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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى
ما بني 2013/8/1 – 2012/8/1

ملخص تنفيذي
تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دوريًا يرصد االعتداءات على املسجد األقصى
وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير السابع يف هذه السلسلة وهو يو ّثق
االعتداءات على األقصى ما بني  2012/8/1و .2013/8/1وحياول التقرير تناول مشروع تهويد
املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب:
أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى السياسي والديين والقانوني.
ثان ًيا :مناقشة تفصيلية لكل أعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت املسجد ويف حميطه تبينّ
مسارها وتطورها على مدار السنة اليت يغطيها التقرير ،باإلضافة إىل الكشف عن تفاصيلها
ومراميها استنادًا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات اليت تظهر سعي االحتالل إىل تأسيس مدينة
يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها وخيلق بنية حتتية متكاملة للوجود
اليهودي يف املسجد وحميطه.
ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت التدخل يف
إدارته عرب رصد اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة األمنية
واستقراء مسارات ومآالت كل منها ،وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه األطراف املتفقة على
حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود يف أقرب فرصة ممكنة.
ويرصد التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد خالل فرتة التقرير ،والتقييد املستمر
حلركة موظفي األوقاف الذين يشكلون العصب التنفيذي هلذه الدائرة ومنعها من أداء مهامها

ً
متهيدا لنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة اآلثار اإلسرائيلية .عالوة على ذلك،
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يعرض التقرير التحكم يف الدخول إىل املسجد وحماولة االحتالل تغيري قواعد السيطرة على
أبوابه باإلضافة إىل تقييد حركة املصلني وفق مناطق تواجدهم ،وأعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.

أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى

 .1املوقف السياسي:

مع الصعود املتواصل لليمني الصهيوني إمجا ً
ال ،كانت مجاعات
«املعبد» تقرتب شي ًئا فشي ًئا من صناعة القرار السياسي ،وقد
ً
جديدا هلا،
شكلت حكومة نتنياهو األوىل عام  1996انبعا ًثا
وجاءت حكومة شارون عام  2001لتشكل انطالقتها احلقيقية.
واستمر تصاعدها حتى انتخابات  2009حني بات هلذه
اجلماعات وألول مرة جمموعة ضغط مكونة من  6نواب داخل
برملان االحتالل «الكنيست».
خالل الفرتة اليت رصدها التقرير ،انتقلت اجلماعات املنادية
ببناء «املعبد» مكان املسجد األقصى ،من كونها متلك مجاعة

شهدت الفرتة اليت يغطيها
التقرير صعودًا سـ ـ ــياس ًيا

لداعـمــي بن ـ ـ ــاء «املعب ـ ـ ــد»
الذين باتوا يشكلون كتلة
ليست بصغرية يف برملان
االحتالل ويف احلكومة ما
جيعلهم أقرب إىل حتقيق
مشـ ـ ـ ـ ــروعاتهم يف ما عنى
األقصى

ضغط متوسطة التأثري داخل الكنيست ،إىل امتالك كتلة دافعة
ومؤثرة على مستوى املواقع القيادية يف احلكومة ويف «الكنيست»
خالل االنتخابات اليت جرت يف  ،2013/1/22وباتت هذه الكتلة الدافعة تتكون من  7نواب ،حيتل
 5منهم مواقع حكومية كوزراء أو نواب وزراء ،وحيتل سادسهم موقع نائب رئيس «الكنيست» ،يف
ما ترتأس السابعة جلنة الداخلية واألمن فيه ،وبذلك باتت مجاعات «املعبد» أقرب إىل سدة القرار
التنفيذي من أي وقت مضى يف تاريخ الصهيونية.
يف الوقت عينه ،واصل رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو تأييده املعلن لبناء «املعبد» ،وخلطط معينة
تتعلق بتهويد حميطه مثل خطة شرانسكي اليت أعلن تأييده هلا يف  ،2013/4/23وشارك يف فيلم
تروجيي لقناة ترفل األمريكية دعا فيه لزيارة األنفاق حتت املسجد ،وقدم فيه شروحات عن «املعبد»
املزعوم.
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واصلت مؤسسات «املعبد» تصعيد جهدها اإلعالمي للرتويج هلدم املسجد األقصى وبناء «املعبد»
على أنقاضه ،لكن الالفت خالل هذه الفرتة كان دخول جهات وقنوات حكومية على خط هذا
اجلهد اإلعالمي ،إذ ُنشر يف  2013/1/30فيلم تروجيي قصري أنتجته اخلارجية الصهيونية،
وكان نائب وزير اخلارجية يف حينه داني أيالون بطل هذا الفيلم وظهر فيه مشهد تهدم فيه قبة
الصخرة ويظهر «املعبد» املزعوم يف مكانها ،ويف  2013/6/15نشرت القناة الثانية الرمسية تقري ًرا

دعائ ًيا حول «تقدم العمل لبناء «املعبد» روجت فيه ألعمال مؤسسات «املعبد» ،أما يف 2013/7/21
برناجما ثالثي األبعاد للرتويج والدعوة القتحام األقصى صورت فيه
فقد نشرت هذه املؤسسات
ً

شخصيات داخل األقصى تصوي ًرا حقيق ًيا من بينها وزير اإلسكان الصهيوني أوري أريئيل.

هذه التطورات السياسية تأتي يف ظل تأييد مستمر ملطالب هذه اجلماعات على مستوى اجملتمع
الصهيوني ،وقد جاء استطالع الرأي الذي نشرته الصحف الصهيونية يف  2013/7/12ليؤكد
ذلك ،إذ أبدى  % 59من املستطلعة آراؤهم تأييدهم لتقسيم املسجد األقصى زمان ًيا ومكان ًيا بني

املسلمني واليهود.

 .2املوقف القانوني:

يف ظل حمدودية نفوذ مجاعات «املعبد» ،ويف ظل حتفظ املستوى

السياسي الصهيوني على تبين قانون التقسيم لتغيري الوضع
القائم يف املسجد األقصى بشكل معلن خو ًفا من عواقبه ،كانت
منظمات «املعبد» قد انتهجت مسا ًرا قضائ ًيا لتعديل تفسري

القانون اإلسرائيلي القائم حول األماكن املقدسة ،وقد حققت
عرب هذا املسار «إجنازات» متتالية متثلت على األرض بالسماح
لليهود بدخول املسجد أفرادًا ومجاعات ،وبإعادة تعريف مهمة
الشرطة اإلسرائيلية من منع دخول اليهود إىل املسجد إىل تسهيل
ومحاية اقتحام اليهود للمسجد ،وتقييد دخول املسلمني باملقابل.

يف ظل التحفظ السياسي
الصهيوني على تبين قانون
لتقس ــيم املسجد األق ــصى
متكنت منـظمات «املعبـد»
من ت ـحـ ــقيـ ــق «إجن ــازات»
متتالية عرب سلوك املسار
القضائي الذي مييل إىل
تأيـيـد «حــق» اليـ ـ ــهود يف
االقتحامات
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ويبدو أن هذا املسار قد أفضى إىل أقصى ما ميكنه حتقيقه ،وهذا ما أوضحته القاضية املتقاعدة
من احملكمة العليا داليا دورنر يف  2013/6/27حني أكدت تأييدها ملبدأ صالة اليهود يف األقصى،
لكنها أوضحت أن حتقيق ذلك يقع خارج صالحيات احملكمة ،يف توجيه ضمين جلماعات «املعبد»
باملطالبة بتشريع قانون جديد ،وهو أمر كانت هذه اجلماعات قد بدأته بالفعل كانت مجاعة
الضغط داخل الربملان السابق قد قدمت مشروع قانون لتقسيم األقصى يف  2012/8/9ختصص
فيها  9ساعات لصالة اليهود مقابل  9ساعات لصالة املسلمني يوم ًيا ،وإغالق املسجد أمام أتباع كل

ديانة يف أعياد الديانة األخرى ،وكان رئيس «الكنيست» قد اضطر إىل استخدام صالحياته لسحب
هذا القانون من التداول خو ًفا من تداعياته الكارثية ،ورغم عودة مجاعات «املعبد» إىل الكنيست
بنفوذ أكرب ،إال أنهم مل يعيدوا طرح هذا القانون للتصويت حتى صدور هذا التقرير ،وفضلوا
استخدام نفوذهم اجلديد يف التأثري على أجهزة الدولة لتغيري قواعد الدخول إىل املسجد أم ً
ال يف
الوصول إىل وضع ميداني جيعل مفاعيل هذا القانون أم ًرا واق ًعا ،وحينها ال يبقى أمام إقراره عائق.
لقد شهدت فرتة التقرير شواهد كثرية على إدخال مضامني هذا املشروع للتطبيق رغم عدم
مناقشته أو إقراره ،وقد بدأت الشرطة اإلسرائيلية بإغالق املسجد أمام اليهود يف األعياد واملناسبات
اإلسالمية مثل ذكرى اإلسراء واملعراج يف  2013/6/6أو خالل شهر رمضان املبارك وعيد الفطر،
لبناء شرعية ملبدأ حرمان املسلمني من الدخول يف أعياد اليهود مستقب ً
ال ،ولدفع هذه اجملموعات
الستخدام نفوذها والضغط حنو مزيد من التغيري يف قواعد الدخول يف تبادل لألدوار بات معتادًا
ومألو ًفا ،وهذا ما مارسته هذه اجلماعات بالفعل ،ويبدو أنها يف طريقها لتحقيق مزيد من املكاسب
فيه ،فهي تطالب اليوم بدخول اليهود إىل األقصى من مجيع أبوابه وليس من باب املغاربة فقط،
خص أداء الشعائر
وتطالب مبزيد من التسهيالت واحلماية يف اقتحامها للمسجد
ً
خصوصا يف ما ّ

وتقديم القرابني فيه.

وبالتوازي مع هذا املسار ،بدأت جلنة الداخلية واألمن بالكنيست دراسة مسودة مشروع جديد بسقف
أدنى من مسودة التقسيم اليت سبقت اإلشارة إليها ،بشكل يضمن ويسهل دخول اليهود بشكل دائم
إىل املسجد ،دون أن يشري بالضرورة إىل منع املسلمني من الدخول ،وقد شكلت يف  2013/5/8جلنة
مصغرة لصياغة مشروع القانون برئاسة موشيه فيغلني ،نائب رئيس «الكنيست».
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.3املوقف الديين:

لطاملا كان موقف احلاخامية التقليدية ،اليت تسيطر على
املؤسسة الدينية الرمسية يف الدولة الصهيونية ،يرى استمرار
منع دخول اليهود إىل املسجد األقصى ،أو ما يسمونه «جبل
املعبد» ،وذلك لثالث أسباب دينية :لعدم معرفة موضع «قدس
األقداس» بشكل دقيق ،وهو موضع ال ينبغي لعامة اليهود
دخوله ،كما أن معظم يهود العامل ليسوا أطها ًرا باملعنى الديين
للكلمة ،عالوة على أن بناء «املعبد» وفق اعتقادهم مرتبط

كان احلدث األبرز على
املستوى الديين تشـ ـ ــكيل ما
ي ـعــرف بـ «االئت ـ ــالف من
أجـ ــل املعبـ ــد» حيث بات
يصدر الدعوات إىل اقتحام
املسجد األقصى

مبجيء املخلص ليبنيه بنفسه وليسمح لليهود بدخوله .منذ
تأسيس الدولة الصهيونية وهذا االجتهاد الديين هو الغالب ،باستثناء معارضة من مرجعيات
دينية هامشية التأثري ،لكن مع صعود اجلماعات املنادية بدخول اليهود إىل املسجد األقصى
وببناء «املعبد» على أنقاضه بدأت مرجعيات يهودية كثرية تنتقل إىل خانة املؤيدين ملطالب هذه
اجلماعات ،وقد شهد العقد األول من القرن احلالي انتقال معظم املرجعيات الدينية القومية (اليت
تؤمن بالصهيونية) للقول بوجوب دخول اليهود إىل املسجد األقصى ،بينما حافظت احلاخامية
الرمسية على موقفها الرافض لذلك ،وال يتوقع أن تشهد الفرتات التالية أي تغري أساسي يف هذه
االصطفافات.
هذا املسار يذكر مبوقف احلاخامية التقليدية من الصهيونية ذاتها ،فهي كانت وال تزال ترفض
الفكرة الصهيونية وتراها مناقضة للتوراة ،لكنها يف الوقت عينه تتعايش معها بل وتتوىل املؤسسة
الدينية الرمسية للدولة الصهيونية ،وهو سلوك من املتوقع أن نراه أمام املنادين بدخول اليهود
لألقصى وببناء «املعبد» مكانه ،فمن املتوقع أن تتعايش احلاخامية الرمسية معهم وأن ال تعاديهم
وأن ال تلجأ حملاربة فكرتهم ،وهذا ما سيكسبهم املزيد واملزيد من املؤيدين حتى بني أتباع احلاخامية
التقليدية أنفسهم.
معظم التطورات يف الفرتة اليت رصدها التقرير تركزت على املطالب الدينية العملية للمنادين
بدخول اليهود للمسجد ،ففي  2013/3/21كشف عن قيام مؤسسات «االئتالف من أجل املعبد»
بتدريب أتباعها على طريقة تقديم قرابني الفصح اليهودي يف املسجد األقصى يف سعي ملمارسة ذلك
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عمل ًيا يف املسجد ،ويف  2013/5/27قدمت هذه املؤسسات طل ًبا لوزير األديان الصهيوني مبمارسة

شعرية إنارة الشموع داخل قبة الصخرة ،يف حماولة لتكريسه مرجعية يف شؤون املسجد .لكن يبقى
التطور األبرز لقد شهدت الفرتة اليت يرصدها التقرير والدة احتاد تنسيقي بني املؤسسات العاملة
لتهويد املسجد األقصى وبناء «املعبد» مكانه ،وبد ًءا من  2013/3/21باتت دعوات االقتحام تصدر
عن «االئتالف من أجل املعبد» ،الذي أطلق يف الوقت عينه محلة ضغط على احلكومة مطال ًبا

بـ«فرض السيادة اإلسرائيلية» على املسجد األقصى .وقد دعا النشاط املتزايد هلذه املؤسسات
مجعية «عري عميم» اإلسرائيلية إىل عقد ندوة دراسية حوهلاّ ،
تكشف خالهلا أن عدد املؤسسات
املسجلة بهذه الغايات بات  19مجعية ،وأنها حتظى ومنذ عدة سنوات بدعم حكومي ملوازناتها،
عالوة على االحتضان والدعم السياسي ،والتنسيق مع جهاز «الشاباك» الذي كان يشجع هذه
اجلماعات على اقتحام االقصى لتقوية موقف األجهزة األمنية كما ذكر احلاخام يهودا غليك
يف ندوة عقدتها مجعة «عري عميم» يف .2013/6/2

ثان ًيا :احلفريات والبناء أسفل املسجد األقصى ويف حميطه
 .1احلفريات:

كما أشار تقرير «عني على األقصى» السادس ،مل تعد زيادة عدد
احلفريات أسفل املسجد األقصى وحميطه مسألة ذات أولوية

بالنسبة إىل دولة االحتالل بعد أن تشعبت وانتشرت يف اجلهات
الغربية واجلنوبية والشمالية للمسجد .وانتقلت ً
عوضا عن
ذلك إىل مرحلة العمل على ترميم املواقع القدمية وتأهيلها
الستقبال الزوار عالوة على جتهيز البنى التحتية الالزمة
لتحويل «املدينة اليهودية التارخيية» اليت يبنيها االحتالل
أسفل املسجد األقصى ويف حميطه إىل املزار السياحي األول
يف دولة االحتالل .وقد شهد العام املاضي استكمال العمل يف
 5مواقع للحفريات ،ليستق ّر عدد احلفريات حتت األقصى ويف
حميطه على  47حفرية 25 :منها يف اجلهة الغربية ،و 17منها

يف اجلهة اجلنوبية ،و 5يف اجلهة الشمالية.

بقي عدد احلفـريات أس ــفل
األقص ــى ويف حمي ـ ــطه 47
حفرية ،مع مالحظة تنشيط
العمل يف  5منها ،وحدوث
انهيارات أرضية يف ش ـ ــوارع
القــدس نتي ــجة احلفريات،
كما انشغل االحتالل بعدد
مـ ــن املخطـ ـ ـطــات الرامي ـ ـ ــة
لتهويد منطقة الرباق
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أ .حفريات اجلهة الغربية:
بلغ عدد احلفريات يف اجلهة الغربية  25حفرية يعمل االحتالل على ربطها يف ما بينها لتشكل
شبكة من املزارات واملواقع الدينية واألثرية اليت تستقطب السياح ضمن اجلوالت اليت تنظمها
السلطات اإلسرائيلية لزوار «مدينة داود» .وخالل فرتة التقرير عمل االحتالل على حتويل
الفراغات يف باب املغاربة إىل كنس للمصليات اليهوديات.
ب .حفريات اجلهة اجلنوبية:
يبلغ عدد احلفريات يف اجلهة اجلنوبية لألقصى  17حفرية يهدف االحتالل من وراءها إىل
بناء مدينة يهودية أثرية يزعم أنها «مدينة امللك داود» .وتشرف مجعية «العاد» االستيطانية
على احلفريات يف هذه اجلهة احلفريات إذ أعلنت أنها أجنزت ما يقارب الـ  %55من مشروع بناء
«مدينة داود» .وخالل فرتة تغطية التقرير حصلت العديد من األحداث املهمة أبرزها االنهيارات
اليت كشفت عن احلفريات املتواصلة أسفل بيوت املقدسيني واليت يبلغ طوهلا حوالي ال ـ  600مرت
وتبدأ من منطقة حي سلوان لتصل اىل الطرف اجلنوبي للمسجد األقصى املبارك.
كما استكملت سلطات االحتالل حفرياتها وبشكل متسارع يف منطقة القصور األموية ،حيث
توسعت أذرع االحتالل يف رقعة احلفريات وتعميقها يف منطقة قصور اخلالفة األموية اليت يسعى
االحتالل إىل حتويلها بالكامل إىل مسارات و «مطاهر للهيكل املزعوم» ضمن ما يعرف باحلدائق
التواراتية -التلمودية حول األقصى والبلدة القدمية.
ج .حفريات اجلهة الشمالية:
انتشار احلفريات يف اجلهة الشمالية لألقصى حمدود مقارنة باحلفريات يف اجلهة الغربية
واجلنوبية .وقد بلغ عددها  5حفريات مل ينته العمل فيها بعد .وخالل فرتة التقرير استكمل
االحتالل احلفريات يف مغارة الكتان الواقعة بني بابي العمود والساهرة على حدود السور الشمالي
وسعت ما يسمى «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» يف حفر األنفاق وتوسيع رقعتها
للبلدة القدمية .وقد ّ

يف مغارة الكتان على مساحة  9000مرت مربع وعلى امتداد حنو  250مرت يف عمق أفقي أسفل
البلدة القدمية بالقدس حيث تصل إىل حارة السعدية..
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 .2البناء ومصادرة األراضي يف حميط املسجد األقصى:

تهدف دولة االحتالل من خالل البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه إىل تعزيز

إما من خالل إضفاء الطابع
بشكل خاص ومدينة القدس
الوجود اليهودي يف املسجد
بشكل عامّ ،
ٍ
ٍ
اليهودي على احمليط ،أو من خالل اختاذ هذه األبنية كمراكز انطالق الستهداف املسجد

للتجمع القتحام املسجد ،أو استخدامها للتغطية على أعمال
األقصى مثل استعماهلا كمراكز
ّ

احلفريّات ،أو لتعزيز الوجود األمين يف املسجد.

ومن أبرز التطورات خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير املخططات املوضوعة على طاولة البحث
من أجل املصادقة عليها من قبل حكومة االحتالل ،أبرزها ما حياك يف منطقة الرباق ومن ضمنها
«خمطط شرانسكي» والذي يقضي ببناء مسطح علوي على مساحة  500مرت مربع يف املنطقة
املمتدة من الزاوية اجلنوبية الغربية جلدار املسجد األقصى وحتى باب املغاربة.
وخمطط مشوئيل ربينوفيتش والقاضي بتوسيع ساحة الرباق واملخصصة للنساء اليهوديات.
إضافة إىل ذلك ،تعمل دولة االحتالل على تنفيذ خمطط «بيت شرتاوس» من أجل بناء كنيس
يهودي ومركز شرطة عملياتي متقدم ومرتبط باألنفاق أسفل املسجد األقصى ،وقاعة استقبال
كبرية ومداخل عريضة ومتعددة لزوار النفق الغربي وعشرات الوحدات الصحية وغرف تشغيل
وصيانة.
والتحول األكثر برو ًزا خالل فرتة تغطية التقرير ،هو إقرار خمطط زاموش التهويدي والذي ينص
على إقامة العديد من القطارات اهلوائية اليت تسهل وصول السياح من مجيع املناطق احمليطة
بالقدس القدمية وربطها يف منطقة حائط الرباق.
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ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل املباشر يف إدارته
بالتوازي مع احملاوالت احملمومة لتشريع اقتحام املسجد
األقصى ،واجلهد املتنامي يف هذا الصدد على املستوى الديين
والسياسي والقانوني ،فإن النهج امل ّتبع يف االقتحامات يوحي
باملساعي إىل تكريس أمر واقع ال يضريه تأخر التشريع أو
غيابه .واقتحامات املسجد األقصى تتواىل وتتكرر على
املستوى الرمسي واألمين دون أن تهدأ على صعيد املتطرفني
ملاما وذلك عندما ترتأي شرطة االحتالل منعها يف
إال ً
حال اقتضت ذلك «الضرورات األمنية» .واالقتحامات إن
«هدأت» ،فإن ضوضاء االعرتاضات على منعها توازي جلبة
االقتحامات ذاتها ،إذ إن «حق» اليهود يف الصالة حبرية على
احملك ،كما يدّعي مناصرو االقتحامات والداعون إليها.

شهدت الفتـ ـ ــرة اليت يغطيها
التقرير تزايد وترية االقتحامات
والتصرحيات وال سيما على
املستوى الرمسي كما ُ
كشف
عن دور متقدم ألجهزة األمن يف
تشجيع االقتحامات ما يعكس
االجتاهات املستقبلية يف دولة
االحتالل يف ما عن ــى املســجد
األقصى وقضية «املعبد»

ويف عموم املشهد ،فقد تكررت خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير اقتحامات املسجد األقصى من
قبل أعضاء يف «الكنيست» ووزراء يف حكومة االحتالل ،وقد شهد االثنان تنامي حضور الدعاة
إىل بناء «املعبد» وتشريع «حق» اليهود بالصالة يف املسجد األقصى .وبدت االقتحامات مشفوعة
بالتصرحيات اليت تدعو إىل إطالق احلرية لليهود وعدم منعهم من اقتحام املسجد داف ًعا لتنفيذ
املزيد من االقتحامات من قبل املتطرفني اليهود ومل تهدأ وترية اقتحامات املتطرفني إال يف ظروف
حمدودة وحمددة ،يف ما مت ّكن املرابطون يف املسجد األقصى يف بعض املناسبات من إفشال بعض
االقتحامات ،أو محل الشرطة على منعها وذلك بسبب حالة التأهب اليت أبدوها للتصدي
لالقتحامات ،ال سيما عشية املناسبات اليهودية اليت يتهافت فيها املتطرفون على اقتحام املسجد
األقصى.

 .1اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية:

شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير انتخابات «الكنيست» التاسعة عشرة واليت انبثقت عنها
حكومة االحتالل الثالثة والثالثون برئاسة بنيامني نتنياهو .وقد كشفت االنتخابات التشريعية

والتشكيلة احلكومية اليت انبثقت عنها ،عن تنامي احلضور السياسي لداعمي االقتحامات ،وتطور
االحتضان الرمسي لفكرة «املعبد».
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وقد سجلت فرتة الرصد تصاعد االقتحامات والتصرحيات على املستوى الرمسي لتشكل بذلك
رافعة القتحامات املتطرفني اليهود ولتعكس متس ًكا بفكرة «املعبد» من جهة ،ومتلم ً
ال من
التضييقات والقيود املفروضة على وصول اليهود إىل املسجد األقصى والصالة فيه حبرية ،من
جهة أخرى.
وكان من أبرز االقتحامات على املستوى الرمسي اقتحام النائب يف «الكنيست» أوري أريئيل ،وهو
وزير اإلسكان يف احلكومة احلالية ،يف  ،2012/10/15وعضو «الكنيست» السابق ميخائيل بن
آري يف  2013/5/14مبناسبة «عيد نزول التوراة» ،وكذلك اقتحامات متكررة نفذها النائب
الليكودي موشيه فيجلن أحدها يف  2013/2/5مبناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة لربملان
االحتالل ،وكذلك يف  2013/3/4عندما حاول اقتحام مسجد قبة الصخرة.
كذلك اقتحمت النائب تسييب حوتوفلي املسجد األقصى يف  2013/5/26وذلك عشية زواجها،
وإذ قالت حوفبلي إن «الصعود إىل جبل املعبد عشية زواجها مهم هلا» ،فإنها أملت أن يكون لكل
يهودي احلق يف الدخول إىل املكان حبرية ،لتتساوق بذلك مع سائر التصرحيات الرمسية اليت
يدلي بها السياسيون يف دولة االحتالل .ومن أهم التصرحيات ،وهي ليست بقليلة ،دعوة وزير
اإلسكان أوري أريئيل يف  2013/7/5إىل «إعادة بناء املعبد يف جبل املعبد» ،إذ على الرغم من بناء
العديد من املعابد الصغرية ،أي الكنس ،فإن مثة حاجة إىل بناء املعبد احلقيقي» ،وف ًقا ألريئيل.
وباإلضافة إىل ذلك ،فقد دعا فيجلن اليهود إىل التوجه باآلالف إىل املسجد األقصى يف ما دعا
كرد على منع الشرطة
إيلي بن داهان ،نائب وزير األديان ،إىل «شد الرحال» إىل «جبل املعبد»
ٍّ

للمتطرفني والشخصيات الرمسية من اقتحام األقصى والصالة فيه.

 .2اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود

ال يشكل منع الشرطة لليهود من اقتحام املسجد األقصى إال حاالت نادرة واستثنائية ،فاملتطرفون

يستبيحون األقصى بشكل شبه يومي ،حتميهم شرطة االحتالل وتسهل اقتحامهم .واالقتحامات
اليت تتواىل على املسجد األقصى تتزايد بشكل ملحوظ يف املناسبات واألعياد اليهودية ،وإن كان
االجتاه املعتمد مؤخ ًرا من قبل سلطات االحتالل يقضي مبنع االقتحامات يف أيام األعياد اليهودية
وذلك بسبب حالة الرتقب املرتفعة لدى املرابطني واملص ّلني املسلمني .ويف حني منعت الشرطة
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االقتحامات كل ًيا يوم  2013/6/6الذي صادف يوم اإلسراء واملعراج لدى املسلمني ،ويف ما يسمى
ذكرى «خراب املعبد» يف  ،2013/7/16ويف أواخر شهر رمضان املبارك ،فإن االقتحامات مل تهدأ

خالل فرتة الرصد ،ومن أبرزها:
أ .يف  2013/3/27اقتحم املسجد األقصى حوالي  164متطر ًفا ويف  3/28اقتحمه حوالي
 260متطر ًفا يف أجواء االحتفال بعيد الفصح العربي .كما دنس حرمة حائط الرباق
يف  2013/3/28ما يزيد على  10آالف من احلريديم (املتديّنني اليهود) مبشاركة كبار
احلاخامات وأدوا الشعائر التلمودية مبناسبة الفصح العربي.
ب .يف أجواء الذكرى اخلامسة والستني لنكبة فلسطني د ّنس حائط الرباق وجواره يف -15
 2013/4/16حوالي  3000متطرف يتقدمهم عدد من احلاخامات وقيادات من حزب البيت
اليهودي.
جـ .اقتحم املسجد األقصى حوالي  180متطر ًفا يف  2013/5/8بالتزامن مع الذكرى السادسة
واألربعني الستكمال احتالل القدس .وقد أدى املقتحمون شعائر وصلوات تلمودية وتوراتية
خاصة عند منطقة السور الشرقي لألقصى – منطقة باب الرمحة يف ما أدت جمموعة من 20
مستوط ًنا شعائر «االنبطاح املقدس» يف مقابل قبة الصخرة.

 .3اقتحامات وتصرحيات األجهزة األمنية

مبوازاة الوجود العسكري يف املسجد األقصى املتمثل يف وجود شرطة االحتالل على أبواب املسجد

لتنظيم اقتحامات املستوطنني ومحايتهم أو مرافقتهم ،تتكثف يف املسجد ما باتت تعرف باجلوالت
اإلرشادية العسكرية حيث يقتحم األقصى جمندون وجمندات باللباس العسكري يرافقهم مرشدون
يشرحون هلم وفق الرواية التلمودية .وقد تكررت هذه االقتحامات ،وكان من بينها اقتحام 80
جنديًا لألقصى يف  ،2012/9/4وكذلك اقتحام نفذته  100جمندة يف  ،2013/1/28وآخر
من قبل  60جمندة و 10من عناصر املخابرات يف  .2013/5/27ويف  ،2013/7/3اقتحم األقصى
حوالي  50عنص ًرا من جهاز األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك» ،الذي يضطلع بدور مهم يف تشجيع
االقتحامات والتحريض عليها ،كما كشف يف ندوة أقيمت يف  2013/6/26حتت عنوان «جبل

املعبد بأيدينا».
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وعالوة على االقتحامات والتصرحيات ،فإن سلطات االحتالل مل تكن يف منأى عن التدخل يف
إدارة املسجد األقصى من خالل التدخل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية وحماولة تعطيل أعمال
الرتميم والصيانة ،وتقييد حركة موظفي األوقاف كما التح ّكم يف الدخول إىل األقصى وتقييد
حركة املص ّلني .وقد عطلت شرطة االحتالل وسلطة اآلثار يف دولة االحتالل أعمال الرتميم

والصيانة يف مدخل باب املصلى املرواني يف  2012/9/4حبجة وجود بعض قطع فخار أثرية أثناء
حفر الصخر املوجود على مدخل املصلى .ويف سياق استهداف موظفي األوقاف ،وإىل جانب اعتقال
حراس املسجد ومنعهم من دخوله ،فإن حمكمة االحتالل قضت مبنع مدير األقصى ،الشيخ ناجح
بكريات ،من دخول املسجد مبوجب قرار يسري حتى  .2013/9/3أما املص ّلون واملرابطون فهم
عرضة لقيود وشروط تفرضها سلطات االحتالل مبا من شأنه أن يق ّلص وجودهم يف األقصى ،يف
وقت يتصاعد استهداف االحتالل لطالب مصاطب العلم الذين يشكلون جز ًءا من آليات التصدي

لالقتحامات املستمرة للمسجد.

