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حال القدس 2014
قــراءة في مسار األحـداث والمآالت
القدس بين خيبات التنازالت السياسية واليبات الشعبية
بين يدي التقرير
تقاطع عام  2014في القدس مع األعوام التي سبقت لجية استمرار االحتالل في تنفيذ مشروع التيويد الذي
تفجر الحراك الشعبي في النصف الثاني من العام
يستيدف المدينة وأىميا ومقدساتيا ،ولكنو افترق عنيا في ّ

الذي بدأ بالتّبمور بعد إحراق مستوطنين الفتى المقدسي محمد أبو خضير في  ،2014/7/2ومن ثم العدوان
العزل وىدم أحياء كاممة في
عمى غزة الذي بدأ في  ،2014/7/8وما صاحبو من اعتداءات عمى المدنيين ّ
القطاع .وىكذا كانت القدس في صدارة المشيد الفمسطيني ليس فقط من بوابة تنفيذ االحتالل لمشروع التيويد
عاما عمى اندالع انتفاضة األقصى.
بل ً
أيضا من بوابة تفعيل الحراك الشعبي ضد االحتالل بعد مضي ً 14
تغي ًار في أداء السمطة الفمسطينية أو ليدفعيا إلى
لم يكن توقف المفاوضات في نيسان/أبريل  2014لينعكس ّ

إن السمطة تابعت مسمسل التيديد بالمجوء إلى المحكمة الجنائية
العزوف عن نيج التفاوض العبثي ،بل ّ
قدمو األردن حمل ما حمل من تنازالت بخصوص القدس
فتمخض تيديدىا عن مشروع قرار ّ
ومجمس األمن ّ
واألقصى من دون أن يحظى بموافقة المجمس ،ومن دون أن توقف "إسرائيل" مخططاتيا االستيطانية أو
عمميات التيويد في القدس واألقصى.
أما المصالحة الفمسطينية التي توجت بتوقيع اتفاق الشاطئ في  2014/4/23فمم تشكل رافعة لمعمل
ّ

السياسي الفمسطيني ولم تثمر أي تغيير في مقاربة موضوع القدس حيث استمر التنازع بين حركتي فتح
وحماس ،وعجزت حكومة التوافق المؤقتة ،التي تأخر تشكيميا ،عن تحقيق أدنى مستوى من االتفاق وظل

مكونات الشعب الفمسطيني سواء عمى المستوى الرسمي أو
ًا
الخالف
مسيطر عمى الساحة الفمسطينية لينيك ّ
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توج عام  2014بالمساعي إلى
الجدي لمقدس ِّ
فإن غياب الدعم العربي واإلسالمي ّ
الشعبي .وفي موازاة ذلكّ ،
عوضا عن دعمو واحتضانو.
وقف الحراك الشعبي في المدينة المحتمة
ً

عاما من احتدام الخالفات بين أطراف التحالف الحكومي
عمى المستوى اإلسرائيمي الداخمي ،شيد االحتالل ً
دفعت رئيس الحكومة إلى إعالن حل الكنيست ومن ثم مصادقة الكنيست عمى القرار في  2014/12/8مع
الدعاية االنتخابية الختيار
ًا
إعالن انتخابات تشريعية مبكرة في  .2015/3/17واذا كان األقصى
حاضر في ّ

القوائم الحزبية فإن حضوره بعد إجراء االنتخابات وتشكيل الحكومة سيكون أقوى وأكبر مع إمكانية العودة إلى
طرح التقسيم الزمني وتشريع صالة الييود في المسجد.
وبعيدا عن العرج السياسي فإن عام  2014كان عام المقاومة العسكرية والشعبية مع حضور الفت لمقدس
ً

التي استيدفت ،بما ىي أرض محتمة ،بصواريخ المقاومة خالل العدوان اإلسرائيمي عمى غزة في تموز/يوليو
شعبيا عمى شكل مبادرات فردية ومواجيات شبو يومية مع االحتالل في غير نقطة
 2014كما شيدت ح ار ًكا
ً
ساخنة .وتبقى اإلشارة إلى أن التنسيق األمني بين السمطة الفمسطينية واالحتالل ،باإلضافة إلى اإلجراءات

نسبيا في عرقمة الح ارك ومنع تمدده إلى الضفة الغربية من
األمنية التي اتخذتيا السمطات اإلسرائيمية نجحت ً

دون أن يعني ذلك القضاء عمى احتماالت اندالع موجة جديدة من التحركات في ك ّل مرة يتمكن المقدسيون
من تجاوز اإلجراءات األمنية التي فرضيا االحتالل.
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أوالً :المسجد األقصى :استحقاقات مؤجمة
عاما حافالً عمى صعيد المسجد األقصى فتوالت
كان عام 2014
ً
االقتحامات عمى مستوى المتطرفين كما عمى المستوى الرسمي واألمني
والديني .وعقدت لجنة الداخمية في الكنيست ما يقارب  15جمسة لمتباحث في
"تأمين حق الييود في الصالة في جبل المعبد" ودور الشرطة في حماية
االقتحامات وتسييميا .كما شيد عام  2014تشكيل لجنة فرعية في الكنيست
لمنظر في فحص التزام الشرطة بتطبيق ق اررات حكومات االحتالل بشأن
الساعات المخصصة القتحامات المستوطنين.

كان األقصى عام 2014
ساحة صراع وصمود
ومواجهة بامتٌاز فقد
استمرت اقتحامات
المتطرفٌن ومحاوالت
الكنٌست تشرٌع صالة الٌهود
فٌه كما استهدف االحتالل
بشكل خاص المرابطات
وزاد من القٌود علٌهن عالوة
على استهداف المؤسسات
العاملة لألقصى

اليبة الشعبية
تطورات ّ
وفي ظل استمرار االقتحامات لممسجد األقصى ،فإن ّ
السياسي واألمني في دولة االحتالل إلى تقييم ارتباط ىذه اليبة باالقتحامات ،وال
في القدس دفع المستويين ّ
سيما منيا تمك التي ينفذىا بعض أعضاء الكنيست والوزراء .ولذلك كانت التوصيات بوقف االقتحامات التي

سياسيا" ،وفقًا لوزير الجيش موشيو
يقوم بيا بعض أعضاء الكنيست والحكومة حيث إنيا تعكس "غباء
ً

يعالون.

األقصى ساحة صراع وصمود ومواجية
يشكل المسجد األقصى جزًءا ثابتًا في يوميات السياسية

اإلسرائيمية ما بين االقتحامات والتصريحات والتحكم

بدخول المصمين عبر فرض قيود عمرية وجغرافية عمى
أىل القدس والضفة والقطاع ،باإلضافة إلى استيداف
النساء بشكل خاص والتّضييق عميين .ولم يخرج الوضع
في األقصى خالل عام  2014عن ىذا اإلطار حيث
قيودا عمرية عمى المصمين وال سيما أيام
فرض االحتالل ً

قوات االحتالل تقتحم األقصى
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صب الزيت
لتجنب
الجمعة ،وىو األمر الذي استمر معظم العام ولم يرفع إال في  ،2014/11/14وذلك ّ
ّ
محركاتو سياسات االحتالل حيال األقصى.
عمى نار الحراك الشعبي في المدينة المحتمة والذي كان من أبرز ّ

عاما بدخول القدس وزيارة
ّ
أما قرار االحتالل السماح لعدد محدود من الغزيين ممن تفوق أعمارىم الستين ً

أيضا قراءتو في
األقصى في  2014/11/5بمناسبة عيد األضحى ومن بعد ذلك في أيام الجمعة فيمكن ً
سياق منع تصاعد األجواء المشحونة في القطاع وال سيما بعد عدوان تموز/يوليو وحالة االحتقان التي خمّفيا
بين الغزيين بسبب التدمير والقتل ،عالوة عمى السياسات األخرى التي ّثبتيا االحتالل في غزة ،ومنيا منع

الغزيين من زيارة القدس واألقصى منذ عام .2007
ّ

نظر إلى دور المرابطات في التصدي القتحامات المتطرفين فإن الشرطة ركزت عمى استيدافين خالل العام
و ًا

منعين من الدخول إلى المسجد والصالة فيو أو فرض قيود عمرية عمى النساء واحتجاز
المنصرم عبر
ّ
ىوياتين قبل دخولين األقصى وحممين عمى استردادىا من مركز شرطة القشمة مع ما يرافق ذلك من تحقيق

وتأخير بيدف تثبيط حركة الرباط .عالوة عمى ذلك ،فإن قوات االحتالل اقتحمت األقصى غير مرة خالل
العام ومن ذلك اقتحام  2014/11/5حيث وصمت قوات االحتالل إلى منبر نور الدين واعتدوا عمى
المرابطين بقنابل الصوت وغاز الفمفل واحتجزوا العشرات منيم في المصمى القبمي.
وفي مقابل استيداف المصمّين والمرابطين ومحاوالت عرقمة دخوليم إلى األقصى ،كانت اقتحامات
تسجل وتيرة مرتفعة مقارنة باألعوام السابقة .وقد أظير تقرير لشرطة االحتالل نشر
المستوطنين والمتطرفين ّ

في كانون ٍ
ثان/يناير  2015أن اقتحامات المتطرفين لألقصى عام  2014ازدادت بنسبة  %92منذ عام
 2009كما تظير األرقام في الرسم أدناه.

5

عدد المستوطنٌن الذٌن اقتحموا األقصى
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السيادة والتقسيم الزمني
األقصى في الكنيست :ىاجس ّ

في إطار المساعي التي تبذل عمى المستوى السياسي
إلحكام السيطرة عمى األقصى ،ناقش الكنيست في

احا يتعمق بوضع المسجد تحت
شباط/فبراير  2014اقتر ً
السيادة اإلسرائيمية الكاممة ألن ذلك "جزء من السيادة

عمى القدس" وفقًا لعضو الكنيست موشيو فيجمين (ليكود)
الذي تقدم باالقتراح .وعمى الرغم من انتياء الجمسة من
دون التصويت عمى االقتراح إال أن ذلك ال يعني أن

مٌري رٌغف فً األقصى

سعي االحتالل لبسط سيادتو عمى األقصى طويت صفحتو مع انتياء الجمسة حيث تتكرر التحذيرات من
أعمال الصيانة التي يقوم بيا موظفو األوقاف في المسجد ناىيك عن التعرض لسيادة األوقاف اإلسالمية
6

التعرض بشكل مستمر لموظفي األوقاف من حراس وسدنة واحتجازىم أو إبعادىم عن
عمى المسجد عبر
ّ

المسجد.

