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تقدمة
فسي غمسرة هجمسة تطسرف جديسدة علسى الحسرم القدسسي الشسريف مسن جسانب مسستوطنين يسسعون
لقتحسامه وتظساهرات للمقدسسيين لصسدهم ،بمسا يعيسد للذهسان عمليسة اقتحسام سسابقة لسه مسن قبسل
آرييسل شسارون الستي كسانت الشسرارة الستي أشسعلت النتفاضسة الثانيسة فسي فلسسطين ،وفسي زحمسة
التحضسيرات لمسؤتمر مراجعسة ديربسان الثساني فسي جنيسف ،السذي تنظمسه السمم المتحسدة لمتابعسة
وتقييسم التطسورات الجاريسة فسي العسالم فسي مكافحسة العنصسرية ،تشسارك فيسه حسوالي  350منظمسة
غيسر حكوميسة مسن مختلسف انحساء العسالم ،والسذي يتعسرض للبستزاز السسرائيلي والسمريكي لمنسع
التطسرق لسسرائيل وممارسساتها العنصسرية بحسق الشسعب الفلسسطيني ،كسون المسؤتمر السول فسي
ديربان قد أدان اسرائيل والصهيونية واعترف بالشعب الفلسطيني كضحية للعنصرية ولنظام
الفصل العنصري ،تشهد التحضيرات للمؤتمر حملة شرسة على الحضور العربي والفلسطيني
ومحاولت عرقلة المنظمات الفلسطينية والدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني لتنظيم
فعالياتها على هامشه كي ل يصار لدانة اسرائيل كنظام فصل عنصري ،تصدر اللجنة العربية
لحقسوق النسسان بهسذه المناسسبة هسذا التقريسر السذي سسعى لتقسديم صسورة عسن عمليسات تهويسد
القسدس الستي تسسارعت وتيرتهسا فسي الونسة السخيرة وإطلق صسرخة للوجسدان العسالمي مسن أجسل
إنقاذ هذه المدينة الرمسز من التطرف الديني والشوفيني القائم على عنجهيسة القسوة العسكرية
ومشاعر العنصرية البغيضة تجاه الخر.

لمحة عامة
لم تكن هذه المرة الولى التي أتوجه فيها إلى الراضي الفلسطينية للزيارة والطلع والتواصل
مشع ششعب تقطعشت أوصشال مشوطنه بيشن أجشزاء كشانت تسشمى قبشل سشتين عامشاً فلسشطين ،فلسشطين
التاريخية .لم تكن المرة الولى أيضاً التي أتعرض فيها لنتهاك حقي في الحركة والتعرف عن
كثشب علشى أوضشاع هشذا البلشد الشذي يشواجه الشداخل اليشه بالصشد والمنشع بهشدف عزلشه عشن أنظشار
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وحششرية نشوع مشن المتطفليشن .فهشو مشن ناحيشة يحظشر دخولنشا إليشه كعشرب مشن جشانب حكومشات
بلداننا العربية بذريعة مناهضة التطبيع مع اسرائيل .ومن ناحية ثانية ل بد أن نتعرض بزيارته
للمسشاءلت والتحقيقشات الطويلشة والمهينشة مشن طشرف رجشال أمشن حشدوده لتجرؤنشا كعشرب وحشتى
كأجانب على شد الرحال إليه ،خاصة لمن يناصر حقوق النسان الفلسطيني أو ينتصر لقضية
هذا الشعب .أما عندما كنت أمتنع عن الدخول إليه عن طريق مطار بن غوريون والتف على
ذلشك ،بالشذهاب إلشى الطشرف المصشري قاصشدة قطشاع غشزة عشن طريشق معشبر رفشح علشى سشبيل
المثشال ،كشانت الشجراءات المتخشذة مشن قبشل حشرس الحشدود المصشرية أقشل ما يقشال فيهشا أنهشا غالبشاً
غيشر لئقشة أو وديشة مشن طشرف بلشد عربشي ششقيق .فشي حيشن أن السشرائيليين وبششكل ملحشوظ
يظهشرون عشدم الشود مشع مشوظفي الحشدود المصشرية ويتعشاملون معهشم باسشتعلء وخششونة عنشدما
يضعون أقدامهم على أراضي هذه الدولة ،خاصة وأنهم يأتون زرافات ووحدانا للستجمام أو
لمور أكثر جدية تتعلق بأغراض سياسية أو اقتصادية أو ما شابه.
كشان ل بشد مشن اسشتكمال الصشورة عشن أوضشاع الراضشي الفلسشطينية المحتلشة بشالتعرف عشن كثشب
على مدينة القدس" ،العاصمة الموعودة" للدولة الفلسطينية المقبلة ،وعلى ما يجري داخلها من
انتهاكات جسيمة لحقوق النسان الفلسطيني ومن اغلقات لمؤسسات المجتمع ومنها "مؤسسة
القصى لعمار المقدسات السلمية" .فهذه المدينة التي هي مهبط الرسالت السماوية والتي
ورد ذكرها عدة مرات في القرآن الكريم ،تعد من أقدم المدن في العالم ،وكان أول من سكنها
العرب الكنعانيون ثم اليبوسيون قبل الفلسطينيين.

في هذه المرة بدت لي المدينة أكثر كآبة ووجوه ابنائها أكثر تجهما مما يمكن ان يتوقعه غريب
قادم اليها .هو يتأكد من صحة مشاعره عندما يبصر حركتهم المسرعة في بلوغ منازلهم ما أن
يهبط الليل ،بحيث تخلو الشوارع من حركة البشر وكأنهم ليسوا في مأمن فيها .سائق التاكسي
الذي قبل نقلي من المطار للنزل الذي استضافني اخبرني أنه يفعل ذلك استثناءا كي ل يتركني
في الليل على قارعة الطريق لبحث عن آخر يكمل بي المشوار ،كون سيارات القدس الغربية
ل تشدخل عمومشاً للقشدس الششرقية .المسشافة لشم تكشن بالقصشيرة ،ممشا اتشاح لشي رؤيشة البنيشة علشى
أطشراف الششوارع الشتي اجتزتهشا ،وبالتشالي اسشتغراب هشذا القشدر الكشبير مشن الختلف بيشن جشزئي
القشدس الغربيشة والششرقية .ل بشل هشذا التنشاقض الواضشح وحشتى الفاضشح بيشن مشا يشترآى للنشاظر
كمدينة جميلة تنعم بنصيب هام من العناية والثروة ،وجزء آخر مهمل ومهمش من مثل الحياء
الفقيرة والمعزولة في ضواحي المدن العامرة.
شاءت الصدف أن زيارتي ما كادت تنتهي ،حتى بدأ العدوان الخير على قطاع غزة والذي دام
 22يوماً .كانت حمم النيران من السماء والبحر والبر تدك المدينة التي اشتدت أوضاعها قسوة
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مشع حصشار جشائر اسشتمر علشى مشدى سشنة ونصشف .تعرضشت خللشه المنطقشة لمنشع كشل أسشباب
العيششش بهششدف مقاضششاتها علششى اختيششار ممثليهششا ولفششرض إرادة الششحتلل والمشششجعين لششه
والمتواطئين معه .لكن قطاع غزة يتعرض منذ زمن طويل للويل والثبور ،حيث تحول لسجن
كبير دون سقف ،كما وصفته قبل عدة سنوات إثر قيادتي لبعثة تقصي حقائق فيه .هذا السجن
كان يتسع وتزداد ضراوة ظروفه مع الحصار ،الذي هو أشبه بعدوان ل يعلن اسمه.
الدهى من كل ذلك هو أن هذا الحصار الذي فرضته سلطة الحتلل والذي يعد انتهاكاً للمادة
 33مشن معاهشدة جنيشف الشتي تحشرم تحشت أيشة ظشروف العقشاب الجمشاعي ،وافقشت عليشه ضشمنياً
أطشراف اللجنشة الرباعيشة .فالتزامشات سشلطات الحتلل فشي الراضشي الفلسشطينية المحتلشة بحمايشة
الششعب المحتشل ،عشبر تشوفير المشان والطعشام والميشاه والتعليشم وحريشة الديشان تمامشاً كالتزاماتهشا
بحمايشة مواطنيهشا ،تقوضشها ممارسشاتها بحشق هشذا الششعب .وفشي قطشاع غشزة ذو الكثافشة السشكانية
العالية ،وحيث  %80من سكانه لجئون وأكثر من نصفهم أطفال ،كان عليهم أن يجدوا أنفسهم
بيشن فكشي كماششة وخلشف أسشوار ومعشابر محكمشة الشغلق دون أي ملذ آمشن للنجشاة بأنفسشهم مشن
نار جهنم.
عند فشل سلطة احتلل في القيام بالتزاماتها ،تنتقل المسئولية للمجتمع الدولي المتمثل في المم
المتحشدة .وعليشه ،كان مجلشس المن قشد أصدر القرار رقشم  1860فشي بشدايات العشدوان الضشاري
على غزة ،لكنه لم يوقفه .فاسرائيل ،التي تدين بوجودها لقرار الجمعية العامة للمم المتحدة،
أثبتشت مشرة أخشرى أنهشا ل تحشترم القشانون الشدولي ول الشمم المتحشدة .لقشد تعشاملت باسشتهتار مشع
قرارها وردت على لسان رئيس وزرائها أن " دولة إسرائيل لم تقر من قبل لي هيئة خارجية
أن تحدد حقها في الدفاع عن أمن مواطنيها".
فالنسشان فشي غشزة يجشرد مشن كشل مقومشات الحيشاة تشدريجياً ،والمرضشى يشتركون دون علج مجش ٍد
ليواجهشوا المشوت ،والطفشال يكشبرون دون ان يعيششوا طفشولتهم ويعرفشون معناهشا يومشاً .ليشس اقشل
مشن  350شخصشاً مشاتوا خلل الحصشار لشنهم لشم يتمكنشوا مشن مغشادرة قطشاع غشزة للعلج بسشبب
رفشض سشلطات الحتلل منحهشم تأششيرات بشالخروج للردن او لمصشر .ذلشك علوة علشى الشدمار
والمعاقين مدى الحياة التي خلفها العدوان باسلحة منها ما كان في طور التجريب وما هو محرم
دولياً.
لقشد كششف علمشاء ومنهشم مصشريون ان اسشرائيل اسشتخدمت فشي عشدوانها هشذا قنابشل انششطارية
متضمنة معادن ثقيلة تصيب الجينات وتحدث الفشل الكلوي فيما تحدثه من عواقب وخيمة على
من تصيبه .أما قنابل الفوسفور البيض التي أطلقتها ،فقد شاهد العالم على شاشات التلفزة كيف
اخترقت لحم الضحايا وشوهت عظامهم وخاصة منطقة الفك .في حين أن اليورانيوم المنضب

4

الذي لجأت له أيضاً في هذا العدوان سيتسبب بحدوث تشوهات جينية وشيخوخة مبكرة وارتفاع
بمعدلت الصابة بالسرطان عند الطفال خلل الفترة القادمة.
خلف العدوان الخير على القطاع ،حسب مركز الميزان لحقوق النسان 1342 ،قتيلً ،منهم
 109نسششاء و  318طفششل .أمششا المقششاومين فكششان عششددهم  ،235أي  %15.50مششن مجمششوع
الضحايا .وبكل الحوال الحرب ضد قطاع غزة ما زالت مستمرة بأشكال متنوعة ولو أن جيش
الحتلل لشم يفلشح فشي تحقيشق مشا كشان يصشرح بشه .أي التخلشص مشن حركشة حمشاس وايقشاف اطلق
الصششواريخ وفششرض اتفاقيششة جديششدة امنيششة علششى شششعب يششواجه بصششدوره العاريششة وبالحجششارة
والصشواريخ المصشنعة محليشاً رابشع قشوة عسشكرية فشي العشالم تمتلشك  250رأس نوويشة .ومشا زالشت
اسرائيل تحاول عبر وسائل متعددة فرض اعتراف بها ،والحصول سياسياً وبمساعدة أمريكية
واوروبية وعربية على ما لم تحققه عسكرياً.
