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تقرير «حال القدس :»2012
قراءة في مسار األحداث والمآالت*
تضييق اخلناق على القدس واملقدسات وإطالق يد االستيطان
ّ
شكل عام  2012حمطة فارقة يف تصاعد عمليات التهويد اليت طالت القدس واملسجد األقصى
سواء من حيث االقتحامات اليت طالت املسجد األقصى أو ارتفاع وترية البناء االستيطاني الذي بلغ
حدا غري مسبوق .وبتتبع مسار األحداث خالل العام الفائت ،حياول هذا التقرير استقراء ما ستسري
ًّ
عليه األمور خالل املرحلة القادمة .ويعرض التقرير ألبرز التطورات اليت عصفت بالقدس خالل
العام املنصرم والتحديات اليت تواجه املدينة وأهلها ومقدساتها ،كما يرصد أبرز مسات املوقف
العربي واإلسالمي عالوة على مالمح املوقف الدولي وتطوراته فيما يتعلق بالقدس .ويبين التقرير
على تراكم األحداث ليحدد أبرز االجتاهات العامة املتوقعة خالل عام  2013ثم خيلص إىل مجلة
من التوصيات اليت تشكل احلد األدنى الالزم للوقوف يف وجه مشروع التهويد الذي يسري بوترية
متسارعة ليبلغ أقصى مداه.

أطراف املواجهة ،من يواجه من يف القدس؟

تدور يف القدس اليوم رحى حرب بطيئة تطال كل مناحي احلياة،
خيوضها مشروع تهويدي منظم يسعى إىل حتويلها إىل مدينة يهودية
السكان والديانة والثقافة واللغة والعمران ،وإىل جعلها عاصمة للدولة
الصهيونية ،بل عاصمة يهودية لــ«الشعب اليهودي» امسها أورشليم.
حتمل لواء هذا املشروع دولة بكامل أذرعها وأجهزتها ،تهويد القدس
هو أحد موارد اإلمجاع فيها ،حتظى بدعم دولي ،وحيظى مشروعها
التهويدي بدعم من صهاينة العامل يهودًا كانوا أو مسيحيني ،ويتلقى
دع ًما مال ًيا عمال ًقا.
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أعد التقرير األستاذ زياد احلسن ،الباحث املتخصص يف شؤون القدس

حــرب التهوي ــد يف الق ــدس
قائمة على قـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ـ ــاق
ختوضهـ ــا دولـ ــة االحت ــالل
بكـ ـ ــل األدوات وامل ـ ــوارد وال
يعي ـ ــق تق ـ ــدم خمطط ــاتها
سوى صمـ ـ ــود تلق ـ ـ ــائي من
أه ـ ــل املدينـ ـ ـ ــة وفلسطينيي
األراضي احملتلة عام 1948
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على الطرف املقابل ،يقف املقدسيون بصمودهم التلقائي ليحاولوا احلفاظ على كيانهم ووجودهم
كمجتمع ،وعلى هويتهم ولغتهم وثقافتهم ،وعلى مقدسات املدينة اإلسالمية واملسيحية .وهذا
الصمود التلقائي ليس منهج ًيا وال منظ ًما ،وال تقوم على قيادته ومحل رايته قيادة سياسية ،وال
بدعم أو تأييد ما خال الدعم اللفظي ،ومل جيد من حيتضنه ويعززه ليحوله من صمود
حيظى
ٍ
تلقائي إىل مشروع منهجي للصمود والثبات ،مع استثناء وحيد ،هو الدعم الذي يأتيه من األراضي
احملتلة عام  .1948وعلى الرغم من ذلك ،فإن هذا الصمود التلقائي هو الفاعل األول ،ورمبا
الوحيد حال ًيا ،يف محاية املدينة ومقدساتها ،ويف الدفاع عن هويتها يف مواجهة التهويد.

على مدى الصفحات اآلتية ،ستبدأ هذه الورقة بقراءة حلركية الصراع بني الطرفني على األرض،
ومن ثم ستقرأ أبرز التطورات يف معسكر التهويد ،وأبرز التطورات يف املعسكر الفلسطيين
والعربي واإلسالمي وهو الطرف اآلخر املفرتض حلماية هذه املدينة ،ومن ثم سيحاول استقراء
ريا إىل التوصيات.
أبرز التوجهات ،وخيلص أخ ً

أو ً
ال :حركية الصراع على األرض:

وميكن فهم حركية الصراع من خالل البؤر األساسية اليت تتمحور حوهلا :الصراع على املسجد
األقصى املبارك وهويته ،واملواجهة احلياتية اليومية ،والتصعيد االستيطاني.

املسجد األقصى :صراع على احلصرية اإلسالمية:

عام  2012شهد قفزات كربى على هذا املسار التدرجيي ،جتعل احلصرية اإلسالمية للمسجد
أمام تهديد غري مسبوق منذ احتالله:
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أمام ابتعاد حلم إزالة املسجد وبناء «املعبد» عن
التطبيق مع مرور سنوات طويلة على احتالل املسجد،
طموحا أكثر واقعية
تبنت األوساط الصهيونية
ً
وأكثر قر ًبا إىل التطبيق هو التقسيم .تسعى األوساط
الصهيونية للوصول إىل تقسيم تام للمسجد ،جيعل
اليهود واملسلمني فيه سواسية ،ومن الواضح لتلك
األوساط بأن الوصول إىل هذه الفكرة ال بد أن يكون تدرجي ًيا.
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 .1فكرة التقسيم إىل العلن :خالل السنوات السابقة كانت
األوساط الداعمة لفكرة «املعبد» تفضل تبديل وضع
املسجد من خالل تراكم السوابق القضائية ،لتتجنب
قانون ميس باملسجد
الذهاب إىل «الكنيست» لسن
ٍ
مباشرة على املأل .يف  2012/8/9بدلت هذه األوساط
خياراتها مع شعورها بنفوذها السياسي املتنامي ،وطرح
أحد أبرز رمزها النائب يف «الكنيست» أرييه إلداد
مشروع قانون لتقسيم املسجد بني املسلمني واليهود
أرييه إلداد
للنقاش يف «الكنيست» ،ويقضي هذا املشروع بتخصيص
 9ساعات يوم ًيا للمسلمني دون وجود يهود يف املسجد ،تقابلها  9لليهود خيرج خالهلا املسلمون
من املسجد ،مع عيد أسبوعي للمسلمني هو اجلمعة ،يقابله عيد لليهود وحدهم هو السبت.
ورغم أن رئيس «الكنيست» آثر تأجيل مناقشة هذا القانون خو ًفا من تداعيات مناقشته ،إال
أنها املرة األوىل اليت تفصح فيها األوساط الصهيونية عن نية التقسيم بشكل علين وواضح ال
حيتمل التأويل .بني يدي انتخابات جديدة ،وتوجه متزايد حنو الطروحات اليمينية املتطرفة،
فمن احملتمل أن جيد هذا املشروع آذا ًنا صاغية يف «الكنيست» الذي سيتشكل خالل عام
.2013
 .2تكثيف غري مسبوق للوجود اليهودي :حرصت
األوساط الصهيونية الداعمة لفكرة «املعبد»
على تكثيف تواجدها يف املسجد إىل حد جعله
متهيدا لفكرة «حقها»
ً
حد ًثا يوم ًيا وطبيع ًيا،
باقتسامه مع املسلمني جتن ًبا لالحتكاك،
وبدأ املسجد يشهد اقتحامات وجوالت مكثفة
للعسكريني بزيهم العسكري ،باإلضافة إىل املتدينني بعد رفع الشرطة اإلسرائيلية احلظر
على دخوهلم ،والتغاضي عن أدائهم لبعض الطقوس يف املسجد ،والسياح الذين يدخلون حتت
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إشراف الشرطة اإلسرائيلية وكثري منهم من يهود اخلارج .وحبسب رصد مؤسسة عمارة
األقصى فإن  6,881مستوط ًنا اقتحموا املسجد خالل عام  ،2012باإلضافة إىل 3,950
جند ًيا باللباس العسكري ،و 284,906من السياح األجانب ،وهذا جيعل عدد الصهاينة الذين
يدخلون املسجد يوم ًيا حوالي  ،810يهودًا كانوا أو مسيحيني ،وهو معدل آخذ باالرتفاع.

