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 خاضت منطقة الرشق األوسط برمتها فرتة من االضطرابات والتحوالت:ملخص
ّ .2017  ّمتوز/عىل مدار أسبوعني يف منتصف يوليو
: الذي يطلق عليه اآلن،إن احلدث
 إحدى أهم املدن يف العامل؛ بل، مل جير يف قلب القدس فحسب،)(انتفاضة باب األسباط
 الذي يعدّ من أكثر املناطق سخونة وحساسية عىل وجه الكرة،يف قلب املسجد األقىص
ًاألرضية؛ لذا يمكن اعتبار هذين األسبوعني معلما
ً
بارزا يف الرصاع الدائر يف األرايض
.املقدسة

Al-Aqsa Mosque’s incident in July 2017:
Affirming the Policy of Deterrence
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* İstanbul
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ABSTRACT The whole Middle-East region passed through an upheaval and
transformation for two weeks in the middle of July 2017. The event. now called: “The
uprising of al-Asbat Gate”. not only took place in the heart of Jerusalem. one of the
most important cities in the world. but also in the heart of al-Aqsa Mosque. one of the
most heated and sensitive spots on earth. Those two weeks could be indeed considered
as a milestone in the ongoing clash in the Holy Land.
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خلفية الأحداث

عش�ية الغزو الربيطاين لفلس�طني عام ُ ،1917أثِريت قضية األماكن املقدس�ة يف القدس،
والس�يام املس�جد األقىص .وكانت هذه املرة األوىل التي تس�يطر فيها س�لطة غري إسالمية عىل
ّ
ً
مدينة القدس واألماكن املقدس�ة فيها منذ هناية احل�روب الصليبية .وتزامن هذا أيضا مع وعد
بلفور الذي وعد اليهود بتأس�يس دولة هيودية عىل أرض فلس�طني ذات األغلبية املس�لمةّ .
إن
ريا يف وجه السلطات الربيطانية.
حساس�ية املسجد األقىص بالنسبة للمسلمني شكلت حتدّ ًيا كب ً
ولع�ل ه�ذا كان الس�بب وراء ع�دم معارض�ة بريطانيا تش�كيل املجلس اإلسلامي األعىل يف
1
القدس عام . 1921

وم�ع ذل�ك ،أظهرت األح�داث الالحق�ة التي وقعت يف الق�دس ،أن الق�دس ،وبخاصة
املس�جد األقىص ،قابلة لالش�تعال يف أي وقت ،ففي أبريل عام  ،1920اندلعت أول انتفاضة
فلسطينية ضد االنتداب الربيطاين؛ بسبب املضايقات اليهودية للمسلمني الذين كانوا حيتفلون
باملهرجان اإلسلامي املعروف باس�م (موسم النبي موس�ى) . 2ثم كانت انتفاضة عام 1929
من أكرب االنتفاضات الفلس�طينية ضد االنتداب الربيطاين ،وهي املعروفة باس�م ثورة الرباق.
وق�د اندلع�ت هذه االنتفاضة بس�بب حماولة اليهود تغيري الوضع الراه�ن حلائط الرباق (الذي
ُي َش�ار إليه باجلدار الغريب أو حائط املبكى يف الكتابات الغربية) .ش�هدت هذه االنتفاضة أعامل
ش�غب يف مجيع أنحاء فلس�طني ،ووقوع مئ�ات الضحايا من اجلانبني .وانتهت عندما ش�كلت
عصب�ة األم�م يف عام 1930جلنة خاصة ،لدراس�ة دع�اوى اجلانبني :املس�لمني واليهود .بعد
ذل�ك ،أص�درت اللجنة تقريره�ا يف ع�ام  ،1931مؤكدة أن ح�ق ملكية اجل�دار الغريب تعود
للمسلمني وحدهم.3

أ ّدت أعامل الش�غب ووق�وع أعداد كبرية من الضحايا خالل ث�ورة الرباق إىل بزوغ حاجز
نفسي بني بريطاني�ا ومن خلفها حلفاؤها الصهاينة واملس�جد األقىص .ونش�أت معادلة الردع
مهمة جدًّ ا؛ وهي أن الوضع املقلق يف املس�جد األقىص يمكن
الت�ي يمك�ن تلخيصها يف حقيقة ّ
أن ي�ؤدي إىل عواق�ب وخيمة جدًّ ا .س�يطرت هذه السياس�ة عىل العالقة بني الدول�ة اليهودية
املس�تقبلية والقدس حتى قبل قيامها ،إال أن حرب عام  1948أدت إىل تقس�يم فلس�طني :إىل
دولة هيودية جديدة (إرسائيل) ،وقطاع غزة حتت اإلدارة املرصية ،والضفة الغربية حتت احلكم
األردين .وهك�ذا ،أصبح�ت الضف�ة الغربية ،إضاف�ة إىل اجلانب الرشقي للق�دس ،ومن ذلك
البل�دة القديمة واألماكن املقدس�ة -جز ًءا من اململكة األردنية اهلاش�مية احلديثة التأس�يس يف
ع�ام  .1950وه�ذا يعني ،أن الس�يادة عىل األماكن املقدس�ة يف القدس ،انتقل�ت إىل األردن،
وأصبحت اململكة األردنية اهلاش�مية صاحبة السيادة الوحيدة عىل املسجد األقىصُ .
وش ِّكلت
إدارة خاصة ،إلدارة املسجد األقىص ،يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية األردنية.
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ويف  7يونيو/حزي�ران 1967؛ أي يف الي�وم الثال�ث من حرب األيام الس�تة ،اقتحمت
الق�وات اإلرسائيلية البل�دة القديمة يف القدس واملس�جد األقىص ،وأغلقت املس�جد لعدة
أيام ،كام اس�تولت س�لطات االحتالل اإلرسائييل عىل مفاتيح أبواب املسجد .وقد حاولت
إرسائي�ل فرض س�يادهتا عىل املس�جد ،بتوجيه األوامر إىل إدارة املس�جد األقىص باالمتثال
لوزارة األديان اإلرسائيلية ،لكن بالرغم من كل هذه اإلجراءات التعس�فية ،رفض العلامء
املس�لمون االعرتاف بالس�لطة اجلديدة ،وأرصوا عىل أن وضع املس�جد سيظل كام هو دون
تغيري ،وأن االحتالل غري رشعي .وقد جتمع العديد من العلامء يف القدس يف يوليو ،1967
وأعلن�وا تش�كيل املجلس اإلسلامي األعلى لتمثيل املس�لمني يف الق�دس ،وأدى هذا إىل
ع�ودة مفاتيح أبواب املس�جد األقىص ،ما عدا ب�اب املغاربة (الذي ال يزال حتت الس�يطرة
دورا مهماًّ يف
اإلرسائيلي�ة) .4ويبدو أن التجارب الس�ابقة خالل االنت�داب الربيطاين أ ّدت ً
قرار احلكومة اإلرسائيلية برد إدارة املس�جد للس�لطات اإلسلامية .وال جدل أن املجلس
دورا مهماًّ يف احلفاظ عىل الس�يادة اإلسلامية عىل
اإلسلامي األعلى أ ّدى منذ ذلك احلين ً
املس�جد ،وتس�ليمه إىل س�لطات األوقاف األردنية.
وثمة س�بب آخ�ر لع�ودة إدارة املس�جد األقصى إىل األردن؛ وهو أن احتلال (إرسائيل)
للقدس الرشقية مل يعرتف به املجتمع الدويل .ونتيجة للضغط الدويل ،اعتمدت إرسائيل قانون
(محاية األماكن املقدسة) يف عام  ،1967عىل أمل أن "هتدِّ ئ من خماوف املجتمع الدويل". 5
كما ُأ ِّك�د دور األردن يف إدارة األماك�ن املقدس�ة يف القدس يف معاهدة السلام بني األردن
وإرسائيل ،التي ُو ِّقعت يف عام 1994؛ إذ تتناول املادة التاس�عة من معاهدة السلام "األماكن
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� ّإن ح�سا�س�������ية الم�س�������جد الأق�ص�������ى بالن�س�������بة
للم�س�������لمين �ش�������كلت ّ
تحد ًيا كبي�������رًا في وجه
ال�سلطات البريطانية .ولعل هذا كان ال�سبب
وراء عدم معار�ضة بريطانيا ت�شكيل المجل�س
الإ�سالمي الأعلى في القد�س عام 1921