رابعـًا :التفاعل مع التطورات اجلارية يف املسجد األقصى

يف ّ
ظل اجلمود والرتاجع الكبريين اللذين تشهدهما املواقف
عموما جتاه املسجد األقصى،
الرمس ّية ومواقف السياس ّيني
ً
خصوصا يف القدس واألراضي احملت ّلة
يب،
ً
بقي التفاعل الشع ّ
عام ّ ،1948
خط الدفاع األوّل عن املسجد األقصى ،وإن تفاوت
ضمور بني سن ٍة
لفتور أو
حجمه وزمخه بني البلدان أو تع ّرض
ٍ
ٍ
وأخرى.
السنة املاضية اليت كانت من السنوات األش ّد على املسجد
األقصى من حيث االقتحامات واالعتداءات منذ احتالله،
سياسيا رمس ّيا شبه تام على املستوى العربي
شهدت انسحابًا
ًّ
أيضا شهدت تفاع ً
واإلسالمي ،لكنها ً
شعبيا جنح باحل ّد
ال
ًّ

األدنى يف إبقاء قض ّية املسجد األقصى حاضر ًة بني اجلمهور
خصوصا يف القدس واألراضي احملت ّلة
اإلعالمي،
رغم غيابها
ً
ّ
ّ
واألردن ومصر.
عام  1948والض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة

مل تشهد ردود الفعل على
املستوى العربي واإلسـالمي
تــطو ًرا ذا أثـ ــر يف مواج ــهة
الـن ـش ـ ــاط املت ـ ـص ـ ــاعـ ــد يف
االقتحامات واملخططات اليت
تستهدف األقصى كما الزم
الدعم املالي حلماية املسجد
األقصى خانة التهالك أما
على املستوى الدولي فال يزال
االحنياز األمريكي إىل دولة
االحتالل سيد املشهد
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لكن العام املاضي شهد ً
تكريسا لفصل الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة عن املسجد األقصى والتفاعل
أيضا
ً

معه ،حبيث بات الصراع الدائر على األرض بني املصلني واملرابطني من املقدسيني وفلسطينيي الـ48

«داخلي» بني املسلمني واليهود داخل دولة االحتالل،
بصراع
واملستوطنني وجنود االحتالل أشبه
ّ
ٍ
وهو ما يُك ّرسها كمرجع ّية ّ
حلل هذا الصراع.
وباالنتقال إىل التط ّورات امليدان ّية على املستوى الفلسطي ّ
ين فقد جنح املقدسيون وفلسطينيو
ّ
رادع ،لعله الوحيد ،لالعتداءات
األراضي احملتلة عام  1948خالل العام املاضي بتشكيل ٍ
ّ
البشري املتواصل ودعوات
واالستفزازات اإلسرائيل ّية املتك ّررة ض ّد املسجد األقصى .وقد كان امل ّد

الرباط والربامج واألنشطة اليت تضمن حضور املصلني الدائم يف املسجد األقصى األداة الفاعلة
ـلي
اليت متكنوا من خالهلا من مواجهة املخطط املنـظم الذي ُتنفذه دولة االحتالل اإلسـرائي ّ

للســيطرة على املسـجد األقصى.

يب يف ما
ّ
أما السلطة الفلسطين ّية يف الض ّفة الغرب ّية فقد استم ّرت خالل العام املاضي بلعب دور سل ّ
يتع ّلق بأوضاع املسجد األقصى ،مكتفي ًة بالتحذير واإلدانة ودعوة اجلميع لتحمل مسؤولياتهم ،مع
ّ
احلفاظ على قمعها ومنعها ّ
ّد للقدس وللمسجد األقصى يف مدن الض ّفة
نشاط
ألي
مجاهريي مؤي ٍ
ٍ

حتى من قبل نشطاء الفصائل املنضوية حتت لواء منظمة التحرير .وباالنتقال إىل مؤسسات
السلطة الفلسطين ّية يف قطاع غ ّزة ،يمُ كن لنا أن نلحظ استمرار غياب الفاعل ّية والتحركات املؤثرة
للتضامن مع املسجد األقصى كما يف الض ّفة ،لكن مع اختالف األسباب ،مع األخذ بعني االعتبار
أ ّنها تبقى يف النهاية جز ًءا من السلطة اليت وُلدت يف األصل عاجز ًة عن العمل يف القدس ،وبالتالي
ال يُنتظر منها أن ُتش ّكل ّ
األساسي عن املسجد األقصى.
خط الدفاع األوّل أو
ّ
ريا كان لفصائل املقاومة الفلسطينية حيث استم ّرت خالل العام املاضي
لكن الغياب األكثر تأث ً
حالة فك االرتباط بني أوضاع املسجد األقصى ونشاط هذه الفصائل رغم تصاعد التهديدات
ووصوهلا ح ّد املطالبة عل ًنا بتقسيم املسجد األقصى .وال ميكن هنا إغفال القراءة السياسية
لصواريخ املقاومة اليت وصلت إىل املستوطنات اإلسرائيلية جنوب القدس إبّان احلرب على غزة يف
ثان/نوفمرب  2012واليت ش ّكلت تطو ًرا إجياب ًيا يف أداء املقاومة حيث أوصلت رسالة سياسية
تشرين ٍ

وعسكرية تؤكد حضور القدس واألقصى على أجندتها رغم العقبات والتحديات.
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أما على املستوى األردني فقد شهد العام املاضي العديد من األحداث والتط ّورات املتع ّلقة باملسجد
ّ

األقصى كان أبرزها توقيع اتفاق ّية الدفاع عن املقدّسات ،اليت وقعها العاهل األردني عبد اهلل
الثاني مع الرئيس الفلسطي ّ
عمان .وقد
ين حممود ع ّباس يف  2013/3/31يف العاصمة األردن ّية ّ
تباينت املواقف من هذه االتفاقية بني مؤيد ومعارض أو مشكك ،لكن األكيد أنها مل تنعكس

إجيابًا على أرض الواقع .فرغم تصاعد االعتداءات اإلسرائيل ّية ض ّد املسجد األقصى وتقليص
سلطات االحـتالل لص ــالحيات إدارة األوق ـ ـ ـ ــاف األردن ّية يف القــدس ـ ـ ـ ــى واستيالئها على الكثري من
اختصاصاتها ّ
فإن األردن مل يُبادر إىل تصعيد مماثل للدفاع عن ح ّقه يف الوصاية والرعاية.

الرمسي مع أوضاع املسجد األقصى متثل يف
األردني
التط ّور البارز اآلخر على مستوى التفاعل
ّ
ّ
عمان ،وسحب السفري
تصويت جملس النواب األردني باألكثرية على طرد السفري اإلسرائيلي يف ّ

األردني من «تل أبيب» ،وإغالق السفارة هناك على خلفية اقتحام املسجد األقصى .لكن احلكومة
اإلسرائيلي ض ّد
عمان إلبالغه اعرتاضها على التصعيد
اكتفت باستدعاء السفري
اإلسرائيلي يف ّ
ّ
ّ

إجيابيا جيب البناء عليه ،حيث
املسجد األقصى .وقد رأى بعض املراقبني يف موقف الربملان تط ّو ًرا
ًّ

إن الربملان ميلك صالح ّيات ّ
لسن أو تعديل القوانني اليت تعمل مبوجبها األوقاف األردن ّية يف

القدس داخل املسجد األقصى وتدير وفقها شؤون سائر أوقاف املدينة.

وباالنتقال إىل التفاعل مع أوضاع املسجد األقصى على املستوى العربي واإلسالمي فقليلة هي الدول
واهليئات العرب ّية واإلسالم ّية اليت سجلت تفاع ً
ال مع أوضاع املسجد األقصى خالل العام املاضي

لقمة م ّكة اإلسالم ّية ومواقف جامعة
حتى باإلدانة واالستنكار املعتادين ،فباستثناء املقررات املك ّررة ّ

ُسجل ّ
تفاعل
أي
الدولة العرب ّية ومنظمة التعاون
اإلسالمي وبعض املواقف الرمس ّية املصريّة ،مل ي ّ
ّ
ٍ
وإسالمي يُذكر مع املسجد األقصى ،كما مل يشهد العام املاضي ّ
فعلي من
عربي
دعم ّ
ّ
ّ
أي مبادر ٍة ٍ
الرسيمة العرب ّية واإلسالم ّية لوقف خمطط التقسيم واحلفاظ على احلصريّة اإلسالم ّية
اجلهات
ّ
للمكان .وحتى اهليئات العرب ّية اليت أبدت بعض االهتمام ،كاجلامعة العرب ّية ومنظمة التعاون

اإلسالمي ،كان تعاملها مع املسجد األقصى من زاوية احلفاظ على الرتاث ومحايته ،وليس من زاوية
سياس ّية تسعى ملنع االحتالل من فرض سيطرته عليه بالق ّوة .وقد برز تطور إجيابي الفت يف املوقف
الرمسي املصري على لسان الرئيس املصري حممد مرسي وخمتلف املسؤولني املصريني ،وش ّكل
ذلك داف ًعا وغطا ًء للمنظمات األهلية يف مصر لتفعيل جهدها يف نصرة األقصى بشكل ملحوظ.
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ومل يكن املستوى الدولي أكثر إنصا ًفا يف تعاطيه مع قضية االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد
األقصى ،فاملوقف األمريكي ال ميكن رؤيته مبعزل عن االحنياز لدولة االحتالل وتعزيز اعتداءاتها
على املسجد األقصى وسائر املقدسات ،وقد جتلى ذلك بشكل خاص بالضغط الذي مارسه اجلانب
األمريكي على الطرف الفلسطيين للقبول بالشروط اليت فرضتها دولة االحتالل كي توافق
على إرسال اليونسكو بعثة للوقوف على حقيقة ما جيري يف املسجد األقصى والبلدة القدمية،
كان من بني الشروط استثناء املسجد األقصى من الزيارة اليت مل توافق عليها «إسرائيل» إال
كي تلغيها قبل أن تبدأ .أما املوقف األوروبي ،وهو غال ًبا خافت يف ما يتعلق باملسجد األقصى،
فبدا هو اآلخر أقرب إىل إرضاء اجلانب اإلسرائيلي ،وال سيما كما جتلى يف التصريح الصادر عن

مفوضة الشؤون اخلارجية يف االحتاد األوروبي عقب اندالع اشتباكات يف املسجد األقصى ومن ثم
اعتقال سلطات االحتالل مفيت القدس يف أيار/مايو  2013حيث طالب التصريح بضمان االحرتام
الكامل إلمكان الدخول إىل األماكن املقدسة يف القدس ملمارسة الشعائر السلمية جلميع األديان.
وعمومية املبنى ال تنفي خصوصية املعنى حيث املطلوب ،بطريقة أو بأخرى ،أال يكون اليهود خارج
معادلة الصالة يف املسجد األقصى.
يب ،شهد العام املنصرم تراج ًعا يف التفاعل مع أوضاع املسجد األقصى،
وأخ ً
ريا على املستوى الشع ّ
ً
هامشا واس ًعا للتح ّرك وقد
وهو األمر الذي انعكس سل ًبا بالضرورة على وضعه ،ومنح االحتالل
بات يشعر أن بإمكانه اآلن حسم األمور ملصلحته وتثبيت وقائع جديدة على األرض بينما العرب
يب العام الذي شهده العام املاضي ،إ ّ
ال أن
واملسلمون منشغلون عنه .لكن على الرغم من الفتور الشع ّ

شعيب يف التفاعل مع أوضاع
زخم
ٍّ
دولتني هما األردن ومصر خرجتا عن هذه القاعدة وحافظتا على ٍ
املسجد األقصى يف العديد من املناسبات ،وهو وإن مل َ
يب الضاغط على
يرق ملستوى التحرك الشع ّ
االحتالل إ ّ
ال أ ّنه حافظ على القض ّية حاضرة يف اجملال العام يف هذين البلدين أكثر من غريهما.
يب األبرز الذي شهده العام املاضي للتضامن مع القدس واملسجد األقصى
وقد كان احلدث الشع ّ
هو مسرية القدس العامل ّية اليت ّ
نظمتها اللجنة الدولية للمسرية العاملية إىل القدس بالتعاون مع

اهليئات والفعاليات احملل ّية يف أكثر من  40دولة حول العامل وذلك يف  2013/6/7حتت شعار

«شعوب العامل تريد حترير القدس».
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خامسا :التوصيات:
ً

إن هذا التقرير هو السابع من سلسلة تقارير ترصد االعتداءات على املسجد األقصى بشكل

منهجي منذ  .2005/1/1وهو يُبنى على القراءة الرتاكمية إلمجالي التطورات خالل الفرتة
اليت يغطيها ،وخيلص إىل حتديد املعضلة الرئيسة يف محاية املسجد األقصى من التهويد ،أال وهي
غياب معادلة الردع اليت شكلت احلامي األول للمسجد من خمططات التهويد ،باإلضافة إىل غياب
مشروع عربي وإسالمي لتثبيت املقدسيني ودعم رباطهم ودفاعهم عن املسجد األقصى.
وإن هذا التقرير إذ ّ
يشخص هذا الواقع فإنه يضع توصياته لتشكل خارطة طريق إلعادة بناء
معادلة ردع من هذا النوع ،على خمتلف الصعد ،وإعادة تكريس حسابات الربح واخلسارة يف عقل
صانع القرار الصهيوني عندما يفكر يف االعتداء على املسجد األقصى أو اختاذ خطوات لتغيري
الواقع فيه .إن تكريس مثل هذه املعادلة من شأنه أن يؤخر التحركات الصهيونية جتاه املسجد،
وقد يؤدي إىل تفويت فرصة التقسيم إىل غري رجعة ،يف ظل التخلخل احلتمي ّ
واملطرد يف ميزان
القوة والدميوغرافيا يف فلسطني.

أ .توصيات للمقاومة الفلسطينية:

لطاملا أثبتت قوى املقاومة الفلسطينية أن حضورها امليداني ضرورة خللق معادلة الردع اليت تدرك
مبوجبها دولة االحتالل أن اعتداءاتها على األقصى ترتد عليها ضربات موجعة وأمثا ًنا مكلفة.

كما أن العمل املقاوم لطاملا شحذ اهلمم والنفوس وك ّرس قضية األقصى يف الوعي الشعيب داخل
فلسطني وخارجها ّ
مذك ًرا أن قوة احلق ال تغنيه عن قوة تع ّززه وحتميه .وبالتالي ،فإن املطلوب

اليوم من املقاومة استعادة زمام املبادرة يف مواجهة االحتالل والتعالي على اخلالفات واالنقسامات
السياسية ،واالستفادة من الفضاءات اليت رمستها الثورات العربية إلعادة التموضع يف معادلة
الدفاع عن األقصى فهي َ
األوىل واألقدر على التصدي لالعتداءات وجلمها ،والضغط ّ
بكل الوسائل
على السلطة الفلسطينية وفريق التسوية واملفاوضات ملنع أي تنازل عن القدس ومقدساتها ،ومنع
مترير أي مشروع يتيح لالحتالل املشاركة بإدارة شؤون القدس واملسجد األقصى.
ومطلوب من املقاومة الفلسطينية أن تعيد النظر يف سقفها السياسي واإلعالمي الذي بدا يف
السنوات األخرية متماه ًيا مع اخلطاب الرمسي ذي السقف املنخفض .وال يقتصر الدور املأمول
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من املقاومة على اخلطاب السياسي واإلعالمي بل يتعدى ذلك إىل حتويل قضية األقصى إىل
بند ثابت يف براجمها السياسية ،وعنوان ال يغيب عن الوسائل اإلعالمية التابعة هلا على األقل،
ٍ
وفعاليات مجاهريية شعبية تشمل بث الوعي وحشد الدعم واإلعداد اجلدّي ملشروع التحرير الذي

حتمل لواءه فصائل املقاومة.

ب .توصيات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير:

من الواضح أن السلطة برتكيبتها احلالية غري قادرة على التصدي ملوضوع القدس واألقصى
ّ
نهجا يسد الطريق على
كما ي
ُستشف من خطابها املرتاخي واملائل إىل تقديم التنازالت وسلوكها ً

التحرك الداعم لألقصى من خالل القمع والتنسيق األمين مع دولة االحتالل .عالوة على ذلك،
فإن السلطة الفلسطينية باتت تراوح مكانها يف وقت ميلك االحتالل كل مقومات احلركة
وتشكيل احلقائق على األرض .بناء على ذلك ،فإن السلطة الفلسطينية مدعوة إىل إعادة النظر
برتكيبتها املرتكزة إىل اتفاقية أوسلو اليت ارتضت من خالهلا تكبيل نفسها بنفسها من خالل
املوافقة على عدم أحقيتها بالوجود الفعلي يف القدس ،والتحول إىل شرطي لدى االحتالل يقمع
ويعتقل كل من يفكر مبواجهة احملتل ومقاومته .وهي بطبيعة احلال مدعوة إىل تبين اسرتاتيجية
تظهر احلرص على تثبيت املقدسيني واحملافظة على األقصى وتتبنى الدفاع عن املسجد كأوىل
األولويات اليت ال تقبل املساومة أو التنازل .إن السلطة الفلسطينية مطالبة بدعم حقيقي للقدس
يبدأ بدعم الوزارات املختصة ،واعتماد اسرتاتيجية شاملة لنصرة القدس واألقصى تراعي البعد
السياسي للقضية ،وال تتعامل مع القدس كشركة أو ساحة لالستثمار متغافلة وضع املدينة
حتت االحتالل ،وجيب أن تهدف هذه االسرتاتيجية لتحرير القدس وليس لتعزيز التنمية حتت
االحتالل وحتسني ظروف عيش املقدسيني حتت وطأته .واملطلوب من السلطة ً
حبد
أيضا االستفادة
ٍّ
أقصى من نيل فلسطني صفة دولة غري عضو (مراقب) يف األمم املتحدة ،لرفع الشكاوى القانونية

ض ّد االحتالل الذي ينتهك القانون الدولي يف القدس يف كل يوم .ويف هذا السياق ال ب ّد من
تفعيل قرار اليونسكو بإدراج البلدة القدمية للقدس على الئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر،
امليداني األهم للسلطة يتمثل بإطالق يد
والضغط على االحتالل من هذه الزاوية .ولكن الدور
ّ
املقاومة يف الضفة الغربيةّ ،
وفك القيود املفروضة على أهل الضفة للتضامن والتفاعل مع القدس
واألقصى .إن السلطة الفلسطينية مطالبة بإعادة النظر خبطابها اإلعالمي والسياسي املتعلق
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بالقدس واألقصى ،وقبل ذلك إعادة النظر يف نهج التسوية واملفاوضات الذي يسمح للسلطة بأن
تضع القدس مبقدساتها على طاولة املفاوضات مع االحتالل ،وإغفال الكوراث السياسية اليت
ستنتج عن هذه املفاوضات خاصة مع جتدد احلديث عن مسألة تبادل األراضي ،واإلشراف املشرتك
مع االحتالل على املسجد األقصى.

ج .توصيات للمملكة األردنية:

إن دور احلكومة األردنية يف التصدي لالنتهاكات الواقعة على األقصى يسـ ـ ـ ـ ـ ــتند بالدرجة
األوىل إىل حقيقة أنها متثل احلصرية اإلسالمية من خالل وصايتها على املسـ ـ ـ ـ ــجد األقصى
وعلى األوقاف واملقدس ـ ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية يف القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية يف
املدينة .ويف ظل اهلجمة اإلسـ ـ ـ ــرائيلية اليت تزداد شراسة وإصرا ًرا على التفرد يف الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة
على املسجد ونزع احلصرية اإلس ـ ـ ـ ــالمية فإن احلكومة األردنية مدعوة أو ً
ال إىل التصـدي بقوة هلذه
االنتهاكات واعتبار التعدي على موظف األوقاف اعتداء على أي موظف أردني كما أن االعتداء

على األقصى اعتداء على السيادة األردنية.
كما أن احلكومة األردنية مدعوة إىل تنسيق جهود العاملني ألجل القدس واألقصى واالستفادة
من اجلهود الرمسية والشعبية املبذولة يف هذا اجملال لصهر الطاقات وبلورتها يف سياق تعزيز
الدعم للمدينة وأقصاها ً
عوضا عن تبعثر اجلهود وتبعثر الطاقات اليت ختتزنها مجاهري األمة
العربية واإلسالمية .ويف مواجهة ما تقوم به دولة االحتالل على طريق التقسيم الزمين للمسجد
حامسا على مستوى التهديد بإعادة النظر باتفاقية السالم املوقعة مع
األقصى فإن موق ًفا أردن ًيا
ً

دولة االحتالل كفيل مبنع التقسيم والسري يف هذا املخطط.

إن سعي األردن إىل تكريس حصريته يف صيانة األقصى ورعايته ال تتالءم مع أدائه السياسي الذي
يفرتض أن جيعل من األقصى قضية يسعى حلشد كل أوراق القوة العربية واإلسالمية والعاملية
لكسبها وأقل ما ميكن فعله بهذا الصدد رفع سقف املواقف الرمسية األردنية.
وألن خصوصية األردن جتعلنا ننظر إىل دوره بعني املسؤولية املميزة فإن الدعوة موجهة ً
أيضا
إىل املكونات الشعبية واجلماهريية من أحزاب وقوى حية وفاعلة يف ذلك البلد لتقوم بدور أفعل
وأقوى ،والضغط على احلكومة ملنع احندار موقفها السياسي ،عالوة على الدور املطلوب من جملس
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النواب األردني ،وأقل ما ميكن أن يفعله الربملان األردني إدراج األقصى كقضية أساسية على جدول
أعماله ،ومراقبة أداء احلكومة ورفع سقفها السياسي وامليداني.

د .توصيات للحكومات العربية واإلسالمية:

بعيدا ً
ال ش ــك يف أن موقف احلـكومات العربية واإلسالمية ما زال ً
جدا عن املوقف األدنى الذي

ينبـغي أن تت ـخــذه هذه احلكــومات ملواجــهة خــطر التهـويد والتقس ــيم الذي حييـق باملس ــجد
األقصـى .فمواجهة ما جترتحه اليد اإلســرائيلية يف األقصى وما حوله تتطلب العمل على األرض
والتصــدي الفعـال لالنتهاكات .ويف ظل التحوالت اليت شهدتها املنطقة على أثر الثورات العربية
فإن املطلوب من احلكومات العربية واإلسالمية بالدرجة األوىل تبين خطاب حاس ــم بعيد عن
لغة االســتجداء والش ــجب واالسـتنكار مبـين يف حده األدنى على قوة احلـق وعلى التح ــوالت
اليت رســمتها الثورات العربية يف املشهد السـياسي احمللي واإلقليمي ،وحتى الدولي .كما أن هذه
احلكومات مطــالبة بالتكتل لتش ـ ـ ــكيل جبهة للضـغط على دولة االحت ــالل عرب املؤس ـسـات الــدولية
واملصاحل املشــرتكة مع أبرز الالعبني الدوليني.
باإلضافة إىل ما تقدم ،فإن هذه احلكومات مطالبة بتوفري الدعم املالي وتأمني أوجه املساعدة
املختلفة حلماية األقصى وقد ثبت أن احلكومات قادرة على تأمني ما يفوق حجم الدعم الذي
يتطلبه األقصى متى توافرت النية لذلك .ومقابل ذلك ،فإن احلكومات مطالبة بتفعيل املقاطعة
الدبلوماسية واالقتصادية ووقف أي تعامل مع دولة االحتالل إذ إن ذلك من شأنه أن يشكل
أحد وسائل الضغط عليها لتوقف اعتداءاتها .إن املواقف الضعيفة واملكررة للحكومات العربية
قدما يف خمططاته ،ومن هنا
واإلسالمية واليت تفتقد آللية تنفيذ تشجع االحتالل على
املضي ً
ّ
ال ب ّد من موقف عربي وإسالمي ال يشكل غطاء للمفاوضات والتنازل عن القدس ،بل يؤكد احلق
بالقدس ك ّلها ،ويسحب ما يسمى باملبادرة العربية للسالم ،كما أنها مطالبة بدعم مقاومة

وصمود الشعب الفلسطيين يف القدس وكل فلسطني.
إن دائرة املمكن فعله على املستوى الرمسي ليست ضيقة ،بل تتسع خلطوات عملية واسعة لنصرة
األقصى ،وليس صع ًبا على الوزارات املختصة يف الدول العربية واإلسالمية إدراج قضية األقصى يف
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براجمها وال سيما يف وزارات التعليم والثقافة واألوقاف ولعل من التوصيات اليت يسـ ــهل تنفيذها
يف الدول العربية تبنيّ تأسيس أوقاف خمصصة لنصرة األقصى واملرابطني فيه وحوله يف كل بلد
عربي وإسالمي.

هـ .توصيات للجماهري الفلسطينية:

من البديهي القول إنه ال ميكن مطالبة اخلارج بدعم قضية األقصى قبل مطالبة الفلسطينيني

أنفسهم ،وهم أصحاب القضية ،بااللتفاف حول قضيتهم والدفاع عنها .وال بد الستعادة األقصى من
استمرار النضال وتطوير وسائل مواجهة االحتالل وعدم االستسالم أمام الضغوطات والقيود اليت
تفرضها دولة االحتالل أو طبيعة املشهد الفلسطيين الداخلي .وال شك يف أن أول املعنيني بالدفاع
عن األقصى هم أهلنا يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام  1948الذين يقفون أمام مسؤولية
تارخيية حيث إنهم األقدر على الوصول إىل األقصى بشكل مستمر وإن كانت سلطات االحتالل
تتعمد التضييق عليهم ووضع سقف لتحركاتهم وابتزازهم بالتهديد باملالحقة القانونية ال سيما

املداومني منهم على الرباط يف املسجد األقصى .وال ب ّد من الثناء على الدور املميز ألهلنا يف
األراضي احملتلة عام 1948م يف تسيري قوافل شد الرحال ضمن مسريات البيارق للمسجد األقصى

ّ
بشري مستمر لألقصى ملواجهة اقتحامات املستوطنني.
مبا يشكل هذا الفعل من مدد

أما املقدسيون ،وعلى الرغم من قلة الناصر ،فهم مدعوون إىل ختطي القيود اليت تفرضها عليهم
سلطات االحتالل وتعزيز تفاعلهم مع املسجد األقصى عرب التصدي ألي اعتداء عليه .وهم
مدعوون إىل التمرد على منظومة االحتالل ،وانتهاج نهج املقاومة السلبية .ويربز دور أهل القدس
بشكل مؤثر يف توثيق وكشف اعتداءات االحتالل باالستفادة من الفضاءات اليت أوجدتها وسائط
اإلعالم واالتصال احلديثة.
كما أن أهلنا يف الضفة الغربية حتديدًا مدعوون إىل الوقوف وقفة تارخيية متضامنة مع األقصى
ورفض وكسر السقف الذي فرضته السلطة الفلسطينية مبنع التظاهر ،واختاذ املوقف الذي
يعرب عنهم بصرف النظر عن مواقف السلطة الفلسطينية اليت باتت أبعد ما يكون عن التفاعل
مع املسجد األقصى .أما يف غزة فإن حالة احلصار اليت يعيشها أهل القطاع ينبغي أال تلفتهم عن
قضية األقصى احملاصر ال بل أن تعزز تضامنهم معه ،وأقل ما ميكن فعله هو التوعية والتعبئة
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وإقامة الفعاليات املختلفة .أما الفلسطينيون الالجئون خارج فلسطني فهم مطالبون بتكثيف
فعالياتهم التعبوية والتثقيفية واإلعالمية ،والتعامل اجلدي مع قضية القدس مبوازاة أهمية
قضية العودة والالجئني ،ويقع على عاتق الفلسطينيني يف أوروبا مسؤولية بث الصورة احلقيقية
عموما يف أوساط اجملتمعات
لوجه االحتالل القبيح ،والظلم الالحق بالقدس والشعب الفلسطيين
ً

واهليئات األوروبية ،والقيام جبهد قانوني ملالحقة قادة االحتالل يف احملاكم.

و .توصيات للجماهري العربية واإلسالمية:

استطاعت اجلماهري العربية واإلسالمية يف السنتني املاضيتني أن تنقلب على معادلة اخلنوع
واالرتهان وأن تطيح بأنظمة عريقة يف التسلط والتآمر على الشعوب والقضية الفلسطينية .وإن
انصرافها اليوم إىل مللمة شؤونها الداخلية ومتابعة الثورات وارتداداتها لوقت طويل من شأنه إتاحة
اجملال أمام دولة االحتالل للتمادي يف اعتداءاتها .وبناء على ذلك ،فإننا نناشد اجلماهري العربية
واإلسالمية ،وهي إن أرادت فعلت ،أن تستحضر األقصى كه ّم يومي وأن تركز على إحياء فعاليات

تضامنية وتنظيم الثورات واملسريات املليونية الغاضبة اليت جتسد االلتفاف الشعيب الواسع حول
قضية األقصى .كما أن اجلماهري الشعبية مطالبة بالضغط على حكوماتها لوضع األقصى
والقدس على رأس أولوياتها واختاذ املوقف منهما معيا ًرا الختيار الشخصيات والربامج واألحزاب

املوجه لسياساتهم اخلارجية وعالقاتهم
السياسية يف أي انتخابات حتى يصبح األقصى والقدس ّ

الدولية.

ريا يف حتريك الشارع واجلماهري ،وهي مطالبة
وال شك يف أن اهليئات واألحزاب تلعب دو ًرا كب ً
باستحضار القدس واألقصى يف تصرحياتها وفعالياتها وبراجمها التثقيفية والتعبوية بشكل أقوى.

كما نطالبها باعتماد ملف القدس ضمن اهليكليات التنظيمية واإلدارية هلا ،ووضع اخلطط
املناسبة ملنع إجهاز االحتالل على األقصى.

ز .توصيات للهيئات واملنظمات الدولية:

إن ك ً
ال من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي مدعوتان إىل االنسجام مع التغريات

اليت خرقت سكون املشهد العربي وكسرت تناغمه مع صمت اجملتمع الدولي لرفع سقفها السياسي
وامليداني يف ما يتعلق باملسجد األقصى مبا يعكس التغري احلاصل يف غري دولة عربية .كما أن
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املنظمتني مدعوتان إىل ممارسة عمل مشرتك وف ّعال من شأنه أن يوقف االنتهاكات اإلسرائيلية
ويلجمها ،باإلضافة إىل تفعيل اجلانب القانوني لقضية األقصى انطال ًقا من قرارات جملس األمن
املتعلقة باملسجد األقصى وبالقدس عالوة على تفعيل مكاتبهما وهيئاتهما املوجلة مسؤولية دعم
القدس واملقدسات وال سيما جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي ،وصناديق القدس
واألقصى اليت أعلن عنها يف أكثر من مناسبة .وهما مطالبتان ً
أيضا بتفعيل مجيع قراراتهما
بدعم القدس واألقصى ،والضغط على األمم املتحدة لتنفيذ قراراتها جتاه القدس ،وتوثيق جرائم
االحتالل حبق القدس واألقصى .إن اجلامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي مطالبتان بعدم
تغطية أي تنازالت عن القدس واألقصى ،وممارسة الضغط الالزم لتحقيق املصاحلة الفلسطينية
على قاعدة محاية القدس واملقدسات.
كما أن األمم املتحدة وجملس األمن مطالبان مبوقف واضح وحازم وملزم يدين االحتالل ويؤكد
أن القدس مدينة حمتلة تطبق على حالة احتالهلا اتفاقيات جنيف ،وكذلك وضع آليات لتنفيذ
قرارتهما املتعلقة بالقدس واألقصى وتوسيع اخلطوة اليت جتلت يف تبين منظمة اليونسكو التابعة
لألمم املتحدة إرسال جلنة حتقيق للنظر يف انتهاكات االحتالل حبق اآلثار يف القدس ،لتشمل
كل االنتهاكات اإلسرائيلية وال سيما تلك املتعلقة باألقصى الذي يشكل ح ًقا تارخي ًيا للمسلمني

كما أقرت بذلك خمتلف املؤسسات الدولية.

