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مقدمة التقرير
منذ احتالل املسجد األقصى عام  1967كان حاض ًرا يف ميدان املعركة أو هو ميدان املعركة

بني االحتالل واملقدسيني ،ومع كل واحد من هذيْن الطرفني أنصار تتفاوت إمكانياتهم
وفاعليتهمّ .
ولكن عام  2015كان فار ًقا باجتاه تقليص املدة الزمنية الفاصلة بني جوالت
املواجهة الكبرية؛ فكانت هبة القدس يف تشرين/أول أكتوبر  ،2015وهبة باب األسباط يف

متوز/يوليو  ،2017وهبة باب الرمحة يف شباط/فرباير  .2019وتشري املدة القصرية بني هذه
اجلوالت إىل احتدام املعركة على األقصى ،وتسارع التطورات املتعلقة مبصريه .وإلقاء نظرة
عامة على شريط األحداث يف مدة الرصد اليت يغطيها تقرير "عني على األقصى" الثالث

عشر لعام  2019حييل إىل استنتاج مفاده املعركة يف أش ّد استعارهاّ ،
وأن االحتالل يسابق
الزمن حلسمها ملصلحته؛ ليخضع األقصى لسيطرته الكاملة بال أي منازع ،ولتصبح الطريق
ممهدة للوصول إىل هدف بناء "املعبد" املزعوم.
لقد خلخل االحتالل ّ
التارخيي القائم يف األقصى ،وأفرغ هذا املصطلح
كل مقومات الوضع
ّ
منصبا يف مساريْن متوازيني :األول تعزيز تدخله يف ّ
كل شؤون
من مضمونه ،وكان جهده
ًّ

األقصى ،والثاني إقصاء األوقاف اإلسالمية عن إدارته ،واستهداف الوجود اإلسالمي فيه.
وكانت األجهزة األمنية اإلسرائيلية أداة جارحة يف تنفيذ خمططات االحتالل جتاه
األقصى ،وهي اليت تتلقى توجيهات وأوامر من وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد إردان ،ورئيس
شرطة القدس ،لتسهيل استباحة املستوطنني لألقصى ،واختاذ كل التدابري اليت ترفع من

كلفة صالة الفلسطينيني فيه.
لقد ص ّور هذا التقرير تطورات املعركة على األقصى ّ
أدق تصوير ،ورصد مساراتها املختلفة،
وهي معركة مل تتوقف ،ومل يستطع االحتالل إىل اآلن حسمها ملصلحته ،على الرغم من
تفوق قوته املادية على قوة املقدسيني .ومن مقتضيات الوصف الدقيق للمعركة أن نقول
تقدما يف بعض اجلوانب وال سيما يف اقتحام
إنها جوالت فيها ك ّر وفر ،حقق فيها االحتالل ً
 28رمضان ،ولكنه خاب وتراجع يف جوانب أخرى وال سيما يف هبة باب الرمحة اليت فتح فيها

عاما.
املقدسيون مصلى باب الرمحة بعدما أغلقه االحتالل على مدار ً 16
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أصداء التطورات يف األقصى مل تبق حبيسة أسواره ،بل تطايرت شظاياها إىل حلبة السياسة
اإلسرائيلية ،وحتول املسجد إىل عنصر دعاية انتخابية ،وإىل ورقة مزايدات بني املكونات
السياسية والدينية ،خاصة يف أثناء هبة باب الرمحة ،واالنتخابات اإلسرائيلية اليت جرت يف
نيسان/أبريل  ،2019وهي انتخابات شهدت تودد األحزاب السياسية لـ"منظمات املعبد" لنيل
تأييدها.
ودوليا؛
وإقليميا
حمليا
وال ميكن قراءة التطورات يف األقصى مبعزل عن جمريات األمور
ًّ
ًّ
ًّ
فقد هيمنت "صفقة القرن" على احلراك السياسي املتعلق بالقضية الفلسطينية ،وولدت
أول خطوة عملية وعلنية تشارك فيها أنظمة عربية يف سياق هذه الصفقة ،وهي ورشة
البحرين التطبيعية (االزدهار من أجل السالم) يف حزيران/يونيو  ،2019وقد أعقب هذه
ّ
تهويدي يسمى
الورشة بنحو أسبوع مشاركة سافرة ملسؤولني أمريكيني كبار يف افتتاح نفق
ً
مشال ،يف داللة على ّ
أن
"نفق احلجاج" وميتد من سلوان جنوب األقصى إىل حميط املسجد
اإلدارة األمريكية احلالية تضع كل ثقلها يف سبيل حتقيق رؤية االحتالل جبعل القدس
عاصمة يهودية على وجه احلقيقة ،ويف القلب منها "املعبد" املزعوم ،وذلك جوهر "صفقة
القرن" .ويف إطار التطورات ،كانت موجة التطبيع تكشف مزيدًا من التواطؤ العربي الرمسي
لتصفية القضية الفلسطينية ،وبيع القدس واألقصى بثمن خبس إرضاء ألمريكا واالحتالل
اإلسرائيلي.
ّ
لقد أظهر الفلسطينيون – حسب رصد التقرير – أنهم قادرون على دفع االحتالل إىل
العودة يف غزة ،والعمليات اليت مل تتوقف يف الضفة الغربية ،ولكنهم يفتقدون إىل قيادة
ودولي ّ
قوي يستندون إليه ،خاصة
على قدر تضحياتهم ،ويفتقدون إىل ظهري عربي وإسالمي
ّ

بعد استنزاف اجلماهري العربية واإلسالمية يف بلدانها وهي تقارع من أجل حريتها ،وعيشها
الكريم.

عين على األقصى

الرتاجع ،وحتقيق انتصارات عليه ،وهم فعلوا ذلك يف هبة باب الرمحة يف القدس ،ومسريات

ّ
عاما على إحراق األقصى ،ونار
إن هذا التقرير يصدر هذا العام بالتزامن مع مرور مخسني ً
هذا احلريق مل ختمد بعد ،بل تتخذ ألسنتها شكل االقتحامات واحلفريات واالعتداءات
www.alquds-online.org
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ً
وصول إىل السعي إىل نزع السيادة
وإغالق املسجد ومنع ترميمه ،والتدخل يف كل شؤونه
اإلسالمية عنه ،وإسقاط الوصاية األردنية اإلسالمية عليهّ .
ولعل أه ّم ما ميكن استخالصه
من كل التوصيات اليت يقدمها التقرير بني يدَي اجلهات املعنية بإنقاذ األقصى ّ
أن هزمية

االحتالل يف األقصى أكثر من ممكنة يف هذه اآلونةّ ،
ولكن مهمة الدفاع عن األقصى تتعقد،
يوما يف ظل مراكمة االحتالل لقوته ،وتنسيق جهوده ،وحصوله على
يوما بعد ً
وتصعب ً
ّ
يوم يتأخر فيه تقديم الدعم للمقدسيني،
غطاء من التطبيع العربي .وعلى ذلك ،فإن كل ٍ
هو مساحة بال عقبات يتقدم فيها االحتالل أكثر حنو حتقيق أهدافه ،ورمبا ينجح َ ْ
ن
جب ِ
مكاسب مل يكن مبقدوره احلصول عليها ساب ًقا ،وكل ذلك مرهون بسلوك من نطلق عليهم
ُ
أصحاب القدس من العرب واملسلمني ومن يدعمهم من أحرار العامل.
باجلمل ِة
ُ

هشام يعقوب

رئيس قسم األحباث واملعلومات
يف مؤسسة القدس الدولية
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عين على األقصى

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه
ما بني  2018/8/1و2019/8/1

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  2018/8/1و .2019/8/1وحياول 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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تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
الفصل األول:
ّ
أظهرت ه ّبة باب الرمحة املوقف اإلسرائيلي الرمسي من الوضع القائم يف األقصىّ ،
فأكد
التعاطي اإلسرائيلي مع اهل ّبة ونتائجها ّ
أن االحتالل يعمل على تغيري الوضع القائم التارخيي

ومن ث ّم حياول أن يعرفه وفق هذه التغيريات ،ويكرس تعريفه كأمر واقع ،مع املراهنة على
استجابة األوقاف واالستكانة الشعبيةّ .
وبي التعاطي اإلسرائيلي مع اهلبة احلرص على

عموما ،إضافة إىل التمسك
عدم "معاندة" املقدسيني حتى ال ينتقل حراكهم إىل القدس
ً
بعدم الرضوخ لإلرادة الشعبية اليت سجلت نص ًرا ساب ًقا يف هبة باب األسباط عام  2017ال
يزال االحتالل يواجه ارتداداته .وإىل جانب ه ّبة باب الرمحة يف شباط/فرباير  ،2019كانت

انتخابات "الكنيست" املبكرة اليت جرت يف نيسان/أبريل  2019حمطة إلدخال األقصى يف

الدعاية االنتخابية لعدد من املرشحني ،فيما خرج نتيجتها عدد من مؤيدي فكرة "املعبد" من
"الكنيست" ما أدّى إىل تقلص "كتلة املعبد" وخروج اثنني من أه ّم أعضائها ،هما أوري أريئيل
ويهودا غليك ،مع اإلشارة إىل ّ
أن االنتخابات ستعاد يف أيلول/سبتمرب  2019بعد التصويت
على حل "الكنيست" بسبب عجز نتنياهو عن تشكيل احلكومة .ويف املوقف الديين ،أعادت
احلاخامية الرئيسة تأكيد فتواها حول عدم جواز دخول اليهود إىل األقصى يف الوقت الذي
شهدت فيه "منظمات املعبد" انتكاسات على غري صعيد ،كان أبرزها يف ه ّبة باب الرمحة.
 .1المستوى السياسي

كانت االقتحامات السياسية مسموحة يف
مدة الرصد ،وتصدّرها ّ
كل من أوري أريئيل
ويهودا غليك الذي بارك زواجه الثاني بعد
وفاة زوجته األوىل باقتحام األقصى مع
يسجل أي
خطيبته يوم عقد قرانهما ،فيما مل ّ
اقتحام لتسييب حوطوفيلي ومريي ريغيف،

اللتني كانتا من املشاركني يف االقتحامات
السياسية قبل أن حيظرها نتنياهو يف تشرين
10

تظهر قراءة نتائج انتخابات "الكنيست"
الـ 21تراجع الثقل النوعي لـ "كتلة المعبد"
بعد خروج أوري أريئيل ويهودا غليك
وفشل موشيه فايجلين في االنتخابات،
وعلى صعيد االقتحامات السياسية فقد
تصدرها في مدة الرصد أريئيل وغليك،
بقوة
فيما لم تحضر هبة بــاب الرحمة ّ
على المستوى السياسي واقتصر األمر
على تصريح نسب إلى نتنياهو حول عدم
السماح بتحويل المبنى إلى مصلى
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أول/أكتوبر  2017ثم يسمح بها جم ّددًا يف متوز/يوليو  .2018ومل يشارك السياسيون يف
ً
احتفال بـ "يوم القدس" ،أما مشاركة يهودا
اقتحام  28رمضان املوافق  2حزيران/يونيو
غليك يف االقتحام فكانت بعدما فقد صفته النيابية وأصبح خارج "الكنيست" .لكن باملقابل،
نشرت مريي ريغيف ،وزيرة الثقافة يف حكومة االحتالل ،مقطع فيديو للتهنئة بالذكرى،
وقالت فيه" :علينا أن نعمل ما بوسعنا الستمرار صعود اليهود إىل جبل املعبد".
ويف إطار االحتضان السياسي لفكرة "املعبد" ومتظهر ذلك يف املؤمترات اليت تعقد بدعوة من
سياسيني أو مبشاركتهم ورعايتهم ،عقد يف "الكنيست" يف تشرين أول/أكتوبر  2018مؤمتر
ّ
نظمه "لوبي تعزيز االرتباط اليهودي جببل املعبد" ،الذي يرأسه يهودا غليك .وشارك يف
املؤمتر وزير األمن الدّاخلي جلعاد إردان الذي أشار إىل ّ
أن قرار صالة اليهود يف األقصى بيد
رئيس احلكومة ،وإن كان هو يدعمه شخص ًيا.
وعلى صعيد انتخابات "الكنيست" الـ 21فقد أظهرت نتائجها تراجع الوزن النوعي ملا يسمى
"كتلة املعبد" اليت يتو ّزع أعضاؤها ما بني متديّنني يؤمنون بفكرة "املعبد" ،وعلمانيني يوفرون
الغطاء والدعم هلذه الفكرة .ومن أبرز ما سجتله هذه االنتخابات خروج كل من أوري أريئيل
ويهودا غليك من "الكنيست" ،إذ ّ
إن األول مل يرتشح فيما مل حيصل الثاني على نسبة احلسم

ّ
للرتشح يف االنتخابات ،إضافة إىل فشل املرشح موشيه فاجيلني يف االنتخابات ،وهو
املطلوبة

نائب رئيس "الكنيست" الـ ،19ومن أكثر الداعمني القتحامات األقصى.
وكان األقصى جز ًءا من الدعاية االنتخابية لعدد من املرشحني ،فاقتحمت عضو "الكنيست"
املسجد هذه املرة كان أسهل من امل ّرة السابقة (كانت اقتحمت األقصى يف  ،)2018/7/8فيما
نشر يهودا غليك على صفحته على موقع فيسبوك إعال ًنا تروجي ًيا يشري إىل ّ
أن العمل

سيكون يف عام  2019على اقتحام ما يزيد على  35ألف مستوطن املسجد األقصى ،أي

7

عين على األقصى

شارين هسكل (ليكود) األقصى يف  ،2019/1/16وظهرت يف مقطع فيديو قالت فيه ّ
إن اقتحامها

أضعاف عدد املقتحمني قبل  10سنوات .وأرسل جلعاد إردان ،وزير األمن الداخلي ،رسالة
إىل "منظمات املعبد" ،يبارك هلم فيها إصدارهم كتابًا دين ًيا جييز اقتحام املسجد األقصى.

