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خالصة
شكل متطرفو المعبد –الذين يؤمنون بإزالة المسجد األقصى وبناء المعبد في مكانو -كتمة ىامشية
معزولة عن التأثير السياسي في المراحل األولى لتأسيس الدولة الصييونية ،لكن الصعود المتواصل
لمتيار األكبر الحاضن ليم –التيار القومي-الديني -وتشكيل أول حكومة برئاسة الميكود عام 1977

أتاح ليم االنتقال إلى كتمة تحظى بحرية العمل والحركة ،ليبدأوا بالبروز خالل عقدي الثمانينات
والتسعينات .تعزز تأثير متطرفي المعبد بوصول رؤساء وزراء متعاطفين معيم –مثل شارون

ونتنياىو -إلى سدة الحكم ،وتعزز أكثر عام  1999بمشاركتيم في تأسيس حزب االتحاد القومي إلى
جانب مجموعة من األنوية اليمينية المتطرفة األخرى .عام  2003أوصل متطرفو المعبد نائبين عنيم
إلى الكنيست في أول تمثيل برلماني ليم ،ازدادوا إلى  3في انتخابات عام  .2006في انتخابات عام
 2009ازداد عدد نواب متطرفي المعبد إلى  ،7جاء  4منيم من الحزب الحاكم ،حزب الميكود ،حيث
باتوا ممثمين فيو .خالل انتخابات  2013برز حزب البيت الييودي كبديل عن االتحاد القومي في
االئتالف الحاكم ،فيما عزز ممثموىم مواقعيم
تمثيل أولئك المتطرفين ،وتمكن من إحراز نجاح أدخمو
َ
داخل حزب الميكود ،فوصل تمثيميم إلى  13نائباً في الكنيست ،كما أُسندت ليم  4حقائب و ازرية ألول
مرة في تاريخ الدولة .جاءت انتخابات  2015لتشكل استم ار اًر لذات االتجاه ،إذ حافظوا عمى وجودىم

من خالل حزب البيت الييودي ،وعززوا مواقعيم داخل حزب الميكود ،ومع تشكل الحكومة الجديدة من

ائتالف بين الحزبين ،تمكن متطرفو المعبد من الحصول عمى  7حقائب وزارية في حكومة نتنياىو
المعمنة في  ، 2015/5/14بينيا حقائب العدل والتعميم والسياحة واألمن الداخمي والثقافة والرياضة،
وباتوا يستحوذون بذلك عمى  %28من حقائب الحكومة ،إلى جانب احتفاظيم بـ 13مقعداً في
الكنيست .ىذا التطور يعني قفزة جديدة متوقعة ألجندتيم في تقسيم المسجد األقصى زمانياً ومكانياً،

وفي التدخل في عمل األوقاف األردنية والتحكم بدخول المصمين إليو ،ويشكل تحدياً حقيقياً أمام

مختمف األطراف الشعبية والرسمية يتطمب تغيير استراتيجية المواجية لحماية ىوية المسجد ،وتعزيز

أسباب القوة التي تحميو ،واآلخذة بالتآكل حتى اآلن.