ح .توصيات للجهات العاملة ألجل القدس:

ال يزال التقصري غال ًبا على الدعم الذي تقدمه املؤسسات األهلية العربية واإلسالمية من أجل

األقصى .ويف هذا اإلطار ،فإننا نناشد اجلمعيات اخلريية االستثمار يف القدس وختصيص برامج
دائمة هلا مع االهتمام باجلانب التنموي وليس اإلغاثي والرتكيز على دعم برنامج مصاطب العلم
وشد الرحال ملا يشكالن من ضمانة لتواجد املصلني يف األقصى على مدار اليوم ً
عوضا عن تركه
مسرحا القتحامات املتطرفني اليهود وجما ً
ال لتنفيذ مشاريع التقسيم والتهويد .كما أن هذه
ً
دائما ومستم ًرا لدعم القدس
اجلهات مطالبة بالعمل على إجياد أوقاف شعبية ورمسية تشكل مددًا ً
واألقصى عالوة على إنشاء حتالف خريي لدعم األقصى يسهم يف حتقيق االستقاللية للمجتمع
املقدسي عن االقتصاد والنظام اإلسرائيلي .إن مجيع اجلهات العاملة ألجل القدس مدعوة جلعل
القدس على رأس أولوياتها رغم كل الظروف ،وختصيص مساحة ثابتة لدعم القدس واألقصى.
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ط .توصيات للمرجعيات الدينية:

تقع على عاتق املرجعيات واملؤسسات واالحتادات الدينية واجملامع الفقهية مسؤولية كبرية بالنسبة
ً
انتهاكا حلرمة األمة
إىل األقصى من حيث تكريسه كأحد مقدسات األمة ،واعتبار االعتداء عليه
بكاملها .وإن املرجعيات الدينية مدعوة إىل خدمة قضية األقصى على مستوى التأصيل والفتوى

اليت حتفظ حق األمة يف أقصاها ،وتكرس اخلطوط احلمر ملنع االعتداء عليه .كما أن املرجعيات
الدينية مطالبة بتوضيح املفاهيم اخلاطئة املتعلقة باألقصى والتأكيد على حدوده ومساحته
شرعا واليت تشكل  144,000مرت مربع بكل ما حتيط به أسوار املسجد من ساحات وقباب
املعتربة ً

ومصليات وبوائك وخلوات وآبار وغري ذلك من معامل.

إن تكريس قضية األقصى كقضية العرب واملســلمني املركزية مسؤولية كبرية فال بد من طرحها
على أنها عقيدة وديـ ـ ــن ،وال بد من أن يلعب العلماء والدعاة دو ًرا يف حتريـ ـ ــك وتعبـئة اجلماهيـر

واستنهاضها لنصرة األقصى .ويف ظل التحديات والظروف واملؤامرات اليت حتدق باألقصى فإن من
املهم إصدار وثيقة تؤكد حتريم التنازل والتفاوض على القدس واألقصى.

ي .توصيات لوسائل اإلعالم واإلعالميني:
من الواضح أن مشهد الدماء وأخبار التحوالت يف زمن الثورات العربية طغت على ما عداها من
أحداث ،حيث احتلت املساحة الكربى يف وسائل اإلعالم لتغيب أحيا ًنا أخبار االعتداءات على املسجد

األقصى ،حتى مع بلوغها ً
حدّا غري مسبوق .ونظ ًرا للدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف نشر

الوعي وتشكيل الرأي العام ،فإن املطلوب منها التعاطي مع قضية األقصى كواحدة من قضايا
األمة املركزية اليت ال جيوز التهاون يف تغطيتها كيال تصبح شري ًكا يف عملية تهويد األقصى
واالعتداء عليه أو شاهد زور عليها.
إن رصد سلوك االحتالل خالل السنوات املاضية يؤكد أنه خيشى أي محلة إعالمية تفضح
خمططاته التهويدية ،فمسؤولية اإلعالم واإلعالميني كبرية يف عدم ترك االحتالل يعبث
مبقدساتنا من دون فضحه وإحداث ضجة تعرقله وتدفعه إىل الرتاجع .إن خلط األولويات ،وتقديم
املهم على األهم ،والغرق يف مستنقع تفاصيل األحداث الداخلية جيعل اإلعالم واإلعالميني
عما جيري من اعتداءات جسيمة حبق األقصى ،ولذلك فإن الدعوة موجهة لوسائل
يف غياب ّ
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اإلعالم لتبين اسرتاتيجية إعالمية جتعل من القدس واألقصى ً
دائما يف براجمها وتغطياتها،
بندا ً
وكذلك األمر بالنسبة للك ّتاب والصحفيني الذين يفرتض أن خيصصوا مساحة أكرب من
مقاالتهم وكتاباتهم للتطرق لقضية القدس واألقصى .وكل ذلك يأتي يف دائرة املمكن بعدما
أثبت اإلعالم العربي واإلسالمي أنه قادر على التأثري والتغيري متى امتلك اإلرادة.

ك .توصيات للشباب العربي:

أثبت الشباب العربي واإلسالمي قدرة هائلة على التغيري والتعبري ،ولذلك ندعو الشباب بكل
أطيافهم إىل تعزيز املبادرات الفردية واالستفادة من الفضاء اإللكرتوني وتفعيل هذه املساحة اليت
تشكل وسيلة فعالة لنشر اخلرب ،ونقل الصور ،وحشد التضامن ،والتصدي للنشاط اإللكرتوني
اإلسرائيلي .إن الشباب العربي مدعو إىل اإلقبال على حتصيل املعارف والثقافة املقدسية ونشرها
يف كل املساحات املتاحة من جامعات ومراكز شبابية وثقافية.

ل .توصيات للهيئات القانونية:

يصنف القانون الدولي مدينة القدس على أنها مدينة حمتلة ،وصدرت العديد من القرارات من

اهليئات واملنظمات الدولية اليت تؤكد بطالن إجراءات االحتالل يف القدس وتهويده للمدينة،
ولذلك نطالب اهليئات واملنظمات احلقوقية والقانونية العربية واإلسالمية إىل خوض معركة
قانونية مع االحتالل ،وتأصيل احلق القانوني لألمة بقدسها وأقصاها ،وهنا يربز الدور الفاعل
قانونيا وعليه يفرتض أن
للجاليات واهليئات العربية واإلسالمي يف الغرب .إن قضية القدس راحبة
ًّ
تقوم هذه اجلهات القانونية واحلقوقية حبمالت توعية حبق األمة بالقدس واألقصى ،وعدم شرعية

االحتالل وإجراءاته.
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الفصل األول:
تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
أو ً
ال :تطور املوقف السياسي:
خلفية:

شكل «املعبد» جز ًءا أساس ًيا من الرمزية الدينية اليت اعتمدت عليها احلركة الصهيونية يف
استمالة مجاهري اليهود حول العامل ،وشكل خطاب روادها األوائل حول إعادة بناء «املعبد» مكان

املسجد األقصى صورة ذهنية داعبوا فيها أحالم اليهود حول العامل لتعزيز التفافهم حول احلركة
الصهيونية ،وإقباهلم على اهلجرة أم ً
خصوصا أن «خراب املعبد»
ال يف رؤية تلك اللحظة تتحقق،
ً
دوما جز ًءا أساس ًيا من طقوس اليهود حول العامل ،سواء املتدينني
وبكائيات ذكرى خرابه شكلت ً

منهم الذين نظروا إىل معناها الديين ،أو القوميني منهم الذين رأوا فيها جز ًءا من الرتاث واملرويات
التارخيية اليت ش ّكلت «القومية اليهودية» وفق اعتقادهم.
مل يفوت ثيودور هرتزل أو فالدميري جابوتنسكي أو ديفيد بن غوريون وغريهم من قادة الصهيونية
الذين سبقوا تأسيس الدولة أو عاصروها الفرصة للحديث عن مكانة «املعبد» أو أهميته ووجوب
إعادة بنائه ،إال أن األمر مل يكن حيمل املعاني ذاتها عند اجلميع؛ إذ سيطر التيار اليساري الذي
ريا قوم ًيا لليهودية على احلركة الصهيونية منذ ما قبل نشأة الدولة بفرتة وحتى
حيمل تفس ً
نهاية مثانينيات القرن العشرين وهو تيار مل يكن ينظر إىل إقامة «املعبد» بوصفها أم ًرا دين ًيا

واجب التطبيق.

خالل سيطرة هذا التيار على املنظمة الصهيونية ومؤسساتها ،وعلى الدولة الصهيونية فيما بعد،
كانت املنظمات الصهيونية اليمينية تقف على هامش الفعل والتأثري السياسي ،بل إنه كان يعدها
يف الكثري من األحيان «خارجة عن القانون» ليتنصل من أفعاهلا ومن استعجاهلا قيام الدولة ومن
أعماهلا العسكرية ضد اإلدارة الربيطانية .خالل تلك الفرتة كانت اجلماعات الداعية إىل بناء
«املعبد» بوصفه أم ًرا دين ًيا واجب التطبيق تقع على أقصى اليمني ،وإذا كان اليمني بأسره يقف
على هامش صناعة القرار الصهيوني ،فيمكن القول بأن اجلماعات املنادية ببناء «املعبد» كانت

على هامش اهلامش إبان تأسيس الدولة ،رغم اخلطاب الذي حتدث عن «املعبد» على لسان القادة
األساسيني للمنظمة والدولة الصهيونيتني.
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مع نهايات العقد الثامن من القرن العشرين ،وبداية العقد التاسع ،بدأ اليمني الصهيوني صعودًا
تدرجي ًيا ثاب ًتا ،فبات يقف يف موقع تبادل السلطة الدائم مع اليسار ،ومل يلبث أن انتقل إىل مرحلة
احتكار السلطة منفردًا منذ مطلع القرن احلالي ،واستمر صعود اليمني يف التقدم حتى باتت
أغلب التصنيفات السياسية تعد ميني األمس من حلفاء املتطرف أريئيل شارون ً
وسطا ،وباتت
معظم األحزاب الصهيونية اليت تصل «الكنيست» أكثر منهم تشددًا وتطر ًفا .مع هذا الصعود
ّ
املطرد ،بدأت اجلماعات املنادية ببناء «املعبد» مكان املسجد األقصى صعودًا موازيًا ،ومع تقدم
نزعة التطرف حنو اليمني يف اجملتمع الصهيوني كانت هذه اجلماعات تقرتب شي ًئا فشي ًئا من
صناعة القرار ،فانتقلت من كونها مجاعات على هامش اهلامش حتى  1980إىل كونها مجاعات
هامشية ومن ثم أصبحت مجاعات ذات نفوذ حمدود خالل عقد التسعينيات ،وتطورت إىل مجاعات
مؤثرة خالل العقد األول من القرن احلالي ،وهي اليوم رغم حمدودية عدد أعضائها تزداد نفو ًذا
ريا واقرتابًا من رأس هرم السلطة يف الدولة الصهيونية.
وتأث ً
هذا السياق التارخيي يعين بلغة أخرى بأن بناء «املعبد» على أنقاض املسجد األقصى مل يكن
هد ًفا تتبناه األذرع التنفيذية للدولة الصهيونية خالل سيطرة اليسار عليها ،ومل تكن احلكومات
اإلسرائيلية تتبنى سياسة مباشرة هلدمه وبناء «املعبد» على أنقاضه ،وإن كانت ال ترفضه وال
متانع يف حتققه ،وتعتربه حمصلة السرتاتيجية بعيدة األمد ،فتلتقي بذلك مع اليمني ،وتتجنب
الثمن املكلف الذي ختشاه يف حال االعتداء على املسجد .مع صعود اليمني أكثر فأكثر ،أخذ
هذا اهلدف يقرتب من صناعة القرار ،فبات «التنازل» عن «جبل املعبد» تهمة وجهت لقادة اليسار
يف املفاوضات ،وبات «التمسك حبق اليهود فيه» عنوان التحرك الذي قام به أريئيل شارون لتفجري
الصراع ،والنتزاع رئاسة احلكومة منهم.
لقد شكلت حكومة بنيامني نتنياهو األوىل عام  1996انبعا ًثا جديدًا للمنادين ببناء «املعبد» على
أنقاض املسجد األقصى ،ولدخول اليهود للصالة فيه ،وتفجرت خالهلا هبة النفق على خلفية
افتتاح مدخل احلفريات الغربي إىل الشمال من ساحة الرباق ،لكن االنطالقة احلقيقية هلذه
اجلهود كانت حكومة ش ـ ـ ـ ـ ــارون عام  ،2001إذ حظيت هذه اجلماعات بدعم زعيم مؤثر من
الزعماء القدامى ومن اجلنراالت املخضرمني ،فباتت أفضل متوي ً
وتنظيما وجرأ ًة ،وبدأت يف عهده
ال
ً
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عمليات االقتحام الفعلي للمسجد األقصى عام  ،2003واسـ ـ ـ ـ ــتمر هذا التصاعد بوترية ثابتة
خالل حكومته الثانية واحلكومات القصرية حلزب كادميا من بعده.
يف شهر آذار/مارس  ،2009عاد بنيامني نتنياهو إىل احلكم ضمن حتالف موسع مع اليمني ومع
أحزاب املتدينني ،فشهدت اجلماعات املنادية ببناء «املعبد» طفرة جديدة يف عهد تلك احلكومة،
وبات هلا حنو  6نواب يف الربملان من أحزاب خمتلفة يتبنون مطالبها ويشكلون وألول مرة جمموعة
ضغط خاصة بفرض الوجود اليهودي يف األقصى ،تزعمها عضو «الكنيست» املتطرف آرييه إلداد
عن حزب االحتاد القومي.
متكنت جمموعة الضغط هذه ،وعلى مدى ثالث سنوات ونصف تقري ًبا ،من حتويل «الكنيست» إىل

رافعة أساسية جلهود تهويد املسجد األقصى املبارك ،استهلت أعماهلا بعقد يوم دراسي مطول يف
أروقة «الكنيست» حول «سبل فرض السيادة اإلسرائيلية» على املسجد األقصى يف 2009/7/26

1

بإدارة آرييه إلداد ومشاركة زميله يف احلزب ميخائيل بن آري .وقد تابعت جمموعة الضغط هذه
جبد تكليف مراقب عام الدولة بإعداد تقرير شامل حول إمكانية «فرض السيادة اإلسرائيلية» على
املسجد األقصى ،إىل أن قدم هلم تقريره يف شهر حزيران/يونيو  ،22010وعملت مدعومة بغطاء من
أحزاب اليمني على استثمار التقرير للضغط على األوقاف اإلسالمية ،وفرض التنسيق مع بلدية
االحتالل يف القدس يف أي ترميمات واحلصول على موافقتها ،3ويبدو أنها جنحت يف ذلك رغم
أن السلطات االردنية مل تعقب على األمر حتى اآلن ،كما أنها ص ّعبت تلك الرتميمات ووضعتها

هجوما على
حتت جمهر محالت إعالمية وسياسية متواصلة .شنت هذه اجملموعة يف الوقت عينه
ً

الشرطة اإلسرائيلية للضغط عليها لتغيري قواعد الدخول إىل املسجد ،وجنحت يف 2011/6/16

بعقد جلسة استجواب لقائد شرطة القدس يف جلنة الداخلية واألمن ،تالها يف 2011/8/7
اجتماع موسع لقائد الشرطة وممثلني عن جمموعة الضغط هذه وممثلني عن املنظمات الداعية
إىل بناء «املعبد» يف مكتب رئيس «الكنيست» ريوفني ريفلني تعهدت إثره الشرطة بتخفيف قيود
الدخول على املتدينني اليهود ،والسماح للعرائس اليهوديات باقتحام املسجد أيام زفافهن ،والسماح
جملندي اجليش الصهيوني باقتحام املسجد بزيهم الرمسي ، 4وهي كلها أمور كانت حمظورة منذ
احتالل األقصى عام  .1967ت ّوجت جمموعة الضغط هذه جهودها يف  2012/8/9بصياغة مشروع
قانون لتقسيم أوقات الدخول إىل املسجد بني اليهود واملسلمني بالتساوي ،بواقع  9ساعات يوم ًيا
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لكل منهما ،مع ختصيصه يف أعياد اليهود لليهود وحدهم ،ويف أعياد املسلمني للمسلمني وحدهم،
ومع إحالة تنظيم الدخول إىل املسجد إىل سلطة وزارة األديان اإلسرائيلية ،وقد قدم مشروع هذا
القانون املتطرف آرييه إلداد .غين عن القول إن الفرتة اليت شهدت نشاط جمموعة الضغط هذه
ترافقت مع سيل متدفق من التصرحيات الداعية إىل إزالة املسجد األقصى ،وإىل طرد املسلمني
منه ،وإىل حتقيق الوجود اليهودي فيه ،وباتت جمموعة الضغط هذه كتلة مركزية يف احلمالت
اإلعالمية واجلماهريية املعادية للمسجد األقصى على مستوى مجهور الصهاينة.

تطور األحداث:

على مدى تقارير ستة سبقت هذا التقرير بد ًءا من عام  ،52005مل متر فرتة حافلة بالتطورات

كاليت حنن بصددها اليوم ،وميكن القول إن االنتخابات اإلسرائيلية اليت جرت مطلع عام 2013
شهدت دفعة قوية للجماعات الداعية إىل بناء «املعبد» املزعوم ،ال تقل عن الدفعات السابقة اليت
سبقت مناقشتها يف عهد حكومة شارون األوىل عام  ،2001وحكومة نتنياهو عام  ،2009بل لعلها
وحجما ،وهذا ما كشفته التطورات املتالحقة بعد االنتخابات ،ورمبا تكون السنوات
تفوقها أث ًرا
ً

القليلة القادمة حبلى بتطورات أكرب وأكثر خطورة.

أ .صعود فكرة «املعبد» إىل سدة القرار التنفيذي:

شهدت االنتخابات التشريعية اليت أجريت يف  2013/1/22قفزة غري مسبوقة للمنظمات الداعية
إىل بناء «املعبد» داخل النظام السياسي الصهيوني ،إذ احتلوا مراكز متقدمة على املستويات
التنفيذية يف احلكومة ويف رئاسة جلان «الكنيست» ،وانتقلوا من كونهم مجاعة ضغط متوسطة

التأثري داخل الربملان إىل كتلة مؤثرة ومشاركة يف صناعة القرار احلكومي ،وباتت تتألف من:6

على مستوى احلكومة:

 .1أوري أريئيل أحد أكرب دعاة االقتحامات الدائمة للمسجد ،وأحد مقتحميه الدائمني ،من
حزب البيت اليهودي وزي ًرا لإلسكان والبناء.

 .2نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي وزي ًرا للصناعة والتجارة والعمل والشؤون الدينية،
ومتول ًيا حلقيبة القدس.

 .3داني دانون صاحب مشروع قانون منع أذان الفجر يف املساجد ،من الليكود نائ ًبا لوزير الدفاع.
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 .4زئيف ألكني الذي تعهد بالسماح لليهود بالصالة يف املسجد األقصى ،نائ ًبا لوزير اخلارجية.

 .5تسـيـبـي حوتوفـلي من حــزب الليـكود ،ش ـ ـ ــريكة دانـون يف مش ــروع منـع األذان ،نــائبــة وزيـر
النـقـل والبنية التحتية.

على مستوى «الكنيست»:

 .1موشيه فيغلني أحد أكرب دعاة االقتحامات ورعاتها ،وأحد أشد دعاة بناء «املعبد» ،من حزب
الليكود ،نائ ًبا لرئيس «الكنيست».

 .2مريي ريغف من حزب الليكود ،رئيسة جلنة الداخلية.
وبذلك تكون الكتلة الدافعة ملشروع بناء «املعبد» ومتكني اليهود من الصالة يف املسجد األقصى
مبوازاة املسلمني تتشكل من  7أعضاء «كنيست» ،وهو حجم قريب مما كانت تشغله يف «الكنيست»
السابق ،لكن أعضاءها باتوا مجي ًعا حيتلون مواقع حكومية أو قيادية يف «الكنيست» ،ورغم أنهم

ال يشكلون سوى  %6من أعضائه ،إال أنهم ينتمون يف غالبيتهم للحزب احلاكم ،وتلقى فكرتهم
الدعم والقبول والتأييد من غالبية أعضاء احلكومة والربملان.
وقد انتقلت قيادة هذه الكتلة من آرييه إلداد ،الذي مل ينجح يف الوصول إىل «الكنيست» احلالي،
إىل موشيه فيغلني زعيم تيار «القيادة اليهودية» يف الليكود ،ومنافس نتنياهو الوحيد على قيادة
احلزب خالل االنتخابات احلزبية السابقة ،ويشرتك معه يف قيادة هذه الكتلة وحتقيق أهدافها
أوري أريئيل وزير البناء واإلسكان ،وتتيح هلما مواقعهما قيادة الكتلة الدافعة ملشروع «املعبد»
عال وبتبادل مريح لألدوار.
بتناغم ٍ
ٍ

ب .التأييد العلين على مستوى رئاسة الوزراء:

حافظت رئاسة الوزراء اإلسرائيلية على مسافة بينها وبني مطالب املنظمات املطالبة ببناء «املعبد»،

ودأبت على دعمهم بشكل ضمين دون التصريح العلين حول مطالب لليهود بالسيطرة على املسجد
األقصى والصالة فيه ،لكن نتنياهو ومنذ تولي حكومته الثانية عام  2009بدأ بكسر هذه القاعدة،
وصرح تصرحيات علنية مباشرة بهذا الشأن خالل سين حكومته السابقة ،وقد واصل سياسته تلك
خالل الفرتة اليت رصدها هذا التقرير:
 .1يف  2013/1/22استهل يومه االنتخابي بزيارة صباحية عائلية إىل حائط الرباق يف إشارة
ذات مغزى جلمهور الصهاينة وملنظمات «املعبد».7
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 .2يف  2013/4/23أعلن نتنياهو عل ًنا تأييده لـ»خطة شرانسكي» اليت تقضي بإقامة طابق
مساحته  500مرت مربع تقري ًبا خيصص لصالة اليهود على امتداد السور الغربي للمسجد
األقصى باجتاه زاويته اجلنوبية ،فأعطى بذلك ً
زمخا هلذه اخلطة وللداعمني هلا.8
 .3يف  :2013/7/18صور نتنياهو مع قناة «ترافل تشانيل  »Travel Channelاألمريكية
كشخصية رئيسة يف حلقة عن السياحة يف الدولة الصهيونية ،جتول خالهلا يف األنفاق حتت
شروحا عن «املعبد» املزعوم.9
ومقدما
املسجد األقصى داع ًيا إىل زيارتها
ً
ً

ج .التصعيد اإلعالمي:

حتاول مؤسسات «املعبد» الرتويج إعالم ًيا لفكرة هدم املسجد األقصى وبناء «املعبد» على أنقاضه

منذ فرتة ،وهي تركز يف العادة على إنتاج الفواصل الدعائية التلفزيونية ،والتقارير التوثيقية،
واألفالم الوثائقية ،وتنشر معظم أعماهلا التلفزيونية عرب موقع يوتيوب .10التطور الالفت هذا العام
كان دخول وزارات وقنوات حكومية على خط هذا النوع من اإلنتاجات :ففي ُ 2013/1/30نشر
مقطع فيديو تروجيي أنتجته اخلارجية اإلسرائيلية بطله داني أيالون نائب وزير اخلارجية ويظهر
فيه مشهد النهيار قبة الصخرة ثم يظهر «املعبد» يف مكانها .11كما أن القناة الثانية اإلسرائيلية
أعدت يف  2013/6/15تقري ًرا مفص ً
ال عن تقدم جهود بناء «املعبد» ،12ووثقت أعمال مؤسسات
«املعبد» بصورة أقرب إىل الدعائية ،كما نشر «االئتالف من أجل املعبد» يف  2013/7/21جولة

تروجيية ثالثية األبعاد ظهر فيها عدد من النشطاء وقد صوروا تصوي ًرا حقيق ًيا داخل املسجد

األقصى ليشرحوا للجمهور الصهيوني عن «املعبد» ،وبينهم وزير اإلسكان والبناء اإلسرائيلي
املتطرف أوري أريئيل.13

د .استمرار التأييد الشعيب:

إن هذا الصعود املستمر جلماعات «املعبد» يف السياسة ويف اإلعالم ويف األذرع التنفيذية مل يكن
ليتم من دون تأييد مجاهريي واسع حتظى به أجندة هذه اجلماعات ،ورغم أن عدد املنضوين حتت

هذه اجلماعات حمدود ،ورغم أن اجلمهور الذي يستجيب لنداءاتها ودعواتها حمدود كذلك ،إال
أن استطالعات الرأي تظهر قبو ً
ال واس ًعا ألفكارها ،وقد أظهر استطالع للرأي أجراه معهد «ماجر
موحوت» ونشر يف عدد من الصحف اإلسرائيلية يف  2013/7/12بأن  %59من املستطلعة آراؤهم
يؤيدون تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود زمان ًيا ومكان ًيا.14

35

ثان ًيا :تطور املوقف القانوني:
خلفية:

يعترب املسجد األقصى بنظر القانون الدولي ً
أرضا واقع ًة حتت االحتالل ،ال حيق للمحتل أن جيري
فيها أي تشويه أو طمس معامل يغري هويتها الثقافية والدينية أو ميس باحلقوق الدينية والثقافية
لسكانها األصليني ،كما أنها من الناحية القانونية أرض وقف إسالمي ال نزاع حول ملكيتها ،وهذا
ما أكدته خمتلف البعثات واللجان واهليئات اليت ناقشت موضوع املسجد أو تقصت احلقائق
بشأنه ،وال ختتلف مراجع القانون الدولي حول كون القانون اإلسرائيلي ال يسري عليه ،وال
ميلك أي أحقية يف ذلك ،وكل تصرف يتخذ الشكل القانوني جتريه الدولة الصهيونية عليه
الغ ومفاعيله الغية وواجب إعادته إىل احلالة األصلية ،وهذا ما أكدته مبادئ القانون الدولي
هو ٍ
ومواثيقه ،وأكدته قرارات متعاقبة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومن جملس األمن ومن

اليونسكو ،واحلق اإلسالمي اخلالص يف املسجد األقصى هو يف أساسه حق إنساني ثابت مل يضف
القانون الدولي شي ًئا يف ثبوته أو يف قوته سوى أنه حلظه وأق ّره.
إال أننا يف هذا الفصل نتابع تصرفات الدولة الصهيونية وحماوالتها لفرض قانونها على املسجد،
وتطور هذه احملاوالت ،ملا قد ينبين عليها من مفاعيل على األرض وعلى اإلدارة املباشرة للمسجد
لكونها السلطة اليت حتتله بالقوة ،ال لكونها صاحبة احلق يف ذلك.
سقط املسجد األقصى يف يد احملت ّلني الصهاينة عام  ،1967وقد فرض احتالله على أجهزة الدولة
الصهيونية حتديًا حقيق ًيا ،فهي إما أن تهدمه وتقيم «املعبد» كما كانت األدبيات الصهيونية
تقول ،أو تتوىل إدارته املباشرة وتفرض دخول اليهود إليه ،أو أن تعيد إدارته إىل اجمللس اإلسالمي

األعلى لتتفادى اآلثار الكارثية اليت قد جيرها بقاؤها فيه ،واليت لطاملا كانت اهلاجس املتحكم
بسلوك الدولة الصهيونية جتاه املسجد األقصى حتى وقت قريب.
اختارت احلكومة الصهيونية يف حينه اخليار األكثر براغماتية ألسباب متعددة ال جمال لشرحها
هنا ،فأعادت املسجد إىل إدارة اجمللس اإلسالمي األعلى ،وسحبت جنودها إىل خارج بواباته ،وسن
«الكنيست» يف  1967/6/27قانو ًنا مساه «قانون محاية األماكن املقدسة» من مخسة بنود ضمت
احلفاظ على األماكن املقدسة من التدنيس واالعتداء ،وحدد عقوبة ملن يعتدي عليها أو على
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«حرية دخول أعضاء خمتلف األديان إىل األماكن املقدسة هلم» 15دون أن حيدد من هم وما هي
قائما يف املسجد
األماكن املقدسة املقصودة .فسرت احلكومة هذا القانون بأنه إبقاء على ما كان ً
قبل االحتالل ،وباتت بالتالي مهمة الشرطة اإلسرائيلية هي منع اليهود من دخول املسجد أو
االعتداء عليه ،رغم أنها نفذت بنفسها أو سهلت اعتداءات على املسجد ،لكن هذا بقي شك ً
ال خارج

إطار القانون.
مع صعود مجاعات «املعبد» كان أمامها خياران :إما أن تلجأ إىل إبدال القانون بآخر ينص
صراحة على «حقوق» لليهود يف املسجد األقصى ،وهذا بالتالي يقود إىل تغيري مباشر يف قواعد
الدخول ويف اإلعمار ويف سلطة األوقاف ويف كل ما يتصل باملسجد ،وإما أن تلجأ إىل عملية
طويلة مع احملاكم لتغري تفسري القانون ذاته دون تغيري يف نصه ،حبيث جتري تعديالت تدرجيية
لتفسري هذا القانون ،تنبين عليها بالتالي تعديالت ميدانية يف قواعد احلراسة والدخول والصالة
واإلعمار .وملا كان خيار سن قانون جديد أو إبداله خارج نفوذها ،كما أن املستوى السياسي كان
وال يزال يتحفظ على خطوة كهذه قد جت ّر آثا ًرا كارثية ،فقد جلأت هذه اجلماعات إىل احلل
الثاني ،وكانت حتقق يف كل مرة تعديالت طفيفة على تفسري القانون وتسعى بعد ذلك إلدخاهلا

للتطبيق.
بدأت رحلة التعديالت بسؤال وجه للمحكمة العليا حول الوضع القانوني للمسجد األقصى من
وجهة نظر الدولة الصهيونية ،وهل هو جزء من «أرض إسرائيل» التارخيية ،فردت احملكمة بقرار
يف  1993/9/23بأن «جبل املعبد كان املكان األقدس على مدى السنوات الـ 3,000املاضية».16
مدج ًجا
ش ّكل هذا القرار الركيزة اليت انطلق منها شارون يف اقتحام املسجد األقصى عام ّ 2000

حبراساته ،واملنطلق الذي بدأت مجاعات «املعبد» مشوارها القانوني الذي حلظت تطوراته النسخ
الستة السابقة من هذا التقرير ،فأجازت احملاكم الصهيونية دخول اليهود إىل املسجد أفرادًا
عام  ،2003ومن ثم أقرت دخوهلم اجلماعي يف غري أوقات صالة املسلمني يف عام  ،2005وطلبت
مجاعات «املعبد» أن تقدم القرابني يف املسجد احتفا ً
ال بالفصح اليهودي ،لكن احملكمة ردت هذه
الدعوى يف عام  2010لعدم قدرة األجهزة التنفيذية على محاية طقوس كهذه ،تاركة الباب
مفتوحا إلعادة تقدميها يف وقت الحق .17ويضاف إىل ذلك اجلهود اليت بذلتها جمموعة الضغط
ً

الربملانية منذ عام  2009وحتى يف األعوام السابقة له قبل تبلورها ،فقد متكنت هذه اجلماعات من
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حتويل مهمة الشرطة اإلسرائيلية من منع اليهود من دخول املسجد كما كانت منذ عام ،1967
إىل محاية اليهود عند اقتحام املسجد ،وتشكيل قوة خاصة لتحقيق هذه احلماية ،وإىل حتديد
دخول املسلمني إىل املسجد وتقييده.

