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كانون ٍ
ومنهجيته:
حول التقرير
ّ
يرصد هذا التقرير تط ّور األحداث في مدينة القدس على املستويني امليداني والسياسي ويُق ّدم
مشروع تهويدي شامل يطال مختلف
قراء ًة منهج ّية لهذه األحداث تضعها في سياق الصراع بني
ٍ
جوانب احلياة في املدينة ،تُنفذه وترعاه دولة االحتالل واجلمع ّيات املرتبطة بها ،وبني محاوالت
وقليل من الدعم اخلارجي.
مقاومة هذا املشروع من قبل املقدس ّيني املعتمدين على قدراتهم الذات ّية
ٍ
التطور الميداني ملشروع تهويد املدينة ومحاوالت مقاومته من خالل مسارين
ويتتبع التقرير
ّ
أساس ّيني هما:
التهويد الديني والثقافي :يشتمل هذا املسار على محاوالت تغيير هو ّية القدس وال سيما
املسجد األقصى والبلدة القدمية من خالل احلفر ّيات الهادفة إلى بناء مدينة تاريخ ّية يهود ّية أسفل
املسجد األقصى ومحيطه ،ومن خالل بناء الكنس واملتاحف ،فض ً
ال عن محاولة نزع احلصر ّية
مفتوح أمام أتباع
موقع ديني مشترك
معلم إسالمي إلى ٍ
ٍ
اإلسالم ّية للمسجد األقصى وحتويله من ٍ
الديانات كلها ،وكذلك االعتداء على املقدسات اإلسالمية واملسيحية في املدينة .يُضاف إلى ذلك
محاولة تغيير الطابع السكاني العربي للمنطقة احمليطة باملسجد األقصى والبلدة القدمية إلى
طابع يهودي ،وتهجير سكان هذه املنطقة العرب إلى األطراف .كما يشتمل هذا املسار على محاولة
ٍ
ٍ
كـ»عاصمة يهود ّية» وذلك من خالل املهرجانات واالحتفاالت وتشجيع
تسويق القدس سياح ًيا
السياحة من خالل اختالق اآلثار وبناء املتاحف اليهود ّية في سائر أرجاء املدينة.
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التهويد الدميوغرافي :يشتمل هذا املسار على مجالني أساسيني .األ ّول هو محاوالت زيادة
عدد املستوطنني اليهود في املدينة من خالل بناء املستوطنات وتوسعتها وتقدمي تسهيالت خملتلف
الفئات اليهودية للسكن في القدس ،ونقل مؤسسات الدولة املركز ّية إلى املدينة ،وتشجيع بناء
املصانع ومراكز الشركات عالية التقنية في مركز املدينة جلذب اليد العاملة .أ ّما اجملال الثاني فهو
محاولة تهجير الس ّكان املقدس ّيني من خالل سحب بطاقات اإلقامة ومصادرة األراضي والعقارات
وفرض ظروف معيشية واقتصاد ّية صعبة عليهم ،فض ً
ال عن آثار اجلدار العازل.
التطور السياسي ملشروع التهويد فيتتبعه التقرير من خالل متابعة املواقف السياس ّية ألبرز
أ ّما ّ
اجلهات الفاعلة في القدس واملؤثرة فيها ال سيما دولة االحتالل والسلطة الفلسطين ّية وفصائل
املقاومة والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ومن بعدهم الدول العرب ّية وبعض الدول اإلسالم ّية.
ويرصد التقرير مواقف هذه األطراف من أبرز األحداث الدائرة في القدس كما يرصد أي تط ّو ٍر
في املوقف السياسي العام لهذه األطراف جتاه املدينة.
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ّ
الملخص ال ّتنفيذي
متشابهة هي بدايات أعوام القدس ونهاياتها ،فما حملته خواتيم عام  2013من ّ
مؤشرات على
تطور ممارسات االحتالل في القدس لم تلبث أن تبلورت عبر استمرار االحتالل في سياسة التهويد
الديني والدميوغرافي ،سواء عبر تثبيت احلقائق على األرض من خالل االستيطان ،أو اقتحام
املسجد األقصى والتطور إلى طرح فكرة استبدال السيادة اإلسرائيلية الكاملة بالسيادة األردنية
احلالية .كما جتلت في الربع األول من عام  2014واحدة من نتائج املمارسات التي تتبعها سلطات
االحتالل بحق املقدسيني ،نعني بها أزمة انقطاع املياه عن األحياء املقدسية التي عزلها االحتالل
وراء جدار من احلديد واألسمنت ...وكثير من العنصر ّية.
ومبوازاة ممارسات االحتالل وسياساته التهويد ّية وارتداداتها على القدس واملقدس ّيني كانت
املفاوضات التي استؤنفت أواخر متوز/يوليو  2013حتقّق النتائج ذاتها التي حقّقتها جوالت
املفاوضات السابقة بد ًءا من أوسلو .فاجلانب اإلسرائيلي مي ّرر املزيد من السياسات التهويدية على
األرض ،ويتبادل مع الطرف الفلسطيني اتهامات بتعطيل املفاوضات فيما حتاول اإلدارة األميركية
طمأنة نتنياهو مبمارسة املزيد من الضغوطات على الطرف الفلسطيني الذي يوقن أنه لم يبق شيء
ميكن التنازل عنه.
في التهويد الديني الذي تعرضت له القدس احملتلة خالل املدة التي يرصدها التقرير
واضحا
كان املسجد األقصى مستهد ًفا بشكل رئيس ،ال سيما في «الكنيست» .فكما بات
ً
فإن االعتداءات على املسجد األقصى جتاوزت عتبة التصريحات واالقتحامات التي باتت
بروتوكوالً يوم ًيا يلتزمه املتطرفون اليهود من مستوطنني وشخصيات دينية وحكومية،
وتطورت نقاشات «الكنيست» حول املسجد األقصى لتطرح نقله إلى السيادة اإلسرائيلية
الكاملة واستبدالها بالسيادة األردنية .ففي  ،2014/2/25ناقش «الكنيست» مشروع قانون
السيادة األردن ّية على املسجد
ّ
قدمه النائب الليكودي املتطرف موشيه فيجلني ويقضي بإنهاء ّ
األقصى ووضعه حتت سيادة االحتالل الكاملة .وقد انتهت اجللسة دون تصويت فيما قال
رئيس «الكنيست» ،يولي أدلشتاين ،إن املقترحات حوله ستقدم في جلسة حتدد الح ًقا .وكان
أدلشتاين قرر تأجيل مناقشة املقترح التي كانت مقررة يوم  2014/2/18نظ ًرا إلى املواقف
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الرافضة لها على املستويني العربي واإلسالمي ،فكان التّأجيل مبثابة امتصاص لهذه املواقف
التي ما لبثت أن خفّت وتيرتها ،بل تالشت ،عند مناقشة االقتراح فعل ًّيا .إال أنه باإلمكان القول
إن عدم الذهاب بعي ًدا في اتّخاذ قرارات في موضوع إنهاء السيادة األردنية مر ّده ،وإن بشكل
ّ
ّوجه إلى فتح معركة
جزئي ،اخلوف من ردود فعل عرب ّية وإسالم ّية وحتّى دول ّية ،وغياب الت ّ
على األقصى قد تؤ ّدي إلى ضياع «املكتسبات» التي متكنت سلطات االحتالل من انتزاعها
السكوت العربي والتّغاضي اإلسالمي،
سواء عبر تكريس واقع مع ّين من االقتحامات أو بفعل ّ
صاحب الوصاية على األقصى ،بحد من االنتهاكات صارت معه االقتحامات والتصريحات
ح ًقا مسلّ ًما به لليهود.
ونظ ًرا إلى الشكاوى املتكررة من «التضييق» الذي يواجهه املتطرفون لدى اقتحامهم األقصى
ومنعهم أحيا ًنا من اقتحام املسجد فقد أثار أعضاء في «الكنيست» هذه املسألة ال سيما مع اقتراب
«عيد الفصح العبري» .وبناء على ذلك ،أق ّرت جلنة الداخلية في «الكنيست» في  2014/3/5بشكل
رسمي إنشاء جلنة فرع ّية تخصصية هي «جلنة تسور» مهمتها فحص عملية تنظيم اقتحامات
اليهود يوم ًيا للمسجد األقصى من أجل تأدية الصلوات التلمودية .وتأتي هذه اللجنة انسجا ًما مع
اقتراحات النائب فيجلني حول نقل السيادة وهي تغ ّذي في نهاية املطاف مشروع التقسيم الزماني
للمسجد األقصى.
وفي إطار التهويد الديني الذي يستهدف املسجد األقصى من خالل زرع الكنس حوله ،فقد
أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بناء كنيس «جوهرة إسرائيل» في البلدة القدمية بالقدس،
وهو يبعد  200متر عن املسجد األقصى غر ًبا ويتألف من  4طبقات وتعلوه ق ّبة مقببة ترتفع عن
األرض  24مت ًرا باإلضافة إلى فضاء بنائي حتت األرض.
ومن الواضح أن سلطات االحتالل أخذت النقاش حول املسجد األقصى إلى مستوى متقدم
حيث لم يعد الكالم على التقسيم وتأمني االقتحامات بل حول السبل النّاجعة التي ميكن أن تؤ ّمن
ً
السيادة األردن ّية.
لالحتالل حر ّية أكبر للتح ّرك في األقصى عبر جعله حتت سيادتها
عوضا عن ّ
وال ّ
أن تأجيل املوضوع أو عدم التصويت على القرار ال يعني بأي شكل من األشكال أنه
شك في ّ
بات خارج دائرة النقاش فاعتراضات املتطرفني اليهود ،كما الكنيست ،لم تهدأ منذ سنوات على
الصيانة والترميم
«عبث» األوقاف اإلسالمية باملسجد األقصى والتخريب الذي تتس ّبب به أعمال ّ
التي يقوم بها عمالها في مرافق املسجد.
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مدة ال ّرصد تزاي ًدا في نشاط اجلمع ّيات االستيطانية التي جتهد للسيطرة على
كذلك شهدت ّ
محيط املسجد األقصى وشراء املمتلكات في البلدة القدمية كي تسبغ على املكان طاب ًعا يهود ًيا
تلمود ًيا ينافس الوجه العربي واإلسالمي للمسجد والبلدة القدمية ،والقدس بوجه عام .وفي
هذا اإلطار ،تعمل جمع ّية «عطيرت كوهنيم» االستيطانية على حتويل جزء من مبنى البريد الذي
متلكته العام املاضي إلى مدرسة دين ّية وأخرى متهيدية إلعداد املتد ّينني قبل اخلدمة العسكر ّية.
مدة ال ّرصد تطورات من شأنها تعزيز سيطرة جمعية «العاد» االستيطان ّية التي تدير
كما شهدت ّ
احلديقة األثر ّية املس ّماة «مدينة داود» في سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك .فقد صادقت
محكمة االحتالل املركزية بالقدس على اتّفاق تسوية بني شركتني حكوميتني هما الشركة احلكومية
لتطوير احلي اليهودي في البلدة القدمية بالقدس والشركة احلكومية لتطوير شرق القدس لنقل
السيطرة على املنطقة اجلنوبية من حائط البراق إلى جمعية «العاد» .ومن شأن االتفاق أن يعزز
املصالح االقتصاد ّية والسياحية جلمعية «العاد» ويعطيها فرصة غير مسبوقة لتعزيز االرتباط بني
سلوان و»مدينة داود» وحائط البراق.
أما على صعيد التهويد الدميوغرافي فقد حجز االستيطان موقعه ً
أيضا على خارطة االنتهاكات
اإلسرائيلية لعام  .2014وكما هي احلال مع االستيطان قبل قرار العودة إلى املفاوضات وعلى مدى

