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ملخص
منذ ثالث سنوات والقدس تعيش حماول ًة لتصفية هويتها باعتبارها مركزاً حلرب
اهلوية ،وهي تصفية مدفوعة بتمحور املشروع الصهيوني حول اهلوية ،وبالتبين األمريكي
غري املسبوق ،وبالفراغ العربي ،بينما تقف القوة الشعبية يف مواجهة ذلك كله لتفرض
حبراك واعد مل يكتمل يف
تراجعات على الصهاينة يف اخلان األمحر وباب الرمحة ولتتجلى
ٍ
ٍ

الفجر العظيم .استجدّت خالل  2020مخسة اجتاهات مركزية هي :توظيف وباء كورونا
لضرب اإلرادة الشعبية ،واألزمة االنتخابية األمريكية ،وجتدد األزمة السياسية الصهيونية،
والتحالف العربي مع الصهاينة ،واملصاحلة الفلسطينية التكتيكية اليت كرست عجز
الفصائل إىل جانب السلطة .يف حمصلة ذلك بات األقصى اليوم مركزاً حلرب التصفية
ضد القضية الفلسطينية ،وهذا حيمل يف طياته فرصاً أكثر مما يشكل من حتديات ،ميكن
ترمجتها إىل نتائج من خالل أربعة مسارات أساسية للفعل :تبين الفعل الشعيب والتحضري
الستعادته يف صيف  2021مع اجنالء وباء كورونا ،وتركيز التغطية اإلعالمية مبا مينع
حترك شعيب ،ومتتني الوعي اإلسالمي مبوقف
التمرير السهل ألي عدوان وحيضر لدعم أي
ٍ

رافض القتحام األقصى على أساس "اتفاق أبراهام" مهما كانت طريقة االقتحام ،وتعزيز
حالة الدعم واإلسناد للمقدسيني الستعادة ثقتهم اليت بدأت تتبدد يف حاضنتهم اخلارجية.
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السياق العام للمواجهة
منذ  2017-12-6دخلت املعركة على القدس طور التصفية ،إذ بدا املشروع االستعماري
الصهيوني يف أشد حاالت متحوره حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة وباتت تصفية
هوية القدس ومركزها املسجد األقصى املبارك العنوان التالي حلرب اهلوية ،وجاء تولي
بدعم من كتلة كبرية من اإلجنيليني املتدينني
دونالد ترامب سدة الرئاسة األمريكية
ٍ
لريفد ذلك بغطا ٍء أمريكي غري مسبوق يف القدس حتديداً ،وهي اليت كانت تشكل عقدة
املشروعية املركزية أمام االحتالل الصهيوني حتى عند راعيه االستعماري ،ومع ما سببته
فراغ وهشاشة يف األنظمة املتبقية من النظام
حالة االنقالب على اإلرادة الشعبية من ٍ
جراح مذهبية وقومية غائرة
الرمسي العربي ،وما فتحه السباق اإلقليمي على اهليمنة من ٍ

لتكمل املشهد.

عزز اجتماع هذه العناصر قناع ًة صهيونية بالقدرة على احلسم وعلى تصفية اهلوية،
وبأنه ينتقل من حلظة مناسبة إىل حلظ ٍة أكثر مناسبة ،وأن املخاوف اليت ظهرت له يف أول
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صيف تبددت وأورثت مكانها دفئاً وسكوناً وبيئة
عامني من الثورات العربية كانت سحابة
ٍ

أكثر مواتاة ،وبات يتطلع إىل اغتنام هذه الفسحة التارخيية ال لتغيري الوقائع يف القدس

وفرض
حضور يهودي فيها كما كان احلال منذ نهاية انتفاضة األقصى عام 2005؛ بل
ٍ
حضور
يتطلع إىل تصفية الوجود العربي اإلسالمي واملسيحي وجعله وجوداً تابعاً ،وفرض
ٍ

وحضور إسرائيلي شامل على مستوى السيادة واإلدارة
يهودي مهيمن على مستوى املقدس،
ٍ
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 باعتبارها شرعي ًة

