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موقف في قضية:

في القدس، تَستتْر التستعمار "بالحرب الدينية"
نور عرفةكتبته 

٢۰۱٥شباط/فبراير 

لة عامة
تُنذِرُ الشتباكات التصاعدة بي الستوطني التسبرائيليي والفلسطينيي القدتسيي بثورانٍ كبيبر ل يكن التنبؤ بعواقبه. وقد تسارعت وتسائل العل م واليمي

التسبرائيلي إلى وصفها بأنها "حبربٌ دينية،" رغم أنها في الواقع حصيلةُ خطط إتسبرائيل الستمبرة لتهويد الدينة، وتفبريغها من تسكانها الفلسطينيي. تُلل

نور عبرفة، العضوة السياتساتية في الشبكة، التغييبرات البرئيسية التي تُدِثها إتسبرائيل في القدس غصبًا وعنوةً ودون وجه قانوني، وتناقش كيف أن منظمة

التحبريبر الفلسطينية/السلطة الفلسطينية تخلّت فعليًا عن السكان الفلسطينيي، وتبركتهم ليدافعوا عن أنفسهم. وتختتم بتوجيه توصيات تسياتساتية

لنظمة التحبريبر الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، والكادييي والللي الفلسطينيي، وحبركة التضامن الدولية.

خبرافة البرب الدينية

اندفعت القدس إلى دائبرة الضوء بسبب الشتباكات الخيبرة بي الستوطني التسبرائيليي والفلسطينيي في السجد القصى. يضم البر م القدتسي الشبريف

مسجدَ القصى، وهو أولى القبلتي وثالث البرمي الشبريفي في التسل م، وقبةَ الصخبرة، التي عبَرَج منها النبي محمد إلى السماء. أمّا اليهود فيُقدّتسون هذا

الوقع لعتقادهم أنه كان في الاضي موضعًا لهيكلي يهوديي قديي.

 باقتحا م حبر م السجد القصى، ودعوة إتسبرائيل لبناء الهيكل الثالث على1967وما انفك عددٌ من اليهود البريدي ينتهكون الوضع البراهن القائم منذ العا م 

 نشبره معهد الهيكل مؤخبرًا على موقع يوتيوب مجسمًا للهيكل الثالث وهو يحل محل مسجد القصى وقبةتسجيل ويُظهبر 1ما يسمونه جبل الهيكل.

الصخبرة. ومعهد الهيكل هو جزء ما يُسمى حبركة أمناء جبل الهيكل وأرض إتسبرائيل.

، انتقلت السيطبرة على السجد والبر م الشبريف إلى الوقاف التسلمية الردنية. وتنص اتفاقية وادي1967بعد أن احتلت إتسبرائيلُ القدس الشبرقية وضمتها بصورة غيبر قانونية تسنة 1
 على الوصاية الردنية على كل القدتسات التسلمية في القدس.1994عبربة الوقعة بي الردن وإتسبرائيل عا م 
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وقد تخلل الشتباكات الخيبرة بي الفلسطينيي والستوطني والشبرطة التسبرائيلية في القدس اعتداءات مبروعة مثل اختطاف الشاب الفلسطيني محمد أبو

 يهودا غليك بعيار ناري على يد فلسطيني، وهو شخصية أتساتسية في معهد الهيكل ومدافع شبرسمزاعم إصابة. وبعد 2014خضيبر وقتله في توز/يوليو 

،2014 تشبرين الول/أكتوببر 30عن مخططها الواعد بالل،ص، نفّذ أعضاء حبركة جبل الهيكل الزيد من القتحامات في السجد القصى. وبتاريخ 

، وبلغت التوتبرات في القدس ذروتها بعد هجو م شنّه فلسطينيان على1967منعت إتسبرائيلُ إقامةَ الصلوات في البر م القدتسي للمبرة الولى منذ العا م 

 من مفتي القدستذيبرات، قُتل فيه أربعة يهود وضابط شبرطة درزي. وبدأ العا م الديد مع 2014 تشبرين الثاني/نوفمببر 18كنيس لليهود البريدي في 

ازاء مخططات منظمة إتسبرائيلية تسعى لتسجيل السجد القصى كعقار إتسبرائيلي.

