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 عين عمى األقصى
 تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات عمى المسجد األقصى

 1/8/2014و 1/8/2013ما بين  

 ممخص تنفيذي 

عمى المسجد تقريًرا دورًيا يرصد االعتداءات  2005تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام 
في ىذه السمسمة  ثامناألقصى وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيمي تجاىو. ويعّد ىذا التقرير ال

. ويحاول التقرير تناول 1/8/2014و 1/8/2013وىو يوّثق االعتداءات عمى األقصى ما بين 
 مشروع تيويد المسجد بمقاربة شاممة تناقشو من أربعة جوانب:

 تطور فكرة الوجود الييودي في المسجد األقصى عمى المستوى السياسي والديني والقانوني. أواًل:

مناقشة تفصيمية لكل أعمال الحفر واإلنشاءات والمصادرة تحت المسجد وفي محيطو تبّين  ثانًيا:
مسارىا وتطورىا عمى مدار السنة التي يغطييا التقرير، باإلضافة إلى الكشف عن تفاصيميا 

ييا استناًدا إلى أحدث ما يتوافر من المعمومات التي تظير سعي االحتالل إلى تأسيس ومرام
مدينة ييودية تحت المسجد وفي محيطو يكون ىو في مركزىا ويخمق بنية تحتية متكاممة لموجود 

 الييودي في المسجد ومحيطو. 

اوالت التدخل في تحقيق الوجود الييودي البشري والفعمي داخل المسجد األقصى، ومح ثالثًا:
إدارتو عبر رصد اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية والمتطرفين الييود واألجيزة األمنية 
واستقراء مسارات ومآالت كل منيا، وتبيان معالم تكامل األدوار بين ىذه األطراف المتفقة عمى 

أقرب فرصة ممكنة.  تحقيق اليدف ذاتو أال وىو تقسيم المسجد األقصى بين المسممين والييود في
، والتقييد المستمر لحركة مدة الرصدويرصد التقرير كذلك المنع الدائم لترميم مرافق المسجد خالل 

موظفي األوقاف الذين يشكمون العصب التنفيذي ليذه الدائرة ومنعيا من أداء مياميا تمييًدا لنزع 
ة. عالوة عمى ذلك، يعرض الحصرية اإلسالمية عن المسجد لمصمحة سمطة اآلثار اإلسرائيمي

التقرير التحكم في الدخول إلى المسجد ومحاولة االحتالل تغيير قواعد السيطرة عمى أبوابو 
 مناطق تواجدىم، وأعمارىم.وفق باإلضافة إلى تقييد حركة المصمين 

 ردود فعل أىم األطراف المعنية بأوضاع المسجد األقصى وتفاعميا معو.رصد  رابًعا:
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 أواًل: تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى 

 الموقف السياسي:  .1
رّكز الخطاب السياسي الداعم لتقسيم األقصى زمنًيا عمى 
استحضار نموذج التقسيم "الناجح" لممسجد اإلبراىيمي في الخميل 

مكانية استعادة ىذا السيناريو في المسجد األقصى بالقدس  وا 
المحتمة. وتكّررت التصريحات السياسية في ىذا اإلطار لتؤكد أن 
النجاح في تقسيم المسجد اإلبراىيمي والتحكم في دخول المسممين 
إليو يشّكل سابقة يمكن محاكاتيا في المسجد األقصى كما عّبر 
عن ذلك عدد من أعضاء "الكنيست" منيم ميري ريغف وتسيبي 

 حوتوفمي. 

من الالفت خالل المدة التي يرصدىا التقرير كسر نائب من اليسار "احتكار" أحزاب اليمين  وكان
عن اقتراح قانون  2014الدعم العمني لمتقسيم الزمني لممسجد األقصى حيث ُكشف في أيار/مايو 

لتقسيم األقصى يدعمو حيميك بار من حزب العمل باإلضافة إلى ميري ريغف، رئيسة لجنة 
ويقضي بالمساواة في العبادة بين الييود والمسممين عمى غرار ما ىو حاصل في الداخمية، 

المسجد اإلبراىيمي. وعمى الرغم من إعالن بار سحب دعمو لالقتراح بعد االنتقادات والتحذيرات 
التي تمّقاىا إال أن دعمو لالقتراح في المقام األول يحمل إشارات حول انخراط مكونات االحتالل 

ن تحّرى بعضيا الحذر في طروحاتو.    كافة في ع  ممية تيويد األقصى وا 

وحيث إن "سيادة إسرائيل عمى أورشميم تبقى ناقصة إذا لم تتحقق السيادة الكاممة عمى جبل 
)ليكود( باقتراح إلنياء السيادة األردنية  فيجمينالمعبد"، فقد تقّدم نائب رئيس "الكنيست" موشيو 

عمى األقصى ووضعو بشكل كامل تحت السيادة اإلسرائيمية. إال أّن المستوى السياسي بدا 
متحفًظا عمى الطرح الذي يمكن أن يؤدي إلى تفجر العالقة مع األردن بشكل خاص، وقد رفض 

 األقصى المسجد عمى االسرائيمية السيادة مكتب نتنياىو تبني االقتراح الذي يدعو إلى "فرض
 بدون البوابات جميع من ودخولو فيو بالصالة لمجميع والسماح المكان في الحاصل التمييز وقفو 

ٌتفاعل المستوى السٌاسً مع 

فكرة الوجود الٌهودي فً 

األقصى بشكل ملحوظ منذ 

وصول كتلة داعمة لبناء 

"المعبد" إلى مراكز متقدمة 

عقب انتخابات "الكنٌست" بداٌة 

وٌالحظ خالل مدة  2013

الحثٌث لدعم الرصد السعً 

اقتحامات المستوطنٌن 

ولمشروع التقسٌم الزمنً 

باإلضافة إلى الكشف عن دعم 

 مالً لـ "منظمات المعبد"
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والجنس" واستبدال صيغة تنص عمى "أن تحافظ إسرائيل عمى  والقومية الدين أساس عمى التمييز
 27/2/2014الحكومة بياًنا في الوضع القائم في المكان" بيا. وبالفعل فقد أصدر مكتب رئيس 

أعمن فيو أن "إسرائيل لن تغير الوضع القائم في المسجد األقصى" وذلك بعد جمسة "الكنيست" 
التي ناقشت مقترح نقل السيادة. إال أن ىذا التحّفظ عمى وضع المسجد تحت سيادة االحتالل ال 

م أخذ األمور إلى ما يعكس زىًدا بإحكام السيطرة عمى األقصى بقدر ما ىو حرص عمى عد
  يمكن أن ييّدد "المكتسبات" التي حّققيا االحتالل من حيث تحقيق الوجود الييودي في المسجد.

وبموازاة ذلك، كشف تقرير إلذاعة الجيش عن 
تمويل الدولة لممنظمات والجماعات الداعية 

ووزارة ميم عتلحّولت وزارة ا لبناء "المعبد" حيث
 700ألف و 300والرياضة ما بين ثقافة ال

ألف شيكل لـممنظمة غير الحكومية "معيد 
المعبد". كما كشف تقرير اإلذاعة أن الدولة 
تسمح لمشابات المواتي يخترن عدم االنخراط 

لجمعية المذكورة في الخدمة العسكرية اإللزامية بأن يؤدين الخدمة الوطنية بالعمل كمرشدات مع ا
دون أجر. كما تجّمى الدعم السياسي لممنظمات الداعية إلى بناء "المعبد" من خالل مشاركة عدد 
من أعضاء "الكنيست" في مؤتمر "العودة إلى جبل المعبد" الذي دعا إليو "ائتالف منظمات 

ن وميري . وكان من أبرز ىؤالء موشيو فيجمي2014المعبد" في مركز بيغن في نيسان/أبريل 
ريغف وأوريت ستروك وشولي موعمم. كما وّجو نائب وزير األديان إيمي بن دىان رسالة إلى 
المؤتمر عبر الفيديو قال فييا إن وزارتو "تعمل عمى ترتيبات تسمح لمييود بدخول جبل المعبد 
ن أي ييودي يسمح لو الحاخام بأن يصعد إلى جبل المعبد سيكون عمى الشرطة أن تسمح لو  وا 

 بذلك".

عمى الرغم من االحتضان السياسي لفكرة "المعبد" والسعي لتأمين حرية الييود في الوجود و 
)وىو موقع أميركي(، نشر في كانون  The Jewish Voiceموقع أن  إالوالصالة في المسجد، 

 الناطق باسم "ائتالف منظمات المعبد" ٌهودا غلٌك 
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تقريًرا صادًرا عن مراقب الدولة حول موقف السمطات اإلسرائيمية من أعمال  2013أول/ديسمبر 
. وقد أعد مراقب 2007يات التي قامت بيا األوقاف اإلسالمية في المسجد األقصى عام الحفر 

بناء عمى تكميف من لجنة الرقابة بـ "الكنيست" ولكن منع نشره في  2008الدولة التقرير عام 
دولة االحتالل خوًفا مما قد يترتب عمى ذلك من ارتدادات. وتضمن التقرير "استنتاجات دامغة 

وتقصير السمطات الحكومية"، ومنيا بمدية االحتالل في القدس، والشرطة، وسمطة  حول تياون
اآلثار ومستشار الحكومة القانوني، حيال ما تقوم بو األوقاف من أعمال في األقصى. وقد طمبت 

مرات عدة نشر التقرير  2013الحكومة في حينو عدم نشر التقرير، كما ناقش "الكنيست" عام 
خارجية بشكل خاص ذلك خوًفا من تردي العالقات مع األردن، كما عارضتو فعارضت وزارة ال

وزارة األمن الداخمي خوًفا من نشوب "أعمال عنف" في المسجد األقصى. وقد استدعى ىذا 
التقرير تعميًقا من عضو "الكنيست" السابق أرييو إلداد، وىو صاحب مشروع التقسيم الزمني 

، الذي قال إنو "آن األوان لمتعامل مع جبل المعبد عمى أنو 2012المقدَّم في "الكنيست" عام 
 مكان مقدس".

 الموقف القانوني: .2
مع استقرار رأي المحكمة العميا عمى أن حق الييود في 
الوصول إلى المسجد األقصى غير مطمق وىو خاضع 
العتبارات أمنية تقّدرىا شرطة االحتالل، تكثّفت محاوالت تقنين 

نيست". وقد طرحت ليذه الوجود الييودي في األقصى في "الك
الغاية مشاريع عدة حول تقسيم األقصى زمنًيا وتأمين "حرية 
الييود بالصالة في األقصى"، وال سيما في لجنة الداخمية التي 
ن كانت ىذه االقتراحات لم  تترأسيا الميكودية ميري ريغف، وا 

 تقّر في "الكنيست" أو حتى سحبت قبل مناقشتيا. 

