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مراجعة وتحرير
ىشاـ يعقوب
إصدار قسم األبحاث والمعمومات
مؤسسة القدس الدولية
آب/أغسطس 2015

عين عمى األقصى
تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات عمى المسجد األقصى
ما بيف  2014/8/1و2015/8/1

ممخص تنفيذي
ير دورًيا يرصد االعتداءات عمى المسجد
تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عاـ  2005تقر ًا
ويعد ىذا التقرير الثامف في ىذه السمسمة
األقصى وتطور خطوات االحتالؿ اإلسرائيمي تجاىوّ .
وىو يوثّؽ االعتداءات عمى األقصى ما بيف  2014/8/1و .2015/8/1ويحاوؿ التقرير تناوؿ

مشروع تيويد المسجد بمقاربة شاممة تناقشو مف أربعة جوانب:

أوالً :تطور فكرة الوجود الييودي في المسجد األقصى عمى المستوى السياسي والديني والقانوني.
تبيف
ثانيا :مناقشة تفصيمية لكؿ أعماؿ الحفر واإلنشاءات والمصادرة تحت المسجد وفي محيطو ّ
ً
مسارىا وتطورىا عمى مدار السنة التي يغطييا التقرير ،باإلضافة إلى الكشؼ عف تفاصيميا
استنادا إلى أحدث ما يتوافر مف المعمومات التي تظير سعي االحتالؿ إلى تأسيس
ومرامييا
ً
مدينة ييودية تحت المسجد وفي محيطو يكوف ىو في مركزىا ويخمؽ بنية تحتية متكاممة لموجود

الييودي في المسجد ومحيطو.

ثالثًا :تحقيؽ الوجود الييودي البشري والفعمي داخؿ المسجد األقصى ،ومحاوالت التدخؿ في
إدارتو عبر رصد اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية والمتطرفيف الييود واألجيزة األمنية
واستقراء مسارات ومآالت كؿ منيا ،وتبياف معالـ تكامؿ األدوار بيف ىذه األطراؼ المتفقة عمى

تحقيؽ اليدؼ ذاتو أال وىو تقسيـ المسجد األقصى بيف المسمميف والييود في أقرب فرصة ممكنة.

ويرصد التقرير كذلؾ المنع الدائـ لترميـ مرافؽ المسجد خالؿ مدة الرصد ،والتقييد المستمر لحركة

تمييدا لنزع
موظفي األوقاؼ الذيف يشكموف العصب التنفيذي ليذه الدائرة ومنعيا مف أداء مياميا
ً
الحصرية اإلسالمية عف المسجد لمصمحة سمطة اآلثار اإلسرائيمية .عالوة عمى ذلؾ ،يعرض
التقرير التحكـ في الدخوؿ إلى المسجد ومحاولة االحتالؿ تغيير قواعد السيطرة عمى أبوابو

باإلضافة إلى تقييد حركة المصميف وفؽ مناطؽ تواجدىـ ،وأعمارىـ.
ابعا :رصد ردود فعؿ أىـ األطراؼ المعنية بأوضاع المسجد األقصى وتفاعميا معو.
رً
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أوالً :تطور فكرة الوجود الييودي في المسجد األقصى
ش ّكؿ صيؼ عاـ  2014واندالع الحراؾ الشعبي في القدس محطة فارقة في تطور األحداث أعاد
إلى الواجية ما شيدتو المدينة عقب انتفاضة عاـ  2000التي اندلعت بعد اقتحاـ أريئؿ شاروف
المسجد األقصى مع ما يزيد عمى ألؼ مف الجنود .وارتبطت تطورات فكرة الوجود الييودي في
األقصى خالؿ مدة الرصد ،وال سيما عمى المستوييف السياسي واألمني ،بالحراؾ الشعبي الذي
شيدتو القدس ابتداء مف تموز/يوليو  .2014وعمى ضوء ىذا الحراؾ ،الذي كاف المسجد
األقصى أحد أسباب تصعيده ،تشكمت المواقؼ اإلسرائيمية حياؿ األقصى عمى المستوى األمني
بشكؿ خاص .وفي حيف حاوؿ أنصار بناء "المعبد" و"حؽ" الييود بالصالة في األقصى عمى
فإف رئيس الحكومة
المستوى السياسي الجنوح نحو مزيد مف الممارسات االستف اززية في المسجد ّ
مكونات
اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو ،حاوؿ أف يبدو األكثر تعقّالً بيف المتطرفيف ،والوسطي بيف ّ

اليميف حيث تجمّى ذلؾ بتكرار تأكيده تمسؾ "إسرائيؿ" بالوضع القائـ في األقصى ،بما يعنيو ذلؾ

ضماف استمرار االقتحامات بشكؿ يومي ،واصدار بياف يدعو أعضاء الكنيست إلى التيدئة في
ما يتعمؽ بالمسجد.
وقد ارتبطت تطورات الموقؼ اإلسرائيمي عمى المستويات السياسية واألمنية والقانونية والدينية
خالؿ المدة التي يرصدىا التقرير بالحراؾ الشعبي الذي اندلع في القدس في تموز/يوليو 2014
حيا .وبدا أف تطورات فكرة
بعد خطؼ مستوطنيف الفتى المقدسي محمد أبو خضير واحراقو ً
الوجود الييودي في األقصى سيطرت عمييا الحاجة إلى تطويؽ الحراؾ ومنع تطوره وذلؾ عبر

الحد مف دوافعو ،وفي مقدمتيا االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة عمى األقصى.
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 .1الموقؼ السياسي
فرض الحراؾ الشعبي في القدس قواعد جديدة في تصدير الموقؼ السياسي حياؿ المسجد
األقصى ،ثـ جاءت الدعوة إلى انتخابات مب ّكرة ومعيا الحاجة إلى الموازنة بيف ضرورات الدعاية
االنتخابية المستندة إلى "جبؿ المعبد" مف جية وعدـ أخذ األوضاع إلى االنفجار حيث كاف
ئيسا في تحريؾ الشارع المقدسي .وفي مقابؿ ذلؾ كاف ثمة حاجة إلى
المسجد األقصى ً
سببا ر ً

عدـ إغضاب الشارع الييودي باإلسراؼ في منع االقتحامات .أ ّما الكنيست والحكومة المتاف

أفرزتيما االنتخابات المبكرة في آذار/مارس  2015فمـ تخرج تشكيمتيما عف اإلطار السابؽ لجية
تصدرت دعـ فكرة "المعبد" وناشطيو
سيطرة اليميف بشكؿ عاـ ،كما أعادا إنتاج الوجوه ذاتيا التي
ّ
خالؿ السنوات الماضية .ويمكف القوؿ إنو بعد االنتخابات وباالتجاه إلى أواخر مدة الرصد كاف
نسبيا ،مف القيود التي فرضيا الحراؾ المقدسي.
السياسي
متحرًار ً
المستوى ّ
ّ
نواب اليميف الذيف يتبنوف فكرة "المعبد" أو يدعموف نشطاءه بدوا غير مكترثيف ،بشكؿ عاـ،
بالتداعيات التي قد تنتج عف اقتحاميـ لألقصى أو تصعيد خطابيـ بشأنو وذلؾ عمى الرغـ مف
التحذيرات الصادرة عف المستوى األمني .وفي وقت كرر ىؤالء مطالبتيـ بتغيير الوضع القائـ في
ضمانا الستمرار
األقصى كاف نتنياىو يعمف عدـ وجود نية لتغييره ،بؿ والتمسؾ بو ألف فيو
ً

أف "إسرائيؿ" تحمي
االقتحامات في المرحمة الراىنة ،مع حرصو عمى تمرير رسائؿ موازية مفادىا ّ
األماكف المقدسة وحؽ الناس مف كؿ األدياف في الصالة في أماكنيـ المقدسة ،وىي تعبير آخر

عف "حؽ الييود بالصالة في أقدس مكاف لدييـ".
لكنيا شيدت خروج موشيو
تغيير ًا
االنتخابات التّشريعية المبكرة لـ تنتج ًا
كبير في التركيبة السياسية ّ
فيجميف مف الكنيست ،وفيجميف الذي ينتمي إلى حزب الميكود كاف بنى دعايتو االنتخابية عاـ

 2013عمى وعود مرتبطة بػتأميف صالة الييود في األقصى .أما لجنة الداخمية والبيئة التي
ترأستيا الميكودية ميري ريغؼ في الكنيست السابؽ فقد بقيت مف حصة الميكود فترأسيا النائب
دافيد أمساليـ وعقدت في حزيراف/يونيو  2015جمسة لمناقشة الوضع القائـ في األقصى .وعمى
الرغـ مف أف المجنة لـ تتـ النقاش حوؿ الموضوع بسبب اعتراض نواب مف القائمة العربية إال
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حددت اإلطار العاـ لتعاطييا مع األقصى في المرحمة المقبمة .أما الحكومة التي تشكمت
ّأنيا ّ
عمى أثر ىذه االنتخابات فوضعت أبرز داعمي فكرة "المعبد" في مواقع تنفيذية ،وىو منحى يشيد

تصاعدا عبر السنوات القميمة الماضية.
ً
 .2الموقؼ األمني
خضع الموقؼ األمني العتبارات تقتضي الموازنة بيف الحاجة إلى منع تأجيج الحراؾ المقدسي
مف جية وبيف الحاجة إلى عدـ الدفع نحو حالة مف التمممؿ بيف الييود في حاؿ المبالغة في
منعيـ مف اقتحاـ األقصى .فبعد االشتباكات التي اندلعت في  2014/9/24في المسجد
عشية االحتفاؿ بذكرى "رأس السنة العبرية" المصادؼ  2014/9/25-24دعا
األقصى ومحيطو ّ
وزير األمف الداخمي يتسحاؽ أىرونوفيتش إلى إعطاء المصمّيف الييود إمكانية الوصوؿ الكامؿ

الميـ فتح أبواب المسجد أماـ
إلى المسجد .وقاؿ أىرونوفيتش خالؿ جولة لو في األقصى ّإنو مف
ّ
الييود .لكنو أظير في تشريف أوؿ/أكتوبر  2014موقفًا مختمفًا حيث عمؽ عمى منع غير
يؤيد القرار
المسمميف مف دخوؿ األقصى في "عيد المظاؿ" في  2014/10/12بالقوؿ ّإنو ّ
بالكامؿ.

أما قائد شرطة االحتالؿ في القدس الحناف دانينو فقاؿ إف سمسمة العمميات التي ظيرت في
ّ
القدس ،والتي ارتكبيا أشخاص ليس ليـ سجالت جرمية ،إنما ىي نتيجة "االستفزاز" .واعتبر

أف "[المسجد األقصى]
دانينو في خطاب ألقاه بالجامعة العبرية في القدس في ّ 2015/1/14
ميـ مف ىذا االستفزاز" .وأوضح دانينو ارتباط االستف اززات باالنتخابات والطموحات السياسية
جزء ّ
لبعض المر ّشحيف حيث أشار إلى أنو بعد االنتخابات األخيرة (كانوف ٍ
ثاف/يناير  )2013انتُخب
بعض المرشحيف إلى الكنيست وعمى أجندتيـ تغيير الوضع القائـ في األقصى .وقد نصحتيـ
بأف "سياستيـ ال تشعؿ الوضع في إسرائيؿ أو في منطقة الشرؽ األوسط فحسب بؿ في
الشرطة ّ

السبب في ذلؾ ىو جذب المزيد مف أصوات
العالـ اإلسالمي كمو أي ما يزيد عمى مميار إنساف .و ّ
الناخبيف".
ّ
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واعتبرت القيادة العامة لمجيش أف القدس ال تشيد انتفاضة شاممة ومف الممكف السيطرة عمى
الوضع ،وحتى مف الممكف تغيير اتجاه التطورات .وذلؾ ممكف بشكؿ كبير عبر تحييد العامؿ
الديني ،أي األقصى ،الذي يحرؾ الفمسطينييف.
 .3الموقؼ القانوني
حؽ" الييود بالصالة في
تفيد ق اررات مختمفة لممحاكـ اإلسرائيمية بأف الرأي القانوني مستقر عمى " ّ
األقصى مع ترؾ األمر لمشرطة لتقدير الظروؼ األمنية وتنفيذ ذلؾ وفقًا لمقتضيات المحافظة
"حؽ الييود بالصالة
أقرت محكمة الصمح ّ
عمى األمف والنظاـ العاـ .وفي آذار/مارس ّ ،2015
في [المسجد األقصى]" ،وقالت القاضية ممكا أفيؼ في معرض نظرىا بقضية الحاخاـ ييودا

أف "الييود قادريف عمى الصالة في [المسجد
غميؾ ضد الشرطة إنو عمى األخيرة أف تضمف ّ

إف "الشرطة ممزمة بموجب القانوف بضماف صالة الييود في جبؿ المعبد
األقصى]" .وقالت أفيؼ ّ
وليس العمؿ عمى منعيـ مف الصالة ىناؾ".

