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يُعترب قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،واالعرتاف باملدينة
املقدسة عاصم ً
ن
ريا للفلسطينيني والعرب ،ال يقل خطورة عن وعد بلفور املشؤوم ،أل ّ
ة لـ «إرسائيل» ،تحديًا كب ً
القدس قضية جوهرية يف كفاح الشعب الفلسطيني ،وال ميكن تسوية الرصاع العريب  -اإلرسائييل من دون
حلّها ،وظهر ذلك بوضوح يف انتفاضة الشعب الفلسطيني والعريب ض ّد القرار األمرييك.
منذ الربع األخري من القرن التاسع عرش ،بدأ التحرك الصهيوين املنظم باستيطان القدس ،يف محاولة لتحقيق
أغلبية يهودية يف املدينة .واحت ّد الرصاع عىل املدينة خالل فرتة االنتداب الربيطاين ،حني دعم الوجود
الصهيوين فيها ،ومكّنه من تحقيق األغلبية يف مفاصل أساسية فيها ،وال سيام يف أحيائها الحديثة.
ومتكنت خاللها الحركة الصهيونية يف فرتة االنتداب الربيطاين الذي يضمن صكه ،التزام إيجاد وطن قومي
لليهود ،وتشكيل وكالة يهودية للمساعدة يف ذلك ،من مأسسة هذا الوجود بأشكال وتعبريات مختلفة.
ويف املقابل ،مل تتمكن الحركة الوطنية العربية الفلسطينية خالل فرتة االنتداب ،من مجابهة التمدد
االستيطاين الصهيوين املنظّم يف املدينة ،عىل الرغم من مقاومتها عملية تهويد القدس ،وقيامها
بعدة انتفاضات ضدها.
أدّت نكبة شعب فلسطني إىل خسارة أكرث من  80يف املئة من مساحة القدس؛ إذ ضمت «إرسائيل» إليها
األغلبية العظمى من مؤسسات املدينة وبناها التحتية وأسواقها الحديثة ،عالوة عىل األحياء العربية
تنج منها سوى البلدة القدمية ورشقها وجزء من شاملها،
العرصية .كانت نكبة القدس شديدة الوطأة ،ومل ُ
ول سكان األحياء الغربية من الفلسطينيني إىل الجئني،
يف حني خضع الباقي لالحتالل اإلرسائييل ،بعد أن تح ّ
ن االحتالل «اإلرسائييل» للقدس يتناقض مع قرار
وذلك إىل جانب سكان الريف الغريب للمدينة كلها،
علم أ ّ
ً
التقسيم الدويل رقم  ،181الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  1947الذي وضع القدس تحت نظام
دويل خاص ،تديره األمم املتحدة.
ول الشطر الرشقي من املدينة إىل مدينة حدودية ،تقع عىل امتداد خط الهدنة األردنية – اإلرسائيلية
لقد تح ّ
رسمته اتفاقية الهدنة ( 4نيسان /أبريل  .)1948وأعلن األردن الشطر الرشقي «أمانة القدس» ،وحاول
الذي ّ
ن إمكانات
ريا؛ إذ إ ّ
إحياء املدينة عرب إنشاء مؤسسات بديلة من تلك التي فقدها ،غري أ ّ
ن ذلك مل يسعفها كث ً
األردن كانت متواضعة ،وحاجات املدينة املنكوبة كانت أكرب .لذلك بقي الشطر الرشقي منها يعاين نتائج
النكبة وآثارها.
بقي وضع مدينة القدس مج َّزأً بني األردن و»إرسائيل» ،من دون وجود رشعية دولية بسيادة كليهام عىل الجزء
الخاضع لهام ،حتى حرب  ،1967عندما احتلت إرسائيل األرايض العربية يف مرص وسورية واألردن ،مبا فيها
القدس الرشقية ،وأصدرت قانونًا يف  28حزيران /يونيو  1967أعلنت فيه القدس عاصمة موحدة لها.
متكنت «إرسائيل» من بسط احتاللها عىل الشطر الرشقي من املدينة يف حزيران /يونيو  ،1967وأعلنت
حل املؤسسات العربية (األردنية) فيها ،وإلحاقها باملؤسسات اإلرسائيلية ،وتطبيق القانون اإلرسائييل
عليها (الضم) ،بعد توسيع مساحتها من  6.5كم إىل  72كم ،2وأخذت تفرض سياساتها الهادفة إىل
السيطرة عىل األرض والسكان .وأعلنت القدس ،رشقها وغربها« ،العاصمة األبدية لدولة إرسائيل»،
وشجعت سياسة رفع املعدل السكاين بني اليهود املحافظني الذين يقطنون القدس .وبعد نصف قرن
من هذه السياسات ،متكنت إرسائيل من السيطرة عىل نحو  87يف املئة من مساحة الشطر الرشقي،
وعملت عىل تهويده مبحاولة رفع عدد السكان اليهود فيه بالنسبة إىل العرب ،يف نوع من «حرب
دميوغرافية» ،تهدف إىل تهويده دميوغراف ًيا ودين ًيا وسياس ًيا ،وزرعه بحلقات مختلفة من املستعمرات،
وتفتيت نسيجه الحرضي واالجتامعي واالقتصادي ،وعزل الشطر الرشقي للمدينة عن باقي الضفة
وجت ذلك بجدار الفصل العنرصي.
الغربية ،وت ّ

