مرياث تارخيي وديين وقانوين يتطلب من أبناء األمة اختيار
الوسائ األكثر فعالية للدفاع عنها(.)2
ومن هنا يأتي تساؤل هذا التقرير المتمثل في

اآلتي :هل ما حدث من رود أفعال الشعوب حول قرار

ترامب يمثل مقاومة مدنية (شعبية حقيقية)؟ وسوف

ردود أفعال الشعوب العربية حول قرار ترامب

حياول التقرير بقدر اإلمكان اإلجابة عن هذا التساؤل من
خالل اآليت:

( )

نادية عبد الشايف
مقدمة:

أول -أمة واحدة ومصير واحد:
ً

ما زالت األمة العربية واإلسالمية تتعرض إىل الكثري
من الصدمات واهلمجاات واحلروب بشىت أشكاهلا واليت
تضع أبناءها يف مواجهة مستارة للدفاع عن ووجودها
وهويتها وخصائصها ،وتعترب املقاومة هي األسلوب األمث
والطبيعي للتصدي ملا تواجهه األمة وال جيوز التخلف عنها؛
ألهنا تعترب استمجابة إنسانية تظهر بتمجليات متعددة تعرب
عن ارتباط الفرد بأمته(.)1
ومن أبرز ما تعرضت له األمة يف الفرتة األخرية،
اعرتاف الرئيس األمريكي ترامب يف  6ديسارب  7112بأن
القدس عاصاة إسرائي  ،ونق عاصاة بالده من األراضي
العربية احملتلة إىل القدس( .)7وقضية القدس من أهم قضايا
األمة ،لذلك فال يسوغ أن نتعام معها على أهنا قضية
هامشية ننتفض ألحداث معينة متر هبا ،ولكن جيب أن
نتعام معها -كاا يقول د.سيف عبد الفتاح -على أهنا
"ميزان املقاومة وميزان عزة األمة(")3؛ ألهنا جزء من
مقدسات األمة ومقوماهتا العقدية واحلضارية وحتتوي على

ما زال القادة وبعض السياسيني العرب ينظرون إىل
الدوائر العربية واإلسالمية على أهنا منفصلة ،بالرغم من أن
الغرب ينظر هلا ككيان كلي له خصائصه ومقوماته(،)5
وبالرغم من التاريخ املشرتك بينها الذي يشا مراح
تارخيية متعددة :كتاريخ نشوء اإلسالم ،والفتوحات ،وتوسع
الدولة اإلسالمية ،ومواجهة األخطار اخلارجية للدولة
اإلسالمية ،والتصدي لالحتالل الغريب يف العصر احلديث..
ك هذا خلق مشرتكا بني هذه الدوائر جعلها كيانا واحدا
مجاعيا ،يواجه نفس اخلصوم واألعداء( ،)6إذنا فال جدوى
من إغالق القطر الواحد حدوده على نفسه ،كاا ال ميكن
ألي دولة حىت وإن سعى قادهتا عدم االكرتاث باهلم العريب
وبالقضايا اليت هتدده؛ ألن هذه القضايا جتعلهم رغاا عنهم
كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر

( )2نادية مصطفى ،قضية القدس يف ديزين الند رؤية حول مدلوالت
العالقة بني الثقايف والسياسي ،جملة القدس ،1111 ،منشور على موقع
مركز احلضارة للدراسات السياسية ،متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/1Kq16t
( )5مركز احلضارة للدراسات السياسية (إعداد) ،حنو منهج للنظر يف قضايا
األمة وعالقتها الدولية :قراءة يف مقدمات املستشار البشري حلولية أميت يف
العامل ،جملة املسلم املعاصر ،العدد  ،7111 ،131/132ص .21
( )6أماين صاحل ،توظيف املفاهيم احلضارية يف التحلي السياسي األمة
كاستوى للتحلي يف العالقات الدولية ،يف :د.نادية مصطفى ،د.مىن أبو
الفض حترير ،العالقات الدولية البعد الديين واحلضاري ،دار الفكر آفاق
معرفة متمجددة ،7111 ،ص .21

( )باحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث
( )1حسن مجعة ،ثقافة املقاومة :إعادة بناء الذات العربية املدنية ،دار
مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع،7112 ،ص ص .12/6
( )7أم شاكر ،القدس العربية لنا ،األهرام 77 ،ديسارب  ،7112متاح
على الرابط التايلhttps://goo.gl/y1wtRf :
( )3سيف الدين عبد الفتاح ،القدس ميزان املقاومة ،العريب اجلديد2 ،
ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/UFxB3q
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األعضاء باحلاى والسهر()1خاصة يف ظ التكتالت
الدولية؛ لذلك أصبحت الوحدة بني الشعوب العربية
واإلسالمية ضرورة حيوية؛ لنصرة بعضها البعض( .)7فهناك
من يسعى حملو مفهوم األمة والوحدة من وعي الشعوب،
وهناك أيضا من يتصدى هلذا األمر بإحيائه ،إدراكا منه أن
لألمة "وجودا وانتااء ومصريا واحدا ،جيع الفرد يشعر
مبكانه ودوره فيها ويتابع شئوهنا باعتبار أنه يتابع شئونه
الذاتية(.")3
وجاء قرار ترامب ليخترب وعي الشعوب وإدراكها
للاشرتك بينها ووحدة مصريها ،وكراهية احملت الغريب
وسياساته( ،)2بعد أن سيطر على لغة اخلطاب العريب العام
مفاهيم ومصطلحات اليأس والعدمية ،اليت بثت روح القعود
عن املواجهة الفعلية للعدو واالكتفاء باإلدانة( .)5ومت اختيار
املقاومة املدنية –الشعبية -ضد قرار ترامب ،لتكون هي
معا اختبار وعي هذه الشعوب بوحدة املصري ،والتالحم،
وإدراك مفهوم األمة.