وأكد إردان أ ّنه سيقدم كل الدعم لليهود القتحام األقصى حتى بلوغ أكرب األعداد املمكنة.
www.alquds-online.org
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وأشار إىل ّ
أن من أه ّم إجنازاته "عودة السالم واألمن يف القدس ،مبا فيها جبل املعبد ،وأنا فخور
جدًا بذلك".
ومل حتضر هبة باب الرمحة بق ّوة على املستوى السياسي ،إذ كان املستوى األمين معن ًيا بها

أكثر ،ومن أبرز املواقف ما نقل عن بنيامني نتنياهو ،رئيس حكومة االحتالل ،جلهة قوله ّ
إن
باب الرمحة لن يكون مص ّلى .كذلك ،شارك يهودا غليك يف آذار/مارس ( 2019قبل خروجه
من "الكنيست") يف اجتماع لعدد من نشطاء "املعبد" ملناقشة التطورات يف باب الرمحة ،ورأى
اجملتمعون ّ
أن إنشاء مسجد جديد يف األقصى يعين "أن املسلمني خالفوا الوضع القائم" ،ما

يعين أن "إسرائيل عليها أن خترقه كذلك".
 .2المستوى األمني

ميكن رصد تعاطي املستوى األمين مع فكرة
الوجود اليهودي يف األقصى يف حمطتني
بارزتني :هبة باب الرمحة ،واقتحامات "يوم
القدس" الذي تزامن مع العشر األواخر من
شهر رمضان ،حتديدًا يوم  28منه.
فعلى املستوى املتع ّلق به ّبة باب ال ّرمحة،
كان اإلصرار املقدسي على فتح باب الرمحة

ظهر دور المستوى األمني في تعزيز فكرة
الوجود اليهودي في األقصى في محطتين:
هبة باب الرحمة ،و"يوم القدس" .وعمل
المستوى األمني بتوجيه من الوزير إردان
على منع تكريس مبنى باب الرحمة على
أنّه مصلى ،وسمح إردان للمستوطنين
باقتحام األقصى في يوم "توحيد القدس"
بالتزامن مع  28رمضان

متسك االحتالل بإغالقه ،وكان
أقوى من ّ
حمكوما باخلوف من تكرار سيناريو هبة باب األسباط .ويف بداية األمر،
التعاطي األمين
ً
حاولت األجهزة األمنية ختدير التحركات الشعبية ووأدها قبل أن جتتمع ألداء صالة
اجلمعة يف مصلى باب الرمحة ،فو ّزعت خمابرات االحتالل يف هواتف املقدسيني رسالة محلت
ً
بعدا شرع ًيا ،يف غري حم ّله ،وتطمينات بالتسهيالت اليت سيقدّمها االحتالل يف شهر رمضان،

ومتتص غضبهم .ومع وضوح املوقف الشعيب ،وانضمام األوقاف إليه،
لتح ّثهم على اهلدوء
ّ
عمد االحتالل إىل تكثيف االعتقاالت وقرارات اإلبعاد لتطال كبار موظفي األوقاف وحراس
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املسجد يف رسالة متعددة األبعاد :الضغط على األردن للرتاجع ،والضغط على املوظفني
املسؤولني واحلراس لتخويفهم وثنيهم عن فتح املصلى ،عالوة على امتصاص غضب نشطاء
"املعبد" وإحباطهم من تط ّورات باب الرمحة.
ونقل اإلعالم العربي ،يف  ،2019/3/3عن مصدر سياسي قوله ّ
إن جلعاد إردان ،وزير األمن
الداخلي ،أصدر توجيهاته إىل الشرطة بإخالء املصلى من حمتوياته مبا يشمل املعدّات
والسجاد املستخدم يف الصالة .ومع إدراك املستوى األمين أ ّنه لن يكون من املمكن إغالق باب
الرمحة وإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل اهلبةّ ،
فإن اهلدف املقبول لديه هو إبقاء املبنى
مفتوحا لكن مع جتريده من ّ
كل ما ميكن أن يفيد يف وصفه مسجدًا أو مصلى ،وكانت
ً

قوات االحتالل حريصة على اقتحام املكان باألحذية لتأكيد عدم اعرتافها به كمصلى.
ويف هذا اإلطار كان تصريح الوزير إردان ّ
إن املسلمني ميكنهم الصالة يف أي مكان ،لكن لن
مسموحا "إجراء ّ
أي تغيري يف جبل املعبد وإقامة مسجد آخر ،ال عند باب الرمحة وال يف
يكون
ً

أي مكان آخر على اجلبل".

ومع هذا التطور يف باب الرمحة الذي مل يستطع االحتالل حسمه ملصلحته ،كان البحث
عن نصر يف مقابله خي ّفف من وطأته على "منظمات املعبد" ،فكانت اقتحامات األقصى يوم

 28رمضان بالتزامن مع "يوم القدس" أو احتالل ّ
الشطر الشرقي من املدينة ،مبا فيه املسجد
األقصى .وجاء قرار الشرطة بالسماح باالقتحامات صبيحة يوم  28رمضان ،يف حني ّ
أن
قرارها يف أيار/مايو  2019كان يقضي بعدم السماح باالقتحامات على خلفية احملافظة على

السماح باالقتحام ال تتوقف عند العدد والكيفية اليت متت بها االقتحامات ،بل يف التحضري
القتحام مماثل يف شهر رمضان القادم ،حيث يصادف "يوم القدس" يف العشر األخرية ً
أيضا.
وصرح إردان مع ّل ًقا على االقتحام ً
قائل إن مهمته تتمثل يف "ضمان دخول اليهود إىل جبل

عين على األقصى

األمن .وعلى الرغم من تراجع عدد املقتحمني عام  )1162( 2019عن العدد املسجل العام
املاضي ( )2084واجلوالت السريعة اليت نفذها املستوطنون ،إال ّ
أن قراءة الرسالة من وراء

املعبد حبرية" ،وهو مل يأمر بوقف دخول اليهود على الرغم من حدوث مواجهات مع املصلني
ريا إىل ّ
مفتوحا يف وجه من يرغب يف دخوله من ّ
أي ديانة
أن "جبل املعبد سيبقى
ً
املسلمني ،مش ً
خباصة اليهود".
كان،
ّ

www.alquds-online.org
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وكان الف ًتا يف مدة الرصد التعاطي األمين يف شهر رمضان ،إذ كانت شعرية االعتكاف ّ
حمل
استهداف واضح من شرطة االحتالل ،فعملت على إخالء املسجد من املصلني بعد صالة
العشاء يف غري ليلة ،وطردت املعتكفني منه ،يف حماولة حلصر االعتكاف يف ليالي اجلمعة
والعشر األواخر من شهر رمضان.
 .3المستوى القانوني

ردّت احملكمة العليا اإلسرائيلية ،يف
التماسا قدمته "منظمات
،2019/5/16
ً
املعبد" ،طالبت فيه احملكمة بإلزام الشرطة
بالسماح لليهود بتنفيذ اقتحامات مجاعية
واسعة لساحات األقصى ،مبناسبة "يوم
القدس" ،وقضت احملكمة بعدم وجود أسباب
ّ
للتدخل يف قرارات النيابة العامة
قانونية
والشرطة .وقدّمت "منظمات املعبد" االلتماس
ض ّد قرار شرطة االحتالل عدم السماح

سا
ردّت المحكمة العليا لالحتالل التما ً
قدمته "منظمات المعبد" ضدّ قرار شرطة
االحتالل بمنع االقتحامات يوم "توحيد
القدس" لتزامنه مع العشر األواخــر من
شهر رمضان ،وتركت المحكمة األمر
لتقدير الشرطة التي قررت منع االقتحامات
ثــم عـــادت لتسمح بها فــي "اللحظات
األخيرة"؛ وفي ما عنى هبة باب الرحمة
كان القرار الصادر عن محكمة الصلح
في  2019/3/17بإغالق المبنى ريثما
تستكمل اإلجراءات القانونية غير ذي أثر
بعد رفض األوقاف التعامل معه

باالقتحامات يف "يوم القدس" املستند إىل ّ
أن
سيؤمون املسجد يف ليلة القدر وختم القرآن ،وخو ًفا على سالمة املقتحمني
"آالف املسلمني
ّ
سيتم منع االقتحام" ،لكن الشرطة عادت لتسمح باالقتحام يوم  28رمضان ،بإصرار من وزير
األمن الداخلي جلعاد إردان.
ويف السياق املتعلق بباب الرمحة ،قالت حمكمة الصلح اإلسرائيلية ،يف  ،2019/3/17إ ّنه من
يوما
الالزم إغالق املبنى فيما تستمر اإلجراءات القانونية خبصوصه ،وأمهلت األوقاف ً 60
للردّ ،وهو القرار الذي رفضت األوقاف التعامل معه .وخيدم قرار احملكمة االجتاه الرمسي إىل
إغالق املبنىّ ،
لكن رفضه من األوقاف س ّد الطريق على ذلك.
14
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 .4املستوى الدّيين
يف ّ
ظل تزايد الدعوات إىل اقتحام األقصى،
أصدر احلاخامان الرئيسان يف "إسرائيل"
فتوى أعادا فيها تأكيد االجتاه الذي سارت
عليه احلاخامية الرئيسة منذ احتالل
األقصى عام  ،1967وهو يقضي بعدم جواز
دخول اليهود إىل األقصى .وأشارت الرسالة
املو ّقعة يف  ،2019/2/19أي عشية تطورات
هبة باب الرمحة ،إىل "ارتفاع يف ظاهرة اليهود
الذين يدخلون منطقة جبل املعبد مؤخ ًرا،
ما أدى إىل عقبات كبرية ،واعتداءات على

قدسية املكان" ،حمذرة من "الدخول إىل جبل
املعبد" .ورأت الرسالة ّ
أن "جبل املعبد" هو

أعـــادت الحاخامية الرئيسة فــي دولــة
االحــتــال تأكيد االتــجــاه الــذي ســارت
عليه الحاخامية الرئيسة منذ احتالل عام
 1967القاضي بعدم جواز دخول اليهود
إلى األقصى ،وطالبت "منظمات المعبد"
بإنهاء الوصاية األردنية على األقصى بعد
إعالن األردن عدم تجديد العمل باتفاق
الغمر والباقورة الملحق بوادي عربة فيما
شهدت هذه المنظمات انتكاسات تتعلق بهبة
باب الرحمة ونتائجها ،وطقوس الفصح
العبري ،ونتائج انتخابات "الكنيست"
الـ 21التي أدت إلى تراجع الوزن النوعي
لداعمي هذه المنظمات في "الكنيست"

لليهود حص ًرا ،وليس لغريهم دخوله ،لكن ليس باإلمكان منع غري اليهود حال ًيا ،ويبقى على
بنص الفتوى .كذلك ،باركت احلاخامية ّ
أي خطوات تتخذ على املستوى
اليهود االلتزام ّ

الرمسي ،السياسي واألمين" ،لوقف تدنيس املكان".

وبعد إعالن األردن نيته عدم جتديد العمل باتفاق الغمر والباقورة امللحق باتفاقية وادي
عربة ،دخلت "منظمات املعبد" على ّ
خط التعليق على هذا التطور وربطت بينه وبني الوصاية
إجيار جبل املعبد لألردنيني" ،وأثنت رسالة وجهها عدد من الناشطني يف مجاعة "عائدون إىل
أن اجلماعة تؤمن ّ
اجلبل" إىل السفري األردني يف "تل أبيب" على قرار األردن ،وجاء فيها ّ
أن
القرار يفتح اجملال أمام تعديل يف اتفاق السالم بني اجلانبني األردني واإلسرائيلي ،مبا يف
ذلك إلغاء وضع األوقاف األردنية وإنهاء الوصاية األردنية على املسجد .ووفق الرسالةّ ،
فإن

عين على األقصى

األردنية على املسجد األقصى ،فدعا أرنون سيجال ،أحد أبرز نشطاء هذه املنظمات ،إىل "إلغاء

عاما ،حرص فيها موظفو األوقاف
"جبل املعبد وضع حتت الوصاية األردنية ألكثر من ً 50
على إزعاج اليهود الصاعدين إىل جبل املعبد وإنكار صلتهم باملكان ،وهو الوضع الذي تع ّزز
www.alquds-online.org

15

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2018/8/1و 2019/8/1

بفعل اتفاقية السالم بني األردن وإسرائيلّ ،
السالم سيفتح اآلفاق
وإن إلغاء جزء من اتفاقية ّ
أمام واقع جديد يف جبل املعبد" .كذلك ،أنشأ "احتاد منظمات املعبد" محلة على موقع
 CHANGE.ORGملطالبة احلكومة اإلسرائيلية بـ "إلغاء حقوق األوقاف األردنية يف جبل
املعبد" ،وباستغالل األزمات احلالية "إلنهاء احلكم األردني القائم على األمر الواقع يف جبل
املعبد".
وعكس تعاطي "منظمات املعبد" مع إلغاء االتفاق نظرة هذه املنظمات إىل الدور األردني
يف األقصى ووصايته التارخيية على املسجد على أ ّنها منحة وتنازل من االحتالل ،صاحب
السيادة على املكان ،ومن هذا املنطلق قرر إعطاء الوصاية لألردن ،الذي أساء استخدامها وقد
آن األوان إلنهاء هذه الوصاية انطال ًقا من باب السيادة ذاته.
مهمتني :األوىل هي ه ّبة باب الرمحة،
وتعرضت "منظمات املعبد" يف مدة الرصد النتكاستني ّ
واألخرى متعلقة بقرابني الفصح العربي .وعالوة على ذلك ،كانت نتائج االنتخابات
التشريعية املبكرة يف غري مصلحة هذه املنظمات مع تراجع حجم الكتلة الداعمة لفكرة
"املعبد" ،وخروج عتاة داعميهم من "الكنيست".
فقد أمثرت هبة باب الرمحة فتح املبنى والصالة فيه ،وباب الرمحة جزء من املنطقة الشرقية
ً
وعب عن هذه
يف األقصى ،اليت تع ّد
مدخل إىل تنفيذ خمطط التقسيم املكاني للمسجدّ .
االنتكاسة املتطرف إبراهام بلوخ ،وهو رئيس قسم اإلعالم يف "احتاد منظمات املعبد" ،بالقول
ّ
إن "جهد ثالث سنوات ضاع يف يوم واحد" ،ولعل اجلهد الذي قصده بلوخ هو السنوات القليلة
املاضية اليت ص ّعد املستوطنون فيها من وترية استهدافهم املنطقة الشرقية من املسجد
األقصى ،مبا فيها باب الرمحة .وعقد نشطاء "املعبد"
اجتماعا يف  2019/3/3ملناقشة
ً
التطورات يف باب الرمحة ،وشارك يف االجتماع احلاخام يهودا غليك ،وقال عساف فريد،
الناطق باسم "احتاد منظمات املعبد" ،إ ّنه "كما خرق املسلمون الوضع القائم فعلى إسرائيل
أن خترقه ً
أيضا ،ومن الالزم السماح لليهود بالصالة يف األقصى" ،ودعا إىل إقامة كنيس يف
املسجد قائ ً
ال" :حنن حباجة إىل مكان للصالة ،ونريده بالقرب من [باب الرمحة]".

ويف اجلانب املتع ّلق بانتكاسة الفصح العربي ،سجل تراجع واضح يف ما عنى تأدية طقوس
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التدرب على تقديم القرابني ،إذ أديت الطقوس فوق سطح السوق يف البلدة القدمية على بعد
مئات األمتار من غرب األقصى يف حني أ ّنها أقيمت يف نيسان/أبريل  2018يف منطقة القصور

األموية احملاذية للسور اجلنوبي لألقصى ،بعد موافقة شرطة االحتالل .وعالوة على ذلك،

مل جتمع اجلماعات املتطرفة أكثر من  20ألف شيكل الحتفاالت عيد الفصح مقارنة بـ62

أل ًفا عام .2018

وأتت هذه الرتاجعات بعد االجتماع الذي عقدته "منظمات املعبد" يف  ،2019/3/26ملناقشة
مجلة من األمور من ضمنها عيد الفصح العربي ،وضرورة ممارسة قرابني الفصح يف أقرب
نقطة من األقصى ،عالوة على مناقشة مقرتح إلدخال القرابني إىل األقصى عشية العيد.
كذلك ،درس االجتماع إمكان ّية عقد مسرية تض ّم حاخامات وكهنة وأفرادًا من "منظمات
املعبد" مع القرابني على أن تنتهي املسرية يف األقصى أو أقرب مكان منه.