، "هذا هو شكللصحيفة الارديانولكن هل يكن وصف ذلك حقًا بأنه بدايةُ حبربٍ دينية؟ وهل تول الصبراعُ السياتسي فعلً إلى حبرب عَقائدية؟ وفقًا 

 مع هذا الوصف معلقٌ فلسطيني على قناة الوار. وذهب نائب عضو الكنيست موشيه فيجلي إلى أبعد من ذلك حيث وصف مايتفقالبرب الدينية." و

 أن من بي أهدافها علىتُعلن "ضد قوى الشبر الكثبر تطبرفًا في التسل م". والتسوأ من ذلك، أن حبركة جبل الهيكل تقلب القائق إذ حبرب عاليةيجبري بأنه 

الدى البعيد "تبريبرَ جبل الهيكل من الحتلل العبربي (التسلمي)،" وبالتالي تصوّر الستعمبِرين كمستعمبَرين.

ومع ذلك، فإن تأطيبر هذه الحداث بإطار البرب الدينية يتجاهل واقع انعدا م توازن القوى بي الستعمبِر والستعمبَر، ول يبراعي التاريخ والسياق للحداث

الخيبرة.

التستهداف التسبرائيلي للمسجد القصى منذ القِد م

يحظبر القانون الديني اليهودي على اليهود الصلةَ في حبر م السجد القصى، ويتوقع منهم فقط أن يقدتسوا الكان، دون زيارته أو تلّكه خشيةَ تدنيس

القدتسية الداخلية للهيكل الزعو م، وأن يُصلّوا عند حائط الببراق (الائط الغبربي بعد إعادة تسميته). غيبر أن التطبرفي هاجموا السجد القصى في مبرحلة

 وهو يبرفعمسيبرة داخل البر م، خبرج مئيبر كهانا، زعيم حزب كاخ اليميني التطبرف، في 1982مبكبرة من الصبراع بهدف إعادة بناء الهيكل. وفي عا م 

 بجبروح في اشتباكات مع أعضاء حبركة جبل150 وأصيب  فلسطينيًا21  اتستُشهدَ ، 1990مخططات للهيكل النوي بناؤه على أنقاض القصى. وفي عا م 

 قبُرب القصىأعمال التنقيب وحفبر النفاق التسبرائيلية، أثارت 1996الهيكل الذين حاولوا دخول القصى ووضع حجبر التساس للهيكل. وفي عا م 

 جنديًا إتسبرائيليًا.15 فلسطينيًا ومقتل 70انتفاضة أتسفبرت عن اتستشهاد 

 تقبريبًا يدعمون حبركةفنصف أعضاء حزب الليكودوتعكف الكومة التسبرائيلية أيضًا على دعم الهود البرامية إلى ضمان السيطبرة اليهودية على البر م. 

 دولر أمبريكي من107000، تببرعًا تسنويًا قدره 2011 و2008جبل الهيكل، التي فازت مؤخبرًا بتمويل حكومي. فقد تلقى معهد الهيكل، بي عامي 
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 وحدةٌ معنية بالتثقيف والتعليم في معهد الهيكل على مبلغ إضافيحصلت، 2012وزارة التبربية والتعليم ووزارة الثقافة والعلو م والبرياضة. وفي العا م 

 دولر أمبريكي من وزارة التبربية والتعليم التسبرائيلية.50000قدره 

ومع ذلك، ل ينبغي النظبر إلى أفعال مجموعات محددة تسعى للسيطبرة على السجد القصى على أنها حوادث معزولة، وإنا كجزء من الشبروع

الصهيوني الكببر لتهويد القدس وضمان الهيمنة اليهودية في الدينة.

خلق واقع جديد في القدس

، على تويل مدينة القدس متعددة الديان والثقافات إلى مدينة يهودية "موحّدة من جديد" تت السيطبرة1967دأبت إتسبرائيل، منذ بداية الحتلل تسنة 

والسيادة التسبرائيلية الصبرية. وتسبرّعت وتيبرة تهويد الدينة من خلل تسياتسات مؤثبرة في الفضاء الغبرافي والادي، ومصمّمة لللتفاف على "التهديد

الديوغبرافي" الذي يشكّله الفلسطينيون.