رسمت ريغف مسودة مشروع قانون أ، 2014ففي أيار/مايو 
لتقسيم األقصى إلى أعضاء "الكنيست" طالبتيم بدعم المشروع والتوقيع عميو. وقالت في مقدمة 

ا  ًٌ إن الفتوى المعمول بها قضائ

هً أن "حق الٌهود فً الوصول 

ٌّد باعتبارات  إلى جبل المعبد" مق

الظروف األمنٌة التً ٌبقى 

للشرطة تقدٌرها وعلى صعٌد 

التشرٌع فثمة محاوالت مستمرة 

لتشرٌع صالة الٌهود فً األقصى 

دون قٌود ولتقسٌم المسجد 

باإلضافة إلى طرح إنهاء السٌادة 

نٌة على المسجد وإخضاعه األرد

لسٌادة االحتالل كوجه من أوجه 

 السٌادة على القدس 
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، وو الصالة فيالمعبد أقانون في دولة إسرائيل يمنع صعود الييود إلى جبل  االقتراح إنو "ما من
يأتي عن طريق التوجو لمحكمة فالسماح بالصعود إلى جبل المعبد والصالة فيو أو منع ذلك 

، وتربط بين إمكانية لمعبدفي أغمب األوقات، تحدد المحكمة الصعود إلى جبل ا. و العدل العميا
الصعود بقرار من الشرطة اإلسرائيمية، والتي غالًبا ما تمنع مثل ىذا الصعود، بادعاء وجود خطر 

ا وقسم منيم يريد أيضً  جبل المعبد،ى إن ييوًدا كثيرين يريدون الصعود إل .أو إمكانية وقوع خطر
  ".الصالة فيو، إذا كان بإمكانيم فعل ذلك

العجز عن الوصول باقتراحات التقسيم إلى 
أىدافيا دفع ريغف إلى إنشاء لجنة فرعية برئاسة 

تنفيذ عضو "الكنيست" ديفيد ْتُسور ميمتيا مراقبة 
قرارات الحكومة بشأن اقتحام الييود لألقصى 
وفحص إمكانية اقتحاميم المسجد ثالث ساعات 

ونصف يومًيا، فضاًل عن تييئة المناخ لالقتحامات 
التي تتزامن مع المناسبات الييودية. وقد قدمت 

 وحيث أوصت بإبقاء الوضع في األقصى عمى ما ىو عمي 2014المجنة تقريرىا في تموز/يوليو 
 .  االعتقاالتتنفيذ مع توسيع صالحيات قائد الشرطة لجية التحكم في الدخول إلى المسجد و 

زاء ىذا "العجز" في التوصل إلى نص قانوني واضح يتمكن الييود بموجبو من الصالة بحرية  وا 
في المسجد األقصى، تحاول بعض األوساط السياسية في "الكنيست" االلتفاف عمى غياب النص 

سة إمكانية إعالنو موقًعا ييودًيا مقدًسا، ما يعني عدم إمكانية منع الييود من اقتحامو عبر درا
 بناء عمى أسس معنوية وقانونية.

 

 

 

 قصى بحرٌةاقتحامات الٌهود لألتسعى رٌغف إلى تأمٌن 
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  :الموقف الديني .3
بالتوازي مع المساعي السياسية والقانونية إلى تكريس اقتحامات 
 األقصى ظيرت محاوالت لتأمين غطاء ديني رسمي ليذه
االقتحامات بما يسبغ عمييا رداء الشرعية الدينية ويدفع باتجاه 
زيادتيا. فقد دعا إيمي بن دىان، نائب وزير األديان في حكومة 
االحتالل، الحاخامية الرسمية في "إسرائيل" إلى إصدار فتوى 
تجيز اقتحام الييود لممسجد األقصى. إال أن الحاخامّية المنَتخبة 

 2013إعالًنا في كانون أول/ديسمبر أصدرت  24/7/2013في 
أعمنت فيو تمّسكيا بموقف الحاخامية السابقة والذي ال يجيز 

اقتحام الييود لألقصى ألسباب تتعمق بالطيارة، ولعدم تحديد المكان الصحيح لما يسمونو "قدس 
ى األقداس". وقد أشار البيان إلى أن أسباب المنع دينية محضة، ما يعني إمكانية المعب عم

الفتوى ضمن ىامش السياسية والقانون، باإلضافة إلى جممة من الفتاوى "المرنة" الصادرة عن 
عدد من الحاخامات والتي تسمح باقتحام المسجد لكن دون االقتراب من المكان الذي يظن أنو 

 موقع "قدس االقداس". 

جبل المعبد شرط احترام  وفي مقابل ذلك، فقد قال الحاخام مئير مازوز بـ "جواز دخول الييود إلى
أن بيا "قدس األقداس". ومازوز ىو  نّ ظَ الشروط الدينية" أي عدم االقتراب من األماكن التي يُ 

أحد أىم حاخامات السفارديم الحريديين، وىو يخالف بفتواه ىذه ما استقر عميو عموم حاخامات 
 التيار الحريدي الذين يحّرمون دخول الييود إلى المسجد األقصى قبل تحقق شرط الطيارة.

التماًسا إلى  2014براير وقد وّجو عدد من الحاخامات وطالب المعاىد الدينية في شباط/ف
"الكنيست" لممطالبة بسّن تشريع يوسع السيادة اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى، وذلك قبل أيام 

حول السيادة عمى المسجد األقصى. كما وجو عدد من الحاخامات من  فيجمينمن مناقشة اقتراح 
 بون فييا ببناء كنيس فييطال 2014التيار الديني القومي رسالة إلى نتنياىو في آذار/مارس 

أصدرت الحاخامٌة الرئٌسة 

 2013المنَتخبة فً تموز/ٌولٌو 

إعالًنا فً كانون أول/دٌسمبر 

أكدت فٌه تمسكها بفتوى  2013

السابقة لجهة عدم الحاخامٌة 

جواز اقتحام الٌهود لألقصى 

ألمور تتعلق بعدم تحقق 

الطهارة فً حٌن استمر نشاط 

"منظمات المعبد" على صعٌد 

االقتحامات والتروٌج لبناء 

 "المعبد"
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المسجد األقصى. وقد وّقع عمى الرسالة عدد من الحاخامات الذين لم يسبق أن وجيوا أي  
دعوات عمنية إلى الييود القتحام األقصى، ومن ىؤالء الحاخام شموئيل إلياىو، باإلضافة إلى 

الرسالة إلى بناء عدد من الحاخامات الصياينة كالحاخامين دوف ليور وحاييم كوىين. وقد دعت 
الكنيس في األقصى في األماكن التي أّكد عدد من الحاخامات والمؤرخين الييود أنيا واقعة خارج 

 نطاق منطقة "المعبد" بما يجعميا غير خاضعة لشروط الطيارة.  

وفي تطور متعمق بالتمييد الديني لبناء "المعبد"، كشف المدير الدولي لـ "معيد المعبد" الحاخام 
يم ريتشمان عن أن ثمة بقرة حمراء ولدت في الواليات المتحدة قد تكون ىي البقرة التي نصت حاي

عمييا التوراة لعممية التطيير التي لن يبنى "المعبد" دونيا. وفي مقطع فيديو نشر عمى الموقع 
شروط ب لمتأكد من استيفائيا اإللكتروني لممعيد المذكور قال ريتشمان إن البقرة الحمراء ستراقَ 

البقرة المذكورة في التوراة كما أوضح أنو في حال ثبوت األمر فإن ذلك يعني "تجاوز إحدى أىم 
 الصعوبات التي تؤخر بناء المعبد". 

طالق دعوات متكررة  وفي موازاة ذلك، استمر نشاط "منظمات المعبد" من حيث تنظيم مسيرات وا 
بواب األقصى أمام ىذه االقتحامات. وقد القتحام األقصى ومطالبة الطبقة السياسية بتشريع أ

أعمنت ىذه المنظمات عن حمالت لدعم "المعبد" ومنيا حممة إلكترونية أطمقت في آذار/مارس 
رسالة  2014بعنوان "أنقذوا جبل المعبد" كما وجيت ىذه المنظمات في كانون ثاٍن/يناير  2014

أمام االقتحامات ونّظمت مؤتمًرا في  إلى وزير السياحة في حكومة االحتالل لفتح أبواب المسجد
لبحث الوجود الييودي في األقصى  28/4/2014مركز بيجن في غرب القدس المحتمة في 

جبار الشرطة عمى السماح لمييود بأداء الطقوس التممودية وقد  والمطالبة بفتح األبواب كافة وا 
 يغف وشولي موعمم. وميري ر  فيجمينحضر المؤتمر عدد من أعضاء "الكنيست" منيم موشيو 
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 27/7/2014كما أطمق "معيد المعبد" في 
ألف دوالر بيدف وضع  100حممة لجمع 

مخططات لبناء "المعبد". ووفق ريتشمان فإن 
"المعبد سيقام مكان قبة الصخرة عندما يريدنا 
العالم أن نبنيو". واعتبر ريتشمان أن "بناء 

ىو الخطوة التي ستمي العممية الحربية المعبد 
التي تشنيا دولة االحتالل حالًيا عمى غزة". وبموازاة الحممة، أطمق المعيد فيمًما ترويجًيا بعنوان 

: األوالد مستعدون"، وىو الجزء الثالث ضمن سمسمة "األوالد مستعدون" 2014"التاسع من آف 
ي لترسيخ المزاعم حول بناء "المعبد". ويظير في التي يصدرىا المعيد لمسنة الثالثة عمى التوال

الفيمم مجموعة من األوالد يميون ثم يتجيون إلى حاخام ويأخذونو بيده ليشيدوا جميًعا بناء 
  "المعبد" مكان قبة الصخرة في المسجد األقصى.

 ثانًيا: الحفريات وأعمال البناء والمصادرة أسفل المسجد األقصى وفي محيطه

   الحفريات .1
 مسألة ومحيطو األقصى المسجد أسفل رياتعدد الحف زيادة تعد لم

 بعد ومؤسساتيا الصييونية االحتالل دولة إلى أولوية بالنسبة ذات
 والشمالية والجنوبية الجيات الغربية في وانتشرت تشعبت أن

 ترميم عمى العمل مرحمة إلى عن ذلك عوًضا انتقمتو   ،لممسجد
 عمى عالوة ،الزوار وتأىيميا كقاعات واسعة الستقبال القديمة المواقع
 "التاريخية الييودية المدينة" الالزمة لتحويل التحتية البنى تجييز

 وفي األقصى المسجد االحتالل أسفل يبنييا التي )مدينة داود(
ي الحفريات واألنفاق ف عددوقد استقر  االحتالل. دولة األول في السياحي المزار إلى محيطو

 في منيا 25 :حفرية  47أي  ،عميو في التقرير الماضي محيط المسجد األقصى عمى ما كان
 .الشمالية الجية في 5و الجنوبية، الجية في منيا 17 و الغربية، الجية

 "األوالد جاهزون" فٌلم مشهد من

لم ٌرصد التقرٌر تغًٌرا فً 

عدد مواقع الحفرٌات أسفل 

موقًعا،  47األقصى وهو 

مع إقدام االحتالل على 

افتتاح بعض القاعات فً 

بعض المواقع كما  وضع 

االحتالل الحجر األساس 

لبناء كنٌس "فخر إسرائٌل" 

