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تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2017/8/1و 2018/8/1

مقدمة التقرير
"جبل املعبد بأيدينا" ،بهذه الكلمات املعدودة اختزل رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني
األمريكي ،دونالد ترمب ،االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل،
نتنياهو ،فهمه لقرار الرئيس
ّ
تبجح بها نتنياهو يف كلمته اليت ألقاها خالل
ونقل السفارة األمريك ّية إليها ،وهي كلمات ّ
حفل افتتاح السفارة اإلسرائيلية يف القدس بتاريخ  .2018/5/14وعلى نهج نتنياهو سارت
األمريكي فلم تكد مت ّر ثالثة أيام على القرار حتى
منظمات "املعبد" املتطرفة يف فهم القرار
ّ
كانت مظاهرات املتطرفني اليهود جتتاح حميط املسجد األقصى مطالب ًة بفتح مجيع أبواب
املسجد أمامهم ،وزيادة ساعات اقتحامه على طريق تثبيت السيادة اإلسرائيل ّية اليت أراد قرار
ترمب أن تتح ّول إىل أمر واقع على ّ
كل القدس وقلبها األقصى .كان هذا املشهد جز ًءا من
مسرحية "صفقة القرن" خت ّللها حوار بني جوقة متطرفني ،لك ّنه حوار بلغة القرارات اجلائرة،
واإلمالءات ،ومشاريع التهويد .مل تكن عجلة تهويد األقصى وحميطه متوقفة فدفعها
ترمب بقراره ،بل كانت تسري بوترية سريعةّ ،
ولكن القرار أعطاها دفعة إضاف ّية من التسريع
والتشريع.
ُ
سلوك مجهور احلكومات العربية واإلسالمية بني التصفيق تشجي ًعا،
ويف هذه املسرحية تراو َح
الكالمي املبتور من التأثري احلقيقي ،فيما ارتفع
واالستنكار الفارغ من جدواه ،واالستنكار
ّ
صوت الشعوب بالرفض الذي ين ّم عن رصيد كبري للقدس واألقصى يف وجدانها ،وهو ٌ
ُ
رفض
ش ّو ْ
وجنح فيه
شت به مئات املسريات والفعاليات اليت نظمتها الشعوب على مسار املسرح ّية،
َ
الفلسطينيون يف اقتحام املسرح ،واالشتباك املباشر مع املمثلني عرب مسريات العودة اليت
يب أل َقه ،وأكدت ضرورة ْ
أن تشهد املناطق الفلسطينية املختلفة مناذج
أعادت للجهد الشع ّ
تشبهها من حيث التأثري.
وجه االحتالل رسالة بأ ّنه جنح يف التخفيف من عمليات انتفاضة القدس املستمرة
ميدانياّ ،
ًّ
امتص هزميته يف هبة باب األسباط يف متوز/يوليو
منذ تشرين أول/أكتوبر  ،2015وأ ّنه
ّ

 ،2017فلم يعد الوضع األم ّ
ين يقلقه؛ فش ّرع املسجد على اقتحامات متزايدة ،ومسح
للمتطرفني بأداء شعائر تلمودية داخل األقصى ،وأصدر نتنياهو قرا ًرا يسمح فيه ألعضاء
الكنيست واحلكومة باستئناف اقتحام األقصىّ ،
ولكن ما بني سطور هذا القرار ال خيفى على
متابع ،فال يزال اخلوف يتم ّلك صانع القرار اإلسرائيلي ،ونظرة إىل الشروط اليت فرضها
ٍ
نتنياهو على اقتحامات املسؤولني السياسيني لألقصى تؤكد ذلك .وعلى صعيد حماوالت
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االحتالل تثبيت نفسه كمرجعية وحيدة لألقصى ،ظهرت بصمات تدخله يف ِّ
جل شؤون
املسجد ،بد ًءا من االعتداءات املختلفة على موظفي املسجد ،ومرو ًرا مبنع ّ
أي ترميم للمسجد
ً
جر دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس  -اجلهة املعنية حص ًرا
إال بإذنه،
ووصول إىل سعيه إىل ِّ
ختص املسجد ،كما حصل يف قضية
بإدارة املسجد  -إىل مربع حماكمه لالحتكام يف قضايا ّ
نهائيا بذريعة مكافحة اإلرهاب.
قرار االحتالل إغالق مبنى باب الرمحة داخل األقصى
ًّ
مكانيا عرب استهداف املنطقة
تقدّم االحتالل خطوات عملية يف خمطط تقسيم األقصى
ًّ
الشرقية يف املسجد ،ومنطقة مقربة باب الرمحة ،وأظهرت معطيات هذا التقرير ّ
أن االحتالل
ّ
وخيتل معها
عازم على إغراق األقصى يف غابة من املشاريع التهويدية تضيع فيها رمزيّته،
العربي واإلسالمي ملنطقة األقصى ليميل إىل مصلحة "منظر إسرائيل" الذي حتدّث
املشهد
ّ
عنه وزير "اإلسكان" اإلسرائيلي يوآف غاالنت كربنامج من شأنه  -إىل جانب غريه من املشاريع
التهويدية  -أن يعطي "إسرائيل" صورتها كـ"دولة يهودية" بعدما عجزت هذه الصورة عن
منافسة نصاعة الوجود العربي اإلسالمي واملسيحي األصيل يف القدس ،ويف حميط األقصى.

يف كل عام نطلق هذا التقرير ،يتملكنا األمل بأن يكون صرخة تنبيه ملن يعنيهم أمر األقصى،
ولن يغادرنا هذا األمل ،فاألقصى قضية حق ،ورصيدها يف القلوب كبري ،وحاجته إىل النصرة
التبصر باألحداث.
وملحة وتفرض علينا
ّ
شديدة ّ

عين على األقصى

يصدر هذا التقرير بعد هبة باب األسباط ،وقرار ترمب ،وعلى وقع عودة االقتحامات السياسية،
ومسريات العودة ،و"التبشري" األمريكي -اإلسرائيلي بصفقة القرن ،وحماوالت فرض التقسيم
املكاني ،وغري ذلك من أحداث جسيمة كان األقصى يف صميمها مؤث ًرا ومتأث ًرا ،وهو ال
يكتفي برصد هذه األحداث بل يضعها يف سياقها ،ويقرأها من عدة زوايا ،ويصل إىل خالصة
أي وقت مضىّ ،
تفيد ّ
بأن األقصى يف عني التهويد والتقسيم أكثر من ّ
ماض
وأن االحتالل ٍ
بسرعة حنو فرض رؤيته على املسجد ،وتكريس إدارته له ،وتهميش اإلدارة األردنية اإلسالمية
له .يف هذا التقرير حشد من األرقام واإلحصائياتّ ،
ولكن فلسفته تتخطى تفريغ قضية
القدس واألقصى من أبعادها العميقة وحتويلها إىل مجلة أرقام ،فقد عمدنا إىل قراءة ما بعد
األرقام ،ومقارنتها مع سابقتها يف السنوات املاضية ،وهذه الفلسفة دفعتنا إىل تعقب بعض
املعطيات يف أحداث حمددة ،ويف أيام وأسابيع وأشهر ومناسبات وأعياد يهودية معينة.

حم ّرر التقرير
هشام يعقوب
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عين على األقصى

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني  2017/8/1و2018/8/1

ملخص تنفيذي

تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام  2005تقري ًرا دوريًّا يرصد االعتداءات على املسجد
األقصى وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه .ويع ّد هذا التقرير الثاني عشر يف هذه
السلسلة وهو يو ّثق االعتداءات على األقصى ما بني  2017/8/1و .2018/8/1وحياول التقرير
تناول مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب وخيتم بالتوصيات:
أو ً
ال :تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستويات السياسية والدينية
واألمنية والقانونية.

ثان ًيا :مناقشة تفصيلية لكل مشاريع التهويد وأعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت
املسجد ويف حميطه ّ
تبي مسارها وتطورها على مدار السنة اليت يغطيها التقرير ،باإلضافة
إىل الكشف عن تفاصيلها ومراميها استنادًا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات اليت تظهر
سعي االحتالل إىل تأسيس مدينة يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها
وخيلق بنية حتتية متكاملة للوجود اليهودي يف املسجد وحميطه.

عين على األقصى

ثال ًثا :حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى ،وحماوالت التدخل
يف إدارته عرب رصد اقتحامات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة األمنية
واستقراء مسارات كل منها ومآالتها ،وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه األطراف املتفقة
على حتقيق اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود يف أقرب فرصة
ممكنة ،وفرض السيادة اإلسرائيلية على املسجد .ويرصد التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم
مرافق املسجد خالل مدة الرصد ،والتقييد املستمر حلركة موظفي األوقاف الذين يشكلون
العصب التنفيذي هلذه الدائرة ومنعها من أداء مهامها متهيدًا لنزع احلصرية اإلسالمية
عن املسجد ملصلحة سلطة اآلثار اإلسرائيلية .عالوة على ذلك ،يعرض التقرير التحكم
يف الدخول إىل املسجد وحماولة االحتالل تغيري قواعد السيطرة على أبوابه باإلضافة إىل
تقييد حركة املصلني وفق مناطق وجودهم ،وأعمارهم.
راب ًعا :رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه.
خامسا :التوصيات
ً
www.alquds-online.org
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الفصل األول :تط ّور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى
تتط ّور فكرة الوجود اليهودي يف األقصى ضمن مشهد يتداخل فيه السياسي واألمين
والقانوني والديين ،حيث يؤ ّثر كل من هذه العوامل يف اآلخر ويتأ ّثر به.
فاملستوى السياسي مرتدّد بني عدم القدرة على االنفالت الكامل من الوضع القائم يف األقصى،
ولك ّنه يف الوقت ذاته خيضع لضغوطات من خارجه ومن داخله ،أي من نشطاء «املعبد» ومن
السياسي وحوهلا ،لدفعه إىل
داعميهم الذين باتوا حيت ّلون مواقع متقدّمة يف دائرة القرار ّ
إحراز قفزات نوع ّية يف طريق فرض وجود يهودي دائم ومباشر يف األقصى.
واملستوى األمين شهد «انفراجات» يف ال ّتعاطي مع االقتحامات يف ّ
ظل موقف جلعاد إردان،
ُ
ختفيف القيود اليت تفرضها
وزير األمن الداخلي ،الدّاعم جلماعات «املعبد» ،الذي تبعه
حمكوما بالسقف املفروض من املستوى
شرطة االحتالل على االقتحامات ،ويف حني أ ّنه يبقى
ً
السياسي فهو يتأ ّثر يف الوقت ذاته باملطالبات املتصاعدة من مجاعات «املعبد» بهامش أوسع
ّ
هلا يف األقصى ،وباالجتاه إىل تقييد الوجود اإلسالمي يف املسجد.
أما املستوى القانوني فهو بدوره يدور يف إصدار أحكامه يف فلك اإلقرار ّ
حبق اليهود بالصالة
يف األقصى لكن مع تقييد هذا ّ
احلق مبا يراه املستوى األمين جلهة إمكان ّية ال ّتطبيق ومالءمته
للتنصل من القيود اليت ميكن أن تفرضها ّ
الشرطة عرب السماح
للوضع األمين ،مع حماولة
ّ
بالصالة التلمودية عند أبواب األقصى إرضاء جلماعات «املعبد».
ّ
ويبقى املستوى الديين الرمسي الذي شهد انعتا ًقا ،وإن ض ّي ًقا ،من فتوى حتريم دخول اليهود
إىل األقصى عرب االلتفاف عليها ،ولك ّنه انعتاق ساهم يف تط ّور االقتحامات وتصعيدها.
ويف اإلطار الديين يأتي الدّور املتنامي ّ
ملنظمات «املعبد» واستفادتها من الفتاوى الدّينية
والقانون ّية لتصعيد خطابها ودعواتها وحماولة استقطاب املزيد من املؤيّدين ،وتأثريها
كذلك يف املستويات األخرى عرب ّ
ّما يف هذا
الضغط لتحقيق مطالبها ،وهي حت ّقق تقد ً
اجملال حيث تستفيد من نتائج ّ
لتوسع اقتحاماتها ونطاق ممارستها
الضغوط اليت متارسها ّ
التلمودية يف األقصى .وفوق ّ
كل ذلك ،ال ميكن عزل املوقف اإلسرائيلي عن اهلزمية اليت
حلقته يف هبة باب األسباط وأجربته على ّ
التاجع عن إجراءاته التهويدية وإزالة البوابات
اإللكرتونية اليت نصبها عند أبواب األقصى بعد عملية اجلبارين يف  ،2017/7/14حيث تبقى
ملحة إىل تغطية هذه «النكسة» ومنع اخلضوع لنتائجها.
احلاجة ّ
يرافق هذه ال ّتوليفة من العوامل املتداخلة من حيث ال ّتأثري مجل ٌة من املعطيات اليت تساعد
فثمة املوقف العربي واإلسالمي الرمسي الغائب عن
على خلق بيئة مناسبة هلا تع ّزز من ق ّوتهاّ ،
10
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حقيقة خطورة ما جيري يف األقصى جلهة تط ّور منظومة األفكار الداعمة خلطاب «املعبد»،
األمر الذي يُرتجم تصعيدًا يف االعتداءات على األرض .كذلكّ ،
مثة حاضنة هلذه ال ّتطورات
ربئ ذلك
تتم ّثل يف املوقف الذي تتب ّناه إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،من دون أن ي ّ
موقف من سبقه من الرؤساءّ .
ومثة جمال للقول ّ
بأن إعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل
ش ّكل دفعة هلذا اخلطاب وداعميه ،باإلضافة إىل االحنياز الكامل للموقف اإلسرائيلي ووضع
مصلحة العد ّو فوق ّ
أي اعتبار.

السياسي
 .1املستوى ّ

ميكن القول ّ
إن التغريات اليت تظهر يف
ساعد التبني المتزايد لخطاب "المعبد"
املوقف السياسي اإلسرائيلي من فكرة الوجود
على المستوى السياسي على جعل
اليهودي يف األقصى تعود يف جانب منها إىل
مطالب جماعات "المعبد" مسموعة أكثر
االخرتاقات اليت ح ّققها ناشطو «املعبد» يف
وضغوطاتهم أقدر على التأثير ،وقد سمح
دوائر القرار ،وانتقال أنصار خطاب «املعبد»
نتنياهو بعودة االقتحامات السياسية فيما ال
من اهلامش إىل املركز ،نتيجة لذلك ،مل
تزال عملية خلخلة الوضع القائم التاريخي
السياسي ال ّته ّرب من
يعد بإمكان املستوى ّ
مستمرة برعاية حكومة االحتالل ودعمها
زخم املطالبات اليت يطرحها هؤالء النشطاء،
ال س ّيما ّ
أن منهم من وصل إىل «الكنيست» ،أي بات جز ًءا من املشهد السياسي ،كيهودا
ّ
ليسخر منصبه إليصال صوت مجاعات
غليك الذي أصبح عض ًوا يف «الكنيست» عام ،2015
«املعبد» .والدعم السياسي خلطاب «املعبد» يتطور ويتج ّذر؛ وهو ما ينعكس ،باإلضافة إىل
ارتياحا يف االقتحامات وما يرافقها من ممارسات وطقوس تلموديّة.
عوامل أخرى،
ً
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السياس ّية بقرار من رئيس حكومة االحتالل بنيامني
وبرز يف مدّة الرصد عودة االقتحامات ّ
بالسيطرة على الوضع األمين يف القدس بعد
نتنياهو ،وذلك استنادًا إىل تقارير أمن ّية تفيد ّ
اندالع انتفاضة القدس يف تشرين أول/أكتوبر ّ .2015
لكن الالفت يف القرار أ ّنه يشرتط
أن يكون االقتحام م ّرة كل ثالثة أشهر ،ما يعين استمرار اخلوف من أن تش ّكل االقتحامات
السياسية ،يف حال تكثيفها وإطالقها من دون ضوابط ،سب ًبا إلعادة التوتر إىل القدس على
تنب رمسي خلطاب «املعبد» .كذلكّ ،
فإن القرار هو بطبيعة احلال
خلف ّية ما مت ّثله من
ٍّ
مؤجل وسيكون على نتنياهو ّ
اتاذه يف نهاية املطاف نظ ًرا إىل ّ
الضغوطات اليت متارس عليه،
ّ
ال س ّيما من غليك الذي تقدّم بالتماس إىل احملكمة العليا لالحتالل على خلفية هذا
املوضوع؛ ما يعين ّ
أن القرار هو المتصاص اعرتاضات أعضاء «الكنيست» على منعهم من
اقتحام األقصى من جهة ،ومنع تش ّكل حالة غضب يف ّ
الشارع املقدسي من جهة أخرى.
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ّ
ولعل املوضوع الدائم احلضور هو «حمافظة حكومة االحتالل على الوضع القائم» ،وهذه
الالزمة يك ّررها نتنياهو ّ
ليغطي بها على احلالة اليت آل إليها الوضع القائم التارخيي بفعل
سياسات االحتالل ،وحلرف االنتباه عن انتهاكاته للوضع القائم التارخيي .وكان إعالن
ّ
حمل ترحيب من املستوى السياسي ،ويف املقدّمة
ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل
نتنياهو الذي قال عقب اإلعالن ّ
إن «جبل املعبد بأيدينا».

