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امتداد  على  متكاملة  شبه  نضالية  ملحمة 
النكبة،  منذ  املحتلة  الفلسطينية  األراضـــي 
ــبـــر انـــتـــفـــاض الـــحـــشـــود الـــشـــعـــبـــيـــة داخــــل  عـ
األراضـــي املحتلة في عــام 1948 وفــي مدينة 
بــالــتــوازي مع  الغربية،  الــقــدس وفــي الضفة 
الوطني واإلسالمي  العمل  ممارسة فصائل 
املقاومة املسلحة من داخــل قطاع  حقها في 
ــزة، عــبــر إطـــالق قــذائــف الــهــاون والــقــذائــف  غـ
داخل  من  الصنع  محلية  والبحرية  الجوية 
التطهير  ممارسات  كانت  غــزة، حيث  قطاع 
العرقي والترحيل القسري في مدينة القدس 
ــمـــومـــا وحـــــــّي الـــشـــيـــخ جـــــــراح خـــصـــوصـــا،  عـ
عصب االنتفاضة ومحركها األساسي، على 
اعتبارها نموذجا فجا ملجمل جرائم التطهير 
الـــعـــرقـــي والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري والــتــهــجــيــر 
القسري الصهيوني املرتكبة في كل بقعة من 
أرض فلسطني. األمر الذي تبدى في خطاب 
االحتجاجية  التجمعات  مجمل  وشــعــارات 
املنتفضة في كل فلسطني، كما تجلى للمرة 
القوى  األولــى في مجمل خطابات وبيانات 
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــــالمـ والـــفـــصـــائـــل الـــوطـــنـــيـــة واإلسـ
دون  الصهيوني  اإلجـــرام  إدانـــة  على  اتفقت 
أي إضــافــات أخـــرى، أي دون أي تلميح إلى 
ذاك، كما شهدنا  أو  الفصيل  هــذا  مسؤولية 
خطابا جامعا حول األقصى والشيخ جراح 

وغــــزة والـــضـــفـــة، وهــنــا مــربــط الـــفـــرس الـــذي 
أن نضاالت  إلــيــه. حيث نلحظ  اإلشــــارة  أود 
وبــطــوالت أشقائنا وأحــبــابــنــا فــي األراضـــي 
الصاعق  بمثابة  كــانــت   ،1948 عـــام  املحتلة 
الــــذي أشــعــل انــتــفــاضــة كــل فلسطني فــي كل 
استعادة  بطوالتهم  فرضت  كذلك  فلسطني. 
بــقــوة  واألرض  والـــشـــعـــب  الـــقـــضـــيـــة  لـــحـــمـــة 
الشارع، فيما لم يرتِق خطاب ونهج الجسم 
السياسي الفلسطيني الرسمي والفصائلي، 
ــتـــى الـــلـــحـــظـــة إلـــى  ــــي حـ ــــالمــ الـــوطـــنـــي واإلســ
هـــذا املــســتــوى مــن الـــحـــدث. بــل عــلــى العكس 
تماما، هناك إصــرار عجيب وغريب ينطلق 
مــــن الــتــغــنــي بـــبـــطـــوالت ومـــعـــانـــي نـــضـــاالت 
فلسطينيي الـ 48، دون أن يترافق هذا التغني 
مـــع تــبــنــي هــمــومــهــم ومــطــالــبــهــم وأهــدافــهــم 
اآلنية والوطنية العامة. وهو ما يعيدنا إلى 
أزمة املشروع الوطني الفلسطيني، من أزمة 
نهج االستسالم األوســلــوي، إلــى أزمــة تبني 
 - اللذين  الــدولــتــني،  املرحلي وحــل  البرنامج 
القوى  - أضحيا برنامجا ملجمل  بكل أســف 
حركة  بــاســتــثــنــاء  الفلسطينية،  والــفــصــائــل 

الجهاد.
وعليه، أصبح الجسم السياسي الفلسطيني 
الـــرســـمـــي والـــفـــصـــائـــلـــي مــطــالــبــا بـــاالرتـــقـــاء 
إلـــى مــســتــوى نــضــاالت وتــضــحــيــات الــشــارع 
ــــى بـــرنـــامـــج  ــودة إلــ ــ ــعـ ــ ــبـــر الـ الــفــلــســطــيــنــي، عـ
ركائز  يعكس  وشــامــل  وطني جامع  تحرير 
املتمثلة  األســـاســـيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة 

حق  مع  والقضية،  والشعب  األرض  بوحدة 
كل فصيل من هذه الفصائل؛ وسواها طبعا؛ 
ــتـــــالف عـــلـــى شـــكـــل دولــــــة فــلــســطــني  ــ فــــي االخـ
ــلـــمـــانـــيـــة، أو  املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ديــــمــــقــــراطــــيــــة، عـ
إسالمية، أو أي طرح آخر. وإال فإن احتماالت 
الـــــردة إلــــى مـــا قــبــل االنــتــفــاضــة واردة، ولــو 
بعد فترة طويلة نسبيا، بل يمكن القول إن 
الفلسطيني  السياسي  الجسم  ردة  احتمال 
عــلــى انــتــفــاضــة كـــل فــلــســطــني نــحــو تــرســيــخ 
ســيــطــرتــه وســلــطــتــه هـــي األقـــــوى الـــيـــوم، ما 
ســـيـــعـــزز الـــتـــنـــاقـــض الــــواضــــح بــــني الـــشـــارع 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــن نـــاحـــيـــة، وكـــامـــل الــجــســم 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــات الـــفـــصـــائـــل املــصــلــحــيــة  ــهــ ــوجــ ويـــــؤكـــــد تــ
ــة عـــلـــى حــــســــاب مـــجـــمـــل املــصــلــحــة  ــقـ ــيـ الـــضـ

الوطنية والشعبية.
ــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، أعــتــقــد أن االنــتــفــاضــة  ومــ
نضالية  خــطــوات  بخطو  مطالبة  الشعبية 
جديدة، تكتيكية نوعا ما، من خالل تحويل 
ســاحــات االشــتــبــاك إلـــى صـــراع مــيــدانــي ذي 
وطنيا  خطابا  يتبنى  وطــنــي  األول  بعدين، 
جامعا يمثل كل فلسطني والكل الفلسطيني، 
والثاني أهدافا مناطقية آنية يمنح تحقيقها 
الـــشـــارع قــــوة مــعــنــويــة ومــيــدانــيــة إضــافــيــة، 
ويـــعـــزز مـــن مـــشـــروع تــحــريــر كـــل فــلــســطــني. 
مــثــل الــنــجــاح فــي تفكيك املــســتــوطــنــات غير 
الشرعية في أراضي الضفة الغربية، وكذلك 
الــنــجــاح فــي هـــدم جـــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، 

والــنــجــاح فــي إنــهــاء حــصــار قــطــاع غــــزة، أو 
واملرحلني  املبعدين  عـــودة  فــي  النجاح  مثل 
قــســرًا مـــن الـــقـــدس ومـــن أي بــلــدة مـــن بــلــدات 
فلسطني، بما فيها األراضي املحتلة في عام 
1948، وأيضا في تحرير املعتقلني من أبطال 
إلى  الفلسطيني، وصـــواًل  الــوطــنــي  الــنــضــال 
انتزاع الحق في العودة إلى القرى والبلدات 
ــلــــكــــيــــات الــــفــــرديــــة  ــرة واســـــتـــــعـــــادة املــ ــجــ ــهــ املــ
والــجــمــاعــيــة، إلـــى مــا هــنــاك مــن أهــــداف ذات 
صفة مناطقية نسبيا، لكن تحقيقها يشكل 
 مــســاعــدًا مـــن أجـــل اســتــعــادة 

ً
دافـــعـــا وعـــامـــال

رأسها  وعلى  الفلسطينية،  الحقوق  مجمل 
النجاح  إذ يؤدي  الكامل والشامل.  التحرير 
 في أيٍّ من هــذه القضايا في سياق مشروع 
تـــحـــرري فــلــســطــيــنــي شـــامـــل لــكــل فــلــســطــني، 
ضــربــة قــويــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي القائم 
على تطهير فلسطني عرقيا وتهجير سكانها 
األصــلــيــني وإبـــعـــادهـــم، وســلــبــهــم حــقــهــم في 
فالنجاح  وبــالــتــالــي  بينهم.  فيما  الــتــواصــل 
ــادة  ــعـ ــتـ ــــو اسـ ــــن هــــــذه األهــــــــــداف هـ ــــي أي مـ فـ
ــارع مــيــدانــيــا بــعــد اســتــعــادتــه  لـــوحـــدة الــــشــ
وحــجــتــه الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة، مــن خــالل 
إزالـــــــة الــــحــــواجــــز الــصــهــيــونــيــة املــصــطــنــعــة 
الترحيل  أو عبر  الجدار  أو  االستيطان  عبر 
واإلبعاد والتهجير القسري واالعتقال. األمر 
ــــذي يــحــولــنــا مـــن انــتــفــاضــة كـــل فــلــســطــني،  الـ
الكل  انــتــفــاضــة  إلـــى  فــئــة فــي مناطقتها،  كــل 

الفلسطيني في كل فلسطني.
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بيسان عدوان

ــن انــتــفــاضــة؛  ــا يـــحـــدث مـ ال يــمــكــن فــهــم مـ
فلسطني من  مــدن  كــل  فــي  بكل معانيها؛ 
الــقــدس إلــى غــزة مـــرورا بكل مــدن الضفة 
من  الفلسطيني،  الــداخــل  ومـــدن  الغربية 
ــان مــدنــي  ــيـ مــــواجــــهــــات وإضـــــــــراب وعـــصـ
الـــتـــطـــرق  مــــن دون  ــة عـــســـكـــريـــة  ــاومــ ــقــ ومــ
تتحكم  الــذي  الــعــام  الفلسطيني  للفضاء 
فيه دولة االحتالل اإلسرائيلي، وتسيطر 
أو حساب  رادع  مــن دون  بــاملــطــلــق  عــلــيــه 
ــتــــي شــكــلــت  الــ ــام 1948،  ــ عــ الـــنـــكـــبـــة  ــذ  ــنـ مـ
منعطفا تاريخيا في حياة الفلسطينيني، 
الـــذيـــن تــعــرضــوا لــكــافــة اشـــكـــال التطهير 
ــازر وتـــهـــجـــيـــر قـــســـري  ــ ــــجـ ــــن مـ الــــعــــرقــــي مـ
الفلسطيني  الــداخــل  فــي  ونـــزوح للسكان 
واستيطان واحالل شكال أولوية للحركة 

الصهيونية في فلسطني التاريخية.
شكلت أحداث نكبة فلسطني وما تالها من 
تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، 
ملا مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية 
تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب 
بكامله وإحالل جماعات وأفراد من شتى 
بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 
800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من 
أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون 
فـــي فــلــســطــني الــتــاريــخــيــة عــــام 1948 في 
وانتهى  فلسطينية،  ومدينة  قرية   1,300
الــدول  إلــى عــدد مــن  التهجير بغالبيتهم 
الــعــربــيــة املــــجــــاورة إضـــافـــة إلــــى الــضــفــة 
التهجير   عن 

ً
الغربية وقطاع غزة، فضال

الداخلي لآلالف منهم داخل األراضي التي 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  لسيطرة  أخضعت 
عـــام الــنــكــبــة ومـــا تــالهــا بــعــد طــردهــم من 

منازلهم واالستيالء على أراضيهم.
ــــي خــــالل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر االحــــــتــــــالل اإلسـ ــطـ ــيـ سـ
مــرحــلــة الــنــكــبــة عــلــى 774 قــريــة ومــديــنــة 
منها   531 تــدمــيــر  تــم  حــيــث  فلسطينية، 
ــا تــبــقــى تــــم اخـــضـــاعـــه إلـــى  ــ بـــالـــكـــامـــل ومـ
ــق  ــــالل وقـــوانـــيـــنـــه، وقـــــد رافــ ــتـ ــ كـــيـــان االحـ
العصابات  اقــتــراف  هــذه  التطهير  عملية 
الــصــهــيــونــيــة أكــثــر مـــن 70 مـــجـــزرة بحق 
ــــى اســـتـــشـــهـــاد مــا  الــفــلــســطــيــنــيــني أدت إلـ
يزيد عن 15 ألف فلسطيني. بعد 73 عاما 

ــتــــالل معلنا  الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا دولـــــة االحــ
رفضه التام لترك األرض واخالئها، ورغم 
الــى  لــلــيــهــود  الــهــجــرة املمنهجة  مــوجــات 
الفلسطينيني  عـــدد  فـــإن  فــلــســطــني  أرض 
يتجاوز عدد اليهود اإلسرائيليني بزيادة 
تقدر بـ 166 ألف فلسطيني أي بنسبة %56 
للشعب الفلسطيني مقابل 44% للسكان 
الــيــهــود. ورغـــم مــحــاوالت دولـــة االحــتــالل 
بــكــل الـــطـــرق اســـتـــمـــرارهـــا فـــي ســيــاســات 
اإلبــادة  العرقي ليس عن طريق  التطهير 
عبر  ولكن  تريد  كما  الواسعة  الجماعية 
الديمغرافي كفصل غزة  العنصر  احتواء 
في  الفلسطينيني  واحـــتـــواء  الــضــفــة،  عــن 
الثالثة  والوسيلة  »أسرلتهم«،  بـ الــداخــل 
هـــي احــــتــــواء الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن خــالل 
الــحــكــم الــــذاتــــي الـــهـــزيـــل تــحــت الــســيــطــرة 
»اإلســرائــيــلــيــة«، كــل تــلــك األشــكــال فشلت 

ــات عـــنـــصـــريـــة مــخــتــلــفــة  ــئــ ــي فــ ــ تـــنـــتـــظـــم فـ
-املــواطــنــون  الفلسطينيني  نحو  مــوّجــهــة 
والــالجــئــون  إســرائــيــل  فــي  الفلسطينيون 
والرعايا   )1948 )فلسطينيو  الداخليون 
)فلسطينيو  املــحــتــلــون  الــفــلــســطــيــنــيــون 
فــي  املـــقـــيـــمـــون  والــفــلــســطــيــنــيــون   )1967
خالل  من  الفلسطيني-  والشتات  القدس 
التقنيات الحكومية في الفصل واإلقصاء 
ــود بـــجـــذورهـــا إلـــى  ــعـ ــي تـ ــتـ واملــــراقــــبــــة، الـ

»الخطة دال« للعام 1948.
منذ ذلــك الــحــني وحــتــى الــوقــت الحاضر، 
كل تلك األنماط من التشريعات والقوانني 
واإلجــــــــراءات املــتــنــوعــة واملـــتـــعـــددة تعمل 
األراضـــي  على  املستمرة  للسيطرة  كلها 
الفلسطينية املحتلة، والحصار املفروض 
ــزة، ومــنــع عــــودة الــالجــئــني  عــلــى قــطــاع غــ
ــــودة الــالجــئــني  ــنـــع عــ الــفــلــســطــيــنــيــني، ومـ
 
ً
الــداخــلــيــني إلـــى قــراهــم املــهــجــورة، فضال
في  واملــراقــبــة  الــســكــان  إدارة  تقنيات  عــن 
فـــلـــســـطـــني األربـــعـــيـــنـــيـــة وفــــــي األراضــــــــي 
ــلــــى حـــــد ســـــــواء،  املـــحـــتـــلـــة الـــســـتـــيـــنـــيـــة عــ
ــراءات  ــ ولــلــقــدس ســلــة مــن الــقــوانــني واإلجـ
املــتــنــوعــة فــبــعــد ضــمــهــا عـــام 1967 الـــذي 

يعد في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي، 
الفلسطينيني  املـــديـــنـــة  ســـكـــان  يــمــنــح  ــم  لـ
الــجــنــســيــة اإلســرائــيــلــيــة بــشــكــل تــلــقــائــي. 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، فــقــد فــــرض على 
تم  الذين  وذرياتهم  الفلسطينيني  هــؤالء 
تسجيلهم فــي إحــصــاء عــام 1967 بطاقة 
اإلقــــامــــة الـــدائـــمـــة فــــي الــــقــــدس، وأعــلــنــت 
ســلــطــات االحـــتـــالل »أن اإلقـــامـــة الــدائــمــة، 
ــة، هـــي مــســألــة رهــن  ــنـ عــلــى عــكــس املـــواطـ
الــفــرد، وعندما  يعيشها  التي  بــالــظــروف 
تــتــغــيــر الـــــظـــــروف، يـــتـــم ســـحـــب تــصــريــح 
اإلقــــامــــة، ويــنــتــهــي حــقــهــم بــالــتــواجــد في 

