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واإلسالمي والقدس
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ّ
ّ
ّ
دراسة تحليل ّية نقد ّية في ضوء جهود مؤسسة القدس الدولية

مقدمة

ّ
وحمط الرحال ،ونقطة
القدس تلك املدينة الشاخمة ،حاضرة التاریخ ،ومهوى األفئدة
االلتقاء للعدید من األجناس البشریة ،أرض النبوات مجي ًعا منذ فجر التاريخ ،وقبلة
األنبياء وأتباعهم ،تهفو إلیها القلوب ،وتتوجه صوبها األرواح ،وتهواها األفئدة ،لتعیش يف
كنفها ،وتتنسم شذاها ،وتتلذذ بعبریها املضمخ بنفحات اإلمیان مبا منحه اهلل سبحانه
وتعاىل هلا من قداسة وطهارة وبركة ،فهي من أقدم مدائن الدنیا وأقدسها وأكثرها
استیعابًا لألعراق البشریة ،إذ إنها مقدسة يف أصل شرائع التوحید ،فیقدسها املسلمون
كونها حتوي املسجد األقصى املبارك أوىل القبلتنی ،وثاني املسجدین ،وثالث احلرمنی
الشریفنی ،وللمسلمنی فیها إرث عریق وتاریخ شامخ ،ویقدسها املسيحيون كونها حتوي
كنیسة القیامة أقدس كنيسة يف العامل املسيحي ،وهي يف نظر أبناء امللة الثالثة مقدسة،
حسب اعتقادهم؛ فالقدس كانت وال تزال وستبقى حمور التدافع العاملي الديين والعرقي
ُ
حرقت ،ولكنها بقیت القدس
والقومي احلضاري عرب التاريخ ،غزتها أمم عدیدة ود ّ
ُمرت وأ ِ
العربیة اإلسالمیة الفلسطینیة ،وستظل القدس هي القضية اليت ال خيتلف عليها اثنان.
تعرضت القدس يف العصور الوسطى للغزو القادم من أوروبا ،ولالجتیاح املغولي القادم من
وتوجه إليها األفارقة للعيش والتعبد فیها ،وفتحها ترهاقا الفرعون السوداني
أواسط آسیاّ ،
الذي قاد محلة عسكرية من السودانيني إلنقاذ بنى يعقوب فى القدس ،وسجلت التوراة
اسم ترهاقا مرتني ،مرة يف سفر امللوك الثاني ،ومرة بسفر أشعياء .والعبارة املذكورة يف
السفرين حسب الرتمجة االجنليزية هي:
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"Word reached the Assyrians that the Egyptian army, led
"by king Tirhakah of Sudan, was coming to attack them

وترمجتها ":ووصلت رسالة الى األشوريين بأن ترهاقا ملك السودان

ريا ،أرومة يعرفها من
والقدس مدينة هلا أرومة تارخيية حضارية ،نشأ ًة وعرب ًة ومص ً
تابع وجودها وتطورها منذ ثالثة آالف ومخسمئة عام قبل امليالد .وقد خضعت هذه

املدينة على مدار تارخيها جملموعة من الغزوات األجنبية متعددة املنابع واألصول،

جاء يقود جيوش المصريين لمهاجمهتم ".سفر أشيعاء ،اإلصحاح .37

ولكن هذه السيطرة األجنبية املسلحة ال حتقق لصاحبها الغازي مطلب السيادة

وكان األشوريون على أبواب أورشليم حني دعا أشيعاء الرب أن حيفظ شعبه

العام؛ فقد رحل الغزاة وبقيت السيادة بني يدي الشعوب واألرومات احلضارية

منهم ،ويستغيث مبلوك كوش (السودان) ليصدوا عن العربانيني شر األشوريني،
ويؤيد التاريخ إشارة التوراة إىل امللك ترهاقا وخيربنا أن ملوك كوش قد أخضعوا

الدائمة مهما استطال أجلها ،هذا ما استقرت عليه األمم املتمدنة وقانونها الدولي
السنة اإلنسانية القانونية .
األصلية ،وال ميكن أن تستثنى القدس من هذه ُ
2

كان اجملتمع املدني العربي واإلسالمي حاض ًرا يف كل قضايا وهموم األمة،

مصر وحكموها وامتد نفوذهم إىل فلسطني وسوريا ،وأنهم حاربوا األشوريني يف

وكان لقضية القدس نصيب معترب من هذا االهتمام ،ونشأت الفتات ومنظمات

مصر والقدس .1وظل حبل التواصل موجودًا بنی القدس واألفارقة ،الذین وفدوا

ومجعيات أهلية عديدة حتمل ه ّم القدس ،كان من أبرزها مؤسسة القدس الدولية،

إىل هذه املدینة املقدسة ،وال یزال وجودهم جن ًبا إىل جنب مع أبناء هذه املدینة،

وهذا البحث مقاربة تقوميية إلشكالية تفاعل اجملتمع املدني العربي واإلسالمي

مهما يف احلیاة االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة؛ فهم
میثل عنص ًرا ًّ
جزء أصیل من بیت املقدس ،هلم وجودهم وكیانهم وانتماؤهم ودورهم املعیشي

والنضالي ضمن الشعب الفلسطیين ،وقدموا التضحیات الكبریة والكثریة ،وأثبتوا
حرصا وتفان ًیا على القدس.
للعامل أنهم من أشد الناس ً

مع القدس ،من خالل دراسة حتليلية نقدية جلهود مؤسسة القدس الدولية منذ
تأسيسها ،لتلمس جوانب احلراك اجلماهريي املدني الذي قامت به لتنشيط
التفاعل الشعيب مع القدس ،وحتديد مكامن القصور والضعف وأسبابهما ،ومن
َث ّم تقييم أثر ما جنم من حتركات شعبية ومدنية لنصرة القدس ،وذلك مبنهج
وصفي يرصد وحيلل جهود اجملتمع املدني العربي واإلسالمي من خالل ما تقوم
ّ

 1عبد المنعم عجب الفيا ،السودان في نصوص الكتاب المقدس( التوارة واالنجيل) ،مقال منشور بموقع سودارس،
شوهد في https://www.sudaress.com/sudanile/38931 :2019/4/1

 2محمــد خالــد األزعــر ،القــدس بيــن االنتفــاض والتفــاوض( ،القاهــرة :مركــز اإلعــام العربــي ،)2001 ،ص
. 173- 172
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به مؤسسة القدس الدولية ،كما ينحو البحث ملنهج استشرايف يقوم بتقييم هذه

مفهوم اجملتمع املدني يُعد مفهوماً مرجعياً يف سياق فهم خطابات الدولة املدنية

اجلهود ومدى صالحيتها للتطوير لبناء أفق استشرايف لدور أكرب للمجتمع

احلديثة ،كون حتوالته الدالل ّية ومرجعيته الفلسفية قد ارتكزت إىل جمموعة

املدني العربي واإلسالمي يف قضية القدس.

حتليالت ومتايزات نشأت عرب تطور تارخيي طويل مناهض لفكرة اجملتمعات
التقليدية ،وقد محلت هذه التمايزات يف طياتها فروقاً وتناقضات؛ ما أدى إىل

المبحث األول :المجتمع المدني العربي واإلسالمي
يُعد مفهوم اجملتمع املدني أو األهلي بتعبري وجيه كوثراني واحدًا من املفاهيم
ذهنيا لواقع اجتماعي شديد التعقيد والتباين ويزخر
اإلشكالية «باعتباره جتريدًا ًّ
بالتناقضات ،وال يتوقف عن التغيري» .1ويبدو أن أفكار غرامشي يف السبعينيات
والثمانينيات من القرن املاضي قد عززت انتشار مصطلح اجملتمع املدني بوصفه
واقعة اجتماعية ،وأداة مرغوبة للتغيري يف الوقت ذاته .وهنا ميكن النظر إىل اجملتمع
املدني على أساس أنه :منط من العالقات االجتماعية القائمة على املصلحة الواعية
واالنتماء الطوعي ً
بدل من أشكال التضامن االجتماعي التقليدية.
يقوم جوهر اجملتمع املدني على أربعة عناصر أساسية هي :الطوعية ،واملؤسسية ،والغاية،

ً
وصول العتماد التعريف الشائع الذي ينتهى إىل تعريف
غموض املفهوم وتناقضه،
اجملتمع املدني ،بأنه» جمموع املؤسسات اليت تتيح لألفراد التمكن من اخلريات
واملنافع العامة ،من دون تدخل أو توسط احلكومة» .
3

يُع ّرف البنك الدولي اجملتمع املدني بأنه «جمموعة املنظمات التطوعية اليت متأل
اجملال العام بني األسرة والدولة ،وتعمل لتحقيق املصاحل املادية واملعنوية ألفرادها،

وذلك يف إطار االلتزام بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي والتسامح والقبـول
عرف منظمات
بالتعدديـة واإلدارة السـلمية للخالفـات والنـزاعات» .4بينما ُت َّ
اجملتمع املدني بأنها جمموعة من املؤسسات التطوعية واهليئات التعاونية التى
ال ترتبط بالدولة ،وال تتبع أسرة أو حزباً أو أي تنظيم من التنظيمات السياسية.5

والدور الذي يقوم به ،كتنظيمات مستقلة تعمل يف سياق روابط تسري إىل عالقات
التماسك والتضامن االجتماعي ،وأخرياً باعتباره جزءاً من منظومة مفاهيمية
مرتبطة تشمل مفاهيم مثل املواطنة ،وحقوق اإلنسان ،واملشاركة السياسية».2
 1كريم أبو حالوة ،إشكالية مفهوم المجتمع المدني (،دمشق :دار األهالي للطباعة والنشر  ،)1998 ،ص .9
 2المرجع نفسه ،ص . 102

 3أماني قنديل ،مؤسسات المجتمع المدني ،قياس الفاعلية ودراسة حاالت ( ،القاهرة:مركز الدراسات السياسية
واالستراتيجية ،األهرام ،)2005 ،ص .27
 4المرجع نفسه.
 5صالح السنوسي ،إشكالية المجتمع المدني العربي ( القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب2012 ،م)  ،ص .35
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ينطوي مفهوم اجملتمع املدني على أربعة عناصر تعرب عن وجوده وتشكل أركانه ،وهي:1
1

