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 الق�سة الكاملة لهّبة املقد�سيني

من باب حّطة اإىل باب الأ�سباط

عبد الروؤوف اأرناوؤوط*

في 
القد�س  مدينة  في  الفل�سطينيين  من  االآالف  ع�سرات  ا�ستبدل  اأهدافه،  كامل  يحقق  �سلمي  حراك  اأول 

غير  �سلمي  �سعبي  حراك  في  ال�سالة  ب�سجادات  ال�سيا�سية  الف�سائل  اأعالم  االأولى،  وللمرة  ال�سرقية، 

م�سبوق قاد اإلى تراجع الحكومة االإ�سرائيلية عن تثبيت بوابات اإلكترونية وج�سور وممرات معدانية عند بوابات 

الم�سجد االأق�سى.

كانوا  ال�سكان  االآالف من  فع�سرات  قبل،  الفل�سطينيون من  يعرفها  لم  القد�س كما  العتيقة من  البلدة  بدت 

يتدفقون يوميًا من اأحياء المدينة كلها الأداء ال�سلوات الخم�س عند باب االأ�سباط، وهو اإحدى البوابات في جدار 

البلدة القديمة، والممر ال�سيق الموؤدي اإلى باب المجل�س، اإحدى بوابات الم�سجد االأق�سى.

للم�سجد  ال�سمالي  )الجدار  االأ�سباط  لباب  المقابلة  ال�ساحة  كانت  والع�ساء  المغرب  �سالَتي  مواعيد  في 

االأ�سباط،  باب  اإلى  يوؤدي  رئي�سي  �سارع  اإلى  وت�سل  القريبة  ال�سوارع  اإلى  فتمتد  بالم�سّلين،  ت�سيق  االأق�سى( 

ي راأ�س العمود و�سلوان.
ّ
واأي�سًا اإلى حي

الفترة  الهادي، م�ستعر�سًا ما حدث في  الدولية، مهدي عبد  لل�سوؤون  الفل�سطينية  االأكاديمية  رئي�س  يقول 

14 ــ 27 تموز/يوليو: ''كان حراكًا �سبابيًا غير تقليدي، ا�ستباك المثقف المن�سبط باأ�سلوب خاّلق جديد عنوانه 

االأ�سفلت �سجادتي وطريقي اإلى االأق�سى، بهدف تحييد اآلة القمع االإ�سرائيلية الم�سلحة.''

ولم  فتفاجاأت   ،1967 �سنة  في  القد�س  مدينة  احتاللها  منذ  االحتجاج  من  النوع  هذا  اإ�سرائيل  تختبر  لم 

اإعالن  من  المقد�سيين  مّكن  الذي  االأمر  التراجع،  اإلى  النهاية  في  ا�سطرت  حتى  معه،  تتعامل  كيف  تعرف 

االنت�سار في م�سهد لم ت�سهده المدينة من قبل.

)اأبو  قريع  اأحمد  فيها،  القد�س  ملف  وم�سوؤول  الفل�سطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  ويقول ع�سو 

البوابات  باإزالة  اإ�سرائيل  باإلزام  حقيقيًا  انت�ساراً  وحقق  لالإ�سرائيليين،  تمامًا  مفاجئًا  التحرك  ''كان  العالء(: 

االإلكترونية والكاميرات والج�سور والممرات المعدنية من مداخل الم�سجد االأق�سى.''

الميدانية  الفل�سطينية والقيادة  ال�سيا�سية  القيادة  اأي�سًا  الحراك، بل  ن تفاجاأ بهذا 
َ
اإ�سرائيل وحدها م لي�س 

المقد�سية التي اأطلقت على نف�سها ا�سم ''المرجعيات الدينية''.

وتكونت المرجعيات الدينية في القد�س من رئي�س مجل�س االأوقاف في القد�س ال�سيخ عبد العظيم �سلهب، 

ورئي�س الهيئة االإ�سالمية العليا ال�سيخ عكرمة �سبري، ومفتي القد�س والديار الفل�سطينية ال�سيخ محمد ح�سين، 

والقائم باأعمال قا�سي الق�ساة في القد�س وا�سف البكري.

* صحافي فلسطيني.
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والبكري  �سلهب  فال�سيخ  االأق�سى؛  الم�سجد  في  الو�سع  توازنات  تعك�س  المرجعيات  هذه  تركيبة  اأن  وبدا 

في  موظف  هو  ح�سين  ال�سيخ  بينما  القد�س،  في  المقد�سات  راعية  االأردنية،  الحكومة  في  ين 
َ
من�سب يتوليان 

مدينة  في  الم�سلم  الفل�سطيني  المدني  المجتمع  تمثل  موؤ�س�سة  فيراأ�س  �سبري  ال�سيخ  ا 
ّ
اأم الفل�سطينية،  ال�سلطة 

القد�س.

ويوؤكد ال�سيخ �سبري اأن الحراك ال�سعبي ''كان مفاجاأة �سعيدة بالن�سبة اإلينا، وفي الحقيقة لم نكن نتوقعه، 

ق لالحتالل الذي كان يهاجم الم�سّلين بقنابل ال�سوت والر�سا�س المطاطي ويتعر�س لهم بال�سرب 
ُ
وهذا لم ير

بالهراوات، لكن ال�سبان كانوا يعودون وباأعداد اأكبر مع كل �سالة جديدة.''

