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تقرير توثيقي ا�ستقرائي ير�سد العتداءات على امل�سجد الأق�سى

يف الفرتة ما بني 2012/8/1 – 2013/8/1

ملخص تنفيذي 
2005 تقريًرا دورًيا ير�سد العتداءات على امل�سجد  ت�سدر موؤ�س�سة القد�س الدولية منذ عام 

الأق�سى وتطور خطوات الحتالل الإ�سرائيلي جتاهه. ويعّد هذا التقرير ال�سابع يف هذه ال�سل�سلة 

وهو يوّثق العتداءات على الأق�سى يف الفرتة ما بني 2012/8/1 و2013/8/1. ويحاول التقرير 

تناول م�سروع تهويد امل�سجد مبقاربة �ساملة تناق�سه من اأربعة جوانب:

والديني  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  الأق�سى  امل�سجد  يف  اليهودي  الوجود  فكرة  تطور  اأوًل: 

والقانوين.

امل�سجد ويف حميطه  والإن�ساءات وامل�سادرة حتت  اأعمال احلفر  لكل  ثانًيا: مناق�سة تف�سيلية 

تبنّي م�سارها وتطورها على مدار ال�سنة التي يغطيها التقرير، بالإ�سافة اإىل الك�سف عن تفا�سيلها 

تاأ�سي�س  اإىل  الحتالل  �سعي  تظهر  التي  املعلومات  من  يتوافر  ما  اأحدث  اإىل  ا�ستناًدا  ومراميها 

مدينة يهودية حتت امل�سجد ويف حميطه يكون هو يف مركزها ويخلق بنية حتتية متكاملة للوجود 

اليهودي يف امل�سجد وحميطه. 

ثالًثا: حتقيق الوجود اليهودي الب�سري والفعلي داخل امل�سجد الأق�سى، وحماولت التدخل يف 

والأجهزة  اليهود  واملتطرفني  الر�سمية  ال�سخ�سيات  وت�سريحات  اقتحامات  ر�سد  عرب  اإدارته 

الأطراف  هذه  بني  الأدوار  تكامل  معامل  وتبيان  منها،  كل  وماآلت  م�سارات  وا�ستقراء  الأمنية 

املتفقة على حتقيق الهدف ذاته األ وهو تق�سيم امل�سجد الأق�سى بني امل�سلمني واليهود يف اأقرب 
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فر�سة ممكنة. وير�سد التقرير كذلك املنع الدائم لرتميم مرافق امل�سجد خالل فرتة التقرير، 

والتقييد امل�ستمر حلركة موظفي الأوقاف الذين ي�سكلون الع�سب التنفيذي لهذه الدائرة ومنعها 

من اأداء مهامها متهيًدا لنزع احل�سرية الإ�سالمية عن امل�سجد مل�سلحة �سلطة الآثار الإ�سرائيلية. 

عالوة على ذلك، يعر�س التقرير التحكم يف الدخول اإىل امل�سجد وحماولة الحتالل تغيري قواعد 

ال�سيطرة على اأبوابه بالإ�سافة اإىل تقييد حركة امل�سلني وفق مناطق تواجدهم، واأعمارهم.

رابًعا: ر�سد ردود فعل اأهم الأطراف املعنية باأو�ساع امل�سجد الأق�سى وتفاعلها معه. 

اأوًل: تطور فكرة الوجود اليهودي يف امل�صجد الأق�صى.

1. املوقف ال�صيا�صي:
مع ال�سعود املتوا�سل لليمني ال�سهيوين اإجماًل، كانت جماعات »املعبد« 

�سكلت حكومة  وقد  ال�سيا�سي،  القرار  �سناعة  من  ف�سيًئا  �سيًئا  تقرتب 

نتنياهو الأوىل عام 1996 انبعاًثا جديًدا لها، وجاءت حكومة �سارون 

حتى  ت�ساعدها  وا�ستمر  احلقيقية.  انطالقتها  لت�سكل   2001 عام 

انتخابات 2009 حني بات لهذه اجلماعات ولأول مرة جمموعة �سغط 

مكونة من 6 نواب داخل برملان الحتالل »الكني�ست«.

امل�سجد  مكان  »املعبد«  ببناء  املنادية  اجلماعات  انتقلت  التقرير،  ر�سدها  التي  الفرتة  خالل 

الأق�سى، من كونها متلك جماعة �سغط متو�سطة التاأثري داخل الكني�ست، اإىل امتالك كتلة دافعة 

التي جرت  القيادية يف احلكومة ويف »الكني�ست« خالل النتخابات  وموؤثرة على م�ستوى املواقع 

يف 2013/1/22، وباتت هذه الكتلة الدافعة تتكون من 7 نواب، يحتل 5 منهم مواقع حكومية 

كوزراء اأو نواب وزراء، ويحتل �ساد�سهم موقع نائب رئي�س »الكني�ست«، يف ما ترتاأ�س ال�سابعة جلنة 

الداخلية والأمن فيه، وبذلك باتت جماعات »املعبد« اأقرب اإىل �سدة القرار التنفيذي من اأي وقت 

م�سى يف تاريخ ال�سهيونية.

يف الوقت عينه، وا�سل رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو تاأييده املعلن لبناء »املعبد«، وخلطط معينة 

تتعلق بتهويد حميطه مثل خطة �ساران�سكي التي اأعلن تاأييده لها يف 2013/4/23، و�سارك يف 

فيلم ترويجي لقناة ترفل الأمريكية دعا فيه لزيارة الأنفاق حتت امل�سجد، وقدم فيه �سروحات 

عن »املعبد« املزعوم. 

وا�سلت موؤ�س�سات »املعبد« ت�سعيد جهدها الإعالمي للرتويج لهدم امل�سجد الأق�سى وبناء »املعبد« 

على اأنقا�سه، لكن الالفت خالل هذه الفرتة كان دخول جهات وقنوات حكومية على خط هذا 

اجلهد الإعالمي، اإذ ُن�سر يف 2013/1/30 فيلم ترويجي ق�سري اأنتجته اخلارجية ال�سهيونية، 

وكان نائب وزير اخلارجية يف حينه داين اأيالون بطل هذا الفيلم وظهر فيه م�سهد تهدم فيه قبة 

ال�سخرة ويظهر »املعبد« املزعوم يف مكانها، ويف 2013/6/15 ن�سرت القناة الثانية الر�سمية 

يف  اأما  »املعبد«،  موؤ�س�سات  لأعمال  فيه  روجت  »املعبد«  لبناء  العمل  »تقدم  حول  دعائًيا  تقريًرا 

لقتحام  والدعوة  للرتويج  الأبعاد  ثالثي  برناجًما  املوؤ�س�سات  هذه  ن�سرت  فقد   2013/7/21

الإ�سكان  وزير  بينها  من  حقيقًيا  ت�سويًرا  الأق�سى  داخل  �سخ�سيات  فيه  �سورت  الأق�سى 

ال�سهيوين اأوري اأريئيل.

هذه التطورات ال�سيا�سية تاأتي يف ظل تاأييد م�ستمر ملطالب هذه اجلماعات على م�ستوى املجتمع 

ال�سهيوين، وقد جاء ا�ستطالع الراأي الذي ن�سرته ال�سحف ال�سهيونية يف 2013/7/12 ليوؤكد 

ذلك، اإذ اأبدى %59 من امل�ستطلعة اآراوؤهم تاأييدهم لتق�سيم امل�سجد الأق�سى زمانًيا ومكانًيا 

بني امل�سلمني واليهود.

    

املوقف القانوين:   .2
امل�ستوى  حتفظ  ظل  ويف  »املعبد«،  جماعات  نفوذ  حمدودية  ظل  يف 

القائم  الو�سع  لتغيري  التق�سيم  قانون  تبني  على  ال�سهيوين  ال�سيا�سي 

منظمات  كانت  عواقبه،  من  خوًفا  معلن  ب�سكل  الأق�سى  امل�سجد  يف 

»املعبد« قد انتهجت م�ساًرا ق�سائًيا لتعديل تف�سري القانون الإ�سرائيلي 

القائم حول الأماكن املقد�سة، وقد حققت عرب هذا امل�سار »اإجنازات« 

تعريف  وباإعادة  اأفراًدا وجماعات،  امل�سجد  بدخول  لليهود  بال�سماح  الأر�س  متتالية متثلت على 

����ش���ه���دت ال����ف����رة ال��ت��ي 

ي��غ��ط��ي��ه��ا ال���ت���ق���ري���ر ����ص���ع���وًدا 

�صيا�صًيا لداعمي بناء »املعبد« 

ال���ذي���ن ب���ات���وا ي�����ص��ك��ل��ون كتلة 

ل��ي�����ص��ت ب�����ص��غ��رة يف ب���رمل���ان 

االح���ت���ال ويف احل��ك��وم��ة ما 

حتقيق  اإىل  اأق�����رب  يجعلهم 

م�������ص���روع���ات���ه���م يف م�����ا ع��ن��ى 

االأق�صى

تبني  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ي��وين 

ق�����ان�����ون ل��ت��ق�����ص��ي��م امل�����ص��ج��د 

االأق�������ص���ى مت��ك��ن��ت م��ن��ظ��م��ات 

»امل��������ع��������ب��������د« م���������ن حت���ق���ي���ق 

»اإجن�������������ازات« م���ت���ت���ال���ي���ة ع��ر 

الذي  الق�صائي  امل�صار  �صلوك 

مييل اإىل تاأييد »حق« اليهود 

يف االقتحامات 
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مهمة ال�سرطة الإ�سرائيلية من منع دخول اليهود اإىل امل�سجد اإىل ت�سهيل وحماية اقتحام اليهود 

للم�سجد، وتقييد دخول امل�سلمني باملقابل. ويبدو اأن هذا امل�سار قد اأف�سى اإىل اأق�سى ما ميكنه 

حتقيقه، وهذا ما اأو�سحته القا�سية املتقاعدة من املحكمة العليا داليا دورنر يف 2013/6/27 

اأن حتقيق ذلك يقع خارج  اأو�سحت  اليهود يف الأق�سى، لكنها  تاأييدها ملبداأ �سالة  اأكدت  حني 

�سالحيات املحكمة، يف توجيه �سمني جلماعات »املعبد« باملطالبة بت�سريع قانون جديد، وهو اأمر 

كانت هذه اجلماعات قد بداأته بالفعل.