ذات األمهية التارخيية والدينية والعالقات بني األديان"،
ووف ًق�ا هلذه امل�ادةّ ،
ف�إن إرسائيل "حترتم ال�دور اخلاص
احلايل للمملكة األردنية اهلاش�مية يف األماكن اإلسالمية
املقدس�ة يف الق�دس" ،6ويشير ه�ذا اجلزء م�ن املعاهدة
إىل اس�تمرار احلف�اظ على الوض�ع الراه�ن يف املس�جد
األقىص.

نزاع على ماهية الأق�صى!
كان�ت لدى إرسائي�ل ترمجات خمتلفة للقس�م املتعل�ق باألماكن ذات األمهي�ة الدينية يف
معاه�دة السلام مع األردن .يشير هذا اجلزء إىل (األرضحة) اإلسلامية املقدس�ة ،ال إىل
(األماك�ن) املقدس�ة .وق�د فسرت إرسائيل ه�ذه املادة عىل أهن�ا إش�ارة إىل أرضحة حمددة
ً
وحتدي�دا املبني�ان الرئيس�ان الل�ذان حيتويان على القباب
داخ�ل جمم�ع املس�جد األقصى؛
الرصاصي�ة والذهبي�ة .وقد التفت األردن الح ًقا إىل هذه النقطة الش�ائكة .لكن يف كثري من
احل�االت ،اقتحمت القوات اإلرسائيلية باحات املس�جد األقىص ،وجتنب�ت اقتحام مدخل
املب�اين الت�ي داخ�ل املجم�ع ،ومن ث�م زعمت أن الق�وات اإلرسائيلي�ة مل تقتحم (املس�جد
األقصى)؛ لذا وضعت الس�لطات األردنية تعري ًفا للمس�جد األقىص؛ عىل أن�ه جممع املباين
داخل اجلدران ،والذي يعرف أحيا ًنا باس�م احلرم الرشيف (احلرم القديس الرشيف) .ويف
اتفاقي�ة وق�ع عليها ّ
كل من األردن والس�لطة الفلس�طينية يف  31مارس  ،2013عرف كال
اجلانبين املس�جد األقىص عىل أنه الـ 144دونًمً  ،7الذي يضم اجلامع القبلي وقبة الصخرة
وكل ما فيه من املس�اجد واملباين واجلدران والس�احات واملناطق ذات الصلة فوق األرض
وحتته�ا ،واألملاك الوقفية التابعة للمس�جد األقىص ،بكل ضواحيه وحجاجه (...املش�ار
إليه باس�م :احلرم الرشيف) .8
وم�ع ذلك ،تصر إرسائيل عىل تعريف املس�جد األقىص على أنه مبنى صغير ،ففي وثيقة
رس�مية ُنرشت يف  14نوفمرب  ،2014عرفت إرسائي�ل املنطقة بأهنا" :جبل اهليكل يف القدس،
حي�ث يق�ع املعبدان اليهوديان ،ه�و أقدس موقع يف اليهودية .وما يطلق عليه املس�لمون احلرم
يع�د ثالث أقدس مكان يف اإلسلام ،وقبة الصخرة
الرشي�ف ،ويضم املس�جد األقىص ،الذي ّ
9
(التي ليست مسجدا) ومباين صغرية عديدة أخرى" .

وم�ع ذل�ك ،اعتم�د املجلس التنفي�ذي لليونس�كو التعريف األردين للمس�جد األقىص يف
ق�راره )199EX/PX/DR.19.1 Rev( ،الذي ص�در يف أكتوبر  .2016ويف هذا القرار،
ُربِ�ط مصطل�ح (املس�جد األقصى) بـ(احلرم الرشي�ف) ،يف حني ت�م جتاه�ل مصطلح (جبل
اهليكل) متا ًما يف نص القرار.
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ت�صعيد ال�صدام حول الم�سجد
ش�هدت االنتخاب�ات العام�ة اإلرسائيلي�ة يف ع�ام  2015ظه�ور (جمموع�ات اهلي�كل)
الراديكالية ،التي حصدت يف هذه االنتخابات  13مقعدً ا يف الربملان اإلرسائييل (ثم ارتفع عدد
مقاعدها ليصل إىل  14مقعدً ا بعد استقالة عضو من حزب الليكود)ّ .
إن هذه املجموعات تؤثر
فيما يصل إىل  7أعضاء يف احلكومة اإلرسائيلية ،من بينهم وزير األمن الداخيل ،جلعاد أردان،
ال�ذي يدعم هذه املجموع�ات ،وترصح هذه املجموعات بعالنية ع�ن رغبتها يف فتح األقىص
أمام اليهود ،ثم بناء معبدهم الثالث.

