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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقرير توثيقي استقرائي يرصد االعتداءات على املسجد األقصى
يف الفرتة ما بني 2011/8/22 – 2012/8/21

ملخص تنفيذي 

تصدر مؤسسة القدس الدولية منذ عام 2005 تقريًرا دورًيا يرصد االعتداءات على املسجد األقصى 
وتطور خطوات االحتالل اإلسرائيلي جتاهه. ويعّد هذا التقرير السادس يف هذه السلسلة وهو يوّثق 
تناول  التقرير  و2012/8/21. وحياول   2011/8/22 بني  ما  الفرتة  األقصى يف  على  االعتداءات 

مشروع تهويد املسجد مبقاربة شاملة تناقشه من أربعة جوانب:

أواًل: تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى السياسي والديين والقانوني

ثانًيا: مناقشة تفصيلية لكل أعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة حتت املسجد ويف حميطه تبنّي 
تفاصيلها  عن  الكشف  إىل  باإلضافة  التقرير،  يغطيها  اليت  السنة  مدار  على  وتطورها  مسارها 
ومراميها استناًدا إىل أحدث ما يتوافر من املعلومات اليت تظهر سعي االحتالل إىل تأسيس مدينة 
يهودية حتت املسجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها وخيلق بنية حتتية متكاملة للوجود اليهودي 

يف املسجد وحميطه. 

ثالًثا: حتقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل املسجد األقصى، وحماوالت التدخل يف إدارته 
عرب رصد اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية واملتطرفني اليهود واألجهزة األمنية واستقراء 
املتفقة على حتقيق  مسارات ومآالت كل منها، وتبيان معامل تكامل األدوار بني هذه األطراف 
اهلدف ذاته أال وهو تقسيم املسجد األقصى بني املسلمني واليهود يف أقرب فرصة ممكنة. ويرصد 
التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد خالل فرتة التقرير، والتقييد املستمر حلركة 
موظفي األوقاف الذين يشكلون العصب التنفيذي هلذه الدائرة ومنعها من أداء مهامها متهيًدا لنزع 
احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة اآلثار اإلسرائيلية. عالوة على ذلك، يعرض التقرير 
التحكم يف الدخول إىل املسجد وحماولة االحتالل تغيري قواعد السيطرة على أبوابه باإلضافة إىل 

تقييد حركة املصلني حبسب مناطق تواجدهم، وحبسب أعمارهم.

رابًعا: رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى وتفاعلها معه. 
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أواًل: تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستوى
       السياسي والديين والقانوني

1. املوقف السياسي: 

التقرير  يغطيها  اليت  الفرتة  خالل  واألخطر  األبرز  التطور  كان 
بني  األقصى  املسجد  تقسيم  إىل  االجتاه  عن  اليت عربت  املواقف 
املسلمني واليهود إذ حّضر عضو الكنيست أرييه إلداد من كتلة 
االحتاد الوطين اقرتاح قانون لتقسيم املسجد زمنًيا حيث يكون 
دخول كل طرف إليه يف أوقات معينة وذلك إلفساح اجملال أمامهم 
املشروع  أن هذا  بأعيادهم. وال شك يف  ألداء صلواتهم واالحتفال 
يف  اإلبراهيمي  املسجد  يف  التقسيم  سيناريو  األذهان  إىل  يعيد 
اخلليل الذي باتت دولة االحتالل تتحكم يف دخول املسلمني إليه 

بينما هو حق خالص هلم. 

موضوع التقسيم طرحه أيًضا عضو الكنيست زئيف إلكني الذي تعهد بالعمل على تأمني وصول 
اليهود إىل املسجد األقصى دون املسلمني يف أيام حمددة. كما رأى إلكني أن اليهود اليوم ممنوعون 
من الصالة يف األقصى بقرار من الشرطة، وهو قرار غري قانوني حيث إن احملكمة العليا كانت 
قضت بالسماح هلم بالصالة هناك إال إذا ارتأت الشرطة منعهم مؤقًتا يف احلاالت اليت تشكل خطًرا 
على النظام العام. واعترب إلكني أن قرار املنع هذا الذي تستمر الشرطة يف فرضه إمنا يأتي استجابة 
العتبارات تنفيذية لديها وليس انسجاًما مع سياسة احلكومة اإلسرائيلية. وكالم إلكني هذا، 
وهو نائب عن حزب الليكود الذي يتوىل رئاسة احلكومة، ال يثري كثري استغراب خصوًصا إذا ما 
وضع جنًبا إىل جنب مع كالم رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو حول عدم جواز التنازل عن 
املسجد األقصى. موقف نتنياهو هذا عرضه يف الذكرى اخلامسة واألربعني الحتالل القدس حيث 
قال إن التنازل عن شرق القدس – وعن »جبل املعبد«- لن يؤدي إىل السالم، بل إن خضوع املسجد 
األقصى لغري السيطرة اإلسرائيلية سيفّجر حتًما حرًبا دينية وطائفية. ويف كالم نتنياهو هذا مؤشر 
على متسك احلكومة بسياسة تهويد القدس واألقصى وسعيها إىل قوننة التقسيم الزمين متهيًدا 

للسيطرة الكاملة عليه.
  

التطور األبـــــــرز  واألخطــــــــــــــر 
سيـــــاسًيا جتــــــــــــــلى يف املواقف 
الداعيــــــة إىل التقسيم الزمين 
بني  األقصــــــــــى  للمسجـــــــــد 
املسلمني واليهود ال سيما عرب 
الذي  التقسيم  قانون  مشروع 
أعده عضــــــــــو الكنيست أرييه     

                إلـــــــــداد
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أما بالنسبة إىل تقرير مراقب عام الدولة املتعلق باملسجد األقصى، فقد تكّتمت سلطات االحتالل 
على مضمونه كما تكّتمت قبل ذلك على معظم مضمون التقرير الذي قّدمه املراقب العام ميكا 
ليندنسرتاوس إىل جلنة الرقابة يف برملان االحتالل يف حزيران/يونيو 2010. وقد وضع البعض هذا 
التكتم على مضمون التقرير يف إطار حرص نتنياهو على عدم التذكري بـ »فضيحته التارخيية« 
عندما ختلى عن املكان املقدس يف اليهودية املعروف بـ »اسطبالت سليمان« إىل الوقف خالل فرتة 
دولة  إشارة إىل حرص  األمر  التكتم فإن يف  وأّيا يكن سبب  التسعينيات.  للحكومة يف  ترؤسه 
االحتالل على عدم إبداء موقفها الواضح حيال موضوع األقصى أو جتنب ردات فعل إسالمية، وحتى 

يهودية، قد يثريها تقرير املراقب العام يف هذا الصدد. 

2. املوقف الديين: 

على الرغم من التغري يف مواقف بعض احلاخامات باجتاه تشجيع 
الدينية ما زالت  اليهود على دخول املسجد األقصى فإن املؤسسة 
صدر   ،2012 آذار/مارس  ففي  املوضوع.  مع  التعاطي  يف  حذرة 
كبار  من  وغريه  االحتالل  دولة  يف  الرئيس  احلاخام  عن  إعالن 
ذلك  إن  إذ  املعبد«  »جبل  زيارة  عدم  إىل  اليهود  يدعو  احلاخامات 
يتعارض مع الشريعة اليهودية. وحبسب املوّقعني فإن اإلعالن يأتي 
يف هذا الوقت نظًرا ألن العديد من اجلمعيات اليهودية باتت تدعو 
أن  لواجب مقدس  »إنه  املعبد«. وجاء يف اإلعالن:  زيارة »جبل  إىل 

نعلمكم أن الصعود إىل »جبل املعبد« يتعارض مع التعاليم الدينية. ولطاملا كان هذا احلظر بسيًطا 
وواضًحا حّرمه كل العظماء يف »إسرائيل« ]...[ ونظًرا إىل أنه يف اآلونة األخرية تزايدت الدعوات من 
اجلمعيات املختلفة إىل زيارة »جبل املعبد« فإننا هنا نعلن عن رأي التوراة يف هذا الصدد فاحلظر ما 
زال قائًما ومينع متاًما الصعود إىل »جبل املعبد« يف هذا الوقت«. ومن بني أبرز املوقعني على اإلعالن 
احلاخام األكرب لليهود السفارديم يف دولة االحتالل شلومو عمار، ورئيس األشكناز احلاخام يونا 
القدمية  املدينة  وحاخام  دورون،  بكشي  إلياهو  احلاخام  للسفارديم  السابق  والرئيس  ميتزجر، 
أفيغدور نيفنتزال، وحاخام »احلائط الغربي واألماكن املقدسة« صموئيل رابينوفيتش. هذا املوقف 
الذي أثار ردود فعل معارضة، ال يعكس زهد هذه املرجعيات الدينية يف املسجد أو عزوفها عنه 
بقدر ما يعكس متسكها بالسيطرة عليه كاماًل »عند قدوم »املخّلص« الذي سيقود اليهود إليه«. 

وكانت املرجعية الدينية يف جيش االحتالل، »هربانوت هتسفئيت«، عممت على ضباط اجليش يف 

احلاخامية  ممثلو  أعـــــــــــاد 
الرمسية يف دولة االحتالل 
التأكيد على عــــــــــدم جواز 
صعود اليهــــــــــود إىل »جبل 
املعبد« بانتظار »املخّلص«  

  الذي سيقود اليهود إليه
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كانون أول/ديسمرب 2011 شرائح من الصور اإلرشادية مبناسبة عيد األنوار اليهودي »اهلانوكا« 
تظهر فيه صور للمسجد األقصى املبارك دون قبة الصخرة، وظهر يف إحدى الشرائح توصيف ملا 
يسمى بـ »عيد البطولة اليهودية«، تضمنت مقااًل ومسابقة وصفت ما أمسته صراع »اليهود املكابيني« 

مع اليونانيني، وظهر يف اخللفية صورة حديثة حلائط الرباق واملسجد األقصى دون قبة الصخرة.

