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ملخ�ص
ات فــي المســجد األقصــى المبــارك تنفيــذاً لتفاهمــات كيــري التــي أعلنهــا
تأتــي محاولــة األردن تركيــب كاميــر ٍ
الت إس ـرائيلية متكــررة لوضــع الكامي ـرات فــي خدمــة األهــداف اإلس ـرائيلية كجــزٍء
فــي 2015/10/24وبعــد محــاو ٍ
مكمــل للشــبكة األمنيــة اإلســرائيلية ،أو معــزز لرصــد تحــركات المرابطيــن .وبينمــا تنحصــر إيجابيــات تركيــب
ٍ
الكامي ـرات فــي إمكانيــة نقــل صــورة مــا يجــري فــي المســجد علــى نطــاق شــعبي عربــي إو�ســامي واســع يمكــن

التعويــل معــه علــى توســع الضغــوط الشــعبية علــى الحكومــات للتدخــل لحمايــة المســجد ،وفــي تجنــب أزمــة
سياســية أردنية-إسـرائيلية؛ فــإن ســلبيات هــذا اإلجـراء تبــدو أكبــر ومــن بينهــا تمكيــن "إسـرائيل" مــن إعــادة تعريــف
مصــدر األزمــة بوصفهــا خــاف حــول "مصــدر االســتفزاز" مغطيـ ًة علــى حقيقــة أن اقتحامــات المتطرفيــن اليهــود
ومحاولــة التقســيم الزمنــي تشــكل الفتيــل الحقيقــي للتوتــر فــي المســجد ،كمــا أنــه يأتــي فــي ســياق ســوء نيــة
إس ـرائيلية واضحــة ســتجعل الســعي اإلس ـرائيلي لتحويــل الهــدف مــن الكامي ـرات خط ـ اًر دائم ـاً حتــى بعــد تركيبهــا،
عــاوة علــى أنــه يأتــي فــي توقيــت اســتبق اإلعــام اإلسـرائيلي المطالبــة بتركيــب الكاميـرات فيــه بوصفهــا عنصــر
حمايــة إضافيــة للمقتحميــن اليهــود فــي عيــد الفصــح اليهــودي القريــب ،مــا سيســهم فــي ضــرب مصداقيــة األوقــاف
ـف
األردنيــة ودورهــا ،وقــد يشــكل رادعـاً لتصــدي المصليــن المرابطيــن القتحامــات المتطرفيــن اليهــود خوفـاً مــن توظيـ ٍ
ـاء بكونــه يأتــي فــي ســياق انتفاضــة فلســطينية انطلقــت علــى خلفيــة محاولــة تقســيم
إس ـرائيلي للكامي ـرات ،انتهـ ُ
ـرر كبيــر بالصــورة اإليجابيــة
المســجد ومــا ت ـزال مســتمرة فيغفــل إمكانيــة االســتفادة منهــا ويســهم فــي إلحــاق ضـ ٍ
للوصايــة األردنيــة الهاشــمية علــى المســجد .تتلخــص االحتمــاالت فــي ثالثــة ســناريوهات :إص ـرار األردن علــى
التركيــب متحمـاً مخاطــر وتداعيــات كبــرى ،أو منــع االحتــال تركيــب الكاميـرات ومتابعــة محاولتــه فــرض شــروط
علــى تركيبهــا لوضعهــا فــي خدمــة أجنــدة التقســيم واالقتحامــات ،أو تراجــع األردن عــن تركيــب الكاميـرات بنــاء علــى
قـراءة موضوعيــة ،وبينمــا يبــدو الثانــي األكثــر احتمــاالً فــإن الثالــث هــو المفضــل لكونــه األكثــر تحقيقـاً للمصالــح
االردنيــة واألكثــر حماي ـ ًة للمســجد.
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أوالً :خلفية:
طرحــت فك ـرة تركيــب كامي ـرات فــي التفاهمــات التــي أعلنهــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري فــي
 2015/10/24ضمــن مجهـ ٍ
ـود دبلوماســي الحت ـواء االنتفاضــة الشــعبية فــي الضفــة الغربيــة والتــي شــكلت
محاولــة فــرض التقســيم الزمانــي علــى المســجد األقصــى المبــارك الســبب المباشــر النطالقهــا وهــي مــا ت ـزال
مســتمرة حتــى كتابــة هــذا التقديــر .قــال كيــري فــي إعالنــه لتلــك التفاهمــات مــن عمــان إن رئيــس الــوزراء
الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو وافــق علــى اقت ـراح الملــك عبــد هللا الثانــي 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 .وقــد أعلــن رئيــس الــوزراء اإلس ـرائيلي بنياميــن نتنياهــو موافقتــه