مرتبطة فقط بالرصاص والقتال واملعارك ،ومل تقف املقاومة
يف يوم ما أمام السالم أو تكن له خصاا .كاا يروج
البعض ولكنها تتصدى لالستسالم الذي أطلق عليه الغرب
"السالم" للتأثري على الشعوب ولفرض هيانته عليها(.)2
وتعدد أشكال املقاومة ،فانها السلاية ومنها املسلحة،
ومنها السياسية الرمسية ومنها الشعبية ،ومنها املدنية ،ومنها
املقاومة احلضارية الواسعة األعداد واألرجاء .وسوف يتم
الرتكيز على املقاومة املدنية (الشعبية) حم اهتاام التقرير؛
ألهنا تعد من أبرز األساليب الدفاعية النضالية اليت قامت
هبا الشعوب منذ القدم للحصول على استقالهلا وحريتها
وهويتها ،وللتخلص من العدو احملت  ،والوقوف أمام بطش
وقاع األنظاة الديكتاتورية القاعية.
تعرف املقاومة املدنية على أهنا نوع من السلوك
الالعنفي ،يشا سلسلة من اإلجراءات املستارة ضد قوة
أو سلطة معينة متارس قهرا أو عدوانا أو احتالال؛ أما
وصفها باملدنية فريجع الرتباطها باملواطنني واجملتاع،
ولتايزها بالسلاية احلضارية غري العسكرية ،وتعترب شكال
من أشكال احلركة اجلااهريية اليت تسعى إىل حتقيق هدف
معني أو جماوعة من األهداف(.)1
وتأخذ املقاومة املدنية طابع الدفاع ورد العدوان ،أو
إسقاط األنظاة االستبدادية ،أو اإلعالن عن رأي معارض
ملوقف ما تتصدى له وحتاول إهناءه( ،)1وتستلزم املقاومة
املدنية عدة أمور منها :حتلي دقيق ملختلف جوانب الوضع
القائم وحتديد اجلوانب الذاتية واملوضوعية اليت ميكن تأثر
سلبا أو إجيابا يف الصراع ،والتخطيط اجليد للنشاطات اليت
ميكن ألفراد املقاومة القيام هبا ،ويتضان التخطيط حتديد

ثانيًا -المقاومة عزة األمة وقوتها:

هناك ارتباط بني مفهوم املقاومة ،وبني اهلمجاات
اليت تتعرض هلا األمة وهتدد كياهنا ،فهذه اهلمجاات هي ما
يولد لديها فع املقاومة ،ومل تغب أيضا املقاومة يف عصور
القوة اليت كانت تتاث يف أشكال الوقاية واحلااية(.)6
وللاقاومة أشكال كثرية ،وليس كاا يعتقد البعض أهنا

( )1خلي إبراهيم البنا ،إىل األمة العربية مع التحية ،دار أمواج للنشر
والتوزيع ،7111 ،ص ص .73-77
( )7خدجية النرباوي ،يقظة األمة ،سوزلر للنشر ،1111 ،ص .371
( )3املستشار طارق البشري ،أميت يف العامل :مقدمات احلكيم البشري،
سلسلة الوعي احلضاري  ،2دار البشري للثقافة والعلوم ،7112 ،ص .71
( )2املرجع السابق ،ص.27
( )5صالح سامل ،الصهيونية واملقاومة العربية..رؤية ثقافية ،املكتبة
األكادميية ،7116 ،ص .11
( )6هاين حماود ،املقاومة احلضارية دراسة يف عوام البعث يف قرون
االحندار ،مركز احلضارة للدراسات السياسية ،دار البشري للثقافة والعلوم،
 ،7112ص ص .31-32

