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تقرير حال القدس

بني يدي التقرير
مل يك�شف عام � 2013أمو ًرا جديدة يف ال�سيا�سة
الإ�سرائيلية يف القد�س وحيال املدينة املحتلة،
فم�شروع التهويد مل يتوقف وما بد�أته «�إ�سرائيل» منذ
احتالل القد�س لن تنهيه قبل �أن تتم لها ال�سيطرة
الكاملة على القد�س وفق ر�ؤيتها و�شروطها .وم�شاريع
التهويد للأق�صى هي خمططات تق�سيم ،واقتحامات،
وحفريات ،وللمقد�سيني هي تهجري وت�شريد وتنكيل
و�سحب هويات ،وللقد�س ا�ستيطان وجدران وتهويد
للمعامل .ويعر�ض هذا التقرير �أبرز مالمح امل�شهد
املقد�سي خالل عام  ،2013وهو عام �شهد �إحياء
املفاو�ضات بني الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني
مع كل ما ت�ستح�ضره م�سرية التفاو�ض من نك�سات
حلقت بالق�ضية الفل�سطينية وبالقد�س منذ �أو�سلو.
كما ي�سلط التقرير ال�ضوء على �أبرز �أوجه التفاعل
الدويل والعربي والإ�سالمي مع ق�ضية القد�س خالل
العام املن�صرم ليخل�ص �إىل جملة من التو�صيات
الالزمة قبل �أن يبلغ امل�شروع التهويدي مداه ويقال
«كانت هناك القد�س».
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�أو ًال :الأق�صى يف مهب حماوالت ال�سيطرة عليه
الأق�صى �ضيف دائم يف «الكني�ست» ...وخمططات لتق�سيمه

�شكلت التّطورات التي �شهدها امل�سجد الأق�صى خالل عام  2013ترجمة
عملية لتوجهات «الكني�ست» واحلكومة اللتني �أفرزتهما انتخابات بداية
ّ
فاملر�شحون الذين بنوا دعايتهم االنتخاب ّية يف بع�ض �أجزائها
العام.
على اقتحام الأق�صى �أو وعود لل ّناخبني اليهود بالعمل على ت�سهيل
االقتحامات وت�شريعها مت ّكنوا من الو�صول �إىل الربملان ،كما �شكلوا
نواة احلكومة التي انبثقت عنه .وقد حملت هذه االنتخابات �إىل �سدة
القرار جمموعة من ال�سيا�سيني الأ�شد دع ًما لفكرة بناء «املعبد» ،كما
�أن احلكومة التي �شكلها نتنياهو مل تكن �إال �صورة م�ص ّغرة عن الربملان
املوغل يف التط ّرف ال �سيما يف ما عنى امل�سجد الأق�صى .وكان من �أوىل انعكا�سات التوجهات الت�شريعية
خ�صو�صا من خالل جلنة
املتط ّرفة �أن امل�سجد الأق�صى بات حا�ض ًرا دائ ًما على طاولة «الكني�ست»،
ً
الداخلية والبيئة التي ترت�أ�سها الليكودية مريي ريغف .فقد تكررت اجتماعات اللجنة املذكورة غري
مرة خالل العام املا�ضي ملناق�شة «�صعود اليهود �إىل جبل
املعبد» و»حقهم» بال�صالة فيه ومن ذلك جل�سة عقدت
 2013/5/8قال فيها مدير وزارة ال�ش�ؤون الدينية احلنان
عاما (�أي
جالت � Elhanan Galatإنه ،ولأول مرة منذ ً 46
منذ ا�ستكمال احتالل القد�س)� ،ستقدم وزارته للحكومة
ً
خططا لتنظيم «�صالة اليهود يف جبل املعبد» .كما عقدت
جل�سة يف  2013/8/11ركزت على «�صعود اليهود �إىل جبل
املعبد خالل عطلة الأعياد ب�شكل كبري وم�شكلة منع �صعودهم
يف �شهر رم�ضان»� .أما يف  2013/9/16فعقدت جل�سة يف
ال�سياق ذاته قالت فيها النائب ريغف �إن «كل يهودي يعلم
�أه ّمية ح ّقه بال�صالة يف جبل املعبد ،وما نريده هو دخول
اليهود �إىل جبل املعبد وال�صالة فيه دون �إغالق الأبواب .خمطط لتق�سيم الأق�صى ّ
ينظم ال�صلوات الفردية
واجلماعية وي�سمح ب�إدخال الأدوات املقد�سة �إىل
واملهمة التي نحن ب�صددها هي متكني كل يهودي يريد دخول
امل�ساحات احلمراء دون اخل�ضراء
ك� ��ان الأق� ��� �ص ��ى ح ��ا�� �ض� � ًرا يف
ن �ق��ا� �ش��ات «ال �ك �ن �ي �� �س��ت» ع�ل��ى
م� � ��دار ع � ��ام  2013ل �ت ��أك �ي��د
«ح��ق» ال�ي�ه��ود بال�صالة فيه
بح ّرية ولالتفاق على �آليات
انعكا�سا
تق�سيمه وك��ان ذل��ك
ً
مبا�ش ًرا ملا �أفرزته انتخابات
ك ��ان ��ون ث ��ان/ي� �ن ��اي ��ر 2013
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال �ت��ي �أو��ص�ل��ت
�إىل الربملان وجوهًا ال ترى
عيونها �سوى �سراب «املعبد»
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جبل املعبد وال�صالة فيه دون �إغالق الأبواب ،وميكنه �أن يفعل ذلك وهو يحمل الكتاب الذي ورثه عن
�أبيه ،ومن يفعل ذلك لي�س متطر ًفا بل ثمة جماعات تريد ال�صالة يف جبل املعبد» .كما ُعقدت جل�سة
يف  2013/11/4قال فيها نائب وزير الأديان �إيلي بن داهان �إنه ال توجد حتى الآن �أنظمة وا�ضحة بل
فتاوى ممن �أ�سماهم «ربانيم» يجيزون ال�صالة يف باحات امل�سجد الأق�صى ،و�إنهم يريدون موافقة
احلاخامية الرئي�سة.
هذا احلراك املحموم على امل�ستوى ال�سيا�سي لتكري�س «حق اليهود يف ال�صالة يف جبل املعبد» مل يتوافق
مع موقف احلاخامية الرئي�سة حيث �صدر يف وقت الحق على هذه اجلل�سة بيان بهذا اخل�صو�ص عن
احلاخامية الرئي�سة املنتخبة يف  2013/7/24ك�شفت عنه «جريوزاليم بو�ست» يف � ،2013/11/2أكد
التم�سك باحلظر ال�صادر �أول مرة عن احلاخام �أبراهام �إ�سحق كوك الذي � ّأ�س�س احلاخام ّية الرئي�سة
عام  .1921وكانت احلاخامية ال�سابقة قد �أعلنت املوقف ذاته يف  ،2012/3/6ما يعني �أن امل�ساعي
ال�سيا�سية ال تزال تفتقر �إىل الغطاء الديني الأكرب الذي ميكن �أن ت�ؤمنه فتوى احلاخامية الرئي�سة.

