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يمكن قراءة قرار الحظر ضمن  4سياقات أساسية :األول ىو دور الحركة اإلسالمية في القدس
واألقصى ومحاولة ضربو ،والثاني ىو محاولة تجفيف موارد الدعم السياسي والمعنوي والمادي

لالنتفاضة الفمسطينية خصوصاً في القدس التي شكمت أحد أىم مراكزىا ،والثالث ىو محاولة الحركة
خيار ترى فيو الدولة خطورةً وجودية
لمتأسيس لمجتمع فمسطيني مستقل في داخل الخط األخضر وىو ٌ
والرابع ىو الياجس الديمغرافي اإلسرائيمي .لطالما كان اعتبار الحركة اإلسالمية شرعي ًة من طرف

الدولة الصييونية قائماً عمى الخوف من ثمن دفعيا نحو العمل السري ،ورغم أن الخطورة الكامنة في
عمميا السري عمى الدولة الصييونية لم تتغير ،إال أن االعتبارات األيديولوجية اليمينية المتصاعدة

لصناع القرار الصياينة ىي التي تغيرت ودفعت نحو كسر ىذا الردع ،وىذا ما يجعل استعادتو واعادة
ٍ
تكريس تو ٍ
جديد لو الوسيمة الوحيدة أمام الحركة اإلسالمية لحماية نفسيا .يتوقع لتجاوب الحركة
ازن
أن يمضي بأحد اتجاىين يشمالن  4سناريوىات :اتجاه التكيف الجزئي ويشمل سيناريو الذىاب
لمقضاء لمدفاع عن "شرعية" الحركة ،أو إعالن اسم جديد تعمل الحركة تحتو ،واتجاه التكيف الجذري

إما بالذىاب نحو بنية تنظيمية سرية ومؤسسات معمنة تحوز القبول من القانون اإلسرائيمي وصناع
القرار اإلسرائيميين  ،أو بالذىاب لمتنظيم السري وخيارات المواجية المدنية أو العنيفة ،ورغم أن الخيار
الثالث قد يبدو األكثر منطقية إال أن المؤشرات ترجح ذىاب الحركة باتجاه الخيار األول أو الثاني.
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 أعد مسودة هذه القراءة األستاذ زياد ابحيص /الباحث في شؤون القدس

أوالً :قرار الحظر:
فجر الثالثاء  2015/11/17قررت سمطات االحتالؿ اعتبار الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ

 -1948الجناح الشمالي حركة خارجةً عف القانوف ،وأخرجت معيا عف القانوف  17مؤسسة مف مؤسساتيا،
ٍ
بشكؿ متزامف خالؿ ساعات الصباح الباكر واستدعت قادتيا
ودىمت قواتيا مقرات الحركة والمؤسسات
لمتحقيؽ ،فيما قالت مصادر صحفية إسرائيمية إف ىذا القرار اتخذتو الحكومة اإلسرائيمية منذ نحو أسبوعيف
وأنيا فوضت لرئيس الوزراء توقيت إعالنو ،ولـ يكف لنتنياىو أف يجد فرصة أفضؿ مف تفجيرات باريس في

 2015/11/13ليعمف في ظميا حظر ىذه الحركة ،وليمبس إجراءاتو ىذه لبوس ما يسمى بػ "الحرب عمى

اإلرىاب".

لـ ِ
يأت ىذا القرار مف نتنياىو دوف تمييد ،إذ أنو استبؽ حممتو االنتخابية بالتيديد العمني المباشر بحظر

الحركة اإلسالمية في  ،2014/6/29ولـ تيدأ ماكينة التحريض عمييا منذ بدء االنتفاضة الفمسطينية
سببا أساسيا الندالع االنتفاضة بما تقوـ بو مف "تحريض" و"ادعاءات
الحالية ،واعتبار الحركة اإلسالمية ً
كاذبة حوؿ نية الحكومة اإلسرائيمية تغيير الوضع القائـ" في األقصى بحسب الرؤية الصييونية ،وقد أوصى

ولوح في  2015/10/18بإجراءات جديدة
نتنياىو في  2015/10/12بمواصمة اإلجراءات لحظر الحركةّ ،
ضد الحركة اإلسالمية.