النصف األخير من عام  ،2013فإن العطاءات االستيطانية ومشاريع التوسع االستيطاني استمرت
في الربع األول من عام  .2014ففي  ،2014/2/5أعلنت جلنة التخطيط في بلدية االحتالل موافقتها
النهائية على بناء  558وحدة استيطانية في مستوطنات «هار حوما» (جبل أبو غنيم) و»النبي
يعقوب» و»بسغات زئيف» ،أما في  2014/3/18فصادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية
االحتالل على تراخيص بناء  184وحدة استيطانية في شرق القدس تشمل  144وحدة في «هار
حوما» و 40وحدة في «بسغات زئيف» ما يعني إمكانية البدء بالبناء استنا ًدا إلى التراخيص .كما
صادقت اللجنة املالية التابعة لبرملان االحتالل (الكنيست) في  2014/3/30على حتويل  177مليون
شيكل (حوالي  50مليون دوالر) لشعبة االستيطان في الوكالة اليهودية ،وهي الذراع التنفيذية
للحكومة للبناء في املستوطنات املقامة بالقدس والضفة.
وحيال هذا الواقع لم تكن السلطة الفلسطينية إال لتدين هذه املمارسات التي من شأنها أن
«تعرقل عمل ّية املفاوضات» .كما دانت الواليات املتّحدة في  2014/2/5اإلعالن عن بناء الوحدات
االستيطان ّية وأكدت معارضتها أي خطوة أحادية من قبل أي من الطرفني من شأنها أن حتدد
8
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مسب ًقا مصير قضايا احلل النهائي ،لكن دون أن تترك هذه االنتقادات أي أثر في حكومة االحتالل
لوقف االستيطان.
سياسات االحتالل حيال املقدسيني في األحياء الواقعة خلف جدار الفصل العازل كانت جل ّية
بشكل كبير خالل مدة الرصد وذلك من خالل أزمة انقطاع املياه في أحياء مخيم شعفاط ورأس
خميس ورأس شحادة وضاحية البريد التي تعاني أص ً
ال من ّ
تقطع املياه وانخفاض ضغطها .وقد
تقدم األهالي بالشكوى إلى محكمة االحتالل التي أمهلت شركة «جيحون»  60يو ًما للعمل على حل
األزمة .وال تزال املياه مقطوعة عن هذه األحياء حتى تاريخ صدور هذه التقرير عل ًما أن املشكلة
بدأت في أوائل آذار/مارس .2014
أما في املوقف السياسي فلم تشهد بداية عام  2014تطو ًرا يذكر باستثناء إعادة إنتاج املواقف
السابقة من تنديد وتهديد باإلضافة إلى املوقف الذي استجد أواخر عام  2013جلهة الوقوف
التمسك بـ «دولة فلسطينية على حدود 1967
وراء السلطة الفلسطينية في املفاوضات مع
ّ
وعاصمتها شرق القدس» .فبعد غياب اثنتي عشرة سنة ،اجتمعت جلنة القدس في املغرب برئاسة
العاهل املغربي وبحضور ممثلني عن االحتاد األوروبي والدول األعضاء في مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ومبعوث أوباما اخلاص إلى منظمة التعاون اإلسالمي .ولعل لتدويل اللجنة دالالت
أهمها التزام سقف اجلهات املشاركة جلهة الوقوف وراء املفاوضات واملطالبة بدولة فلسطينية
عاصمتها شرق القدس .وعلى الرغم من الغياب املط ّول للجنة والتطورات في مشروع التهويد على
مدى السنوات التي لم تنعقد بها إال أن لغة بيانها لم حتمل جدي ًدا باستثناء إعالن دعم املفاوضات
وتأكيد احلاجة إلى إجناحها.
أما القمة العربية اخلامسة والعشرون التي انعقدت في الكويت في  2014/3/25-24فالتزمت
هي األخرى اخلطاب املعهود للقمم العربية فأكد اإلعالن الصادر عنها الرفض املطلق القاطع
لالعتراف بـ «إسرائيل» كدولة يهودية واستمرار االستيطان وتهويد القدس واالعتداءات على
املقدسات اإلسالمية واملسيح ّية وتغيير الوضع اجلغرافي واعتبارها إجراءات باطلة والغية مبوجب
القانون الدولي واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية .ولع ّل إقدام االحتالل
على هدم بناية سكنية بحي الطور شرق القدس احملتلة بالتزامن مع انعقاد اجللسة اخلتامية للقمة
العربية يعكس استخفاف االحتالل بالق ّمة وبياناتها التي تصف واق ًعا معينًا من ممارسات االحتالل
في فلسطني والقدس احملتلة دون أن تتم ّكن من وضع يدها على سبل املعاجلة الالزمة.
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وفي  ،2014/3/28صوت مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في دورتها اخلامسة
والعشرين على خمس قرارات تدين «إسرائيل» ودعا أحد القرارات إلى مقاطعة «إسرائيل» وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات على املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس ،كما
طالب «جميع الدول باحترام معايير حقوق اإلنسان املبدئية من خالل اتخاذ اخلطوات الضرورية،
مبا في ذلك إنهاء كافة العالقات التّجارية والروابط االقتصاد ّية مع املستوطنات».
وقبل ذلك عرض مق ّرر حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة ،ريتشارد فوك في
مؤمتر صحفي في جنيف في  2014/3/21خالصة تقريره حول انتهاكات «إسرائيل» واعتداءاتها
في األراضي احملتلة .وقد اتهم فوك «إسرائيل» مبمارسة التطهير العرقي في فلسطني احملتلة ال
سيما من خالل طرد الفلسطينيني من شرق القدس .كما قال فوك إن أكثر من  11,000فلسطيني
فقدوا حقهم باإلقامة في شرق القدس منذ عام  1996بسبب سياسات «إسرائيل» التي حتابي
أن هذا العدد هو فقط رأس جبل اجلليد
اليهود وتلغي حق اإلقامة للمقدسيني.
وشدد فوك على ّ
ّ
حيث إن املزيد من املقدسيني مهددون بفقدان حقّهم في اإلقامة بسبب سياسات االحتالل .كما
قال إن ك ّل زيادة في البناء االستيطاني وك ّل عملية هدم تطال املنازل إمنا تزيد وضع الفلسطينيني
سو ًءا.
إ ًذا هذه هي أهم معالم الربع األول من عام  2014في القدس كما ارتسمت من خالل ممارسات
االحتالل :األقصى على قائمة أولويات برملان االحتالل وتطور في النقاشات حوله لتشمل فرض
السيادة اإلسرائيلية عليه ،إضافة إلى التقسيم الزماني واملكاني ليضاف ذلك إلى اقتحامات
املتطرفني اليهود من مستوطنني ومجندين وشخصيات سياسية ودينية؛ االستيطان على قدم وساق
ال يتأثر باالنتقادات وال التهديدات وال بالدعوات إلى وقفه؛ املقدسيون حتت وطأة السياسات
اإلسرائيلية وممارسات االحتالل التي تض ّيق عليهم وتصادر أرضهم وتهدم منازلهم؛ وأخي ًرا جملة
«السالم» مع االحتالل.
مواقف عربية وإسالمية ال يبدو أنها ستتح ّرر من قيود السعي وراء ّ
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ّأوالً :الموقف الميداني في القدس:
تطور مشروع التهويد الديني والثقافي
أّ .
الداخلية تش ّكل
بالسيادة على المسجد األقصى ،ولجنة ّ
التفرد ّ
"الكنيست" يناقش ّ
خاصة لتنظيم االقتحامات
هيئة
ّ
شهد الربع األول من عام  2014سلسلة خطيرة
من التّطورات املتعلّقة باملسجد األقصى إلى جانب
سلسلة من التطورات اخلطيرة
االقتحامات التي لم تتو ّقف خالل هذه املدة .وجتليات
عصفت باملسجد األقصى جتلّت
محاولة السيطرة الكاملة على األقصى ظهرت بوضوح مع
بشكل خاص مع طرح اقتراح بإنهاء
طرح موضوع إنهاء السيادة األردنية على األقصى الذي
السيادة األردنية على األقصى ووضع
أعقبه صدور قرار بتشكيل جلنة خاصة ملراقبة تنفيذ
املسجد حتت السيادة اإلسرائيلية
قرار احلكومة بالسماح باالقتحامات اليومية ومن ثم
الكاملة فيما ش ِّكلت جلنة خاصة
عقد املؤمتر السنوي ملا يعرف بـ «منظمات املعبد» .وعلى
مه ّمتها فحص عملية تنظيم
هامش هذا التّصعيد استمرت اقتحامات األقصى من
اقتحامات اليهود يوم ًيا للمسجد
الصلوات التلمود ّية
قبل املتطرفني اليهود كما لم تتو ّرع ق ّوات االحتالل عن األقصى لتأدية ّ
اقتحام املسجد بذريعة ضبط األمن وتفريق متظاهرين.
شهد الربع األول من عام 2014