فٌما العمل متواصل ضمن 

مخططات أخرى لتهوٌد 

 األقصى 
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 :الغربية الجية حفريات .أ
 لتشكل بينيا ما في ربطيا عمى االحتالل يعمل حفرية 25 الغربية الجية في الحفريات عدد بمغ

 تنظميا التي الجوالت ضمن السياح تستقطب التي واألثرية الدينية والمواقع المزارات من شبكة
تطوير ". وقد عمل االحتالل خالل مدة الرصد عمى داود مدينة" ارلزوّ  اإلسرائيمية السمطات

 "شركة تطوير الحائط الغربي"، وقامت "بيت شتراوس"مداخل أنفاق الحائط الغربي ضمن مشروع 
بي الذي تقوم المغاربة، لتأىيميا كي تستوعب الجسر الخشبعمميات ترميم داخل حفريات باب 

أما داخل أنفاق الحائط الغربي فإن المؤسسة الصييونية أنيت تجييزات  .ببنائو مكان القديم
القاعة فجّيزت واسعة داخل قاعتين كبيرتين في شبكة األنفاق المجاورة لممسجد األقصى، 

 داخلوأنيت التجييزات الحفالت التوراتية،  الستقبالالييروديانية بمعدات بصرية واحتفالية 
لتكون أكبر قاعة احتفاالت ولقاءات أسفل القدس وبجانب المسجد  العصورحفريات قاعة 

األقصى، وتم افتتاحيا بشكل رسمي وباحتفال شارك فيو العديد من رجال األعمال وقادة الجيش 
أسفل باب المطيرة ووقف  اًقا وقاعات جديدةالحتالل أنفافتتح اباإلضافة إلى ذلك،  والحكومة.
قاعات واسعة ومزارات ترتبط بشبكة األنفاق التي يحفرىا تشكل والقاعات الجديدة  .حمام العين

، وبالذات في الجدار الغربي لو، وقد جرى وضع العديد من وفي محيطو االحتالل أسفل األقصى
 .بالمنطقة تتحدث عن تاريخ عبري مزعومالتي الالفتات الضوئية 

 :الجنوبية الجية حفريات . ب
 بناء إلى يائورا من االحتالل ييدف حفرية 17 لألقصى الجنوبية الجية في الحفريات عدد يبمغ

 عمى االستيطانية "العاد" جمعية تشرف". داود الممك مدينة" أنيا يزعم أثرية ييودية مدينة
وقد  "داود مدينة "بناء مشروع من% 55 يقارب ما أنجزت أنيا أعمنت إذ الجية ىذه في الحفريات
 طوليا يبمغ والتي المتواصمة الحفريات التي حدثت في بيوت المقدسيين عن االنييارات كشفت
 األقصى لممسجد الجنوبي الطرف لىإ لتصل سموان حي منطقة من وتبدأ متر 600 حوالي
 .المبارك
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ات جديدة داخل موقف ريوحف بعيدةالمؤسسة الصييونية إلى أعماق مدة الرصد وصمت وخالل 
سالمية إجفعاتي المالصق لجنوب البمدة القديمة، وكانت ىذه الحفريات قد كشفت عن آثار 

كما واصل االحتالل حفرياتو في منطقة القصور  مام حفرياتو ىناك.تاالحتالل إلدّمرىا وعباسية 
 .األموية

 :الشمالية الجية حفريات  .ج
 الغربية الجية في بالحفريات مقارنة محدود لألقصى الشمالية الجية في الحفريات انتشار

 .بعد فييا العمل ينتو لم حفريات 5 عددىا بمغ وقد، والجنوبية

 البناء ومصادرة األراضي في محيط المسجد األقصى .2
 إلى ومحيطو األقصى المسجد في األراضي ومصادرة البناء خالل من االحتالل دولة تيدف
 إضفاء خالل من إّما عام، بشكلٍ  القدس ومدينة خاص بشكلٍ  المسجد في الييودي الوجود تعزيز
 الستيداف انطالق كمراكز األبنية ىذه اتخاذ خالل من أو المحيط، عمى الييودي الطابع
 عمى لمتغطية استخداميا أو المسجد، القتحام لمتجّمع كمراكز استعماليا مثل األقصى المسجد
 .المسجد في األمني الوجود لتعزيز أو الحفرّيات، أعمال

 بيت" بناء عمميات في الممحوظ التقدم التقرير يرصدىا التي المدة خالل التطورات أبرز ومن
 الشركة" أتمت حيث ،الغربية جيتو من متًرا 50 سوى األقصى عن يبعد ال الذي" شتراوس
 حائط عمى المطمة الجنوبية المشروع واجية" بالقدس القديمة البمدة في الييودي الحي لتطوير
 من ارتفاعو مربًعا، متًرا 944 بمساحة توراتي ومركز مبنى ىو" شترواس بيت"و. بالكامل البراق
 ومركز ،اييوديِّ  اوكنيسً  دينية مدرسة البناء ىذا ويحوي طبقات، أربع الخمف ومن طبقتان األمام

 وقاعة ،"المبكى إرث" يسمونو ما حول التيويدي لإلثراء وقاعات ،عمميات متقدًما لمشرطة
 ،"األجيال قافمة مركز"و الغربي النفق لزوار ومتعددة عريضة ومداخل رحب، بفناء كبيرة استقبال
 .والصيانة التشغيل وغرف ،"عامة حمامات" الصحية الوحدات وعشرات
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 أوري أريئل الصييوني االسكان وزير قام كما
 ألعمى األساس حجر بوضع الرصد مدة خالل

 القديمة البمدة في تيويدي توراتي كنيس وأضخم
 فخر")" إسرائيل تفيئرت" كنيس ىو بالقدس
 متر 200 الواقع ،(ئيل"أو "جوىرة إسرا "إسرائيل
 وفق يرتفع والذي األقصى المسجد غرب

 .مربع متر 1400 مساحة عمى ويمتد طبقات، 6 بواقع متًرا 27 حوالي االحتالل مخططات
باإلضافة إلى نسكي ومخطط شرا ،خطط "بيت ىميبا" التوراتيوشيدت مدة الرصد تطورات في م

سمطة اآلثار اإلسرائيمية االعتداء عمى رباط كرد )حوش الشيابي( في الجدار  يموظف مواصمة
زالة حجارة صغيرة من الجدار  ،الغربي لألقصى عبر خمع بالط األرضية القريبة من المكان وا 

  ومصادرتيا.

 ثالثًا: تحقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل المباشر في إدارته

قانونية والدينية الواقفة وراء ترسيخ توازت الجيود السياسية وال
فكرة "المعبد" وطروحات التقسيم الزمني لممسجد، عالوة عمى 
إضفاء الطابع الييودي عمى األقصى وما حولو من خالل 
أعمال الحفر والبناء، مع استمرار االقتحامات التي ينّفذىا 
سياسيون وأمنيون ومستوطنون ومتطرفون ييود يرافقيم 

رشدون وأداّلء يقّدمون روايات وشروًحا تممودية حاخامات أو م
عادة بنائو.   حول األقصى و"المعبد" وا 

وكما في األعوام التي سبقت، فقد شكمت االقتحامات وسيمة 
لتحقيق الوجود الييودي في األقصى لموازاة الوجود اإلسالمي، كما شّكمت سياسة التحّكم بيذه 

السماح بيا ضمن أوقات االقتحام اليومية أو في  االقتحامات من حيث منعيا بشكل كامل أو
المناسبات الييودية، الدينية والوطنية، أشبو بمقدمة عممية لتنفيذ سياسة التقسيم الزمني التي ال 

باستثناء بعض األٌام التً أغلقت 

فٌها الشرطة باب المغاربة فقد 

حرص المستوطنون والمتطرفون 

األقصى بشكل الٌهود على اقتحام 

مستمر كما أن التصرٌحات التً 

صدرت من مختلف المستوٌات 

أكدت التمسك بفكرة "المعبد" 

وبتأمٌن حرٌة الٌهود فً الصالة 

بالمسجد وفً مقابل ذلك لم تتوقف 

سلطات االحتالل عن التدخل فً 

عمل األوقاف وفرض قٌود على 

 دخول المسلمٌن إلى األقصى

 عً االحتالل أنه المبكى الصغٌرحوش الشهابً وٌد   
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تزال محاوالت تكريسيا ضمن تشريعات "الكنيست" قائمة، وال سيما عمى قاعدة أن النجاح في 
لخميل يمكن أن يكون قاباًل لمتكرار في المسجد األقصى تطبيق التقسيم في المسجد اإلبراىيمي با

 بالقدس. 

ويعكس مشيد االقتحامات والتصريحات عمى المستويات الرسمية واألمنية، كما عمى مستوى 
المستوطنين والمتطرفين، محاوالت التكامل بين النظرية والتطبيق فاالقتحامات تحتاج إلى قانون 

ن كانت مغ تَصبة، كما أن النّص القانوني يعّزز ىذه االقتحامات ويرسم بيا تستمّد منو شرعية، وا 
مساراِت تثبيت "الحق" و"الوجود" الييودي في األقصى تمييًدا لمسيطرة الكاممة التي يمكن في 

 ظميا بناء "المعبد". 

ومع االقتحامات والتصريحات والمساعي إلى تعزيز وجود الييود في األقصى ال يكتمل المشيد 
ممارسات التي تسعى إلى التضييق عمى المسممين والحّد من وجودىم وأعدادىم ودون ذلك دون ال

بعاد ومنع من دخول المسجد  حواجز، وقيود عمرية وجغرافّية، وتفتيش ومصادرة ىويات، وا 
واعتداء عمى المرابطين وطالب مصاطب العمم باإلضافة إلى التدخل في عمل األوقاف 

 محاولة التحكم في عمميم ومنعيم من أدائو. واالعتداء عمى موّظفييا و 

       اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية: .1
عمى المستوى السياسي، تكرر اقتحام نائب رئيس 

ن )ليكود( وعضو "الكنيست" ي"الكنيست" موشيو فيجم
ووزير اإلسكان أوري أرئيل )البيت الييودي( لممسجد 
األقصى بشكل ممحوظ خالل المدة التي يرصدىا 
التقرير، كما يمكن القول إنيما حجزا موقًعا متقّدًما 
لناحية التصريحات الصادرة عن جيات رسمية. وال 
يسعى التقرير إلى رصد ىذه االقتحامات 

من حيث عددىا بقدر ما ييدف إلى عرضيا كمسارات تبّين تعاطي المكونات والتصريحات 
 الرسمية لدولة االحتالل مع األقصى واالحتضان الرسمي لفكرة "المعبد" ولـ "حق الييود بالصالة

 أحد اقتحامات فٌجلٌن لألقصى
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الشخصيات الرسمية  قول إن التصريحات الصادرة عنفي جبل المعبد". وباإلجمال، يمكن ال 
كرة "المعبد" مع الحرص عمى أن تترافق ىذه التصريحات مع اقتحام تعكس االحتضان الرسمي لف

 المسجد كي يكون ذلك دعًما عممًيا لمموقف الرسمي. 