وقد اعترب أحد ضباط االحتياط أن الصورة إصدار رمسي وهذا ما جيعل توزيعها من قبل اجليش 
حمّط إشكال واعترب الضابط أن احلاخامية العسكرية جيب أن تكون أكثر حرًصا يف التعاطي 

مع »جبل املعبد« بالذات حيث إن حرًبا ميكن أن تنفجر إذا ما حاول أحد املساس باملكان.

اليهود إىل املسجد األقصى وأدائهم الصالة  الديين حيال قضية دخول  املوقف  إن  القول  وميكن 
فيه ما زالت تتقاذفه اآلراء املؤيدة وتلك املعارضة. وعلى الرغم من تزايد األصوات الدينية املطالبة 
بالسماح بالصالة إال أن مثة حدوًدا يرمسها من جهة أوىل متّسك قسم ال يستهان به من احلاخامات 
حبرفية التعاليم التوراتية، واخلوف من ردة فعل إسالمية يف حال إطالق األمر على غاربه من ناحية 

أخرى.

3. املوقف القانوني: 

كان املوقف القانوني األبرز خالل الفرتة اليت يغطيها التقرير 
التعميم الصادر عن املستشار القضائي حلكومة االحتالل، 
يتجزأ  ال  جزًءا  األقصى  فيه  يعترب  والذي  فينشتاين،  إيهودا 
من دولة االحتالل وتنطبق عليه القوانني اإلسرائيلية ال سيما 
التعميم  يف  جاء  كما  والبناء.  التنظيم  وقانون  اآلثار  قانون 
أنه جيب على اجلهات املكلفة تطبيق القانون إجراء مراقبة 
منتظمة يف حميط املسجد األقصى للوقوف عن كثب على 
األعمال اجلارية فيه للتأكد من سالمة اآلثار فيه وأنه على 
املسجد  حميط  يف  جيري  عما  تقاريرها  إحالة  اآلثار  سلطة 
ويأتي هذا  القومي وسكرتري احلكومة.  األمن  إىل جملس 
االحتالل  دولة  يف  األصوات  فيه  تتصاعد  وقت  يف  املوقف 
مطالبة مبنع األوقاف اإلسالمية من متابعة أعمال الرتميم يف 
هدم  على  تعمل  أنها  حبجة  الصخرة  وقبة  األقصى  املسجد 
التعميم  عن  الكشف  مت  وقد  املكان.  يف  اليهودية  اآلثار 

القــــــــانوني  املستشار  عن  صدر 
حلكومة االحتالل تعميم اعترب 
يتجزأ  ال  جزء  األقصى  أن  فيه 
وتنطبق  االحتالل  دولة  من 
اإلسرائيلية  القـــــــــوانني  عليه 
وقانون  اآلثار  قانون  سيما  ال 
التخطيط والبــــــــــــــــناء يف وقت 
تتزايد فيه الدعــــــــوات املطالبة 
بوقف أعمــــــــال البناء اليت تقوم 
كونها  اإلسالمية  األوقاف  بها 
تعمل على »هدم اآلثار اليهودية 

               يف املكـــــان«  
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2012/7/16 تطالبها  العليا يف  املعبد« إىل احملكمة  »أمناء  تقّدمت به مجعية  التماس  يف سياق 
فيه وقف أعمال البناء اليت تقوم بها األوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى كونها تلحق الضرر 
تقوم  اليت  اإلسالمية  األوقاف  أن  اجلمعية،  رئيس  سلمون،  غريشون  ادعى  وقد  اليهودية.  باآلثار 
اليهود  يعّدها  اليت  املعراج  صخرة  فوق  سقاالت  وضعت  قد  األقصى  املسجد  يف  الرتميم  بأعمال 
جزًءا من »قدس األقداس« وأن العمال يستعملون الصخرة لوضع الّدالء اليت حتوي معدات البناء 
عليها. وتكمن خطورة التعميم يف أنه يتعدى على دور األوقاف اإلسالمية ويلغيه كما يتناغم مع 
املواقف السياسية يف دولة االحتالل ويعزز اهلدف األساس املتمثل يف بناء »املعبد الثالث« على أنقاض 

األقصى. 

املتطرف سلمون  رفعه  التماًسا   2012/2/7 ردت يف  العليا  االحتالل  ذلك كانت حمكمة  وقبل 
يطلب فيه السماح له بالصعود إىل املسجد األقصى املبارك. وقالت القاضية عدنه أربيل يف حيثيات 
قرارها إن »حرية التعبري وحق الصالة يف املكان املقدس هما من احلقوق األساسية لكل إنسان 
يف »إسرائيل«، وال خالف على ذلك ولكن حق الوصول إىل املسجد األقصى غري مطلق وميكن 
تقييده، وأحياًنا ليس هناك مفر من أن ترجح كفة حق اجلمهور على كفة حق الفرد نظًرا الحتمال 
املساس باملصلحة العامة. وقد قبلت احملكمة مبوقف الشرطة القائل إن اخلطر ليس وهمًيا، بل إنه 

سيكون خطًرا أمنًيا حقيقًيا إذا ما مسح لسلمون بالصعود إىل املسجد«.

وهذا القرار الذي حيمل يف ظاهره تقييًدا لـ »حق« اليهود بالصالة يف املسجد األقصى يبطن شرعنة 
هلذا احلق وتأييًدا النتهاكاتهم للمسجد وألدائهم الشعائر الدينية والتلمودية لدى اقتحامهم له. فما 
حيول بني اليهود وبني صالتهم يف املسجد األقصى، كما يستنتج من قرارات احملكمة، أسباب 

أمنية حمضة وهم سيعمدون إىل ممارسة »حقهم« مع زوال اخلطر األمين.
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ثانًيا: احلفريات والبناء أسفل املسجد األقصى ويف حميطه

1. احلفريات:
وحميطه  األقصى  املسجد  أسفل  احلفريات  عدد  زيادة  تعد  مل 
تشعبت  أن  بعد  االحتالل  دولة  إىل  بالنسبة  أولوية  ذات  مسألة 
للمسجد.  والشمالية  واجلنوبية  الغربية  اجلهات  يف  وانتشرت 
املواقع  ترميم  على  العمل  مرحلة  إىل  ذلك  عن  عوًضا  وانتقلت 
البنى  جتهيز  على  عالوة  الزوار  الستقبال  وتأهيلها  القدمية 
يبنيها  اليت  التارخيية«  اليهودية  »املدينة  لتحويل  الالزمة  التحتية 
االحتالل أسفل املسجد األقصى ويف حميطه إىل املزار السياحي 

األول يف دولة االحتالل. 

»مدينة  بناء  مشروع  شهد  التقرير،  يغطيها  اليت  الفرتة  وخالل 
داود« )املدينة اليهودية املقدسة( تطوًرا ملحوًظا يف سرعة احلفريات ونوعها وكمها وغاياتها. فمن 
ناحية احلجم، امتدت احلفريات لتصل إىل أقصى مشال البلدة القدمية ولتشمل األسوار وحميطها، 
كما امتدت احلفريات يف اجلهة الغربية حتى تعدت البلدة القدمية وأسوارها لتصل إىل منطقة جورة 
العناب خارج أسوار القدس. وقد شهدت احلفريات يف سلوان توسًعا ملحوًظا ليس يف عددها إمنا يف 
احلفريات اليت كانت مقامة قبل آب/أغسطس 2011، حيث ازدادت حفريات »موقف جفعاتي« 
لتكشف عن طبقات داخل الرتبة جنوب األقصى، كما شهدت سلوان عدًدا من االنهيارات بالقرب 
من مسجد عني سلوان والطريق املؤدي إىل املسجد األقصى، باإلضافة إىل حفريات جديدة داخل 

حفريات األسوار والتحصينات.

وقد وافقت جلنة التخطيط يف بلدية االحتالل يف شباط/فرباير 2012 على بناء »موقف جفعاتي« 
بناء  يتضمن  والذي  رهاميموف،  آرييه  الصهيوني  املهندس  قّدمه  الذي  اجلديد  املخطط  حبسب 
املوقف ولكن مبساحة أقل من املخطط السابق ورفعه على أعمدة ارتكازية ضخمة لإلبقاء على 
آثار وحفريات املوقف وحتويلها إىل متحف للزوار، ويتم ختفيض عدد مواقف السيارات وتقليص 
املخطط  يف  واجلديد  بقليل،  للمدينة  اجلنوبي  السور  ارتفاع  عن  ينخفض  بشكل  املبنى  ارتفاع 
الذي قدمه رهاميموف ودعمته مجعية »إلعاد« الصهيونية هو إقامة ممرات تربط املوقف بـ »حديقة 
املطاهر« )القصور األموية( و »مدينة داود« وساحة حائط الرباق. كما شهدت الفرتة اليت يغطيها 
التقرير إعادة العمل يف بعض املواقع مع عودة لنشاط احلفريات داخل نفق بوابة وارن ونفق القاعة 

اهلريوديانية، واستحداث حفريات جديدة داخل شبكة أنفاق احلائط الغربي.

شهدت الفتــــــرة اليت يغطيها 
التقرير بــــــــدء العمل وافتتاح 
للحفريات  جديدة  مواقع   6
ليبلغ عــــــــــــددها ما جمموعه 
منها   25 مــــــــــــوقًعا،   47
17 يف  الغـــــربية،  اجلهة  يف 
اجلهة اجلنوبية و 5 يف اجلهة 

               الشمالية
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ويف تفاصيل احلفريات، شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير بدء العمل وافتتاح ستة مواقع جديدة 
للحفريات، أربعة منها غرب املسجد األقصى وواحدة يف اجلنوب وأخرى يف الشمال. ليصبح بذلك 
عدد مواقع احلفريات حول املسجد األقصى وحتته 47 موقًعا، 30 منها نشطة )13 غرب املسجد، 

و12 جنوبه، و5 مشاله(، و17 مكتملة )5 يف اجلنوب، و12 يف الغرب(.