التحية  ''كل  قائاًل:  القد�س  فاعليات  من  ح�سداً  عبا�س  محمود  الفل�سطيني  الرئي�س  خاطب  ة، 
ّ
الهب وخالل 

والتقدير لكم يا اأهل القد�س، االآن اأنتم علمتمونا در�سًا، واأقول لكم علمتمونا در�سًا، نحن قيادتكم �سحيح، لكن 

ولبلدكم  لوطنكم  اأوفياء  رجااًل  تكونوا  لم  ولو  حكماء،  تكونوا  لم  ولو  �سجعانًا،  تكونوا  لم  لو  منكم،  تعلمنا 

ولم�سجدكم ولكني�ستكم، لما وقف معكم اأحد.''

كيف بداأت الق�سة

ال�سابعة من �سباح يوم  ال�ساعة  الم�سجد االأق�سى في  الكثيف تتردد في جنبات  الر�سا�س  اأ�سوات  كانت 

الجمعة 14 تموز/يوليو، حين �ساهد حرا�س الم�سجد اأفراداً من ال�سرطة االإ�سرائيلية وهم يحيطون بثالثة �سبان 

اال�سم محمد، وكلهم من  الثالثة يحملون  اأن  ن الحقًا 
ّ
الدماء، وتبي اأ�سبحوا جثثًا ت�سيل منها  فل�سطينيين وقد 

عائلة جبارين، من اأعمار مختلفة، وهم من مدينة اأُم الفحم.

طرد  بعد  االأ�سباط  باب  منطقة  في  االأوقاف  وموظفي  الم�سجد  ا�س 
ّ
حر تجميع  في  ال�سرطة  �سرعت  �سريعًا 

في  باب حّطة  الثالثة خارج  ال�سبان  بر�سا�س  اإ�سرائيليين  ين 
َّ
�سرطي مقتل  معلنة  داخله  الم�سّلين من  جميع 

الجدار ال�سمالي للم�سجد.

ولم تكد تمر دقائق حتى اأعلنت قيادة ال�سرطة االإ�سرائيلية اإغالق الم�سجد حتى اإ�سعار اآخر، مع حظر �سالة 

الجمعة فيه في ذلك اليوم، بقرار من قائد ال�سرطة االإ�سرائيلية في القد�س يورام هليفي.

ى فيها �سالة الجمعة في الم�سجد، والتي يتم فيها 
ّ
كانت هذه المرة الثانية في غ�سون 5 عقود التي ال ُتوؤد

اإغالق الم�سجد ب�سكل كامل بعد اإغالقه للمرة االأولى في �سنة 2014 في اإثر محاولة ال�سهيد االأ�سير المحرر معتز 

اب اقتحامات الم�سجد، الحاخام المتطرف يهودا غليك، في القد�س الغربية.
ّ
حجازي قتل عر

 3 با�ستثناء  داخله  من  الحرا�س  جميع  وُطرد  الم�سجد،  من  االأذان  نع 
ُ
م فقد  االأولى،  المرة  بخالف  لكن 

ا�س.
ّ
اأ�سخا�س هم موظفان في دائرة االأوقاف واأحد الحر

تفتي�س  عمليات  ال�سرطة  ''اأجرت  الخطيب:  عزام  ال�سيخ  القد�س،  في  االإ�سالمية  االأوقاف  دائرة  مدير  يقول 

ي الجمعة وال�سبت، وعبثت بمحتوياته، وعمدت اإلى تك�سير اأبواب مكاتب 
َ
وا�سعة في داخل الم�سجد على مدى يوم

واأقفال اآبار، وال نعلم حقيقة ما الذي جرى في الم�سجد خالل هذين اليومين الكاملين. وقد �سكلنا 4 لجان فنية 

متخ�س�سة من اأجل التحقيق وفح�س كل ما جرى وتقديم تقرير متكامل �سيتم ن�سره لعامة النا�س.''

المداخل  في  اإلكترونية  بوابات  تركيب  في  �سرعت  قد  اإ�سرائيلية  طواقم  كانت  ال�سبت  يوم  م�ساء  بحلول 

في�سل  والملك  حّطة  وهي  مغلقة،  االأبواب  بقية  اأبقت  بينما  وال�سل�سلة،  والمجل�س  االأ�سباط  الأبواب  الخارجية 

والحديد والقطانين والمطهرة.

وبررت ال�سرطة االإ�سرائيلية و�سع البوابات باأنه للك�سف عن اإدخال اأ�سلحة اإلى الم�سجد، على الرغم من اأن 

ال�سرطة، وبعد يومين من التفتي�س الدقيق في الم�سجد، لم تجد اأي قطعة �سالح.
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ل �سالة يف امل�سجد بوجود البوابات

اأن يكون  اإعادة فتح بع�س بوابات الم�سجد االأق�سى ظهر يوم االأحد على  اأعلنت ال�سرطة االإ�سرائيلية قرار 

الدخول اإلى الم�سجد من خالل باب االأ�سباط.

