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مﺆﺳسـة القدس الدولية

ً
واإلسرائيليﺔ والﺪوليﺔ
ثالثا :المواﻗﻒ الﻌرﺑيﺔ واإلسﻼﻣيﺔ
ﹼ
ﺗمﻬيﺪ
ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ عرب ًيا وإسالم ًيا يف ما يتعلق بتفاعلها مع القضية
الفلسطينية ،فلم يسبق للمواقف العربية واإلسالمية الرمسية من القضية الفلسطينية
أن كانت بهذا املستوى من االحندار واخلذالن ،مع استمرار حالة ّ
الضعف يف مواقف جامعة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل،
وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي.
وشهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على الكيان الصهيوني ،بالتزامن مع
فقدان اجلامعة العربية لدورها وأهميتها ووظيفتها ،بعد عجزها عن اختاذ موقف من
التطبيع .وجاء اتفاق أبراهام بتسمية دينية ،وتبنى االتفاق العناصر اخلمسة املركزية
لطمس هوية املسجد األقصى املبارك اليت نصت عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها
مشروعي ًة عربية.
وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية هي بوصلة الشارع العربي واإلسالمي؛ غري أنه
ً
ً
مثقال بأعبائه وأزماته املفتوحة ،وبشكل خاص مع تفشي
منشغال بأزماته املتعددة،
كان
واضحا يف تفاعل هذا
فريوس كورونا (كوفيد .)19 -فقد سجلت هذه السنة ضع ًفا
ً
الشارع مع القضية الفلسطينية.
ً
ورفضا
متس ًكا بالقدس واملقدسات واملسجد األقصى،
وبينما أظهر األداء الفلسطيين ّ
لـصفقة القرن األمريكية ،وخمططات الض ّم اإلسرائيلية ،حافظت السلطة الفلسطينية
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على الدور الذي أنشئت ألجله ،واستمر التنسيق األمين ،ووقفت عاجزة أمام اعتداءاته على
القدس ومقدساتها ،ومل يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة األمريكية اإلسرائيلية.
سعت الفصائل الفلسطينية من جهتها إىل إنهاء االنقسام الداخلي ،ملواجهة املشاريع اليت
تستهدف القضية الفلسطينية ،ومتيزت سنة  2020بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد
اجتماعا،
اخلالفات الداخلية بينهما كافة ،وعقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية
ً
نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.
وكان االحتالل اإلسرائيلي من أكرب الراحبني يف عام  2020بعد أن جنح يف استغالل
جائحة كورونا ،واالحنياز األمريكي له ،واحندار بعض احلكومات العربية حنو مستنقع
التطبيع معه.
ريا سوى مزيد من االحنياز األمريكي حنو االحتالل ،وال
أما املوقف الدولي فلم يشهد تغي ً
سيما بعد إعالن صفقة القرن.
وحناول يف الفصل األخري من تقرير حال القدس تسليط الضوء على أبرز املواقف حيال
هذه التطورات يف املسجد األقصى ،وذلك على املستويات الفلسطينية والعربية واإلسالمية
واإلسرائيلية والدولية.

مﺆﺳسـة القدس الدولية

أو ًلا :المستوى الﻔلسﻄيﻨي
 .1السلطة الفلسطينية ومنﻈمة التحرير الفلسطينية
متسكت القيادة الفلسطينية ،املتمثلة بالسلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية،
برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة التحديات
اليت تواجهها القضية الفلسطينية ،بشكل عام،
والقدس ،بشكل خاص ،حمصورة باحلرص على
املفاوضات ،على الرغم من إعالن اإلدارة األمريكية
عن صفقة القرن ،وما حتمله هذه الصفقة من
مشروع تصفية للقضية الفلسطينية ،وعلى الرغم

على الرغم من إعالن اإلدارة
األمريكية عن «صفقة القرن»؛
أعلنت القيادة الفلسطينية
متسكها برؤيتها للسالم ،وأبقت
خياراتها ملواجهة حتديات القضية
الفلسطينية حمصورة باملفاوضات.
وحافظت السلطة الفلسطينية على
الدور الذي أنشئت ألجله

من تشديد القيادة الفلسطينية على أنه ما دامت صفقة العصر موجودة على الطاولة لن
تكون هناك مفاوضات.
احملب للسالم ،الذي
وأعلنت هذه القيادة ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،عن انتظار الشريك اإلسرائيلي
ّ
ميكن أن يوافق على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ّ
الشرقية ،على الرغم من
تأكيدها املطلق رفض صفقة القرن ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،أو «أي

حلول اقتصادية وهمية وواهية» تقرتحها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من استمرار االحتالل يف جرائمه ضد األماكن املقدسة يف القدس احملتلة،
حافظت السلطة الفلسطينية على الدور الذي أنشئت ألجله ،واستمر التنسيق األمين مع
االحتالل خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،بالرغم من إعالنها عن توقفه ،إال أن معطيات
األرض تثبت غري ذلك ،يف مشهد يعكس عزلة القيادة الفلسطينية عن تطلعات الشعب
الفلسطيين ومقاومته ،اليت توصلت إىل صيغة تنسيق ملقاومة االحتالل يف الضفة الغربية.
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وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020عودة التنسيق األمين
الدور الذي ترغب يف تأديته ،والذي كان موضع استنكار فصائل املقاومة الفلسطينية اليت
ً
مزيدا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية ،وإعادة تسويق الوهم ،وطعنة آلمال
رأت فيه
شعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية ،وطعنة للجهود الوطنية لبناء شراكة وطنية ملواجهة
االحتالل والض ّم والتطبيع وصفقة القرن.
وفيما أكدت القيادة الفلسطينية على رفضها
القاطع إجراء أي انتخابات فلسطينية يف قطاع
غزة والضفة الغربية دون القدس ،وقفت عاجزة
أمام اعتداءات االحتالل على املدينة املقدسة
ومقدساتها .ومل يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة
اإلسرائيلية على املدينة املقدسة ،ومل تكن ،حتى ردة
فعلها ،على قدر اإلعالن األمريكي لـصفق القرن،

فيما أكدت القيادة الفلسطينية على
رفضها القاطع إجراء أي انتخابات
فلسطينية من دون القدس ،وقفت
عاجزة أمام اعتداءات االحتالل على
املدينة املقدسة ومقدساتها ،ومل
يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة
األمريكية اإلسرائيلية.

اليت أكدت ّ
أن القدس املوحدة عاصمة للكيان
الصهيوني .وأكدت القيادة الفلسطينية ّ
أن القضية الفلسطينية مت ّر مبنعطف خطري،
جراء استمرار السياسات واملمارسات العدوانية اإلسرائيلية ض ّد األرض والشعب ،مشددة

على أنها إجراءات احتاللية باطلة والغية ،ودعت اجملتمع الدولي إىل التدخل لوقفها ،ألنها
ميكن أن جت ّر املنطقة إىل حرب دينية.1

 1انظر ً
مثال تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية :وكالة معًا اإلخبارية،
 .https://bit.ly/30pOog7 .2020/1/21وانظر أيضًا :هآرتس.2020/1/21 ،
https://bit.ly/3eQmgHa

مؤسسـة القدس الدولية

وإلبراز موقفها من التمسك بـالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،شددت
القيادة الفلسطينية على متسكها مبشاركة املقدسيني يف االنتخابات التشريعية والرئاسية
واجمللس الوطين .فقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،يف كلمة متلفزة
خالل مهرجان مجاهريي مبناسبة ذكرى انطالقة فتح الـ  ،55أُقيم يف قطاع غزة ،أننا لن
نقبل بإجراء االنتخابات بدون القدس ،وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها ،1مطال ًبا دول

العامل بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء االنتخابات يف مدينة القدس ،وشدد عباس
على رفضه القاطع إجراء انتخابات يف قطاع غزة والضفة الغربية من دون القدس.2
ريا عن رفض السياسة الصهيوأمريكية فيما يتعلق بـعملية التسوية السلمية للقضية
وتعب ً
الفلسطينية ،وإعالن إدارة ترامب صفقة القرن ،وما ترتب عليها من فرض وقائع على
األرض ،واعرتافها بـالقدس املوحدة عاصمة للكيان الصهيوني ،وتصنيفها املستعمرات
اليهودية يف الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل ،وتصنيف منتجاتها على أنها
ألراض يف الضفة الغربية ،قررت القيادة الفلسطينية
إسرائيلية ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ

عدم اللقاء باملسؤولني األمريكيني ،وجتميد اتصاالتها مع سلطات االحتالل.

فقد قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف بيان هلا يف ،2020/5/27
إنهاء العمل باالتفاقية األمنية مع اإلدارة األمريكية ،وإنهاء العمل باالتفاقيات
والتفاهمات اليت تنكرت هلا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس ترامب،
مت وقفه اعتبا ًرا من تارخيهً ،
مبا يف ذلك التنسيق األمين الذي ّ
عمل بقرارات اجمللسني

الوطين واملركزي .وأكدت تنفيذية املنظمة أنه «يف حال أقدمت سلطة االحتالل على
تنفيذ الض ّم بأي شكل من األشكال ،فإن على سلطة االحتالل حتمل مسؤولياتها ،كافة،

استنادًا مليثاق جنيف الرابع لعام 1949

.3

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3oAWfkb .2020/1/1 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3m0wfNE .2020/1/6 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3grKeed .2020/3/1 ،
 3للمزيد انظر :اجتماعات وبيانات صادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ،2020وكالة وفا.
https://bit.ly/385hvbr
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وهددت منظمة التحرير بقطع عالقاتها مع الدول اليت تنقل سفارتاها إىل القدس ،وقال
أمني سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات ،يف تغريدة له عرب تويرت« :سوف نبذل
جهودًا جبارة ملنع خمالفة القانون الدولي ونقل أي سفارة إىل القدس .ولكن أي دولة سوف
تص ّر وتنقل سفارتها .فإن دولة فلسطني سوف تقطع عالقاتها وتسحب سفريها» ،منتقدًا
خصوصا يف القدس.1
موقف إدارة ترامب من احلقوق الفلسطينية،
ً
وأكد الرئيس عباس رفض
القيادة الفلسطينية أي حلول
تقرتحها إدارة ترامب ،وصفقة
القرن ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
يف الضفة الغربية .وقال عباس:
سنوقف التنسيق األمين ،ولن
نرتاجع عن مواقفنا حتى يرتاجع
األمريكان واإلسرائيليون عن
صفقة العصر .وردًا على إعالن
صفقة القرن ،شدد عباس على

اجتماع القيادة الفلسطينية بعد اإلعالن عن صفقة القرن

أن القدس ليست للبيع ،وكل حقوقنا ليست للبيع واملساومة ،وصفقة املؤامرة لن متر،
وسيذهبها شعبنا إىل مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على
قضيتنا العادلة.2
 1األيامhttps://bit.ly/3mgQ8jA .2020/8/28 ،؛ وصفحة صائب عريقات على توتير.2020/9/6 ،
https://bit.ly/3gJIRrm
 2للمزيد انظر خطابات عباس وتصريحاته اإلعالمية في :وكالة وفاhttps://bit. .2020/1/28 ،
ly/39jIVdE؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/32KRYDa .2020/2/3 ،؛ ووكالة وفا.2020/5/13 ،
https://bit.ly/2ZSqhXl

مؤسسـة القدس الدولية

ويف كلمته أمام االجتماع الطارئ جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري،
يف دورته غري العادية ،بعد إعالن صفقة القرن ،أكد عباس أنه لن يقبل بض ّم القدس
لـإسرائيل إطال ًقا ،وأن يسجل يف تارخيه أنه باع عاصمتنا األبدية ،مذك ًرا بـاملوقف

الفلسطيين الثابت املتمسك ّ
حبل الدولتني على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية،

وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أي جهة يف العامل.1
وبالقابل ،أعرب عباس ،خالل لقاءات مع وفود خارجية ،عن استعداد القيادة الفلسطينية
للذهاب إىل مفاوضات إحياء عملية السالم ،مبجرد وقف خمططات الض ّم اإلسرائيلية،
وعن استعداده لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية.2
ومن جهته ،هدد رئيس الوزراء الفلسطيين حممد اشتية بسحب اعرتاف منظمة التحرير
بـإسرائيل يف حال إقدامها على تدمري فرص إقامة الدولة الفلسطينية ،ويف حال مل
ترتاجع احلكومة اإلسرائيلية عن الض ّم بعد األول من متوز  .2020وردًّا على تصرحيات
نتنياهو اليت طلب فيها بلورة خطة لتطوير وتعزيز مكانة القدس ،طالب اشتية بـوقفة عز
عربية جتاه مدينة القدس ،وجتاه كل ما حياك من مؤامرات جتاه املدينة ،مشددًا على
أن سياسة إدارة ترامب ترمي إىل حماصرة القيادة والشعب الفلسطيين والتضييق علينا
سياس ًيا واقتصاديًا ومال ًيا ،وممارسة عملية ضغط ممنهجة ،وحماولة ابتزاز مربجمة،
إلجبارنا على مقايضة حقوقنا الوطنية والقدس باملال.3
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/32NjSi2 .2020/1/27 ،؛ ووكالة وفا.2020/2/1 ،
https://bit.ly/2OP9iPa
 2للمزيد انظر :وكالة وفاhttps://bit.ly/3miKFsx .2020/7/14 ،؛ ووكالة وفاhttps:// .2020/8/25 ،
bit.ly/2LAoamj؛ وصفحة حسين الشيخ على توتيرhttps://bit.ly/3oTbfKj .2020/10/10 ،؛
ووكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2LAi0CD .2020/10/10 ،
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/34ro2MD .2020/5/26 ،؛ ووكالة وفا.2020/6/8 ،
https://bit.ly/2Wcy2oi؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qWEXzU .2020/9/21 ،
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اجتماع القيادة الفلسطينية ً
رفضا خلطة الض ّم

ويف سياق متصل ،أعلنت القيادة الفلسطينية
رفضها واستنكارها الشديدين إلعالنات التطبيع
بني بعض الدول العربية والكيان الصهيوني،
برعاية أمريكية ،مطالبة هذه الدول بالرتاجع عن
ذلك .وعقب إعالنات التطبيع الكامل للعالقات
مع االحتالل اإلسرائيلي ،أعلنت القيادة رفضها ما

أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها
إعالنات التطبيع بني بعض الدول
العربية والكيان الصهيوني ،مطالبة
هذه الدول بالرتاجع عن ذلك بوصفه
خيانة للقدس واألقصى والقضية
الفلسطينية ،واعرتا ًفا بالقدس
عاصمة إلسرائيل.

قامت به اإلمارات والبحرين والسودان ،بـاعتباره
خيانة للقدس واألقصى والقضية الفلسطينية،
واعرتا ًفا بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وطالبتها بـالرتاجع الفوري عن هذا اإلعالن
املشني .وشددت على أن هذه اخلطوات نسف للمبادرة العربية للسالم وقرارات القمم
العربية واإلسالمية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيين ،مؤكدة على
أنه ال ّ
حيق هلذه الدول التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيين .وقال أمني سر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن التطبيع هو جزء من مشروع

مؤسسـة القدس الدولية

تدمري السلطة الفلسطينية ،وتطبيع هذه الدول هو توقيع على خريطة ترامب اخلاصة
بـصفقة القرن.1
وشددت رئاسة السلطة الفلسطينية على أن توقيع اتفاقيات بني كل من اإلمارات
والبحرين والسودان من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى ،لن حيقق السالم يف املنطقة.
وقال الرئيس عباس ،خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية يف رام اهلل يف  ،2020/8/18حبضور
أعضاء تنفيذية املنظمة ،واألمناء العامني للفصائل ،وممثلني عن حركيت محاس واجلهاد
اإلسالمي :إننا نع ّد االتفاق الثالثي اإلماراتي  -اإلسرائيلي  -األمريكي الذي صدر مؤخ ًرا
طعنة يف الظهر ،وحنن نرفضه ً
رفضا قاط ًعا ،وقلنا هذا عل ًنا وس ًرا ،مشددًا على أن السالم

لن يتحقق من خالل القفز عن الفلسطينيني حنو تطبيع العالقات مع دول عربية ،وعلى
أننا لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع ،أو أي سبب آخر.2
ويف حني رأت هذه القيادة أن اتفاقيات التطبيع خيانة للقدس واألقصى والقضية
الفلسطينية ،واعرتا ًفا بالقدس عاصمة لـإسرائيل ،كشفت مصادر صحيفة «إسرائيل
اليوم» عن إبرام اتفاق ،عقب اجتماع عقد بني ممثلني من اإلمارات والبحرين واألردن
والسلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  ،2020يسمح للسياح القادمني من أبو
ظيب واملنامة بالدخول إىل املسجد األقصى.3
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2WdsPws .2020/8/13 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit. .2020/8/24 ،
ly/2KoJafh؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qXjeIj .2020/9/11 ،؛ ووكالة وفا.2020/9/15 ،
https://bit.ly/2WgWWmK
 2للمزيد ،انظر :خطابات الرئيس محمود عباس أبو مازن  ،2020وكالة وفاhttps://bit.ly/3r0sn2C .؛
ووكالة وفاhttps://bit.ly/3oVwUBY .2020/8/16 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit. .2020/8/25 ،
ly/2Lz3MSp؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qYgFWs .2020/9/15 ،؛ ووكالة وفا.2020/10/23 ،
https://bit.ly/37kwEpZ
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/37peQdz .2020/11/24 ،؛ وانظر أيضًا :إسرلئيل
هيومhttps://bit.ly/3oUdltK .2020/11/24 ،
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ويف حماولة من عباس إلعادة التقارب مع الدول العربية ،وعدم فقدان حاضنته العربية،
وإصالح العالقة مع السعودية ،واالستجابة لطلبها بعدم توجيه االنتقاد ألي دولة عربية
مطبعة؛ أكد مسؤول يف حركة فتح ،لصحيفة العربي اجلديد يف  ،2020/12/14أن
السلطة الفلسطينية قررت االمتناع عن توجيه أي انتقادات للدول العربية اليت تط ّبع مع
االحتالل اإلسرائيلي ،وأن تعليمات شفهية ومكتوبة وصلت من الرئاسة الفلسطينية إىل
منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة اخلارجية باالمتناع عن انتقاد الدول املط ّبعة...وتفيد
املصادر بأن مصدر التعليمات هو مكتب الرئيس عباس وإعالم الرئاسة ،الذي يشرف عليه
نبيل أبو ردينة .وقال هذا املسؤول :وصلتنا أوامر وتعليمات حديدية بعدم التعليق على
تطبيع املغرب ،وعدم انتقاد أي دولة عربية قامت بالتطبيع مع إسرائيل .وبالفعل فقد
امتنعت الرئاسة الفلسطينية واإلعالم الرمسي ووزارة اخلارجية عن التعقيب على إعالن
املغرب ،يف  ،2020/12/10التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.1
واستمر تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية مع االحتالل خالل املدة اليت يغطيها التقرير،
على الرغم من استمرار جرائم االحتالل يف املدينة املقدسة ،واالقتحامات املستمرة للمسجد
األقصى ،وعلى الرغم من قرارات اجمللس املركزي الفلسطيين الداعية إىل إيقافه .وتركز
دور األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة على منع أي عمل مقاوم ،وقمع ّ
أي حراك ض ّد
االحتالل ،يف مشهد يعكس أن القيادة الفلسطينية معزولة عن تطلعات الشعب الفلسطيين
ومقاومته.
وكان اإلعالن عن وقف التواصل مع االحتالل يف أيار/مايو  ،2020ومنها التنسيق األمين،
حسما ،واألوقع أث ًرا ،يف ما يُرجى من القيادة الفلسطينية .وهو األمر الذي
الر ّد األكثر
ً
شككت فيه فصائل املقاومة الفلسطينية ،والكثري من املراقبني واحملللني ،ورأت أنه إعالن
 1العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/38bbHwL .2020/12/14 ،
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سياسي ،ليس له أي جذور على األرض ،ووصف رئيس اجمللس التشريعي عزيز دويك
القرار بـاإلعالني ،من دون وجود أي تغيري واقعي ميداني .1ويف أول فرصة للعودة عن وقف
التنسيق األمين ،أعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية حسني الشيخ يف تشرين
الثاني/نوفمرب  ،2020عودة العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت ،على ضوء
االتصاالت اليت قام بها سيادة الرئيس حممود عباس بشأن التزام إسرائيل باالتفاقيات
املوقعة معنا ،واستنادًا إىل ما وردنا من رسائل رمسية مكتوبة وشفوية مبا يؤكد التزام
إسرائيل بذلك.2
أن وقف التنسيق األمين ال يعين ّ
علما أن القيادة الفلسطينية حرصت على توضيح ّ
الكف
ً
عن حماربة اإلرهاب .وهو األمر الذي ّ
أكده املفوض السياسي الفلسطيين العام والناطق
بلسان املؤسسة األمنية عدنان الضمريي ،تعلي ًقا على إحباط األجهزة الفلسطينية عملية