وبدا خالؿ مدة الرصد محاولة المستوى القانوني الموازنة بيف الخطر األمني مف جية واندفاع
نشطاء "المعبد" مف جية أخرى .فأمرت المحكمة العميا الشرطة بالسماح بتظاىرة ينظميا نشطاء
اضا عمى منع الييود مف دخوؿ األقصى في شير رمضاف.
"المعبد" في تموز/يوليو  2015اعتر ً
أقرت المحكمة التظاىر عند باب المغاربة لكنيا وافقت عمى موقؼ الشرطة لجية توقيت
وّ

التظاىرة وحصرىا بمدة ال تعرقؿ وصوؿ المسمميف إلى األقصى ،كما وافقت عمى تمديد الوقت
إذا وافقت الشرطة عمى ذلؾ.
 .4الموقؼ الديني

ناؿ الموقؼ الديني نصيبو مف ارتدادات الحراؾ الشعبي في القدس حيث أعاد حاخاـ السفارديـ
الرئيس يتسحاؽ يوسؼ تأكيد منع الييود مف دخوؿ األقصى ،وقاؿ ،في جنازة شالوـ أىاروف
بدني الذي مات في حادث دىس عند محطة القطار الخفيؼ في القدس في  ،2014/11/5إنو
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عمى الجميور التوقؼ عف ىذا "االستفزاز" ،كما اتيـ الحاخامات الذيف يسمحوف لمييود بزيارة
األقصى بػ "صب الزيت عمى النار".
لكف ارتدادات الحراؾ لـ تكف ذاتيا عمى المستوى الديني ،حيث أعمف الحاخاـ بيني الو (مف
التيار الديني الصييوني) ،وىو كاف يعارض دخوؿ الييود إلى األقصى ألسباب تتعمؽ بالطيارة،
غير موقفو بسبب األحداث في األشير األخيرة التي دعتو إلى إعادة النظر في موقفو .وقاؿ
أنو ّ
الو في مقابمة إذاعية إنو "مف غير المقبوؿ أف يصمّي المسمموف في [المسجد األقصى] كما
يشاؤوف ويديرونو عبر األوقاؼ بينما ُيياف الييود إلى أبعد مدى".
وعمى مستوى "منظمات المعبد" ،فإف العمؿ مستمر عمى قدـ وساؽ لتثبيت الوجود الييودي في
األقصى حيث أعمنت منظمة "طالب مف أجؿ المعبد" عف برنامج ممنيج لمأسسة العمؿ الذي
يستيدؼ المسجد .وفي ىذا اإلطار ستشكؿ  4طواقـ أو دوائر تشمؿ المنحى القانوني والبرلماني
أمر
والتثقيفي واإلعالمي تتكامؿ في ما بينيا لتصبح االقتحامات وصالة الييود في المسجد ًا
وتبرعات تميّد
و ً
أما "معيد المعبد" فيستمر في إقامة حمالت توعية حوؿ أىمية "المعبد"ّ ،
اقعاّ .

لبنائو ،ورحمة البحث عف "البقرة الحمراء".

ثانيا :الحفريات وأعمال البناء والمصادرة أسفل المسجد األقصى وفي محيطو
ً

 .1الحفريات
ش ّكمت الحفريات اإلسرائيمية أسفؿ المسجد األقصى وفي محيطو أداة أساسية بيد حكومة االحتالؿ
ائيمي مف البحث عف
وأذرعو لخمؽ واقع تيويدي في منطقة األقصى .ومع ّ
تطور اليدؼ اإلسر ّ
ٍ
أثر لممستوطنيف الييود ،إلى توظيؼ ىذه
أرض ال تعرؼ ًا
سراب آثار ييودية في ظاىر وباطف

ييودي مزعوـ في القدس ،تكثّفت الجيود اإلسرائيمية باتجاه تحويؿ ج ّؿ
الحفريات في رواية تاريخ
ّ
ٍ
وكنس وقاعات ومرافؽ تستخدـ
تمؾ األنفاؽ إلى م ازرات سياحية ومتاحؼ وحدائؽ تممودية
أف االحتالؿ
ألغراض دينية وتاريخية وسياسية وسياحية واجتماعية مشبوىة .وىذا
التحوؿ يعني ّ
ّ
يد ّشف مرحمة جديدة في التعامؿ مع ممؼ الحفريات قد ال تكوف زيادة عددىا أولوية فييا بقدر ما
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يكوف ترميـ الموجود وتوسعتو وتطويره وافتتاحو كمرافؽ تؤدي وظيفة الترويج لممزاعـ واألكاذيب
الييودية ،ىو األولوية التي تمتقي عمييا أذرع االحتالؿ المختمفة .وفي الوقت الذي كانت تبدو فيو
مسارات األنفاؽ أسفؿ األقصى وفي محيطو غير مترابطة ،سعى االحتالؿ في السنوات الخمس
ِّ
السياحي
المحج
تيويدي واحد ،ليتحوؿ ىذا المشروع إلى
الماضية إلى ربطيا في إطار مشروع
ّ
ّ
األوؿ في دولة االحتالؿ.
رصد تقرير "عيف عمى األقصى" التاسع نشاطًا في  10مواقع حفريات ،وشيدت الجية الغربية
جديدا عف ثالث حفريات ونشاطًا في عدد مف المواقع .أما الجية الجنوبية فقد نشطت فييا
كشفًا
ً
الحفريات مف دوف أي كشؼ جديد عف أنفاؽ ،فيما استقرت الحفريات في الجية الشمالية عمى ما

كانت عميو في تقرير العاـ السابؽ المنصرـ باستثناء ترجيح تجدد العمؿ في موقع واحد .وبذلؾ
يصؿ عدد الحفريات إلى  50حفرية تتوزع عمى الشكؿ اآلتي:
 حفريات الجية الغربية 28 :حفرية.
 حفريات الجية الجنوبية 17 :حفرية.
 حفريات الجية الشمالية 5 :حفريات.
أ .حفريات الجية الغربية:
تكمف خطورة حفريات الجية الغربية في كونيا تتمركز في محيط منطقة البراؽ التي يسيطر
عمييا االحتالؿ ،ويتدفؽ إلييا آالؼ الييود والسياح ليقيموا الشعائر التوراتية عند حائط البراؽ
زور حائط المبكى) .باإلضافة إلى ذلؾ فيي جزء أساسي مف "مدينة داود"
(يسميو االحتالؿ ًا

قرب ىذه المنطقة مف حارة
التاريخية التي يسعى االحتالؿ لبنائيا أسفؿ األقصى وفي محيطوُ .

الشرؼ (الحي الييودي) يزيد مف أىميتيا بالنسبة إلى االحتالؿ حيث ستشكؿ األنفاؽ فييا ممرات
لممستوطنيف الييود ولمسياح األجانب لموصوؿ إلى حائط البراؽ والى األقصى المبارؾ.
طا في  7مواقع ،وارتفع عددىا إلى 28
وخالؿ مدة التقرير شيدت حفريات الجية الغربية نشا ً
حفرية بعدما كاف العدد  25حفرية في تقرير العاـ الماضي ،مع مالحظة ضخامة ىذه الحفريات
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ونوعيتيا وخطورتيا الشديدة عمى األقصى ومحيطو .أما مواقع الحفريات التي تطرؽ إلييا التقرير
فيي:
حفريات حماـ العيف:
بي لممسجد األقصى أسفؿ منطقة باب
تقع ىذه الحفريات عمى بعد ً 20ا
متر مف السور الغر ّ
وتحديدا أسفؿ وقؼ حماـ العيف اإلسالمي الواقع أقصى جنوب شارع الواد في البمدة
المطيرة،
ً
القديمة .و ُكشؼ في  2015/6/22أف الجمعيات المشرفة عمييا افتتحت قاعة كبرى ضمف
الموقع وخصصتيا لممناسبات االجتماعية والثقافية والدينية وخاصة "احتفاالت البموغ".
حفريات ساحة البراؽ (مشروع "مف القدس إلى القدس" التيويدي):
جديدا تُعرض فيو روايات ييودية تممودية تحت عنواف "مف القدس إلى
مركز
ًا
أقاـ االحتالؿ
ً

القدس" .وكشؼ مركز "كيوبرس" في  2015/6/23أف ىذا المشروع عبارة عف قاعة واسعة أثرية
إسالمية األصؿ تحتوي عشرات الحواسيب وشاشات عرض كبيرة ،ويشاىد فييا الزائروف مقاطع

لفي عاـ" ورحمتو "مف
تجسد "تشتت الشعب
ّ
فيديو تمثيمية ّ
الييودي في أنحاء العالـ عمى مدار أ ْ
متر مف
القدس إلى القدس" .وتقع تمؾ القاعة في منطقة أنفاؽ الجدار الغربي عمى بعد ً 50ا
يتـ الدخوؿ إلييا مف تفرع في أقصى غرب ساحة البراؽ.
األقصى حيث ّ
حفريات الزاوية الجنوبية الغربية:
خالؿ مدة الرصد كشؼ مركز "كيوبرس" في  2015/6/23عف مواصمة االحتالؿ توسيعَ

شماال بالقرب مف باب المغاربة .وكشفت
متر
لتمتد عمى مسافة ً 150ا
حفرياتو في تمؾ المنطقة
ً
ّ
تمؾ الحفريات عف حجارة عمالقة تشكؿ أساسات المسجد األقصى الصخرية .وتتفرع تمؾ األنفاؽ

عند منطقة باب المغاربة نحو الشماؿ والشماؿ الغربي وصوًال إلى منطقة المدرسة التنكزية،
ويتخمميا ُحفر متوسطة العمؽ في األرض.
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حفريات حوش شيابي "رباط الكرد":
خالؿ مدة الرصد ،في بداية شير أيار/مايو  ،2015أفاد أىالي حوش شيابي (رباط الكرد) الذي
يقع شماؿ باب الحديد في السور الغربي لممسجد األقصى أف أعماؿ الحفر أسفؿ بيوتيـ تجددت،
وأكدوا سماعيـ أصوات آليات حفر في أوقات متأخرة مف الميؿ وعند الفجر.
وتكمف خطورة ىذه الحفريات في كونيا تيدد بيوت المقدسييف في تمؾ المنطقة حيث بدأت
التشققات والتصدعات تظير في الجدراف ،كما أنيا ال تبعد عف سور األقصى الغربي سوى 10
مستقبال.
أمتار ما يعني إمكانية تغمميا أسفؿ باحات المسجد األقصى
ً
حفريات قمعة القدس:
صور ومقاطع
ًا
نشر المركز اإلعالمي لشؤوف القدس واألقصى "كيوبرس" في 2015/3/23
فيديو حديثة لحفريات واسعة ومبنى عميؽ أسفؿ قمعة القدس ،بالقرب مف باب الخميؿ أحد أبواب

بي .الحفريات التي تجرييا سمطة اآلثار اإلسرائيمية وصمت إلى
البمدة القديمة في سورىا الغر ّ
مترا.
مترا ،فيما وصؿ طوؿ المبنى إلى ً 80
عمؽ ً 15
حفريات باب السمسة:
في  2015/3/24أفادت عائمة دعنا التي تقطف في مبنى المدرسة الكيالنية عند باب السمسمة
في في السور الغربي لألقصى بوجود انييارات أرضية في فناء منزليـ يرجح أنيا ناتجة عف
نظر لقرب المبنى مف الطريؽ الرئيس المؤدي إلى حائط البراؽ في السور
حفريات االحتالؿ ًا
الغربي لألقصى ،حيث تنشط الحفريات وأعماؿ البناء اإلسرائيمية في تمؾ المنطقة.

نفؽ ساحة البراؽ:
تـ حفره أسفؿ
كشفت منظمة "عمؽ شبيو" اليسارية أف جمعية "إلعاد" االستيطانية تستخدـ نفقًا ّ
ساحة البراؽ ألغراض سياحية بصورة غير قانونية .وذكرت صحيفة "جيروزاليـ بوست"

نقال عف بياف أصدرتو منظمة "عمؽ شبيو" أف السمطات الرسمية
اإلسرائيمية في ً 2015/4/12
اإلسرائيمية تتعمد نقؿ مسؤولية اإلشراؼ عمى التراث واآلثار إلى منظمات يمينية كػ "إلعاد".
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ب .حفريات الجية الجنوبية:
يزعـ االحتالؿ أف "مدينة داود الييودية التاريخية" كانت قائمة بشكؿ رئيس في الجية الجنوبية
لممسجد األقصى .وعميو ،تتكثؼ الحفريات اإلسرائيمية في ىذه الجية وتمتد عمى كامؿ مساحة
ضاحية سمواف ووداي حموة وصوالً إلى السور الجنوبي لألقصى ،ويتفرع بعض األنفاؽ ليصؿ
الجيتيف الغربية والجنوبية في
شبكتي أنفاؽ
نحو الجية الغربية لممسجد األقصى في محاولة لربط
ْ
ْ
إطار إعادة بناء "مدينة داود".
موقعيف في الجية الجنوبية ،وكشؼ التقرير
وسع االحتالؿ مف حفرياتو في
ْ
خالؿ مدة التقرير ّ
عف تطور كبير في حفريات سمواف ووادي حموة ،فيما بمغ عدد حفريات ىذه الجية  17حفرية.