يف  الأق�سى  لتق�سيم  قانون  م�سروع  قدمت  قد  ال�سابق  الربملان  داخل  ال�سغط  جماعة  كانت 

2012/8/9 تخ�س�س فيها 9 �ساعات ل�سالة اليهود مقابل 9 �ساعات ل�سالة امل�سلمني يومًيا، 

واإغالق امل�سجد اأمام اأتباع كل ديانة يف اأعياد الديانة الأخرى، وكان رئي�س »الكني�ست« قد ا�سطر 

الكارثية، ورغم  تداعياته  التداول خوًفا من  القانون من  ل�سحب هذا  ا�ستخدام �سالحياته  اإىل 

عودة جماعات »املعبد« اإىل الكني�ست بنفوذ اأكرب، اإل اأنهم مل يعيدوا طرح هذا القانون للت�سويت 

حتى �سدور هذا التقرير، وف�سلوا ا�ستخدام نفوذهم اجلديد يف التاأثري على اأجهزة الدولة لتغيري 

قواعد الدخول اإىل امل�سجد اأماًل يف الو�سول اإىل و�سع ميداين يجعل مفاعيل هذا القانون اأمًرا 

واقًعا، وحينها ل يبقى اأمام اإقراره عائق.

للتطبيق رغم عدم  امل�سروع  اإدخال م�سامني هذا  التقرير �سواهد كثرية على  لقد �سهدت فرتة 

الأعياد  يف  اليهود  اأمام  امل�سجد  باإغالق  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  بداأت  وقد  اإقراره،  اأو  مناق�سته 

واملنا�سبات الإ�سالمية مثل ذكرى الإ�سراء واملعراج يف 2013/6/6 اأو خالل �سهر رم�سان املبارك 

وعيد الفطر، لبناء �سرعية ملبداأ حرمان امل�سلمني من الدخول يف اأعياد اليهود م�ستقباًل، ولدفع 

هذه املجموعات ل�ستخدام نفوذها وال�سغط نحو مزيد من التغيري يف قواعد الدخول يف تبادل 

اأنها يف طريقها  ويبدو  بالفعل،  مار�سته هذه اجلماعات  ما  وهذا  وماألوًفا،  معتاًدا  بات  لالأدوار 

لتحقيق مزيد من املكا�سب فيه، فهي تطالب اليوم بدخول اليهود اإىل الأق�سى من جميع اأبوابه 

للم�سجد  اقتحامها  يف  واحلماية  الت�سهيالت  من  مبزيد  وتطالب  فقط،  املغاربة  باب  من  ولي�س 

ا يف ما خ�ّس اأداء ال�سعائر وتقدمي القرابني فيه. خ�سو�سً

 

بالتوازي مع هذا امل�سار، بداأت جلنة الداخلية والأمن بالكني�ست درا�سة م�سودة م�سروع جديد 

دخول  وي�سهل  ي�سمن  ب�سكل  اإليها،  الإ�سارة  �سبقت  التي  التق�سيم  م�سودة  من  اأدن��ى  ب�سقف 

اأن ي�سري بال�سرورة اإىل منع امل�سلمني من الدخول، وقد  اليهود ب�سكل دائم اإىل امل�سجد، دون 

نائب  فيغلني،  برئا�سة مو�سيه  القانون  ل�سياغة م�سروع  2013/5/8 جلنة م�سغرة  �سكلت يف 

»الكني�ست«.  رئي�س 

 

3. املوقف الديني:
املوؤ�س�سة  على  ت�سيطر  التي  التقليدية،  احلاخامية  موقف  كان  لطاملا 

الدينية الر�سمية يف الدولة ال�سهيونية، يرى ا�ستمرار منع دخول اليهود 

اإىل امل�سجد الأق�سى، اأو ما ي�سمونه »جبل املعبد«، وذلك لثالث اأ�سباب 

دينية: لعدم معرفة مو�سع »قد�س الأقدا�س« ب�سكل دقيق، وهو مو�سع 

ل ينبغي لعامة اليهود دخوله، كما اأن معظم يهود العامل لي�سوا اأطهاًرا 

باملعنى الديني للكلمة، عالوة على اأن بناء »املعبد« وفق اعتقادهم مرتبط مبجيء املخل�س ليبنيه 

بنف�سه ولي�سمح لليهود بدخوله. منذ تاأ�سي�س الدولة ال�سهيونية وهذا الجتهاد الديني هو الغالب، 

با�ستثناء معار�سة من مرجعيات دينية هام�سية التاأثري، لكن مع �سعود اجلماعات املنادية بدخول 

اليهود اإىل امل�سجد الأق�سى وببناء »املعبد« على اأنقا�سه بداأت مرجعيات يهودية كثرية تنتقل اإىل 

خانة املوؤيدين ملطالب هذه اجلماعات، وقد �سهد العقد الأول من القرن احلايل انتقال معظم 

اإىل امل�سجد  اليهود  للقول بوجوب دخول  بال�سهيونية(  توؤمن  القومية )التي  الدينية  املرجعيات 

ت�سهد  اأن  يتوقع  الراف�س لذلك، ول  الر�سمية على موقفها  بينما حافظت احلاخامية  الأق�سى، 

الفرتات التالية اأي تغري اأ�سا�سي يف هذه ال�سطفافات.

هذا امل�سار يذكر مبوقف احلاخامية التقليدية من ال�سهيونية ذاتها، فهي كانت ول تزال ترف�س 

وتتوىل  بل  معها  تتعاي�س  عينه  الوقت  يف  لكنها  للتوراة،  مناق�سة  وتراها  ال�سهيونية  الفكرة 

املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية للدولة ال�سهيونية، وهو �سلوك من املتوقع اأن نراه اأمام املنادين بدخول 

اأن تتعاي�س احلاخامية الر�سمية معهم واأن  اليهود لالأق�سى وببناء »املعبد« مكانه، فمن املتوقع 

ل تعاديهم واأن ل تلجاأ ملحاربة فكرتهم، وهذا ما �سيك�سبهم املزيد واملزيد من املوؤيدين حتى بني 

اأتباع احلاخامية التقليدية اأنف�سهم.

كان احلدث االأبرز 

ت�صكيل  الديني  امل�صتوى  على 

م��ا ي��ع��رف ب��� »االئ���ت���اف من 

بات ي�صدر  املعبد« حيث  اأجل 

امل�صجد  اقتحام  اإىل  الدعوات 

االأق�صى 
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معظم التطورات يف الفرتة التي ر�سدها التقرير تركزت على املطالب الدينية العملية للمنادين 

بدخول اليهود للم�سجد، ففي 2013/3/21 ك�سف عن قيام موؤ�س�سات »الئتالف من اأجل املعبد« 

بتدريب اأتباعها على طريقة تقدمي قرابني الف�سح اليهودي يف امل�سجد الأق�سى يف �سعي ملمار�سة 

ذلك عملًيا يف امل�سجد، ويف 2013/5/27 قدمت هذه املوؤ�س�سات طلًبا لوزير الأديان ال�سهيوين 

�سوؤون  يف  مرجعية  لتكري�سه  حماولة  يف  ال�سخرة،  قبة  داخل  ال�سموع  اإنارة  �سعرية  مبمار�سة 

امل�سجد. لكن يبقى التطور الأبرز لقد �سهدت الفرتة التي ير�سدها التقرير ولدة احتاد تن�سيقي 

 2013/3/21 وبدًءا من  »املعبد« مكانه،  وبناء  الأق�سى  امل�سجد  لتهويد  العاملة  املوؤ�س�سات  بني 

باتت دعوات القتحام ت�سدر عن »الئتالف من اأجل املعبد«، الذي اأطلق يف الوقت عينه حملة 

دعا  وقد  الأق�سى.  امل�سجد  على  الإ�سرائيلية«  ال�سيادة  ب�«فر�س  مطالًبا  احلكومة  على  �سغط 

الن�ساط املتزايد لهذه املوؤ�س�سات جمعية »عري عميم« الإ�سرائيلية اإىل عقد ندوة درا�سية حولها، 

تك�ّسف خاللها اأن عدد املوؤ�س�سات امل�سجلة بهذه الغايات بات 19 جمعية، واأنها حتظى ومنذ عدة 

�سنوات بدعم حكومي ملوازناتها، عالوة على الحت�سان والدعم ال�سيا�سي، والتن�سيق مع جهاز 

»ال�ساباك« الذي كان ي�سجع هذه اجلماعات على اقتحام الق�سى لتقوية موقف الأجهزة الأمنية 

كما ذكر احلاخام يهودا غليك يف ندوة عقدتها جمعة »عري عميم« يف 2013/6/2.

ثانًيا: احلفريات والبناء اأ�صفل امل�صجد الأق�صى ويف حميطه

1. احلفريات:
عدد  زيادة  تعد  مل  ال�ساد�س،  الأق�سى«  على  »عني  تقرير  اأ�سار  كما 

احلفريات اأ�سفل امل�سجد الأق�سى وحميطه م�ساألة ذات اأولوية بالن�سبة 

الغربية  اجلهات  يف  وانت�سرت  ت�سعبت  اأن  بعد  الحتالل  دولة  اإىل 

مرحلة  اإىل  ذلك  عن  ا  عو�سً وانتقلت  للم�سجد.  وال�سمالية  واجلنوبية 

عالوة  الزوار  ل�ستقبال  وتاأهيلها  القدمية  املواقع  ترميم  على  العمل 

على جتهيز البنى التحتية الالزمة لتحويل »املدينة اليهودية التاريخية« 

املزار  اإىل  حميطه  ويف  الأق�سى  امل�سجد  اأ�سفل  الحتالل  يبنيها  التي 

ال�سياحي الأول يف دولة الحتالل. وقد �سهد العام املا�سي ا�ستكمال العمل يف 5 مواقع للحفريات، 

لي�ستقّر عدد احلفريات حتت الأق�سى ويف حميطه على 47 حفرية: 25 منها يف اجلهة الغربية، 

و17 منها يف اجلهة اجلنوبية، و5 يف اجلهة ال�سمالية.

اأ. حفريات اجلهة الغربية: بلغ عدد احلفريات يف اجلهة الغربية 25 حفرية يعمل الحتالل على 

ال�سياح  ت�ستقطب  التي  والأثرية  الدينية  واملواقع  املزارات  من  �سبكة  لت�سكل  بينها  ما  ربطها يف 

التقرير  فرتة  وخالل  داود«.  »مدينة  لزوار  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  تنظمها  التي  اجلولت  �سمن 

عمل الحتالل على حتويل الفراغات يف باب املغاربة اإىل كن�س للم�سليات اليهوديات.

 

حفرية   17 لالأق�سى  اجلنوبية  اجلهة  يف  احلفريات  عدد  يبلغ  اجلنوبية:  اجلهة  حفريات  ب. 

يهدف الحتالل من وراءها اإىل بناء مدينة يهودية اأثرية يزعم اأنها »مدينة امللك داود«. وت�سرف 

جمعية »العاد« ال�ستيطانية على احلفريات يف هذه اجلهة احلفريات اإذ اأعلنت اأنها اأجنزت ما 

يقارب ال� %55 من م�سروع بناء »مدينة داود«. وخالل فرتة تغطية التقرير ح�سلت العديد من 

الأحداث املهمة اأبرزها النهيارات التي ك�سفت عن احلفريات املتوا�سلة اأ�سفل بيوت املقد�سيني 

والتي يبلغ طولها حوايل ال�� 600 مرت وتبداأ من منطقة حي �سلوان لت�سل اىل الطرف اجلنوبي 

للم�سجد الأق�سى املبارك.