كانت تستهدف جنود جيش االحتالل يف ضواحي مدينة جنني يف حزيران/يونيو ،2020

بقوله ،إن الدولة الفلسطينية يف توقيع على اتفاقيات دولية ض ّد اإلرهاب ،وحنن ال خنشى

ذلك؛ ونعترب أنفسنا جز ًءا من املنظومة الدولية والعربية يف مواجهة اإلرهاب .وأضاف:

هناك فرق بني التزام دولة فلسطني الدولي يف مكافحة اإلرهاب وأن يأتي االحتالل ويقول

إن األجهزة األمنية الفلسطينية قامت بكذا؛ خدمة لإلسرائيليني.3
وبدوره قال وزير الشؤون املدنية الفلسطيين حسني الشيخ إن األجهزة األمنية الفلسطينية
وماربة ما وصفه بـاإلرهاب ،ومنع العنف
ستستمر يف احلفاظ على القانون والنظامُ ،

والفوضى ،مشددًا على أن األجهزة األمنية الفلسطينية لن تسمح بـإراقة الدماء ،هذا قرار

اسرتاتيجي.4
 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2EbLanW .2020/6/24 ،
 2صفحة حسين الشيخ على تويترhttps://bit.ly/2IVGMfC .2020/11/17 ،
 3موقع عربي https://bit.ly/3qWLhHR .2020/6/7 ،21
 4موقع بوابة الهدف . https://bit.ly/2ZQZQBc .2020/6/9 ،وانظر أيضًا:
نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/2WIB4Ba .2020/6/8 ،
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وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية (مكان) أن السلطة الفلسطينية شدّدت ،يف رسالة رمسية
إىل احلكومة اإلسرائيلية ،على أنها غري معن ّية بالفلتان األمين والفوضى والعنف ،حتى
يف ّ
ظل القرار بوقف التنسيق األمين .ونقل موقع واال اإلخباري العربي عن جهات يف
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية قوهلا إنه مل يطرأ تغيري على التنسيق األمين مع السلطة
الفلسطينية ،وهو ما أكده أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير صائب عريقات،
والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.1
وشدد اجلنرال اإلسرائيلي موشيه إلعاد على ّ
أن التنسيق مستمر منذ سنة  ،1995ومل
يوما ،ومل يوقف .وحينما يُعلن عن توقيف التنسيق من السلطة الفلسطينية جيب
ينقطع ً
أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟ .وأضاف إلعاد ً
قائل :التنسيق موجود على مدار 24

ساعة بني الضباط من اجلانبني ،فحينما نسمع إعال ًنا من السلطة يكون إعال ًنا سياس ًيا،

وليس له أي جذور على األرض.2
فقد بلغ التنسيق األمين مراحل متقدمة خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،وأعلنت األجهزة
األمنية اإلسرائيلية عن إحباط عمليات للمقاومة الفلسطينية خالل تلك املدة ،والكشف
عن خاليا للمقاومة ،بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية .وأشارت صحيفة نيويورك
تاميز ،يف تقرير هلا ،إىل أن مهمة عنصر الشرطة الفلسطينية صعبة؛ فهو يواجه اتهامات
بالعمالة ألنهم يقومون باألعمال القذرة نيابة عن االحتالل اإلسرائيلي ،ويف املقابل يتعامل
معهم اإلسرائيليون بقسوة وقلة احرتام.3
 1للمزيد انظر :موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2ZSwF0M .2020/5/20 ،؛ وموقع هيئة
البث اإلسرائيلية (مكان)https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60118 .2020/5/21 ،؛
وعرب https://bit.ly/3hpFN2I .2020/5/21 ،48
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2Kqv9gW .2020/11/24 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3noD1y0 .2020/7/23 ،؛ وانظر أيضًا :نيويورك تايمز.2020/7/22 ،
https://nyti.ms/3aaJyZo
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 .2الفصائل الفلسطينية
طالبت القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى
جمابهة املخاطر اليت ُتدق مبدينة القدس واألماكن املقدسة فيها ،يف ّ
ظل حماوالت
االحتالل اإلسرائيلي فرض وقائع على األرض ،بغطاء أمريكي .ودعت إىل تصعيد املقاومة
الشعبية لالحتالل ومواجهة صفقة القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع ،ونبذ
كل اخلالفات الفلسطينية ،مشددة على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ،وإعادة تفعيل
منظمة التحرير ،واالتفاق على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل ميثاق شرف
وطين تتوافق عليه القوى والفصائل ملواجهة صفقة القرن.

اجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق
وضمها ،ووقف
األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة صفقة القرن وتهويد الضفة ّ
دفاعا عن
االتفاقيات مع االحتالل .وشددت على أهمية إطالق يد املقاومة بالضفة الغربية ً
متسكها بالقدس
القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع كفاح شعيب حترري ،معلن ًة ّ
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عاصمة للدولة الفلسطينية ،وبإسالمية املسجد
األقصى ،ورفضها إلجراءات إدارة ترامب لتكريس
صفقة القرن أم ًرا واق ًعا ،بوصفها مشاريع
لتصفية القضية الفلسطينية.
ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية
الرمسية دون مستوى احلدث ،الفت ًة النظر إىل أن
تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات
واآلليات نفسها ،هو تضييع وهدر لطاقات الشعب
الفلسطيين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.

طالبت القوى والفصائل الفلسطينية
بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية
ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر
اليت ُحتدق مبدينة القدس.
ودعت إىل نبذ كل اخلالفات
الداخلية ،واستعادة الوحدة الوطنية،
وإعادة تفعيل منظمة التحرير،
واالتفاق على برنامج وطين نضالي.
ودعت إىل تصعيد املقاومة الشعبية
لالحتالل ومواجهة صفقة القرن،
وخمططات الض ّم ،واتفاقيات
التطبيع.

وأكدت حركة محاس من جهتها أن القضية الفلسطينية متر مبرحلة خطرية عرب ثالثي

ً
ً
متمثال بـصفقة
حماوال ضرب التاريخ واجلغرافية،
يتحرك على األرض الفلسطينية،
القرن ،وخطة الض ّم اإلجرامية والعنصرية اليت تنتهجها احلكومة الصهيونية يف الضفة
الغربية والقدس واألغوار ،والتطبيع العربي مع الكيان الغاصب.
وملواجهة هذه املخاطر ،شددت محاس أنها ستبقى حمافظة على القدس واألقصى
واملقدسات ،متمسكة حبقوق الشعب الفلسطيين وثوابته الوطنية ،وتعمل على تثبيت
املقدسيني يف القدس وتعزيز صمودهم ،داعية األمة اإلسالمية إىل إجياد اسرتاتيجية
وخطة شاملة ملواجهة هذه املخاطر.
وفيما توعدت محاس مبواجه اإلرهاب اإلسرائيلي باملقاومة الشاملة ،من خالل خطة
فلسطينية شاملة من أجل التصدي للمخططات اليت تستهدف مدينة القدس ،دعت
محاس قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل مغادرة مربع الكالم الذي ختدّر به وعي
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وضمها ،ووقف االتفاقيات مع
اجلمهور ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة تهويد الضفة ّ
الكيان الصهيوني ،وإطالق يد املقاومة .وطالبت مجاهري الشعب الفلسطيين إىل الثورة يف
كل مكان ،حتى حترير كل الرتاب الوطين لكل فلسطني من البحر إىل النهر ،وعاصمتها
هجروا منها ،وحترير
القدس ،وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل أراضيهم وديارهم اليت ّ
كل األسرى.
ودعت محاس إىل وضع خطة شاملة ملواجهة اخلطر الكبري الذي يهدد القضية الفلسطينية،
بشكل عام ،ومدينة القدس ،بشكل خاص ،ودعت مجاهري الشعب الفلسطيين إىل تصعيد
املقاومة ،والثورة يف كل مكان ملواجهة صفقة القرن وسياسة الض ّم اليت ينتهجها
االحتالل يف الضفة الغربية والقدس واألغوار ،وحتى نطهر أرضنا ومقدساتنا من دنس
االحتالل ،1وتوعدت بإفشال الصفقة األمريكية ،2مؤكدة أنها تعمل على تعزيز صمود
املقدسيني يف القدس.3
ودعا رئيس املكتب السياسي للحركة إمساعيل هنية إىل بناء اسرتاتيجية فلسطينية،
ملواجهة التحديات اليت تعصف بالقضية الفلسطينية ،وتستهدف مدينة القدس ،4ويف
كلمة له مبناسبة يوم القدس العاملي يف  ،2020/5/20دعا هنية األمة اإلسالمية إىل
إجياد اسرتاتيجية وخطة شاملة ملواجهة اخلطر الكبري والشامل الذي يهدد مدينة القدس

ريا إىل أن حركته رفضت خالل شهر أيار/مايو ً ،2020
عرضا
والقضية الفلسطينية ،5مش ً
من جهات (مل حيددها) ،يقضي بتنفيذ مشاريع يف قطاع غزة بقيمة  15مليار دوالر ،مقابل
 1موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12164 .2020/6/23 ،
 2عرب https://bit.ly/39gRzJT .2020/1/23 ،48
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271102 .2020/1/16 ،
 4موقع حركة حماسhttps://hamas.ps/ar/post/11627 .2020/1/26 ،؛ ووكالة األناضول،
https://bit.ly/2L3Q7Ti .2020/9/7
 5موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12050 .2020/5/20 ،
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نزع سالح املقاومة ،ودجمها يف القوات الشرطية ،وإدارة القطاع بشكل منفصل ،وإنهاء
املقاومة ،والتخلي عن القدس ،وذلك يف إطار خطة صفقة القرن األمريكية.1
ويف تصرحيات لربنامج بال حدود على قناة اجلزيرة الفضائية يف  ،2020/5/13أعلن
هنية عن خطة احلركة ملواجهة خمططات الض ّم واالستيطان وصفقة القرن ،2داع ًيا،
خالل رسالتني بعثهما يف حزيران /يونيو 2020؛ األوىل لقادة وزعماء أكثر من  40دولة
عاما لألحزاب واهليئات
رئيسا وأمي ًنا ً
عربية وإسالمية ،والثانية بعث بها إىل أكثر من ً 120

السياسية يف الدول العربية واإلسالمية ،إىل حت ّرك عاجل ملواجهة سياسة الض ّم اليت
تنتهجها إسرائيل يف الضفة والقدس واألغوار.3
وأعلن هنية استعداد محاس للقاء عاجل مع اإلخوة يف حركة فتح ومجيع الفصائل يف
القاهرة ،لنرسم طريقنا ،ومنلك زمام أمرنا ،ونتوحد يف خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا
ً
اتصال برئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،5مشددًا على أن
وحرماتنا ،4وأجرى
محاس مع موقف األخ أبو مازن الرافض للصفقة...لكن نريد أن يتحول القول إىل فعل،6
وأنه سيواصل جهوده السياسية يف إطار التحشيد ض ّد هذه الصفقة ،ولتحقيق الدعم
بأشكاله كافة إلنقاذ املسجد األقصى واملدينة املباركة ،وتوفري عناصر الصمود ألهلنا
وشعبنا فيها ،والعمل للحيلولة دون املساس حبقوق شعبنا الثابتة.7

 1موقع صحيفة لوسيل ،الدوحةhttps://bit.ly/3nYW6qV .2020/7/27 ،
 2موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12028 .2020/5/14 ،
 3للمزيد انظر :موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12118 .2020/6/9 ،؛ والمركز
الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/277073 .2020/6/23 ،
 4موقع حركة حماس/ https://hamas.ps/ar/post/11627 .2020/1/26 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271656 .2020/1/28 ،
 6موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/11682 .2020/2/5 ،
 7موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/11630 .2020/1/27 ،
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وعقب االنتخابات الرئاسية األمريكية ،دعا هنية الرئيس املنتخب جون بايدن إىل تصحيح
تارخيي ملسار السياسات األمريكية الظاملة لشعبنا ،والرتاجع عما يسمى صفقة القرن،
وإلغاء قرار ع ّد القدس عاصمة لالحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها.1
وأكد أبو عبيدة ،الناطق العسكري باسم كتائب القسام ،أن املقاومة َتع ّد قرار االحتالل
بض ّم الضفة الغربية واألغوار إعالن حرب على الشعب الفلسطيين .وقال أبو عبيدة ،يف
خطاب له يف ذكرى عملية الوهم املتبدد ،إن املقاومة ستكون احلارس األمني للشعب

الفلسطيين وأرضه ومقدساته ،وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار اآلثم.2
ويف سياق متصل ،استنكرت حركة محاس اتفاقات التطبيع بني بعض الدول العربية

والكيان الصهيوني ،مؤكدة أنها حتمل ثالث خماطر كبرية ً
جدا على الفلسطينيني ،أوهلا
جميئها يف إطار صفقة القرن ،وثانيها أنها تأتي مع استمرار خطة الض ّم وتهويد القدس،

رئيسا فيه،
وثالثها أنها تأتي يف سياق بناء حتالف إقليمي يف املنطقة تكون إسرائيل جز ًءا ً
وشددت على أنها باطلة ومثرة خلذالن جامعة الدول العربية.3

وقال إمساعيل هنية إن التطبيع هو مبنزلة طعنة غادرة يف ظهر الشعب الفلسطيين،
وخطيئة سياسية كربى ،وسلوك مضر مبصاحل األمة وأمنها القومي على املدى املنظور
واالسرتاتيجي .وقال هنية ،يف رسالة بعثها إىل قادة أكثر من  30دولة عربية وإسالمية،
إن محاس تنظر ببالغ اخلطورة إىل أي خطوة تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف العامل
العربي واإلسالمي .4وقال املتحدث باسم حركة محاس حازم قاسم ّ
إن التطبيع العربي
ريا على القضية الفلسطينية ،وخاصة تطبيع
املتصاعد مع االحتالل يشكل خط ًرا كب ً
اإلمارات مع االحتالل الذي شجع العديد من الدول العربية إىل اهلرولة حنو االحتالل.5
 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3aPVuQJ .2020/11/6 ،
 2موقع الجزيرة نت ،الدوحةhttps://bit.ly/3fPUDzh .2020/6/25 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالم .2020/9/11 ،انظرhttps://www.palinfo.com/280706 :
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/3n5hqtG .2020/12/30 ،
 5فلسطين أون الينhttps://bit.ly/37Tc1BC .2020/10/21 ،
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وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيين سيتعامل مع هذه االتفاقات وكأنها مل تكن ،من
خالل إصراره على النضال حتى اسرتداد كامل حقوقه.1
واستهجنت محاس اتفاق التطبيع بني املغرب واالحتالل اإلسرائيلي ،مشددة على أن
خروجا
توقيع رئيس احلكومة ،رئيس حزب العدالة والتنمية ،سعد الدين العثماني ،االتفاق
ً
عن مبادئ احلزب وأدبياته الداعمة واملؤيدة لفلسطني ،وشعبها املقاوم ،وكس ًرا ملوقف التيار
اإلسالمي اجملمع على رفض التطبيع مع االحتالل ،ودعت احلزب إىل مراجعة موقفه
من تأييد ذلك.2
ويف السياق نفسه ،دانت حركة محاس إسقاط اجمللس الوزاري للجامعة العربية اعتماد
املشروع الفلسطيين فيما يتعلق باتفاق التطبيع اإلماراتي الصهيوني برعاية أمريكية.
وقالت احلركة ،يف بيان صحفي ،إن إسقاط املشروع يؤكد ختلي اجلامعة العربية عن
يصب يف مصلحة
دورها وواجبها جتاه فلسطني وقضيتها ،3الف ًتا النظر إىل أن هذا املوقف ّ

االحتالل.4
وبعد اإلعالن عن تطبيع العالقات بني اإلمارات والكيان الصهيوني ،أعلنت محاس أن
رئيس مكتبها السياسي إمساعيل هنية اتصل بالرئيس حممود عباس ،ملناقشة التطورات
املتعلقة باالتفاق ،متمس ًكا بوحدة املوقف الفلسطيين ملواجهة صفقة القرن ،وخمططات

الض ّم ،وعمليات التطبيع .5وقال بيان صدر عن مكتب هنية ،إن املسؤو َل ْي أكدا بشكل
واضح رفض هذا االتفاق املعلن .6ووصف هنية االتفاق بأنه طعنة غادرة يف ظهر الشعب
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3mTYeif .2020/9/15 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3nVY8rL .2020/12/25 ،
 3وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttp://alray.ps/ar/post/219152 .2020/9/9 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/280666 .2020/9/10 ،
 5موقع حركة حماسhttps://bit.ly/37WikV6 .2020/9/15 ،
 6موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/37Wxf1j .2020/8/14 ،
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طبعني ،والشعوب لن تغفر هلم ،وشعبنا
الفلسطيين ،مشددًا على أن التاريخ لن يرحم املُ ِّ

الفلسطيين لن يستسلم.1

وباملقابل ،استهجنت حركة محاس قرار السلطة الفلسطينية عودة التنسيق األمين ،وقال
عضو املكتب السياسي حلماس حسام بدران :ال ميكن االستمرار يف نهج سياسة السلطة
بالعودة إىل التنسيق األمين ،ألنها تشكل ضربة كبرية لكل جهود املصاحلة وحتقيق
الوحدة الداخلية .2وشدد عضو املكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على أن عودة
السلطة إىل التنسيق األمين أفشل املصاحلة الفلسطينية الداخلية والوحدة الوطنية.3
وشددت حركة فتح من جهتها على أن الشعب الفلسطيين سيواصل مواجهة كل احملاوالت
واملخططات اإلسرائيلية واألمريكية املتعلقة بتهويد القدس وطرد سكانها ،والسيطرة
على املسجد األقصى ،4مؤكدة أنها لن تسمح بتمرير خمططات االحتالل اهلادفة إىل
تقسيم القدس .ودعت الشعب الفلسطيين العظيم إىل االستعداد جلولة صراع جديدة مع
أراض جديدة يف الضفة
االحتالل اإلسرائيلي ض ّد صفقة القرن ،وخطط االحتالل لض ّم ٍ

الغربية ،5مشددة على أن املعركة االسرتاتيجية مع االحتالل اإلسرائيلي نواتها وعنوانها
القدس واملسجد األقصى.
وقال القيادي حبركة فتح من القدس رأفت عليان إن االحتالل اإلسرائيلي يستغل انشغال
العامل يف مواجهة فريوس كورونا ،وازدحام األولويات النضالية والتحديات املرتاكمة