أوالً :خمفية :الصعود السياسي لمتطرفي المعبد:
شك ل المتطرفون الذين يؤمنون بفكرة إزالة المسجد األقصى المبارك ،وبناء المعبد الييودي عمى أنقاضو،
كتمة ىامشية التأثير في المراحل األولى لتشكل الحركة الصييونية وحتى قيام الدولة ،إذ برز الييود
العممانيون واليساريون ككتمة أساسية لمحركة الصييونية ،وىي كتمة ترى في الييود قومية تبحث عن
وطن ،وترى في التوراة التراث الذي يحكي قصة الشعب الييودي ،فيما كون المتدينون القوميون كتمة
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اعتراضية محدودة التأثير ،وكان متطرفو المعبد كتمة صغيرة ضمن ىؤالء ،بدت معزولة وبعيدة عن أي
ٍ
مصدر لمنفوذ والتأثير.
شكمت أحزاب "ماباي" ومن ثم "العمل" و"ميرتس" وصوالً إلى المعسكر الصييوني و"يوجد مستقبل"
االمتداد الطبيعي لمتيار العمماني اليساري ،بينما ش َكمت أحزاب "حيروت" ومن ثم "الميكود" وصوالً إلى
"إسرائيل بيتنا" و"البيت الييودي" وحزب "كمنا" االمتداد الطبيعي لمتيار القومي-الديني .وشيدت العقود
التالية لتأسيس الدولة منافسة دائمة بين التيارين ،كان نفوذ التيار القومي-الديني الصييوني (أو ما
يوصف بمعسكر اليمين) يتنامى خالليا عمى حساب التيار العمماني-اليساري السائد ،وصوالً إلى منافستو
عمى تشكيل حكومة
في عام  ،1977وكان مناحيم بيغين أول رئيس وزراء من ىذا التيار .في الوقت عينو تشكمت كتمة ثالثة
صغيرة من المتدينين التقميديين (الحريديم) ،الذين كانوا يتبنون الموقف الديني التقميدي من المسجد
األقصى ،أو المعبد كما يسمونو ،وىو تحريم دخول الييود إليو لعدم تحقق شعيرة الطيارة في الييود
المعاصرين ،ولتحريم قياميم بذلك قبل مجيء "المخمص" ،وكانت ىذه الكتمة تدخل في ائتالفات حكم
متتالية مع التيار العمماني-اليساري.
شيدت سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي مرحمةً من التعادل في األوزان بين التيارين
الكبيرين ،تجمت في التناوب المتتالي عمى الحكم بين "الميكود" اليميني و"العمل" اليساري .خالل ىذه
الفترة تمكن متطرفو المعبد من االنتقال من جماعات معزولة وىامشية ال تحظى بالشرعية ،وتحاصرىا
أجيزة الحكم العممانية اليسارية التي كانت ترى في نشاطاتيا نزعة متطرفة ومستفزة تيدد أمن واستقرار
المشروع الصييوني ،إلى جماعات محدودة التأثير تعمل تحت غطاء التيار األكبر الحاضن ليا وىو
التيار القومي-الديني ،الذي يحتضنيا ويتسامح مع أطروحاتيا ،وان كانت الكتمة األكبر فيو ال تتبناىا وال
تعمل لتحقيقيا.
انتيت مرحمة التداول بين الكتمتين بدخول العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ومنذ  2001لم يخرج
التيار اليميني من سدة الحكم ،من شارون إلى أولمرت وصوالً إلى حكومات نتنياىو الثالث المتعاقبة.
خالل ىذه الحقبة ،حظي متطرفو المعبد ببيئة خصبة لتقوية نفوذىم وتنظيم أعماليم ،فأضافوا إلى بنيتيم
مجموعة من المؤسسات المرخصة حتى وصل عددىا إلى  26مؤسسة ومنظمة ،وأوجدوا بحمول عام
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 2013ائتالفاً لتمك المؤسسات ،وحظيت تمك المؤسسات ذات األجندات المتطرفة بتمويل حكومي ،وباتت
مشروعات تأىيل الحفريات في محيط المسجد األقصى تحال إلييا ،بعد أن كانت سابقاً تحت عيدة
الجامعة العبرية.
في ظل حكم التيار الصييوني القومي-الديني الحاضن لمتطرفي المعبد ،حظي ىؤالء بدفعات أساسية
تمثمت بـ:
 -1تعاطف اثنين من أكثر رؤساء الوزراء نفوذاً خالل تمك المرحمة مع أطروحاتيم؛ فرغم عدم تبني
شارون ونتنياىو لمخططات ىدم المسجد األقصى أو تقسيمو عمى المستوى الحكومي أو
التشريعي حتى عام  ،2013إال أنيم تعاطفوا مع متطرفي المعبد ،وأتاحوا ليم الفرصة لمتغمغل
والتأثير داخل األجيزة الحكومية والقضائية.
 -2تشكل أحزاب جديدة تتبنى أطروحاتيم بشكل مباشر؛ إذ بعد أن كان الميكود الممثل األكبر وشبو
الوحيد لمتيار الصييوني القومي-الديني يكتفي بالتعاطف مع أولئك المتطرفين ومنحيم مساحة
من العمل في ظل حكمو ،نشأت في عام  1999كتمة "االتحاد القومي" التي كان بعض متطرفي
المعبد ضمن أعضائيا ،وكانت تعبر عن آرائيم وطموحاتيم تعبي اًر مباش اًر ،وأصبحت تتبناىا
تماماً عبر اثنين من نوابيا بحمول عام ُ .2003بنيت ىذه الكتمة من تجمع ألنوية سياسية صغيرة
تمددت الحقاً لتصبح أحزاباً مشاركة في االئتالفات الحاكمة ،مثل "إسرائيل بيتنا" ،و"تكوما" التي

تعد اليوم إحدى المكونات األساسية لحزب "البيت الييودي".
انطالقاً من عام  ،2003انتقل متطرفو المعبد من كتمة محدودة التأثير تحظى بتعاطف رسمي فقط ،إلى
كتمة محدودة تحظى بتمثيل في البرلمان ،من خالل نائبين في الكنيست عن كتمة االتحاد القومي؛ ىما
أرييو إلداد وأوري أريئيل ،مع كون ىذا التمثيل رمزياً؛ إذ لم يتجاوز  %1.7من حجم الكنيست
الصييوني.
وشيد نفوذ متطرفي المعبد تطو اًر محدوداً خالل انتخابات عام 2006؛ إذ انضم إلى النائبين السابقين
زئيف ألكين ،لكنو ىذه المرة جاء من داخل الحزب اليميني الحاكم ذاتو "كاديما" مشكالً بذلك أول تمثيل