تتقدمهم  الم�سجد،  فتح  اإعادة  انتظار  في  االأ�سباط،  باب  اأمام  فل�سطيني   2000 على  يزيد  ما  ع 
ّ
تجم

المرجعيات الدينية ومدير الم�سجد االأق�سى، ال�سيخ عمر الك�سواني.

االإ�سرائيلية  ال�سرطة  فحاولت  البوابات،  خالل  من  الم�سجد  اإلى  ندخل  اأاّل  القرار  ''كان  الك�سواني:  ويقول 

خالل  فمن  الم�سّلين  باقي  ا 
ّ
اأم البوابات،  خارج  من  بالمرور  للم�سايخ  ف�سمحت  الموقف  هذا  على  االلتفاف 

اإنه يجب تمكين الجميع من المرور واإزالة  البوابات االإلكترونية، وبطبيعة الحال كان موقفنا الرف�س، وقلنا 

البوابات واإاّل فلن ندخل.''

وي�سيف: ''رف�ست ال�سرطة موقفنا هذا فكان قرارنا اأن ال مرور من خالل البوابات مهما يكن الثمن، حتى 

لو كان ذلك يعني عدم دخولنا اإلى الم�سجد.''

تلك  البوابات''، فكانت  ''ال دخول من خالل  باأعلى �سوته:  الق�ساة،  باأعمال قا�سي  القائم  البكري،  هتف 

اإزالتها، واأقام الم�سلمون الذين كانوا في المكان �سالة الظهر  �سرارة الرف�س للبوابات واالإ�سرار على وجوب 

ميت ن�سبة اإلى العاّلمة اأبي حامد الغزالي(، الموؤدية اإلى باب االأ�سباط. وا�ستمر 
ُ

في �ساحة الغزالي )وهي �ساحة �س

الو�سع على هذا النحو، لكن مع زيادة متواترة باأعداد الم�سّلين، حتى ال�سابع والع�سرين من ال�سهر.

موقفًا  المطلوب  كان  ولذلك  لالإ�سرائيليين،  تركه  وعدم  الم�سجد  اإلى  الدخول  وجوب  يرى  ن 
َ
م ثمة  كان 

اإجماعيًا برف�س الدخول عبر البوابات االإلكترونية.

ولدة قيادة جديدة

''بال ميديا'' في جبل الزيتون الإعالن رف�س  عقدت �سخ�سيات دينية و�سيا�سية موؤتمراً �سحافيًا في مقر 

وهي  الدينية،  المرجعيات  اجتمعت  فقد  اأكبر،  تحرك  ثمة  كان  ذلك  موازاة  وفي  البوابات.  خالل  من  الدخول 

موؤ�س�سات تاريخية �سبق اأن اأ�سدرت بيانات م�ستركة، وقررت اأنها يجب اأن توجه نداء اإلى النا�س في القد�س. 

ويقول عبد الهادي الذي �سارك في جميع اجتماعات المرجعيات و�ساهم في �سوغ بياناتها: ''كان القرار اأنه 

بما اأن الحديث هو عن تحرك �سعبي، فال يجب توجيه النداء من اأحد الفنادق، واإنما من اإحدى دوائر االأوقاف 

المتاح  الوحيد  المقر  اأنه  بما  الجوز  وادي  حي  في  ال�سرعية  المحكمة  مقر  على  االختيار  ووقع  االإ�سالمية، 

الو�سول اإليه.''

قد الموؤتمر ال�سحافي االأول في مقر المحكمة ال�سرعية، وجل�س الم�سايخ االأربعة 
ُ
''ع وي�سيف عبد الهادي: 

وتم توجيه النداء اإلى ال�سكان، وكان التفاعل معه كبيراً جداً واال�ستجابة غير م�سبوقة.'' وجاء في البيان الذي 

ع با�سم ''المرجعيات الدينية'': ''نهيب باأهلنا عدم التعامل معها ]البوابات االإلكترونية[ مطلقًا، وعدم الدخول  قِّ ُ
و

من خاللها اإلى الم�سجد االأق�سى المبارك ب�سكل قاطع.''

''االأمر كان  اإن  ال�سيخ �سبري بالقول  اإذ اكتفى  ا�سم'' المرجعيات الدينية''،  حتى االآن لم يت�سح كيف جاء 

عفويًا، ولم يجِر التخطيط له م�سبقًا.''

وبداأت  البوابات،  خالل  من  الم�سجد  اإلى  الدخول  رف�س  في  الدينية  المرجعيات  اإلى  الفل�سطينيون  ان�سم 

ال�سلوات في ال�سوارع بالمئات، ثم تو�سعت �سيئًا ف�سيئًا، اإلى اأن تمت بم�ساركة ع�سرات االآالف من المقد�سيين.

باب  في  ال�سالة  الأداء  االأمامية  ال�سفوف  اإلى  الو�سول  الك�سواني  ال�سيخ  اأراد  لل�سلوات  الثالث  اليوم  في 

االأ�سباط، فحمله ال�سبان على االأكتاف، ثم حملوا ال�سيخ ح�سين، وال�سيخ �سبري، وال�سيخ البكري، وال�سيخ �سلهب.