مشا جشرى بغشزة ليشس بمعشزل عمشا يحشدث فشي مدينشة القشدس أو فشي الضشفة الغربيشة أو حشتى مشا
يتعشرض لشه ،وخاصشة مشؤخراً ،أهشالي الخشط الخضشر مشن العشرب الفلسشطينيين .فالمظشاهر الشتي
تطالعنا عند النتقال من مكان لخر على الراضي الفلسطينية يجدر ربطها ببعضها كون الداء
واحد وإن اختلفت العراض ومظاهرها .هناك من يربط بين عملية "الرصاص المصبوب" في
 27ديسمبر  2008ومخطط التهويد الكامل للقدس مستشهداً بالجولة التي قام بها أولمرت قبلها
بثلثشة أيشام علشى مواقشع بنشاء جشدار الفصشل العنصشري فشي القشدس الشذي يقضشم  %85مشن قسشمها
الشرقي ،وحيث شدد على ضرورة استكمال تشييده قبل بداية .2009
بكشل الشحوال ،مشا يحشدث هنشا أو هنشاك يخشدم فكشرة وهشدفاً أوحشد ،وهشو تأكيشد سشيطرة الكيشان
الغاصشب علشى حاضشر هشذه الشرض والتحضشير لمسشتقبل غيشر واعشد أبشداً لبنشاء فلسشطين ،أكشان
بتمزيشق أرضشهم وزرع مسشتوطنات لششعب قشدم مشن أرجشاء العشالم ليسشتوطن فيهشا ،مقابشل فشرض
التششريد والتشوطين فشي بلشدان الجشوار أو أقاصشي المعمشورة علشى أهلهشا ،وانكشار حقهشم فشي العشودة
إلششى بلششدهم أو حششتى التجششوال داخششل حششدوده التاريخيششة .ورغششم كششل المفاوضششات والمباحثششات
والتفاقات لم تلد دولة فلسطينية مستقلة .بل قفز عدد المستوطنين منذ اتفاق اوسلو  1993في
الضشفة الغربيشة مشن  190ألفشاً الشى نصشف مليشون اليشوم .كمشا وقضشم  %25مشن أراضشيها بتششييد
حائط الفصل العنصري وتوسيع القدس والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية .وما بقي من
 % 22مشن فلسشطين التاريخيشة بشات ل يصشلح عمليشاً لقامشة دولشة عليشه ،بفعشل تجزئتشه وتقطيشع
اوصاله لكانتونات منفصلة عن بعضها يمنع أهلها من التواصل فيما بينهم.
فالدولة العبرية هي الوحيدة بين الدول العضاء في المم المتحدة التي ل تملك حدوداً معلنة،
بحيث تستمر في ضم الراضي الفلسطينية دون من يردع .وهي ايضاً الدولة الوحيدة التي ل
تملشك دسشتوراً وتعتشبر ان كشل يهشودي علشى وجشه المعمشورة هشي وطشن لشه .وهشي الوحيشدة الشتي
5

اشترطت المم المتحدة لقبولها عودة اللجئين الفلسطينيين وقيام دولة عربية ولم تحترم أي من
الششرطين ،بشل لعلهشا البلشد الوحيشد الشذي يجعشل مشن الشدين واليديولوجيشة سشبباً لطشرد ششعب مشن
أرضه وإحلل كل من يقول بأنه من الدين اليهودي مكانه .أما اولئك الست مليين نسمة الذين
تششردوا مشن فلسشطين فشي انحشاء المعمشورة ،فل يوجشد أي اتفشاق موقشع يقشر بعشودتهم لشوطنهم ،وإن
كانت المم المتحدة قد تناولت عودة اللجئين الفلسطينيين الى قراهم وبلداتهم التي طردوا منها
وأن يتم تعويضهم على ما خسروه.
يشذكر رئيشس الشدورة الثالثشة والسشتين الجمعيشة العامشة للشمم المتحشدة بكلمتشه أمشام الجمعيشة مشا قشاله
البروفيسشور جشون داجشارد ،المقشرر الخاص بحقشوق النسشان فشي الراضشي الفلسشطينية المحتلشة :
"منذ أربعين عاماً والهئيات السياسية التابعة للمم المتحدة والدول والشخاص يتهمون إسرائيل
بالنتهاكششات المسششتمرة والتنظيميششة والجسششيمة ضششد حقششوق النسششان والقششانون النسششاني داخششل
الراضشي الفلسشطينية المحتلشة .وفشي عشام  ،2004أكشدت الهيئة القضشائية التابعشة لمنظمشة الشمم
المتحشدة فشي رأيهشا الستششاري علشى أن أفعشال إسشرائيل داخشل الراضشي المحتلشة تنتهشك بالفعشل
القواعشد الساسشية لحقشوق النسشان والقشانون النسشاني ول يمكشن تبريرهشا علشى أسشاس أنهشا دفشاع
عشن النفشس أو ضشرورة .وإذا كشانت الشمم المتحشدة جشادة بششأن حقشوق النسشان فل يمكنهشا أن
تتحمشل تجاهشل هشذا الشرأي خلل مباحاثشات اللجنشة الرباعيشة؛ لشن هشذا يعشد تأكيشداً رسشمياً بشأن
إسشرائيل جشادة بششأن خشرق التزاماتهشا الدوليشة .كمشا أن الخفشاق فشي تطشبيق أو حشتى العشتراف
بشالرأي الستششاري الشذي يتنشاول القشانون النسشاني الشدولي وقشانون حقشوق النسشان يشثير التسشاؤل
حول اللتزمات الحقيقية للمم المتحدة تجاه حقوق النسان".

عمليات تهويد القدس
منشذ اتخشاذ القشرار  303فشي الجمعيشة العامشة للشمم المتحشدة فشي  9ديسشمبر  1949منحشت مدينشة
الشديانات السشماوية الثلثشة وضشعاً دوليشاً خاصشاً ،مشع التأكيشد علشى حمايشة المشاكن المقدسشة فيهشا
وعلشى احشترام الخصوصشيات الدينيشة والثقافيشة والجتماعيشة لجميشع سشكانها .لكشن دولشة الحتلل
وضعته على الرف ولم تحترم يوماً ما ورد فيه .بل بات حتى القيام بالصلة في مسجد القصى
محرم على أبناء القدس الذين تقل أعمارهم عن  50سنة .وأبناء الطائفة المسيحية ليسوا بمعزل
عن الحكام العرفية التي فرضت منذ احتلل المدينة في  .1967في حين أن هذا القرار الذي
يرسم الحدود كان يمكن أن يشكل أساساً لسلم عادل ودائم.
أما الهيئة المشرفة والمكونة اليوم من الدول الخمسة العضاء في مجلس المن والتي أنيط بها
تطشبيق القشرار ،فقشد بشاتت معطلشة منشذ  1994وسشريان اتفاقيشة أوسشلو .اسشرائيل لشم تسشمح للشمم
المتحشدة بممارسشة أيشة سشلطة اداريشة علشى القشدس ،وهشذه الشخيرة تعتشبر أن اسشرائيل قشد الحقشت
القشدس بهشا بشالجوء للقشوة العسشكرية والحتلل علشى الرغشم مشن كشل قراراتهشا بمشا فيهشا  181و
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 242الصادرين عن مجلس المن .عملية اللحاق هذه هي في تعارض أيضاً مع قرار الجمعية
العامشة  303الشذي ينشص علشى أن أي إجشراء تتخشذه حكومشة مشا ل يمكشن أن يمنشع الهيئة المششرفة
مشن الحفشاظ علشى وضشعية مدينشة القشدس كمشا تبنتهشا .الشمر الشذي يضشر بمصشداقية الشمم المتحشدة
بعيون كل شعوب العالم وليس فقط العربية.
الدولشة العبريشة ،الشتي أعلنشت ضشم القشدس الششرقية سشنة  1980بعشد أن كشانت قشد احتلتهشا فشي
 ،1967ما زالت ترفض العتراف ب  19قراراً دولياً يعتبر القدس أرضاً محتلة .وقد فرض
السرائيليون بقرار صدر عن الكنيست في أواخر  2007عدم التنازل عن شرقي القدس في
أي حشل تتوصشل لشه حكومشاتهم ،إل إذا حصشل علشى غالبيشة ثلشثي العضشاء ،أي  80مشن أصشل
 120عضواً .وهذا ما يبدو صعباً جداً اليوم ،خاصة مع قدوم حكومة أكثر يمينية وتطرفاً مما
فشي السشابق .وحيشث أن بعشض المؤسسشات الهليشة الفلسشطينية مشا زالشت تعمشل فشي مدينشة القشدس
المحتلشة ،يمنشع بالمقابشل اي نششاط للسشلطة الفلسشطينية .نشذكّر بشاغلق مؤسسشة بيشت الششرق فشي
المدينة لسنوات خلت ،بحجة قيام السلطة الفلسطينية بنشاطات مختلفة فيها .ذلك إلى جانب أن
الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة يحتاجون لتصاريح خاصة لدخول القدس.
وهكشذا ،منشذ اليشوم الشول لحتلل القشدس ،ششرعت اسشرائيل بعمليشات التهويشد المنظشم للمدينشة،
معملششة معششاول الهششدم فيهششا .ولششم يكششد يمضششي الشششهر الششول علششى نكسششة  ،1967إل وقششد أزال
الحتلل  5000منزل وحارات بكاملها من الوجود ،منها حارة المغاربة التي أنشئت منذ عهد
صشلح الشدين فشي سشاحة الشبراق .كشذلك حشولت بعشض المسشاجد لكنشس يهوديشة وأمشاكن سشياحية
وتجارية ومرابض إبل ،وجرفّت بعض المقابر السلمية ونقلت رفات بعض الصحابة لماكن
مجهولة .كما وصودرت وثائق المحكمة الشرعية ،وهدم مبنى المجلس السلمي العلى رغم
أن صششفة الوقفيششة ل تسششقط عنششه بالتقششادم .وجششرت عمليششات الششتزوير والحفششر »السششرية« تحششت
المسشجد القصشى ومشا زالشت مسشتمرة .بشدأت تتسشارع إجشراءات التهويشد ،وكششف عشن تسشجيل
وتثششبيت  120عقششاراً للمسششتوطنين مششن خلل وثششائق مششزورة وبصششورة غيششر قانونيششة .إلششى أن
سيطرت سلطات الحتلل على أكثر من  60ألف دونم من الراضي .كما وصادرت ما يزيد
عن مائة عقار ومنزل في محيط المسجد ،تم تحويلها لبؤر استيطانية شيد فيها حتى الن أكثر
من  50كنيساً يهودياً .وهي تستكمل بافتتاح العشرات الخرين والشروع في بناء أكبر كنيس
يهودي في العالم.
أي مشا يعنشي ،حسشب تقريشر النشائب أحمشد أبشو حلبيشة ،أن  %90مشن الراضشي العربيشة وضشعت
تحت تصرف سلطات الحتلل )بين  %34استيلء %40 ،محميات طبيعية %10 ،أراضي
مجمدة %6 ،بنى تحتية وشوارع( .علوة على أن الفلسطينيين الذين يشكلون ما نسبته % 34
مشن سشكان القشدس ،ل تصشرف البلديشة علشى أحيشائهم سشوى مشا بيشن  5إلشى  % 10مشن ميزانيتهشا،
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بمشا يجعلهشم يفتقشرون للخشدمات والبنشى التحتيشة المناسشبة ،علوة علشى أن حشوالي الثلشثين منهشم
يعيشون تحت خط الفقر.
الشمر لشن يتوقشف عنشد هشذا الحشد ،حيشث أكشثر مشن  2200عقشار ومنشزل والشلف مشن الشدونمات
مهشددة بالمصشادرة .كمشا أن مكتبشة النصشاري ،الشتي هشي مشن أقشدم وأهشم مكتبشات القشدس الثقافيشة
العامشة ،مهشددة بالشخلء والهشدم .فسشلطات الحتلل تقشوم باسشتعجال اجشراءات الضشم ومصشادرة
لشلف الشدونمات مشن الراضشي ومئات العقشارات بششتى الحجشج وباصشدار العديشد مشن الشوامر
والقششرارات ومششا يزيششد عششن عشششرين قانونششاً مششن أبرزهششا :قششوانين مصششادرة أملك الغششائبين،
والمحميشات الطبيعيشة ،والشرض الخضشراء ،ومشن أجشل المصشلحة العامشة ،الشخ .والهشدف بشالطبع
تهجير أهالي القدس ،بحيث ل يبقى بعد عقد من الن سوى  %12من عددهم الحالي .أي ربع
مليون ،مقابل رفع عدد اليهود فيها ليصل لمليون نسمة خلل العشرية القادمة.
فالمسجد القصى ،الذي تبلغ مساحة ما يشمله من متعلقات ومعالم هامة وآثار  144دونماَ ،لم
يتعرض فقط لعمليات السطو عليه والستيلء على حائط البراق الذي أسمته سلطات الحتلل
حائط المبكى ،بل لهدم تلة باب المغاربة بداية  ،2007وإقامة جسر مكانها ومبان وحصون ل
علقشة لهشا بمشا كشان .وقشد كثفشت عمليشات الحفشر فشي سشاحات القصشى ،ومشن تحتشه فشي السشور
الجنشوبي منشه وصشولً لسشفل مسشجد الصشخرة ششمالً ،ومشن ششرقه لغربشه .كشذلك لششق النفشاق
لتمكيشن دخشول الششاحنات والجرافشات ،ولطمشس المعشالم والثشار السشلمية والزعشم بوجشود هيكشل
اسشفل المسشجد القصشى .ممشا بشات يهشدد أساسشاته وجشدرانه والكشثير مشن العقشارات والمنشازل فشي
محيطشه .ورغشم تبيشان وجشود تصشدعات وانهيشارات فشي سشوريه الغربشي والجنشوبي ،لشم تسشمح
سشلطات الحتلل لشدائرة الوقشاف السشلمية بشترميم مشا خشرّب فشي سشاحته وفشي مسشجد الشبراق
والمسجد القصى القديم والمسجد المرواني والمدارس التي تتبع له.