الرﻛن التنظيمي/المؤسسي

حيث يضم اجملتمع املدني جمموعة من التنظيمات اليت يشكلها األفراد
وف ًقا لنظام معنی وقانون حمدد يتم اإلتفاق عليه ،كالنقابـات واملنتـديات
االجتماعيـة والثقافية والفكرية والسياسية.
2

الطوعية

أي املشاركة اإلرادية اليت متيز اجملتمع املدني عن باقي التكوينات
االجتماعيـة املفروضة أو املتوارثة.
3

االستقاللية

ًّ
مستقال عن سلطة الدولة وهيمنتها
مبعنى أن يكون اجملتمع املدني
(اسـتقاللية مالية ،تنظيمية ،إدارية) واالستقالل ال يعين القطيعة.
4

الرﻛن األخالقي )القيمي(

حيث تلتزم تنظيمات اجملتمع املدني مبجموعة من القيم واملعايری يف
إدارة العالقات يف ما بينها ويف ما بينها وبنی الدولة ،كقيم التسامح،
التعاون ،اختالف الرأي.
 1ناديــة بونــوة ،دور المجتمــع المدنــي فــي صنــع وتنفيــذ وتقييــم السياســة العامــة دراســة حالــة الجزائــر ،2009 1989-
رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية ،جامعــة باتنـــة  -الجزائــر ،2010 ،ص .39

مبراجعة عديد من األدبيات اليت ُعنيت بتعريف اجملتمع املدني ومنظماته ،میكن
استخال� عدد من العناصر تصلح كأسس هلذه املنظمات ،وهي كاآلتي:
اجملتمع املدني هو املنظمات الوسيطة واملستقلة اليت متأل الفضاء
االجتماعي القائم بنی الدولة والسوق واألسرة.
يقوم اجملتمع املدني على أساس رابطة اختيارية يدخلها األفراد طواعية.
يتطلب اجملتمع املدني نظاماً قانونياً حيدد جمموعة احلقوق اليت تكفل
استقالل هذا اجملتمع وتنظم العالقة بينه وبنی الدولة.
سيادة ثقافة مدنية تقوم على أساس قبول اآلخر املختلف وإقرار التعددية
داخل اجملتمع ،والقدرة على حل الصراعات بطريقة سلمية ودمیقراطية.
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ال يستطيع املرء أن حيصي التعريفات اليت وردت بشأن اجملتمع املدني ،إال أن أشهر
التعريفات انتشاراً يف الوطن العربي هو أنه «جمموعة التنظيمات التطوعية
احلرة اليت متأل اجملال العام بني األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها ،ملتزمة

برز اجملتمع املدني ومنظماته باكراً يف احلضارة العربية واإلسالمية ،بل كان

ساب ًقا للحضارة اإلسالمية ،وذلك يف ممارسات جمالس العشرية ،ودار الندوة يف
مكة ،وحلف الفضول وغريه ،وجيد اجملتمع املدني املتنوع دينياً ،واملتعدد أعراقاً

يف ذلك بقيم ومعايري االحتـرام والرتاضي والتسامح واإلدارة السلمية للتنوع
واخلالف» .1وطبقاً هلذا التعريف ،ينطوي مفهوم اجملتمع املدني على ثالثة

نأخذ بوجهة نظر ترى أن األمة أو اجلماعة تتحقق خارج سلطة الدولة وداخل

مقومات رئيسة ،هي:

«املصلى اجلامع».2

الفعل اإلرادي الحر :حيث يتكون اجملتمع املدني نتيجة لإلرادة احلرة لإلفراد
خبالف مجاعات القرابة كاألسرة والعشرية والقبيلة ،اليت جيد الفرد نفسه
منتمياً هلا حبكم املولد والنشأة ،ومن دون أن يكون له خيار يف ذلك.

ومجاعات وجنسيات ،يف مفاهيم مثل «األمة» و«اجلماعة» أسسه ،ال سيما حني

ّ
النبوي هي أول جتربة يف التعاقد النبوي
بل تع ّد التجربة التارخيية يف العصر
عرفها التاريخ وسبقت نظرية «العقد االجتماعي» جلان جاك روسو ،وهي تكشف
لنا أن مفهوم االجتماع املدني ليس غريباً البتة عن ثقافتنا العربية اإلسالمية،
ويذكر لنا التاريخ مؤسسات أو ما يشابه املؤسسات أقيمت ونشأت يف التاريخ
ميكن َعدُّها مؤسسات جمتمع مدني؛ ففي صدر اإلسالم كان هناك (أهل ّ
احلل

التنظيم االجتماعي :حيث يقصد باجملتمع املدني ،عادة ،األجزاء املنظمة
من اجملتمع العام .والتنظيم هو الفرق بني اجملتمع املدني واجملتمع عموماً.

والعقد) الذين يُش ّكلون جملس شورى للخليفة ،وأهل احلل والعقد هم خرية

قبول االختالف والتنوع وااللتزام باإلدارة السلمية للصراع :سواء كان

علماء األمة ومفكريها ،ثم ظهرت املساجد كمراكز لإلشعاع الثقايف تقام فيها

ذلك مع احلكومة أو منظمات اجملتمع املدني األخرى ،وااللتزام التام بقيم
التسامح وانتهاج أسلوب احلوار يف التعامل مع الطرف اآلخر

 1حيــدر إبراهيــم علــي ،المجتمــع المدنــي والتحــول الديمقراطــي فــي الســودان ( القاهــرة :مركــز إبــن خلــدون للتنميــة
ودار األميــن للنشــر1996 ،م) ص .5

الندوات الفكرية والدينية ،وهو ما ميكن أن نطلق عليه بدايات أولية جملتمع مدني
قائم على العدل واملساواة والقانون ،وكانت هناك بُنى مجعية ،اضطلعت بوظائف
منفصلة عن وظيفة الدولة ،كأنها أشكال من التنظيم الذاتي خارج السلطة.
 2إشكالية المجتمع المدني العربي ،مرجع سابق ،ص .50
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كان اجملتمع املدني العربي واإلسالمي وال يزال حاض ًرا يف كثري من قضايا

األمة ،وساهمت تنظيماته املبثوثة يف كل جنبات العامل العربي واإلسالمي يف

شعبية ،ووسيلة مهمة من وسائل حتقيق االستقالل الشاملّ ،
ولعل جناح تلك
املقاطعة زاد من ثقة اجملتمع املدني العربي واإلسالمي يف نفسه ،وقدرته على

التصدي لقضايا األمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،وكان هناك شبه

تشكيل املستقبل والتأثري يف األحداث.1

وشعبيا،
جمتمعيا
إمجاع جمتمعي عربي وإسالمي جتاه هذه القضية ومساندتها
ًّ
ًّ

املتتبع لعالقة اجملتمع املدني بالقدس والقضية الفلسطينية يلمس أننا حنتاج إىل

وليس أدل على ذلك من قرار املقاطعة العربية واإلسالمية للمنتجات اإلسرائيلية
واألمريكية الذي نفذته اجلماهري رغم أنف السلطات ،وهو قرار يعرب عن إرادة

توسيع دائرة الصراع والتفاعل مع القضية الفلسطينية ليتجاوز اإلطار اإلقليمي
احمللي ،واإلطار القومي العربي وينطلق ليشمل مسلمي العامل وأحراره كافة،
وتوفري األدوات والوسائل املكافئة لتحقيق ذلك ،وتطوير مؤسساتها التنظيمية
وكفاءات وقياداته .االلتصاق أكثر بهموم اجلماهري ،والتعبري عن معاناتها
وخدمتها ،والتغلغل يف أوساطها ،وحتويل ه ّم مواجهة املشروع الصهيوني ،إىل ه ّم
مجاهريي يومي.2
أما يف واقعنا املاثل ،وأمام أسوار العزلة اليت تفرضها الدول القطرية يف العامل
العربي واإلسالمي فقد تضطر قوى اجملتمع املدني واألهلي إىل توسيع حركتها
واملوارد املتاحة أمامها ،ببدء تعاون وتنسيق مع بلدان عربية وإسالمية أخرى ،ومع
قوى اجملتمع املدني يف أقطار أخرى ،3وهو عني ما تنبهت إليه مؤسسة القدس
 1ســليمان صالــح ،انتفاضــة األقصــى نمــوذج حضــاري إســامي للمقاومــة ،سلســلة كتــاب القــدس رقــم ( 16القاهــرة:
مركــز اإلعــام العربــي،)2003،ص .189
 2محســن محمــد صالــح ،القضيــة الفلســطينية خلفياتهــا وتطوراتهــا ،سلســلة كتــاب القــدس رقــم ( 10القاهــرة  :مركــز
اإلعــام العربــي،)2010،ص . 154-153
 3أحمــد شــكر الصبيحــي ،مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي ( ،بيــروت :مركــز دراســات الوحــدة
العربيــة2008 ،م) ،ص .208
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المدني
المجتمع
ّ
ّ
ّ
دراسة تحليل ّية نقد ّية في ضوء جهود مؤسسة القدس الدولية

فروعا يف عدة دول عربية ،ويبدو أن «قناعة املواطن العربي
الدولية؛ ففتحت هلا ً

ميكن القول إن أهم جدار ينزع املشروعية عن املشروع اإلسرائيلي هو اجملتمع

بإخفاق الدولة القطرية يف حتقيق أهدافه الرئيسة وتطلعاته ،حفزه كفرد

املدني ،3ولذا سعت مؤسسة القدس الدولية إىل استثمار الفضاءات املتاحة وحتفيز

وجمتمع مدني إىل العمل على مستوى قومي وجتاوز الظاهرة القطرية».1

خمتلف اجلهات املدنية وغريها والتفاعل معها ألداء واجبها جتاه القدس ،وعملت

على العكس مما يعتقد كثريون فإن دولة االحتالل تتخوف من اجملتمع املدني،

جبهد حثيث لتحقيق العاملية من حيث البنية واألدوات ومستوى العمل ،ومن

ومن ردود األفعال الشعبية والرمسية العربية واإلسالمية والعاملية عند إقدامها
على تنفيذ أي خطوة جديدة على األرض ،ألن ردة الفعل إن مل توقف خمططات
االحتالل؛ فإنها على األقل ستزيد من حجم التضامن والدعم الذي يتلقاه الشعب
الفسطيين؛ ما يزيد من قدرته على مقاومة االحتالل وخطواته التهويدية.