 كم مبربع)، دون وجه قانوني، بحيث6.5 كم مبربع من أراضي الضفة الغبربية، با فيها القدس الشبرقية (70، ضمّت إتسبرائيل1967ومنذ البداية في العا م 

. وأزالت أيضًا حي باب الغاربة وحارة الشبرف، وهما حيّان عبربيان، من أجل إقامة اليقللت عدد الفلسطينييصادرت أكببر مساحة من الرض و

اليهودي، وتساحة حائط الببراق، ومنازل للمستوطني، وكُنُس يهودية. وغيبّرت إتسبرائيلُ تضاريس القدس حيث شيّدت حلقةً من الستوطنات حول الدينة،

2وربطتها بطبرق التفافية لضمان تواصلها الغبرافي مع الستوطنات التسبرائيلية الخبرى في الضفة الغبربية.

 الذي أعاد2002واتستمبرت تزئة القدس جغبرافيًا وتسياتسيًا مع عزلها اقتصاديًا لفتبرة طويلة قبل أن تشبرَعَ إتسبرائيلُ في بناء جدار الفصل العنصبري تسنة 

. وصُمّم الدار عمدًا ليشقّ الدينة ويقصي مناطق مأهولةً بالفلسطينيي كوتسيلة لضمان الغلبية1967رتسم الدود بعيدًا عن خط الهدنة السابق للعا م 

اليهودية.

ومن أجل التعامل مع "التهديد الديوغبرافي" الذي يثّله الفلسطينيون، اعتببرت إتسبرائيلُ الفلسطينيي القاطني في القدس "مقيمي دائمي" - وهي حالة

مدنية تُعطى في العادة للمواطني الجانب ول تضمن حقوق القامة. وعلى هذا التساس، تُلغى بطاقات الهوية للمقيمي في أحيانٍ كثيبرة. وبي عامي

 في قانون الواطنة والدخول2003 مقيم فلسطيني. ووفقًا للتعديل الؤقت لعا م 14,14309 مّا يزيد على بطاقات الهوية، تسحبت إتسبرائيل 2013 و1967

 الداعية إلى توتسيعE1 كم مبربع. وخطة 600وُضِع مخططان خصيصًا لهذا الغبرض: مشبروع القدس الكببرى الهادف إلى إقامة "القدس الكببرى" على رقعة مساحتها تزيد على 2
مستوطنة معاليه أدوميم لضمان اتصالها بالقدس. وكل الططي يسبب انقطاعًا جغبرافيًا بي الجزاء الشمالية والنوبية من الضفة الغبربية، ومن شأنه أن يُعِنَ في عزل الزء الشبرقي

من القدس عن بقية الرض الفلسطينية التلة.
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)، ل يتسنى لفلسطيني الضفة الغبربية التزوجي من تسكان القدس الصولُ على القامة، وإنا يحصلون على2007 و2005إلى إتسبرائيل (العدل في 

 في ظبروف اتستثنائية. وفي القابل، يحصل اليهود الهاجبرون للعيش في القدس على النسية مباشبرة، وهذا يعكس طبيعة الفصل والتمييزتصاريح مؤقتة

العنصبري للكيان التسبرائيلي.

تسعت إتسبرائيل، في تسياق تعزيز الوجود اليهودي في القدس، لحتواء التوتسع العمبراني والديوغبرافي الفلسطيني من خلل تسياتسات حضبرية وتنظيمية

تييزية تنسجم والتطهيبر العبرقي. فصنّفت ما يزيد على ثلث الراضي في الحياء الفلسطينية تت مسمى "مساحات طبيعية مفتوحة" يُحظبَر فيها البناء،

1,14673 إتسبرائيل هدمت، 1967 وتسببت في أزمة تسكن حادة. ومنذ العا م  فقط من أراضي القدس الشبرقية14  %  وحصبرت حبركة البناء الفلسطينية في 

 من30  %  معدل . وبتنفيذ هذه السياتسات مجتمعة، تهدف إتسبرائيل إلى بلوغ 2013 و1967 شخص بي عامي 8,14000وحدةً تسكنية، مّا أضبرّ بنحو 

 داخل حدود بلدية القدس. من اليهود70  %  العبرب و

 من موازنة البلدية10%تتجلى السياتسات التسبرائيلية التمييزية بوضوح أيضًا في تفاوت الدمات القدّمة للحياء الفلسطينية واليهودية. فأقل من 

 رغم أن الفلسطينيي يدفعون ضبريبةَ الرنونا تامًا كالواطني اليهود.مخصصٌ للمناطق الفلسطينية

يقتبرن التهويدُ بعملية "اجتثاث العنصبر الفلسطيني" من أجل القضاء على الهوية الفلسطينية في القدس. وعلى تسبيل الثال، غيبرت السلطات التسبرائيلية

