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ملخ�ص
أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكــي عــن اتفــاق أردني"-إس ـرائيلي" حــول األقصــى فــي عمــان فــي 2015/10/24
تمحــور حــول احتــرام "إســرائيل" للــدور األردنــي فــي المســجد ،وتعهــد إســرائيل بالحفــاظ علــى الوضــع القائــم
وتخصيــص المســلمين بالصــاة وغيــر المســلمين بالزيــارة ،ونصــب كاميـرات لمراقبــة المســجد األقصــى علــى مــدى
 24ســاعة لمعرفــة مصــادر االســتفزاز .جــاء هــذا االتفــاق ليحمــل ســلبيات بينهــا قبولــه الضمنــي بتغييــر الوضــع
ـال وال تحقــق
القائــم ،وتحويــل "زيــارة" اليهــود إلــى حــق مكتســب ،واقتــرح آليــة رقابيــة كانــت محــل رفــض أردنــي متتـ ٍ

أي ضمانــات ،وكانــت لــه إيجابيــات بينهــا االعت ـراف الدولــي الضمنــي بــأن "إس ـرائيل" هــي مــن غيــرت الوضــع

القائــم ،وأن تجاوزاتهــا فــي األقصــى هــي الســبب الرئيــس لهــذه الهبــة** ،وأكــد أن المســجد األقصــى ال يـزال محــل
أولويــة سياســي ٍة أردنيــة .بعــد تحليــل دور األط ـراف المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي االتفــاق ،تخلــص الورقــة إلــى
 3ســيناريوهات :التطبيــق والتفاهــم علــى المضمــون ،التطبيــق حســب رؤيــة كل طــرف ،واإلفـراغ مــن المضمــون،

ويبــدو الســيناريوهان الثانــي والثالــث همــا األقــرب للحصــول.
جــاء إعــان وزيــر الخارجيــة جــون كيــري لبنــود اتفــاق أردنــي إسـرائيلي توصــل لــه بعــد لقائــه الملــك األردنــي عبــد هللا

الثانــي ،والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس فــي ســياق تحـ ٍ
ـرك دولــي الحتـواء الهبــة الشــعبية المســتمرة لألســبوع ال اربــع

علــى التوالــي فــي القــدس والضفــة الغربيــة واأل ارضــي المحتلــة عــام  ،1948وركــز علــى النقطــة التــي انطلقــت منهــا
هــذه الهبــة ،وهــي محاولــة فــرض التقســيم الزمانــي والتمهيــد للتقســيم المكانــي فــي المســجد األقصــى المبــارك ،والورقــة
اآلتيــة تحــاول قـراءة الخلفيــات وتحليــل بنــود االتفــاق وتقييــم مســارات التطبيــق المحتملــة لــه علــى األرض.

* أعد مسودة هذا التقدير األستاذ زياد ابحيص الباحث المتخصص في شؤون القدس
* * يصطلح على تسمية الهبة الشعبية الحالية في القدس إعالمياً " انتفاضة القدس"
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أوالً :خلفية االتفاق ومضامينه:
ٍ
ظروف
انطلقــت الهبــة الشــعبية فــي القــدس وانتشــرت إلــى أنحاء الضفــة الغربية واألراضي المحتلة عــام  1948نتيجة
عــدة ،أهمهــا اســتمرار االحتــال وتوســع االســتيطان ،وغيــاب أي عمليـ ٍـة سياســية تحمــل أفق ـاً بإنهــاء االحتــال أو

حتــى فــرض ت ارجـ ٍـع محـ ٍ
ـدود عليــه ،وت ازيــد اعتــداءات المســتوطنين المتطرفيــن فــي أنحــاء الضفــة الغربيــة
بمــا فيهــا القــدس ،وجــاءت محاولــة فــرض التقســيم الزمانــي التــام للمســجد األقصــى خــال فت ـرة األعيــاد اليهوديــة ال

العــرش اليهــودي ( )2015/10/6-9/29لتشــكل ذروة
ســيما عيــد رأس الســنة العبريــة ( )2015/9/16-13وعيــد ُ

االســتفزاز والشـ اررة التــي أطلقــت هــذا التحــرك الشــعبي الواســع ،والــذي ســبقته مجموعــة مــن عمليــات المقاومــة الفرديــة
مهــدت لــه علــى مدار عــا ٍم كامل.
التــي ّ
التحرك األمريكي الحتواء الهبة الشــعبية بعد أكثر من ثالثة أســابيع على انطالقتها ،وفشــل اإلجراءات
جاء
ّ
تدخــل األجهـزة األمنيــة الفلســطينية فــي قمعهــا بشـ ٍ
ـكل واسـ ٍـع ومباشــر،
األمنيــة اإلسـرائيلية فــي إحباطهــا ،وعــدم ّ