ونظ ًرا �إىل املع ّوقات التي يواجهها طرح مو�ضوع دخول اليهود �إىل الأق�صى ،فقد حاول عدد من
ن�شطاء الليكود يتزعمهم نائب رئي�س «الكني�ست» مو�شيه فيجلن حتت ا�سم «قيادة يهودية» االلتفاف
على العراقيل عرب مقرتح «م�شروع قانون ونظم للمحافظة على جبل املعبد كمكان مقد�س» ،ما
وتن�ص الوثيقة على
يعني فتح باب االقتحامات على م�صراعيه ا�ستنادًا �إىل �أ�س�س دينية و�أخالقيةّ .
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ناجحا حتى اللحظة يف عدم �إعطاء الطبقة ال�سيا�سية
ولكن هذا االفرتاق ال�سيا�سي-الديني قد يبدو ً
كلمة ال�سر التي �ست�سهل االقتحام ال�سيا�سي للم�سجد الأق�صى من بوابة الت�شريع� ،إال �أنه ال يعني بحال
حري�صا على التذكري ب�أن منع
من الأحوال اال�ست�سالم لتوجهات احلاخامية الرئي�سة التي كان بيانها
ً
ال�سيا�س ّية.
اليهود من ال�صالة يف «جبل املعبد» هو �أمر ديني حم�ض ،ما يفتح املجال �أمام ال ّت�أويالت ّ
ولكن هذا املوقف الديني ال�صادر عن احلاخامية الرئي�سة بات يفرتق � ً
أي�ضا عن تيار بات يتنامى يف
ال�سنوات الأخرية من حاخامات ورجال دين يهود يتبنون «فتاوى» ال�صعود �إىل «جبل املعبد» ،ما يعني
�أن اقتحامات الأق�صى جتد لها غطاء دين ًيا غري ر�سمي يف كثري من الأحيان مبعزل عن املوقف الديني
الر�سمي.
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التق�سيم الزمني للم�سجد حيث يكون «جبل املعبد
مفتوحا للجميع با�ستثناء �أيام اجلمعة و�أعياد
ً
امل�سلمني و�أعياد �إ�سرائيل ،والتي يكون الدخول فيها
بقرار من املفو�ض» .ووف ًقا للوثيقة ،ف�إن الهدف من
الأنظمة املقرتحة هو �إعادة ترتيب قواعد ال�سلوك
والت�صرف يف املكان الأكرث قد�سية لل�شعب اليهودي،
ي�ستغرب النائب مو�شيه فيجلن عدم تق�سيم الأق�صى اىل
والذي يوجد يف ق�سم منه امل�سجد املقد�س للجمهور الآن وهو يبدي �شرا�سة يف ترويج فكرتي االقتحام والتق�سيم
الإ�سالمي ب�صفته املكان الثالث يف قد�سيته .ويف هذه
الوثيقة تكري�س ملزاعم االحتالل ب�أن الأق�صى جزء من «جبل املعبد» و�أنه �أقل �أهمية لدى امل�سلمني
منه لدى اليهود.
اقتحامات الأق�صى« :حق» و «واجب»

متاما كما
ح�ضرت االقتحامات يف امل�سجد الأق�صى خالل عام ً 2013
ح�ضر الأق�صى يف «الكني�ست» ،فالعمل الت�شريعي لن يكون ذا معنى
�إن مل يقرتن بعمل ميداين تتفاعل مبوجبه قوى االحتالل على الأر�ض،
�سواء عرب االقتحامات �أو الت�صريحات �أو امل�سريات التهويدية ،ما يرفع
احلاجة �إىل �أن يل ّبي امل�ستوى ال�سيا�سي/الت�شريعي «تـ ْوق» اليهود �إىل
«املعبد» ويك ّر�س «حقهم» بال�صالة يف «جبل املعبد».
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مل يكن الأق�صى ليح�ضر على
ط��اول��ة «ال�ك�ن�ي���س��ت» دون �أن
ت�تراف��ق امل�ساعي الت�شريعية
م� ��ع ال� �ع� �م ��ل امل� � �ي � ��داين وق ��د
ت��وزع��ت اق �ت �ح��ام��ات امل�سجد
الأق�صى على مدار عام . 2013
وبا�ستثناء بع�ض الأ ّي��ام التي
م �ن �ع��ت ف �ي �ه��ا االق �ت �ح ��ام ��ات
العتبارات �أمن ّية ف�إنّ الأق�صى
مفتوحا �أم��ام املتطرفني
كان
ً
معظم �أيام ال�سنة

مفتوحا �أمام اقتحامات املتطرفني
وميكن القول �إن الأق�صى كان
ً
معظم �أيام العام با�ستثناء بع�ض املنا�سبات �أو الأيام التي ارت�أت �شرطة
االحتالل منع االقتحامات فيها العتبارات «�أمنية» .وهكذا �سجلت اقتحامات كبرية �أيام  3/27و3/28
(الف�صح العربي) و( 5/8ا�ستكمال احتالل القد�س) فيما �شهد يوم � 2013/9/22أكرب عدد من
املقتحمني و�صل �إىل  400متطرف �ضمن فعاليات ما ي�سمى «عيد العر�ش» .ويف مقابل ذلك ،منعت
االقتحامات يوم  2013/6/6الذي �صادف يوم الإ�سراء واملعراج لدى امل�سلمني ،ويوم  7/16امل�صادف
ما ي�سمى ذكرى «خراب املعبد» ،و�أواخر �شهر رم�ضان املبارك ،وعيد الفطر .لكنّ �سيا�سة املنع هذه
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مل تكن حلجب اليهود عن الأق�صى بقدر ما هي متهيد خللق �سوابق منع يبنى عليها ملنع امل�سلمني من
دخول الأق�صى يف املنا�سبات اليهودية .وبالفعل ،فقد �صرحت ريغف يف ت�شرين ثان/نوفمرب 2013
�أنّ ترتيبات خا�صة تتخذ من �أجل امل�سلمني يف �شهر رم�ضان ،وينبغي �أن يتحقق الأمر ذاته لليهود
يف �أعيادهم .وبالإجمال ،فقد بلغ عدد امل�ستوطنني الذين اقتحموا الأق�صى خالل عام  ،2013وفق
�إح�صائية ل�شرطة االحتالل املتمركزة يف امل�سجد 8,528 ،م�ستوط ًنا مقابل  7,724م�ستوط ًنا اقتحموا
«�سائحا».
الأق�صى عام  ،2012ي�ضاف �إليهم 282,012
ً
ويف مواجهة هذه االقتحامات كان املقد�سيون وفل�سطينيو الأرا�ضي املحتلة عام  1948الأكرث ح�ضو ًرا
يف الأق�صى وقد �ساهم رباطهم يف �إحباط حماوالت اقتحام كثرية كما �أن ت�أهبهم �أجرب �شرطة
االحتالل على منع االقتحامات كما يف يوم ذكرى «خراب املعبد» يف .2013/7/16
ثان ًيا :حماوالت اال�ستحواذ على القد�س عرب تهويدها م�ستمرة
مل تبد�أ دولة االحتالل م�شروعها التهويدي يف القد�س لتنهيه قبل �إحكام ال�سيطرة على املدينة وتغيري
وجهها الديني والثقايف والدميوغرايف .وعلى ذلك ،ف�إن العام الفائت مل يكن �إال حلقة يف �سل�سلة
ني التهويد التي تتواىل على املدينة منذ احتاللها عام  1948يف حني مل تختلف �أدوات التّهويد عام
ِ�س ّ
 2013عنها يف الأعوام ال�سابقة.
املقد�سيون بني فكّي كما�شة :الهدم واال�ستيطان

ولعل احلكومة اليمينية امل�ؤيدة لال�ستيطان التي �شكلها نتنياهو عقب
االنتخابات الت�شريعية ح�سمت موقع ال�سيا�سة اال�ستيطانية كبند �أ�سا�سي