حيث احلركة والشركاء والقدرة على الفعل ،ويف الوقت نفسه ال تتبنى املؤسسة
أي وجهة نظر مسبقة من اجلهات املعنية الرمسية أو الشعبية ،وهي تسعى إىل
توحيد جهود اجلميع باختالف صفاتهم وجماالتهم ،لالستفادة من كل مساحة
ممكنة من الفعل خلدمة مدينة القدس.4

ويلمس املراقب تراجع اجملتمع املدني يف الداخل الفلسطيين ،وغياب العصيان
املدني األوسع نطا ًقا ،والذي ُو ِصف بأنه موطن ضعف قاتل لالنتفاضة؛ فباستثناء

مسريات الشموع وتشييع الشهداء داخل املدن ،فإن أكثرية السكان ظلت بال دور
فاعل حقيقي يف االنتفاضة ،وكذلك اللجان الشعبية واحمللية ،إضافة إىل

التنظيمات اجلماهريية (ومعظم احلركات السياسية اليت كانت تدعمها) بدأت
بالتداعي عند نهاية االنتفاضة األوىل حتت الوطأة الرتاكمية لطرق قمع التمرد
اإلسرائيلية.2
 1خيــر الديــن حســيب ،كلمــة المســتقبل العربــي :بعــد عشــرة أعــوام علــى تأســيس مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
المســتقبل العربــي ،الســنة  ،7العــدد  ،73مــارس ،1985ص .7
 2ســليم تمــاري وريمــا حمامي،انتفاضــة األقصــى :الخلفيــة والتشــخيص،مجلة الدراســات الفلســطينية ،العــدد ،45
 ،46شــتاء/ربيع  ،2001ص .16

 3أيمن مسعود نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ،مقابلة شخصية ،بيروت 14 ،إبريل .2019
 4مؤسسة القدس؛ من التأسيس إلى التوسع( ،بيروت :مؤسسة القدس الدولية ،د .ت) ،ص. 37
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المبحث الثاني :مؤسسة القدس الدولية مالبسات
التكوين وواقع الفعل
نشأ االجتاهان النهضويان القومي واإلسالمي يف العقود األوىل من القرن
العشرين ،ومت احتالل املركز احلضاري للقدس كاملة يف العقد السادس منه،
ومع ذلك مل يتبلور اللقاء بني التيارين على قضية القدس إال يف املؤمتر القومي
ثان/يناير 2000م،
اإلسالمي الثالث ،الذي ُعقد يف بريوت يف  23-21كانون ٍ
والذي اختذ قرا ًرا بتشكيل جلنة من بني أعضائه لعقد مؤمتر يعمل على إنقاذ
مدينة القدس ،وإنشاء «مؤسسة» تعنى بشؤون القدس وتسهم يف إنقاذ املدينة

انعقد املؤمتر التأسيسي ملؤسسة القدس الدولية يف  2001/1/28ببريوت ،وحضر
افتتاحه  2000شخصية من العلماء والقادة واملفكرين مثلوا  46دولة ،ومثلوا
األمة العربية واإلسالمية مبختلف تياراتها وأعراقها وطوائفها ،وتبنوا فكرة إنشاء
«مؤسسة القدس» ،وانبثق عنه جملس أمناء وهيئة تأسيسية ،وجملس إدارة،
وأقروا نظامها األساسي مع التعديالت املقرتحة ،وانتخبوا من بني أعضاء جملس
األمناء هيئة لرئاسة األمناء برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي ،وثالثة نواب
للرئيس هم :الشيخ عبد اهلل بن حسني األمحر ،والسيد علي أكرب حمتشمي،
واألستاذ ميشيل إده ،والدكتور حممد مسعود الشابي أميناً للسر.2

املقدسة ،وحتافظ على طابعها احلضاري ،وتتصدى حملاوالت تهويدها وتهجري
أهلها ،وتواجه التهديدات ببسط السيادة الصهيونية عليها.
هناك من يرى أن تأخر هذا اللقاء بني التيارين على قضية القدس يلفت إىل

جتل مهم لتقديم مساحات اخلالف الداخلي على االتفاق على قضية القدس،
ٍّ
وإذ متكن هذا االتفاق من االزدهار خالل العقد األول من القرن احلالي إال أنه
عاد للرتاجع واالنزواء يف العقد الثاني إثر انطالق موجة الثورات العربية وتباين
موقف التيارين منها ،وعودة اخلالف الداخلي ليتصدر على التناقض مع احملتل
اخلارجي.1
 1زيــاد ابحيــص ،الموقــف العربــي واإلســامي تجــاه القــدس قــراءة فــي اإلشــكاليات وآفــاق التطوير(،بيــروت:
مؤسســة القــدس الدوليــة )2017 ،ص .46

 2مؤسســة القــدس الدوليــة ..الرؤيــة ،الرســالة ،األهــداف ،مجــاالت العمــل (بيــروت :مؤسســة القــدس الدوليــة،
ب.ت)،ص . 62
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جملس األمناء هو اهليئة العامة ملؤسسة القدس الدولية ،وله ممارسة مجيع
الصالحيات ،وإصدار القرارات والتوجيهات اليت تضمن حسن األداء ،ويتكون من
ثلة منوعة من شخصيات األمة وعلمائها ومفكريها وقادتها ورموزها ،من املؤمنني
مبنطلقات املؤسسة ومبادئها ،وممن خيتارهم جملس اإلدارة ،وميثل أعضاء
جملس األمناء مناطق العامل العربي واإلسالمي وقطاعات األمة كافة ،وينتخب
رئيسا ونوابًا للرئيس وأمي ًنا للسر ،وتنظم مسؤولياته
اجمللس من بني أعضائه ً
وصالحياته واجتماعاته الئحة مستقلة ،ومدة والية هيئة رئاسة جملس األمناء
هي أربع سنوات.1

وللمؤسسة كذلك جملس إدارة ميثل السلطة التنفيذية املسؤولة عن حتقيق
األهداف وتوجيه األعمال وتنسيق النشاطات اليت تقوم بها املؤسسة بأطرها
جملس اإلدارة الذي خيتار من بني أعضائه
جملس األمناء
كافة ،وينتخب
ُ
َ
عاما
عاما يكون منتدبًا أو مدي ًرا ًّ
الرئيس ونائب الرئيس وأمني السر ،ويعني أمي ًنا ًّ
إلدارة املؤسسة ،ويع ّد عض ًوا يف جملس اإلدارة حبكم منصبه ،ومدة والية جملس

اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.2

مؤسس ٌة
مدني ٌة مستق ّل ٌة ،مرخصة يف لبنان
َّ
مؤسسة القدس الدول ّية ،إذن هي َّ
ّ

كجمعية أجنبية بقرار صادر عن جملس الوزراء اللبناني حيمل الرقم /83أد
حاليا فروع يف عدد من العواصم العربية واإلسالمية،
بتاريخ  ،2002/4/11وهلا ًّ
غا َي ُتها العمل على محاية اهلوية العرب ّية اإلسالم ّية ملدينة القدس ،ومقدَّساتها
ّ
املخطط
اإلسالم ّية واملسيح ّية ،ودَعم أه ِلها وتعزيز صمو ِدهم يف م َواجه ِة

العهم ،وتعقد هذه املؤسسة مؤمترات عامة جمللس
الصهيوني
ّ
املنهجي الق ِت ِ
أمنائها الذي يتك ّون من  284شخصي ٍة من
جاالت األمة وقيادا ِتها الفكريّة والسياس ّية
ِر
ِ

284

والدين ّية ،ليتدارسوا مسرية املؤسسة يف شخصي ٍة جمللس أمنائها الذي
َ
خدم ِة القدس،
جاالت األمة وقيادا ِتها
وأحوال املدين ِة وأوضاعها ،يتك ّون من ِر
ِ
وأولويّات العمل على محايتها وتثبيت أه ِلها الفكريّة والسياس ّية والدين ّية
وتعزيز صمودهم ،ويناقشون أهم ما جيري
 1المرجع نفسه ،ص . 22

 2المرجع نفسه ،ص .24
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على ساحة القدس من خالل ندوات ومؤمترات خيتار هلا خنبة من املتخصصني
واخلرباء مبوضوع القدس ،إىل جانب النشاط البحثي واإلخباري والتحليلي.

انطلقت «مؤسسة القدس» ،ساعية إىل بناء نفسها وتقوية جذورها،
لتأخذ على عاتقها مهمة مواجهة مشاريع تغريب املدينة وتهويدها
واقتالع سكانها ،واحلفاظ على مقدساتها وأوقافها ودعم صمود سكانها،
أمام خمططات االحتالل اليت تعمل بشكل منظم لضرب الوجود العربي
واإلسالمي فيها بكل مستوياته ،وعزل سكان املدينة عن عمقهم العربي
وحماصرتهم بنتوءات استيطانية يهودية يف حدود مصطنعة معلنة من
جانب واحد ،ومل تفوت فرصة حلرمان املواطنني من حق دخول املدينة أو
اإلقامة فيها ،وأطلقت يد املستوطنني إليذاء السكان وعاونتهم يف انتحال
ملكية أراضي املقدسيني وعقاراتهم ،يف مواجهة كل ذلك انطلقت
«مؤسسة القدس» مراهنة على العمق الشعيب اجلماهريي العربي
واإلسالمي ،لتجمع وتؤطر وتوحد كل اجلهود لتصبها يف قلب الصراع،
يف مواجهة مشروع االحتالل يف مدينة القدس.