تطور األحداث:
بلوغ التحرك عرب احملاكم منتهاه:

يدرك القضاة الصهاينة كما تدرك مجاعات «املعبد» طبيعة اللعبة ،وبأن هذه اجلماعات ختوض
مسا ًرا لتعديل تفسري قانون األماكن املقدسة عرب احملاكم وصو ً
ال إىل تعديل مهمة األجهزة

التنفيذية ،وهو مسار حتقق جزء كبري منه ،ورمبا يكون قد بلغ آخر ما ميكن أن يضيفه بشأن
املسجد ،وقد جاء تصريح القاضية املتقاعدة من احملكمة العليا داليا دورنر يف  2013/6/27ليقول
ذلك وبكل وضوح ،إذ أبدت اعتقادها بأنه «جيب إفساح اجملال أمام اليهود ألداء الصلوات يف جبل
املعبد» ،موضحة يف الوقت عينه أن «احملكمة ال متلك صالحيات البت يف هذا املوضوع» ،18وهي
تقصد بذلك توجيه رسالة إىل مجاعات «املعبد» بأن األمر ال يتعلق بقضاة احملكمة أو مبوقفهم
من صالة اليهود يف املسجد األقصى ،فهي شخص ًيا تؤيد حصول ذلك ،لكن حتقيق خطوات أبعد
بات خارج سيطرة احملكمة ،وهي إشارة ضمنية بأن على هذه اجلماعات أن جتد حلو ً
ال أخرى لتحقق
إجنازات أكرب ،أبرزها حماولة سن قانون جديد يتحكم بالدخول إىل املسجد األقصى.

تغيري قواعد الدخول إىل املسجد:

شكل تقديم مشروع قانون التقسيم الزماني للمسجد األقصى بني اليهود واملسلمني يف 2012/8/9

خطوة غري مسبوقة يف تاريخ «الكنيست» ،إذ لطاملا ختوفت األوساط السياسية الصهيونية من
التداعيات املدمرة احملتملة لطرح مثل هذا املوضوع للنقاش العلين والتصويت ،وهذا ما دفع رئيس
«الكنيست» يف حينها الستخدام صالحياته وسحب هذا املشروع من التداول.
ورغم التقدم النوعي الذي حققته كتلة «املعبد» يف انتخابات شهر  2013/1إال أنها مل تعد لطرح
مشروع القانون منذ انتخابها وحتى كتابة هذه السطور ،بل جلأت إىل استخدام نفوذها اجلديد
للدفع باجتاه تغيريات أسرع على شروط الدخول ففي  2013/4/18أعلنت مريي رجييف ،رئيسة
جلنة الداخلية واألمن يف «الكنيست» ،بأنها تنوي اقتحام املسجد بنفسها لالطالع على إجراءات
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الشرطة جتاه دخول كل من اليهود واملسلمني يف املسجد ،19لكنها عادت وتراجعت يف  4/24عن
فكرة االقتحام بعد زوبعة ردود األفعال اليت تسببت بها تصرحياتها ،20وعادت جلنتها ملناقشة
املوضوع يف  2013/5/8إذ خصصت جلسة ملناقشة إقرار قانون يسمح بزيادة عدد اليهود الذين
يدخلون املسجد األقصى ،وقد صرحت رجييف عقب اللقاء بأن «اللجنة تفحص إمكانية زيادة عدد
الزيارات بشكل ال يغري الوضع القائم» وأضافت بأن «منع اليهود من الصالة على جبل املعبد هو
متييز ال ميكن احتماله وخرق حلرية العبادة» ،21وقد شكلت جلنة مص ّغرة لصياغة مشروع قانون
بهذا الشأن برئاسة موشيه فيغلني نائب رئيس «الكنيست» ،ومل يقدم املشروع حتى كتابة هذه
السطور ،إال أن هذه اإلجراءات توحي بأن اللجنة آثرت اإلعداد لقانون بسقف أخفض من ذاك
الذي قدمه إلداد يف  2012/8/9أم ً
ال يف متريره بالفعل ،وهو أمر من املتوقع أن تفصح عنه خالل
الشهور القليلة القادمة.
يف الوقت عينه ،توحي اإلجراءات التنفيذية اليت اعتمدتها الشرطة اإلسرائيلية خالل الفرتة اليت
رصدها التقرير إىل أن مشروع القانون الذي قدم يف  2012/8/9بات يشكل سقف عملها ،وبأنها
تسعى للوصول يف املستقبل القريب إىل جاهزية لتطبيقه يف حال مت إقرار املشروع الذي ما زال
ً
حمفوظا يف أدراج «الكنيست» ،وميكن قراءة هذا األمر يف مشهدين أساسيني:
األول هو مشهد يوم اإلسراء واملعراج الذي صادف يوم  2013/6/6إذ أعلنت الشرطة يومها منع

دخول اليهود للمسجد لكونه ً
عيدا للمسلمني ،فردت مجاعات «املعبد» على الفور بالدعوة القتحام
واسع للمسجد يوم االحد  2013/6/9وأشارت يف بيان الدعوة إىل أن هذا االقتحام يأتي ردًا على
إغالق املسجد يف وجه اليهود يوم  ،6/6وقد مت االقتحام بالفعل حبماية مكثفة من الشرطة
اإلسرائيلية.22
أما الثاني فهو إعالن إغالق املسجد أمام اليهود يف معظم أيام شهر رمضان ،واإلعالن باملقابل عن
«تسهيالت» لدخول املسلمني خالل الشهر وتكرار احلديث عن هذه «التسهيالت» يف كل مناسبة
خالل الشهر.
والشواهد أعاله تتحدث عن نفسها ،فهي تكرس فكرة منع دخول أتباع إحدى الديانتني يف أعياد
الديانة األخرى ،وهي تبدأ مبنع اليهود «لصاحل» املسلمني لبناء شرعية تراكمية هلذه املمارسة،
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رغم أنها غري منصوص عليها يف أي قانون دولي أو حتى إسرائيلي حتى اآلن ،كما أنها تتعمد
بناء تراكم ملنع املتطرفني اليهود بشكل يدفعهم لرفع سقوفهم واللجوء إىل نفوذهم لتغيري
قواعد الدخول ،حتى ال تظهر الشرطة وكأنها عدلت قواعد الدخول من تلقاء نفسهاُ .تعزز هذا
االستنتاج شواهد أفصح عنها قادة مؤسسات «االئتالف من أجل املعبد» أنفسهم ،ففي الندوة اليت
عقدتها مجعية «عري عميم» حول مؤسسات «املعبد» يف  2013/6/2قال يهودا غليك ،رئيس
«صندوق تراث جبل املعبد» وأحد أشد قادة هذه املنظمات تطر ًفا« :أود أن أفاجئكم بأن الدعم
األكرب الذي حنصل عليه هو من أذرع األمن ...هم يتوسلون إلينا ،ال ترتكوا هذا املكان» .23أما
احلاخام يعقوب ميدان ،رئيس املعهد الديين يف «جبل عتصيون» فقال يف ندوة عقدها «مركز
تراث مناحيم بيغن» إن مسؤولني سابقني يف الشاباك نصحوه بتوسيع وتسريع إحضار اليهود إىل
املسجد األقصى من أجل تعزيز السيادة اإلسرائيلية فيه.24

ثال ًثا :تطـور املوقف الديين:
خلفية:

مع دخول قوات االحتالل املسجد األقصى عام  ،1967كان معظم احلاخامات الرمسيني يف الدولة
حيرمون دخول اليهود إىل «جبل املعبد» ألسباب تتعلق بالطقوس الدينية والشروط الواجب
مراعاتها عند الدخول إىل املكان .ومل يقل جبواز دخول اليهود إىل «املعبد» إال فئة صغرية من
النشطاء املتطرفني الذين ال تدعمهم أي مرجعية دينية معتربة .وكان هناك ثالثة أسباب دينية
هلذا املنع؛ أوهلا اختالف املرجعيات الدينية يف حتديد موقع «قدس األقداس» الذي ال جيوز لليهود
العاديني الدخول إليه ،والثاني اعتبار يهود العامل اليوم غري طاهرين باملفهوم التوراتي الذي يعترب
أن مالمسة املوتى أو املقابر هو مصدر عدم الطهارة ،أما الثالث فهو االعتقاد بأن املخ ّلص هو الذي
سيبين «املعبد» بعد عودته ،وإن كان اإلمجاع حول هذا األمر قد بدأ بالتفكك بعد حرب عام
 ،1967إذ رأت بعض املرجعيات الدينية يف احتالل املسجد إشارة ربانية لليهود بالدخول إىل املكان،
لكنها بقيت أقلية معزولة.
حبلول نهاية القرن املاضي بدأت جمموعة أكرب من املرجعيات الدينية بتبين هذا الرأي وصو ً
ال
إىل عام  2007حيث أصبح جزء كبري من حاخامات اليهود ،ومنهم موشيه تندلر ،يتبنون املوقف
الداعي إىل دخول اليهود إىل «جبل املعبد» والصالة فيه .ويف عام  ،2009تداعى لفيف من القادة
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الدينيني الصهاينة إىل مؤمتر مييين للدفاع عن صعود اليهود إىل «جبل املعبد» ،وقد لقيت الدعوة
اليت وجهها املؤمترون إىل عموم اليهود لزيارة «جبل املعبد» معارضة من التيار احلريدي ومن
بعض احلاخامات القوميني املتدينني25؛ إال أن زيارات احلريديني للمسجد األقصى أخذت بالتزايد
وإن كان احلاخامات ميتنعون عن الدعوة إىل ذلك بشكل علين خو ًفا من إثارة مشاعر املعارضني
للصهيونية يف اجملتمع احلريدي والذين يعارضون الوجود اليهودي يف املسجد األقصى.26
ومع التزايد املطرد يف الدعوات القتحام املسجد وجدت احلاخامية الرمسية نفسها مضطرة
لتأكيد موقفها فأصدرت يف آذار/مارس  2012إعال ًنا عن كبار احلاخامات جاء فيه« :إنه لواجب
مقدس أن نعلمكم أن الصعود إىل جبل املعبد يتعارض مع التعاليم الدينية».27
ولعل املسار الذي مرت به فكرة «املعبد» خالل تطور املوقف الديين منها يذكرنا مبا مرت به فكرة
الصهيونية ذاتها ،اليت كانت يف بدايتها تعترب شك ً
ال من أشكال اهلرطقة ،فهي كانت تدعو إىل
اهلجرة إىل «األرض املقدسة» فيما تربط التعاليم الدينية اهلجرة إليها بعودة «املخ ّلص» الذي مل
يأت بعد ،ومع تزايد النفوذ السياسي للصهيونية واتساع مجهور املؤمنني بها بدأت الفتوى الدينية
ِ
تتبدل لتقبل بها ،إال أن املؤسسة الدينية التقليدية ال تزال تتمسك مبوقفها منها حتى يومنا هذا،
وال تزال ترفض االعرتاف بالصهيونية كفكرة مقبولة يف الفهم التوراتي.

تطورات األحداث:

جرت معظم التغيريات يف مواقف املرجعيات الدينية خالل العقد األول من القرن احلالي ،ويبدو أن
املواقف قد استقرت تقري ًبا على ما وصلت إليه حبلول عام  ،2009إذ تدعو معظم املرجعيات الدينية

القومية القتحام املسجد األقصى وبناء «املعبد» مكانه ،فيما ترفض احلاخامية التقليدية دخول
اليهود إىل «املعبد» لألسباب اليت أوضحناها ساب ًقا ،وال يبدو أن احلاخامية التقليدية ستغري
موقفها هذا ،رغم أنها قد تبدي تساه ً
ً
وتعايشا مع هذه الفكرة وتتجنب حماربتها كما فعلت
ال
مع الصهيونية ساب ًقا ،فهي رغم رفضها للصهيونية إال أنها قبلت تولي احلاخامية الرمسية للدولة
الصهيونية ذاتها.
ّ
تركزت التطورات خالل الفرتة اليت رصدها التقرير على التطورات العملية ،ففي 2013/3/21
أجرت منظمات «االئتالف من أجل املعبد» تدري ًبا على تقديم قرابني الفصح اليهودي ،28ويف
 2013/5/27تقدمت هذه املنظمات بطلب لوزير األديان اإلسرائيلي نفتالي بينيت لتأدية شعائر
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إنارة الشموع يف قبة الصخرة 29يف خطوة تقصد تكريس مكانة وزير األديان الصهيوني كمرجع
إلدارة املسجد.
إال أن التطور األبرز على املستوى الديين كان تشكيل «االئتالف من أجل املعبد» فمع تصاعد نفوذ
اجلماعات الداعية إىل إنشاء «املعبد» ،وتزايد أعداد مؤسساتها ومتويلها وتنويع اختصاصاتها،
يبدو أن هذه املؤسسات شعرت باحلاجة إىل تبين اسرتاتيجية مشرتكة ،ولبلورة شكل من أشكال
التكامل وتوحيد اجلهود فيما بينها ،كما استشعرت احلاجة إىل توسيع مجهورها أمام األعداد
احملدودة من الصهاينة اليت تستجيب لدعوات االقتحام املتكررة اليت تطلقها كل مؤسسة من هذه
املؤسسات فتأسس ما بات يعرف بـ «االئتالف من أجل املعبد» وقد بدأ يصدر بيانات ودعوات اقتحام
بامسه بد ًءا من  2012/10/24وقال البيان حينها بأن االئتالف سيبدأ بالدعوة إىل صلوات يهودية
مجاعية يف املسجد األقصى بد ًءا من الشهر العربي التالي لذلك التاريخ.30

النشاط الفعال هلذا االئتالف بدأ يف  2013/3/21مع دعوات القتحام املسجد يف عيد الفصح،31
تالها رفع شعار «فرض السيادة اإلسرائيلية» على املسجد األقصى ،وتنظيم جمموعة منهجية من
الفعاليات تكررت يف  ،4/16و  5/7و 7/7وتراوحت بني مسريات واعتصامات استمر بعضها عدة أيام
للضغط على احلكومة و«الكنيست» الختاذ إجراءات فعالة بهذا الشأن.
هذا التطور يف نشاط مؤسسات «االئتالف من أجل املعبد» دعا مجعية «عري عميم» اإلسرائيلية
إىل عقد ندوة دراسية عن هذه املنظمات يف  2013/6/2شارك فيها أكادمييون وناشطون ورؤساء
وقادة يف هذه املؤسسات ،32وقد كشف التقرير الذي أعد ونشر يف  2013/6/10حول أعمال هذا
اليوم الدراسي بأن عدد هذه املؤسسات واجلمعيات بات  19مجعية مسجلة ،وبأن أبرزها هي «معهد
املعبد» الذي يرأسه احلاخام املتطرف يسرائيل آرئيل ،و«صندوق تراث جبل املعبد» الذي يرأسه
احلاخام املتطرف يهودا غليك ،و«مجعية أمناء جبل املعبد» اليت يرأسها املتطرف غرشون سلمون،
وبأنها حتظى بغطاء سياسي وأمين واسع ،ومتارس لعبة تبادل األدوار مع األجهزة احلكومية ،كما
أنها باتت حتظى بتمويل رمسي حكومي يستأثر «معهد املعبد» باحلصة األكرب منه.33
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الفصل الثاني:
الحفريات والبناء أسفل المسجد األقصى وفي محيطه

أو ً
ال :احلفريّـات:

مل تعد زيادة عدد احلفريات أسفل املسجد األقصى وحميطه مسألة ذات أولوية بالنسبة إىل دولة
االحتالل بعد أن تشعبت وانتشرت يف اجلهات الغربية واجلنوبية والشمالية للمسجد .وانتقلت
ً
عوضا عن ذلك إىل مرحلة العمل على ترميم املواقع القدمية وتأهيلها الستقبال الزوار عالوة على
جتهيز البنى التحتية الالزمة لتحويل «املدينة اليهودية التارخيية» اليت يبنيها االحتالل أسفل
املسجد األقصى ويف حميطه إىل املزار السياحي األول يف دولة االحتالل .وقد شهدت فرتة الرصد
متابعة العمل يف  5مواقع للحفريات ،ليستق ّر عدد احلفريات حتت األقصى ويف حميطه على 47
حفرية 25 :منها يف اجلهة الغربية ،و 17يف اجلهة اجلنوبية ،و 5يف اجلهة الشمالية.1

حفريات اجلهة الغربية:

تعترب اجلهة الغربية للمسجد األقصى ،وحتى ما بعد شارع الواد غرب األقصى ،العصب الرئيس

للمدينة اليهودية املقدسة اليت يبنيها االحتالل حتت املسجد ويف حميطه .ويف هذه املنطقة
شقت دولة االحتالل شبكة أنفاق وصلت إىل نصف كيلومرت ابتدا ًء من اجلهة الغربية جنوب
األقصى ،حتى درب اآلالم يف منطقة راهبات صهيون مشال األقصى .وتعد مجعيتا «احلفاظ على
تراث احلائط الغربي» و«عطريت كوهينيم» 2املسؤولتني الرئيستني عن هذه األنفاق واحلفريات
التهويدية ،وقد ضمت هذه احلفريات العديد من البؤر التهويدية اليت متثلت بعدد من األنفاق
والكنس حتت البلدة القدمية وأسوار املسجد ،وكذلك بعض املتاحف التزويرية اليت شكلت
مدينة يهودية كاملة يف الفضاء التحيت للمسجد األقصى.
وقد استقر عدد احلفريات يف اجلهة الغربية خالل هذه الفرتة على ما رصده تقرير عني على
األقصى السادس مبا جمموعه  25حفرية  12منها مكتملة و 13نشطة .ومل تشهد فرتة الرصد
احلالية البدء بأعمال حفر جديدة فيما استمرت األعمال يف احلفريات اليت كانت نشطة ساب ًقا
وفق اآلتي:
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حفريات منطقة الرباق:

ّ
ترتكز احلفريات يف هذه املنطقة يف موقعني رئيسني هما ساحة وحائط الرباق ،وباب املغاربة.
وميكن تلخيـص تطـور احلفريـات يف هذين املوقعـني خالل فتـرة الرصــد على الشـكل اآلتي:

أ .حفريات ساحة الرباق:

بدأت احلفريات األثرية عند حائط الرباق مع زيارة
جيمس توماس باركلي للقدس عام  ،1848لتتط ّور
بشكل غري مسبوق بعد استكمال القدس عام ،1967
حيث اقتلعت قوات االحتالل حارة املغاربة عن بكرة
أبيها خالل يومي  1967/6/12-11وجرفت املنطقة
وأزالت اآلثار العثمانية واململوكية فيها وأقامت
مكانها ساحة للبكاء .بدأت مرحلة جديدة من التهويد يف ساحة الرباق عام  2004حيث باشرت
سلطات االحتالل بفكرة هدم تلة املغاربة وكشف بوابة الرباق وإقامة جسر مكان التلة ،حتى كان
هلم ذلك بشكل مرحلي عام  2007فتم البدء بإقامة اجلسر اخلشيب املؤقت فوق أنقاض تلة
املغاربة .وكشف خالل احلفريات عن آثار غرف وحماريب إسالمية أزيل جزء كبري منها إلخفاء
الطابع اإلسالمي عند بوابة الرباق وحتويلها إىل بوابة من بوابات «املعبد» املزعوم.3
خالل الفرتة اليت ّ
يغطيها التقرير ،كشفت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث يف  2013/5/21عن
استمرار أعمال احلفر يف اجلهة الشمالية الغربية من منطقة الرباق بهدف وضع أعمدة حديدية
يف جوف األرض مصبوبة بالباطون ،متهيدًا لتنفيذ مشروع «بيت شرتاوس» االستيطاني.4

ب .حفريات باب املغاربة:

باب املغاربة هو أحد أبواب األقصى يف السور الغربي،
وقد مسي بباب املغاربة نظ ًرا إىل أن القادمني من
املغرب اإلسالمي كانوا يعربون منه لزيارة املسجد
األقصى .وقد عرف هذا الباب ً
أيضا باسم باب حارة
املغاربة ،وباب الرباق ،وباب النيب.
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وتقع حفريات باب املغاربة يف اجلهة الغربية للمسجد األقصى ،حيث تستمر عمليات قضم الطريق
باحلفريات يف الذراع األيسر لطريق باب املغاربةَّ ،
وتنفذ أعمال «تأهيل» لتحويل الفراغات يف طريق
باب املغاربة إىل كنس للمصليات اليهوديات .وقد أكدت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث يف
 2013/1/21أن االحتالل اإلسرائيلي ك ّثف من حفرياته وتدمريه لطريق باب املغاربة املالصق
للمسجد األقصى من اجلهة الغربية ،حيث زاد من عدد احل ّفارين وساعات عملهم ،وتوسيع رقعة
احلفر على امتداد الطريق .ووفق املعلومات فإن االحتالل ينوي قري ًبا توسيع ساحة الرباق لصالة
خصوصا النساء منهم ،بالتزامن مع افتتاح كنيس للنساء يف فراغات طريق باب املغاربة،
اليهود،
ً
كما أن االحتالل ما زال يستكمل أعمال «ترميم وإنشاء» لتهيئة فراغات جوفية أسفل طريق باب
املغاربة (ومنها بقايا مسجد ومدرسة األفضل بن صالح الدين األيوبي) .والحظت مؤسسة األقصى
أنه بعد أن يقوم االحتالل بعمليات التفريغ الرتابي وحجارة األبنية املوجودة ،يضعها يف أكياس
كبرية ثم ينقلها إىل اخلارج مع اإلشارة إىل أن هذه البقايا هي آثار إسالمية.

حفريات اجلهة اجلنوبية:

تهدف احلفريات يف اجلهة اجلنوبية إىل خلق ما يسمى «مدينة داود» اليت متتد ،وفق االدعاءات
الصهيونية ،من جممع عني سلوان جنوبًا وحتى أسوار املسجد األقصى مشا ً
ال ،على كامل مساحة
حي وادي حلوة يف سلوان .واجلهة الرئيسة املسؤولة عن احلفريات يف جنوب املسجد هي مجعية
«العاد» الصهيونية.5
ويبلغ عدد احلفريات يف اجلهة اجلنوبية  17حفرية ،منها  12حفرية نشطة و 5مكتملة .وقد
ً
نشاطا الف ًتا يف موقعني اثنني هما حي سلوان والقصور األموية ،فيما مل يعلن
شهدت فرتة التقرير
عن انتهاء أعمال احلفر يف أي من املواقع النشطة.6

 .1حفريات حي سلوان:

يبعد حي سلوان  700مرت عن املسجد األقصى املبارك
جنوبًا ،وهو احلي األكثر التصا ًقا بأسوار وأبواب
القدس القدمية من الناحية اجلنوبية الشرقية احملاذية
للمسجد .ويعترب حي سلوان منطقة مستهدفة من قبل
االحتالل حيث الصراع على األراضي واملباني إذ تقرتح
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املخططات التفصيلية اإلسرائيلية تطوير قرية أثرية وحدائق تلمودية مكان املنازل املقدسية يف
حي سلوان املشار إليها من قبل اإلسرائيليني باسم «مدينة داود» أو «عري دافيد» .وتستمر مجعية
«العاد» بتوسيع نشاطاتها ،وتشدد من قبضتها على حي سلوان حيث تعمل كجسم شبه حكومي
يسيطر على جتارة السياحة يف املنطقة ،باإلضافة إىل التمتع بالسلطة الكاملة على النشاطات
األثرية .وتتعرض منازل سلوان لتصدعات كبرية جراء احلفريات اإلسرائيلية ،فيما شهد مسجد
عني سلوان والشوارع العامة انهيارات ترابية عميقة ،إضافة اىل انهيار بعض أسوار املنازل وساحة
مدرسة سلوان.
وشهدت فرتة التقرير العديد من األحداث املهمة ،أبرزها حدوث بعض االنهيارات يف الشارع الرئيس
عند مدخل القرية ،وبالتحديد عند بوابة البؤرة االستيطانية املسماة «عري دافيد» .ووفق املعلومات
اليت أوردها مركز معلومات وادي حلوة يف  2013/1/9فإن مكان االنهيار هو املكان الذي عملت
أرضي خمصص للمستوطنني والسياح فقط ،ويربط ما بني
فيه مؤخ ًرا آليات ضخمة لبناء نفق
ّ

«مدينة داود» وساحة حي وادي حلوة املسماة «جفعاتي».

 .2حفريات القصور األموية:

خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ،عملت أذرع االحتالل
على توسيع رقعة احلفريات وتعميقها يف منطقة قصور

اخلالفة األموية اليت يسعى االحتالل إىل حتويلها
بالكامل إىل مسارات ومطاهر لـلـ «معبد» املزعوم،
ضمن ما يعرف باحلدائق التوراتية – التلمودية حول
األقصى والبلدة القدمية بالقدس .7وال بد من التنويه
إىل أن احلفريات جتري بشكل متسارع على يد عمال
أجانب وإسرائيليني وبإشراف ما يسمى بـ «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» .8وكانت سلطات اآلثار
ربطت «حديقة املطاهر» مع أنفاق «الطريق اهلريودياني» ونفق «موقف جفعاتي» الذي يصل
حتى جنوب غرب املسجد األقصى ،ويتوقع أن تربط «حديقة املطاهر» املقامة فوق اآلثار األموية
اإلسالمية مع مشروع توسعة س ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة الرباق.9

48

ويهدف االحتالل من خالل هذه احلفريات إىل تدمري ما تبقى من قصور اخلالفة األموية وحتويلها
إىل مرافق «للمعبد» املزعوم واعتبارها جز ًءا من احلدائق واملسارات التوراتية املالصقة واحمليطة
باملسجد األقصى ،والسعي احلثيث لالستيالء على مقربة الرمحة املالصقة للسور الشرقي لألقصى،
حيث إن احلفريات قريبة ً
جدا من الزاوية الشرقية لألقصى وملقربة الرمحة اليت منعت سلطات

االحتالل دفن املوتى فيها بذريعة أن األرض مصادرة يف وقت تسعى لتحويلها إىل حديقة توراتية.10

حفريات اجلهة الشمالية:

احلفريات يف اجلهة الشمالية حديثة االنتشار إذ مل يكن يف هذه اجلهة إال واحدة عند بركة

راهبات صهيون أسفل املدرسة العمرية وقد بدأ العمل فيها عام  1868مع ما بدأ به تشارلز وارن
خصوصا الزاوية
يف غرب األقصى .ويزعم الصهاينة أن املنطقة الشمالية للمسجد األقصى،
ً
الشمالية الغربية ،كانت قلعة تعرف بقلعة أنطونيا ،وجبانبها بركة إسرائيل .وتهدف احلفريات

احلديثة يف املنطقة خللق تاريخ يف املنطقة الشمالية من جدار املسجد األقصى وربط حفرياتها
بأنفاق احلائط الغربي اليت باتت متتد مشا ً
ال وشر ًقا على طول السور الشمالي للمسجد.
تضم اجلهة الشمالية  5مواقع للحفريات ،كلها نشطة ،وقد شهدت مغارة الكتان خالل فرتة
ً
نشاطا يف أعمال احلفر يف وقت مل يكشف عن تطورات يف مواقع احلفريات األخرى يف هذه
الرصد
اجلهة من املسجد األقصى.

حفريات مغارة الكتان «مغارة سليمان»:11

تقع مغارة الكتان يف املنطقة الواقعة بني بابي العمود
والساهرة مشال القدس ،ومتتد من أسوار املدينة
وتنطلق جنوبًا بطول  250م ً
رتا تقري ًبا ،وتبلغ مساحتها
 9000مرت مربع .زعم اكتشافها العامل جيمس توماس
باركلي عام  ،1850بالرغم من أنها معروفة لدى أهل
القدس وحتى املؤرخني مثل جمري الدين العليمي الذي
ذكرها يف كتابه األنس اجلليل باسم مغارة الكتان.

وقد أطلقت سلطات االحتالل على املغارة اسم «مغارة صيديقياهو» تيم ًنا بأحد ملوك اليهود،

وزعمت أن هذه املغارة كانت حماجر سليمان ومنها استخرجت حجارة «املعبد األول».12
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وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ،كشفت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث يف تقرير صحفي
عممته يف  2012/9/5عن تهويد واسع ملغارة الكتان على مساحة  9000م ،2وعلى امتداد حنو 250
م ً
رتا يف عمق أفقي أسفل البلدة القدمية بالقدس .ورصدت املؤسسة عملية حفر جديدة ومتواصلة
يف أجزاء متفرقة من املغارة ووجود حفر يف جوف أرضية املغارة يُرى فقط مداخلها واملسالك
املوصلة إليها .وكشفت املؤسسة عن قيام االحتالل حبفر نفق جديد وتركيب درج حديدي
محامات عامة من اخلشب داخل حدود املغارة .13ويف
يدعي أنه خمرج طوارىء ،باإلضافة إىل بناء ّ

ً
جديدا إضاف ًيا ملغارة الكتان
 ،2012/10/24كشفت مؤسسة األقصى أن االحتالل افتتح بابًا

بهدف تعزيز الزيارات السياحية إليها.14

ويف خطوة تعكس تكامل املستوى السياسي مع أعمال التهويد اليت تستهدف مغارة الكتان ،اختار
عضو «الكنيست» أرييه إلداد املغارة لعقد مؤمتر للحزب الذي أطلقه حتت اسم «هتيكفا» (أو
األمل) وذلك يف .152012/11/8

احلفريات باألرقام:

نوع احلفريات

املنطقة

حفريات مكتملة
حفريات غري مكتملة

اجلهة الغربية

جمموع حفريات اجلهة الغربية
اجلهة اجلنوبية

12
13

25

حفريات مكتملة

5

حفريات غري مكتملة

12

جمموع حفريات اجلهة اجلنوبية
اجلهة الشمالية

عددها

17

حفريات مكتملة

-

حفريات غري مكتملة

5

جمموع حفريات اجلهة الشمالية

5

اجملموع الكلي

47

50

ثان ًيا :البناء ومصادرة األراضي يف حميط املسجد األقصى:

تهدف دولة االحتالل من خالل البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه إىل تعزيز الوجود

ّ
ّ
اليهودي
إما من خالل إضفاء الطابع
بشكل خاص ومدينة القدس
اليهودي يف املسجد
بشكل عامّّ ،
ٍ
ٍ

على احمليط ،أو من خالل اختاذ هذه األبنية كمراكز انطالق الستهداف املسجد األقصى مثل
للتجمع القتحام املسجد ،أو استخدامها للتغطية على أعمال احلفريّات ،أو
استعماهلا كمراكز
ّ

لتعزيز الوجود األمين يف املسجد.