أ. حفريات اجلهة الغربية: 
تعترب اجلهة الغربية للمسجد األقصى، وحتى ما بعد شارع الواد غرب األقصى، العصب الرئيس 
للمدينة اليهودية املقدسة اليت يبنيها االحتالل حتت املسجد ويف حميطه، ففيها تقع معظم املزارات، 
ومنها مير الطريق الذي يصل بني جنوب هذه املدينة يف سلوان ومشاهلا عند درب اآلالم. ويف هذه 
املنطقة شقت دولة االحتالل شبكة أنفاق وصلت إىل نصف كيلومرت ابتداًء من اجلهة الغربية جنوب 
األقصى، حتى درب اآلالم يف منطقة راهبات صهيون مشال األقصى. وتعد مجعيتا »احلفاظ على 
تراث احلائط الغربي« و »عطريت كوهينيم«، املسؤولتني الرئيستني عن هذه األنفاق واحلفريات 
األنفاق  من  بعدد  متثلت  اليت  التهويدية  البؤر  من  العديد  احلفريات  هذه  ضمت  وقد  التهويدية، 
اليت شكلت  التزويرية  املتاحف  بعض  املسجد، وكذلك  وأسوار  القدمية  البلدة  والكنس حتت 
مدينة يهودية كاملة يف الفضاء التحيت للمسجد األقصى. ويف الفرتة اليت يغطيها التقرير بلغ عدد 

احلفريات غرب األقصى 25 موقًعا، 13 منها نشطة و12 مكتملة.

ب. حفريات اجلهة اجلنوبية:
تهدف احلفريات يف اجلهة اجلنوبية إىل خلق ما يسمى بـ »مدينة داود« اليت متتد، حبسب االدعاءات 
الصهيونية، من جممع عني سلوان جنوًبا وحتى أسوار املسجد األقصى مشااًل، على كامل مساحة 
الرئيسة املسؤولة عن احلفريات يف جنوب املسجد هي مجعية  حي وادي حلوة يف سلوان. واجلهة 
»إلعاد« الصهيونية. وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير افتتاح نفق جديد يف اجلهة اجلنوبية، 
باإلضافة إىل عدد من التطورات داخل أنفاق جنوب املسجد األقصى، ليصبح بذلك عدد احلفريات 

يف اجلهة اجلنوبية 17 موقًعا، 12 منها نشطة و5 مكتملة.

ج. حفريات اجلهة الشمالية:
بركة  عند  واحدة  إال  اجلهة  إذ مل يكن يف هذه  االنتشار  الشمالية حديثة  اجلهة  احلفريات يف 
راهبات صهيون أسفل املدرسة العمرية وقد بدأ العمل فيها عام 1868 مع ما بدأ به وارن يف غرب 
األقصى. وتهدف احلفريات احلديثة يف املنطقة خللق تاريخ يف املنطقة الشمالية من جدار املسجد 
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السور  طول  على  وشرًقا  متتد مشااًل  باتت  اليت  الغربي  احلائط  بأنفاق  حفرياتها  وربط  األقصى 
الشمالي للمسجد. وقد شهدت الفرتة اليت يغطيها التقرير البدء حبفرية جديدة داخل مغارة الكتان 

مشال املسجد األقصى ليصبح بذلك عدد احلفريات النشطة مشال األقصى 5 حفريات.

2. البناء ومصادرة األراضي يف حميط املسجد األقصى:
البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه إىل تعزيز  تهدف دولة االحتالل من خالل 
الوجود اليهودي يف املسجد بشكٍل خاص ومدينة القدس بشكٍل عام، إّما من خالل إضفاء الطابع 
اليهودي على احمليط، أو من خالل اختاذ هذه األبنية كمراكز انطالق الستهداف املسجد األقصى 
مثل استعماهلا كمراكز للتجّمع القتحام املسجد، أو استخدامها للتغطية على أعمال احلفرّيات، 

أو لتعزيز الوجود األمين يف املسجد.

وعلى مدى العقود املاضية كان االحتالل يتعامل حبذر بالغ مع البناء يف ساحات املسجد األقصى 
وحميطه، وال يعود ذلك بالطبع إىل حرص احملتّل على مشاعر املسلمني ومقّدساتهم، بل يعود إىل 
ردود  دولة االحتالل، سّببتها  أقام  الصهيوني منذ  العقل  املسجد األقصى الزمت  عقدة خوٍف من 
الفعل الفلسطينية واإلسالمية القوية على كّل حماولة صهيونية للتواجد بشكٍل علين يف املسجد 

وحميطه، بدًءا بثورة الرباق عام 1929 وصواًل إىل انتفاضة األقصى عام 2000.

ولكن هذا األمر بدأ بالتغرّي خالل السنوات األخرية وظهر ذلك بوضوح عام 2010 إذ شهد بناء 
املعامل اليهودّية يف حميط املسجد نقلة نوعّية مع افتتاح »كنيس اخلراب« وهو املعلم اليهودي األول 
الذي يبنيه االحتالل بهذه الضخامة يف البلدة القدمية، وهو ما يؤشر إىل  ختّلي احملتل عن حذره 
املعهود يف التعامل مع البناء يف حميط املسجد األقصى، وازدياد ثقته بقدرته على تنفيذ خمططاته 
مهما بلغت ضخامتها غري آبٍه بأي رّد فعل عليها قد يتمكن من الضغط عليه لوقفها، ما يؤشر إىل 
أن هذه املخططات ستصبح أكثر ضخامة يف املستقبل وأكثر قرًبا من املسجد األقصى. وليس من 
املستبعد إن تابعت األمور تطّورها على هذا النحو أن يبدأ االحتالل العمل مبشروعات كربى مثل 
كنيس »قدس النور« الذي كان خمطط »أورشليم أواًل« قد حتّدث عنه عام 2008، ويفرتض أن 

يقام فوق احملكمة اإلسالمية املالصقة للسور الغربي لألقصى.   

ويف عام 2012، أصدرت حكومة دولة االحتالل قراًرا حيمل الرقم 4654 ويقضي ببناء مواقع 
حتمل »البعد واجلذب التوراتي« يف القدس، خصوًصا يف املواقع األثرية التارخيية حبيث حتوي هذه 
املواقع بشكل مركزي التواصل التارخيي و«الفرتة التوراتية« يف القدس. وقد رصدت احلكومة 

مبلغ 2 مليون شيكل )حوالي 520 ألف دوالر( للرصد والتخطيط األولي ملثل هذه املشاريع. 
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يف  والبناء  للتخطيط  اللوائية  اللجنة  مصادقة  التقرير  يغطيها  اليت  الفرتة  خالل  التطورات  وأبرز 
القدس يف 2012/7/2 على خمطط إلقامة كلية عسكرية على مساحة 14 دومًنا يف جبل الزيتون 
بالقرب من مستشفى املطلع شرقي املسجد األقصى. واهلدف منها تعزيز مكانة القدس كعاصمة 
لدولة االحتالل حبيث حتاول سلطات االحتالل جاهدة نقل املقرات احلكومية إىل اجلزء الشرقي 
لتهويد  الرامية  قدًما يف خمططاتها  ستمضي  االحتالل  دولة  فإن  املشروع  هذا  وعرب  القدس.  من 
شرقي القدس. كما أن سلطات االحتالل مل تكف عن حماوالتها هلدم جسر باب املغاربة ما أثار 
ردات فعلية شعبية ورمسية محلتها على جتميد قرارها. وميكن القول إن عمليات احلفر وتفريغ 
الرتبة اليت شهدتها تلة املغاربة خالل متوز/يوليو 2012، وعمليات نقل األتربة من أسفل جسر باب 

املغاربة تشري إىل عزم دولة االحتالل على املضي يف خمططاتها يف هذا اإلطار. 
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ثالًثا: حتقيق الوجود اليهودي داخل األقصى والتدخل املباشر يف إدارته 

تكريس  إىل  الساعية  اإلسرائيلية  احملاوالت  تهدأ  مل 
سقف  وارتفع  األقصى  املسجد  داخل  اليهودي  الوجود 
عن  الوجود  هذا  تكريس  إىل  الداعي  السياسي  اخلطاب 
األجهزة  بدت خمتلف  وقد  للمسجد.  الزمين  التقسيم  طريق 
اإلسرائيلية سنًدا وعوًنا يرفد بعضها البعض اآلخر يف إطار 
يف  بالصالة  خمتلق  يهودي  حق  لتكريس  احملموم  السعي 
وبعموم  منه.  أهله  وطرد  به  للتفرد  متهيًدا  األقصى  املسجد 
املستوى  السلوك اإلسرائيلي على  إن  القول  املشهد، ميكن 
الرمسي واألمين شكل رافعة وثقاًل داعًما لالقتحامات اليت 
منه  ينقص  أو  يزيد  األرض قد ال  واقع على  إىل  أقرب  باتت 
سواء أقر يف قانون أم مل يقر. ومبوازاة االقتحامات املشفوعة 
سعي  واضًحا  بدا  األمنية،  واحلماية  الرمسية  بالتصرحيات 

سلطات االحتالل إىل أال ترتك صغرية أو كبرية تتعلق باألقصى دون أن حتصيها ال سيما بعد زيادة 
عدد كامريات املراقبة اليت باتت ترصد ساحات املسجد كلها حتى لكأنها حتاول أن تعد على 

املصلني يف األقصى أنفاسهم. 