واذ عجزت ميري ريغف ،رئيسة لجنة الداخمية والبيئة ،عن السير باتجاه تشريع االقتحامات واقرار التقسيم
أقرت في آذار/مارس إنشاء لجنة فرعية برئاسة النائب ديفيد تْسور لمتحقق من التزام
الزمني لألقصى فقد ّ
وقدمت المجنة
يوميا القتحامات المستوطنينّ .
الشرطة بقرار الحكومة لجية تخصيص ثالث ساعات ونصف ً
تقريرىا في حزيران/يونيو حيث أوصت بإبقاء الوضع في األقصى عمى ما ىو عميو مع توسيع صالحيات
قائد الشرطة لجية التحكم في الدخول إلى المسجد وتنفيذ االعتقاالت.
استيداف المؤسسات العاممة لألقصى
لم يتوقف االحتالل عند حدود استيداف المرابطين ورموز المسجد األقصى عبر اإلبعاد عن المسجد أو حتى
عن المنع من دخول القدس المحتمة بل حرصت سمطات االحتالل خالل العام الماضي عمى إغالق عدد من
المؤسسات العاممة ألجل األقصى بحجة ارتباطيا بالحركة اإلسالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة عام
 ،1948والتي تسعى بعض الجيات اإلسرائيمية إلى تصنيفيا حركة إرىابية .فأغمق االحتالل في 2014/9/3
مؤسسة عمارة األقصى في الناصرة (الداخل الفمسطيني المحتل) التي ترعى برنامج مصاطب العمم وتمعب
ميما في رفد المسجد بالمرابطين ،وال سيما في الصباح حيث تزداد االقتحامات.
ًا
دور ً
تسيرىا مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى فأقدمت
كما استيدف االحتالل حافالت "مسيرة البيارق" التي ّ

عناصر من قوات االحتالل والمخابرات عمى اعتراض حافمة تقل مصمين من منطقة سخنين في

 2014/9/24بعد أن كانت الشرطة احتجزت في  2014/9/8سائقين من سائقي الحافالت في منطقة وادي
الجوز/الصوانة وجرى التحقيق معيما لساعات طويمة امتدت إلى منتصف الميل.
الحراك الشعبي يخمط األوراق في األقصى
دفع الحراك الشعبي الذي شيدتو القدس في النصف الثاني من العام إلى تسميط الضوء عمى االقتحامات
"االستف اززية" التي ينفذىا عدد من أعضاء الكنيست وبشكل خاص أوري أرئيل (حزب البيت الييودي) ،وميري
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ريغف وتسيبي حوتوفمي وموشيو فيجمين (ليكود) .وازاء تصاعد المواجيات في أحياء القدس المختمفة كانت
التوصيات من جيات أمنية بوقف ىذه االقتحامات لما يمكن أن تؤدي إليو من خروج األمور عن السيطرة.
وفي ىذا االتجاه كان موقف وزير األمن يتسحاق أىرونوفيتش الذي قال بأن " ًأيا كان من يحاول تصعيد

األمور في األقصى من اليمين أو اليسار أو الحركة اإلسالمية أو فتح أو المنظمات اإلسرائيمية اليمينية ،بما

في ذلك أعضاء الكنيست ،فنحن قادرون عمى منعيم من دخول األقصى" .وعمى المستوى األمني ،قال قائد
إن قرار المدعي العام بالسماح لعضو الكنيست موشيو
شرطة االحتالل الحنان دانينو في ّ 2014/11/25
فيجمين بالدخول إلى األقصى ىو قرار خاطئ حيث إنو "من الخطأ السماح لشخص يعتبر من رموز تغيير

الوضع القائم في األقصى بدخولو".
كما اتصل كل من رئيس الدولة رؤوفين ريفمين ورئيس الحكومة ببعض أعضاء الكنيست لحثّيم عمى تخفيف
حدة ليجتيم في ما عنى األقصى .وعمى المستوى الديني دعا حاخام السفارديم الرئيس يتسحاق يوسف الييود
إلى "وقف محاوالتيم لزيارة جبل المعبد" وذلك الستعادة اليدوء في القدس ليعيد التذكير بأن "الييود ممنوع
دينيا الصعود إلى جبل المعبد".
عمييم ً
نتنياىو :ما من ّنية لتغيير الوضع القائم في األقصى

حاول نتنياىو خالل العام الفائت إمساك عصا األقصى من الوسط فيو من جية أولى لم يمنع (وىو ال
يستطيع أن يمنع) االقتحامات والتصريحات التي تستيدف األقصى ،حتى تمك التي ينفذىا أعضاء الميكود،

تحديدا إلى الجانب األردني
ومن جية أخرى ال يستطيع مراقبة ىذه التطورات من دون إرسال رسائل "طمأنة"،
ً

الوصي عمى األقصى كجزء من وصايتو عمى المقدسات في المدينة المحتمة وال يستطيع أن يحتمل تفجر
الوضع األمني في القدس كردة فعل يقوم بيا المقدسيون إزاء اقتحامات األقصى .ولذلك فإن نتنياىو كان

يصا عند كل "مبالغة" في استيداف األقصى أن يؤكد عدم وجود أي نية لدى الحكومة لتغيير الوضع
حر ً

القائم في األقصى منذ عام  .1967وىكذا ،فقد حاول الموازنة بين أمرين :إفساح المجال أمام المنادين ببناء
"المعبد" وفرض السيادة اإلسرائيمية عمى األقصى وتوسيع االقتحامات وتشريعيا من جية ،وبين ما قد يؤدي
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إليو ذلك من ردة فعل عمى المستوى العربي واإلسالمي من جية أخرى .وىو أكد ىذا األمر في
 2014/2/27عقب مناقشة السيادة عمى األقصى في الكنيست ،وكذلك في  2014/10/26خالل اجتماع
لمناقشة الظّروف األمنية في القدس المحتمة ،وفي  2014/11/6خالل اتصال ىاتفي بممك األردن.
ثانيا :تطور مشروع التهويد في القدس خالل عام 2014
ً

يعتبر مشروع التيويد في القدس جزًءا ال يتج أز من المشروع الصييوني في فمسطين المحتمة ،حيث يعمل

االحتالل عمى إلباس القدس وجيًا يخرج عن اإلطار العربي واإلسالمي وذلك لتثبيتيا عاصمة لمدولة العبرية
مع ابتالع الوجود العربي واستيعابو ضمن المحددات الديموغرافية التي تسعى إلى خفض عدد المقدسيين بما

يحفظ ليا األغمبية الديموغرافية.
 .1وفقًا ألرقام "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" لعام  2014يعيش حوالي  %75.3من سكان شرق
القدس و %82.2من األطفال في شرق القدس تحت خط الفقر .وتعكس ىذه األرقام سياسة اإلفقار
تابعا لالقتصاد
التي تعتمدىا سمطات االحتالل من خالل القيود عمى االقتصاد المقدسي وجعمو ً

اإلسرائيمي وفرض الضرائب عمى التجار وغير ذلك من السياسات.

ومقدساتيم وحرية تن ّقميم.
 .2يعاني
المسيحيون من سياسات االحتالل التي تطاليم في حياتيم وعبادتيم ّ
ّ
وقد برز خالل العام الماضي منع عدد كبير من المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة في البمدة

القديمة بالقدس في "سبت النور" في  2014/4/19حيث نصب االحتالل الحواجز العسكرية عمى
مداخل البمدة وعرقل دخول المصمين .كما أقدم متطرفون عمى إضرام النار في كنيسة كاثوليكية في
القدس في  2014/5/26خالل زيارة البابا فرنسيس إلى األراضي المقدسة في حين خطّ متطرفون
عبارات تيدد المسيحيين عمى جدران الكنيسة الكاثوليكية في وقت سابق لمزيارة.
 .3ىدم المنازل :يعتبر ىدم المنازل من السياسات التي تتبناىا دولة االحتالل في القدس لمتضييق عمى
المقدسيين وتشريدىم وحمميم عمى ترك القدس حيث يتم اليدم إما بحجة البناء من دون ترخيص أو
ضمن عقوبات جنائية .وقد بمغ عدد المنشآت الميدمة عام  2014حوالي  214منشأة تشمل منازل
ومتاجر وحظائر مواشي ىدمتيا جرافات االحتالل أو ألزمت أصحابيا بيدميا بشكل ذاتي .ووفقًا
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لتقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة (أوتشا) بمغ عدد المنازل الميدمة عام
فمسطينيا.
 2014حوالي  87منزالً ما أدى إلى تشريد 196
ً
هدم المنازل في القدس

301

196
المنازل المهدمة
األشخاص المشردون
72

2013

87

2014

 .4اليويات المقدسية أو بطاقات اإلقامة الزرقاء :يعتبر سحب اليويات أو بطاقات اإلقامة الزرقاء إحدى
الوسائل التي تمجأ إلييا سمطات االحتالل لمسيطرة عمى الميزان الديموغرافي في القدس .وقد سحبت
منذ عام  1967حتى  2013حوالي  143309بطاقات منيا  241ىوية خالل عامي -2012
.2013
أسير ،كما أعادت
 .5األسر واالعتقال اإلداري :بمغ عدد األسرى المقدسيين عام  2014نحو ً 294ا
سمطات االحتالل اعتقال  7من األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار عام  2011وأصدرت

أحكاما بالسجن المؤبد.
بحقّيم
ً
 .6األطفال المقدسيون :يعاني األطفال المقدسيون آثار السياسات التي ينتيجيا االحتالل بحقيم حيث
تحول
يتم اعتقال حوالي ألف طفل في القدس
ً
سنويا فتصدر بحق بعضيم أحكام بالحبس المنزلي لي ّ

سجنا واألىل سجانين ،وليحرم الطفل من التعميم حيث يمتنع عميو مغادرة المنزل إال لزيارة
البيت
ً

الطبيب بمرافقة أىمو وبإذن من سمطات االحتالل .واعتقمت سمطات االحتالل عام  2014حوالي
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فمسطينيا 700 ،منيم من القدس المحتمة أي ما نسبتو  %5533من مجموع األطفال
 1266طفالً
ً

المعتقمين.