ونهائية بزيادة معيار "الكي" باهلدم واالعتقال واإلبعاد ،وإىل فرض احلضور اليهودي يف
األقصى بالتقسيم الزماني واملكاني وتأسيس املعبد معنوياً متهيداً لتأسيسه املادي.
تراجعات
رغم ذلك ،كانت اإلرادة الشعبية رأس احلربة يف إفشال ذلك املسعى ،ويف فرض
ٍ
على الوعي الصهيوني يف غمرة صورة التفوق الشامل واللحظة الساحنة اليت رمسها ،عززتها
نسبياً حالة العزلة على القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصم ًة ونقل السفارة على
املستوى الدولي ،فجاءت فاحتة تراجعات االحتالل بعد قرار ترامب يف مقربة باب الرمحة
يف 2018-5
حبراك شعيب أوقف خمطط قضمها وإغالقها ،ثم جاءت تراجعات االحتالل
ٍ

صارخة يف اخلان األمحر  2018-10برتاجعه عن هدم التجمعات البدوية وإخالئها رغم قرار

"احملكمة العليا" الصهيونية القاضي بهدمه وإخالئه ،ويف هبة باب الرمحة  2019-2بفتح
مصلى باب الرمحة واستعادته جزءاً ال يتجزأ من املسجد األقصى املبارك باإلرادة الشعبية
رغم أنف حكومة االحتالل وحماكمها ،ومع دخول عام  2020كانت هذه اإلرادة تراكم
زمخاً جديداً عابراً للحدود مع الفجر العظيم وكانت مرشح ًة للوصول إىل ذروة مفتوحة
كمتغري غري حمسوب ،استخدمته
االحتماالت ،لوال أن وباء كورونا دخل على اخلط
ٍ
سلطات االحتالل والسلطة الفلسطينية معاً لوأد هذه اإلرادة الشعبية املتصاعدة.
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االتجاهات العامة في القدس خالل 2020
وفراغ
ومع انقطاع هذا السياق اإلمجالي للمواجهة ما بني إرادة صهيونية وغطاء أمريكي
ٍ
عربي يف مواجهة إراد ٍة شعبية ،شهد عام  2020حتديداً مخسة اجتاهات حرك ٍة كربى ال

بد من التوقف عندها:

 .1وباء كورونا :الذي فرضت خالله ثالثة إغالقات كربى يف الكيان الصهيوني،
وقد خدم الوباء االحتالل يف ثالثة اجتاهات هي:

أو ًال :تكريس السيادة الصهيونية على األقصى وبشراكة مع احلكومة األردنية ألول
مرة منذ االحتالل ،وذلك عرب اإلغالق األطول لألقصى يف تارخيه منذ االحتالل
الصلييب وطال  69يوماً.
ثانيًا :ضرب اإلرادة الشعبية وضرب فكرة التجمع الشعيب حتت غطاء محاية الصحة
عصب جتاري يف البلدة القدمية.
العامة ،وتقييد حركة املقدسيني وقتل ما تبقى من
ٍ
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ثالثًا :استغالل حالة الرتاجع والكمون يف دراسة وتفكيك حالة املواجهة الشعبية
وتفعيل سالح االعتقال واإلبعاد واإلجراءات التعسفية الثقيلة حبق كل من يشك
االحتالل يف ضلوعه فيها.
باملقابل ،عطل وباء كورونا مسعى االحتالل ومجاعات املعبد يف أجندتهم املركزية
احلالية وهي تأسيس اهليكل معنوياً؛ إذ فوت عليهم تطلعهم لرتمجة ما أتاحته
صفقة القرن من إمكانات ،ففوتت موسم عيد الفصح العربي ،وذكرى احتالل
القدس العربية يف اإلغالق األول ،ورأس السنة العربية وعيد العرش يف اإلغالق
الثاني ،وكانت ذكرى "خراب املعبد" هي الوحيدة اليت متكنوا من التحرك خالهلا،
وصادفت يوم عرفة املوافق  2020-7-30ونفذ فيها أحد أخطر االقتحامات لناحية
وتراجع من إدارة
فرض الطقوس اليهودية يف األقصى متزامناً مع خفض رأس
ٍ
األوقاف اليت حظرت على احلراس واملوظفني نشر ما جيري يف األقصى ،لكنه كان
يكف ملراكمة الزخم املطلوب.
مومساً يتيماً مل ِ
يف احملصلة ،شكل وباء كورونا وإجراءاته ضربة موجعة للفعل الشعيب املقدسي
قطعت سياقه الصاعد رغم أنها فوتت على احملتل بعض املكاسب ،والعني جيب
أن تكون على استئناف سياق الفعل الشعيب أو ً
ال باحلفاظ على جذوته يف الوعي
واحللم ،ويف التواصل املبكر معه والتحضري الستنهاضه واستعادته مبجرد انكشاف
الوباء أو تراجع أثره ،وهي مرحلة من املتوقع الوصول إليها خالل صيف عام .2021
 .2األزمة االنتخابية األمريكية :كان نتنياهو ومجاعات املعبد يبنون حساباتهم
أساساً على النجاح "املضمون" لدونالد ترامب يف والية رئاسية ثانية ،واستمراره يف توفري