املدينة.
النكبة الفلسطينية ليست حدثًا تاريخيًا 
فــحــســب لــكــنــهــا دائـــمـــة ومــســتــمــرة، وأدت 
لــلــحــروب واالنــتــفــاضــات  الــحــال  بطبيعة 
والـــثـــورات الــتــي ال حــد لــهــا فــي فلسطني 
ــراع  الـــصـ ولـــبـــنـــان.  األردن  فــــي  وحـــولـــهـــا 
مستمر في كل يوم، فتارة يعبر عن نفسه 
حــول القدس وتــارة حــول يهودية الدولة 
ــارة حــول غزة  وتطهيرها مــن الــعــرب، وتـ
والــــحــــروب عــلــيــهــا والـــضـــفـــة وتــهــويــدهــا 
وتــارة ينتقل الصراع من ضــرورة وآد أو 
العربي، أو ضرب  الربيع  ثــورات  احــتــواء 
ــران عــســكــريــا أو حــصــارهــا مـــن خــالل  ــ إيــ
الــتــطــبــيــع مــع دول الــخــلــيــج ودعــــم النظم 

االستبدادية في املنطقة.
لــذا فــإن الصهيونية قامت وال تــزال على 
هـــدفـــني، االســتــيــالء عــلــى األرض بــالــقــوة 
ــذا تحقق بــالــقــوة الــعــســكــريــة، بـــدأ في  وهـ
والــنــقــطــة   .1967 فــــي  واســـتـــكـــمـــل   1948
الفلسطيني  الــوجــود  إنــهــاء  هــي  الثانية 
كما جرى  العرقي  التطهير  عبر  البشري 
عام 1948وجزئيًا عام 1967. حتى يومنا 
هذا بدعاوى كثيرة ومتعددة منها »آمن 
إسرائيل« والحفاظ على »يهودية الدولة 
» من منطلق الدفاع عن النفس، ذلك هو 

أنــهــا ســائــرة نحو  الــصــهــيــونــيــة  معضلة 
مزيد من الصدامات بينما ضحاياها من 
الفلسطينيني والعرب سائرون نحو مزيد 
التمسك بالحقوق والصمود والبقاء  من 
الـــتـــحـــدي..  عــلــى األرض والـــتـــعـــايـــش مـــع 
فـــي ســيــاســاتــهــا تـــكـــرر إســـرائـــيـــل الــنــكــبــة 
 جــبــارًا بــني كل 

ً
كــل يـــوم، وتخلق تــواصــال

الذي  الفلسطيني والعربي  جيل والجيل 
يليه. وال يوجد أمام الحركة الصهيونية 
ليست  ومعضلتها  مأزقها  مــن  للخروج 
األخالقية فحسب، بل القانونية إال واحد 
ــني، إمــا أن تنهي احتاللها بشكل 

ّ
مــن حــل

فوري وتلبي حقوق الشعب الفلسطيني 
التاريخية بهدم كل مظاهر  في فلسطني 
الفصل العنصري فورًا، أو ستكون هنالك 
ــدة ديــمــقــراطــيــة عــلــى كــل أرض  دولـــة واحــ

فلسطني.

على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر 
مــن 9 مـــرات. ورغــم أن الفلسطينيني منذ 
آمالهم  ارتفعت  اتــفــاق أوســلــو عــام 1993 
لهم،  ســـوق  كــمــا  النكبة  نــهــايــة  بإمكانية 
لكن على ارض الواقع أسست تلك املرحلة 
الفرصة أمام الصهيونية نحو املزيد من 
االســـتـــيـــالء عــلــي األراضــــــي بــاالســتــيــطــان 
والــتــهــويــد، وعــمــلــت عــلــى مــرحــلــة جــديــدة 
مــــن تــهــمــيــش أجـــــــزاء مــهــمــة مــــن الــشــعــب 
الفلسطيني في داخل فلسطني التاريخية 
وفلسطينيي الشتات، ومع ذلك استمرت 
الــصــهــيــونــيــة فـــي تــكــريــس عــقــيــدتــهــا في 
الــتــهــويــد واالحـــتـــالل وســيــاســات الفصل 
الــــعــــنــــصــــري لــــيــــس فـــــي مــــنــــاطــــق الـــحـــكـــم 
تمارسه  بــل  فحسب  الفلسطيني  الــذاتــي 
الخط  داخـــل  الفلسطينيني  السكان  علي 

األخضر والقدس الشرقية.
ــك الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات االســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ تـ
واملتعلقة  االحــتــالل  لــدولــة  االستيطانية 
بـــاألراضـــي شــكــلــت ركــيــزة رئــيــســة لنظام 
ــــري الـــــــــــذي تـــنـــتـــهـــجـــه  ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــــصـ ــفـ ــ الـ
الصهيونية في التعامل مع الفلسطينيني 
حــتــى اآلن كــمــا حـــدث فــي مــســألــة الشيخ 
جــراح وهو ما أدى إلى انفجار األوضــاع 
في القدس وغــزة وكل مدن فلسطني منذ 
مــنــتــصــف إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي حتى 
بعد وقــف إطـــالق الــنــار املــؤقــت على غزة 
فــي 21 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي. هــل توقفت 
الحرب، هل هدأ الداخل الفلسطيني الذي 
أعلن إضرابا عاما في البالد إلى أجل غير 
ــة االحـــتـــالل عن  مــســمــى، هـــل تــوقــفــت دولــ
مصادرة األراضــي في القدس أو تهجير 

حي الشيخ جراح؟ اإلجابة بالقطع ال.
ال تـــــــزال دولـــــــة االحـــــتـــــالل تــســيــطــر عــلــى 
االستثناء،  فلسطني من خالل ممارسات 
ــاالت الـــطـــوارئ الــدائــمــة الــتــي شرعت  وحــ
بها منظومة كاملة من القوانني للضرورة 
اتــهــا املـــزعـــومـــة هــذه  ــن، واســتــثــنــاء ــ ــ واآلمـ
تضعها فـــوق الــقــانــون املــحــلــي والــدولــي 
وخارجه، عندما يتعلق األمر باملواطنني 
املحتلني،  الرعايا  وكــذلــك  الفلسطينيني، 
واملـــحـــاصـــريـــن، والـــعـــامـــلـــني، والـــالجـــئـــني. 
ــــني، إلــــى  ــبـ ــ ــامـ ــ ــلــــى خــــطــــى أغـ وأتـــــــطـــــــرق، عــ
الــتــقــنــيــات الــحــكــومــيــة اإلســرائــيــلــيــة التي 

رأيتم  كما  الحالية  الــقــدس  انتفاضة  فــي 
بــغــزة، والــضــفــة تكمل  فــالــقــدس ملتحمة 
الــداخــل  نــضــالــهــا، وفلسطينيو  فــي  غـــزة 
وأعلنت  التاريخية،  بفلسطني  يلتحمون 
االنـــتـــفـــاضـــة الـــحـــالـــيـــة ســــقــــوط خــــيــــارات 
الــذي فرض  الدولتني  التسوية وخيارات 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات 

وثبت فشله عمليا.
واالستعماري  االستيطاني  النظام  هــذا 
ــن االمــــتــــيــــازات  ــ يـــســـتـــنـــد إلــــــى ســـلـــســـلـــة مـ
ــقـــدمـــة لـــلـــقـــادمـــني الــيــهــود  الــعــنــصــريــة املـ
الجدد والقدامى هدفه ربط أكبر قطاع من 
اليهود  من  اإلسرائيلية  الــدولــة  مواطني 
ــهـــاد  مــــع الـــعـــنـــصـــريـــة وســــيــــاســــة االضـــطـ
والــــطــــرد، وال يـــوجـــد فـــي املـــــدى املــنــظــور 
مــا يــنــبــئ بــمــقــدرة الــصــهــايــنــة أو الــنــظــام 
اإلسرائيلي على التخلي عن هذا الوضع. 

فلسطني  فــي  الصهيونية  عليه  قامت  مــا 
وتــحــت ســتــار وجـــود أمــة يهودية ودولــة 
يــهــوديــة يــتــم تــطــبــيــق نــظــام اســتــعــمــاري 
الــســكــان  بطبيعته  يــحــتــل  اســتــيــطــانــي   –
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــني( ويـــســـعـــى  ــفـ األصــــلــــيــــني )الـ
الـــى مــحــو وجــودهــم  تــلــك  بحكم طبيعته 
ا مــــن الــفــصــل  وثـــقـــافـــتـــهـــم األصـــلـــيـــة بــــــدء
العنصري باعتباره وسيلة لذلك وصوال 
منذ  يفعلون  كما  الجماعية  اإلبــــادة  الــي 

عام 1948 حتى انتفاضة القدس 2021.
وفـــقـــا لــكــل الـــقـــوانـــني واألعــــــــراف الــدولــيــة 
فــمــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــني مـــن ســيــاســات 
الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الـــــذي تـــمـــارســـه دولـــة 
ــــالل يــخــضــعــهــا وفـــقـــا التـــفـــاقـــيـــات  ــتـ ــ االحـ
الــحــرب وملحقاتها  األربـــع بشأن  جنيف 
ملــا يعرف بــارتــكــاب »جــرائــم حــرب« حيث 
ــتـــخـــدام  ــزاع بـــاسـ ــ ــنــ ــ ــ تــــقــــوم فـــــي أوقـــــــــات ال

أســالــيــب حــربــيــة مــن شــأنــهــا نــشــر الــرعــب 
بــني الــســكــان املــدنــيــني كما حــدث فــي غزة 
طيلة األيام املاضية، كما تقوم بالترحيل 
وتهجيرهم  القدس  في  للسكان  القسري 
الــبــلــدة القديمة والــقــدس  كما يــحــدث فــي 
الشرقية والشيخ جراح، بجانب مصادرة 
ــام 1967  ــ األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي عـ
ــيــــالء عـــلـــي املــمــتــلــكــات وتــهــجــيــر  ــتــ واالســ
ســكــانــهــا فــهــي تــقــوم بــنــقــل بــعــض أو كل 
الــســكــان الــفــلــســطــيــنــيــني مـــن مـــكـــان ملــكــان 
أو خــارجــهــا كما  املــنــاطــق املحتلة  داخـــل 
الداخل  الغربية ومــدن  يحدث في الضفة 

الفلسطيني.
فــي انتفاضة الــقــدس والــتــي تــزامــنــت مع 
ذكـــــري الــنــكــبــة عــــام 1948 أعـــلـــن الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي كــــل مـــنـــاطـــق فــلــســطــني 
الــتــاريــخــيــة رفــضــه لــكــل تــلــك الــســيــاســات 

انتفاضة كل فلسطين نموذجًا  لفشل الصهيونية

تعد كل تلك األنماط من التشريعات والقوانني واإلجراءات املتنوعة واملتعددة العنصرية 
املحتلة،  الفلسطينية  املــســتــمــرة عــلــى األراضـــــي  لــلــســيــطــرة  كــلــهــا  تــعــمــل  فــي جــوهــرهــا 
عودة  ومنع  الفلسطينيني،  الالجئني  عــودة  ومنع  غــزة،  قطاع  على  املــفــروض  والحصار 
الالجئني الداخليني إلى قراهم املهجورة، فضاًل عن تقنيات 
إدارة الــســكــان واملـــراقـــبـــة فـــي فــلــســطــني األربــعــيــنــيــة وفــي 
األراضي املحتلة الستينية على حد سواء، وللقدس سلة من 
القوانني واإلجــراءات املتنوعة فبعد ضمها عام 1967 الذي 
الــدولــي، لم يمنح سكان  انتهاكا للقانون  يعد في حد ذاتــه 
تلقائي.  اإلسرائيلية بشكل  الجنسية  الفلسطينيني  املدينة 
على العكس من ذلك، فقد فرض على هؤالء الفلسطينيني 
ــام 1967  تــم تسجيلهم فــي إحــصــاء عـ الــذيــن  وذريــاتــهــم 
بطاقة اإلقامة الدائمة في القدس، وأعلنت سلطات االحتالل 
رهن  املواطنة، هي مسألة  على عكس  الدائمة،  اإلقــامــة  »أن 

بالظروف التي يعيشها الفرد«.

تشريعات عنصرية

السياسات االستعمارية االستيطانية 
اإلسرائيلية شكلت ركيزة رئيسة لنظام 

الفصل العنصري

رغم أن الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو عام 1993 ارتفعت آمالهم 
بإمكانية نهاية النكبة كما سوق لهم، لكن على ارض الواقع أسست تلك 

المرحلة الفرصة أمام الصهيونية نحو المزيد من االستيالء على األراضي 
باالستيطان والتهويد

انتفض الفلسطينيون في الداخل ألجل القدس وغزة وضد االبرتهايد اإلسرائيلي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

لم يكن لحماس، 
وال ألي فصيل آخر، 

أي دور في التعبئة ضد 
ممارسات االحتالل

ربيع عيد

عــام 1948، عناوين  الفلسطينّية  األراضـــي  واملــواجــهــات في  املظاهرات  تــصــّدرت 
األخبار وتحليالت املراقبني، حول املشاركة الشعبّية الفاعلة خالل الهّبة األخيرة 
في كل فلسطني. لطاملا شارك فلسطينيو الـ48 في حراكات شعبّية خالل أي عدوان 
زخــم شعبي  لها  كــان  األخــيــرة  الهّبة  أن  إال  الفلسطيني،  الشعب  على  إسرائيلي 
فيه  اعتقدت  الــذي  الوقت  في  وامتدادها وشّدتها،  املواجهات  طبيعة  بسبب  أكبر 
املؤسسة اإلسرائيلّية أنها نجحت في تدجني عرب الداخل ضمن مشروع األسرلة. 
يأتي سياق الهّبة في الداخل كما في كل فلسطني دون أي خصوصّية تختلف، 
إذ كانت قضية التطهير العرقي في حي الشيخ جــّراح واالعــتــداء على املسجد 
الـــ48 مشاركة  لفلسطينيو  كانت  بحيث  الهّبة،  لهذه  الرئيسي  املحّرك  األقصى 
فاعلة ومنذ األّيام األولى وقبل بدء العدوان على غّزة، في التواجد في مظاهرات 
حي الشيخ جّراح من قبل مئات الشباب والنشطاء، باإلضافة للتواجد والرباط 
باآلالف في املسجد األقصى، وتعاملوا مع الشيخ جّراح واملسجد األقصى وغّزة 

كجزء من قضيتهم كشعب فلسطيني.
في أعقاب ذلك، انطلقت املظاهرات إلى البلدات العربّية في الداخل بالذات بعد القمع 
م؛ األول حراك سياسي ُمنظم 

ّ
في ليلة القدر، وكان لها مستويان من ناحية التنظ

ا حزبّية ولجان شعبّية، والثاني 
ً
من قبل حراكات شبابّية ونسوّية وطالبّية والحق

حراك شعبي عفوي. عكس املستوى األول قدرة الناشطني من الجيل الشاب في 
وضع قضايا القدس على أجندة العمل واالحتجاج السياسي كقضايا جامعة، 
وخلق فضاء فلسطيني متحٍد لسياسات األسرلة وقادر على بناء شبكة تواصل 
مع كل فلسطني، بحيث لعبت وسائل التواصل االجتماعي دوًرا هاًما في خلق 
الفلسطيني  الشعب  املفروضة على  الحدود االستعمارّية  الفضاء وتجاوز  هذا 
وتجاوز حدود السقف السياسي على مستوى الفعل مقارنة بما تقوم به األطر 
التقليدّية عادة. باإلضافة إلى تراكم قدرات وخبرات تنظيمّية داخل  السياسّية 
هذه الحراكات الشبابّية املتعددة، وهي حراكات بدأت تتشكل كظاهرة في العمل 
تنظيم حراك  العربّية، وكانت ذروتها  الثورات  أعقاب  الداخل في  السياسي في 
األطــر  قــدرة  عــام 2013. كما عكست  بــرافــر وإسقاطه  االحتجاج على مخطط 
التقليدّية فيما لو عملت بشكل جذري على إمكانية إنجاح التحركات الشعبّية 

مثلما حصل في يوم إضراب الكرامة.
املــّرة  ليست  فــهــذه  والــعــفــوي؛  الشعبي  الــحــراك  فــي  املتمثل  الثاني  املستوى  أمــا 
األولى التي تتحول فيها االحتجاجات إلى هّبة شعبّية في أراضي الـ48، إذ نذكر 
محطتني فارقتني في تاريخ فلسطني: يوم األرض عام 1976 ويمكن اعتباره أول 
هّبة شعبّية في فلسطني بعد النكبة ارتقى خاللها ستة شهداء وًاصبحت ذكرى 
مؤسسة في الوعي الفلسطيني الجمعي، وهّبة وانتفاضة القدس واألقصى عام 
2000 التي امتدت ألسبوعني في الداخل وارتقى ثالثة عشر شهيًدا من البلدات 
إلى  الناس  هــذا هو خــروج جموع كبيرة من  الشعبي  الحراك  يمّيز  العربّية. ما 
االحتجاجات  قد ال يشارك قسم كبير منها في  الــشــارع من شرائح مختلفة، 
مة خالل باقي أّيام السنة. وهناك من يشارك ألول مّرة خصوًصا األجيال 