اتسم شارع السلطان تسليمان القانوني (من تسلطي الدولة العثمانية) إلى اتسم شارع اللك تسليمان، واتسم حي وادي حلوة في تسلوان إلى اتسم "مدينة

داوود". وعلوة على ذلك، مُنحت الشوارع غيبر السماة في الناطق الفلسطينية مؤخبرًا أتسماءَ عبربيةً تخلو من أي دللت تسياتسية ووطنية. وتبرتبط عملية

إعادة التسمية هذه بإعادة كتابة التاريخ با يتماشى والبرواية الصهيونية، وهي تستغل علم الثار والفبريات في خلق تاريخ يهودي وهمي للمدينة، بينما

تتجاهل تبراث الزمنة الخبرى.

، إلى إجبار الدارس الفلسطينية التي2011يتد التحكم التسبرائيلي بالبرواية التاريخية إلى النظا م التعليمي، حيث تسعى إتسبرائيل، منذ آذار/مارس 

تتلقى مخصصات ميزانية من السلطات التسبرائيلية على تدريس الكتب الدرتسية التي تضعها إدارة التعليم في القدس (خمس مدارس رضخت إلى الن).

وهذه الكتب تضع بي يدي الطالب الفلسطيني روايةً تاريخية من جانب واحد، وتذف أي موضوع يتصل بالهوية والتبراث الفلسطيني.

31، أغلقت إتسبرائيل 2001تتعبرض الؤتسسات الفلسطينية في القدس أيضًا للتستهداف من أجل ضبرب النشاط الفلسطيني في الدينة. فمنذ العا م 

مؤتسسةً فلسطينية على القل، با فيها بيت الشبرق، القبر السابق لنظمة التحبريبر الفلسطينية، وغبرفة التجارة والصناعة. وحدا مناخُ القمع هذا بالعديد من

الؤتسسات للنتقال إلى خارج القدس، مّا تسبّب في فبراغٍ مؤتسساتي هائل مصحوبٍ بغياب القيادة.
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 القتصادية والجتماعية المسية الخيبرة الاصةخطةُ "التنمية"ومن الطوات الخبرى التي تتبعها إتسبرائيل لجتثاث العنصبر الفلسطيني من القدس 

. تبُركز هذه الطة على الفجوات بي الحياء الفلسطينية2014بالناطق الفلسطينية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء التسبرائيلي في حزيبران/يونيو 

واليهودية من حيث البنية التحتية، والتعليم، والبرعاية الجتماعية، والتوظيف في محاولةٍ جلية لتشجيع إدماج الفلسطينيي داخل إتسبرائيل وتعزيز المن

من خلل إحباط أعمال "العنف" و"رشق الجارة".

"التنمية"، بعبارة أخبرى، هي أداة لتعزيز السيطبرة التسبرائيلية على القدس وقمع الصمود والقاومة الفلسطينية للحتلل التسبرائيلي. وبالتالي، ل يكن

 من السكان75%النظبر إلى الطة كمبادرة لعالة تدهور الوضاع الجتماعية والقتصادية للفلسطينيي في القدس من حيث معدل الفقبر البرتفع جدًا (

الفلسطينيي يعيشون تت خط الفقبر بحسب تعبريفه التسبرائيلي)، وانهيار قطاعي التجارة والسياحة، ونقص التستثمارات، وتبردي الدمات الصحية

)، وارتفاع تكاليف العيشة.2014 في عا م 16.7%والتعليمية، وارتفاع معدلت البطالة (

وفي هذا السياق، ينبغي النظبر إلى الشتباكات الفلسطينية مع اليهود التسبرائيليي كعمل مقاو م ويائس ضمن النضال التاريخي الشمل الذي يقوده

الفلسطينيون ضد الحتلل والفصل العنصبري والتطهيبر العبرقي وتسبرقة الراضي والطبرد والتهجيبر القسبري والتهميش القتصادي. إن تزايد اقتحامات

القصى، والدعوة إلى بناء الهيكل الثالث مؤخبرًا، أشعلَ لهيب هذه العواطف الكبوتة. والتبركيز على البعاد الدينية للضطبرابات الخيبرة، وتاهل أتسبابه

الذرية لن يقود تسوى لزيد من الشتباكات العنيفة والتفجبرات غيبر السبوقة. وما يجبري الن هو اتستغلل الدين لدمة أهداف تسياتسية وقومية إتسبرائيلية

حيث إنه يبرتسخ تسياتسات الفصل العنصبري التستعماري.