في  ،2014/2/25ناقش "الكنيست"
مقد ًما من النّائب الليكودي املتط ّرف
اقتراحا َّ
ً
السيادة األردن ّية
موشيه فيجلني يقضي بإنهاء ّ
على املسجد األقصى ووضعه حتت سيادة
االحتالل بشكل كامل .وقد انتهت اجللسة
دون تصويت أو مقترحات فيما قال رئيس
إن أي مقترحات
"الكنيست" ،يولي أدلشتاينّ ،
حتدد الح ًقا.
أو توصيات ستق ّدم في جلسة
ّ
وكان أدلشتاين ق ّرر تأجيل مناقشة االقتراح

ال جتد مطالبات البرملان األردني بطرد السفير
اإلسرائيلي جتاو ًبا من احلكومة
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التي كانت مق ّررة يوم  2014/2/18نظ ًرا إلى املواقف ال ّرافضة لها على املستوى العربي واإلسالمي
كما من النواب العرب في "الكنيست" ومن أحزاب اليسار اإلسرائيلية .أما األردن ،وهو املعني
املقدم ،فقد شهد حرا ًكا في مجلس النواب حيث رفع النواب مذكرة إلى
بشكل رئيس باالقتراح
ّ
رئاسة اجمللس طالبوا فيها احلكومة بطرد السفير اإلسرائيلي من األردن وسحب السفير األردني
من فلسطني التاريخية ،كما دعا  47نائ ًبا مجلس النواب إلى تقدمي مشروع قانون إللغاء معاهدة
صدى لدى احلكومة
أن الصوت في مجلس النّواب لم يجد له
السالم األردنية اإلسرائيلية .إال ّ
ً
السفير اإلسرائيلي
التي قال رئيسها عبد الله النّسور جمللس النّواب في ّ 2014/3/19
إن طرد ّ
سيم ّكن االحتالل من التّمادي في إجراءات تهويد القدس وسيعرقل التحقيق املشترك في قضية
مقتل رائد زعيتر ،القاضي الفلسطيني-األردني الذي أردته ق ّوات االحتالل على معبر الكرامة في
.2014/3/10
نشاط "الكنيست" في موضوع األقصى
لم يتو ّقف بعد جلسة نقل السيادة ففي
الداخلية بشكل
 ،2014/3/5أق ّرت جلنة ّ
رسمي إقامة جلنة فرع ّية تخصصية
مه ّمتها تنفيذ قرارات احلكومة االسرائيلية
بشأن اقتحامات اليهود للمسجد األقصى
وفحص إمكانية "صعودهم" إليه ملدة ثالث
ساعات ونصف يوم ًيا ،فض ً
ريغف في جلنة الداخلية بالـ «كنيست» ()2013
ال عن تهيئة املناخ
لالقتحامات التي تتزامن مع املناسبات اليهودية
مثل "عيد الفصح العبري" في نيسان/أبريل .وكانت رئيسة جلنة الداخلية ميري ريغف طالبت في
جلسة  2013/1/8بضرورة وجود مراقبني إسرائيليني في األقصى بشكل مستم ّر للوقوف على
الصيانة التي تنفّذها األوقاف اإلسالم ّية هناك.
أعمال ّ
اقتحامات املسجد األقصى لم تتوقف في الربع األول من عام  2014حيث بلغ عدد املقتحمني
ما يزيد على  3000من عناصر االحتالل منهم مستوطنون وجنود ومجندون وقوات خاصة وعناصر
من الشرطة .كما شهد شهر شباط/فبراير عودة فيجلني إلى اقتحام األقصى حتدي ًدا في 2/19
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وذلك بعد  10أشهر من منعه بناء على تعليمات
من رئيس حكومة االحتالل حيث أبلغه قائد
الشرطة بقرار املنع في  .2013/4/28وقد
أصبحت اقتحاماته مترافقة باملزيد من
خصوصا بعد أن أخذ اقتراحه حول
التّحدي
ً
السيادة على املسجد طريقه إلى النّقاش في
ّ
بأن األقصى لليهود وعلى
"الكنيست" فص ّرح ّ
العرب الرحيل إلى السعودية ،وأن القبة اعتداءات االحتالل على املصلني في املسجد األقصى
ّ
ال ّذهبية هي املعبد اليهودي وليست للمسلمني.
كذلك لم تتوا َن شرطة االحتالل عن التضييق على املصلّني والتّدقيق في هو ّياتهم ومصادرتها
فمنعت على سبيل املثال من هم فوق اخلمسني من العمر من دخول األقصى ألداء صالة الفجر
كما منعت طلبة العلم من دخول املسجد في  ،3/11وفي  .3/17كما اعتدت الشرطة على املصلّني
احتجاجا على االقتحامات املتكررة وذلك في
واملرابطني في املسجد األقصى الذين تظاهروا
ً
.2014/3/16
وقبل ذلك ،في  ،2/7فاقتحمت ّ
الشرطة املسجد بعد صالة اجلمعة وأطلقت قنابل الصوت
باجتاه املصلّني بدعوى إلقاء احلجارة على أفراد الشرطة املوجودين عند باب املغاربة.
كما أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء في بلدية االحتالل في القدس في
 2014/3/30بناء كنيس "جوهرة إسرائيل"
في البلدة القدمية بالقدس وهو يتألف من 4
طبقات وتعلوه ق ّبة مقببة ترتفع عن األرض 24
مت ًرا باإلضافة إلى فضاء بنائي حتت األرض
فيما يبعد عن األقصى حوالي  200متر.