 .3حسم هوية احمليط :غياب ما يدل على وجود
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يهودي يف حميط املسجد األقصى والبلدة القدمية
كان وال يزال أحد أبرز اهلواجس الذي يشغل
مشروع التهويد ،إذ كيف ستكون هذه املدينة
«أورشليم» اليهودية وليس يف مركزها التارخيي
معلم واحد ميكن أن ينبئ بهوية ،أو على األقل
بوجو ٍد يهودي .من هذا املنطلق بدأ عمل حمموم
الفتتاح أكرب عدد ممكن من املعامل اليهودية يف حميط املسجد ،ويف احمليط األوسع حول
البلدة القدمية ،مع الرتكيز على املعامل الظاهرة .عام  2012شهد إقرار بناء «بيت اجلوهر»
يف أقصى غرب ساحة الرباق ،وكنيس «جوهرة إسرائيل» الذي ستفصله عن املسجد مسافة
 200مرت فقط ،ومركز للزوار مكان موقف دير األرمن غرب البلدة القدمية ،ومركز
«جفعاتي» وهو أكرب مركز تهويدي سيفتتح مقابل السور اجلنوبي للبلدة القدمية مباشرة،
و«مركز القدم» وهو مركز للزوار ولدراسة التوراة من املقرر أن يفتتح يف سلوان ،وهذه كلها
معامل ظاهرة فوق األرض كان بناؤها مبثابة حلم لدى داعمي فكرة «املعبد».
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 .4هدم طريق املغاربة :يشكل هدم تلة املغاربة
مقدم ًة ملشروع «كيدم يروشااليم» الذي يسعى
إىل إحداث تغيريات كربى يف حميط املسجد
من اجلهات الغربية واجلنوبية والشرقية،
ولطاملا شكل هدم التلة عقدة أمام انطالق بقية
ً
وصوال إىل
التغيريات املخطط هلا غرب املسجد،
بناء الكنيس األكرب ،كنيس نور القدس ،فوق
املدرسة التنكزية .وقد حاولت حكومة االحتالل
ثان/نوفمرب ،2011إال أن رد الفعل الشعيب اهلادر
حل هذه العقدة وهدم التلة يف شهر تشرين ٍ
يف احمليط العربي حينها اضطرها إىل جتميد القرار .تسعى البلدية للضغط باجتاه فك هذا
التجميد ،فشرعت يف أعمال هدم بطيء للتلة وإزالة الردم فيها يف  ،2012/5/22لكنها ال
تزال بانتظار ضوء أخضر حكومي إلزالة اآلثار املتبقية والشروع يف بناء جسر حديدي ،وهي
ال تزال متوثبة بانتظاره يف أي حلظة.
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 .5األنفاق واحلفريات جزء من خمططات تهويد
األقصى :ال يقتصر مشروع تهويد األقصى على
خمططات التقسيم واالقتحام بل إن باطن املسجد
بات نه ًبا للحفريات اليت تهدف إىل خلق مدينة
يهودية كاملة حتت األرض ضمن احملاوالت
الختالق وجود يهودي يف املكان .وقد بلغ عدد احلفريات حتت األقصى ويف حميطه وف ًقا
لتقرير عني على األقصى الصادر عن مؤسسة القدس الدولية يف أيلول/سبتمرب  2012حوالي
 47موق ًعا تتوزع على اجلهات الغربية واجلنوبية والشمالية لألقصى.
 .6ال ُع ّمار واإلعمار :أمام تصاعد االقتحامات،
كان التواجد يف املسجد على مدار الساعة أبرز
وسائل املواجهة ،وكانت مصاطب العلم بطالبها
من القدس واألراضي احملتلة عام  1948درع
احلماية األساس ،وأمام جلوء االحتالل إىل منع
رواد هذه احللقات ،وحتديد أعمار الداخلني إىل
املسجد ،كانت الرحالت املدرسية لألشبال والزهرات دون  12عا ًما وسيلة احلماية الوحيدة
يف وجه املقتحمني ،ملسجد تقدسه أمة من مليار ونصف املليار .على أي حال ،أثبت عام 2012
من جديد أن التواجد الدائم للمصلني هو درع احلماية الذي مل تتمكن سلطات االحتالل من
حتييده عن املسجد حتى اآلن ،والذي ستستمر يف البحث عن أدوات لتحييده.
يف الوقت عينه ،ورغم التضييق الشديد ،متكنت طواقم األوقاف من إعادة افتتاح قبة السلسلة بعد
ترميمها مبشاركة تركية ،وواصلت عملها على ترميم قبة الصخرة من الداخل رغم االحتجاجات
املتواصلة واالعتصامات اليت أقامها متطرفون يهود على هذه الرتميمات ،زاعمني أنها تدمر آثار «املعبد».