�� �س ��ارت � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال
ب�شكل متوا ٍز يف �سيا�سة الهدم
واال��س�ت�ي�ط��ان ب�ه��دف ت�شريد
املقد�سيني ورف��ع عدد اليهود
امل�ستوطنني يف �أحياء املدينة
وامل�ستوطنات داخ��ل القد�س
ويف حم �ي �ط �ه��ا ،وق � ��د ت�ع�ه��د
وزي��ر الإ��س�ك��ان �أوري �أريئيل
مبوا�صلة اال�ستيطان دومن��ا
ان�صياع لأي �ضغوط دولية
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مل يتخ ّل االحتالل عن �سيا�سة التالعب بامليزان الدميوغرايف يف القد�س
املحتلة عرب املواءمة بني ا�سرتاتيجيتي الهدم واال�ستيطان اللتني تخدمان
جمتمعتني م�ساعي االحتالل �إىل حتقيق �أغلبية يهودية على ح�ساب
الوجود العربي يف �شرق القد�س حتديدً ا بعد �أن حققت �أغلبية يهودية يف
غرب القد�س عرب تدمري قرى كاملة وطرد �أهلها يف احتالل عام .1948
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على الأجندة الر�سمية .ومن �أبرز الوزراء الداعمني لال�ستيطان يف حكومة نتنياهو وزراء حزب «البيت
اليهودي» وعلى ر�أ�سهم �أوري �أريئيل ،وزير الإ�سكان ،الذي �أ�صبحت تعهداته مبوا�صلة اال�ستيطان �أ�شبه
ب�صالة يومية ي�ؤكد معها �أن االنتقادات الدولية لن تكون عائ ًقا يف هذا الإطار.
وقد ذكر تقرير �صادر عن منظمة «ال�سالم الآن» املعار�ضة لال�ستيطان �أن الأ�شهر الثمانية الأوىل
ارتفاعا يف عطاءات البناء اال�ستيطاين كما يف ت�سريع خطط
من والية حكومة نتنياهو الثالثة �شهدت
ً
ثان/نوفمرب 2013ف�إن عدد
اال�ستيطان .ووف ًقا للتقرير الذي يغطي ما بني �آذار/مار�س وت�شرين ٍ
املناق�صات التي طرحت لبناء وحدات ا�ستيطانية جديدة يف �شرق القد�س بلغ  2015وحدة فيما �سرع
االحتالل خمططات بناء  2422وحدة ا�ستيطانية.1
هدم منازل املقد�سيني تكرر � ً
أي�ضا بالتوازي مع م�شاريع اال�ستيطان وقد بلغ عدد املنازل املهدمة خالل
عام  ،2013وفق معطيات منظمة «بت�سيلم» 72 ،منز ًال منها  12منز ًال هدمها �أ�صحابها ،2ونتج هدم
تلك املنازل عن ت�شريد  301من �سكان القد�س منهم  176قا�ص ًرا .والرقم هذا ال ي�شمل املن�ش�آت
الأخرى التي هدمها االحتالل ناهيك عن �أوامر الهدم التي وزعتها �سلطات االحتالل وال �سيما يف
ح ّيي ر�أ�س خمي�س ور�أ�س �شحادة.

 -1تعترب م�ستوطنتا «معاليه �أدوميم» و»ب�سغات زئيف» من م�ستوطنات ال�ضفة الغربية فال تدخل �ضمن �أرقام القد�س و�إن كانت �إحدى
�أهم امل�ستوطنات على تخومها .وميكن مراجعة الأرقام يف ال�ضفة الغربية والقد�س على موقع «ال�سالم الآن» على الرابط الآتي:
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 -2ي�ضطر املقد�سيون �أحيا ًنا لهدم بيوتهم بعد تلقيهم �أوامر هدم من بلدية االحتالل كيال يتحملوا تكاليف الهدم والغرامات التي
تفر�ضها البلدية.
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ويظهر اجلدول الآتي هدم املنازل يف �شرق القد�س ما بني  2004و 2013وفق معطيات «بت�سليم»:
عام

من �ضمنها:
عدد الأ�شخا�ص عدد القا�صرين
عدد
هدم وحدات �سكنية الذين فقدوا
الذين فقدوا
املنازل
ب�أيدي مالكيها
منازلهم
منازلهم

2004

53

ال معطيات

194

110

2005

70

ال معطيات

140

78

2006

44

ال معطيات

98

18

2007

62

ال معطيات

219

149

2008

78

5

340

188

2009

45

2

254

145

2010

23

10

181

91

2011

23

15

114

56

2012

28

8

107

52

2013

72

12

301

176

املجموع

498

52

1,948

1,063
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فيما يظهر هذا اجلدول عدد املن�ش�آت املهدمة عام  ،2013وهي الأعلى مقارنة بعامي  2011و:2012
ال�سنة

ال�شهر

2011

42

2012

64

2013

10

املجموع

21

ك/2يناير
�شباط/فرباير

3

�آذار/مار�س

1

ني�سان�/أبريل

6

�أيار/مايو

11

حزيران/يونيو

3

متوز/يوليو

1

�آب�/أغ�سط�س

36

�أيلول�/سبتمرب

2

ت�/1أكتوبر

8

ت/2نوفمرب

6

ك/1دي�سمرب

0

98
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كر وفر
االحتالل واملقد�س ّيونّ :

بالتوازي مع لعبة التهويد املرتبطة بامليزان الدميوغرايف ،ال توفر �سلطات
االحتالل و�سيلة للت�ضييق على املقد�س ّيني وال�ضغط عليهم من خالل جملة
من املمار�سات التي ن�سلط ال�ضوء على �أبرزها يف جملة من البنود:
 .1معركة البطاقات الزرقاء :يعترب االحتالل املقد�سيني مقيمني دائمني
يف املدينة املحتلة وذلك مبوجب بطاقات الهوية الزرقاء التي تق ّيد حركة
املقد�سي وجتعله عر�ضة ل�سحب البطاقة منه مبا يجعل «�إقامته» يف
املدينة غري �شرعية مبوجب قوانني االحتالل .وقد �سحبت دولة االحتالل
ما بني عامي  1967و 2012بطاقات الإقامة من  14,263مقد�س ًيا،
�شخ�صا يف  2012وف ًقا لأرقام «جمعية حقوق املواطن يف
منهم 116
ً
�إ�سرائيل» التي ن�شرت يف �أيار/مايو .2013

ال ت�ق�ت���ص��ر �أدوات ال�ت�ه��وي��د
يف ال � �ق� ��د�� ��س ع � �ل� ��ى ال � �ه� ��دم
واال�� �س� �ت� �ي� �ط ��ان ف� �ق ��د ��ش�ه��د
ع��ام  2013ا��س�ت�م��رار �سيا�سة
ال�ت���ض�ي�ي��ق ع �ل��ى امل�ق��د��س�ي�ين
و�إف� � � �ق � � ��اره � � ��م وحم � � � � ��اوالت
ال�ع�ب��ث بهويتهم التاريخية
واجل � �غ ��راف � �ي ��ة ع�ب��ر ف��ر���ض
م �ن �ه��اج ال �ت �ع �ل �ي��م «ال �ع��رب��ي-
الإ�سرائيلي» وطالت �سيا�سات
االح� �ت�ل�ال م���س�ل�م��ي امل��دي�ن��ة
وم���س�ي�ح�ي�ي�ه��ا وم�ق��د��س��ات�ه��م
فيما مل تبذل جهود حقيقية
للت�صدي لإرهاب امل�ستوطنني
�ضمن عمليات «جباية الثمن»

 .2ك�شفت �أرقام «جمعية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل» �أن ن�سبة الفقر بني املقد�سيني بلغت ،%79.5

فيما و�صلت �إىل  %85بني الأطفال .وال يخفى ما ل�سيا�سات االحتالل من �أثر يف حياة املقد�سيني
وتفقريهم ،ال �سيما من خالل ال�ضرائب التي تلزمهم بها والقيود التي تفر�ضها على ممار�ستهم
التجارة ،وامل�ضايقات التي تالحقهم بها .

