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وقائع القدس

امل�صجد الأق�صى ''ميدان التحرير'' يف القد�س

مهند م�صطفى*

يجب 
�لتاأكيد �أن �لعملية �ضد �ضرطيين �إ�ضر�ئيليين �إنما تمت في �لم�ضجد �لأق�ضى، في مناطق ُتعرف �أي�ضًا 

كمناطق محتلة في �لإجماع �لفل�ضطيني في �إ�ضر�ئيل، �لذي يرى في مقاومة �لحتالل حقًا م�ضروعًا 

�أظهرت �لإ�ضكالية بين �لإجماع  �إن عملية �لم�ضجد �لأق�ضى  �إّل  �أجل �لتحرر وحق تقرير �لم�ضير.  لل�ضعوب من 

على �لن�ضال �ل�ضلمي للفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل كاأفر�د ومجموعة قومية، وبين �لإجماع على حق �ل�ضعب �لو�قع 

هذ�  حتى  �أنه  �لتاأكيد  مع  لنف�ضه،  يحددها  �لتي  بالطرق  �لمحتل  مقاومة  في   67 مناطق  في  �لحتالل  تحت 

في  �لفل�ضطينيين  لن�ضال  معينة  �أدو�ت  تف�ضيل  نحو  �لأخيرة،  �لأعو�م  في  �لختز�ل  �أ�ضابه  �لثاني  �لإجماع 

بع�ض  عند  �لختز�ل  �أ�ضابها  �لأدو�ت  هذه  حتى  �إن  بل  �ل�ضعبي،  �ل�ضلمي  �لن�ضال  في  تتمثل   ،67 مناطق 

�لقد�ض  �لمطروح هنا هو: هل ت�ضكل ق�ضية  �أخالقية، ل �ضيا�ضية فقط. و�ل�ضوؤ�ل  �ل�ضيا�ضيين باعتبارها م�ضاألة 

�تخذها  �ضلمية  ن�ضالية  �أدو�ت  بين  يف�ضله  وما  �لأخ�ضر  �لخط  �ضبابية  �أو  لغياب  بد�ية  �لأق�ضى  و�لم�ضجد 

�لفل�ضطينيون في مناطق 48 من جهة، وبين حق �ل�ضعب �لفل�ضطيني في مقاومة �لحتالل في مناطق 67 من 

 48 مناطق  في  �لفل�ضطينيين  بين  و�لقد�ض  �لأق�ضى  �لم�ضجد  ق�ضية  مزجت  هل  �أُخرى:  بكلمات  �أخرى؟  جهة 

ومناطق 67 في م�ضاألة تغييب �لحدود �لغليظة بين ن�ضال �لمجموعتين؟

جه �إ�ضر�ئيل، فاإن �لإجماع �لفل�ضطيني 
ّ
لالإجابة عن هذه �لأ�ضئلة ل بد من �لبدء بالقول �إنه بخالف ما ترو

في مناطق 48 على �أدو�ت �لن�ضال، بات ي�ضمل �أي�ضًا روؤيتهم �إلى منظومة �لن�ضال �لفل�ضطيني في مناطق 67، 

و�لتي يزد�د تاأطيرها في �لأعو�م �لأخيرة �أخالقيًا ولي�ض �ضيا�ضيًا فقط، وهي في �عتقادي �ن�ضجام مع �لخطاب 

�لإ�ضر�ئيلي وفوقية خطاب �لم�ضتعمر. فتاأطير ن�ضال �لفل�ضطينيين في مناطق 67 �أخالقيًا، وتف�ضيل ن�ضال على 

�آخر من منطلقات �أخالقية ح�ضرية، هما �قتر�ب من �لخطاب �ل�ضهيوني �ل�ضتعماري �لذي يهدف �إلى تجريم 

ن�ضال �لو�قعين تحت �لحتالل على �لرغم من م�ضروعية ن�ضالهم في �لقانون �لدولي، وو�ضفه بالإرهاب ب�ضكل 

تع�ضفي، وتحويل كلمة �لإرهاب �إلى مقولة �أيديولوجية يو�ضف بها كل عمل فل�ضطيني من دون ��ضتثناء. وهذه 

�إلى �لور�ء في خطاب �لفل�ضطينيين في �لد�خل، عن �لن�ضال �لفل�ضطيني في  �أي�ضًا تر�جعت خطو�ت  �لمنظومة 

�ضنة 1967، وعن فكرة حق �ل�ضعب �لو�قع تحت �لحتالل في تحديد �أدو�ت ن�ضاله بما يخدم م�ضروعه �لوطني، 

مرور�ً بتف�ضيل �لن�ضال �ل�ضعبي �ل�ضلمي من �أجل �لتحرر �لوطني، و�نتهاء بتاأطير هذ� �لن�ضال �أخالقيًا، �أو جعل 

�لمقاربة �لأخالقية تتفوق على �لمقاربة �ل�ضيا�ضية. لذلك فاإن �لتيار�ت �ل�ضيا�ضية كان لها موقفها �لو��ضح من 

عملية �لم�ضجد �لأق�ضى �لتي نّفذها ثالثة �ضبان فل�ضطينيون، فقد �أ�ضدر �لجميع بيانات ترف�ض هذ� �ل�ضكل من 

�لن�ضال �ضد �لحتالل، حتى في مناطق ُتعتبر محتلة في �إجماع �لتيار�ت �ل�ضيا�ضية في مناطق 48.

