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الملخص التنفيذي
بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى
يف الفرتة ما بني 2012/8/21 – 2011/8/22

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 السادس يف هذه السلسلة وهو يو ّثق
االعتداءات على األقصى يف الفرتة ما بني  2011/8/22و .2012/8/21وحياول 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،
يعرض التقرير التحكم يف الدخول إىل املسجد وحماولة االحتالل تغيري قواعد السيطرة على
أبوابه باإلضافة إىل تقييد حركة املصلني حبسب مناطق تواجدهم ،وحبسب أعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
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أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى السياسي والديين
والقانوني
 .1املوقف السياسي:

كان التطور األبرز واألخطر خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير

املواقف اليت عربت عن االجتاه إىل تقسيم املسجد األقصى بني
املسلمني واليهود إذ ّ
حضر عضو الكنيست أرييه إلداد من كتلة
االحتاد الوطين اقرتاح قانون لتقسيم املسجد زمن ًيا حيث يكون
دخول كل طرف إليه يف أوقات معينة وذلك إلفساح اجملال

أمامهم ألداء صلواتهم واالحتفال بأعيادهم .وال شك يف أن هذا
املشروع يعيد إىل األذهان سيناريو التقسيم يف املسجد اإلبراهيمي
يف اخلليل الذي باتت دولة االحتالل تتحكم يف دخول املسلمني

التطور األب ـ ـ ــرز واألخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
سي ـ ــاس ًيا جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى يف املواقف

الداعيـ ـ ــة إىل التقسيم الزمين
للمسج ـ ـ ـ ــد األقصـ ـ ـ ـ ــى بني
املسلمني واليهود ال سيما عرب
مشروع قانون التقسيم الذي
أعده عضـ ـ ـ ـ ــو الكنيست أرييه
إل ـ ـ ـ ــداد

إليه بينما هو حق خالص هلم.
موضوع التقسيم طرحه ً
أيضا عضو الكنيست زئيف إلكني الذي تعهد بالعمل على تأمني وصول
اليهود إىل املسجد األقصى دون املسلمني يف أيام حمددة .كما رأى إلكني أن اليهود اليوم ممنوعون

من الصالة يف األقصى بقرار من الشرطة ،وهو قرار غري قانوني حيث إن احملكمة العليا كانت
قضت بالسماح هلم بالصالة هناك إال إذا ارتأت الشرطة منعهم مؤق ًتا يف احلاالت اليت تشكل خط ًرا
على النظام العام .واعترب إلكني أن قرار املنع هذا الذي تستمر الشرطة يف فرضه إمنا يأتي استجابة

انسجاما مع سياسة احلكومة اإلسرائيلية .وكالم إلكني هذا ،وهو
العتبارات تنفيذية لديها وليس
ً

خصوصا إذا ما وضع
نائب عن حزب الليكود الذي يتوىل رئاسة احلكومة ،ال يثري كثري استغراب
ً

جن ًبا إىل جنب مع كالم رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو حول عدم جواز التنازل عن

املسجد األقصى .موقف نتنياهو هذا عرضه يف الذكرى اخلامسة واألربعني الحتالل القدس حيث
قال إن التنازل عن شرق القدس – وعن «جبل املعبد» -لن يؤدي إىل السالم ،بل إن خضوع املسجد

حتما حربًا دينية وطائفية .ويف كالم نتنياهو هذا
األقصى لغري السيطرة اإلسرائيلية
ّ
سيفجر ً

مؤشر على متسك احلكومة بسياسة تهويد القدس واألقصى وسعيها إىل قوننة التقسيم الزمين

متهيدًا للسيطرة الكاملة عليه.
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الملخص التنفيذي
أما بالنسبة إىل تقرير مراقب عام الدولة املتعلق باملسجد األقصى ،فقد تك ّتمت سلطات االحتالل
على مضمونه كما تك ّتمت قبل ذلك على معظم مضمون التقرير الذي قدّمه املراقب العام ميكا
ليندنسرتاوس إىل جلنة الرقابة يف برملان االحتالل يف حزيران/يونيو  .2010وقد وضع البعض هذا
التكتم على مضمون التقرير يف إطار حرص نتنياهو على عدم التذكري بـ «فضيحته التارخيية»
عندما ختلى عن املكان املقدس يف اليهودية املعروف بـ «اسطبالت سليمان» إىل الوقف خالل فرتة
ترؤسه للحكومة يف التسعينيات .وأيّا يكن سبب التكتم فإن يف األمر إشارة إىل حرص دولة االحتالل
على عدم إبداء موقفها الواضح حيال موضوع األقصى أو جتنب ردات فعل إسالمية ،وحتى يهودية،
قد يثريها تقرير املراقب العام يف هذا الصدد.

 .2املوقف الديين:
على الرغم من التغري يف مواقف بعض احلاخامات باجتاه تشجيع
اليهود على دخول املسجد األقصى فإن املؤسسة الدينية ما زالت
حذرة يف التعاطي مع املوضوع .ففي آذار/مارس  ،2012صدر
إعالن عن احلاخام الرئيس يف دولة االحتالل وغريه من كبار
احلاخامات يدعو اليهود إىل عدم زيارة «جبل املعبد» إذ إن ذلك
يتعارض مع الشريعة اليهودية .وحبسب املو ّقعني فإن اإلعالن
يأتي يف هذا الوقت نظ ًرا ألن العديد من اجلمعيات اليهودية

أع ـ ـ ـ ـ ــاد ممثلو احلاخامية
الرمسية يف دولة االحتالل
التأكيد على عـ ـ ـ ـ ــدم جواز
صعود اليهـ ـ ـ ـ ــود إىل «جبل
املعبد» بانتظار «املخ ّلص»
الذي سيقود اليهود إليه

باتت تدعو إىل زيارة «جبل املعبد» .وجاء يف اإلعالن« :إنه لواجب

مقدس أن نعلمكم أن الصعود إىل «جبل املعبد» يتعارض مع التعاليم الدينية .ولطاملا كان هذا
ً
وواضحا ح ّرمه كل العظماء يف «إسرائيل» [ ]...ونظ ًرا إىل أنه يف اآلونة األخرية
بسيطا
احلظر
ً

تزايدت الدعوات من اجلمعيات املختلفة إىل زيارة «جبل املعبد» فإننا هنا نعلن عن رأي التوراة
متاما الصعود إىل «جبل املعبد» يف هذا الوقت» .ومن
قائما ومينع ً
يف هذا الصدد فاحلظر ما زال ً
بني أبرز املوقعني على اإلعالن احلاخام األكرب لليهود السفارديم يف دولة االحتالل شلومو عمار،
ورئيس األشكناز احلاخام يونا ميتزجر ،والرئيس السابق للسفارديم احلاخام إلياهو بكشي دورون،
وحاخام املدينة القدمية أفيغدور نيفنتزال ،وحاخام «احلائط الغربي واألماكن املقدسة» صموئيل
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رابينوفيتش .هذا املوقف الذي أثار ردود فعل معارضة ،ال يعكس زهد هذه املرجعيات الدينية يف
املسجد أو عزوفها عنه بقدر ما يعكس متسكها بالسيطرة عليه كام ً
ال «عند قدوم «املخ ّلص» الذي
سيقود اليهود إليه».
وكانت املرجعية الدينية يف جيش االحتالل« ،هربانوت هتسفئيت» ،عممت على ضباط اجليش يف
كانون أول/ديسمرب  2011شرائح من الصور اإلرشادية مبناسبة عيد األنوار اليهودي «اهلانوكا»
تظهر فيه صور للمسجد األقصى املبارك دون قبة الصخرة ،وظهر يف إحدى الشرائح توصيف
ملا يسمى بـ «عيد البطولة اليهودية» ،تضمنت مقا ً
ال ومسابقة وصفت ما أمسته صراع «اليهود
املكابيني» مع اليونانيني ،وظهر يف اخللفية صورة حديثة حلائط الرباق واملسجد األقصى دون قبة
الصخرة.
وقد اعترب أحد ضباط االحتياط أن الصورة إصدار رمسي وهذا ما جيعل توزيعها من قبل اجليش
ّ
حرصا يف التعاطي مع
حمط إشكال واعترب الضابط أن احلاخامية العسكرية جيب أن تكون أكثر ً

«جبل املعبد» بالذات حيث إن حربًا ميكن أن تنفجر إذا ما حاول أحد املساس باملكان.

وميكن القول إن املوقف الديين حيال قضية دخول اليهود إىل املسجد األقصى وأدائهم الصالة
فيه ما زالت تتقاذفه اآلراء املؤيدة وتلك املعارضة .وعلى الرغم من تزايد األصوات الدينية
متسك قسم ال يستهان به من
املطالبة بالسماح بالصالة إال أن مثة حدودًا يرمسها من جهة أوىل ّ

احلاخامات حبرفية التعاليم التوراتية ،واخلوف من ردة فعل إسالمية يف حال إطالق األمر على

غاربه من ناحية أخرى.
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الملخص التنفيذي
 .3املوقف القانوني:
كان املوقف القانوني األبرز خالل الفرتة اليت يغطيها
التقرير التعميم الصادر عن املستشار القضائي حلكومة
االحتالل ،إيهودا فينشتاين ،والذي يعترب فيه األقصى
جز ًءا ال يتجزأ من دولة االحتالل وتنطبق عليه القوانني

اإلسرائيلية ال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء.
كما جاء يف التعميم أنه جيب على اجلهات املكلفة تطبيق
القانون إجراء مراقبة منتظمة يف حميط املسجد األقصى
للوقوف عن كثب على األعمال اجلارية فيه للتأكد من
سالمة اآلثار فيه وأنه على سلطة اآلثار إحالة تقاريرها
عما جيري يف حميط املسجد إىل جملس األمن القومي
وسكرتري احلكومة .ويأتي هذا املوقف يف وقت تتصاعد فيه
األصوات يف دولة االحتالل مطالبة مبنع األوقاف اإلسالمية
من متابعة أعمال الرتميم يف املسجد األقصى وقبة الصخرة

صدر عن املستشار القـ ـ ـ ــانوني
حلكومة االحتالل تعميم اعترب
فيه أن األقصى جزء ال يتجزأ
من دولة االحتالل وتنطبق
عليه الق ـ ـ ـ ــوانني اإلسرائيلية
ال سيما قانون اآلثار وقانون
التخطيط والبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء يف وقت
تتزايد فيه الدعـ ـ ـ ــوات املطالبة
بوقف أعمـ ـ ـ ــال البناء اليت تقوم
بها األوقاف اإلسالمية كونها
تعمل على «هدم اآلثار اليهودية
يف املك ـ ــان»

حبجة أنها تعمل على هدم اآلثار اليهودية يف املكان .وقد
ُ
كشف عن التعميم يف سياق التماس تقدّمت به مجعية «أمناء املعبد» إىل احملكمة العليا يف
 2012/7/16تطالبها فيه وقف أعمال البناء اليت تقوم بها األوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى
كونها تلحق الضرر باآلثار اليهودية .وقد ادعى غريشون سلمون ،رئيس اجلمعية ،أن األوقاف
اإلسالمية اليت تقوم بأعمال الرتميم يف املسجد األقصى قد وضعت سقاالت فوق صخرة املعراج
اليت يعدّها اليهود جز ًءا من «قدس األقداس» وأن العمال يستعملون الصخرة لوضع الدّالء اليت

حتوي معدات البناء عليها .وتكمن خطورة التعميم يف أنه يتعدى على دور األوقاف اإلسالمية

ويلغيه كما يتناغم مع املواقف السياسية يف دولة االحتالل ويعزز اهلدف األساس املتمثل يف بناء
«املعبد الثالث» على أنقاض األقصى.
التماسا رفعه املتطرف سلمون
وقبل ذلك كانت حمكمة االحتالل العليا ردت يف 2012/2/7
ً
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يطلب فيه السماح له بالصعود إىل املسجد األقصى املبارك .وقالت القاضية عدنه أربيل يف حيثيات
قرارها إن «حرية التعبري وحق الصالة يف املكان املقدس هما من احلقوق األساسية لكل إنسان يف
«إسرائيل» ،وال خالف على ذلك ولكن حق الوصول إىل املسجد األقصى غري مطلق وميكن تقييده،
وأحيا ًنا ليس هناك مفر من أن ترجح كفة حق اجلمهور على كفة حق الفرد نظ ًرا الحتمال
املساس باملصلحة العامة .وقد قبلت احملكمة مبوقف الشرطة القائل إن اخلطر ليس وهم ًيا ،بل إنه

سيكون خط ًرا أمن ًيا حقيق ًيا إذا ما مسح لسلمون بالصعود إىل املسجد».

وهذا القرار الذي حيمل يف ظاهره تقييدًا لـ «حق» اليهود بالصالة يف املسجد األقصى يبطن

ً
وتأييدا النتهاكاتهم للمسجد وألدائهم الشعائر الدينية والتلمودية لدى
شرعنة هلذا احلق
اقتحامهم له .فما حيول بني اليهود وبني صالتهم يف املسجد األقصى ،كما يستنتج من قرارات
احملكمة ،أسباب أمنية حمضة وهم سيعمدون إىل ممارسة «حقهم» مع زوال اخلطر األمين.

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

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

شهدت الفتـ ـ ــرة اليت يغطيها
التقرير بـ ـ ـ ــدء العمل وافتتاح
 6مواقع جديدة للحفريات
ليبلغ عـ ـ ـ ـ ـ ــددها ما جمموعه

القدمية وتأهيلها الستقبال الزوار عالوة على جتهيز البنى

 47مـ ـ ـ ـ ـ ــوق ًعا 25 ،منها

يبنيها االحتالل أسفل املسجد األقصى ويف حميطه إىل املزار

اجلهة اجلنوبية و  5يف اجلهة

التحتية الالزمة لتحويل «املدينة اليهودية التارخيية» اليت
السياحي األول يف دولة االحتالل.

يف اجلهة الغ ـ ــربية 17 ،يف
الشمالية

وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ،شهد مشروع بناء «مدينة
ً
ملحوظا يف سرعة
داود» (املدينة اليهودية املقدسة) تطو ًرا
احلفريات ونوعها وكمها وغاياتها .فمن ناحية احلجم ،امتدت احلفريات لتصل إىل أقصى مشال
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الملخص التنفيذي
البلدة القدمية ولتشمل األسوار وحميطها ،كما امتدت احلفريات يف اجلهة الغربية حتى تعدت
البلدة القدمية وأسوارها لتصل إىل منطقة جورة العناب خارج أسوار القدس .وقد شهدت احلفريات
ً
ملحوظا ليس يف عددها إمنا يف احلفريات اليت كانت مقامة قبل آب/أغسطس
يف سلوان توس ًعا
 ،2011حيث ازدادت حفريات «موقف جفعاتي» لتكشف عن طبقات داخل الرتبة جنوب األقصى،
كما شهدت سلوان عددًا من االنهيارات بالقرب من مسجد عني سلوان والطريق املؤدي إىل املسجد
األقصى ،باإلضافة إىل حفريات جديدة داخل حفريات األسوار والتحصينات.
وقد وافقت جلنة التخطيط يف بلدية االحتالل يف شباط/فرباير  2012على بناء «موقف جفعاتي»
حبسب املخطط اجلديد الذي قدّمه املهندس الصهيوني آرييه رهاميموف ،والذي يتضمن بناء
املوقف ولكن مبساحة أقل من املخطط السابق ورفعه على أعمدة ارتكازية ضخمة لإلبقاء على
آثار وحفريات املوقف وحتويلها إىل متحف للزوار ،ويخُ َّفض عدد مواقف السيارات َّ
ويقلص ارتفاع
املبنى بشكل ينخفض عن ارتفاع السور اجلنوبي للمدينة بقليل ،واجلديد يف املخطط الذي
قدمه رهاميموف ودعمته مجعية «إلعاد» الصهيونية هو إقامة ممرات تربط املوقف بـ «حديقة
املطاهر» (القصور األموية) و «مدينة داود» وساحة حائط الرباق .كما شهدت الفرتة اليت يغطيها
التقرير إعادة العمل يف بعض املواقع مع عودة لنشاط احلفريات داخل نفق بوابة وارن ونفق القاعة
اهلريوديانية ،واستحداث حفريات جديدة داخل شبكة أنفاق احلائط الغربي.
ويف تفاصيل احلفريات ،شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير بدء العمل وافتتاح ستة مواقع جديدة
للحفريات ،أربعة منها غرب املسجد األقصى وواحدة يف اجلنوب وأخرى يف الشمال .ليصبح بذلك
عدد مواقع احلفريات حول املسجد األقصى وحتته  47موق ًعا 30 ،منها نشطة ( 13غرب املسجد،

و 12جنوبه ،و 5مشاله) ،و 17مكتملة ( 5يف اجلنوب ،و 12يف الغرب).
أ .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 ،ففيها تقع معظم
املزارات ،ومنها مير الطريق الذي يصل بني جنوب هذه املدينة يف سلوان ومشاهلا عند درب اآلالم.
ويف هذه املنطقة شقت دولة االحتالل شبكة أنفاق وصلت إىل نصف كيلومرت ابتدا ًء من اجلهة
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الغربية جنوب األقصى ،حتى درب اآلالم يف منطقة راهبات صهيون مشال األقصى .وتعد مجعيتا
«احلفاظ على تراث احلائط الغربي» و «عطريت كوهينيم» ،املسؤولتني 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 .ويف الفرتة اليت يغطيها
التقرير بلغ عدد احلفريات غرب األقصى  25موق ًعا 13 ،منها نشطة و 12مكتملة.
ب .حفريات اجلهة اجلنوبية:
تهدف احلفريات يف اجلهة اجلنوبية إىل خلق ما يسمى بـ «مدينة داود» اليت متتد ،حبسب
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 «إلعاد» الصهيونية .وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير افتتاح نفق جديد يف
اجلهة اجلنوبية ،باإلضافة إىل عدد من التطورات داخل أنفاق جنوب املسجد األقصى ،ليصبح
بذلك عدد احلفريات يف اجلهة اجلنوبية  17موق ًعا 12 ،منها نشطة و 5مكتملة.
ج .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 وارن يف غرب
األقصى .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 .وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير البدء حبفرية جديدة داخل مغارة
الكتان مشال املسجد األقصى ليصبح بذلك عدد احلفريات النشطة مشال األقصى  5حفريات.

 .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 ،
ٍ
ٍ
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الملخص التنفيذي
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.

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

خوف من املسجد األقصى الزمت العقل الصهيوني منذ أقام دولة االحتالل ،س ّببتها ردود
إىل عقدة ٍ
الفعل الفلسطينية واإلسالمية القوية على ّ
بشكل علين يف املسجد
كل حماولة صهيونية للتواجد
ٍ
وحميطه ،بد ًءا بثورة الرباق عام  1929وصو ً
ال إىل انتفاضة األقصى عام .2000
ولكن هذا األمر بدأ بالتغيرّ خالل السنوات األخرية وظهر ذلك بوضوح عام  2010إذ شهد بناء
املعامل اليهوديّة يف حميط املسجد نقلة نوع ّية مع افتتاح «كنيس اخلراب» وهو املعلم اليهودي
األول الذي يبنيه االحتالل بهذه الضخامة يف البلدة القدمية ،وهو ما يؤشر إىل خت ّلي احملتل عن
حذره املعهود يف التعامل مع البناء يف حميط املسجد األقصى ،وازدياد ثقته بقدرته على تنفيذ
خمططاته مهما بلغت ضخامتها غري آب ٍه بأي ر ّد فعل عليها قد يتمكن من الضغط عليه لوقفها ،ما
يؤشر إىل أن هذه املخططات ستصبح أكثر ضخامة يف املستقبل وأكثر قربًا من املسجد األقصى.
وليس من املستبعد إن تابعت األمور تط ّورها على هذا النحو أن يبدأ االحتالل العمل مبشروعات
كربى مثل كنيس «قدس النور» الذي كان خمطط «أورشليم أو ً
ال» قد حتدّث عنه عام ،2008
ويفرتض أن يقام فوق احملكمة اإلسالمية املالصقة للسور الغربي لألقصى.
ويف عام  ،2012أصدرت حكومة دولة االحتالل قرا ًرا حيمل الرقم  4654ويقضي ببناء مواقع
خصوصا يف املواقع األثرية التارخيية حبيث حتوي
حتمل «البعد واجلذب التوراتي» يف القدس،
ً
هذه املواقع بشكل مركزي التواصل التارخيي و»الفرتة التوراتية» يف القدس .وقد رصدت احلكومة
مبلغ  2مليون شيكل (حوالي  520ألف دوالر) للرصد والتخطيط األولي ملثل هذه املشاريع.
وأبرز التطورات خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف
القدس يف  2012/7/2على خمطط إلقامة كلية عسكرية على مساحة  14دو ً
منا يف جبل الزيتون
بالقرب من مستشفى املطلع شرقي املسجد األقصى .واهلدف منها تعزيز مكانة القدس كعاصمة
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لدولة االحتالل حبيث حتاول سلطات االحتالل جاهدة نقل املقرات احلكومية إىل اجلزء الشرقي
قدما يف خمططاتها الرامية لتهويد
من القدس .وعرب هذا املشروع فإن دولة االحتالل ستمضي ً
شرقي القدس .كما أن سلطات االحتالل مل تكف عن حماوالتها هلدم جسر باب املغاربة ما أثار
ردات فعلية شعبية ورمسية محلتها على جتميد قرارها .وميكن القول إن عمليات احلفر وتفريغ
الرتبة اليت شهدتها تلة املغاربة خالل متوز/يوليو  ،2012وعمليات نقل األتربة من أسفل جسر باب
املغاربة تشري إىل عزم دولة االحتالل على املضي يف خمططاتها يف هذا اإلطار.

ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل املباشر يف إدارته
مل تهدأ احملاوالت اإلسرائيلية الساعية إىل تكريس الوجود
اليهودي داخل املسجد األقصى وارتفع سقف اخلطاب
السياسي الداعي إىل تكريس هذا الوجود عن طريق التقسيم
الزمين للمسجد .وقد بدت خمتلف األجهزة اإلسرائيلية
ً
سندا وعو ًنا يرفد بعضها البعض اآلخر يف إطار السعي
احملموم لتكريس حق يهودي خمتلق بالصالة يف املسجد
األقصى متهيدًا للتفرد به وطرد أهله منه .وبعموم املشهد،
ميكن القول إن السلوك اإلسرائيلي على املستوى الرمسي
واألمين شكل رافعة وثق ً
داعما لالقتحامات اليت باتت
ال
ً

أقرب إىل واقع على األرض قد ال يزيد أو ينقص منه سواء

أصبحت االقتح ـ ـ ـ ـ ــامات اليت
ينفـ ـ ــذها رمسيون ومتطـ ـ ــرفون
وأمنيون إسرائيليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون جز ًءا
من املشهد اليـ ـ ــومي يف املسجد
األقصى كما مل تتوقف سلطات
االحتالل عن التدخل يف عمل
األوقاف اإلسـ ــالمية والتضييق
على موظفي األوقاف باإلضافة
إىل تقييد حركة املصـ ـ ـ ـ ـ ــلني
والتحكم بها

أقر يف قانون أم مل يقر .ومبوازاة االقتحامات املشفوعة
واضحا سعي
بالتصرحيات الرمسية واحلماية األمنية ،بدا
ً
سلطات االحتالل إىل أال ترتك صغرية أو كبرية تتعلق باألقصى دون أن حتصيها ال سيما بعد
زيادة عدد كامريات املراقبة اليت باتت ترصد ساحات املسجد كلها حتى لكأنها حتاول أن تعد
على املصلني يف األقصى أنفاسهم.
وكما يف العام السابق ،فإن االقتحامات ش ّكلت جز ًءا من املشهد اليومي يف املسجد األقصى فال
مير يوم أو مناسبة من دون أن يكون األقصى مرت ًعا للمتطرفني والرمسيني واألمنيني وإن أُحبطت
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الملخص التنفيذي
بعض االقتحامات نتيجة التصدي هلا من جهة أو لغاية يف نفس رامسي سياستها واملتحكمني
بها .وقد حتكمت سلطات االحتالل بوترية االقتحامات فحجبتها أو أرخت حبلها على غاربه وفق
ما تتطلبه األعياد واملناسبات اليهودية مع جتنب اللعب على وتر تفجري األوضاع بشكل خيرج عن
السيطرة .ففي حني مسحت سلطات االحتالل باقتحامات مكثفة ومتتالية يف األسابيع السابقة
على ذكرى «خراب املعبد» ،فإنها أقفلت الباب مطل ًقا أمام هذه االقتحامات يوم ،2012/7/29
وهو يوم الذكرى ،يف سلوك قد يكون أقرب إىل احلذر من أن يؤدي ارتفاع عدد املتطرفني يف األقصى
إىل ردود فعل عارمة وصدامات مع املصلني واملرابطني يف املسجد تكون سابقة ألوانها .وإذ أوحت
االقتحامات يف بداية شهر رمضان املبارك باجتاه إىل تزايدها مع آخره فإن السلطات اإلسرائيلية
حظرت على اليهود الوصول إىل األقصى يف اليومني األخريين من شهر رمضان ويف أيام عيد الفطر
املبارك .وال شك يف أن هذا السلوك حيدونا إىل التساؤل عن دالالته وما إذا كان يصب يف سيناريو
التقسيم الزمين بفتح املسجد أمام املسلمني دو ًنا عن اليهود يف املناسبات اإلسالمية ليكون لليهود
مثل ذلك يف املناسبات اخلاصة بهم.
وباستثناء منع اليهود من الوصول إىل األقصى يف مناسبات حمددة وأيام حمدودة ،فإن املتطرفني
صارما إزاء
غالباً ما يقتحمون املسجد حبماية من قوات األمن اإلسرائيلية اليت تقف موق ًفا
ً
حماوالت املصلني وحراس املسجد وسدنته التصدي هلا ،وإن بالتكبري والتهليل ،مع إجراءات
عقابية تصل إىل الغرامة واإلبعاد عن األقصى .وإزاء هذا الواقع ،غال ًبا ما خيتار احلراس واملصلون
أهون الشرين فيتج ّنبون التصادم مع املقتحمني حتى ال تدفع سلطات االحتالل مبزيد من قوات
الشرطة لتأمني احلماية للمقتحمني وكي يتجنب املصلون إبعادهم عن األقصى.

 .1اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية:
ربا
الثابت يف اقتحامات الشخصيات الرمسية منذ العام املاضي اخنفاض وتريتها وإن شكلت من ً
للتواصل مع املتطرفني وتشجيعهم على التواجد يف األقصى من ناحية ومظلة وغطاء لالنتهاكات

اليت يقوم بها املتطرفون خالل اقتحامهم لألقصى من ناحية أخرى.
أ .يف  ،2012/3/13موشيه فيغلني ،أحد قيادات حزب الليكود ،يقتحم األقصى يف ظل حراسة
مشددة من قبل قوات االحتالل ،وحتت غطاء من السرية ،حيث قام وجمموعة مرافقة له من
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املستوطنني بالتجول يف أحناء املسجد األقصى ،وهم يؤدون الصلوات اليهودية والشعائر التلمودية
يف أكثر من موقع يف املسجد األقصى املبارك ويذكر يف مقابلة يف  2012/3/25بتصريح سابق
له قال فيه إن أول ما سيفعله عندما يفوز برئاسة احلكومة هو الصعود إىل «جبل املعبد» والصالة
هناك دون أن مينعه أحد.
ب .يف  ،2012/5/17اقتحم املسجد عدد من السياسيني وأعضاء الكنيست اليهود منهم أوري
أريئيل وميخائيل بن آري مع مجاعة من املتطرفني وذلك يف إطار برنامج خاص بالذكرى
اخلامسة واألربعني الحتالل كامل القدس.
ج .يف  ،2012/6/26صرح الرئيس الروسي فالدميري بوتني عند حائط الرباق بيهودية احلائط
وقال إن أحد أسباب زيارته هو الدعاء إلعادة بناء «املعبد».
د .املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية ميت رومين قصد حائط الرباق يف إطار محلته
االنتخابية يوم ذكرى «خراب املعبد» يف  2012/7/29وترك رسالة عليها بعض الصلوات يف أحد
شقوق احلائط .كما قال إنه «يف هذه البقعة املباركة ويف هذا اليوم املشهود ،استطعت أن أتعرف
أكثر إىل التاريخ اليهودي وأنا أشعر باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري [املعبد]».

 .2اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود
مل تهدأ وترية اقتحامات املتطرفني اليهود لألقصى على مدار السنة من خالل جمموعات صغرية
تدأب على التواجد يف املسجد باستمرار مع صدور قرار عن احملكمة العليا يف دولة االحتالل يعيد
تأكيد «حق اليهود يف الصالة باملسجد األقصى» .وما نرصده هنا هو االقتحامات الكبرية اليت
تغطيها وسائل اإلعالم ملا يرافقها من صخب وضجة .وكان أبرز هذه االقتحامات:
أ .يف  ،2011/11/22أقدم حوالي  140مستوط ًنا على اقتحام املسجد األقصى يف إطار االحتفال
مبا يسمى «عيد األنوار -اهلانوكا» .وقد أدّى املتطرفون بعض الشعائر التلمودية والدينية
اليهودية اخلاصة مبراسم «املعبد» املزعوم .وكانت سبقت االقتحامات دعوات من قبل جمموعات
يهويدية إىل اقتحام املسجد األقصى على مدار األسبوع إلشعال «أنوار املعبد» خالل «عيد األنوار».
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ب .ويف ذكرى الفصح اليهودي ،اقتحم عشرات من املتطرفني املسجد األقصى عرب جمموعات
صغرية متتالية حتميهم قوات من الشرطة .وقد ُنفذت هذه االقتحامات تلبية لنداء كبار حاخامات
اليهود ودعواتهم للجمهور اليهودي إىل التجمع يف باحة حائط الرباق .واستمرت االقتحامات على
امتداد أسبوع الفصح وذلك من  6إىل .2012/4/14
ج .يف  ،2012/5/20اقتحم ما يقارب  90متطر ًفا املسجد األقصى وأدّوا الشعائر الدينية فيه
تزام ًنا مع الذكرى اخلامسة واألربعني الحتالل شرق القدس .وكان مع املتطرفني احلاخام
إسرائيل أريئيل ،وهو من اجلنود املظليني الذين ساهموا يف احتالل املسجد األقصى يف حرب عام
عاما ألمت ّكن من تالوة صالة الشكر على جبل املعبد».
 ،1967وقد قال« :انتظرت مخسة وأربعني ً
د .يف  ،2012/7/25اقتحم األقصى حوالي  120متطر ًفا يهوديًا عشية ذكرى «خراب املعبد» يف
 29من الشهر ذاته حيث منعت الشرطة وصول اليهود إىل األقصى يف ذلك اليوم.
هـُ .سجلت اقتحامات كثيفة لألقصى يف بداية شهر رمضان حتى وصل عدد املقتحمني إىل 350
مقتحما يف األسبوع األول من الشهر.
ً

 .3اقتحامات وتصرحيات األجهزة األمنية

استمرت األجهزة األمنية الرمسية يف الفرتة اليت يغطيها التقرير يف ممارسة الدور الذي اختطته
لنفسها جلهة التبدل يف مهمتها األمنية من منع املتطرفني اليهود من اقتحام املسجد األقصى
إىل تأمني احلماية هلم ومساندتهم يف تنفيذ االعتداءات ،واحلرص باملقابل على منع رواد األقصى
من املسلمني من الوقوف بوجه هذه االعتداءات واعتقال من يتصدى هلا منهم .ومبعزل عن
االقتحامات اليت تشكل جز ًءا من تأمني احلماية للمتطرفني ،نفذت األجهزة األمنية اقتحامات
مستقلة ضمن جمموعات صغرية جتولت يف املسجد األقصى مع قيام جنود االحتالل حبركات
غري الئقة والتقاطهم الصور على خلفية املسجد األقصى أو قبة الصخرة باإلضافة إىل رفعهم
للعلم اإلسرائيلي والتلويح به بالقرب من قبة الصخرة.
وكان التطور األهم جلهة االقتحامات األمنية صدور قرار يف  2012/1/5مبعاودة السماح جلنود
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االحتالل باقتحام املسجد والتجول فيه باللباس العسكري ،وقد شكل هذا النمط من االقتحام
اقتحامات
املزيد من االستفزاز يف املشهد شبه اليومي الذي تتواىل فصوله على املسجد األقصى
ٍ
ين ّفذها رمسيون وأمنيون ومتطرفون يهود.
وعالوة على االقتحامات اليت نفذها جنود االحتالل اقتحم األقصى رئيس أركان اجليش
اإلسرائيلي بيين غانتس يف  2012/7/18ومعه عشرات اجلنود واحلاخامات «لتأدية الطقوس
الدينية اخلاصة» وذلك بعد يوم واحد من الكشف عن تعميم مستشار احلكومة بأن املسجد
األقصى جزء ال يتجزأ من دولة االحتالل وتنطبق عليه القوانني اإلسرائيلية ال سيما قانون اآلثار
وقانون التنظيم والبناء.
ومع االقتحامات ،استمر التدخل اإلسرائيلي السافر يف إدارة املسجد األقصى وذلك على ثالثة
ّ
والتدخل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،تقييد حركة
مسارات :املنع من الرتميم

موظفي األوقاف والتح ّكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني .ويف هذا السياق ،كانت
أبرز التدخالت ختصيص «جلنة الرتبية والتعليم والرياضة» يف برملان االحتالل جلسة خاصة يف
 2012/3/13حول قضية املسجد األقصى وادّعاءها أن األوقاف اإلسالمية تعمل على تدمري اآلثار
يف املسجد األقصى .واستمرت كذلك سياسة فرض القيود العمرية واجلغرافية على املصلني
الوافدين إىل األقصى وال سيما يف شهر رمضان املبارك عالوة على االعتداء على املصلني وعلى
طلبة مصاطب العلم وحماوالت منع تواجدهم يف املسجد.

رابعـًا :ردود الفعل على التطورات اجلارية يف املسجد
األقصى
على الرغم من التصعيد غري املسبوق لالحتالل يف انتهاكه
حرمة املسجد األقصى ،فإن ردود الفعل الفلسطينية على
مستوى الفصائل أو السلطة الفلسطينية مل خترج عن إدانة
جرائم االحتالل حبق القدس وأهلها ،ومطالبة الدول العربية
واإلسالمية الدفاع عن القدس ،ومناشدة اجملتمع الدولي

ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال املواقف حيـ ـ ــال
االعتـ ـ ـ ـ ـ ــداءت اإلسـ ـ ــرائيلية
ضعيفة ومتخاذلة بشكل عام
وال تتناسب مع حجم اهلجمة
الشرسة على املسجد األقصى
كما أن دعم األقصى ال يزال
دون املستوى املطلوب
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ومؤسساته التدخل ملنع االحتالل من االستمرار يف خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
تفاعل خجول على املستوى الرمسي والشعيب العربي واإلسالمي
حبق املدينة املقدسة ،يف ظل
ٍ
مل ي ْرق إىل مستوى الفعل املؤ ّثر واحلامي للقدس وللمسجد األقصى من خمططات التهويد

والتقسيم .وميكن القول بأن فلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948كانوا أبرز ُمدافع عن القدس

واملسجد األقصى يف مواجهة اهلجمة اإلسرائيلية الشرسة عليه.

على املستوى الفلسطيين الداخلي:
السمة البارزة اليت تسيطر على املشهد الفلسطيين الداخلي حيال قضية األقصى
ال يزال العجز ّ
يساهم يف تعزيزه مشهد االنقسام السياسي الذي ال يزال يطغى على الساحة الفلسطينية على
الرغم من إعالن املصاحلة الذي و ِّ
مرات عديدة .يضاف إىل ذلك إصرار السلطة الفلسطينية
ُقع ٍ
على متابعة التنسيق األمين مع االحتالل يف الضفة الغربية ،وهو األمر الذي أدى إىل ِّ
شل يد
املقاومة الفلسطينية اليت كانت ُتشعر االحتالل بأن ّ
أي اعتداء على األقصى كان يقابل بثمن

ال ب ّد لالحتالل من دفعه.

وعلى مستوى العمل امليداني والتحرك السياسي ،ال تزال الفصائل الفلسطينية عاجزة عن ّ
أي

رد فعلي على أرض الواقع ،وباستثناء بعض التصرحيات اليت تؤكد االلتزام باملقاومة كخيار
ٍّ
اسرتاتيجي ومقف مبدئي فإن الغالب على لغة الفصائل كان الشجب واالستنكار والتحذير،

ومطالبة العامل العربي واإلسالمي ومؤسسات اجملتمع الدولي التدخل للدفاع عن األقصى ووقف
عمليات تهويد مدينة القدس.
كما أن عجز السلطة الفلسطينية عن فرض سيادتها على أراضيها ،وعجزها عن حتقيق «حلم»
الدولة الفلسطينية عرب ما يسمى «مفاوضات السالم» أو من خالل جملس األمن ،ودعوتها
املستمرة لدولة االحتالل لتجميد االستيطان والعودة إىل طاول املفاوضات ،دفع احملتل للتمادي يف
االعتداء على القدس والتحضري املتسارع لتقسيم املسجد األقصى .وقد وجد الرئيس الفلسطيين
حممود عباس سبي ً
ال لدعم األقصى عرب الدعوة إىل شد الرحال إليه وزيارته على قاعدة أن زيارة
ال مل حيسم وفتحت جما ً
السجني ال تعين تطبي ًعا مع السجان .وقد أثارت هذه الدعوة جد ً
ال لألخذ
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والرد وأدت للغرق يف تفاصيل جواز الزيارة وحرمتها يف وقت حيتاج فيه األقصى إىل حترك ودعم
حقيقي ً
بعيدا عن اجلدل واخلالف .وفيما خال هذه الدعوة فإن تفاعل السلطة الفلسطينية مع
ملتزما
قضية األقصى مل يكن مبستوى اهلجمة اإلسرائيلية عليه وظل موقفها مشوبًا بالضعف
ً

بالسقف األدنى من اخلطاب السياسي.

إن الدعم احلقيقي للمسجد األقصى كان من فلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948من خالل

مشاركتهم الكثيفة يف دعوات ش ّد الرحال والرباط يف املسجد األقصى ،وبرنامج مصاطب العلم،
ومسرية البيارق ،وبرنامج عقد القران داخل املسجد األقصى ،باإلضافة إىل الدور البارز الذي لعبته
وتلعبه الشخصيات واملؤسسات املقدسية يف لفت االنتباه إىل األخطار اليت يتعرض هلا املسجد
األقصى.

