تقدير موقف
الموقف اإلسرائيلي من تقسيم المسجد األقصى
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د .عدنان أبو عامر
أستاذ العموم السياسية بجامعة األمة-غزة

 مقدمة
تزاحمت التصريحات اإلسرائيمية األخيرة ،وتمحورت حول فكرة تقسيم المسجد األقصى ،حيث
أمنيون ورجال دين ييود
تناوب مسؤولون سياسيون ونواب ووزراء ومستشارون قانونيون وقادة ّ

عمى التصريح بأن الوقت قد حان لحسم مسألة "حق الييود في الصالة في جبل المعبد".

سر أن الطموح اإلسرائيمي منذ احتالل شرقي القدس في حرب الخامس من
ولم يكن ًّا
ابتداء ،وربما ىدمو إلقامة المعبد المزعوم
حزيران/يونيو  ،1967سعى لتقسيم المسجد األقصى
ً
مشفوعا بفتاوى حاخامية وانتيازية سياسية ليذه النصوص الدينية البالية.
انتياء،
ً
ً

ميما في صدر ىذا التقدير اإلشارة إلى إجراءات "إسرائيل" طوال العقود الماضية
ويبدو ً
التي أعقبت ضم شرقي القدس عقب احتالليا عام  ،1967وشروعيا في إصدار سمسمة قوانين
وأنظمة لتغيير مالمحيا من مدينة فمسطينية عربية إسالمية الى إسرائيمية ييودية ،بما في ذلك

مصادرة نحو  %70من أراضييا ،وتوسيع حدودىا من  5.6كم 2إلى  70كم ،2كميا إجراءات
تمييدا كما يبدو لتقسيم المسجد األقصى ،تحقيقًا لنبوءات توراتية ،ورّبما وصوالً ليدمو ،واقامة
ً

"المعبد" عمى أنقاضو.

وقد بدر عن المؤسسة اإلسرائيمية بشقييا السياسي واألمني العديد من اإلجراءات
لجس النبض الفمسطيني والعربي إلمكانية اإلقدام عمى سيناريو تقسيم
والممارسات التي ىدفت ّ
المسجد األقصى ،تمثل أخطرىا في االقتحام االستفزازي الذي قام بو أريئيل شارون أواخر

أيمول/سبتمبر  ،2000وأسفر عن اندالع انتفاضة األقصى.
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أوالً :الدعوات المؤيدة لتقسيم األقصى
يسعى العديد من الوزراء اإلسرائيميين في الحكومة لتغيير الواقع في المسجد األقصى من
األىمية بمكان أن ننظر إلى المخطط اإلسرائيمي
حرية العبادة لمييود .ومن
ذرع بإتاحة ّ
خالل الت ّ
ّ

تمييدا ليدمو ،كما جاء في نموذج مدينة القدس الذي قدمو رئيس
اليادف لتقسيم األقصى،
ً

الحكومة بنيامين نتنياىو لمرئيس األمريكي األسبق بيل كمينتون عام  ،1996وقد ألغى منو
المسجد األقصى قائالً" :إسرائيل تحمم برؤية القدس وفق ىذا النموذج".
تصعيدا من
وتحديدا في النصف الثاني من عام  ،2014شيدت
لكن األشير األخيرة،
ً
ً

السموكيات اإلسرائيمية ،الرسمية وغير الرسمية ،تجاه تحقق سيناريو تقسيم المسجد األقصى ،وقد
أخذ ذلك جممة من اإلجراءات والتعابير الواضحة ،من أىميا:
ّ -1ادعاء حاخام الجيش اإلسرائيمي رافي بيرتس أال شرعية لوجود المسممين في المسجد
األقصى ،فميس في القرآن ذكر واحد لكممة القدس ،وال حتى تمميح ،والمسجد الوحيد الذي
تعزى لو قدسية ىو أقصى مكة في الجزيرة العربية.
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 -2تشديد القيود العمرية عمى المصمين المسممين ومنع من ىم تحت األربعين ،ثم الخامسة
عاما من الصالة في األقصى في كثير من األحيان والتضييق
واألربعين ،و ًا
أخير الخمسين ً
عموما وال سيما خارج أوقات الصالة وصوالً إلخراجيم من المسجد بالقوة،
عمى المصمين
ً

فضالً عن وضع قيود ىائمة عمى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول ىناك.