وكما يف العام السابق، فإن االقتحامات شّكلت جزًءا من املشهد اليومي يف املسجد األقصى فال 
مير يوم أو مناسبة من دون أن يكون األقصى مرتًعا للمتطرفني والرمسيني واألمنيني وإن ُأحبطت 
بعض االقتحامات نتيجة التصدي هلا من جهة أو لغاية يف نفس رامسي سياستها واملتحكمني بها. 
وقد حتكمت سلطات االحتالل بوترية االقتحامات فحجبتها أو أرخت حبلها على غاربه وفق ما 
عن  بشكل خيرج  األوضاع  تفجري  وتر  على  اللعب  مع جتنب  اليهودية  واملناسبات  األعياد  تتطلبه 
السيطرة. ففي حني مسحت سلطات االحتالل باقتحامات مكثفة ومتتالية يف األسابيع السابقة على 
ذكرى »خراب املعبد«، فإنها أقفلت الباب مطلًقا أمام هذه االقتحامات يوم 2012/7/29، وهو 
يوم الذكرى، يف سلوك قد يكون أقرب إىل احلذر من أن يؤدي ارتفاع عدد املتطرفني يف األقصى 
إىل ردود فعل عارمة وصدامات مع املصلني واملرابطني يف املسجد تكون سابقة ألوانها. وإذ أوحت 
االقتحامات يف بداية شهر رمضان املبارك باجتاه إىل تزايدها مع آخره فإن السلطات اإلسرائيلية 
حظرت على اليهود الوصول إىل األقصى يف اليومني األخريين من شهر رمضان ويف أيام عيد الفطر 
املبارك. وال شك يف أن هذا السلوك حيدونا إىل التساؤل عن دالالته وما إذا كان يصب يف سيناريو 

اليت  االقتحـــــــــــامات  أصبحت 
ومتطــــــرفون  ينفــــــذها رمسيون 
جزًءا  إسرائيليــــــــــــــــــون  وأمنيون 
املسجد  اليــــــومي يف  املشهد  من 
األقصى كما مل تتوقف سلطات 
عمل  يف  التدخل  عن  االحتالل 
والتضييق  اإلســــالمية  األوقاف 
على موظفي األوقاف باإلضافة 
  إىل تقييد حركة املصــــــــــــلني 

             والتحكم بها 
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التقسيم الزمين بفتح املسجد أمام املسلمني دوًنا عن اليهود يف املناسبات اإلسالمية ليكون لليهود 
مثل ذلك يف املناسبات اخلاصة بهم.

اقتحام  فإن  وأيام حمدودة،  مناسبات حمددة  يف  األقصى  إىل  الوصول  من  اليهود  منع  وباستثناء 
إزاء  صارًما  موقًفا  تقف  اليت  اإلسرائيلية  األمن  قوات  من  حبماية  يتم  كان  للمسجد  املتطرفني 
إجراءات  مع  والتهليل،  بالتكبري  وإن  هلا،  التصدي  وسدنته  املسجد  وحراس  املصلني  حماوالت 
عقابية تصل إىل الغرامة واإلبعاد عن األقصى. وإزاء هذا الواقع، غالًبا ما خيتار احلراس واملصلون 
قوات  من  االحتالل مبزيد  تدفع سلطات  ال  املقتحمني حتى  مع  التصادم  فيتجّنبون  الشرين  أهون 

الشرطة لتأمني احلماية للمقتحمني وكي يتجنب املصلون إبعادهم عن األقصى.

1. اقتحامات وتصرحيات الشخصيات الرمسية:

العام املاضي اخنفاض وتريتها وإن شكلت منرًبا  اقتحامات الشخصيات الرمسية منذ  الثابت يف 
للتواصل مع املتطرفني وتشجيعهم على التواجد يف األقصى من ناحية ومظلة وغطاء لالنتهاكات 

اليت يقوم بها املتطرفون خالل اقتحامهم لألقصى من ناحية أخرى.

أ. يف 2012/3/13، موشيه فيغلني، أحد قيادات حزب الليكود، يقتحم األقصى يف ظل حراسة 
من  له  مرافقة  وجمموعة  قام  حيث  السرية،  من  غطاء  وحتت  االحتالل،  قوات  قبل  من  مشددة 
املستوطنني بالتجول يف أحناء املسجد األقصى، وهم يؤدون الصلوات اليهودية والشعائر التلمودية 
يف أكثر من موقع يف املسجد األقصى املبارك ويذكر يف مقابلة يف 2012/3/25 بتصريح سابق 
له قال فيه إن أول ما سيفعله عندما يفوز برئاسة احلكومة هو الصعود إىل »جبل املعبد« والصالة 

هناك دون أن مينعه أحد. 

ب. يف 2012/5/17، اقتحم املسجد عدد من السياسيني وأعضاء الكنيست اليهود منهم أوري 
أريئيل وميخائيل بن آري مع مجاعة من املتطرفني وذلك يف إطار برنامج خاص بالذكرى اخلامسة 

واألربعني الحتالل كامل القدس.

ج. يف 2012/6/26، صرح الرئيس الروسي فالدميري بوتني عند حائط الرباق بيهودية احلائط وقال 
إن أحد أسباب زيارته هو الدعاء ليتم إعادة بناء »املعبد«. 

د. املرشح اجلمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية ميت رومين قصد حائط الرباق يف إطار محلته 
االنتخابية يوم ذكرى »خراب املعبد« يف 2012/7/29 وترك رسالة عليها بعض الصلوات يف أحد 
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شقوق احلائط. كما قال إنه »يف هذه البقعة املباركة ويف هذا اليوم املشهود، استطعت أن أتعرف 
أكثر إىل التاريخ اليهودي وأنا أشعر باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري ]املعبد[«.

2. اقتحامات وتصرحيات املتطرفني اليهود

مل تهدأ وترية اقتحامات املتطرفني اليهود لألقصى على مدار السنة من خالل جمموعات صغرية 
تدأب على التواجد يف املسجد باستمرار مع صدور قرار عن احملكمة العليا يف دولة االحتالل يعيد 
تأكيد »حق اليهود يف الصالة باملسجد األقصى«. وما نرصده هنا هو االقتحامات الكبرية اليت 

تغطيها وسائل اإلعالم ملا يرافقها من صخب وضجة. وكان أبرز هذه االقتحامات: 

أ. يف 2011/11/22، أقدم حوالي 140 مستوطًنا على اقتحام املسجد األقصى يف إطار االحتفال 
مبا يسمى »عيد األنوار- اهلانوكا«. وقد أّدى املتطرفون بعض الشعائر التلمودية والدينية اليهودية 
اخلاصة مبراسم »املعبد« املزعوم. وكانت سبقت االقتحامات دعوات من قبل جمموعات يهويدية 

إىل اقتحام املسجد األقصى على مدار األسبوع إلشعال »أنوار املعبد« خالل »عيد األنوار«.

املتطرفني املسجد األقصى عرب جمموعات  اقتحم عشرات من  اليهودي،  الفصح  ب. ويف ذكرى 
صغرية متتالية حتميهم قوات من الشرطة. وقد ُنفذت هذه االقتحامات تلبية لنداء كبار حاخامات 
اليهود ودعواتهم للجمهور اليهودي إىل التجمع يف باحة حائط الرباق. واستمرت االقتحامات على 

امتداد أسبوع الفصح وذلك من 6 إىل 2012/4/14.

ج. يف 2012/5/20، اقتحم ما يقارب 90 متطرًفا املسجد األقصى وأّدوا الشعائر الدينية فيه تزامًنا 
إسرائيل  احلاخام  املتطرفني  مع  وكان  القدس.  شرق  الحتالل  واألربعني  اخلامسة  الذكرى  مع 
أريئيل، وهو من اجلنود املظليني الذين ساهموا يف احتالل املسجد األقصى يف حرب عام 1967، 

وقد قال: »انتظرت مخسة وأربعني عاًما ألمتّكن من تالوة صالة الشكر على جبل املعبد«.

د. يف 2012/7/25، اقتحم األقصى حوالي 120 متطرًفا يهودًيا عشية ذكرى »خراب املعبد« يف 
29 من الشهر ذاته حيث منعت الشرطة وصول اليهود إىل األقصى يف ذلك اليوم. 

هـ. ُسجلت اقتحامات كثيفة لألقصى يف بداية شهر رمضان حتى وصل عدد املقتحمني إىل 350 
مقتحًما يف األسبوع األول من الشهر. 
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3. اقتحامات وتصرحيات األجهزة األمنية

الدور الذي اختطته  التقرير يف ممارسة  استمرت األجهزة األمنية الرمسية يف الفرتة اليت يغطيها 
لنفسها جلهة التبدل يف مهمتها األمنية من منع املتطرفني اليهود من اقتحام املسجد األقصى إىل 
تأمني احلماية هلم ومساندتهم يف تنفيذ االعتداءات، واحلرص باملقابل على منع رواد األقصى من 
املسلمني من الوقوف بوجه هذه االعتداءات واعتقال من يتصدى هلا منهم. ومبعزل عن االقتحامات 
اليت تشكل جزًءا من تأمني احلماية للمتطرفني، نفذت األجهزة األمنية اقتحامات مستقلة ضمن 
جمموعات صغرية جتولت يف املسجد األقصى مع قيام جنود االحتالل حبركات غري الئقة والتقاطهم 
الصور على خلفية املسجد األقصى أو قبة الصخرة باإلضافة إىل رفعهم للعلم اإلسرائيلي والتلويح 

به بالقرب من قبة الصخرة. 

وكان التطور األهم جلهة االقتحامات األمنية صدور قرار يف 2012/1/5 مبعاودة السماح جلنود 
االحتالل باقتحام املسجد والتجول فيه باللباس العسكري، وقد شكل هذا النمط من االقتحام 
املزيد من االستفزاز يف املشهد شبه اليومي الذي تتواىل فصوله على املسجد األقصى اقتحاماٍت 

ينّفذها رمسيون وأمنيون ومتطرفون يهود. 

وعالوة على االقتحامات اليت نفذها جنود االحتالل اقتحم األقصى رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي 
بيين غانتس يف 2012/7/18 ومعه عشرات اجلنود واحلاخامات »لتأدية الطقوس الدينية اخلاصة« 
وذلك بعد يوم واحد من الكشف عن تعميم مستشار احلكومة بأن املسجد األقصى جزء ال يتجزأ 

من دولة االحتالل وتنطبق عليه القوانني اإلسرائيلية ال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء. 