 .2املستوى األمين
ّ
لعل العامل األبرز الذي ساعد على تصعيد
االعتداءات ض ّد املسجد األقصى هو ال ّتطور أو
كان واض ًحا في مدة الرصد حرص
عموما ،حتديدًا
التغري يف موقف املستوى األمين
االحتالل على تعزيز القبضة األمنية
ً
على األقصى وما حوله ،ومنع تكرار
بعد استالم جلعاد إردان منصب وزير األمن
نموذج نصر هبة باب األسباط ،عبر
الداخلي ،حيث أظهر تب ّنيه خلطاب «املعبد»
كاميرات مراقبة وأبـــراج محيطة
ودعمه ملطالب اجلماعات اليت ترفع هذا اخلطاب.
بالمسجد ،وإنشاء وحدة شرطية جديدة
وقد أمثر ّ
تبن رأس اهلرم األمين هلذا اخلطاب
باسم "وحدة جبل المعبد"
تغيا يف تعاطي شرطة االحتالل مع االقتحامات
ًّ
إذ خففت القيود اليت كانت مفروضة على املقتحمني من حيث التفتيش واالنتظار عند باب
تضمه اجملموعات .وكان للمفتش العام لشرطة االحتالل روني الشيخ
املغاربة ،والعدد الذي ّ
تصريح قال فيه ّ
السياسي وال ّتوجيهات
إن صالة اليهود يف األقصى مرتبطة بقرار املستوى ّ
السياسية اليت تعمل الشرطة مبوجبها ،ويف حال وافق السياسيون على ذلك فإن الشرطة
تتعهد بتأمني احلماية لليهود ومتكينهم من ممارسة ح ّقهم .وميكن قراءة هذا التصريح
كدعوة لنشطاء «املعبد» إىل تكثيف ّ
السياسي حيث مفتاح القرار يف
الضغط على املستوى ّ
الصدد.
هذا ّ
واضحا سعي االحتالل إىل تعزيز القبضة األمن ّية على املسجد وحوله ومنع تكرار منوذج
كان
ً
ه ّبة باب األسباط ،فأعلن وزير األمن الداخلي عن إنشاء وحدة شرط ّية باسم «وحدة جبل
املعبد» ،قوامها  200عنصر من ّ
الشرطة وجمهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا واالستخبارات.
كذلك ،عمدت قوات االحتالل إىل تركيب كامريات مراقبة قبالة بوابات املسجد األقصى
وذلك بقرار من وزير األمن الداخلي الذي قال يف تصريح صحفي إن اإلجراء يأتي يف سياق
تطبيق توصيات اجمللس الوزاري املص ّغر بإزالة البوابات اإللكرتونية الكاشفة للمعادن اليت
نصبتها ق ّوات االحتالل بعد عملية األقصى يف متوز/يوليو  ،2017واستبدال كامريات ذكية
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بها .وباإلضافة إىل ذلك ،عمدت سلطات االحتالل إىل تركيب أبراج مراقبة يف منطقة باب
العمود يف البلدة القدمية ضمن ّ
السيطرة على البلدة
خطة تغيري طبيعة املنطقة ،وإحكام ّ
القدمية واملسجد األقصى.
وص ّعدت الشرطة يف اإلطار املتع ّلق مببنى باب الرمحة الذي أغلقته عام  2003وجيدّد
إغالقه منذ ذلك احلني بقرار من القائد العام للشرطة ،حيث أخذت القضية إىل حمكمة
الصلح واستصدرت قرا ًرا منها بإغالق املبنى بذريعة مكافحة اإلرهاب .وتعكس هذه اخلطوة
مساعي الشرطة إىل ج ّر األوقاف إىل النظام القضائي لالحتالل وما يعنيه ذلك من التسليم
بالسيادة اإلسرائيلية على األقصى يف مقابل األوقاف اليت يفرتض أ ّنها صاحبة السيادة على
املسجد .كذلكّ ،
مثة حماولة للشرطة إلسباغ الصفة القانونية على قرارها غري املستند
توسل قانون اإلرهاب الذي يتيح للمحكمة االستناد إىل
أساسا إىل حيث ّيات صحيحة عرب ّ
ً
موا ّد سرية ال تكشف إال للقاضي.

 .3املستوى القانوني

الصادرة يف مدة ال ّتقرير قرار عن حمكمة الصلح يف القدس احملتلة يف
ومن األحكام ّ
 2018/3/25أفاد ّ
حبق املستوطنني بالصالة عند بوابات األقصى ،وذلك يف معرض ال ّنظر يف
ّ
ألدائهن الصالة
قضية تقدمت بها ثالث مستوطنات اعتقلتهن شرطة االحتالل يف 2018/3/8
وبي ممثل شرطة االحتالل ّ
عند باب حطةّ ،
أن قرار الشرطة كان خو ًفا من أن تؤدي صالة
املستوطنات إىل اشتعال العنف مع املص ّلني املسلمني ،أي ألسباب أمن ّية .كذلك ،أصدرت
حمكمة الصلح يف  ،2018/4/16قرا ًرا يسمح للمستوطنني باهلتاف يف األقصى بعبارة «شعب
www.alquds-online.org
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الرأي القانوني خبصوص املسجد مستق ّر على
فــي ظ ـ ّل عــدم الــقــدرة على إطــاق
بالصالة يف األقصى ،وإعطاء
«حق» اليهود
ّ
المجال لصالة اليهود في األقصى
الشرطة املوجودة صالحية تقييد ذلك احلق
على نحو واسع ،تعيد محاكم االحتالل
على اعتبار أ ّنها األقدر على تقييم الوضع على
تأكيد هــذا "الــحــق" بالترافق مع
األرض ،واالنعكاسات اليت ميكن أن ترتكها
أحكام تم ّكن اليهود من أداء طقوس
تلمودية في المسجد وعند أبوابه
ممارسة هذا احلق على الوضع األمين يف القدس.
يراها المستوطنون مقدّمة للسماح لهم
ومع «االنفراجات» امللحوظة يف تعاطي املستوى
بالصالة في األقصى
األمين مع االقتحامات وما يرافقها من ممارسات
تلموديّة ،ميكن رصد تزايد احلاالت اليت يلجأ فيها نشطاء «املعبد» إىل احملاكم الستصدار
أحكام وفتاوى تق ّرب املستوطنني إىل «ح ّقهم» يف أداء الصالة يف األقصى متهيدًا لبناء
«املعبد».

13

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2017/8/1و 2018/8/1

حي» على اعتبار ّ
أن ال ّنشيد ليس شعا ًرا دين ًيا .وجاء القرار بعد التماس تقدّم به
إسرائيل ّ
املستوطن إيتمار بن جفير الذي اعتقلته الشرطة بضع ساعات عام  2015على خلف ّية إطالق
هذا اهلتاف يف األقصى .وبعد صدور القرار ،ص ّرح بن جفير ّ
السماح
بأن اخلطوة القادمة هي ّ
بالصالة يف األقصى كما يفعل املسلمون.
لليهود ّ
ويف ما يتع ّلق باستهداف الوجود اإلسالمي يف األقصى ،ال تزال قضية «تنظيم شباب األقصى»
بالسجن
تتفاعل حيث أصدرت حمكمة الصلح يف أيلول/سبتمرب 2017
ً
أحكاما متفاوتة ّ
حبق أربعة مقدسيني أدانتهم باالنتماء إىل التنظيم ،وفرضت عليهم غرامات مال ّية .وأنهت
أحكاما خبدمة اجلمهور
حمكمة الصلح مداوالتها يف ملف «املرابطني يف األقصى» ،وأصدرت
ً
على سبعة مرابطني ،س ّتة منهم جتاوزوا السبعني من العمر .وكانت الشرطة ش ّنت محلة
اعتقاالت يف نيسان/أبريل  2016طالت عددًا من كبار السن اعتادوا الرباط يف األقصى،
خصوصا بالتزامن مع فرتة االقتحامات الصباحية عندما يكون الش ّبان يف أشغاهلم .ويأتي
ً
متاما لتسهيل االقتحامات وما يرافقها
استهداف هؤالء إمعا ًنا يف إفراغ املسجد من املسلمني ً
من ممارسات تلموديّة.

 .4املستوى الدّيين
حاخاما من ال ّت ّيار
اقتحم األقصى أكثر من 50
ً
ّ
يؤكد الحاخامات المؤيدون القتحام
الدّيين الصهيوني املسجد األقصى يف شباط/
األقصى ّ
أن االقتحامات ضرورية
فرباير  2018والتقوا ّ
الشرطة ملناقشة دخول
وخــطــوة عملية نحو إعـــادة بناء
وعبوا عن امتعاضهم من
املستوطنني إىل املكانّ ،
"المعبد" ،أ ّما ّ
منظمات "المعبد" فتحقق
االعتقاالت اليت ن ّفذتها الشرطة ّ
المزيد من اإلنــجــازات والمكاسب
حبق املقتحمني،
ومنها الــتــدرب على طقوس تقديم
فيما ّ
أكد أحد احلاخامات أ ّنه ك ّلما زادت قدسية
القرابين في الفصح العبري في منطقة
املكان أصبحت زيارته واجبة وضروريّة أكثر،
القصور األمــويــة جنوب األقصى
نص مينع هذه ال ّزيارة .كذلك ،اقتحم
وما من ّ
ويــرى نشطاء "المعبد" في إعالن
ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل
األقصى عدد من حاخامات ال ّتيار احلريدي
مقدّمة إلعادة بناء "المعبد"
يف كانون أول/ديسمرب  ،2017وقال احلاخام
يتسحاق براند ،أبرز حاخامات احلريديمّ ،
إن «صعود اليهود إىل جبل املعبد خطوة عمل ّية
حنو إعادة بناء املعبد».
منظمات «املعبد» ،فقد باتت األولويّة أمام هذه ّ
وعلى صعيد ّ
املنظمات لزيادة عدد املقتحمني،
توجهاتها الدور اإلجيابي لشرطة االحتالل اليت باتت تتعاون مع نشطاء
وقد ع ّزز من جناح ّ
«املعبد» ،وتع ّد زيادة أعداد االقتحامات خطوة من املمكن أن تع ّزز تغيري الوضع القائم يف
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الصالة يف األقصى يف ّ
ظل
األقصى؛ ما من شأنه أن حيمل احلكومة على متكني اليهود من ّ
تزايد أعدادهم ،ال س ّيما مع عمل املستوى األمين على عزل العوامل اليت ميكن أن تش ّكل
ّ
وموظفي األوقاف
«خط ًرا» على االقتحامات ويف مقدّمتها استهداف املرابطني واملرابطات
باإلبعاد عن األقصى ومنعهم من دخوله أو من تأدية عملهم .كذلك ،تعمل هذه اجلماعات
ترسخ وجودها يف األقصى.
على اللجوء إىل احملاكم الستصدار فتاوى وأحكام قضائية ّ
وقد جنحت منظمات «املعبد» هذا العام يف إجراء التدرب على طقوس قرابني الفصح العربي
السور اجلنوبي لألقصى ،وهي النقطة األقرب منذ
يف منطقة القصور األمويّة القريبة من ّ
سنوات ،بعد موافقة شرطة االحتالل على ذلك .كذلك ،تستم ّر هذه املنظمات يف حماولة
إعادة تعريف األقصى وفق الرؤية التلمودية ،وذلك بالرتكيز على مطالبة الشرطة مبنع
األطفال من اللعب بالكرة يف املسجد بذريعة انتهاك حرمة املكان.
ارتياحا إلعالن ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل .فوفق عساف
وأظهر ناشطو «املعبد»
ً
«اتاد ّ
فريد ،املتحدث باسم ّ
منظمات املعبد» ،فإن إعالن ترمب «خطوة كبرية ّ
باتاه إعادة
السيب البابلي وساعد
بناء املعبد» ،وش ّبه دور ترمب بدور قورش« ،امللك الفارسي الذي أنهى ّ
يف إعادة بناء املعبد ال ّثاني» ،قائ ً
ال ّ
إن «ترمب هو جزء من عمل ّية إعادة بناء املعبد».

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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الفصل الثاني :املشاريع التهويد ّية يف املسجد األقصى وحميطه
إسرائيليا لصالة
قدم مش ّرع
ًّ
يقرتب االحتالل أكثر فأكثر من حلمه "املؤقت" يف إجياد موطئ ٍ
مكانيا ،والسيطرة
اليهود داخل حدود املسجد األقصى املبارك عرب فرض تقسيم املسجد
ًّ
النهائية على أجزاء من املسجد لتنفيذ هذا احللم .االحتالل الذي كان يته ّيب يف السابق
من اإلقدام على إنشاء مشاريع تهويدية كربى يف األقصى وحميطه ،ينطلق اليوم إىل
مرحلة تنفيذ هذه املشاريع ُ
باجلملة ،وهو اآلن يف مرحلة التنفيذ وليس التخطيط للعشرات
معلما غري ًبا يف غابة من املعامل اليهودية املز ّورة .ويبدو
من املشاريع اليت ستجعل من األقصى ً
ّ
ٌّ
معين  -حسب معطيات هذا التقرير  -بتوفري بنية مواصالت تسهّل الوصول إىل
أن االحتالل
يروج فيها لرواية يهودية حم ّرفة ،وهذا ما نقرأه
املباني التهويديّة ،واملراكز السياحية اليت َّ
ّ
ستقل آالف املستوطنني والسياح من
يف مشاريع اجلسور املعلقة ،والقطارات اهلوائية اليت
مناطق خمتلفة غرب القدس وجنوبها وشرقها إىل منطقة املسجد األقصى.
أما على صعيد احلفريات ،فقد استم ّر االحتالل َطوال مدة التقرير يف احلفر يف اجلهات
ّ
اجلنوبية والغربية والشمالية احمليطة باألقصى ،وتواصلت جهوده يف تأهيل بعض هذه
نسا ،ومزارات سياحية ،وقاعات ّ
احلفريات لتكون ُ
توظف لتزوير التاريخّ ،
وبث األكاذيب،
ك ً
وقد ظهرت تداعيات هذه احلفريات يف بيوت املقدسيني اليت ظهرت فيها التشققات اخلطرية،
فيما قرع سقوط حجر من سور األقصى الغربي جرس خطر هذه احلفريات اليت تهدد
أساسات املسجد وبنيانه.
ووثق التقرير حجم التبين اإلسرائيلي الرمسي وغري الرمسي للحفريات أسفل األقصى ويف
حميطه ،حيث خصصت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغيف حنو  17مليون دوالر لدعم
خطة احلفريات يف حميط األقصى ،فيما نشطت املؤسسات اإلسرائيلية يف تشجيع اجلمهور
اإلسرائيلي على املشاركة يف مشروع "غربلة تراب املعبد" .ويف جممل اجلهود التهويدية
اإلسرائيلية مل يكن خاف ًيا حجم قوة الدفع اليت حظي بها االحتالل بعد قرار إدارة ترمب
باالعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها ،وقد ظهر ذلك جل ًيا
يف تصرحيات املسؤولني ،وممثلي اجلمعيات االستيطانية املعنية مبشاريع التهويد.