تصاعد الضغوط ،وتصاعد خيار املواجهة:
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تتكثف الضغوط على املقدسيني من كل االجتاهات
نتيجة سياسة التضييق والدفع إىل اهلجرة «الطوعية»
اليت تتبعها سلطة االحتالل بشكل منهجي آخذ
بالتعمق ،وخالل عام  2012تكثفت الضغوط يف

االجتاهات اآلتية:

مت ـ ـ ــارس دول ـ ـ ــة االحتـ ـ ــالل أشكا ً
ال خمتلفة من
الضغط إلنهاك أهل القدس وكسر صموده ــم
وسياساتها اليت تب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ بإفقـ ـ ــار املقدسيني والتحكم
باحلواجز ال تنتهي عند حماوالت النيل من عزمية
األسرى أو استهداف الرموز السياسية يف املدينة كما
أنها ال توفر املقدسات املسيحية يف القدس

 .1االجتاه املستمر لتزايد نسبة الفقر لدى
املقدسيني ،من  %60من األسر حتت خط الفقر
ً
وصوال إىل
عام  2008إىل  %69عام 2009
 %77عام  ،2010فيما  %84من أطفال القدس
هم أبناء أسر تعيش حتت خط الفقر.
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 .2سياسة اإلفقار اليت متارسها بلدية االحتالل ،إذ خترب األرقام اليت ُ
كشف عنها خالل 2012
بأن  %75من أرباب األسر املقدسية مدينون لبلدية االحتالل ،اليت ف ّعلت على مدى السنوات
املاضية مالحقتها للمقدسيني لتسديد الغرامات والضرائب ،وباتت تستنزفهم بتقسيطها
بفوائد عالية.
 .3إغالق حاجز رأس مخيس يف  ،2012/9/19وهو أحد احلواجز اليت تربط ضواحي مشال
القدس باجلزء الواقع داخل اجلدار من املدينة ،وإكمال بناء اجلدار مكانه ،ليصبح معرب
شعفاط «الدولي» املمر الوحيد لنحو  55,000مقدسي يقيمون يف األحياء الشمالية املعزولة
على أقل تقدير .هذه احلقيقة تعين بكل بساطة أن هؤالء سيكونون أمام خيارين على مدى
أساسا من
السنوات املقبلة :إما أن ينتقلوا للسكن يف أحياء داخل اجلدار ،وهي أحياء تعاني
ً
أزمة سكن خانقة ،أو أن ينسوا حقهم باإلقامة يف املدينة.
 .4استحواذ املتطرفني اليهود على عقارات جديدة يف عمق األحياء العربية ،واستحداث بؤر
احتكاك وتوتر جديدة ،حيث شهد عام  2012تعم ًقا هلذا االجتاه إذ أخلت الشرطة اإلسرائيلية
ً
مشاال وجبل املكرب جنو ًبا ،لتسلمها إىل مستوطنني
منازل يف الطور شر ًقا ،ويف بيت حنينا
يدعون ملكيتها ،لتستحدث بذلك نقاط احتكاك جديدة تضاف إىل سلوان وراس العمود
ّ
والبلدة القدمية ،ولتزيد من التواجد الثقيل والدائم للشرطة الصهيونية يف عمق األحياء العربية.

 .6يضاف إىل ذلك التهديد الدائم باقتحام املسجد األقصى يف كل عيد ديين أو قومي يهودي،

تقرير حال القدس

تصاعد يف موجة جرائم الكراهية واالعتداءات الوحشية من املستوطنني
 .5اقرتن هذا كله مع
ٍ
على السكان املقدسيني جتاوز عددها  17حادثة خالل عام  ،2012كان أسوأها ما حصل
للفتى مجال اجلوالني الذي اشرتك حنو  40فتى يهودي يف ضربه والتنكيل به يف وسط سوق
جتاري غرب القدس يف  ،2012/8/16ليرتكوه ملقى يف الشارع بني احلياة واملوت على مرأى
ومسمع املارة واملتس ّوقني اليهود ،وليعلن أحد املشاركني يف ضربه أمام احملكمة بأنه ليس
ناد ًما على ما فعل ،وأنه يتمنى له املوت.
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والذي بلغ ذروته يف شهور  2و 5و 7و 10من عام .2012
 .7مل تسلم املقدسات املسيحية من الضغوط واالعتداءات اإلسرائيلية خالل عام  ،2012وقد
بلغت الضغوطات أوجها مع احلجز على أمالك الكنيسة األرثوذكسية ،وهي إحدى الطوائف
الثالث اليت تتوىل خدمة كنيسة القيامة .قرار احلجز هذا نفذته شركة «جيحون» للمياه
وذلك على خلفية فواتري مياه مرتاكمة على كنيسة القيامة بلغت ماليني الشواكل ،مع
العلم أن األماكن املقدسة لطاملا كانت معفاة من دفع فواتري املياه منذ العهد العثماني .كما
استمرت ما يعرف حبمالت «جباية الثمن» اليت متثلت ّ
خبط عبارات معادية للمسيحية والسيد
املسيح عليه السالم على جدران الكنائس واألديرة يف شرق القدس وغربها على حد سواء.
 .8جاء إضراب األسرى يف شهر أيار/مايو  2012وما رافقه من حتركات وفعاليات تضامنية
مجاهريية ،وتاله معاودة اعتقال األسري املقدسي احملرر سامر العيساوي يف شهر متوز/يوليو
 2012ودخوله يف إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم  ،2012/8/1واحلصار الذي فرضته
قوات االحتالل على بلدته العيسوية ،وما تعرضت له عائلته من انتقام وتنكيل للضغط عليه،
ثم هدم منزل شقيقه يف  ،2013/1/1ليضاف إىل كل ما سبق من اعتداءات.
 .9كانت سنة  2012قد بدأت باختطاف النائب
حممد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو
عرفة باقتحام خيمة االعتصام داخل مقر الصليب
األمحر يف  ،2012/1/23واقتيادهم إىل السجن
وحماكمتهم ،حيث ما زاال قيد األسر حتى اآلن.
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هذه األحداث واالجتاهات جمتمعة ،قادت إىل تصعيد كبري للضغوط واالحتكاكات ،وإىل اجتاه
متزايد لدى املقدسيني حنو خيار املواجهة أمام كل هذا االضطهاد ،عبرّ عن نفسه على شكل
ه ّبات شاملة ع ّمت أحناء املدينة ووصلت إىل ذروتها يف  3/30بالتزامن مع مسرية القدس العاملية
وذكرى يوم األرض اليت سقط خالهلا شهيد يف املدينة ،وبني  11/20-16بالتزامن مع معركة حجارة
السجيل يف غزة ،كما جتلى على شكل بؤر دائمة للتوتر تكاد ال تهدأ ،كانت العيسوية أكثرها
سخونة إذ شهدت  21مواجهة باحلجارة واملولوتوف مع قوات االحتالل ،تلتها سلوان بـ 14مواجهة،
فمخيم شعفاط بـ 12والبلدة القدمية وحميطها بـ 11مواجهة ،وحاجز قلنديا بـ 10مواجهات .وبلغ عدد
املواجهات باحلجارة والقنابل احلارقة اليت شهدها عام  2012يف خمتلف أحياء املدينة  78مواجهة،
باإلضافة إىل  6عمليات طعن بالسكني و 21عملية أخرى قادت إىل إصابات يف صفوف االحتالل،
سواء باستخدام القنابل احلارقة أو الضرب أو احلرق.