علــى التفاهمــات بمــا فيهــا مقتــرح الكامي ـرات فــي  ،2015/10/25معتب ـ اًر أن تركيــب الكامي ـرات «مصلحــة

إس ـرائيلية».

حاولــت األوقــاف تركيــب تلــك الكامي ـرات فــي اليــوم التالــي لالتفــاق فــي  2015/10/26إال أن ســلطات
االحتــال منعتهــا ،معتب ـرًة تركيــب الكامي ـرات فــي الموقــع مــن صالحيــات الســلطات الصهيونيــة ،وحاولــت
الضغــط علــى األوقــاف األردنيــة لتتركــز كاميراتهــا فــي المبانــي المســقوفة كالمســجد القبلــي والمصلــي المروانــي
وقبــة الصخ ـرة ،محاول ـ ًة تحويــل شــبكة الكامي ـرات األردنيــة إلــى شــبكة متممــة لكامي ـرات الرقابــة األمنيــة
اإلسـرائيلية المنتشـرة حــول أسـوار المســجد وت ارقــب كل ســاحاته وأبوابــه لكنهــا ال تتمكــن مــن رصــد مــا يجــري
فــي أبنيتــه المســقوفة ،وقــد تحدثــت تقاريــر صحفيــة فــي  2015/11/6عــن رفــض األردن لهــذا المقتــرح.
حاولــت األوســاط السياســية واإلعالميــة الصهيونيــة الحفــاظ علــى فك ـرة تحويــل الكامي ـرات األردنيــة إلــى
كامي ـرات مراقبــة مكملــة للشــبكة اإلس ـرائيلية حتــى شــهر  ،2016/2وقدمتــه كـ"إنجــاز" إس ـرائيلي فــي تقاريــر

وتصريحــات متكــررة ،علــى اعتبــار أنهــا ســتنجح فــي نقــل مــا يضطــر المرابطــون إليــه مــن تمتــرس واســتخدام
للحجــارة والزجاجــات الفارغــة للدفــاع عــن أنفســهم وعــن حصريــة المســجد اإلســامية فــي أيــام اإلغــاق
اإلسـرائيلي الشــامل ،فتكســب بذلــك اإلســاءة إلــى صــورة التقديــس اإلســامي للمســجد ،وتســتغلها فــي مهاجمــة
الحصريــة اإلســامية لــه ،وتبــرر بالتالــي سياســات تقســيمه ،كمــا سيســاعدها فــي رصــد المعتكفيــن والقبــض
عليهــم والتنكيــل بهــم بعــد أيــام االعتــكاف .فــي المقابــل ،حافــظ األردن علــى اعتبــار أن تركيــب تلــك الكاميـرات
واختيــار مواقعهــا هــو مســؤولية أردنيــة بحتــة ،وبأنهــا لــن تشــمل المبانــي المســقوفة.
عــادت قضيــة تركيــب الكاميـرات إلــى الواجهــة مــع نهايــة شــهر  2016/2مــع اقتـراب احتفــاالت عيــد البوريــم
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اليهودي-الــذي يصــادف أيــام  ،2016/3/24-23والتــي تســبق عيــد الفصــح اليهــودي بشـ ٍ
ـهر واحــد ،ودعــوة
بعــض األوســاط الحكوميــة الصهيونيــة للضغــط علــى األردن لتركيــب الكامي ـرات قبــل عيــد الفصــح تمهيــداً
لمعرفــة "مثيــري الشــغب" وكشــف هويــة المعتكفيــن .وكانــت قضيــة الكاميـرات قــد تراجعــت عــن واجهــة التــداول
بحكــم فتـرة انقطــاع األعيــاد اليهوديــة والتــي تتكــرر ســنوياً بيــن نهايــة شــهر تشـرين األول /أكتوبــر مــن كل عــام
وحتــى بدايــة شــهر آذار /مــارس مــن العــام الميــادي التالــي ،والتــي اســتغلها نتنياهــو لثالثــة م ـر ٍ
ات متتاليــة
حتــى اآلن للترويــج لـ"التـزام" إسـرائيل بالوضــع القائــم ،ومحاولــة إظهــار مشــهد ت ارجــع مؤقــت فــي أجنــدة التقســيم
المتصــاص الغضــب الشــعبي الفلســطيني والرســمي األردنــي والعربــي واإلســامي ،لكنــه فــي حقيقــة األمــر
يشــكل تمهيداً للعودة من جديد إلى اســتئناف أجندة التقســيم مع بداية موســم األعياد في العام التالي انطالقاً
ـترخاء.
مــن أجـواء أكثــر ارحـ ًة واسـ ً