مجسم كنيس «جوهرة إسرائيل» الذي ينوي االحتالل بناءه

متقدم
من الواضح أن سلطات االحتالل أخذت النقاش حول املسجد األقصى إلى مستوى
ّ
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حيث لم يعد الكالم على التقسيم وتأمني االقتحامات بل حول السبل الناجعة التي ميكن أن تؤ ّمن
ً
عوضا عن السيادة األردنية.
لالحتالل حر ّية أكبر للتح ّرك في األقصى عبر جعله حتت سيادتها
وال ّ
شك في أن تأجيل املوضوع أو عدم التصويت على االقتراح ال يعني بأي شكل من األشكال أ ّنه
بات خارج دائرة النّقاش فاعتراضات املتطرفني اليهود ،كما بعض أعضاء "الكنيست" ،لم تهدأ
احتجاجا على "عبث" األوقاف اإلسالمية باملسجد األقصى والتخريب الذي تتس ّبب
منذ سنوات
ً
الصيانة والترميم التي يقوم بها عمالها في مرافق املسجد .كما أ ّنه لم يعد ث ّمة مجال
به أعمال ّ
للحديث عن متلمل مكتوم من منع االقتحامات أو التّحكم بها بل إن االعتراضات اإلسرائيلية على
تقييد "حق الصعود إلى جبل املعبد" أخذت طريقها إلى البرملان لتتبلور دع ًما في التّشريع.
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تعزز وجودها في البلدة القديمة وحول المسجد األقصى
الجمعيات
االستيطانية ّ
ّ
ّ

شهدت بداية عام  2014اعتراضات من أهالي سلوان
احتجاجا على قرار احلكومة
ومن جمع ّيات إسرائيل ّية
ً
السير في أعمال مشروع بناء مركز للزوار باسم مركز
ّ
كيدم ،على أراضي الفلسطين ّيني في سلوان .وقد أتت
االعتراضات بعد إعالن رئيس حكومة االحتالل ووزير
داخليته عن املضي قد ًما في هذا املشروع التهويدي في
 ،2013/12/29عش ّية إطالق الدفعة الثالثة من األسرى
ضمن عملية املفاوضات .وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء صادقت على بناء املركز في  2012/2/13وقد
تقدمت باملشروع جمع ّية «العاد» االستيطان ّية اليمينية
التي تدير ما يس ّمى «مدينة داود» وتعمل على تهويد البلدة
وحي سلوان جنوب املسجد األقصى.
القدمية في القدس ّ
يبعد مركز كيدم  20مت ًرا عن البلدة
القدمية وحوالي  100متر عن املسجد
األقصى ،ويتضمن املشروع إنشاء موقف
للسيارات ليستفيد منه زائرو «مدينة داود».
ووف ًقا ملؤسسة «عمق شبيه» اإلسرائيل ّية
سيتر ّكز النّشاط ال ّرئيس للمركز على إقامة
جوالت سياح ّية واالرتباط باملواقع األثر ّية
التهويد ّية في سلوان ووادي اجلوز وجبل
الزّيتون والبلدة القدمية.

ال تنحصر «مسؤولية» تهويد القدس
احملتلة باحلكومة واجلهات الرسمية
بل إن اجلمعيات االستيطانية تلعب
دو ًرا أساس ًيا في مشروع التهويد
الديني والدميوغرافي ال سيما
جمعيتا «العاد» و«عطيرت كوهنيم»
اللتان حتاوالن إضفاء الطابع
اليهودي على محيط األقصى والبلدة
القدمية

"مركز كيدم" جزء من مخطط تهويد القدس

وعلى الرغم من االعتراضات على املشروع ،فقد أعلنت وزارة الداخلية في  2014/4/4املصادقة
على املشروع األثري بعد سماعها لالعتراضات وبررت املوافقة على أساس أن املشروع سيكشف
للجمهور اكتشافات أثر ّية مهمة .ويعتبر املركز جز ًءا من محاوالت االحتالل تهويد البلدة القدمية
ومحيطها عبر توظيف اآلثار واملشاريع السياحية وال شك في أن املركز يهدف إلى تعزيز الوجود
 14تقرير حال القدس ( - )1كانون ثانٍ /يناير  -آذار/مارس 2014

تقرير حال القدس ( - )1كانون ثانٍ /يناير  -آذار/مارس 15 2014

مؤسسة القدس الدولية

اليهودي في سلوان وتغيير هو ّية احلي املقدسي مع حجب املسجد األقصى من اجلهة اجلنوبية.
أن اجلمع ّية
بتمدد سيطرة «العاد» على البلدة القدمية ،ذكرت صحيفة هآرتس ّ
وفي سياق متّصل ّ
ستسيطر على املنطقة اجلنوبية من حائط البراق التي تضم آثا ًرا من عدد من املباني اإلسالمية.
إن محكمة االحتالل املركزية بالقدس صادقت على اتّفاق تسوية بني
وقالت هآرتس في ّ 2014/3/3
شركتني حكوميتني هما الشركة احلكومية لتطوير احلي اليهودي في البلدة القدمية بالقدس (املالك
احلالي) والشركة احلكومية لتطوير شرق القدس لنقل السيطرة على املنطقة إلى جمعية «العاد».
ووفق الصحيفة ،فإن هذا االتفاق من شأنه أن يعزز املصالح االقتصاد ّية والسياحية جلمعية «العاد»
أن
ويعطيها فرصة غير مسبوقة لتعزيز االرتباط بني سلوان و«مدينة داود» وحائط البراق ،كما ّ
االتّفاق من شأنه أن يعزز وجود «العاد» في شرق القدس ويعزز عالقاتها مع السلطات السياسية.
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خصوصا في البلدة القدمية ،لتعزيز الوجود
واإلسالمية حيث تعمل على شراء املمتلكات العربية،
ً
اليهودي هناك.
إن مشروع التهويد في القدس مشروع متكامل تتعدد أدواته كما اجلهات التي تنفّذه .والتنفيذ
ّ
إن مك ّونات مجتمع االحتالل كلّها لها يد في هذا
ال يقتصر على املستوى الرسمي واحلكومي بل ّ
املشروع حيث تشكل اجلمعيات االستيطانية ركنًا أساس ًيا في هذا االجتاه .وقد شهد الربع األول
من هذا العام تط ّورات مه ّمة من شأنها أن تعزز سيطرة اجلمعيات ووجودها في شرق القدس مع
ما يعنيه ذلك من تسارع في املشاريع التي ترعاها هذه اجلمعيات وما يرافقها من تقوية احلضور
اليهودي في شرق القدس وفي البلدة القدمية واألحياء احمليطة باملسجد األقصى.

أما جمع ّية "عطيرت كوهنيم" التي جتهد
هي األخرى لتهويد القدس وتوطني املزيد
من اليهود في األحياء الفلسطين ّية في البلدة
القدمية وحولها فتعمل على حتويل جزء من
مبنى البريد الذي متلّكته العام املاضي إلى
مدرسة دينية وأخرى متهيدية إلعداد املتد ّينني
قبل اخلدمة العسكر ّية .ففي ،2014/3/12
نشرت صحيفة هآرتس مقتطفات من جزء من مبنى البريد الذي تسيطر عليه «عطيرت كوهنيم»
رسالة بريدية بعثها املدير التّنفيذي لـجمع ّية
2
"عطيرت كوهنيم" ،دانييل لوريا ،إلى أنصاره في  3/11قال فيها إن اجلمعية متلّكت أكثر من 1000م
احلي التجاري بالقدس .وقال لوريا في الرسالة إن «الدعوة
من بناية كبيرة واستراتيج ّية في قلب
ّ
موجهة إلى شعب إسرائيل ممن يرغبون في أن تبقى القدس موحدة ويؤمنون بأن لكل يهودي احلق
في أن يتعلم ويسكن حيث شاء في القدس» .ويضم املبنى مكتب البريد املركزي ومركزًا لشرطة
والسلطان سليمان ويعتبر هذا التملك ،وفق لوريا،
االحتالل ،ويقع على تقاطع شارع صالح الدين ّ
التملك األكبر واألول من نوعه في هذه املنطقة التي تعتبر قلب املركز التجاري بالقدس .ويصب
عمل جمعية «عطيرت كوهنيم» في إطار التهويد الديني والثقافي وتزوير هوية القدس العربية
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ب .تطور مشروع التهويد الديموغرافي:

االحتالل يصادق على وحدات استيطانية جديدة في القدس ويعيد طرح عطاءات سابقة

ال تبدي دولة االحتالل استعدا ًدا للتّخلي عن مشروع
االستيطان في القدس احملتلّة حيث إنه جزء من العقيدة
الصهيونية وركن أساس في عملية التهويد الدميوغرافي التي
تطال املدينة احملتلة.