كشان المسشجد القصشى قد تعشرض بعشد سشنتين من الحتلل لحريشق أتى على جشزء منشه ،ومشن ثم
تكششررت المحششاولت لحرقششه .كششذلك تعششرض لقتحششامه واطلق رجششال الحتلل النششار علششى
المصشلين فيشه ،بمشا أردى العديشد منهشم بيشن قتلشى وجرحشى .واحشدة مشن هشذه القتحامشات كشانت
لشارون في  ،2000وأدت لندلع النتفاضة الثانية .أيضاً تعرض حراسه لعتداءات متكررة
ومنعهم من مزاولة عملهم .في حين ما زال الفلسطينيون من سكان قطاع غزة والضفة الغربية
يمنعششون مششن الوصششول للمسششجد والصششلة فيششه .بينمششا توضششع تحديششدات عمريششة لهششالي القششدس
وفلسشطينيي الخشط الخضشر مشع ششرط حصشولهم علشى تصشريح اداري مشن السشلطات فشي مكشان
سكنهم.
إسشرائيل ،بخلف مشا يطالبهشا بشه المجتمشع الشدولي وبتنشاقض مشع التزاماتهشا فشي خارطشة الطريشق،
تمضشي بخطشى حثيثشة فشي السشتيلء اللقشانوني علشى القشدس الششرقية وتششييد المسشتوطنات وهشدم
8

منشازل الفلسشطينيين وبنشاء الجشدار العشازل الشذي قطشع أوصشال القشدس الششرقية وعمشق المششكلة
القتصشادية لسشكانها العشرب .علوة علشى انتهشاج بلديشة القشدس التششدد فشي منشح رخشص البنشاء
لفلسطينيي القدس ومنعهم من العمار والتوسع الفقي والعمودي بالبناء .وإن أعطى ترخيص
استثناءاً فكلفته تكون عالية جداً ،أي ما يتعدى  25ألف دولراً للشقة السكنية .مقابل ذلك يمنح
اليهشود كشل الشتراخيص والتسشهيلت اللزمشة برسشوم رمزيشة .الشمر الشذي اضشطر البعشض لتششييد
منشازلهم دون هشذه الشتراخيص ،مما وفشر الحجشة للسشلطات لهدمها .وعليشه ،أكثر مشن  400منشزل
قشد ازيشل منشذ عشام  ،2004فشي حيشن أن مشا ل يقشل عشن ألشف ينتظشر أوامشر الهشدم .ذلشك حيشن ل
توضع اليد على المنازل ليقطنها اسرائيليون بعد ان يطرد أصحابها منها.
واحدة من هذه العائلت التي طردت من منزلها في حي الشيخ جراح شمال القدس هي عائلة
الكرد التي قمنا بزيارتها في الخيمة التي أقامتها على مقربة من منزلها والتي تحولت ل"خيمة
الصشمود" .فقشد أقيمشت علشى أرض لفلسشطيني قدمها مؤقتا لتلشك العائلة بانتظشار حل يقيها المهانة
والعشوز .مشع ذلشك ،علمنشا أنشه بعشد يشومين مشن زيارتنشا قشدمت جرافشات اسشرائيلية وهشدمت الخيمشة
الشتي عشاد أصشحابها والمسشاندون لهشم ليششيدوها مشن جديشد ،رغشم أن الحيشاة فيهشا صشعبة جشدا،
خصوصاً مع برد قارس وشتاء ل يرحم .لكن هذا كل ما توفر لهذه العائلة ،والذي على علته
يبدو أفضل مما قد يحظى به الكثير من هؤلء المطرودين من منازلهم والذين بلغ عددهم في
حي الشيخ جرا ح فقط  1500شخصاً .فالمشكلة كما تبدى لنا وكما أكد لنا الكثيرون أن هدف
الهشدم هشو كسشر روح المقاومشة عنشد الفلسشطينيين .أمشا اقامشة الخيشام فلهشا أيضشا ،فشوق الحاجشة لهشا،
رمزيتهشا الهامشة فشي التعشبير عشن رفشض سياسشة تهجيشر السشكان والتمسشك بشالحق والشرض ،ولشو
كان ثمنه الشقاء في الخيام.
أششخاص آخشرون قابلنشاهم فشي القشدس القديمشة كشانوا ششديدي القلشق مشن التهديشدات الشتي يتعرضشون
لهشا .يخششون أن يسشتيقظوا ويجشدوا أنفسشهم مجرديشن مشن مسشكنهم وممتلكشاتهم بحجشة أن مشا بنشوه
غيشر مرخشص بشه .وفشوق ذلشك عليهشم أن يشدفعوا مبلغشاً عاليشاً جشزاء مخالفشاتهم .لكشن رغشم كشل
المعاناة ،فهم مصرين على بقائهم في أرضهم حفاظاً على حقوقهم وهوية القدس .وإذا كان في
حي الشيخ جراح وحده هناك أمر باخلء  28منزلً ،يوجد على سبيل المثال في حي العباسية
 36منشزلً ،وفشي حشي رأس خميشس قشرب مخيشم ششعفاط ششمال البلشدة القديمشة  55منشزلً يجشب
اخلؤه .وعلشى ذكشر بلشدة شعفاط هشذه ،يتسشبب عدم وجود مدارس عربية فيها بتسرب ليس أقل
مشن نصشف تلمشذتها .الشمر الشذي يجشبر مسشئولي المشدارس العربيشة المتواجشدة بمحيشط القشدس
لسششتيعاب  50تلميشذاً فششي الصششف .فهششدف السششلطات السشرائيلية هششو تجهيششل المقدسششيين أيضشاً
وإجبارهم على الرحيل لعدم توفر أسباب التعليم لبنائهم .هذا عدا نشر المخدرات بين الشبيبة
وإضعاف مناعتها وصمودها.
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بلشدة سشلوان الواقعشة فشي جنشوبي سشور المسشجد القصشى ،تبلشغ مسشاحة أراضشيها ،الشتي هشي ملشك
للوقشاف السشلمية ،حشوالي  5700دونمشاً .وتتميشز بعشدد مشن الينشابيع الطبيعيشة الشتي اسشتحوذ
السرائليون عليها .عين سلوان التي تسير في نفق بين الصخور ،كان السياح يؤموها من جميع
أنحشاء العشالم ،إلشى أن أغلقتهشا سشلطات الحتلل عشام  ،1988وحولتهشا لراضشي »إسشرائيل«،
وفرضت على كل زائر دفع ما يناهز عشرة دولرات .كذلك توجد عين اللوزة الموسمية ،وبئر
أيشوب الشذي كشان الجيشش الشردني يششرف عليشه قبشل الحتلل ،إلشى أن قشام الكيشان السشرائيلي
بامتصشاص الينبشوع مشن منطقتشه الرئيسشية عنشد وادي الربشاب )فشي منطقشة الششماعة( 78 .ألشف
نسمة تعيش في سلوان التي تعتبر من أعلى المناطق كثافةً سكانية ،كون أهلها ينتشرون على
مساحة ل تتجاوز مئات من الدونمات .المر الذي دفعهم إلى البناء العمودي.
يواجه حي البستان في هذه البلدة تحدي تشريد أهله .مساحة الح يّ  70دونماً ،وجميع أراضيه
تعشود ملكيتهشا لفلسشطينيين .كشانت بلديشة القشدس قشد سشلمت فشي  2/2009/ 21حشوالي 1500
شخصشاً ،أي  134عائلشة يقطنشون فشي  88عقشاراً ،انشذارات إخلء بيشوتهم تمهيشداً لهشدمها بحجشة
إقامشة حديقشة عامشة مكانهشا .وكشان سشكانه قشد تعرضشوا للعتشداء عليهشم قبشل أن يتسشلموا النشذار
الخير ،واجبروا على دفع غرامات عالية لقاء ما تعتبره السلطات السرائيلية مخالفات .قرار
مماثشل كشان قشد صشدر نهايشة  ،2004لكنشه لشم ينفشذ مشع تجميشده أواخشر  ،2005نتيجشة الضشغوط
الدوليّة على حكومة الحتلل.
السلطات المحلية التي كانت قد اخطرتهم بأنها ستقدم لهم منازل في ضاحية بيت حانينا بالقدس،
تراجعشت عشن ذلشك ونفشت أي وعشد قطعتشه .وكشانت هنشاك عشروض بتعويضشهم بيشوتهم وتشوفير
أراض بديلة ،وكشأن هشذه الراضشي ملشك للحتلل وليسشت عربية وإسشلمية .لكنهم رفضشوا ذلك
معتشبرين أن الغشرض منهشا ،ليشس فقشط إجبشارهم علشى مغشادرة المنطقشة المحاذيشة للمسشجد القصشى
الشذي هشو فشي خطشر ،وإنمشا عزلهشم مسشتقبلً عشن مدينشة القشدس وإلحشاقهم بالضشفة الغربيشة .وذلشك
ضشمن مخطشط تطويشق محيشط المسشجد القصشى بسلسشلة مشن الحشدائق التلموديشة وتهويشد البلشدة
القديمشة وحشي سشلوان وجبشل الطشور ورأس العشامود ،وربطهشا ببعضشها ببشؤر اسشتيطانية .المخطشط
يهشدف كشذلك لسشتبدال إدارة الوقشاف السشلمية ،الشتي هشي صشاحبة الصشلحية فشي إدارة ششؤون
القصى ،بأخرى يشارك فيها اليهود .بحيث يتمكن هؤلء من دخول القصى وإقامة شعائرهم
فيه أو اقتسامه مع المسلمين.
من الهالي من ترك عمله وبقي يرابط في منزله لمنع الهدم حتى ولو كلفه حياته .فالساس هو
المحافظشة علشى أراضشي القشدس الوقفيشة والسشتمرار فشي السشكن فيهشا وعشدم الرحيشل عنهشا مهمشا
كانت السباب .خاصة وأن غاية الهدم هو إلحاق هزيمة بوعي الفلسطينيين ليقبلون باغتصاب
أرضشهم وهشدم منشازلهم وتششريدهم مشن بلشدهم .بعشد صشدور الشوامر بالشخلء ،تشوجه المعنيشون
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للمحششاكم السششرائيلية بعششدما بلغششوا مششن طششرف البلديششة أنششه عليهششم اعششداد مخطششط تنظيششم للحششي،
للحصشول علشى ترخيشص لمنشازلهم وتجنشب الهشدم .انكبشوا علشى اعشداد المخطشط الشذي وضشعوا فيشه
كافة التفصيلت وبلغت كلفته  70ألف دولر .وعندما حملوه إلى اللجنة المختصة ،جاء جواب
رئيسها أن حديقة الملك داود ستشيد على أنقاض بيوتهم .من ناحيته ،مفتي فلسطين السابق كان
قشد أفشتى بتحريشم التعشويض المشالي أو العينشي بمبشان أو أراض للمسشاكن الشتي تهشدد بلديشة القشدس
بإخلئهشا مشن سشكانها وأصشحابها الششرعيين .واعتشبر أن أي تعشويض هشو بمثابشة بيشع لهشا وانتقشال
لملكيتها إلى السلطات السرائيلية ،مما هو محرم شرعاً.
سشبق وقشدم سشكان الحشي مششروعاً لعمشاره ،كمشا ولجشأوا للطشرق القانونيشة والحتجاجشات السشلمية
لمنششع الهششدم ،لكششن السششلطات المحتلششة ل تمنششح تراخيششص بنششاء للمقدسششيين .وإذا منحششت اسششتثناءا
فالرسشوم تتعشدى  25ألشف دولر للششقة السشكنية .سشابقاً كشان بشت الشمر متعلقشاً ببلديشة القشدس ،لكشن
اليشوم انتقلشت صشلحية إعطشاء الرخشص للسشلطة السشرائيلية المركزيشة بتشل أبيشب .ذلشك رغشم أن
رئيس بلدية القدس الغربية ،نير بركات ،كان يشدد على ضرورة بناء المزيد من المستوطنات
والشششوارع "لحششداث تغييششر جششذري بقضششية الديمغرافيششة السششرائيلية علششى حسششاب المصششالح
الديمغرافية الفلسطينية".
مشن يتجشول فشي سشلوان ،يشرى الشعلم السشرائيلية ترفشرف علشى سشطوح بعشض المنشازل الشتي
يحتلهششششا مسششششتعمرون متطرفششششون ،وقششششد بششششاتت بمثابششششة القلع المحروسششششة علششششى الششششدوام.