تقول هوية مؤسسة القدس الدولية إنها مؤسسة مدنية مستقلة تضم شخصيات
وهيئات عربية وإسالمية وعاملية ،غايتها العمل على إنقاذ القدس ،واحملافظة على
هويتها العربية ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية .يف إطار مهمة تارخيية لتوحيد
األمة بكل أطيافها الدينية والفكرية والثقافية والعرقية ،وتتعدى رسالة املؤسسة
الربامج اآلنية واملومسية إىل التخطيط املرحلي واالسرتاتيجي خلدمة املدينة
وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم.1
تنطلق املؤسسة من رؤية مفادها أن مؤسسة القدس الدولية تسعى إىل أن تكون
أكرب وأوسع إطار مدني عربي وإسالمي وعاملي ،جيمع وميثل ألوان الطيف
الديين واملذهيب والفكري والسياسي والعرقي والثقايف لألمة العربية واإلسالمية،
وينظم جهودها للحفاظ على اهلوية احلضارية للقدس وإنقاذها ودعم أهلها
يف الداخل واخلارج .أما الرسالة اليت وضعتها املؤسسة لنفسها فتقول »:تعمل
مؤسسة القدس الدولية على مواجهة املخططات الصهيونية لتهويد مدينة
القدس ،وتثبيت الشعب الفلسطيين املقدسي على أرضه ،وتوفري مقومات صموده،
واستنهاض طاقات األمة ،وحشدها والتنسيق بينها ،وتعميق وعيها بطبيعة
الصراع مع املشروع الصهيوني ،من خالل خطط اسرتاتيجية ومرحلية تسعى
لتأمني احتياجات سكانها املختلفة».2
 1المرجع نفسه ،ص .10
 2المرجع نفسه ،ص .12 ،10
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ّ
ّ
ّ
دراسة تحليل ّية نقد ّية في ضوء جهود مؤسسة القدس الدولية

انطال ًقا من رؤية مؤسسة القدس الدولية ورسالتها فإن املؤسسة
تعمل على حتقيق مجلة أهداف ،هي:1
 1مواجهة املخططات الصهيونية لتهويد القدس ومنع طمس
معاملها احلضارية.
 2تثبيت وجود الشعب الفلسطيين يف القدس وتوفري مجيع
مقومات صموده.
 3نشر الوعي والفهم الدقيق لطبيعة الصراع مع الصهيونية
وخماطره على األمة.
 4تعزيز التفاهم اإلسالمي -املسيحي حول القدس فلسطينياً
وعربياً
ودوليا.
ًّ
 5توحيد املوقف الفلسطيين والعربي واإلسالمي ومجعه حول
مشروع إنقاذ القدس.
 6كشف االنتهاكات ضد األرض واملقدسات والشعب ومؤسساته
الثقافية والتعليمية واالجتماعية.
 7إبراز الرؤية املوحدة لألمة حول القدس من خالل التحرك
الرمسي والشعيب.
 1المرجع نفسه ،ص .12
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ً
تنفيذا لرؤيتها ورسالتها ،تتخذ مؤسسة القدس الدولية جمموعة من الوسائل لتحقيق ذلك،
منها:1
 1إقامة املؤمترات والندوات وتنظيم الربامج ،واستخدام وسائل االتصال احلديثة كافة للوصول إىل
القوى والشخصيات املؤثرة ومجهور العرب واملسلمني وغريهم.

 2تنمية املوارد املالية وتأمني التمويل الالزم لتنفيذ املشروعات والربامج بالوسائل املتاحة.

ملؤسسة القدس الدولية سياسات واضحة تؤطر عملها،
تتمثل يف أن العمل املدني بكل أشكاله هو امليدان الرئيس
لعمل املؤسسة ،كما تعتمد املؤسسة أسلوب احلوار مع
مجيع القوى إلبالغ دعوتها وأهدافها ،وتتعاون مع مجيع
اجلهات العاملة للقدس واملؤمنة بعدالتها ،وال تتدخل يف

ً
تارخيا وحاض ًرا ومستقب ً
ال.
 3إصدار األحباث والدراسات والتقارير والنشرات حول قضية القدس

الشؤون الداخلية ألي بلد ،وال تقبل التربعات املشروطة

 4االتصال باملؤسسات الرمسية واألهلية العربية واإلسالمية والدولية وحثها والتعاون معها يف أداء

بأهداف سياسية.

دورها جتاه القدس.
 5إنشاء الفروع وتعيني املندوبني وعقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع اهليئات واملؤسسات يف األقطار
املختلفة.
ونوعا ،ورفدها بالقطاعات املختلفة الشبابية
كما ً
 6تنمية املوارد البشرية العاملة من أجل القدس ًّ
والنسائية واملهنية.

نشطت مؤسسة القدس الدولية يف عقد جمموعة كبرية
من املؤمترات وامللتقيات الكربى حول القدس ،من أبرزها
مؤمترات مؤسسة القدس الدولية منذ مؤمتر القدس األول
يف 2001/1/30م يف بريوت ،حتى الثامن الذي استضافته
اخلرطوم يف  7 - 6مارس  ،2011واملؤمتر العاشر الذي

 7التنسيق مع املؤسسات واحلركات والقوى الشعبية من أجل قضية القدس.

استضافته اجلزائر يف نوفمرب  2016حتت عنوان :القدس

حتمل مسؤولية إنقاذ القدس.
 8إشراك اجلاليات العربية واإلسالمية يف العامل يف ّ

يف ضوء املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية..واقع

 9تفعيل دور الشباب والنساء وكسب األصدقاء واألنصار من أجل قضية القدس.
 1المرجع نفسه،ص .14

ومستقبل ،واملؤمتر العلمي الثاني عشر ملؤسسة القدس
الدولية حتت عنوان« :القدس يف املشاريع اإلقليمية
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والدولية..وآليات استنهاض األمة» يف  2018/12/5يف قطاع غزة ،وملتقيات
القدس ،مثل :ملتقيات القدس الشبابية والطالبية ،إىل جانب احلمالت الكربي
لرفع وعي األمة بقضية القدس مثل محلة «بادر ،األقصى يف خطر» ،ومسرية شد
الرحال يف سورية ولبنان واألردن ،وروابط نساء وشباب وطالب من أجل القدس،
وملتقى القدس الشبابي األول الذي عقد يف صنعاء يف سبتمرب  2006مبشاركة
 213شابًّا وشابة ميثلون  57منظمة شبابية وطالبية وكشفية آتية من  15دولة،
ويف هذا امللتقى أطلقت رابطة شباب وطالب من أجل القدس ،وان ُتخ َبت هيئتها
التأسيسية لتبدأ االنطالق يف خمتلف األقطار ،وجنحت املؤسسة يف إطالق روابط
يف بعض البلدان مثل رابطة رجال أعمال من أجل القدس يف اجلزائر.

حتقي ًقا للبعد الدولي سعت املؤسسة إىل حتقيق العاملية يف البنية والقدرة واألدوات
فروعا هلا يف كل من:
من خالل التوسع يف الفروع واملمثليات واملندوبني؛ فأسست ً
سورية ومصر وفلسطني واجلزائر الكويت واليمن والسودان وجزر القمر وماليزيا
وإيران وجنوب إفريقيا ،وللمؤسسة جهات متثيلية عديدة ومندوبون يف كثري
من دول العامل من أجل أن تبقى القدس نقطة التقاء وتوحيد للعرب واملسلمني
وأحرار العامل مهما تباعدت املسافات.
من أبرز فروع املؤسسة خارج املنطقة العربية واإلسالمية فرع املؤسسة يف مجهورية
جنوب إفريقيا يف مدينة كيب تاون ،الذي شكلت انطالقته نقلة نوعية يف العمل
من أجل القدس يف جنوب إفريقيا ،إذ أسهم يف تفعيل عمل اجلالية العربية يف كيب
خاصا للقدس ،ونظم مكتب الفرع عددًا من املهرجانات
تاون اليت تبنت صندو ًقا ًّ
اجلماهريية مثل مهرجان صندوق طفل األقصى ،ومسرية دعم الشعب اللبناني
واستنكار العدوان الصهيوني عليه بتاريخ 2006/8/5 :بالتعاون مع مؤسسات
اجملتمع املدني اإلسالمية واملسيحية ،ومظاهرة أمام الربملان يف يوم القدس
العاملي ،وأطلق عدة جوالت لوفد من العلماء برئاسة الشيخ إحسان هندريكس
رئيس جملس إدارة املكتب يف جنوب إفريقيا ساب ًقا ،وجال الوفد يف عدد من املدن

الكربى مثل جوهانسبريج وديربان وجامعة السالم للتعريف باملؤسسة وجهودها.1
 1مؤسسة القدس من التأسيس إلى التوسع ،مرجع سابق ،ص.32-31
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المبحث الثالث :تقويم مشاريع مؤسسة القدس
الدولية وبرامجها في دعم القضية وأثرها
تبنت مؤسسة القدس الدولية منذ تأسيسها جمموعة ضخمة من املشاريع
والربامج مثل :مشاريع احلملة العاملية لنصرة القدس وخدمة اجملتمع وتنميته،
وشبكة الروابط واجلمعيات األهلية واملهنية من أجل القدس ،واهليئة الشعبية
للحفاظ على املقدسات ،واملسرية العاملية حنو القدس ،ومنظومة برامج الرعاية
االجتماعية الشاملة للمجتمع املقدسي ،ومنظومة برامج محاية املقدسات
اإلسالمية واملسيحية ،ومشروع التجمع العاملي من أجل القدس ،ومنظومة
صناديق الدعم املالي ملدينة القدس ،ومشروع شد الرحال للقدس وغريها.