متذرعة باعتبارات أمنية
 .7جدار الفصل العازل :أقامت دولة االحتالل جدار الفصل العازل حول القدس ّ

إال أن واقع التفاف الجدار حول األحياء المقدسية وتعمد إخراج أحياء عربية وادخال أحياء ييودية
ضمن الحدود التي يرسميا الجدار يؤكد األىداف الديموغرافية لتشييده .فـ "إسرائيل" التي تيقنت أنو
شيدت الجدار لتخرج
من المستحيل خفض نسيبة المقدسيين إلى ما دون  %22وفق مخطط ّ 2020

بذلك حوالي  125ألف مقدسي إلى خارج حدود بمدية االحتالل في لمقدس إلى أن يتم اعتماد الجدار
كحدود نيائية لممدينة المحتمة مع ما يعنيو ذلك من فصل ليا عن امتدادىا الجغرافي في الضفة
الغريبة المحتمة .ويبمغ طول الجدار في جزئو الممتف حول القدس ما يقارب  142كمم ،وقد تابع
االحتالل عام  2014العمل في مقاطع الجدار في الولجة والسواحرة ،فيما تمكن ناشطون في
أيار/مايو من إحداث ثغرة في الجدار عند حاجز أبو ديس بين العيزرية وأبو ديس لمعبور منيا إلى
حي رأس العمود في أيار/مايو.
 .8البنى التّحتية وخدمات البمدية :عمى الرغم من أن البنية التّحتية في شرق القدس ىي من مسؤولية
أن البمدية تكاد ال ترصد أكثر من  %12من موازنتيا لشرق القدس،
السمطة القائمة باالحتالل إال ّ
فيما يعاني قطاع البنى التحتية من التآكل واالنييار باإلضافة إلى مشكمة انقطاع المياه في أحياء

أرس خميس و أرس شحادة وغيرىا من األحياء الواقعة وراء الجدار والتي تتنصل البمدية من تحمل
متذرعة بأسباب أمنية.
مسؤوليتيا حياليا ّ
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ثالثًا :االستيطان في القدس :با ٍ
ق ويتمدد
يعتبر االستيطان في القدس ،وفي الضفة الغريبة بشكل عام ،أولوية بالنسبة
اضحا عام  2014من خالل
إلى دولة االحتالل وىو األمر الذي كان و ً

تمسك نتنياىو وحكومتو باالستيطان كجزء من "حق الييود في البناء في أي

جزء من الدولة العبرية وال سيما في القدس العاصمة" .وفي الوقت الذي يتيم
فيو نتنياىو من قبل بعض شركائو في التحالف الحكومي (قبل فرط عقده)
بالتجميد الصامت لالستيطان فإن الحكومتين المتين ش ّكميما وت أرّسيما ما بين
1
قاما غير مسبوقة عمى صعيد النشاط
عامي  2009و 2014شيدتا أر ً
االستيطاني مقارنة بما كان األمر عميو في عيد غيره من رؤساء حكومات

تقدم سلطات االحتالل
االستٌطان فً القدس على أنه
"جزء من حق الٌهود فً
البناء فً أي مكان من
عاصمتهم" وجزء ال ٌتجزأ
من السٌاسة الصهٌونٌة وقد
ارتفعت نسبة االستٌطان عام
 2014فً الضفة الغربٌة
حوالً  %40فٌما تركز
معظم النشاط االستٌطانً فً
القدس المحتلة

االحتالل .ووفقًا لتقرير منظمة "السالم اآلن" ارتفعت نسبة االستيطان في
الضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة  %40عام  2014فيما ترّكز معظم النشاط االستيطاني في القدس
المحتمة.
ويظير الرسم اآلتي عدد المناقصات التي طرحت في الضفة الغربية والقدس في عيد حكومتي نتنياىو الثانية
والثالثة ،وتبدو النسبة أعمى في القدس منيا في الضفة كما أنيا أعمى خالل عيد الحكومة الثالثة مما كانت
عميو في عيد الحكومة الثانية.2

1

استمرت حكومة نتنٌاهو الثانٌة من  2002/3/31إلى  2013/3/11فٌما شكل حكومته الثالثة فً  2013/3/11وهو ٌسعى إلى تشكٌل حكومة رابعة
بعد انتخابات الكنٌست المبكرة التً ستجرى فً .2015/3/11
2
األرقام من تقرٌر لمنظمة السالم نشر بتارٌخ  2015/2/23وٌمكن االطالع على التقرٌر كامالً على الرابط اآلتً:
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/ConstructionReport2014Eng_0.pdf
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العطاءات المطروحة في القدس والضفة الغربية في عهد حكومتي نتنياهو الثانية والثالثة
()2014-2002

7957

5708

القدس

4255

الضفة الغربٌة

3699

3702

المجموع
2009

حكومة نتنٌاهو الثانٌة

حكومة نتنٌاهو الثالثة

تدني النشاط االستيطاني إلى أدنى مستوياتو وتوقف اإلعالن عن مناقصات
والالفت خالل العام الماضي ّ

جديدة أو المصادقة عمى وحدات جديدة خالل العدوان عمى غزة بخالف ما كان األمر عميو خالل

المفاوضات التي استؤنفت في أواخر تموز/يوليو  2013وتوقفت في آخر نيسان/أبريل  ،2014وىو ما يدلل
عمى أن المفاوضات في قاموس االحتالل ال تعدو كونيا مناورة يتمكن خالليا من تثبيت المزيد من الحقائق
عمى األرض في وقت ال يممك في وجو المقاومة إال التعاطي مع حقيقة واحدة وىي أن األمن يتقدم عمى
االستيطان.
االستيطان في سموان" :حق الييود في السكن حيث يشاؤون في القدس ،عاصمة الدولة العبرية"
شكل حي سموان بيئة خصبة لمتوسع االستيطاني ضمن المشروع التيويدي المعد لمحي الذي يحت ّل أىمية
خاصة لدى الجمعيات االستيطانية لقربو من المسجد األقصى ،ويسميو الييود "مدينة داود" .وقد تمكنت
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جمعيتا "العاد" و"عطيرت كوىنيم" االستيطانيتان في شيري أيمول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر من السيطرة
عمى حوالي  27وحدة سكنية عبر عقود شراء مشبوىة تمت عبر وسطاء عرب.

الوحدات السكنٌة التً سٌطرت علٌها جمعٌتا "العاد" و"عطٌرت كوهنٌم" فً حً سلوان

وقد أظير التعاطي اإلسرائيمي الرسمي مع عمميتي االستيالء اتفاق اليمين واليسار عمى "حق الييود في
العيش أينما يشاؤون في القدس" وان كانت بعض التصريحات اتجيت إلى ضرورة التزام الحذر في ىذا
الموضوع ،وفقًا لما ذىبت إليو تسيبي ليفني.
تبني
واالستيطان بما ىو جزء من عقيدة الدولة الصييونية فيو يحظى بالدعم الرسمي سواء من ناحية ّ
المشاريع االستيطانية والمصادقة عمييا أم تأمين الحماية لممستوطنين .وبالفعل ،فقد صادقت لجنة المال في

الكنيست عام  2014عمى زيادة بمقدار  20مميون شيكل (حوالي  532مميون دوالر) لتمويل األمن في
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مستوطنات شرق القدس ما يرفع إلى  100ألف شيكل مجموع ما أنفق العام الماضي عمى األمن والحماية
في المستوطنات وىو األمر الذي يعني أن كمفة حماية المستوطن الواحد خالل عام تصل إلى  30ألف
عمما أن اإلنفاق عمى األمن في المستوطنات كان  7مميون شيكل عام  1991ووصل إلى  51مميون
شيكل ً
شيكل عام .2010

ابعا :الهبة الشعبية في القدس :بين تخبط االحتالل واالبتكار المقاوم
رً
وحشية االحتالل ،وتغيير المواجية:
تطور ممحوظًا خالل العام
ًا
تطورت أساليب مواجية االحتالل في مدينة القدس
ّ
المنصرم بعد أن كانت المواجية محصورة عام  2013ببعض المواجيات
وببناء القرى الرمزية التي أقامتيا المقاومة الشعبية في عدد من األماكن كقرية
"باب الكرامة" في بيت إكسا في  2013/1/18وقرية صمود الزيتون التي
أقاميا أىالي مخيم ُشعفاط في  2013/1/22ورمزية رفض االحتالل
واالستيطان عبرىا ،إضافةً لبعض نقاط المواجية المحدودة التي دارت في
باحات المسجد األقصى خالل اقتحامات المتطرفين وجنود االحتالل لجنباتو.
وأمام التالحق الكبير لألحداث في مدينة القدس ،وعمى رأسيا المحاوالت
ومكانيا ،وتصاعد
زمانيا
المحمومة من قبل االحتالل لتقسيم المسجد األقصى
ً
ً

تطوّ رت أسالٌب مواجهة
االحتالل فً القدس تطورً ا
ً
ملحوظا خالل عام ،2014
واستطاع المقدسٌون إرباك
االحتالل عبر أنساق المواجهة
المختلفة وعلى رأسها العملٌات
الفردٌة التً هددت أمن
االحتالل وأخلت بأمنه الداخلً
كما تمكنت الهبة الشعبٌة فً
القدس ،على بساطة "عتادها
وعدتها" ،من إرسال رسالة
شدٌدة لالحتالل بأن محاوالت
السٌطرة على األقصى لن تمر
من دون عقاب

وتيرة االقتحامات بشكل كبير ،ومن ثم االعتداءات عمى المقدسيين والصورة الوحشية لقتل الطفل محمد أبو

أساسية استخدميا
مايز في طرق المواجية وأنساقيا .ويمكن تمييز ثالثة أساليب
خضير ،كان عام  2014مت ًا
ّ
المقدسيون في الدفاع عن مقدساتيم وعن حياتيم في ىذه المدينة المكمومة.
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أنساق المواجية ،واالبتكار المقاوم:

 النسق األول :من خالل ابتكار وسائل تقمقلاالحتالل ويصعب كشف القائمين بيا ،تستيدف
الخدمات في المدينة ،كقطع طرق المستوطنين
ومحاولة اختراق جدار الفصل العنصري ،وتعطيل
كبد
عربات القطار الخفيف والقاء الحجارة عميو بما ّ
االحتالل خسائر ضخمة قدرت بالماليين.