حيث  الأموية،  الق�سور  منطقة  يف  مت�سارع  وب�سكل  حفرياتها  الحتالل  �سلطات  ا�ستكملت  كما 

تو�سعت اأذرع الحتالل يف رقعة احلفريات وتعميقها يف منطقة ق�سور اخلالفة الأموية التي ي�سعى 

الحتالل اإىل حتويلها بالكامل اإىل م�سارات و »مطاهر للهيكل املزعوم« �سمن ما يعرف باحلدائق 

التواراتية- التلمودية حول الأق�سى والبلدة القدمية. 

مقارنة  حمدود  لالأق�سى  ال�سمالية  اجلهة  يف  احلفريات  انت�سار  ال�سمالية:  اجلهة  حفريات  ج. 

باحلفريات يف اجلهة الغربية واجلنوبية. وقد بلغ عددها 5 حفريات مل ينته العمل فيها بعد. وخالل 

فرتة التقرير ا�ستكمل الحتالل احلفريات يف مغارة الكتان الواقعة بني بابي العمود وال�ساهرة 

على حدود ال�سور ال�سمايل للبلدة القدمية. وقد و�ّسعت ما ي�سمى »�سلطة الآثار الإ�سرائيلية« يف 

9000 مرت مربع وعلى امتداد نحو  حفر الأنفاق وتو�سيع رقعتها يف مغارة الكتان على م�ساحة 

250 مرت يف عمق اأفقي اأ�سفل البلدة القدمية بالقد�س حيث ت�سل اإىل حارة ال�سعدية.

2. البناء وم�صادرة الأرا�صي يف حميط امل�صجد الأق�صى:
اإىل  وحميطه  الأق�سى  امل�سجد  يف  الأرا�سي  وم�سادرة  البناء  خالل  من  الحتالل  دولة  تهدف 

تعزيز الوجود اليهودي يف امل�سجد ب�سكٍل خا�س ومدينة القد�س ب�سكٍل عام، اإّما من خالل اإ�سفاء 

ب���ق���ي ع������دد احل���ف���ري���ات 

حميطه  ويف  االأق�����ص��ى  اأ�صفل 

م��اح��ظ��ة  م����ع  ح���ف���ري���ة،   47

5 م��ن��ه��ا،  ال��ع��م��ل يف  ت��ن�����ص��ي��ط 

وح������دوث ان���ه���ي���ارات اأر���ص��ي��ة 

يف �����ص����وارع ال���ق���د����س ن��ت��ي��ج��ة 

احل�����ف�����ري�����ات، ك����م����ا ان�����ص��غ��ل 

االح�����������ت�����������ال ب��������ع��������دد م����ن 

لتهويد  ال��رام��ي��ة  املخططات 

منطقة الراق
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الطابع اليهودي على املحيط، اأو من خالل اتخاذ هذه الأبنية كمراكز انطالق ل�ستهداف امل�سجد 

اأعمال  للتغطية على  ا�ستخدامها  اأو  امل�سجد،  للتجّمع لقتحام  ا�ستعمالها كمراكز  مثل  الأق�سى 

احلفرّيات، اأو لتعزيز الوجود الأمني يف امل�سجد.

ومن اأبرز التطورات خالل الفرتة التي يغطيها التقرير املخططات املو�سوعة على طاولة البحث 

ومن  الرباق  منطقة  يحاك يف  ما  اأبرزها  الحتالل،  قبل حكومة  من  عليها  امل�سادقة  اأجل  من 

�سمنها »خمطط �سريان�سكي« والذي يق�سي ببناء م�سطح علوي على م�ساحة 500 مرت مربع يف 

املنطقة املمتدة من الزاوية اجلنوبية الغربية جلدار امل�سجد الأق�سى وحتى باب املغاربة.

وخمطط �سموئيل ربينوفيت�س والقا�سي بتو�سيع �ساحة الرباق واملخ�س�سة للن�ساء اليهوديات. 

بناء  اأج��ل  من  �سرتاو�س«  »بيت  خمطط  تنفيذ  على  الحتالل  دول��ة  تعمل  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 

كني�س يهودي ومركز �سرطة عملياتي متقدم ومرتبط بالأنفاق اأ�سفل امل�سجد الأق�سى، وقاعة 

ال�سحية  الوحدات  وع�سرات  الغربي  النفق  لزوار  ومتعددة  عري�سة  ومداخل  كبرية  ا�ستقبال 

ت�سغيل و�سيانة. وغرف 

والذي  التهويدي  زامو�س  خمطط  اإقرار  هو  التقرير،  تغطية  فرتة  خالل  بروًزا  الأكرث  والتحول 

املناطق  جميع  من  ال�سياح  و�سول  ت�سهل  التي  الهوائية  القطارات  من  العديد  اإقامة  على  ين�س 

املحيطة بالقد�س القدمية وربطها يف منطقة حائط الرباق.

كلية  لإقامة  خمطط  على   2012/7/2 يف  والبناء  للتخطيط  اللوائية  اللجنة  م�سادقة  وبعد 

الزيتون يف  الكلية على جبل  ببناء   2013/1/17 اللجنة مترير اخلطة يف  ا�ستكملت  ع�سكرية، 

�سرق القد�س املحتلة. 

ثالًثا: حتقيق الوجود اليهودي داخل الأق�صى والتدخل املبا�صر يف اإدارته 

بالتوازي مع املحاولت املحمومة لت�سريع اقتحام امل�سجد الأق�سى، واجلهد املتنامي يف هذا ال�سدد 

على امل�ستوى الديني وال�سيا�سي والقانوين، فاإن النهج املّتبع يف القتحامات يوحي بامل�ساعي اإىل 

تكري�س اأمر واقع ل ي�سريه تاأخر الت�سريع اأو غيابه. واقتحامات امل�سجد الأق�سى تتواىل وتتكرر 

على امل�ستوى الر�سمي والأمني دون اأن تهداأ على �سعيد املتطرفني اإل ملاًما وذلك عندما ترتاأي 

الأمنية«.  »ال�سرورات  ذلك  اقت�ست  حال  يف  منعها  الحتالل  �سرطة 

والقتحامات اإن »هداأت«، فاإن �سو�ساء العرتا�سات على منعها توازي 

ال�سالة بحرية على  اليهود يف  اإن »حق«  اإذ  ذاتها،  القتحامات  جلبة 

املحك، كما يّدعي منا�سرو القتحامات والداعون اإليها.

  

التقرير  يغطيها  التي  الفرتة  خالل  تكررت  فقد  امل�سهد،  عموم  ويف 

اقتحامات امل�سجد الأق�سى من قبل اأع�ساء يف »الكني�ست« ووزراء يف 

حكومة الحتالل، وقد �سهد الثنان تنامي ح�سور الدعاة اإىل بناء »املعبد« وت�سريع »حق« اليهود 

بال�سالة يف امل�سجد الأق�سى. وبدت القتحامات م�سفوعة بالت�سريحات التي تدعو اإىل اإطالق 

قبل  القتحامات من  املزيد من  لتنفيذ  دافًعا  امل�سجد  اقتحام  لليهود وعدم منعهم من  احلرية 

اإل يف ظروف حمدودة وحمددة، يف ما  اليهود ومل تهداأ وترية اقتحامات املتطرفني  املتطرفني 

متّكن املرابطون يف امل�سجد الأق�سى يف بع�س املنا�سبات من اإف�سال بع�س القتحامات، اأو حمل 

ال�سرطة على منعها وذلك ب�سبب حالة التاأهب التي اأبدوها للت�سدي لالقتحامات، ل �سيما ع�سية 

املنا�سبات اليهودية التي يتهافت فيها املتطرفون على اقتحام امل�سجد الأق�سى.

  

1. اقتحامات وت�صريحات ال�صخ�صيات الر�صمية: 
عنها  انبثقت  والتي  ع�سرة  التا�سعة  »الكني�ست«  انتخابات  التقرير  يغطيها  التي  الفرتة  �سهدت 

حكومة الحتالل الثالثة والثالثون برئا�سة بنيامني نتنياهو. وقد ك�سفت النتخابات الت�سريعية 

القتحامات،  لداعمي  ال�سيا�سي  احل�سور  تنامي  عن  عنها،  انبثقت  التي  احلكومية  والت�سكيلة 

وتطور الحت�سان الر�سمي لفكرة »املعبد«.

 

لت�سكل  الر�سمي  امل�ستوى  على  والت�سريحات  القتحامات  ت�ساعد  الر�سد  فرتة  �سجلت  وقد 

بذلك رافعة لقتحامات املتطرفني اليهود ولتعك�س مت�سًكا بفكرة »املعبد« من جهة، ومتلماًل من 

الت�سييقات والقيود املفرو�سة على و�سول اليهود اإىل امل�سجد الأق�سى وال�سالة فيه بحرية، من 

جهة اأخرى.

����ش���ه���دت ال����ف����رة ال��ت��ي 

يغطيها التقرير تزايد وترة 

والت�صريحات  االق��ت��ح��ام��ات 

امل�������ص���ت���وى  ع���ل���ى  ����ص���ي���م���ا  وال 

ال���ر����ص���م���ي ك���م���ا ُك�������ص���ف ع��ن 

االأم���ن  دور م��ت��ق��دم الأج���ه���زة 

ما  االق��ت��ح��ام��ات  ت�صجيع  يف 

امل�صتقبلية  االجتاهات  يعك�س 

يف دولة االحتال يف ما عنى 

امل�����ص��ج��د االأق�������ص���ى وق�����ص��ي��ة 

»املعبد« 
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وكان من اأبرز القتحامات على امل�ستوى الر�سمي اقتحام النائب يف »الكني�ست« اأوري اأريئيل، وهو 

وزير الإ�سكان يف احلكومة احلالية، يف 2012/10/15، وع�سو »الكني�ست« ال�سابق ميخائيل بن 

النائب  نفذها  اقتحامات متكررة  التوراة«، وكذلك  نزول  2013/5/14 مبنا�سبة »عيد  اآري يف 

2013/2/5 مبنا�سبة افتتاح الدورة التا�سعة ع�سرة لربملان  الليكودي مو�سيه فيجلن اأحدها يف 

الحتالل، وكذلك يف 2013/3/4 عندما حاول اقتحام م�سجد قبة ال�سخرة.

