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حال القدس 2015

قراءة يف م�سار الأحداث وامل�آالت
يتم�سك
انتفا�ضة القد�س ت�شتعل على خلفية ت�صاعد االعتداءات على الأق�صى واالحتالل ّ
مب�شروع التهويد يف ظل حديثه عن تقاطع م�صالح مع دول عربية و�إ�سالمية

املقدمة
ّ
ال�سنوي "حال القد�س  "2015وقفة مع القد�س يف �أبرز الأحداث التي ع�صفت
التقرير
ّ
بها خالل عام  ،2015ونظرة �إىل امل�ستقبل يف حماولة ال�ست�شراف م�سارات التطورات على
ال�صعد .وال �شك يف �أنّ حال القد�س �أعقد و�أ�صعب من �أن ُيو ّثق بتقرير واحد لكرثة
خمتلف ُّ
الأحداث واحليثيات ،ولكننا يف تقريرنا ن�سعى �إىل و�ضع املتابعني واملهتمني و�ص ّناع القرار يف
�صورة موجزة لواقع القد�س واالحتماالت امل�ستقبلية ،ع�سى �أن ُي�شكل ذلك داف ًعا لك ّل غيور على
املدينة املقد�سة و�أهلها ال�صامدين املهددين باالقتالع والطرد ،فيفكر يف تقدمي ما ي�سعه فعله
ن�صرة لق�ضية القد�س وامل�سجد الأق�صى املبارك.
وقد ت�صدرت انتفا�ضة القد�س امل�شهد يف املدينة املحتلة ،وحاولنا يف تقريرنا قراءتها لي�س من
زاوية �أعداد ال�شهداء الفل�سطينيني ،والقتلى الإ�سرائيليني فقط� ،إمنا بو�صفها حد ًثا جتاوز
احتالل جتاوز �إطبا ُقه على
حدود التوقع يحمل يف �أ�شكاله وم�ضامينه ر�سائل االنفجار يف وج ِه
ٍ
عاما.
الأر�ض الفل�سطينية ،وخنا ُقه للإن�سان الفل�سطيني الـ ً 67
"�إ�سرائيل" بدت �أكرث انك�شا ًفا ،وظهرت ب�صورتها العاجزة عن وقف انتفا�ضة القد�س،
و�صورة تناق�ضاتها وم�شاكلها الداخلية بني الأحزاب ال�سيا�سية من جهة ،وبني امل�ستويني
الأمني وال�سيا�سي من جهة �أخرى.
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مل تتلقف الدول العربية والإ�سالمية حلظة �ضعف "�إ�سرائيل" وتخبطهاً ،
وعو�ضا عن ا�ستثمار
�إجنازات انتفا�ضة القد�س ،ر�صد التقرير ك ًّما غري م�سبوق (بعد عام  2002على الأقل ،وهو
تاريخ تقدمي املبادرة العربية لل�سالم) من الأخبار التي تتحدث عن تقاطع م�صالح بني بع�ض
الدول العربية والإ�سالمية واالحتالل الإ�سرائيلي ،والتقدم باجتاه تطبيع العالقات ملحاربة
العدو امل�شرتك املتمثل بـ"الإرهاب" و"اخلطر النووي الإيراين" ،وا�ستم ّر عزف االحتالل
الإ�سرائيلي على هذه اال�سطوانة بهدف بثّ الفرقة بني الدول العربية والإ�سالمية .ومل تكن
ال�سلطة الفل�سطينية ب�أف�ضل اً
حال من الدول العربية والإ�سالمية ،وا�ستم ّر رهانها على خيار
املفاو�ضات كخيار وحيد لنيل احلقوق ُمقدِّ م ًة التن�سيق الأمني دليلاً متوا�صلاً على ح�سن نيتها،
ورف�ضها "للعنف" ،ورغبتها اجلادة بتحقيق "ال�سالم" عازل ًة نف�سها عن موجة الإرهاب
الإ�سرائيلي الذي ي�ستهدف الأر�ض والإن�سان يف فل�سطني ،وعن �إرادة ال�شعب الفل�سطيني الذي
ح�سم خياره برف�ض املفاو�ضات ،واختار طريق االنتفا�ضة.
الف�صائل الفل�سطينية كانت �أمام "اختبار االنتفا�ضة" ،ورغم �أنها ترى يف االنتفا�ضة ال�سلوك
الطبيعي ل�شعب حمت ّل �ضد حمتليه ،وترى �أن بيئة االنتفا�ضة هي البيئة الأن�سب لإعادة بناء
ُبناها التنظيمية� ،إال �أنها ال تزال يف موقع احلائر الذي يدعو �إىل دعم االنتفا�ضة ،ويرغب
بامل�شاركة فيها وتطويرها ،ولكنه يف الوقت نف�سه مل ميتلك �أدوات عملية كافية تخ ّولنا املطابقة
بني القول والفعل.
هذا التقرير فر�صة لك ّل من تهمه ق�ضية القد�س ليعيد قراءة الأحداث فيها ،وينظر يف م�آالت
الأمور ،وي�ضع اخلطط العملية املنا�سبة لينتقل من موقع املراقب �إىل موقع العامل من �أجل
رفع الظلم عن القد�س و�أهلها ومقد�ساتها.
							

املحرر
ه�شام يعقوب
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بني يدي التقرير

الزمني للم�سجد مع احتجاز امل�سلمني خارجه يف �أوقات االقتحامات ،وكذلك عودة االقتحامات
ال�سيا�سية يف متوز/يوليو  ،2015و�إقرار احلكومة مبلغ  100مليون �شيكل (حوايل  26مليون
دوالر) لتمويل "جمعية املحافظة على �إرث احلائط الغربي" و�أنفاق احلائط الغربي يف
ال�سنوات اخلم�س املقبلة مع ما يعنيه ذلك من دعم حكومي لتهويد الأق�صى .ومع التهويد
الديني ،مل تتوقف حماوالت التهويد الدميغرايف مع ا�ستمرار البناء اال�ستيطاين ،وهدم منازل
املقد�سيني ،و�سحب بطاقات الهوية الزرقاء (الإقامة الدائمة) ،وغري ذلك من ال�سيا�سات
التي يتبعها االحتالل.