 1عربي https://bit.ly/3hqerut .2020/8/20 ،21؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2WPwctM .2020/10/12 ، Middle East Eye
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283974 .2020/11/24 ،
 3عربي https://bit.ly/38YnjE7 .2020/11/24 ،21
 4موقع قناة الغدhttps://bit.ly/2ONUDE4 .2020/1/8 ،
 5وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/2ZTW769 .2020/6/18 ،
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على الشعب الفلسطيين ،ويسعى إىل مترير خمططاته بهدوء وخاصة يف مدينة القدس
واملسجد األقصى املبارك وحميطه.1
ويف السياق نفسه ،دانت حركة فتح اعتداءات االحتالل املتكررة على املسجد األقصى،
داعية إىل ضرورة توحيد اجلهود للدفاع عن املسجد األقصى وباحاته ،بالوسائل املتاحة
واملشروعة كافة .ورأت فتح أن حماوالت اقتحام األقصى دليل على استخفاف إسرائيل
باألمة العربية .2وقال املتحدث باسم حركة فتح إياد نصر ،يف تصريح صحفي :سنحمي
أقصانا ومقدساتنا ،ولن نسمح باستباحتهما ومترير خمططات االحتالل اهلادفة إىل
تقسيم املدينة املقدسة زمان ًيا أو مكان ًيا مهما كان الثمن.3
ووصفت حركة فتح التطبيع العربي اجملاني مع الكيان الصهيوني بـاخلياني ،ورأت أنه
يشجع االحتالل على ممارسة االستيطان ،وسرقة األرض ،مشددة على أن التطبيع اجملاني

ختل عن القدس ومقدساتها ،وتشجيع لالحتالل على ممارسة االستيطان ،وسرقة األرض.
ٍّ
وذكرت احلركة أن التطبيع بكل أشكاله مرفوض ومستنكر ،ويشكل طعنة حقيقية يف
ظهر الشعب الفلسطيين وقضيته؛ سواء كان هذا التطبيع مغرب ًيا أو إمارات ًيا أو حبرين ًيا
أو سودان ًيا.4
ورفضت اللجنة املركزية لفتح اتفاق التطبيع اإلماراتي البحريين مع الكيان الصهيوني،
مؤكدة أن التطبيع خيالف كل قرارات القمم العربية واإلسالمية ،اليت أكدت دعم
القضية الفلسطينية ،ودعت إىل التمسك مببادرة السالم العربية كما هي .5وأدانت
 1موقع دنيا الوطنhttps://bit.ly/3evQqPJ .2020/7/15 ،
 2موقع قناة الميادين الفضائيةhttps://bit.ly/3hmzooY .2019/8/11 ،
 3وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://bit.ly/32Kj5yq .2020/6/18 ،
 4موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
 5القدس العربيhttps://bit.ly/3nWM4GZ .2020/9/13 ،
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فتح إعالن االتفاق السوداني -اإلسرائيلي التطبيعي ،وقالت ،يف بيان هلا ،إنه سيعطي
إسرائيل قوة لالستقواء على الشعب الفلسطيين وقيادته ،وستستغله لتسريع تهويد
القدس واألقصى املبارك .وعرب املتحدث الرمسي باسم فتح أسامة القوامسي ،يف تصريح
صحفي ،عن تقديره للشعب السوداني وأحزابه الوطنية اليت ترفض التطبيع.1
ونبه نائب أمني سر اجمللس الثوري لفتح فايز أبو عيطة إىل أنه كان من األجدر باملغرب،

وغريها من دول التطبيع التمسك مببادرة السالم العربية ،مضي ًفا :جيب أال يقايض
العرب على القضية الفلسطينية إال حب ّلها ،وليس بأي قضايا أخرى تشكل هلم مصاحل
شخصية.2
ويف خطوة على طريق العمل املشرتك بني الفصائل الفلسطينية ،ملواجهة اخلطر الوجودي
اجتماعا
الذي تتعرض له القضية الفلسطينية ،عقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية
ً
يف  ،2020/9/3يف رام اهلل ،ويف العاصمة اللبنانية بريوت عرب تقنية الدائرة التلفزيونية
املغلقة فيديو كونفرنس ،نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.
ومتيزت السنة اليت يغطيها التقرير بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد املسائل كافة
اليت فيها خالفات داخلية بينهما ،من أجل التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري ملواجهة
املخططات الصهيونية داخل مدينة القدس ،وملواجهة صفقة القرن ،وخمطط الض ّم.
ً
مشرتكا عرب تقنية الدائرة
وعقدت حركتا فتح ومحاس يف  2020/7/2مؤمت ًرا صحف ًيا
التلفزيونية املغلقة فيديو كونفرنس ،مجع أمني سر اللجنة املركزية لفتح جربيل
الرجوب ،مع نائب رئيس املكتب السياسي حلركة محاس الشيخ صاحل العاروري .وقال
العاروري :إذا استطاع االحتالل أن ميرر الض ّم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعين أن
 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3hsTi2I .2020/10/24 ،
 2موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
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مسلسل الض ّم سيستمر ،ودعا إىل جتميد املسائل
كافة اليت فيها خالفات داخلية بني احلركتني،
من أجل التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري،
ملواجهة اخلطر الوجودي الذي تتعرض له القضية
الفلسطينية.
فيما شدد الرجوب على أن حركته تعمل إىل جانب
محاس ،ملواجهة صفقة القرن ،وخمطط الض ّم،
وأضاف ً
قائال :نريد أن خنرج برؤية اسرتاتيجية

متيزت سنة  2020بإعالن حركيت
فتح ومحاس جتميد اخلالفات
الداخلية كافة بينهما ،ملواجهة
املخططات الصهيونية داخل القدس،
وملواجهة صفقة القرن ،وخمطط
الض ّم.
عقد األمناء العامون للفصائل
اجتماعا يف ،2020/9/3
الفلسطينية
ً
نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية
املوحدة للمقاومة الشعبية.

كاستحقاق ملواجهة التحديات احلالية مع فصائل العمل الوطين كافة...حنن
منسجمون مع حركة محاس بنسبة  ،%100يف مواجهة التحديات اليت تواجه قضيتنا،

واص ًفا محاس بـالشريك واجلزء األصيل من شعبنا...أثق بصدق نوايا احلركة.1

وإلظهار ُحسن النوايا شاركت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي مع بقية الفصائل
الفلسطينية باجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية خالل أيلول/سبتمرب ،2020
الذي أكد التوافق على قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل ،والتوافق على
دفاعا عن حقوقنا املشروعة
«تطوير وتفعيل املقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلةً ،
ملواجهة االحتالل ،وعلى تشكيل جلنة وطنية موحدة لقيادة املقاومة الشعبية الشاملة،
على أن توفر اللجنة التنفيذية هلا مجيع االحتياجات الالزمة الستمرارها.2

 1للمزيد انظر :الرسالة نت https://bit.ly/3hpIUaO .2020/7/2؛ وموقع مدينة القدس.2020/7/3 ،
https://alquds-city.com/news/34485
 2عربي https://bit.ly/3n9ECqs .2020/9/3 ،21
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ويف بيان محل رقم ()1

لـالقيادة الوطنية املوحدة
للمقاومة الشعبية» ،وهي
اهليئة اليت اتفق اجتماع
األمناء العامني للفصائل
على تشكيلها؛ دعت القوى
والفصائل الفلسطينية ،يف
 ،2020/9/13إىل تصعيد

الرجوب والعاروري يف مؤمتر صحفي مشرتك

املقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة صفقة القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات
التطبيع بني دول عربية واالحتالل اإلسرائيلي.1
وأعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي أن موقفها الثابت هو العمل على حترير فلسطني كاملة
من البحر إىل النهر ،وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها املقدس ،2حمذرة من احتمال
انفجار األوضاع ،مع استمرار مساح االحتالل للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى.
وشددت على ضرورة استعادة الوحدة بني الفصائل الفلسطينية والتصدي لقرارات الض ّم
واالستيطان بالضفة واألغوار وكافة مناطق أرضنا احملتلة.3
ودعا زياد النخالة ،أمني عام حركة اجلهاد ،يف تصريح صحفي ردًا على صفقة القرن،
الشعب الفلسطيين وقواه السياسية وفصائله :لنكن أكثر جرأة وأكثر استعدادًا
للتضحية ملواجهة هذه املؤامرة بكل ما منلك من قوة .4وشدد النخالة على أن املقاومة
يوما بعد
وحدها ومواجهة إسرائيل حتمي املنطق َة من اهليمنة الصهيونية اليت متتد ً
 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3hEBylq .2020/9/13 ،
 2شبكة قُدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3o8tqMo .2020/9/4 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3b4quga .2020/5/13 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271700 .2020/1/29 ،
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يوم إىل الدول العربية يف ّ
كل جماالت احلياة ،1داع ًيا إىل أوسع حتالف إقليمي ملواجهة
ٍ

املشاريع اإلسرائيلية واألمريكية اليت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.2

واتهمت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية بإفشال حوارات املصاحلة الفلسطينية
بإعالنها عودة التنسيق األمين مع االحتالل يف تشرين الثاني/نوفمرب  .3 2020وأدانت
اجلهاد هذا اإلعالن ،وأعلنت رفضها إياها ،داعية قيادة السلطة إىل الرتاجع الفوري عنه.
وشددت على أن القرار انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية ،وحتالف مع االحتالل
ً
بدل من التحالف الوطين ،ورأت أن استمرار الرهان اخلاسر على الواليات املتحدة ،يفتح
الطريق أمام مترير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية .4وأكد القيادي يف احلركة
داود شهاب أنه تراجع سياسي خطري ،وخروج عن مقررات اإلمجاع الوطين ،وانقالب على
خمرجات اجتماع األمناء العامني للفصائل يف  .2020/9/3وشدد شهاب على أن هذا

اإلعالن مبثابة تفضيل العالقة مع إسرائيل على املصاحلة ،فهم يدركون أن إعال ًنا كهذا
سيمثل عقبة أساسية أمام حتقيق املصاحلة.5
وأعلنت حركة اجلهاد رفضها التفاقات التطبيع اليت وقعتها بعض الدول العربية مع
الكيان الصهيوني ،ورأت أن ما جرى يف واشنطن ليس اتفا ًقا للتطبيع ،وإمنا إعالن االنتقال
من التطبيع إىل إقامة حلف يك ّرس واقع اهليمنة على املنطقة ،مشددة على أنه تهديد
هلوية املنطقة ومستقبلها .وقالت إن ذلك يفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني
جديد .6ودعت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية إىل االنسحاب من اجلامعة العربية
 1وكالة القدس لألنباء (قدسنا)http://qodsna.com/ar/341968 .2020/5/22 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2CYd9Xo .2020/5/20 ،
 3عربي https://bit.ly/2Xby14h .2020/11/30 ،21
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/38TneRP .2020/11/17 ،
 5عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
 6وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3b3nh0g .2020/9/16 ،

مؤسسـة القدس الدولية

عقب إسقاط اجتماع وزراء اخلارجية العرب مشروع قرار فلسطيين لرفض التطبيع
اإلماراتي مع االحتالل اإلسرائيلي.1
ويف تعليقها على قرار السلطة عودة التنسيق األمين ،شدد شهاب على أن العودة إىل
مسلسل التفاوض الكارثي والعالقة مع إسرائيل ال ختتلف عن التطبيع ،بل هي السياسة
ً
ومناخا شجعهم على املضي
اليت أوصلت الدول العربية للتطبيع ،ووفرت للمطبعني فرصة
يف التطبيع ،حتى وصل األمر ح ّد التحالف مع االحتالل ،وجتاوز كل الثوابت العربية
والقومية .ونبه شهاب أن األخطر من التطبيع هو التشجيع عليه ،وهذا سيكون جرمية
كربى ترتكبها السلطة واملنظمة وقيادة حركة فتح.2
ومل خترج مواقف بقية الفصائل الفلسطينية عن سياق إدانة انتهاكات االحتالل،
واملطالبة بالتدخل حلماية القدس واألماكن املقدسة فيها ،والدعوة إىل تصعيد املواجهات
مع االحتالل ،وإىل زيادة عمليات املقاومة .ورفضت القوى والفصائل الفلسطينية اتفاقات
التطبيع ،وتوافق أغلبها على َعدِّه خيانة للقدس واملسجد األقصى والقضية الفلسطينية
ومباركة لصفقة القرن املزعومة.
ً
ً
نسبيا مع دعوات الفصائل الرافضة
حراكا شعب ًيا،
وشهدت املناطق الفلسطينية
وتفاعل ًّ
لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل املدينة املقدسة ،واملشاركة يف املسريات واملهرجانات
والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للقدس وللمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف
ً
واحتجاجا على قرار
ورفضا لـصفقة القرن،
وجه العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي حب ّقه،
ً

الض ّم.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/354dpzE .2020/9/10 ،
 2عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
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ثاﻧيا :على المستوى الﻌرﺑي واإلسﻼﻣي
ً
ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ يف ما
واإلسالمي
العربي
الرمسي
يتعلق بالتفاعل
ّ
ّ
ّ

مع القضية الفلسطينية ،فقدت شهدت تراج ًعا

ريا يف مستوى االهتمام ،على الرغم من
كب ً
استمرار االنتهاكات داخل مدينة القدس ،وتكرار
االقتحامات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى

ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ
عرب ًيا وإسالم ًيا يف ما يتعلق بتفاعلها
مع القضية الفلسطينية.
ازداد األمر سو ًءا مع إعالن عدد من
الدول العربية تطبيع عالقاتها مع
الكيان الصهيوني.

املبارك .وازداد األمر سو ًءا مع إعالن عدد من الدول العربية تطبيع عالقاتها مع الكيان
الصهيوني ،ومشاركة كل من اإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان مبراسم الكشف عن
صفقة القرن ،يف كانون الثاني /يناير  ،2020يف البيت األبيض.
ومع تفشي فريوس كورونا ،شهدنا مزيدًا من الرتاجع يف القضية الفلسطينية على مستوى
االهتمام الرمسي ،بالرغم من إعالن صفقة القرن ،وإعالن حكومة االحتالل نيتها ض ّم
أراض من الضفة الغربية.1
ٍ
واستمرت حالة الرتاخي الواضحة واملتعمدة يف املواقف العربية واإلسالمية الرمسية ،ال
س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع ،واكتفت ردود األفعال الرمسية ،يف أحسن أحواهلا،
بالتنديد ،والشجب ،واالستنكار ،والتحذير من احلرب الدينية ،نتيجة االنتهاكات
اإلسرائيلية اجلسيمة ّ
حبق القدس ومقدساتها ،يف مشهد يُعرب عن حالة ّ
الضعف واخلنوع
اليت تعيش فيها معظم األنظمة العربية .وباملقابل برز الدور الكوييت والرتكي الرافض
إلجراءات االحتالل داخل القدس.
 1عرب https://bit.ly/32ZJ9FK .2020/5/27 ،48

مﺆﺳسـة القدس الدولية

ّ
ومنﻈمة التّ عاون اﻹﺳﻼمي
الدول العربية
 .1ﺟامعة ّ
ّ
ظل أداء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي حبيس البيانات واإلعالنات عن املخاطر،
مع غياب اخلطوات العملية ملواجهة تلك
التحديات واملخاطر .واستمرت حالة ّ
الضعف،
اليت خربناها طوال سنوات االحتالل ،يف مواقف
ّ
واملنظمة ،بل على العكس أظهرت اجلامعة
اجلامعة

فقدت اجلامعة العربية دورها
وأهميتها ووظيفتها ،وعجزت حتى
عن اختاذ موقف من التطبيع ،بل
أظهرت مواقف داعمة له ،ورفضت
إدانته ،معلنة بذلك ختليها عن
قضية فلسطني.

العربية مواقف داعمة التفاقات التطبيع بني بعض
الدول العربية واالحتالل الصهيوني ،فقد رفض األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد
أبو الغيط عقد اجتماع طارئ للجامعة ،على خلفية اتفاق التسوية اإلماراتي اإلسرائيلي،
وأسقط اجتماع جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري ،انعقد يف القاهرة يف
 ،2020/9/9مشروع قرار قدمته فلسطني ،يدين اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي.
مل تنعقد القمة العربية يف
دورتها العادية ،خالل السنة اليت
يغطيها التقرير ،ولكن الدورات
اليت ُعقدت على مستوى وزراء
اخلارجية أكدت مركزية قضية
فلسطني بالنسبة إىل األمة
العربية مجعاء ،وعلى اهلوية
العربية

لـالقدس

الشرقية

احملتلة ،عاصمة دولة فلسطني،

جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري
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وعلى أن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،يرتكز باألساس
إىل التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العربي اإلسرائيلي...
وأكد كل من أمحد أبو الغيط ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،وجملس جامعة
الدول العربية على املستوى الوزاري ،يف أكثر من مناسبة ،أن الدول العربية اليت قدمت
مبادرة السالم العربية سنة  ،2002املبنية على أساس القانون الدولي ،وقرارات الشرعية
الدولية ،ومبدأ األرض مقابل السالم ،ال ميكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة ال تنسجم مع
هذه املرجعيات الدولية .كذلك جددوا التزام الدول العربية باختاذ اإلجراءات الالزمة
حلماية القدس الشرقية ،عاصمة دولة فلسطني ،واحلفاظ على هويتها العربية ،ومكانتها
القانونية والتارخيية ،مبا يشمل مقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،ض ّد السياسات واخلطط
واملمارسات اإلسرائيلية.1
وأكد جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري يف دورة غري عادية ،برئاسة
العراق ،وحبضور أبو الغيط ،ورئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،رفض صفقة
القرن ،على أساس أنها ال تليب احل ّد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيين وطموحاته،
وختالف مرجعيات عملية السالم.2
أراض من الضفة :يتعني
وقال أبو الغيط ،يف تصريح له ردًا على خمططات االحتالل لض ّم ٍ

العمل يف هذه املرحلة على تكوين أوسع حتالف دولي ممكن لكشف عزلة إسرائيل ومن
يؤيدها يف هذه السياسة الرعناء واخلطرية [خطط الض ّم] اليت تهدد بإشعال املنطقة.3
 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/39uA20Y .2020/1/30 ،؛ وموقع جامعة الدول العربية،
https://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24
 2موقع جامعة الدول العربية ،القرار رقم “ 8457خطة صفقة القرن األمريكية  -اإلسرائيلية”.2020/2/1 ،
https://bit.ly/30THtLa؛ وكلمة أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة.
https://bit.ly/3jMNYs6
 3موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/32XIvZt .2020/6/16 ،
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ويف كلمته أمام جملس األمن ،افرتاض ًيا ،دعا أبو الغيط جملس األمن ملمارسة الضغوط
على إسرائيل حتى توقف إجراءاتها األحادية.1
ويف السياق ذاته ،أكد جملس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه فتح مكاتب جتارية أو
ً
انتهاكا للقانون الدولي
دبلوماسية ألي من الدول يف مدينة القدس احملتلة ،كونه يشكل

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باملكانة القانونية والتارخيية ملدينة القدس ،حمذ ًرا
من االعرتاف بـالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارات إليها.