 

كذلك اقتحمت النائب ت�سيبي حوطبلي امل�سجد الأق�سى يف 2013/5/26 وذلك ع�سية زواجها، 

واإذ قالت حوطبلي اإن »ال�سعود اإىل جبل املعبد ع�سية زواجها مهم لها«، فاإنها اأملت اأن يكون لكل 

يهودي احلق يف الدخول اإىل املكان بحرية، لتت�ساوق بذلك مع �سائر الت�سريحات الر�سمية التي 

يديل بها ال�سيا�سيون يف دولة الحتالل. ومن اأهم الت�سريحات، وهي لي�ست بقليلة، دعوة وزير 

الإ�سكان اأوري اأريئيل يف 2013/7/5 اإىل »اإعادة بناء املعبد يف جبل املعبد«، اإذ على الرغم من 

وفًقا  املعبد احلقيقي«،  بناء  اإىل  ثمة حاجة  فاإن  الكن�س،  اأي  ال�سغرية،  املعابد  العديد من  بناء 

لأريئيل. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد دعا فيجلن اليهود اإىل التوجه بالآلف اإىل امل�سجد الأق�سى 

يف ما دعا اإيلي بن داهان، نائب وزير الأديان، اإىل »�سد الرحال« اإىل »جبل املعبد« كردٍّ على منع 

ال�سرطة للمتطرفني وال�سخ�سيات الر�سمية من اقتحام الأق�سى وال�سالة فيه. 

 

2. اقتحامات وت�صريحات املتطرفني اليهود: 
ل ي�سكل منع ال�سرطة لليهود من اقتحام امل�سجد الأق�سى اإل حالت نادرة وا�ستثنائية، فاملتطرفون 

ي�ستبيحون الأق�سى ب�سكل �سبه يومي، حتميهم �سرطة الحتالل وت�سهل اقتحامهم. والقتحامات 

واإن  اليهودية،  والأعياد  املنا�سبات  يف  ملحوظ  ب�سكل  تتزايد  الأق�سى  امل�سجد  على  تتواىل  التي 

كان الجتاه املعتمد موؤخًرا من قبل �سلطات الحتالل يق�سي مبنع القتحامات يف اأيام الأعياد 

اليهودية وذلك ب�سبب حالة الرتقب املرتفعة لدى املرابطني وامل�سّلني امل�سلمني. ويف حني منعت 

الذي �سادف يوم الإ�سراء واملعراج لدى امل�سلمني،   2013/6/6 ال�سرطة القتحامات كلًيا يوم 

اأواخر �سهر رم�سان املبارك، فاإن  ويف ما ي�سمى ذكرى »خراب املعبد« يف 2013/7/16، ويف 

القتحامات مل تهداأ خالل فرتة الر�سد، ومن اأبرزها:

 

1. يف 2013/3/27 اقتحم امل�سجد الأق�سى حوايل 164 متطرًفا ويف 3/28 اقتحمه حوايل 

يف  الرباق  حائط  حرمة  دن�س  كما  العربي.  الف�سح  بعيد  الحتفال  اأجواء  يف  متطرًفا   260

2013/3/28 ما يزيد على 10 اآلف من احلريدمي )املتدّينني اليهود( مب�ساركة كبار احلاخامات 

واأدوا ال�سعائر التلمودية مبنا�سبة الف�سح العربي.

-15 اأجواء الذكرى اخلام�سة وال�ستني لنكبة فل�سطني دّن�س حائط الرباق وجواره يف  2. يف 

حزب  من  وقيادات  احلاخامات  من  عدد  يتقدمهم  متطرف   3000 حوايل   2013/4/16

اليهودي. البيت 

ج�. اقتحم امل�سجد الأق�سى حوايل 180 متطرًفا يف 2013/5/8 بالتزامن مع الذكرى ال�ساد�سة 

وتوراتية  تلمودية  و�سلوات  �سعائر  املقتحمون  اأدى  وقد  القد�س.  احتالل  ل�ستكمال  والأربعني 

خا�سة عند منطقة ال�سور ال�سرقي لالأق�سى – منطقة باب الرحمة يف ما اأدت جمموعة من 20 

م�ستوطًنا �سعائر »النبطاح املقد�س« يف مقابل قبة ال�سخرة. 

3. اقتحامات وت�صريحات الأجهزة الأمنية:
اأبواب  على  الحتالل  �سرطة  وجود  يف  املتمثل  الأق�سى  امل�سجد  يف  الع�سكري  الوجود  مبوازاة 

امل�سجد لتنظيم اقتحامات امل�ستوطنني وحمايتهم اأو مرافقتهم، تتكثف يف امل�سجد ما باتت تعرف 

الع�سكري  باللبا�س  وجمندات  جمندون  الأق�سى  يقتحم  حيث  الع�سكرية  الإر�سادية  باجلولت 

وكان  القتحامات،  هذه  تكررت  وقد  التلمودية.  الرواية  وفق  لهم  ي�سرحون  مر�سدون  يرافقهم 

من بينها اقتحام 80 جندًيا لالأق�سى يف 2012/9/4، وكذلك اقتحام نفذته 100 جمندة يف 

2013/5/27. ويف  60 جمندة و10 من عنا�سر املخابرات يف  2013/1/28، واآخر من قبل 

2013/7/3، اقتحم الأق�سى حوايل 50 عن�سًرا من جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي »ال�ساباك«، 

الذي ي�سطلع بدور مهم يف ت�سجيع القتحامات والتحري�س عليها، كما ك�سف يف ندوة اأقيمت يف 

2013/6/26 حتت عنوان »جبل املعبد باأيدينا«. 

وعالوة على القتحامات والت�سريحات، فاإن �سلطات الحتالل مل تكن يف مناأى عن التدخل يف 

تعطيل  وحماولة  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  عمل  يف  التدخل  خالل  من  الأق�سى  امل�سجد  اإدارة 
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اأعمال الرتميم وال�سيانة، وتقييد حركة موظفي الأوقاف كما التحّكم يف الدخول اإىل الأق�سى 

اأعمال  الحتالل  دولة  يف  الآثار  و�سلطة  الحتالل  �سرطة  عطلت  وقد  امل�سّلني.  حركة  وتقييد 

الرتميم وال�سيانة يف مدخل باب امل�سلى املرواين يف 2012/9/4 بحجة وجود بع�س قطع فخار 

الأوقاف،  ا�ستهداف موظفي  �سياق  امل�سلى. ويف  املوجود على مدخل  ال�سخر  اأثناء حفر  اأثرية 

واإىل جانب اعتقال حرا�س امل�سجد ومنعهم من دخوله، فاإن حمكمة الحتالل ق�ست مبنع مدير 

الأق�سى، ال�سيخ ناجح بكريات، من دخول امل�سجد مبوجب قرار ي�سري حتى 2013/9/3. اأما 

اأن  �ساأنه  من  مبا  الحتالل  �سلطات  تفر�سها  و�سروط  لقيود  عر�سة  فهم  واملرابطون  امل�سّلون 

يقّل�س وجودهم يف الأق�سى، يف وقت يت�ساعد ا�ستهداف الحتالل لطالب م�ساطب العلم الذين 

ي�سكلون جزًءا من اآليات الت�سدي لالقتحامات امل�ستمرة للم�سجد.

رابعـًا: ردود الفعل على التطورات اجلارية يف امل�صجد الأق�صى

يف ظّل اجلمود والرتاجع الكبريين اللذين ت�سهدهما املواقف الر�سمّية 

ومواقف ال�سيا�سّيني عموًما جتاه امل�سجد الأق�سى، بقي التفاعل ال�سعبّي، 

ا يف القد�س والأرا�سي املحتّلة عام 1948، خّط الدفاع الأّول  خ�سو�سً

عن امل�سجد الأق�سى، واإن تفاوت حجمه وزخمه بني البلدان اأو تعّر�س 

لفتوٍر اأو �سموٍر بني �سنٍة واأخرى.

 

ال�سنة املا�سية التي كانت من ال�سنوات الأ�سّد على امل�سجد الأق�سى من 

ا  حيث القتحامات والعتداءات منذ احتالله، �سهدت ان�سحاًبا �سيا�سيًّ

ا �سهدت تفاعاًل �سعبيًّا جنح باحلّد  ر�سمّيا �سبه تام على امل�ستوى العربي والإ�سالمي، لكنها اأي�سً

ا  الأدنى يف اإبقاء ق�سّية امل�سجد الأق�سى حا�سرًة بني اجلمهور رغم غيابها الإعالمّي، خ�سو�سً

يف القد�س والأرا�سي املحتّلة عام 1948 وال�سّفة الغربّية وقطاع غّزة والأردّن وم�سر.

ا تكري�ًسا لف�سل ال�سّفة الغربّية وقطاع غّزة عن امل�سجد الأق�سى  اأي�سً لكن العام املا�سي �سهد 

املقد�سيني  واملرابطني من  الأر�س بني امل�سلني  الدائر على  ال�سراع  والتفاعل معه، بحيث بات 

واليهود  امل�سلمني  بني  »داخلّي«  ب�سراٍع  اأ�سبه  الحتالل  وجنود  وامل�ستوطنني  ال�48  وفل�سطينيي 

داخل دولة الحتالل، وهو ما ُيكّر�سها كمرجعّية حلّل هذا ال�سراع.

وفل�سطينيو  املقد�سيون  جنح  فقد  الفل�سطينّي  امل�ستوى  على  امليدانّية  التطّورات  اإىل  وبالنتقال 

لالعتداءات  الوحيد،  لعله  رادٍع،  بت�سكيل  املا�سي  العام  خالل   1948 عام  املحتلّة  الأرا�سي 

املتوا�سل  الب�سرّي  املّد  كان  وقد  الأق�سى.  امل�سجد  �سّد  املتكّررة  الإ�سرائيلّية  وال�ستفزازات 

الأق�سى  امل�سجد  يف  الدائم  امل�سلني  ح�سور  ت�سمن  التي  والأن�سطة  والربامج  الرباط  ودعوات 

الأداة الفاعلة التي متكنوا من خاللها من مواجهة املخطط املنظم الذي ُتنفذه دولة الحتالل 

الإ�سرائيلّي لل�سيطرة على امل�سجد الأق�سى. 

اأّما ال�سلطة الفل�سطينّية يف ال�سّفة الغربّية فقد ا�ستمّرت خالل العام املا�سي بلعب دور �سلبّي يف 

ما يتعّلق باأو�ساع امل�سجد الأق�سى، مكتفيًة بالتحذير والإدانة ودعوة اجلميع لتحمل م�سوؤولياتهم، 

مع احلفاظ على قمعها ومنعها لأّي ن�ساٍط جماهريّي موؤّيٍد للقد�س وللم�سجد الأق�سى يف مدن 

اإىل  وبالنتقال  التحرير.  منظمة  لواء  حتت  املن�سوية  الف�سائل  ن�سطاء  قبل  من  حتى  ال�سّفة 

الفاعلّية  غياب  ا�ستمرار  نلحظ  اأن  لنا  مُيكن  غّزة،  قطاع  يف  الفل�سطينّية  ال�سلطة  موؤ�س�سات 

والتحركات املوؤثرة للت�سامن مع امل�سجد الأق�سى كما يف ال�سّفة، لكن مع اختالف الأ�سباب، مع 

اأّنها تبقى يف النهاية جزًءا من ال�سلطة التي ُولدت يف الأ�سل عاجزًة عن  الأخذ بعني العتبار 

العمل يف القد�س، وبالتايل ل ُينتظر منها اأن ُت�سّكل خّط الدفاع الأّول اأو الأ�سا�سّي عن امل�سجد 

الأق�سى. 

