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ّ
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تقديم
تط ّورات متالحقة يف العامل تكاد
حترف األنظار عن االحتالل
وممارساته يف القدس على ال ّرغم
من خطورتهّ .
ولعل سلطات االحتالل
تقطف اليوم مثرة انشغال ّ
كل ُقطر
بأزماته ،واهتمام الواليات املتحدة
بتصفية القض ّية الفلسطينية
ملصلحة االحتالل واصطفاف بعض
العرب معها ميشون يف ركبها للتن ّعم
حبمايتها والبقاء على عروشهم .ويف
ّ
ظل هذه البيئة القائمة على االهتمام
بتصفية القضية واالنشغال بالقضايا
الداخلية ّ
توغل االحتالل يف تهويد
القدسً ،
ومقدسات .ويف
أرضا وبش ًرا
ّ
مقابل البيئة احلاضنة للمشروع
اإلسرائيلي إقليم ًيا وأمريك ًياّ ،
مثة بيئة
مقاومة عليها أن تتصدّى
مناهضة
ِ
ليس لالحتالل وحسب ،بل للمشاريع
اليت َّ
خيطط هلا يف واشنطن وحتاك
آل ّيات تنفيذها يف قصور ذوي القربى.
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كيف يبدو املشهد يف القدس؟
يتق ّلب املشهد يف القدس على «رتابة» :مشروع االحتالل التهويدي الساعي إىل السيطرة
الكاملة على شرق القدس ،جغراف ًيا وتارخي ًيا ودميغراف ًيا ،وتراجع املوقف الرمسي العربي
واإلسالمي ،وبيئة دول ّية يتنازعها إعالن ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل ومواقف مؤيدة
له من جهة ،ومواقف معارضة هلذا اإلعالن لكن على استحياء يرافقه عزوف عن خطوات ف ّعالة
تنهي االحتالل ،حتى وفق ّ
حل الدولتني .وهذه أبرز تطورات املشهد يف القدس ،وهي تطورات
تصلح كأمثلة عن السياسة اليت يتبعها االحتالل يف القدس ،وترمجة لسياسة االحتالل حيال
الشطر الشرقي من املدينة ،وهي سياسة قائمة بشكل أساس على تصفية الوجود العربي يف
املدينة وتثبيت أغلبية تتناسب مع مزاعم االحتالل حول القدس كـ «عاصمة أبدية ّ
للشعب
اليهودي».

احلرب على ال ّتجمعات البدوية يف أوجها:
يواجه أهل اخلان األمحر يف الضفة الغربية إىل الشرق من القدس احملتلة إصرار االحتالل
ً
متهيدا لتنفيذ خمطط القدس الكربى الذي سيصل مستوطنة
على اقتالعهم من مضاربهم،
لتوجه
«معاليه أدوميم» بالقدس احملتلة .وقد كان قرار احملكمة العليا لالحتالل مؤ ّيدًا
ّ
سياسي إىل هدم اخلان األمحر وتهجريه ،وينظم أهل اخلان فعاليات شعبية ض ّد قرار تهجريهم.
وقد أعلن نتنياهو عن جتميد قرار اهلدم يف  ،2018/10/20لك ّنه مل يلبث أن ّ
التف على إعالنه
بعد املعارضة السياسية اليت واجهها ،وعقد «الكابينت» جلسة عاجلة األحد ،وصادق على قرار
إخالء اخلان بعد فرتة تصل إىل عدة أسابيع .1ووفق التلفزيون الرمسي اإلسرائيلي ّ
فإن قرار
التأجيل ناتج عن الضغوطات األوروبية وتهديد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق األمين
وصل إىل اتفاق معهم .2لكن
يف حال هدم التجمع البدوي من دون موافقة أهالي اخلان وال ّت ّ
ما تظهره الوقائع على األرض هو حجم كبري من الصمود الفلسطيين حيث يستمر اعتصام
أهالي اخلان والفعاليات الرافضة للهدم ،وهذه املقاومة الشعبية من شأنها إحباط اإلخالء
توعد نتنياهو بهدم التجمع مبوافقة أهله أو من دونها.
حتى إن ّ

