدينة القد�س ويف بع�ض امل�ستوطنات
القريبة منها.
ويف �سياق مواقف ف�صائل املقاومة الفل�سطينية
حت � ّدث خالد م�شعل رئي�س املكتب ال�سيا�سي
حلركة حما�س عن الأخطار التي تهدد الأق�صى
ً
م�ستعر�ضا خمططات االحتالل جتاه امل�سجد،
وداع �يً��ا �إىل ب�ن��اء ال �ق��درة الع�سكرية وحتقيق
امل�صاحلة لردع االحتالل ،وجاء هذا املوقف يف
كلمة مل�شعل خالل ور�شة عمل ن ّظمتها م�ؤ�س�سة

م�شعل متحد ًثا يف ور�شة عمل "القد�س على �أجندة ال�شعوب واحلكومات"

القد�س الدولية بعنوان "القد�س على �أجندة ال�شعوب واحلكومات".
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ال�سلطة الفل�سطينية مل يطر�أ على موقفها تطور جديد يخرجه من دائرة ال�ضعف والتهالك وال�سلبية
حيال ق�ضية الأق�صى ،فاكتفت ببيانات ال�شجب والتحذير والإدان��ة ملواجهة االعتداءات املت�صاعدة
على امل�سجد �سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي �أو على م�ستوى امل�ستوطنني .كما �أنها وافقت على العودة
�إىل املفاو�ضات لت�ش ّكل بذلك مظلة لالحتالل لتمرير املزيد من م�شاريعه التهويدية يف القد�س عمو ًما
خ�صو�صا.
وامل�سجد الأق�صى
ً
وعلى الرغم من امتالك ال�سلطة الفل�سطينية لأوراق ق ّوة توجِ ع العدو ميكن �أن ت�ستخدمها حلماية القد�س
وامل�سجد الأق�صى ،منها االن�ضمام �إىل املنظمات الدولية ملالحقة االحتالل و�إجرامه ووقف التن�سيق
الأمني مع االحتالل� ،إال �أنها اختارت احلل "الأ�سهل" فطالبت اجلهات كافة ،بخا�صة الرباعية ،بتحمل
م�س�ؤولياتها ال�سيا�سية والقانونية جتاه القد�س وامل�سجد الأق�صى ،ودعتها التخاذ الإجراءات الكفيلة
بوقف االعتداءات على الأق�صى وحما�سبة املجرمني .كما طالبت املنظمات القانونية والإن�سانية ،املحلية
والإقليمية والدولية ،مبالحقة كل من يعتدي على امل�سجد الأق�صى املبارك ،وحت�ضري امللفات القانونية
�ضدهم ،وتقدميهم للمحاكم الدولية ،وطالبتها بتح�ضري ملف ب�أ�سماء امل�س�ؤولني وامل�ستوطنني
واجلمعيات التي ت�ستهدف امل�سجد الأق�صى لتحقيق هذا الغر�ض ،م�شرية �إىل �أنها على ا�ستعداد تام
للتعاون معها يف هذا املو�ضوع ،وت�سهيل هذه املهمة الوطنية الإن�سانية.
وكانت القناة العربية الثانية بثّت لقا ًء مع وزير الأوقاف ال�سابق حممود الهبا�ش حول موقفه من �صالة

اليهود عند حائط الرباق ،الذي هو جزء من امل�سجد الأق�صى ،فقال "�إن �أراد � ّأي يهودي �أن ي�صلي ف�أهالً

و�سهالً به ،ال�سيا�سة �شيء والعبادة �شيء ،ولكن كل ذلك �سيجري حتت ال�سيادة الفل�سطينية" .هذا
املوقف يعك�س قابلية ال�سلطة للتفاو�ض على م�صري الأق�صى وقبول م�شاركة االحتالل يف �إدارته مع
ت�أكيدها �أن كل ذلك �سيح�صل حتت عني ال�سلطة و�سيادتها على الأق�صى!

ويف ما يخ�ص احلكومة الفل�سطينية يف قطاع غ ّزة واملجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،فقد كانا ي�شددان
بالتوحد ال�رسيع من �أجل الت�صدي ب�شكل جماعي
على �أن احل ّل الأمثل حلماية القد�س والأق�صى هو
ّ
وموحد لالحتالل وخمططاته ،والعمل على ا�ستنها�ض الأمتني العربية والإ�سالمية .ومل يغب عن
ّ
بيانات ومواقف احلكومة يف غزة واملجل�س الت�رشيعي حتميل املجتمع ال��دويل واحلكومات العربية
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والإ�سالمية امل�س�ؤولية عن ا�ستباحة الأق�صى من قبل االحتالل.
�أما حكومة الوفاق الوطني برئا�سة رامي احلمد اهلل التي �أعلن عن ت�شكيلها يف  2014/6/2بعد امل�صاحلة
بني فتح وحما�س فقد بدت مواقفها من�سجمة مع �سقف وموقف املك ّونات الأخرى لل�سلطة الفل�سطينية.
وتكررت يف الت�رصيحات ال�صادرة عن منظمة التحرير على ل�سان �أحمد قريع ،ع�ضو اللجنة التنفيذية
للمنظمة ،التحذيرات من خمططات االحتالل لتق�سيم الأق�صى وتغيري الطابع الإ�سالمي للمكان.
ومع ازدي��اد االقتحامات املتكررة التي تنفذها
جمموعات امل�ستوطنني ابتداء من �شهر �شباط/
ف�براي��ر  ،2014اعت�صم مم�ث�ل��ون ع��ن جميع
الكتل الربملانية الفل�سطينية يف �سابقة من نوعها
منذ االنق�سام الفل�سطيني� ،أم��ام مقر املجل�س
الت�رشيعي ب��رام اهلل ،لالحتجاج على الدعوات
الإ�رسائيلية لفر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على
امل�سجد الأق�صى ،ولإي�صال ر�سالة للقيادات

ً
رف�ضا لالعتداءات على الأق�صى
اعت�صام الكتل الربملانية برام اهلل

ال�سيا�سية للإ�رساع يف تنفيذ امل�صاحلة وتوحيد الربنامج الوطني خلدمة الق�ضيّة يف ظل ف�شل م�سار
املفاو�ضات ،والتعنّت الإ�رسائيلي.
�إال �أنّ احلائط الأ�سا�س الذي ا�صطدمت به �أحالم امل�ستوطنني واليمني املتطرف يف مترير خمططاتهم
لفر�ض ال�سيطرة الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى كان املقد�سيني وفل�سطينيّي الأر�ض املحتلة عام
الب�رشي املتوا�صل ودعوات الرباط والربامج والأن�شطة التي ت�ضمن ح�ضور امل�صلني
 .1948وكان امل ّد
ّ
الدائم يف امل�سجد الأق�صى الأداة الفاعلة التي متكنوا من خاللها من مواجهة املخطط املنظم الذي ُتنفذه
دولة االحتال ّل.
وقد �س ّطر املرابطون على مدى �أ�سبوع خالل �شهر ني�سان�/أبريل � 2014أروع �صور الت�ضحية يف
الذود عن امل�سجد الأق�صى يف ظل دعوات "منظمات املعبد" القتحامه مبنا�سبة "عيد الف�صح" العربي،
وهو ما دفع الع�ضو املتطرف يف حزب الليكود مو�شيه فيجلني للتعبري عن "عدم ر�ضاه عن �أداء ال�رشطة
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ربا �أن ال�سا�سة مل يحافظوا على قلب مدينة القد�س" ،على حد تعبريه.
يف مواجهة امل�صلني ،معت ً
�أما على امل�ستوى الإ�سالمي ،فلم يظهر � ُّأي دو ٍر للدول الإ�سالمية يف الدفاع عن الأق�صى والوقوف

يف وجه الهجم ِة الإ�رسائيلية ،فيما تعاملت الدول العربية� ،إ�ضافة للجامعة العربيّة ومنظمة التعاون
الإ�سالمي ،مع ق�ضية الأق�صى من خالل ال�شجب واال�ستنكار ،ودعوة املجتمع الدويل ومنظماته �إىل

حت ّمل م�س�ؤولياتهم مما يجري ،فيما كانت بع�ض هذه الدول تقيم عالقات �رسية مع دولة االحتالل
رصح عنه وزير خارجية الدولة العربية �أفيغدور ليربمان.
بح�سب ما � ّ

فعلى �سبيل املثال ،اعتمدت منظمة التعاون الإ�سالمي ،يف كانون �أول/دي�سمرب  ،2013ق��را ًرا يتم

مبوجبه اعتماد خطة عمل قانونية و�سيا�سية م�ؤلفة من ثالث ع�رشة نقطة ،من �أجل حمل االحتالل
على وقف اعتداءاته و�إجراءاته غري القانونية يف القد�س .وطب ًقا ملا ن�صت عليه هذه اخلطةُ ،تن�ش�أ جلنة
وزاري��ة يف �إط��ار املنظمة لتزاول عملها على وجه ال�رسعة لإي�صال ر�سالة من املنظمة مفادها �أن �أي
م�سا�س بامل�سجد الأق�صى يعترب خ ًطا �أحمر لن ت�سمح به ولن تت�سامح ب�ش�أنه الأمة الإ�سالمية مهما
كانت العواقب .كما فو�ضت اخلطة املجموعة الإ�سالمية يف نيويورك لل�سعي �إىل عقد دورة خا�صة
ملجل�س الأمن الدويل ملناق�شة االنتهاكات الإ�رسائيلية� .أما على امل�ستوى القانوين ،ف�إن خطة العمل مل
ت�ستبعد �إمكانية اللجوء �إىل حمكمة اجلنايات الدولية و�إىل غريها من املنابر القانونية الدولية لتحميل
الدولة العربية امل�س�ؤولية عن جرائمها وانتهاكاتها.
انقطاع دام � 12سنة ،عقدت جلنة القد�س
وبعد
ٍ

دورتها الع�رشين يف كانون ثانٍ /يناير 2014
يف مراك�ش لتطالب يف بيانها اخلتامي ال��دول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي بالتدخل
ل��دى دول العامل حلثها على تعديل ت�صويتها
داخل املنظمات الدولية على القرارات املتعلقة
ب��ال �ق��د���س مب��ا ي�ت�ف��ق م��ع ال �ق��ان��ون والإج� �م ��اع
الدوليني بخ�صو�ص الو�ضع القانوين للمدينة.

اجتماع جلنة القد�س مبراك�ش يف كانون ثانٍ /يناير 2014
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كما دعا البيان املجتمع الدويل �إىل حتمل تبعات "ت�رصيحات بع�ض امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني وادعاءاتهم
غري القانونية ب�ضم القد�س واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية".
ويف االجتماع الطارئ ملجل�س جامعة الدول العربية يف  ،2014/2/26قال نائب الأمني العام للجامعة
العربية ال�سفري �أحمد بن حلي �إن "اخلطورة احلالية على امل�سجد الأق�صى تع ّدت كل احلدود ،فاملتطرفون
اليهود يقتحمون امل�سجد مبباركة م�س�ؤولني يف حكومة االحتالل يف حماولة خللق واقع جديد بهدف
تق�سيمه" .و�أ�ضاف بن حلي �أن "القد�س مو�ضوع �سيا�سي و�إن �أي �إجراء �إ�رسائيلي غري قانوين هو
�إجراء مرفو�ض وعلى املجتمع الدويل والإ�سالمي التحرك ملواجهته".
�أما املوقف الأردين الذي يحظى بخ�صو�صية ب�سبب و�صاية الأردن على املقد�سات فكانت �أبرز حمطاته
اقرتاحا مقد ًما من النائب مو�شيه فيجلني يق�ضي
مع مناق�شة "الكني�ست" يف �شباط/فرباير 2014
ً
بو�ضع امل�سجد حتت �سيادة االحتالل ب�شكل كامل .فقد طالب جمل�س النواب الأردين احلكومة ب�إلغاء
معاهدة "وادي عربة" وقطع العالقات الدبلوما�سية ب�شكل كامل ،وهو ما رد عليه رئي�س احلكومة
الأردنية عبد اهلل الن�سور بقوله �إنه "مل ي�صدر قرار من الكني�ست حتى نرد عليه" ،م�ؤك ًدا �أنه "�إذا خرج
من الكني�ست �شيء ف�سرتد احلكومة عليه فو ًرا" ،م�ضي ًفا �أن "و�صاية الأردن على الأق�صى دخلت
القانون الدويل مبجرد توقيع اتفاقية ال�سالم بني الأردن والدولة العربية ،ووفق هذه االتفاقية لي�س
من حق �أي طرف نق�ض �أي بند منها".
وكان للأردن مواقف �شاجبة ملمار�سات االحتالل وال �سيما القيود التي فر�ضت على امل�صلني يف �شهر
رم�ضان ومنعهم يف بع�ض الأوقات من دخول امل�سجد حيث قال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة حممد
املومني �إن "�إغالق �أبواب امل�سجد الأق�صى يف وجه امل�صلني يف رم�ضان يعد �سابقة خطرية ج ًدا مل يعهدها
ً
�صارخا حلرمة ال�شهر الف�ضيل وي�ؤجج م�شاعر الغ�ضب لدى
امل�صلون من قبل ،الأمر الذي يعد انتها ًكا
�أهل فل�سطني خا�صة والعامل الإ�سالمي عامة".
كما ا�ست�ضافت العا�صمة الأردنية عمان يف �آذار/مار�س  2014م�ؤمتر "الطريق �إىل القد�س" مب�شاركة
عدد من علماء الدين الإ�سالمي ورج��ال الدين امل�سيحي وال�سيا�سيني والربملانيني ،وه��دف امل�ؤمتر
�إىل �إظهار الأهمية الدينية للم�سجد الأق�صى واملقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية ،وا�ستنها�ض العاملني
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ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي وامل�ج�ت�م��ع ال��دويل
لن�رصة القد�س والإ�رساع ب�إي�صال الدعم
للأق�صى واملقد�سيني .ومن هذه الأهداف
املعلنة نفذ امل��ؤمت��ر �إىل مو�ضوع زي��ارة
الأق �� �ص��ى حت��ت االح �ت�لال ل�ي�ث��ار اجل��دل
حول جواز الزيارة وحرمتها على مدار
ثالثة �أيام .وكانت "الت�سوية" عرب �إ�صدار

م�ؤمتر الطريق �إىل القد�س املنعقد يف الأردن

العلماء امل�شاركني فيه فتوى جتيز زي��ارة امل�سجد الأق�صى حتت االحتالل الإ�رسائيلي لفئتني من
امل�سلمني يف العامل ،وهم �أ�صحاب الأ�صول الفل�سطينية �أينما كانوا ومهما كانت جن�سياتهم ،وامل�سلمون
مفتوحا
الذين يحملون جن�سيات دول بلدان خارج العامل الإ�سالمي .وقرر العلماء ترك باب االجتهاد
ً
بخ�صو�ص حقّ باقي م�سلمي العامل يف زيارة امل�سجد الأق�صى.
�أما على امل�ستوى ال�شعبي ،فكان للثورات امل�ضادة والهجمة العربية على "تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي"،
الأثر البالغ يف تراجع الت�ضامن ال�شعبي مع ق�ضية الأق�صى والقد�س مقارنة ب�سنوات ما بعد "الربيع
العربي" .فعلى الرغم من الأحداث اجل�سيمة التي تعر�ض لها امل�سجد الأق�صى ،مل ت�شهد �ساحات الدول
الإ�سالمية والعربية حترك احل�شود لل�ضغط على حكوماتهم �إال ما ندر ،ومت االكتفاء يف �أغلب الأحيان
بعقد امل�ؤمترات والدعوة �إىل الدعم الإعالمي.
وككل عام ،نظمت اللجنة الدولية للم�سرية العاملية �إىل القد�س فعاليات امل�سرية يف �أكرث من  80مدينة
حول العامل يف �آذار/مار�س  ،2014حتت �شعار "�شعوب العامل تريد حترير القد�س" ،والتي عبرّ ت
عن رف�ض عاملي ملا تتعر�ض له مدينة القد�س من ممار�سات عن�رصية وتهويدية من قبل االحتالل
الإ�رسائيلي .كما �أعلنت امل�سرية العاملية �إىل القد�س عن تد�شني عري�ضة �إلكرتونية على الإنرتنت،
تت�ضمن نداء ملنظمة "احلكماء" العاملية ،التي �أ�س�سها نيل�سون مانديال عام  2007وتتكون من ر�ؤ�ساء
�سابقني وقيادات و�شخ�صيات �سيا�سية نافذه يف العامل ،للقيام بدورهم يف ال�ضغط على االحتالل لوقف
�إجراءاته العن�رصية �ضد املدينة املقد�سة و�أهلها.

تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى والتفاعل معه ما بني  2013/8/1و 27 2014/8/1

وعلى امل�ستوى الدويل فقد انحازت الواليات املتحدة الأمريكية كعادتها ب�شكل �صارخ �إىل جانب دولة
االحتالل خالل الت�صويت على قرارات اليون�سكو املتعلقة بالقد�س وامل�سجد الأق�صى .فيما كان الفتًا
م�شاركة ع�ضوين من الكونغر�س الأمريكي ينتميان للحزب اجلمهوري ،يف اقتحام امل�سجد الأق�صى
املبارك خالل �شهر �شباط/فرباير  2014برفقة املتطرف حاييم ريت�شمان من م�ؤ�س�سة "معهد املعبد"
يف داللة على �إ�ضفاء ال�رشعية والدعم لع�صابات امل�ستوطنني يف اقتحامها للم�سجد الأق�صى املبارك.
�أما �أوروبيًا ،فقد ح ّذر ممثلو دول االحتاد الأوروبي يف رام اهلل والقد�س املحتلة يف تقرير داخلي �صدر يف
ريا يه ّدد بانفجار بركاين يف املنطقة ،بفعل التهديدات
�شهر �آذار/مار�س  ،2014من �أن "هناك خط ًرا كب ً
احلقيقية لتغيري الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إ�شعال معار�ضة
عنيفة على امل�ستوى املحلي وعلى م�ستوى العاملني العربي والإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل ما قد ي�سببه ذلك
من انحراف عن م�سار املفاو�ضات ال�سيا�سية"� .إال �أن التقرير انتقد ب�شكل �ضمني ما �أ�سماه "حماوالتِ
مرجعيات دينية و�شخ�صيات �سيا�سية فل�سطينية �إنكار العالقة التاريخية بني اليهود وجبل املعبد" ما
يعني ت�أيي ًدا �ضمنيًا ملزاعم اليهود حول "جبل املعبد".
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خام�سا :التو�صيات:
ً
هذا التقرير هو الثامن من �سل�سلة تقارير تر�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى ب�شكل منهجي منذ
 .2005/1/1وهو ُيبنى على القراءة الرتاكمية لإجمايل التطورات خالل املدة التي يغطيها ،ويخل�ص
�إىل حتديد املع�ضلة الرئي�سة يف حماية امل�سجد الأق�صى من التهويد� ،أال وهي غياب معادلة الردع التي
�شكلت احلامي الأول للم�سجد من خمططات التهويد ،بالإ�ضافة �إىل غياب م�رشوع عربي و�إ�سالمي
لتثبيت املقد�سيني ودعم رباطهم ودفاعهم عن امل�سجد الأق�صى.
ّ
ي�شخ�ص هذا الواقع ف�إنه ي�ضع تو�صياته لت�شكل خارطة طريق لإعادة بناء معادلة
و�إنّ هذا التقرير �إذ
ردع من هذا النوع ،على خمتلف ال�صعد ،و�إع��ادة تكري�س ح�سابات الربح واخل�سارة يف عقل �صانع
القرار ال�صهيوين عندما يفكر يف االعتداء على امل�سجد الأق�صى �أو اتخاذ خطوات لتغيري الواقع فيه.
�إن تكري�س مثل هذه املعادلة من �ش�أنه �أن ي�ؤخر التحركات ال�صهيونية جتاه امل�سجد ،وقد ي�ؤدي �إىل
تفويت فر�صة التق�سيم �إىل غري رجعة ،يف ظل التخلخل احلتمي وامل ّطرد يف ميزان القوة والدميوغرافيا
يف فل�سطني.

�أ .تو�صيات للمقاومة الفل�سطينية:
لطاملا �أثبتت قوى املقاومة الفل�سطينية �أن ح�ضورها امليداين �رضورة خللق معادلة الردع التي تدرك
مبوجبها دولة االحتالل �أن اعتداءاتها على الأق�صى ترتد عليها �رضبات موجعة و�أثما ًنا مكلفة .كما
�أن العمل املقاوم لطاملا �شحذ الهمم والنفو�س وك ّر�س ق�ضية الأق�صى يف الوعي ال�شعبي داخل فل�سطني
وخارجها مذ ّك ًرا �أن قوة احلق ال تغنيه عن قوة تع ّززه وحتميه .وقد �ش ّكلت ر�سالة املقاومة من خالل
التّ�صدي للعدوان على قطاع غزة يف متوز/يوليو  2014دليالً قاط ًعا �أن الفل�سطينيني لديهم من
مق ّومات الق ّوة ما مي ّكنهم من الت�صدي ل�صلف االحتالل والوقوف يف وجه م�شاريعه التي يحاول من
خاللها �إخ�ضاع ال�شعب الفل�سطيني وك�رس �إرادت��ه .وقد �أعطت املقاومة يف غزة برها ًنا على �أن �إرادة
ا�ستعادة احلقوق �أقوى من �أي قيود وت�ضييق وح�صار.

تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى والتفاعل معه ما بني  2013/8/1و 29 2014/8/1

وطني جامع ي�شكل
واملطلوب من املقاومة ،وقد �أثبتت ق ّوتها وح�ضورها امليداين يف غزة ،تثبيت موقف
ّ
ميثاق �رشف "يح ّرم" التنازل عن القد�س والتق�صري يف ن�رصتها ،وال�ضغط على ال�سلطة الفل�سطينية

وفريق الت�سوية واملفاو�ضات ملنع �أي تنازل عن القد�س ومقد�ساتها ،ومنع مترير �أي م�رشوع يتيح
لالحتالل امل�شاركة ب��إدارة �ش�ؤون امل�سجد الأق�صى .كما �أنها مطالبة ،مبا ح ّققته من التفاف �شعبي
حولها ،بتحويل ق�ضية الأق�صى �إىل بن ٍد ثابت يف براجمها ال�سيا�سية ،وعنوان ال يغيب عن الو�سائل
الإعالمية التابعة لها على الأقل ،وبفعاليات جماهريية �شعبية ت�شمل بث الوعي وح�شد الدعم والإعداد
اجل ّدي مل�رشوع التحرير الذي حتمل لواءه ف�صائل املقاومة.
الع�سكري املقاوِم امل�ستمر� ،إال �أن
ورغم كل التحديات والعقبات الواقعية التي تقف حائالً دون العمل
ّ
ف�صائل املقاومة مطالبة بتفعيل هذا اجلانب ولو ب�أب�سط الأ�شكال ،وال �سيما يف ال�ضفة الغريبة والقد�س،
ملا له من ت�أثري قوي يف العقلية ال�صهيونية .و�إذا كانت ف�صائل املقاومة مقيدة داخل فل�سطني املحتلة،
ف�إنها يف خارج فل�سطني ت�ستطيع �أن تقوم بدور كبري على �صعيد التوعية والتثقيف وتعبئة اجلماهري
الفل�سطينية يف اللجوء ،ومن امله ّم حتديد منا�سبات حمددة تتفق فيها على حمالت وبرامج ثقافية
و�إعالمية مكثفة لن�رصة الأق�صى.

ب .تو�صيات لل�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير:
عادت ال�سلطة الفل�سطينية �إىل طاولة املفاو�ضات يف �أواخر متوز/يوليو  2013على الرغم من �أن هذا
النهج الذي �أنتج �أو�سلو �أق�صى ال�سلطة عن القد�س ومق ّد�ساتها كما �س ّهل لالحتالل التمادي يف �سيا�سة
تثبيت احلقائق على الأر���ض التي مل تتوقف عن ممار�ستها فيما املفاو�ضات قائمة .كما �أن خطاب
ال�سلطة يك�شف عن تر ّدد يف موقفها حيال الأق�صى كمق ّد�س �إ�سالمي �رصف وعن نزعة �إىل ا�سرت�ضاء
االحتالل� ،أو �أقله عدم �إغ�ضابه ،باعتماد لغة املهادنة التي تخلط بني ال�سالم واال�ست�سالم .واملطلوب
من ال�سلطة الفل�سطينية �إعادة النظر يف ت�شكيلتها امل�ستندة �إىل اتفاقية �أو�سلو والتخلّي عن عقلية التن�سيق
الأمني التي مل تثمر �إال انقال ًبا على ال�شعب الفل�سطيني وعلى حقه يف املقاومة والتحرك يف مواجهة
خمططات االحتالل .كما �أنها مدعوة �إىل تفعيل بنود امل�صاحلة امل�ستندة �إىل اتفاق ال�شاطئ املو َّقع يف غزة
يف  2014/4/23وهي مدع ّوة ب�صورة �أَوىل �إىل اال�ستفادة من جتربة املقاومة يف غزة التي مت ّكنت من

30

وا�ضحا ب�شكل كبري �أن التعاطي
رفع �سقف التفاو�ض م�سلَّحة بقوة احلق الذي تدافع عنه حيث كان
ً
ريا عن التعاطي مع ال�سلطة يف
مع الوفد الفل�سطيني يف مفاو�ضات التهدئة يف القاهرة كان خمتل ًفا كث ً
املفاو�ضات التي انخرطت فيها .كما �أن ال�سلطة مطالبة بالدفاع عن الأق�صى ك�أولوية ال تقبل امل�ساومة
وبدعم القد�س بقطاعاتها كافة وفق ا�سرتاتيجية تخدم م�رشوع التحرير وال يكون هدفها حتقيق
التخدير االقت�صادي �أو تعزيز التنمية يف ظل االحتالل .وهي � ً
أي�ضا مطالبة باال�ستفادة من نيل فل�سطني
�صفة دولة مراقب غري ع�ضو بالأمم املتحدة ،ما يحتّم على قيادة ال�سلطة الإ�رساع يف الإجراءات املم ّهدة
ملالحقة دولة االحتالل �أمام حمكمة اجلنايات الدولية.
ويبقى ال��دور امليداين الأه��م لل�سلطة واملتمثّل يف �إط�لاق يد املقاومة يف ال�ضفة الغربية ،وف� ّك القيود
املفرو�ضة على �أهل ال�ضفة للت�ضامن والتفاعل مع القد�س والأق�صى .وهي مع ذلك مطالبة ب�إعادة �إنتاج
خطاب �سيا�سي و�إعالمي متما�سك ومتم�سك بالقد�س والأق�صى مع االلتفات �إىل �رضورة التكامل بني
هذا اخلطاب والعمل اجلاد على الأر�ض.

ج .تو�صيات للمملكة الأردنية:
�إن دور احلكومة الأردنية يف الت�صدي لالنتهاكات الواقعة على الأق�صى ي�ستند بالدرجة الأوىل �إىل
حقيقة �أنها متثل احل�رصية الإ�سالمية من خالل و�صايتها على امل�سجد الأق�صى وعلى الأوق��اف
واملقد�سات الإ�سالمية يف القد�س ومن خالل دائ��رة الأوق��اف الإ�سالمية يف املدينة .ومن الوا�ضح �أن
ا�ستهداف االحتالل لهذا الدور يت�صاعد ب�شكل م�ستمر �سواء عرب التعر�ض ملوظفي الأوقاف العاملني
يف امل�سجد �أو عرب طرح �إنهاء ال�سيادة الأردنية عليه .وعلى ذلك ،ف�إن احلكومة الأردنية مدع ّوة �إىل وقفة
حازمة يف وجه االعتداءات املتكررة على اعتبار �أن االعتداء على �أي موظف للأوقاف هو اعتداء على �أي
موظف �أردين ،كما �أن االعتداء على الأق�صى هو اعتداء على ال�سيادة الأردنية.
كما �أنّ احلكومة الأردنية مدع ّوة �إىل رفع �سقف موقفها الر�سمي الذي يبدو حمكو ًما باتفاق ال�سالم املو ّقع
مع دولة االحتالل بحيث ال تركن �إىل "التطمينات" التي ق ّدمها م�ؤخ ًرا رئي�س حكومة االحتالل حول
املحافظة على الدور الأردين يف الأق�صى بعد احلديث عن م�شاريع �صهيونية لنزع الو�صاية الأردنية
عن الأق�صى .كما �أن جمل�س النواب الأردين مطالب بدور ف ّعال يف هذا املجال عرب ا�ستح�ضار الأق�صى

تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى والتفاعل معه ما بني  2013/8/1و 31 2014/8/1

ك�أولوية على جدول �أعماله وحثّ احلكومة على رفع �سقفها ومراقبة �أدائها ال�سيا�سي وامليداين.
وعالوة على ذلك ،ف�إنّ املك ّونات ال�شعبية واجلماهريية يف الأردن مدع ّوة �إىل اال�ضطالع بدور قوي
وف ّعال عرب تنظيم الفعاليات الداعمة للأق�صى والراف�ضة مل�شاريع التهويد مبا ي�شكل ذلك من و�سيلة
لإبراز الت�ضامن مع ق�ضية الأق�صى بالإ�ضافة �إىل ال�ضغط على احلكومة وعموم امل�ستوى الر�سمي
ل�ضمان عدم االجنرار �إىل مهادنة االحتالل.

د .تو�صيات للحكومات العربية والإ�سالمية:
�إن �أق� ّل ما ميكن �أن يو�صف به املوقف الر�سمي على ال�صعيدين العربي والإ�سالمي هو �أنه موقف
�ضعيف ال ميكن �أن يت�صدى حلجم امل�رشوع التهويدي وزخمه .ففي وقت تقف كل مكونات االحتالل
وراء م�رشوع التهويد ،ف�إن احلكومات العربية والإ�سالمية تبدو غري مدركة ملا يح�ضرَّ للأق�صى فرتاها
يرتجم
يف �أح�سن الأحوال �شاجبة ،م�ستنكرة ،وحم ّذرة .وعلى الرغم من �أهمية املوقف ال�سيا�سي الذي
َ
يف جزء منه عرب رف�ض ممار�سات االحتالل والتحذير من خطورة الإقدام عليها� ،إال �أن هذا املوقف ال
يع َّول عليه �إن مل يتكامل مع خطوات عملية على الأر�ض يدرك معها االحتالل �أن اعتداءاته على الأق�صى
مكلفة وال ميكن �أن مت ّر دون ح�ساب .ومن هنا ،ف�إنّ احلكومات العربية والإ�سالمية مدع ّوة �إىل ال�ضغط
على دولة االحتالل من خالل تفعيل املقاطعة ال ّدبلوما�سية واالقت�صادية حيث �إ ّنه ال ميكن �أن تكاف�أ
دولة االحتالل على اعتداءاتها على الأق�صى بتبادل التمثيل الدبلوما�سي معها �أو �إقامة عالقات جتارية
ً
عو�ضا
معها .كما �أن هذه احلكومات مطالبة بالوقوف وراء مطالب ال�شعب الفل�سطيني وبدعم حقوقه
عن حماولة ا�ستمالة االحتالل عرب دعم م�سار التفاو�ض دون اال�ستفادة من عنا�رص القوة و�أوراق
ال�ضغط التي متلكها .وال يقل �أهمية عن ذلك ت�أمني الدعم املايل حلماية الأق�صى عرب دعم املقد�سيني
و�أه��ايل الأرا�ضي املحتلة عام  1948مبا يحقق لهم مق ّومات ال�صمود مبا هم ّ
خط الدفاع الأول عن
الأق�صى والأقدر على احل�ضور فيه على امل�ستوى امليداين.