حبذر بالغ مع البناء يف ساحات املسجد األقصى
وعلى مدى العقود املاضية كان االحتالل يتعامل
ٍ
وحميطه ،وال يعود ذلك بالطبع إىل حرص احملتل على مشاعر املسلمني ومقدّساتهم ،بل يعود

خوف من املسجد األقصى الزمت العقل الصهيوني منذ أقام دولة االحتالل ،س ّببتها ردود
إىل عقدة ٍ
الفعل الفلسطين ّية واإلسالم ّية القوية على ّ
بشكل علين يف املسجد
كل حماول ٍة صهيون ّية للتواجد
ٍ
وحميطه ،بد ًءا بثورة الرباق عام  1929وصو ً
ال إىل انتفاضة األقصى عام .2000
ولكن تغيرّ ً ا طرأ يف السنوات األخرية وكانت االنعطافة عام  2010مع افتتاح «كنيس اخلراب»
وهو املعلم اليهودي األول الذي يبنيه االحتالل بهذه الضخامة يف البلدة القدمية ،ثم تتالت من
بعده املخططات ،ومنها ما استهدف بشكل خاص حائط وساحة الرباق ،16وميكن تلخيص تطورات
البناء واملصادرة يف املسجد األقصى وحميطه خالل فرتة الرصد على الشكل اآلتي:

 .1خمطط شرانسكي:

يف أواخر عام  ،2012ك ّلف بنيامني نتنياهو ناثان شرانسكي ،رئيس الوكالة اليهودية ،بإجياد حل
ملشكلة الصالة عند حائط الرباق احملتل ،واملتأتية بشكل خاص من خالفات بني اليهود املتشددين
الذين يسيطرون على احلائط ،ومجعية نساء احلائط املطالبة حبرية الصالة عند احلائط.
وبالفعل ،تقدم شرانسكي يف  2013/4/9أثناء وجوده يف نيويورك ،مبخطط يسمح بتوسعة ساحة
الرباق احلالية وإجياد مساحة للصالة املختلطة عند املنطقة اليت يسميها االحتالل «قوس
روبنسون» ،وهي منطقة قريبة من احلائط ولكن مفصولة عنه جبسر املغاربة ،ومتاحة للصالة
املختلطة .17ويقضي املخطط ببناء مسطح علوي على مساحة  500مرت مربع يف املنطقة املمتدة
من الزاوية اجلنوبية الغربية جلدار املسجد األقصى وحتى باب املغاربة ،بارتفاع  8-7أمتار وعلى
طول  80م ً
رتا ،ترفع على أعمدة فالذية ،فيما يبنى مدخل جديد واسع ومشرتك يتوزع اىل ثالثة

51

فروع ،واحد يؤدي إىل املسطح اجلديد ،والثاني مدخل موصل إىل باب املغاربة/املسجد األقصى،
كحل وسط بعد
بينما يوصل الثالث إىل ساحة الرباق احلالية .18وقد قدّم شرانسكي اقرتاحه هذا
ٍّ
تزايد حدة التوتر واخلالفات بني مجعية نساء احلائط واليهود املتشددين الذين يسيطرون على
ً
شروطا معينة للصالة عنده ،من بينها حصر أداء بعض الشعائر بالرجال ،األمر
احلائط ويفرضون

الذي ترفضه نساء اجلمعية .19وقد أبدى نتنياهو موافقته على املخطط يف  2013/4/23يف وقت
ذكر شرانسكي أن املرحلة األوىل من التنفيذ سيستغرق إجنازها  10أشهر من تاريخ البدء بها.

« .2بيت شرتواس»:20

يف  ،2013/2/10كشف تقرير ملؤسسة األقصى للوقف والرتاث عن خمطط يقضي بإقامة مبنى
تهويدي متعدد االستعماالت يبعد  50م ً
رتا عن املسجد األقصى املبارك حيده من الشرق املدرسة
التنكزية واحلائط الغربي للمسجد األقصى ،ومن الشمال طريق باب السلسلة.21
متقدما ،وقاعة
وكنيسا يهوديًا ،ومركز شرطة عمليات ًيا
ووفق املخطط ،يضم البناء مدرسة دينية
ً
ً
استقبال كبرية بفناء رحب ،ومداخل عريضة ومتعددة لزوار النفق الغربي ومركز الزوّار ،وعشرات

الوحدات الصحية وغرف تشغيل وصيانة.
واملخطط عبارة عن عمليات توسعة وترميم وتغيري ملبنى قائم على ثالث طبقات ،ووفق املعلومات
اليت كشفتها مؤسسة األقصى فإن املبنى عبارة عن بناء حكومي إسالمي تارخيي وعقارات وقفية،
من احلقبة اإلسالمية املتقدّمة ومن الفرتة اململوكية واأليوبية والعثمان ّية.
وتبينّ الدراسة أن االحتالل خيطط لتوسعة املبنى القائم وإضافة طبقة واحدة ليصبح املبنى مؤل ًفا
من  4طبقات ،باإلضافة إىل ترميم املبنى القائم وتوسعته بتكلفة  20مليون دوالر .وين ّفذ هذا
املشروع ما تسمى ب ـ «الشركة لتطوير وترميم احلي اليهودي يف البلدة القدمية بالقدس» وما
يسمى بـ ـ «صندوق تراث احلائط الغربي».
ويرتبط املبنى املخطط بناؤه مبجمله مبداخل األنفاق اليت حفرت أسفل املسجد األقصى املبارك،
كما يرتبط مباشرة بساحة الرباق ويصل إىل حدود باب السلسلة ،أحد أبواب املسجد األقصى.
ويعد هذا املخطط جز ًءا من املخططات التهويدية للمسجد األقصى ،وجز ًءا من املخطط التهويدي
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الشامل ملنطقة الرباق.
ويهدف هذا املخطط إىل زيادة عدد زوار حائط الرباق احملتل إىل  15مليون زائر سنويًا ،فيما الرقم
احلالي وصل إىل  7مليون مقارنة بـ  2مليون قبل عشر سنني.

 .3خمطط «بيت هليبا» أو «تراث املعبد»:
هذا املخطط عبارة عن مركز توراتي مبساحة  3700مرت مربع يقع مقابل حائط الرباق يف اجلهة
الغربية منه .ويتكون املبنى من مخس طبقات ،ثالث منها فوق األرض واثنتان حتتها ويشتمل
على مكتبة وقاعات ،وعلى حديقة أثرية تضم اآلثار اليت اكتشفتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية
يف املوقع .وقد وافقت بلدية االحتالل يف القدس على املخطط يف شباط/فرباير  ،2012وتديره
ومتوله «الشركة لتطوير وترميم احلي اليهودي يف البلدة القدمية بالقدس» و«صندوق تراث
احلائط الغربي» .22ويهدف املخطط إىل توسيع واستحداث مواقف عامة للحافالت والسيارات
فوق األرض وحتتها ،باإلضافة إىل ربط ساحة الرباق ببلدة سلوان جنوب البلدة القدمية وأنفاقها
حتت األرض.23
ويف الفرتة اليت يغطيها التقرير ،وافقت رئيسة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اإلسرائيلية يف
القدس على طلب احملامي قيس ناصر املقدم باسم حممود صاحلة ،رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى
يف األراضي احملتلة عام  ،1948االستئناف على قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء املصادقة على
خمطط بناء مركز يهودي يف ساحة الرباق املسمى «بيت هليبا» وذلك أمام اجمللس القطري
مجد املخطط ومنعت اللجنة اللوائية من نشره رمس ًيا او إصدار أي
للتنظيم والبناء .وبذلك ّ
رخصة بناء.24
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وتظهر الصورة اآلتية املخططات الواردة أعاله واليت تستهدف ساحة الرباق:

 .4خمطط زاموش
يعكف االحتالل على إعادة إنتاج خمطط «كيدم يروشااليم» أو ما يعررف بـ»خمطط زاموش»
وتنفيذه بعد تعديالت على املخطط األساسي الذي كشف عنه عام  .2007ويشمل املخطط
«مشروع الرباق اهلوائي» الذي يضم العديد من القطارات اهلوائية اليت تسهل الوصول من مجيع
املناطق احمليطة بالقدس القدمية لرتبطها مبنطقة الرباق .وميتد القطار من جبل الزيتون/
رأس العمود إىل باب املغاربة وحائط الرباق ،كما يرتبط بباب اخلليل يف سور البلدة القدمية يف
القدس.
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 .5ك ّلية عسكرية فوق جبل الزيتون

يف ُ ،2013/3/7سحب بند املصادقة على خمطط إقامة

كلية عسكرية يف جبل الزيتون من جدول أعمال جلنة

التخطيط اللوائية التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة
االحتالل لتتأجل مناقشتها إىل ما بعد زيارة الرئيس
األمريكي باراك أوباما إىل دولة االحتالل يف -20
 .252013/3/22وكانت اللجنة اللوائية التابعة لوزارة
الداخلية وافقت يف  2012/7/2على خمطط الكلية بشكل
مبدئي.26
وقد ُ
كشف عن موقع الكلية العسكرية ألول مرة يف شباط/
فرباير  ،2011وتبلغ مساحتها حنو  42ألف مرت مربع
وتستوعب قرابة  400طالب عسكري و 130أكادمي ًيا .27واهلدف الرئيس من الكلية تعزيز مكانة

القدس كعاصمة لدولة االحتالل حبيث حتاول سلطات االحتالل جاهدة نقل املق ّرات احلكومية

إىل اجلزء الشرقي من القدس احملتلة.28
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هوامش الفصل الثاني
خصوصا أن
1 .1من املهم اإلشارة إىل أن أعداد مواقع احلفريات تتفاوت وف ًقا لطريقة الرصد
ً
االحتالل يتسرت على أغلب احلفريات ويتك ّتم على إجرائها ،واحلفريات املرصودة هي تلك
يرجح أن عددها احلقيقي
اليت أعلن عنها االحتالل أو متكن املراقبون من رصدها بينما ّ

يتجاوز الرقم املذكور.

 2 .2مجعيتان صهيونيتان استيطانيتان هلما جمموعة من الكنس واألنفاق يف منطقة احلائط
الغربي للمسجد األقصى .وتعنى مجعية "عطريت كوهنيم" باالستيالء على املنازل املقدسية
وتهويدها ،ومؤخ ًرا صار هلا يد طائلة باإلنفاق على حفريات اجلهة الغربية.

 3 .3انظر الفصل الثاني من :هشام يعقوب (حمرر) ،عني على األقصى ،تقرير توثيقي يرصد
االعتداءات على املسجد األقصى يف الفرتة ما بني  2011/8/22و ،2010/8/21التقرير
السادس( ،بريوت :مؤسسة القدس الدولية.)2012 ،
 4 .4انظر القسم الثاني من هذا الفصل حول البناء ومصادرة األراضي يف حميط املسجد األقصى.
 5 .5مجعية "العاد" أو "العودة إىل مدينة داود" ،وهي مجعية صهيونية استيطانية تعنى حبفريات
"مدينة داود" أسسها داود باري يف .1986
 6 .6لالطالع على تفاصيل احلفريات يف اجلهة اجلنوبية ميكن مراجعة الفصل الثاني من تقرير
عني على األقصى السادس ،ص .75-63
 7 .7مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/12/4 ،
 8 .8املصدر السابق.
 9 .9عني على األقصى ،مصدر سابق ،ص .66
1010مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/8/27 ،
1111مؤسسة األقصى للوقف والرتاث ،االحتالل االسرائيلي يه ّود مغارة الكتان يف القدس احملتلة
ويواصل تنفيذ احلفريات واألنفاق.2012/9/5 ،

1212ملزيد من التفاصيل حول املغارة ،ميكن مراجعة تقرير عني على األقصى السادس ،ص .78
1313مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/9/5 ،
1414مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/10/24 ،
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 1515هآرتس2012/11/11 ،؛ ومؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/11/11 ،
1616لالطالع على األبنية واملخططات السابقة ميكن مراجعة تقرير عني على األقصى السادس،
ص .97-80
1717وكالة التلغراف اليهودية.2013/4/10 ،
 1818مؤسسة األقصى للوقف والرتاث ،خمططات احتاللية تنفيذية وشيكة لتهويد كامل منطقة
الرباق غربي املسجد األقصى.2013/5/21 ،
 1919هآرتس.2013/5/7 ،
 2020دراسة :تفاصيل خمطط تنفيذي إلقامة كنيس يهودي ومركز شرطة عملياتي متقدم
كلها مرتبط باألنفاق أسفل املسجد األقصى.2013/2/10 ،
 2121تفاصيل خمطط تنفيذي إلقامة كنيس يهودي ومركز شرطة عملياتي متقدم كلها
ترتبط باألنفاق أسفل املسجد األقصى ،مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2013/2/10 ،
 2222تقرير عني على األقصى السادس ،مصدر سابق.
 2323موقع مدينة القدس.2012/6/26 ،
 2424وكالة م ًعا اإلخبارية.2013/5/31 ،
 2525املصري اليوم.2013/3/7 ،

 2626جريوزاليم بوست.2012/7/2 ،
2727جريوزاليم بوست.2013/1/16 ،
2828تقرير عني على األقصى السادس ،مصدر سابق.
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الفصل الثالث:
تحقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل المباشر في إدارته
أو ً
ال :اقتحام املسجد األقصى والتصريح ضده:

خلفية :ش ّكل اقتحام رئيس وزراء االحتالل األسبق أريئيل شارون للمسجد األقصى يف 2000/9/28
نقط ًة فارق ًة يف الرتكيز الصهيوني على فكرة التواجد اليهودي املباشر داخل املسجد األقصى،

انطالق حقيقية لتثبيت «األحقية التارخيية اليهودية» بالتواجد يف املسجد ،لتتواىل
وش ّكل نقطة
ٍ
بعد ذلك السوابق السياسية والقضائية ،والفتاوى الدينية اليت ته ّيئ الظروف املناسبة لتحقيق

هذا التواجد.

فعل ًيا ،بدأ العمل على حتقيق التواجد من خالل الدخول الفردي للمتطرفني اليهود للمسجد
رئيسا للوزراء بعد اقتحامه
برفقة أفرا ٍد من رجال الشرطة ،أسو ًة مبا فعله أريئيل شارون الذي ان ُتخب ً

حرصا
للمسجد واندالع انتفاضة األقصى ،وكانت الشرطة تمُ انع أحيا ًنا إدخال هؤالء املتطرفني ً
خصوصا يف ظل تصاعد انتفاضة األقصى ،وهو األمر الذي ش ّكل السابقة اليت أدّت
على أمنهم،
ً
إىل تقديم قضي ٍة إىل «احملكمة العليا» لتوضيح املوقف من أحقية اليهود يف زيارة املكانِ ،ل ُتصدر

احملكمة قرارها يف  2003/6/23بأحق ّية اليهود بزيارة «جبل املعبد» والصالة فيه.

مجاعات صغرية
عقب حتقيق هذه السابقة ،تك ّثف الدخول الفردي للمتطرفني اليهود فرادى ويف
ٍ

1

قرار من أعلى
وحبماي ٍة ّ
تام ٍة من شرطة االحتالل ،اليت باتت تغطي دخوهلم وحتميهم مبوجب ٍ
كذراع للسلطة
سلط ٍة قضائية يف النظام ،وأصبحت الشرطة بهذه الطريقة ملزم ًة -من موقعها
ٍ
التنفيذية -بالسماح ألي فر ٍد يهودي بدخول املسجد ،ومبرافقته وتأمني محايته .بعد تثبيت هذا
اقتحامات
تقدما فبدأت تدعو إىل
املكسب ،انتقلت املنظمات اليهودية املتطرفة إىل مرحل ٍة أكثر
ً
ٍ
شخصا،
جمموعات تراوح عددها بني  30و50
حماوالت القتحامه يف
مجاعي ٍة للمسجد وتن ّف ُذ
ً
ٍ
ٍ
حرصا على أمن املقتحمني اليهود ومن ًعا
وهو األمر الذي كانت شرطة االحتالل متنع حدوثه
ً
انفجار أمين ،األمر الذي خلق سابق ًة جديدة ،2حمُ لت إىل «احملكمة العليا» من جديد لتحدّد
ألي
ٍ
موقفها من أحقية اليهود يف الدخول اجلماعي وأداء الصالة اجلماعية .وقد أصدرت احملكمة
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طقوس مجاعي ٍة يف
حكمها يف تشرين أول/أكتوبر  2005بالسماح جلماعة «أمناء املعبد» بأداء
ٍ

صباحا ،أي يف الفرتات اليت يكون فيها عدد املصلني
املسجد بني الساعة السابعة مسا ًء والتاسعة
ً
املسلمني يف املسجد قلي ً
ال.
منذ ذلك احلني ،تك ّثفت االقتحامات اجلماعية للمسجد يف هذه الساعات ،ومبرافقة من شرطة
االحتالل اليت باتت تن ّفذ أم ًرا قضائ ًيا ،وانتقلت املنظمات اليهودية املتطرفة إىل حماوالت االقتحام
اجلماعي يف وقت تواجد املص ّلني املسلمني ،أم ً
ال يف خلق سابق ٍة جديدة تحُ مل للمحكمة ،وتكمل

شروط «األحقية اليهودية» يف التواجد يف املسجد على مدار الساعة.

شخصيات رمسي ٍة
وتأييد ومشارك ٍة من
بدعم
تتم
هذه اجلدلية بني املتطرفني واحملكمة كانت ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
مفجر هذا التوجه ،أريئيل شارون ،أو و َر َثته من حزب كادميا ،أو
بارزة ،وحتت ظل
حكومات يقودها ّ
ٍ

من جيلسون على ميينهم سياس ًيا ،كما هي احلال اليوم مع حكومة الليكود.

إن األغراض اليت هدفت إليها هذه االقتحامات مل تكن حمصورة برغبتها يف خلق سوابق تحُ مل
للنظام القضائي و ُتش ّكل األرضية لتوفري احلماية األمنية لليهود يف املسجد فحسب ،بل كانت
تتعدّاه إىل كونها جتعل التواجد اليهودي يف املسجد أم ًرا يوم ًيا يعتاده الناس ويدخل يف دائرة

«الطبيعي» ،وإىل حتديد وتضييق عمل األوقاف ودورها كونها اجلهة املخولة اإلشراف على
ٌ
مقدمات ضرورية لتحويل الوجود اليهودي يف املسجد إىل «وجو ٍد طبيعي».
املسجد ،وهي كلها
األجهزة األمنية بدورها ،اعتربت األحكام القضائية الصادرة عن «احملكمة العليا» أرضي ًة لتعديل
مهمتها يف حميط املسجد ،فبما أنها أصبحت ملزم ًة بتوفري األمن «لـلطرفني» داخل املسجد ،فهذا
ّ

يقتضي أن ُت ِّ
وفر البنية التحتية الالزمة لذلك ،وقد أ ّ
متت سلطات االحتالل بالفعل يف 2005/6/9
ما أمسته «اجملال األمين» حول املسجد األقصى والذي يتكون من جمموعة متكاملة من الكامريات
واجملسات احلرارية واإللكرتونية اليت تسمح لقوات االحتالل مبراقبة كل التحركات داخل
ّ
املسجد األقصى ويف حميطه ،كما أنها ش ّكلت وحد ًة للتدخل السريع داخل املسجد وأج َرت هلا
مناورات متعددة كانت أوالها يف  ،32005/11/9فض ً
ال عن تثبيت نقاط ومراكز أمنية ثابتة
ٍ

داخل األقصى ويف حميطه.
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الوضع القائم اليوم هو ّ
أن اليهود غري ممنوعني سوى من دخول أجزاء املسجد األقصى املسقوفة
أما ساحات املسجد
(املسجد القبلي ،ق ّبة الصخرة ،املص ّلى املرواني ،وسائر املصل ّيات واملدارس)ّ ،
مجاعات صغرية،
األقصى فهي مفتوح ٌة هلم بالكامل وعلى مدار الساعة إن دخلوا ُفرادى أو يف
ٍ
صباحا.
ومفتوح ٌة هلم كجماعات خالل الفرتة ما بني السابعة مسا ًء والتاسعة
ً

على مستوى التصرحيات ،يكا ُد ال مي ّر يو ٌم دون أن ُتص ّرح فيه شخص ّية رمس ّية أو مؤثرة ض ّد املسجد
األقصى ،وحنن ال نرصد يف تقريرنا هذه التصرحيات مجيعها ،مّ
ضج ًة
وإنا نرصد تلك اليت ُتثري ّ
كبرية توصلها إىل وسائل اإلعالم.

تط ّور األحداث:

اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية:

عكست االقتحامات والتصرحيات اليت أدلت بها خمتلف الشخصيات الرمسية تنامي االحتضان
مشروعا تتبناه الطبقة السياسية
السياسي لفكرة «املعبد» اليت مل تعد جمرد فكرة هائمة ،بل
ً
وتدعمه .وقد شكلت االنتخابات التشريعية يف دولة االحتالل يف  2013/1/22والتشكيلة احلكومية
اليت أعقبت االنتخابات رافعة لفكرة «املعبد» حيث متكن املنادون ببنائه من الفوز مبراكز متقدمة
وباتوا قريبني إىل مراكز صناعة القرار أكثر من أي وقت مضى.4
ويف تكرار االقتحامات اليت ينفذها الرمسيون يف دولة االحتالل تأكيد للمساعي الرامية إىل
تثبيت القدم الصهيونية يف املسجد كما أن التصرحيات تبينّ االجتاه الرمسي إىل حتقيق السيطرة
الفعلية عليه متهيدًا لتحقيق وهم «املعبد» املزعوم .واالقتحامات والتصرحيات اليت نعرضها هنا إمنا
هي غيض من فيض ما يتعرض له املسجد األقصى ،ولكنها تلخص االجتاهات العامة على الصعيد
الرمسي يف دولة االحتالل.
وقد كان من أبرز االقتحامات يف الفرتة اليت يغطيها التقرير اقتحام عضو «الكنيست» من
حزب البيت اليهودي أوري أريئيل (وهو وزير اإلسكان يف احلكومة احلالية) املسجد األقصى يف
 .2012/10/15كما اقتحم أريئيل األقصى يف  2013/7/14عشية ذكرى «خراب املعبد» حبراسة
أمنية مشددة وبتغطية من القناة الثانية اإلسرائيلية .وقد صرح أريئيل بالقول «آمل أن يأتي اليوم
الذي تكون فيه السيادة كاملة إلسرائيل على املسجد األقصى» ،وقال أريئيل «إن املسلمني يقومون
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هنا مبا حيلو هلم من ختريب للمكان وحنن ال يسمح لنا بدخول املكان والصالة فيه إال يف ساعات
حمددة  ،فيما يسمح للمسلمني بالتواجد فيه على مدار اليوم والليلة وبأعداد غري حمدودة» .5ويف
 ،2013/5/14اقتحم املسجد عضو «الكنيست» السابق ميخائيل بن آري ،وذلك يف سياق االقتحامات
اليت تزامنت مع عيد «الشفوعوت» أو «نزول التوراة».6
ويف  ،2013/7/16حاول عضوا «الكنيست» زئيف إلكني وشولي معلم رفائيلي اقتحام املسجد
بالتزامن مع ذكرى «خراب املعبد» ولكن شرطة االحتالل منعتهما من االقتحام كما منعت سائر
املتطرفني اليهود من اقتحام املسجد ذلك اليوم ،وذلك خو ًفا من اشتباكات قد تندلع بني املسلمني
الذين حيتفلون بشهر رمضان واليهود احملتفني بذكرى «خراب املعبد».7
وظهر من خالل التصرحيات متلمل من «التضييق» الذي تفرضه شرطة االحتالل على اليهود من
خالل منعهم من الصالة حبرية يف املسجد األقصى ومنعهم أحيا ًنا من دخوله .ويف هذا اإلطار ،قال
عضو «الكنيست» السابق أرييه إلداد ،زعيم حزب «هعوتسماه ليسرائيل» (أو «القوة إلسرائيل») «إن
األوضاع اليت مير بها اليهود أثناء دخوهلم إىل جبل املعبد (التسمية التلمودية للمسجد األقصى)
نوعا من االضطهاد الديين ميارس حبق من يرغبون بالصالة
أصبحت ال تطاق» .وأشار إلداد إىل «أن ً
فيه ،خال ًفا ملا هو عليه حال املسلمني ،وذلك على الرغم من أن جبل املعبد هو أقدس مكان لليهود
يف هذه البالد» .8كما انتقد صوت األذان الصادر عن مكربات الصوت يف املساجد احمليطة باملسجد
األقصى مدّع ًيا أنها تش ّكل مصد ًرا لإلزعاج والفزع لليهود الذين يسكنون مبحاذاتها فيما الشرطة ال
تعري األمر أي اهتمام.

ويف  ،2013/5/28صرحت عضو «الكنيست» من حزب الليكود تسييب حوتوفلي ،وهي نائب وزير
املواصالت ،بأنها تأمل يف أن يتمكن اليهود من الصالة حبرية يف املسجد األقصى .وقد جاء تصرحيها
من داخل األقصى يف  2013/5/26حيث اقتحمته قبل حفل زواجها وذلك «ألهميته هلا».9
ً
جديدا مع موشيه فيجلن ،الذي فاز يف انتخابات
ال تقف التصرحيات الرمسية هنا بل هي تأخذ دف ًعا

«الكنيست» األخرية مبقعد عن كتلة الليكود-بيتنا .وفيجلن ،الذي يواظب على اقتحام املسجد
األقصى ،يتخذ من هذا االقتحام مناسبة لتأكيد متسكه بفكرة «املعبد» وللمطالبة ببسط السيادة
اإلسرائيلية على املسجد األقصى .ومن اقتحامات فيجلن املتكررة للمسجد نذكر اقتحامه األقصى
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يف  2013/2/5مبناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة للـ»كنيست» ،10وكذلك يف ،112013/6/27
وقبل ذلك يف  2013/3/4حيث حاول اقتحام قبة الصخرة ،فتصدى له حراس املسجد ومنعوه من
اقتحامها .12والح ًقا ،كتب فيجلن على صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» إنه
«ملزم كعضو كنيست بتفعيل سيادة إسرائيل على جبل املعبد .حتى ما قبل عامني تقري ًبا ،كانت
ألي شخص حرية الدخول إىل قبة الصخرة  -وهي ليست مسجدًا ( -والكالم لفيجلن) .أما اآلن

فالقبة مغلقة أمام غري املسلمني ،كما أن الرقابة ال تطال أعمال البناء داخل املبنى ،الذي يعلو قدس

األقداس ،أقدس األماكن للشعب اليهودي .وهلذا السبب أنا ّ
لدي حصانة ،كعضو يف الكنيست ،كي
أحتقق مما جيري يف األماكن احملظورة على اجلمهور» .13وقد صرح فيجلن يف خطاب توجه به إىل
«الكنيست» أنه قد حافظ على اقتحام املسجد األقصى باستمرار طيلة السنوات العشر املاضية وهو
إمنا يفعل ذلك ألن «جبل املعبد ميثل قلب األمة ،وألن األمة تفقد بشكل تدرجيي ،ولكن مؤكد،
سيطرتها على املسجد األقصى حيث السيادة الفعلية على املسجد تنتقل إىل أيد غريبة ،أي إىل
األوقاف اإلسالمية .14ويف  ،2013/7/31دعا فيجلن اليهود إىل التوجه باآلالف إىل املسجد األقصى
وذلك بعد أن أبلغت شرطة االحتالل اجملموعات اليهودية بأن املسجد سيكون مغل ًقا أمام غري
املسلمني ،أقله حتى انتهاء شهر رمضان.15
أما نائب وزير األديان يف حكومة االحتالل ،إيلي بن داهان ،فدعا اليهود إىل «شد الرحال» إىل «جبل
املعبد» حيث قال يف مقابلة مع القناة العاشرة إنه خيطط للسماح لليهود حبج مجاعي إىل األقصى
كرد على منع الشرطة للمتطرفني اليهود والشخصيات الرمسية من اقتحام املسجد والصالة فيه.16
وقد جاء هذا التصريح بعد أن منعت الشرطة أعضاء يف «الكنيست» ومتطرفني يهود من اقتحام
املسجد يوم ذكرى «خراب املعبد».
ويف تصعيد الفت يف التصرحيات ،دعا وزير اإلسكان أوري أريئيل إىل «إعادة بناء «املعبد يف جبل
املعبد» .17وقال أريئيل يف مؤمتر حول اآلثار عقد يف مستوطنة «شيلو» يف « 2013/7/5لقد بنينا
الكثري من املعابد الصغرية  -أي الكنس  -ولكننا حباجة إىل أن نبين املعبد احلقيقي يف جبل املعبد».

اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود:

ال يشكل منع الشرطة لليهود من اقتحام املسجد األقصى إال حاالت نادرة واستثنائية ،فاألصل املعمول

به هو أن املتطرفني اليهود يستبيحون املسجد األقصى أغلب أيام العام ،حتميهم شرطة االحتالل
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وتسهل اقتحامهم للمسجد .واالقتحامات اليت تتواىل على املسجد األقصى تتزايد بشكل ملحوظ
يف املناسبات واألعياد اليهودية ،وإن كان االجتاه املعتمد مؤخ ًرا من قبل س ــلطــات االحتالل يقضي
مبنع االقتحامات يف أيام األعياد اليهودية وذلك بسبب حالة الرتقب املرتفعة لدى املرابطني واملص ّلني
املسلمني.
وبطبيعة احلال ،فإن رصد االقتحامات اليومية ليس أحد أهداف التقرير ،ليس ألنها ال تشكل
خط ًرا على املسجد األقصى بل ألن توثيق اقتحامات تتكرر بشكل شبه يومي ال ميكن حصره بني د ّفيت

هذا التقرير الذي يسعى إىل إظهار االجتاهات العامة لالعتداءات اليت يتع ّرض هلا املسجد األقصى.