 1اللواء/http://aliwaa.com.lb/share/121667 .2018/10/22 ،
 2سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/jPWd .2018/10/21 ،
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املشاريع االستيطان ّية على قدم وساق:
ّ
خمطط لبناء عشرة أبراج للسيارات بالقرب من البلدة
وافقت بلدية االحتالل يف القدس على
القدمية ،وأصدرت البلدية تراخيص بناء لألبراج ملصلحة شركة «عدن» ،وتسمح ببناء  6أبراج
بالقرب باب العمود وأربعة بالقرب من باب النيب داود .1ووفق هآرتس ،يرتاوح طول الربج ما
بني  15و 17م ً
رتا ،ويستوعب  12س ّيارة .وال خيفى أثر هذه األبراج يف تهويد القدس وتشويه
الطابع التارخيي للبلدة القدمية .وباإلضافة إىل هذا املشروع ّ
مثة مشروع القطار الكهربائي
(التلفريك) الذي يربط غرب القدس بالبلدة القدمية يف شرقها ،ويصل إىل باب املغاربة يف
سور البلدة القدمية .وقد اعرتضت جهات إسرائيلية على املشروع يف  2018/10/11عشية
مناقشته من قبل سلطة الطبيعة واآلثار املعنية باملشروع كونه مي ّر يف «احلدائق الوطنية»
توجه النصائح خبصوص املشروع لكن ليس
احمليطة بالقدس القدمية ،والسلطة هلا حق يف أن ّ
إسقاطه كل ًيا.2
 1هآرتسhttps://tinyurl.com/yc36v3t7 .2018/10/11 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://tinyurl.com/y7nerjej .2018/10/11 ،
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تسريب عقارات إىل االحتالل واستيالء املستوطنني على عقارات متامخة لألقصى:
عادت قض ّية تسريب العقارات
ّ
لتطل من جديد مع
يف القدس
تسريب عقار جودة يف عقبة درويش
بالبلدة القدمية إىل االحتالل.
وتسريب العقارات املقدس ّية بات
جرمية تتك ّرر ،ال تكفي الفتاوى
الدينية بتحرميها لوقفها .والعقار
على مقربة من األقصى يقف
شاهدًا جديدًا على سعي االحتالل
إىل تعزيز الوجود االستيطاني يف
البلدة القدمية .كذلك استولت
مجعية العاد االستيطانية على مبنى وقطعة أرض يف وادي حلوة بسلوان جنوب األقصى.1

تساوق بلد ّية االحتالل يف القدس مع صفقة القرن:
بعد قرار ترمب وقف الدعم األمريكي
لألونروا ضمن سياسته اهلادفة
إىل تصفية القضية الفلسطينية،
كشفت بلدية االحتالل يف
القدس يف  2018/10/4عن
ّ
خمطط لرئيسها عنوانه طرد
األونروا وتصفية قض ّية الالجئني
يف القدس .وتتضمن اخلطة ،وفق
بيان البلدية ،إصدار أوامر بإغالق
 7مدارس لألونروا يف القدس
ويدرس فيها حوالي  1700طالب،
 1األخبارhttps://al-akhbar.com/Palestine/259120 .2018/10/5 ،
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وبناء مدارس تابعة للبلد ّية الستيعاب طالب خميم شعفاط لالجئني على وجه اخلصوص،
باإلضافة إىل إغالق عيادات األونروا يف املدينة.1

استهداف املسيح ّيني واملقدّسات املسيح ّية:
خصوصا
يدفع املقدس ّيون املسيح ّيون مثن االحتالل وسياساته ،كما يتج ّلى يف تراجع أعدادهم
ً
يف القدس وبيت حلم .وبرز يف مطلع هذا العام ملف الضرائب على الكنائس ،إذ أعلنت بلدية
االحتالل ّ
أن على الكنائس مستحقات متأخرة عن أصول متلكها وقيمتها حوالي  190مليون
دوالر .وقد أغلقت كنيسة القيامة أبوابها على مدى ثالثة أيام ( )2018/2/27-25على
خلفية استهدافها بالضرائب خبالف الوضع القائم منذ احتالل عام  .2 1967وقد يبدو امللف
أغلق نهائ ًيا ،لكن سلطات االحتالل غال ًبا ما تعتمد سياسة جتميد امللفات اليت تثري ردّات فعل
كبرية حتى حيني وقت مناسب إلعادة فتحها ،ووفق تقرير للقناة  12العربية ّ
فإن رؤساء ثالثة
كنائس يف القدس أعلنوا أنهم سيغلقون كنيسة القيامة نظ ًرا إىل استمرار مصادرة أراضي
الكنائس ومالحقة أمواهلم يف املصارف حتت سيف ّ
الضرائب .3كذلك ،تستم ّر االعتداءات على
املقدّسات املسيحية ضمن ما يعرف جبرائم الكراه ّية ،وكان من آخر هذه االعتداءات تكسري