حممت االحتالؿ مسؤولية تبعات ىذا القرار الظالـ ،كما ألمحت عمى لساف رئيسيا
ردود الفعؿ األولية لمحركة ّ
ٍ
شجعت حكومة االحتالؿ عمى اتخاذ قرار حظرىا ،وصرحت بأف جيةً
الشيخ رائد صالح إلى أطراؼ عربية ّ
وشجعت ىذا القرار ،وربطتو بتفاىمات كيري مع الممؾ األردني
عربية اتصمت بالقنصؿ األمريكي في القدس ّ
ونتنياىو في .2015/10/25
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ثانياً :قراءة في حيثيات القرار وتوقيتو:
ٍ
سياقات رئيسة:
يمكف أف تق أر ليذا القرار 4
السياؽ األوؿ :دور الحركة اإلسالمية في القدس والمسجد األقصى
ُيق أر في تصريح رئاسة الوزراء المرافؽ لمقرار الذي اتيـ الحركة بػ "التحريض" وبػ"بإشاعة ادعاءات كاذبة عف
نية إسرائيؿ تغيير الوضع القائـ" في المسجد األقصى .في واقع األمر،شكمت حركة الرباط طوؽ الحماية

األوؿ واألساسي مف حوؿ المسجد األقصى المبارؾ في وجو المحاوالت المتتالية لتقسيـ المسجد زمانيا

ومكانيا ،وقد كانت صورة َمظمَمة المرابطات واالعتداء عمييف في دفاعيف السممي الرمزي عف األقصى
المحرؾ األبرز واألكثر فاعمية في انطالقة االنتفاضة الحالية.

يشكؿ حظر الحركة اإلسالمية محاولةً واضحة لالستفراد بالمسجد األقصى المبارؾ ،وكسر طوؽ الحماية
األبرز الذي يحيط بو ،وىذا يؤشر إلى استمرار أجندة التقسيـ الزماني والمكاني في قمب اىتمامات الحكومة

تكيفًا تجميميا يحاوؿ أف يرسـ صورةً
الصييونية ،وأف كؿ ما أعمنتو مف إجراءات بيذا الشأف ال تعدو كونيا ّ
لمتراجع فقط مف خالؿ وقؼ اقتحامات أعضاء الحكومة والبرلماف الصييوني ،مع إبقاء اقتحامات

المستوطنيف و"جماعات المعبد" مستمرةً وتوفير حماية أمنية وعسكرية كبيرة ليا ،وضرب الرافد األكبر لمتواجد
اإلسالمي في المسجد األقصى المبارؾ.
السياؽ الثاني :االنتفاضة الفمسطينية ومحاولة تجفيؼ مواردىا

مركز أساسيا مف مراكز االنتفاضة الحالية حتى يومنا ىذا ،وتشكؿ مشروعات الحركة
ًا
شكمت القدس
افدا اقتصاديا أساسي ا لمقدس مف حيث دعـ مؤسساتيا وتقديـ الدعـ والتثبيت لممواطنيف المقدسييف
اإلسالمية ر ً
عدد مف المشروعات ،وحظر الحركة اإلسالمية اليوـ يشي بيف سطوره بقر ٍ
مباشرةً عبر ٍ
اءة إسرائيمية باحتماؿ
استمرار ىذه االنتفاضة لفترة طويمة األمد ،فاتخذت ق ارر ٍ
ات بتجفيؼ منابع الدعـ واالحتضاف ألحد أىـ
ٍ
بشكؿ أسرع وايصالو إلى مرحمة الثمف الفادح في
مراكزىا لدفع المجتمع المقدسي إلى استيالؾ موارده الذاتية