أشير  10ن اقتحام األقصى بعد منع دام حوالي يعاود موشيو فيجم 19/2/2014في  . أ
وقال تعميًقا عمى ذلك: "صعودي إلى جبل المعبد اليوم ليو دليل عمى عودة السيادة 

 لييودية الكاممة عمى جبل المعبد".ا
وىو تقّدم باقتراح في  فيجمينبدا موضوع السيادة عمى األقصى الشغل الشاغل ل . ب

لوضع المسجد تحت السيادة اإلسرائيمية بشكل كامل.  2014"الكنيست" في شباط/فبراير 
إنو من الواجب إخراج األوقاف من  فيجمينقال  13/5/2014وفي مقابمة منشورة في 

مسجد األقصى وأن تكون الشرطة اإلسرائيمية وحدىا المسؤولة عن المكان وأضاف ال
"عمينا استعادة السيادة الكاممة عمى جبل المعبد حيث إن الكالم عمى دولة ييودية دون 

 سيادة عمى جبل المعبد يحمل كثيًرا من التناقض".   
العبرية وقال إنو  اقتحم أريئيل األقصى عشية االحتفال برأس السنة 4/9/2013في  . ت

سيستمر في اقتحام المسجد "كي يعّزز سيادة إسرائيل عمى المكان" معتبًرا أّن "جبل 
المعبد لنا )الييود( وال يمكن النقاش حولو أو التفاوض عميو" كما اقتحمو في 

في أجواء االحتفال بعيد "البوريم" ثم كتب عمى صفحتو عمى موقع  16/3/2014
يسبوك" أن "الواقع الذي بمقتضاه يحدد مثيرو الشغب األجندة التواصل االجتماعي "ف

عمى جبل المعبد ليس بمقبول. وقد صعدت إلى جبل المعبد ىذا الصباح وأنا عازم عمى 
 االستمرار في ذلك في المستقبل".

قالت النائب تسيبي حوتوفمي خالل جمسة مناقشة السيادة عمى  25/2/2014في  . ث
ئيل دون أورشميم وال قيمة ألورشميم دون جبل المعبد" كما المسجد إنو "ال قيمة إلسرا

 طالبت الحكومة بفتح أبواب المسجد في كل األوقات أمام الييود ألداء صالتيم بحرية.
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 اقتحامات وتصريحات المتطّرفين الييود:  .2
لم تخرج االقتحامات التي نفذىا المتطرفون 
الييود خالل المدة التي يرصدىا التقرير عما 
استقرت عميو في األعوام السابقة. فاألقصى 
مفتوح أمام الييود بشكل شبو يومي والشرطة 
"تنّظم" االقتحامات وفق ما تقتضيو "الضرورات 
األمنية" فتمنعيا في حال تبّين ليا احتمال 

ضاع وحدوث "احتكاكات" بين المتطرفين والمرابطين. كما أن منع المتطرفين من تفّجر األو 
اقتحام المسجد في بعض المناسبات اإلسالمية، كما في أواخر أيام رمضان إلى انتياء أيام عيد 

، كان بمثابة تمييد لممطالبة بمثل ذلك لمييود. وقد عّبرت ريغف في تشرين 2013الفطر عام 
عن ذلك بالقول "إن ترتيبات خاصة تتخذ من أجل المسممين في شير  2013ثاٍن/نوفمبر 

 رمضان، وينبغي أن يتحقق األمر ذاتو لمييود في أعيادىم". 

 ومن أكبر االقتحامات التي شيدتيا المدة التي يرصدىا التقرير:

، اقتحم األقصى مجموعة من "الربانيم" من جية باب المغاربة ضمن 5/8/2013في  . أ
شخًصا باإلضافة إلى الحاخام المتطرف ييودا غميك  65لمستوطنين تجاوزت مجموعة من ا

بحماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة. وشممت الجولة شروحات حول "المعبد" 
مكانية إقامتو عمى أنقاض األقصى.  وا 

مستوطن اقتحموا األقصى وأدوا رقصات ييودية وصموات  400: أكثر من 22/9/2013في  . ب
ث أمنت ليم القوات الخاصة وقوات التدخل السريع االقتحام كما رافق المقتحمين تممودية حي

عدد من الحاخامات منيم المتطرف ييودا غميك الذي قدم شروًحا حول "المعبد". وصمى عند 
حائط البراق المحتل عشرات اآلالف من الييود المتدينين حيث أدوا شعائر "بركة الكينة" كما 

 ضمن االحتفال بعيد "العرش".  23/9/2013مستوطًنا في  150 اقتحم المسجد حوالي

 جانب من اقتحامات المستوطنٌن
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مستوطًنا رافق مجموعات منيم الحاخام  300اقتحم األقصى ما يزيد عمى  1/6/2014في  . ت
ييودا غميك الذي قدم شروحات تممودية حول المعبد المزعوم كما اقتحم األقصى في 

ذلك بمناسبة عيد مستوطًنا ضمن حراسة مشددة و  260ما يزيد عمى  3/6/2014
 "الشفوعوت".

 
 اقتحامات وتصريحات األجيزة األمنية: .3

بمعزل عن قوات الشرطة والقوات الخاصة التي 
ترافق الييود لدى اقتحاميم األقصى، يشيد 
المسجد اقتحامات ينّفذىا مجّندون ومجّندات 

يقدمون ليم شروًحا بالمباس العسكري مع مرافقين 
حول "المعبد" وفق الرواية التممودية. ففي 

مجنًدا  60، اقتحم األقصى نحو 27/8/2013
كل فرقة  فرقتين، إلى بالزي العسكري وتوزعوا

 واالستكشاف اإلرشاد بجوالت ُيعرف بات ما ضمن "المعبد"، عن شروًحا قدم مرشد يرافقيا
ضابًطا وعنصًرا من المخابرات  40حوالي  29/8/2013العسكري كما اقتحم األقصى في 

 تجولوا في أركانو وساحاتو. 

 نائب ديان، عوزي عن الجنرال 21/8/2013وعمى صعيد التصريحات، نقمت "معاريف" في 
قولو إن "زيارة الحائط  سابًقا، القومي األمن مجمس ورئيس االحتالل سابًقا، لجيش العام القائد

كافية، وعمى الطالب زيارة جبل المعبد حتى في ظل الواقع الغربي )البراق المحتل( ليست 
 السياسي/األمني، وكما تمّكنا من ترتيب األمور في الخميل فبإمكاننا ترتيبيا في جبل المعبد".

أما ممارسات االحتالل التي تعّرضت لممصمين ولموظفي األوقاف فعكست السعي الدؤوب إلى 
تفريغ المسجد من المصمين، وتنفير المسممين عن المسجد والحّد من وصوليم إليو غالًبا بذريعة 
األسباب األمنية والخوف من "أعمال شغب" قد تنشب. وقد تكرر بشكل الفت وضع قيود عمرية 

 مجندات ٌقتحمن األقصى باللباس العسكري
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مين أيام الجمعة حيث اضطر اآلالف إلى الصالة عند بوابات األقصى وفي األزقة عمى المص
المؤدية إليو وشيدت أيام الجمعة األربعة في شير رمضان مثل ىذا المنع، كما عمدت الشرطة 
مرات عديدة إلى مصادرة ىويات المصمين قبل دخوليم إلى المسجد ومن ثم حمميم عمى 

شمة مع ما يرافق ذلك من تأخير لحين أخذ البيانات الشخصية. استردادىا من مركز شرطة الق
واستمّرت سمطات االحتالل في التدخل بعمل األوقاف ومحاوالت تعطيل أعمال الصيانة بذريعة 

 أنيا تمحق الضرر باآلثار الموجودة في المكان. 

 األقصى المسجد في التطورات عمى الفعل ردودرابًعا: 

شيدت مدة الرصد حضوًرا كبيًرا لممسجد األقصى في "الكنيست" 
وفي التصريحات السياسية في دولة االحتالل بخصوص تقسيم 
المسجد زمنًيا و"حق" الييود في الصالة فيو بما ىو "أقدس مكان" 
ليم. كما أن الواقع الذي يبدو أن الشرطة تحاول تكريسو ىو في 

ول المسممين إلى المسجد بما "تنظيم" االقتحامات والتحكم بدخ
يجعل التقسيم أمًرا واقًعا ومفروًضا. وبمواجية ىذا اليجوم عمى 
األقصى استمّرت حالة  المراوحة التي باتت سمة الزمة تمّيز 
الموقف العربي واإلسالمي لدى مقاربة قضايا األمة، فيما كان 

والذين تصّدروا مشيد  1948عام  االحتالل يصّعد من استيدافو ألىالي القدس واألراضي المحتمة
 الدفاع عن األقصى.  

من قبل  الغربّية في الضّفة المقاومة األمنية لفصائل وفي التطورات الميدانية، استمرت المالحقة
 السمطة الفمسطينية وقوات االحتالل، من خالل ما يسمى بالتنسيق األمنّي، األمر الذي أفقدىا

 31/3/2014و 28/1/2014وقد أعمن جياز "الشاباك" بتاريخ  فّعال. بشكلٍ  العمل عمى القدرة
عن اعتقال خميتين زعم أنيما تتبعان لحركة حماس في القدس المحتمة، وتعمالن عمى استقطاب 
األموال بيدف القيام بعمميات ضد االحتالل، وتعزيز قوة الحركة في أوساط سكان شرقّي القدس. 

، إضافة 3/7/2013حداث التي عصفت بمصر في كما زاد التضييق عمى المقاومة بعد األ

ٌة إن سقف المواقف العرب

واإلسالمٌة كما بدت خالل مدة 

الرصد ٌجعل من الصعب 

التعوٌل علٌها لحماٌة األقصى 

فً وجه المشارٌع التهوٌدٌة 

فٌما ٌبدو أن تصّدي المقدسٌٌن 

وفلسطٌنًٌ األراضً المحتلة 

هو األقدر حتى  1948عام 

اآلن على تعطٌل مشارٌع 

االحتالل على الرغم من قلة 

 الناصر وضعف الدعم 
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غّزة بعد الحرب األخيرة عام  قطاع في المواجية الشاممة أو الشاممة التيدئة لتقيُِّدىا بمعادلة
، وىي المعادلة التي يبدو أنيا ستصبح خارج الخدمة بعد أن قمبت المقاومة الموازين في 2012

 . 2014مواجية العدوان عمى غزة عام 

وقد استشعرت فصائل المقاومة الفمسطينية 
الخطر الداىم عمى المسجد األقصى، 
فعِممت عمى تحريك قاعدتيا الشعبية في 
الضفة الغربية في برامج داعمة لممسجد 
 األقصى، منيا، عمى سبيل المثال، إطالق

 أصمي أن حقي من" عنوان تحت شعبية حممة
 في االحتالل لسياسات ارفضً  ،"األقصى في
بعاد األقصى بالمسجد الصالة من الفئات بعض منع . وفي غزة نظمت العديد من عنو آخرين وا 

الوقفات والمسيرات والفعاليات الرافضة القتحامات األقصى ومحاوالت االحتالل تقسيمو وطرح 
بعنوان "لبيك يا  4/10/2013نّظمتو حركة حماس في ميرجان "الكنيست" ومن ذلك ذلك في 
  حّذر من مشروع التيويد الذي تتعرض لو القدس واألقصى. أقصى"