ّ
املنظ

املباشرة  للمواجهة  االســتــعــداد  إلــى  بــاإلضــافــة  منها،  القاصرين  حتى  الــشــاّبــة 
والشرسة مع الشرطة اإلسرائيلّية لساعات وبشكل يومي. ما مّيز الهّبة هذه املّرة 
التي امتدت قرابة أسبوعني، وزاد من اشتعالها هو دخول جماعات املستوطنني 
سمى 

ُ
الفاشيني بحماية الشرطة اإلسرائيلّية إلى مدن فلسطني الساحلّية )ما ت

ا، حيفا، يافا، اللد والرملة( واالعتداء على العرب وممتلكاتهم. في 
ّ
»املختلطة«: عك

ق بعشرات الفيديوهات والتي كان منها اعتداءات 
ّ
م واملوث

ّ
أعقاب هذا الهجوم املنظ

على عّمال عرب في بلدات إسرائيلّية إضافة الستشهاد موسى حسونة في اللد 
بنيران مستوطنني جرى إطالق سراحهم، بدأ يتشكل حس لدى أصحاب البالد 
في هذه املدن بضرورة حماية أنفسهم بأنفسهم وبكافة الوسائل املتاحة في ظل 
اإلسرائيلّية ومسؤولني  الرسمّية  اإلعــالم  هجمة تحريض مفتوحة في وسائل 
ووزراء، حتى وصلت ذروة الحماية هذه إلى استخدام السالح الناري في أكثر 

من بلدة وحادثة لصد هجوم املستوطنني برعاية الشرطة.
أحمر  اإلسرائيلّية ضوء  للمؤسسة  بالنسبة  الناري  السالح  كان الستخدام 
ا من فقدان 

ً
يضيء في غرف املؤسسة األمنّية املنشغلة في قصف غّزة خوف

ــذي دفـــع بــعــض املــســؤولــني بحسب تقارير  ــر الـ الــســيــطــرة بشكل كــبــيــر، األمـ
التفرغ  بــهــدف  غـــّزة سريًعا  الــعــدوان على  إنــهــاء  فــي  التفكير  إلــى  إسرائيلّية 
»للفوضى« في الداخل. ولوحظ في أعقاب هذه الحوادث توقف دخول جماعات 
الشرطة في زيــادة  الساحل، وبــدء  إلــى مــدن  الشرطة  املحميني من  املتطرفني 
قمعها للمتظاهرين السلميني بشكل أكبر ودخول الشاباك على الخط، ليصل 
ألف شخص خالل أسبوع واحــد فقط، رافقته  أكثر من  إلى  عدد االعتقاالت 
اعتقاالت من داخل املنازل بشكل ترهيبي )منهم من لم يشارك في مظاهرات( 
واعتداء انتقامي على املعتقلني بعد اعتقالهم بحسب عشرات القصص التي 
إلى  إضــافــة  املعتقلني،  عــن  للدفاع  تطوًعا  لة 

ّ
املتشك املحامني  طــواقــم  ترويها 

استشهاد الشاب محمد كيوان من أم الفحم بنيران الشرطة.
ف 

ّ
في أعقاب انتهاء العدوان على غّزة وعودة حالة الهدوء إلى الشارع وتوق

املــظــاهــرات، أعــلــنــت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــّيــة أنــهــا ســـوف تعتقل 500 شخص 
إضافي وبدأت في ذلك، بحجة مالحقة مثيري الشغب، وهي حجة تقف من 
ورائها دوافع ترتبط بمحاوالت قمع هذه الهّبة واالنتقام من الجيل الفلسطيني 

ل.
ّ
الجديد املتشك

الهبّة في الداخل... 
الهبّة في فلسطين

هل شوشت صواريخ »حماس« المشهد الفلسـطيني؟

ــرب دمـــــــرت بـــنـــاه  ــ ــــالث جـــــــوالت مــــن حــ ثــ
الــتــحــتــيــة. عــانــت حــمــاس مـــن اإلفــــالس، 
مما دفعها لفرض الضرائب واإلتــاوات 
ــن خـــرجـــوا  ــذيــ ــقــــطــــاع، الــ ــي الــ ــالــ عـــلـــى أهــ
ــاهـــرات انــطــلــقــت فــي  مــحــتــجــني فـــي مـــظـ
قمعتها   ،2019 الــعــام  مــن  آذار  مــــارس/ 

شرطة »حماس« بوحشية.
لــم يكن لحركة حــمــاس، وال ألي فصيل 
عـــمـــلـــيـــات  إطـــــــــالق  ــي  ــ فــ دور  أي  آخـــــــــر، 
الــتــعــبــئــة ضـــد مــمــارســات االحـــتـــالل في 
ــــدس، لــكــنــهــا وجـــــــدت فـــيـــهـــا فــرصــة  ــقـ ــ الـ
للتحرك لتعويض فرصتها االنتخابية 
الـــضـــائـــعـــة، مــعــتــقــدة أنـــهـــا ســتــســتــطــيــع 
وتكون  السياسي،  مالها  رأس  تبييض 
هذه املرة في منأى عن االنتقادات التي 
حــّمــلــتــهــا مــســؤولــيــة األثـــمـــان الــبــاهــظــة 
الــتــي دفعها ســكــان غــزة جـــراء الــحــروب 

السابقة. 
ومما له داللــة هنا، أن إسماعيل هنية، 

لتصل  املــحــتــلــة  الفلسطينية  ــــي  األراضـ
لثالث مواجهات  أبيب، وخالفا  تل  إلى 
ة، كانت حماس 

ّ
عسكرية سابقة في غــز

بذريعة حماية  الحرب،  التي شنت  هي 
ــن تــغــيــيــر  ــى ومـــنـــع إســــرائــــيــــل مــ األقــــصــ

الواقع الديمغرافي في مدينة القدس.
ــفــت حماس 

ّ
بــعــد تــجــديــد قــيــادتــهــا، تــلــه

ــيـــة  ــتـــشـــريـــعـ لـــــخـــــوض االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
الحالي،  الــعــام  بــدايــة  منذ  الفلسطينية 
تــنــازالت مهمة لحركة فتح في  وقــدمــت 
سبيل ضمان إجراء انتخابات، اعتقدت 
أنــــهــــا ســـتـــهـــيـــمـــن فـــيـــهـــا عـــلـــى املـــجـــلـــس 
فلسطينية  حكومة  وتــقــود  التشريعي، 
أو تــشــارك فــيــهــا، وبــعــد انــقــســامــات في 
»فـــتـــح«، وتـــعـــدد قــوائــمــهــا االنــتــخــابــيــة، 
خـــشـــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس مــــن أن تــمــنــى 
»حــمــاس«  أمـــام  قاسية  بهزيمة  حركته 
في تلك االنتخابات، مما دفعه إللغائها 
بذريعة تعّذر مشاركة املقدسيني، مفوّتا 
للخروج من  بذلك على »حماس فرصة 
مـــأزقـــهـــا، املــتــمــثــل فـــي عــزلــتــهــا الــدولــيــة 
ــمـــيـــة، فــــي ظــــل حــــصــــار خـــانـــق،  ــيـ ــلـ واإلقـ
قطاع  شـــؤون  إدارة  عـــبء  مــعــه  تحّملت 
االقتصادية  اإلنسانية،  أوضاعه  تــردت 
وفاقمتها  مأساوي،  بشكل  واملعيشية، 

أعلن  للحركة،  السياسي  املكتب  رئيس 
أن الــحــرب لــم تــكــن خــيــار »حـــمـــاس« بل 
استدعاها الشعب الفلسطيني للتدخل. 
تمّكنت حماس من فرض نفسها مجددا 
الفلسطينية، تحت شعار  الساحة  على 
حماية القدس، املدينة األكثر حساسية 
الوطنية  الناحيتني  مــن  للفلسطينيني 
البساط  سحب  مــن  وتمّكنت  والدينية، 
من تحت »فتح«، وسلطتها في رام الله.

ــّردت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــ بــيــنــمــا تــ
بقرار السلم، وتمّسكت بمسار تفاوضي 
لـــفـــظـــه الـــيـــمـــني اإلســــرائــــيــــلــــي املــهــيــمــن 
الحرب،  بقرار  تفّردت حماس  سياسيا، 
بمعارك  أشــبــه  جوالتها  أصبحت  الــتــي 
نــظــامــيــة بـــني جــيــشــني )غــيــر مــتــكــافــئــني 
ــي غــــيــــاب شــــــــروط حـــرب  ــ بـــكـــل حــــــــال( فـ

ة. 
ّ
عصابات تنطلق من غز

إلى  فلسطينيا  املكّرس  االنقسام  وأدى 
وحني  املــدنــي،  املجتمع  فعالية  تعطيل 
الحت طريق ثالثة تمثلت في انتفاضة 
القدس  مدنية ممكنة، خطا فلسطينيو 
واملناطق املحتلة العام 1948 خطواتهم 
األولــى عليها، جــاءت صواريخ حماس 

لتشوش املشهد. 
من الواضح أن »حماس« حّققت مكاسب 

حسام أبو حامد

إسرائيلي  قــرار قضائي  مع  ذلــك  تزامن 
ــــالت  ــائـ ــ بـــــــإخـــــــالء مـــــــنـــــــازل تــــســــكــــنــــهــــا عـ
في  جـــراح،  الشيخ  فــي حــي  فلسطينية، 
القدس، شمالي املدينة القديمة، لصالح 
ــك،  ــلـــيـــني، جـــــاء ذلــ ــيـ مــســتــوطــنــني إســـرائـ
وغـــيـــره، فــي وقـــت اقــتــربــت فــيــه الــذكــرى 
الــثــالــثــة والــســبــعــون لــلــنــكــبــة، مــمــا أكــد 
ذكرى  ليست مجرد  أنها  للفلسطينيني 

تاريخية، بل التزال مستمرة.
للدفاع  الــقــدس  فــي  الفلسطينيون  هــّب 
عــن وجــودهــم، وامــتــّدت املــواجــهــات إلى 
ــلــــدات وقــــــرى أخــــــرى داخــــــل األراضــــــي  بــ
املــحــتــلــة فــي الــعــام 1948، الــتــي شــهــدت 
ــات بـــــني عــــرب  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــا أيــــضــــا مـ مــــدنــــهــ
التماس  نقاط  ويــهــود، وشــهــدت بعض 
في الضفة صدامات مع قوات االحتالل 
من  الفلسطينيون  تــمــّكــن  اإلســرائــيــلــي. 
التراجع  االحــتــالل على  إجــبــار سلطات 
 

ّ
العمود، وأجل اتها قرب باب  عن إجراء

الـــقـــضـــاء اإلســــرائــــيــــلــــي الــــبــــت فــــي قــــرار 
اإلخــــالء فــي حــي الــشــيــخ جــــراح، قــبــل أن 
فلسطينية  وفــصــائــل  »حـــمـــاس«،  تــبــدأ 
ــا بــاتــجــاه  ــهـ ــإطــــالق صـــواريـــخـ أخــــــرى بــ

مـــن تــلــك املـــعـــركـــة، أهــمــهــا أنـــهـــا فــرضــت 
الفلسطيني  الــعــام  الــــرأي  عــلــى  نفسها 
والــعــربــي، وفــي الــســاحــة الــدولــيــة فاعال 
إقليميا غير دولتي، على غرار »طالبان« 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، و»الــــحــــوثــــيــــني« فــي  فـ
الحزبية  املكاسب  هــذه  بعد  لكن  اليمن. 
الــفــصــائــلــيــة، مــا مـــدى وضــــوح مكاسب 

الفلسطينيني وقضيتهم؟
ــدل  ــ ــر«، وبــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــن »الــ ــ ــد اإلعــــــــــالن عــ ــعــ بــ
الـــشـــعـــب  ــة  ــيـ ــنـ ــكـــر إســــمــــاعــــيــــل هـ يـــشـ أن 
الــفــلــســطــيــنــي صــاحــب الــتــضــحــيــات في 
ــران الــتــي »دعــمــت  ة، وجـــه شــكــره إليــ

ّ
ــز غــ

الــــحــــركــــة بـــــاملـــــال والــــــــســــــــالح«، وبـــــــدأت 
املتبادلة  اإليجابية  اإلعالمية  الرسائل 

بني الحركة والنظام في سورية. 
ــــاب ذلــــك كــثــيــرا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني،  أصـ
ــرب املـــتـــعـــاطـــفـــني مــــعــــهــــم، الــــذيــــن  ــ ــعــ ــ ــ وال
املسؤولية  املمانعة«  »مــحــور  يحّملون 
عــــــن كــــثــــيــــر مــــــن مــــآســــيــــهــــم، بـــالـــخـــيـــبـــة 
لــوا إن كانت حماس  واإلحــبــاط. وتــســاء
قد تحولت إلى »حزب الله« فلسطيني، 
بــاســمــهــم مــعــركــة تموضعت   وخـــاضـــت 
ــل اإليـــــرانـــــيـــــة  ــ ــظــ ــ ــاق حـــــــــرب الــ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــع املــســألــة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة؟ الــبــعــض وضــ
ــة األخــــالقــــيــــة،  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ خـــــــــارج دائــــــــــرة املـ

ــا ال تـــتـــعـــدى شـــكـــلـــيـــات الــخــطــاب  ــهــ وأنــ
الـــدبـــلـــومـــاســـي. آخـــــــرون، نـــظـــروا إلــيــهــا 
ــبــــررة، فـــي ظل  بــوصــفــهــا بــراغــمــاتــيــة مــ
انـــعـــدام الــخــيــارات أمـــام الــحــركــة، لكننا 
هــنــا بــصــدد الـــســـؤال الــتــالــي: ألـــم تختر 
ــود إلــــــــى الــــشــــجــــرة  ــ ــعـ ــ ــــصـ »حـــــــمـــــــاس« الـ
بــإصــرارهــا عــلــى الــجــمــع بــني نقيضني؛ 

السلطة واملقاومة؟
قــبــل أيـــام ُأعــلــن عــن وقـــف غــيــر مــشــروط 
إلطــالق الــنــار، ولــم ترشح أي معلومات 
عن  وال  الــتــهــدئــة،  تثبيت  تفاهمات  عــن 
مصير شــروط أعلنت »حماس« أنها ال 
تزال متمسكة بها، بشأن األقصى وحي 

الشيخ جراح. 
وحــــتــــى لـــحـــظـــة كـــتـــابـــة هـــــذه الـــســـطـــور، 
ــوات االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  عـــــــاودت قــــ
ــد األقــــصــــى،  ــلـــى املـــســـجـ اتــــهــــا عـ اعــــتــــداء
والتـــــــزال تـــحـــاصـــر حـــي الـــشـــيـــخ جــــراح، 
وتعتقل  األمنية،  قبضتها  فيه  وُتحكم 
ــراءات  ــ مـــزيـــدا مـــن أبــنــائــه، وتـــمـــارس إجـ
مــمــاثــلــة فـــي مــنــاطــق أخـــــرى. هـــل يمكن 
أن تــجــبــر مــعــركــة صــاروخــيــة مــحــدودة 
طبيعتها  عن  التخلي  على  »إســرائــيــل« 
بــوصــفــهــا دولــــة اســتــيــطــان كــولــونــيــالــي 

احتاللي وإحاللي؟

قائد حماس 
في غزة، 
يحيى 
السنوار، 
يلتقط صور 
سيلفي بعد 
وقف الحرب 
)محمد عابد/
فرانس برس(

في سياق سياسة 
االستيطان الرسمية 

لليمين اإلسرائيلي، 
والسعي لتهويد 

المجال العام، على 
كامل امتداد األراضي 
الفلسطينية المحتلة، 

استهدفت سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي باب 

العمود، وقامت 
بإغالقه، كما حاولت 

منع الفلسطينيين من 
التجّمع في الساحة 

المجاورة له
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عدنان الصباح

فــي هـــذه املــقــالــة املــقــصــود بــالــقــدس هو 
القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل 
 5 فــي  الفلسطينية  األراضـــــي  بــاقــي  مــع 
حــزيــران/يــونــيــو 1967 وهـــي مــا تعرف 

اليوم بالضفة الغربية وقطاع غزة.
رغــــم أن قـــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
فــلــســطــن 181 لسنة  بــتــقــســيــم  املــتــحــدة 
تــحــت  ــقـــى  ــبـ تـ الـــــقـــــدس  أن  ــدد  حـــــ  1947
الوصاية الدولية، إال أن إسرائيل قامت 
ــن املــديــنــة  ــربـــي مــ ــغـ ــزء الـ ــجــ ــتـــال الــ ــاحـ بـ
سابقًا  األردن  أن  والــثــابــت   ،1948 عـــام 
وفــلــســطــن الحـــقـــًا، واملــنــظــومــة الــدولــيــة 
بـــمـــا فـــيـــهـــا األمــــــــم املــــتــــحــــدة، جــمــيــعــهــا 
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم إسـ ــكـ ــلـــت ضـــمـــنـــيـــًا بـــحـ ــبـ قـ
الـــقـــدس الــغــربــيــة وبـــالـــتـــالـــي ســيــادتــهــا 
تكون  بـــأن  اآلن  املــطــالــبــة  بــدلــيــل  عليها، 
الــقــدس الــشــرقــيــة فــقــط عــاصــمــة لــلــدولــة 
الفلسطينية العتيدة. يمكن اعتبار هذا 
التصرف والــقــبــول بــه دولــيــا بــأنــه ملزم 
عــلــى األطـــــــراف تــحــت الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
تحت عــرف املــعــاهــدات الدولية رغــم أنه 
ال توجد حتى اآلن اتفاقية إلنهاء النزاع 
رســمــيــا بـــن إســرائــيــل وفــلــســطــن وهــي 

تعرف باتفاقية الحل الدائم.
يعتبر الوضع القانوني للقدس املصدر 
األســـاســـي لــتــحــديــد مــشــروعــيــة املطالب 
الـــتـــي تــدعــيــهــا ســـلـــطـــات االحــــتــــال فــي 
ــقـــوم بــهــا  ــتـــي تـ ــات الـ ــارســ ــمــ الــــقــــدس واملــ
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى فــــرض وقـــائـــع على 
األرض اســتــبــاقــا مــنــهــا ألي مــفــاوضــات 
فـــي املــســتــقــبــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن على 
املستوى السياسي ضمن جهود تسوية 

النزاع العربي اإلسرائيلي.