يشكل االستيطان ركيزة أساسية
لدى «حكومة املستوطنني» التي
يدفع أعضاؤها من اليمني
املتط ّرف نحو اإلسراع في إجناز
املزيد من املشاريع االستيطانية
وال تفلح االنتقادات والتنديدات
التي تطلقها األطراف
الدولية والفلسطينية في جلم
االستيطان

ففي  ،2014/2/5أعلنت جلنة التخطيط في بلدية
االحتالل موافقتها النهائية على بناء  558وحدة استيطانية
في مستوطنات «هار حوما» (جبل أبو غنيم) و«النبي يعقوب»
و»بسغات زئيف» .وقالت الناطقة باسم البلدية إن املشاريع
املق ّرة كانت تلقت موافقة أولية منذ عدة أعوام ،كما جرت
املوافقة على مشاريع جديدة في اليوم ذاته .ويعاد نشر هذه
تقدم شركات املقاوالت اإلسرائيلية لهذه العطاءات وذلك يعود
العطاءات التي لم تغلق بسبب عدم ّ
لطبيعة هذه الوحدات التي خصصتها احلكومة االسرائيلية بأنها يجب ان تكون وحدات سكنية
لذوي الدخل احملدود واألزواج الشابة حيث من املقرر أن يتم بيعها بأسعار منخفضة كما اعتبرت
البلدية أنه ما من تغيير في سياساتها حيث يتواصل البناء منذ  40سنة كما يتوقع في السنوات
القادمة بناء عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية مبا يشمل القطاعات كافة.
وكشفت هآرتس في  2/19عن مخطط لوزير اإلسكان أوري أريئيل لبناء حي استيطاني يضم
 2250وحدة استيطانية قرب مستشفى هداسا في حي كارم غرب القدس احملتلة تعود مبردود
يقدر بـ  800مليون شيكل ستساعد املستشفى الذي يعاني عجزًا في امليزانية.
َّ
كما صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية االحتالل في  3/19على تراخيص بناء
 184وحدة استيطانية في شرق القدس تشمل  144وحدة في "هار حوما" و 40وحدة في "بسغات
زئيف" ما يعني إمكان ّية بدء البناء استنا ًدا إلى هذه التراخيص .وكانت وزارة اإلسكان أصدرت
في  2014/3/11عطاء لبناء  387وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" شمال القدس
احملتلة بالقرب من شعفاط في إطار خطة لتوسيع املستوطنة بإضافة  1500وحدة استيطانية
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جديدة ،ستعمل على ربطها مع مستوطنة
"راموت" من اجلانب الغربي على حساب أراضي
بلدة شعفاط .وقد قال أحمد قريع ،رئيس دائرة
شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية،
السبب ال ّرئيس
في بيان صادر في ّ ،3/12
إن ّ
ملسابقة االحتالل الزّمن في خطوات تنفيذ "بسغات زئيف" كما تبدو من قرية حزما الفلسطينية
هذا املشروع هو البدء بأعمال تشييد شارع
 21االستيطاني الذي سيضيف مدخلني جديدين ملستوطنة "رمات شلومو" حيث اشترطت جلنة
التخطيط والبناء توفير مدخل جديد للمستوطنة للموافقة على هذه الوحدات التوسعية.
السلطة الفلسطين ّية تدين قرار املصادقة على البناء
وقد صدرت تصريحات عن مسؤولي ّ
إن "إسرائيل" تق ّوض جهود كيري في عملية السالم كما قالت
االستيطاني فقال صائب عريقات ّ
حنان عشراوي إن "إسرائيل" تتعمد استفزاز الفلسطينيني لتدفعهم إلى االنسحاب من املفاوضات
كاعتراض على السياسات اإلسرائيلية .إال أن ما أغفله املسؤولون الفلسطينيون من فريق السلطة
بتنازل عن شرط وقف االستيطان مع معرفة تا ّمة
أن العودة إلى املفاوضات كانت
ٍ
هو اإلشارة إلى ّ
بأن ال نية أو توج ًها لدى نتنياهو إلى وقف االستيطان.
وفي  ،2014/3/30صادقت اللجنة املال ّية التابعة لبرملان االحتالل على حتويل  177مليون شيكل
(حوالي  50مليون دوالر) لشعبة االستيطان في الوكالة اليهودية ،وهي ال ّذراع التنفيذية للحكومة
إن مترير امليزانية مت
للبناء في املستوطنات املقامة بالقدس والضفة .وقال موقع والال العبري ّ
بدعم من أعضاء حزب "هناك مستقبل" الذي يرأسه وزير املالية يائير لبيد ،وقد ب ّرروا موافقتهم
على هذه امليزانية باشتراطهم عقد جلسة عبر اللجنة ذاتها للنظر في متابعة الشفافية لدى شعبة
بأي متابعة من "الكنيست".
االستيطان التي ال حتظى نشاطاتها املال ّية ّ
تثبت دولة االحتالل باستمرار أ ّنها لن تتخلّى عن سياسة االستيطان التي تشكل جز ًءا من
الصهيونية وواحدة من وسائل معركتها ال ّدميوغرافية التي تهدف إلى تهويد القدس
عقيدتها ّ
وتعزيز الوجود اليهودي فيها على حساب الوجود العربي .ويقف اليمني املتطرف ،وال سيما
حزب "البيت اليهودي" الذي ميسك ملف وزارتي القدس واإلسكان ،موق ًفا حاس ًما جلهة التمسك
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باالستيطان مع الضغط على رئيس احلكومة لضمان عدم تراجعه في هذا اجملال .وقد جنحت
توجهاتها
"حكومة املستوطنني" التي ش ّكلها نتنياهو بعد انتخابات "الكنيست" بداية  2013في فرض ّ
تتجسد مزي ًدا من تثبيت احلقائق على األرض.
االستيطان ّية التي
ّ
خلف الجدار :أحياء شرق القدس بال ماء
في  ،2014/3/4انقطعت املياه بشكل كامل عن األحياء
املقدس ّية الواقعة وراء جدار الفصل العازل ،حتدي ًدا أحياء
رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السالم ومخيم شعفاط
التي تعاني بشكل مستمر من ضعف ضخّ املياه ومن انقطاعات
متكررة .وتشكل أزمة املياه ،إلى جانب املشاكل األخرى
التي تعانيها األحياء املقدسية احملتجزة خلف اجلدار ،أبرز
جتلّيات سياسة اإلهمال التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق
املقدسيني.
وقد ب ّررت شركة «جيحون» اإلسرائيلية املسؤولة عن تأمني
املياه في أحياء القدس بضعف البنية التحت ّية للمياه في هذه
األحياء وعجزها عن تلبية حاجات السكان الذين زاد عددهم
في مخيم شعفاط ،على سبيل املثال ،من  3000إلى 25,000
عبر عقود .وألقت «جيحون» اللوم على سلطة املياه لتقاعسها
عن تأمني أعمال التطوير والصيانة.

تعاني األحياء املقدس ّية التي
عزلها االحتالل وراء جدار
الفصل العازل من سياسات
اإلهمال التي تنتهجها سلطات
االحتالل وكان أبرز جتليات هذا
اإلهمال خالل مدة الرصد في
أزمة انقطاع املياه عن أحياء
شعفاط ورأس شحادة ورأس
السالم حيث
خميس وضاحية ّ
الشركة املزودة باملياه املشكلة
بعجز البنية التحتية للمياه عن
تلبية احلاجات املتزايدة للسكان

وقد عقد "الكنيست" في  2014/3/19جلسة برئاسة عضو الكنيست "عدي كول" ،املسؤولة عن
ملف شكاوى اجلمهور في "الكنيست" ،واملستشار القضائي لشركة "جيحون" ومندوبني عن وزير
املياه ،ومستشارين قضائيني عن حكومة االحتالل وآخرين من دائرة البنية التحتية في "إسرائيل"
للنظر في أزمة قطع املياه عن األحياء املقدسية .وقد حضر اجللسة مم ّثلون عن جمع ّيتي "حقوق
املواطن في إسرائيل" و"عير عميم" ،وجلنتي تطوير رأس خميس وكفر عقب .
وخالل اجللسة حت ّدث رئيس جلنة تطوير حي رأس خميس جميل صندوقة عن تعمد شركة
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"جيحون" قطع املياه عن سكان املناطق
املذكورة .وطالب صندوقة بإعادة املياه إلى
األحياء كافة مؤك ًدا أن "جيحون" ملزمة
بتوفير املياه لسكان مخيم شعفاط ،وذلك
وف ًقا لالتفاقية الدولية التي جرت بني األردن
ووكالة الغوث في .1956
أزمة انقطاع املياه في األحياء املقدسية الواقعة خلف اجلدار العازل