    

لكن الغياب الأكرث تاأثرًيا كان لف�سائل املقاومة الفل�سطينية حيث ا�ستمّرت خالل العام املا�سي 

حالة فك الرتباط بني اأو�ساع امل�سجد الأق�سى ون�ساط هذه الف�سائل رغم ت�ساعد التهديدات 

ال�سيا�سية  القراءة  اإغفال  هنا  ول ميكن  الأق�سى.  امل�سجد  بتق�سيم  علًنا  املطالبة  حّد  وو�سولها 

ل�سواريخ املقاومة التي و�سلت اإىل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية جنوب القد�س اإّبان احلرب على غزة 

يف ت�سرين ثاٍن/نوفمرب 2012 والتي �سّكلت تطوًرا اإيجابًيا يف اأداء املقاومة حيث اأو�سلت ر�سالة 

�سيا�سية وع�سكرية توؤكد ح�سور القد�س والأق�سى على اأجندتها رغم العقبات والتحديات.

 

املتعّلقة  والتطّورات  الأحداث  من  العديد  املا�سي  العام  �سهد  فقد  الأردين  امل�ستوى  على  اأّما 

بامل�سجد الأق�سى كان اأبرزها توقيع اتفاقّية الدفاع عن املقّد�سات، التي وقعها العاهل الأردين 

العا�سمة الأردنّية  2013/3/31 يف  الفل�سطينّي حممود عّبا�س يف  الثاين مع الرئي�س  عبد اهلل 

ال��ف��ع��ل  ردود  ت�����ص��ه��د  مل 

ع�����ل�����ى امل�����������ص�����ت�����وى ال����ع����رب����ي 

واالإ���ص��ام��ي ت��ط��وًرا ذا اأث���ر يف 

املت�صاعد يف  الن�صاط  مواجهة 

التي  واملخططات  االقتحامات 

الزم  ك��م��ا  االأق�����ص��ى  ت�صتهدف 

امل�صجد  حلماية  امل��ايل  ال��دع��م 

االأق�����ص��ى خ��ان��ة ال��ت��ه��ال��ك اأم��ا 

على امل�صتوى الدويل فا يزال 

دول��ة  اإىل  االأم��رك��ي  االنحياز 

االحتال  �صيد امل�صهد 
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عّمان. وقد تباينت املواقف من هذه التفاقية بني موؤيد ومعار�س اأو م�سكك، لكن الأكيد اأنها مل 

تنعك�س اإيجاًبا على اأر�س الواقع. فرغم ت�ساعد العتداءات الإ�سرائيلّية �سّد امل�سجد الأق�سى 

وتقلي�س �سلطات الحتالل ل�سالحيات اإدارة الأوقاف الأردنّية يف القد�س وا�ستيالئها على الكثري 

من اخت�سا�ساتها فاإّن الأردن مل ُيبادر اإىل ت�سعيد مماثل للدفاع عن حّقه يف الو�ساية والرعاية.

متثل  الأق�سى  امل�سجد  اأو�ساع  مع  الر�سمّي  الأرديّن  التفاعل  م�ستوى  على  الآخر  البارز  التطّور 

و�سحب  عّمان،  الإ�سرائيلي يف  ال�سفري  على طرد  بالأكرثية  الأردين  النواب  ت�سويت جمل�س  يف 

الأق�سى.  امل�سجد  اقتحام  خلفية  على  هناك  ال�سفارة  واإغالق  اأبيب«،  »تل  من  الأردين  ال�سفري 

لكن احلكومة اكتفت با�ستدعاء ال�سفري الإ�سرائيلّي يف عّمان لإبالغه اعرتا�سها على الت�سعيد 

اإيجابيًّا  تطّوًرا  الربملان  موقف  يف  املراقبني  بع�س  راأى  وقد  الأق�سى.  امل�سجد  �سّد  الإ�سرائيلّي 

يجب البناء عليه، حيث اإن الربملان ميلك �سالحّيات ل�سّن اأو تعديل القوانني التي تعمل مبوجبها 

الأوقاف الأردنّية يف القد�س داخل امل�سجد الأق�سى وتدير وفقها �سوؤون �سائر اأوقاف املدينة.

 

وبالنتقال اإىل التفاعل مع اأو�ساع امل�سجد الأق�سى على امل�ستوى العربي والإ�سالمي فقليلة هي 

الدول والهيئات العربّية والإ�سالمّية التي �سجلت تفاعاًل مع اأو�ساع امل�سجد الأق�سى خالل العام 

الإ�سالمّية  مّكة  لقّمة  املكّررة  املقررات  فبا�ستثناء  املعتادين،  وال�ستنكار  بالإدانة  حتى  املا�سي 

امل�سرّية،  الر�سمّية  املواقف  وبع�س  الإ�سالمّي  التعاون  ومنظمة  العربّية  الدولة  ومواقف جامعة 

مل ُي�سّجل اأّي تفاعٍل عربّي واإ�سالمّي ُيذكر مع امل�سجد الأق�سى، كما مل ي�سهد العام املا�سي اأّي 

مبادرٍة دعٍم فعلّي من اجلهات الر�سيّمة العربّية والإ�سالمّية لوقف خمطط التق�سيم واحلفاظ 

على احل�سرّية الإ�سالمّية للمكان. وحتى الهيئات العربّية التي اأبدت بع�س الهتمام، كاجلامعة 

على  زاوية احلفاظ  الأق�سى من  امل�سجد  مع  تعاملها  كان  الإ�سالمي،  التعاون  ومنظمة  العربّية 

الرتاث وحمايته، ولي�س من زاوية �سيا�سّية ت�سعى ملنع الحتالل من فر�س �سيطرته عليه بالقّوة.  

حممد  امل�سري  الرئي�س  ل�سان  على  امل�سري  الر�سمي  املوقف  يف  لفت  اإيجابي  تطور  برز  وقد 

م�سر  يف  الأهلية  للمنظمات  وغطاًء  دافًعا  ذلك  و�سّكل  امل�سريني،  امل�سوؤولني  وخمتلف  مر�سي 

لتفعيل جهدها يف ن�سرة الأق�سى ب�سكل ملحوظ. 

 

ومل يكن امل�ستوى الدويل اأكرث اإن�ساًفا يف تعاطيه مع ق�سية العتداءات الإ�سرائيلية على امل�سجد 

الأق�سى، فاملوقف الأمريكي ل ميكن روؤيته مبعزل عن النحياز لدولة الحتالل وتعزيز اعتداءاتها 

على امل�سجد الأق�سى و�سائر املقد�سات، وقد جتلى ذلك ب�سكل خا�س بال�سغط الذي مار�سه اجلانب 

الأمريكي على الطرف الفل�سطيني للقبول بال�سروط التي فر�ستها دولة الحتالل كي توافق على 

اإر�سال اليون�سكو بعثة للوقوف على حقيقة ما يجري يف امل�سجد الأق�سى والبلدة القدمية، كان من 

بني ال�سروط ا�ستثناء امل�سجد الأق�سى من الزيارة التي مل توافق عليها »اإ�سرائيل« اإل كي تلغيها 

قبل اأن تبداأ. اأما املوقف الأوروبي، وهو غالًبا خافت يف ما يتعلق بامل�سجد الأق�سى، فبدا هو الآخر 

مفو�سة  ال�سادر عن  الت�سريح  كما جتلى يف  �سيما  ول  الإ�سرائيلي،  اإر�ساء اجلانب  اإىل  اأقرب 

ال�سوؤون اخلارجية يف الحتاد الأوروبي عقب اندلع ا�ستباكات يف امل�سجد الأق�سى ومن ثم اعتقال 

الحرتام  ب�سمان  الت�سريح  2013 حيث طالب  اأيار/مايو  القد�س يف  الحتالل مفتي  �سلطات 

الكامل لإمكان الدخول اإىل الأماكن املقد�سة يف القد�س ملمار�سة ال�سعائر ال�سلمية جلميع الأديان. 

اليهود  يكون  األ  باأخرى،  اأو  بطريقة  املطلوب،  املعنى حيث  تنفي خ�سو�سية  ل  املبنى  وعمومية 

خارج معادلة ال�سالة يف امل�سجد الأق�سى.

  

واأخرًيا على امل�ستوى ال�سعبّي، �سهد العام املن�سرم تراجًعا يف التفاعل مع اأو�ساع امل�سجد الأق�سى، 

وهو الأمر الذي انعك�س �سلًبا بال�سرورة على و�سعه، ومنح الحتالل هام�ًسا وا�سًعا للتحّرك وقد 

بات ي�سعر اأن باإمكانه الآن ح�سم الأمور مل�سلحته وتثبيت وقائع جديدة على الأر�س بينما العرب 

وامل�سلمون من�سغلون عنه. لكن على الرغم من الفتور ال�سعبّي العام الذي �سهده العام املا�سي، 

اإّل اأن دولتني هما الأردن وم�سر خرجتا عن هذه القاعدة وحافظتا على زخٍم �سعبيٍّ يف التفاعل 

مع اأو�ساع امل�سجد الأق�سى يف العديد من املنا�سبات، وهو واإن مل يرَق مل�ستوى التحرك ال�سعبّي 

اأّنه حافظ على الق�سّية حا�سرة يف املجال العام يف هذين البلدين  اإّل  ال�ساغط على الحتالل 

اأكرث من غريهما.