تقرير حال القدس

 .3ت�سعى �سلطات االحتالل �إىل تهويد العقل املقد�سي بهدف تطويعه ،وهي لأجل ذلك ت�ستهدف
قطاع التعليم يف القد�س وجت ّلى ذلك عام  2013من خالل حماوالت فر�ض منهاج التعليم «العربي
الإ�سرائيلي» لفر�ض الر�ؤية الإ�سرائيلية للتاريخ واجلغرافيا والعبث بالهوية والثقافة الفل�سطينية.
اهتمام االحتالل بقطاع التعليم انح�صر يف حماوالت تهويده دون تطويره حيث بلغ ال ّنق�ص يف عدد
ال�صفية  2200غرفة وفق تقرير ن�شرته جمعيتا «عري عميم» و«حقوق املواطن يف �إ�سرائيل»
الغرف ّ
يف .2013/9/2
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 .4كان املقد�سيون هد ًفا حلمالت اعتقاالت وا�سعة تكررت على مدى عام  2013وقد بلغ عدد املعتقلني
 1,450مقد�س ًيا منهم  450طف ًال وفق �أرقام مركز معلومات وادي حلوة .ويف بع�ض حاالت االعتقال
كان الأطفال يحتجزون يف احلب�س االنفرادي عدة �أيام ومن ثم يحاكمون يف جل�سات ا�ستماع �سرية ال
ي�سمح فيها بح�ضور حمامني �أو �أهلهم.
� .5إرهاب امل�ستوطنني وعمليات «جباية الثمن» :مل تتخذ احلكومة الإ�سرائيلية حتى عام � 2013أي
�إجراءات من �ش�أنها احل ّد من عمليات «جباية الثمن» التي ميار�سها متطرفون يهود يف القد�س وعموم
ال�ضفة .وقد تك ّررت خالل العام املا�ضي هذه العمليات يف �أحياء القد�س املختلفة ومنها ،على �سبيل
املثال ،ثقب �إطارات �سيارات وكتابة �شعارات مناه�ضة للعرب يف البلدة القدمية يف  2013/1/9ويف
�شعفاط يف .2013/5/31
 .6مل ي�سلم امل�سيح ّيون من ممار�سات االحتالل وامل�ستوطنني خالل العام املن�صرم .ومن الأمثلة
ن�صب حواجز يف البلدة القدمية لعرقلة امل�صلني املتجهني �إىل كني�سة القيامة لإحياء «�سبت النور»
يف  .2013/5/17كما مل ت�سلم جدران الأديرة والكنائ�س من عبارات ت�سيء �إىل امل�سيح عليه ال�سالم
وامل�سيحية �ضمن ما يعرف بعمليات «جباية الثمن» .وكان من ذلك خط عبارات عن�صرية على جدار
كني�سة جبل �صهيون بالقرب من ال�سور اجلنوبي للبلدة القدمية يف .2013/1/31
 .7نفذ االحتالل عمليات دهم يف عدد من الأحياء املقد�سية بهدف تنفيذ اعتقاالت ،وقد قتلت قوات
االحتالل ثالثة فل�سطينيني وجرحت ما يزيد على � 15آخرين لدى اقتحام خميم قلنديا �شمال القد�س
يف  2013/8/26و�إطالق الر�صا�ص احلي واملطاطي وقنابل الغاز على الأهايل الذين ت�صدوا لها.
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مبادرات املقاومة ال�شعبية ،وانت�صار �إرادة �سامر العي�ساوي

�شهد عام  2013قفزة نوعية على م�ستوى املقاومة ال�شعبية ،وكانت �أبرز
ف�صولها مبادرة القرى االفرتا�ضية ملواجهة اال�ستيطان ،وانتزاع الأ�سري
املقد�سي �سامر العي�ساوي حريته بعد خو�ضه �إ�ضرا ًبا تاريخ ًيا عن الطعام
حتى �أجرب االحتالل على اال�ستجابة لإرادته.

يف م��واج �ه��ة ق �ت��ام��ة م�شهد
ال �ت �ه��وي��د ظ �ه ��رت م� �ب ��ادرات
�شعبية ل�ل�ت���ص��دي مل�م��ار��س��ات
االح � � � � �ت � �ل � ��ال وال �� �س� �ي� �م ��ا
اال� �س �ت �ي �ط��ان ف �ك��ان��ت ال �ق��رى
االف�ترا��ض�ي��ة ال�ت��ي ب ��د�أت مع
منوذجا
قرية «باب ال�شم�س»
ً
ملقاومة االحتالل وكانت هذه
املبادرات ردًا مقلقًا على موجة
اال�ستيطان الإ�سرائيلي مبا
ميكن تعزيزه والبناء عليه.
كما �شكل انت�صار العي�ساوي
ع�ل��ى �إرادة االح �ت�ل�ال دل�ي� ً
لا
ح� ًي��ا ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ة ال �ف��وز يف
معركة احلق والكرامة

هذا التحدي اجلماعي يف املواجهة وازاه حتدٍّ فردي كان بطله الأ�سري املقد�سي �سامر العي�ساوي
الذي �أعاد االحتالل اعتقاله يف  2012/7/7مدع ًيا �إخالله ب�شروط الإفراج عنه يف �صفقة وفاء
الأحرار عام  .2011معركة العي�ساوي الذي ت�صدى لقرار االحتالل ب�أمعاء خاوية و�إرادة �صلبة
مل تخنه طوال �أ�شهر ت�سعة انتزعت من االحتالل قرا ًرا بالإفراج عنه �إىل منزله يف القد�س بعد