وتكرارا
م�رارا
عمو ًم�ا ،حتى قب�ل صعود اليمين اإلرسائييل املتطرف ،حاول�ت إرسائيل
ً
ً
تقاس�م اإلدارة داخ�ل األقىص من أجل تأكيد س�يادهتا . 10فمثلاً يف أكتوب�ر  ،2015اقرتحت
إرسائي�ل ،للمرة األوىل ،اس�تخدام أجهزة الكش�ف عن املعادن حول أبواب املس�جد األقىص
ألس�باب أمنية . 11ومع ذلك ،تراجعت عن هذه اخلطوة برسعة ،نتيجة اندالع أعامل الش�غب
يف الق�دس ومعارضة األردن .ثم ظهرت فكرة جديدة لوضع كامريات مراقبة داخل املس�جد
األقصى بين أكتوب�ر  2015وأبريل  .2016وعلى الرغم من أن هذه الفك�رة جاءت من قبل
األردن ،إال أن�ه م�ن الواض�ح أهنا كانت من�ذ البداية فك�رة إرسائيلية .ظهر ه�ذا االقرتاح بعد
زي�ارة وزي�ر اخلارجية األمريكي ج�ون كريي للمنطقة .وم�ع ذلك ،أعرب أه�ل القدس عن
رفضهم هلذه اخلطوة ،وس�حب األردن هذا االقرتاح ،بعد أن تصاعدت املخاوف من التدخل
اإلرسائييل املحتمل يف املستقبل ووضع كامريات مثبتة.12
تبين هذه األحداث أن أهل القدس كانوا دائماً العقبة الرئيس�ة أمام أي حماوالت إرسائيلية
للتدخ�ل يف إدارة املس�جد األقىص .وه�ذا يف الواقع يمك�ن أن يفرس اإلج�راءات اإلرسائيلية
القاس�ية جت�اه أهايل الق�دس .إذ ُمنِعت أعداد كبرية من أهل املدينة من دخول املس�جد األقىص
يف كثري من املناس�بات .ويف إحدى املرات ُمنِع مدير املسجد األقىص ناجح بكريات من دخول
مكتبه يف املس�جد األقصى يف عام  ،2012ملا يزيد عن عام .13كام اس�تهدفت إرسائيل جمموعة
من املدنيني املعروفني باسم املرابطني ،14الذين يقيمون داخل املسجد األقىص خالل النهار من
أجل الدفاع والزود عنه ضد اجلامعات اليهودية املتطرفة .ففي سبتمرب ُ 2015ح ِظر املرابطون.
وأعقب ذلك ،يف نوفمرب  ،2015حظر اجلناح الشمايل للحركة اإلسالمية يف إرسائيل ،برئاسة
رائد صالح ،الذي ُيعدّ املورد الرئيس للمرابطني يف األقىص .15وقد تركت هذه التدابري املسجد
األقىص ضعي ًفا ويف عزلة تقري ًبا يف وجه التدخل اإلرسائييل املتواصل يف شؤون األقىص.
إضافة إىل ذلك ،تصاعد دور الرشطة اإلرسائيلية يف املسجد األقىص ً
أيضا مع هذه العملية؛
إذ حرضت الرشطة اإلرسائيلية يف أثناء زيارات اجلامعات اليهودية املتطرفة إىل املسجد األقىص
حلامية املسجد من اهلجامت املحتملة هلذه اجلامعات ،أو املضايقات التي قد يتعرض هلا املسلمون
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من هذه املجموعات املتطرفة .لكن مع صعود اليمني املتطرف ،ووجود مجاعات اهليكل داخل
الربملان ،غريت الرشطة اإلرسائيلية من هدف وجودها ،وغيرّ ت مواقفها ،فكانت مسؤولة عن
محاية هذه اجلامعات من املسلمني ،وتأكيد أن هذه اجلامعات الراديكالية لن تتعرض ملضايقات
من قبل املسلمني يف املسجد.

الحدث الرئي�س
كبير ا،
يف ظ�ل كل ه�ذه الظ�روف ،ش�هد ي�وم اجلمع�ة  14يولي�و  2017حاد ًث�ا
ً
أطلق�ت في�ه جمموعة م�ن ثالثة مواطنني ع�رب إرسائيليني من عائلة واح�دة ،هي عائلة
جبارين ،النار عىل رجال الرشطة أمام باب حطة ،أحد أبواب املس�جد األقىص .ش�كل
كبير ا يف الصراع عىل املس�جد األقصى .وكانت هذه ه�ي املرة
ه�ذا احل�ادث تصعي�دً ا ً
األوىل الت�ي يدخ�ل فيها املس�جد األقىص دائ�رة العم�ل العس�كري ،وازداد التوتر بعد
ه�ذا احلادث غري املس�بوق؛ حي�ث قررت إرسائيل إغالق املس�جد األقصى ،وحظرت
أداء صلاة اجلمعة للمرة األوىل من�ذ االحتالل .ومنعت ملدة يومني مجيع أعضاء س�لطة
األوقاف اإلسالمية من دخول املسجد ،أو حتى رفع اآلذان .ومن أجل جتنب الضغوط
الدولي�ة واالضطراب�ات الداخلية ،أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل أن املس�جد األقىص
تدرجيي�ا يف غض�ون يومين.
س� ُي َعاد فتح�ه
ًّ