غطا ٍء غري مسبوق ألجندة التصفية يف القدس ،ويف املسجد األقصى حتديداً ،خصوصاً

بشكل علين واضح،
خيار انتخابي حمدد
ٍ
بعد أن احنازت احلكومة اإلسرائيلية حنو ٍ
كحليف حمل إمجاع احلزبني
وخالفت سياستها الثابتة باحملافظة على موقعها
ٍ
اجلمهوري والدميقراطي يف الواليات املتحدة ،وخالفت التوجه اإلمجالي ليهود
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الواليات املتحدة الذين يصوت معظمهم للحزب الدميقراطي تقليدياً وجاءت
انتخابات  2020امتداداً لذلك إذ صوت  % 76من الناخبني اليهود تقريباً لصاحل جو
بايدن .وإذا كانت هذه الرهانات رمبا ال تؤدي إىل آثار مصريية على املدى القريب ،إال
لشرخ قد يكون من الصعب جداً إصالحه ،وما مل تتفجر األزمة
أنها شكلت بداية خط
ٍ
األمريكية على املدى القريب ،فإن آثارها ستقتصر على اجلفاء النسيب وفتور احتضان
الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن للحكومة اإلسرائيلية احلالية ،وتراجعه النسيب
والتدرجيي عن التبين الشامل الذي منحتها إياه إدارة ترامب ،لكنه ال يتوقع أن يرتاجع
مبا يكشف الغطاء عن الكيان الصهيوني ،أو مبا يعرضه للخطر عن قصد وإدراك.
قتل
أما يف حال تعمقت األزمة األمريكية أكثر نتيجة ٍ
حدث غري متوقع ،كعملية ٍ
حتركات غري تقليدية قبل خروجه
واسعة جلمهور من األقليات ،أو إقبال ترامب على
ٍ

من البيت األبيض ،أو حتى موت أحد املرشحني يف أجواء الوباء واالستقطاب احلالية،
فإن انعكاساته على املشروع الصهيوني ستكون أكرب بكثري ،وستشكل انكشافاً حقيقياً

له ،وانقالباً من خانة اهلجوم التصفوي إىل انكشاف الغطاء واألزمة الداخلية مرة
إجنازات
واحدة ،وهو ما جيعل احلد األدنى من رد الفعل الشعيب قادراً على انتزاع
ٍ

كبرية ،وهذه بذور فرصة يف البيئة الدولية ينبغي التنبه ألهميتها حتى وإن كانت
حمدودة االحتمال.
 .3تجدد األزمة السياسية الصهيونية :كما تدخل اليوم الواليات

استقطاب بني تيارات اجتماعية مستحكمة ،فإن الكيان الصهيوني
املتحدة مرحلة
ٍ
وصل هذه املرحلة يف  ،2018وبدا أن معسكرات التيار القومي العلماني والتيار القومي
الديين قد حددت أحجامها وأوزانها ،وباتت انتقاالت الوزن والسلطة مرشح ًة داخلها
وليس بينها ،وتعقد ذلك أكثر مع حتول أفيغدور ليربمان إىل حزب طائف ٍة ميثل

اليهود الروس أكثر مما ميثل أيديولوجيا اليمني ،فبات بذلك كال املعسكرين
عاجزاً عن تشكيل احلكومة منفرداً ،وهذا ما أفرزته صناديق االقرتاع ثالث مرات يف
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شهور  4و  2019-9وشهر  ،2020-3وهو ما فوت على ترامب وخنبة اليمني احلاكمة
يف الواليات املتحدة والكيان الصهيوني فرتة  18شهراً مثينة ،عاجلها بأن أعلن صفقة

القرن متأخر ًة لقطيب االنتخابات الصهيونية معاً يف شهر  ،2020-1ومل يكد يعلنها
بكامل بنودها حتى كان وباء كورونا خييم على املشهد العاملي ،ثم دخل يف ظله إىل
االنتخابات األمريكية.