وفي ما يأتي مواقع الحفريات التي كانت نشطة خالؿ مدة التقرير في ىذه الجية:
11

حفريات سمواف:
خالؿ مدة الرصد ،كشفت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في  2014/9/3أف "سمطة الحدائؽ
عمقت ووسعت مف حفرياتيا في
والطبيعة" و"سمطة اآلثار اإلسرائيمية" وجمعية "إلعاد" االستيطانية ّ
قنوات المياه العربية اليبوسية والكنعانية وحولتيا إلى مسارات تممودية تروي فييا ادعاءاتيا حوؿ

"التاريخ الييودي" المزعوـ في المكاف ،وتشمؿ أعماؿ الحفر البدء بحفريات جديدة ،وتوسيع
الحفريات القديمة .وأفادت المؤسسة بأف ىذه األنفاؽ باتت تشكؿ شبكة بطوؿ 1000ـ تقر ًيبا.
حفريات وادي حموة:
في  2015/2/28أفاد مركز معمومات وادي حموة بحدوث تشققات وانييارات في أسقؼ وجدراف
وأرضيات بناية سكنية تعود لعائمة بشير ومكتب محاسبة يعود لعائمة صياـ في حي وادي حموة
جنوب المسجد األقصى؛ بسبب الحفريات اإلسرائيمية المتواصمة أسفؿ المنطقة.

وكانت مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث قد أكدت في  2014/11/19استمرار أعماؿ الحفر عند
متر إلى 20
مدخؿ وادي حموة .وأفادت المؤسسة بأف عمؽ الحفريات في الموقع تتطور مف ً 15ا

مترا؛ ما أدى إلى كشؼ خمس طبقات أثرية تؤكد الجذور اإلسالمية في المكاف.
ً
ج .حفريات الجية الشمالية:

الجيتيف
الحفريات في الجية الشمالية لممسجد األقصى قميمة نسبيًّا بالمقارنة مع تمؾ المنتشرة في
ْ
الغربية والجنوبية .وبحسب تقارير عيف عمى األقصى السابقة ،فقد ُكشؼ عف  5مواقع حفريات
نشطة في الجية الشمالية.
تطور يذكر في ىذه المواقع أو البدء
ًا
وخالؿ الفترة التي يغطييا التقرير لـ ترصد وسائؿ اإلعالـ
بحفريات جديدة سوى اإلشارة إلى حفرية واحدة محتممة .فقد ذكرت مؤسسة األقصى لموقؼ

والتراث في  2014/9/8أف شجرة سرو كبيرة سقطت في المنطقة الواقعة قر ًيبا مف حمامات
النساء في الجية الشمالية لألقصى مف جية باب األسباط .وما يرّجح كوف سقوط الشجرة بسبب
الحفريات اإلسرائيمية في المنطقة وجود تشققات وثقتيا مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث في أعمى

الشمالي لألقصى.
باب حطة في السور
ّ
 .2البناء والمصادرة في األقصى ومحيطو
الييودي في أنحاء القدس
الزمف لتكثيؼ بناء وخمؽ المعالـ ذات الطابع
يسابؽ االحتال ُؿ
َ
ّ

مزور
المختمفة ،وفي منطقة المسجد األقصى عمى وجو الخصوص بيدؼ إضفاء طابع
ّ
ييودي ّ
عمى المكاف .إدارة عمميات اقتحاـ المتطرفيف لألقصى ،وتأميف الرعاية األمنية لممقتحميف،
والترويج لممزاعـ التممودية ،وتأميف أماكف لعبادة الييود ،وغير ذلؾ مف األمور يفرض عمى
تؤمف ذلؾ.
االحتالؿ إيجاد المراكز والمرافؽ والقاعات وال ُكُنس التي ّ
تطور ممحوظًا في إعداد مخططات تيويدىا أو البدء
ًا
وخالؿ مدة التقرير شيدت منطقة األقصى
بتنفيذ ىذه المخططات .وفي ما يأتي أبرز مواقع تمؾ المخططات:
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التيويدي:
مجمع "بيت شتراوس"
ّ

متر مف المسجد األقصى قر ًيبا مف حائط البراؽ .عمى مدار مدة
يقع ىذا المجمع عمى بعد ً 50ا

استمر االحتالؿ بالعمؿ بوتيرة متسارعة في ىذا المجمع ،ففي  2014/8/26عممت
الرصد
ّ

تبيف أف االحتالؿ أنيى البناء
ًا
مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث
صور ومقاطع فيديو حديثة ّ

الييكمي لممجمع ،وبدأ بالتوازي مع ذلؾ بوضع أحجار رخامية عمى الواجيات الخارجية لممبنى،
ّ
وبأعماؿ ىدـ لبعض الجدراف والواجيات الداخمية بيدؼ تحويميا إلى قاعات حديثة متعددة
عددا مف المعالـ اإلسالمية
حوؿ ً
االستعماالت .وكشفت المؤسسة في  2015/2/9أف االحتالؿ ّ
حمامات .بعد ذلؾ بستة أياـ ،أعمنت جمعية "صندوؽ إرث حائط المبكى" في
في المكاف إلى ّ

 2015/2/15عف نيتيا بناء غرفة تحكـ مركزية لشبكة الكيرباء الخاصة بػ "بيت شتراوس"

التيويدي.
وبعد افتتاح الحمامات العامة بنحو ثالثة أشير أعمف االحتالؿ في  2015/5/19عف افتتاح
مركز لمشرطة ضمف مجمع "بيت شتراوس" .وىذا المركز ىو مركز عممياتي متقدـ سيعمؿ فيو
عنصر مف قوات االحتالؿ بقيادة ضابط.
ًا
30
الجسر الخشبي الجديد عند باب المغاربة:
ائيمي انشغاؿ العالـ بالحرب عمى غزة وشرع في 2014/8/12ـ بإقامة
استغؿ االحتالؿ اإلسر ّ
جسر خشبي جديد فوؽ طريؽ باب المغاربة ،يصؿ بيف منطقة جنوبي ساحة البراؽ والمسجد
ائيمي بإقامة ىذا الجسر لـ يكتمؿ ،فبعد أقؿ مف شير
األقصى عبر باب المغاربة .المخطط اإلسر ّ
أمر بتفكيؾ الجسر
عمى تاريخ الكشؼ عنو أصدر بنياميف نتنياىو ،رئيس وزراء االحتالؿً ،ا
الخشبي الجديد .وذكرت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية في  2014/9/3أف قرار نتنياىو جاء تحت

عبر فييا عف غضب األردف مف
وطأة ضغوط أردنية مف خالؿ رسالة وجييا الممؾ األردني ّ
"عدـ التنسيؽ" في ىذه الخطوة.
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مركز "كيدـ" التيويدي:
كشؼ المركز اإلعالمي لشؤوف القدس واألقصى "كيوبرس" في  2015/5/27عف تفاصيؿ
وبيف المركز بالصور
جديدة متعمقة بمشروع " المعبد التوراتي -مركز كيدـ" (أي المعبد القديـ)ّ .
والخرائط المخطط الجديد الذي قدمتو جمعية "إلعاد" االستيطانية صاحبة المشروع لمجيات

سعيا لتدشينو عاـ  2017ضمف احتفاليات
اإلسرائيمية المختصة العتماده
ً
تمييدا لمبدء بالتنفيذ ً

عاما عمى احتالؿ شرقي القدس والمسجد األقصى.
االحتالؿ باليوبيؿ الذىبي بمناسبة مرور ً 50

الكشؼ عف ىذه التفاصيؿ لـ ِ
يعف تنفيذىا كما خططت لذلؾ جمعية "إلعاد" االستيطانية" ،فقد
وافقت لجنة االستئنافات في مجمس التخطيط األعمى اإلسرائيمي في  2015/6/7عمى االستئناؼ
قدـ مف قبؿ مجموعة مف الجيات والمؤسسات المقدسية ،وطمبت مف جمعية "إلعاد"
الذي ّ
االستيطانية تقديـ مخطط جديد بشروط ومعايير محددة.
النبي داود:
إعادة فتح مركز الشرطة في صحف الصخرة ،وافتتاح مركز جديد عند باب ّ
أعادت شرطة االحتالؿ في  2015/5/19افتتاح مركزىا الواقع في الخموة الجنبالطية في محيط
صحف قبة الصخرة الشمالي بعد إحراقو مف قبؿ شباف فمسطينييف في  2014/7/24كردة فعؿ
عمى اعتداءات الشرطة اإلسرائيمية عمى المصميف وعمى األقصى .وفي  ،2015/5/20افتتح
االحتالؿ اإلسرائيمي مركز شرطة آخر في منطقة وقؼ آؿ الدجاني (أو وقؼ مسجد النبي داود
عميو السالـ) بالقرب مف باب النبي داود أحد أبواب السور الشرقي لمبمدة القديمة ،وسيعمؿ في
ىذا المركز الشرطي الجديد نحو  10عناصر مف قوات االحتالؿ.
جديدا لمشرطة في  2015/5/19ضمف مشروع "بيت
ومع ما ُذكر آنفًا مف افتتاح االحتالؿ ًا
مركز ً

شتراوس" في منطقة البراؽ غرب األقصى ،يصبح عدد مراكز الشرطة اإلسرائيمية ال ُمفتَتحة خالؿ

مدة التقرير ثالثة.

14

تيويد أبواب البمدة القديمة:
ائيمي لتيويد منطقة باب
في  2015/4/24تناقمت وسائؿ إعالمية األخبار عف مخطط إسر ّ
الشمالي لمبمدة القديمة .وفي سياؽ متصؿ ،أفادت مصادر صحفية عبرية أف
العمود في السور
ّ
بمدية االحتالؿ في القدس تخطط ألعماؿ واسعة في منطقة باب الخميؿ ،تشمؿ عمميات رصؼ
لمطريؽ واستبداؿ نوع آخر مف الحجارة بالحجارة الموجودة آخر منيا ،إضافة الى أعماؿ إضاءة
تـ اإلعالف عف مشاريع
واضافات في شبكة المواصالت وتغييرات عمى الموجودات األثرية .كما ّ
ترميـ في الواجيات في منطقة باب عبد الحميد الثاني (الباب الجديد) أحد أبواب البمدة القديمة
يخي.
في المنطقة الشمالية الغربية مف السور التار ّ
الحدائؽ التوراتية:
ّبينت دراسة ُنشرت في  2015/6/8مواقع سبع "حدائؽ توراتية" حوؿ المسجد األقصى والبمدة

دونما .وتركزت ىذه الحدائؽ في
القديمة بالقدس المحتمة ،تصؿ مساحاتيا اإلجمالية إلى ً 2680
المحيط المالصؽ لممسجد األقصى وسور القدس القديمة التاريخي.
ىدـ قبور في مقبرة الشيداء عند باب األسباط:
قبر مف مقبرة الشيداء
عماؿ "سمطة الطبيعة اإلسرائيمية" في  2014/9/21عمى ىدـ ً 20ا
أقدـ ّ

مصادرة
الواقعة قرب باب األسباط في الزاوية الشرقية الشمالية لألقصى بحجة البناء عمى أرض
َ

لسمطة الطبيعة.

ثالثًا :تحقيق الوجود الييودي داخل األقصى والتدخل المباشر في إدارتو
 .1اقتحام المسجد األقصى والتصريح ضده:
ومكانيا ،حالة متقدمة مف
زمانيا
تشكؿ مشاريع تيويد المسجد األقصى ،وعمى رأسيا تقسيمو
ً
ً
االستيداؼ الممنيج لميوية اإلسالمية والعربية في القدس ،وتعتبر االقتحامات مف أىـ وسائؿ

االحتالؿ لتحقيؽ أىدافو بتيويد األقصى.
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تصاعدا في وتيرة ىذه االقتحامات،
خالؿ الرصد الممتد مف  2014/8/1حتى  2015/8/1نجد
ً
وىي محاولة مف االحتالؿ لفرض وجود مستوطنيو في المسجد األقصى خالؿ أوقات محددة مف

الحدة إباف
اليوـ .استمرار ىذه االقتحامات عمى مدار العاـ ،مع ارتفاع مضطرد في الكثافة و ّ
مرّده إلى محاولة فرض الرؤية اإلسرائيمية عمى المسجد
المناسبات واألعياد الييودية المختمفةَ ،
األقصى المبارؾ ،إف مف ناحية التقسيـ الزماني بشكؿ مباشر وجعؿ وجود المستوطنيف في

ومعتادا ،أو مف جانب التقسيـ المكاني الذي يعتبر خطوة الحقة ألذرع
أمر مقبوًال
جنباتو ًا
ً
االحتالؿ ومنظماتو.