ثالثة  على  وذلك  األقصى  املسجد  إدارة  السافر يف  اإلسرائيلي  التدخل  استمر  االقتحامات،  ومع 
املنع من الرتميم والتدّخل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، تقييد حركة  مسارات: 
موظفي األوقاف والتحّكم يف الدخول للمسجد وتقييد حركة املصلني. ويف هذا السياق، كانت 
يف  خاصة  جلسة  االحتالل  برملان  يف  والرياضة«  والتعليم  الرتبية  »جلنة  التدخالت ختصيص  أبرز 
2012/3/13 حول قضية املسجد األقصى واّدعاءها أن األوقاف اإلسالمية تعمل على تدمري اآلثار 
املصلني  على  واجلغرافية  العمرية  القيود  فرض  سياسة  كذلك  واستمرت  األقصى.  املسجد  يف 
الوافدين إىل األقصى وال سيما يف شهر رمضان املبارك عالوة على االعتداء على املصلني وعلى 

طلبة مصاطب العلم وحماوالت منع تواجدهم يف املسجد. 
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رابعـًا: ردود الفعل على التطورات اجلارية يف املسجد األقصى
انتهاكه  يف  لالحتالل  املسبوق  غري  التصعيد  من  الرغم  على 
حرمة املسجد األقصى، فإن ردود الفعل الفلسطينية على مستوى 
جرائم  إدانة  عن  خترج  مل  الفلسطينية  السلطة  أو  الفصائل 
االحتالل حبق القدس وأهلها، ومطالبة الدول العربية واإلسالمية 
الدفاع عن القدس، ومناشدة اجملتمع الدولي ومؤسساته التدخل 
وقرارات  الدولي  القانون  خرق  يف  االستمرار  من  االحتالل  ملنع 
الشرعية الدولية حبق املدينة املقدسة، يف ظل تفاعٍل خجول على 
املستوى الرمسي والشعيب العربي واإلسالمي مل يْرق إىل مستوى 
الفعل املؤّثر واحلامي للقدس وللمسجد األقصى من خمططات 

التهويد والتقسيم. وميكن القول بأن فلسطينيي األراضي احملتلة عام 1948 كانوا أبرز ُمدافع عن 
القدس واملسجد األقصى يف مواجهة اهلجمة اإلسرائيلية الشرسة عليه.

على املستوى الفلسطيين الداخلي:

الداخلي حيال قضية األقصى  الفلسطيين  البارزة اليت تسيطر على املشهد  الّسمة  العجز  يزال  ال 
على  الفلسطينية  الساحة  على  يطغى  يزال  ال  الذي  السياسي  االنقسام  مشهد  تعزيزه  يف  يساهم 
السلطة  إصرار  ذلك  إىل  يضاف  مراٍت عديدة.  عليه  التوقيع  الذي مت  املصاحلة  إعالن  من  الرغم 
الفلسطينية على متابعة التنسيق األمين مع االحتالل يف الضفة الغربية، وهو األمر الذي أدى إىل 
شلِّ يد املقاومة الفلسطينية اليت كانت ُتشعر االحتالل بأن أّي اعتداء على األقصى كان يقابل 

بثمن ال بّد لالحتالل من دفعه.

أّي  عن  عاجزة  الفلسطينية  الفصائل  تزال  ال  السياسي،  والتحرك  امليداني  العمل  مستوى  وعلى 
باملقاومة كخيار  االلتزام  تؤكد  اليت  التصرحيات  بعض  وباستثناء  الواقع،  أرض  على  فعلي  ردٍّ 
والتحذير،  واالستنكار  الشجب  كان  الفصائل  لغة  على  الغالب  فإن  مبدئي  ومقف  اسرتاتيجي 
ومطالبة العامل العربي واإلسالمي ومؤسسات اجملتمع الدولي التدخل للدفاع عن األقصى ووقف 

عمليات تهويد مدينة القدس. 

كما أن عجز السلطة الفلسطينية عن فرض سيادتها على أراضيها، وعجزها عن حتقيق »حلم« 
الدولة الفلسطينية عرب ما يسمى »مفاوضات السالم« أو من خالل جملس األمن، ودعوتها املستمرة 
لدولة االحتالل لتجميد االستيطان والعودة إىل طاول املفاوضات، دفع احملتل للتمادي يف االعتداء 

حيــــــال  املواقف  تــــــــــــــــزال  ال 
اإلســــــرائيلية  االعتــــــــــــداءت 
ضعيفة ومتخاذلة بشكل عام 
وال تتناسب مع حجم اهلجمة 
الشرسة على املسجد األقصى 
كما أن دعم األقصى ال يزال 

     دون املستوى املطلوب
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الفلسطيين حممود  الرئيس  وجد  وقد  األقصى.  املسجد  لتقسيم  املتسارع  والتحضري  القدس  على 
عباس سبياًل لدعم األقصى عرب الدعوة إىل شد الرحال إليه وزيارته على قاعدة أن زيارة السجني ال 
تعين تطبيًعا مع السجان. وقد أثارت هذه الدعوة جداًل مل حيسم وفتحت جمااًل لألخذ والرد وأدت 
للغرق يف تفاصيل جواز الزيارة وحرمتها يف وقت حيتاج فيه األقصى إىل حترك ودعم حقيقي بعيًدا 
عن اجلدل واخلالف. وفيما خال هذه الدعوة فإن تفاعل السلطة الفلسطينية مع قضية األقصى مل 
يكن مبستوى اهلجمة اإلسرائيلية عليه وظل موقفها مشوًبا بالضعف ملتزًما بالسقف األدنى من 

اخلطاب السياسي. 

إن الدعم احلقيقي للمسجد األقصى كان من فلسطينيي األراضي احملتلة عام 1948 من خالل 
مشاركتهم الكثيفة يف دعوات شّد الرحال والرباط يف املسجد األقصى، وبرنامج مصاطب العلم، 
الذي  البارز  الدور  إىل  باإلضافة  األقصى،  املسجد  داخل  القران  عقد  وبرنامج  البيارق،  ومسرية 
لعبته وتلعبه الشخصيات واملؤسسات املقدسية يف لفت االنتباه إىل األخطار اليت يتعرض هلا املسجد 

األقصى.

وعلى املستوى العربي واإلسالمي:

مل خيرج التفاعل العربي واإلسالمي عن احلدود اليت رمسها لنفسه عقب إحراق املسجد األقصى 
عام 1969 من شجب واستنكار ومؤمترات »تندد حبجم اهلجمة اإلسرائيلية غري املسبوقة« وتعهدات 

بالدعم تسقط من املتابعة على الرغم من ضآلتها. 

ولعل احلدث األبرز على الساحة الرمسية العربية واإلسالمية عقد مؤمتر الدوحة الدولي للدفاع عن 
القدس يف شهر شباط/فرباير2012. وقد ختم املؤمتر بـ »إعالن الدوحة« الذي عرب يف أحد بنوده 
األثرية  للتنقيب واحلفريات  إسرائيلية  إزاء ما جيري من أشغال  املؤمترين  لدى  البالغ«  »القلق  عن 
يف املسجد األقصى املبارك وحميطه بالبلدة القدمية، كما أقّر وضع اسرتاتيجية شاملة وموّسعة 
بغرض  األمن  إىل جملس  والتوجه  القدس،  مدينة  إليها  اليت حتتاج  واملشاريع  املختلفة  للقطاعات 
استصدار قرار يقضي بتشكيل جلنة حتقيق دولية للتحقيق يف مجيع اإلجراءات اليت اختذتها دولة 
االحتالل منذ استكمال احتالل القدس عام 1967. ولزم الدعم املالي جانب التقتري حيث مل يصل 
من املبلغ املقرر للقدس وأهلها يف قمة سرت العربية 2010 والبالغ 500 مليون دوالر سوى 37 مليون 

دوالر حسبما أعلن أمحد قريع، رئيس دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية.

-14 يف  املكرمة  مكة  يف  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  االستثنائية  القمة  مؤمتر  انعقاد  ورغم 
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2012/8/15، يف ظل تعميم فينشتاين، ومشروع قانون إلداد، وتقرير حرية األديان، فإن البيان 
اخلتامي خال من أية إشارة إىل خطورة ما حياك ضد األقصى وخصوًصا هذه التطورات. وكان أبرز 
ما خرجت به القمة هو دعم اخلطة االسرتاتيجية متعددة القطاعات بالقدس اليت مت اعتمادها يف 
الدورة الثامنة والثالثني جمللس وزراء اخلارجية املنعقد يف كازاخستان يف 2011/6/30 كإطار 
للدول  الفاعل  التحرك  هلّمة  رهًنا  ذلك  ويبقى  القدس.  ملدينة  اإلسالمي  التمويل  أولويات  لتحديد 
املشاركة يف القمة اإلسالمية، وهو ما عرب عنه األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألراضي 
العربية احملتلة باجلامعة السفري حممد صبيح بالقول »إن التحدي أمام القادة اإلسالميني هو كيفية 

ترمجة هذه القرارات على أرض الواقع لنصرة فلسطني والقدس«.

وبشكل عام، فإن التفاعل العربي واإلسالمي مع قضية األقصى مل يأت جبديد فمقررات املؤمترات 
والقمم تبقى يف إطار العموميات، والتقصري يعتور تنفيذها واألقصى إن حضر فليس من باب »أكرب 
همومنا« وإمنا من باب رفع العتب. وتبقى القمم مطلوبة كحد أدنى من الدعم ولكن مع تفعيل 
قراراتها اليت ينبغي أن تبنى على أساس قوة احلق اإلسالمي الثابت باألقصى وليس اخلوف والرتدد. 

على املستوى الشعيب وتفاعل اجلهات األهلية واملؤسسات العاملة للقدس:

لدعم  تدعو  كانت  اليت  والندوات  املؤمترات  على  عام  بشكل  واألقصى  للقدس  الدعم  اقتصر 
األقصى إعالمًيا باإلضافة إىل املسريات اجلماهريية اليت كانت تفتقر لالستمرارية على األرض.

وبرز العام املاضي دور مؤسسة األزهر الشريف الذي أصدر يف 2011/11/20 »وثيقة األزهر ضد 
تهويد األقصى« اليت أكدت أن عروبة القدس تضرب يف أعماق التاريخ وأن الوجود اليهودي فيها 

هو وجود طارئ وعابر. 