من الناحية المنيجية ،تم تحديد انتماء النواب لمتطرفي المعبد انطالقاً من :خمفيتيم الفكرية والسياسية أوالً ،ورصد تصر ٍ
يحات معمنة ليم تتبنى

أجندة تأسيس المعبد مكان المسجد األقصى ،أو تدعو إلى تقسيم األقصى والى "صعود" الييود إليو ثانياً ،ومواقفيم فيما صدر عن الكنيست ولجانو
من مداوالت عند طرح موضوعات تتعمق بالمسجد األقصى ،أو بالسيادة األردنية عميو ثالثاً.

4

لمتطرفي المعبد داخل الكتمة الحاكمة ،التي كانت تتنقل بين "الميكود" و"كاديما" في تمك السنوات ،وبات
تمثيل متطرفي المعبد يبمغ  3نواب ،ليشكل  %2.5من نواب الكنيست .كما أن االئتالف الحاكم أصبح
أكثر تعاطفاً مع متطرفي المعبد ،إذ انتقمت كتمة "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان من نواة صغيرة داخل
االتحاد القومي ،إلى حزب مستقل مشارك في االئتالف الحاكم.
انتخابات الكنيست الثامن عشر عام  2009شكمت قفزة فارقة كماً ونوعاً لمتمثيل البرلماني لمتطرفي
المعبد ،عمى صعيدي العدد والنفوذ:
عمى صعيد العدد :انضم ميخائيل بن آري إلى متطرفي المعبد داخل كتمة "االتحاد القومي" ،ليصبح
تمثيميم داخل ىذه الكتمة  3نواب ،فيما انضم إلييم من حزب "الميكود" تسيبي حوطبمي وميري ريغيف
وداني دانون إلى جانب زئيف إلكين ،وبات حجم تمثيل نشطاء المعبد في كتمة "الميكود"  4نواب.
وبات باإلجمال عدد النواب من متطرفي المعبد  7من أصل  120نائباً في الكنيست؛ أي بنسبة %5.8
من نواب الكنيست.
أما عمى صعيد النوع :فقد بات تمثيل متطرفي المعبد في "الميكود"-الحزب الحاكم -أكبر من تمثيميم في
كتمة "االتحاد الييودي" اليامشية ،وتميزت كتمة المعبد داخل "الميكود" أنيا تكونت من قيادات شابة ،كان
متوسط أعمارىم في مطمع الثالثينيات ،يعيشون نمط حياة عمماني ،لكنيم يتبنون أجندة بناء المعبد مكان
المسجد األقصى ،وباتوا مرشحين بالتالي لمتطور في مراتب الحزب عمى مدى السنوات القادمة.
مع تشكل الكنيست الثامن عشر عام  2009كان متطرفو المعبد قد أصبحوا جماعة ضغط داخمو ،بوجود
محدود من خالل  7نواب ،لكنيم أصحاب تأثير لكون  4منيم كانوا من داخل الحزب الحاكم.
عمى مدى  60عاماً من عمر الدولة الصييونية ،انتقل متطرفو المعبد من جماعات ىامشية معزولة
تشكل جزءاً صغي اًر من كتمة المعارضة عام  ،1948إلى جماعات تحظى بحرية نسبية في العمل في
ظل حزب شريك في الحكم بدءاً من عام  ،1977ومن ثم إلى جماعات محدودة التأثير تحظى بتعاطف
الكتمة الحاكمة وبغطائيا بين  ،2003-1996ومن ثم باتت جماعة محدودة التأثير تحظى بتمثيل
برلماني رمزي بين  ،2009-2003لتصل إلى جماعة ضغط تحظى بتمثيل برلماني محدود ،وبنفوذ
نتيجة تمثيميا داخل الحزب الحاكم بحمول عام .2009
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ىذا الصعود ىو ما يفسر انتقال أجندة استيداف ىوية المسجد األقصى وحصريتو اإلسالمية -من خالل
االقتحامات والتحكم بدخول المصمين والتقسيم الزماني والمكاني وتكثيف الحفريات وتغيير المعالم في
محيطو -من أجندة ىامشية لم تكن تحظى بالتأييد أو التبني الرسمي ،إلى أجندة متزايدة النفوذ والتأثير،
ومن أجندة لدى منظمات غير حكومية ،إلى أجندة تتبناىا قطاعات في الدولة بحمول عام .2009
الجدول رقم  :1تطور تمثيل متطرفي المعبد في الكنيست اإلسرائيمي
الفترة
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ثانياً :أول نفوذ حكومي لمتطرفي المعبد :حكومة نتنياهو الثالثة:
جاءت انتخابات الكنيست التاسع عشر مطمع عام  2013لتحمل معيا قفزة من نوٍع جديد؛ إذ دخل إلى
المشيد بقوة حزب "البيت الييودي" بزعامة نفتالي بينيت ،وىو حزب يرأسو أحد متطرفي المعبد ،ويشكل
أولئك المتطرفون كتمةً أساسية داخمو ،ودخل ىذا الحزب كشر ٍ
يك في االئتالف الحكومي في حكومة
ٍ
حينئذ ،والتي تحمل الرقم  33بين الحكومات الصييونية منذ تأسيس الدولة.
نتنياىو الثالثة التي تشكمت
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شيدت تمك االنتخابات  4تطور ٍ
ات أساسية في ما يتعمق بنفوذ متطرفي المعبد:
 -1التطور العددي لتمثيميم من  7نواب يشكمون  %5.8من الكنيست إلى  13نائباً يشكمون نسبة
 %10.8منو .خالل ىذه االنتخابات انيارت كتمة "االتحاد القومي" -التي كانت تشكل تمثيالً
محدوداً لمتطرفي المعبد واليمين المتطرف إجماالً في الكنيست -وخمَفتيا األنوية التي كانت
مؤتمفة داخميا وتوسعت الحقاً إلى أحزاب؛ وىي "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان الذي رأينا
انشقاقو في االنتخابات السابقة ،و"البيت الييودي" بزعامة نفتالي بينيت الذي دخل المشيد بقوة
في ىذه االنتخابات.
 -2كتمة متطرفي المعبد باتت موزعةً في األساس بين حزبين أساسيين يشكالن جزءاً من االئتالف
الحاكم :حزب "الميكود" بـ  6نواب ىم زئيف إلكين وداني دانون وتسيبي حوطبمي وميري ريغيف،
والحاخام موشيو فيغمين الذي نجح في انتخابات  ،2013كما انضم إلى تمك الكتمة وتبنى آراءىا
في ىذه المرحمة النائب ياريف ليفين ،وحزب "البيت الييودي" بـ  7نواب ىم نفتالي بينيت ،وأوري
أريئيل ،وأيميت شاكيد ،وايمي بن داىان ،وموتي يوجيف ،وشولي معمم ،وأوريت ستروك .بينما
كان شريك ثالث في االئتالف الحاكم ىو "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان -متعاطفاً مع أفكار
متطرفي المعبد.
 -3تقدم متطرفو المعبد ألول مرة المواقع البرلمانية؛ إذ سيطروا عمى المواقع اآلتية :نائب رئيس
الكنيست (موشيو فيغمين) ،ورئيسة لجنة الداخمية واألمن (ميري ريغيف) ،ورئيس كتمة االئتالف
الحاكم البرلمانية (ياريف ليفين).
 -4التطور األبرز كان تسمم متطرفي المعبد لمواقع حكومية لممرة األولى في تاريخ الدولة
الصييونية ،كنتيجة لمتطور رقم  2أعاله؛ إذ حصل متطرفو المعبد في حكومة نتنياىو المشكمة
حينيا عمى  4حقائب و ازرية ىي االقتصاد واإلسكان واألديان وشؤون القدس ،بما نسبتو
 %13.3من الحقائب ،كما حصموا عمى  5مواقع كنواب وزراء –وىي مواقع رمزية وغير مؤثرة
في القرار الحكومي عموماً -كنواب لوزراء الخارجية والدفاع واألديان والمواصالت والعموم
والتكنولوجيا .وألن حكومة نتنياىو تمك اتسمت بتعدد الحقائب لموزير ذاتو ،فمن حيث الوزراء ُمثل