* مدير �لبر�مج �لبحثية في مركز مدى �لكرمل.
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�ل�ضرطيين  �أن  ن 
ّ
تبي فقد  مبا�ضرة،  ر�فقتها  لحقة  و�جتماعية  �ضيا�ضية  هز�ت  �إحد�ث  في  �لعملية  �ضاهمت 

ًا 
ّ
�لقتيلين هما من �أبناء �لطائفة �لعربية �لمعروفية. و�ضّكلت �لأيام �لتي تلت �لعملية مختبر�ً �ضو�ضيولوجيًا حي

و�لمقولت  �لمنظومات  بع�ض  �ضدقية  �لمختبر  هذ�  ن 
ّ
وبي �لطائفية،  �لنزعة  �ضناعة  تجري  كيف  فيه  تعّلمنا 

�لنظرية ب�ضاأن �إنتاج �لطائفية، وبوؤ�ض بع�ضها �لآخر. فقد تم �إنتاج �ضر�ع طائفي من عملية لم تكن طائفية ول 

�إنتاج  بد�ية  �إلى  ينتمي  بخطاب  �لطائفي  �لنز�ع  هذ�  تاأجيج  في  �لم�ضتعمر  و�ضارك  طائفية،  �أهد�فها  كانت 

�لنزعات �لطائفية في �لقرن �لتا�ضع ع�ضر في �لم�ضرق �لعربي. فقد وقف وزير �لد�خلية �أرييه مخلوف درعي، في 

ر�ً للح�ضور عن غ�ضبه �ل�ضديد من روؤ�ضاء �ل�ضلطات �لمحلية �لعربية �لذين رف�ضو� 
ّ
بيت عز�ء �أحد �ل�ضرطيين، معب

توقيع بيان يندد بالعملية وي�ضتنكرها، �أعدته �لوز�رة و�أر�ضلته �إلى �لروؤ�ضاء )كاأنهم رعايا لها(.

تحت  �لو�قعين  درجة،  �أق�ضى  �إلى  يحتقر  ��ضتعماريًا  رجاًل  �لعز�ء  في  يخطب  وهو  درعي  م�ضهد  يمثل 

��ضتعماره، ويبدو كاأنه يتعامل مع �لجمهور كرعايا له فيطالبهم بتوقيع بيان م�ضبق. فلماذ� يتعين على روؤ�ضاء 

درعي  كان  وهل  �لد�خلية؟  لوز�رة  �لعام  �لمدير  �أعده  بالعملية  يندد  بيان  توقيع  �لعربية  �لمحلية  �ل�ضلطات 

قام  �إذ�  �لد�خلية  وز�رة  في  موظف  يعده  �ضبيه  بيان  توقيع  �ليهودية  �لمحلية  �ل�ضلطات  روؤ�ضاء  من  �ضيطلب 

�إلى مجموعة و�حدة في منظومة  �إ�ضر�ئيل؟ ولماذ� تحول �لعرب فجاأة  يهودي بقتل مو�طنين فل�ضطينيين في 

�لم�ضتعمر، في �لوقت �لذي يرف�ض �لتعامل معهم كمجموعة؟ �ألي�ض بهدف �لتحري�ض عليهم كمجموعة و�إنتاج 

نزعة طائفية ��ضترك فيها، بوعي ومن دون وعي، �ضيا�ضيون ومثقفون كثر، بدو�فع وهمية �أو م�ضطنعة؟ يقودنا 

جانب  �إلى  طائفيًا  تاأطيرها  �إلى  هدفا  �للذ�ن  ــ  �لعملية  ب�ضاأن  �لإ�ضر�ئيلي  �لخطاب  ومجمل  درعي  خطاب 

�ضيا�ضات  فهم  محاولة  �إلى  ــ  �لأق�ضى  �لم�ضجد  على  �إ�ضر�ئيل  ل�ضيطرة  عد�ئية  دينية/قومية  كعملية  تاأطيرها 

�ليمين �لجديد تجاه �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل.

�لعن�ضرية  �لمنظومة  وبين  �لعمالي  �ل�ضهيوني  للتيار  �لتاريخية  �لعن�ضرية  منظومة  بين  �ختالف  هناك 

لليمين �لجديد، وذلك في تعاملهما مع �لفل�ضطينيين د�خل �لخط �لأخ�ضر: فالأول �ّتبع �ضيا�ضة تغييبهم، و�لثاني 

يّتبع ب�ضكل منهجي �ضيا�ضة ��ضتح�ضارهم بكل منا�ضبة. فالتغييب ل يفتر�ض �لتحري�ض ب�ضورة �أولية، بل على 

�لعك�ض يتعامل معهم كاأنا�ض ودودين قابلين بالو�ضع �لقائم وخا�ضعين له، ول يتحدونه، ول ي�ضكل �لتحري�ض 

على  د�أبت  �لتي  �لإنجليزي  �لنتد�ب  من  �لموروثة  �لم�ضتعمر  ل�ضيا�ضات  �نتهاك  و�إنما  �ضيا�ضية،  ر�فعة  عليهم 

�لتعامل مع �لقياد�ت �لمحلية �لتقليدية، وتمكينها على ح�ضاب قياد�ت وطنية، فالتغييب يوفر غطاء لممار�ضات 

�إق�ضائية و��ضتعمارية من دون �أن يتم ��ضتح�ضار موقف �لو�قعين تحت �ل�ضتعمار.