وال يمكف أف نتناوؿ اقتحاـ األقصى مف غير المرور عمى إحدى أىـ أذرع االحتالؿ التي تنشط
في ىذه االقتحامات وترفع شعار ىدـ األقصى وبناء "المعبد" عمى أنقاضو ،وىي "منظمات
المعبد" ،رأس حربة المشروع التيويدي في األقصى والتي تتولى جانب الحشد والتجييش وتنظيـ
االقتحامات والدعوة لممسيرات ،إضافةً لما تقوـ بو مف أنشطة تدريبية وتعميمية حوؿ الطقوس
التممودية الخاصة بػ "المعبد" ،وقد حصمت ىذه المنظمات عمى شعبية كبيرة أظيرتيا نتائج
عددا مف الشخصيات الداعمة ليذه المنظمات،
االنتخابات اإلسرائيمية التي أنتجت حكومة تضـ ً

كما حفمت بدعـ متجدد مع عودة التصريحات حوؿ تشريع "وجود المستوطنيف" في األقصى أو
"حرية العبادة في ساحات المعبد" وترجمتيا عبر انتياكات يومية تجاه المسجد األقصى والحرص
عمى تأميف الغطاء الالزـ لممقتحميف.
أ .اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية

يشكؿ األقصى مادة دائمة في خطابات الساسة اإلسرائيمييف ،فيو دائـ الحضور والجاذبية،
ويمكننا تصنيؼ ىذه التصريحات عمى نموذجيف ،األوؿ خالؿ اليبة الشعبية في القدس التي
انطمقت بعد استشياد الفتى المقدسي محمد أبو خضير في  .2014/7/2النسؽ الثاني ىو
التصريحات المتعمقة باالنتخابات اإلسرائيمية المبكرة التي أقيمت خالؿ شير آذار مف عاـ 2015
بنودا
وما بعدىا مف تشكيؿ لمحكومة االسرائيمية ،فقد ضمت خطط عمؿ كثير مف المرشحيف ً

وطروحات تدعو لػ"تشريع الوجود الييودي" في األقصى ،وما يظير االستقطاب الكبير الذي حققو
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ىذا الخطاب نتائج تمؾ االنتخابات التي رفعت مشاركة "منظمات المعبد" في الكنيسيت اإلسرائيمي
لمستويات غير مسبوقة.
إلى جانب مشاركة العضو في الكنيسيت ونائب رئيسو السابؽ "موشيو فيجميف" باقتحاـ المسجد
األقصى ،فيو يعتبر أحد أبرز وجوه "الكنيست" الداعمة لتشريع "اقتحامات المستوطنيف" لألقصى
ووضعو تحت "السيادة اإلسرائيمية الكاممة" ،وقد تزامنت مشاركتو في اقتحامات األقصى مع فرض
قيود مشددة عمى دخوؿ المصميف لممسجد ،ففي  2014/9/14اقتحـ األقصى برفقة عدد مف
عاما مف دخولو ،وكاف آخر اقتحاـ لفيجميف في
المستوطنيف مع منع المصميف دوف الػ ً 50
 2014/11/2ثـ تراجع دوره في االقتحامات نتيجة عدـ وصولو لالئحة حزب الميكود قبيؿ
االنتخابات اإلسرائيمية وخروجو مف الكنيست اإلسرائيمي.
ويعتبر وزير األمف الداخمي في حكومة نتنياىو السابقة "يتسحاؽ أىرونوفيتش" مف الشخصيات
التي تقوـ باقتحاـ األقصى وترفع سقؼ التصريح ضده ،فقد قاـ في  2014/9/24باقتحاـ
المسجد األقصى وأشرؼ بنفسو عمى االعتداء عمى المصميف والمرابطيف .وخالؿ الحراؾ الشعبي
في القدس رفع "أىرونوفيتش" مف سقؼ تصريحاتو ضد األقصى ،ففي  2014/10/13قاؿ بأنو
"لف يتردد في إغالؽ الحرـ القدسي الشريؼ أماـ المسمميف مثمما تـ إغالقو أماـ الزوار الييود".
وفي استقراء عاـ لمسار االقتحامات الرسمية نجد أنيا قد خفتت بعيد البدء بالتحضير لالنتخابات
امنا مع ذكرى
اإلسرائيمية ومف ثـ تشكيؿ الحكومة ولـ تتطور مف جديد إال بعد شير رمضاف تز ً

"خراب المعبد" .فقبيؿ االنتخابات تعيدت النائب ميري ريغؼ "بأف يتـ فرض التقاسـ الزماني
والمكاني في المسجد األقصى بيف الييود والمسمميف" ،أما نفتالي بينيت وخالؿ احتفاؿ االحتالؿ بػ
"الذكرى الػ  48الحتالؿ شرقي القدس" ،قالت" :إف الييود سيتمكنوف خالؿ األياـ القريبة القادمة
مف الصعود إلى جبؿ المعبد والصالة فيو" .وخالؿ منتدى سياسي في  2015/6/17حوؿ قضية
"صموات" الييود في المسجد األقصى قاؿ عضو "الكنيست" ينوف ماجاؿ مف حزب "البيت
نطبؽ فيو صالتنا ألنو
الييودي"" :إننا ماضوف نحو الصالة في جبؿ المعبد وسيأتي اليوـ الذي ّ

المكاف الذي نصمي نحوه آالؼ السنيف" ،وفي المنتدى نفسو اتفؽ داني عطار عضو الكنيست
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عف "المعسكر الصييوني" مع يانوف يجاؿ والحاخاـ المتطرؼ ييودا غميؾ عمى "حؽ" الييود في
الصالة في "المعبد" ،وقاؿ" :إنو يجب عمينا كييود أف ندعـ صعود الييود إلى جبؿ المعبد وبعد
ذلؾ يجب أف نقيس مدى تأثير ذلؾ عمى العالـ العربي واإلسالمي برمتو" .وبذلؾ يتضح إجماع
أحزاب اليميف وما يسمى باليسار الوسط عمى "حؽ" الييود في الصالة في "المعبد".
وتوجت مدة الرصد بأحد أخطر االقتحامات السياسية ،ضمف اقتحامات ما يسمى ذكرى "خراب
َ
المعبد" حيث اقتحـ وزير الزراعة أوري أريئؿ في  2015/7/26المسجد برفقة مجموعات مف
المستوطنيف تحت حراسة أمنية مشددة ،وقد أغمقت شرطة االحتالؿ أبواب المسجد القبمي
بالسالسؿ المعدنية ،وىي خطوة استف اززية اعتبرت األولى منذ تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية األخيرة.
مستوطنا ،كما سجمت أضرار بالغة بالمسجد
وبمغ عدد مقتحمي األقصى خالؿ ىذا اليوـ 323
ً

القبمي واعتداءات عمى موظفي األوقاؼ وحراس المسجد األقصى.
ب .اقتحامات وتصريحات المتطرفيف الييود:

يدأب االحتالؿ عمى اقتحاـ المسجد األقصى بشكؿ دائـ ،كما يحافظ عمى وتيرة االقتحامات
وكثافتيا بشكؿ إجمالي خالؿ مدة الرصد ،مع تصعيدىا خالؿ المناسبات واألعياد "الييودية"،
أعداد مف المتطرفيف والحاخامات .ويمكف أف نالحظ بأف االحتالؿ قد منع
يشارؾ في االقتحامات
ٌ
خالؿ العشر األواخر مف شير رمضاف المبارؾ وعيد الفطر ،أي اقتحامات لممستوطنيف مع
تقديـ تسييالت كبيرة لسكاف الضفة الغربية لدخوؿ القدس واألقصى طيمة الشير المبارؾ ،ولكف
امنا مع ذكرى "خراب المعبد" ،ومشاركة شخصيات
االقتحامات عادت بشكؿ أكبر وأكثر حدة تز ً
رسمية في ىذه االقتحامات بعد فترة االنقطاع تمؾ.

أبرز االقتحامات ىي:
 -1خالؿ احتفاؿ االحتالؿ بػ "عيد المظمة/العرش" ،اقتحـ عشرات المستوطنيف في
 2014/10/9حوش الشيابي المالصؽ لممسجد األقصى شماؿ باب الحديد في السور

ٍ
طقوس خاصة في ما يسمى مناسبة "نزوؿ التوراة" عند حائط رباط
الغربي ،لممارسة
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مستوطنا المسجد ،وترافؽ االقتحاـ مع االعتداء
الكرد .وفي  2014/10/13اقتحـ 185
ً
عمى المرابطيف في األقصى وعمى المسجد القبمي واطالؽ عشرات قنابؿ الغاز ،ومنع مف
عاما مف الرجاؿ والنساء مف دخوؿ المسجد.
ىـ دوف الػ ً 60
 -2خالؿ احتفاالت ما يسمى بػ "عيد الفصح" العبري في  2015/4/5اقتحـ األقصى حوالي

 100مستوطف بينيـ مجموعة مف "منظمة نساء مف أجؿ المعبد"  .كما اقتحـ 74

مستوطنا المسجد األقصى في  2015/4/7مف جية باب المغاربة عمى شكؿ
ً
مجموعات ،وتجولوا في أنحاء مف باحاتو وسط حراسة مشددة مف قبؿ شرطة االحتالؿ
والوحدات الخاصة.

 -3وبعد فترة اليدوء النسبي في شير رمضاف المبارؾ والحفاظ عمى وتيرة متدنية مف

منا مع ما يسميو االحتالؿ ذكرى "خراب المعبد" واطالؽ
االقتحامات ،فقد عادت بشدة ا
تز ً
"منظمات المعبد" الدعوات القتحاـ األقصى .وشيد األقصى يوـ  2015/7/26اقتحا ًما

مف قبؿ مئات المستوطنيف وعشرات عناصر االحتالؿ ،الذيف قاموا باقتحاـ المصمى
القبمي مرتيف واطالؽ وابؿ مف قنابؿ الصوت والغاز ،وبمغ عدد مقتحمي األقصى خالؿ
طنا.
ىذا اليوـ  323مستو ً

ونشير إلى أف عدد الذيف اقتحموا األقصى مف المستوطنيف وعناصر االحتالؿ "والسياح"
مقتحما.
خالؿ مدة الرصد بمغ نحو 14019
ً
1615 1600
1128

1411

1268 1284

953

858

738

1326

965
707

األشهر
تشرين ثان 2014

تشرين أول 2014

أيلول 2014

آب 2014

آذار 2015

شباط 2015

كانون ثان 2015

كانون أول 2014

تموز 2015

حزيران 2015

أيار 2015

نيسان 2015

بياف توضيحي لعدد الذيف اقتحموا األقصى خالؿ أشير الرصد
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ج .اقتحامات وتصريحات األجيزة األمنية:

قامت األجيزة األمنية بأخطر اقتحاميف تعرض ليما المسجد األقصى خالؿ مدة الرصد ،إف مف
حيث الكثافة والقوة وحجـ االعتداء عمى المصميف وعمى المسجد األقصى .وتأتي ىذه االقتحامات
لقمع حالة الرباط والتصدي التي تحصؿ في األقصى ،ومواجية المرابطيف ألي تواجد
لممستوطنيف داخؿ جنبات المسجد ،لذا تصبح االقتحامات األمنية محاولة لكسر الصمود وحالة
ونوعا مف إعادة رسـ المشيد في سياؽ السعي لفرض الرؤية اإلسرائيمية عمى األقصى
المواجية
ً
والدفع باتجاه التقسيـ عمى أرض الواقع.

ونستعرض أبرز االقتحامات التي جرت ضمف ىذا اإلطار ،فقد قامت قوات أمنية كبيرة في
 2014/10/8باقتحاـ المسجد األقصى واعتدت عمى المصميف والمعتكفيف فيو مف أىؿ القدس
واألراضي المحتمة عاـ  ،1948وقد استخدمت قنابؿ الغاز وأخرى حارقة والرصاص المعدني
المغمؼ بالمطاط وغاز الفمفؿ ،وعممت عمى إخالء المسجد وتفريغو مف أغمب المصميف،
وحاصرت الجامع القبمي المسقوؼ وتـ تدنيسو عبر دخوليـ لمسافة خمسة عشر مترا ،ممقية
عددا مف اإلصابات في صفوؼ المرابطيف
أعدادا كبيرة مف القنابؿ الصوتية والحارقة مما أوقع ً
ً
وصؿ إلى  20مصابا داخل حدود األقصى ،ومع تجمع المصميف عمى بوابات األقصى قامت

شرطة االحتالؿ باالعتداء عمييـ بالقنابؿ الصوتية والي اروات والضرب ،مع اعتقاؿ أعداد منيـ.
وضمف محاولة االحتالؿ لقمع الحراؾ الشعبي المقدسي ،عادت قوات االحتالؿ القتحاـ المسجد
األقصى في الشير التالي بأكثر مف  300جندي بشكؿ مفاجئ وذلؾ في  ،2014/11/5وقد
وصؿ جنود االحتالؿ لمنبر نور الديف ،وتكرر استيداؼ المرابطيف بالقنابؿ الحارقة واالستخداـ
المفرط لغاز الفمفؿ ،مما أدى لسقوط عدد مف اإلصابات أخطرىا إصابة أحد المرابطيف بعينو،
ولـ يسمـ مف رابط مف المصميف عمى بوابات األقصى فقد استيدفتيـ قوات االحتالؿ بالقنابؿ
الصوتية وقنابؿ الغاز.
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 .2التدخل المباشر في إدارة المسجد:
يكمؿ االحتالؿ مف نسؽ "ىجومو" عمى المسجد األقصى ،فإضافةً ليذه االعتداءات الصارخة
عمى المسجد ،يقوـ االحتالؿ بعرقمة محاولة لترميـ أي جزء مف المسجد المبارؾ وأبنيتو ،فال
تتوقؼ شرطة االحتالؿ عف مراقبة أعماؿ الصيانة والترميمات التي يقوـ بيا عماؿ دائرة األوقاؼ
اإلسالمية ،حيث تعمؿ شرطة االحتالؿ باستمرار عمى عرقمة العماؿ والتشويش عمى عمميـ،
وغالبا ما يتـ منعيـ مف مواصمة العمؿ داخؿ المسجد .ىذه المضايقات وأوامر توقيؼ العمؿ تأتي
ً