ثانيًا :إيجابيات تركيب الكاميرات:
1.1لعــل اإليجابيــة األبــرز لتركيــب الكامي ـرات هــي إتاحــة الصــورة المباش ـرة مــن المســجد األقصــى

المبــارك للمســلمين فــي شــتى أنحــاء العالــم ،بشـ ٍ
ـكل قــد يثيــر إدانتهــم لالقتحامــات اليهوديــة المتتاليــة
ويســهم فــي بنــاء رأي عــام عربــي إو�ســامي مضـ ٍ
ـاد لالقتحامــات .يســتبطن ذلــك تعوي ـاً أردني ـاً
علــى أن تُشــجع تلــك الصــور حالــة حـر ٍ
اك واحتجــاج شــعبي عربــي إو�ســامي يوســع دائـرة الضغــوط

وال يتركهــا محصــورة فــي اإلطــار الفلســطيني واألردنــي فقــط .وقــد ركــزت التصريحــات الرســمية
األردنيــة الممهــدة لتركيــب الكاميـرات أيــام  19و 2016/3/20علــى هــذه اإليجابيــة بصفتهــا األثــر
الوحيــد المترتــب علــى تركيــب الكاميـرات.
2.2يأتــي تركيــب الكامي ـرات تطبيق ـاً لتفاهمــات كيــري التــي جنبــت األردن أزمــة محدقــة مــع إس ـرائيل
بعــد محاولــة نتنياهــو فــرض التقســيم الزمانــي للمســجد األقصــى أيــام  2015/9/15-13وأيــام

 ،2015/9/30-27إذ أن الجهــة التــي تديــر المســجد وتتولــى صيانتــه إو�عمــاره هــي األوقــاف

األردنيــة ،مــا يجعلهــا وجهـاً لوجــه مــع أيــة محــاوالت إسـرائيلية لتغييــر الوضــع القائــم العائــد لعــام
 .1967لعــل هــذا يشــكل الدافــع األساســي لحــرص األردن علــى متابعــة تفاهمــات كيــري وتطبيــق
الكاميـرات أمـاً فــي تجــاوز أي أزمــة محتملــة فــي العالقــات مــع إسـرائيل ،فــي وقـ ٍ
ـت تقـ أر فيــه دوائــر
القـرار األردنيــة أنهــا بحاجــة لالقتـراب أكثــر مــن إسـرائيل فــي محاولــة لتجنــب شــظايا االنفجــارات