�ل�ضكان  د�ئم  ب�ضكل  ي�ضتح�ضر  ��ضتعماري  موروث  من  تنطلق  �لجديد  �ليمين  �ضيا�ضات  فاإن  �لمقابل،  وفي 

�لأ�ضليين بهدف نزع �إن�ضانيتهم، وجعلهم في �ضلب �لحر�ك �ل�ضيا�ضي للم�ضتعمر وبلورة هويته وذ�ته �لجماعية. 

فالممار�ضات �ل�ضتعمارية في �لحالة �لأولى ت�ضتوجب �لتغييب، و�لثانية ت�ضتوجب �ل�ضتح�ضار، وفي �لنهاية، 

فاإن كليهما يهدف �إلى تحقير )بت�ضرف من �لفيل�ضوف �لألماني �أك�ضل هونيث في كتابه ''�ضيا�ضات �ل�ضتحقار''( 

�لو�قعين تحت �ل�ضتعمار و�ل�ضتهتار بهم. عالوة على ذلك، في �لممار�ضات �لأولى، هناك حالة ��ضتح�ضار بين 

��ضتح�ضارها ول�ضق  �إلى  �لثانية  �لمجتمع، بينما تهدف  �لوطنية ومحاولة عزلها عن  للقوى  �لفينة و�لأُخرى 

�لمجتمع بها، ومع ذلك، يجب �لإ�ضارة �إلى �أن هناك ديناميكية د�ئمة بين �لتغييب و�ل�ضتح�ضار، فالو�حدة ل 

ت�ضكل بال�ضرورة قطيعة عن �لثانية. �إن �لمرء ل يحتاج �إلى ب�ضر وب�ضيرة ليرى ويدرك �أن �ليمين في �إ�ضر�ئيل، 

ن يقف على ر�أ�ضه، بنيامين نتنياهو، يتبعان ب�ضكل مثابر، بمنا�ضبة ومن دون منا�ضبة، �ضيا�ضة �ل�ضتح�ضار 
َ
وم

من �أجل �لتحري�ض على �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل حتى في �أعقاب �أحد�ث كانت في �لما�ضي جزء�ً من قو�نين 

�للعبة غير �لر�ضمية بين �لدولة ومو�طنيها �لفل�ضطينيين.
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عملية امل�صجد الأق�صى: هل تغري قوانني اللعبة؟

�للعبة من طرف  قو�نين  فل�ضطينيي 48  �ضباب من  ثالثة  بها  قام  �لتي  �لأق�ضى  �لم�ضجد  عملية  �ضتغير  هل 

�لأقلية  بين  �لعالقة  لقو�نين  خرقًا  كانت  �لعملية  ل.  بالتاأكيد  هو  �لقاطع  جو�بي  �لدولة؟  مع  �لفل�ضطينيين 

�لحركة  �أخرجت  عندما  �للعبة،  قو�نين  من  مهمة  قاعدة  بخرق  �لدولة  قيام  �أعقاب  في  و�لدولة  �لفل�ضطينية 

�لإ�ضالمية برئا�ضة �ل�ضيخ ر�ئد �ضالح عن �لقانون، وهي حركة تمثل تيار�ً �ضيا�ضيًا و�أيديولوجيًا و�جتماعيًا كبير�ً 

في �ضفوف �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل، فجاءت �لعملية رد�ً على خرق قو�نين �للعبة بخرق قانون م�ضاد له.

في  تاريخي  حدث  عن  �لأق�ضى  �لم�ضجد  في  �لثالثة  �لعرب  �ل�ضبان  بها  قام  �لتي  �لعملية  ف�ضل  يمكن  ل 

عن  �ضالح  ر�ئد  �ل�ضيخ  برئا�ضة  �لإ�ضالمية  �لحركة  �إخر�ج  و�أق�ضد  �إ�ضر�ئيل،  في  �لفل�ضطيني  �ل�ضيا�ضي  �لم�ضهد 

�لقانون في ت�ضرين �لثاني/نوفمبر 2015.

�أدت �لحركة �لإ�ضالمية دور�ً كبير�ً منذ �ضنة 1996 في و�ضع ق�ضية �لم�ضجد �لأق�ضى، ولحقًا ق�ضية  لقد 

ين �لعربي و�لإ�ضالمي. وفي �لوقت نف�ضه، و�ضعت �لحركة 
َ
�لقد�ض، في �أجندة �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل و�لعالم

�ل�ضباب  فيه  �نخرط  �لأق�ضى  و�لم�ضجد  �لقد�ض  عن  كاماًل  وثقافيًا  و�جتماعيًا  �ضيا�ضيًا  م�ضروعًا  �لإ�ضالمية 

�لمتدين من فل�ضطينيي �لد�خل. وكانت ن�ضاطات �لحركة �لإ�ضالمية في �لم�ضجد �لأق�ضى و�لقد�ض عامة، قناة 

�لحفاظ  في  �لأ�ضا�ضي  �لدور  �أد�ء  في  �لم�ضاهمة  منهم،  �ل�ضباب  وخ�ضو�ضًا  �لد�خل،  فل�ضطينيو  فيها  ��ضتطاع 

�أن  ور�أو�  ورياديًا،  تاريخيًا  ب�ضفته  �لفل�ضطيني  �ل�ضباب  ت�ضوره  دور  وهو  �لأق�ضى؛  �لم�ضجد  عن  و�لدفاع 

بالدفاع عن  �لإ�ضالمية  �لحركة  توؤديه. وبات م�ضروع  �أن  ت�ضتطع  لم  �لفل�ضطينية  و�ل�ضلطة  �لعربية  �لحكومات 