عين على األقصى
www.alquds-online.org
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الفصـــل الثانـــي :المشـــاريع التهويد ّيـــة فـــي المســـجد األقصـــى
ومحيطـــه
السمات العامة للمشاريع التهويديّة يف املسجد األقصى وحميطه يف أثناء مدة الرصد هي
ِّ
مراوحتها يف مراحل التخطيط واالعرتاض واملصادقة ،وجنوحها حنو خمططات تهويدية
ترسخ يف ختطيط مؤسسات االحتالل ّ
أن احلفريات واملشاريع التهويديّة
فوق األرض بعدما ّ
أسفل األرض ال حتقق هدف تزوير فضاء القدس ،ومشهدها الذي ينطبع يف خم ّيلة الناظر يف
فضائها؛ فمهما اجتهد االحتالل يف سبك أساطريه املزعومة وب ّثها للمجموعات السياح ّية يف

َ
املشاهد عيا ًنا يف املسجد
احلقيقي العربي واإلسالمي
األنفاق ،فإ ّنها تسقط أمام مشهد البناء
ّ

األقصى والبلدة القدمية؛ فتلك أساطري دينية وتارخيية مضطربة وغري مرئية ،وهذه معامل
واقع ّية واضحة اهلوية وشاهدة على أصالة الوجود العربي واإلسالمي.
ُج ّل املشاريع اليت رصدناها يف تقرير هذا العام ليست جديدةْ ،
وإن اف ُت ِتح بعضها يف أثناء مدة
الرصدْ ،
ولكن ميكن احلديث عن ثالث مسائل رمبا كانت األكثر خطورة:
األولى :تركيز استهداف االحتالل على سور املسجد األقصى ،وسور البلدة القدمية
من مجيع اجلهات ،فوق األرض وحتتها ،مبا يف ذلك املطالبة بهدم أجزاء من سور البلدة
القدمية؛ لفرض "توحيد" شطري القدس الغربي والشرقي ،وإزالة أحد أبرز مك ّونات هوية
املكان العربية واإلسالمية.
الثانية :سعي االحتالل إىل تنفيذ مشاريع تهويدية تهدف إىل جتاوز الوجود السكاني
والعمراني العربي واإلسالمي ،وتوفري ممرات حتت األرض وفوقها ويف الفضاء ،تنقل
وسياحيا من دون
دينيا
ًّ
املستوطنني والسياح إىل األماكن املهمة بالنسبة إىل اليهود ًّ
احلاجة إىل املرور وسط هذا الوجود .ويف سياق هذه النقطة واليت سبقتها تأتي مشاريع
"التلفريك" ،وممر املشاة اهلوائي ،وإحداث فتحات يف أسوار البلدة القدمية ،والتخطيط
لبناء أبراج للسيارات ،وغري ذلك.
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الثالثة :املشاركة األمريك ّية الرمسية املباشرة يف افتتاح نفق "طريق احلجاج" ،أحد
أخطر األنفاق املمتدة من سلوان باجتاه منطقة باب املغاربة يف السور الغربي لألقصى،
وهي مشاركة هلا سياقاتها ودالالتها يف ّ
ظل الرتويج للخطة األمريكية للسالم املعروفة
بصفقة القرن ،واليت تتبنى املزاعم اإلسرائيلية حسب تصرحيات ع ّرابيها ،وإعطاء الضوء
األمريكي يف تشريع
األمريكي األخضر لالحتالل لفرض مزاعمه ورؤيته؛ ليأتي الدور
ّ
ّ

هذه املزاعمّ ،
وتبن هذه الرؤية.

 .1افتتاح "مركز تراث يهود اليمن" جنوب األقصى

ّ
حي بطن اهلوى على بعد
عام من افتتاح كنيس
يهودي يف عقار عائلة أبو ناب يف ّ
بعد حنو ٍ
مئات األمتار من سور األقصى
اجلنوبي ،افتتحت سلطات االحتالل يف " 2018/8/1مركز
ّ
تراث يهود اليمن" داخل العقار الذي سيطرت عليه منظمة "عطريت كوهنيم" عام 2015
ّ
التهويدي وزير شؤون البيئة والقدس
مبساعدة قوات االحتالل .وشارك يف افتتاح املركز
زئيف إلكني ،ووزيرة الثقافة مريي ريغيف ،ورئيس جملس إدارة "عطريت كوهنيم" ماتي
دان ومسؤولون آخرون .وكانت وزارتا القدس والثقافة يف حكومة االحتالل قد رصدتا
مبل ًغا قدره  4.5مليون شيكل (ما يعادل مليون و 200ألف دوالر أمريكي) الفتتاح "مركز
تراث يهود اليمن".
.2المصادقة على بناء منصة صالة اليهود المختلطة جنوب تلة
المغاربة

بني النساء والرجال اليهود عند احلائط الغربي لألقصى .وتقع هذه املنصة مبحاذاة
القسم اجلنوبي من سور األقصى الغربي جنوب تلة باب املغاربة .وذكر موقع "والال"
أن املصادقة ّ
اإلخباري العربي يف ّ 2018/8/3
متت بهدوء يف حماولة إلنهاء اخلالف احلاد

عين على األقصى

منصة الصالة املختلطة
صدّقت جلنة "األماكن املقدسة اليهودية" على أعمال بناء يف ّ

الذي برز بني مك ّونات االحتالل السياسية والدينية على خلفية هذه القضية .ويبدو ّ
أن

املصادقة مل تكن لتت ّم لوال التغيري الذي حصل يف اللجنة املكلفة مبتابعة هذه القضية؛
إذ ّ
تول نتنياهو رئاستها بدل وزيرة الثقافة مريي ريغيف.

www.alquds-online.org
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.3مخطط لتوسعة ساحة البراق

كشفت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" يف  2018/8/27النقاب عن إقرار بلدية
االحتالل خطة لتوسعة ساحة الرباق احملاذية للسور الغربي لألقصى .وتشمل اخلطة
توسعة املنطقة املخصصة لصالة اليهود املختلطة جنوب تلة املغاربة ،وتوسعة الطريق
املؤدي إليها ،وتركيب لوازم عبور مبا يتالءم مع ذوي االحتياجات اخلاصة.
الجنوبي المحيط
 .4مصادرات في سلوان ومخططات لتشويه الحزام
ّ
باألقصى

شهدت مدة الرصد تطورات خطرية على صعيد تهويد منطقة سلوان اليت تشكل احلزام
اإلسرائيلي قلب ما يط ِلق عليه
اجلنوبي للمسجد األقصى ،وهي بالنسبة إىل االحتالل
ّ
ّ
"مدينة داود" .يف  2018/8/10نشرت بلدية االحتالل يف القدس إعال ًنا يتضمن قرا ًرا
مبصادرة عشرات الدومنات من أراضي سلوان حتت ادعاء "البستنة".
ويفيد أهالي سلوان ّ
أن تنفيذ املشاريع التهويدية ال يتوقف يف منطقتهم ،ومنها حفريات
"السياحي" الذي سريبط بني حي الثوري ومنطقة النيب
مستمرة إلقامة جسر املشاة
ّ
داود مرو ًرا حبي وادي الربابة ،وكذلك تتواصل أعمال بناء مطعم ،وأعمال شق مسارات

للمستوطنني والسياح ،وزرع القبور الوهمية.

 .5استهداف منطقة باب العمود المؤدي إلى األقصى

يف  2018/8/30فتحت وحدات هندسية تابعة لبلدية االحتالل يف القدس بوابة يف سور
املسيحي داخل
احلي
ّ
القدس الشمالي من ساحة أبو الضبعات يف منطقة باب العمود إىل ّ
القدس القدمية ،وذلك بعد سلسلة تغيريات يف ساحة داخلية قرب باب العمود نفذتها
سلطات االحتالل على مدار األيام القليلة اليت سبقت فتح البوابة.
ويف  2019/4/1أغلقت بلدية االحتالل يف القدس موقف سيارات مقابل سور القدس
عمال البلدية املوقف من مجيع السيارات ،وأغلقوا
التارخيي من جهة باب العمود .وأخلى ّ
املنطقة وصادروا حمتويات املوقف وأبلغوا أصحاب املوقف مبصادرة أرضه حبجة ترميم

املكان ،والبنية التحتية ،وحتسني منظر املوقف واملنطقة.
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 .6القطار الهوائي (التلفريك) حول األقصى

وافقت "اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس" على خطة بناء القطار
اهلوائي (التلفريك) يف حميط األقصى والبلدة القدمية .وذكرت صحيفة "هآرتس"
العربية يف ّ 2019/1/29
أن باب االعرتاضات على املشروع ُفتح منذ موافقة اللجنة ويبقى
يوما؛ وذلك بالنظر إىل وجود معارضة كبرية من جهات فلسطينية
مفتوحا مدة ستني ً
ً

وإسرائيلية .وتتبنى املشروع وزارة السياحة اإلسرائيلية و"هيئة تطوير القدس" ،ويبلغ
طوله  197م ً
رتا ،بارتفاع  30م ً
رتا ،وتشمل املرحلة األوىل من اخلطة ثالث حمطات:

األوىل يف حمطة القطار القديم ،ثم مير "التفريك" فوق حي الثوري حنو احملطة الثانية
بالقرب من موقف السيارات عند جبل صهيون ،ثم يسري على طول اجلدار حنو حمطته
الثالثة يف سلوان لتسهيل وصول الركاب إىل منطقة الرباق .ويف حزيران/يونيو 2019

قالت قناة "كان" العربية ّ
إن اللجنة رفضت عشرات االعرتاضات اليت قدمت ضد املشروع.

 .7مخطط لبناء عشرات أبراج السيارات في محيط البلدة القديمة
الشمالي
وبناء جدار حديدي عند سورها
ّ
أصدرت بلدية االحتالل يف القدس تراخيص بناء عشرة أبراج للسيارات يف حميط البلدة

القدمية .وذكر تقرير لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية يف ّ 2018/10/11
أن ستة أبراج
س ُتبنى قرب باب العمود وأربعة قرب باب النيب داود .واستنادًا إىل الصحيفة يبلغ طول

الربج الواحد من  15إىل  17م ً
رتا وميكنه استيعاب  12سيارة .ولفتت الصحيفة إىل
وعلى صعيد متصل باالعتداءات واملخططات التهويدية اليت تستهدف سور البلدة
القدمية
التارخيي ،دعا أرييه كينغ رئيس "صندوق أرض إسرائيل" يف  2019/1/4إىل
ّ
هدم أجزاء من السور ،وقال يف تصريح على مواقع التواصل االجتماعي ّ
إن السور يش ّكل

عين على األقصى

"التخطيط لبناء العشرات من األبراج اإلضافية يف مجيع أحناء املدينة".

وبيئيا على القدس .وبعد هذه التصرحيات بنحو أسبوع ،أي يف
واجتماعيا
ثقافيا
خط ًرا
ًّ
ًّ
ًّ

ّ
حديدي بارتفاع حنو ثالثة أمتار
 ،2019/1/13أقدمت سلطات االحتالل على بناء جدار
الشمالي الذي يشكل جدار برج اللقلق.
على سور القدس
ّ

www.alquds-online.org
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 .8كنيس في مشروع "بيت هليبا" في ساحة البراق:

يف شباط/فرباير  ،2019أكدت مصادر حكومية إسرائيلية ّ
أن مشروع "بيت هليبا"
ّ
كنيسا يهوديًّا ،ولن يقتصر على مكاتب خدمات ومرافق عامة
التهويدي سيتضمن
ً
ظهر اخلريطة املنشورة
ومحامات وغرف دراسية كما أعلنت سلطات االحتالل ساب ًقا .و ُت ِ
أن املشروع جزء من عدة مشاريع قيد اإلنشاء يف البلدة القدمية ،وأنه سريتبط بأبنية

قدمية وتارخيية ،مثل املدرسة التنكزية اليت استولت عليها قوات االحتالل وحولتها إىل
مقر للقوات اخلاصة وحرس احلدود .ويقع هذا املشروع على بعد حنو  100مرت من حائط
ً
الرباق ،وشهد تطو ًرا
ملحوظا يف العمل فيه منذ شباط/فرباير .2018
 .9مجموعــة مشــاريع تهويديــة فــي حارتــي المغاربــة والشــرف غــرب
األقصــى

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العربيّة يف ّ 2019/2/17
أن "شركة تطوير وترميم
احلي اليهودي" تعتزم تنفيذ عدة مشاريع تهويديّة يف مكان حارتي املغاربة والشرف (يطلق
أمريكي .وتشمل املشاريع:
عليه االحتالل حارة اليهود) بقيمة  55مليون دوالر
ّ
 مصعد "حائط املبكى".اهلريودياني".
"احلي
 متحفّ
ّ
 فسيسفاء أورشليم. قرية مجيلة مالئمة لألساطري التوراتية. إعادة بناء كنيس يهودي مهجور منذ  ،1948سيصل ارتفاعه إىل  25م ًرتا.
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 .10الحفريات أسفل األقصى وفي محيطه
أ .حفريات الجهة الجنوبية:

نفق كبري متشعب من سلوان إىل ساحة الرباق
يف  ،2018/11/11أظهرت جولة ميدانية نفذتها شخصيات فلسطينية يف األنفاق اليت

ُتفر أسفل البلدة القدمية وحميطها ضخامة نفق ميتد من عني سلوان جنوب األقصى،
باجتاه السور الغربي للمسجد ومنطقة ساحة الرباق .وأكدت الشخصيات املشاركة يف
اجلولة أن هذا النفق خمتلف من حيث الشكل والتصميم ،ويضم ثالثة أنفاق بعضها فوق
بعض بشكل مستطيل ومبلط ،ويتضمن العمل فيه زرع أعمدة وبناء قواعد ،باستخدام
معدات ضخمة ذات قدرة على إخراج األتربة والصخور من باطن النفق إىل اخلارج ،عرب
عمال أجانب ومستوطنون يف حاويات تنقلها إىل
ناقل معلق يف سقف النفق ،ثم يف ّرغها ّ
غرب القدس لغربلتها.

نفق من سلوان إىل الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى خيرتق سور القدس
اجلنوبي
كشفت صحيفة "هآرتس" العربية يف  2019/3/21عن أعمال حفر حديثة ومتواصلة،
تهدف إىل فتح ثغرة حتت سور القدس القدمية اجلنوبي؛ لتمكني السائحني من العبور
من "مدينة داود" يف سلوان جنوب املسجد األقصى إىل منطقة "احلديقة األثرية أو حديقة
تنفذها مجعية "إلعاد" االستيطانية و"سلطة اآلثار اإلسرائيلية" ،ستؤدي إىل تدمري جزء
من مبنى إسالمي أثري يعود إىل العصر األموي.

احلجاج"
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يفتتحون نفق "طريق
ّ

عين على األقصى

دافيدسون" عند الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى .ووفق الصحيفة ّ
فإن احلفريات اليت

ّ
الشق األول من نفق "طريق
يف  2019/6/30افتتح مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون
احلجاج" الذي ميت ّد على طول  300مرت وعرض  7أمتار ،من عني سلوان جنوب األقصى
ّ
www.alquds-online.org
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إىل منتصف طريق وادي حلوة ،وحتديدًا حتت ملعب وادي حلوة .وهذا ّ
الشق هو جزء من
النفق الكامل الذي سينتهي عند منطقة باب املغاربة يف سور األقصى الغربي ،بعد حنو عام
من العمل حسب املتوقع .وشارك يف افتتاح النفق الذي أشرفت "إلعاد" على حفره دافيد
فريدمان ،سفري الواليات املتحدة األمريكية يف دولة االحتالل ،وجيسون غرينبالت مبعوث
البيت األبيض للشرق األوسط ،وسارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء االحتالل ،وغريهم.