 1األيام مترجم عن هآرتسhttps://shar.es/a1zqrg .2018/10/8 ،
 2الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/ycjt7fsd .2018/2/26 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/trg .2018/10/22 ،
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صلبان وشواهد العديد من القبور يف مقربة مسيح ّية يف بيت مجال غرب القدس احملتلة ،وهي
مقربة تابعة لدير الرهبان السالزيان .1ومع ّ
أن االحتالل هو املسؤول األ ّول عن تهجري املسيحيني
وتراجع أعدادهم ،ال سيما يف القدس وبيت حلمّ ،إل ّ
أن نتنياهو نفض يده من األوضاع اليت
آل إليها املسيحيون ،وألقى باملسؤولية على السلطة الفلسطينية ،2يف حني ّ
أن اجلدار العازل،
واالستيطان الذي ترعاه حكومة االحتالل هما مثال فقط من السياسات اإلسرائيلية اليت تؤ ّثر
يف الوجود املسيحي يف القدس.

ويف املقدّسات:
املسجد األقصى :اقتحامات واعتداءات باجلملة
سياسة االحتالل يف األقصى يف
أواخر عام  2017ومنذ مطلع عام
 2018هي التفاف على النصر
الذي ح ّققه املقدس ّيون يف ه ّبة باب
األسباط يف متوز/يوليو ،2017
وحماولة حملو هذا ال ّنصر من
ذاكرة التاريخ وما رافقه من جناح
للشارع املقدسي يف منع االحتالل
من تكريس أمر واقع جديد.
كذلكّ ،
فإن حماوالت طمس
اهلزمية عرب تصعيد االعتداءات
على األقصى ترتافق مع الشعور
اإلسرائيلي ّ
السيطرة مع تراجع وترية العمليات يف إطار
بأن الوضع األمين يف القدس بات حتت ّ
شجع سلطات االحتالل على
انتفاضة القدس اليت انطلقت يف تشرين أول/أكتوبر  ،2015ما ّ
تشريع باب االقتحامات ،والسماح بعودة االقتحامات السياسية ،وتصعيد استهداف املنطقة
الشرقية مبا ّ
يؤشر على التمهيد لتنفيذ خمطط التقسيم املكاني انطال ًقا من شرق املسجد،
ومقربة باب الرمحة.
 1هآرتسhttps://tinyurl.com/ybs6nlld .2018/10/17 ،
 2شبكة فلسطين اإلخباريةhttp://pnn.ps/news/366431 .2018/10/15 ،

مؤسسـة القدس الدولية

ففي  ،2018/7/3قرر رئيس حكومة االحتالل السماح بعودة االقتحامات السياسية ،لكن ضمن
ضوابط أمنية حبيث ّ
يتعي على النائب التنسيق مع قائد حرس «الكنيست» قبل االقتحام على
أن تكون االقتحامات م ّرة كل ثالثة أشهر .1وقد عكست آلية تنفيذ القرار اضطرار نتنياهو إىل
االستجابة لضغوط أعضاء «الكنيست» ،ال سيما يهودا غليك ،وهي استجابة مرتبطة بتوصية
املستوى األمين .وعلى ما يبدوّ ،
فإن مرور االقتحامات السياسية األوىل (يف  7و )2018/7/8من
شجع على متاديها ،حيث تالها منذ ذلك احلني –أي يف ّ
أقل من
دون ردة فعل رمسية أو شعبية ّ
سجلها غليك نفسه.
ثالثة أشهر -ما يزيد على ثالثة اقتحامات ّ
فإن ّ
ويف االقتحاماتّ ،
منظمات «املعبد» تلقي بثقلها لزيادة عدد االقتحامات لتتح ّول الزيادة
إىل أمر واقع ترتمجه احلكومة بإقرار ّ
«حق» اليهود باقتحام املسجد والصالة فيه .2وقد جتاوز
عدد املقتحمني عتبة  3000يف أشهر نيسان/أبريل (الفصح العربي) وأيار/مايو (احتالل كامل
القدس) ومتوز/يوليو (خراب املعبد)  ،2018أي ّ
أن التحشيد جنح بالتزامن مع أشهر األعياد