الح�سيني.  في�سل  ال�سهيد  رحيل  منذ  القد�س  مدينة  في  فريداً  االأكتاف  على  قيادات  حمل  م�سهد  كان 
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المرجعيات  تعدد  واأن  الفل�سطينية،  ال�سلطة  طرف  من  مهم�سون  باأنهم  اأعوام  مدى  على  �سعروا  فالمقد�سيون 

ثقة  المرجعيات  تلك  فقدت  ولذلك  بالمدينة،  جدي  اهتمام  عدم  عن  ر 
ّ
يعب القد�س  عن  الم�سوؤولة  ال�سيا�سية 

المواطنين.

حملة اإ�رسائيلية م�سادة

مع تو�سع الحراك ال�سعبي المقد�سي الراف�س للبوابات، �سعت اإ�سرائيل لك�سر االإجماع الفل�سطيني الذي تبلور، 

ن�سر مقاطع  االإ�سرائيليين، في  وال�سرطة  والجي�س  للحكومة  التابعة  التوا�سل االجتماعي  فن�سطت عبر و�سائل 

م�سورة لبع�س الفل�سطينيين الذين دخلوا اإلى الم�سجد من خالل البوابات.

البوابات  عبر  ال�سريف  الحرم  اإلى  الم�سلمون  الم�سلون  دخل  ''هكذا  االإ�سرائيلية:  الن�سرات  هذه  في  وجاء 

االإلكترونية معززين مكرمين. ال تقعوا في فخ التحري�س الفل�سطيني الذي ي�سعى لت�سعيد االأو�ساع في االأماكن 

المقد�سة.''

اإلى مدينة القد�س مع التركيز على  وفي موازاة هذه الحملة، دفعت ال�سرطة االإ�سرائيلية بمزيد من قواتها 

بوابات البلدة القديمة واأزقتها ومحيط الم�سجد االأق�سى.

با�ستفزاز  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  وبداأت  العنف،  اإلى  اللجوء  فجرى  تفلح،  لم  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سة  هذه  لكن 

الم�سّلين في البلدة القديمة، وغالبًا ما كانت تلقي قنابل ال�سوت وتطلق الر�سا�س المطاطي عليهم وتعتدي 

عليهم بال�سرب بالهراوات، من دون تمييز بين ن�ساء وكبار واأطفال و�سباب ورجال ون�ساء.

خالفات اإ�رسائيلية داخلية

د 
ّ
ت�سبب ت�ساعد االحتجاجات ال�سعبية المقد�سية �سد البوابات بن�سوء خالفات اإ�سرائيلية داخلية، فبينما اأي

الداخلي  االأمن  وزير  ك 
ّ
تم�س البوابات،  اإزالة  االإ�سرائيلي  والجي�س  )ال�ساباك(  االإ�سرائيلي  العام  االأمن  جهاز 

االإ�سرائيلي غلعاد اأردان ومعه ال�سرطة االإ�سرائيلية بهذه البوابات.

وك�سفت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية اأن نتنياهو اتخذ القرار بدعم قرار ال�سرطة و�سع البوابات خالل مكالمة 

هاتفية قبيل �سفره اإلى اأوروبا.

جهود و�سغوط دبلوما�سية

االأردن  بم�ساركة  وخ�سو�سًا  الدبلوما�سية،  الم�ساعي  تكثفت  القديمة  البلدة  في  الم�سّلين  اأعداد  تزايد  مع 

واإ�سرائيل والواليات المتحدة والحقًا ال�سلطة الفل�سطينية، في محاولة الإيجاد حل قبل حلول يوم الجمعة الذي 

تقرر خالله اقتحام البوابات من قبل الم�سّلين.

الرئي�س  م�ساعدي  كبير  كو�سنر،  جاريد  فبادر  حل،  اإلى  التو�سل  تم  قد  يكن  لم  الخمي�س  م�ساء  بحلول 

في  ماركا  مطار  في  طائرته  هبوط  لحظة  عبا�س  محمود  بالرئي�س  االت�سال  اإلى  ترامب،  دونالد  االأميركي 

ان بعد قطع زيارته لل�سين.
ّ
العا�سمة االأردنية عم

اأن ال م�سكلة في  االأمور، معتبراً  الم�ساعدة في تهدئة  ''اإن كو�سنير يريد  الفل�سطيني:  وقال م�ساعد للرئي�س 

اأبو مازن اأنه حتى حلول موعد �سالة الجمعة هناك اأكثر من 10 �ساعات،  و�سع البوابات، فكان رد الرئي�س 

واأنه في اإمكان الواليات المتحدة حتى ذلك الحين اأن ت�سغط على اإ�سرائيل الإزالة البوابات، واأن ت�سمح للم�سّلين 

بالدخول اإلى الم�سجد من دون قيود، الأن هذا من �ساأنه اأن ي�ساهم في تهدئة االأمور.''
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واأ�ساف: ''قال له الرئي�س عبا�س اإنه اإذا لم تتم اإزالة البوابات، واإذا وقعت مواجهات بين الم�سّلين وقوات 

االإ�سرائيلية،  التعاون مع نظيرتها  اإمكانها  الفل�سطينية لن يكون في  االأمن  اأجهزة  فاإن  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

وعليه ف�سيتم وقف جميع االت�ساالت مع الطرف االإ�سرائيلي بما فيها االأمنية.''