كانت انتفا�ضة القد�س ،التي انطلقت على خلفية ت�صاعد االعتداءات الإ�سرائيلية على
امل�سجد الأق�صى ،التطور الأبرز الذي متيز به عام  2015حيث وجهت االنتفا�ضة عدة
تعب عن
ر�سائل منها :رف�ض االعتداءات الإ�سرائيلية على الأق�صى مبظاهرها املختلفة التي رّ
م�ساعي االحتالل �إىل تهويد الأق�صى وال�سيطرة عليه ،والرف�ض ال�شعبي مل�سار املفاو�ضات
فال�صراع الذي
الذي �أثبت عبث ّيته ،وفوق ذلك ك ّله رف�ض االحتالل وما يتّ�صل به ويتف ّرع عنهّ .
�صراعا على حتقيق الرفاه �أو الأمن
يت�ص ّدره الفل�سطينيون اليوم يف مواجهة الإ�سرائيلي لي�س
ً
يف ظ ّل االحتالل ،وال هو �صراع لتقا�سم الأق�صى مع االحتالل لي�أذن للم�سلمني بال�صالة فيه
وال�صراع لي�س كذلك ليمنّ االحتالل على الفل�سطينيني
"ب�سالم و�أمان ومن دون ا�ستفزاز"ّ ،
ببع�ض الت�سهيالت على حواجز التفتي�ش� ،أو لي�سمح لهم بالعمل يف الداخل الفل�سطيني املحتل
عام  ،1948بل هو �صراع على الأر�ض واحلق ،والإن�سان واملق ّد�س .واالنتفا�ضة بتفا�صيلها
وم�شاهدها اليومية �أ ّكدت هذه املعاين لتكون ،كما هبة �أبو خ�ضري عام  2014وقبلها انتفا�ضة
الأق�صى عام  2000وما قبلها من مظاهر مقارعة االحتالل ومقاومته ،معل ًما �آخر على طريق
حترير الأر�ض و�إنهاء االحتالل.
انتفا�ضة القد�س التي تفجرت يف ت�شرين �أول�/أكتوبر  2015م ّهد لها م�سل�سل التهويد امل�ستمر
الذي ي�سعى االحتالل من خالله �إىل �إحكام قب�ضته على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ومنها
يخ�صها االحتالل مب�شاريع التهويد بهدف �ضمان التفوق العددي لليهود مقارنة
القد�س التي ّ
بالفل�سطينيني ،و�إعطاء املدينة طاب ًعا يهود ًيا يطم�س طابعها العربي والإ�سالمي ،وال�سيطرة
على امل�سجد الأق�صى متهيدً ا لبناء "املعبد" .وقد �صعد االحتالل من اعتداءاته على الأق�صى،
وا�ستهدف ب�شكل خا�ص املرابطني واملرابطات للق�ضاء على �صمودهم ملا ي�شكلونه من رافعة
�أ�سا�سية للت�صدي لالقتحامات وعرقلتها .وبدت امل�ساعي الإ�سرائيلية وا�ضحة لتثبيت التق�سيم
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املوقف الفل�سطيني ال ّر�سمي حيال القد�س عام  2015مل يجلب جديدً ا ،وهو يعك�س حالة عجز
وتق�صري و�سعي وراء التفاو�ض مع االحتالل ،تارة ب�شروط وطو ًرا من دون �شروط ،بالإ�ضافة
كم من الت�صريحات التي حتمل تهديدات فارغة بوقف التن�سيق الأمني مع االحتالل
�إىل ّ
وتفعيل املقاومة القانونية يف حمكمة اجلنايات الدولية ،ليت�أكد �أن ال�سلطة حتاول �أن حتافظ
على وجودها بعيدً ا عن م�صلحة الفل�سطينيني ومن دون � ّأي م�سعى ال�ستثمار احلراك ال�شعبي
كعامل قوة يف مواجهة االحتالل� .أما الف�صائل ف�إنها كررت خطاب ال�سلطة و�إن بطرق خمتلفة
مع ت�سجيل عدم تخليها عن املقاومة وحماولتها دفع االنتفا�ضة �إىل الأمام وفق ما ت�سمح به
ظروف كل ف�صيل و�إمكاناته.
و�سجلت القد�س مزيدً ا من الترّ اجع يف بور�صة املوقف العربي والإ�سالمي ،وفاقم من حالة
عموما تغيرّ �س ّلم الأولويات بعد االن�شغال بالثورات العربية
االن�شغال عن الق�ضية الفل�سطينية ً
وارتداداتها من دون �أن يعني ذلك �أنّ فل�سطني كانت على ر�أ�س قائمة االهتمام العربي
والإ�سالمي الر�سمي قبل ذلك .وهكذا غابت �أي خطة لدعم القد�س والأق�صى واملقد�سيني
با�ستثناء بيانات جوفاء كادت ت�سقط الق�ضية الفل�سطينية من دائرتها .ومل تقت�صر احلالة
العربية والإ�سالمية على هذا الرتاجع خالل عام  2015حيث تزايد احلديث عن تقارب
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عربي �إ�سالمي مع دولة االحتالل كانت "�إ�سرائيل" تروج له ب�شدة حتت عنوان "التحالف
الإ�سرائيلي مع دول عربية و�إ�سالمية ملواجهة الإرهاب واخلطر الإيراين".
دولة االحتالل التي ان�شغلت بداية العام بانتخابات "الكني�ست" املبكرة ومنع توقيع االتفاق
النووي الإيراين مع الدول ال�ست ان�شغلت يف �آخر العام بانتفا�ضة القد�س وحماولة الق�ضاء
عليها .وبني هذا وذاك ،ومع ك�شف م�س�ؤولني �إ�سرائيليني عن تقارب مع دول عربية و�إ�سالمية
وعدم اخلوف من مهاجمة جيو�ش عربية لـ "�إ�سرائيل" كان احلديث م�ستم ًرا عن خطر �أنفاق
غزة وعن خماوف من اخرتاق احلدود ال�شمالية ،ومع نهاية عام  2015كانت "�إ�سرائيل" قد
بد�أت ب�إن�شاء جدار –�أو ما ت�سميه بال�سياج الأمني -على احلدود مع جارتها الأردن ،لي�ضاف
�إىل جدار ال�سياج املقام على احلدود مع �سيناء ،ومع اجلوالن ال�سوري املحتل ،وكذلك �إىل
اجلدار العازل يف ال�ضفة الغربية املحتلة واجلدار املقام على احلدود مع غزة لت�ؤ ّمن وجودها
الطارئ ،وال يبدو �أ ّنها �ستنجح يف ذلك.
� ًإذا ،اجتمع على املقد�س ّيني يف عام  2015االحتالل من الداخل ،ومن اخلارج ال�صمت
والتخاذل العربي والإ�سالمي بعد �إعادة ترتيب الأولويات يف املنطقة وانفتاح بع�ض الدول
على العالقات معها� ،سواء ب�شكل �سري �أو علني ،ومل يظهر �أي حترك جدي لدعم القد�س
كما انتهى عام  2015واالحتالل ال يزال مينع عددًا من املرابطني واملرابطات الذين و�ضع
�أ�سماءهم �ضمن "قائمة �سوداء" من دخول الأق�صى ،وي�ستعد للمزيد من والت�صعيد �ضد
الإن�سان والأر�ض واملقد�سات� .إال �أنّ ا�ستمرار انتفا�ضة القد�س ودخولها �شهرها ال�ساد�س حتى
تاريخ �إعداد هذا التقرير تعك�س نب�ض ال�شارع الفل�سطيني وت�ؤ ّكد عدم متاهيه مع االحتالل �أو
ت�ساوقه مع حالة التّ�شتت العربي والإ�سالمي بالإ�ضافة �إىل رف�ضه ملا �ألزمت ال�سلطة به نف�سها
ليعيد ر�سم خارطة الطريق �إىل القد�س والأق�صى.
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�أو ًال :امل�سجد الأق�صى:
مت ّكن االحتالل من ت�سييل اله ّبة ال�شعب ّية عام ( 2014ه ّبة
�أبو خ�ضري) عرب جملة �إجراءات ،ي�ضاف لها االجتماع
ثان/نوفمرب والذي
الثالثي الذي عقد يف عمان يف ت�شرين ٍ
ح�ضره كل من وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي،
وامللك الأردين عبد اهلل الثاين ،ورئي�س حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو ،حيث جرى االتفاق على منع االقتحامات
ال�سيا�سية التي تعني ب�شكل �أو ب�آخر التبني الر�سمي
لالقتحامات وبناء "املعبد" .وبالفعل ،فقد توقفت
ثان/نوفمرب
االقتحامات ال�سيا�سية للأق�صى منذ ت�شرين ٍ
حتى �شهر متوز/يوليو  2015حيث عادت بالتزامن مع
"ذكرى خراب املعبد" واقتحامات وا�سعة للم�سجد تق ّدمها
ع�ضو "الكني�ست" �أوري �أرئيل ("البيت اليهودي")� .إال �أنّ
حم�صن مبوقف
الهدوء الن�سبي الذي �أعقب هذا "االن�ضباط" الإ�سرائيلي ،وهو ان�ضباط غري ّ
�سيا�سي عربي حا�سم� ،أغرى الإ�سرائيلي بالعودة �إىل الت�صعيد فعادت االقتحامات ال�سيا�سية
مع �سل�سلة من الإجراءات التي ال تفيد �إال اجتاه االحتالل نحو �سيناريو التق�سيم الزمني
للم�سجد و�إحكام ال�سيطرة عليه .وقد �شكلت جمموعة هذه الإجراءات و�صور االعتداءات
اليومية على امل�صلني واقتياد املرابطات �إىل مراكز ال�شرطة وقودًا لتحرك �شعبي متجدد
ر�سم بالأحمر ،مرة �أخرىً ،
خطا يدافع عن الأق�صى واملقد�سات.
ص ّعد االحتالل من وتيرة
استهدافه للمسجد األقصى
عام  2015مع خطوات بدا
معها يقترب أكثر باجتاه فرض
التقسيم الزمني فر ّكز على
جتفيف روافد دعم املسجد،
ال سيما العنصر البشري ،من
خالل التصويب على املرابطني
واملرابطات وتقييد دخولهم
إلى املسجد وتصنيفهم
باجملموعة اخلارجة عن
القانون باإلضافة إلى استمرار
احلفريات والبناء التهويدي
أسفل األقصى وفي محيطه
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الأق�صى يف قلب اال�ستهداف
�ضبط االحتالل وترية االقتحامات
ال�سيا�سية منذ �أواخر عام  2014وف ًقا
ملا فر�ضته �ضرورات "عدم ا�ستفزاز"
امل�سلمني الذين يتل ّم�سون اجتاهً ا فعل ًيا
لدى االحتالل لإنفاذ م�شاريعه على
الأر�ض ،ال �سيما منها م�شروع التق�سيم
�أرئيل يف الأق�صى يف ر�أ�س ال�سنة العربية 2015
الزمني للأق�صى .وكان االتفاق الثالثي
ثان/نوفمرب � 2014أقنع نتنياهو ب�ضرورة كبح الهجمة على الأق�صى
يف عمان يف ت�شرين ٍ
لكيال ت�ؤدي �إىل انفجار الو�ضع يف وجهه من دون التمكن من ال�سيطرة على الو�ضع ،فكان
التعميم الذي �أر�سله �إىل رئي�س "الكني�ست" ب�ضرورة �أن يتوقف النواب عن اقتحام الأق�صى،
ثان/نوفمرب  2014مع اقتحامات ن ّفذها مو�شيه
وهو ما كان با�ستثناءات حمدودة يف ت�شرين ٍ
فيجلني وت�سيبي حوتوفلي (ليكود) و�أوري �أرئيل (البيت اليهودي) .ويف هذا الوقت مل تتوقف
اقتحامات امل�ستوطنني ،با�ستثناء منعها من قبل �شرطة االحتالل يف الع�شر الأواخر من �شهر
رم�ضان و�أيام عيد الفطر.
لكن احلكومة الإ�سرائيلية ال ت�ستطيع "مراعاة الفل�سطينيني" �إىل ما ال نهاية ،ال �سيما مع
حالة التململ وال�شكوى يف �أو�ساط "منظمات املعبد" و�أع�ضاء "الكني�ست" الداعمني لهم
والتي تثريها حاالت منع �شرطة االحتالل لليهود من اقتحام الأق�صى .وهكذا ،كانت "مرحلة
التهدئة" مبثابة اخلطوة التي َ
خطتها احلكومة �إىل الوراء لتقفز من بعدها خطوات كبرية �إىل
وا�ضحا �أنها خطوات نحو تثبيت تق�سيم الأق�صى زمن ًيا .فكانت عودة االقتحامات
الأمام كان
ً
ال�سيا�سية مع "ذكرى خراب املعبد" يف  2015/7/26حيث تقدم �أرئيل اقتحامات امل�ستوطنني
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ثم عاد ليقتحم امل�سجد ثانية يف � 2015/9/13ضمن االحتفال مبا ي�سمى ر�أ�س ال�سنة العربية
وليت ّوج اقتحامه بن�شر �شريط له على �شبكة الإنرتنت يدعو فيه اليهود �إىل "ال�صعود �إىل
جبل املعبد وال�صالة فيه" .ومل يكن هذا االقتحام �إال بداية لت�صعيد م�سعور يف االعتداءات
على الأق�صى و�أهله ور ّواده ف�سرعان ما �أ�صدر االحتالل "قائمة �سوداء" ب�أ�سماء  25مرابطة
تطورت الح ًقا لت�ضم �أكرث من  60ا�س ًما كلهنّ ممنوعات من دخول الأق�صى .وقد منع
�صباحا واحلادية ع�شرة ظه ًرا
االحتالل الن�ساء من دخول امل�سجد ما بني ال�سابعة والن�صف
ً
�أي بالتزامن مع اقتحامات امل�ستوطنني ،فيما ن�ساء "القائمة ال�سوداء" ممنوعات من الدخول
�إىل ما بعد فرتة االقتحامات الثانية� ،أي �إىل الثانية والن�صف ع�ص ًرا.
وبالتوازي مع هذا القرار ،كانت �شرطة االحتالل تعتدي بال�ضرب على املرابطات عند �أبواب
امل�سجد ،وتقتاد بع�ضهنّ �إىل مركز ال�شرطة للتحقيق ،كما تزايدت �إجراءات الت�ضييق على
الداخلني �إىل امل�سجد و�إخ�ضاعهم لإجراءات تت�ض ّمن التّفتي�ش واحتجاز الهو ّيات �إىل حني
خروجهم من امل�سجد �ضمن م�شهد يقول االحتالل من خالله �إن الأمر له.
كما ه ّربت احلكومة الإ�سرائيلية يف  2015/11/17قرا ًرا بحظر احلركة الإ�سالمية-اجلناح
ال�شمايل بذريعة التحري�ض �ضد االحتالل ،مع حظر م�ؤ�س�ساتها ،وهي يف جزء منها تتوىل
رفد الرباط يف الأق�صىّ .
وبغ�ض النظر عن � ّأي تربيرات �ساقها االحتالل يف هذا ال�سياق ف�إنّ
القرار ال ميكن ف�صله عن م�شروع ا�ستهداف الأق�صى عرب جتفيف م�صادر الدعم الب�شري
الذي يعتمد يف جزء منه على الرباط وحلقات العلم وحماوالت اال�ستفراد بامل�سجد من دون
� ّأي عرقلة.
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الأق�صى وانتفا�ضة القد�س
بعد اندالع انتفا�ضة القد�س التي
� ّأججها االحتالل ومتاديه يف االعتداء
على الأق�صى كان ال بد من حماولة
م�شابهة التفاق عمان  2014الذي الت�أم
لبحث "�سبل منع التوتر يف القد�س".
وهكذا جمددًا ،خرج من حتت عباءة
االحتالل مينع الفل�سطينيني من دخول الأق�صى في�صلون عند �أبوابه
وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي
اتفاق بني الأردن ودولة االحتالل يف
 2015/10/24يق�ضي برتكيب كامريات لـ "مراقبة م�س ّببي اال�ستفزاز" يف امل�سجد وي�س ّوق
التعريف الإ�سرائيلي مل�صطلح "الو�ضع القائم".
لكن ب�صرف النظر عن تفا�صيل هذا االتفاق ودالالته ف�إنّ الأق�صى �ش ّكل مرة �أخرى خالل
عقود االحتالل يف فل�سطني �سب ًبا �أ�سا�س ًيا يف �إ�شعال احلراك ال�شعبي ،فعرقل م�شروع التق�سيم
الزمني والتفرد بالأق�صى الذي يج ّند االحتالل �أدواته لتحقيقه .وكما يف اله ّبة ال�سابقة ،ف�إنّ
نتنياهو حر�ص على ت�أكيد التزامه بالو�ضع القائم ونفى �أي نية لتق�سيم امل�سجد ،كما �أ�صدر
قرا ًرا يف  2015/10/7ي�أمر ال�شرطة مبنع الوزراء و�أع�ضاء "الكني�ست" اليهود من دخول
امل�سجد ،ثم �أو�ضح �أن قراره يطال كل �أع�ضاء "الكني�ست" بعد اعرتا�ض عدد من النواب
اليهود وتهديدهم باال�ستقالة من االئتالف احلكومي.
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ارتفاعا بالتزامن مع "عيد الأنوار" ما بني  6و 14كانون �أول/
مع احلراك ال�شعبي ،و�سجلت
ً
دي�سمرب� ،إال �أنّ �أرقام �شرطة االحتالل �أظهرت �أنّ االقتحامات كانت �أقل مقارنة بالعام
ال�سابق ،و�إن بن�سبة منخف�ضة .ووفق تقرير ن�شرته �صحيفة "ماكور ري�شون" ف�إنّ عدد املقتحمني
من اليهود ،ال �سيما املتدينني منهم ،انحدر مقارنة بعام  2014نظ ًرا �إىل �أن ال�شرطة قيدت
الوجود اليهودي يف املكان حيث كان اليهود "ينتظرون يف �صف طويل ثم ينتهي بهم الأمر
�إىل منع دخولهم" .وقال التقرير �إنه مع انتهاء عام  2015كانت ال�شرطة الإ�سرائيلية ت�سمح
بدخول  15يهود ًيا متدي ًنا فقط �ضمن � 4ساعات يوم ًيا ح�ص ًرا على مدى � 5أيام يف الأ�سبوع.
كما ب ّينت الأرقام �أن عدد الزائرين من غري امل�سلمني (ومن غري اليهود) تد ّنى باملقارنة مع
الأعوام ال�سابقة على الرغم من �أن عدد ال�سياح الذين زاروا دولة االحتالل عام  2015حافظ
على معدله مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،الأمر الذي قد يد ّلل على ابتعاد ال�سياح عن الأق�صى
�إ ّما ب�سبب الرغبة يف جتنب زيارته يف هذه الو�ضع امل�شتعل �أو لتجنب الإجراءات التي اتخذتها
ال�شرطة قبل ال�سماح بدخول الأق�صى.

تعاطي االحتالل مع انتفا�ضة القد�س �أظهر حر�صه على عدم امل�سا�س بقواعد التهويد
الأ�سا�سية فا�ستمرت االقتحامات خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من عام � ،2015أي بالتزامن
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لقد �ألزمت انتفا�ضة القد�س �شرطة االحتالل بفر�ض قيود على اليهود والتدقيق يف حماوالتهم
�أداء ال�صالة يف الأق�صى ،ف�أ�شارت �أرقام �إ�سرائيل ّية ك�شف عنها نا�شطو "املعبد" �إىل ارتفاع
ال�سنوات
حاالت االعتقال التي طالت اليهود حيث جتاوزت  80حالة عام  2015يف حني �أنّ ّ
ال�صالة يف الأق�صى .وال�شرطة التي
ال�سابقة كانت ت�شهد  50حالة يف املع ّدل ب�سبب ت�أدية ّ
ّ
تراقب الأو�ضاع من كثب وتدرك مركزية الأق�صى يف �أي تطور للأحداث حتاول �أن ت�ضبط
عوامل اال�ستفزاز وتعزلها ،على الرغم من التّململ الذي ين�ش�أ يف �أو�ساط اليهود ج ّراء تقييد
دخولهم �إىل الأق�صى.
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من �أبرز التطورات املتعلقة بالأق�صى خالل عام 2015
التاريخ
2015/5/6
2015/5/19