وعلى املستوى العربي واإلسالمي:
مل خيرج التفاعل العربي واإلسالمي عن احلدود اليت رمسها لنفسه عقب إحراق املسجد األقصى
عام  1969من شجب واستنكار ومؤمترات «تندد حبجم اهلجمة اإلسرائيلية غري املسبوقة» وتعهدات
بالدعم تسقط من املتابعة على الرغم من ضآلتها.
ولعل احلدث األبرز على الساحة الرمسية العربية واإلسالمية عقد مؤمتر الدوحة الدولي للدفاع
عن القدس يف شهر شباط/فرباير .2012وقد ختم املؤمتر بـ «إعالن الدوحة» الذي عرب يف أحد
بنوده عن «القلق البالغ» لدى املؤمترين إزاء ما جيري من أشغال إسرائيلية للتنقيب واحلفريات
األثرية يف املسجد األقصى املبارك وحميطه بالبلدة القدمية ،كما أق ّر وضع اسرتاتيجية شاملة

وموسعة للقطاعات املختلفة واملشاريع اليت حتتاج إليها مدينة القدس ،والتوجه إىل جملس األمن
ّ

بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل جلنة حتقيق دولية للتحقيق يف مجيع اإلجراءات اليت

اختذتها دولة االحتالل منذ استكمال احتالل القدس عام  .1967ولزم الدعم املالي جانب التقتري
حيث مل يصل من املبلغ املقرر للقدس وأهلها يف قمة سرت العربية  2010والبالغ  500مليون دوالر
سوى  37مليون دوالر حسبما أعلن أمحد قريع ،رئيس دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير
الفلسطينية.
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ورغم انعقاد مؤمتر القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف مكة املكرمة يف -14
 ،2012/8/15يف ظل تعميم فينشتاين ،ومشروع قانون إلداد ،وتقرير حرية األديان ،فإن البيان
وخصوصا هذه التطورات .وكان
اخلتامي خال من أية إشارة إىل خطورة ما حياك ضد األقصى
ً
أبرز ما خرجت به القمة هو دعم اخلطة االسرتاتيجية متعددة القطاعات بالقدس اليت اعتمدت يف
الدورة الثامنة والثالثني جمللس وزراء اخلارجية املنعقد يف كازاخستان يف  2011/6/30كإطار
هلمة التحرك الفاعل للدول
لتحديد أولويات التمويل اإلسالمي ملدينة القدس .ويبقى ذلك ره ًنا ّ
املشاركة يف القمة اإلسالمية ،وهو ما عرب عنه األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألراضي
العربية احملتلة باجلامعة السفري حممد صبيح بالقول «إن التحدي أمام القادة اإلسالميني هو
كيفية ترمجة هذه القرارات على أرض الواقع لنصرة فلسطني والقدس».
وبشكل عام ،فإن التفاعل العربي واإلسالمي مع قضية األقصى مل يأت جبديد فمقررات املؤمترات
والقمم تبقى يف إطار العموميات ،والتقصري يعتور تنفيذها واألقصى إن حضر فليس من باب
«أكرب همومنا» وإمنا من باب رفع العتب .وتبقى القمم مطلوبة كحد أدنى من الدعم ولكن مع
تفعيل قراراتها اليت ينبغي أن تبنى على أساس قوة احلق اإلسالمي الثابت باألقصى وليس اخلوف
والرتدد.

على املستوى الشعيب وتفاعل اجلهات األهلية واملؤسسات العاملة للقدس:
اقتصر الدعم للقدس واألقصى بشكل عام على املؤمترات والندوات اليت كانت تدعو لدعم األقصى
إعالم ًيا باإلضافة إىل املسريات اجلماهريية اليت كانت تفتقر لالستمرارية على األرض.
وبرز العام املاضي دور مؤسسة األزهر الشريف الذي أصدر يف « 2011/11/20وثيقة األزهر ضد
تهويد األقصى» اليت أكدت أن عروبة القدس تضرب يف أعماق التاريخ وأن الوجود اليهودي فيها
هو وجود طارئ وعابر.
ات عاطفية تنتهي بانتهاء
أما على املستوى الشعيب ،فقد كان احلراك يأتي على
ّ
شكل ه ّب ٍ
ِ
الفعال ّية ،ومن دون أن يكون له كبري أثر يف احلكومات العربية واإلسالمية يدفعها ألخذ مواقف
حازمة وجريئة جتاه ما تتعرض له مدينة القدس واملسجد األقصى .وكان إحياء يوم األرض يف
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 2012/3/30حتت عنوان «مسرية القدس العاملية» احلدث األبرز للتضامن الشعيب مع القدس
وأهلها يف وجه أبشع عملية تهويد تتعرض هلا املدينة منذ احتالهلا .وقد دشنت «مسرية القدس
العاملية» مرحلة جديدة من التفاعل العملي مع القدس على املستوى العاملي ،حيث استطاعت
وتوحد اهتمامهم وحتركهم ألجل قضية
أن جتمع الفلسطينيني يف خمتلف أماكن تواجدهم ّ
واحدة كما ّ
أكدت أن قضية القدس وفلسطني مل ت ُعد تعين الشعب الفلسطيين وحده بل أصبحت

قضية عاملية ،وهذا انتصار جدي ٌد له .وإن غياب األقصى كعنوان تفصيلي عن هذه املسريات ينبغي
أال يلفتنا عن إجيابية إحياء يوم األرض مبسريات دعم القدس لتأكيد مركزيتها ،فالقدس ك ٌل

واألقصى يف القلب منها ،ودعم املدينة ال يستثين أقصاها.
إن التفاعل الشعيب مع قضية القدس واألقصى ا ّتقد يف أوقات وخبا يف أوقات أخرى وهو وإن مل
ينتقل بعد إىل دور احمل ّرك واملؤ ّثر الفاعل إال أن النظر إىل ما حققه احلراك الشعيب يف الثورات

العربية ومتكنه من االنقالب على األوضاع القائمة ّ
يبشر بإمكانية خلق أثر مشابه يف قضية األقصى
سيما من خالل الضغط على احلكومات العربية واإلسالمية لالضطالع بدورها املأمول يف الذود
عن األقصى واستعادته كام ً
ال فوق األرض وحتتها.

على املستوى الدولي:
ميكن رصد التفاعل مع قضية األقصى على هذا املستوى من خالل املواقف الدولية حيال القدس
بشكل عام وهي مواقف تتوقف عند حدود الشجب واإلدانة اللفظية واالنسياق وراء اإلرادة
اإلسرائيلية مقابل االستمرار يف دعمها يف حني أن جلم اعتداءاتها يستلزم مواقف حامسة مع
إجراءات عملية تأخذ مفاعيلها على األرض .وعلى سبيل املثال فإن الواليات املتحدة اليت ال تنفك
تكرر تأكيدها على أن املستوطنات فاقدة للشرعية وأنها تدمر حل الدولتني ،كانت الدولة الوحيدة
اليت صوتت يف  2012/7/6ضد قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتشكيل جلنة
لتقصي احلقائق بشأن االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس .وإن هذه
االزدواجية يف املوقف األمريكي تتلقفها دولة االحتالل إشارات للسري يف املزيد من االنتهاكات
واالعتداءات على القدس واألقصى وكل فلسطني.
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الملخص التنفيذي
وغري بعيد عن ذلك كان صدور التقرير السنوي حول حرية األديان لعام  2011عن وزارة
اخلارجية األمريكية الذي أشار إىل «سياسة حكومية متبعة منذ عام  »1967متنع مبوجبها دولة
االحتالل غري املسلمني من الصالة يف املسجد األقصى« .وصف الوقائع» هذا ،كما جاء التوصيف
األمريكي ملضمون التقرير ،سرعان ما تبعه اإلعالن يف دولة االحتالل عن مشروع قانون أعده عضو
الكنيست من كتلة االحتاد الوطين أرييه إلداد يقرتح فيه التقسيم الزمين للمسجد األقصى بني
املسلمني واليهود.
وعكست تصرحيات الرئيس الروسي فالدميري بوتني واملرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة
األمريكية ميت رومين عند حائط الرباق تناس ًيا حلقيقة أن احلائط جزء ال يتجزأ من املسجد
األقصى كما أنها بدت تثبي ًتا ملزاعم دولة االحتالل القائمة على بناء «املعبد الثالث» على أنقاض
املسجد األقصى .فقد قال بوتني إن أحد أسباب زيارته للحائط هو الدعاء كي يُبنى «املعبد» أما
رومين فعرب عن شعوره باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري «املعبد».

على مستوى اإلعالم واإلعالم اإللكرتوني:
يف ظل انشغال القنوات احمللية والعاملية يف العامل العربي واإلسالمي مبتابعة أحداث الربيع العربي
وتداعياته ،مل تأخذ القدس ح ّقها من التغطية اإلعالمية واملتابعة الصحفية يف وسائل اإلعالم
بشكل عام باستثناء عدد قليل من وسائل اإلعالم الفلسطينية احمللية ومواقع فلسطينيي .1948
وكان شهر نيسان/أبريل  2012قد شهد انعقاد املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم يف الغابون
الذي دعا إىل االهتمام اخلاص مبدينة القدس إعالم ًيا من خالل ختصيص آخر يوم مجعة من
شهر رمضان من كل سنة لتوفري التغطية اإلعالمية الكاملة هلذه املدينة املقدسة .وقد مرت تلك

اجلمعة دون أن حتظى القدس بالتغطية اإلعالمية املم ّيزة ،كما أن األقصى ال حيظى إال مبساحة

ضئيلة يف وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية تكاد تنعدم معها متابعة أخباره واملستجدات فيه.

وبشكل عام ،مل يكن التفاعل العربي واإلسالمي مع قضية املسجد األقصى حبجم اهلجمة
اإلسرائيلية الشرسة اليت لن يكون جلمها ممك ًنا بعقد االجتماعات واملؤمترات اليت تعيد تأكيد

املؤكد لتغرق جمددًا يف الدعوات واملطالبات والتعهدات اليت ال جتد طري ًقا إىل التنفيذ .وعلى

21

املستوى الشعيب ،ال يزال احلراك ضعي ًفا إذا ما اعتربنا ثورات الربيع العربي مرحلة مفصلية
أعلنت رفض الشعوب العربية االستمرار يف اخلنوع والتبعية وقدرتها على التغيري .كما أن تعاطي
السلطة الفلسطينية مع موضوع األقصى مل يكن متناس ًبا مع ما حياك ضده وجل ما صدر عن
ّ
حمط جدل وخالف بني خمتلف أطياف األمة
السلطة الدعوة إىل زيارة األقصى اليت ال زالت
تضاف إىل خالفاتها وجتاذباتها األخرى .وإذ ال يفارق املوقف العربي واإلسالمي اليوم صيغة
عاما فإنه
الشجب واالستنكار اليت التزمها حتى عندما أحرق املسجد األقصى منذ ثالثة وأربعني ً

ليس أمام دولة االحتالل إال االطمئنان إىل إمكانية املضي يف سياساتها حيث ال يبدو أن هناك
أمثا ًنا قد تضطر لدفعها.
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الملخص التنفيذي
خامسا :التوصيات:
ً
إن هذا التقرير هو السادس 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 لطاملا كانت احلامي األول للمسجد من املخططات التهويد ،باإلضافة
إىل غياب مشروع عربي وإسالمي لتثبيت املقدسيني ورباط أهلنا يف األراضي الفلسطينية احملتلة
عام .1948
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 كما
عاما خلت ،وقد يؤدي إىل تفويت فرصة التقسيم
كان يؤخرها ومينعها من التحقق على مدى ً 45
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.
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

من املقاومة على اخلطاب السياسي واإلعالمي بل يتعدى ذلك إىل حتويل قضية األقصى إىل
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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 على اتفاقية أوسلو اليت ارتضت من خالهلا تكبيل نفسها بنفسها من خالل
املوافقة على عدم أحقيتها يف الوجود 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.

ج .توصيات للمملكة األردنية:
إن دور احلكومة األردنية يف التصدي لالنتهاكات الواقعة على األقصى يستند بالدرجة األوىل
إىل حقيقة أنها متثل احلصرية اإلسالمية من خالل وصايتها على املسجد األقصى وعلى األوقاف
واملقدسات اإلسالمية يف القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسالمية يف املدينة .ويف ظل اهلجمة
اإلسرائيلية اليت تزداد شراسة وإصرا ًرا على التفرد يف السيطرة على املسجد ونزع احلصرية اإلسالمية
فإن احلكومة األردنية مدعوة أو ً
ال إىل التصدي 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
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الملخص التنفيذي
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
عالوة على الدور املطلوب من جملس 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 شك يف أن موقف احلكومات العربية واإلسالمية ما زال ً
جدا عن املوقف األدنى الذي
ينبغي أن تتخذه هذه احلكومات ملواجهة خطر التهويد والتقسيم الذي حييق باملسجد األقصى.
فمواجهة ما جترتحه اليد اإلسرائيلية يف األقصى وما حوله تتطلب العمل على األرض والتصدي
الفعال لالنتهاكات .ويف ظل التحوالت اليت شهدتها املنطقة على أثر الثورات العربية فإن املطلوب
من احلكومات العربية واإلسالمية بالدرجة األوىل تبين خطاب حاسم بعيد عن لغة االستجداء
والشجب واالستنكار مبين يف حده األدنى على قوة احلق وعلى التحوالت اليت رمستها الثورات
العربية يف املشهد السياسي احمللي واإلقليمي ،وحتى الدولي .كما أن هذه احلكومات مطالبة
بالتكتل لتشكيل جبهة للضغط على دولة االحتالل عرب املؤسسات الدولية واملصاحل املشرتكة 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
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الدبلوماسية واالقتصادية ووقف أي تعامل مع دولة االحتالل إذ إن ذلك من شأنه أن يشكل أحد
وسائل الضغط عليها لتوقف اعتداءاتها.
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 إدارة قضية األقصى يف

براجمها وال سيما يف وزارات التعليم والثقافة واألوقاف ولعل من التوصيات اليت يسهل 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.
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.
وفيما عنى أهلنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة فهم مدعوون إىل االنتفاضة على أي وضع حيول
بينهم وبني نصرة األقصى الذي ألجله أطلقوا االنتفاضة الثانية .كما أن أهلنا يف الضفة الغربية

ً
حتديدا مدعوون إىل الوقوف وقفة تارخيية متضامنة مع األقصى ورفض 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

26

الملخص التنفيذي
حالة احلصار اليت يعيشها أهل القطاع ينبغي أال تلفتهم عن قضية األقصى احملاصر ال بل أن تعزز
تضامنهم معه.

و .توصيات للجماهري العربية واإلسالمية:

استطاعت اجلماهري العربية واإلسالمية يف السنة املاضية أن تنقلب على معادلة اخلنوع
واالرتهان وأن تطيح بأنظمة عريقة يف التسلط والتآمر على القضية الفلسطينية .وإن انصرافها
اليوم إىل مللمة شؤونها الداخلية ومتابعة الثورات وارتداداتها من شأنه إتاحة اجملال أمام دولة
االحتالل للتمادي يف اعتداءاتها .وإن احلامي لألقصى اليوم هو حركة اجلماهري اليت صنعت
التغيري ،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 السياسية يف
املوجه لسياساتهم اخلارجية وعالقاتهم الدولية.
أي انتخابات حتى يصبح األقصى والقدس ّ

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 فيما يتعلق باملسجد األقصى مبا يعكس التغري احلاصل يف غري دولة عربية .كما أن
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.
كما أن األمم املتحدة مدعوة إىل وضع آليات لتنفيذ قرارتها املتعلقة بالقدس واألقصى وتوسيع
اخلطوة اليت جتلت يف تبين جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة جلنة حتقيق للنظر
يف االستيطان ،وأثره على حقوق الفلسطينيني يف الضفة الغربية مبا فيها القدس ،لتشمل كل
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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
مسرحا القتحامات املتطرفني اليهود وجما ً
ال لتنفيذ مشاريع التقسيم والتهويد .كما أن
تركه
ً
دائما ومستم ًرا لدعم
هذه اجلهات مطالبة بالعمل على إجياد أوقاف شعبية ورمسية تشكل مددًا ً
القدس واألقصى عالوة على إنشاء حتالف خريي لدعم األقصى.
كما نناشد اهليئات واألحزاب استحضار القدس واألقصى يف تصرحياتها وفعالياتها وبراجمها
التثقيفية والتعبوية بشكل أقوى حيث يعول عليها يف نشر الوعي بني اجلمهور وحتريك الشارع
لنصرة قضايا األمة احملقة واألقصى على رأسها.

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  144,000م ً
رتا مرب ًعا بكل ما حتيط به أسوار املسجد من ساحات وقباب
املعتربة ً

ومصليات وبوائك وخلوات وآبار وغري ذلك من معامل.

إن تكريس قضية األقصى كقضية العرب واملسلمني املركزية مسؤولية كبرية فال بد من طرحها
على أنها عقيدة ودين ،وال بد من أن يلعب العلماء والدعاة دو ًرا يف حتريك اجلماهري واستنهاضها
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لنصرة األقصى.

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 قيمة 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،
عما جيري من
والغرق يف مستنقع تفاصيل األحداث الداخلية جيعل اإلعالم واإلعالميني يف غياب ّ
اعتداءات جسيمة حبق األقصى ،ولذلك فإن الدعوة موجهة لوسائل اإلعالم لتبين اسرتاتيجية
دائما يف براجمها وتغطياتها ،وكذلك األمر بالنسبة
إعالمية جتعل من القدس واألقصى بندًا ً
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.
كما 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
متقدما على اجلانب العربي بأشواط.
للنشاط اإللكرتوني اإلسرائيلي الذي يبدو
ً
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ملخصات رقمية
احلفريات حتت األقصى ويف حميطه:
نوع احلفريات

عددها احلالي

عددها السابق

املنطقة

حفريات مكتملة
حفريات غري مكتملة

12

12

13
25

9
21

حفريات مكتملة

5

5

12

11

17

16

-

-

جمموع حفريات اجلهة الشمالية

5

4

5

4

اجملموع الكلي

47

41

اجلهة الغربية

جمموع حفريات اجلهة الغربية
اجلهة اجلنوبية

حفريات غري مكتملة

جمموع حفريات اجلهة اجلنوبية
اجلهة الشمالية

حفريات مكتملة
حفريات غري مكتملة
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تطور أعداد احلفريات بني  2011/8/22و :2012/8/21
املنطقة

عددها احلالي
2012/8/21

عددها السابق
2011/8/21

نسبة التغري

اجلهة الغربية

25

21

%19+

اجلهة اجلنوبية

17

16

%6+

اجلهة الشمالية

5

4

%25+

اجملموع

47

41

%15+

البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه باألرقام:
نوع االعتداء

األبنية املقامة
بني 2011/8/22
و2012/8/21

األبنية املقامة حتى
2011/8/21

اجملموع

أبنية قيد التنفيذ والتطوير

5

7

12

أبنية منجزة

-

20

20

اجملموع

5
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الفصل األول:
تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى
أو ً
ال :تطور املوقف السياسي:

خلفية :تعترب فكرة إقامة املعبد إحدى الركائز اليت يقوم عليها الفكر السياسي الصهيوني
منذ نشأته األوىل وعلى مدى خمتلف مراحل إقامة الدولة الصهيونية وتوسعها ،وحتى يومنا
حلما راود
هذا .إال أن موقع الفكرة هذه ومستوى تبنيها تفاوت بني حلظة وأخرى ،فهي كانت ً
املؤسسني األوائل للصهيونية ،1لكن صعود فكرة الصهيونية العملية الرباغماتية ،وسيطرة اليسار

الصهيوني الذي مييل أكثر حنو التفسري القومي لليهودية ،كل ذلك أخرج فكرة بناء املعبد من
موقعها املركزي فرتة طويلة من الزمن ،استمرت منذ نشأة الدولة الصهيونية وحتى نهايات القرن
العشرين ،حيث بدأت هذه الفكرة تعود إىل الواجهة وتستقطب املزيد من املؤيدين .وكان أريئيل
ريا يف دفع هذه الفكرة إىل الواجهة فاختار أن ينهي مستقبل التسوية
شارون الشخصية األكثر تأث ً

مدججا باجلنود والسالح ،ليؤكد فكرة كون «جبل املعبد»
السلمية من خالل اقتحامه لألقصى
ً
جز ًءا ال يتجزأ من «أرض إسرائيل».

وبالرغم من أن شارون مل يصرح بعد توليه لرئاسة احلكومة مبوقف رمسي للدولة حول األمر،
إال أنه وفر الظروف املالئمة لتحقيق الوجود اليهودي يف املسجد وفق عملية منهجية تدرجيية،
وبتوافق تا ّم مع اجلمعيات واملؤسسات اليهودية املتطرفة .وقد شكل تولي بنيامني نتنياهو لرئاسة
احلكومة عام  ،2009ضمن ائتالف مييين موسع يتبنى كل أعضائه فكرة حتقيق الوجود اليهودي

الدائم يف املسجد األقصى ،الدفعة الكربى الثانية ،وبات حتقيق الوجود اليهودي يف «جبل املعبد»
هد ًفا غري معلن للدولة لكنه يتجلى يف خمتلف سياساتها وحتركاتها ،واستعادت هذه الفكرة
عافيتها من كونها فكرة لدى أقلية حمدودة التأثري إىل كونها فكرة تتبناها وتعمل على حتقيقها
القوى احلاكمة يف الدولة الصهيونية.

تطور األحداث:

كانت الفرتة اليت يغطيها التقرير حافلة باملواقف السياسية اليت تكشف عن املوقف اإلسرائيلي
املتشبث باألقصى ووضع اليد عليه متهيدًا لبناء «املعبد» املزعوم مكانه .وكان من أبرز تلك
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املواقف ذلك الذي عرضه رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني نتنياهو ،يف خطاب ألقاه يف
 2012/5/20يف احتفال مبناسبة الذكرى اخلامسة واألربعني الحتالل شرقي القدس .وقد اعترب
نتنياهو أن هؤالء الذين يقولون بأن السالم سيحل يف حال تقسيم القدس  -وبالتالي التنازل عن
حتما خمطئون .وأضاف أنه يشك يف أن األوضاع لن تتأزم وتنفجر حربًا دينية
«جبل املعبد» -هم ً

وطائفية يف حال سيطرت قوى أخرى [غري «إسرائيل»] على الساحة أعلى «جبل املعبد» .وفيما بدا

دغدغة لعواطف اليهود قال نتنياهو« :ال أزال أتذكر ذلك اليوم حيث قال موتي [مردخاي] غور
«إن جبل املعبد أصبح يف أيدينا» .هل كان هناك قلب مل يرجتف حينها؟ هل كان هناك َمن مل

ختطر يف باله األفكار حول داود وسليمان وإشعيا وإرميا ونبوءات التفاؤل باخلري ومراثي خراب
املعبد؟ َمن مل يفكر بذلك؟ َمن مل تن َت ْب ُه تلك املشاعر؟ َمن مل ختتلج يف داخله صلوات وأدعية

األجيال والعصور؟ إن هذه املشاعر راودتين حينها [كما راودتكم أنتم]».2

وكان «جنم» املواقف يف الفرتة اليت يغطيها التقرير العضو يف برملان االحتالل أرييه إلداد من كتلة
االحتاد الوطين الذي كانت له صوالت وجوالت تعكس سع ًيا دؤوبًا إىل حتقيق احللم الصهيوني

ببسط يدهم وسيطرتهم على املسجد األقصى .ففي  ،2012/3/30ص ّرح إلداد لصحيفة «معاريف»
بوجوب هدم املسجد األقصى وإزالة كل املساجد املوجودة يف القدس .ودعا إلداد إىل العمل على

تنفيذ ذلك بكل عزم وإصرار فو ًرا ،دون االلتفات إىل أي مصاعب سياسية أو دولية تعرقل ذلك ،من
أجل بناء املعبد اليهودي ،الذي ال ميكن بناؤه يف ظل وجود املسجد األقصى ،الذي ينبغي أال يكون
أساسا ،وفق زعم النائب اليميين املتطرف .3ويف نيسان/أبريل  2012دعا إلداد
موجودًا يف القدس ً

ربا أن بناءه شيء حتمي و«هو األمر
إىل هدم املسجد األقصى والشروع يف بناء املعبد املزعوم معت ً
4
الذي نفهمه عندما نصلي وندعو يوم ًيا ثالث مرات لبناء املعبد» وف ًقا ألقواله  .ويف موقف آخر ،قد
يبدو ألول وهلة أقل تطر ًفا ،ويف ذكرى «خراب املعبد» اليت صادفت  ،2012/7/29اقرتح النائب
ربا
إلداد أن تعمل «إسرائيل» على نقل قبة الصخرة من مكانها عندما يبنى «املعبد الثالث» معت ً
أنه ال ميكن للقبة واملعبد أن يكونا موجودين يف املكان أو املوقع أو الوقت ذاته .5وعاد إلداد ليكشف

عن موقف أكثر عمالنية حيال قضية التقسيم الزمين للمسجد األقصى إذ صاغ مشروع قانون
ليصار إىل مناقشته وإقراره يف برملان االحتالل .ويقضي مشروع القانون بأن يفتح األقصى أمام
اليهود يوم ًيا باستثناء أيام اجلمعة وسائر األيام اليت حيتفل فيها املسلمون بأعيادهم .وباملقابل،
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سيفتح األقصى أمام املسلمني كل يوم باستثناء أيام السبت وأيام األعياد اليهودية .وس ُيسمح

صباحا ،ومن الثانية إىل السادسة
لليهود بتأدية الصلوات يف األقصى من الثامنة إىل احلادية عشرة
ً
مسا ًء ومن التاسعة إىل احلادية عشرة لي ً
خص األيام اليت تتزامن فيها األعياد اليهودية
ال .أما فيما ّ
واإلسالمية ،يدعو مشروع القانون وزارة الشؤون الدينية اإلسرائيلية إىل وضع برنامج خاص لتلك

األيام .6ويأتي هذا الطرح من قبل النائب إلداد وهو من كتلة االحتاد الوطين اليت تتمثل بأربعة
مقاعد يف برملان االحتالل اليت تدور يف فلك احلكومة وتتوافق مع سياساتها اليمينية املتشددة.
كما أن هذا الطرح يتناغم مع طرح مماثل من قبل النائب عن حزب الليكود زئيف إلكني كشفت
ربا مفاده أن إلكني
عنه صحيفة «مكور ريشون» العربية .ففي  ،2012/8/5أوردت الصحيفة خ ً
قال يف اجتماع مغلق إنه يرى من البديهي فرض تفرد وجود يهودي يف املسجد األقصى خالل
األعياد اليهودية ،ومنع املسلمني من دخوله يف أيام األعياد هذه ،على شاكلة ما حيصل يف املسجد
اإلبراهيمي كما تعهّد بالعمل على التقسيم الزمين للمسجد حيث يسمح لليهود بأوقات حصرية
يف املسجد ال ينازعهم أو يشاركهم فيها أحد .7وقد اعترب إلكني أن اليهود اليوم ممنوعون من
الصالة يف األقصى بقرار من الشرطة ،وهو قرار غري قانوني حيث إن احملكمة العليا كانت قضت
بالسماح هلم بالصالة هناك إال إذا ارتأت الشرطة منعهم مؤق ًتا يف احلاالت اليت تشكل خط ًرا على

النظام العام .وأضاف إلكني إن قرار املنع هذا الذي تستمر الشرطة يف فرضه إمنا يأتي استجابة
انسجاما مع سياسة احلكومة اإلسرائيلية.8
العتبارات تنفيذية لديها وليس
ً

أما تقرير مراقب عام الدولة املتعلق باملسجد األقصى ،فقد تك ّتمت سلطات االحتالل على مضمونه
كما تك ّتمت قبل ذلك على معظم مضمون التقرير الذي قدّمه املراقب العام ميكا ليندنسرتاوس
إىل جلنة الرقابة يف برملان االحتالل يف حزيران/يونيو  .92010وقد قررت اللجنة األمنية املنبثقة
عن جلنة الرقابة يف  2012/7/23إبقاء التقرير الذي قدِّم يف  2011سريًا وذلك لدى مناقشتها
مقدما من مجعية «أمناء املعبد» إىل احملكمة العليا يطالب بإصدار أمر قضائي مؤقت
التماسا
ً
ً
برفع السرية عن التقرير .10وقد ع ّلق احملامي اإلسرائيلي إسرائيل كاسيب الذي ميثل جمموعة
تتصدى لتدمري «جبل املعبد» على عدم نشر التقرير بالقول إن نتنياهو يعارض نشر التقرير
ليتجنب التذكري بـ«فضيحته التارخيية» عندما ختلى عن املكان املقدس يف اليهودية املعروف
بـ«اسطبالت سليمان» إىل الوقف خالل فرتة ترؤسه للحكومة يف التسعينيات .11وبالعودة إىل تقرير
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ليندنسرتاوس الذي ُنشرت أجزاء منه يف  ،2011/5/17يظهر التوجه إىل تقييد عمل األوقاف
اإلسالمية وإقصائها كمقدمة للتفرد باملكان .فقد ورد يف التقرير أن «األعمال اليت نفذتها األوقاف
اإلسالمية يف إسطبالت سليمان جرت دون تنسيق مع أي من السلطات املعنية بتطبيق القانون يف
جبل املعبد ودون احلصول على املوافقات والرتاخيص الالزمة» .كما ذكر التقرير أن «محاية
اآلثار يف جبل املعبد ومنع تدمريها مسؤولية عامة تتحملها أعلى املستويات» .وأيًا يكن األمر الذي
خيفيه تقرير مراقب الدولة فإن يف التكتم على التقرير داللة على حرص دولة االحتالل على عدم
أن املؤشرات العامة ّ
إعالن موقف واضح من املسجد والوجود اليهودي فيه على الرغم من ّ
تدل على
سعي حثيث لديها لتحقيق مثل هذا الوجود.
وبالنظر إىل جممل املشهد املتعلق باملسجد األقصى ،ميكن القول إن السياسة اليت اختطتها دولة
االحتالل والقائمة على املضي يف مشروع السيطرة على املسجد ال تزال قائمة على قدم وساق .فعلى
املستوى امليداني ،تستمر دولة االحتالل يف عزل قوى املقاومة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة عن التفاعل املباشر مع قضية األقصى .كما أن سلوكها املمعن يف تهميش دور القيادات
الشعبية املقدسية والتضييق على حتركاتها من خالل السجن واإلبعاد ومنعها من الدخول إىل
متاما كما هو األمر فيما عنى املصلني وطلبة مصاطب العلم
قائما ً
املسجد األقصى ال يزال ً
واملرابطني يف األقصى.12

خمتلق لليهود يف الصالة
حق
أما سياس ًيا ،فال تزال دولة االحتالل متمسكة خبلق بئية متآلفة مع
ٍّ
ٍ

يف األقصى والرتويج لسيطرتها على املسجد والقدس كاملة كرافعة للسالم يف املنطقة كما
يظهر يف التصرحيات الرمسية من قمة اهلرم إىل خمتلف رجال السياسة وإن كان ما زال باإلمكان
رصد احلرص اإلسرائيلي على السري بني النقاط لتج ّنب إثارة ردات فعل تعجز دولة االحتالل عن
ضبط عواقبها.

ثان ًيـا :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
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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 سببان أساسيان هلذا
املنع؛ أوهلما اختالف املرجعيات الدينية يف حتديد موقع «قدس األقداس» الذي ال جيوز لليهود
العاديني الدخول إليه ،واآلخر اعتبار يهود العامل اليوم غري طاهرين باملفهوم التوراتي الذي يعترب
أن مالمسة املوتى أو املقابر هي مصدر عدم الطهارة.
عالوة على ذلك ،فإن اإلمجاع على أن «املخ ّلص» هو الذي سيبين «املعبد» بعد عودته بدأ بالتفكك
بعد حرب عام  .1967فقد رأت بعض املرجعيات الدينية يف احتالل املسجد إشارة ربانية لليهود
بالدخول إىل املكان ،لكنها بقيت أقلية معزولة حتى نهايات القرن املاضي حيث بدأت جمموعة
أكرب من املرجعيات الدينية بتبين هذا الرأي وصو ً
ال إىل عام  2007حيث أصبح جزء كبري من
حاخامات الصهاينة ،ومنهم موشيه تندلر ،يتبنون املوقف الداعي إىل دخول اليهود إىل «جبل
املعبد» والصالة فيه .ويف عام  ،2009تداعى لفيف من القادة الدينيني الصهاينة إىل مؤمتر مييين
للدفاع عن صعود اليهود إىل «جبل املعبد» .الدعوة إىل زيارة «جبل املعبد» اليت وجهها املؤمترون
إىل عموم اليهود القت معارضة من التيار احلريدي ومن بعض احلاخامات القوميني املتدينني.13
إال أن زيارات احلريديني للمسجد األقصى أخذت بالتزايد وإن كان احلاخامات ميتنعون عن
الدعوة إىل ذلك عالنية خو ًفا من إثارة مشاعر املعارضني للصهيونية يف اجملتمع احلريدي الذين
يعارضون الوجود اليهودي يف املسجد األقصى.14
ويبقى التطور األبرز فتوى حاخام صفد صموئيل إلياهو ،وهو أحد احلاخامات األساسيني يف
احلاخامية الرمسية ،اليت أصدرها يف نيسان/أبريل  2011ودعا فيها إىل تقديم «قربان الفصح»
يف «جبل املعبد» مع جتاوز العقبات التشريعية األساسية اليت حتول دون تقديم القرابني هناك.15
وقد عكس التطور يف املوقف الديين حيال «جبل املعبد» ذاك التغري يف املوقف السياسي الذي بدأ يف
نهاية التسعينيات من القرن املاضي .كما أن تزايد الدعوات الدينية إىل فتح املسجد األقصى أمام
اليهود ألداء الصالة فيه كان صدى لتصاعد الرغبة السياسية يف حسم شكل «العاصمة اليهودية»
وهويتها واليت ازدادت باضطراد سيما بعد اقتحام شارون للمسجد األقصى الذي أشعل انتفاضة
األقصى يف  2000/9/28وتب ّوئه هرم السلطة نتيجة هذه التطورات.
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تطورات األحداث:

يف مقابل الدعوات املتزايدة لليهود إىل زيارة «جبل املعبد» ،صدر يف آذار/مارس  2012إعالن عن

احلاخام الرئيس يف دولة االحتالل وغريه من كبار احلاخامات يدعو اليهود إىل عدم زيارة «جبل
املعبد» إذ إن ذلك يتعارض مع الشريعة اليهودية .ويأتي اإلعالن يف هذا الوقت ،وف ًقا للموقعني
عليه ،نظ ًرا إىل أن العديد من اجلمعيات اليهودية باتت تدعو إىل زيارة «جبل املعبد» .وجاء يف

اإلعالن« :إنه لواجب مقدس أن نعلمكم أن الصعود إىل «جبل املعبد» يتعارض مع التعاليم
ً
وواضحا ح ّرمه كل العظماء يف «إسرائيل»[ ]...ونظ ًرا
بسيطا
الدينية .ولطاملا كان هذا احلظر
ً

إىل أنه يف اآلونة األخرية تزايدت الدعوات من اجلمعيات املختلفة إىل زيارة «جبل املعبد» فإننا هنا
متاما الصعود إىل «جبل املعبد»
قائما ومينع ً
نعلن عن رأي التوراة يف هذا الصدد فاحلظر ما زال ً
يف هذا الوقت» .وقد و ّقع على اإلعالن احلاخام األكرب لليهود السفارديم يف دولة االحتالل شلومو
عمار ،ورئيس األشكناز احلاخام يونا ميتزجر ،والرئيس السابق للسفارديم احلاخام إلياهو بكشي
دورون ،وحاخام املدينة القدمية أفيغدور نيفنتزال ،وحاخام «احلائط الغربي واألماكن املقدسة»
صموئيل رابينوفيتش ،وغريهم .16وقد قال رابينوفيتش إن الصالة فقط  -وليس الدخول إىل «جبل
املعبد» -سيتيح إعادة بناء «املعبد» .وقد أثار هذا اإلعالن/الفتوى ردود فعل معارضة كان أبرزها
استنكار عضو الكنيست أرييه إلداد الذي قال إن اإلعالن يضر مبطالبة اليهود بالقدس و«أرض
إسرائيل» وإن التحالف اآلثم بني بعض احلاخامات واليسار املتطرف واألوقاف اإلسالمية من
شأنه أن يكلفنا مصري «إسرائيل» بكاملها .واعترب أن من يتنازل عن الوجود اليهودي الدائم يف
«جبل املعبد» ويقبل كأمر إهلي وض ًعا يسيطر فيه العرب على «جبل املعبد» ويدمرون آثار «املعبد

املقدس» إمنا يقنع العامل أن اليهود ليسوا جادّين يف مطالبهم املتعلقة بـ«إسرائيل» والقدس.

ملناف
بينما قال احلاخام حاييم ريتشمان ،مدير دائرة العالقات اخلارجية لـ«معهد املعبد»« ،إنه ٍ
للعقل أن يقول ممثلو احلاخامية الرمسية إن األمر حم ّرم».17
وكانت املرجعية الدينية يف جيش االحتالل« ،هربانوت هتسفئيت» ،عممت على ضباط اجليش يف
كانون أول/ديسمرب  2011شرائح من الصور اإلرشادية مبناسبة عيد األنوار اليهودي «اهلانوكا»
تظهر فيه صور للمسجد األقصى املبارك دون قبة الصخرة ،وظهر يف إحدى الشرائح توصيف
ملا يسمى بـ«عيد البطولة اليهودية» ،تضمنت مقا ً
ال ومسابقة وصفت ما أمسته صراع «اليهود
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املكابيم» مع اليونانيني ،وظهر يف اخللفية صورة حديثة حلائط الرباق واملسجد األقصى دون قبة
الصخرة .وقد اعترب أحد ضباط االحتياط أن الصورة إصدار رمسي وهذا ما جيعل توزيعها من
ّ
حرصا
قبل اجليش
حمط إشكال واعترب الضابط أن احلاخامية العسكرية جيب أن تكون أكثر ً
يف التعاطي مع «جبل املعبد» بالذات حيث إن حربًا ميكن أن تنفجر إذا ما حاول أحد املساس

باملكان .18وادّعت أوساط يف جيش االحتالل أن «استعمال هذه الصورة املمنتجة جاء لتوضيح
األحداث يف تلك الفرتة التارخيية ،حيث إن قبة الصخرة مل تكن قائمة آنذاك» ،فيما زعم الناطق
باسم اجليش أن هذه العروض من الصور املمنتجة املذكورة إمنا تصف القدس يف عهد «املعبد
الثاني» ،حيث مل تكن قبة الصخرة قائمة ،ولذلك مل تكن حاجة إىل ظهورها بالصور املذكورة.
وبشكل عام ،ميكن القول إن املوقف الديين حيال قضية دخول اليهود إىل املسجد األقصى وأدائهم
الصالة فيه ما زالت تتقاذفه اآلراء املؤيدة للزيارة وتلك املعارضة هلا .وعلى الرغم من تزايد
األصوات الدينية املطالبة بالسماح بالصالة يف «جبل املعبد» إال أن مثة حدودًا يرمسها من جهة
متسك قسم ال يستهان به من احلاخامات حبرفية التعاليم التوراتية ،واخلوف من ردة فعل
أوىل ّ

إسالمية يف حال إطالق األمر على غاربه من ناحية أخرى.

ثال ًثا :تطور املوقف القانوني:

خلفية :بعد احتالل املسجد األقصى سنة  ،1967س ّنت سلطات االحتالل قانو ًنا أمسته «قانون
محاية األماكن املقدسة» ،وقد حظرت فيه على اليهود الدخول إىل املسجد األقصى .ورغم انتقاد

اجلمعيات اليهودية املتطرفة الدائم هلذا القانون بل ونظرتها إليه كفشل تارخيي للدولة فإنها مل
تتمكن من تغيريه أو تعديله حتى يومنا هذا .ولعلم املتطرفني اليهود مبحدودية نفوذهم يف تسعينيات
القرن املاضي ،فقد بدأوا مسا ًرا تدرجي ًيا حاولوا من خالله استحداث أرضية قانونية لتواجد اليهود
يف املسجد إىل جانب الوجود اإلسالمي ،وقد بدأوا مشوارهم بتقديم طلب إىل «احملكمة العليا»

عام  1993إلبداء رأيها حول الطبيعة القانونية لـ«جبل املعبد» ،فردت احملكمة بأنه «أقدس بقعة
لليهود» وبأنه «قلب الدولة وجزء ال يتجزأ من أراضيها» .وانطال ًقا من هذا احلكم ،بدأ املتطرفون
التماسا تلو اآلخر للمحكمة العليا يف دولة االحتالل يطلبون فيه السماح بدخول
اليهود يقدمون
ً

اليهود ،األمر الذي أجازته احملكمة عام  ،2003ومن ثم السماح بدخول جمموعات من اليهود،
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فأجازت احملكمة ذلك يف أوقات حمددة يف عام  ،2005ومن ثم بالسماح بتقديم القرابني ،لكن
احملكمة عادت لرتده عام  2010حبجة أمنية وليس حبجة مبدئية أو حقوقية.
وقد أسهم تصاعد النفوذ السياسي للمتطرفني اليهود بعد عام  2000يف إجناح وترية هذا التطور
القانوني وتسريعها ،وأخذ بتعديل الوضع القائم تدرجي ًيا إىل حد تغيري مهمة الشرطة اإلسرائيلية
بناء على سوابق قانونية متكررة تطالب الشرطة بتأمني احلماية «لـلزوار اليهود» ،رغم أن مهمتها
األساسية كما حددها «قانون محاية األماكن املقدسة» تتمثل يف منع اليهود من دخول املسجد.