مصادر القانون الدولي
ــدولـــي هي  مـــن أهــــم مـــصـــادر الـــقـــانـــون الـ

هي  الشرقية  الــقــدس  فيها  بما  املحتلة 
قانونية  شرعية  أي  لها  وليست  باطلة 
وتــــشــــكــــل انــــتــــهــــاكــــا صـــــارخـــــا بـــمـــوجـــب 
الــقــانــون الـــدولـــي. وفـــي تــحــذيــر صــريــح 
إلســرائــيــل أكــد املجلس »أنـــه لــن يعترف 
ــأي تــغــيــيــرات فـــي خـــطـــوط الــــرابــــع من  بــ
حــزيــران/يــونــيــو 1967 بــمــا فــي ذلـــك ما 

يتعلق بالقدس«.
بـــاإلضـــافـــة لــتــلــك الــقــائــمــة هـــنـــاك أيــضــا 
الــــصــــادر بـــتـــاريـــخ 21  ــم 252  ــ الــــقــــرار رقـ
أيار/ مايو 1968 والذي أكد على فحوى 

قرارات سابقة منها 2253 و2254.
الــقــرار رقــم 298 الـــذي صــدر عــن مجلس 
 1971 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر   25 فــــي  األمــــــن 
بـــخـــصـــوص الــــقــــدس يــــقــــرر أن »جــمــيــع 
األعــــمــــال الــتــشــريــعــيــة واإلداريــــــــــة الــتــي 
قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة 
القدس، ومن ضمنها مصادرة األراضي 
واملــمــتــلــكــات ونــقــل الــســكــان والــتــشــريــع 
الذي يهدف إلى ضّم القطاع املحتل في 
الـــقـــدس، الغــيــة وال يــمــكــن أن تــغــيــر ذلــك 

الوضع«.
قــــام   1967 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر   14 فـــــي 
ــوزارة الخارجية  لــ الــقــانــونــي  املــســتــشــار 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ثـــــيـــــودور مــــيــــرون بــرفــع 
مذكرة »سرية جدا« إلى رئيس الحكومة 
كتب  إشــكــول  ليفي  حينها  اإلسرائيلية 
فــيــهــا: »اســتــنــتــاجــي هــو أن االســتــيــطــان 
املدني في األراضــي املقبوضة ]املحتلة[ 
يــنــاقــض اتــفــاقــيــة جنيف الــرابــعــة«. بن 
أمور أخرى يفصلها ميرون ويؤكد على 
مــحــتــلــة وأن  أراض  الــغــربــيــة  الــضــفــة  أن 
إســرائــيــل هــي دولـــة االحــتــال، يــذكــر في 
املــذكــرة أن املـــادة 49 مــن اتفاقية جنيف 
املحتلة.  األراضـــي  تنطبق على  الــرابــعــة 
النقل  أنــه »يحظر  املـــادة 49 تنص على 
الجبري الجماعي أو الفردي لأشخاص 
املحمين أو نفيهم من األراضي املحتلة 

تأكيد  وأعـــــادت  لــلــقــرار 2253  إســرائــيــل 
القرار السابق. بن األعوام 1956 و2017 
أصـــدرت اليونسكو عــدة قـــرارات تخص 
مدينة القدس تؤكد جملتها على رفض 

وتــركــيــبــتــهــا الــديــمــوغــرافــيــة لــيــســت لها 
شرعية قانونية وتعد باطلة والغية«.

أنــه ليس  املحكمة تكمن في  رأي  أهمية 
ــادرا عــن أعــلــى سلطة قضائية  فــقــط صــ
في العالم، ولكن أيضا ألنه ثبت الوضع 
القانوني لأراضي الفلسطينية املحتلة 
ــام 1967 بــمــا فــيــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة،  عـ
اتــفــاقــيــة جنيف  وأنــهــا تخضع ألحــكــام 
الرابعة لسنة 1949. القرار أكد أيضا على 
القاعدة الثابتة في القانون الدولي وفقًا 
ألحــكــام الــشــرعــيــة الــدولــيــة أنـــه ال يجوز 
القانوني لهذه األراضــي  تغيير الوضع 

املحتلة بما فيها القدس الشرقية.
الــثــانــي، الـــقـــرار الـــصـــادر بــاألغــلــبــيــة عن 
للمحكمة  األولــــــى  الــتــمــهــيــديــة  ــرة  ــدائــ الــ
ــة الـــــدولـــــيـــــة فــــــي 5 شــــبــــاط/  ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
أن  ــلـــى  عـ يـــنـــص  والــــــــذي  فـــبـــرايـــر 2021 
قــانــون املــحــكــمــة ينطبق عــلــى األراضـــي 
الفلسطينية املحتلة عام 1967 بما فيها 
القدس الشرقية. يأتي ذلك القرار ضمن 
الــتــحــقــيــق الـــتـــي بـــدأتـــه املــدعــيــة الــعــامــة 
يناير  الثاني/  كانون   16 في  للمحكمة 
2015 في إمكانية ارتكاب جرائم يعاقب 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون األســــاســــي لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية املعروف بميثاق روما 
1998. وكانت دولــة فلسطن قد تقدمت 
في 1 كانون الثاني/ يناير 2015 بطلب 
إلــــى املــدعــيــة الــعــامــة لــفــتــح تــحــقــيــق في 
جرائم حرب ترتكبها سلطات االحتال 
اإلســرائــيــلــي فــي األراضـــــي املــحــتــلــة عــام 

1967 بما فيها القدس الشرقية.
ــرة صـــديـــقـــة  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ كــــنــــت قــــــد تــــقــــدمــــت بـ
للمحكمة في هذه القضية ومن اطاعي 
للمحكمة  وثــائــق ومــذكــرات قدمت  على 
مــن أطـــراف أخـــرى، يمكن الــقــول إن قــرار 
املــدعــيــة الــعــامــة بــفــتــح الــتــحــقــيــق لـــه ما 
ــبـــرره وتـــدعـــمـــه إثـــبـــاتـــات قـــويـــة قــدمــت  يـ
ــــرب فــي  ــاب جــــرائــــم حـ ــكـ ــارتـ لــلــمــحــكــمــة بـ
ــن قـــبـــل ســلــطــات  ــ ــلـــة مـ ــتـ األراضـــــــــــي املـــحـ
الجرائم  أهم هذه  اإلسرائيلي.  االحتال 
الواقعة على األرض االستيطان وتهجير 

السكان األصلين من ممتلكاتهم.
فــي رأيــه املــذكــور أعــاه يحدد املستشار 
ميرون أن اتفاقية جنيف الرابعة بالذات 
املــادة 49 تنطبق على األراضــي املحتلة 

عام 1967.
املــادة 1.8 من ميثاق رومــا التي تخص 
جـــرائـــم الـــحـــرب تــنــص عــلــى أنــــه »يــكــون 
ــا يــتــعــلــق  ــتـــصـــاص فــــي مــ لــلــمــحــكــمــة اخـ
بجرائم الحرب، وال سيما عندما ترتكب 
فــي إطـــار خطة أو سياسة عــامــة أو في 
ــكــــاب واســـعـــة الــنــطــاق  إطـــــار عــمــلــيــة ارتــ
لهذه الجرائم«. املادة 2.8 تعرف »جرائم 
ـــ: االنــــتــــهــــاكــــات الــجــســيــمــة  ــ ــ ــرب« بـ ــ ــحــ ــ الــ

التفاقيات جنيف«.
املادة 1.7 من ميثاق روما تشمل تهجير 
ــيــــن مـــــن مــمــتــلــكــاتــهــم  ــلــ ــان األصــ ــكــ ــســ الــ
اإلنسانية.  الجرائم ضد  وتعدها ضمن 
وكــانــت لــجــنــة حــقــوق اإلنـــســـان التابعة 
لأمم املتحدة أصــدرت القرار 10 في 23 
شباط/فبرابر 1970 أكدت فيه أن اتفاقية 
جنيف الرابعة ملزمة إلسرائيل وذكرت 

أنها ارتكبت »جرائم ضد اإلنسانية«.
لــيــس هــنــاك شــك أن مـــحـــاوالت سلطات 
القدس  مدينة  معالم  لتغيير  االحــتــال 
هـــي بــاطــلــة قــطــعــيــا ولـــيـــس لــهــا أي أثــر 
للمدينة  القانوني  الــوضــع  ألن  قانوني 
كــمــديــنــة تــحــت االحـــتـــال ال يتغير بــأي 
إجراءات أو ممارسات تقوم بها سلطات 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي هـــنـــاك. الــقــانــون 
الدولي ثابت في قــراره أن االحتال هو 
حالة مؤقتة وأن السيادة على األراضي 
املــحــتــلــة تــبــقــى مــلــكــا حــصــريــا للشعب 

الواقع تحت االحتال.

املقاومة في غزة محمد  بقائد  املساجد  في 
ضــيــف، الـــذي أمــهــل االحــتــال حتى الساعة 
الــســادســة مـــســـاًء إلخــــاء بـــاحـــات األقــصــى 
وإيقاف تظاهرة جماعة املعبد اليهودية. وحني 
لم يفعل االحتال، انطلقت الحملة العسكرية 
للدفاع عن املقدسات واملسماة بسيف القدس، 
ثقلها  كــان مركز  مباشرة  وتسببت بحرب 
في غزة، وامتدت لباقي فلسطني التاريخية.

القدس  مكانة  الــقــدس  سيف  عملية  عـــززت 
في  فيها  واملسيحية  اإلسامية  واملقدسات 
واإلســـامـــي،  والــعــربــي  الفلسطيني  الــوعــي 
وشكلت حالة ردع لاحتال الذي تراجع عن 
تظاهرة جماعة املعبد املتطرفة، كما أعلن عن 
عدة خطوات تراجع فيها عن اقتحام املسجد 
الفلسطينية تضع  املقاومة  وظلت  األقصى. 
القدس في أولى شروط التهدئة، ما شكل نقلة 
نوعية في فرض كلمة املقاومة على االحتال 
الذي تمادى في عمليات التهويد واالستيطان 
في القدس خال مسار التسوية السلمية الذي 
امتد لربع القرن، كذلك بعد فترة رئاسة ترامب 
ألميركا التي شهدت دعمًا المتناهيًا لخطط 
لدولة  بالقدس كعاصمة  التهويد واالعتراف 

االحتال ونقل السفارة األميركية إليها.
أتـــــت عــمــلــيــة ســـيـــف الــــقــــدس، الـــتـــي وحــــدت 
وجــودهــم  أمــاكــن  جــمــيــع  فــي  الفلسطينيني 
والنضالي  الجغرافي  التقسيم  مواجهة  في 
لوجودهم، كي تعيد ترتيب األوراق الفلسطينية 
استعادة  نحو  الوطنية  البوصلة  وتصويب 
كـــافـــة الـــحـــقـــوق، واعـــتـــمـــاد املـــقـــاومـــة كــخــيــار 
بعدما أثبت املسار السياسي حالة من الفشل 
املحلي والدولي، بعدما تجاوز قرار االعتراف 
بالقدس عاصمة لدولة االحتال االتفاقيات 
الدولية التي تحيل القدس وحق العودة لقضايا 

الحل النهائي.
أثبتت أيام املواجهة بني املقاومة الفلسطينية 
أمام  الحقوق  استعادة  أن طريق  واالحــتــال 
ــــة االحـــتـــال يــكــون عــبــر الــوحــدة  إرهــــاب دول
النضالية للشعب الفلسطيني، حيث شاهدنا 
الــحــدود  إلــى  الــتــي تدفقت  البشرية  الــســيــول 
األردنية الفلسطينية مطالبة بفتح الحدود من 
أجل مساندة املقاومة في القدس واألقصى. 
العامود  بــاب  كما شكل مــا حصل فــي هبة 
األخيرة وسيف القدس صدمة ملحافل التقدير 
بمراكز  املتمثلة  اإلسرائيلي  االستراتيجي 
أبــحــاثــه واســتــخــبــاراتــه، حيث كــان تقديرها 
املتمثل  الــحــالــي  التوقيت  أن  حــول  يتمحور 
بمناخ التطبيع العربي، وكذلك عمليات األسرلة 
ما  فــي  مخططاتها  نفاذ  تضمن  والتهويد، 
يتعلق باملدينة املقدسة، ففوجئت بالجماهير 
الفلسطينية تتوحد على نبض مدينة القدس 
والعربية  الفلسطينية  الجماهير  توحد  التي 

واإلسامية على قداستها ومكانتها.
هـــدفـــت املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة أن 
تستعيد جبهة للمواجهة مع االحتال تكون 
غــزة رافــعــة لها ال مــصــدرهــا الــوحــيــد، كذلك 
سعت لتصويب مسارها وإعادة االتصال مع 
أول أهدافها منذ انطاقها واملتمثل بتحرير 
األقصى والقدس، التي حال أحرزت تقدمًا على 
جبهتها في هذه الخطوط املركزية للمواجهة 
يصبح ما تبقى تفاصيل، ألن ما شكلته سيف 
القدس من قوة ردع يعزز من جدوى املقاومة 
ويحرز تقدمًا لها نحو التحرير، وهذا التقدم 
وهذه الجدوى ال يقاسان بمقدار الخسائر، 
خاصة في حال تحولت الهبة في باقي أجزاء 
فلسطني التاريخية النتفاضة مستدامة تكون 

بابا للتحرير الحتمي ألجزاء من فلسطني.

املــعــاهــدات الدولية والــقــرارات الــصــادرة 
عن األمم املتحدة وأجهزتها ومنظماتها 
املــخــتــلــفــة والـــتـــي تــرجــع إلــيــهــا املــحــاكــم 
ــيـــرهـــا وتــطــبــيــقــهــا  ــفـــسـ ــة فـــــي تـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الدولية.  الــنــزاعــات  فــي  الــدولــي  للقانون 
للمحاكم  القضائية  الـــقـــرارات  هــنــاك  ثــم 
الـــدولـــيـــة واملــحــلــيــة والـــتـــي تــعــتــبــر أكــثــر 
سلطة في هيكليتها وإلزاما في النظام 

الدولي.
أي أن املصدر األساسي لتحديد الوضع 
الــقــانــونــي لــلــقــدس هــو الــقــانــون الــدولــي 
ولـــيـــس املـــمـــارســـات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة على 
أو  ــواء االســتــيــطــان والـــبـــنـــاء  ــ األرض سـ
تغيير املنظر املعماري أو السكاني العام 
اإلسرائيلي  الــقــانــون  فــرض  أو  للمدينة 
وتــطــبــيــق مــنــظــومــة إداريــــــة جـــديـــدة في 

املدينة.