وقت مبكر يؤدي إلى تراجع حدة المواجية الحالية.
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في الوقت عينو ،شكؿ حراؾ الحركة اإلسالمية والقوى الفمسطينية األخرى في األراضي المحتمة عاـ ،1948

ٍ
تضامف
ميما لالنتفاضة الحالية في الضفة الغربية ،أرسؿ ليا رسالة
وبالذات في مسيرة سخنيف ،ر ً
افدا معنويا ً
وتعاضد مف فمسطينيي الػ ،48رغـ احتفاظيـ بخصوصية حالتيـ وعدـ انخراطيـ في مشروع المواجية
الشاممة مع االحتالؿ حتى اآلف ،وقصد القرار إحباط إمكانية تكرار وتفعيؿ مثؿ ىذا الحشد البشري الكبير

مرةً أخرى مف خالؿ حظر الحركة اإلسالمية ومحاولة عزليا.

السياؽ الثالث :محاولة التأسيس لػ "مجتمع فمسطيني" داخؿ الدولة الصييونية:
عمى عكس معظـ كؿ الحركات السياسية الفمسطينية في الداخؿ المحتؿ عاـ  1948تبنت الحركة
اإلسالمية-الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صالح فكرة "المجتمع العصامي" الذي يحاوؿ بناء مؤسساتو
ٍ
"وسط عربي في
قائما بذاتو وليس مج ّرد
االجتماعية واالقتصادية الخاصة بو ،ويحاوؿ أف يكوف
ً
مجتمعا ً
ٍ
كمرجعية سياسية
إسرائيؿ" ،وىو مف ىذا الباب يرفض التمثؿ في النظاـ السياسي اإلسرائيمي وال يعترؼ بو
نيائية ليذا المجتمع ،في موقؼ يستبطف عدـ شرعية تمؾ الدولة ويؤكد عمى خيار زواليا حتى واف كاف ىذا

المجتمع يقوـ في ظميا ،ويشكؿ ىذا الموقؼ الخيار األقرب إلى فمسطينيي األراضي المحتمة عاـ 1967
وفمسطينيي الشتات ،واالنتفاضة الحالية المترافقة مع تضييؽ إسرائيمي متواصؿ عمى الفمسطينييف ييدد

قطاع أكبر مف فمسطينيي الداخؿ إلى ىذا الخيار الذي تقدر األوساط اإلسرائيمية أنو يتجاوز في
بانحياز
ٍ

شعبيتو  %40مف الجميور الفمسطيني داخؿ الخط األخضر ،بينما ترى تقديرات أخرى أنو يتجاوز الػ%50
معتمدة عمى أرقاـ التصويت في انتخابات الكنيست.

الدولة الصييونية باختصار تحاوؿ رفع ثمف االلتحاؽ بيذا الخيار ،وردع الناس عف االلتفاؼ حولو ،ألنو

خيار ييدد وجودىا إذا ما انحاز لو فمسطينيو األراضي المحتمة عاـ  ،1948وحرصت في مقابمو عمى بناء
ٌ
صورة "العربي الجيد" أو "المسمـ الجيد" ،وىذا مقروء في إعالف مكتب نتنياىو لقرار الحظر حيف شدد أف
الدولة الصييونية ليست "ضد اإلسالـ" فالمسمموف فييا "يتمتعوف بحقوقيـ" و"ينخرطوف في الدولة" رغـ أنو
ٍ
محدودة جداً.
يتعمد في الوقت نفسو التضييؽ عمى المنخرطيف في الدولة وتدجينيـ ضمف مساحة سياسية
ّ
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السياؽ الرابع :الياجس الديمغرافي اإلسرائيمي:
وىذا يرتبط بالسياؽ السابؽ ،بؿ يشكؿ قراءةً المتداده عمى الطرؼ اإلسرائيمي ،إذ أف الدافع األساسي لتجريـ
خيار "المجتمع الفمسطيني" القائـ بذاتو ىو الشعور المتنامي بالخطر مف تضخـ الكتمة البشرية ليذا المجتمع

ىز كياف الدولة الصييونية
التي قفزت عف حاجز  1.4مميوف فمسطيني ،وىي كتمة عددية قادرة عمى ّ
وتيديدىا وجوديا إذا ما تبنت خيار المواجية ممتحمةً مع الكتؿ البشرية المحيطة في الضفة الغربية وغزة
والبالغة  4.5مميوف فمسطيني.

