






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه مقاالت


دو هفته مقاومت بر سر مسجد االقصی؛ هفت پیامد


www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد 11


کد پستی : 1957664731


تلفن : 26153329


نمابر : 26153239



اندیشکده راهبردی تبیین

5

فهرست
6 مقدمه 

 هفت پیامد ناشی از اقدام فوری کابینه نتانیاهو در بستن درب های مسجداالقصی در 
7 دو هفته اخیر 

 1-واکنش صریح و تند نتانیاهو؛ فرصتی موقت برای فرار از پرونده ها و مخالفت 
7 منتقدان با رادیکال کردن فضای جامعه 

9 2-تفسیری عینی از اخبار روابط پنهانی تل آویو و برخی کشورهای عربی 

3-عدم توان کنترل شهر قدس از سوی تل آویو در صورت تحقق طرح دو دولت 10

11 4-مسجداالقصی، همچنان وحدت بخش جامعه و کشورهای عربی- اسالمی 

12  5-فرصت از دست رفته برای جمهوری اسالمی ایران 

13 6-تالش اردن برای نقش آفرینی کاذب در حل تنش و حمایت از مسجداالقصی 

15 7-پیروزی کوتاه مدت؛ تهدید همچنان بر سر مسجداالقصی 

16 منابع 



دو هفته مقاومت بر سر مسجد االقصی؛ هفت پیامد

6

مقدمه

صبح جمعه ۲۳ تیرماه )۱۴ جوالی( سه جوان فلسطینی با انجام عملیات استشهادی 

در صحن های مسجداالقصی و به هالکت رساندن دو سرباز صهیونیست، بار دیگر توجه ها 

را به مسجداالقصی بازگرداندند. اصلی ترین واکنش و ابتکار عمل از سوی تل آویو رخ 

داد. رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از زمان جنگ شش روزه )که قدس را به مناطق 

اشغالی خود افزود( درب های مسجداالقصی را به روی مسلمانان بست؛ امری که علی رغم 

انتفاضه ها و تنش های پیشین، به مدت چند روز، هرگز رخ نداده بود. رژیم صهیونیستی 

برای بازگشایی مسجد گیت های الکترونیکی در درب های وردی مسجد را نصب نمود. 

اقدامی که با واکنشی شدید و وسیع در جهان اسالم همراه شد؛ اما پس از طی شدن حدود دو 

هفته، گیت های الکترونیکی از سوی رژیم صهیونیستی جمع شدند و درهای مسجداالقصی 

بار دیگر بر روی مسلمانان باز شد. از آغاز رخدادها و درگیری ها در قدس و مسجداالقصی 

یعنی ۲۸  آن  از  هفته پس  دو  تا  در ۱۴ جوالی 

جوالی، ۱5 فلسطینی در اراضی اشغالی فلسطین به 

شهادت رسیده و حدود ۱۴۰۰ نفر دیگر نیز زخمی 

شده اند.]۱[

در  سیاسی  ثبات  نبود  علی رغم 

توانسته  نتانیاهو  اما  صهیونیستی  رژیم 

بماند.  قدرت  رأس  در   ۲۰۰9 سال  از 

حذف مخالفان و سیر به افراطی گرایی 

در کنار القای فضای امنیتی بر جامعه، 

است  توانسته  که  است  مؤلفه هایی 

منصب  بر  سال ها  این  در  را  نتانیاهو 

قدرت نگه دارد.
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ــتن  ــو در بس ــه نتانیاه ــوری کابین ــدام ف ــی از اق ــد ناش ــت پیام  هف
ــر ــه اخی ــجداالقصی در دو هفت ــای مس درب ه

در  فلسطینی  جوان  سه  عملیات  قبال  در  امنیتی اش  کابینه  و  نتانیاهو  فوری  اقدام 

صحن های مسجداالقصی و تحوالت دو هفته اخیر، پیامدها و نشانه های خوبی را عیان تر 

نمود که مورد توجه برخی رسانه های صهیونیستی چون هاآرتص هم قرار گرفت.]۲[ در 

ادامه پیامدهای تحوالت دو هفته اخیر شهر قدس بررسی می شود:

 ۱-واکنش صریح و تند نتانیاهو؛ فرصتی موقت برای فرار از پرونده ها و 

مخالفت منتقدان با رادیکال کردن فضای جامعه

علی رغم نبود ثبات سیاسی در رژیم صهیونیستی اما نتانیاهو توانسته از سال ۲۰۰9 

در رأس قدرت بماند. حذف مخالفان و سیر به افراطی گرایی در کنار القای فضای امنیتی 

بر جامعه، مؤلفه هایی است که توانسته است نتانیاهو را در این سال ها بر منصب قدرت نگه 

دارد.