في مفاوضة  الفمسطينية السمطةوفي المواقف السياسية كّررت فصائل المقاومة اعتبارىا استمرار 
 باالستفراد" تياواتيم ،األقصى والمسجد القدس تقسيم أجل من غطاء االحتالل بمثابة توفير

 كلب الحائط عرض ضاربة الجانب، أحادية قرارات اتخاذ في واالستمرار الفمسطيني بالقرار
 ".الفاشمة المفاوضات عن يوالتخمّ  وطني مشروع عمى لاللتفاف الوطنية المناشدات

، 2/7/2014خضير بتاريخ  أبو وبعد ارتكاب المستوطنين جريمة قتل الطفل المقدسي محمد
واندالع المواجيات في القدس المحتمة بين الشبان المقدسيين وقوات االحتالل، وتمّددىا إلى مدن 

، أعمنت فصائل المقاومة أنيا ليست بوارد وقف 48الضفة الغربية واألراضي المحتمة عام 
األراضي اليجمات الصاروخية وعقد تيدئة جديدة مع االحتالل في ظل ما تتعرض لو 

الفمسطينية. وقد كسر ذلك قاعدة حاول االحتالل فرضيا أال وىي فصل قطاع غزة عّما يحدث 

 تضامنٌة مع األقصى بالضفة الغربٌة وقفة
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في الضفة الغربية والقدس المحتمة. حيث قامت فصائل المقاومة الفمسطينية في غزة بالرد عمى 
جرائم االحتالل عبر إطالق الصواريخ باتجاه المدن والمستوطنات اإلسرائيمية، وقد سمعت 

 منيا. القريبة المستوطنات بعض وفي القدس مدينة في اإلنذار افراتص

وفي سياق مواقف فصائل المقاومة الفمسطينية 
ث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة تحدّ 

حماس عن األخطار التي تيدد األقصى 
مستعرًضا مخططات االحتالل تجاه المسجد، 
وداعًيا إلى بناء القدرة العسكرية وتحقيق المصالحة 
لردع االحتالل، وجاء ىذا الموقف في كممة 
لمشعل خالل ورشة عمل نّظمتيا مؤسسة القدس 

 الدولية بعنوان "القدس عمى أجندة الشعوب والحكومات".

ور جديد يخرجو من دائرة الضعف والتيالك والسمبية السمطة الفمسطينية لم يطرأ عمى موقفيا تط
حيال قضية األقصى، فاكتفت ببيانات الشجب والتحذير واإلدانة لمواجية االعتداءات المتصاعدة 
عمى المسجد سواء عمى المستوى السياسي أو عمى مستوى المستوطنين. كما أنيا وافقت عمى 

الل لتمرير المزيد من مشاريعو التيويدية في العودة إلى المفاوضات لتشّكل بذلك مظمة لالحت
 القدس عموًما والمسجد األقصى خصوًصا. 

وعمى الرغم من امتالك السمطة الفمسطينية ألوراق قّوة توِجع العدو يمكن أن تستخدميا لحماية 
جرامو ووقف  القدس والمسجد األقصى، منيا االنضمام إلى المنظمات الدولية لمالحقة االحتالل وا 

 خاصةب كافة،جيات ال طالبتف نسيق األمني مع االحتالل، إال أنيا اختارت الحل "األسيل"الت
 التخاذ ياتودع األقصى، والمسجد القدس تجاه والقانونية السياسية مسؤولياتيا بتحمل الرباعية،
 المنظمات طالبت كما .المجرمين ومحاسبةاالعتداءات عمى األقصى  بوقف الكفيمة اإلجراءات
 األقصى المسجد عمى يعتدي من كل بمالحقة والدولية، واإلقميمية المحمية واإلنسانية، القانونية
 ممف بتحضير وطالبتيا الدولية، لممحاكم وتقديميم ضدىم، القانونية الممفات وتحضير المبارك،

فً ورشة عمل "القدس على أجندة شاشة مشعل متحدًثا عبر ال
 الشعوب والحكومات"
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 الغرض، ىذا لتحقيق األقصى المسجد تستيدف التي والجمعيات والمستوطنين المسؤولين أسماءب
 الوطنية الميمة ىذه وتسييل الموضوع، ىذا في معيا لمتعاون تام استعداد عمى أنيا إلى مشيرة

 .اإلنسانية
حول موقفو من  اليباش محمود األوقاف السابق وزير مع لقاءً  بّثت الثانية العبرية القناةوكانت 

 ييودي أيّ  أراد إن" قالف صالة الييود عند حائط البراق، الذي ىو جزء من المسجد األقصى، 
 السيادة تحت سيجري ذلك كل ولكن ،شيء والعبادة شيء السياسة و،ب وسيالً  أىالً ف يصمي أن

. ىذا الموقف يعكس قابمية السمطة لمتفاوض عمى مصير األقصى وقبول مشاركة "الفمسطينية
 عمى األقصى!االحتالل في إدارتو مع تأكيدىا أن كل ذلك سيحصل تحت عين السمطة وسيادتيا 

فقد كانا  الفمسطيني، التشريعي والمجمس غّزةقطاع  فيالفمسطينية  الحكومة وفي ما يخص
 التصدي أجل منيشددان عمى أن الحّل األمثل لحماية القدس واألقصى ىو بالتوّحد السريع 

 .واإلسالمية العربية األمتين استنياضعمى  لعمل، واومخططاتو لالحتالل دوموحّ  جماعي بشكل
الحكومة في غزة والمجمس التشريعي تحميل المجتمع الدولي  فولم يغب عن بيانات ومواق

 والحكومات العربية واإلسالمية المسؤولية عن استباحة األقصى من قبل االحتالل.

بعد  2/6/2014أما حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد اهلل التي أعمن عن تشكيميا في 
ماس فقد بدت مواقفيا منسجمة مع سقف وموقف المكّونات األخرى المصالحة بين فتح وح

لمسمطة الفمسطينية. وتكررت في التصريحات الصادرة عن منظمة التحرير عمى لسان أحمد 
قريع، عضو المجنة التنفيذية لممنظمة، التحذيرات من مخططات االحتالل لتقسيم األقصى وتغيير 

 الطابع اإلسالمي لممكان. 

 التي تنفذىا المتكررة االقتحامات ومع ازدياد
المستوطنين ابتداء من شير شباط/فبراير  مجموعات

 البرلمانية الكتل جميع عن ممثمون اعتصم، 2014
 االنقسام منذ نوعيا من سابقةفي الفمسطينية 
 ،برام اهلل التشريعي المجمس مقر أمام الفمسطيني،

الكتل البرلمانٌة برام هللا رفًضا لالعتداءات على اعتصام 
 األقصى
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 لاألقصى، وإليصا المسجد عمى اإلسرائيمية السيادة لفرض اإلسرائيمية الدعوات عمى لالحتجاج
رسالة لمقيادات السياسية لإلسراع في تنفيذ المصالحة وتوحيد البرنامج الوطني لخدمة القضّية في 

  ظل فشل مسار المفاوضات، والتعّنت اإلسرائيمي.

إال أّن الحائط األساس الذي اصطدمت بو أحالم المستوطنين واليمين المتطرف في تمرير 
 األرض يوفمسطينيّ  نيالمقدسيمخططاتيم لفرض السيطرة اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى كان 

 التي واألنشطة والبرامج الرباط ودعوات المتواصل البشريّ  المدّ  وكان .1948 عام المحتمة
 من خالليا من تمكنوا التي الفاعمة األداة األقصى المسجد في الدائم لمصمينا حضور تضمن
 .االحتاللّ  دولة تُنفذه الذي المنظم المخطط مواجية

أروع صور التضحية  2014وقد سّطر المرابطون عمى مدى أسبوع  خالل شير نيسان/أبريل 
 "الفصح عيد" بمناسبة والقتحام" المعبد منظمات" دعواتفي الذود عن المسجد األقصى في ظل 

 رضاه فيجمين لمتعبير عن "عدم وموشي الميكود حزب في المتطرف العضوالعبري، وىو ما دفع 
، القدس" مدينة قمب عمى يحافظوا لم الساسة أن معتبًرا المصمين، مواجية في الشرطة أداء عن

 عمى حد تعبيره. 

لمدول اإلسالمية في الدفاع عن األقصى  مم يظير أيُّ دورٍ أما عمى المستوى اإلسالمي، ف
 العربّية مجامعةوالوقوف في وجو اليجمِة اإلسرائيمية، فيما تعاممت الدول العربية، إضافة ل

من خالل الشجب واالستنكار، ودعوة المجتمع  ، مع قضية األقصىاإلسالمي التعاون ومنظمة
كانت بعض ىذه الدول تقيم عالقات الدولي ومنظماتو إلى تحّمل مسؤولياتيم مما يجري، فيما 

سرية مع دولة االحتالل بحسب ما صّرح عنو وزير خارجية الدولة العبرية أفيغدور ليبرمان 
 .موخًرا

 يتم اقرارً ، 2013، في كانون أول/ديسمبر اإلسالمي التعاون منظمةت عتمدفعمى سبيل المثال، ا
 االحتالل حمل أجل من نقطة، عشرة ثثال من مؤلفة وسياسية قانونية عمل خطة اعتماد بموجبو
جراءاتو اعتداءاتو وقف عمى  تُنشأ الخطة، ىذه عميو نصت لما اوطبقً  .في القدس القانونية غير وا 
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 المنظمة من رسالة إليصال السرعة وجو عمى عمميا لتزاول المنظمة إطار في وزارية لجنة
 األمة بشأنو تتسامح ولن بو تسمح لن أحمر اخطً  يعتبر األقصى بالمسجد مساس أي أن مفادىا

 إلى لمسعي نيويورك في اإلسالمية المجموعة الخطة فوضت كما .العواقب كانت ميما اإلسالمية
 المستوى عمى أما. اإلسرائيمية االنتياكات لمناقشة الدولي األمن لمجمس خاصة دورة عقد

لى الدولية ياتالجنا محكمة إلى المجوء إمكانية تستبعد لم العمل خطة فإن القانوني،  من غيرىا وا 
 .وانتياكاتيا جرائميا عن المسؤولية العبرية الدولة لتحميل الدولية القانونية المنابر

عقدت لجنة القدس ، سنة 12 دام انقطاعٍ  بعدو  
 2014ثاٍن/يناير  ندورتيا العشرين في كانو 

 يابيانبالعاصمة المغربية مراكش لتطالب في 
 التعاون منظمة في األعضاء الدول الختامي

 عمى لحثيا العالم دول لدى بالتدخل اإلسالمي
 عمى الدولية المنظمات داخل تصويتيا تعديل

 القانون مع يتفق بما بالقدس المتعمقة القرارات
 تحمل إلى الدولي المجتمع البيان دعاكما  .لممدينة القانوني الوضع بخصوص الدوليين واإلجماع

 القدس بضم القانونية غير وادعاءاتيم اإلسرائيميين المسؤولين بعض تصريحات" تبعات
  ."والمسيحية اإلسالمية والمقدسات