 1جيروزاليم بوستhttps://tinyurl.com/yaj297nl ،2018/7/3 ،
 2حول سياسة منظمات المعبد حيال االقتحامات:

Aviv Tatarsky: Increasing Cooperation between the Police and the Temple Activists, Ir Amim,1/11/2017.
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واملناسبات العربية .1ومع الدعم الذي يوفره املستويان السياسي واألمين لالقتحامات ،وتغلغل
نشطاء «املعبد» يف مفاصل القرار ،باإلضافة إىل ما ذكرته وسائل إعالم عرب ّية يف متوز/يوليو
حول اتفاق إسرائيلي أردني غري رمسي جلهة السماح بزيادة االقتحامات ،2يعين ّ
أن اهلجمة على
تتجه إىل مزيد من ال ّتصعيد.
األقصى ّ
وقد عقدت ّ
منظمات «املعبد» مؤمت ًرا يف «الكنيست» يف  2018/10/15لتقييم مدى تقدّم
حتقيق الوجود اليهودي يف األقصى .وشارك يف املؤمتر ّ
كل من وزير األمن الداخلي جلعاد
إردان ،وعضوا «الكنيست» يهودا غليك وشولي معلمّ ،
وأكد إردان يف املؤمتر دعمه ّ
«حق اليهود
بالصالة يف جبل املعبد» ،لك ّنه أشار إىل ّ
أن مسؤولية حتقيق ذلك هي على عاتق رئيس احلكومة.3
أما يف املنطقة الشرقية من األقصى ،داخل املسجد وخارجه أي مقربة باب الرمحة ،فقد ص ّعد
ّ
االحتالل اعتداءاته على هذه املنطقة ،مع تكثيف وجود املستوطنني فيها وأدائهم الصلوات
التلمودية فيها حتت عني الشرطة اليت ترافقهم ،ومنع املسلمني من الوجود فيها بالتزامن مع
االقتحامات ،باإلضافة إىل االعتداء على مقربة باب الرمحة وحماولة السيطرة عليها وتهديم
قبورها ومنع أعمال الرتميم فيها.4