مكانيا وتهويد حميطه
عمليا يف خمطط تقسيم األقصى
ًّ
 .1االحتالل يتقدّم ًّ
مكانيا قفزات بعيدة لالحتالل باجتاه حماولة فرضه كأمر
شهد خمطط تقسيم األقصى
ًّ
واقع .ويهدف هذا املخطط إىل اقتطاع أجزاء من الساحات الشرقية لألقصى (حسب رصد
أغلب األحداث يف هذه الساحات) ،وختصيصها لصالة اليهود.
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تتبع التطورات املتعلقة مبخطط تقسيم األقصى وتهويد حميطه تشري إىل ثالثة عناصر
جغرافية مستهدفة لتنفيذه:
أ .الساحات الشرقية يف األقصى ،مقابل قبة الصخرة ،قرب باب الرمحة املغلق.
ب .باب الرمحة املغلق يف سور األقصى الشرقي.
ت .املنطقة احمليطة بالسور الشرقي لألقصى ،وتشمل مقربة باب الرمحة (خاصة اجلزء
ْ
املغلقي) ،ومقربة اليوسف ّية مشال مقربة باب الرمحة،
املقابل لبابي الرمحة والتوبة
ومساحات من جبل الزيتون.
وتبدو املالمح األساسية ملخطط تقسيم األقصى على الصورة اآلتية:
اقتطاع أجزاء من الساحات الشرقية لألقصى ملصلحة اليهود فقط.
ً
مدخل سري ًعا ملقتحمي األقصى.
حماولة فتح باب الرمحة املغلق ليكون
جتريف أجزاء من مقربة باب الرمحة وخاصة تلك املقابلة للباب الستقبال جتمعات
املقتحمني.
إنشاء حديقة تلمودية يف حميط البلدة القدمية ،مالصقة للسور الشرقي لألقصى
بأكمله ،ويف هذا السياق يأتي استهداف مقربتي باب الرمحة واليوسفية.
إنشاء قطار هوائي (تلفريك) يف حميط األقصى مي ّر يف أربع حمطات هي :حمطة
باب املغاربة يف سور البلدة القدمية اجلنوبي ،وحمطة الكنيسة اجلثمانية شرق باب
األسباط ،أحد أبواب سور البلدة القدمية الشمالي ،واحملطة الثالثة على جبل الزيتون،
واحملطة الرابعة جبانب عني سلوان.

السماح للمتطرفني اليهود بأداء صلوات تلمودية يف الساحات الشرقية لألقصى ،بعدما
كان مينع ذلك يف السنوات السابقة.
منع املصلني املسلمني من الوجود يف الساحات الشرقية ،ومعاقبة من يصلي هناك ،أو
جيلس ،واقتياده للتحقيق يف أسباب وجوده ،وإصدار قرارات إبعاد عن األقصى حبقه.

عين على األقصى

ويف سبيل حتقيق أهداف االحتالل يف تقسيم األقصى وتهويد حميطه رصدنا خالل مدة
التقرير اإلجراءات اآلتية:

تكرار أداء الصلوات التلمودية مقابل باب الرمحة من خارج األقصى.
ً
متهيدا ملصادرتها.
جتريف أجزاء من مقربة باب الرمحة ،وتسييجها
www.alquds-online.org
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يف  7أيلول/سبتمرب  2017سلمت شرطة االحتالل دائرة األوقاف قرا ًرا من حمكمة
الصلح اإلسرائيلية يأمر بإغالق مكاتب باب الرمحة داخل األقصى إىل أجل غري مسمى،
مبوجب إجراءات مكافحة اإلرهاب.
أظهرت نتائج املسح الذي أجرته دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ّ
أن سلطات االحتالل
ْ
املغلقي املتجاوريْن من داخل
أجرت حماولة للحفر يف حجارة بابي الرمحة والتوبة
األقصى إىل خارجه يف أثناء إغالق املسجد إبّان هبة باب األسباط يف متوز/يوليو ،2017
ْ
البابي أمام مقتحمي
وكانت هذه احلفريات حماولة الكتشاف إمكانية افتتاح هذيْن
األقصى.
يف  2018/6/18نصبت شرطة االحتالل نقطة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرمحة،
ودمرت قوات االحتالل األعمال اليت قام بها متطوعون يف منطقة باب الرمحة حيث
ّ
أقدموا على تأهيل املنطقة وزراعتها باألشجار ،ووضع مقاعد وسالمل حجرية يف أواخر
شهر رمضان.

 .2استمرار احلفر يف "بيت هليبا"
استم ّر العمل يف املشروع التهويدي "بيت هليبا/بيت اجلوهر" خالل مدة التقرير ،وقد نصبت
الفرق الفنية اإلسرائيلية رافعة ضخمة يف املكان بتاريخ  2018/2/13لالستعانة بها يف أعمال
احلفر واجلرف والبناء ،وأدخلت جتهيزات أخرى إىل املنطقة .أعمال احلفر يف أرضية املشروع
تواصلت وقد ادّعت سلطة اآلثار اإلسرائيلية العثور على قطعة طينية تعود إىل حقبة "املعبد
األول" .ويقع هذا املشروع يف أقصى اجلهة الغربية لساحة الرباق على بعد حنو  100مرت من
حائط الرباق.

 .3البدء ببناء منصة الصالة املختلطة لليهود عند السور الغربي لألقصى

أن ً
العربي ّ
ّ
عمال شرعوا ببناء املنصة الدائمة
يف  2018/2/5ذكر موقع "تاميز أوف إسرائيل"
لصالة "اليهود اإلصالحيني" الذين يطالبون حبرية الصالة املختلطة بني الرجال والنساء
عند احلائط الغربي لألقصى .وتقع هذه املنصة مبحاذاة القسم اجلنوبي من سور األقصى
الغربي جنوب تلة باب املغاربة .وقال املوقع إن احلكومة اإلسرائيلية أعطت األوامر للبدء
باملشروع قبل التوصل إىل اتفاق نهائي وسطي بني األطراف املعنية اليت حيتدم اخلالف بينها
منذ عدة سنوات حول مشروعية هذا النوع من الصالة ،وفكرة املشروع من أصلها.
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 .4قطار هوائي من غرب القدس إىل باب املغاربة يف البلدة القدمية
يف  ،2018/5/13قبل يوم واحد من نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،أعلن وزير السياحة
اإلسرائيلي ياريف ليفني عن تنفيذ مشروع قطار هوائي (تلفريك) يربط الشطر الغربي من
القدس بالبلدة القدمية يف الشطر الشرقي ،ويصل إىل باب املغاربة الواقع يف السور اجلنوبي
للبلدة القدمية .وقال ليفني "سيغري هذا املشروع وجه القدس ّ
ألن من شأنه تسهيل وصول
السياح والزوار إىل حائط املبكى" .ويبلغ طول كابالت التلفريك  1.4كلم ،وميكن أن ينقل
 3آالف شخص يف الساعة يف االجتاهني بسرعة  21كلم يف الساعة .وحبسب ليفني فإن
تشغيل املشروع سيبدأ عام  .2021وكانت احلكومة اإلسرائيلية قد وافقت العام املاضي
على املرحلة األوىل من املشروع مبيزانية تبلغ  56مليون دوالر أمريكي ،وقال نتنياهو حينها:
سنبين التلفريك للربط بني حمطة القطار القدمية وباب املغاربة ،املدخل األقرب إىل حائط
املبكى يف البلدة القدمية يف القدس".

 .5جسر معلق للمشاة من حي الثوري إىل البلدة القدمية
يف  2018/1/8اقتحمت طواقم مشرتكة من بلدية االحتالل يف القدس وسلطيت اآلثار
والطبيعة حي وادي الربابة يف سلوان حبراسة مشددة من شرطة االحتالل ،وشرعت حبفر
حي الثوري
القواعد األساسية وجتهيز البنية التحتية جلسر املشاة املعلق الذي سيمتد من ّ
جنوب البلدة القدمية إىل باب املغاربة يف سور البلدة اجلنوبي لتشجيع السياحة الدينية
التوراتية ،وتسهيل نقل السياح واملستوطنني من األحياء اجلنوبية للبلدة القدمية إىل البلدة،
واملسجد األقصى ،واملواقع األثرية يف املنطقة حيث يت ّم الرتويج للرواية اليهودية املز ّورة.
ّ
املنوي إقامته 197
تشرف على املشروع ما يسمى بـ"سلطة تطوير القدس" ،ويبلغ طول اجلسر
م ً
رتا ،بارتفاع  30م ً
رتا.

ً
تنفيذا خلطة احلكومة اإلسرائيلية بتغيري الوضع يف منطقة باب العمود ،أحد املداخل إىل
األقصى والبلدة القدمية من سورها الشمالي ،شرعت سلطات االحتالل يف 2018/2/16
بنصب غرفة مراقبة دائمة ومنصات حديديّة عند مدخل باب العمود ،ويف  2018/3/5أكمل
االحتالل نصب ثالثة أبراج مراقبة يف حميط الباب ،ويف  2018/6/19نصب االحتالل برج
املراقبة الرابع .تأتي هذه اإلجراءات يف سياق اخلطة اليت أعلن عنها وزير األمن الداخلي
برمته يف منطقة باب العمود بعد تنفيذ العديد
جلعاد إردان يف  2017/6/22لتغيري الوضع ّ
www.alquds-online.org
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 .6تهويد منطقة باب العمود
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من العمليات اليت طالت مستوطنني وجنودًا لالحتالل يف حميط الباب ،وبعدما حت ّول الباب
إىل نقطة جتمهر جيتمع فيها املقدسيون يف فعالياتهم لرفض سياسات االحتالل .وتشمل
اخلطة تركيب  40كامريا للمراقبة ،ونقاط تفتيش ،وإجراء تغيريات فيزيائية يف مالمح
املنطقة ،وتغيري البنية التحتية للباب من حيث اإلضاءة وحركة املرور ،وزيادة القوات األمنية
واجلهود االستخبارية.

 .7تزوير املشهد العام برموز يهودية
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية يف ّ 2018/3/29
اإلسرائيلي
أن وزير "اإلسكان"
ّ
برناجما أطلق عليه اسم "منظر إسرائيل" يسعى إىل زرع رموز يهودية يف
يوآف غاالنت أع ّد
ً
الطرقات واملراكز واألماكن األساسية ،وتشمل املرحلة األوىل من الربنامج نصب عشرات
اللوحات لـ"جنمة داود" .ويف تعليقه على دوافع الربنامج قال غاالنت ّ
إن "إسرائيل تبدو كدولة
مسيحية أو إسالمية ،بسبب كثرة مآذن املساجد وصلبان الكنائس ...يصعب على من يتج ّول
يف أرجاء البالد أن يعرف أن هذه الدولة هي الدولة اليهودية الوحيدة يف العامل" .وال شك يف
ّ
أن البلدة القدمية سيكون هلا النصيب األوفر من هذه الرموز التهويدية كونها تض ّم عشرات
املساجد والكنائس واملعامل اإلسالمية واملسيحية.

 .8احلفريات أسفل األقصى ويف حميطه
أ .حفريات اجلهة اجلنوبية:
حفريات وادي حلوة "مدينة داود"
ال تتوقف احلفريات يف هذه املنطقة على مدار العام ،ففي  2017/9/4ذكرت وسائل إعالم
ّ ً
قطع طينية يف املنحدرات
إسرائيلية أن فريقا من باحثي سلطة اآلثار اإلسرائيلية عثر على ٍ
الشرقية لـ"مدينة داود" خارج مدخل وارين شافت  WARREN SHAFTمباشرة تعود إىل
حنو  2700عام حني هرب اليهود الجئني من "مملكة إسرائيل" الشمالية إىل "مملكة يهوذا"
اجلنوبية وعاصمتها القدس ،وذلك إبّان الغزو اآلشوري لـ"مملكة إسرائيل" عام  720ق.م حني
ّ
مت تدمريها .الالفت يف اخلرب ّ
حفر مستمرة
أن الباحثني حتدثوا لوسائل اإلعالم عن أعمال ٍ
يف املكان منذ أشهر سبقت العثور على هذه القطع الطينية؛ ما يؤكد استمرار احلفر يف هذه
املنطقة ،وأكدوا ّ
أن احلفريات يف منطقة وادي حلوة ككل متواصلة منذ أربعة عقود ،وزعموا
العثور على قطع طينية يف السنوات املاضية تعود إىل أواخر حقبة "املعبد األول".
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مل تكن احلفريات السابقة يف وادي حلوة هي الوحيدة يف أثناء مدة الرصد؛ ففي 2018/7/1

نشرت مواقع عربية صو ًرا ملا زعمت أنها عمالت نقديّة برونزيّة عثر عليها علماء من سلطة
اآلثار اإلسرائيلية يف "حديقة مدينة داود الوطنية" تعود إىل حقبة "الثورة اليهودية الكربى"
ض ّد الرومان.
وادّعت سلطة اآلثار اإلسرائيلية ّ
أن العمالت املك َت َشفة كانت بني األتربة املستخ َرجة من
قناة الصرف اليت م ّرت حتت الشارع الرئيس يف القدس يف نهاية حقبة "املعبد الثاني" حيث
وأوان
اختبأ هناك آخر املتمردين اليهود ضد الرومان ،و ُوجد يف املكان نفسه مصابيح زيت ّيةٍ ،
من السرياميك للطبخ؛ ما يشري إىل سعي سلطة اآلثار إىل إعادة تأهيل قنوات الصرف
املوجودة يف حميط األقصى ،وتزوير تارخيها ،وتوظيفها يف الرتويج للرواية اليهودية .كثافة
احلفريات يف منطقة وادي حلوة تظهر آثارها يف بيوت السكان املقدس ّيني الذين يسمعون
أصوات احلفر حتت بيوتهم ،وتشري املعطيات إىل وجود أكثر من ً 90
منزل ظهرت فيها
تشققات وتصدعات وانهيارات يف منطقة وادي حلوة؛ ما اضط ّر بعض العائالت إىل إخالء
منازهلا خو ًفا من انهيارات مفاجئة.
حفريات "تلة أوفل"