ٍ
قانون جديد لمتصويت ُيتيح تقاسم
جيودا حثيثة لطرح مشروع
 -3يشيد الكنيست اإلسرائيمي
ً
ومكانيا ،بين الييود والمسممين ،بعدما استكممت لجنة الداخمية
زمانيا
المسجد األقصى،
ً
ً

مؤخر ،بصالة الييود في األقصى ،عبر مقترح مساواة الحق في العبادة
ًا
البرلمانية بمورتو

لمييود والمسممين فيو ،وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصمواتيم وأداء شعائرىم وطقوسيم

التممودية.2
قدمت رئيسة لجنة الداخمية والبيئة ميري ريغف (ليكود) مشروع قانون ييدف لتغيير الوضع
ّ -4
الراىن في المسجد األقصى ،والسماح لمييود بالصالة في باحاتو ،وطرحت ريغف المشروع
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باالشتراك مع عضو حزب العمل حيمك بار أواسط العام الحالي  ،2014لكن األخير سحب
توقيعو عن المشروع بعد ممارسة الضغوط عميو من قبل حزبو.
وقالت ريغف إنيا تنوي مواصمة دفع القانون فور بدء الدورة الشتوية ،واذا لم تنجح
بذلك فستدرس إمكانية التوجو إلى المحكمة العميا كي تأمر بفتح المسجد أمام المصمين
الييود.3
 -5طرحت جماعة "منييغوت ييوديت" أي "زعامة ييودية" التابعة لنائب رئيس الكنيست وعضو
الميكود موشيو فيغمين مشروع قانون فرض السماح لممستوطنين بدخول المسجد األقصى
لمصالة من جميع بواباتو عمى مدار األسبوع عدا يوم الجمعة وبعض األعياد الييودية وأعياد
المسممين إال في حال صدور قرار آخر عن وزير األديان.
وينص مشروع القانون عمى نشر الييود ليافطات مكتوب عمييا أن المكان مقدس ومقام
عمى أنقاض "المعبد" ،وتحظر الشريعة الييودية الدخول إليو دون ترتيبات واستعدادات خاصة،
ويمنع عمييم لعب الكرة واالستيزاء بداخمو ،وسيوزع المستوطنون خالل دخوليم لألقصى ىذه
اليافطات في أنحائو.
ويسمح مشروع القانون ،بالصموات الييودية بشكل جماعي في الجزء الشرقي من ساحات
األقصى ،في حين يعتبر المسجد وساحاتو منطقة مقدسة لمشعب الييودي ،الذي ىجر عن أرضو
المقدسة ألكثر من ألفي عام ،ومن حقو الصالة في المكان األكثر قدسية لديو ،وىو مكان بناء
"المعبد األول والثاني".4
 -6أعمنت جمعيات استيطانية إقامة صندوق لجمع تبرعات من الجاليات الييودية في جميع
عالميا من خالل فيمم يجسد عمميات "بناء المعبد"
أنحاء بالعالم ،والترويج لمفكرة ،وتسويقيا
ً

بعد ىدم المسجد األقصى وقبة الصخرة.

