
 : انتفاضة القدس ورباط األقصى واستهداف غزة

 إضاءات حضارية ودعوة للتدبر واالهتمام 

بين أضالع قضية فمسطين  ميمبط ار 2014نصف الثاني من عام برز في ال
، أنيا بدأت تعود بقوة إلى الحضور الثقافي والسياسي واإلعالمي ، يشير إلىوأركانيا

أطفال )بالتزامن مع تصاعد العدوان عمى غزة والصمود، مع دخول أجيال صغيرة 
ساحة الدفاع عن المسجد األقصى وفمسطين، ومع زيادة حضور المرابطين ( وشباب

، وىو ما أجج الجيود اإلسرائيمية لتجريم ىذا الرباط في 48من النساء وفمسطينيي 
لى نحو ما يجري حاليا في مناقشات األقصى عمى الصعيدين القانوني والسياسي ع

 . الكنيست

ىذا الرابط الجديد في مستوى كثافتو، يكاد يجسد اليوم عالقة تكاممية بين ثالثة 
. انتفاضة القدس، والرباط في المسجد األقصى، واالستيداف المتكرر لغزة: عناصر

ية دالالت ورغم بموغ المعاناة من االحتالل حدا غير مسبوق، فإن في المعركة الجار
استمرارية معركة التحرير في نطاق فمسطين واألمة، وبداية : شديدة األىمية ومنيا

إقميمية إلعادة تشكيل النظام  -نيوض مقاومة أصيمة لمحاوالت أطراف دولية
اإلقميمي في المنطقة العربية، انطالقا من عدة بؤر ميمة، إحداىا فمسطين بالضرورة، 

نضال اليومي حتى بدون أية تغطية رسمية أو وعودة الحضور الشعبي في ال
فصائمية، سواء عمى الصعيد الفمسطيني أو العربي أو اإلسالمي، ما خال إشارات 

خجولة إلى أن الوضع قد يندفع إلى حرب دينية ال يريدىا أحد سوى غالة 
اإلسرائيميين، الذين يصرون عمى أن يعترف العالم، وفي مقدمتو الفمسطينيون، 

الدولة اإلسرائيمية، التي تتأىب إلصدار تشريع لتقنين ذلك في ما يسمى بييودية 
 .تشريع ييودية الدولة



أىمية ما يحدث في المسجد األقصى والقدس وغزة وفمسطين عموما، تتزايد بسبب 
قميمية إلى تدشين نظام  المناخ العربي واإلقميمي والدولي؛ إذ تسعى أطراف دولية وا 

دة أسس بعضيا سياسي وبعضيا اآلخر حضاري وثقافي، إقميمي جديد يقوم عمى ع
تصفية قضية فمسطين، وبالذات عمى المستوى الرمزي : ومنيا عمى سبيل المثال

االستراتيجي المتمثل في قضايا القدس والالجئين وتيويد األرض وزرعيا باالستيطان، 
خ: ومنيا ثانيا راجيا إن أمكن تحجيم دور الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية، وا 

من المشيد السياسي العربي، سواء كانت سياسية معتدلة، أو راديكالية جيادية، وىو 
ما يحظى بدعم غربي واضح، كون ىذه الحركات ىي القوة الشعبية األكثر حضورا 

ومنيا ثالثا القضاء عمى . وقدرة عمى تدشين مشروع مقاومة حضارية ممتدة وفعالة
تركيا، )يجي، أو حتى تكتيكي، بين الدول األركان في األمة أي احتمال لتفاىم استرات

 (. الساحل السوري -السعودية، مصر، بالد الشام وخصوصا منطقة دمشق 

إرىاصات لم يكن غريبا أن تبدأ وبسبب موقع فمسطين والقدس من أمتيا ومنطقتيا، 
ياسية من مدينة القدس العريقة؛ فيي أىم مركز لمحركة الس االنتفاضة الجديدة

والثقافية الفمسطينية قاطبة، وىي إحدى أىم المراكز الحضارية أيضا عمى المستويات 
  .1 والعالميةبل العربية واإلسالمية 