شهد عام  2014تطورً ا فً أنساق المواجهة مع االحتالل

 النسق الثاني :عبر المواجيات العامة والمناوشاتمع جنود االحتالل أو المواجية عن بعد ،يستخدم فييا الشبان رشق الحجارة والزجاجات الحارقة واطالق
األلعاب النارية عمى مركبات المستوطنين وقوات االحتالل ،ىذه المواجيات تحدث في الشوارع واألزقة
المحيطة بالمسجد األقصى المبارك والبمدة القديمة وأحياء القدس األخرى كجبل المكبر وسموان و ُشعفاط
والعيسوية ،وقد وصمت نقاط المواجية في ذروة اليبة الشعبية إلى حوالي  30نقطة مواجية في مدينة
القدس المحتمة.
ونتيجة لتسارع األحداث في القدس في الربع األخير من عام  2014كانت ىذه الموجيات تزداد شدتيا بعد
تشييع الشيداء الذين سقطوا عمى يد قوات االحتالل كتمك التي اندلعت بعد تشييع الطفل محمد سنقرط في
 ،2014/7/9أو بعيد العمميات الفدائية حيث يعمد االحتالل لالنتقام من أىالي منفذي ىذه العمميات فيقتحم
عددا من عائالتيم ،كما حدث في سموان بعد اعتقال شقيق عبد الرحمن
األحياء التي يقطنون بيا ويعتقل ً

الشمودي في  ،2014/10/22واندالع مواجيات عنيفة في بمدة سموان وعدد آخر من أحياء القدس ،أو
العممية التي قام بيا إبراىيم العكاري في .2014/11/5
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 -النسق الثالث :من خالل العمميات الفدائية الفردية ،وىو تطور نوعي من نمط المواجية عن بعد

تمثمت أبرز أشكاليا
والمواجية التقميدية ،إلى مرحمة االشتباك المباشر مع جنود االحتالل والمستوطنينّ ،
بعمميات الدىس والطعن.

أربكت ىذه العمميات االحتالل وىددت أمنو الداخمي رغم عزلو القدس بالجدار العازل ،وقد عمّق الرئيس
األسبق لـ الشاباك ،آفي ديختر ،عن طبيعة ىذه العمميات بقولو "أحدىم يمكن أن يستيقظ فجأة ويقرر تنفيذ
عمل ،من دون أن يطمع حتّى أقرب الناس إليو" ،وألنيا فردية القرار والتخطيط والتنفيذ جعمت من المستحيل
بمكان أن يكتشفيا االحتالل وأن يستطيع توقع مكان وزمان حدوثيا ،وانحصرت ردة فعل االحتالل بتدابيره
القاسية تجاه عائالت منفذي العمميات والتدابير الوحشية بحقيم ومساكنيم واألحياء التي يقطنون بيا ،لتحجيم
أي محاولة لتكرارىا.
أىم ىذه العمميات تمثّمت في استيداف المستوطنين ،حيث أقدم عبد الرحمن الشمودي في ،2014/10/22
عمى دىس مجموعة منيم في إحدى محطات القطار الخفيف في حي الشيخ جراح .وفي 2014/10/29
حاول معتز حجازي قتل الحاخام ييودا غميك لدى خروجو من مركز بيغن في غرب القدس .وغميك ىو من
أبرز الداعين إلى تشريع اقتحامات األقصى واإلسراع في بناء "المعبد" .والحقًا في  ،2014/11/5أقدم
إبراىيم العكاري ،من مخيم شعفاط ،عمى دىس مجموعة من المستوطنين أمام إحدى محطات القطار الخفيف
في غرب القدس.
تخبط االحتالل تحت وطأة المقاومة:
ّ
ساىمت ىذه العمميات في وضع معادلة لمرعب مع
االحتالل ،وأعادت صياغة التفكير النمطي حول اإلجراءات
بدءا من احتالل المدينة
التي تؤدي ليذا االنفجار المتكرر ً

انتياء باالعتداء
مرور بكل تفاصيل مشروع التيويد وليس
ًا
ً
عمى المقدسات ،وال سيما المسجد األقصى الذي يتعرض

17
من منزل عبد الرحمن الشلودي بعد أن فجره االحتالل

جية االحتالل أفيغدور ليبرمان في
القتحامات متكررة ساىمت في تأجيج الحراك .وقد ىاجم وزير خار ّ

 2014/11/6الوزراء وأعضاء الكنيست الذين اقتحموا األقصى في األيام األخيرة ووصف ىذه الخطوات
بأنيا "غباء سياسي" .واعتبر ليبرمان في مقابمة إذاعية أن محاوالت بعض النواب والوزراء الوصول إلى
تقوض الجيود المبذولة لتيدئة األجواء في القدس واعادة اليدوء.
األقصى ّ
المصغرة مجموعة من الق اررات بعد "عممية
أقرت الحكومة اإلسرائيمية
ّ
وفي ما ّ
خص اإلجراءات األمنية ،فقد ّ

الكنيس" في  2014/11/18أبرزىا إقامة حواجز عمى مداخل األحياء العربية ،وىدم منازل منفّذي العمميات.
وبالفعل ،أقدمت قوات االحتالل عمى تفجير منزل عبد الرحمن الشمودي في  2014/11/19فيما أميمت
عائمة معتز حجازي  48ساعة إلخالئو قبل ىدمو .كما وافقت المحكمة العميا في  2014/12/31عمى قرار
ىدم منازل محمد جعابيص وابراىيم العكاري وك ّل من غسان وعدي أبو جمل ،ىذه االجراءات بحد ذاتيا سبب
لتكرار العمميات الفدائية وازدياد النقمة من وجود االحتالل ،فقد أشار معمّق الشؤون العسكرّية في القناة

مسوغا
العمميات يمكن أن تمثل
ائيمية عمى ىذه
ً
ّ
أن ردود الفعل اإلسر ّ
اإلسر ّ
ائيمية الثانية ،روني دانئيل ،إلى ّ
لتنفيذ عمميات أخرى ،وىو دليل عمى الحالة التي وصل إلييا االحتالل وعدم قدرتو عمى اتخاذ موقف محدد
من اليبة الشعبية نتيجة قوة مفاعيميا وآثارىا عمى الساحة المقدسية.
تمكنت اليبة الشعبية في القدس ،عمى بساطة "عتادىا وعدتيا" وقمة إمكانات المقدسيين ،من إرسال رسالة
شديدة لالحتالل بأن محاوالت قضم المسجد األقصى والسيطرة عميو ،لن تمر من غير عقاب ،ومع أن
المقاومين في القدس ىم شبان تسمحوا بالحجارة واأللعاب النارية ،ورجال خطت سياراتيم فصوالً في العزة
والكرامة ،ومرابطات أب ْين الذلة والخنوع لممحتل ،فقد تمكنوا من مواجية جيش الصياينة وقطعان مستوطنيو،

أن المقدسيين لم يصبحوا جزًءا من مشروعو ،ولن يكونوا كذلك .كما أحرجوا الدبموماسية العربية واإلسالمية
وّ

التي حصرت نفسيا في زوايا التنديد واالستنكار ،محجمين عن أداء دورىم في الدفاع والمساندة.
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خامسا :المشهد اإلسرائيمي
ً

لم تنحصر ارتدادات العدوان عمى غزة في الجانب الفمسطيني فقط عمى
الرغم من أن حجم الدمار والقتل كان أكبر في ىذا الجانب منيا في الجانب

اإلسرائيمي .فقد أدى العدوان الذي لم يتمكن من تحقيق أي ىدف باستثناء
قتل المدنيين وىدم منازليم عمى رؤوسيم إلى مزيد من التآكل في قوة الردع
اإلسرائيمية ،عالوة عمى توسيع المقاومة إطار الرد لتدخل القدس ،مرة جديدة
بعد عدوان عام  ،2012ضمن مروحة األراضي المحتمة التي تستيدفيا
تقدر ،في إذكاء
صواريخ المقاومة .وىكذا ساىمت "إسرائيل" ،من حيث لم ّ

كان على دولة االحتالل
خالل عام  2014مواجهة
انعكاسات حربها على غزة
وموجة الحراك الشعبً فً
القدس المحتلة فً حٌن أدى
الخالف بٌن مكونات
الحكومة اإلسرائٌلٌة إلى فرط
التحالف واإلعالن عن
انتخابات تشرٌعٌة فً
2015/3/11

الحراك الشعبي الذي بدأ يتبمور بعد قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير
ومن ثم تطور بالتوازي مع ارتكاباتو اليومية طيمة مدة العدوان الذي انتيى في .2014/8/26
يبق أسير
وحيال التنافر بين مكونات التحالف الحكومي فإن الحديث عن فرط عقد التحالف وحل الكنيست لم َ

توجو نتنياىو
التحميالت .فالخالف بين نتنياىو وك ّل من وزير المال يائير لبيد ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ّ
بإقالتيما ،ومن ثم باإلعالن عن حل االئتالف الحكومي والدعوة إلى انتخابات جديدة ،وقد صادق الكنيست
وح ّدد  2015/3/17إلجراء انتخابات تشريعية مبكرة .ولئن كان نتنياىو
عمى قرار حمّو في ُ 2014/12/8
أشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد إعالن حل االئتالف إلى فشل حكومتو في المجاالت االقتصادية