وكشف المدير الدولي لـ "معيد المعبد" الحاخام حاييم ريتشمان النقاب عن تحضير
خرائط تفصيمية لمباني "المعبد" بإيعاز من رئاسة الوزراء اإلسرائيمية ،وستقدم لممصادقة عمييا
من قبل لجان التنظيم والبناء اإلسرائيمية.5
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 -7تزايد االعتداءات واالقتحامات المتكررة لممسجد األقصى من قبل المستوطنين ،وتضييق غير
مسبوق تمارسو المؤسسة اإلسرائيمية ،السياسية واألمنية والعسكرية ،عمى المصمين خالل
عاما من فمسطينيي  48من دخول
شير رمضان الماضي ،ومنع من ىم دون الخمسين ً
المسجد األقصى والصالة فيو.
ووفق إحصائيات شبو رسمية ،فقد اقتحم أكثر من  8100مستوطن المسجد
األقصى منذ مطمع العام الحالي  ،2014وأكثر من ألفي مستوطن خالل شير رمضان وحده
ولم يتمكن أكثر من مئة ألف مسمم من الصالة باألقصى أيام الجمعة وليمة القدر ،مقارنة
بنحو مميون ونصف مميون تم ّكنوا من الصالة واالعتكاف العام الماضي .6وفي مقابل ذلك،
فقد تزايدت اقتحامات جنود االحتالل ضمن "جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكري" ،لتثبيت
الوجود اليومي لمييود في ساحات األقصى.
وقد خصص االحتالل وألول مرة منذ احتالل القدس  %10من الوقت عمى مدار
األسبوع لمييود إلقامة الشعائر التممودية بساحات األقصى ،ومنع الفمسطينيين من الوصول إليو،
بحيث يضطرون لمصالة في أزقة وأسواق المدينة المقدسة.
ورغم تراجع رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو بشأن التغييرات التي يسعى اليمين
اإلسرائيمي إلحداثيا في المسجد ،بعد ضغط األردن والواليات المتحدة ،فإن ممف األقصى سيبقى
عمى رأس اىتمامات المؤسسة اإلسرائيمية.
واذا تركت األوضاع عمى ما ىي عميو ،بحيث يواصل اليمين سياسة تيويده لمقدس،
فيمكن القول اليوم أكثر من أي وقت مضى إن "األقصى في ذروة الخطر" ،فاليمين يفيم أن
سيما وقد دخل اإلسرائيميون ىذه
نتنياىو قائد ضعيف يتصرف وفقًا لمستوى الضغوط عميو ،ال ّ

األيام بازار االنتخابات والمزاودات الحزبية.

وفي الوقت الذي تحدث نتنياىو عن إبقاء الوضع القائم في األقصى عمى ما ىو عميو،
خشية غضب األردن ،واستدعائو لسفيره في "تل أبيب" ،فقد أعمن وزير اإلسكان أوري أرئيل أن
الوضع الراىن في المسجد األقصى سيتغير ،فيما قام النائب موشيو فيجمين من حزب الميكود
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بعدة اقتحامات لألقصى ،وأعمن أن اليدوء سيرجع فقط إذا أعمنت الحكومة عن تقسيم المسجد،
ّ
وتحديد مواعيد صالة لمييود.
ومن الميم اإلشارة إلى أن أقطاب ىذا اليمين اإلسرائيمي ىم نواة قوية وأساسية في
حكومة نتنياىو وائتالفو الحاكم ،قبيل الدعوة النتخابات المبكرة ،وال يمكن تجاىميم ،كما لم
يتجاىميم في قضايا استيطانية وتيويدية أخرى ،وخاض المعارك إلى حد افتعال أزمة في
العالقات مع الواليات المتحدة ،إلرضائيم ،بخاصة في ما يتعمق بالبناء االستيطاني.
جديا في تغيير الموقف اإلسرائيمي حول إجراء
صحيح أن األردن تدخل ولعب ًا
دور ً

تغييرات في األقصى ،لكن اليمين يصعد معركتو ،ويعد خطة متكاممة متوقع أن يستخدم فييا
الضغوط المكثفة عمى نتنياىو ،واخضاعو لمطالبو.
وقد رأت نائبة وزير المواصالت تسيفي حوتوفمي أن الحكومة طالما لم تعالج مسألة
صالة الييود في األقصى ،فإنيا تفتقد إلى القمب ،وعمى كل أعضاء الكنيست القوميين وأنصار
حقوق اإلنسان الوقوف في جبية واحدة لتغيير الوضع الراىن ،والسماح لمييود بالصالة في
األقصى ،فال يمكن أن يدفعوا الثمن عندما يحدث الخطر.
فيما زعم عضو الكنيست اليميني آرييو إلداد ،أن الوقف اإلسالمي سيطر عمى القاعات
الجوفية الضخمة  4دونمات في األقصى ،المعروفة باسم "اسطبالت سميمان" وحوليا ألكبر
مسجد في "إسرائيل".
ثانيا :الرافضون "مؤقتًا" لخيار تقسيم األقصى
ً