بتوصية مف موظفي "سمطة اآلثار اإلسرائيمية" بعد معاينات أشبو بالمسرحيات ،في محاولة

لفرض سيطرة االحتالؿ عمى المسجد في المقاـ األوؿ ،إلى جانب جعؿ المسجد بحالة سيئة
لتكوف بعض أجزاءه معرضةً لمسقوط في أي لحظة ،جراء حدث مفتعؿ أو كارثة طبيعية.
وال يقؼ تدخؿ االحتالؿ عمى أرض الواقع في المنع والتضييؽ ،بؿ تصؿ حتى الحالة السياسية
التي تحاوؿ تأطير ىذه األعماؿ في المسجد ،ففي رسالة لوزير "البناء" اإلسرائيمي أوري أريئؿ إلى
رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ،طالب أريئؿ فييا بتدخؿ الشرطة لوقؼ أعماؿ الصيانة التي تتـ
داخؿ المسجد األقصى ،وحسب تصريحو فإنيا "أعماؿ تتطمب الفحص والمصادقة عمييا مف قبؿ
المجنة الو ازرية لشؤوف الحفريات األثرية في األماكف المقدسة" ،مما يظير حجـ المراقبة ألي
أعماؿ صيانة وىي التي تتسؽ مع عمميات الحفر لتخريب أساسات المسجد ومحيطو.
معاناة المصميف والمرابطيف في األقصى ال تنحصر في منعيـ مف الدخوؿ لممسجد فقط ،بؿ ىـ
عرضة لالعتقاؿ واإلبعاد ففي األشير الثالثة األوؿ مف عاـ  2015بمغ عدد مف اعتقؿ مف
داخؿ المسجد األقصى أكثر مف  100مرابط ومرابطة ،يتعرضوف خالليا لإلىانة وبعد التحقيؽ
يوما ،ودفع
إما يتـ تحويميـ لالعتقاؿ ،أو اإلبعاد عف األقصى لفترات تتراوح بيف الػ  15و ً 90

غرامات مالية مف  500إلى  2000شيكؿ.
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ابعا :ردود الفعل عمى التطورات في المسجد األقصى
رً

شيدت القدس خالؿ مدة التقرير اعتداءات وانتياكات متعددة مف قبؿ االحتالؿ اعتبرت بأنيا مف

أسوأ االعتداءات منذ عاـ  ،1967وتوزعت االعتداءات بيف اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ

وانتياؾ حرمتو ،واعالف مخططات تيويدية وتنفيذ قسـ منيا ،واالعتداء عمى المقدسييف وخاصة

المرابطات ،ناىيؾ عف االعتداءات المستمرة عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية واألراضي
الوقفية والمقابر.

ولكف العالمة الفارقة في كؿ االعتداءات واالنتياكات كانت الطريقة التي قتؿ بيا الطفؿ المقدسي

محمد أبو خضير في  2014-7-2حرقًا ،حيث شكمت طريقة اغتيالو حالة مف الصدمة لدى

جميع األوساط في القدس ،وكانت بمثابة الش اررة التي أدت إلى اندالع الحراؾ الشعبي في
القدس .وشيدت القدس عمى أثرىا تطورات ميدانية دراماتيكية مختمفة ،ولعؿ أبرز تجمياتيا توجت
بالعمميات الفردية النوعية التي استيدفت المستوطنيف ،في مناطؽ حيوية في القدس ،وبرىف ىذا
الحراؾ الشعبي عف مدى نجاح المقدسييف في تطوير سبؿ وطرؽ المواجية مع االحتالؿ.
 .1فصائل المقاومة الفمسطينية:
فرض تطور األحداث عمى فصائؿ المقاومة الفمسطينية تبني لغة خطاب جديدة في القدس داعمة
لحؽ المقدسييف في مواجية االحتالؿ بشتى الطرؽ المناسبة بعد أف كاف حضور القدس في

قائما عمى االستنكار لالعتداءات التي تحدث بحؽ المدينة
الخطابات اإلعالمية لفصائؿ المقاومة ً
المحتمة ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية وخاصة المسجد األقصى المبارؾ ،والتركيز عمى أىمية
القدس ومكانتيا كعاصمة لمدولة الفمسطينية المنشودة .وأصبحت القدس في ظؿ الحراؾ الشعبي
جوىر الخطابات اإلعالمية لقادة المقاومة والناطقيف باسميا رغـ تزامف الحراؾ الشعبي في القدس

مع العدواف الصييوني عمى قطاع غزة ،والتي ركزت عمى أىمية المقاومة ودورىا في حماية

القدس ومواجية التيويد ،وتناولت أىمية القدس كجوىر لمصراع العربي اإلسرائيمي وكعنواف لوحدة
األمة.
إال أف الرسالة البالغة التي قدمتيا فصائؿ المقاومة لالحتالؿ ىي استيداؼ صواريخيا أىدافًا
إسرائيمية في مدينة القدس خالؿ العدواف عمى قطاع غزة ،وحممت ىذه الخطوة في ظؿ الحرب
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الشاممة التي كانت تقودىا المقاومة في غزة رسالة واضحة لالحتالؿ وىي أف القدس ستبقى قبمة

المقاومة والمواجية مع االحتالؿ.

ومع تصاعد العمميات الفردية في القدس ،باركت فصائؿ المقاومة ىذه العمميات ولكنيا لـ تعمف
عف مسؤوليتيا بشكؿ مباشر عنيا ،واكتفت بعض الفصائؿ بتبني بعض منفذي العمميات

كعناصر منضوية تحت جناحيا ،واعتبرت أف ىذه العمميات الفردية تأتي في سياؽ رد الفعؿ

الطبيعي لممقدسييف في مواجية االحتالؿ وجرائمو في القدس .ومع استمرار االعتداءات شبو

اليومية عمى القدس ومقدساتيا ،دأبت الفصائؿ الفمسطينية مع كؿ اعتداء وانتياؾ جديد إلى

استنفار جماىيرىا لمقياـ بيبات وتحركات جماىيرية داعمة لممقدسييف وحقيـ في مقاومة

االحتالؿ.
 .2السمطة الفمسطينية:

كررت السمطة الفمسطينية خطابيا ودعواتيا التي باتت مكررة وتصدر بعد كؿ اعتداء يقوـ بو
أحيانا
االحتالؿ ضد المقدسات اإلسالمية والمسحية في القدس أو ضد المقدسييف والتي تتضمف
ً
نفس الالزمة أو الرتابة ،وربما الجديد الذي تضمنو خطاب السمطة الفمسطينية ىو اعتبارىا أف

العمميات الفردية في القدس قد تؤدي إلى حرب دينية في حاؿ استمر االحتالؿ باعتداءاتو عمى

المقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وبدوره دعا رئيس السمطة الفمسطينية ،محمود عباس ،إلى عقد جمسة طارئة لمجمس األمف
الدولي؛ لبحث االستيطاف واإلنتياكات اإلسرائيمية في القدس المحتمة .إال أف ىذه الخطوات التي

قامت بيا السمطة الفمسطينية كانت بمثابة خطوات شكمية لتنفيس الشارع المقدسي والفمسطيني
الغاضب ،حيث صدرت اتيامات مف جيات فمسطينية رسمية متعددة لمسمطة الفمسطينية ورئيسيا

بتعمد إغفاؿ األقصى مقابؿ التنسيؽ األمني .وىذه االتيامات الفمسطينية لرئيس السمطة
اتيمتو ّ
الفمسطينية محمود عباس جاءت متقاطعة مع معمومات إسرائيمية تؤكد سعي السمطة وأجيزتيا
األمنية إلى إجياض الحراؾ الشعبي في القدس .كما اضطرت السمطة الفمسطينية إلى تفعيؿ
حراكيا بالتوجو نحو المحافؿ الدولية بعد الخيبات السياسية المتتالية التي واجيتيا ،فقدمت لألمـ

مشروعا تحت مسمى "إنياء االحتالؿ" ،ووقع رئيس السمطة الفمسطينية
المتحدة عبر األردف
ً
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محمود عباس في  2014 /12/31عمى أوراؽ االنضماـ إلى اتفاقية روما لممحكمة الجنائية
الدولية والى نحو عشريف منظمة واتفاقية دولية أخرى.

وعمى الرغـ مف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية في القدس مع بداية عاـ  2015بقيت مواقؼ
وتحركات السمطة الفمسطينية دوف المستوى المطموب وبرىنت عف عجزىا في تفعيؿ قضية القدس

في األروقة العربية ،فبالكاد تطرأت القمة العربية التي عقدت في شرـ الشيخ يومي -28

 2015/3/29لمقضية الفمسطينية.
 .3المقدسيون وفمسطينيو األراضي المحتمة عام :1948
أما الشارع المقدسي فقد شيد حالة مف الغمياف عمى أثر استشياد الطفؿ المقدسي محمد أبو
خضير ،حيث شكمت طريقة اغتيالو حرقًا حالة مف الصدمة لدى جميع األوساط في القدس،
خاصة الفئات المقدسية الشابة التي خاضت مواجية عمى شكؿ ىبة واسعة "غير منظمة بالبعد

انتشار في مناطؽ القدس ،وكممت
وحضور و ًا
ًا
وتنظيما
تيبا
التنظيمي التقميدي" ،لكنيا باتت أكثر تر ً
ً
بالعمميات الفردية في إطار الرد عمى االعتداءات المتكررة عمى المسجد األقصى المبارؾ ،وعمى

القدس والمقدسييف .وفي إطار ردات الفعؿ االحتجاجية والحركات التضامنية لدى المقدسييف،
أكدت قيادات مقدسية أف جرائـ االحتالؿ والمستوطنيف في القدس المحتمة تنذر باشتعاؿ انتفاضة

ثالثة .وكاف ىناؾ عدة تصاريح مستنكرة لكؿ مف :عضو المجمس الثوري لحركة فتح حاتـ عبد

القادر ،ورئيس الييئة اإلسالمية العميا الشيخ عكرمة صبري ،ورئيس أساقفة سبسطية لمروـ
األرثوذكس في القدس المحتمة المطراف عطا اهلل حنا ،ووفد البطاركة واألساقفة وممثميف عف

الكنائس في القدس كافة ،ورئيس وأعضاء مجمس األوقاؼ اإلسالمية وكبار موظفي األوقاؼ
ومحافظ القدس ،والشيخ رائد صالح ،والشيخ كماؿ الخطيب ،وغيرىـ.
وبالمقابؿ عمد االحتالؿ إلى القياـ بالعديد مف اإلجراءات المشددة في محاولة منو إلفشاؿ

تحركات المقدسييف وفمسطيني األراضي المحتمة عاـ  1948الذيف شكموا جدار الصمود في وجو

االحتالؿ .كما مارس االحتالؿ ضغوطًا مختمفة عمى دائرة األوقاؼ اإلسالمية ،ومؤسسة عمارة

األقصى ،الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ  ،48وفضالً عمى
الضغوط التي مارسيا االحتالؿ عمى المؤسسات المقدسية فقد قاـ باعتقاؿ العديد مف المقدسييف

فقد أشار رئيس نادي األسير قدورة فارس ،في ،2014/8/14إلى أف دولة االحتالؿ اعتقمت ما
يزيد عمى  1600مواطف في أقؿ مف شيريف .كما عمد االحتالؿ في القدس إلى إبعاد عدد مف
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المرابطيف ونخب مف المقدسييف .وقد شيدت القدس خالؿ مدة التقرير مجموعة مف الفعاليات

التضامنية.

 .4األردن:
أما موقؼ المممكة األردنية التي تعتبر صاحبة الوصاية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية
في القدس فتراوح بيف التنديد باستمرار عمميات التيويد في القدس واستنكار االعتداءات عمى

المسجد األقصى المبارؾ ،أي أف موقفيا في مجممو لـ يخرج مف اإلطار العاـ لسياستيا حياؿ

محددا في
القدس والمسجد األقصى ،فيي مكبمة باتفاقية سالـ مع دولة االحتالؿ ،وتمتزـ سقفًا
ً
النظر إلى تطورات األحداث في القدس يتراوح بيف االستنكار والتيديد ،وخطاباتيا تجاه األحداث
في القدس تكاد تكوف مكررة أو متشابو .ولعؿ أبرز محطات مواقفيا كاف استدعاء سفيرىا في "تؿ

أبيب" في  2014/11/5لمتشاور ،وىذه الخطوة واف كانت شكمية لتسكيف الشارع األردني

الغاضب ،إال أنيا تعتبر خطوة في االتجاه الصحيح .وفي سياؽ متصؿ ،تقدـ األردف في تشريف
ثاف/نوفمبر  2014بشكوى إلى مجمس األمف بشأف اقتحاـ القوات اإلسرائيمية لممسجد األقصى.

إال أف ىذه الخطوات بقيت دوف مستوى االعتداءات ،فاألردف لـ يقـ بخطوات جدية كمراجعة

معاىدة السالـ أو تقييـ لمتعاوف األمني والعالقات الدبموماسية ،بؿ استمرت المباحثات بيف األردف

ودولة االحتالؿ بخصوص اتفاقية استيراد الغاز مف "إسرائيؿ" ،وبدالً مف توفير مناخات داعمة

لمحراؾ الشعبي في القدس أو اتخاذ خطوات حقيقية لوقؼ االعتداءات أو االنتياكات في القدس

شارؾ األردف في عقد لقاء ثالثي جمع كؿ مف العاىؿ األردني ووزير الخارجية األمريكي جوف
كيري ورئيس وزراء االحتالؿ نتنياىو في  2014/12/11لمناقشة سبؿ وقؼ التوتر في القدس.