�لم�ضجد �لأق�ضى �أوًل، و�لقد�ض ثانيًا، م�ضروعًا �ضيا�ضيًا ودينيًا متكاماًل ي�ضمل: �أعمال �لترميم؛ توفير �لمو��ضالت 

�إلى �لم�ضجد �لأق�ضى للم�ضّلين �لفل�ضطينيين من �لد�خل؛ �إعادة �إحياء �لحلقات �لدينية �لتاريخية في م�ضاطب 

�ضاحات �لم�ضجد؛ �لقيام بعمل بحثي وتوثيقي و�ضينمائي عن �لم�ضجد �لأق�ضى؛ توفير منظومة تخطيط بديلة؛ 

دعم ق�ضائي و�جتماعي و�قت�ضادي لأهالي �لقد�ض؛ ت�ضكيل موؤ�ض�ضَتي مر�بطين ومر�بطات في �لم�ضجد �لأق�ضى، 

�للتان �أُخرجتا عن �لقانون قبل �إخر�ج �لحركة �لإ�ضالمية.

متكامل  م�ضروع  �إلى  �لقد�ض  �أهالي  ودعم  �لأق�ضى  �لم�ضجد  �لدفاع عن  م�ضروع  �لإ�ضالمية  �لحركة  حولت 

�إخر�جها عن  �إلى  �لد�فع  ذلك هو  �لمتدين؛ وكان  �لمتدين وغير  و�لمر�أة؛  �لرجل  و�ل�ضغير؛  �لكبير  فيه  ينخرط 

�أعقاب �لأحد�ث في �لم�ضجد �لأق�ضى في تلك �ل�ضنة،  ة �لفل�ضطينية في �ضنة 2015 في 
ّ
�لقانون في ذروة �لهب

و��ضتغالل �إ�ضر�ئيل �لعملية �لإرهابية في فرن�ضا.

لم يتم �إخر�ج �لحركة �لإ�ضالمية عن �لقانون ب�ضبب م�ضروعها �ل�ضيا�ضي في مناطق 48، ول ب�ضبب م�ضروعها 

في بناء �لموؤ�ض�ضات �لأهلية �لتي تعنى ب�ضوؤون �ل�ضحة و�لرفاه و�لتعليم في �ضفوف �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل، 

�أي�ضًا �إخر�ج باقي �لموؤ�ض�ضات  �أُخرجت عن �لقانون ب�ضبب دورها في �لم�ضجد �لأق�ضى و�لقد�ض. وجرى  و�إنما 

�لتي تعنى بق�ضايا �أُخرى، لأن هدف �لق�ضاء على هذ� �لدور كان يجب �أن يكون كاماًل، من دون بقاء �أي �أمل 

له بالنهو�ض، �أو وجود موؤ�ض�ضات ت�ضكل ظهير�ً له.

ما عالقة ذلك كله بعملية �لقد�ض �لتي نفذها �ضباب عرب من مناطق 48؟ �أعتقد �أن �لعالقة مبا�ضرة، فبعد 

�تخاذ �لقر�ر بحظر �لحركة �لإ�ضالمية، و�إنهاء دورها في �لم�ضجد �لأق�ضى، ��ضتمرت مالحقة نا�ضطين في هذ� 

�لقانوني، �عتقالت لنا�ضطين في  �أعقب �لحظر  �لقد�ض و�لم�ضجد �لأق�ضى فقط. فقد  �لذين ين�ضطون في  �لتيار 

�لم�ضجد �لأق�ضى، ومالحقة لقياد�ت �ضيا�ضية ُتبقي ق�ضية �لأق�ضى في �لوعي �لفل�ضطيني، وتحقيقات مع �ضباب 

�لعامين  ��ضتمر خالل  ما  �لقديمة، وهو  �لموؤ�ض�ضات  بدًل من  �أقيمت  بديلة  موؤ�ض�ضات  و�إغالق  ترهيبهم،  بهدف 

في  �لن�ضاطات  تنظيم  �إعادة  محاولتهم  و�حد:  �أمر  هو  جميعًا  �لمعتقلين  يجمع  و�لذي  �لحظر.  �أعقبا  �للذين 

�لم�ضجد �لأق�ضى و�لقد�ض، ب�ضكل مبا�ضر وغير مبا�ضر، لكن �إ�ضر�ئيل لحقت كل محاولة لتنظيم ن�ضاط فل�ضطيني 
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في �لم�ضجد �لأق�ضى، و�أقفلت �أمام �ل�ضباب �إمكان �أد�ء �أي دور في �لم�ضجد �لأق�ضى، حتى �إن �أد�ء فري�ضة �ل�ضالة 

كانت مقيدة بجيل وزمان ومكان.