واالجتماعية فإن ما لم يذكره ىو سياساتو المتطرفة التي انتيجتيا حكومتو بحق الفمسطينيين ومنيا استمرار
االستيطان في القدس واالعتداءات المتكررة عمى األقصى .ومع اإلعالن عن انتخابات مبكرة حضر األقصى
ضمن الدعاية االنتخابية لممتنافسين كما الترويج لمقدس
عاصمة موحدة لمدولة العبرية.
وقد خمط الحراك الشعبي في القدس األوراق بالنسبة إلى
خاسر وال سيما عمى المستويين
ًا
االحتالل حيث بدا
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استهداف محطات القطار الخفٌف

السياسي واألمني .فعمى المستوى االقتصاديّ ،أدت التحركات الشعبية في القدس إلى خسائر لحقت بشكل
خاص بالقطار الخفيف ووصمت إلى عشرات الماليين من الشواكل (حوالي  40مميون شيكل أي ما يعادل
 10.8مميون دوالر من أيمول/سبتمبر إلى تشرين ٍ
ثان/نوفمبر منيا  3مميون دوالر خسائر القطار الخفيف)
باإلضافة إلى تعطيل حركة القطارات من بعض المستوطنات والييا وانخفاض عدد الركاب في شيري
اليبة الشعبية إلى خمق
تموز/يوليو وآب/أغسطس بنسبة حوالي  .%20أما عمى المستوى األمني فقد ّأدت ّ

حالة ىمع بين المستوطنين وىو األمر الذي انعكس في تدني استعماليم لمقطار الخفيف الذي بات ىدفًا إللقاء
الحجارة والزجاجات الحارقة عمى عرباتو.
وفي خضم ىذه التطورات ،أظير استطالع لـ "معيد القدس لدراسة الدولة وشؤون الجميور" أن حوالي %75
من الييود في "إسرائيل" يعارضون قيام دولة فمسطينية عمى حدود  1967مقابل  %18يؤيدون ذلك في حين
أن  %76يعارضون قيام دولة فمسطينية إذا كان ذلك يعني تقسيم القدس.3

76.2

74.3

18.2

16.2

7.5

مؤٌد

معارض

قٌام دولة فلسطٌنٌة إذا كان ذلك ٌعنً تقسٌم القدس

7.5

ال جواب/ال أعلم
قٌام دولة فلسطٌنٌة على حدود 1967
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أجري االستطالع فً  2014/10/14-12ونشرت نتائجه فً  ،2014/10/12وٌمكن االطالع على النتائج كاملة على الرابط اآلتً:
http://jcpa.org/poll-israeli-jews-oppose-palestinian-state/

سادسا :مواقف الالعبين الدوليين
ً
 .1الواليات المتحدة
عمى الرغم من توتر العالقة بين رئيس حكومة االحتالل والرئيس األميركي
الداعمة لـ
باراك أوباما إال أن ذلك لم ُيخرج اإلدارة األميركية عن سياستيا ّ

"إسرائيل" وان فرضت بعض ممارسات االحتالل بيانات شجب واستنكار من
أميركا بما تقتضيو ضرورات الظيور بمظير الحرص عمى العممية
السياسية.
وىكذا لم تبخل الواليات المتحدة في إدانة العمميات االستيطانية "البارزة"
نظر
التي تمثمت في اإلعالن عن مناقصات أو وحدات استيطانية جديدة ًا
لتأثير ذلك في العممية السياسية ،المعطَّمة أصالً ،وعمى حل الدولتين الذي
تتبناه .وبعد النجاح األميركي في إعادة الطرفين اإلسرائيمي والفمسطيني إلى
طاولة المفاوضات في أواخر تموز/يوليو  2013وانييار المحادثات في

لم ٌنعكس التوتر بٌن نتنٌاهو
وأوباما على الدعم األمٌركً
لدولة االحتالل .وعلى الرغم
من انتقاد الوالٌات المتحدة
لالستٌطان إال أن ذلك لم ٌقترن
بإجراءات عقابٌة .وفً حٌن
أجل الرئٌس األمٌركً قانون
نقل السفارة األمٌركٌة إلى
القدس لم تتمكن المحكمة العلٌا
من حسم قضٌة إدراج
"إسرائٌل" على جواز السفر
العائد ألمٌركٌٌن مولودٌن فً
القدس لما ٌتضمنه القرار من
إشارات إلى تغٌر السٌاسة
األمٌركٌة حٌال القدس

صرح الموفد األميركي مارتن إنديك ،بما يعكس موقف الرئيس أوباما ،بأن الموم يقع عمى
نيسان/أبريل ّ 2014
الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي في انييار المفاوضات مع اعتقاد الرئيس بأن إعالن "إسرائيل" عن مشاريع

استيطانية سمم األجواء أكثر من أي عامل آخر ،وقضى عمى إمكانية التوصل إلى أي خرق مع
الفمسطينيين .وعمى الرغم من ذلك ،فإن الكالم عن توجيات أميركية إلى اتخاذ عقوبات ضد "إسرائيل" بسبب
مشاريعيا االستيطانية نفتو الناطقة باسم الخارجية األميركية فيما صادق مجمس الشيوخ األميركي بغالبية
كبرى ،في كانون أول/ديسمبر  ،2014عمى قرار يقضي بتعزيز العالقات األمنية-االستراتيجية مع "إسرائيل"
ويعزز الدعم العسكري األميركي ليا ،ولم يمبث مجمس النواب أن صادق عمى ىذا القانون المعروف بـ "قانون
أيضا بانتظار مصادقة الرئيس األميركي عمى القانون كي
الشراكة االستراتيجية مع إسرائيل" وبغالبية كبرى ً
يصبح ناف ًذا.
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ولم يخرج الرئيس أوباما عام  2014عن اإلجراء الذي درج عمى اتخاذه كل الرؤساء األميركيين منذ عام
 1995والقاضي بتأجيل تنفيذ القانون القاضي بنقل السفارة األميركية إلى القدس العتبارات تتعمق بالمصالح
الوطنية لمواليات المتحدة .وفي مقابل ذلك ،لم تحسم المحكمة العميا القضية المعروفة بـ Zivotofsky v.
 Kerryوالتي تنظر في مدى دستورية أن يطمب الكونغرس من وزير الخارجية إدراج "إسرائيل" عمى جواز
حصر حق
ًا
حاليا والتي تعطي الرئيس
سفر أي مواطن أميركي مولود في القدس وذلك خالفًا لمسياسة المتبعة ً
تحديد من يسيطر عمى القدس .وقد أيد القضاة الميبراليون موقف الحكومة فيما أبدى القضاة المحافظون

تعاطفُا مع والدي مناحيم زيفوتوفسكي ،وىم أصحاب القضية التي من المتوقع صدور حكم بشأنيا في
حزيران/يونيو  .2015والحكم في القضية لو داللة خاصة حيث إن الواليات المتحدة ال تسمي القدس عاصمة
لـ "إسرائيل" وفي حال إدراجيا في جواز السفر فإن ذلك سيعني مخالفة السياسة األميركية التي تتحاشى
االعتراف القاطع بالسيادة اإلسرائيمية عمى القدس.
 .2االتحاد األوروبي
لم يخرج االتحاد األوروبي عام  2014عن اإلطار العام لسياستو حيال
القدس واألراضي المحتمة عام  .1967ويمكن القول إن الدول األوروبية،
عمى خالف الواليات المتحدة ،تبدي ميالً إلى التعاطي الصارم مع موضوع
االستيطان في القدس المحتمة مع التوجو إلى فرض عقوبات عبر مقاطعة
البضائع التي تنتج في المستوطنات .وعمى الرغم من التصريحات في ىذا
فعميا
اإلطار إال أن عام  2014انقضى من دون أن يتبمور ىذا التطبيق ً

نظر إلى الخسائر
عمى األرض وان أحدث تمممالً في األوساط اإلسرائيمية ًا
االقتصادية التي يمكن أن تنتج عن مقاطعة المستوطنات باإلضافة إلى
الضرر المعنوي الذي تمحقو ىذه المقاطعة عمى اعتبار استنادىا إلى مخالفة
تجنبو.
"إسرائيل" لمقانون الدولي ،وىو األمر الذي تحاول دولة االحتالل ّ

تبدي دول االتحاد األوروبً
موق ًفا أكثر جدٌة ،مقارنة
بالوالٌات المتحدة ،حٌال
سٌاسة االستٌطان حٌث تسعى
إلى مقاطعة منتجات
المستوطنات .وتمثل التطور
األبرز فً تقرٌر صادر عن
البعثات الدبلوماسٌة فً القدس
ورام هللا انتقد "محاوالت
مرجعٌات دٌنٌة وشخصٌات
سٌاسٌة فلسطٌنٌة إنكار
العالقة التارٌخٌة بٌن الٌهود
وجبل المعبد"
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ولعل التطور األبرز تمثّل في تقرير داخمي صادر في  2014/3/18عن البعثات الدبموماسية في القدس ورام
اهلل انتقد بشكل ضمني ما أسماه محاوالت مرجعيات دينية وشخصيات سياسية فمسطينية "إنكار العالقة
التاريخية بين الييود وجبل المعبد (المسمى التممودي لممسجد األقصى)" بموازاة التحذير من محاوالت "تل
ستؤدي إلى انفجار الوضع ،ليس فقط في فمسطين بل
أبيب" تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى والتي
ّ
عمى امتداد العالم العربي واإلسالمي.
بعا :التفاعل مع القدس عمى المستوى العربي واإلسالمي
سا ً
 .1المستوى الفمسطيني
أ .السمطة الفمسطينية :من مفاوضات التنازل حتى خيبة األمم المتحدة
المفاوضات مع االحتالل ،عود عمى بدء

بعد توقف المفاوضات ألكثر من ثالث سنوات ،عادت السمطة الفمسطينية

لطاولة المفاوضات مع االحتالل برعاية وزير الخارجية األمريكية جون
كيري في النصف الثاني من عام  ،2013وبعد جوالت مكوكية انتقمت بين
واشنطن والقدس المحتمة ،وامتداد ىذه االجتماعات حتى الربع األول من
عام  ،2014لم تسفر ىذه المفاوضات عن أي نتائج تذكر سوى ثالث
دفعات من األسرى القدامى أفرجت عنيم سمطات االحتالل ضمن التفاىمات
مع السمطة ،وعمى الرغم من ذلك لم يتم معالجة النقطة األىم وىي
االستيطان الذي بقي يتغمغل أكثر فأكثر عمى مدة  9أشير من الجموس
عمى طاولة واحدة.