رغــم اســتمرار تنســيقها األمنــي مــع االحتــال فــي مســتوياته الســابقة .وألن الســبب المباشــر النطــاق الهبــة
كان المســجد األقصــى ،فقــد اســتدعى ذلــك دو اًر أردني ـاً أساســياً لكــون األردن يتولــى مســؤولية إدارة المســجد

األقصــى إو�عمــاره وصيانتــه واإلشـراف علــى األوقــاف والمحاكــم الشــرعية فــي مدينــة القــدس .وكان هــذا الشــكل

مــن التحــرك السياســي الرباعــي :األمريكــي األردنــي الفلســطيني اإلسـرائيلي قــد تــم الحتـواء هبــة رمضــان فــي
القــدس فــي شــهر  ،2014/7والتــي شــكلت المقدمــة التــي ســبقت حــرب غـزة فــي حينهــا.
أُعلــن االتفــاق مــن طــرف وزيــر الخارجيــة األمريكــي وبلغتــه ،ورغــم أنــه كان يق ـ أر مــن نـ ّ ٍ
ـص مكتــوب إال أن
االتفــاق بحـ ّـد ذاتــه لــم يكــن مكتوبـاً أو موقعـاً ،وهــذا مــا يجعلــه أقــرب إلــى مبــادرة أمريكيــة منــه إلــى اتفــاق ،كمــا
ـص تعطــي كل طـ ٍ
عــدم تحديــد بنــود االتفــاق بنـ ّ ٍ
ـرف مســاح ًة واســع ًة فــي تفســيره وفــق وجهــة نظـره.
يمكن تلخيص االتفاق كما أعلنه كيري بالمكونات اآلتية:1

 -1أن تحتــرم «إس ـرائيل» «الــدور الخــاص» لــأردن كمــا ورد فــي اتفاقيــة الســام بيــن الطرفيــن ،و«الــدور
التاريخــي للملــك عبــد هللا الثانــي».
« -2إسـرائيل» ستســتمر فــي تطبيــق «سياســتها الثابتــة فــي مــا يخــص العبــادة الدينيــة» ،فــي المســجد األقصــى
بمــا فيهــا الحقيقــة األساســية بــأن «المســلمين هــم مــن يصلــون» وبــأن «غيــر المســلمين هــم مــن يــزورون».

1

Remarks to the Press With Jordanian Foreign Minister Nasser Judeh :
http://www.state.gov/secretary/htm .248703/10/2015/remarks
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 - 3بأن «إسرائيل» ترفض تقسيم المسجد األقصى ،وترفض «أي محاولة» للقول بغير ذلك.
« - 4إس ـرائيل» ترحــب بالتنســيق المت ازيــد بيــن الســلطات اإلس ـرائيلية إو�دارة األوقــاف ،بمــا فــي ذلــك «التأكــد
ٍ
كل منهــم».
مــن أن الــزوار و ّ
العبــاد يبــدون االنضبــاط ويحترمــون قداســة المــكان انطالق ـاً مــن مســؤوليات ّ
 - 5موافقــة رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو علــى اقتـراح األردن بـ«توفيــر» تغطيــة مصــورة علــى
مــدار  24ســاعة لــكل المواقــع داخــل المســجد األقصــى ،مــا يوفــر ســجالً «شــامالً وشــفافاً» لمــا يحصــل

فيــه ،وهــذا قــد يثبــط كل مــن يحــاول تشــويه قداســة المــكان.

بعــد تــاوة نــص االتفــاق علــى لســان وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،أثنــى مضيفــه األردنــي ناصــر جــودة علــى
جهــوده ،مؤكــداً بــأن األردن «ليــس وســيطاً وال مراقبـاً» فــي هــذه المســألة ،بــل طــرف مــن األطـراف ،ومؤكــداً
أن مســاحة المســجد األقصــى المقصــودة بالحديــث

هــي  144,000م.2

ثانيًا :تحليل اإليجابيات والسلبيات:
أ -سلبيات االتفاق:
 - 1جــاء االتفــاق فــي ســياق االلتفــاف علــى الهبــة الشــعبية فــي القــدس ،ليبنــي علــى قـراءة مغلوطــة للمصالــح
األردنيــة تفتــرض اســتمرار األوضــاع التــي كانــت قائمــة فــي تســعينيات القــرن الماضــي عنــد توقيــع اتفاقيــة
ٍ
ـتجدات كثي ـرة ط ـرأت تســتدعي مراجعــة هــذه الق ـراءة ومــدى تحقيقهــا للمصالــح
وادي عربــة ،رغــم أن مسـ
األردنيــة :إذ ت ارجــع الــدور األمريكــي العالمــي ،ووصلــت التســوية السياســية مــع الفلســطينيين لطريــق مســدود
مـرة بعــد مـرة ،ولــم يعــد مــن الممكــن حتــى اســتدامة العمليــة التفاوضيــة ،ومـ ّـر المجتمــع اإلسـرائيلي بحركــة
تاريخيــة نحــو اليميــن صــدرت إلــى ســدة القيــادة تيــار ٍ
ات تــرى ضــرورة الســيطرة علــى المســجد األقصــى،
ّ