مؤسسة القدس الدّولية
نوع جديد ،إذ كانت النريان تندلع يف
ولقد شهد شهرا حزيران/يونيو ومتوز/يوليو  2012حر ًبا من ٍ

كل مكان يف املدينة تقري ًبا ،وأبدت الشرطة اإلسرائيلية بوضوح اعتقادها بأن احلرائق اليت تعم
القدس مفتعلة وبأن أسبابها «قومية» ،واعتقلت عدة شبان بهذه التهمة .لقد شهد يوم  6/24وحده
نشوب  15حري ًقا معظمها يف أحياء يهودية يف املدينة ،فيما قالت شرطة االحتالل إنها تعاملت مع 124
حري ًقا خالل بضعة أسابيع ،بعضها جاء يف حميط الثكنة العسكرية املركزية يف القدس ،ويف
حميط مستوطنة غيلو .ويبدو أن حرب النريان هذه مل تكن من طرف واحد ،إذ أتت النار على حمال
مقدسية كانت مستهدفة باإلخالء مقابل باب العمود ،فأكلت كل ما فيها من بضائع يف 6/24
كذلك.

حي البستان :كرة النار:
ً
مطوال أمام حالة حي البستان :فهذا احلي هو
ريا ،ال بد من التوقف
أخ ً
ثاني األحياء املستهدفة بالتهجري اجلماعي بعد حي الشيخ جراح ،وهو
أكربها وأقربها حنو مركز املدينة ،وأكثرها أهمية على أجندة
املتطرفني اليهود .كانت سلطات االحتالل قد اختذت يف عام 2009
قرا ًرا بهدم  88عقا ًرا يف احلي ،وقد اختذ أهالي احلي إجراءات
قانونية أمام حماكم االحتالل لالحتجاج على القرار ،لكنهم
شكلوا يف الوقت عينه حالة شعبية احتجاجية ،وأقاموا خيمة دائمة
لالعتصام باتت حمجة دائمة ،وأقاموا فيها صلوات اجلمعة ،وكان
حتركهم هذا مصدر أزمة حقيقية لالحتالل .بدأت بلدية االحتالل
باستخدام وسائل متعددة لكسر هذا التحرك الشعيب ،فحاولت
إشعال الفنت واخلالفات بني أهل احلي ،وطرحت تسوية تهدف يف
ظاهرها إىل ختفيف خسارتهم لكنها تهدف يف حقيقتها إىل تفريقهم وكسر شوكتهم ،إذ
اقرتحت هدم  29عقا ًرا فقط ،مبقابل أن يتشارك السكان م ًعا بقية العقارات .عالوة على ذلك،
استهدفت قوات االحتالل ناشطني يف هذه اللجنة بعينهم ،مثل الشيخ موسى عودة ،الذي حكمت
عليه بالسجن لثالثة شهور خالل عام  2012لرشقه جنود االحتالل باحلجارة ،كما تعمدت
التنكيل بابنه األصغر مسلم ( 12عا ًما) إذ اعتقلته  12مرة حتى كتابة هذه السطور.
يشك ــل حي البستان بسلوان
حال ــة ب ـ ـ ــارزة مـ ـ ــن املواجهة
فسلطـ ــات االحتـ ــالل تعتزم
ه ــدم ع ــدد من منــازل احلي
متهيـ ـ ــدًا إلق ـ ـ ـ ــامة ح ــديقة
تلمـ ـ ــودية يف احلي .ويشهــد
احلي معارك من الك ّر والف ّر
مل تتمكن سلطات االحتالل
م ــن حسمها ملصلحتها يف
ظل متسك األهالي حبقهم
وأرضهـ ـ ــم واستمـ ـ ـ ــرار حـالة
االحتجـ ــاج الشعبــي يف وجه
قرار استهداف احلي
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لشق ّ
كل هذه احملاوالت ،ولعل هناك ما مل يصل منها إىل اإلعالمّ ،
صف التحرك الشعيب يف
جتد نف ًعا حتى نهاية عام  ،2012فلجأت البلدية
البستان ،وإدخال قاطنيه يف خالف داخلي ،مل ِ
إىل التهديد والتهويل ،إذ صرح مسؤولون فيها بأنهم سينفذون اهلدم اجلماعي يف شهر أيلول/

كحد أقصى إن مل يستجب السكان للتسوية املطروحة .ومع حلول املهلة ،عادت
سبتمرب 2012
ٍّ
البلدية لرتفع األمر يف  9/10إىل «الكنيست» ،الذي ناقش القضية بدوره ثم أعلن أن اللجنة
اخلاصة مبراقب عام الدولة فيه ستجري جولة يف احلي يف  10/26لبحث تطبيق قانون «البناء
والتنظيم» عليه .ويف ظل هذا التهديد املتكرر ،أرسلت بلدية االحتالل طواقمها أكثر من 15
متهيدا
ً
مرة إىل سلوان وحدها خالل عام  2012ليوزعوا أوامر هدم ،أو يصوروا ويأخذوا قياسات
للهدم ،لكنها مل تتمكن من هدم منزل واحد يف حي البستان خالل السنة.
واضحا ّ
أن هدم حي البستان أشبه بكرة نار تتقاذفها البلدية واحلكومة و«الكنيست»،
ويبدو
ً
دون أن جيرؤ أحد على البت بشأنها خو ًفا من أن حتمل معها االنفجار القادمّ .
ولعل الضمانة
الوحيدة الستمرار حالة التقاذف وانعدام القرار هذه تكمن يف احملافظة على وحدة أهالي احلي
وموقفهم ،وإدامة احتجاجهم الشعيب وتعزيزه ،بل وتعميمه ً
مثاال حيتذى يف مواجهة آلة االحتالل
يف املدينة.