حفريات متواصلة يف "موقف جفعاتي"
تواصلت أعمال احلفر يف منطقة "موقف جفعاتي" على بعد عشرات األمتار من سور
األقصى اجلنوبي .ففي  2019/3/20ذكرت صحف عربيّة ودولية ّ
أن علماء من "سلطة
اآلثار اإلسرائيل ّية" و"جامعة تل أبيب" يدّعون العثور على قطعة من جرة مصنوعة من

الطني القديم تعود إىل حقبة احلكم الفارسي القديم للقدس ،أي إىل القرن الرابع أو
اخلامس قبل امليالد.

آثار احلفريات تظهر يف االنهيارات والتشققات الكثرية يف بيوت سلوان وشوارعها
التشققات اليت تشهدها بيوت املقدسيني يف سلوان ،واالنهيارات اليت حتصل يف شوارعهم
وأراضيهم ،هي نتائج مباشرة للحفريات املتواصلة أسفل سلوان .ورمبا كانت مدة الرصد
من أكثر احلقب اليت شهدت تشققات وانهيارات منذ سنوات طويلة؛ ما يشري إىل تط ّور
العمل يف األنفاق ً
ً
وعرضا وعم ًقا .وعادة ما تظهر هذه التشققات واالنهيارات بكثافة
طول
يف فصل الشتاء بسبب األمطار والسيول والعواصف ،وقد و ّثق التقرير عشرات التشققات

ْ
واالنهيارات خاصة بني
ثان/نوفمرب  2018وشباط/فرباير  ،2019وتضرر
شهري تشرين ٍ
ج ّراء ذلك حنو  70بي ًتا لريتفع عدد البيوت املتضررة من التشققات إىل  170بي ًتا يقطنها

مئات العائالت املقدسية اليت تعيش يف قلق انهيار البيوت عليها.
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ب .حفريات الجهة الغرب ّية

الغربي
منصات حديديّة ضخمة على سور األقصى
ّ
ّ
ثان/يناير  2019نصبت سلطات االحتالل دعامات وسقاالت ومنصات
يف منتصف كانون ٍ

الغربي ،مبحاذاة تلة باب املغاربة جنوبًا ،ومقابل املتحف
حديديّة على سور األقصى
ّ

مدعمة فوالذيًّا
اإلسالمي من خارج املسجد .وتك ّونت هذه املنصات من ممرات وسالمل ّ

ومستندة إىل جدار املسجد األقصى الغربي ،بارتقاع يبلغ حنو مخس طبقات ،وطول
 20م ً
رتا تقري ًبا .وقال مسؤولون يف دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ّ
إن اهلدف من
هذه املنصات احلديديّة مل يتضح بصورة جل ّيةّ ،إل أن الراجح هو ن ّية االحتالل تقليص
االرتفاع بني أرضية املسجد األقصى من جهة الزاوية الفخرية ،واألرضية احملتلة من جهة

حارة املغاربة ،وهو االرتفاع الذي كان حيول دون وصول االحتالل إىل املسجد .وكانت
الغربي ،وهو
هذه املنطقة قد شهدت يف  2018/7/23سقوط حجر ضخم من سور األقصى
ّ
أمر عدّه خمتصون نتيجة طبيع ّية للحفريات اليت ين ّفذها االحتالل يف تلك املنطقة.
ت .حفريات الجهة الشمال ّية

حفريات املقربة اليوسف ّية
يف تشرين أول/أكتوبر ُ 2018
كشف عن حفريات تهويدية يف أرض املقربة اليوسفية
اإلسالمية مشال شرق املسجد األقصى باستخدام آليات ثقيلة (بلدوزرات) .وتسببت هذه
القدس .وتهدف هذه احلفريات إىل إكمال املسار السياحي التهويدي حول أسوار القدس
القدمية ،وتسهيل وصول املستوطنني إىل بابَي األسباط والرمحة .
صب قواعد ضخمة من َ
اخل َرسانة املسلحة،
ويف  2019/2/11أقدمت سلطات االحتالل على ّ

عين على األقصى

احلفريات باقتالع أشجار وقبور تارخيية ،وتدمري آثار إسالمية ،والكشف عن أساسات سور

فوق أرض املقربة باستخدام مضخات كبرية ،ومل يعلن االحتالل عن اهلدف من هذه

القواعد اخلرسان ّيةّ ،
ولكن مراقبني يرجحون سعي االحتالل إىل إقامة حمطة للقطار

اهلوائي (التلفريك) على أراضي املقربة ،أو بناء قاعدة ومركز مراقبة لشرطة االحتالل.
www.alquds-online.org
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اليهـــودي فـــي المســـجد
الفصـــل الثالـــث :تحقيـــق الوجـــود
ّ
األقصـــى
حتتدم يف السنوات املاضية معركة فرض السيادة على املسجد األقصى ،يف سياق حماوالت
ّ
ّ
يهودي دائم داخل
ويظل حتقيق وجود
االحتالل تهويد املدينة احملتلة ،وتغيري معاملها،

األقصى رأس خطط االحتالل ،ومقدمة لالستيالء على أجزاء من املسجد ،و ُتع ّد اقتحامات

بشكل شبه يومي والتدخل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية أبرز اعتداءات االحتالل
املسجد
ٍ

يف هذا الصدد.

تدنيسا لألقصى ،بل يتعداها إىل جوهر الصراع مع
ال يقف خطر االقتحامات عند كونها
ً

االحتالل ،وحماوالته حتويل الوجود اليهودي يف األقصى إىل وجو ٍد دائم ،من خالل العمل مع
عد ٍد من أذرع االحتالل التهويديّة ،يف مقدمتها "منظمات املعبد" ،املسؤولة عن حشد مجاهري

املستوطنني يف اقتحامات األقصى ،وحتريضهم على أداء الصلوات التلمودية داخل املسجد.
أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى

بشكل شبه يومي ،يف
استمرت يف املدة اليت يرصدها التقرير اقتحامات املسجد األقصى
ٍ
سياق حماولة أذرع االحتالل استبدال املكون البشري اليهودي باملكون البشري اإلسالمي،
عرب تأمني احلماية للمستوطنني يف أيام االقتحام ،وفرض أذرع االحتالل األمنية املزيد من
القيود على رواد املسجد.
أ .اقتحامات الشخصيات الرسمية:

تشكل االقتحامات السياسية واحدة من وسائل االحتالل إلبراز االحتضان الرمسي
اإلسرائيلي لالقتحامات ،وإظهار صورة من صور "السيادة" اإلسرائيلية املأمولة على
ّ
بقرار من رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو
املسجد ،وقد عادت االقتحامات السياسية ٍ
يف  ،2018/7/3مرة واحد ًة كل ثالثة أشهر ،وهو ما مل يُلت َزم به يف مدة الرصد ،إذ مسحت
شرطة االحتالل للشخصيات السياس ّية أن تقتحم األقصى مرة واحدة شهريًا ،بعد
26
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التنسيق معها .وشكلت انتخابات "الكنيست" يف  2019/4/9حمطة حتول يف تركيبته،
من حيث عدد الشخصيات الرمسية اليت تقتحم األقصى ،حيث خرج كل من يهودا
غليك وأوري أريئيل من عضويته ،مع بقاء األخري عض ًوا يف حكومة االحتالل إىل حني
تشكيل احلكومة اإلسرائيلية القادمة.
تصدّر عضو "الكنيست" يهودا غليك (ليكود) الوجوه السياسية اليت اقتحمت املسجد
األقصى؛ فخالل مدة الرصد اقتحم املسجد األقصى  8مرات ،أوهلا يف  2018/9/5أدّى
صلوات تلموديّة ُقبالة قبة الصخرة .ويف  2018/10/15اقتحم غليك األقصى برفقة
فيها
ٍ
جمموعة من املستوطنني ،قدم هلم شروحات حول "املعبد" .وحيرص غليك على ربط
طقوسا تلمودية ُقبالة
اقتحام األقصى بالطقوس التلموديّة ،ففي  2018/12/23أدى
ً
حائط الرباق ،ومن ث ّم توجه ليشارك يف اقتحام املسجد .ويعمل غليك على جعل اقتحام
املسجد جز ًءا من مناسباته االجتماعية ذات ال ُبعد الديين ،ففي  2019/1/28اقتحم
ببث مباشر على وسائل التواصل لـ "تقديس زواجه
غليك األقصى ليحتفل بزواجه ،وقام ٍ
حبسب الطقوس التلموديّة".

ومل يشهد الرصد إال ثالثة اقتحامات أخرى ألعضاء يف "الكنيست" ،ففي
اقتحمت عضو "الكنيست" شولي معلم (البيت اليهودي) املسجد برفقة عشرات

2018/9/30

املستوطنني ،بالتزامن مع "عيد ال ُعرش" اليهودي ،وصرحت أنها "سعيدة لتزايد أعداد

عين على األقصى

وإىل جانب غليك ،برز عضو الكنيست ووزير الزراعة يف حكومة االحتالل املتطرف
أوري أريئيل (البيت اليهودي) ،حيث اقتحم األقصى  9مرات يف مدة الرصد ،أوهلا يف
 2018/9/9برفقة عشرات املستوطنني مبناسبة "رأس السنة العربية" .ويشارك أريئيل يف
اقتحام األقصى برفقة غالة املتطرفني ،ففي  2018/11/18اقتحم باحات األقصى على
رأس جمموعة منهم .وبالتزامن مع عيد "األنوار /حانوكاه" اقتحم أريئيل األقصى يف
 ،2018/12/9رافقته جمموعة من غالة املستوطنني .ويف أحداث هبة باب الرمحة ،اقتحم
أريئيل املسجد يف  2019/2/26والتقط عددًا من الصور للمصلى وحلراس األقصى.

املستوطنني ،وهذه خطوة إلثبات السيادة هنا ،ألن من يسيطر على األقصى ،يسيطر على
كل البالد" .ثم عادت واقتحمت املسجد يف  .2018/11/8ويف  2019/1/16اقتحمت عضو
"الكنيست" شارين هاسكل (الليكود) باحات املسجد األقصى.
www.alquds-online.org
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أعضاء "الكنيست" والوزراء اإلسرائيليون الذين اقتحموا األقصى
ما بني  2018/8/1و 2019/8/1

عضو "الكنيست"  /الوزير يف حكومة
االحتالل

تاريخ االقتحامات

عدد االقتحامات

2018/9/9
2018/11/18
2018/9/9
وزير الزراعة وعضو "الكنيست"
أوري أريئيل
(البيت اليهودي)

2018/12/9
2019/1/7
2019/2/5

9

2019/2/26
2019/4/11
2019/5/19
2019/7/3
2018/9/5
2018/10/15
2018/11/7

عضو "الكنيست" يهودا غليك (الليكود)

2018/12/3
2018/12/23

8

2019/1/28
2019/2/27
2019/4/4
عضو "الكنيست" شولي معلم (البيت اليهودي)
عضو "الكنيست" شارين هاسكل (الليكود)

28

2018/9/30
2018/11/8
2019/1/16

2
1
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اقتحاما ،إال أن
وعلى الرغم من بلوغ عدد االقتحامات السياسية ضمن مدة الرصد 20
ً

تأثريها بقي حمدودًا ،إذ اقتصرت على أربعة أعضاء من "الكنيست" ،وهو ما ميثل حنو
 % 3من جممل أعضائه فقط.

ب .اقتحامات المتطرفين اليهود:

حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى
مي ّر عرب إدخال أكرب عدد من
بشكل شبه
املستوطنني إىل املسجد
ٍ

يومي ،وتظل "منظمات املعبد" املساهم
األبرز يف حشد املستوطنني للمشاركة
يف االقتحامات ،جذب شرائح خمتلفة
للمشاركة فيها ،من املستوطنني

املتطرفني ،وطالب املعاهد التلمودية

بلغ عدد مقتحمي األقصى في مدة الرصد
 31084مقتح ًما ،وهو أقل من العدد الذي
سجّله تقرير العام الماضي بـ 2114
مقتح ًما ،وكانت أكثر االقتحامات كثافة تلك
المتزامنة مع األعياد والمناسبات اليهودية.
وقد ُمني االحتالل بخسارة كبيرة بعد فتح
المقدسيين مصلى باب الرحمة الذي كان
مح ّل أطماع "منظمات المعبد" إلقامة
كنيس يهودي فيه.

والنساء اليهوديات وغريهم.
استمرت "منظمات املعبد" يف مدة الرصد بدعوة أنصارها إىل اقتحام األقصى ،خاصة
ُقبيل املناسبات واألعياد اليهوديّة ،فمع بداية شهر أيلول/سبتمرب  ،2018دعت "منظمات

املعبد" أنصارها إىل املشاركة الواسعة يف اقتحامات األقصى تزام ًنا مع األعياد اليهودية
خالل هذا الشهر ،وأبرزها "رأس السنة العربية" .ومع حلول عيد "ال ُعرش/املظال" اليهودي
املستوطنني إىل أداء صلوات تلمودية خالهلا.

وال يقف عمل املنظمات عند الرتويج لالقتحامات فقط ،بل حتاول رفع سقف اعتداءاتها
على األقصى ،فمع حلول عيد "احلانوكاه/األنوار" يف  ،2018/12/2دعت هذه املنظمات

عين على األقصى

يف  ،2018/8/23كثفت "منظمات املعبد" دعواتها إىل اقتحام املسجد األقصى ،ودعت

إىل االحتفال بهذا العيد داخل باحات األقصى ،من خالل إقامة شعائر تلمودية وإدخال
"الشمعدان اليهودي" إىل املسجد .ويُظهر مضمون بعض الدعوات وسائل الرتغيب اليت
تعتمدها "منظمات املعبد"؛ ففي سياق جذب املزيد من املستوطنني القتحام املسجد خالل
www.alquds-online.org

29

تقرير توثيقي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى والتفاعل معه ما بني  2018/8/1و 2019/8/1

ومشروبات ملن يشارك
وجبات
عيد "احلانوكاه" ،أعلنت أن عددًا من أغنياء اليهود قدموا
ٍ
ٍ
يف اقتحام األقصى يف أيام العيد ،إضافة إىل نصب خيمة خدمات خارج باب املغاربة ،تقدم
دعما صح ًيا ومعلومات ّيا للمشاركني .وتكشف أمثال هذه اإلغراءات والتسهيالت ،عن
ً
حماولة أذرع االحتالل جذب املزيد من املقتحمني ،ولو كان على حساب حتويل االقتحام
نوع من النزهة.
إىل ٍ
ويف سياق حماوالت رفع أعداد مقتحمي املسجد ،شهدت مدة الرصد دعوات إىل اقتحام
ثان/
األقصى يف مناسبات مل تكن تستخدم هلذا الغرض ساب ًقا ،ففي نهاية شهر كانون ٍ
يناير  ،2019أعلن حزب "اهلوية" بقيادة املتطرف موشي فيجلني وعد ٌد من املنظمات

التهويدية ،حتضريهم القتحامات مركزية خالل "عيد األشجار" اليهودي ،وهو اليوم
الذي حيتفل فيه اليهود ببداية السنة الزراعية ،على أن تتضمن شروحات حول "املعبد"
وبرامج تهويديّة أخرى.
واستمرت أذرع االحتالل يف مدة الرصد باستهداف املنطقة الشرقية من األقصى ،خاصة
بشكل مستمر ،وحماولة املستوطنني أداء
قرب مصلى باب الرمحة ،من خالل اقتحامها
ٍ