من أبرز تلك املشروعات اليت دعت إليها ونفذتها مؤسسة القدس الدولية الشبكة
العاملية للمؤسسات العاملة للقدس اليت تأسست يف  2004وفق رؤية شاملة
وأهداف عامة ونظام داخلي وميثاق تعاون ،إلحكام التنسيق والتعاون والتشبيك
بني املؤسسات األهلية العربية واإلسالمية ،وقد شاركت يف التأسيس أكثر من
 30مؤسسة ومجعية دولية ،وظل العدد يتصاعد حتى وصل  120مؤسسة ،ونشطت
الشبكة يف جماالت التثبيت السكاني ومواجهة خطط التهجري واالستيطان والطرد
واإلبعاد واجلدار العازل وغريها ،وقد انبثق عن الشبكة ائتالف تعبوي مستقل يكون
جمال عمله كل فلسطني حتت اسم :االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني
ً
متكامل ،حيث
أساسيا
نظاما
الذي خطا يف جماله خطوات عديدة ،ووضع لنفسه ً
ًّ
ضم االئتالف يف هيئته العامة كل مندوبي املؤسسات العاملة للقدس وفلسطني
القطرية أو اإلقليمية أو الدولية ،جبانب مندوبي االحتادات واهليئات الشعبية
اليت تنشط لدعم القدس وفلسطني ،ورموز العمل للقدس وفلسطني ورواده.1
كان ملساهمة مؤسسة القدس الدولية وجهودها دور كبري يف تعزيز التفاهم
اإلسالمي -املسيحي حول القدس فلسطينياً وعربياً ودولياً بد ًءا من تشكيل
جملس أمناء املؤسسة والنشاط البحثي واإلعالمي حول املسيحيني واملقدسات
املسيحية يف القدس؛ «فاملسيحيون الفلسطينيون وإن كانوا قلة يف عددهم إال

 1النظام األساسي لالئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين ،ص .4
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أنهم يرفضون أن ينظر إليهم كأقلية أو جالية أو مجاعة منعزلة عن احمليط

مهمة من أجل تنظيم عمل شعيب عربي وإسالمي مشرتك ،يقدم شي ًئا من الواجب

العربي والفلسطيين .حنن لسنا من خملفات ما مسي حبمالت الفرجنة ،ولسنا

جتاه أهلنا الصامدين يف الوطن السليب».2

من خملفات أي نوع آخر من أنواع االستعمار اليت مرت على بالدنا ومنطقتنا

ملتقيات القدس واملؤمترات وورش العمل والسمنارات اليت عقدتها املؤسسة حول

العربية .حنن أبناء هذه األرض األصليني ،ولسنا بضاعة مستوردة من هنا أو

القدس أزعجت االحتالل اإلسرائيلي جدًّا ،فسعت إىل إعاقتها وإعاقة أي مشروعات

هناك ،وحنن جن ًبا إىل جنب مع إخوتنا املسلمني ننتمي إىل هذه األمة العربية
الواحدة اليت قضيتها األوىل هي قضية فلسطني».1

وقفية للقدس يف البالد العربية واإلسالمية .واملشروعات ذات الطابع الشعيب

التعبوي تثري قلق االحتالل اإلسرائيلي ً
أيضا ،مثل :اهليئة الشعبية للحفاظ على

من خالل حتليل أثر سلسلة مؤمترات مؤسسة القدس الدولية منذ مؤمتر القدس

املقدسات ،واملسرية العاملية حنو القدس ،ومشروعات ش ّد الرحال وغريها.

األول يف 2001/1/30م يف بريوت ،حتى الثامن الذي استضافته اخلرطوم يف
 7 - 6مارس  2011يالحظ أن األخري ش ّكل حمطة عملية لدعم القدس من
خالل املشاريع اإلسرتاتيجية اليت تبناها مثل دعم املؤسسة ومشاريع القدس ال
سيما مشروع الوقف يف اخلرطوم وبناء برج جتاري عليه ،يعود ريعه لدعم صمود
املقدسيني ،وامللتقى األول للمؤسسات العاملة من أجل القدس يف بريوت يف -23

 2004/6/25مبشاركة أكثر من  40هيئة ومؤسسة تعمل من أجل املدينة

نفذت املؤسسة كذلك احلمالت الكربى
لرفع وعي األمة بقضية القدس مثل محلة
«بادر ،األقصى يف خطر» اليت سعت إىل خلق
حالة تعبوية قيمية تستبق ذروة العدوان
الصهيوني جتاه املسجد ،وتسهم يف منعها
من بلوغ أهدافها ،وتسليط الضوء على

املقدسة ،توافقت فيما بينها على تأسيس «شبكة املؤسسات العاملة من أجل

األخطار احملدقة باملسجد األقصى .ومن

مستوى أدائها يف خدمة مدينة القدس ،وهو امللتقى الذي ُو ِصف بأنه كان خطوة

شد الرحال يف سورية ولبنان واألردن ،وهي

القدس» لتعمل مجي ًعا على تنسيق اجلهود وتكثيفها ومد جسور التعاون لرفع

 1المطــران عطــا هللا حنــا (تقديــم) لــــ :محمــود حبلــي ،علــى درب اآلالم..المســيحيون والمقدســات المســيحية فــي
القــدس ( بيــروت :مؤسســة القــدس الدوليــة ،)2016 ،ص .6

األنشطة التعبوية للمؤسسة إطالق مسرية
مسرية تهدف إىل تعميق ارتباط اجلمهور

 2تقرير القدس ،العدد  ،67يوليو  ،2004مركز اإلعالم العربي ،ص .18
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باملسجد األقصى ،من خالل وقفة سنوية يتوجه خالهلا املشاركون إىل احلدود من
فلسطني احملتلة ،ويؤدون صالة حتية املسجد يف أقرب نقطة على احلدود يتمكنون
من الوصول إليها.

مدروسة ومتكاملة ومتجددة تقوم بتمويلها وتنفذها بالتعاون والتنسيق
مع العديد من اهليئات واملؤسسات ،وميكن تلخيص قنواتها يف هذا الصدد يف

عملت املؤسسة على امتالك
القدرات

واملؤهالت

اجملموعات اآلتية:1

الالزمة

1

مشاريع احلملة العاملية لنصرة القدس وخدمة اجملتمع وتنميته.

للقيام مبا طرحته من مشاريع

2

شبكة الروابط واجلمعيات األهلية واملهنية من أجل القدس.

3

منظومة برامج الرعاية االجتماعية الشاملة للمجتمع املقدسي.

4

منظومة برامج محاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية.

5

مشروع التجمع العاملي من أجل القدس.

6

منظومة صناديق الدعم املالي ملدينة القدس.

وبرامج ،وسعت إىل مد اجلسور

مع العاملني من أجل القدس

لتحقيق رؤيتها جبمع اجلهود
العاملة

من

أجل

القدس

وتأطريها ،وبذلت جهودًا مقدرة

ملواجهة املخططات الصهيونية

لتهويد القدس ،ومنع طمس معاملها احلضارية ،وتثبيت وجود الشعب الفلسطيين
حاليا بالتعاون مع
يف القدس وتوفري مجيع مق ّومات صموده ،وتعمل املؤسسة
ًّ

املؤسسات واهليئات األخرى العاملة يف اجملال ،على تلبية احلاجات العملية
للمدينة وسكانها من خالل شبكة من املشروعات املدروسة واملرتابطة ،أم ً
ال يف
أن تسد بعض ما ختلقه سلطات االحتالل من فجوات متعمدة ،ونقاط ضعف

لطمس معامل املدينة وترحيل سكانها ،وتأمل يف أن تتمكن من توسيع نشاطها
عاما بعد عام.
ورفع كفاءته ً

يالحظ على املشروعات اليت تتبناها مؤسسة القدس الدولية أنها مشروعات

حسب تقارير عام  ،2009نفذت مؤسسة القدس الدولية 15
مشروعا تنمويًّا يف
ً

القدس يف جماالت اإلسكان والتعليم والصحة ودعم املؤسسات املقدسية وقطاعات
أخرى متعددة ،وبدأت تنفيذ  19مشروعاً آخر ،وبذلك تكون مؤسسة القدس
الدولية صاحبة أكرب عدد من املشاريع يف القدس بني املؤسسات العاملة للقدس،
إضافة إىل هذه املشاريع ّ
مت ختصيص ثالثة صناديق لدعم القدس هي صندوق
 1مؤسسة القدس الدولية ،موقع المعرفة ،شوهد في https://tinyurl.com/urrb456 :2019/1/22
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15

املهددة باهلدم ،وصندوق دعم املؤسسات،

وبدأت تنفيذ

هذا النشاط الكبري مل يكن ممك ًنا أن يسري

املسجد األقصى وصندوق دعم سكان البيوت

مشروعا تنمويًّا يف القدس يف
ً
جماالت اإلسكان والتعليم ومتول املؤسسة من خالل هذه الصناديق
والصحة ودعم املؤسسات املقدسية املشاريع ذات الطبيعة الطارئة اليت ال
وقطاعات أخرى متعددة
حتتمل املرور يف التسلسل الروتيين املعتاد.1

19

مشروعاً آخر

وأقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدورها على إقفال مجعيات متعاونة مع
املؤسسة يف الداخل ،رغم النشاط املدني البحت ملؤسسة القدس وللمؤسسات
املتعاونة معها؛ ما حدا باملؤسسة إلخفاء بعض اجلوانب املتعلقة مبشروعاتها
التنموية واخلدماتية نتيجة هذه اإلجراءات التعسفية ،رغم ما تقتضيه الشفافية
مثالي ،واالحتالل يسعى بكل الطرق إىل
من إفصاح ،فهي ال تعمل يف حميط
ّ
إضفاء صفة اإلرهاب على كل من يواجه مشروعه.

من دون عراقيل؛ فقد واجهت مشروعات
ً
ضغوطا متنوعة إلعاقة عملها؛
املؤسسة
«فكل من يواجه املشروع الصهيوني يقع

حتت دائرة الضغوط ،فكيف بالذي يعمل للحفاظ على هوية القدس وعروبتها
وهي مركز املشروع الصهيوني؟ ال شك يف أن الضغوط ستكون كبرية عليه،
ً
ضغوطا خمتلفة األشكال ،وليس
ومؤسسة القدس منذ اليوم األول لقيامها تواجه
خافياً أن العديد من العواصم العربية واإلسالمية مل تسمح أص ً
ال بقيام مؤمترها

التأسيسي نتيجة ضغوط أجنبية ،ومثة أنشطة كثرية للمؤسسة أعيقت ،وتهمة
ً
فضفاضا يفصل على قياس كل من ال
اإلرهاب ومتويل اإلرهاب أصبحت ثوبًا
يوافق مشروع احملتل الصهيوني مهما كان نوع نشاطه».2
 1مؤسسة القدس الدولية ،ويكيليكس ،شوهد في :2019/2/ 3
. ALKODS.doc_23685/https://wikileaks.org/syria-files/attach/23
 2حــوار مــع أميــن عــام مؤسســة القــدس الدوليــة الســابق الدكتــور محمــد اكــرم العدلونــي ،الســبيل ،األردن،
.2005 /7 /12