ثان ًيا :القدس يف معسكر التهويد:

استمرار الصعود السياسي والقضائي لفكرة «املعبد»:
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تشهد فكرة «املعبد» صعودًا مطردًا ألصحابها يف
املنظومة السياسية الصهيونية ،وبعد أن كان مؤيدو
بناء «املعبد» مكان املسجد األقصى جمموعة هامشية
يف املنظومة السياسية الصهيونية يف مطلع تسعينيات
القرن املاضي ،باتوا اليوم قوة أساسية تسهم يف
تشكيل احلكومات ،وباتت مكانتهم تتعزز أكثر
فأكثر يف كل موسم انتخابي .ويبدو أن انتخابات
عام  2013ستكون قفزة غري مسبوقة هلم يف هذا اجملال ،إذ جاء أعضاء الليكود الذين يقودون
اقتحامات املسجد مثل داني دانون وموشيه فيغلني وزئيف ألكني ضمن املواقع الـ 20األوىل على قائمة
الليكود ،وقد يتقلدون مناصب وزارية أو قيادية يف «الكنيست» املقبل .وقد قال فيغلني بعد نتيجة
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االنتخابات الداخلية يف الليكود يف « :2012/11/27هذه بداية الطريق اليت ستقود إىل بناء املعبد».
أما يف السلطة القضائية ،فيبدو أن فكرة «املعبد» قد باتت من املسلمات ،ففي  7/17أعلن املستشار
القانوني للحكومة يهودا فينشتاين بأن «جبل املعبد جزء ال يتجزأ من الدولة ،وينطبق عليه القانون
اإلسرائيلي ،ال سيما قانون اآلثار وقانون التنظيم والبناء» .وأرسل فينشتاين تقريره هذا إىل احلكومة
ً
وحماوال الضغط على األوقاف
والبلدية والشرطة قاصدًا تعطيل الرتميمات اليت جتري يف األقصى،
لتطلب املوافقات من السلطات اإلسرائيلية ،وختضع أعماهلا لرقابة سلطات االحتالل .أما يف ،10/4
فقد قالت قاضية حمكمة الصلح يف القدس إنه يتوجب على الشرطة السماح لليهود بالصالة يف
األقصى ،وذلك يف معرض نظرها قضي ًة تتعلق مبنع مستوطن يهودي من أداء طقوس دينية علنية
داخل املسجد.

«املعبد» إىل صدارة الوعي الشعيب:

استطالعا للرأي ،بينّ أن  %71من
يف غمرة التحضري لالنتخابات ،نشرت صحيفة «معاريف»
ً
املشاركني يؤيدون إعطاء «حق» لليهود بالصالة يف املسجد األقصى ،بينما رفض ذلك  %7فقط
وكان البقية يف خانة «ال أدري» .أما عند سؤاهلم عن رأيهم يف البناء يف املنطقة  E1اليت تصل القدس
مبستوطنة معاليه أدوميم ،فقد أ ّيد ذلك  %51منهم بينما رفضه  %9فقط .ومع هذه املؤشرات يبدو
أننا أمام تصاعد متزايد للتطرف يف موضوع القدس لدى اجلمهور الصهيوني ،وهذا ما مينح أي
ً
ريا لتهويد املدينة.
حكومة صهيونية مقبلة
تفويضا شعب ًيا كب ً

االستيطان والتطرف يف القدس :إصالح ما أفسدته غزة:

تقرير حال القدس

بعد حرب «عمود السحاب» على غزة وفشلها يف حتقيق
واضحا جلوء نتنياهو وفريقه الوزاري
أهدافها ،بدا
ً
إىل التطرف والتشدد يف موضوع القدس يف املوقف
املعلن والتطبيق للتعويض عن هذا الفشل ،والستعادة
ما أفقدتهم إياه احلرب من شعبية .ومنذ إعالن قبول
فلسطني كدولة غري عضو يف جملس األمن وحتى
نهاية  ،2012أعلنت احلكومة الصهيونية عن بناء
حنو  5,496وحدة سكنية يف القدس ويف املنطقة الواصلة بني القدس ومعاليه أدوميم .بل إن أحزا ًبا
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أخرى ،مثل حزب االئتالف الوطين ،أجرت انتخاباتها التمهيدية يف مغارة الكتان مشال البلدة
القدمية ،اليت تتخذ يف هذه األيام منطل ًقا حلفريات مشال البلدة القدمية.
عام  2012شهد بالعموم طرح مناقصات لبناء  2,386وحدة سكنية مقابل معدل  726وحدة للسنوات
األخرية ،باإلضافة إىل إقرار  6,932وحدة أخرى أحيلت إىل اإلجراءات التنفيذية .وقد ترافق ذلك
كله مع تصرحيات رمسية ،ال سيما من نتنياهو ،تؤكد أن االستيطان يف القدس غري قابل للتفاوض
أو النقاش وأن احلكومة ماضية يف خمططاتها بصرف النظر عن أي انتقاد يف هذا الصدد.

ثال ًثا :القدس فلسطين ًيا وعرب ًيا وإسالم ًيا:

مسرية القدس العاملية :القدس إىل الواجهة الشعبية:

مع بداية عام  2012بدأت الدعوات إىل مسرية القدس
العاملية يف ذكرى يوم األرض يف  ،3/30وقد جنحت
هذه الدعوات بالفعل يف إخراج حدث أعاد القدس إىل
صدارة الوعي الشعيب ،ولو مؤق ًتا ،يف خضم االهتمام
بالثورات العربية وتداعياتها ،وجاءت التحركات يف
ً
ودوال
 3/30لتشمل األردن ومصر ولبنان واملغرب
أوروبية عدة ،ولتشارك فيها وفود من خمتلف أحناء العامل ،باإلضافة إىل غزة والقدس ،حيث سقط
شهداء يف كال املسريتني ،وعمت القدس ه ّبة عبرّ ت عن الغليان الذي يعتمل فيها .عالوة على ذلك،
شكلت مسرية القدس العاملية حد ًثا وحدو ًّيا ،اجتمعت يف الدعوة إليه خمتلف األحزاب والتيارات
والفصائل ،وهو أمر قلّما حيصل يف هذه األيام.