 

وقد كان احلدث ال�سعبّي الأبرز الذي �سهده العام املا�سي للت�سامن مع القد�س وامل�سجد الأق�سى 

هو م�سرية القد�س العاملّية التي نّظمتها اللجنة الدولية للم�سرية العاملية اإىل القد�س بالتعاون مع 

الهيئات والفعاليات املحلّية يف اأكرث من 40 دولة حول العامل وذلك يف 2013/6/7 حتت �سعار 

»�سعوب العامل تريد حترير القد�س«.
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التقرير ال�سابع  - ي�سدر يف الذكرى ال�سنوية الرابعة والأربعني لإحراق امل�سجد الأق�سىتقرير توثيقي ير�سد العتداءات على امل�سجد الأق�سى بني 2012/8/1 و 2013/8/1

خام�ًصا: التو�صيات:

ب�سكل  الأق�سى  امل�سجد  العتداءات على  تر�سد  تقارير  �سل�سلة  ال�سابع من  التقرير هو  اإن هذا 

الفرتة  التطورات خالل  القراءة الرتاكمية لإجمايل  ُيبنى على  منهجي منذ 2005/1/1. وهو 

التي يغطيها، ويخل�س اإىل حتديد املع�سلة الرئي�سة يف حماية امل�سجد الأق�سى من التهويد، األ 

وهي غياب معادلة الردع التي �سكلت احلامي الأول للم�سجد من خمططات التهويد، بالإ�سافة اإىل 

غياب م�سروع عربي واإ�سالمي لتثبيت املقد�سيني ودعم رباطهم ودفاعهم عن امل�سجد الأق�سى. 

واإن هذا التقرير اإذ ي�سّخ�س هذا الواقع فاإنه ي�سع تو�سياته لت�سكل خارطة طريق لإعادة بناء 

معادلة ردع من هذا النوع، على خمتلف ال�سعد، واإعادة تكري�س ح�سابات الربح واخل�سارة يف 

عقل �سانع القرار ال�سهيوين عندما يفكر يف العتداء على امل�سجد الأق�سى اأو اتخاذ خطوات 

اأن يوؤخر التحركات ال�سهيونية جتاه  اإن تكري�س مثل هذه املعادلة من �ساأنه  لتغيري الواقع فيه. 

امل�سجد، وقد يوؤدي اإىل تفويت فر�سة التق�سيم اإىل غري رجعة، يف ظل التخلخل احلتمي واملّطرد 

يف ميزان القوة والدميوغرافيا يف فل�سطني.

اأ. تو�صيات للمقاومة الفل�صطينية:

التي  الردع  امليداين �سرورة خللق معادلة  اأن ح�سورها  الفل�سطينية  املقاومة  اأثبتت قوى  لطاملا 

تدرك مبوجبها دولة الحتالل اأن اعتداءاتها على الأق�سى ترتد عليها �سربات موجعة واأثماًنا 

مكلفة. كما اأن العمل املقاوم لطاملا �سحذ الهمم والنفو�س وكّر�س ق�سية الأق�سى يف الوعي ال�سعبي 

فاإن  وبالتايل،  وحتميه.  تعّززه  قوة  عن  تغنيه  ل  احلق  قوة  اأن  مذّكًرا  وخارجها  فل�سطني  داخل 

املطلوب اليوم من املقاومة ا�ستعادة زمام املبادرة يف مواجهة الحتالل والتعايل على اخلالفات 

عن  التنازل  »يحّرم«  �سرف  ميثاق  ي�سكل  جامع  وطنّي  موقف  وتثبيت  ال�سيا�سية،  والنق�سامات 

القد�س والتق�سري يف ن�سرتها، وال�ستفادة من الف�ساءات التي ر�سمتها الثورات العربية لإعادة 

وىل والأقدر على الت�سدي لالعتداءات وجلمها، 
َ
التمو�سع يف معادلة الدفاع عن الأق�سى فهي الأ

وال�سغط بكّل الو�سائل على ال�سلطة الفل�سطينية وفريق الت�سوية واملفاو�سات ملنع اأي تنازل عن 

القد�س  �سوؤون  باإدارة  امل�ساركة  لالحتالل  يتيح  م�سروع  اأي  مترير  ومنع  ومقد�ساتها،  القد�س 

وامل�سجد الأق�سى.

ال�سيا�سي والإعالمي الذي بدا يف  اأن تعيد النظر يف �سقفها  الفل�سطينية  ومطلوب من املقاومة 

ال�سنوات الأخرية متماهًيا مع اخلطاب الر�سمي ذي ال�سقف املنخف�س. ول يقت�سر الدور املاأمول 

من املقاومة على اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي بل يتعدى ذلك اإىل حتويل ق�سية الأق�سى اإىل 

بنٍد ثابت يف براجمها ال�سيا�سية، وعنوان ل يغيب عن الو�سائل الإعالمية التابعة لها على الأقل، 

التحرير  مل�سروع  اجلّدي  والإعداد  الدعم  وح�سد  الوعي  بث  ت�سمل  �سعبية  جماهريية  وفعاليات 

الذي حتمل لواءه ف�سائل املقاومة. ورغم كل التحديات والعقبات الواقعية التي تقف حائاًل دون 

العمل الع�سكرّي املقاِوم امل�ستمر، اإل اأن ف�سائل املقاومة مطالبة باإعادة تفعيل هذا اجلانب ولو 

باأب�سط الأ�سكال ملا له من تاأثري قوي يف العقلية ال�سهيونية. واإذا كانت ف�سائل املقاومة مقيدة 

داخل فل�سطني املحتلة، فاإنها يف خارج فل�سطني ت�ستطيع اأن تقوم بدور كبري على �سعيد التوعية 

والتثقيف وتعبئة اجلماهري الفل�سطينية يف اللجوء وال�ستات، ومن املهّم حتديد منا�سبات حمددة 

تتفق فيها على حمالت وبرامج ثقافية واإعالمية مكثفة لن�سرة الأق�سى.

ب. تو�صيات لل�صلطة الفل�صطينية ومنظمة التحرير:

القد�س والأق�سى  الت�سدي ملو�سوع  ال�سلطة برتكيبتها احلالية غري قادرة على  اأن  الوا�سح  من 

كما ُي�ست�سّف من خطابها املرتاخي واملائل اإىل تقدمي التنازلت و�سلوكها نهًجا ي�سد الطريق على 

التحرك الداعم لالأق�سى من خالل القمع والتن�سيق الأمني مع دولة الحتالل. عالوة على ذلك، 

فاإن ال�سلطة الفل�سطينية باتت تراوح مكانها يف وقت ميلك الحتالل كل مقومات احلركة وت�سكيل 

احلقائق على الأر�س. بناء على ذلك، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية مدعوة اإىل اإعادة النظر برتكيبتها 

املرتكزة اإىل اتفاقية اأو�سلو التي ارت�ست من خاللها تكبيل نف�سها بنف�سها من خالل املوافقة على 

عدم اأحقيتها بالوجود الفعلي يف القد�س، والتحول اإىل �سرطي لدى الحتالل يقمع ويعتقل كل من 

يفكر مبواجهة املحتل ومقاومته. وهي بطبيعة احلال مدعوة اإىل تبني ا�سرتاتيجية تظهر احلر�س 

على تثبيت املقد�سيني واملحافظة على الأق�سى وتتبنى الدفاع عن امل�سجد كاأوىل الأولويات التي 

للقد�س يبداأ بدعم  الفل�سطينية مطالبة بدعم حقيقي  ال�سلطة  اإن  التنازل.  اأو  ل تقبل امل�ساومة 

الوزارات املخت�سة، واعتماد ا�سرتاتيجية �ساملة لن�سرة القد�س والأق�سى تراعي البعد ال�سيا�سي 

للق�سية، ول تتعامل مع القد�س ك�سركة اأو �ساحة لال�ستثمار متغافلة و�سع املدينة حتت الحتالل، 

ويجب اأن تهدف هذه ال�سرتاتيجية لتحرير القد�س ولي�س لتعزيز التنمية حتت الحتالل وحت�سني 

من  اأق�سى  بحدٍّ  ال�ستفادة  ا  اأي�سً ال�سلطة  من  واملطلوب  وطاأته.  حتت  املقد�سيني  عي�س  ظروف 
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�سّد  القانونية  ال�سكاوى  لرفع  املتحدة،  الأمم  دولة غري ع�سو )مراقب( يف  فل�سطني �سفة  نيل 

الحتالل الذي ينتهك القانون الدويل يف القد�س يف كل يوم. ويف هذا ال�سياق ل بّد من تفعيل 

قرار اليون�سكو باإدراج البلدة القدمية للقد�س على لئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر، وال�سغط 

على الحتالل من هذه الزاوية. ولكن الدور امليدايّن الأهم لل�سلطة يتمثل باإطالق يد املقاومة يف 

ال�سفة الغربية، وفّك القيود املفرو�سة على اأهل ال�سفة للت�سامن والتفاعل مع القد�س والأق�سى. 

بالقد�س  املتعلق  وال�سيا�سي  الإعالمي  بخطابها  النظر  باإعادة  مطالبة  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن 

اإعادة النظر يف نهج الت�سوية واملفاو�سات الذي ي�سمح لل�سلطة باأن ت�سع  والأق�سى، وقبل ذلك 

القد�س مبقد�ساتها على طاولة املفاو�سات مع الحتالل، واإغفال الكوراث ال�سيا�سية التي �ستنتج 

عن هذه املفاو�سات خا�سة مع جتدد احلديث عن م�ساألة تبادل الأرا�سي، والإ�سراف امل�سرتك مع 

الحتالل على امل�سجد الأق�سى.

ج. تو�صيات للمملكة الأردنية:

اإن دور احلكومة الأردنية يف الت�سدي لالنتهاكات الواقعة على الأق�سى ي�ستند بالدرجة الأوىل 

وعلى  الأق�سى  امل�سجد  على  و�سايتها  خالل  من  الإ�سالمية  احل�سرية  متثل  اأنها  حقيقة  اإىل 

الأوقاف واملقد�سات الإ�سالمية يف القد�س ومن خالل دائرة الأوقاف الإ�سالمية يف املدينة. ويف 

ظل الهجمة الإ�سرائيلية التي تزداد �سرا�سة واإ�سراًرا على التفرد يف ال�سيطرة على امل�سجد ونزع 

النتهاكات  لهذه  بقوة  الت�سدي  اإىل  اأوًل  مدعوة  الأردنية  احلكومة  فاإن  الإ�سالمية  احل�سرية 

واعتبار التعدي على موظف الأوقاف اعتداء على اأي موظف اأردين كما اأن العتداء على الأق�سى 

اعتداء على ال�سيادة الأردنية.

كما اأن احلكومة الأردنية مدعوة اإىل تن�سيق جهود العاملني لأجل القد�س والأق�سى وال�ستفادة 

من اجلهود الر�سمية وال�سعبية املبذولة يف هذا املجال ل�سهر الطاقات وبلورتها يف �سياق تعزيز 

ا عن تبعرث اجلهود وتبعرث الطاقات التي تختزنها جماهري الأمة  الدعم للمدينة واأق�ساها عو�سً

العربية والإ�سالمية. ويف مواجهة ما تقوم به دولة الحتالل على طريق التق�سيم الزمني للم�سجد 

الأق�سى فاإن موقًفا اأردنًيا حا�سًما على م�ستوى التهديد باإعادة النظر باتفاقية ال�سالم املوقعة مع 

دولة الحتالل كفيل مبنع التق�سيم وال�سري يف هذا املخطط. 