االإ�سرائيلية  الحكومة  فاأ�سرت  المتطرف،  االإ�سرائيلي  لليمين  اأ�ساًل  الموؤيد  االأميركي،  المبعوث  ي�ستجب  لم 

على موقفها، ودفعت بمزيد من قواتها اإلى القد�س، وقررت فر�س قيود على دخول الم�سّلين اإلى البلدة القديمة.

املرجعيات تتحرك من جديد

في المقابل وفي م�سعى منها لزيادة اأعداد الم�سّلين في �سوارع القد�س، اأعلنت المرجعيات الدينية، وللمرة 

االأولى منذ �سنة 1967، اإغالق الم�ساجد الفرعية في اأحياء مدينة القد�س في موعد �سالة الجمعة، واقت�سار 

ال�سالة على محيط الم�سجد االأق�سى.

وقال ال�سيخ محمد ح�سين في موؤتمر للمرجعيات في مقر المحكمة ال�سرعية: ''خطبة الجمعة و�سالة الجمعة 

يجب اأن تكونا في الم�سجد االأق�سى، ال في اأي م�سجد اآخر �سمن المدينة المقد�سة وحدودها؛ الم�سجد االأق�سى 

هو اأبو الم�ساجد، وهو اأ�سا�س الم�ساجد في هذه االأر�س الطيبة المباركة.''

اإلى  يزحفوا  اأن  ا�ستطاعتهم  قدر  يحاولوا  اأن  الم�ساجد  جميع  في  الم�سلمين  جميع  ''ننا�سد  البكري:  وقال 

�سّلوا الجمعة عند بوابات الم�سجد االأق�سى بال حواجز وبوابات اإ�سرائيلية، فاإن 
ُ
الم�سجد االأق�سى المبارك، واأن ي

لم ي�ستطيعوا، فعند اأبواب الم�سجد االأق�سى واأ�سوار مدينة القد�س، اأو حيثما تتي�سر لهم ال�سالة، واإن �ساء اللـه، 

يكون لهم االأجر كاماًل حيثما تي�سرت لهم ال�سالة.''

البلدة  من  القريبة  ال�سوارع  اتجاه  في  وانطلقوا  الدعوة،  لهذه  المقد�سيين  من  االآالف  ع�سرات  ا�ستجاب 

القديمة، واأدوا ال�سالة في �سارع �سالح الدين ووادي الجوز وباب العمود وباب االأ�سباط وراأ�س العمود، وحتى 

في داخل البلدة القديمة.

هاجمت ال�سرطة االإ�سرائيلية الم�سّلين بعد انتهاء ال�سالة، فاأ�سابت المئات بجروح متفاوتة، وا�ست�سهد 3 

فل�سطينيين هم: محمد �سرف من راأ�س العمود، ومحمد اأبو غنام من حي الطور، ومحمد الفي من اأبو دي�س، وتم 

ت القيادة الفل�سطينية على 
ّ
ت�سييعهم بم�ساركة االآالف من ال�سكان بجنازات طافت في اأحياء المدينة. وقد رد

هذا العنف االإ�سرائيلي بقرار وقف جميع االت�ساالت، بما فيها االأمنية، مع الحكومة االإ�سرائيلية.

ولم ي�سدق كثير من الفل�سطينيين اأن القيادة الفل�سطينية قامت فعاًل بهذه الخطوة التي تمت المطالبة بها 

منذ اأعوام.

القد�س كما مل تكن

لم يتوقف تدفق الم�سّلين، فع�سرات االآالف من الفل�سطينيين كانوا يتوجهون، وخ�سو�سًا في فترة �سالَتي 

المغرب والع�ساء، اإلى منطقة باب االأ�سباط ب�سكل لم تعهده مدينة القد�س من قبل.

وفي الطريق ال�سيق الموؤدي اإلى باب المجل�س كان المئات من الم�سّلين ينت�سرون، فيتحدثون في �سوؤون 

القد�س والم�سجد االأق�سى، وي�سطفون في �سفوف طويلة مع انطالق االأذان.

والأن درجات الحرارة كانت مرتفعة، فاإن كثيرين من ال�سكان كانوا يتبرعون بزجاجات المياه ال�سغيرة 

التي كان يجري تبريدها في المقر الكبير للجالية االأفريقية في باب المجل�س.

وقال مدير نادي االأ�سير في القد�س والنا�سط البارز، نا�سر قو�س: ''كان كثيرون من النا�س ياأتون ومعهم تبرعات 

ن كان يجلب الطعام والحلويات.''
َ
ن كان يجلب زجاجات المياه، ومنهم م

َ
لم�ساعدة الم�سّلين على ال�سمود، فمنهم م
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اأدى اأفراد الجالية االأفريقية دوراً كبيراً في تقديم الم�ساعدة للم�سّلين، واأي�سًا في اإعداد الطعام، بل حتى 

توفير اأماكن الو�سوء والمراحي�س في منازلهم للم�سّلين.

وقال م�سطفى اأبو �سنينه )36 عامًا(: ''بارك اللـه فيهم، هنا نحن ال نحتاج اإلى اأي �سيء، فكل �سيء متوفر 

رون معنا، ن�سعر كاأننا في منازلنا.''
ّ

وهم ال يق�س

كانت هذه الم�ساعدة مطلوبة، وال �سيما اأن كثيرين من الم�سّلين كانوا ياأتون من اأحياء مدينة القد�س كلها، 

ولي�س من البلدة القديمة فقط.