المتعــددة فــي اإلقليــم .الق ـراءة الموضوعيــة علــى أي حــال تنبــئ بــأن أثــر تفاهمــات كيــري لــن
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يتجــاوز تأجيــل األزمــة ،إذ أن حكومــة نتنياهــو الحاليــة التــي يحتــل رمــوز مــن جماعــات المعبــد
 7مقاعــد و ازريــة فيهــا انطالق ـاً مــن صعــود اجتماعــي تاريخــي لليميــن وللتيــار القومي-الدينــي
الصهيونــي ،ســتواصل ســعيها نحــو تغييــر الوضــع القائــم فــي األقصــى ضمــن أجنــدة تدريجيــة

ســتنتقل مــن التقســيم الزمانــي إلــى التقســيم المكانــي؛ إو�ذا كانــت الكامي ـرات تشــكل مخرج ـاً مــن
مواجهــة فــرض التقســيم الزمانــي ،فــإن التقســيم المكانــي سيشــكل أزم ـ ًة أعمــق وأصعــب ســتكون
تداعياتهــا علــى المســجد األقصــى وعلــى الدولــة األردنيــة أكبــر بكثيــر.

ثالثًا :سلبيات تركيب الكاميرات:
1.1ستشـ ّـكل الكاميـرات منطلقـاً لروايــة إسـرائيلية تعيــد تعريــف األزمــة :إذ أن الهــدف ســيكون البحــث
عــن "مثيــري الشــغب" ،وعــن "مصــدر االســتفزاز" ،فــي حيــن أن اقتحامــات المتطرفيــن اليهــود هــي
بحــد ذاتهــا العــدوان األســاس الــذي يســتجلب الــرد ،لكونــه يحــاول نقــل المســجد األقصــى مــن حيــز
الملكيــة اإلســامية الخالصــة إلــى حيــز الملكيــة المشــتركة مــع اليهــود .ســتمهد الكاميـرات لروايــة
إس ـرائيلية تقــدم األزمــة علــى أنهــا تشــنج وتطــرف إســامي فــي "رفــض المشــاركة" مــع اليهــود،
وستســغل الصــورة لتقــول بــأن المقتحميــن اليهــود هــم مجــرد زوار آمنيــن –وهــو نــص مهــد لــه
كيــري فــي التفاهمــات -وأن ردود فعــل المصليــن المســلمين هــي مصــدر التوتــر واألزمــة .إن تفــوق

"إسـرائيل" النوعــي علــى العــرب فــي بنــاء الروايــة اإلعالميــة –بالــذات فــي اإلعــام الغربــي -هــو
معطــى ســابق علــى قـرار تركيــب الكاميـرات ،وليســت "اكتشــافاً" ســيصل إلــى المــدارك بعدهــا ،وال
يمكــن أن يبــرر قـرار تركيــب الكاميـرات بالتعويــل علــى تفــوق عربــي إعالمــي علــى إسـرائيل فــي
ـاح موضوعيـاً قبــل تركيــب الكاميـرات.
بنــاء الصــورة ،ألن هــذا غيــر متـ ٍ
2.2يأتــي تركيــب الكاميـرات محاط ـاً بتمهيــد إسـرائيلي يشــي بســوء النيــة فــي تطبيــق التفاهمــات ،مــن
منــع األردن بدايــة مــن تركيبهــا ومحاولــة االســتحواذ علــى التركيــب والشــبكة ،مــرو اًر بمحاولــة
توظيفهــا كشــبكة أمنيــة مكملــة للشــبكة اإلسـرائيلية وصـوالً إلــى محاولــة فــرض وقــت تركيبهــا ليأتــي
وكأنــه فــي ســياق خدمــة وتأميــن اقتحامــات عيــد الفصــح القــادم فــي  .2016/4/25-23هــذا
يعنــي أن الســلطات اإلس ـرائيلية لــن تدخــر جهــداً لتحويــل الهــدف مــن الكامي ـرات لتخــدم أهدافهــا
ومصالحهــا قبــل التركيــب أو بعــده ،مــا يحيلهــا إلــى مصــدر خطـ ٍـر مســتمر علــى صــورة الوصايــة
األردنيــة علــى المســجد األقصــى التــي مــا تـزال حتــى اآلن تحمــل ســجالً حافـاً بإنجــازات اإلعمــار
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والصيانــة والترميــم والحفــاظ علــى المســجد ،ولعــل هــذا يفــرض تقييم ـاً دقيق ـاً لمــدى الحاجــة لمثــل
هــذا اإلجـراء ،ومــدى ســامة تنفيــذه.