تقرير حال القدس

باكورة املبادرات ال�شعبية ملقاومة اال�ستيطان كانت قرية «باب ال�شم�س»
االفرتا�ضية التي �أن�ش�أها نا�شطون فل�سطينيون ومت�ضامنون دوليون يف
أرا�ض فل�سطينية تبلغ م�ساحتها حوايل  13كلم ،2للرد
 2013/1/11على � ٍ
على �إعالن االحتالل نية البناء اال�ستيطاين يف املنطقة التي ي�سميها
 .E1ومل تكن هذه القرية �إال بداية مل تلبث �إال �أن تبعتها مبادرات �أخرى
من �ضمنها قرية «باب الكرامة» يف بيت �إك�سا �شمال غرب القد�س يف
 ،2013/1/18وكذلك قرية «�صمود الزيتون» التي �أقامها �أهايل �شعفاط يف  2013/1/22ردًا على
م�صادرة بلدية االحتالل �أكرث من  80دو ًمنا من �أرا�ضي البلدة الفا�صلة بني م�ستوطنة «رامات �شلومو»
وبلدة �شعفاط ،وكذلك قرية «�أحفاد يون�س» التي �أقيمت
يف  2013/3/20ع�شية زيارة �أوباما �إىل دولة االحتالل،
على �أرا�ضي العيزرية املهددة بامل�صادرة مل�صلحة
امل�شروع اال�ستيطاين  .E1وقد �شكلت هذه القرى
م�صدر قلق لالحتالل الذي حر�صت قواته على هدم
�أي قرية بعد �إن�شائها والت�ضييق على امل�شاركني بها ملنع
قرية «باب ال�شم�س» التي �أقامها نا�شطون �ضد اال�ستيطان
تكرار هذا النموذج.
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ف�شل حماوالت ا�ستدراجه �إىل تنازل يق�ضي ب�أن ّ
يفك
الإ�ضراب عن الطعام مقابل الإفراج عنه ب�شرط
الإبعاد عن القد�س.
�ش ّكل هذان النموذجان من التحدي داللة وا�ضحة على
�إمكانية الوقوف يف وجه االحتالل وم�شاريعه ،كما كانا
العي�ساوي يف القد�س بعد �إفراج االحتالل عنه
دلي ًال على �إمكانية عرقلة خمططات االحتالل والوقوف
يف وجهها مبا تي�سر من �أدوات املقاومة ال�شعبية �إن وجدت حا�ضنة داعمة لهذه املقاومة ت�ضمن
ا�ستمراريتها وتعزيز فاعليتها وت�أثريها.
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ثال ًثا :القد�س يف مو�سم العودة �إىل املفاو�ضات
مل تكن عودة الطرف الفل�سطيني �إىل املفاو�ضات خالل عام  2013وال
ا��س�ت�غ�ل��ت «�إ� �س ��رائ �ي ��ل» ��س�ت��ار
التنازالت التي ق ّدمها رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية �أم ًرا مفاج ًئا .وقد جاءت امل �ف��او� �ض��ات ل �ت �م��ري��ر امل��زي��د
املفاو�ضات لتخدم الأطراف الثالثة :الأمريكي ال�ساعي �إىل التعوي�ض عن م ��ن ��س�ي��ا��س��ات�ه��ا ال�ت�ه��وي��دي��ة
وتثبيت احلقائق يف القد�س
الإخفاقات على م�ستوى ال�سيا�سة اخلارجية ،والإ�سرائيلي الذي يجد فيها املحتلة بالتوازي مع احلديث
ع��ن عا�صمة فل�سطينية «يف
غطاء لتمرير املزيد من �سيا�ساته القائمة على تثبيت احلقائق على الأر�ض ،القد�س» �ضمن اتفاق الإط��ار
الذي يحاول كريي بلورته
والفل�سطيني الالهث وراء حتقيق مكا�سب تقوم على ت�ضييع احلقوق.
العودة �إىل املفاو�ضات مل تك ّلف الرئي�س عبا�س �سوى التنازل عن �شروطه
مت�سك بها وعلى ر�أ�سها ا�شرتاط وقف اال�ستيطان يف القد�س وال�ضفة الغربية .و«الثمن» الذي
التي ّ
قب�ضه� ،أو املك�سب ،كان «بادرة ح�سن نية» من قبل نتنياهو جت ّلت يف موافقته على �إطالق �سراح 104
�أ�سرى حمتجزين يف �سجون االحتالل منذ ما قبل اتفاقيات �أو�سلو .مل تتو ّقف �سيا�سة نتنياهو على بيع
الزما �أن يعتدي على املزيد من حقوقهم ال�سرت�ضاء �شركائه يف اليمني
الفل�سطينيني ما هو لهم ،بل كان ً
املتط ّرف الذين �أغ�ضبتهم �صفقة نتنياهو بالإفراج عمن «تلوثت �أيديهم بدماء الإ�سرائيليني» .وكان ذلك
عرب الإعالن عن م�شاريع ا�ستيطانية بالتزامن مع �إطالق �سراح الدفعتني الأوىل يف  2013/8/13والثانية
يف � 2013/10/29أكد بعدها م�س�ؤولون �إ�سرائيليون �أنّ الأمريكيني والفل�سطينيني كانوا يعلمون بن ّية
احلكومة الإ�سرائيلية الإعالن عن اخلطط اال�ستيطانية ومبوعد �إعالنها ،و�إن كانوا يجهلون تفا�صيلها.
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مل يكن حظ القد�س من املفاو�ضات ،التي ت�ستمر من
حيث املبد�أ �إىل  ،2014/4/29ا�ستيطا ًنا وح�سب،
بل بد�أ احلديث� ،أو �إعادة احلديث ،عن عا�صمة
للدولة الفل�سطينية «يف القد�س» ،يف �أبو دي�س �أو بيت
حنينا .وهذا الطرح الأمريكي يتوافق مع امل�ساعي
الإ�سرائيلية بالإبقاء على القد�س عا�صمة موحدة
لقاء عبا�س  -كـريي
للدولة التي تطالب ب�أن تعرتف بها ال�سلطة كدولة
يهود ّية .ومل ت�صدر عام  2013ت�صريحات وا�ضحة من �أطراف العملية التفاو�ضية تو�ضح ما هو
املطروح بال�ضبط ب�ش�أن القد�س ،ولكن ت�سريبات دبلوما�سية و�إعالمية �إ�سرائيلية وغربية وعربية
حتدثت عن الإقرار باجلدار العازل كحدود نهائية للقد�س ،والإبقاء على الكتل اال�ستيطانية الكربى
مع حق االحتالل بطرق �آمنة ت�صل بينها ،وت�شكيل جلنة دولية ت�شارك فيها دولة االحتالل وبع�ض
الدول العربية والطرف الفل�سطيني للإ�شراف على الأماكن املقد�سة مبا يف ذلك امل�سجد الأق�صى،
ما يعني �ضمن ًيا الإقرار بحق يهودي باقتحام الأق�صى دائ ًما ،و�أداء ال�شعائر الدينية اليهودية فيه.
وبكل الأحوال قد ال تكون ال�صورة وا�ضحة �إىل الآن يف ما يتعلق بالقد�س حتديدً ا ،ولكن امل�ؤكد
�أن املدينة ومقد�ساتها لن تكون بخري طاملا �أن الطرف الفل�سطيني يقبل ب�أن تكون القد�س قابلة
للتفاو�ض عليها.

تقرير حال القدس
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راب ًعا :مواقف الالعبني الدوليني
تط ّور املوقف الأمريكي

مل ت��خ��رج الإدارة الأم�يرك��ي��ة ع���ام  2013ع��ن ن��ه��ج��ه��ا ال��داع��م
لـ»�إ�سرائيل» واملنحاز �إىل متطلبات «�أمنها» و�إن مت�سكت بـ«ا�ستنكار»
عمليات البناء اال�ستيطاين وامل�صادقة على م�شاريع ا�ستيطانية يف
القد�س وال�ضفة يف ّ
حمطات متفرقة من العام .وق��د �شهد الربع
الأول من عام  2013زيارة الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما لدولة
االحتالل �ضمن �أوىل زياراته اخلارجية يف واليته الرئا�سية الثانية.
وكان لأوباما خطاب �ألقاه يف  2013/3/21يف القد�س املحتلة �أمام
جمموعة م��ن الطلبة الإ�سرائيليني ق��ال فيه �إن الأم��ن ينبغي �أن
يكون �أ�سا�س �أي اتفاقية ،و�إن ال�سالم لن يكون �إال عرب املفاو�ضات
ولي�س عرب خطوات �أحادية من قبيل التوجه �إىل الأمم املتحدة ،يف
�إ�شارة �إىل ال�سلطة الفل�سطينية .وقد حاول �أوباما ،الذي اقت�صرت
زيارته ولقاءاته على الطرف الإ�سرائيلي� ،أن يقدم خطا ًبا متواز ًنا ف�أكد �ضرورة االعرتاف
الفل�سطينيني بحقهم يف تقرير م�صريهم ودع��ا الإ�سرائيليني �إىل �أن ي�ضعوا �أنف�سهم مكان
الفل�سطينيني م�ش ًريا �إىل االنتهاكات الإ�سرائيلية اليومية بحقهم .وبالفعل ،متكن الراعي
الأمريكي من �إعادة الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي �إىل طاولة املفاو�ضات يف �أواخر متوز/
يوليو  2013لكن دون �أن يتم ّكن من ّ
ال�ضغط على «�إ�سرائيل» لوقف اال�ستيطان يف القد�س
وال�ضفة الغربية.
مت �ك �ن��ت ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
م ��ن ال �� �ض �غ��ط ب ��اجت ��اه ع ��ودة
ال � �ط� ��رف�ي��ن ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي
والإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي �إىل ط��اول��ة
امل�ف��او��ض��ات لكنها مل تتمكن
من ال�ضغط على «�إ�سرائيل»
لوقف ا�ستيطانها يف القد�س
املحتلة .ويف وقت �شهد العام
املا�ضي ت�أجيل العمل بقانون
 1995ح� ��ول ن �ق��ل ال �� �س �ف��ارة
الأمريكية �إىل القد�س مرتني
ك ��ان �أع �� �ض��اء يف ال�ك��ون�غ��ر���س
ي�سعون �إىل «تكري�س القد�س
وف � ًق��ا مل��ا ه��ي ع�ل�ي��ه :عا�صمة
�إ�سرائيل الأبدية املوحدة»
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وقد �أوردت �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» يف ،2013/8/3
خ ًربا مفاده �أن �أع�ضاء يف الكونغر�س ،من احلزبني
اجلمهوري والدميوقراطي ،يعدون م�سودة قانون بعنوان
«االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل» لتمريرها
يف الكونغر�س .وقد �صرح النائب ترنت فرانكز �أن
«الواليات املتحدة قد دعمت �إ�سرائيل ال�ستعادة �أر�ضها