إن حضور القدس عمى المستويات التاريخية والحضارية والثقافية والسياسية يكاد ال 
جيدا إذ يوجو  يقارن بأي مدينة فمسطينية أخرى، وىو ما يدركو المستعمر الصييوني
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إلى القدس وأىميا المرابطين، قسطا أكبر وأكثف من ممارساتو التيويدية االستيطانية 
دون أن يعني ذلك أي تياون في تنفيذ االستراتيجية الصييونية تجاه غزة والضفة 

 .الغربية وباقي فمسطين

يد القدس وكما كان األمر دائما، تولد االنتياكات اإلسرائيمية والتحرك الكثيف لتيو
واألقصى وتيجير المقدسيين وضرب المؤسسات المقدسية والفمسطينية، وبالذات تمك 

وىي خطوات متتابعة ضمن استراتيجية صييونية كبرى  -المدافعة عن األقصى، 
تولد   -2إلخ .. تجمع السياسي والثقافي واالستراتيجي واالقتصادي واإلعالمي 

تحريك الفعل االنتفاضي الفمسطيني الذي بدأت بوادره ىذه المرة بعد حرق الطفل 
، من مخيم شعفاط المقدسي، وذلك قبيل الحرب خضير أبومحمد حسين الفمسطيني 

 .  2014الصييونية الثالثة عمى غزة صيف 

ضد ثم انتقمت شعمة المقاومة إلى غزة عمى مدار خمسين يوما من الحرب الضروس 
أمريكيا مع بعض النظم العربية؛ توافق /المدنيين العزل، والتي كشفت توافقا إسرائيميا

يقوم عمى حصار مشروع المقاومة في غزة وتصفيتيا، عبر تكثيف العدوان 
الحصار عمييا، وتسريع إنشاء المنطقة العازلة بين مصر وقطاع اإلسرائيمي وتشديد 

 .غزة، تحت دعاوى مختمفة

مر، أن تعطيل إعادة إعمار غزة وتسويف المصالحة الفمسطينية بذريعة األدىى واأل
وبدا كما أشار البعض . تفجيرات غزة، أصبح جيدا تشارك فيو أغمب النظم العربية
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أن ثمة مقايضة بين سماح إسرائيل والواليات المتحدة ببدء مناقشة إعمار غزة في 
ين ذىاب إسرائيل ومستوطنييا إلى أكتوبر، وب 12المؤتمر الذي انعقد في القاىرة في 

 .  3الحد األقصى في العدوان عمى المسجد األقصى واقتحاماتو المتكررة 

ثالثة أمور إن أىمية انتفاضة القدس في ىذه المحظة المفصمية تحديدا، إنما تتعمق ب
أنيا  ثانيا أنيا تشكل ردا عمى ما يحدث في القدس واألقصى وغزة، والولوأ: أمرين

تستدعي الطاقات وتكشف عقم مسار التسوية ومحاوالت استئناف  انتفاضة
المفاوضات؛ إذ ال تستطيع ىذه المفاوضات أن تقدم شيئا لقضية القدس والمقدسيين، 
وكذلك أمر المسعى الفمسطيني الستصدار قرار من مجمس األمن بإنياء االحتالل 

ما سمي المبادرة  ، أو حتى1967اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة عام 
الفرنسية بإعطاء فرصة لمفاوضات لمدة عامين قبل تقرير مسألة اعتراف أوروبي 

فيي أنيا تكشف أن ىرولة الصياينة  الثأما الث. بالدولة الفمسطينية المرتقبة
لمتمسك الستكمال تيويد القدس ىو الوجو اآلخر ليرولة النظم العربية البائدة 

من االستبداد ، في محاولة يائسة من االستبدادبكراسييا، أو العودة في موجة جديدة 
في إطار رعاية خارجية الستمرار وتصفية المقاومات الحريات  بإزىاقلالستمرار 
القدس نبعت مقاومة غزة وانتفضت ولكن من قمب ىذا كمو، . وتفعيل التجزئةالييمنة 

 . المقاومات ضد االستبدادومرابطوا األقصى وتستمر 
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 : ولالطالع عمى تحميل لسياق إعادة إعمار غزة راجع

السياسات،  ودراسة لألبحاث العربي المركز، "والتحديات السياقات: غزة قطاع إعمار إعادة" محمود، وليد خالد
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