 -1نفى الناطق باسم الحكومة اإلسرائيمية أوفير جندلمان طرح مشروع قانون لتقسيم المسجد
األقصى ،ألن إسرائيل تحافظ عمى الوضع القائم في األماكن المقدسة في القدس.7
 -2أوساط إسرائيمية نافذة في مستويات صنع القرار اإلسرائيمي تتخوف من تبني أي قرار لتقسيم
األقصى ،بسبب احتمالية إشعالو حالة من "العنف" تمتد لممنطقة بأسرىا.
 -3المؤسستان األمنية والعسكرية في "إسرائيل" ،ال سيما الشاباك والجيش ،يؤكدان أن الحديث
عن تقسيم األقصى ،وتكرار الييود اقتحامو ،سيؤدي الندالع موجة ىجمات تفجيرية
واحتجاجات جماىيرية واسعة النطاق لتصل إلى مستوى انتفاضة ثالثة ،ولذلك فيي تعارض
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تكثيف االقتحامات من قبل الجماعات الييودية ،وتأدية الطقوس التوار ّتية في المسجد

األقصى ،مخافة اندالع جولة تصعيد جديدة.

واعتبر قائد الشرطة اإلسرائيمية يوحنان دانينو أن وصول كل ييودي لساحات األقصى،
جدا نحو تقسيم
جدا ،ومتقدمة ً
باعتبارىا ساحات لـ "جبل المعبد" الييودي يعتبر خطوة خطرة ً

المسجد األقصى.8

تمييدا لتقسيمو ال تناقش في
ىذه األصوات التي تبدو رافضة لتكثيف اقتحامات األقصى
ً

روي
"الحق الييودي" بـ "جبل المعبد"
أصل
ّ
ّ
ولكن تصريحاتيم ىذه تأتي في سياق المطالبة بالتّ ّ
لردات فعل يصعب السيطرة عمييا.
منعا ّ
التدرج لتحقيق ىدف التّقسيم ً
و ّ
ثالثًا :جهود منع تطبيق قرار التقسيم
 -1ضرورة أن تشرع السمطة الفمسطينية بخطوات جدية لمنع إعطاء غطاء لمسموك اإلسرائيمي،
سواء من خالل القنوات السياسية الدبموماسية ،أو عدم إجراء أي مفاوضات مع الحكومة
اإلسرائيمية كيال تمنحيا فرصة كسب مزيد من الوقت.
 -2إجراء اتصاالت فمسطينية مكثفة ومباشرة مع الديوان الممكي األردني ،لمنع تمرير قانون
تقسيم األقصى ،وكبح جماح تزايد اإلجراءات االستف اززية اإلسرائيمية في المسجد ،وقد تم
تزويد األردن بالتفاصيل المتعمقة بيذا القانون ،وباألحداث والتطورات الحاصمة عمى صعيد
المسجد األقصى.
 -3تفعيل البعد القانوني الدولي ،الخاص بحماية األماكن المقدسة ألتباع األديان،
ومخاطبة الجيات الدولية ،واإليضاح ليا أن االنتياكات اإلس ارئيمية تسعى لتغيير
الوضع القائم.
ويبدو من الواضح أن تقديم مثل تمك القوانين الخاصة بتقسيم المسجد األقصى لممصادقة
عمييا من جانب الكنيست ،يؤكد أن الحكومة اإلسرائيمية خضعت لجمعيات وأجسام ييودية
متطرفة ،يتبنى أفكارىا وزراء وأعضاء كنيست ،وأصبحت الحكومة تشكل غطاء ليا ،لتنفيذ
تحولت إلى إحدى أذرع
مخططاتيا واقتحاماتيا لألقصى ،وتوفر ليا الحماية من قبل الشرطة التي ّ
المستوطنين.
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كما أن مقدمي اقتراحات تقسيم المسجد األقصى ،قد ال يكون ىميم المسجد مباشرة،
بقدر ما ىو محاولة من ىذه الشخصيات لتقوية نفسيا أمام حزبيا وأمام الرأي العام اإلسرائيمي ،ال
سيما مع بدء الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة في غضون  3أشير.
ّ