ثـ ما لبث أف أعمف األردف في  2015/2/20عف عودة سفيره إلى ممارسة ميامو في "تؿ أبيب"

التي غادرىا في تشريف ٍ
خمفية االعتداءات عمى األقصى ،رغـ أف ىذه
ثاف/نوفمبر  2014عمى ّ
االعتداءات لـ تتوقؼ ،بؿ اقترنت مع اإلعداد لتصعيدىا في موسـ األعياد الييودية.
 .5الموقف العربي واإلسالمي الرسمي:
ولـ يكف الموقؼ العربي واإلسالمي الرسمي بأفضؿ مف الموقؼ األردني ،فحالة التضامف
والتفاعؿ العربي واإلسالمي كانت محصورة في كثير مف األحياف ببيانات الشجب واالستنكار

التي تحذر مف ممارسات االحتالؿ وانتياكاتو المتكررة لمقدس مف جية ولممقدسات اإلسالمية
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والمسيحية وخاصة المسجد األقصى مف جية أخرى ،فضالً عف التحذير مف عواقب ممارسات
االحتالؿ واعتداءاتو.

وعكس الموقؼ العربي واإلسالمي الرسمي في كؿ مستوياتو التفاعمية مع تطورات األحداث في

اضحا في توفير دعـ حقيقي لمقدس والمقدسييف ولو بالحد األدنى ،بؿ
ًا
القدس واألقصى
قصور و ً
إف بعض الدوؿ العربية بدؿ أف تحتضف الحراؾ الشعبي في القدس عمدت إلى إجياضو لتوفير
كؿ سبؿ التيدئة واستتباب األمف لالحتالؿ في القدس ،فضالً عف أف التطبيع مع االحتالؿ
استمر سواء عبر المقاءات التجارية والدبموماسية أو عبر التعاوف األمني واالستخباراتي رغـ كؿ

ممارسات االحتالؿ العدوانية تجاه األقصى.

وفي مقابؿ ىذا الموقؼ العربي الرسمي اليزيؿ تواصؿ مسمسؿ االنفتاح العربي عمى "إسرائيؿ"

إف الدوؿ العربية لـ تظير جدية حقيقية في تعاطييا مع
بذرائع مختمفة .ويمكف القوؿ ىناّ ،
ممارسات االحتالؿ في القدس ،بما يتناسب مع متطمبات إنياء االحتالؿ .بؿ إف بعض الدوؿ
العربية تعزز عالقاتيا مع دولة االحتالؿ ،وارتيانيا ليا ،لتصبح بذلؾ شريكة في مشروع

تاما بيف موقؼ الدوؿ العربية وبياناتيا الظاىرة
االحتالؿ ومخططات التيويد ،ما يعكس ً
تباينا ً
وبيف سموكيا وعالقتيا الباطنة مع االحتالؿ.
فعمى الرغـ مف استمرار االنتياكات اإلسرائيمية في القدس مع بداية عاـ  ،2015إال أف القدس
كانت الغائبة األكبر عف الق اررات والتفاعؿ العربي والرسمي ،حتى أف القمة العربية التي عقدت

في شرـ الشيخ يومي  2015/3/29-28وسيطر عمييا الياجس األمني في اليمف ،بالكاد تطرأت
لمقضية الفمسطينية التي تعامؿ معيا المجتمعوف كبند ثابت عمى جدوؿ أعماؿ القمة السنوية
وليس مف باب الحرص عمى حؿ لموقوؼ في وجو االحتالؿ وممارساتو التي تتوالى فصوالً مف

االعتداءات واالنتياكات ،ال سيما في القدس المحتمة والمسجد األقصى.
 .6الموقف الشعبي:

كاف لمحراؾ الشعبي في القدس واالعتداءات المستمرة عمى المسجد األقصى المبارؾ ،وما رافؽ
ذلؾ مف عمميات فردية ضد المستوطنيف ،دور في إعادة القدس إلى دائرة االىتماـ الشعبي بعد

تراجع التضامف مع قضية القدس واألقصى في السنوات الماضية نتيجة الواقع األمني المضطرب
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الذي تعيشو الدوؿ العربية ،ولعؿ حرب غزة التي تزامنت مع الحراؾ الشعبي في القدس ،ووصوؿ
صواريخ المقاومة إلى القدس زاد مف جذوة التفاعؿ الشعبي مع القدس واألقصى.

وكاف ىناؾ جممة مف الفعاليات التضامنية لكؿ مف :منظمة " نساء القدس" ،واالتحادات المينية

المصرية ،واتحاد الجمعيات مف أجؿ فمسطيف في الدانمارؾ الدانمرؾ ،وىيئة عمماء فمسطيف في
الخارج االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،ومؤسسة القدس الدولية بفروعيا المختمفة ،ورابطة
الصحافة اإلسالمية ،وقوى وتيارات وشخصيات لبنانية وفمسطينية في لبناف ،ودائرة الشؤوف
الدينية في المؤتمر الشعبي المبناني ومؤتمر بيروت والساحؿ في بيروت ،ومنتدى فمسطيف الدولي

لإلعالـ واالتصاؿ" و"رابطة اإلعالـ المرئي اليادؼ" ،وممتقى الوفاء لفمسطيف" في لبناف،
والجماعة اإلسالمية في باكستاف ،والييئة الدائمة لنصرة القدس وفمسطيف ،واالتحاد الدولي لعمماء

المسمميف  -فرع فمسطيف ،ونقابة الميندسيف في األردف ،وممتقى القدس الثقافي في األردف،
ورابطة شباب ألجؿ القدس ،وىيئة نصرة األقصى في لبناف ،وجمعية "ميراثنا" التركية ،وىيئات

مدنية وسياسية ونقابية بالمغرب وشبابية ،وجمعيات ماليزية واندونيسية ،والمنتدى الفمسطيني في

الدانمرؾ وأوروبيوف ألجؿ القدس ،ومؤسسة "شباب ألماني مف أجؿ فمسطيف" ،وغيرىا مف

المؤسسات والييئات العربية واإلسالمية التي يصعب حصرىا في ىذا التقرير.
 .7المستوى الدولي:

كاف الياجس األكبر عمى المستوى الدولي كيفية الحؤوؿ دوف اتساع رقعة الحراؾ الشعبي في
القدس وصوالً إلى اندالع انتفاضة ثالثة ،خاصة أف العمميات الفردية شكمت حالة مف الخوؼ
لدى األوساط الدولية .لذلؾ حرصت الدوؿ الغربية ومؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي في

بياناتيا وتصريحاتيا إلى الدعوة لتيدئة األوضاع في القدس ،وادانة االستيطاف الذي استمر

ضارًبا بكؿ الق اررات التي تدينو عرض الحائط .ولعؿ أبرز المواقؼ في ىذا السياؽ ،كاف
االجتماع الثالثي الذي عقد في  2014/12/11بالعاصمة األردنية عماف وجمع كالً مف العاىؿ
األردني ،وزير الخارجية األميركي ورئيس الوز ارء اإلسرائيمي بيدؼ تيدئة األوضاع في األماكف

المقدسة بالقدس ،والذي أكد فيو وزير الخارجية األميركي جوف كيري الحاجة لمحفاظ عمى الوضع
مشير الى أىمية الوصاية
ًا
القائـ في المسجد األقصى واتخاذ خطوات جدية بيذا الخصوص،
األردنية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية.
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أوروبيا فقد أعرب مجمس االتحاد األوروبي في  2014/11/17عف قمقو جراء "التوتر
أما
ً
ّ
محذر مف العواقب الوخيمة التي ستنتج عف أي تغيير في الوضع القائـ.
ًا
المتصاعد في القدس"،
وندد االتحاد األوروبي في بيانو الصادر عقب اجتماع مجمس وزراء خارجية الدوؿ األعضاء في

االتحاد بالممارسات اإلسرائيمية مف مصادرة األراضي ،ومخططات التوسع االستيطاني ،وتيجير

البدو الفمسطينييف ،فضالً عف التدمير المستمر لمعديد مف المشروعات الممولة مف االتحاد

األوروبي .وفي سياؽ متصؿ دعت منظمة األمـ المتحدة ،الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني إلى
ضبط النفس والعمؿ عمى منع استمرار تدىور األوضاع األمنية في مدينة القدس المحتمة.

ورغـ االعتداءات المتكررة عمى القدس ومقدساتيا إال أف مجمس األمف بقيت ق ارراتو فارغة وسمبية

القدرة عمى التأثير ،وقد رفض مجمس األمف الدولي مشروع "إنياء االحتالؿ" اإلسرائيمي لألراضي
الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967وفؽ جدوؿ زمني ينتيي قبؿ نياية عاـ .2017
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خامسا :التوصيات:
ً
ىذا التقرير ىو التاسع مف سمسمة تقارير ترصد االعتداءات عمى المسجد األقصى بشكؿ منيجي منذ

 .2005/1/1وىو ُيبنى عمى القراءة التراكمية إلجمالي التطورات خالؿ المدة التي يغطييا ،ويخمص إلى
تحديد المعضمة الرئيسة في حماية المسجد األقصى مف التيويد ،أال وىي غياب معادلة الردع التي شكمت

الحامي األوؿ لممسجد مف مخططات التيويد ،باإلضافة إلى غياب مشروع عربي واسالمي لتثبيت المقدسييف
ودعـ رباطيـ ودفاعيـ عف المسجد األقصى.

فإنو يضع توصياتو لتش ّكؿ خارطة طريؽ إلعادة بناء معادلة ردع مف
وا ّف ىذا التقرير إذ ّ
يشخص ىذا الواقع ّ
النوع ،عمى مختمؼ الصعد ،واعادة تكريس حسابات الربح والخسارة في عقؿ صانع القرار الصييوني
ىذا ّ
إف تكريس مثؿ ىذه
عندما يفكر في االعتداء عمى المسجد األقصى أو اتخاذ خطوات لتغيير الواقع فيوّ .
المعادلة مف شأنو أف يؤخر التحركات الصييونية تجاه المسجد ،وقد يؤدي إلى تفويت فرصة التقسيـ إلى غير

رجعة ،في ظؿ التخمخؿ الحتمي والمطّرد في ميزاف القوة والديموغرافيا في فمسطيف.
أ .توصيات لممقاومة الفمسطينية:

أف حضورىا الميداني ضرورة لخمؽ معادلة الردع التي تدرؾ بموجبيا
لطالما أثبتت قوى المقاومة الفمسطينية ّ
أف العمؿ المقاوـ
دولة االحتالؿ أف اعتداءاتيا عمى األقصى ترتد عمييا ضربات موجعة و ً
أثمانا مكمفة .كما ّ

وكرس قضية األقصى في الوعي الشعبي داخؿ فمسطيف وخارجيا مذ ّك ًار أف قوة
لطالما شحذ اليمـ والنفوس ّ
تعززه وتحميو .وقد ش ّكمت رسالة المقاومة مف خالؿ التّصدي لمعدواف عمى قطاع غزة
الحؽ ال تغنيو عف قوة ّ
القوة ما يم ّكنيـ مف التصدي لصمؼ
في تموز/يوليو  2014دليالً
ً
مقومات ّ
قاطعا أف الفمسطينييف لدييـ مف ّ
االحتالؿ والوقوؼ في وجو مشاريعو التي يحاوؿ مف خالليا إخضاع الشعب الفمسطيني وكسر إرادتو .وقد

أي قيود وتضييؽ وحصار.
أعطت المقاومة في غزة بر ً
ىانا عمى ّ
أف إرادة استعادة الحقوؽ أقوى مف ّ
وطني جامع يشكؿ ميثاؽ
قوتيا وحضورىا الميداني في غزة ،تثبيت موقؼ
والمطموب مف المقاومة ،وقد أثبتت ّ
ّ
الضغط عمى السمطة الفمسطينية وفريؽ التسوية
"يحرـ" التنازؿ عف القدس والتقصير في نصرتيا ،و ّ
شرؼ ّ

أي تنازؿ عف القدس ومقدساتيا ،ومنع تمرير أي مشروع يتيح لالحتالؿ المشاركة بإدارة
والمفاوضات لمنع ّ
قضية األقصى إلى
شؤوف المسجد األقصى .كما ّأنيا مطالبة ،بما حقّقتو مف التفاؼ شعبي حوليا ،بتحويؿ
ّ
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ٍ
بند ثابت في برامجيا السياسية ،وعنواف ال يغيب عف الوسائؿ اإلعالمية التابعة ليا عمى األقؿ ،وبفعاليات

الجدي لمشروع التحرير الذي تحمؿ لواءه فصائؿ
جماىيرية شعبية تشمؿ بث الوعي وحشد الدعـ واإلعداد ّ

المقاومة.