إال أن أي بادرة حل لم تظهر بعد هذه
اجللسة فتقدمت جمعية "حقوق املواطن في إسرائيل" في  2014/3/25باسم أهالي األحياء
املقدس ّية في رأس شحادة ورأس خميس وضاحية السالم ومخ ّيم شعفاط بالتماس إلى احملكمة
العليا في دولة االحتالل تطالب بإعادة املياه املقطوعة عن أحيائهم .وض ّم التماس اجلمعية 22
صفحة بنا ًء على إفادات وصور من األهالي تبني تعمد شركة املياه "جيحون" ممارسة العقاب
اجلماعي ضد س ّكان األحياء املذكورة .وقد أصدرت احملكمة العليا قرا ًرا في  2014/4/2يعطي
شركة "جيحون" مدة  60يو ًما إليجاد حلول إلعادة املياه إلى مخيم شعفاط واألحياء اجملاورة،
وتراخ لدى
األمر الذي أثار غضب األهالي نظ ًرا إلى ما يعكسه القرار العنصري من قلة اكتراث
ٍ
سلطات االحتالل حيال انقطاع املياه ،عصب احلياة ،عن أحيائهم وهو ما يستحيل أن يحدث
فيما لو قطعت املياه عن مستوطنة "بسغات زئيف" املقامة على أراضي بيت حنينا وشعفاط
وحزما.
احتجاجا على «تشويه
في  ،2014/2/12خرج ن ّواب حزب «البيت اليهودي» من قاعة «الكنيست»
ً
احلقائق» من قبل رئيس البرملان األوروبي ،مارتن شولتز ،الذي قال في خطابه أمام برملان االحتالل
إن الفرد اإلسرائيلي يستعمل أربعة أضعاف كمية املياه التي يستعملها الفرد الفلسطيني .وقال
ّ
شولتز ،الذي زار رام الله قبل وصوله إلى دولة االحتالل ،إن «أحد األسئلة التي سألنيها الشباب
الفلسطينيون ،وكان أكثر ما ح ّرك مشاعري كان السؤال اآلتي :كيف ميكن السماح بأن يحصل
اإلسرائيلي على  70لت ًرا من املياه يوم ًيا ،في حني يحصل الفلسطيني على  17لت ًرا فقط؟» .ولع ّل
أزمة املياه في شعفاط واألحياء القريبة تقول الكثير عن سياسات «إسرائيل» في توزيع املياه وتأمني
البنى التحتية الالزمة خلدمة األراضي الواقعة حتت االحتالل .وتبقى مشكلة املياه في األحياء
الواقعة خلف اجلدار واحدة من جملة من املشاكل التي يعانيها املقدسيون املقيمون هناك فنظام
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اجملاري الصحية يعاني من اخللل كما تهمل بلدية االحتالل جمع النفايات التي تتراكم في الشوارع
وبني املنازل ،وغير ذلك من املشاكل التي تصيب املقدسيني في احتياجاتهم األساس ّية.
وشحها بل إن نظام اجملاري الصحية يعاني
وال تقتصر مشاكل هذه األحياء على انقطاع املياه
ّ
من اخللل ً
أن بلدية االحتالل تهمل جمع النفايات التي غال ًبا ما تتراكم في شوارع هذه
أيضا كما ّ
األحياء وبني املنازل .ويب ّرر مز ّودو اخلدمات امتناعهم عن االنتقال إلى اجلانب الشرقي من اجلدار
باعتبارات متعلقة باألمن والتنسيق ،دون أن يعني ذلك أن األحياء الواقعة داخل اجلدار تعيش نعيم
اخلدمات في ظل االحتالل الذي يكاد يستنفد الوسائل والسياسات التي يضيق من خاللها على
املقدسيني على ضفتي اجلدار.
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ثانيا :الموقف السياسي في القدس:
ً
قدسا ويتخذوها عاصمة!
ديس
أبو
الفلسطينيون
سم
فلي
المفاوضات:
تطور
ِّ
ُ
ً
لم تكن خطة كيري التي بدأت معاملها تتبلور مع بداية
بداية عام  2014شهدت بداية
عام  2014لتختلف كثي ًرا عما أشيع عن مضمونها منذ بدء
توضيح ملا ميكن أن تتفتّق عنه
املفاوضات ،ال سيما في ما يتعلق بالقدس احملتلة .فقد
الرؤية األميركية في ما يتعلق
حتدثت اخلطة ،دون أن تُطرح بشكل رسمي ،عن مطامح
ّ
خصوصا جلهة
باملفاوضات
ً
للفلسطينيني بأن تكون لهم عاصمة «في القدس» ،وهي إشارة
القدس فكانت اإلشارة إلى أن
ّ
عاصمتي الدولة الفلسطينية
مطاطة حتتمل أن تتضمن ضواحي القدس التي حت ّدثت
و»إسرائيل» ستكونان في
«إسرائيل» مسب ًقا عن إمكانية أن يتخذها الفلسطينيون
«القدس الكبرى» مع ما يحمله
عاصمة لهم.
التعبير من إمكانية أن تكون
هذه العاصمة في ضواحي
وقد أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقائه
القدس ،وهذا لرمبا هو «املزيد
في رام الله وف ًدا شعب ًيا من القدس في  ،2014/1/11إلى
من التنازل» الذي يِطالَب به
أن أي سالم مع «إسرائيل» لن يتحقق بدون شرق القدس
الفلسطينيون
عاصمة للدولة الفلسطينية .وأضاف عباس أن القدس
ليست أبو ديس بأي حال من األحوال ،وإن كانت هذه األخيرة
جز ًءا من القدس .وقد كشفت اإلذاعة العبرية في  1/30أن خطة كيري تقترح اإلعالن عن أبو ديس
عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة بدالً من البلدة القدمية في القدس .وذكر تقرير اإلذاعة أن
اقتراح كيري لن يذكر أبو ديس صراحة ،ولكن سيورد عبارة تفيد أن عاصمتي الدولة الفلسطينية
متتد وفق الرؤية اإلسرائيلية من ضواحي رام الله
و»إسرائيل» ستكونان في «القدس الكبرى» التي ّ
إلى أبواب بيت حلم وصوالً إلى مشارف األغوار.
ّ
املنظمات ال ّدولية في حال فشل املفاوضات،
السلطة الفلسطينية باللجوء إلى
وقد ل ّوحت ّ
كما ع ّبر نبيل شعث مسؤول العالقات اخلارجية في حركة فتح عن رفض مقترحات "إسرائيل"
التي أقرتها الواليات املتحدة بشأن القضايا املتعلقة بوضع القدس ،والالجئني ،واحلدود ،وطلب
االعتراف بها كدولة يهودية .كما ح ّذر من أن "فشل املفاوضات سيترك الفلسطينيني أمام طريقني
يتعني عليهم اجتيازهما ،مبا في ذلك الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل".
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وعلى الرغم مما خبرته السلطة من نتائج
مرتبطة بعملية املفاوضات ،فإن الرئيس
مفتوحا،
محمود عباس حاول أن يبقي الباب
ً
وإن على مزيد من الوقت ملناورات دولة
االحتالل ،فأعلن خالل لقائه رئيسة حزب
ميرتس اليساري في  2014/3/3عن شرطني
لقبوله استمرار املفاوضات وهما جتميد
االستيطان واإلفراج عن املزيد من األسرى.
نتنياهو في مؤمتر "إيباك "2014
أما نتنياهو ،الذي استدرج وأسالفه السلطة
الفلسطينية إلى تنازالت ،فقال إن "إسرائيل قامت بواجبها ،أما الفلسطينيون ،لألسف ،فلم
يفعلوا" .وقد أكد في بداية خطاب ألقاه في مؤمتر "إيباك" في واشنطن في  2014/3/4أن القدس
واملوحدة إلسرائيل ّ
اليهودي".
وللشعب
هي "العاصمة األبد ّية
ّ
ّ
وقد حسم "الكنيست" األمر في ما يتعلّق بالتفاوض حول القدس عبر التصويت في  3/12على
قانون االستفتاء العام الذي يتطلب استفتاء شعب ًيا قبل املوافقة على أي انسحاب من األراضي
اخلاضعة للسيادة اإلسرائيلية ،ومنها شرق القدس واجلوالن احملتل .وقد علق النائب زئيف إلكني
ً
'حائطا" آخر ملنع "إسرائيل" من التخلي عن الوطن .وعلى
على القانون بالقول إن القانون إمنا يؤمن
استطالعا للرأي شمل 501
املستوى الشعبي ،فقد نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
شخصا من
ً
ً
ويتحدثون اللغة العبرية أظهر أن % 80
بني اإلسرائيليني الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 18سنة
ّ
من املستطلعة آراؤهم غير مستع ّدين للتنازل عن القدس من أجل السالم.
السلطة الفلسطين ّية التي قدمت الكثير من التنازالت ،سواء عن احلقوق الفلسطينية أو عن
ّ
إن ّ
شروطها للدخول في املفاوضات ،لن تتردد في العودة إلى طاولة التفاوض ،وهي لم تغادرها بعد،
مبجرد "إغرائها" مبا ميكن تسويقه على أنه مكتسبات حتقّقها للشعب الفلسطيني .ويبقى التساؤل
املوحدة عاصمة للدولة العبرية ورفض التنازل عن
إزاء ما نشهده من
التمسك اإلسرائيلي بالقدس ّ
ّ
قصر متسكه