القرارات الدولية الخاصة بالقدس
صـــــــــدرت عـــــن األمـــــــــم املــــتــــحــــدة قـــــــــرارات 
الفلسطينية  بــاألراضــي  عــديــدة خــاصــة 
ــرارات  ــقـ املــحــتــلــة عــــام 1967 وكــــل تــلــك الـ
تؤكد على أن األراضـــي وهــي مــا تعرف 
بما  الغربية  غــزة والضفة  بقطاع  اليوم 
فيها القدس الشرقية هي أراض محتلة 
التي تقوم  وكــل اإلجـــراءات واملمارسات 
بــهــا الــدولــة املــحــتــلــة، إســرائــيــل، فــي تلك 
األراضـــــــــي خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي 
ــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـانـــي الــخــاص  ــقـ والـ

بمعاملة الشعب املحتل.
ــــذا املــــوقــــف مــــن قـــبـــل األمــــم  لــــم يــتــغــيــر هـ
اآلن.  حــتــى   1967 الـــعـــام  مــنــذ  املـــتـــحـــدة 
الــجــزء الشرقي مــن القدس  بعد احــتــال 
)القدس الشرقية( في 5 حزيران/ يونيو 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة  1967 أصـــــدرت 
والقضاء  القانون  يفرض  عسكريا  أمــرا 
اإلسرائيلين على أراضي بلدية القدس 
الشرقية. وفي عام 1980 أصدرت قانون 
املوحدة  القدس  باعتبار  أســاس جدياد 
عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل. مـــع تــنــفــيــذ هــذيــن 
القانونن في القدس بدأت عملية تغيير 
للمدينة  والــعــمــرانــيــة  اإلداريـــــــة  املــعــالــم 
ــة املـــعـــالـــم فـــي الــنــص  بــأســالــيــب واضـــحـ
ــى تــقــيــيــد  ــ والـــتـــنـــفـــيـــذ والــــتــــي تــــهــــدف إلــ
ــود الـــعـــربـــي وتـــوســـيـــع وتــرســيــخ  الــــوجــ

الوجود اليهودي في املدينة.
مــنــذ الـــعـــام 1967 أصــــدر مــجــلــس األمـــن 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة عــدة  ــعـ والــجــمــعــيــة الـ
ــرارات تـــؤكـــد عـــلـــى مـــوقـــف املــجــمــوعــة  قــــــ
ــيـــة مـــن املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة  الـــدولـ
فــي الــقــدس خصوصا وبــاقــي األراضـــي 
إنه  الــقــول  يمكن  بإيجاز  عــامــة.  املحتلة 
الــدولــي تعتبر كل  الــقــانــون  مــن منظور 
استثناء  بــدون  اإلسرائيلية  املمارسات 
ــيــــس لـــهـــا وجـــــــود وال  غـــيـــر شـــرعـــيـــة ولــ
يعترف بها من أي جهة دولية وخاصة 
وأجــهــزتــهــا ومنظماتها  املــتــحــدة  األمـــم 
ومحكمة  اليونسكو  وخــاصــة  املختلفة 
العدل الدولية وأخيرا املحكمة الجنائية 

الدولية.
جــل تــلــك الـــقـــرارات تــؤكــد عــلــى توصيف 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي ســيــطــرت 
بما   ،1967 عــام  بالقوة  إسرائيل  عليها 
أراض  أنها  على  الشرقية،  القدس  فيها 
محتلة، وتنطبق عليها أحكام اتفاقيات 

جنيف لعام 1949.
ــدرت  ــ أصــ  1967 ــيـــو  يـــولـ تــــمــــوز/   4 فــــي 
الـــذي  قـــرارهـــا 2253،  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة 
ــل بـــــإلـــــغـــــاء كــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ طــــالــــبــــت فــــيــــه إســ
اإلجـــــــراءات واالمـــتـــنـــاع عـــن الــقــيــام بــأي 
عــمــل مـــن شـــأنـــه تــغــيــيــر وضــــع الـــقـــدس. 
أصــــدرت   1967 يــولــيــو  تـــمـــوز/   14 فـــي 
أعلنت   ،2254 قــرارهــا  الــعــامــة  الجمعية 
ــــدم تــطــبــيــق  ــعـ ــ ــا الــــشــــديــــد لـ ــهــ ــفــ ــيــــه أســ فــ

إلى أراضي دولة االحتال أو إلى أراضي 
أي دولــة أخــرى، محتلة أو غير محتلة، 

أيًا كانت دواعيه«.
ــــرة حـــتـــى عـــام  ــــذكـ ــن تـــلـــك املـ ــم يــكــشــف عــ لــ
2006 وهــي تــؤكــد بما ال يــدعــو للشك أن 
ــا زالـــت  الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة كــانــت ومـ
تدرك منذ اليوم األول لاحتال أنها قوة 
قــائــمــة بــاالحــتــال فـــي األراضـــــي املحتلة 
لعام  الــرابــعــة  اتفاقية جنيف  أحــكــام  وأن 
1949 والتي تخص معاملة املدنين وقت 
الحرب تنطبق على األراضي املحتلة منذ 
العام 1967 وبالتالي فهي تدرك تماما أن 
كل اإلجراءات التي اتخذتها تعتبر حسب 
قـــرارات واتــفــاقــيــات دولــيــة ملزمة عليها، 

إسرائيل، مخالفة للقانون الدولي.

قرارات المحاكم الدولية
تبقى الــقــوانــن واالتــفــاقــيــات والــقــرارات 
ــادرة عـــن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مثل  الــــصــ
ــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس األمــــــن قــابــلــة  األمــــــم املـ
العقيم غالبا حولها  للتجاهل والجدال 
املعنية حتى  األطـــراف  على  وإلزاميتها 
تصدر فيها قرارات قضائية من املحاكم 
الدولية أو املحلية في دول مختلفة. من 
أهم هذه القرارات القضائية التي صدرت 
عن املحاكم الدولية في ما يخص القدس 
واألراضي املحتلة منذ العام 1967 نذكر 

قرارين.
األول، الــرأي االستشاري الــذي صــدر عن 
تموز/  9 بتاريخ  الدولية  العدل  محكمة 

أقامته  الــذي  الــجــدار  بشأن   2004 يوليو 
إسرائيل على األراضي الفلسطينية التي 
احتلتها في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 
الــقــرار ذكــرت املحكمة  1967. في ديباجة 
الــصــلــة  املـــتـــحـــدة ذات  »بــــــقــــــرارات األمــــــم 
التي تؤكد أن اإلجـــراءات التي تقوم بها 
االحــتــال،  سلطة  بصفتها  »إســـرائـــيـــل«، 
املحتلة  الــشــرقــيــة  الــقــدس  لتغيير وضـــع 

رفقة شقور

 
ً
الــقــدس هــي املــديــنــة األكــثــر ثقا تعد مدينة 

تـــاريـــخـــيـــًا وديـــنـــيـــًا وحـــضـــاريـــًا وســيــاســيــًا 
الجمعي  الفلسطيني  الــوعــي  فــي  وحــضــورًا 
في صراع الفلسطينيني مع االحتال سواء 
الــســلــم، فلطاملا كانت  الــحــرب أو  فــي فــتــرات 
الــهــبــات الشعبية  الـــذي يفجر  الــصــاعــق  هــي 
واالنتفاضات منذ العام ١٩١٩، كذلك شكلت 
الصاعق الذي يفجر الخافات السياسية حني 
لخيار  الفلسطينية  التحرير  جنحت منظمة 
التسوية السياسية مع االحتال ضمن مسار 

أوسلو.
يذكر من تاريخ الهبات التي فجرتها مدينة 
يهودية  الــقــدس، حني حاولت جماعة سرية 
تفجير مصلى قبة الصخرة عام ١٩٨٢، لكن 
تم اكتشاف املتفجرات وإحباط تلك العملية. 
كــمــا تــبــعــت ذلـــك فـــي الــتــســعــيــنــيــات مــحــاولــة 
األســاس  وضــع حجر  استيطانية  جماعات 
للهيكل املزعوم، فاندلعت مواجهات وارتقى 

فيها ٢٠ شهيدًا فلسطينيًا.
في ٢٥ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٦ قام االحتال 
باستئناف محاولته في فتح نفق تحت املسجد 
محاولتان  املحاولة سبقتها  وتلك  األقصى، 
فاشلتان في العامني ١٩٨٦ و١٩٩٤، ما تسبب 
في انــدالع هبة النفق على امــتــداد األراضــي 
أيام،  ثاثة  ملدة  استمرت  والتي  الفلسطينية 
ارتــقــى خــالــهــا ٦٣ شــهــيــدًا وأصــيــب ١٦٠٠ 
شخص بجروح. في ٢٨ أيلول/ سبتمبر كانت 
زيــارة أرئيل شــارون للمسجد األقصى هي 
الصاعق الذي فجر انتفاضة األقصى، التي 
ارتقى فيها ٤٤١٢ شهيدًا فلسطينيًا، وأصيب 

٤٨٣٢٢ شخصًا بجروح.
في العامني ٢٠١٥ و٢٠١٦ اندلعت انتفاضة 
السكاكني بسبب تصاعد انتهاكات االحتال 
في القدس كذلك بسبب التوسع االستيطاني. 
في العام ٢٠١٧ كانت هبة باب األسباط، التي 
انطلقت إلزالة البوابات اإللكترونية التي زرعها 
االحتال من أجل تفتيش الداخلني للمسجد 
األقصى، لكن مقاومة الفلسطينيني لهذا القرار 

أسفرت عن إزالة تلك البوابات.
في شباط/ فبراير عام ٢٠١٩ كانت هبة باب 
الرحمة، بسبب إغاق االحتال الباب املؤدي 
إلى املصلى الذي أغلق عام ٢٠٠٣، حيث أعاد 

املقدسيون فتحه والصاة فيه.
في ١٣ نيسان/ إبريل عام ٢٠٢١، انطلقت هبة 
باب العامود، بعد إعان جمعيات استيطانية 
عن خطتها القتحام املسجد األقصى، ونصب 
االحــتــال الــســواتــر الــحــديــديــة عــلــى درجـــات 
الذي يشهد نشاطًا رمضانيًا  العامود،  باب 
ترافق  الــتــراويــح،  صــاة  بعد  للفلسطينيني 
ذلك مع مواجهة الفلسطينيني لخطط تهويد 
أحياء في مدينة القدس. واستمرت الهبة إلى 

أن تمخضت عن إزالة السواتر الحديدية.
لــم ينتِه األمــر عند ذلــك، فقد قــررت جماعة 
رمضان،   ٢٨ فــي  املتطرفة،  اليهودية  املعبد 
أجل  من  األقصى  املسجد  ساحات  اقتحام 
التقسيم  التوراتية كنوع من  تنفيذ قراءاتها 
ــلــمــكــان بــعــدمــا أحــبــطــت الــهــبــات  املـــعـــنـــوي ل
والزماني  املكاني  للتقسيم  السابقة خطتها 
الهيكل  بناء  إعــادة  ببدء  إيذانًا  األقصى  في 
املزعوم. اشتبكت قوات االحتال مع املصلني 
األقصى. وتسببت  املسجد  داخــل  املرابطني 
اعتداءات االحتال ومنع فرق املسعفني بارتقاء 
عدد من الشهداء، وسقط ما يقارب ٦٠٠ جريح 
املحاصرون  استغاث  االشتباكات.  تلك  في 

ــي الـــقـــدس  ــيـــة فــ ــلـ ــيـ ــات اإلســـرائـ ــارســ ــمــ املــ
أو  املمتلكات  ونقل  الحفريات  وخــاصــة 
تــغــيــيــر مــعــاملــهــا أو مــيــزاتــهــا الــثــقــافــيــة، 
تثبت أن القدس مدينة عربية وال عاقة 

ــان فــي  ــر كـــ ــيــ لــلــيــهــود بـــهـــا. الــــقــــرار األخــ
تشرين األول/أكتوبر 2017 حن صّوت 
لليونسكو على قرار  التنفيذي  املجلس 
باعتبار  السابقة  املنظمة  قـــرارات  يؤكد 
السيادة  القدس مدينة محتلة ويرفض 

اإلسرائيلية عليها.
ــرارات الــدولــيــة بــهــذا الــشــأن  مــن أهـــم الـــقـ
كان القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس 
األمـــن الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة فــي كانون 
يــعــتــبــر  الــــــذي   ،2016 ديــســمــبــر  األول/ 
إعــادة تأكيد على كل القرارات الصادرة 
ــام 1967، والــتــي  ــعـ الـ عـــن املــجــلــس مــنــذ 
لأراضي  القانوني  الــوضــع  على  تؤكد 
الفلسطينية املحتلة عام 1967 بما فيها 
أراض محتلة  بــأنــهــا  الــشــرقــيــة،  الــقــدس 
وأن إسرائيل هي الدولة املحتلة ويجب 
ــل، الـــســـلـــطـــة الــقــائــمــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عــلــيــهــا »إسـ
ــتــــال، أن تــتــقــيــد تـــقـــيـــدا صـــارمـــا  بــــاالحــ
بــااللــتــزامــات واملــســؤولــيــات الــقــانــونــيــة 
املــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
بحماية  املتعلقة   1949 الــرابــعــة  جنيف 
املــدنــيــن وقــت الــحــرب«، »ويــديــن جميع 
الــتــدابــيــر الــرامــيــة إلـــى تــغــيــيــر الــتــكــويــن 
ــع ووضــــــع األرض  ــابــ الـــديـــمـــغـــرافـــي وطــ
الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967 بما 
فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلى 
املستوطنات  بناء  أخــرى  تدابير  جانب 
ــنــــن  ــوطــ ــتــ ــســ وتـــــوســـــيـــــعـــــهـــــا ونـــــــقـــــــل املــ
اإلسرائيلين ومصادرة األراضي وهدم 
الفلسطينين،  املدنين  وتشريد  املنازل 
فــي انــتــهــاك لــلــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي 

ذات الصلة«.
عدد القرار قرارات سابقة للمجلس ذات 
الصلة وهــي 242، 338، 446، 452، 465، 
 1850 والـــقـــرار   ،1515  ،1397  ،478  ،476
إلزاميتها إلسرائيل.  وأكد عليها وعلى 
كما أكد القرار أن املمارسات واإلجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا إســرائــيــل فـــي األراضــــي 

القدس صاعق تفجير 
الهبات واالنتفاضات 

الفلسطينية

يعتبر الوضع القانوني للقدس المصدر األساسي لتحديد مشروعية 
والممارسات  القدس  في  االحتالل  سلطات  تدعيها  التي  المطالب 
استباقا  األرض  إلى فرض وقائع على  والتي تهدف  بها  تقوم  التي 
منها ألي مفاوضات في المستقبل مع الفلسطينيين، ومن من أهم 
الصادرة  والقرارات  الدولية  المعاهدات  هي  الدولي  القانون  مصادر 

ترجع  والتي  المختلفة  المتحدة وأجهزتها ومنظماتها  األمم  عن 
الدولي  للقانون  وتطبيقها  تفسيرها  في  الدولية  المحاكم  إليها 
الدولية  للمحاكم  القضائية  القرارات  هناك  ثم  الدولية.  النزاعات  في 
والمحلية والتي تعتبر أكثر سلطة في هيكليتها وإلزاما في النظام 

الدولي

تبقى القوانني واالتفاقيات والقرارات الصادرة 
عن املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة ومجلس 

األمن قابلة للتجاهل والجدال العقيم غالبا 
حولها وإلزاميتها على األطراف املعنية حتى 

تصدر فيها قرارات قضائية من املحاكم 
الدولية أو املحلية في دول مختلفة. من أهم هذه 

القرارات القضائية التي صدرت عن املحاكم 
الدولية في ما يخص القدس واألراضي املحتلة 

منذ العام ١٩٦٧ هو ذلك الرأي االستشاري 
الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ ٩ 
يوليو/ تموز ٢٠٠٤ بشأن الجدار الذي أقامته 

إسرائيل على األراضي الفلسطينية التي 
احتلتها في أعقاب حرب يونيو/ حزيران ١٩٦٧. 

في ديباجة القرار ذكرت املحكمة »بقرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن اإلجراءات 

التي تقوم بها” اسرائيل“، بصفتها سلطة 
االحتال، لتغيير وضع القدس الشرقية املحتلة 

وتركيبتها الديموغرافية ليس لها شرعية 
قانونية وتعد باطلة والغية«. أهمية رأي املحكمة 
تكمن في أنه ليس فقط صادرا عن أعلى سلطة 
قضائية في العالم، ولكن أيضا ألنه ثبت الوضع 

القانوني لألراضي الفلسطينية املحتلة عام 
١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية وأنها تخضع 

ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩.