حدث هذ� كله في �لوقت �لذي تحول �لم�ضجد �لأق�ضى �إلى مركز �لخال�ض �لجديد للتيار �لديني �ل�ضهيوني، 

�إ�ضر�ئيل  تغيره  )�لذي  �لقائم  �لو�ضع  تغيير  �أيديولوجيًا و�ضعبيًا. وتحولت ق�ضية  �لتمدد  �آخذ في  �أو لجزء منه 

ب�ضكل ز�حف وبطيء منذ �ضنة 1967( �إلى �إجماع في حزب �لليكود )�لحزب �لحاكم(، كما �أن �أع�ضاء من �لحزب 

�لحاكم وحزب �لبيت �ليهودي �ضكلو� في �ضنة 2016، �للوبي من �أجل تغيير �لو�ضع �لقائم في �لم�ضجد �لأق�ضى، 

وي�ضم في ع�ضويته يولي �إدل�ضتاين رئي�ض �لكني�ضت، وزئيف �إلكين وزير �ضوؤون �لقد�ض، وغيرهما من �لوزر�ء 

و�أع�ضاء �لكني�ضت من �لحزب �لحاكم و�لبيت �ليهودي. �إذ�ً، �أغلقت �إ�ضر�ئيل قنو�ت �لعمل كلها �أمام �لفل�ضطينيين 

في �لم�ضجد �لأق�ضى، وعّززت �إجر�ء�تها لتقييد حرية �لعبادة للفل�ضطينيين وزيادة �أعد�د �ليهود �لذين يدخلون 

�لم�ضجد �لأق�ضى ذوو خلفيات  �إلى  ''�ل�ضاعدون''  ''غير م�ضبوقة''. وهوؤلء  �لأق�ضى، وفي كل عام ت�ضجل زيادة 

�أيديولوجية ودينية و��ضحة، بع�ضها ��ضتيطاني يرى في �ل�ضيادة �ليهودية )ل �لإ�ضر�ئيلية فقط( �ضرطًا لتهويد 

�لأق�ضى  �لم�ضجد  على  �ليهودية  �ل�ضيادة  في  ترى  قومية  دينية  توجهات  ذو  وبع�ضها  نهائي،  ب�ضكل  �لقد�ض 

�لمرحلة �لنهائية من م�ضروع �لخال�ض �لديني )على �لرغم من بقاء حرمة دخول �لحرم �لقد�ضي في �ليهودية 

تنمو  �لأخيرة  �لحركة  وهذه  �لهيكل،  وبناء  �لأق�ضى  �لم�ضجد  لهدم  و��ضح  ه 
ّ

توج له  وبع�ضها  �لأورثوذك�ضية(، 

�لم�ضهد  في  ومجنونة  هزلية  حركة  كونها  من  �نتقلت  �لأقل  على  �أنها  �أو  �لأخيرة،  �لأعو�م  في  كبير  ب�ضكل 

�لتعليم  في  �لهيكل  عن  مو�د  تدري�ض  )يتم  ومقبولة  �ضرعية  حركة  �إلى  �لإ�ضر�ئيلي،  و�لجتماعي  �ل�ضيا�ضي 

�لإ�ضر�ئيلي �لر�ضمي( على �لرغم من غياب �لتاأييد لفكرتها، على �لأقل في هذه �لمرحلة.

هكذ�، �جتمعت ظروف قادت �ضبابًا �إلى �تخاذ �لعنف و�ضيلة لهم للدفاع عن �لم�ضجد �لأق�ضى، ومنها: �إغالق 

�لقناة �لمركزية )�أي حظر �لحركة �لإ�ضالمية( �لتي �ضاهمت في تاأطير دور �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل في �لقد�ض 

في  �لت�ضعيد  نف�ضه؛  �لحظر  قمعية من  �أكثر  باأدو�ت  �لقناة مغلقة  بقاء هذه  �لمثابرة على  �لأق�ضى؛  و�لم�ضجد 

�لم�ضروع �ل�ضتعماري �ل�ضتيطاني �لديني ــ �لتهويدي في �لم�ضجد �لأق�ضى. ويبقى �أمر و�حد يمكن من خالله 

هو  �لأق�ضى،  �لم�ضجد  في  ع�ضكرية  عملية  بتنفيذ  �لقر�ر  باتخاذ   48 فل�ضطينيي  من  عرب  �ضباب  قيام  تف�ضير 

�ل�ضياق �لإقليمي، فاإذ� كان �لم�ضجد �لأق�ضى هو جزء من تفكير �لخال�ض �لديني عند �لم�ضلمين، يتحد�ه مفهوم 

تعزيز  ظل  في  يحدث  كله  ذلك  فاإن  تهويدي،  ��ضتيطاني  ��ضتعماري  بم�ضروع  ممزوج  يهودي  ديني  خال�ض 

�إ�ضر�ئيل لعالقاتها مع �لبيئة �لإقليمية �لعربية، وتغييب ق�ضية فل�ضطين و�لقد�ض و�لم�ضجد �لأق�ضى عن �لخطاب 

�لعربي )حتى عن �لخطاب �لإ�ضالمي(، بحيث بات �لم�ضجد �لأق�ضى، في نظر هوؤلء �ل�ضباب، وحيد�ً ومحا�ضر�ً. 

وفي ظل هذه �لظروف �لتي �متزجت بمنظومة دينية ترى في �لم�ضجد �لأق�ضى مركز �لخال�ض �لإ�ضالمي، �أ�ضبح 

مثل هذه �لعملية، م�ضاألة وقت لي�ض �إّل.

ثنائية ال�صيادة والعبادة يف القد�س وامل�صجد الأق�صى

�لوطنية  للحركة  كبير   
ّ
تحد �إلى  �لأخيرة  �لأعو�م  في  �ل�ضهيوني  �لخطاب  في  �لأق�ضى  �لم�ضجد  تحول 

�لوطنية  �لبو�ضلة  تحديد  في  �أهميتها  من  �لرغم  على  �حتالل فح�ضب،  م�ضاألة  ي�ضكل  يعد  لم  لأنه  �لفل�ضطينية، 

�لفل�ضطينية في هذ� �ل�ضاأن، بل تحول �إلى مركز �لخال�ض في �لتيار �ل�ضهيوني �لديني و�ليميني �لجديد.