هـ .تو�صيات للجماهري الفل�سطينية:
�إنّ الفل�سطينيني معنيّون ب�شكل �أ�سا�س بحماية امل�سجد الأق�صى والدفاع عنه كونهم �أ�صحاب الق�ضية
واحلري�صون عليها .و�إنّ ا�ستعادة الأق�صى يعوزها ا�ستمرار النّ�ضال والثبات يف وجه كل ممار�سات
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االحتالل التي يحاول من خاللها ك�رس �أي �إرادة للت�صدي ملخططاته �أو الوقوف يف وجه م�شاريعه
موجهة �إىل املقد�سيّني وفل�سطينيّي املحتلّة عام
التهويدية يف القد�س والأق�صى .و�إنّ �أوىل التّو�صيات
ّ

 1948وهم الأقرب �إىل الأق�صى جغرافيًا والأقدر على الو�صول �إليه على ال ّرغم من القيود العمر ّية

التي يفر�ضها االحتالل �أحيا ًنا عليهم والت�ضييق عليهم وتعري�ضهم للمالحقة القانونيّة .ونظ ًرا �إىل
�أهمية الدور الذي تلعبه قوافل �ش ّد الرحال �إىل الأق�صى جلهة رفد امل�سجد بامل�صلّني واملرابطني الذين
يت�ص ّدون القتحامات امل�ستوطنني ،ف�إنّ �أهلنا يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948ومع الثناء على دورهم
وجهدهم ،مدع ّوون �إىل تكثيف هذه احلمالت وت�أمني الرباط املتوا�صل يف الأق�صى لدورها يف �سد الطريق
على اجتاه االحتالل �إىل تعزيز االقتحامات يف الأوقات التي يكون امل�سجد فيها خل ًوا من امل�صلني .وهم
مدع ّوون كذلك �إىل ابتداع الو�سائل املنا�سبة لاللتفاف على حماوالت االحتالل تقييد حركتهم ومنعهم
من القيام بواجب ن�رصة الأق�صى.
�أما املقد�سيّون ،وعلى الرغم من قلة النا�رص ،فهم مدع ّوون �إىل حت ّدي القيود التي يفر�ضها االحتالل
ويحاول من خاللها تنفريهم عن امل�سجد الأق�صى بتعري�ضهم ب�شكل م�ستمر للمالحقة القانونية
ولالعتقال والتحقيق .كما �أنهم مدع ّوون �إىل التمرد على منظومة االحتالل .ويربز دور �أهل القد�س
ب�شكل م�ؤثر يف توثيق وك�شف اعتداءات االحتالل باال�ستفادة من الف�ضاءات التي �أوجدتها و�سائط
الإعالم واالت�صال احلديثة.
كما �أن �أهلنا يف ال�ضفة الغريبة مدع ّوون �إىل الت�ضامن مع الأق�صى والتعايل على القيود التي تفر�ضها
عليهم ال�سلطة الفل�سطينية عرب معادلة التن�سيق الأمني .فالتظاهر وتنظيم امل�سريات الراف�ضة ملمار�سات
االحتالل هو احلد الأدنى من الت�ضامن الذي ميكن �أن يقدمه �أهل ال�ضفة بالإ�ضافة �إىل �أن ح�ضورهم
ي�صب يف خانة رفد امل�سجد بامل�صلني،
يف امل�سجد ،على الرغم من القيود التي يفر�ضها عليهم االحتالل
ّ
و�إن بدرجة حمدودة.
ً
را�سخا باملقاومة كو�سيلة ال�ستعادة حقوقهم كما تبي يف العدوان الأخري
�أ ّما غزة فقد �أثبت �أهلها �إميا ًنا
على القطاع يف متوز/يوليو  ،2014وهم مدع ّوون �إىل ا�ستح�ضار ق�ضية الأق�صى متا ًما كما احل�صار
والتعاطي مع االعتداءات على امل�سجد على �أنها اعتداء عليهم وعلى مقد�ساتهم مع ما يلزم ذلك من �إبداء
الت�ضامن والن�رصة.
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دور الفل�سطينيني الالجئني ال يقل �أهمية عن دور فل�سطينيي الداخل حيث �إن ف�ضاءات العمل �أو�سع
و�إمكانية التعبئة �أ�شمل .والالجئون مطالبون بتبنّي ق�ضية القد�س والأق�صى ك�صنو لق�ضية الالجئني
والعودة وا�ستح�ضار الأوىل ب�شكل دائم وكجزء مت ّمم للدفاع عن حق العودة .كما �أن الفل�سطينيني يف �أوروبا
ب�شكل خا�ص مدع ّوون �إىل التعامل اجل ّدي مع ق�ضية القد�س والأق�صى والعمل الف ّعال لك�شف ممار�سات
االحتالل واعتداءاته على املقد�سات مبا ي�ساهم يف ت�شكيل ر�أي عام يدرك جرائم االحتالل وي�سعى �إىل
الت�أثري يف امل�ستوى الر�سمي وال�ضغط على احلكومات الأوروبية للوقوف بوجهها ومالحقتها.

و .تو�صيات للجماهري العربية والإ�سالمية:
رئي�سا يف ت�شكيل احلالة التي و�صل �إليها عاملنا العربي
لعبت اجلماهري العربية والإ�سالمية دو ًرا
ً
والإ�سالمي اليوم .فخروج املاليني �إىل ال�شوارع يف غري قطر عربي �ساهم يف الإطاحة ببع�ض الأنظمة
ال�سيا�سية و�إن كانت هذه الأخرية �أعيد �إنتاجها يف بع�ض الدول لأ�سباب ال جمال لذكرها هنا .لكن كان
من الوا�ضح على مدى ال�سنوات الثالث املن�رصمة �أن ال�شعوب العربية والإ�سالمية ان�رصفت� ،أو
�صرُ فت ،عن ق�ضايا الأمة الأ�سا�سية وا�ستهل ِكت يف هموم داخلية �أبعدتها ب�شكل الفت ع ّما يجرتحه
االحتالل من اعتداءات وانتهاكات تطال القد�س وامل�سجد الأق�صى.
ونظ ًرا �إىل مركزية الأق�صى يف ال�رصاع العربي-الإ�رسائيلي ف�إنّ اجلماهري العربية والإ�سالمية مطالبة
با�ستح�ضار هذه الق�ضيّة كه ٍّم يومي وكواحدة من الق�ضايا التي تعنيها ب�شكل مبا�رش والتي حت ّدد على
�أ�سا�س املوقف منها ت�صويتها لل�شخ�صيات والأحزاب والربامج ال�سيا�سية لت�صبح بذلك ق�ضيّة حم ّددة
وموجهة لل�سيا�سات اخلارجية.
ّ
كما �أنّ الأحزاب والقوى والهيئات على اختالفها مطالبة بتعزيز خطابها التّعبوي ال�ستنها�ض اجلماهري
وحتريك ّ
ال�شارع دع ًما للقد�س والأق�صى وتنظيم الفعاليات ب�شكل م�ستمر وال �سيما يف املنا�سبات التي
�ش ّكلت ّ
حمطات بارزة يف تاريخ القد�س والأق�صى والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام.

ز .تو�صيات للهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية:
�إنّ النّظر �إىل الدور الذي تقوم به اجلامعة العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي يوحي ب�أن هاتني اجلهتني
تعمالن �ضمن �إطار غري قادر على التعامل ب�شكل جدي مع امل�رشوع التهويدي الذي ي�ستهدف امل�سجد
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الأق�صى .فعلى الرغم من ا�ستعرا�ض االنتهاكات الإ�رسائيلية يف البيانات اخلتامية للقمم الدورية
والطارئة ،ف�إن مقاربة احلل تبدو غري نا�ضجة وال ترتقي �إىل حجم التح ّديات واملخاطر املحدقة .وعلى
ذلك ،ف�إن كالً من اجلامعة العربية ومنظمة التّعاون الإ�سالمي مطالبتان برفع �سقف موقفها ال�سيا�سي
وامليداين ا�ستجابة حلجم التّهديدات املحيطة بالأق�صى دون انتظار �إقدام االحتالل على خطوات عملية
يف امل�سجد للتنبه بعدها �إىل خطورة م�رشوع التهويد .وهما � ً
أي�ضا مدع ّوتان �إىل عدم تغطية �أي تنازالت
عن القد�س والأق�صى قد تق ّدم حتت �ستار املفاو�ضات والت�سويات.
كما �أن املنظمتني مدعوتان �إىل ممار�سة عمل م�شرتك وف ّعال من �ش�أنه �أن يوقف االنتهاكات الإ�رسائيلية
ويلجمها ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل اجلانب القانوين لق�ضية الأق�صى انطال ًقا من ق��رارات جمل�س الأمن
املتعلقة بامل�سجد الأق�صى وبالقد�س عالوة على تفعيل مكاتبهما وهيئاتهما املوجلة م�س�ؤولية دعم
القد�س واملقد�سات وال �سيما جلنة القد�س املنبثقة عن منظمة التعاون الإ�سالمي ،و�صناديق القد�س
والأق�صى التي �أعلن عنها يف غري منا�سبة .وهما مطالبتان � ً
أي�ضا بتفعيل جميع قراراتهما بدعم القد�س
والأق�صى ،وال�ضغط على الأمم املتحدة لتنفيذ قراراتها جتاه القد�س ،وتوثيق جرائم االحتالل بحق
القد�س والأق�صى.
كما �أن الأمم املتحدة وجمل�س الأمن مطالبان مبوقف وا�ضح وحازم وملزم يدين االحتالل وي�ؤكد �أن
القد�س مدينة حمتلة تطبق على حالة احتاللها اتفاقيات جنيف ،وكذلك و�ضع �آليات لتنفيذ قرارتهما
املتعلقة بالقد�س والأق�صى وال �سيما يف ما يتعلق ب�إر�سال جلنة حتقيق للوقوف على االنتهاكات
الإ�رسائيلية يف البلدة القدمية على الرغم من التعنت الإ�رسائيلي.

ح .تو�صيات للجهات العاملة لأجل القد�س:
�إن تع ّدد اجلهات العاملة للقد�س يف ظل غياب التن�سيق بينها ي�ؤدي يف غالب الأحوال �إىل تكرار اجلهد
وت�ضارب العمل و�إىل خلل يف خدمة القطاعات املختلفة يف القد�س .وبنا ًء على ذلك ،ف�إن اجلهات العاملة

وملمو�سا وفق
من �أجل القد�س مطالبة �أوالً بتن�سيق عملها وتوحيد جهودها مبا يثمر دع ًما حقيقيًا
ً
احتياجات م�رشوع الدعم والتثبيت .كما �أنها مدع ّوة �إىل �إيالء م�رشوع م�صاطب العلم وحمالت �شد
خا�صا نظ ًرا لأهمية هذين امل�رشوعني يف دعم الرباط يف امل�سجد الأق�صى و�إحباط
الرحال اهتما ًما
ً
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م�شاريع االحتالل .كما �أن هذه اجلهات مطالبة بالعمل على �إيجاد �أوقاف �شعبية ور�سمية ت�شكل مد ًدا
دائ ًما وم�ستم ًرا لدعم القد�س والأق�صى عالوة على �إن�شاء حتالف خريي لدعم الأق�صى ي�سهم يف حتقيق
اال�ستقاللية للمجتمع املقد�سي عن االقت�صاد والنظام الإ�رسائيلي.

ط .تو�صيات للمرجعيات الدينية:
تقع على عاتق املرجعيات وامل�ؤ�س�سات واالحتادات الدينية واملجامع الفقهية م�س�ؤولية كبرية بالن�سبة
�إىل الأق�صى من حيث تكري�سه ك�أحد مقد�سات الأمة ،واعتبار االعتداء عليه انتها ًكا حلرمة الأمة بكاملها.
و�إن املرجعيات الدينية مدعوة �إىل خدمة ق�ضية الأق�صى على م�ستوى الت�أ�صيل والفتوى التي حتفظ
حق الأمة يف �أق�صاها ،وتكر�س اخلطوط احلمر ملنع االعتداء عليه .كما �أن املرجعيات الدينية مطالبة
بتو�ضيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بالأق�صى وت�أكيد حدوده وم�ساحته املعتربة �رش ًعا والتي ت�شكل
 144,000مرت مربع بكل ما حتيط به �أ�سوار امل�سجد من �ساحات وقباب وم�صليات وبوائك وخلوات
و�آبار وغري ذلك من معامل.
�إن تكري�س ق�ضية الأق�صى كق�ضية العرب وامل�سلمني املركزية م�س�ؤولية كبرية فال بد من طرحها على
�أنها عقيدة ودين ،وال بد من �أن يلعب العلماء والدعاة دو ًرا يف حتريك وتعبئة اجلماهري وا�ستنها�ضها
لن�رصة الأق�صى .ويف ظل التحديات والظروف وامل�ؤامرات التي حتدق بامل�سجد ف�إن من املهم �إ�صدار
وثيقة ت�ؤكد حترمي التنازل والتفاو�ض على القد�س والأق�صى.

ي .تو�صيات لو�سائل الإعالم والإعالميني:
من املهم االلتفات �إىل �أهمية الإع�لام يف ت�شكيل ال��ر�أي العام وتوجيهه وقد بدا ذلك ب��ار ًزا يف ال�سنوات
الأخرية �سواء يف ما يتعلق بالتغطية الإعالمية للثورات العربية �أو يف احلرب الإعالمية التي رافقت العدوان
الأخري على غزة .واملطلوب من و�سائل الإعالم احلر�ص على �إبقاء ق�ضية الأق�صى يف مقدمة تغطيتها
للتطورات يف الدول العربية والإ�سالمية والتعاطي معها كواحدة من ق�ضايا الأمة املركزية التي ال يجوز
التهاون يف تغطيتها كيال ت�صبح �رشي ًكا يف عملية تهويد الأق�صى واالعتداء عليه �أو �شاهد زور عليها.
ريا يف �إحداث �ضجة حول هذه
�إنّ لك�شف جرائم االحتالل وم�شاريعه التهويدية عرب الإعالم دو ًرا كب ً
امل�شاريع مبا ينبّه لها ويوجد بيئة لعرقلتها .ومن املهم �أن يتبنى الإعالم ا�سرتاتيجية �إعالمية جتعل
حر�صا على �أال تغيب عن
القد�س واالق�صى �أولوية تغطى تطوراتها با�ستمرار ولي�س يف املنا�سبات
ً
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املحددات التي ت�شكل الر�أي العام وحتدد اجتاهاته .كما �أن الكتاب وال�صحفيني مطالبون بتناول ق�ضية
الأق�صى وتكثيف كتاباتهم حول املو�ضوع وتناوله من �شتى اجلوانب �سواء على م�ستوى ممار�سات
االحتالل �أو الو�سائل الالزمة ملواجهتها.

ك .تو�صيات لل�شباب العربي:
ميتلك ال�شباب من الطاقات ما يخ ّوله لعب دور ف ّعال يف ن�رصة القد�س والأق�صى ولع ّل من �أب��رز ما
ميكن فعله يف هذا املجال تعزيز املبادرة الفردية واال�ستفادة من الف�ضاءات الإلكرتونية واال�ستفادة
من و�سائل التوا�صل االجتماعي لنقل اخلرب وك�شف جرائم االحتالل .على �أن ال�شباب مدعو �إىل عدم
االكتفاء باملقاومة االفرتا�ضية حيث �إن العمل على الأر�ض يبقى العن�رص الأهم يف الدفاع عن الق�ضايا
املحقة وك�سبها.

ل .تو�صيات للهيئات القانونية:
ي�صنف القانون الدويل مدينة القد�س على �أنها مدينة حمتلة ،وقد �صدرت العديد من القرارات من الهيئات
واملنظمات الدولية التي ت�ؤكد بطالن �إج��راءات االحتالل يف القد�س وتهويده للمدينة .ولذلك نطالب
الهيئات واملنظمات احلقوقية والقانونية العربية والإ�سالمية �إىل خو�ض معركة قانونية مع االحتالل،
وت�أ�صيل احلق القانوين للأمة بقد�سها و�أق�صاها ،وهنا يربز الدور الفاعل للجاليات والهيئات العربية
والإ�سالمية يف الغرب� .إن ق�ضية القد�س رابحة قانونيًّا وعليه يفرت�ض �أن تقوم هذه اجلهات القانونية
واحلقوقية بحمالت توعية بحق الأمة بالقد�س والأق�صى ،وعدم �رشعية االحتالل و�إجراءاته.
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الفصل األول
تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى

�أو ًال :امل�ستوى ال�سيا�سي
تعترب فكرة �إقامة "املعبد" من الركائز الأ�سا�سية التي يقوم عليها الفكر ال�سيا�سي ال�صهيوين منذ
وتو�سعها .وقد تفاوتت املقاربة
ن�ش�أته الأوىل وعلى مدى خمتلف مراحل �إقامة الدولة ال�صهيونية
ّ

ال�سيا�سية لفكرة "املعبد" و�إقامته واختلفت درجات تبنيها فهي و�إن فقدت مركز ّيتها مع �سيطرة
ال�صعود التّدريجي لليمني �إىل احلكم .ولئن كانت
الي�سار ال�صهيوين �إال �أ ّنها عادت �إىل الواجهة مع ّ
حكومة نتنياهو الأوىل التي �ش ّكلها عام  1996بداية عودة املنادين ببناء "املعبد" �إىل الواجهة �إال �أن
حكومة �أرئيل �شارون التي �ش ّكلها عام  ،2001بعد �أن اقتحم امل�سجد يف �أيلول�/سبتمرب � ،2000أعطت
جهودهم دف ًعا �أكرب ا�ستم ّر بالتّ�صاعد مع حكومات اليمني التي ت�ش ّكلت بعد ذلك .وكانت االنعطافة

الالفتة مع ت�شكيل نتنياهو حكومته الثانية عام  2009على الرغم من فوز كادميا ب�أغلبية مقاعد
الكني�ست بعد االنتخابات الت�رشيعية التي جرت يف  .2009/2/10وكان من �أبرز التطورات يف ما

يتعلق بالأق�صى تقدمي النائب �أرييه �إلداد من حزب االحتاد الوطني م�رشوع قانون لتق�سيم الأق�صى
زمنيًا بني امل�سلمني واليهود عام  .2012ثم كانت انتخابات الكني�ست يف كانون ثانٍ /يناير  2013التي
�أعقبها ت�شكيل نتنياهو حكومته الثالثة املغرقة يف اجلنوح نحو اليمني ،حيث �أعطت تركيبة الكني�ست
واحلكومة الداعني �إىل بناء "املعبد" واملدافعني عن "حق اليهود يف ال�صالة يف جبل املعبد" زخ ًما جدي ًدا
لفكرة "املعبد" والقتحامات الأق�صى.1

وب�رصف النظر عن طبيعة مقاربة الي�سار واليمني لق�ضية املعبد �أو االنطالق من �أ�س�س قومية �أو
دينية� ،إال �أنه يف ظ ّل غياب الفتوى الدينية الر�سمية التي تبيح لليهود دخول امل�سجد الأق�صى ،ف�إنّ
الطبقة ال�سيا�سية تبدو �أقرب �إىل ا�ستعمال مبد�أ الدفاع عن "حق اليهود يف ال�صالة يف جبل املعبد"
وت�أمني �صالتهم فيه كو�سيلة للرتكيز على نقطة يلتقي عليها معظم اليهود وملخاطبة الناخب اليهودي.
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ففي  ،1995/3/7على �سبيل املثال� ،أر�سل بنيامني نتنياهو ر�سالة �إىل يهودا عت�صيون ،وهو �أحد
النّا�شطني يف جمال "املعبد" ومن الداعني �إىل هدم كل ما هو �إ�سالمي وبناء "املعبد" ،حيث تعهد نتنياهو
بال�سماح ب�صالة اليهود يف "جبل املعبد" .كما قال نتنياهو يف العام ذاته" :علينا اتخاذ الرتتيبات الالزمة
ل�صالة اليهود يف جبل املعبد ،و�أعتقد �سيمكننا �أن نفعل ذلك بعد �أن يت�سلم الليكود قيادة البالد جم ّد ًدا".2
ومنذ فوز نتنياهو برئا�سة الليكود عام  1996ومن ث ّم ت�شكيله حكوماته الثالث ال يبدو �أنه قادر على
اتخاذ خطوات عملية وا�سعة لتحقيق وعوده وتعهداته ،و�إن �أ ّكد يف بع�ض املنا�سبات �أن "جبل املعبد لنا"

وهو "�صخرة القد�س كما �أن القد�س �صخرة �إ�رسائيل" .وعلى الرغم من �أنّ نتنياهو مل يقتحم الأق�صى
ال�صالة عند حائط الرباق املحتل ،كما �أن �أربعة من �أبرز �أع�ضاء
كما فعل �شارون� ،إال �أ ّنه يواظب على ّ
الكني�ست واحلكومة ممن يقتحمون الأق�صى وينادون بت�أمني حرية اليهود يف ال�صالة فيه هم من حزب
الليكود الذي يرت�أ�سه نتنياهو وهم مو�شيه فيجلني ،نائب رئي�س الكني�ست؛ وداين دانون ،وهو � ً
أي�ضا
وزير اجلي�ش يف حكومة نتنياهو؛ ومريي ريغف ،وهي رئي�سة جلنة الداخلية يف الكني�ست؛ وت�سيبي
حوتوفلي ،وهي � ً
أي�ضا نائبة وزير النقل والبنى التحتية .ال يعني هذا الكالم �أنّ الدعم ال�سيا�سي
للوجود اليهودي يف امل�سجد الأق�صى غري ذي �أهميّة �أو �أنه فاقد للدالالت ،بل على العك�س من ذلك،
ف�إنّ خدمة الأهداف ال�سيا�سية عمل م�ستمر ما يعني �أن االقتحامات التي ينفذها �سيا�سيون ،و�إن كان
عددهم حم�صو ًرا ،والت�رصيحات التي ينادون من خاللها ببناء "املعبد" مع ما يعنيه ذلك من هدم �أو
نقل قبة ال�صخرة التي بنيت مكان "املعبد" ،وفق مزاعمهم اليهود ،لن تخبو.

م�رشوع التق�سيم� :إذا �أمكن تق�سيم الإبراهيمي ف�سيمكن تق�سيم الأق�صى � ً
أي�ضا
ر ّكز اخلطاب ال�سيا�سي الداعم لتق�سيم الأق�صى زمنيًا على ا�ستح�ضار منوذج التق�سيم "الناجح"
للم�سجد الإبراهيمي يف اخلليل و�إمكانية ا�ستعادة هذا ال�سيناريو يف امل�سجد الأق�صى بالقد�س املحتلة.
وتك ّررت الت�رصيحات ال�سيا�سية يف هذا الإطار ،لت�ؤكد �أن النجاح يف تق�سيم امل�سجد الإبراهيمي والتحكم

يف دخول امل�سلمني �إليه ي�ش ّكل �سابقة ميكن حماكاتها يف امل�سجد الأق�صى ،كما عبّ عن ذلك عدد من
�أع�ضاء "الكني�ست" منهم مريي ريغف وت�سيبي حوتوفلي.
فعلى �سبيل املثال ،دعت حوتوفلي يف مقابلة ن�رشها موقع "�أنباء �إ�رسائيل الوطنية" يف ،2014/2/17

تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى والتفاعل معه ما بني  2013/8/1و 39 2014/8/1

نائب وزير الأديان �إيلي بن دهان �إىل �إعطاء اليهود �أوقا ًتا م�ساوية القتحام امل�سجد ت�ساوي الأوقات
املمنوحة للم�سلمني كما هو احلال يف امل�سجد الإبراهيمي باخلليل .3وهو التوجه ذاته الذي تدعمه مريي
ريغف التي ترى �أنه ال بد من التو�صل �إىل و�ضع يكون فيه امل�سجد الأق�صى كامل�سجد الإبراهيمي:
بت عن ذلك يف جل�سة للجنة الداخلية التي ترت�أ�سها يف
�أوقات لليهود و�أخرى للم�سلمني .وهي ع ّ
 2013/9/17حيث اقرتحت تق�سيم الأق�صى وف ًقا ملا هو احلال عليه يف امل�سجد الإبراهيمي .4كما �أن
اقرتاح قانون لتق�سيم الأق�صى وقعته ريغف يف �أيار/مايو  2014باال�شرتاك مع النائب حيليك بار من
حزب العمل ،ول�سحب قبل طرحه يف الكني�ست ،ا�ستند �إىل منوذج امل�سجد الإبراهيمي.5

ا�ستمرار الدعم ال�سيا�سي لـ "منظمات املعبد"
ك�شف تقرير لإذاعة اجلي�ش عن متويل الدولة للمنظمات واجلماعات الداعية لبناء "املعبد" حيث ح ّولت

وزارة التعليم ووزارة الثقافة والريا�ضة ما بني � 300ألف و� 700ألف �شيكل لـلمنظمة غري احلكومية

"معهد املعبد" .كما ك�شف تقرير الإذاعة �أن الدولة ت�سمح لل�شابات اللواتي يخرتن عدم االنخراط يف
اخلدمة الع�سكرية الإلزامية ب�أن ي�ؤدين اخلدمة الوطنية بالعمل كمر�شدات مع اجلمعيّة املذكورة من
دون �أجر .6كما جتلّى الدعم ال�سيا�سي للمنظمات الداعية �إىل بناء "املعبد" من خالل م�شاركة عدد من
�أع�ضاء "الكني�ست" يف م�ؤمتر "العودة �إىل جبل املعبد" الذي دعا �إليه "ائتالف منظمات املعبد" يف مركز
بيغن يف ني�سان�/أبريل  .2014وكان من �أبرز ه�ؤالء مو�شيه فيجلني ومريي ريغف و�أوريت �سرتوك
وجه نائب وزير الأديان �إيلي بن دهان ر�سالة �إىل امل�ؤمتر عرب الفيديو قال فيها �إنّ
و�شويل موعلم .كما ّ
وزارته "تعمل على ترتيبات ت�سمح لليهود بدخول جبل املعبد و�إن �أي يهودي ي�سمح له احلاخام ب�أن
ي�صعد �إىل جبل املعبد �سيكون على ال�رشطة �أن ت�سمح له بذلك".

فيجلني يطالب ب�إنهاء الو�صاية الأردنية على الأق�صى :م�ستلزمات ال�سيادة الكاملة على القد�س
يف  ،25/2/2014طرح الكني�ست للنقا�ش �سيادة الأوقاف الإ�سالمية على امل�سجد الأق�صى بناء على
اقرتاح تقدم به النائب مو�شيه فيجلني حول "ت�رصف احلكومة الإ�رسائيلية الذي ي�سمح للأردن والعامل
الإ�سالمي بالتحكم ب�شكل غري قانوين ب�صخرة وجودنا".7
وانق�سمت الآراء حول نقا�ش ال�سيادة �إىل ق�سمني متثل الأول بالنواب العرب الذين قاطعوا اجلل�سة،
وعددهم  12نائبًا ،والآخر متثل يف النواب امل�شاركني يف النقا�ش والذين انق�سموا بدورهم بني م�ؤيد
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لالقتحامات ب�شكل مطلق وبني من ر�أى �أن "دخول اليهود �إىل جبل املعبد حق ولكن �ضمن مراعاة
�رشوط تفر�ضها حماذير الو�ضع الدقيق للم�سجد" .وقال فيجلني "�إن دولة �إ�رسائيل ال قيمة لها دون
جبل املعبد" ودعا احلكومة �إىل و�ضع الأق�صى حتت ال�سيادة الإ�رسائيلية الكاملة و�إىل ال�سماح لأي
يهودي بالدخول �إىل امل�سجد وال�صالة فيه بحرية .كما قالت ت�سيبي حوتوفلي �إنه "على احلكومة �أن
تخ�ص�ص �أوقا ًتا لزيارة اليهود �إىل جبل املعبد".
ّ
�أما ع�ضو الكني�ست من حزب مرييت�س الي�ساري ،زهافا غلئون ،فقالت �إنها واثقة من �أن لليهود احلق
يف الدخول �إىل جبل املعبد وال�صالة فيه �إال �أن هذا الأمر يجب �أن يكون باالتفاق .واعتربت غلئون �أن
املبادرة التي يطرحها فيجلني ميكن �أن ت�شعل املنطقة ب�أكملها و�أن النقا�ش لي�س له �إال هدف ا�ستفزازي
واحد وهو ن�سف العالقات بني "�إ�رسائيل" والعامل الإ�سالمي و�رضب املفاو�ضات الدبلوما�سية.8

نتنياهو" :ال نية لإ�رسائيل لتغيري الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى"
يف وقت يتم�سك بع�ض اليمني بطرح ال�سيادة على امل�سجد االق�صى واملطالبة ب�إنهاء ال�سيادة الأردنية على
امل�سجد يحاول نتنياهو �أن يتجنب ما ميكن �أن يثريه هذا النقا�ش من جدل يف العامل العربي والإ�سالمي.
ففي � ،2014/2/27أي يف اليوم الالحق لنقا�ش الكني�ست حول ال�سيادة على الأق�صى� ،أ�صدر مكتب
رئي�س احلكومة بيا ًنا �أعلن فيه "�أال نية لدى �إ�رسائيل يف تغيري الو�ضع القائم يف الأق�صى" .واعترب البيان
�أن �سيا�سة احلكومة لطاملا كانت املحافظة على الو�ضع القائم يف الأق�صى ولن تتغري ،مبا يف ذلك ال�سماح
لأتباع جميع الديانات بالدخول �إىل الأماكن املقد�سة .9ويف الوقت الذي يتجنب نتنياهو �إغ�ضاب اليمني،
أ�سا�سا لن يتمكن من منعهم من طرح مو�ضوع ال�سيادة �أو اقتحام الأق�صى ،فهو يتجنب ،ولو �إىل
وهو � ً
حني ،االنفجار على اجلانب العربي عرب "تطمينات" تفيد ب�أن الو�ضع يف الأق�صى لن يتغري و�أال م�سا�س
بال�سيادة الأردنية على امل�سجد.