( )2للازيد انظر :عاار علي حسن ،التغيري اآلمن :مسارات املقاومة من
التذمر إىل الثورة ،دار الشروق.7117 ،
( )1عبد اهلادي خلف ،املقاومة املدنية :مدار العا اجلااهريي وأشكاله،
مؤسسة األحباث العربية ،1111 ،ص ص .12/11
( )1أمحد عبد احلكيم وآخرون ،حرب الالعنف اخليار الثالث ،أكادميية
التغيري ،7113 ،ص.61
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الوسائ الفعالة لنمجاح املقاومة ،وتعبئة وحشد اجلااهري(.)1
وخيتلف البعض حول بعض األنشطة ،وكوهنا مقاومة
أو ال؛ فرأى يطلق عليها مقاومة ،وآخر يطلق عليها
احتمجاجا ،وثالث يعترب املقاومة واالحتمجاج مفهوما واحدا،
وهذا اخلالف ال يقل من قياة النشاط سواء كان مقاومة
أو احتمجاجا؛ ألن هناك جماوعة من العوام هي اليت حتدد
نوعية النشاط كونه احتمجاجا أو مقاومة؛ كالبيئة السياسية
واالجتااعية والثقافية وهدف النشاط وغريها من العوام .
ويقصد باالحتمجاجا جمرد التعبري عن موقف رافض ولكن ال
يلزم منه االستارار وال التكرار ،وغلبا ما يكون على سبي
رد الفع  .أما املقاومة فقد تبدأ باحتمجاج وتتحول بعد ذلك
إىل مقاومة ترفض اإلذعان ،وتتسم باالستارارية ،وتسعى
إىل حتقيق هدفها مث املقاومة املدنية الفلسطينية جتاه احملت ،
ويف صورهتا الناوذجية تقوم على تصور اسرتاتيمجي بعيد
املدى ،وحتدث اهلدف املطلوب(.)7
فإن التفرقة بني املقاومة واالحتمجاج ليس اهلدف
منها معرفة ما هو أفض  ،فك منهاا له أمهيته اليت ال أحد
ينكرها ،ولكن اهلدف معرفة ما تقوم به الشعوب جتاه
حدث معني ه هو مقاومة أم احتمجاج مؤقت؛ ألن هناك
أحداثا تتطلب االنتقال من االحتمجاج إىل املقاومة؛ ألمهيتها
وخطورهتا على األمة .ويعترب قرار ترامب من األحداث
اخلطرية والعدوانية يف تاريخ األمة العربية واإلسالمية ،واليت
تستلزم املقاومة الشعبية.

هناك عوائق حتول دون إظهار ذلك أو ترمجته على أرض
الواقع؛ منها ما هو ذايت ومنها ما هو خارجي(.)3
وتنوعت ردود األفعال ما بني حتركات يف الشوارع
وامليادين ،مبا فيها تظاهرات وحتركات شعبية من طلبة
مدارس وجامعات ،ومواقف برملانية ونقابية ،وكذلك حراك
إلكرتوين وإعالمي وفين ،ومن مث سوف نعرض مناذج لك
عنصر على سبي املثال وليس احلصر.
أ) تحركات الشوارع والميادين :
خرجت أعداد من احملتمجني الرافضني من الشعوب
منددة بقرار ترامب يف العديد من الدول العربية واإلسالمية.
ففي مصر توجه بعض املتظاهرين إىل نقابة الصحفيني ،على
الرغم من قانون الطوارئ والتظاهر الذي يقييد حركتهم
ويهددهم بالعقوبات( ،)2وطالبوا بقطع العالقات مع
الواليات املتحدة األمريكية وإغالق سفارهتا ،وإغالق سفارة
إسرائي يف الدول اليت تربطها اتفاقات سالم معها (ومن
ضانها مصر) رافعني الفتات مكتوبا عليها عبارات منددة
بالقرار( ،)5مما أدى إىل القبض على عدد منهم من قب
الشرطة ،ووجهت إليهم النيابة هتاة االنضاام إىل جلان
ووحدات إلكرتونية تابعة لتنظيم اإلخوان املسلاني(.)6
وخرج اآلالف من جامع األزهر الشريف مطالبني مبقاطعة
جتارية واقتصادية للواليات املتحدة ،وشدد املتظاهرون على
دعاهم للشعب الفلسطيين ولعروبة القدس رافعني الفتات

ثالثًا -ردود أفعال الشعوب العربية :

( )3مجال علي ظهران ،ثقافة املقاومة والتحرير يف إدارة الصراع العريب
الصهيوين ،مكتبة الشروق الدولية ،ص.22
( )2الشعوب العربية تصرخ ىف وجه "ترامب" :القدس عربية ،...اليوم
السابع 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/5ebggW
( )5ك ما تريد معرفته ميدانيا وسياسيا منذ إعالت ترامب،...
 11 ،euronewsديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/UzjtVj
( )6بني التعتيم اإلعالمي وتقييد حرية الصحافة..التحركات االحتمجاجية
املنادية بالقدس عربية يف مصر ،مركز هردو لدعم التعبري الرقاي ،7111
ص ،1متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/pqCZQy :