وهنشاك مشن المسشتعمرين المسشلحين بالبنشادق مشن يعتشدون بالضشرب علشى السشكان العشرب ويلقشون
قشاذوراتهم علشى بيشوتهم ،ويششتبكون مشع المشواطنين العشزل .فشبيوت كشثيرة قشد تشم وضشع اليشد
بأسشاليب عشدة ،منهشا ششراءها عشبر سماسشرة مشن مشالكين فشي الشردن باسشم ششركات أجنبيشة .لكشن
تخفي خلفها حركات صهيونية متطرفة همها "تنظيف مدينة الملك داود" من العرب .مثال آخر
هو عندما تلتجئ عائلة لمحكمة الصلح وتقاوم أمر الهدم باثبات وجود ترخيص من قبل احتلل
المدينة .فالقاضي ل يملك سوى الغاء قرار الهدم ،لكن يستبدله ببند موجود في حيثيات القرار
يعطي الذن للبلدية بهدم البيت لغراض عامة ،وهنا إقامة حديقة الملك داوود.
لقد أنهت سلطات الحتلل القسم الكبر مما يسمى "مدينة داوود" الثريّة في ح يّ وادي حلوة
فشي ضشاحية سشلوان ،علوة علشى البشؤر السشتيطانية فشي الحيشاء الفلسشطينيّة المحيطشة بالمسشجد
القصى .كما شيدت ،إضافة للحواجز ،جداراً عازلً لعزل الحياء الفلسطينيّة المحيطة بالبلدة
القديمة والمسجد القصى عن بقية القدس .ومنعت سكان هذه الحياء من استخدام عدد كبير من
الطشرق والششوارع الرئيسشة "لشدواعٍ أمنيّة" .وقشد رصشدت لمششاريع التهويشد حشوالي  150مليشون
دولراً لتصشرف خلل السشنوات القليلشة القادمشة .أمشا الجهشات المنفشذة لهشذه المششاريع فهشي بلديشة
القدس ،وسلطة تطوير القدس ،وسلطة الثار السرائيلية.
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في هذه المدينة المستحدثة ،تم افتتاح مزارات وأنفاق تلمودية ،في إطار خطة تشمل ما يسمى
"الحشوض المقشدّس" .أي البلشدة القديمشة بكاملهشا وجشزء كشبير ممشا يحيشط بهشا مشن أحيشاء مشن حيّش
الششيخ جشراح ووداي الجشوز فشي الششمال ،وضشاحية الطشور فشي الششرق ،وضشاحية سشلوان فشي
الجنشوب .يقشول الششيخ رائد صشلح بشأن مشا يحشدث فشي حشي البسشتان »ليشس مفشاجئاً ..حيشث هنشاك
مخطط لعام  2050يقضي بتطهير كامل القدس من الوجود الفلسطيني«.
فشي حشي العيسشوية ششرقي القشدس المحتلشة ،أكشثر مشن عششرة آلف فلسشطيني يعيششون فشي ظشروف
قاسششية ،محروميششن مششن المششدارس وملعششب الطفششال ،وحششتى مششن وصششول البريششد اليهششم .ممششا
يضطرهم لستعمال عناوين المحلت التجارية لستلم مراسلتهم .ذلك إلى جانب إخضاعهم
للتفشتيش والغلقشات بشالحواجز ،بمشا يعيشق كمشا فشي كشل مكشان مشن وصشول االتلميشذ لمدارسشهم
والعاملين لماكن عملهم.
في جبل المكبر يعيش العرب كالسمك داخل "علبة سردين" كما يصف ذلك أحدهم ،بحيث أن
معظشم الششباب ل يسشتطيعون الشزواج .علوة علشى أنهشم يعيششون فشي أوضشاع صشحية سشيئة :مشن
دون ششبكة صشرف صشحي أو مشدارس أو ششوارع أو عيشادات طبيشة .وفشي حيشن رفضشت البلديشة
ربشط منشازل العشرب فيشه بششبكة الميشاه العادمشة ،تشبين أنهشا بنتهشا خصيصشاً للبشؤرة السشتيطانية
الجديدة .وقد كانت البلدية قد صادرت أراضي أحد أبناء جبل المكبر المزروعة زيتوناً ،وتبين
فيما بعد أن ذلك كان من أجل اشادة مستوطنة نوف تسيون.
فالسلطات المحتلة ما فتئت تمنح التسهيلت لمؤسسات "عطريت كهونيم" و"العاد" وللجمعيات
السشتيطانية عمومشاً لششراء أو مصشادرة العقشارات والمبشاني القديمشة المحيطشة بالمسشجد القصشى،
والششتي تجششاوزت حششتى الششن المششائة ،وصششولً لتشششديد الظششروف الصششعبة علششى السششكان العششرب
والسشتيلء علشى الشلف منهشا .تعمشل هشذه الجمعيشات بششكل خشاص علشى حفشر النفشاق الضشخمة
والطويلشة تحشت بيشوت مدينشة القشدس القديمشة وتحشت أراضشي مدينشة سشلوان العربيشة .وتجشري
الحفريشات مشن داخشل الشبيوت بعيشداً عشن النظشار وبسشرية تامشة .وفشي حيشن يبشدأ النفشق مشن داخشل
الشبيت بفتحشة متوسشطة الحجشم ،ل يلبشث أن يتوسشع تشدريجياً بالمتشداد للسشفل ضشمن مسشارات
طويلة ومتعرجة تصل إلى  8أمتار عرضاً وطولً.
أما جمعية "العاد" الستيطانية المتطرفة فتقوم قبل الحفريات بالستيلء بطرق مباشرة أو غير
مباشرة على المنازل العربية القديمة في البلدة القديمة ،ثم تحولها لبيوت سكنية مؤقتة للعائلت
اليهودية .هذه المؤسسة تركز نشاطها على مدينة سلوان بشكل خاص .أما نفق "شيتح" ،الذي
يمتشد تحشت مدينشة سشلوان وينقسشم لقسشمين يتجشه أحشدهما نحشو القشدس القديمشة والثشاني نحشو جبشل
صهيون ،فقد كان العمل قد توقف عليه مؤقتاً بفعل النهيارات المفاجئة التي تسبب بها .قاضي
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قضاة فلسطين ورئيس المجلس العلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي ،كان قد حذر من
خطورة الحفريات السرائيلية التي تجري أسفل القصى حيث ستؤدي لنهياره.
معظم النفاق تتجه نحو البلدة القديمة لتلتقي بالحفريات والنفاق تحت الحرم القدسي الشريف
قرب حائط البراق .وإن كان الهدف من شقها السيطرة على أسفل القدس العربية ،فالخطر داهم
علشى الشبيوت العربيشة بسشبب وصشولها لساسشاتها حيشث يتششقق وينهشار جشزء مشن حجارتهشا .عنشد
التجوال في القدس القديمة كان لي أن أرى التشققات في حيطان بعض المحال التي تتسبب بها
عمليات الحفر تحت الرض ،كما أن أسمع ضجيجها لحد ما رغم صخب المارة .كذلك أمكن
ملحظششة درج قششديم تسششتعمله سششلطة الثششار السششرائيلية للوصششول مششن خللششه لبششاطن الششرض.
ومشؤخرا أصشيبت  17طالبشة فلسشطينية بجشروح جشراء انهيشار أرضشية صشفهن ،بمدرسشة القشدس
الساسششية التابعششة لوكالششة غششوث وتشششغيل اللجئيششن الفلسششطينيين )أونششروا( ،بسششبب الحفريششات
السشرائيلية الشتي تجشري فشي أسشفل المدرسشة الواقعشة علشى بعشد عششرات المتشار مشن المسشجد
القصى.
أحدث مشروعات طمس معالم المدينة حسب مؤسسة القصى هو "جادة الجيش" ،في الزاوية
الغربية الشمالية من سور القدس العتيقة .وقد حوّل قسم من المساحات المحيطة بأسوار القدس
القديمة إلى حدائق عامة .لذلك فالستيلء على البنية والعقارات العربية والسلمية في القدس
القديمشة يتواصشل ،خاصشة فشي حشارة الششرف ،وغشرب حشي المغاربشة ،وفشي أقصشى ششارع الشواد،
وبالقرب من مسجد النبي داود ،ووقف آل الدجاني .إضافة لستبدال أسماء الشوارع التاريخية
العربيشة والسشلمية بشأخرى عبريشة .ومشن المخططشات الشتي تنتظشر التنفيشذ اعشادة إعمشار أبشواب
القشدس القديمشة والسشوار وبعشض المواقشع التاريخيشة والحيشاء ،حيشث بشدأ العمشل فشي بشاب الخليشل
الواقع في الجهة الغربية .وكانت "مؤسسة القصى للوقف والتراث" قد كشفت منذ مدة وجيزة
عشن عشزم سشلطات الحتلل حفشر نفقيشن أرضشيين جديشدين ،بطشول  56مشتراً و  22مشتراً ،مشع
تركيب ممر ومصعد كهربائيين لربط حي الشرف الواقع في البلدة القديمة -والذي تم هدمه بعد
احتلل القششدس فششي  1967وهجششر سششكانه وسششمي بششالحي اليهششودي -بحششائط الششبراق والمسششجد
القصى ،تسهيلً لمرور المستوطنين والسياح لهما.
أهداف اسرائيل من مشاريعها هذه ل تطال وحسب المناحي السياسية والديمغرافية ،وإنما أيضاً
الثقافيشة والدينيشة منهشا كمشا يششرح الكشثيرون :محشو الهويّة العربيشة والسشلميّة لمدينشة القشدس،
واستبدالها بهويّة يهوديّة من الناحيتين التاريخيّة والدينيّة ،وعزل المسجد القصى عن الحياء
العربيشة الفلسشطينية .كشذلك ترحيشل عشدد كشبير مشن المقدسشيّين خشارج المدينشة ،وتحقيشق تواصشل
جغرافيّش بيشن البشؤر السشتيطانيّة فشي البلشدة القديمشة ومحيطهشا وبيشن المسشتوطنات الموجشودة علشى
أطشراف مدينة القشدس ،كمستوطنة التلّة الفرنسيّة فشي الششمال ،ومسشتوطنة تل بيوت الششرقيّة فشي
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الجنشوب ،ومسشتوطنة أخشرى فشي الششرق .الشمر الشذي يخلشق واقعشاً نهائيشاً علشى الشرض ،يصشبح
حاسم ًا في أية مفاوضات لحقة.
ضشمن هشذا المخطشط ،كشان لنشا أن نشرى أيضشاً كيشف يجشري العمشل حشتى فشي يشوم عطلشة رسشمية
لتششييد مشترو انفشاق ،مشن المقشرر البشدء بتششغيل جشزء منشه فشي ) .2010يجشدر بالشذكر أنشه خلل
عملية شق النفاق لسير خط التراموي تم اكتشاف بقايا مدينة قديمة من العهد الروماني ،عبارة
عشن مسشاكن مصشممة بششكل جيشد يتبشع لهشا حمامشان عامشان( .يمتشد النفشق بطشول حشوالي  15كلشم
ويبتلشع أجشزاءا هامشة مشن أراضشي القشدس الششرقية ،بهشدف ربشط المسشتعمرات فشي الجشزء الششرقي
مششن القششدس بطرفهششا الغربششي .فشششركتي السششتوم وفيوليششا الفرنسششيتين ،اللتششان تعملن ضششمن
كونسرسشيوم علشى بنشائه وكانتشا قشد وقعتشا علشى العقشد نهايشة  2004فشي عهشد ششارون ،تسشتمران
بالعمشل فشي المششروع رغشم الحتجاجشات والشدعاوي وخسشارة عقشود .ششركة السشتوم ،الشتي تجهشز
 46عربة ،تصنع الزجاج من النوع المضاد للرصاص لدرء "العمال الرهابية" .وكان بعض
من عمالها ونقابييها قد عبروا عن احتجاجهم على الستمرار في المشروع ،لمعرفتهم بأن ذلك
ل يتفق مع القانون الدولي الذي ل يجيز عمليات تشييد من هذا النوع تحت ظروف الحتلل.
اسرائيل ،التي وقعت على اتفاقيات جنيف ،عليها أن تلتزم بها .كما بالقرار  446العائد ل 22
مارس/آذار  ،1979والذي يعتبر أن السياسات السرائلية التي تقيم مستوطنات في الراضي
الفلسطينية والعربية المحتلة منذ  1967هي مرفوضة .كونها تقوض عملية اقامة سلم عادل
وششامل ومشتين فشي الششرق الوسشط .لكنهشا ضشربت بعشرض الحشائط تعهشداتها بهشذا الخصشوص.