زوبعة شد الرحال :نقل التناقض إىل الساحة الداخلية:
جاء مؤمتر القدس الدولي يف الدوحة يف ً 2/26
أمال
يف أن يشكل إضافة هلذه القضية بعد تأجيل أملته
ظروف متعددة ،ويبدو أن الدولة املضيفة كانت تسعى
يف بداية األمر إىل جعله مناسب ًة إلطالق مبادرة عملية
12

ألجل القدس من الدوحة ختصص هلا حصة قطر من
التزامات قمة سرت جتاه القدس ،إال أن ظروف الثورات العربية والظروف الفلسطينية الداخلية مل
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تسمح بذلك .من الناحية الواقعية ،شكل مؤمتر الدوحة منطل ًقا لزوبعة شد الرحال اليت أطلقها
الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف جلسته االفتتاحية.
بدأ التمهيد هلذا التوجه يف  1/28بتصرحيات لوزير أوقاف السلطة حممود اهلباش اعترب فيها شد
الرحال إىل املسجد األقصى واج ًبا دين ًيا وأخالق ًيا ،تاله موقف أبو مازن يف مؤمتر الدوحة ،الذي
استدعى بالضرورة ردًّا من أصحاب وجهة النظر املخالفة ليؤكد الشيخ يوسف القرضاوي يف
شد وجذب بني الطرفني
 2/28من جديد على فتواه اليت رأت يف ذلك تطبي ًعا حم ّر ًما .وبدأ بعد ذلك ّ
أربك الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،لتعلن حركة فتح يف  3/2استهجانها لفتوى الشيخ
القرضاوي ،ويعود اهلباش يف  3/9ليواصل حربه على هذه الفتوى ،وليؤكد الرئيس عباس التوجه
ذاته يف  .3/18بعد ذلك بدأ وزير أوقاف السلطة زيارات مكوكية ليستقطب وزارات األوقاف ودور
الفتوى العربية إىل «معسكره» ،فزار رابطة العامل اإلسالمي يف  ،3/18ومفيت ُعمان يف  4/5ثم
األزهر يف  4/18حيث مل يتمكن من مساع ما يريد.
يف الوقت ذاته ،انضم األردن رمس ًيا إىل هذه اجلهود فسهّل زيارة الداعية علي اجلفري لألقصى يف
 4/5برفقة األمري هاشم بن احلسني ،ثم مفيت الديار املصرية علي مجعة يف  4/18برفقة األمري
ريا مدير األمن العام
غازي بن حممد ،تلتها زيارة وزير الداخلية األردني حممد الرعود يف  4/19وأخ ً
األردني يف  ،4/23بينما اهلباش يبشر بزيارات قادمة يف  4/20والرئيس عباس جيدد الدعوة إىل
الزيارة يف  ،4/25واألردن مينع وسائل إعالمية تنتقد موقفه من الزيارة من دخول أراضيه .خالل هذه
الزوبعة ،تأثرت جمموعة حمدودة من املصريني األقباط بهذه الدعوة فزارت القدس خالل عيد الفصح
الذي تزامن مع هذه الفرتة ،لكن الكنيسة القبطية ما لبثت أن أكدت حبزم موقفها الرافض هلذه
الزيارات .مل تلبث هذه الزوبعة أن هدأت على أي حال خالل شهر أيار/مايو والشهور التالية حتى مل
يعد هلا صوت.

تقرير حال القدس

لقد كانت هذه الزوبعة حد ًثا يستحق التوقف لعدة أسباب :فقد تزامنت مع منع خطيب املسجد
األقصى الشيخ عكرمة صربي من دخول املسجد ،ومع تسليم الشيخ رائد صالح أم ًرا باملنع من
ً
تناقضا مع االحتالل
دخول األقصى مبجرد وصوله من بريطانيا ،وجاءت لتنقل التناقض من كونه
ً
تناقضا داخل ًيا فلسطين ًيا وعرب ًيا وإسالم ًيا ،وليظهر وكأن من يرون زيارة
حول هوية املدينة ليصبح
القدس حتت االحتالل تطبي ًعا هم من مينعون النصرة عن القدس ،فيما السلطة اليت دعت إليه تنفق 2
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باأللف فقط من ميزانيتها ملصلحة القدس .كما جاء هذا النقاش يف غمرة اشتعال املدينة باملواجهات
وحماوالت االقتحام يف انفصام تام عما جيري فيها ،وإرباك وتشتيت للجهود القليلة واحملدودة املوجهة
لنصرتها.
يف احملصلة ،فشلت هذه الزوبعة رغم ما ُبذل فيها من جهد مكوكي ومن تنسيق بني القائمني
عليها يف تغيري الثابت لدى القطاع األوسع من األمة العربية مبسلميها ومسيحييها من اعتبار هذه
الزيارات تطبي ًعا ،بل لعلها أسهمت يف إعادة تأكيد هذا املوقف وتثبيته ،ويبقى الدرس األهم منها
بأن التحديات احملدقة بالقدس واألقصى تقتضي توحيد اجلهود وتوجيهها لتقف يف وجه االحتالل
وخمططاته ،وعدم تضييعها يف خالفات بينية داخلية.

أم  75يعزز خيار املواجهة:

 ،2012/11/16زائر غري متوقع يصل إىل املدينة،
صاروخ حملي الصنع من طراز أم  75ينطلق من غزة
ليسقط يف كتلة املستوطنات اجلنوبية يف غوش
عتصيون .بعد الزيارة األوىل ،كرر أم  75زيارته
للمدينة أكثر من مرة خالل أيام احلرب.
لقد كان لسقوط هذا الصاروخ دالالت اسرتاتيجية مهمة ،فعمق الدولة الصهيونية أمام صواريخ غزة
بات صف ًرا ،كما أنه حملي الصنع وال شيء مينع توفر املئات منه ،ولعل وق ًتا سيم ّر قبل أن نتمكن
من تقييم أثره على اجتاهات النمو السكاني يف املناطق اليت سقط فيها .ولعل األثر األهم واألبرز،
هو أن أم  75أنعش خيار املواجهة من جديد لدى املقدسيني ،وال شك يف أنه عزز توجههم حنوه.

الدولة غري العضو :ماذا تضيف للقدس؟
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بعد حرب غزة مباشرة جاء توجه رئاسة السلطة إىل
األمم املتحدة لطلب االعرتاف بفلسطني كدولة
غري عضو يف األمم املتحدة ،وكثر احلديث عن
التداعيات اإلجيابية والعملية هلذه اخلطوة ،وما
تتيحه من آفاق حلماية القدس واملقدسات .ورغم
كثرة التحليالت املتفائلة بل واملفرطة يف التفاؤل يف

مؤسسة القدس الدّولية

حتديدا فيها لطاملا
ً
هذا اجملال ،ال بد أن نؤكد أن القدس أو املقدسات اإلسالمية واملسيحية
كانت ممثلة من خالل دولة كاملة العضوية يف األمم املتحدة هي األردن ،فهي يف سجلها على
الئحة الرتاث العاملي والئحة الرتاث العاملي املهدد باخلطر منذ مثانينيات القرن املاضي ،ومل تكن
أزمة القدس يو ًما يف غياب من مي ّثلها يف األمم املتحدة أو أي من مؤسساتها .إال أنه يبقى باإلمكان
تعزيز هذا احلضور وتفعيله يف املنظمات الدولية ،ويفرتض أن تسهم خطوة السلطة الفلسطينية
بالتوجه لألمم املتحدة لنيل صفة دولة غري عضو يف عرقلة مشاريع التهويد من خالل التوجه إىل
خصوصا يف ملف االستيطان وما ينطوي عليه من
متهيدا ملقاضاة دولة االحتالل
ً
احملكمة اجلنائية
ً
خمالفات جسيمة للقانون الدولي.