متطرفو المعبد بوزيرين فقط؛ ألن نفتالي بينيت حمل حقائب االقتصاد واألديان وشؤون القدس
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معاً ،وىذا ما يجعل نسبة تمثيميم من حيث عدد الوزراء  2من أصل  23وزي اًر؛ أي  %8.7من
الوزراء فقط ،في و ازرات محدودة إلى متوسطة الثقل وليس بينيا أي و ازرة سيادية.
يمكن القول إذاً إن متطرفي المعبد باتوا بدءاً من عام  2013وخالل فترة الكنيست التاسع عشر كتمة
نيابية مؤثرة ،وان كانت غير قادرة عمى تغيير التشريعات منفردة ،كما امتمكوا نفوذاً حكومياً محدوداً ألول
مرة في تاريخيم.
واذا ما وضعنا ىذا التطور في المكانة السياسية لمتطرفي المعبد في مواجية بيئة إقميمية منشغمة عنيم
تماماً ،وشبو غياب رسمي وشعبي عربي واسالمي عن حماية المسجد األقصى ،نستطيع فيم ما شيدتو
حصار خان ٍ
ٍ
ق عمى المسجد األقصى ،وتدخل في عمل األوقاف األردنية ،وسيطرة
السنتان الماضيتان من
ٍ
استيداف لحركة المرابطات .في المقابل انحصر رد الفعل الرسمي في مواقف
عمى حركة المصمين ،و
إدانة أردنية متكررة ،واحتجاجات رسمية وصمت لمتيديد بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة لمسالم مع
"إسرائيل" إبان االعتداء بالقنابل الحارقة عمى المصمى القبمي في  ،2014/10/31فيما كان الفعل
المضاد األساسي شعبياً من خالل حركة المرابطين والمرابطات الواقعة تحت حصار وتضييق ،ومجموعة
من عمميات المقاومة الفردية التي انطمقت رداً عمى التيديدات المتصاعدة عمى األقصى ،واليبة الشعبية