وتــرى ضــرورة تحقيــق النقــاء الديمغ ارفــي لـ«الدولــة اليهوديــة» وتدعــو علنـاً إلــى الترانســفير وتبــادل الســكان

وتنظــر للدولــة األردنيــة علــى أنهــا الدولــة الفلســطينية الحقيقيــة ،وهــي كلهــا مســتجدات تفــرض علــى صانــع
القـرار األردنــي إعــادة قراءتهــا بجديــة وقـراءة تداعياتهــا المقبلــة ،ويبــدو أنــه مدفوعـاً بضغــوط عــدم اســتقرار

اإلقليــم ال يــرى حـاً ســوى االلتصــاق بالدولــة الصهيونيــة أكثــر دونمــا اعتبــار لكونهــا هــي بحــد ذاتهــا مصــدر
خطـ ٍـر مباشـ ٍـر ،وهــو مــا تدلــل عليــه اتفاقيــات ناقــل البحريــن وشـراء الغــاز.
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 - 2اســتعجل االتفــاق المقايضــة مــع الحكومــة اإلس ـرائيلية مقابــل الت ارجــع –المؤقــت والشــكلي غالب ـاً -عــن
إج ـراءات التقســيم العلنيــة ،ودفــع مقاب ـاً لذلــك ســنقرؤه فــي البنــود اآلتيــة ،مــع أن هــذا الت ارجــع كان مــن
الممكــن انت ازعــه تحــت ضغــط الهبــة الشــعبية واســتمرارها ،لكــن الموقــف المســبق لــأردن تجــاه هــذه الهبــة
واســتعجال تطويقهــا -والمبنــي علــى الق ـراءة أعــاه -دعــاه لدفــع مقابـ ٍـل غيــر ضــروري فــي شــروط إدارة
المســجد ،في حين ال يبدو موضوعياً أن هناك أي خطورة على األردن من اســتمرار هذه الهبة الشــعبية،
بــل هــي تحقــق مصالحــه فــي مواجهــة تغــول الدولــة النوويــة المجــاورة لــه.

 - 3تحــدث االتفــاق عــن الوضــع القائــم  ،Status Quoومصطلــح الوضــع القائــم فــي القانــون الدولــي يشــير
إلــى حالــة كانــت قائمــة عنــد حصــول تغييــر أو حــدث سياســي محــدد ،ويعيــد دارســو القانــون الدولــي
مصطلــح الوضــع القائــم أساس ـاً إلــى المــادة  62مــن اتفاقيــة برليــن لعــام  1878بيــن القــوى األوروبيــة

الكبــرى والدولــة العثمانيــة ،والتــي تــدار المقدســات المســيحية ومواقــع الطوائــف بموجبهــا حتــى اآلن ،بينمــا
يرجعــه آخــرون للوضــع الــذي كان قائمـاً قبــل عــام  ،1967إو�لـزام إسـرائيل بالحفــاظ علــى المقدســات علــى

وضعهــا الــذي كانــت عليــه قبــل االحتــال .ورغــم أن إسـرائيل أخلــت بهــذا الوضــع القائــم فــي األيــام األولــى
لالحتالل ،إال أنها وتحت ضغوط ومخاوف متعددة أعادته إلى ما كان عليه ،وأعادت المســجد األقصى
إلــى عهــدة األوقــاف األردنيــة فــي  ،1967/7/31مــا يجعلهــا مصادق ـ ًة فعلي ـاً علــى هــذا الوضــع القائــم،

ـق لالعت ـراض عليــه ،ليــس ألنهــا لــم تعتــرض عليــه عندمــا قــام
ويحرمهــا فــي القانــون الدولــي مــن أي حـ ٍّ
فقــط ،بــل ألنهــا أســهمت بإرادتهــا فــي تكريســه .الوضــع القائــم انطالق ـاً مــن ذلــك يشــير إلــى حقبــات كان
فيهــا المســجد األقصــى مقدسـاً إســامياً خالصـاً ،ال ينــازع المســلمين أحـٌـد فيــه .مــا يفعلــه نتنياهــو اليــوم هــو

محاولــة اللعــب علــى لفظــة «القائــم» ليقصــد بــه مــا هــو قائــم «اآلن» بعــد التغييـرات التــي أج ارهــا االحتــال