طی ماه های گذشته نتانیاهو بارها برای پاسخ 

به پرونده های گوناگون فساد که علیه وی مطرح 

است، مورد بازجویی قرار گرفته است. مشهورترین 

دلفین  زیردریایی  به خرید  مربوط  پرونده ها  این 

است؛ اما با به قدرت رسیدن ترامپ به نظر می رسد 

مواضع دولت آمریکا به نتانیاهو نزدیک تر گشته 

بر  تمرکز  می رسد  نظر  به 

نتانیاهو،  برای  مسجداالقصی  موضوع 

و  فشارها  حجم  از  موقت  ولو  تنفسی 

اتفاق در  این  اما  بود؛  پیاپی  تهدیدات 

صورتی که از سوی نتانیاهو به خوبی 

به  دیگر  مورد  یک  نشود  مدیریت 

بلندباالی منتقدانش برای حمله  لیست 

به وی می افزاید.



دو هفته مقاومت بر سر مسجد االقصی؛ هفت پیامد

۸

و یا آزادی عمل بیشتری در عمل و تداوم برخی رفتارهای حساسیت زا در اختیار نتانیاهو 

قرار گیرد. برخی رفتارها و گفتارهای ترامپ چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه در زمان 

استقرار در کاخ سفید، مخالفین راست گرای نتانیاهو و چپ گرایان رژیم صهیونیستی را به 

این جمع بندی رسانده است که با گذشت زمان، نتانیاهو با آسودگی و قدرت توان بیشتری 

سیاست های مدنظر خویش از جمله شهرک سازی را در پیش خواهد گرفت و لذا ساقط 

نمودن دولت وی امری دست نیافتنی تر از وضعیت کنونی خواهد بود. از این رو مخالفین 

نتانیاهو در ماه های گذشته، فشارها را بر نتانیاهو برای سرنگونی وی افزایش دادند.]۳[

موضوع  بر  تمرکز  می رسد  نظر  به  حال 

مسجداالقصی برای نتانیاهو، تنفسی ولو موقت از 

حجم فشارها و تهدیدات پیاپی بود؛ اما این اتفاق 

در صورتی که از سوی نتانیاهو به خوبی مدیریت 

نشود یک مورد دیگر به لیست بلندباالی منتقدانش 

برای حمله به وی می افزاید.

 

 

با آنکه واکنش های گوناگونی 

از سوی کشورها و جریان های اسالمی 

در دو هفته اخیر شاهد بودیم؛ اما عدم 

اجتماعی  رسانه ای،  همگانی  رغبت 

اخیر  روزهای  تحوالت  به  سیاسی  و 

مسجداالقصی در ایران حتی اگر برای 

هشدار  اما  نبود،  غیرمنتظره  برخی 

برانگیز است.
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۲-تفسیری عینی از اخبار روابط پنهانی تل آویو و برخی کشورهای عربی

روزنامه هاآرتص در گزارشی در خصوص تنش های ایجاد شده پس از عملیات 

پیامدهای  از  الکترونیکی، عنوان کرد یکی  شهادت طلبانه در قدس و نصب گیت های 

مشخص این تحوالت، مشخص شدن عمق گفتگوهای نتانیاهو با سران کشورهای عربی 

است که برخی از آنان رسانه ای شده است. در این گزارش به برخی فشارها بر رسانه های 

مصری و سعودی برای عدم پوشش وسیع و تحریک کننده اتفاقات مسجداالقصی هم اشاره 

شده است.]۴[

اسماعیل هنیه در پیامی که به برخی سران کشورهای اسالمی و عربی صادر نمود، 

با کنایه، از این سکوت خفت بار کشورهای عربی انتقاد نمود: »مسجداالقصی وجدان ها و 

جوانمردی شما را صدا می زند. نمی توان در مقابل تالش های اشغالگر اسرائیلی جهت تحمیل 