الصلوات التلمودية داخلها ،ففي  2019/3/4مسحت شرطة االحتالل لـ 38مستوط ًنا
بأداء صلوات تلمودية علنية قرب "باب الرمحة" .وهي اعتداءات تكررت يف

2018/9/16

حيث أدّى املستوطنون صلوات تلمودية بالتزامن مع "عيد ال ُعرش".
ويف إطار حتقيق اقتحامات كبرية للمسجد األقصى ،استفادت أذرع االحتالل من األعياد
واملناسبات التهويديّة إلدخال أكرب أعدا ٍد ممكنة من املقتحمني ،ففي رابع أيام "عيد
ال ُعرش" يف  2018/9/27اقتحم املسجد حنو  1135مستوط ًنا ،ويف  2018/9/30اقتحم
األقصى حنو  601من املستوطنني ،وهو اليوم قبل األخري من "عيد ال ُعرش" .وخالل أيام

"عيد الفصح" اليهودي اقتحم األقصى  2230مستوط ًنا ،وشهد آخر أيام هذا العيد يف

 2019/4/25اقتحام حنو  724مستوط ًنا .ويف  2019/6/2اقتحم املسجد األقصى حنو
 1179مستوط ًنا.
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وقد شهد مبنى مصلى باب الرمحة تطورات كثرية ،وال سيما منذ  2019/2/17حني
أقفلت قوات االحتالل مدخل باب الرمحة داخل األقصى بالسالسل احلديدية ،ملنع
املصلني وموظفي األوقاف من االقرتاب من املبنى املغلق منذ عام  ،2003وعلى أثر هذا
اإلغالق بدأت الدعوات يف القدس إىل الرباط عند باب الرمحة ،وسبق هذه األحداث
اجتماع جملس األوقاف وشؤون املقدّسات يف مبنى املصلى ،وحتذير عد ٍد من املتخصصني
من إقدام االحتالل على بناء كنيس داخل املبنى ،وحتويل باب الرمحة إىل باب مغاربة
آخر .بعدما متكن الشبان املقدسيون من كسر األقفال اليت وضعها االحتالل ،اعتقلت
قواته سيدة مقدسية وأربعة شبان ،ثم أغلقت مجيع أبواب املسجد .واستمر املقدسيون يف
الرباط بشكل يومي حتى استطاعوا فتح أبواب املصلى يف .2019/2/22
اجتماعا يف
شكلت هبة باب الرمحة ضرب ًة قاصمة جلهود "منظمات املعبد" اليت عقدت
ً
 ،2019/3/3ناقشت فيه ردها على فتح املقدسيني للمصلى ،وشارك يف االجتماع حاخامات
ونشطاء يف هذه املنظمات ،وأقر االجتماع عددًا من اخلطوات التصعيديّة ،منها الدعوة
ّ
يهودي ،وإلغاء دور دائرة األوقاف
كنيس
إىل اقتحام مصلى باب الرمحة وحتويله إىل
ٍ

اإلسالمية ،ومطالبة سلطات االحتالل بالسماح لليهود بالوجود الدائم يف املسجد،
وأعلنت عن حتضريها ملظاهرة حاشدة يف القدس احملتلة يف  ،2019/3/21وأرسلت قراراتها
إىل خمتلف األحزاب السياسية اإلسرائيلية ،وأشارت يف رسالتها إىل أنها تشرتط لدخوهلا
داخل األقصى.
وإىل جانب األعياد واملناسبات الدين ّية والوطنية ،استخدمت "منظمات املعبد" ورقة
اقتحام األقصى يف سياق اجلذب االنتخابي ،فقبيل انتخابات "الكنيست" يف ،2019/4/9
دعت هذه املنظمات املستوطنني إىل تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد األقصى ،معلن ًة عن

عين على األقصى

حتالف حكومي ،أن تقدم احلكومة القادمة تعهدًا بفرض "صالة اليهود العلنية"
يف أي
ٍ

مشاركة عد ٍد من أعضائها وحاخامات بارزين فيها ،ودعت أنصارها إىل انتخاب األحزاب

اليت ُتنادي بتغيري "الوضع القائم يف األقصى" وبناء "املعبد".
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و ُتع ّد ذكرى احتالل الشطر الشرقي من القدس ،أي ما يُعرف إسرائيل ًيا بذكرى "توحيد

القدس" ،من أبرز حمطات "منظمات املعبد" حلشد أكرب عد ٍد ممكن من املقتحمني،
ويف هذا السياق دعت هذه املنظمات أنصارها إىل املشاركة فيما وصفته أكرب اقتحام
لألقصى ،يف الثاني من شهر حزيران/يونيو  ،2019ووضعت "منظمات املعبد" هد ًفا هو

اقتحام  10آالف مستوطن يف هذه املناسبة ،ومع تزامن هذا اليوم مع يوم  28رمضان ،بدأت
"منظمات املعبد" بالتحضري هلذا االقتحام مبك ًرا منذ نهاية شهر نيسان/أبريل .2019
ويف  2019/6/2مسحت شرطة االحتالل باقتحام األقصى ،إذ اقتحمه  1179مستوط ًنا،
وتصدى املصلون يف املسجد للمقتحمني بهتافات التكبري .واقتحمت قوات االحتالل
اخلاصة األقصى يف الصباح الباكر ،وحاولت إخراج املعتكفني من املصلى القبلي بالقوة.
واعتدت بقنابل الغاز والرصاص املطاطي على املصلني وحراس األقصى .وصرح وزير
األمن الداخلي يف حكومة االحتالل جلعاد إردان أن مهمته تتمثل بضمان دخول اليهود
إىل األقصى حبرية ،وأنه "أصر على هذا اهلدف نهار األحد" ،وأعلن أنه مل يأمر بوقف
دخول اليهود إىل ساحات األقصى على الرغم من حدوث مواجهات مع املصلني املسلمني
يف املسجد يف ذلك اليوم ،ودخل املكان منذ الصباح  1600يهودي حسب ادعائه.
ومنيت "منظمات املعبد" بانتكاسة كبرية يف ذلك اليوم بالنظر إىل عدد املقتحمني
ُ

سجل يف
مقارنة باهلدف املعلن وهو  10آالف مستوطن ،وكان التقرير املنصرمّ ،
 2018/5/13اقتحام حنو  1620مستوط ًنا مبناسبة ذكرى احتالل كامل القدس ،بينما

اقتحم األقصى يف  2019/6/2حنو  1179مستوط ًنا ،أي أن نسبة الرتاجع جتاوزت .% 25
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وباإلمجال ،بلغ عدد الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك يف مدة الرصد املمتدة من
 2018/8/1حتى  ،2019/8/1حنو 31084
مقتحما توزعوا على أشهر الرصد كما يظهر
ً

الرسم اآلتي:

رسم بياني ألعداد مقتحمي األقصى خالل أشهر الرصد من  2018/8/1حتى 2019/8/1
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ويُشري العدد اإلمجالي ملقتحمي املسجد األقصى ،ومعطيات الرسم البياني أعاله ،إىل
اخنفاض أعداد مقتحمي املسجد األقصى ،فقد بلغ عددهم  33198يف التقرير املاضي

ومع أن هذه النسبة طفيفة ،إال أنها مهمة لتسليط الضوء على قدرة "منظمات املعبد"
على احلشد القتحام األقصى ،وملزيد من توضيح تطور أعداد مقتحمي األقصىّ ،
نبي
أعدادهم يف اجلدول اآلتي كما أحصتها تقارير "عني على األقصى" األربعة األخرية

عين على األقصى

يف املدة املمتدة من  2017/8/1حتى  ،2018/8/1أي أن معطيات الرصد احلالي سجلت
ً
اخنفاضا بـ  2114مستوط ًنا عن الرصد املاضي ،وأن نسبة االخنفاض هي حنو ،% 6.3

املاضية:
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سنوات الرصد
من 2015/8/1
حتى 2016/8/1
من 2016/8/1
حتى 2017/8/1
من 2017/8/1
حتى 2018/8/1
من 2018/8/1
حتى 2019/8/1

عدد املقتحمني

عدد املقتحمني
مقارنة بالرصد
السابق

نسبة الفرق عن
الرصد السابق

13733

-

-

23661

9928

% 72.2 +

33198

9537

% 40.3 +

31084

-2114

% 6.3 -

ت .اقتحامات األجهزة األمنية

ُتشكل األجهزة األمنية التابعة لالحتالل
األداة اليت ّ
يوظفها لفرض سيطرته على
املسجد األقصى ،ورعاية املستوطنني
الذين صاروا يتمتعون حبماية شرطة
االحتالل يف أثناء أدائهم صلوات تلموديّة
علنية يف املسجد ،خاصة يف املنطقة
الشرقية و ُقبالة مصلى قبة الصخرة،
ً
فضل عن محايتهم على طول مسار

أغلقت قوات االحتالل المسجدَ األقصى
في غير مرةٍ لتكريس واقع إغالقه بعد أي
حادثة أمنية داخله أو في محيطه .وبرز
دور شرطة االحتالل بقوة في سعيها إلى
إخماد هبة باب الرحمة والتصدي لكل
ما من شأنه تكريس مبنى باب الرحمة
كمصلّى .وواصلت قوات االحتالل اقتحام
األقصى على مدار مدة الرصد بمشاركة
كبار المسؤولين األمنيين.

االقتحامات يف األقصى .وتفرض شرطة االحتالل قيودًا شبه دائمة أمام أبواب األقصى ،إذ
حتتجز هويات املصلني خاصة من فئة الشباب.
ويف سياق تصعيد استهداف األقصى ،تابعت شرطة االحتالل سياسة إغالق املسجد
األقصى جراء أي حدث قربه ،ففي  2018/8/17أغلقت قوات االحتالل األقصى ،من
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بعد صالة العصر ،ومنعت إقامة صال َتي املغرب والعشاء يف املسجد ،بعد اغتيال الشاب
أمحد حماميد من قرية أم الفحم .وأخلت سلطات االحتالل األقصى من املصلني بالقوة.
وأغلقت املسجد يف  2019/3/12على أثر إلقاء زجاجة حارقة على مركز شرطة االحتالل

الواقع يف "اخللوة اجلنبالطية" يف ساحة مصلى قبة الصخرة ،وإشتعال النريان داخله.

ومع مواصلة قوات االحتالل استهدافها املباشر لألقصى ،شكلت االقتحامات األمنية
جز ًءا من اعتداءاتها على املسجد ،حيث و ّثق الرصد عددًا من االقتحامات األمنية،
ففي  2019/1/24اقتحم قائد شرطة االحتالل يف القدس يورام هليفي ساحات املسجد

األقصى رافقه  85جنديًا من "احملاربني القدامى" الذين شاركوا يف احتالل القدس يف

حرب عام  ،67وأظهرت مقاطع مصورة دخول املقتحمني إىل داخل مصلى قبة الصخرة،

حبماية أمنية مشددة .وتكررت اقتحامات هليفي لألقصى يف مدة الرصد ،ففي 2019/2/4

اقتحم هليفي املسجد األقصى ،رافقه يف االقتحام عد ٌد من كبار ضباط شرطة االحتالل،
ونفذ املقتحمون جوالت استفزازية يف أرجاء املسجد .ويف  2019/4/24أعاد هليفي اقتحام

املسجد األقصى ،بالتزامن مع اقتحامات املستوطنني يف "عيد الفصح" اليهودي.

ري يف حماولة إمخادها ،ففي
ومع اندالع هبة باب الرمحة ،كان لقوات االحتالل دو ٌر كب ٌ
ليل  2019/2/17اقتحم جنود االحتالل منطقة باب الرمحة ،ووضعوا ً
قفل وسالسل

حديديّة على رأس الدرج املؤدي إىل مصلى باب الرمحة ،ملنع األوقاف من فتحه ،ويف اليوم
التالي خلع الشبان املقدسيون البوابة بأكملها .ومع حتول منطقة الرمحة إىل رباط
دائم ،قمعت قوات االحتالل املقدسيني ،ففي ليل  2019/2/19اقتحمت املنطقة ،واعتدت

أدى إىل إصابة أكثر من  20مصل ًيا ،واعتقال  13آخرين.

وبعد فتح املقدسيني مصلى باب الرمحة يف  ،2019/2/22وحماوالت االحتالل املتكررة
إعادة إغالقه ،اقتحم قائد شرطة االحتالل يف القدس يورام هليفي األقصى يف 2019/2/27

عين على األقصى

بوحشية على املصلني واملرابطني ،وأغلقت أبواب املسجد ،واستفردت باملصلني داخله؛ ما

رافقه مسؤول كبري يف جهاز "الشاباك" اإلسرائيلي ،حبماية من قوات االحتالل اخلاصة
الذين دخلوا إىل مصلى الرمحة ،يف أرجائه .ويف عصر اليوم نفسه ،اقتحمت عناصر من
القوات اخلاصة املصلى ،والتقطت صو ًرا لألثاث وللمصلني داخله.
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ومع استمرار عمارة املصلني للمصلى ،عمدت قوات االحتالل إىل حماولة تغيري طبيعته
بالقوة ،ففي  8و 2019/7/9أخرجت بعض األثاث من املصلى ،ويف  2019/7/14اقتحمته
قوة من الوحدات اخلاصة يف ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ،وأفرغت حمتوياته من
اخلزائن والسواتر اخلشبية ،ووضعتها على بُعد عدة أمتار من املصلى .ومل تكتف قوات
االحتالل بإخراج األثاث من املصلى ،بل استولت على بعض القواطع واخلزائن اخلشبية
بعد اقتحامها املسجد ليل .2019/7/21
ومن أبرز اعتداءات االحتالل حبق املكون البشري اإلسالمي يف األقصى ،استهداف شرطة
االحتالل املعتكفني يف املسجد يف ليالي شهر رمضان املبارك ،منعت قوات االحتالل يف
 2019/5/12عشرات املقدسيني من االعتكاف يف األقصى ،واقتحمت املسجد يف ساعة
متأخرة وأخرجت املصلني من داخله بالقوة ،ما أدى إىل إصابة  12مصل ًيا من كبار السن،
وقد هددت قوات االحتالل املعتكفني باالعتقال واإلبعاد عن املسجد يف حال إصرارهم
على الرباط يف األقصى .وقد تكررت هذه االقتحامات يف عد ٍد من ليالي رمضان ،يف سياق

تثبيت نفسها املتحكم الوحيد باألقصى ،وأنها هي املقرر فيمن يبقى يف املسجد ً
ليل،
إضافة إىل تأمني اقتحامات هادئة يف اليوم التالي ،ال يتصدى فيها املعتكفون للمقتحمني
يف ساعات الصباح األوىل.
ثانيا :التدخل المباشر في إدارة المسجد
ً

مل تتوقف أذرع االحتالل عن تدخلها املباشر يف إدارة شؤون األقصى على خمتلف الصعد على
طريق خمطط االحتالل لطرد دائرة األوقاف اإلسالمية من إدارة شؤون املسجد ،وحتويل
أمر "طبيعي" .ويربز التدخل يف إدارة األقصى يف منع ترميم
تدخله واعتداءاته داخله إىل ٍ

وصيانة أي من معامل املسجد األقصى ومصلياته ،وعرقلة تنفيذ مشاريع العمارة الضرورية
للمسجد ،واستهداف موظفي األوقاف خاصة حراس األقصى ،إضافة إىل فرض القيود على

أبواب املسجد ،واستهداف املكون البشري اإلسالمي ،عرب إصدار قرارات اإلبعاد مددًا متفاوتة.
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أ .منع الترميم والتدخل في عمل إدارة األوقاف

متنع سلطات االحتالل أي أعمال عمارة
وترميم يف املسجد األقصى املبارك،
وتطورت قرارات املنع إىل سياسة ثابتة
لدى سلطات االحتالل اليت باتت متنع
إدخال أي معدات إىل داخل األقصى،
وتستهدف موظفي جلنة اإلعمار التابعة
دائما ،ففي
لدائرة األوقاف ً

2018/8/25

عملت شرطة االحتالل على معاقبة عمال
لجنة اإلعمار في حال قيامها بترميم أي
جزء من المسجد ،ففي 2019/6/13
اعتقلت قوات االحتالل مدير لجنة اإلعمار
المهندس بسام الحالق من داخل األقصى،
ً
وعامل فيها،
واعتقلت أحد مهندسي اللجنة
على خلفية إصالح بالطة واحدة في منطقة
باب القطانين داخل األقصى.