2015/6/17

2015/6/16

2015/7/26

2015/8/24

2015/9/8

2015/9/15
2015/10/14
2015/10/26
2015/12/15
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التطور/مظهر االعتداء
عنا�صر من خمابرات االحتالل يقتحمون امل�صليات امل�سقوفة للأق�صى ويجرون جولة
"ا�ستك�شافية" فيها برفقة �أحد �ضباط االحتالل
االحتالل يعيد فتح خمفر ال�شرطة الواقع يف "اخللوة اجلنبالطية" يف حميط �صحن قبة
ال�صخرة ال�شمايل ب�شكل ر�سمي بعد �إحراقه من قبل �شبان فل�سطينيني العام املا�ضي ردًّا على
اقتحامات ال�شرطة وامل�ستوطنني.
عقدت جمموعات طالبية ميينية تعمل بالتوازي اىل جانب "منظمات املعبد" منتدى �سيا�س ًيا حول
ق�ضية "�صلوات"اليهود يف الأق�صى ،مب�شاركة ع�ضو "الكني�ست"ينون ماجال (البيت اليهودي) وداين
عطار (املع�سكر ال�صهيوين) واملتطرف يهودا غليك �إىل جانب �سكرتري حركة "ال�سالم الآن" ،و�سط
م�شاركة فاعلة من �أن�صار منظمة "�إم ترت�سو"الطالبية ال�صهيونية يف "جامعة تل �أبيب".
تقدم وزير ال�سياحة يف حكومة االحتالل ياريف ليفن باقرتاح �إىل وزير الثقافة نفتايل بينت
يق�ضي ب�أن تت�ضمن الرحالت املدر�سية زيارة �إلزامية �إىل " 10مواقع �أثرية" وتت�ضمن قائمة
ليفن حائط الرباق ،و"مدينة داود" ،وامل�سجد الإبراهيمي .وكتب ليفن على �صفحته على
موقع "في�سبوك" �أن من �ش�أن الزيارات �أن "تعزز الرتابط بينن �شبابنا وتراثنا القومي".
اقتحمت قوات االحتالل الأق�صى وحا�صرت امل�صلى القبلي و�أطلقت قنابل ال�صوت بداخله وبني
املعتكفني ،كما �أخرجت حرا�س الأق�صى من امل�سجد ومنعت موظفي الأوقاف من دخوله ،فيما
اقتحم ع�ضو "الكني�ست" �أوري �أرئيل امل�سجد بحماية من قوات االحتالل .
�أوعز وزير الأمن الداخلي جلعاد �أردان �إىل وزير الأمن مو�شيه يعلون بحظر ن�شاطات "تنظيمات
عربية تعمل على �إثارة ال�شغب والقالقل يف جبل املعبد من خالل مطاردة الزوار اليهود واالعتداء
والتحري�ض عليهم" ،وتوعد ببذل كل ما بو�سعه لإخراج هذا التنظيمات عن القانون.
�أ�صدر وزير جي�ش االحتالل مو�شيه يعلون قرا ًرا اعترب فيه ما �أ�سماه تنظيمي املرابطني
واملرابطات جمموعة خارجة عن القانون ،واتهم املرابطني واملرابطات بـ "التورط يف حتري�ض
خطري �ضد ال�سياح والزائرين يف جبل املعبد ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل العنف وتهديد احلياة".
قوات االحتالل تقتحم الأق�صى مدججة بال�سالح وتقتحم امل�صلى القبلي وت�صل �إىل املحراب
ومنرب نور الدين زنكي (منرب �صالح الدين) وتطلق قنابل ال�صوت والغاز والر�صا�ص املطاطي
على املعتكفني داخله.
�صادقت حمكمة االحتالل املركزية يف القد�س على انتقال �صالحية �إدارة الق�صور الأموية
(يع ّرفها االحتالل على �أنها "حديقة قومية") جنوب الأق�صى �إىل جمعية "العاد" اال�ستيطانية.
ع�ضو "الكني�ست" ونائبة وزير خارجية االحتالل ت�سيبي حوتوفلي ت�صرح يف برنامج تلفزيوين
يبث على القناة الثانية العربية �أنها حتلم بر�ؤية العلم الإ�سرائيلي يرفرف يف الأق�صى.
�شرطة االحتالل ت�سمح ليهودا عت�صيون ،خمطط ومهند�س تفجري قبة ال�صخرة ،باقتحام
الأق�صى بعد �أن �أبطلت حمكمة االحتالل املركزية قرار حمكمة ال�صلح ب�إبعاده عن امل�سجد ملدة
يوما معتربة �أنه "ب�إمكان اليهود �أن يرفعوا �أيديهم �إىل ال�سماء �أثناء وجودهم يف الأق�صى".
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ثان ًيا :تط ّور م�شروع التّهويد يف القد�س خالل عام 2015

ا�ستمرت دولة االحتالل خالل العام املا�ضي يف �سيا�سات التهويد وا�ستهداف املقد�سيني،
�ضمن خمططها لإحكام �سيطرتها على القد�س ب�شطريها ال�شرقي والغربي ،حيث يظل هدفها
�أن تكون القد�س املوحدة عا�صمة لها ،وت�سعى �إىل حتقيق ذلك عرب زيادة عدد امل�ستوطنني
اليهود وتعزيز امل�ستوطنات والت�ضييق على املقد�سيني وحملهم على ترك مدينتهم فال تتوقف
�سيا�ساتها عند �سحب الهويات وهدم املنازل واالعتقاالت والإفقار ،بل تتعداها �إىل حماولة
اجتذاب املقد�سيني للتماهي مع �سيا�ساتها تارة عرب ما ت�سميه �إغراءات وت�سهيالت.
 .1ي�ش ّكل الفل�سطينيون  % 37من �سكان القد�س ،ويعي�ش  % 75,4منهم حتت خط الفقر،
منهم  % 83,9من الأطفال.
 .2وفق �أرقام "جمع ّية حقوق املواطن يف �إ�سرائيل" املن�شورة يف �أيار/مايو � ،2015أقدم
االحتالل على �سحب بطاقات الإقامة الدائمة من  107مقد�سيني يف عام  ،2014فيما بلغ
عدد الهويات امل�سحوبة بني عامي  1967و ،2013وف ًقا للجمعية.14,309 ،
 .3يعاين امل�سيحيون يف القد�س ،كما
امل�سلمون ،من االحتالل و�سيا�ساته التي
تهدف �إىل دفعهم �إىل ترك املدينة.
وقد بلغ عدد امل�سيحيني يف �أواخر عام
 ،2014وفق دائرة الإح�صاء املركزية
الإ�سرائيلية 12,400 ،يف حني كان
عددهم حوايل � 60أل ًفا عام .1979
وقد ظهر �أثر �سيا�سات االحتالل ب�شكل
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خا�ص يف ما يتعلق بامل�سيحيني يف البلدة القدمية ،وحتديدً ا يف احلي امل�سيحي الذي �شهد �إغالق
العديد من املحال التجارية لأ�سباب تتعلق ب�شكل خا�ص بال�ضرائب التي يفر�ضها االحتالل
على املقد�سيني والتي غال ًبا ما ترتاكم �إىل حد ال ي�ستطيعون معه دفعها .و�شهد عام 2015
ا�ستمرار م�سل�سل االعتداء على املقد�سات امل�سيحية يف القد�س ومن ذلك �إحراق الكنائ�س
ككني�سة الطابغة (�أو كني�سة اخلبز وال�سمك) التابعة للكني�سة الكاثوليكية يف ،2015/6/18
فيما عرث يف املكان على عبارات خطت بالعربية تدعو �إىل "الق�ضاء على الوثنيني" .وال ي�أتي
االعتداء على الكنائ�س من فراغ بل �إن وراءه دع ًما من جهات تعترب �أن �إحراق الكنائ�س ورد
يف التوراة حيث �أعلن زعيم منظمة "الهافا" الإرهابية اليهودية بنت�سي جوب�شتاين خالل
م�ؤمتر يف احلي اال�ستيطاين "ولفن�سون" يف القد�س يف �آب�/أغ�سط�س  2015عن ت�أييده
لإحراق الكنائ�س على اعتبار �أن الأمر "وارد يف التوراة" .كما دعا جوب�شتاين يف كانون �أول/
دي�سمرب � 2015إىل حظر االحتفال ب�أعياد امليالد وا�ص ًفا العرب امل�سيحيني يف "�إ�سرائيل"
ب�أنهم "م�صا�صو دماء" و�أنه "يتوجب طردهم من البالد" .ويف ني�سان�/أبريل  ،2015و�ضمن
�سيا�سة االحتالل كل عام ،عمد االحتالل �إىل ت�ضييق القيود على امل�سيحيني املحتفلني بعيد
الف�صح حيث ن�صبت �شرطة االحتالل مئات احلواجز واملتاري�س احلديدية عند جميع مداخل
البلدة القدمية والطرقات امل�ؤدية �إىل كني�سة القيامة كافة ،بحجة ت�أمني احتفاالت امل�سيحيني.

االحتالل ين�صب احلواجز يف البلدة القدمية ويعرقل و�صول امل�سيحيني
�إىل كني�سة القيامة
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 .3املعتقلون والأ�سرى و"اجلثامني الأ�سرى" :بلغ عدد حاالت االعتقال عام  ،2015وفق جلنة
�أهايل الأ�سرى واملعتقلني املقد�سيني 2260 ،فيما �أ�صدر االحتالل  33قرا ًرا باالعتقال الإداري
�ضد مقد�سيني من بينهم � 4أطفال .و�أعادت �سلطات االحتالل العام املا�ضي اعتقال � 7أ�سرى
مقد�سيني من الأ�سرى املحررين يف �صفقة "وفاء الأحرار" ،كما �أ ّنها ت�ستمر يف �إبعاد نواب
القد�س الثالثة (حممد �أبو طري ،و�أحمد عطون ،وحممد طوطح) ووزيرها ال�سابق (خالد �أبو
عرفة) عن املدينة .وكان التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت يف القد�س عام  2015على ال�شكل
الآتي:
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واعتمد االحتالل كذلك "�أ�سر" جثامني �شهداء قتلهم بعد اندالع انتفا�ضة القد�س ،وقد بلغ
عدد جثامني املقد�سيني املحتجزة بنهاية العام .16
 .4احلب�س املنزيل :اعتمدت �سلطات االحتالل �سيا�سة احلب�س املنزيل ب�شكل كبري خالل
العام املا�ضي حيث �أ�صدر االحتالل  65قرا ًرا باحلب�س املنزيل بحق �أطفال من القد�س املحتلة
وفق مركز �أ�سرى فل�سطني للدرا�سات.
 .5هدم املنازل واملن�ش�آت وت�شريد املقد�سيني :هدم االحتالل  539مبنى ميلكه فل�سطينيون
يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها �شرق القد�س ،عام  2015وف ًقا ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة (�أوت�شا) فيما بلغ عدد منازل منفذي العمليات الفردية التي
هدمها االحتالل منذ اندالع انتفا�ضة القد�س يف ت�شرين �أول�/أكتوبر حتى نهاية عام ،2015
وف ًقا جلمعية "بت�سليم" 26 ،منز ًال يف ال�ضفة ،مبا فيها �شرق القد�س.

وك ّثفت �سلطات االحتالل من عمليات االعتقال يف القد�س بعد اندالع احلراك ال�شعبي يف
�سجل �شهر ت�شرين �أول�/أكتوبر �أعلى ن�سبة اعتقاالت ،كما �شكلت �شرطة االحتالل
القد�س حيث ّ
"وحدة مالحقة را�شقي احلجارة والزجاجات احلارقة" ،العتقال املقد�س ّيني والتّحقيق معهم.
و�ص ّعدت من عمليات االعتقال ب�سبب من�شورات على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
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ثال ًثا :اال�ستيطان يف القد�س :االحتالل متم�سك بـ "الثوابت"

ّ
ب�شر نتنياهو با�ستمرار �سيا�سة اال�ستيطان ع�شية
اال�ستعداد لالنتخابات العا ّمة املبكرة التي �أجريت يف دولة
االحتالل يف  ،2015/3/27و�صرح خالل زيارة انتخابية
�إىل م�ستوطنة "حار حوما" �أ ّنه و�أع�ضاء "الليكود" لن
ي�سمحوا مطل ًقا بتق�سيم القد�س وذلك عرب بناء املزيد من
الوحدات يف امل�ستوطنات� ،أي العمل �ضمن �سيا�سة تثبيت
احلقائق على الأر�ض مبا يجعل الأرا�ضي التي ابتلعها
اال�ستيطان و"املجتمعات" التي �شكلها امل�ستوطنون واحلياة
التي �أن�ش�أوها غري قابلة لتغيريها ،وهو ما �سينتج �أغلبية
يهودية يف �شرق القد�س ي�ساعد دولة االحتالل على عدم
اال�ستجابة حتى لـ "حل الدولتني" ،والذي يق�ضي ب�أنّ
"القد�س ال�شرقية عا�صمة لدولة فل�سطني".

تزايد اال�ستيطان خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية:

تع ّهد نتنياهو عشية انتخابات
"الكنيست" املبكرة بأ ّنه
وأعضاء "الليكود" لن يسمحوا
مطل ًقا بتقسيم القدس وذلك
عبر تعزيز البناء االستيطاني،
وشهد عام  2015البدء في بناء
 1800وحدة استيطانية جديدة
في الضفة ،ونشر عطاءات
لـ  1143وحدة منها  583في
شرق القدس ،فيما تضاعف
عدد املستوطنني في الضفة،
مبا فيها شرق القدس ،بحوالي
 % 55منذ عام  2009حتى عام
2015