تطور األحداث:

كان املوقف القانوني األخطر يف الفرتة اليت يغطيها التقرير ذاك الذي عرب عنه املستشار القضائي
حلكومة االحتالل ،إيهودا فينشتاين ،عرب تعميم أرسله إىل حكومته وإىل نظرائه يف سلطة اآلثار وبلدية
االحتالل والشرطة يف حزيران/يونيو  2012قال فيه إن األقصى جزء من دولة االحتالل وتنطبق عليه
القوانني اإلسرائيلية ال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء .كما قال فينشتاين يف التعليمات إنه
جيب على اجلهات املكلفة بتطبيق القانون إجراء مراقبة منتظمة يف حميط املسجد األقصى
للوقوف من كثب على األعمال اجلارية فيه للتأكد من سالمة اآلثار فيه» وإنه على سلطة اآلثار
إحالة تقاريرها عما جيري يف حميط املسجد إىل جملس األمن القومي وسكرتري احلكومة».19
وقد ُ
كشف عن التعميم يف سياق التماس تقدّمت به مجعية «أمناء املعبد» إىل احملكمة العليا
يف  2012/7/16تطالبها فيه بوقف أعمال البناء اليت تقوم بها األوقاف اإلسالمية يف املسجد
األقصى كونها تلحق الضرر باآلثار اليهودية .وقد ادعى غريشون سلمون ،رئيس اجلمعية ،أن
األوقاف اإلسالمية اليت تقوم بأعمال الرتميم يف املسجد األقصى قد وضعت سقاالت فوق صخرة
املعراج اليت يعدّها اليهود جز ًءا من «قدس األقداس» وأن العمال يستعملون الصخرة لوضع الدّالء

اليت حتوي معدات البناء عليها.20

وهذا املوقف الذي يعرب عنه املستشار القانوني للحكومة أو الذراع القضائية للمؤسسة اإلسرائيلية
ريا ،فمن املعروف أن سلطات االحتالل – رغم كل التصرحيات
االحتاللية يشكل
ً
طرحا خط ً

التصعيدية واملتطرفة – مل تتجرأ على تطبيق قوانينها حبذافريها عليه .وهو يأتي يف إطار
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توجهات االحتالل للقضاء على أي دور لألوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى مقابل بسط اليد
اإلسرائيلية عليه وإخضاعه لقوانينها.
التماسا رفعه سلمون يطلب فيه
وقبل ذلك كانت حمكمة االحتالل العليا ردت يف 2012/2/7
ً
السماح له بالصعود إىل املسجد األقصى املبارك .وقالت القاضية عدنه أربيل يف حيثيات قرارها إن

«حرية التعبري وحق الصالة يف املكان املقدس هما من احلقوق األساسية لكل إنسان يف «إسرائيل»،
وال خالف على ذلك ولكن حق الوصول إىل املسجد األقصى غري مطلق وميكن تقييده وأحيا ًنا
ليس هناك مفر من أن ترجح كفة حق اجلمهور على كفة حق الفرد نظ ًرا إىل احتمال املساس
باملصلحة العامة .وقد قبلت احملكمة مبوقف الشرطة القائل إن اخلطر ليس وهم ًيا ،بل إنه سيكون

خط ًرا أمن ًيا حقيق ًيا إذا ما مسح لسلمون بالصعود إىل املسجد.21

ً
تقييدا لـ«حق» اليهود بالصالة يف املسجد األقصى يبطن شرعنة
وهذا القرار الذي حيمل يف ظاهره
ً
وتأييدا النتهاكاتهم للمسجد وألدائهم الشعائر الدينية والتلمودية لدى اقتحامهم
هلذا احلق

له .فما حيول بني اليهود وبني صالتهم يف املسجد األقصى ،كما يستنتج من قرارات احملكمة،
أسباب أمنية حمضة وهم سيعمدون إىل ممارسة «حقهم» مع زوال اخلطر األمين.
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الفصل الثاني:
احلفريات والبناء أسفل املسجد األقصى ويف حميطه
أو ً
ال :احلفريّـات:

خلفية :بدأت احلفريات يف حميط املسجد األقصى منذ قرنني من الزمن تقري ًبا ،وذلك عندما

كانت احلمالت العلمية الغربية تسعى إىل اكتشاف آثار «املعبد الثاني» ،ومطابقتها مع ما جاء
مهما
يف كتب التوراة ،وكتابات اليهود املتقدمني مثل جوزيفيوس فالفيويس 1الذي يعد مرج ًعا ً

لعلماء اآلثار اليهود.

وكانت بداية هذه احلمالت مع ما جاء به العامل األمريكي إدوارد روبينسون 2بعد أن تع ّلم الالهوت
وجاء إىل مدينة القدس مع نهاية ثالثينيات القرن التاسع عشر ،وبدأ حياول نسب أي أثر أو بروز
موجود يف منطقة القدس واملسجد األقصى إىل فرتتي «املعبد األول والثاني» .وعلى نهج روبينسون
قدم إىل املسجد األقصى عام  ،1848وشاهد عتبة
سار القنصل األمريكي توماس باركلي ،3الذي ِ

باب الرباق يف اجلدار الغربي للمسجد ،واملوجود داخل تلة املغاربة أسفل اخلانقاة الفخرية ،فزعم
أن هذا الباب الروماني هو من أبواب «املعبد الثاني» يف حماولة منه لتحقيق فكرة «املعبد» ووجوده
أسفل اآلثار اإلسالمية.
وتطورت فكرة احلفريات شي ًئا فشي ًئا حتى تقاطرت عدة محالت للتنقيب عن اآلثار يف مدينة
القدس ،ومنها تلك اليت ترأسها تشارلز ويلسون 4الذي بدأ بعمليات حفر واسعة عام  ،1865كان

أبرزها يف املنطقة الشمالية من حائط الرباق أسفل قنطرة أم البنات .كذلك انطلقت محلة عام
 1868بقيادة تشارلز وارن 5الذي أجرى حفريات عدة عند اجلدار اجلنوبي من املسجد األقصى،
ّ
وشق عدة أنفاق متباينة األعماق بالقرب من الزاوية اجلنوبية الشرقية باإلضافة إىل شق نفق

عرضي عند الباب املنفرد جنوب األقصى وآخر أسفل منطقة الباب الثالثي .وكشف وارن احلجارة
السفلية املوجودة على جانيب الباب الثالثي وقال حينها إن هذه احلجارة بشكلها وحجمها تعود إىل
القرن السابع امليالدي ،ليعرتف بذلك أنها بنيت يف زمن األمويني .وتابع وارن حفرياته هذه حتى
عام  1870حيث وصل إىل مشال غرب األقصى عند بركة راهبات صهيون ،وبذلك كانت محلته
األكرب بني سابقاتها .وكان هلذه احلفريات اليت قام بها كل من وارن وويلسون األثر الكبري يف
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توجيه األنظار إىل هذه املنطقة وخلق املزاعم حوهلا لكثرة اآلثار فيها نتيجة لتعاقب حضارات عدة.
وبدأ منذ ذلك احلني عدد كبري من علماء الصهاينة واملتصهينني بالتوجه إىل مدينة القدس
كي يكتشفوا الكتاب املقدس ،ومشلت احلفريات خالل تلك الفرتة زوايا خمتلفة من القدس
القدمية وسلوان ،وقد وصلت احلمالت األثرية يف القدس منذ ذلك احلني حتى أواخر ستينيات
القرن املاضي إىل ما يزيد على ثالثني محلة أثرية يتفاوت بعضها باملزاعم واحلقائق .وقبل احتالل
القدس بعدة أشهر كانت محلة كثلني كنيون 6األثرية يف القدس قد أكملت بعض أهدافها
يف سلوان وجنوب املسجد األقصى ،وكان هلذه العاملة االجنليزية آراء ختالف فيها من سبقها من
علماء الكتاب املقدس ،حتى أنها خالفت بعضهم يف طبيعة «املعبد» وشكله وموقعه حيث تقول
كينيون يف مرجعية العلماء حول املعبد «إن االنطباع الوحيد الذي ميكن أن حنصل عليه بشأن
معبد سليمان هي التوراة فقط» ،7أي أنها تنفي وجود اكتشافات تثبت شكل «املعبد» وطبيعته ،أما
عن منطقة سلوان فقد كشفت كينيون هناك عن عدة آثار قالت إنها تعود إىل  1800سنة قبل
امليالد أي قبل الوجود اليهودي يف القدس بثمان مئة سنة.
من ثم جاء احتالل كامل القدس عام  ،1967فصارت األرضية مهيأة لتطبيق اخلرافات واألحالم
التوراتية يف بيت املقدس ،فبعد عدة شهور من احتالل اجلزء الشرقي من القدس انطلقت محالت
التنقيب عن آثار «مدينة داود» وآثار «املعبد» برعاية صهيونية رمسية من اجلامعة العربية
و»مجعية استكشاف إسرائيل» ،وبقيادة الباحث الصهيوني بنجامني مزار 8يف عام  .1968وكانت
هذه احلملة األشرس على تاريخ املدينة املقدسة وآثارها حيث امتدت قرابة  6سنوات ،وكان اهلدف
من ورائها تعرية اجلدران احلجرية الساندة لألقصى ،واكتشاف «اآلثار اليهودية» يف حميط
األقصى أو خلقها ،وقد مشلت احلملة اجلدار اجلنوبي كام ً
ال ،واجلزء اجلنوبي من اجلدار
الغربي ،واليت ابتدأ فيها روبينسون من قبل .ونسب مزار كل حجر وأثر يف منطقة القصور األموية
وجنوب غرب األقصى إىل فرتة «املعبد األول والثاني» يف حماولة من قبل الصهاينة لتغيري تاريخ
املدينة املقدسة .وخلف مزار مائري بن دوف 9الذي توىل قيادة احلملة حتى عام  ،1999وقد استمرت
عاما من احلفر والتنقيب حول املسجد األقصى جنوبًا وغربًا ومشا ً
ال ،ويف منطقة
األخرية قرابة ً 25

ريا على لسان مائري بن دوف «أال وجود ملعبد سليمان
سلوان وحتى وادي حلوة ،لتعلن هذه اللجنة أخ ً

حتت املسجد األقصى» .10كما أعلن جدعون آفين الذي أجرى حفريات عدة يف منطقة سلوان عام
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« 1998أن عمليات التنقيب اليت جرت يف سلوان يف اجلزء الشرقي من مدينة القدس أدت إىل
اكتشاف نظام معقد لنقل املياه يعود تارخيه إىل  1800قبل امليالد» ،11أي قبل الوجود اليهودي يف
القدس .لذلك كانت خطة الصهاينة البديلة بعد أن فشلت كل حماوالتهم يف إثبات أي حق هلم
يف هذه املنطقة ،اخرتاع تاريخ يهودي يف القدس وخلق هذا التاريخ ،وصياغة شيء مقدس يرتبط
بـ«مدينة داود» املزعومة ،من خالل األنفاق واحلفريات اليت تؤسس ملدينة «املعبد الثالث».
وخالل الفرتة اليت يغطيها تقرير عني على األقصى ،شهد مشروع بناء «مدينة داود» (املدينة
ً
ملحوظا يف سرعة احلفريات ونوعها وكمها وغاياتها .فمن ناحية
اليهودية املقدسة) تطو ًرا
احلجم ،امتدت احلفريات لتصل إىل أقصى مشال البلدة القدمية ولتشمل األسوار وحميطها ،كما

امتدت احلفريات يف اجلهة الغربية حتى تعدت البلدة القدمية وأسوارها لتصل إىل منطقة جورة
ً
ملحوظا ليس يف عددها إمنا
العناب خارج أسوار القدس .وقد شهدت احلفريات يف سلوان توس ًعا

يف احلفريات اليت كانت مقامة قبل آب/أغسطس  ،2011حيث ازدادت حفريات «موقف جفعاتي»

العديد لتكشف عن طبقات داخل الرتبة جنوب األقصى ،كما شهدت سلوان عددًا من االنهيارات
بالقرب من مسجد عني سلوان والطريق املؤدي إىل املسجد األقصى ،باإلضافة إىل حفريات جديدة
داخل حفريات األسوار والتحصينات.
وبات االحتالل يتعاطى مع هذا املشروع كأولويّة رئيسة يف مدينة القدس ،إذ ّ
سخر أذرعه العاملة يف
املدينة خالل الفرتة املاضية لضمان سري أعمال احلفريّات .وتدرج بلديّة االحتالل أعمال التهويد
يف املنطقة ضمن خمططاتها الرمسية ،فتتكفل مبوجبها بإخالء املناطق املستهدفة وتوفري غطا ٍء
قانوني ألعمال اجلمعيات االستيطانية فيها ،كما كانت احلال يف حي وادي حلوة جنوب املسجد
األقصى املبارك والذي يُقيم فيه االحتالل «مدينة داود» ،حيث طرحت بلديّة االحتالل مشروع
للحي يهدف إىل مصادرة  %70من أراضيه وختصيص جزء كبري منها لبناء
خمطط تنظيمي
ّ

دوما احلفاظ على أمن املستوطنني
مقابر
ومزارات يهوديّةّ .
أما شرطة االحتالل فقد كانت تكفل ً
ٍ

وطواقم احلفريّات مهما كان حجم االستفزاز أو التعدي الصادر عنهم ،وأبدت دولة االحتالل
مواجهات عنيفة مع السكان املقدسيني يف سبيل احلفاظ على سري
استعدادًا عال ًيا للخوض يف
ٍ
أعمال احلفريّات ،بعد أن كانت تتجنب مثل هذه املواجهات يف السابق.
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وعودة لواقع احلفريات والتطور الذي حققه مشروع بناء املدينة املقدسة على األرض ،فقد كان
عدد مواقع احلفريات يف املسجد وحميطه  41موق ًعا حتى شهر آب/أغسطس  ،122011فيما شهدت

الفرتة اليت يغطيها التقرير بدء العمل وافتتاح  6مواقع جديدة للحفريات 4 ،منها غرب املسجد

األقصى وواحدة يف اجلنوب وأخرى يف الشمال .ليصبح بذلك عدد مواقع احلفريات حول املسجد
األقصى  47موق ًعا 30 ،منها نشطة ( 13غرب املسجد ،و 12جنوبه ،و 5يف الشمال) ،و 17مكتملة
( 5يف اجلنوب ،و 12يف الغرب).

وفيما يلي تفصيل هذه احلفريات حبسب موقعها اجلغرايف:

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» ،13املسؤولتني 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.
وحتى شهر آب/أغسطس  ،2011كانت اجلهة الغربية حتتوي على  21موق ًعا ،بينها  12موق ًعا

انتهت فيها احلفريات وفتح بعضها للزوار ،و 9مواقع ال تزال احلفريات فيها نشطة .وخالل الفرتة
اليت يغطيها التقرير ،طرأ على هذه األعداد تغريات ُ
فأغلقت بعض هذه احلفريات بعد االنتهاء
منها مثل حفريات باب اخلليل ،والبدء حبفريات متفرقة بلغ عددها أربعة مواقع جديدة ،ليصبح
إمجالي عدد احلفريات غرب األقصى  25موق ًعا 13 ،منها نشطة و 12مكتملة .وتفصيل هذه
احلفريات كاآلتي :
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أ .مواقع احلفريات النشطة:
 .1حفريات ساحة الرباق:

بدأت احلفريات األثرية عند حائط الرباق مع زيارة

جيمس توماس باركلي

14

للقدس عام ،1848

عندما وقف داخل مصلى الرباق يف املسجد األقصى
وزعم أن عتبة بوابة الرباق إحدى بوابات «املعبد
الثاني» وأنها أغلقت وبنيت فوقها تلة املغاربة يف
ومنذئذ ،صارت املنطقة
القرن العاشر امليالدي.
ٍ

الغربية برمتها حمط أنظار علماء اآلثار الصهاينة،
إال أنه مل جير عند البوابة نفسها حفريات بغايات
اكتشافها حتى احتالل كامل القدس عام  1967وسقوط حائط الرباق بأيدي قوات االحتالل

الذي ُح ّول مبكى يف إطار سياسة تهويد املنطقة الغربية من األقصى .وبعد احتالل شرقي القدس
بأيام ،انطلقت احلفريات الصهيونية وف ًقا لنهج غري مسبوق يف منطقة احلائط ،واقتلعت حارة
املغاربة عن بكرة أبيها خالل يومي  1967/6/12-11وجرفت املنطقة وأزيلت اآلثار العثمانية
واململوكية فيها وأقيمت مكانها ساحة للبكاء .وظلت الساحة على هذه احلال حتى بدأت مرحلة
جديدة من تهويد القدس وحميط األقصى ،فبعد انهيار جزئي لتلة املغاربة عام  ،2004باشرت
سلطات االحتالل بفكرة هدم تلة املغاربة وكشف بوابة الرباق وإقامة جسر مكان التلة ،حتى كان
هلم ذلك بشكل مرحلي عام  2007ف ُبدىء بإقامة اجلسر اخلشيب املؤقت فوق أنقاض تلة املغاربة،
وتوسعت احلفريات داخل التلة حب ًثا عن بوابة باركلي «الرباق» .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 .ويف  ،2010/10/22كشفت سلطات االحتالل
رمس ًيا عن هدف احلفريات يف ساحة الرباق وحميطها عرب خمطط كامل لتغيري معامل ساحة

الرباق اإلسالمية ،يهدف إىل تقسيم ساحة الرباق إىل قسمني علوي وسفلي واحد أثري وآخر
حديث أمام حائط الرباق مباشرة فيكون العلوي للصالة فقط والسفلي للصالة والسياحة حيث
تكون بواباته من األقواس األموية والرومانية اليت ُع ِّريت يف أقصى غرب الساحة .أما يف اجلهة
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اجلنوبية الغربية فسيقام نفق وموقف سيارات سفلي يفضي إليه معرب س ُيستحدث مكان باب
املغاربة القديم (بوابة القمامة الصغرية يف السور) غربي باب املغاربة ،وسيبقى باب املغاربة فقط

للمشاة وستبلغ مساحة هذا املخطط  80,000مرت مربع .15وسيقام متحف أثري يُربط بشبكة
أنفاق احلائط الغربي ومبجمل املسار السياحي الذي يقيمه االحتالل أسفل املسجد األقصى
وحميطه.16
وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير تضاعفت عمليات احلفر يف الزاوية الشمالية الغربية لساحة
حائط الرباق ،حيث وضعت معدات حديثة لنقل األتربة املستخرجة من هذه احلفريات ،باإلضافة
إىل عدد من املدرجات احلديدية واجلسور داخل حفريات ساحة الرباق .17وقد ذكرت مؤسسة
األقصى للوقف والرتاث يف تقرير نشرته يف حزيران/يونيو  ،2012أن االحتالل اإلسرائيلي دمر
علما أن سلطات
طبقات أثرية ألبنية تارخيية عريقة متعاقبة منذ العصور االسالمية املتقدمةً ،

تعمدت تدمريها
االحتالل اعرتفت خالل فرتات حفرياته بأن هذه األبنية إسالمية التاريخ ،ولكن ّ

تبق من موجوداتها
وواصلت عمليات احلفر والتدمري للطبقات األثرية اإلسالمية حتى أنها مل ِ
األثرية إال جز ًءا قلي ً
ال ال يعرب بشكل من األشكال عن حجم البنايات األثرية االسالمية العريقة

اليت بنيت على مدار مئات السنني يف املوقع املذكور ،وهذا ما تفيد به ً
أيضا بعض املصادر العربية.18

 .2نفق قاعة العصور

تقع هذه القاعة حتت األرض مشال غرب «قنطرة ويلسون»
غرب املسجد األقصى املبارك ،ووف ًقا الدّعاء االحتالل ّ
فإن

العمل يف هذه القاعة بدأ قبل عقودّ ،
لكن احلفريّات فيها
بانهيارات يف األرض ّية من فوقها وكادت تتس ّبب
تس ّببت
ٍ
بانهيار جمموع ٍة من األبنية يف البلدة القدمية فأوقف العمل

فيها آنذاك ،ليعود فيستؤنف مؤخ ًرا بعد أن أسندت جدرانها

بهيكل حديدي وأسند سقفها بص ّبة من رغوة اخلرسانة.
ٍ
وحتى تاريخ صدور هذا التقرير كان االحتالل قد حفر

مصنوعات
أرض ّية القاعة حتى عمق  6أمتار ،مدع ًيا اكتشاف
ٍ
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وأدوات فخاريّة تعود إىل العهد اإلسالمي والروماني وعهدي «املعبد األوّل والثاني» .19وقد افتتحت
ٍ
القاعة فعل ًيا أمام الزوار يف  2009/12/5وذلك بعد شهرين من التقرير الذي عرضته القناة

الثانية يف دولة االحتالل ص ّور زيارة جمموع ٍة من احلاخامات ومسؤولي دولة االحتالل للقاعة

مستمرا يف أرجا ٍء منها لتوسعتها وتعميق أرض ّيتها.
وجت ّوهلم فيها .وال يزال العمل
ًّ

 .3حفريات وأنفاق القوس األموية

تقع هذه احلفريات يف حميط الزاوية اجلنوبية

الغربية لألقصى أسفل املتحف اإلسالمي وحتى
تلة املغاربة مشا ً
ال .وقد بدأت املزاعم الصهيونية
والتوراتية عند هذه القوس مع ادعاءات عامل الكتاب
املقدس إدوارد روبينسون عام  ،1838حيث زعم أن
هذه القوس األموية هي بقايا لبوابة من بوابات
«املعبد» املزعوم .ثم توالت االدعاءات واملزاعم حتى
بدأت اجلامعة العربية محلة واسعة أسفل القوس

عام  .1968وتوالت احلمالت حتى وصل عمق احلفريات عام  1996إىل  9أمتار وطوهلا  70م ً
رتا
فيما زاد عرضها على  50م ً
رتا .ومل تتوقف عمليات احلفر أسفل القوس األموية عند هذا احلد بل

انتقلت إىل أسفل الطريق املوجودة حتتها فحفرت سلطة اآلثار نف ًقا أسفل الطريق لوصله بشبكة
أنفاق الطريق اهلريودياني املمتدة من بركة سلوان جنوبًا حتى األقصى .وخالل الفرتة اليت
يغطيها التقرير كشفت صحيفة «هآرتس» العربية يف  2011/11/23نق ً
ال عن سلطة اآلثار يف

دولة االحتالل تطورات كثرية يف عمليات احلفر أسفل الطريق داخل النفق .20ويف ،2011/12/25
أقيم مؤمتر صحفي للكشف عن قطعة أثرية اك ُتشفت داخل احلفريات إىل الشمال قلي ً
ال من
الزاوية اجلنوبية الغربية ،قيل إنها عبارة عن ختم قطره سنتيمرتان وعليه نقش باآلرامية من
سطرين ،جرى التأكد من كلمة واحدة عليه هي (النقي) .وذهب موظفو سلطة اآلثار بعيدًا يف
حتليل النقش ملواءمته مع االستنتاج بربطه بـ«املعبد الثاني» املزعوم .وقد مول عمليات احلفر
والتنقيب يف النفق منظمة «عري دافيد» الصهيونية.21
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 .4نفق وحفريات طريق باب السلسلة

تقع هذه احلفريات غرب ملتقى طريق باب السلسلة
بشارع «مسغاف لداخ» داخل حارة الشرف احملتلة
«احلي اليهودي» ،بني تربة بركة خان والرتبة
الطشتمرية .وقد بدأت هذه احلفريات يف هذا املوقع
يف نيسان/أبريل عام  2007فيما كشفت عنها
سلطة اآلثار يف  .222011/11/1وجتري أسفل
الطريق يف األساسات والفراغات األيوبية واململوكية وهي عبارة عن دهاليز بأسقف نصف برميلية
مق ّوسة وتفضي إىل قاعتني كبريتني .ومتتد هذه الفراغات من الشمال إىل اجلنوب أي أنها أسفل
طريق باب السلسلة مقابل الرتبة الكيالنية .ومن خالل ما ُنشر من تقارير وصور حول احلفريات
القائمة داخل املنطقة يبدو أنها قد شارفت االنتهاء ،وقد ُرصفت بالبالط وبنيت بعض اجلدران
داخلها وكأنها أعدت كي تكون متح ًفا يهوديًا أسفل الطريق املؤدي إىل باب السلسلة.

 .5نفق تفيئرت يسرائيل

احلي اليهودي» ببناء سري متح ّرك وممر مشاة حتت
يف آذار/مارس  2009بدأت «شركة تطوير ّ
األرض بطول  56م ً
رتا يربط بني مفرتق طرق «مسغاف لداخ» شرق حارة الشرف احملتلة «احلي
بتمويل من صندوق التأمني الوطين يف دولة االحتالل ومتربع
اليهودي» وساحة الرباق وذلك
ٍ
مستقل .ومن املتوقع أن تبلغ كلفة املشروع  10ماليني شيكل (مليونني و 611ألف دوالر) .ووف ًقا
للشركة ّ
فإن هذا املمر يهدف إىل تسهيل احلركة بني حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي»
خصوصا للمجموعات الكبرية ،نظ ًرا إىل ضيق الطرق يف البلدة القدمية .وخالل
وساحة الرباق،
ً

الفرتة اليت يُغطيها التقرير مل يُعلن عن ّ
تطورات جديدة يف هذا املوقع.
أي
ٍ

 .6حفريات احلمام الروماني

تقع هذه احلفريات داخل حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي» ،على بعد  240م ً
رتا غرب حائط

الرباق اإلسالمي ،إىل الشمال من متحف البيت احملروق .وقد أعلنت سلطة اآلثار يف 2010/11/22
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عن هذه احلفريات ونتائجها ،وقالت إنها عبارة عن
محام روماني يعود إىل نهاية القرن الثاني وبداية
القرن الثالث امليالدي ،وإنه كان يستخدم من ِقبل
اجلنود الرومان الذين هدموا «املعبد الثاني».23
وجاء يف تقرير احلفريات الذي نشرته سلطة اآلثار
أنهم عثروا على رسوم على أحد جدران احلمام تشري
إىل ما يُسمى بـ«الكتيبة الرومانية العاشرة» ،كما عثر على رسم لقدم حيوان يشبه الكلب وعلق
على ذلك عوفر سيون مدير التنقيب يف سلطة اآلثار بالقول «إن العالمات اليت تركها جنود
الكتيبة العاشرة ،سواء على سقف احلمام أو على احلجارة ،تشري إىل أنهم هم الذين بنوه».
وقد عثر خالل احلفريات يف موقع احلمام على مئات احلجارة اليت قيل إنها كانت تستخدم
لتغطية سقف احلمام ،والذي حيتوي على عدد من أنابيب ضخ املياه على أحد جوانب احلمام،
كما أن أرضية احلمام كانت مغطاة بالفسيفساء.
وجاء هذا االكتشاف على عكس توقعات األثريني الصهاينة ،الذين مل يكن ضمن احتماالتهم
العثور على أي إنشاءات أثرية تعود إىل العصر الروماني يف حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي»،
فقد كانت سلطات االحتالل تزعم أن مدينة إيلياكابتولينا كانت صغرية احلجم وضيقة
االنتشار ،فجاء هذا االكتشاف للحمام الروماني ليمثل صدمة يف النتائج األثرية الصهيونية،
وهذا ما أكده ً
أيضا مدير سلطة اآلثار يف دولة االحتالل يوفال باروخ .24وال تزال عمليات التنقيب
واحلفريات يف هذا املكان جارية حتى اللحظة.

 .7حفريات «احلي اليهودي»

تقع هذه احلفريات مبحاذاة طريق الكاردو يف البلدة القدمية ،داخل حارة الشرف احملتلة «احلي
اليهودي» جبانب ما يعرف بشارع يهوديم ،وقد بدأت منذ زمن على يد بعثة اآلثار الصهيونية اليت
ترأسها يف ذلك الوقت نامحان آفيجاد عام  .1970وأغلق هذا املكان وظل مهجو ًرا حتى عادت سلطة
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ثان/يناير
اآلثار للحفر فيه جمددًا يف شهر كانون ٍ

 2010عرب محلة تنقيب ترأسها حييئيل زلنجر
( .)Yechiel Zelingerويف  ،2011/9/19أصدرت
سلطة اآلثار تقري ًرا أول ًيا بنتائج هذه احلفريات،

أظهر العثور على عدد من الغرف العثمانية ،وقطع
أيضا .كما ُ
نقدية تعود إىل العهد العثماني ً
كشف
عن قنوات مياه مملوكية وآبار مملوكية ً
أيضا يف

مواضع أخرى للحفريات ،ومصباح مصنوع من الصلصال وبعض األواني والفخاريات اليت تعود إىل
العصر العباسي ،باإلضافة إىل بقايا أرضية فسيفسائية مبساحة  2.4م .2وقد صرحت سلطة اآلثار
أن أعمال احلفر مستمرة الحتمال العثور على بقايا من عهد «املعبد الثاني».25

 .8حفريات الباب اجلديد

بدأت حفريات الباب اجلديد يف أيلول/سبتمرب
 2010يف خمرج الباب عند زاويته الغربية ،على

بعد  3أقدام منها .وقد كشفت سلطة اآلثار عن
هذه احلفريات ونتائجها يف  2011/11/8حيث
وصلت إىل أعماق ترتاوح بني مرت وثالثة أمتار.
وقد صرحت سلطة اآلثار أن هذه احلفريات
كشفت عن آثار دير كان مالص ًقا للسور يف عام  1888وعن آبار عثمانية يف منطقة احلفريات
املالصقة للسور.26

 .9حفريات بركة السلطان غربي القدس القدمية

انتشرت يف مواقع عدة من منطقة بركة السلطان حفريات متعددة مع بداية أيار/مايو 2010
وكان قد أغلق الكثري منها بعد أن زعمت سلطات االحتالل أن ما حتتها كان يعرف بساحة املسرح

أو األلعاب يف زمن «املعبد الثاني» .واحلفريات يف حميط املنطقة تنقسم إىل موضعني على النحو
اآلتي:
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األول يف اجلهة الشمالية على بعد  7.6أمتار من
بركة السلطان ،حيث كشفت عن بقايا اجلسر
اململوكي القديم الذي بناه السلطان حممد بن
قالوون ،وذلك كما هو واضح من نقش موجود
على اجلسر ،وقد اختفت آثاره مع مطلع القرن
املاضي .وكعادتها ادعت سلطة اآلثار ،وعلى رأسها
رئيس احلملة حييئيل زلنجر ،أن هذا اجلسر
بين على آثار كانت موجودة يف عهد «املعبد الثاني» وكانت هناك قنوات مياه بنيت يف عهد
احلشمونائيم لنقلها إىل «املعبد» وف ًقا لسلطة اآلثار يف دولة االحتالل.
كما ختطط سلطة اآلثار نتيجة كشفها جز ًءا من هذا اجلسر أن تواصل احلفريات يف املنطقة
املذكورة للكشف عن بقية اجلسر حتى نهايته والكشف عن قنوات املياه املوجودة أسفل منه .وقد
وصلت احلفريات يف تلك املنطقة إىل ما يزيد على  3أمتار.
أما املوضع الثاني للحفريات فهو مساحة واسعة تقع يف اجلهة الشمالية من الربكة وهي عبارة
عن حفريات عميقة مسيجة بسياج معدني ومينع االقرتاب منه ،ويالحظ يف موقع احلفريات آثار
ألبنية عثمانية متقدمة .وما زالت عمليات احلفر مستمرة يف هذه املنطقة منذ قرابة ثالثة أشهر
وقد وضعت ستائر سوداء فوق بقعة العمل ،ويأتي هذا املشروع ضمن مشروع احلدائق املنوي إقامتها
كما صرح بذلك رئيس بلدية االحتالل.27

 .10عدة فراغات وأنفاق أرضية متفرقة داخل شبكة أنفاق احلائط الغربي

عبارة عن أنفاق وتشعبات خمتلفة ومتفرقة متتد من منطقة حائط الرباق غرب املدرسة التنكزية،
وتتصل بنفق الطريق السري ،وقد ُشقت معظم هذه األنفاق داخل قنوات مائية إسالمية من العهد
األموي وحتى العهد اململوكي ،وذلك لوصل شبكة األنفاق ببعضها .وتأخذ هذه األنفاق شكل
احلفر والفراغات األرضية حتت القنوات املائية ،وال تزال عمليات احلفر والتوسعة يف هذه القنوات
والتفرعات نشطة حتى اللحظة ،وهي بتزايد مستمر.28
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 .11حفريات محام املعبد

مبنى على عمق  8أمتار حتت األرض يقع على
يف  ،2009/9/23أعلنت سلطة اآلثار عن اكتشاف ً
غربي حائط الرباق وعلى بعد  30م ً
بعد  20م ً
رتا إىل الشمال من مدخل شبكة أنفاق احلائط
رتا ّ

قاعات كبرية مبن ّية باألحجار املربعة،
الغربي .ويتك ّون هذا املبنى ،وف ًقا الدعاء االحتالل ،من ثالث
ٍ
وكان يُستخدم وف ًقا لزعم مكتشفيه كمبنى حكومي يف السنني األوىل من عهد «املعبد الثاني»،
اما دين ًيا «مطهرة» لزوّار «املعبد» .29ويدعي االحتالل ّ
أن هذا املبنى هو
مح ً
لكنه ُح ّول بعد ذلك ّ

أحد أكرب املباني اليت اكتشفت يف تاريخ احلفريّات يف القدس .ومت ّول حفريّات هذا املوقع مجع ّية
«احلفاظ على تراث احلائط الغربي» شبه الرمسية واملدعومة من األثرياء اليهود يف الواليات

املتحدة.

 .12نفق القاعة اهلريوديانية

يقع هذا النفق على عمق يزيد على  15م ً
رتا خلف
نفق «كنيس ويلسون» ،وهو عبارة عن قاعة واسعة
ينزل إليها بعدة درجات من خالل شبكة أنفاق
احلائط الغربي .وتزعم سلطات االحتالل أمام
الزوار األجانب أن هذه القاعة ذات السقف اململوكي
والبناء الروماني تعود إىل عهد احلشمونائيم وكانت
تستعمل إليواء الفقراء يف تلك الفرتة .وقد وُضع داخل هذه القاعة عدد من احلجارة الكروية،
يُزعم أنها من آثار حجارة املنجنيق املستخدمة يف تدمري «املعبد» .ويف أسفل القاعة حفريات بلغ
عمق بعضها  5أمتار غطيت بألواح زجاجية ،وقد اكتشف هذه القاعة العامل وارن عندما حفر يف
تلك املنطقة عام  .1868وترتبط هذه القاعة بنفق قافلة األجيال خلف املدرسة التنكزية .30وجرت
متاما،
خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير حفريات يف قاعة وفراغ آخر يوجد خلف القاعة املذكورة ً

وال تزال عمليات احلفر ونصب السقاالت مستمرة فيها حتى إصدار التقرير.31

 .13حفريات بئر قايتباي «بوابة وارين»

يقع هذا النفق أسفل أسوار املسجد األقصى مباشرة ،ويتجه شر ًقا إىل داخل املسجد األقصى
خلف املدرسة األشرفية إحدى مدارس املسجد ويتجه مشا ً
ال ً
أيضا ،وقد زعم الصهاينة أنه بقايا
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لبوابة كانت تقود إىل «املعبد الثاني» ،وقد نسبت هذه احلفرية إىل الباحث األمريكي تشارلز
وارن الذي حفر يف هذه املنطقة .ويف بدايات مثانينيات القرن املاضي ،حاول الصهاينة النفوذ من
هذا النفق إىل بئر قايتباي إحدى أهم آبار املسجد األقصى ،وقد كشف أهل بيت املقدس هذه
العمليات الصهيونية أسفل املسجد األقصى فسدوا البئر باألتربة واألمسنت ملنع املد الصهيوني
ً
مرتبطا بشبكة أنفاق احلائط الغربي
أسفل األقصى .32وميثل هذا النفق اليوم مزا ًرا صهيون ًيا

عن طريق قنوات جر املياه اليت استغلها الصهاينة لوصل األنفاق ببعضها .ويف عام  ،2008انهارت
بعض احلجارة اجملاورة لسبيل قايتباي أمام املدرسة األشرفية يف املسجد األقصى ،ويف عام ،2010
سقطت شجرة قريبة من منطقة بئر قايتباي ،وهذا ما ينذر باستمرار احلفريات وتقدمها حنو
الشرق ،أي داخل املسجد األقصى.