أما عند السؤال :ىل ستتم المصادقة عمى ىذه القوانين أم ال؟ فإن تمريرىا والمصادقة

مييأ لممصادقة عمى أشد القوانين
عمييا ليس ًا
أمر صعًبا ،فالكنيست بييئتو الحالية المتطرفة ّ
قادما أكثر
ائيميا
عنصرية ،رغم مساعي أعضائو العرب لمنع ذلك ،وقد نشيد بر ً
لمانا إسر ً
ً
عنصرية.
ابعا :استشراف المستقبل
رً

يشير ما تقدم من استعراض المواقف اإلسرائيمية ،المؤيدة والمعارضة لتقسيم المسجد

حد
األقصى ،أننا بصدد اإلجابة عن أسئمة غاية في العمق كميا تثير القمق ،ومنيا :إلى أي ّ
تعكس ىذه التصريحات جدية االحتالل بتنفيذ مخططو بتقسيم األقصى ،وىل نضجت الظروف
السياسية والدينية واألمنية والقانونية لدى االحتالل لتنفيذ التقسيم ،وىل يستطيع االحتالل تجاىل
التداعيات وردود الفعل المتوقعة ،وكيف يمكن أن نصنف ىذه التصريحات التي قد تأتي في
بعيدا عن اإلقرار
إطار المناكفات السياسية ،ومدى توفر سيناريوىات متوقعة لفرض التقسيم ً

الرسمي في الكنيست ،وما ىي األسباب التي تقف وراء تصاعد االقتحامات ،وفي النياية أين
تتجو األمور؟
ال يمكن الحص ول عمى إجابة دقيقة لألسئمة السابقة وسواىا ،دون األخذ بعين االعتبار
التطورات اإلسرائيمية المتالحقة ،وأىميا قرار حل الكنيست ،واقالة عدد من وزراء االئتالف
الحكومي ،واإلعالن عن انتخابات مبكرة يوم .2015/3/17
القراءة األولية لممشيد اإلسرائيمي تشير إلى أننا أمام موسم انتخابي حامي الوطيس ،وارتفاع
متوقع لحظوظ اليمين بشقّيو :القومي والديني ،أمام تراجع مطرد لتيارات الوسط وما تبقى من
اليسار ،ومن الوارد أ ن يستخدم اليمين اإلسرائيمي كل أوراقو االنتخابية المتوقعة لنيل النصيب
األكبر من أصوات الناخبين.
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وستكون مسألة تقسيم المسجد األقصى عمى رأس األجندة االنتخابية اإلسرائيمية في األيام
متوقعا ألحزاب اليمين" :إسرائيل بيتنا ،البيت الييودي ،وربما
الـ 100القادمة ،ونحن نشيد ائتالفًا
ً
تمييدا إلزالتو ،واقامة "المعبد" ،أبجديات أساسية في
حركة شاس" ،وكميا تعتبر تقسيم األقصى،
ً

برامجيا السياسية ،ومنطمقًا محورًيا في استقطاب المزيد من العناصر والمؤيدين.

األخطر من ذلك ،أن مسألة تقسيم األقصى تعتبر مادة دسمة لمم ازيدة االنتخابية ألحزاب

اليمين اإلسرائيمي عمى المنافس األكبر حزب الميكود ،الذي ال تختمف نظرتو لممسجد عن تمك
األحزاب ،لكن ربما تحكمو اعتبارات سياسية ليا عالقة بعدم إغضاب اإلدارة األمريكية والدول
العربية الحميفة.
ولذلك يمكن القول إ ّن التوجو اإلسرائيمي بإمكانية تقسيم المسجد األقصى فكرة جادة وجدية،

والتييئة اإلسرائيمية ليا منذ أشير ليست عفوية أو عشوائية أو اعتباطية ،بل مستندة إلى مخطط
يجري إعداده عمى نار ىادئة ،بانتظار مالءمة الظروف الداخمية :اإلسرائيمية والفمسطينية،
والخارجية :العربية والدولية.
وىنا قد يكون لنتائج االنتخابات اإلسرائيمية القادمة في ربيع  2015تأثير مفصمي في رؤية
أن استطالعات ال أري األولية تمنح اليمين
تحقيق التطمّع اإلسرائيمي لتقسيم األقصى ،ال سيما ّ