2

ويف السياق نفسه ،ندد االحتاد الربملاني العربي بإجراءات قوات االحتالل ،وممارساتها غري
القانونية واملخالفة لألعراف والقوانني الدولية يف مدينة القدس احملتلة .وأمجع رؤساء
الربملانات واجملالس العربية ،يف ختام املؤمتر الثالثني الطارئ لالحتاد الربملاني العربي يف
عمان يف  ،2020/2/8على دعم القضية الفلسطينية وجعلها يف صدارة القضايا العربية
ّ
بوصفها جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي ،معلنني رفضهم املطلق لـصفقة القرن،
وكذلك رفضهم كل أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .وأكد اجملتمعون
رفض أي تسوية للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،ال يقبل بها الفلسطينيون ،وال تنص
على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود حزيران/يونيو  ،1967وعاصمتها القدس.
وأضاف البيان اخلتامي لالجتماع أن العبث مبدينة القدس جاء على شكل وعد أمريكي
متثل باالعرتاف بها عاصمة موحدة لدولة االحتالل ،األمر الذي ننظر إليه على أنه نسف
لفرص السالم ،واحنياز للظامل على حساب املظلوم ،معربًا عن اخلشية من افتعال حرب
دينية.3

 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24 ،
 2انظرً ،
مثل بيانات مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لسنة https://bit.ly/2WYpmCN .2020
 3الشرق األوسط ،لندنhttps://bit.ly/2L1z9VI .2020/2/8 ،
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وأكد رئيس االحتاد عاطف الطراونة الرفض املطلق للممارسات اإلسرائيلية ،مبا فيها
انتهاك حرمة دور العبادة ،ومنع وصول املصلني املسلمني واملسيحيني إليها ،ومجيع
اإلجراءات الرامية لتهويد املدينة املقدسة ،وتغيري هويتها العربية واإلسالمية وتركيبتها
الدميوغرافية .ودان االقتحامات املتكررة للمسجد األقصى ودور العبادة اإلسالمية
واملسيحية ،حمذ ًرا سلطات االحتالل من مغبة اإلصرار على استفزاز مشاعر املسلمني عرب
التصعيد اخلطري لسياساتها اليت تهدف إىل تقسيم املسجد األقصى ،وتهويده ،مؤكدًا أن
القدس ستبقى منارة وبوصلة للعرب واملسلمني.1
وباملقابل ،فقدت اجلامعة العربية دورها وأهميتها ووظيفتها ،وعجزت حتى عن اختاذ
موقف من التطبيع ،ورفضت إدانته ،معلنة بذلك ختليها عن قضية األمة ،وهي قضية
فلسطني .وهو موقف معاكس ملوقف اجلامعة يف سنة  1979إزاء توقيع مصر اتفاق سالم
مع االحتالل اإلسرائيلي ،وقررت على إثرها نقل مقرها من القاهرة ،وتعليق عضوية مصر
ومقاطعتها اقتصاديًا ودبلوماس ًيا.
يف البداية ،أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ،خالل اتصال مع
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،أن اجلامعة ستعقد دورة عادية يف ،2020/9/9
بالرغم من طلب السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ ،على خلفية اتفاق التسوية
اإلماراتي اإلسرائيلي.2
و َت ِبع ذلك املوقف اعرتاض الدول العربية على مشروع قرار إلدانة التطبيع ،قدمته فلسطني
جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري الذي انعقد يف القاهرة يف ،2020/9/9

كحل للقضية الفلسطينية،
واكتفى اجمللس بتجديد التمسك مببادرة السالم العربية
ٍ
 1للمزيد انظر :موقع االتحاد البرلماني العربيhttps://bit.ly/2Ei9fcB .2020/1/25 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3b1rfGF .2020/8/23 ،
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وااللتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .وقال السفري املناوب
ملندوبية فلسطني لدى اجلامعة العربية مهند العكلوك إن الدول العربية األعضاء رفضوا
عبارة إدانة اخلروج على املبادرة العربية للدول املطبعة .1وذكر وزير اخلارجية واملغرتبني
الفلسطيين رياض املالكي أن هناك بعض الدول العربية املتنفذة ،رفضت إدانة اخلروج عن
مبادرة السالم العربية ،وأسقطت قرا ًرا إلدانة التطبيع.2
وقال أبو الغيط :صحيح أن هناك خال ًفا عرب ًيا حول بعض املفاهيم ذات الصلة بإقامة
السالم مع إسرائيل ،ولكن اجلميع ملتزم بدعم سقف املطالب واحلقوق الفلسطينية كما
يضعها ويصوغها اجلانب الفلسطيين ،ومل يس َع أي طرف إىل تغيري هذا ،وهذا أمر أساسي
ال ينبغي جتاهله أو اإلقالل من أهميته .3وأشار أبو الغيط إىل إن التفاهمات بني اإلمارات
والواليات املتحدة فرضت على اجلانب اإلسرائيلي جتميد عملية ض ّم األراضي الفلسطيين،
رئيسا ،حبسب تعبريه.4
وهو ما ميثل حد ًثا ً
وردًا على ذلك ،أعلن رياض املالكي أن دولة فلسطني قررت التخلي عن ح ّقها يف ترؤس
جملس جامعة الدول العربية بدورته احلالية ،ردًا على تطبيع اإلمارات والبحرين مع
إسرائيل .5وبعد ذلك اعتذرت مخس دول عن تولي الرئاسة الدورية للمجلس ،على
خلفية موقف اجلامعة من التطبيع.6
َّ
تتخط ردود أفعاهلا
ومل خيرج تفاعل منظمة التعاون اإلسالمي عن دائرة العجز؛ إذ مل
حدود اإلدانة واالستنكار ،ودأبت على إدانة إجراءات االحتالل يف مدينة القدس ،واألعمال
 1وكالة أنباء شينخواhttps://bit.ly/3b6ZQDc .2020/9/10 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/3b71OU6 .2020/9/15 ،
 4موقع سكاي نيوز عربية ،أبو ظبيhttps://bit.ly/38cmXud .2020/9/28 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 6هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2Lj4WS5 .2020/10/8 ،
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االستفزازية ملستوطنيه ،وأكدت أهمية القضية الفلسطينية بوصفها القضية احملورية
لألمة اإلسالمية ،ودعت إىل دعمها ،1مشددة على رفضها أي قرار غري قانوني وغري مسؤول
يعرتف بالقدس عاصمة مزعومة لـإسرائيل.
وجددت املنظمة دعمها الثابت ّ
حلق دولة فلسطني يف استعادة السيادة الكاملة على القدس،
عاصمة دولة فلسطني ،ومحاية هويتها العربية ،واحلفاظ على تراثها اإلنساني ،وصون
حرمة مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها ،وضمان احلقوق الدينية الثابتة
لألمة اإلسالمية فيها ،داعية إىل االستمرار يف تقديم مجيع أشكال الدعم واملساندة ملدينة
القدس وأهلها املرابطني .وشددت على أن إقامة العالقات الطبيعية بني الدول األعضاء يف
املنظمة والكيان الصهيوني لن تتحقق ،إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الكامل لألراضي
العربية والفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس.
وعندما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن ،أعلنت منظمة التعاون
اإلسالمي عن رفضها للخطة ،وطلبت من الدول األعضاء كافة ،عدم التعاطي مع هذه
اخلطة ،وعدم التعاون مع اإلدارة األمريكية يف تنفيذها بأي شكل من األشكال ،مطالبة
اإلدارة األمريكية بااللتزام باملرجعيات القانونية والدولية املتفق عليها لتحقيق السالم
العادل والدائم والشامل.2
ويف سياق متصل ،وجه األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني رسائل إىل أعضاء
ألراض يف الضفة
جملس األمن واللجنة الرباعية الدولية بشأن خطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/303vlIg .2020/5/14 ،

 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3hA9Rc6 .2020/1/29 ،؛ وموقع منظمة التعاون
اإلسالميhttps://bit.ly/3hEXf3m .2020/2/3 ،؛ وموقع صحيفة الشرق األوسط ،لندن.2020/2/4 ،
https://bit.ly/3jTbPX9
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الغربية .1وأكدت األمانة العامة للمنظمة أن أي
إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل جتاه ذلك ال
ختدم عملية السالم وتتعارض مع قرارات الشرعية
الدولية ،حمذرة من إقدام االحتالل اإلسرائيلي
على ذلك ،2ورأت يف ذلك إعال ًنا رمس ًيا إللغاء

ّ
أكدت منظمة التعاون اإلسالمي
أنها لن تطبع عالقاتها مع االحتالل
اإلسرائيلي إال بعد إنهاء احتالهلا
للمناطق العربية والفلسطينية اليت
احتلتها بعد سنة .1967

االتفاقيات كافة املوقعة من طرفها ،وإنهاء
للتسوية التفاوضية.3
وضوحاّ ،
أكدت
نوعا ما ،على اجلامعة العربية ،ويظهر أنه أكثر
ويف موقف متقدمً ،
ً
منظمة التعاون اإلسالمي أنها لن تطبع عالقاتها مع تل أبيب إال بعد إنهاء احتالهلا
للمناطق العربية والفلسطينية اليت احتلتها بعد سنة  ،1967ومن ضمنها الشطر الشرقي
من القدس؛ وذلك على الرغم من أن املنظمة مل تتطرق ،يف بيانها ،لتطبيع اإلمارات مع
االحتالل الصهيوني.
ويف هذا اإلطار ،شدد عدد من املهتمني بالشأن الفلسطيين على أن سقف املنظمة ينبغي
خصوصا أنها تض ّم ً
دوال إسالمية كبرية مثل إندونيسيا وماليزيا
أن يكون مرتف ًعا أكثر،
ً
وتركيا وإيران .وقال أمني عام املنظمة ،يوسف العثيمني ،إن إقامة العالقات الطبيعية
بني الدول األعضاء يف املنظمة ودولة االحتالل اإلسرائيلي لن تتحقق ،إال بعد إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي الكامل لألراضي العربية والفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا
فيها [شرق] القدس .وشدد العثيمني على أن قضية فلسطني والقدس تشكل القضية
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/331TWz6 .2020/7/7 ،
 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3g1UsRo .2020/5/21 ،؛ وموقع منظمة التعاون
اإلسالميhttps://bit.ly/2KQpgdL .2020/8/24 ،
 3موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3gcVYjW .2020/6/10 ،
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املركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها اإلسالمي املشرتك ،وأنها حمل إمجاع
الدول األعضاء ،وسعيها املشرتك حنو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإجناز حقوق الشعب
الفلسطيين املشروعة.1

 .2األردن
تراوحت ردود األفعال األردنية الرمسية ،ردًا على
انتهاكات االحتالل يف املدينة املقدسة ،بني
بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،والشجب
واالستنكار ،على الرغم من االستهداف املتواصل
للدور األردني يف اإلشراف على مقدسات مدينة
القدس .وارتكز موقف األردن الرمسي إىل
مطالبة االحتالل بوقف انتهاكاته ،واحرتام
القانون الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك اململكة
مبسؤوليتها على املسجد املبارك وعلى املقدسات.

ّ
أكد األردن رفضه ممارسات
االحتالل ،واإلجراءات األحادية اليت
ومتس هويتها العربية
تهدد القدس،
ّ
واإلسالمية.
وأكدت اململكة أهمية احلفاظ على
الوضع التارخيي والقانوني القائم يف
القدس .وكان من أخطر ما فعلته
اململكة سقوطها يف مستنقع التنسيق
مع االحتالل يف موضوع فتح املسجد
األقصى وإغالقه بسبب جائحة
كورونا.

وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،عن رفضهم ممارسات االحتالل،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية .وأكدت اململكة
واإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس،
ّ
أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف القدس.

 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/2KQpgdL .2020/8/24 ،
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فقد أكد امللك األردني عبد اهلل الثاني رفض بالده أي إجراء إسرائيلي أحادي اجلانب
أراض من الضفة الغربية احملتلة ،وأن هذا من شأنه تقويض فرص حتقيق السالم
لض ّم ٍ

واالستقرار يف الشرق األوسط .1وقال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز إن عالقات األردن
اليوم مع إسرائيل هي يف أدنى مستويات هلا منذ توقيع معاهدة السالم بني البلدين؛
نتيجة اإلجراءات األحادية اجلانب اليت تقوم بها إسرائيل ،إضافة إىل انتهاك حرمة
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس .2وقال إن بالده لن تقبل بإجراءات االحتالل
ملوحا بأنها قد تضطر إلعادة النظر بالعالقة
أراض فلسطينيةً ،
اإلسرائيلي األحادية لض ّم ٍ

مع إسرائيل.3

ومل يرتدد وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي يف إطالق التحذيرات من تبعات التصعيد
اإلسرائيلي يف القدس ،ومن التبعات الكارثية ألي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض
حقائق جديدة على األرض ،وبناء املستوطنات وتوسعتها ،وهدم املنازل .وأكد الصفدي،
خالل االجتماع الطارئ جلامعة الدول العربية يف القاهرة يف  ،2020/2/1أن ض ّم األراضي
الفلسطينية احملتلة خرق مدان للقانون الدولي ،وتقويض لفرص السالم ،وتأجيج للتوتر
والصراع ،حمذ ًرا من العواقب املدمرة ألي حماولة لتغيري الوضع التارخيي والقانوني
القائم للمقدسات بالقدس احملتلة.4
وخالل سنة  ،2020سربت صحيفة إسرائيل اليوم  -املقربة من نتنياهو  -معلومات
صحفية عن وجود اتصاالت سرية بني الرياض وتل أبيب ،تهدف إىل منح السعودية مكانة
 1الموقع الرسمي لجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسينhttps://bit.ly/3okBCsU .2020/7/1 ،؛ والموقع
الرسمي لجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسينhttps://bit.ly/359f6f9 .2020/7/13 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3g6owew .2020/3/1 ،؛ وانظر مقتطفات من مقابلة الرزاز
على موقع سي أن أنhttps://cnn.it/3eW01j5 .2020/3/1 ،
 3وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا)https://bit.ly/3eYu2i6 .2020/5/23 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/32R866g .2020/2/2 ،
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ودو ًرا يف إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس احملتلة ،ويف مقدمتها املسجد األقصى ،ودمج
مندوبني للسعودية يف جملس إدارة األوقاف يف القدس .ونقلت الصحيفة عن مصدر
سعودي رفيع املستوى قوله ،إنه قبل بضعة أشهر كان األردنيون يعربون عن معارضة
ريا إىل أن التغيري
شديدة ألي تغيري يف جملس األوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى ،مش ً
الذي طرأ على املوقف األردني جاء على أثر الدور الرتكي املكثف يف القدس احملتلة
عموما ،ويف املسجد األقصى على حنو خاص.
ً
وأضافت الصحيفة أن هدف احملادثات اإلسرائيلية السعودية هو أن يكون للسعودية دور

املراقب للحيلولة دون املساس مبكانة األردن يف املسجد األقصى املبارك .ووف ًقا للصحيفة،
اشرتط األردن أن تعمل السعودية على حتويل األموال إىل اجلمعيات اإلسالمية يف القدس،
والضغط على تركيا إلبعاد اجلمعيات الرتكية .1وأكد مصدر أردني رفيع للجزيرة أنه
ال يوجد أي تغيري يف تركيبة جملس أوقاف القدس ،الذي يشكل بقرار من جملس الوزراء
األردني بتنسيب من وزارة األوقاف.2
ويف انتكاسة جديدة للموقف األردني الرمسي متصلة بالتطبيع ،و ّقع األردن مع االحتالل
اإلسرائيلي يف  ،2020/10/8اتفاقية من شأنها السماح بتسيري رحالت طريان اإلمارات
والبحرين ،وبقية دول العامل ،فوق اجملال اجلوي اإلسرائيلي عرب اجملال اجلوي األردني،
والتوجه إىل وجهاتها يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،حسبما أعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية
يف حسابها على توتري (إسرائيل بالعربية).3

 1موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/2BqgLRI .2020/6/1 ،؛ وانظر أيضًا:
إسرائيل هيومhttps://bit.ly/2EfoSle .2020/6/1 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/39ssEDs .2020/6/1 ،
 3موقع هيئة البث اإلسرائيلي (مكان)https://bit.ly/3oh1FBk .2020/10/8 ،؛ وانظر أيضًا :صفحة
إسرائيل بالعربية على توتيرhttps://bit.ly/2KTXaON :2020/10/8 ،
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 .3دول الخليج العربي

التوقيع على اتفاق التطبيع 2020-9-15

اخلطر الذي تشكله إيران على جريانها يف الشرق األوسط سيدفعهم إىل إقامة حتالفات
كان من غري املمكن ختيلها ،واآلخرون يتجمعون حول إسرائيل بشكل مل حيدث يف
السابق ،وإنه أمر مل أتوقعه ّ
قط يف حياتي ...1هكذا عرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو عن حتول اسرتاتيجي يف مسار التطبيع مع بعض دول اخلليج.
وهكذا ميكن فهم مسار االسرتاتيجية األمريكية الصهيونية يف الشرق األوسط ،عرب
حماوالت لتحويل الكيان الصهيوني إىل كيان طبيعي ،مقبول دوره أمن ًيا وسياس ًيا
واقتصاديًا؛ من خالل االستفادة من وجود البيئات الضاغطة ،بالتوازي مع دعوات لتشكيل
حتالف أمريكي  -إسرائيلي  -عربي ملواجهة اخلطر اإليراني ،وتقديم ّ
احلل اإلقليمي على
ّ
احلل الفلسطيين .إضافة إىل أن تعزيز مسار التطبيع ،الذي كان أحد األدوات الرئيسة

 1موقع https://bit.ly/2LuiqdW .2017/11/4 ، i24NEWS

41

 42ﺣال القدس السنوي 2020

اليت وضعتها إدارة ترامب األمريكية لتحقيق
التكامل االقتصادي اإلقليمي يف صفقة القرن،
من دون ربط ذلك بتحقيق التسوية السلمية
للقضية الفلسطينية؛ هو يف صميم رؤية ترامب.
ولكن ،من املالحظ أن مسار التطبيع الطويل ،الذي
امتد أكثر من أربعني سنة ،منذ كامب ديفيد،
أخذ الشكل الرمسي فقط ،وفشلت كل حماوالت
تسويقه لدى الشعوب ،وأن مسار التطبيع تشوبه
الكثري من اآلثار السلبية على الشعوب العربية

شهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح
اخلليجي على الكيان الصهيوني،
وتساوق معظم دول اجمللس مع
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية
ّ
الفلسطينية.
تعزيز مسار التطبيع كان أحد
األدوات الرئيسة اليت وضعتها
إدارة ترامب األمريكية لتحقيق
التكامل االقتصادي اإلقليمي يف
صفقة القرن ،من دون ربط ذلك
بتحقيق التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية.

واإلسالمية ،واليت تعود بالفائدة ،بالدرجة األوىل ،على الكيان الصهيوني ،وتصب يف تعزيز
وحرف بوصلة الصراع.
الدور اإلسرائيليَ ،
واضحا ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،تساوق معظم دول جملس التعاون
وبدا
ً
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية الفلسطينية ،حيث كان أداء معظم هذه
اخلليجي مع
ّ
منسجما مع احللول اليت طرحتها صفقة القرن ،واليت تهدف إىل تصفية القضية
الدول
ً
الفلسطينية.
وشهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على الكيان الصهيوني ،فالتطبيع أخذ
ً
أشكاال خمتلفة مع خروجه إىل العلن ،وتوقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق أبراهام يف
 ،2020/9/15الذي ُميثل خط ًرا على القدس واملسجد األقصى ،بعد تشريعه اقتحامات
واملطبعني للمسجد ،وأداء الشعائر الدين ّية اليهوديّة فيه ،حني جعل لليهود ًّ
حقا
اليهود
ِّ
حلق املسلمني يف الصال ِة فيه ،وبعد أن شدد االتفاق على أن ّ
مساويًا ّ
تظل األماكن املقدسة

األخرى يف القدس مفتوحة للمصلني املساملني من مجيع األديان.

مﺆﺳسـة القدس الدولية

واتفاق «أبراهام» الذي انضمت إليه القيادة
العسكرية االنتقالية يف السودان بقوة االبتزاز يف
 ،2020/10/23مقابل رفع السودان عن الئحة
اإلرهاب ،واملغرب يف  ،2020/12/10مقابل اعرتاف
اإلدارة األمريكية بسيادة املغرب على الصحراء
الغربية؛ جاء بتسمية دينية ،وكان املسجد األقصى
املوضوع الديين األساسي يف مضمونه ،وأمام ذلك

اتفاق أبراهام جاء بتسمية دينية،
وكان املسجد األقصى املوضوع
الديين األساسي يف مضمونه.
تبنى اتفاق أبراهام العناصر
اخلمسة املركزية لطمس هوية
املسجد األقصى اليت نصت عليها
صفقة القرن ،وأضفى عليها
مشروعي ًة عربية.