قضية

¶  الممارسات اإلسرائيلية 
ليست شرعية وغير 

معترف بها

¶ تنازل األردن والسلطة 
الفلسطينية ضمنًا عن 

الشطر الغربي

محكمة العدل 
الدولية

)Getty/دخول أرئيل شارون األقصى عام 2000 أدى الندالع االنتفاضة الثانية )بريان هندرال

وضع المدينة في سياق القـانون الدولي

القدس المحـتلة

نموذج عن 
الهيكل المزعوم 

الذي ترغب 
الجماعات 

المتطرفة ببنائه 
)Getty( في الحرم

شرعت إسرائيل 
في تهويد 
القدس مع 
نهاية حرب 
1967 )أحمد 
غرابلي/فرانس 
برس(
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االعتصام هو الشكل األبرز 
لالحتجاج المقدسي األخير 

في حّي الشيخ جراح في 
القدس

المقاومة 
الشعبية 

في القدس
بين السلوك 

اليومي 
والعمل 
المنّظم

مليحة مسلماني

تــضــافــرت خــــال الــعــقــد األخـــيـــر عــوامــل 
ــيـــــة خـــاصـــة  ــلـــ ــة وأخــــــــــــرى داخـــ ــيـــ ــارجـــ خـــ
ــقــــدس، أدت إلــــى اســتــحــداث  بــمــديــنــة الــ
الفلسطينيني أساليب جديدة للمقاومة 
الشعبية في املدينة، إضافة إلى تطوير 
الشعب  بها  امتاز  أخــرى  أشكال سابقة 
النضالية  مسيرته  طـــوال  الفلسطيني 
ــل  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ ضـــــــد االحـــــــــتـــــــــال. مـــــــن بـــــــني الـ
الــداخــلــيــة الــخــاصــة بــالــقــدس، اســتــمــرار 
ــــال فــــي اتــــبــــاع ســـيـــاســـات  ــتـ ــ دولـــــــة االحـ
اســتــعــمــاريــة، أهــّمــهــا االســتــيــطــان، عبر 
ســـلـــب األراضــــــــي والــــبــــيــــوت، والــتــهــويــد 
ــا، إضـــافـــة  ــهـ ــاتـ ــقـــدسـ ملـــعـــالـــم املـــديـــنـــة ومـ
ــيـــق الـــحـــركـــي  ــيـ ــتـــضـ إلـــــــى ســــيــــاســــات الـ
واالقتصادي والقانوني على املقدسيني 
لــدفــعــهــم إلــــى مـــغـــادرة املــديــنــة وبــهــدف 

إفراغها من الوجود الفلسطيني.
العربي املقدسيني  الربيع  ألهمت ثورات 
فـــي عــمــلــيــة صــيــاغــة وتـــطـــويـــر أســالــيــب 
مـــقـــاومـــتـــهـــم الــشــعــبــيــة ضــــد االحــــتــــال، 
والهادفة إلى الحفاظ على هوية مدينتهم 
وعلى وجودهم فيها. ومن بني العوامل 
في  دوًرا  لعبت  التي  األخــرى  الخارجية 
تــكــثــيــف الـــســـلـــوك الــشــعــبــي املــــقــــاِوم في 
األميركية  السياسات  استمرار  الــقــدس؛ 
املــنــحــازة لــاحــتــال وتــكــثــيــف الــجــهــود، 
الهادفة إلى  خال فترة ترامب بخاصة، 
سلب حق الشعب الفلسطيني في مدينة 
القدس كعاصمة لدولته. يضاف إلى ذلك، 
التطبيع  ي عدة دول عربية سياسة 

ّ
تبن

مع إسرائيل، ومــا رافــق هــذا التوجه من 
تنفي  مــؤثــرة  عربية  لشخصيات  ظهور 
حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــســيــادة 
عـــلـــى مـــديـــنـــتـــه، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــمــيــل 

االحـــتـــال فــي الــوعــي الــعــربــي الجمعي. 
ــال  ــكــ ــال أهـــــــم أشــ ــ ــقــ ــ يــــســــتــــعــــرض هـــــــذا املــ
املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، 
وهــــي: الــحــيــاة الــيــومــيــة تــحــت االحــتــال 
ــا مــــقــــاومــــة، واالعــــتــــصــــامــــات،  ــهـ ــفـ بـــوصـ
وظــاهــرة الــربــاط، واملــبــادرات التطوعية. 
تجدر اإلشــارة هنا إلى أن هذه األشكال 
امــتــداد للمسيرة  املقاومة ما هي إال  من 
زمانًيا  األوســـع  الفلسطينية  النضالية 
خاصة  تماًما  ليست  أنها  أي  ومكانًيا، 
ا، هناك من هم 

ً
باملقدسيني وحدهم. أيض

ليسوا مقدسيني ويشاركون بشكل فّعال 
ومــؤثــر فــي كــل أو بعض هــذه األساليب 
أن  غير  والرباط.  كاالعتصام  النضالية، 
هذه األشكال من املقاومة تجد لها بعًدا 
مــمــيــزًا فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، بــاعــتــبــارهــا 
الفلسطينية،  للدولة  املنتظرة  العاصمة 
ــا عـــلـــى مـــقـــدّســـاتـــهـــم وعــلــى  ــهـ ــوائـ ــتـ والحـ

رأسها املسجد األقصى.

الحياة اليومية بوصفها مقاومة
أكثر وجــوه االستعمار الصهيوني  لعل 
ــــذي يــظــهــر فــــي مــديــنــة  ــــك الــ وضــــوحــــا ذلـ
القدس، والتي هي بمثابة بؤرة تتمركز 
واملــمــارســات  الــســيــاســات  مختلف  فيها 
ــن الـــتـــنـــكـــيـــل  ــ ــ االســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، بـــــــــــدءًا مـ
بــالــفــلــســطــيــنــيــني والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــيــهــم، 
ــروًرا بـــمـــحـــاوالت اســـتـــاب األراضــــي  ــ ــ ومـ
ــيـــاســـات   إلـــــــى سـ

ً
والـــــبـــــيـــــوت، ووصـــــــــــوال

الــتــهــويــد لــلــمــعــالــم واملـــقـــدســـات وطــمــس 
رى بشكل 

ُ
هوية املدينة. هذه املمارسات ت

يومي ومكثف في املدينة، وراكمت لدى 
املــقــدســيــني وعـــًيـــا وطــنــًيــا يــــدرك مــرامــي 

كل  بالتالي  وأبـــدع  املستعِمر  سياسات 
السبل املمكنة ملقاومته.

ــتــــزال املــشــهــد املـــقـــدســـي تحت  يــمــكــن اخــ
ف 

ّ
مكث يومي  انتشار  كالتالي:  االحتال 

ــي الـــبـــلـــدة  ــ ــــال خــــاصــــة فـ ــتــ ــ ــوات االحــ ــ ــقـ ــ لـ
ــا، والـــــتـــــي تـــقـــوم  ــهــ ــولــ الـــقـــديـــمـــة ومــــــا حــ
بـــاســـتـــفـــزاز املــقــدســيــني والــتــنــكــيــل بــهــم. 
وهــنــاك األوضــــاع االقــتــصــاديــة املــتــرديــة 
بني  البطالة  نسب  وتــزاُيــد  للمقدسيني، 
الـــشـــبـــان مــنــهــم، إضـــافـــة إلــــى الــضــرائــب 
سلطات  تفرضها  التي  املالية  واألعــبــاء 
التعقيدات  ا 

ً
أيض ذكر 

ُ
ت االحتال عليهم. 

املقدسي  فعلى  القانونية؛  االستعمارية 
أن يــثــبــت بــشــكــل دائــــم وبــوثــائــق كثيرة 
تطلبها منه سلطات االحتال، أنه يقيم 
في القدس ليحصل على تجديد إقامته 
التهديد املستمر  إلــى ذلــك  فيها. يضاف 
لــبــيــوت وَمـــحـــال املــقــدســيــني فـــي الــبــلــدة 
ــن قــبــل  ــيـــاء عــلــيــهــا مــ ــتـ الـــقـــديـــمـــة بـــاالسـ
اتهم  اعتداء ظــل  فــي  وذلـــك  املستوطنني، 
بيوتهم  وعلى  املقدسيني  على  اليومية 
ومحالهم. وهناك املسجد األقصى املهدد 
وسياسات  والتهويد،  باالقتحام  دوًمـــا 
منع الفلسطينيني من دخوله، واعتقالهم 
أو  داخــلــه،  أنشطتهم  ممارستهم  بسبب 

إبعادهم عنه لفترات تمتد لشهور.
فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف يــصــبــح الــوجــود 
 مــقــاومــة؛ يذكر 

َ
الــيــومــي فــي املــديــنــة فــعــل

ــيـــاق وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال  فــــي هـــــذا الـــسـ
تحّول سلوكيات مثل تمّسك الفلسطيني 
ــقــــدس، وبـــوجـــوده  بــبــيــتــه الـــكـــائـــن فـــي الــ
فـــيـــهـــا، إلـــــى قـــيـــم وطـــنـــيـــة راســــخــــة لـــدى 
املـــقـــدســـيـــني. واملــــمــــارســــات الــيــومــيــة في 
الـــقـــدس، كـــالـــوجـــود الـــيـــومـــي، وتــنــشــيــط 
االجتماعية  فيها،  الفلسطينية  الحركة 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ والـــديـــنـــيـــة واالقــ

االحتال  قــوات  مــع  اليومية  واملناكفات 
واملـــســـتـــوطـــنـــني، تــشــكــل فــــي مــجــمــوعــهــا 
 مـــن أشـــكـــال الــنــضــال االجــتــمــاعــي 

ً
شــكــا

الشعبي اليومي في املدينة.
ــذا الـــســـيـــاق كـــذلـــك الــعــاقــة  ــ ــــذكــــر فــــي هـ

ُ
ت

املقدسّي  تــربــط  الــتــي  والوثيقة  القديمة 
ــه بــبــيــت  ــبـ بــاملــســجــد األقــــصــــى؛ فـــهـــو أشـ
ــــدون فــيــه  ــــواجـ ــتـ ــ املـــقـــدســـيـــني الـــكـــبـــيـــر، يـ
مختلفة،  نشاطات  ليمارسوا  باستمرار 
إلــى طقوس  إضافة  وثقافية،  اجتماعية 
العبادة. هكذا تصبح العاقة مع املسجد 
األقصى، وفي ظل التهديد االستعماري 
الـــيـــومـــي لــــه، ذات أبـــعـــاد لــيــســت ديــنــيــة 
فحسب، بل وطنية واجتماعية وثقافية، 
وتـــصـــبـــح مـــمـــارســـات مـــثـــل الــــصــــاة، أو 

ــي 
ّ
الــتــواجــد فـــي ســـاحـــات املــســجــد، وتــلــق

العلم فيه، بــل وتــنــاول الــغــداء والــدراســة 
 

َ
واإلنـــــشـــــاد فــــيــــه، يـــصـــبـــح كــــل هـــــذا فــعــل
من  املقدسيون  يمارسه  شعبيا  مقاومٍة 
مختلف الطبقات واألعمار. هذه العاقة 
ــتـــطـــور لــتــأخــذ  مــــع املـــســـجـــد االقــــصــــى تـ
ــرى مــــن املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــ  أخــ

ً
أشــــكــــاال

ــــات تصاعد  ــا: االعــتــصــام فـــي أوقـ أبـــرزهـ
أمام  )كاالعتصام  االستعمارّي  التهديد 

باب األسباط عام 2017(، والرباط.

االعتصامات
ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــات واملـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى الـ
ــان االعـــتـــصـــام  ــ والــــتــــظــــاهــــرات، طــــاملــــا كــ
واحًدا من أبرز أشكال املقاومة الشعبية 

بشكل  فــيــه  وتــمــيــز  الفلسطينيني،  لـــدى 
خاص أهالي األســرى في أوقــات معارك 
اإلضــــــراب عـــن الــطــعــام الــتــي يخوضها 
ــم فـــــي ســــجــــون االحـــــــتـــــــال؛ إذ  ــ ــاؤهـ ــ ــنـ ــ أبـ
يعتصم األهــالــي، أمـــام مــقــرات الصليب 
األحــمــر عـــادة، دعــًمــا لــإضــراب وبهدف 
ــتــــــال  ــــى االحــــ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ مـــــمـــــارســـــة الـ
ــان يتم  ــ ــرى، وكـ ــ ــ لـــلـــرضـــوخ ملــطــالــب األسـ
 ونهاًرا، 

ً
االعتصام بشكل متواصل، ليا

طــوال مــدة اإلضـــراب. حافظ املقدسيون 
عــلــى هـــذا الــشــكــل مــن املــقــاومــة وطـــوروه 
بــشــكــل كــبــيــر خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة، 
العربي،  الربيع  ثـــورات  فيه  مستلهمني 
وخاصة اعتصام املتظاهرين في ميدان 
الــتــحــريــر بــعــد انـــــدالع ثــــورة 25 يــنــايــر. 

األبــرز لاحتجاج  الشكل  االعتصام هو 
املــقــدســي األخــيــر فــي حــّي الشيخ جــراح 
الــقــدس، ضد تهديد قــوات االحتال  في 
ــدًدا مـــن الـــعـــائـــات املــقــدســيــة بــإخــاء  ــ عــ
استيطانية.  جمعيات  لصالح  منازلها 
يــعــتــمــد االعـــتـــصـــام عـــلـــى تــــواجــــد أكــبــر 
عــــدد مــمــكــن مـــن الـــنـــاس فـــي املـــكـــان ذي 
د. ويــتــضــمــن  ــدَّ ــهــ ــكـــان املــ ـــ أو املـ الـــعـــاقـــة ــ
عديدة  بممارسات  القيام  التواجد  هــذا 
ــروح املــعــنــويــة وإلـــى  ــ تــهــدف إلـــى رفـــع الـ
االســتــمــرار فــي االعــتــصــام؛ مــن بــني ذلــك 
نــشــاطــات الــتــوعــيــة الــوطــنــيــة، وتــوثــيــق 
اعتداءات قوات االحتال واملستوطنني، 
ــع وســـائـــل  واإلبـــــقـــــاء عـــلـــى الــــتــــواصــــل مــ
اإلعــــام ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

عبر النشر املتواصل لألحداث، والغناء 
الـــشـــعـــارات،   

ّ
والــــرســــم ورش واالنــــشــــاد، 

وإقـــامـــة الــصــاة والـــدعـــاء، وتــعــزيــز قيم 
الــتــكــاتــف االجــتــمــاعــي، عــبــر ســلــوكــيــات 
ــد املــعــتــصــمــني  ــزويـ ــن بــيــنــهــا تـ ــدة مـ ــديـ عـ

بالطعام والشراب.
هـــكـــذا انــتــصــر اعـــتـــصـــام بــــاب األســـبـــاط 
عـــام 20171. كما  الـــبـــوابـــات  مــعــركــة  فـــي 
املقدسيني األخير في حي  أدى اعتصام 
ــراح، وبــالــتــوازي مــعــه الــربــاط  الــشــيــخ جــ
فـــي املــســجــد األقـــصـــى، إلـــى تــفــجــيــر هبة 
الغربية  الضفة  شملت  واســعــة  شعبية 
عــــــام 1948،  املـــحـــتـــلـــة  فـــلـــســـطـــني  ومــــــــدن 
ــقـــدس« الــتــي  رافــقــتــهــا مــعــركــة »ســيــف الـ
خاضتها فصائل املقاومة في غزة. هذه 
األحداث مجتمعة عززت بدورها مركزية 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وأعـــــادت  الـــقـــدس 
إلى مكانتها كقضية مركزية في الوعي 
الهبة  آثــار  امتدت  العربي. كما  الجمعي 
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي فــجــرتــهــا 
القدس إلى دول عديدة شهدت تظاهرات 

ضخمة مناصرة للشعب الفلسطيني.