وفي ركن في مدخل مقر الجالية االأفريقية تجمعت الن�ساء كي يكون في اإمكانهن اأداء ال�سالة.

كان اأفراد من ال�سرطة االإ�سرائيلية يمرون ب�سورة ا�ستفزازية بين الم�سّلين فياأتيهم الرد دائمًا عبر هتاف 

''اللـه اأكبر'' و''بالروح، بالدم نفديك يا اأق�سى''. وكانت ال�سرطة تعتدي على الم�سّلين بزعم ر�سق الحجارة.

ال�سلوات االأكبر كانت تتم في منطقة باب االأ�سباط بم�ساركة ع�سرات االآالف تتقدمهم المرجعيات الدينية. 

ا يقال 
ّ
وبين الم�سّلين كان يمكن روؤية �سبان �سغار ياأتون اإلى ال�سالة للمرة االأولى، في�ساألون كبار ال�سن عم

في الركوع وال�سجود. والأن �سفوف الم�سّلين طويلة جداً ال ت�سلها اأ�سوات مكبرات ال�سوت ال�سغيرة، فاإن كل 

�سف كان يردد اللـه اأكبر مع كل حركة في ال�سالة لي�سمع ال�سف الذي يليه.

بع�س ال�سبان لم يكونوا من الملتزمين باأداء ال�سلوات في اأيامهم العادية، ولذلك فقد اأطلقوا على �سالتهم 

َكر''، اأي نكاية باالحتالل االإ�سرائيلي لتاأكيد تم�سكهم باالأق�سى.
َ
''�سالة الج

وبداًل من اأ�سوات االأغاني العبرية التي كانت تنطلق من مكبرات ال�سوت المتطورة في �سيارات ال�سبان في 

�سوارع اأحياء القد�س، بات في االإمكان اال�ستماع اإلى االأغاني الوطنية واالإ�سالمية واأغاني مار�سيل خليفة.

اإلى اللـه باأن يعيد فتح الم�سجد االأق�سى، واأن يتمكن الم�سلون من  كان االأئمة ينهون كل �سالة بالدعاء 

دخوله مجدداً، وياأتي الرد من اآالف الم�سّلين بترداد: ''يا اللـه، يا اللـه''.

�سبكات التوا�سل الجتماعي

االأعداد  عن  ال�سور  بث  اإن  اإذ  الم�سّلين،  اأعداد  زيادة  في  كبيراً  دوراً  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأدت 

ال�سخمة للم�سّلين من خالل تلك ال�سبكات كان ي�سجع المقد�سيين على القدوم اإلى ال�سالة.

ودرج المقد�سيون في كل �سالة على ت�سوير اأعداد الم�سّلين ون�سرها في �سفحاتهم في ''الفاي�سبوك'' االأكثر 

ا�ستخدامًا في فل�سطين، و''تويتر'' الم�ستخدم على نحو اأقل.

اجلمعتان الثانية والثالثة

اأخفقت جميع محاوالت ال�سرطة االإ�سرائيلية في تقلي�س عدد الزاحفين اإلى ال�سالة في يوم الجمعة الثانية، 

ال�سوت  قنابل  وا�ستخدام  البلدة  �سكان  غير  من  الفل�سطينيين  اأمام  القديمة  البلدة  اأبواب  من  عدد  اإغالق  عبر 

القد�س  الم�سّلين ظلت تتزايد وتمتد من داخل  اأعداد  المتكرر بالهراوات، لكن  المطاطي واالعتداء  والر�سا�س 

ي �سلوان وراأ�س العمود.
ّ
القديمة اإلى خارجها، حتى ال�سارع الرئي�سي الذي يربط المدينة بحي

وقال ال�سيخ �سبري: ''كلما تم االعتداء اأكثر على الم�سّلين، كانت اأعدادهم تزداد، االأمر الذي اأربك ال�سرطة 

االإ�سرائيلية.''

ومع اقتراب الجمعة الثالثة، تكثفت الم�ساعي الدبلوما�سية في محاولة للو�سول اإلى حل، فاأر�سلت االإدارة 

االأميركية مبعوثها جي�سون غرينبالت اإلى المنطقة حيث اجتمع برئي�س الحكومة االإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو 

قبل اأن يتوجه اإلى االأردن.
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اأردنيين  اإ�سرائيلي مواطَنين  اأمن  االإ�سرائيلية حيث قتل حار�س  ال�سفارة  اأزمة  برزت  قد  ان كانت 
ّ
وفي عم

اأثاث في �سقة تابعة لل�سفارة االإ�سرائيلية، علمًا باأن االأردن واإ�سرائيل  اأثناء تركيب  بزعم الخالف معهما في 

اأي عالقة بين هذه الحادث وقيام ال�سرطة االإ�سرائيلية م�ساء الخمي�س باإزالة البوابات من  نفتا الحقًا وجود 

مداخل الم�سجد االأق�سى.