فليس من املبالغة القول إن تغيري هوية املسجد األقصى يقع يف القلب من اتفاق أبراهام،
والتطبيع العربي الالحق له ،بوصف األقصى بات املركز الرمزي ألجندة التصفية على
مستوى اهلوية .وقد تبنى اتفاق أبراهام العناصر اخلمسة املركزية لطمس هوية املسجد
األقصى املبارك اليت نصت عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها مشروعي ًة عربية.1
والالفت للنظر أن اإلمارات قدمت اتفاق أبراهام يف سياق حتقيق مكاسب للقضية
أراض من الضفة الغربية .وهو
الفلسطينية عرب االلتزام اإلسرائيلي بتعليق عملية ض ّم ٍ
سياق أقل ما يقال فيه إنه استخفاف بعقلية اإلنسان الفلسطيين والعربي واملسلم .ذلك

أن البيان نفسه يذكر أن التعليق كان بطلب من ترامب نفسه .كما أن تعليق الض ّم
مت ً
كان قد ّ
أصال قبل شهر ونصف منذ مطلع متوز /يوليو  2020نتيجة صالبة املوقف
الفلسطيين ،وعدم توافر غطاء أمريكي لعملية الض ّم ،مع وجود اعرتاضات دولية واسعة
عليه؛ فكان تأجيل الض ّم حتصيل حاصل .واإلمارات بنظامها السياسي احلالي ليست ً
أصال

يف وضع سياسي وال جيو  -اسرتاتيجي ميكنها من إحداث فارق نوعي يف الشأن الفلسطيين.
 1مؤسسة القدس الدولية :القدس في  :2020العام الثالث لمشروع التصفية ،تقدير موقف.2020/12/31 ،
https://bit.ly/3bAsjBx
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وبالتالي ،فإن تعليق الض ّم ّ
مت بيعه للنظام اإلماراتي حملاولة مواراة عورات جرمية
التطبيع واالنفتاح الشامل على الكيان الصهيوني.1
وعلى الرغم من حرص وزيري اخلارجية اإلماراتي والبحريين يف كلمتيهما خالل حفل
حل الدولتني ،فإن نص االتفاق مل يشر ّ
التوقيع على اتفاق أبراهام على ذكر ّ
قط إىل

هذا املوضوع ،بل اكتفى بأكيد احلاجة إىل إجياد ّ
حل سلمي للصراع الفلسطيين -
اإلسرائيلي مبا حيقق حاجات وتطلعات الشعبني ،وهذه لغة صفقة القرن ،اليت تفرض
على الفلسطينيني تنازالت جوهرية يف قضايا الصراع املركزية ،كالسيادة واألرض

واحلدود والقدس والالجئني واألمن واملياه واملستوطنات وطبيعة التواصل اجلغرايف للدولة
الفلسطينية املفرتضة.2
وتثري إشارة ترامب يف خطابه ،قبل توقيع االتفاق ،إىل املواقع التارخيية يف إسرائيل اليت
فتحت اتفاقية أبراهام الباب أمام املسلمني يف مجيع أحناء العامل لزيارتها ،والصالة
بسالم يف املسجد األقصى يف القدس ،خماوف من أن اإلمارات والبحرين رمبا قبلتا عمل ًيا
بالقدس املوحدة عاصمة للكيان الصهيوني ،ومن ث ّم سيطرته على املقدسات املسيحية
واإلسالمية ،وخباصة أن الدولتني كانتا رحبتا من قبل بـصفقة القرن ،اليت تؤكد
مسا فحسب مبطلب الفلسطينيني
ذلك .وإذا كان األمر كذلك ،فإن هذا لن يعد ًّ
أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،بل اعرتاف بـالقدس املوحدة
عاصمة لـإسرائيل.3

 1محسن صالح ،التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي :الترسيم اآلثم ،موقع عربي .2020/8/14 ،21
https://bit.ly/3nEplhP
ي لألبحاث ودراسة السياسات" :قراءة في التطبيع /التحالف اإلماراتي والبحريني مع إسرائيل"،
 2المركز العرب ّ
تقدير موقفhttps://bit.ly/39yq8Ma .2020/9/17 ،
 3المرجع نفسه
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وقبل اإلعالن العلين عن التطبيع يف  ،2020/8/13اتسعت موجة التطبيع بني اإلمارات
والبحرين مع الكيان الصهيوني على خمتلف الصعد ،وتكررت استضافة وفود إسرائيلية
حتت عناوين الرياضة ،أو االقتصاد ،أو الصحة ،أو غريها .وكشفت وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية عن زيارات تطبيعية من بعض دول اخلليج العربي لالحتالل اإلسرائيلي ،أو
زيارة إسرائيليني لدول اخلليج.1
ّ
ونظمت شركة االحتاد للطريان اإلماراتية رحليت طريان إىل مطار بن جوريون ،خالل
شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020؛ وذلك حبجة إيصال مساعدات إنسانية
للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،تتعلق مبكافحة فريوس كورونا ،حبسب ما
أعلنت الشركة.2
ويف اجملال الطيب ،أعلنت السفرية اإلماراتية يف األمم املتحدة النا زكي نسيبة أن بالدها

لن تعارض تعاو ًنا مع إسرائيل ملواجهة فريوس كورونا .3وذكر رئيس الوزراء بنيامني

نتنياهو أن إسرائيل واإلمارات ستعلنان عن تعاون بينهما يف مكافحة وباء الكورونا ،كاش ًفا
النقاب عن أن هذا التعاون سيكون يف جماالت البحث والتطوير والتكنولوجيا خلدمة
األمن الصحي يف املنطقة بأسرها .وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) أن شركتني من
القطاع اخلاص اإلماراتي ،وشركتني إسرائيليتني ،أعلنتا إطالق عدة مشاريع مشرتكة
يف اجملال الطيب ومكافحة فريوس كورونا.4

 1انظر ً
مثل :موقع صحيفة القدس ،القدسhttps://bit.ly/2P7SS4y .2020/2/14 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/30af04U .2020/6/9 ،
 3عرب https://bit.ly/308tt0R .2020/5/5 ،48
 4موقع هيئة البث اإلسرائيلي (مكان)https://bit.ly/306VOop .2020/6/25 ،؛ وموقع صحيفة القدس
العربي ،لندنhttps://bit.ly/2X6GdU9 .2020/6/25 ،
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وكخطوة استباقية لتهيئة األجواء عن قرب
اإلعالن عن التطبيع العلين ،نشر السفري اإلماراتي
لدى واشنطن يوسف العتيبة ،يف ،2020/6/11
ً
مقاال يف صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية،
استعرض فيه رؤية حكومة أبو ظيب لعالقات
وصفها باحلميمة مع إسرائيل.1
وتقدم مسار التطبيع بني اإلماراتي مع الكيان
الصهيوني بأقصى سرعة ،وجتاوز اخلطوط
احلمراء ،وهو متفرد من حيث طبيعته ،حيث يرغب

تقدم مسار التطبيع بني اإلمارات
والكيان الصهيوني بأقصى سرعة،
وجتاوز اخلطوط احلمراء ،وهو
متفرد من حيث طبيعته ،إذ يرغب
اإلماراتيون يف حتقيق اندماج
على كل املستويات مع االحتالل
اإلسرائيلي.
سارعت اإلمارات إىل عقد سيل من
االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي يف
خمتلف اجملاالت.

اإلماراتيون يف حتقيق اندماج على كل املستويات مع االحتالل اإلسرائيلي .وسارعت
اإلمارات ،غداة التطبيع الرمسي التفاق أبراهام يف  ،2020/9/15إىل عقد سيل من
االتفاقات مع إسرائيل يف خمتلف اجملاالت؛ االقتصادية واالستثمارية واخلدمات املالية
والطاقة واألمن والعسكرية والتكنولوجيا واإلعالم والسياحة والبحث العلمي والنقل
وقطاعات أخرى...
عجلة تطبيع اإلمارات مع الكيان الصهيوني سابقت الزمن ،وجتاوزت كل احلدود...وبدت
واضحة املعامل أصابع االستثمارات اإلماراتية يف املستوطنات الصهيونية يف األراضي
الفلسطينية احملتلة سنة  ،1967بشكل عام ،ويف شرق القدس بشكل خاص.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/39CAzOp .2020/6/12 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/308BLWH .2020/6/11 ، Ynetnews
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فعلى الرغم من إعالن اإلمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار اإلدارة األمريكية
االعرتاف بالقدس عاصمة لـإسرائيل يف كانون األول/ديسمرب  ،2017الذي كان
ضمن صفقة القرن ،شاركت يف ورشة السالم من أجل االزدهار اليت ُعقدت يف
العاصمة البحرينية املنامة يومي  25و ،2019/6/26ويف مراسم الكشف عن الصفقة ،يف
 ،2020/1/28يف البيت األبيض.
وبينما أدّت اإلمارات دو ًرا مؤث ًرا يف بيع منازل املقدسيني يف البلدة القدمية يف القدس احملتلة،
القريبة من املسجد األقصى املبارك ،للجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية منذ سنة ،2014
كشفت نائبة رئيس بلدية القدس احملتلة فلور حسن – ناحوم ،يف  ،2020/10/17عن

استعداد وحتمس إماراتي لالستثمار يف املخطط االستيطاني الذي يُعد لتهويد أجزاء
واسعة من األحياء املقدسية ،وادي اجلوز والشيخ جراح واملصرارة .وأعلنت عن جناحها يف
حشد استثمارات إماراتية ،قد تصل إىل حنو  700مليون دوالر ،يف مشروع يعرف بـوادي
السيليكون أو بالسيليكون فالي ،الذي س ُيقام على أنقاض  200منشأة جتارية مقدسية،

700
مليون دوالر

استثمارات إماراتية
في مشروع يعرف
بـوادي السيليكون
إماراتيون داخل املسجد األقصى املبارك
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ويهدف إىل إقامة منطقة صناعية حديثة شرق القدس احملتلة ،تض ّم  250ألف مرت مربع
إلنشاء أماكن تشغيل يف جمال التقنية العالية اهلايتك ،ويهدف إىل ربط قسم القدس
تكريسا لفكرة (القدس املوحدة) عاصمة لـإسرائيل.1
الشرقي بالقسم الغربي ،وذلك
ً
ويف إطار التطبيع ً
أيضا ،يروج النظام اإلماراتي للصالة يف املسجد األقصى املبارك حتت
سيادة االحتالل ،يف خطوة غاية يف األهمية حنو فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على

القدس .وقد تالعب النظام اإلماراتي باملفردات الدينية املتعلقة باألقصى ،إذ ُع ِّرف على أ ّنه
املسجد القبلي ،ومسح لكل الديانات بالصالة فيه ،حسب اتفاقية التطبيع.
وجيزم نائب رئيس احلركة اإلسالمية الشيخ كمال اخلطيب أن اإلمارات ،ومن خالل
تتبع نهجها ودورها يف القدس واألقصى يف السنوات األخرية ،ال تعمل وال تنشط من خالل
رؤية خاصة بها بقدر ما أنها تعمل ضمن مشروع صهيوني تهويدي .وحينما يت ّم احلديث
عن منوذج بيت إبراهيم يف أبو ظيب بوجود مسجد وكنيس وكنيسة ،مبعنى أن كل
أبناء سيدنا إبراهيم يصلون حتت سقف واحد ،يقول اخلطيب إن هذا النموذج يتم الرتويج
له وتعميمه بغية تنفيذه يف األقصى .2ويف السياق نفسه ،أشارت صحيفة ماكور ريشون
اإلسرائيلية إىل أن منظمات يهودية طالبت ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد باالعرتاف
ّ
حبق اليهود يف ممارسة طقوسهم الدينية يف املسجد األقصى املبارك.3

تسيها إىل
ويف إعالن تروجيي لشركة االحتاد للطريان اإلماراتية ،لرحالت ستبدأ ّ
إسرائيل يف  2021/3/28بعنوان زيارة تل أبيب ،استخدمت الشركة صورة جملسم
أمسته اهليكل الثاني اليهودي .كما ظهر يف اإلعالن املرئي ،صورة ألحد األزقة بالبلدة
القدمية من القدس احملتلة ،بوصفه أحد املعامل اإلسرائيلية .والالفت للنظر أن الرواية
 1عرب https://bit.ly/39s6G3w .2020/10/17 ،48
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/2LMtS4I .2020/9/10 ،
 3القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2KaoVlG .18/11/2020 ،
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الرمسية اإلسرائيلية تقول إن اهليكل الثاني كان موجودًا يف املكان الذي يوجد فيه
املسجد األقصى اآلن.1
وعلى خطى اإلمارات ،تسارعت اتصاالت البحرين مع الكيان الصهيوني ،أعقبها تطبيع
للمنامة مع تل أبيب .ويف  ،2020/9/11أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن البحرين
انضمت إىل اإلمارات يف إبرام اتفاق لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني ،بعد اتصاالت
سرية وتطبيع غري معلن منذ تسعينيات القرن العشرين ،وبعد تسارع االتصاالت بعد االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي يف  .2020/8/13لتصبح البحرين بذلك رابع الدول العربية ،وثاني
الدول اخلليجية ،اليت تعلن تطبيع عالقاتها مع الكيان الصهيوني ،بعد مصر واألردن
واإلمارات.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن البحرين ،قبل إعالنها تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني،
استضافت ورشة املنامة االقتصادية يف حزيران/يونيو  ،2019متهيدًا إلعالن صفقة
القرن ،وشاركت يف مراسم الكشف عن صفقة القرن ،يف البيت األبيض ،يف ،2020/1/28
وأوقفت جلسة حوارية عقدتها مجعية الشباب الدميقراطي البحريين على شبكة اإلنرتنت
ملناقشة التطبيع ،خالل بثها يف  ،2020/5/10وطلبت من االحتالل اإلسرائيلي املساعدة
ريا ،ترحيبها باتفاق التطبيع
يف مواجهة جائحة كورونا خالل أيار/مايو  ،2020وأخ ً
اإلماراتي اإلسرائيلي ،واصفة إياه بـاخلطوة التارخيية اليت ستسهم يف تعزيز االستقرار يف
املنطقة ،وموافقتها على السماح للرحالت اإلماراتية من وإىل الكيان الصهيوني بالتحليق
يف أجوائها.
كل املعطيات تظهر عدم وجود أي فائدة أمنية أو اقتصادية من االتفاق البحريين-
اإلسرائيلي ،إىل جانب عدم رضا غالبية البحرينيني من االتفاق .وباملقابل يعتقد املراقبون
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3shoE1k .2020/11/16 ،
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اإلسرائيليون أن هدف احلكومة اإلسرائيلية من التطبيع مع البحرين أن يكون جسر عبور
للسعودية ،وعقد اتفاق معها ،فالشارع اإلسرائيلي أثار عالمات استفهام حول عقد اتفاق
مع دولة صغرية وغري قوية اقتصاديًا كالبحرين ،وعن األهداف املتوقعة منها.
وبعد توقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق أبراهام يف  ،2020/9/15تسارعت عجلة

تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني ،و ّ
مت عقد مذكرات تفاهم يف اجملاالت االقتصادية،

والتجارية ،واالتصاالت ،والتجارة ،واخلدمات اجلوية وتنقل األفراد ،واخلدمات املصرفية،
ويف جمال التعاون التقين ،واالبتكار ونقل التكنولوجيا ،والتعاون يف النظم البيئية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وغريها...
ويف إطار التطبيع ،يبدو أن هناك مصلحة إسرائيلية لتوقيع اتفاق مع السعودية؛ ألهميتها
السياسية واالقتصادية والدينية .وباملقابل فإن للسعودية حساباتها املختلفة ،داخل ًيا
ً
شوطا بتهيئة
وخارجيا ،وسيكون مثنه األعلى ،بالرغم من أن النظام السعودي قطع
ًّ

البيئة الداخلية واخلارجية لذلك؛ وليس ّ
أدل من ذلك التعاطي اإلجيابي ملسؤوليها ،أو
إعالميها ،أو مغرديها على مواقع التواصل االجتماعي ،مع الكيان الصهيوني ،واحلديث عن
إمكانية إقامة عالقات طبيعية مع الكيان الصهيوني ،وتغيري اخلطاب الديين وتبين خطاب
ريا منحها اإلذن لشركات الطريان
متسامح أكثر جتاه اليهود والتعايش معهم ،وأخ ً
اإلسرائيلية التحليق فوق أراضيها...
وهنا يربز السؤال األهم خالل هذه املدة ،وهو عن الدور السعودي يف تطبيع العديد من الدول
العربية واإلسالمية مع الكيان الصهيوني ،وبشكل خاص دوليت املغربي والسودان ،فهل ميكن
توقيع اتفاقيات التطبيع األخرية من دون الضوء األخضر السعودي .فقد تطورت العالقات
بني االحتالل اإلسرائيلي والسعودية على مدى السنني يف عدد من القنوات املتوازية :ما

أساسا متي ًنا ،وإن كان ضي ًقا ،للعالقات ،وتبقى
تزال هناك قناة أمنية – استخبارية ،تشكل ً
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بطبيعة األحوال سرية .وهناك قناة اقتصادية – جتارية هادئة هي األخرى؛ أما يف السنوات
األخرية فثمة قناة يف مركزها حوار ديين.1
وفيما نفى املسؤولون السعوديون التطبيع ،قال وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن
فرحان آل سعود إن تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي أمر من املتصور حصوله يف
النهاية ،2وإن بالده تؤيد التطبيع الكامل ،لكن ينبغي ً
أول إقرار اتفاق سالم دائم وكامل
يضمن للفلسطينيني دولتهم بكرامة .3وأكد امللك سلمان بن عبد العزيز على أن السالم
يف الشرق األوسط هو خيارنا االسرتاتيجي ،وواجبنا أال ندّخر جهدًا للعمل م ًعا حنو
حتقيق مستقبل مشرق يسوده السالم واالستقرار واالزدهار والتعايش بني شعوب املنطقة
كافة ،وتدعم اململكة مجيع اجلهود الرامية للدفع بعملية السالم ،على أساس املبادرة
العربية للسالم.4
ونقلت صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيلية عن مسؤولني إسرائيليني أن السعودية
ستعلن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف غضون  12شه ًرا ،ولن يكون يف األشهر األوىل
من والية الرئيس األمريكي جو بايدن .وأشار وزير االستخبارات اإلسرائيلية إيلي كوهني
يف نهاية كانون األول/ديسمرب  2020إىل أن اتفا ًقا ميكن أن يتحقق خالل سنوات القادمة
مع السعودية ،لكنه مل يشر بوضوح إىل نهاية سنة  .2021وكشفت الصحيفة أن ولي
العهد السعودي حممد بن سلمان زار الكيان الصهيوني يف املاضي.5

 1القدس العربيhttps://bit.ly/2MLhD8J .2020/10/29 ،
 2موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنىhttps://bit.ly/2XpssQ6 .2020/10/15 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2Xpdn0O .2020/10/15 ،The Washington Institute for Near East Policy
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XtMnxi .2020/11/21 ،
 4الشرق األوسطhttps://bit.ly/3q9Oeno .2020/9/24 ،
https://bit.ly/3osCsDY .2020/12/28 ، i24NEWS 5
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يشار إىل أن وسائل إعالم عربية كشفت ً
نقل عن مصادر إسرائيلية رمسية ،أن رئيس الوزراء
توجه على منت طائرة إسرائيلية ،يوم األحد  ،2020/11/22إىل السعودية
بنيامني نتنياهو ّ
برفقة رئيس جهاز املوساد يوسي كوهني ،واجتمع مع ولي العهد السعودي حممد بن
سلمان يف مدينة نيوم السعودية ،حبضور وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو .1غري
أن وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان نفى عقد اجتماع بني ولي العهد
السعودي ومسؤولني إسرائيليني ،مشددًا على أن املسؤولني الوحيدين احلاضرين كانوا
فقط أمريكيني وسعوديني.2
ويف حدث تارخيي ،حلقت طائرة ركاب إسرائيلية عرب اجملال اجلوي للسعودية ،يف
 ،2020/8/31يف أول رحلة جوية جتارية مباشرة بني االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات.