ب .مواقع احلفريات املكتملة
 .1حفريات محام العني

سرا عام  ،2003ومل يظهر بوضوح إىل العلن سوى
بدأت عمل ّية بناء هذا الكنيس واحلفريّات أسفله ًّ
ريا
عام  2007بعد ما كانت مجع ّية «عطريت كوهينيم املسؤولة عن املشروع قد قطعت شوطاً كب ً
توسع العمل يف الكنيس وتفريغ أجزا ٍء واسعة من
يف بنائه واحلفر أسفله .وكان سبب اكتشافه هو ّ

انهيارات يف املنازل يف منطقة باب الواد اليت يقع فيها الكنيس.
األرض حتته مما تس ّبب يف
ٍ

ومتت ّد احلفريّات من هذا الكنيس باجتاه ساحة الرباق حيث يحُ فر ٌ
نفق يُقارب طوله  200مرت

الغربي ،وأن يُسهّل
هدفه أن يصل الكنيس واملتحف املزمع إنشاؤه أسفل منه مع شبكة أنفاق احلائط
ّ

اإلسالمي واملسجد األقصى يف املستقبل ،وخالل الفرتة اليت يُغطيها
احلي
ّ
عمل ّيات احلفر أسفل ّ

التقرير مل يُعلن عن ّ
رات جديدة يف هذا املوقع.
أي تط ّو ٍ

 .2حفريات قناة املياه الشرقية

يف شباط/فرباير  ،2010أعلنت سلطة اآلثار يف دولة االحتالل عن اكتشاف قنا ٍة للمياه عند باب
اخلليل «يافا» غرب البلدة القدمية ،وذلك خالل أعمال تأهيل البنى التح ّتة يف املنطقة .وادعت
مائي طويل ميت ّد ملسافة  13كيلوم ً
سلطات االحتالل ّ
رتا يبدأ من
أن هذه القناة جزء من
طريق ّ
ٍ
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مرتفعات اخلليل الشمال ّية حيث ينقل املياه منها إىل «برك سليمان» يف بلدة أرطاس جنوب بيت

حلم ومنها إىل بركة سلوان وبركة السلطان جنوب البلدة القدمية وبركة مأمن اهلل غرب البلدة
ومن هذه الربك ُتنقل املياه إىل البلدة القدمية .وميت ّد اجلزء الذي يدعي االحتالل اكتشافه من
القناة من بركة مأمن اهلل غرب البلدة القدمية ويسري عرب بوابة يافا وصو ً
ال إىل قلعة القدس
«قلعة داود» وبركة البطرك «بركة حزقيا» يف حارة النصارى جنوب غرب كنيسة القيامة .ويبلغ
رتا ،وارتفاعها  1.5م ً
عرض اجلزء املكتشف من القناة وف ًقا لسلطات االحتالل  60سنتم ً
رتا ،فيما

يبلغ طوله  40م ً
رتا.33

 .3حفريات باب اخلليل « الطريق الشرقي»

أعلنت بلديّة االحتالل يف القدس يف شهر تشرين أوّل/
أكتوبر  2009ن ّيتها البدء يف «ترميم» باب اخلليل
غرب البلدة القدمية وحتديث البنى التحت ّية يف املنطقة

عاما
احمليطة به يف
مشروع يستغرق إجنازه ما يُقارب ً
ٍ
ونصف العام ،وقد بدأ العمل يف هذا املشروع يف شهر
كانون أوّل/ديسمرب  .2009وبعد بدء العمل بشهرين،
أعلن االحتالل عن حفريّات جديدة يف املنطقة تسري
بالتزامن مع مشروع إعادة تأهيل البنى التحت ّية ،كما

أعلن عن اكتشاف طريق قديم يف املكان على عمق 4.5
أمتار حتت األرض يبدأ عند باب اخلليل ويسري باجتاه
الشرق .وقد زعم االحتالل أن هذا الطريق يبلغ من العمر

 1500سنة وأنه هو نفسه املرسوم يف خارطة مادبا اليت ُتع ّد أقدم اخلرائط املتوافرة للقدس يف
أيامنا هذه.34

 .4نفق قافلة األجيال العربية

يقع هذا النفق جبوار املسجد األقصى حتت جداره الغربي ،وافتتح يف  2006/1/1على أنقاض
حارة املغاربة خلف املدرسة التنكزية ،إحدى مدارس األقصى .استمر العمل به سبع سنوات ّ
سخرت
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إلجناز وتقديم عمل تهويدي مل يسبق له مثيل من الناحية الفكرية والروحية ،فوظفت ألجله كل
الوسائل العلمية والتقنيات املتقدمة يف العامل .
ميثل هذا املتحف سي ً
ال من األكاذيب واخلداع ،عرب رحل ٍة متتد على مدى  3500عام من تاريخ
خمرتع لليهود ،يُنقل عرب فصول ثالثة تسعى لزرع أفكار ومصطلحات تهويدية وتزويرية يف عقل
الزائر ،عرب عشرات اآلالف من األلواح الزجاجية ،وعشرات األطنان من الزجاج املنحوت.
فقد اختري الزجاج لرتتسم عليه هذه األكاذيب ،وذلك لتداخله بني األشكال القدمية واحلديثة،
وصقل باحلرارة والضغط ليصبح وحدة صلدة واحدة.
ونحُ ت عليه عرب حبيبات رملية دقيقةُ ،
وقد كان هلذه املنحوتات وما رافقها من تقنيات ضوئية متقدمة ،وظلمة احمليط املوجودة داخله،
والدخان املنبعث من خالهلا ومن أرجاء املتحف ،واخللفيات املوسيقية ،والرتانيم التوراتية ،دور
كبري يف إظهار رهبة وقداسة مصطنعة للمكان كما رسم وخطط هلا مصممو املشروع.
واملتحف عبارة عن عدة أنفاق يدخل الزائر بعدها عرب «قاعة النور» ،ل ُيصار إىل الدمج بني املرحلة
العقلية قبل دخول األنفاق واملرحلة الروحية والرمزية يف داخلها .وهكذا ،جيلس الزوار عرب تنسيق
مسرحي من األضواء ،والظلمة ،والدخان ،واملوسيقى ،متحلقني حول بئر النور اليت تصب فيها
كل األنوار ،مفصولة عنهم حباجز مظلم يُرى منه بعض من هذه البئر ،وأنوار أخرى مسلطة على
الزوار ،فيظهر كل منهم بنصف منري وآخر مظلم ،ليشاهد كل منهم صورة جزئية لآلخر ،وعلى
قطعة جلدية سوداء تظهر صورة القاص ميخا ليفنسون ،الذي خيتفي بني الفينة واألخرى ثم يعود
ليظهر من جديد ،يلفه ضباب كثيف وأنوار ليسرد قصة «مناحيم مندل» 35اليت كتبها اجلندي
موشي أمرياف 36سنة  1967يف قصته «اجلندي املظلي» ،وتركز القصة يف بعض توصياتها على
أن من يدافع عن القدس -كما يريد اليهود -فإنه لن يكون وحده كما تزعم أساطريهم املخرتعة،
بل ستكون معه كل األجيال القادمة والبائدة وأنه مبعوث هلم كلهم.37

 .5نفق املمر السري

ينطلق هذا النفق من منطقة مشال ساحة الرباق ،ويتفرع غربًا حتى نهاية شارع الواد ،ثم ينطلق
شر ًقا حتى جدران املسجد األقصى ،وبعدها يتفرع بعدة تفرعات حنو الشمال ،ويوجد داخله عدة
حفريات رأسية ألنفاق أخرى ُغطيت بألواح زجاجية.38
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وتزعم سلطات االحتالل أن هذا النفق كان عبارة
عن ممر سري موجود أسفل اجلسر الذي كان يقود
إىل «جبل املعبد» يف فرتة «املعبد الثاني» .وهذا ما
يُطرح أمام زوار هذا النفق من أجانب يدخلونه كل
يوم .والواقع أن هذا النفق ليس إال قنوات وتسويات
مملوكية استخدمها املماليك لرفع مستوى
أما أساساتها فهي أيوبية وأموية قدمية وال دخل لفرتة «املعبد الثاني» بها.
املدينةّ ،

 .6نفق قنطرة ويلسون «قنطرة تنكز الناصري»

يقع هذا النفق مالص ًقا لسور املسجد األقصى الغربي مشال حائط الرباق أسفل املدرسة التنكزية،
إحدى مدارس املسجد األقصى .بدأت أوىل احلفريات فيه يف عهد تشارلز ويلسون عام  1865عندما
زعم أنه وجد آثار حمرقة ورماد تعود إىل عهد
«املعبد الثاني» ،وإىل فرتة الدمار الذي حل به عام
 70للميالد .وادعى ويلسون أن هذه القنطرة واحدة
من عدة قناطر كانت حتمل اجلسر الذي يقود إىل

ً
معتمدا يف ذلك على روايات جوزيفيوس
«املعبد»،
فالفيوس حول جسر جمهول .إال أن تشارلز وارن
نفى هذه النظرية عام  ،1868وقال بعد أن فحص
الرتبة واحلجارة وأشكاهلا إن هذه القنطرة ،بل حتى ركائزها ،تعود إىل القرنني اخلامس والسادس
للميالد ،أي بعد زوال «املعبد» بكثري.39
وبعد ما فشلت نظرية كشف آثار «املعبد» يف هذا النفق ،زعمت سلطات االحتالل أن تداخل األقواس
قمت يف العهد األموي .وعندما أحبطت
يف هذه القنطرة سببه أنها كانت يف عهد «املعبد الثاني» ُر ِّ

هذه النظرية ،بأن هذه األقواس والتداخل بينها يعود إىل الفرتات األموية واأليوبية واململوكية،
روجت ألكذوبة جديدة مفادها أن ما حتت هذه القنطرة يعود إىل فرتة «املعبد الثاني» .وقد قال
وارن يف تقريره حول هذه القنطرة إنها تقوم على تربة ومواد هشة عبارة عن «طمم» ،وهذا ما ينذر
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خبطر حقيقي يف حال نبش أرضية هذه القنطرة أو حفر حميطها.
وقد صو ِدرت القنطرة مع املدرسة التنكزية عام  ،1969وافتتح كنيس صهيوني فيها عام 2005

أطلق عليه كنيس ويلسون ،مشل تسوية املدرسة التنكزية كاملة حتى باب السلسلة .وتقام داخل
هذا الكنيس اليوم حفالت الزواج والبلوغ واألعياد اليهودية فيما ختطط مجعية «احلفاظ على
تراث احلائط الغربي» لتوسيع هذه القنطرة يف املستقبل القريب لتتسع لعدد أكرب من املصلني
اليهود.

 .7نفق القاعة الكربى

تقع هذه احلفرية خلف باب السلسلة ،وهي كما يوحي امسها من أكرب قاعات األنفاق يف الشبكة
املذكورة ،وهي على مستوى أعلى من القاعة اهلريوديانية تقع مشاهلا إىل الشرق ،قري ًبا جدًا
من سور املسجد األقصى الغربي .والقاعة عبارة عن
طبقتني ،ويوجد فيها منصة ينصب فوقها جمسم
هيدروليكي للـ»معبد» ،40ويف القاعة جيري وصف
«املعبد الثاني» وحميطه يف تلك الفرتة من ثم
وصف مكان «املعبد» اليوم ،وكيف حلت احلضارة
اإلسالمية مكانه .ويزعم الصهاينة أن احلجارة
واجلدران يف هذه القاعة هي بقايا من آثار فرتة
«املعبد الثاني» ،وتطل القاعة على عدة درجات تهبط إىل األسفل لتطل مباشرة على أساسات
أسوار املسجد األقصى ،أمام ما يعرف عند الصهاينة باحلجر األكرب الذي زعموا أنه من أساسات
«املعبد الثاني» .ويتفرع من هذه القاعة عدة أنفاق وفتحات حلفريات ال تزال نشطة حتى اللحظة.

 .8حفريات كنيس «قدس األقداس»

وهي عبارة عن نفق صهيوني يقع مقابل قبة الصخرة مباشرة ،إىل الشمال قلي ً
ال من نفق وارن،
ويعد من أهم البؤر االستيطانية يف حميط املسجد األقصى .والنفق اليوم عبارة عن كنيس
صهيوني حتت اسم قدس األقداس وذلك ألنه يقع مقابل قبة الصخرة ،ويبعد عنها  92م ً
رتا.
ُسع هذا النفق مؤخ ًرا
وتعد غرفة قدس األقداس أكثر األماكن قداسة يف «املعبد» املزعوم ،وقد و ِّ
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وجرى جتهيزه وتأثيثه بأثاث كنيس صهيوني
متكامل وضع فيه خزائن للتوراة ومنصات للصالة
على نفقة اليهودي مائري جيتس ،وتنوي املؤسسة
الصهيونية توسعة النفق وتشكيل طبقة آخرى
أسفل منه مبساحة مثانية أمتار.

 .9نفق املمر اهلريودياني
يعترب هذا النفق امتدادًا لقنوات مائية رومانية
جماورة ألسوار املسجد األقصى وأسفل منها ويتجه
من املنطقة املقابلة لقبة الصخرة بعد كنيس
«قدس األقداس» مشا ً
دعم بأعمدة معدنية
ال ،وقد ّ

من اجلهتني وارتفاعه منخفض ال يتجاوز املرتين.
ويوجد داخل النفق حفريات رأسية مالصقة جلدران
املسجد األقصى ،بلغت أعما ًقا كبرية حتت النفق املذكور ،وقد غطيت هذه احلفريات الرأسية
بألواح زجاجية للسري فوقها .ويرتبط هذا النفق بإحدى اآلبار أسفل البيوت املالصقة للمسجد
األقصى جنوب باب احلديد.

 .10نفق البوابة اهلريوديانية

تقع هذه احلفرية جنوب غرب باب احلديد مبالصقة
أسوار املسجد األقصى ،حيث يوجد فيها آثار
متاما ألعمدة شارع الكاردو
ألعمدة رومانية مشابهة ً

اليت أقيمت يف عهد هدريانوس عام  133للميالد،
أي بعد زوال «املعبد» املزعوم .ومتثل هذه احلفرية

مهما لتهويد املسجد األقصى إذ يعترب هذا النفق مزا ًرا تورات ًيا ،ويزعم الصهاينة أن هذه اآلثار
مكا ًنا ً

الرومانية تعود إىل فرتة «املعبد الثاني» ،ويسمونها البوابة اهلريوديانية الغربية لـ»جبل املعبد».
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 .11نفق احملجر
يقع هذا النفق بالقرب من اجلهة الشمالية لباب
احلديد أحد أبواب املسجد األقصى ،ويقع مالص ًقا
جلدار املسجد األقصى الغربي .والنفق عبارة عن
فراغ أرضي واسع وضعت فيه منصة زجاجية مرتفعة
يصعد إليها بعدة درجات ،ويعرض فيها بواسطة
شاشات عرض كبرية فيلم كرتوني ميثل ما يدعيه
اليهود أن هذا املوضع هو املكان الذي استخدم لتقطيع
حجارة «املعبد الثاني».

 .12قناة املياه « نفق احلشمونائيم»
ميتد هذا النفق الذي نسب للحشمونائيم 41من باب
الناظر وحتى جنوب املدرسة العمرية ،ويبلغ طوله 81
م ً
رتا ،وهو عبارة عن قناة مائية طبيعية هي بدورها
شق صخري عميق استخدم خالل الفرتة الرومانية
جل ّر املياه من بركة صهيون إىل جنوب األقصى .وقد
بدأت أوىل احلفريات وعمليات االستكشاف يف هذه

القناة عام  1868على يد العامل تشارلز وارن عندما أعلن يف مذكراته عن جولته داخل هذه
القناة وقد كانت ممتلئة باملياه .ويدعي الصهاينة اليوم أن هذا الشق املائي هو نتاج أعمال فرتة
احلشمونائيم ،وجيري يف هذا النفق الكثري من احلفريات الصهيونية شر ًقا وغربًا لتبديل تاريخ
هذه القناة الطبيعية وتغيري طابعها الذي ال ميت إىل اليهود بصلة.

حفريّات اجلهة اجلنوبية

تهدف احلفريات يف اجلهة اجلنوبية إىل خلق ما يسمى بـ»مدينة داود» اليت متتد ،وف ًقا لالدعاءات
الصهيونية ،من جممع عني سلوان جنوبًا وحتى أسوار املسجد األقصى مشا ً
ال ،على كامل مساحة
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حي وادي حلوة يف سلوان .واجلهة الرئيسة املسؤولة عن احلفريات يف جنوب املسجد هي مجعية
«إلعاد» الصهيونية.42
حتى شهر آب/أغسطس  ،2011كان هناك  16موق ًعا للحفريات جنوب املسجد األقصى ،منها 11
نشطة و 5مكتملة .وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير افتتاح نفق جديد يف اجلهة اجلنوبية
باإلضافة إىل عدد من التطورات داخل أنفاق جنوب املسجد األقصى ،ليصبح بذلك عدد احلفريات
يف اجلهة اجلنوبية  17موق ًعا 12 ،منها نشطة و 5مكتملة.

أ .مواقع احلفريات النشطة:
 .1حفريات القصور األموية

بدأت احلفريات يف منطقة القصور األموية عام  1868حني

حفر وارن جمموعة من احلفريات عند الزاوية اجلنوبية
الشرقية من املسجد األقصى ،حيث حفر نف ًقا طول ًيا على

بعد  34م ً
رتا من الزاوية املذكورة عند الباب املنفرد باجلدار
اجلنوبي للمسجد األقصى ،وأجرى كذلك عدة حفريات
عند منطقة البوابة الثالثية اليت تطل على املصلى املرواني
داخل األقصى .وقال وارن إن حجارة هذه البوابة ال تشبه ً
أبدا
حجارة حائط الرباق السفلية ،بل تعود إىل القرنني السادس
والسابع امليالديني أي إىل الفرتة اإلسالمية األموية ،وهذا
ما يثبت النظرية القائلة بأن هذه البوابات هي البوابات

األموية نفسها وليس غريها ،ونفى وارن أن تكون حجارة
اجلدار اجلنوبي والبوابة الثالثية من حجارة «املعبد».43
مل تتقبل املخططات الصهيونية ما جاء به وارن الذي مل يعط أي أحقية لليهود بهذه املنطقة
كما نفى أن تكون هذه املنطقة من آثار «املعبد األول أو الثاني» يف هذه اجلهة من املسجد األقصى.
وتطورت األفكار الصهيونية واجتهت حنو خلق األكاذيب واملزاعم ،عندما بدأ بنيامني مزار حبملة
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حفرياته املشؤومة يف املنطقة واليت استمرت ست سنوات ،ادعى فيها أن البوابة الثالثية هي إحدى
بوابات «املعبد الثاني» املزعوم ،وأن الدرجات األثرية املوجودة أمامها هي من بقايا فرتة «املعبد
الثاني» .وزعم مزار حينها أن بقايا القصور األموية املوجودة أسفل القوس األموية عند الزاوية
اجلنوبية الغربية من املسجد األقصى هي بقايا لقوس روبينسون اليت متثل إحدى بوابات «املعبد
الثاني» كما زعم روبينسون من قبل .44وتابع مائري بن دوف عمليات احلفر هذه ليكشف عن ستة
قصور قال إنها أموية تتوزع على طول السور اجلنوبي حتى الزاوية اجلنوبية الغربية من املسجد
األقصى جبوار القوس األموية ،وتعود إىل عام  660وحتى  750للميالد .وعلى الرغم من أن هذا
االكتشاف ملائري بن دوف أثبت عدم صحة مزاعم مزار حول تلك اآلثار وأكد ما قاله وارن،
استمرت املؤسسة الصهيونية يف تب ّنيها نظرية مزار حول البوابة الثالثية .45واستمرت املؤسسة
الصهيونية حبفرياتها وع ّرت الرتبة إىل أن وصلت إىل أعماق كبرية يف منطقة جنوب األقصى

للبحث عن آثار «املعبد» املزعوم ،أو خلق تلك اآلثار .ونتيجة هلذه احلفريات اجلائرة انبعجت
ريا ،ما دعا دائرة األوقاف إىل القيام
جدران املصلى املرواني يف املسجد األقصى وتضررت ضر ًرا كب ً

بعمليات ترميم ووضع مساند على األسوار ما زال بعضها موجودًا داخل املصلى املرواني حتى اليوم.

درجا تهويديًا مبزاعم توراتية بثالثني درجة وعلى امتداد
وبنت دائرة اآلثار اإلسرائيلية عام ً 1999
 64م ً
ً
متهيدا للسيطرة على البوابة الثالثية،
رتا تطبي ًقا ملا ترويه قصة تهويدية عن «امللك داود»،
كما اتضح مؤخ ًرا بعد اإلعالن عن خمطط تقسيم املسجد األقصى .ويف عام  ،2001افتتح
الصهاينة متح ًفا على نفقة الثري ديفدسون يف املنطقة اجلنوبية الغربية من القصور األموية،
وأصبحت الساحة تعرف بساحة االحتفاالت وحديقة أثرية تعرف بـ«حديقة أوفل» أو «املطاهر».46
ويف  ،2010/2/22أعلنت العاملة الصهيونية إيالت مزار أنها عثرت على بقايا آثار سليمانية يف
منطقة القصور األموية ،وادعت مزار أن هذه اآلثار هي عبارة عن أسوار وحتصينات عسكرية بناها
سليمان يف فرتة «املعبد األول» ،وأنها آخر آثار ميكن أن تعثر عليها يف منطقة القصور األموية
كونها أول بناء يف املنطقة .47إال أن مزار عادت لتعلن يف شهر متوز/يوليو أنها عثرت على قطعة
أثرية بني أسوار سليمان مكتوبة بلغة مسمارية ،قالت إنها أخفتها لعدة شهور حتى اتضحت بعض
تفاصيلها وهي تعود إىل ما يزيد على  1400سنة قبل امليالد ،أي قبل دخول بين إسرائيل إىل
عاما.
القدس بـ  400عام وقبل بناء «املعبد» املزعوم بأكثر من ً 430
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ويبدو لنا من هذا االكتشاف أن العاملة إيليت مزار عادت إىل التخبط القديم الذي عاشه جدها
من قبل ،يف حماولة إثبات أحقية يهودية يف تلك املنطقة ،وهي بهذا االكتشاف األخري تناقض
نفسها يف ادعاء قالته حول منطقة القصور .كما أنه من املستغ َرب أن جتد مزار قطعة أثرية يزيد
عاما قبل امليالد.
عمرها على  1400عام بني أسوار يبلغ عمرها وف ًقا لزعم مزار ً 970
ومع كل هذا التخبط الذي يعرتي اكتشافات علماء اآلثار الصهاينة حول القصور األموية فإن
قصصا
املؤسسة الصهيونية تروج هلذه املنطقة على أنها بقايا «املعبد األول والثاني» ،وتنسج لذلك
ً
تنسبها للتوراة والتلمود .ففي  ،2010/4/21أعلنت املؤسسة الصهيونية أن منطقة جنوب املسجد
األقصى جزء من مشروع حدائق احلوض املقدس ومزاراته التوراتية ،مدعية أن هذه املنطقة كانت
حتوي جمموعة من «مطاهر املعبد» اليت كان يتطهر فيها اليهود قبل دخوهلم إىل «املعبد».48
وقد افتتحت املؤسسة الصهيونية «حديقة املطاهر» رمس ًيا مكان القصور األموية جنوب األقصى
يف  2011/6/21وأقيم مهرجان ضخم جنوب األقصى يف هذه املناسبة ،49كما نصبت لوحات
تزويرية لتشويه تاريخ املنطقة ،ووضعت شبكة من اجلسور اخلشبية واملسارات جنوب القصور.
وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ربطت «حديقة املطاهر» مع أنفاق الطريق اهلريودياني ونفق
«موقف جفعاتي» الذي يصل حتى جنوب غرب األقصى ،ويتوقع أن ُتربط «حديقة املطاهر» املقامة
فوق اآلثار األموية اإلسالمية مع مشروع توسعة ساحة الرباق.

 .2حفريات املصلى املرواني
نشرت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث يف
 2010/2/14جمموع ًة من الصور اليت تو ّثق
التشققات والتآكل يف أعمدة املصلى املرواني الواقع
يف الزاوية اجلنوب ّية الشرق ّية للمسجد األقصى،
ووف ًقا ملسؤولي املؤسسة ّ
فإن هذه التشققات ناجتة
املرجح أن
عن حفريّات االحتالل يف املكان .50ومن ّ

لنفق يصل بني حي وادي
تكون هذه احلفريّات هي ٍ
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املرواني ،والذي ظهر يف خمطط «القدس أ ّو ً
ال» لتطوير احلوض
حلوة «مدينة داود» واملصلى
ّ

املقدّس الذي أعدّه يورام زاموش ،املستشار اهلندسي لبلدية االحتالل.

 .3حفريات أبنية «مدينة داود»

يُعد موقع احلفريّات هذا األقرب إىل املسجد
األقصى من اجلهة اجلنوب ّية ،فهو يقع يف الساحة
املالصقة للمسجد على بعد عشرات األمتار من
أسواره اجلنوب ّية .ويعود تاريخ بدء احلفريّات يف
هذا املوقع إىل نهاية مثانين ّيات القرن املاضي حني
أعلن بنيامني مزار ،رئيس بعثة احلفريّات املوكلة
بالبحث عن آثار «املعبد» يف املسجد األقصى
وحميطه ،عن اكتشاف جمموع ٍة من األبنية املرتابطة يعود تاريخ أساساتها ،كما يدّعي ،إىل
بسور مسيك فيه بوابة
القرن التاسع قبل امليالد ،وكانت هذه األبنية متصل ًة ،وف ًقا لنظريّته،
ٍ
ُتعترب املدخل الشرقي للمدينة.
لكن اجلديد يف هذا املوقع كان إعالن إيالت مزار ،عاملة احلفريات اليت تعمل مع مجعية «إلعاد»
االستيطانية ،يف  2009/9/2عن اكتشاف جدار يف املكان يبلغ طوله  70م ً
رتا وارتفاعه  6أمتار
مدّعية ّ
أن هذا اجلدار يعود إىل القرن العاشر قبل امليالد أي إىل عهد «املعبد األوّل» .51وكما هي

احلال مع اكتشافات إيالت مزار فقد شكك خرباء اآلثار من دولة االحتالل يف إعالنها معتربين
أ ّنها أعادت اإلعالن عن اآلثار املكتشفة ساب ًقا يف املنطقة مع تغيري تقدير عمرها ليطابق التاريخ

املفرتض لوجود «املعبد األول» ،52ويبدو ّ
أن هدفها من ذلك حتقيق مصاحل اجلمعية الداعمة
هلا اليت تسعى إلجياد مدين ٍة يهودية أثرية يف جنوب املسجد األقصى مطابقة للوصف التوراتي

للقدس يف عهدي «املعبدين األول والثاني».

 .4حفريات «موقف جفعاتي»

تقع هذه احلفريات جنوب املسجد األقصى خلف القصور األموية مباشرة ،وقد بدأت عام 2003
بهدف إنشاء موقف سيارات لزوار «مدينة داود» على عمق ثالثة طوابق حتت األرض .ومع بداية
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احلفريات الصهيونية يف املنطقة ،أعلنت مجعية
«إلعاد» عن اكتشافها آلثار زعمت أنها تعود إىل
«مدينة داود» .وبذلك ،توقفت احلفريات وحتول
مشروعا للبحث عن اآلثار وذلك
مشروع املوقف
ً

عام  ،532007وظل العمل س ًرا حتى 2008/8/25

عندما أعلنت هيئة اآلثار اإلسرائيلية عن اكتشافها
ملنزل امللكة اآلشورية هيلينا اليت اعتنقت اليهودية يف فرتة «املعبد الثاني» وعاشت يف مدينة القدس
كما يزعم الصهاينة .54ويف  ،2008/12/22أعلنت سلطة اآلثار عن اكتشافها  264قطعة ذهبية
يف املوقع ضمن آثار بيزنطية ،وقالت إن هذه القطع تعود إىل فرتة امللك هرقل الذي حكم من عام
 610إىل  ،641وقد ُس ّكت هذه العمالت خالل أول سنة من حكمه .ويف نهاية آب/أغسطس ،2009
أعلن االحتالل عن اكتشاف بناء روماني يعود إىل القرن الثالث امليالدي ،وهو ،كما تدعي سلطة
اآلثار اإلسرائيلية ،قصر تبلغ مساحته  1000مرت مربع تتوسطه ساحة كبرية حماطة باألعمدة
واملمرات .ويف تقرير أولي أصدرته سلطة اآلثار يف  2010/4/26قالت إنها عثرت على العديد
من التماثيل واألواني البيزنطية واألموية والعباسية يف موقع احلفريات .55وبهذا تكون نظريتهم
املنادية بأن هذا املكان هو قصر هيلينا قد أحبطتها اكتشافاتهم األثرية اليت أثبتت أنه قصر
روماني يعود إىل القرن الثالث امليالدي وأن بقية اآلثار يف «موقف جفعاتي» إمنا هي آثار بيزنطية
وأموية وعباسية ومل يُعثر على أي أثر يعود إىل فرتة «املعبد» املزعوم.
ويف الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير ،مل تتوقف احلفريات يف املوقع بل اتسعت لتشمل بقية مساحة
املوقف ،وقد افتتحت سلطات اإلحتالل موقع احلفريات هلواة البحث يف اآلثار للمشاركة يف غربلة
األتربة وذلك يف آب/أغسطس  ،2011من ثم ُفتح موقع احلفريات للجمهور .ويف شهر شباطـ/
فرباير  ،2012وافقت جلنة التخطيط يف بلدية االحتالل على بناء «موقف جفعاتي» بنا ًء على
املخطط اجلديد الذي قدّمه املهندس الصهيوني آريه رهاميموف ،والذي يتضمن بناء املوقف ولكن
مبساحة أقل من املخطط السابق ورفعه على أعمدة ارتكازية ضخمة لإلبقاء على آثار املوقف
وحفرياته وحتويلها إىل متحف للزوار ،وختفيض عدد مواقف السيارات وتقليص ارتفاع املبنى
لينخفض عن ارتفاع السور اجلنوبي للمدينة بقليل .واجلديد يف املخطط الذي قدمه رهاميموف
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ودعمته مجعية «إلعاد» هو إقامة ممرات تربط املوقف بـ«حديقة املطاهر» و«مدينة داود» وساحة
حائط الرباق .هذا املخطط الذي وافقت عليه بلدية االحتالل حظي بتأييد نري بركات رئيس
البلدية ومباركة مدير سلطة اآلثار يف دولة االحتالل يوفال باروخ.56

 .5نفق موقف جفعاتي «قناة املياه اجلنوبية»

يف شهر آب/أغسطس  ،2011أنهت سلطات االحتالل
عرب مجعية «إلعاد» وسلطة اآلثار عمليات احلفر يف
نفق حي وادي حلوة أو ما يعرف بـ«نفق جفعاتي» .وميتد
هذا النفق من داخل «موقف جفعاتي» جنوب املسجد،
ويتجه مشا ً
ال باجتاه األقصى خمرت ًقا سور البلدة
القدمية يف القدس ليصل إىل حدود اجلدار اجلنوبي
الغربي للمسجد األقصى ،وينتهي مرحل ًيا عند القوس
األموية ،وليس ً
بعيدا عن تلة املغاربة وحائط الرباق.

وينتهي النفق إىل فتحة بدرجات حديدية واقعة يف
منطقة القصور األموية ،عند ما يعرف مبنطقة «متحف
ديفدسون» املقام جنوب املسجد األقصى .وميتد هذا
النفق بطول  200مرت حتى املنطقة املذكورة ،57وقد ُربط من اجلنوب  -داخل حفريات «موقف
جفعاتي» -بأحد أنفاق الطريق اهلريودياني والذي يبلغ طوله قرابة  500مرت .وبذلك يعترب هذا

النفق هو األطول بطول يزيد على  700مرت كما بينت ذلك لوحة معلقة يف مدخل النفق،58
وقد وثقت مؤسسة األقصى هذا النفق بالصور وبينت مساره يف تقرير هلا أعدته يف شهر أيلول/
سبتمرب من عام  .592011واستنادًا إىل كتاب املهندس اجليولوجي لني ريتماير ،فإن سلطة اآلثار
اإلسرائيلية تزعم أن الطريق التخطيطي للنفق ميتد من جنوب األقصى وخيرتقه أسفل املتحف
اإلسالمي ليتجه بزاوية غربًا حتى خيرتق تلة املغاربة وساحة الرباق ،لكن سلطة اآلثار حرفته
خارج املنطقة وجعلته يلتف حول جدار املسجد على حد زعمه .60وإذا صح ذلك فال نشك أبدًا أن
سلطات االحتالل باتت حتفر أسفل املتحف اإلسالمي يف املسجد األقصى.
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 .6حفريات قصر «امللك داود»

جدار مسيك يقع يف
يف عام  ،2005أعلنت عاملة اآلثار اإلسرائيل ّية إيالت مزار عن اكتشاف
ٍ
عمق يبلغ املرتين ،وادعت مزار يف حينه ّ
أن هذا اجلدار هو
الطريق الشمالي حلي وادي حلوة على ٍ
جز ٌء من قصر «امللك داود» .وقد أثار هذا اإلعالن جد ً
ال واس ًعا حتى يف أوساط علماء اآلثار يف دولة

االحتالل الذين اعترب الكثر منهم ّ
أن ما اكتشفته مزار هو جز ٌء من أسوار املدينة .لكن مع نهاية
عام  2008أصبحت مجع ّية «إلعاد» تتعامل مع هذا االكتشاف على أ ّنه قصر «امللك داود» .وخالل
الفرتة اليت يُغطيها التقرير مل يُعلن عن ّ
رات جديدة يف هذا املوقع.
أي تط ّو ٍ

 .7نفق سرداب وارين

سمُ ّ ي هذه السرداب على اسم الرحالة اإلجنليزي
تشارلز وارين الذي ادعى أ ّنه اكتشف الباب املؤدّي
إليه أثناء حفريّاته عام  .1867ويقع مدخل هذا
السرداب يف غرب حي وادي حلوة ،ويدّعي الصهاينة
أ ّنه ُحفر يف عهد «امللك داود» كطريق خفي يسري

حتت األرض ليصل بني املدينة وعني سلوان .ويف

شهر آب/أغسطس  ،2008أعلنت سلطة اآلثار يف دولة االحتالل ّ
أن احلفريّات قد وصلت إىل عمق
 6أمتار ،وهدفها أن تصل إىل عمق  9.5-8.5أمتار حتى تكشف عن السرداب بالكامل .61وخالل

الفرتة اليت يُغطيها التقرير مل يُعلن عن ّ
رات جديدة يف هذا املوقع.
أي تط ّو ٍ

 .8حفريات «األسوار والتحصينات»

تقع هذه احلفريات يف عدة أماكن داخل حي وادي
حلوة ،وقد بدأت بها العاملة كاثلني كينيون عام
 1961واستمرت حفرياتها حتى  .وقالت كينيون
إن ما وجدته عبارة عن أسوار دفاعية تعود إىل عام
 1800ق.م وآثار جدار مسيك تعود إىل عام 800
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ق.م .ومنذ ذلك احلني أصبحت األسوار املكتشفة حمط أنظار املؤسسة الصهيونية ،وادعت سلطة
اآلثار متمثلة جبمعية «إلعاد» الصهيونية أن هذه األسوار هي جزء من التحصينات اليت كانت
حتمي «مدينة داود» التارخيية ،ون ّفذت عددًا من احلفريات يف مشال شرق وجنوب غرب حي

وادي حلوة ،وكان أهمها وأكثرها يف املنطقة الشرقية عند ما يعرف بـ»قصر داود» .وقد أعلنت
سلطة اآلثار يف  2009/4/6أنها وجدت خالل تنقيبها عن أسوار «مدينة داود» حج ًرا عليه نقوش
زعمت أنها من عهد «املعبد األول» .وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير أعلن إيلي شوكرون ،أحد
املتخصصني يف حفريات تلك املنطقة ،أنه عثر على أرضيات داخل إحدى غرف احلفريات حنت
يف حجرها اجلريي أشكال تشبه حرف ( )Vيبلغ عمق هذه املنحوتات  5سنتمرتات وطوهلا 50
سنتم ً
رتا ،وقيل إنها تشبه أساسات أو قواعد ارتكازية ثبتت فيها قواطع وأعمدة خشبية .62وال تزال
عمليات احلفر يف منطقة األسوار والتحصينات نشطة ومتوسعة ،خصوصاً أسفل منطقة «قصر
داود».

 .9نفق «تـزينور»

يف  ،2008/10/29أعلنت بعثة اآلثار املمولة من
مجع ّية «إلعاد» أ ّنها اكتشفت بالصدفة قناة

مياه تعود إىل عهد «املعبد األوّل» ،63وذلك خالل
حفريّاتها يف حميط منطقة خ ّزان املياه مشال حي
وادي حلوة .وقد تس ّببت احلفريّات يف هذا النفق
بانهيار يف الشارع الرئيس يف حي وادي حلوة يف
ٍ
 2009/8/10قري ًبا من جامع عني سلوان ،وكشف
هذا االنهيار عن حفر ٍة بطول أربعة أمتار وعرض مرتين ونصف ،وقد سارعت بلديّة االحتالل إىل
إغالق احلفرة إلخفاء احلفريّات أسفل منها .وخالل الفرتة اليت يُغطيها التقرير مل يُعلن عن ّ
أي
رات جديدة يف هذا املوقع.
تط ّو ٍ

 .10نفق الطريق اهلريودياني

بدأت سلطات االحتالل منذ عام  2004بعمليات حفر جنوب مسجد سلوان عند بركة سلوان ،حتت
ذرائع ومسميات إصالح شبكة الصرف الصحي يف جنوب سلوان وترميمها .واستمرت عمليات احلفر
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حتى ُ
كشف يف آب/أغسطس  2006عن حفريات
عميقة جنوب مسجد سلوان تصل إىل  12م ً
رتا،
وتتجه مشا ً
ال ،مما أدى إىل حدوث انهيارات ترابية
كبرية يف املنطقة .وانطلقت هذه احلفريات مشا ً
ال
باجتاه املسجد األقصى فيما بلغ ارتفاع النفق الذي
حتفره املؤسسة الصهيونية أربعة أمتار وعمقه سبعة
أمتار يف بعض املواضع قري ًبا من املسجد األقصى.
وميتد هذا النفق بتفرعات وتشعبات عدة من بركة سلوان حتى جنوب غرب املسجد األقصى قري ًبا
جدًا من حائط الرباق ،بطول يصل إىل  600مرت وف ًقا الدعاءات علماء اآلثار الصهاينة.64
وادعت املؤسسة الصهيونية عام  2008أن هذا النفق هو بقايا الطريق اهلريودياني الذي كان
موجودًا أيام «املعبد الثاني» ،وكان يقود من املدينة السفلى وينطلق مشا ً
ال حتى «جبل املعبد»،
وذلك كما صرح علماء الصهاينة ومنهم روني رايش الذي حفر يف تلك املنطقة ،متجاهلني
الفرتة الرومانية وحكم هدريانوس الذي غري معامل املدينة وبدل يف جغرافيتها .وأدت احلفريات
داخل هذا النفق إىل تصدعات كثرية يف بيوت قرية سلوان وحي وادي حلوة ،وكل ذلك وثقته
مؤسسة األقصى عرب فيلم وثائقي بعنوان «قبل أن تنهار» وعرضته يف حزيران/يونيو .2008
ونتيجة هلذا النفق شهدت بلدة سلوان العديد من االنهيارات والتشققات يف بيوت املقدسيني
وحاراتهم منها انهياران يف  2011/12/26بالقرب من مسجد سلوان .وال تزال عمليات احلفر
مستمرة يف هذا املوضع حتى اللحظة .وقد شهد النفق استغال ً
ً
ملحوظا من قبل بلدية االحتالل
ال
وزود
حيث وُضع على خارطة مواقع مهرجان األنوار الذي يقام كل عام يف شهر حزيران/يونيوِّ ،

باألنوار واملقاعد الستقطاب الزوار.

 .11نفق جبانب الطريق اهلريودياني

مواز لنفق الطريق
كشفت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث يف أيلول/سبتمرب  2009عن نفق ٍ
رتا وارتفاع مرتين وطول  120م ً
اهلريودياني غرب مسجد بركة سلوان بعرض قرابة  1.5م ً
رتا.65
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وقد بدأت سلطات االحتالل بعمليات احلفر يف هذا النفق
عام ،662007وال تزال عمليات احلفر مستمرة يف املوضع حتى
تفرعا آخر للنفق الضخم الذي ميتد
اآلن .ويشكل هذا النفق ً
حتى املسجد األقصى ،ويتصل بدرج مشابه لدرج الطريق
اهلريودياني بقناة مبنية من احلجر الصخري على مستوى
قريب منه .وقد أشرفت على عمليات احلفر يف هذا النفق
مجعية «إلعاد» الصهيونية ،وادعى روني رايخ ،أستاذ اآلثار يف
جامعة حيفا ،أن هذا النفق عبارة عن قناة للمصارف استخدمت
يف عهد «املعبد الثاني» هلروب اليهود من «املعبد» إىل جنوب املدينة ،وذلك فرا ًرا من الرومان عام

 70للميالد .إال أن الغريب يف هذا االدعاء أن هذه القناة تقع مبستوى النفق الذي زعم رايخ أنه
الطريق اهلريودياني الذي كان يصعد من بركة سلوان وحتى «املعبد» كما زعم ،وأصر أنها تعود
إىل فرتة «املعبد الثاني» .فهل يعقل أنها بنيت بنفس عمر الطريق وعلى نفس مستوى الطريق؟
عالوة على ذلك ،فإن قناة تصريف املياه بالتصور الصهيوني لـ«مدينة داود» هو أنها قناة مكشوفة
وواسعة ومتر فوقها بعض اجلسور ،67وهذه القناة هي قناة مبنية من احلجارة الصخرية ومسقوفة
بطريق هو أشبه بالطرق الرومانية يف البلدة القدمية.
وقد سببت احلفريات املستمرة يف شبكة أنفاق الطريق اهلريودياني عدة انهيارات يف أراضي بلدة
سلوان .ففي آذار/مارس  ،2009انهار درج أثري داخل بلدة سلوان نتيجة هلذه احلفريات املستمرة،
ويف بداية عام  2010قد تكررت ثالثة انهيارات قرب مسجد عني سلوان وبالقرب من املسجد
األقصى يف الطريق املؤدي إىل القصور األموية بني وادي حلوة واملسجد األقصى مباشرة ،وذلك
نتيجة لألمطار واحلفريات اليت سببت ضعف الرتبة.

