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الفصل الرابع :ردود الفعل على التطورات في المسجد
األقصى
تمهيد:
ً
مشروعا
ورفضا لـ"صفقة القرن" كونها
متس ًكا باملسجد األقصى،
ً
أظهر األداء الفلسطيين ّ
تصفويًا للقضية الفلسطينية .وأعطت هبة باب الرمحة صورة واضحة عن احلراك اجلماهريي
املقدسي الذي يغالب االحتالل وينتصر عليه ،فقد استطاعت اجلماهري فتح مصلى باب
الرمحة على الرغم من إرادة االحتالل وعراقيله .واستمرت مسريات العودة يف قطاع غزة،
وكذلك العمل املقاوم يف الضفة الغربية ،مبا يشري إىل بقاء جذوة املقاومة واملواجهة اليت
خيوضها الشعب الفلسطيين ضد االحتالل مشتعلة .وحاولت الفصائل والقوى الفلسطينية
االرتقاء إىل مستوى مبادرة اجلماهري؛ فنجحت أحيا ًنا وبقي أداؤها ضعي ًفا يف أحيان أخرى،
فيما حافظت السلطة الفلسطينية على موقعها يف مربع الرفض واالستنكار لالعتداءات
على املسجد األقصى من دون إجراءات حقيقية رادعة لالحتالل ،مع مالحظة ارتفاع سقف
رفضها لـ"صفقة القرن".
على املستوى العربي واإلسالمي الرمسي ،شهدت مدة الرصد تراج ًعا من موقع الضعف إىل
موقع املشاركة املباشرة يف صفقات تصفية القضية الفلسطينية ،وتعاظمت موجة التطبيع
مع االحتالل ،ورشحت تسريبات عن حماوالت عربية النتزاع الوصاية األردنية اإلسالمية
على األقصى لتصبح حبوزة دول تع ّد ضمن حمور التطبيع ،وكانت "ورشة البحرين"
ريا يف سياق اخلطوات العملية اليت بدأتها اإلدارة األمريكية لتصفية القضية
منزل ًقا خط ً
الفلسطينية .أما املستوى الشعيب فلم يطرأ على أدائه تطور ي َ
ُذكر ،وبقيت احلالة الشعبية
العربية واإلسالمية رهينة الظروف الداخلية الصعبة يف العامل العربي واإلسالمي.
األمريكي جهود تصفية القضية الفلسطينية ،عرب "صفقة القرن" اليت
دوليا ،تصدّر املوقف
ًّ
ّ
تشري تصرفات اإلدارة األمريكية يف مدة الرصد إىل مالحمها على الرغم من عدم إعالن بنودها
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رمسيا .فيما بقيت املواقف الدولية األخرى على ما هي عليه ،مع إبداء معارضة كالمية
ًّ
من أغلب دول العامل حملاوالت أمريكا فرض خطة حلل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي وفق
رؤيتها ورؤية االحتالل فقط.

أو ًلا :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية:

أعلنت

القوى

الفلسطينية
عاصمة
املنشودة،

والفصائل

متسكها
ّ

للدولة
وباملسجد

بالقدس

الفلسطينية
األقصى

ّ
حصري ،ورفضها
كمقدس إسالمي
ّ
وكل
لـ"صفقة القرن" األمريكية،
إجراءات اإلدارة األمريكية لتكريسها
أم ًرا واق ًعا ،ومنها إعالن الرئيس
دونالد ترامب يف

2017/12/6

حضر األقصى يف خطاب الفصائل اليت تعهدت مبواجهة االعتداءات
على املسجد

االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة
القضية الفلسطينية.
كثابت دائم يف خطابات الفصائل ومواقفها اليت ح ّذرت من حماوالت
وكان األقصى حاض ًرا
ٍ

فرض االحتالل سيادته على املسجد .وتعهدت معظم الفصائل الفلسطينية مبواجهة

عين على األقصى

مشروعا لتصفية
االحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها يف أيار/مايو  ،2018باعتبارها
ً

االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى ،وبعدم السماح بتقسيم املسجد األقصى زمان ًيا
ومكان ًيا ،داعية إىل النفري العام من أجل املسجد األقصى ،واملقاومة بكل أشكاهلا يف وجه إجرام
االحتالل .وشددت الفصائل على أنه ال ميكن السكوت أو الصرب على إجراءات االحتالل يف
www.alquds-online.org
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ساحات املسجد األقصى املبارك ،مطالبة بإطالق يد املقاومة للدفاع عن املسجد األقصى.
ودعت الفصائل إىل شد الرحال إىل املسجد ،وتكثيف الرباط فيه.
واستمر

اإلبداع

الفلسطيين

املقاوم مع استمرار مسريات العودة
األسبوعية يف قطاع غزة ،اليت
أ ّ
متت أسبوعها الثامن والس ّتني مع

نهاية متوز/يوليو 2019؛ وكانت
القدس واألقصى حاضريْن يف تلك
املسريات ،ومحلت بعض ُ
اجلمع
عنوان القدس واألقصى .ومل تتأخر
الضفة الغربية عن توفري البيئة
احلاضنة للمقاومة ،على الرغم من
استمرار التنسيق األمين.

ّ
أكدت مسريات العودة ّ
أن القدس واألقصى جزء من الثوابت اليت
يتمسك بها الفلسطينيون
ّ

وقد أكد رئيس املكتب السياسي حلركة محاس ،إمساعيل هنية ،يف كلمته يف أثناء مراسم
تشييع الشهيد القسامي القائد عبد الرحيم عباس يف  ،2018/9/6أن طريق املقاومة هو أقصر
الطرق إىل حترير القدس واملسجد األقصى وفلسطني ،مشددًا على أن احلركة لن تتنازل عن

شرب واحد من أرض فلسطني .1وح ّذر هنية ،يف كلمة له يف مؤمتر الوحدة اإلسالمية الـ 32

املنعقد يف طهران يف  ،2018/11/24من أن املرحلة احلالية تعد األخطر على القدس واملسجد
األقصى .2وقال هنية ،يف " :2019/4/26إننا اليوم أمام حمطة هي األخطر يف تاريخ الصراع
مع العدو الصهيوني ،متمثلة يف صفقة القرن ،اهلادفة إىل تصفية القضية الفلسطينية ويف
مقدمتها القدس".3
 1موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/9625 .2018/9/6 ،
 2موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/9910 .2018/11/25 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/254624 .2019/4/26 ،
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ودعا هنية إىل تثبيت رؤية واسرتاتيجية وطنية إلسقاط "صفقة القرن" ،والتعهد مبيثاق
شرف وطين تتوافق عليه القوى الفلسطينية ملواجهة "الصفقة" ،واحلفاظ على احل ّد األدنى
من الربنامج الفلسطيين املشرتك ،جمددًا تأكيده رفض محاس أي سيادة إسرائيلية على
أي جزء من القدس .1وقال هنية ،يف أثناء مشاركته يف مسرية احتجاجية ،للتعبري عن
الرفض الشعيب الفلسطيين للمؤمتر االقتصادي املنعقد يف العاصمة البحرينية املنامة ،بغية
اإلعالن عن اجلانب االقتصادي من "صفقة القرن" يف حزيران/يونيو  ،2019إن موقف الشعب
الفلسطيين من مؤمتر املنامة مبنزلة "الكلمة القوية واملدوية ،لكل من يفكر بالتواطؤ ضدّه".2

ومل خترج مواقف بقية الفصائل الفلسطينية عن سياق إدانة انتهاكات االحتالل ،واملطالبة
بالتدخل حلماية املقدسات ،وتوالت الدعوات إىل تصعيد املواجهات مع االحتالل ،وإىل زيادة
عمليات املقاومة.