حتركت الشعوب العربية بشك سريع ،رافضة قرار
ترامب ،رافعة شعار "القدس عربية" ،لتؤكد على أن األمة
العربية مازالت موجودة يف وعي بعض أبناءها ،وأهنا ليست
كاا يصفها البعض باتت"جثة هامدة" ،وأهنم مازالوا يتأملون
ويساندون بعضهم البعض-حىت لو بنسبة ضئيلة -ولكن
( )1عبد اهلادي خلف ،مرجع سابق ،ص.12
( )7أمحد عبد احلكيم وآخرون ،مرجع سابق ،ص.167
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"القدس عربية ،القدس فلسطينية ،يسقط ترامب  ...أين
احلكام العرب(.")1
ويف األردن خرج مئات املتظاهرين يف العاصاة
عاان رافضني أيضا قرار ترامب ،وقاموا حبرق صورته وعلم
الواليات املتحدة( ،)7رافعني أعالما أردنية وفلسطينية أمام
السفارة األمريكية ،وجتاع حنو ألف شخص قرب مبىن
السفارة يف منطقة عبدون( ،)3وأكثر من عشرين ألف
شخص يف مسرية مركزية( ،)2وطالبوا حكومة بالدهم
والديوان امللكي بإلغاء العالقات الدبلوماسية مع إسرائي ،
وإغالق السفارة اإلسرائيلية خاصة أن القرار يلغي إشراف
السلطة األردنية على املقدسات بالقدس(.)5
أما يف املغرب فقام عدد من املتظاهرين بوقفة
احتمجاجية مبدينة طنمجة حتت شعار "من أج القدس مع
املقاومة وضد كافة أشكال التطبيع" تلبية لدعوة جماوعة
العا الوطنية من أج فلسطني ،واجلاعية املغربية ملساندة
الكفاح الفلسطيين ،وخرجت جماوعة من املتظاهرين بالرباط
تندد بصات األنظاة العربية(.)6

ويف تونس جتاع املئات وتوجهوا إىل السفارة
األمريكية ،ولكن الشرطة قطعت الطرق املؤدية هلا ،وشارك
عشرات اآلالف يف مسريات رافعني األعالم الفلسطينية(.)2
وشهدت البحرين أكثر من ثالثني احتمجاجا رافضا
للسياسات األمريكية يف املنطقة ،ومؤيدا حلق الفلسطينيني
الكام يف القدس ،رافعني صورا ملدينة القدس احملتلة وآلية
اهلل الشيخ عيسى قاسم كتب عليها (القدس عاصاتنا
األبدية)(.)1
ويف لبنان شهد خميم عني احللوة لالجئني
الفلسطينيني جنويب لبنان مسرية وإحراق إطارات
مطاطية( ،)1وشارك اآلالف يف مظاهرة منظاة يف العاصاة
بريوت( ،)11وطغى عليها النساء واألطفال ،وحتركت املظاهرة
حنو مقربة الشهداء الفلسطينية احملاذية ملخياي صربا
وشاتيال(.)11
وعات املظاهرات عدة مدن عراقية منها :املوص
والبصرة وبغداد واألنبار( ،)17ومتيزت املظاهرات بأهنا موحدة
تضم سنة وشيعة ،وشارك هبا نواب وسياسني وعلااء دين
وشيوخ عشائر دعاا للقدس(.)13

( )1مظاهرات عربية وإسالمية ضد اعرتاف ترامب بالقدس عاصاة
إلسرائي  ،أكادميية  1 ،D.Wديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/LTkqXb
( )7حراك شعيب يف مدن عربية ضد قرار ترامب ،اجلزيرة نت 2 ،ديسارب
 ،7112متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/5WHn5N :
( )3تظاهرات حاشدة يف دول عربية وإسالمية تنديدا بقرار ترامب حول
القدس ،املنار 2،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/WgQn5m
( )2بالصور العامل ينتفض يف "مجعة الغضب" ،اخلليج أونالين 1 ،ديسارب
 ،7112متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/Rpg7UV :
( )5مظاهرات حاشدة يف عواصم عربية وعاملية تنديدا بإعالن ترامب ،موقع
عرب  1 ،21ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/jbrNbg
( )6مظاهرات حول العامل ضد قرار ترامب بشأن القدس ،اجلزيرة نت2 ،
ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/TvnXfM

( )2مظاهرات حاشدة يف عواصم عربية وعاملية تنديدا بإعالن ترامب ،
مرجع سابق.
( )1مظاهرات شعبية يف دول اخلليج تنديدا بوعد ترامب املشؤوم ،موقع
العهد االخباري 11 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/TDfkp2
( )1املرجع السابق.
( )11الغضب من قرار ترامب يكرب...والقدس غائبة يف السعودية ،املدن،
 1ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/ngtYLu
( )11أسامة نبي  ،فيديو وصور مجعة الغضب..العامل اإلسالمي ينتفض
تضامنا مع القدس ،مصر العربية 1 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط
التايلhttps://goo.gl/KVhzS1 :
( )17الغضب من فرار ترامب يكرب ،...مرجع سابق.
( )13أسامة مهدي ،تظاهرات غضب عراقية موحدة ضد ترامب ،إيالف،
 1ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/Fok2d6
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القدس( ،)5ونظم مئات الطالب مظاهرات يف اجلامعة
األمريكية بالقاهرة( ،)6واجلامعات املصرية اآلخرى :عني
مشس ،األزهر ،املنوفية ،القاهرة ،الوادي اجلديد(.)2
وتوضح هذه التحركات أن هناك أمال يف األجيال
القادمة – حىت ولو كان عددهم قليال -خلروجها عن دائرة
اليأس والقعود اليت انتابت البعض وجعلته مهزوما داخليا؛
بسبب فش الثورات وحتركات الشارع يف تغيري األنظاة
االستبدادية.