إن هج�وم اجلبارين ّ
ّ
ريا يف اإلستراتيجية الدفاعية للفلس�طينيني جتاه املس�جد
ش�كل تغي ً
األقصى .يف امل�ايض ،كان هن�اك تفاه�م مشترك بين الفلس�طينيني على جتن�ب أي عم�ل
عس�كري داخل املس�جد األقىص ،على الرغم من اس�تمرار اهلجمات اإلرسائيلية وفقدان
أرواح العدي�د م�ن املدنيين داخ�ل املس�جد  . 16وق�د حافظ املس�لمون على ه�ذا التفاهم
املشترك حول املظاهرات الس�لمية ،وعدم اس�تخدام س�وى احلجارة يف أي أعامل ش�غب
ض�د الق�وات املس�لحة اإلرسائيلية .غري أن اإلج�راءات اإلرسائيلية ض�د املرابطني وحظر
احلرك�ة اإلسلامية -أطاح�ت باآلمال الفلس�طينية يف القدرة على االلتزام بالط�رق املدنية
حلامية مس�جدهم من املواجه�ة اإلرسائيلية .وأصبح�ت الرشطة اإلرسائيلي�ة ،التي هامجها
رئيس�ا من اللعبة يف القدس .عدّ املهامجون الرشطة مس�ؤولة بش�كل مبارش
اجلبارين ،جز ًءا ً
عن أعامل اجلامعات الراديكالية اإلرسائيلية يف املسجد ،وذلك ببساطة؛ ألن هذه اجلامعات
تتمت�ع بحامية مش�ددة من الرشطة .كام ّ
أن كون اجلبارين م�ن املواطنني اإلرسائيليني أضاف
عنرصا آخر إىل املعادلة اجلديدة .فأوضحت أن قضية املس�جد األقىص ليس�ت قضية شعب
ً
الق�دس أو الضف�ة وحده�مّ .
إن املهامجين كسروا حاجزً ا دائام بين الع�رب اإلرسائيليني
واس�تخدام القوة للتعبري عن معارضتهم للدولة التي حيملون جنس�يتها .وهذا يفتح املجال
أمام مناقش�ة واس�عة حول العالقة بني دولة إرسائيل ومواطنيها املزعومني.
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حقائق جديدة
شهد يوم األحد املوافق  16يوليو  2017تصعيدً ا آخر يف األحداث عندما تفاجأ املسلمون
تنزل ما فيها من بوابات حديدية ،وبأفراد إرسائيليني يركبون أجهزة الكشف
بعربات إرسائيلية ّ
عن املعادن .حدث ذلك أمام ثالثة أبواب رئيس�ة للمس�جد األقىص ،هي :األس�باط والناظر
والسلس�لة ،بينما ظل�ت األب�واب األخ�رى مغلقة .ويب�دو أن إرسائي�ل اعتق�دت أن رد فعل
الفلس�طينيني س�يقترص عىل قبول احلقائق اجلدي�دة ،أو عىل األقل دخول املس�جد ،ثم خوض
معركة دبلوماس�ية يف اليونس�كو أو األمم املتح�دة ،لكن رد الفعل الفلس�طيني كان أكثر إثارة
للدهش�ة؛ إذ رف�ض أعض�اء األوقاف واأله�ايل دخول
املس�جد األقصى يف إط�ار ه�ذه اإلج�راءات اجلدي�دة� ،أهل القد�س كانوا ً
دائما العقبة الرئي�س�������ة
وأعلن�وا اعتصا ًما أم�ام بوابة األس�باط ...واملدهش أن �أم�������ام �أي محاوالت �إ�س�������رائيلية للتدخل في
إرسائيل ألول مرة منذ االحتالل ،وملدة أسبوعني ،كانت �إدارة الم�س�������جد الأق�ص�������ى .وهذا في الواقع
الطرف الذي حياول إقناع الناس بدخول املسجد.

يمكن �أن يف�س�������ر الإج�������راءات الإ�س�������رائيلية
يشير الرف�ض الفلس�طيني الواس�ع لإلج�راءات
القا�سية تجاه �أهالي القد�س

اإلرسائيلية إىل إدراك اخلطر وأبعاده السياس�ية .والنقطة
الرئيس�ة التي يثريها الفلس�طينيون بش�أن هذه األبواب،
ه�ي أن مجيع التدابري اجلديدة األخ�رى التي ينفذها اإلرسائيليون -تنتهك الوضع الراهن .لذا
فإن السامح بتنفيذ هذه اإلجراءات اجلديدة بدون معارضة كان سيعني القبول بسيادة إرسائيل
الكاملة عىل األماكن املقدسة يف القدس من دون منازع .فإرسائيل ترغب يف أن تكون املراقب
ً
رئيس�ا يف إدارة
ألي حترك داخل املس�جد األقصى وخارجه ،ومن َث ّ�م تصبح
الرئي�س ّ
رشيكا ً
أي أعذار
املجم�ع .على كل حال ،نجح الفلس�طينيون يف الرتكيز عىل قضية األب�واب ،ال عىل ّ
أمنية قدمتها إرسائيل .وعالوة عىل ذلك ،بدأت إرسائيل تركيب كامريات ذكية داخل املسجد
األقصى وخارج�ه ،كالذي اقترُ ِح يف ع�ام  .2016وهذا أعطى انطباع ًا بأن إرسائيل تس�تخدم
ً
رشيكا جديدً ا يف
حادث  14يوليو ذريعة لفرض حماوالهتا الفاش�لة الس�ابقة ،وتنصيب نفسها
إدارة املسجد األقىص.

�إ�سرائيل تقع في �أزمة (الهيمنة)
يمكن للمرء أن يدّ عي أن رفض املسلمني الدخول إىل املسجد األقىص ،هو ما متنته إرسائيل.
لك�ن ه�ذا االدعاء يتجاهل العديد م�ن العنارص التي تؤثر يف الوضع الس�يايس اإلرسائييل فيام
ّ
رس�ميا بإدارة املس�جد األقىص
يتعلق باألماكن املقدس�ة يف القدس .إذ مل تطالب إرسائيل أبدً ا
ًّ
جيدً ا أن العامل مل يعرتف بعد باحتالل القدس الرشقية وأماكنها املقدس�ة.
بمفردها .ألهنا تدرك ّ
تنص الفقرة  1من املادة  9من معاهدة السالم بني إرسائيل واألردن عىل أن" :كل طرف سيتيح
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حرية الوصول إىل األماكن ذات األمهية الدينية والتارخيية" . 17وقد أدى هذا االلتزام اإلرسائييل
إىل حماولة إرسائيل إقناع العامل بأهنا ال تريد سوى تقاسم إدارة املسجد األقىص مع األردن .وكام
ُو ِّضح فيام س�بق ،حاولت إرسائيل أن تتالعب بتعريف املسجد األقىص باعتباره اجلامع القبيل
فقط .وهذا من شأنه أن يعطي إرسائيل ذريعة لتقاسم إدارة املجمع بكامله ،مدعية أنه ال يمثل
املس�جد األقىص .ومع ذلك ،جت ّنب األردن وتعريف اليونسكو لألقىص هذه املسألةّ .
أن رفض
(املس�لمني) دخ�ول املس�جد ،يف  16يولي�و ،وضع إرسائي�ل يف موقف ح�رج ،إذ جعلها تبدو
ً
رشيكا يف إدارته.
وكأهنا السلطة الوحيدة املهيمنة من دون مربر عىل املسجد ،بدلاً من كوهنا