 .4التطبيع والتحالف-العربي الصهيونيُّ :
تأخر إعالن صفقة القرن
أجال موجة التطبيع العربي اليت كانت تلوح بوادرها حتى جاءت
واالرتباك بالوباء ّ
سالح بيد ترامب لعزل
يف ظالل االنتخابات األمريكية وضمن حساباتها ،وحتولت من ٍ

سباق انتخابي
قضية فلسطني ضمن مفاعيل صفقة القرن إىل حماولة إنقا ٍذ له يف
ٍ
متأخر جداً أنه ذاهب خلسارته ،وهو ما جعل حلفاءه يف دول االعتالل
وقت
بدا له يف ٍ
ٍ

العربي يهرعون لنجدته ،فجاء إعالن اتفاق أبراهام يف  ،2020-8-13لتنضم إليه
البحرين بعد شهر ،وجتلب إليه القيادة العسكرية االنتقالية يف السودان بقوة االبتزاز
للرفع عن الئحة اإلرهاب يف  ،2020-10ثم املغرب يف الوقت الضائع يف 2020-12-10

مقابل اعرتاف ترامب بسيادة املغرب على الصحراء الغربية.
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جاء اتفاق أبراهام بتسمية دينية ،وكان املسجد األقصى املوضوع الديين الوحيد
يف مضمونه ،وأمام ذلك فليس من املبالغة القول إن تغيري هوية املسجد األقصى
يقع يف القلب من اتفاق أبراهام والتطبيع العربي الالحق له ،باعتبار األقصى قد
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 ،وهذه البنود هي:
 .1اعتبار الكيان الصهيوني سلطة شرعية مقبولة ومؤبدة على املسجد األقصى
املبارك وسائر املقدسات يف مدينة القدس احملتلة.
 .2إعادة تعريف املسجد األقصى املبارك باعتباره املسجد القبلي فقط ،أما بقية
املساحة فهي ذات تسمية خمتلفة وذات قيمة دينية خمتلفة كذلك.
 .3اعتبار بقية مساحة األقصى بساحاته ومصاطبه وقبابه وبوائكه مساحة مشرتكة
بني اليهود واملسلمني ،تسمى "جبل اهليكل" يف الرتاث اليهودي ،و"حرم الشريف"
باملسمى اإلسالمي الذي حتاول تلك االتفاقات اختالق مضمون جديد له باعتباره
ملحقاً باألقصى وليس جزءاً منه.
 .4فتح تلك املساحة للصالة أمام أتباع خمتلف األديان ،وهو ما يضفي املشروعية على
األجندات الصهيونية الثالث املتحركة يف األقصى :التقسيم الزماني والتقسيم
املكاني وتأسيس املعبد معنوياً.
 .5وضع شرط "السلمية" على املصلني والزوار املسلمني ،ما جيعل "السلطة الشرعية"
الصهيونية هي املخولة بضمان تلك السلمية ومراقبتها .بلغة أخرى هذا يهدف
إىل كي وعي املسلمني يف األقصى وحتويلهم من "مرابطني" إىل مصلني سلميني
وفق املقاس الصهيوني ،وإضفاء املشروعية على إجراءات االعتقال واإلبعاد والعدوان
اليت متارسها سلطات االحتالل لفرض ذلك.
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وقد جاءت االتفاقات التفصيلية واإلجراءات لترتجم ذلك ،فقد ركزت االتفاقات
التفصيلية على تكثيف الرحالت مع البحرين وصو ً
ال إىل  14رحلة يومياً ،ومع طريان
االحتاد يف أبو ظيب الذي نشر إعالناً أشار فيه إىل األقصى باعتباره موقع "املعبد
الثاني" ،ثم جاءت اقتحامات صهاينة العرب لألقصى يف شهر  2020-10واليت تصدى
هلا أهل القدس وشبابها رغم الثمن الذي حرصت قوات االحتالل عليه باالعتقال
والتنكيل ،وهو ما حاولت دول التحالف العربي-الصهيوني القفز عنه باالتفاق مع
األردن والسلطة الفلسطينية لتسهيل دخول وفود املقتحمني على أساس اتفاق
أبراهام ،وهو ما مل تنفه السلطة الفلسطينية ،وجتنبت التصرحيات الرمسية األردنية
نفيه وتبنت صيغاً عام ًة ومواربة ،لكنه أظهر مدى هشاشة هذه األجندة اليت تقدم
اتفاقات رباعية
نفسها باعتبارها مداً غامراً ال ميكن مقاومته ،فإذا بها تتعثر وتعقد
ٍ