واسشتحقت تقريظهشا أيضاً من طشرف مجلشس المن ومحكمشة العشدل في لهشاي واحتجاج السلطة
الفلسشطينية .فمششروع الشتراموي ،الشذي تسشبب بهشدم بيشوت والسشتيلء علشى أراضشي يمشر بهشا
الخشط ،يسشهل سياسشياً مشن عمليشة ضشم القشدس الششرقية للكيشان الغاصشب ويشدعم السشتيطان .الشمر
الذي أدى لقامة دعوى من طرف جمعيات حقوقية في فرنسا ضد الشركتين في  2007تطلب
فسشخ العقشد .ردت الششركات ،الشتي أكشدت التزامهشا بشاحترام حقشوق النسشان ،بأنهشا لشم توقشع علشى
عقشود .لكشن الضشجة الشتي أثارتهشا الجمعيشات الحقوقيشة فشي أكشثر مشن بلشد أوروبشي أدت ،وبضشغط
بنشوع خشاص مشن جمعيشة دياكونيشا السشويدية ،لخسشارة فيوليشا لعقشد فشي السشويد بدايشة هشذه السشنة
لصالح شركة من هونغ كونغ قيمته  3.5مليار أورو كان سيستمر على مدى  8سنوات .وكان
قبل ذلك بنك هولندي قد توقف عن تمويل الشركة للسباب نفسها.
عنشدما يطشرد الفلسشطينيون مشن بيشوتهم يتششردون عنشد القشارب أو يلجشأون للخيشم ،حيشث تتصشدق
هيئة الصليب الحمى بخيمة لكل عائلة .وبعد ذلك يجبرون على ترك المكان بالقوة ،مما يؤدي
بالمقدسيين للنزوح وأحياناً للهجرة بعدما تسد المنافذ بوجههم .هذه الجراءات الطاردة تستكمل
بسشحب سشلطات الحتلل لهويشات مشن تسشتطيع مشن المقدسشيين لسشبب أو لشخر .فقشد سشحب مشا ل
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يقشل عشن أربعيشن ألشف هويشة ،فشي حيشن يفشرض الحصشول علشى بطاقشة الهويشة "الزرقشاء" هشذه مشن
الداخليشة ،إلشى جشانب الشوراق الشخرى مشن مثشل فشواتير المشاء والكهربشاء وأوراق الضشرائب،
للتثبشت مشن السشكن فشي القشدس .الحجشج كشثيرة ومنهشا :تعشديل قشوانين الشدخول والقامشة علشى أسشاس
سنوات الغياب والحصول على جنسية اجنبية وغيره .وقد بدأت السلطة المحتلة باغلق بيوت
للمقدسشيين بحجشة انهشم لشم يسشكنوها منشذ فشترة ،رغشم ابرازهشم الوراق الثبوتيشة الشتي تشدحض هشذا
المزاعشم .كمشا أنهشا تمنشع الفلسشطيني الشذي يملشك جشواز سشفر أجنشبي مشن السشكن فشي القشدس ،بحيشث
يصبح كالسائح مضطراً لتجديد تأشيرة اقامته كل ثلثة أشهر .علوة على أنه ل يحق للزواج
لشم ششمل السشرة عنشدما يكشون أحشد الزوجيشن مشن خشارج القشدس ،وإل فالمخشالف يتعشرض للسشجن
والشريك لمخالفة مالية.
ممثشل هيئة العلمشاء والشدعاة فشي فلسشطين كشان قشد أكشد لنشا أن دولشة اسشرائيل ترفشق حملتهشا لتهجيشر
المقدسشيين بشاللجوء لرفشع ضشريبة المسشقفات )الرنونشا( عليهشم لتكشون اعلشى مشن سشواها فشي أي
مكشان آخشر بمشا فيشه تشل ابيشب .وذلشك دون تقشديم أيشة خشدمات بالمقابشل ،حيشث ل مشدارس جديشدة أو
مرافشق صشحية أو أبنيشة عامشة أو تجديشد طرقشات أو غيشره .حشتى أن سشلطات الحتلل طشالبت
أهشالي القشدس ،عشبر تشوجيه رسشائل لعنشاوينهم مباششرة ،بشدفع غرامشات للبلديشة عشن مخالفشات سشير
ليس لهم علم بها ورفعت فوق ذلك قيمتها ما يزيد عن ألف في المئة .اعتراضات المعنيين لم
تقبل ،واللجوء للمحكمة لم يجدي" ،كون القاضي يحكم على المقدسي العربي سلفاً قبل ان يسمع
مرافعة محاميه إل في حالت نادرة جداً ل تزيد عن حالة من عشرة آلف حالة".
مشؤخراً أيضشاً ،قشامت الحكومشة السشرائيلية بشإغلق آخشر بوابشة تربشط مدينشة القشدس ببلشدة الشرام
وضشاحية البريشد وهشي "بوابشة ضشاحية البريشد" ،الشتي كشانت صشلة التصشال الوحيشدة بيشن ششمال
القدس وجنوبها .لتتحول بذلك المدينة لسجن يفصلها عن الضفة الغربية ويحشر سكانها داخل
اسشوار محكمشة تتحكشم فيهشا ارادة ومزاجيشة الجنشدي السشرائيلي الشذي يقشرر لمشن ومشتى يمنشح
ترخيصاً بالدخول اليها او ل .علوة على تحويل ضاحية البريد لمنطقة عسكرية وضعت عليها
كشاميرات مراقبشة ،وتهديشد مشا ل يقشل عشن  60ألشف مقدسشي مشن سشكان المنطقشة المقتطعشة بسشحب
هويشاتهم السشرائيلية "الزرقشاء" وجعشل حيشاتهم معانشاة يوميشة فشي التنقشال لعملهشم أو لمدارسشهم
وغيشره .فشالرام الشتي يبلشغ عشدد سشكانها حشوالي  58.000مشواطن ،وأكشثر مشن نصشفهم يحملشون
الهوية السرائيلية ،تخلو من المراكز الصحية وتنقصها المدارس .مع هذا الجراء سيتحولون
لمعشبر قلنديا العسكري أو حاجز حزمشا ،وسيزداد تعقيشدا تواصل العلقشات العائلية والجتماعيشة
لشديهم ،بعشد أن كشانت العديشد مشن المحلت التجاريشة قشد أغلقشت أبوابهشا بعشد بنشاء الجشدار لصشعوبة
الوصول اليها.
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تنفيشذ مخططشات الهشدم والتهجيشر تتسشارع خطواتهشا فشي الونشة الشخيرة لتحويشل القشدس لمدينشة
يهوديشة بعشد تفريغهشا مشن سشكانها العشرب حشتى حدود  .2020فالحصشاءات كشانت تششير إلشى أن
مشا يقارب  260ألف عربشي يعيشون فشي القدس الشرقية مقابل أكثر مشن  182الفشاً مشن اليهشود.
أتى بناء الجدار لخراج  1635عائلة من المدينة ،أي حوالي  100ألف عربي ،من أجل إقامة
القشدس الكشبرى وفشرض هيمنشة ديمغرافيشة للمسشتعمرين اليهشود فشي "غلف المدينشة" أو "الحشوض
المقشدس" وتثشبيت وقشائع جديشدة علشى الشرض .هشدم المنشازل كشان أول عمشل قشام بشه الحتلل عشام
 ،1967ليتشوالى بعشد ذلشك فشرض نظشام الحكشم العسشكري والتطهيشر العرقشي والعتقشال والبعشاد
وإلغاء حقوق المواطنة.
أيضشاً يجشري فشرض الشمر الواقشع عشبر السشتثمار القتصشادي والسشياحي للجبشار ،عنشدما يتشم
النتهشاء مشن ترتيشب الوضشع ،علشى العشتراف بالقشدس عاصشمة لدولشة اسشرائيل .لقشد ازداد البنشاء
السشتيطاني فشي النصشف الشول مشن العشام  ،2008حسشب دائرة الحصشاء المركزيشة ،بشش 1.8
ضشعف مقارنشة بالمشدة المقابلشة العشام الشذي سشبقه .وبالسشتيطان المكثشف تعمشل سشلطات الحتلل
على محو ما يسمى بالخط الخضر ،أي خط حدود الرابع من يونيو/حزيران  ،1967لفرض
واقع جديد على الرض .فهناك ما ل يقل عن  192ألف مستوطن يعيشون بشكل غير شرعي
فشي  12مسشتوطنة فشي القشدس الششرقية ،تضشم أيضشاً مسشتوطنات زراعيشة وصشناعية وعسشكرية.
تششجع سشلطات الحتلل المتشداد بهشا وليشس وقفهشا عشبر تحفيشزات ضشريبية ومششاريع تمويليشة
واسعة.
مشا يجشري فشي القشدس ينسشحب علشى الضشفة الغربيشة ،حيشث كشانت دراسشة صشادرة عشن معهشد
دراسشات الشمن القشومي فشي جامعشة تشل أبيشب قشد تعرضشت لمسشيرة السشتيطان فشي الراضشي
المحتلة على مدى أربعة عقود ،واستنتجت أنها لم تتوقف رغم عملية السلم ،معتبرة ذلك عقبة
خطيرة أمام فكرة الدولتين .تشير الدراسة لوجود أكثر من مائة نقطة استيطانية عشوائية "غير
قانونيششة" ،أكششثر مششن نصششفها أقيششم بعششد تسششلم شششارون الحكومششة وانطلق خارطششة الطريششق فششي
مارس/آذار  .2001ورغم التصريحات المتشددة لسلطة الحتلل ،فهي لم تقض إل على ثلث
نقششاط "عشششوائية" فقششط .فمششا يشششغلها ،عششدا تششأمين الحتياجششات الطبيعيششة فششي الزيششادة السششكانية
للمستوطنين وتحصين السيطرة اليهودية بالكتل الستيطانية الكبيرة ،اظهار الهتمام بالوساط
اليمينيشة المتطرفشة ،حرصشاً علشى المصشالح السياسشية .بمشا يؤكشد الشتراخي فشي مواجهشة موضشوع
إخلء المستوطنين.
للسف ،ترتيب الوضع هذا وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والجتماعي والقتصادي لم
يقابله للسف سوى "اجتهادات فردية ومعارك شخصية في غياب إستراتيجية شمولية فلسطينية
عربيشة وإسشلمية ومسشيحية لوقشف النزيشف اليشومي فشي المدينشة" كمشا يقشول مهشدي عبشد الهشادي.
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التحركشات المناهضشة ل تشوازي مشا يجشري بششكل عنيشد وممنهشج ،بمشا فيهشا التحركشات الشتي أدت
لصدار محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية القدس مؤخراً قراراً بتجميد أوامر هدم  55شقة
سشكنية فلسشطينية فشي حشي رأس خميشس وسشط مدينشة القشدس ،بانتظشار البشت فشي العتراضشات
المقدمة .البعض يرى في ذلك اختراقاً قانونياً مهماً ،ويمنح المزيد من الوقت للطواقم القانونية
للعمشل علشى إلغشاء أوامشر الهشدم الداريشة .أمشا "اللجنشة السشرائيلية ضشد هشدم المنشازل" فقشد اعلنشت
أنهشا سشتوجه رسشالة موقعشة إلشى الشمم المتحشدة للمطالبشة بتطشبيق القشرار  ،252الشذي تبنشاه مجلشس
الشمن إثشر هشدم حشي المغاربشة ،حيشث دعشا دولشة الحتلل للمتنشاع الفشوري عشن اتخشاذ المزيشد مشن
الجشراءات الشتي تغيشر مشن وضشع القشدس .كمشا وعشدت بشاطلق حملشة مشن اجشل اعشادة بنشاء منشازل
الفلسطينيين المهدمة بما يعادل  300منزل سنوياً.
دائرة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق الجتماعية والقتصادية أبانت أنه منذ مطلع هذا
العششام فقششط بلششغ عششدد المسششاكن الششتي صششدر بحقهششا أوامششر بالهششدم فششي القششدس وضششواحيها أكششثر
من مائتي منزل فلسطيني .أما المنازل التي هدمتها سلطات الحتلل بالفعل خلل نفس الفترة
فهشي حشوالي ثلثيشن مسشكناً ،أي مشا بيشن منشزل وثلثشة منشازل فشي اليشوم .فعلوة علشى صشعوبة
امكانيشة السشكن فشي القشدس الششرقية ،ل تمنشح البلديشة السشرائيلية سشوى مشا بيشن  150و 350
ترخيص سنوياً .لكنها تهدم ما ل يقل عن  150منزلً في الوقت نفسه .المر الذي يتسبب في
تشريد آلف الفلسطينيين وسحب حقهم في القامة في مدينتهم .كما ويعتبر أوسع عملية تهجير
جماعي قسرية لفلسطينيي القدس منذ عام .1967
مشا يشدمي قلشوب المقدسشيين ومشا سشمعناه مشراراً وتكشراراً فشي القشدس هشو أنشه ل يوجشد آليشات عمشل
للسششلطة الفلسششطينية لحمايششة القششدس .ل توجششد سياسششة واضششحة لمواجهششة مشششاريع السششتيطان
والتهويد ،بل ارباك وتشويش .ويردد الكثيرون بأن هذه السلطة تبدو وكأنها ل علقة لها بأهل
القدس أو ل تعرف كيف تتعامل مع ملف المدينة .فموظفي الداخلية السرائيلية يفعلون ما يحلو
لهشم بأهشالي القشدس ول مشن يردهشم ،حيشث يقتحمشون ليلً المنشازل بحجشة اجشراء احصشاء للسشكان
ويطرحون السئلة التي يريدون عن الموجودين والغائبين ويطلبون الهويات ويتحققون من كل
أمر ،وعندما تسأل الوزارة عن أمر الحصاء هذا ل يجد السائل من مجيب.