عين على األقصى

ودانت حركة فتح اقتحامات
قوات االحتالل املتواصلة
للمسجد األقصى ،وإقفاهلا
املتكرر ألبوابه ،واعتداءاتها
على املصلني فيه ،ودعت إىل
ضرورة توحيد اجلهود للدفاع
عن املسجد األقصى وباحاته،
بالوسائل املتاحة واملشروعة
كافة .وأكد اجمللس الثوري
كانت االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى حمل إدانة من
خمتلف الفصائل
حلركة فتح ،يف اجتماعاته
اليت ُعقدت سنة  ،2019أن "القدس عاصمتنا األبدية ،وتشكل قلب مشروعنا الوطين" ،داع ًيا
الشعب الفلسطيين إىل التصدي احلازم إلجراءات االحتالل بهدم البيوت واألحياء ،وفرض
التهويد ،واقتحام األقصى وعزل القدس عن حميطها.3

 1موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/10511 .2019/4/27 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/256877 .2019/6/26 ،
 3وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)https://tinyurl.com/y46m4ejx .2019/7/23 ،
www.alquds-online.org
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تفاعل الشارع الفلسطيين بزخم مع دعوات الفصائل الفلسطينية
ومن الالفت للنظر ُ
الرافضة لالعتداءات اإلسرائيلية على األقصى ،واملشاركة يف املسريات واملهرجانات والوقفات
التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للمسجد ،ووقو ًفا يف وجه العدوان اإلسرائيلي
اإلجرامي حب ّقه ،وهو أمر مل ي ْ َ
ريا من قبل الفصائل الفلسطينية ،وبقي الرصيد
ُب عليه كث ً
فارق يف التأثري.
الشعيب
ً
عموما بال توظيف يؤدي إىل ٍ
وكانت القدس واألقصى ،القضية املركزية ّ
للكل الفلسطيين ،حاضرة يف "مسريات العودة"،
ومحلت بعض ُ
اجلمع عنوان القدس واألقصى ،وجعلت مسريات العودة وجهتها القدس ،ويف
القلب منها املسجد األقصى .وإذ أعلنت املسريات رفضها إعالن ترامب فهي أثبتت أن للقدس
ً
واألقصى مكانة عالية .وقد ارتقى فيها 251
شهيدا حتى نهاية متوز /يوليو  ،2019يف حني
بلغ عدد الشهداء منذ إعالن ترامب القدس عاصمة دولة االحتالل  457شهيدًا.1
ب -السلطة الفلسطينية:

أظهر املوقف الرمسي الفلسطيين ضع ًفا باملقارنة مع حجم االنتهاكات واالعتداءات
اإلسرائيلية ،وكانت خطوات السلطة الفلسطينية شكلية ،مل تالمس مستوى املخططات
اإلسرائيلية التهويدية املدعومة من اإلدارة األمريكية .فقد دانت السلطة باستمرار عمليات
االقتحام اليومية للمسجد األقصى يف أثناء املدة اليت يغطيها التقرير.2
وحذرت القيادة الفلسطينية من استمرار االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق املسجد األقصى،
ومدينة القدس ،ومقدساتها ،ألن ذلك سيعمل على تأزيم األوضاع ،وج ّر املنطقة إىل حرب
دينية .ودانت التصعيد اإلسرائيلي اخلطري داخل األقصى ،مؤكدة أن كل ما تقوم به سلطات
مساسا بقدسية األقصى .ودعت القيادة
االحتالل إجراءات احتاللية باطلة والغية ،وتع ّد
ً
الفلسطينية اجملتمع الدولي إىل الضغط على حكومة االحتالل لوقف أشكال االنتهاكات
 1مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://tinyurl.com/y5zfbz9d .2019/8/1 ،
 2انظر الفصل الثالث من هذا التقرير.
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كافة اليت تنتهجها ،وطالبت
بتدخل عربي وإسالمي ودولي
إلنقاذ املسجد من ممارسات

التهويد اإلسرائيلية حب ّقه.1
على

صعيد

آخر،

استمر

التنسيق األمين مع االحتالل،
على الرغم من قرارات اجمللس
املركزي

الفلسطيين

اليت

دعت ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،إىل وقفه.

حذرت السلطة من استمرار االعتداءات اإلسرائيلية من دون أن يتوقف
التنسيق األمين مع االحتالل

وتركز دور األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة الغربية على منع أي عمل مقاوم ،وقمع
ّ
دفاعا عن األقصى.
أي حراك ض ّد قوات االحتالل ،حتى لو كان ً
وباملقابل ،أكدت القيادة الفلسطينية رفضها "صفقة القرن" ،وكل خمططات تصفية
القضية الفلسطينية ،وأعلنت جتميد االتصاالت كافة مع سلطات االحتالل ،وقررت عدم
اللقاء باملسؤولني األمريكيني .غري أن هذه اخلطوة كانت موضع تشكيك عند الفصائل

الفلسطينية ،والكثري من املراقبني واحملللني الذين رأوا أنها خطوة شكلية ،مل ُترتجم على
األرض.
فقد أكد اجمللس املركزي الفلسطيين ،يف بيان له خالل دورته العادية الـ  29يف ،2018/8/17

املشكلة ،وليست جز ًءا من ّ
احلل.2

عين على األقصى

رفضه "صفقة القرن" ،أو أي مسمى آخر لتصفية القضية الفلسطينية ،ومواجهتها بكل السبل
املمكنة وإحباطها ،واعتبار اإلدارة األمريكية شري ًكا حلكومة االحتالل اإلسرائيلي ،وجز ًءا من

 1وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y5erbhl6 .2018/8/17 ،
 2وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y4huukwx .2018/8/17 ،
www.alquds-online.org
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وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،يف غري خطاب رفضه "صفق القرن"،
وقال إن "ما قامت به اإلدارة األمريكية من احنياز إلسرائيل باعرتافها بالقدس عاصمة هلا،
ونقل سفارة بالدها إليها ،واختاذها إجراءات عقابية ضدّنا ،لن يهزنا ،كما أن كل ذلك لن
يغي حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتنا
يزيل أو يق ّوض حقنا يف القدس ،ولن ّ

الفلسطينية ،فالقدس ليست عقا ًرا للبيع" .وشدّد عباس على أن اإلدارة األمريكية احلالية

تشجع "إسرائيل" على التصرف كدولة فوق القانون ،وأنها أثبتت احنيازها وعدم أهليتها
ً
مؤكدا أن "صفقة القرن" ال تستند إىل الشرعية الدولية ،وتهدف إىل
لرعاية املفاوضات،
تصفية القضية الفلسطينية.1
ويف  2019/7/25أعلن عباس ،عقب اجتماع اللجنتني التنفيذية ملنظمة التحرير واملركزية
حلركة فتح وقادة األجهزة األمنية الفلسطينية ،عقد يف رام اهلل ،أن القيادة الفلسطينية
قررت وقف العمل باالتفاقيات املوقعة مع اجلانب اإلسرائيلي ،وتشكيل جلنة لتنفيذ ذلك،
ً
عمل بقرار اجمللس املركزي.2
أكد أمحد حبر ،النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين ،أن "االحتالل يرتكب
جرائم حرب ض ّد اإلنسانية ومحلة تطهري عرقي ض ّد أهلنا املقدسيني بغطاء دولي وأمريكي".3
وعقد نواب التشريعي الفلسطيين جلسة مبقر اجمللس يف قطاع غزة ،حبضور نواب من
وعرض تقرير جلنة القدس الذي رصد
كتليت فتح (التيار اإلصالحي) ومحاس الربملانيتنيُ ،
االنتهاكات اإلسرائيلية حبق القدس واملسجد األقصى يف سنة .4 2018
تصرحيات عباس حول وقف العمل باالتفاقيات مع االحتالل ناقضتها تصرحيات مسؤولني
أمنيني إسرائيليني نقلتها صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ،إذ أشار هؤالء املسؤولون إىل أن
 1وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y6txwauq .2018/9/27 ،
وhttps://tinyurl.com/yxbxltog .2018/12/31
وhttps://tinyurl.com/y56wdpjy .2019/3/3
وhttps://tinyurl.com/y5y5nj79 .2019/6/1
 2وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y3vwpl5g .2019/7/25 ،
 3وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttp://alray.ps/ar/post/197150 .2019/7/23 ،
 4وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttp://alray.ps/ar/post/188975 .2019/1/23 ،
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التنسيق األمين مع السلطة الفلسطينية حيول دون عودة حركة محاس لعملياتها بالضفة
الغربية .ونقلت الصحيفة عن املسؤولني قوهلا إن التنسيق األمين هو جزء من هذه النجاحات
يف مواجهة خاليا محاس بالضفة ،مشرية إىل أن الرئيس عباس هدد بوقف التنسيق األمين،