تقرير مراقب الدولة  :2008تق�صري ال�سلطات احلكومية يف الت�صدي لأعمال الأوقاف
على الرغم من االحت�ضان ال�سيا�سي لفكرة "املعبد" وال�سعي لت�أمني حرية اليهود يف الوجود وال�صالة
يف امل�سجد� ،إال �أن موقع  The Jewish Voiceالأمريكي ن�رش يف كانون �أول/دي�سمرب  2013تقري ًرا
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�صاد ًرا عن مراقب الدولة حول موقف ال�سلطات الإ�رسائيلية من �أعمال احلفريات التي قامت بها
الأوقاف الإ�سالمية يف امل�سجد الأق�صى عام  .102007وقد �أعد مراقب الدولة التقرير عام  2008بناء
على تكليف من جلنة الرقابة بـ "الكني�ست" ولكن منع ن�رشه يف دولة االحتالل خو ًفا مما قد يرتتب على
ذلك من ارتدادات .وت�ضمن التقرير "ا�ستنتاجات دامغة حول تهاون وتق�صري ال�سلطات احلكومية"،
ومنها بلدية االحتالل يف القد�س ،وال�رشطة ،و�سلطة الآثار وم�ست�شار احلكومة القانوين ،حيال ما
تقوم به الأوقاف من �أعمال يف الأق�صى .وقد طلبت احلكومة يف حينه عدم ن�رش التقرير ،كما ناق�ش
"الكني�ست" عام  2013مرات عدة ن�رش التقرير فعار�ضت وزارة اخلارجية ب�شكل خا�ص ذلك خو ًفا
من تردي العالقات مع الأردن ،كما عار�ضته وزارة الأمن الداخلي خو ًفا من ن�شوب "�أعمال عنف"
يف امل�سجد الأق�صى .وقد ا�ستدعى هذا التقرير تعلي ًقا من ع�ضو "الكني�ست" ال�سابق �أرييه �إلداد ،وهو
�صاحب م�رشوع التق�سيم الزمني املق َّدم يف "الكني�ست" عام  ،2012الذي قال �إنه "�آن الأوان للتعامل
مع جبل املعبد على �أنه مكان مقد�س".

ثاني ًا:امل�ستوى القانوين
�إنّ امل�سجد الأق�صى هو حقّ للم�سلمني ثابت بذاته �أكدته قرارات الأمم املتحدة واليون�سكو ،وال ت�رسي
عليه قوانني دولة االحتالل .وبعد احتالل الأق�صى عام � 1967سنّت �سلطات االحتالل "قانون حماية
الأماكن املق ّد�سة" الذي ت�ض ّمن حماية الأماكن املقد�سة من التدني�س واالعتداء ،وح ّدد عقوبة ملن يعتدي
على حرية دخول تابعي خمتلف الأديان �إىل الأماكن املقد�سة اخلا�صة بهم .وعلى الرغم من عدم حتديد
الأماكن املق�صودة يف هذا القانون �إال �أن احلكومة ف�رسته على �أنه �إبقاء للو�ضع القائم يف الأق�صى على ما
هو عليه ،ما جعل مهمة ال�رشطة ،من الناحية النظرية ،منع اليهود من اقتحامه .ويف عام  ،1993قالت
املحكمة العليا يف دولة االحتالل يف معر�ض حتديد الو�ضع القانوين للم�سجد الأق�صى �إن "جبل املعبد
هو �أقد�س بقعة لليهود" وب�أنه قلب الدولة وجزء ال يتج ّز�أ من �أرا�ضيها" ،ثم �سمحت املحكمة لليهود
باقتحام الأق�صى فرادى ومن بعد ذلك اقتحامه �ضمن جماعات ،خارج �أوقات �صالة امل�سلمني .11ومن
ثم �صدرت ت�رصيحات عن جهات ق�ضائية �أظهرت عدم ممانعتها لأداء اليهود ال�صالة يف الأق�صى
ولكن ربطت ذلك بالظروف الأمنية �أو بافتقاد ال�صالحيات الالزمة لإ�صدار قرار مماثل.12
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ومع ا�ستقرار الق�ضاء على �أن "حقّ " اليهود يف الو�صول �إىل امل�سجد الأق�صى غري مطلق وهو خا�ضع
العتبارات �أمنية تق ّدرها �رشطة االحتالل ،انتقل احلراك �إىل الكني�ست ملحاولة تقنني الوجود اليهودي
يف الأق�صى .وقد طرحت لهذه الغاية مقرتحات لتق�سيم الأق�صى زمنيًا وت�أمني "حرية اليهود بال�صالة
يف الأق�صى" ،فكان م�رشوع تق�سيم الأق�صى زمنيًا الذي ق ّدمه ع�ضو الكني�ست �أرييه �إلداد يف �آب/
�أغ�سط�س � 2012أحد جتلّيات االجتاه �إىل قوننة االقتحامات يف قالب ت�رشيعي ،مع ت�صاعد يف هذا
االجتاه بعد االنتخابات الت�رشيعية مطلع عام  2013وتر�ؤ�س مريي ريغف ،من حزب الليكود ،جلنة
الداخلية والبيئة يف الكني�ست.

الأق�صى حا�رض دائم على طاولة جلنة الداخلية التي تر�أ�سها الليكودية ريغف
ح�رض امل�سجد الأق�صى على طاولة الكني�ست� ،أو كاد ،من خالل ثالث حمطات جتلت الأوىل يف اقرتاح
قانون لتق�سيم االق�صى تقدمت به النائب مريي ريغف ،والثاين من خالل مناق�شة دور ال�رشطة يف
ت�أمني االقتحامات ،والأخري من خالل اقرتاح لتق�سيم امل�سجد دعمه ،بالإ�ضافة �إىل ريغف ،نائب من
حزب العمل (ي�سار) ثم ما لبث �أن تراجع عن دعمه ومل يقدم للنقا�ش خالل دورة الكني�ست ال�صيفية.
فقد عقدت جلنة الداخلية يف  2013/9/16جل�سة بعنوان "ال�صعود �إىل جبل املعبد" �شارك فيها قائد
�رشطة االحتالل يف القد�س ،يو�سي بريانتي ،وممثلون عن منظمات ميينية متطرفة تطالب بال�سماح
بدخول اليهود �إىل الأق�صى .وقد اقرتحت ريغف يف اجلل�سة تق�سيم الأق�صى زمنيًا على غرار امل�سجد
الإبراهيمي معتربة �أن "املهمة التي نحن ب�صددها هي متكني كل يهودي يريد دخول جبل املعبد وال�صالة
فيه من دون �إغالق الأبواب" .13كما عقدت اللجنة جل�سة يف  2013/11/4ملناق�شة ال�صعوبات التي
تواجه اليهود الراغبني يف الو�صول �إىل الأق�صى.
وكانا جلنة الداخلية عقدت جل�سة يف  2014/9/23ملناق�شة ا�ستعدادات ال�رشطة لت�أمني اقتحامات
امل�سجد الأق�صى يف موا�سم الأعياد ،وال �سيما عيد العر�ش (�سوكوت) .وقد انعقدت اللجنة ،وف ًقا لريغف،
بعد تل ّقيها الكثري من ال�شكاوى من املواطنني الذين �صعدوا �إىل جبل املعبد وال ي�شعرون بالأمن .وقالت
ريغف �إنّ منع اليهود من دخول الأق�صى عندما يقوم العرب ب�أحداث �شغب ف�إنّ امل�سلمني يح�صلون
على ما يريدون� ،إال �أنه ال ميكن القبول بو�ضع يح ّدد فيه عدد اليهود يف الأق�صى من خالل من ّفذي
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ال�شغب من امل�سلمني ،وف ًقا لريغف .14كما اقرتحت ريغف يف اجلل�سة �أن يغلق الأق�صى �أمام اجلميع عند
اندالع �أفعال �شغب و�أن يتم ف�صل اليهود وامل�سلمني ب�شكل كامل عند وجودهم يف الأق�صى.

جلنة بالكني�ست للوقوف على واقع االقتحامات
�أقرت ريغف يف �آذار/مار�س � 2014إن�شاء جلنة خا�صة يرت�أ�سها النائب ديفيد ت ُْ�سور وت�ضم �إىل جانبه
ع�ضوين من الكني�ست مهمتها "مراقبة تنفيذ قرارات احلكومة ب�ش�أن اقتحام اليهود للأق�صى وفح�ص
�إمكانية �صعودهم �إىل جبل املعبد ب�شكل يومي وملدة ثالث �ساعات ون�صف يوميًا" ،عالوة على تهيئة
املناخ لالقتحامات يف الأعياد واملنا�سبات اليهودية.15
و�أعطيت اللجنة مهلة ثالثة �أ�شهر لتقدمي تقريرها مع التو�صيات ،واقتحمت لهذه الغاية امل�سجد
الأق�صى مرات متعددة بذريعة الك�شف امليداين ،كما عقدت اجتماعات مع قيادة ال�رشطة ،وال �سيما
قوات ال�رشطة التي تتمركز على �أبواب الأق�صى ،ومنظمة "�أمناء جبل املعبد" واجلمعيات اال�ستيطانية
التي ت�سعى �إىل اقتحام الأق�صى .وقدمت اللجنة تو�صياتها يف �شهر حزيران/يونيو ملناق�شتها يف
الكني�ست حيث �أو�صت على �إبقاء الو�ضع يف الأق�صى على ما هو عليه و�إبقاء الإدارة بيد الأوقاف
الإ�سالمية .كما �أو�صت ب�إغالق امل�سجد بوجه امل�سلمني واليهود عند ح�صول مواجهات يف امل�سجد،
بالإ�ضافة �إىل تو�صية بال�سماح لليهود باقتحام امل�سجد �أيام ال�سبت .و�أو�صت اللجنة كذلك بفتح قنوات
حوار مع الأردن لتعزيز قوة من �أ�سمتهم "العنا�رص املعتدلة".
و�إزاء هذا "العجز" يف التو�صل �إىل ن�ص قانوين وا�ضح يتمكن اليهود مبوجبه من ال�صالة بحرية يف
امل�سجد الأق�صى ،حتاول بع�ض الأو�ساط ال�سيا�سية يف "الكني�ست" االلتفاف على غياب الن�ص عرب
مقد�سا ،ما يعني عدم �إمكانية منع اليهود من اقتحامه بناء على
درا�سة �إمكانية �إعالنه موق ًعا يهود ًيا
ً
�أ�س�س معنوية وقانونية.

ثالث ًا :امل�ستوى الديني
�إن الثابت يف مواقف املرجعيات الدينية يف دولة االحتالل هو ا�ستقرار املرجعيات الدينية القومية على
الدعوة �إىل اقتحام امل�سجد وبناء "املعبد" مكانه ،يف مقابل مت�سك احلاخامية التقليدية برف�ض دخول
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اليهود �إىل "جبل املعبد" لأ�سباب تتعلق بالطهارة .وقد �أ�صدرت احلاخامية املنتخبة يف 2013/7/24
مت�سكها مبوقف احلاخامية ال�سابقة والذي ال يجيز
�إعال ًنا يف كانون �أول/دي�سمرب � 2013أعلنت فيه ّ
اقتحام اليهود للأق�صى لأ�سباب تتعلق بالطهارة ،ولعدم حتديد املكان ال�صحيح ملا ي�سمونه "قد�س
الأقدا�س" .16و�أ�شار البيان �إىل �أن �أ�سباب املنع دينية حم�ضة ،ما يعني �إمكانية اللعب على الفتوى �ضمن
هام�ش ال�سيا�سة والقانون ،بالإ�ضافة �إىل جملة من الفتاوى "املرنة" ال�صادرة عن عدد من احلاخامات
والتي ت�سمح باقتحام امل�سجد لكن دون االقرتاب من املكان الذي يظن �أنه موقع "قد�س الأقدا�س" .وقد
�أتى هذا الإعالن بعد دعوة نائب وزير الأديان يف حكومة االحتالل �إيلي بن دهان احلاخامية الر�سمية
لإ�صدار فتوى جتيز اقتحام اليهود للم�سجد الأق�صى.
وكان الفتًا خالل املدة التي يغطيها التقرير ما �صدر عن احلاخام مئري مازوز حول "جواز دخول
اليهود �إىل جبل املعبد �رشط احرتام ال�رشوط الدينية"� ،أي عدم االقرتاب من الأماكن التي ُي َظ ّن �أن بها
"قد�س الأقدا�س" .17ومازوز هو �أحد �أهم حاخامات ال�سفاردمي احلريديني ،وهو يخالف بفتواه هذه ما

ا�ستقر عليه عموم حاخامات التيار احلريدي الذين يح ّرمون دخول اليهود �إىل امل�سجد الأق�صى قبل
حتقق �رشط الطهارة.
ومن حيث املبد�أ ،ف�إن منع اليهود من دخول "جبل املعبد" متعلق ب�سببني رئي�سني يرتبط الأول بعدم
طهارة اليهود باملعنى التوراتي الذي يعترب �أن مالم�سة املوتى �أو املقابر م�صدر لعدم الطهارة ،فيما
ال�رشط الآخر له عالقة بعدم اتفاق املراجع الدينية على حتديد موقع "قد�س الأقدا�س" �أو املذبح و�إن
كان ثمة اتفاق على �أنه املكان الوحيد الذي ال ميكن لليهود �أن يط�أوه .ويعترب ظهور البقرة احلمراء
املقد�سة �إحدى الب�شارات املنتظرة لزمن بناء "املعبد" ويتوقف على ظهورها حت ّقق �رشط الطهارة
الالزم للو�صول �إىل "قد�س االقدا�س" .18ويف هذا الإطار� ،أعلن حاييم ريت�شمان ،املدير الدويل لـ "معهد
املعبد" �أن ثمة بقرة حمراء ولدت يف الواليات املتحدة قد تكون هي البقرة التي ن�صت عليها التوراة
لعملية التطهري التي لن يبنى "املعبد" دونها .ويف مقطع فيديو ن�رش على املوقع الإلكرتوين للمعهد
املذكور قال ريت�شمان �إن البقرة احلمراء �سرتا َقب للت�أكد من ا�ستيفائها �رشوط البقرة املذكورة يف
التوراة ،كما �أو�ضح �أنه يف حال ثبوت الأمر ف�إن ذلك يعني "جتاوز �إحدى �أه ّم ال�صعوبات التي ت�ؤخر
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بناء املعبد" .وكان �أُعلن عن ظهور بقرة مماثلة عام  1996يف م�ستوطنة "كفار ها�سيدمي" لكن ظهرت
فيها ب�ضع �شعرات بي�ضاء عند بلوغها عا ًما ون�صف ،ما عنى �أنها لي�ست البقرة املمهدة لبناء "املعبد".
وعلى م�ستوى املنظمات الداعمة لبناء "املعبد"� ،أطلق "معهد املعبد" يف  2014/7/27حملة جلمع 100
�ألف دوالر بهدف و�ضع خمططات لبناء "املعبد" .ووفق ريت�شمان ف�إن "املعبد �سيقام مكان قبة ال�صخرة
عندما يريدنا العامل �أن نبنيه" .واعترب ريت�شمان �أن "بناء املعبد هو اخلطوة التي �ستلي العملية احلربية
التي ت�شنها دولة االحتالل حاليًا على غزة" .19ومبوازاة احلملة� ،أطلق املعهد فيل ًما ترويجيًا بعنوان

"التا�سع من �آف  :2014الأوالد م�ستعدون" ،وهو اجلزء الثالث �ضمن �سل�سلة "الأوالد م�ستعدون"
التي ي�صدرها املعهد لل�سنة الثالثة على التوايل لرت�سيخ املزاعم حول بناء "املعبد" .ويظهر يف الفيلم
جمموعة من الأوالد يلهون ثم يتجهون �إىل حاخام وي�أخذونه بيده لي�شهدوا جمي ًعا بناء "املعبد" مكان
قبة ال�صخرة يف امل�سجد الأق�صى.20

وا�ضحا �أن فكرة
وبالنّظر �إىل التّطورات املتعلّقة بفكرة الوجود اليهودي يف امل�سجد الأق�صى يبدو
ً

"املعبد" تتقلب يف امل�ستويات ال�سيا�سية والدينية والقانونية ولكنها ت�صطدم بعقبات ثالث :الأوىل

هي الهاج�س الأمني الذي ي�سيطر على مفا�صل �صنع القرار الإ�رسائيلي حيث اخل�شية من ردود فع ٍل
تتطور لت�صبح خارج �سيطرة �سلطات االحتالل .والثانية تتمثّل مبوقف احلاخامية الر�سمية الذي
ال يجيز لليهود ال�صعود �إىل "جبل املعبد" قبل حت ّقق �رشط الطهارة ومعرفة مكان "قد�س الأقدا�س".
خ�صو�صا ،وا�ستفزاز العاملني
والثالثة ذات بعد �سيا�سي حيث اخل�شية من �رضب العالقات مع الأردن
ً
العربي والإ�سالمي عمو ًما .ولكن تلك العقبات الثالث لي�ست م�ستحيلة التجاوز بالن�سبة �إىل اجلهات

الإ�رسائيلية الداعمة لـ "حق اليهود يف ال�صالة يف جبل املعبد" ،ما يعني بقاء التهديد حمد ًقا بالأق�صى
وم�صريه.
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الفصل الثاني
الحفريات والبناء أسفل المسجد األقصى وفي محيطه

�أو ًال :احلفريات:
مل تعد زيادة عدد احلفريات �أ�سفل الأق�صى وحميطه م�سالة ذات �أولوية بالن�سبة �إىل دولة االحتالل بعد �أن
ً
عو�ضا عن ذلك �إىل مرحلة
ت�ش ّعبت وانت�رشت يف اجلهات اجلنوبية والغربية وال�شمالية للم�سجد .وانتقلت
العمل على ترميم املواقع القدمية وت�أهليها ال�ستقبال الزوار عالوة على جتهيز البنى التحتية الالزمة
لتحويل "املدينة اليهودية التاريخية" التي يبنيها االحتالل �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ويف حميطه �إىل املزار
ال�سياحي الأول يف دولة االحتالل .ونظ ًرا �إىل ت� ّ
ست االحتالل على �أعمال احلفر التي يجريها وتفاوت
ّ
طرق الر�صد املتبعة ف�إنّ التقرير ي�سلط ال�ضوء على �أبرز مواقع احلفريات التي تكلّم عنها الإعالم �أو
متكن املراقبون من ر�صدها .وميكن القول �إنّ جمموع �أبرز مواقع احلفريات هو  47حفرية مو ّزعة على
 25موق ًعا يف اجلهة الغربية ،و 17يف اجلهة اجلنوبية بالإ�ضافة �إىل موقعني يف اجلهة ال�شمالية.1

حفريات اجلهة الغربية
تعترب اجلهة الغربية للم�سجد الأق�صى ،وحتى ما بعد �شارع الواد غرب الأق�صى ،الع�صب الرئي�س
للمدينة اليهودية املقد�سة التي يبنيها االحتالل حتت امل�سجد ويف حميطه .ويف هذه املنطقة �شقت دولة
االحتالل �شبكة �أنفاق و�صلت �إىل ن�صف كيلومرت ابتدا ًء من اجلهة الغربية جنوب الأق�صى ،حتى درب
الآالم يف منطقة راهبات �صهيون �شمال الأق�صى .وتعد جمعيتا "احلفاظ على تراث احلائط الغربي"
و"عطريت كوهينيم" امل�س�ؤولتني الرئي�ستني عن هذه الأنفاق واحلفريات التهويدية ،وقد �ضمت هذه
احلفريات العديد من الب�ؤر التهويدية التي متثلت بعدد من الأنفاق والكن�س حتت البلدة القدمية و�أ�سوار
امل�سجد ،وكذلك بع�ض املتاحف التزويرية التي �ش ّكلت مدينة يهود ّية كاملة يف الف�ضاء التّحتي للم�سجد
الأق�صى .وميكن ا�ستعرا�ض تطور احلفريات يف اجلهة الغربية من الأق�صى على ال�شكل الآتي:
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�أ  .حفريات �ساحة الرباق وباب املغاربة
ب��د�أت امل��زاع��م واحل�ف��ري��ات الأث��ري��ة عند حائط
ال�ب�راق م��ع زي���ارة جيم�س ت��وم��ا���س باركلي

2

للقد�س عام  ،1848عندما وقف داخل م�صلى
الرباق يف امل�سجد الأق�صى ونظر �إىل عتبة بوابة
ال�ب�راق ،فزعم باركلي �أنها بوابة من بوابات
"املعبد الثاين" و�أنها �أغلقت وبنيت فوقها تلة املغاربة يف القرن العا�رش للميالد ،وكان ارتفاع هذه البوابة
� 8.7أمتار ولها عتبة كبرية و�ضخمة ج ًدا� ،3إال �أن باركلي وغريه من علماء الآثار ال�صهاينة �أو الذين
يبحثون يف تاريخ فالفيو�س 4مل يلتفتوا �إىل �أن هدريانو�س �إيليانو�س قد قام بتغيري معامل املدينة عندما
بنى مدينته �إيليا كابتولينا ،وقام بتحويل امل�سجد �إىل معبد وثني وعندها رمم الأ�سوار الغربية خا�صة،
وفتح فيها عدة بوابات بطابع روماين � ً
أي�ضا ،ومن بعده جاء ق�سطنطني و�أخرج امل�سجد الأق�صى من
حدود املدينة ،فالبد �أنه قد �أعاد �صياغة الأ�سوار الغربية للم�سجد الأق�صى كي يجعلها مرتفعة وخارج
املدينة .ومنذ زعم باركلي حول البوابة �صارت املنطقة الغربية برمتها حمط �أنظار علماء ال�صهاينة،
�إال �أنه مل جت ِر عند البوابة نف�سها حفريات بغايات اكت�شافها حتى احتالل القد�س عام  1967و�سقوط
حائط الرباق ب�أيدي ال�صهاينة ،ف�أ�صبحت الفر�صة حينها �سانحة لتهويد املنطقة الغربية مبا فيها حائط
الرباق وحتويله �إىل مبكى ،فبعد احتالل القد�س ب�أيام انطلقت احلفريات ال�صهيونية ب�شكل غري م�سبوق
يف منطقة احلائط ،واقتلعت حارة املغاربة عن بكرة �أبيها خالل يومي  11و  1967/6/12وجرفت
املنطقة و�أزيلت الآثار العثمانية واململوكية فيها و�أقيمت مكانها �ساحة للبكاء ،وظلت ال�ساحة على هذه
احلال حتى بد�أت مرحلة جديدة يف تهويد القد�س وحميط الأق�صى ،فبعد انهيار جزئي لتلة املغاربة
حدث عام  2004با�رشت ال�سلطات ال�صهيونية بفكرة هدم تلة املغاربة وك�شف بوابة الرباق و�إقامة
ج�رس مبزاعم وت�صور �صهيوين مكان التلة ،حتى كان لهم ذلك ب�شكل مرحلي يف عام  2007فتم
البدء ب�إقامة اجل�رس اخل�شبي امل�ؤقت فوق �أنقا�ض تلة املغاربة ،وانطلقت احلفريات ب�شكل وا�سع داخل
التلة بحثًا عن بوابة باركلي "الرباق" ،ومت تعرية �أجزاء كبرية جدًّا من التلة ،وك�شف خالل احلفريات
عن �آث��ار غرف وحماريب �إ�سالمية فتم �إزال��ة عدد كبري من الآث��ار الإ�سالمية القدمية لإخفاء الطابع
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الإ�سالمي عند بوابة الرباق وحتويلها �إىل بوابة من بوابات "املعبد" ،وخالل املدة التي يغطيها التقرير
ف�إن ال�سلطات الإ�رسائيلية قامت بحفريات وا�سعة يف منطقة باب املغاربة ،وقامت مبوا�صلة تعرية
ما تبقى من التلة املال�صقة للباب ،وقامت بتهيئة التلة ال�ستيعاب كني�س للن�ساء اليهوديات املتدينات
بالقرب من باب املغاربة.
�أما مقابل حائط الرباق جنوب �ساحة الرباق ،وخالل مدة الر�صد ،فقد وا�صلت ال�سلطات الإ�رسائيلية
حفرياتها داخل املنطقة الأثرية هناك ،عل ًما �أن االحتالل ال�صهيوين اعرتف خالل حفرياته ب�أن هذه

الأبنية �إ�سالمية التاريخ ،ولكنه تع ّمد تدمريها ووا�صل عمليات احلفر والتدمري للطبقات الأثرية

الإ�سالمية على التوايل ،ويعود تاريخ الأبنية الأثرية التي مت هدمها �إىل �أواخر عهد اخلالفة الأموية،
واخلالفة العبا�سية ،والأيوبية واململوكية والعثمانية .و�أ�شارت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث �أنه
مل يبقَ من املوجودات الأثرية الإ�سالمية �إال جز ًءا قليالً منها ،ال يعرب ب�شكل من الأ�شكال عن حجم
البنايات الأثرية الإ�سالمية العريقة التي بنيت على مدار مئات ال�سنني يف املوقع املذكور ،وهذا ما تفيد به
� ً
أي�ضا بع�ض امل�صادر العرب ّية .وقد ك�شفت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث يف ني�سان�/أبريل 2014

عن قيام �أذرع االحتالل وما ت�سمى بـ "�سلطة الآث��ار الإ�رسائيلية" بحفر نفق يبد�أ من منطقة �أ�سفل

�ساحة الرباق ،ومييل باجتاه الغرب نحو جهة باب اخلليل ،5وهو نفق ال ميكن اجلزم ب�أنه جديد لوجود
عدة حفريات �أخرى متتد يف املكان ذاته واحتمال تقاطعها يف ما بينها.