1

هجاوملا تاناكمإوعقاولا تايّدحت :سدقلا“ رمتؤم  -ةيعجرم ةقرو

ومن الناحية الدميوغرافية ،ويف حركة مضادة للسياسة اإلرسائيلية ،سواء متت بوعي أو كانت ردة فعل
طبيعية غري مخطط لها يف إطار «حرب دميوغرافية» خفية ،ارتفعت نسبة السكان الفلسطينيني يف ما
يُسمى «القدس املوحدة» ،حتى وصلت اليوم إىل حواىل  40يف املئة ،وهي يف زيادة مستمرة.
يف حني تزداد نسبة اليهود الحريديم (األرثوذكس) يف القدس عىل حساب اليهود العلامنيني ،وهو
ن نحو  80يف املئة من
أمر له آثاره الدميوغرافية السياسية اإلسرتاتيجية يف مستقبل املدينة .ويُذكر أ ّ
ولت إىل
فلسطين ّيي القدس يعيشون تحت خط الفقر ،وأن األغلبية العظمى من األحياء الفلسطينية تح ّ
عشوائيات تلتهمها أمراض الفقر.
أما البلدة القدمية التي تقع داخل األسوار التاريخية ،فقد ظلت أغلبيتها السكانية ،مبعدل  90يف املئة
منها ،فلسطينية ،وبقيت السيطرة السكانية (نحو  90يف املئة) للفلسطينيني .وبقيت هويتها الحضارية
عربية إسالمية ومسيحية واضحة املعامل ،عىل الرغم من الضغط اإلرسائييل الصهيوين الهائل املام َرس
عليها ،ومل تستطع محاوالت التهويد جميعها ونرش الرموز اإلرسائيلية واليهودية الحتكار معنى املدينة،
التي جرى التظاهر بها ،طمس هذه الهوية.
تتعرض املقدسات اإلسالمية واملسيحية ألشكال مختلفة من املامرسات اإلرسائيلية؛ فقد وجد االحتالل
ريا ضالته بابتزاز الكنائس املسيحية ،عرب استخدام فرض الرضائب عىل املقدسات وعىل األوقاف
أخ ً
املسيحية ،كام اتضح األمر منذ مطلع العام الجاري ،عىل نحو أدّى إىل إغالق كنيسة القيامة مدة ثالثة
أيام متتالية ،وهو حدث نادر ورمزي له أبعاد دولية عميقة .وانترصت املؤسسات املسيحية يف القدس
ن االحتالل يف حقيقة األمر مل يكن يهتم بالرضائب البلدية ،بل باألرايض والعقارات
يف هذا الرصاع ،لك ّ
الوقفية املسيحية ،خاصة تلك املنترشة يف الشطر الغريب من القدس.
متواصل منذ حزيران /يونيو
ً
أما املقدسات اإلسالمية ،خاصة منها املسجد األقىص ،فهي تعاين ضغطًا
وج يف متوز /يوليو  .2017وحقق هذا النضال يف
 ،1967يوا َ
جه بنضال شعبي متصاعد ومتعدد األشكال ،ت ُ ّ
ٍ
إنجازات معتربة ،ال بد من التعمق يف دراستها
كال الحالتني (املقدسات املسيحية ،واملسجد األقىص)
بوصفها حالة مميزة يف تاريخ نضال الشعب الفلسطيني .مل تُغلَق معركة املسجد األقىص ومسألة
عا ،فهي ستظهر بأشكال مختلفة من جديد.
التقسيم املكاين أو الزماين ،أو كالهام م ً
ن هذا اإلنجاز يف حاجة إىل
بات الوجود الفلسطيني يف القدس «البقاء» إنجازًا يف حد ذاته .صحيح أ ّ
مقومات ،فالظروف املوضوعية حارضة وتربز عىل السطح بأشكال مختلفة بني الفينة واألخرى ،وعىل نحو
ن العامل الذايت بات معضلة يف املدينة ،فهي تخلو من القيادات الوطنية القادرة عىل
صارخ أحيانًا ،لك ّ
ن العامل املوضوعي (األقىص يف هذه الحالة) أدّى إىل
قيادة النضال .وأثبتت تجربة متوز /يوليو  2017أ ّ
خلق حركة شعبية رسيعة انتظمت وحدها من دون قيادة ،وانضبطت إىل ٍ
حد مثري لالستغراب واإلعجاب.
أما بروز القيادات الدينية يف حينه فقد كان موقّتًا؛ إذ مل تتمكن هذه القيادات من االنتقال من الدفاع
عن األقىص ،من دون تقليل أهمية ذلك ،إىل مفهوم قيادة وطنية تستطيع الدفاع عن الحق الوطني
أصل مؤهلة ملثل هذه املهمة ،لكنها
ً
الفلسطيني يف القدس ،وأضاعت بذلك فرصة تاريخية ،إن كانت