القد�س  اأنحاء  االإ�سرائيلية في  ال�سرطة  الثالثة بن�سر االآالف من عنا�سر  اإ�سرائيل ل�سالة الجمعة  وا�ستعدت 

ال�سرقية، مانعة الفل�سطينيين من �سكان القد�س ال�سرقية والداخل الفل�سطيني وجميع �سكان ال�سفة الغربية وغزة 

من الو�سول اإلى الم�سجد االأق�سى الأداء ال�سالة.

اإزالة جميع  اإاّل بعد  االأق�سى  الم�سجد  اأن ال �سالة في  وقررت  االإ�سالمية اجتمعت مجدداً  المرجعيات  لكن 

التعديات على الم�سجد، بما في ذلك الج�سور والممرات المعدنية عند بع�س االأبواب، واإعادة فتح جميع اأبواب 

الم�سجد من دون ا�ستثناء، ومن دون قيود، اأمام الم�سّلين.

واأدى ع�سرات االآالف من الفل�سطينيين �سالة الجمعة في ال�سوارع القريبة من البلدة القديمة، لكنهم تفادوا 

من  كثيرون  كان  واإن  دماء،  دون  من  ال�سالة  فانتهت  لهم،  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  ا�ستفزازات  كبير  ب�سكل 

الفل�سطينيين اأ�سيبوا بجروح ب�سبب قمع ال�سرطة االإ�سرائيلية لهم.

اأن �سمودهم بداأ يثمر  الفل�سطينيون  اأدرك  الجمعة وال�سبت، وحينها  ليلَتي  الم�سّلين ذروتها  اأعداد  وبلغت 

تراجعًا اإ�سرائيليًا غير م�سبوق.

ليلة الن�رس

في �ساعات ما بعد منت�سف ليل ال�سبت ــ االأحد، كانت طواقم اإ�سرائيلية قد و�سلت اإلى باب االأ�سباط، وغطت 

المنطقة ب�سادر كبير لم يكن في االإمكان من خالله روؤية ما يجري في داخله. لكن بع�س الفل�سطينيين تمكن 

من الت�سلل عبر جدار ال�سور القديم لروؤية ما يجري، وكانت المفاجاأة.

اإزالة الج�سور والممرات المعدنية، فانطلقت الحناجر في القد�س  كانت الطواقم االإ�سرائيلية قد �سرعت في 

القديمة ومحيطها ب�سيحات ''اللـه اأكبر''، وخ�سو�سًا مع توارد ال�سور عبر �سبكات التوا�سل االجتماعي عن بدء 

اإزالة ال�سلطات االإ�سرائيلية ما تبّقى من تعديات.

ال�سبان ينطلقون  المعدنية، ومعها كان  الج�سور والممرات  اإ�سرائيلية وهي تحمل  انت�سرت �سور �ساحنات 

فيها  ع 
ّ
تجم التي  االأ�سباط  باب  منطقة  اإلى  و�سواًل  الأبواقها،  العنان  مطلقين  االأحياء  جميع  من  ب�سياراتهم 

ع�سرات االآالف من المقد�سيين في م�سهد غير م�سبوق، واأطلق بع�سهم االألعاب النارية، بينما وزع البع�س االآخر 

الحلوى، وتعانق النا�س فرحًا بالن�سر.

عظيم  ن�سر  اإنه  مطالبنا،  من   %100 كفل�سطينيين  نحقق  االأولى  ''للمرة  عامًا(:   55( النت�سه  فرا�س  يقول 

والف�سل ل�سكان القد�س.''

بعد هذا  الدينية  المرجعيات  قرار  اإلى  اال�ستماع  يريدون  كانوا  الذين  ال�سباب  اإلى  الك�سواني  ال�سيخ  ان�سم 

التطور الالفت، وقال: ''لن يكون الدخول اإاّل بعد اأن نح�سل على تقرير من اللجنة الفنية، ولذلك لن نتعجل في 

القرار  الدينية، وبناء على ذلك �سيتم اتخاذ  المرجعيات  التقرير، ويكون اجتماع مع  م 
َّ
اأن يقد اإاّل بعد  الدخول 

المالئم.'' واأ�ساف: ''في ال�سباح �سيكون هناك اجتماع للمرجعيات الدينية فال تتعجلوا في الدخول، اأنا اأعرف 

نتاأكد من تقرير  اأن  اإاّل بعد  الفجر  االأق�سى، لكن لن ن�سلي  الم�سجد  الفجر في  اأن ن�سلي  اإلى  كم نحن ن�ستاق 

اللجنة الهند�سية.''
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... ودخلوا اإليه منت�رسين

قبيل �ساعات الظهر كانت المرجعيات الدينية قد اجتمعت وا�ستمعت اإلى تقرير اللجنة الفنية التي قررت اأن 

اإلى ما كان عليه قبل 14 تموز/يوليو، فكان قرار الدخول  �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي اأعادت فعاًل الو�سع 

جماعيًا من خالل باب االأ�سباط في موعد �سالة الع�سر.

وقالت المرجعيات الدينية في بيان لها: ''اإن �سمودكم التاريخي ووحدتكم واإجماعكم حول ق�سية االأق�سى 

هو الذي اأرغم االحتالل على التراجع عن قراراته االأخيرة الباطلة والظالمة بحق م�سجدنا واأق�سانا.''