هذا الإعالن الذي �أطلقه نتنياهو ع�شية االنتخابات الت�شريعية مل يكن جمرد دعاية انتخابية
�إذ �إنّ اال�ستيطان هو ركن من النظام اال�ستعماري الإحاليل االحتاليل الذي تقوم عليه
"�إ�سرائيل" كو�سيلة لزيادة عدد اليهود يف فل�سطني املحتلة وطرد الفل�سطينيني من �أر�ضهم.
وبالفعل مل يتوقف اال�ستيطان� ،سواء جلهة بناء وحدات جديدة �أو امل�صادقة على وحدات
جديدة �أو طرح عطاءات ا�ستيطانية ،طوال عام  ،2015وكانت �سلطات االحتالل حري�صة
ب�شكل خا�ص على �أال يتوقف الن�شاط اال�ستيطاين بعد اندالع انتفا�ضة القد�س حيث �إن
وقف البناء اال�ستيطاين حتت �ضغط الهبة �سيجعل من املمكن حمل "�إ�سرائيل" على وقف
اال�ستيطان �إن متكنت الأطراف الدولية من جمع اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي على
طاولة املفاو�ضات على �أمل �إنعا�ش "حل الدولتني".
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بالعموم ،زاد عدد امل�ستوطنني بال�ضفة الغربية ،مبا فيها �شرق القد�س ،بن�سبة  % 55منذ
عام � ،2009أي خالل ال�سنوات ال�سبع التي توىل خاللها نتنياهو رئا�سة احلكومة .فوف ًقا
لأرقام دائرة الإح�صاء املركزية بلغ عدد امل�ستوطنني يف ال�ضفة عام ( 2008من دون الب�ؤر
اال�ستيطانية)  260,000مقابل  400,000عام  2015ي�ضاف �إليهم  220,000م�ستوطن
يف م�ستوطنات �شرق القد�س .ويعك�س هذا الرقم زيادة تقدر بـ  % 6,5وت�أتي هذه الزيادة يف
الوقت الذي زاد فيه عدد ال�سكان يف دولة االحتالل خالل ال�سنوات ال�سبع � % 13أي بواقع
 % 1,8ح�سب تقرير املحلل االقت�صادي يف "يديعوت �أحرونوت"� ،سيفر بلوت�سكر .وهذا يعني
وفق بلوت�سكر� ،أن ن�سبة الزيادة يف امل�ستوطنات كانت � 4أ�ضعاف ن�سبة زيادة اليهود يف دولة
االحتالل ،كما �أنها �ضعفا ن�سبة الزيادة بني الفل�سطينيني.
ووف ًقا حلركة "ال�سالم الآن" الإ�سرائيلية املناه�ضة لال�ستيطان فقد �شهد عام  2015البدء
يف بناء  1800وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة ،وعلى الرغم من الإعالن عن جتميد
املناق�صات ،ف�إن العام املا�ضي �شهد ن�شر عطاءات لـ  1143وحدة منها  583يف �شرق القد�س،
والأمر ذاته على م�ستوى التخطيط حيث �إنه وعلى الرغم من �إعالن جتميد التخطيط فقد
�صادقت جلنة التخطيط العليا على �إيداع خمططات  348وحدة ا�ستيطانية جديدة.
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تتمدد يف القد�س بدعم حكومي ،واال�ستيطان يعزّ زه
اجلمع ّيات اال�ستيطان ّية
ّ
دعم من جمع ّيات "خريية" �أمريكية
ٌ
تت�ضافر يف دعم اال�ستيطان كل مكونات دولة االحتالل من احلكومة �إىل ال�شركات واجلمعيات
اململوكة من القطاع اخلا�ص والعام على حد �سواء حيث تخ�ص�ص �شركات �إ�سرائيلية ن�سبة
من �أرباحها ال�سنوية لدعم اال�ستيطان .وبينت الأرقام التي ن�شرتها "ه�آرت�س" يف كانون
�أول/دي�سمرب  2015عن مبالغ كبرية دفعتها �شركات �إ�سرائيلية خمتلفة منها ما يعمل يف
جمال ال�صناعات الغذائية ومنها ما يعمل يف جمال االت�صاالت والتنقيب عن الغاز لدعم
امل�ستوطنات وامل�شاريع اال�ستيطانية خالل العقد املا�ضي ومن ذلك دعم من �شركات �إ�سرائيلية
للمدر�سة الدينية "عطريت يورو�شاالييم" يف احلي الإ�سالمي بالقد�س .كما ا�ستفادت جمعية
"العاد" اال�ستيطانية عام  2005من دعم ق ّدمته  ،Elbit Ultrasoundوهي �شركة م�ص ّنعة
للتجهيزات الطبية ،بقيمة � 87ألف �شيكل ،و"العاد" جمعية ميينية متطرفة تدعم احلفريات
واال�ستيطان يف �سلوان ب�شرق القد�س.
وبالإ�ضافة �إىل هذا الدعم الذي ت�ؤمنه ال�شركات الإ�سرائيلية ،حتظى امل�ستوطنات بدعم مايل
"كرمي" من جمعيات ومنظمات �أمريكية "خريية" على مدى ال�سنوات املا�ضية .و�أظهر تقرير
ن�شرته "ه�آرت�س" يف كانون �أول/دي�سمرب  2015تفا�صيل �أرقام تربعت بها جمعيات �أمريكية
مل�صلحة امل�ستوطنات والأن�شطة اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية ،مبا فيها م�ستوطنات القد�س،
جتاوزت  220مليون دوالر بني عامي  2009و ،2013وهو دعم م�ستمر .وقد تقدم مواطنون
�أمريكيون يف كانون �أول/دي�سمرب  2015بدعوى يف املحاكم الأمريكية �ضد وزارة اخلزانة
الأمريكية بتهمة �إتاحة املجال لنقل تربعات معفاة من ال�ضرائب من منظمات غري حكومية
�إىل امل�ستوطنات.
ومع الدعم احلكومي لال�ستيطان ،فقد �شهد عام  2015مزيدً ا من التّو�سع والتمدد جلمعيتي
"العاد" و"عطريت كوهنيم" اال�ستيطانيتني بهدف خلق ب�ؤر ا�ستيطانية يف القد�س ،ال �سيما
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يف البلدة القدمية ويف حميط الأق�صى .بالإ�ضافة �إىل تطوير املركز التهويدي "مدينة داود"
يف �سلوان الذي تديره جمعية "العاد" ،وقد نفذت الكثري من احلفريات وغريت معامل احلي

و�أ�سكنت فيه ما يزيد على  100عائلة يهودية� ،أي ما يقارب عدد العائالت املقد�سية.
وقد احتلت جمعية "العاد" يف  2015/3/18مبنى مكو ًنا من � 4شقق تعود ملقد�سيني واملبنى
له �أهمية ا�سرتاتيجية بالن�سبة �إىل اجلمعية نظ ًرا لقربه من "احلديقة الأثرية" امل�سماة
"مدينة داود" يف �سلوان ومن عدد من املنازل التي احتلتها اجلمعية يف وقت �سابق .وكانت
حمكمة ال�صلح الإ�سرائيلية رف�ضت يف � 2015/1/25إ�صدار حكم ب�إخالء � 27شقة موزعة
على  7بنايات يف �سلوان احتلها م�ستوطنون يف  2014/9/29بعدما �سيطرت عليها جمعية
"العاد" عرب �شرائها بوا�سطة �شركات �أجنبية (وهمية) عرب و�سطاء فل�سطينيني .وقد رحبت
"العاد" بقرار املحكمة م�ؤكدة �أ ّنها �ست�ستم ّر يف تعزيز الوجود اليهودي يف القد�س القدمية.
كما �صادقت املحكمة املركزية يف القد�س يف  2015/10/14على االتفاق املعقود بني جمعية
"العاد" و"�شركة تطوير احلي اليهودي يف البلدة القدمية يف القد�س" بحيث تنتقل �صالحية
ت�شغيل منطقة الق�صور الأموية جنوب الأق�صى �إىل "العاد" التي تدير � ً
أي�ضا "مدينة داود" يف
�سلوان ،الأمر الذي يعني تر�سيخ �سيطرتها على منطقة جنوب امل�سجد.
وكما "العاد" ف�إن جمعية "عطريت كوهنيم" �سطت على املزيد من بيوت املقد�سيني يف �سلوان
يف �شهري �أيلول�/سبتمرب وت�شرين �أول�/أكتوبر  ،2015كما و ّزعت اجلمعية يف كانون �أول/
دي�سمرب  2015قرارات �إخالء لأربع عائالت مقد�سية ت�سكن عقبة اخلالدية قرب امل�سجد
الأق�صى ،الأمر الذي ينبئ باملزيد من الإخالءات �إن �أجازتها املحكمة يف املرحلة القادمة.
ومع مالحظة الدعم احلكومي وا�ستمراره ،ميكن القول �إنّ حالة التمدد اال�ستيطاين �ست�ستمر
مبا هي جزء ثابت من العقيدة ال�صهيونية ،ومبا يقدم لها من مقومات ال�صمود واال�ستمرار،
غال ًبا بدعم من احلكومة وحتت رعايتها ونظرها ،بالإ�ضافة �إىل دعم جهات �إ�سرائيلية �أو
خارجية على حد �سواء.
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راب ًعا :انتفا�ضة القد�س :ثورة ال�سكني تث�أر للأق�صى واالحتالل يرتب�ص بها
جمر احلراك حتت رماد الت�سهيالت
�شكلت هبة �أبو خ�ضري التي انطلقت بعد �إحراق الفتى
املقد�سي حممد �أبو خ�ضري يف  2014/7/4رافع ًة للحراك
يف مدينة القد�س ،وقد ا�ستطاعت �إعادة الفاعلية للعمل
املقاوم يف وجه االحتالل ،كما �شكلت عرب �أن�ساقها
املختلفة وعلى ر�أ�سها العمليات الفردية �أدا ًة فاعلة لإرهاق
االحتالل وا�ستنزافه .كما كان لتطور �شكل العمليات �أث ٌر
خ�صو�صا مع عدم
مهم يف �صانع القرار لدى االحتالل،
ً
قدرة �أذرعه الأمنية التنب�ؤ بزمان هذه العمليات ومكانها
نتيج ًة لفردية القرار والتنفيذ ،وبعد ا�ستطاعة االحتالل
حرف امل�شهد نحو قطاع غزة عرب العدوان الذي �شنته على
القطاع يف  ،2014/7/7وتقدمي االحتالل لبع�ض التنازالت
ملواجهة احلراك احلا�صل يف املدينة املحتلة ،وعلى ر�أ�سها
قرار منع �أع�ضاء الكني�ست من اقتحام الأق�صى والذي
طبق ابتدا ًء من  ،2014/11/1جنح االحتالل عرب مروحة
هذه الإجراءات من احل ّد من فاعلية اله ّبة ،و�ضمن مرحل ًيا عدم تطورها وامتدادها لأماكن
�أخرى خارج القد�س.
استطاعت هبة أبو خضير
إعادة الفاعلية للعمل
املقاوم في وجه االحتالل،
كما شكلت عبر أنساقها
اخملتلفة وعلى رأسها
العمليات الفردية أدا ًة
فاعلة الستنزاف االحتالل،
وعلى الرغم من اإلجراءات
اإلسرائيلية وغيرها من
الوسائل التي تبنتها أطراف
مختلفة إلجهاض احلراك،
لم يتوقف احلراك الشعبي
نهائ ًيا بل استمر ولو بوتيرة
أقل منذ بداية عام ،2015
ما شكل األرضية الفعلية
لتجدد احلراك في تشرين
أول/أكتوبر 2015

مل يتوقف احلراك ال�شعبي بفعل الإجراءات الإ�سرائيلية وغريها من الو�سائل التي تبنتها
�أطراف خمتلفة لإجها�ض احلراك ،بل ا�ستمرت بوترية �أقل ومنذ بداية عام  ،2015ما �شكل
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ر�صد للتقرير الأمني
الأر�ضية الفعلية لتجدد احلراك يف ت�شرين �أول� /أكتوبر  ،2015ففي ٍ
الذي ي�صدره جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي "ال�شاباك" ب�شكل �شهري� ،شمل املدة من �شهر
كانون ثان/يناير حتى �شهر �أيلول� /سبتمرب  ،2015ي�ؤكد عرب معطيات االحتالل ب�أن عمليات
املقاومة مل تتوقف ،مع �سيطرة عمليات �إلقاء الزجاجات احلارقة واحلجارة على م�شهد العمل
املقاوم.
تطور عمليات احلراك ال�شعبي يف القد�س وال�ضفة يف الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  2015بح�سب معطيات "ال�شاباك"

عدم توقف احلراك ال�شعبي وعمليات املقاومة حتى يف الأ�شهر التي قدمت فيها �سلطات
االحتالل تنازالت و"ت�سهيالت" للفل�سطينيني ،يعطي �صورة وا�ضحة الداللة على ا�ستمرار
العمل املقاوم يف القد�س ،كما ي�ؤ�شر تفاعل هذه املعطيات مع ارتفاع الهجمة التي طالت
امل�سجد الأق�صى املبارك ،وكون امل�سجد عام ٌل لرفع احلراك ،قاد ٌر على تفجري ال�ساحة يف
وجه االحتالل فيما بعد ،وقد ارتفعت وترية العمليات يف ال�شهرين اللذين �سبقا انطالق
انتفا�ضة القد�س ،ففي �شهر �آب/اغ�سط�س حدث يف القد�س �أكرث من  50عملية بني �إلقاء
حجارة و�إلقاء زجاجات حارقة ،وو�صلت يف �شهر �أيلول�/سبتمرب �إىل  68عملية.
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ومفجرها
حمرك االنتفا�ضة
ّ
امل�سجد الأق�صى ّ
وخ�صو�صا يف املدينة املحتلة ،الأثر البالغ
كان للعمليات الفردية ،ورفع كثافتها خالل العام
ً
يف تطور احلراك من جديد بال�شكل وامل�ساحة والت�أثري .ففي امل�سجد الأق�صى املبارك ا�ستمر
منع االحتالل لالقتحامات ال�سيا�سية حتى يوم  2015/7/26مع االحتفال بـ "ذكرى خراب
املعبد" ،حيث اقتحم ع�ضو "الكني�ست" ووزير الزراعة �أوري �أريئل من حزب "البيت اليهودي"
امل�سجد الأق�صى ،ليتبع ذلك �سل�سل ٌة ممتدة من الت�صعيد يف الأق�صى والقد�س ،حيث قامت
قوات االحتالل بحمالت اعتقال واقتحامات �شبه يومية للأحياء املقد�سية كما نفذت �سلطات
االحتالل عمليات تنكيل واعتداءات ج�سيمة بحق املرابطني واملرابطات يف الأق�صى .وقد
�شكلت هذه اخلطوات املت�صاعدة فتيل اال�شتعال .كما �ساهم تعامل االحتالل الوح�شي لوقف
احلراك من جهة ،وت�صاعد العمليات الفردية واملواجهات من جهة �أخرى ،يف حتويل العمل
املقاوم ،من هب ٍة حمدود ٍة يف القد�س �إىل انتفا�ضة ممتدة.
ويف ا�ستقراء لعوامل تفجر االنتفا�ضة� ،شكلت عودة االعتداءات على امل�سجد الأق�صى عامل
التفجري املبا�شر النتفا�ضة القد�س ،فبعد فرتة الهدوء الن�سبي يف �شهر رم�ضان واحلفاظ
على وترية متدنية من االقتحامات ،عادت ب�شدة تزام ًنا مع ما ي�سمى ذكرى "خراب املعبد"
و�إطالق "منظمات املعبد" الدعوات القتحام الأق�صى ،وبد�أ ت�صاعد االقتحامات منذ
 ،2015/7/22وكان �أ�شدها يف  2015/7/26حيث �شهد الأق�صى مواجهات عنيفة بني قوات
االحتالل واملرابطني على �إثر اقتحامه من قبل  323م�ستوط ًنا وعن�ص ًرا �أمن ًّيا ،وقيامهم
بتدني�س امل�صلى القبلي واالعتداء على امل�صلني وحرا�س امل�سجد.
هذا الت�صعيد الكبري يف االعتداء على امل�سجد وا�ستهداف حالة الرباط باالعتقال والإبعاد،
تبعه مبا�شر ًة ارتكاب عدد من امل�ستوطنني جرمية ب�شعة ،متثلت بحرق منزل عائلة الدواب�شة
يف دوما بنابل�س يف  ،2015/7/31والتي �أدت �إىل ا�ست�شهاد الر�ضيع علي ومن ثم تويف �أبواه يف
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امل�شفى .ي�ضاف �إىل هذا الفعل الإجرامي الب�شع متابعة االحتالل حماوالته الق�ضاء على حالة
الرباط يف الأق�صى ،وتطور اال�ستهداف من االعتقال املتكرر والإبعاد �إىل اعتبار املرابطني
واملرابطات جماعات خارجة عن القانون ،عرب قرار �أ�صدره وزير اجلي�ش مو�شيه يعلون يف
 .2015/9/8وقد ترجم االحتالل هذا القرار عمل ًيا عرب رفعه من حدة االقتحامات على
غرار اقتحام الأق�صى يف  ،2015/9/13واالعتداء اجل�سدي على املرابطات ،واحتجاز عدد
كبري من امل�صلني يف امل�سجد القبلي ،الأمر الذي اعتربه متابعون مقدم ًة لتق�سيم امل�سجد
الأق�صى زمان ًيا ومكان ًيا ،بعد جناح االحتالل تكري�س االقتحامات ك�أمر واقع خالل الفرتات
ال�صباحية.
هذه الهجمة ال�شر�سة خالل ال�شهر التا�سع من عام  ،2015والتي متثلت مبحاولة �إخراج
املرابطني من معادلة الدفاع عن الأق�صى واالقتحامات الوح�شية ،وعمليات الت�صفية اجل�سدية
التي طالت كلاًّ من �ضياء التالحمة وهديل اله�شلمون يف  ،2015/9/22و�أحمد خطاطبة يف
� ،2015/9/24أدت ال�شتعال انتفا�ضة القد�س وهي �أ�سباب مبا�شرة تراكمت مع �أ�سباب �أخرى
على ر�أ�سها وجود االحتالل ،وعدم حتقيق العملية ال�سيا�سية لأي تقدم يذكر� ،إ�ضاف ًة ل�سيا�سة
التهويد الديني وال�سكاين املفرو�ضة يف القد�س وال�ضفة ،كل ذلك جعل االنتفا�ضة ر�أ�س جبل
اجلليد الذي ظهر مع بداية �شهر ت�شرين �أول�/أكتوبر .2015
طالئع االنتفا�ضة من خارج �أ�سوار القد�س
اعتربت عملية ال�شهيد مهند احللبي يف البلدة القدمية يف القد�س يف  2015/10/3ال�شرارة
الأوىل لالنتفا�ضة ،ومع �أهمية هذه العملية لوقوعها يف البلدة القدمية وعلى مقربة من
امل�سجد الأق�صى ،لكنها ُ�سبقت بعملية ال تقل عنها �أهمي ًة� ،ساهمت يف رفع حجم وت�أثري
االنتفا�ضة ،وهي عملية "بيت فوريك" التي حدثت يف  ،2015/10/1حيث قام مقاومون بقتل
م�ستوطني قرب م�ستوطنة "�إيتمار" يف منطقة نابل�س ،وتكمن �أهمية هذه العملية يف عدة
نْ
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جوانب� ،أولها �أنها ح�صلت بعد نحو � 24ساعة من خطاب
الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س �أمام اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،والتي قال فيها "ال يمُ كننا اال�ستمرار
يف االلتزام بهذه االتفاقيات ،وعلى �إ�سرائيل �أن تتح ّمل
م�س�ؤولياتها كافة ك�سلطة احتالل" ،ومع �أن عبا�س مل ي�شر
لوقف التن�سيق الأمني فقد جاءت العملية كاختبار حقيقي
لل�سلطة ،وعن كيفية تعاملها مع االنتفا�ضة ،وهل من املمكن
�أن تتحول ل�سلطة مقاومة� ،أم تظ ّل رهينة االلتزام بالتن�سيق
الأمني مع االحتالل ،ومل تنجح ال�سلطة يف الإجابة عن هذه
الت�سا�ؤالت حتى حلظة كتابة هذه ال�سطور.
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شكلت عملية "بيت فوريك"
في  ،2015/10/1رافع ًة حلجم
وتأثير االنتفاضة ،من حيث
خصوصا أنها أتت بعد
التوقيت
ً
خطاب الرئيس محمود عباس
أمام األمم املتحدة،
كما قدمت مؤش ًرا عن محاولة
الفصائل االنخراط املبكر
في االنتفاضة ،على الرغم
من الظروف التي تعيق العمل
الفصائلي في القدس والضفة