    

اإن �سعي الأردن اإىل تكري�س ح�سريته يف �سيانة الأق�سى ورعايته ل تتالءم مع اأدائه ال�سيا�سي 

والإ�سالمية  العربية  القوة  اأوراق  كل  حل�سد  ي�سعى  ق�سية  الأق�سى  من  يجعل  اأن  يفرت�س  الذي 

والعاملية لك�سبها واأقل ما ميكن فعله بهذا ال�سدد رفع �سقف املواقف الر�سمية الأردنية.

ا  ولأن خ�سو�سية الأردن جتعلنا ننظر اإىل دوره بعني امل�سوؤولية املميزة فاإن الدعوة موجهة اأي�سً

اإىل املكونات ال�سعبية واجلماهريية من اأحزاب وقوى حية وفاعلة يف ذلك البلد لتقوم بدور اأفعل 

من  املطلوب  الدور  على  عالوة  ال�سيا�سي،  موقفها  انحدار  ملنع  احلكومة  على  وال�سغط  واأقوى، 

جمل�س النواب الأردين، واأقل ما ميكن اأن يفعله الربملان الأردين اإدراج الأق�سى كق�سية اأ�سا�سية 

على جدول اأعماله، ومراقبة اأداء احلكومة ورفع �سقفها ال�سيا�سي وامليداين.

د. تو�صيات للحكومات العربية والإ�صالمية: 

ل �سك يف اأن موقف احلكومات العربية والإ�سالمية ما زال بعيًدا جًدا عن املوقف الأدنى الذي 

ينبغي اأن تتخذه هذه احلكومات ملواجهة خطر التهويد والتق�سيم الذي يحيق بامل�سجد الأق�سى. 

فمواجهة ما جترتحه اليد الإ�سرائيلية يف الأق�سى وما حوله تتطلب العمل على الأر�س والت�سدي 

الفعال لالنتهاكات. ويف ظل التحولت التي �سهدتها املنطقة على اأثر الثورات العربية فاإن املطلوب 

من احلكومات العربية والإ�سالمية بالدرجة الأوىل تبني خطاب حا�سم بعيد عن لغة ال�ستجداء 

وال�سجب وال�ستنكار مبني يف حده الأدنى على قوة احلق وعلى التحولت التي ر�سمتها الثورات 

اأن هذه احلكومات مطالبة  كما  الدويل.  وحتى  والإقليمي،  املحلي  ال�سيا�سي  امل�سهد  العربية يف 

بالتكتل لت�سكيل جبهة لل�سغط على دولة الحتالل عرب املوؤ�س�سات الدولية وامل�سالح امل�سرتكة مع 

اأبرز الالعبني الدوليني.

بالإ�سافة اإىل ما تقدم، فاإن هذه احلكومات مطالبة بتوفري الدعم املايل وتاأمني اأوجه امل�ساعدة 

املختلفة حلماية الأق�سى وقد ثبت اأن احلكومات قادرة على تاأمني ما يفوق حجم الدعم الذي 

يتطلبه الأق�سى متى توافرت النية لذلك. ومقابل ذلك، فاإن احلكومات مطالبة بتفعيل املقاطعة 

ي�سكل  اأن  �ساأنه  من  ذلك  اإن  اإذ  الحتالل  دولة  مع  تعامل  اأي  ووقف  والقت�سادية  الدبلوما�سية 

اأحد و�سائل ال�سغط عليها لتوقف اعتداءاتها. اإن املواقف ال�سعيفة واملكررة للحكومات العربية 

والإ�سالمية والتي تفتقد لآلية تنفيذ ت�سجع الحتالل على امل�سّي قدًما يف خمططاته، ومن هنا 
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ل بّد من موقف عربي واإ�سالمي ل ي�سكل غطاء للمفاو�سات والتنازل عن القد�س، بل يوؤكد احلق 

بالقد�س كّلها، وي�سحب ما ي�سمى باملبادرة العربية لل�سالم، كما اأنها مطالبة بدعم مقاومة و�سمود 

ال�سعب الفل�سطيني يف القد�س وكل فل�سطني.

وا�سعة  عملية  خلطوات  تت�سع  بل  �سيقة،  لي�ست  الر�سمي  امل�ستوى  على  فعله  املمكن  دائرة  اإن 

لن�سرة الأق�سى، ولي�س �سعًبا على الوزارات املخت�سة يف الدول العربية والإ�سالمية اإدراج ق�سية 

التي  التو�سيات  والثقافة والأوقاف ولعل من  التعليم  الأق�سى يف براجمها ول �سيما يف وزارات 

ي�سهل تنفيذها يف الدول العربية تبّني تاأ�سي�س اأوقاف خم�س�سة لن�سرة الأق�سى واملرابطني فيه 

وحوله يف كل بلد عربي واإ�سالمي. 

ه. تو�صيات للجماهري الفل�صطينية:

من البديهي القول اإنه ل ميكن مطالبة اخلارج بدعم ق�سية الأق�سى قبل مطالبة الفل�سطينيني 

ل�ستعادة  بد  ول  عنها.  والدفاع  ق�سيتهم  حول  باللتفاف  الق�سية،  اأ�سحاب  وهم  اأنف�سهم، 

اأم��ام  ال�ست�سالم  وع��دم  الحتالل  مواجهة  و�سائل  وتطوير  الن�سال  ا�ستمرار  من  الأق�سى 

ول  الداخلي.  الفل�سطيني  امل�سهد  طبيعة  اأو  الحتالل  دولة  تفر�سها  التي  والقيود  ال�سغوطات 

عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأهلنا يف  الأق�سى هم  بالدفاع عن  املعنيني  اأول  اأن  �سك يف 

1948 الذين يقفون اأمام م�سوؤولية تاريخية حيث اإنهم الأقدر على الو�سول اإىل الأق�سى ب�سكل 

م�ستمر واإن كانت �سلطات الحتالل تتعمد الت�سييق عليهم وو�سع �سقف لتحركاتهم وابتزازهم 

ول  الأق�سى.  امل�سجد  يف  الرباط  على  منهم  املداومني  �سيما  ل  القانونية  باملالحقة  بالتهديد 

�سد  ت�سيري قوافل  1948م يف  املحتلة عام  الأرا�سي  املميز لأهلنا يف  الدور  الثناء على  بّد من 

الرحال �سمن م�سريات البيارق للم�سجد الأق�سى مبا ي�سكل هذا الفعل من مدد ب�سرّي م�ستمر 

لالأق�سى ملواجهة اقتحامات امل�ستوطنني.

تفر�سها  التي  القيود  تخطي  اإىل  مدعوون  فهم  النا�سر،  قلة  من  الرغم  وعلى  املقد�سيون،  اأما 

عليهم �سلطات الحتالل وتعزيز تفاعلهم مع امل�سجد الأق�سى عرب الت�سدي لأي اعتداء عليه. 

وهم مدعوون اإىل التمرد على منظومة الحتالل، وانتهاج نهج املقاومة ال�سلبية. ويربز دور اأهل 

القد�س ب�سكل موؤثر يف توثيق وك�سف اعتداءات الحتالل بال�ستفادة من الف�ساءات التي اأوجدتها 

و�سائط الإعالم والت�سال احلديثة.

كما اأن اأهلنا يف ال�سفة الغربية حتديًدا مدعوون اإىل الوقوف وقفة تاريخية مت�سامنة مع الأق�سى 

ورف�س وك�سر ال�سقف الذي فر�سته ال�سلطة الفل�سطينية مبنع التظاهر، واتخاذ املوقف الذي يعرب 

عنهم ب�سرف النظر عن مواقف ال�سلطة الفل�سطينية التي باتت اأبعد ما يكون عن التفاعل مع 

امل�سجد الأق�سى. اأما يف غزة فاإن حالة احل�سار التي يعي�سها اأهل القطاع ينبغي األ تلفتهم عن 

ق�سية الأق�سى املحا�سر ل بل اأن تعزز ت�سامنهم معه، واأقل ما ميكن فعله هو التوعية والتعبئة 

بتكثيف  مطالبون  فهم  فل�سطني  خارج  الالجئون  الفل�سطينيون  اأما  املختلفة.  الفعاليات  واإقامة 

اأهمية  مبوازاة  القد�س  ق�سية  مع  اجلدي  والتعامل  والإعالمية،  والتثقيفية  التعبوية  فعالياتهم 

ق�سية العودة والالجئني، ويقع على عاتق الفل�سطينيني يف اأوروبا م�سوؤولية بث ال�سورة احلقيقية 

لوجه الحتالل القبيح، والظلم الالحق بالقد�س وال�سعب الفل�سطيني عموًما يف اأو�ساط املجتمعات 

والهيئات الأوروبية، والقيام بجهد قانوين ملالحقة قادة الحتالل يف املحاكم.

و. تو�صيات للجماهري العربية والإ�صالمية:

تنقلب على معادلة اخلنوع  اأن  املا�سيتني  ال�سنتني  والإ�سالمية يف  العربية  ا�ستطاعت اجلماهري 

والرتهان واأن تطيح باأنظمة عريقة يف الت�سلط والتاآمر على ال�سعوب والق�سية الفل�سطينية. واإن 

ان�سرافها اليوم اإىل مللمة �سوؤونها الداخلية ومتابعة الثورات وارتداداتها لوقت طويل من �ساأنه 

اإتاحة املجال اأمام دولة الحتالل للتمادي يف اعتداءاتها. وبناء على ذلك، فاإننا ننا�سد اجلماهري 

العربية والإ�سالمية، وهي اإن اأرادت فعلت، اأن ت�ستح�سر الأق�سى كهّم يومي واأن تركز على اإحياء 

ال�سعبي  اللتفاف  التي جت�سد  الغا�سبة  املليونية  وامل�سريات  الثورات  وتنظيم  ت�سامنية  فعاليات 

الوا�سع حول ق�سية الأق�سى. كما اأن اجلماهري ال�سعبية مطالبة بال�سغط على حكوماتها لو�سع 

الأق�سى والقد�س على راأ�س اأولوياتها واتخاذ املوقف منهما معياًرا لختيار ال�سخ�سيات والربامج 

والأحزاب ال�سيا�سية يف اأي انتخابات حتى ي�سبح الأق�سى والقد�س املوّجه ل�سيا�ساتهم اخلارجية 

وعالقاتهم الدولية. 

ول �سك يف اأن الهيئات والأحزاب تلعب دوًرا كبرًيا يف حتريك ال�سارع واجلماهري، وهي مطالبة 

ب�سكل  والتعبوية  التثقيفية  وبراجمها  وفعالياتها  ت�سريحاتها  يف  والأق�سى  القد�س  با�ستح�سار 

وو�سع  لها،  والإدارية  التنظيمية  الهيكليات  �سمن  القد�س  ملف  باعتماد  نطالبها  كما  اأقوى. 