كان ع�سرات االآالف من الفل�سطينيين، رجااًل ون�ساء واأطفااًل وكباراً، قد تجمعوا في منطقة باب االأ�سباط 

في انتظار �سماع �سوت اأذان الع�سر من اأجل الدخول اإلى الم�سجد االأق�سى للمرة االأولى منذ اأ�سبوعين.

ال�سرطيان  خارجه  ُقتل  الذي  حّطة  باب  فتح  اإعادة  ترف�س  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  باأن  �سرت  اأنباء  لكن 

االإ�سرائيليان االثنان، ف�ساح المقد�سيون: ''ال دخول، ال دخول، اإاّل بفتح باب حّطة.''

تراجعت المرجعيات الدينية التي كانت تتقدم ال�سفوف، وقال اأحد المواطنين لل�سيخ �سلهب: ''يا �سيخ، نحن 

نحترمكم وكّنا معكم واأنتم معنا، لكن اإذا دخلنا االآن، فاإن باب حّطة لن يعاد فتحه الأعوام. دعنا ننتظر، لقد 

�ستتراجع  ال�سرطة  باأن  ثقة  على  ونحن  اإ�سافيين،  يومين  اأو  يومًا  ن�سبر  اأن  اإمكاننا  وفي  يومًا،   14 �سبرنا 

و�ستفتح باب حّطة.''

انكفاأت المرجعيات اإلى الخلف و�سط ت�سفيق حاد من طرف المقد�سيين و�سيحات ''اللـه اأكبر''.

ومع انطالق االأذان كان الع�سرات من ال�سبان يحملون ال�سيخ محمد ح�سين على االأكتاف وهو ي�سير بيديه 

اإلى اأنه تم فتح باب حّطة، فهرعت االأغلبية من المواطنين في اتجاه هذا الباب القريب، وبداأ الدخول التاريخي 

ي حّطة واالأ�سباط.
َ
اإلى الم�سجد االأق�سى من خالل باب

لل�سكان،  الكبير  التدافع  من  الرغم  على  للـه  ال�سكر  �سجدة  يوؤدي  كان  فالبع�س  ماألوف،  غير  الم�سهد  بدا 

واآخرون كانوا يوزعون الحلوى اأو يلقون بحبات الملب�س و�سط ترديد ''اللـه اأكبر، اللـه اأكبر وللـه الحمد.''

توجه االآالف اإلى �سحن قبة ال�سخرة م�سرعين، و�سرعوا يقبلون اأر�س الم�سجد وي�سجدون �سجدة �سكر للـه، 

حوا باأعالم فل�سطينية و�سط ت�سفيق ع�سرات االآالف.
ّ
بينما �سعد 6 �سبان اإلى �سطح الم�سلى القبلي، ولو

على  يزيد  ما  �ساعة  ن�سف  نحو  في  الم�سجد  دخلوا  الذين  الفل�سطينيين  اأعداد  محلية  م�سادر  وقدرت 

.70.000

ونقل الفل�سطينيون الم�ساهد من خالل �سبكات التوا�سل عبر الهواتف النقالة اإلى حد اأن �سبكات االت�سال 

انهارت.

خاطب ال�سيخ محمد ح�سين الذي كان يخ�سى غدر االإ�سرائيليين، ال�سبان عبر مكبرات ال�سوت في الم�سجد، 

وا اإلى ا�ستفزازاتهم )ال�سرطة(، واأنا اأدعو ال�سبان الموجودين على �سطح الم�سجد اإلى النزول فوراً.''
ّ
قائاًل: ''ال تنجر

الجدار  في  البوابات  اإحدى  ال�سل�سلة،  باب  يخرجون من  ال�سرطة  اأفراد  من  الع�سرات  كان  ذلك  في غ�سون 

الغربي للم�سجد، ويتوجهون اإلى المنطقة المقابلة لباب المغاربة، واتخذ نحو 30 �سرطيًا موقعًا هجوميًا، بينما 

دعا ال�سيخ ح�سين اإلى اإقامة ال�سالة.

وا عليهم بر�سقهم بالحجارة و�سط 
ّ
ومع انتهاء ال�سالة هاجم عنا�سر ال�سرطة الم�سّلين بقنابل ال�سوت، فرد

اإ�سابة مزيد من الفل�سطينيين.

كانت ال�سرطة قد اأغلقت جميع اأبواب الم�سجد خالل فترة ال�سالة، ولم ت�سمح للم�سّلين بالخروج �سوى من 

باب االأ�سباط.

االحتالل  تحت  زاال  ما  والقد�س  االأق�سى  فالم�سجد  جزئي،  ن�سر  هو  تم  ''ما  الك�سواني:  ال�سيخ  وقال 

االإ�سرائيلي، و�سنبقى في يقظة حتى الن�سر الكامل بالتحرير.'' 
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الم�سدر: موقع ''ال�سيا�سي'' الإلكتروني.

�سهداء عملية الأق�سى

م�سلون خارج الأق�سى.

الم�سدر: الموقع الإلكتروني لجريدة ''اللواء'' اللبنانية.

تفكيك الج�سور الحديدية.

الم�سدر: موقع ''بلدتنا'' الإلكتروني.