هيئة العلمشاء والشدعاة فشي فلسشطين كشانت قشد حشذرت فشي بيشان لهشا مشن ايشام سشوداء مقبلشة علشى
القشدس ،حيشث قشد ننشام ونصشحو علشى مدينشة كشان اسشمها القشدس .أمشا أهلهشا الشذين يسشمعون نشداءات
الصمود ،فلم يصل اليهم بعد ما يدعم هذا الصمود .ولفتت لمخطط كبير يجري تنفيذه بسرعة
لتغيير طابع المدينة الكلي وتحويلها إلى مدينة يهودية بكل المعاني" .فالكنس الن يجري حفر
الساسشات لهشا داخشل المدينشة المقدسشة وعلشى اسشوارها ،ومشا هشي إل اششهر قليلشة حشتى تختفشي
الصشورة التاريخيشة الخالشدة لقبشة الصشخرة لتحشل محلهشا قبشة كنيسشة عملقشة تطوقهشا مشن جنوبهشا".
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فاسرائيل التي تجري حفريات تحت الرض سراً ترمي اخفاء الحقيقة عن اعين العالم ،وابراز
آثار مزعومة "منها القناة التاريخية التي اسمتها بنفق )الحشمونيئم( مع ان هؤلء الحشمونيئم لم
يكشن لهشم أي وجشود فشي القشدس أو ضشواحيها ،ونعشرف مشن خلل معاينشة هشذه القنشاة علميشاً ان
اسرائيل قامت باستخدام مواد كيماوية لذابة الصخور الكبيرة التي اعترضتهم وذلك كي يثبتوا
لهم وجوداً سابقاً في هذا المكان ،وكي يقولوا للزائرين والسياح والطلبة :انظروا لقد كنا هنا قبل
آلف السشنين" .يشترافق ذلشك باعشادة كتابشة التاريشخ عشبر رصشد أمشوال طائلشة وتوظيشف عششرات
المشؤرخين والثرييشن فشي الغشرب ،واسشكات أصشوات مشن يشردون علشى هشذه الدعشاءات وعلشى
تزوير التاريخ.
ذكر أن باراك قال يوماً لياسر عرفات :أنتم لكم في القدس ما هو فوق الرض أما ما تحتها فهو
لنشا ،وقوبشل هشذا الكلم بشالرفض .لكشن اسشرائيل تعمشل انطلقشاً مشن أطمشاع ل تعشرف حشدوداً ول
تتوقشف عنشد اتفشاق أوسشلو أو غيشره ،إلشى أن بشاتت تمتلشك مشا فشوق الشرض ومشا تحتهشا .فشي حيشن
تشدأب السشلطة الفلسشطينية علشى إجشراء مفاوضشات ولقشاءات ششحيحة النتشائج .الشمر الشذي يسشاعد
علشى سشرقة الشرض ونهشب ثرواتهشا ومشا فشي داخلهشا مشن مصشادر طاقشة وغشاز وميشاه وحجشارة
لتشييد مساكن المستوطنين وحتى آثار للتزيين بها.

اغلق مؤسسة القصى لعمار المقدسات السلمية
بكشل الوسشائل تسشعى سشلطات الحتلل للتضشييق علشى المؤسسشات الفلسشطينية التعليميشة والصشحية
والجتماعيشة والقتصشادية والثقافيشة .وذلشك بإعاقشة ممارسشتها مهامهشا ،وفشرض ضشرائب باهظشة
عليهشا ،ومنشع البنشاء والتوسشع أو عرقلشة الترميمشات فيهشا ،أو حشتى إغلق بعضشها .فإسشرائيل لشم
تحرض فقط العالم على محاربة الحركات السلمية ،خاصة بعد اندلع النتفاضة الثانية التي
أحرجتها في المحافل الدولية ،بل قامت ضمن الهجمة العالمية على مؤسسات العمل السلمي
الخيري في الدول العربية والغرب ،باستهداف العمل الخيري والنساني عموماً في الراضي
المحتلشة )أنظشر تقريرنشا الصشادر بدايشة  2007حشول التضشييق علشى عمشل المؤسسشات الخيريشة
والنسشانية فشي الضشفة الغربيشة والغلقشات الشتي اسشتهدفت فشي قشرار واحشد مشا يقشرب مشن مشائة
مؤسسة(.
طبعاً هي لم تنتظر هذا التاريخ لتبدأ حربها على كل ما ومن يهدف لتعزيز صمود الفلسطيني،
بششل بششدأت بششأغلق مؤسسششات للحركششة السششلمية الفلسششطينية منششذ  1996واعتقششال قياداتهششا
ومصشادرة وثشائق وامشوال تخصشها .ذلشك لتجبرهشا تحشت الضشغط المسشتمر علشى تغييشر سياسشاتها،
تفادياً للعتقال واغلق المزيد من المؤسسات ،وللهائها في الدفاع عن نفسها في حين تستفرد
هشي بالمسشجد القصشى وبالمقدسشات السشلمية .كشذلك هشدفت لشبراز هامششية المجتمشع العربشي
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ولتعزيز تيار التخاذل العربي والفلسطيني مقابل مشروع السرلة ،كما لتوجيه رسالة مفادها أن
حدود التعامل مع الفلسطينيين ستكون وفق قوانين الطواريء.
إغلق "مؤسسشة القصشى لعمشار المقدسشات السشلمية" جشاء هشذه المشرة بشأمر مشن وزيشر الشدفاع
السشرائيلي آنشذاك إيهشود بشاراك فشي  14أغسشطس /آب مشن السشنة الماضشية ،بذريعشة "تهديشدها
الستقرار والتعايش وأمن المواطنين" .اقتحام المكاتب جرى ليلً ،باتباع أسلوب همجي تخريباً
وشتماً وترويعاً .في الواقع ،القتحام أتى إثر عقد الشيخ رائد صلح لمؤتمر صحفي كشف فيه
عن مخططات الحتلل بشأن المسجد القصى ،وعرض وثائق تدعمها وتكشف عن بناء كنس
يهشودي حشول المسشجد وجسشر عسشكري يصشل إلشى داخشل الحشرم القدسشي الششريف .ممشا أحشدث
حراكاً شعبياً ورسمياً عربياً وإسلمياً.
منشزل رئيشس مؤسسشة القصشى الشذي يقشع فشي قريشة عشارة اقتحمتشه قشوات كشبيرة مشن الششرطة
والوحشدات الخاصشة والمخشابرات السشرائيلية ،بشالتزامن مشع اقتحشام مكشاتب مؤسسشة القصشى فشي
مدينة أم الفحم داخل الخط الخضر .فصادرت من الول ربع مليون شاقل اختلستها من أموال
الرئيشس الخاصشة ،واعتشدت عليشه جسشدياً وعلشى أحشد أبنشائه وخربشت وعبثشت بأغراضشه بششكل
همجشي ومزقشت المصشحف الششريف .أمشا مشن المؤسسشة ،فاسشتولت علشى السشيارة الخاصشة وعلشى
جميشع الحواسشيب واجهشزة التصشوير ،إضشافة لحشوالي  1.5مليشون ششاقل ،بمشا فيهشا نحشو 800
حصشالة جمعهشا الطفشال مشن مصشروفهم اليشومي ،إضشافة لحصشالت البيشارق .وتمشت مصشادرة
جميشع الخشرائط والوثشائق والمخطوطشات الشتي كششف عنهشا فشي المشؤتمر الصشحفي الشذي سشبق
العتداء.
المصادرات طالت عشرات آلف الوثائق التاريخية التي تعود لقرنين من الزمن والتي ل تقدر
بثمن .من أبرزها مستندات خاصة بمشروع "المسح الشامل للوقاف السلمية والمسيحية" في
فلسشطين التاريخيشة الشذي بشدأ عشام  2000وكشان يششارف علشى النتهشاء .وهشو كنايشة عشن 3000
ملف غطى  %75من مقدسات فلسطين ووثق نحو  2500موقعاً جغرافياً وتاريخياً وهندسياً.
كشذلك وثشائق خاصشة بأوقشاف المشدن الكشبرى مثشل يافشا وحيفشا وعكشا واللشد والرملشة فشي القرنيشن
الماضششيين .ووثششائق "الطششابو" والششرض الخاصششة بالوقششاف السششلمية والمسششيحية مششن الفششترة
العثمانية والتي أخذت من الرشيف العثماني .إضافة إلى ملفات المتابعات القضائية بخصوص
المقدسشات المسشطو عليهشا ،ورسشومات فنيشة ،وأرششيف إعلمشي يضشم عششرات آلف الصشور
وأفلم وثائقية عن النكبة والقرى المهجرة ،وعن انتهاكات المستوطنين والمخابرات السرائيلية
للمسشجد القصشى .كمشا مئات الششهادات الششفوية التاريخيشة ،ومقشابلت مشع معمريشن عاششوا فشي
فلسطين قبل النكبة وكانوا شهوداً عليها.
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جريمة مؤسسة القصى هي أنها أحيت في الذاكرة مدناً وقرى كانت قد غابت عن الذهان بعد
محشاولت التهويشد وطمشس هويتهشا العربيشة والسشلمية ،مشن مثشل صشرفند حيفشا ومسشجد قريشة
حطيشن ومجشدل عسشقلن ،وكشثير مشن القشرى الشتي دمرهشا الحتلل وتركشت علشى حالهشا عرضشة
للنسشيان .وهشي جريمشة ل لتغتفشر بعشرف المؤسسشة السشرائيلية السياسشية والعسشكرية الشتي رأت
بعمشل مؤسسشة القصشى مقاومشة مدنيشة ضشد تغييشب التاريشخ ،وضشد اكذوبشة الكيشان الشذي قشام علشى
مقولة أرض بل شعب لشعب بل أرض التي روجت لها الحركة الصهيونية .لكن كذّبها كل ما
نبشش مشن الشرض وجمشع مشن الثشار والوثشائق والششواهد .وكشذلك علمشاء الثشار السشرائيليون مشن
أمثشال فنكلششتاين وغيشره الشذين أعلنشوا أن الثشار لشم تثبشت مجيشء النشبي إبراهيشم إلشى فلسشطين ول
دخول يشوع إلى أريحا ول وجود مملكة داود وسليمان ول الهيكل على أرض فلسطين.
إزاء كشل هشذا ل تملشك سشلطة الحتلل سشوى اللجشوء لسياسشة الرهشاب وتكميشم الشفواه وإخفشاء
الشدليل بعشدما عجشزت عشن الشرد الفكشري العلمشي والعملشي لتفنيشد مقولتهشا .فتقشوم بشإغلق لجنشة
الششتراث السششلمي فششي المسششجد القصششى عششام  ،2002ثششم تتبعهششا بمؤسسششة الرفششادة والوفششادة
وبغيرهشا ،والشن عشودة مشن جديشد لمؤسسشة القصشى .ول يتوقشف الشمر علشى المؤسسشات ،وإنمشا
ينسشحب علشى الشخصشيات الشتي تعمشل علشى اسشتنهاض الشوعي وعلشى التصشدي لضشرب مقومشات
المقاومة المدنية واسدال الصمت والتعتيم العلمي من أجل اتمام مهمة السطو على المقدسات.
القشائمون على مؤسسشة القصشى يرون أن ضربها خطشوة تصشعيدية خطيرة فشي عمليشة استهداف
المسشجد القصشى ،ومنشع المسشلمين مشن عشرب  1948مشن الصشلة فيشه ومشن مراقبشة وفضشح مشا
يجشري تحتشه مشن حفريشات ومشا يخطشط لشه ولمحيطشه كخطشوات تمهيديشة لهشدمه وبنشاء الهيكشل
المزعشوم مكشانه .كمشا وأنشه يسشتهدف منشع نششاطها فشي اعمشار المقدسشات وتجميشد العششرات مشن
ملفات المقابر والمساجد والمقدسات السلمية والمسيحية الموجودة في أروقة المحاكم لفرض
سياسشة المشر الواقشع .كشذلك يشدلل علشى رغبشة السشرائيليين فشي مصشادرة الروايشة الفلسشطينية
للتاريشخ بعشد احتلل ومصشادرة الشرض .فمؤسسشة القصشى ،كمشا مؤسسشة مسشلمات مشن أجشل
القصى ،كانت تعمل على إحياء المساجد والمقابر والقرى المهجرة وكل المكنة المتبقية من
وطن موضوع برسم التصفية ،عبر تنظيم الزيارات والمهرجانات وفي عملية تواصل معها ل
تتوقف من خلل تسيير مسيرة البيارق للحافلت وغيره.