لم تكن السقطات السٌاسٌة التً
وقعت فٌها السلطة خالل هذا
العام قلٌلة ،حٌث استؤنفت
المفاوضات العبثٌة فً بداٌته
واستمرت المماطلة فً
االنضمام لالتفاقٌات الدولٌة
وممارسة نوع من االبتزاز
بحق باقً الفصائل الفلسطٌنٌة،
وصوالً إلى سقطة مشروع
إنهاء االحتالل وما رافق ما
سبق من طروحات تفرّط
بمدٌنة القدس وتقر االحتالل
بشكل علنً حٌ ًنا وضمنًّ
أحٌا ًنا أخرى

تعنت الطرف اإلسرائيمي وقّعت حركتا فتح وحماس في
ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب ّ
 2014/4/23اتفاق مصالحة عرف بـ "اتفاق الشاطئ" ،وبعد يوم من اتفاق المصالحة أعمن االحتالل فرض
عقوبات اقتصادية ضد السمطة الفمسطينية ،وتعميق المفاوضات.
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دليال عمى عدم جدواىا ،وعدم استطاعة الطرف الفمسطيني
وقد كانت ىذه الجولة األخيرة من المفاوضات ً
قدم خالل ىذه
جادا في أي طرح ّ
تحقيق أي مكاسب تذكر عمى أرض الواقع ،إضافةً إلى أن االحتالل لم يكن ً

صرح بو الجنرال باالحتياط المحمل السياسي شاؤول أرئيمي عندما أشار إلى "عدم جدية حكومة
المدة ،وىو ما ّ
بنيامين نتنياىو بتعامميا مع التسوية وغير راغبة بتسوية مع الفمسطينيين وتريد االحتفاظ بالضفة الغربية".

االحتالل يمرر خططو عمى طاولة المفاوضات
حول المطالب التي أراد االحتالل تمريرىا خالل المفاوضات كشف صائب عريقات كبير
المفاوضين الفمسطينيين لصحيفة القدس المقدسية ،عن طروحات االحتالل خالل المفاوضات التي كانت
ترمي إلسقاط مجمل الحقوق الفمسطينية ومن ضمنيا حق العودة ،وفي ممف القدس طرح االحتالل تقسيم
المدينة عمى أساس السكان فـ "االحياء العربية تتبع لدولة فمسطين والمستوطنات اإلسرائيمية لدولة إسرائيل"،
وفي ما يخص المسجد األقصى المبارك أراد االحتالل "بناء كنيس ييودي فيو وتكون السيادة مشتركة ،عمى
أن يكون حائط البراق تحت السيادة اإلسرائيمية" بحسب عريقات.
وأمام عبثية المفاوضات واالستسالم إلرادة االحتالل الرامية لنزع آخر الحقوق في القدس وفمسطين ،ال يمكننا
إال إعادة طرح السؤال ذاتو ،ما ىي جدوى المفاوضات؟ وىل أصبحت أداة يطبق فييا االحتالل خططو في
تيويد القدس ومقدساتيا ،بموافقة السمطة الفمسطينية؟ وىل متابعة السمطة لممفاوضات مع ارتفاع سقف
مطالب االحتالل ينذر ولو بموافقة ضمنية عمى ىذه المطالب أو مجا ارتيا عمى أقل تقدير؟
مجددا ليذه المفاوضات ،فبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار مع
ولكن المؤشرات تفيد بإمكانية العودة
ً

صرح الرئيس محمود عباس "إن الفمسطينيين لن يقبموا بعد اليوم الدخول في
االحتالل في قطاع غزةّ ،

مفاوضات غائمة مع إسرائيل" ،مضيفًا أنو "سيضع رؤية لحل القضية الفمسطينية" ،وفي بداية عام 2015
خرجت لو تصريحات جديدة "إننا كفمسطينيين نؤمن أن الطريق الوحيد لمسالم ىو من خالل المفاوضات،
وعندما نطمب االعتراف من أي دولة بفمسطين أو أن تدعمنا في مجمس األمن ،فنحن ال نريدىا أن تعادي

إسرائيل بل أن تبقي عمى عالقاتيا معيا".
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حراك المحافل الدولية بين المشروع والتطبيق
تفعل ح ار ًكا
انتيى عام  2014والسمطة الفمسطينية ّ

مشروعا
مشيودا في المحافل الدولية ،فقد قدمت
ً
ً
تحت مسمى "إنياء االحتالل" لألمم المتحدة عبر

األردن ،ممثمة الكتمة العربية ،كما وقّع رئيس السمطة
الفمسطينية محمود عباس في  2014/12/31عمى
أوراق االنضمام إلى اتفاقية روما لممحكمة الجنائية
الدولية والى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية

لم ٌمر مشروع إنهاء االحتالل فً مجلس األمن على الرغم من التنازالت
الفلسطٌنٌة التً تضمّنها

أخرى ،ولكن سبر أغوار كل ممف عمى حدة يظير إشكاليات كبيرة في التوقيت والمضمون.
تقاطعت المفاوضات مع إمكانية انضمام فمسطين لممعاىدات الدولية وعمى رأسيا اتفاقية روما ،وبالتوقيع عمى
عضوا في محكمة الىاي باإلضافة إلى  15اتفاقية دولية
طمب االنضمام إلى االتفاقية ،تصبح فمسطين
ً
أخرى ،وجاء التوق يع في ختام ىذا العام بعد مماطمة كبيرة من قبل السمطة الفمسطينية ،امتدت عمى مدار ىذا
العام من المفاوضات والحرب عمى غزة وصوًال لمشروع إنياء االحتالل ،ويشير مراقبون بأن السمطة
الفمسطينية وقعت ىذه األوراق بعد الخيبات السياسية المتتالية التي واجيتيا وخروجيا خاوية اليدين من أي
مكاسب سياسية تذكر ،وبعد التوقيع سيتمكن الفمسطينيون – نظرًيا -من مالحقة المسؤولين اإلس ارئيميين

بتيمة ارتكاب "جرائم حرب" ،والواقع أن القوانين والمعاىدات واالتفاقيات الدولية لم يكن ليا أي دور فاعل في
وضع ٍّ
حد لالحتالل والعدوان واالستيطان ،منذ احتالل القدس حتى يومنا الحاضر.
ضبابية مدينة القدس في مشروع إنياء االحتالل
قدم مشروع "إنياء االحتالل" الذي وضع عامين لتطبيق حل الدولتين ،وقد تضمن تنازالت
وفي التوقيت نفسو ّ
كبيرة وتفريطًا في القدس التي تش ّكل أحد أىم ثوابت األمتين العربية واإلسالمية ،إضافةً لتشريع وجود
بناء عمى كونيا عاصمةً نيائية لمدولتين كما ينص
االحتالل في المدينة وتسميميا لو بشقييا الشرقي والغربي ً

تضمن النص حق حرية العبادة والذي يستفيد منو االحتالل عمى أثر محاوالتو المحمومة قضم
القرار .كما
ّ
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أجزاء من المسجد األقصى وتشريع وجوده فيو من خالل المفاوضات أو االقتحامات واألمر الواقع .يضاف
إ لى ما سبق صيغة القرار الفضفاضة التي تسمح لالحتالل بتفسيرات وتأويالت تصب في مصمحتو وتنفيذ
مخططاتو ،كل ذلك عدا عن التفرد في صياغة القرار وعدم إشراك بقية المكونات الوطنية الفمسطينية في
صياغتو واق ارره ،مع عالمات االستفيام الكبيرة حول مشاركة بعض الدول الغربية في وضع عدد من
التعديالت عميو.
ال يمكن تغيير الواقع السياسي لمسمطة والغرق في تفاصيل التفاوض والق اررات اليزيمة ،إال بتحويل االحتالل
دائما يستنزف مقدرات دولة االحتالل ،عبر تصعيد كل أشكال المقاومة والمواجية التي أثمرت
إلجراء خاسر ً

أكثر بكثير من العنت السياسي الحاصل ،وبسط سيادة فمسطينية حقيقية عمى األرض بمعزل عن إرادة

االحتالل ومشاريعو ،مع بناء استراتيجية شاممة يأخذ كل مكون من البيت الفمسطيني دوره فييا وتتكامل
األدوار .ليقطف الذراع السياسي ما عجز المقاوم عن جنيو ،ولتحقق المقاومة البعد العممي والقوة الضاغطة
عمى االحتالل في الميدان.
ب .الفصائل الفمسطينية :بين رتابة الخطاب في القدس وغياب قدرتها التأثيرية
أعوام القدس متشابية يحمل كل منيا أحداثًا طارئة وتطورات جديدة وترتفع
الخطورة عمى المدينة أكثر وأكثر ،لذا حمل عام  2014تطورات متسارعة
ألقت بظالليا عمى واقع المدينة المحتمة وعمى الفصائل الفمسطينية ،التي
جدا في قطاع غزة أعادت خمط
خاضت في منتصف العام معركة شرسةً ً

األوراق ودفعت بشكل أو بآخر تصاعد المقاومة الشعبية في القدس ،وتطور
العمميات الفدائية الفردية التي صبغت اليبة خالل الربع األخير من عام
 ،2014وسنرصد تفاعل الفصائل مع األحداث التي تجري في المدينة
وكيف تناولت القدس خالل ىذا العام في الخطاب والمبادرة والدعم.