 .12نفق مصارف الطريق اهلريودياني

يف  ،2010/4/26كشفت بعض املصادر الصهيونية عن نفق آخر أسفل نفق الطريق اهلريودياني،
والذي يبدأ من غرب مسجد سلوان (بركة سلوان) حتى جنوب غرب املسجد األقصى بطول 600
مرت .وقد ادعى الباحث اليهودي يونتان أدلر أن النفق اجلديد كان يستخدم كمصارف للمياه
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أسفل الطريق اهلريودياني ،وأن اليهود استخدموه للهروب
من الرومان عام  70للميالد ،واستند بذلك ،وف ًقا لزعمه،
إىل أقوال جوزيفيوس فالفيوس يف كتابه «احلرب» .ويأتي
هذا اإلعالن حمض كذبة واخرتاع إذ إن فالفيوس ذكر يف
كتابه أن الرومان كانوا حيرسون كل املمرات اليت تقود إىل
خارج املدينة ،68فإذا صح أنهم بنوا هذه الطرق واملمرات يف عهد
«املعبد» ،فكيف هلم أن يسهوا عن مثل هذه املمرات؟
ويبلغ عمق هذا النفق م ً
رتا ونصف ويف بعض األحيان يصل
إىل ثالثة أمتار ،ويتجه مشا ً
ال بطول الطريق اهلريودياني ،وال تزال عمليات احلفر مستمرة يف هذا
املوضع حتى اللحظة.

ب .مواقع احلفريات املكتملة:
 .1حفريات خزان املياه

يقع هذا اخل ّزان مشال غرب حي وادي حلوة ،وهو عبارة عن حفرة بعمق  7أمتار تبلغ مساحتها 15
م ً
رتا .ويدّعي الصهاينة ّ
أن هذا اخل ّزان كان يُزوّد قصر «امللك داود» باملياه من عني سلوان.

 .2نفق اجلدار الكنعاني

يقع هذا اجلدار يف الطرف الشمالي الشرقي حلي وادي حلوة يف ضاحية سلوان ،ويبلغ طول اجلزء
الذي ادعى االحتالل اكتشافه حتى اآلن  24م ً
رتا وارتفاعه  8أمتار .ووف ًقا لسلطة اآلثار يف دولة
االحتالل ّ
فإن عمر هذا اجلدار يبلغ  3700سنة ،ويعود تاريخ بنائه إىل احلقبة الكنعان ّية ،وقد بُين
لتأمني الطريق بني القلعة أو القصر الذي كان مركز احلكم يف املدينة وعني سلوان .ويُع ّد هذا
اجلدار حتى اآلن أكرب التحصينات املكتشفة يف حي وادي حلوة منذ بدء عمل ّيات احلفر يف هذه
املنطقة .ويمُ ّول حفريّات هذا املوقع مجع ّية «إلعاد».69

 .3حفريات بركة سلوان

وتتجمع فيها مياه
تقع جنوب غرب حي وادي حلوة ،وهي النقطة اليت تنتهي عندها قناتا سلوان
ّ
عني سلوان ،وقد ُحفرت هذه الربكة يف العهد البيزنطي لتجميع مياه العني.
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 .4نفق القناة الكنعانية

تنقسم هذه القناة إىل جزئني ،يقع أوّهلما على سطح األرض وهو اجلزء األطول ،فيما يقع الثاني
رتا ويرتاوح عرضه بني  60و 80سنتم ً
حتت سطح األرض ويبلغ طوله  120م ً
رتا .ومتتد هذه القناة
من عني سلوان مشا ً
جممع عني سلوان جنوبًا لك ّنها ال تصعد إىل حي وادي حلوة
ال حتى منطقة ّ

كما األوىل بل تسري مبحاذاة قعر وادي جهنم.

 .5نفق قناة سلوان «حزقيال»

رتا وعرضها  60سنتم ً
يبلغ طول هذه القناة  533م ً
رتا ،ومتتد من عني سلوان أو عني أ ّم الدرج يف
وادي جهنم مشا ً
جممع عني سلوان جنوبًا .وهي تنقل املاء من عني سلوان يف وادي
ال ح ّتى منطقة ّ
جممع
ُسميه الصهاينة «مدينة داود» ،ومنه إىل منطقة ّ
جهنم صعودًا إىل حي وادي حلوة الذي ي ّ

عني سلوان حيث تقع بركة سلوان .ويدّعي الصهاينة ّ
أن اليهود الذين سكنوا «مدينة داود» هم من

حفروا هذه القناة لرفع املياه من عني سلوان وتوزيعها إىل خمتلف أرجاء املدينةّ ،
لكن هذه القناة
ُحفرت يف الواقع يف عهد اليبوس ّيني قبل دخول اليهود إىل فلسطني بقرون عدة.

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 وارن يف غرب
خصوصا الزاوية الشمالية
األقصى .ويزعم الصهاينة أن املنطقة الشمالية للمسجد األقصى،
ً
الغربية ،كانت قلعة تعرف بقلعة أنطونيا ،وجبانبها بركة إسرائيل .وتهدف احلفريات احلديثة
يف املنطقة إىل خلق 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.
حتى شهر آب/أغسطس  2011كانت هناك أربعة مواقع للحفريات مشال املسجد األقصى ،وكلها
نشطة .وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير البدء حبفرية جديدة داخل مغارة الكتان مشال
املسجد األقصى ليصبح بذلك عدد احلفريات النشطة مشال األقصى  5حفريات ،وهي كاآلتي:

76

 .1أنفاق بركة صهيون «بركة القبرّ ة»

تقع بركة صهيون أسفل املدرسة العمرية وكنيسة
راهبات صهيون ،وهي بطول  52م ً
رتا وعرض 14.6

م ً
رتا ،وفيها قاطع يقسمها إىل نصفني يبلغ مسكه
 1.5م ً
رتا .ويف سقف هذه الربكة فتحات تعترب
مصاف لتجميع املاء داخلها .وقد بدأت سلطات
ٍ
االحتالل مؤخ ًرا حبفريات واسعة يف هذه الربكة
الرومانية ،وجتفيف مياهها لتزوير تارخيها

وحتويلها إىل بركة صهيونية .وقد وصلت احلفريات يف القسم املوجود أسفل املدرسة العمرية إىل
أعماق وأبعاد أفقية كبرية .ويوجد داخل هذه الربكة سالمل ومقاعد للزيارة والتجوال داخلها،
ويف ظننا فإن األنفاق اليت حتفر يف هذه اجلهة ستشكل املدخل الشمالي للمدينة اليهودية حتت
املسجد األقصى ،وقد اختار االحتالل مكان املدرسة العمرية املطلة على درب اآلالم بالذات لوصل
املدينة اليهودية بهذا الطريق ،ولربط التاريخ اليهودي هلذه املدينة بتارخيها املسيحي ،وتوحيد
اجلوالت السياحية بني املزارات املسيحية واملدينة اليهودية ،لتظهر كجزء ال يتجزأ من مدينة
القدس ،لتكريس فكرة الرتاث املسيحي -اليهودي املشرتك للمدينة.

 .2حفريات مطهرة وباب حطة

يف  ،2009/2/8نشرت مؤسسة األقصى للوقف والرتاث
جمموعة من الصور اليت ُتظهر حدوث تشققات يف اجلدار
الشمالي للمسجد األقصى املبارك عند املتوضأ الواقع
شرقي باب ّ
حطة ،متت ّد ملسافة سبعة أمتار تقري ًبا .وذكرت

املؤسسة أن هذه التشققات ناجتة عن وجود حفريّات واسعة

أسفل السور واملتوضأ داخل السور .ومن احملتمل أن تكون
احلفريات يف هذه املنطقة متصلة حبفريات بركة القبرّ ة
الواقعة إىل الغرب قلي ً
ال من املكان.70
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 .3حفريات أسوار القدس

بدأت املؤسسة الصهيونية حبملة حفريات بدعوى
ترميم األسوار القدمية يف عام  ،2007بعد أن زعمت
أن املنطقة الواقعة بني باب العمود وباب الساهرة
من أسوار القدس حباجة إىل إعادة تأهيل .وكانت
هذه احلفريات حتت مسؤولية ونفقة مكتب رئيس
احلكومة يف دولة االحتالل ،وبإدارة شركة تطوير
القدس وقد بلغت تكلفة املشروع حتى نهاية عام
 2011ما يقارب  20مليون شيكل ( 5,200,000دوالر) .71ويف  ،2010/2/17كشفت مؤسسة
األقصى للوقف والرتاث عن حفريات واسعة ومتنوعة حتت أسوار البلدة القدمية بالقدس بني
بابي العمود والساهرة يف وسط السور الشمالي للبلدة القدمية بالقدس ،وقالت إن اهلدف منها
زيادة األنفاق أسفل البلدة القدمية بالقدس وتشبيكها وربطها األنفاق اليت حتفرها أسفل املسجد
األقصى املبارك ويف حميطه .72وال تزال هذه احلفريات مستمرة يف بعض املواضع داخل اجلانب
الشمالي من أسوار القدس حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

 .4حفريات باب الساهرة وبرج اللقلق

تقع حفريات برج اللقلق يف الزاوية الشمالية
الشرقية للبلدة القدمية ،وتقوم يف منطقة برج
اللقلق مجعية خريية خلدمة أهالي األحياء
اإلسالمية اجملاورة .بدأت سلطات االحتالل عام
 1998بعمليات حفر واسعة يف منطقة برج اللقلق
لبناء  36وحدة استيطانية .وأثناء عمليات احلفر
ُعثر على بقايا أثرية تعود إىل القرن األول امليالدي،
أي الفرتة الرومانية املتقدمة ،كما عثرت سلطة اآلثار يف املنطقة على آثار ممتدة من الفرتة
اململوكية وحتى العثمانية املتأخرة .واستمرت عمليات التنقيب واحلفر يف املنطقة حتى عام
 2008عندما تيقنت سلطات االحتالل أال وجود ألي أثر ذي أهمية هلم ،73وظلت املنطقة حتى
اللحظة مكشوفة ومسيجة ،بانتظار البت يف قرار إقامة وحدة استيطانية مكانها.
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 .5حفريات مغارة الكتان «مغارة سليمان»

تقع مغارة الكتان يف املنطقة الواقعة بني باب

العلمود وباب الساهرة مشال القدس ،ومتتد من
أسوار املدينة وتنطلق جنوبًا بطول  250مرت 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.
أطلقت سلطات االحتالل على املغارة اسم «مغارة صيديقياهو» تيم ًنا بأحد ملوك اليهود ،وقد
أجريت داخلها حفريات كثرية .وزعمت سلطة اآلثار يف دولة االحتالل أن هذه املغارة كانت
استخرجت حجارة «املعبد األول» املزعوم ،وظل هذا الزعم هو السائد لدى
حماجر سليمان ومنها
ِ
علماء اآلثار اليهود .ويف نيسان/أبريل  ،2012قال العامل حييئيل زلنجر إن هذا الكهف واآلثار

وعمليات النحت املوجودة فيه تعود إىل العصر الروماني ونفى أن يكون من عهد سليمان أو عهد
صيديقياهو ،74وبذلك ينسف نظرية الصهاينة بأنها منزل سليمان األول أو حماجره ،وينسف
النظرية اليت تقول إنها معقل املاسونية األوىل اليت أسسها سليمان كما تزعم الرواية الصهيونية.
وكانت سلطة اآلثار ،بالتعاون مع بلدية االحتالل يف القدس ،استحدثت يف كانون أول/ديسمرب
 2011ثق ًبا يف أسوار القدس على بعد  70م ً
رتا تقري ًبا شرقي باب املغارة ووثقت هذه احلادثة
بالصور .75ويف شهر آذار/مارس  ،2012اتضح أن هذا الثقب أصبح بوابة ثانية للمغارة ،وقد صرحت
سلطات االحتالل بأنها تقوم بعمل خمرج طوارئ للمغارة 76لتسهيل حركة الزوار داخلها وتأمني
دخوهلم وخروجهم من املغارة وإليها .وقد ذكرت مؤسسة األقصى يف بيان هلا حول احلفريات اليت
جتري داخل املغارة خالل عام  2012أن االحتالل يسعى إىل ربط مغارة الكتان مع شبكة األنفاق
اليت حيفرها أسفل املسجد األقصى ويف حميطه ،وقد نشرت صو ًرا ألعمال إنشائية تتواصل يف
املغارة ،واستحداث أرصفة وطرق يف عمقها ،ونصب الفتات تتحدث عن تاريخ يهودي مزعوم حول

املغارة.77
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احلفريات باألرقام
عددها احلالي

عددها السابق

املنطقة

حفريات مكتملة

12

12

حفريات غري مكتملة

13

9

25

21

حفريات مكتملة

5

5

حفريات غري مكتملة

12

11

17

16

حفريات مكتملة

-

-

حفريات غري مكتملة

5

4

جمموع حفريات اجلهة الشمالية

5

4

اجملموع الكلي

47

41

اجلهة الغربية

نوع احلفريات

جمموع حفريات اجلهة الغربية
اجلهة اجلنوبية

جمموع حفريات اجلهة اجلنوبية
اجلهة الشمالية
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ثان ًيا :البناء ومصادرة األراضي يف حميط املسجد األقصى:78

تهدف دولة االحتالل من خالل البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه إىل تعزيز
ّ
إما من خالل إضفاء الطابع
بشكل خاص ومدينة القدس
اليهودي يف املسجد
الوجود
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.
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 ّ
كل حماول ٍة صهيون ّية للتواجد العلين يف املسجد
وحميطه ،بد ًءا بثورة الرباق عام  1929وصو ً
ال إىل انتفاضة األقصى عام .2000
ولكن هذا األمر بدأ بالتغيرّ خالل السنوات األخرية وظهر ذلك بوضوح عام  2010مع افتتاح
«كنيس اخلراب» وهو املعلم اليهودي األول الذي يبنيه االحتالل بهذه الضخامة يف البلدة
القدمية ،وهو ما يؤشر إىل خت ّلي احملتل عن حذره املعهود يف التعامل مع البناء يف حميط املسجد
األقصى ،وازدياد ثقته بقدرته على تنفيذ خمططاته مهما بلغت ضخامتها غري آب ٍه بأي ر ّد فعل
عليها قد يتمكن من الضغط عليه لوقفها ،ما يؤشر إىل أن هذه املخططات ستصبح أكثر ضخام ًة
يف املستقبل وأكثر قربًا من املسجد األقصى .وليس من املستبعد إن تابعت األمور تط ّورها على هذا
النحو أن يبدأ االحتالل العمل مبشروعات كربى مثل كنيس «قدس النور» الذي كان خمطط
«أورشليم أو ً
ال» قد حتدّث عنه عام  ،2008ويفرتض أن يقام فوق احملكمة اإلسالمية املالصقة
للسور الغربي لألقصى.
ويف عام  ،2012أصدرت حكومة دولة االحتالل قرا ًرا حيمل الرقم  4654ويقضي ببناء مواقع
خصوصا يف املواقع األثرية التارخيية حبيث تصبح
حتمل «البعد واجلذب التوراتي» يف القدس،
ً
هذه املواقع مرك ًزا للتواصل التارخيي و«الفرتة التوراتية» يف القدس .وقد رصدت احلكومة مبلغ
 2مليون شيكل (حوالي  520ألف دوالر) للرصد والتخطيط األولي ملثل هذه املشاريع.
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نفصل عمل ّيات البناء واملصادرة اليت جرت خالل الفرتة اليت ّ
يغطيها التقرير ،باإلضافة
وفيما يلي ُس ّ
إىل استعراض األبنية اليت كان االحتالل قد بناها ساب ًقا يف املسجد وحميطه.

أ .األبنية واملشاريع املقامة وعمل ّيات املصادرة خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير:79
 .1مبنى «تراث املعبد» «بيت هليبا» ( قيد التنفيذ):
يف شباط/فرباير  ،2012وافقت بلدية االحتالل يف
القدس على خمطط لبناء متحف توراتي حتت
اسم «بيت هليبا ...اجلوهر اليهودي» تديره ومتوله
«شركة تراث احلي اليهودي» و«صندوق تراث
حائط املبكى» .واملشروع عبارة عن مركز توراتي
مبساحة  3700مرت مربع يقع مقابل حائط الرباق غرب ساحة الرباق .80ويتكون املبنى من مخس
طبقات ،ثالث منها فوق األرض واثنتان حتتها .ويشتمل املركز املزمع إقامته على أنقاض اآلثار
اإلسالمية والعربية ،يف الطبقة العليا على مكتبة وقاعات وغريها ،ويف الطبقة الثانية حديقة
أثرية تشتمل على اآلثار اليت اكتشفتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية يف املوقع .وتأتي املصادقة على
املبنى ضمن خمطط كبري لتوسيع منطقة حائط الرباق يف السنوات القادمة الستيعاب مثانية
مبان استيطانية وتهويد ساحة حائط الرباق اليت
ماليني سائح يهودي سنويًا ،وذلك عرب تشييد ٍ

تصل مساحتها إىل  7000مرت مربع .ويراد من خالل املخطط توسيع واستحداث مواقف عامة

للحافالت والسيارات فوق األرض وحتتها باإلضافة إىل ربط ساحة الرباق ببلدة سلوان وأنفاقها
حتت األرض.81
 .2مركز كيدم «موقف جفعاتي» ( قيد التنفيذ):
يف شباط/فرباير  ،2012وافقت جلنة التخطيط يف
بلدية االحتالل على بناء مركز «موقف جفعاتي»
حتت اسم «مركز كيدم السياحي» وذلك وف ًقا
للمخطط اجلديد الذي قدّمه املهندس آرييه
رهاميموف .ويتضمن املخطط بناء املوقف ولكن
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مبساحة أقل من املخطط السابق ورفعه على أعمدة ارتكازية ضخمة لإلبقاء على آثار املوقف
وحفرياته وحتويلها إىل متحف للزوار حتت اسم آثار العهد القديم باإلضافة إىل ختفيض عدد
مواقف السيارات وتقليص ارتفاع املبنى لينخفض عن ارتفاع السور اجلنوبي للمدينة بقليل.
واجلديد يف خمطط مركز «كيدم» الذي دعمته مجعية «إلعاد» الصهيونية هو إقامة ممرات
تربط املركز بـ«حديقة املطاهر» و»مدينة داود» وساحة حائط الرباق .وقد حظي هذا املخطط
الذي وافقت عليه بلدية االحتالل على تأييد نري بركات رئيس البلدية وعلى مباركة من مدير
سلطة اآلثار يف دولة االحتالل يوفال باروخ.82
 .3خمطط استيطاني يف حي األرمن ( قيد التنفيذ):
يف  ،2012/2/7كشفت مؤسسة األقصى للوقف
والرتاث يف تقرير موثق بالصور والرسوم التوضيحية
أن «شركة تطوير احلي اليهودي» تنوي إقامة أبنية
إسكانية ،وفندق ،ومراكز جتارية ،ومرافق عامة ،وموقف
سيارات حتت األرض يتسع لـ  600سيارة ،مبساحة بناء
تصل إىل  18ألف مرت مربع .ووف ًقا للتقرير فإن املخطط

يشمل ً
أيضا حفر نفق أرضي يصل ما بني املوقف الذي
س ُيقام حتت األرض ،وبني مدخل باب املغاربة الواقع يف

السور اجلنوبي الغربي للبلدة القدمية ،واستحداث باب آخر حتت األرض يف حني سيكون الدخول

للموقف األرضي املذكور عرب نفق أرضي سيحفر أسفل باب النيب داود .83وإن مت هذا املخطط
وباشرت سلطات االحتالل بتنفيذه فإنه سيوفر مساكن استيطانية وسبل مواصالت مرحية
الستيعاب ماليني السياح األجانب واملستوطنني وجلبهم إىل منطقة الرباق وحميط األقصى
القريب ،مقابل التضييق على املقدسيني .وسيشكل هذا املخطط واجملمع الصهيوني بصورته
احلديثة وارتفاعه عنص ًرا دخي ً
ال يف البلدة القدمية سيؤثر على طابعها اإلسالمي واملسيحي.
 .4مبنى مركز بيت العني ( قيد التنفيذ) :يف حزيران/يونيو  ،2012صادقت اللجنة اللوائية
للتخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل يف القدس على خمطط إلقامة مبنى تهويدي جديد
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على مساحة  3000مرت مربع وسط بلدة سلوان بالقرب من مسجد عني سلوان باسم «بيت العني»،
وذلك مببادرة ومتويل من مجعية «إلعاد» االستيطانية .ويتضمن املبنى إقامة متحف أثري وبرك
مائية حتت األرض ومطاهر توراتية .وال تزال تشهد منطقة محام العني وحميطه حفريات واسعة
جتهي ًزا ملثل هذه املخططات.84
 .5كلية عسكرية فوق جبل الزيتون (قيد التنفيذ) :يف
 ،2012/7/2صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء يف
القدس على خمطط إلقامة كلية عسكرية على مساحة 14
دو ً
منا يف جبل الزيتون بالقرب من مستشفى املطلع شرقي املسجد
األقصى .وتستوعب هذه الكلية قرابة  400طالب عسكري و130
أكادمي ًيا ،واهلدف منها تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة
االحتالل حبيث حتاول سلطات االحتالل جاهدة نقل املقرات
احلكومية إىل اجلزء الشرقي من القدس .وعرب هذا املشروع فإن
قدما يف خمططاتها الرامية إىل تهويد
دولة االحتالل ستمضي ً

شرق القدس.

ب .األبنية واملشاريع املقامة وعمليات املصادرة السابقة:
 .1جسر املغاربة (قيد التنفيذ والتطوير) :يف

 ،2004/2/15انهار جز ٌء من الطريق الواصل بني
ساحة الرباق وباب املغاربة املؤدي للسور الغربي

لألقصى خالل عاصف ٍة ثلج ّية بفعل احلفريّات
حتته واملنع املتواصل لرتميمه ،ومنعت سلطات
االحتالل إعادة بنائه .بعدها بأسابيع ،طالبت

يب يف مكانه كي يتم ّكن جنودها من الدخول إىل املسجد األقصى
جسر خش ّ
شرطة االحتالل ببناء ٍ
طارئ أم ّ
ين ،وهذا ما كان .استم ّر الوضع على ما هو عليه حتى يوم 2006/12/15
يف حال حدوث ٍ
حني أعلن مكتب مهندس بلديّة االحتالل يف القدس ّ
أن مدخل باب املغاربة املؤدي إىل األقصى
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يوشك على االنهيارّ ،
وأن اجلسر اخلشيب الذي ُنصب قبل سنتينْ لن يصمد يف األشهر القادمة،
جسر مع ّل ٍق مكانه .ويف صباح  ،2007/2/6بدأت
داع ًيا إىل هدم طريق املغاربة بالكامل إلقامة
ٍ
فعل شعب ّية غاضبة يف
ج ّرافات االحتالل بإزالة طريق باب املغاربة ،لكن هذه اخلطوة أثارت ردود ٍ

جزئيا.
فلسطني وعد ٍد كبري من الدول العرب ّية واإلسالم ّية ما دفع دولة االحتالل إىل جتميدها
ًّ

الغربي» وبلدية االحتالل يف
ويف  ،2007/7/12قدّمت مجع ّية «احلفاظ على تراث احلائط
ّ
القدس ومخُ ِّطط إقليم القدس يف وزارة الداخل ّية يف دولة االحتاللّ ،
خط ًة جديد ًة للعودة لبناء

جسر حديدي مع ّلق يف ساحة الرباق بطول  95م ً
رتا وبعرض مرتين ونصف يصل بني مدخل باحة
ٍ
ّ
الرباق وباب املغاربة يف سور البلدة القدمية ،ويرتكز على قواعد أمسنت ّية كفيلة بتدمري كل ما
آثار إسالم ّية .وقد صادقت على اخلطة جلنة التنظيم والبناء يف بلديّة االحتالل يف
حتتها من ٍ
ّ
اخلطة نهائ ًيا
 ،2007/7/26ومن ث ّم صادقت عليها جلنة وزاريّة يف  .2007/10/1وأُق ّرت هذه

من قبل جلنة القدس ال ُقطرية التابعة لوزارة داخل ّية االحتالل يف  ،2007/10/16ومن ث ّم من
قبل جلنة التخطيط اللوائية يف القدس يف  ،2008/1/19وأوكلت مهمة التنفيذ إىل مجعية

«احلفاظ على تراث احلائط الغربي».
ّ
جمم ًدا رغم انتهاء اجلمعية من إعداد املخططات اهلندس ّية والرسوم
لكن التنفيذ على األرض بقي ّ

الالزمة لبدء العمل وذلك بسبب الطبيعة السياس ّية هلذا املشروع .ففي  ،2009/7/23وإثر جلس ٍة
يف برملان االحتالل ُخ ّصصت ملناقشة وضع «جبل املعبد» (املسجد األقصى) ،ق ّرر بنيامني نتنياهو،

رئيس احلكومة يف دولة االحتالل ،تأجيل قرار البدء ببناء جسر املغاربة إىل ما بعد شهر رمضان،
جدل دولي جديد» حول
وذلك بنا ًء على نصيحة من أجهزة األمن لتج ّنب «إشعال القدس ،وإثارة ٍ
القض ّية.

وخالل الفرتة اليت يُغطيها التقرير شهدت قضية تلة باب املغاربة تطورات عدة .ففي ،2011/10/25
أعلن مهندس بلدية االحتالل بالقدس أن جسر باب املغاربة يف القدس آيل للسقوط أو االحرتاق
ثان/نوفمرب ،2011قررت سلطات االحتالل إرجاء
وجيب هدمه خالل ً 30
يوما .ويف شهر تشرين ٍ
هدم جسر باب املغاربة املؤدي إىل املسجد االقصى ،وذلك تفاديًا إلثارة موجة احتجاجات يف العاملني

العربي واإلسالمي ،وأصدرت بلدية االحتالل قرا ًرا يقضي بإغالق اجلسر ملدة سبعة أيام حبجة
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أنه غري آمن وحباجة إىل ترميم .وظلت قضية باب املغاربة واجلسر املؤدي له يف أولويات املشاريع
اإلسرائيلية حيث كشفت صحيفة «معاريف» يف  852012/4/17عن تقدم بلدية االحتالل يف
القدس بطلب جديد هلدم جسر باب املغاربة حبجة أنه يشكل خط ًرا على سالمة اجلمهور ،بعد

أن انتهى سريان التصريح السابق الذي أصدرته البلدية يف نهاية عام  .2011وخالل شهر متوز/

يوليو ،2012شهدت تلة املغاربة عمليات حفر وتفريغ للرتبة ،وعمليات نقل كميات ضخمة من
األتربة من أسفل جسر باب املغاربة بواسطة شاحنات تابعة لدولة االحتالل.86
 .2مركز «ديفدسون» ( قيد التنفيذ والتطوير):
يقع هذا املتحف جنوب غرب املسجد األقصى ،يف
املنطقة الغربية من القصور األموية ،وهو عبارة
عن بناء من طبقة واحدة فوق األرض ،منخفض
ومتسع يبلغ طوله قرابة  20م ً
رتا ،وأسفل أرضية
القصور األموية ميتد املتحف بطبقتني ،يف ساحة

تعرف عند سلطات االحتالل بـ«حديقة القدس األثرية» أو «حديقة أوفيل» ،وتضم الساحة مرقصاً

للسياح األجانب والزوار اليهود وتقام فيها احلفالت الصاخبة.
أقيم مركز «ديفدسون» على أنقاض خزانات مياه أموية يف موقع القصر املوجود يف أقصى جنوب
غرب املسجد األقصى ،وقد ادعى الصهاينة أن هذه اخلزانات من آثار «املعبد الثاني» ،لذا أقاموا
املتحف فيها .وقد افتتح املتحف رمس ًيا يف نيسان/أبريل  2001وشارك يف افتتاحه املتربع الصهيوني
بيل ديفدسون ،واحلاخام الصهيوني بكشي دورون ،وموشي كتساف رئيس دولة االحتالل يف ذلك
الوقت .يعرض داخل املتحف صور لكل من «املعبدين األول والثاني» وما يعرف خبيمة االجتماع
وبعض خرائط القدس القدمية ،كما يعرض يف الطبقة ذاتها عدد من التمائم التوراتية وبعض
العبارات من كتاب «املشناه» .أما الطبقة السفلية فيعرض فيها جمسم حناسي ملدينة القدس،
وعدد من العروض السينمائية للمعبد وطقوس عبادته كما يضم كافترييا ومرك ًزا لبيع التحف
األثرية .أما الطبقة األخرية من املتحف التهويدي فيعرض فيها عدد من اآلثار األموية والرومانية
والبيزنطية يزعم الصهاينة أنها تعود إىل عهد «املعبد الثاني» ،ويعرض بداخلها برنامج ثالثي
األبعاد عن تفاصيل «املعبد الثاني» املزعوم وعن تفاصيل «مدينة داود» ملدة ال تزيد على عشر
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دقائق ،كما ُتعطى داخله دورات للمرشدين الصهاينة عن آثار القدس بنظرة صهيونية ،ويضم
املركز قاعة لتاريخ حفريات علماء اآلثار الصهاينة وأكاذيبهم .واملعرض عبارة عن مزيج من
التكنولوجيا واآلثار وظفت خللق أكذوبة تهويدية تهدف لتزوير تاريخ املسجد األقصى ومنطقة
القصور األموية وجعلها مرك ًزا لآلثار اليهودية.87
ً
ملحوظا .ففي
اتساعا
وخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ،اتسع خمطط ترميم املتحف وتطويره
ً

شهر آذار/مارس  ،2012وافقت مؤسسة وليام ديفدسون على تقديم مبالغ طائلة لرتميم املركز

وتوسعته .وقد وضع خمطط هيكلي لتوسعة املتحف وبوشر يف تنفيذه فو ًرا وال تزال أعمال ترميم
املتحف وتوسعته جارية حتى إعداد هذا التقرير .ويشتمل املخطط اهليكلي على بناء قاعة جديدة

خارج املتحف حنو الشرق مبساحة  1200مرت مربع ،داخل خزان مياه أموي وذلك باعرتاف سلطة
ً
معرضا بتقنيات حديثة تعرض أكاذيب «املعبد»،
اآلثار اإلسرائيلية ذاتها ،وس ُتحول هذه القاعة

وس ُتستخدم كمقر للمحاضرات وتدريب األطفال على عبادات «املعبد» املزعوم.88
 .3متحف البيت احملروق :يقع هذا املتحف غرب
شارع «مسغاف لداخ» وشرقي ساحة «كنيس
اخلراب» ،ويعود تاريخ إقامته إىل مزاعم عامل اآلثار
الصهيوني نامحان آفيجاد عندما حفر يف تلك
املنطقة بعد عام  ،1970وادعى عثوره على آثار لبيت
أحرق عام  70للميالد .وقال آفيجاد إن البيت يعود

إىل عائلة كاثروس ،العائلة احلاخامية اليت عاشت يف فرتة «املعبد الثاني» ،وقد أحرقه اجلنود
الرومان الذين هامجوا القدس برفقة تيطس الذي هدم «املعبد» املزعوم .وموضع احلفريات هذا،
والذي ُحول فيما بعد متح ًفا تورات ًيا ،يتكون من أربع غرف ومطبخ ومحام شعائري.
داخل املتحف ُتعرض بعض القطع األثرية اليت نسبت إىل عهد «املعبد الثاني» ،وقد جهّز املتحف
مبد ّرج صغري ومنصة يعرض فيها فيلم مدته  12دقيقة تصور حادثة إحراق البيت ،وذلك لربط

الزائر بتاريخ اليهود املزعوم وجعله أقرب إىل واقع يعايشه زوار هذا املتحف التوراتي.
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 .4معهد «املعبد الثالث» :يقع هذا املركز يف شارع «مسغاف لداخ» غربي املسجد األقصى ،وقد
تأسس هذا املعهد عام  1987على يد احلاخام الصهيوني يسرائيل آرييل .وقد أعد هذا املعهد
خصيصا للتعليم والتدريب على تأدية كامل الطقوس التعبدية املتعلقة بالـ«معبد» من لباس
ً
وصلوات وذبح وتقدمة وغريها .وقد جهّز املعهد بأدوات املعبد كاملة وباملواصفات املنصوص
عليها يف سفر اخلروج ،كي تكون جاهزة لوضعها يف «املعبد» يف حال بنائه .وحيتوي املعهد على
اللباس اخلاص باحلاخام األكرب املخاط خبيوط الذهب ،ويضم ً
أيضا مائدة خبز الوجوه معدة
من خشب السنط والذهب ،ومذبح البخور ،ومجيع األدوات املتعلقة بـ«املعبد» املزعوم .وكان من
ضمن حمتويات املعهد الشمعدان الذهيب الذي وضع مؤخ ًرا قبالة حائط الرباق جنوب متحف

«نار التوراة».

 .5متحف االستيطان اليهودي :يقع هذا املتحف
التهويدي يف أقصى غرب حارة الشرف احملتلة
«احلي اليهودي» ،إىل الغرب من شارع الكاردو ،وقد
صمم املتحف كي يعطي نظرة عامة عن حياة
اليهود يف القدس من عام  1850حتى عام .1948
وتعود بعض أقسام املنزل املقام داخله املتحف وف ًقا
لزعم سلطات االحتالل إىل احلاخام حاييم أبراهام ينغارتن وزوجته ،وقد افتتح املتحف رمس ًيا

عام  ،1976وهو حيوي على العديد من الغرف وضعت فيها بعض املقتنيات القدمية اخلاصة
باليهود واليت تتناسب مع الفرتة اليت يتحدث عنها املتحف ،كما وضع داخل بعض غرف املتحف
العديد من األدوات املقدسية والعربية مثل اآلنية وأدوات املطبخ وغرف املعيشة واألثاث وأدوات
احلمام وبعض األلبسة الشعبية اليت ينسبها الصهاينة ألنفسهم سرقة للتاريخ املقدسي والعربي
يف املنطقة .ويضم املتحف يف جنباته كنيسني للسفارديم واحد يف الطبقة األرضية يستقبل
احلاخامات واليهود للصالة وآخر يف الطبقة العلوية للمتحف ،وهو عبارة عن مزار سياحي فقط.
 .6متحف نار التوراة «إيش هاتوراة»  :يقع هذا املتحف يف أقصى غرب ساحة الرباق ،على بعد
عشرات األمتار قبالة املسجد األقصى املبارك من اجلهة الغربية ،داخل مبنى مملوكي قديم
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استوىل عليه االحتالل عام  .1967وتعود فكرة
املشروع إىل معهد «نار التوراة» الذي يُعنى بتهويد
القدس والبلدة القدمية ،ونشر الرواية اليهوديّة
خصوصا يف الواليات املتحدة ،ومنذ
لتاريخ املدينة
ً

بداية تسعين ّيات القرن املاضي ،بدأ القائمون على

معهد «نار التوراة» جبمع التربعات لبناء هذا
املتحف ومت ّكنوا بالفعل من مجع  20مليون دوالر

ربع مبعظمها
هي التكلفة اإلمجال ّية للمشروع ت ّ

املمثالن األمريك ّيان كريك دوغالس وابنه مايكل دوغالس.
رمسيا يف  ،2009/12/9وهو يتكون من سبع طبقات اثنتان
وقد انتهى العمل يف هذا املتحف وافتتح
ًّ
فوق األرض باإلضافة إىل سقف املبنى ،ومخس حتت األرض ،وتبلغ مساحة املتحف الكلية 4,565
م ً
رتا مرب ًعا ،ويوجد داخل قاعاته املتعددة واملتفرقة ما يقارب الـ 800مقعد وتطل  % 40من واجهته

ريا ً
جدا من الغرف والقاعات وصاالت
على حائط وساحة الرباق .ويضم املتحف يف داخله عددًا كب ً

الطعام واالحتفاالت والعرض السينمائي ،وقاعات املؤمترات والتعليم ومعارض ترتكز يف بث
أما سطح املتحف فقد ُخ ّصص لالحتفاالت الدين ّية وإقامة حفالت الزفاف،
مفاهيم بناء «املعبد»ّ .