وكذلك فضح املوقف الفلسطيني إرسائيل بوصفها قوة احتالل غري رشعية ،حترم املسلمني
حقه�م الرشعي يف دخ�ول أماكنهم املقدس�ة .كام كش�ف االعتصام والتظاهرات الفلس�طينية
السلمية للعامل ،يف مقابل القمع الوحيش اإلرسائييل للمدنيني الفلسطينيني -عن وجه إرسائيل
القبي�ح .وجتلى هذا يف ي�وم اجلمعة  21يولي�و 2017م عندما ُقتِل ثالثة مدنيني فلس�طينيني يف
الق�دس بالقرب من املس�جد األقىص .وق�د حاولت إرسائي�ل حتويل االنتباه ال�دويل عن هذا
احل�دث بالرتكيز عىل هجوم آخر وقع يف ذلك املس�اء؛ حيث ُقتِل ثالثة مس�توطنني إرسائيليني
عىل يد مهاجم فلس�طيني يف مستوطنة إرسائيلية يف الضفة الغربية ،وحتديدً ا حلميش .وبالرغم
م�ن أن ه�ذا اهلجوم وقع ضد مس�توطنني مدنيين ،إال أنه وقع داخل مس�توطنة غير قانونية.
وه�ذا يدل على أن اهلدف اختري ُ
وخ ِّطط ل�ه بعناية ،كي يكون يف األرايض املحتلة بش�كل غري
قان�وين .وق�د غيرّ ه�ذا احلدث اخلطاب م�ن رشعية اهلج�وم إىل اجتاه آخ�ر ،بالرتكيز عىل عدم
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�م مل تتمكن إرسائيل من اس�تخدام هذا
رشعي�ة املس�توطنات يف الضفة الغربية نفس�ها .ومن َث ّ
ً
مبارشا عىل ما حيدث يف القدس ،وه�و ما زاد من الضغوط
ردا
اهلج�وم كما كانت تأملُ ،
وع�دّ ًّ
عىل احلكومة اإلرسائيلية.

وبن�اء عىل ما س�بق ،يمك�ن فهم املدى ال�ذي وجدت إرسائيل نفس�ها فيه يف أزمة بس�بب
أفعاهلاّ .
إن إرسائيل حاولت إقناع العامل بأن إجراءاهتا اجلديدة مل تكن تستهدف الوضع الراهن
مقنعا،
لألماك�ن املقدس�ة يف القدس ،بل فق�ط لزيادة األمن .وم�ع ذلك ،مل يكن ه�ذا االدعاء ً
وحتى هناية األحداث ،حاولت إرسائيل باس�تمرار فرض حقائق جديدة .إذ وضعت إرسائيل
جس�ورا معدنية خارج
بع�د تركيب أجهزة الكش�ف عن املعادن اجلديدة كامريات جديدة ،ثم
ً
املس�جد األقىص .كما حاولت إغالق باب حطة بش�كل كامل ،حيث وقع هج�وم  14يوليو؛
لكن إرصار الفلس�طينيني عىل إزالة مجيع التدابير اإلرسائيلية اجلديدة أ ّدى إىل إخفاق كل هذه
اخلط�ط ،وكش�ف عن الوج�ه احلقيقي للنواي�ا اإلرسائيلي�ة يف انتهاك الوض�ع القائم ،وفرض
حقائق جديدة عىل األرض.

�أعمال ال�شغب على الم�ستوى الدولي
يف ي�وم  23يوليو/مت�وز حدث تطور آخر؛ حي�ث أطلق حارس أمن إرسائييل يف الس�فارة
اإلرسائيلي�ة يف األردن ،النار عىل اثنني من املواطنني األردنيني فأردامها قتيلني ،أحدمها ش�اب
يبل�غ من العم�ر  17عا ًما .وطب ًق�ا للرواية اإلرسائيليةّ ،
ف�إن املراهق بعد أن َر ّك�ب أثاث غرفة
ّ
بمفك ،فأطلق النار عليه .وأصيب
النوم يف بيت أستأجره دبلومايس إرسائييل ،هاجم احلارس
خالل احلادث ً
أيضا صاحب الش�قة ،وهو طبيب أردين ،وا ّدعت إرسائيل أنه أصيب برصاصة
خاطئة أودت بحياته.18