�أوباما يلقي خطابًا يف القد�س يف 2013/3/21
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املوحدة» .وكان �أوباما
والوقت قد حان لالعرتاف بالقد�س وف ًقا ملا هي عليه :عا�صمة �إ�سرائيل الأبد ّية ّ
�أعلن يف  2013/6/4ت�أجيل تنفيذ قانون عام  1995القا�ضي بنقل ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س ومرة
�أخرى يف  2013/12/3وذلك من �أجل «حماية امل�صالح الوطنية للواليات املتحدة الأمريكية».
االحتاد الأوروبي يحزم مواقفه الراف�ضة لال�ستيطان يف القد�س وال�ضفة تثبي ًتا حلدود 1967

يتبنى االحتاد الأوروبي موق ًفا يدعو �إىل قيام دولة فل�سطينية على حدود
عام  1967وعا�صمتها �شرقي القد�س .وتتفاعل منذ عام  2012ب�شكل
�سريع ق�ضية اال�ستيطان يف القد�س وال�ضفة الغربية �ضمن �سياق املوقف
الأوروبي الراف�ض الحتالل عام  .1967ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدر االحتاد
الأوروبي يف  2013/7/19املبادئ التوجيهية املتعلقة بتعاطي م�ؤ�س�ساته
مع الأرا�ضي التي احتلتها «�إ�سرائيل» عام  .1967وتق�ضي املبادئ بعدم
متويل �أي من الكيانات الإ�سرائيلية العاملة يف م�ستوطنات ال�ضفة
والقد�س واجلوالن �سواء على �شكل منح �أو قرو�ض �أو عقود مال ّية لأي
من الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات الإ�سرائيلية املقامة يف الأرا�ضي
املحتلة عام  .1967وعك�ست هذه اخلطوة م�سعى �أوروب ًيا لل�ضغط على دولة االحتالل لالعرتاف
بحدود عام  1967ع�شية احلديث عن العودة �إىل املفاو�ضات مع ال�سلطة الفل�سطينية ،رد عليه نتنياهو
بالقول �إن «�إ�سرائيل لن تقبل ب�أي �إمالءات تتعلق بحدودها».
ت�ط��ور امل��وق��ف الأوروب � ��ي من
اال�ستيطان ع��ام  2013ب�شكل
م �ل �ح��وظ وجت �ل��ى ذل ��ك عرب
ق �ط ��ع ع � ��دد م� ��ن ال �� �ش��رك��ات
الأوروب � � �ي � � ��ة ع�ل�اق ��ات �ه ��ا م��ع
�شركات تعمل يف م�ستوطنات
ال �ق��د���س وال �� �ض �ف��ة يف �إط� ��ار
املوقف الأوروبي الذي يتبنى
ال� ��دع� ��وة �إىل �إق� ��ام� ��ة دول� ��ة
فل�سطينية ع�ل��ى ح ��دود ع��ام
 1967وع��ا� �ص �م �ت �ه��ا ��ش��رق��ي
القد�س

تقرير حال القدس

ال�ضربات الأوروب ّية �ضد اال�ستيطان توالت عام  2013بتبني عدد من ال�شركات الأوروبية اخلا�صة
قرارات مبقاطعة �شركات �إ�سرائيلية تعمل يف م�ستوطنات القد�س وال�ضفة .فكان قرار �شركة
«فيتن�س» الهولندية مبقاطعة �شركة «ميكوروت» الإ�سرائيلية ب�سبب ن�شاطات الأخرية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة يف  .2013/12/10كما �صدر يف ت�شرين ثان/نوفمرب  2013تو�صيات عن
احلكومة الربيطانية �إىل جمتمع رجال الأعمال حتذر فيها مواطنيها من العمل التجاري مع �أي
من الأفراد �أو الكيانات يف امل�ستوطنات املبنية على �أر�ض حمتلة وفق القانون الدويل� .إال �أن حملة
خ�صو�صا �أن دولة االحتالل ال تقف مكتوفة �أمام
املقاطعة الأوروبية للم�ستوطنات قد تخبو وتنكفئ
ً
حمالت املقاطعة التي ت�ستهدفها.
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خام�سا :املوقف الفل�سطيني والعربي والإ�سالمي
ً

ال�سلطة الفل�سطينية :القد�س على طبق من مفاو�ضات

مل يبقَ موقف ال�سلطة الفل�سطينية من التطورات يف القد�س على حاله
خالل عام  2013باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة التي زخرت بال�شجب
واال�ستنكار و�إلقاء امل�س�ؤولية على االحتالل ،بل �شهد العام املن�صرم
انتكا�سة يف هذا املوقف متثلت بالعودة �إىل طاولة املفاو�ضات بعد �أن
�أ�سقط املفاو�ض الفل�سطيني كل �شروطه للعودة �إليها ،وهو ما يعني �إدراج
القد�س على جدول �أعمال العملية التفاو�ضية ،وما �سيرتتب على ذلك
من تنازالت حمتملة.

مل جتد ال�سلطة الفل�سطينية
غ �� �ض��ا� �ض��ة يف ال� � �ع � ��ودة �إىل
امل�ف��او��ض��ات ع�ل��ى ال��رغ��م مما
خ�بره واخ�ت�بره طاقمها من
ارت� � � ��دادات مل �� �س��ار ال �ت �ف��او���ض
ع � �ل ��ى ال � �ق� ��د�� ��س واحل � �ق � ��وق
الفل�سطينية ك�م��ا �أن ت�ن��ازل
ال���س�ل�ط��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة عن
� � �ش ��رط وق� � ��ف اال� �س �ت �ي �ط��ان
للعودة �إىل امل�ف��او��ض��ات جعل
تقدميها تنازالت �أخرى �أكرث
احتما ًال