حرب البيانات :موقف تلو اآلخر ومراوحة يف ميدان العمل
ال ميلك املتابع للتطورات يف القدس إال أن يالحظ غزارة البيانات اليت تطالعه بني أخبارها،
فدائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير تصدر بيا ًنا أسبوع ًيا بهذا الشأن تقري ًبا ،انصبت جلها
على التحذير من تقسيم املسجد األقصى ،بينما أصدرت حركة محاس أكثر من  20بيا ًنا بشأن
املدينة ،أما القيادة األردنية فصدرت عنها  10إدانات تقري ًبا ملا حيصل يف القدس من تهويد،
وأصدرت اجلامعة العربية ما يقارب  10بيانات وكذلك فعلت منظمة التعاون اإلسالمي ،فيما
أصدرت اجلهات الرمسية املصرية  4إدانات على األقل ،باإلضافة إىل الفصائل واهليئات األخرى
وبياناتها عن املدينة.

تقرير حال القدس

وعلى الرغم من أن البيانات تعرب عن املوقف السياسي الرافض للممارسات االحتاللية وتسهم يف
تضخيم موجة الرفض للسياسات اإلسرائيلية ،إال أنها مبعظمها توصيفية وحتذيرية ،ال تدعو إىل
حترك واضح ،فالفصائل الفلسطينية املقاومة أو املفاوضة تدعو اجلامعة العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي إىل حت ّمل مسؤوليتهما جتاه القدس ،وهاتان بدورهما تدعوان جملس األمن واجملتمع
الدولي إىل التحرك ،وكذلك تفعل الدول ،وينتهي األمر .وحتى يف دعوتها اجملتمع الدولي إىل
التحرك فإن الدول واملنظمات العربية واإلسالمية ال تبادر إىل حتريكه ،أو إىل تقديم مشروع
انعكاسا لعجز مزمن
قرار أو حتى مشروع بيان رئاسي عند أي اعتداء ،وتشكل هذه احلالة
ً
جتاه املدينة ،ال يبدو أنه يف طريقه إىل التغيرّ على املدى القريب ،إال بإطالق يد املقاومة يف الضفة
الغربية لتعود معادلة الردع إىل موضعها الطبيعي ،وكذلك تفعيل أوراق القوة اليت متلكها الدول
العربية واإلسالمية ال سيما السياسية واالقتصادية منها.
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راب ًعا :مواقف الالعبني الدوليني:

تطور املوقف األمريكي:

شهد عام  2012تطورات مهمة يف املوقف األمريكي
خصوصا أنه كان عام انتخابات،
من القدس،
ً
وشكل فرصة ساحنة لالبتزاز الصهيوني وحتصيل
املزيد من التنازالت ،وميكن إمجال هذه التطورات
مبا يلي:
 .1انتقد تقرير حرية األديان الصادر يف  2012/7/31عن وزارة اخلارجية األمريكية ما أمساه
«سياسة حكومية [إسرائيلية] متبعة منذ عام  1967أ ّيدتها احملكمة العليا يف غري مناسبة
وتنفذ بشكل روتيين من قبل الشرطة ألسباب أمنية حترم غري املسلمني من أي فرصة ألداء
شعائرهم الدينية يف [املسجد األقصى]» .كما انتقد التقرير سياسة األوقاف األردنية جلهة
«تقييد دخول غري املسلمني إىل املسجد األقصى وقبة الصخرة» ويقصد التقرير هنا املسجد
القبلي ،كما أنه انتقد األوقاف لـ «حظر ارتداء الرموز الدينية غري اإلسالمية يف احلرم
الشريف» .وقد أثار هذا التقرير ردات فعل عربية وإسالمية ما استتبع توضيحات أمريكية
تفيد بأن الفقرة املتعلقة باملسجد األقصى هي جمرد توصيف للوضع القائم دومنا انتقاد هلذه
السياسة أو اقرتاح توصيات بشأنها ،إال أن ورود هذا «الوصف» يف تقرير ينتقد احلريات
الدينية حول العامل ال يفيد إال معنى االنتقاد.
لقد كان هذا التقرير متقد ًما على موقف احلكومة اإلسرائيلية نفسها يف هذا الشأن،
ووضعها يف موقع «الدفاع» عن نفسها و«تربير» سياساتها يف منع غري املسلمني من الصالة يف
املسجد ،ولعل أخطر ما يف هذا التقرير هو أن كل انتقاداته تنطلق من مسلّمة اعتبار املسجد
ً
مشرتكا بني األديان ،وعدم التسليم حبصريته اإلسالمية.
موق ًعا
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 .2كان الف ًتا ً
أيضا صدور الربنامج االنتخابي للحزب الدميقراطي خال ًيا من اإلشارة إىل القدس
كعاصمة لدولة االحتالل ،ثم استدراك أوباما وطلبه من حزبه إعادة إدراجها وذلك يف حماولة
المتصاص ردات الفعل اليت أثارها إسقاط هذا البند من الربنامج االنتخابي لدى إعالنه .ومل
ُ
خيل برنامج املرشح اجلمهوري من هذا البند الذي يكاد يكون أقرب إىل املسلّمات يف برامج
مرشحي الرئاسة من كال احلزبني.

مؤسسة القدس الدّولية

 .3إدراج مؤسسة القدس الدولية ،كربى املؤسسات الشعبية العربية واإلسالمية العاملة يف نصرة
القدس ،على الئحة اإلرهاب يف  ،2012/10/4وما محله هذا القرار من أبعاد تهدف إىل
قطع أي مد ٍد عربي وإسالمي ملدينة القدس وأهلها .وقد عكس هذا القرار االنسجام الكبري
بني مواقف االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية ،حيث سبق أن ص ّنفت سلطات االحتالل
مؤسسة القدس الدولية ضمن املؤسسات اخلارجة على القانون.