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت متنح فيها اململكة إذ ًنا لطائرة إسرائيلية الستخدام
جماهلا اجلوي .وأعلنت السعودية أنها وافقت على السماح للرحالت اجلوية كافة املتجهة
لإلمارات واملغادرة منها من الدول كافة ،بعبور أجوائها .3وبالقابل ،صادق وزير الداخلية
اإلسرائيلي أرييه درعي على قرار غري مسبوق ،يسمح بسفر اإلسرائيليني إىل السعودية
لـأغراض جتارية ،شريطة أن يكون املسافر قد تلقى دعوة رمسية من مستضيفه يف
السعودية.4

ويف سياق التطبيع اإلعالمي ،أجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي بين جانتس مقابلة مع
صحفيني من السعودية واإلمارات والبحرين ،عرب منصة زوم .وحبسب القناة العربية
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/38w3Rzl .2020/11/23 ،
 2صفحة فيصل بن فرحان على توتيرhttps://bit.ly/35rT1Iy .2020/11/23 ،؛ والشرق األوسط،
https://bit.ly/2XtEM1K .23/11/2020
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3scsOaU .2/9/2020 ،
 4عرب https://bit.ly/3jNAvQx .2020/1/26 ،48
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السابعة ،فإنه ألول مرة يتحدث جانتس مع صحفيني من تلك الدول .1وأنتجت قناة أم بي
سي ،اململوكة جلهات سعودية ،مسلسلني فيهما دعوة صرحية إىل التطبيع مع االحتالل
اإلسرائيلي ،ويهاجم الفلسطينيني وقضيتهم.2
وباملقابل ،ويف صورة عربت عن أصالة الشعب الكوييت ،وتضامنه مع القضية الفلسطينية،
بشكل عام ،ومع القدس واملسجد األقصى ،بشكل خاص ،أكد رئيس جملس األمة الكوييت
مرزوق الغامن أنه ال تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة ،وكاملة السيادة،
وتلبية مطالب الشعب الفلسطيين يف السيادة واحلدود والقدس واملياه والالجئني وإزالة
املستوطنات كافة اليت بنيت منذ عام  .31967ويف ما يتعلق بـصفق القرن ،أعرب جملس
األمة الكوييت عن رفضه وتنديده بالصفقة ،4وقال الغامن ،يف املؤمتر الطارئ للربملان العربي
عمان يف  ،2020/2/7إن املكان الطبيعي للصفقة هو سلة القمامة
يف العاصمة األردنية ّ

.5

ويف ّ
ظل تهافت بعض الدول على تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني ،وردًا على حماولة
إدارة ترامب األمريكية الرتويج بأن الكويت ستكون من الدول اليت ستطبع عالقاتها مع
االحتالل؛ جدَّدت مصادر حكومية كويتية التأكيد أن موقف الكويت من التطبيع مع
تطبع مع
الكيان الصهيوني ثابت ،ولن ّ
يتغي ،وأن الكويت على موقفها ،وستكون آخر دولة ِّ
االحتالل اإلسرائيلي ،مشددة على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيري موقفها الراسخ
والرافض للتطبيع .وأكدت احلكومة الكويتية تأييد كل اجلهود اهلادفة إىل الوصول إىل
ّ
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ،يضمن للشعب الفلسطيين إنهاء االحتالل ،وعودة
 1القدسhttps://bit.ly/38xyFQe .2020/10/4 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/274612 .12/4/2020 ،؛ وعربي ،21
https://bit.ly/30agigg .2020/4/26
 3القدس العربيhttps://bit.ly/2LqLK4Y .2020/1/30 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/272013 .2020/2/5 ،
 5هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2P1XGsh .2020/2/9 ،
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الالجئني ،وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود  ،1967وفق
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ّ
وحل الدولتني.6
وتقدم عدد من أعضاء جملس األمة الكوييت ،بينهم مرزوق الغامن ،بطلب للتعجيل بقيام
اجمللس وجلانه بالبت يف القوانني املقرتحة املقدمة بشأن مقاطعة إسرائيل ،وحظر
التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني .7كذلك نفى الغامن مشاركة الكويت ،على
أي مستوى كان ،يف مراسم توقيع اتفاق التطبيع الذي ّ
مت التوقيع عليه يف ،2020/9/15
يف واشنطن بني اإلمارات والبحرين واالحتالل اإلسرائيلي ،مشددًا على ثبات موقف الكويت
حكومة وشع ًبا ،بشأن عدم التطبيع مع االحتالل بأي شكل من األشكال.8

 .4الســـودان والمﻐـــرب :التطﺒيـــﻊ ...مكاﺳـــﺐ مختلفـــة ثمنﻬـــا
مﺸـــترك
يف أبرز توضيح لتطبيع السودان واملغرب مع الكيان
الصهيوني ،قال رئيس معهد دراسات األمن القومي
اإلسرائيلي عاموس يدلني إن املغاربة والسودانيني

االحتالل اإلسرائيلي مل تدفع شي ًئا
مقابل «السالم» مع املغرب والسودان،
ومن دفع هم األمريكيون.

أبرموا صفقة مع األمريكيني ،وليس مع إسرائيل،

مشددًا على أن إسرائيل مل تدفع شي ًئا تقري ًبا مقابل السالم مع املغرب والسودان ،ومن دفع
هم األمريكيون ،حيث أخرجوا السودان من قائمة اإلرهاب ،وأعطوا اعرتا ًفا بالسيطرة

املغربية على الصحراء الغربية ،وهذا اعرتاف مهم جدًا للمغاربة ،حبسب تعبريه.9
 6موقع صحيفة القبس ،الكويتhttps://bit.ly/2JZQ7mX .2020/8/15 ،؛ و .2020/9/20
https://bit.ly/3i1ny53؛ و https://bit.ly/3brX9MO .2020/9/21
 7الجزيرة نتhttps://bit.ly/38tpXlW .2020/8/20 ،
 8وكالة وفاhttps://bit.ly/3hLqiUo .2020/9/16 ،
 9صحيفة رأي اليوم اإللكترونيةhttps://bit.ly/3igB19A .2020/12/12 ،
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نتنياهو التقى رئيس اجمللس السيادي السوداني بأوغندا واتفقا على التطبيع

تزايدت بوادر التطبيع بني القيادة السودانية اجلديدة بعد اإلطاحة بنظام الرئيس السابق
عمر البشري ،ويف مقدمتها اللقاء س ًرا بني رئيس جملس السيادة االنتقالي السوداني عبد
الفتاح الربهان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يف عنتييب يف مقر الرئيس
األوغندي يوري موسفين ،والذي ّ
مت االتفاق فيه على تطبيع العالقات تدرجي ًيا ،حسبما
صرح مسؤول إسرائيلي كبري لصحيفة تاميز أوف إسرائيل.1
يشتبك قرار تطبيع عالقات القيادة السودانية اجلديدة مع الكيان الصهيوني ،الذي أعلنه
ترامب يف  ،2020/10/23بعدة ملفات للخالص من أزمات السودان الداخلية واخلارجية
املُرتاكمة ،وفرصة لتجاوز عقود من الصعوبات االقتصادية والعزلة الدولية اخلانقة،
حبسب تأكيد هذه القيادة.

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3iffqhr .2020/2/3 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3ibJs5X .2020/2/9 ،
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دعما إمارات ًيا وسعوديًا وأمريك ًيا
فالقيادة السودانية اجلديدة أرادت من وراء هذا التوقيع ً
جديدًا ملالية الدولة؛ من شأنه أن يُعزز قناعة السودانيني جبدوى تطبيع العالقات مع
االحتالل اإلسرائيلي .وكشف جملس الوزراء السوداني أن الواليات املتحدة اشرتطت
تطبيع العالقات بني اخلرطوم واالحتالل اإلسرائيلي ،لشطب السودان من قائمتها السوداء
للدول الراعية لإلرهاب .1وشدد عبد الفتاح الربهان على أنه ال فائدة ترجى من اخلصومة
مع دولة عضو يف األمم املتحدة ،وأصبحت مقبولة من اجملتمع الدولي بغض النظر عن
ً
جملسي السيادة والوزراء شركاء يف خطوة
مؤكدا أن
الظروف اليت صاحبت قيامها،
َ
إنهاء العداء مع إسرائيل.2
ويف اإلطار نفسه ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،يف  ،2020/12/10أن املغرب أصبح
أحدث دولة عربية توافق على تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني ،وجاء هذا اإلعالن
بعد أن وقع ترامب وثيقة يعرتف فيها بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية .وبعد يوم
من هذا اإلعالن ،أرسلت إدارة ترامي كتابًا إىل الكوجنرس األمريكي حول صفقة حمتملة
لبيع أسلحة مبليار دوالر إىل املغرب ،يف خطوة مشابهة لتلك اليت ّ
اتذتها إدارة ترامب بعد
التطبيع اإلماراتي مع الكيان الصهيوني.
مهما إىل قلب
وكانت الرباط ترى يف احلفاظ على عالقاتها مع الكيان الصهيوني
ً
مفتاحا ً
واشنطن .ومبوجب االتفاقية ،ستستكمل الدولتان العالقات الدبلوماسية جزئ ًيا ،وتطلقان

رحالت ج ّوية مباشرة ،وتع ّززان فرص التعاون االقتصادي والتكنولوجي.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2Lzmf1t .2020/10/26 ،
 2موقع صحيفة الشروق ،مصر/11/28 ،المجلسhttps://bit.ly/3sk7vUO .
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 .5ﺗركيا
تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من دور تركيا يف
القدس ،ووضع االحتالل خمططات لعرقلة
وجودها يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،ويرى
االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة الرتكية يف
القدس احملتلة تسعى إىل إبراز الصبغة اإلسالمية
للمدينة.

تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من الدور
الرتكي يف القدس ،ووضع االحتالل
خمططات لعرقلته يف القدس
واملسجد األقصى.
ويرى االحتالل أن السياسة الرتكية
يف القدس احملتلة تسعى إىل إبراز
الصبغة اإلسالمية للمدينة.

وتنوع االهتمام الرتكي بالقدس ،وتنوعت مشاريع تركيا فيها ،وغطت قطاعات متعددة
كاإلسكان والصحة والتعليم واالقتصاد .وإىل جانب زيارات األتراك املستمرة لألقصى فإن
تركيا تسعى من خالل مجعيات إغاثية إىل مساندة املقدسيني ،ودعمهم باألموال لرتميم
العقارات واحلفاظ عليها ،وتنفذ عدة مؤسسات تركية مشاريع هلا مع مؤسسات مقدسية
جمتمعية.
وبدأ االحتالل الصهيوني خطوات الستئصال القاعدة السياسية لألنشطة الرتكية يف
القدس الشرقية ،ولتعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع أحناء املدينة ،حبسب ما قال
وزير اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ،الذي شدد على أن انتهاء أيام اإلمرباطورية
العثمانية ،وليس لدى تركيا ما تبحث عنه يف القدس .وقال إن إعالن الرئيس أردوغان أن
القدس ملك جلميع املسلمني ،مبالغ فيه وال أساس له من الصحة ،إلسرائيل السيادة يف
القدس ،مع احلفاظ على حرية العبادة الكاملة جلميع األديان ،لن نسمح ألي جهة باملس
بهذه السيادة.1
 1موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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خرباء إسرائيليون حيذرون من تنامي النشاط الرتكي

ويف حماولة ملنع النشاط الرتكي ،أوصى التقدير االسرتاتيجي السنوي لعام -2019

 2020الصادر عن معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لـجامعة تل أبيب،
بضرورة استمرار السلطات اإلسرائيلية يف احل ّد من النشاط الرتكي يف القدس ،ومن
عالقتها مع فلسطينيي  .11948وألغى االحتالل وظائف املعلمني األتراك الذين يعلمون
الفلسطينيني مبدارس القدس ،ومعاقبة كل مدرسة حتصل على دعم تركي ،ولعل األهم
هو السعي إىل احل ّد من نشاط مجعية التعاون والتنسيق الرتكية تيكا يف شرق القدس،
واليت يقول االحتالل اإلسرائيلي إنها تقدم حنو  12مليون دوالر سنويًا يف شرق القدس،
وخاصة يف جمال الرتميم يف البلدة القدمية من مدينة القدس ،إضافة إىل تقديم الطرود
الغذائية للفقراء ،وتقديم املساعدة للتجار يف البلدة القدمية.2
The Regional System: Struggling for the Shape of the Middle East, Strategic 1
The Institute for National Security Studies ,2020-Survey for Israel 2019
(INSS), January 2020. https://bit.ly/2WOI5AN
 2موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا ،خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،الرتكيز
أكثر على زيارات مدينة القدس ،والصالة يف املسجد األقصى املبارك ،يف إطار برنامج
رحالت العمرة لعام 2020-2019؛ بهدف زيادة اهتمام املواطنني األتراك بالقدس واملسجد
األقصى .1وباملقابل ،وضع االحتالل قيودًا على زيارات األتراك للقدس عرب ختصيص زيارة
واحدة فقط لكل شخص خالل العام ،ووضع عراقيل تهدف من خالهلا إىل عرقلة زيارة
القدس وحرية التج ّول فيها.
ً
ملحوظا يف تسليط الضوء على الدور الرتكي يف املسجد
وشهدت سنة  2020تزايدًا
األقصى بشكل متجدد يف اإلعالم اإلسرائيلي .وبدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية انتقاد
الدعم الرتكي املقدم ألهالي القدس ملواجهة وباء كورونا ،وقالت إنه عمل ض ّد
إسرائيل ،مشككة بهذا الدعم ،ورأت أن اهلدف منه هو تعميق الوجود الرتكي بالقدس
واألقصى ،وإضعاف الوجود اإلسرائيلي .2ويف ورقة حبثية نشرها مركز القدس للدراسات
االسرتاتيجية واألمنية يف تل أبيب ،يشري الباحث يف شؤون الشرق األوسط ديفيد كورون
إىل أن الوجود الرتكي من شأنه أن يوجه ضربة إىل السيادة اإلسرائيلية على القدس.
ويف السياق ذاته ،يشري مركز القدس لشؤون اجملتمع والدولة اإلسرائيلي إىل أن ما
جيري يف القدس يثبت أن هناك مساعي تركية لوقف عملية أسرلة الثقافة يف القدس
الشرقية .ويقول املركز إن مواقع أثرية إسالمية عثمانية جرى تعمريها وترميمها مؤخ ًرا
يف القدس ً
أيضا من خالل مجعيات تركية .ويضيف املركز أن تركيا تتعاون مع اهليئة
اإلسالمية العليا اليت يديرها الشيخ عكرمة صربي وكذلك مع احلركة اإلسالمية
احملظورة اليت يقف على رأسها الشيخ رائد صالح من أجل تكثيف الوجود يف القدس
واألقصى ،بل بدأتبتسيري رحالت كبرية إىل هذه املدينة مؤخ ًرا.3
 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2D1nwdr .2019/11/7 ،
 2موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/3nMLzOT .2020/4/5 ،
 3موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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ويف مساعيها إىل إثبات ملكية الفلسطينيني لألراضي احملتلة يف القدس والضفة الغربية
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من
األرشيف العثماني ،الذي حتتفظ به ،ويض ّم وثائق لعشرات اآلالف من السجل العقاري
اخلاص بأراضي اخلالفة العثمانية .وأضافت الصحيفة أن احملامني الفلسطينيني
يستخدمون مواد األرشيف ،للطعن يف امتالك االحتالل اإلسرائيلي لألراضي يف حمافظات
الضفة ،مبا فيها القدس احملتلة.1
ويف اإلطار ذاته ،أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عن فخره بدفاع بالده عن
فلسطني يف احملافل الدولية كافة ،مشددًا على أن تركيا لن تغض الطرف إزاء منح
األراضي الفلسطينية ألحد ،وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أمحر بالنسبة إىل
مسلمي العامل .2وقال أردوغان :القدس مدينتنا ،ال س ّيما أنه من املمكن إىل اليوم العثور
على آثار املقاومة العثمانية اليت اضطرت للخروج منها خالل احلرب العاملية األوىل.3
وهاجم أردوغان بشدة ،يف األمم املتحدة ،االحتالل اإلسرائيلي ،وندد بقمع الفلسطينيني،
وهو ما دفع السفري اإلسرائيلي إىل االنسحاب .وقال خالل اجللسة االفتتاحية ألعمال
الدورة الـ  75للجمعية العامة لألمم املتحدة يف  :2020/9/22ال تزال القضية الفلسطينية

ّ
تقض مضاجعنا ،واأليدي القذرة اليت تتعدى على القدس ،حيث توجد األماكن املقدسة
للديانات السماوية الثالث ،تزداد جرأة ووقاحة ،مشددًا على أن تركيا لن تدعم أي خطة ال

 1موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/3f9Y9TV .2020/1/2 ،؛ وكالة األناضول لألنباء،
https://bit.ly/2XY7uHG .2020/1/1؛ وانظر أيضًا:
إسرائيل هيومhttps://bit.ly/2BFXrQH .2020/1/1 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2LQgpZt .2020/5/24 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3idWZdf .2020/10/1 ،؛ ووكالة األناضول.2020/10/3 ،
https://bit.ly/3icjZcA؛ ووكالة األناضولhttps://bit.ly/35KILLP .2020/11/29 ،
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يوافق عليها الشعب الفلسطيين  .1وأكد أردوغان موقف تركيا الرافض ألي خطوات ض ّم
إسرائيلية ،أو تطبيع قبل إنهاء االحتالل وحتقيق االستقالل إلقامة الدولة الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الشرقية.2
وأكد الرئيس الرتكي أن صفقة القرن غري مقبولة وأنها ال ختدم السالم ولن جتلب
ّ
ً
مؤكدا أن اخلطة األمريكية هي خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيني وإضفاء
احلل،
الشرعية على االحتالل اإلسرائيلي .3وقالت وزارة اخلارجية الرتكية إن اخلطة األمريكية
املزعومة لـالسالم يف الشرق األوسط ولدت ميتة .وقالت الوزارة ،يف بيان هلا ،إن هذه
اخلطة ،إمنا هي خطة ض ّم ترمي لقتل ّ
حل الدولتني ،واغتصاب أراضي فلسطني .وأكد
البيان أنه ال ميكن شراء الشعب الفلسطيين وأراضيه باملال ،مشددة على أن القدس هي
خط أمحر بالنسبة إىل تركيا.4
وشدد رئيس الشؤون الدينية الرتكية علي أرباش ،بتصرحيات على شبكات التواصل
االجتماعي ،على أن إعالن الواليات املتحدة صفقة القرن ،وإعالنها القدس عاصمة غري
قابلة للتجزئة لالحتالل اإلسرائيلي خطوات متهورة وال تستند إىل أي أساس قانوني
وشرعي .وأكد أرباش أن القدس هي العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية.5

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XGxPur .2020/9/23 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3srMI1M .2020/8/22 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/39z1Npt .2020/1/29 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2XHBYhB .2020/10/8 ، The Peninsula
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/2P2Dt5C .2020/1/28 ،
 5موقع رئاسة الشؤون الدينية ،رئاسة الجمهورية التركية،https://bit.ly/3igpEOI .2020/1/29 ،
وصفحة رئاسة الشؤون الدينية على توتيرhttps://bit.ly/3bG87OI .2020/1/29 ،
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 .6المستوى الﺸعﺒي
يب من تطور
يُع �د املوقف العربي واإلسالمي الشع ّ
األوضاع يف املسجد األقصى أفضل ً
حاال من
املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد
املسارات .والشارع العربي واإلسالمي متفاعل مع
القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
ومدينة القدس بشكل خاص.

نظمت جهات شعبية عربية وإسالمية
عديدة فعاليات نصرة للقدس
واألقصىً ،
ورفضا للتطبيع ،ولكن
التفاعل الشعيب مل يكن باملستوى
املطلوب ألسباب كثرية منها
جائحة كورونا والظروف السياسية
واالقتصادية.