فبراغ القيادة يُسبب عجز الفلسطينيي

ينبغي النظبر إلى الضطبرابات الخيبرة في القدس، التي لأ فيها الفلسطينيون إلى أشكال جديدة من القاومة كاتستخدا م البركبات والفبرقعات النارية، في

، والذي1993السياق الوتسع لدينةٍ تفتقبر إلى القيادة السياتسية. لم تستثمبر السلطة الفلسطينية بحق في القدس منذ توقيع إعلن مبادئ أوتسلو تسنة 

نشأت بوجبه السلطة الفلسطينية. وكان هذا جليًا بالفعل حي قبلت منظمة التحبريبر الفلسطينية تأجيل قضية القدس إلى مفاوضات الوضع النهائي للرض

الفلسطينية التلة. وبينما تتمسك منظمة التحبريبر الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية بعملية السل م الهزلية وتبرفض تبركها، تعكف إتسبرائيل على تبرتسيخ

احتللها وتسيطبرتها على القدس.

اليزانية الجمالية الصصةوعلى خلف الطاب الداعم للقدس الذي تتبناه السلطة الفلسطينية، تخصص السلطة ميزانية ضئيلة للمدينة. فقد بلغت 

 من إجمالي النفاق في موازنة السلطة الفلسطينية لذلك0.4%، ما يعادل 2014 مليون دولر في عا م 15لوزارة شؤون القدس ولافظة القدس حوالي 

5 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://www.pmof.ps/documents/10192/0/02-04-2014.pdf/b3b3a9f1-8b6a-4450-a516-7bed1c731cab
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2014/Pages/Cabinet-approves-socio-economic-development-plan-for-Eastern-Jerusalem-29-Jun-2014.aspx
http://www.al-shabaka.org/


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

"في القدس، تسَتْبر التستعمار "بالبرب الدينية
 الشبكة

شبكة السياتسات الفلسطينية 

 في العا م نفسه. وعلوةًلقطاع المن الصصة في اليزانية 27%العا م. وهذا الصص لعاصمة دولة فلسطي الفتبرضة يبدو تافهًا ومخزيًا مقارنةً بنسبة 

على ذلك، فإن جُلّ اليزانية تُصبرَف في مناطق القدس الواقعة تت الدارة الفلسطينية وخارج الدار. أمّا شعفاط وبيت حنينا وغيبرها من الماكن الواقعة

3داخل الدود البلدية التسبرائيلية للقدس فقلما تصل على أي أموال.

. وفي2009 يومًا من تعيينه كأول وزيبر لشؤون القدس في العا م 40ضآلة هذه اليزانية كانت السبب البرئيسي الذي دفع حات عبد القادر للتستقالة بعد 

 إن الكومة الفلسطينية "ل تفي بالتزاماتها تاه الدينة، التي تبر في فتبرة عصيبة." وقال مثقفٌ فلسطيني ومثلٌ تسابق للسلطة الفلسطينيةقالتعليقه، 

في القدس إن"تسلوك السلطة الفلسطينية لم يكن منسجمًا قط مع أهدافها العلنة. وهي تتوانى باتستمبرار عن تنفيذ الدراتسات والطط العديدة الصممة

4للمدينة."

)، فإن القيادة2050 و2030 و2020وفي حي تعكف إتسبرائيل على تويل رؤيتها للقدس إلى واقع ملموس من خلل تسياتسات وخطط رئيسية (

.2014-2016الفلسطينية ل تزال تفتقبر إلى اتستبراتيجية متماتسكة لستقبل الدينة. ويتجلى ذلك في إتسقاط خطة تنمية القدس من خطة التنمية الوطنية 

) الصادرة من وحدة القدس في ديوان البرئاتسة، فإن هذه2011-2013ورغم أن الطة تشيبر إلى الطة التستبراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشبرقية (

 وتستدعي التحديث، فضلً على أن وحدة القدس نفسها، التي خُصّصت لها في السابق معظم مخصصات القدس،2010الطة التستبراتيجية نُشبرت في 

2010.5أُغلقت تسنة 

والهم من ذلك هو أن النهج النائي التبع في الطة التستبراتيجية يفصل التنمية عن الواقع السياتسي والتستعماري، ويختزل النضال الفلسطيني في

"البقاء" بدل من البرية، ويتعامل مع الحتلل التسبرائيلي باعتباره واقعًا مسلّمًا به، بدلً من السعي لنهائه. تقول الطة التستبراتيجية في مقدمتها:

 والزدهار في السياق القائم من أجل بناء قاعدة متينة لعاصمة الدولةالبقاء والعيش"كيف يكن لنظمة التحبريبر الفلسطينية أن تساعد القدتسيي في 

الفلسطينية الستقبلية" (التشديد مضاف).