ميكن القول إن مؤسسة القدس الدولية جنحت يف اإلسهام بفاعلية يف التمثيل
الشعيب واملدني لقضية القدس ومواجهة خطط التهويد والتطبيع والتسوية ،وبناء
رأي عام شعيب يلتف حول قضية القدس وتوعية األمة جتاه واقع مدينة القدس
ومستقبلها يف ضوء خمططات املشروع الصهيوني ومؤامراته ،وحشد طاقاتها يف
مواجهة ذلك ،وأسهمت املؤسسة بقوة يف التأثري يف اجتاهات الرأي العام العاملي
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جتاه القدس يف مواجهة الدعاية الصهيونية ،مما كان له أثر ملموس يف إبراز
قضية املقدسات الدينية يف مدينة القدس وخاصة املسجد األقصى واحملاوالت
الصهيونية هلدمه وغريها من القضايا.
كما جنحت املؤسسة يف أن تكون أكرب وأوسع إطار مدني عربي وإسالمي وعاملي،
جيمع وميثل ألوان الطيف الديين واملذهيب والفكري والسياسي والعرقي والثقايف
لألمة العربية واإلسالمية ،وينظم جهودها للحفاظ على اهلوية احلضارية للقدس
وإنقاذها ،وجنحت املؤسسة بقدر ما يف مراهنتها على العمق اجلماهريي العربي
واإلسالمي ،لتجمع وتؤطر وتوحد كل اجلهود لتصبها يف قلب الصراع ،يف
مواجهة مشروع االحتالل يف مدينة القدس ،وال ميكن إنكار الدور الذي تقوم به

وتقديم املعلومة الدقيقة عن القدس ،وتصدير املواقف الناضجة الواعية لتطور
األحداث على خمتلف الصعد املتعلقة بالقدس ،حيث ترى املؤسسة «أن نصرة
القدس تبدأ ً
أول من املوقف السياسي الذي يرتجم الح ًقا على شكل اسرتاتيجية
وقانونيا...
وثقافيا
إعالمية تبث املضامني السياسية ،وبرامج ختدم القدس ماديًّا
ًّ
ًّ

وترى املؤسسة نفسها يف اجلبهة املتقدمة ضمن معركة مواجهة االحتالل وإنقاذ
القدس يف حدود إمكانياتها وبوصفها صو ًتا من أصوات األمة اجلامعة واملتحدة
من أجل الدفاع عن القدس.»1

ريا من الكتب والرسائل والدراسات والتقارير املتنوعة
أصدرت املؤسسة عددًا كب ً

وامللصقات والكتيبات وغريها خلدمة قضية القدس ،من أبرزها :
2

وعمليا يف مواجهة مشاريع تغريب املدينة وتهويدها واقتالع سكانها،
علميا
ًّ
املؤسسة ًّ
واحلفاظ على مقدساتها وأوقافها ودعم صمود سكانها ،أمام خمططات االحتالل
اليت تعمل بشكل منظم لضرب الوجود العربي واإلسالمي فيها بكل مستوياته.

المبحث الرابع :النشاط البحثي واإلعالمي لمؤسسة
القدس..تحليل استنباطي
أدركت مؤسسة القدس الدولية أهمية اإلعالم ودوره يف مناصرة قضية القدس؛
فسعت إىل بذل جهد حثيث إلعادة القدس إىل ُسلم األولويات السياسية واإلعالمية،

 1هشــام يعقــوب» محــرر» ،تهويــد القــدس وآليــات المواجهــة السياســية واإلعالميــة ( ،بيــروت :مؤسســة القــدس
الدوليــة ،)2017 ،ص .13
 2موقع مؤسسة القدس الدوليةhttp://www.alquds-online.org/index.php?s=8 ،
مؤسسة القدس الدولية ،موقع المعرفة ،شوهد في https://tinyurl.com/urrb456 :2019/1/22
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التقارير املعلوماتية (على سبيل املثل :التعليم يف
القدس ،اإلسكان يف القدس ،ملفات مقدسية ساخنة،
الطفولة يف القدس ،حصاد اتنفاضة األقصى ،اجلدار
العازل يف القدس ،سياسة االحتالل اإلسرائيلي يف
إغالق املؤسسات العاملة للقدس).
نشرة نداء القدس :اثنان وثالثون عددًا يف ثالث
سنوات.
كتيب «قيد يف يد القدس».
كتيب «أسرى القدس حكاية احلرية».
رسائل القدس :عشر رسائل تتحدث عن صالح
الدين ومنهجه ومكانة القدس وصراع املصطلح
واهلوية وغريها.
إصدارات إلكرتونية متنوعة ،مثل :خمطط
االحتالل لتقسيم األقصى بأربع لغات.
مؤسسة القدس؛ من التأسيس إىل التوسع بلغتني.
قطاعات القدس.
الكتيبات ،منها :مشروع التهويد يف ذروته (تقدير
إسرتاتيجي).
كتيب وبوسرت معامل املسجد األقصى.

كتيب وبوسرت معامل البلدة القدمية.

كتاب «مدينة القدس دراسات يف دميوغرافيا
السكان والصراع اجليوبوليتيكي على األرض
والسكان».

القدس املدينة واحلكاية.

كتيب «قضية اخلان األمحر مشروع االقتالع
وتفاقم األبارتايد».

القدس حصاد األربعني.
القدس يف قبضة اجلدار.
ّ
السنوي.
تقويم القدس
القدس من منظور مقاصد الشريعة.
كتاب «على درب اآلالم :املسيحيون واملقدسات
املسيحية يف القدس».
كتاب «تهويد القدس وآليات املواجهة السياسية
واإلعالمية».
كتاب «القدس من رحابة الفضاء اإلنساني إىل
ضيق االحتالل اإلسرائيلي»
كتيب «أطواق احلماية» للمسجد األقصى.
كتيب «املوقف العربي واإلسالمي جتاه القدس
قراءة يف اإلشكاليات وآفاق التطوير».
كتيب «أخطا ٌر تتصاعد وأطواق محاي ٍة تتهاوى».
كتاب «التخطيط واألوضاع الدميوغرافية
واجليوسياسية يف القدس».

سلسلة نقض اخلطاب اإلسرائيلي صدر منها:
كتاب «نقد أفكار هيكل سليمان الواردة يف النص
التوراتي» ،وكتاب «قراءة نقدية يف مقولة أرض
بال شعب لشعب بال أرض».
تقرير حصاد القدس السنوي يصدر سنويًّا منذ
.2012
تقرير عني على األقصى السنوي الذي بدأ إصداره
عام  ،2005ويصدر سنويًّا يف ذكرى إحراق املسجد
األقصى لريصد االعتداءات على األقصى ،وتطور
خطوات االحتالل الصهيوني جتاهه ،ويتناول
مشروع تهويد املسجد مبقارب ٍة شاملة تناقشه من
أربعة جوانب:1
 1عيــن علــى األقصــى ،التقريــر الخامــس« ،فــي الذكــرى  42إلحــراق
المســجد األقصــى» (،بيــروت :مؤسســة القــدس الدوليــة ،)2011 ،ص .7
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أو ًال:

رابعًا:

تطور فكرة الوجود اليهودي يف املسجد األقصى على املستويات السياسية

رصد ردود فعل أهم األطراف املعنية بأوضاع املسجد األقصى.

والدينية والقانون ّية واألمنية.
ثانيًا:

مناقشة تفصيلية لكل أعمال احلفر واإلنشاءات واملصادرة والتهويد حتت
املسجد ويف حميطه.
ثالثًا:

والفعلي داخل املسجد األقصى،
حتقيق الوجود اليهودي البشري
ّ
وحماوالت التدخل يف إدارته ،فريصد اقتحامات الشخصيات الرمسية،
واملتطرفني اليهود ،واألجهزة األمنية ،وتصرحياتهم ،ويستقرئ مسار ّ
كل
منها ومآالته ،ويتتبع تكامل األدوار بني هذه األطراف املتفقة على حتقيق
اهلدف ذاته ،تقسيم املسجد بني اليهود واملسلمني يف أقرب فرص ٍة ممكنة،
ويرصد املنع الدائم لرتميم مرافق املسجد ،وجتلياته خالل مدة التقرير،
والتقييد املستم ّر حلركة ّ
موظفي األوقاف ،الذين يُشكلون العصب
التنفيذي هلذه الدائرة ،بغرض ّ
مهامها،
شل عمل الدائرة ومنعها من أداء ّ
متهيداً لنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ملصلحة سلطة اآلثار
اإلسرائيلية ،ويرصد التحكم يف الدخول للمسجد ،وحماولة االحتالل
تغيري قواعد السيطرة على أبوابه ،وتقييد حركة املصلني حبسب مناطق
وجودهم ،وحبسب أعمارهم.

تقرير حال القدس السنوي :وهو تقرير
يرصد تط ّور األحداث يف مدينة القدس على
املستويني امليداني والسياسي ،ويُقدّم قراء ًة
منهج ّية هلذه األحداث تضعها يف سياق

مشروع تهويدي شامل يطال
الصراع بني
ٍ
خمتلف جوانب احلياة يف املدينةُ ،تنفذه
وترعاه دولة االحتالل واجلمع ّيات املرتبطة
بها ،وبني حماوالت مقاومة هذا املشروع من

املعتمدين على قدراتهم الذات ّية
قبل املقدس ّيني
ِ

وقليل من الدعم اخلارجي.
ٍ
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يتتبع تقرير حال القدس التط ّور امليداني ملشروع تهويد املدينة وحماوالت مقاومته من خالل ثالثة مسارات:1

التهويد الديني والثقافي

التهويد الديموﻏرافي

تطورات الميدان وتفاعل المواقﻒ

يشتمل هذا املسار على حماوالت تغيری هويّة

يشتمل هذا املسار على جمالنی أساسينی .األ ّول

حتت هذا العنوان ترصد املؤسسة اليت تبديها أبرز

املدينة من خالل بناء املستوطنات وتوسعتها

دولة االحتالل والسلطة الفلسطين ّية وفصائل

القدس وال سيما املسجد األقصى والبلدة القدمیة.

هو حماوالت زيادة عدد املستوطننی اليهود يف
وتقديم تسهيالت ملختلف الفئات اليهودية للسكن
أما اجملال الثاني فهو حماولة تهجری
يف القدسّ .
الس ّكان املقدس ّينی من خالل سحب بطاقات
اإلقامة ومصادرة األراضي والعقارات وهدم البيوت

وفرض ظروف معيشية واقتصاديّة صعبة عليهم،
فض ً
ال عن آثار اجلدار العازل.

اجلهات الفاعلة يف القدس واملؤثرة فيها ال سيما
املقاومة والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي

والدول العرب ّية وبعض الدول اإلسالم ّية .ويرصد

التقرير مواقف هذه األطراف من أبرز األحداث

الدائرة يف القدس.