اخلطط املنا�سبة ملنع اإجهاز الحتالل على الأق�سى. 
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ز. تو�صيات للهيئات واملنظمات الدولية:

اإن كاًل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي مدعوتان اإىل الن�سجام مع التغريات 

�سقفها  لرفع  الدويل  املجتمع  �سمت  مع  تناغمه  وك�سرت  العربي  امل�سهد  �سكون  خرقت  التي 

ال�سيا�سي وامليداين يف ما يتعلق بامل�سجد الأق�سى مبا يعك�س التغري احلا�سل يف غري دولة عربية. 

النتهاكات  يوقف  اأن  �ساأنه  من  وفّعال  م�سرتك  عمل  ممار�سة  اإىل  مدعوتان  املنظمتني  اأن  كما 

الإ�سرائيلية ويلجمها، بالإ�سافة اإىل تفعيل اجلانب القانوين لق�سية الأق�سى انطالًقا من قرارات 

جمل�س الأمن املتعلقة بامل�سجد الأق�سى وبالقد�س عالوة على تفعيل مكاتبهما وهيئاتهما املوجلة 

م�سوؤولية دعم القد�س واملقد�سات ول �سيما جلنة القد�س املنبثقة عن منظمة التعاون الإ�سالمي، 

ا بتفعيل  و�سناديق القد�س والأق�سى التي اأعلن عنها يف اأكرث من منا�سبة. وهما مطالبتان اأي�سً

جتاه  قراراتها  لتنفيذ  املتحدة  الأمم  على  وال�سغط  والأق�سى،  القد�س  بدعم  قراراتهما  جميع 

القد�س، وتوثيق جرائم الحتالل بحق القد�س والأق�سى. اإن اجلامعة العربية ومنظمة التعاون 

الإ�سالمي مطالبتان بعدم تغطية اأي تنازلت عن القد�س والأق�سى، وممار�سة ال�سغط الالزم 

لتحقيق امل�ساحلة الفل�سطينية على قاعدة حماية القد�س واملقد�سات.

كما اأن الأمم املتحدة وجمل�س الأمن مطالبان مبوقف وا�سح وحازم وملزم يدين الحتالل ويوؤكد 

اأن القد�س مدينة حمتلة تطبق على حالة احتاللها اتفاقيات جنيف، وكذلك و�سع اآليات لتنفيذ 

قرارتهما املتعلقة بالقد�س والأق�سى وتو�سيع اخلطوة التي جتلت يف تبني منظمة اليون�سكو التابعة 

لالأمم املتحدة اإر�سال جلنة حتقيق للنظر يف انتهاكات الحتالل بحق الآثار يف القد�س، لت�سمل 

كل النتهاكات الإ�سرائيلية ول �سيما تلك املتعلقة بالأق�سى الذي ي�سكل حًقا تاريخًيا للم�سلمني 

كما اأقرت بذلك خمتلف املوؤ�س�سات الدولية.

  

ح. تو�صيات للجهات العاملة لأجل القد�ص:

ل يزال التق�سري غالًبا على الدعم الذي تقدمه املوؤ�س�سات الأهلية العربية والإ�سالمية من اأجل 

وتخ�سي�س  القد�س  يف  ال�ستثمار  اخلريية  اجلمعيات  ننا�سد  فاإننا  الإطار،  هذا  ويف  الأق�سى. 

برنامج  دعم  على  والرتكيز  الإغاثي  ولي�س  التنموي  باجلانب  الهتمام  مع  لها  دائمة  برامج 

مدار  على  الأق�سى  يف  امل�سلني  لتواجد  �سمانة  من  ي�سكالن  ملا  الرحال  و�سد  العلم  م�ساطب 

التق�سيم  م�ساريع  لتنفيذ  وجماًل  اليهود  املتطرفني  لقتحامات  م�سرًحا  تركه  عن  ا  عو�سً اليوم 

مدًدا  ت�سكل  ور�سمية  �سعبية  اأوقاف  اإيجاد  على  بالعمل  اأن هذه اجلهات مطالبة  كما  والتهويد. 

دائًما وم�ستمًرا لدعم القد�س والأق�سى عالوة على اإن�ساء حتالف خريي لدعم الأق�سى ي�سهم 

يف حتقيق ال�ستقاللية للمجتمع املقد�سي عن القت�ساد والنظام الإ�سرائيلي. اإن جميع اجلهات 

اأولوياتها رغم كل الظروف، وتخ�سي�س  راأ�س  القد�س على  القد�س مدعوة جلعل  العاملة لأجل 

م�ساحة ثابتة لدعم القد�س والأق�سى.

ط. تو�صيات للمرجعيات الدينية:

كبرية  م�سوؤولية  الفقهية  واملجامع  الدينية  والحتادات  واملوؤ�س�سات  املرجعيات  عاتق  على  تقع 

انتهاًكا  عليه  العتداء  واعتبار  الأمة،  مقد�سات  كاأحد  تكري�سه  الأق�سى من حيث  اإىل  بالن�سبة 

م�ستوى  على  الأق�سى  ق�سية  خدمة  اإىل  مدعوة  الدينية  املرجعيات  واإن  بكاملها.  الأمة  حلرمة 

التاأ�سيل والفتوى التي حتفظ حق الأمة يف اأق�ساها، وتكر�س اخلطوط احلمر ملنع العتداء عليه. 

والتاأكيد على  بالأق�سى  املتعلقة  املفاهيم اخلاطئة  بتو�سيح  الدينية مطالبة  املرجعيات  اأن  كما 

حدوده وم�ساحته املعتربة �سرًعا والتي ت�سكل 144،000 مرت مربع بكل ما حتيط به اأ�سوار امل�سجد 

من �ساحات وقباب وم�سليات وبوائك وخلوات واآبار وغري ذلك من معامل.

 

اإن تكري�س ق�سية الأق�سى كق�سية العرب وامل�سلمني املركزية م�سوؤولية كبرية فال بد من طرحها 

وتعبئة اجلماهري  والدعاة دوًرا يف حتريك  العلماء  يلعب  اأن  بد من  اأنها عقيدة ودين، ول  على 

التي حتدق بالأق�سى  التحديات والظروف واملوؤامرات  وا�ستنها�سها لن�سرة الأق�سى. ويف ظل 

فاإن من املهم اإ�سدار وثيقة توؤكد حترمي التنازل والتفاو�س على القد�س والأق�سى.

ي. تو�صيات لو�صائل الإعالم والإعالميني:

العربية طغت على ما عداها  الثورات  التحولت يف زمن  واأخبار  الدماء  اأن م�سهد  الوا�سح  من 

العتداءات  اأخبار  اأحياًنا  لتغيب  الإعالم  و�سائل  الكربى يف  امل�ساحة  احتلت  اأحداث، حيث  من 

ا غري م�سبوق. ونظًرا للدور الكبري الذي تلعبه و�سائل  على امل�سجد الأق�سى، حتى مع بلوغها حًدّ

الأق�سى  ق�سية  مع  التعاطي  منها  املطلوب  فاإن  العام،  الراأي  وت�سكيل  الوعي  ن�سر  يف  الإعالم 

كواحدة من ق�سايا الأمة املركزية التي ل يجوز التهاون يف تغطيتها كيال ت�سبح �سريًكا يف عملية 

تهويد الأق�سى والعتداء عليه اأو �ساهد زور عليها.
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ملخ�صات رقمية 

احلفريات حتت الأق�صى ويف حميطه:

تف�سح  اإعالمية  حملة  اأي  يخ�سى  اأنه  يوؤكد  املا�سية  ال�سنوات  خالل  الحتالل  �سلوك  ر�سد  اإن 

يعبث  الحتالل  ترك  عدم  يف  كبرية  والإعالميني  الإعالم  فم�سوؤولية  التهويدية،  خمططاته 

الأولويات،  خلط  اإن  الرتاجع.  اإىل  وتدفعه  تعرقله  �سجة  واإحداث  ف�سحه  دون  من  مبقد�ساتنا 

الإعالم  يجعل  الداخلية  الأحداث  تفا�سيل  م�ستنقع  يف  والغرق  الأهم،  على  املهم  وتقدمي 

والإعالميني يف غياب عّما يجري من اعتداءات ج�سيمة بحق الأق�سى، ولذلك فاإن الدعوة موجهة 

لو�سائل الإعالم لتبني ا�سرتاتيجية اإعالمية جتعل من القد�س والأق�سى بنًدا دائًما يف براجمها 

وتغطياتها، وكذلك الأمر بالن�سبة للكّتاب وال�سحفيني الذين يفرت�س اأن يخ�س�سوا م�ساحة اأكرب 

من مقالتهم وكتاباتهم للتطرق لق�سية القد�س والأق�سى. وكل ذلك ياأتي يف دائرة املمكن بعدما 

اأثبت الإعالم العربي والإ�سالمي اأنه قادر على التاأثري والتغيري متى امتلك الإرادة. 

ك. تو�صيات لل�صباب العربي:

بكل  ال�سباب  ندعو  ولذلك  والتعبري،  التغيري  والإ�سالمي قدرة هائلة على  العربي  ال�سباب  اأثبت 

اأطيافهم اإىل تعزيز املبادرات الفردية وال�ستفادة من الف�ساء الإلكرتوين وتفعيل هذه امل�ساحة 

للن�ساط  والت�سدي  الت�سامن،  وح�سد  ال�سور،  ونقل  اخلرب،  لن�سر  فعالة  و�سيلة  ت�سكل  التي 

والثقافة  املعارف  حت�سيل  على  الإقبال  اإىل  مدعو  العربي  ال�سباب  اإن  الإ�سرائيلي.  الإلكرتوين 

املقد�سية ون�سرها يف كل امل�ساحات املتاحة من جامعات ومراكز �سبابية وثقافية. 

ل. تو�صيات للهيئات القانونية:

ي�سنف القانون الدويل مدينة القد�س على اأنها مدينة حمتلة، و�سدرت العديد من القرارات من 

للمدينة،  وتهويده  القد�س  اإجراءات الحتالل يف  توؤكد بطالن  التي  الدولية  واملنظمات  الهيئات 

معركة  اإىل خو�س  والإ�سالمية  العربية  والقانونية  واملنظمات احلقوقية  الهيئات  نطالب  ولذلك 

قانونية مع الحتالل، وتاأ�سيل احلق القانوين لالأمة بقد�سها واأق�ساها، وهنا يربز الدور الفاعل 

للجاليات والهيئات العربية والإ�سالمي يف الغرب. اإن ق�سية القد�س رابحة قانونيًّا وعليه يفرت�س 

اأن تقوم هذه اجلهات القانونية واحلقوقية بحمالت توعية بحق الأمة بالقد�س والأق�سى، وعدم 

�سرعية الحتالل واإجراءاته.
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