بانتهاء  تنتهي  عاطفية  هّباٍت  شكِل  على  يأتي  احلراك  كان  فقد  الشعيب،  املستوى  على  أّما 
الفعالّية، ومن دون أن يكون له كبري أثر يف احلكومات العربية واإلسالمية يدفعها ألخذ مواقف 
األرض يف  يوم  إحياء  األقصى. وكان  واملسجد  القدس  مدينة  له  تتعرض  ما  وجريئة جتاه  حازمة 
القدس  مع  الشعيب  للتضامن  األبرز  احلدث  العاملية«  القدس  »مسرية  عنوان  حتت   2012/3/30
القدس  »مسرية  دشنت  وقد  احتالهلا.  منذ  املدينة  هلا  تتعرض  تهويد  عملية  أبشع  وجه  يف  وأهلها 
العاملي، حيث استطاعت أن  القدس على املستوى  العملي مع  التفاعل  العاملية« مرحلة جديدة من 
جتمع الفلسطينيني يف خمتلف أماكن تواجدهم وتوّحد اهتمامهم وحتركهم ألجل قضية واحدة 
كما أّكدت أن قضية القدس وفلسطني مل تُعد تعين الشعب الفلسطيين وحده بل أصبحت قضية 
عاملية، وهذا انتصار جديٌد له. وإن غياب األقصى كعنوان تفصيلي عن هذه املسريات ينبغي أال 
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فالقدس كٌل  مركزيتها،  لتأكيد  القدس  دعم  األرض مبسريات  يوم  إحياء  إجيابية  عن  يلفتنا 
واألقصى يف القلب منها، ودعم املدينة ال يستثين أقصاها.

إن التفاعل الشعيب مع قضية القدس واألقصى اّتقد يف أوقات وخبا يف أوقات أخرى وهو وإن مل 
ينتقل بعد إىل دور احملّرك واملؤّثر الفاعل إال أن النظر إىل ما حققه احلراك الشعيب يف الثورات 
قضية  يف  مشابه  أثر  خلق  بإمكانية  يبّشر  القائمة  األوضاع  على  االنقالب  من  ومتكنه  العربية 
األقصى سيما من خالل الضغط على احلكومات العربية واإلسالمية لالضطالع بدورها املأمول 

يف الذود عن األقصى واستعادته كاماًل فوق األرض وحتتها. 

على املستوى الدولي: 

ميكن رصد التفاعل مع قضية األقصى على هذا املستوى من خالل املواقف الدولية حيال القدس 
اإلرادة  وراء  واالنسياق  اللفظية  واإلدانة  الشجب  حدود  عند  تتوقف  مواقف  وهي  عام  بشكل 
مع  حامسة  مواقف  يستلزم  اعتداءاتها  جلم  أن  حني  يف  دعمها  يف  االستمرار  مقابل  اإلسرائيلية 
إجراءات عملية تأخذ مفاعيلها على األرض. وعلى سبيل املثال فإن الواليات املتحدة اليت ال تنفك 
الدولة  كانت  الدولتني،  حل  تدمر  وأنها  للشرعية  فاقدة  املستوطنات  أن  على  تأكيدها  تكرر 
الوحيدة اليت صوتت يف 2012/7/6 ضد قرار جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتشكيل 
جلنة لتقصي احلقائق بشأن االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس. وإن 
هذه االزدواجية يف املوقف األمريكي تتلقفها دولة االحتالل إشارات للسري يف املزيد من االنتهاكات 

واالعتداءات على القدس واألقصى وكل فلسطني.  

وغري بعيد عن ذلك كان صدور التقرير السنوي حول حرية األديان لعام 2011 عن وزارة اخلارجية 
األمريكية الذي أشار إىل »سياسة حكومية متبعة منذ عام 1967« متنع مبوجبها دولة االحتالل 
غري املسلمني من الصالة يف املسجد األقصى. »وصف الوقائع« هذا، كما جاء التوصيف األمريكي 
ملضمون التقرير، سرعان ما تبعه اإلعالن يف دولة االحتالل عن مشروع قانون أعده عضو الكنيست 
املسلمني  للمسجد األقصى بني  الزمين  التقسيم  إلداد يقرتح فيه  أرييه  الوطين  من كتلة االحتاد 

واليهود. 

الرئاسة  النتخابات  اجلمهوري  واملرشح  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  تصرحيات  وعكست 
املسجد  من  يتجزأ  ال  جزء  احلائط  أن  تناسًيا حلقيقة  الرباق  حائط  عند  رومين  ميت  األمريكية 
األقصى كما أنها بدت تثبيًتا ملزاعم دولة االحتالل القائمة على بناء »املعبد الثالث« على أنقاض 
املسجد األقصى. فقد قال بوتني إن أحد أسباب زيارته للحائط هو الدعاء كي يتم بناء »املعبد« أما 

رومين فعرب عن شعوره باألمل الذي يشعره اليهود نتيجة تدمري »املعبد«.  
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 على مستوى اإلعالم واإلعالم اإللكرتوني:

يف ظل انشغال القنوات احمللية والعاملية يف العامل العربي واإلسالمي مبتابعة أحداث الربيع العربي 
اإلعالم  وسائل  يف  الصحفية  واملتابعة  اإلعالمية  التغطية  من  حّقها  القدس  تأخذ  مل  وتداعياته، 

بشكل عام باستثناء عدد قليل من وسائل اإلعالم الفلسطينية احمللية ومواقع فلسطينيي 1948.
وكان شهر نيسان/أبريل 2012 قد شهد انعقاد املؤمتر اإلسالمي التاسع لوزراء اإلعالم يف الغابون 
الذي دعا إىل االهتمام اخلاص مبدينة القدس إعالمًيا من خالل ختصيص آخر يوم مجعة من شهر 
رمضان من كل سنة لتوفري التغطية اإلعالمية الكاملة هلذه املدينة املقدسة. وقد مرت تلك اجلمعة 
دون أن حتظى القدس بالتغطية اإلعالمية املمّيزة، كما أن األقصى ال حيظى إال مبساحة ضئيلة يف 

وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية تكاد تنعدم معها متابعة أخباره واملستجدات فيه.

اهلجمة  حبجم  األقصى  املسجد  قضية  مع  واإلسالمي  العربي  التفاعل  يكن  مل  عام،  وبشكل 
اإلسرائيلية الشرسة اليت لن يكون جلمها ممكًنا بعقد االجتماعات واملؤمترات اليت تعيد تأكيد 
وعلى  التنفيذ.  إىل  اليت ال جتد طريًقا  والتعهدات  واملطالبات  الدعوات  لتغرق جمدًدا يف  املؤكد 
املستوى الشعيب، ال يزال احلراك ضعيًفا إذا ما اعتربنا ثورات الربيع العربي مرحلة مفصلية أعلنت 
رفض الشعوب العربية االستمرار يف اخلنوع والتبعية وقدرتها على التغيري. كما أن تعاطي السلطة 
الفلسطينية مع موضوع األقصى مل يكن متناسًبا مع ما حياك ضده وجل ما صدر عن السلطة الدعوة 
إىل زيارة األقصى اليت ال زالت حمّط جدل وخالف بني خمتلف أطياف األمة تضاف إىل خالفاتها 
وجتاذباتها األخرى. وإذ ال يفارق املوقف العربي واإلسالمي اليوم صيغة الشجب واالستنكار اليت 
التزمها حتى عندما أحرق املسجد األقصى منذ ثالثة وأربعني عاًما فإنه ليس أمام دولة االحتالل إال 

االطمئنان إىل إمكانية املضي يف سياساتها حيث ال يبدو أن هناك أمثاًنا قد تضطر لدفعها. 
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خامًسا: التوصيات:
املسجد األقصى بشكل  تقارير ترصد االعتداءات على  السادس من سلسلة  التقرير هو  إن هذا 
منهجي منذ 2005/1/1. وهو ُيبنى على القراءة الرتاكمية إلمجالي التطورات خالل الفرتة اليت 
يغطيها، وخيلص إىل حتديد املعضلة الرئيسة يف محاية املسجد األقصى من التهويد، أال وهي غياب 
معادلة الردع اليت لطاملا كانت احلامي األول للمسجد من املخططات التهويد، باإلضافة إىل غياب 
مشروع عربي وإسالمي لتثبيت املقدسيني ورباط أهلنا يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948. 
وإن هذا التقرير إذ يشّخص هذا الواقع فإنه يضع توصياته لتشكل خارطة طريق إلعادة بناء معادلة 
ردع من هذا النوع، على خمتلف الصعد، وإعادة تكريس حسابات الربح واخلسارة يف عقل صانع 
القرار الصهيوني عندما يفكر يف االعتداء على املسجد األقصى أو اختاذ خطوات لتغيري الواقع 
فيه. إن تكريس مثل هذه املعادلة من شأنه أن يؤخر التحركات الصهيونية جتاه املسجد كما 
كان يؤخرها ومينعها من التحقق على مدى 45 عاًما خلت، وقد يؤدي إىل تفويت فرصة التقسيم 

إىل غري رجعة، يف ظل التخلخل احلتمي واملّطرد يف ميزان القوة والدميوغرافيا يف فلسطني. 

أ. توصيات للمقاومة الفلسطينية:

لطاملا أثبتت قوى املقاومة الفلسطينية أن حضورها امليداني ضرورة خللق معادلة الردع اليت تدرك 
وأمثاًنا مكلفة.  موجعة  عليها ضربات  ترتد  األقصى  على  اعتداءاتها  أن  االحتالل  دولة  مبوجبها 
كما أن العمل املقاوم لطاملا شحذ اهلمم والنفوس وكّرس قضية األقصى يف الوعي الشعيب داخل 
املطلوب  فإن  وبالتالي،  تعّززه وحتميه.  قوة  تغنيه عن  قوة احلق ال  أن  فلسطني وخارجها مذّكًرا 
اليوم من املقاومة استعادة زمام املبادرة يف مواجهة االحتالل والتعالي على اخلالفات واالنقسامات 
السياسية، واالستفادة من الفضاءات اليت رمستها الثورات العربية إلعادة التموضع يف معادلة الدفاع 

عن األقصى فهي اأَلوىل واألقدر على التصدي لالعتداءات وجلمها.