ب� .شبكة حفريات و�أنفاق احلائط الغربي
ً
ن�شاطا وعم ًقا وتو�س ًعا يف منطقة غرب امل�سجد الأق�صى ،وهي عبارة
تعد هذه ال�شبكة �أكرث احلفريات
عن حفريات و�أنفاق بع�ضها فوق بع�ض ،وقد بو�رش بهذه احلفريات ب�شكل ممنهج عرب م�ؤ�س�سات
�صهيونية ا�ستيطانية خالل عام  ،1970ثم توقف امل�رشوع لب�ضع �سنني وعاد لي�ست�أنف من جديد
وهي م�ستمرة حتى اللحظة وقد و�صلت هذه ال�شبكة يف بع�ض موا�ضعها �إىل نقاط و�أماكن خطرية
ج ًدا �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ،مما ميثل خطوة خطرية ج ًدا يف حتقيق الوجود اليهودي داخل �أو �أ�سفل
الأق�صى ،و�إقامة ال�صلوات التوراتية �أ�سفل مناطق مهمة من امل�سجد.6
وق��د �شهدت الأع ��وام املن�رصمة �سقوط ع��دد م��ن الأ��ش�ج��ار املعمرة داخ��ل امل�سجد الأق���ص��ى ،ففي
� 2010/7/20سقطت �شجرة معمرة خلف مكتب الإطفائية بجانب �صحن قبة ال�صخرة مبا�رشة.
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ويف كانون ثانٍ /يناير � ،2013سقطت بع�ض الأ�شجار املعمرة ما دفع نقابة املهند�سني الزراعيني �إىل
ت�شكيل جلنة علمية متخ�ص�صة لدرا�سة الق�ضية كاملة ،وقد �أكدت اللجنة �أن مالب�سات �سقوط الأ�شجار
يف الأق�صى ت�شري �إىل وجود حفرية �صهيونية غري معلنة حتفر يف عمق امل�سجد باجتاه �سبيل الك�أ�س.7
وخالل مدة الر�صد ف�إن �سلطات االحتالل متمثلة بـ "�رشكة تطوير احلائط الغربي" ،قامت ب�إنهاء
ن�شاطها داخل حفريات تابعة لهذه ال�شبكة بافتتاحها ر�سميًّا ،وقامت بتو�سعة حفريات �أخرى داخل
نقاط خمتلفة �ضمن هذه ال�شبكة ،وه��ذا ما �أ�سفر عن وق��وع بع�ض االنهيارات يف منازل املقد�سيني
داخل البلدة القدمية ما بني �آب�/أغ�سط�س  2013و�آب�/أغ�سط�س  2014وهذا ما ك�شفت عنه م�ؤ�س�سة
الأق�صى للوقف والرتاث يف تقرير لها يف  ،82013/11/22ويف ما ي�أتي نذكر احلفريات التي جرى
فيها تطور داخل �شبكة �أنفاق احلائط الغربي خالل مدة الر�صد:

نفق "القاعة الهريوديانية"
يقع هذا النفق على عمق يزيد عن  15م ً
رتا خلف نفق
كني�س ويل�سون ،وهو عبارة عن قاعة وا�سعة ينزل
�إليها بعدة درج��ات م��ن خ�لال �شبكة �أن�ف��اق احلائط
الغربي ،ويزعم ال�صهاينة �أمام الزوار الأجانب الذين
ي�أتون �إليها �أن هذه القاعة ذات ال�سقف اململوكي والبناء
ال��روم��اين ،ه��ي قاعة تعود �إىل عهد احل�شمونائيم.
وكانت ت�ستعمل لإي��واء الفقراء يف تلك احلقبة ،وقد
و�ضعوا داخل هذه القاعة عد ًدا من احلجارة الكروية ،وزعموا �أنها من �آثار حجارة املنجنيق امل�ستخدمة
يف تدمري املعبد ،ويوجد داخل هذه القاعة حفريات �أ�سفل منها كذلك ،بلغ عمق بع�ضها خم�سة �أمتار
غطيت ب�ألواح زجاجية ،وقد اكت�شف هذه القاعة العامل وارن عندما حفر يف تلك املنطقة عام ،1868
وترتبط هذه القاعة بنفق قافلة الأجيال خلف املدر�سة التنكزية .9ويف نهاية عام  2011بد�أت �سلطات
االحتالل بتو�سعة هذه القاعة وتطويرها ال�ستيعاب زوار وحفالت توراتية داخلها ،وخالل �شهر
�أيار/مايو لعام  2014ك�شفت امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية عن افتتاح "القاعة الهريوديانية" ر�سميًا للحفالت
التوراتية اخلا�صة ،وجتهيز القاعة ال�ستقبال حفالت ال��زواج واخلتان ،وحفالت ال�رشكات العاملية
ورجال الأعمال.10
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حفريات "ح ّمام املعبد"

يف � 2009/9/23أعلنت �سلطة الآثار عن اكت�شاف

مبنى على عمق � 8أمتار حتت الأر�ض يقع على بعد
غربي حائط ال�براق وعلى بعد  30م ً
 20م� ً
رتا
ترا
ّ
الغربي.
�إىل ال�شمال من مدخل �شبكة �أنفاق احلائط
ّ
ويتك ّون هذا املبنى وفق ادع��اء االحتالل من ثالث
ق��اع��اتٍ كبرية مبنيّة بالأحجار املربعة ،وق��د كان
حكومي يف ال�سنني الأوىل من عهد "املعبد الثاين" ،لكنه ّ
حتول
ُي�ستخدم بح�سب زعم مكت�شفيه كمبنى
ّ

بعد ذلك �إىل حما ٍم
ديني "مطهرة" لز ّوار "املعبد" .11ويدعي االحتالل �أنّ هذا املبنى هو �أحد �أكرب املباين
ّ
التي اكت�شفت يف تاريخ احلفر ّيات يف القد�س .ومت ّول حفر ّيات هذا املوقع "جمعيّة احلفاظ على تراث
الغربي" �شبه الر�سمية واملدعومة من الأثرياء اليهود يف الواليات املتحدة .وخالل مدة الر�صد
احلائط
ّ
رسعت من حفرياتها داخل هذه املنطقة لت�صل �إىل �أعماق كبرية حتت �شبكة
ف�إن �سلطات االحتالل � ّ
�أنفاق احلائط الغربي ،وقد ك�شفت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث خالل �شهر كانون �أول/دي�سمرب
 ،2013عن عمليات نقل �أتربة وبقايا �آثار ا�سالمية من املنطقة املذكورة �إىل خارج النفق.12

حفريات "قاعة الع�صور"
تقع ه��ذه القاعة حت��ت الأر� ��ض �شمال غ��رب "قنطرة ويل�سون" غ��رب امل�سجد الأق���ص��ى ،وبح�سب
ا ّدعاء االحتالل ف�إنّ العمل يف هذه القاعة قد بد�أ قبل عقود ،لك ّن احلفر ّيات فيها ت�سبّبت بانهياراتٍ يف
الأر�ضيّة من فوقها وكادت تت�سبّب بانهيار جمموع ٍة من الأبنية يف البلدة القدمية ف�أوقف العمل فيها
حديدي و�أ�سند �سقفها ب�صبّة من
�آنذاك ،ليعود فيُ�ست�أنف يف عام  2008بعد �أن �أ�سندت جدرانها بهيك ٍل
ّ
رغوة اخلر�سانة ،ويف �شهر ت�رشين �أول�/أكتوبر عام  2010و�صل االحتالل �إىل عمق � 6أمتار داخل
هذه القاعة ،م ّدعيًا اكت�شاف م�صنوعاتٍ و�أدواتٍ فخار ّية تعود للعهد الإ�سالمي والروماين .وادعى
�أنّ �أ�سا�سات هذه القاعة تقوم على �آثار من عهدي "املعبد الأ ّول والثاين" .13وقد �أعلن االحتالل عن

قرب انتهاء العمل يف هذه القاعة وافتتاحها �أمام الز ّوار يف  2009/10/5وذلك من خالل تقري ٍر بثّته
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القناة الثانية العربية �ص ّور زيارة جمموع ٍة من
احلاخامات وم�س�ؤويل دول��ة االح�ت�لال للقاعة
وجت ّولهم فيها ،وافتتحت القاعة فعليًّا كحفرية
ج��دي��دة �أم ��ام ال� ��ز ّوار بعد �شهرين م��ن عر�ض
ال�ت�ق��ري��ر ال�ت�ل�ف��زي��و ّ
ين �أي يف ،2009/12/5
ل�ك� ّن عمليات احل�ف��ر ا�ستمرت يف �أرج� ��ا ٍء منها
لتو�سعتها وتعميق �أر�ضيّتها .و ُيذكر هنا �أنّ م�رشوع ا�ستكمال احلفر ّيات يف هذه القاعة جاء بتموي ٍل من

ثري �أوكرا ّ
ين تك ّفل بتح ّمل التكاليف املرتفعة لإ�سناد اجلدران وال�سقف واحلفر يف هذه البيئة اخلطرة،
ٍّ
وقد كان هذا املم ّول �ضمن الوفد الذي زار القاعة يف .2009/10/5

وخالل مدة الر�صد وقبيل افتتاح هذه القاعة ر�سميا كقاعة احتفاالت ،ف�إن �أع�ضاء هيئة الأركان العامة
جلي�ش االحتالل بقيادة رئي�س الأركان بيني جانتز وحاخام احلائط الغربي �شموئيل رابينوفيت�ش،
قاموا بتنفيذ زيارة لهذه القاعة يف ني�سان�/أبريل  2014مع �إقامة حفل ع�شاء داخلها ،وخالل �شهر
حزيران/يونيو عام  2014قام بافتتاح هذه القاعة عدد من كبار رجال الأعمال اليهود على ر�أ�سهم
رجل الأعمال الأوكراين غينادي بوري�سوفيت�ش ،وكبار احلاخامات بقيادة احلاخامية الكربى متمثلة
بيهودا الو و�شموئيل رابينوفيت�ش ،و�شارك يف االحتفال عدد كبري من ق��ادة ال�رشطة وق��ادة جهاز
املخابرات ،وقادة �ألوية اجلي�ش.

حفريات اجلهة اجلنوبية:
تهدف احلفريات يف اجلهة اجلنوبية �إىل خلق ما ي�سمى"مدينة داود" التي متتد ،وف��ق االدع��اءات
ال�صهيونية ،من جممع عني �سلوان جنو ًبا وحتى �أ�سوار امل�سجد الأق�صى �شماالً ،على كامل م�ساحة
حي وادي حلوة يف �سلوان .واجلهة الرئي�سة امل�س�ؤولة عن احلفريات يف جنوب امل�سجد هي جمعية
"العاد" ال�صهيونية .ويبلغ عدد احلفريات يف اجلهة اجلنوبية  17حفرية ،منها  12حفرية ن�شطة و5
ً
ن�شاطا الفتًا يف موقع "موقف جفعاتي" ،فيما مل يعلن عن انتهاء �أعمال
مكتملة .وقد �شهدت مدة الر�صد
احلفر يف �أي من املواقع الن�شطة.
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حفريات "موقف جفعاتي" (حفريات ن�شطة)
تقع ه��ذه احل�ف��ري��ات جنوب امل�سجد الأق���ص��ى خلف
الق�صور الأم��وي��ة مبا�رشة ،وق��د ب��د�أت احلفريات يف
هذه اجلهة عام  2003بهدف معلن من قبل �سلطات
االح�ت�لال ،هو �إن�شاء موقف �سيارات ل��زوار "مدينة
داود" ،على عمق  3طبقات حتت الأر�ض ،ومع بداية
احلفريات ال�صهيونية يف املنطقة� ،أعلنت جمعية "العاد"
عن اكت�شافها لآثار يف موقع احلفريات زعمت �أنها تعود �إىل "مدينة داود" ،وبذلك توقفت احلفريات يف
املنطقة وتبدل م�رشوع املوقف ليتحول �إىل م�رشوع البحث عن الآثار وذلك يف عام  ،142007وظل العمل
رسا حتى � 2008/8/25أعلنت هيئة الآثار ال�صهيونية عن اكت�شافها ملنزل امللكة الآ�شورية هيلينا التي
� ًّ
اعتنقت اليهودية يف زمن "املعبد الثاين" وعا�شت يف مدينة القد�س بح�سب املزاعم اليهودية ،15من ثم
�أعلنت �سلطة الآثار يف  2008/12/22عن اكت�شافها  264قطعة ذهبية يف املوقع �ضمن �آثار بيزنطية،
وقالت �إن هذه القطع تعود لعهد امللك هرقل الذي حكم خالل ما بني  610و 641للميالد وقد �صكت
هذه العمالت خالل �أول �سنة من حكمه .ويف نهاية �آب�/أغ�سط�س � 2009أعلن االحتالل عن اكت�شاف
بناء روماين يعود للقرن الثالث امليالدي ،وهو بح�سب ادعاء �سلطة الآثار ال�صهيونية عبارة عن ق�رص
2
تتو�سطه �ساحة كبرية حماطة بالأعمدة واملمرات ،ويف تقرير �أويل �أ�صدرته
تبلغ م�ساحته  1000م
ّ

�سلطة الآثار يف  2010/4/26قالت �إنها عرثت على العديد من التماثيل والأواين البيزنطية والأموية
والعبا�سية يف موقع احلفريات .16وبهذا تكون نظريتهم املنادية ب�أن هذا املكان هو ق�رص هيلينا التي
اعتنقت اليهودية قد �أحبطتها اكت�شافاتهم الأثرية التي �أثبتت �أنه ق�رص روماين يعود �إىل القرن الثالث
امليالدي و�أن بقية الآثار يف "موقف جفعاتي" �إمنا هي �آثار بيزنطية و�أموية وعبا�سية ومل يتم العثور
على �أي �أثر يعود �إىل زمن "املعبد" .ويف �شهر �آب�/أغ�سط�س  2011افتتحت �سلطات الإحتالل موقع
احلفريات لهواة البحث يف الآثار للم�شاركة يف غربلة الأتربة وذلك يف �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2011من
ثم مت فتح موقع احلفريات للجمهور .ويف �شهر �شباط/فرباير  2012وافقت جلنة التخطيط يف بلدية
االحتالل يف القد�س على بناء "موقف جفعاتي" وفق املخطط اجلديد الذي ق ّدمه املهند�س ال�صهيوين
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�آريه رهاميموف ،والذي يت�ضمن بناء املوقف ولكن مب�ساحة �أقل من املخطط ال�سابق ورفعه على �أعمدة
ارتكازية �ضخمة للإبقاء على �آثار وحفريات املوقف وحتويلها �إىل متحف للزوار ،ويتم تخفي�ض عدد
مواقف ال�سيارات وتقلي�ص ارتفاع املبنى ب�شكل ينخف�ض عن ارتفاع ال�سور اجلنوبي للمدينة بقليل،
واجلديد يف املخطط الذي قدمه �آريه ودعمته منظمة "العاد" ال�صهيونية هو �إقامة ممرات تربط املوقف بـ
"حديقة املطاهر" (الق�صور الأموية) و"مدينة داود" و�ساحة حائط الرباق .وقد حظي هذا املخطط الذي
وافقت عليه بلدية االحتالل ،على ت�أييد نري بركات رئي�س البلدية وعلى مباركة من مدير �سلطة الآثار يف
دولة االحتالل يوفال باروخ.17
�أما خالل مدة الر�صد ،فقد جتددت احلفريات داخل "موقف جفعاتي" وازدادت رقعتها وعمقها ،لت�صل
�إىل طبقات �أ�سفل من التي كان عليها يف الأعوام ال�سابقة ،ومب�ساحة �شملت املوقف املحيط باحلفريات
القدمية ،جنوب الأق�صى مبا�رشة.18
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ثان ًيا :البناء وم�صادرة الأرا�ضي يف حميط امل�سجد الأق�صى:
 .1كني�س فخر �إ�سرائيل (قيد التنفيذ)
يعود تاريخ هذا الكني�س وفق الرواية اليهود ّية �إىل
عام  1839حني بد�أت جمموعة من اليهود الرو�س
كني�س لها يف بلدة القد�س
الإ�شكناز حماوالتها لبناء
ٍ
القدمية ،ومل تتمكن هذه املجموعة يف �أ ّول الأمر من
أر�ض لبناء الكني�س �إىل �أن افتُتح ر�سميًّا عام
ت�أمني � ٍ

 .1872وقد ظ ّل هذا الكني�س قائ ًما مكانه حتى حرب

عام  1948حني هُدم خالل ا�شتباكات اجلي�ش الأرد ّ
ين
مع الع�صابات ال�صهيونيّة.

يف �شهر ني�سان�/أبريل  2010ك�شف املحامي قي�س نا�رص عن خمطط �أعدته �سلطة الآثار يف دولة
االحتالل ،وما تعرف بـ "ال�رشكة احلكومية لتطوير احلي اليهودي يف البلدة القدمية بالقد�س" لإعادة
بناء هذا الكني�س يف عمليّة مطابق ٍة متا ًما ملا ح�صل مع "كني�س اخلراب" الذي افتتح يف �آذار/مار�س .2010
ويف  2014/5/27و�ضع وزير الإ�سكان الإ�رسائيلي �أوري �أرئيل حجر الأ�سا�س لبناء هذا الكني�س
التوراتي ،والذي ال يبعد عن امل�سجد الأق�صى �سوى  200مرت فقط باجتاه الغرب ،ويتك ّون هذا الكني�س

من طبقة �سفلية "ت�سوية" ،وطبقة لكني�س ال�صالة ،وطبقة �أر�ضية خم�ص�صة لتكون مكاتب للحاخامات،
وطبقتني ل�صالة الرجال والن�ساء ،و�سطح املبنى وقبة الكني�س ،ويرتفع  27م ً
رتا ،مب�ساحة  1400مرت
مربع ،و�سيكون هذا الكني�س الذي بد�أ االحتالل ببنائه خالل عام  2014كما هو خمطط �أعلى مباين
البلدة القدمية خارج امل�سجد الأق�صى و�أكرثها برو ًزا للناظر �إىل البلدة من الغرب �أو اجلنوب.

 .2جممع بيت �شرتاو�س (قيد التنفيذ)
طوال مدة الر�صد كان العمل م�ستم ًرا على قدم و�ساق يف منطقة بيت �شرتاو�س ،وقد �أنهى االحتالل
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بناء الطبقتني الرئي�ستني مكان القناطر
التي كان قد هدمها يف  ،2013/2/6وقد
ر�صد التقرير خالل �شهري ني�سان/
�أبريل و�أيار/مايو � 2014إمتام واجهة
املجمع وتركيب جدران �أ�سمنتية و�أ�سقف
من اخلر�سانة ،19ومن ثم تركيب واجهة
حجرية تختلف عن طبيعة البناء الإ�سالمي
وتتنا�سب مع املخططات التوراتية لهذا املجمع ،وال يزال العمل م�ستم ًرا يف بناء بيت �شرتوا�س.
وكانت م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث ك�شفت يف �شباط/فرباير  2013عن خمطط بيت �شرتاو�س
الذي يق�ضي ب�إقامة مبنى تهويدي متعدد اال�ستعماالت يبعد 50م ً
رتا عن امل�سجد الأق�صى املبارك،
يحده من ال�رشق املدر�سة التنكزية واحلائط الغربي للم�سجد الأق�صى ،ومن ال�شمال طريق باب
وكني�سا يهود ًيا ،ومركز �رشطة عملياتيًا متقد ًما،
ال�سل�سلة .ووفق املخطط ،ي�ضم البناء مدر�سة دينية
ً
وقاعة ا�ستقبال كبرية بفناء رحب ،ومداخل عري�ضة ومتعددة لزوار النفق الغربي ومركز الز ّوار،
وع�رشات الوحدات ال�صحية وغرف ت�شغيل و�صيانة.
واملخطط عبارة عن عمليات تو�سعة وترميم وتغيري ملبنى قائم على ثالث طبقات ،ووفق املعلومات التي
ك�شفتها م�ؤ�س�سة الأق�صى ف�إن املبنى عبارة عن بناء حكومي �إ�سالمي تاريخي وعقارات وقفية ،من
احلقبة الإ�سالمية املتق ّدمة ومن احلقبة اململوكية والأيوبية والعثمانيّة .وبينت الدرا�سة �أن االحتالل
كان يخطط لتو�سعة املبنى القائم و�إ�ضافة طبقة واحدة لي�صبح املبنى م�ؤل ًفا من  4طبقات ،بالإ�ضافة �إىل
ترميم املبنى القائم وتو�سعته بتكلفة  20مليون دوالر .وين ّفذ هذا امل�رشوع ما ت�سمى بـ "ال�رشكة لتطوير
وترميم احلي اليهودي يف البلدة القدمية بالقد�س" وما ي�سمى بـ "�صندوق تراث احلائط الغربي".
ويرتبط املبنى الذي تقوم امل�ؤ�س�سة ال�صهيونية با�ستحداثه مبداخل الأنفاق التي حفرت �أ�سفل امل�سجد
الأق�صى املبارك ،كما يرتبط مبا�رشة ب�ساحة الرباق وي�صل �إىل حدود باب ال�سل�سلة� ،أحد �أبواب امل�سجد
الأق�صى .ويعد هذا املخطط جز ًءا من املخططات التهويدية للم�سجد الأق�صى ،وجز ًءا من املخطط
التهويدي ال�شامل ملنطقة الرباق .ويهدف هذا املخطط �إىل زيادة عدد زوار حائط الرباق املحتل �إىل15
مليون زائر �سنو ًيا ،فيما الرقم احلايل و�صل �إىل  7مليون مقارنة بـ  2مليون قبل ع�رش �سنني.
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 .3مبنى تراث املعبد "بيت هليبا" ( قيد التنفيذ)
هذا املخطط عبارة عن مركز توراتي مب�ساحة
3700مرت مربع يقع مقابل حائط الرباق يف
اجلهة الغربية منه  .ويتكون املبنى من خم�س
طبقات ،ثالث منها فوق الأر�ض واثنتان حتتها
وي�شتمل على مكتبة وقاعات ،وعلى حديقة �أثرية
ت�ضم الآثار التي ا ّدعت �سلطة الآثار الإ�رسائيلية
اكت�شافها يف املوقع .وقد وافقت بلدية االحتالل يف
القد�س على املخطط يف �شباط/فرباير  ،2012وتديره ومتوله "ال�رشكة لتطوير وترميم احلي اليهودي
يف البلدة القدمية بالقد�س" و"�صندوق تراث احلائط الغربي" .20ويهدف املخطط �إىل تو�سيع وا�ستحداث
مواقف عا ّمة للحافالت وال�سيارات فوق الأر�ض وحتتها ،بالإ�ضافة �إىل ربط �ساحة الرباق ببلدة �سلوان
جنوب البلدة القدمية و�أنفاقها حتت الأر�ض.
ويف �شهر �أيار/مايو  ،2013وافقت رئي�سة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإ�رسائيلية يف القد�س على
طلب املحامي قي�س نا�رص املقدم با�سم حممود �صاحلة ،رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف الأرا�ضي
املحتلة عام  ،1948اال�ستئناف على قرار اللجنة اللوائية للتّنظيم والبناء امل�صادقة على خمطط بناء
مركز يهودي يف �ساحة الرباق امل�سمى "بيت هليبا" وذلك �أمام املجل�س القطري للتنظيم والبناء .وبذلك
ج ّمد املخطط ومتت �إحالته للنقا�ش �أمام املجل�س القطري ،ومنعت اللجنة اللوائية من ن�رشه ر�سميًا او
�إ�صدار �أي رخ�صة بناء.21
�وج� ��ه م �ك �ت��ب ح� ��اخ� ��ام احل� ��ائ� ��ط ال� �غ ��رب ��ي � �ش �م��وئ �ي��ل راب �ي �ن��وف �ي �ت ����ش
وخ� �ل��ال م � ��دة ال ��ر�� �ص ��د ت� � ّ
وع� ��دد م ��ن ع �ل �م��اء الآث� � ��ار وم �ف��و���ض ال ���ش�رط��ة ال �� �س��اب��ق ب �ط �ل��ب �إىل جل �ن��ة اال� �س �ت �ئ �ن��اف ال�ت��اب�ع��ة
للمجل�س ال �ق �ط��ري للتخطيط وال �ب �ن��اء ،ب ��إل �غ��اء ه ��ذا امل� ���ش�روع ،ال� ��ذي ق ��ال ع �ن��ه م�ك�ت��ب احل��اخ��ام
راب �ي �ن��وف �ي �ت ����ش �إن� � ��ه ي� �غ�ّي� ط �ب �ي �ع��ة امل �ن �ط �ق��ة ب��رم��ت��ه��ا ،وي� �ه���دد �أم� � ��ن ال� �ي� �ه ��ود و�سالمتهم.22
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ويف � 2014/6/11أ�صدرت اللجنة املذكورة قرا ًرا يت�ضمن و�ضع مالحظات فنيّة فقط على خمطط
بناء "بيت اجلوهر -مركز تراث املبكى" حيث قبلت اللجنة باملخ ّطط ،لكنّها �أو�صت بتقلي�ص م�ساحة
املبنى قليالً ،وو�ضع تف�صيالت حت � ّدد مناحي البناء ب�شكل دقيق ،فيما �أو�صت �أن يتم ا�ستغالل
امل�ساحات التي قد تنتج من تقلي�صات احلجم الإجمايل للبناء ،كمكان لال�ستظالل وجلو�س للزائرين
ملنطقة �ساحة الرباق ،وخل�ص قرار اللجنة �إىل �إعادة املخطط للنقا�ش يف اللجنة اللوائية يف القد�س ،من
�أجل تنفيذ وتغيري املالحظات الفنية التي ذكرت.23

 .4مركز كيدم
يف � ،2014/4/3صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية يف دولة االحتالل
على بناء مركز الزوار املعروف مبركز "كيدم" والواقع على مدخل �سلوان جنوب امل�سجد الأق�صى
والذي بيعد حوايل  20م ً
رتا من البلدة القدمية و 100مرت من حائط الرباق املحتل .وقد ا�ستمعت اللجنة
لالعرتا�ضات على املخطط حيث قال �أهايل �سلوان �إن املركز املع ّد ليخدم "مدينة داود" ،ال ي�أخذ باالعتبار
حاجات ال�سكان املحليني .كما قال مهند�سون �إن املركز يخرق املبد�أ الذي مينع بناء �أبنية طويلة بالقرب
من �أ�سوار البلدة القدمية ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية تخريب موجودات �أثرية مهمة يف املوقع .وقد �أقرت
اللجنة املخطط لكن مع �رضورة ا�ستيفاء بع�ض ال�رشوط التي تتعلق بطول البناء و�رضورة املحافظة
على الآثار ،قبل �إ�صدار رخ�صة البناء.24
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هوام�ش الف�صل الثاين
 .1ميكن االطالع على مزيد من التفا�صيل حول احلفريات يف تقارير عني على الأق�صى التي ت�صدرها
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية منذ عام  2005على الرابطhttp://alquds-online.org/index. :
.php?s=items&cat=1&subcat=1
 .2مب�رش �أمريكي جاء �إىل القد�س و�شغل من�صب القن�صل الأمريكي فيها وكانت له بع�ض املزاعم التوراتية يف القد�س
منها ما قاله عن بوابة الرباق.
 .3يوفال باروخ �ضمن مقال حول بوابة الرباق بعنوان The Real Storyعر�ض يف موقع �سلطة الآثار
ال�صهيونية حول بوابة الرباق .املقال متوافر على هذا الرابط:
_http://www.antiquities.org.il/article_eng.aspx?module_id=&sec_id=17&subj
.id=467&id=1186
 .4م�ؤرخ و�أديب يهودي عا�ش يف القرن الأول للميالد.
 .5م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث ،تقرير حول حفريات حائط الرباق.2014/4/9 ،
 .6ورد تو�ضيح حول هذا النفق على هذا الرابط:
.http://english.thekotel.org/content.asp?id=116
" .7الزراعيني"� :سقوط �أ�شجار الأق�صى�سببه حفريات االحتالل ،م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث،
.2013/1/16
 .8تقرير حول حفريات حائط الرباق ،م�ؤ�س�سة الأق�صى للوقف والرتاث.2013/11/22 ،
 .9هذه القاعة يبلغ عمقها ما يزيد عن  15م ً
رتا ونفق قافلة الأجيال يبلغ عمق قاعته املوجود فيها عمود ال�شوق
 17م ً
رتا يف نهاية احلمام الروماين املكت�شف .وتبني من االطالع على �صور القاعة وجود لوح زجاجي يف�صل
"القاعة الهريوديانية" عن نفق "قافلة الأجيال" ،فهي مال�صقة لهذا النفق متا ًما من ال�شمال.
 .10مت الك�شف عن افتتاح هذه القاعة ر�سميًا للحفريات خالل تقرير م�ص ّور لأول هذه احلفالت التهويدية داخل
القاعة يف .2014/5/21
 .11موقع �أنباء �إ�رسائيل الوطنية.2009/9/23 ،
كني�سا يهود ًيا للن�ساء ،م�ؤ�س�سة
 .12االحتالل ينفذ حفريات جديدة ومع ّمقة �أ�سفل امل�سجد الأق�صى ويقيم
ً
الأق�صى للوقف والرتاث.2013/12/9 ،
 .13مد ّونة عامل الآثار الهولندي "لني ريتماير" ( )Leen Ritmeyerعلى �شبكة الإنرتنت،

http://www.ritmeyer.com/200906/10//hall-of-ages-near-the-temple-mount-rehabilitated/
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الفصل الثالث
تحقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل المباشر في
إدارته

�أو ًال :اقتحام امل�سجد الأق�صى والت�صريح �ضده
ً
ن�شاطا
ت�ش ّكل الت�رصيحات واالقتحامات التي تن َّفذ على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي يف دولة االحتالل
مواز ًيا للمحاوالت التي تبذل لت�رشيع �صالة اليهود يف الأق�صى ،وتق�سيم امل�سجد على امل�ستوى الزمني
كما �أنها ت�أتي بالتوازي مع الدعوات التي تطلقها "منظمات املعبد" القتحام الأق�صى ،وا�ستجابة لها يف
كثري من الأحيان .والقاعدة املعمول بها حاليًا بالن�سبة �إىل االقتحامات �أنها مباحة من حيث املبد�أ �ضمن
"حق اليهود يف ممار�سة حرية العبادة" ولكن هذا احلق ،و�إن �أقرته بع�ض قرارات املحكمة العليا� ،إال �أنه
قابل للتقييد من قبل ال�رشطة املتمركزة يف امل�سجد والتي تنظم االقتحامات وترافق املقتحمني حلمايتهم
ّ
يحف االقتحامات� .أ ّما الت�رصيحات فيمكن
�أو متنعهم من اقتحام امل�سجد �إذا تبيّ لها �أن ثمة خط ًرا �أمنيًا
�أن ي�ستد ّل منها على االجتاه �إىل اال�ستمرار يف اقتحام الأق�صى والتم�سك ببناء "املعبد" مبا ي�ش ّكله ذلك
من تثبيت لل�سيادة الإ�رسائيلية على "�أور�شليم".1

اقتحامات وت�صريحات ال�شخ�صيات الر�سمية
على الرغم من �أنّ االقتحامات على امل�ستوى الر�سمي تنح�رص �ضمن دائرة �ضيقة من �أع�ضاء
"الكني�ست" والوزراء الذين ينتمون ب�شكل خا�ص �إىل �أحزاب اليمني� ،إال �أن �أ�صحابها بها يحر�صون على
تر�سخها جز ًءا من امل�شهد العام يف امل�سجد الأق�صى .وترتافق هذه
تكرارها ب�شكل م�ستمر �ضمن وترية ّ
االقتحامات يف بع�ض الأحيان مع حماوالت لتو�سيع رقعتها لإثارة �ضجة �أكرب حولها ومن ثم ت�سويق
الت�ص ّدي لها على �أنه "اعتداء على ال�سيادة الإ�رسائيلية على جبل املعبد" .وقد انح�رصت االقتحامات
على هذا امل�ستوى خالل املدة التي ير�صدها التقرير مبو�شيه فيجلني ،وهو نائب رئي�س "الكني�ست"
والقيادي يف حزب الليكود ،و�أوري �أرئيل وهو ع�ضو يف "الكني�ست" من حزب "البيت اليهودي" ووزير
الإ�سكان يف حكومة االحتالل.
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وقد �أعطى و�صول فيجلني �إىل "الكني�ست" يف انتخابات كانون ثانٍ /يناير  2013دفعة القتحاماته التي
حاول �أن يك�سبها �رشعية "ح�صانته" الت�رشيعية بالإ�ضافة �إىل تع ّمده �إحداث �ضجة ترافق اقتحاماته،

ك�صعوده �إىل �صحن قبة ال�صخرة يف  .22014/4/7منط االقتحامات الذي يتبعه فيجلني ،و�إعالنه

ين�سق اقتحاماته مع ال�رشطة� ،أ ّدى �إىل منعه من دخول الأق�صى بقرار �سلمه �إياه قائد �رشطة
�أنه لن ّ

االحتالل يف القد�س يف ني�سان�/أبريل  2013بت�أييد املدعي العام والقيادة ال�سيا�سية التي ينتمي �إليها
فيجلني ،ومل ي�سمح له مبعاودة االقتحامات �إال يف  .32014/2/19وتعلي ًقا على معاودة ال�سماح له

باالقتحام قال فيجلني �إن "�صعودي �إىل جبل املعبد اليوم لهو دليل على عودة ال�سيادة اليهودية الكاملة
على جبل املعبد".4
ويف  ،2014/3/20حاول فيجلني اقتحام الأق�صى مع بع�ض املتطرفني ولكنه ا�ضطر �إىل املغادرة �رسي ًعا
بعد �أن ت�صدى له املرابطون و�أجربوه على اخلروج .وقد اتهم فيجلني الأوقاف بدعم املهاجمني عرب دفع
النا�س �إىل الأق�صى فقط عند وجود اليهود هناك لإخافتهم واالعتداء عليهم .كما دان فيجلني ال�رشطة لـ
"ت�ساحمها مع مثريي ال�شغب واحلكومة لتخليها عن ال�سيادة الكاملة على جبل املعبد" .5وكان فيجلني
ن�رش مقاالً يف  2014/3/6بعنوان "هل جبل املعبد ب�أيدينا؟" قال فيه �إن اجلهات الر�سمية يف �إ�رسائيل
تقول �إنها �صاحبة ال�سيادة على الأق�صى ولكن عمليًا ال�سيطرة الفعلية تنتقل �إىل الأردن" .وقد جاء هذا

الكالم تعلي ًقا على توقيع اتفاقية حماية املقد�سات بني الأردن وال�سلطة الفل�سطينية يف .2013/2/29