www.alquds-online.org
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يف  2018/3/26زعمت اجلامعة العربية ّ
أن إيالت مزار ،عاملة اآلثار اإلسرائيلية فيها ،عثرت
ّ
اليهودي ضد الرومان بني عامي
على نقود برونزيّة طوهلا  1.5سم تعود إىل حقبة ال ّتمرد
 70 – 66م ،يف احلفريات اليت جتريها مع فريق معها يف "تلة أوفل" حيث استؤنفت احلفريات
هناك مطلع عام  2018بعد توقف دام أربع سنوات .وادّعت مزار أ ّنها وجدت أواني فخارية
وأواني للطبخ وجرا ًرا مكسورة إىل جانب النقود اليت ُن َ
قشت عليها "صورة الكأس املستخدمة
يف خدمة املعبد من قبل الكهنة" ،ورموز "األنواع النبات ّية األربعة" اليهودية اليت تستخدم يف
ّ
اليهودي .وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ّ
ّ
أن هذه املكتشفات
(املظال أو ال ُعرش)
عيد سكوت
2
اجلنوبي للمسجد األقصى؛ ما ّ
يدل على
ُوجدت يف كهف مبساحة  14 × 7م حتت اجلدار
ّ
توسع دائرة احلفريات – املتجددة حسب تعبري وسائل اإلعالم  -يف "تلة أوفل" لتصل إىل أسوار
املسجد األقصى ،ورمبا أسفلهّ .
وتول متويل هذه احلفريات كلية هريبرت دبليو أرمسرتونج
 HERBERT W. ARMSTRONG COLLEGEيف أوكالهوما األمريكية حيث يشارك
طالبها يف احلفريات.
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حفريات "موقف جفعاتي"
تواصلت عمليات احلفر يف "موقف جفعاتي" يف أثناء مدة الرصد ،وزعمت سلطة اآلثار
اإلسرائيلية أنها عثرت يف حزيران/يونيو  2018على متيمة طينية نادرة تعود إىل زمن احلكم
الع ّباسي اإلسالمي قبل حنو  1000عام ،وقد ُ
كتب على التميمة عبارة "كريم ي ّتكل على
اهلل؛ رب العاملني هو اهلل" .يبلغ حجم التميمة سنتم ً
رتا ً
واحدا ،وقد وجدت يف أرضية غرفة أو
مبنى يعود إىل احلقبة العباسية اك ُتشف يف "موقف جفعاتي" ،و ُوجد مع التميمة بعض قطع
الفخار ومصباح زيت شبه سليم .وحتدث بيان صادر عن سلطة اآلثار اإلسرائيلية عن عمليات
احلفر املستمرة يف املنطقة مدعية اكتشاف آثار تعود إىل حقب تارخيية خمتلفة والعثور
مبان متواضعة من احلقبة العباسية ،مبا يف ذلك منازل سكنية تتخللها متاجر وورش
على ٍ
عمل وذلك خالل عمليات احلفر املتواصلة منذ سنوات.
ويف  2018/3/15أصدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقريرها األولي عن احلفريات اليت
أجرتها بني أيار/مايو وأيلول/سبتمرب  2016يف "موقف جفعاتي" بتمويل من مجعية "إلعاد"
االستيطانية .وحسب التقرير ّ
فإن باحثي سلطة اآلثار افتتحوا حفرة يف اجلزء اجلنوبي
الغربي من "موقف جفعاتي" ،وعثروا فيها على آثار بيزنطية ،وآثار تعود إىل احلقبة اإلسالمية
األوىل وإىل حقبة املماليك .ومن تلك اآلثار شارع مرصوف من احلقبة البيزنطية مت تعبيده
بأحجام خمتلفة من األلواح احلجرية ،وقناة صرف بطول مخسة أمتار وعرض حنو نصف
مرت ،وزعمت سلطة اآلثار اإلسرائيلية ّ
أن هذا الشارع قد يكون ممتدًا إىل بركة سلوان؛ ما
سيربر توسيع حفرياتها لتصل من هذه النقطة إىل بركة سلوان جنوبًا .ومن اآلثار املكتشفة
جدار طويل ،وسلسلة من أرضيات اجلص ،وبقايا معدنية صغرية احلجم ،وشظايا الربونز
وبعض األواني ،وفخار ،وفحم ،وعظام حيوانات وطيور .ويف تقرير سلطة اآلثار اإلسرائيلية
إشارات واضحة إىل حفريات سابقة جرت يف املكان وحوله.
حفريات وادي قدرون وبركة سلوان
يف  2018/7/22زعمت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن علماء اآلثار اليهود اكتشفوا طري ًقا يؤدي
من وادي قدرون جنوب شرق البلدة القدمية ،وبركة سلوان جنوب البلدة القدمية إىل "جبل
املعبد" ،واكتشفوا قناة تصريف للماء متتد إىل خارج البلدة القدمية .وزعم هؤالء العلماء ّ
أن
الطريق كان جز ًءا من "مدينة داود" بالقرب من باب املغاربة يف سور البلدة القدمية اجلنوبي،
وأنه كان يستخدم يف تنقالت السكان من وادي قدرون إىل "جبل املعبد" والبلدة القدمية
حيث مركز احلياة والثقافة والتجارة بدل الصعود احلاد يف الطرق املوجودة فوق األرض
آنذاكّ ،
ولكن هذا الطريق مع قناة التصريف استخدما كمالجئ لليهود حني أقد َم الرومان
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على حصار املدينة وتدمريها عام  70م .وادعى هؤالء العلماء أن غربلة األوساخ اليت أزيلت
من احلفريات كشفت عن رؤوس سهام ،وعمالت قدمية ،وقطع من الفخار والفسيفساء تعود
إىل عصر "املعبد الثاني" وقبل ذلك.
حفريات املنحدرات الشرقية جلبل صهيون
نهائيا عن حفريات أجرتها يف
يف  2018/7/29أصدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقري ًرا
ًّ
املنحدرات الشرقية جلبل صهيون املتداخلة مع منطقة سلوان ،على بعد حنو مخسني م ً
رتا
من سور البلدة القدمية اجلنوبي ،وجنوب شرق باب النيب داود على بعد حنو  100مرت منه.
احلفريات اليت نفذتها سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقع يف الطرف الشرقي من موقف للسيارات
مت حفر مساحة تقدر بـخمسة أمتار ً
حيث ّ
طول ومرتين ونصف ً
عرضا .وادعت سلطة اآلثار
اإلسرائيلية وجود مكتشفات تعود للعصور الرومانية والبيزنطية واإلسالمية ،ومنها :شظايا
صغرية من األوعية الزجاجية ،وجزء من سكني معدني ،وجسم عظمي ،وشظايا الفخار،
وأوعية للطبخ ،وأباريق ،ومصباح .وجود احلفرية يف موقف للسيارات مفتوح يعزز احتماالت
أن يشهد هذا املوقع حفريات أخرى ،ال سيما أنه قريب من حفريات أخرى نشطة يف اجلهة
اجلنوبية للمسجد األقصى.

ب .حفريات اجلهة الغربية:
روماني حتت "قوس ويلسون"
االحتالل يزعم اكتشاف مسرح
ّ
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روماني يعود إىل
يف  2017/10/16زعم علماء سلطة اآلثار اإلسرائيلية العثور على مسرح
ّ
حنو  1700عام حتت "قوس ويلسون" ،ومالصق ملنطقة صالة الرجال اليهود يف ساحة الرباق.
يتكون املسرح الصغري من  300 – 200مقعد ويقع على عمق حنو مثانية أمتار ،وقد اك ُتشف
يف أثناء البحث عن الطريق املؤدي إىل "جبل املعبد" حسب تصرحيات فريق العلماء الذين
ْ
عامي ،وسيستم ّر خالل األشهر الستة
نفذوا أعمال احلفر .استم ّر احلفر يف املنطقة حنو
القادمة .وحتدث العلماء عن كشف قسم من حائط الرباق أسفل األرض بطول مثانية أمتار،
حيث ّ
متت تعرية حجارة احلائط الواقعة حتت األرض من األتربة والصخور احمليطة؛ األمر
الذي سيع ّرض أساسات املسجد األقصى للخطر .وذكر العلماء ّ
أن أرض ّية جديدة ُش ّيدت
يف مكان احلفر خالل عملية التنقيب لعدم إزعاج املصلني اليهود عند حائط الرباق .وأشار
العلماء اليهود إىل اعتقادهم ّ
بأن قنوات الصرف اليت كانت موجودة يف املكان ترتبط بنفق
"مدينة داود" جنوبًا ،ولكنها أزيلت عند بناء املسرح لتتيح اجملال للجالسني أمام "حائط
ّ
وكل ذلك
املبكى" ،وأحملوا إىل إمكانية ربط هذه احلفرية بشبكة أنفاق احلائط الغربي.
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يرجح أن يسعى علماء اآلثار اليهود إىل تتبع مسار هذه القنوات ،ومسار نفق "مدينة داود"؛ ما
ّ
يعين توسيع احلفريات وتعميقها يف هذه املنطقة يف املرحلة القادمة.
ّ
محام العني
افتتاح كنيس
يهودي يف حفريات ّ
ّ
يهودي يف إحدى القاعات الواقعة
رمسيا افتتاح كنيس
يف  2017/12/18أعلن االحتالل
ًّ
محام العني اليت جرى تأهيلها وفق التصاميم اليت حتاكي الرواية اليهودية
يف منطقة ّ
عاما من احلفر وأعمال الرتميم والتدعيم.
املزعومة املتعلقة بالقدس واألقصى ،بعد ً 12
ويقع الكنيس يف إحدى القاعات حتت األرض يف املنطقة املعروفة بالقاعة اململوكية الكربى
مقابل قبة الصخرة تقري ًبا اليت يدّعي االحتالل أنها "قدس األقداس" .وذكرت وسائل إعالم
إسرائيلية ّ
أن املشروع أجنز بتمويل من مؤسسة ديلك للعلوم والتعليم والثقافة ومالك
هذه املؤسسة امللياردير اليهودي يتسحاق تيشوفا وعائلته ،وافتتح حبضور احلاخام األكرب
لألشكناز يف القدس ،احلاخام أرييه سترين ،واملدير العام ملكتب رئيس حكومة االحتالل إيلي
غرونر.
حفريات أسفل املتحف اإلسالمي يف األقصى وسقوط حجر من سور املسجد الغربي
يف  2018/7/16كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس عن حفريات جيريها االحتالل
أسفل املتحف اإلسالمي ،وحتديدًا أسفل القسم الشمالي من املتحف ،وقالت الدائرة إن
خمتصني أكدوا هلا هذا األمر بعد اختبارات أجروها يف املنطقة املقابلة ملكان احلفريات
فوق األرض حيث أظهرت االختبارات اختفاء املياه اليت ألقيت يف مناطق خمتلفة من
حديقة املتحف؛ ما يؤكد وجود فراغات يف باطن األرض نتيجة احلفريات .وقالت الدائرة إن
الرتكيز على هذه املنطقة يأتي بسبب خمطط االحتالل لربط األنفاق واحلفريات يف هذه
املنطقة وحميطها مع بعضها ،وال سيما حفريات القصور األموية الغربية ،والزاوية اجلنوبية
الغربية لألقصى ،وشبكة أنفاق احلائط الغربي ،وأنفاق سلوان يف سياق مشروع ربط حفريات
منطقة الرباق واجلهة الغربية لألقصى حبفريات سلوان واجلهة اجلنوبية .وأكدت دائرة
األوقاف ّ
أن نشاط احلفريات أسفل املتحف يرافقه نشاط مشبوه ومتواصل لشرطة االحتالل
يوميا تقري ًبا.
يف املنطقة فوق األرض يتمثل بتصويرها ًّ
احلفريات اليت جيريها االحتالل أسفل املتحف اإلسالمي ظهرت تداعياتها الكارثية مع
سقوط حجر وزنه  100كيلو غرام من صفوف احلجارة الوسطى يف القسم اجلنوبي من
سور األقصى الغربي بتاريخ  .2018/7/23حياذي هذا القسم من السور املتحف اإلسالمي،
وقد سقط احلجر من النصف السفلي للسور على ارتفاع حنو  18 - 12م ً
رتا على املنصة اليت
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ُخصصت مؤخ ًرا لصالة اليهود الذين ينادون حبرية الصالة املختلطة بني الرجال والنساء
(اليهود اإلصالحيون) عند احلائط الغربي لألقصى .وشرع فريق إسرائيلي يف 2018/7/25
يرجح استيالء
برفع احلجر من مكان سقوطه عرب رافعة ضخمة و ُنقل إىل مكان جمهول؛ ما ّ
االحتالل عليه.

ت .حفريات اجلهة الشمالية:
حفريات باب العمود
يف  2017/8/23ادّعى علماء آثار يعملون مع سلطة اآلثار اإلسرائيلية العثور على قطعة
أرضية فسيفسائية يف أثناء عملية احلفر لتمديد كابالت اتصاالت يف منطقة باب العمود
يف سور البلدة القدمية الشمالي .وزعم هؤالء العلماء ّ
أن الفسيسفاء تعود إىل  1500عام .وقد
أعرب العلماء عن اعتقادهم أن املبنى الذي كانت قطعة الفسيفساء جز ًءا منه يقع جبوار
باب العمود يف البلدة القدمية وكان يستخدم ك ُنزل للحجاج ،وزعموا العثور على بقايا
جدران بيت احلجاج ،وقطع من األواني الفخارية وأوعية أخرى ،وثالث قطع نقدية بيزنطية
يعود تارخيها إىل القرن السادس امليالدي .هذه املعطيات اليت أدىل بها علماء سلطة اآلثار
اإلسرائيلية تشري إىل عزمهم على توسيع احلفريات يف هذه املنطقة بذريعة البحث عن بقايا
ّ
ُّ
النزل الذي أشاروا إليه؛ األمر الذي سيجعل هذه املنطقة
نش ٍط خالل السنوات
حفر ِ
حمل ٍ
القادمة.
حفرية باب األسباط داخل البلدة القدمية
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يف  2017/12/19أصدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية تقريرها النهائي حول احلفريات اليت
نفذتها يف تشرين أول/أكتوبر  2016داخل البلدة القدمية يف القدس بالقرب من باب
األسباط .حتدث التقرير عن غرفة تارخيية بطول مخسة أمتار وعرض مخسة أمتار وارتفاع
مرتين ونصف ،وهي بال نوافذ؛ ما يشري إىل احتمال كونها جز ًءا من قاعة أو مبنى كبري.
وزعم التقرير أن علماء اآلثار وجدوا قناة مياه ،وسبع جرات حمطمة تعود إىل احلقبة
العباسية – الفاطمية ،وشظايا زجاج ،وقط ًعا خزفية تعود إىل حقب تارخيية خمتلفة:
بيزنطية وأموية وعباسية وفاطمية وصليبية وعثمانية .وزعمت سلطة اآلثار ّ
أن ضيق الغرفة
ً
مستقبل.
مل يسمح باكتشاف املزيد من آثار املنطقة؛ ما يعين احتمالية توسيع احلفر
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تأهيل حفريات مغارة الك ّتان "مغارة سليمان"
ْ
منفصلتي لتهويد
يف شباط/فرباير  2018أعلنت "شركة تطوير القدس" عن مناقصتني
مغارة الك ّتان .وتبلغ قيمة املناقصة األوىل  12مليون شيكل ( 3.350مليون دوالر) وهي
خمصصة لإلعمار املادي لتجويف املغارة (حتسني البنى التحتية القدمية ،وإخفاء خطوط
الكهرباء حتت األرض ،وتوفري دخول للمع ّوقني) ،فيما تبلغ قيمة املناقصة الثانية  5مليون
شيكل ( 1.396مليون دوالر) وهي خمصصة لتطوير عروض الصوت والضوء .وأشارت تقارير
إعالمية إىل ّ
أن االحتالل ط ّور يف العام املاضي املكان املخصص الحتفاالت املستوطنني حيث
صار يتسع لـ  500شخص .وتقع املغارة أسفل األرض بني بابي العمود والساهرة يف السور
الشمالي للبلدة القدمية.

ث .حفريات اجلهة الشرقية:
مل تتوافر معلومات عن عمليات حفر يف هذه املنطقة خالل مدة الرصد ،ولكنها مرشحة
لتشهد حفريات مستقبلية بالنظر إىل خمطط االحتالل إلنشاء قطار هوائي يكون جبل
الزيتون أحد حمطاته.

 .9احلفريات من مهمة أثرية متخصصة إىل أداة لربط اجلمهور اإلسرائيلي
بتاريخ مز ّور

ك ّثفت املؤسسات اإلسرائيلية الرمسية وغري الرمسية من جهودها لفتح اجملال أمام األطفال
والعامة من اجلمهور اإلسرائيلي للمشاركة يف مشروع "غربلة تراب املعبد"؛ بهدف توثيق
يتوجه العامة من اإلسرائيليني إىل "حديقة إمييك زوريم
صلته بـ"تاريخ اليهود" يف املكانّ .
الوطنية" على السفوح اجلنوبية جلبل املشارف مشال شرق البلدة القدمية مبحاذاة حي
الصوانة وحي وادي اجلوز ،ويشاركون مع علماء اآلثار اليهود يف غربلة األتربة اليت ُتنقل
من "مدينة داود" جنوبًا واألتربة اليت استخرجت من املصلى املرواني قبل أكثر من عقديْن
من الزمن.

إسرائيلي رمسي
 .10خطة للحفريات يف حميط األقصى بتمويل
ّ
أعلنت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغيف يف  2018/5/9أنها ستدعم خطة للحفريات
يف حميط األقصى مبيزانية حوالي  17مليون دوالر أمريكي .ستنفذ اخلطة سلطة اآلثار
اإلسرائيلية على مدى ْ
عامي ،وهي جزء من خطة كربى تبلغ ميزانيتها  140مليون دوالر
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لتوسيع احلفريات احلالية باإلضافة إىل إنشاء بنية أساسية مستدامة للسياحة يف املواقع.
ويف تعليقه على القرار قال دورون سبيلمان ،نائب رئيس مجعية "إلعاد" االستيطانية" :حنن
نؤيد بقوة القرار الذي اختذته احلكومة اإلسرائيلية ...خباصة يف هذا الوقت الذي يرى
فيه العامل حتركات شجاعة من قبل الواليات املتحدة ودول أخرى لدعم القدس عاصمة
إلسرائيل".