علــى مــدى عقـ ٍ
ـود مــن الزمــن ،لكــن هــذه الفذلكــة اللفظيــة ال قيمــة لهــا إن لــم تجــد مــن يقبلهــا ويمررهــا علــى
الطــرف اآلخــر.
علــى الرغــم مــن ذلــك ،أشــار كيــري فــي تعريفــه للوضــع القائــم إلــى أن «المســلمين هــم مــن يصلــون» و«غيــر
المســلمين هــم مــن يــزورون» ،وهــذا بحــد ذاتــه تغييــر للوضــع القائــم ،فالمفهــوم أن المســجد األقصــى كان
–فــي الفتـرات المشــار إليهــا -مقدسـاً إســامياً خالصـاً ،ودخــول غيــر المســلمين إليــه هــو أمــر ارجــع لرغبــة

المســلمين أنفســهم ،وتحــت عنـوان «الســياحة» ،وهــو ليــس حقـاً ِ
ملزمـاً علــى المســلمين لمصلحــة أتبــاع أي
ديــن آخــر ،أمــا اتفــاق كيــري فيتحــدث عــن الزيــارة متســاوية مــع الصــاة ،وهــذا يجعلهــا ملزمـ ًة للمســلمين.
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 -4يقتــرح االتفــاق آليــة رقابيــة ،عبــارة عــن كامي ـرات مفتوحــة لمعرفــة «مصــدر االســتفزاز» ،وهــذه إشــارة
ضمنيــة إلــى اســتمرار الوجــود اليهــودي فــي المســجد ،وبــأن القضيــة تتعلــق ب ـ «مصــدر االســتفزاز» ،أي
بمــن يتعــدى علــى «حــق» اآلخــر ،مــع أن مجــرد دخــول اليهــود هــو المصــدر األســاس لالســتفزاز .مــا
يدعــو للتوقــف هنــا أن هــذه النقطــة كانــت علــى الــدوام مصــدر اعتـر ٍ
اض أردنــي ،إذ اعتــرض األردن عنــد
بــدء ســلطات االحتــال بتركيــب كامي ـرات المراقبــة حــول المســجد عقــب انطــاق انتفاضــة األقصــى عــام
 ،2000وخــال م ارحــل تطويرهــا وتوســيعها عامــي  2005و ،2013لكنــه اليــوم يقبــل باتفـ ٍ
ـاق يعتبــر وجــود
ْ
كامي ـرات المراقبــة ضمانتــه األساســية ،دونمــا سـ ٍ
ـبب مفهــو ٍم يفســر هــذا االنقــاب فــي الموقــف.
 -5األخطــر هــو مــا لــم يذكـره االتفــاق المعلــن علــى لســان كيــري :إذ تحـ ّـدث مصــدر أردنــي مســؤول لــم يفصــح
عن اســمه لجريدة الرأي األردنية –الجريدة الناطقة باســم الدولة -بإصرار األردن على اســتعادة صالحية
إدخــال الســياح كمــا كانــت قبــل عــام  ،2000وذلــك قبــل يوميــن مــن إعــان هــذا االتفــاق .2هــذا قــد يشــير
إلــى نيـ ٍـة لتنظيــم دخــول اليهــود إلــى المســجد مــن خــال األوقــاف األردنيــة تحــت بنــد «الســياحة» ،وهــو
أمـٌـر كان تقريــر مجموعــة األزمــات الدوليــة الصــادر فــي  2015/6/30قــد أشــار إليــه .3هــذا التغييــر –إن
حصــل -يشـ ّـكل إقـ ار اًر بأحقيــة اليهــود فــي الدخــول للمســجد وبمشــروعيتها مــن طــرف الجهــة اإلســامية التــي
تتولــى إدارتــه ،لكونــه ســيجري بإشـرافها وتحــت إدارتهــا.
قــد يبــدو هــذا التغييــر للوهلــة األولــى منعـاً لفكـرة التقســيم الزمانــي المباشــر ،ومحاولـ ًة لتجنــب دخــول الدولــة
الصهيونيــة كطـ ٍ
ـرف يديــر المســجد األقصــى مباش ـرًة كمــا كانــت تتأمــل ،إال أنــه ينفــذ عملي ـاً مقتضــى مــا
كانــت تســعى إليــه ،كمــا أنــه يقفــز عــن حقيقــة كونهــا ال تـزال تتحكــم بأبـواب األقصــى مــن الخــارج ،ومــن
تاليــا أن تديــر التقســيم عمليـاً بحكــم األمــر الواقــع.
الممكــن لهــا ً
علــى أي حــال ،سيشـ ّـكل هــذا االتفــاق مــن هــذه الزاويــة تراجعـاً كارثيـاً مــن وجهــة نظــر متطرفــي «المعبــد»
علــى الطــرف الصهيونــي ،وســيعملون علــى إجهاضــه إو�ف ارغــه مــن محت ـواه بــكل مــا لديهــم مــن قــوة ،ألنــه
ســيعني دخولهــم كيهــود إلــى «أقــدس مقدســاتهم» ك ـ «ســياح» تحــت المظلــة اإلســامية ،وهــو مــا يمنــع
القبــول اإلس ـرائيلي بــه حتــى اآلن.
 - 6مــن حيــث الشــكل ،جــاء االتفــاق علــى لســان وزيــر الخارجيــة األمريكــي الــذي ال يعـ ّـد وســيطاً نزيهـاً وال
خاليـاً مــن المصالــح فــي هــذه المســألة ،خصوصـاً أن تقاريــر الحريــة الدينيــة الصــادرة عــن و ازرتــه تطالــب
 2جريدة الرأي األردنية :2015/10/22 ،األردن يتمسك بحق إدارة (األقصى) كما كان قبل  28أيلول :2000