وانتقد فيجلني "�سكوت ال�سلطات الإ�رسائيلية على بيع طرف ثانٍ (ال�سلطة الفل�سطينية) جلبل املعبد،
الذي تقول �إنه حتت �سيادتها� ،إىل طرف ثالث هو الأردن" .6كما كان لفيجلني ت�رصيح يف 2013/8/1
ريا للقلق وقال
تعلي ًقا على منع اليهود من اقتحام الأق�صى يف رم�ضان  2013اعترب فيه املنع �أم ًرا مث ً
"�إن ثمة حماولة لأخذ ال�سيادة على جبل املعبد �إىل �أي ٍد �إ�سالمية" داعيًا اجلميع "�أن يعوا �أنهم يتخلّون
عن قلب القد�س للغرباء ،وللإ�سالم".7
�أما �أوري �أرئيل فحر�ص كذلك على ت�سجيل ح�ضوره يف الأق�صى عرب اقتحامات تك ّررت خالل مدة

الر�صد .و�أرئيل ،كفيجلني ،من عتاة املنادين ببناء "املعبد" وهو يرى �أن "الكثري من املعابد قد بنيت ،وقد
�آت الأوان لبناء املعبد احلقيقي" .واقتحامات �أرئيل خالل املدة التي ير�صدها التقرير �أكرث من �أن تعدد

64

هنا حيث ي�سعى التقرير �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أ�سا�س هذه االقتحامات ومبد�أها .ففي ،2013/9/4
ع�شية ر�أ�س ال�سنة العربية ،اقتحم �أرئيل الأق�صى وقال" :ينبغي �أن يكون اليهود قادرين على ال�صالة
يف جبل املعبد متى �شا�ؤوا" �آمالً �أن يتم ّكن اليهود من زيارة امل�سجد يف ر�أ�س ال�سنة العربية يف امل�ستقبل.
ربا �أن "جبل
وقال �أرئيل �إنه "�سي�ستمر يف اقتحام امل�سجد كي يع ّزز �سيادة �إ�رسائيل على املكان" معت ً
املعبد لنا (اليهود) وال ميكن النقا�ش حوله �أو التفاو�ض عليه" .8ويف  2013/9/11اقتحم �أرئيل
الأق�صى بحماية من ال�رشطة وقوات حكومية ،وقد بثت القناة العا�رشة �صو ًرا لأرئيل ي�ؤدي �صالة
تلمودية وتوراتية تعرف بـ "بركة الكهنة" �ضمن امل�ساعي �إىل تكري�س ال�صالة العلنية يف الأق�صى ك�أحد
�أوجه تهويده .ويف  ،2014/3/16اقتحم �أرئيل الأق�صى يف �أجواء احتفاالت االحتالل مبا ي�سمى
"عيد البورمي" على الرغم من تو�صية ال�رشطة له بعدم االقتحام ب�سبب التوتر يف امل�سجد �صباح ذلك
اليوم .وبعد الزيارة كتب على �صفحته على موقع التوا�صل االجتماعي "فاي�سبوك" �أن "الواقع الذي
مبقت�ضاه يحدد مثريو ال�شغب الأجندة على جبل املعبد لي�س مبقبول .وقد �صعدت �إىل جبل املعبد هذا
ال�صباح و�أنا عازم على اال�ستمرار يف ذلك يف امل�ستقبل" .9وكان �أرئيل تعهد يف حملته االنتخابية قبل
و�صوله �إىل "الكني�ست" يف كانون ثانٍ /يناير  2013ب�أن يعمل على ما يح ّقق لليهود "ح ّرية الو�صول
�إىل جبل املعبد".
�إال �أن انح�صار االقتحامات على امل�ستوى الر�سمي يف النائبني املذكورين ال يعني �أن امل�ستوى الر�سمي
ال يتبنى االقتحامات ،ولكن ميكن احلديث عن تق�سيم للأدوار بحيث يقوم عدد قليل بـ "واجب"
االقتحامات مبا يبقي االعرتا�ض عليها �ضمن ال�سقف املقبول فيما يدافع العدد الأكرب ،يف "الكني�ست"
وعرب الت�رصيحات ،عن "حق" اليهود يف اقتحام االق�صى وال�صالة فيه كجزء من "احلرية الدينية يف
ممار�سة ال�شعائر الدينية يف الأماكن املقد�سة".
مريي ريغف ،التي �أعلنت يف ني�سان�/أبريل  ،2013بعد تعيينها رئي�سة للجنة الداخلية ،عن عزمها
ي�سجل
"زيارة جبل املعبد مع �أع�ضاء جلنة الداخلية لتعزيز �إمكانية ت�رشيع �صالة اليهود يف املكان" ،مل
َّ
لها �أي اقتحام خالل مدة الر�صد وقد ا�ستعا�ضت عن ذلك بتكثيف جل�سات اللجنة التي تناق�ش مو�ضوع
"�صعود اليهود �إىل جبل املعبد" وب�إطالق ت�رصيحات ت�ؤيد �صالتهم يف الأق�صى بح ّرية .ففي جل�سة
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للجنة الداخلية يف  2013/9/16قالت ريغف �إنه "من ال�رضورة مبكان تكري�س �أوقات م�ستقلة ل�صالة
وا�ضحا �أنه �إذا
اليهود وامل�سلمني على جبل املعبد" .10كما قالت ريغف يف اجلل�سة "ملاذا ال نتخذ قرا ًرا
ً
مل ي�سمح امل�سلمون لليهود بال�صعود �إىل جبل املعبد ،بدون �إخالل بالنظام ،ف�إننا ننتقل بتنفيذ القرار
اخلا�ص بامل�سجد الإبراهيمي� ،أيام للم�سلمني و�أيام لليهود".
ويف جل�سة عقدها "الكني�ست" ملناق�شة اقرتاح �إخ�ضاع الأق�صى ل�سيادة االحتالل يف 2014/2/25
قالت ع�ضو "الكني�ست" ونائب وزير املوا�صالت ت�سيبي حوتوفلي (الليكود) �إنه "ال قيمة لإ�رسائيل
دون �أور�شليم وال قيمة لأور�شليم دون جبل املعبد" كما طالبت احلكومة بفتح �أبواب امل�سجد يف كل
الأوقات �أمام اليهود لأداء �صالتهم بحرية.11
وكان للنائب حيليك بار من حزب العمل (ي�سار) ت�رصيحات يف  2014/5/18يدعم فيها م�رشوع
قانون لتق�سيم الأق�صى ،وقد ترافقت هذه الت�رصيحات مع ت�رصيحات م�شابهة ملريي ريغف .وقد قال
بار �إنه فخور بتقدمي االقرتاح ب�صفته ممثالً للي�سار و�إنه "على امل�سلمني �أن يعوا أ� ّنا لدينا احلق يف ال�صالة
هناك" .وقال بار �إنه وحزب العمل "جزء من الي�سار-الو�سط ال�صهيوين الذي ينظر �إىل �أماكننا املقد�سة
ك�أ�سا�س وجودنا وجوهر تاريخنا" .12كما قال بار ،الذي عاد و�سحب دعمه لالقرتاح� ،إنه لي�س من املقبول
�أن يتعر�ض نواب اليمني لل�ضغوطات كلما دخلوا الأق�صى بذريعة اخلوف من ا�شتعال انتفا�ضة.13

اقتحامات وت�صريحات املتطرفني اليهود:
تقرر ال�رشطة ،وفق ما تراه منا�سبًا ،ال�سماح باالقتحامات �أو حجبها ،وعمدت بناء على ذلك �إىل
منع اليهود من اقتحام الأق�صى يف الع�رش الأواخر من �شهر رم�ضان حتى انق�ضاء عيد الفطر ،وهو
�إجراء اعتمدته يف �شهر رم�ضان وعيد الفطر املا�ضي ،كما منعتهم من اقتحام الأق�صى يف ما ي�سمى
"عيد الف�صح اليهودي" (ني�سان�/أبريل  )2014ويف بع�ض الأيام الأخرى وف ًقا ملقت�ضيات الظروف
رش ًعا �أمام االقتحامات معظم مدة الر�صد ،ويف الأعياد الوطنية
الأمنية .ويف مقابل ذلك ،كان الأق�صى م� ّ
واليهودية حيث حر�صت ال�رشطة على �إغالق الأق�صى بوجه امل�سلمني عمالً ب�سيا�سة التق�سيم الزمني.
ويف الوقت ذاته� ،أ ّمنت ال�رشطة احلماية للمقتحمني كما دخل على خط احلماية قوات التدخل ال�رسيع
(الي�سام) وال �سيما ملرافقة االقتحامات الكربى التي ي�سبقها رباط كبري من امل�سلمني وحالة من الت�أهب
للت�صدي لها وحماولة �إحباطها.

66

وقد بلغ عدد املقتحمني يف الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من عام  2014حوايل  8108بينهم  6424م�ستوطنًا
مما جمموعه  472مقتح ًما) حيث منعت
وكان العدد الأدنى خالل �شهر متوز/يوليو ( 312م�ستوطنًا ّ
االقتحامات ابتداء من  19/7مع بدء الع�رش الأواخر من �شهر رم�ضان حتى انق�ضاء عيد الفطر.14

�أما �أبرز االقتحامات خالل مدة الر�صد فكانت على النحو الآتي:
1.1يف  ،2013/8/25اقتحم الأق�صى جمموعة من "الربانيم" (�شخ�صيات دينية) من جهة
�شخ�صا بالإ�ضافة �إىل احلاخام
باب املغاربة �ضمن جمموعة من امل�ستوطنني جتاوزت 65
ً
املتطرف يهودا غليك مبرافقة وحماية قوات من ال�رشطة والوحدات اخلا�صة .و�شملت اجلولة
�رشوحات حول "املعبد" و�إمكانية �إقامته على �أنقا�ض الأق�صى .15وغليك هو رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة "�صندوق تراث املعبد" ،واملتحدث الرئي�س با�سم "منظمات املعبد" واقتحاماته
للم�سجد متواترة بحيث يرافق املقتحمني من اليهود و"ال�سياح" ويعر�ض لهم الروايات
التلمودية حول "املعبد".
2.2يف  ،2013/8/29اقتحم الأق�صى ما يزيد على  70م�ستوطنًا يرافقهم احلاخام املتطرف
يهودا غليك الذي ا�صطحب من كان معه �إىل منطقة امل�صلى املرواين وقام بجولة يف �أنحاء قبة
ال�صخرة من الأ�سفل تخللها �رشح حول تاريخ "املعبد" ومكان �إقامته م�ستقبال.16
3.3يف � :2013/9/22أكرث من  400م�ستوطن يقتحمون الأق�صى وي�ؤدون رق�صات يهودية
و�صلوات تلمودية حيث �أمنت لهم القوات اخلا�صة وقوات التدخل ال�رسيع االقتحام و�أدخلتهم
على دفعات من  30م�ستوطنًا ب�شكل و�سطي كما رافق املقتحمني عدد من احلاخامات منهم
�رشوحا حول "املعبد" .و�صلى عند حائط الرباق املحتل
املتطرف يهودا غليك الذي قدم
ً
ع�رشات الآالف من اليهود املتدينني حيث �أدوا �شعائر "بركة الكهنة" وذلك �ضمن االحتفال
بعيد العر�ش العربي الذي بد�أ يف  2013/9/18لي�ستمر �إىل .172013/9/25
4.4يف � :2013/9/23أكرث من  150م�ستوطنًا اقتحموا الأق�صى من جهة باب املغاربة بحرا�سة
من القوات اخلا�صة وقوات التدخل ال�رسيع وذلك �ضمن احتفاالت عيد العر�ش .وقد تقدم
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امل�ستوطنني جمموعة من احلاخامات حيث �أدوا ال�صلوات التلمودية يف �أنحاء متفرقة من
امل�سجد ،وال �سيما عند منطقة باب الرحمة .كما اقتحم امل�سجد احلاخام املتطرف يهودا غليك
�رشوحا حول "املعبد" .ويف 2013/9/17
على ر�أ�س جمموعة من  20م�ستوطنًا فق ّدم لهم
ً

رصا من املخابرات
ع�شية عيد العر�ش اقتحم الأق�صى حوايل  200يهودي منهم  45عن� ً

وامل�ستعربني.18

5.5يف  2014/4/1اقتحم الأق�صى حوايل  250م�ستوطنًا يف ظل انت�شار كثيف لقوات ال�رشطة
وال�ضباط والقوات اخلا�صة ،ويف  5/4اقتحم امل�سجد ما يزيد على  160م�ستوطنًا بحرا�سة
م�شددة وجتولوا يف �أرجائه .19و�أتت هذه االقتحامات يف �أجواء االحتفال بعيد "الف�صح
العربي" الذي بد�أ االحتفال به يف  2014/4/15ملدة �سبعة �أيام.
6.6يف  2014/6/1اقتحم الأق�صى ما يزيد على  300م�ستوطن رافق جمموعات منهم
احلاخام يهودا غليك الذي قدم �رشوحات تلمودية حول "املعبد" ،20كما اقتحم الأق�صى يف
 2014/6/5ما يزيد على  160م�ستوطنًا �ضمن حرا�سة م�شددة وذلك مبنا�سبة االحتفال بـ
"عيد ال�شفوعوت" (البواكري �أو نزول التوراة).21

اقتحامات وت�صريحات الأجهزة الأمنية:
تلعب الأجهزة الأمنية دو ًرا غري خفي على �صعيد االقتحامات ،وقد تبيّ يف الأعوام ال�سابقة �أن هذه
الأجهزة حت ّر�ض على االقتحامات وت�شجعها .22كما �أن اقتحامات ال�ضباط واملجنّدين واملجنّدات
للم�سجد باللبا�س الع�سكري باتت جز ًءا من م�شهد يتكرر يف الأق�صى� ،إىل جانب قوات ال�رشطة التي
وحر�صا على عدم وقوع �أي
ترافق جمموعات امل�ستوطنني لدى اقتحامهم الأق�صى لت�أمني احلماية لهم
ً
حوادث قد ت�ؤدي �إىل تطورات �أمنيّة غري مرغوب بها.
ففي  2013/8/21نقلت "معاريف" العربية عن اجلرنال عوزي ديان ،نائب القائد العام للجي�ش
الإ�رسائيلي �ساب ًقا ،ورئي�س جمل�س الأمن القومي �ساب ًقا ،قوله �إن "زيارة احلائط الغربي لي�ست كافية
وعلى الطالب زيارة جبل املعبد" .و�أ�ضاف ديان �أنه حتى يف ظل الواقع ال�سيا�سي-الأمني ،ميكن
للطالب �أن يفعلوا ذلك وكما مت ّكنا من ترتيب الأمور يف اخلليل فب�إمكاننا ترتيبها يف جبل املعبد".23

68

�أما �أبرز االقتحامات فكانت يف  ،2013/8/27حيث اقتحم الأق�صى نحو  60جمن ًدا بالزي الع�سكري
�رشوحا عن "املعبد"� ،ضمن ما بات ُيعرف
وتوزعوا �إىل فرقتني ،كل فرقة يرافقها مر�شد �إ�رسائيلي قدم
ً
بجوالت الإر�شاد واال�ستك�شاف الع�سكري.24
رصا من املخابرات تجولوا يف �أرجاء
ويف  ،2013/8/29اقتحم الأق�صى ما يزيد على � 40ضاب ًطا وعن� ً
خمتلفة من امل�سجد ودن�سوا امل�صلى القبلي واملرواين بالإ�ضافة �إىل م�صاطب العلم التي ينت�رش فيها
حلقات طالب م�صاطب العلم.25

ثان ًيا :التدخل املبا�شر يف �إدارة امل�سجد
خلف ّية
تعترب دائرة �أوقاف القد�س التابعة لوزارة الأوقاف واملقد�سات وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الأردن امل�رشف
الر�سمي على امل�سجد الأق�صى و�أوقاف القد�س ،و�صاحب احلق احل�رصي يف �إدارتها ورعايتها
و�إعمارها وتدبري كل �ش�ؤونها ،وذلك مبوجب القانون الدويل ،الذي يعتربها �آخر �سلط ٍة حملي ٍة م�رشف ٍة
على هذه املق ّد�سات قبل احتاللها ،ومبوجب اتفاقية ال�سالم الأردنية-الإ�رسائيلية املوقعة عام 1994
خا�صا بالإ�رشاف على
واملعروفة باتفاقية "وادي عربة" ،والتي طلب الأردن مبوجبها لنف�سه ح ًقا
ً
ال�ش�ؤون الدينية للمدينة ،وطلب �أن يكون طر ًفا يف املفاو�ضات النهائية على م�ستقبلها .وقرار فك
االرتباط بني ال�ضفتني ال�رشقية والغربية الذي �صدر عام  1988ا�ستثنى دائرة الأوقاف الإ�سالمية
إداري وفني ،وبكل ما يتبع لها من م�ؤ�س�ساتٍ وهيئات.
بكل ما يتبع لها من كاد ٍر � ٍّ
مع ت�صاعد التوجه اليهودي الفكري والعملي لتحقيق "الأحقية اليهودية يف جبل املعبد"� ،أ�صبح حتجيم
دور الأوقاف الإ�سالمية والتدخل يف اخت�صا�صاتها و�صالحياتها �أم ًرا �رضور ًيا ،بل حتميًا ،فهي اجلهة
امل�رشفة وامل�س�ؤولة عن املنطقة التي يرى فيها اليهود وال�صهاينة "جبل املعبد" الذي يجب �أن يحققوا
لأنف�سهم وجو ًدا حقيقيًا دائ ًما وطبيعيًا فيه ،ويجري التدخل يف عمل الأوقاف ويف �إدارة امل�سجد على
ثالثة م�سارات:
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ّ
والتدخل يف عمل دائرة الأوقاف.
 املنع من الرتميم تقييد حركة موظفي الأوقاف. -التح ّكم يف الدخول للم�سجد وتقييد حركة امل�صلني.

منع الرتميم والتدخل يف عمل �إدارة الأوقاف:
ال تتو ّقف �سلطات االحتالل عن اتهام الأوقاف الإ�سالمية بتدمري الآثار يف امل�سجد الأق�صى وهي حتاول
ب�شتى الطرق تعطيل �أعمال الرتميم التي يقوم بها موظفو الأوقاف كما تطلق لأجل ذلك الدعوات التي
حت ّر�ض على عمل دائرة الأوقاف مع املطالبة بنقل ال�سيادة �إىل �سلطات االحتالل للمحافظة على هذه
الآثار مبا هي دليل على "الوجود التاريخي لليهود يف الأق�صى" ،وفق مزاعم االحتالل.
ويف هذا ال�سياق ،عقدت جلنة الداخلية بـالكني�ست يف  2013/12/24جل�سة خا�صة حول �أعمال
ال�صيانة التي تقوم بها دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س ،وا ّدعى �أع�ضاء كني�ست خالل اجلل�سة �أن
دائرة الأوقاف تقوم ب�أعمال ت�ؤدي اىل تدمري الآثار يف املوقع ،كما ا ّدعوا وجود �آثار يهود ّية تعود �إىل
زمن "املعبد الأول" ،منها �أخ�شاب تاريخية قدمية .وطالبت اللجنة يف ملخ�ص اجلل�سة رئي�س احلكومة
واللجنة الوزارية اخلا�صة بالتدخل لوقف �أعمال ال�صيانة التي تقوم بها الأوقاف وتعهدت بالقيام
بجولة تف ّقدية يف امل�سجد الأق�صى.26
وقد طالب مو�شيه فيجلني ،نائب رئي�س الكني�ست واملدافع عن ال�سيادة الإ�رسائيلية على الأق�صى ،غري
م ّرة ب�أن تتوىل ال�رشطة الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية الكاملة يف الأق�صى دون �أن يكون للأوقاف � ّأي وجود
يف امل�سجد .ففي �أيلول�/سبتمرب  ،2013دعا فيجلني �إىل طرد جميع موظفي و�سدنة امل�سجد الأق�صى
املعينني من قبل الأوقاف الإ�سالمية ب�سبب ما و�صفها بـ "امل�ضايقات التي ميار�سونها مبالحقتهم
للم�صلني اليهود" وف ًقا للموقع الإلكرتوين للقناة ال�سابعة العربية .و�أر�سل فيجلني كتا ًبا �إىل املفت�ش العام
ل�رشطة االحتالل نفى فيه �أن تكون احلكومة الإ�رسائيلية منحت عام � 1967أي نوع من ال�صالحيات
لدائرة الأوقاف الإ�سالمية لإدارة املكان.27
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ويف �شباط/فرباير  ،2014وجه فيجلني ر�سالة �إىل وزير الأمن الداخلي يت�سحاق �أهرونوفيت�ش مطالبًا
�إياه بتفعيل كل اجلهود لإيقاف ما �أ�سماه �أعمال "العبث والتخريب" يف امل�سجد الأق�صى وذلك �ضمن
احلملة امل�ستمرة التي ي�شنها �ضد الأوقاف الإ�سالمية و�أعمال الرتميم التي جتريها يف امل�سجد .وجاء
يف الر�سالة �أن "دائرة الأوقاف تعكف خالل املدة الأخرية على القيام ب�أعمال تخريب يف جبل املعبد دون
�أن نحرك �ساكنًا ،حيث ر ّكبت ع�رشات احلاويات احلديدية للقمامة يف جميع �أنحائه وحفرت يف الأر�ض
لزرعها .كما تقوم بن�صب دعائم خ�شبية يف اجلهة اجلنوبية ال�رشقية ،ف�ضالً عن تفكيك احلجارة
التاريخية هناك و�إخفاء املوجودات الأثرية ذات التاريخ العريق داخل غرفة يف اجلهة الغربية".28
ويف ال�سياق ذاته ،طالب فيجلني يف مقابلة ن�رشها موقع  The Jewish Weekيف 2014/5/13
ب�إخراج الأوقاف من امل�سجد الأق�صى و�أن تكون ال�رشطة الإ�رسائيلية وحدها امل�س�ؤولة عن املكان
و�أ�ضاف "علينا ا�ستعادة ال�سيادة الكاملة على جبل املعبد حيث �إن الكالم على دولة يهودية دون �سيادة
على جبل املعبد لهو �أمر متناق�ض".29
و�ضمن حماوالت عرقلة �أعمال الرتميم يف الأق�صى� ،أقدمت �رشطة االحتالل يف  2014/2/20على
ب�سام احلالق ،امل�س�ؤول عن جلنة �إعمار امل�سجد الأق�صى ،واملوظفني رائد الزغيّ،
اعتقال املهند�س ّ
وح�سام �سدر ،وعلي بكريات ،وثائر �أبو �سنينة .وكان املهند�س احلالق وموظفو الإعمار توجهوا
لإ�صالح خط مياه قدمي يف اجلهة ال�رشقية من امل�سجد الأق�صى فح�رض عن�رصا �رشطة �إىل املكان
و�أمروهم بوقف العمل ،ثم مل تلبث عنا�رص من الوحدات اخلا�صة وال�رشطة �أن ح�رضت لتعتقل احلالق
واملوظفني الأربعة وتقتادهم �إىل خمفر باب ال�سل�سلة ،وذلك بعد �أن رف�ضوا الإذعان لأوامر ال�رشطة.
وقد �أفرجت ال�رشطة عن �أربعة من املوقوفني بعد ن�صف �ساعة �أما املوظف ح�سام �سدر فقد اقتيد �إىل
مركز الق�شلة و�أخلي �سبيله بعد التحقيقي معه و�إبالغه �شفهيًا ب�أنه مبعد عن الأق�صى ملدة يوم واحد.30

تقييد حركة موظفي الأوقاف:
بالتوازي مع حماوالت منع �أعمال الرتميم والتدخل يف عمل �إدارة الأوقاف ،ا�ستمرت �رشطة االحتالل
يف التعر�ض ّ
ملوظفي الأوقاف والت�ضييق عليهم لدى ممار�سة مهامهم يف الأق�صى ،ومل تخل املدة التي
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ير�صدها التقرير من ا�ستهداف حرا�س الأق�صى عرب توقيفهم وعرقلة عملهم واالعتداء عليهم واحتجازهم
و�إبعادهم عن الأق�صى .واحلوادث التي تعر�ضت فيها ال�رشطة ملوظفي الأوقاف  -كما يعر�ضها هذا البند
 �إمنا هي بع�ض الأمثلة على ممار�سات ال�رشطة بحق املوظفني التابعني للأوقاف الأردنية.ففي  ،2013/11/28اعتدى عن�رص من �رشطة االحتالل بال�رضب على عمر الزعانني� ،أحد حرا�س
امل�سجد الأق�صى ،بالقرب من باب ال�سل�سلة .وكان الزعانني رف�ض االمتثال لل�رشطي الذي �أمره ب�إغالق
�صباحا� ،أي قبل موعد الإقفال يف ال�سابعة والن�صف
�أحد �أبواب الأق�صى عند ال�ساعة ال�سابعة والربع
ً
حيث تبد�أ اقتحامات امل�ستوطنني .31ويف  ،2013/12/1اعتقلت ال�رشطة ال�شاب جاد الغول من مقر
عمله يف �إطفائية امل�سجد ،واقتادته �إىل �أحد مراكز التوقيف للتحقيق معه.32
�أما يف  ،2014/3/17ف�ضيّقت قوات االحتالل على موظفي الأوقاف ومنعت ق�س ًما منهم من دخول
وجه احلاخام املتطرف يهودا غليك ال�شتائم للموظفني ما دعا ال�رشطة �إىل �إخراجه من
امل�سجد ،فيما ّ
امل�سجد .33ويف  ،2014/6/3عرقلت ال�رشطة موظفي الأوقاف حوايل ن�صف �ساعة قبل �أن ت�سمح لهم
بدخول امل�سجد .34ومنعت ال�رشطة موظفي الأوقاف من دخول الأق�صى وااللتحاق مبراكز عملهم يف
 2014/7/18الذي �صادف اجلمعة الثالثة من �شهر رم�ضان بالتوازي مع فر�ض قيود على دخول
امل�صلني �إىل امل�سجد ما دفع بالآالف �إىل �أداء �صالة اجلمعة عند �أبواب الأق�صى.
ويف �سياق االعتقال والإبعاد� ،سلمت �رشطة الق�شلة يف  2014/3/25حار�س امل�سجد الأق�صى فادي
عثمان �شفيق بكري قرا ًرا بالإبعاد عن امل�سجد الأق�صى ملدة � 10أيام بتهمة التعر�ض ل�رشطي خالل
اقتحام مو�شيه فيجلني للم�سجد الأق�صى يف � .2014/3/20أما يف  2014/7/16فاعتقلت ال�رشطة
�صباحا خالل �أدائهما مهامهما وذلك تزامنًا مع
احلار�سني �أ�رشف �أبو رميلة وطارق �أبو �صبيح
ً
اقتحامات امل�ستوطنني للم�سجد ،ثم عادت و�أفرجت عنهما ظه ًرا.36

التحكم يف الدخول للم�سجد وتقييد حركة امل�صلني:
ال يكتمل م�شهد املمار�سات التي تقوم بها خمتلف مكونات دولة االحتالل دون ا�ستعرا�ض ملا يتع ّر�ض

له امل�صلّون واملرابطون من منع و�إبعاد وت�ضييق ،وحتكم يف الدخول �إىل امل�سجد ،وقيود عمرية
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وجغرافية وزمنية تفر�ض وفق متطلبات "الظروف الأمنية" ،وا�ستكماالً ملحاوالت ال�سيطرة على
الأق�صى وفر�ض قواعد الدخول �إليه والرباط فيه .وقد عمدت �رشطة االحتالل خالل مدة الر�صد �إىل
الت�ضييق على الن�ساء ب�شكل متزايد ف�شملتهم باملنع من دخول امل�سجد يف بع�ض الأيام ،كما كثّفت من
م�صادرة الهويات عند �أبواب امل�سجد ،ومن ثم حمل امل�صلني على ا�ستعادتها من مركز الق�شلة مع ما
يعنيه ذلك من خ�ضوع للتحقيق والت�أخري .كذلك �أ�صدرت �أوامر الإبعاد عن امل�سجد ،وفر�ضت �إجراءات
قلّ�صت معها �أعداد امل�صلّني يف �شهر رم�ضان ب�شكل عام ويف �أيام اجلمعة منه ب�شكل خا�ص.
ومن �ضمن �سيا�سة التق�سيم الزمني للم�سجد التي ُيح�رص مبوجبها الدخول �إىل امل�سجد يف املنا�سبات
الدينية ب�أ�صحاب هذه املنا�سبات ،فر�ضت ال�رشطة قيو ًدا على دخول امل�سجد ع�شية احتفال اليهود
بـ "عيد ال�شفوعوت/نزول التوراة" حيث فر�ضت طو ًقا �أمنيًا منذ ع�رص  2014/6/2حتى فجر
 2014/6/3فلم ت�سمح �إال لكبار ال�سن من امل�سلمني بدخول امل�سجد بعد ت�سليم بطاقاتهم ال�شخ�صية
عند الأبواب .37كما فر�ضت ال�رشطة قيو ًدا على امل�صلني يف  2014/7/31ومنعت دخول الن�ساء كافة،
والرجال دون اخلم�سني عا ًما وذلك ع�شية االحتفال بذكرى "خراب املعبد".
ومل تتورع قوات االحتالل عن اقتحام امل�سجد واالعتداء على املرابطني ،حيث �أقدمت يف 2013/9/25
على اقتحام الأق�صى يف ال�صباح الباكر وحا�رصت امل�صلني واعتدت عليهم بالغاز امل�سيل للدموع ،ما �أدى
�إىل وقوع ع�رشات حاالت االختناق .38لكن ال�رشطة عادت وان�سحبت بعد ت�صدي املئات من املرابطني
املقد�سيني و�أهل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1948الذين كانوا قد ق�ضوا الليلة ال�سابقة يف امل�سجد
حت�سبًا القتحامات �أعلن عنها امل�ستوطنون بالتزامن مع ما يعرف بـ "عيد العر�ش-ال�سوكوت".
و�ضمن �سيا�سة الت�ضييق على امل�صلني فر�ضت ال�رشطة قيو ًدا عمرية على دخول امل�سجد ،وكان من
ذلك منع الرجال ممن هم دون اخلام�سة والأربعني من دخول الأق�صى ابتداء من م�ساء 2013/9/17
�أي ع�شية "عيد ال ُعر�ش" .كما �أغلقت ال�رشطة عد ًدا من �أبواب امل�سجد كباب الأ�سباط واحتجزت هويات
الداخلني �إليه كما منعت ال�رشطة من هم دون اخلم�سني من دخول امل�سجد و�أغلقت �سبع بوابات وفتحت
ثال ًثا مقابل ال�سماح للع�رشات من امل�ستوطنني باقتحام الأق�صى يف  2014/5/6امل�صادف الحتفال
االحتالل مبا ي�سميه "ذكرى اال�ستقالل" (النكبة).39

تقرير توثيقي ير�صد االعتداءات على امل�سجد الأق�صى والتفاعل معه ما بني  2013/8/1و 73 2014/8/1