تط ّورات انتفاضة القدس :هل خ َفت ال ّنضال؟
على ال ّرغم من اإلجراءات اليت مساها االحتالل أمنية بهدف القضاء على انتفاضة القدس
أن الفلسطينيني مل يرتكوا خيار املقاومة ،لكن ال ميكن نفي حقيقة ّ
واضحا ّ
أن إجراءات
بدا
ً
االحتالل ،باإلضافة إىل التنسيق األمين الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية ،جعلت تنفيذ
عمليات فدائية أم ًرا صع ًبا .لكن العمليات اليت ن ّفذها فلسطينيون بعدما استطاعوا ّ
ختطي
اإلجراءات األمنية املفروضة من االحتالل ومن السلطة على حد سواء ،تظهر مدى اإلصرار
مسك بالعمل املقاوم ض ّد االحتالل ،ال س ّيما يف ضوء معرفتهم بالعقوبات اليت فرضها
على ال ّت ّ
االحتالل على من ن ّفذوا عمليات قبلهم وسيفرضها عليهم وعلى عوائلهم.
 1للمزيد حول أرقام االقتحامات :تقرير عين على األقصى الـ ،12مؤسسة القدس الدولية ،آب ( 2018الفصل الثالث):
http://quds.be/tqh
 2إسرائيل هايومhttps://tinyurl.com/y7epj85t .2018/7/13 ،
 3عروتس شيفعhttps://tinyurl.com/yaya7ehw .2018/10/15 ،
 4تقرير عين على األقصى  ،12مرجع سابق.
ضا فيديو يوضح مخطط التقسيم المكاني لألقصى وتهويد محيطه:2018/9/21 ،
أي ً
https://www.youtube.com/watch?v=k3iGUnCcKqg
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وبطبيعة احلال ال ميكن فصل مسريات العودة عن سياق انتفاضة القدس ،والنضال الفلسطيين
عموما .هذه املسريات اليت انطلقت بالتزامن مع يوم األرض يف  2018/3/30ال تزال مستمرة
ً
احلي ،وقد بلغ عدد شهداء مسريات العودة ،وفق أرقام
حتى وإن استهدفها االحتالل بالرصاص ّ
وزارة الصحة الفلسطينية 207 ،شهداء ،باإلضافة إىل ما يزيد على  20أل ًفا من اجلرحى
واملصابني ،وكانت مسرية يوم  10/12حتت عنوان مجعة انتفاضة القدس ،إحياء لذكرى
انتفاضة القدس عام  .2015وعلى املقلب اإلسرائيليّ ،
فإن فعاليات البالونات احلارقة اليت
ترافقت مع مسريات العودة أدّت إىل إحراق آالف الدومنات يف املستوطنات اإلسرائيل ّية يف «غالف
غ ّزة» ،وإىل ضرب أمن مستوطنيها .كذلكّ ،
فإن االحتالل يف حالة تر ّقب وقلق من حماوالت
الغ ّزيني اجتياز السياج الزائل والوصول إىل األراضي احملت ّلة عام  1948فيما هدّد نتنياهو
يف االجتماع األسبوعي للحكومة يف ّ 10/14
بأن «حركة محاس مل تفهم ال ّرسالة ،وسيكون
الر ّد مؤملًا ،وإذا مل توقف االحتجاجات فسيتم إيقافها بطرق خمتلفة» .1ويف الوقت ذاتهّ ،
فإن
الفصائل الفلسطينية أعلنت جاهزيتها للر ّد على االحتالل والتصدي ّ
ألي عدوان على القطاع.2
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/245619 .2018/10/14 ،
 2األخبارhttps://goo.gl/gFxF7k .2018/10/16 ،
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ال ّتفاعل مع التطورات:
البيئة احملل ّية واإلقليم ّية :ال تقتصر العوامل املؤ ّثرة يف تطور األمور يف القدس على االحتالل
ذاته ،بل ّ
مثة البيئة احمللية واإلقليمية اليوم اليت ّ
يؤطر بعض العبيها «بيئة صديقة» لالحتالل
معادية للفلسطينيني تتقاطع سياساتهم مع ما خيطط له االحتالل ويسعى إىل حتقيقه.
على املستوى الداخلي ،أي الفلسطيينّ ،
فإن استمرار تعطيل املصاحلة هو أحد العوامل اليت
تضعف التماسك الفلسطيين والتفاته إىل ما جيري يف القدس .وفوق ذلك ،يوحي ما جيري
بأن السلطة تستقوي على الفلسطينيني مع ال ّتهديدات اليت صدرت حول ّ
يف غ ّزة ّ
االتاه إىل
فرض عقوبات على القطاع يف حال التوصل إىل اتفاق مع محاس حول القطاع ،وكان هذا
املوقف مقاب ً
السلطة واستمرارها يف ال ّتنسيق األمين مع االحتالل لالنقضاض على
ال لعجز ّ
الفلسطينيني ومنع ّ
أي عمل نضالي ميكن أن يعرقل مشاريع االحتالل وغطرسته .لكن يف
مقابل ذلكّ ،
السياج الزائل هي بذاتها عامل احتضان للقدس
فإن مسريات العودة املستم ّرة عند ّ
جلي يف عناوين هذه املسريات اليت خترج نصر ًة للقدس واألقصى ،وفوق ذلك
واألقصى وذلك ّ
حرصا على عدم تضييع ّ
حق الالجئني بعودتهم إىل أرضهم يف وقت برز فيه العمل على تصفية
ً
ملفي القدس والالجئني.
القض ّية الفلسطينية من باب
ّ
على املستوى اإلقليميّ ،
فإن معظم دول اإلقليم منشغل بال ّتطورات واألزمات واالستحقاقات