الحتواء أفرا ٍد قلة فرضوا إرادتهم يف امليدان .وقد جاء التهاوي واالستعراض اخلليع

لرذيلة التحالف مع الصهاينة يف احتفاالت عيد األنوار العربي "احلانوكاه" ليزيد
من هذا التطبيع ضعفاً ،إذ أظهره بوجهه العاري وبكامل مساوئه ،وع ّراه من أي غطاء
مصلحي ميكن تسويغه به ،ما جعله فعلياً أسهل مقاوم ًة من حيث أراد أصحابه املبالغة

يف استعراضه.
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يف احملصلة ،يشكل التطبيع والتحالف العربي مع الصهاينة خطراً نفسياً أكثر
مرشح للتحول إىل عنوان مقاوم ٍة شعبية وبالذات يف
مما يشكل خطراً حقيقياً ،وهو
ٌ

انكشاف وعزلة لألنظمة يف حالة اإلمارات والبحرين،
السودان واملغرب ،وعنوان تعزيز
ٍ
وهو من حيث استهدف األقصى مركزاً له بات أكثر هشاشة وإمكانية لإلفشال،
موقف مبدأي منه مينع جتميله وإضفاء
شرط تنبه النخبة املعنية بإفشاله وتبين
ٍ

وافد مسلم لألقصى على أساس اتفاق أبراهام
املشروعية عليه بإجراءات حتايلية ،فكل ٍ

غي األبواب
هو مقتح ٌم باعتبار األجندة األساسية اليت جاء على أساسها ،حتى وإن ّ

وطريقة الدخول.
 .5المصالحة وتكريس عجز الفصائل :تبنت السلطة الفلسطينية يف
الظاهر موقفاً رافضاً لضم أراضي األغوار والضفة الغربية بدءاً من شهر ،2020-7
أي بعد  6أشهر من إعالن صفقة القرن فعلياً ،وأوقفت مبوجب ذلك االتصاالت

السياسية مع االحتالل وأعلنت وقف التنسيق األمين ،ورفض استالم أموال املقاصة،
وهو إجراء مل تكن له ضرورة سوى إشراك اجلمهور الفلسطيين من الزاوية االقتصادية
اليت يقوم عليها مشروع دايتون يف تدجني هذه اجلماهري ذاتها ،ومع إعالن التطبيع
حوار علين مع
اإلماراتي والبحريين رفعت قيادة السلطة صوت املعارضة ،وجلأت إىل ٍ
قيادة حركة محاس انتهى مبؤمتر األمناء العامني للفصائل بني بريوت ورام اهلل يف
 2020-9-3الذي اتفق –كعادة جلسات احلوار -على مبدأ االنتخابات أو ً
ال ،وعلى

فعل على األرض ،وإىل وضع
تشكيل جلنة للمقاومة الشعبية مل تتمكن من إنتاج أي ٍ
مجيع الفصائل عملياً حتت سقف السلطة الفلسطينية باعتباره السقف األخفض
واألقل إراد ًة للمواجهة.

مل يطل الزمن حتى وصل ذلك احلوار إىل النتيجة اليت كانت متوقع ًة منه بقراءة
التاريخ السياسي لقيادة السلطة الفلسطينية ،فهو كان توجهاً للوحدة لتمرير الوقت
على أمل تبدل القيادة األمريكية واالستعداد للعودة إىل املفاوضات ،وهذا ما قاله
13

القدس في 2020

رئيس السلطة حممود عباس يف خطابه بكل وضوح ،وهو ما حتقق بالفعل يف

-18

 2020-11بإعالن االستعداد لطي الصفحة والعودة إىل املفاوضات ،وبإعادة السفراء
الفلسطينيني إىل اإلمارات والبحرين الذين جرى استدعاؤهم قبل شهور احتجاجاً
على اتفاقاتهم املنفردة مع الصهاينة ،وإعالن استالم أموال املقاصة ،وأخرج ذلك
كله باعتباره بنا ًء على رسالة وردت من منسق اإلدارة املدنية لالحتالل يف الضفة
الغربية ،وهي من موظف عسكري وليست من املستوى السياسي ،وليس فيها سوى

التأكيد على املوقف اإلسرائيلي ذاته دون أدنى تغيري.