 .11االحتالل حييل اإلشراف "مركز دافيدسون" إىل "إلعاد"
يف  2017/11/22صادق االحتالل على السماح جلمعية "إلعاد" االستيطانية باإلشراف على
إدارة ما يسمى بـ"احلديقة األثرية  -مركز دافيدسون" احملاذية للزاوية اجلنوبية الغربية
للمسجد األقصى .وحسب االتفاق بني اجلمعية وسلطات االحتالل ّ
فإن اجلمعية ستشرف
على العمل يف املوقع ،فيما تشرف "شركة تطوير احلي اليهودي" على إدارته من الناحية
الرمسية ،وال تكون هناك صالحيات للجمعية على موقع صالة "اليهود اإلصالحيني" يف
املنطقة .وأعربت أوساط "إلعاد" عن سعادتها بالقرار ألن من مصلحتها اإلشراف على املوقع
خمرجا للنفق املؤدي إىل "مدينة داود" الذي تشرف "إلعاد" على احلفريات فيها
الذي يشكل
ً
يف سلوان.

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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ّ
اليهودي يف املسجد األقصى
الفصل الثالث :حتقيق الوجود
يشكل املسجد األقصى بؤرة الصراع األهم مع االحتالل ،حيث يعمل على استهدافه بشكل
مباشر يف سياق تهويد املدينة احملتلة ،وتغيري وجهها العربي واإلسالمي ،عرب حماوالت
ّ
يهودي دائم يف املسجد ،من خالل اقتحامات األقصى شبه اليوم ّية.
حتقيق وجو ٍد
ّ
اليهودي عد ٌد من أذرع االحتالل ،على رأسها «منظمات املعبد»
ويعمل لتحقيق هذا الوجود
اليت تنشط يف اقتحام األقصى ودعوة املزيد من املتطرفني للمشاركة فيه ،وتتضافر جهود
هذه املنظمات مع عد ٍد من أعضاء حكومة االحتالل والكنيست» ،الذين يقومون بتشجيع
االقتحامات ويشاركون فيها ،ويطلقون التصرحيات الداعمة هلا ،واحملرضة على املرابطني
واملصلني .وتتكامل أدوار هذه األذرع مع عمل أجهزة االحتالل األمنية ،اليت حتمي املستوطنني
خالل االقتحامات ،وتستهدف املرابطني وحراس األقصى ،وتعزهلم عن أي احتكاك مع
املقتحمني ،يف سياق عزل مكونات الدفاع عن األقصى.

ً
أول :اقتحام املسجد األقصى
تستمر اقتحامات املسجد األقصى بفعل فائض القوة اليت متتلكها سلطات االحتالل،
بشكل شبه يومي خالل مدة الرصد ما بني  2017/8/1و ،2018/8/1و ُتظهر
حيث استمرت
ٍ
معطيات الرصد تراج ًعا يف مواجهة االقتحامات ،فلم يشهد املسجد مواجهات كربى كما
كان حيدث يف السنوات املاضية ،ولوحظ هذا الرتاجع منذ أيلول/سبتمرب  ،2015إثر إعالن
حالة الرباط يف األقصى بأنها منظمات إرهابية .وتابع االحتالل إجراءاته من خالل فرض
قيو ٍد عدة على عمل حراس األقصى ،وإجبارهم على االبتعاد من املقتحمني خالل جوالتهم
لفرتات متفاوتة .وتهدف
يف املسجد ،وتعرضهم حلمالت اعتقال واعتداء وإبعاد عن املسجد
ٍ
سلطات االحتالل من تكثيف االقتحامات ورفع حجم املشاركني فيها من املستوطنني ،إىل
حتقيق ثالث غايات أساسية ،هي:
األوىل :استهداف القدسية اليت يتمتع بها األقصى ،وحتويل تدنيس املسجد أم ًرا واق ًعا ال
ُتدث رد الفعل الالزم ،باإلضافة إىل جعل الوجود اليهودي يف األقصى «املؤقت» ال ينايف
هذه القدسية.
الثانية :استبدال املكون االستيطاني اليهودي باملكون البشري اإلسالمي من مرابطني
ومصلني ومعتكفني ،وهي مقدمة لتحقيق التقسيم املكاني ألجزاء من باحاته.
الثالثة :حتويل السيادة األمنية لقوات االحتالل من التحكم بأبواب املسجد فقط ،إىل
إدارة كل شؤون األقصى.
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أ -اقتحامات الشخصيات الرمسية:
استمر منع االقتحامات السياس ّية خالل غالبية
مدة الرصد ،حتى عودتها بقرار من رئيس
حكومة االحتالل يف  ،2018/7/3اخرتق هذا املنع
ليوم واحد بعد
اقتحامات استثنائية هي اقتحام ٍ
هبة باب األسباط بقرار من شرطة االحتالل يف
 ،2017/8/29شارك فيه عضوا «الكنيست» يهودا
غليك وشولي معلم ،واقتحامان استثنائيان لعضو
بقرار
«الكنيست» احلاخام املتطرف يهودا غليك،
ٍ
من سلطات االحتالل ،أحدها يف 2017/10/25
ملناسبة زواج ابنه ،وثانيهما يف  2018/1/30ملناسبة
مرور شهر على وفاة زوجته.

شهد األقصى عــددًا من االقتحامات
السياسية خــال مــدة الــرصــد ،قبل
عودتها رسميًا بــقــرار مــن رئيس
حكومة االحتالل في .2018/7/3
ففي  2017/8/29سمحت شرطة
االحتالل باقتحام تجريبي لألقصى
شــارك فيه عضوا الكنيست يهودا
غليك وشولي المعلم.
وحــصــل غليك عــلــى تصريحين
استثنائيين القــتــحــام األقــصــى في
 2017/10/25بمناسبة زواج ابنه،
شهر على
وفي  2018/1/30لمرور
ٍ
وفاة زوجته.

وعلى أثر انتصار املقدسيني يف هبة باب األسباط ،وإجبار االحتالل على إزالة البوابات
اإللكرتونية واجلسور احلديدية اليت محلت كامريات مراقبة يف  ،2017/7/27قام يهودا
احتجاجا
غليك يف  2017/8/14بنقل مكتبه إىل منطقة باب األسباط ليوم واحد فقط،
ً
على استمرار منع أعضاء الكنيست من اقتحام األقصى.
مل ّ
تظل االقتحامات لألقصى متباعدة ويشارك فيها غليك فقط ،فقد قرر رئيس حكومة
االحتالل بنيامني نتنياهو يف  2018/7/3السماح ألعضاء «الكنيست» باقتحام األقصى مرة
واحدة كل ثالثة أشهر ،وعلى خالف القرار السابق يف « 2017/8/24ميكن الوزراء الذهاب
إىل املوقع ً
أيضا».

www.alquds-online.org
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وكان وزير الزراعة أوري أريئيل أول من استفاد من هذا القرار ،ففي  2018/7/8اقتحم أريئيل
األقصى ،على رأس جمموعة من املستوطنني ،وبعد انتهاء االقتحام قال أريئيل «إننا نأمل
فرح لنا ،وأضاف «أن يوم الفرح
ونصلي أن يكون التاسع من آب -ذكرى خراب املعبدين -يوم ٍ
هذا يتحقق حينما يُبنى املعبد ....وأن نقوم بتقديم القرابني اليت قرأناها يف التوراة ،وليس
التعلم عنها فقط» .وبعد أريئيل اقتحمت عضو «الكنيست» شارين هسكل (ليكود) األقصى،
وقالت إنها املرة األوىل اليت تقتحم بها املسجد ،وزعمت أن املكان «مقدس لليهود» ،وهو ضمن
«الثقافة والرتاث اليهودي».
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وتتابعت االقتحامات السياس ّية لألقصى ،ففي  2018/7/9اقتحم ثالثة أعضاء من «كنيست»
االحتالل باحات املسجد األقصى ،وهم أمري أوحانا (ليكود) ،ويهودا غليك (ليكود) ،وشولي
معلم (البيت اليهودي) ،وقاموا جبوالت استفزازية يف األقصى برفقة عد ٍد من املستوطنني،
والتقطوا صو ًرا تذكارية قبل خروجهم من املسجد.
ومع القيود الزمنية املفروضة على اقتحام األقصى ،حيرص بعض مسؤولي االحتالل على
اقتحام املسجد لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية ،خاصة لدى مجهورهم من املتطرفني،
وخالل إغالق قوات االحتالل لألقصى يف  2018/7/27بعد منع املصلني من االحتفال
بالذكرى األوىل هلبة باب األسباط ،اقتحم رئيس بلدية االحتالل يف القدس نري بركات
األقصى يرافقه قائد شرطة االحتالل يف القدس يورام هليفي وعد ٌد من ضباط االحتالل،
ودخل املقتحمون إىل اجلامع القبلي وجتولوا يف أرجائه.

ب -اقتحامات املتطرفني اليهود:
يشكل املستوطنون ذراع االحتالل األهم يف حماولة
يشارك في اقتحام األقصى عددٌ من
فرض سيطرته على األقصى ،حيث يكونون العنصر
متطرفي االحتالل الذين يحرضون
البشري الذي يراد له أن حيل مكان املسلمني .ويف
على المسجد األقصى ومكوناته
البشرية .وتنشط "منظمات المعبد"
سياق حتقيق هذا االستبدال تعمل أذرع االحتالل
في حشد أكبر أعداد ممكنة من
املختلفة ويف مقدمتها «منظمات املعبد» على
المستوطنين اليهود ،مستفيدة ً من
إدخال أكرب عد ٍد من املستوطنني إىل األقصى،
األعياد اليهودية في سياق رفع حجم
االقتحامات شبه اليومية لألقصى.
وخاصة من املتطرفني واحلاخامات اليهود .وقد
ركز املستوطنون خالل مدة الرصد على املنطقة
بطقوس
الشرقية املقابلة لقبة الصخرة ومنطقة باب الرمحة ،حيث شهدتا قيام املستوطنني
ٍ
تلمودية صامتة وعلنية.
شهدت مدة الرصد مشاركة عد ٍد من غالة املتطرفني يف اقتحام األقصى ،ومن أبرز الشخصيات
الداعمة القتحامات املتطرفني الصحفي املتطرف أرنون سيجال ،وهو عضو يف «إدارة جملس
منظمات املعبد» ،وقد أعلن عرب شريط مصور على وسائل التواصل يف  ،2017/10/10عن
سعادته باقتحام  613مستوط ًنا للمسجد األقصى ،ودعا سيجال إىل تكثيف أعداد املقتحمني
يف  2017/10/12الذي يتزامن مع اختتام عيد «ال ُعرش التلمودي» ،داع ًيا إىل استغالل ما
وصفه بـ «ضعف الوجود اإلسالمي» يف األقصى.
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ومن الشخصيات املتطرفة اليت عادت القتحام األقصى املستوطنة املتطرفة دوف موريس ،بعد
انتهاء مدة منعها من اقتحام املسجد على خلفية شتمها للرسول صلى اهلل عليه وسلم أمام
أحد أبواب األقصى يف شهر متوز/يوليو من عام  ،2015حيث اقتحمت املسجد يف 2017/10/11
برفقة املتطرف رفائيل موريس رئيس منظمة «العودة إىل جبل املعبد» ،والتقطت معه صورة
تذكارية أمام مصلى قبة الصخرة.
وبرز خالل الرصد مشاركة احلاخام احلريدي املتطرف موشي ديفد يف اقتحام األقصى،
حيث اقتحم املسجد يف  ،2018/6/27وقدّم قبل االقتحام شروحات تلمودية للمستوطنني
املشاركني ،وخالل االقتحام قام ديفيد ومن يرافقه من املستوطنني بأداء شعائر وطقوس
تلمودية يف باحات املسجد األقصى ،وقدّم الـحاخام احلريدي املتطرف يوسف الباوم ،شروحات
حول «املعبد» خالل االقتحام يف منطقة باب الرمحة.
وباإلضافة إىل الشخصيات املتطرفة ،تنشط «منظمات املعبد» يف اقتحام األقصى وتدنيسه،
وتر ّوج هلذه االقتحامات لرفع حجم املشاركني فيها ،من خالل دعوة أنصارها إىل تكثيف
االقتحامات خالل املناسبات واألعياد اليهوديّة وغريها ،ففي  2017/10/4وتزام ًنا مع عيد
«العرش» التلمودي ،دعت «منظمات املعبد» أنصارها إىل تكثيف اقتحام األقصى يف فرتة هذا
العيد .وعلى أثر قرار الرئيس األمريكي االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،دعت
هذه املنظمات يف  2017/12/9أنصارها إىل املشاركة الواسعة يف اقتحامات مجاعية ومكثفة
للمسجد.

ويف سياق حتضري أذرع االحتالل لالحتفال بذكرى احتالل كامل القدس ،اليت يطلقون
عليها «ذكرى توحيد القدس» ،عملت «منظمات املعبد» على إطالق محلة عرب وسائل
التواصل االجتماعي يف  ،2018/5/8عرب التغريد على وسم -هاشتاغ« -ألفان يف يوم
القدس» ،يف سياق الدعوات لرفع حجم االقتحامات خالل هذا اليوم .وشهد يوم الذكرى
يف  2018/5/13اقتحامات عنيفة لألقصى ،شارك فيها حنو  1620مستوط ًنا ،تصدى خالهلا
املصلون وحراس املسجد حملاوالت املستوطنني أداء صلوات تلمودية يف باحات املسجد.
www.alquds-online.org
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ورفعت «منظمات املعبد» من استهدافها لألقصى ،فلم تعد تتوجه باخلطاب إىل مجهورها
من املستوطنني فقط ،بل وجهت رسائل مباشرة إىل املصلني واملرابطني ،ففي 2018/3/27
دعت «منظمات املبعد» إىل تفريغ املسجد األقصى من املصلني ،وذلك لـ «تنفيذ قرابني
الفصح التوراتي» ،وألصقت إعالنات حتريضية على أبواب األقصى يف ساعات مبكرة ،تضمنت
دعوات إىل إفراغ األقصى يف  2018/3/30الذي يتزامن مع «يوم اإلبكار التوراتي» ،الذي يسبق
يوم «البيسح» أو الفصح العربي.
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ويتكامل دور «منظمات املعبد» مع أدوار أذرع االحتالل املختلفة ،فمع تصاعد استهداف
االحتالل ملقربة باب الرمحة ،وحماولة اقتطاع أجزاء منها إلقامة حديقة تلمودية ،تصاعد
استهداف املنطقة الشرقية من املسجد األقصى ،خاصة املنطقة مقابل باب الرمحة املغلق،
فقد تصاعدت اعتداءات املستوطنني على هذا اجلزء من املسجد ،عرب قيامهم بأداء صلوات
تلمودية سرية وعلنية ،ودخول املستوطنني إىل املنطقة باللباس التلمودي الكامل ،باإلضافة
إىل تلقي الشروحات التلمودية حول «املعبد» يف هذه املنطقة.
ومن األهداف اليت تعمل أذرع االحتالل على
حتقيقها ،حتويل الوجود اليهودي يف األقصى
إىل وجو ٍد دائم ،حيث تعمل منظمة «طالب ألجل
املعبد» على تنظيم املناسبات اليهودية داخل
األقصى ،ويف مقدمتها عقد القران التلمودي،
وتهدف هذه املنظمات من تنفيذه إىل جعل املسجد
املكان «الطبيعي» هلذه املمارسات الطقسية
التلمودية .ففي  2018/1/3أعلنت دائرة األوقاف
بأن جمموعة من املستوطنني أقامت عقد قران
تلمودي حتت حراسة شرطة االحتالل .ويف هذا
ً
قران تلمودي يف ساحات األقصى جرى يف
السياق تداول مستوطنون
شريطا مصو ًرا عن عقد ٍ
 ،2018/6/18وأعلنت منظمة «طالب ألجل املعبد» يف بيان هلا أن «هذا ليس الزفاف األول
يف األقصى ،وأنه خالل السنة والنصف املاضية مت عقد  4عقود زواج كهذه» ،وقالت املنظمة
«إن هذه اخلطوة ليست سوى البداية» ،وستتابع انتهاكاتها «حتت أنظار حكومة االحتالل».
تسعى "منظمات المعبد" إلى جعل
الوجود اليهودي في األقصى
"طبيعيًا" ،وقد نظمت عدة طقوس
تلمودية في جنبات المسجد ،وال سيما
عقود القران التلمودية .وقد بلغ عدد
الذين اقتحموا األقصى المبارك خالل
مدة الرصد الممتدة من 2017/8/1
حتى  ،2018/8/1نحو 33198
مقتح ًما ،بزيادة  % 40.3عن عدد
مقتحمي األقصى في التقرير السابق.