ْ
لكن عمل ًيا التنسيق األمين مل يتوقف ،ألن االرتباط بني السلطة و"إسرائيل" يقوم على
املصاحل املشرتكة ،كون السلطة تصنف محاس على أنها تهديد حلكمها ووجودها ،وأن
جز ًءا من العمليات موجه ضدّها.1
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام :1948

ش ّكل فلسطينيو القدس واألراضي احملتلة علم ّ 1948
خط الدفاع األول ،يف وجه االعتداءات
اإلسرائيلية املتكررة على املسجد األقصى ،وذلك عرب األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط،
دائما للمصلني يف املسجد.
وغريها من الربامج اليت تضمن حضو ًرا ً
وبالرغم من وجود عقبات إسرائيلية تعرقل وصوهلم أو مكوثهم يف املسجد ،فإنهم اجلهة
ً
ً
ونشاطا ،ملواجهة املخططات اإلسرائيلية اليت تستهدف األقصى ،وعرقلة
حتركا،
األكثر
خمططات تقسيمه زمان ًيا ومكان ًيا .وقد مت ّيزت هذه التحركات بالزخم وحسن التنظيم
أحيا ًنا ،وضعف احلضور وقلة التنظيم يف أحيان أخرى.
وخرج فلسطينيو القدس واألراضي احملتلة علم  1948يف حتركات عديدة حلماية القدس

املرابطني ،وتسهيل اقتحامات املستوطنني املتطرفني .وأصدرت قوات االحتالل مئات أوامر
اإلبعاد عن األقصى والقدس ّ
حبق كثري من املقدسيني وفلسطينيي األراضي الفلسطينية
احملتلة سنة .2 1948

عين على األقصى

واألقصى من التهويد ،فيما منعت قوات االحتالل الصالة داخل املسجد املبارك غري مرة،
وش ّنت هجمات متواصلة على ر ّواد األقصى ،ومنعت إقامة املناسبات فيه ،لتفريغه من

 1وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://tinyurl.com/y26dnsdg .2019/8/9 ،
هآرتسhttps://tinyurl.com/y6l6fn2g .2019/8/9 ،
 2راجع الفصل الثالث من هذا التقرير.
www.alquds-online.org
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تصدى فلسطينيو القدس واألراضي احملتلة عام  1948حملاوالت سلطات االحتالل فرض
واقع جديد عرب إغالق املسجد األقصى ،ومنع املصلني من الدخول إليه ،وطرد املرابطني
واملعتكفني منه ،وأجربوا قوات االحتالل على فتح أبواب املسجد األقصى املبارك بعدما اعتصم
مئات املصلني عند أبوابه ،وأدوا الصلوات هناك ،وكانت أبرز املواجهات يف  ،2018/8/17ع ِق َب

استشهاد شاب من أم الفحم ،ادعت شرطة االحتالل أنه حاول طعن أحد عناصرها .1واستطاع

الفلسطينيون يف  2019/1/14كسر حصار االحتالل عن األقصى املبارك ،بعد حماصرته

ّ
ست ساعات .2ويف مشهد متكرر ،أعادت شرطة االحتالل يف  2019/2/18إغالق بوابات األقصى

أكثر من ساعة ثم أجربت على فتحه ،وشهد ذلك اليوم اعتداء من الشرطة على املصلني
وموظفي األوقاف اإلسالمية يف القدس ،واعتقال عدد منهم ،بينهم الشيخ رائد دعنا أحد
خطباء املسجد األقصى.3
ويف  ،2019/2/22استطاع املصلون
فتح باب الرمحة يف اجلهة
الشرقية من املسجد األقصى،
وكان االحتالل قد فرض إغالقه
منذ سنة  ،2003وأدى الصالة يف
املسجد يف ذلك اليوم أكثر من

مصل ،على الرغم من
 60ألف
ٍّ
كل إجراءات االحتالل املشددة يف

القدس.4

مهما يف هبة باب
ّ
سجل املقدسيون وفلسطينيو الـ 48انتصا ًرا ً
ّ
الرمحة ،ما يؤكد دورهم يف الدفاع عن األقصى

وقال خطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي ،إن اإلجراءات اإلسرائيلية ّ
حبق األقصى،
وباب الرمحة" ،غري قانونية" ،مشددًا على أن "مصلى باب الرمحة للمسلمني ،وال عالقة
 1عرب https://tinyurl.com/y49xa2bd .2018/8/18 ،48
 2األيامhttps://tinyurl.com/y3solwaf .2019/1/14 ،
 3العربي الجديد ،لندنhttps://tinyurl.com/y5dl2349 .2019/2/18 ،
 4موقع الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y6dyj36h .2019/2/22 ،
راجع الفصل الثالث من هذا التقرير.
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لليهود به" .1وأكد مدير املسجد األقصى عمر الكسواني أن جملس األوقاف اإلسالمية قرر
إعادة فتح مصلى باب الرمحة أمام املصلني وقراره هو النافذ يف املسجد األقصى .2وقال
عضو جملس األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس ،حامت عبد القادر ،يف
تصريح للصحفيني عقب انتهاء جلسة طارئة للمجلس ،إن "اجمللس لن يرد على حماكم
االحتالل اإلسرائيلي بشأن مصلى باب الرمحة ،وسيبقى املصلى
مفتوحا أمام املصلني".3
ً
وأكدت اهليئات اإلسالمية يف القدس أن سلطات االحتالل "استغلت الوضع اإلقليمي العربي
واإلسالمي ،واستعانت بالقرار األمريكي كي تغري من الوضع التارخيي والقانوني القائم يف
مدينة القدس والـمسجد األقصى الـمبارك".4
وص ّعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف  ،2019/3/12عدوانها على املسجد األقصى بإغالق
مجيع بواباته ،وقمعت املصلني فيه وأخرجتهم بالقوة ،ما أدى إىل وقوع إصابات ،وسط محلة
عنيفة خت ّللتها اعتقاالت ،فيما منع االحتالل رفع أذان صالة املغرب ،وذلك إثر اقتحام
قواتهُ ،مصلى قبة الصخرة ،واعتدائها على مصلني وحراس يف املسجد بالضرب؛ كذلك،
أخلت املسجد من املصلني واملوظفني العاملني فيه ،وأغلقت مجيع األبواب املؤدية إليه ،فأدّى
املصلون صالة العصر واملغرب والعشاء أمام أبواب املسجد .5ونتيجة لذلك ،عقد جملس
اجتماعا طار ًئا ،أكد فيه متسكه
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس احملتلة
ً

ّ
حبق املسلمني وحدهم يف املسجد األقصى ،جبميع مصلياته وساحاته ومرافقه ،وما دار عليه

السور فوق األرض وحتتها ،مبا يف ذلك مصلى باب الرمحة ،الذي ُّ
يعد جز ًءا ال يتجزأ من