الرباط في المسجد األقصى
ــــي املـــســـجـــد  ــرة الــــــربــــــاط فــ ــ ــاهــ ــ بـــــــــرزت ظــ
ــيــــريــــن،  ــــى خــــــال الـــعـــقـــديـــن األخــ ــــصـ األقـ
منع  بعد   2000 عــام  تــحــديــًدا  وانطلقت 
ــــال إجــــــــراء أي عــمــلــيــة  ــتـ ــ ــلـــطـــات االحـ سـ
تـــرمـــيـــم فــــي املـــســـجـــد األقــــصــــى؛ فــقــامــت 
املحتلة  فلسطني  في  اإلسامية  الحركة 
عام 1948 بنشاطات تهدف إلى »إعمار 
األقــصــى بالبشر«؛ مــن بــني ذلــك تسيير 
الـــحـــافـــات يـــومـــًيـــا لــلــمــســجــد األقـــصـــى، 
والتي يتم من خالها نقل املصلني من 
إلى  والــســاحــل  والنقب  واملثلث  الجليل 
الــذي كانت  املسجد بشكل يومي، األمــر 
لــــه آثــــــار إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى عــمــلــيــة إحـــيـــاء 
األقــصــى وإنــعــاش الــوضــع االقــتــصــادي 

في أسواق البلدة القديمة في القدس2.
كما أطلقت الحركة اإلسامية عام 2008 
مشروع »مصاطب العلم« إلقامة دروس 
عــلــم وحــلــقــات لــلــقــرآن الــكــريــم والــحــديــث 
النبوي بهدف ترسيخ وتنشيط ظاهرة 
الرباط في ساحات املسجد ومصلّياته. 
ا هم فلسطينيون من القدس 

ً
املرابطون إذ

ومن املناطق املحتلة عام 1948، والهدف 
من رباطهم هو حماية املسجد األقصى 
من السلب والتهويد، وذلك عبر التواجد 
الــيــومــي فــيــه وإقـــامـــة حــلــقــات الــتــعــلــيــم، 
االحتال  القوات  القتحامات  والتصدي 
ــات مــعــهــم  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــاملـ ــ ــه، بـ ــيــ ــنــ ــتــــوطــ ومــــســ
وبماحقتهم في ساحات املسجد ملنعهم 

من أداء صلوات تلمودية داخله.
الــفــلــســطــيــنــيــات دوًرا  ــاء  ــنـــسـ الـ وتـــلـــعـــب 
الـــربـــاط فــي املسجد  مــركــزًيــا فــي عملية 
األقــــصــــى: »عـــايـــشـــت ظـــاهـــرة املـــرابـــطـــات 
املسجد  في  العلم«  »مصاطب  وطالبات 
املجتمع  مــن  األقــصــى.. شــرائــح متنّوعة 
النسوّي في القدس وأراضي 48، وشّكلت 
ــا في  ــا مــهــّمً

ً
، مــنــعــطــف

ّ
تــلــك الــتــجــربــة لــهــن

بالتفاصيل  خصبة  ومساحة   ،
ّ
حياتهن

ــفــتــهــا تلك 
ّ
ـــتـــي وظ

ّ
الــيــومــّيــة الــحــيــاتــّيــة ال

املرابطات في مجابهة شرطة االستعمار 
ــمـــني لــلــمــســجــد  ــتـــحـ ــقـ ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه املـ

األقصى«3.

المبادرات التطوعية
بــــرزت خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة ظــاهــرة 
ــيـــة فــي  ــتـــطـــوعـ ــيـــة الـ ــبـــابـ املـــــــبـــــــادرات الـــشـ
القدس، والتي وإن تنوعت أهدافها، بني 

تدأب قوات االحتالل على االعتداء على المعتصمين في القدس )أحمد غرابلي/فرانس برس(

الحياة  القدس، وهي:  مدينة  الشعبية في  المقاومة  أشكال  أهم  المقال  يستعرض هذا 
اليومية تحت االحتالل بوصفها مقاومة، واالعتصامات، وظاهرة الرباط، والمبادرات التطوعية. 
النضالية  للمسيرة  امتداد  إال  هي  ما  المقاومة  من  األشكال  هذه  أن  إلى  هنا  اإلشارة  تجدر 
الفلسطينية األوسع زمانيًا ومكانيًا، أي أنها ليست تماًما خاصة بالمقدسيين وحدهم. أيًضا، 

هذه  بعض  أو  كل  في  ومؤثر  فّعال  بشكل  ويشاركون  مقدسيين  ليسوا  هم  من  هناك 
بعًدا  لها  تجد  المقاومة  من  األشكال  هذه  أن  غير  والرباط.  كاالعتصام  النضالية،  األساليب 
مميزًا في مدينة القدس، باعتبارها العاصمة المنتظرة للدولة الفلسطينية، والحتوائها على 

مقدّساتهم وعلى رأسها المسجد األقصى

مسار

التكال على تغير مواقف 
الحكومات والمؤسسات 

الدولية، أو ما يوصف 
اصطالحًا بـ»المجتمع 

الدولي«، لن يقدم جديدًا

أفكار في التعاضد الشعبي

ــه بـــمـــا يـــائـــم الـــخـــط الــســيــاســي  ــ ــدتـ ــ أرصـ
الدولتني،  حــل  الــقــيــادة تحت سقف  لتلك 
ــبـــرى الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــكـ واملــــشــــاكــــل الـ
السلطة  قــيــادة  كاحتكار  الــصــنــدوق  هــذا 
لـــقـــراره، وغــيــاب الــشــفــافــّيــة فــيــه ومـــا أثير 
عــن اخــتــاســات كــبــيــرة وقــعــت عــلــى مــدار 
العقود املاضية، من بني أهّم ما أثير منها 
هي قضية املستشار االقتصادي للرئيس 
الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات، مــحــمــد رشــيــد أو 
ــــام(. الــصــنــدوق الــرســمــي كــان  )خـــالـــد سـ
والحكومات،  األفــراد  تبرعات  قائما على 
التبرعات  تلك  مــن  قسما  يستثمر  وكـــان 
اقتصادية متعددة،  الـــواردة في مشاريع 
ــر لــديــنــا لـــآن أي مــراجــعــة علنية 

ّ
ال يــتــوف

أو كــشــف حــســاب قـــّدمـــه هـــذا الــصــنــدوق، 
كــمــا هــو حـــال مختلف جــوانــب وأنشطة 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي وقــــواه 
الصندوق،  فكرة  والسياسية.  التنظيمية 
ــلـــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى  أو الـــصـــنـــاديـــق الـــبـــديـ

االحتكاك املباشر مع مجتمعات يعيشون 
بــيــنــهــا. مــواجــهــة الــهــجــمــة عــلــى الــقــدس، 
وانخراط قوى املقاومة في غزة وتصاعد 
ة، إلى جانب العصيان 

ّ
االشتباك في الضف

املدني الذي يتوّسع في األراضي املحتلة 
برامج سياسية  أسقطت   1948 العام  في 
قــّســمــت الــشــعــب، وبــــددت طــاقــاتــه لعقود 
خــلــت. فــكــيــف يــمــكــن أن يــكــّمــل هــــؤالء من 
هم في الخارج )فلسطني ودول اللجوء(، 
والســيــمــا املــقــيــمــني فـــي أوروبـــــا ومـــن في 
العربية  الــــدول  فــي  للمقتدرين  حكمهم، 
وبــاقــي بــلــدان الــعــالــم، حلقة املــواجــهــة مع 

االحتال العنصري في بادهم؟
الــتــي ينبغي  الــهــاّمــة  واحـــدة مــن القضايا 
ــا هــــي إيــــجــــاد أشـــكـــال  ــمـ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا ربـ
فلسطني،  فــي  الفلسطينيني  صــمــود  دعـــم 
ــادرة لــتــأســيــس  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــة األشـــــــكـــــــال. كـ

ّ
بــــكــــاف

الشعب  لدعم  فلسطيني  شعبي  صــنــدوق 
ــيـــث يـــتـــمـــكـــن األفــــــــراد  ــيـــنـــي، بـــحـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــم صــــمــــود قـــطـــاعـــات  ــ ــ ــــون مـــــن دعـ ــ ــادّي ــ ــعــ ــ الــ
الشعب على أرضنا بدعم بنيتها التحتية 
ــة، االقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــّيــــة والـ الــــصــــحــ

والثقافّية.
بحكم سيطرة قيادة السلطة الفلسطينية 
»الــصــنــدوق  بمقاليد  الــتــحــريــر  ومنظمة 
الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي«، وتــرشــيــد صــرف 

ثائر السهلي

ال جديد يمكن أن يضيفه املــرء في شرح 
املحتلة،  الفلسطينية  الــعــاصــمــة  أهــمــيــة 
أوال،  الفلسطيني  الــشــعــب  لـــدى  الـــقـــدس، 
ولــلــتــاريــخ والــــتــــراث الــعــاملــي ثــانــيــا، إلــى 
جـــانـــب قــدســيــتــهــا لــــدى أتـــبـــاع الــديــانــات 
ــة. الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ال  ــاويــ ــمــ الــــســ
ــود االجــــتــــمــــاعــــي والــــثــــقــــافــــي  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــل الـ ــ بــ
ــا شـــكـــلـــت املـــديـــنـــة  ــاملــ لــلــفــلــســطــيــنــيــني، طــ
ــا كـــانـــت  ــ ــا مـ ــبــ ــالــ حـــجـــر أســــــــاس فــــيــــه. وغــ
أحـــــداث وحــــــوادث املـــديـــنـــة، تــاريــخــيــا في 
الــعــمــق الـــزمـــنـــي املـــمـــتـــد، أو فـــي الــتــاريــخ 
الفلسطينيني،  لنضال  موّجها  املعاصر، 
وتمّدهم بشحنة عاطفية وروحية عالية، 
ملوقعها الــوطــنــي والــديــنــي لــديــهــم. نجح 
ــة ونـــجـــحـــت الـــعـــاصـــمـــة فــي  ــنـ ــديـ ــاء املـ ــنــ أبــ
الفلسطيني،  التحرر  مسار  ضبط  إعــادة 
فـــا يــمــكــن تــخــّيــل أن تـــعـــود األمــــــور إلــى 
ســابــق عهدها ال فــي الــقــدس، وال فــي كل 
فلسطني التاريخية. نجح املقدسيون في 
العالم  وانــتــبــاه  الفلسطينيني  هــمــم  شـــّد 
املتجاهل وهم يحمون مدينتهم في حي 
الشيخ جــّراح، وفي فرض حرّية حركتهم 
وممارسة طقوسهم بباب العمود والحرم، 
ــلـــى األقـــــــل أفـــشـــلـــوا كــــل اإلجـــــــــراءات  أو عـ

التبرعات الفردية الشعبية أساسا، يمكن 
أن تطّبق  دراســتــهــا بعمق  إن جـــرى  لــهــا 
ــافــة، وبــعــقــلــيــة إدارة 

ّ
بــطــرق قــانــونــيــة شــف

ــراد مستقلني  ــ عــصــريــة كـــفـــؤة مـــن بـــني أفــ
أفكار  ونــزاهــتــهــم.  على خبرتهم  ُيــتــوافــق 
سياسّي  لحضور  رافعة  تشكل  قد  كهذه 
أقــــــوى لــفــلــســطــيــنــيــي الــــخــــارج وتــوطــيــد 
صاتهم مع أقرانهم في الداخل، وحضورا 
عمليا يستعيض الدعم املوّجه واملشروط 
الذي تقدمه الجهات الدولية والعربية، أو 
قسما مــن ذلــك الــدعــم. عمليا هــذا ممكن، 
على األقل في بلدان يستطيع الفرد فيها 
مــقــداره خمسة  بمبلغ شهري  أن يساهم 
مليون  فــإذا شــارك نصف  دوالرات مثا، 
فلسطيني فــالــحــديــث هــنــا عــن نــحــو 2.5 
مليون دوالر شهريا، وهو رقم ال يستهان 
بـــه إذا جــــرت املـــواظـــبـــة عــلــى تــأمــيــنــه من 
خال التبرعات الدورية. لننظر مثا إلى 
الفاتورة الشهرية لكهرباء غزة، أو القطاع 
سنجد  إلــخ،  والتعليمي..  هناك  الصحي 
أن كل مساهمة مهما كانت متواضعة، مع 

مرور الوقت واملواظبة تشكل فارقا.
الــدعــم االقــتــصــادي عبر هذا  يمكن لفكرة 
الصندوق أو ما شابهه، أن تطرق أبواب 
دعـــم وإســـنـــاد جـــديـــدة، ال بـــل االســتــثــمــار 
والتنمية في القرى والبلدات الفلسطينية 

إلــى مساحة  القدس  االحتالية، وحولوا 
جميعا.  الفلسطينيني  استدعت  اشتباك 
الفلسطينيني  أن  عــلــى  كــثــيــرون  فق 

ّ
سيت

مرة واحدة وبشكل يكاد يكون استثنائيا 
قــــد وّحـــدتـــهـــم الــــقــــدس، فــســقــطــت أحـــكـــام 
االحتال  وعــاد  وتقسيماتها،  الجغرافيا 
كــامــل  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب  يـــواجـــه 
والبحر،  النهر  بني  الفلسطينية،  األرض 
والنقب. وتحّول  ومــن طبريا حتى رهــط 
العنصري  االحــتــال  نظام  بني  االشتباك 
ــســتــعــَمــر إلــــى واقـــــع، بــــدد كل 

ُ
والــشــعــب امل

مـــشـــاريـــع »األســــــرلــــــة« والــــتــــذويــــب الــتــي 
اشتغل عليها هذا النظام لعقود طويلة. 
فــرضــت نفسها  الــتــي  التفاعل واألحــــداث 
داخل الجغرافيا الفلسطينية، قد أحدثت 
تــأثــيــرا ال يــقــل أهــمــّيــة بــني الفلسطينيني 
فــي دول الــلــجــوء والــشــتــات، ولـــدى الـــرأي 
العام الشعبي العاملي. فإلى جانب إعادة 
الفلسطيني للصراع مع االحتال  السرد 
ــى أولـــّيـــاتـــه،  االســتــيــطــانــي الــعــنــصــري إلــ
يناضل  العنصري  االحتال  شعب تحت 
ــه،  ــقـــوقـ لـــلـــتـــحـــرر واســــتــــعــــادة أرضـــــــه وحـ
انـــخـــرط قــســم كــبــيــر مــنــهــم فـــي املــشــاركــة 
املنظمة  أو  الشخصية  الــتــوعــيــة  بحملة 
الــتــي بــاتــت حـــاضـــرة بـــقـــوة، إن كـــان ذلــك 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو 

املرافقة  الصناعات  أو  الــزراعــي  كالقطاع 
حـــني 

ّ
لـــــه، إن كـــــان مــــن نـــاحـــيـــة دعـــــم الـــفـــا

ــة الــحــديــثــة،  ــ ــزراعـ ــ بـــاملـــاكـــيـــنـــات وطــــــرق الـ
وتسويق وشراء محاصيلهم، أو بتحويل 
العادات االستهاكّية إلى مساحة ثقافية 
الفلسطينية  الــســرديــة  ــب 

ّ
تــصــل ومـــادّيـــة 

الفلسطينيون  الــبــقــاء.  بأسباب  وتمدها 
فـــي أوروبــــــا واألمـــيـــركـــتـــني، فـــي الــخــلــيــج، 
الزيوت  إلــى استهاك  إن توجهوا  فرضا 
ــل مـــا ينتجه  الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــمـــور، وكــ
الفلسطينية،  الغذائية  والشركات  ح 

ّ
الفا

بتغيير عاداتهم االستهاكية سيدعمون 
صمود الفاحني وعائاتهم فوق أرضهم. 
أيــضــا الــتــواصــل مــع تــّجــار ومــســتــورديــن 
فـــي تــلــك الـــــدول لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى شـــراء 
وتــســويــق تــلــك املــنــتــجــات، خــاصــة أولــئــك 
ــتـــجـــاري على  الـــذيـــن يــتــركــز نــشــاطــهــم الـ
التي يستهلكها  الغذائية  املــواد  استيراد 
اللجوء  الجاليات في بلدان  أبناء وبنات 

واالغتراب.