 لمجامعة العام األمين ، قال نائب(26/2)في  العربية الدول جامعة مجمسل الطارئ جتماعوفي اال
 الحدود، كل تعّدت األقصى المسجد عمى الحالية الخطورة" إن حمي بن أحمد السفير العربية

 لخمق ةمحاول في االحتالل حكومة في مسؤولين بمباركة المسجد يقتحمون الييود فالمتطرفون
ن أي سياسي موضوع القدس" نأ حمي بن وأضاف". تقسيمو بيدف جديد واقع  إسرائيمي إجراء وا 
 ."لمواجيتو التحرك واإلسالمي الدولي المجتمع وعمى مرفوض إجراء ىو قانوني غير

أما الموقف األردني الذي يحظى بخصوصية بسبب وصاية األردن عمى المقدسات فكانت أبرز 
اقتراًحا مقدًما من النائب موشيو فيجمين  2014محطاتو مع مناقشة "الكنيست" في شباط/فبراير 

 2014ٌناٌر  كانون ثان/ اجتماع لجنة القدس بمراكش فً
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 األردني النواب مجمس االحتالل بشكل كامل. فقد طالبيقضي بوضع المسجد تحت سيادة 
وىو ما رد عميو  كامل، بشكل الدبموماسية العالقات وقطع" عربة وادي" معاىدة بإلغاء الحكومة

 ،"عميو نرد حتى الكنيست من قرار يصدر لم" نوبقولو إ النسوروزير الحكومة األردنية عبد اهلل 
األردن  وصاية، مضيًفا أن ""ًرافو  عميو الحكومة فسترد شيء الكنيست من خرج إذا" أنو امؤكدً 

وفق و  العبرية، والدولة األردن بين السالم اتفاقية توقيع بمجرد الدولي القانون دخمت عمى األقصى
  ".يامن بند أي نقض طرف أي حق من ليس االتفاقية ذهى

وكان لألردن مواقف شاجبة لممارسات االحتالل وال سيما القيود التي فرضت عمى المصمين في 
 باسم الرسمي الناطقشير رمضان ومنعيم في بعض األوقات من دخول المسجد حيث قال 

 يعد رمضان في المصمين وجو في األقصى المسجد أبواب إغالق" إن المومني محمد الحكومة
 الشير لحرمة صارًخا انتياًكا يعد الذي األمر قبل، من المصمون يعيدىا لم جًدا خطيرة سابقة

 ."عامة اإلسالمي والعالم خاصة فمسطين أىل لدى الغضب مشاعر ويؤجج الفضيل

األردنية عمان في كما استضافت العاصمة 
 إلى الطريق" مؤتمر 2014آذار/مارس 

 الدين عمماء عدد من مشاركةب "القدس
 والسياسيين المسيحي الدين ورجال اإلسالمي

 إظيار وىدف المؤتمر إلى ،والبرلمانيين
 والمقدسات األقصى لممسجد الدينية األىمية

 واإلسالمي العربي العالمين واستنياض لمقدس، التيويدية الرواية ومواجية والمسيحية اإلسالمية
ومن ىذه األىداف  .والمقدسيين لألقصى الدعم بإيصال واإلسراع القدس لنصرة الدولي والمجتمع

المعمنة نفذ المؤتمر إلى موضوع زيارة األقصى تحت االحتالل ليثار الجدل حول جواز الزيارة 
تجيز  . وكانت "التسوية" عبر إصدار العمماء المشاركين فيو فتوىأيام ثالثة مدار عمىوحرمتيا 

 أصحاب وىم العالم، في المسممين من لفئتين اإلسرائيمي االحتالل تحت األقصى المسجد زيارة
 دول جنسيات يحممون الذين والمسممون جنسياتيم، كانت وميما كانوا أينما الفمسطينية األصول

 مؤتمر الطرٌق إلى القدس المنعقد فً األردن
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 باقي حقّ  بخصوص امفتوحً  االجتياد باب ترك العمماء قرر. و اإلسالمي العالم خارج بمدان
 . األقصى المسجد زيارة في العالم مسممي

أما عمى المستوى الشعبي، فكان لمثورات المضادة واليجمة العربية عمى "تيارات اإلسالم 
السياسي"، األثر البالغ في تراجع التضامن الشعبي مع قضية األقصى والقدس مقارنة بسنوات ما 

ألقصى، لم بعد "الربيع العربي". فعمى الرغم من األحداث الجسيمة التي تعرض ليا المسجد ا
تشيد ساحات الدول اإلسالمية والعربية تحرك الحشود لمضغط عمى حكوماتيم إال ما ندر، وتم 

 االكتفاء في أغمب األحيان بعقد المؤتمرات والدعوة إلى الدعم اإلعالمي.

 80 من أكثر في المسيرة فعاليات القدس إلى العالمية لممسيرة الدولية المجنة وككل عام، نظمت
والتي  ،"القدس تحرير تريد العالم شعوب" شعار تحت ،2014في آذار/مارس  العالم لحو  مدينة

 قبل من وتيويدية عنصرية ممارسات من القدس مدينة لو تتعرض مال يعالم رفضعّبرت عن 
 عمى إلكترونية عريضة تدشين عن القدس إلى العالمية المسيرة أعمنت. كما اإلسرائيمي االحتالل
 2007 عام مانديال نيمسون أسسيا التي العالمية، "الحكماء" لمنظمة نداء تتضمن اإلنترنت،
 في بدورىم لمقيام العالم، في نافذه سياسية وشخصيات وقيادات سابقين رؤساء من وتتكون
 .وأىميا المقدسة المدينة ضد العنصرية إجراءاتو لوقف االحتالل عمى الضغط

وعمى المستوى الدولي فقد انحازت الواليات المتحدة األمريكية كعادتيا بشكل صارخ إلى جانب 
دولة االحتالل خالل التصويت عمى قرارات اليونسكو المتعمقة بالقدس والمسجد األقصى. فيما 

 اقتحام في الجميوري، لمحزبيان ينتم األمريكي الكونغرس منعضوين  مشاركةكان الفًتا 
 من ريتشمان حاييم المتطرف برفقة 2014 شباط/فبرايرخالل شير  المبارك ألقصىا المسجد
في داللة عمى إضفاء الشرعية والدعم لعصابات المستوطنين في اقتحاميا " المعبد"معيد  مؤسسة

 لممسجد األقصى المبارك.

 داخمي في تقرير المحتمة والقدس اهلل رام في األوروبي االتحاد دول ممثموأما أوروبًيا، فقد حّذر 
 المنطقة، في بركاني بانفجار ييّدد اكبيرً  اخطرً  ىناك" من أن ،2014صدر في شير آذار/مارس 
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 أن شأنو من الذي األمر األقصى، المسجد في القائم الوضع لتغيير الحقيقية التيديدات بفعل
 العربي العالمين مستوى وعمى المحمي المستوى عمى عنيفة معارضة إشعال إلى يؤدي

إال أن  ."السياسية المفاوضات مسار عن انحراف من ذلك يسببو قد ما إلى باإلضافة واإلسالمي،
التقرير انتقد بشكل ضمني ما أسماه "محاوالِت مرجعيات دينية وشخصيات سياسية فمسطينية 

جبل "يعني تأييًدا ضمنًيا لمزاعم الييود حول إنكار العالقة التاريخية بين الييود وجبل المعبد" ما 
  ."المعبد
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 خامًسا: التوصيات:
من سمسمة تقارير ترصد االعتداءات عمى المسجد األقصى بشكل منيجي منذ ثامن ىذا التقرير ىو ال

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

سالمي لتثبيت المقدسيين الحام ي األول لممسجد من مخططات التيويد، باإلضافة إلى غياب مشروع عربي وا 
 . ودعم رباطيم ودفاعيم عن المسجد األقصى

ن ىذا التقرير إذ يشّخص ىذا الواقع فإنو يضع توصياتو لتشكل خارطة طريق إلعادة بناء معادلة ردع من  وا 
عاد ة تكريس حسابات الربح والخسارة في عقل صانع القرار الصييوني ىذا النوع، عمى مختمف الصعد، وا 

عندما يفكر في االعتداء عمى المسجد األقصى أو اتخاذ خطوات لتغيير الواقع فيو. إن تكريس مثل ىذه 
المعادلة من شأنو أن يؤخر التحركات الصييونية تجاه المسجد، وقد يؤدي إلى تفويت فرصة التقسيم إلى غير 

 ظل التخمخل الحتمي والمّطرد في ميزان القوة والديموغرافيا في فمسطين.رجعة، في 

 أ. توصيات لممقاومة الفمسطينية:
لطالما أثبتت قوى المقاومة الفمسطينية أن حضورىا الميداني ضرورة لخمق معادلة الردع التي تدرك بموجبيا 
دولة االحتالل أن اعتداءاتيا عمى األقصى ترتد عمييا ضربات موجعة وأثماًنا مكمفة. كما أن العمل المقاوم 

داخل فمسطين وخارجيا مذّكًرا أن قوة لطالما شحذ اليمم والنفوس وكّرس قضية األقصى في الوعي الشعبي 
شّكمت رسالة المقاومة من خالل الّتصدي لمعدوان عمى قطاع غزة وقد الحق ال تغنيو عن قوة تعّززه وتحميو. 

دلياًل قاطًعا أن الفمسطينيين لدييم من مقّومات القّوة ما يمّكنيم من التصدي لصمف  2014في تموز/يوليو 
شاريعو التي يحاول من خالليا إخضاع الشعب الفمسطيني وكسر إرادتو. وقد االحتالل والوقوف في وجو م

  .أعطت المقاومة في غزة برىاًنا عمى أن إرادة استعادة الحقوق أقوى من أي قيود وتضييق وحصار

تثبيت موقف وطنّي جامع يشكل ميثاق والمطموب من المقاومة، وقد أثبتت قّوتيا وحضورىا الميداني في غزة، 
والضغط عمى السمطة الفمسطينية وفريق التسوية  "يحّرم" التنازل عن القدس والتقصير في نصرتيا،شرف 

والمفاوضات لمنع أي تنازل عن القدس ومقدساتيا، ومنع تمرير أي مشروع يتيح لالحتالل المشاركة بإدارة 
 إلى األقصى قضية بتحويلشؤون المسجد األقصى. كما أنيا مطالبة، بما حّققتو من التفاف شعبي حوليا، 
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 وبفعاليات األقل، عمى ليا التابعة اإلعالمية الوسائل عن يغيب ال وعنوان السياسية، برامجيا في ثابت بندٍ 
 فصائل لواءه تحمل الذي التحرير لمشروع الجّدي واإلعداد الدعم وحشد الوعي بث تشمل شعبية جماىيرية
  .المقاومة

ورغم كل التحديات والعقبات الواقعية التي تقف حائاًل دون العمل العسكرّي المقاِوم المستمر، إال أن فصائل 
المقاومة مطالبة بتفعيل ىذا الجانب ولو بأبسط األشكال، وال سيما في الضفة الغريبة والقدس، لما لو من 

ذا كانت فصائل المقاومة م قيدة داخل فمسطين المحتمة، فإنيا في خارج تأثير قوي في العقمية الصييونية. وا 
فمسطين تستطيع أن تقوم بدور كبير عمى صعيد التوعية والتثقيف وتعبئة الجماىير الفمسطينية في المجوء،  

عالمية مكثفة لنصرة األقصى.  ومن الميّم تحديد مناسبات محددة تتفق فييا عمى حمالت وبرامج ثقافية وا 

 :ية ومنظمة التحريرب. توصيات لمسمطة الفمسطين
عمى الرغم من أن ىذا النيج  2013عادت السمطة الفمسطينية إلى طاولة المفاوضات في أواخر تموز/يوليو 

أقصى السمطة عن القدس ومقّدساتيا كما سّيل لالحتالل التمادي في سياسة تثبيت الحقائق الذي أنتج أوسمو 
كما أن خطاب السمطة يكشف عن ترّدد  وضات قائمة. عمى األرض التي لم تتوقف عن ممارستيا فيما المفا

في موقفيا حيال األقصى كمقّدس إسالمي صرف وعن نزعة إلى استرضاء االحتالل، أو أقمو عدم إغضابو، 
والمطموب من السمطة الفمسطينية إعادة النظر في باعتماد لغة الميادنة التي تخمط بين السالم واالستسالم. 