 1وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y4opagfr .2019/2/25 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/yxreqyj2 .2019/2/26 ،
 3العربي الجديدhttps://tinyurl.com/y53w2564 .2019/2/5 ،
 4وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)http://safa.ps/post/251972 .2019/1/17 ،
 5عرب https://tinyurl.com/y69yuctq .2019/3/12 ،48
 6عرب https://tinyurl.com/yykn2bwx .2019/3/13 ،48
www.alquds-online.org
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ويف  ،2019/3/17أصدرت حمكمة الصلح بالقدس أم ًرا يقضي بإغالق مصلى باب الرمحة،
يوما للر ّد على
وأمهلت جملس األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية يف القدس ،ستني ً
القرارّ ،إل ّ
أن اجمللس أعلن رفضه قرار احملكمة.1
وأصدر الشيخ عكرمة صربي،
رئيس اهليئة اإلسالمية العليا،
وخطيب املسجد األقصى مبدينة
القدس ،يف  ،2019/2/12فتوى
أكد فيها أن حائط الرباق "وقف
إسالمي" .2وقال املطران عطا اهلل

ح ّنا ،رئيس أساقفة سبسطية للروم

األرثوذكس ،إن سياسة االبتزاز اليت

أكد الشيخ عكرمة صربي أن حائط الرباق وقفاً
إسالمي
ّ

يتعرض هلا الفلسطينيون كي يقبلوا "صفقة القرن" املشؤومة لن جتربهم على االستسالم

والقبول بها .وأوضح ح ّنا ،يف أثناء استقبال صحفيني ،أن "صفقة القرن" تهدف باألساس
لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كلي ،وسرقة مدينة القدس بشكل كامل.3
وغاب للسنة الثالثة على التوالي مهرجان "األقصى يف خطر" السنوي ،بعد مسرية استمرت
عاما ،مببادرة من احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة سنة .1948
على مدى عشرين ً
املهرجان ،العالمة الفارقة يف مسرية القدس واألقصى ،مل ينعقد يف أيلول/سبتمرب ،2018
ثان/نوفمرب  2015حظر احلركة اإلسالمية-
وذلك بعدما قررت سلطات االحتالل يف تشرين ٍ

اجلناح الشمالي وإخراجها عن القانون ،فأغلقت مؤسساتها وحظرت مجيع نشاطاتها.

 1عرب https://tinyurl.com/y6zj3nyj .2019/3/17 ،48
العربي الجديدhttps://tinyurl.com/y5vvcfah .2019/3/17 ،
 2وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/yyq7wjnd .2019/2/12 ،
 3القدس العربيhttps://tinyurl.com/y2wvq7sr .2019/5/10 ،
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ثانيا :األردن
ً
ترتاوح ردود الفعل األردنية الرمسية على كل سياسة االحتالل التهويدية يف القدس احملتلة،
ال سيما املسجد األقصى ،بني بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،وتصرحيات الشجب
واالستنكار ،اليت ال ميكن أن توقف احلملة التهويدية الشرسة لالحتالل ومستوطنيه .وذلك
على الرغم من أن السلطات األردنية حتظى بالوصاية الدينية على املقدسات يف القدس،
ويتيح هلا القانون الدولي التحرك دول ًيا ،لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ،فالسلطات األردنية
تتحمل مسؤولية تنظيم شؤون املسجد ،وتقديم الرعاية الكاملة لرواده ،وهلا ّ
احلق يف تعيني

املوظفني ،وغري ذلك.
وعلى الرغم من االستهداف املتواصل للوصاية األردنية على املقدسات ،وإعالن املسؤولني
األردنيني ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،رفضهم االعتداءات اإلسرائيلية ،واإلجراءات
ومتس هويتها العربية واإلسالمية ،وحتذيرهم من أن
األحادية اليت تهدد مدينة القدس،
ّ
أي خطوات استفزازية يف القدس ستؤثر يف العالقات بني البلدين؛ فإن التطبيع قد استم ّر
مع االحتالل اإلسرائيلي يف السنة اليت يغطيها التقرير ،واستمرت العالقات الدّبلوماسية
وقبل
واالقتصادية بني اجلانبني ،وأعاد األردن استقبال السفري اإلسرائيلي أمري فايسربودِ ،

اعتماده يف  ،2018/9/2ومضت احلكومة األردنية يف تنفيذ اتفاقييت الغاز وقناة البحرين
مع "إسرائيل" ،على الرغم من رفض الشارع األردني لالتفاقيتني .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
األردن أعلن ،يف تشرين أول/أكتوبر  ،2018عن عدم جتديد العمل باتفاقية الغمر والباقورة،
وشددت اململكة األردنية على رفضها التام واملطلق لكل اخلطوات اإلسرائيلية األحادية
اليت تستهدف تغيري احلقائق على األرض وتقوض ّ
"حل الدولتني" ،وجلميع االنتهاكات
واإلجراءات اليت يتخذها االحتالل لتغيري الوضع القانوني والتارخيي يف شرقي القدس

عين على األقصى

امللحقة باتفاقية وادي عربة.1

ويف املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف املدينة .وأكدت أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود
 1موقع وكالة سبوتنيك باللغة العربيةhttps://sptnkne.ws/jNdV .2017/9/2 ،
www.alquds-online.org
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من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم يف القدس ،ومواجهة أي حماوالت
تستهدف التقسيم الزماني أو املكاني يف املسجد األقصى ،حمذرة من خطورة املساس به.
فقد شدد امللك األردني عبد اهلل
الثاني على أن "القدس ومستقبل
ّ
خط أمحر بالنسبة
فلسطني
إىل األردن" ،وأن مواقف األردن،
ّ
وكل األردنيني ،ثابتة بالنسبة
إىل القدس ،والوطن البديل،
والتوطني ،مشددًا على أنه ال ّ
حل
عرب

للقضية الفلسطينية إال
ّ
"حل الدولتني" ،الذي يضمن إقامة

أعلن األردن رفض اإلجراءات اإلسرائيلية اهلادفة إىل تغيري الوضع
القانوني والتارخيي يف القدس واملقدسات

الدولة الفلسطينية املستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو  1967وعاصمتها
"القدس الشرقية" ،مشددًا على أن األردن لن يقبل أن ميارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه
من القضية الفلسطينية والقدس .1وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن اململكة األردنية
رفضت رسالة "تل أبيب" بشأن التدخل لتهدئة أزمة املسجد األقصى ،وقال مصدر رفيع يف

وزارة اخلارجية األردنية للصحيفة العربية إنه ّ
مت نقل رسالة من "إسرائيل" إىل األردن بشأن
قضية باب الرمحة من ًعا لتصعيد األحداث ،ويف سياق هذه األزمة أعلنت األوقاف اإلسالمية
يف القدس التابعة لوزارة األوقاف يف األردن إنها "لن تنصاع لقرار احملكمة اإلسرائيلية بإغالق
باب الرمحة".2
وقال عضو جملس األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية بالقدس احملتلة ،حامت عبد
القادر ،إنه ال يوجد أي تفاهمات بني احلكومة األردنية واالحتالل اإلسرائيلي بشأن مصلى
 1وكالة األنباء األردنية (بترا)https://tinyurl.com/y59dm4vh .2018/9/5 ،
وhttps://tinyurl.com/y5lmkosd .2019/3/26
وhttps://tinyurl.com/yyzphbr2 .2019/4/16
 2الشرق األوسطhttps://tinyurl.com/y4ay829n .2019/2/28 ،

176

تصدره مؤسسة القدس الدولية يف الذكرى السنوية إلحراق املسجد األقصى – التقرير الثالث عشر