ُض َع على السطح تلسكوبان يرى
ووُضع عليه أكرب
ّ
جمسم للـ«معبد الثالث» يف العامل ،كما و ِ
ً
بانوراميا للقدس انطال ًقا من حائط الرباق مرو ًرا باجلامعة العربية املقامة
مشهدا
منهما الزائر
ًّ

فوق جبل املشهد ومرو ًرا جببل الزيتون وصحراء الضفة وحتى البحر امليت وجبال مؤاب يف األردن.
 .7كنيس مصلى املتحف اإلسالمي ( قيد التنفيذ):
يف  ،2009/12/5صادقت اللجنة احمللية للتنظيم
والبناء يف مدينة القدس احملت ّلة على حتويل مصلى
كنيس يهودي ،وذلك يف
املتحف اإلسالمي إىل
ٍ
خمطط قدمته مجع ّية «احلفاظ على تراث
إطار
ٍ
احلائط الغربي» لتأهيل جمموعة من املواقع يف
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ساحة الرباق وحميطها ،وجتهيزها الستقبال أعداد أكرب من «الزوّار واملصلني» اليهود .ويقع
مصلى املتحف اإلسالمي على السور الغربي للمسجد األقصى املبارك و ُتش ّكل واجهته الغرب ّية جز ًءا

من حائط الرباق ،وحيده من الشمال باب املغاربة ،فيما يالصقه من الناحية اجلنوبية الشرقية
ترميم
مصلى النساء .وقد أنهت دائرة األوقاف اإلسالم ّية يف القدس منذ فرتة وجيزة عمل ّيات
ٍ
استم ّرت لسنوات ملصلى املتحف اإلسالمي ،وافتتحته أمام الزوّار .ويض ّم املتحف مقتنيات إسالمية
متثل مراحل اإلعمار والرتميم يف املسجد األقصى املبارك ،وجمموعة من احملفوظات من املصاحف

واهلدايا اليت أهداها اخللفاء واألمراء املسلمون للمسجد طيلة فرتة احلكم اإلسالمي للقدس.
 .8كنيس اخلراب :بُين «كنيس اخلراب» للم ّرة
ّ
اليهودي
األوىل عام  1864مبساعدة املليونري
األوروبي موسى مونتيفوري والضغط السياسي
اإلجنليزي على الدولة العثمان ّية .89وقد بقي
قائما يف البلدة القدمية حتى حرب عام
الكنيس ً
حتصن إرهاب ّيو عصابات اهلاغاناه
 ،1948حني
ّ
أخري هلم فيها،
كمعقل
الصهيون ّية يف الكنيس
ٍ
ٍ
ٌ
كبري منه .وإثر استيالء االحتالل
اشتباكات أدّت لتدمري جز ٍء
األردني
ودارت بينهم وبني اجليش
ّ
ٍ
اهتمام بإعادة بناء هذا الكنيس واكتفوا
شرقي القدس عام  ،1967مل يُبد مسؤولوه كثري
على
ّ
ٍ
90
قوس مكانه إلحياء ذكراه  .لكن مع بدء حت ّول النظرة السياس ّية للقدس يف نهاية
ببناء ٍ
ّ
خمطط بنائه بالشكل اجلديد
التسعينيات أعادت دولة االحتالل إحياء فكرة بناء الكنيس وأق ّرت
سنوات كاملة،
عام  2000وانطلق العمل به منذ ذلك احلني .وقد استم ّر العمل يف الكنيس لعشر
ٍ
احتجاج رمسي أو شعيب حقيقي ،حتى حدد االحتالل يف
مل تشهد خالهلا عمل ّيات البناء أي
ٍ
ً
رمسيا أمام اجلمهور .حينها نشرت
موعدا الفتتاح الكنيس
نهاية عام  2009تاريخ 2010/3/15
ًّ
صحيفة «هآرتس» العربية يف عددها الصادر يف  2009/11/30مقا ً
حلاخام يهودي
ال حول نبوء ٍة
ٍ
يُدعى «إلياهو بن شلومو زملان» عاش يف القرن الثامن امليالدي ،ربط فيها بني انتهاء بناء «كنيس
اخلراب» املوجود يف حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي» يف البلدة القدمية للقدس للم ّرة الثالثة
وبني بدء العمل لبناء «املعبد الثالث» ،وقد جاء فيها ّ
أن بدء العمل يف «املعبد الثالث» يكون يف
اليوم الالحق النتهاء العمل يف «كنيس اخلراب».
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وقد سبق االفتتاح بعض التحركات الشعبية ودعوات من املرجعيات الدينية جنحت يف خفض
الرمسي يف حفل افتتاح الكنيس وتسببت يف إرباك مراسم االحتفال وتقليصها
مستوى احلضور
ّ
ومنعت اجلماعات اليهوديّة من استغالل املناسبة لالعتداء على املسجد األقصى ،إال أ ّنها جاءت
متأخرة بعد أن انتهى االحتالل من بناء الكنيس وجتهيزه ،وقد افتتح الكنيس بالفعل يوم
مبنى من أربع طبقات تعلوه ق ّب ٌة ضخمة ،ويُقارب يف ارتفاعه ارتفاع
 ،2010/3/15وهو يتأ ّلف من ً

القبلي للناظر للمسجد األقصى من اجتاه الغرب،
ق ّبة كنيسة القيامة ،ويُغطي على ق ّبة املسجد
ّ

ّ
يهودي بني مباني البلدة.
كرمز
كنيس يف البلدة القدمية ويربز بوضوح
وهو يُع ّد أكرب
ٍ
ٍ
 .9كنيس فخر إسرائيل ( قيد التنفيذ) :يعود
تاريخ هذا الكنيس وف ًقا للرواية اليهوديّة إىل عام

 1839حني بدأت جمموعة من اليهود الروس
كنيس هلا يف بلدة
األشكناز حماوالتها لبناء
ٍ
القدس القدمية ،ومل تتمكن هذه اجملموعة يف أوّل
أرض لبناء الكنيس واستم ّر حبثها
األمر من تأمني ٍ
أرض مناسبة
عن ممولني لشراء األرض وعن قطعة ٍ
ملدّة أربع سنوات ،أي حتى عام  1843حني اشرتى حاخام يهودي أوكراني ً
أرضا يف البلدة القدمية
الروسي من إقامة كنيس ٍة عليها .وقد
على بعد  200مرت غرب املسجد األقصى ليمنع القيصر
ّ
قرب لرجل
منح احلاخام هذه األرض للمجموعة اليهوديّة لتبين كنيسها ،على الرغم من وجود ٍ
مسلم صاحل يف املكان .ومل تتمكن اجملموعة اليهوديّة من البدء ببناء الكنيس بسبب وجود القرب
ٍ
اإلسالميّ ،
لكن أفرادها تابعوا حماوالتهم حتى تك ّللت بالنجاح عام  1859حني تدخل إمرباطور
النمسا فرانز جوزيف األوّل للضغط على الدولة العثمان ّية لتسمح لليهود ببناء كنيسهم .وبالفعل
فقد ُمنحت اجملموعة إذ ًنا ببناء الكنيس بعد نقل القرب إىل خارج أسوار املدينة .واستم ّر العمل يف
سنوات كاملة مل تستطع خالهلا جمموعة اليهود الروس إكمال البناء بسبب نقص
الكنيس 10
ٍ
التمويل ،ويف عام  1869زار إمرباطور النمسا مدينة القدس وملا رأى الكنيس غري املكتمل تربع
رمسيا عام  .1872وقد ّ
قائما
بالتكاليف الالزمة إلكمال بنائه ،ل ُيفتتح الكنيس
ظل هذا الكنيس ً
ًّ
مكانه حتى حرب عام  1948حني ُهدم خالل اشتباكات اجليش األردني مع العصابات الصهيون ّية.
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ويف  ،2010/4/3كشف احملامي قيس ناصر عن خمطط أعدته سلطة اآلثار يف دولة االحتالل،
متاما ملا حصل مع
و»شركة تطوير احلي اليهودي» إلعادة بناء هذا الكنيس يف عمل ّية مطابقة ً

«كنيس اخلراب» .واستنادًا إىل املخطط ستبلغ مساحة الكنيس املزمع بناؤه حنو  300مرت مربع
وسيبلغ ارتفاعه  27م ً
رتا ،وهو يشمل أربع طبقات وستة أقسام :طبقة سفلية ،طبقة للصالة ،طبقة
أرضية للسكن ،طبقتني لصالة الرجال والنساء ،سطح املبنى وقبة الكنيس ،وسيكون هذا الكنيس
إن بين كما هو خمطط أعلى مباني البلدة القدمية خارج املسجد األقصى وأكثرها برو ًزا للناظر
إىل البلدة من الغرب أو اجلنوب.
محام العني «خيمة إسحق» :يف  ،2007/1/10أطلق أهالي حارة باب الواد غرب سوق
 .10كنيس ّ
ّ
القطانني حتذي ًرا من ّ
كنيس تتجاوز مساحته الـ 300مرت مربع يف
أن االحتالل قد بدأ ببناء
ٍ
غربي باب املطهرة يف سور األقصى ،وذلك يف مكان مبنى
منطقة ّ
محام العني ،على بعد  100مرت ّ

ّ
الناصري» خالل الفرتة اململوك ّية عام 737هـ1337/م،
محام العني ،الذي أنشأه األمري «تنكز
ّ
سمى الب ّيارة أو احلاكورة تتبع دائرة األوقاف اإلسالم ّية .ومل
احلمام ُت ّ
أرض جنوب ّ
باإلضافة إىل ٍ
يوما على هذا التحذير حتى أعلن الناطق باسم بلديّة االحتالل أن مجعية «عطريت
ميض ً 11
كوهينيم» قد حصلت على ّ
معهد دي ّ
ين يف املكان.
كل الرتاخيص الالزمة لبناء
ٍ
افتتاح رمس ًيا للكنيس حضره
ويف  2008/10/12أقامت مجع ّية «عطريت كوهينيم» حفل
ٍ
حاخام احلائط الغربي واألماكن املقدّسة صموئيل رابينوفيتش ،ورئيس بلديّة االحتالل آنذاك
ّ
اليهودي إيرفني مسكوفيتش املم ّول الرئيس
أوري لوبليانسكي ،ولوري مسكوفيتش ابنة املليونري
لبناء الكنيس واملالك املزعوم ألرضه واملم ّول الرئيس جلمع ّية «إلعاد» االستيطان ّية ،وكان هلا
تصريح الفت قالت فيه ّ
«إن بناء هذا الكنيس هو الطريقة األفضل لتقوية الوجود اليهودي [يف
ٌ
القدس] ،وإذا أراد العرب العيش هنا فعليهم أن يتق ّبلوا ذلك ويحُ ّسنوا سلوكهم».91
متوسطة
وعند االنتهاء من بناء محام العني ،كان الكنيس يتأ ّلف من طبقتني تعلوهما ق ّبة
ّ
احلجم ،ويض ّم غر ًفا للصالة وغر ًفا تعليم ّية ويوجد حتته موق ٌع للحفريّات ُذكرت تفاصيله يف
خلفيا للكنيس
القسم األوّل من هذا الفصل .وبعد افتتاحه ببضعة أشهر ،افتتح املستوطنون بابًا
ًّ
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مي ّر من خالل أرض الب ّيارة التابعة لدائرة األوقاف اإلسالم ّية وقد قدّم متوليا الوقف من عائلة
اخلالدي والزوربا شكوى حملكم ٍة شرع ّية يف القدس إلغالق هذا الباب ،ويف  2009/2/26أصدر

القاضي الشرعي حممد زبدة قرا ًرا بوقف أعمال احلفريّات وتغيري املعامل يف منطقة محام العني،

لكن مجع ّية «عطريت كوهينيم» وبلديّة االحتالل يف القدس وسلطة اآلثار يف دولة االحتالل
رفضوا تنفيذ القرار واعتربوا ّ
أن احملكمة الشرع ّية ال متلك صالح ّية النظر يف مثل هذه الدعاوى.
 .11كنيس املدرسة التنكزيّة (قيد التنفيذ
والتطوير) :يقع أسفل املدرسة التنكزية إىل يسار
ساحة الرباق باجتاه الشمال ،ويعود تاريخ إنشاء
املدرسة التنكزيّة إىل العهد اململوكي ،إىل تنكز
الناصري الذي أقام القنطرة ورممها وأقام فوقها
املدرسة التنكزية .وقبل عام  ،1967كانت املدرسة
مقرا للمحكمة الشرع ّية اإلسالم ّية يف القدس ،وقد
ًّ

صودرت القنطرة مع املدرسة التنكزية عام  .1969ويف آذار/مارس  ،2006افتتح موشيه كتساف

كنيسا يهوديًا داخل القنطرة ،أطلق عليه كنيس ويلسون ،مشل تسوية املدرسة التنكزية كاملة
ً

حتى باب السلسلة .وتقام داخل هذا الكنيس اليوم حفالت الزواج والبلوغ واألعياد اليهودية.
وختطط مجعية «احلفاظ على تراث احلائط الغربي» لتوسيع هذه القنطرة يف املستقبل القريب

لتتسع لعدد أكرب من املصلني اليهود.
 .12كنيس مصلى املدرسة التنكزية :بتاريخ
 ،2008/10/12عقد الشيخ رائد صالح مؤمت ًرا
صحفيا قال فيه إن دولة االحتالل قد ح ّولت مص ّلى
ًّ

املدرسة التنكزيّة الواقع يف وسط مبنى املدرسة اليت
كنيسا يهوديًا وحولت
بُنيت يف العهد اململوكي
ً
حمراب مصلى املدرسة التنكزية مكب نفايات.
وتقام اليوم داخل مصلى املدرسة التنكزية الصلوات
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علما أن مصلى املدرسة التنكزية يطل مباشرة على املسجد
التلمودية واالحتفاالت الصهيونيةً ،

األقصى يف الرواق الغربي .ومل يتضح متى بدأ اليهود بالصالة يف هذا املكان بالضبط.

 .13كنيس رباط كرد «املبكى الصغري» ( قيد التنفيذ والتطوير) :يقع رباط الكرد مشال بوابة
متاما ،إذ يعد مكم ً
ال لبعض
احلديد ،إحدى بوابات املسجد األقصى املبارك مالص ًقا جلداره الغربي ً
أجزاء املسجد األقصى .وقد أوقفه القائد اململوكي املقر السيفي كرد صاحب الديار املصرية يف

سنة 693هـ1294-1293/م يف عهد السلطان الناصر حممد بن قالوون ،فنسب له الرباط وصار
يعرف برباط الكرد ،وقد كان حمطة ومرك ًزا اجتماع ًيا إليواء الفقراء واحلجاج والزوار الذين
جاوروا بيت املقدس .ويتكون الرباط من طبقة واحدة ،أما الطبقة الثانية فهي تابعة للمدرسة
اجلوهرية اليت أنشئت بعد ذلك يف زمن صفي الدين جوهر اخلازندار ،وبنيت الطبقة الثالثة يف

العصر العثماني .واستمر هذا الرباط يقوم بدوره االجتماعي والفكري عدة قرون ،فقد ُع ّد مدرسة
وح ِّول دا ًرا للسكن ،وقد
من مدارس بيت املقدس القدمية .إال أنه بعد إهماله تهدمت بعض أجزائهُ ،

سكنته مجاعة من آل الشهابي.

وبعد احتالل كامل القدس عام  ،1967زعم الصهاينة أن املنطقة املكشوفة يف اجلدار الغربي
امسا تهويديًا هلا فأصبحت
للمسجد ما هي إال امتداد ملا يزعمون أنه «حائط املبكى» ،وأعطوها ً

تعرف باحلائط الصغري»هاكوتيل هاكتان» أي املبكى الصغري .كذلك بدأت األنفاق التهويدية
خترتق الرباط ،فقد اخرتق نفق احلائط الغربي رباط الكرد وصار حتت منطقته نفق يعرف
باحملجر ،وآخر ميتد مشا ً
ال يعرف بنفق املمر اهلريودياني .ونتيجة هلذه األنفاق اليت أضعفت رباط

الكرد ،انهارت أجزاء أخرى من دار آل الشهابي عام  1970و ،1971مما اضطر سلطات االحتالل
لوضع دعائم حديدية يف املكان ،كيال ينهار البناء الذي يشكل قنطرة حجرية تدعم اجلدار الغربي
من املسجد .ومل ينته مسلسل التهويد عند هذا احلد ،وأخذت مجعية «عطريت كوهنيم» على
فحولت اجلزء املكشوف من الرباط (حوش الشهابي) ساحة بكاء
عاتقها تطبيق مشروع تهويدهِّ ،

كتلك اليت تقع غرب حائط الرباق ،وصارت الصلوات التلمودية تؤدى هناك بانتظام من بعض
ً
حفاظا على «خشوع
املتطرفني اليهود ،وأصبح حمظو ًرا على سكان املنطقة املرور من ذلك الرباط
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املصلني اليهود» .إال أن كل هذه اإلجراءات األمنية حدّت أعداد املصلني يف تلك املنطقة بسبب
تلك الدعامات احلديدية اليت وضعت بشكل غري مدروس حتت قنطرة الرباط .ولتوسعة بقعة
الصالة وجتميع أكرب عدد ممكن من اليهود أمام احلائط وجعل منطقة الرباط ثاني أقرب
كنيس من «قدس األقداس» كما يزعمون ،أزالت سلطات االحتالل يف مطلع عام  2011تلك
الدعامات احلديدية اليت وضعت باألساس حلماية الرباط من االنهيار ،ومحاية القنطرة اليت
تشكل ركيزة من ركائز اجلدار الغربي .وبهذا فإن القنطرة معرضة خلطر أكرب من ذلك الذي
خصوصا احملجر واملمر
َتهددها يف سبعينيات القرن املاضي ،حيث إن حفريات نفق احلائط الغربي،
ً

اهلريودياني ،ما زالت متسعة ،ما يشكل خط ًرا ً
أيضا على حياة ما يزيد على  200مقدسي يقطنون
منطقة الرباط.

 .14كنيس تسيماح هتسيدق «حاباد» :يقع
هذا الكنيس التوراتي مشال ساحة آثار الكاردو،
إىل الغرب من «كنيس اخلراب» .والكنيس عبارة
عن مركز لدراسات التوراة وحلركة «شاباد»،
ويتكون من ثالث طبقات وفيه مكتبة لكتب التوراة
ودراساتها ،ويستخدم اليهود سقف الكنيس كمطل
على «كنيس اخلراب» واملنطقة من حوله.
 .15كنس السفارديم األربعة :يقع جممع «كنس
السفارديم» شرقي شارع «مشمريوت هكيهوما»
غرب حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي» .أقيمت
هذه الكنس يف القرن التاسع عشر وف ًقا للرواية
الصهيونية وقد هدمت خالل حرب عام ،1948
وأعيد ترميمها من جديد بعد احتالل القدس
القدمية ،وافتتحت هذه الكنس رمس ًيا عام  .1972ويتكون اجملمع من الكنس التالية« :كنيس
النيب إيليا» ،و«كنيس بن زكيا» ،و«الكنيس االسطنبولي» ،و«الكنيس املركزي».
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 .16كنيس القرائني :يقع هذا الكنيس داخل
حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي» ،على بعد
أمتار قليلة شرق ساحة «كنيس اخلراب» ،ومدخل
الكنيس جماور متاما لـ«كنيس تفيئريت يسرائيل»
أو «فخر إسرائيل» املزمع إقامته يف حارة الشرف
احملتلة .أعيد بناء الكنيس وافتتح رمس ًيا عام
 ،1982والكنيس يقتصر على طائفة القرائني من
اليهود وهم الذين يؤمنون فقط باألسفار املوسوية
كنيسا حمظو ًرا على الطوائف
اخلمسة من التوراة وال يؤمنون بالتلمود ،ويعترب كنيس القرائني
ً
األخرى من اليهود وال يسمح بدخوله إال من قبل الطائفة املذكورة.
 .17مركز السفارديم التعليمي :يقع هذا املركز يف حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي» جنوب
شارع «مشمريوت هكيهوما» ،وخيتص بإعطاء دورات تدريبية لليهود الشباب وطالب املدارس ،كما
خيتص ببحوث تاريخ السفارديم وامتداداتهم العرقية.
 .18يشيفات حيي عوالم :يقع هذا الكنيس التوراتي جنوب غرب ساحة حائط الرباق ،إىل اجلنوب
متاما من مركز نار التوراة .ويتكون املبنى من طبقتني عبارة عن مدرسة توراتية ومصلى (كنيس
ً
صغري) وقد ضم «اليشيفات» مؤخ ًرا إىل مركز «إيش هتوراة» أو «نار التوراة».
 .19يشيفات نيتف آرييه :يقع هذا الكنيس واملركز التوراتي مشال غرب ساحة حائط الرباق.
أقيم عام  2003على يد احلاخام الصهيوني «أهارون بينا» وهو يستوعب  200طالب يهودي من
ذوي األصول األمريكية.
 .20يشيفات هاكوتيل :يطل هذا «اليشيفات» على حائط الرباق مباشرة ومن هنا كانت
تسميته «هاكوتيل» أي احلائط ،ويهتم بإعطاء دروس وصلوات يوم السبت ويف املناسبات واألعياد.
يتكون هذا «اليشيفات» من عدة طبقات حتتوي على مكاتب للحاخامات وحصص تعليمية وقاعات
تدريب واسعة ،باإلضافة إىل متحف أثري يف الطبقة األرضية.
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 .21يشيفات بورات يوسف :يقع هذا «اليشيفات» غرب حائط الرباق مباشرة ،وقد بدأ بناؤه عام
 1914بعد أن سرقت أرضه حتت غطاء إقامة مستوصف طيب وقد أقيم على نفقة يهود من اهلند،
وافتتح عام  .1923ويتكون هذا اجملمع التوراتي من ست طبقات بقبة كبرية تظهر من داخل
املسجد األقصى ،ويف داخله قاعة كبرية تستخدم كمدرسة توراتية ،وقاعتان أخريان للطالب
املتزوجني ،و 50غرفة خمتلفة من مكاتب ومهاجع وغرف طالبية.
 .22كنيس بيت إيل :يقع هذا الكنيس واجملمع التوراتي جنوب «كنيس اخلراب» إىل اجلنوب
الشرقي من املسجد العمري الصغري .أقيم مبنى الكنيس عام  1928مبساعدة االحتالل الربيطاني،
ويف حرب عام  1948طرد اليهود منه بعد أن استعملوه كمعسكر جلنود اهلاغانا ،وأعيد بناء
اجملمع التوراتي هذا يف عام  1974حتت رعاية احلاخام الصهيوني يهودا مائري جيتس ،ويتكون
اجملمع مرك ًزا
الكنيس من عدة طبقات حتتوي على كنيس للصالة حتت اسم بيت إيل ،ويضم
ّ
للتعليم خيتص مبذهب الكاباال اليهودي ،وهو مذهب يقوم على افرتاض أن لكل كلمة ولكل حرف

كنيسا آخر أقيم عام  1967من قبل
يف الكتاب املقدّس معنى خف ًيا .ويضم املركز يف جنباته
ً

احلاخام مردخاي غولدشتاين وحيمل الكنيس اسم «يشيفات ماكون روني».

 .23كنيس مناحيم تسيون :يقع هذا الكنيس جبانب «كنيس اخلراب» إىل الشمال منه وقد
أقيم وافتتح عام  ،1980وهو مكون من طبقتني واحدة للصالة واألخرى ال تستخدم حتى اآلن .وقد
ض ّم هذا الكنيس إىل «كنيس اخلراب» بعد إقامته عام  ،2010وسمُ ي تيم ًنا باحلاخام الصهيوني

مناحيم مندل.

 .24مركز حتقيق القشلة :يقع مبنى القشلة جبانب قلعة القدس بباب اخلليل ،واملبنى عثماني
يعود إىل فرتة إبراهيم باشا .وكان املركز سج ًنا عثمان ًيا ،وأصبح سج ًنا بريطان ًيا بعد احتالل

القدس عام ،1917ومن ثم سج ًنا تاب ًعا للحكومة األردنية بعد عام  ،1948وفور احتالل القدس
من قبل القوات الصهيونية أصبح املبنى سج ًنا ومركز حتقيق صهيوني كبري .ويلعب هذا املبنى
مهما يف التضييق على أهل القدس وعلى مرتادي املسجد األقصى ،فعادة ما تصادر هوياتهم
دو ًرا ً

وينقلون إىل القشلة للتحقيق معهم وتوقيفهم أليام قبل إعادتها إليهم.
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وعالوة على الدور السياسي واألمين الذي يلعبه مبنى القشلة ،فإن سلطات االحتالل ح ّولت
ريا من املركز عام  2011متح ًفا ومرك ًزا للزوار يروي بطوالت مزعومة للجنود الذين
جز ًءا كب ً
شاركوا يف تهويد القدس منذ عام  1917حتى احتالهلا بالكامل عام  .1967ومل تغفل سلطة
اآلثار يف دولة االحتالل عن هذا املبنى ،فأجرت حتته العديد من احلفريات اليت كشفت عن آثار
عباسية وصليبية وأيوبية وغريها .وما زال املبنى يلعب دو ًرا أساس ًيا يف التضييق على أهل القدس

وعلى القادمني إىل األقصى للرباط فيه.

 .25املركز األمين املالصق حلائط الرباق ( قيد التنفيذ) :يف  ،2009/3/7صادقت اللجنة احمللية
مركز جديد لشرطة االحتالل قرب مدخل أنفاق احلائط
للتنظيم والبناء يف القدس على إقامة
ٍ
الغربي يف مشال ساحة الرباق تبلغ مساحته  140م ً
رتا مرب ًعا ،وسيكون هذا املركز عند انتهاء
بنائه رابع مركز لشرطة االحتالل يف املسجد األقصى وحميطه ،إذ ّ
إن هناك مرك ًزا موجودًا داخل
املسجد مشال ق ّبة الصخرة ،ومرك ًزا يف شارع الواد ،وآخر يف حارة الشرف احملتلة «احلي اليهودي».
وخالل الفرتة اليت يُغطيها التقرير مل يُعلن عن أي تطور للبناء يف هذا املوقع.

 .26مركز شرطة املسجد األقصى :تقع خلوة األمري جان بوالد (بالط) وخلوة أرسالن باشا يف
اجلانب الشمالي الغربي من سطح الصخرة املشرفة داخل األقصى وقد احتلت قوات االحتالل
هاتني اخللوتني وح ّولتهما مرك ًزا لشرطة االحتالل ،حبيث تقوم باعتقال ومراقبة املرابطني

واملصلني يف املسجد األقصى من داخل هاتني اخللوتني.
 .27مركز شرطة شارع الواد.

البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه باألرقام
نوع االعتداء

األبنية املقامة
بني 2011/8/22
و2012/8/21

األبنية املقامة حتى
2011/8/21

اجملموع

أبنية قيد التنفيذ والتطوير

5

7

12

أبنية منجزة

-

20

20

اجملموع

5

27

32
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هوامش الفصل الثاني
1 .1جوزيفيوس فالفيوس  ،Josephus Flaviusيهودي ولد يف 38م وامسه يوسف بن متتياهو اشتهر كتابه
«حروب يهودا» واعتمد عليه علماء الصهاينة اليوم كمرجع أساسي ال جمال للنقاش فيه إال أن بعض علماء
اليهود وصفوا كتاباته بغري املتزنة وقال عنه مزار الذي يعتمد عليه يف كل كلمة «رغم أنه يعد املصدر
التارخيي األهم لعلماء اآلثار اإلسرائيليني ،ووصف القدس يف عهد الرومان ،وعلى وصفه اعتمد هؤالء العلماء
يف إعالن نتاج حفرياتهم إال أن املادة اليت تركها هذا املؤرخ قد تغريت وتبدلت فيها أمور كثرية ،عالوة على
التناقضات والتحريفات والتشويه يف كتاباته».
 :E. Robinson2 .2أحد أقدم العلماء الذين درسوا الالهوت املسيحي وقدموا إىل القدس ،وقد برزت حفرياته
وادعاءاته عند القوس األموية من املسجد األقصى ،وقد نشرت كتاباته عام .1841
 3 .3جيمس توماس باركلي قنصل ومبشر أمريكي زار القدس يف نهاية أربعينيات القرن التاسع عشر.
 :Charles Wilson4 .4أحد العلماء الذين قدموا إىل القدس يف عام 1864م ،وشارك هذا العامل يف مسح مدينة
القدس وقد ك ّلف من جلنة صندوق استكشاف القدس مبسح املدينة طبوغرافيا ،ومن اشهر ادعاءاته قوس
ويلسون املعروف اآلن بكنيس ويلسون غرب األقصى.
 :Charles Warren5 .5اجلنرال وارن أحد أشهر العلماء الذين حفروا بشكل كبري جدا حول األقصى ويف
مناطق عدة يف مدينة القدس وقد استمر باحلفر منذ سنة  1867حتى بداية سبعينيات القرن التاسع عشر.
6 .6كاثلني فريدريك كينيون ،عاملة يف الكتاب املقدس ومديرة سابقة للمتحف الربيطاني ،شاركت يف حفريات
املدرسة الربيطانية يف القدس منذ عام  1961حتى عام .1967
Kenyon, K. M. (1967). Jerusalem; Excavating 3000 Years of History. McGraw-Hill. p. 437 .7

8 .8بنجامني مزار  :أحد العلماء الصهاينة الذين بدأوا باحلفريات عام  1968حتت عنوان استكشاف القدس
واجلامعة العربية ،وقد بدأ حبفرياته هذه من اجلهة اجلنوبية الغربية للمسجد األقصى ،أسفل القوس األموي.
9 .9مائري بن دوف :أحد العلماء الصهاينة الذين شاركوا يف محلة التنقيب مع بنجامني مزار.
1010لقاء صحفي أجري مع دوف يف صحيفة القدس ونقلت عنها صحيفة تشرين.2004/9/12 ،
1111جدعون آفين يف صحيفة يديعوت أحرونوت.1998 ،
خصوصا وأنها جتري حتت األرض وتتحكم سلطات
1212تبقى األرقام املتعلقة باحلفريات خاضعة لالجتهاد
ً
االحتالل باألخبار الواردة عنها وهي غال ًبا ما جتري يف إطار من السرية والكتمان.

1313مجعيتان 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
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طائلة باإلنفاق على حفريات اجلهة الغربية.
1414مبشر أمريكي جاء إىل القدس وشغل منصب القنصل األمريكي فيها وكانت له بعض املزاعم التوراتية يف
القدس منها ما قاله عن بوابة الرباق.
1515نشر تقرير مبسط حول املشروع يف ساحة الرباق على مدونة الباحث اهلولندي لني ريتماير
 /http://www.ritmeyer.comيف  ،2009/10/12كما نشر يف املوقع ذاته تقرير آخر حول املشروع يف
.2010/10/5
1616أخبار إسرائيل الوطنية.2010/10/24 ،
1717هآرتس.2012/2/21 ،
1818مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/6/25 ،
1919مدوّنة ريتماير.2009/10/6 ،
2020هآرتس.2011/11/23 ،
2121هآرتس.2011/12/26 ،
2222نشرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقري ًرا مفص ً
ثان/نوفمرب .2011
ال حول هذه احلفريات يف تشرين ٍ
2323جريوزاليم بوست.2010/11/22 ،
2424تقرير سلطة اآلثار نشر على موقعها
_www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=25&subj_id=240&id=1747&module
id=#as

2525سلطة اآلثار اإلسرائيلية ،دورية احلفريات ومسح األراضي يف «إسرائيل» ،تصريح رقم  5820نشر على الرابط
التالي http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.asp?id=1799&mag_id=118

2626نشر يف تقرير سلطة اآلثار اإلسرائيلية
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=1745&mag_id=118

2727تصريح حييئيل زلنجر
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_eng.asp?id=1419

جولة ميدانية للحفريات يف حميط

بركة السلطان.
ريا يف شكل املبنى وعدة حفريات عرضية إذا
2828هذه احلفريات متجددة ً
دوما فصور احلفريات عام  2010تظهر تغ ً
ما قورنت بصور عام .2009

 2929أخبار إسرائيل الوطنية.2009/9/23 ،
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رتا ونفق قافلة األجيال يبلغ عمق قاعته املوجود فيها عمود الشوق  17م ً
3030عمق هذه القاعة يزيد على  15م ً
رتا
يف نهاية احلمام الروماني املكتشف.
3131كشف ذلك من خالل زيارة مصورة للقاعة املذكورة نهاية عام .2011
3232شهادة أحد املقدسيني الذين عايشوا احلادثة وشاهدوا عمليات احلفر داخل البئر.
3333سلطة اآلثار اإلسرائيلية.2010/2/20 ،
3434سلطة اآلثار اإلسرائيلية.2010/2/13 ،
3535مناحيم مندل أحد احلاخامات املؤسسني يف الدولة الصهيونية.
3636موشي أمرياف الصهيوني هو أحد اجلنود املظليني الذين شاركوا يف احتالل القدس عام  1967وتتمحور فكرة
املتحف حول قصته اليت كتبها يف مشفى هداسا بعني كارم بعد حرب احتالل القدس بيوم ،وهي تروي قصة
اجلندي اليهودي الذي عاش طفولته وفرتة شبابه وهو يستمع إىل قصص عن زعماء اليهود وعشقهم للقدس،
ومنها قصة اليهودي البسيط الذي عاش يف فيولينا وانتقل إىل مركز اإلبادة يف بولندا ،وقصص عن مجاعة
احلادين على صهيون ،وعن تعذيبهم ألنفسهم بالصيام حز ًنا على القدس وضياعها ليظهروا يف هذه القصة
مدى حبهم للقدس وزعمهم عشقها من منطلق حق ديين وتارخيي.
3737أمحد ياسني ،نفق قافلة األجيال ورد تفصيل له يف حبث قافلة األجيال خطر يهدد الفكر والبنيان،2009 ،
منشور على املوقع التاليhttp://www.qudsday.com/aqsa2009/tunnel.html :
 3838لتفاصيل حول أنفاق احلائط الغربي ،أنظرhttp://english.thekotel.org/content.asp?id=116 :
Warren, C. (1871). Recovery of Jerusalem, New York, D. Appleton & company. p.83.3939

4040جمسم متطور جدًا ميثل «املعبد الثاني» املزعوم ،ويستخدم يف هذا اجملسم مبدأ تغيري احلقب الزمنية عن
طريق مكابس هيدروليكية وأضواء مستخدمة لتوضيح مسار النفق خلف وأسفل األسوار الغربية .وهنا عرض
فيديو يوضح هذا اجملسم داخل النفق
.http://www.youtube.com/watch?v=wrie0IY0MMw&feature=related
4141احلشمونائيم فرتة حكم لقبيلة دينية يهودية ظهرت يف فرتة «املعبد الثاني» ،حيث كان ملك احلشمونائيم
الديين يف فرتة  76-126ق.م.
4242مجعية «إلعاد» أو «العودة إىل مدينة داود» ،وهي مجعية صهيونية استيطانية تعنى حبفريات «مدينة داود»
أسسها داود باري يف .1986
Warre C. (1871). Recovery of Jerusalem, New York, D. Appleton & company. p. 118 4343
Mazar, B. (1975). The Mountain of the Lord. Doubleday. p. 127 4444

4545رائف جنم ،احلفريات األثرية يف القدس الشريف ،دار الفرقان ،عمان ،2009 ،ص .112-115
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4646أنظر :أمحد ياسني ،حبث دايفدسون ،جملة شد الرحال ،العدد الثاني ،حزيران/يونيو .2010
4747تقرير إيليت مزار حول املوضوع نشر يف  2012/2/22على الرابط التالي:
http://www.sciencedaily.com/releases/2010100222094757/02/.htm

4848فلسطينيو الـ.2010/4/21 ،48
4949نشر تقرير مفصل حول احتفال افتتاح حديقة أوفيل األثرية جنوب األقصى على املوقع التالي
http://www.archaeology.org.il/news/news.php?id=167؛ كما نشر تقرير حول املخطط يف جملة
زهرة املدائن بعنوان حدائق توراتية يف قبلة األقصى ،العدد  ،14أيلول/سبتمرب .2009
5050موقع مدينة القدس.2010/2/14 ،
5151موقع وزارة خارج ّية دولة االحتالل على شبكة اإلنرتنت.2010/2/22 ،
5252جريوزاليم بوست.2010/2/23 ،
5353مدونة فرييلز نشر تقري ًرا حول احلفريات يف آذار/مارس .2008
5454تقرير سلطة اآلثار اإلسرائيلية.2008/8/25 ،
5555تقرير سلطة اآلثار حول «موقف جفعاتي» متوفر على الرابط التالي:
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.asp?id=1377&mag_id=117

5656نشرت تفاصيل املخطط على موقع صحيفة هآرتس.2012/2/13 ،
5757تقرير حول احلفريات نشر على املوقع التالي:
http://www.studytrip.info/new-section-of-heriodian-period-tunnels-opened

5858طول النفق موضح يف موقع «مدينة داود» على الرابط التالي
http://www.cityofdavid.org.il/en/events/forgiveness-atonement

5959مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2011/9/12 ،
Ritmeyer, L. (2012). The Quest: Revealing the Temple Mount in Jerusalem. Carta. p. 2346060

6161سلطة اآلثار اإلسرائيلية ،دوريّة احلفريّات ومسح األراضي يف «إسرائيل» ،العدد .2008/8/23 ،2008/120
6262جريوزاليم بوست.2011/12/9 ،
6363جريوزاليم بوست .2008/10/29 ،
6464املصمم األثري ريتماري.2009/9/11 ،
6565تقرير مؤسسة األقصى نشر على موقع فلسطينيي الـ  48بتاريخ .2009/9/10
6666تقرير سلطة اآلثار اإلسرائيلية.2007/9/10 ،
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6767وذلك كما هو واضح يف تصور مائري بن دوف لـ»مدينة داود» و»املعبد الثاني» ،وكما هو موضح يف جمسم
«املعبد الثاني» يف قرية املاحلة داخل ما يعرف بـ»متحف اسرائيل».
6868جوزيفيوس فالفيوس ،احلرب 497 :5
6969سلطة اآلثار اإلسرائيلية.2009/9/2 ،
7070فلسطينيو الـ.2010/2/9 ،48
7171موقع عمق شبيه ،تقرير حول حفريات أسوار القدس
http://www.alt-arch.org/oldcityreport_heb.php#top

7272مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2010/2/17 ،
7373موقع عمق شبيه ،تقرير حول حفريات املنطقة املذكورة
http://www.alt-arch.org/oldcityreport.php#top

7474جاء التقرير مفص ً
ال حول حفريات سلطة اآلثار وتقرير حييئيل زلنجر يف صحيفة «إسرائيل اليوم» وعلى
موقعها يف .2012/4/27
7575جولة ميدانية قام بها مقدسيون ووثقوا الثقوب وعمليات التنقيب بالصور.
7676نشر خرب افتتاح بوابة ثانية يف مغارة سليمان يف نيسان/أبريل  2012على موقع عمق شبيه،
http://alt-arch.org/news/?p=714

7777مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/2/7 ،
إما من خالل التشويش على رمزيّته أو
7878يرصد هذا التقرير كل بنا ٍء لالحتالل يسهتدف املسجد األقصى ّ
ّ
ّ
اليهودي عليه ،أو من خالل استخدام
اليهودي يف حميطه وإضفاء الطابع
من خالل حماولة تعزيز الوجود
أما املباني اليت
البناء كقاعدة
انطالق القتحام املسجد أو احلفر حتته ،أو لتعزيز السيطرة األمن ّية عليهّ ،
ٍ
ال تقع ضمن هذا التصنيف فهي خارج دائرة ما يرصده هذا التقرير ،وإن كانت قريب ًة من املسجد األقصى
ّ
ً
اليهودي
حتديدا ،وليس رصد كل البناء
ذلك أن هدفنا الرئيس هنا اإلضاءة على استهداف املسجد األقصى
وحماوالت التهويد يف مدينة القدس.
7979يتضمن هذا البند األبنية اليت أقيمت ابتدا ًء خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير ،أما جسر باب املغاربة ومركز
ديفدسون فقد مت تطوير ما هو قائم منهما ساب ًقا وسيتم احلديث عنهما ضمن بند األبنية املقامة ساب ًقا مع
اإلشارة إىل التطورات اليت طرأت على كل منهما مؤخ ًرا.
8080أنظرhttp://www.mako.co.il/news-military/security/Article-d27f512db1c6531018.htm :

8181موقع مدينة القدس.2012/6/26 ،
8282نشرت تفاصيل املخطط على موقع صحيفة هآرتس يف .2012/2/13
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8585معاريف.2012/4/17 ،
8686مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/7/26 ،
8787أمحد ياسني ،مركز ديفدسون جنوب املسجد األقصى ،جملة شد الرحال ،العدد الثاني ،حزيران/يونيو .2010
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8989دافيد روسوف« ،كنيس اخلراب» ،اجمل ّلة اليهوديّة ،1997/12 ،منشور على موقع اجمل ّلة على اإلنرتنت،
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Ricca, S. (2001). Reinventing Jerusalem. Profile Books. pp. 104-110 9090

9191جريوزاليم بوست.2008/10/15 ،
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الفصل الثالث:
حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل املباشر يف 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 حقيقي ٍة 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
ٍ
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
ً
ألي
انفجار أمين ،األمر الذي خلق سابق ًة جديدة ،2حمُ لت إىل «احملكمة العليا» من جديد لتحدّد
ٍ
موقفها من أحقية اليهود يف الدخول اجلماعي وأداء الصالة اجلماعية .وقد أصدرت احملكمة
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.
1
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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 املصلني 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 حراسة املسجد ،وهي
ٌ
مقدمات ضرورية لتحويل الوجود اليهودي يف املسجد إىل «وجو ٍد طبيعي».
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 لـلـ»طرفني» 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 .32005/11/9
ٍ

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 ،وحنن حني نتحدّث
ومفتوح ٌة هلم كجماعات خالل الفرتة ما بني السابعة مسا ًء والتاسعة
ً

107

جمموعات
عن االقتحامات ال نعين جم ّرد دخول اليهود إىل املسجد األقصى ،وإنمّ ا دخوهلم يف
ٍ
طقوس علن ّية يف أوقات وجود املصلني مبا يسمح بوصول اخلرب إىل اإلعالم .أما
وحماولتهم أداء
ٍ
شرطة االحتالل فموجود ٌة يف املسجد يف ّ
كل األوقات و ُت َسيرِّ فيه دوريّات منتظمة ،وحنن حني

نتحدّث عن اقتحامات أمنية نقصد دخول اجلنود إىل األجزاء املسقوفة من املسجد ،أو دخوهلم يف
مناورات أمن ّية فض ً
ال عن االقتحامات اليت ترافق اقتحامات املتطرفني اليهود.
جمموعات لتنفيذ
ٍ

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

تط ّور األحداث:

اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية:

قامت شخصيات إسرائيلية رمسية باقتحام املسجد األقصى يف غري مناسبة كان من بينها اقتحام
نفذه يف  2012/3/13موشيه فيغلني ،أحد قيادات حزب الليكود ،يف ظل حراسة مشددة من قبل
قوات االحتالل ،وحتت غطاء من السرية ،حيث قام وجمموعة مرافقة له من املستوطنني بالتجول
يف أحناء املسجد األقصى ،وهم يؤدون الصلوات اليهودية والشعائر التلمودية يف أكثر من موقع
يف املسجد األقصى املبارك ،كما كان أحدهم حيمل خارطة تظهر صورة املعبد املزعوم مكان قبة

الصخرة .واقتحام فيغلن هذا ليس الوحيد خالل هذه الفرتة بل هو ما ظهر إىل وسائل اإلعالم
إذ إن فيغلن حريص على اقتحام األقصى مرة على األقل يف التاسع عشر من الشهر العربي .وقد
كشف فيغلن عن ذلك ملضي َفيه من مجعية «معهد املعبد» يف يوم التوعية العاملي السنوي الثالث
حول «املعبد الثالث» يف ّ .2012/3/25
وذكر فيغلن مبا قاله يف مقابلة لـ»معاريف» العربية

عندما أكد أن أول ما سيفعله عند فوزه برئاسة احلكومة هو الصعود إىل «جبل املعبد» والصالة
هناك دون أن مينعه أحد من ذلك.4
ويف  ،2012/5/17اقتحم املسجد عدد من السياسيني وأعضاء الكنيست اليهود منهم أوري أريئيل
وميخائيل بن آري مع مجاعة من املتطرفني وذلك يف إطار برنامج خاص بالذكرى اخلامسة
واألربعني الحتالل القدس.5
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ربا للتواصل مع املتطرفني وتشجيعهم على
وتتخذ الشخصيات الرمسية من االقتحامات من ً
التواجد يف األقصى كما أن اقتحاماتهم تشكل مظلة وغطاء لالنتهاكات اليت يقوم بها املتطرفون
خالل اقتحامهم لألقصى .فتواجد أعضاء الكنيست يف األقصى يف ذكرى احتالل القدس رافقه
اقتحام للمتطرفني الذين غنوا ورقصوا وتلوا الصلوات دومنا تدخل من الشرطة اإلسرائيلية .6أما
فيغلن ،فقد حدد يف املقابلة املذكورة آن ًفا أيام وساعات تواجده يف املسجد األقصى مذك ًرا أن
بإمكان من يشاء أن جيده يف األقصى دومنا حاجة إىل االتصال به قبل ذلك.
وعلى املستوى الدولي ،زار كل من الرئيس الروسي فالدميري بوتني واملرشح اجلمهوري للرئاسة
األمريكية ميت رومين حائط الرباق ليطلق كل منهما تصرحيات تعكس جتاو ًزا وتناس ًيا حلقيقة
أن احلائط جزء من املسجد األقصى ولتشكل تصرحياتهم تأييدًا لبناء «املعبد» الذي سيقام مكان
قبة الصخرة وف ًقا للمزاعم اليهودية .فقد صرح بوتني عند حائط الرباق يف  2012/6/26بيهودية
احلائط وقال إن أحد أسباب زيارته هو الدعاء إلعادة بناء «املعبد» .7أما رومين ،فزار حائط الرباق
يوم ذكرى «خراب املعبد» يف  2012/7/29وترك رسالة عليها بعض الصلوات يف أحد شقوق
احلائط .8كما قال إنه «يف هذه البقعة املباركة ويف هذا اليوم املشهود ،استطعت أن أتعرف أكثر
إىل التاريخ اليهودي وأنا أشعر باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري [املعبد]».9

اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود:

تزايدت اقتحامات املتطرفني اليهود للمسجد األقصى ترافقها دعوات متكررة إىل هدم املسجد
ً
متهيدا لبناء «املعبد الثالث»
وتذكيها فتاوى من احلاخامات تدعو إىل اقتحام املسجد وهدمه

مكانه .وعلى املستوى القانوني ،أصدرت احملكمة العليا لدولة االحتالل قرا ًرا يف  2012/1/2أعادت

مبوجبه التأكيد على حق اليهود يف الصالة باملسجد األقصى.