اوضاع جدید در االقصی سکوت اختیار کرد… دولت های عربی و اسالمی اهرم فشارهای 

دیپلماتیک و قانونی و مردمی و رسانه ای بسیاری دارند و چقدر مسجداالقصی در حال 

حاضر به اجرایی کردن این اهرم فشارها نیاز دارد.«]5[
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۳-عدم توان کنترل شهر قدس از سوی تل آویو در صورت تحقق طرح دو 

دولت

یکی از ادعاهای همیشگی صهیونیست ها این بوده است که اگر کنترل قدس شریف 

بر اساس طرح دو دولت اتفاق بیافتد، بسیاری از تنش ها حل خواهد شد و رژیم می تواند 

آنانی را که تروریست و یا رادیکال از هر دو طیف مسلمانان و صهیونیست ها می نامد، 

کنترل و مدیریت نماید؛ اما اتفاقات اخیر نشان داد رژیم صهیونیستی ضمن آنکه به دنبال 

تشدید سلطه خود بر این مکان مقدس به منظور تحقق دیگر اهداف خود یعنی یهودی سازی 

قدس و تقسیم زمانی و مکانی مسجداالقصی است، در توانایی مدیریت آنچه برای آینده 

طرح های سازش ادعا می کند هم ناتوان است. وب سایت المانتیور هم در واکنش به شیوه 

مدیریت نتانیاهو و رفتارهای دیگرش مانند انتقاد از اروپایی ها و … نتیجه این تحوالت 

را خطرناک و هشداری برای آینده در صورت تحقق پایتختی رژیم صهیونیستی در قدس 

غربی می داند.]6[ 

تل آویو  توانایی  و  برنامه  داشتن  عدم 

موجب  مسجداالقصی،  چالش های  کنترل  در 

هم  آمریکا  دموکرات  سناتور  گیلیبرند  اعتراض 

برانکس  شد. گیلیبرند در جلسه ای در شهرداری 

نتانیاهو  بنیامین  نیویورک گفته است: »متأسفانه 

برنامه ای برای صلح ندارد و چشم اندازی از صلح 

هم ندارد.« گیلیبرند هم چنین گفت: »در جلسه  با 

پایانی  روزهای  در  هرچند 

منتهی به جمعه پیروزی مسجداالقصی 

و شخصیت های  نهادها  )۲۸ جوالی(، 

بیانیه هایی  گوناگون سیاسی و مذهبی 

در حمایت از فلسطینیان صادر نمودند، 

اما این تأخیر، فرصت سوزی ای است 

که به راحتی جبران نخواهد شد.
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بنیامین نتانیاهو، سؤالی که پرسیدیم این بود که چشم انداز شما برای صلح چیست و او هیچ 

چشم اندازی نداشت… اگر تو )نتانیاهو( چشم اندازی نداری، اگر برنامه ای نداری، مسلم 

است که این )صلح( هرگز به وقوع نمی پیوندد؛ بنابراین ما ناچاریم از رهبران جهانی توقع 

بیشتری داشته باشیم و به نظر من دعوت از دولت اسرائیل به مسؤولیت پذیری و تنظیم 

برنامه ای برای صلح، برای همه ی ما ضرورت دارد.«]7[

مجموعه رفتارهای نتانیاهو حول مسئله سازش و مسجداالقصی بار دیگر مسئله نبود 

»رهبری« در میان صهیونیست ها را مطرح کرد و برخی از رسانه ها این موضوع قدیمی 

را برای نقد نتانیاهو تکرار نمودند. شیمون پرز پیش از مرگ خود در سخنانی در انتقاد 

اسرائیل  اداره ی  برای  بن گوریون  بودن یک  موجود  در  »راه حل  بود:  گفته  نتانیاهو  از 

خالصه می شود«. این اظهارات رئیس جمهور سابق رژیم صهیونیستی نشان می دهد که رژیم 

صهیونیستی با یک خأل راهبردی مواجه است. خالئی که در شرایط بحرانی و تصمیم گیری 

در خصوص شیوه اداره آن مثل غلط یا درست بودن نصب گیت بازرسی و دوربین ها خود 

را عیان تر ساخت.