تراوح خطاب الفصائل خالل
 2014بٌن رتابة الخطاب
وارتفاع األداء المقاوم الذي
أعاد القدس لساحة المواجهة
خالل الحرب على غزة ،ولكن
الهبة الشعبٌة أظهرت ما فعلته
سنوات الحصار والتضٌٌق
والتنسٌق األمنً وأدت
إلضعاف هذ الفصائل وتبدٌد
قدرتها التنظٌمٌة على العمل
المقاوم
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الفصائل تستميم خطاب السمطة:
غمب عمى خطاب الفصائل خالل النصف األول من العام المنصرم الرتابة ذاتيا التي تصطبغ بيا خطابات
السمطة ،فيي تستنكر االعتداءات التي تحدث بحق المسجد األقصى المبارك والمدينة المحتمة ،عبر تكرار
السياقات ذاتيا بصرف النظر عن طبيعة االعتداءات التي تتعرض ليا القدس ،وتدعو بشكل دائم األطراف
األخرى المحمية كانت أم الدولية وعمى رأسيا األمم المتحدة ومجمس األمن ،لمقيام بردات فعل تجاه األحداث
الجارية ،وما يميز خطاباتيا عن تمك الخاصة بالسمطة ىو االلتزام بالخط المقاوم واإلشارة إليو كطر ٍ
يقة وحيدة
لحماية المدينة ومواجية التيويد المحموم من قبل االحتالل.
حرب غزة أعادت القدس في الخطاب مع قصور في التطبيق:
متفجر ألقى بظاللو
ًا
عامال
أن حرب غزة التي امتدت من  2014/7/8إلى  2014/8/26كانت
ً
ال شك في ّ
عمى ما يحدث في المدينة المحتمة وىي التي أخرجت ش اررات الحرب المبكرة مع استشياد الفتى محمد أبو

خضير في  ،2014/7/2فقد حضرت القدس في مجمل خطابات المقاومة التي ركزت عمى أىمية المدينة
وموقعيا ،ولكنيا خطابات تدور في فمك العموميات من دون تقديم توجييات وال مقترحات لمواجية الواقع،
ويصل بعضيا الستخدام القدس كالزمة مكررة في خطاباتيا مع إىمال أبعاد الصراع المتنوعة مع االحتالل
واألوجو التي يعمل عمييا لتغيير الواقع وتزييف التاريخ وتيويد المقدسات.
وقد استيدفت الفصائل الفمسطينية بصواريخيا أىدافًا إسرائيمية في مدينة القدس خالل العدوان عمى غزة ،بما
حمل رسالة لالحتالل بأن المدينة ىي محور المقاومة والمواجية ،ولكنيا كانت رسالة محدودة في ظل الحرب
العزل ،وبعد
الشاممة التي كانت تخوضيا الفصائل ،والوحشية الكبيرة التي مارسيا االحتالل بحق المدنيين ّ
انتياء الحرب وتطبيق وقف إطالق النار ،دخمت الفصائل في دوامة إعادة اإلعمار والمساومات السياسية
إضافة لمضغوط المعيشية اليائمة ،فخفت حضور القدس في خطابيا حتى استعرت اليبة الشعبية والتطور
النوعي الذي طال المقاومة الفردية في مدينة القدس.
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تتبنى منفذييا:
العمميات الفردية يتيمة والفصائل ّ

مرت بو الفصائل خالل العام المنصرم ىي اليبة الشعبية في القدس ،فعمى مدار
إن االمتحان األصعب الذي ّ
السنوات الماضية ونتيجة ألسباب متعددة عمى رأسيا ضغوطات االحتالل واالعتقاالت التي تقوم بيا أجيزتو
بحق عناصر ىذه الفصائل إضافةً لمجدار العازل والتنسيق األمني مع السمطة الفمسطينية ،لم يعد ليذه
الفصائل وجود تنظيمي مؤثر وفاعل سوى ما يمتمكو بعضيا من قدرة عمى الحشد والرباط في المسجد
األقصى.
وأمام تطور أنساق المواجية وتصاعد العمميات الفردية ،باركت الفصائل الفمسطينية ىذه العمميات ولكن لم
تستطع اإلعالن عن مسؤوليتيا عنيا بشكل مباشر ،بل تبنت منفذ العممية كعنصر منضو تحت جناحيا،
فبعيد عممية الشييد معتز حجازي الذي أطمق النار عمى الحاخام المتطرف ييودا غميك ،واغتيالو عمى يد
قوات االحتالل في  2014/10/30نعت حركة الجياد الشييد في بيان صحفي ليا مشيرة إلى أنو أحد
نشطائيا ،وأضافت" :كل سياسات القمع واإلرىاب التي تمارسيا سمطات االحتالل لن تثنينا عن مواصمة
طريق المقاومة والجياد ومالحقة كل مجرمي الحرب الصياينة والمتطرفين الذين يخططون ليدم األقصى
وبناء الييكل المزعوم" ،كما قال القيادي في الحركة خالد البطش "إن رد معتز حجازي ىو رد الجياد
اإلسالمي الطبيعي عمى ما يجري في القدس".
في الدائرة ذاتيا تبنت حركة حماس الشييد إبراىيم عكاري منفذ عممية الدىس في الشيخ جراح في
 ،2014/11/5وقالت في بيانيا إن العممية "رد طبيعي عمى جرائم االحتالل في األقصى" .كما عمق
المتحدث الرسمي باسم حركة حماس ،سامي أبو زىري باقتضاب عمى العممية" :العممية مؤشر عمى أن
مكتفيا بدعوة أبناء الشعب الفمسطيني إلى "حماية
مييأة لالنفجار في ظل استمرار جرائم االحتالل"،
األوضاع ّ
ً

األقصى بكل ما أوتوا من قوة".
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ىذا التبني المحدود تكرر بعد عممية الكنيس التي نفّذىا غسان أبو جمل وعدي أبو جمل في
 ،2014/11/18فقد باركت الجبية الشعبية لتحرير فمسطين العممية ،وقالت إن منفذييا ينتميان إلى الجبية،
كما وضعت العممية في السياق نفسو من رد فعل المقدسيين عمى االحتالل وجرائمو المتتالية في المدينة.
الفصائل بين قمع االحتالل وتنسيق السمطة:
ردات الفعل الفردية التي واجيت القمع المتواصل من قبل االحتالل وسياساتو المتطرفة عمى المسجد األقصى
وعمى اإلنسان المقدسي بكل ما يعانيو من أزمات وجودية وحياتية ،بقيت يتيمة منفردة من غير إطار فصائمي
يستطيع تنظيميا أو تبنييا وىو جانب أشرنا إليو في فصل اليبة الشعبية ،بأن الطبيعة الفردية ليا ساىمت في
مبكرا ،بل كانت مفاجأة لو في كل مرة تتكرر فييا ،كما لم
عدم استطاعة االحتالل توقع أو الكشف عنيا ً

تستطع الفصائل سوى االعتراف بمنفذي العممية .وتعاني األطر التنظيمية ليذه الفصائل بشكل كبير من
ضغوط مزدوجة من االحتالل والسمطة ،فاألولى تعتقل كوادر الفصائل ،والثانية تساىم من خالل التنسيق
األمني في حصار أي خطوات لمواجية االحتالل عبر إجياض الحراك الشعبي التي تحاول الفصائل تنظيمو
أو الفردي عبر حمالت اعتقال شبو يومية في الضفة.
 .2األردن
شيد عام  2014الذكرى العشرين لتوقيع اتفاقية السالم
بين األردن ودولة االحتالل (اتفاقية وادي عربة) وىي
عززت التعاون األمني بين الجانبين في حين
االتفاقية التي ّ
نصت في البند الثاني من المادة التاسعة عمى أن تحترم
ّ

"إسرائيل" الدور الحالي الخاص لممممكة األردنية الياشمية
في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس ،وعمى أن

اجتماع ثالثً فً األردن لمناقشة سبل "وقف التوتر" فً القدس

تعطي "إسرائيل" أولوية كبرى لمدور األردني التاريخي في
ىذه األماكن عند انعقاد مفاوضات الوضع النيائي .وعمى الرغم من استمرار مشروع التيويد في القدس
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واالعتداءات المتكررة عمى األقصى فإن أي مراجعة لممعاىدة وأي تقييم لمتعاون األمني والعالقات الدبموماسية
لم يصدر عن الجانب األردني ،كما استمرت المباحثات بين األردن ودولة االحتالل بخصوص اتفاقية استيراد
الغاز من "إسرائيل".
وبدالً من توفير مناخ حاضن لمحراك الشعبي في القدس فقد اجتمع ممك األردن مع كل من وزير الخارجية
األميركي جون كيري ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو في  2014/12/11لمناقشة سبل "وقف
التوتر في القدس" .وقد استدعى األردن سفيره في "تل أبيب" في تشرين ٍ
ثان/نوفمبر  2014ثم ما لبث في
ار بعودة السفير األردني إلى ممارسة عممو وذلك عمى الرغم من استمرار
أعمن في  2015/2/2قرًا

االعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى .وقد وصف نتنياىو القرار األردني بـ "الخطوة الميمة التي تعكس
مقدميا األمن ،واالستقرار ،والسالم".
المصالح المشتركة بين األردن واسرائيل وفي ّ
.3

الدول العربية واإلسالمية األخرى

في الوقت الذي تعجز فيو الدول العربية واإلسالمية عن اتخاذ موقف عممي داعم لمقدس واألقصى ال يتورع
بعض ىذه الدول عن التطبيع مع االحتالل سواء تحت عنوان التنسيق والتعاون األمني أو العالقات
الدبموماسية أو الضرورات التي تفرضيا المؤتمرات أو التبادل التجاري والمصالح االقتصادية.
وفي ىذا اإلطارُ ،رصدت تصريحات عديدة لمسؤولين إسرائيميين تفصح عن لقاءات وتعاون بين "إسرائيل"