قد تظهر قدراتها عىل التصدي من جديد إن أعادت بناءها ،يف محاولة استباقية لتع ّرض املقدسات إىل
مخاطر أخرى يف املستقبل ،وقد يتعلم بعضها القيادة يف ميدان النضال.
ول الرصاع عىل القدس ،يف أي حال ،إىل الرمز األساس الظاهر يف الرصاع الفلسطيني ـــــــ اإلرسائييل،
تح ّ
ول
عىل الرغم من أ ّ
ن القضية الفلسطينية هي أشمل من الرصاع عىل القدس ،بل ميكن القول إنّه تح ّ
إىل رمز للرصاع العريب ـــــــ اإلرسائييل .وهي أبعاد مهمة عىل طريق بناء إسرتاتيجيات عمل وطني
يف القدس .وآخر التحديات الرمزية ،وهي بالتأكيد أكرث من ذلك ،إعالن الرئيس األمرييك األخري ،االعرتاف
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بالقدس عاصمة إلرسائيل ،وقرار نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،وذلك تنفيذًا واستحقاقًا
لالعرتاف .وتبعت الواليات املتحدة األمريكية غواتيامال التي قررت بدورها نقل سفارتها ،ورمبا يقوم عدد من
ن قرار ترامب القى استغرابًا
الدول املعروفة أو املغمورة بذلك ،خالل الفرتة املقبلة .ما يهم يف األمر أ ّ
مثل) ،وتجىل هذا األمر يف التصويت
ً
واستهجانًا ،حتى لدى أقرب املقربني من السياسات األمريكية (بريطانيا
ضد القرار ،يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،ويف الجمعية العامة لألمم املتحدة.
ن
وكشف التصويت املذكور البعد العاملي للمدينة ،وأهميتها يف الضمري العاملي ،وشعر كثري من الدول أ ّ
إعالن ترامب يتعارض عىل نحو ال لبس فيه مع القانون الدويل وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم
ٌ
ن هذا اإلعالن ميثل إرضا ًرا مبصالحها ،ورمبا
املتحدة ،ويحبط أي استئناف لعملية السالم .ورأت
دول كثرية أ ّ
يقود املنطقة إىل مزيد من التعقيدات واملخاطر.
أما ردة فعل النظام الرسمي العريب ،مع بعض االستثناءات ،فكانت باهتة نسبيًا ومتأخرة ومضطربة ،ال تتوافق
ن إعالن ترامب مل يكن مفاجأة ،بل
مع أهمية الحدث ،وال تتالءم مع إمكاناتها الفعلية لتفاديه ومنع حدوثه؛ إذ إ ّ
جرى التمهيد له ،وكان يف إمكان بعض الدول العربية أن متنع حدوثه أو تعيقه ،لو مارست جز ًءا من إمكاناتها
ريا عن
وتالعبت لفظ ًيا مبصالح الواليات املتحدة يف العامل العريب ،حتى لو اعتربنا أ ّ
ن هذا اإلعالن جاء تعب ً
وله إىل سياسة دولة يف
السياسة الداخلية ،وليس الخارجية ،للواليات املتحدة .لك ّ
ن خطورته تكمن يف تح ّ
ما ،ويف املوقف من الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل.
عالقاتها الخارجية عمو ً
يُعترب قرار ترامب ِ
مهم ،بل ألنه يلغي حل الدولتني ،ويلغي اعتبار القدس أرضً ا
ميس رم ًزا
خط ًرا جدًا ،ليس ألنه
ً
ّ
وج مواقفه مبحاولة تقويض
محتلة ،وقد يلغي أيضً ا اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة
أرايض محتلة ،كام ت ّ
َ
ن الواليات املتحدة
األونروا ،إللغاء قضية الالجئني الفلسطينيني .ومل تستطع القيادة الفلسطينية إال أن تعلن أ ّ
مل تعد وسيطًا للسالم يف الرشق األوسط ،ورفضت حتى اآلن الضغوط التي مورست عليها .لكن هل ميكن
السلطة الفلسطينية أن تحافظ عىل موقفها؟
تفرض هذه االعتبارات قراءة مغايرة ألوضاع القدس ،والتفكري جل ًيا يف املواقف التي ميكن تطويرها ،وبالتأكيد
فعل يف اإلسرتاتيجية الوطنية الشاملة املتعلقة
ً
ن أي إسرتاتيجية ميكن صوغها ملدينة القدس ستؤثر
فإ ّ
مبستقبل األرايض الفلسطينية املحتلة والربنامج السيايس الفلسطيني.