اعتقلت قوات االحتالل أربعة من موظفي
جلنة اإلعمار يف أثناء عملهم داخل األقصى ،وحولتهم إىل مركز "القشلة" للتحقيق،
ويف مساء اليوم نفسه أطلقت سلطات االحتالل سراحهم وأبعدتهم عن األقصى مدة 15

يوما.
ً
عملت شرطة االحتالل على معاقبة عمال جلنة اإلعمار يف حال قيامها برتميم أي جزء
من املسجد ،ففي  2019/6/13اعتقلت قوات االحتالل مدير جلنة اإلعمار املهندس بسام
ً
وعامل فيها ،على خلفية
احلالق من داخل األقصى ،واعتقلت أحد مهندسي اللجنة
إصالح بالطة واحدة يف منطقة باب القطانني داخل األقصى .ويف أثناء قيام عاملني من
اللجنة بأعمال صيانة على سطح مصلى قبة الصخرة يف  ،2018/9/25اعتقلت قوات
االحتالل موظفني يف اللجنة من سطح املصلى ،ومنعت موظفي جلنة اإلعمار من إدخال
ومن مشاريع الصيانة اليت عرقلتها سلطات االحتالل ،ترميم املمر املؤدي من "احلرش"
إىل قبة باب الرمحة داخل املسجد األقصى ،ففي  2018/11/8أوقفت عناصر من شرطة
االحتالل اخلاصة طواقم تابعة للجنة إعمار املسجد األقصى عن العمل يف هذه املنطقة.

عين على األقصى

معدات خاصة بأعمال صيانة املسجد ،ما أدى إىل حصول مشادات كالمية.

وبلغ التدخل يف املسجد ح ّد تقرير إزالة املظالت من ساحة املسجد ،ففي نهاية شهر
حزيران/يونيو  2019أبلغت شرطة االحتالل جلنة اإلعمار يف املسجد األقصى بإزالة
www.alquds-online.org
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املظالت من ساحة املسجد ،اليت تنصب قبل شهر رمضان كل عام ،على الرغم من
استخدام املصلني هلا وسط األجواء الصيف ّية احلارة ،وحبسب مصادر مقدسية ربطت
شرطة االحتالل السماح للجنة اإلعمار بإدخال املواد والعدة الالزمة إىل األقصى ،بإزالة
السجاد من مصلى باب الرمحة.
ب .تقييد حركة موظفي األوقاف

واصلت سلطات االحتالل استهداف موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية ،خاصة حراس
املسجد األقصى ،باالعتقال واالعتداء اجلسدي والنفسي ،ويتم استدعاؤهم للتحقيق يف
مراكز االحتالل األمنية ،وإبعادهم عن املسجد ملد ٍد متفاوتة تصل إىل عدة أشهر ،وتأتي

هذه السياسة إلرهاب حراس األقصى ،الذين يشكلون عمل ًيا خط املواجهة األول يف وجه
اقتحامات املسجد األقصى شبه اليومية.
وتالحق سلطات االحتالل احلراس والسدنة يف تفاصيل عملهم يف األقصى ،ففي
 2019/1/26منعت قوات االحتالل املتمركزة على أبواب املسجد األقصى إدخال مالبس
خاصة لسدنة املسجد ،إضافة إىل منع إدخال قرطاسية ملكتبة األقصى ،ما دفع إدارة
األوقاف اإلسالمية إىل توزيع هذه األزياء يف ساحة الغزالي خارج املسجد األقصى من
جهة باب األسباط.
ويف سياق تقييد حركة موظفي األوقاف ،شهدت أشهر الرصد إصدار قرارات إبعاد حبق
شخصيات مهمة يف جملس األوقاف ،ففي أثناء جمريات هبة باب الرمحة اعتقلت قوات
االحتالل فجر يوم ًّ 2019/2/24
كل من رئيس جملس األوقاف الشيخ عبد العظيم
سلهب ،ونائبه الشيخ ناجح بكريات ،لنحو  12ساعة ،ثم أصدرت حبقهما قراري إبعاد عن
األقصى مدة سبعة أيام .ويف  2019/3/3مع انتهاء مدة اإلبعاد األوىل أصدرت سلطات
يوما.
االحتالل قرا ًرا آخر بإبعاد الشيخ سلهب عن األقصى مدة أربعني ً
ويف أحداث اهلبة ،استهدفت سلطات االحتالل موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس
الذي فتحوا أبواب مصلى باب الرمحة ،فأبعدت يف شهر شباط /فرباير  9منهم ،معظمهم
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من حراس األقصى .ومع بداية شهر نيسان/أبريل كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية أن
حارسا وموظ ًفا يف األوقاف منذ إعادة فتح مصلى
قوات االحتالل استهدفت أكثر من ً 50
باب الرمحة.

ت .التحكم في دخول المسجد وتقييد حركة المصلين

يف سياق تفريغ األقصى من العنصر
البشري اإلسالمي ،مقابل رفعه من حجم
الوجود البشري االستيطاني يتحكم
االحتالل يف دخول املسجد ،ويعتدي على
املصلني واملرابطني ويقيد حركتهم .فمن
القيود اليت تفرضها سلطات االحتالل
على أبواب األقصى ،احتجاز هويات
املصلني خاص ًة من فئة الشباب ،ففي

واصل االحتالل تحكمه في دخول المسجد،
إذ اعتقل العشرات من المصلين من
داخل األقصى ،وفرض إجراءات مشددة
على دخول المصلين وال سيما احتجازه
لبطاقات المصلين مــن فئة الشباب.
باإلضافة إلى تضاعف عدد المبعدين عن
المسجد األقصى ،حيث وصل عددهم إلى
 359مبعدًا ،أُبعد نحو نصفهم في أثناء
هبة باب الرحمة

 2018/9/9فرضت قوات االحتالل قيودًا
مشددة على دخول املصلني إىل األقصى ،واحتجزت هويات الشبان ،وعددًا من النساء على
أبواب األقصى .ويف  2018/11/14فرضت سلطات االحتالل إجراءات أمنية مشددة أمام
أبواب املسجد ،واحتجزت هويات املصلني الشباب .ويف  2019/2/13فرضت قوات االحتالل
إجراءات مشددة أمام أبواب املسجد ،واحتجزت هويات املصلني الشبان.
ٍ
ويعمرون املنطقة الشرقية من املسجد .ففي  2019/2/18اعتقلت  4مصلني وسيدة من
منطقة باب الرمحة يف األقصى .ويف  2019/3/12اعتقلت عددًا من املصلني من املسجد
األقصى ،على خلفية إحراق مركز الشرطة يف صحن قبة الصخرة .ويف

2019/6/2

اعتقلت  6مصلني من داخل املسجد األقصى ،بالتزامن مع اقتحام مئات املستوطنني

عين على األقصى

وتطبق قوات االحتالل االعتقال حبق املصلني الذين يواجهون اقتحامات املستوطنني،

لباحات املسجد.
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وبناء على معطيات الرصد من  2018/8/1إىل  2019/8/1وصل عدد املبعدين عن املسجد
األقصى إىل حنو  359مبعدًا من القدس احملتلة واملناطق الفلسطين ّية األخرى ،يف مقابل
 130مبعدًا يف رصد التقرير املاضي ما بني  2017/8/1و ،2018/8/1ويُع َزى تضاعف عدد
املبعدين إىل هبة باب الرمحة ،حيث شهد شهرا شباط/فرباير وآذار/مارس إبعاد

191

فلسطين ًيا عن األقصى ،ما يفوق عدداملبعدين عن األقصى يف أثناء رصد التقرير املاضي.
رسم بياني ألعداد املبعدين عن املسجد األقصى من  2018/8/1حتى 2019/8/1
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رابعا :ردود الفعل على التطورات في المسجد األقصى
ً
ً
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

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
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

عين على األقصى

العربية واإلسالمية رهينة الظروف الداخلية الصعبة يف العامل العربي واإلسالمي.

رؤيتها ورؤية االحتالل فقط.
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أو ً
ال :المستوى الفلسطيني
أ -الفصائل الفلسطينية:

أعلنت القوى والفصائل الفلسطينية
متسكها
ّ

بالقدس

الفلسطينية

عاصمة

املنشودة،

للدولة

وبإسالمية

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

ـرا كثاب ٍ
ت دائــم في
كــان األقصى حــاضـ ً
خطابات الفصائل ومواقفها .وتعهدت معظم
الفصائل الفلسطينية بمواجهة االنتهاكات
الصهيونية للمسجد األقصى ،وبعدم السماح
بتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
وطالبت بإطالق يد المقاومة في الضفة
الغربية للدفاع عن األقصى .ودعت إلى شدّ
الرحال إلى المسجد ،وتكثيف الرباط فيه.

 2017/12/6االعرتاف بالقدس عاصمة
مشروعا
لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل السفارة األمريكية إليها يف أيار/مايو  ،2018كونها
ً
لتصفية القضية الفلسطينية.
كثابت دائم يف خطابات الفصائل ومواقفها ،حمذرة من
وكان األقصى حاض ًرا
ٍ

حماوالت فرض االحتالل سيادته عليه .وتعهدت معظم الفصائل الفلسطينية مبواجهة
ومكانيا ،داعية
زمانيا
ًّ
االنتهاكات الصهيونية للمسجد األقصى ،وبعدم السماح بتقسيمه ًّ
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 ساحات
املسجد األقصى املبارك ،مطالبة بإطالق يد املقاومة يف الضفة الغربية للدفاع عنه .ودعت
إىل ش ّد الرحال إليه ،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
حاضرة يف تلك املسريات ،ومحلت بعض ُ
اجلمع عنوان القدس واألقصى .وبدورها ،مل

تتأخر الضفة الغربية عن توفري البيئة احلاضنة للمقاومة ،بالرغم من التنسيق األمين.
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ب -السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية:

أظهر املوقف الرمسي الفلسطيين
ضع ًفا ،باملقارنة مع حجم االنتهاكات
واالعتداءات

اإلسرائيلية،

وكانت

خطوات السلطة الفلسطينية ومنظمة
التحرير

الفلسطينية

شكلية،

مل

تالمس مستوى املخططات اإلسرائيلية
التهويدية املدعومة من اإلدارة األمريكية.
فقد دانت السلطة باستمرار االقتحامات
شبه اليومية للمسجد األقصى ،واليت

أظهر الموقف الرسمي الفلسطيني ضعفًا،
بالمقارنة مع حجم االعتداءات اإلسرائيلية
على األقصى ،وكانت خطوات السلطة
ومنظمة التحرير شكلية ،لم تالمس مستوى
المخططات التهويدية المدعومة من اإلدارة
األمريكية.
واستمر التنسيق األمني مع االحتالل،
على الرغم من قرارات المجلس المركزي
الداعية إلى وقفه .وتميز سقف السلطة
الرافض لصفقة القرن باالرتفاع؛ إذ رفضت
السلطة لقاء المسؤولين األمريكيين.

تزايدت بشكل كبري يف املدة اليت يغطيها
التقرير.
وحذرت القيادة الفلسطينية من استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى،
ومدينة القدس ،ومقدساتها ،ألن ذلك سيؤدي إىل تأزيم األوضاع ،وج ّر املنطقة إىل حرب
دينية .ودانت التصعيد اإلسرائيلي اخلطري داخل املسجد األقصى ،واالقتحامات املتكررة،
مؤكدة أن كل ما تقوم به سلطات االحتالل إجراءات احتاللية باطلة والغية وتع ّد
مساسا بقدسية املسجد األقصى .ودعت القيادة الفلسطينية اجملتمع الدولي إىل الضغط
ً
وطالبت بتدخل عربي وإسالمي ودولي إلنقاذ املسجد األقصى من خمططات التهويد
اإلسرائيلية حب ّقه.

على صعيد آخر ،استمر التنسيق األمين مع االحتالل ،على الرغم من قرارات اجمللس

عين على األقصى

على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لوقف أشكال االنتهاكات كافة اليت تنتهجها،

املركزي الفلسطيين اليت دعت ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،إىل وقف التنسيق األمين .وتركز دور
األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة الغربية على منع أي عمل مقاوم ،وقمع ّ
أي حراك
ض ّد قوات االحتالل.
www.alquds-online.org
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وباملقابل ،أكدت القيادة الفلسطينية رفضها لـ"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 ،ورأوا أنها شكلية ،مل ُترتجم على األرض.
ج .المقدسيون وفلسطينيو األراضي المحتلة عام :1948

ش ّكل فلسطينيو القدس وفلسطينيو
األراضي احملتلة علم ّ 1948
خط الدفاع
األول ،ورمبا الوحيد ،يف وجه االعتداءات
اإلسرائيلية

املتكررة

على

املسجد

األقصى ،وقد حرصوا على جتاوز عقبات

االحتالل للرباط يف املسجد من خالل
األنشطة املتواصلة ،ودعوات الرباط،

وغريها من الربامج اليت تضمن حضو ًرا
دائماً للمصلني يف املسجد .وبالرغم من

واصل المقدسيون وفلسطينيو  48تصدر
الفعل الجماهيري المقاوم لالحتالل ،وتجلى
هــذا الفعل بأقوى صــوره في انتصار
المقدسيين على االحتالل في أثناء هبة
باب الرحمة التي شهدت فتح مصلى باب
الرحمة رغم إرادة االحتالل .وتعرض
كثير من المقدسيين من رواد األقصى
جراء
إلى حمالت تنكيل واعتقال وإبعاد ّ
مواجهة االحتالل ،وهي مواجهة ال يزال
األقصى شرارة تفجيرها األولى.

وجود عقبات إسرائيلية تعرقل وصوهلم

ً
ً
ونشاطا ،ملواجهة املخططات
حتركا،
أو مكوثهم يف املسجد ،إال أنهم اجلهة األكثر

اإلسرائيلية اليت تستهدف األقصى ،وعرقلة خمططات االحتالل لتقسيمه زمان ًيا
ومكان ًيا .وقد مت ّيزت هذه التحركات بالزخم وحسن التنظيم أحيا ًنا ،وضعف احلضور

وقلة التنظيم يف أحيان أخرى.