وقد كانت التحركات الشعبية  -إىل ح ّد ما -على مستوى احلدث ،وجنحت يف الضغط
على اجلهات الرمسية إلحداث بعض التغيريات يف املواقف ،وفشلت يف حمطات كثرية،

بسبب عدم اكرتاث املستوى الرمسي ملوقف الشارع أحيا ًنا ،أو ضعف هذه التحركات يف
أحيان أخرى .وعلى مستوى ال ّتطبيعّ ،
فإن رفض العالقات مع االحتالل هو املوقف الغالب

على الشارع العربي واإلسالمي.
ويف إطار التفاعل مع املستجدات يف القدس احملتلة ،واالقتحامات املتكررة للمسجد
األقصى ،نظم االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني يف  ،2020/5/16لقا ًء دول ًيا
ض ّم عشرات الشخصيات االعتبارية وقيادات العمل الوطنية يف أكثر من عشرين دولة
إسالمية .1ويف  2020/6/5أطلق ملتقى القدس أمانيت الدولي ،محلة عاملية إلكرتونية
حتت عنوان يوم القدس اإللكرتوني العاملي .وأكد امللتقى أن احلملة ستشارك فيها أكثر
من  250مؤسسة من  33دولة حول العامل ،وبـ  13لغة ،بالتزامن مع الذكرى الـ 53

الحتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس احملتلة.2
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3qks163 .2020/5/20 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276346 .2020/6/5 ،
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وشارك حنو  800عامل وداعية
وشخصية إسالمية ،من

64

مؤسسة علمائية ،من  19دولة ،يف
مقدمتهم االحتاد العاملي لعلماء
املسلمني ورابطة علماء املسلمني
ورابطة علماء أهل السنة ،يف
ملتقى علماء األمة لنصرة
القدس واملسرى إلكرتون ًيا ،يف
 ،2020/6/13تزام ًنا مع الذكرى

مؤمتر روَاد بيت املقدس اإللكرتوني

الـ  53الحتالل القدس .وحذر املشاركون من املخاطر احملدقة بالقضية الفلسطينية ،ويف
مقدمتها التطبيع مع االحتالل.1
ويف  7و 2020/11/8انعقد مؤمتر ر َواد بيت املقدس اإللكرتوني ،حتت شعار القدس
أمانة ..التطبيع خيانة ،من تنظيم االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني ،ومركز
عالقات تركيا والعامل اإلسالمي .ليكون أضخم مؤمتر إلكرتوني عاملي نصرة لفلسطني
ودعما لصمود الشعب الفلسطيين ،شارك فيه العشرات من الشخصيات البارزة والفاعلة
ً
يف خدمة القضية الفلسطينية على مستوى العامل ،فيما بلغ عدد املشاركني فيه حنو 5

بلداّ .2
وأكد املُ ْؤمترون ،يف البيان اخلتامي ،رفض التطبيع ً
آالف مشارك من ً 75
رفضا
قاط ًعا؛ ّ
بكل أشكاله وصوره وألوانه .وشددوا على مركزيّة القدس واملسجد األقصى املبارك،
الصراع الدّائر يف املنطقة.3
يف ّ
 1موقع عربي https://bit.ly/2Pahxpm .2020/6/13 ،21
 2وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/38JwyZQ .2020/11/7 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283273 .2020/11/8 ،

63

 64حال القدس السنوي 2020

ويف  2020/7/11أعلن ملتقى كلنا مريم الدولي تشكيل جلنة قانونية دولية تض ّم
خبريات وحقوقيات وعامالت يف جمال حقوق اإلنسان ،تهدف إىل متابعة جرائم االحتالل
ّ
حبق املرأة املقدسية ،والتصدي هلا بالتعاون مع منظمات حقوقية عرب العامل.1
ويف تركيا نظمت منظمات أهلية عددًا من الوقفات التضامنية مع القدس ،واملسجد
األقصى ،مندّدين باالحتالل اإلسرائيلي وسياسته القمعية .ومن هذه الوقفات ما ّ
مت
تنظيمه يف  ،2020/1/24تضام ًنا مع املقدسيني ،وعلى رأسهم خطيب املسجد األقصى
الشيخ عكرمة صربي ،يف ساحة مسجد السلطان حممد الفاتح باسطنبول .2ومنها
كذلك ،احلملة الشعبية العاملية اليت أطلقتها مؤسسة وقف األمة الرتكية يف
 ،2020/4/22حتت عنوان إسعاف القدس ،وتهدف إىل إغاثة املقدسيني الذين يعانون
االحتالل وتردي األوضاع بفعل فريوس كورونا ،وأطلقت احلملة من مدينة إسطنبول
الرتكية ،بالتنسيق والشراكة مع العديد من اهليئات واجلمعيات واملؤسسات العاملة من
أجل القدس يف العامل.3
ويف  2020/5/11أطلقت مجعيتا وقف القدس للرعاية والتنمية يف لبنان ،وحجر الصدقة
 تركيا ،محل ًة لإلغاثة العاجلة يف القدس ،لدعم الفئات األكثر تضر ًرا يف املدينة بفعلجائحة كورونا ،وجاءت احلملة حتت عنوان اصنع ابتسامتهم .4ويف  2020/11/8دعا
ملتقى علماء تركيا ألجل القدس ،مؤسسات اجملتمع املدني يف تركيا إىل إنشاء جلنة
دعما للمدينة احملتلة ،وانعقد امللتقى إلكرتون ًيا برعاية هيئة علماء
القدس يف مؤسساتهم ً
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/39yMqO2 .2020/7/11 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2AEI6Po .2020/1/24 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/281806 .2020/4/23 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3qpdk1G .2020/5/11 ،
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فلسطني يف اخلارج ،وحضور خنبة من علماء وشخصيات تركية ،وشدد امللتقى ،يف ختام
دفاعا عن القدس.1
أعماله ،على ضرورة رص الصفوف ونبذ اخلالفات ً
ويف ماليزيا انعقدت فعاليات مناصرة للقضية الفلسطينية ،بشكل عام ،وللقدس واملسجد
األقصى ،بشكل خاص ،منها فعاليات مؤمتر برملانيون ألجل القدس ،الذي انعقد يف
العاصمة املاليزية كواالملبور ،يف  ،2020/2/8حبضور رئيس الوزراء املاليزي مهاتري حممد،
وشارك يف املؤمتر  500برملاني عربي ودولي ،إضافة إىل ممثلني عن املؤسسات الناشطة يف
جمال الدفاع عن القدس واألقصى ،بهدف التباحث حول دعم قضايا فلسطني والدفاع عن
حقوق مواطنيها.2
وتوالت مؤشرات الرفض الشعيب العربي لتطبيع الدول العربية عالقاتها مع االحتالل
اإلسرائيلي ،وتتابعت التحركات الشعبية واحلزبية الرافضة للتطبيع .وأظهرت نتائج
استطالع املؤشر العربي  ،2020/2019الذي أجراه املركز العربي لألحباث ودراسة
السياسات يف الدوحة يف  13بلدًا عرب ًيا ،بني تشرين الثاني/نوفمرب  2019ومتوز/يوليو

ّ ،2020
أن  %88من مواطين املنطقة العربية يرفضون االعرتاف باالحتالل اإلسرائيلي،

والتطبيع معها .3وتبنى علماء األمة اإلسالمية من مناطق خمتلفة فتوى بتحريم
التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف اجملاالت كافة ،وتعدّه خيانة.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iiA2Ws .2020/11/8 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33692 .2020/2/10 ،
 3المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحةhttps://bit.ly/3sq4bYm .2020/10/6 ،
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ً
ثالثا :على المستوى اإلسرائيلي
منذ أن دخلت املعركة على القدس طور التصفية مع إعالن ترامب القدس عاصمة موحدة
للكيان الصهيوني يف  ،2017/12/6بدا املشروع االستعماري الصهيوني يف أشد حاالت
متحوره حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد
األقصى املبارك ،العنوان التالي حلرب اهلوية ،مع التشديد على أن القدس ستبقى العاصمة
املوحدة لالحتالل ،وأنها لن تقسم أبدًا ،حبسب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
عاما على احتالل القدس.1
خالل خطاب له يف حفل حكومي مبناسبة مرور ً 53
حضور
وأصبح االحتالل يتطلع إىل اغتنام الفرصة ،ال لتغيري الوقائع يف القدس وفرض
ٍ
يهودي فيها فقط؛ بل يتطلع إىل تصفية الوجود العربي اإلسالمي واملسيحي وجعله وجودًا
وحضور إسرائيلي شامل على
حضور يهودي مهيمن على مستوى املقدس،
تاب ًعا ،وفرض
ٍ
ٍ

مستوى السيادة واإلدارة حييل اجملتمع املقدسي إىل جزء من الوسط العربي يف إسرائيل
بعد أن كان طليع ًة ورأس حربة ملشروع التحرر ،وإىل انصياع الوعي املقدسي للسلطة

الصهيونية بوصفها شرعي ًة ونهائية بزيادة معيار الكي باهلدم واالعتقال واإلبعاد ،وإىل
فرض احلضور اليهودي يف األقصى بالتقسيم الزماني واملكاني وتأسيس املعبد معنويًا

ً
متهيدا لتأسيسه ماديًا.2

وكشفت دراسة حبثية أعدها الباحث واألكادميي فراس القوامسة ،ونشرها مركز رؤية
للتنمية السياسية ،النقاب عن أن القدس نقطة انطالق املشاريع االستيطانية لالستيالء
على الضفة الغربية ،وأن االحتالل اإلسرائيلي يسارع إلجناز مشروع القدس الكربى الذي
ميتد على  %10من مساحة الضفة ،ويفصل مشاهلا عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة
فلسطينية .وبينت الدراسة أن مشاريع االستيطان الكربى يف القدس تعمد إىل نقل الكتل
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3sOZeHS .2020/5/21 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
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السكانية الكربى للمستوطنني إىل قلب املدينة ،وتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من
األراضي عرب نشر البؤر االستيطانية ،وثكنات اجليش وشبكات الطرق اليت تقطع السبيل
على التواصل اجلغرايف بني األراضي الفلسطينية.1
وخالل سنة  ،2020استغل الكيان الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة كورونا من جهة،
والدعم املطلق من إدارة ترامب األمريكية ،مع
التطبيع العربي من جهة أخرى؛ وواصل خطته
لتنشيط االستيطان يف الضفة الغربية بشكل عام،
ويف مدينة القدس بشكل خاص ،يف سياق حتقيق
هدفه لإلطباق على املدينة وتهويدها ،بالتوازي
مع تصعيد عمليات اهلدم يف القدس ،واإلعالن عن
نيته ض ّم األغوار وأجزاء كبرية من الضفة ،مع
عودة االقتحامات بعد فتح املسجد األقصى.

منذ أن دخلت املعركة على القدس
طور التصفية مع إعالن ترامب
القدس عاصمة موحدة للكيان
الصهيوني ،بدا املشروع االستعماري
الصهيوني يف أشد حاالت متحوره
حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية
الدولة ،وباتت تصفية القدس،
ومركزها املسجد األقصى املبارك،
العنوان التالي حلرب اهلوية.

ويف سياق سياسة احلرب الدميوغرافية ،حاول
االحتالل الصهيوني تطبيق سياسة سكانية
مربجمة لتهويد القدس ،تعتمد بشكل أساسي
على طرد أكرب عدد من املقدسيني من املدينة
بذرائع خمتلفةُ ،
وطبقت قوانني عنصرية جائرة
ّ
حبق املقدسيني وأرضهم ،مقابل جذب أكرب عدد
من املهاجرين اليهود ،يف حماولة لفرض أمر واقع
جديد .والالفت للنظر أن حكومة االحتالل تسابق

خالل سنة  ،2020استغل الكيان
الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة
كورونا ،والدعم املطلق من إدارة
ترامب ،مع التطبيع العربي؛ وواصل
خطته لتنشيط االستيطان والتهويد
يف القدس ،يف سياق هدفه لإلطباق
على املدينة وتهويدها ،بالتوازي مع
تصعيد عمليات اهلدم يف القدس ،مع
عودة االقتحامات بعد فتح املسجد
األقصى.

 1عربي https://bit.ly/3uRwJeD .2020/7/17 ،21؛ وموقع الجزيرة نت.2021/3/4 ،
https://bit.ly/3bYkOCZ
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الزمن يف سعيها إىل فرض أمر واقع جديد يف القدس ،حملاصرة آمال الفلسطينيني
يف إقامة دولتهم وعاصمتها القدس ،وتهيئة الظروف املختلفة جلعل املقدسيني أقلية،
بالتزامن مع إعالن إدارة ترامب املدينة موحدة عاصمة للكيان الصهيوني.
وأدت الزيادة يف أعداد املستوطنني يف الض ّفة الغرب ّية ،مبا فيها شرق القدس ،اليت وصلت إىل

َّ
يتطلبه ذلك من
أكثر من  800ألف مستوطن ،إىل زيادة احلاجة لتوفري األمن هلم ،وما
احتياجات جديدة على حساب الوجود الفلسطيين ،حتى وصل األمر أن يكون املستوطنون
هم أصحاب السلطة األساسية والفعلية على األرض والكلمة الفصل على كل املخططات
االستيطانية.

كورونا في القدس
اختلفت سياسة االحتالل خالل احلقبة املاضية ،وبشكل خاص خالل سنة  ،2020يف
تعاطيها مع ملف القدس ،وتشري قراءة السلوك الصهيوني يف القدس يف سنة  2020إىل
حماولة صهيونية لتوظيف وباء كورونا لضرب اإلرادة الشعبية الفلسطينية ،بعد أن
فرضت خالله ثالثة إغالقات كربى يف الكيان الصهيوني .وشكل وباء كورونا وإجراءاته
ضربة موجعة للفعل الشعيب املقدسي قطعت سياقه الصاعد.
ريا يف القدس احملتلة ،بعد تصاعد انتشاره يف األحياء
وبدأ وباء كورونا يأخذ منحنى خط ً
املقدسية ،ومل تقم سلطات االحتالل بأي إجراءات وقائية معتربة يف املدينة احملتلة ،ومل
تطبق اإلجراءات اليت نفذتها يف املستوطنات والبؤر االستيطانية األخرى ،يف سياق رفع
جهوزيتها ،إذ أجرت طواقم االحتالل تدريبات خاصة تتعلق مبنع تفشي فريوس كورونا
بني املستوطنني.
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جنود االحتالل يفرضون إغال ًقا على املسجد األقصى ومناطق القدس

وكان جلائحة كورونا أثر س ّيئ يف مدينة القدس ،بالتزامن مع تصعيد سلطات االحتالل
إجراءاتها التعسفية ض ّد السكان؛ وقال مسؤولون فلسطينيون إن جائحة كورونا فاقمت
من الوضع الصعب ً
ً
واحدا من
أصل ،يف املدينة احملتلة ،خالل عام  ،2020وهذا ما جعله
أصعب األعوام على املدينة منذ احتالهلا .ويف أحاديث منفصلة لوكالة األناضول ،أشار
مدعوما بعمليات االستيطان،
املسؤولون إىل أن اجلائحة ترافقت مع تصعيد التهويد
ً
وهدم املنازل الفلسطينية ،واالعتقاالت ،واإلبعادات عن املسجد األقصى الذي واصل
املستوطنون اإلسرائيليون اقتحامه ،بوترية مرتفعة ،ومواقف أمريكية متعسفة.1

 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/386VZDP .2020/12/24 ،
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وقد خدم الوباء االحتالل في ثالثة اتجاهات هي:1
أو ًلا :تكريس السيادة الصهيونية على األقصى وبشراكة مع احلكومة األردنية ألول
مرة منذ االحتالل ،وذلك عرب اإلغالق األطول للمسجد األقصى يف تارخيه منذ
يوما ،وذلك باالتفاق بني الطرفني ،ث ّم ُفتح املسجد
االحتالل الصلييب ،مدة ً 69
باالتفاق بني الطرفني كذلك.
ثانيا :ضرب اإلرادة الشعبية وضرب فكرة التجمع الشعيب حتت غطاء محاية
ً
عصب جتاري يف
الصحة العامة ،وتقييد حركة املقدسيني ،وقتل ما تبقى من
ٍ
البلدة القدمية ،وإجهاض مبادرة الفجر العظيم.
ً
ثالثا :استغالل حالة الرتاجع والكمون يف تفكيك حالة املواجهة الشعبية وتفعيل
سالح االعتقال واإلبعاد واإلجراءات التعسفية الثقيلة حبق كل من يشك
االحتالل يف ضلوعه فيها.

الضم
ّ
استغل الكيان الصهيوني الضوء األخضر األمريكي ،الذي مسح لسلطات االحتالل بض ّم
املستوطنات املقامة يف الضفة الغربية احملتلة ،وفرض السيادة عليها وعلى منطقة األغوار،
على خلفية تصريح وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،الذي قال فيه إن قرار ض ّم
أراض يف الضفة الغربية احملتلة يعود يف نهاية املطاف إىل إسرائيل.2
ٍ
وعلى الرغم من اإلعالن اإلماراتي عن جتميد خمطط الض ّم بعد التطبيع مع الكيان
الصهيوني ،إال أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،أكد أنه ال تغيري على
 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XyAiru .2020/4/22 ،
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خمطط الض ّم ،مش ّددًا على أن الض ّمّ ،
مت تأجيله فحسب ،1وأن إسرائيل مل تتنازل عن
خمطط الض ّم ،وأضاف أنه مل ُخيري بني االتفاق مع اإلمارات وبني خمطط الض ّم؛ الف ًتا
النظر إىل أن تنفيذ خمطط الض ّم سيت ّم بدعم أمريكي.2
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز إن

استغل الكيان الصهيوني الضوء

خمطط الض ّم مل ينزل عن األجندة .وشدد وزير
االستيطان تساحي هنغيب أن إسرائيل ال ميكنها
التنازل عن هذا احللم (الض ّم) ،ألن هذه الغاية

األخضر األمريكي الذي مسح
لسلطات االحتالل بض ّم املستوطنات

ضرورية لوجودنا .وأضاف هنغيب أن إسرائيل تعزز
سيطرتها على يهودا والسامرة منذ عام .1967

املقامة يف الضفة ،وفرض السيادة
عليها وعلى منطقة األغوار.

وبدأنا بصفر مستوطنني ،وبعد ذلك  1,000و ،100,000واليوم يوجد نصف مليون
مستوطن يف الضفة الغربية ،من دون شرق القدس.3

 1عرب https://bit.ly/2O0TxYH .2020/8/13 ،48
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2MITIqS .2020/8/13 ،
 2عرب https://bit.ly/3betXIw .2020/8/16 ،48
 3عرب https://bit.ly/3sRF7J1 .2020/8/14 ،48
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راﺑﻌا :على المستوى الﺪولي
ً
تراوحت ردود األفعال الدولية من االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة على مدينة القدس
بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير...وقلق اجملتمع الدولي مصدره أن تؤدي هذه االنتهاكات
إىل تدهور األوضاع ،وغال ًبا ما كان التدخل الدولي ملصلحة االحتالل ،حيث ساوى بني

ّ
احلق ،أصحاب األرض احلقيقيني ،املرابطني املدافعني عن ح ّقهم يف املدينة
أصحاب
مدع يسعى إىل سلب األرض ،وتهويدها ،وبناء معبده املزعوم .وتباينت
املقدسة ،وبني ٍ
معتد ٍ

املواقف الدولية من صفقة القرن األمريكية ،اليت أعلن عن تفاصيلها الرئيس األمريكي

دونالد ترامب يف ّ ،2020/1/28
ولكن املزاج الدولي العام بقي يدعو إىل حل الدولتني مبا
يعين رفض الرؤية األمريكية للسالم.
فاجملتمع الدولي ُجممع على عدم االعرتاف بالسيادة اإلسرائيلي يف القدس ،وعلى أن
اإلجراءات اإلسرائيلية فيها باطلة.

 .1األمم المتحدة والمحافل الدولية
تباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية
املستمرة على مدينة القدس ،وفشل جملس األمن
الدولي  -كعادته يف حتقيق احل ّد األدنى من

فشل جملس األمن الدولي يف حتقيق
احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية،
وفشل يف إصدار بيان يدين فيه

اآلمال الفلسطينية ،وفشل يف إصدار بيان يدين

االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس.

فيه االنتهاكات اإلسرائيلي يف مدينة القدس،

أقرت اليونسكو قرا ًرا حول القدس

وإذا ما فكر أعضاء اجمللس يف ذلك فإن الفيتو
األمريكي باملرصاد .ومل تتعد تصرحيات املسؤولني
األمميني التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف

القدمية وأسوارها ،يؤكد فيه مجيع
املكتسبات السابقة اليت ّ
مت تثبيتها يف
ملف القدس.