وال يقف عمل «منظمات املعبد» يف الرتويج لرواية االحتالل عند شرائح املستوطنني فقط،
بل تروج روايتها لدى عد ٍد من الوفود األجنبية الرمسية والشعبية اليت تقتحم األقصى من
بوابة االحتالل .ففي  2018/2/22اقتحم نائبان يف الكونغرس األمريكي برفقة العشرات من
املستوطنني باحات األقصى ،وشارك سكوت تيبتون وديفيد ماكينلي يف االقتحام ضمن وفد
من املتطرفني شكله «معهد املعبد الثالث».
وفد مرافق املسجد
ويف  2018/3/28اقتحم وزير خارجية السنغال صديقي كابا برفقة ٍ
األقصى ،ودخل الوفد السنغالي إىل األقصى برفقة عشرات املستوطنني ،من جهة باب املغاربة
حبراسة مشددة من قوات االحتالل ،ودخل الوفد مصلى قبة الصخرة واملصلى القبلي بالقوة
يرافقهم صحفي ومصور إسرائيلي ،وحبسب دائرة األوقاف اإلسالمية أدى الوفد السنغالي
الصالة عند دخوله اجلامع القبلي وقبة الصخرة برفقة شرطة االحتالل ،وهو ما يُع ّد تطو ًرا
ريا ،يتمثل يف اقتحام شخصيات إسالمية لألقصى بإشراف االحتالل.
خط ً
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و ُنشري إىل أن عدد الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك خالل مدة الرصد املمتدة من
مقتحما ،من املستوطنني وعناصر االحتالل
 2017/8/1حتى  ،2018/8/1بلغ حنو 33198
ً
األمنية والطالب اليهود ،يف مقابل اقتحام  23661عنص ًرا احتالل ًيا خالل الرصد املمتد من
 2016/8/1حتى  2017/8/1حسب التقرير السابق ،وقد ارتفعت نسبة االقتحامات بني هذا
مقتحما) بـ .% 40.3
مقتحما) والتقرير السابق (23661
التقرير (33198
ً
ً
رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى خالل أشهر الرصد من
 2017/8/1حتى 2018/8/1
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ويف سياق حتقيق اقتحامات كبرية للمسجد األقصى ،استفادت أذرع االحتالل من األعياد
واملناسبات التهويديّة إلدخال أكرب أعدا ٍد ممكنة من املقتحمني ،فقد بلغت أعداد مقتحمي
األقصى ما بني  2017/10/10-8حنو  1400مستوطن ملناسبة عيد ال ُعرش اليهودي .ويف
 2018/4/5اقتحم املسجد حنو  678مستوط ًنا ،بالتزامن مع «عيد الفصح العربي».
وبالتزامن مع احتفال االحتالل بذكرى احتالل الشطر الشرقي من القدس يف ،2018/5/13
اقتحم األقصى حنو  1620مستوط ًنا .ويف  2018/7/22اقتحم  1336مستوط ًنا يهوديًا باحات
األقصى بالتزامن مع ذكرى «خراب املعبد».

أبرز االقتحامات خالل الرصد
 -1يف  2017/8/1اقتحم  1079مستوط ًنا باحات املسجد األقصى مبناسبة «ذكرى خراب
املعبد» ،وجرت االقتحامات على شكل جمموعات حبماية من قوات االحتالل.
 -2يف  2017/10/9اقتحم  524مستوط ًنا املسجد األقصى ،خالل اليوم اخلامس من عيد
«العرش» .ويف  2017/10/10اقتحم أكثر من  537مستوط ًنا باحات األقصى ،تزام ًنا مع
استمرار «عيد العرش» ،وقام املقتحمون بأداء صلوات وشعائر تلموديّة علنية يف األقصى.
 -3يف  2018/4/4اقتحم  540مستوط ًنا املسجد األقصى ،استجاب ًة لدعوات «منظمات املعبد»
بالتزامن مع «عيد الفصح العربي» .ويف  2018/4/5اقتحم حنو  678مستوط ًنا ،وبلغ عدد
املستوطنني الذين اقتحموا األقصى خالل أيام «الفصح العربي» ،حبسب دائرة األوقاف
اإلسالمية بالقدس حنو  2409مستوط ًنا.
 -4يف  2018/5/13بالتزامن مع «يوم توحيد القدس» أي ذكرى احتالل الشطر الشرقي
من املدينة ،اقتحم املسجد األقصى حنو  1620مستوط ًنا ،واعتدت شرطة االحتالل على
املصلني الذين تصدوا لالقتحام بالتكبري.
 -5يف  2018/7/22اقتحم  1336مستوط ًنا املسجد األقصى بالتزامن مع ذكرى «خراب
املعبد» ،وأدى عدد من املستوطنني صلوات تلمودية يف منطقة باب الرمحة وأماكن أخرى
يف املسجد ،وقامت قوات االحتالل باعتقال عد ٍد من الفلسطينيني داخل األقصى ويف
حميطه.

ت -اقتحامات األجهزة األمنية
استطاع االحتالل تثبيت دور أجهزته األمنية كأداة لفرض سيطرته على املسجد ،حيث
حتمي املستوطنني املشاركني يف اقتحامات األقصى ،ومتنع حراس األقصى واملصلني من
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االقرتاب من املقتحمني ،وتفرض القيود املختلفة
فرضت قوات االحتالل إجراءات أمنية
على أبواب املسجد .وجتلى يف نهاية الرصد الدور
مشددة في المسجد األقصى وحول
القادم الذي تريده سلطات االحتالل ألجهزتها
أبوابه ،وصلت حدّ إغالق األقصى
من قبل أجهزته األمنية بعد أي حد ٍ
ث
األمنية ،حيث أصبح إغالق األقصى من قبل
يحصل في المسجد أو قرب أبوابه.
هذه األجهزة نتيج ًة مباشرة ألي حدث حيصل يف
وفي إطار رفع قدرة هذه األجهزة ،أنشأ
املسجد أو قرب أبوابه ،فخالل الرصد املاضي مت
االحتالل قوة شرطية جديدة من 200
إغالق املسجد على خلفية عملية الشبان اجلبارين
شرطي خاصة باألقصى ،وأجرى
تدريبات على اقتحام المسجد ،بمشاركة
وما تبعها من هبة باب األسباط يف ،2017/7/14
أعداد كبيرة من القوات الخاصة.
وخالل الرصد احلالي منع االحتالل املقدسيني
من االحتفال بالذكرى األوىل النتصار هذه اهلبة
لساعات عدة .هذا التصاعد يف عمل األجهزة األمنية ينبئ
يف  ،2018/7/27وأغلق املسجد
ٍ
بتصعيد يف دورها داخل األقصى ،حيث يراد له ّأل ينحصر يف مرافقة املستوطنني ومحايتهم
فقط.
هذه األدوار اليت تقوم بها أجهزة االحتالل األمنية ،دفعت االحتالل إىل إنشاء وحدة شرطة
جديدة متخصصة يف املسجد األقصى ،وكشفت وسائل إعالم عربية يف  2017/10/31أن وزير
األمن الداخلي يف حكومة االحتالل جلعاد أردان يقف خلف املبادرة ،وحبسب هذه الوسائل
ستعمل هذه الفرقة على احلفاظ على «األمن والنظام العام يف هذه املنطقة احلساسة»،
على أن جتهز بـ»أحدث القدرات االستخباراتية والتكنولوجية» املتوفرة لدى شرطة االحتالل،
وستتألف من  100شرطي يتم نقلهم من وظائفهم للخدمة يف الوحدة اجلديدة ،باإلضافة
إىل  100شرطي آخرين سيلتحقون خالل عام .2018

ويتكامل دور األجهزة األمنية التابعة لالحتالل مع ما تقوم به «منظمات املعبد» ،من استهداف
للمنطقة الشرقية من املسجد األقصى ،ففي  2018/6/17اقتحم قائد شرطة االحتالل يف
مدينة القدس يورام هليفي األقصى ،وأجرى جولة يف منطقة باب الرمحة ،برفقة عدد من
ضباط شرطة االحتالل .ويف  2018/6/18نصبت قوات االحتالل نقطة مراقبة عسكرية فوق
سطح قاعة باب الرمحة داخل األقصى ،وتأتي هذه اخلطوة بعد تنظيف مئات املصلني أكوام
www.alquds-online.org
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ويف سياق رفع فاعلية شرطة االحتالل بتعاملها مع األحداث واملصلني يف األقصى ،أجرت
شرطة االحتالل يف  2018/3/27تدريبات على اقتحام املسجد ،وحتويل البلدة القدمية
ملنطقة مغلقة ،وشارك يف هذه التدريبات أكثر من  700عنصر من القوات اخلاصة يف شرطة
االحتالل ،ومت تدريبهم على اقتحام األقصى من خالل حماكاة االقتحام على منوذج ألبواب
املسجد بين يف مكان التدريب.
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الركام املوجود يف املنطقة الشرقية من األقصى خالل ليلة  27من رمضان ،وحتويل كومة
الركام اليت تعرف بتلة باب الرمحة ،إىل أحواض لألشجار ومقاعد ،وحتويل هذا اجلزء
املهمل إىل ساحات للصالة ،واعتدت قوات االحالل على حراس املسجد ،ومنعت احلراس
املوجودين على القبة من متابعة أعماهلم واحتجزتهم لساعات عدة ،ومسحت للمستوطنني
بأداء طقوس تلمودية علنية يف املنطقة .وتسعى سلطات االحتالل إىل ترك هذا اجلزء من
ً
مهمل ،مع تكثيف استهدافه من قبل املستوطنني .ويف اليوم نفسه ،دمرت شرطة
األقصى
االحتالل األدراج واملقاعد وأحواض األشجار اليت أقامها املصلون ،واقتلعت عددًا من أشجار
الزيتون ،ملنع املصلني من إقامة أي نشاط يف املنطقة.
وشهد األقصى يف  2018/7/27أعنف االقتحامات األمنية خالل الرصد ،حيث اقتحمت قوات
االحتالل املسجد بأمر مباشر من قائد شرطة االحتالل يف القدس يورام هليفي ،ملنع املقدسيني
من االحتفال بالذكرى األوىل هلبة باب األسباط ،واعتدت على املصلني ،وأخرجتهم بالقوة
من مصليات األقصى ،ما أدى إىل إصابة حنو  40مصل ًيا ،وأغلقت أبواب املسجد لساعات عدة،
ثم أعادت فتحه مع توافد املقدسيني لالعتصام أمام أبوابه .وخالل إغالق املسجد ،اقتحم
قائد شرطة االحتالل يف القدس املسجد ،برفقة عد ٍد من كبار ضباط االحتالل وشخصيات
رمسية أخرى ،ودخلوا إىل اجلامع القبلي ،وجتولوا يف أرجاء األقصى.

ثان ًيا :التدخل املباشر يف إدارة املسجد
يشكل التدخل يف إدارة األقصى ذروة اعتداءات االحتالل حبق املسجد ،يف إطار فرض سيطرة
إسرائيلية تدرجيية على إدارة املكان ،وحتويل االعتداءات واملمارسات اليت تقوم بها أذرعه
املختلفة إىل أمر واقع .وتعرقل سلطات االحتالل ترميم مباني املسجد ومرافقه ،وتفرض
القيود على املصلني ،وتقوم باعتقاهلم وإبعادهم.
وبلغ هذا التدخل ح ّد منع أطفال القدس من اللعب بالكرة يف باحات األقصى ،ففي
 2017/10/2منعت شرطة االحتالل األطفال من اللعب يف ساحات األقصى ،وجاء احلظر
بقرار من «احملكمة العليا» اإلسرائيلية ،ووف ًقا لقرار احملكمة فإن «ألعاب الكرة ممنوعة يف
جبل املعبد ألنهم ينتهكون حرمته» ،وزعمت «منظمات املعبد» بأن لعب الكرة هو «تدنيس
للمكان املقدس ،وجرح ملشاعر اليهود» .وأعلنت شرطة االحتالل التزامها بقرار احملكمة،
حبزم على محاية قدسية «جبل املعبد» من تدنيس العرب ،وسيتم تنفيذ
وبأنها ستعمل
ٍ
القرار بشكل أساسي يف املناطق املتامخة للمدارس اإلسالمية يف باحات املسجد األقصى.
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أ -منع الرتميم والتدخل يف عمل إدارة األوقاف
يشكل منع الرتميم وعرقلة مشاريع اإلعمار يف
األقصى واحد ًة من صور تدخل االحتالل يف
إدارة املسجد ،ويهدف االحتالل من خالله إىل
فرض رقابة صارمة على املسجد ،وإجبار دائرة
األوقاف على اطالعه على أي أعمال تقوم بها فيه،
باإلضافة إىل أن تأخري أعمال الرتميم والصيانة
تدفع دائرة األوقاف واألردن إىل تقديم تنازالت
إلجناز هذه األعمال الضرورية ،تالف ًيا حلدوث
أضرار يف بنية املسجد ،وتشمل هذه التنازالت
السكوت عن اعتداءات االحتالل حبق األقصى،
وتأخري تنفيذ بعض املشاريع.

تمنع سلطات االحتالل إجراء أي
إصالحات أو ترميم في المسجد
األقصى ،وتعمل على اعتقال موظفي
إعمار األقصى وإبعادهم.
وتعرقل سلطات االحتالل نحو 20
عا من مشاريع العمارة والترميم
مشرو ً
في األقصى ،ومن أبرز هذه المشاريع
منع إزالة أكوام األتربة من المنطقة
الشرقية ،وتبليط ساحات المسجد
والمصاطب ،باإلضافة إلى البنية
التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة
اتصاالت أرضية.

ويف إطار منع إصالح األعطال الطارئة يف األقصى ،أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس
يف  2018/1/15أن شرطة االحتالل متنع إصالح متاس كهربائي يف مصلى قبة الصخرة ،أدى
إىل انطفاء أنوار القبة ً
ليل ،ومل تتمكن الدائرة من إصالحه نتيجة تدخل شرطة االحتالل،
ومنع إدخال املواد الالزمة لذلك.
ومينع االحتالل استكمال مشاريع ترميم عديدة يف املسجد ،ومن بينها مشروع ترميم
الفسيفساء والسقف اخلشيب يف مصلى قبة الصخرة ،وترميم أبواب املسجد القبلي وغريها،
ففي  2018/1/16اقتحم ضابط يف شرطة االحتالل مكتب جلنة إعمار املسجد األقصى،
وأمر بوقف أشكال الرتميم كافة يف مرافق املسجد ،وأبلغ الضابط أن أي عامل يقوم بذلك
وخيالف أمر املنع ،سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع اإلعمار املهندس طه عويضة.
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بقرار من قوات االحتالل يف األقصى ،كشفت دائرة
وحول عدد مشاريع العمارة املتوقفة
ٍ
مشروعا من مشاريع العمارة
األوقاف اإلسالمية يف القدس بأن شرطة االحتالل تعرقل حنو 20
ً
والرتميم يف املسجد األقصى ،حيث ترفض الشرطة إدخال املواد الضرورية ألعمال الرتميم،
وتطلب استحصال األوقاف على تصاريح مكتوبة ،ومن أبرز هذه املشاريع منع األوقاف من
إزالة أكوام األتربة من املنطقة الشرقية ،وتبليط ساحات املسجد واملصاطب ،باإلضافة إىل
البنية التحتية التالفة من كهرباء ومياه وشبكة اتصاالت أرضية ،واستمرار عرقلة تنفيذ
إنشاء نظام إنذار وإطفاء يف املسجد ،واملشاريع الزراعية لتجميل ساحات األقصى.