عمى المدى األبعد ،يشكؿ ىذا الدافع اإلسرائيمي محرًكا لمتضييؽ عمى مختمؼ أشكاؿ التمثيؿ السياسي
لفمسطينيي األراضي المحتمة عاـ  ،1948حتى أولئؾ "المنخرطيف" في الدولة ،ألف ىذه الكتمة العددية

خطر عمى الدولة الصييونية كمما كبرت نسبيا في مقابؿ الكتمة البشرية الييودية ،ولعؿ ليذا تداعيات
ستزداد ًا
أبعد عمى خيارات الدولة الصييونية تجاه فمسطينيي األراضي المحتمة عاـ  1948تحتاج إلى إفرادىا
ٍ
ٍ
خاصة بيا مف البحث والتحميؿ.
بمساحة
ثالثاً :طبيعة المعادلة الحاكمة لمعالقة بين الدولة الصييونية والحركة اإلسالمية قبل الحظر:
ٍ
ٍ
كحزب سياسي ،بؿ كانت حركة
ترخيص ممنو ٍح ليا
لـ تكف الحركة اإلسالمية قبؿ ىذا القرار تعمؿ بموجب

قائمة بحكـ األمر بوصفيا ىيئة دينية يتيح القانوف اإلسرائيمي أماميا أف تعمؿ تحت سقؼ القانوف اإلسرائيمية
حتى مف دوف ترخيص .ويبدو أف "إسرائيؿ" عدـ تجريـ الحركة في السنوات الماضية العتبار ٍ
ات موضوعية
مصمحية ،إذ أنيا قرأت أف دخوؿ ىذه الحركة في طور التنظيـ السري سيجعؿ قراءة تحركاتيا أصعب،

وسيجعؿ الخيارات أماميا مفتوحة بما فييا خيار االرتباط المباشر بحماس وتبني خيار العمؿ المسمح

جرىا
والمواجية العنيفة مع الدولة مف داخؿ أراضي الػ ،48فآثرت الحفاظ عمييا في دائرة الشرعية أمالً في ّ
نحو الخيارات السممية والمؤسسات المعمنة والمشروعات المجتمعية سواء عمى مستوى فمسطيني الػ 48أو

عموما.
عمى مستوى التضامف مع القدس ومع فمسطينيي الػ67
ً

ٍ
بمغة أخرى ،فقد كانت معادلة شرعية الحركة اإلسالمية في نظر الدولة الصييونية رغـ خطابيا الرافض لتمؾ
ٍ
ٍ
ضرر
ناتج عف قراءة ما يمكف ليذه الحركة أف تسببو مف
نابعا مف معادلة ردع ،مف
خوؼ ٍ
الدولة وجوديا ً
كثير عمى أي حاؿ ،وىذا ما عبرت
لمدولة لو ُدفعت إلى خانة السرية .ىذا االعتبار الموضوعي لـ يتغير ًا
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عنو تقارير األمف الداخمي اإلسرائيمي (الشاباؾ) حيف عارضت إخراج الحركة عف القانوف وفضمت إبقاءىا
قانونيةً تعمؿ تحت نظر السمطات واألجيزة األمنية ،لكف الذي تغير ىو انحياز النخبة السياسية نحو اليميف
ٍ
ٍ
البيا األيديولوجية عمى قراءة األخطار
األيديولوجي
بشكؿ متصاعد أدى لتشكؿ حكومات تغمّب قو َ
أمر غير مستساغ في ٍ
دولة ترى نفسيا ييودية ،ووجود
الموضوعية ،ومف ىنا يمسي وجود حركة إسالمية ًا

متصور في دولة باتت تضع تيويده وتحويمو
أمر غير
حركة تدافع عف اليوية اإلسالمية لممسجد األقصى ًا
ّ
إلى "جبؿ المعبد" في قمب أولوياتيا السياسية.