وخرجت مظاهرات من مدينة مارع بريف حلب
بسوريا ومدينة محص وإدلب على الرغم من األوضاع
السياسية واألمنية اليت تعيشها هذه املدن(.)1
شهدت اجلزائر عدة وقفات احتمجاجية منها الوقفة
اليت نظاتها حركة جماع السلم أمام مقرها بالعاصاة(.)7
ومن الالفت للنظر أنه ال تذكر أي حتركات يف
الشوارع لقطر أو السعودية.
وهتفت ك هذه التحركات بشعارات منددة ورافضة
لقرار ترامب ،مؤكدة على عروبة القدس ،مساندة للشعب
الفلسطيين مث " :خيرب خيرب يا يهود ..جيش حماد سوف
يعود ،بالدم بالروح القدس مش هرتوح ،وعيش حرية القدس
ِ
نفديك يا فلسطني ،تسقط تسقط
عربية ،بالروح بالدم
إسرائي  ،يا للعار ياللعار باعو القدس بالدوالر ،ترامب
عدو الشعوب العربية ..القدس العربية ،أمريكا الشيطان
األكرب ،عاملكشوف وعاملكشوف..أمريكي ما بدنا نشوف،
وال سفارة وال سفري اطلع برة ياحقري ،اهتف مسع ك الناس
أحنا لألقصى حراس ،يا قدس صربك صربك حبي اهلل حنرر
أسرك ،القدس تبقى عربية رغاا عن الصهيونية".

ب) رد فعل بعض البرلمانات والنقابات:

-البرلمانات :ارتدى نواب الربملان املصري وشاح

القدس عربية ،تأكيدا منهم على عروبة القدس ،وعلى
التاسك هبا وعدم التنازل عنها –على حد تعبريهم-
وطالبوا مبقاطعة املنتمجات األمريكية ،وردد الدكتور علي عبد
العال رئيس الربملان املصري" :البيت لنا والقدس لنا وبأيدينا
ستعود لنا ،حتية للفلسطينيني املرابطني ،وستظ القدس
عربية وعاصاة للدولة الفلسطينية ."1ونظم الربملان التونسي
وقفة احتمجاجية أمام مقر الربملان ،وهتف النواب" :الشعب
يريد حترير فلسطني ،وفلسطني عربية ...ال حلول

تحركات طلبة المدارس والجامعات:

استسالمية" رافعني العلاني التونسي والفلسطيين( ،)1ومح

نظم اآلالف من تالميذ املدارس اإلعدادية والثانوية
يف تونس مظاهرة تدعو الشعوب العربية إىل االنتفاض ضد
اإلعالن األمريكي ،ومواجهة أي حماولة للتطبيع مع
إسرائي ( ،)3وشهدت اجلامعة األردنية وقفة احتمجاجية
طالبية مطالبة بإلغاء معاهدة السالم املوقعة مع إسرائي
عام1112م ومقاطعة واشنطن ،ووقفات مشاهبة يف
اهلامشية وأربد وجامعة فيالدلفيا( ،)2ونظات جامعة قطر
بالدوحة مظاهرة ضات الطالب واألساتذة رافعة أعالم

الربملان الكوجنرس األمريكي مسؤولية القرار ،وصوت الربملان
بأغلبية على الئحة ترفض القرار( .)11ودعى الربملان املغريب
إىل إصدار قانون حيرم التطبيع مع الكيان الصهيوين ،ورفض
( )5مظاهرات شعبية يف دول اخلليج تنديدا بوعد ترامب املشؤوم ،مرجع
سابق.
( )6حراك شعيب يف مدن عربية ضد قرار ترامب ،اجلزيرة نت ،مرجع سابق.
( )2بني التعتيم اإلعالمي وتقييد حرية الصحافة...مرجع سابق ،ص.2
( )1الربملان ينتفض ضد قرار ترامب بشأن القدس ،...اليوم السابع12 ،
ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/3PW3SU
( )1ك ما تريد معرفته ميدانيا وسياسيا منذ إعالت ترامب ،...مرجع
سابق.
( )11برملان تونس يرفض قرار ترامب ...واآلالف يتظاهرون ،اخلليج
أونالين 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/LAq3gP

( )1الغضب من فرار ترامب يكرب ،...مرجع سابق.
( )7أسامة نبي  ،مرجع سابق.
( )3مظاهرات حول العامل ضد قرار ترامب بشأن القدس ،مرجع سابق.
( )2تظاهرات حاشدة يف دول عربية وإسالمية تنديدا بقرار ترامب حول
القدس ،مرجع سابق.
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-مواقع التواصل الجتماعي:

القرار؛ ألنه ال يستند إىل أي سند قانوين ،وردد النواب:

ملواقع التواص االجتااعي دور كبري يف التأثري
واالنتشار عرب احلدود ،بال قيود وال تأشرية وال طلب إذن
من احلكومات للتمجاع –ميكن أن متارس رقابة ،ولكنها
تكون بشك نسيب -وهذا ما حدث بعد قرار ترامب،
حيث انتفض رواد التواص االجتااعي وظلوا يدونون على
تويرت كلاات تضامن مع الفلسطينيني مث " :القدس شرف
إن ضاعت..ضاع الشرف ،ألجلك يا مدينة الصالة
نصلي ،ستظ القدس حية يف قلوب املسلاني حىت حنررها،
احتدوا من أج القدس ،القدس زهرة مدائنا ال عاصاتهم
واألقصى أقصانا ال هيكلهم ،القدس واألقصى وك
املقدسات ملك املسلاني والعرب حىت قيام الساعة(،")1
واحت هاشتاج #القدس_عاصاه_فلسطني_األبدية(،)1
وغريه مراتب متقدمة.
وقام كثري من مستخدمي الفيسبوك بتغيري صورهم
الشخصية بأخرى للقدس ،ووضعوا شعار القدس عاصاة
فلسطني على صفحاهتم ،ونشر بعض املغردين صورا
ورسومات للقدس وخرائط لفلسطني وبوستات ومقاطع
فيديو وكاريكاتريات ووسوم تعرب عن إدانتهم للقرار.
واستطاع هذا احلراك أن يكون إعالما بديال ،وأداة
فعالة لنق احلدث وفعالياته ،وحمافظا إىل اآلن على
استاراريته-بشك نسييب -يف التنديد بالقرار ،والتعبئة
اجلااهريية وتنويرها باألشكال السابق ذكرها

"يكفينا يكفينا من احلروب ،أمريكا أمريكا عدوة الشعوب،
ال ال مث ال للتطبيع(.")1

النقابات :أصدرت النقابات املصرية بيانات إدانةلقرار ترامب :نقابة أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
املصرية( ،)7نقابة الصحفيني( ،)3نقابة املوسيقيني( ،)2نقابة
السيناائيني( ،)5أما نقابيت الصيادلة واملهندسني؛ اختذوا قرار
مقاطعة املنتمجات األمريكية ،فتواصلت الصيادلة مع عدد
من األطباء من أج عدم كتابة األدوية األمريكية يف
"روشتات" املرضى ،وسعت نقابة املهندسيني إىل استبدال
السلع اهلندسية األمريكية ببدائ أوربية أو آسيوية أو
حملية( ،)6وقدمت نقابة احملامني اقرتاحات للرد على قرار
ترامب( ،)2ويعترب قرار ك من نقابيت الصيادلة واملهندسني
من أكثر األساليب فاعلية؛ ألهنا تؤثر على رؤوس األموال
واالستثاارات (االقتصاد).

دعما
ج) تحرك إلكتروني وإعالمي وفني
ً
للقدس:

( )1بشعارات أمريكا عدوة الشعوب..رفض الربملانيون املغاربة قرار ترامب،
القدس 17 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/nvyeg6
( )7بني التعتيم اإلعالمي وتقييد حرية الصحافة ،...مرجع سابق ،ص.2
( )3نقابة الصحفيني ترفض قرار ترامب ،وتعلن مساندهتا الكاملة للشعب
الفلسطيين ،اليوم السابع 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/5RriQx
( )2نقابة املوسيقيني تصدر بيانا رافضا لقرار ترامب بنق سفارة بالده
للقدس ،اليوم السابع 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/VGURCW
( )5نقابة السيناائيني :نرفض قرار ترامب ونعلن مقاطعتنا لألفالم
األمريكية ،اليوم السايع 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/iyuswm
( )6اإلدانة ال تكفي ..نقابات ترفض وقرار ترامب باملقاطعة :خسائر
باملليارات ،الوطن 2 ،ديسارب  ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/hL27iJ
( )2احملامني تقدم اقرتاحات للرد على قرار ترامب ،الوطن 1 ،ديسارب
 ،7112متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/qNpUHq:

-مظاهرة إعالمية...من أجل عروبة القدس:

قام احتاد اإلذاعات العربية ،واحتاد املنتمجني العرب
بالشراكة مع احتاد اإلذاعات والتلفزة املصرية ومؤسسة
اإلذاعة والتلفزيون األردنية مبظاهرة إعالمية عربية تضم مثاين
عشرة دولة عرب اإلذاعات العربية لنصرة القدس بعنوان :يوم
( )1رمي الزاهد ،صورا ردا على ترامب..تويرت ينتفض ب(القدس عاصاة
فلسطني) ،أخبار اليوم 2 ،ديسارب ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/2w12rV
( )1متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/6iuhfr :
6