ى اتفاقية أوسمو والتخّمي عن عقمية التنسيق األمني التي لم تثمر إال انقالًبا عمى الشعب تشكيمتيا المستندة إل
بنود الفمسطيني وعمى حقو في المقاومة والتحرك في مواجية مخططات االحتالل. كما أنيا مدعوة إلى تفعيل 

بصورة َأولى إلى وىي مدعّوة  23/4/2014المصالحة المستندة إلى اتفاق الشاطئ الموقَّع في غزة في 
االستفادة من تجربة المقاومة في غزة التي تمّكنت من رفع سقف التفاوض مسمَّحة بقوة الحق الذي تدافع عنو 
حيث كان واضًحا بشكل كبير أن التعاطي مع الوفد الفمسطيني في مفاوضات التيدئة في القاىرة كان مختمًفا 

ي انخرطت فييا. كما أن السمطة مطالبة بالدفاع عن كثيًرا عن التعاطي مع السمطة في المفاوضات الت
ة تخدم مشروع التحرير وال ياألقصى كأولوية ال تقبل المساومة وبدعم القدس بقطاعاتيا كافة وفق استراتيج

باالستفادة من وىي أيًضا مطالبة . يكون ىدفيا تحقيق التخدير االقتصادي أو تعزيز التنمية في ظل االحتالل
راءات جاإلم عمى قيادة السمطة اإلسراع في ما يحتّ  ،األمم المتحدةبة دولة مراقب غير عضو نيل فمسطين صف

 االحتالل أمام محكمة الجنايات الدولية.دولة مالحقة لالممّيدة 
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الدور الميداني األىم لمسمطة والمتمّثل في إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية، وفّك القيود المفروضة  ويبقى
عمى أىل الضفة لمتضامن والتفاعل مع القدس واألقصى. وىي مع ذلك مطالبة بإعادة إنتاج خطاب سياسي 

عالمي متماسك ومتمسك بالقدس واألقصى مع االلتفات إلى ضرورة التكامل بين ىذا الخطاب والعمل الجاد  وا 
 عمى األرض. 

 :األردنيةمممكة ج. توصيات لم
إن دور الحكومة األردنية في التصدي لالنتياكات الواقعة عمى األقصى يستند بالدرجة األولى إلى حقيقة أنيا 
تمثل الحصرية اإلسالمية من خالل وصايتيا عمى المسجد األقصى وعمى األوقاف والمقدسات اإلسالمية في 

ن استيداف االحتالل ليذا الدور القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسالمية في المدينة. ومن الواضح أ
يتصاعد بشكل مستمر سواء عبر التعرض لموظفي األوقاف العاممين في المسجد أو عبر طرح إنياء السيادة 

الحكومة األردنية مدعّوة إلى وقفة حازمة في وجو االعتداءات المتكررة عمى األردنية عميو. وعمى ذلك، فإن 
وقاف ىو اعتداء عمى أي موظف أردني، كما أن االعتداء عمى اعتبار أن االعتداء عمى أي موظف لأل

   األقصى ىو اعتداء عمى السيادة األردنية.  

كما أّن الحكومة األردنية مدعّوة إلى رفع سقف موقفيا الرسمي الذي يبدو محكوًما باتفاق السالم الموّقع مع 
ًرا رئيس حكومة االحتالل حول المحافظة عمى دولة االحتالل بحيث ال تركن إلى "التطمينات" التي قّدميا مؤخ

الدور األردني في األقصى بعد الحديث عن مشاريع صييونية لنزع الوصاية األردنية عن األقصى. كما أن 
مجمس النواب األردني مطالب بدور فّعال في ىذا المجال عبر استحضار األقصى كأولوية عمى جدول 

 مراقبة أدائيا السياسي والميداني.   أعمالو وحّث الحكومة عمى رفع سقفيا و 

وعالوة عمى ذلك، فإّن المكّونات الشعبية والجماىيرية في األردن مدعّوة إلى االضطالع بدور قوي وفّعال 
عبر تنظيم الفعاليات الداعمة لألقصى والرافضة لمشاريع التيويد بما يشكل ذلك من وسيمة إلبراز التضامن 

ى الضغط عمى الحكومة وعموم المستوى الرسمي لضمان عدم االنجرار إلى مع قضية األقصى باإلضافة إل
 ميادنة االحتالل. 
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  :د. توصيات لمحكومات العربية واإلسالمية
إن أقّل ما يمكن أن يوصف بو الموقف الرسمي عمى الصعيدين العربي واإلسالمي ىو أنو موقف ضعيف ال 
يمكن أن يتصدى لحجم المشروع التيويدي وزخمو. ففي وقت تقف كل مكونات االحتالل وراء مشروع 

في أحسن األحوال  التيويد، فإن الحكومات العربية واإلسالمية تبدو غير مدركة لما يحضَّر لألقصى فتراىا
شاجبة، مستنكرة، ومحّذرة. وعمى الرغم من أىمية الموقف السياسي الذي يترَجم في جزء منو عبر رفض 
ممارسات االحتالل والتحذير من خطورة اإلقدام عمييا، إال أن ىذا الموقف ال يعوَّل عميو إن لم يتكامل مع 

ءاتو عمى األقصى مكمفة وال يمكن أن تمّر دون خطوات عممية عمى األرض يدرك معيا االحتالل أن اعتدا
الحكومات العربية واإلسالمية مدعّوة إلى الضغط عمى دولة االحتالل من خالل تفعيل حساب. ومن ىنا، فإّن 

المقاطعة الّدبموماسية واالقتصادية حيث إّنو ال يمكن أن تكافأ دولة االحتالل عمى اعتداءاتيا عمى األقصى 
لدبموماسي معيا أو إقامة عالقات تجارية معيا. كما أن ىذه الحكومات مطالبة بالوقوف وراء بتبادل التمثيل ا

مطالب الشعب الفمسطيني وبدعم حقوقو عوًضا عن محاولة استمالة االحتالل عبر دعم مسار التفاوض دون 
دعم المالي لحماية االستفادة من عناصر القوة وأوراق الضغط التي تممكيا. وال يقل أىمية عن ذلك تأمين ال

بما يحقق ليم مقّومات الصمود بما ىم  1948األقصى عبر دعم المقدسيين وأىالي األراضي المحتمة عام 
 خّط الدفاع األول عن األقصى واألقدر عمى الحضور فيو عمى المستوى الميداني.   

 :ه. توصيات لمجماهير الفمسطينية
المسجد األقصى والدفاع عنو كونيم أصحاب القضية  إّن الفمسطينيين معنّيون بشكل أساس بحماية

ّن استعادة األقصى يعوزىا استمرار الّنضال والثبات في وجو كل ممارسات االحتالل  والحريصون عمييا. وا 
التي يحاول من خالليا كسر أي إرادة لمتصدي لمخططاتو أو الوقوف في وجو مشاريعو التيويدية في القدس 

ّن أولى ال وىم األقرب إلى  1948المقدسّيين وفمسطينّيي المحتّمة عام ّتوصيات موّجية إلى واألقصى. وا 
األقصى جغرافًيا واألقدر عمى الوصول إليو عمى الّرغم من القيود العمرّية التي يفرضيا االحتالل أحياًنا عمييم 

و قوافل شّد الرحال إلى والتضييق عمييم وتعريضيم لممالحقة القانونّية. ونظًرا إلى أىمية الدور الذي تمعب
األقصى لجية رفد المسجد بالمصّمين والمرابطين الذين يتصّدون القتحامات المستوطنين، فإّن أىمنا في 

، ومع الثناء عمى دورىم وجيدىم، مدعّوون إلى تكثيف ىذه الحمالت وتأمين 1948األراضي المحتمة عام 
مى اتجاه االحتالل إلى تعزيز االقتحامات في األوقات الرباط المتواصل في األقصى لدورىا في سد الطريق ع
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التي يكون المسجد فييا خمًوا من المصمين. وىم مدعّوون كذلك إلى ابتداع الوسائل المناسبة لاللتفاف عمى 
 محاوالت االحتالل تقييد حركتيم ومنعيم من القيام بواجب نصرة األقصى.     

اصر، فيم مدعّوون إلى تحّدي القيود التي يفرضيا االحتالل ويحاول المقدسّيون، وعمى الرغم من قمة النأما 
من خالليا تنفيرىم عن المسجد األقصى بتعريضيم بشكل مستمر لممالحقة القانونية ولالعتقال والتحقيق. كما 
أنيم مدعّوون إلى التمرد عمى منظومة االحتالل. ويبرز دور أىل القدس بشكل مؤثر في توثيق وكشف 

 ت االحتالل باالستفادة من الفضاءات التي أوجدتيا وسائط اإلعالم واالتصال الحديثة. اعتداءا

كما أن أىمنا في الضفة الغريبة مدعّوون إلى التضامن مع األقصى والتعالي عمى القيود التي تفرضيا عمييم 
لممارسات االحتالل ىو السمطة الفمسطينية عبر معادلة التنسيق األمني. فالتظاىر وتنظيم المسيرات الرافضة 

الحد األدنى من التضامن الذي يمكن أن يقدمو أىل الضفة باإلضافة إلى أن حضورىم في المسجد، عمى 
ن بدرجة محدودة.     الرغم من القيود التي يفرضيا عمييم االحتالل يصّب في خانة رفد المسجد بالمصمين، وا 

أّما غزة فقد أثبت أىميا إيماًنا راسًخا بالمقاومة كوسيمة الستعادة حقوقيم كما تبّين في العدوان األخير عمى 
، وىم مدعّوون إلى استحضار قضية األقصى تماًما كما الحصار والتعاطي 2014القطاع في تموز/يوليو 

ع ما يمزم ذلك من إبداء التضامن مع االعتداءات عمى المسجد عمى أنيا اعتداء عمييم وعمى مقدساتيم م
 والنصرة.  