إن غياب الهتما م البرتسمي الصادق في مدينة القدس وغياب القيادة السياتسية الفلسطينية عنها، وببروز را م الله كعاصمة المبر الواقع، خلق عند

مقابلة مع الكاتبة.3

، ما لم يبرد خلف ذلك.2014القتباتسات كلها مستمدة من مقابلت أجبرتها الؤلفة في تشبرين الثاني/نوفمببر وكانون الول/ديسمببر 4

مقابلة مع الكاتبة.5
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الفلسطينيي شعورًا بالهجبران والتستياء تاه منظمة التحبريبر الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية. ول يزال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يُظهبِر

 البضائعجميعمع إتسبرائيل، أو دعم وتسائل القاومة السلمية مثل مقاطعة تأييده الفلسطينيي في القدس بلسانه فقط، بينما يبرفض إنهاء التنسيق المني 

التسبرائيلية.

وفي غضون ذلك، تبردّ إتسبرائيلُ على الحتجاجات والقاومة الفلسطينية الفتقبرة إلى القيادة بقوةٍ معهودة تشمل مصادرة الراضي، وهد م النازل،

 فلسطيني في القدس،700والعقوبات الماعية مثل اقتحا م النازل ورش الحياء بالياه التسنة والعتقالت الماعية. وعلى تسبيل الثال، اعتُقل نحو 

 أمّا الستوطنون التسبرائيليون الذين يبرتكبون جبرائم6َ، وفقًا لؤتسسة الضميبر لقوق النسان.2014معظمهم من الطفال، بي حزيبران/يونيو وأيلول/تسبتمببر 

وحشيةً ضد الفلسطينيي فل يخضعون للعقاب، بل إن الكومة التسبرائيلية خففت القيود الفبروضة على امتلك السلح، وزادت التمويل الصص لماية

الستوطني في القدس، وهو دليلٌ إضافي على التمييز المأتسس الذي يتعبرض له الفلسطينيون.

حماية القدس وأهلها الفلسطينيي

الضطبرابات الالية في القدس هي نتيجة القهبر التستعماري والتمييز المأتسس، والطبرد والسلب، وخلق واقع على الرض يضمن الافظة على التفوق

اليهودي في الدينة. وبالتالي ل بد من التصدي لططات إتسبرائيل محليًا ودوليًا، والعمل في القا م الول على زيادة تكلفتها على إتسبرائيل. فنظا م الفصل

العنصبري في جنوب أفبريقيا بدأ يتفكك لّا أضحت تكاليف الافظة على تفوق البيض أكببر من أن يتحملها.

أولً وقبل كل شيء، يحتاج الفلسطينيون إلى قيادة مبادِرة واتستباقية تضع القدس في صدارة التزا م الكومة، وفي صميم النضال الوطني باعتبارها قضيةً

ملحة. ومن الهمية بكان أن يتلك الفلسطينيون رؤيةً واضحةً للقدس لواجهة البرؤية التسبرائيلية السائدة. العل م والتواصل من الدوات البرئيسية في

مواجهة الساعي التسبرائيلية البرامية إلى إعادة كتابة التاريخ وكتم البرواية الفلسطينية.

ويجب على القيادة الفلسطينية، تديدًا، أن تواجه الاولت التسبرائيلية البرامية إلى تأطيبر تسياتساتها التستعمارية بعبارات دينية، وأن تُذكبّر العالم بأن

القضايا الوهبرية هي قضايا الحتلل، والطبرد والسلب، وتسبرقة الراضي. ول بد من تدي الطاب التسبرائيلي بفضح تسجل إتسبرائيل القمعي الشائن في

القدس وباقي الرض التلة. وينبغي لنظمة التحبريبر الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية أيضًا أن تستفيد أكثبر من مكانتها الديدة، الكتسبة بعد مشقة،

في النظمات الدولية مثل اليونسكو من أجل اتخاذ خطوات قانونية لماية القصى والبلدة القدية في القدس.