يف  2013/3/28اقتحم املسجد األقصى حوالي  260متطر ًفا بالتزامن مع عيد الفصح العربي،
بعد أن وصل عددهم إىل  164يف اليوم الذي سبق .18كما دنس حرمة حائط الرباق يف 2013/3/28
ما يزيد على  10آالف من احلريديم (املتدينني اليهود) مبشاركة كبار احلاخامات وأدوا الشعائر
التلمودية مبناسبة الفصح العربي .19أما يف أجواء الذكرى اخلامسة والستني لنكبة فلسطني فد ّنس
حائط الرباق وجواره يف  2013/4/16-15حوالي  3000متطرف يتقدمهم عدد من احلاخامات
وقيادات من حزب البيت اليهودي.20
ويف الذكرى السادسة واألربعني الستكمال احتالل القدس ،اقتحم املسجد األقصى حوالي 180
متطر ًفا يف  2013/5/8وذلك يف جمموعات ترتاوح بني  25و 40مستوط ًنا .وقد أدى املقتحمون
شعائر وصلوات تلمودية وتوراتية خاصة عند منطقة السور الشرقي لألقصى – منطقة باب الرمحة
ووقفت جمموعة من  20مستوط ًنا عند باب السلسلة متجهني إىل قبة الصخرة وأدوا بسرعة شعائر
«االنبطاح املقدس» .21ووف ًقا ملؤسسة األقصى للوقف والرتاث ،فإن املستوطنني باتوا يركزون

خصوصا عند باب الرمحة،
اقتحاماتهم يف منطقيت مصلى املتحف اإلسالمي والسور الشرقي،
ً
وحياولون تأدية طقوس تلمودية معينة يف املنطقتني ،مستغ ّلني خلو املنطقة من املسلمني.22
وإذ تشكل األعياد واملناسبات اليهودية سب ًبا إضاف ًيا يدفع املتطرفني اليهود إىل تكثيف اقتحاماتهم

دائما مبا تشتهي سفن املتطرفني حيث تعمد شرطة
للمسجد األقصى إال أن رياح الشرطة ال جتري ً

االحتالل يف القدس اليت تتواجد يف املسجد األقصى وعلى أبوابه إىل منع االقتحامات يف بعض
األيام أو املناسبات إذا ما تبينّ هلا أن «إجيابيات» املنع أكثر من «سلبيات» االقتحام حيث من املمكن
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أن تتطور إىل اشتباكات مع املصلني ،أو مبعنى آخر ال تتمكن من تأمني احلماية للمتطرفني .ففي
ذكرى «خراب املعبد» اليت صادفت  ،2013/7/16منعت شرطة االحتالل املستوطنني من اقتحام
املسجد األقصى وذلك خو ًفا من وقوع اشتباكات بني املتطرفني واملرابطني يف املسجد .23وكانت
شرطة االحتالل منعت املتطرفني من اقتحام املسجد يف ذكرى «خراب املعبد» يف متوز/يوليو 2012
وذلك خو ًفا مما قد تسببه من احتكاك بني املرابطني املسلمني واملقتحمني املتطرفني .24كذلك
منعت شرطة االحتالل االقتحامات يف  ،2013/6/6يوم ذكرى اإلسراء واملعراج ،باعتبار أنه يوم عيد
للمسلمني ،كما منعت الشرطة االقتحامات بشكل مطلق يف األسبوعن األخريين من شهر رمضان
املبارك ،وب ّررت مصادر الشرطة املنع بأن األعداد الكبرية للمسلمني يف األقصى خالل هذه األيام قد

تتسبب مبواجهات مع اليهود يف حال اقتحامهم املسجد.25

اقتحامات وتصرحيات األجهزة األمنية:

إىل جانب التواجد املستمر لشرطة االحتالل يف املسجد األقصى وعلى أبوابه ،وباإلضافة إىل اجلنود
والعناصر اخلاصة الذين يرافقون جمموعات املتطرفني لدى اقتحامهم للمسجد حلمايتهم
وملراقبة ما يقدمون عليه من صلوات علنية استفزازية ،تكثفت يف اآلونة األخرية ما تعرف باجلوالت
االستكشافية واإلرشادية العسكرية اليت ينفذها جمندون وعسكريون إسرائيليون باللباس العسكري
يرافقهم غال ًبا أدلاّ ء يتولون الشرح وفق الرواية التلمودية.
ففي  ،2012/9/4اقتحم املسجد األقصى حوالي  80جنديًا يف زيهم العسكري ،26ويف 2012/10/14
ً
ضابطا باحات األقصى من جهة باب املغاربة ومكثوا يف املسجد ألكثر من
اقتحمت جمموعة من 30
ساعة ضمن برنامج جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكرية.27
ويف  ،2013/1/28اقتحم املسجد األقصى حوالي  100جمندة من قوات االحتالل باللباس
العسكري وتوزعن على جمموعات تتقدم كل جمموعة منهن مرشدة من جمندات االحتالل حتمل
شروحا عن «املعبد» املزعوم .28ويف  ،2013/2/7اقتحم املسجد األقصى ما يزيد على
صو ًرا وتقدم
ً

 100من الضباط واجلنود اإلسرائيليني من رتب و وحدات خمتلفة ،29كذلك اقتحمت األقصى 60

جمندة باللباس العسكري باإلضافة إىل حوالي  10من عناصر املخابرات يف .302013/5/27
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ويف  ،2013/7/3اقتحم األقصى حوالي  50عنص ًرا من جهاز األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك».
ولكن أخطر حدث حتت عنوان اقتحامات وتصرحات األجهزة األمنية هو ما ُ
كشف عنه يف ندوة
أقيمت يف  2013/6/26مبركز تراث رئيس الوزراء األسبق مناحيم بيغن ،حتت عنوان «جبل املعبد
بأيدينا» .فقد قال الراب يعقوب ميدان ،رئيس الكنس اليهودية يف مستوطنات «غوش عتصيون» ،إن
مسؤولني سابقني يف جهاز األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك» نصحوه بتوسيع وتسريع إحضار يهود
إىل املسجد األقصى من أجل تعزيز السيادة اإلسرائيلية يف املكان .وقال ميدان «لقد دعيت مرة إىل
مسكن رئيس الشاباك ،حيث وبخّ ين والمين قائ ً
ال :لقد م ّك ّناكم من الصعود إىل جبل املعبد ،ملاذا هذا
العدد القليل فقط ممن يصعدون ،بهذه الصورة ال ميكننا تعزيز السيطرة اإلسرائيلية على اجلبل.
أما رئيس القسم اليهودي يف الشاباك فقال لي قبل شهرين ،إنه يقوم بتجنيد أفراد عائلته وأصحابه
من أجل الصعود معه إىل جبل املعبد ،بهدف تعزيز الوجود اليهودي هناك».31
لقد أكد هذا الكالم بشكل يقيين حقيقة الدور اخلطري الذي تلعبه األجهزة األمنية اإلسرائيلية
يف فرض الوجود اليهودي الدائم واملباشر يف املسجد األقصى ،وكشف ً
أيضا تكامل وتناغم جهود
تلك األجهزة مع رجال الدين اليهود ومجعياتهم والطبقة السياسية يف االحتالل من أجل حتقيق
اهلدف اإلسرائيلي بتثبيت وجود اليهود يف األقصى.

ثانياً :التدخل املباشر يف إدارة املسجد:
خلفية:

تعترب دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية يف األردن املشرف
الرمسي على املسجد األقصى وأوقاف القدس ،وصاحب احلق احلصري يف إدارتها ورعايتها وإعمارها
وتدبري كل شؤونها ،وذلك مبوجب القانون الدولي ،الذي يعتربها آخر سلط ٍة حملي ٍة مشرف ٍة
على هذه املقدّسات قبل احتالهلا ،ومبوجب اتفاقية السالم األردنية-اإلسرائيلية املوقعة عام 1994
خاصا باإلشراف على الشؤون
واملعروفة باتفاقية «وادي عربة» ،واليت طلب األردن مبوجبها لنفسه ح ًقا ً
الدينية للمدينة ،وطلب أن يكون طر ًفا يف املفاوضات النهائية على مســتقبلها ،وقرار فك االرتباط
بني الضفتني الشرقية والغربية الذي صدر عام  1988استثنى دائرة األوقاف اإلسالمية بكل ما يتبع
مؤسسات وهيئات.
إداري وفين ،وبكل ما يتبع هلا من
كادر
هلا من
ٍ
ٍّ
ٍ
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مع تصاعد التوجه اليهودي الفكري والعملي لتحقيق «األحقية اليهودية يف جبل املعبد» ،أصبح
حتجيم دور األوقاف اإلسالمية والتدخل يف اختصاصاتها وصالحياتها أم ًرا ضروريًا ،بل حتم ًيا ،فهي
اجلهة املشرفة واملسؤولة عن املنطقة اليت يرى فيها اليهود والصهاينة «جبل املعبد» الذي جيب أن
دائما وطبيع ًيا فيه ،وجيري التدخل يف عمل األوقاف ويف إدارة
حيققوا ألنفسهم تواجدًا حقيق ًيا ً
املسجد على ثالثة مسارات:
ّ
والتدخل يف عمل دائرة األوقاف.
 .1املنع من الرتميم
 .2تقييد حركة موظفي األوقاف.
 .3التح ّكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني.

منع الرتميم والتدخل يف عمل إدارة األوقاف

نازع االحتالل على مر السنوات املاضية دائرة األوقاف صالحياتها ّ
وعطل عمل ًيا الكثري من أعماهلا

الطارئة والضروريّة لصيانة املسجد األقصى وترميمه وحتى إدارة شؤونه اليوم ّية .وقد شهدت الفرتة
اليت يغطيها التقرير تضيي ًقا على عمل األوقاف وتدخ ً
ال يف شؤونها ،مع استمرار االتهامات اليت
تسوقها خمتلف املستويات يف دولة االحتالل واليت تزعم أن عمل األوقاف يف املسجد األقصى من
شأنه هدم اآلثار املوجودة يف املكان ،وال سيما تلك املتعلقة بـ «املعبد» املزعوم .إال أن مدير األوقاف
اإلسالمية يف القدس ،الشيخ عزام اخلطيب ،نفى هذه االتهامات مؤكدًا أن ما تقوم به األوقاف من
أعمال صيانة روتينية ال متس اآلثار والكنوز املوجودة يف األقصىّ ،
وأن ما تقوم به حيافظ على اإلرث
اإلسالمي القائم.32
ومن ضمن التدخل يف عمل األوقاف ،أوقفت شرطة االحتالل وما تعرف بسلطة اآلثار عمال األوقاف
اإلسالمية عن عملهم يف ترميم مدخل باب املصلى املرواني وتصليحه يف  2012/9/4حبجة وجود
بعض قطع فخار أثرية أثناء حفر الصخر املوجود على مدخل املصلى فيما شهد يوم 2012/9/5
حتركات مكثفة على خمتلف مستويات االحتالل الرمسية.33
ويف  ،2013/5/28اقتحم ضابطان إسرائيليان مسجد قبة الصخرة أثناء قيام عمال اإلعمار
بالرتميم وقاموا باستفزازهم وحترير هوية أحدهم وتوجيه استدعاء له .وكانت الشرطة حاولت
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على مدى يومني الدخول إىل قبة الصخرة لرؤية أعمال الرتميم فمنعهم املوظفون وطلبوا منهم
التوجه إىل مدير األوقاف للحصول على أمر بالدخول ففاجأهم الضابطان باقتحام املسجد عنوة.34

تقييد حركة موظفي األوقاف:

حتاول سلطات االحتالل تقييد حركة موظفي األوقاف والتضييق عليهم ومنعهم من أداء عملهم
يف املسجد األقصى فتبعد حراس املسجد عنه ومتنعهم من دخوله وتزيد من التضييق عليهم بشكل
خاص عندما يتصدون للمتطرفني اليهود الذين حياولون توسيع دائرة اقتحاماتهم أو أداء الصالة
بشكل علين يف باحات املسجد.
ففي  ،2013/5/28اعتقلت شرطة االحتالل حارس املسجد األقصى سامر قويدر بعد أن تصدى
ملستوطنني كانوا قد وقفوا جبانب السور احملاذي للمصلى القبلي من الناحية الشرقية وأدّوا شعائر
توراتية وهم متجهون حنو قبة الصخرة بشكل علين .35ويف  ،2013/6/20اعتقلت شرطة االحتالل
اثنني من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية ،بعد شجار مع أحد املستوطنني الذي استف ّز بعض
املصل ّيات يف املسجد واعتدى على موظف األوقاف الذي حاول منعه من تصويرهن يف وقت ادعى
بعض املتطرفني أن موظفي األوقاف هم الذين هامجوا املستوطن .36ويف  ،2013/7/4منعت شرطة
االحتالل املتمركزة على بوابات املسجد األقصى املوظف بدائرة األوقاف اإلسالمية حسام سدر من
مزاولة عمله يف املسجد بعد أن حاول العودة إىل مزاولة عمله يف املسجد بعد انتهاء فرتة إبعاده.37
واستهداف االحتالل ملوظفي األوقاف ال يقتصر على احلراس والسدنة ،ففي آذار/مارس ،2013
أصدرت حمكمة االحتالل قرا ًرا مبنع مدير املسجد األقصى الشيخ ناجح بكريات من دخول املسجد
ملدة  6أشهر تنتهي يف  ،2013/9/3وأقدمت قوات االحتالل على اعتقال بكريات يف  2013/6/11ثم

قضت احملكمة باإلفراج عنه يف  6/23مع املنع من السفر  3أشهر وغرامة قدرها  25ألف شيكل مع
استمرار سريان قرار منعه من دخول املسجد األقصى.38
وش ّكل قرار االحتالل حبق مدير املسجد األقصى سابقة على خمتلف املستويات .فعلى صعيد
ّ
التدخل اإلسرائيلي بعمل دائرة األوقاف ،وشؤون األقصى ،كما شكل
االحتالل ،مثل هذا القرار ذروة
رسالة نوعية باجتاه نزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد األقصى .وعلى صعيد آخر ،عكس هذا
القرار اإلسرائيلي حبق بكريات السقف املنخفض للحكومة األردنية جتاه األقصى حيث يعترب الشيخ
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بكريات بتوصفه كمدير للمسجد األقصى موظ ًفا يف وزارة األوقاف األردنية ،وعلى الرغم من خـطـورة
القـرار اإلســرائـيـلـي إال أن الـموقـف األردنـي كـان دون الـحـد األدنى املـطـلـوب الــذي يـتــالءم مع الدور
والواجب األردني.

التحكم يف الدخول للمسجد وتقييد حرية حركة املصلني:

تفرض شرطة االحتالل قيودًا زمانية ومكانية على املصلني الوافدين إىل املسجد األقصى للصالة

فيه وهي تتحكم باألمر عن طريق سياسة التصاريح اليت متنحها ،أو حتجبها ،على أساس اجلغرافيا
والزمان والعمر واجلنس ،والظروف األمنية .ويف وقت تسري سياسة التصاريح على أهل الضفة
الغربية والداخل الفلسطيين احملتل ،فإن فلسطينيي قطاع غزة ممنوعون كل ًيا من الدخول إىل

املسجد األقصى حيث متنع عنهم أي تصاريح ،بصرف النظر عن السن أو اجلنس.

وكان شهر آذار/مارس حتديدًا قد شهد تصعيدًا يف القيود املفروضة على املصلني أعقبت االشتباكات
اليت اندلعت يف املسجد يوم اجلمعة  2013/3/8وأدت إىل جرح  60فلسطين ًيا و 9جنود من قوات
االحتالل الذين اقتحموا املسجد بالعشرات .39وقد فرضت سلطات االحتالل القيود على دخول

عاما من دخول املسجد ألداء صالة اجلمعة على مدى 4
املصلني فمنعت الرجال ممن هم دون الـً 50
أسابيع ،40ومل ختفف القيود إال يف .2013/4/12

وباإلضافة إىل القيود اليت تفرض على عموم املصلني املسلمني والتحكم يف دخوهلم إىل املسجد
األقصى ،تستهدف سلطات االحتالل طالب «مشروع إحياء مصاطب العلم» الذي ترعاه مؤسسة عمارة
األقصى واملقدسات بالتعاون والتنسيق الكامل مع دائرة األوقاف االسالمية يف القدس ،فتمنعهم من
الدخول إىل املسجد وذلك يف حماولة لتقويض هذا املشروع الذي يهدف إىل إعمار املسجد باملصلني
واحملافظة على تواجد املسلمني فيه بشكل م ّتصل .ومن ذلك على سبيل املثال منع حممد أبو
الشريف من دخول املسجد يف  ،412012/8/28وشريف جبارين يف  ،422012/9/23ومنع  10طالب
ممن تقل أعمارهم عن  45من دخول املسجد يف  .432012/9/25ويف  ،2013/7/17أبلغت شرطة
االحتالل حكمت نعامنة ،مدير مؤسسة عمارة األقصى ،أنه ممنوع من دخول املسجد األقصى إىل أجل
غري حمدد ،وقد جرى اعتقاله وإبعاده عن األقصى لفرتات خمتلفة يف أوقات سابقة.44
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وال يقتصر التضييق واإلبعاد على الرجال ،بل إن النساء ينلن نصيبهن من املنع والتضيييق ً
أيضا
حيث تعمد شرطة االحتالل إىل مصادرة هوياتهن ومنعهن من دخول املسجد أو متنعهن من إقامة
حلقات العلم يف باحات املسجد األقصى .فقد منعت شرطة االحتالل املتمركزة على بوابات املسجد
األقصى يف  2013/3/7حوالي  50من طالبات مصاطب العلم من دخول األقصى واحتجزت هويات
عدد آخر من الطالبات إىل حني خروجهن من املسجد .كما تكرر املنع يف  2013/3/11حيث منعت
حوالي  40طالبة من دخول املسجد ،45ويف  2013/3/12كذلك دون إبداء األسباب.46
ِّ
ومركزة مشاريع
مدرسة
ويف  ،2013/7/21أصدر االحتالل قرا ًرا عسكريًا ضد السيدة زينة عمروِّ ،
يف «مؤسسة عمارة األقصى» ،يقضي مبنعها من دخول املسجد األقصى ملدة ثالثة أشهر .وقد رفضت

السيدة عمرو توقيع القرار أو استالمه ،فأوقفت ملدة ساعات ،ثم استدعيت إىل التحقيق يف مركز
شرطة املسكوبية يف مدينة القدس احملتلة .واعتربت الشرطة قرار اإلبعاد ساري املفعول على الرغم
من عدم التوقيع ،كما هددت السيدة عمرو باالعتقال الفوري إن هي اقرتبت من املسجد األقصى.47
أما يف شهر رمضان املبارك ،فأعلنت شرطة االحتالل عن مجلة من اإلجراءات تتبع حيال املصلني
الراغبني يف الصالة يف املسجد األقصى وقال الناطق باسم اجليش االسرائيلي إن «تسهيالت» ستقدم
للفلسطينيني خالل شهر رمضان لدخول القدس والصالة يف املسجد األقصى .48وقد صادق وزير
اجليش يف حكومة االحتالل ،موشيه يعلون ،على السماح لفلسطيين الضفة الغربية ممن هم فوق
عاما بالدخول إىل دولة االحتالل دون تصريح .أما يف صلوات اجلمعة ويف ليلة القدر ،فيسمح
الـً 60

للرجال فوق سن الـ 40وللنساء بالدخول إىل املسجد األقصى دون تصريح ،يف حني أن الرجال جبيل
عاما عليهم احلصول على تصاريح .49وال شك يف أن هذه «التسهيالت» يُنظر إليها من زاوية
ً 40-35

حماولة االحتالل فرض قراراته ورؤيته إلدارة املسجد األقصى.
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الفصل الرابع:
التفاعل مع أوضاع المسجد األقصى
مقدّمة

يف ّ
عموما
ظل اجلمود والرتاجع الكبريين اللذين تشهدهما املواقف الرمس ّية ومواقف السياس ّيني
ً
خصوصا يف القدس واألراضي احملت ّلة عام ّ ،1948
خط
يب،
ً
جتاه املسجد األقصى ،بقي التفاعل الشع ّ
ضمور بني
لفتور أو
الدفاع األوّل عن املسجد األقصى ،وإن تفاوت حجمه وزمخه بني البلدان أو تع ّرض
ٍ
ٍ
سن ٍة وأخرى.

السنة املاضية اليت كانت من السنوات األش ّد على املسجد األقصى من حيث االقتحامات
رمسيا شبه تام على املستوى العربي واإلسالمي،
سياسيا
واالعتداءات منذ احتالله ،شهدت انسحابًا
ًّ
ًّ
أيضا شهدت تفاع ً
لكنها ً
شعبيا جنح باحل ّد األدنى يف إبقاء قض ّية املسجد األقصى حاضر ًة بني
ال
ًّ
خصوصا يف القدس واألراضي احملت ّلة عام  1948والض ّفة الغرب ّية
اإلعالمي
اجلمهور رغم غيابها
ً
ّ
ّ
واألردن ومصر.
وقطاع غ ّزة

لكن العام املاضي شهد ً
تكريسا لفصل الض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة عن املسجد األقصى والتفاعل
أيضا
ً
معه ،حبيث بات الصراع الدائر على األرض بني املص ّلني واملرابطني من املقدسيني وفلسطينيي الـ48
«داخلي» بني املسلمني واليهود
بصراع
من جهة واملستوطنني وجنود االحتالل من جهة أخرى ،أشبه
ّ
ٍ

داخل دولة االحتالل .وهو أم ٌر ال بد أن تتن ّبه له فصائل املقاومة اليت وإن كانت الظروف املوضوع ّية
متنعها من العمل املقاوم ،فإ ّنها مطالبة على األقل بتحريك اجلماهري وتوثيق ارتباطها باملسجد
األقصى لقطع الطريق على مثل هذا الفصل الذي بات اليوم أم ًرا واق ًعا.

أو ً
ال :على املستوى الفلسطي ّ
ين:

املقدس ّيون وفلسطيني ّو الـ :48من جديد جنح املقدسيون وفلسطينيو األرض احملتل ّة عام 1948
رادع-لعله الوحيد -لالعتداءات واالستفزازات اإلسرائيل ّية املتك ّررة ض ّد املسجد األقصى خالل
بتشكيل ٍ

ّ
البشري املتواصل ودعوات الرباط والربامج واألنشطة اليت تضمن حضور
العام املنصرم .وقد كان امل ّد
املصلني الدائم يف املسجد األقصى األداة الفاعلة اليت متكنوا من خالهلا من مواجهة املخطط املنظم
اإلسرائيلي للسيطرة على املسجد األقصى.
الذي ُتنفذه دولة االحتالل
ّ
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استباقي ع ّزز
وقد مت ّيزت حتركات املقدسيني وفلسطينيي الـ 48عن غريها بطول النفس وبطابع
ّ

ميدانيا حلماية
من قدرتها على املواجهة ،هذا عدا عن كونهم اجلهة الوحيدة اليت كانت تتح ّرك
ًّ
املسجد األقصى بعيدًا عن البيانات والتحذيرات واإلدانات املعتادة واملتكررة للجهات األخرى.

وهنا يمُ كن أن يُقال إ ّنهم اجلهة الوحيدة القادرة على الوصول للمسجد األقصى وبالتالي من

الطبيعي أن يكونوا هم الوحيدين الذين حتركوا ميدان ّيا ،لكن االستعراض السريع ألبرز احملطات

التارخي ّية السابقة يف تاريخ التضامن مع املسجد األقصى كاملظاهرات اليت خرجت يف الدول العرب ّية
واإلسالم ّية عند هدم ت ّلة املغاربة أو االنتفاضة اليت اندلعت يف عموم فلسطني عند اقتحام شارون
يب خارج القدس بل وخارج فلسطني
للمسجد األقصى يُثبت لنا أن التحرك
امليداني والفعل الشع ّ
ّ
ضغط على االحتالل وبالتالي ّ
فإن التحركات امليدان ّية والشعب ّية مطلوب ٌة ومؤثرة
كان يُش ّكل عامل
ٍ

يف اخلارج كما يف الداخل ،وهي منقطع ٌة اليوم خارج القدس ،متواصل ٌة فقط داخلها ويف األراضي
احملت ّلة عام .1948
وباالنتقال إىل املسار الزم ّ
ين لألحداث خالل العام املاضي ،فقد شهدت بداية شهر آب/أغسطس
عامة ،وتال ذلك دعوة
 2012إعالن قرار بلدية االحتالل حتويل ساحات املسجد األقصى إىل ساحات ّ

جمموعة من مسؤولي االئتالف احلاكم يف دولة االحتالل إىل تقسيم أوقات زيارة املسجد األقصى
بني املسلمني واليهود ،وقد ترافق هذان القراران مع شهر رمضان .ومع ذلك ،فقد حاول االحتالل
تصعيد االقتحامات اإلسرائيل ّية للمسجد األقصى ،فيما ك ّثف املقدس ّيون وفلسطينيو الـ 48من

تواجدهم يف املسجد األقصى خالل شهر رمضان حيث سيرّ ت مؤسسة البيارق إلحياء املسجد األقصى
أكثر من  1500حافلة خالل الشهر لنقل املصلني من خمتلف مناطق األراضي احملتلة عام 1948
للمسجد األقصى .1ويف مواجهة دعوات وحماوالت تقسيم املسجد األقصى زمن ّيا بني املسلمني واليهود
فقد كثف املقدس ّيون وفلسطينيو الـ 48من حضورهم يف األوقات اليت ّ
يقل فيها عاد ًة عدد املصلني

يف املسجد األقصى كالوقت بني الفجر والظهر أو بني الظهر والعصر وقد كان لربنامج مساطب
العلم دوٌر بارٌز يف هذا اإلطار.
وبالتزامن مع احتفاالت رأس السنة العربيّة خالل شهر أيلول/سبتمرب  ،2012واجه املص ّلون يف
املسجد األقصى االقتحامات املتك ّررة للمستوطنني واليت كان بينها اقتحام ألحد أبرز شخصيات
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حزب الليكود «موشيه فيجلني» ما أدى إىل وقوع إصابات بني املصلني نتيجة هلجوم شرطة االحتالل
عليهم .2وقد تكرر اقتحام «فيجلني» للمسجد األقصى يف بداية شهر تشرين أول/أكتوبر بالتزامن
مع عيد العرش اليهودي ومن جديد حاول املصلون منع املقتحمني من أداء طقوسهم الدينية داخل
املسجد وقد تسبب هذا االقتحام بتوتر متواصل أدى إىل وقوع مواجهات بني املصلني وشرطة االحتالل
يوم اجلمعة  10/5تـ ــسببت بوقوع إصابات واعتقل خالهلا جنود االحتالل عشرات املصلني.3
ظ ّلت املواجهات بني املصلني واملرابطني من جهة وجنود االحتالل واملستوطنني من جهة أخرى
خصوصا مع تصاعد حماوالت إقامة الطقوس اليهوديّة الدين ّية داخل
تتكرر طوال األشهر الالحقة،
ً
املسجد األقصى .وقد شهدت أشهر عام  2013مجيعها تقري ًبا اشتباكات أدت إىل إصابة واعتقال
عشرات املصلني ،وقد جنح املرابطون غري م ّرة يف منع املستوطنني من دخول املسجد األقصى ،ويف

أحيان أخرى متكنوا من عرقلتهم ومنعهم من حتقيق مرادهم ،وأجربوهم على مغادرة املسجد دون
إكمال جوالتهم أو أداء طقوسهم الدينية.
الفعلي املتواصل يف املسجد األقصى فقد شارك املقدس ّيون وفلسطينيو
وإىل جانب حضورهم
ّ
الـ 48يف العديد من الفعاليات اجلماهرييّة اليت ُن ّظمت داخل املسجد األقصى ويف خمتلف املناطق،
للتأكيد على مركزية املسجد األقصى وتوثيق االرتباط به يف ّ
ظل حماوالت االحتالل جلعله

مرك ًزا للحياة الدينية واالجتماع ّية اليهوديّة.

ففي  ،2012/9/21شارك عشرات اآلالف من املقدسيني ومن قرى ومدن الداخل الفلسطيين يف
مهرجان «األقصى يف خطر» السابع عشر الذي نظذمته احلركة اإلسالمية يف مدينة أم الفحم،4
خص ـ ــص خطباء املساجد يف القدس واألراضي احملت ّلة عام  1948يوم اجلمعة 2013/3/8
كما ّ
لنصرة املسجد األقصى بعد االعتداء على أحد طالبات العلم وتدنيس القرآن داخل املسجد األقصى

من قبل أحد جنود االحتالل .5إىل جانب ذلك ،أقام عشرات الشبان املقدسيني ومن فلسطينيي الـ48
مراسم عقد قرانهم يف املسجد األقصى على مدار العام ،كما شارك مئات املعتمرين يف أفواج محالت
عمرة اإلحرام من املسجد األقصى .6كما شارك آالف طالب املدارس من القدس واألراضي احملتلة عام
 1948يف برامج الرحالت املدرس ّية إىل املسجد األقصى اليت استمرت طوال الس ـ ـ ـ ــنة ،كان أكربها
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مهرجان طفل األقصى الذي ُن ّظم يف شهر نيسان/أبريل  2013وشهد مشاركة أكثر من  10آالف
طالب مع ذويهم داخل ساحات املسجد األقصى.7
هنا ال ب ّد لنا أن ُنشري ّ
وفلسطينيي الـ 48مع املسجد األقصى
امليداني املؤ ّثر للمقدس ّيني
أن التفاعل
ّ
ّ
فلسطينيي الـ 48الذين دأبوا
ساهم يف إجناحه جمموع ٌة من الشخص ّيات واهليئات املقدس ّية ومن
ّ

ّ
ضروري
العامة ويف وسائل اإلعالم ،وهو جه ٌد
على حتفيز الناس لزيارة املسجد األقصى يف احملافل ّ

والعامة على تفاعل
خصوصا وحنن نرى مدى تأثري غياب القيادات الشعب ّية
وفاعل ال يمُ كن إغفاله
ّ
ً
مؤسسة االحتالل
الفلسطين ّيني يف الض ّفة الغرب ّية مع أوضاع املسجد األقصى ،كما نرى سعي ّ
الدؤوب ملنع بروز أي قيادة أو مرجع ّية شعب ّية مقدس ّية لعلمها مبدى تأثري هذه القيادات ودورها يف
سجل هنا وباالعتماد على مصادرنا اإلخباريّة ومن باب
حتريك الناس وحتفيزهم .ويمُ كن لنا أن ُن ّ
اإلشارة ال احلصر الدور البارز الذي لعبته احلركة اإلسالم ّية يف األراضي احملت ّلة عام  1948ورئيسها
الشيخ رائد صالح ونائبه الشيخ كمال اخلطيب ،باإلضافة إىل اهليئة اإلسالمية العليا ورئيسها

الشيخ عكرمة صربي وأمني سرها وقاضي القضاة ورئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي ساب ًقا
الشيخ تيسري التميمي ،باإلضافة إىل الشيخ ناجح بكريات مدير املسجد األقصى ومفيت القدس
والديار املقدسة الشيخ حممد حسنيّ .
إن حضور هذه الشخص ّيات واهليئات وغريها والدور الذي تؤديه
أساسي ال
يف تنظيم حركة الناس وحتفيزهم حنو الرباط يف املسجد األقصى والتفاعل معه هو أم ٌر
ّ
خصوصا يف ّ
ظل اهلجمة اليت يتعرضون هلا من قبل االحتالل لتحجيم
ب ّد من احلفاظ عليه ودعمه
ً
دورهم ولتفريغ مدينة القدس من القيادات والرموز للحد من التحركات الشعب ّية ،يف الوقت الذي
يسعى فيه االحتالل إلجياد قيادات ورموز لتحركات املستوطنني من احلاخامات والسياس ّيني ليقودوا
املطالب بتقسيم املسجد األقصى.
ً
نشاطا لن ّواب القدس وبعض الن ّواب العرب يف برملان االحتالل تفاع ً
وقد شهد العام املاضي ً
ال
أيضا
مع االعتداءات املتك ّررة على املسجد األقصى ،لك ّنه ّ
ظل يف إطار التحذير والتوصيف واإلدانة ،ويرجع
أما النواب
ذلك إىل إجراءات اإلبعاد واإلقامة اجلربيّة واالعتقال اليت يتع ّرض هلا ن ّواب القدسّ ،
دور أكثر فاعل ّية بوصفهم شخص ّيات ذات مرجع ّية
العرب يف برملان االحتالل فهم قادرون على لعب ٍ
شعب ّية هلا القدرة على التأثري على اجلمهور والتفاعل معه .وال شك يف أن حماوالت االحتالل
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تقييد املقدسيني وفلسطينيي الـ 48وإبعاد رموزهم عن ساحة التأثري يف مسار األحداث يف األقصى
ستستمر وتتصاعد .وقد كان احلدث األبرز يف هذا السياق إقدام االحتالل على اعتقال املفيت حسني
تضمنت التشجيع على أعمال
يف  2013/5/8والتحقيق معه بتهمة «اإلخالل بالنظام العام اليت ّ

الشغب يف املسجد األقصى» ،وفق مزاعم االحتالل.8

السلطة الفلسطين ّية :استم ّرت السلطة الفلسطين ّية يف الض ّفة الغرب ّية خالل العام املاضي بلعب
يب يف ما يتع ّلق بأوضاع املسجد األقصى ،مكتفي ًة بالتحذير واإلدانة ودعوة اجلميع لتحمل
دور سل ّ
ّ
مسؤولياتهم ،مع احلفاظ على قمعها ومنعها ّ
ّد للقدس واملسجد األقصى
نشاط
ألي
مجاهريي مؤي ٍ
ٍ
يف مدن الض ّفة حتى من قبل نشطاء الفصائل املنضوية حتت لواء منظمة التحرير .وهذا أم ٌر متوقع