مكانية  دور الفمسطينيين الالجئين ال يقل أىمية عن دور فمسطينيي الداخل حيث إن فضاءات العمل أوسع وا 
مطالبون بتبّني قضية القدس واألقصى كصنو لقضية الالجئين والعودة واستحضار  التعبئة أشمل. والالجئون

األولى بشكل دائم وكجزء متّمم لمدفاع عن حق العودة. كما أن الفمسطينيين في أوروبا بشكل خاص مدعّوون 
عمى  إلى التعامل الجّدي مع قضية القدس واألقصى والعمل الفّعال لكشف ممارسات االحتالل واعتداءاتو

المقدسات بما يساىم في تشكيل رأي عام يدرك جرائم االحتالل ويسعى إلى التأثير في المستوى الرسمي 
 والضغط عمى الحكومات األوروبية لموقوف بوجييا ومالحقتيا. 
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 :و. توصيات لمجماهير العربية واإلسالمية
التي وصل إلييا عالمنا العربي واإلسالمي لعبت الجماىير العربية واإلسالمية دوًرا رئيًسا في تشكيل الحالة 

ن  اليوم. فخروج الماليين إلى الشوارع في غير قطر عربي ساىم في اإلطاحة ببعض األنظمة السياسية وا 
كانت ىذه األخيرة أعيد إنتاجيا في بعض الدول ألسباب ال مجال لذكرىا ىنا. لكن كان من الواضح عمى 

شعوب العربية واإلسالمية انصرفت، أو ُصرفت، عن قضايا األمة مدى السنوات الثالث المنصرمة أن ال
األساسية واستيِمكت في ىموم داخمية أبعدتيا بشكل الفت عّما يجترحو االحتالل من اعتداءات وانتياكات 

 تطال القدس والمسجد األقصى. 

اإلسالمية مطالبة الجماىير العربية و اإلسرائيمي فإّن -ونظًرا إلى مركزية األقصى في الصراع العربي
باستحضار ىذه القضّية كيمٍّ يومي وكواحدة من القضايا التي تعنييا بشكل مباشر والتي تحّدد عمى أساس 
الموقف منيا تصويتيا لمشخصيات واألحزاب والبرامج السياسية لتصبح بذلك قضّية محّددة وموّجية لمسياسات 

 الخارجية.  

كما أّن األحزاب والقوى والييئات عمى اختالفيا مطالبة بتعزيز خطابيا الّتعبوي الستنياض الجماىير وتحريك 
الّشارع دعًما لمقدس واألقصى وتنظيم الفعاليات بشكل مستمر وال سيما في المناسبات التي شّكمت محّطات 

 بارزة في تاريخ القدس واألقصى والقضية الفمسطينية بشكل عام.  

 :الدوليةو  اإلقميمية ز. توصيات لمهيئات والمنظمات
إّن الّنظر إلى الدور الذي تقوم بو الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي يوحي بأن ىاتين الجيتين 
تعمالن ضمن إطار غير قادر عمى التعامل بشكل جدي مع المشروع التيويدي الذي يستيدف المسجد 

راض االنتياكات اإلسرائيمية في البيانات الختامية لمقمم الدورية والطارئة، فإن األقصى. فعمى الرغم من استع
فإن كاًل من مقاربة الحل تبدو غير ناضجة وال ترتقي إلى حجم التحّديات والمخاطر المحدقة. وعمى ذلك، 

ستجابة لحجم مطالبتان برفع سقف موقفيا السياسي والميداني ا الجامعة العربية ومنظمة الّتعاون اإلسالمي
الّتيديدات المحيطة باألقصى دون انتظار إقدام االحتالل عمى خطوات عممية في المسجد لمتنبو بعدىا إلى 
خطورة مشروع التيويد. وىما أيًضا مدعّوتان إلى عدم تغطية أي تنازالت عن القدس واألقصى قد تقّدم تحت 

 ستار المفاوضات والتسويات.   
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ن إلى ممارسة عمل مشترك وفّعال من شأنو أن يوقف االنتياكات اإلسرائيمية كما أن المنظمتين مدعوتا
ويمجميا، باإلضافة إلى تفعيل الجانب القانوني لقضية األقصى انطالًقا من قرارات مجمس األمن المتعمقة 

ات وال بالمسجد األقصى وبالقدس عالوة عمى تفعيل مكاتبيما وىيئاتيما المولجة مسؤولية دعم القدس والمقدس
سيما لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، وصناديق القدس واألقصى التي أعمن عنيا في 
غير مناسبة. وىما مطالبتان أيًضا بتفعيل جميع قراراتيما بدعم القدس واألقصى، والضغط عمى األمم المتحدة 

 س واألقصى. لتنفيذ قراراتيا تجاه القدس، وتوثيق جرائم االحتالل بحق القد

كما أن األمم المتحدة ومجمس األمن مطالبان بموقف واضح وحازم وممزم يدين االحتالل ويؤكد أن القدس 
مدينة محتمة تطبق عمى حالة احتالليا اتفاقيات جنيف، وكذلك وضع آليات لتنفيذ قرارتيما المتعمقة بالقدس 

عمى االنتياكات اإلسرائيمية في البمدة القديمة  واألقصى وال سيما في ما يتعمق بإرسال لجنة تحقيق لموقوف
 عمى الرغم من التعنت اإلسرائيمي. 

 :ح. توصيات لمجهات العاممة ألجل القدس
إن تعّدد الجيات العاممة لمقدس في ظل غياب التنسيق بينيا يؤدي في غالب األحوال إلى تكرار الجيد 

لى خمل في خدمة القطاعات المختمفة  فإن الجيات العاممة في القدس. وبناًء عمى ذلك، وتضارب العمل وا 
من أجل القدس مطالبة أواًل بتنسيق عمميا وتوحيد جيودىا بما يثمر دعًما حقيقًيا وممموًسا وفق احتياجات 
مشروع الدعم والتثبيت. كما أنيا مدعّوة إلى إيالء مشروع مصاطب العمم وحمالت شد الرحال اىتماًما خاًصا 

حباط مشاريع االحتالل. كما أن ىذه  نظًرا ألىمية ىذين المشروعين في دعم الرباط في المسجد األقصى وا 
الجيات مطالبة بالعمل عمى إيجاد أوقاف شعبية ورسمية تشكل مدًدا دائًما ومستمًرا لدعم القدس واألقصى 
عالوة عمى إنشاء تحالف خيري لدعم األقصى يسيم في تحقيق االستقاللية لممجتمع المقدسي عن االقتصاد 

 ئيمي. والنظام اإلسرا

 :ط. توصيات لممرجعيات الدينية
تقع عمى عاتق المرجعيات والمؤسسات واالتحادات الدينية والمجامع الفقيية مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى 
ن  األقصى من حيث تكريسو كأحد مقدسات األمة، واعتبار االعتداء عميو انتياًكا لحرمة األمة بكامميا. وا 

دمة قضية األقصى عمى مستوى التأصيل والفتوى التي تحفظ حق األمة في خالمرجعيات الدينية مدعوة إلى 
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أقصاىا، وتكرس الخطوط الحمر لمنع االعتداء عميو. كما أن المرجعيات الدينية مطالبة بتوضيح المفاىيم 
متر مربع بكل ما  144,000الخاطئة المتعمقة باألقصى وتأكيد حدوده ومساحتو المعتبرة شرًعا والتي تشكل 

 حيط بو أسوار المسجد من ساحات وقباب ومصميات وبوائك وخموات وآبار وغير ذلك من معالم. ت

 أنيا عمى طرحيا من بد فال كبيرة مسؤولية المركزية والمسممين العرب كقضية األقصى قضية تكريس إن
 لنصرة واستنياضيا الجماىير تحريك وتعبئة في دوًرا والدعاة العمماء يمعب أن من بد وال ودين، عقيدة

األقصى. وفي ظل التحديات والظروف والمؤامرات التي تحدق بالمسجد فإن من الميم إصدار وثيقة تؤكد 
 تحريم التنازل والتفاوض عمى القدس واألقصى.

 :ي. توصيات لوسائل اإلعالم واإلعالميين
من الميم االلتفات إلى أىمية اإلعالم في تشكيل الرأي العام وتوجييو وقد بدا ذلك بارًزا في السنوات األخيرة 
سواء في ما يتعمق بالتغطية اإلعالمية لمثورات العربية أو في الحرب اإلعالمية التي رافقت العدوان األخير 

ية األقصى في مقدمة تغطيتيا لمتطورات في الحرص عمى إبقاء قضعمى غزة. والمطموب من وسائل اإلعالم 
الدول العربية واإلسالمية والتعاطي معيا كواحدة من قضايا األمة المركزية التي ال يجوز التياون في تغطيتيا 

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

ة عبر اإلعالم دوًرا كبيًرا في إحداث ضجة حول ىذه المشاريع إن لكشف جرائم االحتالل ومشاريعو التيويدي
بما ينّبو ليا ويوجد بيئة لعرقمتيا. ومن الميم أن يتبنى اإلعالم استراتيجية إعالمية تجعل القدس واالقصى 
أولوية تغطى تطوراتيا باستمرار وليس في المناسبات حرًصا عمى أال تغيب عن المحددات التي تشكل الرأي 

م وتحدد اتجاىاتو. كما أن الكتاب والصحفيين مطالبون بتناول قضية األقصى وتكثيف كتاباتيم حول العا
 الموضوع وتناولو من شتى الجوانب سواء عمى مستوى ممارسات االحتالل أو الوسائل الالزمة لمواجيتيا. 

 . توصيات لمشباب العربي: ك
في نصرة القدس واألقصى ولعّل من أبرز ما يمكن فعمو  يمتمك الشباب من الطاقات ما يخّولو لعب دور فّعال

تعزيز المبادرة الفردية واالستفادة من الفضاءات اإللكترونية واالستفادة من وسائل التواصل في ىذا المجال 
االجتماعي لنقل الخبر وكشف جرائم االحتالل. عمى أن الشباب مدعو إلى عدم االكتفاء بالمقاومة 

  العمل عمى األرض يبقى العنصر األىم في الدفاع عن القضايا المحقة وكسبيا.االفتراضية حيث إن 
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 ل. توصيات لمهيئات القانونية:

يصنف القانون الدولي مدينة القدس عمى أنيا مدينة محتمة، وقد صدرت العديد من القرارات من الييئات 
ولذلك نطالب الييئات  وتيويده لممدينة.والمنظمات الدولية التي تؤكد بطالن إجراءات االحتالل في القدس 

والمنظمات الحقوقية والقانونية العربية واإلسالمية إلى خوض معركة قانونية مع االحتالل، وتأصيل الحق 
القانوني لألمة بقدسيا وأقصاىا، وىنا يبرز الدور الفاعل لمجاليات والييئات العربية واإلسالمية في الغرب. إن 

نونيِّا وعميو يفترض أن تقوم ىذه الجيات القانونية والحقوقية بحمالت توعية بحق األمة قضية القدس رابحة قا
جراءاتو.   بالقدس واألقصى، وعدم شرعية االحتالل وا 

 