جزء منها ،هل يبقى مقبوالً من السلطة الفلسطينية ومن املفاوض الفلسطيني أن يَ ُ
بعض من أرضه وحقه ،أو أن يفخر بأن "القدس الشرقية" هي القدس العاصمة وأن يسمي
على ٍ
ذلك قربا ًنا على طريق السالم؟ إن البيان الذي وجهته السلطة الفلسطينية في  2014/3/5إلى
الرئيس األميركي باراك أوباما والذي قالت فيه إنه لم يب َق لدى الفلسطينيني ما ميكن أن يتنازلوا
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عنه يجب أن يكون بداية ملراجعة مسارها وتصحيح تعاطيها مع القضية الفلسطينية الذي يرسم
وأرض.
شعب
مصير ٍ
ٍ
لجنة القدس تلتئم بعد غياب :شعارات مكررة ،ودعم للمفاوضات
انعقدت الدورة العشرون للجنة القدس في مراكش في
إن جلنة القدس التي انعقدت
أن اللجنة
 2014/1/18-17وذلك بعد انقطاع دام  12عا ًما .إال ّ
ثان/يناير  2014بعد
لم تستفق إلى حجم االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس احملتلة في كانون ٍ
طول انقطاع لم تأت بخطاب
وتصاعد وتيرة التهويد مقارنة مبا كانت عليه احلال عام 2002
جديد حيال عملية التهويد في
 أي في آخر اجتماع لها -على ال ّرغم من إعالن رئيسها ،ملكالقدس واخملاطر التي تطال
أن انعقاد هذه الدورة يأتي في «ظل
املغرب مح ّمد السادسّ ،
املدينة احملتلة بل إنها سلكت
تراجع ملحوظ في التضامن مع القضية الفلسطينية سواء من خطى جامعة الدول العربية التي
أعلنت دعمها مسار التفاوض
حيث الدعم السياسي واملادي أو على املستوى اإلعالمي».
في أواخر عام  2013ما يق ّدم
ولذلك جاء بيانها اخلتامي مشاب ًها لبياناتها السابقة فأكد
مؤش ًرا على مآالت املوقف
مركزية القدس لألمة العربية واإلسالمية باعتبارها تقع
في صميم احلل السياسي ودعا العالم إلى حتمل مسؤوليته العربي واإلسالمي جتاه القضية
ّ
ّ
الفلسطينية في املرحلة القادمة
في احلفاظ على املدينة مشد ًدا على رفض االستيطان وك ّل
مخططات التهويد ،وكذلك منع املصلني من دخول املسجد
األقصى والتضييق عليهم .إال أن اللجنة التي بدت غائبة فع ً
ال عن تطورات القضية الفلسطينية ال
سيما بعد كل جولة مفاوضات أعلنت تأييدها للمسار التفاوضي وث ّمنت الدور اجلدي الذي تبذله
اإلدارة األميركية حل ّل الصراع.
أما في ما يتعلّق بوكالة بيت مال القدس الشريف – الذراع املالي للجنة القدس – فقد قال ملك
ً
مخططا خماس ًيا ،يغطي األعوام 2018-2014
املغرب في افتتاح اجتماع اللجنة إن الوكالة بلورت
وأعدت دراسة دقيقة خملتلف املشاريع التي تعتزم إجنازها ،مع حتديد آجال تنفيذها ،ووسائل
متويلها ،وذلك لضمان جناح اخملطط .كما أكد املدير العام لوكالة بيت املال ،السيد عبد الكبير
العلوي املدغري ،في كلمة ألقاها في اجللسة االفتتاحية ،أن الوكالة محتاجة إلى الدعم املادي
وليس إلى الوعود ،إذ إن الوعود لم تعد مجدية .ودعا املدغري الدول املشاركة في الدورة إلى دراسة
وسائل دعم الوكالة بشكل ملموس.
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وكان الالفت في هذه الدورة ما ميكن
وصفه بـ "تدويل" اللجنة عبر حضور ممثلني
عن البلدان الدائمة العضوية في مجلس
األمن الدولي ،واألمم املتحدة ،واالحتاد
األوروبي ،والفاتيكان .وفي مقابل الرسائل
واملطالب التي وجهها البيان اخلتامي
إلى املمثلني الدوليني جلهة الضغط على
املشاركون في اجتماع جلنة القدس في املغرب
"إسرائيل" لوقف االستيطان وحت ّمل تبعات
التصريحات الصادرة عن بعض املسؤولني في "إسرائيل" وادعاءاتهم غير القانونية بضم القدس
حدد سقف اخلطاب وال سيما جلهة
ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،فإن هذا احلضور الدولي ّ
إبداء احلرص على "إجناح املفاوضات والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتني".
إعالن القمة العربية الخامسة والعشرين بالكويت :توصيف لواقع القدس بال عمل
القدس كانت على موعد ً
أيضا مع إعالن صدر في ختام
عكس اإلعالن الصادر عن
القمة العرب ّية اخلامسة والعشرين التي عقدت في الكويت
القمة العربية اخلامسة
على مدى يومي  24و .2014/3/25ونظ ًرا إلى عهد ممتد من
والعشرين اجلمود الرسمي
القمم العربية التي لم تفلح في الضغط على االحتالل بل
العربي في التعاطي مع مشروع
كافأته عام  2000مببادرة السالم العربية فقد سبقت القمة
التهويد في القدس احملتلة فلم
دعوات إلى سحب هذه املبادرة .ففي  ،3/24وجه النائب
يطرح ما من شأنه التصدي
األول لرئيس اجمللس التشريعي ،د .أحمد بحر ،رسالة إلى
اجل ّدي ملمارسات االحتالل
القادة والزعماء العرب املشاركني في القمة العربية طالبهم فاقتصر اجلانب املتعلق بالقدس
على وصف اخلطر احملدق
فيها بسحب املبادرة العربية للسالم في ظل جتاهل االحتالل
بالقدس واملسجد األقصى
وازدرائه لها .كما دعا املشاركني إلى عدم التعاطي مع خطة
ورفض املمارسات اإلسرائيلية
التمسك باحلقوق
كيري حتت أي ظرف من الظروف ،وتأكيد
ّ
والثوابت الوطنية الفلسطينية دون أي انتقاص .كما طالبت
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني بسحب املبادرة العربية التي «شكلت غطا ًء للتطبيع مع االحتالل،
وقدمت تنازالت مسبقة جتاه بعض احلقوق ال ّرئيسة ّ
للشعب الفلسطيني».
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الكلمات التي ألقيت في القمة لم تخرج
عن السياق العام للخطاب العربي فركزت
كلمة الرئيس الفلسطيني على رفض التقسيم
وأن
املكاني والزماني للمسجد األقصى،
ّ
هناك تنسي ًقا مع األردن الذي يرعى األوقاف
اإلسالمية في القدس ،واملغرب رئيس جلنة
القدس ،للحيلولة دون ذلك .أما كالم عباس
من جلسة القمة العربية بالكويت
عن املفاوضات فأوحى بأنه حديث العهد
إن احلكومة اإلسرائيل ّية لم تو ّفر فرصة
بالسياسة اإلسرائيلية وأنه يختبرها للم ّرة األولى فقال ّ
إال واستغلتها إلفشال اجلهود األميرك ّية ،وتطرح علناً قناعتها بأن ما يواجهه وطننا العربي من
حتديات يفقده القدرة على ال ّرد والتصدي ،ما يفتح اجملال أمامها لالســـتفراد بــشعبنا .وأن
ّ
املواقف اإلسرائيل ّية في املفاوضات أ ّكدت رفضها إنهاء االحتالل ،وسعيها لتكريسه وإدامته بصور
شتّى ،بل بدأت بابتداع شروط جديدة لم يسبق طرحها ساب ًقا ،كاالعتراف بها كدولة يهود ّية .كما
طالب عباس باقتراحات تستند إلى الشرعية الدولية وفق جدول زمني محدد وملزم وغير قابل
للتأويل ،وينهي احتالل عام  1967إذ إننا "لسنا بحاجة إلى دوامة جديدة من االتفاقات التي تدفنها
إسرائيل بجملة من االشتراطات والتحفظات والتّفسيرات أو التّأويالت قبل أن تتن ّكر ملا يترتب
عليها من التزامات".
أن املسجد األقصى
أ ّما إياد مدني ،أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي ،فأشار في كلمته إلى ّ
يتعرض لواحدة من أعنف الهجمات وأن «إسرائيل» تزيد من هجماتها املتوالية عليه وهو أحد أهم
املقدسات اإلسالمية ،كما أن «إسرائيل» تسعى إلى تهويد القدس وفرض احلصار على أهل املدينة
املقدسة .وأشار مدني إلى أن «إسرائيل» أنفقت  15مليار دوالر لتهويد القدس وبناء املستوطنات
وتغيير هويتها الفلسطينية العرب ّية واإلسالم ّية وطمسها.
وأكد اإلعالن الصادر عن القمة أن القضية الفلسطينية تبقى القضية املركزية للشعوب والدول
العربية كافة كما رفض بشكل مطلق االعتراف بـ "إسرائيل" كدولة يهودية واستمرار االستيطان