�لم�ضجد  في  �لق�ضية  هل  ب�ضوؤ�ل:  يتعلق  فيما  �لوهمية  �لثنائية  من  و�لنعتاق  �لخروج  �إلى  حاجة  هناك 

في  �لأخيرة  �لتحولت  �أعقاب  في  وخ�ضو�ضًا  وهمية،  ثنائية  �إنها  عبادة؟  ق�ضية  �أم  �ضيادة  ق�ضية  �لأق�ضى 

�لم�ضروع �ل�ضهيوني فيما يخت�ض بالم�ضجد �لأق�ضى. لي�ض هنالك مكان، في ت�ضوري، لح�ضم ق�ضية �لفوقية، 

�إلى  �لم�ضاألتين جنبًا  على  �ل�ضر�ع  ي�ضير  �لأق�ضى  �لم�ضجد  ففي حالة  �لعك�ض،  �أو  �لعبادة  على  �ل�ضيادة  فوقية 
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رد تاأجيل �ل�ضر�ع على �لعبادة من �أجل �ل�ضر�ع على �ل�ضيادة �أو �لعك�ض، فاإنه �ضيخ�ضر �لثنتين 
ُ
ن ي

َ
جنب، وم

في نهاية �لمطاف، ذلك باأن �ل�ضر�ع على �لعبادة ل يعني تحويل �ل�ضر�ع �إلى �ضر�ع ديني، �إذ� �متزج بتاأطير 

ذلك في �ضياق �لم�ضروع �ل�ضتعماري �ل�ضتيطاني في فل�ضطين عامة، و�لقد�ض خا�ضة.

�ض ودوره في �ل�ضر�ع من 
ّ
ل �ضك في �أن تاأطير مفهوم �لعبادة )بمعناها �ل�ضامل، بما في ذلك مكانة �لمقد

�إلى �ضر�ع بين  �ل�ضر�ع  �ضيحول  �ل�ضهيوني،  �لكولونيالي  �ل�ضتعماري  �لإطار  �لوطني( من دون  �لتحرر  �أجل 

م�ضروعين دينيين خال�ضيين على �لم�ضجد �لأق�ضى، و�ضر�ع على درجة قد�ضية �لمكان لكل دين. لذلك فال�ضر�ع 

على حرية �لعبادة في �لم�ضجد �لأق�ضى، و�لحفاظ عليه كمكان مقد�ض للفل�ضطينيين في �إطار �لم�ضروع �لوطني، 

هذ�  عن  �ض 
ّ
�لمقد نفي  فاإن  �لأُخرى،  �لجهة  ومن  �ل�ضهيوني.  �ل�ضتعماري  �لم�ضروع  مع  �ل�ضر�ع  من  جزء  هو 

�ل�ضيادة،  ق 
ّ
تفو بادعاء  و�لم�ضلمين،  و�لعرب  للفل�ضطينيين  �لأق�ضى  �لم�ضجد  قد�ضية  نفي  �أي  �لوطني،  �ل�ضر�ع 

للم�ضجد  �إ�ضر�ئيل  تطرحه  �لذي  �لعبادة  بمفهوم حرية  �لقبول  �إلى  �ضيوؤدي  و�لعبادة،  �لقد�ضية  م�ضاألة  وتاأجيل 

�لأق�ضى، �أي حرية عبادة لليهود و�لم�ضلمين في �لم�ضجد، وهي لي�ضت حرية عبادة، و�إنما �نتهاك لحرية �لعبادة 

للفل�ضطينيين في �لم�ضجد �لأق�ضى.

لم�ضلحة  �لثنائية  �لنا�ض ح�ضم هذه  يريدون من  فل�ضطينيين  مثقفين  غر�بة موقف  تظهر  �ل�ضياق  هذ�  في 

من  و�حدة  ل�ضفة  تع�ضبهم  على  �لنا�ض  ينتقدون  �أنف�ضهم  وهم  �ل�ضيادة،  لفكرة  �لأغلب  وعلى  منها،  و�حدة 

ثنائيات كثيرة يعي�ضها �لعقل �لعربي، ويعظون �لنا�ض باتخاذ موقف مركب ومعمق من هذه �لثنائيات. فهوؤلء 

تفكيرهم، خرجو�  �أن يكون على مقا�ض  �لقد�ض  �لأخير في  �ل�ضعبي  �أر�دو� لالحتجاج  �لذين  �أنف�ضهم  �لمثقفون 

تحويل  من  ''�لحذر  �لحتالل''،  وبقي  �لإلكترونية  �لبو�بات  ''ذهبت  مثل  �ل�ضعار�ت  من  بكثير  �لنا�ض  يعظون 

وعدم  مركب،  موقف  باأخذ  للنا�ض  وعظهم  مع  تتناق�ض  مقولت  وهي  �لقد�ض''،  بدل  �لأق�ضى  حول  �ل�ضر�ع 

�لتع�ضب لجانب و�حد من �ل�ضر�ع مع �لم�ضروع �ل�ضتعماري �ل�ضتيطاني.