 

۴-مسجداالقصی، همچنان وحدت بخش جامعه و کشورهای عربی- اسالمی

یکی دیگر از فرصت ها و پیامدهای مهم تحوالت اخیر، بازیابی و عیان شدن جایگاه 

مسجداالقصی در جهان اسالم بود. حضور گسترده مردم برخی کشورهای عربی در جمعه 

خشم و تداوم اعتراضات همراه با فضای رسانه ای ایجاد شده برای حمایت از مسجداالقصی 



دو هفته مقاومت بر سر مسجد االقصی؛ هفت پیامد

۱۲

به خوبی نشان داد که مسئله فلسطین می تواند بار دیگر اتحاد مسلمانان را تحقق بخشد.

به طور نمونه می توان به تماس های تلفنی وزیر خارجه ترکیه و مصر با یکدیگر 

اشاره کرد. این در حالی است که از سال ۲۰۱۳ روابط قاهره و آنکارا پس از به قدرت 

رسیدن نظامیان در مصر و برکناری محمد مرسی بحرانی شد و مقامات دو کشور تاکنون 

را  سؤال  این  حال  می کنند.  اتهام پراکنی  یکدیگر  علیه  و  داشته  لفظی  درگیری  همواره 

می توان پرسید که آیا قدس، دو کشور مصر و ترکیه را آشتی می دهد و این تماس تلفنی 

به بهانه قدس شریف می تواند سرآغاز تماس های مجدد دو طرف در آینده باشد؟ البته در 

تحلیل این مساله نباید واقعیت های مهم میان دو کشور را نادیده گرفت.

 

 ۵-فرصت از دست رفته برای جمهوری اسالمی ایران

با آنکه واکنش های گوناگونی از سوی 

کشورها و جریان های اسالمی در دو هفته اخیر 

اما عدم رغبت همگانی رسانه ای،  شاهد بودیم؛ 

اخیر  روزهای  تحوالت  به  سیاسی  و  اجتماعی 

برخی  برای  اگر  حتی  ایران  در  مسجداالقصی 

غیرمنتظره نبود، اما هشدار برانگیز است. وضعیت 

کنونی جهان اسالم و سازش کشورهای عربی با 

تل آویو که از آن تعبیر به عادی سازی روابط با 

و  گذشته  روزهای  تحوالت 

نشان  صهیونیستی  رسانه های  اعتراف 

داد که معامله اردن با تل آویو تنها برای 

اردن  در  اعتراضات  و  تنش  کاهش 

دست  به  اردنی  دو  شدن  کشته  از  پس 

القای  با  توأم  تل آویو  سفارت  سرباز 

شدن  برداشته  در  اردن  نقش آفرینی 

گیت های الکترونیکی بوده است.
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رژیم صهیونیستی می شود، بیش از پیش اهمیت زمان کنونی برای زنده نگه داشتن موضوع 

فلسطین و مقاومت را یادآور می شود. در اوج درگیری های منطقه ای، مسئله مسجداالقصی 

یک فرصت سیاسی و دیپلماتیک برای وحدت و نزدیکی با بخشی از کشورهای جهان 

اسالم بود و تنها نباید به موضع گیری کم اثر و تکراری )اگر نگوییم بی اثر( سخنگوی 

منفعالنه، قطعًا به ضرر جمهوری  وزارت خارجه دولت یازدهم راضی شد. این عملکردِ 

اسالمی ایران خواهد بود.

ضمن آنکه عدم حساسیت جامعه انقالبی، نهادهای دولتی و حاکمیتی و هم چنین 

افکار عمومی به حوادث مسجداالقصی، زنگ خطر شروع فراموشی و خاموشی تدریجی 

آرمان هاست. آرمان هایی که متحدان آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی در حال سرقت و 

ایجاد انحراف در آن ها هستند.

پیروزی مسجداالقصی )۲۸ جوالی(،  به جمعه  منتهی  پایانی  هرچند در روزهای 

نهادها و شخصیت های گوناگون سیاسی و مذهبی بیانیه هایی در حمایت از فلسطینیان صادر 

نمودند، اما این تأخیر، فرصت سوزی ای است که به راحتی جبران نخواهد شد.