http//:www.alrai.com/article.744519/html
3
The Status of the Status Quo at Jerusalem’s Holy Esplanade, Middle East report 159 ,
30 June 2015 ,P21
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/-159the-status-ofthe-status-quo-at-jerusalem-s-holy-esplanade.aspx
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الحكومــة الصهيونيــة بشــكل ســنوي بتحســين شــروط دخــول اليهــود إلــى المســجد األقصــى ،كمــا أنهــا تصــر
علــى إرفــاق تســمية «الحــرم الشـريف» التــي تطلقهــا علــى المســجد بمصطلــح «جبــل المعبــد» حيثمــا وردت،

فتعتبــر أن الحــق اليهــودي فيــه م ـو ٍاز للحــق اإلســامي بخــاف موقــف القانــون الدولــي .وقــد ورد ذكــر
االســمين مقترنيــن  8م ـرات فــي النــص الــذي تــاه كيــري 5 ،م ـرات منهــا ابتــدأ بتســمية «جبــل المعبــد»،
بينمــا ابتــدأ  3مـرات فقــط بتســمية «الحــرم الشـريف» .هــذا يجعــل تــرك النــص لوزيــر الخارجيــة األمريكــي

لقراءتــه يشــكل إخفاق ـاً إضافي ـاً ،ألنــه يشــكل تعزي ـ اًز تلقائي ـاً للموقــف اإلس ـرائيلي مــن خــال تركيــب النــص
وطريقــة تالوتــه.

ب -إيجابيات االتفاق:
 - 1شـ ّـكل االتفــاق اعت ارف ـاً دولي ـاً ضمني ـاً بــأن ســبب الهبــة الحاليــة هــو مــا أجرتــه الحكومــة اإلس ـرائيلية مــن
محــاو ٍ
الت لفــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي فــي المســجد األقصــى المبــارك.
 - 2جــاء االتفــاق مــن دون لقـ ٍ
ـاء مباشــر مــع نتنياهــو ،وعبــر الوســاطة األمريكيــة ،ولــم يشــر وزيــر الخارجيــة
األردنــي إلــى مضامينــه ،وبــدا أن األردن ينتظــر أن ُيعلــن قبــول هــذا االتفــاق مــن طــرف نتنياهــو ،وهــو مــا
يشــير إلــى عــدم ثقــة أردنيــة تجــاه نتنياهــو فــي هــذا الملــف ،وعــدم الرضــا عــن محاوالتــه األخي ـرة لفــرض
التقســيم الزمانــي والمكانــي.
 - 3جــاء االتفــاق ليركــز علــى المســجد األقصــى المبــارك تحديــداً ،وهــذا يشــير إلــى بقــاء المســجد األقصــى
ضمــن األولويــات السياســية للدولــة األردنيــة ،وعلــى رغبتهــا فــي تغطيــة الملــف سياســياً انطالقـاً مــن فهمهــا

لقيمتــه ،وعــدم ميلهــا لالنســحاب السياســي منــه واالكتفــاء بــإدارة الحــد األدنــى لــه ،وهــو أحــد الخيــارات القائمة
أمامهــا لكــن يبــدو أنهــا تســتثنيه .فــي واقــع األمــر جــاءت تصريحــات الملــك عبــد هللا الثانــي فــي 9/18

حــول عــدم الســماح بالتقســيم الزمانــي أو المكانــي للمســجد ،وبــأن المســجد األقصــى بكامــل مســاحته مقــدس
إســامي ال يقبــل التقســيم ســابق ًة ألي ضغـ ٍ
ـوط شــعبية داخليــة مطالبــة بهــذا الموقــف ،وهــذا يشــير موضوعيـاً
إلــى وجــود هــذا الثابــت ضمــن ثوابــت السياســة األردنيــة ،بغــض النظــر عــن فعاليــة تحقيقهــا لــه عمليـاً.