يف  بدا  الذي  واإلعالمي  السياسي  سقفها  يف  النظر  تعيد  أن  الفلسطينية  املقاومة  من  ومطلوب 
السنوات األخرية متماهًيا مع اخلطاب الرمسي ذي السقف املنخفض. وال يقتصر الدور املأمول من 
املقاومة على اخلطاب السياسي واإلعالمي بل يتعدى ذلك إىل حتويل قضية األقصى إىل بنٍد ثابت 
وفعاليات  األقل،  التابعة هلا على  الوسائل اإلعالمية  يغيب عن  السياسية، وعنوان ال  براجمها  يف 
مجاهريية شعبية تشمل بث الوعي وحشد الدعم واإلعداد اجلّدي ملشروع التحرير الذي حتمل لواءه 

فصائل املقاومة.
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ب. توصيات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير:

من الواضح أن السلطة برتكيبتها احلالية غري قادرة على التصدي ملوضوع القدس واألقصى كما 
ُيستشّف من خطابها املرتاخي واملائل إىل تقديم التنازالت وسلوكها نهًجا يسد الطريق على التحرك 
الداعم لألقصى من خالل القمع والتنسيق األمين مع دولة االحتالل. عالوة على ذلك، فإن السلطة 
الفلسطينية باتت تراوح مكانها يف وقت ميلك االحتالل كل مقومات احلركة وتشكيل احلقائق 
على األرض. بناء على ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مدعوة إىل إعادة النظر برتكيبتها املرتكزة 
عدم  على  املوافقة  من خالل  بنفسها  نفسها  تكبيل  من خالهلا  ارتضت  اليت  أوسلو  اتفاقية  على 
أحقيتها يف الوجود الفعلي يف القدس، والتحول إىل شرطي لدى االحتالل يقمع ويعتقل كل من 
يفكر مبواجهة احملتل ومقاومته. وهي بطبيعة احلال مدعوة إىل تبين اسرتاتيجية تظهر احلرص 
على تثبيت املقدسيني واحملافظة على األقصى وتتبنى الدفاع عن املسجد كأوىل األولويات اليت ال 

تقبل املساومة أو التنازل.

ج. توصيات للمملكة األردنية:

بالدرجة األوىل  الواقعة على األقصى يستند  التصدي لالنتهاكات  إن دور احلكومة األردنية يف 
إىل حقيقة أنها متثل احلصرية اإلسالمية من خالل وصايتها على املسجد األقصى وعلى األوقاف 
واملقدسات اإلسالمية يف القدس ومن خالل دائرة األوقاف اإلسالمية يف املدينة. ويف ظل اهلجمة 
احلصرية  ونزع  املسجد  على  السيطرة  يف  التفرد  على  وإصراًرا  شراسة  تزداد  اليت  اإلسرائيلية 
اإلسالمية فإن احلكومة األردنية مدعوة أواًل إىل التصدي بقوة هلذه االنتهاكات واعتبار التعدي 
اعتداء على  األقصى  االعتداء على  أن  أردني كما  أي موظف  اعتداء على  األوقاف  على موظف 

السيادة األردنية.

كما أن احلكومة األردنية مدعوة إىل تنسيق جهود العاملني ألجل القدس واألقصى واالستفادة 
من اجلهود الرمسية والشعبية املبذولة يف هذا اجملال لصهر الطاقات وبلورتها يف سياق تعزيز الدعم 
العربية  األمة  مجاهري  ختتزنها  اليت  الطاقات  وتبعثر  اجلهود  تبعثر  عن  عوًضا  وأقصاها  للمدينة 
واإلسالمية. ويف مواجهة ما تقوم به دولة االحتالل على طريق التقسيم الزمين للمسجد األقصى فإن 
موقًفا أردنًيا حامًسا على مستوى التهديد بإعادة النظر باتفاقية السالم املوقعة مع دولة االحتالل 

كفيل مبنع التقسيم والسري يف هذا املخطط.     

إن سعي األردن إىل تكريس حصريته يف صيانة األقصى ورعايته ال تتالءم مع أدائه السياسي الذي 
والعاملية  واإلسالمية  العربية  القوة  أوراق  األقصى قضية يسعى حلشد كل  أن جيعل من  يفرتض 
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لكسبها وأقل ما ميكن فعله بهذا الصدد رفع سقف املواقف الرمسية األردنية.

وألن خصوصية األردن جتعلنا ننظر إىل دوره بعني املسؤولية املميزة فإن الدعوة موجهة أيًضا إىل 
املكونات الشعبية واجلماهريية من أحزاب وقوى حية وفاعلة يف ذلك البلد لتقوم بدور أفعل وأقوى 
األردني  الربملان  يفعله  أن  وأقل ما ميكن  األردني،  النواب  املطلوب من جملس  الدور  عالوة على 
إدراج األقصى كقضية أساسية على جدول أعماله، ومراقبة أداء احلكومة ورفع سقفها السياسي 

وامليداني.

د. توصيات للحكومات العربية واإلسالمية: 

الذي  املوقف األدنى  بعيًدا جًدا عن  العربية واإلسالمية ما زال  ال شك يف أن موقف احلكومات 
باملسجد األقصى.  الذي حييق  والتقسيم  التهويد  تتخذه هذه احلكومات ملواجهة خطر  أن  ينبغي 
والتصدي  العمل على األرض  تتطلب  اليد اإلسرائيلية يف األقصى وما حوله  فمواجهة ما جترتحه 
الفعال لالنتهاكات. ويف ظل التحوالت اليت شهدتها املنطقة على أثر الثورات العربية فإن املطلوب 
االستجداء  لغة  بعيد عن  تبين خطاب حاسم  األوىل  بالدرجة  واإلسالمية  العربية  من احلكومات 
الثورات  التحوالت اليت رمستها  والشجب واالستنكار مبين يف حده األدنى على قوة احلق وعلى 
العربية يف املشهد السياسي احمللي واإلقليمي، وحتى الدولي. كما أن هذه احلكومات مطالبة 
بالتكتل لتشكيل جبهة للضغط على دولة االحتالل عرب املؤسسات الدولية واملصاحل املشرتكة 

مع أبرز الالعبني الدوليني.

باإلضافة إىل ما تقدم، فإن هذه احلكومات مطالبة بتوفري الدعم املالي وتأمني أوجه املساعدة 
الذي  الدعم  يفوق حجم  ما  تأمني  على  قادرة  أن احلكومات  ثبت  وقد  األقصى  املختلفة حلماية 
النية لذلك. ومقابل ذلك، فإن احلكومات مطالبة بتفعيل املقاطعة  يتطلبه األقصى متى توافرت 
الدبلوماسية واالقتصادية ووقف أي تعامل مع دولة االحتالل إذ إن ذلك من شأنه أن يشكل أحد 

وسائل الضغط عليها لتوقف اعتداءاتها.

إن دائرة املمكن فعله على املستوى الرمسي ليست ضيقة، بل تتسع خلطوات عملية واسعة لنصرة 
العربية واإلسالمية إدارة قضية األقصى  الوزارات املختصة يف الدول  األقصى، وليس صعًبا على 
يف براجمها وال سيما يف وزارات التعليم والثقافة واألوقاف ولعل من التوصيات اليت يسهل تنفيذها 
يف الدول العربية تبيّن تأسيس أوقاف خمصصة لنصرة األقصى واملرابطني فيه وحوله يف كل بلد 

عربي وإسالمي.
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هـ. توصيات للجماهري الفلسطينية:
الفلسطينيني  مطالبة  قبل  األقصى  بدعم قضية  اخلارج  مطالبة  إنه ال ميكن  القول  البديهي  من 
أنفسهم، وهم أصحاب القضية، بااللتفاف حول قضيتهم والدفاع عنها. وال بد الستعادة األقصى من 
استمرار النضال وتطوير وسائل مواجهة االحتالل وعدم االستسالم أمام الضغوطات والقيود اليت 
تفرضها دولة االحتالل أو طبيعة املشهد الفلسطيين الداخلي. وال شك يف أن أول املعنيني بالدفاع عن 
األقصى هم أهلنا يف األراضي الفلسطينية احملتلة عام 1948 الذين يقفون أمام مسؤولية تارخيية 
حيث إنهم األقدر على الوصول إىل األقصى بشكل مستمر وإن كانت سلطات االحتالل تتعمد 
التضييق عليهم ووضع سقف لتحركاتهم وابتزازهم بالتهديد باملالحقة القانونية ال سيما املداومني 

منهم على الرباط يف املسجد األقصى. 

أما املقدسيون، وعلى الرغم من قلة الناصر، فهم مدعوون إىل ختطي القيود اليت تفرضها عليهم 
سلطات االحتالل وتعزيز تفاعلهم مع املسجد األقصى عرب التصدي ألي اعتداء عليه.

وفيما عنى أهلنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة فهم مدعوون إىل االنتفاضة على أي وضع حيول بينهم 
وبني نصرة األقصى الذي ألجله أطلقوا االنتفاضة الثانية. كما أن أهلنا يف الضفة الغربية حتديًدا 
السلطة  فرضته  الذي  السقف  ورفض  األقصى  مع  متضامنة  تارخيية  وقفة  الوقوف  إىل  مدعوون 
السلطة  مواقف  عن  النظر  بصرف  عنهم  يعرب  الذي  املوقف  واختاذ  التظاهر،  مبنع  الفلسطينية 
الفلسطينية اليت باتت أبعد ما يكون عن التفاعل مع املسجد األقصى. أما يف غزة فإن حالة احلصار 
اليت يعيشها أهل القطاع ينبغي أال تلفتهم عن قضية األقصى احملاصر ال بل أن تعزز تضامنهم معه.   