�أ ّما يف �شهر رم�ضان فقد ح ّولت ال�رشطة القد�س والبلدة القدمية والأق�صى �إىل ما ي�شبه الثكنة
خ�صو�صا بعد اختفاء ثالثة م�ستوطنني يف اخلليل يف  2014/6/12ومن ثم العثور على
الع�سكرية،
ً
جثثهم يف  2014/6/29و�إقدام م�ستوطنني على خطف و�إحراق الفتى املقد�سي حممد �أبو خ�ضري يف
 2014/7/2وما تبع ذلك من حراك �شعبي يف القد�س وال�ضفة الغربية .وقد فر�ضت ال�رشطة قيو ًدا
عمرية على امل�صلني وال �سيما �أيام اجلمعة ،ومنعت �أهل اخلليل من دخول القد�س مطل ًقا .وعمدت
ال�رشطة يف �أول �أيام �شهر رم�ضان �إىل �إغالق �أبواب امل�سجد ومنع امل�سلمني من دخوله ،كما منعت الن�ساء
من الأعمار كافة من دخول امل�سجد يف اليومني الثاين والثالث وفر�ضت قيو ًدا عمرية على امل�صلّني يف
�أيام اجلمعة الأربعة من �شهر رم�ضان ما �أ ّدى �إىل تقلي�ص عددهم ب�شكل ملحوظ مقارنة بالأعوام
ال�سابقة .فعلى �سبيل املثال ،مل يتجاوز عدد امل�صلني �أيام اجلمعة وليلة القدر يف رم�ضان  2014الـ
� 100ألف م�ص ٍّل فيما و�صل العام املا�ضي �إىل  1.5مليون م�ص ٍّل.40
�أما يف ما يتعلق باالعتقال والإبعاد ،فقد �أ�صدرت قوات االحتالل يف � 2013/8/28أم ًرا ب�إبعاد هنادي
حلواين ،الطالبة يف م�صاطب العلم ،بحجة احلفاظ على الأمن ويف  2013/11/24اعتقلت ال�رشطة
معلمتني وطالبًا من م�صاطب العلم وذلك خالل ت�صدي املرابطني وطالب امل�صاطب مل�ستوطنني
اقتحموا الأق�صى بقيادة يهودا غليك� .41أما يف  2014/6/25ف�أفرجت �رشطة الق�شلة عن الفتاة
املقد�سية يا�سمني ال�رشيف ( 12عا ًما) بعد احتجازها ل�ساعات ،ب�رشط الإبعاد عن الأق�صى  15يو ًما.42
�أهايل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام  1948كانت لهم ح�صة كبرية يف االعتقاالت .فقد ق�ضت حمكمة
ال�صلح يف القد�س يف  2013/9/19ب�إبعاد ال�شاب �ساهر غزاوي عن امل�سجد الأق�صى حتى تاريخ
 2013/11/10ودفع كفالة مالية بقيمة �ألفي �شيكل وكفالة طرف ثالث بقيمة � 5آالف �شيكل وكفالة
�شخ�صية .43ويف  2013/9/25اعتقلت �رشطة االحتالل ال�شاب حممد ار�شيد من بلدة اجلديدة من
�أرا�ضي  48يف الأق�صى بينما هو يجهز نف�سه ل�صالة الفجر ،وقد �أفرجت عنه بعد احتجازه خارج
الأق�صى ومنعته من دخوله� .44أما يف  2014/7/17فاعتقلت ال�رشطة ال�شيخ ح�سام �أبو ليل ،النائب
الثاين لرئي�س احلركة الإ�سالمية يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948لدى خروجه من امل�سجد الأق�صى بعد
�أداء ال�صالة ووجهت له تهمة �إلقاء در�س ديني يف امل�سجد ،واقتادته �إىل مركز الق�شلة للتحقيق معه.45
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ويالحظ خالل مدة الر�صد جلوء االحتالل ب�شكل مكثف �إىل �إجبار امل�صلني على ت�سليم بطاقات الهوية
قبل الدخول �إىل امل�سجد ،ومن ثم حملهم على ا�ستالمها من مركز �رشطة الق�شلة يف منطقة باب اخلليل يف
البلدة القدمية بالقد�س حيث ي�ضطرون لالنتظار وقتًا غري ق�صري للتحقيق معهم وا�ستبيان تفا�صيلهم
ال�شخ�صية.
تتو�سع يف فر�ض قواعد الدخول �إىل امل�سجد وتع ّزز من �سلطتها
ويتّ�ضح مما تق ّدم �أن �رشطة االحتالل
ّ
يف هذا الإطار ،حيث تتزايد ب�شكل كبري جتليّات حت ّكمها يف حركة الوافدين �إىل امل�سجد �سواء عرب منع
الدخول ب�شكل مطلق �أو حتديد �أعمار امل�سموح لهم بالدخول وكذا ت�صعيد احتجاز الهويات على الباب
و�إخ�ضاع امل�صلني للتحقيق .وميكن القول �إن ثمة اجتاهًا �إىل تعزيز هذا الدور يف املرحلة القادمة وال
�سيما بعد التو�صيات التي ق ّدمتها "جلنة ت ُْ�سور" �إىل الكني�ست ملناق�شتها يف �شهر حزيران/يونيو

خ�ص اعتقال امل�صلني واملرابطني و�إبعادهم
 2014والتي دعت �إىل تعزيز دور قائد �رشطة الأق�صى يف ما ّ
عن امل�سجد �إذا اقت�ضت الظروف الأمنية ذلك ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع �صالحياته بالن�سبة لإغالق �أبواب
امل�سجد بوجه امل�سلمني واليهود �إذا اقت�ضت الأمور .ويع ّزز من احتمال هذا الت�صعيد �أن املناق�شات
يف "الكني�ست" حول "جبل املعبد وحق اليهود يف الو�صل �إليه وال�صالة فيه بحرية" والتي �أ�صبحت
ّ
�أكرث تداوالً ،باتت تطالب ال�رشطة
وحت�ضها ب�شكل حثيث على ت�سهيل االقتحامات لأن "من ي�سمح له
احلاخام بال�صعود �إىل جبل املعبد يجب �أن مت ّكنه ال�رشطة من ذلك" ،وف ًقا لنائب وزير الأديان يف حكومة
االحتالل �إيلي بن دهان.
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الفصل الرابع
ردود الفعل على التطورات في المسجد األقصى

مقدمة:
ّ
�شهدت مدة الر�صد مزي ًدا من اخلطوات العمليّة من قبل �سلطات االحتالل لتق�سيم الأق�صى زمانيًا
�إما من خالل طروحات جلنة الداخلية يف الكني�ست حول ت�أمني و�صول اليهود �إىل الأق�صى و�ضمان
�صالتهم فيه بح ّرية �أو من خالل �سيا�سة التحكم بالأبواب وفتحها ب�شكل ح�رصي للم�ستوطنني كما
ح�صل خالل احتفال اليهود بـ"عيد نزول التوراة".
وقد ا�ست�شعرت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية اخلطر الداهم على امل�سجد الأق�صى ،فعمِلت على حتريك
قاعدتها ال�شعبية يف ال�ضفة الغربية من خالل برامج داعمة للم�سجد الأق�صى على الرغم من الت�ضييق
عليها ومالحقة �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية لها من خالل التن�سيق الأمني مع االحتالل .كما �أعلنت
الف�صائل بعد اجلرائم الإ�رسائيلية التي وقعت يف القد�س وال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أواخر �شهر
حزيران/يونيو � 2014أنها لي�ست بوارد وقف الهجمات ال�صاروخية وعقد تهدئة جديدة مع االحتالل
رسا لقاعدة حاول االحتالل فر�ضها �أال
يف ظل ما تتعر�ض له الأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو ما �شكل ك� ً
وهي ف�صل قطاع غزة ع ّما يحدث يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة.
�إال �أن مواقف ال�سلطة الفل�سطينية مل ترقَ �إىل حجم الهجمة الإ�رسائيلية ال�رش�سة التي يتعر�ض لها
امل�سجد الأق�صى ،فاكتفت مبنا�شدة الدول العربية واملنظمات الدولية حتمل م�س�ؤولياتها ،يف وقت مل
توقف ال�سلطة نف�سها التن�سيق الأمني مع االحتالل ،كما مل تلتفت �إىل تفعيل حكومة الوحدة الوطنية
والبدء ب�إعداد م�رشوع وطني فل�سطيني مب�شاركة الف�صائل الفل�سطينية كافة لتحرير الأر�ض وحماية
املقد�سات .وان�سحب الأمر ذاته على امل�ستوى العربي الر�سمي الذي اكتفى بالتنديد ب�سيا�سة االحتالل
والإعالن عن خطوات لدعم القد�س والأق�صى لن ت�ساهم مبنع االحتالل من فر�ض م�رشوعه اخلا�ص
على الأق�صى مع مرور الزمن ،بل و�صل الأمر ببع�ض الدول لإقامة عالقات �رسية مع دولة االحتالل
كما �رصح وزير اخلارجية الإ�رسائيلي �أفيغدور ليربمان.
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وعلى الرغم من تراجع التفاعل ال�شعبي العربي �إال �أن �أهل القد�س والأر�ض املحتلة عام  1948جنحوا
الب�رشي املتوا�صل ودعوات الرباط والربامج
يف عرقلة خمططات االحتالل يف الأق�صى ،وقد كان امل ّد
ّ

والأن�شطة الدائمة يف امل�سجد الأق�صى الأداة الفاعلة ملواجهة املخطط املن ّظم الذي ُتنفذه دولة االحتالل
لل�سيطرة على امل�سجد الأق�صى.

�أو ًال :امل�ستوى الفل�سطيني:
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية:
لع ّل هذا العام كان الأ�صعب على املقاومة الفل�سطينية ،حيث ا�ستمرت املالحقة الأمنية لف�صائل املقاومة
أمني ،الأمر
يف ال�ض ّفة الغربيّة من قبل ّ
ال�سلطة الفل�سطينية وقوات االحتالل من خالل التن�سيق ال ّ
الذي �أفقدها القدرة على العمل ب�شك ٍل ف ّعال .وقد �أعلن جهاز الأمن الداخلي الإ�رسائيلي (ال�شاباك)
يف  12014/1/18و 22014/3/31عن اعتقال خليتني حلركة حما�س يف القد�س املحتلة بزعم �أنهما
تعمالن على ا�ستقطاب الأموال لغر�ض القيام بعمليات �ضد االحتالل ،وتعزيز قوة احلركة يف �أو�ساط
�سكان �رشقي القد�س .وعلى الرغم من حماولة حما�س ك�رس تقيدها مبعادلة التهدئة ال�شاملة �أو املواجهة
ال�شاملة التي فر�ضت بعد العدوان على غزة عام � 2012إال �أ ّنها كانت تواجه �ضغ ًطا �آخر وهو الهجمة
على حركات "الإ�سالم ال�سيا�سي" التي �أعقبت تط ّورات الأحداث يف م�رص اعتبا ًرا من .2013/7/3
وب�شكل عام ،ميكن القول �إن لغة اال�ستنكار والتحذير �سيطرت على خطاب الف�صائل بالإ�ضافة �إىل
مطالبة ال�سلطة الفل�سطينية بوقف املفاو�ضات مع االحتالل نظ ًرا �إىل ارتداداتها ال�سلبيّة على الأق�صى
والقد�س ،والق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عام .وقد حفلت مدة الر�صد بالت�رصيحات والبيانات التي
تت�شابه يف متنها على امتداد االعتداءات الإ�رسائيلية على الأق�صى ،وما يعر�ضه التّقرير هو نزر ي�سري
من الت�رصيحات واملواقف التي تلقي ال�ضوء على االجتاهات العامة يف خطاب الف�صائل.
فقد �أدانت حركة حما�س املحاوالت الإ�رسائيلية وال َّدعوات املتوا�صلة القتحام وتق�سيم امل�سجد الأق�صى
وحما�رصة االحتالل للمرابطني يف �ساحاته ومنعهم من دخوله واالعتداء عليهم .وع ّدت احلركة هذا
رشا مل�شاعر �أمتنا العربية والإ�سالمية ،مل يكن ليحدث �إالّ حتت غطاء
الت�صعيد اخلطري "ا�ستفزا ًزا مبا� ً
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ال�صمت الدويل والتقاع�س العربي والإ�سالمي" .3واعترب ع�ضو
ا�ستمرار املفاو�ضات العبثية ،ويف ظل َّ
املكتب ال�سيا�سي للحركة ع ّزت الر�شق �أن االعتداءات على الأق�صى هي "حماولة مك�شوفة لالحتالل
الإ�رسائيلي بهدف تق�سيم الأق�صى وفر�ض �أمر واقع عليه".4
كما دعا ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد حممد الهندي ال�سلطة الفل�سطينية �إىل وقف جل�سات
ربا �أن ا�ستكمال املفاو�ضات يعني املزيد من م�شاريع التهويد .5ودعت
املفاو�ضات مع االحتالل ،معت ً
احلركة املقاومة الفل�سطينية ب�أذرعها وكتائبها كافة �إىل اال�ستعداد ملا �أ�سمته "معركة ح�سم م�ستقبل
مدينة القد�س" ،كي "تدرك دولة االحتالل �أنها لن تنجح يف ف�صل غزة و�إبعادها عن دائرة ما يجري يف
فل�سطني املحتلة".6
وعلى الرغم من عدم تعر�ض الف�صائل الفل�سطينية التي تدور يف فلك ال�سلطة ل ّأي م�ضايقات �أمنية� ،إال
�أنها مل حت�شد جماهريها يف ال�ضفة للدفاع عن الأق�صى ،واكتفى املتحدث با�سم حركة فتح �أحمد ع�ساف
بتحميل �سلطات االحتالل ما قد ينتج عن االقتحام من تداعيات خطرية قد تن�سف ك ّل امل�سار التفاو�ضي
واجلهود ال ّدولية من �أجل حتقيق "حل الدولتني" على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام .1967
ودعا ع�ساف ،يف بيان �صادر يف  ،2013/9/10الأمتني العربية والإ�سالمية ،وال �سيما جلنة القد�س،
�إىل حت ّمل م�س�ؤولياتهم جتاه املخاطر املحدقة التي تهدد الأق�صى والقد�س ،كما دعا املجتمع الدويل،
وخا�صة اللجنة الرباعية� ،إىل الوقوف بحزم يف وجه هذه االنتهاكات املتكررة يف الأق�صى.7
ويف غزة ّ
نظمت حركة حما�س مب�شاركة القوى الوطنية والإ�سالمية م�سرية ت�ضامنية مع الأق�صى
يف � .2013/9/4أما يف ال�ضفة فا�ستنكرت "الكتلة الإ�سالمية" يف جامعة اخلليل قيام �إدارة اجلامعة
وجمل�س الطلبة التابع ل�شبيبة "فتح" ب�إف�شال الوقفة الت�ضامنية التي كانت قد دعت لإقامتها يف
 2013/9/26ن�رص ًة للم�سجد الأق�صى ،حيث رف�ض عميد �ش�ؤون الطلبة التوقيع على طلب الوقفة
بحجة �أن ال�شبيبة قد ان�سحبت من كتاب الدعوة .وطالبت الكتلة الإ�سالمية عمادة �ش�ؤون الطلبة و�إدارة
اجلامعة بالوقوف على م�سافة واحدة من جميع الأطر الطالبية وعدم االنحياز لطرف على ح�ساب �آخر
نتيجة �ضغوط من هنا �أو هناك.8
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وعلى الرغم من الت�ضييق واملالحقة الأمنية� ،إال �أن ف�صائل املقاومة كانت م�ست�شعر ًة خلطورة املرحلة
التي مير بها الأق�صى ،وال �سيما بعدما خل�صت جلنة الداخلية يف "الكني�ست" الإ�رسائيلي ،يف ختام
اجلل�سة التي عقدتها يف � 2013/9/16إىل �أنه "من حق اليهود ال ّدخول بحرية �إىل امل�سجد الأق�صى
و�أداء ال�صلوات اليهودية فيه وهم يحملون التوراة" ،و�أن على "ال�رشطة توفري الأمن واحلماية خالل
ت�أديتهم �شعائرهم الدينية" .9ففي � ،2013/9/30أعلنت حركة حما�س يف ال�ضفة الغربية املحتلة عن
ً
رف�ضا ل�سيا�سات االحتالل يف منع
�إطالق حملة �شعبية حتت عنوان "من حقي �أن �أ�صلي يف الأق�صى"
بع�ض الفئات من ال�صالة يف امل�سجد و�إبعاد �آخرين عنه.10
وطالب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل يف كلمة �ألقاها خالل ور�شة عمل نظمتها
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف  2013/10/9يف بريوت ،با�ستعادة "قوة الردع" يف وجه االحتالل ،وقال
م�شعل�" :إن جترمي املقاومة ومالحقتها يف ال�ضفة الغربية والتن�سيق الأمني املت�صاعد وامل�ستمر مع
العدو ،و�إ�سقاط اخليار الع�سكري عربيًا منذ عقود �أفقد �أمتنا عامل الردع" .و�أ�ضاف �أن "املفاو�ضات
باتت خط ًرا حقيقيًا �أكرب من � ّأي وقت م�ضى ،مع �أن الفجوة كبرية بني املوقفني الفل�سطيني والإ�رسائيلي،
لكن الظرف الراهن وال�ضعف الفل�سطيني والعربي يجعلنا ن�شعر بقلق م�ضاعف" .ودعا م�شعل يف
كلمته �إىل "توحيد ال�صف الفل�سطيني ووحدة العمل الوطني امل�شرتك من �أجل حماية القد�س والأق�صى،
بحيث نعمل على جمع الأمة على هذه اال�سرتاتيجية الوطنية الفل�سطينية امل�شرتكة" .كما حثّ على
ريا �إىل �أن "هذا
"�إطالق املواجهة ال�شعبية الوا�سعة مع االحتالل حتت عنوان "القد�س والأق�صى" ،م�ش ً
عنوان جامع وهذه معركة رابحة وهي واجبة يف الوقت ذاته".11
ويف ظل هذا احلراك يف ال�ضفة وغزة ،دعت حركة فتح يف � 2013/10/10أبناء ال�شعب الفل�سطيني
�إىل النفري العام والدفاع عن الأق�صى ،وا�ستهجن املتحدث با�سمها �أحمد ع�ساف ال�صمت العربي
والإ�سالمي املطبق �إزاء كل ما يتعر�ض له الأق�صى والقد�س ،م�ستنك ًرا التجاهل الدويل لهذه اجلرائم
الإ�رسائيلية بحق �أحد �أهم املقد�سات لدى امل�سلمني يف العامل.12
وبعد الك�شف عن م�سودة اقرتاح ق ّدمها "احلنان جلط" ،مدير عام مكتب ال�ش�ؤون الدينية يف وزارة
الأديان الإ�رسائيلية ،ملخطط خارطة لتق�سيم زماين ومكاين للم�سجد الأق�صى ،و�إقامة كني�س يهودي
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على خم�س م�ساحته يف اجلهة ال�رشقية منه ،13ح ّذرت حركة حما�س االحتالل ومتط ّرفيه من �إقامة
الـكني�س على �أر�ض امل�سجد الأق�صى ،م�شرية �إىل �أن "االعتداء على الأق�صى وحماوالت تق�سيمه
زمانيًا ومكانيًا جرمية كربى وخط �أحمر لن ي�سمح �شعبنا بتجاوزه" .ودعت حما�س منظمة التعاون
الإ�سالمي وجامعة الدول العربية �إىل التح ّرك العاجل وحت ّمل م�س�ؤولياتهم يف حماية الأق�صى من خطر

التهويد والتق�سيم واتخاذ �إجراءات وخطوات عملية لردع االحتالل عن تنفيذ خمططاته.14

ومع حماولة "منظمات املعبد" ا�ستغالل ما ي�سمونه "عيد امل�شاعل -احلانوكا" يف �شهر كانون �أول/
دي�سمرب  ،2013وحماوالتهم املتكررة لإدخال "�شمعدان املعبد" �إىل باحات امل�سجد الأق�صى و�إنارته،
اعتربت حما�س �أن حماوالت االحتالل ت�أتي يف ظل "ازدواجية املعايري التي ميار�سها املجتمع الدويل يف
التعامل مع الق�ضية الفل�سطينية ،واالنحياز الفا�ضح لالحتالل ،والعجز العربي والإ�سالمي" .فيما
ريا على
رشا خط ً
اعتربت حركة فتح هجوم امل�ستوطنني واملتطرفني اليهود على امل�سجد الأق�صى م�ؤ� ً
مدى �إ�رصار حكومة االحتالل على حتويل ال�رصاع �إىل �رصاع ديني.

ومع ازدياد االقتحامات التي تنفذها جمموعات امل�ستوطنني بالتوازي مع �إغالق االحتالل امل�سجد �أمام
امل�سلمني والت�ضييق عليهم ب�شكل مت�صاعد ابتداء من �شهر �شباط/فرباير  ،2014اعت�صم ممثلون عن
جميع الكتل الربملانية الفل�سطينية يف  ،2014/2/18يف �سابقة من نوعها منذ االنق�سام الفل�سطيني،
�أمام مقر املجل�س الت�رشيعي يف رام اهلل ،لالحتجاج على الدعوات الإ�رسائيلية �إىل فر�ض ال�سيادة
الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى ،15ولإي�صال ر�سالة للقيادات ال�سيا�سية للإ�رساع يف تنفيذ امل�صاحلة
وتوحيد الربنامج الوطني خلدمة الق�ضية يف ظل ف�شل م�سار املفاو�ضات والتعنت الإ�رسائيلي.
ويف ظل مناق�شة الكني�ست خمط ًطا مق ّد ًما من مو�شيه فيجلني يف �شباط/فرباير  2014لب�سط ال�سيادة

الإ�رسائيلية على الأق�صى ح ّمل الناطق با�سم حركة حما�س فوزي برهوم ،الدولة العربية امل�س�ؤولية

الكاملة عن تبعات املخطط الذي يناق�شونه ر�سميًّا ،وا�ستنكر برهوم تخلي كثري من القيادات
والزعامات العربية والإ�سالمية عن دورها يف حماية ال�شعب الفل�سطيني ومقد�ساته .وطالب برهوم
ال�سلطة الفل�سطينية "بوقف مهزلة املفاو�ضات واالن�سحاب منها فو ًرا ،ورفع يدها عن املقاومة البا�سلة
يف ال�ضفة ،ووقف التن�سيق الأمني امل�شني مع االحتالل ،والعمل على خلق حالة فل�سطينية جديدة
وموحدة ترتكز على خيار املقاومة ،والتفرغ للدفاع عن �شعبنا وحقوقه ومقد�ساته".16

82

كما ح ّذرت جلان املقاومة يف فل�سطني من �أن االقرتاح الإ�رسائيلي العن�رصي �سي�شعل فتيل حرب دينية
وعقائدية و�سيدفع االحتالل املجرم فيها الثمن غاليًا .و�أكد املتحدث با�سم حركة فتح �أحمد ع�ساف �أن
"امل�سجد الأق�صى جزء من عقيدتنا وثابت من ثوابتنا ،ولن يكون �إال فل�سطينيًا عربيًا �إ�سالميًا رغم كل
املخططات والأفعال والقوانني االحتاللية".
ومع بداية �شهر ني�سان�/أبريل  2014ا�شتدت املواجهات بني قوات االحتالل واملرابطني يف الأق�صى
بعد �إعالن "منظمات املعبد" عن �أ�سبوع من الفعاليات التي ت�ستهدف امل�سجد مبنا�سبة "عيد الف�صح"
العربي ،وم�شاركة �أكرث من � 300شخ�صية من املتطرفني اليهود ،وعلى ر�أ�سهم �أع�ضاء كني�ست من
حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" ،يف م�ؤمتر "�إعادة امل�سجد الأق�صى لل�سيطرة الإ�رسائيلية" الذي
عقد يف  2014/4/29يف القد�س املحتلة.17
واعتربت حركة حما�س �أن االعتداءات التي يقوم بها االحتالل بحق امل�سجد الأق�صى ما هي �إال
حرب دينية ت�ستهدف الهوية والوجود الفل�سطيني ،داعية الأمة �إىل �إ�شعال املنطقة انتفا�ضة وغ�ضبًا
انت�صا ًرا للقد�س والأق�صى .وطالب فوزي برهوم ،الناطق با�سم احلركة ،كل الر�ؤ�ساء والزعماء العرب
وامل�سلمني التحرك لإنقاذ الأق�صى قبل فوات الأوان ،وطرد كل �سفراء الدولة العربية من بالدهم،
والعمل على عزل االحتالل ،وا�ستخدام كل �أوراق ال�ضغط بحقه للجمه ووقف عدوانه وانتهاكاته.18
فيما طالبت حركة فتح الأمة العربية والإ�سالمية بتح ّمل م�س�ؤولياتها وحماية الأق�صى من املخططات
الإ�رسائيلية ،عرب دعم �أهايل القد�س املرابطني يف امل�سجد �أو التحرك مع كل اجلهات الدولية للجم الدولة
العربية و�إلزامها بوقف هذه االنتهاكات اخلطرية التي يتعر�ض لها امل�سجد الأق�صى.
ومع انعقاد م�ؤمتر "الطريق �إىل القد�س" يف الأردن ،يف �أيار/مايو  ،2014والذي �أ�صدر فتوى جتيز
لبع�ض امل�سلمني بزيارة الأق�صى حتت االحتالل ،اعتربت حركة حما�س "�أنَّ الدفع باجتاه زيارة
الأق�صى يف هذا الوقت بالذات يع ُّد خدمة جمانية لالحتالل وم�سل ًكا يقود �إىل التطبيع معه ومكاف�أته على
جرائمه وانتهاكاته" .و�شددت حما�س على �أنَّ هذه التو�صية يف ظل غياب �إجماع العلماء وغياب �آخرين
م�شهود لهم بالعلم والفقه ال تلزم الأ َّمة يف �شيء ،ولن تلقى � ّأي �صدى لأ َّنها ال تخدم �إال االحتالل ومن
ي�سعى �إىل التطبيع معه.19
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وبعد ارتكاب امل�ستوطنني جلرمية قتل الطفل حممد �أبو خ�ضري بتاريخ  ،2014/7/2واندالع
املواجهات يف القد�س املحتلة بني ال�شبان املقد�سيني وقوات االحتالل والتي ما لبثت �أن انت�رشت يف عدة
مدن يف ال�ضفة الغربية والأرا�ضي املحتلة عام  ،201948ردت ف�صائل املقاومة الفل�سطينية يف غزة على
جرائم االحتالل عرب �إطالق ال�صواريخ باجتاه املدن وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية و�رسعان ما تطور
الأمر لتندلع حرب �ش ّن خاللها االحتالل عدوا ًنا على غزة حيث ُ�سمعت �صافرات الإنذار يف القد�س
ويف بع�ض امل�ستوطنات القريبة بفعل �صواريخ املقاومة .21و�أكدت كتائب �ألوية النا�رص �صالح الدين،
اجلناح الع�سكري للجان املقاومة ال�شعبية ،يف  2014/7/5رف�ض ف�صائل املقاومة احلديث عن تهدئة
مع االحتالل ال تت�ضمن ف ّك احل�صار عن قطاع غزة وعودة احلياة لل�ضفة الغربية والقد�س املحتلة،
م�ضيفة �أن "املقاومة الفل�سطينية مب�ستوياتها كافة لن تقبل �أي تهدئة يفر�ضها االحتالل ب�رشوطه".22
بالنظر �إىل املواقف والتحركات ال�سابقة نرى �أن الف�صائل الفل�سطينية ت�شعر بغياب الفعل العربي
والإ�سالمي امل�ؤثر حلماية الأق�صى ،وي�ضاف �إىل ذلك �شعورها بالعجز عن التحرك ع�سكر ًيا يف ال�ضفة
ب�سبب تن�سيق ال�سلطة الأمني مع االحتالل ،لكنها مل تغفل عملية ا�ستنها�ض قواعدها ال�شعبية يف ال�ضفة
�إىل التّحرك جماهري ًيا على الرغم من امل�ضايقة الأمنية ،وحثّها الدائم لأهل القد�س والأرا�ضي املحتلة
عام  1948للرباط وحماية امل�سجد الأق�صى ،يف حماولة لإي�صال ر�سالة للمحتل �أن اعتداءاته لن متر
دون ثمن يدفعه ،و�أن خمططاته لن مترر ب�سهولة يف ظل اال�ضطرابات التي يعي�شها العامل العربي.