37

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2017/8/1و 2018/8/1

ب -تقييد حركة موظفي األوقاف
يتعرض موظفو دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس العتداءات دائمة من قبل قوات االحتالل،
ويف مقدمتهم حراس املسجد األقصى ،حيث يشكلون دائرة املواجهة األوىل مع مقتحمي
األقصى ،وموظفو جلنة اإلعمار يف سياق تعطيل أعمال الصيانة واإلعمار يف املسجد.
وتستهدف قوات االحتالل حراس األقصى باالعتقال وما يرافقه من اعتداءات نفسية
وجسدية ،واإلبعاد عن املسجد ملد ٍد متفاوتة .ففي  2017/12/24أبعدت قوات االحتالل عددًا من
موظفي األوقاف عن األقصى ،ومنعت قوات االحتالل مدير التعليم الشرعي يف دائرة األوقاف
اإلسالمية ناجح بكريات من دخول املسجد رغم إنهائه فرتة اإلبعاد .ويف  2018/2/8استدعت
شرطة االحتالل ،حارس األقصى حممد الصاحلي ،للتحقيق معه مبركز «القشلة» بالبلدة
القدمية .ويف  2018/4/3منعت املنسق اإلعالمي لدائرة األوقاف فراس الدبس من دخول
األقصى .ويف  2018/4/4منعت قوات االحتالل املتمركزة على أبواب األقصى ،اثنني من
موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية من دخول املسجد ملزاولة عملهما .ويف  2018/5/7استدعت
سلطات االحتالل حارس املسجد مهدي أمني العباسي للتحقيق يف مركز «القشلة» .ويف
 2018/5/8دهمت قوات االحتالل منزل عائلة حارس األقصى عرفات جنيب يف منتصف
الليل ،وسلمته استدعاء ملراجعة خمابراتها.
وخالل مدة الرصد أجربت قوات االحتالل حراس األقصى على االبتعاد عن املستوطنني
مسافات كبرية ،لتضمن عدم اقرتابهم من املستوطنني ،ومنعهم من القيام بالصلوات
التلمودية داخل األقصى ،ففي  ،2017/8/6منعت قوات االحتالل احلراس من االقرتاب من
املستوطنني مسافة  30م ً
رتا .ويف  2018/7/18وخالل اقتحام املستوطنني برفقة أطفاهلم،
منعت قوات االحتالل احلراس من االقرتاب من املقتحمني مسافة تقل عن  200مرت.

ت -التحكم يف دخول املسجد وتقييد حركة املصلني
يصعد االحتالل من اعتداءاته حبق املصلني يف املسجد
األقصى ،وهي من أبرز السياسات الرامية إىل تفريغ
األقصى من العنصر البشري اإلسالمي ،مقابل رفع
وجود العنصر البشري اليهودي املستوطن ،وتتنوع هذه
االعتداءات بني احتجاز هويات املصلني على أبواب
املسجد ،وحاالت االعتقال املتكرر داخل األقصى أو
أمام أبوابه ،وفرض غرامات باهظة على املعتقلني أو
إبعادهم عن املسجد بعد اإلفراج عنهم.
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تعتمد سلطات االحتالل اإلبعاد
كإجراء عقابي ،لضبط "سلوك"
المصلين تجاه االقتحامات ،وبناء
على معطيات الرصد وصل عدد
المبعدين عن المسجد األقصى
نحو  164مبعدًا من القدس المحتلة
والمناطق الفلسطينيّة األخرى.
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ويعد اإلبعاد عن األقصى إجرا ًءا عقاب ًيا وحماول ًة لضبط «سلوك» املصلني جتاه املستوطنني،
باإلضافة إىل كونه هد ًفا حبد ذاته يستهدف املرابطني والناشطني يف الدفاع عن األقصى،
وأظهرت معطيات الرصد إبعاد االحتالل للفلسطينيني وغريهم من زوار املسجد ،ففي
يوما ،ومن ثم أصدر قرا ًرا
 2017/12/24أبعد االحتالل  3مواطنني أتراك عن األقصى ملدة ً 20
بشكل مباشر.
برتحيلهم إىل تركيا
ٍ

وتستمر قوات االحتالل باستهداف الشبان يف األقصى ،يف سياق تقييد وجودهم يف املسجد
بأوقات الصالة فقط ،وعدم السماح هلم البقاء لفرتات طويلة ،ففي  2018/2/1احتجزت قوات
االحتالل بطاقات عدد من املُصلني من الشبان على أبواب األقصى .ويف  2018/3/15اعتقلت
قوات االحتالل أحد الشبان خالل خروجه من جهة باب القطانني ،ومت نقله إىل أحد مراكز.
ويف  2018/7/27وخالل إغالق قوات االحتالل لألقصى اعتقلت أكثر من مخسني شابًا من
املصلني الذين اعتصموا يف املصلى القبلي ،واعتدت عليهم قبل إخراجهم إىل ساحات املسجد،
بشكل استفزازي وتركهم مكبلني ،ويف اليوم التالي أفرجت سلطات االحتالل عن
وتقييدهم
ٍ
غرامات مالية.
عد ٍد منهم ،وسلمت  19شابًا قرارات إبعاد عن األقصى وفرضت عليهم
ٍ

وبناء على معطيات الرصد من  2017/8/1إىل  2018/8/1وصل عدد املبعدين عن املسجد
األقصى إىل حنو  130مبعدًا من القدس احملتلة واملناطق الفلسطين ّية األخرى.
رسم بياني لعدد املبعدين عن املسجد األقصى من  2017/8/1حتى 2018/8/1
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الفصل الرابع :ردود الفعل على التطورات يف املسجد األقصى
أعادت اإلجراءات التهويدية اإلسرائيلية املتتابعة -اليت كانت تت ّم بدعم واضح من اإلدارة
األمريكية اجلديدة بقيادة دونالد ترمب -القضية الفلسطينية إىل دائرة االهتمام العربي
واإلسالمي والدولي ،بعد أن تراجعت بسبب الوضع العربي املضطرب ،الذي انعكس بشكل
سليب على الوضع الفلسطيين.
ً
ملحوظا يف وترية االعتداءات على املسجد األقصى املبارك،
ارتفاعا
وشهدت السنة املاضية
ً
وزيادة يف عدد املقتحمني للمسجد ،ومشاركة أعضاء «الكنيست» اإلسرائيلية للمرة األوىل
منذ تشرين أول/أكتوبر  2015يف االقتحامات ،وحماولة تكريس التقسيم الزماني واملكاني
للمسجد كأمر واقع ،وذلك حبماية الشرطة اإلسرائيلية .وكشفت األحداث االحنياز
األمريكي الكامل لدولة االحتالل ،على الرغم من إعالن متسك واشنطن برعاية العملية
السلمية كوسيط «نزيه» ،وأبرز هذا االحنياز كان إعالن إدارة ترمب القدس عاصمة
لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل سفارتها إليها.
وتفاعل اجلمهور الفلسطيين والعربي واإلسالمي والدولي مع هذه االنتهاكات ،وكان
لنزوله إىل الشارع أثر بارز يف حركة التضامن مع القدس واألقصى .غري أن تفاعل أهل
القدس واألراضي احملتلة عام  1948كان العالمة الفارقة يف محاية املسجد ،وشكلوا اخلط
األول يف الدفاع عنه.
وباملقابل كانت ردود األفعال الرمسية دون املستوى املطلوب ،ومتأخرة ،ومن باب رفع احلرج،
وذات سقف منخفض ،وال توازي حجم املخاطر اليت يتعرض هلا األقصى ،واقتصرت على
بيانات الشجب واالستنكار والتحذير من احلروب الدينية نتيجة هذه االعتداءات ،ومل
تتحول إىل إجراءات عملية ملواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية ،وهذا كله ال يسمن وال يغين يف
معركة الدفاع عن األقصى.

أو ً
				
ال :املستوى الفلسطيين
تفاعلت الفصائل الفلسطينية مع األحداث املتعلقة مبدينة القدس واملسجد األقصى،
وحاولت استثماره بالشكل املطلوب ،وتوالت الدعوات إىل تصعيد املواجهات وعمليات املقاومة
ض ّد األهداف اإلسرائيلية .وحذرت من حماوالت فرض االحتالل سيادته على املسجد املبارك،
وأكدت أنها ستكون هلا كلمتها القوية والعليا يف حال استمر االحتالل مبخططه ض ّد املسجد،
مشددة على أنها لن تسمح بأن يتغول االحتالل على األقصى واملقدسات وأهلنا» يف القدس.
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وتعهدت بإفشال خمططات االحتالل لتقسيم املسجد
ومكانيا ،ودعت إىل ش ّد الرحال
زمانيا
األقصى املبارك
ًّ
ًّ
حنو املسجد املبارك ،وتكثيف الرباط يف ساحاته .ودانت
الفصائل االقتحامات املتكررة للمسجد ،واالعتداء على
املصلني فيه.

لم يرق أداء الفصائل إلى
المستوى المطلوب منها لمواجهة
انتهاكات االحتالل للمسجد
األقصى ،فلم تكد تخرج مواقفها
عن سياق اإلدانة ،والمطالبة
بالتدخل لحمايته.
بقيت أيدي الفصائل المقاومة
مكبلة في الدفاع عن المسجد
األقصى والمقدسات ،وكانت
معظم عمليات المقاومة ضدّ
االحتالل بمبادرات فردية .وقد
خرق هذا األداء الضعيف إبداع
مسيرات العودة التي عرقلت
إلى ح ٍدّ كبير مخططات تصفية
القضية الفلسطينية.

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها ملا يُسمى
«صفقة القرن» األمريكية ،ومنها إعالن الرئيس دونالد
ترمب يف  2017/12/6االعرتاف بالقدس عاصمة
لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل السفارة األمريكية إليها،
ودعت إىل عدم االعرتاف به ،وجترميه ،ورأت فيه إعالن
ريا لكل
حرب على الشعب الفلسطيين ،وجتاو ًزا خط ً
اخلطوط احلمراء ،ودعت إىل وحدة الصف ملواجهته.
وأكدت ضرورة تصعيد االنتفاضة يف وجه االحتالل ،كر ّد طبيعي على اإلعالن ،فيما دعت
بعض الفصائل الرئيس حممود عباس إىل االنسحاب من اتفاق أوسلو وإفرازاته ،وسحب
االعرتاف باالحتالل اإلسرائيلي ،ووقف التنسيق األمين ،وإنهاء االنقسام الداخلي ،وتعزيز
احتجاجا على
الوحدة الوطنية ،مشيدة بقرار السلطة عدم اللقاء باملسؤولني األمريكيني،
ً
إعالن ترمب.

ويف السياق ذاته ،بدا املوقف الرمسي الفلسطيين
عاج ًزا ،باملقارنة مع حجم االعتداءات اإلسرائيلية على
األماكن املقدسة ،بشكل عام ،وعلى املسجد األقصى

المسجد األقصى المبارك؛ وكانت
خطوات السلطة والمنظمة شكلية،
لم تالمس مستوى المخططات
اإلسرائيلية التهويدية.
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ويف حدث يربز اإلبداع الفلسطيين يف ابتكار أساليب مقاومة جديدة ض ّد االحتالل ،قررت
الفصائل الفلسطينية ،وعلى رأسها حركة محاس ،أن جتعل من تاريخ النكبة مناسبة
للعودة ،وأن تطلق مسريات العودة ،وجعلت وجهتها القدس ،ويف القلب منها املسجد األقصى،
حتد للمشروع التصفوي األمريكي «صفقة القرن» .وأعدت الفصائل العدة ،وكانت
يف ٍ
البداية مع يوم األرض ،وبدأت املسريات يف  ،2018/3/30وتوالت أيام ُ
اجل َمع ،وتسلم الشعب
أحس االحتالل باخلطر ،فبات يهدد ويتوعد،
زمام األمور ،وقاد الدفة ،وأبدع يف أساليبه ،حتى ّ
ولكنه فشل يف ر ّد شعب قرر العودة إىل أرضه ،وجعل قبلته القدس واملسجد األقصى .وأكد
استمرار مسريات العودة ،بأدواتها البسيطة املبتكرة،
ومشاركة الكل الفلسطيين فيها ،وااللتزام برفع
بدا الموقف الرسمي الفلسطيني
ً
عاجزا ،بالمقارنة مع حجم
العلم الفلسطيين فيها فقط ،أنها إحدى أهم وسائل
االعتداءات اإلسرائيلية على
توحيد الشعب الفلسطيين.
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املبارك ،بشكل خاص؛ وكانت خطوات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية شكلية ،مل
تالمس مستوى املخططات اإلسرائيلية التهويدية ،املدعومة من اإلدارة األمريكية اجلديدة
برئاسة ترمب .فقد دانت السلطة باستمرار عمليات االقتحام اليومية للمسجد األقصى اليت
تزايدت بشكل كبري خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير.
وباملقابل برز دور أجهزة السلطة األمنية يف حماوالتها إجهاض أعمال املقاومة ،على الرغم من
إعالن السلطة الفلسطينية جتميد االتصاالت كافة مع سلطات االحتالل ،غري أن جتميد
التنسيق األمين مع االحتالل كان موضع تشكيك عند الفصائل الفلسطينية ،والكثري
من املراقبني واحملللني .فقد برز دور األجهزة األمين بشكل واضح يف الكشف عن كثري من
عمليات املقاومة الفلسطينية.
وباملقابل ،سجل أهل القدس واألراضي الفلسطينية
احملتلة سنة  1948عالمة فارقة يف مقاومة عمليات
التهويد للمدينة املقدسة ،وكانوا احلصن املنيع يف
مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى،
وشكلوا من أجسامهم الدرع الواقي الذي أسهم باحل ّد
من قدرة تنفيذ الربامج اإلسرائيلية اليت تستهدف
األقصى .وعرقلوا خمططات االحتالل لتقسيم زماني
ومكاني للمسجد املبارك ،من خالل حضورهم للذود عنه.

سـجل أهـل القـدس واألراضـي
الفلسـطينية المحتلـة سـنة 1948
عالمـة فارقة في مقاومة عمليات
التهويـد للمدينـة المقدسـة ،وكانوا
الحصـن المنيـع فـي مواجهـة
االعتـداءات اإلسـرائيلية علـى
المسـجد األقصـى.

وخرج املقدسيون وفلسطينيو األراضي الفلسطينية احملتلة سنة  1948بشكل متواصل يف
محالت عديدة حلماية القدس واملسجد األقصى من التهويد ،وخرجت املسريات االحتجاجية
يف القدس واملدن والبلدات يف فلسطني احملتلة سنة ً ،1948
رفضا لـ»صفقة القرن» ،وإلعالن
ترمب.

ثان ًيا :األردن
تراوحت ردود الفعل األردنية الرمسية على كل سياسة االحتالل التدمريية املتالحقة
واملتسارعة ،وخطورة إعالن ترمب القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل السفارة
األمريكية إليها ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،وتصرحيات الشجب واالستنكار،
ومل تتخذ إجراءات رادعة لوقفها؛ ما أعطى اجلرأة لسلطات االحتالل بالتمادي يف محلتها
الشرسة اليت تش ّنها على املدينة املقدسة بشكل عام ،وعلى املسجد األقصى بشكل خاص.
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ولعل إجراءات االحتالل داخل املسجد األقصى خالل
متوز/يوليو  ،2017كانت فرصة للسلطات األردنية
جتار
لكي متارس الدور املأمول منها ،غري أنها مل
ِ
احلدث ،بل اقتصر دورها على املطالبة بإنهاء تلك
اإلجراءات ،وعودة األمور إىل ما كانت عليه قبل
 .2017/7/14فتصاعد وترية االنتهاكات ،بالرغم من
التهديد واالستنكار والشجب ،يطرح التساؤل حول
فعالية الدور الذي يلعبه األردن يف محاية األقصى.

إجـراءات االحتلال داخـل
المسـجد األقصـى خلال تمـوز/
يوليـو  ،2017كانـت فرصـة
للسـلطات األردنيـة لكـي تمـارس
الـدور المأمـول منهـا ،غيـر أنهـا
تجـار الحـدث ،بـل اقتصـر
لـم
ِ
دورهـا على المطالبـة بإنهاء تلك
اإلجـراءات ،وعـودة األمـور إلى
مـا كانـت عليـه قبـل .2017/7/14

ثال ًثا :املستوى العربي واإلسالمي الرمسي
وضع اإلعالن األمريكي القدس عاصمة لـإسرائيل»،
ونقل السفارة األمريكية إليها ،القضية الفلسطينية
يف دائرة التفاعل العربي واإلسالمي ،ولو جزئ ًيا ،بعدما
أن تراجعت بشكل واضح خالل السنوات املاضية.