باب الرمحة ،مؤكدًا أن احلكومة األردنية مص ّرة على موقفها وعلى موقف جملس األوقاف
اإلسالمي ،أن مصلى باب الرمحة جزء ال يتجزأ من األقصى ،وال ميكن سلطات االحتالل
إغالقه .1ورفضت اخلارجية األردنية قرار حمكمة الصلح بالقدس بإغالق مصلى باب الرمحة،
مشددة على أن املسجد األقصى "ال خيضع لالختصاص القضائي اإلسرائيلي".2
وأوصى جملس النواب األردني
احلكومة يف  ،2019/3/18بسحب
السفري األردني من "إسرائيل"،
عمان،
وطرد السفري اإلسرائيلي من ّ
واختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة
االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة
على املقدسات يف مدينة القدس
احملتلة .3وانتقدت النائبة عن
كتلة اإلصالح الربملانية األردنية
دمية طهبوب احلكومة األردنية

طلب جملس النواب األردني من احلكومة اختاذ اإلجراءات الالزمة
ملواجهة االعتداءت اإلسرائيلية على املقدسات

الستمرارها يف توثيق عالقاتها وإقامة املشاريع مع االحتالل اإلسرائيلي .وقالت طهبوب إن
احلكومة األردنية وبالرغم من التصعيد اإلسرائيلي ض ّد املسجد األقصى ،واستمرار التعدي
على السيادة األردنية ،وانتهاك االتفاقيات كافة املوقعة مع االحتالل ،فإنها ماضية يف تنفيذ
وشارك األردن يف ورشة "االزدهار من أجل السالم" التطبيعية اليت انعقدت يف البحرين يف
حزيران/يونيو  ،2019بغية اإلعالن عن اجلانب االقتصادي من "صفقة القرن" ،على الرغم

عين على األقصى

مشروع جسر بوابة السالم مع "إسرائيل".4

 1عرب https://tinyurl.com/y22qnl5a .2019/3/11 ،48
 2عرب https://tinyurl.com/y6zj3nyj .2019/3/17 ،48؛
والعربي الجديدhttps://tinyurl.com/y5vvcfah .2019/3/17 ،
 3وكالة األنباء األردنية (بترا)https://tinyurl.com/y34sz6gq .2019/3/18 ،
 4موقع تلفزيون فلسطين اليومhttps://tinyurl.com/y2domkqe .2019/3/15 ،
www.alquds-online.org
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وضوحا يف ما
من تشديد رئيس الوزراء األردني ،عمر الرزاز ،على أن "الدولة األردنية األكثر
ً
يتعلق بصفقة القرن ،وموقفنا ثابت من إقامة الدولة الفلسطينية ،وعاصمتها القدس" ،وعلى
أنه "لن نقبل أي ّ
حل للقضية الفلسطينية إال وفق الشرعية الدولية بإنشاء دولة فلسطينية
وعاصمتها القدس" .وقال الرزاز خبصوص ما يثار بشأن دفع مبالغ مالية لألردن للقبول
بـ"صفقة القرن"" :ال نسمح ألحد بالتشكيك باملواقف لزراعة الفرقة واإلشاعات ،ولن يتغري
املوقف األردني من القضية الفلسطينية ،ولن تغرينا األصفار اليت توضع أمام األرقام".1
جاء ذلك يف وقت حتدثت فيه تقارير إسرائيلية عن صراع تركي سعودي أردني على املقدسات
اإلسالمية يف القدس ،ومنها املسجد األقصى املبارك؛ ما دفع األردن إىل حماولة تفعيل دوره
يف املدينة املقدسة ،إذ أعلن وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردني عبد الناصر
أبو البصل ،يف  ،2019/2/18عن توسيع جملس األوقاف يف القدس من  11عض ًوا إىل .18
ون ّوه الوزير األردني إىل أن مجيع أعضاء جملس األوقاف اجلديد هم من القدس ،ومن
ريا اىل أن اجمللس يقوم مبهامه
العلماء املعتربين والشخصيات ذات اخلربة يف هذا الشأن ،مش ً
واختصاصاته ،ألن هذا جزء من اخلطة املوضوعة للقيام بواجبنا جتاه املسجد األقصى.2
على صعيد آخر جدّد األردن مطالبته ببناء مئذنة خامسة يف األقصى ،يف اجلهة ّ
الشرقية من
املسجد؛ وحيول دون ذلك الرفض
اإلسرائيلي.3
ّ
ونشرت وسائل إعالم إسرائيلية وعربية تقارير تفيد بنية ترامب منح رعاية مصاحل املقدسات
اإلسالمية يف القدس احملتلة للسعودية بدل األردن ،األمر الذي أثار قل ًقا يف األوساط
عمان ،مل يفلح يف تبديده املبعوث األمريكي اخلاص لـ"عملية السالم" جيسون
السياسية يف ّ
غرينبالت الذي حتدث عن "حلول خالقة" يف القدس احملتلة .فقد حذرت صحيفة هآرتس
اإلسرائيلية ،يف مقال للكاتب فيكتور كاتان ،من مساعي ترامب ملنح الوصاية على األقصى
للسعودية ،مؤكدة أنها لعب بالنار ،ستكون له تداعيات كارثية على املنطقة .وقالت هآرتس
 1العربي الجديدhttps://tinyurl.com/y6gxseeb .2019/4/9 ،
 2وكالة بتراhttps://tinyurl.com/yyoplpkh .2019/2/19 ،
 3موقع عرب https://tinyurl.com/y2vwa6w8 .2018/11/23 ،48؛ وانظر أيضًا:
https://tinyurl.com/y9njsuos . 2018/10/26 ، Jerusalem Center for Public Affairs
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إن الوصاية األردنية على املقدسات اإلسالمية بالقدس ختدم مصاحل اجلميع ،وأي تغيري
لذلك سيفتح بابًا من الصراع تصعب السيطرة عليه .وخلص الكاتب إىل أن إدارة ترامب اليت
قالت ّ
إن الواقع أثبت أن توقعاتها بشأن ردة فعل الشارع العربي واإلسالمي على نقل سفارتها

إىل القدس مبالغ فيها ،قد ُتفاجأ حبجم التداعيات الكبرية اليت قد يسفر عنها أي تغيري
للوضع الراهن للمسجد األقصى.1

ً
ثالثا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي
تراجعت القضية الفلسطينية على مستوى اهتمام الدول العربية واإلسالمية أكثر فأكثر،
وذلك بعد االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل السفارة
األمريكية إليها ،وذلك يف ظل تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى املبارك.
ومل خترج ردود الفعل العربية واإلسالمية عن احلالة اليت خربناها طوال سنوات االحتالل؛
واكتفت ،يف أحسن أحواهلا ،بالتنديد ،والشجب ،واالستنكار ،والتحذير من احلرب الدينية،
ومطالبة اجملتمع الدولي بالتعامل حبزم مع االنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة ّ
حبق املسجد
األقصى ،والتدخل الفوري إلجبار الدولة العربية على وقفها بشكل فوري.
واستمرت حالة ّ
الضعف يف مواقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،مع
تراخ يف املواقف العربية واإلسالمية الرمسية يف التعاطي مع القضية الفلسطينية
حالة ٍ
بشكل عام ،واملسجد األقصى بشكل خاص ،ال س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل،

اإلدارة األمريكية بالقبول بـ"صفقة القرن" .يف مقابل مشهد التخاذل أو التآمر على القدس
واألقصى من بعض الدول العربية ،حافظت بعض الدول اإلسالمية على موقفها املناصر
للقدس واألقصى ،وجت ّلى ذلك يف مواقف إيران ،وأندونيسيا وماليزيا اللتني جنحتا يف إجبار

عين على األقصى

التوجهات
بعناوين خمتلفة ،وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي ،اليت تساوقت مع
ّ
األمريكية ّ
حلل القضية الفلسطينية ،ورضوخ بعض الدول العربية واإلسالمية لضغوط

