



بيان موقف سياسي تجاه الحراك الشعبي في حي الجراح في القدس 

يــرى أبــناء حــي الجــراح فــي مــديــنة الــقدس الــيوم أنــفسهم وحــيديــن بــمواجــهة خــطر الــتهجير القســري مــن 
مــنازلــهم فــي حــني تــقف كــافــة الســلطات والــحكومــات، الــتي لــطاملــا اســتغلت قــضيتهم لــالســتحكام بــالســلطة 
ولنشـر ودعـم ايـديـولـوجـيات قـومـية أو ديـنية مسـّلحة ومتشـددة، تـقف مـتفرجـة عـلى مـعانـاتـهم وعـاجـزة عـن 
تــقديــم حــلول لــهم كــما هــو حــالــها مــنذ عــقود طــويــلة بــل تــعمل عــلى تــحويــل االنــظار عــن مــطالــبهم املــحقة 

وحراكهم السلمي عبر استخدام الصواريخ أو التهديدات الجوفاء كما فعلت حركة حماس.  

عــقود مــرّت عــبر اســتنزاف شــعوب املــنطقة بــأكــملها وصــوالً ملــا تــعيشه الــيوم مــن اضــطرابــات وتــراجــع عــلى 
كافة الصعد، أهمها ما يجري من انتهاكات لحقوق املدنيني وحقوق االنسان والعدالة.  

حـيث يـشكل وقـوف أبـناء حـي الجـراح فـي فلسـطني، بـمفردهـم، بـوجـه الـحكومـة اإلسـرائـيلية جـزءاً ال يتجـزأ 
مـن نـهوض الـثورات الـشعبية املـدنـية الـشابـة فـي سـوريـا والـعراق ولـبنان واملـُطالـبة بـالـتغيير وبـبناء مسـتقبل 

مختلف عن املجريات الكارثية في العقود املنصرمة. 

فـي هـذا الـسياق تؤكـد الـقوى املـدنـية والـسياسـية والـشخصيات املـوقـعة عـلى هـذا الـبيان عـلى دعـمها ملـوقـف 
املـــدنـــيني، أبـــناء حـــي الجـــراح بـــمواجـــهة الـــتهجير القســـري، وعـــلى دعـــم ســـعي شـــعوب املـــنطقة لتحقيق 
ر أن هـذا الـسعي هـو مـسار ثـابـت عـبر الـتاريـخ يحـركـه ويـوجـهه وعـي  مـصالـحها ولـضمان اسـتقرارهـا ونـذكّـ

وإدراك الشعوب لحقوقها وقضاياها املشروعة. 
ونـدعـو عـبر هـذا الـبيان جـميع املـنظمات الـحقوقـية واملـدنـية املحـلية والـدولـية لـتقديـم الـدعـم والحـلول الـعملية 
لــوقــف عــمليات الــتهجير القســري فــي املــنطقة، كــما نــدعــو إلعــادة قــراءة شــامــلة لــلقضية الفلســطينية عــلى 
الـصعيد اإلقـليمي والـدولـي تـرتـكز عـلى املـطالـب الـشعبية املحـلية املـدنـية وتـواكـب الحـراك املـدنـي والـتغيرات 
املــجتمعية، الــسياســية واالقــتصاديــة فــي املــنطقة بــعيداً عــما يُــعرف بــمحور املــمانــعة واملــقاومــة بــكافــة أذرعــه 
املـافـيويـة مـن حـكومـات قـمعية فـاسـدة ومـيليشيات مـتطرفـة والـتي تـالعـبت واسـتغلت مـطالـب الـشعوب لنشـر 
مــفاهــيم متشــددة  ولــتصنيع وتــصديــر اإلرهــاب ولــتكريــس الــتدخــل والــتغوّل اإليــرانــي فــي كــالً مــن ســوريــا 

والعراق ولبنان وفلسطني. 

كـما نؤكـد أنـه ورغـم أن خـسائـر الـشعب الـسوري وتـضحياتـه، بـمواجـهة اآللـة الـعسكريـة الـقمعية لـنظام األسـد 
واملـيليشيات املسـلحة بـمختلف تـبعياتـها ومـسمياتـها، تـعد الـكارثـة اإلنـسانـية األكـبر فـي هـذا الـعصر ورغـم 
ضـلوع كـثير مـن املـيليشيات الفلسـطينية فـي انـتهاكـات مـباشـرة تـجاه املـدنـيني الـسوريـني بـكونـها جـزء مـن 
املـنظومـة الـقمعية الـسائـدة فـي املـنطقة لـكن ذلـك يـزيـد مـن اصـرارنـا عـلى الـفصل بـني دعـم الـسوريـني لـلمطالـب 

املحقة للشعوب وبني وقوفهم بوجه السلطات القائمة وكشف زيف ادعاءاتها وشعاراتها.   

نؤكـد خـتامـاً أن الـوصـول لـالسـتقرار والسـالم الـعادل واملسـتدام بـني شـعوب املـنطقة يـتطلب إخـماد أي نـازع 
عــنصري أو طــائــفي أو تــوســعي مــن أي جــهة ويــتطلب بــناء وتــبنّي ســياســات حــياديــة، كــما يــتطلب اعــتبار 
حـوامـل اإلرث الـتاريـخي الـديـني والـحضاري املُشـترك والـتي تـزخـر بـها املـنطقة مـقدسـات إنـسانـية مشـتركـة 
لـتكون عـوامـل السـتعادة املُشـترك اإلنـسانـي والـذي سـيدعـم إعـادة تـرتـيب أولـويـات البشـريـة فـي هـذه الـحقبة 

ومواجهة التحديات التي تنتظرها.