مقابلة مع الكاتبة.6
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وثانيًا، يكن أن يضطلع الكادييون والللون السياتسيون بدورٍ حاتسم في وضع القدس في الواجهة. ولغاية الن، ظل الثقفون الفلسطينيون ينزِعون إلى

تليل التنمية الجتماعية والقتصادية في الضفة الغبربية، وإلى حد ما، في قطاع غزة، على حساب النقاش بشأن القدس. ويجب على الفلسطينيي أن

يؤكدوا على القدس في خطابهم، وأن ينتقلوا من تشخيص الشاكل إلى وضع اللول. وينبغي إعادة النظبر في مفهو م التنمية في ظل الحتلل وإعادة

تعبريفها كشكلٍ من أشكال القاومة القتصادية والسياتسية والجتماعية ضمن نضال الفلسطينيي الشمل على مبر التاريخ من أجل تقبريبر الصيبر ونيل

البرية والعدالة.

وختامًا، تُعتببر القاطعة اللية للسلع والدمات التسبرائيلية وتسيلةً حيوية لقاومة الحتلل التسبرائيلي. وفضلً على أن القاطعة واجبٌ أخلقي على كل

فلسطيني، فإنها تزيد تكلفة نظا م الفصل العنصبري التسبرائيلي، وتعزز القدرة النتاجية للقتصاد الفلسطيني. وفي موازاة ذلك، يجب التفكيبر في تسُبل

تطويبر القتصاد الفلسطيني ليكون قادرًا على مقاومة الندماج في القتصاد التسبرائيلي والتكال عليه، وأن يهيئ الرضية لقاعدةٍ تسياتسية متينة يكن

أن ينبثق منها مجتمعٌ متحبررٌ وقادر على تقبريبر مصيبره.

وعلى الستوى الدولي، ينبغي أن تتواصل حبركة القاطعة وتسحب التستثمارات وفبرض العقوبات ذات القيادة الفلسطينية، وأن يُستدا م الضغط الذي

تفبرضه على إتسبرائيل حول العالم. وينبغي للدول العبربية أن تشارك مشاركةً فاعلة في عزل إتسبرائيل بسبب مخططاتها لدينة القدس وانتهاكاتها الكثيبرة

لقوق النسان.

ومن دون تضافبر الهود الفلسطينية والصول على الدعم العبربي والدولي للمطالبة بالقوق الفلسطينية في القدس، فإن البرائق الصغيبرة الالية في الدينة

يكن أن تتحول إلى حبريق متأجج يُلحِق ضبررًا دائمًا بالتبراث الفلسطيني والعبربي في الدينة، وبوجود الفلسطينيي القدتسيي في مدينة أبائهم وأجدادهم.

http://bit.ly/Alqdsهذه الوثيقة متوفبرة باللغة الجنليزية: 

 باحثة مساعدة في معهد أبحاث السياتسات القتصادية الفلسطيني (ماس) ومدرّتسة اقتصاد في كلية القدس بارد الشبرفية-جامعة القدس. وقدنور عبرفة

تدربت أيضا في عدة مؤتسسات تشمل مؤتبر المم التحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). حصلت نورعلى شهادتي بكالوريوس في العلو م السياتسية

والقتصاد من جامعة تسيانس بو (فبرنسا) وجامعة كولومبيا (أمبريكا)، وشهادة ماجستيبر في دراتسات التنمية من جامعة كامببردج (ببريطانيا). تتبركز

اهتماماتها البحثية في القتصاد السياتسي للتنمية في الشبرق الوتسط، وعلم الجتماع والسياتسة في التمية، والقاومة القتصادية.
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"شبكة السياتسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غيبر حزبية وغيبر ربحية، مهمتها نشبر وتعزيز ثقافة النقاش العا م حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

في تقبريبر الصيبر، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتز م العضاء والللون السياتسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطبروحة.يكن اعادة نشبر وتوزيع هذه اللخصات السياتسية شبرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياتسات الفلسطينية"، كمصدر اتساتسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتبروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على الببريد اللكتبروني التالي: 

الراء الفبردية لعضاء الشبكة ل تعببر بالضبرورة عن رأي النظمة ككل.
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