مؤسسـة القدس الدولية

القدس واملسجد األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،فقد قال األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش ،يف أعقاب إعالن ترامب عن صفقة القرن :لقد أكدنا أكثر من
مرة أن القدس ال تزال من قضايا الوضع النهائي ،وال ميكن ّ
حل مستقبل املدينة سوى
على أساس القانون الدولي وعرب املفاوضات بني الطرفني .1وأكد املتحدث باسم األمم
املتحدة ستيفان دوجاريك موقف األمم املتحدة الثابت من ّ
حل الدولتني ،مشددًا على أن

األمم املتحدة ال تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيني واإلسرائيليني ّ
حلل النزاع على أساس
قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية وحتقيق رؤية دولتني  -إسرائيل
وفلسطني  -تعيشان جن ًبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود معرتف بها ،على أساس
خطوط ما قبل عام .21967

وطالبت األمم املتحدة بوقف عمليات اهلدم يف الضفة الغربية ،مبا فيها شرق القدس،
وص ّوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة (جلنة املسائل السياسية اخلاصة
وإنهاء االستعمار) ،يف  ،2020/11/4ملصلحة  6قرارات ختص فلسطني مؤيد ٍة للفلسطينيني،

ومناهض ٍة لالحتالل؛ وانتهاكاته حلقوق الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية
احملتلة ،مبا فيها شرق القدس.3
وأقر اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،خالل
دورتيه الـ  209يف  ،2020/7/6والـ  210يف  ،2020/12/7قرا ًرا حول مدينة القدس القدمية
وأسوارها ،يؤكد فيه مجيع املكتسبات السابقة اليت ّ
مت تثبيتها يف ملف القدس .كذلك
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/313JcxP .2020/2/4 ،؛ وموقع أخبار األمم المتحدة،
https://bit.ly/39CYlKh .2020/2/11
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/336Hi1S .2020/1/28 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3oPOQOC .2020/11/5 ،؛ وموقع عرب .2020/11/5 ،48
https://bit.ly/2LBMxjO؛ وانظر أيضًا.2020/11/4 ،United Nations :
https://bit.ly/35KOLUJ
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أعادت «اليونسكو» تأكيد رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية اجلانب يف
األماكن التارخيية يف القدس ،وطالبت االحتالل اإلسرائيلي بوقف انتهاكاته وإجراءاته
أحادية اجلانب غري القانونية ض ّد املسجد األقصى املبارك ،ويف البلدة القدمية للقدس
وأسوارها .وتؤكد املنظمة الدولية بطالن مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيري
طابع املدينة املقدسة وهويتها ،ويعيد تأكيد قرارات اليونسكو السايقة اخلاصة بالقدس،
اليت عربت مجيعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل ،كقوة قائمة باالحتالل ،يف وقف
أعمال احلفر وإقامة األنفاق األعمال غري القانونية واملدانة كافة يف شرق القدس وفق
قواعد القانون الدولي.1
ويف سياق متصل ،أصدر مكتب جملس حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة تقريراً عن
الشركات والكيانات التجارية ،اليت تقوم بأنشطة حمددة تتعلق باملستوطنات اإلسرائيلية
يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها شرق القدس .وقال املكتب ،يف بيان له ،إن هناك
أسبابًا معقولة لالستنتاج بأن  112كياناً جتارياً ،لديه نشاط أو عدة أنشطة متعلقة

باملستوطناات اإلسرائيلية ،حسبما ّ
مت تعريفها يف القرار.2

ويف ما يتعلق مبخططات احلكومة اإلسرائيلية لض ّم أجزاء من الضفة الغربية؛ دعا كل
واملنسق اخلاص لألمم املتحدة لـعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي
غوترييش
ّ

ً
ريا
مالدينوف احلكومة اإلسرائيلية إىل التخلي عنها ،بوصفها أم ًرا يشكل
انتهاكا خط ً
وتوجه ضربة مدمرة ّ
حلل الدولتني .4ودعت جلنة اجلمعية العامة املعنية
للقانون الدوليّ ،3
مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف اجملتمع الدولي إىل حتمل
 1موقع صحيفة الغد ،ع ّمانhttps://bit.ly/2KkeVGB .2020/7/6 ،؛ وموقع صحيفة الغد ،ع ّمان،
https://bit.ly/3nPJ8uT .2020/12/7
 2موقع مركز أنباء األمم المتحدةhttps://bit.ly/2LPqE09 .2020/2/12 ،
 3موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3gc1PGb .2020/6/24 ،
 4موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3jRjCVh .2020/4/23 ،

مﺆﺳسـة القدس الدولية

مسؤولياته ،واختاذ إجراءات عاجلة للتصدي
خلطر ض ّم إسرائيل ألجزاء من األرض
الفلسطينية احملتلة .1وأصدر  47من خرباء األمم

املتحدة املستقلني بيا ًنا ،شددوا فيه على أن ض ّم
األراضي احملتلة هو انتهاك خطري مليثاق األمم
املتحدة ،واتفاقيات جنيف ،ويتعارض مع القاعدة
األساسية اليت أكدها جملس األمن واجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،مرات عديدة ،ومفادها بأن

أكد االحتاد األوروبي أنه لن يعرتف
بأي تغيريات على حدود ما قبل عام
 1967مبا يف ذلك القدس .وشدد
على التزام دوله األعضاء بعدم نقل
ّ
أي من مقراتها إىل شرق القدس
احملتلة .ورأى أن «صفقة القرن»
تبتعد عن املعايري املتفق عليها على
املستوى الدولي.

االستيالء على األراضي عن طريق احلرب أو القوة غري مقبول.2
وأكدت منظمة العفو الدولية أن خطة الض ّم غري قانونية وتعزز قانون الغاب ،ودعت
إىل التوقف عنها .وقالت ،يف تقرير هلا ،إنه يتعني على السلطات اإلسرائيلية أن تتخلى فو ًرا
عن خططها لـض ّم املزيد من أراضي الضفة الغربية احملتلة ،مشدد ًة على أن هذا األمر
ينتهك القوانني الدولية ،ويفاقم عقودًا من االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان ض ّد
الفلسطينيني هناك.3

 .2االﺗّحاد األوروبي
مل ي ّتخذ االحتاد األوروبي ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،أي إجراءات من شأنها أن
تردع االحتالل عن اعتداءاته داخل األراضي الفلسطينية احملتلة ،فقد طالب االحتالل
اإلسرائيلي بوقف انتهاكاته املتكررة ،وكرر دعوته الحرتام الوضع القائم يف األماكن
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3g7K2jc .2020/5/6 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/312Jc0G .2020/6/16 ،
 3موقع منظمة العفو الدوليةhttps://bit.ly/39B8JTc .2020/7/1 ،
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املقدسة ،واحلفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد،
ستكون له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها.
وأكد االحتاد األوروبي أنه لن يعرتف بأي تغيريات على حدود ما قبل عام  1967مبا
يف ذلك القدس ،خبالف تلك اليت يتفق عليها الطرفان ،1مشددًا على التزام الدول
األعضاء باالحتاد بعدم نقل ّ
أي من مقراتها إىل شرق القدس احملتلة .ويف هذا الشأن ،أعرب
االحتاد ،يف أيلول/سبتمرب  ،2020عن قلقه الشديد وأسفه بشأن تعهد صربيا نقل
سفارتها يف إسرائيل من تل أبيب إىل القدس .وقال املمثل األعلى للسياسة اخلارجية
يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل :يف هذا اإلطار ،كل مسعى دبلوماسي يعيد النظر يف
موقف االحتاد األوروبي املشرتك من القدس هو مصدر قلق شديد وأسف.2
وباملقابل ،يفصل االحتاد األوروبي يف عالقته مع الكيان الصهيوني بني املوقف من اعتداءاته
املتكررة واملخالفة للقانون الدولي من جهة ،والعالقات السياسية والدبلوماسية والتجارية
معها .فالعالقة املتقدّمة واملزدهرة بني االحتاد األوروبي ودوله مع الكيان الصهيوني تطغى
على ّ
أي موقف رافض إلجراءات حيال الفلسطينيني وانتهاكاته.
ورأى املمثل األعلى للسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل أن «صفقة
القرن» تبتعد عن املعايري املتفق عليها على املستوى الدولي .وأضاف بوريل أن االحتاد
ُذكر بالتزامه ّ
األوروبي ي ّ
حبل متفاوض عليه يقوم على تعايش دولتني على أساس حدود
سنة  ،1967مع تبادل متكافئ لألراضي ،باتفاق بني الطرفني...ورأى بوريل أن بناء سالم
عادل ودائم يستدعي مفاوضات مباشرة بني الطرفني حول املسائل العالقة املتعلقة بالوضع
 1موقع https://bit.ly/3hTFxcn .2020/2/4 ، france24
 2الشرق األوسطhttps://bit.ly/3igvEqS .2020/9/7 ،

مؤسسـة القدس الدولية

خصوصا املسائل املتعلقة باحلدود ،وبوضع
النهائي ،الف ًتا النظر إىل أن ذلك يتضمن
ً
القدس ،واألمن ،ومسألة الالجئني.1
وشدد بوريل ،ردًا على القرار اإلسرائيلي توسيع املستوطنات غري الشرعية يف شرق القدس،
على أن االحتاد األوروبي لن يعرتف بأي تغيريات تطرأ على حدود القدس قبل عام ،1967
وحنث إسرائيل على مراجعة قرارها ،الف ًتا النظر إىل أن القرار يهدد ّ
حل الدولتني.2
وأكدت الدول األوروبية األعضاء مبجلس األمن الدولي أن املستوطنات غري قانونية
مبوجب القانون الدولي ،داعي ًة االحتالل اإلسرائيلي إىل وقف كل التوسع االستيطاني
ريا أوروب ًيا واالحتاد األوروبي يف
املستمر ،مبا يف ذلك يف شرق القدس .3وقدّم  15سف ً
احتجاجا للكيان الصهيوني على مشاريع االستيطان حول القدس.4
،2020/7/30
ً
وعقدت اللجنة الفرعية للشرق األوسط والعامل العربي املنبثقة عن جلنة الشؤون اخلارجية
اجتماعا لبحث خطة الض ّم اإلسرائيلية .وأمجع النواب
للجمعية الربملانية جمللس أوروبا
ً
املتحدثون على إدانة اخلطوة اإلسرائيلية ،وخطة صفقة القرن .5وو ّقع أكثر من ألف
برملاني أوروبي من  25دولة ،رسالة يعارضون فيها بشدة خطط إسرائيل لض ّم أجزاء من
الضفة الغربية احملتلة .6وطالب  11وزير خارجية أوروب ًيا ،االحتاد األوروبي ،بتشكيل قائمة
تعلن عن ردود فعل االحتاد ض ّد خمطط الض ّم اإلسرائيلي ملناطق يف الضفة الغربية ،يف
حال ن ّفذت إسرائيل اخلطة.7

 1رويترزhttps://reut.rs/2LW7Jkt .2020/2/4 .2020/2/4 ،
https://bit.ly/3sF657I .2020/11/24 ، European Union
 2وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/277476 .2020/2/23 ،
 3األيامhttps://bit.ly/39DO00R .2020/11/19 ،
 4األيامhttps://bit.ly/2LVauSW .2020/7/31 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3jRKggL .2020/6/18 ،
 6هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2BIgNEP .2020/6/24 ،
 7هآرتسhttps://bit.ly/2XRQJhH .2020/7/14 ،
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ويف اإلطار نفسه ،طالب االحتاد األوروبي بوقف عمليات اهلدم يف الضفة الغربية ،مبا فيها
شرق القدس ،مبا فيها املمولة من االحتاد .وقال املتحدث الرمسي بلسان االحتاد األوروبي
يف بروكسل ،بيرت سانتو ،يف  ،2020/11/5بعد أن هدمت القوات اإلسرائيلية خالل أسبوع
فقط أكثر من  70مبنى يف منطقة األغوارُ  :تشكل مثل هذه التطورات عائقاً أمام حل

الدولتني .1وجاء ذلك بعد أن كشفت ُم ّ
ذكرة ،بعث بها املرصد األورومتوسطي حلقوق

اإلنسان ،إىل مسؤولني أوروبيني ،يف  ،2020/10/18وجود تدمري إسرائيلي ُمنهج ومتسارع
للبنى التحت ّية املمولة من االحتاد والدول األعضاء فيه ،يف شرق القدس ومناطق ج يف
الضفة الغربية.2

 .3الواليات المتحدة األمريكية
ضمن السياسة اليت ا ّتبعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف تصفية القضية الفلسطينية،
ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز للكيان الصهيوني ،والتخلي عن لغة الدبلوماسية ،وتبين
رؤية االحتالل ،والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا ،أعلن ترامب تفاصيل «صفقة القرن»
يف  ،2020/1/28اليت تضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة،
واالستثمارات اليت ستضخ فيها .وشدد ترامب ،خماط ًبا حشدًا انتخاب ًيا ،يف أوشكوش
بوالية ويسكونسن ،خالل آب/أغسطس  ،2020على أنه نقل عاصمة إسرائيل إىل القدس
من أجل اإلجنيليني التبشرييني...أنتم تعلمون أنه من املدهش أن اإلجنيليني متحمسون
لذلك أكثر من اليهود.3
 1موقع عرب https://bit.ly/2LBMxjO .2020/11/5 ،48
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/2XJFDeC .2020/10/18 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2XJ5RxR .2020/10/21 ، Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
https://bit.ly/35NUJV1 .2020/8/17 ، The Hill 3
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وقال ترامب ،خالل إعالنه عن
صفقة القرن ،إن اليوم ميثل
خطوة كبرية حنو السالم.
ومبوجب اخلطة تبقى القدس
العاصمة غري اجملزأة أو
ريا إىل
املقسمة إلسرائيل ،مش ً
أن واشنطن ستعرتف بـسيادة
إسرائيل على األراضي اليت
توفرها الرؤية لتكون جز ًءا من دولة إسرائيل.
وذكر ترامب أن اخلطة ستضاعف األراضي
الفلسطينية ،ومتنح الفلسطينيني عاصمة يف
شرق القدس ،وستفتتح الواليات املتحدة سفارة
هلا هناك .وأكد ترامب أن إسرائيل ستعمل
من كثب مع ملك األردن للتأكد من الوضع
القائم حال ًيا ،يف ما يتعلق باألماكن املقدسة
والسماح للمسلمني مبمارسة شعائرهم يف املسجد

ترامب ونتنياهو

أعلن ترامب تفاصيل «صفقة القرن»
يف  .2020/1/28وقال إنه مبوجب
اخلطة تبقى «القدس العاصمة
غري اجملزأة أو املقسمة إلسرائيل».
وشدد ترامب على أنه نقل عاصمة
«إسرائيل» إىل القدس من أجل
«اإلجنيليني التبشرييني» .وأعلنت
إدارة ترامب السماح للمواطنني
األمريكيني الذين ولدوا يف القدس،
بوضع اسم «إسرائيل» يف خانة حمل
امليالد.

األقصى.1

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g8atFp .2020/1/28 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/331uMR7 .2020/1/28 ،The White House
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وقال جو بايدن ،خالل محلته االنتخابية ،إنه سيحتفظ بالسفارة األمريكية لدى الكيان
الصهيوني يف القدس ،يف حال فاز باالنتخابات الرئاسية .ويف املقابل أعلن بايدن أنه سيعيد
فتح القنصلية األمريكية يف شرق القدس إلشراك الفلسطينيني ،على أمل احلفاظ على
احتمال ّ
حل الدولتني.1
ومل تتوقف قرارات الواليات املتحدة وإجراءاتها املستهدفة للقدس احملتلة عند اإلعالن عن
بنود صفقة القرن ،فقد بدأت اإلدارة األمريكية اعتماد صيغ وعبارات جديدة ،تستهدف
ومتس حقوقهم ،ففي التقرير األخري لوزارة اخلارجية األمريكية،
املقدسيني بشكل مباشر
ّ
اس ُتبدلت عبارة املقيمني العرب أو غري اإلسرائيليني بعبارة املواطنني الفلسطينيني
يف مدينة القدس الشرقية ،أي أن التقرير أسقط صفة الفلسطيين عن سكان القدس
احملتلة ،وع ّد الفلسطينيني الذين يقيمون يف املدينة احملتلة من غري اإلسرائيليني الذين
يعيشون يف القدس.2
وباملقابل ،أعلن وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو أن اإلدارة األمريكية ستسمح
للمواطنني األمريكيني الذين ولدوا يف القدس ،فور دخول التوجيهات اجلديدة ح ّيز التنفيذ،
بوضع اسم إسرائيل يف خانة حمل امليالد جبوازات السفر وباقي الوثائق القنصلية ،لكن
سيكون بإمكانهم إبقاء اسم املدينة ً
أيضا.3
 1موقع سبوتنيك https://bit.ly/339KfPg .2020/4/30 ،Sputnik؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/30VduCG .2020/4/30 ، The Independent
 2موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/3hTmvCX .2020/3/11 ،؛ وانظر أيضًا:
2019 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank, and
Gaza, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, US Department of
State website,11 /3/2020. https://bit.ly/3hIAaga
https://bit.ly/3qs9B3o .2020/10/29 ، US Department of State 3
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صعيد متصل ،ويف صورة متجددة الحنياز اجلانب األمريكي إىل جانب االحتالل،
وعلى
ٍ
وتكشف أجندات اإلدارة األمريكية احلالية ،ذكرت وسائل إعالم عربية أن سفري الواليات
املتحدة يف إسرائيل ديفيد فريدمان ،شارك يف  ،2020/4/12يف صالة الربكة الكهنوتية،
اليت أقيمت مبناسبة عيد الفصح العربي عند حائط الرباق.1
وعلى الرغم من طلب اإلدارة األمريكية من االحتالل اإلسرائيلي تأجيل خمطط ض ّم مناطق
يف الضفة الغربية لالحتالل اإلسرائيلي ،وتأكيد إدارة ترامب أن خمطط الض ّم لن خيرج
أراض لدولة
إىل ح ّيز التنفيذ من دون تعويض حيصل عليه الفلسطينيون ،وختصيص ٍ

فلسطينية مستقبلية2؛ و ّقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والسفري األمريكي

لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ،يف  ،2020/10/28على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون

العلمي بني إسرائيل والواليات املتحدة لتشمل الضفة واجلوالن احملت ّلني .وقال فريدمان إن
إلغاء البنود اجلغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الواليات املتحدة يف مؤسسات

البحث والتطوير اإلسرائيلية وراء اخلط األخضر ،وحنن نصحح اليوم خطأ قدميًا.3
ويف السياق نفسه ،زار وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،يف  ،2020/11/19مستوطنة
بسجوت ،شرقي رام اهلل ،ومرتفعات اجلوالن احملتلة ،وأعلن تصنيف بالده منتجات
املستوطنات يف الضفة الغربية على أنها إسرائيلية ،مشددًا على أن املستوطنات جزء من
إسرائيل الشرعية.4
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jSahMJ .2020/4/12 ،
 2عرب https://bit.ly/35K6xHF .2020/7/16 ،48؛ وعرب .2020/7/23 ،48
https://bit.ly/35K6ueX
 3عرب https://bit.ly/3nLaeDm .2020/10/28 ،48؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/39BN2T3 .2020/10/28 ، U.S. Embassy Jerusalem
 4الشرق األوسط .2020/11/19 ،وانظر أيضًا:
نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/3bGFBwu .2020/11/19 ،
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زعيما،
ومنح مركز أصدقاء الرتاث الصهيوني جائزة أصدقاء صهيون لسنة  ،2020لـ ً 11
بينهم  5قادة عرب (ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس وزراء اإلمارات الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم ،وولي العهد السعودي حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،وسلطان ُعمان هيثم بن طارق آل سعيد ،وملك املغرب حممد السادس) .وأشارت
شبكة األخبار املسيحية إىل أنه ّ
مت اختيار أمساء قادة العامل الذين أظهروا دعمهم لألمة
اليهودية ،وأشار القيادي اإلجنيلي األمريكي مايك إيفانز ،مؤسس املركز ،إىل أنه
سينقل كل هؤالء الرؤساء سفاراتهم إىل القدس ،وسيصنع مجيع القادة املسلمني السالم
مع إسرائيل ،يف الوقت املناسب.1

 1القدس العربيhttps://bit.ly/3nPVymn .2020/10/19 ،؛ ووكالة األناضول.2020/10/20 ،
https://bit.ly/3nQUkY0
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