ويكمن اجلانب الثاين لأهمية عملية "بيت فوريك" ،يف مدى ت�أثري ما يجري يف القد�س ومتدد
هذه الأحداث خلارجها ،و�إعطاء �صورة مبكرة النتقال احلراك لأجزاء خمتلفة من الأرا�ضي
الفل�سطينية ،كما ميكن الإ�ضافة ب�أن العملية جرت يف منطقة ا�ستيطانية بامتياز وبعد �أ�سبوع
من تنفيذ العملية �أعلن االحتالل �إلقاء القب�ض على املنفذين ،ون�شر ب�أن اخللية كانت مكون ًة
من خم�سة �أفراد وهي تابع ٌة حلركة حما�س ،وبح�سب "ال�شاباك" ف�إن اخللية قامت بالإعداد
امل�سبق للعملية عرب مراقبة ال�شارع وت�أمني التغطية الالزمة للهروب ،وهو م�ؤ�شر مهم جدً ا عن
حماولة الف�صائل االنخراط املبكر يف االنتفا�ضة ،على الرغم من الظروف التي تعيق العمل
عموما.
الف�صائلي املنظم يف القد�س وال�ضفة ً
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�شباب االنتفا�ضة جيل املقاومة اجلديد
عاما) يف  ،2015/10/3وال�شهيد فادي علون (19
�شكلت عمليتا ال�شهيد مهند احللبي (ً 19

الدافعي لالنتفا�ضة ،حيث برزت �صورة لدور ال�شباب يف
احلدثي
عاما) يف ،2015/10/4
نْ
نْ
ً
هذه االنتفا�ضة ،كما �أظهرت العمليتان �أن حداثة ال�سن والطابع "ال�شبابي" لل�شهيدين ،مل
كابحا للقيام مبثل هذه العمليات ،وهي �صورة منطية عن جيل ظنّ االحتالل
يكونا معيا ًرا ً
انه ا�ستطاع تغيري قناعاته ،ودفعه نحو االندماج يف منظومته ،ولكن هذه النظرية بدت غري
�صحيحة البتة .ففي درا�سة �إح�صائية �أجراها مركز القد�س لدرا�سات ال�ش�أن الإ�سرائيلي
والفل�سطيني ،لعدد العمليات وحماوالت تنفيذ عمليات �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ن�شرت يف
عاما
� ،2016/2/25أظهرت الدرا�سة ب�أن �أعمار امل�شاركني يف العمليات تراوحت بني الـ ً 12
عاما� ،شكلت نحو
عاما ،و�أو�ضح املركز �أن ال�شريحة العمرية من عمر  12حتى ً 28
والـ ً 55
 % 80من جممل العمليات املنفذة .ومن الإح�صائيات الدالة ب�أن ال�شباب هم روح هذه
االنتفا�ضة ،التقرير ال�صادر عن جهاز الأمن العام الإ�سرائيلي "ال�شاباك" ،يظهر من خالله
عاما ،وب�أن  % 71من منفذي
ب�أن ن�صف من ّفذي العمليات ممن تق ّل �أعمارهم عن الع�شرين ً
عاما.
العمليات كانوا دون �سن ً 25
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ومل يظهر �أثر ال�شباب يف حجم
العمليات ون�سبها فقط ،بل
ظهرت من خالل ا�ستخدام �شبان
االنتفا�ضة لو�سائل التّوا�صل
االجتماعي من�ص ًة للتعبري عن
ر�أيهم وعن نظرتهم مل�ستجدات
الأحداث ،كما كانت املن�صة التي
من�شور لل�شهيد مهند احللبي ،والتفاعل الكبري معه بالإعجاب وامل�شاركة
�أر�سل منها ال�شهداء ر�سائلهم
الأخرية على غرار ال�شهيدين احللبي وعلون ،وو�صية ال�شهيد بهاء عليان قبل عام من
ا�ست�شهاده (ا�ست�شهد يف  ،)2015/10/13والتي القت تفاعلاً كب ًريا من قبل الن�شطاء.
وا�ستطاع النا�شطون توثيق اعتداءات االحتالل ،و�ساهم انت�شار �صور وم�شاهد القتل والتنكيل
بجثث ال�شهداء ،وترك اجلرحى ينزفون حتى املوت من دون تقدمي �أي م�ساعدة طبية لهم،
بت�أجيج االنتفا�ضة ،وجعل "الث�أر" الإيجابي حمر ًكا لل�شباب يف القد�س وال�ضفة لالنخراط
�أكرث يف العمليات ،ونتيجة لالنت�شار الكبري لهذه الو�سائل ّ
وظفها ال�شباب لإيجاد حالة من
التوا�صل واحل�شد للمواجهات� ،إ�ضاف ًة لتبادل اخلربات العملية من �صنع الزجاجات احلارقة
�إىل طرق العالج والوقاية من الغازات امل�سيلة للدموع وغريها.
هذه امل�ساحة من التوا�صل يف ف�ضاءات مواقع التوا�صل التي ا�ستفادت منها االنتفا�ضة،
ويف حماولة ل�سيطرة االحتالل عليها� ،أق ّر �سل�سل ًة من الإجراءات ملراقبة و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،للح ّد من �آثارها .فقد ذكرت �صحيفة "معاريف" العربية يف ،2015/11/30
�أن وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية قررت ت�شكيل طاقم متخ�ص�ص يف الإنرتنت ،ملراقبة �شبكات
التوا�صل االجتماعي لر�صد "�أي مقطع �أو من�شور يحر�ض على تنفيذ عمليات �ضد �إ�سرائيل"،
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ومن مهام هذا الفريق �إعداد "قامو�س م�صطلحات" ،يت�ضمن كلمات مفتاحية "�سكني
ويهود "..وغريها �سواء باللغة العربية �أو لغات �أخرى ،من �أجل ت�سريع العثور عليها عرب
الإنرتنت ومراقبة حمتوى املن�شورات التي تت�ضمن هذه العبارات.
هذا االهتمام اال�ستخباراتي من جانب االحتالل بـ "في�سبوك" وغريه من من�صات التوا�صل،
انعك�س عرب حمالت االعتقال التي ا�ستهدفت النا�شطني يف القد�س وال�ضفة الغربية ،و�أ�صبحت
لوائح االتهام الإ�سرائيلية تت�ضمن تهم التحري�ض على العنف عرب املواقع الإلكرتونية .ووفق
تقرير لهيئة �ش�ؤون الأ�سرى واملحررين اعتقل االحتالل  130فل�سطين ًّيا خالل العام املا�ضي
ٍ
ب�سبب "ن�شاطهم عرب مواقع التوا�صل االجتماعي" ،كما ُقدمت لوائح اتهام �ضد � 27أ�س ًريا
بتهمة "التحري�ض" .وبلغ عدد املعتقلني بهذه التهمة من �أبناء مدينة القد�س � 40أ�س ًريا �أدين
بع�ضهم لفرتات متفاوتة ،فيما فر�ض االحتالل على �آخرين احلب�س املنزيل ،ومنعهم من
ا�ستخدام الأجهزة الذكية� ،أو الدخول �إىل ح�ساباتهم عرب مواقع التوا�صل .وقد �أ�شار حقوقيون
خ�صو�صا بعد �أن طالت االعتقاالت فتيات
�إىل جناح االحتالل جزئ ًيا ب�سيا�سة كم الأفواه،
ً
من القد�س والأرا�ضي املحتلة عام  .1948وب�أن هذه االعتقاالت نتاج عمل فرق التج�س�س
الإلكرتوين التابعة لأجهزة االحتالل.
تغ ّول االحتالل يف مواجهة االنتفا�ضة
ا�ستطاعت العمليات الفردية وقيادة ال�شباب لالنتفا�ضة ،ت�شكيل �سماتها الأبرز خالل الأ�شهر
الثالث الأخرية من عام  ،2015و�أمام تطور االنتفا�ضة وات�ساع رقعة انت�شارها ،اتخذ االحتالل
تدابري �أ�ش ّد اً
تغول وق�سوة ،وبد�أ بتطبيق �إجراءات متعددة ومتتالية ،يهدف من خاللها �إىل
احل ّد من م�ساحة االنتفا�ضة وح�صارها ب�أقل قدر ممكن من اخل�سائر ،حيث عمد االحتالل
لن�شر حوايل  3000عن�صر من ال�شرطة وحر�س احلدود يف �أحياء مدينة القد�س ،وحتويل
البلدة القدمية لثكنة ع�سكرية ،ملواجهة ت�صاعد االنتفا�ضة.
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هذا احل�شد الع�سكري الكبري مل يكن قاد ًرا
ع��ل��ى م��واج��ه��ة احل�����راك امل��ت��ن��ام��ي ،ف��ق��رر
االحتالل رفع �إجراءاته العقابية بحق ال�شبان
املنتف�ضني ،ففي � 2015/9/23أقر املجل�س
ال��وزاري امل�صغر "الكابينت" خطة التخاذ
"تدابري و�إج���راءات عقابية �أك�ثر �صرامة"
�صورة �أر�شيفية� :أحد جنود االحتالل يحمل �سالح القنا�صة
"روجر" خالل �إحدى املواجهات
�ضد املحتجني باحلجارة والألعاب النارية
واملولوتوف بال�ضفة والقد�س املحتلتني ،حيث
�أعطت الإذن لل�شرطة ب�إطالق النار من �سالح "روجر" على را�شقي احلجارة ،كما �أقر
"الكابينت" فر�ض غرامات مالية باهظة على عائالت القا�صرين الذين يتم اعتقالهم،
عاما وفر�ض غرامات عليهم .وتابع االحتالل
�إ�ضاف ًة ل�سجن من تبلغ �أعمارهم بني  14و ً 18
من �إجراءاته لوقف عمليات ر�شق احلجارة ،حيث �صادق "الكني�ست" يف 2015/11/2
خم�ص�صات اجتماع ّية من ذوي الطفل املدان بر�شق
على م�شروع قانون يت�ضمن �سحب
ّ
احلجارة ،كما يفر�ض غرامة مالية على �أهل الطفل املتهم ت�صل لـ� 10آالف �شيكل (3
�آالف دوالر).
ت�صعيد العقوبات على را�شقي احلجارة والزجاجات احلارقة� ،أتى بالتوازي مع �إجراءات
�أخرى لعزل الأحياء املقد�سية ،ففي  2015/10/18قامت �شرطة االحتالل بت�شييد جدار
كحاجز ملنع �شباب االنتفا�ضة من ر�شق م�ستوطنة "�أرمون هنت�سيف"
�أ�سمنتي يف جبل املكرب،
ٍ
باحلجارة والزجاجات احلارقة ،ولكن االحتالل �أوقف العمل به نتيجة لالنتقادات الكبرية
التي طالته .وما لبث �أن �أعاد االحتالل تق�سيم البلدة القدمية ،عرب �إقامة املكعبات الأ�سمنتية
وال�سواتر الرتابية التي و�صل عددها لـ  38حتى  2015/10/21و�شملت  17نقطة تفتي�ش،
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و 20مكع ًبا �أ�سمنت ًيا ،و�سات ًرا تراب ًيا واحدً ا .و�أمام ت�صاعد هجمات املقاومة على حمطات
احلافالت يف القد�س� ،أمر نتنياهو يف  2015/12/14بو�ضع حواجز �أ�سمنتية يف مئات
حمطات احلافالت يف القد�س املحتلة بعد �ساعات من عملية ده�س قام بها عبد املح�سن
عاما) من �سكان بلدة بيت حنينا يف القد�س املحتلة ،والتي �أدت �إىل �إ�صابة 14
ح�سونه (ً 21
م�ستوط ًنا.
هدم منازل ّ
ال�شهداء �سيا�سة قمع ودليل ف�شل
مل يكن �إلقاء احلجارة هو العمل املقاوم الأبرز يف
االنتفا�ضة فقط ،فقد كانت العمليات الفردية وعلى ر�أ�سها
�شيوعا ،حتى �أطلقت عليها
الطعن والده�س هي الأكرث
ً
ت�سمية انتفا�ضة ال�سكاكني �إىل جانب انتفا�ضة القد�س،
وكما كان تعامل االحتالل مع الأوىل تعاملاً قا�س ًيا اً
متغول،
فقد حاول االحتالل تطبيق �إجراءات كثرية للحد من
هذه العمليات وحلمل ر�سائل متعددة ،وكان �أولها عمليات
القتل املبا�شرة ملنفذي العمليات حيث �أ�شارت �إح�صائيات
ب�أن ثلثي ال�شهداء الفل�سطينيني هم من منفذي العمليات
الفردية ،ولكن االحتالل مل يكتف بقتل منفذي العمليات
فقد حاول �إر�سال ر�سائل رعب و�إخ�ضاع عرب �إجراءات
ت�ستهدف ذوي ال�شهداء من االعتقال والتفتي�ش التع�سفي
ملنازلهم ،اً
و�صول لعمليات هدم وتفجري هذه املنازل.