محاور املؤمتر وموضوعاته
الوضع القانوين يف القدس
•القدس يف القانون الدويل والقرارات الدولية.
•القدس يف القانون اإلرسائييل :املواطنة والوضع املتغري للسكان.
•القدس يف املنظامت الدولية.
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القدس يف السياسات :دراسة نقدية
•القدس يف السياسة الدولية.
•القدس يف السياسة العربية.
•القدس يف السياسة الفلسطينية.
•قرارات ترامب وأثرها يف املدينة املقدسة ويف القضية الفلسطينية.

القدس يف السياسة اإلرسائيلية
•اإلحالل والتهويد.
•القدس يف الخطاب اإلرسائييل.
•األرسلة والتنظيم املدين.

الحراكات الجامهريية والحركات االجتامعية
•الحركات االجتامعية والشبابية.
•املرابطون واملرابطات.
•دور فلسطين ّيي األرايض املحتلة  1948يف الدفاع عن القدس.

الوضع االجتامعي واالقتصادي يف القدس
•دعم القدس يف الصناديق العربية.
•الرصاع الدميوغرايف وتوقعات املستقبل.
•التاريخ االجتامعي املعارص للقدس.
•وضع التعليم يف القدس.
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القدس يف الثقافة واإلعالم
•اللغة والرصاع والهوية.
•القدس واإلنتاج الثقايف :رؤية نقدية.
•الخطاب اإلعالمي حول القدس :مراجعة نقدية.
•القدس يف األشكال الفنية :األدب والسينام والصورة وأدب الرحالت.

البعد الديني يف القدس
•املؤسسات الوقفية (اإلسالمية واملسيحية).
•مستقبل املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
•دور الفاتيكان يف مستقبل القدس.
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