تقد ًما مب ّك ًار ،وىو ما يجعمنا نتييأ منذ اآلن لرؤية أفيغدور ليبرمان أو نفتالي بينيت
اإلسرائيمي ّ
رئي ًسا لمحكومة اإلسرائيمية القادمة.
ولن يكون بإمكان أحدىما تشكيل ائتالف حكومي إال بتوليفة يمينية دينية متطرفة ،مما يفسح

المجال لسن قوانين واصدار تشريعات تعجل من تقسيم األقصى ،وتجعمو حقيقة واقعة.
ولئن كان باإلمكان الحديث عن مناكفات سياسية ومزاودات حزبية بين القوى اإلسرائيمية،
حي ًاز
لكن ما شيده الكنيست والمجان البرلمانية فيو خالل الدورة األخيرة تمنح ىذه المناكفات ّ

سيما وقد شيدنا
قياسا بالتخطيط االستراتيجي بعيد المدى لفرض تقسيم األقصى ،ال ّ
اضعا ً
متو ً

حكوميا مستق ًار بعض الشيء ،ولم يكن لتكرار طرح التقسيم دور كبير في انفراط عقده.
ائتالفًا
ً

إجماعا
وىذا يعني أن التوجو اإلسرائيمي نحو تقسيم األقصى قد يحظى بموافقة عامة ،وليس
ً

أمنيا ،وعممية حشد التأييد الداخمي لو منوطة باعتبارات كثيرة لعل من أىميا رد الفعل
سياسيا و ً
ً

8

ىبة القدس خالل شيري تشرين أول/أكتوبر
الفمسطيني والعربي ،وىو ما تم قياسو خالل أحداث ّ
وتشرين ٍ
ائيميا.
ثان/نوفمبر  ،2014وكان إلى حد ما
مستوعبا ،وقابالً لالمتصاص إسر ً
ً

ولئن شكل االقتحام االستفزازي الذي قام بو أرئيل شارون أواخر أيمول/سبتمبر ،2000

سببا مركزًيا الندالع انتفاضة األقصى ،في ضوء توفر جممة من العوامل الداخمية
لألقصىً ،
والخارجية التي احتاجت فقط صاعقًا فجر فتيل المواجية ،لكن عشرات االقتحامات التي يقوم بيا

لجس النبض
مقصودا
يميا
المستوطنون الييود
ً
يوميا لممسجد األقصى شكمت توجيًا إسرائ ً
ً
ّ

الفمسطيني والعربي.

فإن القراءة االستشرافية المتوقعة في قادم األيام واألسابيع تجعمنا نرّجح تزايد اقتحامات
ولذلك ّ

المستوطنين لممسجد األقصى ،سواء الستمرار ذات التوجو بالتّمييد لتقسيمو ،أو تحويل األقصى
ار لتسجيل النقاط االنتخابية لألحزاب اإلسرائيمية عمى بعضيا.
بازًا
ولكن في كل األحوال يبقى ىناك أمران ال يمكن القفز اإلسرائيمي عنيما ،وىما:
 -1عدم إمكانية سن قوانين تشرعن تقسيم األقصى ،عمى األقل إلى حين انتخاب كنيست جديد،
وىذا يعني االنتظار إلى ما بعد آذار/مارس .2015
 -2بقاء المعارضة األمنية والعسكرية اإلسرائيمية ألي توجيات دينية بتقسيم األقصى ،خشية
من انفجار انتفاضة ذات بعد ديني في الضفة الغربية والقدس ،وىذا ما ال تقوى األوساط
األمنية واالستخبارية عمى تقدير عواقبو الميدانية.
مكانيا ،رغم
زمانيا أو
الخالصة ،أننا أمام قرار إسرائيمي تدريجي نحو تقسيم األقصى،
ً
ً

خطورة مثل ىذه الخطوة ،لكن "إسرائيل" قد ال تجد أفضل من ىذا التوقيت الفمسطيني والعربي
لتمرير مثل ىذه االستدارة التاريخية الخطيرة عمى مستقبل المسجد األقصى ،ألن الواقع الذي
كثير من أوراق الضغط عمى "إسرائيل" لمنعيا من ارتكاب
يعيشو الفمسطينيون قد ال يمنحيم ًا
مثل ىذا الفعل الذي خططت لو منذ احتالل شرقي القدس عام .1967
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