لقد اخترب طاقم ال�سلطة الفل�سطينية احلايل خيار التفاو�ض وعبث ّيته
وما يرتافق معه من �ضياع احلقوق الفل�سطينية منذ �أو�سلو وكان �شاهدً ا على مناورات االحتالل
وطروحاته التي ت�ستدرج املفاو�ض الفل�سطيني �إىل املقاي�ضة على احلقوق الفل�سطينية ومنها القد�س.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الطرف الفل�سطيني خ�ضع لل�ضغوط الأمريكية دون وجود �أي م�ؤ�شرات على
�أن الطرف الأمريكي قادر �أو م�ستعد لإلزام «�إ�سرائيل» بالتخلي عن �سيا�ساتها� ،أو �أن هذه الأخرية
�ستقبل ب�شروط غري ما تراه منا�س ًبا حلماية «�أمنها و�شعبها».
�أما احلكومة يف غزة ،فقد واكبت االعتداءات الإ�سرائيلية يف القد�س املحتلة بجملة مواقف م�ستنكرة
و�شاجبة وحمذرة من مغبة متادي االحتالل ،كما �أنها كررت توجيه الدعوات �إىل اجلامعة العربية
ومنظمة التعاون الإ�سالمية والأمم املتحدة لال�ضطالع بدورها وم�س�ؤولياتها وحماية القد�س
ومقد�ساتها� .أما يف ما عنى ا�ستئناف املفاو�ضات فكان حلكومة غزّة موقف حا�سم �أ ّكدت فيه خطرها
على الق�ضية الفل�سطينية بر ّمتها مبا هي غطاء لال�ستيطان وجلرائم االحتالل.
18
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وتتم�سك بخيار املقاومة
الف�صائل الفل�سطينية :بيانات تندّ د...
ّ

مل ي�ش ّذ خطاب الف�صائل الفل�سطينية حيال اعتداءات االحتالل على القد�س واملقد�سات عام 2013

عن خطاب الأعوام ال�سابقة فبيانات التهديد واال�ستنكار والتحذير توالت على مدار العام ،وهو االجتاه
الذي تتقا�سمه الف�صائل مع ال�سلطة الفل�سطينية .ولكن بخالف هذه الأخرية ف�إن بيانات الف�صائل
�أ ّكدت مت�سكها باملقاومة كخيار وحيد لتحرير القد�س .ومل يخل العام الفائت من فعاليات ت�ضامنية مع
القد�س والأق�صى منها على �سبيل املثال تظاهرات نظمتها حركتا حما�س واجلهاد الإ�سالمي يف قطاع
غزة يف  2013/9/23دع ًما للقد�س والأق�صى ً
ورف�ضا للمفاو�ضات التي «ت�ضر بالق�ضية الفل�سطينية
وت�شكل غطاء لتهويد القد�س».
املوقف العربي والإ�سالمي الر�سمي :تراجع يف ن�صرة القد�س يقابله تقدم يف دعم م�سار التفاو�ض

ميكن ر�صد تطورات املوقف العربي والإ�سالمي حيال القد�س والق�ضية
الفل�سطينية �ضمن امل�سارات الآتية :امل�سار الأول وهو املرتبط بالقمم
وامل�ؤمترات وال�صناديق املتعلقة بالقد�س ،وامل�سار الثاين هو �إعالن
الدعم العربي مل�سار التفاو�ض ،وامل�سار الأخري املرتبط بالعالقات مع
دولة االحتالل.

مل يتوقف التق�صري العربي
والإ�سالمي خالل عام
على التق�صري يف الدعم املايل
بل �أخ��ذ انعطافة جديدة مع
�إعطاء املفاو�ض الفل�سطيني
غ �ط��اء ��س�ي��ا��س� ًي��ا ع�ب�ر �إع�ل�ان
دع ��م امل �ف��او� �ض��ات يف امل ��ؤمت��ر
ال� � � �ط � � ��ارئ ال� � � � ��ذي ع� �ق ��دت ��ه
جامعة ال ��دول العربية على
م�ستوى وزراء اخل��ارج�ي��ة يف
2013

وقد �شهد عام  2013انعقاد القمة الإ�سالمية الثانية ع�شرة بالقاهرة
والقمة العربية الرابعة والع�شرين يف قطر بالإ�ضافة �إىل اجتماع طارئ
جلامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية .القمتان العربية والإ�سالمية مل تخرجا بجديد:
بيان ا�ستنكار و�إدانة ،ودعوة �إىل دعم القد�س وتفعيل �صناديق الدعم املر�صودة يف م�ؤمترات �سابقة،
فيما �أعلنت قمة الدوحة عن �إن�شاء �صندوق بقيمة مليار دوالر لدعم القد�س ،ال يبدو �أن م�صريه
�سيكون خمتل ًفا عما �سبقه.
2013/12/21
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�إال �أن املوقف الر�سمي مل يتوقف عند حد التق�صري يف الدعم املادي حيال القد�س ،بل جتاوز ذلك �إىل
الإعالن عن دعم املفاو�ضات والوقوف وراء ال�سلطة الفل�سطينية يف م�سار الت�سوية ال�سلمية على الرغم
من عبثية امل�سار التفاو�ضي الذي ي�ضعف املوقف العربي جتاه القد�س ،يف وقت تفر�ض «�إ�سرائيل»
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�شروطها على املفاو�ض الفل�سطيني الذي يفاو�ض من موقع ال�ضعف .ففي القمة الطارئة التي عقدتها
جامعة الدول العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية يف � ،2013/12/21أعلن امل�ؤمترون دعم م�سار
التفاو�ض ،ما يعك�س انحدار م�ستوى التعاطي الر�سمي مع الق�ضية الفل�سطينية والقد�س املحت ّلة.
املوقف العربي والإ�سالمي ال�شعبي

على امل�ستوى ال�شعبي �شهد عام  2013بع�ض احلراك
والفعاليات الت�ضامنية مع القد�س والأق�صى ،وال
�سيما يف م�صر والأردن وغزة .وكان من �أبرز
الفعاليات امل�سريات التي خرجت يف الذكرى
ال�ساد�سة والأربعني ال�ستكمال احتالل القد�س
امل�صادفة  2013/6/7والتي �شاركت فيها اجلماهري
جانب من فعاليات «م�سرية القد�س العاملية»
الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية ومت�ضامنون
دوليون حتت �شعار «�شعوب العامل تريد حترير القد�س» .وميكن القول �إن الن�صف الثاين من العام
�شهد فتو ًرا يف الفعاليات الت�ضامنية مقارنة بالن�صف الأول ،لأ�سباب عديدة �شكلت التطورات
الدراماتيكية يف م�صر يف بداية متوز/يوليو وتداعياتها �أحد �أهم �أ�سبابه.
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�أبرز االجتاهات املتوقعة عام 2014

�إن ربط امل�شهد املقد�سي لعام  2013مبا �سبقه من �أعوام يك�شف عن زخم امل�شروع التهويدي وعزم
تنفيذ ر�ؤيته وخططه املتعلقة بالقد�س .ومن مراجعة عموم امل�شهد املقد�سي عام  2013والوقوف على
التطورات يف امل�سارات ال�سيا�سية وامليدانية ً
وربطا مبا افتتح به عام  ،2014ميكن توقع االجتاهات
العامة الآتية يف ما عنى القد�س املحتلة:
• لن ينكفئ االحتالل عن حماوالت ال�سيطرة على الأق�صى من خالل االقتحامات وتق�سيم امل�سجد
وتكري�س الأمر عرب «الكني�ست» .ويعزز من احتمالية هذا التطور �أن «�إ�سرائيل» لن يفاجئها موقف
عربي �أو �إ�سالمي حيث باتت مروحة املوقف الر�سمي حم�صورة وحمدودة� .إال �أن الت�صدي ال�شعبي
مل�شاريع االحتالل من خالل الرباط لن ي�سمح لالحتالل بالت�صرف براحة تا ّمة يف هذا املجال.