ً
مرتبطا مبارشة بأعامل الش�غب
أدى ه�ذا احلادث إىل زيادة ح�دة التوتر ،حيث ُعدّ اهلجوم
يف الق�دس .وواجه�ت إرسائيل غض ًبا متصاع�دً ا يف حميطها ،بالرغم من ال�ر ّد البارد للحكومة
األردني�ة على احل�ادث .إذ أفرجت األردن عن احل�ارس اإلرسائييل يف غضون  24س�اعة من
وق�وع احل�ادث ،مدعية أنه دبلوم�ايس ،ومن هنا فهو حمصن من اخلض�وع للقضاء ،وف ًقا للامدة
 31من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماس�ية .20غري أن النخب األردنية والش�عب رفضوا هذا
التربي�ر ،وعدّ وه أحد املوظفني ال من الدبلوماس�يني ،ومن َث ّم ال يتمت�ع باحلصانة من الوقوف
أمام القضاء املدين واإلداري .وقد ورد ذلك بوضوح يف الفقرة  2من املادة  37من االتفاقية.20
وكان هذا بمثابة ضغط عىل احلكومة األردنية يف مواجهة الرأي العام يف األردن.
يف املقاب�ل ،زاد رئي�س ال�وزراء اإلرسائيلي م�ن ح�دة الغض�ب األردين عندما كش�ف
النقاب عن تس�جيل مكاملة هاتفية بينه وبني حارس األمن اإلرسائييل الذي ارتكب جريمة
القت�ل بمج�رد عبوره احل�دود إىل إرسائيل .ويف اليوم التايل اس�تقبل رئيس الوزراء حارس
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األم�ن يف مكتب�ه يف نف�س الوقت الذي جرت في�ه جنازة الضحي�ة املراهق األردين ،مما زاد
م�ن غض�ب الش�عب يف األردن .وكان على األردن أن خيفف من غضب ش�عبه من خالل
ممارس�ة املزيد من الضغوط عىل إرسائيل بش�أن املس�جد األقىص .فانتقد امللك األردين عبد
اهلل الث�اين تعامل رئيس الوزراء اإلرسائييل مع حادث إطالق النار يف األردن .ثم أصدرت
املحكم�ة امللكية بيا ًنا قالت فيه :إن املتحدث باس�م املل�ك طالب رئيس الوزراء االرسائييل
بإزال�ة مجي�ع اإلجراءات األمني�ة اجلديدة يف األقىص .وم�ع ذلك ،يب�دو أن ترحيب رئيس
ال�وزراء اإلرسائييل بح�ارس األمن ،كان هي�دف يف الواقع إىل ختفي�ف الضغط الداخيل يف
هييئ اإلرسائيليين لقبول قرارته التي كان س�يطبقها
إرسائي�ل .إذ أراد بنيامين نتانياه�و أن ّ
بع�دثالث�ةأي�ام.

� ّإن �إ�س�������رائيل حاول�������ت �إقن�������اع العالم ب�أن
�إجراءاته�������ا الجديدة لم تكن ت�س�������تهدف
الو�ض�������ع الراهن للأماكن المقد�سة في
القد��������س ،بل فق�������ط لزي�������ادة الأمن .ومع
ذلك ،لم يكن هذا االدعاء مقنعًا
باب حطة يوم اجلمعة  28يوليو.

أثب�ت هج�وم (حلمي�ش) ،وإطالق النار يف س�فارة
إرسائي�ل يف األردن ،أن أعامل إرسائي�ل العنيفة وضعت
املنطق�ة كله�ا على وش�ك انتفاض�ة ثالثة .وكان�ت هذه
العوام�ل هي األس�باب الرئيس�ة التي جعل�ت احلكومة
اإلرسائيلية ترتاجع وتلغي إجراءاهتا اجلديدة يف املس�جد
األقىص وحوله ،بد ًءا من إزالة مجيع أجهزة الكش�ف عن
املع�ادن والكامريات صباح يوم  27يوليو ،وانتهاء بفتح

رد الفعل الدولي
سمع أي صوت داعم ملحاولة إرسائيل األخرية بفرض حقائق
خالل
َ
أس�بوعي األزمة ،مل ُي َ
جدي�دة يف املس�جد األقىص ،وربام يكون هذا بس�بب عدم اعرتاف املجتم�ع الدويل باالحتالل
اإلرسائييل للضفة الغربية والقدس الرشقية واملس�جد األقىص .ويف  25يوليو ،ش�ددت اللجنة
تضم روس�يا والواليات املتح�دة واالحت�اد األورويب واألمم
الرباعي�ة للشرق األوس�ط التي ّ
معا من أج�ل ختفيف حدة
املتح�دة ،يف بي�ان هلا على أنه "جيب على إرسائيل واألردن العم�ل ً
التصعيد ،مع األخذ بعني االعتبار الدور اخلاص لألردن املعرتف به يف معاهدة السلام مع تل
أبي�ب" .21وقالت جامعة الدول العربية :إن إرسائيل "تلعب بالنار" ،وعدّ الرئيس الرتكي هذه
اإلجراءات اجلديدة "إهانة للعامل اإلسالمي".22
وق�د خرج�ت مظاهرات ضخم�ة يف العديد من الدول اإلسلامية ،مث�ل ماليزيا واألردن
وتركي�ا وإندونيس�يا وغريه�ا من ال�دول ،واحتج املس�لمون يف أوربا والوالي�ات املتحدة عىل
اإلج�راءات اإلرسائيلي�ة يف أكث�ر من  40مكا ًن�اّ .
إن رد الفع�ل عىل هذه األزم�ة كان أبعد من
اخليال اإلرسائييل ،وساعد هذا بدوره عىل إجبار إرسائيل عىل الرتاجع.
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بعد الأزمة
الش�ك يف أن إرسائيل ش�عرت باهلزيمة يف هناية األس�بوعني بعد أعامل الشغب ،وقد اهتم
العديد من سياسيي اليمني اإلرسائييل رئيس الوزراء بالرضوخ للفلسطينيني ،كام ّ
استطالعا
أن
ً
لل�رأي كش�ف أن  77يف املئ�ة من اإلرسائيليني ش�عروا ب�أن حكومتهم رضخ�ت ،وكان جيب
عليها اإلبقاء عىل أجهزة الكش�ف عن املعادن .كام أظهر االستطالع أن قرارات رئيس الوزراء
نتنياه�و مل تك�ن صائبة ،وأرضت بش�كل كبري بالطريقة الت�ي تعامل هبا م�ع األزمة .23ودعت
مجاعات اهليكل الراديكالية  5000إرسائييل القتحام املسجد األقىص يف يوم (تيشا باف) 24يف
 1أغس�طس  .2017ومع ذلك ،استطاعت فقط حشد ما ال يزيد عن  1080القتحام املسجد
يف ذلك اليوم ،وهذا يعدّ إخفا ًقا آخر يف جدول األعامل اإلرسائييل .وبالرغم من هذا اإلخفاق
اإلرسائيلي يف احلش�د ،إال أن هذا الع�دد يمثل أكرب عدد من اليهود يدخل املس�جد األقىص يف
يوم واحد منذ االحتالل.25