ٍ
ىبات أصغر حجماً وما
المقدسية التي انطمقت في رمضان الموافق لصيف  ،2014وتكررت عمى شكل
تزال حتى كتابة ىذه السطور.

ثالثاً :متطرفو المعبد في تشكيمة حكومة نتنياهو الرابعة:
بحمول عام  ،2015وبدء التحضيرات النتخابات الكنيست رقم  ،20كان واضحاً أن صعود اليمين
وصعود متطرفي المعبد بات اتجاىاً تاريخياً عميقاً في المجتمع الصييوني ،وأن المتوقع منطقياً ىو قفزة
جديدة ليذا التيار ضمن سمسمة صعوده المتنامي عمى مدى أربعة عقوٍد خمت ،ولم يكن الرىان عمى تغير
ٍ
بشكل مفاجئ وبال مقدمات سوى نوعاً من األماني والتفكير الرغبوي الذي ال يستند إلى وقائع.
ذلك
عمى مستوى التمثيل النيابي وصل إلى الكنيست الحالي  11نائباً من متطرفي المعبد؛ أي ما نسبتو
 %9.2من مقاعد الكنيست ،واذا أخذنا في الحسبان وجود نائبين شابين في كتمة "البيت الييودي" يغمب
الظن أنيما من متطرفي المعبد ،لكنيما لم يفصحا حتى اآلن عن مواقف رسمية بيذا الصدد ،وىما يينون
8