�ضحيح �أن �لحتجاج �ل�ضعبي �لكبير كان من خالل �أد�ء فري�ضة دينية هي �ل�ضالة خارج �لحرم، �إّل �إنها 

كانت �أي�ضًا �أد�ة ن�ضال وطنية �ضد محاولت �لتغيير �لإ�ضر�ئيلي �لز�حف للو�ضع �لقائم، وفقط �لجاهل باأمور 

�لخطو�ت �ل�ضتعمارية �لإ�ضر�ئيلية في �لم�ضجد �لأق�ضى يمكن �أن يعتقد �أن و�ضع �لبو�بات �لإلكترونية كانت 

�حتر�ز�ً �أمنيًا، لأنه ل يفهم ماذ� فعلت �إ�ضر�ئيل قبل ذلك في �لم�ضجد �لأق�ضى، وما هي �أهد�فها بعد ذلك.

عودة اإىل دور فل�صطينيي 1948 يف القد�س

''ميد�ن �لتحرير في �لقد�ض''، هذ� ما ي�ضلح �أن يطلق على �لحتجاج �ل�ضعبي �لكبير �لذي حدث �لقد�ض بعد 

ب م�ضهد ''ميد�ن �لتحرير'' في �لقد�ض، لأن هذ� �لم�ضهد يك�ضر 
ّ
و�ضع �لبو�بات �لإلكترونية. فالإعالم �لإ�ضر�ئيلي غي

برز ف�ضل م�ضروع تهويد �ضكانها من خالل قطع �ضلتهم بهويتهم �لوطنية، 
ُ
م�ضلماته كلها عن �ضكان �لقد�ض، وي

 �لحتالل على ذلك باقتر�ح قانون ي�ضتطيع بموجبه ف�ضل 
ّ
ويك�ضر مقولة �لقد�ض �لموحدة. ولي�ض عبثًا �أن يرد

�أحياء مقد�ضية عن بلدية �لقد�ض �لحتاللية، و�قتر�ح �إقامة �إد�رة حكم محلي خا�ض بالمقد�ضيين، لي�ضارعو� 

�إجر�ء  �إلى  �ل�ضتينيات  في  �إ�ضر�ئيل  دفع  �لذي  نف�ضه  �ل�ضتعماري  �لمنطق  �لمحلية  �ل�ضيا�ضة  في  بينهم  فيما 

�نتخابات محلية في �لبلد�ت �لعربية، لي�ض كي تنظم نف�ضها، و�إنما لإحكام �ل�ضيطرة عليها، وقد ُكتب كثير من 

�لأبحاث عن ذلك، ولي�ض هنالك د�ع لالإ�ضهاب هنا.

�أدى �لفل�ضطينيون في �إ�ضر�ئيل دور�ً كبير�ً في هذ� �لحتجاج، عبر �لم�ضاركة و�لتنظيم و�لتجنيد، وكان ذلك 

هذ�  في  �لم�ضاركة  عن  تثنهم  لم  عليهم  �لم�ضبوقة  غير  �لتحري�ض  فحالة  �إ�ضر�ئيل.  ل�ضيا�ضات  �أُخرى  �ضربة 

�أعقاب �لأحد�ث  �لتي �ضربتهم في  �لأ�ضرلة  �أمر غير مفهوم �ضمنًا، ول �ضيما في ظل مظاهر  �لحتجاج، وهو 

''�لربيع �لعربي''، و�لتي  �أ�ضابتهم في �لعامين �لأولين من  �لماأ�ضوية في �لعالم �لعربي، بعد حالة �لأمل �لتي 
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رت عن نف�ضها في �لحتجاج و�لحر�ك �ل�ضبابي �لر�ئع �ضد مخطط بر�فر في �لنقب.
ّ
عب

�إ�ضر�ئيل في ن�ضال في مناطق 67،  ت�ضكل هذه �لم�ضاركة �أو�ضع م�ضاركة فعلية خا�ضها �لفل�ضطينيون في 

وهنا تكمن �أهمية �لحدث، فميد�ن تحرير �لقد�ض مزج بين �لفل�ضطينيين في �إ�ضر�ئيل و�لفل�ضطينيين في مناطق 

67، كما �أن �لأدو�ت كانت م�ضتركة )�حتجاج �ضعبي �ضلمي(، و�لهدف و��ضحًا )�إف�ضال مخطط �إ�ضر�ئيل باتخاذ 

خطوة �أُخرى نحو �ل�ضيطرة على �لم�ضجد �لأق�ضى(. نعم في هذه �لحالة كان �لعامل �لديني عاماًل م�ضاند�ً في 

�لحتجاج �لوطني، وتمثل في قد�ضية �لم�ضجد �لأق�ضى، لكن ر�ضالته و��ضحة بالن�ضبة �إلى ق�ضية �لقد�ض كلها، 

ن يرف�ض �لبعد �لديني في �لن�ضال �لوطني، كما كان في جميع حركات �لتحرر �لوطني في �لمغرب 
َ
وفقط م

�أن  �لنا�ض  �أر�د من  �أد�ة ن�ضال وطني، لأنه  �إلى  �ل�ضالة كفري�ضة دينية  �لعربي، تحّفظ على تحويل  و�لم�ضرق 

في  �لحتجاج  �نت�ضار  �إ�ضر�ئيل.  فاجاأو�  كما  وفاجاأوه  �لنا�ض  ف�ضبقه  لالحتجاج،  مقا�ضاته  بح�ضب  يحتجو� 

�ضيا�ضة  على  �نت�ضار  �إ�ضر�ئيل:  في  للفل�ضطينيين  م�ضاعفًا  �نت�ضار�ً  كان  �لعينية  �لق�ضية  هذه  في  �لأق�ضى 

�لتخويف �لتي �أعقبت عملية �لم�ضجد �لأق�ضى، و�نت�ضار على �ضيا�ضات �إ�ضر�ئيل في �لم�ضجد �لأق�ضى.