وتهويد القدس واالعتداءات على املقدسات اإلسالمية واملسيحية وتغيير الوضع اجلغرافي مبا
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هي إجراءات باطلة والغية مبوجب القانون
الدولي واتفاقية جنيف واتفاقية الهاي
حلماية املمتلكات الثقافية .وبالتوازي مع
انعقاد القمة كانت قوات االحتالل تهدم بناية
سكنية مك ّونة من طبقتني عبارة عن شقتني
سكنيتني ،ومسجد "الرحمة" ومركزًا صح ًيا
ومخازن مبساحة إجمالية تبلغ  700م 2في
أمير الكويت رئيس القمة العربية اخلامسة والعشرين
خلة العني بحي الطور شرق القدس احملتلة.
متسك االحتالل باملشروع التهويدي وبكل وسائله من هدم
ولعل هذا التحدي اإلسرائيلي يعكس ّ
منازل املقدسيني وتشريدهم واالعتداء على ممتلكاتهم وغير ذلك من املمارسات ،على وقع بيانات
القمم التي ترفع شعار دعم القدس.
خمس ق اررات لمجلس حقوق اإلنسان تدين «إسرائيل» ...واالتحاد األوروبي يحذّر من تغيير
الوضع القائم في المسجد األقصى
في  ،2014/3/28ص ّوت مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة في دورته اخلامسة والعشرين على خمس صادق مجلس حقوق اإلنسان على
خمس قرارات تدين «إسرائيل»
قرارات تدين «إسرائيل» أربعة منها تنتقد ممارسات
ودعا أحد هذه القرارات إلى
االحتالل في األراضي احملتلة عام  1967وقد أيد هذه
مقاطعة املستوطنات في الضفة
القرارات األربعة  46دولة فيما لم تعارضها إال الواليات
الغربية والقدس احملتلة داع ًيا
املتحدة األميركية .وتناولت القرارات موضوع املستوطنات
الدول األعضاء إلى اتخاذ
اإلسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس واجلوالن اخلطوات الضرورية ومنه إنهاء
السوري احملتل ،ووضع حقوق اإلنسان في األراضي العالقات التجارية مع املستوطنات
أما تقرير البعثات الدبلوماسية
الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها شرق القدس ،وكذلك وضع
حقوق اإلنسان في اجلوالن ،ومتابعة تقرير جولدستون حول لالحتاد األوروبي فقد أشار إلى
ممارسات االحتالل التي تسعى إلى
احلرب في غزة وحق الفلسطينيني في تقرير املصير .ودعا
تعزيز اإلجراء غير القانوني املتمثل
أحد القرارات إلى مقاطعة «إسرائيل» وسحب االستثمارات
في ضم شرق القدس من جانب
وفرض العقوبات على املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة
واحد عام 1967
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الغربية وشرق القدس ،كما طالب «جميع الدول باحترام معايير حقوق اإلنسان املبدئية من خالل
اتخاذ اخلطوات الضرورية ،مبا في ذلك إنهاء كافة العالقات التجارية والروابط االقتصادية مع
املستوطنات» .وقد صاغت مشروع القرار اجملموعة العربية باألمم املتحدة بالتنسيق مع السلطة
الفلسطينية وهو يأتي في سياق تط ّور حملة ال ّدعوة إلى املقاطعة التي تفاعلت بشكل كبير في
أواخر عام  2013ال سيما في أوروبا ودول االحتاد األوروبي.
وكانت مفوضة األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان نافي بيالي قالت في اجتماع اجمللس
في  3/25إن "األنشطة اإلسرائيلية املتعلقة
باالستيطان وعنف املستوطنني السبب
األساسي لكثير من انتهاكات حقوق اإلنسان
في الضفة الغربية مبا في ذلك شرق القدس".
وأكدت أن املستوطنات لها تأثير كبير على حقّ
قاعة االجتماعات في مجلس حقوق اإلنسان
الفلسطين ّيني في تقرير املصير فيما تنتهك
والسياس ّية".
األنشطة احمليطة بها "كامل حقوق الفلسطينيني االجتماع ّية وال ّثقافية واملدن ّية ّ
اجتماع مجلس حقوق اإلنسان كانت استندت إلى تقرير قدمه مقرر حقوق اإلنسان في األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  1967ريتشارد فوك الذي عرض خالصة تقريره في مؤمتر صحفي عقده
في جنيف في  .2014/3/21وقد اتهم فوك «إسرائيل» مبمارسة التطهير العرقي في فلسطني
احملتلة ال سيما من خالل طرد الفلسطينيني من شرق القدس .وقال فوك إن أكثر من 11,000
فلسطيني فقدوا حقهم باإلقامة في شرق القدس منذ عام  1996بسبب سياسات «إسرائيل» حيال
أن هذا العدد هو
شدد فوك على ّ
اإلقامة التي حتابي اليهود وتلغي حق اإلقامة للمقدسيني .كما ّ
فقط رأس جبل اجلليد حيث إن املزيد من املقدس ّيني مهددون بفقدان حقّهم في اإلقامة بسبب
سياسات االحتالل .كما قال إن ك ّل زيادة في البناء االستيطاني وك ّل عملية هدم تطال املنازل إمنا
تزيد وضع الفلسطينيني سو ًءا.
في سياق مشابه ،صدر تقرير داخلي عن البعثات الدبلوماس ّية لالحتاد األوروبي في القدس
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ورام الله في  2014/3/18اعتبر أن السياسيات اإلسرائيلية في شرق القدس تهدف إلى تعزيز
اإلجراء غير القانوني الذي أقدمت عليه "إسرائيل" من جانب واحد عبر ض ّم شرق القدس .كما أشار
التقرير إلى زيادة غير مسبوقة في البناء االستيطاني في القدس منذ استئناف املفاوضات في أواخر
متوز/يوليو  .2013وح ّمل التقرير سلطات االحتالل مسؤول ّية تر ّدي األوضاع املعيش ّية واالجتماع ّية
أن حوالي  100ألف من املقدسيني
للمقدس ّيني الذين يشكلون  % 39من س ّكان القدس مشي ًرا إلى ّ
مهددون بفقدان منازلهم وذلك بسبب القيود على البناء التي تفرضها عليهم سلطات االحتالل.
التقرير لم يغفل عن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على املقدسيني وتقيد من خاللها حريتهم في
التنقّل واحلركة .وقد ح ّذر التّقرير من محاوالت "تل أبيب" تغيير الوضع القائم في املسجد األقصى
التي ستؤدي إلى انفجار الوضع ،ليس فقط في فلسطني بل على امتداد العالم العربي واإلسالمي .إال
أن التّقرير انتقد بشكل ضمني ما أسماه محاوالت مرجع ّيات دين ّية وشخص ّيات سياس ّية فلسطين ّية
ّ
إنكار "العالقة التاريخ ّية بني اليهود وجبل املعبد (وهو املسمى التلمودي للمسجد األقصى)" .وفي
هذا اإلطار ميكن القول إن الرواية التاريخية التي يس ّوقها اليهود تأخذ صداها في أروقة الدول
األوروبية كما أن هذه اللفتة تذ ّكر بتقرير حرية األديان الصادر عن اخلارجية األميركية عام 2011
والذي لفت إلى "سياسة حكومية متبعة منذ عام  1967أيدتها احملكمة العليا في غير مناسبة ،وهي
تنفذ روتين ًيا من قبل الشرطة ألسباب أمنية ،حترم غير املسلمني من أي فرصة ألداء شعائرهم
الدينية في "املسجد األقصى" .ورغم أن احلكومة ضمنت وصوالً محدو ًدا إلى 'املسجد األقصى"
للجميع بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية ،فإن املسلمني فقط مسموح لهم بالصالة في املكان
على الرغم من تقييد وصولهم في بعض األحيان ألسباب أمنية".
وفي التوصيات دعا التقرير إلى دعم املقدسيني وإلى احملافظة على ما يخدم اعتماد املدينة
عاصمة للدولتني .كما دعا إلى اإلشراف على املسجد األقصى وحي سلوان باإلضافة إلى منع
"إسرائيل" من تهجير البدو من املنطقة  E1ومنع املستوطنني املتو ّرطني في عمل ّيات عنف من دخول
أوروبا.
وسواء ارتبط األمر بقرارات مجلس حقوق اإلنسان أو بالتقرير الصادر عن البعثات الدبلوماسية
الدول املعن ّية غال ًبا ما تتجاهلها وال تلتزم
فإن العبرة تبقى بتطبيق القرارات والتّوصيات إذ ّ
إن ّ
تطبيقها ما يجعلها فارغة من مضمونها ومن الغاية التي وضعت ألجلها.
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