 - 4جــاء االتفــاق ليقتنــص لحظــة ضعــف إس ـرائيلية ليحــاول فــرض ت ارجــع إلــى الــوراء –بغــض النظــر عــن
شــكله ونوعــه -فــي ملــف تهويــد المســجد أو محاولــة تقســيمه ،وهــذا يشــير إلــى أن محاولــة الحفــاظ علــى
المســجد األقصــى المبــارك تقــع ضمــن أولويــات السياســة األردنيــة ،إو�ن كانــت المشــكلة تكمــن فــي طريقتهــا

لتطبيــق ذلــك ،وفــي قراءتهــا لخارطــة حلفائهــا القادريــن موضوعيـاً علــى دعمهــا فــي هــذه الجهــود.
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ثالثًا :األطراف المباشرة وغير المباشرة وردود فعلها المحتملة:
انطالقـاً مــن مضمــون االتفــاق وطريقــة إعالنــه يمكــن اعتبــار األردن و«إسـرائيل» والواليــات المتحــدة أط ارفـاً
مباشـرة فــي هــذا االتفــاق ،بينمــا تعتبــر الســلطة الفلســطينية ،والجماهيــر الفلســطينية المنتفضــة ،والــدول العربيــة

واإلســامية أط ارفـاً غيــر مباشـرة فيــه.

على مستوى األطراف المباشرة:
 - 1األردن :قد يكون األردن الطرف الوحيد المعني بتطبيق االتفاق ،والذي يتطلع إلى إعادة صالحيات

تنظيم دخول السياح إلى األوقاف األردنية من خالله ضمن اجتهاده لمنع التدخل اإلسرائيلي المباشر.

 - 2الدولــة الصهيونيــة :يدخــل رئيــس الــوزراء اإلس ـرائيلي نتنياهــو هــذا االتفــاق بحكومــة يحتــل نشــطاء
ٍ
المعبد  7من مقاعدها ( % 28من عدد المقاعد الو ازرية) ،وهو غير
أزمات
معني بانفراطها أو بافتعال
ٍّ
تــؤدي إلــى تفــكك تحالفــه الحاكــم الضيــق ،ومــن هنــا يتوقــع أن يعتبــر نتنياهــو أن االتفــاق تأكيــد لممارســة
«إسـرائيل» التــي كانــت قائمــة قبــل االنتفاضــة مــن حيــث «حــق اليهــود» فــي «الزيــارة» ،وأن يحــاول تطبيــق
إجـراءات محــدودة تتعلــق بالحــد مــن عــدد المقتحميــن وحــدة االقتحامــات ،يســاعده فــي ذلــك انقطــاع األعيــاد
اليهوديــة حتــى شــهر  ،2016 /3بــل قــد يميــل لتنفيــذ اقتحامــات مباشـرة بعــده لتأكيــد الفهــم اإلسـرائيلي لهــذا
االتفــاق ،كمــا يتوقــع أن يميــل لتزويــد األوقــاف بخــط مــن الكاميـرات اإلسـرائيلية القائمــة وعــدم تركيــب أي
كاميـرات جديــدة .داخليـاً ســتكون «جماعــات المعبــد» أكثــر طـ ٍ
ـرف معنــي بإفـراغ هــذا االتفــاق مــن مضمونــه،
وباســتمرار التحريــض والدعــوة لالقتحامــات ،ورفــض أي ٍ
دور لألوقــاف األردنيــة.

 - 3الواليــات المتحــدة :لــإدارة األمريكيــة الحاليــة ســجل طويــل مــن الت ارجــع أمــام حكومــة نتنياهــو ،مــن

فشــلها فــي فــرض وقـ ٍ
ـف لالســتيطان الســتئناف التفــاوض ،إلــى فشــلها فــي تمريــر مبــادرة كيــري إلنعــاش
عمليــة الســام أواخــر شــهر تموز/يوليــو عــام  ،2013وال يبــدو أنهــا فــي ال ــسنة المتبقيــة لهــا قــادرة علــى أن
تتحكــم أو حتــى تتدخــل بشــكل التفســير والتطبيــق اإلسـرائيلي لهــذا القـرار.