لم يكتف االحتالل بقتل
منفذي العمليات الفردية،
فقد حاول إرسال رسائل
رعب وإخضاع ،عبر إجراءات
تستهدف ذوي الشهداء من
االعتقال والتفتيش التعسفي
ملنازلهم ،وصولاً لعمليات هدم
وتفجير هذه املنازل .بدأت
سلطات االحتالل بهذا اإلجراء
في  2015/7/1مع صب
منزل الشهيد عدي أبو جمل
بالباطون املسلح.
وظف االحتالل تفجير املنزل،
ليس إليذاء عائلة الشهيد
ضرر
فقط ،بل ليحدث أكبر ٍ
في املباني احمليطة به ،وتعميم
العقوبة بأكبر قدر ممكن

بد�أ االحتالل بهذه الإجراءات قبل ا�شتداد االنتفا�ضة  ،فقد قامت قواته يف 2015/7/1

ب�صب منزل ال�شهيد عدي �أبو جمل بالباطون امل�سلح بعدما �أغلقته باحلديد ،وكانت املحكمة
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الإ�سرائيلية العليا قد �صادقت يف  2014/12/31على قرار يق�ضي بهدم منازل � 4شهداء
مقد�سيني ،بتهمة ارتكابهم عمليات يف املدينة ،وتنفيذهم عمليات خالل هبة �أبو خ�ضري يف
نهاية عام  .2014ثم عاد طرح هذا الإجراء "العقابي" يف جل�سة "الكابينت" املنعقدة يف
 ،2015/10/5حيث طلب نتنياهو من وزيرة الق�ضاء �أيليت �شاكيد ت�سهيل �إجراءات هدم
منازل الفل�سطينيني ممن ينفذون عمليات �ضد االحتالل ،يف حني طالب وزير الرتبية والتعليم
نفتايل بينت بالبناء يف امل�ستوطنات عقب كل عملية ينف ّذها فل�سطينيون.
ريا ،ففي 2015/10/7
بعد هذا التحري�ض الر�سمي مل ينتظر منزل ال�شهيد غ�سان �أبو جمل كث ً

قامت قوات االحتالل بتفجري منزله الكائن يف جبل املكرب جنوب القد�س املحتلة ،وقد �أحدث
التفجري دما ًرا هائلاً يف �ستة منازل يف حي عائلة �أبو جمل ،و�شردت  7عائالت ت�ضم �أكرث من
�شخ�صا ،و�سبق التفجري حتطيم كل �أثاث املنزل لكي ال ت�ستطيع الأ�سرة ا�ستعماله ،يف حال
ً 30
ا�ستطاعت �إخراجه .وقد د�أب االحتالل على القيام بهذه العمليات و�سط ح�شد �ضخم من
ال�شرطة والقوات اخلا�صة بهدف �إي�صال ر�سائل التحذير واخلوف لعوائل ال�شهداء ،بهدف
احليلولة من تكرارها الح ًقا ،وهو ما ح�صل يف  2015/12/2عندما اقتحمت قوات كبرية
تاما من جهة منطقتي
خميم �شعفاط �شمال القد�س املحتلة ،و�أغلقت مداخل املخيم �إغال ًقا ً
�شعفاط وعناتا ،ومنعت املواطنني من الدخول �إليه �أو اخلروج منه ،ثم قامت بتفخيخ وتفجري
منزل ال�شهيد �إبراهيم العكاري ،الذي �أ�شعل موجة غ�ضب وا�شتباكات يف املخيم.
و�أ�صبح االحتالل يوظف تفجري املنزل ،لي�س لإيذاء عائلة ال�شهيد فقط ،بل ليحدث �أكرب �ضر ٍر يف
املباين املحيطة به ،وتعميم العقوبة ب�أكرب قدر ممكن .وتعاين �أ�سر ال�شهداء من اعتداءات كثرية
تبد�أ من التفتي�ش املتكرر ملنزل العائلة وتخريب الأثاث واملمتلكات اخلا�صة ،كما يتم ا�ستدعاء
خ�صو�صا والد املن ّفذ و�إخوته ،وما يرافق ذلك من �إهانات نف�سية
العائلة للتحقيق ب�شكل متكرر
ً
وبدن ّية� ،إ�ضاف ًة لت�أخر ت�سليم االحتالل جلثامني ال�شهداء واحتفاظه ببع�ضها لفرتات طويلة.
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االنتفا�ضة تقلق االحتالل ،وت�ضرب بع�ض مفا�صله
على الرغم من ح�شد االحتالل خمتلف قدراته الأمنية واال�ستخباراتية مل ي�ستطع احل ّد من
عدد من قطاعات
العمليات الفردية ،ومع جتدد االنتفا�ضة امل�ستمرة ،ا�ستطاعت الت�أثري على ٍ
االحتالل املهمة .فعلى ال�صعيد ال�سياحي� ،أثرت االنتفا�ضة ومنذ �شهرها الأول على ال�سياحة
خ�صو�صا يف مدينة القد�س املحتلة ،حيث �سجلت جممعات الت�سوق واملحال التجارية تراج ًعا
ً
كب ًريا� ،إ�ضافة لرتاجع جممل الأن�شطة ال�سياحية يف املناطق املحتلة ،و�أظهرت معطيات ر�سمية
�أن ال�سياحة يف القد�س تراجعت منذ بداية ال�شهر الأول من االنتفا�ضة بن�سبة .% 50
هذا الرتاجع يف القطاع ال�سياحي ان�سحب خالل �أ�شهر االنتفا�ضة الالحقة ،فقد ن�شرت
أرقاما عن تراجع يف هذا
�صحيفة "معاريف" العربية تقري ًرا يف نهاية عام  ،2015ت�ضمن � ً
القطاع ،حيث فر�ضت بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�سياحية �إجازات اجبار ّية للعاملني ،وبع�ضها قام
بت�سريح عدد من املوظفني ،وذلك ب�سبب اخل�سائر املادية ،وو�صلت ن�سبة الرتاجع يف فنادق
ال�شطر الغربي من القد�س لـ  % 15مقارن ًة مع �أرقام عام  .2014و�أ�شارت معطيات "احتاد
جمعيات الفنادق" يف الدولة العربية� ،إىل �أن الأزمة احلالية �أخطر مما كان عليه الو�ضع
خالل فرتة العدوان على قطاع عزة الأمر الذي دفع وزارة املالية بالتعاون مع بلدية االحتالل
وما ي�سمى بوزارة "�ش�ؤون القد�س" ،لتقدمي م�ساعدات مالية للجهات املت�ضررة من قطاع
ال�سياحة.
ومع ازدياد العمليات النوعية التي تطال احلافالت العامة الإ�سرائيلية وحمطات االنتظار،
�أعاد االحتالل تفعيل وحدة "حرا�سة و�سائل النقل العام" ،وقالت �صحيفة "يديعوت �أحرونوت"
ب�أن �إعادة تفعيل الوحدة �أتى بعد � 9سنوات من تفكيكها ،حيث �سيتم ن�شر ع�شرات احلرا�س يف
البا�صات وحمطات االنتظار ،و�أعطي عنا�صر الوحدة �صالحيات تفتي�ش الركاب و�أمتعتهم،
وكذلك املارة .كما مت ت�سيري دوريات خا�صة على م�سارات طرق املوا�صالت العامة خالل
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�ساعات عمل البا�صات� ،إ�ضاف ًة لتفعيل
ن�شاطات �سر ّية حلماية البا�صات .وهذا
يعك�س خوف الأو�ساط الأمنية لدى
االحتالل ،من تطور عمليات الطعن
والده�س� ،إىل عمليات ا�ست�شهادية �أو
عبوات متفجرة على غرار االنتفا�ضة
ال�سابقة.
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م�ستوطن ينتظر البا�ص يف �إحدى املحطات يف القد�س املحتلة

جانب �آخر من ت�أثري االنتفا�ضة على
االحتالل ،قدرة املنفذين على �إيقاع �ضحايا يف �صفوف جنود االحتالل وم�ستوطنيه ،فا�ستنادًا
�إىل معطيات �شرطة االحتالل� ،أدت االنتفا�ضة ملقتل � 25إ�سرائيل ًيا خالل ثالثة �أ�شهر من عمر
االنتفا�ضة ،و�أ�صيب � 280آخرون 8 ،منهم قتلوا و�أ�صيب � 60آخرون يف مدينة القد�س املحتلة
وحدها .هذه الفاعلية التي متتعت بها االنتفا�ضة من ناحية الإثخان يف �صفوف االحتالل،
رعب كبرية ،ت�سبب بها عدم �إدراك متى ومن �سينفذ العملية
�أ�صاب امل�ستوطنني بحالة ٍ
القادمة ،و�أ�صبحت �إ�صابة امل�ستوطنني باحلاالت النف�سية خالل االنتفا�ضة حال ًة م�ست�شرية،
ففي �إح�صاءٍ ر�سمي �صادر عن "الرابطة الإ�سرائيلية لعالج ال�صدمات النف�سية"� ،أظهر
�أن � 8آالف �إ�سرائيلي بينهم  1500يف القد�س وحدها� ،أ�صيبوا بال�صدمة النف�سية واخلوف
ال�شديد خالل �أ�شهر االنتفا�ضة الثالثة خالل  ،2015كما ك�شفت هذه الإح�صائية ب�أن مقابل
قتيل �أو م�صاب يف �صفوف االحتالل هناك � 27إ�صابة بال�صدمة والهلع بحاج ٍة للعالج،
كل ٍ
ومن املفارقات التي ذكرها التقرير ،ب�أن عددًا كب ًريا من هذه الإ�صابات وقعت بعد م�شاهدة
العمليات على "التلفاز" ومل يكن امل�صابون موجودين يف �أماكن العمليات.
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ا�ستطاعت انتفا�ضة القد�س ،تثبيت املقاومة كخيار � ٍأول لإنهاء االحتالل ،كما �أعادت امل�سجد
الأق�صى مبا يعانيه من م�شاريع التق�سيم والتحكم �إىل واجهة االهتمام ،فهو من �أطلق من
باحاته ال�شرارة الأوىل لالنتفا�ضة ،ودفع �شباب القد�س وال�ضفة والأرا�ضي املحتلة عام
 1948للث�أر ملا يتعر�ض له من اعتداءات وانتهاكات .هذه القدرات ال�شبابية التي ا�ستطاعت
�صبغ االنتفا�ضة� ،أبرزت دور اجليل املقاوم اجلديد الذي ك�سر حاجز اخلوف ،و�أعاد �صور
االلتحام املبا�شر مع جنود االحتالل ،يف �صور ٍة نادرة من البطولة وال�شجاعة املطلقة .وكما
كان االحتالل دائ ًما ال يعرف �سوى منطق القوة ،قام بح�شد كل طاقاته وا�ستح�ضار عقوباته
الوح�شية ،لو�أد االنتفا�ضة واحل ّد من �آثارها ،عرب القتل وهدم املنازل وحمالت االعتقال
والتنكيل ،ولكنه ما ا�ستطاع حتى الآن االنت�صار يف معركة الوعي ،فق�ضايا القد�س وفل�سطني
ظلت الأولوية الرافعة ال�ستمرار العمل املقاوم.
هذه الفاعلية والقدرة على الت�أثري يف قطاعات االحتالل� ،ستدفع نحو ا�ستمرار االنتفا�ضة
خالل عام  ،2016وكما كانت اعتداءات االحتالل يف الأق�صى والقد�س واخلليل وبيت حلم
وغريها ،حمر ًكا داف ًعا للعمليات الفردية ،ف�إن عدم تراجع االحتالل عن م�شاريعه التهويدية
كفي ٌل يف ا�ستمرار العمليات واملواجهات ،يف ا�ستجاب ٍة طبيعية للواقع امل�أزوم الذي يعي�شه
الفل�سطيني ،مع تفاوت يف زخم االنتفا�ضة بني �شهر و�آخر ،فهي جت�سيد لطبيعة احلراك غري
املنظم والفردي يف جممل عملياته.
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خام�سا :امل�شهد الإ�سرائيلي
ً
ُ�شغلت دولة االحتالل خالل عام  2015بتطورين توزعا
على طريف العام فكانت انتخابات "الكني�ست" والتح�ضري
لها ومن ثم ت�شكيل احلكومة يف الن�صف الأول من العام
ومن بعد ذلك انتفا�ضة القد�س التي تفاعلت �إرها�صاتها
ب�شكل وا�ضح يف الن�صف الآخر منه.