الردع ىذه ،وأف تعتبر
بقرار إخراج الحركة اإلسالمية عف القانوف قررت الحكومة الصييونية أف تكسر حالة
ِ
خطر غير ذي ٍ
باؿ وال قيمة .انطالقًا مف ذلؾ،
الخطر المحتمؿ مف دفع الحركة اإلسالمية إلى خانة السرية ًا
تمسي استعادة ىذا الردع الوسيمة األساسية أماـ الحركة اإلسالمية لحماية نفسيا ،فيي تممؾ موضوعيا كؿ
مقومات محوىا مف الوجود مف وجية نظر الدولة الصييونية ،لكف ما يحمييا مف ذلؾ ىو خوؼ الدولة مف
ٍ
بشكؿ يؤدي إلى
ثمف ذلؾ .ما لـ تتمكف الحركة اإلسالمية مف إعادة االعتبار لتمؾ المخاوؼ وذلؾ الردع

قياـ اتز ٍ
اف جديد حتى بعد الحظر ،فال شيء سيحمييا مف إجراءات وجودية أكثر قسوة قد تتخذ بحقيا.

ال تشكؿ الحركة اإلسالمية الالعب الوحيد في معادلة الردع ىذه ،فموقؼ الحركات السياسية األخرى داخؿ

الخط األخضر ومدى احتضانيا أو ابتعادىا عف الحركة بعد ىذا القرار سيسيـ في ذلؾ ،وحجـ االلتفاؼ

دور كذلؾ ،كما أف تفاعؿ
الشعبي حوليا أو النفور الشعبي منيا ومف الثمف الذي تحممو خياراتيا يمعب ًا
عموما يسيـ في ىذه المعادلة؛ إال أف الحركة ذاتيا
المقدسييف وفمسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة
ً
والخيارات التي تتبناىا تبقى العنصر األرجح واألكثر حيوية بيف تمؾ العناصر.

أساسا ،ويمكف حصرىا باتجاىيف
أما اتجاىات استعادة معادلة الردع فيي كامنة في أسباب الحظر
ً
أساسييف:
أوالً :استعادة زخـ العمؿ بفعالية أكبر و ٍ
التفاؼ أعمى حوؿ القدس والمسجد األقصى واعادة مشيدية المواجية
ات جماىير ٍ
حموؿ فعالة وخيار ٍ
ٍ
ية خالقة تستفيد مف
حوؿ المسجد األقصى إلى زخميا السابؽ مف خالؿ
مخزوف التأييد الشعبي الواسع ليا.
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ثانيا :باالتجاه الجزئي أو الكمي نحو خيا ار ٍت ترفع الثمف اإلسرائيمي :باالتجاه نحو التنظيـ السري ،أو
المقاومة السممية أو العصياف المدني أو حتى إلعالف خيار المواجية العنيفة والمسمحة مع الدولة الصييونية
ٍ
مجموعات شبابية قريبة مف الحركة أو حتى مف قبؿ الحركة ذاتيا بحسب ما تؤوؿ إليو خيارات
مف قبؿ
الدولة الصييونية في ىذا الصراع الذي ال يتوقع أف يكوف محدوداً أو قصير المدى.
رابعاً :سيناريوىات التكيف أمام الحركة اإلسالمية:
انطالقاً مما تقدـ ،يمكف حصر خيارات الحركة الحركة اإلسالمية في اتجاىيف و 4سيناريوىات:
االتجاه األول :التكيف الجزئي:
السيناريو األوؿ :محاولة الدفاع عف شرعية الحركة أماـ المحاكـ "اإلسرائيمية" والطمب مف الحكومة أف تفصح

عف حيثيات قرارىا ،انطالقًا مف أف الحظر جاء بقرار إداري وليس بقرٍار قضائي ،مستفيدةً مف ميؿ األجيزة
األمنية إلى عدـ إخراج الحركة عف القانوف.