3.3يأتــي التوقيــت الحالــي لتركيــب الكاميـرات متفقـاً تمامـاً مــع االســتباق اإلسـرائيلي الــذي حــاول أن
يقــدم الكاميـرات األردنيــة كوســيلة تأميــن وحمايــة لالقتحامــات وردع للمصليــن عــن مواجهتهــا؛ إو�ن

كانــت هنــاك نوايــا أردنيــة فــي اســتثمارها لمواجهــة تلــك االقتحامــات فــإن اســتباقها إس ـرائيلياً بهــذا

الشــكل لــن يتــرك مســاح ًة لتحقيــق األهــداف األردنيــة أو حتــى بيانهــا ،وســيبقي تركيبهــا حبيس ـاً
لظـ ٍ
ـال كثيفــة مــن الشــك فــي الشــارع المقدســي والعربــي واإلســامي.

4.4قــد تشــكل هــذه الكاميـرات وتخــوف المصليــن مــن توظيفهــا إسـرائيلياً رادعـاً للمرابطيــن والمصليــن
عــن التصــدي لالقتحامــات ،ممــا يسـ ّـهل مهمــة المقتحميــن اليهــود ويكثــف وتي ـرة اقتحاماتهــم،
وستفســر الكاميـرات فــي حــال حصــول ذلــك –ال ســمح هللا -كتواطــؤ أردنــي مــع "إسـرائيل" علــى
تقســيم المســجد ،وقــد صــدرت فــي اإلعــام اإلس ـرائيلي تقاريــر عديــدة خــال الشــهور الماضيــة
ـلوك يمكــن أن يق ـ أر أنــه يهــدف
تحــاول أن تصــور تركيــب الكامي ـرات فــي هــذه الخانــة ،وهــو سـ ٌ
لضــرب مصداقيــة إدارة األوقــاف األردنيــة للمســجد تمهيــداً لتغييــر شــكل وطريقــة إدارة المســجد.
5.5يأتــي تركيــب الكامي ـرات فــي ظــل انتفاضــة فلســطينية شــعبية بذلــت فيهــا دمــاء أكثــر مــن 200
مــن الشــهداء ،انطلقــت علــى خلفيــة محاولــة تقســيم المســجد األقصــى المبــارك ،وتمريــر مفاعيــل

تفاهمــات كيــري بهــذه الطريقــة ســيلقى اســتهجاناً فلســطينياً واســعاً فــي ظــل هــذه البيئــة ،ويغفــل
حقيقــة موضوعيــة مفادهــا أن االنتفاضــة الفلســطينية الحاليــة تشــكل رافع ـ ًة للــدور األردنــي فــي
المســجد يمكــن االتــكاء عليــه فــي رفــض أيــة حلـ ٍ
ـول أو تغيي ـرات وفــي التمتــرس وراء الموقــف

ال ارفــض القتحامــات المتطرفيــن اليهــود مــن حيــث المبــدأ بصفتهــا المصــدر األســاس والوحيــد
للتوتــر والمواجهــات.

رابعًا :السناريوهات المحتملة لتطور موضوع الكاميرات:
األول :أن يمضــي األردن فــي تركيــب الكاميـرات مدفوعـاً بالرغبــة فــي تجنــب أي تــأزٍم سياســي مــع إسـرائيل
فــي البيئــة الحاليــة ،مغفـاً مــا قــد يترتــب علــى تركيبهــا مــن سـ ٍ
ـلوك إسـرائيلي لتجييرهــا وتحويــل الهــدف منهــا،