كانت انتخابات "الكنيست"
املبكرة وانتفاضة القدس
التطورين األبرز اللذين انشغلت
بهما دولة االحتالل عام 2015
باإلضافة إلى القلق من االتفاق
النووي اإليراني مع مجموعة
الست واستمرار حفر األنفاق
وتطويرها في غزة وفي غمار
هذه اخملاوف ومصادر القلق
كان مسؤولون إسرائيليون
يتحدثون عن عالقات وتقارب
مع "دول عربية وإسالمية"
جتمعها مع دولة االحتالل
"مصالح مشتركة"

نتنياهو ،الذي دفع يف �أواخر عام  2014باجتاه �إجراء
انتخابات "كني�ست" مب ّكرة بعد اخلالفات مع وزيري املال
يائري لبيد والق�ضاء ت�سيبي ليفني و�إقالتهما ،فاز ب�أكرب
عدد من املقاعد على الرغم من �أرقام اال�ستطالعات
التي كانت ت�شري �إىل احتماالت تراجعه .هذا الفوز م ّكن
نتنياهو من ت�شكيل حكومته الرابعة لكنه مل يجعل ت�شكيل
احلكومة �أم ًرا �سه ًال حيث كان عليه الدخول يف جوالت من املفاو�ضات مع الأحزاب املختلفة
ّ
تخطت ال�شهر بعد تكليفه من قبل رئي�س الدولة بت�شكيلها .كما �أنّ الأغلبية التي ا�ستندت �إليها
احلكومة هي �أغلبية ه�شة حيث حازت � 61صوتًا يف "الكني�ست" ،من دون �أن يعني ذلك حتمية
ت�ضم � 5أحزاب هي "الليكود"،
فرط عقدها �أو �شللها ،وكانت النتيجة حكومة ميينية �صرفة ّ
و"كلنا" (�أ�س�سه مو�شيه كحلون بعد ان�شقاقه عن "الليكود") ،و"البيت اليهودي" (يتزعمه
نفتايل بينت) ،وحزبا "�شا�س" و"يهودت هتوراة" (كالهما من الأحزاب احلريدية الدينية)،
يف حني �أنّ احلكومة ال�سابقة �ضمت �أحزا ًبا ت�صنف من الي�سار/الو�سط وفق التق�سيم احلزبي
املعمول به يف دولة االحتالل ،ولك ّنها بطبيعة احلال ال يع ّول عليها لإحداث �أي فرق يف الق�ضية
الفل�سطينية حيث �إنها تتّفق يف �أطر ال�سيا�سات العامة مع اليمني.
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املقاعد يف
"كني�ست"
املقاعد يف
-/+
"كني�ست"
2013
احلكومة

احلزب/التحالف

يتزعمه
ّ

"الليكود"

بنيامني
نتنياهو

30

يت�سحاق
هرت�سوغ

24

"املع�سكر ال�صهيوين"

(حتالف حزبي
العمل واحلركة)
القائمة املوحدة
(حتالف الأحزاب �أمين عودة
العربية)
يائري لبيد
"هناك م�ستقبل"
مو�شيه كحلون
"كلنا"
"البيت اليهودي" نفتايل بينت
�أرييه درعي
"�شا�س"
�أفيغدور
"�إ�سرائيل بيتنا"
ليربمان
يعقوف
"يهودت هتوراة"
ليت�سمان
زهافا غل�ؤون
"مرييت�س "

2015

13

18

12+

21

3+

11

-

11

(من دون
حتالف)
19

2+

-

8-

-

11
10
8
7

12
11

6

13

7-

6

7

1-

1

5

6

1-

-

-

جديد
44-

3
3
2

-

وبالنظر �إىل مكونات احلكومة احلالية ،ف�إن �أ ًيا من �أع�ضائها �إما يعار�ض �إقامة دولة فل�سطينية
�أو �أقله ال يكرتث لإقامتها .وحديث نتنياهو يف �أول اجتماع باحلكومة يف  2015/5/15عن
اال�ستمرار يف دعم حل دبلوما�سي كان �سبقه ت�صريح له يف مقابلة ملوقع  nrgيف ،2015/3/15
�أي قبل يومني من االنتخابات� ،أنه يف حال انتخابه جمددًا فلن تقوم دولة فل�سطينية .وعلى
ال ّرغم من �أنّ نتنياهو عاد و�أعلن التزامه بح ّل ال ّدولتني بعد ت�شكيل احلكومة لكنّ الوا�ضح �أنّ
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ما يعلنه ال يعدو كونه من باب املراوغة ال�سيا�س ّية التي تطيل �أمد وجوده يف احلكومة اعتمادًا
فقط على �إدارة ال�صراع ولي�س ح ّله طاملا �أن احلكومة قادرة على حت ّمل هذه املراوحة ،ال �سيما
�أن الو�ضع على اجلانب الفل�سطيني –حتديدً ا ال�سلطة� ،ساهم يف �إعطاء االحتالل ً
هام�شا �أكرب
يف فر�ض �شروطه و�سيا�ساته على الفل�سطينيني �إىل �أن اندلعت انتفا�ضة القد�س التي ك�سرت
معادلة الأمن حتت االحتالل .وال �شك يف �أنّ هذا املوقف الإ�سرائيلي ي�ضع الكرة يف امللعب
الفل�سطيني حيث �إنه من الوا�ضح �أنّ حماوالت ا�سرت�ضاء االحتالل ليمن على الفل�سطينيني
ببع�ض دولة لن تثمر �إال مزيدً ا من �سنوات االحتالل.
الهم الأكرب لدولة االحتالل خالل عام  2015كواحد من املخاطر
�ش ّكل "اخلطر الإيراين" ّ
اخلارجية التي قدمها نتنياهو ك�أولوية يجب الت�صدي لها ،ال �سيما مع اجتاه ال�سدا�سية
الدولية �إىل �إبرام اتفاق نووي مع �إيران .وعلى الرغم من املحاوالت الإ�سرائيلية احلثيثة التي
جتر وفق
قادها نتنياهو يف الأمم املتحدة �أو يف الكونغر�س الأمريكي �إال �أنّ الرياح الدولية مل ِ
م�شتهى اجلانب الإ�سرائيلي حيث ّمت التّو�صل �إىل تفاهم حول الربنامج النووي الإيراين يف
يتم �إجنازه يف  ،2015/6/30وهو ما ّمت بالفعل.
 2015/4/2على �أن ّ
ير�ض �سلطات االحتالل دفعها �إىل اللعب على وتر االتفاق
التطور يف امللف النووي الذي مل ِ
بني القوى الدولية و�إيران ملغازلة "دول �س ّن ّية تلتقي معنا يف املوقف من اخلطر الإيراين" ،وفق
ت�صريحات نتنياهو .ومن �ضمن ذلك تركيز م�س�ؤولني �إ�سرائيليني على احلديث عن لقاءات
مع م�س�ؤولني عرب "لي�س بني دولهم و�إ�سرائيل اتفاقيات �سالم" ،وكذلك الدعوة �إىل ت�شكيل
حتالفات ميكن من خاللها لي�س فقط ت�شكيل جبهة واحدة �ضد "العد ّو امل�شرتك" بل كذلك
التمهيد لتو�سيع العالقات بني هذه الدول واالحتالل و�إعطا�ؤها طاب ًعا علن ًيا بحيث تكت�سب
�شرعيتها من �ضرورات تفر�ضها "الظروف املو�ضوعية" .وي�أتي يف هذا ال�سياق ما ك�شفته
الإذاعة العربية يف �أيار/مايو  2015عن لقاء يف عمان جمع م�س�ؤولني عر ًبا من دول "ال تقيم
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عالقات دبلوما�سية مع �إ�سرائيل" مب�س�ؤولني �إ�سرائيليني مب�شاركة دبلوما�سيني من الواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي حيث قالت الإذاعة �إن امل�س�ؤولني العرب �أبدوا رغبتهم يف دفع
التعاون الأمني بني "دول عربية �سنية" و"�إ�سرائيل" .ويف مقابلة مع "وا�شنطن بو�ست" يف
حزيران/يونيو ،اعترب وزير جي�ش االحتالل مو�شيه يعلون �أنّ "هناك مع�سكر العرب ال�سنة
حيث لإ�سرائيل م�صالح م�شرتكة مع ال�سنة" ،و�أ�شار �إىل �أنّ "�إيران عد ّو م�شرتك ...ف�إذا كان
لدينا الأعداء ذاتهم� ،إىل جانب م�صالح م�شرتكة ،ف�إنّ ث ّمة ح ّيزًا للتّعاون".
وبغ�ض النظر عن مدى �صحة هذه الأخبار كون م�صدرها من و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية� ،إال
�أن الإ�شارة املتكررة �إىل "دول �سنية" تختزن الكثري من الإ�شارات �إىل حر�ص دولة االحتالل
على و�ضع العرب مقابل الفر�س وال�سنة مقابل ال�شيعة ل�ضمان ا�ستمرار حالة الت�شرذم التي
تبقي "�إ�سرائيل" يف م�أمن طاملا �أ ّنها م�ستثناة من دائرة العداء العربية.
وعلى الرغم من اقتناع "�إ�سرائيل" ب�أنّ العرب املن�شغلني عنها �أ�ص ًال لن يخو�ضوا �أي حرب
�ضدها بعد ان�شغالهم بالأزمات يف �سوريا واليمن والعراق والبحرين وم�صر وليبيا وغريها،
حيث قال وزير اجلي�ش يعلون يف حزيران/يونيو مب�ؤمتر "هرت�سيليا" �إنه "ال خوف من غزو
اجليو�ش العربية لإ�سرائيل"� ،إال �أ ّنها ال تزال ترتقب خطر اندالع حرب على اجلبهة ال�شمالية
كابو�سا
مع حزب اهلل يف لبنان� ،أو اجلنوبية مع حما�س يف قطاع غزة حيث ت�شكل الأنفاق
ً
لالحتالل ،كما ت�أ ّكد يف امل�ؤمتر ال�سنوي لتحديد املخاطر اال�سرتاتيجية الذي عقده معهد
ثان/يناير .2016
�أبحاث مركز الأمن القومي يف كانون ٍ
� ًإذا ،حالة القلق التي تعي�شها دولة االحتالل من �إمكان ّية حدوث اخرتاقات حدود ّية من قبل
كيانات غري دولتية ،دفعها �إىل �إحاطة نف�سها بالأ�سوار واجلدران ،ف�صادقت يف حزيران/
يونيو  2015على �إقامة �سور على احلدود مع الأردن بكلفة �إجمالية  3مليار �شيكل (�أكرث من
 750مليون دوالر) حيث قال نتنياهو �إن اجلدار هو من مقت�ضيات "الأمن الوطني" ،و�أنه
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ي�ضاف �إىل "اجلدار الذي بنيناه على
طول احلدود مع �سيناء ومنعنا من خالله
دخول املهاجرين ،وكذلك اجلماعات
الإرهابية؛ و�إىل اجلدار الذي بنيناه
على حدود اجلوالن" .ومع مالحظة �أنّ
دولة االحتالل باتت مط ّوقة باجلدران
مقطع من "اجلدار الأمني" مع احلدود الأردنية
من اجلهات كافة ،و�أ ّنها تقيم جدا ًرا
مع غزة وجدا ًرا يف ال�ضفة مبا فيها
القد�س ،لأ�سباب تقول �إنها �أمنية ،فهي ت�ؤكد �أنها غريبة عن ن�سيج املنطقة وهي � ً
أي�ضا غريبة
داخل حدود كيانها ،وهي �إن ا�ستطاعت �أن تت�آلف مع الأنظمة ال�سيا�سية �إال �أ ّنها تظل ملفوظة
غا�صب لأر�ض فل�سطني والأرا�ضي العربية
كيان
على امل�ستوى ال�شعبي الذي ال يراها �سوى ٍ
ٍ
الأخرى.
ومع تر ّقب خماطر �إيران واالخرتاقات احلدود ّية و�أنفاق حما�س وال�سعي لعزلها ومواجهتها،
أهم
كان على االحتالل مواجهة انتفا�ضة القد�س وحالة انعدام الأمن التي كانت من �أبرز و� ّ
ارتداداتها على ال�شارع الإ�سرائيلي .وحاولت �سلطات االحتالل التعامل مع هذا اخلطر
فقللت من �أهميته بادئ الأمر ومت�سكت بت�سميته "موجة عنف" يجب ّ
تخطيها من دون تقدمي
وا�ضحا حالة العجز التي
"تنازالت" �سيا�سية ريثما تفقد مق ّوماتها الذاتية وتتال�شى ،وكان
ً
اعرتت �سلطات االحتالل يف وقف العمليات الفردية التي تتخطى قدرة �أجهزة اال�ستخبارات
والأمن على ك�شفها م�سب ًقا لإحباطها ،وقد تطرق البند املتعلق بانتفا�ضة القد�س للحراك الذي
بد�أ يف القد�س ثم انتقل �إىل ال�ضفة و�إىل الداخل الفل�سطيني املحتل كما غزة املحا�صرة التي
�شاركت مبا �أمكن من قلب احل�صار .و�ساهمت االنتفا�ضة يف انك�شاف احلكومة الإ�سرائيلي
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على اله�شا�شة التي ُ�شكلت على �أ�سا�سها فظهرت اخلالفات بني مكوناتها على خلفية عدم
القدرة على املحافظة على �أمن الإ�سرائيليني ،وقاد نفتايل بينت ،زعيم "البيت اليهودي"،
الهجوم على نتنياهو العاجز كما ظهرت اخلالفات بني امل�ستويني ال�سيا�سي والأمني حول
�آليات مواجهة "العنف الفل�سطيني" و�إخماده.
�شعب ًيا ،انتهى عام  2015على �شعور الإ�سرائيليني بفقدان الأمن حيث �أظهر ا�ستطالع ن�شرته
�صحيفتا "معاريف" و"جريوزاليم بو�ست" يف � 2015/12/6أنّ  %77من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم
ي�شعرون بانعدام الأمن ،بينهم " % 52ال ي�شعرون ب�أمن كبري" و" %25ي�شعرون بانعدام تا ّم
ا�ستطالعا للقناة العربية الثانية ن�شرت نتائجه يف � 2015/10/10أظهر �أنّ
للأمن .كما �أنّ
ً
الإ�سرائيليني غري را�ضني عن نتنياهو بعد انتفا�ضة القد�س و�أعلن  %73من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم
�أنهم غري را�ضني عن �أدائه و�سيا�ساته بعد اندالع االنتفا�ضة .ووفق  %22من امل�ستطلعني ،ف�إن
�أفيغدور ليربمان ("�إ�سرائيل بيتنا") هو الأكرث �أهلية للتعامل مع ال�ش�ؤون الأمنية مقابل % 17
اختاروا نفتايل بينت ("البيت اليهودي") يف حني حل نتنياهو ثال ًثا بن�سبة  .% 15عل ًما �أن
ارتفاعا يف
�شعبية نتنياهو مل تت�أثر �سل ًبا على خلفية احلرب على غزة عام  2014بل �شهدت
ً
تلك الفرتة.
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وال�سلطة
�أما يف ما يتع ّلق باملوقف الإ�سرائيلي من �إجراء مفاو�ضات بني "�إ�سرائيل" ّ
ال�سالم" الذي يجريه "معهد �إ�سرائيل لل ّدميقراطية"
الفل�سطينية ،ف�أظهر ا�ستطالع "م�ؤ�شر ّ
ال�س�ؤال
ال ّنتائج الآتية ل�شهر ت�شرين ٍ
ثان/نوفمرب ( 2015مع مقارنة بنتائج اال�ستطالع حول ّ
ذاته عامي  2014و:)2016
ت�شرين ثان/نوفمرب 2015