ٍ
حركة جديدة ٍ
باسـ جديد مستفيدةً مف أف القرار أخرج الحركة عف القانوف
السيناريو الثاني :اإلعالف عف
اعتبار مف تاريخو ،لكنو لـ يعتبرىا إرىابية ولـ يسائؿ قادتيا أو أعضاءىا ٍ
بأثر رجعي،
ًا
وحظر أنشطتيا
ومستفيدةً في الوقت عينو مف عدـ ميؿ األجيزة األمنية لقرار إخراجيا عف القانوف ،ومرتكزةً إلى تجربة سابقة
ٍ
مسميات أخرى.
مع حاالتيا المؤسسية مف الحظر واستئناؼ العمؿ تحت

االتجاه الثاني :التكيف الجذري:
السيناريو الثالث :الذىاب إلى حالة التنظيـ السري والمؤسسات العمنية :بالحفاظ عمى التنظيـ في حالة السرية
ٍ
مؤسسات مستقمة غير معمنة الصمة بيا تقوـ
لمتمويح بالجيوزية لمذىاب إلى الخيارات األصعب ،مع ترخيص
عمييا شخصيات مقربة لمواصمة األدوار السابقة.
السيناريو الرابع :الذىاب إلى حالة التنظيـ السري وأدوات المواجية المباشرة :بالعصياف المدني والمقاومة
الشعبية والسعي إلى تقويض بنية الدولة الصييونية ،ممتحمةً مع خيار المقاومة والمواجية لدى فمسطينيي

الضفة الغربية وقطاع غزة.
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قد يكوف السيناريو الثالث أحد أكثر الخيارات منطقيةً ،إال أف ثقؿ الحركة اإلسالمية كحركة اجتماعية كبيرة
ٍ
لعقود مف الزمف يرشح كفة الذىاب إلى
كانت ليا مؤسسات متعددة واعتيادىا لحالة العمؿ المعمف و"الشرعي"
أحد الخياريف األوؿ أو الثاني .أما الخيار الرابع فيبدو مستبعداً ،لكف جو ٍ
الت أخرى مف المالحقة مف قبؿ

الدولة الصييونية قد تقود إليو وتجعمو وارداً لدى الحركة.
خامساً :توصيات:

 .1الحركة اإلسالمية :إبقاء المواجية مع دولة االحتالؿ ،وتوجيو رد مباشر إلييا الستعادة توازف الردع

الذي كسر ،مف خالؿ إعادة الحيوية لممواجية في المسجد األقصى ومحيطو وااللتحاـ الجماىيري مع
ٍ
لعينات مف الثمف الذي كانت ألجمو تخشى إخراج
القدس ،ومف خالؿ تعريض الدولة الصييونية

الحركة عف القانوف.

 .2الحركات السياسية والجماىير داخؿ الخط األخضر :التضامف الفعمي مع الحركة اإلسالمية لمنع
عزليا واالستفراد بيا حمايةً لمكؿ الوطني ،وألنفسيـ ،ألف ىذا سيعزز خيارات الدولة في التضييؽ

عمييـ ،ومف شأف التضامف الجماىيري الواسع والفعاؿ مع الحركة أف يسيـ في إعادة ردع الدولة
الصييونية لموصوؿ إلى صيغة جديدة تحمي وجود الحركة اإلسالمية.

 .3الفصائؿ وجماىير الضفة الغربية وغزة :التضامف الواسع مع الحركة بحر ٍ
اؾ جماىيري واسع ،واحتضاف
ٍ
بشكؿ
رموزىا ومؤسساتيا في القدس تحديداً ،واحتضاف حركة الرباط التي أسستيا ومواصمة الرباط
ٍ
كخيار شعبي.
يوصؿ رسالةً بأف إخراج الحركة اإلسالمية عف القانوف لف يتمكف مف منع الرباط
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