ميغال ،الذي سبق لو اقتحام األقصى ضمن جولة نظمت لمصحفيين حين كان محر اًر لموقع "واال"
وبيزليل سموتريك الذي يمثل جماعة "تكوما" األكثر تطرفاً داخل حزبو ،ويقيم في
اإلخباري عام َ ،2013
ٍ
عندئذ بأن كتمة متطرفي المعبد مرشحة ألن تشكل
مستوطنة "قيدوميم" شمال الضفة الغربية؛ فيمكن القول
 13نائباً؛ أي ما يشكل  %10.8من البرلمان ،وىو في محيط نفوذىا البرلماني السابق .يتوزع متطرفو
المعبد حالياً بين الحزبين ذاتيما" :الميكود" بواقع  6نواب ،و"البيت الييودي" بواقع  7نواب.
التطور األىم ،وربما يكون األخطر عمى اإلطالق منذ بدء ىذا المنحنى الصاعد لنفوذ متطرفي المعبد
ىو نفوذىم الحكومي الجديد في الحكومة الرابعة لنتنياىو التي أقسمت اليمين في  ،2015/5/14والتي
تعد الحكومة  34في تاريخ الدولة الصييونية .ففي ىذه الحكومة ،تطورت مكانة متطرفي المعبد الشباب
داخل "الميكود" ،وتولوا حقائب و ازرية ،كما دخل حزب "البيت الييودي" كشريك أساسي في ىذا االئتالف.
يتولى متطرفو المعبد في الحكومة اإلسرائيمية الجديدة  7مقاعد و ازرية من أصل  25في الحكومة الحالية؛
أي ما يشكل  %28من المقاعد الو ازرية 3 ،منيا لوزراء من "البيت الييودي" وىي :العدل (أيميت
شاكيد) ،والزراعة (أوري أريئيل) ،والتعميم (نفتالي بينيت) ،و 4منيا لوزراء من "الميكود" ىي :السياحة
واألمن الداخمي (يريف ليفين) ،والثقافة والرياضة (ميري ريغيف) ،واالستيطان والشؤون االستراتيجية
(زئيف إلكين) ،والعموم والتكنولوجيا (داني دانون).
أما عمى مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية فيناك نائبان من أصل  7نواب وزراء ،ىما نائب وزير
الدفاع إيمي بن داىان ،ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوطبمي .وىذا يعني أن  9من أصل  13نائباً من
متطرفي المعبد تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية ،بعضيا مؤثر وآخر رمزي .إلى جانب ذلك ،شمل
االتفاق الوزاري تسميم رئاسة لجنة التشريع والعدل في الكنيست لوزيرة العدل ذاتيا أيميت شاكيد ،كما شمل
تسميم إدارة صندوق االستيطان التابع لممنظمة الصييونية العالمية لوزير الزراعة أوري أريئيل.
الجدول رقم  :2تطور تمثيل متطرفي المعبد في الحكومة اإلسرائيمية
الفترة
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- 2015
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رابعاً :دالالت وتداعيات تطور النفوذ الحكومي لمتطرفي المعبد:
ال بد ىنا من التوقف عند مجموعة من الدالالت التي حمميا ىذا التطور:
األول :ازدياد الوزن النوعي لمحقائب الو ازرية التي حظي بيا متطرفو المعبد ،وتأثيرىا في ما يتعمق بتغيير
الوضع القائم في المسجد األقصى ،وبالذات و ازرات العدل والسياحة واألمن الداخمي ،والنفوذ االستيطاني
كذ لك ألولئك الوزراء ،بتولييم المسؤولية عن و ازرة االستيطان ،وعن صندوق االستيطان في المنظمة
الصييونية.
الثاني :أن متطرفي المعبد من الشباب داخل حزب "الميكود" يشكمون مجموعة نشطة ،قادرة عمى التقدم
داخل مراتب الحزب ،فبعد أن دخل بعضيم الكنيست ألول مرة عام  ،2009تطور أولئك المتطرفون إلى
مواقع حكومية أو إلى رئاسات لجان في الكنيست بحمول  ،2013وقد باتوا اليوم وزراء بحمول عام
 ،2015وىذا يعني أنيم مرشحون لمزيد من التطور داخل الحزب ،الذي ال يبدو أن البيئة الحزبية
اإلسرائيمية قادرة عمى إنتاج بديل لو في المرحمة الحالية.
الثالث :أن عمميات المقاومة الفردية في القدس شكمت رأياً عاماً صييونياً محدوداً معارضاً لتكرار
االقتحامات التي كان يدعو ليا نائب رئيس الكنيست الحاخام موشيو فيغمين ،والحاخام ييودا غميك الذي
تعرض لمحاولة اغتيال أصيب فييا إصابة خطرة في العام الماضي ،إال أن ىذا الرأي العام كما يبدو
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كان محدوداً وانحصر تأثيره في فيغمين فقط في أوساط "الميكود" ،إذ احتل مراتب متأخرة في االنتخابات
الداخمية وفشل في العودة إلى الكنيست ،بينما واصل المتطرفون الشباب نجاحيم وتقدميم.
الرابع :نتيجة األغمبية المحدودة التي ترتكز إلييا ىذه التركيبة الحكومية ( 61مقابل  59صوتاً في
الكنيست) ،فإن نتنياىو يسعى منذ اآلن إلى توسيعيا ،ولذلك احتفظ لنفسو بحقائب دسمة بينيا الخارجية
والصحة واالتصاالت والتعاون اإلقميمي ،أمالً كما يبدو في إغراء المعسكر الصييوني الذي يمثل التيار
العمماني-اليساري في االنضمام الئتالفو .وىذا إن حصل ،فسيشكل نوعاً من االتزان يحد نسبياً من
استخدام وزراء متطرفي المعبد لنفوذىم الجديد .وحتى ُيقدر ىذا العنصر بشكل موضوعي ،فال بد من

استذكار أن اليسار العمماني كان جزءاً من ائتالف الحكومة السابقة ،أي أن عودتو اآلن لالئتالف الحاكم
ستعني وجود تصعيد جديد تجاه األقصى ،لكنو في الغالب سيكون محدوداً كماً ونوعاً .أما إن لم ينجح
نتنياىو في توسيع الحكومة فالتطورات تجاه المسجد مرشحة ألن تكون أخطر وأسرع بكثير من الوتيرة
التي كانت عمييا بين عامي .2015-2013
الخامس :في اإلجمال ،تشكل الحكومة الحالية أكثر الحكومات الصييونية ارتكا اًز لمصييونية الدينية،
وىذا ما يرشحيا بالتالي ألن تكون أقل تمك الحكومات براغماتية ،وأقميا تعقالً وتقدي اًر لمموازين الدولية،
وأقميا استجابةً لمضغوط الدبموماسية.
انتقل متطرفو المعبد إذاً بحمول  2015من جماعة ضغط -تممك كتمة نيابية مؤثرة ونفوذاً حكومياً
محدوداً -إلى جزء مركزي من تركيبة التيار القومي-الديني الذي يسيطر عمى الحكم منذ  ،2001وباتوا
يسيطرون عمى و ازرات مؤثرة ،وان لم يصموا بعد إلى مرحمة السيطرة عمى الحكم ،ولم يستحوذوا عمى
الو ازرات األكثر تأثي اًر.
بناء عمى ما تقدم ،فيمكن توقع االتجاه العام لسموك حكومة نتنياىو الرابعة بتركيبتيا المعمنة يوم
ً