على مستوى األطراف غير المباشرة:
 - 1الســلطة الفلســطينية :مــن الواضــح أن الســلطة الفلســطينية لــم تتدخــل مباشـرة فــي قمــع االنتفاضــة بقــوة
بانتظــار االعتـراف السياســي بهــا وبدورهــا ،إو�عــادة االعتبــار لهــا بالعــودة للمفاوضــات ،وهــي ســتميل بالتالــي
لمحاولــة تفريــغ االتفــاق مــن مضمونــه بانتظــار فرصــة أخــرى تكــون هــي فــي مركزهــا ،وهــي غالبـاً ممتعضــة
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مــن التوصــل إلــى اتفــاق لتهدئــة األوضــاع فــي عمــان ،وبترتيــب لقــاء كيــري برئيســها علــى هامــش لقائــه

بملــك األردن ،ولعـ ّـل تصريحــات وزيــر خارجيتهــا ريــاض المالكــي كشــفت هــذا الموقــف حيــن قــال معقب ـاً
علــى االتفــاق إن «الفلســطينيين وقعـوا فــي الفــخ».4
 - 2الجماهيــر الفلســطينية :تبقــى هــذه الجماهيــر هــي الالعــب األهــم واألساســي الــذي يــدور كل االتفــاق

حــول احتـواء هبتــه الحاليــة ،إو�ذا مــا أصــرت هــذه الجماهيــر علــى اعتبــار دخــول اليهــود لألقصــى أمـ اًر غيــر
مقبــول ويســتحق المواجهــة تحــت أي عن ـو ٍ
ان جــاء ،فســتفرض هــي نســختها للوضــع القائــم الــذي يفتــرض
أن يســود فــي المســجد.

 - 3الــدول العربيــة واإلســامية :يميــل معظــم الالعبيــن اإلقليمييــن منهــم إلــى تأييــد التهدئــة واحتـواء الهبــة

الشــعبية ،بينمــا يميلــون العتبــار إدارة المســجد األقصــى شــأناً أردنيـاً قلمــا يجــري التدخــل فيــه ،وال يتوقــع أي
دور إقليمــي فاعــل للتدخــل فــي تطبيــق هــذا االتفــاق أو منعــه.

رابعًا :السيناريوهات المحتملة لتطبيق االتفاق:
انطالقاً من ذلك يمكن اعتبار أن هناك ثالثة سيناريوهات أساسية متوقعة:
األول :ســيناريو التطبيــق والتفاهــم علــى مضمــون االتفــاق :بحيــث تعــاد صالحيــات إدخــال الســياح

لــأردن ،وتعــود لــه الســلطة الكاملــة فــي إدارة المســجد ويتولــى هــو تنظيــم دخــول «الــزوار» إليــه بمــا

فيهــم اليهــود ،وتكتفــي «إس ـرائيل» بدورهــا علــى بوابــات المســجد مــن الخــارج ،وهــذا ســيناريو يســعى لــه
األردن وتتجنبــه «إسـرائيل» لطبيعــة االئتــاف الحاكــم فيهــا ،والنزعــة المجتمعيــة اليمينيــة الســائدة واآلخــذة
بالتصاعــد فيهــا ،وتناهضــه «جماعــات المعبــد» ،ويحظــى بتأييـ ٍـد أمريكــي خجــول.
الثانــي :ســيناريو التطبيــق بحســب رؤيــة كل طــرف :بحيــث يمضــي كل طــرف لتطبيــق مــا فهمــه مــن

االتفــاق ،وينتــج عــن ذلــك أمــر واقــع جديــد يجــري التفاهــم علــى تثبيتــه وعــدم معارضتــه ،وتســتمر «إسـرائيل»

فــي الســيطرة علــى دخــول «الــزوار» ،والتحكــم بســاعات الدخــول مــع رفــع مســتوى التنســيق مــع األوقــاف
األردنيــة وتخفيــض حجــم ونــوع االقتحامــات فــي ســاعات التوتــر.

 4جاءت تصريحات المالكي في  ،2015/10/26أنظر :فلسطين أون الين:
http://tinyurl.com/pxvvrtq
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الثالــث :ســيناريو اإلف ـراغ مــن المضمــون :وهــو امتــداد للســيناريو الثانــي ،بحيــث يمضــي كل طــرف
فــي الدفــع نحــو مــا يريــد ميداني ـاً ،بمــا فيهــا «جماعــات المعبــد» اإلس ـرائيلية بتك ـرار محــاوالت االقتحــام

وتصعيدهــا ،يقابلهــا اســتمرار الفعــل الفلســطيني الشــعبي الواســع ،وهــذا يــؤدي إلفـراغ االتفــاق مــن مضمونــه
عملي ـاً ،مــع بقــاء أســباب التوتــر قائمــة ،ويدعــو إلــى ج ـوالت جديــدة مــن التفــاوض والبحــث عــن الحلــول،
وهــذا مــا تنتظ ـره قيــادة الســلطة الفلســطينية كذلــك.