وبعد تفجر الوضع الحراؾ الشعبي في القدس في تموز/يوليو  2014باتت المقاومة الفمسطينية المقاومة

ىبتيـ الشعبية
الفمسطينية مطالبة بتفعيؿ وجودىا ودورىا في القدس واسناد شباب القدس الثائريفّ ،
وتبني ّ
بتبني بعض منفّذي عمميات الطعف والدىس مف شباب القدس بعد استشيادىـ
بالفعؿ والدعـ وعدـ االكتفاء ّ
بما يظير أف ىؤالء الشباب قد تجاوزوا الحالة التنظيمية لمفصائؿ .كما ندعو فصائؿ المقاومة إلى عدـ
السقوط في مستنقع التصريحات التي تتماىى مع تصريحات األنظمة والحكومات الرسمية بما تمثؿ مف عجز

وتيرب مف المسؤولية.
ّ
ِ
أف فصائؿ
ي
المقاوـ المستمر ،إال ّ
ورغـ ك ّؿ التحديات والعقبات الواقعية التي تقؼ حائالً دوف العمؿ العسكر ّ
المقاومة مطالبة بتفعيؿ ىذا الجانب ولو بأبسط األشكاؿ ،وال سيما في الضفة الغريبة والقدس ،لما لو مف
تأثير قوي في العقمية الصييونية .واذا كانت فصائؿ المقاومة مقيدة داخؿ فمسطيف المحتمة ،فإنيا في خارج
فمسطيف تستطيع أف تقوـ بدور كبير عمى صعيد التوعية والتثقيؼ وتعبئة الجماىير الفمسطينية في المجوء،

الميـ تحديد مناسبات محددة تتفؽ فييا عمى حمالت وبرامج ثقافية واعالمية مكثفة لنصرة األقصى.
ومف
ّ
ب .توصيات لمسمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير:

عمى الرغـ مف الفرصة التي أتاحيا الحراؾ ال ّشعبي في القدس لكسر حمقة خضوع المستوى الرسمي لالحتالؿ
فضمت الوقوؼ إلى جانب االحتالؿ لتطويؽ الحراؾ ومنع تمدده في القدس وصوالً
إال أف السمطة الفمسطينية ّ

تطور الحراؾ إلى انتفاضة شاممة قد تطيح بأركانيا .ولذلؾ ،فقد اختارت
إلى ك ّؿ الضفة الغربية خوفًا مف ّ
وعززت مف عمميات االعتقاؿ بيف صفوؼ
حد لمح ارؾّ ،
السمطة تعزيز التنسيؽ األمني مع االحتالؿ لوضع ّ
ّ
اضحا رفض السمطة ليس فقط لممقاومة المسمحة بؿ كذلؾ لممقاومة
تحركيـ ،فبدا و ً
فمسطينيي الضفة لمنع ّ
ال ّشعبية ًأيا كاف شكميا .والمطموب مف السمطة الوقوؼ وراء الشعب الفمسطيني ومطالبو ودعـ حراكو حيث إف
لجوءىا إلى المفاوضات وتيديدىا بالمجوء إلى محكمة الجنايات الدولية أثبتا الخوض في مساريف ال يجدياف
أف السمطة مطالبة ،مف منطمؽ حرصيا عمى مصمحة الشعب الفمسطيني وحقوقو ،بوقؼ التنسيؽ
نفعا .كما ّ
ً
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األمني مع االحتالؿ الذي ال يمكف قراءتو إال في إطار انقالبيا عمى الشعب وعمى حقّو في المقاومة .كما
غزة
ّأنيا مطالبة بالبناء عمى تجربة المقاومة التي ال تزاؿ حاضرة منذ
تصدييا لمعدواف اإلسرائيمي عمى قطاع ّ
ّ
في تموز/يوليو  2014كعامؿ قوة في وجو االحتالؿ.

الدفاع عف األقصى كأولوية ال تقبؿ المساومة وبدعـ القدس بقطاعاتيا كافة وفؽ
أيضا ّ
ومف واجب السمطة ً
استراتيجي ة تخدـ مشروع التحرير وال يكوف ىدفيا تحقيؽ التخدير االقتصادي أو تعزيز التنمية في ظؿ
االحتالؿ.

ؾ القيود المفروضة
ويبقى الدور الميداني األىـ لمسمطة والمتمثّؿ في إطالؽ يد المقاومة في الضفة الغربية ،وف ّ
عمى أىؿ الضفة لمتضامف والتفاعؿ مع القدس واألقصى .وىي مع ذلؾ مطالبة بإعادة إنتاج خطاب سياسي
واعالمي متماسؾ ومتمسؾ بالقدس واألقصى مع االلتفات إلى ضرورة التكامؿ بيف ىذا الخطاب والعمؿ الجاد

أيضا بالتراجع ع ّما ورد في مشروع قرارىا إلنياء االحتالؿ والذي قدمتو لمجمس
عمى األرض .وىي مطالبة ً
األمف أواخر عاـ  2014حيث تضمف البند المتعمؽ بالقدس تنازالً عف الحؽ الحصري لمفمسطينييف بالمدينة

دائما عمى أنو
وفتح المجاؿ أماـ االحتالؿ ليكوف شري ًكا في الشطر الشرقي مف القدس الذي شددت السمطة ً
العاصمة الخالية مف االستيطاف لمدولة الفمسطينية المأمولة.
ج .توصيات لممممكة األردنية:
إف دور الحكومة األردنية في التصدي لالنتياكات الواقعة عمى األقصى يستند بالدرجة األولى إلى حقيقة أنيا
ّ
تمثؿ الحصرية اإلسالمية مف خالؿ وصايتيا عمى المسجد األقصى وعمى األوقاؼ والمقدسات اإلسالمية في
القدس ومف خالؿ دائرة األوقاؼ اإلسالمية في المدينة .ومف الواضح أف استيداؼ االحتالؿ ليذا الدور

يتصاعد بشكؿ مستمر  ،وال سيما مف خالؿ االعتداء عمى دور موظفي األوقاؼ مف حراس المسجد وسدنتو
مدعوة إلى وقفة حازمة
فإف الحكومة األردنية
واعتقاليـ ومنعيـ مف دخوؿ المسجد وابعادىـ عنو .وعمى ذلؾّ ،
ّ
أي موظؼ
أي موظؼ لألوقاؼ ىو اعتداء عمى ّ
في وجو االعتداءات المتكررة عمى اعتبار أف االعتداء عمى ّ
أردني ،كما أف االعتداء عمى األقصى ىو اعتداء عمى السيادة األردنية .ومف الضرورة بمكاف أال يتياوف

المقدسات بذريعة عدـ المساس باتفاقية السالـ الموقّعة مع "إسرائيؿ".
الدفاع عف المسجد وسائر ّ
األردف في ّ
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وفعاؿ
المكونات الشعبية والجماىيرية في األردف
فإف
وعالوة عمى ذلؾّ ،
قوي ّ
مدعوة إلى االضطالع بدور ّ
ّ
ّ
عبر تنظيـ الفعاليات الداعمة لألقصى والرافضة لمشاريع التيويد والتطبيع بما يش ّكمو ذلؾ مف وسيمة إلبراز

التضامف مع قضية األقصى باإلضافة إلى الضغط عمى الحكومة وعموـ المستوى الرسمي لضماف عدـ

االنجرار إلى ميادنة االحتالؿ.

د .توصيات لمحكومات العربية واإلسالمية:
الضعؼ المسيطرة عمى الحكومات العربية واإلسالمية واالبتعاد المتزايد
كشؼ الحراؾ الشعبي في القدس حالة ّ
ِ
استعدادا لموقوؼ وراء المقدسييف ودعميـ في
أي مف ىذه الحكومات
ً
عف ّ
قضية القدس واألقصى حيث لـ تبد ّ

إف ىذه الحكومات ال تريد
حراكيـ الذي أعاد لألذىاف سنوات االنتفاضة التي أنيكت االحتالؿ .ويمكف القوؿ ّ
تحرؾ في ىذا االتّجاه .وىكذا ،وعندما يحضر
أف تقود مشروع التّحرير ،كما ّأنيا ال ترغب في دعـ ّ
أي ّ
الموقؼ الرسمي بػ "قوة" فيو ُيختصر بعبارات التّيديد ،والتّحذير ،واإلدانة لالعتداءات عمى القدس واألقصى
لكف ضمف سقؼ منخفض ،ومف دوف اقترانو بخطوات عممية عمى األرض يدرؾ معيا االحتالؿ أف اعتداءاتو

مدعوة إلى
فإف الحكومات العربية واإلسالمية
تمر دوف حساب .ومف ىناّ ،
عمى األقصى مكمفة وال يمكف أف ّ
ّ
الدبموماسية واالقتصادية حيث ّإنو ال يمكف مكافأة
الضغط عمى دولة االحتالؿ مف خالؿ تفعيؿ المقاطعة ّ

"إسرائيؿ" عمى اعتداءاتيا عمى األقصى بتبادؿ التمثيؿ الدبموماسي أو إقامة عالقات تجارية معيا .كما أف

عوضا عف محاولة استمالة
ىذه الحكومات مطالبة بالوقوؼ وراء مطالب الشعب الفمسطيني وبدعـ حقوقو
ً
االحتالؿ عبر دعـ مسار التفاوض مف دوف االستفادة مف عناصر القوة وأوراؽ الضغط التي تممكيا .وال يقؿ
أىمية عف ذلؾ تأميف الدعـ المالي لحماية األقصى عبر دعـ المقدسييف وأىالي األراضي المحتمة عاـ

مقومات الصمود بما ىـ خطّ الدفاع األوؿ عف األقصى واألقدر عمى الحضور فيو
 1948بما يحقؽ ليـ ّ
عمى المستوى الميداني.
ه .توصيات لمجماىير الفمسطينية:
معنيوف بشكؿ أساس بحماية المسجد األقصى والدفاع عنو كونيـ أصحاب القضية
إ ّف الفمسطينييف
ّ
النضاؿ والثبات في وجو كؿ ممارسات االحتالؿ
والحريصيف عمييا .وا ّف استعادة األقصى يعوزىا استمرار ّ
التي يحاوؿ مف خالليا كسر أي إرادة لمتصدي لمخططاتو أو الوقوؼ في وجو مشاريعو التيويدية في القدس

يدجف الفمسطينييف ،و ّأنيـ ال يزالوف يؤمنوف
أف االحتالؿ لـ ّ
واألقصى .وقد أثبت الحراؾ الشعبي في القدس ّ
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بأف الطريؽ إلى التحرير واستعادة الحقوؽ والمقدسات ال يكوف عبر محاوالت استرضاء االحتالؿ أو تقديـ
ّ
المثبطيف إال ّأنيـ أولو عزـ وثبات،
أف المقدسييف ،وعمى الرغـ مف قمّة الناصر وكثرة ّ
التّنازالت لو .كما ّبيف ّ
و ّأنيـ يرخصوف حياتيـ فداء لمقدس واألقصى.

وفمسطينيي األراضي المحتمّة عاـ  ،1948وىـ األقرب إلى
المقدسييف
موجية إلى
ّ
ّ
وا ّف أولى التّوصيات ّ
الرغـ مف القيود العمرّية التي يفرضيا االحتالؿ عمييـ
األقصى جغر ً
افيا واألقدر عمى الوصوؿ إليو عمى ّ
أف حراكيـ الشعبي آتى بعض أكمو
والتضييؽ عمييـ وتعريضيـ لممالحقة
ّ
القانونية .والمقدسيوف الذيف يدركوف ّ
مف ناحية إيالـ االحتالؿ ودفعو لمتخفيؼ مف اقتحاماتو لألقصى ،ال سيما اقتحامات السياسييف اإلسرائيمييف،
مطالبوف بالتنبو لمحاوالت االحتالؿ االلتفاؼ عمى حراكيـ ونضاليـ مف خالؿ بعض التسييالت الشكمية في

الوصوؿ لألقصى وغير ذلؾ .وال شؾ في أف تحقيؽ أكبر مكاسب ممكنة لممقدسييف يتطمب االنتقاؿ بحراكيـ

زمانا
مف دائرة المبادرات الفردية غير المترابطة إلى موجة متعاظمة ومنظمة مف المواجية المفتوحة والشاممة ً
ومكانا مع االحتالؿ بما يؤدي إلى إرىاقو .فالرىاف معقود عمى مبادرتيـ وصمودىـ بعدما أثبتوا أف لدييـ
ً
عزيمةً مكنتيـ مف التفمّت مف قيود االحتالؿ ووضعتيـ في بعض محطات المواجية مع االحتالؿ في موقع

شد
ًا
المياجـ المباغت والمفاجئ ال في موقع الدفاع وتمقي الضربات.
ونظر إلى أىمية الدور الذي تمعبو قوافؿ ّ
فإف
الرحاؿ إلى األقصى لجية رفد المسجد بالمصمّيف والمرابطيف الذيف
ّ
يتصدوف القتحامات المستوطنيفّ ،
مدعووف إلى تكثيؼ ىذه الحمالت
أىمنا في األراضي المحتمة عاـ  ،1948ومع الثناء عمى دورىـ وجيدىـ،
ّ
وتأميف الرباط المتواصؿ في األقصى لدورىا في سد الطريؽ عمى اتجاه االحتالؿ إلى تعزيز االقتحامات في

مدعووف كذلؾ إلى ابتداع الوسائؿ المناسبة
خموا مف المصميف .وىـ
ّ
األوقات التي يكوف المسجد فييا ً
لاللتفاؼ عمى محاوالت االحتالؿ تقييد حركتيـ ومنعيـ مف القياـ بواجب نصرة األقصى .كما أنيـ مدعووف
إلى توثيؽ االعتداءات التي يرتكبيا االحتالؿ واستغالؿ الفضاء اإللكتروني إلطالع الرأي العاـ عمى

االرتكابات اإلسرائيمية لما مف شأنو مف حشد الدعـ والتأييد لقضية القدس واألقصى.