• على م�ستوى املقاومة والف�صائل الفل�سطينية ،يبدو �أن توتر العالقات بني م�صر وقطاع غزة
(حما�س حتديدً ا)� ،سي�سهم يف فقدان القد�س ل�صوت عربي �إقليمي قوي بحجم م�صر ،وتراجع
اهتمام القوى الفل�سطينية يف القطاع ،وعلى ر�أ�سها حما�س ،بق�ضية القد�س حل�ساب االهتمام �أكرث
بالتداعيات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية اجل�سيمة املتوقعة كنتيجة طبيعية لهذا التوتر.
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• على الرغم من خطورة املنزلق الذي اندفعت �إليه ال�سلطة الفل�سطينية من خالل عودتها
للتفاو�ض مع االحتالل ،وطرح القد�س لتكون بندً ا قاب ًال للتفاو�ض عليه� ،إال �أنه من امل�ستبعد
التو�صل �إىل اتفاق نهائي حول القد�س حتديدً ا ،وذلك لأن الطرف الإ�سرائيلي غري م�ستعد لتقدمي
«تنازالت» ت�شكل احلد الأدنى مما ميكن قبوله فل�سطين ًيا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�سلطة لن تكون
قادرة على توقيع اتفاق ي�ستثني القد�س من قائمة احلقوق والثوابت الفل�سطينية ،وجتربة ال�سلطة يف
تفجر الأو�ضاع يف القد�س
كامب ديفيد عام  2000ت�ؤكد ذلك� .إنّ عدم التو�صل �إىل اتفاق ال يعني ّ
عموما ،بل يعني العودة �إىل نقطة ال�صفر �أي �إىل نقطة  ،2013/7/29تاريخ
والأرا�ضي الفل�سطينية ً
الإعالن عن العودة �إىل املفاو�ضات مع مالحظة حجم «الإجنازات» التي حققها االحتالل على الأر�ض
حتت غطاء املفاو�ضات .والوا�ضح �أن هذه «الإجنازات» الإ�سرائيلية �ست�ستمر ّ
بغ�ض النظر عن نتيجة
هذه اجلولة من املفاو�ضات.
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• ال يبدو �أن ثمة م�ؤ�شرات على بروز مواقف وفعاليات عربية و�إ�سالمية ،ر�سمية �أو �شعبية ،قادرة
على تغيري م�سار الأحداث والت�أثري يف خمططات االحتالل التهويدية .ومع ا�ستمرار الأحداث
الداخلية امللتهبة يف الأقطار العربية ،من امل�ستبعد �أن ت�ستطيع القوى والأحزاب املختلفة جتاوز تلك
الأحداث وااللتفات �إىل القد�س والأق�صى ،ما يعني بال�ضرورة �صعودًا م�ستم ًرا ،و«مكا�سب» �إ�ضافية
مل�شروع التهويد.
التو�صيات

• على ال�سلطة الفل�سطينية مراجعة جدوى انخراطها يف م�سار التفاو�ض حيث �إن جوالت
املفاو�ضات التي خي�ضت منذ �أو�سلو مل حتقق �أي مكا�سب فل�سطينية .بل على العك�س من ذلك،
فقد متكنت «�إ�سرائيل» من مترير �سيا�ساتها حتت عباءة املفاو�ضات وحتقيق املزيد من احلقائق على
الأر�ض مبا ي�صب يف م�صلحتها يف حال التو�صل �إىل �أي اتفاق متلي فيه �شروطها .كما �أن ال�سلطة
مطالبة مبواجهة االحتالل قانون ًيا وحقوق ًيا يف املحافل الدولية باال�ستفادة من كونها دولة غري ع�ضو
يف الأمم املتحدة.
• �إن الف�صائل الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة ،كما يف ال�شتات ،مطالبة بتعزيز
وتطوير خطابها و�أدائها ال�سيا�سي والإعالمي واجلماهريي وامليداين ،وتثبيت موقف جامع يتعاىل
على االنق�سامات وامل�صالح ال�ضيقة بالإ�ضافة �إىل ال�ضغط على ال�سلطة وفريق املفاو�ضات ملنع مزيد
من االجنرار �إىل ت�ضييع القد�س والتنازل عن احلقوق الفل�سطينية .ويف ظل تقاع�س ال�سلطة تبقى
امل�س�ؤولية على الف�صائل يف �إبقاء القد�س حا�ضرة على �أجندتها ويف العقل اجلمعي كبو�صلة تعيد
توحيد ال�صفوف.
• مع مالحظة الدور املهم الذي يلعبه املقد�سيون و�أهايل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة عام 1948
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يف الت�صدي العتداءات االحتالل وم�شاريعه ،ف�إن الأمل معقود عليهم يف تفعيل مبادرات املقاومة
ال�شعبية التي من �ش�أنها عرقلة م�شاريع االحتالل ،ومن ذلك مبادرات القرى االفرتا�ضية التي ترتجم
الرف�ض الكلي لال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي ،وهي ترتك جما ًال للتحرك اجلمعي على الأر�ض ً
عو�ضا
عن انتظار التحركات الر�سمية التي غال ًبا ما تتقيد بامل�صالح ال�سيا�سية لهذا الطرف �أو ذاك.

م�ؤ�س�سة القد�س الدّ ولية

خ�صو�صا يف هذه املرحلة الدقيقة
• تتحمل ال�شعوب م�س�ؤولية كربى يف الدفاع عن القد�س واملقد�سات
ً
واخلطرية ،وهي مطالبة بابتكار الأ�ساليب اجلماهريية والثقافية والقانونية و�إعادة تكري�س القد�س
كثابت تلتقي حوله كل الأطياف ،وامل�شاركة الكبرية يف فعاليات دعم القد�س مبا ي�ؤكد �أهمية الق�ضية
وح�ضورها ومركزيتها.
• ي�شكل الأردن عام ًال حا�س ًما يف م�سار الأحداث يف القد�س ،وهو مطالب بتفعيل كل �أوراق القوة
وال�ضغط التي ميتلكها بحكم و�صايته على املقد�سات ،وعالقته مع االحتالل .ومل يعد كاف ًيا �إ�صدار
مواقف التهديد فقط ،و�إمنا االنتقال �إىل ال�ضغط العملي.
• �إن الدول العربية والإ�سالمية ال متلك حقّ التفريط بالقد�س والق�ضية الفل�سطينية .و�إن من
واجب هذه الدول ،حيث تبدو من�صرفة عن دعم القد�س� ،أال تقدم على ما هو من �ش�أنه �إ�ضعاف
الق�ضية وبعرثتها .فاالنفتاح العربي والإ�سالمي على دولة االحتالل �ضمن م�سميات التعاون الأمني
�أو العالقات االقت�صادية من �ش�أنه تكري�س نهج تطبيعي مع االحتالل على الرغم من �سجل حافل
باعتداءات «�إ�سرائيل» على احلقوق الفل�سطينية .كما �أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
الإ�سالمي معنيتان بعدم توفري غطاء �سيا�سي للمفاو�ضات ال يعترب �إال ا�ستجابة للإرادة الأمريكية
التي تنظر �إىل «�إ�سرائيل» على �أنها �شريك مهمتها حماية م�صاحله.
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عاما للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني
• �إن �إعالن الأمم املتحدة يف  2013/11/26عام ً 2014
ينبغي البناء عليه واال�ستفادة منه لل�ضغط باجتاه ا�ستعادة احلقوق الفل�سطينية ويف مقدمها القد�س،
كما �أن املنظمات الدولية مطالبة با�ستمرار ك�شف انتهاكات االحتالل يف القد�س واعتداءاته على
املقد�سيني مبا يخدم ت�شكيل ر�أي عام عاملي لل�ضغط على «�إ�سرائيل» وو�ضع حد ملمار�ساتها.
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