ال�سلطة الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية:
يف الوقت الذي يتع ّر�ض الأق�صى فيه لأ�رش�س حمالت التهويد من قبل االحتالل بدت ال�سلطة
الفل�سطينية م�سكونة بهاج�س �ضياع فر�صة التو�صل �إىل اتفاق �سالم مع دولة االحتالل بعد �إعالن
العودة �إىل املفاو�ضات يف  2013/7/29للتو�صل �إىل اتفاق ينتج عنه والدة دولة فل�سطينية عا�صمتها
القد�س .كما ا�ست�ساغت ال�سلطة خطا ًبا قوامه ا�ستنكار �إجراءات االحتالل يف القد�س والأق�صى و�إلقاء
امل�س�ؤولية على هذه اجلهة �أو تلك للت�صدي مل�رشوع التهويد ووقف مت ّدده.
فمع بداية �شهر �أيلول�/سبتمرب  2013ازدادت احلمالت الإ�رسائيلية لفر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية على
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الأق�صى ،فقد و ّزعت اجلماعات اليهودية دعوات القتحام الأق�صى مبنا�سبة "عيد العر�ش" ،ودعت
بلدية االحتالل يف القد�س �إىل تنظيم م�سرية مليونية لليهود جتاه الأق�صى ،و�صدر عن جلنة الداخلية
يف الكني�ست يف  2013/9/16دعوة �إىل "ال�صعود �إىل جبل املعبد" ،فيما دعا ع�ضو الكني�ست عن حزب
"الليكود" مو�شيه فيجلني �إىل طرد جميع موظفي الأوقاف وحرا�س امل�سجد الأق�صى.
وعلى �إثر ذلك اعتربت وزارة اخلارجية الفل�سطينية �أن غياب ردود الفعل العربية والإ�سالمية
ي�شجع امل�ستوطنني على
والدولية اجلد ّية جتاه ما يتعر�ض له امل�سجد الأق�صى من عدوان م�ستمر،
ّ
ت�صعيد اعتداءاتهم .وعلى الرغم من امتالك ال�سلطة الفل�سطينية لأوراق قوة توجع االحتالل ميكن
�أن ت�ستخدمها حلماية القد�س وامل�سجد الأق�صى ،منها االن�ضمام �إىل حمكمة اجلنايات الدولية ووقف
التن�سيق الأمني مع االحتالل� ،إال �أن ال�سلطة الفل�سطينية عرب وزارة اخلارجية طالبت الدول كافة،
وال �سيما الرباعية الدولية ،بتحمل م�س�ؤولياتها ال�سيا�سية والقانونية جتاه القد�س وامل�سجد الأق�صى،
ودعتها �إىل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف العدوان وحما�سبة املجرمني .كما طالبت الوزارة املنظمات
القانونية والإن�سانية ،املحلية والإقليمية والدولية ،مبالحقة كل من يعتدي على الأق�صى ،وحت�ضري
امللفات القانونية �ضدهم ،وتقدميهم للمحاكم الدولية ،وطالبتها بتح�ضري ملف ب�أ�سماء امل�س�ؤولني
وامل�ستوطنني واجلمعيات التي ت�ستهدف امل�سجد الأق�صى لتحقيق هذا الغر�ض ،م�شرية �إىل �أنها على
ا�ستعداد تام للتعاون معها يف هذا املو�ضوع ،وت�سهيل هذه املهمة الوطنية الإن�سانية.23
ومع ازدياد االقتحامات املتكررة التي تنفذها جمموعات امل�ستوطنني بالتوازي مع �إغالق امل�سجد �أمام
امل�سلمني والت�ضييق عليهم ب�شكل مت�صاعد ابتداء من �شهر �شباط/فرباير ،اعتربت دائرة �ش�ؤون
القد�س يف منظمة التحرير الفل�سطينية �أن "دعوات قيادات يف اليمني الإ�رسائيلي �إىل اقتحام امل�سجد
الأق�صى ت�أتي يف �إطار قتل عملية ال�سالم ،وتدل على رف�ض حكومتهم لفر�صة ال�سالم املتاحة الآن،
و�سعيها لإف�شال جهود وزير اخلارجية الأمريكية جون كريي" .وح ّملت الدائرة امل�س�ؤولية الكاملة
للمجتمع الدويل وللإدارة الأمريكية خا�صة ،والأمة العربية والإ�سالمية التي يجب �أن تتحرك فو ًرا
لإنهاء م�سل�سل االعتداءات ال�سافرة على باحات الأق�صى ،مطالبة املجتمع الدويل بال�ضغط بج ّد ّية على
حكومة االحتالل.24
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و�أو�ضحت وزارة اخلارجية الفل�سطينية يف � 2014/2/26أنه بناء على طلب الوزير ريا�ض املالكي،
اجتمع جمل�س اجلامعة العربية على م�ستوى املندوبني الدائمني وقرر دعوة املجموعة العربية يف الأمم
املتحدة لدرا�سة تقدمي �شكوى �إىل جمل�س الأمن بهذا اخل�صو�ص ،والطلب من منظمة التعاون الإ�سالمي
التحرك الفوري حل�شد الر�أي العام ول�رشح خطورة ما يتعر�ض له الأق�صى .25كما بعثت القائمة ب�أعمال
بعثة املراقبة الدائمة لدولة فل�سطني بالإنابة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك ر�سائل متطابقة �إىل الأمني
العام للأمم املتحدة ،ورئي�س جمل�س الأمن ،ورئي�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،ذكرت فيها �أن هذه
الإجراءات املتهورة تهدف بو�ضوح وبطريقة غري قانونية وبالقوة �إىل "فر�ض ال�سيطرة الإ�رسائيلية
على امل�سجد الأق�صى" ،م�ؤكدة �أن القد�س جزء ال يتجز�أ من الأر�ض الفل�سطينية التي حتتلها الدولة
العربية منذ عام  ،1967وهي عا�صمة دولة فل�سطني .و�أ�شارت �إىل العديد من قرارات الأمم املتحدة
ذات ال�صلة ،و�شددت على �أن املجتمع الدويل يجب �أال يقف مكتوف الأيدي بينما الدولة العربية تنتهك
القانون الدويل وتدمر "الفر�صة التي ال تزال �أمامنا لتحقيق حل الدولتني".26
وقد بثت القناة العربية الثانية يف �شباط/فرباير  2014تقري ًرا ت�ض ّمن لقا ًء مع وزير الأوقاف ال�سابق
حممود الهبّا�ش حول موقفه من �صالة اليهود عند حائط الرباق ،الذي هو جزء من امل�سجد الأق�صى،
فقال "�إن �أراد � ّأي يهودي �أن ي�صلي ف�أهالً و�سهالً فيه ،ال�سيا�سة �شيء والعبادة �شيء ،ولكن ك ّل ذلك
ال�سلطة للتّفاو�ض على
�سيجري حتت ال�سيادة الفل�سطينية" .27وهو املوقف الذي يعك�س ا�ستعداد ّ
الأق�صى والتفريط بح�رص ّيته الإ�سالمية حتت غطاء االحتفاظ بال�سيادة الفل�سطينية.
وعلى �إثر ح�صار قوات االحتالل ملداخل الأق�صى يف �شهر �آذار/مار�س  ،2014وخالل "عيد الف�صح"
العربي يف �شهر ني�سان�/إبريل  ،2014و�إغالق �أبوابه �أمام امل�صلني وطلبة م�صاطب العلم واعتقال
عدد منهم ،ويف الوقت الذي �أعلنت فيه "منظمات املعبد" �أنها �ستعقد م�ؤمت ًرا حول "فر�ض ال�سيادة
الإ�رسائيلية على الأق�صى" بح�ضور نائب رئي�س الكني�ست ،28طالبت وزارة اخلارجية الفل�سطينية
جمد ًدا العاملني العربي والإ�سالمي ،والدول كافة ،والأمم املتحدة ومنظماتها املخت�صة ،بعدم االكتفاء
ببيانات الإدانة والتحذير ،بل العمل اجلاد ل�ضمان تطبيق اتفاقيات جنيف يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،و�إلزام �سلطات االحتالل بهذه االتفاقيات وبالقانون الدويل ،وذلك من خالل �آليات رقابة
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دولية ،تو ّفر احلماية ال ّدولية لل�شعب الفل�سطيني �شعبنا ومقد�ساته ،ويف مقدمتها امل�سجد الأق�صى.29
و�أكد الرئي�س حممود عبا�س يف كلمة �ألقاها يف � 2014/3/25أمام القمة العربية اخلام�سة والع�رشين
املنعقدة يف الكويت رف�ضه التق�سيم املكاين والزماين للم�سجد الأق�صى بني امل�سلمني واليهود ،م�ضي ًفا
�أنّ ث ّمة تن�سي ًقا مع الأردن التي ترعى الأوقاف الإ�سالميّة يف القد�س ،واملغرب رئي�سة جلنة القد�س،
للحيلولة دون حدوث ذلك.30
ومع ت�صعيد االحتالل خطواته الهادفة �إىل تق�سيم امل�سجد زمنيًا دعا رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود
عبا�س ،يف  ،2014/6/4العاملني العربي والإ�سالمي �إىل اتخاذ قرارات عاجلة وخطوات تنفيذية حقيقية
حلماية امل�سجد الأق�صى والدفاع عنه .كما دعا احلكومة الأردنية وجلنة القد�س ،ومنظمة التعاون
الإ�سالمي ،وقادة الدول العربية والإ�سالمية� ،إىل اتخاذ ما يلزم حلماية الأق�صى والدفاع عنه ،بحكم
امل�س�ؤولية التاريخية والدينية والقومية .31فيما طالبت وزارة اخلارجية الفل�سطينية العاملني العربي
والإ�سالمي بعدم االكتفاء ببيانات الإدانة ،كما طالبت الوزارة بتنفيذ قرارات الدورة احلادية والأربعني
ملجل�س وزراء منظمة التعاون الإ�سالمي التي عقدت يف جدة ،وتفعيل فريق االت�صال الوزاري حلماية
القد�س ،مث ّمنة يف الوقت ذاته اجلهود العربية والإ�سالمية كافة التي تدين هذه االقتحامات.32
ور ًدا على ت�صعيد االحتالل لأ�ساليب قمعه �ضد املرابطني يف الأق�صى ،وال �سيما االعتداء على الن�ساء
ومنعهن من دخول الأق�صى� ،33أكد قا�ضي ق�ضاة فل�سطني ال�رشعيني ،م�ست�شار الرئي�س لل�ش�ؤون
الدينية والعالقات الإ�سالمية حممود الهبا�ش� ،أن هذا االعتداء جتاوز للخطوط احلمراء كافة ،حممالً
حكومة االحتالل م�س�ؤولية �أي ردود فعل نتيجة هذه الهمجية التي تت�رصف بها ،ودعا املنظمات
والهيئات احلقوقية و�أن�صار احلرية يف العامل �إىل ا�ستنكار هذا العمل اجلبان .34فيما نا�شد وزير الأوقاف
وال�ش�ؤون الدينية يو�سف �إدعي�س اجلامعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي �رسعة التحرك للحيلولة
دون متادي قوات االحتالل يف ال�سيطرة على امل�سجد الأق�صى وتق�سيمه زمنيًا ومكانيًا.35
ويف ما يخ�ص احلكومة الفل�سطينية واملجل�س الت�رشيعي يف غزة فقد �ش ّددا على �أن احل ّل الأمثل حلماية
وموحد لالحتالل وخمططاته،
بالتوحد ال�رسيع من �أجل الت�صدي ب�شكل جماعي
القد�س والأق�صى هو
ّ
ّ
والعمل على ا�ستنها�ض الأمتني العربية والإ�سالمية.
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�إنّ ا�ستمرار ال�سلطة الفل�سطينية يف �سيا�سة منا�شدة الدول واملنظمات الدولية لتحمل م�س�ؤولياتها جتاه
ما يح�صل يف القد�س والأق�صى ،يف الوقت الذي متتنع فيه هي عن حتمل م�س�ؤولياتها جتاه مقد�سات
الأمة من خالل مالحقتها الأمنية لف�صائل املقاومة يف ال�ضفة الغربية ،وتقدمي التنازالت للمحتل خلف
موحد ملواجهة
الأبواب املغلقة ،وامتناعها عن م�شاركة الف�صائل الفل�سطينية يف و�ضع برنامج وطني ّ
االحتالل من خالل ا�ستجابتها لل�ضغوط اخلارجية لإف�شال حكومة الوحدة الوطنية التي ت�شكلت بعد
توقيع اتفاق ال�شاطئ يف  ،2014/4/23وعدم دعوة الرئي�س �أبو مازن الإطار القيادي ملنظمة التحرير
لالنعقاد ،ف�إنها بذلك تعمل على �إ�ضعاف اجلبهة الفل�سطينية يف مواجهة �سيا�سات االحتالل وت�ساهم
بت�رسيع اخلطوات لتق�سيم امل�سجد الأق�صى.

املقد�س ّيون وفل�سطينيو :48

�ش ّكل املقد�سيون وفل�سطينيو الأر�ض املحتل ّة عام  1948العائق الأ�سا�س مل�شاريع امل�ستوطنني واليمني
الب�رشي املتوا�صل
املتطرف وخمططاتهم لفر�ض ال�سيطرة الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى .وكان امل ّد
ّ
ودعوات ال ّرباط والربامج والأن�شطة التي ت�ضمن ح�ضور امل�صلني الدائم يف الأق�صى الأداة الفاعلة
ّ
املخطط املنظم الذي ُتنفذه دولة االحتالل .وقد عملت القوات املتمركزة على بوابات الأق�صى
ملواجهة
على الت�ضييق على امل�صلني ومنعهم من دخول امل�سجد يف بع�ض الأيام بالإ�ضافة �إىل احتجاز هوياتهم
وفر�ض قيود عمرية على دخول امل�سجد.
ويف ظل الدعوات الإ�رسائيلية القتحام الأق�صى مبنا�سبة "عيد ر�أ�س ال�سنة العربية" ،دعت احلركة
الإ�سالمية يف الأرا�ضي املحتلة عام � 1948إىل امل�شاركة يف "يوم النفري" �إىل امل�سجد الأق�صى والقد�س
يف  .362013/9/4وقد �أدى مئات الفل�سطينيني �صالة الفجر يف ال�شوارع والطرقات املتاخمة واملحاذية
لأ�سوار القد�س القدمية ،كما وقعت ا�شتباكات داخل �ساحات الأق�صى ،بني ال�شبان وقوات االحتالل
املنت�رشة يف �ساحاته حلماية امل�ستوطنني والتي �أُجربت على �إخراجهم ب�رسعة دون �إكمال جولتهم.37
ودعت القوى الوطنية والإ�سالمية يف القد�س والأرا�ضي املحتلة عام � 1948إىل امل�شاركة يف امل�سرية
احلا�شدة ن�رصة للقد�س والأق�صى يف ظل الدعوات �إىل م�سرية مليونية من قبل اجلماعات اليهودية
مبنا�سبة "عيد العر�ش" يف  ،382013/9/24وا�ستطاع املرابطون يف الأق�صى ،بالإ�ضافة �إىل طالب
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م�صاطب العلم وقيادات يف احلركة الإ�سالمية� ،إحباط اقتحامات امل�ستوطنني .كما �شهدت مدينة القد�س
بعد �صالة اجلمعة يف  2014/9/27مواجهات بني �شبان فل�سطينيني وقوات االحتالل تركزت يف
وادي اجلوز ور�أ�س العمود بعد منع قوات االحتالل امل�صلني من الو�صول �إىل امل�سجد الأق�صى.39
ويف ظل جناح املرابطني وطالب م�صاطب العلم يف �إف�شال خمططات اقتحام الأق�صى ،بد�أت �سلطات
االحتالل بالت�ضييق عليهم من خالل اعتقالهم وحجز هوياتهم ومنعهم من الدخول �إىل الأق�صى
و�صوالً �إىل �إبعادهم ،ف�سجل �شهر �أيلول�/سبتمرب  13حالة اعتداء بح ّقهم.40
ونظمت جلنة مقاومة اجلدار واال�ستيطان يف القد�س وم�ؤ�س�سة الدفاع عن امل�سجد الأق�صى واملقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف  2013/10/7م�ؤمت ًرا لن�رصة امل�سجد الأق�صى يف ظل الدعوات �إىل تق�سيم

الأق�صى وبناء كني�س على جزء منه ،حيث �أكد ال�شيخ ناجح بكريات "�أنّ �أهل القد�س واملرابطني لن
ي�سمحوا بتق�سيم الأق�صى وتكرار م�أ�ساة امل�سجد الإبراهيمي باخلليل" .41فيما ا�ستطاع النواب العرب
يف الكني�ست يف  2013/11/4تفجري جل�سة جلنة ال ّداخلية الربملانية التي كانت تبحث طلب اليمني
املتطرف ال�سماح لليهود ب�أداء ال�صالة يف باحات الأق�صى ،عرب ان�سحابهم منها.42
ومع �إعالن املنظمات والهيئات املن�ضوية يف �إطار "منظمات املعبد" عن �أ�سبوع من الفعاليات التي
ت�ستهدف امل�سجد الأق�صى مبنا�سبة "عيد الف�صح" العربي� ،أطلقت م�ؤ�س�سة "عمارة الأق�صى
واملقد�سات" خميمها الربيعي الأول يف امل�سجد الأق�صى بعد �أن اقت�رصت املخيمات ال�سابقة على ف�صل
ال�صيف ،يف حماولة ال�ستقطاب فئات �أو�سع لعمارة امل�سجد الأق�صى باملرابطني .43كما دعا ن�شطاء
�شبابيون فل�سطينيون ،عرب حملة �أطلقوها حتت عنوان "جمعة حماة الأق�صى"� ،إىل امل�شاركة يف العديد
من التّحركات ال�شعبية لن�رصة الأق�صى ،ولرف�ض اقتحامات امل�ستوطنني وقوات االحتالل للم�سجد.44
وقد ّ
�سطر املرابطون على مدى �أ�سبوع خالل �شهر ني�سان�/أبريل � 2014أروع �صور الت�ضحية يف
الذود عن امل�سجد الأق�صى يف ظل دعوات "منظمات املعبد" القتحامه مبنا�سبة "عيد الف�صح" العربي،
وهو ما دفع الع�ضو املتطرف يف حزب "الليكود" مو�شيه فيجلني للتعبري عن "عدم ر�ضاه عن �أداء
ال�سا�سة مل يحافظوا على قلب مدينة القد�س" .45فقد �أ�صيب
ال�رشطة يف مواجهة امل�صلني ،معت ً
ربا �أن ّ

يف  2014/4/16نحو  25م�صليًا يف باحات الأق�صى ،عقب اقتحام حوايل  1000جندي �إ�رسائيلي
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للم�سجد ،و�إطالق وابل من القنابل الغازية ال�سامة امل�سيلة للدموع ،وال�صوتية احلارقة يف حماولة
لإخراج املئات الذين كانوا يرابطون عند مداخل اجلامع القبلي و�سط ح�صا ٍر ع�سكري م�شدد مفرو�ض
على بوابات الأق�صى الرئي�سة .46وبعد الف�شل يف ك�رس �صمود املرابطني عمدت �سلطات االحتالل
ال�ستخدام �أ�سلوب جديد يف حماولة لك�رس رباطهم واعتكافهم ،من خالل فر�ض ح�صار غذائي ،حيث
منعت �إدخال الطعام وال�رشاب وقامت بتفتي�ش احلقائب و�صادرت املواد الغذائية.47
ت�ص ّدي املرابطني ملخططات ال�سيطرة على الأق�صى قابله �إجراءات م�ش ّددة اتخذها االحتالل �ضد كل
املدافعني عن امل�سجد الأق�صى يف القد�س والأرا�ضي املحتلة عام  .1948فقد قرر املجل�س الوزاري
الإ�رسائيلي امل�صغر عقد اجتماع التخاذ بع�ض الإجراءات للحد من املظاهرات يف امل�سجد الأق�صى ،وبيّ
مرا�سل القناة الثانية يف التلفزيون الإ�رسائيلي �أنّ من بني الإجراءات �إ�صدار �أوامر اعتقال �إدارية بحقّ
ن�شطاء احلركة الإ�سالميّة يف الأرا�ضي املحتلة عام  ،1948وال �سيما يف القد�س.48
كما مددت �رشطة االحتالل �أمر �إغالق "مكتب م�ؤ�س�سة عمارة الأق�صى واملقد�سات" يف النا�رصة ملدة
�سنة كاملة بعد �أن �أغلقته ملدة �شهر بذريعة "منع الإرهاب" .49و�أ�صدر قائد اجلبهة الداخلية يف جي�ش
االحتالل يف � 2014/6/26أم ًرا يق�ضي مبنع ال�شيخ رائد �صالح من دخول كامل مدينة القد�س ملدة

� 6أ�شهر �إ�ضافية .50وخالل جل�سة احلكومة الإ�رسائيلية الأ�سبوعية يف  2014/6/29ك�شف رئي�س
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو �أنه �أوعز للجهات املخت�صة لفح�ص �إمكانية الإعالن عن اجلناح
ال�شمايل للحركة الإ�سالمية بقيادة ال�شيخ رائد �صالح "منظمة خارجة عن القانون".51
كما �شددت �رشطة االحتالل من �إجراءاتها جتاه امل�صلني يف الأق�صى ،بحيث منعت املئات من املواطنني
من دخول امل�سجد �إال بعد ت�سليم بطاقتهم ال�شخ�صية لعنا�رص ال�رشطة ،والطلب من �أ�صحابها
ا�ستعادتها من مركز �رشطة "الق�شلة" يف منطقة باب اخلليل داخل القد�س القدمية ،و�أخ�ضعت التالميذ
بحجج واهية
ال�صغار لعملية تفتي�ش دقيقة .كما عملت على اعتقال امل�صلني من داخل باحات الأق�صى
ٍ
منها "�إثارة ال�شغب وتهديد �سالمة اجلمهور" ،بالإ�ضافة �إىل "تهمة التكبري" التي يحا�سب عليها
االحتالل �إما بالإبعاد �أو االعتقال التع�سفي.52
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ومع دخول �شهر رم�ضان تابعت �سلطات االحتالل حماوالتها فر�ض واقع جديد يف الأق�صى ،ف�شددت
قوات االحتالل من �إجراءاتها على دخول امل�صلني �إىل امل�سجد مع بداية ال�شهر الكرمي ،ومنعت َمن
هم دون الـ  35عا ًما من الرجال و�أغلب الن�ساء من دخوله ،53حيث و�صل عدد امل�صلني يف اجلمعة
الأوىل نحو � 10آالف م�ص ٍل ،54يف حني كان العدد يف ال�سنوات ال�سابقة يرتاوح بني  100والـ � 150ألف
م�ص ٍّل ،55وهو ما دفع املئات من امل�صلني لل�صالة يف �أزقة و�شوارع القد�س املحتلة .ويف ليلة ال�سابع
والع�رشين من رم�ضان �شهدت �ساحات امل�سجد الأق�صى وبواباته ومداخله و�شوارع مدينة القد�س
املواجهات الأعنف منذ عام  1996ب�سبب منع قوات االحتالل امل�صلني دون اخلم�سني عا ًما من دخول
الأق�صى .حيث متكن ال�شبان من �إحراق خمفر ال�رشطة الإ�رسائيلية املوجود على �سطح �صحن قبة
ال�صخرة ،وحطموا كامريات املراقبة املوجودة ،كما متكنوا من حتطيم ثالثة �أقفال لبوابات الأق�صى
وهي القطانني واحلديد وامللك في�صل ،ومت ّكن مئات امل�صلني من الدخول للأق�صى و�إحياء ليلة القدر
متجاوزين حظر قوات االحتالل.56
لذا ميكن القول ب�أن �أهل القد�س والأرا�ضي املحتلة عام  48كانوا اجلهة الفاعلة واخلط الأول يف الدفاع
عن الأق�صى ،وهو ما دفع االحتالل لو�ضعهم ُن�صب عينيه ال�ستهدافهم والت�ضييق عليهم حتى تخلو
له ال�ساحة لفر�ض التق�سيم الزماين واملكاين يف امل�سجد الأق�صى.

ثان ًيا :الأردن:
يحوز املوقف الأردين من تطورات االعتداءات على امل�سجد الأق�صى �أهمية خا�صة نظ ًرا �إىل و�صاية
الأردن على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س من خالل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ�سالمية الأردنية .ويلتزم املوقف الأردين �سق ًفا حمد ًدا يرتاوح بني اال�ستنكار والإدانة والتهديد من
خطورة ممار�سات االحتالل يف الأق�صى� .أ ّما العالقات الدبلوما�سية في�ستخدم التلويح بقطعها غالبًا
المت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي يف الأردن �أو جتنّبه .وكان التّطور الأبرز املتعلق بالأق�صى� ،إىل جانب
االقتحامات واالعتداء على حرا�س امل�سجد �أو منعهم من دخوله وهم تابعون لوزارة الأوقاف يف الأردن
من حيث الت�سل�سل الوظيفي ،اقرتاح تقدم به نائب رئي�س الكني�ست مو�شيه فيجلني لإخ�ضاع الأق�صى
لل�سيادة الإ�رسائيلية الكاملة و�إنهاء �أي و�صاية للأردن على امل�سجد .وقد علق وزير الأوقاف الأردين
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هايل الداود بالقول �إنه "لن يكون هناك حم ّرمات �إن �أقدم الكني�ست على قرار تغيري الو�صاية الها�شمية
على امل�سجد الأق�صى" ،و�أو�ضح �أن "القد�س خط �أحمر ،ولن ي�سمح لأحد بالتطاول على قد�سيتها
وتغيري الواقع" .57فيما طالب جمل�س النواب الأردين احلكومة يف  2014/2/26ب�إلغاء معاهدة
"وادي عربة" وقطع العالقات الدبلوما�سية مع دولة االحتالل ب�شكل كامل ،58يف وقت كان رئي�س
احلكومة الأردنية عبد اهلل الن�سور قال ر ًدا على دعوات بع�ض النواب �إىل قطع العالقات الدبلوما�سية مع
"�إ�رسائيل" �إنه "مل ي�صدر قرار من الكني�ست حتى نرد عليه" ،م�ؤك ًدا �أنه "�إذا خرج من الكني�ست �شيء
ف�سرتد احلكومة عليه فو ًرا" ،م�ضي ًفا �أن "و�صاية الأردن على الأق�صى دخلت القانون الدويل مبجرد
توقيع اتفاقية ال�سالم بني الأردن والدولة العربية ،وح�سب هذه االتفاقية لي�س من حق �أي طرف نق�ض
�أي بند من هذه االتفاقية".59
وبعد �إغالق الأق�صى �أمام امل�صلني ،وتك ُرر اقتحامه من قبل امل�ستوطنني ،قال الوزير داود �إنّ "�إغالق
�أبواب امل�سجد ُيع ّد �سابق ًة خطري ًة ج ًدا مل تعهدها الأوقاف الإ�سالمية من قبل ،وال حتى يف �أ�سو�أ الظروف،
ً
�صارخا للقوانني واملواثيق الدولية والإن�سانية" .و�أ�ضاف �إنّ هذه الت�رصفات ت�شكل
وت�شكل انتها ًكا
ً
انتها ًكا
�صارخا التفاقية ال�سالم املو ّقعة بني الأردن واالحتالل .60و�أدانت احلكومة الأردنية الت�صعيد
الإ�رسائيلي حمذر َة من خطورة �أن ي�ؤدي ذلك �إىل "�إ�شعال العنف والتطرف الديني يف املنطقة" ،وحذرت
من "فر�ض �أمر واقع جديد يف امل�سجد الأق�صى مبا يتعار�ض مع القانون الدويل".61
وا�ستدعت وزارة اخلارجية الأردنية ،يف  ،2014/4/21ال�سفري الإ�رسائيلي يف عمان ،لإبالغه
احتجاجها على ما تقوم به دولة االحتالل وا�ستنكارها لالنتهاكات الإ�رسائيلية بحق امل�سجد الأق�صى.
ومت �إبالغه مبطالبة احلكومة الأردنية بوقف هذه االنتهاكات واالعتداءات فو ًرا ،وح ّمل الأردن اجلانب
الإ�رسائيلي ك�سلطة قائمة باالحتالل ،م�س�ؤولية �أمن و�سالمة امل�سجد ور ّواده من امل�صلني وموظفي
ً
�صارخا
دائرة الأوقاف والطالب وغريهم .واعتربت الوزارة �أنّ املمار�سات الإ�رسائيلية متثل انتها ًكا
للقانون الدويل والقانون الدويل الإن�ساين ،ومعاهدة ال�سالم بني البلدين ،مثلما متثّل �إ�ساءة بالغة
للعالقات بني البلدين.62

92

وبعد قرار �رشطة االحتالل �إغالق الأق�صى يف وجه امل�صلني طيلة فرتة االحتفال مبا ي�سمى "عيد
نزول التوراة"� ،أدان الأردن ن�رش �أعداد كبرية من قوات اجلي�ش وال�رشطة الإ�رسائيلية داخل �ساحات
الأق�صى ،ورف�ض �إقدام قوات االحتالل على تفريغ امل�سجد وب�شكل تام من امل�صلني بهدف �إدخال �أعداد
كبرية من املتطرفني اليهود وال�سماح لهم بانتهاك قد�سية امل�سجد .وحذر وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة الأردنية الدكتور حممد املومني من �أن هذه الت�رصفات من �ش�أنها
جر املنطقة �إىل حالة �رصاع ديني ال حتمد عقباها .ودعا املجتمع الدويل والقوى العظمى واملنظمات
الدولية �إىل التحرك وال�ضغط على �سلطات االحتالل لوقف انتهاكاتها جتاه الأماكن املقد�سة يف القد�س،
ومنع امل�ستوطنني واملتطرفني من الدخول ل�ساحات امل�سجد الأق�صى وامل�سا�س بقد�سيته .63كما قدمت
وزارة اخلارجية الأردنية لوزارة خارجية دولة االحتالل ر�سالة احتجاج ورف�ض احلكومة الأردنية
ال�شديدين على منع ال�سلطات الإ�رسائيلية امل�صلني من الدخول �إىل امل�سجد الأق�صى.64
و�أمام الإجراءات التي فر�ضها االحتالل يف �شهر رم�ضان� ،أدانت احلكومة الأردنية يف 2014/7/5
"�إغالق �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي بوابات بلدة القد�س القدمية ومنع ع�رشات �آالف امل�صلني امل�سلمني
من الو�صول �إىل امل�سجد الأق�صى يف اجلمعة الأوىل من رم�ضان" .وقال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
حممد املومني �إن "�إغالق �أبواب امل�سجد الأق�صى يف وجه امل�صلني يف رم�ضان يعد �سابقة خطرية ج ًدا
ً
�صارخا حلرمة ال�شهر الف�ضيل وي�ؤجج م�شاعر
مل يعهدها امل�صلّون من قبل ،الأمر الذي يعد انتها ًكا
الغ�ضب لدى �أهل فل�سطني خا�صة والعامل الإ�سالمي عامة".65

ثال ًثا :امل�ستوى العربي والإ�سالمي الر�سمي:
مل يظهر � ُّأي دو ٍر ج ّدي للدول العربية والإ�سالمية يف الدفاع عن الأق�صى والوقوف يف وجه الهجم ِة
الإ�رسائيلية ،فيما تعاملت الدول العربية� ،إ�ضافة للجامعة العربيّة ومنظمة التعاون الإ�سالمي مع ق�ضية
الأق�صى من خالل ال�شجب واال�ستنكار ،ودعوة املجتمع الدويل ومنظماته �إىل حت ّمل م�س�ؤولياتهم حيال
رصح عنه
ما يجري ،فيما كانت بع�ض هذه الدول تقييم عالقات �رسية مع دولة االحتالل بح�سب ما � ّ
وزير خارجية الدولة العربية �أفيغدور ليربمان.66
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ففي الذكرى الرابعة والأربعني لإحراق الأق�صى دعا بيان جلامعة الدول العربية يف � 2013/8/20إىل
ت�شكيل جلنة دولية لتق�صي احلقائق للوقوف على حقيقة ما يحدث على الأر�ض يف امل�سجد الأق�صى ،و�إعداد
درا�سات تف�صيلية وتوثيقية لف�ضح ودح�ض االفرتاءات واملغالطات الإ�رسائيلية �أمام الر�أي العام العاملي.67
وبعد موافقة مفو�ض ال�رشطة الإ�رسائيلية يوحنان دانينو على ال�سماح لليهود بالدخول �إىل باحات امل�سجد
الأق�صى ،دعا جمل�س جامعة الدول العربية يف دورته غري العادية ،يف  ،2013/9/11املجتمع الدويل
وجمل�س الأمن و�أع�ضاء اللجنة الرباعية واالحتاد الأوروبي ومنظمة اليون�سكو� ،إىل حتمل م�س�ؤولية ما
يجري يف مدينة القد�س املحتلة من انتهاكات �إ�رسائيلية خطرية تطال املدينة ومقد�ساتها .وح ّمل احلكومة
الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية الكاملة عن تداعيات هذه ال�سيا�سة اخلطرية ملا متثله من �إجها�ض ون�سف جلهود
املفاو�ضات الفل�سطينية -الإ�رسائيلية اجلارية برعاية �أمريكية لإف�شال "عملية ال�سالم".68
كما عربت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية عن رف�ضها وا�ستنكارها مل�رشوع القانون الذي �أق ّرته