الشششيخ رائد صششلح ،الششذي أجرينششا معششه لقششاءا فششي أم الفحششم ،كششان قششد نفششى مزاعششم السششلطات
السششرائيلية حشول علقششة مؤسسششة القصششى بحركششة المقاومششة السششلمية )حمششاس( ومششا أسششمته
السشلطات السشرائيلية "جهشات إرهابيشة" فشي القشدس المحتلشة .ذلشك فشي إطشار رده علشى ادعشاءات
سلطات الحتلل بأن امر الغلق جاء بسبب شبهة وجود صلة بين المؤسسة وحركة حماس
فششي القششدس ،حسششب الدعششاء السششرائيلي "تجمششع )ائتلف الخيششر( الششذي يعتششبر الششداعم لجهششات
إسشلمية متطرفشة تقشف خلفهشا حركشة حمشاس" .وأكشد بشأنه سيسشتمر بالقيشام بمهشام مؤسسشة القصشى
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تحششت إسششم آخششر ،إن لششم يكششن بالسششم نفسششه .والشششيخ صششلح ،الششذي اتهششم جهششاز السششتخبارات
السشرائيلي بشالوقوف وراء هشذا الشغلق ،أششار إلشى أن هشذا العمشل يشأتي فشي سشياق إغلق 36
مؤسسة إسلمية في العالمين العربي والسلمي في غضون شهر واحد .وقد لفت لوجود فتوى
يهودية بقتله وقدوم متطرفين قبل أسابيع من ذلك لبلدته للبحث عنه.
كيف ل وهو ،ومؤسسة القصى بطاقمها كله ،ت صّر على خلق حالة من التواصل الحقيقي مع
المدينشة ،وتقشوم بكشل ذلشك نيابشة عشن العشالمين العربشي والسشلمي وعشن الفلسشطينيين الغشائبين
والمغيبين أيضاً .باستثناء طبعاً بعض الشخصيات التي لم تيأس وما زالت تنشط على المستوى
الفشردي ،ولشم تلتجشئ للنظشر فشي الشمر للمحكمشة العليشا السشرائيلية ،أو للكنيسشت لوضشع مششاريع
قوانين تتعلق بمكان ورمز معتقد مستهدف .المر الذي يفسر أيضاً إقدام شرطة الحتلل على
اعتقال المنسق العلمي لمؤسسة القصى مؤخراً من باحة المسجد القصى ،للتعمية على ما
تقوم به هذه السلطات من خطوات حثيثة في تهويد القصى والقدس.
اللجنشة الششعبية للشدفاع عشن الحريشات الشتي تنششط مشن داخشل الخشط الخضشر ،ربطشت بيشن إغلق
مؤسسة القصى وبين تنظيمها مهرجان "القصى في خطر" في مدينة "أم الفحم" ،الذي شارك
فيشه عششرات الشلف مشن فلسشطينيي الشداخل .وقشالت أن هشذا العشدوان "يشأتي عششية ششهر رمضشان
المبارك بما في ذلك من ضرب لبنية العمل الخيري الذي يضمن بعضاً من فرحة هذا الشهر
لعشرات اللف من أبناء شعبنا" .وقانون الطوارئ ،الذي يتم اللجوء اليه تحت ذريعة المواد
السرية التي تزودها أجهزة المخابرات لوزارة المن ،ينفي حرية التعبير والعتقاد التي تتغطى
بها المؤسسة ،كما قال رئيس مركز الميزان لحقوق النسان .في حين رأى رئيس لجنة الدفاع
عشن الحريشات أميشر مخشول أن الشمر انتقشل بهشذه الخطشوة لمرحلشة جديشدة ،حيشث لشم يعشد القصشى
وحده في خطر بل الشعب العربي كذلك.
موقع القصى أون لين الذي رصد الردود "الرسمية" ،الفلسطينية والعربية والسلمية ،على
مدى أربعة أيام استنتج غياب المواقف على المستوى الرسمي ،وكأن المسؤولين في أكثر من
عشرين دولة عربية وأكثر من خمسين دولة إسلمية ،يعتبرون القضية "داخلية إسرائيلية" .في
حيشن يسشتهدف السشرائيليون بشإغلق مؤسسشة القصشى ومصشادرة وثائقهشا ،القضشاء علشى ثمشرة
جهشود سشنوات لتثشبيت إسشلمية المسشجد وعروبتشه ،بشأبنيته وأروقتشه ومسشاجده وجشدرانه وسشوره
وأوقشافه ومدارسشه ،كمشا وبأعمشاق الشرض الشتي يقشوم عليهشا .ويسشتهدفون إسشكات صشوت يحتشل
المكانشة الشولى فشي العمشل الجهشادي المتواصشل دفاعشاً عشن الشرض والمقدسشات ،والتمهيشد لتنفيشذ
المزيشد مشن المخططشات العدوانيشة .مؤسسشة القشدس أكشدت مشن ناحيتهشا أن هشذا الشغلق خطشوة
تهشدف لحجشب المشدّ البششري عشن المسشجد القصشى ،كشونه ششبكة حمايشة لشه بشوجه القتحامشات
المتواصلة ومحاولت تثبيت الوجود اليهودي فيه.

21

لشم تكشن بكشل الشحوال هشذه المشرة الشولى الشتي تتعشرض فيهشا المؤسسشة للشغلق ،حيشث سشبقها
محشاولت أخشرى .منهشا فشي العشام  ،2003حيشن جشرى اقتحشام مماثشل واعتقشال رئيشس وعشدد مشن
قيادات الحركشة السشلمية الذين عرفشوا بششش "رهائن القصى" .وذلك للحشؤول دون بنشاء الحركة
مؤسسات تعتمد من خللها على نفسها ،ولضرب أي مشروع يعمل ويفكر ويقدم للمحتاجين ول
يكتفي بالتنديد والدانات والخطابات.
بالطبع لم تسلم أية مؤسسة أو أي رمز وطني أو ديني شريف في القدس من محاولت عرقتله
والضشغط عليشه بكشل الوسشائل لثنيشه عشن التصشدي لسشلطات الحتلل ومشا تقشترفه مشن آثشام بحشق
المقدسشيين والفلسشطينيين بششكل عشام .نشذكر منهشم الشب عطشا ال شحنشا الشذي ل يعشدم فرصشة ،أكشان
عشبر المحافشل الدوليشة أو مشن داخشل الراضشي المحتلشة ،لتقشديم صشورة أمينشة لمشا يجشري علشى
الشرض واعطشاء المثشل فشي التشآخي السشلمي المسشيحي ،والشذي كشان قشد اسشتقبلنا مششكوراً لشدى
زيارتنشا لمشدينته وحشدثنا طشويلً عشن الجريمشة الشتي تقشترف تحشت سشمع وبصشر الجميشع .فشي بيشان
أخير له عند اصدارنا التقرير هذا ،أكد "أن العتداء على القصى هو أعتداء على الجميع وأن
التطرف الديني والعنصرية الدينية مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيل .والعتداء على القصى
عمشل غيشر أنسشاني وغيشر أخلقشي" .وجشدد الشدعوة "للمسشيحيين الفلسشطينيين بشأن يشدخلوا مدينشة
القشدس غشداً وبعشد غشد للششتراك فشي المناسشبات الدينيشة المتعلقشة بالجمعشة العظيمشة وسشبت النشور.
لكشي نعلشن رفضشنا الشى جشانب أخوتنشا المسشلمين لكشل الشجراءات الحتلليشة السشتفزازية فشي
القدس"

القدس عاصمة الثقافة العربية
مشن الهشداف الساسشية فشي مواجهشة الحتلل وتهويشد المدينشة المقدسشة تكريشس الهويشة الثقافيشة
للمقدسشيين .خاصشة فشي ظشل مشا يششبه الغفشوة العربيشة والسشلمية إزاء مشا يجشري ،فشي مرحلشة
مفصلية سرعت من الجراءات التهويدية بشكل غير معهود ،ولسيما منذ انتهاء العدوان على
غشزة .مدينشة مهبشط الشديانات كشانت قشد كرّسشت ضشمن برنامشج عواصشم الثقافشة العربيشة »عاصشمة
للثقافشة العربيشة عشام  ،«2009منشذ أن تشم اختيارهشا بشدلً مشن بغشداد بسشبب أوضشاعها ،فشي مجلشس
وزراء الثقافة العرب الذي عقد في مسقط قبل ثلث سنوات وبايحاء من حركة حماس .الفكرة
بشدت مغريشة وقشتئذ وتشم التفشاق علشى ان ل تبقشى محصشورة فشي القشدس أو الراضشي الفلسشطينية
عموماً ،وإنما تتقاسم الدول العربية هذه الحتفالت أيضاً.
وكشان قشد تقشرر إطلق الفعاليشات في نفشس الوقت وفشي  5مدن مختلفة هي :بيشت لحم في الضشفة
الغربيشة والشتي تحضشر اليهشا الشخصشيات الفلسشطينية والعربيشة الشتي ل تسشتطيع دخشول القشدس،
ومدينة الناصرة في أراضي  ،48وفي غزة للتأكيد على وحدة الصف الفلسطيني رغم النقسام
السياسي والنفصال الجغرافي ،وفي مخيم الرشيدية في لبنان للتذكير بقضية اللجوء والشتات
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الفلسشطيني .كشذلك تجشري الحتفشالت فشي العواصشم العربيشة .فزهشرة المشدائن الشتي تعيشش حاليشًا
أخطر مرحلة من مراحل تهويدها ،كانت بحاجة لعلنها عاصمة الثقافة العربية لتأكيد أهميتها
في عيون كل من يعرف تاريخها.
لكشن القشدس الشتي حظيشت بتاريشخ مجيشد ،كشل الوسشائل بشدت مباحشة للمحتشل لسشتهداف ليشس فقشط
تاريخهشا ،وإنمشا حاضشرها ومسشتقبلها .ومعشاول الهشدم لشم تسشتهدف وحسشب ثقافتهشا مشن لغشة وديشن
وآثشار وحضشارة ،بشل أن قشوات الحتلل اتخشذت قشراراً بمواجهشة الشذين أعلنشوا القشدس عاصشمة
للثقافششة العربيششة لعششام  ،2009وكسششر ارادتهششم بالعتقششال واصششدار قششرارات منششع التجمعششات
والحتفالت .لذا ،يجتمع رئيس اللجنة القانونية لمنتدى ارض اسرائيل المدعو ناشي ايال ،مع
وزيشر المشن العشام افشي ديخشتر ،ومفشوض الششرطة ديفيشد كشوهين لمنشع تنظيشم هشذا الحشدث .فهشذا
التشوجه هشو محاولشة لثبشات السشيادة الفلسشطينية بصشورة غيشر مششروعة فشي القشدس حسشب رايهشم.
رغم أن هذه السلطة الفلسطينية بالتحديد لم تنفك عن اجراء مباحثات سلم مع سلطات الحتلل
هذه التي ارتأت منع تنظيم تلك الفعاليات.
وعليشه ،يصشدر وزيشر المشن أمشراً فشي  20/3/2009بالغشاء المهرجشان المزمشع قيشامه فشي اليشوم
التشالي ،للعلن عشن انطلقشة الحتفشالت بالقشدس عاصشمة الثقافشة العربيشة فشي مشدينتي القشدس
المحتلشة والناصشرة )نعلشم أن انطلقشة الحتفشالت كشانت قشد تشأجلت  3أششهر بسشبب العشدوان علشى
غزة وعقابيله( .وهكذا ،جاءت النطلقة في القدس هامشية ،حيث كان المكان الرئيسي والذي
كشان مشن المقشرر أن يششهد مشؤتمراً صشحفياً يعلشن انطلق الحملشة الششعبية للقشدس عاصشمة للثقافشة
العربيشة عشام  ،2009هشو "خيمشة العتصشام" فشي الششيخ جشراح ،وجشرى الحتفشال الرئيسشي فشي
بيت لحم .قبيل انطلق المؤتمر ,طوقت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات
وقوات من الخيالة البوليسية خيمة العتصام بحي الشيخ جراح ،وسلمت "ام كامل" امراً بمنع
التجمهر فيها ،رغم أن هذا الجراء غير قانوني .بعد ذلك اعتدت على عدد من المشاركين في
المؤتمر ومن الصحفيين والمصورين واعتقلت بعضاً منهم.