ومغفـاً الفرصــة التــي تتيحهــا االنتفاضــة لتعزيــز الموقــف ال ارفــض لالقتحامــات مــن حيــث المبــدأ .ســيؤدي هــذا
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الســيناريو فــي الغالــب إلــى تجــاوز االحتقــان السياســي مــع إس ـرائيل علــى خلفيــة التقســيم الزمانــي ،وقــد يتيــح

اطالعـاً شــعبياً عربيـاً إو�ســامياً أكبــر علــى حقيقــة مــا يجــري فــي المســجد ،إال أنــه ســيتيح لـ"إسـرائيل" فرصــة
بنــاء روايــة تكــرس "حــق" اليهــود فــي الزيــارة وتحمــل المســلمين مســؤولية رفــض ذلــك ،وهــو مــا ســيجعل األردن
أمــام بيئــة دوليــة أقــل قبـوالً لخطابــه ومواقفــه فــي أيــة جولـ ٍـة قادمــة لمزيــد مــن التغييــر فــي المســجد األقصــى،
كمــا أنــه ســيؤجل االختنــاق السياســي إلــى نقطـ ٍـة قــد تكــون أصعــب وأعمــق أث ـ اًر وهــي التقســيم المكانــي الــذي
ـاوة علــى أنــه قــد يلحــق ضــر اًر طويــل األمــد بصــورة الرعايــة الهاشــمية
تعلنــه األوســاط الصهيونيــة وال تخفيــه ،عـ ً
للمســجد األقصــى والمقدســات ،والتــي مــا ت ـزال حتــى اآلن مرتبط ـ ًة فــي أذهــان العــرب والمســلمين بإنجــاز ٍ
ات

عمليــة كبيـرة فــي مجــال اإلعمــار والترميــم والصيانــة.

الثانــي :أن تمنــع إس ـرائيل تركيــب الكامي ـرات ،وتواصــل ســعيها لفــرض تركيبهــا ضمــن شــروطها وبطريقـ ٍـة

تخــدم شــبكة كاميراتهــا األمنيــة الموجــودة أص ـاً وتجعلهــا مكمل ـ ًة لهــا أو مســاندة فــي إدانــة ســلوك المصليــن
والمرابطيــن ،معول ـ ًة علــى اســتم اررية الدافــع األردنــي لتجنــب أزمــة سياســية معهــا .فــي هــذه الحالــة ســيتجنب
األردن التداعيــات المعقــدة المحتملــة لهــذا اإلجـراء ،وســيكون بإمكانــه تحميــل "إسـرائيل" المســؤولية عــن ذلــك

وأن يتوقــف عــن محاولــة تركيــب الكاميـرات ،خصوصـاً وأن نقــل صــورة االقتحامــات اإلسـرائيلية ممكــن عبــر
ـوة بنمــاذج شــعبية ســابقة نجحــت فــي توثيــق االقتحامــات بشـ ٍ
ـكل فعــال
طاقــم الحـراس والموظفيــن الواســع ،أسـ ً

ارتــكا اًز علــى عــدد محــدود مــن المتطوعيــن .أمــا فــي حــال واصــل األردن ســعيه لتركيــب الكاميـرات ،فســيبقى
التعويــل اإلس ـرائيلي علــى إمكانيــة ج ـره إلــى فــخ خدمــة أجنــدة التقســيم واالقتحامــات قائم ـاً.

الثالــث :أن يوقــف األردن ســعيه لتركيــب الكاميـرات مــن جانــب واحــد اعتمــاداً علــى قـراءة موضوعيــة لألخطار

التــي تحــف تركيبهــا ،ويبحــث عــن بدائــل لتوثيــق االقتحامــات ،أو أن يتــرك الوضــع علــى مــا هــو عليــه –فــي
الحــد األدنــى -تــاركاً الواجهــة للــرد الشــعبي الفلســطيني القائــم علــى محــاوالت التقســيم اإلس ـرائيلية .ســيترتب
علــى ذلــك قــدر مــن تــأزم العالقــات األردنيــة اإلس ـرائيلية ،وتجنــب األردن ألي تداعيــات لتركيــب الكامي ـرات