بطبيعة احلال يف ّ
ظل سلوك السلطة الفلسطين ّية الذي يضع التعهدات واالتفاقات األمن ّية على
رأس س ّلم األولويّات ،وليس من املنتظر أن يتغيرّ هذا السلوك يف املدى القريب مهما بلغ تصعيد

االعتداءات اإلسرائيل ّية ،كما أ ّنه ليس من املتو ّقع أن تؤثر أوضاع املسجد األقصى يف مسار املفاوضات
الفلسطين ّية اإلسرائيل ّية اليت انطلقت يف أواخر متوز/يوليو .2013

مع بداية شهر آب/أغسطس  ،2012وبالتزامن مع إعالن بلدية االحتالل اعتبارها ساحات املسجد
عامة ،دعا وزير شؤون القدس يف حكومة تصريف األعمال برام اهلل إىل دور دولي حازم
األقصى ساحات ّ
وأكثر فاعلية ،قائ ً
ال «إن إسرائيل ال متلك اجلرأة على التمادي يف سياساتها لوال غض الطرف
خصوصا من الواليات املتحدة األمريكية».9
الدولي الذي تلمسه،
ً
وبالتزامن مع اقتحامات املستوطنني املتكررة للمسجد األقصى ووقوع اشتباكات بني شرطة
االحتالل واملصلني ،اعترب املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني أن هذه
االقتحامات دليل على البدء يف تطبيق خطة تقسيم املسجد زمن ًيا .كما أدان عضو اللجنة التنفيذية

ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اهلجوم العنيف على املصلني العزل يف باحات املسجد
األقصى ،داع ًيا اجملتمع الدولي حملاسبة دولة االحتالل على سياساتها.10
وتعلي ًقا على تصرحيات رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو يف شهر كانون أول/ديسمرب
إسرائيلي خالص ،قال وزير األوقاف
 2012اليت اعترب فيها أن حائط الرباق هو ملك ّية ومقدّس
ّ
يف حكومة تصريف األعمال حممود اهلباش ،إن تصرحيات نتنياهو ما هي إال خزعبالت ،وليس هلا
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أي قيمة سواء من الناحية الدينية أو التارخيية أو القانونية .كما استنكر وزير األوقاف يف حكومة
تصريف األعمال حممود اهلباش ما تعرضت له النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يتعلمن
القرآن الكريم يف باحات املسجد األقصى إثر اعتداء جنود االحتالل على إحدى طالبات العلم يف
املسجد يف شهر آذار/مارس  .2013وطالب اهلباش املؤسسات الدولية إىل الوقوف حبزم أمام العنصرية
اإلسرائيلية واليت متارس ضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية .11كما دعا أمحد قريع ،عضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،إىل تكثيف التواجد يف األقصى حلمايته من التهويد.
لكن التصريح األبرز حملمود اهلباش كان جتديده دعوة مجاهري العرب واملسلمني إىل زيارة القدس
وإىل «تنظيم زحف ديين سلمي على املدينة املقدسة من كل أرجاء العامل ،باعتبار ذلك واج ًبا وح ًقا
خالصا ال جيوز االمتناع عنه أو عرقلته مهما كانت الظروف» .12وال شك يف ّ
أن أوىل الناس
دين ًيا
ً

بتطبيق هذه الدعوات هو من يُطلقها ،فالسلطة الفلسطين ّية بعقل ّيتها األمن ّية ال تسمح بتنظيم
سلمي إىل املسجد األقصى من مدن الض ّفة الغرب ّية نفسها ،فكيف يمُ كن هلا أن تدعو لتنظيم
زحف
ٍ
ٍّ
إسالمي هي أص ً
ال متنعه.
عربي
ّ
زحف ّ
ٍ

وقد تع ّرضت السلطة النتقادات واسعة يف شهر أيار/مايو  2013على أثر عدم اختاذها موق ًفا من
سلطات االحتالل بعد منعها وفدًا من اليونسكو من زيارة القدس كانت وافقت عليه رغم اتفاق

السلطة الفلسطين ّية واألردن مع دولة االحتالل على السماح هلذا الوفد بزيارة القدس مقابل سحب
قرار إدانة كان الطرفان قد تقدما به يف اليونسكو ض ّد دولة االحتالل يتع ّلق بانتهاكاتها ّ
حبق املسجد
األقصى والبلدة القدمية يف القدس .13موجة االنتقادات هذه مل تكن نتيجة عدم اختاذ السلطة موق ًفا

من منع االحتالل جلنة اليونسكو من زيارة القدس فقط بل بسبب موافقة السلطة باملبدأ على سحب
مشاريع إدانة لالحتالل يف اليونسكو ،واملوافقة على عدم السماح للجنة بزيارة األقصى واالكتفاء
بزيارة معامل أخرى يف القدس ،وذلك يف نيسان/أبريل .2013
تصرحيا حذر فيه من تدهور
ويف  ،2013/5/9أصدر رئيس حكومة تصريف األعمال سالم فياض
ً

األوضاع جراء اعتداءات املستوطنني ضد املسجد األقصى وأكد مسؤولية اجملتمع الدولي عن وضع
حد هلذه االعتداءات وإلزام دولة االحتالل بوقف كافة انتهاكاتها «ضد احلقوق الوطنية واألساسية
لشعبنا ،مبا يف ذلك احلق يف حرية العبادة» .14وخالل األشهر الالحقة تكرر حتذير مسؤولي السلطة
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الفلسطين ّية من دور االعتداءات املتكررة على املسجد األقصى يف توتري األوضاع وتهديد فرص السالم
دوما بدعوة األمة
حرب دين ّية يف املنطقة ،وكانت هذه التصرحيات تخُ تم ً
والتحذير من اشتعال ٍ
الدولي لدعم قضية القدس ونصرة املسجد األقصى والوقوف حبزم
العربية واإلسالمية واجملتمع
ّ

أمام املخططات اإلسرائيلية اليت تشكل خط ًرا حقيق ًيا وتداعيات خطرية.

والالفت يف معظم الدعوات والبيانات الصادرة عن مسؤولي السلطة الفلسطين ّية باستثناء املفيت
الشيخ حممد حسني وأمحد قريع عضو اللجنة التنفيذية ،أ ّنها ختلو من ّ
أي دعو ٍة إىل ش ّد الرحال أو
ميداني يف املدن الفلسطين ّية ،هذا فض ً
ال عن ّ
أن أيًّا من هذه التصرحيات
إىل حت ّرك مجاهريي أو نشاط
ّ
السياسي للسلطة الفلسطين ّية فاحلديث عن التهديد الذي يُشكله
والتحذيرات مل تنعكس على األداء
ّ
االعتداء على املسجد األقصى ملسار املفاوضات مل ينعكس وق ًفا جلهود استئناف هذه املفاوضات أو
أن احلديث عن احلرب الدين ّية يبدو مستغربًا ويفتقر للواقع ّية يف ّ
تعلي ًقا هلا .كما ّ
ظل تعهّد رئيس
السلطة الفلسطين ّية مبنع اندالع انتفاضة ثالثة.

وخالصة القراءة املرتاكمة لسلوك السلطة الفلسطين ّية جتاه املسجد األقصى هي أن هذه السلطة
ببنيتها احلال ّية وارتباطها األم ّ
ين الوثيق بدولة االحتالل ،باإلضافة إىل عدم قدرتها على التح ّرك يف
رادعا العتداءات االحتالل وال
القدس إال يف إطار اخلصومة السياس ّية الداخل ّية ،ال يمُ كن أن ُتش ّكل ً

يُع ّول عليها للعب هذا الدور ،لكنها يف الوقت ذاته تمُ ّثل اجلهة الفلسطين ّية الرمس ّية املسؤولة عن
املسجد األقصى ،وهذه صيغ ٌة تض ّر بوضع املسجد األقصى بالضرورة ،وال ب ّد لألطراف الفاعلة من
إما بالضغط لتغيري األداء واملوقف من املسجد األقصى
العمل على تغيري أحد طريف هذه الصيغةّ ،
وإما بالضغط لتقييد الصفة التمثيل ّية حتى يمُ كن وقف الرتاجع إن مل يكن ممك ًنا حتقيق تقدّم يف
ّ
احلالي للسلطة.
ظل الوضع
ّ
وباالنتقال إىل مؤسسات السلطة الفلسطين ّية يف قطاع غ ّزة يمُ كن لنا أن نلحظ استمرار غياب
الفاعل ّية والتحركات املؤثرة للتضامن مع املسجد األقصى كما يف الض ّفة ،لكن مع اختالف

حضور يف
باعرتاف أو
فعلي يف القدس أو حميطها ،وال حتظى
األسباب فهي ليس هلا أي وجو ٍد ّ
ٍ
ٍ
املؤسسات الدول ّية أو حتى العرب ّية .لك ّنها رغم ذلك تض ّم وزار ًة لشؤون القدس ولألوقاف يمُ كن هلا أن
تلعب دو ًرا أكرب وأكثر فاعل ّية حلماية املسجد األقصى مع األخذ بعني االعتبار أ ّنها تبقى يف النهاية
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جز ًءا من السلطة اليت وُلدت يف األصل عاجز ًة عن العمل يف القدس ،وبالتالي ال يُنتظر منها أن ُتش ّكل
ّ
األساسي عن املسجد األقصى.
خط الدفاع األوّل أو
ّ
كساحات
يف بداية شهر آب/أغسطس  ،2012وإثر إعالن بلديّة االحتالل ساحات املسجد األقصى
ٍ
عام ٍة تابع ٍة هلا ،طالبت احلكومة الفلسطينية يف غزة األمم املتحدة ،ومنظمة التعاون اإلسالمي،
ّ

وجامعة الدول العربية ،والدول واملؤسسات املعنية كلها بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها للتصدي
للمخطط «اخلبيث» ،كما دعا اجمللس التشريعي الفلسطيين جامعة الدول العربية واملنظمات
اإلسالمية والدولية إىل الضغط على االحتالل لوقف عدوانه على املسجد االقصى ومدينة القدس.
فعل على االقتحامات اليت شهدها املسجد األقصى يف شهر أيلول/سبتمرب  2012بالتزامن
ويف ر ّد ٍ
مع عيد رأس السنة العربيّة طالبت احلكومة الفلسطينية يف غزة اجملتمع الدولي مبؤسساته كلها
بالعمل على توفري محاية دولية للمسجد األقصى.كما دعا الدكتور أمحد أبو حلبية ،رئيس جلنة
القدس واألقصى باجمللس التشريعي ،إثر اقتحام «موشيه فيجلن» للمسجد األقصى يف تشرين أول/
أكتوبر  2012الفصائل الفلسطينية إىل «توحيد صفوفها وإنهاء االنقسام ،وتفعيل دورها يف نصرة
القدس واألقصى واملقدسات والقيام مبا يلزم من جهد وجهاد وعمليات جهادية».15
يف شهر كانون أوّل/ديسمرب  ،2012حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية يف حكومة غ ّزة إمساعيل
رضوان ،من اشتعال حرب دين ّية نتيج ُة لالعتداءات اإلسرائيل ّية املتكررة على املسجد األقصى .16وال
شك يف أن هكذا تصرحيات يص ّنف يف خانة املواقف االستهالكية اليت ال تقدّم وال تؤخر.
وردًا على تصرحيات رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو حول ملك ّية «إسرائيل» لساحة الرباق
ّسا يهوديًّا ،دعت احلكومة الفلسطين ّية يف غ ّزة الشعب الفلسطيين ،واألمة العربية
واعتبارها مقد ً
واإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية وعلماء األمة إىل القيام بدورهم
للدفاع عن املسجد األقصى .كما دعت يف  2013/5/16إىل «النفري» إىل املسجد األقصى املبارك،
وشد الرحال إليه حلمايته من االحتالل وخمططات تقسيمه وتهويده وذلك بالتزامن مع املواجهات
اليت وقعت يف املسجد األقصى بني جنود االحتالل واملصلني.
وتكررت اإلدانات من قبل احلكومة يف غ ّزة واجمللس التشريعي يف األشهر الالحقة مع تصاعد
االقتحامات واالعتداءات على املسجد األقصى وكانت حتمل املواقف املستنكرة العتداءات االحتالل
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لتحمل مسؤولياتهم والضغط على االحتالل
الدولي
ذاتها واليت تدعو العرب واملسلمني واجملتمع
ّ
ّ
أيضا ،كما بيانات حكومة رام اهلل ،إىل ترمجة عمل ّية أو ّ
لوقف عدوانه ،وقد افتقرت هذه البيانات ً
خطة
فعل ّية ملواجهة هذه االقتحامات أو االعتداءات املتكررة على املسجد األقصى.
فصائل املقاومة الفلسطين ّية:

استم ّرت خالل العام املاضي حالة فك االرتباط بني أوضاع املسجد األقصى ونشاط فصائل املقاومة
الفلسطين ّية ،فرغم تصاعد التهديدات ووصوهلا ح ّد الطلب عل ًنا بتقسيم املسجد األقصى ،وحدوث
أسبوعي واالشتباكات املتكررة بني املصلني
بشكل شبه
االقتحامات والصلوات اليهوديّة اجلماع ّية
ّ
ٍ
وق ّوات االحتالل إ ّ
ال ّ
ميداني للر ّد على هذه االنتهاكات.
أن أيًّا من فصائل املقاومة مل يُنفذ أي عمل
ّ

وحالة اجلمود هذه مرشح ٌة لالستمرار طاملا استم ّرت أسبابها املوضوع ّية ففصائل املقاومة مالحق ٌة يف
بشكل فعال ،وهي حمكومة مبعادلة التهدئة الشاملة أو املواجهة
الض ّفة الغرب ّية وغري قادر ٍة على العمل
ٍ

الشاملة يف قطاع غ ّزة ،وقد فاقمت التط ّورات يف مصر من تعقيد وضع فصائل املقاومة يف القطاع
وأضافت مزيدًا من القيود على حركتها.

هذه األوضاع ال ُتلغي واجب املقاومة جتاه املسجد األقصى وهو يعيش أخطر املراحل يف تارخيه
منذ االحتالل ،لكنها تعطينا فكر ًة عن قدرتها يف ّ
ظل األوضاع احلال ّية وعن حجم العمل املأمول منها
يف ّ
ميدانيا فإ ّنها ال تزال
ظل هذه األوضاع .لكن وإن كانت فصائل املقاومة غري قادر ٍة على التح ّرك
ًّ
قادر ًة على التأثري يف مجهورها وحتفيزه للدفاع عن املسجد األقصى وتذكريه مبا كان عليه إبّان
االنتفاضة ،وقد بتنا نرى اليوم وض ًعا أشبه باالنفصال بني املدن الفلسطين ّية وأوضاع القدس واملسجد

األقصى.

كما ّ
أن فصائل املقاومة ما زالت قادر ًة على التح ّرك مجاهرييًّا يف مواجهة االحتالل .وقد يُبرَ َّ ُر
التقصري يف هذا اجملال بعدم رغبة الفصائل يف التصعيد والدخول يف مواجه ٍة مع السلطة وأجهزة
أمنها ،وهي اليت متنع التحركات اجلماهرييّة وتقمعها ،إ ّ
ال ّ
أن أوضاع املسجد األقصى اليوم بلغت
حرسا دونه ومينع الوصول
درج ًة من اخلطر ال تنفع معه سياسة التهدئة مع االحتالل ومن يقف ً
إليه ،وإن مل تضع فصائل املقاومة املسجد األقصى يف هذه املرحلة على رأس س ّلم أولوياتها و ُتبــادر

يف التحرك حلمايته ،فإ ّنها ستحتاج يف املستقبل إىل أضعاف اجلهد لوقف مشروع تقسيمه أو إعادة
الزمن إىل الوراء بعد أن يُصبح التقسيم أم ًرا واق ًعا.
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أوّل ردود الفعل لفصائل املقاومة خالل العام كانت دعوة فوزي برهوم املتحدث باسم حركة
محاس لتشكيل شبكة أمان حلماية األقصى والدفاع عنه إثر إعالن بلديّة االحتالل ساحات املسجد
عامة تابع ٍة هلا يف بداية شهر آب/أغسطس  ،2012مطال ًبا السلطة الفلسطينية
األقصى
كساحات ّ
ٍ

«برفع يدها عن املقاومة الفلسطينية كي تدافع عن شعبنا وأرضه ومقدساته» .17كما هددت حركة
محاس على لسان أحد متحدثيها خالل مسرية مجاهرييّة نظمتها يف مشال قطاع غ ّزة للتضامن مع
املسجد األقصى بانتفاضة عارمة تفتح الباب على مصراعيه أمام املقاومة الفلسطينية للرد على
اعتداءات قوات االحتالل ضد املسجد األقصى املبارك.18
كما حذرت حركة محاس يف بيان هلا يف  2012/8/5االحتالل االسرائيلي من اإلقدام على تنفيذ
خطة التوقيت الزمين لدخول املسجد األقصى ومن التداعيات اخلطرية هلا ،معتربة أنها «عمل
عنصري وجرمية صهيونية» تستوجب التصدّي هلا ومنعها.19
وحدت الفصائل الفلسطينية الوطنية
وقد شهد شهر آب/أغسطس إحدى الفعاليات القليلة اليت ّ
واإلسالمية حيث ّ
نظمت مجيع الفصائل يف  2012/8/17مسري ًة مشرتكة مبناسبة «يوم القدس

العاملي» الذي يصادف اجلمعة األخرية من كل رمضان .كما شهد يوم  2012/8/30مهرجا ًنا
نظمته حركة محاس يف غ ّزة للتضامن مع القدس واملسجد األقصى.
وبالتزامن مع اقتحام «موشيه فيجلني» عضو حزب الليكود للمسجد األقصى يف أيلول/سبتمرب
 ،2012ص ّرح املتحدث باسم حركة محاس فوزي برهوم بأن «األجواء اليت ختيم على األراضي

الفلسطينية بعد اقتحام املسجد األقصى من قبل الشرطة اإلسرائيلية ومجاعات املستوطنني تنذر
باندالع انتفاضة ثالثة» .20كما حذر عضو املكتب السياسي عزت الرشق من تبعات دعوات اقتحام
بيان هلا «مناضليها
املسجد األقصى مبناسبة «عيد العرش» اليهودي ،ودعت حركة فتح يف ٍ
وكوادرها وعموم الشعب الفلسطيين ،إىل محاية املسجد األقصى وكل املقدسات يف القدس واملدن
الفلسطينية» .21كما استن ـ ــكر النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضـ ـ ــو املكتب السياسي للجبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني اقتحام جمموعة من احلاخامات بقيادة «موشيه فيجلني» املسجد
األقصى املبارك ودعا إىل التصدي لالعتداء على املقدسات.
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ويف شهر كانون أوّل/ديسمرب  ،2012طالب عضو املكتب السياسي حلركة محاس ،عزت الرشق،
الشعب الفلسطيين بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية املتصاعدة ضد املسجد األقصى املبارك،
قائ ً
ال ّ
إن «األوان قد آن لوضع حد جلرائم االحتالل ضد القدس واألقصى» .22ودعا الرشق منظمة
حتمل مسؤولياتهما يف محاية املسجد األقصى» .كما
التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية إىل ّ
أصدرحتركة اجلهاد اإلسالمي يف الشهر ذاته بيا ًنا ح ّذرت فيه االحتالل اإلسرائيلي من االستفراد
بالقدس واملسجد األقصى ،ودعت الشعوب واحلكومات العربية واإلسالمية إىل حتمل مسؤولياتها
جتاه سياسات العدوان والتوسع املستعرة يف القدس وسائر أرض فلسطني.
ثان/يناير  ،2013وبالتزامن مع تصريح نتنياهو الذي اعترب فيه حائط الرباق
ويف شهر كانون ٍ
مقدسا يهوديًّا مل ًكا لدولة االحتالل  ،دعت «ألوية الناصر صالح الدين» ،الذراع العسكري للجان
ً
دفاعا عن
املقاومة ،إىل تصعيد العمليات الفدائية املسلحة يف الضفة الغربية والقدس احملتلة ً

املقدسات ،فيما حذرت حركة محاس االحتالل وقادته «من مغ ّبة االستمرار يف اقتحاماتهم املتك ّررة
لباحات املسجد األقصى املبارك».

وعلى أثر اعتداء أحد جنود االحتالل على إحدى طالبات العلم يف املسجد األقصى وتدنيسه للقرآن
الكريم يف ساحات املسجد نظمت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي مسري ًة شارك فيها اآلالف
ً
«رفضا جلرائم االحتالل حبق املسجد األقصى والقرآن الكريم» .ودعت حركة محاس إىل انتفاضة

حقيقية ثالثة يف وجه االحتالل ،حتت مسمى «انتفاضة األسرى واملسرى» .وطالبت السلطة برفع
يدها «الثقيلة» عن املقاومة لترتك اجملال هلا يف جمابهة االحتالل ،كما هدد خالد البطش ،القيادي
باجلهاد اإلسالمي ،بأن «املقاومة ستفاجئ االحتالل يف الوقت املناسب ويف املقتل ،ردًّا على ركل
القرآن» .وقال إن «ما يدور من مواجهات بالقدس ،تأتي يف سياق الرد املشروع ضد انتهاكات االحتالل
حبق املسجد املبارك».23
قرار يدعو إىل تقسيم املسجد األقصى
وعلى أثر إقرار برملان االحتالل
ّ
اإلسرائيلي يف قراء ٍة أوىل ملشروع ٍ
زمنيا بني املسلمني واليهود يف أيّار/مايو ّ ،2013
أكد عضو املكتب السياسي حلركة محاس موسى
ًّ
أبو مرزوق ّ
أن هذا القرار «لن مير مهما كانت التضحيات».24
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بالنظر إىل املواقف والتحركات السابقة نرى أن التحركات اجلماهرييّة للفصائل احنصرت يف
بشكل تامّ .كما أن تكرار تهديد فصائل املقاومة بإشعال
قطاع غ ّزة وغابت عن الض ّفة الغرب ّية والقدس
ٍ

بشكل ّ
دوري أفقد هذا التهديد معناه وأضعف مصداق ّية
انتفاضة ثالثة للرد على انتهاكات االحتالل
ٍ
فصائل املقاومة أمام اجلمهور الفلسطي ّ
واإلسالمي ،ألن أيًّا من هذه التهديدات
العربي
ين واجلمهور
ّ
ّ
ال عن إشعال انتفاضة شاملة يف ّ
مجاهريي واسع على األرض فض ً
ّ
كل املدن
حترك
مل يُرتجم إىل
ٍ
ٍ
الفلسطين ّية.
هذا املشهد يف أداء فصائل املقاومة الفلسطينية ،والذي بات مكر ًرا خالل السنوات القليلة املاضية،

خرقته صواريخ املقاومة الفلسطينية يف غزة واليت وصلت إىل املستوطنات اجلنوبية للقدس إبّان
ثان/نوفمرب  .2012وال شك يف أن القراءة السياسية لوصول
احلرب اإلسرائيلية على غزة يف تشرين ٍ

صواريخ املقاومة للقدس احملتلة ال تقل أهمية عن القراءة العسكرية ،حيث استطاعت املقاومة أن توصل
رسالة واضحة لالحتالل بأن القدس احملتلة ومسجدها األقصى األسري ال يزاالن يشكالن بوصلة
حقيقية هلا رغم كل التحديات والعقبات اليت حتول دون تفاعلها امليداني املباشر مع االعتداءات
اإلسرائيلية اليومية على حرمة املسجد األقصى .ويف الوقت الذي شكلت الصواريخ الفلسطينية
ريا من قبل
رسالة قوية لالحتالل مبضمونها العسكري والسياسي ،لقيت هذه الرسالة ترحي ًبا كب ً
املقدسيني الذين أكدوا على لسان قياداتهم املختلفة أن مثل هذه الرسائل وحدها من يستطيع أن

مينع االحتالل من اإلجهاز على األقصى.

ثان ًيا :على املستوى األردني:

الرمسي على املسجد األقصى مسؤول ّية تنظيم شؤونه ورعايته من مجيع
الوصي
حيمل األردن بوصفه
ّ
ّ
النواحي ،سوا ًء من ناحية شؤون العاملني فيه أو صيانة أبنيته واحلفاظ عليها ،أو خدمة املص ّلني،

وحتى تنظيم الدخول واخلروج إليه على ّ
العملي ّ
ّ
فإن
النظري .وعلى املستوى
األقل على املستوى
ّ
األردن يمُ ارس هذه الصالح ّيات كا ّفة بالرتاضي مع دولة االحتالل فما تعرتض عليه أو تنتزعه
الرمسي
لنفسها من صالح ّيات ال يُنازعها فيها األردن وال يُصعد موقفه الستعادتها .وتفاعل األردن
ّ
مع أوضاع املسجد األقصى شبيه إىل ح ّد كبري بهذه السياسة فسقف االعرتاض ال يتجاوز اإلدانة

واالستنكار ،وال يصل األمر مهما بلغ حجم االعتداءات اإلسرائيل ّية إىل حد تهديد العالقات فعل ًيا بني
البلدين ،ولكنه قد يُع ّكر صفوها وجيعلها أكثر رمس ّية وبرودًا.
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وقد كان العام املاضي ملي ًئا باألحداث والتط ّورات املتع ّلقة باملسجد األقصى على الساحة األردن ّية،
عامة
بد ًءا من شهر آب/أغسطس  2012حني أعلنت بلديّة االحتالل ساحات املسجد األقصى
ساحات ّ
ٍ
تابع ًة هلا ،وهو إعال ٌن يعين األردن بالدرجة األوىل إذ إ ّنه يسحب صالح ّية اإلشراف على ساحات املسجد
من دائرة األوقاف التابعة لألردن ملصلحة بلديّة االحتالل .وقد ع ّلق األردن على هذا اإلعالن على لسان

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،عبد السالم العبادي الذي قال« :إن املزاعم اليت تطلقها
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بأن ساحات املسجد األقصى ساحات عامة ،مرفوضة ً
رفضا قاط ًعا وهي
ً
صارخا على حرمة املسجد األقصى» ،25لكن وزير األوقاف مل يُوضح ما هي اإلجراءات
تشكل اعتداء

اليت سيتخذها األردن ملواجهة هذا اإلعالن واحلفاظ على وصايته على ساحات املسجد اليت هي جز ٌء
ال يتج ّزأ منه.
ويف شهر تشرين أول/أكتوبر  ،2012منعت سلطات االحتالل مدير املسجد األقصى الشيخ ناجح
بكريات من دخول املسجد ملدة ستة أشهر ،فأعلن وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالم ّية األردني
عبد السالم العبادي عن رفضه هلذا اإلجراءالذي يعترب «تدخ ً
ال ساف ًرا يف شؤون املسجد األقصى
املبارك وإعاقة مرفوضة ألعمال إدارة األوقاف وشؤون املسجد األقصى يف القدس التابعة لوزارة
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف األردن».26
وعلى أثر االقتحامات واالشتباكات اليت وقعت يف املسجد األقصى يف شهر تشرين أوّل/أكتوبر
 ،2012أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة األردنية ،مسيح
املعايطة السياسات اإلسرائيلية املنتهجة حبق املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس
احملتلة واص ًفا إيّاها بأ ّنها تهدف إىل «إشعال العنف الديين يف املنطقة» ،27مناشدًا اجملتمع الدولي
للعمل اجلاد لضمان وقف االنتهاكات اإلسرائيلية حبق املقدّسات الفلسطينية.
يف شهر شباط/فرباير ص ّرح األمري احلسن بن طالل ،رئيس منتدى الفكر العربي ،بأن اهلوية العربية

ريا إىل أن املشكلة تتمثل يف إدارة «الفضاء الديين» يف املدينة،28
يف مدينة القدس احملتلة تتآكل ،مش ً
يف إشارة إىل املسجد األقصى .وحيمل هذا املصطلح الكثري من الدالالت ويُذكرنا باملبادرة األمريك ّية

مقدسات دين ّية حتت إدارة دول ّية يمُ نح أتباع الديانات الثالث
لوضع البلدة القدمية وما فيها من
ٍ
حريّة الوصول للمقدسات ،مبا فيها املسجد األقصى .وعلى الرغم من أن هذا التصريح مل يصدر من
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شخص ّية رمس ّية وال يمُ ّثل بالضرورة املوقف األردني ،إال أننا جيب أن نتوقف عنده ونتذكره وحنن على

أبواب مفاوضات نهائ ّية يُرجح أن يوضع فيها املسجد األقصى حتت إدارة دول ّية أو إدارة مشرتكة يلعب
مفتوحا للجميع.
رئيسا ويكون فيها املسجد األقصى
ً
فيها األردن دو ًرا ً

ّ
األردني مع أوضاع املسجد األقصى كان اتفاق ّية الدفاع عن
لكن التط ّور األبرز يف إطار التفاعل
ّ
املقدّسات اليت وقعها العاهل األردني عبداهلل الثاني مع الرئيس الفلس ــطي ّ
ين حممود ع ّباس يف
تأت االتفاق ّية جبديد من حيث تعريف
عمان
 2013/3/31يف العاصمة األردن ّية ّ
بشكل مفاجئ .ومل ِ
ٍ
وصيا على املسـجد األقصى واألوقاف يف القدس ،ولك ّنها أعادت تعريفه أو تأكيده.
دور األردن بوصفه ًّ

فقد ثبتت االتفاق ّية دور األردن يف رعاية املســجد األقصى حيث جاء فيها« :29يعمل امللك عبد اهلل

الثاني بن احلسني بصفته صاحب الوصاية وخادم األماكن املقدسـ ـ ــة يف القدس على بذل اجلهود
املمكنة لرعاية واحلفاظ على األماكن املقدسة يف القدس وبشكل خاص احلرم القدسي الشريف»
وقد ع ّرفت االتفاق ّية «احلرم القدسي» أو املسجد األقصى كالتالي« :املسجد األقصى املبارك الواقع
على مساحة  144دو ً
منا ،والذي يضم اجلامع القبلي ومسجد قبة الصخرة ،ومجيع مساجده ومبانيه
وجدرانه وس ــاحاته وتوابعه فوق األرض وحتتها واألوقاف املوقوفة عليه أو على زواره».
كما منحت االتفاق ّية األردن ّ
حق «متابعة مصاحل األماكن املقدسة وقضاياها يف احملافل الدولية

ولدى املنظمات الدولية املختصة بالوسائل القانونية املتاحة» ،و«اإلشراف على مؤسسة الوقف يف
القدس وممتلكاتها وإدارتها وف ًقا لقوانني اململكة األردنية اهلامشية».
وفور اإلعالن عن االتفاقية ،صدرت الكثري من املواقف املؤيدة واملعارضة أو املشككة بتوقيتها ،فوزارة
األوقاف يف حكومة تصريف األعمال وعلى لسان وزيرها حممود اهلباش رأت «أن الظروف الصعبة
ً
حتركا
اليت متر بها القدس واملخاطر احلقيقية احملدقة باملقدسات اإلسالمية واملسيحية ،فرضا
جتاه املقدسات من قبل القيادتني األردنية والفلسطينية» .30أما مفيت القدس والديار الفلسطينية
لنهج بدأه عمر الفاروق
فاعترب أن االتفاقية «تعزز العمل حلماية القدس ومقدساتها ،وتأتي استمرا ًرا ٍ

والبطريرك صفرونيوس يف احملافظة على املقدسات» .كما أشادت اهليئة اإلسالمية العليا وجملس
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس بتوقيع االتفاق الفلسطيين األردني حلماية
القدس واملسجد األقصى املبارك .وقد أيّد مدير األوقاف اإلسالمية يف القدس ،عزام اخلطيب،