 1الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y28y4yds .2019/7/28 ،؛ وانظر أيضًا:
هآرتسhttps://tinyurl.com/y3e5fp7k .2019/7/28 ،
www.alquds-online.org
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أسرتاليا على الرتاجع عن خطتها لنقل سفارتها إىل القدس احملتلة ،وكذلك تركيا اليت
اإلسرائيلي الضوء على خطورة املساعدات اليت تقدمها للمقدسيني.
س ّلط اإلعالم
ّ
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

حالة الضعف ليست حالة فريدة للسنة
اليت يغطيها التقرير ،فقد سادت هذه
احلالة على مواقف اجلامعة العربية
ومنظمة التعاون اإلسالمي منذ
ّ
نشأتهماّ ،
واملنظمة
وظل أداء اجلامعة
حبيس البيانات واإلعالنات عن
املخاطر ،مع غياب اخلطوات العملية
ملواجهة تلك التحديات واملخاطر.
فقد أكد البيان اخلتامي للقمة
العربية العادية بدورتها الـ  30يف
العاصمة التونسية ،يف ،2019/3/31
والبيان اخلتامي للقمة العربية
غري العادية قمة مكة املكرمة ،يف
 ،2019/5/30مركزية قضية فلسطني
بالنسبة إىل األمة العربية مجعاء،
والتمسك باهلوية العربية لـ"القدس
الشرقية" احملتلة ،عاصمة دولة

ال يزال موقف اجلامعة العربية ومنظمة التعاون دون املستوى
الالزم ملواجهة االعتداءات على األقصى

فلسطني ،وأن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط يرتكز باألساس
على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العربي اإلسرائيلي.1
 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://tinyurl.com/yysmqr3e .2019/3/31 ،؛
وhttps://tinyurl.com/yxpotjny .2019/5/30
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وأكد جملس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء اخلارجية العرب ،يف 2019/4/21؛
أن الدول العربية اليت قدمت "مبادرة السالم العربية" سنة  ،2002املبنية على أساس القانون
الدولي ،وقرارات الشرعية الدولية ،ومبدأ األرض مقابل "السالم" ،ال ميكنها أن تقبل أي خطة
أو صفقة ال تنسجم مع هذه املرجعيات الدولية .وجدد التزام الدول العربية باختاذ اإلجراءات
الالزمة حلماية "القدس الشرقية" ،عاصمة دولة فلسطني ،واحلفاظ على هويتها العربية،
ومكانتها القانونية والتارخيية ،مبا يشمل مقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،ض ّد السياسات
واخلطط واملمارسات اإلسرائيلية.1
ويف السياق نفسه ،شدّد البيان اخلتامي ملؤمتر االحتاد الربملاني العربي الـ  ،29يف 2019/3/4

عمان ،على رفض خمططات تصفية القضية الفلسطينية وفق حلول جمتزأة ،وضرورة
يف ّ

اختاذ تدابري للحيلولة دونها .وأكد رؤساء الربملانات العربية ،يف ختام املؤمتر الذي ُعقد على
مدى يومني حتت شعار "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطني" ،ضرورة وقف مجيع أشكال
التقارب والتطبيع مع "إسرائيل" .2وقالت مصادر نيابية أردنية إن خال ًفا وقع يف اجللسة
اخلتامية قبيل إقرار البيان اخلتامي ،بعد طلب مصر واإلمارات والسعودية إسقاط بند
مناهضة التطبيع مع "إسرائيل" ،من البيان اخلتامي.3
ومل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حال يف تعاطيها مع القضية الفلسطينية من
مواقف اجلامعة العربية ،ومل تتخط ردودها حدود اإلدانة واالستنكار ،فقد دانت املنظمة
إجراءات االحتالل ض ّد املسجد األقصى ،واألعمال االستفزازية ملستوطنيه .ودعا "إعالن
القضية الفلسطينية ،وتأكيد أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية احملورية
لألمة اإلسالمية .وأكد املؤمتر رفضه وإدانته بأشد العبارات أي قرار غري قانوني وغري مسؤول
يعرتف بالقدس عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل" ،ويدعو الدول اليت نقلت سفاراتها ،أو فتحت
مكاتب جتارية يف املدينة املقدسة ،إىل الرتاجع عن هذه اخلطوة.

عين على األقصى

مكة املكرمة" ،الصادر عن القمة اإلسالمية يف دورتها الـ  14العادية يف  ،2019/5/31إىل دعم

 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://tinyurl.com/y4l2ekn5 .2019/4/21 ،
 2موقع االتحاد البرلماني العربيhttps://tinyurl.com/yxemkgzb .2019/3/4 ،
 3موقع عربي https://tinyurl.com/y2lnau6t .2019/3/4 ،21
www.alquds-online.org
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وأكد املؤمتر رفض كل اإلجراءات والقرارات اإلسرائيلية غري القانونية اليت تهدف إىل
تغيري احلقائق يف األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشريف .كما أكد املؤمتر
أن تلة باب املغاربة جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى املبارك ،وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون
املسجد األقصى املبارك األردنية ،باعتبارها اجلهة القانونية احلصرية الوحيدة املسؤولة عن
املسجد ،يف إدارته وصيانته واحلفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.1
الدول العربية واإلسالمية

مل خترج مواقف الدول العربية واإلسالمية الرمسية عن ما هو معتاد من شجب واستنكار
الدولي إىل حتمل املسؤولية جتاه القدس واألقصى ،ونادرة هي املواقف ذات
ودعوة اجملتمع
ّ

السقف العالي .يف مصر على سبيل املثال ،دانت املرجعيات الدينية اقتحامات املستوطنني
اليهود باحات املسجد األقصى ،وحذرت من خطورة االستمرار يف سياسة انتهاك املقدسات
الدينية .ودان األزهر الشريف ودار اإلفتاء املصرية بشدة اقتحامات األقصى املتتالية اليت
يقوم بها املستوطنون اإلسرائيليون عرب باب املغاربة ألداء طقوسهم التلمودية بداخله.
ودان مفيت مصر ،شوقي عالم ،بشدة تواصل االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد ،معربًا عن
رفضه التام حماوالت التقسيم الزماني واملكاني لألقصى .ودعا إىل ضرورة حترك اجملتمع
الدولي واملنظمات اإلقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق
القدس ومقدساتها ،حمذ ًرا من تداعيات استمرار خمططات تهويد مدينة القدس احملتلة.2
وندد عالم بافتتاح االحتالل اإلسرائيلي ما يسمى "نفق طريق احلجاج" يف البلدة القدمية
أسفل بلدة سلوان يف مدينة القدس احملتلة باجتاه املسجد األقصى املبارك ،ألنه ميثل تهديدًا
ريا للمسجد األقصى .وقال مفيت مصر" :نرفض كل املخططات واحملاوالت اليت تقوم
خط ً
بها قوات االحتالل اإلسرائيلي لتغيري هوية القدس واملسجد األقصى املبارك ،ونعلن رفضنا
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://www.oic-oci.org/ .2019/5/31 ،
docdown/?docID=4494&refID=1251
 2وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y354razm .2019/6/9 ،
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 بشكل قاطع  -ألي إجراءات وخطوات تقوم بها سلطات االحتالل لفرض سيطرتها علىمدينة القدس الشريف وطمس هويتها".1
فيما أعلن وزير األوقاف املصري حممد خمتار مجعة أن الفتوى الشرعية املرتبطة حبكم
زيارة املسجد األقصى يف ّ
موضحا
ظل وضعه الراهن جيب أن تقف على املصلحة الوطنية،
ً
أن تلك املصلحة يقدرها احلاكم أكثر مما يقدرها العامل .2وبدوره دعا أسامة األزهري،
مستشار الرئيس املصري للشؤون الدينية ،ووكيل جلنة الشؤون الدينية مبجلس النواب ،إىل
إعادة النظر يف ما يسمى "الزيارة الرشيدة للمسجد األقصى" .وأعلن األزهري ،خالل ندوة
نظمها الربملان العربي ،أن الزيارة للمسجد األقصى ،جيب أال تكون عرب "تل أبيب" ،وإمنا
بالنزول يف بيوت الفلسطينيني ،وتناول األطعمة الفلسطينية ،ما ينعش حركة التجارة
الفلسطينية ،على ح ّد قوله.3
"انفتاحا" على دولة االحتالل ،واتسعت
أما دول جملس التعاون اخلليجي ،فقد شهدت
ً
موجة التطبيع على خمتلف الصعد ،وتكررت استضافة وفود إسرائيلية حتت عناوين
واضحا تساوق دول اخلليج مع
الرياضة ،أو االقتصاد ،أو غريها .ويف السياق نفسه ،بدا
ً
التوجهات األمريكية ّ
منسجما
حلل القضية الفلسطينية ،حيث كان أداء معظم هذه الدول
ّ
ً
التوجهات األمريكية إىل تصفية القض ّية ملصلحة االحتالل اإلسرائيلي ،وتسويق "صفق
مع
ّ