و. توصيات للجماهري العربية واإلسالمية:
استطاعت اجلماهري العربية واإلسالمية يف السنة املاضية أن تنقلب على معادلة اخلنوع واالرتهان 
وأن تطيح بأنظمة عريقة يف التسلط والتآمر على القضية الفلسطينية. وإن انصرافها اليوم إىل مللمة 
شؤونها الداخلية ومتابعة الثورات وارتداداتها من شأنه إتاحة اجملال أمام دولة االحتالل للتمادي يف 
اعتداءاتها. وإن احلامي لألقصى اليوم هو حركة اجلماهري اليت صنعت التغيري، وبناء على ذلك، 
األقصى كهّم  تستحضر  أن  فعلت،  أرادت  إن  وهي  واإلسالمية،  العربية  اجلماهري  نناشد  فإننا 
اليت  الغاضبة  املليونية  واملسريات  الثورات  وتنظيم  تضامنية  فعاليات  إحياء  على  تركز  وأن  يومي 
جتسد االلتفاف الشعيب الواسع حول قضية األقصى. كما أن اجلماهري الشعبية مطالبة بالضغط 
على حكوماتها لوضع األقصى والقدس على رأس أولوياتها واختاذ املوقف منهما معياًرا الختيار 
املوّجه  والقدس  األقصى  يصبح  حتى  انتخابات  أي  السياسية يف  واألحزاب  والربامج  الشخصيات 

لسياساتهم اخلارجية وعالقاتهم الدولية.   
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ز. توصيات للهيئات واملنظمات الدولية:
إن كاًل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي مدعوتان إىل االنسجام مع التغريات اليت 
خرقت سكون املشهد العربي وكسرت تناغمه مع صمت اجملتمع الدولي لرفع سقفها السياسي 
التغري احلاصل يف غري دولة عربية. كما أن  باملسجد األقصى مبا يعكس  يتعلق  وامليداني فيما 
املنظمتني مدعوتان إىل ممارسة عمل مشرتك وفّعال من شأنه أن يوقف االنتهاكات اإلسرائيلية 
ويلجمها، باإلضافة إىل تفعيل اجلانب القانوني لقضية األقصى انطالًقا من قرارات جملس األمن 
املتعلقة باملسجد األقصى وبالقدس عالوة على تفعيل مكاتبهما وهيئاتهما املوجلة مسؤولية دعم 

القدس واملقدسات وال سيما جلنة القدس املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي.

بالقدس واألقصى وتوسيع  املتعلقة  لتنفيذ قرارتها  آليات  املتحدة مدعوة إىل وضع  أن األمم  كما 
يف  للنظر  حتقيق  جلنة  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس  تبين  يف  جتلت  اليت  اخلطوة 
كل  لتشمل  القدس،  فيها  مبا  الغربية  الضفة  يف  الفلسطينيني  حقوق  على  وأثره  االستيطان، 
االنتهاكات اإلسرائيلية وال سيما تلك املتعلقة باألقصى الذي يشكل حًقا تارخيًيا للمسلمني كما 

أقرت بذلك خمتلف املؤسسات الدولية.  

ح. توصيات للجهات العاملة ألجل القدس:

أجل  من  واإلسالمية  العربية  األهلية  املؤسسات  تقدمه  الذي  الدعم  على  غالًبا  التقصري  يزال  ال 
األقصى. ويف هذا اإلطار، فإننا نناشد اجلمعيات اخلريية االستثمار يف القدس وختصيص برامج 
دائمة هلا مع االهتمام باجلانب التنموي وليس اإلغاثي والرتكيز على دعم برنامج مصاطب العلم 
وشد الرحال ملا يشكالن من ضمانة لتواجد املصلني يف األقصى على مدار اليوم عوًضا عن تركه 
مسرًحا القتحامات املتطرفني اليهود وجمااًل لتنفيذ مشاريع التقسيم والتهويد. كما أن هذه اجلهات 
مطالبة بالعمل على إجياد أوقاف شعبية ورمسية تشكل مدًدا دائًما ومستمًرا لدعم القدس واألقصى 

عالوة على إنشاء حتالف خريي لدعم األقصى.

وبراجمها  وفعالياتها  تصرحياتها  واألقصى يف  القدس  استحضار  واألحزاب  اهليئات  نناشد  كما 
الشارع  الوعي بني اجلمهور وحتريك  يعول عليها يف نشر  أقوى حيث  والتعبوية بشكل  التثقيفية 

لنصرة قضايا األمة احملقة واألقصى على رأسها.  

ط. توصيات للمرجعيات الدينية:

تقع على عاتق املرجعيات واملؤسسات واالحتادات الدينية واجملامع الفقهية مسؤولية كبرية بالنسبة 
إىل األقصى من حيث تكريسه كأحد مقدسات األمة، واعتبار االعتداء عليه انتهاًكا حلرمة 
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التأصيل  مستوى  على  األقصى  قضية  خدمة  إىل  مدعوة  الدينية  املرجعيات  وإن  بكاملها.  األمة 
االعتداء عليه. كما  ملنع  األمة يف أقصاها، وتكرس اخلطوط احلمر  اليت حتفظ حق  والفتوى 
والتأكيد على حدوده  باألقصى  املتعلقة  املفاهيم اخلاطئة  بتوضيح  الدينية مطالبة  املرجعيات  أن 
ومساحته املعتربة شرًعا واليت تشكل 144,000 مرًتا مربًعا بكل ما حتيط به أسوار املسجد من 

ساحات وقباب ومصليات وبوائك وخلوات وآبار وغري ذلك من معامل. 
إن تكريس قضية األقصى كقضية العرب واملسلمني املركزية مسؤولية كبرية فال بد من طرحها 
على أنها عقيدة ودين، وال بد من أن يلعب العلماء والدعاة دوًرا يف حتريك اجلماهري واستنهاضها 

لنصرة األقصى. 

ي. توصيات لوسائل اإلعالم واإلعالميني:

العربية طغت على ما عداها من  الثورات  التحوالت يف زمن  الدماء وأخبار  الواضح أن مشهد  من 
على  االعتداءات  أخبار  أحياًنا  لتغيب  اإلعالم  وسائل  الكربى يف  املساحة  احتلت  أحداث، حيث 
ا غري مسبوق. ونظًرا للدور الكبري الذي تلعبه وسائل اإلعالم  املسجد األقصى، حتى مع بلوغها حدًّ
يف نشر الوعي وتشكيل الرأي العام، فإن املطلوب منها التعاطي مع قضية األقصى كواحدة من 
تهويد  عملية  شريًكا يف  تصبح  تغطيتها كيال  التهاون يف  ال جيوز  اليت  املركزية  األمة  قضايا 

األقصى واالعتداء عليه أو شاهد زور عليها.

إن رصد سلوك االحتالل خالل السنوات املاضية يؤكد أنه خيشى أي قيمة إعالمية تفضح خمططاته 
التهويدية، فمسؤولية اإلعالم واإلعالميني كبرية يف عدم ترك االحتالل يعبث مبقدساتنا من دون 
فضحه وإحداث ضجة تعرقله وتدفعه إىل الرتاجع. إن خلط األولويات، وتقديم املهم على األهم، 
جيري  عّما  غياب  يف  واإلعالميني  اإلعالم  جيعل  الداخلية  األحداث  تفاصيل  مستنقع  يف  والغرق 
من اعتداءات جسيمة حبق األقصى، ولذلك فإن الدعوة موجهة لوسائل اإلعالم لتبين اسرتاتيجية 
بالنسبة  األمر  وكذلك  وتغطياتها،  براجمها  يف  دائًما  بنًدا  واألقصى  القدس  من  جتعل  إعالمية 
للكّتاب والصحفيني الذين يفرتض أن خيصصوا مساحة أكرب من مقاالتهم وكتاباتهم للتطرق 
لقضية القدس واألقصى. وكل ذلك يأتي يف دائرة املمكن بعدما أثبت اإلعالم العربي واإلسالمي 

أنه قادر على التأثري والتغيري متى امتلك اإلرادة. 

كما ندعو الشباب بكل أطيافهم إىل تعزيز املبادرات الفردية واالستفادة من الفضاء اإللكرتوني 
التضامن،  وحشد  الصور،  ونقل  اخلرب،  لنشر  فعالة  وسيلة  تشكل  اليت  املساحة  هذه  وتفعيل 

والتصدي للنشاط اإللكرتوني اإلسرائيلي الذي يبدو متقدًما على اجلانب العربي بأشواط. 
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ملخصات رقمية 

احلفريات حتت األقصى ويف حميطه:

عددها السابقعددها احلالينوع احلفرياتاملنطقة

اجلهة الغربية
1212حفريات مكتملة

139حفريات غري مكتملة
2521جمموع حفريات اجلهة الغربية

اجلهة اجلنوبية
55حفريات مكتملة

1211حفريات غري مكتملة
1716جمموع حفريات اجلهة اجلنوبية

اجلهة الشمالية
--حفريات مكتملة

54حفريات غري مكتملة
54جمموع حفريات اجلهة الشمالية

4741اجملموع الكلي



20
12

/8
/2

و 1
 20

11
/8

/2
2 

ني 
ى ب

ص
ألق

د ا
سج

 امل
لى

 ع
ات

داء
عت

اال
صد 

 ير
قي

وثي
ر ت

قري
ت

29

تطور أعداد احلفريات بني 2011/8/22 و 2012/8/21:

املنطقة
عددها احلالي
2012/8/21

عددها السابق
2011/8/21

نسبة التغري

+19%2521اجلهة الغربية

+6%1716اجلهة اجلنوبية

+25%54اجلهة الشمالية

+15%4741اجملموع

البناء ومصادرة األراضي يف املسجد األقصى وحميطه باألرقام:

نوع االعتداء
األبنية املقامة 

بني 2011/8/22 
و2012/8/21

األبنية املقامة حتى 
2011/8/21

اجملموع

5712أبنية قيد التنفيذ والتطوير

2020-أبنية منجزة 

52732اجملموع
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