والالفت تنفيذ االقتحامات من قبل جمموعات يهودية خمتلفة عن جمموعات املستوطنني حيث
كان من بني املقتحمني نساء يهوديات وشبيبة يهود يعتقد أنهم من طالب املدارس اليهودية.
كذلك ظهرت جمموعات خمتلطة قد تكون من اجلامعات العربية .10ويف كل األحوال ،فقد
كانت شرطة االحتالل تؤمن احلماية للجماعات اليت تنفذ االقتحامات وأقدمت غري مرة على
إبعاد أو اعتقال من يعرتض على دخول املتطرفني اليهود إىل األقصى وجتواهلم فيه .ونعرض فيما
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يلي ألهم االقتحامات اليت نفذها املتطرفون اليهود يف الفرتة املمتدة من  2011/8/22حتى
.2012/8/21
يف  28و ،2011/9/29اقتحمت املسجد األقصى جمموعات متطرفة وذلك مبناسبة عيد رأس
السنة العربية .11ويف  ،2011/10/5اقتحم األقصى ما يقارب املئيت مستوطن يف جمموعات قوامها
 50-40عنص ًرا حاولوا أداء شعائر دينية يهودية ضمن حراسة مشددة من قوات الشرطة .12ويف
 ،2011/11/22أقدم حوالي  140مستوط ًنا من بينهم طالب مدارس يهودية على اقتحام املسجد
األقصى وذلك يف إطار االحتفال مبا يسمى «عيد األنوار -اهلانوكا» .وقد أدّى املتطرفون بعض
الشعائر التلمودية والدينية اليهودية اخلاصة مبراسم «املعبد» املزعوم .وكانت سبقت االقتحامات
دعوات على مواقع اإلنرتنت وإعالنات أخرى من قبل جمموعات يهويدية من بينها «ربانيم» إىل
اقتحام املسجد األقصى على مدار األسبوع إلشعال «أنوار املعبد» خالل «عيد األنوار».13
ويف ذكرى الفصح اليهودي ،اقتحم عشرات من املتطرفني املسجد األقصى عرب جمموعات صغرية
متتالية حتميهم قوات من الشرطة .وقد ُنفذت هذه االقتحامات تلبية لنداء كبار حاخامات
اليهود ودعواتهم للجمهور اليهودي إىل التجمع يف باحة حائط الرباق .واستمرت االقتحامات
على امتداد أسبوع الفصح وذلك من  6إىل  .142012/4/14ويف  ،2012/5/20اقتحم ما يقارب
 90متطر ًفا املسجد األقصى وأدّوا الشعائر الدينية فيه وذلك يف الذكرى اخلامسة واألربعني
الحتالل شرق القدس .وكان مع املتطرفني احلاخام إسرائيل أريئيل ،وهو من اجلنود املظليني
الذين شاركوا يف احتالل املسجد األقصى يف حرب عام  ،1967وقد قال« :انتظرت مخسة وأربعني
عاما ألمت ّكن من تالوة صالة الشكر على جبل املعبد» .وقد رافق املقتحمني صحافيون ومصورون
ً
من أهم وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ّ
غطوا اقتحامهم لألقصى وصالتهم فيه .15وقد نشر مقطع
فيديو على اإلنرتنت يظهر فيه احلاخام أريئيل مع جمموعة كبرية من اليهود يف املسجد األقصى
حيتفلون ويتلون صلوات الشكر يف الذكرى اخلامسة واألربعني الحتالل شرق القدس.16
وعلى الرغم من منع املستوطنني من الوصول إىل األقصى يوم ذكرى «خراب املعبد» املصادف
 ،2012/7/29فإن االقتحامات يف أجواء هذه الذكرى توالت خالل األسابيع السابقة وكان
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أكربها االقتحام الذي نفذه حوالي  120متطر ًفا يهوديًا يوم  .172012/7/25وكانت هذه
االقتحامات ِّ
نفذت مبرافقة احلاخامات الذين تولوا الشرح للمتطرفني وف ًقا للرواية التلمودية.

ويف  ،2012/8/7اصطحب عدد من احلاخامات يهوديًا متطر ًفا من مستوطنة «معاليه أدوميم» يف
صبيحة يوم زفافه إىل املسجد األقصى لالحتفال بزفافه .وقد أقر احلاخامات للمحتفى به بهذه
خصوصا أنه حيتفل داخل «جبل املعبد» يف يوم زفافه الذي يصادف الثامن
املباركة العظيمة
ً

نصت على أن «سليمان تزوج من حمبوبته يف
عشر من شهر آب العربي .وباعتبار أن التوراة املزيفة ّ
اخلامس عشر من آب/أغسطس» ،فقد اعترب عدد من احلاخامات أن هذه إشارة مباركة ّ
ومبشرة.18
ويف حني تك ّثفت اقتحامات املتطرفني يف بداية شهر رمضان حتى بلغت حوالي  350مستوط ًنا يف
االسبوع األول من الشهر ،19فإن قوات الشرطة فرضت حظ ًرا على دخوهلم إىل املسجد األقصى يف
آخر يومني من شهر رمضان حتى ثالث أيام عيد الفطر املبارك أي من  8/17لغاية .202012/8/21

وبالنظر إىل جممل االقتحامات السابقة ،نالحظ أنها باتت أقرب إىل نهج بدأ العمل به يف السنتني
األخريتني وال يزال مستم ًرا .وبشكل عام ميكن القول:
ً
ّ 1 .1
نشاطا ميدان ًيا اعتياديًّا خيدم هد ًفا أكرب هو التطبيق
إن اقتحامات املتط ّرفني أصبحت
الفعلي لتقسيم األقصى بني املسلمني واليهود مع تعالي األصوات الرمسية املطالبة بتشريع
ّ
التقسيم يف القانون .كما استمرت اجلماعات اليهوديّة املتط ّرفة يف دعواتها إىل اقتحام
محالت إعالم ّية وميدان ّية واسعة ومنظمة ُتروّج لضرورة حتقيق الوجود
األقصى كجز ٍء من
ٍ

ّ
اليهودي فيه وكسر احلصريّة اإلسالم ّية للمسجد حتى حيني أوان بناء «املعبد الثالث».
ّ 2 .2
حرصا على تأدية الصالة العلنية وقراءة التلمود لدى
إن املتطرفني اليهود أصبحوا أكثر ً
تنفيذهم االقتحامات مع تصوير ذلك يف بعض األحيان يف وقت ّ
تغض الشرطة الطرف عن
فعل فلسطين ّية.
هذا السلوك دون أن يعلن عنه رمس ًيا لتج ّنب إثارة ردود ٍ
3 .3إن االقتحامات اليت كانت تنفذ مومس ًيا باتت تنفذ يوم ًيا مع احلرص على تكثيفها وإن
بأعداد قليلة حتى يتأمّن التواجد اليهودي املستمر يف املسجد األقصى.
4 .4كان الف ًتا هذه الفرتة إقدام سلطات االحتالل على منع املتطرفني من تنفيذ اقتحاماتهم
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حني يكون االستنفار يف األقصى والرتقب على أشده .فقد منعت االقتحامات يوم ذكرى
«خراب املعبد» يف  2012/7/29وكذلك يف أواخر أيام شهر رمضان املبارك وأيام عيد
الفطر وذلك حتس ًبا ألي استفزازات قد تؤدي إىل مواجهات يصعب السيطرة عليها .وقد
تكون هذه اإلجراءات مقدمة لتخصيص أيام حصرية للمسلمني وأخرى لليهود يف إطار
التقسيم الزمين للمسجد األقصى.

اقتحامات وتصرحيات األجهزة األمنية:

استمرت األجهزة األمنية الرمسية يف الفرتة اليت يغطيها التقرير يف ممارسة الدور الذي اختطته
لنفسها جلهة التبدل يف مهمتها األمنية من منع املتطرفني اليهود من اقتحام املسجد األقصى
إىل تأمني احلماية هلم ومساندتهم يف تنفيذ االعتداءات ،واحلرص باملقابل على منع رواد األقصى
من املسلمني من الوقوف بوجه هذه االعتداءات واعتقال من يتصدى هلا منهم .ومبعزل عن
االقتحامات اليت تشكل جز ًءا من تأمني احلماية للمتطرفني ،نفذت األجهزة األمنية اقتحامات
مستقلة ضمن جمموعات صغرية جتولت يف املسجد األقصى مع قيام جنود االحتالل حبركات
غري الئقة والتقاطهم الصور على خلفية املسجد األقصى أو قبة الصخرة باإلضافة إىل رفعهم
للعلم اإلسرائيلي والتلويح به بالقرب من قبة الصخرة.21
ولعل التطور األبرز على صعيد االقتحامات األمنية معاودة السلطات اإلسرائيلية السماح ألفراد
اجليش بالدخول إىل املسجد األقصى والتجول يف ساحاته بلباسهم الرمسي بعد منع استمر
منذ انتفاضة األقصى الثانية عام  ،2000والتطور هذا جاء نتيجة ضغوط مارسها أعضاء من
اليمني يف برملان االحتالل على الشرطة .22وكان االقتحام األول يف هذا السياق يف 2012/1/8
لتتكرر بعده االقتحامات باللباس الرمسي كما يف  2/8حيث اقتحمت األقصى جمموعتان من
قوات االحتالل باللباس العسكري ومعهم ضباط جتولوا يف ساحات املسجد من باب املغاربة مرو ًرا
باملصلى القبلي وجبانب موضأ الكأس ثم انطلقوا إىل اجلهة الشرقية ومن ثم ساحات قبة الصخرة
وبعدها إىل سبيل قايتباي ليخرجوا من باب السلسلة .ويف  ،2012/3/28اقتحم األقصى حنو
 100من جنود االحتالل بزيّهم العسكري ومعهم مستوطنون حيث جتولوا يف أحنائه وذلك يف
مشهد يستفز املصلني الذين مينع عليهم التصدي للمقتحمني وإال تعرضوا للعقاب ،ومن ضمنه
منعهم من دخول األقصى.23
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ويف  ،2012/5/21اقتحمت األقصى جمموعة من جنود جيش االحتالل ،وذلك عرب جمموعات
صغرية من جهة باب املغاربة حبماية وحراسة قوة معززة من عناصر الوحدات اخلاصة بشرطة
االحتالل ،وذلك مبا يشبه إىل حد كبري أجواء التدريبات .24ويف  ،2012/7/9اقتحم األقصى
ً
ضابطا وجنديًا إسرائيل ًيا يف فرتة «السياحة الصباحية».25
186
ويف  ،2012/7/18اقتحم األقصى رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي بيين جانتس وعشرات اجلنود
واحلاخامات «لتأدية الطقوس الدينية اخلاصة» وذلك بعد يوم واحد من الكشف عن تعميم
مستشار احلكومة بأن املسجد األقصى جزء ال يتجزأ من دولة االحتالل وتنطبق عليه القوانني
اإلسرائيلية ال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء.26

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
خاصا باإلشراف
 1994واملعروفة باتفاقية «وادي عربة» ،واليت طلب األردن مبوجبها لنفسه ح ًقا ً
على الشؤون الدينية للمدينة ،وطلب أن يكون طرفاً يف املفاوضات النهائية على مستقبلها ،وقرار
فك االرتباط بني الضفتني الشرقية والغربية الذي صدر عام  1988استثنى دائرة األوقاف
مؤسسات وهيئات.
إداري وفين ،وبكل ما يتبع هلا من
كادر
اإلسالمية بكل ما يتبع هلا من
ٍ
ٍّ
ٍ
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
دائما وطبيع ًيا فيه ،وجيري التدخل يف عمل األوقاف
جيب أن حيققوا ألنفسهم تواجدًا حقيق ًيا ً

ويف إدارة املسجد على ثالثة مسارات:
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ّ
والتدخل يف عمل دائرة األوقاف.
1 .1املنع من الرتميم
2 .2تقييد حركة موظفي األوقاف.
3 .3التح ّكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني.

منع الرتميم والتدخل يف عمل إدارة األوقاف

انتزع االحتالل على م ّر السنني املاضية الكثري من صالح ّيات دائرة األوقاف يف هذا اجملال وعطل
على أرض الواقع الكثري من أعماهلا الطارئة والضروريّة لصيانة املسجد األقصى وترميمه وحتى

إدارة شؤونه اليوم ّية .ومل يتو ّرع االحتالل خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير عن التحريض على

دائرة األوقاف والتدخل يف صالحياتها.

ويف هذا السياق ،كانت أوىل التدخالت يف  2011/9/21عندما أمرت شرطة االحتالل املتمركزة
داخل املسجد األقصى املبارك عمال األوقاف اإلسالمية يف املسجد بإزالة مكان خصصته األوقاف
لتجميع القضبان احلديدية اخلاصة بـ»الشوادر» اليت نصبتها األوقاف اإلسالمية يف باحات
املسجد أيام شهر رمضان حلماية املصلني من أشعة الشمس .27ويف  ،2012/3/13خصصت «جلنة
الرتبية والتعليم والرياضة» يف برملان االحتالل جلسة حول قضية املسجد األقصى مبشاركة
وزارات الثقافة والرياضة والعدل والداخلية واخلارجية واألمن الداخلي والشؤون الدينية ومكتب
مراقب الدولة وسلطة اآلثار اإلسرائيلية باإلضافة إىل بلدية االحتالل ومكتب رئيس احلكومة.
وقد ادعت اللجنة أن األوقاف اإلسالمية تعمل على تدمري اآلثار يف املسجد األقصى .وكان برملان
وجه دعوة إىل مدير أوقاف القدس الشيخ عزام اخلطيب للمثول أمام اللجنة ملناقشة
االحتالل ّ

ادعاءاتها حول هدم اآلثار يف املسجد األقصى.28

ويف  ،2012/7/15تقدّمت مجعية «أمناء املعبد» بالتماس إىل احملكمة العليا يف دولة االحتالل
تدعي فيه أن أعمال الرتميم اليت تقوم بها األوقاف اإلسالمية لتدعيم قبة الصخرة ال تتم حتت
إشراف السلطات اإلسرائيلية وهي تهدد أقدس مقدسات اليهود وتعرضها للخطر .29كذلك
اعرتض العضو يف برملان االحتالل أوري أريئيل على أعمال الرتميم اليت جتري داخل قبة الصخرة
باملسجد االقصى املبارك باعتبارها تقع فوق الصخرة املشرفة واليت يزعم اليهود أنها «قدس
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األقداس» .كما اعرتض املتحدث باسم احلاخامية الصهيونية وعدد من أصحاب املعاهد التوراتية
على أعمال الرتميم اليت تقوم بها األوقاف االسالمية داخل قبة الصخرة ووضع السقاالت على
الصخرة لرتميم فسيفساء القبة من الداخل .ويف  ،2012/8/20انطلقت مسرية دعت إليها
مجاعات شبابية ومعاهد تلمودية صهيونية تطالب حكومة االحتالل بإجبار األوقاف على إيقاف
هذه الرتميمات اليت جتري داخل قبة الصخرة من قبل األوقاف .يذكر أن األوقاف األردنية تقوم
بأعمال ترميم وجتديد للفسيفساء املذهبة املوجودة داخل قبة الصخرة يف القبة الداخلية واليت
خصوصا يف أعالها .وإىل جانب عرقلة أعمال الرتميم ،تعمل سلطات
حتتاج إىل ترميمات كثرية
ً

االحتالل على عرقلة مشروع إطفاء احلريق اخلاص باملسجد األقصى حيث ال تزال ترفض السماح
خصيصا لصاحل األوقاف
بدخول سيارات اإلطفاء اليت تربعت بها اململكة األردنية اهلامشية
ً

اإلسالمية لوضعها يف املسجد األقصى املبارك.

وتتدخل سلطات االحتالل يف شؤون املسجد األقصى املبارك حتى يف ما يتعلق بتغيري أو تصليح
عمال األوقاف لدى
شبكة املياه أو الكهرباء .ومن ذلك إصرار قوات االحتالل على مراقبة ومتابعة ّ
قيامهم بأعمال التصليح بالقرب من سبيل أبي بكر القريب من باب املغاربة ً
وأيضا بالقرب من قبة
موسى (دار القرآن الكريم) لرتميم وتغيري املواسري حتت األرض وإبداهلا بأخرى جديدة.30

تقييد حركة موظفي األوقاف:

مل حتمل الفرتة اليت يغطيها التقرير أي جديد فيما عنى السياسة اإلسرائيلية امل ّتبعة حيال
موظفي األوقاف .ومل تتورع سلطات االحتالل عن اعتقال أو إبعاد أئمة املسجد وخطبائه واالعتداء
على حراس املسجد وسدنته الذين يشكلون إحدى أبرز العقبات يف وجه تقسيم املسجد واحلؤول
دون حت ّول اقتحامات املتطرفني إىل زيارات عادية.
ففي  ،2012/2/23اعتقلت قوات االحتالل سامر قويدر ،أحد حراس املسجد األقصى ،إىل جانب
ثالثة من أهل الداخل الفلسطيين وذلك عقب تصديهم بالتكبري والتهليل القتحام جمموعة
من املتطرفني للمسجد األقصى .وأصيب خالد أبو جنمة ،أحد حراس املسجد ،يف مواجهات مع
املتطرفني لدى التصدي هلم وحماولة منعهم من اقتحام األقصى يف .2012/4/11
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كما أقدمت قوات االحتالل على اعتقال رئيس قسم املخطوطات والرتاث فى املسجد األقصى
املبارك ،الشيخ ناجح بكريات ،من منزله يف صور باهر يف  2012/6/4واقتادته إىل مركز حتقيق
وتوقيف املسكوبية غرب القدس ،ووجهت له تهمة «التحريض وختريب النظام العام» ثم أفرجت
عنه بكفالة مالية مدفوعة بقيمة  3000شيكل ،وسلمته أم ًرا مبنعه من دخول املسجد األقصى ملدة

شهر قابل للتجديد .31ويف  ،2012/4/18أصدرت املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية قرا ًرا مبنع الشيخ

عكرمة صربي ،خطيب املسجد األقصى من دخول املسجد ملدة شهرين ،وهي املرة الثالثة اليت يصدر
مثل هذا القرار حبقه.32
ومل توفر الشرطة االسرائيلية طواقم االسعاف من تقييد دخوهلم إىل األقصى فأقدمت يف
 2012/6/17خالل االحتفال داخل املسجد األقصى املبارك بذكرى اإلسراء واملعراج مبنع طاقم
إسعاف األقصى من دخول املسجد.33

وال ميكن القول إال ّ
إن السلوك الذي تتبعه سلطات االحتالل يف تعاملها مع موظفي األوقاف هو
جزء من سياسة تكبيل األيدي وكم األفواه اليت تتط ّلع من خالهلا دولة االحتالل إىل منع أي

تصد العتداءاتها املتمادية .وهي بهذه التعديات إمنا متعن يف سياسة االعتداء على دائرة األوقاف
ٍّ
وتهميش دورها ال بل القضاء على أي دور أو سلطة هلا يف املسجد األقصى.

التحكم يف الدخول للمسجد وتقييد حرية حركة املصلني:

مقابل االقتحامات اليت تنفذها أجهزة االحتالل الرمسية واألمنية وكذلك املتطرفون ،استمر
االحتالل يف فرض القيود اجلغرافية والعمرية على دخول املسجد األقصى .كما عمدت سلطات
وخصوصا اجلهة الشرقية ،وذلك
االحتالل إىل نصب كامريات رصد ومراقبة على أبواب املسجد،
ً
على أعمدة ضخمة وعالية ً
جدا تكشف كل مساحات املسجد األقصى املبارك وتضع املصلني وطلبة
مصاطب العلم حتت املراقبة الدائمة واملستمرة .كما أن االحتالل بات يضيق على املقدسيات عرب

مصادرة هوياتهن لضمان عدم عودتهن إىل املسجد مرة أخرى.34
واستمر التضييق على املشاركني يف مشروع «إحياء مصاطب العلم يف املسجد األقصى» والذي
تنظمه مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات بهدف احملافظة على تواجد املصلني يف األقصى طوال
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اليوم وليس يف أوقات الصالة فقط .وعلى سبيل املثال ،طوقت قوات االحتالل مصاطب العلم يف
 2011/10/3واعتقلت أربعة من الطالب .35كما عملت قوات االحتالل على مدى يومي -26
 2012/7/27على منع طالبات مشروع مصاطب العلم من اجللوس لتلقي العلم عند مصطبة
أبي بكر الصديق ورفعت الكراسي اليت جتلس عليها الطالبات من مكانها بالقوة وحاولت إخالء
الطالبات من موقع جلوسهن .كما جلس عدد من جنود االحتالل فوق املسطبة وجبانبها وتصدوا
لكل طالبة ترفض االنصياع للممارسات االحتاللية .كما عمدت قوات االحتالل إىل فرض قيود
عمرية على طلبة املصاطب ومن ذلك منعها طالب العلم ممن هم دون سن اخلمسني من دخول
املسجد يومي .362011/10/5-4
وقد تكرر االعتداء على املصلني واعتقاهلم أو إبعادهم عن املسجد األقصى يف غري مناسبة .ففي
 ،2012/2/24اقتحمت قوات االحتالل األقصى عقب صالة اجلمعة وقامت باالعتداء على
املصلني باهلراوات والقنابل الصوتية موقعة إصابات بني املصلني ،معظمها حاالت اختناق.37
ويف  ،2012/5/30منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة من مركزي مشروع مساطب العلم
وأحد طالب املساطب من دخول املسجد األقصى املبارك دون أي مربر .38ويف  ،2012/7/13سلمت
خمابرات االحتالل األسري املقدسي احملرر مصباح أبو صبيح قرا ًرا صاد ًرا عن رئيس أركان جيش

االحتالل ،بين غانتس ،يقضي مبنعه من دخول األقصى مدة ستة أشهر .وقد ُسلم أبو صبيح القرار
يف مركز توقيف وحتقيق املسكوبية مرف ًقا مع خريطة تشري إىل منعه من الوصول للمسجد

األقصى مسافة تبعد عنه  20م ً
رتا.39

وقد عملت قوات االحتالل ،بالتزامن مع فرتات األعياد اليهودية ،على نشر احلواجز على طول
الطرقات املؤدية إىل املسجد األقصى لتعرقل تنقل املصلني ولتمنعهم أحيا ًنا من الوصول إىل املسجد
األقصى .كما فرضت سلطات االحتالل مجلة من اإلجراءات يف شهر رمضان بهدف التضييق على
الوافدين على األقصى للصالة واالعتكاف فيه .ومن بني اإلجراءات منع أبناء الضفة الغربية ممن
عاما من دخول القدس والوصول إىل املسجد األقصى مقابل السماح للنساء
هم دون األربعني ً
عاما بالدخول دون تصاريح .كذلك انتشر اآلالف من عناصر الشرطة
واألطفال حتى سن ً 12

يف البلدة القدمية وحميط املسجد األقصى والطرقات املؤدية إليه ،كما أعاقت قوات االحتالل
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املتمركزة على املعابر واحلواجز الثابتة على املداخل الرئيسة ملدينة القدس وصول آالف املصلني
من حمافظات الضفة الغربية .يضاف إىل ذلك أن قوات االحتالل عمدت إىل إغالق الشوارع
واألحياء املتامخة ألسوار القدس القدمية لتجرب املصلني على السري مسافات طويلة للوصول إىل
خصوصا لكبار السن واملرضى يف جو شديد احلرارة ،كما
سبب معاناة كبرية
ً
األقصى ،األمر الذي َّ

حررت خمالفات عالية حبق أصحاب السيارات واملركبات يف حميط البلدة القدمية.40

وعلى الرغم من أن عددًا أكرب من املصلني متكن من الوصول إىل األقصى للصالة يف شهر رمضان
ريا يف السياسة اإلسرائيلية حيال األقصى وال يعين أن
مقارنة بالعام املاضي ،إال أن ذلك ال يعين تغ ً

سلطات االحتالل رفعت القيود اليت تفرضها على حركة املصلني ،فيدها ما زالت متسك باألقفال

لتفتح البوابات تارة وتغلقها طو ًرا ولتتحكم يف حتديد من يصل إىل األقصى وكيف ومتى .وإن
استمرار هذه السياسة ال شك أنه يعطي ً
زمخا ملشروع التقسيم الزماني واملكاني لألقصى والذي
تبدو دولة االحتالل جادّة يف سعيها إىل تكريسه عمل ًيا وقانون ًيا.
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هوامش الفصل الثالث
1 .1كانت مصادر يهودية متطرفة قد أشارت إىل أن عدد اليهود الذين اقتحموا املسجد على مدار
عام  2004كان حوالي  70,000يهوديًا .أنظر مث ً
ال تصرحيات املتطرف دافيد عربي خالل
القتحام مجاعي لألقصى يف آذار/مارس : 2005
الدعوة
ٍ
http://www.islamonline.net/Arabic/news/200508/03-/article02.shtml

2 .2أكرب دعوات االقتحام اجلماعي اليت ش ّكلت هذه السابقة يف حينه كانت الدعوة اليت قامت
عليها جمموعة من املنظمات اليهودية املتطرفة حلشد  10,000مستوطن القتحام املسجد
يف مطلع الشهر الرابع اليهودي من عام  ،2005والذي توافق حينها مع تاريخ .2005/4/10
لالطالع على تفاصيل هذه الدعوة والتطورات اليت تلتها أنظر :مؤسسة القدس الدول ّية،
التقرير املعلوماتي رقم  ،5بريوت ،2005/6 ،املنشور على الرابط التالي:
_http://www.alquds-online.org/org/userfiles/pdf/Al_Taqreer_Al
Malumati/5_Malaffat_Maqdisiyya.pdf

3 .3زياد حممد ،عني على األقصى  ،2006-2005ط ،1بريوت ،مؤسسة القدس الدول ّية ،ص .16
4 .4املقابلة اليت استضافت فيها مجعية «معهد املعبد» موشيه فيغلن يف  2012/3/25ميكن
متابعتها على الرابط التاليhttp://www.youtube.com/watch?v=cp-RIzJ5TWU :
موقع جريدة اليوم السعودية .2012/5/17 ،وانظر ً
أيضا حول االقتحامات اليت نفذها
سياسيون إسرائيليون موقع مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.www.iaqsa.net ،
5 .5أنظر موقع مجعية «معهد املعبد»http://www.templeinstitute.org/events.htm ،

6 .6مجعية «احلفاظ على تراث احلائط الغربي».2012/6/26 ،
7 .7جريدة واشنطن بوست .2012/7/29 ،أنظر ً
أيضا املصري اليوم.2012/7/31 ،
8 .8مجعية «احلفاظ على تراث احلائط الغربي»،
http://english.thekotel.org/today/Eventasp?CatId=2&d=29&m=7&y=2012،9 .9
29/7/2012

1010مؤسسة األقصى للوقف والرتاث2011/9/8 ،
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1111موقع بُكرا 2011/9/28 ،وفلسطني اآلن2011/9/29 ،
1212وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) ،تقرير االنتهاكات اإلسرائيلية خالل شهر
تشرين أول/أكتوبر ،2011
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5613

1313تقرير «حال املسجد األقصى  ،»2011مؤسسة االقصى للوقف والرتاث2012/2/21 ،
1414أنظر مث ً
ال موقع وكالة قدس نت لألنباء،

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=217582 ، 2012/4/11

1515موقع مجعية «معهد املعبد»،
http://www.templeinstitute.org/events.htm

1616موقع «الصحافة اليهودية».2012/6/27 ،
1717جريدة اليوم السعودية.2012/7/25 ،
1818موقع أخبار فلسطني.2012/8/9 ،
1919صحيفة القدس املقدسية.2012/7/26 ،
2020أخبار إسرائيل الوطنية2012./8/13 ،
2121مؤسسة األقصى للوقف والرتاث .2012/2/8 ،أنظر ً
أيضا صحيفة األيام ،رام اهلل2012/5/29 ،
وصحيفة الشرق األوسط ،لندن.2012/5/29 ،
2222موقع نانا العربي .2012/1/11 ،أنظر ً
أيضا موقع مجعية «معهد املعبد»،
.http://www.templeinstitute.org/events.htm

2323مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/3/28 ،
2424موقع فلسطني اآلن.2012/5/21 ،
2525فلسطينيو الـ.2012/7/9 ،48
2626احلياة.2012/7/18 ،
2727وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ( وفا) ،تقرير انتهاكات أيلول/سبتمرب  ،2011أنظر
الرابطhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5265 :
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2828مركز إعالم القدس 2012/3/14 ،و.2012/3/18
2929موقع جريوزاليم بوست.2012/7/17 ،
3030مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/2/8 ،
3131مركز إعالم القدس.2012/6/4 ،
3232شبكة هنا القدس.2012/4/18 ،
3333فلسطينيو الـ.2012/6/17 ،48
3434مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2012/3/1 ،
3535مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2011/10/3 ،
3636مؤسسة األقصى للوقف والرتاث.2011/10/5 ،
3737وكالة م ًعا اإلخبارية.2012/2/24 ،
3838مركز إعالم القدس.2012/5/31 ،
3939فلسطينيو الـ.2012/7/12 ،48
4040موقع مدينة القدس .2012/7/27 ،أنظر ً
أيضا :جريدة األيام ،2012/8/11 ،وبي بي سي
العربية .2012/7/27

121

122

الفصل الرابع

التفاعل مع المسجد األقصى
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الفصل الرابع:
التفاعل مع املسجد األقصى
مقدّمة

شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير إحدى أشرس اهلجمات التهويديّة من قبل سلطات االحتالل
اإلسرائيلية على مدينة القدس احملتلة واملسجد األقصى منذ احتاللهِ ما .وبالرغم من ذلك ،مل
تتع ّد ردود الفعل الفلسطينية ،سواء على مستوى فصائل املقاومة أو السلطة الفلسطينية ،مناشدة
الدول العربية واإلسالمية واجملتمع الدولي ومؤسسات األمم املتحدة التدخل والقيام بردود الفعل
املناسبة .أما الدول العربية واإلسالمية فلم تقدّم للقدس سوى الوعود يف وقت مل خيرج مؤمتر
الدوحة الدولي للدفاع عن القدس بأي إجراءات عملية حتمي مدينة القدس واملسجد األقصى.
قمة سرت العربية عام
قر يف ّ
أضف إىل ذلك استمرار انتظار القدس وأه ِلها للدعم املالي الذي أُ َّ
 2010واملقدّر بـ 500مليون دوالر ،1واليت مل يصل منها سوى  37مليون دوالر ،2فيما جتاوز ما
صرفته دولة االحتالل لتهويد القدس واألقصى خالل السنوات القليلة املاضية  17مليار دوالر.3
اقتحامات املستوطنني وجنود االحتالل للمسجد األقصى اليت مل تنقطع ازدادت وتريتها مع بداية
شهر رمضان املبارك ،حيث بلغ عدد املقتحمني لباحات املسجد يف األسبوع األول من الشهر ما
يقارب  350مستوط ًنا .4أضف إىل ذلك ارتفاع سقف اخلطاب اإلسرائيلي بد ًءا من اعتبار املسجد
ساحات عامة،
األقصى جز ًءا ال يتجزأ من أراضي دولة االحتالل ،5مرو ًرا بالدعوات إىل جعل باحاته
ٍ
قانون إىل الكنيست (الربملان) يقرتح تقسيمه بني املسلمني واليهود،
وليس انتها ًء بتقديم مشروع
ٍ
كما هي احلال يف املسجد اإلبراهيمي مبدينة اخلليل ،6ناهيك عن مشاريع االستيطان اليت مل
تهدأ ومل تتوقف.
أمام هذه االنتهاكات اإلسرائيلية املتصاعدة ،فإن التفاعل مع قضية املسجد األقصى مل حيمل
ّ
أي تطور مؤثر على الرغم من بعض التطور يف احلراك الشعيب واملؤسساتي والذي مت ّثل مبسرية
القدس العاملية ،وحراك األزهر الشريف الذي أصدر «وثيقة األزهر ضد تهويد األقصى» ،ورعى
إطالق محلة «كسر احلصار عن القدس» واملسريات اليت شهدتها مصر واألردن على وجه التحديد
نصرة لألقصى وضد حماوالت االحتالل هدم جسر باب املغاربة املؤدي إليه .إال أن هذه التحركات
مل تكن سوى ه ّبات ال تلبث أن ختبو وتنطفئ بعد وقت قصري من انطالقها.
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أو ً
ال :املقاومة الفلسطينية:

مل يعد للمقاومة الفلسطينية دور ميداني فاعل يف الدفاع عن املسجد األقصى يف مواجهة
االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية واليت زادت وتريتها يف الفرتة اليت يغطيها التقرير يف ظل انشغال

العامل العربي برتتيب وضعه الداخلي نتيجة الثورات العربية ،باإلضافة إىل احتدام املواجهات يف
سورية بني النظام واملعارضة ،مما دفع االحتالل إىل البدء بفرض أمر واقع على األرض بوترية
متدرجة ومتسارعة.
فبعد أن كان ُّ
تطاول عليه ينعكس على األرض إما من خالل املواجهات
أي اعتدا ٍء على األقصى أو
ٍ

ّ
خصوصا بعد عام  ،2005حبيث
العسكري ،انقلب األمر يف السنوات األخرية
الشعبية وإما العمل
ً
ريا مقابل اعتداءاته على األقصى ومدينة القدس.
أصبح االحتالل يشعر بأنه ال يدفع مث ًنا كب ً
وأمام هذه الفرصة التارخيية الساحنة لتهويد املسجد األقصى واليت ختلو من أي توازن للردع،
كشف يف  2012/7/17عن تعميم املستشار القانوني حلكومة االحتالل ،يهودا فينشتاين،
يعترب فيه أن املسجد األقصى جزء ال يتجزأ من أراضي دولة االحتالل ولذا ينطبق عليه القانون
اإلسرائيلي وال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء .7كما أعلن يف  2012/8/9مشروع
القانون الذي يقرتح فيه عضو الكنيست أرييه إلداد «تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود،
كما هي احلال يف املسجد اإلبراهيمي مبدينة اخلليل».8
وردًا على التعديات املتزايدة على املسجد األقصى ،قال القيادي يف حركة محاس مشري املصري يف
دعما لألقصى واألسرى ،إن مسلسل االعتداء
إطار مسرية حاشدة نظمت يف غزة يف ً 2012/7/21

على املسجد األقصى سيواجه بانتفاضة عارمة ضد االحتالل ،وسيفتح الباب على مصراعيه أمام رد
املقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام .9ويف الذكرى الثالثة واألربعني إلحراق املسجد
األقصى أكدت محاس أن السبيل لتحرير املسجد األقصى هو عرب وحدة الشعب الفلسطيين
ومتسكه بالثوابت واحلقوق الوطنية كلها وباملقاومة خيا ًرا اسرتاتيج ًيا .10أما حركة اجلهاد
اإلسالمي فقد نبهت إىل أن األقصى يتعرض حلملة إسرائيلية مسعورة لطمس املعامل واهلوية

اإلسالمية يف القدس وأكدت أهمية التمسك خبيار املقاومة اليت انتصر فيها أباؤنا وأجدادنا».11
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وهذه املواقف وإن كانت مل ترتجم على األرض ،إال أنها تعكس التمسك خبيار املقاومة كموقف
مبدئي وإن غلبت على خطاب فصائل املقاومة الفلسطينية لغة الشجب واالستنكار والتحذير،
ومطالبة العامل العربي واإلسالمي ومؤسسات اجملتمع الدولي التدخل للدفاع عن األقصى ووقف
خصوصا بعد ما متكن االحتالل ،عرب التنسيق األمين مع السلطة
عمليات تهويد مدينة القدس،
ً

الفلسطينية ،من تكبيل يد املقاومة يف الضفة الغربية.

وبالتزامن مع التحضري النعقاد مؤمتر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس يف 2012/2/27-26
أملت الفصائل الفلسطينية أن خيرج بنتائج عملية وخطوات ملموسة على أرض الواقع
والذي ِ
عملت سلطات االحتالل على زيادة وترية اقتحام
تعمل على وقف عملية تهويد املدينة املقدسةِ ،

حتد واضح للمؤمتر وما قد يسفر
مستوطنيها للمسجد األقصى وحبماية شرطة االحتالل يف
ٍّ
عنه من نتائج .وعلى إثر ذلك ،دعت فصائل املقاومة الشعب الفلسطيين جبميع أطيافه وقواه
ً
واحدا ،والتصدّي ملخططات االحتالل الساعية إىل تهويد القدس والسيطرة
إىل التكاتف ص ًفا

على األقصى .كما دعت الشعوب العربية واإلسالمية إىل التح ّرك يف مسريات تضامنية وفعاليات

مجاهريية نصرة للقدس واملسجد األقصى املبارك ،فيما طالبت منظمات األمم املتحدة واملؤسسات
بتحمل مسؤولياتها يف فضح انتهاكات االحتالل ،وإدانته وحماسبته أمام
احلقوقية واإلنسانية
ّ

احملافل الدولية.