مدعووف إلى التضامف مع األقصى وكسر القيود التي تفرضيا عمييـ السمطة
كما أف أىمنا في الضفة الغريبة
ّ
الفمسطينية عبر معادلة التنسيؽ األمني .فالتظاىر وتنظيـ المسيرات الرافضة لممارسات االحتالؿ ىو الحد
األدنى مف التضامف الذي يمكف أف يقدمو أىؿ الضفة باإلضافة إلى أف حضورىـ في المسجد ،عمى الرغـ

يصب في خانة رفد المسجد بالمصميف ،واف بدرجة محدودة.
مف القيود التي يفرضيا عمييـ االحتالؿ
ّ
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تبيف في العدواف األخير عمى
إيمانا ر ً
أما غزة فقد أثبت أىميا ً
اسخا بالمقاومة كوسيمة الستعادة حقوقيـ كما ّ
ّ
تماما كما الحصار ،والتعاطي
القطاع في تموز/يوليو  ،2014وىـ
مدعووف إلى استحضار قضية األقصى ً
ّ
مع االعتداءات عمى المسجد عمى أنيا اعتداء عمييـ وعمى مقدساتيـ مع ما يمزـ ذلؾ مف إبداء التضامف

والنصرة.

دور الفمسطينييف الالجئيف ال يقؿ أىمية عف دور فمسطينيي الداخؿ حيث إف فضاءات العمؿ أوسع وامكانية
بتبني قضية القدس واألقصى كصنو لقضية الالجئيف والعودة واستحضار
التعبئة أشمؿ .والالجئوف مطالبوف ّ
مدعووف
متمـ لمدفاع عف حؽ العودة .كما أف الفمسطينييف في أوروبا بشكؿ خاص
األولى بشكؿ دائـ وكجزء ّ
ّ
الفعاؿ لكشؼ ممارسات االحتالؿ واعتداءاتو عمى
إلى التعامؿ ّ
الجدي مع قضية القدس واألقصى والعمؿ ّ
المقدسات بما يساىـ في تشكيؿ رأي عاـ يدرؾ جرائـ االحتالؿ ويسعى إلى التأثير في المستوى الرسمي
والضغط عمى الحكومات األوروبية لموقوؼ بوجييا ومالحقتيا.

و .توصيات لمجماىير العربية واإلسالمية:
ئيسا في تشكيؿ الحالة التي وصؿ إلييا عالمنا العربي واإلسالمي
لعبت الجماىير العربية واإلسالمية ًا
دور ر ً
اليوـ .فخروج المالييف إلى الشوارع في غير قطر عربي ساىـ في اإلطاحة ببعض األنظمة السياسية واف
كانت ىذه األخيرة أعيد إنتاجيا في بعض الدوؿ ألسباب ال مجاؿ لذكرىا ىنا .لكف كاف مف الواضح عمى

صرفت ،عف قضايا األمة
مدى السنوات األربع المنصرمة أف الشعوب العربية واإلسالمية انصرفت ،أو ُ
ِ
عما يجترحو االحتالؿ مف اعتداءات وانتياكات
األساسية واستيمكت في ىموـ داخمية أبعدتيا بشكؿ الفت ّ
تطاؿ القدس والمسجد األقصى.

فإف الجماىير العربية واإلسالمية مطالبة
ًا
ونظر إلى مركزية األقصى في الصراع العربي-اإلسرائيمي ّ
تحدد عمى أساس
باستحضار ىذه
القضية ٍّ
كيـ يومي وكواحدة مف القضايا التي تعنييا بشكؿ مباشر والتي ّ
ّ

وموجية لمسياسات
محددة
قضية ّ
ّ
الموقؼ منيا تصويتيا لمشخصيات واألحزاب والبرامج السياسية لتصبح بذلؾ ّ
الخارجية.
ّ
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أف األحزاب والقوى والييئات عمى اختالفيا مطالبة بتعزيز خطابيا التّعبوي الستنياض الجماىير وتحريؾ
كما ّ
دعما لمقدس واألقصى وتنظيـ الفعاليات بشكؿ مستمر وال سيما في المناسبات التي ش ّكمت محطّات
ال ّشارع ً
بارزة في تاريخ القدس واألقصى والقضية الفمسطينية بشكؿ عاـ.

ز .توصيات لمييئات والمنظمات اإلقميمية والدولية:
النظر إلى الدور الذي تقوـ بو الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي يوحي بأف ىاتيف الجيتيف
إف ّ
ّ
تعمالف ضمف إطار غير قادر عمى التعامؿ بشكؿ جدي مع المشروع التيويدي الذي يستيدؼ المسجد

فإف
األقصى .فعمى الرغـ مف استعراض االنتياكات اإلسرائيمية في البيانات الختامية لمقمـ الدورية والطارئةّ ،
التحديات والمخاطر المحدقة .وعمى ذلؾ ،فإف كالً مف
مقاربة الحؿ تبدو غير ناضجة وال ترتقي إلى حجـ
ّ

الجامعة العربية ومنظمة التّعاوف اإلسالمي مطالبتاف برفع سقؼ موقفيا السياسي والميداني استجابة لحجـ
التّيديدات المحيطة باألقصى مف دوف انتظار إقداـ االحتالؿ عمى خطوات عممية في المسجد لمتنبو بعدىا

تقدـ
أيضا
مدعوتاف إلى عدـ تغطية أي تنازالت عف القدس واألقصى قد ّ
إلى خطورة مشروع التيويد .وىما ً
ّ
تحت ستار المفاوضات والتسويات.
وفعاؿ مف شأنو أف يوقؼ االنتياكات اإلسرائيمية
كما أف المنظمتيف مدعوتاف إلى ممارسة عمؿ مشترؾ ّ
ويمجميا ،باإلضافة إلى تفعيؿ الجانب القانوني لقضية األقصى انطالقًا مف ق اررات مجمس األمف المتعمقة
بالمسجد األقصى وبالقدس عالوة عمى تفعيؿ مكاتبيما وىيئاتيما المولجة مسؤولية دعـ القدس والمقدسات وال

سيما لجنة القدس المنبثقة عف منظمة التعاوف اإلسالمي ،وصناديؽ القدس واألقصى التي أعمف عنيا في

أيضا بتفعيؿ جميع ق ارراتيما بدعـ القدس واألقصى ،والضغط عمى األمـ المتحدة
غير مناسبة .وىما مطالبتاف ً
لتنفيذ ق ارراتيا تجاه القدس ،وتوثيؽ جرائـ االحتالؿ بحؽ القدس واألقصى.
كما أف األمـ المتحدة ومجمس األمف مطالباف بموقؼ واضح وحازـ وممزـ يديف االحتالؿ ويؤكد أف القدس

مدينة محتمة تطبؽ عمى حالة احتالليا اتفاقيات جنيؼ ،وكذلؾ وضع آليات لتنفيذ ق اررتيما المتعمقة بالقدس

واألقصى وال سيما في ما يتعمؽ بإرساؿ لجنة تحقيؽ لموقوؼ عمى االنتياكات اإلسرائيمية في البمدة القديمة
عمى الرغـ مف التعنت اإلسرائيمي.
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ح .توصيات لمجيات العاممة ألجل القدس:
تعدد الجيات العاممة لمقدس في ظؿ غياب التنسيؽ بينيا يؤدي في غالب األحواؿ إلى تكرار الجيد
إف ّ
وبناء عمى ذلؾ ،فإف الجيات العاممة
وتضارب العمؿ والى خمؿ في خدمة القطاعات المختمفة في القدس.
ً

وممموسا وفؽ احتياجات
دعما حقي ًقيا
ً
مف أجؿ القدس مطالبة أوالً بتنسيؽ عمميا وتوحيد جيودىا بما يثمر ً
خاصا
اىتماما
مدعوة إلى إيالء مشروع مصاطب العمـ وحمالت شد الرحاؿ
مشروع الدعـ والتثبيت .كما أنيا
ً
ً
ّ
نظر ألىمية ىذيف المشروعيف في دعـ الرباط في المسجد األقصى واحباط مشاريع االحتالؿ .كما أف ىذه
ًا
ومستمر لدعـ القدس واألقصى
ًا
دائما
الجيات مطالبة بالعمؿ عمى إيجاد أوقاؼ شعبية ورسمية تشكؿ ً
مددا ً
عالوة عمى إنشاء تحالؼ خيري لدعـ األقصى يسيـ في تحقيؽ االستقاللية لممجتمع المقدسي عف االقتصاد

والنظاـ اإلسرائيمي.
ط .توصيات لممرجعيات الدينية:
تقع عمى عاتؽ المرجعيات والمؤسسات واالتحادات الدينية والمجامع الفقيية مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى

األقصى مف حيث تكريسو كأحد مقدسات األمة ،واعتبار االعتداء عميو انتيا ًكا لحرمة األمة بكامميا .واف
المرجعيات الدينية مدعوة إلى خدمة قضية األقصى عمى مستوى التأصيؿ والفتوى التي تحفظ حؽ األمة في
أقصاىا ،وتكرس الخطوط الحمر لمنع االعتداء عميو .كما أف المرجعيات الدينية مطالبة بتوضيح المفاىيـ

الخاطئة المتعمقة باألقصى وتأكيد حدوده ومساحتو المعتبرة شرًعا والتي تشكؿ  144,000متر مربع بكؿ ما
تحيط بو أسوار المسجد مف ساحات وقباب ومصميات وبوائؾ وخموات وآبار وغير ذلؾ مف معالـ.
إف تكريس قضية األقصى كقضية العرب والمسمميف المركزية مسؤولية كبيرة فال بد مف طرحيا عمى أنيا
دور في تحريؾ وتعبئة الجماىير واستنياضيا لنصرة
عقيدة وديف ،وال بد مف أف يمعب العمماء والدعاة ًا
األقصى .وفي ظؿ التحديات والظروؼ والمؤامرات التي تحدؽ بالمسجد فإف مف الميـ إصدار وثيقة تؤكد
تحريـ التنازؿ والتفاوض عمى القدس واألقصى.
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ي .توصيات لوسائل اإلعالم واإلعالميين:
بارز في السنوات األخيرة
مف الميـ االلتفات إلى أىمية اإلعالـ في تشكيؿ الرأي العاـ وتوجييو وقد بدا ذلؾ ًا
سواء في ما يتعمؽ بالتغطية اإلعالمية لمثورات العربية أو في الحرب اإلعالمية التي رافقت العدواف األخير
عمى غزة .والمطموب مف وسائؿ اإلعالـ الحرص عمى إبقاء قضية األقصى في مقدمة تغطيتيا لمتطورات في
الدوؿ العربية واإلسالمية والتعاطي معيا كواحدة مف قضايا األمة المركزية التي ال يجوز التياوف في تغطيتيا

كيال تصبح شري ًكا في عممية تيويد األقصى واالعتداء عميو أو شاىد زور عمييا.

كبير في إحداث ضجة حوؿ ىذه المشاريع
دور ًا
إف لكشؼ جرائـ االحتالؿ ومشاريعو التيويدية عبر اإلعالـ ًا
ينبو ليا ويوجد بيئة لعرقمتيا .ومف الميـ أف يتبنى اإلعالـ استراتيجية إعالمية تجعؿ القدس واالقصى
بما ّ

حرصا عمى أال تغيب عف المحددات التي تشكؿ الرأي
أولوية تغطى تطوراتيا باستمرار وليس في المناسبات
ً
العا ـ وتحدد اتجاىاتو .كما أف الكتاب والصحفييف مطالبوف بتناوؿ قضية األقصى وتكثيؼ كتاباتيـ حوؿ
الموضوع وتناولو مف شتى الجوانب سواء عمى مستوى ممارسات االحتالؿ أو الوسائؿ الالزمة لمواجيتيا.

ح .توصيات لمشباب العربي:
فعاؿ في نصرة القدس واألقصى ولع ّؿ مف أبرز ما يمكف فعمو
يخولو لعب دور ّ
يمتمؾ الشباب مف الطاقات ما ّ
في ىذا المجاؿ تعزيز المبادرة الفردية واالستفادة مف الفضاءات اإللكترونية واالستفادة مف وسائؿ التواصؿ
االجتماعي لنقؿ الخبر وكشؼ جرائـ االحتالؿ .عمى أف الشباب مدعو إلى عدـ االكتفاء بالمقاومة

االفتراضية حيث إف العمؿ عمى األرض يبقى العنصر األىـ في الدفاع عف القضايا المحقة وكسبيا.
ل .توصيات لمييئات القانونية:

يصنؼ القانوف الدولي مدينة القدس عمى أنيا مدينة محتمة ،وقد صدرت العديد مف الق اررات عف الييئات

والمنظمات الدولية التي تؤكد بطالف إجراءات االحتالؿ في القدس وتيويده لممدينة .ولذلؾ نطالب الييئات
والمنظمات الحقوقية والقانونية العربية واإلسالمية إلى خوض معركة قانونية مع االحتالؿ ،وتأصيؿ الحؽ

القانوني لألمة بقدسيا وأقصاىا ،وىنا يبرز الدور الفاعؿ لمجاليات والييئات العربية واإلسالمية في الغرب .إف
قضية القدس رابحة قانونيًّا وعميو يفترض أف تقوـ ىذه الجيات القانونية والحقوقية بحمالت توعية بحؽ األمة
بالقدس واألقصى ،وعدـ شرعية االحتالؿ واجراءاتو.
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