الدّاخلية؛ وبصرف ال ّنظر عن األزمات اليت يبدو بعضها أ ّنه مفتعل ومقصود –وهذا موضوع
ليس ّ
حمل االستفاضة فيه هنا – فقد أهلتها أزماتها عن تط ّورات القضية الفلسطينية ،أو هي
مشروعا للرتاجع املضطرد يف مواقفها .وفوق ذلك،
باتت جتد يف انشغاالتها الداخلية عذ ًرا
ً
ً
حتديدا أثارت عالمات استفهام حول مآل قراراتها :التطور
برزت تطورات على املستوى السعودي
األول مرتبط بقرارها املتع ّلق بتأشريات العمرة واحلج لالجئني الفلسطينيني ،1واآلخر خبرب
نقل عن مسؤول مقدسي حول انكماش ملحوظ يف املشاريع اإلنسانية والتعليمية واإلغاثية
كافة اليت ُتشرف عليها السعودية ،وتقليص الدّعم املقدّم للقدس من البنك اإلسالمي
لل ّتنمية يف جدة ،2وهي تطورات تشري إىل التساوق مع املوقف األمريكي خبطوات متهّد لتصفية
القضية الفلسطينية.
 1محسن صالح :الوثيقة الفلسطينية والجواز المؤقت ..وإشكالية السفر واإلقامة بالسعودية ،عربي .2018/10/5 ،21
https://arb.im/1127919
 2الخليج أونالينhttp://khaleej.online/gxm1XP .2018/10/2 ،
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وفوق ذلكّ ،
فإن تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى مل متنع األردن من إعادة
استقبال أمري فايسربود ،السفري اإلسرائيلي الذي قدّم أوراق اعتماده إىل امللك األردني يف
عمان يف آذار/مارس  2018وانتظر عدّة أشهر إىل حني
 ،2018/9/2وكان فايسربود وصل ّ
استكمال اإلجراءات الدّبلوماسية ّ
اخلاصة باعتماده يف منصبه
والتتيبات الربوتوكول ّية
ّ
اجلديد .وميكن استشفاف خطورة هذه اخلطوة من تصريح السفري فايسربود الذي قال ّ
إن
«إسرائيل مل تعد دولة معزولة يف املنطقة كما كانت يف السابق [ ]...فاملزيد من األردنيني باتوا
يدركون ّ
أن إسرائيل شريك مهم وموثوق به أمام التحديات اليت تواجه اململكة يف اإلقليم».1
ومل يكن األمر خمتل ًفا على املقلب الرتكي إذ ذكرت تقارير صحفية وجود مباحثات س ّرية
بني دولة االحتالل وتركيا لتطبيع العالقات بعد أربعة أشهر من مغادرة السفري اإلسرائيلي
إيتان نائيه أنقرة يف أيار/مايو  2018وذلك بعدما طلبت إليه اخلارجية الرتك ّية املغادرة ملدة
احتجاجا على قتل االحتالل أكثر من  60فلسطين ًيا يف مسرية العودة بالتزامن مع
حمدودة
ً
ذكرى ال ّنكبة يف .2 2018/5/14
البيئة الدّولية :على ال ّرغم من ّ
أن اعرتاف ترمب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل أقرب إىل
اعرتاف رمزيّ ،إل ّ
أن هذا االعرتاف ،وهو جزء من تعاطي ترمب مع القضية الفلسطينية كملف
حان أوان تصفيته ،ش ّكل دا ًفعا لـ «إسرائيل» كي تص ّعد من مشروعها التهويدي يف القدس،
شجعها على العمل من دون «منغصات» على شاكلة بيانات إدانة أو رفض من البيت
أو أق ّله ّ
فإن عددًا من الدول جياري ترمب يف سياساته ،وال ميكن القول ّ
األبيض .كذلكّ ،
إن هذا العدد
أما الدول املعارضة
ال يزال حمدودًا إذ من شأنه أن يش ّكل بيئة داعمة لالحتالل وسياساته ورؤاهّ .
خلطوة ترمب واملؤيدة حلل الدولتني ،ال سيما الدول األوروبية ،فهي ال تبدو معنية مبوقف حسم
ميكن أن ينهي االحتالل وفق هذا ّ
احلل ،نظ ًرا إىل عدم ال ّرغبة يف ال ّتصادم مع أمريكا يف املل ّفات
اليت تضع يدها عليها.

 1سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/jNdV .2018/9/2 ،
 2واي نتhttps://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5352760,00.html .2018/9/17 ،
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توصيات:
الدفع باجتاه حراك فلسطيين داخلي ملواجهة حتديات القضية الفلسطينية ،ال س ّيما يف
القدس.
اإلسهام يف توفري ظهري مادي ومعنوي للمقدسيني لتخفيف وطأة إجراءات االحتالل
االنتقامية ،ولدعم صمودهم.
تكثيف ّ
الضغط على األردن ملنع ّ
أي تراجع يف املوقف األردني جتاه القدس.
األمة.
تشكيل جبهة شعبية تقودها اهليئات والقوى العاملة من أجل القدس يف ّ
تفعيل حضور القدس إعالم ًيا.
إطالق مبادرة عهد األمة للقدس ،ومنها عهد اإلعالم ّيني ،والعلماء ،والطالب ،والنساء،
والشباب.
األمة على املستوى الرمسي والشعيب.
ال ّتصدّي لت ّيار التطبيع الذي ير ّوج له يف ّ