إن كان ذلك احلوار أنتج شيئاً على األرض فهو تبديد ثقة مجاهري فلسطني
والعامل العربي واإلسالمي بالفصائل جمتمعة ،واستهالك رصيد فصائل املقاومة
لصاحل قيادة سلطة أوسلو اليت تناقضها يف النهج ،وتكريس العجز اإلمجالي بارتضاء
موقف قيادة السلطة سقفاً .على األرض كانت اإلرادة الشعبية يف القدس وما زالت

تفتقد إىل من يلتقطها وحيتضنها ويدعمها ويبين على إجنازاتها سياسياً ،وعجزت
تلك الفصائل مبسمياتها وأماناتها العامة وأقاليمها وهيئاتها وأطرها القيادية
بعمل واحد شعيب أو
عن طرد املقتحمني العرب لألقصى ،أو عن الرد على التطبيع
ٍ

عسكري ،فيما كان األفراد يبادرون إليه يف قبة الصخرة وعلى باب حطة ،ويدفعون

مثنه منفردين.
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نتائج وتوصيات
يف حمصلة االجتاهات اخلمسة بات األقصى مركزاً رمزياً حملاوالت التصفية ،وهذا بقدر

ما حيمل خطراً على األقصى فإنه حيمل فرصاً مهمة إلفشال تلك التصفية باعتبارها

وضعت املقدس عنواناً هلا ،املقدس الذي كان عنواناً النتفاضة موسم النيب موسى 1920

وثورة الرباق  1929وهبة النفق  1996وانتفاضة األقصى  2000وهبة

السكاكني 2015

وهبة باب األسباط  2017وهبة باب الرمحة  2019والفجر العظيم  ،2020وقد أثبتت
اإلرادة الشعبية بالتجربة العملية يف مقربة باب الرمحة واخلان األمحر ومصلى باب الرمحة
والفجر العظيم أنها كفيلة بالتصدي لالجتاهات الثالث املقابلة :العدوان الصهيوني
والتبين األمريكي والفراغ العربي ،وهذا ما جيعلها حصان املعركة األسود ورهانها الرابح
الذي جيب استئنافه يف أقرب فرصة ممكنة؛ لكن اخللل احلقيقي يف هذه املعادلة هو غياب

النخبة القيادية يف الفصائل وخارجها عن هذه املعادلة ،والغياب الواسع عن إدراكها فض ً
ال

عن املشاركة فيها ،وترك املقدسيني وحدهم يف ميدانها واالكتفاء مبوقف التفرج والتغين
بالصمود ،وهذا العنصر الذي ميكن إن ُصحح أن يعزز اإلرادة الشعبية وجيعلها أمضى وأقدر.
أمام هذا التشخيص ،فإن املسارات اليت ينبغي العمل عليها هي اآلتي:
أو ًال :دعم اإلرادة الشعبية ومتتينها واحلفاظ عليها عنواناً للمواجهة يف الوعي

والتطبيق ،والتحضري الستعادتها واحتضانها سياسياً ومعنوياً ومادياً مبجرد

انقشاع غيمة وباء كورونا عن فلسطني احملتلة ،وهذا متوق ٌع خالل صيف .2021
ثانيًا :احلفاظ على حالة يقظة إعالمية وسياسية ،والكشف عن مجيع التحركات
يف األقصى والقدس ومتابعتها باعتبارها معرك ًة راحبة يدعى الناس لالخنراط

فيها من مواقعهم ال للتفرج عليها ،مبا مينع مترير أي عدوان بسهولة حتت جنح
حمتضن وداعم للحراك
حلراك مجاهريي فلسطيين عربي وإسالمي
الوباء ،ويهيئ
ٍ
ٍ

الشعيب يف القدس على غرار الفجر العظيم.
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ثالثًا :متتني الوعي اإلسالمي مبوقف شرعي واضح جيرم اقتحام األقصى على أساس
اتفاق أبرهام مهما كان شكله وطريقته وبوابة الدخول ،ومينع حتويل القدس إىل
مركز سياح ٍة إسالمي على أساس اتفاق أبراهام بتخفيض اإلقبال عليه وتعزيز

مشروعية طرد كل من يدخل على أساس هذه األجندة الصهيونية إىل األقصى.

رابعًا :تعزيز حالة الدعم واإلسناد للمقدسيني ،واستعادة الثقة الشعبية املفقودة
مرهون بإرادتها،
فعل حقيقي غري
ٍ
بتجاوز سقف السلطة الفلسطينية واملضي إىل ٍ

واستكشاف اآلفاق الفعلية لذلك لكونها حاضرة وممكنة وإن كانت صعبة.
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