انطالق ـاً ممــا تقــدم ،يبــدو الســيناريو األول مســتبعداً ،ويبــدو الســيناريوهان الثانــي والثالــث محتمليــن ،مــع
احتماليــة تقــدم الســيناريو الثالــث.

خامسًا :توصيات:
 -1الترحيــب بــأي تقــد ٍم يعيــد لألوقــاف اإلســامية حقوقهــا األصيلــة والطبيعيــة فــي إدارة المســجد األقصــى
المبــارك ،وعــدم تحويــل الص ـراع علــى المســجد األقصــى إلــى ص ـراع داخلــي عربــي إو�ســامي ،فتنجــح
«إسـرائيل» بتصديــر األزمــة األساســية إلينــا كأمــة ،مســتفيدة مــن قـراءة مغلوطــة لــدى الطــرف الــذي مـ ّـرر
هــذه االتفاقيــة.

 -2التركيــز علــى اإلق ـرار الدولــي الضمنــي بــأن التجــاوزات اإلس ـرائيلية فــي األقصــى هــي عقــدة الص ـراع،
ومجــرد بــدء محــاوالت التهدئــة مــن المســجد األقصــى يشــكل إقـ ار اًر بحصــول تغييـرات فرضتهــا «إسـرائيل»

فيــه بخــاف الوضــع القائــم ،وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل إدانــة لـ«إسـرائيل» كمتســبب بمــا يحصــل اآلن والتركيــز
علــى أنــه يحرمهــا مــن لعــب دور الضحيــة ،ويحرمهــا مــن المطالبــة بإبقــاء أي مــن التغييـرات التــي أجرتهــا
وتســببت بالهبــة الحاليــة.
 -3دعــوة األردن إلعــادة قـراءة عالقتــه مــع «إسـرائيل» فــي ضــوء التغيـرات التــي حصلــت فيهــا خــال العقديــن
الماضييــن والتحــول االجتماعــي والسياســي العميــق نحــو اليميــن ،والخطــر المتتالــي الــذي ستشــكله فــي
ملــف المســجد األقصــى والترانســفير علــى الدولــة األردنيــة.
 -4دعــوة األردن كذلــك إلعــادة ق ـراءة عالقتــه بالهبــات الشــعبية الفلســطينية مــن موقــع الوصايــة علــى
ـال مــن نقطــة حمايــة المســجد األقصــى ،وهــي
المقدســات اإلســامية والمســيحية ،فهــذه الهبــات انطلقــت إجمـ ً

قــوة دافعــة مهمــة لحمايــة األقصــى وســائر المقدســات اإلســامية والمســيحية فــي القــدس ،وال بــد مــن مــد يــد
الدعــم واإلســناد لهــا ،واالســتفادة مــن تقدمهــا وتوســعها ،ال العمــل علــى االلتفــاف عليهــا.
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 -5اعتبــار دخــول المســتوطنين الصهاينــة إلــى المســجد األقصــى مرفوضـاً ومدانـاً وال يمكــن القبــول بــه تحــت
أي يافطـ ٍـة جــاء ،ودعــوة الهبــة الشــعبية لالســتمرار طالمــا هنــاك مســتوطن واحــد يدخــل لألقصــى بغــض
النظــر عــن اليافطــة التــي يدخــل تحتهــا ،ودعــوة المرابطيــن والمرابطــات للتصــدي لــه بــكل األشــكال،
فالخــاف األســاس يتعلــق برفــض اقتحــام المتطرفيــن اليهــود ومحاولــة مشــاركتهم للمســلمين فــي المســجد،
وليــس فــي اليافطــة التــي يدخلــون تحتهــا.

 -6ال بــد مــن وضــع أهــداف محــددة تتعلــق بالمســجد األقصــى المبــارك مــن هــذه الهبــة ،ومحاولــة انتزاعهــا فــي
حــال التمكــن مــن اســتدامة هــذه الهبــة ،والســعي إلــى بنــاء اســتراتيجية فلســطينية وأردنيــة وعربيــة إو�ســامية

للدفــاع عــن المســجد األقصــى المبــارك ودعــم جهــود الشــعب الفلســطيني فــي حمايتــه ضمــن المعطيــات
الحاليــة .ونقتــرح فــي هــذا الســياق أن تشــمل تلــك األهــداف ت ارجــع االحتــال عــن مخططــات تقســيم
األقصــى ،وفتــح المســجد أمــام المصليــن بــا قيــود ،وعــدم التدخــل فــي إدارة المســجد وتــرك إدارتــه لدائ ـرة
األوقــاف حصـ ًا
ـر عمـ ًـا بالوضــع القائــم قبــل احتــال القــدس كاملــة عــام .1967
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