القرن" ،قبل طرحها ،على أ ّنها قدر الفلسطينيني وعليهم القبول به .وخري دليل على ذلك
مشاركة معظم دول جملس التعاون اخلليجي يف ورشة املنامة.
يف العاصمة السعودية الرياض ،أن القدس هي العاصمة التارخيية لفلسطني وف ًقا للقرارات

الدولية ،وأن أي إجراء تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي هو أمر باطل ،وال يؤدي إال إىل

عين على األقصى

وباملقابل ،أكد اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربي ،يف ختام دورته الـ ،39

 1موقع المصري اليومhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/1409471 .2019/6/9 ،
 2موقع الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y42skytt .2019/5/6 ،
 3هيئة التلفزيون واإلذاعة البريطانية (بي بي سي).2018/9/21 ،
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-45603553
www.alquds-online.org
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حل شامل ودائم ،يُبنى على أساس ّ
إشعال التوتر يف املنطقة ،وإضعاف فرص التوصل إىل ّ
حل
الدولتني ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".1
وكانت املشاركة العربية يف ورشة "االزدهار من أجل السالم" التطبيعية يف البحرين يف
ريا؛ إذ كانت أول مشاركة علنية عملية يف خطوات تنفيذ
حزيران/يونيو  2019منزل ًقا خط ً
مساع تقودها دول
"صفقة القرن" .ويف هذا السياق رشحت تسريبات إعالمية تتحدث عن
ٍ
عربية مدعومة من أمريكا النتزاع الوصاية اإلسالمية على األقصى من األردن ،وجعلها يف

عهدة إحدى الدول العربية الكربى احملسوبة على حمور التطبيع كالسعودية.2
ويف تركيا صدرت تصرحيات عديدة للمسؤولني األتراك تؤكد رفض جرائم االحتالل حبق
القدس واألقصى ،فقد أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن بالده لن ترتك القدس،
مدينة السالم ،املدينة املقدسة للديانات السماوية الثالثة ،ضحية للمطامع اإلسرائيلية.3
وقال أردوغان" :بإذن اهلل لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس ،ما دامت هذه األمة
ريا إىل أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو" ،ال ّ
يكن أدنى
قائمة على قدميها" ،4مش ً
احرتام لقدسية املسجد األقصى بالنسبة إلينا" .5وقال أردوغان إن تركيا لن تقبل أبدًا البقاء
صامتة حيال إرهاب الدولة اليت متارسه "إسرائيل" يف فلسطني ،مؤكدًا أن "تركيا تقف
ض ّد كل من يقف إىل جانب إسرائيل" .وأضاف ً
صموا
قائل" :يدمرون قيمهم بأيديهم من ّ

آذانهم آلهات الفلسطينيني الذين دُمرت منازهلم فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وأُجربوا
على اجلوع يف قطاع غزة ،ومن يشجعون أولئك الذين ال حيرتمون حرمة املسجد األقصى".6
ويف ما يتعلق بـ"صفق القرن" ،قال أردوغان إن بالده تولي أهمية ملواقف دول املنطقة حيال
خطة األمريكية .وقال" :سنواصل القيام مبا نراه صوابًا ،ومساعدة األشقاء الفلسطينيني".7
 1صحيفة رأي اليوم اإللكترونيةhttps://tinyurl.com/y53g684f .2018/12/9 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y28y4yds .2019/7/28 ،
 3وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/yxetua9t .2018/9/24 ،
 4وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/yxulr2zn .2019/3/13 ،
 5وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/yyucdkmn .2019/3/15 ،
 6وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y5ly79we .2019/7/26 ،
 7وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y6439kc3 .2018/9/28 ،
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رابعا :الموقف الدولي الرسمي
ً
تراوحت الردود الدولية على االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على املسجد األقصى ،من
اقتحامات وإغالق لألبواب ،واستمرار للحفريات ،بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة
بني الضحية واجلالد .وغال ًبا ما تكون التدخالت الدولية ملصلحة االحتالل ،أو خو ًفا من أن

تؤدي االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة إىل تدهور األوضاع .وأعربت غالبية دول العامل عن
رفضها اخلطة األمريكية لـ "السالم" كونها تعرب وجهة نظر أمريكية إسرائيلية فقط ،وال
تراعي املواثيق الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ومل تتعد تصرحيات األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش ،أو املتحدثني بامسه،
والبيانات الصادرة عنهم ،التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس واملسجد األقصى،
واالستفزازات اإلسرائيلية ،وأكدت هذه التصرحيات أن اإلجراءات كافة اليت تتخذها
السلطات اإلسرائيلية ،والرامية إىل تغيري طابع مدينة القدس ومركزها ،ليس هلا أي
صالحية قانونية ،وأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي .واعتمدت اجلمعية العامة لألمم
اخلاصة بشأن فلسطني واجلوالن السوري احملتل،
املتحدة يف  ،2018/11/30يف اجللسة
ّ
مخسة قرارات ملصلحة القضية الفلسطينية ،من بينها قرار يقضي بعدم اعرتاف اجلمعية
بأي إجراءات ت ّتخذها دولة االحتالل يف القدس ،ورفض ّ
ّ
كل اإلجراءات الالحقة لقرار نقل

السفارة األمريك ّية إىل املدينة احملتلة.1
واعتمد ،اجمللس التنفيذي لـمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (يونيسكو) ،يف
القرارات بإظهار االنتهاكات االسرائيلية ض ّد املواقع الرتاثية والثقافية والطبيعية
الفلسطينية ،خاصة املدينة القدمية يف القدس ،واملسجد األقصى ،وكنيسة امليالد ،ومسجد
بالل بن رباح يف بيت حلم ،واملدينة القدمية واملسجد اإلبراهيمي يف اخلليل ،وقطاع غزة.2

عين على األقصى

جلسته اليت انعقدت يف باريس يف  ،2018/10/10قرارات حول فلسطني باإلمجاع .وتتعلق

 1موقع وثائق األمم المتحدةhttps://undocs.org/ar/A/RES/7322/20% .2018/12/4 ،
 2وكالة وفاhttps://tinyurl.com/yyblht2k .2018/10/10 ،
www.alquds-online.org
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األمريكي املواقف
وتصدر املوقف
ّ

الدولية جلهة العمل الدؤوب لتصفية
القضية الفلسطينية عرب فرض ما
يسمى "صفقة القرن" .وكشف موقع
أكسيوس األمريكي عن اجتماع عقده
البيت األبيض مع جمموعة من قادة
"اإلجنيليني التبشرييني املسيحيني"
حول مصري القدس يف "صفقة القرن"،
لطمأنتهم بأن اخلطة لن تساوم على
قضية القدس ،وأنها بش ّقيها الغربي