وخرج فلسطينيو القدس وفلسطينيو األراضي احملتلة علم  1948يف حتركات عديدة

حلماية القدس واألقصى من التهويد ،يف املقابل منعت قوات االحتالل الصالة داخل
املسجد املبارك يف غري مرة ،وش ّنت هجمات متواصلة على مصاطب العلم فيه ،ومنعت
إقامة املناسبات فيه ،لتفريغ املسجد من املرابطني فيه ،وتسهيل اقتحامات اليهود.
وأصدرت قوات االحتالل مئات أوامر اإلبعاد عن األقصى والقدسّ ،
حبق العديد من
عموما.
املقدسيني والفلسطينيني
ً
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وكانت احملطة األبرز يف الفعل اجلماهريي الفلسطيين داخل القدس هبة باب الرمحة
اليت خاضها املقدسيون منذ منتصف شهر شباط/فرباير  2019وما زالت مستمرة حتى
إصدار هذا التقرير .ومتكن املقدسيون برباطهم واعتصامهم وتظاهراتهم عند مبنى باب
الرمحة من فتحه
نهائيا يف  2019/2/22بعدما أغلقته سلطات االحتالل عام .2003
ًّ
وغاب للسنة الثالثة على التوالي مهرجان "األقصى يف خطر" السنوي ،بعد مسرية
عاما ،مببادرة من احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة
استمرت على مدى عشرين ً
سنة  .1948املهرجان ،العالمة الفارقة يف مسرية القدس واألقصى ،مل ينعقد يف أيلول/

ثان/نوفمرب  2015حظر
سبتمرب  ،2018وذلك بعدما قررت سلطات االحتالل يف تشرين ٍ

احلركة اإلسالمية وإخراجها عن القانون ،فأغلقت مؤسساتها وحظرت مجيع نشاطاتها.

ثانيا :األردن
ً
استمر تطبيع األردن مــع االحــتــال
اإلسرائيلي ،على الرغم من االستهداف
المتواصل للوصاية األردنية على المسجد
األقصى.
وقد أعاد األردن استقبال السفير اإلسرائيلي
في ع ّمان ،ومضى في تنفيذ اتفاقيتي الغاز
وقــنــاة البحرين مــع االحــتــال فــي ظل
معارضة الشارع األردني.

وعلى الرغم من االستهداف املتواصل للوصاية األردنية على املقدسات ،وإعالن املسؤولني
األردنيني ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،عن رفضهم لالنتهاكات اإلسرائيلية ،ولإلجراءات
ومتس هويتها العربية واإلسالمية ،وحتذيرهم من أن
األحادية اليت تهدد مدينة القدس،
ّ
أي خطوات استفزازية يف القدس ستؤثر يف العالقات بني البلدين؛ استمر التطبيع مع
االحتالل خالل السنة اليت يغطيها التقرير .واستمرت العالقات الدّبلوماسية واالقتصادية
www.alquds-online.org

عين على األقصى

ترتاوح ردود األفعال األردنية الرمسية على
كل سياسة االحتالل التهويدية يف مدينة
القدس ،ال سيما املسجد األقصى ،بني بعض
اجلهود القانونية والدبلوماسية ،وتصرحيات
الشجب واالستنكار ،اليت ال ميكن بأي
حال من األحوال أن توقف محلة االحتالل
الشرسة على األقصى .وذلك على الرغم
من أن السلطات األردنية حتظى بالوصاية
الدينية على املقدسات يف القدس.
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بني اجلانبني ،وأعاد األردن استقبال السفري اإلسرائيلي أمري فايسربود ،و ُقبل اعتماده يف
 ،2018/9/2ومضت احلكومة األردنية يف تنفيذ اتفاقييت الغاز وقناة البحرين مع االحتالل
اإلسرائيلي ،بالرغم من رفض الشارع األردني لالتفاقيتني .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن األردن
أعلن ،يف تشرين أول/أكتوبر  ،2018عن عدم جتديد العمل باتفاقية الغمر والباقورة ،امللحقة
باتفاقية وادي عربية.
ً
ثالثا :المستوى العربي واإلسالمي الرسمي

تراجعت القضية الفلسطينية أكثر
فأكثر على مستوى اهتمام الدول العربية
تراجع االهتمام العربي واإلسالمي الرسمي
بالقضية الفلسطينية أكثر فأكثر ،على
واإلسالمية ،وذلك بعد أن وضع اإلعالن
الرغم من كثرة االعتداءات المتواصلة
األمريكي القدس عاصمة لالحتالل ،ونقلت
التي يتعرض لها المسجد األقصى .وكانت
ريا
أمريكا سفارتها إليها .وشهدنا تراج ًعا كب ً
خطيرا انزلقت إليه
ورشة البحرين منعطفًا
ً
دول عربية شاركت في الورشة التي تعدّ
يف مستوى التضامن مع األقصى على
أولى الخطوات العملية لـ "صفقة القرن".
الرغم من كثرة االعتداءات اليت يتعرض
واستمرت حالة الضّعف في مواقف الجامعة
هلا املسجد ،واالقتحامات املتواصلة .ومل
العربية ومنظمة التعاون اإلســامــي،
خترج ردود األفعال العربية واإلسالمية عن
مع حالة تراخٍ في المواقف الرسمية في
احلالة اليت خربناها طوال سنوات االحتالل؛
التعاطي مع القضية الفلسطينية عمو ًما،
صا ،ال سيّما مع
والمسجد األقصى خصو ً
واكتفت ،يف أحسن أحواهلا ،بالتنديد،
تصاعد موجات التطبيع.
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 حالة
عموما،
تراخ يف املواقف العربية واإلسالمية الرمسية يف التعاطي مع القضية الفلسطينية
ً
ٍ
خصوصا ،ال س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل ،بعناوين
واملسجد األقصى
ً
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التوجهات األمريكية ّ
حلل
خمتلفة ،وخاصة من بعض دول اخلليج العربي ،اليت تساوقت مع
ّ
القضية الفلسطينية .وكانت املشاركة العربية يف ورشة البحرين التطبيعية يف حزيران/
ريا ذهبت إليه الدول املشاركة يف أول مشاركة علنية عملية يف
يونيو  2019منزل ًقا خط ً

مساع
خطوات تنفيذ "صفقة القرن" .ويف هذا السياق رشحت تسريبات إعالمية تتحدث عن
ٍ
تقودها دول عربية مدعومة من أمريكا النتزاع الوصاية اإلسالمية على األقصى من األردن،
وجعلها يف عهدة إحدى الدول العربية الكربى احملسوبة على حمور التطبيع.
رابعًا :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 للخطة األمريكية لـ "السالم" كونها تعرب وجهة نظر أمريكية إسرائيلية فقط.
األمريكي املواقف الدولية جلهة العمل الدؤوب لتصفية القضية الفلسطينية
وتصدر املوقف
ّ
عرب فرض ما يسمى "صفقة القرن" .وكانت مشاركة مسؤولني أمريكيني يف افتتاح نفق

وعلى صعيد املنظمات الدولية ،اعتمد اجمللس التنفيذي لليونسكو يف  2018/10/10قرارات
حول فلسطني باإلمجاع .تتعلق حبماية املؤسسات التعليمية والثقافية ،وإظهار االنتهاكات
االسرائيلية ض ّد املواقع الرتاثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية ،خاصة املدينة القدمية
يف القدس ،واملسجد األقصى.

www.alquds-online.org

عين على األقصى

"طريق احلجاج" الفتة يف هذا السياق؛ 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
املسجد.
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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
ّ
وقد ّ
حث اجمللس األعلى لرابطة العامل اإلسالمي ،خالل دورته الـ  ،43املنعقدة يف مكة املكرمة
يف  2018/10/20املسلمني على قصد املسجد األقصى املبارك يف موقف يشري الريبة نظ ًرا

إىل خلفياته التطبيعية .ودعا االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،يف مؤمته باسطنبول يف
 ،2018/11/8الذي شارك فيه أكثر من  1500عامل ،من ما يزيد عن  80دولة ،إىل رفض
التطبيع مع االحتالل ً
رفضا قاط ًعا.
وانطلقت يف بريوت ،يف  ،2019/7/7أعمال امللتقى الشعيب العربي "متحدون ض ّد صفقة
القرن" ،الذي نظمه املؤمتر القومي العربي ،واملؤمتر القومي اإلسالمي ،ومؤمتر األحزاب
العربية ،ومؤسسة القدس الدولية ،واللقاء اليساري العربي ،واجلبهة العربية التقدمية،
مبشاركة واسعة من وفود حزبية من خمتلف الدول العربية ،إضافة إىل مشاركة الفصائل
الفلسطينية كافة.
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ال ّتوصيات
يبني مسار التطورات يف األقصى ،ومسارات التفاعل معه على خمتلف املستويات العربية
واإلسالمية والدوليةّ ،
أن حتدّيات املرحلة القادمة بالنسبة إىل املسجد ال تقتصر على ّ
تبن
دولة االحتالل مسار االعتداء على األقصى وتغيري الوضع القائم التارخيي ،بل بالتطورات
اإلقليمية والدولية اليت باتت تشكل بيئة مرحية بالنسبة إىل دولة االحتالل ،وحاضنة لرؤيتها
املتعلقة بالقدس واملسجد األقصى ،واحلديث هنا هو عن صفقة القرن ،وما تتضمنه من طرح
أمريكي متجانس مع ذلك اإلسرائيليّ ،
يدل عليه توالي املواقف الصادرة عن املسؤولني يف
ّ
الصف األمريكي
اإلدارة األمريكية .ويضاف إىل ذلك جنوح بعض املوقف العربي الرمسي إىل
واإلسرائيلي إن جلهة تسهيل الطريق أمام طرح صفقة القرن ،وكان من ذلك املشاركة يف
ورشة البحرين ،أو يف التطبيع مع االحتالل على املستويات املختلفة السياسية واالقتصادية
واألمنية وغريها ،مع ال ّتربير هلذا التطبيع بعناوين االنفتاح ،والتعامل مع دولة االحتالل
على أ ّنها أمر واقع.
ّ
ومنظمة التحرير الفلسطينية
 .1السلطة الفلسطينية

العمل اجلدي لتحقيق املصاحلة الفلسطينية مبا خيدم وحدة الصف ،والتف ّرغ ملواجهة
العدو احلقيقي ،فاملساحة املشرتكة بني الفلسطينيني أكرب من نقاط االختالف.

عين على األقصى

اجلدية يف إنهاء العمل باالتفاقيات املوقعة مع دولة االحتالل ،وليس الوقف املؤقت
هلذه االتفاقيات اليت مل تكن إال يف مصلحة االحتالل ،وتعزيز قبضته على السلطة
الفلسطينية والفلسطينيني ،وعلى خمتلف مفاصل حياتهم ،ال سيما يف الضفة احملتلة.
وقد صدرت قرارات عديدة عن اجمللس املركزي الفلسطيين تدعو إىل وقف العمل
باالتفاقيات مع االحتالل مبا يف ذلك التنسيق األمين ،والسلطة ملزمة بتطبيقها،
ومن املهم يف هذا السياق رفع الغطاء عن أي مسؤول فلسطيين أمين أو غري أمين يقف
عقبة يف طريق تنفيذ قرارات اجمللس املركزي ملصاحل ضيقة.
من املهم أن تع ّزز السلطة الفلسطينية أوراق القوة اليت ميكنها االعتماد عليها يف مواجهة
دولة االحتالل والواليات املتحدة الراعية هلا ،وعوامل القوة هذه تتكئ بالدرجة األوىل
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على وقف التنسيق األمين مع االحتالل وإطالق يد املقاومة يف الضفة ،مبا مي ّكنها من
إيالم دولة االحتالل اليت ال يلجمها إال الشعور ّ
بأن أمنها مهدّد ويف دائرة االستهداف.
التنبه من احملاوالت األمريكية املستمرة الستدراج السلطة الفلسطينية إىل طاولة
املفاوضات لتكون شاهد زور على صفقة القرن وشري ًكا يف تصفية القضية الفلسطينية،
وهي حماوالت ترتاوح بني التهديد والرتغيب ،واملهم هو عدم االنسياق وراء الرتغيب
أو االستسالم أمام التهديد ،فكل تنازل أمام الواليات املتحدة سيؤدي إىل املزيد من
التنازالت .واملطلوب هو ثبات السلطة الفلسطينية على موقفها املعلن من رفض
"صفقة القرن" ،وترمجة هذا الرفض بسلوك ميداني يرقى إىل مستوى املخاطر احملدقة
باألقصى والقضية الفلسطينية.
االستفادة من توسيع التمثيل الفلسطيين يف جملس األوقاف لتعزيز الدفاع عن األقصى
يف وجه اعتداءات االحتالل ،والعمل مع اجلانب األردني على مواجهة خمططات التهويد
والتقسيم اليت تستهدف املسجد األقصى ،وتعزيز الوجود الفلسطيين يف األقصى
والرباط فيه ،وتوفري مظلة دعم مادي ،عربية وإسالمية ،لتثبيت املرابطني يف املسجد.
اجلدّية يف مالحقة االحتالل قانون ًيا ،وتفعيل ملفات املالحقة لدى حمكمة اجلنايات
الدولية ويف ّ
كل حمفل دولي ،وإشغال االحتالل باملعركة القانون ّية من دون الركون
إىل اجلهد القانوني فقط.
 .2قوى المقاومة والفصائل الفلسطينية

ليست القدس واألقصى رمز القضية الفلسطينية وحسب ،بل عنوان هذه القضية،
واحملافظة على هذه منوط بتلك ،ونصرة األقصى تتطلب بداية حتديد املمكن واملطلوب،
والعمل على أساس ّ
أن احلرب اإلسرائيلية على القدس واألقصى مسلسل من املعارك،
وإطار األهداف احلالية هو الرتكيز على إجبار العدو على الرتاجع ومنعه من تسجيل
إجنازات جديدة يف مشروع ال ّتهويد .ومن مسؤولية قوى املقاومة والفصائل املشاركة يف
مواجهة املخططات التصفوية اليت تتهدّد القضية الفلسطينية واحلق الفلسطيين ،بد ًءا
من القدس واألقصى ،وليس انتها ًء حبق العودة:
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أن تكون رأس حربة يف التصدي لـ"صفقة القرن" وتفاصيلها ،والعمل مع باقي املكونات
الفلسطينية والعربية واإلسالمية على إحباط أهدافها ضمن أطر جامعة ملختلف
أطياف األمة الدينية والقومية والوطنية ،والتيارات السياسية والشعبية ،اليت كان من
أبرزها لقاء "متحدون ضد صفقة القرن" ،على أن تتضمن هذه اللقاءات اقرتاح خطط
املواجهة ،وتوفري أدوات تنفيذها ،واالستفادة من القدرات واإلمكانات املتاحة وصهرها يف
بوتقة تضمن فاعليتها وتأثريها.
تعزيز جبهة املقاومة ومتتينها ،ومنع االحتالل وداعميه من ش ّقها واخرتاقها ،ومحاية
مناذج غرفة العمليات املشرتكة ،واللجنة العليا ملسريات العودة يف غزة ،وتطويرها،
وتصديرها إىل كل أماكن وجود الشعب الفلسطيين.
البناء على مسريات العودة ودعمها مبا يع ّزز دورها كفعاليات شعبية ،ويق ّوي تأثريها
كوسيلة ضغط ض ّد االحتالل ،ونقل التجربة إىل أماكن الوجود الفلسطيين ،ال سيما
التجمعات الشعبية
القدس والضفة ،مع احلرص على أال تتح ّول إىل طقوس روتينية من
ّ
اليت تردّد الشعارات ،بل ابتكار الوسائل اليت تتيح للشعب الفلسطيين املشاركة املباشرة
يف مواجهة االحتالل.
احتضان املقاومة الشعبية ،ورفدها مبا يلزمها ملواجهة االحتالل يف معركة الصمود،
واستثمار منوذج هبة باب األسباط واحلرص على احملافظة على املكتسبات اليت أمكن
حتقيقها يف هبة باب الرمحة.
عين على األقصى