ويف خض ّم عمليات االقتحام والتهويد املتسارعة ،جاءت دعوة الرئيس الفلسطيين حممود عباس

يف مؤمتر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس للشخصيات العربية واإلسالمية إىل زيارة املسجد

األقصى لتفتح الباب أمام الرتاشق اإلعالمي بني الفصائل الفلسطينية .فمن جهة أوىل ،اعتربت
حركة محاس واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني زيارة القدس حتت االحتالل اعرتا ًفا بشرعيته
وتسليما بسياسة التطبيع والتهويد واألمر الواقع اليت حياول االحتالل أن يفرضها ويس ّوق هلا.12
ً
ومن جهة أخرى ،رأت حركة فتح يف الدعوات إىل عدم زيارة األقصى تساو ًقا مع سياسة االحتالل
اهلادفة لعزل القدس واملقدسيني عن حميطهم الفلسطيين والعربي واإلسالمي.13
ومع بداية شهر متوز/يوليو  ،2012كان جل ًيا أن االحتالل بدأ بتنفيذ خطوات عملية لتقسيم
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املسجد األقصى عرب تصرحيات مسؤوليه اليت اعتربت األقصى «جز ًءا من الدولة العربية»،

واعتبار باحاته حدائق عامة ،باإلضافة إىل زيادة عمليات االقتحام وبأعداد كبرية حيث جتاوز
عدد املقتحمني للمسجد خالل أسبوع واحد  350مستوط ًنا .14وإزاء هذه اخلطوات العملية ،ردّت

الفصائل الفلسطينية جم ّددًا بتحذير دولة االحتالل من التمادي يف اعتداءاتها ومبطالبة اجلهات
العربية والدولية التدخل لوقف هذه االعتداءات .فقد ح ّذرت حركة محاس دولة االحتالل
اإلسرائيلي من استفزاز مشاعر العرب واملسلمني إزاء قلب احلقائق حول القدس واملسجد األقصى،
داعية املقاومة الفلسطينية للدفاع عن املقدسات اإلسالمية ومطالبة بتشكيل شبكة أمان حلماية
املسجد األقصى واملقدسات اإلسالميةُ ،تستخدم فيها كل أوراق الضغط على االحتالل لوقف
انتهاكاته .أما حركة فتح فطالبت ّ
ودولي عاجل وحثيث لثين دولة
عربي
ّ
جهد ّ
كل القوى ببذل ٍ
االحتالل عن تنفيذ خمططاتها العدوانية يف القدس احملتلة ملا هلا من تداعيات خطرية على أمن
املنطقة واستقرارها .ومل خيل حتذير الفصائل الفلسطينية لالحتالل من التهديد بأن أي محاقة
حبق املسجد األقصى ستواجه بانتفاضة جديدة عارمة.
وبطبيعة احلال ،مل يكن هلذه التحذيرات والتهديدات انعكاس على أرض الواقع ،وبدا أن القيادات
السياسية للمقاومة مل جتد ُبدّا من اللجوء إليها أمام حجم االعتداء اإلسرائيلي على املسجد
األقصى ولتغطية عجزها عن اختاذ ر ّد حاسم وفاعل.

وعلى الرغم من التزايد امللحوظ يف تصرحيات وخطابات الدعم من الفصائل الفلسطينية،
فقد أرسل االنفصال بني اخلطاب السياسي للفصائل الفلسطينية واألداء امليداني على األرض،
إضافة إىل مناشدة الدول العربية واإلسالمية ومؤسسات اجملتمع الدولي للتحرك ،رسائل إجيابية
لالحتالل شجعته على تصعيد اعتداءاته أكثر فأكثر على املسجد األقصى وتسريع وتريتها.
إن هذا الواقع ير ّتب على فصائل املقاومة مسؤولية إجياد خمرج سياسي وميداني وبأي طريقة
ممكنة ،وذلك لتكريس معادلة ردع تربط االعتداء على األقصى بثمن ال بد للمحتل من دفعه،
وبالتالي منع االحتالل من التمادي يف اعتداءاته على املسجد األقصى ومدينة القدس.
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ثان ًيا :السلطة الفلسطينية:

على الرغم من الوثائق اليت كشفت عنها قناة اجلزيرة الفضائية مطلع عام  2011واليت أظهرت
تهاو ًنا غري مسبوق باألقصى من جانب املفاوض الفلسطيين ،15مل تزح السلطة الفلسطينية خالل
الفرتة اليت يغطيها التقرير عن موقف املستجدي الضعيف املرتدد حيال املطالبة حبقوقه الثابتة
وذلك حتت شعار السالم والتعايش مع احملتل .ومل يكن قرارها التوجه إىل األمم املتحدة بطلب
العضوية الكاملة يف  2011/9/23ليساهم يف رفع سقف خطابها حيث متسكت باملطالبة «بدولة
فلسطينية على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية».
ومع تزايد عمليات اقتحام األقصى ابتدا ًء من شهر شباط/فرباير  2012لتصل إىل ذروتها يف
شهر متوز/يوليو  ،2012كانت السلطة الفلسطينية تناشد اللجنة الرباعية واملؤسسات الدولية
خصوصا «اليونسكو» ،ومنظمات حقوق اإلنسان ،الوقوف والتصدي
ومنظمات األمم املتحدة،
ً

هلذه اإلجراءات اخلطرية ،وتطالب األمتني العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياتهما جتاه القدس
ومقدساتها.
وجهها الرئيس حممود عباس لزيارة القدس واألقصى
وبصرف النظر عن الدعوة املثرية للجدل اليت ّ
يف كلمته اليت ألقاها يف املؤمتر الدولي للدفاع عن القدس بالدوحة ،فقد عرض عباس لـ»شواهد
الواقع يف مدينة األنبياء» واستعرض مجلة االعتداءات اإلسرائيلية على القدس ومنها بناء سلطات
االحتالل للكنس اليت حتجب مشهد األقصى وإعدادها اجملسمات لبناء «املعبد» على أنقاض
املسجد .16وخلص عباس إىل استنتاج مفاده التشديد على أن املطلوب هو دعم صمود املقدسيني
وثباتهم ّ
ريا إىل
وذكر بقرارات القمم العربية لدعم القدس واليت مل جتد طريقها إىل التنفيذ مش ً

االتفاق مع منظمة التعاون اإلسالمي على خطة تتبنى مبوجبها الدول العربية واإلسالمية دعم
القطاعات املختلفة يف القدس ومنها األماكن الدينية .ورغم غياب اإلشارة املباشرة إىل املسجد
األقصى كبند خاص إال أنه باإلمكان القول إنه مشمول باألماكن الدينية ،وإن كان حجم
خاصا وممي ًزا.
االعتداءات على املسجد يستوجب إيالءه
ً
اهتماما ً
ويف القمة اإلسالمية اإلستثنائية اليت عقدت مبكة يف  2012/8/16-15حتت عنوان قمة
التضامن اإلسالمي ،كانت كلمة للرئيس حممود عباس 17أشار فيها إىل احلفريات حتت املسجد
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األقصى وإىل سعي دولة االحتالل إىل حتويل باحات األقصى إىل حدائق ومتنزهات عامة ليعود
ربا أن هذه الزيارة إحدى املوارد الالزمة لدعم القدس.
ويثري الدعوة اجلدلية إىل زيارة األقصى معت ً
وفيما خال هذا االستحضار لألقصى من الباب الذي ال حيظى بإمجاع األمة ،كانت املطالبة
بدعم القدس بوجه عام من خالل الدعوة إىل تبين االسرتاتيجية الفلسطينية متعددة القطاعات
اخلاصة بشرق القدس ،وهي بطبيعة احلال ختلو من اإلشارة إىل دعم املسجد األقصى أو األماكن
الدينية يف املدينة.
وردًا على ما ورد حول التوجه اإلسرائيلي إىل حتويل باحات املسجد األقصى املبارك إىل ساحات
عامة ،وعلى ما نشر حول تعميم املستشار القانوني حلكومة االحتالل بأن األقصى جزء من أراضي
دولة االحتالل ،اكتفت السلطة الفلسطينية ببيانات الشجب واإلدانة .هذا املوقف املرتاخي
للسلطة الفلسطينية دفع مسؤول ملف القدس يف حركة فتح والوزير السابق لشؤون القدس
يف حكومة الدكتور سالم فياض ،حامت عبد القادر ،إىل اتهام السلطة يف  2012/7/31بالتقصري
ربا أن السلطة ال تضع القدس على رأس س ّلم األولويات ،مطال ًبا إيّاها
جتاه مدينة القدس ،معت ً

بتحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية واملالية يف دعم صمود املقدسيني ،واإلعالن رمس ًيا أن اتفاق

أوسلو فشل ،مستغربًا متسكها بهذا االتفاق.18

أما حكومة تسيري األعمال يف قطاع غزة فكان من أبرز مواقفها حيال قضية األقصى تأكيدها
احلاجة إىل اختاذ خطوات عملية وعدم االكتفاء بعقد القمم اليت «وإن كانت جيدة إال أنها
خترج مبقررات نظرية ال يبالي بها االحتالل املتغطرس وال القوى الكربى».19
إن استمرار السلطة الفلسطينية يف سياستها احلالية يف عدم التحرك الفاعل جتاه الوقائع اليت
يفرضها االحتالل على األرض يف املسجد األقصى ،واستمرارها يف وقف املقاومة يف الضفة الغربية،
والتأخر يف تهيئة األجواء املناسبة إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيين ،فإنها بذلك تساهم يف
تقسيم املسجد األقصى سواء أكان ذلك مقصودًا أم غري مقصود.

ثال ًثا :الدول العربية واإلسالمية:
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تسابقت الدول العربية واإلسالمية خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير يف دعم القدس واألقصى
من خالل عقد مؤمترات وقمم غاب عنها األقصى أو استحضر كعابر سبيل .وعلى الرغم من أن
األقصى جزء من القدس ،وأن أي دعم للقدس ال يستثين األقصى ،إال أن ما رشح عن املؤمترات
كان مجلة من العموميات اليت ال تلحظ الوضع الدقيق للمسجد واالعتداءات املستمرة عليه.
وباستثناء بعض احلراك الذي أسهم يف جتميد  -ولو مؤقت  -لالعتداءات اإلسرائيلية ،فإن غياب
املوقف الف ّعال شجع دولة االحتالل على املضي يف سياسة تهويد القدس والسيطرة على املسجد
األقصى ،وال ّ
أدل على ذلك من عمليات االقتحام لباحات املسجد األقصى بالتزامن مع التحضري
النعقاد مؤمتر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس يف شباط/فرباير .2012
ً
متهيدا هلدمه وبناء جسر حديدي مكانه يف
ومع قيام سلطات اإلحتالل بإغالق جسر املغاربة
ثان/نوفمرب  ،2011برز الدور األردني الفاعل حيث أعلن وزير اخلارجية األردني ناصر جودة
تشرين ٍ
بتاريخ  ،2011/12/9رفض األردن املطلق ألي شكل من أشكال اإلجراءات اإلسرائيلية اليت ميكن
أن متس باملقدسات يف مدينة القدس ،وهويتها وتراثها ،مبا يف ذلك ما يتعلق بباب املغاربة ،مذك ًرا
بأن األردن هو اجلهة املسؤولة عن عمليات ترميم املقدسات اإلسالمية يف القدس .كما قام امللك
األردني عبد اهلل الثاني باتصاالت مكثفة أدت يف نهايتها إىل تراجع سلطات االحتالل عن تنفيذ
تصميما هندس ًيا ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
مشروع هدم جسر املغاربة ،كما قدّم األردن
ً
والثقافة «يونسكو» ،يتضمن ح ً
ال ملشكلة اجلسر وفق وجهة النظر األردنية.
إال أن احلدث األبرز على الساحة الرمسية العربية واإلسالمية كان عقد مؤمتر الدوحة الدولي
للدفاع عن القدس مبشاركة حوالي  350من الشخصيات العربية والدولية ميثلون حنو 70
دولة ،باإلضافة إىل رموز وخرباء وباحثني ومؤرخني وقانونيني عرب وأجانب من خمتلف األطياف
وعقد املؤمتر يف شباط/فرباير  2012بعد أن كان مقر ًرا عقده يف
الفكرية والدينية والسياسيةُ .

شباط/فرباير  ،2011وقد تأجل بسبب سقوط النظام التونسي ثم املصري ،واندالع االحتجاجات
والتظاهرات يف غري دولة عربية .قد يكون املوقف األبرز ذاك الذي عرضه أمري قطر الشيخ محد
بن خليفة آل ثاني يف كلمته باملؤمتر حني قال إن اإلسرائيليني ال يدركون أال فلسطني من دون
القدس وال قدس من دون األقصى .20وختم املؤمتر بـ»إعالن الدوحة» الذي عرب يف أحد بنوده عن
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«القلق البالغ» لدى املؤمترين إزاء ما جيري من أشغال إسرائيلية للتنقيب واحلفريات األثرية يف
ريا على الطابع املميز
ريا خط ً
املسجد األقصى املبارك وحميطه بالبلدة القدمية ،اليت تؤثر تأث ً

للمدينة على األصعدة الدينية والثقافية والتارخيية والسكانية ،واملتناقضة مع قرارات اليونسكو
خصوصا اتفاقية الهاي
وقرارات األمم املتحدة ذات العالقة باملدينة احملتلة وقواعد القانون الدولي،
ً
حلماية املمتلكات الثقافية لعام  .1954كما أق ّر املؤمتر اقرتاح أمري قطر وضع اسرتاتيجية شاملة

وموسعة للقطاعات املختلفة واملشاريع اليت حتتاج إليها مدينة القدس ،والتوجه إىل جملس األمن
ّ

بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل جلنة حتقيق دولية للتحقيق يف مجيع اإلجراءات اليت

اختذتها دولة االحتالل منذ استكمال احتالل القدس عام .211967
ورغم إقرار قمة جامعة الدول العربية اليت انعقدت يف بغداد يف  29آذار/مارس  2012بنتائج مؤمتر
الدوحة ،إال أن الدعم املالي للقدس مل يشهد حتس ًنا .فقد كانت قمة سرت العربية اليت عقدت
يف آذار/مارس  2010أقرت زيادة الدعم املالي لصندوقي القدس واألقصى إىل  500مليون دوالر
ملواجهة سياسة التهويد ،22ومل يصل من هذا املبلغ ،فعل ًيا ،كما أعلن رئيس دائرة شؤون القدس

يف منظمة التحرير الفلسطينية أمحد قريع سوى  37مليون دوالر 23أي ما ميثل  %7من املبلغ

ريا يف دعم القدس وأهلها ومقدساتها من
املعتمد .وقد صرح قريع يف  2012/4/24أن هناك تقص ً

الدول العربية واإلسالمية .وندرك حجم التقصري أكثر إذا ما علمنا أن ما صرفته دولة االحتالل
خالل السنوات القليلة املاضية جتاوز  17مليار دوالر 24بهدف تغيري معامل املدينة املقدسة وتزوير
هويتها العربية واإلسالمية .ومن نافل القول فإن ما أقر يف «إعالن الدوحة» حباجة إىل أن يرتجم
إىل أفعال ،وحباجة إىل وضع آليات عمل حتى يقتنع الناس بأن املؤمتر كان على قدر من املسؤولية
جلهة االنتصار للقدس وأهلها وملكانتها يف العاملني العربي واإلسالمي ويف سلم احلضارة العاملية.
ويف  ،2012/3/13اتفقت منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية على إنشاء جلنة
مشرتكة للدفاع عن مدينة القدس احملتلة من خالل وضع تصور للتحرك على الساحة الدولية،
بغية تفعيل دور الربملانات العربية واإلسالمية ،ومنظمات اجملتمع املدني للدفاع عن القدس احملتلة.
ومع وصول اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى إىل ذروتها يف متوز/يوليو  ،2012وظهور
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اجتاه عملي إىل تقسيم املسجد األقصى ،أكدت اجلامعة العربية أن هذه اجلرائم واالنتهاكات
تستدعي تدخال دول ًيا وبشكل خاص من جملس األمن ،واجلمعية العامة لألمم املتحدة ،واللجنة
الرباعية الدولية ،ومنظمة اليونسكو لوقفها والعمل فو ًرا على محاية القدس باعتبارها ترا ًثا
إنسان ًيا للشعب الفلسطيين منذ فجر التاريخ .كما حذرت دولة االحتالل من التعرض للمسجد
األقصى مستغلة الظروف اليت حتيط بالعامل العربي واإلسالمي .فيما اعترب الناطق الرمسي
باسم احلكومة األردنية ،الوزير مسيح املعايطة ،أن احلكومة األردنية تنظر إىل تصرحيات االحتالل
متعمد على الدور األردني ،كونها
سافر وتضييق
حتد
حول تقسيم األقصى خبطورة بالغة ،وهي
ّ
ٍّ
ٍ
تهدد بتغيري منط الصراع من صراع قائم على األراضي احملتلة القابل للحل إىل صراع ديين غري
قابل للحل.
ويف القمة اإلسالمية االستثنائية الطارئة اليت انعقدت يف مكة املكرمة على مدى يومي -14
 ،2012/8/15أكد ملك األردن يف كلمته اليت ألقاها يف املؤمتر استمرار بالده يف القيام بدورها
التارخيي حلماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية واستمرار اجلهود لدعم أهل القدس وفلسطني
بكل الوسائل والسبل .25كما خلص املؤمتر إىل الدعوة ،ضمن مجلة أمور أخرى ،إىل بذل اجلهود
من أجل استعادة مدينة القدس واحملافظة على طابعها اإلسالمي والتارخيي وتوفري املوارد
الضرورية للحفاظ على املسجد األقصى وباقي األماكن املقدسة .26وعلى الرغم من انعقاد القمة
يف ظل تعميم فينشتاين ومشروع قانون إلداد الداعي وتقرير حرية األديان فإن البيان اخلتامي خال
وخصوصا هذه التطورات ،ما يؤكد تراجع املوقف
من أي إشارة إىل خطورة ما حياك ضد األقصى،
ً

العربي واإلسالمي من االعتداءات على األقصى مقابل املواقف اإلسرائيلية أو الدولية املتماهية مع
اعتداءات دولة االحتالل على األقصى وحماوالت السيطرة عليه.
وحتى مع التعهد اخلجول بدعم القدس واألقصى الذي ختتتم به القمم واملؤمترات العربية
واإلسالمية فإن هذه التعهدات غال ًبا ما تبقى حبيسة األقوال وتسقط من أي متابعة ملراقبة تطور
تنفيذها -أو عدمه .وبالرغم من انعقاد هذه املؤمترات إال أن الدول العربية واإلسالمية مل تتحرك
حتركا فاع ً
ً
ال على الساحة الدولية لتوصل من خالهلا ،وباستخدام لغة املصاحل ،رسائل واضحة
لالحتالل اإلسرائيلي – ومن يدعمه -متنعه من التعرض للمسجد األقصى ،مما و ّفر لالحتالل مساحة
كبرية لالعتداء على املسجد األقصى واالستفادة من هذه الفرصة التارخيية للشروع يف تقسيمه.
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راب ًعا :اجلهات األهلية واملؤسسات العاملة للقدس:

عقدت هيئة علماء فلسطني يف اخلارج ،بالتعاون مع دار الفتوى اللبنانية ومؤسسة القدس الدولية ،يف

« ،2011/10/16مؤمتر فلسطني الدولي لألوقاف اإلسالمية» للتعريف بواقع األوقاف اإلسالمية
يف فلسطني ،وفضح ممارسات االحتالل وتعدياته عليها ،وتسليط الضوء على دور األوقاف يف حفظ
اهلوية الفلسطينية .كما ناقش املؤمتر  32ورقة عمل أعدّها وقدمها باحثون ج ّلهم من املختصني
واملهتمني بالوقف واألوقاف ،من خالل ستة حماور تتعلق باألوقاف اإلسالمية بفلسطني.
أما الدور األبرز هذا العام فكان ملؤسسة األزهر الشريف ،الذي أصدر يف « 2011/11/20وثيقة
األزهر ضد تهويد األقصى» اليت أكدت أن القدس ليست جمرد أرض حمتلة ،وإمنا هي مكان
إسالمي ومسيحي مقدّس ،وأن عروبة القدس تضرب يف أعماق التاريخ ألكثر من ستني قر ًنا وأن

الوجود اليهودي يف مدينة القدس مل َّ
عاما وهو وجود طارئ وعابر.
يتعد ً 415

وخالل فعاليات املؤمتر العام لنصرة القدس ،الذي عقد يف  2012/2/15يف القاهرة إلطالق محلة
«كسر احلصار عن القدس ومواجهة خطط التهويد» ،أكد شيخ األزهر أمحد الطيب تشكيل
هيئة تنسيقية تتوىل التصدي ملؤامرات وخطط دولة االحتالل لتهويد القدس وتغيري مالحمها
التارخيية والعربية واجلغرافية والدينية.
ومن بني الفعاليات الداعمة لألقصى محلة «أنا أردني واألقصى مسؤولييت» اليت أطلقها ملتقى
القدس الثقايف وذلك يف أعقاب القرار الصادر عن بلدية االحتالل يف  2011/10/25ينذر
يوما .27كما أطلق امللتقى محلة أخرى «أنا أردني ..األقصى
بهدم تلة باب املغاربة خالل ثالثني ً

مسؤولييت ولن تقتحموه» بهدف التضامن مع املسجد األقصى املبارك ومنع االقتحام الذي دعت
إليه «مجعية أمناء املعبد» يف ذكرى «خراب املعبد» اليت صادفت  ،282012/7/29وقد سعى

ملتقى القدس الثقايف إىل تعميم هذه احلملة على أكثر من دولة عربية .ومن شأن هذه احلمالت،
إذا ما توسعت وأحسن استخدامها ،أن تساعد على نشر الوعي حول خمططات سلطات االحتالل
واملتطرفني اليهود وتعزيز التفاعل املستمر مع املسجد األقصى.
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وعلى املستوى الشعيب ،أبدت الشعوب العربية واإلسالمية بعض التطور يف تفاعلها مع قضية
خصوصا يف تنظيم مسريات تنادي بنصرة القدس واملقدسات .إال أن احلراك
القدس واألقصى مت ّثل
ً

ات عاطفية تنتهي بانتهاء الفعال ّية دون أن يكون هلا كبري أثر يف
الشعيب غال ًبا ما مت ّثل يف ه ّب ٍ
احلكومات العربية واإلسالمية يدفعها إىل أخذ مواقف حازمة وجريئة جتاه ما تتعرض له مدينة

القدس واملسجد األقصى.
فقد ُنظمت املسرية العاملية املليونية لنصرة القدس يف  2011/11/25يف عدد من الدول العربية
ً
تنديدا بعملية التهويد اليت
أبرزها األردن ومصر واملغرب باإلضافة إىل قطاع غزة ،واليت انطلقت
تتعرض هلا مدينة القدس .ففي مصر ،شارك ما يقارب الـخمسة آالف من أساتذة وعلماء األزهر
وطالب اجلامعة واملصلني من خمتلف التيارات الدينية والسياسية يف وقفة تضامنية داخل جامع
األزهر .ويف األردن ،شارك عشرات آالف األردنيني يف مهرجان أقيم على بعد  25كيلومرت من مدينة
القدس يف قرية سومية يف األغوار األردنية .أما يف املغرب العربي فقد خرج حوالي  700ألف مغربي
يف الدار البيضاء يف مسريات منددة بتهويد القدس واالعتداءات على األقصى معربة عن تضامن
أهل املغرب مع أهل القدس وفلسطني .كما شارك عشرات اآلالف من أبناء قطاع غزة مبسرية
انطلقت بعد صالة اجلمعة من مساجد القطاع.
وبعد هذه املسريات دخل احلراك العربي يف حالة من السبات ،لتستأنف املسريات جمددًا يف أجواء
التحضري ملؤمتر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس ،والذي تزامن مع عمليات اقتحام متكررة
للمسجد األقصى من قبل املستوطنني اليهود .ففي  ،2012/2/10انطلقت يف تونس مسرية
مجاهريية ضخمة مؤيدة للحق الفلسطيين يف بيت املقدس .ويف مصر ،نظم مئات املصلني باجلامع
األزهر يف القاهرة وقفة احتجاجية يوم اجلمعة  2012/2/17ضد عملية تهويد مدينة القدس
احملتلة ،وشدد املتظاهرون على ضرورة قطع العالقات الدبلوماسية مع دولة االحتالل .كما ّ
نظمت
عدة قرى يف الضفة الغربية ومدينة خان يونس يف قطاع غزة مسريات مجاهريية حاشدة بعد صالة
اجلمعة يف  2012/2/24ضد االقتحامات املستمرة للمسجد األقصى ،واالعتداءات املمنهجة اليت
يقوم بها االحتالل ضد املقدسات يف فلسطني.
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وكان إحياء يوم األرض يف  2012/3/30حتت عنوان «مسرية القدس العاملية» اليت نظمتها
شخصيات ومؤسسات وأحزاب وجلان أهلية متعاطفة مع قضية القدس يف أكثر من  80دولة،
احلدث األبرز للتضامن الشعيب مع القدس وأهلها يف وجه أبشع عملية تهويد تتعرض هلا املدينة
منذ احتالهلا .فقد قدّر عدد املشاركني يف املسرية بأكثر من مليوني شخص عرب العامل انطلقوا
مبسريات من دول الطوق باجتاه احلدود مع فلسطني احملتلة ،باإلضافة إىل املسريات واالعتصامات
خصوصا يف الدول األوروبية .وقد دشنت
يف خمتلف دول العامل وال سيما أمام السفارات اإلسرائيلية
ً
«مسرية القدس العاملية» مرحلة جديدة من التفاعل العملي مع القدس على املستوى العاملي ،حيث

وتوحد اهتمامهم وحتركهم
استطاعت أن جتمع الفلسطينيني يف خمتلف أماكن تواجدهم ّ
ألجل قضية واحدة كما ّ
أكدت أن قضية القدس وفلسطني مل ت ُعد تعين الشعب الفلسطيين

وحده بل أصبحت قضية عاملية ،وهذا انتصار جدي ٌد له.

كما أن جتاوز احلشد هلذه الفعالية حدود الفلسطيين ليح ّلق يف آفاق عربية وإسالمية وعاملية
أمر باعث على االطمئنان إىل أن هناك جهات وتيارات كثرية قد فطنت إىل ضرورة توفري بديل
حجة ّ
حث العرب على زيارة القدس ،إىل إشعار األمة بواجبها األهم
عملي لدعوات التطبيع حتت ّ
جتاه القدس ،وهو واجب التحرير ال املواساة .وإن غياب األقصى كعنوان تفصيلي عن هذه املسريات

ينبغي أال يلفتنا عن إجيابية إحياء يوم األرض مبسريات دعم القدس للتأكيد على مركزيتها،
فالقدس ٌ
كل واألقصى يف القلب منها ،ودعم املدينة ال يستثين أقصاها.
ومن جديد خبا التفاعل الشعيب العربي واإلسالمي مع القدس واملسجد األقصى رغم عمليات
االقتحام ومشاريع التهويد اإلسرائيلية ،ليعود على استحياء مع استعداد اليهود القتحام
األقصى يف ذكرى ما يسمى «خراب املعبد» .فقد نظمت جلنة القدس باحتاد األطباء العرب
وقفة احتجاجية يف  2012/7/28أمام دار احلكمة بالعاصمة املصرية القاهرة ،كما احتشد مئات
األردنيني ليلة  2012/8/4على جبال مأدبا املطلة على املدينة املقدسة.
وعموما ميكن القول بأن فلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948كانوا اجلهة األبرز ميدان ًيا يف
ً
الدفاع عن القدس واألقصى من خالل املشاركة الكثيفة يف دعوات ش ّد الرحال والرباط يف املسجد
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األقصى ،وبرنامج مصاطب العلم ،ومسرية البيارق ،وبرنامج عقد القران داخل املسجد األقصى،
باإلضافة إىل الدور البارز الذي تلعبه الشخصيات واملؤسسات املقدسية يف لفت االنتباه إىل األخطار
اليت يتعرض هلا املسجد األقصى.
لقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير عقد العديد من الندوات واملؤمترات واملعارض لدعم
القدس ورفع الصوت عال ًيا للتنبيه إىل ما تتعرض له املدينة من هجمة تهويدية شرسة .إال أنه
وبالرغم من هذا ِّ
كله ،فإن أحداث الربيع العربي وارتداداتها املستمرة أثـرت يف عمليات متابعة هذه
خصوصا جتاه الفعاليات املصرية لكسر حصار القدس ومواجهة اعتداءات
اجلهود والتفاعل معها
ً

االحتالل على األقصى.

خامسا :دول ًيا:
ً

إن التفاعل الدولي مع قضية األقصى ميكن رصده وتت ّبعه من خالل املواقف الدولية حيال القدس

عموما وهي مواقف تتوقف عند حدود الشجب واإلدانة اللفظية واالنسياق وراء اإلرادة اإلسرائيلية
ً
يف حني أن جلم اعتداءاتها يستلزم مواقف حامسة مع إجراءات عملية تأخذ مفاعيلها على األرض.

وعلى سبيل املثال ،فإن الواليات املتحدة اليت تكرر تأكيدها أن املستوطنات فاقدة للشرعية وأنها
تدمر حل الدولتني ،كانت الدولة الوحيدة اليت صوتت يف  2012/7/6ضد قرار جملس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق بشأن االستيطان اإلسرائيلي يف
األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس .29ويف  ،2012/7/27تعهّدت الواليات املتحدة األمريكية
ً
«مناهضا» لدولة
باستخدام «الفيتو» األمريكي ضد أي قرار يف جملس األمن الدولي يُعترب
االحتالل كما جاء يف مشروع القانون املسمى «قانون تعزيز التعاون األمين بني الواليات املتحدة
وإسرائيل» 30الذي أقره الكونغرس وو ّقعه الرئيس األمريكي باراك أوباما .ومما ال شك فيه أن
هذه االزدواجية يف املوقف األمريكي تتلقفها دولة االحتالل إشارات لالستمرار يف اعتداءاتها على
القدس واألقصى وكل فلسطني.
ولعل التطور الدولي األبرز يكمن فيما ذكره تقرير حرية األديان لعام  2011والصادر عن وزارة
اخلارجية األمريكية يف اجلزء منه املتعلق بـ«إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة» .فقد نص
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التقرير على أنه « مثة سياسة حكومية متبعة منذ عام  1967أيدتها احملكمة العليا يف غري مناسبة،
ً
تنفيذا روتين ًيا من قبل الشرطة ألسباب أمنية ،حترم غري املسلمني من أي فرصة ألداء
وهي تن ّفذ
شعائرهم الدينية يف [املسجد األقصى] .ورغم أن احلكومة ضمنت وصو ً
ال حمدودًا إىل [املسجد
األقصى] للجميع بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية ،فإن املسلمني فقط مسموح هلم بالصالة
لدواع أمنية .وقد نظمت الشرطة الدخول
يف املكان على الرغم من تقييد وصوهلم يف بعض األحيان
ٍ

واخلروج من املكان وعملت على إخراج الزوار غري املسلمني إذا ظهر أنهم يؤدون الصالة فيه .منذ عام
 ،2000عملت األوقاف األردنية اليت تدير املوقع على منع غري املسلمني من الدخول إىل مزار قبة
الصخرة واملسجد األقصى» .وقد أثارت هذه الفقرة من التقرير استنكا ًرا واس ًعا يف العامل العربي

واإلسالمي ما دعا اخلارجية األمريكية (إىل إصدار بيان توضح فيه أن التقرير املذكور يقدم
وص ًفا موضوع ًيا للحقائق املتعلقة بالسياسة اليت حتكم الزيارات والعبادات يف املسجد األقصى،وإن

التقرير مل يقدم أي توصيات لتغيري هذه السياسة ومل يتطرق ألي توصيات بهذا الشأن*) .إال أن
تباشري ارتدادات هذا «الوصف» ما لبثت أن ظهرت مع اإلعالن عن مسودة مشروع القانون اليت
تقسيما زمن ًيا للمسجد األقصى .31واملشروع ،وإن مل
أعدّها عضو الكنيست أرييه إلداد يقرتح فيها
ً
يناقش بعد ،إال أنه يؤكد النيات املبيتة يف دولة االحتالل حيال األقصى واليت تتغذى على التواطؤ
حي ًنا وعلى الرتاخي حي ًنا آخر.

وقد زار الرئيس الروسي فالدميري بوتني حائط الرباق يف  2012/6/26حيث ص ّرح قائ ً
ال »:هنا

نشاهد كيف أن التاريخ اليهودي حمفور يف حجارة القدس» ،32وهو ما يتعارض مع احلقائق

التارخيية والقرارات الدولية ومنها «جلنة شو» الربيطانية لعام  1930اليت تعترب حائط الرباق
جز ًءا ال يتجزأ من املسجد األقصى .كما قال إن أحد أسباب زيارته للحائط هو الدعاء إلعادة

بناء «املعبد» .32كما زار املرشح اجلمهوري للرئاسة األمريكية ميت رومين حائط الرباق يوم
ذكرى «خراب املعبد» يف  2012/7/29وعبرّ عن شعوره باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري
ً
مرتبطا
«املعبد» .34وعلى الرغم من أن هذا التصريح لرومين يأتي من مرشح للرئاسة وقد يكون
باعتبارات انتخابية على املدى القصري ،إال أنه يعرب عن السياسة اليت قد ينتهجها رومين يف
دعما وتثبي ًتا دول ًيا للعقيدة
حال فوزه باالنتخابات .ويعكس هذا التصريح ،كما تصريح بوتنيً ،

اإلسرائيلية القائمة على فكرة بناء «املعبد الثالث» والذي لن يكون إال بهدم املسجد األقصى.
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سادسا :اإلعالم واإلعالم اإللكرتوني:
ً

يف ظل انشغال القنوات احمللية والعاملية يف العامل العربي واإلسالمي مبتابعة أحداث الربيع العربي
وتداعياته ،مل تأخذ القدس حقها من التغطية اإلعالمية واملتابعة الصحفية إلبراز اهلجمة
اإلسرائيلية لتهويد املدينة والسيطرة على املسجد األقصى ،مما دفع االحتالل اإلسرائيلي إىل

استغالل هذا االنشغال لزيادة سيطرته وتعدّياته على القدس وأهلها.
فأخبار القدس واألقصى تكاد تكون خارج التغطية اإلعالمية ،باستثناء عدد قليل من وسائل
اإلعالم الفلسطينية احمللية ومواقع فلسطينيي األراضي احملتلة عام  1948وعدد من وسائل
اإلعالم امللتزمة بقضية فلسطني .وقد انعقد املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم يف الغابون
ملحا إىل وسائل اإلعالم يف الدول األعضاء
بتاريخ  ،2012/4/19حيث ّ
وجه املشاركون ندا ًء ً
ملواصلة التغطية اإلعالمية وتكثيفها إلبراز اآلثار التدمريية للعدوان اإلسرائيلي ،وتسليط الضوء
على انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب اليت تقرتفها دولة االحتالل يف عدوانها .كما دعا
املؤمترون إىل االهتمام اخلاص مبدينة القدس إعالم ًيا من خالل ختصيص آخر يوم مجعة من
شهر رمضان من كل سنة لتوفري التغطية اإلعالمية الكاملة هلذه املدينة املقدسة .35إال أن هذه
الدعوات بقيت تنتظر من يتلقفها وظلت القدس ،ومعها األقصى ،شاهدة يف الظل على إعالم شغله
األدنى عن األقصى واختلطت لديه األولويات.
وكان من بني الدعم اإلعالمي محلة «مليار قلب نابض من أجل القدس» اليت أطلقتها قناة «هنا
القدس» الفضائية يف  2011/10/3واليت تهدف بشكل رئيس ،وف ًقا للمنسق اإلعالمي للحملة
الصحفي سلطان ناصر ،إىل الكشف عن ممارسات االحتالل حبق املدينة املقدسة بشكل عام
واملقدسات الفلسطينية وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك بشكل خاص ،وفضحها على املستوى
الدولي والعربي.
وأوضح ناصر أن احلملة تسعى يف املرحلة األوىل إىل مجع  3ماليني توقيع للمدافعني عن القدس
احملتلة إلكرتون ًيا ،فيما سيتم بعد ذلك اإلعالن عن مراحل جديدة للحملة ،من أجل الوصول إىل
املليار مدافع عن القدس ،ونوه إىل مشاركة  100وسيلة إعالمية يف اإلعالن عن هذه احلملة على
املستوى العربي والدولي.36
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وعلى صعيد اإلعالم اإللكرتوني ،تنشط املنظمات واحلركات اليهودية يف االستفادة من الفضاء
اإللكرتوني للرتويج لتهويد املسجد األقصى وبناء «املعبد الثالث» على نطاق واسع .فقد قامت عدة
منظمات يهودية خالل شهر متوز/يوليو  2012بتوزيع عشرات آالف النسخ اإللكرتونية والورقية
لنشرات ومطويات تدعو إىل تسريع بناء «املعبد» ،تتضمن صو ًرا وجمسمات للـ»معبد» املزعوم
ومواصفات ومراحل بنائه ،واأللبسة والطقوس اليت سيؤديها احلاخامات .37ويف ،2012/7/19

تداولت مواقع اإلنرتنت مقطع فيديو أنتجته مجعية «معهد املعبد» عبارة عن إعالن بعنوان
«التاسع من آب :األوالد جاهزون» .38الفيديو يظهر فيه ولدان يبنيان «املعبد الثالث» من رمل
الشاطئ ويدعوان والديهما إىل رؤية ما بنيا .وإذ ينهض الوالد من كرسيه لريافقهما إىل حيث
اجملسم تسقط منه (أو يُسقط) جريدة عليها صورة الرئيس املصري حممد مرسي .وعلى الرغم
من الرسالة الرئيسة لإلعالن اليت تعلن أن أوان بناء «املعبد الثالث» حان ،فإن التعاطي العربي مع
الفيديو ركز على أنه إهانة للرئيس املصري أكثر مما هو ترويج لبناء «املعبد» ،وتال ًيا لتدمري
األقصى .ومن مجلة الردود العربية على الفيديو مقطع حياكي الفيديو العربي وعنوانه «أوالدنا
ً
أيضا مستعدّون» .39الفيديو يظهر فيه ولدان يبنيان األقصى من الرمال فيما يقرأ والدهما

رئيسا للمصريني» رمبا بهدف التأكيد على التزام مرسي
يف جريدة عنوانها العريض «مرسي ً
حيال القدس واألقصى .هكذا ،ويف ظل غياب االبتكار يف املقلب العربي واإلسالمي ،يظل احلراك

اإلعالمي يف إطار ردة الفعل على ما جيرتحه اإلسرائيليون ،ويف أحسن األحوال ،فإن ردود الفعل
ختلط الرسائل واألهداف وتضيع منها العناوين األساسية.
وبشكل عام ،مل يكن التفاعل العربي واإلسالمي مع قضية املسجد األقصى حبجم اهلجمة
اإلسرائيلية الشرسة اليت لن يكون جلمها ممك ًنا بعقد االجتماعات واملؤمترات اليت تعيد تأكيد

املؤكد لتغرق جمددًا يف الدعوات واملطالبات والتعهدات اليت ال جتد طري ًقا إىل التنفيذ .وعلى
املستوى الشعيب ،ال يزال احلراك ضعي ًفا إذا ما اعتربنا ثورات الربيع العربي مرحلة مفصلية
أعلنت رفض الشعوب العربية االستمرار يف اخلنوع والتبعية وقدرتها على التغيري .كما أن تعاطي
السلطة الفلسطينية مع موضوع األقصى مل يكن متناس ًبا مع ما حياك ضده وجل ما صدر عن
ّ
حمط جدل وخالف بني خمتلف أطياف األمة
السلطة الدعوة إىل زيارة األقصى اليت ال زالت
تضاف إىل خالفاتها وجتاذباتها األخرى .وإذ ال يفارق املوقف العربي واإلسالمي اليوم صيغة
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عاما فإنه
الشجب واالستنكار اليت التزمها حتى عندما أحرق املسجد األقصى منذ ثالثة وأربعني ً

ليس أمام دولة االحتالل إال االطمئنان إىل إمكانية املضي يف سياساتها حيث ال يبدو أن هناك
أمثا ًنا قد تضطر لدفعها.
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