ودول عربية واسالمية لمواجية التحديات المشتركة ،ال سيما "التطرف" و"حركات المقاومة" والحراك الشعبي
في القدس .وفي ىذا السياق ،كشف وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدرو ليبرمان عن تعاون أمني بين
و"إسرائيل" والسعودية .وبمعزل عن صحة التصريحات اإلسرائيمية ،فإن ردود ومواقف الحكومات التي المحت
مؤشر مر ًيبا عمى السياسات المشبوىة لتمك الدول ،حيث لم تصدر
ًا
إلييا التصريحات اإلسرائيمية تبدو
تصريحات قاطعة وكافية لنفي المزاعم اإلسرائيمية ،كما أن مواقف تمك الدول من الحرب عمى غزة ،ومن اليبة

الشعبية في القدس تزيد من عالمات االستفيام والريبة .فيذه الدول لم تحتضن الحراك الشعبي في القدس
حيث كشف رئيس الدائرة السياسية واألمنية في و ازرة جيش االحتالل عن تدخل دول عربية لوقف "التحريض"
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ِ
تكتف بالصمت إزاء العدوان عمى غزة ،بل أسيمت مواقفيا
عمى التظاىر في القدس واألقصى ،كما أنيا لم
عموما في إعطاء الضوء األخضر لالحتالل اإلسرائيمي ليستمر في القتل والتدمير واستيداف
المتخاذلة
ً
المقاومة.
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ثام ًنا :أبرز االتجاهات المتوقعة عام 2015
ال يمكن النظر إلى احتماالت تطور مشروع التيويد في القدس واألقصى عام  2015بمعزل عن األعوام التي
بكميتيا .كما
سبقت والتي شيدت
ً
تصاعدا في وتيرة الخطاب اإلسرائيمي المتطرف الساعي إلى ابتالع القدس ّ

خصوصا بعد انتخابات الكنيست في آذار/مارس والحكومة
أن عام  2015مؤىل ألن يشيد تطورات ميمة
ً

التي سيتم تشكيميا.

وعمى ذلك يمكن القول إن المشيد المقدسي عام  2015يتجو إلى ما يأتي:
 .1عمى الرغم من التيدئة النسبية التي شيدىا الربع األخير من عام  2014عمى صعيد مرتبط بالمسجد
ائيميا لضمان االنتياء من انتخابات
األقصى إال أن ذلك يمكن قراءتو كجزء من التيدئة المطموبة إسر ً

الكنيست في آذار/مارس من دون أن تخرج األمور عن السيطرة .ولكن مرحمة ما بعد االنتخابات ستكون
خصوصا مع عدم التمكن من حسم مشروع
بمثابة انطالقة جديدة لداعمي االقتحامات ولبناء "المعبد"
ً

التقسيم الزمني.

 .2تمكن االحتالل عبر مجموعة من اإلجراءات األمنية التي اتخذىا في القدس من تقميص المواجيات التي
شيدتيا مناطق القدس وأحياؤىا المختمفة ،كما أن العمميات الفردية التي ارتفعت وتيرتيا في شيري تشرين
أول/أكتوبر وتشرين ٍ
ثان/نوفمبر عادت وانخفضت مع شير كانون أول/ديسمبر من دون أن تنتيي
األسباب الداعية إلى ىذا الحراك ،والمتعمقة باالحتالل وسياساتو التي يمارسيا بحق المقدسيين
ونظر إلى حالة القمق التي ولدتيا ىذه اليبة لدى الطرف اإلسرائيمي مقابل حالة الشعور
ًا
والمقدسات.
باالنتصار لدى الطرف المقدسي يمكن القول إن الحراك لن يتوقف وسيتجمّى عمى شكل تحركات ضد

االحتالل عندما تسنح الظروف المباشرة باعتبار أن الظروف الموضوعية أي االحتالل ال تزال قائمة.
مشفوعا
 .3عمى الرغم من توقف المفاوضات بعد أن اختبرت السمطة عبثية ىذا المسار طالما لم يكن
ً
بعناصر القوة وعمى الرغم من توجو السمطة إلى المؤسسات الدولية ومنيا محكمة الجنايات الدولية بعد

فشل تمرير مشروع إنياء االحتالل في مجمس األمن ،إال أنو ليس من المستبعد عودة القيادة الفمسطينية
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خصوصا أن الدول األوروبية وكذا الواليات المتحدة تدفع بيذا االتجاه باإلضافة إلى أن
إلى المفاوضات
ً
تأييد الرباعية الدولية لمسار المفاوضات بما ىو "الحل" الذي يمكن أن يجعميم في ٍّ
حل من تحرك جدي تجاه
اتخاذ موقف حاسم من االحتالل.
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التوصيات:
 أمام فشل خيار المفاوضات وعدم قدرة السمطة الفمسطينية عمى وقف مسمسل التنازل عدا عن الوقوف
تموح بيا بيا قيادة السمطة في
في وجو االحتالل ،ندعو السمطة لعدم العودة لطاولة المفاوضات التي ّ
قدم لألمم
اآلونة األخيرة ،كما عمييا أخذ موقف واضح تُراجع من خاللو مشروع "إنياء االحتالل" الذي ّ
خصوصا البند المتعمق بمدينة
المتحدة ،وما يحممو من مضامين غائمة تصب في مصمحة االحتالل
ً
القدس .كما ندعوىا لالستفادة من االنضمام لالتفاقيات الدولية ومالحقة االحتالل أمام المحاكم الدولية

بعد جرائم الحرب التي يرتكبيا بحق األرض واإلنسان والمقدسات .كما أن السمطة مطالبة بإطالق يد
المقاومة في الضفة الغربية ووقف التنسيق األمني مع االحتالل.
إن الفصائل الفمسطينية ىي االمتداد األكثر اتصاالً بالشارع داخل فمسطين أو في المجوء ،وىي معنية
ّ 

بتعزيز حضور القدس في خطابيا السياسي وتفاعالتيا اإلعالمية والجماىيرية ،وجعل القدس حاضرةً في
مشاريعيا واستراتيجيتيا المستقبمية ،كما عمى الفصائل الوقوف بجانب أىل القدس والـ  48في المعركة

التي يخوضونيا مع االحتالل في دعم ميداني عممي ،إضافةً إلى دعم وتثبيت أسر وعوائل منفذي
اليبة
أيضا تقييم أدائيا خالل ّ
العمميات الفردية خاصةً وأىل القدس بشكل عام .والمطموب من الفصائل ً

اضحا ،والسعي لبناء ىياكميا وتفعيميا في
الشعبية واكتشاف مواطن الضعف والخمل حيث بدا غيابيا و ً

القدس .يضاف إلى ذلك ضرورة إعادة االعتبار لممشروع المقاوم بعد االنتصار الذي تم تحقيقو في غزة
يعزز أركان البيت الداخمي الفمسطيني
مؤخرا ،وتدعيم البيت الفمسطيني بالوحدة الحقيقية والشراكة بما ّ
ً
ويمنع تآكمو وانيياره.

الوصي عمى المقدسات في مدينة القدس ،وىي ممثمة المجموعة
ألن المممكة األردنية الياشمية ىي

ّ
ّ
لكف يد االحتالل عن ممارساتو الوحشية وأطماعو
العربية في مجمس األمن ،عمييا القيام بخطوات عممية ّ
اليائمة ،والقيام بخطوات أكثر فاعمية من سحب السفير ،تواجو بو االحتالل الذي يرغب في نزع سيادتيا
عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة.
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 إن التضحيات اليائمة التي قدميا المقدسيون وما زالوا يقدمونيا وصور المواجية التي تبدأ بالرباط في
المسجد األقصى وال تنتيي إال بالعمميات الفردية البطولية التي ترعب االحتالل وتقمقل أمنو ،تممي عمينا
إكبار بطولة أىل القدس ومن يساندىم من أىل الـ  ،48وما يقومون بو نيابةً عن األمتين العربية
واإلسالمية وىم في ضنك العيش وشدة التضييق من المحتل ،فيم يحتاجون منا إلى دعم أكبر ومناصرة
ال تقف عند بيانات الشكر والتأييد ،بل يجب أن نالمس بمشاريعنا حياتيم اليومية التي يتيدد وجودىا
االحتالل في أقسى صور العنصرية .
 تتحمل الدول جمعاء مسؤولية إنسانية لما يجري في القدس ،فبعد االعتراف بفمسطين من قبل عدد من
حصار لالحتالل أكبر في المحافل الدولية ،وتفعيالً لمحراك الشعبي في ىذه
ًا
الدول الغربية ننتظر منيا
تفاعال ىائالً إبان الحرب عمى غزة .كما عمى الدول العربية واإلسالمية مسؤولية
الدول التي أبدت
ً
أساسية ،ومن الميم ليا وضع استراتيجية شاممة لدعم القدس وصمودىا ،ضمن رؤية شاممة تواجو فيو
االحتالل وتدعم المقدسيين في أماكنيم ،وتساىم في تغيير ميزان القوة في المدينة.
 ألن معركة تحرير القدس ال تقف عند أىميا فقط ،وألنيا معركة ىوية وواقع وتاريخ عمى الشعوب العربية
واإلسالمية وضع القدس في صمب أعماليا ،ألنيا تمثل جزًءا من تاريخ وحاضر ومستقبل ىذه الشعوب،
وعدم حصر التعامل مع قضية القدس بصفتيا ممفًا من القضية الفمسطينية ،بل ىي قضية كل عربي

ومسمم.
 في ظ ّل التقاعس العربي واإلسالمي عمى المستوى الرسمي ،يصبح التعويل عمى األحزاب والمؤسسات
بتبني خطاب الوحدة وجمع الجيود عمى
والقوى المؤثرة في مجتمعاتنا ًا
كبير ً
إن ىذه الجيات مطالبة ّ
جداّ .

إن ىذه القوى مطالبة ،بما ليا من
تفرقّ .
األىداف السامية لألمة ،ومن أىميا إنقاذ القدس التي تجمع وال ّ
تأثير في الجماىير ،بجعل ىموم القدس حاضرة دائمة في أعماليا وفعالياتيا وخطابيا ،وىي معنية

المقصرة.
بإرسال رسائل التضامن مع المقدسيين ،ورسائل التّحذير والغضب لالحتالل والحكومات
ّ
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