85

االتفاقية وقال إ ّنها جاءت بعد دراسة معمقة لواقع القدس ،بينما اعترب رئيس اجمللس األعلى
للقضاء الشرعي ،يوسف ادعيس ،أن االتفاقية تؤكد التحرك اجلاد لنصرة القدس واملقدسات.31
كما رحبت بطريركية الروم األرثوذكس املقدسية باالتفاقية واعتربتها «داعمة حقيقية للقدس
مبا فيها البطريركية املقدسية اليت خيضع نظامها الداخلي للقانون األردني» .وأكد رئيس أساقفة
الالتني يف القدس فؤاد طوال دعم االتفاقية ،كما أيدها أسقف الكنيسة اإلجنيلية اللوثرية منيب
يونان وبطريرك الكنيسة األرمنية نورهان مانوغيان.
أما على مستوى االحتالل ،فالتزم املستوى الرمسي الصمت حتى خرج تصريح لنتنياهو يف شهر
حزيران/يونيو قال فيه إن دولة االحتالل ليست ملزمة باالتفاقية األردنية الفلسطينية .32وكانت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العربية قالت إن هذه االتفاق ّية ّ
متت بعلم إسرائيلي ،وجاءت بعد موافقة

لكن الرئيس الفلسطي ّ
الرئيس األمريكي باراك أوباما عليها خالل زيارته املنطقةّ .33
ين حممود ع ّباس
نفى أن تكون لالتفاقية عالقة بزيارة الرئيس باراك أوباما أو احلديث عن املفاوضات ،قائ ً
ال« :حنن
واألردن ننسق مواقفنا م ًعا يف ما يتعلق باألوقاف ،والسيادة لنا على كامل األرض الفلسطينية ،وهذا

ال نقاش فيه».34

وبعد اإلعالن عن استئناف املفاوضات يف شهر ّ
متوز/يوليو  ،2013ربط املراقبون بني توقيع
االتفاق ّية والتسوية احملتملة لقض ّية القدس خالل املفاوضات ،فنص االتفاق ّية يُف ّوض حكومة دولة
فلسطني بتقرير مصري مدينة القدس فيما حيفظ لألردن ّ
حق اإلدارة والوصاية على املقدسات ،ما
ـاق فلسـ ـطــي ّ
ـرائيلي على تقسـ ـيــم مدينة القـدس مع تأجـ ـيـل احلـدي ــث
ين إس ـ
ّ
يفتح ال ــباب أمـ ــام اتفـ ٍ

بشكل مشرتك مع األردن متهيدًا لوضعه حتت وصاية
عن وضع املسجد األقصى ،أو التفاوض عليه
ٍ
خاص حيث ُتديره دولة غري تلك اليت يقع على
جلنة مشرتكة أو إدارة دول ّية كونه يتمتع
بوضع ّ
ٍ
أراضيها.
ّ
وبغض النظر عن األسباب والتبعاتّ ،
فإن ما يُعطي مصداق ّية هلذه االتفاق ّية هو مدى انعكاسها إجيابًا

أو سل ًبا على أرض الواقع ،وحتى تاريخ صدور هذا التقرير ورغم تصاعد االعتداءات اإلسرائيل ّية ض ّد
املسجد األقصى وتقليص سلطات االحتالل لصالحيات إدارة األوقاف األردن ّية يف القدس واستيالئها
على الكثري من اختصاصاتها ّ
فإن األردن مل يُبادر إىل تصعيد مماثل للدفاع عن ح ّقه يف الوصاية

والرعاية ،مما قد يفتح الباب واس ًعا أمام املشككني بأهداف هذه االتفاق ّية وارتباطها مبسار املفاوضات
ال مسار التطورات امليدان ّية.
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الرمسي مع أوضاع
األردني
شهر أيّار/مايو  2013شهد تط ّو ًرا بار ًزا آخر على مستوى التفاعل
ّ
ّ
فعل على تصاعد اقتحامات الشخص ّيات اإلسرائيل ّية الرمس ّية وتصرحياتها
املسجد األقصى .ففي ر ّد ٍ
املعادية ض ّد املسجد األقصى ،ص ّوت جملس النواب األردني باألكثرية على طرد السفري اإلسرائيلي
عمان ،وسحب السفري األردني من «تل أبيب» ،وإغالق السفارة هناك .35لكن احلكومة اكتفت
يف ّ
اإلسرائيلي ض ّد املسجد
عمان إلبالغه اعرتاضها على التصعيد
باستدعاء السفري
اإلسرائيلي يف ّ
ّ
ّ

األقصى ،تال ذلك تلويح غالبية أعضاء جملس النواب بسحب الثقة من حكومة عبد اهلل النسور
بسبب عدم استجابتها لقرار طرد السفري.36
األردني ناصر جودة ورئيس احلكومة
لكن هذه التهديد ما لبث أن خفت بعد تصرحيات لوزير اخلارج ّية
ّ
عبد اهلل النسور اعتربا فيها ّ
أن العالقات مع «إسرائيل» مسألة سياديّة مرتبطة مبعاهدات دول ّية ،يف

تلميحا مبط ًنا إىل ّ
امللكي
أن مسألة إدارة العالقات مع «إسرائيل» هي من اختصاص القصر
ما اعترب
ً
ّ
بالتعاون مع احلكومة وليس من اختصاص الربملان نقاشها.37
إجيابيا جيب البناء عليه ،حيث إن الربملان ميلك
بعض املراقبني رأى يف قرار الربملان تط ّو ًرا
ًّ

صالح ّيات ّ
لسن أو تعديل القوانني اليت تعمل مبوجبها األوقاف األردن ّية يف القدس داخل املسجد
األقصى وتدير وفقها شؤون سائر أوقاف املدينة .لكن البعض شكك يف جديّة هذا التحرك واعتربه
ً
مرتبطا برغبة الربملان يف حصد الشعب ّية مدل ً
ال على ذلك برتاجع النواب عن موقفهم مع تأ ّزم املوقف
ووصوله إىل ح ّد سحب الثقة من احلكومةّ .38
لكن األكيد أن هذه املواجهة حددت سقف التصعيد
خص املسجد األقصى والذي يتم ّثل يف استدعاء السفري
الذي يمُ كن أن يصل إليه املوقف
األردني يف ما ّ
ّ

غضب واستياء ،دون وصول األمر حد تهديد العالقة مع االحتالل أو جتميدها.
وحتميله رسالة عتب أو
ٍ

ثال ًثا :على املستوى العربي واإلسالمي:
قليلة هي الدول واهليئات العرب ّية واإلسالم ّية اليت سجلت تفاع ً
ال مع أوضاع املسجد األقصى خالل
لقمة م ّكة اإلسالم ّية
العام املاضي حتى باإلدانة واالستنكار املعتادين ،فباستثناء املقررات املك ّررة ّ

اإلسالمي وبعض املواقف الرمس ّية املصريّة ،مل
ومواقف جامعة الدولة العرب ّية ومنظمة التعاون
ّ
وإسالمي يُذكر مع املسجد األقصى ،كما مل يشهد العام املاضي ّ
ُسجل ّ
أي مبادر ٍة
عربي
أي
ي ّ
ّ
تفاعل ّ
ٍ
فعلي من اجلهات الرمس ّية العرب ّية واإلسالم ّية لوقف خمطط التقسيم واحلفاظ على احلصريّة
دعم ّ
ٍ
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اإلسالم ّية للمكان .وحتى اهليئات العرب ّية اليت أبدت بعض االهتمام ،كاجلامعة العرب ّية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،فقد كان تعاملها مع املسجد األقصى من زاوية احلفاظ على الرتاث ومحايته،

وليس من زاوية سياس ّية تسعى إىل منع االحتالل من فرض سيطرته عليه بالق ّوة.
وباالنتقال إىل مسار األحداث فقد حذرت اجلامعة العرب ّية يف بداية شهر آب/أغسطس  2012من

أن املسجد األقصى يتعرض «ألخطر مرحلة من التهويد يف عهد االحتالل اإلسرائيلي» .كما دعت
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» يف الشهر ذاته الدول األعضاء واجملتمع
الدولي إىل «مواجهة املخططات اإلسرائيلية اإلجرامية اهلادفة إىل إزالة املسجد األقصى املبارك
من مكانه» ،ونددت بالقرار الذي اختذته بلدية االحتالل يف القدس باعتبار ساحات املسجد األقصى
املبارك «ساحات عامة».39
كما ع ّلق األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي على هذا اإلعالن
بالقول «إن املخططات اليهودية الرامية اىل تقـسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود جمرد
منـاورات لتشـويـش الرأي العام ،وأن الدولة العـربية تعرف أن العــامل اإلسـالمي لن يقبل بذلك».40
واملستغرب يف هذا التصريح الثقة العالية واالطمئنان اللذان أبداهما األمني العام يف ّ
ظل املكاسب
اليوم ّية اليت حتققها دولة االحتالل باجتاه تطبيق خمطط التقسيم مقابل انعدام ر ّد الفعل
اإلسالمي على ذلك.
ّ
اخلتامي الذي صدر يف  2012/8/15على الدعوة إىل «بذل اجلهود
نص بيانها
ّ
قمة م ّكة فقد ّ
أما ّ
ّ

من أجل استعادة مدينة القدس واحملافظة على طابعها اإلسالمي والتارخيي وتوفري املوارد الضرورية
للحفاظ على املسجد األقصى وباقي األماكن املقدسة ومحايتها» جمددًا «إدانته إلسرائيل السلطة
القائمة باالحتالل النتهاكاتها املتواصلة».
نص البيان على «دعم اخلطة االسرتاتيجية متعددة القطاعات بالقدس اليت مت اعتمادها يف
كما ّ
الدورة  38جمللس وزراء اخلارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل اإلسالمي ملدينة القدس ويدعو
الدول األعضاء إىل دعم احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وف ًقا هلذه اخلطة االسرتاتيجية ودعم
املشاريع املتضمنة فيها».41
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فسياسيا مل ينص البيان على
جبديد يُذكر على مستوى دعم املسجد األقصى
يأت هذا البيان
ًّ
ٍ
ومل ِ
ّ
ميدانيا لوقف هذا
أي موقف من مشروع تقسيم املسجد األقصى ومل يحُ دد سياسة أو حتى يُق ّر إجرا ًء
ًّ
أما على مستوى الدعم ّ
املادي فقد ك ّرر البيان
املخطط أو ملواجهة االقتحامات واالعتداءات املتكررة ّ
الدعوة لدعم احتياجات القدس ،وهي الدعوة ذاتها اليت ُتطلق يف ّ
قمة دون أن تنعكس على األرض
كل ّ
دعم مباشر الحتياجات املسجد األقصى بسبب غياب اإلرادة السياس ّية الالزمة إليصال هذا
على شكل ٍ
الدعم ،ألن إيصاله يعين بالضرورة الدخول يف مواجهة مع دولة االحتالل.
ويف ر ّد فعل على اقتحام املستوطنني للمسجد األقصى يف شهر تشرين أوّل/أكتوبر  2012واشتباك
جنود االحتالل مع املصلني داخل املسجد واالعتداء عليهم ،أدان شيخ األزهر أمحد الطيب ،اقتحام
جنود االحتالل االسرائيلي لباحات املسجد األقصى ،حمذ ًرا من َّ
أن استمرار االحتالل يف هذه السياسة
حروب جديد ٍة .42كما
بإشعال
ُنذ ُر
س
ي ِّ
ُؤس ُ
لوضع خطري ُّ
جير املنطقة ب ُر َّم ِتها إىل حالة ِصراع ِديين ،وي ِ
ِ
ٍ
ٍ
أدانت إيران بدروها هذه االقتحامات و»االعتداءات اإلسرائيلية الوحشية على املصــلني يف املســجد
األقصى املبارك ،وانتهاك ســلطـات االحتالل لـحرمة املس ــجد» ،ودعا املتحدث باسم وزارة اخلارجية
اإليرانية املنظمات الدولية واإلقليمية إىل اختاذ قرار مسؤول و«العمل للحيلولة دون تهويد القدس
وتقسيم القبلة األوىل للمسلمني».43
ويف شهر كانون أوّل/ديسمرب  ،2012أعلن أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة
والعلوم إمساعيل التالوي ،أن جلنة الرتاث يف العامل اإلسالمي سجلت القدس كأول موقع على
الئحة الرتاث العاملي اإلسالمي ،وذلك يف ختام االجتماع الثالث للجنة الرتاث يف العامل اإلسالمي
الذي عقد يف تونس العاصمة.44
كما عقدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بالتعاون مع دائرة اآلثار
األردنية العامة ،وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،واللجنة الوطنية
ثان/يناير االجتماع السادس للجنة اخلرباء
الفلسطينية للرتبية والعلوم والثقافة يف شهر كانون ٍ
اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير فنية حول االنتهاكات اإلسرائيلية اجلديدة يف حميط املسجد

عمان.45
األقصى ،يف العاصمة األردن ّية ّ
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ويف شهر آذار/مارس  ،2013استنكر األزهر الشريف اقتحام عشرات املستوطنني للمسجد األقصى،
مطال ًبا األمة العربية واإلسالمية والعامل باختاذ موقف حازم إزاء هذه االعتداءات .كما أدان األمني

العام ملنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلي بشدة هذهاالقتحامات داع ًيا اجملتمع

خصوصا جملس األمن الدولي واليونسكو ،إىل التحرك من أجل وضع حد هلذه االنتهاكات
الدولي،
ً
املتكررة .يف الوقت ذاته ،أصدرت األمانة العامة للجامعة العربية بيا ًنا يدين اقتحام املستوطنني املسجد
األقصى ،وقال األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألراضي العربية احملتلة باجلامعة العربية
السفري حممد صبيح ،إن اجلامعة العربية سبق أن حذرت من تكرار عمليات اقتحام املسجد األقصى.
وأضاف أن مثل هذه األعمال الطائشة واخلطرية تضر بالتسامح والتعايش الديين يف املنطقة.46

الدولي:
راب ًعا :على املستوى
ّ

حتد الواليات املتحدة عن نهجها املنحاز إىل دولة االحتالل يف تع ّنتها حيال القدس بوجه عام،
مل ِ
واملسجد األقصى بوجه خاص .وقد جت ّلى ذلك خالل الفرتة اليت ّ
يغطيها التقرير يف الضغط الذي
مارسه األمريكيون على اجلانب الفلسطيين للموافقة على الشروط اليت طرحتها دولة االحتالل
يف إطار تسوية فرضت مبوجبها على السلطة الفلسطينية أن تؤجل تقديم مخس قرارات تدين
«إسرائيل» كان من املفرتض أن تنا َقش يف اجتماع اجمللس التنفيذي لليونسكو يف نيسان/أبريل
 .2013وقد أُعلن يف  2013/4/23عن التوصل إىل اتفاق تسمح دولة االحتالل مبوجبه خلرباء من
اليونسكو بزيارة البلدة القدمية ،باستثناء املسجد األقصى ،للوقوف على أعمال التأهيل اليت تن ّفذها
«إسرائيل» هناك .ووف ًقا لصحيفة هآرتس ،فإن الطرف الفلسطيين حاول التملص من بعض الشروط
اليت فرضتها دولة االحتالل مقابل موافقتها على استقبال البعثة إال أن األمريكيني ضغطوا باجتاه
املوافقة على كل الشروط باعتبار أن الفلسطينيني تعهدوا باالمتناع عن أي خطوات أحادية يف
األمم املتحدة حتى نهاية أيار/مايو  .472013واجلدير ذكره هنا أن السلطات اإلسرائيلية ما لبثت
أن انقلبت على االتفاق ومنعت البعثة من مباشرة مهامها يف  2013/5/20بذريعة أن الفلسطينيني
روجوا للبعثة على أنها جلنة حتقيق ،ما يناقض التزامهم بعدم تسييس املوضوع.
يضاف إىل ذلك مؤشر آخر خطري على سلبية املوقف األمريكي جتاه القدس واألقصى جتلى يف
القرار الذي أصدرته وزارة اخلزانة األمريكية يف  2012/10/4وأدرجت فيه مؤسسة القدس الدولية،
إحدى أهم املؤسسات واجلهات الشعبية العاملة للقدس واألقصى ،على الئحة املنظمات الداعمة
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لإلرهاب .وقد أصدرت املؤسسة بيا ًنا اعتربت فيه أن القرار سياسي جائر وال يستند إىل أي أدلة أو
حقائق وهو انصياع لإلمالءات اإلسرائيلية على اإلدارة األمريكية وامتداد لقرار إسرائيلي حبظر
املؤسسة عام .2009
وكان لالحتاد األوروبي موقف حيال االشتباكات اليت اندلعت يف املسجد األقصى بني شرطة
االحتالل واملص ّلني يف  2013/5/8حيث أعربت مف ّوضة الشؤون اخلارجية يف االحتاد األوروبي،
كاثرين آشتون ،عن قلقها مما جرى يف األقصى ومن اعتقال املفيت حممد حسنيّ .
وأكدت ضرورة

ضمان االحرتام الكامل إلمكان الدخول إىل األماكن املقدسة يف القدس ملمارسة الشعائر «السلمية»
جلميع األديان.48

يب:
خامسا :على املستوى الشع ّ
ً

يب مع أوضاع املسجد األقصى أحد أه ّم أوراق الضغط على االحتالل ،ولطاملا
يُعترب التفاعل الشع ّ
واإلسالمي حتى ال تحُ ّول – وفق رؤيتها-
العربي
كانت دولة االحتالل تتج ّنب استفزاز اجلمهور
ّ
ّ
صراع مع الفلسطينيني إىل صراع مع عموم املسلمني .لكن الزخم والتأثري اللذين
الصراع من
ٍ
يب خالل سنوات انتفاضة األقصى وما تالها بات يفرت شـ ـ ـ ــي ًئا ،ومع
اكتسبهما هذا التفاعل الشع ّ

واإلسالمي
العربي
العربي بات التفاعل أكثر فتو ًرا مع انشغال اجلمهور
اندالع ثورات الربيع
ّ
ّ
ّ
بالتح ّوالت الداخل ّية والتحديات اليت فرضتها الثورات على بلدان هذا الربيع.

ويعتقد البعض أن هذه الثورات قد أثرت سل ًبا على التفاعل مع قض ّية فلسطني واملسجد األقصى،
أن انشغال الشعوب العرب ّية واإلسالم ّية ّ
فيما يرى البعض اآلخر ّ
كل يف شؤونه الداخل ّية هو أم ٌر
مرحلي ،سيتحول على املدى املتوسط والبعيد ،وبعد أن تستعيد هذه الشعوب حريّتها وتؤسس لدول ما
ّ
زخم تتضامن فيه املواقف الرمس ّية مع الشعب ّية يف تأييد املسجد األقصى والدفاع عنه.
بعد الثورة إىل ٍ

يب مع أوضاع املسجد األقصى ،وهو األمر
حالي يف التفاعل الشع ّ
كال الرأيني ال ينفي حدوث تراجع ّ
ً
هامشا واس ًعا للتح ّرك وقد بات يشعر
الذي انعكس سل ًبا بالضرورة على وضعه ،ومنح االحتالل

أن بإمكانه اآلن حسم األمور ملصلحته وتثبيت وقائع جديدة على األرض بينما العرب واملسلمون
العربي حتديدًا ّ
ألن الوقت
منشغلون عنه ،وهو أم ٌر ال بد أن تتنبه له القوى الشعب ّية يف دول الربيع
ّ
الداخلي.
ليس يف مصلحتها ،ورمبا يكون التقسيم قد وقع ريثما تنتهي هذه الدول من ترتيب بيتها
ّ
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يب العام الذي شهده العام املاضي ،إ ّ
ال أن دولتني هما األردن ومصر
لكن على الرغم من الفتور الشع ّ

شعيب يف التفاعل مع أوضاع املسجد األقصى يف العديد
زخم
ٍّ
خرجتا عن هذه القاعدة وحافظتا على ٍ
يب الضاغط على االحتالل إ ّ
من املناسبات ،وهو وإن مل َ
ال أ ّنه حافظ
يرق إىل مستوى التحرك الشع ّ

على القض ّية حاضرة يف اجملال العام يف هذين البلدين أكثر من غريهما.

ففي األردن شهد العام املاضي تنظيم العديد من الفعاليات واملسريات لنصرة املسجد األقصى،
كانت أوالها يف بداية شهر آب/أغسطس  2012حيث ّ
نظمت احلركة اإلسالم ّية مسرية يف مدينة
عمان ،شارك فيها اآلالف لنصرة املسجد األقصى واستنكار اعتداءات
مادبا جنوب العاصمة األردن ّية ّ
االحتالل املتكررة عليه .بعدها بأيّام دعا املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني يف األردن ،همام سعيد
احلكومة األردن ّية ،إىل القيام بواجبها وواليتها على املقدسات يف القدس الشريف ومواجهة التدنيس
الذي تقوم به دولة االحتالل.49
ويف شهر تشرين أوّل/أكتوبر  ،2012دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي العاهل األردني امللك عبد
اهلل الثاني إىل املبادرة لطلب عقد جلسة طارئة للقمة العربية ،خمصصة للبحث يف أجنع السبل
اليت تردع سلطات االحتالل عن اإلمعان يف اعتداءاتها ،مبا يف ذلك دعوة جملس األمن لبحث هذه
التعديات اليت تهدد األمن والسلم الدوليني ،وإعادة النظر يف االتفاقيات املوقعة معها.50
وعلى أثر سقوط بعض أشجار املسجد األقصى املبارك يف  ،2013/1/7دعا الوزير السابق إسحق
الفرحان رئيس ملتقى القدس الثقايف احلكومة األردنية إىل تشكيل جلنة علمية مستقلة ،لفحص
عينــات من جــذور األش ـجـار اليت س ـقـطــت يف باحات املسـجد األقصى ملعرفة األسـباب وإعالنـهـا على
املأل.
ويف شهر آذار/مارس  ،2013شارك آالف األردنيني يف مهرجان «األقصى يف خطر» الذي أقامته
احلركة اإلسالمية بالقرب من دوار الداخلية بالعاصمة األردنية عمان .وقد دعا فيه املراقب العام
حاسم من انتهاكات االحتالل وأكد عمق
موقف
لإلخوان املسلمني يف األردن احلكومة إىل اختاذ
ٍ
ٍ
االرتباط مع املسجد األقصى املبارك.
ّ
يب األبرز الذي شهده العام املاضي يف األردن كان إعالن تأسيس اهليئة الشعبية
لكن التط ّور الشع ّ
األردنية للدفاع عن املسجد األقصى واملقدسات ،يف شهر أيّار/مايو  .2013وقد حددت اهليئة أهدافها
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بالسعي إىل الدفاع عن املسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس احملتلة،
ومواجهة اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي وخمططاته لتهويدها وتنسيق اجلهود وتوحيدها لفضح
هذه املخططات وإفشاهلا.51
ويف  ،2013/6/3انطلقت محلة «وينك عن األقصى» املنبثقة عن محلة «أنا أردني واألقصى
مسؤولييت» التابعة مللتقى القدس الثقافني وذلك ر ًدّا على اهلجمة الشرسة اليت تستهدف املسجد
األقصى املبارك من قبل قوات االحتالل من اقتحامات تهدف إىل تقسيم املسجد ،واعتداءات على
املصلني ومنعهم من دخول املسجد ،وتأكيدًا أن الشباب لديهم القدرة على نصرة املسجد األقصى مبا
أردني للمسجد
وفد
برملاني ّ
ّ
ميتلكون من أدوات خمتلفة .52كما شهد شهر حزيران/يونيو  2013زيارة ٍ
عمان ،حتت رعاية وزير الثقافة
األقصى وتنظيم مهرجان تضامين مع مدينة القدس يف العاصمة ّ
األردني بركات عوجان.
وباالنتقال إىل مصر ،فقد شهدت العاصمة املصريّة القاهرة يف  2012/10/3مهرجا ًنا لالحتفال
الصالحي للقدس نظمته مؤسسة القدس الدول ّية ،وقد حضر املهرجان جمموع ٌة من
بذكرى التحرير
ّ
الشخص ّيات الرمس ّية املصريّة كمستشار الرئيس للشؤون العربية ،ورئيس جملس الشورى ،ومساعدة
الرئيس للشؤون السياسية .وحضر كذلك جمموعة من املؤسسات العاملة من أجل فلسطني يف
مصر من بينها اجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة ،وجلنة القدس يف احتاد األطباء العرب،
واالئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني ،ومركز الدراسات الفلسطينية يف مصر ،واالحتاد العاملي
لعلماء املسلمني وحركة أمناء األقصى .وإذ أشار خالد مشعل ،رئيس املكتب السياسي حلركة محاس،
إىل اعتداءات املستوطنني على املسجد األقصى واستباحتهم له وحماولتهم تقسيمه فإنه دعا الدول
العربية واإلسالمية إىل التحضري ملشروع يستهدف حترير القدس واملسجد األقصى .53أما مستشار
الرئيس حممد مرسي فأكد يف االحتفالية أنه «ال ميكن أن نبيع أو ننسى قضية حترير القدس اليت
ضحى من أجلها قادة وشباب املسلمني بالكثري والكثري» ،كما أشاد بدفاع الشعب الفلسطيين عن
املسجد األقصى على الرغم من قلة املوارد.54
وإثر االقتحامات واالعتداءات على املصلني اليت شهدها املسجد األقصى يف تشرين أوّل/أكتوبر
ص ّرح املرشد العام لإلخوان املسلمني ،د .حممد بديع ،يف مصر ّ
بأن «اجلهاد هو السبيل الوحيد
السرتداد القدس واملسجد األقصى مرة أخرى من يد اإلسرائيليني» ،داع ًيا األمة اإلسالمية إىل
االستنفار وإعالن اجلهاد لتحرير بيت املقدس.
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ويف شهر أيّار /مايو  ،2013دعت مجاعة اإلخوان املسلمني يف مصر إىل تنظيم مليونية لنصرة القدس
يف جامع األزهر وسائر حمافظات مصر ،وقد شارك عشرات اآلالف يف مسريات منددة باعتداءات
االحتالل على املسجد األقصى يف عد ٍد من املدن املصريّة .55وقد دعا الشيخ حممد خمتار مهدي

خطيب األزهر يف ذلك اليوم وعضو هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف ،والرئيس العام للجمعية
الشرعية املصرية ،إىل نصرة املسلمني باملسجد األقصى والدفاع عنهم ومحاية األراضي املقـدســة
باعتــبار ذلك واجـ ًبا ش ــرعـ ًيا .كمـا صــرح حممد البـلتاجــي القيادي جبـمـاعة اإلخـوان املسلمني،
خالل مسرية القاهرة قائ ً
ال« :إن هذه الفعاليات القائمة مبحيط األزهر الشريف تؤكد أن األمة
مشغولة باستكمال مسرية الثورة وبناء املؤسسات ،وهذا لن يشغلنا عن مناصرة إخوتنا يف القدس».
وبالتزامن مع الذكرى السادسة واألربعني الحتالل كامل القدس أعلنت مؤسسة القدس الدولية
يف  2013/5/29عن إطالق احلملة العاملية «هي القدس» من العاصمة املصريّة القاهرة .وقد طالب
رئيس جملس إدارة مؤسسة القدس الدولية ،محيد األمحر ،يف املؤمتر الصحفي إلعالن احلملة
احلكومات العربية واإلسالمية والشعوب بـ»إظهار املوقف احلازم يف رفضهم ملا تتعرض له القدس
واملسجد األقصى من اعتداءات» ،كما دعا إىل تبين «اسرتاتيجية شاملة لتثبيت الوجه احلضاري
العربي واإلسالمي للقدس ،وتثبيت املقدسيني يف مدينتهم يف مواجهة محلة االقتالع اليت يتعرضون
هلا» .56وقد أعلنت املؤسسة عن سلسلة فعاليات وزيارات يف مصر وغريها يف سياق محلتها ،كان من
ضمنها زيارة عدد من األحزاب واهليئات والوزارات املصرية .وتك ّللت فعاليات املؤسسة بزيارة الرئيس
املصري حممد مرسي الذي أكد ثبات املوقف املصري من نصرة القضية الفلسطينية ،ودعم الشعب
الفلسطيين على مجيع املستويات ،حتى تنتصر قضاياه العادلة يف وجه االحتالل اإلسرائيلي ،وينال
حريته.57
يب مع أوضاع املسجد األقصى يف سائر الدول العرب ّية واإلسالم ّية،
ّ
أما على مستوى التفاعل الشع ّ

فقد شهد شهر آب/أغسطس  2012تنظيم جمموعة من التجمعات واملهرجانات الشعب ّية لنصرة
املسجد األقصى يف ّ
ثان/
كل من مدينة بنغازي الليبية ومدينة اسطنبول الرتك ّية .ويف شهر كانون ٍ
شعبيا لنصرة القدس واألقصى يف
يناير  ،2013نظمت سفارة دولة فلسطني لدى السنغال مهرجا ًنا
ًّ

مدينة كوخل ،ثاني كربى املدن السنغالية.
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ويف ر ّد فعل على االعتداءات اليت شهدها املسجد األقصى يف شهر أيّار/مايو  ،2013أصدرت جمموعة
من اهليئات واملنظمات يف جنوب أفريقيا بيا ًنا استنكرت فيه االعتداءات واالقتحامات اليت يتع ّرض
هلا املسجد األقصى ،كما أصدرت قوى وأحزاب وشخصيات لبنانية بيانات خمتلفة أدانت فيها

االعتداءات اإلسرائيلية على املقدسات اإلسالمية يف القدس ،وشددت على ضرورة دعم الشعب
الفلسطيين ومساندته يف مواجهة العدوان اإلسرائيلي .كما شــهد شــهر أي ـّار/مايو إقــامة فعال ّيات
األسبوع الثقايف املقدسي يف العاصمة العراق ّية بغداد والذي نظمته اللجنة الوطنية للقدس

عاصمة دائمة للثقافة العربية ،ضمن إطار فعاليات االحتفال ببغداد عاصمة للثقافة العربية .2013

يب األبرز الذي شهده العام املاضي للتضامن مع القدس واملسجد األقصى كان
احلدث الشع ّ
مسرية القدس العامل ّية اليت ّ
نظمتها اللجنة الدولية للمسرية العاملية إىل القدس بالتعاون مع اهليئات

والفعاليات احملل ّية يف أكثر من  40دولة حول العامل وذلك يف  2013/6/7حتت شعار «شعوب

العامل تريد حترير القدس».

أبرز املسريات كانت تلك اليت شهدتها األراضي الفلسطين ّية بكاملها يف القدس واألراضي احملت ّلة
عام  1948والض ّفة الغرب ّية وقطاع غ ّزة ،وقد اندلعت مواجهات بني املتظاهرين وقوات االحتالل

أما يف مصر فقد شارك وزيرا
اإلسرائيلي يف بلدات الضفة الغربية ،أصيب على أثرها العشراتّ .

الثقافة والرياضة يف املسرية اليت انطلقت من مسجد رابعة العدويّة وشارك فيها اآلالف .58كما شهد
األردن وتونس وموريتانيا واملغرب ،وكذلك اليمن وماليزيا وباكستان وتركيا ،مسريات مجاهرييّة
للمشاركة يف مسرية القدس العامل ّية ،هذا باإلضافة إىل وقفات احتجاجية يف عدد كبري من العواصم
خصوصا أمام سفارات دولة االحتالل.59
واملدن األوروبية واألمريكية،
ً
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