حسن "القدس عربية"( ،)1فريق الوعد للفن اإلسالمي
"القدس توحدنا"( ،)11فريق تشنقلة "انتفاضة القدس"(.)11
ال يق هذا احلراك أمهية عن حتركات الشارع؛ ألنه
يلعب دورا كبريا يف حتريك اجلااهري وحثها على التغيري،
ويسهم يف رفع املعنويات ،واستنهاض روح املقاومة عندما
تتصاعد وترية الصراعات بني الشعوب وأعدائها ،وله أثر
كبري إجيايب على الثوار ،وسليب على العدو ،وهناك شواهد
كثرية على ذلك منها طلب رئيس الوزراء نيتنياهو من
الرئيس الفلسطيين حماود عباس عدم السااح ببث ِ
أغان
وطنية محاسية يف وسائ اإلعالم الفلسطيين؛ ألهنا حترض
الشباب الفلسطيين على االخنراط يف العاليات الفدائية(.)17
وهناك الكثري من األغاين الوطنية اخلاصة بالقضية
الفلسطينية رسخت يف وجداننا ،وحفرت يف ذاكرتنا ،فعند
مساعها عرب اإلذاعات أو مشاهدهتا على التلفاز يتولد وعي
وإدراك أن هناك جزءا حمتال من األرض العربية علينا حتريره
فورا مث  :زهرة املدائن لفريوز ،يف القدس يف طريق اآلالم
لعبد احلليم حافظ ،على باب القدس هلاين شاكر ،القدس
أرضنا لعارو دياب ،القدس هرتجع لنا لعدد كبري من
الفنانني ،ومثله أوبريت احللم العريب ،وين املاليني ..الشعب
العريب وين جلوليا بطرس ،جايني فلسطني لعاصي احلالين.

اإلعالم العريب ،وحتت شعار "إعالم واحد..وطن
واحد..من أج عروبة القدس" ،وبثت اإلذاعات لقاءات
مع شخصيات فلسطينية ،وبرامج تتناول تاريخ القدس(.)1
وأنشأت قناة اجلزيرة صفحة جديدة "عن القدس"
على موقعها اإللكرتوين( ،)7وعلى مواقع التواص
االجتااعي اخلاصة هبا (فيسبوك( -)3تويرت())2؛ تعرض من
خالهلم أفالم وثائقية قصرية ،وتقارير عن آخر التطورات
احلاصلة بشأن القدس.
ركز اإلعالم العريب على القضية الفلسطينية – تركيز
على القضايا املومسية -ولكنه امهلها يف الفرتة األخرية بشك
ملحوظ للغاية ،وص لعدم الرتكيز عليها بعد إعالن ترامب
القدس عاصاة إلسرائي بشك يليق مبكانتها لألمة العربية
واإلسالمية ،وركز على قضايا أخرى ذات شأن داخلي
كاالنتخابات الرئاسية ومقاومة اإلرهاب وإقامة احلفالت
الرتفيهية –يف السعودية -وغريها من القضايا.
الفن..والقدس من جديد:سارع بعض املطربني بإطالق أغان ملناصرة القدس
ومنهم -على سبي املثال -املطربني :هاين شاكر
"القسم"( ،)5علي بن عربية وحماد علي بن عربية "قدسنا
يستغيث"( ،)6فريق األطفال طيور اجلنة "هنا قدسنا"(،)2
إمساعي متر وعاران نواهضة "يا أقصانا"( ،)1عبد النور

خاتمة:
أثبتت ردود أفعال الشعوب السابق ذكرها على أن
قضية القدس ما تزال قضية الشعوب ،وإن كانت مكتوفة
األيدي ،ومل تعد قضية األنظاة اليت فرطت وفشلت يف
استعادهتا ،كاا أثبتت أيضا أن ثقافة اخلوف مل تنتشر يف
وجدان ك أبناء األمة؛ بدلي حتديهم للاناخ غري املؤات

( )1بث تلفزيوين وإذاعي عريب دعاا للقدس ،رأي اليوم 12 ،ديسارب
 ،7112متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/tBq7uD :
( ) 7لالطالع اضغط على الرابط التايل:
https://goo.gl/PjnUKU
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( ) لالطالع اضغط على الرابط التايلhttps://goo.gl/QsjTnD :
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( ) لالطالع اضغط على الرابط التايلhttps://goo.gl/yNejnq :
( )5متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/mZjR21:
( )6متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/BWbcXv :
( )2متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/QqQaCL :
( )1متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/TJCKp1:

( )1متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/QwX1TU :
( )11متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/L32ADf :
( )11متاح على الرابط التايلhttps://goo.gl/dqMB1x:
( ) 12األغاين الوطنية..وقود االنتفاضة الفلسطينية الثائرة ،اخلليج أون الين
نبض اخلليج العريب 17 ،أكتوبر  ،7115متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/sbgA65
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يقول بعض حكام الدول العربية وسياسيوها