واضحا يف تب ّنيه الرواية اإلسرائيلية
كان السلوك األمريكي
ً
واحنيازه إىل االحتالل

والشرقي مدينة موحدة و"عاصمة
أبدية إلسرائيل" .وقال مصدر حضر االجتماع ألكسيوس ،إن العديد من الزعماء اإلجنيليني
أعربوا عن قلقهم بشأن "خطة السالم"" ،خاصة بشأن إمكانية منح الفلسطينيني عاصمة يف
أجزاء من القدس الشرقية.1
ويف " 2019/3/21زار" وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو حائط الرباق برفقة رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،وفريدمان سفري الواليات املتحدة األمريكية لدى
ً
أمريكيا يف
مسؤول
االحتالل ،وهذه هي املرة األوىل اليت يرافق فيها رئيس وزراء إسرائيلي
ًّ
أثناء زيارته حائط الرباق ،وقد قرأ متابعون هذه اخلطوة من بومبيو على أنها دعم لـسيادة
االحتالل اإلسرائيلي على حائط الرباق .وحتدث بومبيو للصحافيني قبيل الزيارة ً
قائل:
"كنت قد حتدثت مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن القيام جبولة إىل حائط املبكى منذ بعض
الوقت .إنها فرصتنا األوىل للذهاب إىل هناك معا" ،وتابع "أعتقد أن األمر مهم...األمر رمزي

 1وكالة القدس لألنباءhttp://alqudsnews.net/post/138198 .2019/3/10 ،؛ وانظر أيضًا:
https://tinyurl.com/y6zkznsx .2019/3/9 ،Axios website

186

تصدره مؤسسة القدس الدولية يف الذكرى السنوية إلحراق املسجد األقصى – التقرير الثالث عشر

أن يقوم مسؤول أمريكي بزيارة إىل هناك مع رئيس وزراء إسرائيل...إنه مكان مهم للعديد من
طقوسا دين ّية عند حائط الرباق،
األديان" .ويف أثناء الزيارة أدّى بومبيو ونتنياهو وفريدمان
ً

ثم جت ّولوا يف بعض األماكن التهويدية اليت ُتع َرض فيها روايات يهودية مزيّفة.1

وكانت مشاركة مسؤولني أمريكيني يف افتتاح نفق "طريق احلجاج" الفتة يف سياق الدعم
العملي املباشر ملشاريع تهويد القدس واألقصى؛ إذ شارك يف  2019/6/30دافيد فريدمان،
سفري الواليات املتحدة األمريكية يف دولة االحتالل ،وجيسون غرينبالت مبعوث البيت
األبيض للشرق األوسط ،يف افتتاح النفق الذي ميت ّد من عني سلوان جنوب األقصى إىل
حميط باب املغاربة يف السور الغربي للمسجد.2
ومل ي ّتخذ االحتاد األوروبي أي إجراءات من شأنها أن تردع االحتالل عن اعتداءاته ،فقد
حذر من أي استفزاز ،مكر ًرا دعوته إىل احلفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى .ودعا
االحتاد إىل احرتام الوضع القائم يف األماكن املقدسة ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد،
وخصوصا حول األماكن املقدسة يف القدس ،سيكون له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها.
ً
متسكه مبوقف الدول األوروبية الذي يؤكد أن شرق القدس أرض
وأكد االحتاد األوروبي ّ
حمتلة .3وأعلن الناطق باسم االحتاد األوروبي رفض االحتاد أي إجراءات أحادية إسرائيلية
يف شرق القدس.4

عين على األقصى

 1صحيفة القدس المقدسيةhttps://tinyurl.com/y4n4l3yd .2019/3/21 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y4rxjz4t .2019/7/1 ،
 3فلسطين أون الينhttps://tinyurl.com/yxp4uwak .2019/3/5 ،
 4موقع دنيا الوطنhttps://tinyurl.com/y3zjdqd9 .2019/4/21 ،
www.alquds-online.org
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خامسا :المستوى الشعبي
ً
ال تزال الشعوب العربية واإلسالمية رهينة الظروف االستثنائية اخلطرية اليت متر بها
املنطقة العربية ،ومل تستطع أن تتقدم باجتاه تفعيل التضامن مع األقصى مبا ينسجم مع
حجم التحديات احملدقة به .ومل ُ
خيل التفاعل الشعيب من محالت نظمتها هيئات ومؤسسات
وأحزاب فلسطينية وعربية وإسالمية يف مناسبات معينة للتضامن مع األقصى .وشهدت مدة
ً
شعبيا مع تطورات هبة باب الرمحة ،وأحداث أخرى كبرية مثل إغالق املسجد.
تفاعل
الرصد
ًّ

وجتدر اإلشارة إىل ّ
يب تتجه حنو شكل واحد هو التفاعل
أن غالبية أشكال التفاعل الشع ّ

االجتماعي.
اإلعالمي عرب وسائل التواصل
ّ
وأصدر االحتاد العاملي لعلماء املسلمني بيا ًنا يف  2018/11/8يف ختام الدورة اخلامسة
للجمعية العامة لالحتاد باسطنبول أكد فيه رفض التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي ً
رفضا
قاط ًعا ،وشارك يف اجلمعية العامة أكثر من  1500عامل ،من ما يزيد عن  80دولة .1وقال
االحتاد ،يف بيان له يف  ،2019/4/2إن تهديد املسجد األقصى يعين "تهديدًا للمسجد احلرام
وأهله ،والنيل منه توطئة للنيل من املسجد احلرام" .وأضاف االحتاد أن "املسجد األقصى

واملسجد احلرام َ
أخوان ،ومن ف ّرط بأحدهما فرط باآلخر" .وأوضح االحتاد أن زوال املسجد

األقصى من أيدي املسلمني ووقوعه يف أيدي اليهود" ،يعين أن املسجد احلرام واحلجاز قد
يوما أطماعهم يف املسجداحلرام".2
تهدد األمن فيهما ،ومل ُي ِف اليهود ً
وانطلقت يف العاصمة اللبنانية بريوت ،يف  ،2019/7/7أعمال امللتقى الشعيب العربي "متحدون
ض ّد صفقة القرن" مبشاركة منظمة التحرير الفلسطينية ،واملؤمتر القومي العربي ،واملؤمتر
القومي اإلسالمي ،ومؤمتر األحزاب العربية ،ومؤسسة القدس الدولية ،واللقاء اليساري
العربي ،واجلبهة العربية التقدمية ،ووفود حزبية من خمتلف الدول العربية ،إضافة إىل
مشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.3
 1وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y4lnsu4b .2018/11/8 ،
 2وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y3wydjf6 .2019/4/2 ،
 3وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y5yjwel9 .2019/7/7 ،
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ويف موقف ع ّزز االنطباع عن احنراف
رابطة العامل اإلسالمي باجتاه خطاب
ير ّوج للتطبيع والرضوخ للهيمنة

األمريكية واإلسرائيلية ّ
حث اجمللس
األعلى للرابطة املسلمني على قصد
املسجد األقصى املبارك بأعداد كبرية
من خمتلف اجلنسيات اليت يستطيع
أصحابها دخول األراضي الفلسطينية
احملتلة ،وتقديم رسالة إىل احملتل ،وإىل

العامل أمجع أن األقصى حمل اهتمام عموم املسلمني .جاء ذلك يف دورة اجمللس الـ 43اليت
عقدت يف مقر اجمللس الرئيس يف مدينة مكة املكرمة بتاريخ  ،2018/10/20حبضور ستني
عض ًوا من األعضاء .1وال ميكن فهم أبعاد هذه الدعوة إىل زيارة األقصى حتت االحتالل من
دون مراجعة املواقف األخرية للرابطة؛ فهي مواقف متماهية مع مواقف دول التطبيع العربي.

عين على األقصى

 1األيام ،رام هللاhttps://tinyurl.com/yyc83o6f .2018/10/20 ،
www.alquds-online.org
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