وجها لوجه مع حقائق االحتالل
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــمــكــن إعـــــــادة تــنــظــيــم  مــ
ــم عــبــر قــوافــل  حـــمـــات الــتــضــامــن والــــدعــ
بــرّيــة أو بــحــرّيــة تتوجه إلــى غــزة وباقي 
فــلــســطــني، وتــكــثــيــف األنـــشـــطـــة املــشــابــهــة 

مواجهة الهجمة 
على القدس، وانخراط 

قوى المقاومة في 
غزة وتصاعد االشتباك 
في الضّفة، إلى جانب 

العصيان المدني 
الذي يتوّسع في 

األراضي المحتلة في 
العام 1948 أسقطت 

برامج سياسية قّسمت 
الشعب، وبددت 

طاقاته لعقود خلت

وثقافية  وترفيهية  وتعليمية  توعوية 
أمكنة  وتنظيف  ترميم  )مثل  وتجميلية 
ومــعــالــم فـــي املـــديـــنـــة(، إال أنـــهـــا تــشــتــرك 
مقاومة  فــعــل  أنــهــا تصبح  فــي  جميعها 
جـــلـــّي وســـلـــمـــّي لــســيــاســات االســتــعــمــار 
تــجــاه املــديــنــة وســكــانــهــا. هــذه املــبــادرات 
تشكل في مجموعها مقاومة اجتماعية 
ظــل صعوبة  فــي  تــأتــي  مة، 

ّ
ناعمة ومنظ

الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال ســـيـــاســـيـــة وعــســكــريــة 
القدس  فــي  مة 

ّ
ومنظ تنظيمية  جماعية 

االحــتــال، ويمكن  الــواقــعــة تحت قبضة 
لها، في   نسبًيا 

ً
بديا أنها تشكل  القول 

حـــني تــشــكــل الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة، والــتــي 
البديل  الــقــدس،  فــي  منها  كثير  يتمركز 

اآلخر لهذا الغياب التنظيمي.
من األمثلة على املبادرات التطوعية في 
املدينة، قيام مجموعات شبابية بحمات 
البلدة  وأزقـــة  شـــوارع  لتنظيف  تطوعية 
الـــقـــديـــمـــة فــــي الــــقــــدس وبــــهــــدف تــعــريــف 
املتطوعني على معالم املدينة. ومن ذلك 
ــا، وفــي ظــل منع سلطات االحــتــال 

ً
أيــض

عمليات الترميم داخل املسجد األقصى، 
تــقــوم جمعية األقــصــى لــرعــايــة األوقـــاف 
ــــات اإلســــامــــيــــة عـــلـــى تــنــظــيــم  ــــدسـ ــقـ ــ واملـ
فــعــالــيــات تــطــوعــيــة لــصــيــانــة املــقــدســات، 
وخاصة قبيل شهر رمضان، في املسجد 
األقــــصــــى ومــحــيــطــه بـــالـــقـــدس املــحــتــلــة، 
والــصــيــانــة.  التنظيف  أعــمــال  بينها  مــن 
ويشارك في الفعاليات فلسطينيون من 
ا 

ً
القدس والداخل الفلسطيني. يذكر أيض

مــن متطوعي جمعية  مــجــمــوعــات  قــيــام 
الـــــهـــــال األحـــــمـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــقـــديـــم 
الطبية  خـــدمـــات اإلســـعـــاف والـــخـــدمـــات 
بالقدس  األقصى  املسجد  في  للمصلني 

املحتلة، خاصة في شهر رمضان.
التي  ولعل من أبرز املبادرات التطوعية 
جرت في القدس خال السنوات األخيرة، 
آالف  تـــشـــكـــيـــل   ،2014 عــــــام  ــــًدا  ــــديـ ــحـ ــ وتـ
للقراءة حول  بشرية  املقدسيني سلسلة 
ســـور الــقــدس، فــمــن بـــاب األســبــاط حتى 
ــاب الــخــلــيــل، عــلــى مــســافــة فــاقــت ثاثة  بـ
كـــيـــلـــومـــتـــرات، شـــــارك نــحــو ســبــعــة آالف 
الــقــدس والــداخــل  فلسطيني مــن ســكــان 
فــــي تــشــكــيــل أطــــول  املـــحـــتـــل عـــــام 1948 
ســلــســلــة قــــــراءة بـــشـــريـــة، وكـــــان الــشــهــيــد 
بهاء علّيان أحد املنسقني لهذه املبادرة، 
والـــــذي قــــام فــيــمــا بــعــد )تــشــريــن األول/ 
مــزدوجــة  عملية  بتنفيذ   )2015 أكــتــوبــر 
مع بــال أبــو غانم، فاستشهد بهاء وتم 

اعتقال بال.
الــشــعــبــيــة  املــــقــــاومــــة  ــك أن  أخـــــيـــــًرا، ال شــ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــقــــدس، بــأشــكــالــهــا 
املختلفة، هي امتداد للمسيرة النضالية 
الفلسطينية العامة، غير أن الخصوصية 
الـــتـــي تـــمـــتـــاز بـــهـــا املـــديـــنـــة، الــســيــاســيــة 
ملركزيتها  ونظًرا  والجغرافية،  والدينية 
دفعت  الفلسطيني،  الجمعي  الوعي  في 
بـــاملـــقـــدســـيـــني، وبــالــفــلــســطــيــنــيــني الــــذي 
ــة  ــنـ ــديـ يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــــوصــــــول إلـــــــى املـ
الداخل  فلسطينيي  من  فيها،  والتواجد 
املــحــتــل بــخــاصــة، إلــــى تــطــويــر أســالــيــب 
ــتــــحــــداث أخــــــرى جـــديـــدة،  نــضــالــيــة واســ
وذلك في ظل ظروف أفرزتها خصوصية 
الحياة  واقــع  وتعقيدات  املقدسي  املكان 
فــيــه تــحــت االحـــتـــال. هــكــذا فـــإن النضال 
العفوي  مــن  يمتّد  الــقــدس،  فــي  الشعبي 
ــــف لـــلـــوجـــود  ــاِكـ ــ ــنـ ــ ــر واملـ ــابــ ــعــ ــيــــومــــي الــ الــ
ــة، إلــــى الــعــمــل  ــنـ ــديـ االســـتـــعـــمـــاري فـــي املـ
ــردّي، الــخــشــن  ــ ــفــ ــ ــ ـــم، الـــجـــمـــاعـــي وال

ّ
املـــنـــظ

والناعم.

التي يمكن أن تقّدم دعما عينيا للمدنيني 
وإعاميا.  معنويا  ودعما  الفلسطينيني 
أو على سبيل املثال تنظيم فعاليات رالي 
أو مشيا  الــــدراجــــات  عــلــى  عــــدة  فـــي دول 
لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات والـــتـــوعـــيـــة بــالــقــضــّيــة 
الفلسطينية، كما فعل نشطاء سويديون 
وفــلــســطــيــنــيــون مــنــذ أشــهــر فـــي الــســويــد، 
حـــني قــطــعــوا مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات على 
دراجاتهم يجمعون أمــواال لدعم صناعة 
ــراف لـــألطـــفـــال الــفــلــســطــيــنــيــني، الــذيــن  ــ أطــ
فقدوها برصاص االحتال في غزة أثناء 
العودة منذ نحو  قمع فعاليات مسيرات 
 املـــواجـــهـــة ومــوجــة 

ّ
عـــامـــني. اآلن فـــي ظــــل

ها، فإن 
ّ
االشتباك الحالية في فلسطني كل

حجم املبادرات يجب أن يتسع ويتناغم، 
يتشابك، مع حجم االحتياجات املشابهة. 
أطــرافــا  الفلسطينيون  يــحــتــاج  قــد  فــهــنــا 
صناعية، ال سمح الله، وهناك يحتاجون 
بكل تأكيد تعليما جيدا، صحة مستقرة، 
دعم العوائل املحتاجة واأليتام واألرامل، 
إعــــادة بــنــاء وتــرمــيــم املــؤســســات املــدنــيــة 

املدّمرة أو بنائها من الصفر.

)Getty/من االحتجاجات الشعبية في لندن ضد العدوان على غزة )مارك كيرسون

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



ملحق 

ماجد عزام

رغم انتهاء عملية سيف القدس 
العسكرية إال أن معركة املدينة 

نفسها بني أهلها والغزاة الغرباء ال 
تزال مستمرة. وتاريخيًا كانت قد 

انطلقت منذ قرون طويلة ثم تجددت 
مع االحتالل اإلسرائيلي لها إثر نكبة 
حزيران/ يونيو 1967 وتأججت في 

السنوات األخيرة إثر قرار الرئيس 
األميركي املنصرف دونالد ترامب 
االعتراف بها عاصمة إلسرائيل، 

واحتدمت في شهر رمضان الكريم 
مع هّبات األقصى وباب العامود 
وحي الشيخ جراح الذي يتعرض 

أهله لتهجير قسري عنصري حسب 
توصيف األمم املتحدة واملنظمات 

الحقوقية الدولية. بالعودة إلى الفصل 
األخير وليس اآلخر ملعركة القدس 

فقد كنا نعرف جميعًا أن عملية 
سيفها التي أطلقتها املقاومة من 

غزة رّدًا على اعتداءات وممارسات 
االحتالل اإلسرائيلي في املدينة لن 
حسم معركتها، وأعتقد 

ُ
تنتهي أو ت

أن رئيس أركان حركة حماس محمد 
الضيف »أبو خالد« نفسه يعي هذه 

الحقيقة، لكن َعّز عليه وعلى املقاومة 
بشكل عام عدم تلبية نداء واستغاثة 

املقدسيني لنجدتهم. وصحيح أن 
التضحيات واألثمان الباهظة التي 
قّدمها أهل غزة ومقاومتها خالل 

العملية، والتي تضمنت مئات 
الشهداء وآالف الجرحى ومليارات 

حسم املعركة في 
َ
الدوالرات لم تنه أو ت

القدس، إال أنها رفعت الروح املعنوية 
 
ً
للمقدسيني وأشعرتهم أنهم فعال

ليسوا وحدهم في امليدان، ناهيك عن 
تحقيق العملية أهدافا أخرى مهمة 

وذات طابع استراتيجي من قبيل 
استعادة وحدة الشعب الفلسطيني 

وتجاوز االنقسامات السياسية 
والحغرافية وتحديدًا منذ انطالق 

اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن 
املاضي، إضافة إلى دحر العدوان 

ومنعه من تحقيق أهدافه أو فرض 
االستسالم على املقاومة. وفي 

السياق إعادة االعتبار لخيار املقاومة 
حة والتأكيد على إمكانية 

ّ
املسل

هزيمة إسرائيل عسكريًا، كما إعادة 
القضية الفلسطينية إلى محور 

االهتمام ككل بعدما أهملت وأزيحت 
عن جدول األعمال اإلقليمي والدولي، 

وهي كلها مكاسب معنوية ومادية 
مهمة ملعركة املقدسيني املستمرة 

دفاعًا عن أنفسهم ومدينتهم 
وحقوقهم متعددة املستويات فيها.
إذن معركة القدس مستمرة، وهي 

 عسكريًا أقله في املدى 
ّ

لن تحل
املنظور، غير أن الصمود فيها يبدو 

في متناول اليد - إلى حني االنتصار- 
عبر اعتماد خيار املقاومة الشاملة 

متعددة املستويات واألشكال، 
وعدم ترك املقدسيني وحدهم فيها، 

وإنما انخراط كافة فئات الشعب 
الفلسطيني إلى جانبهم، كما رأينا 

 خالل الشهر األخير الذي 
ً
فعال

شهد هّبات األقصى وباب العامود 
والشيخ جراح. بتفصيل أكثر، ال بد 

من خوض معركة القدس ميدانيًا 
وبشكل مستمر عبر مقاومة شعبية 

عنيدة ومصممة، واشتباك يومي 
مع جيش االحتالل ملنعه من فرض 

أجندته وإرادته على املقدسيني 
 يتركوا وحدهم بأي 

ّ
وهؤالء يجب أال

حال من األحوال – وال حتى يشعروا 
نفسيًا أنهم كذلك – ذلك يتحقق 

عبر االنخراط الدائم معهم في 
اعتصاماتهم ونضاالتهم اليومية، 
وتحديدًا من إخوانهم في الضفة 
الغربية، كما أهلنا في األراضى 

املحتلة عام 1948 الذين أثبتوا خالل 
الشهر املاضي ليس فقط ذاكرتهم 

وهويتهم الوطنية، وإنما كونهم جزءًا 
أساسيا وجوهريا في املعركة ضد 

املشروع االستعمارى الصهيوني 
في فلسطني ككل، مع اعتبار املعركة 
في القدس عنوانا أو رمزا لالشتباك 

املصمم والصلب مع هذا املشروع.
بموازاة ذلك تدار املعركة سياسيًا 

عبر التأكيد على كون املدينة محتلة، 
وأن إسرائيل ال تملك أي شرعية 

لحسم مصيرها أو فرض إرادتها 
أو خلق الوقائع فيها بالقوة الجبرية 

املسلحة، وهي جزء من األراضي 
املحتلة في حزيران/ يونيو 1967 

وعاصمة للدولة الفلسطينية.

بالصورة

تامر خرمه

الثالثة  الفلسطينّية  االنــتــفــاضــة  أعــــادت 
ــّيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة إلـــــــى ســيــاقــهــا  الــــقــــضــ
الطبيعي، انطالقا من التناقض التناحري 
ــة  مــع الـــوجـــود املــحــض ملــا يــســّمــى بـــ »دولـ
إســرائــيــل«. االنــخــراط الكامل ملــدن الداخل 
الـــنـــضـــال  فــــي  الــــعــــام 1948  مـــنـــذ   

ّ
املـــحـــتـــل

الــخــاّصــة لهذه  املــســتــمــّر يعكس األهــمــّيــة 
املــقــاومــة الــشــعــبــّيــة، الــتــي تــعــيــد االعــتــبــار 
لة بتحرير 

ّ
ملاهّية املشروع النضالي املتمث

إلى  البحر  مــن  الفلسطيني،  الــتــراب  كامل 
النهر. هذه االنتفاضة التي أعادت االعتبار 
لوحدة األرض والشعب والهوّية، في إطار 
ــط 

ّ
 املـــرحـــلـــي«، ويــســل

ّ
يــنــســف وهــــم »الـــحـــل

الـــضـــوء عــلــى حــقــيــقــة تـــاريـــخـــّيـــة، مــفــادهــا 
الفلسطينّية  الــقــضــّيــة   

ّ
حــــل يــمــكــن  ال  ــــه 

ّ
أن

االحــتــالل، تتناقض في  دون تفكيك كيان 
لسلطة  السياسي  البرنامج  مع  جوهرها 
املنطلق  مشروعها  تبلور  الــتــي  الــلــه،  رام 
اتفاقّيات  في  العشر  بالنقاط  يسّمى  مّما 
أوسلو، وما تبعها من التزامات ورهانات، 
بل وارتباطات باالحتالل، حيث إن وجود 
هذه السلطة ككيان برجوازّي بات مرتبطا 
جــوهــرّيــا بــبــقــاء االحــتــالل ضــمــن مــشــروع 

 الدولتني«.
ّ

»حل
في الخندق املناقض تماما ملشروع سلطة 
رام الله ينتفض الشعب الفلسطيني الذي 
يـــواجـــه عـــصـــابـــات املــســتــوطــنــني وجــيــش 
ــّددا مــوقــفــه  االحــــتــــالل، لــيــعــلــن الـــيـــوم مــــجــ
والقادر  املساومة،  يقبل  الــذي ال  الحاسم، 
اإلقليمّية  املــؤامــرات  ة 

ّ
لكاف التصّدي  على 

ــا اإلمـــبـــريـــالـــّيـــة  ــقـــودهـ ــة، الـــتـــي تـ ــ ــّيـ ــ ــــدولـ والـ
املتحالفة مع الرجعّية النفطّية، منذ إعالن 
ما يسّمى بصفقة القرن.. العدّو الصهيوني 
الذي تمادى في محاوالته لتهويد القدس، 
ة الغربّية، يظهر اليوم مرتبكا 

ّ
وضّم الضف

فــي مــحــاوالتــه الســتــعــادة الــســيــطــرة على 
 األخضر«!

ّ
املدن الواقعة خلف »الخط

ــّد مــــن أخــــذهــــا بــعــني  ــ ــة أخـــــــرى ال بــ ــألـ مـــسـ
التي  الشعبّية  املــقــاومــة  أن  االعــتــبــار، هــي 

خذ شكل االنتفاضة في فلسطني 
ّ
بدأت تت

ـــعـــا_ 
ّ
ــان مـــتـــوق ــ ــا كــ ــقـــت _كــــمــ ـ

ّ
ــق ـــة، حـ

ّ
املـــحـــتـــل

التفافا جماهيرّيا عربّيا وإقليمّيا، حيث 
انــدلــعــت تــظــاهــرات الــتــضــامــن فـــي األردن 
ولبنان واليمن، الــرازح تحت وطــأة أبشع 
ــزمــــن، وغـــيـــرهـــا مـــن بــلــدان  حـــــروب هــــذا الــ
الــربــيــع الــعــربــي الــتــّواقــة لــلــحــرّيــة، والــتــي 
أّكــدت شعوبها مجّددا على أن بوصلتها 
نــاهــيــك بالتضامن  الـــقـــدس..  عــن  ال تحيد 
ــع، الـــــــذي أعــــاد  ــ ــواســ ــ الـــشـــعـــبـــي األمــــمــــي الــ
تسليط الضوء على القضّية الفلسطينّية، 
في  مــشــروعــة،  مقاومة  قضّية  باعتبارها 
مواجهة احتالل عنصرّي يستند عقائدّيا 

إلى نهج التطهير العرقي املستمّر.

االنتفاضة الفلسطينيّة 
الثالثة ولعنة »السلطة«

أعادت االنتفاضة األخيرة االعتبار لوحدة األرض والشعب والهويّة، في إطار ينسف وهم »الحّل المرحلي«، ويسلّط 
معركة الضوء على حقيقة مفادها أنّه ال يمكن حّل القضيّة الفلسطينيّة من دون تفكيك كيان االحتالل
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