ينع مبوجبه تق�سيم القد�س خالل
اللجنة الوزارية اخلا�صة بت�رشيع القوانني يف  2013/10/20والذي ُ
املفاو�ضات اجلارية مع الفل�سطينيني دون احل�صول على ت�أييد الأغلبية يف الكني�ست .وقال الأمني العام
امل�ساعد ل�ش�ؤون فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة ال�سفري حممد �صبيح�" :إن هذا القانون ِ
و�ضع لتخريب
عملية ال�سالم واملفاو�ضات ،وو�صف �صبيح مثل هذه القرارات بـ "اخلطرية ج ًدا على عملية ال�سالم".69
وذ ّكرت منظمة التعاون الإ�سالمي يف  2013/11/5بقرار م�ؤمتر القمة الإ�سالمي الثالث ،الذي انعقد

يف مكة املكرمة عام  ،1981والذي ي�ؤكد "التزام الدول الإ�سالمية الأع�ضاء با�ستخدام جميع �إمكاناتها
ملجابهة القرار الإ�رسائيلي ب�ضم القد�س ،و�إقرار تطبيق املقاطعة ال�سيا�سية واالقت�صادية على الدول
التي تعرتف بقرار االحتالل� ،أو ُت�سهم يف تنفيذه� ،أو ُتقيم �سفارات يف القد�س".70
ويف اجتماع ملجل�س وزراء اخلارجية يف منظمة التعاون الإ�سالمي يف كانون �أول/دي�سمرب 2013
اعتمد املجل�س قرا ًرا يتم مبوجبه اعتماد خطة عمل قانونية و�سيا�سية م�ؤلفة من ثالث ع�رشة نقطة،
من �أجل حمل االحتالل الإ�رسائيلي على وقف اعتداءاته و�إجراءاته غري القانونية .وطب ًقا ملا ن�صت عليه
هذه اخلطةُ ،تن�ش�أ جلنة وزارية يف �إطار املنظمة لتزاول عملها على وجه ال�رسعة لإي�صال ر�سالة من
املنظمة مفادها �أن �أي م�سا�س بامل�سجد الأق�صى يعترب خ ًطا �أحمر لن ت�سمح به ولن تت�سامح ب�ش�أنه
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الأمة الإ�سالمية مهما كانت العواقب .كما ف ّو�ضت اخلطة املجموعة الإ�سالمية يف نيويورك لل�سعي �إىل
عقد دورة خا�صة ملجل�س الأمن الدويل ملناق�شة االنتهاكات الإ�رسائيلية� .أما على امل�ستوى القانوين،
ف�إن خطة العمل مل ت�ستبعد �إمكانية اللجوء �إىل املحكمة اجلنائية الدولية و�إىل غريها من املنابر القانونية
الدولية لتحميل الدولة العربية امل�س�ؤولية عن جرائمها وانتهاكاتها.71
وطالب البيان اخلتامي للدورة الع�رشين للجنة القد�س التي انعقدت مبدينة مراك�ش باملغرب يف
 2014/1/19بعد انقطاع � 12سنة ،الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي بالتدخل لدى دول
العامل حلثها على تعديل ت�صويتها داخل املنظمات الدولية على القرارات املتعلقة بالقد�س مبا يتفق مع
القانون والإجماع الدوليني بخ�صو�ص الو�ضع القانوين للمدينة .ودعا البيان املجتمع الدويل �إىل حتمل
تبعات "ت�رصيحات بع�ض امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني وادعاءاتهم غري القانونية ب�ضم القد�س واملقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية".72
ويف االجتماع الطارئ ملجل�س جامعة الدول العربية يف  ،2014/2/26قال الأمني العام امل�ساعد
للجامعة العربية ال�سفري �أحمد بن حلي �إن "اخلطورة احلالية على امل�سجد الأق�صى تع ّدت كل احلدود،
فاملتطرفون اليهود يقتحمون امل�سجد مبباركة م�س�ؤولني يف حكومة االحتالل يف حماول خللق واقع
جديد بهدف تق�سيمه" .وقال بن حلي �إن "القد�س مو�ضوع �سيا�سي و�إن �أي �إجراء �إ�رسائيلي غري
قانوين هو �إجراء مرفو�ض وعلى املجتمع الدويل والإ�سالمي التحرك ملواجهته".73
ودعا جمل�س اجلامعة العربية على امل�ستوى الوزاري يف � 2014/3/9إىل تفعيل قرار قمة �رست املنعقدة
عام  2010ب�ش�أن القد�س ،واخلا�ص بزيادة الدعم الإ�ضايف املقرر يف قمة بريوت  2002ل�صندوقي
الأق�صى والقد�س �إىل  500مليون دوالر .وطالب املجل�س منظمة التعاون الإ�سالمي واملراجع الدينية
والثقافية يف العامل بتعبئة الر�أي العام العاملي لوقف تدمري املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية وحمايتها.
ورحب املجل�س باالتفاق املهم املوقع بني العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين والرئي�س حممود عبا�س
ّ
بتاريخ  ،2013/3/31بهدف الدفاع عن امل�سجد الأق�صى واملقد�سات الإ�سالمية ،وحمايتها قانونيًا
بكل ال�سبل املمكنة.74
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و�أدانت جلنة اخلرباء الآثاريني املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة (الإي�سي�سكو) يف ختام
اجتماعها ال�سابع ،يف  2014/3/27اقرتاح فيجلني الداعي �إىل ب�سط ال�سيادة الإ�رسائيلية على امل�سجد
الأق�صى ملخالفته جميع االتفاقيات الدولية .وطالبت اللجنة املجتمع الدويل بالتدخل لإلزام الدولة
العربية بتنفيذ جميع القرارات اخلا�صة مبدينة القد�س ،م�شدد ًة على �رضورة تفعيل القرارات التي
اعتمدتها دورات جلنة الرتاث العاملي منذ عام � 2006إىل الآن ،و�أقرتها جميع الدول الأع�ضاء يف املنظمة.
كما دعت اللجنة و�سائل الإعالم العربية والإ�سالمية والدولية �إىل ف�ضح ممار�سات �سلطات االحتالل
املخالفة لالتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال حماية املقد�سات والآثار التاريخية .وطالبت جلنة
الرتاث العاملي يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو) ب�رضورة �إلزام �سلطة
االحتالل ب�إعادة الو�ضع ل�سابق عهده يف منطقة باب املغاربة ،والوقف الفوري لكافة �أعمال احلفريات
والتنقيب الأثري يف حميط الأق�صى.75
و�أدان املتحدث الر�سمي با�سم اخلارجية امل�رصية يف ني�سان�/أبريل  2014اقتحام �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلية �ساحات امل�سجد الأق�صى ،واالعتداء على امل�صلني ومنعهم من الدخول �إىل امل�سجد لأداء
ال�صالة .وطالب اجلانب الإ�رسائيلي وقف حملة االعتقاالت اجلارية �ضد الفل�سطينيني والرتاجع عن
االنتهاكات املخالفة لقواعد القانون الدويل وال�رشعية الدولية.76
يف حني حذرت جامعة الدول العربية من خطورة ا�ستمرار املمار�سات واالنتهاكات الإ�رسائيلية بحق
امل�سجد الأق�صى ،والإ�رصار على منع امل�صلني من دخول امل�سجد وال�سماح للم�ستوطنني بدخوله.
وح ّمل الأمني العام امل�ساعد ل�ش�ؤون فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة ال�سفري حممد �صبيح
حكومة االحتالل امل�س�ؤولية عن التدهور الذي قد ت�صل �إليه الأمور جراء هذه املمار�سات .وو�صف
�صبيح املجموعات اليهودية املتطرفة ب�أنها غري م�س�ؤولة وتتمتع بدعم كامل وحماية من قبل القيادة
الإ�رسائيلية ،وهو الأمر الذي ي�شجعها على اال�ستمرار يف غيّها �ضد املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية.
و�أو�ضح �أن اجلامعة العربية على ات�صال دائم مع خمتلف الأطراف الإقليمية والدولية للتحذير من
خطورة املمار�سات الإ�رسائيلية ،باعتبار �أن الق�ضية الفل�سطينية هي البند الأول على �أجندة القادة
العرب ،مطالبا ً ب�رضورة التحقيق الفوري للم�صاحلة الفل�سطينية وب�أ�رسع وقت ،لإجناز الوحدة
الوطنية ،لأن الق�ضية الفل�سطينية يف خطر .77فيما �سلّم العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س وزير
اخلارجية الأمريكي جون كريي يف الدار البي�ضاء مل ًفا بخ�صو�ص انتهاكات االحتالل يف مدينة القد�س.78
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راب ًعا :على امل�ستوى ال�شعبي:
كان للثورات امل�ضادة والهجمة على "تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي" الأثر البالغ يف تراجع الت�ضامن ال�شعبي
مع ق�ضية الأق�صى والقد�س مقارنة ب�سنوات ما بعد "الربيع العربي" .فعلى الرغم من الأحداث اجل�سام
التي تعر�ض لها امل�سجد الأق�صى ،مل ت�شهد �ساحات الدول الإ�سالمية والعربية حترك احل�شود لل�ضغط
على حكوماتهم �إال ما ندر ،ومت االكتفاء يف �أغلب الأحيان بعقد امل�ؤمترات والدعوة �إىل الدعم الإعالمي.
ففي  2013/9/27نظمت الهيئة ال�شعبية الأردنية للدفاع عن امل�سجد الأق�صى واملقد�سات ،بالتعاون
مع نقابة املهند�سني الأردنيني ،يف جممع النقابات مهرجان "الأق�صى ..كل الأق�صى لنا" ،حيث �أكد
املتحدثون �رضورة التحرك حلماية امل�سجد الأق�صى من خمطط �إ�رسائيلي يعمل ليل نهار على ح�سم
الهوية الدينية والثقافية وال�سيا�سية وال�سكانية للقد�س.79
كما نظمت م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف بريوت ور�شة عمل ،يف  ،2013/10/9حتت عنوان "القد�س
على �أجندة ال�شعوب واحلكومات العربية والإ�سالمية" ح�رضتها خمتلف الأطراف الدينية وال�سيا�سية
وعدد وا�سع من الأحزاب مبختلف انتماءاتها ،وذلك حتت �شعار "القد�س جتمعنا" .80وخالل ندوة
يف غزة بعنوان "حترير القد�س بني الكفاح امل�سلح واملقاومة ال�شعبية"� ،أعلن الدكتور �أحمد �أبو حلبية
رئي�س م�ؤ�س�سة القد�س الدولية يف فل�سطني ،يف  2013/10/10عن ت�أ�سي�س الهيئة ال�شعبية للدفاع عن
الأق�صى ،داعيًا جميع القوى الفل�سطينية وال�شخ�صيات االعتبارية وف�صائل املقاومة �إىل امل�شاركة الفاعلة
بهذه الهيئة "احلا�ضنة لكل الفعاليات ال�شعبية التي تنظم من �أجل القد�س" .81و�أر�سلت امل�ؤ�س�سة ر�سالة
مفتوحة �إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي ،مطالبة الدول العربية برفع الغطاء عن �أي
�أداء �سيا�سي يقود �إىل تنازالت ،وال �سيّما املفاو�ضات التي جتريها ال�سلطة الفل�سطينية مع االحتالل،
م�ؤكدة �أن "ق�ضية القد�س تنتظر من العرب دعم �صمودها ال ت�شكيل غطاء للتفاو�ض عليها".82
ويف ظل الدعوة القتحام الأق�صى على مدى �أ�سبوع كامل يف ذكرى ما ي�سمى "ال�صعود �إىل جبل املعبد"،
�شارك �آالف الأردنيني يف مهرجان "�رصخة الأق�صى" اجلماهريي احلا�شد الذي �أقامته احلركة
الإ�سالمية الأردنية يف العا�صمة الأردنية عمان يف  2013/10/25حيث اعترب املراقب العام جلماعة
الإخوان امل�سلمني يف الأردن الدكتور همام �سعيد يف كلمته�" :أن امل�سجد الأق�صى خط �أحمر ولن ُي�سمح
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بامل�سا�س به" .83فيما دعت الهيئة ال�شعبية الأردنية للدفاع عن امل�سجد الأق�صى واملقد�سات احلكومة
الأردنية "التخاذ موقف جريء للت�صدي للممار�سات الإ�رسائيلية يف امل�سجد الأق�صى" ،وطالبت الهيئة
"باال�ستمرار بالأن�شطة ال�ضاغطة حلث احلكومة على اتخاذ موقف قوي حيال تلك املمار�سات".84
خا�صا �إىل كل من العاهل ال�سعودي
كما وجه االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني يف  2013/11/12ندا ًء
ًّ

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،والعاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س ،والعاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين،
ال�ستخدام ما لديهم من نفوذ وعالقات دولية و�إقليمية لوقف اخلطر الذي يهدد الأق�صى .كما دعا االحتاد
خا�صا لن�رصة القد�س والأق�صى.85
جمي َع امل�سلمني يف العامل �إىل اعتبار يوم  ،2013/11/22يو ًما ً
ّ
ونظمت "رابطة �شباب من �أجل القد�س" ملتقى القد�س ال�شبابي الثامن بعنوان "الأق�صى غ�ضبة الأمة"
يف العا�صمة الرتكية �إ�سطنبول .و�شارك فيه نحو � 120شا ًبا و�شابة ،من  30دولة خمتلفة ،وباحثون

و�أكادمييون متخ�ص�صون ،بهدف التو�صل لنتائج من �أجل و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات لك�شف
خمططات االحتالل الإ�رسائيلي با�ستهداف امل�سجد الأق�صى وال�سعي لتق�سيمه ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
حلماية القد�س والأق�صى .86و�أعلنت الرابطة عن �إ�صدار تطبيق "�شباب القد�س" الذي يعمل على نظام
الأندرويد والآيفون للأجهزة الذكية ،والذي يتيح الفر�صة للم�ستخدمني لالطالع على �آخر الأحداث
وامل�ستجدات التي جتري يف امل�سجد الأق�صى والقد�س.87
و�أطلق يف  2014/1/30ملتقى "خليجيون لأجل القد�س" الأول يف دولة الكويت ،مب�شاركة �شبابية
وا�سعة ،حيث ُعقد حتت �شعار "نحو خطاب خليجي مقد�سي" ،بهدف زيادة االهتمام بق�ضية القد�س
لدى ال�شاب اخلليجي.88
كما �شارك �شبان فل�سطينيون ولبنانيون ،يف  ،2014/3/3يف اعت�صام �أقيم �أمام مقر الأمم املتحدة و�سط
العا�صمة اللبنانية بريوت ،ت�ضامنًا مع القد�س والأق�صى ،ودعا املتحدثون �إىل العمل اجلاد من �أجل ت�أمني
احلماية للقد�س و�أماكنها املقد�سة .89و�أقام االحتاد العام لطلبة فل�سطني يف بريطانيا ،وجمعية فل�سطني يف
جامعة "�ساري" الربيطانية يف  ،2014/3/28مهرجانا بعنوان "يوم القد�س عا�صمة فل�سطني" ،يف �إطار
حملة داخل اجلامعات الربيطانية للدفاع عن القد�س واملقد�سات ،وزيادة وعي الربيطانيني مبمار�سات
االحتالل �ضد القد�س و�أهلها ،ولإحداث و�سيلة �ضغط فاعلة من خالل الربيطانيني على حكومتهم
لل�ضغط بدورها على االحتالل الإ�رسائيلي ليوقف اجلرائم اليومية بحق املقد�سيني.90
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ّ
ونظم مركز جمعية الأمة الإ�سالمية الهندي ،يوم الثالثاء ( ،)4/15م�ؤمترا ً حول امل�سجد الأق�صى يف
مق ّر املركز الإ�سالمي الثقايف يف العا�صمة الهندية نيودلهي .وجت ّمع حوايل  300من �أهم ال�شخ�صيات
الإ�سالمية يف ال�شمال الهندي ،حيث حت ّدث عدد منهم عن الواجبات املنوطة بامل�سلمني جتاه فل�سطني
ب�شكل عام وامل�سجد الأق�صى ب�شكل خا�ص .وطالب املجتمعون ال�شعوب واحلكومات الإ�سالمية
بن�رصة ال�شعب الفل�سطيني يف رباطه على �أر�ض فل�سطني ،لإف�شال كافة املخططات الإ�رسائيلية الرامية
�إىل تفريغ القد�س ،وهدم امل�سجد الأق�صى ،وبناء "املعبد" .كما طالب امل�ؤمترون احلكومة الهندية
بالعودة �إىل �أ�صول �سيا�ساتها الداعمة لفل�سطني و�إعادة النظر يف عالقاتها مع الدولة العربية.91
كما نفذ مواطنون �أردنيون غا�ضبون ،م�ساء الأربعاء  ،2014/4/16اعت�صا ًما� ،أمام جمل�س نوابهم،

يف العا�صمة ع ّمان ،وذلك ملطالبته باتخاذ دور فاعل يف الدفاع عن امل�سجد الأق�صى وما يتعر�ض له من

اقتحامات ،وكون الأردن �صاحب الو�صاية على الأماكن املقد�سة يف فل�سطني .وانتقد امل�شاركون الدور
الر�سمي الأردين وتقاع�سه جتاه ما يحدث يف الأق�صى ،ورفعوا الفتات طالبت جمل�س النواب الأردين
ب�إلغاء معاهدة وادي عربة 92.ويف �سياق مت�صل ،دعت ثماين جمعيات �إ�سالمية مبملكة البحرين �إىل

امل�شاركة بفاعلية بهبة �شعبية ن�رصة للم�سجد الأق�صى ،الذي قالت �إنه "يتعر�ض منذ بداية العام 2014
لأخطر خطوات التق�سيم منذ تاريخ احتالله عام  ."1967ونبّهت اجلمعيات الإ�سالمية من �أن "ما
يحدث من تغيريات مل�صلحة جماعات املعبد يف ق�ضية تهويد امل�سجد الأق�صى ،هو بالدرجة الأوىل نتاج
ل�صمت ال�شارع العربي والإ�سالمي عن التجاوزات الإ�رسائيلية التي باتت تتعدى كل احلدود".93
وعقد يف العا�صمة الأردنية عمان م�ؤمتر "الطريق �إىل القد�س" يوم  2014/4/28وا�ستمر ثالثة �أيام،
وقد خل�ص امل�ؤمتر بعد جدل م�ستفي�ض و�ساخن �إىل �إ�صدار العلماء امل�شاركني فيه لفتوى ال حت ّرم زيارة
امل�سجد الأق�صى حتت االحتالل الإ�رسائيلي ،لفئتني من امل�سلمني يف العامل ،وهم �أ�صحاب الأ�صول
الفل�سطينية �أينما كانوا ومهما كانت جن�سياتهم ،وامل�سلمون الذين يحملون جن�سيات دول بلدان خارج
مفتوحا بخ�صو�ص حق باقي م�سلمي العامل يف
العامل الإ�سالمي .بينما قرر العلماء ترك باب االجتهاد
ً
زيارة امل�سجد الأق�صى.94
وقد حذر حزب جبهة العمل الإ�سالمي يف الأردن من �أي تو�صية ت�سبغ ال�رشعية على احتالل القد�س،
وتفتح الباب �أمام التطبيع مع الدولة العربية ،باعتباره �أخطر من االحتالل الذي ي�ستدعي املقاومة ،بينما
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التطبيع يعني اال�ست�سالم للأمر الواقع .95بينما نددت اللجنة التنفيذية العليا حلماية الوطن وجمابهة
التطبيع يف الأردن بدعوة امل�ؤمتر �إىل زيارة الأق�صى يف ظ ّل االحتالل .وقالت اللجنة �إن امل�ؤمتر �أ�ضاف
خطوة تطبيعية مع االحتالل حتت ذريعة زيارة امل�سجد الأق�صى ،م�ستغالً العواطف الدينية لدى
امل�سلمني .و�أ�شارت اللجنة �إىل �أن "االحتالل الذي مينع الفل�سطينيني املقيمني على الأر�ض الفل�سطينية،
مبن فيهم �أهايل القد�س وفل�سطينيو الأر�ض املحتلة عام  48ممن تقل �أعمارهم عن اخلم�سني �سنة ،من
زيارة امل�سجد الأق�صى ،لن ي�سمح مل�سلمي العامل بزيارة القد�س �إال �إذا كانت الزيارة ت�صب يف م�صلحته".96
و�أطلق يف مدينة �إ�سطنبول يف  2014/5/24م�رشوع "وقف الأمة خلدمة القد�س وامل�سجد الأق�صى"،
بح�ضور الع�رشات من العلماء ورجال الأعمال .وقال �أمين م�سعود ،نائب املدير العام مل�ؤ�س�سة القد�س
الدولية يف بريوت�" ،إن االهتمام بامل�شاريع اال�ستثمارية الوقفية التي يتم �إطالقها متثّل �ضمانة
ال�ستمرار دعم القد�س وامل�سجد الأق�صى .و�أكد م�سعود �أنه يف الوقت الذي ي�ستهدف فيه االحتالل
ما يزيد عن مئتي وقف �إ�سالمي يف مدينة القد�س املحتلة ،يتم �إطالق �سل�سلة من امل�شاريع الوقفية يف
عدد من الدول العربية والإ�سالمية� ،آخرها يف مدينة �إ�سطبنول الرتكية وتون�س واجلزائر� ،إىل جانب
م�شاريع قائمة منذ �سنني لدعم القد�س ،ت�ساهم ب�شكل فاعل يف دعم �صمود املقد�سيني يف �شتى املجاالت،
التعليمية ،وترميم املنازل املهددة بالهدم ،وم�شاريع �إحياء امل�سجد الأق�صى عرب توفري حافالت لنقل
امل�صلني �إليه يف �أوقات ال�صلوات اخلم�س".97
كما �أعلنت جمموعة من النواب يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي التون�سي ،يف  ،2014/6/6عن ت�أ�سي�س
جمعية حقوقية با�سم "برملانيون من �أجل القد�س" ،يف خطوة جديدة نحو التعريف بق�ضية الأمة
والدفاع عن احلقوق امل�سلوبة يف القد�س من �أجل ا�سرتدادها ،وا�ستعادة حي املغاربة الذي �صادرته
قوات االحتالل .و�أ�شار الكاتب العام للجمعية فرج بلحاج عمر ،ب�أن "ثمة توج ًها نحو �إيجاد تن�سيقية
عمل تنظم جهود �أكرث من خم�سني جمعية تن�شط يف تون�س من �أجل فل�سطني والقد�س" مرك ًزا على
خ�صو�صية هذه اجلمعية كونها "ذات م�سار حقوقي ولي�س �سيا�سيًا ،وهو م�سار مفتوح نحو عدم
االقت�صار على تون�س ،بل حت�شيد اجلهد املغاربي ككل ،ال �سيّما يف ما يتعلق بحقوق املغاربة يف باب
املغاربة بالقد�س".98
وككل عام ،نظمت اللجنة الدولية للم�سرية العاملية �إىل القد�س فعاليات امل�سرية يف �أكرث من  80مدينة
بت عن رف�ض عاملي ملا تتعر�ض
حول العامل ،حتت �شعار "�شعوب العامل تريد حترير القد�س" ،والتي ع ّ
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له مدينة القد�س من ممار�سات عن�رصية وتهويدية من قبل االحتالل .99ود�شنت امل�سرية فعالياتها على
امل�ستوى الدويل مبهرجانني جماهرييني يف كل من ا�سطنبول برتكيا ،وتلم�سان باجلزائر .حيث قامت
هيئة الإغاثة الرتكية املعروفة بـ "�إي ها ها" بدمج فعاليات امل�سرية العاملية �إىل القد�س مع احتفاالتها
يف الذكرى الرابعة لهجوم البحرية الإ�رسائيلية على �أ�سطول احلرية يف �أيار/مايو  2010والذي راح
�ضحيته ع�رشة �شهداء .فيما ّ
نظمت حركة جمتمع ال�سلم املهرجان يف مدينة تلم�سان اجلزائرية بدعم من
قوى ومنظمات مدنية جزائرية للت�ضامن مع القد�س و�أهلها .100كما �أعلنت امل�سرية العاملية �إىل القد�س عن
تد�شني عري�ضة �إلكرتونية على الإنرتنت ،تت�ضمن نداء ملنظمة "احلكماء" العاملية ،التي �أ�س�سها نيل�سون
مانديال عام  2007وتتكون من ر�ؤ�ساء �سابقني وقيادات و�شخ�صيات �سيا�سية نافذه يف العامل ،للقيام
بدورهم يف ال�ضغط على االحتالل لوقف �إجراءاته العن�رصية �ضد املدينة املقد�سة و�أهلها ،101واختتمت
الفعاليات يف بريوت يف  2014/6/8م�سرية حتدث فيها عدد من العلماء وال�شخ�صيات وممثلون عن
منظمات املجتمع املدين اللبناين.102
وبتاريخ  2014/7/7و ّقعت م�ؤ�س�سة "التعاون" وجامعة القد�س اتفاقية دعم مل�رشوع جوالت القد�س
بقيمة تبلغ � 90ألف دوالر ،ويت�ضمن امل�رشوع التن�سيق مع املخيمات ال�صيفية يف ال�ضفة الغربية وداخل
الأرا�ضي املحتلة عام  48لزيارة القد�س ومواقعها التاريخية والدينية والرتاثية عن طريق تنفيذ ثالث
جوالت �أ�سبوعيًا بع ّدة م�سارات.103

خام�سا :على امل�ستوى الدويل:
ً
ككل عام انحازت الواليات املتحدة الأمريكية ب�شكل �صارخ �إىل جانب دولة االحتالل خالل الت�صويت
على قرارات اليون�سكو املتعلقة بالقد�س وامل�سجد الأق�صى .فيما كان الفتًا م�شاركة �أع�ضاء من
الكونغر�س الأمريكي ينتمون للحزب "اجلمهوري" ،يف اقتحام الأق�صى خالل �شهر ني�سان�/أبريل
 2014برفقة املتطرف حاييم ريت�شمان ،املدير الدويل لـ "معهد املعبد" ،104يف داللة على �إ�ضفاء ال�رشعية
والدعم لع�صابات امل�ستوطنني يف اقتحامها للم�سجد الأق�صى.
وكانت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (يون�سكو) �أدانت خالل �شهر ت�رشين �أول�/أكتوبر
 2013وب�شدة ا�ستمرار حماية �سلطات االحتالل القتحامات املتطرفني لباحات امل�سجد الأق�صى،
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وانتهاكهم حلرمة املكان ،وطالبت بالكف عن هذه االنتهاكات .كما �شجبت ا�ستمرار عرقلة االحتالل
لعمل الأوقاف الأردنية ،ومنعها من القيام بواجبها باحلفاظ على املباين وال�ساحات التابعة للم�سجد
الأق�صى وترميمها ،مبا فيها ترميم طريق باب املغاربة .و�ص ّوت املجل�س التّنفيذي للمنظمة ب�أغلبية
�ساحقة على م�شاريع القرارات العربية الداعية �إىل �إر�سال بعثة تق�صي حقائق لالطالع على طبيعة
و�رشقي القد�س ،وهو ما عار�ضته الواليات املتحدة �أثناء الت�صويت.105
الو�ضع احلايل لباب املغاربة
ّ

ومع ازدياد االقتحامات واملواجهات داخل امل�سجد الأق�صى� ،إ�ضافة �إىل منع قوات االحتالل للم�صلني
من دخوله وحما�رصة املرابطني فيه خالل �شهر �آذار/مار�س  ،2014عبّت جلنة الأمم املتحدة املعنية

مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه غري القابلة للت�رصف عن القلق البالغ �إزاء هذه التطورات ،خا�صة
تزايد دخول املتطرفني والقادة ال�سيا�سيني الإ�رسائيليني ،مبن بينهم امل�س�ؤولون احلكوميون� ،إىل
باحات امل�سجد الأق�صى .و�أ�ضافت "�أن هذه الأعمال الأخرية متثل ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتغيري الطابع
القانوين والدميوغرايف واملادي والثقايف ل�رشقي القد�س ،وهي �أعمال حمظورة ب�شكل وا�ضح مبوجب
القانون الدويل".
فيما ح ّذر ممثلو دول االحتاد الأوروبي يف رام اهلل والقد�س املحتلة يف تقرير داخلي ن�رشته �صحيفة
ريا يه ّدد بانفجار بركاين يف املنطقة ،بفعل التهديدات
ه�آرت�س يف  ،2014/3/28من �أن "هناك خط ًرا كب ً
احلقيقية لتغيري الو�ضع القائم يف امل�سجد الأق�صى ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل �إ�شعال معار�ضة
عنيفة على امل�ستوى املحلي وعلى م�ستوى العاملني العربي والإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل ما قد ي�سببه ذلك
من انحراف عن م�سار املفاو�ضات ال�سيا�سية" .106لك ّن التّقرير انتقد ب�شكل �ضمني "حماوالت بع�ض
ال�سلطات الدينية وال�سيا�سيني الفل�سطينيني �إنكار العالقة التاريخية بني اليهود وجبل املعبد" ،ما يعني
تبني مزاعم اليهود بالن�سبة �إىل الأق�صى و"املعبد".
وبعد دعوة "منظمات املعبد" وبدعم من �أع�ضاء الكني�ست لعقد م�ؤمتر يهدف لبحث فر�ض "ال�سيادة
الإ�رسائيلية على امل�سجد الأق�صى" ،عقدت رئي�سة جمل�س الأمن م�ؤمت ًرا �صحفيًا مب�شاركة املندوب
الدائم للأردن (الع�ضو العربي يف املجل�س) ال�سفري زيد رعد زيد احل�سني� ،أعربت فيه عن قلق �أع�ضاء
املجل�س �إزاء الأعمال التي من �ش�أنها تقوي�ض الو�ضع القانوين والر�سمي احلايل للأماكن املقد�سة ،مبا
يف ذلك امل�سجد الأق�صى ،والتي تزيد من حدة التوترات.107
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