أس�بوعي االعتصام ،ظهرت قي�ادة عامة جديدة يف الق�دس ،إذ وقف العلامء عىل
وخلال
َ
هيئ�ة ق�ادة للمجتمع ال�ذي بدوره ،أرص عىل مطالب�ه ،وفرض رأيه عىل قيادته .ويف مناس�بات
قليل�ة ،اضط�رت القيادة العلمية يف الق�دس إىل تغيري رأهيا التباع ال�روح العامة .فمثلاً يف يوم
اخلمي�س املواف�ق  27يوليو ،كان العلامء عىل وش�ك الدخول إىل املس�جد من باب األس�باط،
لكنهم اضطروا إىل تغيري قرارهم ،وأرصوا عىل دخول املسجد من باب حطة ،كام أراد الناس.
وعالوة عىل ذلك ،فإن غياب الس�لطة الفلس�طينية ،وأي هيئات متثيلية سياسية رسمية أخرى،
حرا يف حتديد خياراته ومطالبه ،ومل يرتكوا أي فرصة للسياسيني لتخفيف
جعل املجتمع املحيل ًّ
احلصار الش�عبي .لكن بعد انتهاء األزمة ،ظهرت بعض املبادرات السياس�ية ،للقفز عىل إنجاز
أهل القدس .فعزا البيان الرس�مي للمحكمة امللكية الس�عودية انتهاء األزمة إىل ملك اململكة
العربية الس�عودية .26وظهرت ادعاءات مماثلة من األردن والس�لطة الفلس�طينية وحتى مرص.
وع�دّ ذل�ك حماولة يائس�ة للتقليل من حجم إنجاز الش�عب الفلس�طيني؛ لذا يمك�ن القول إن
ُ
بع�ض األنظم�ة العربية قد تش�عر بالتهديد من أي إنجاز ش�عبي ،خو ًفا م�ن أن يؤدي ذلك إىل
انتشار فكرة اإلرادة الشعبية ،كام حدث بعد الثورة التونسية يف .2010

ماذا بعد ذلك؟
ّ
إن هذه األزمة ألقت بظالل ثقيلة عىل مس�تقبل املنطقة؛ فعىل اجلانب اإلرسائييل ،يمكن أن
تؤدي هذه األحداث إىل عواقب خطرية جدًّ ا قد تتس�بب يف س�قوط نتنياهو ،وإذا حدث ذلك،
فإن املزاج العام اإلرسائييل س�يأيت بحكومة أكثر تطر ًفا .ووف ًقا الس�تطالعات الرأي التي تلت
األزم�ة ،ال توج�د أي فرصة تقري ًبا للجناح اليس�اري اإلرسائييل بالفوز ب�أي انتخابات قادمة.
ومع ذلك ،جتدر اإلش�ارة إىل أن جمموعات اهليكل الراديكالية س�وف تس�تمر يف القيام بأنشطة
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داخ�ل املس�جد األقىص ،مع العلم أن قدرهتا عىل مجع احلش�ود لن تتج�اوز  1000إىل 1500
ش�خص يف املس�تقبل القريب .لذلك ،من املتوقع أن حتاول هذه املجموعات كس�ب املزيد من
الس�لطة
سياس�يا ،من خالل حماولة كس�ب دعم املزيد من أعضاء احلكومة إىل جانبهم ،وليس
ًّ
من بني اجلمهور اإلرسائييل.
أما بالنسبة للشعب الفلسطيني يف القدس ،فقد كشفت هذه األزمة عن العديد من عنارص
الق�وة ،فاملجتمع قادر عىل تنظيم نفس�ه يف أي وقت ،ويمكن أن يو ّلد قي�ادة دائماً  ،ومن املتوقع
ً
أيضا أن تزيد سلطة االحتالل اإلرسائييل من ضغوطها عىل أهايل القدس يف املستقبل القريب،
مدفوعا نحو املضي قد ًما يف حت�دي االحتالل .وهو األم�ر الذي من
وه�ذا ق�د جيعل الش�عب
ً
شأنه أن يؤدي إىل عصيان مدين أو حتى انتفاضة ثالثة ،التي يمكن أن تضع إرسائيل يف موقف
دوليا.
حرج ،علماً أن ّ
ضم ارسائيل للقدس الرشقية غري معرتف به ًّ

ّ
إن قضي�ة األماكن املقدس�ة يف القدس ع�ادت إىل عناوين الصحف يف غضون أس�بوعني.
هي�م ك�م من الوقت يلزم لكي هتدأ هذه القضية ،إال أهنا الت�زال إحدى أهم قضايا الرشق
وال ّ
مفتاحا
األوس�ط ،والشك أن املنطقة التي تبلغ مساحتها  144ألف مرت مربع يمكن أن تكون
ً
لزعزعة استقرار املنطقة بأرسهاّ .
إن هذه األزمة أعادت قضية املسجد األقىص إىل بداياهتا؛ أي
أن مواجهة األقىص باهظة الثمن ،ولن تتحمل إرسائيل هذا الثمن الباهظ.

الهوامش والمصادر :
.1
.2
.3

.4

.5
.6

A. L. Tibawi. “Religion and Educational Administration in Palestine of the British1
Mandate”. Die Welt des Islams. Vol. 3. Issue 1 (1953). p. 4
2محسن محمد صالح (الطريق إلى القدس) ،بيروت :مركز الزيتونة ،2012 ،ص142
The Al-Buraq Wall - The Western Wall of al-Aqsa: Report of the international3
Commission appointed by the British Government in 1930 and approved by the
Council of the League of Nations in 1931: International document. (Dunblane:
IRAP. 1999). p.98
4انظر مؤسسة القدس الدولية ،ورقة معلومات حول المسجد األقصى والمخاطر المحدقة بهSee al-،
Quds International Institution. Waraqat Ma‘lūmāt Ḥawla al-Masjid al-Aqṣāwa
al-Makhāṭir al-Muḥdiqah Bih. Retrieved on August 6. 2017. from http://www.
alquds-online.org/items/896
Terry Rempel. “The Significance of Israel's Partial Annexation of East Jerusalem”.5
Middle East Journal. Vol. 51. No. 4 (Autumn. 1997). p. 526
6معاهدة السالم بين إسرائيل والمملكة األردنية الهاشمية ،وزارة الخارجية اإلسرائيلية Treaty of
Peace between the State of Israel and the Hashemite Kingdom of Jordan. Israel