:2015/5/14

 -1يتوقع أن تسعى الحكومة اإلسرائيمية الجديدة إلى توظيف النظام القضائي ،وسمطة وزيرة العدل
عمى االدعاء العام في تثبيت إجراءات التقسيم الزماني لألقصى ،والذي بدأه متطرفو المعبد
ٍ
بشكل ضمني ،وربما يتطور األمر إلى محاولة
وسيمتو الحكومات السابقة وتبنتو الحكومة األخيرة
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تشريع قانون إسرائيمي جديد يكرس تقسيم ساعات الصالة بين المسممين والييود في المسجد
األقصى.
 -2كان متطرفو المعبد في "الميكود" قد قدموا خالل دورة الكنيست السابقة مسودة خطة داخمية
لمتقسيم المكاني لممسجد األقصى بتخصيص الساحات الشرقية في محيط باب الرحمة لصالة
ٍ
بشكل دائم ،وتعزيز مواقعيم في الحكومة الحالية سيشكل دافعاً لتمرير ىذا المخطط ،وربما
الييود
يدفع لمبحث في مخططات أكبر وأخطر عمى وحدة المسجد األقصى المبارك.
 -3استحواذ متطرفي المعبد عمى و ازرة السياحة واألمن الداخمي من المتوقع أن تُرى آثاره في تسريع
وتيرة وزيادة ميزانية توسيع وتأىيل األنفاق تحت المسجد األقصى وفي محيطو ،وتعزيز سيطرة
جمعيات متطرفي المعبد عمى تمك األعمال.
 -4سمطات متطرفي المعبد في مجاالت العدل واألمن الداخمي والسياحة مرشحة بقوة ألن تُترجم إلى
مزيد من التدخل في أعمال الصيانة واإلعمار التي تجرييا األوقاف األردنية ،والى ممارسة مزيد
من الييمنة عمييا والتدخل في بنيتيا الداخمية ،وفي أعمال الحراس ووظائفيم ،وفي الحد من
حركتيم.
 -5أما عمى مستوى منع المصمين المسممين من دخول المسجد ،والتحكم بحركة الدخول والخروج
فستشيد في الغالب تدخالً أكبر من الشرطة واألجيزة األمنية اإلسرائيمية .ولن يكون مستغرباً
ٍ
اتخاذ دعاية تسييل دخول المصمين المسممين في شير رمضان
بشكل و ٍ
اسع مدخالً ليا جرياً
عمى أسموب السنتين السابقتين؛ إذ إن التركيز اإلعالمي عمى حرية دخول المصمين المسممين
يشكل مدخالً لمطالبة متطرفي المعبد بحرية دخول الييود إلى األقصى في المقابل.
 -6شكمت الدعوات المسبقة القتحامات جماىيرية ييودية لممسجد األقصى -والتي كان يدعو ليا
الحاخامان موشيو فيغمين نائب رئيس الكنيست ،وييودا غميك أحد قادة متطرفي المعبد -معارضة
داخمية صييونية لكونيا تستفز ردود ٍ
فعل فمسطينية واسالمية واسعة ،وتفشل أحياناً بسبب ذلك.
ٍ
بشكل مفاجئ،
في المقابل ،كانت الفئة األوسع من نشطاء المعبد في الكنيست تنفذ اقتحاماتيا

ومن دون إعالن مسبق ،مما يفوت عمى الفمسطينيين فرصة االستعداد والحشد لصد تمك
االقتحامات .ويشكل تراجع المكانة السياسية لمحاخام فيغمين ،في مقابل مواصمة بقية نشطاء
المعبد لتقدمي م إلى تفوق نيجيم ،وىذا يعني بمغة أخرى أن االقتحامات المقبمة لمسياسيين من
12

متطرفي المعبد ستكون مفاجئة ومن دون إعالن مسبق يسمح باالستعداد الشعبي ليا ،وىذا من
شأنو أن يكرس عدم قدرة الفمسطينيين عمى وقفيا.