على  ه�ضتيري  بتحري�ض  �إ�ضر�ئيل،  في  للفل�ضطينيين  �لم�ضاعف  �لنت�ضار  على  �إ�ضر�ئيل  فعل  رد�ت  جاءت 

�قترح  ن 
َ
م فمنهم  حظرها؛  من  �لرغم  على  �لإ�ضالمية  �لحركة  وعلى  �لم�ضتركة،  �لقائمة  وعلى  �لعربية،  �لقياد�ت 

به �إلى �لإعالم �لإ�ضر�ئيلي، وهو تاأييده 
ّ
�عتقال �ل�ضيخ ر�ئد �ضالح �إد�ريًا، حتى جاء نتنياهو باقتر�ح قديم جديد �ضر

لنقل مناطق و�دي عارة، ومن �ضمنها �أم �لفحم، �إلى �لدولة �لفل�ضطينية. وو��ضح �أن هذ� �لقتر�ح لي�ض له �أي �أفق 

نقاط  لك�ضف  طرفه  من  ومحاولة  �لفل�ضطينيين،  على  �لتحري�ض  في  نتنياهو  ��ضتعملها  ورقة  �إنه  �إّل  �ضيا�ضي، 

�ضعفهم، ودفعهم �إلى ��ضتجد�ء �لبقاء �ضمن �لمو�طنة �لإ�ضر�ئيلية، وهذ� مفهوم بد�ئي للمو�طنة من طرف �إ�ضر�ئيل، 

في مقابل، لالأ�ضف، مفهوم بد�ئي للوطن ج�ضدته رد�ت فعل �لقياد�ت �لمحلية �لعربية على هذ� �لقتر�ح. وربما 

هنالك حاجة �إلى در��ضة رد�ت �لفعل �لفل�ضطينية في �لد�خل على �قتر�ح �ضم �لمثلث �ضمن مقالة �أُخرى. وقد �أ�ضدر 

�أفيغدور ليبرمان ب�ضفته وزير �لدفاع �أمر�ً باعتقال �إد�ري ل�ضتة �ضباب فل�ضطينيين من منطقة و�دي عارة، �لأمر 

�لذي يوؤكد ما جاء في مالحظاتي �ل�ضابقة، من �أن �إ�ضر�ئيل تحاول تاأجيج �لنزعة �لجهوية لل�ضباب �لذين �رتبكو� 

�لفل�ضطينية  �لدولة  �إلى  �لفحم  و�أم  يقترح �ضم منطقة و�دي عارة  �لطائفية. فنتنياهو  �لنزعة  �إلى جانب  �لعملية 

)كاأنه يوؤيد �إقامتها(، وليبرمان ي�ضدر �أو�مر �عتقال �إد�ري بحق �ضباب فل�ضطينيين من منطقة و�دي عارة.

خامتة

في  �لأخيرة  �لأعو�م  في  �إ�ضر�ئيل  خرقتها  �لتي  �للعبة  قو�نين  ك�ضر  �ضمن  �لأق�ضى  �لم�ضجد  عملية  جاءت 

�لتي  �لن�ضالية  �لمنظومة  ك�ضر  في  تاريخيًا  منعطفًا  ت�ضكل  لن  لكنها  �إ�ضر�ئيل،  في  �لفل�ضطينيين  مع  تعاملها 

�ضاغها �لفل�ضطينيون �ضمن حدود �لمو�طنة �لآخذة في �لتقل�ض �ضيئًا ف�ضيئًا. �لعملية هي خرق لقانون �للعبة 

مع �إ�ضر�ئيل في مقابل �إمعان �لأخيرة بخرق هذه �لقو�نين، غير �أن �لحتجاج �ل�ضعبي �لكبير في �لقد�ض �أظهر 

�لأق�ضى كم�ضاألة  �لم�ضجد  �لقد�ض، في م�ضاألة  �إ�ضر�ئيل، و�لفل�ضطينيين في  �لفل�ضطينيين في  بين  تالحمًا كبير�ً 

�ضيادة وعبادة في �لوقت نف�ضه. وجاءت م�ضاركة �لفل�ضطينيين �نت�ضار�ً على �لخوف في ذروة �أزمة بينهم وبين 

�لدولة، و�نت�ضار�ً على �لحتالل في �لقد�ض؛ �نت�ضار عيني، لكنه ي�ضب في �لم�ضروع �لوطني �لكامل، وينخرط 

فيه �لفل�ضطينيون خلف �لخط �لأخ�ضر.

توؤكد �لأحد�ث �لأخيرة مدى �لتاأطير �لبد�ئي �لإ�ضر�ئيلي لمفهوم �لمو�طنة، وكيف �أن �لم�ضروع �لإ�ضر�ئيلي 

لي�ض �ضوى م�ضروع ��ضتعماري كال�ضيكي قديم تتوغل فيه مفرد�ت لغة �لقرن �لتا�ضع ع�ضر �ل�ضت�ضر�قية.

غريب كيف بقي هذ� �لم�ضروع �ل�ضتعماري �لقديم قائمًا في �لقرن �لحادي و�لع�ضرين، وما ز�ل يمنع �ضعبًا 

من حقه في تقرير �لم�ضير. 