املوقف الروسي:

ال يبدو املوقف الروسي منسج ًما مع ذاته ،وال مع
احلقائق التارخيية يف القدس احملتلة .ففي ،6/26
زار الرئيس الروسي فالدميري بوتني حائط الرباق
وارتدى القلنسوة اليهودية مص ّر ًحا أنه «هنا نشاهد
كيف أن التاريخ اليهودي حمفور يف حجارة القدس».
ومن جهة أخرى يشكل االستنكار والشجب الزمة
دائمة لدى املسؤولني الروس ضد سياسات االحتالل االستيطانية .وقد صدرت مجلة من اإلدانات
عن اخلارجية الروسية إلعالنات االستيطان املتتالية يف كانون أول/ديسمرب .2012
الشرقي احملتل من القدس ،وتصرحيه بأنه يشاهد
زيارة بوتن حلائط الرباق الواقع يف الشطر
ّ
الروسي
التاريخ اليهودي هناك يعترب تراج ًعا يف املوقف الروسي .ويكتسب هذا التطور يف املوقف
ّ
أهمية خاصة نظ ًرا ألن روسيا جزء من اللجنة الرباعية الدولية املعنية بإحالل «السالم» ،وما ميكن
أن يتبع ذلك من تبين لوجهة النظر اليهودية فيما يتعلق بالقدس ومقدساتها.

املوقف األوروبي:

تقرير حال القدس

حتافظ الدول األوروبية بشكل دائم على نقدها لسياسة االستيطان اإلسرائيلية يف القدس ،ومل
تصاعدا هلذه اإلدانات يف شهره
ً
يشكل عام  2012استثناء عن هذه القاعدة ،سوى أنه شهد
األخري نتيجة اإلعالنات االستيطانية «االنتقامية» اليت أطلقتها احلكومة الصهيونية بعد االعرتاف
بفلسطني دولة غري عضو يف األمم املتحدة .ويبقى الشجب واإلدانة ظاهر املوقف األوروبي أما يف
حقيقة األمر ،فيبدو االحتاد األوروبي داع ًما لالستيطان وذلك بالنظر إىل حجم التبادل التجاري
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بني دوله ومستوطنات الضفة الغربية مبا فيها شرق
القدس ،حيث تشري آخر التقديرات إىل أن واردات
االحتاد األوروبي من املستوطنات تصل إىل 300
مليون دوالر سنو ًيا ،أي  15ضع ًفا مقارنة بقيمة ما
تستورده من الفلسطينيني.
ويف الوقت عينه ،حافظت أوروبا على سياسة عدم توجيه املساعدات إىل القدس ،واقتصر ما
قدمته ملشروعات القدس خالل عام  2012على  8مليون يورو من أصل مئات املاليني اليت تقدمها
للسلطة سنو ًيا.

أبرز االجتاهات العامة املتوقعة خالل عام :2013

بنا ًء على ما تقدم من النقاش ،ميكن توقع االجتاهات العامة اآلتية:
 .1من املتوقع أن تتعزز اجلهود اإلسرائيلية لتقسيم املسجد األقصى ،وأن حتظى بدفعة حقيقية
خالل انتخابات مطلع  ،2013وأن تصبح أكثر جرأة وعلنية ،ومن املتوقع أن يواصل الرباط
يف املسجد دوره كدرع أساس للحفاظ على املسجد ،مع احتمالية حصول تآكل نسيب هلذا
الدور.
 .2قراءة حركية املواجهة يف املدينة تشري إىل أنها قد تكون مرشحة النفجار كبري ،وأن
الديناميكيات الدافعة حنو هذا االنفجار تتعزز وتتعمق ،وأن احتماالت االنفجار ستتزايد
خصوصا مع تزايد األصوات املنادية بالقدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل
مع مرور الوقت
ً
واملتمسكة باالستيطان ،ولعل أحد أبرز األسباب اليت تعيق هذا االنفجار أو تؤخره هو عدم
ته ّيؤ احلاضن القريب يف الضفة الغربية له.
 .3باإلضافة إىل تعزيز الوضع االسرتاتيجي يف غزة كأحد نتائج معركة حجارة السجيل ،فإن
جديدا خليار املقاومة
ً
وصول صواريخ  M75احمللية الصنع إىل القدس من شأنه أن يرسم أف ًقا
معز ًزا باملقاومة الشعبية اليت متثلت مؤخ ًرا يف إقامة القرى االفرتاضية يف القدس كرد على
عمليات التهويد واالستيطان كقرية باب مشس وقرية الكرامة .لكن يبقى هذا االجتاه
حمدودًا يف ظل تكبيل يد املقاومة يف الضفة.
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 .4ال يوجد ما يشري إىل أن الفصائل الفلسطينية ،أو السلطة ،أو الدول العربية أو اجلامعة العربية
ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ستتمكن من اخلروج من حالة عجزها املزمن جتاه املدينة على

مؤسسة القدس الدّولية

املدى القريب املنظور ،ولعل التوجه املطلوب هنا هو منع تهاوي سقوفها أمام تصاعد السقف
التهويدي اإلسرائيلي.

التوصيات:

 .1العمل على تشكيل مظلة دعم وتعزيز عربي وإسالمي للموقف األردني الراعي للمقدسات يف
ً
ممثال
مواجهة التهديد بنزع احلصرية اإلسالمية عن املسجد ،وتعزيز املوقف األردني بصفته
للعامل العربي واإلسالمي يف محاية املقدسات.
 .2متابعة ملف تلة املغاربة يف اليونيسكو وحماولة دفعه للجمعية العامة لألمم املتحدة ،واستخدام
كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والشعبية املتاحة ملنع سلطات االحتالل من إكمال هدم
التلة.
 .3تبين اسرتاتيجية دعم لصمود املقدسينيُ ،تع ّرف الصراع يف القدس بوصفه صراع حت ّرر يف وجه
احتالل ،وتوجيه املال العربي واإلسالمي بشكل واقعي فعال لدعم هذا الصمود ،يف اجملاالت
احلياتية احليوية من تعليم وإسكان ودعم اقتصادي واجتماعي.
 .4تبين موقف رمسي واضح جتاه تقسيم املسجد ،وإعادة تأكيد احلق اإلسالمي اخلالص يف
املسجد بكامل مساحته.
 .5املطلب األول أمام علماء األمة هو التأكيد على إمجاع األمة بأن املسجد األقصى هو كل ما
دار عليه السور ،وأن قداسة شجرة فيه هي كقداسة حمرابه ،وتوجيه اجلهود باجتاه دفع
اخلطر احلقيقي احملدق باملسجد ،وهو خطر التقسيم.
 .6ال بد للحركات واألحزاب والقيادات من ختصيص هيئات شعبية يف كل بلد تتفرغ للدفاع عن
املسجد األقصى ،ومتابعة أوضاعه ،وتدعو للتحرك الشعيب الفعال إزاء أي اعتداء يتعرض له.
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 .7توجيه اجلهود حنو اهلدف املشرتك وهو مواجهة التهويد ،وجتنب أي موقف أو عمل من شأنه
ً
واضحا على هويتها مع االحتالل.
تناقضا
نقل التناقض إىل الساحة الداخلية بدل أن يكون
ً
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