 106ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

حادث الم�سجد الأق�صى

Ministry of Foreign Affairs. Retrieved on August 6. 2017. from http://mfa.gov.il/
Style%20Library/AmanotPdf/007287.pdf.. p.10
7 .7يساوي (الدونم) مساحة  1000كيلو متر مربع.
8 .8اتفاق أردني فلسطيني للدفاع عن المسجد األقصى ،الموقع الرسمي للملك عبد اهلل الثاني Jordanian-
Palestinian Agreement to Jointly Defend al-Masjid al-Aqsa. King Abdullah II of
Jordan Official Website. Retrieved on August 6. 2017. from https://kingabdullah.
jo/en/news/jordanian-palestinian-agreement-jointly-defend-al-masjid-al-aqsa
Behind the Headlines: Jerusalem’s Temple Mount. Israel Ministry of Foreign9 .9
Affairs. Retrieved on August 6. 2017. from http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/
Issues/Pages/Jerusalem-Temple-Mount-12-Nov-2014.aspx
1010في يناير  ،2002انهار جزء من الجدار الجنوبي للمسجد األقصى ،وأصرت إسرائيل على أن تشارك في
تجديده ،إال أن األردن رفض ،وأصر على أن إسرائيل يجب أن تظل بعيدة عن التدخل في هذه العملية .وحدث
الشيء نفسه في مارس  2007عندما بدأت إسرائيل فجأة في هدم مدخل باب المغاربة ،إال أنها اضطرت
إلى التوقف تحت ضغط شديد من السلطات األردنية إلى جانب ضغط أهالي القدس واألقلية العربية
داخل إسرائيل .وفي أكتوبر  ،2012حاولت إسرائيل بناء جسر هيكلي معدني قوي يؤدي إلى باب المغاربة
من الحي اليهودي الحالي ،إال أن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي اضطر إلى وقف المشروع؛ بسبب
الغضب الشعبي الشديد في القدس وفي األردن.
1111أكثر من  109اعتداءات وانتهاكات بحق المقدسات ،الحدثAkthar min 109 I‘tidā’āt waIntihākāt ،
biḥaq al-Muqaddasāt. al-Hadath. Retrieved on August 8. 2017. from http://www.
alhadath.ps/article/25818/index.php
1212انظر هشام يعقوب ،التقرير :حال القدس السنوي ( ،2016بيروت ،مؤسسة القدس الدولية ،)2017
صSee Hisham Ya‘qoub (ed.). al-Taqrīr al-Sanawī Ḥāl al-Quds 2016. (Beirut: ،127
al-Quds International Institution. 2017). p. 127
1313اقتحام منزل مدير المسجد األقصى ،وكالة األنباء الفلسطينية ،وفاIqtiḥām ManzilMudīr al-
Masjid al-Aqṣā. Palestinian News and Information Agency WAFA. Retrieved on
August 8. 2017. from http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=DdG5Dqa60729455
4240aDdG5Dq
1414مصطلح (المرابطون) يعني عادة ( الصامدون) ،وهو يشير إلى مجموعات من الشباب والنساء الذين
يقيمون في المسجد األقصى خالل النهار من أجل الدفاع عنه ضد الجماعات اليهودية المتطرفة.
1515هشام يعقوب ،التقرير :حال القدس السنوي  ،2016صHisham Ya‘qoub. al-Taqrīr al-،27
SanawīḤāl al-Quds 2016. p. 27
1616اقتحمت إسرائيل المسجد ثالث مرات في أثناء أداء الصلوات :أولها في  8أكتوبر  ،1990نتيجة محاولة
إسرائيلية القتحام المسجد ووضع (حجر األساس) للهيكل الثالث ،وقتل حينها  21مدنيًّا فلسطينيًّا داخل
المسجد على يد القوات اإلسرائيلية .وكان االقتحام الثاني في  23سبتمبر  ،1996بسبب فتح الحكومة
اإلسرائيلية نفقًا تحت الجدار الغربي للمسجد االقصى .وقتل في ذلك اليوم  3فلسطينيين .وكان ثالث
هجوم على المسجد في  29سبتمبر  ،2000بعد يوم واحد من اقتحام إرييل شارون ،رئيس المعارضة
اإلسرائيلية في ذلك الوقت ،المسجد األقصى ،وقتل حينها خمسة فلسطينيين داخل المسجد ،وكان
هذا الحادث بداية االنتفاضة الفلسطينية الثانية .ولم تكن هذه الهجمات هي الوحيدة التي وقعت داخل
المسجد األقصى ،والتي ارتبطت بالحكومة اإلسرائيلية ،بل وقعت هجمات فردية أخرى داخل المسجد
ولم تتوقف بد ًءا من حريق المسجد األقصى المتعمد في  21أغسطس  1969من قبل متطرف إسترالي،
خريف 107 2017

 الدرا�سات عبد اهلل معروف عمر- المقاالت

 أبريل11  الذي هاجم القبة وقتل اثنين من المسلمين في،ثم الحقًا هجوم الجندي اإلسرائيلي أالن غودمان
.1982
9 ص،اتفاقية السالم1717
Elad Benari. Israel to compensate Jordanian who was accidentally killed. Arutz1818
Sheva. Retrieved on August 12. 2017. from http://www.israelnationalnews.com/
News/News.aspx/232985
Vienna Convention on Diplomatic Relations. United Nations. Retrieved1919
on August 8. 2017. from http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
conventions/9_1_1961.pdf. p. 9
12 11- ص،نفس المصدر2020
UN envoy: al-Aqsa crisis must be resolved by Friday. Aljazeera Network.2121
/07/Retrieved on August 8. 2017. from http://www.aljazeera.com/news/2017
envoy-al-aqsa-crisis-resolved-friday-170724181345156.html
نفس المصدر2222
Gil Hoffman. 77% Say Netanyahu Gave in on Temple Mount Metal Detectors.2323
The Jerusalem Post. Retrieved on August 8. 2017. from http://www.jpost.com/
Arab-Israeli-Conflict/77-percent-say-Netanyahu-gave-in-on-Temple-Mountmetal-detectors-500760
.تيشاباف يمثل ذكرى تدمير الهيكل في التقويم العبري2424
See: It was Palestinians who foiled Israel’s Jerusalem scheme. The Jordan Times.2525
Retrieved on August 8. 2017. from http://jordantimes.com/news/local/it-was94-%80%99s-jerusalem-scheme-%E2%80%palestinians-who-foiled-israel%E2
safadi
Royal Court: The King's efforts with a number of world leaders on Al-Aqsa are2626
culminated with success. Saudi Press Agency. Retrieved on August 8. 2017. from
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1651528

 ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة108