لكنــه ســيعيده بعــد فت ـرة إلــى خانــة المطالــب بإج ـراءات لحمايــة المســجد مــع االســتمرار المتوقــع والمنظــور
للعــدوان اإلس ـرائيلي عليــه.
لعــل الســيناريو األول والثانــي همــا األقــرب للتوقــع ،مــع كــون الثانــي أقــرب للحصــول ،رغــم أن الســيناريو الثالــث
هــو المفضــل لكونــه األكثــر تحقيقـاً للمصالــح األردنيــة واألكثــر حفاظـاً علــى الثوابــت فــي المســجد األقصــى.

7

تركيب الكاميرات األردنية في المسجد األقصى المبارك

خامسًا :توصيات:
1.1توجيــه نصـ ٍـح موضوعــي إلــى الحكومــة األردنيــة قائــم علــى الدعــوة إلــى الموازنــة بيــن المصلحــة
قصيـرة األمــد المتمثلــة بتجــاوز أزمــة ممكنــة مــع إسـرائيل فــي بيئــة إقليميــة صعبــة ومتفجـرة،
وســلبيات طويلــة األمــد مــن شــأنها أن تمكــن إسـرائيل مــن تشــكيل بيئــة دوليــة أكثــر تقاربـاً مــع
الروايــة اإلسـرائيلية وأقــل تفهمـاً ألي جهـ ٍـد أردنــي لحمايــة المســجد ،والعــودة الحتميــة إلــى مربــع

أزمـ ٍـة أشــد وأكثــر تعقيــداً مــع التطــور المتوقــع فــي الســقف اإلسـرائيلي نحــو التقســيم المكانــي،
خصوص ـاً وأن اإليجابيــة األساســية المتمثلــة فــي نقــل صــورة مــا يجــري فــي األقصــى علــى
امتــداد العالــم العربــي واإلســامي يمكــن تحقيقهــا بــأدو ٍ
ات فعالـ ٍـة أخــرى.
2.2دعــوة األردن إلبــداء حـ ٍ
ـذر أكبــر تجــاه مشــروع الكاميـرات ،والتداعيــات الكبيـرة التــي ال يضمــن
د أرهــا ،أســوة بمــا أبــداه مــن حــذر فــي مختلــف الملفــات اإلقليميــة ،إو�ذا كان األردن يق ـ أر فــي
الص ارعــات المشــتعلة فــي اإلقليــم مصــدر خطــر عليــه ،فــا يمكــن النظــر إلــى «إس ـرائيل»
وســعيها المحــوم لتقســيم المســجد األقصــى إال بنفــس المنظــار.
3.3رغــم إدراك التفــوق اإلس ـرائيلي النوعــي فــي بنــاء الروايــة اإلعالميــة ،فالجهــات العربيــة
واإلســامية مطالبــة بالتحضيــر لليــوم التالــي لتركيــب الكامي ـرات إن حصــل ،ببنــاء روايــة
إعالميــة تركــز علــى أن مجــرد رصــد الكامي ـرات القتحــا ٍم يهــودي لألقصــى هــو مصــدر

العــدوان األســاس ،وأنــه عــدوان علــى هويــة المســجد كمقــدس إســامي ،وأنــه محاولــة لتغييــر
الوضــع القائــم فــي المســجد منــذ عــام  1967ومنــذ ألــف وأربعمئــة عــا ٍم قبلــه ،ويشــكل بالتالــي

الفتيــل الحقيقــي للتوتــر واألزمــة حــول المســجد.

4.4دعــم حركــة الربــاط والتواجــد اإلســامي الشــعبي فــي المســجد بوصفهــا وســيلة الحمايــة األفعــل
واألنجــح فــي حمايــة المســجد.
5.5الدفــع لبنــاء تكامــل بيــن الجهــد الرســمي والشــعبي ،بشـ ٍ
ـكل يعــزز الســقوف الرســمية ،ويحافــظ
علــى بقائهــا متماســكة غيــر مضطـرٍة للت ارجــع والتســويات.
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