إىل جانب ما سبق ترصد املؤسسة ما جيري يف القدس وتعمل على فضح ممارسات االحتالل ،وزيادة وعي األمة بقضية القدس والصراع حوهلا ،وهي تعمل على إطالق
ثقافة حتريرية تواجه مشروع احملتل الذي حياول تزييف احلقائق وخيلق ثقافة تدعي له حقاً تارخيياً يف املدينة« ،وحنن من هنا نقوم بدورنا ونسعى إىل إطالق منظومة
من املشاريع الثقافية واملعرفية لتصحيح املفاهيم عن القدس والوصول بها إىل مجاهری األمة ،وندعو كل املختصنی واملهتمنی إىل االشرتاك يف الروابط الشعبية اليت
تعمل املؤسسة على إطالقها حتى يقوم ك �ل بدوره يف مشروع حترير ختدمه كل طاقات األمة».2
 1تقرير حال القدس ما بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ( ،2016بيروت :مؤسسة القدس الدولية ،إدارة األبحاث والمعلومات ،)2016 ،ص .2
 2حوار مع أمين عام مؤسسة القدس الدولية السابق الدكتور محمد اكرم العدلوني ،صحيفة السبيل ،األردن.2005/07/12 ،
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منخاللاالطالععلىاجلهودالبحثيةواإلعالميةملؤسسةالقدسالدوليةميكنالقول
إنها أفلحت يف نشر الوعي والفهم الدقيق لطبيعة الصراع مع الصهيونية وخطره
على القدس من خالل إصداراتها وتقاريرها املختلفة ،ويالحظ أن اجلهد البحثي
واإلعالمي للمؤسسة ينحو حنو املهنية واالحرتافية والتخصص حيث يُعهد بكل
نشاط ملن جييده ،ويف اجلانب البحثي يتم رصد عناوين التصعيد اإلسرائيلي
املتوقعة ،ومن ثم يتم توجيه إدارة األحباث بعمل دراسات وتقارير تتناسب مع

المبحـث الخامـس :استشـراف مسـتقبل قضيـة
القـدس في الوجدان الجمعي العربي واإلسلامي
ميكن فهم إشكالية املوقف العربي واإلسالمي جتاه القدس من خالل ثالث
معضالت مركزية:2
1

العجز :انطال ًقا من أن فقدان هذه األمة للمدينة إمنا جاء من هزميتني

العناوين املرصودة »،و % 90من الدراسات والبحوث اليت تقوم بها مؤسسة القدس

حضارتني عميقتني ال تزال آثارهما قائمة وفاعلة حتى يومنا هذا،

الدولية تأتي بعد ورشة عمل معمقة تتوقع أين يضرب االحتالل ،وأين ميكن أن

أسست أوالهما للتجزئة فيما أسست الثانية هليمنة الدولة الصهيونية

تكون معركته القادمة» ،1ولذا يالحظ أن معظم البحوث والتقارير الصادرة

على اإلقليم.

عن املؤسسة تتمحور حول موقع األحداث لذلك تكون توقعاتها صادقة بنسب
كبرية ،ومن أبرز ذلك توقعها ملعركة اخلان األمحر ،اليت اعتربت فاحتة املعارك

2

تقديم إعادة تعريف اهلوية على الصراع مع االحتالل ،وما يرتتب على
ذلك من إمكانيات اإلهمال أو التأجيل أو التجيري واستخدام لرمزية

ملنع تعديل حدود القدس ،وأن خوضها يقطع على احملتل الطريق لضم كتل

هذه املدينة ملصلحة صراعات اهلوية الداخلية.

االستيطان.
3

قدرة القوى الغربية املستمرة حتى اليوم على التدخل الدائم وإعادة
صياغة أهداف الصراع وطبيعته ،أو رعايته لتسويات تضمن رجحان
الكفة ملصلحة الصهاينة بطرق مباشرة وغري مباشرة.

 1أيمن مسعود نائب المدير العام لمؤسسة القدس الدولية ،مقابلة شخصية ،بيروت 14 ،إبريل 2019م.

 2تهويد القدس وآليات المواجهة السياسية واإلعالمية ،مرجع سابق ،ص . 124
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من قراءة املشهد العربي واإلسالمي املاثل بتعقيداته املعروفة ،يالحظ أن
الدور احملوري يف قضية القدس والدفاع عنها ونصرتها سيكون لفعاليات
اجملتمع الشعبية واألهلية بالدعوة إىل تنمية الدعم الرمسي معنويًّا
وماديًّا للفلسطينينی حكومة وشع ًبا ،والعمل على كسر احلصار املفروض

على الشعب الفلسطيين ،ومن أشكال الدعم املادي الفعالة تيسری تسويق
املنتجات الفلسطينية داخل األسواق العربية واإلسالمية ،والعمل على
عمليا
منوذجا
حتسنی املخيمات الفلسطينية يف الدول العربية وجعلها
ً
ًّ

للتكافل والتضامن العربي واإلسالمي.

من األمور املهمة يف مساندة قضية القدس العمل على الصعيد العاملي،
وذلك ببعدين:
البعد اإلنساني العالمي

أهم حماوره حماولة تأثيم الضمری اإلنساني العاملي لسكوته عن الظلم
الواقع على القدس والشعب الفلسطيين ،وغضه الطرف عن الصلف
اليهودي ،وخماطبة كل املنظمات اإلنسانية العاملية ،مثل :منظمات
حقوق اإلنسان ،ومنظمات رعاية األمومة والطفولة ،ومنظمة العدل
الدولية ،وحنو ذلك ،وتوضيح ّ
أن اإلرهاب هو ما يقوم به الكيان الصهيوني،
ومطالبة املنظمات الدولية أن تسلك مبدئية املواقف بعيداً من اختالل
املوازينی اليت تؤدي إىل فقدان مصداقيتها ،وفضح أكاذيب اليهود

يف ادعاء حقهم التارخيي يف القدس وفلسطنی ،والعمل على إظهارهم على حقيقتهم
العدوانية اإلرهابية ونزع قناع الرباءة واملسكنة واالستضعاف عنهم.
البعد العربي واإلسالمي

أهم حماوره واجب اجملتمع املدني واحلكومات للنهوض بالدعوة إىل تفعيل املؤسسات
العربية واإلسالمية العاملية كجامعة الدول العربية ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،والعمل
على استخدامها كوسائل ضاغطة لتغيری الرأي العاملي ونصرة القدس والقضية
الفلسطينية ،والدعوة إىل ربط عالقات الدول اإلسالمية الدولية حبسب مواقف تلك
الدول من قضايا األمة.
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جيب أن يعي الوجدان اجلمعي العربي واإلسالمي أهمية الظهري املالي املنظم

العربية يف املدينة املقدسة وبقية األراضي احملتلة يستحق الرتحيب وله موجباته؛
فهذا النداء يقدم ً
عمليا ملا ميكن تسميته (املدخل املالي) للتعامل مع أحد
عرضا ًّ

حني وعى اجلانب الصهيوني باك ًرا ألهمية املال يف جتسيد فكرة االستيطان منذ
أن قدم هرتزل ً
عرضا للخليفة عبد احلميد الثاني بأن يتوىل اليهود حل مشكلة

هذا الصراع جيب أن يعاد فهمه ووضعه يف سياقه األعم فهو صراع بني مشروع

لقضية القدس ،وقد أسهم الوعي العربي املتأخر لذلك يف تعطيل اجلهود
الفلسطينية اهلادفة إىل محاية األرض من احلركة االستيطانية الصهيونية ،يف

أهم أبعاد قضية فلسطني ،ال سيما ما يتصل منها بالقدس.2

استعماري دولي صهيوني يقف االحتالل اإلسرائيلي رأس حربة فيه ومشروع

املديونية العثمانية نظري تسهيل هجرتهم إىل فلسطني وحركتهم فيها ،ومل ّ
يفت

إنساني حيمل الشعب الفلسطيين لواءه ،وعلى هذا ميكن خطاب العامل لتجنيد

خمططتها ،ولذا من النادر أن جيأر نشاط صهيوني بالشكوى من العوز املالي،

الوسائل واألدوات والتحالفات؛ فالقدس قضية حبجم اإلنسانية ،ولكنها ليست

يلمس استخدام املال يف سياسة تهويد القدس من متابعة نشاط الصهيونية

إنسان ،ومساعدات إغاثية ألهل القدس وحسب ،فأي حماولة إلسقاط السياسي

الفشل الذي حلق بتلك احملاولة يف عضد الصهيونية جتاه حمورية دور املال يف

املناصرين للقيم اإلنسانية ،والعدالة ،ومواجهة االستعمار ،وتوسيع اخليارات يف

مثلما حيدث باستمرار على الصعيد الفلسطيين يف القدس اآلن.1

قضية إنسانية باملعنى احلقوقي املعاصر الضيق فقط ،أي ليست قضية حقوق

اخلاصة املدعوة باملتطرفة ،كما يلمس من سلوك مؤسسات أقوى بكثري على
الصعيد العاملي؛ فالكونغرس األمريكي مثال ،قد أردف قراره عام  1995بتحويل

والتارخيي والديين واحلضاري منها هي حماولة ناقصة ،تقلل من أهمية القدس،
وما يتعني فعله إلعادة القدس إىل فضائها اإلنساني الرحب.3

السفارة األمريكية إىل القدس باعتبارها عاصمة «إسرائيل» برصد مبلغ

حتمل املسوؤولية الكربى يف الدفاع عن
من واجب الشعوب العربية واإلسالمية ُّ

متاما كما
األمريكية على تكامل يف أدوات احلركة؛ فالسياسة تزحف على املالً ،

بابتكار األساليب اجلماهريية والثقافية والقانونية وإعادة تكريس القدس كثابت

كذلك يف طليعة احلديث إن تعلق األمر باملشروعات التوسعية االستيطانية يف

أهمية القضية وحضورها ومركزيتها.