هناك من يرى أنه كان من المتوقع أن يقوم الحتلل بايقاف الحتفالية ،حيث صرح عن نيته
بشذلك مسشبقاً ،خاصشة وأن المكشان مكششوف ومراقشب باسشتمرار .ويعتشبرون أنشه كشان بالمكشان أن
يسشتبدل إمشا بسشاحة المسشجد القصشى فشي سشاعة صشلة الظهشر حينمشا تكشون ممتلئة بالمصشلين ،أو
بسشاحة كنيسشة القيامشة ،أو أن تجشري الحتفاليشة فشي منطقشة بشاب الخليشل الشتي تعشج عشادة بالسشياح
الجشانب حيشث سشيجد الحتلل نفسشه محرجشاً بشاللجوء للقشوة ليقشاف الحتفشال أمشام السشياح الشذين
ستكون فرصة موآتية لتعريفهم بما يجري حقيقة في القدس المحتلة ،أو في أماكن أخرى كان
يفترض اختيارها بعناية.
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آخرون وجدوا أن الحتفالية كان يفترض أن تكون مناسبة لفضح جرائم الحتلل بحق الشعب
الفلسشطيني والعربشي .وفضشح كشل محشاولت التطشبيع وإقامشة العلقشات الديبلوماسشية مشع سشلطات
الحنلل أو العشتراف بهشا أو التنسشيق معهشا أو إعطشاء صشورة عشن الواقشع أكشثر زهشاء .خاصشة
وأنشه ل يمكشن فصشل النشواحي الثقافيشة عشن الجشوانب السياسشية والتاريخيشة والحضشارية والوطنيشة.
بحيث تكون الحتفالية مناسبة للعلن عن التمسك بالقدس وفلسطين وبأرض الباء والجداد،
علم شاً أن أهششالي القششدس ل يسششتطيعون وحششدهم بمئات آلفهششم الثلثششة علششى أقصششى حششد انجششاح
الفعاليشات والتعشبئة لهشا طالمشا يحتشاج الفلسشطينيون الشذين هشم مشن خشارج المدينشة لتصشاريح لتشأمين
دخولهم اليها.
هناك من ذهب لبعد من ذلك بالحتجاج على جدوى الحتفالية وتبذير المليين من الدولرات،
بينمشا قشدس القشداس ،عاصشمة الثقافشة العربيشة  ،2009مهملشة مشن النشواحي الماديشة والمعنويشة
والحياتيششة ،ومؤسسششاتها المختلفششة تششرزح تحششت نيششر الحتلل والضششرائب والضششغوطات بكافششة
أششكالها ،وأهلهشا بشأمس الحاجشة لهشذه الشموال لتعزيشز صشمودهم أمشام بعشض سماسشرة الراضشي
الشذين يختطفشون أراضشيهم وبيشوتهم ويسشربونها للحتلل وأمشام أنشاس يسشرحون ويمرحشون مشن
غيشر رادع ويغرقشون أبنشاءهم بالمخشدرات .ثشم مشا نفشع الحتفشال بمدينشة أششباح عاصشمة للثقافشة
العربيششة عنششدما تفششرغ تششدريجياً مششن سششكانها بعششد أن تسششحب هويششاتهم ويهجّرون عششن مششدينتهم
بالضغوطات المختلفة ،في حين يقف الكل موقف المتفرج وليس سوى البيانات والستنكارات
للرد على ذلك.
كشان علشى القشدس إذن أن تشدفع ،إضشافة لمعاناتهشا مشن الحتلل وأعراضشه ،معانشاة الخلفشات بيشن
الفلسطينيين أنفسهم المنقسمين بين برنامجين سياسيين وايديولوجيتين تقفان عند طرفي نقيض:
المقاومششة والتسششوية .بمششا شششوه وجششه انطلقششة الحتفاليششة وأبرز التنششافر بيششن الفعاليششات ومكششان
انطلقتهشا وتحديشد شخوصشها وأهشدافها وبرامجهشا .ذلشك بشدل الخشروج بتفاهمشات لتششكيل حالشة
شعبية ونخبوية متوحدة ومنيعة تحمي القضية ورمزها مدينة القدس من التصفية .علوة على
أن الخلفات العربية لم تساهم هي الخرى في تعزيز صمود القدس واحياء ثقافتها ،بمواجهة
المزيد من الدعم للمؤسسات الصهيونية الموجودة في القدس.
لقد بات من الطبيعي ضمن هذه الصورة أن ينخفض النشاط الثقافي الذي يعاني من الممارسات
السشرائيلية ومشن غيشاب الشدعم لشه .إلشى جشانب أن القاعشات المغلقشة لشن تفشي بشالغرض ،مشع منشع
الحتلل التجمهر في الساحات ،وأسرلة النسان الفلسطيني ،وتقييد وتضييق إن لم نقل طمس
كل ما يمت له بصلة بالقوة ،من منشآت تربوية وثقافية وسياحية .وحيث يتم تداول رقم 920
انذار هدم اضافي هذه السنة وتشريد  17000مقدسي  -مقابل عرض أكثر من  5500وحدة
سشكنية تمشت الموافقشة علشى  3000منهشا وذلشك فقشط منشذ مشؤتمر أنشابوليس نهايشة  - 2007فالشمر
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يتطلشب بالحشاح مشد يشد العشون لهشالي القشدس بمسشاعدات عربيشة لتشوفير أسشباب الصشمود لهشم ازاء
كل هذا الكم من النتهاكات لحقوقهم.

تساؤلت مشروعة
يجشدر بنشا بعشد كشل هشذا أن نتسشاءل أيشن المجتمشع المشدني العشالمي ممشا يحشدث فشي القشدس ،وأيشن
الطراف الكثر حساسية فيه لقضيتها ،أي العالمين العربي والسلمي مما هم فيه أبناء القدس
الشرقية؟ واذا كانت عملية تهويد المدينة جارية على قدم وساق ،فلماذا ما زال العرب المعنيون
أصشلً بالقشدس كمششا الفلسششطينيين ،غشافلون عمومشاً عششن ذلشك ؟ لمششاذا تششرك المقدسشيون لششمرهم
يصارعون أوضاعاً ضاغطة وانتهاك حقوق على كل الصعدة وكأن ل حياة لمن ينادون؟ ثم
أل يششكل مشا ترتكبشه اسشرائيل تحشد للسشلم الشذي تحشاول اقنشاع العشالم بأنهشا جشادة فشي إقشامته مشع
الفلسشطينيين؟ وإذا كشانت الدولشة العبريشة تقشوض بمشا تقشوم بشه مشن إجشراءات عمليشة مصشداقية
محادثاتهشا مشع الطشرف الفلسشطيني ،معتشبرة أن الششطر الغربشي للقشدس الشذي احتلتشه منشذ سشنة
 1948ليس وحده العاصمة البدية لها وإنما أيضاً ما ضمته عام  ،1967فأي دولة فلسطينية
مقبلشة وعاصشمتها القشدس الششرقية يمكشن أن تلشد مشن رحشم هشذه المعانشاة وسشلب الشرض وانتهشاك
الحقوق؟
فشي ظشل المششهد الكشارثي الشذي يلشف الحيشاء العربيشة بمدينشة القشدس ،كمشا فشي كشل الراضشي
الفلسشطينية ،يناششد المقدسشيون كشل أحشرار العشالم وأنصشار الحقشوق النسشانية الوليشة ،الششقاء
والصشدقاء والمتعشاطفين دعشم صشمودهم وإنششاء صشندوق مشالي للمسشاعدة واسشكان المطروديشن
والمششردين .كمشا وتششكيل لجشان قانونيشة متخصصشة لمناهضشة قشوانين البنشاء والتملشك ومزاعشم
المخالفشات .خاصشة بعشد تعييشن وزيشر خارجيشة اسشرائيلي جديشد يعلشن أن اسشرائيل غيشر ملزمشة
بالتفشاق الشذي جشرى التوصشل لشه فشي مشؤتمر السشلم فشي انشابوليس فشي نوفمشبر/تششرين الثشاني
 2007حشول قيشام دولشة فلسشطينية ،كشون "الحكومشة السشرائيلية والكنيسشت لشم يصشادقا يومشا علشى
انشابوليس" .فشي حيشن أن خارطشة الطريشق الشتي يعشترف عليهشا السشيد ليبرمشان ،والشتي هشي خطشة
سشلم دوليشة وضشعتها اللجنشة الرباعيشة الدوليشة حشول الششرق الوسشط )الوليشات المتحشدة والتحشاد
الوروبي وروسيا والمم المتحدة( وتنص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل اقرت
في صيف  ،2003فهي لم تعدو كونها منذ ذلك الحين حبراً على ورق.
عنشدما كشانت اسشرائيل تشدير ششكلياً مفاوضشات مشع الفلسشطينيين لمراضشاة المجموعشة الدوليشة الشتي
تعتبر كل المستوطنات في الراضي المحتلة منذ يونيو /حزيران  1967غير مشروعة ،كانت
واشششنطن تنششاهض السششتيطان بالششقوال ل بالفعششال .بينمششا تتواصششل الضششغوط الميركيششة علششى
الششعب الفلسشطيني وعلشى مقشاومته بالخصشوص لجبارهشا علشى تقشديم التنشازلت الشتي تريشدها
اسرائيل ،مما سمح لهذه بالمماطلة وبفرض ما تريده .وفوق ذلك تسمع الدارة المريكية حالياً
كلمشاً مشن وزيشر يقشول ان اسشرائيل ل تتلقشى الشوامر مشن اميركشا ،وأنهشا ليسشت الوليشة الحاديشة
والخمسشين للوليشات المتحشدة الميركيشة ،ول تعلشق عليهشا .كمشا لشم تحشرك سشاكناً ازاء تصشريحات
رئيس الوزراء الجديد برفض مبدأ الدولتين التي طالما ذرت رماداً في العيون بخصوصها.
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إذا كان تطرف الفئات التي شكلت الحكومة الحالية لن يقودها لتخاذ قرارات إستراتيجية مثل
النسشحاب ،وتفكيشك المسشتوطنات والعشتراف بحشق العشودة للجئيشن الفلسشطينيين ومشا الشى ذلشك،
فثمششة سششؤال يششوجه للقششوى السياسششية الفلسطينيةأيضششا :إلششى مششتى سيسششتمر النقسششام الفلسششطيني
وتصدع المواقف وغياب اتفاق حول دولة يجتمع عليها كل الطراف قادرة على تمثيل الجميع
بشاختلف مششاربهم؟ وإذا كشان السشرائيليون ل يريشدون اكشثر مشن التهشدئة والتمسشك بشوهم الشمن
المطلشق عشبر فشرض سشلم مهيشن علشى ششعب مسشحوق ،ومشا معنشى مطالبشة الشطراف الفلسشطينية
بالرضشوخ للششروط السشرائيلية فشي حيشن يشترك الطشرف السشرائيلي فشوق المحاسشبة وفشوق النقشد؟
إذا كان الزعماء السرائيليون الذين يتناوبون على السلطة يفتقدون للحكمة السياسية والشجاعة
الخلقية للقرار بأن أمنهم لن يتحقق طالما أنه قائم على شقاء من ينتهكون حقهم في دولة هي
حق شرعي لهم ،فهل أن الخيار يراوح بين منح الفلسطينيين الجنسية السرائيلية وهو ما يعني
نهاية الدولة اليهودية ،أو التطهير العرقي للفلسطينيين عبر تهجيرهم إلى الردن ،وهو ما يعني
نهايتها الخلقية؟
ل ششك بشأن العشدوان علشى غشزة قشد أعشاد للقضشية الفلسشطينية راهنيتهشا وزخمهشا التحشرري علشى
الصعيد العالمي .ونحن اليوم كفضاء مدني غير حكومي أمام اختبار جد صعب وحساس :فمن
جهة ،ثمة فرملة رسمية غربية في الدفاع عن حل يضمن الحد الدنى للشعب الفلسطيني ،ومن
جهة ثانية ،ضرورة عزلة للدولة العبرية ولمن يدافع عنها يفترض أن تزداد بكل الوسائل بما
في ذلك المقاطعة.
في وضع كهذا ،هناك مسؤولية تاريخية على كل الحكومات العربية التي أصبحت مراقباً أصماً
أبكمشاً لمشا يحشدث .ول بشد مشن دعشم مشادي ومعنشوي لسشكان القشدس لمواجهشة عمليشات اسشتيطان
وتهويد مدعومة بمليارات الدولرات وأكثر التيارات اليهودية ظلمية وتطرفاً .ان أي استنفار
مادي ومعنوي عربي سيترك أثراً إيجابياً على صعيد التضامن المدني الدولي الذي يناضل بين
سششندانة الحتلل والتواطششؤ الغربششي معششه ،ومطرقششة السششتبداد فششي العششالم العربششي الششذي يغيششب
المواطنشة الصشلبة القشادرة علشى دعشم كشل أششكال المقاومشة .إن انهشاء نظشام الفصشل العنصشري فشي
آخشر بلشد احتلل ،كمشا حصشل فشي جنشوب افريقيشا سشنة  1994يعتشبر الختبشار الشكبر لششعوب
المنطقة وكل الحرار في العالم.
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