تأجل اجتمــاع وزراء الخارجيــة
العــرب مرتين خالل إغالق
المسجد األقصى لينعقد مع فتحه
أمام المصلين ،وهو ما تكرر
مع إعالن ترمب بشأن القدس،
حيث ت ّم االكتفاء بجلسة استثناء
لمجلس وزراء الخارجية العرب؛
وبقمة دورية بعد أربعة أشهر
من اإلعالن ،وكأن هناك رغبة
عربية بتمرير تلك المشاريع.
وبالمقابل جاء التحرك اإلسالمي
متأخرا مع الحدث األول ،بسقف
ً
ً
منخفض ،وقويًّا ومتفاعل مع
الحدث الثاني ولو بالمواقف.

ومل تكن منظمة التعاون اإلسالمي واملستوى الرمسي العربي واإلسالمي أفضل ً
حال يف
التعاطي مع القضية الفلسطينية ،ومل تتخط الردود حدود اإلدانة واالستنكار ،فقد متت
إدانة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية املستمرة ض ّد املسجد األقصى ،واألعمال االستفزازية
واعتداءات االحتالل ومستوطنيه ض ّد املصلني يف األقصى.
www.alquds-online.org
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وعلى الرغم من إغالق املسجد األقصى يف متوز/يوليو
 ،2017تأجل اجتمــاع وزراء اخلارجيــة العــرب مرتني،
لينعقد مع فتح املسجد أمام املصلني ،وهو ما تكرر
مع إعالن ترمب بشأن القدس يف  ،2017/12/6حيث
مل تت ّم الدعوة إىل قمة عربية طارئة ،و ّ
مت االكتفاء
جبلسة استثنائية جمللس وزراء اخلارجية العرب يف
 ،2017/12/9وبالقمة الدورية اليت ُعقدت يف مدينة
الظهران السعودية يف  ،2018/4/15اليت ُسيت بـ»قمة
القدس»؛ وكأن هناك رغبة عربية بتمرير تلك املشاريع ،مع إشارات واضحة من بعض
الدول ملنع انعقاد قمة طارئة .وباملقابل جاء التحرك اإلسالمي متأخ ًرا مع احلدث األول،
ً
ومتفاعل مع احلدث الثاني ولو على مستوى املواقف.
بسقف منخفض ،وقويًّا
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راب ًعا :املوقف الدولي الرمسي
تراوحت ردود األفعال الدولية من االنتهاكات
اإلسرائيلية املتواصلة داخل املسجد األقصى املبارك
بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني
الضحية واجلالد؛ وكعادته فشل جملس األمن الدولي
يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية ،وفشل
يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلي
داخل األقصى ،وإذا ما فكر أعضاء اجمللس يف ذلك
فإن الفيتو األمريكي باملرصاد.

المواقـف وردود الفعـل الدوليـة
مـن االعتـداءات اإلسـرائيلية
ّ
الحـق،
سـاوت بيـن أصحـاب
أصحـاب األرض ،ع ّمـار
األقصـى ،وبيـن مـدعٍ معتـ ٍد
مزور للتاريخ ،يسـعى إلى سـلب
األرض مـن أهلهـا ،وتهويدهـا،
وبنـاء "معبـده" المزعـوم.

وغالباً ما كان التدخل الدولي ملصلحة املعتدي ،مساويًا بني أصحاب ّ
احلق ،أصحاب األرض،
ّ
معتد مزور للتاريخ،
ّع
ّ
ٍ
عمار املسجد ،املرابطني املدافعني عن حقهم يف صالة آمنة ،وبني مد ٍ
يسعى إىل سلب األرض من أهلها ،وتهويدها ،وبناء «معبده» املزعوم.

خامسا :املستوى الشعيب
ً
ُّ
يعد التفاعل الشعيب مع تطور األوضاع يف املسجد
أعلن الشـارع العربي واإلسالمي
األقصى من أهم األدوات املؤثرة يف حتديد املسارات،
والدولـي عـن رفضـه إلعلان
نسبيا مع القضية
والشارع العربي واإلسالمي متفاعل ًّ
ترمب ،ولالنتهاكات اإلسـرائيلية
الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى واملدينة
للمسـجد األقصـى ،واقتحامـات
املقدسة بشكل خاص ،وقد رأى إعالن ترمب املتعلق
المسـتوطنين ،ومحاولـة التقسـيم
الزمانـي والمكانـي للمسـجد.
بالقدس تهديدًا مباش ًرا للمسجد األقصى مبا ميثل
من رمزية هلا حضورها يف صميم هوية القدس .وقد
كانت التحركات الشعبية -إىل ح ّد ما -على مستوى احلدث ،وهو ما برهنته املاليني اليت
ً
ورفضا إلعالن ترمب ،على امتداد الكرة األرضية ،وليس
خرجت نصرة للقدس واألقصى،
يف الدول العربية واإلسالمية وحسب .وأعلن الشارع العربي واإلسالمي والدولي عن رفضه
لالنتهاكات اإلسرائيلية للقدس وللمسجد األقصى ،واقتحامات املستوطنني ،وحماولة
التقسيم الزماني واملكاني للمسجد.
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ال ّتوصيات
ال ميكن حبال عزل املسجد األقصى عن القدس وفلسطني وعن ال ّتطورات احلاصلة يف
املنطقة ،ومع خصوصية املسجد وما يستتبعها من خصوص ّية يف بعض التوصياتّ ،إل ّ
أن
ذلك ال يعين فصل املسجد عن ما جيب فعله حلفظ القضية الفلسطينية والدفاع عنها يف
وجه املشروع االستعماري يف املنطقة .ومحاية املسجد ال ميكن فصلها عن ضرورة السري إىل
مسيت "صفقة القرن" املتع ّثرة حال ًيا واحليلولة دون استبدال صفقة
آخر نقطة إلحباط ما ّ
مهما اإلشارة إىل ضرورة أن يعمل كل فرد وكل جهة من
أخرى بها تكون أسوأ منها .ويبقى ً
موقعه ووفق املستطاع لتتوافق تلك اجلهود على محاية األقصى.

 .1السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

إن القرار جيب أن يكون ممث ً
عدم التف ّرد بالقرار الفلسطيين إذ ّ
ال للمصلحة الفلسطينية
وليس ملصاحل ض ّيقة.
عدم الرضوخ لإلمالءات األمريكية ،والتمسك برفض صفقة القرن ومستتبعاتها،
مع التنبه إىل ما ج ّره اتفاق أوسلو من كوارث على القضية الفلسطينية بشكل عام
والقدس بشكل خاص ولزوم التخلص منه ومن قيوده خاص ًة التنسيق األمين مع
االحتالل.
إعطاء فرصة حقيق ّية للمصاحلة ملا سيرتتب على املصاحلة الناجزة من إمكانية
لتوحيد الصف باجتاه عد ّو واحد.
وقف ال ّتنسيق األمين مع االحتالل وال ّتضييق على الفلسطينيني خدمة لالحتالل
واملشروع االستعماري ،ووقف كل أشكال التطبيع مع االحتالل.

رفع القيود عن املقاومة يف الضفة الغربية ،وإطالق يد املقاومة الشعبية اليت تشكل
مساحة مشرتكة للنضال الفلسطيين ،عرب تشجيع أهلنا يف الضفة الغربية إىل
مبسريات جتمع الكل الفلسطيين لكسر احلصار عن القدس والتوجه للصالة
اخلروج
ٍ
يف املسجد األقصى ،وإطالق يد املقاومة يف الضفة الغربية وتأمني الدعم الالزم للقدس
واألقصى.
www.alquds-online.org
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التح ّرر من عقدة اخلوف من املقاومة ،مبا فيها املقاومة الشعبية ،حيث أثبتت املقاومة
أ ّنها عنصر أمان وق ّوة وورقة فلسطينية راحبة ميكن جتيري إجنازاتها للتصدي ملشروع
التهويد.
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عدم القبول ّ
بأي صفقة مت ّرر املزيد من التنازالت اليت ميكن أن تطال القدس واملسجد
األقصى.
اجلدّية يف مالحقة االحتالل قانون ًيا ،وتفعيل ملفات املالحقة لدى حمكمة اجلنايات
الدولية ويف ّ
كل حمفل دولي ،وإشغال االحتالل باملعركة القانون ّية ملا لذلك من أثر
يف كسب املوقف األوروبي الذي يتب ّنى خطاب القانون الدولي.

 .2املقاومة والفصائل الفلسطينية
القدس عاصمة فلسطني أبعد من جمرد شعار يرفع يف املناسبات ،بل هو عقيدة ال
ب ّد من صونها والدفاع عنها ،وحتقيق هذا ّ
الشعار يكون مبالءمة األفعال لألقوال،
والتهديد بال ّتنفيذ ،وتعزيز حضورها يف القدس,
نقل جتربة مسريات العودة إىل كل أماكن الوجود الفلسطيين خاصة القدس
والضفة الغربية بالطريقة اليت تناسب كل مكان ،واستنهاض الشعب الفلسطيين
ملواجهة التحديات اخلطرية.
أهمية حتديد سقف ما هو ممكن حتقيقه يف هذه املرحلة من الصراع اليت تتط ّلب
ّ
إجبار العد ّو على ّ
التاجع ومنعه من تسجيل إجنازات جديدة يف مشروع ال ّتهويد.
دعم املقاومة الشعبية ،واحتضانها ،ورفدها مبا يلزمها ملواجهة االحتالل ،ودعم
املقدسيني والعمل على استثمار هبة باب األسباط.
العمل على تعزيز ال ّرباط يف األقصى.
نشر التوعية يف خارج فلسطني حول القضية الفلسطينية ،والتثقيف حول املخاطر
احملدقة باألقصى ،وتعبئة اجلماهري يف دول اللجوء غريها من البلدان.

 .3اجلماهري الفلسطينية
استمرار الفعاليات الرافضة إلعالن ترمب حول القدس حتى ال يتحول اإلعالن إىل
أمر واقع ميكن أن يقبله ضعاف النفوس ويتماهوا معه.
استمرار شد الرحال إىل األقصى ملا يشكله ذلك من دعم للرباط وعمارة املسجد يف
وجه التهويد.
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نشر الوعي حول األقصى وما يتع ّرض له من اعتداءات إسرائيلية ،ال سيما املنطقة
الشرقية ،واالستفادة من الفضاء اإللكرتوني لتوصيل رسائل إىل ّ
كل معين بالدفاع
عن القدس واألقصى حول الوسائل املتاحة.
ّ
الضغط عرب التظاهرات والفعاليات ملنع التطبيع مع االحتالل.
ّ
الضغط على أصحاب القرار يف الواقع الفلسطيين لدفعهم إىل حتقيق املصاحلة
املبن ّية على أساس حفظ احلقوق ومواجهة االحتالل.
التصدّي حملاوالت تصفية القض ّية الفلسطينية ،ال س ّيما من باب القدس والالجئني.
استمرار مسريات العودة وتوسيع نطاقها من غ ّزة إىل ّ
كل فلسطني ودول اللجوء ،فقد
أثبتت جدواها يف منع تنفيذ صفقات تصفية القض ّية الفلسطينية.
استنهاض اهلمم يف الضفة الغربية واألراضي احملتلة عام  1948وأماكن اللجوء وعدم
انتظار سيف الصفقات املشبوهة حتى يصل إىل الرقاب.
إذا كان ال بد من إشارة خاصة للمقدسيني فهي تكثيف الرباط يف األقصى خاصة يف
الفرتة الصباحية ،وتكثيف احلضور يف املنطقة الشرقية للمسجد األقصى املعرضة
لالستيالء.

 .4األردن
التعامل حبزم مع اعتداءات االحتالل على األقصى ،والدفاع عن احلصرية اإلسالمية
يف إدارته بكل ما ميكن.

التجاوب مع الشارع األردني الذي خرج ً
رفضا إلعالن ترمب ،ولالعتداءات على األقصى،
والتفاقية الغاز مع االحتالل.
رفض ّ
أي تسوية أو اتفاق ميكن أن يك ّرس شراكة االحتالل يف إدارة األقصى.

عين على األقصى

وقف أي شكل من أشكال التعاون اإلقتصادي أو غريه مع االحتالل ال س ّيما ّ
أن هذا
التعاون يضع رقبة األردن حتت املقصلة اإلسرائيلية عرب متكني العدو من التحكم
مبوارد املنطقة.

دعم ّ
موظفي األقصى التابعني لدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف مواجهتهم
جلنود االحتالل ومستوطنيه ،وتوفري احلماية هلم وعدم تقيدهم ّ
بأي اعتبارات حني
يتصدّون لالعتداءات.
www.alquds-online.org
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رغما عن
توجيه األوقاف اإلسالمية يف القدس لتأهيل املنطقة الشرقية من األقصى ً
االحتالل.

 .5احلكومات العربية واإلسالمية
القدس ليست عنوا ًنا للبيع أو التفاوض حتت أي عنوان ،ال سيما إذا كان العنوان
ترتسخ قناعة لدى احلكومات العربية
"سالما" خيدم االحتالل ،فاملطلوب أن
ً
ّ
واإلسالم ّية ّ
بأن التفريط بالقدس دونه سقوط حكومات.
الدعم احلقيقي للقدس واملقدسيني واألقصى.
دعم املقاومة الفلسطينية يف وجه االحتالل.
وقف أي عملية تطبيع مع االحتالل مهما كان العنوان الذي يس ّوق للتطبيع.
دعم مقاطعة االحتالل وفرض العزلة عليه بد ً
ال من مكافأته بالعالقات التجارية
ّ
وخبط القطار واألجواء املفتوحة أمام طائراته.
واالقتصادية والدّبلوماسية،
إصدار إعالن مضاد إلعالن ترمب يتم فيه ترسيخ ّ
أن القدس بشطريها عاصمة أبدية
لكل فلسطني ،وتقديم كل الدعم للقدس واملقدسيني مبا يرتجم هذا اإلعالن.

 .6على املستوى الشعيب
ال ّتظاهر ّ
والضغط على احلكومات لالضطالع بدورها حيال القضية الفلسطينية،
ووقف التطبيع مع االحتالل.
التظاهر أمام السفارات حلمل الدّول املعنية على الضغط على دولة االحتالل لوقف
اعتداءتها.
تنظيم فعاليات دائمة رافضة إلعالن ترمب.
أي جهد هادف للدّفاع عن األقصى يف ّ
االخنراط يف ّ
كل اجملاالت املتاحة.
يف هذه املرحلة اخلطرية يربز دور أساسي لألحزاب واملؤسسات والعلماء واملثقفني
واإلعالميني واحلقوقيني والسياسيني والشباب والنساء فعليهم ُتعقد راية األمل يف
األمة بعد تقاعس األنظمة.
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 .7املرجعيات الدينية اإلسالم ّية واملسيح ّية
تامة ،واملساهمة يف رفع الوعي حول
توضيح املفاهيم املتعلقة باألقصى وتأكيد حدوده ّ
املسجد واألخطار اليت يتعرض هلا.
حتريك وتعبئة اجلماهري لنصرة األقصى ودعم املقدس ّيني.
التضامن اإلسالمي املسيحي يف الدفاع عن األقصى إذ ّ
إن االحتالل لن يتو ّرع عن
انتهاك ّ
أي مقدس واالعتداء على كل ما هو غري يهودي.
ترسيخ الفتاوى اليت حت ّرم ال ّتطبيع مع االحتالل يف وجدان اجلماهري وتعبئتهم
لالستمرار يف فعاليات رفض االعتداءات على األقصى ومؤامرات تصفية قض ّية
فلسطني.

 .8وسائل اإلعالم
القدس واألقصى قض ّية مركزية ،تتعرض العتداءات يوم ّية من امله ّم كشفها
وتوثيقها ونشر الوعي حوهلا وما تتعرض له من اعتداءات وكيف ميكن ال ّتصدي هلا
ومقاومتها
الضوء على القدس واألقصى واملقدسيني يف ّ
تسليط ّ
كل وسائل اإلعالم واإلعالم
احلديث لضمان وصوهلا إىل أوسع شرحية ممكنة ،من دون االكتفاء باحلديث عنها
عندما تستدعي ال ّتطورات املتعلقة بها تغطيتها كخرب عاجل.

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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