للتحرك أو التعبري عن الرأي ،وإن كانت املقومات ليست
باهلينة ،ولكنها مل تص إىل املقاومة؛ فانتهت احتمجاج كاا
بدأت -تسمجي اعرتاض على القرار ليس أكثر من ذلك-
فلم تستطع ردود األفعال أن تكون مؤثرة ،وتستار ،وتلغي
القرار أو حىت تقوم بالضغط على الواليات املتحدة
األمريكية ،وهذا ما دفع السفرية األمريكية يف جملس األمن
نيكي هيلي إىل أن تقول" :السااء التزال هناك ،ومل تقع
على األرض" ،وهذا يدل على أن الردود مل تكن كافية وأهنا
عفوية(.)1
ولكن عدم تطورها إىل أخذ شك املقاومة؛ يرجع
إىل عدة عوام منها:
 قاع األنظاة االستبدادية لشعوهبا وعناصرهاالفاعلة كالنقابات واألحزاب ومؤسسات
اجملتاع املدين والتكتالت الشبابية ،وحتويلها إىل
قوى هشة ضعيفة مستسلاة ،لسيطرة الدولة،
ومن أشكال قاعها :حلها أو القبض على
مؤسسيها ومصادرة أمواهلا.
 االنقسامات الثقافية والسياسية اليت عات األمةالعربية ،باإلضافة إىل املعارك الدينية والطائفية
واألهلية؛ مما أدى إىل ضعف النسيج الداخلي
للامجتاعات.
 حترمي التظاهرات والتمجاعات؛ بقوانني وهتم تلفقللاتظاهرين ،متكن الشرطة من فرض قبضتها
عليهم ويساعد يف ذلك التضلي اإلعالمي.
 منع التعددية ،وإعالء نظام الصوت الواحد املؤيدلألنظاة.
 -إخنفاض مستوى التعليم ،وتزييف احلقائق حول

والصديق أصبح عدوا ميارس حصاره
ومقاطعته -وتشويش الوعي ،وتعاون األنظاة
مع العدو (صفقة القرن)؛ مما ساهم يف جه
الشعوب مبا حيدث حوهلا.
 التدخالت األجنبية يف شئون الشعوب الداخلية،وعدم تصدي األنظاة هلا؛ لوجود مصاحل
وعالقات بينهم.
 معاناة معظم الشعوب العربية من االهنياراالقتصادي ،وارتفاع تكاليف املعيشة ،وارتفاع
نسب البطالة ،واخنفاض قياة العالة.
ك هذه العوام من شأهنا أن تؤثر يف حتوي
االحتمجاج ملقاومة تتخلى عن اإلذعان واالستنكار والتنديد،
وتستار يف حتركاهتا املختلفة سواء كانت شوارع أو
إلكرتونية وإعالمية وفنية.

وأخيرا .على الشعوب أن ال تيأس من الوضع
ً
الراهن أو تستسلم حلالة القعود واليأس اليت سيطرت على
معظم أبناءها خالل الفرتة السابقة ،فاا قامت به هو
احتمجاج مدين شعيب ،لألسف الشديد مل يستار لريقى إىل
املقاومة؛ ولكن هذا ليس شأهنا هي فقط ،وإمنا أيضا شأن
العوام السابق توضيحها ،وال يقل هذا من قياة ما فعلته
جتاه قضية القدس.
ولكن هذا ال يعفيها من دورها يف إعادة إحياء
القيم ،واهلوية العربية واإلسالمية ،والرتاث ،ومفهوم األمة وما
يتضانه من جتاوز للثنائيات ،وإدراك مجاعي "ملا جياع بيننا
حنن الشعوب اإلسالمية ذات العقيدة الواحدة واحلضارة
الشاملة والتاريخ الواحد أو املتااث والتشكي النفسي
املتشابه ،إدراكنا أن مثة مشرتكا عاما جياع بيننا ،ومع ما
يؤكد هذا املشرتك العام من وحدة ما نعانيه من قاع عاملي

"من العدو"؛ فالعدو اإلسرائيلي أصبح صديقا
من حقه أن يعيش يف سالم على أرضه-كاا
( )1احلراك الشعيب املنظم إلسقاط قرار ترمب ،اجلزيرة نت72 ،
ديسارب ،7112متاح على الرابط التايل:
https://goo.gl/ouXckv
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واستبداد بنا من الدول الكربى ،ومن كراهية جتاعنا ضد
االستعاار الغريب وسياساته ،وما نشعر به من وحدة
املصري"(.)1
وعلى مؤسسات التنشئة االجتااعية داخ
اجملتاعات -األسرة ،واملدارس املستقلة عن األنظاة،
ووسائ اإلعالم البدي  -أن تكون فاعلة يف إبراز احلقائق
ونشرها ،ويف تكوين وعي األجيال القادمة على التاريخ
املشرتك بني الشعوب ،وعلى أن القدس حق العرب
واملسلاني املغتصب من قب إسرائي  ،وأن إسرائي ليست
دولة وإمنا هي العدو الذي البد أن نتصارع معه جيال بعد
جي حىت يزول؛ حىت يتولد لديهم اإلدارك العقلي واحلسي،
الذي يساعدهم على الفع واملاارسة واالستارار ،ومن هنا
تبدأ شرارة املقاومة.

( )1املستشار طارق البشري ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .27-21
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