خامساً :توصيات:
التوصية األساسية لمختمف األطراف الرسمية والشعبية ىي التمسك بمصادر القوة التي كانت تحمي ىوية
المسجد األقصى المبارك ،في مقابل التبني الحكومي المتزايد ألجندة تقسيمو والسيطرة عمى محيطو .لقد
شكمت عناصر المقاومة والرباط والتواجد الشعبي ،ودور األوقاف األردنية في إدارة المسجد واعماره،
وق اررات األمم المتحدة بمختمف مكوناتيا المؤكدة عمى عدم شرعية أي تغيير يجريو االحتالل في القدس
عناصر قوة كانت تعزز حماية المسجد ،لكنيا آخذة جميعاً في التآكل عمى مدى السنوات الماضية ،بينما

ات وقدر ٍ
يزداد متطرفو المعبد نفوذاً وقوة ،ويدخمون إلى ميدان المواجية أدو ٍ
ات جديدة و ٍ
بشكل مضطرد ،وال
ُ

يخفى عمى عاقل أن استمرار الوضع القائم سينتيي بتمكنيم من تقسيم المسجد زمانياً ،واالستحواذ عمى

جزء من ساحاتو وتقسيمو مكانياً ،ما يميد لمتفكير في االنتقال لخطو ٍ
ات تالية عمى طريق حمم إزالة
األقصى وبناء المعبد.
إن القراءة الموضوعية لالتجاه الصاعد لمتطرفي المعبد عمى مدى أربعة عقود خمت يعني أن سياسة
االنحناء لمعاصفة المتبعة حالياً محكومة بالفشل ،فمع كل حكومة جديدة كان متطرفو المعبد يعززون
نفوذىم ومواقعيم ،ويرفعون سقف استيدافيم لممسجد ولموجود اإلسالمي فيو وإلدارة األوقاف لو ،وىذا

ٍ
بشكل يجعل الرىان عمى تغيره عبر صناديق االقتراع اإلس ارئيمية نوعاً من
الصعود متوقع لو أن يستمر
األمنيات أو أحالم اليقظة.
إن الحل الوحيد المتاح لكل األطراف شعبياً ورسمياً ،فمسطينياً وأردنياً وعربياً واسالمياً ،ىو الحفاظ عمى
عناصر القوة وتعزيزىا وعدم التفريط بيا؛ ألن المزيد من سياسات تجنب المواجية ونزع الذرائع ومحاوالت
التكيف -المتبعة حالياً -ستنتيي بتعزيز موقف متطرفي المعبد ،وتشكل رسالة تصالحية لن تجد من
يمتقطيا عمى الطرف اآلخر ،لكنيا بالتأكيد ستجد من يستغميا.
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إن المسؤولية األردنية الرسمية عن المسجد األقصى تعني أن المواجية مع الحكومة اإلسرائيمية الحالية
ليست خيا اًر يمكن تجنبو ،ألنيا باستحواذ متطرفي المعبد عمى أكثر من ربع حقائبيا ستكون ىي من
سيسعى لممواجية ،وستحرص عمى تقميص وتيميش المسؤولية األردنية عن المسجد األقصى وصوالً إلى
نزعيا تماماً ،وىذا يحتم خيارات أردنية رسمية وشعبية مختمفة عن الخيارات الحالية ،تضع المسجد
األقصى وحمايتو في قمب التحديات المرتقبة ،وفي قمب االستراتيجيات السياسية واالقتصادية واإلعالمية
اء ،يستشعر نقاط القوة األخرى؛ سواء كانت في الرباط الشعبي
الوطنية ،ويتطمب سموكاً وحدوياً إيجابياً وبن ً

في المسجد األقصى وتكثيفو ،أو في تقدير المصمحة الحيوية المترتبة من اليبة الشعبية المتواصمة في

القدس وضرورة استمرارىا وتعزيزىا ،واستعادة الجيد الدبموماسي النشط والبناء الذي نجح في إدراج القدس
عمى الئحة اليونيسكو لمتراث اإلنساني العالمي ،والتراث اإلنساني الميدد بالخطر في ثمانينات القرن
الماضي ،وعدم االكتفاء بإدارة األزمة عبر المجمس التنفيذي لميونيسكو كما يجري حالياً.
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ممحق :متطرفو المعبد في الكنيست الحالي

نفتالي بينيت

أيميت شاكيد

أوري أريئيل

يريف ليفين

ميري ريغيف

البيت اليهودي

البيت اليهودي

البيت اليهودي

الميكود

وزير السياحة واألمن الداخمي

الميكود

وزيرة الثقافة والرياضة

زئيف إلكين

داني دانون

تسيبي حوطبمي

إيمي بن داهان

دايفيد أمسالم

وزير االستيطان والشؤون االستراتيجية

وزير العموم والتكنولوجيا

نائبة وزير الخارجية

نائب وزير الدفاع

عضو كنيست

موتي يوجيف

يينون ميغال

بيزليل سموتريك

البيت اليهودي

البيت اليهودي

البيت اليهودي

وزير التعميم

الميكود

وزيرة العدل

الميكود

عضو كنيست

وزير الزراعة

الميكود

عضو كنيست
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البيت اليهودي

عضو كنيست

الميكود