تعزيز ال ّرباط يف األقصى ،وتبين فكرة مواسم الرباط لضمان استمرارية الوجود
الفلسطيين يف األقصى بكثافة ،خاصة يف أوقات األعياد واملناسبات الوطنية والدينية
اليهودية اليت يستغلها االحتالل للتقدم يف مشروع تقسيم األقصى ،وتكثيف حضور
مستوطنيه فيها .وكذلك تفعيل فكرة خيم الصمود الستنزاف االحتالل ،وتشتيت
ضرباته اليت يوجهها للشعب الفلسطيين يف القدس وغريها.
نشر التوعية يف خارج فلسطني حول القضية الفلسطينية ،والتثقيف حول املخاطر
احملدقة باألقصى ،وتعبئة اجلماهري يف دول اللجوء وغريها من البلدان العربية
واإلسالمية وأحرار العامل.
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 .3الجماهير الفلسطينية

أظهر املقدسيون رفضهم الصارم للزيارات التطبيعية للقدس واألقصى ،وكانت كلمتهم

صرحيا ،وأظهروا وع ًيا وإصرا ًرا يف هبة باب الرمحة ،ويف غ ّزة حضرت
واضحة وموقفهم
ً

ً
أساسيا يف
حمركا
القدس واألقصى يف مسريات العودة وغريها ،وكذلك كان األقصى
ًّ
أعمال املقاومة اليت ينفذها شباب الضفة الغربية ،ويف اللجوء تفاعل الفلسطينيون مع
األقصى يف غري مناسبة؛ ما ّ
يؤكد ّ
أن اجلماهري الفلسطينية يف كل أماكن وجودهم

قبلتها القدس واألقصى ،ومن التوصيات اليت ميكن إيرادها هنا:
استمرار شد الرحال إىل األقصى ملا يشكله ذلك من دعم للرباط وعمارة املسجد يف وجه
التهويد ،وخاصة يف املناسبات اليهودية.
حتصني مكتسبات هبة باب الرمحة ،والوقوف يف وجه مساعي االحتالل املستمرة لسرقة
هذه املكتسبات وإلغائها ،فاالحتالل يراهن على فتور اهلمة الشعبية واالستسالم أمام
سيل اعتداءاته املتكررة على باب الرمحة حتى ال يكون مصلى؛ ما يعين ضرورة التحلي
باإلصرار مع استمرار استحضار املشهد يف هبة باب األسباط ،إذ الواضح ّ
أن االحتالل
حياول جتنبه .ومن الضرورة أن ترفض اجلماهري الفلسطينية أي حماولة للتفاوض مع
االحتالل واخلضوع إلمالءاته جبعل مبنى باب الرمحة مكاتب إدارية فقط ،أو غري من
املقرتحات اليت يروج هلا االحتالل.
نشر الوعي من القدس واألقصى حول ما حياك من خمططات إسرائيلية وما ينفذ من
اعتداءات ،ال سيما تلك اليت تهدد املنطقة الشرقية ،واالستفادة من الفضاء اإللكرتوني
لتوصيل الرسائل إىل ّ
كل معين بالدفاع عن القدس واألقصى للتحرك إلنقاذهما.
توسيع دائرة التظاهرات والفعاليات ملنع التطبيع مع االحتالل ،وفضح خيانة كل جهة
تقدم على التطبيع مبا يؤدي إىل عزل تيار التطبيع وإبطال تأثريه ،وتنفيذ احلمالت
واألنشطة اليت تكرس فعل التطبيع على أنه خيانة صرحية وطعنة يف ظهر القدس
واألقصى والشعب الفلسطيين وشعوب األمة.
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التصدّي حملاوالت تصفية القض ّية الفلسطينية ،ال س ّيما من بابَي القدس والالجئني،
واالخنراط يف اسرتاتيجية مواجهة مدروسة تتنبه لسعي اإلدارة األمريكية واالحتالل
إىل فصل عناوين القضية الفلسطينية عن بعضها ،وتشتيت جهود الشعب الفلسطيين.
مهما يف املقاومة الشعبية ،ال سيما مع ما اقرتنت به من
قدمت مسريات العودة
ً
منوذجا ً
فعاليات اإلرباك الليلي والبالونات احلارقة ،وقد استحضرت هذه املسريات كل عناوين
القضية الفلسطينية وحماور استهدافها ،فرفضت "صفقة القرن" وتصفية حق العودة
وأعلنت االنتصار لألسرى واملسرى والقدس واملقدسات؛ ومن املهم استثمارها وتوجيهها
لتتكامل مع جهود األطراف األخرى لتحقيق األهداف املنشودة من غزة إىل القدس.
استنهاض اهلمم يف الضفة الغربية واألراضي احملتلة عام  1948وأماكن اللجوء وعدم
انتظار سيف الصفقات املشبوهة حتى يصل إىل الرقاب ،وتتضاعف يف هذا السياق
ضرورة تفعيل دور أهل الضفة يف الدفاع عن األقصى ،وتكثيف شد الرحال إليه على
الرغم من عقبات االحتالل ،وكذلك ضرورة أن جيد فلسطينيو  48بدائل جديدة
تتجاوز تداعيات حظر احلركة اإلسالمية-اجلناح الشمالي عام  ،2015وهي كانت
رائدة العمل لألقصى ،وذلك عرب تشكيل أطر ،واقرتاح حلول قابلة للتنفيذ ومراوغة
االحتالل الذي يالحق ويقيد أي جهد خيدم األقصى.
 .4األردن

اإلسرائيلي ،ركن مهم يف احملافظة على األمن من احلدود الشرقية ،إىل جانب الوصاية

األردنية على املقدسات ،ووجود ماليني الالجئني الفلسطينيني فيه .وقد جنح األمريكيون
يف استقطاب األردن للمشاركة يف ورشة البحرين ،مبا يعنيه ذلك من استعداد لسماع

عين على األقصى

مهتمني بأن يكون األردن جز ًءا من "صفقة القرن" ،نظ ًرا إىل أ ّنه ،بامليزان
يبدو األمريكيون ّ

األفكار األمريكية اليت ستقدّم يف إطار "صفقة القرن"؛ وعليه ،من املهم االلتفات إىل
ّ
أن األمريكيني غري معنيني باستمرار الوصاية األردنية التارخيية على املسجد األقصى

وليسوا يف وارد احملافظة على استمرارها ،بل ما يعنيهم هو إرضاء الطرف اإلسرائيلي
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كما هو واضح يف التبين املطلق لروايته .ويعين ذلك ضرورة أن يقطع األردن الطريق
واضحا أ ّنه خمطط يعيد تشكيل
على "صفقة القرن" ومقدّماتها ،وأال يتجاوب مع ما بات
ً
وجه املنطقة وفق إرادة االحتالل وروايته ومطالبه ومصلحته .ومن هنا فإن املطلوب من
األردن:
التصدي حبزم مع اعتداءات االحتالل على األقصى ،والدفاع عن احلصرية اإلسالمية
يف إدارته ،ومنع أي تدخل إسرائيلي يف ذلك.
على الرغم من أهمية إعالن األردن عدم التجديد للعمل باتفاق الغمر والباقورة امللحق
باتفاقية وادي عربة ،إال أنه من الضروري استكمال هذه اخلطوة بإنهاء كل أشكال التطبيع
مع االحتالل ،ال س ّيما ّ
أن هذا التطبيع يضع رقبة األردن حتت املقصلة اإلسرائيلية عرب
متكني العدو من التحكم مبوارد املنطقةّ ،
وإن هذا املطلب يتوافق مع نبض الشارع األردني
الذي خرج ً
رفضا إلعالن ترمب ،ولالعتداءات على األقصى ،والتفاقية الغاز مع االحتالل.
متسك األردن باملوقف من باب الرمحة ،فإعالنه مصلى من قبل احلكومة واألوقاف
مهما ،وأه ّم من ذلك هو احملافظة على هذا اإلعالن ،وعدم الرضوخ ملا يقوم به
كان ً
االحتالل من حماوالت النتزاع موافقة أردنية على إغالق باب الرمحة حتت ذريعة ترميمه،
أو االنصياع جلعله مكاتب إدارية ُتفتح يف أوقات حمددة يف اليوم فقط .ويف هذا السياق ما
زال الرتدد حيكم املوقف األردني من مصلى باب الرمحة ،إذ صدرت مواقف من مسؤولني
أردنيني تدعو إىل فتح املصلى للمصلني من دون تسميته مصلى ،ويف ذلك هروب من
تبين املوقف الصريح بإعالن باب الرمحة مصلى تقام فيه الصلوات يف كل األوقات ،وله
إمام خاص ،وهذا املوقف ينسجم مع حجم التضحيات اليت بذهلا املقدسيون لفتح املبنى
وتكريسه مصلى.
دعم ّ
موظفي األقصى التابعني لدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف مواجهتهم
جلنود االحتالل ومستوطنيه ،وتوفري احلماية هلم وعدم تقييدهم ّ
بأي اعتبارات حني
يتصدّون لالعتداءات.
رغما عن
توجيه األوقاف اإلسالمية يف القدس لتأهيل املنطقة الشرقية من األقصى ً
االحتالل.
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يضمه من متثيل
تضافر اجلهود وتكاملها بني احلكومة األردنية وجملس األوقاف مبا ّ

طيف واسع من اجلانب الفلسطيين للعمل على محاية الدور التارخيي لألردن والوصاية

احلصرية على األقصى.

 .5الحكومات العرب ّية واإلسالمية

ّ
إن املشاركة يف تصفية القضية الفلسطينية ال جيعل الدول املشاركة واملوافقة ذات حظوة
لدى الواليات املتحدة ،بل سيزيد من االرتهان وال ّتبعية هلاّ ،
وإن على هذه األنظمة أن تبحث
عن شرعيتها يف قواعدها الشعبية وليس لدى اإلدارة األمريكية أو اإلرادة اإلسرائيلية ،وعليه

فإن املطلوب من احلكومات العربية واإلسالمية:

الوقوف يف وجه "صفقة القرن" ،ورفضها ،ملا ّ
تأكد من بعدها عن فهم القضية
الفلسطينية وذلك عرب حماولة تقسيم احلل إىل جانب اقتصادي وآخر سياسي ،يف
حماولة واضحة لقلب احلقائق وتقديم الصراع على أ ّنه أزمة نشبت بسبب قلة املال أو
ضعف االستثمار.
توفري الدعم احلقيقي واملباشر للقدس واملقدسيني واألقصى ،من دون احلاجة إىل أن
مي ّر الدعم يف القنوات األمريكية أو خيضع ملوافقتها ورؤيتها.
رفض التطبيع مع االحتالل بوصفه جرمية وخيانة ،وعدم حتويل األقصى إىل قضية
خالفية.

دعم مقاطعة االحتالل وفرض العزلة عليه بد ً
ال من مكافأته بالعالقات التجارية
واالقتصادية والدّبلوماسية.

عين على األقصى

التصدي ملخرجات ورشة البحرين التطبيعية ،ومنع تنفيذ أي التزامات ترتبت عليها،
أو سترتتب على ما يشبهها من خطوات بدأت اإلدارة األمريكية تنفيذها يف سياق "صفقة
القرن".

عاما على تأسيس منظمة
يف ذكرى إحراق األقصى لعام  2019يكون قد مضى ً 50

التعاون اإلسالمي ،وهي منظمة تأسست على خلفية إحراق املسجد ،وكان من أبرز
أهدافها محايتهّ ،
ولكن الواقع يشري إىل ضعف يف األداء .واملطلوب من املنظمة استثمار
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هذا الطيف الواسع من التمثيل اإلسالمي فيها ،وتنفيذ الربامج العملية لنصرة األقصى،
واختاذ املواقف والسياسات الفاعلة والضاغطة على االحتالل ،وعدم االكتفاء مبقاربة
قضية القدس واألقصى من زاوية بعض املشاريع اخلريية .ولدى املنظمة مقومات جناح
رمبا ال تتوافر يف جامعة الدول العربية ،وهي مسؤولة اليوم عن تفعيل دورها ،والتنسيق
مع املنظمات األهلية العاملة من أجل القدس ،وجتاوز عقبة املواقف الرمسية املرتهلة
عرب التجسري مع الشعوب؛ ألنها تأسست بسبب قضية تهم الشعوب.
 .6على المستوى الشعبي

يف ّ
عموما ،يبقى املستوى الشعيب
ظل الرتاجع امللحوظ يف املوقف الرمسي العربي واإلسالمي
ً

هو رأس حربة الدفاع عن القدس واألقصى ،وإحباط خمططات تصفية القضية الفلسطينية،
ويف مقدّمتها "صفقة القرن" ،وهذا ما ّ
يؤكده الرفض الشعيب العارم للتطبيع مع االحتالل،
الذي خيشى بدوره املوقف الشعيب الرافض لوجوده وسياساته واعتداءاته ،ومن التوصيات:
ّ
الضغط على احلكومات حلملها على رفض االخنراط يف "صفقة القرن" ّ
وأي خمطط
لتصفية القضية الفلسطينية.

الضغط على احلكومات إلنهاء التطبيع ،وتنظيم التظاهرات والفعاليات الرافضة
للتطبيع مبا يعكس هذه الرسالة لدى االحتالل الذي ينتظر انتكاسة املوقف الشعيب.
رفد املوقف الشعيب يف فلسطني احملتلة ،بكل الفعاليات الشعبية اليت توصل رسائل
الدعم املعنوي والتضامن.
املشاركة يف محالت الدعم املالي املخصصة للقدس واألقصى ،للمساهمة يف تثبيت
املقدسيني ودعم صمودهم ،وتعزيز الرباط يف األقصى.
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 وهذا يتطلب تبين فعاليات مستمرة ،واملبادرة الدائمة لتنفيذ
مشاريع وبرامج ختدم األقصى ،وتنسيق اجلهود.
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مواصلة الدعم للمقدسيني يف هبتهم اليت أطلقوها لفتح مصلى باب الرمحة ،فاملعركة
على املصلى مل تنت ِه ،واالحتالل يراهن على تعب املقدسيني ورضوخهم وانفضاض

اجلماهري الداعمة هلم من حوهلم.

تعزيز اإلمجاع الشعيب لرفض التطبيع ،وبذل اجلهود ملواجهته.
 .7الهيئات والشخصيات الدينية

تامة ،واملساهمة يف رفع الوعي حول
توضيح املفاهيم املتعلقة باألقصى وتأكيد حدوده ّ
املسجد واألخطار اليت يتعرض هلا.
حتريك اجلماهري وتعبئتها لنصرة األقصى ودعم املقدس ّيني.
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.

اإلبداع يف تقديم قضية األقصى للجمهور ،واستثمار الفضاء اإلعالمي الكبري الذي
أوجدته وسائل التواصل االجتماعي.
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عين على األقصى

رفض التطبيع اإلعالمي مع االحتالل ورموزه ،وإبراز ثوابت األمة يف الدفاع عن األقصى
وفلسطني.
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