 

۶-تالش اردن برای نقش آفرینی کاذب در حل تنش و حمایت از 

مسجداالقصی

روز یکشنبه ۲۳ جوالی در یکی از ساختمان های سفارت رژیم صهیونیستی در امان 

میان شهروندان اردنی و کارکنان سفارت درگیری به وجود آمد که در این درگیری دو 
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شهروند به ضرب گلوله نگهبان سفارت رژیم صهیونیستی کشته شدند. ابتدا اعالم شد در پی 

حمله یک اردنی به سفارت رژیم صهیونیستی این اتفاق افتاده است، اما بعد رسانه های اردنی 

فاش کردند نگهبان سفارت از روی اشتباه اقدام به تیراندازی و کشتار نموده است. این امر 

موجب اعتراضات مردم و پارلمان اردن گردید و آن ها خواستار بازجویی از سرباز نگهبان 

صهیونیست ها شدند؛ اما اعالم خبر بازگشت کارکنان سفارت رژیم صهیونیستی از جمله 

سرباز قاتل دو اردنی به تل آویو و استقبال نتانیاهو از آنان پس از ورود به سرزمین های 

خبر  برچیده شدن گیت ها  مقابل  در  قاتل  سرباز  معامله  از  رسانه ها  شد  موجب  اشغالی، 

دهند. هرچند الصفدی وزیر خارجه اردن در واکنش به این اخبار تصریح کرد: »معامله یا 

مذاکره ای با اسرائیل در خصوص این مسئله وجود ندارد و این پرونده در دست دادستانی 

کل است.«]۸[ اما از سوی دیگر روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرونوت در این خصوص 

افشا نمود: »کابینه در جلسه روز دوشنبه خود تصمیم گرفته بود تا دوربین های نصب شده 

در ورودی های مسجداالقصی جمع آوری شود و این بیانگر آن است که جمع آوری گیت ها 

و دوربین ها نقشی در مذاکرات بازگشت نگهبان و کادر سفارت اسرائیل در اردن نداشته 

است… البته مشخص است مسئله برچیدن گیت ها به عنوان جزئی از توافق بازگرداندن 

اردن  با  بحران  پایان  و  اسرائیلی  نگهبان  سریع 

مطرح بوده است.]9[«

و  عربی  رسانه های  برخی  حین  این  در 

یک  را  اتفاق  این  نمودند  تالش  صهیونیستی 

معامله و دستاورد از سوی اردن برای پایان دادن 

روز  صهیونیستی  رژیم  هرچند 

جمعه ۲۸ جوالی از تمامی محدودیت های 

ایجاد شده پس از ۱۴ جوالی عقب نشینی 

دوربین های  نصب  سناریوی  اما  کرد، 

هوشمند همچنان مسجداالقصی را تهدید 

می کند.
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رسانه های  اعتراف  و  گذشته  روزهای  تحوالت  اما  نمایند  عنوان  مسجداالقصی  تنش  به 

صهیونیستی نشان داد که معامله اردن با تل آویو تنها برای کاهش تنش و اعتراضات در 

اردن پس از کشته شدن دو اردنی به دست سرباز سفارت تل آویو توأم با القای نقش آفرینی 

اردن در برداشته شدن گیت های الکترونیکی بوده است.

 

۷-پیروزی کوتاه مدت؛ تهدید همچنان بر سر مسجداالقصی

هرچند رژیم صهیونیستی روز جمعه ۲۸ جوالی از تمامی محدودیت های ایجاد شده 

پس از ۱۴ جوالی عقب نشینی کرد، اما سناریوی نصب دوربین های هوشمند همچنان 

این دوربین ها بسیار ویژه و  بر اساس گزارش رسانه ها  مسجداالقصی را تهدید می کند. 

قدرتمند هستند. نمایان شدن اعضا بدن و همچنین تشخیص چهره و ثبت ورود و خروج 

اشخاص، بخشی از توانایی دوربین هایی است که تل آویو به دنبال نصب آن تا شش ماه 

آینده است. حامیان فلسطین و مسجداالقصی باید همانند دو هفته گذشته بر این تصمیم 

تل آویو ایستادگی نمایند. باالخص با توجه به آنکه سکوت عجیب برخی از کشورهای 

عربی، تهدید سلطه رژیم صهیونیستی بر اداره مسجداالقصی را به واقعیت نزدیک تر هم 

می نماید.
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