 1القدس بين االنتفاض والتفاوض ،مرجع سابق ،ص .133 ،130

 2المرجع نفسه ،ص . -132 131
ضيــق االحتــال اإلســرائيلي( ،بيــروت :مؤسســة القــدس
ـى
ـ
إل
ـاني
ـ
اإلنس
ـاء
ـ
الفض
ـة
 3هشــام يعقــوب ،القــدس مــن رحابـ
ِ
الدوليــة وهيئــة نصــرة األقصــى فــي لبنــان ،2019 ،ص .81

مئة مليون دوالر لتعزيز اخلطوة السياسية باملال الالزم ،وتنطوي هذه املقاربة

خصوصا يف هذه املرحلة الدقيقة واخلطرية ،وهي مطالبة
القدس واملقدسات
ً

«تزحف اجليوش على بطونها» حبسب مقولة شهرية لنابليون بونابرت .واملال يأتي

تلتقي حوله كل األطياف ،واملشاركة الكبرية يف فعاليات دعم القدس مبا يؤكد

القدس وجوارها؛ فالنداء الفلسطيين لتوفري آليات مالية مضادة لصيانة احلقوق
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خاتمة
ختشى «إسرائيل» من أمرين أساسيني يف ما يتع ّلق بالقضية الفلسطينية ،هما:
ّ
ومنظم ومدروس في
أو ًلا :نضال فلسطيني جماهيري موحد

المناطق الفلسطينية المحت ّلة يضع نصب عينيه إزالة االحتالل
واالستيطان ،وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967؛
ويعيد طرح القضية الفلسطينية بوصفها قض ّية شعب يعيش حتت
االحتالل اإلسرائيلي ،ويناضل من أجل إزالته.
ثانيا :العقوبات الدولية االقتصادية والسياسية اليت قد ُتفرض على
ً
«إسرائيل» بسبب استمرارها يف االستيطان واالحتالل.
وهذا بالذات ما على احلركة الوطنية الفلسطينية القيام به :نضال وطين
مجاهريي موحد ّ
ومنظ ّم ومدروس يف املناطق احملتلة ،يستند إىل إسرتاتيجية شاملة
تتضمن ّ
حث الدول العربية وجامعة الدول العربية ،ومجيع دول العامل ،ومجيع
اهليئات الدولية على ترمجة موقفها املعارض لالستيطان واالحتالل إىل أفعال؛
ويف مقدمة هذه األفعال ،فرض عقوبات شاملة على املستوطنني الكولونياليني
اإلسرائيليني يف الض ّفة الغربية والشطر الشرقي من القدس واجلوالن السوري،
ومقاطعتهم مقاطعة شاملة هم ومؤسساتهم ومنتوجاتهم ،مبا يف ذلك منعهم من

ً
متهيدا للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية
دخول أي دولة يف العامل؛
مؤملة على «إسرائيل»؛ إلرغامها على إزالة االستيطان واالحتالل .
1

القدس هي حمك االختبار لإلنسانية كلها ،فإما أن تناضل من أجل حقها يف
استعادة املِساحة اليت التقت فيها أطيافها املتنوعة ،وإما أن تستسلم الحتالل
يسرق هذا احلق ،وملنظومة دولية تعامت عن جرمية إنشاء كيان إلغائي يستولي
على القدس بدافع اجلموح االستعماري املتمادي .ويف اخليار األول ستعود القدس
جس ًرا يربط بني الشعوب ،ويف اخليار الثاني سيع ّم الظلم والظالم هذا العامل؛
ذاك أن شعاع القدس أمخده االحتالل ،ويف كلتا احلالتني جيب ّأل يضيق نظرنا
فال نرى إال احلاضر ،بل ينبغي أن ميتد النظر إىل املستقبل حيث حمكمة أجيال
البشرية اليت لن تغفر خطيئة ّ
كل من تواطأ على احتالل القدس ،وتقطيع
أواصر التالقي اإلنساني فيها.2
من خالل البحث حول دور اجملتمع املدني العربي واإلسالمي والقدس على ضوء
جهود مؤسسة القدس الدولية تبني أن تعامل األمة ممثلة يف جمتمعها املدني

العربي واإلسالمي مل يكن على مستوى احلدث ،وإن كان ليس سي ًئا جدًّا ،وحيتاج
تنسيقي واسع بني
إىل إجياد رؤية مشرتكة واسرتاتيجية موحدة متهد لعمل
ّ
خمتلف هيئات اجملتمع املدني العربي واإلسالمي حنو القدس ينبثق عنها خطط
 1محمــود محــارب ،الهجمــة االســتيطانية غيــر المســبوقة هــي مشــروع حكومــة نتنياهــو الوحيــد ،سياســات عربيــة،
العــدد  ،6ينايــر  ، 2014ص . 30
ضيق االحتالل اإلسرائيلي ،مرجع سابق ،ص . 81
إلى
 2القدس من رحابة الفضاء اإلنساني
ِ
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عملية وبرامج تنفيذية وآليات إجرائية بهدف تعزيز صمود املقدسيني ،والعمل
على إعاقة املشروع الصهيوني من إجناز انتصاره النهائي يف معركة القدس
بانتظار يوم التحرير املوعود.
تأكد للباحث الدور الذي تضطلع به مؤسسة القدس الدولية؛ ما يعين ضرورة
توطني العمل املدني للقدس وفلسطني يف البالد العربية واإلسالمية ،وتأكيد
شراكة األمة وحضورها ،وضرورة تفعيل احلالة املدنية واألهلية بالشكل الصحيح،

احمليطة باملدينة وتربز الوسائل املمكنة للدفاع عن القدس وما فيها أمام اجملتمع
الدولي.2 .
وجتلت كذلك بوضوح ضرورة اخلروج من االرجتال إىل التخطيط ،ومن
الوقتية وردة الفعل إىل الفعل واالستمرارية واملتابعة ،ومن الفردية إىل روح الفريق
والشراكة؛ ألن القدس قضية األمة ،وأكرب من أن حتملها مؤسسة ،بل حتتاج
إىل مؤسسات وشبكات من املؤسسات.

وإعادة األولوية للتوافق القومي -اإلسالمي ،والتوافق السين -الشيعي ،والتوافق
اإلسالمي  -املسيحي حول القدس ،واملتجلي يف مؤسسة القدس الدولية ،من
خالل إعادة خمتلف األطراف املؤتلفة فيها تفعيل دورها وحضورها .إذا ما كانت

معظم الساحات الداخلية يف مساحات اختالف وصراع بسبب املواقف املتباينة
للطرفني ،فلتكن مؤسسة القدس الدولية هي املؤسسة اليت تبقى هذه التباينات
ثابت أساسي حمدد حتديدًا مصرييًّا ،هو
خارجها ،ويتجلى فيها االتفاق على ٍ
القدس وهويتها العربية واإلسالمية.1
من املهم أن يعني اجملتمع املدني العربي واإلسالمي مؤسسة القدس الدولية بوضع
آليات حمددة من املؤسسات الرمسية ،ومؤسسات اجملتمع املدني يف الدول العربية
واإلسالمية من أجل تنفيذ خطط وبرامج نظرية وتطبيقية تكشف عن األخطار

 1الموقف العربي واإلسالمي تجاه القدس قراءة في اإلشكاليات وآفاق التطوير ،مرجع سابق ،ص . 53 52-

 2محمد عبد الفتاح حليقاوي ،المشروع الحضاري إلنقاذ القدس ( ،الدوحة ،سلسلة كتاب األمة ،رقم،130 :
2009م)  ،ص .121
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المراجع
أمحد شكر الصبيحي ،مستقبل اجملتمع املدني يف الوطن العربي( ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)2008 ،
أماني قنديل ،مؤسسات اجملتمع املدني ،قياس الفاعلية ودراسة حاالت( ،القاهرة:
مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،األهرام.)2005 ،
حيدر إبراهيم علي ،اجملتمع املدني والتحول الدميقراطي يف السودان (القاهرة:
مركز ابن خلدون للتنمية ودار األمني للنشر.)1996 ،
زياد احبيص ،املوقف العربي واإلسالمي جتاه القدس قراءة يف اإلشكاليات وآفاق
التطوير(،بريوت :مؤسسة القدس الدولية.)2017 ،
سليمان صاحل ،انتفاضة األقصى منوذج حضاري إسالمي للمقاومة ،سلسلة
كتاب القدس رقم ( 16القاهرة :مركز اإلعالم العربي.)2003 ،
صاحل السنوسي ،إشكالية اجملتمع املدني العربي (القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب.)2012 ،
كريم أبو حالوة ،إشكالية مفهوم اجملتمع املدني ( ،دمشق :دار األهالي للطباعة
والنشر.)1998 ،
حمسن حممد صاحل ،القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها ،سلسلة كتاب
القدس رقم ( 10القاهرة :مركز اإلعالم العربي. )2010 ،
حممد خالد األزعر ،القدس بني االنتفاض والتفاوض( ،القاهرة :مركز اإلعالم
العربي. )2001 ،
حممد عبد الفتاح حليقاوي ،املشروع احلضاري إلنقاذ القدس( ،الدوحة،
سلسلة كتاب األمة ،رقم.)2009 ،130 :

حممود حبلي ،على درب اآلالم..املسيحيون واملقدسات املسيحية يف القدس
(بريوت :مؤسسة القدس الدولية)2016 ،
هشام يعقوب «حمرر» ،تهويد القدس وآليات املواجهة السياسية واإلعالمية،
(بريوت :مؤسسة القدس الدولية)2017 ،
هشام يعقوب ،القدس من رحابة الفضاء اإلنساني إىل ِضيق االحتالل اإلسرائيلي،
( بريوت :مؤسسة القدس الدولية وهيئة نصرة األقصى يف لبنان.)2019 ،

رسائل جامعية
نادية بونوة ،دور اجملتمع املدني يف صنع وتنفيذ وتقييم السياسة العامة دراسة
حالة اجلزائر  ،2009 - 1989رسالة ماجستري يف العلوم السياسية ،جامعة
باتنـة  -اجلزائر.2010 ،

دوريات
سليم متاري ورميا محامي ،انتفاضة األقصى :اخللفية والتشخيص ،جملة
الدراسات الفلسطينية ،العدد  ،46 ،45شتاء/ربيع .2001
حممود حمارب ،اهلجمة االستيطانية غري املسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو
الوحيد ،سياسات عربية ،العدد  ،6يناير .2014

مقابالت
أمين مسعود نائب املدير العام ملؤسسة القدس الدولية ،مقابلة شخصية ،بريوت،
 14إبريل .2019