كانون ثان/يناير
-26( 2016
)2016/1/28

�أيلول�/سبتمرب
-16( 2014
)2014/9/18

% 30,6

%31,8

%31,3

(اال�ستطالع ما بني

)2015/12/1-11/30

م�ؤ ّيد ب�شدة
م�ؤيد
%26,0
%30,0
%31,2
معار�ض
%14,3
%16,5
%17,4
معار�ض ب�شدة
%23,2
%16,3
%15,7
ال �أعرف/ال
%5,3
%5,3
% 5,0
�إجابة
يخ�ص القد�س حتديدً ا ،ويف وقت �أعلن فيه نتنياهو خالل االحتفال بالذكرى الـ48
ويف ما ّ
ال�ستكمال احتالل القد�س �أنّ "القد�س لن تق�سم جمددًا ،و�ستبقى دائ ًما حتت ال�سيادة
الإ�سرائيلية"� ،أظهر ا�ستطالع �أجري يف �أيار/مايو ون�شرت نتائجه يف � 2015/5/18أنّ
 % 50من اجلمهور الإ�سرائيلي يوافقون على تق�سيم القد�س و�إعطاء الأحياء العرب ّية
لل�سلطة الفل�سطين ّية كما �أنّ حوايل  % 25من امل�ستط َلعني ال ميانعون ت�سليم احل ّيني
ّ
ال�سلطة .وكان ا�ستطالع ن�شر يف "معاريف"
الإ�سالمي وامل�سيحي يف البلدة القدمية �إىل ّ
العربية يف � 2015/5/17أظهر �أنّ  % 92من الإ�سرائيليني اليهود يعتربون القد�س عا�صمة
للدولة العربية يف يحني يطالب  % 8منهم احلكومة ب�أن تنظر يف اعتماد "تل �أبيب" عا�صمة.
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ا�ستطالعا ن�شرته
ومع مالحظة �أنّ اال�ستطالعني �سابقان على انتفا�ضة القد�س ،ف�إنّ
ً
"معاريف" يف � ،2015/10/14أي بعد االنتفا�ضة� ،أظهر �أن  % 66من الإ�سرائيليني يقولون
�إنّ الأحياء الفل�سطينية يف القد�س ينبغي �أال تكون جز ًءا منها.
ال �شك يف �أن هذه الأرقام ت�شري بو�ضوح �إىل �إمكانية تغيرّ موقف الر�أي العام الإ�سرائيلي
جتاه ق�ضايا مف�صلية كق�ضية "اعتبار القد�س املوحدة عا�صمة ا�سرائيل" وقد كان لالنتفا�ضة
الت�أثري الكبري يف هذا التغيري.
ومع هذه اال�ستطالعات واالتجّ اهات يف الر�أي العام الإ�سرائيلي ،ال تزال الهجرة ت�سجل معد ًال
�سلب ًيا يف القد�س كما �أظهرت �أرقام دائرة الإح�صاء املركزية الإ�سرائيلية ال�صادرة عام
 .2016ووفق هذه الأرقام� ،سجلت القد�س "هجرة �سلبية" عام  2014بلغت  ،6740ففي
�شخ�صا باملقابل ،معظمهم من
�شخ�صا فقد تركها 17,091
حني انتقل �إىل املدينة 10,351
ً
ً
ال�شباب .وتلت "�أ�شدود" جنوب "�إ�سرائيل" القد�س مبع ّدل الهجرة ال�سلبية حيث بلغ ،2280
وال�سبب الأرجح يف ذلك هو ال�صواريخ التي �أطلقتها املقاومة على جنوب "�إ�سرائيل" خالل
العدوان على غزة ذلك العام .وي�شكل ا�ستمرار الهجرة ال�سلبية ذريعة للمطالبة باملزيد من
البناء يف امل�ستوطنات للتخفيف من "�أزمة ال�سكن" عرب متكني املزيد من اليهود من �شراء
وحدات ا�ستيطانية يف القد�س والعي�ش فيها .وال �شك يف �أن انتفا�ضة القد�س دخلت بقوة
�ضمن عوامل ت�شجيع الهجرة العك�سية الإ�سرائيلية من القد�س ،وهو ما يرجح ظهوره يف �أرقام
الهجرة لعام .2015
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معدالت الهجرة لعام  2014من و�إىل القد�س ومناطق �أخرى يف فل�سطني املحتلة
القد�س
�أ�شدود
حيفا
تل �أبيب

الوافدون

املغادرون

-/+

10,351

17,091

6740-

3,627

5,907

2,280-

7,708

8,855

1147-

20,519

21,449

930 -

ومبوازاة ذلك ك ّله ،ف�إنّ امل�ستوى ال�سيا�سي يع ّد ال�ستقبال الذكرى اخلم�سني ال�ستكمال احتالل
القد�س وامل�صا ِدفة عام  2017مبجموعة من الفعاليات وامل�شاريع التي �ستنفذ بني عامي
 2016و 2020وتهدف �إىل "تعزيز مكانة القد�س كعا�صمة لإ�سرائيل" .ولهذه الغاية فقد
قررت احلكومة يف االجتماع املعقود يف  2015/5/19تنفيذ عدد من امل�شاريع التي تهدف
�إىل تعزيز املدينة اقت�صاد ًيا بالإ�ضافة �إىل خطة لإ�صالح البنية التحتية يف القد�س وت�شجيع
ال�سياحة �إىل حائط الرباق املحت ّل عرب افتتاح مركز لل ّز ّوار يف املكان عام  ،2017ومتابعة
ّ
�أعمال احلفر يف املنطقة .وق ّررت احلكومة تنظيم فعاليات عام  2017يف جماالت ال�سياحة،
والتعليم ،والثقافة ،والريا�ضة .ومع هذه اال�ستعدادات والتجهيزات ف�إ ّنه من املمكن القول �إنّ
دولة االحتالل لن تتخلى عن م�شروع التّهويد يف القد�س و�ستدفع باتجّ اه املزيد من اال�ستيطان
ال�سلبية وتثبيت اليهود يف املدينة ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�ساتها العا ّمة يف
للتّخفيف من الهجرة ّ
حمل املقد�س ّيني على املغادرة لتعديل امليزان الدميغرايف مل�صلحة اليهود.

�ساد�سا :التفاعل مع القد�س على امل�ستوى العربي والإ�سالمي
ً
 .1امل�ستوى الفل�سطيني:
ّ
ومنظمة التحرير:
ال�سلطة الفل�سطين ّية
أّ .
ال�سلطة الفل�سطينية خالل عام
مل يكن موقف ّ
فار ًقا عن املواقف التي راكمتها ال�سلطة منذ �إن�شائها يف
اتفاق �أو�سلو عام  1993وارت�ضائها بعزلها و�إق�صائها عن
القد�س .ومع عدم وجود ال�سلطة على الأر�ض يف القد�س
و�إغالق االحتالل امل� ّؤ�س�سات التّابعة لها ليجرب املقد�س ّيني
على اللجوء �إىل م� ّؤ�س�ساته تبدو ال�سلطة قد متاهت مع حالة
الإق�صاء حيث ال ت�ستح�ضر القد�س يف خطابها �إال كجزء
من الزمة "�إقامة دولة فل�سطني على حدود عام 1967
وعا�صمتها القد�س ّ
ال�شرقية" .وكما كان حال ال�سلطة
وموقفها قبل انتفا�ضة القد�س ف�إنّ الأمر مل يتغيرّ كث ًريا
بعد اندالع االنتفا�ضة حيث مل تَب ُد ال�سلطة معنية بالوقوف
وراء احلراك ال�شعبي ودعمه ،مبا فيه من عنا�صر قوة ميكن
ا�ستثمارها يف القد�س والأق�صى ،بقدر ما كانت حتاول �أن تق ّدم نف�سها للجانب الإ�سرائيلي
والدويل على �أ ّنها البديل الأ�سلم من "العنف الفل�سطيني".
2015

تبدو السلطة الفلسطينية
منسجمة مع اتفاق أوسلو إلى
أبعد حد حيث يزداد بعدها
عن القدس التي ال ترد في
خطابها إال عندما تشير إلى
اجلزء الشرقي منها لتسميه
عاصمة للدولة الفلسطينية
املوعودة ،كما تزداد متس ًكا
بالتنسيق األمني مع االحتالل
لضمان بقائها فيما تتالحق
وعودها مبقاضاة االحتالل
أمام محكمة اجلنايات الدولية
من دون أي اجتاه إلى تفعيل
هذا املسار

ع ّبا�س متم�سك باملفاو�ضات كخيار وحيد
على ال ّرغم من ف�شل م�سار املفاو�ضات الذي ت�أكد مرة �أخرى عام  2014مع مفاو�ضات
الأ�شهر الت�سع ومت ّكن االحتالل من مترير خططه على طاولة املفاو�ضات من حيث اال�ستمرار
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يف اال�ستيطان �إىل جانب �أمور �أخرى� ،إال �أن رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ال يزال
ي�سعى وراء التفاو�ض مع الإ�سرائيلي كخيار يحاول �أن يظهر من خالله على �أنه �شريك يف
"ال�سالم" ّ
وكق�شة يتعلق بها ل�ضمان عدم انهيار ال�سلطة .ف�ص ّرح يف افتتاح اجتماع املجل�س
املركزي ملنظمة التحرير يف  2015/3/4قبل �أ�سبوعني من انتخابات "الكني�ست" ،ب�أ ّنه
"م�ستع ّد للتفاو�ض مع � ّأي طرف منتخب" م�ؤكدً ا �أنّ "من جاء على ر�أ�س ال�سلطة با�سم ال�شعب
الإ�سرائيلي نحن نعتربه ال�شريك ونتفاو�ض معه� ،أ ًّيا كان هذا الرجل و�أ ًّيا كانت �سيا�ساته .ثم
عاد و�أ ّكد يف ني�سان�/أبريل �أ ّنه م�ستعد للتفاو�ض مع نتنياهو ،كمم ّثل لل�شعب الإ�سرائيلي ،من
دون �شروط م�سبقة.

وال يختلف الأمر يف ما يتع ّلق مبحكمة اجلنايات الدولية ،ففي � 2015/4/1أعلنت املحكمة عن
ال�سلطة ق ّدمت طلب ان�ضمام دولة فل�سطني
ان�ضمام دولة فل�سطني ب�شكل ر�سمي �إليها وكانت ّ
ثان/يناير  .2015ومع ذلك ،ف�إنّ �أي ملف مل يق ّدم وال تزال ال�سلطة
�إىل املحكمة يف كانون ٍ
تتحدث عن "ملفات �سوف تق ّدم" و�أخرى يتم �إعدادها ،وهذا ما درجت على �إعالنه خالل
ال�سنوات املا�ضية بانتظار �أن ت�صبح ع�ض ًوا يف املحكمة .وعلى الرغم من احلديث عن �إحالة
ملفات �إىل املدعية العامة �إال �أنّ عدم �إن�شاء دائرة متهيدية يف املحكمة با�سم حالة فل�سطني
يثبت عدم التق ّدم� ،أقله ب�شكل ر�سمي ،ب� ّأي ملف ميكن �أن ي�ؤكد جلوء ال�سلطة �إىل امل�سار
القانوين ملواجهة االحتالل.

وهذا اال�ستعداد الدائم للتفاو�ض مل يت�أثر با�ستمرار تهويد القد�س وال باالقتحامات
واالعتداءات امل�ستمرة على الأق�صى ،وال مبجريات مفاو�ضات عام  2014-2013التي ذهب
�إليها عبا�س بعد التخلي عن �شرط وقف اال�ستيطان وخرج منها نتنياهو وقد �صادق على عدد
ال�سلطة من التّ�صدي لها.
من امل�شاريع اال�ستيطانية من دون �أن تتم ّكن ّ

التّن�سيق الأمني

�سيا�سة عبا�س يف مواجهة "�إ�سرائيل" :خطوات م�ؤجلة ب�شكل دائم
قال حممود عبا�س يف كلمته يف � 2015/9/30أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها
الـ�سبعني �إنّ الفل�سطينيني لن يكونوا ملزمني باتفاقية �أو�سلو ما مل يتلقوا حماية دولية يف وجه
"�إ�سرائيل" ،وقال �إنّ هذه االتّفاق ّية حتتاج �إىل حتديث لك ّنها لن ت�ستمر يف حال االلتزام بها
من جانب واحد .وطالب "�إ�سرائيل" ب�إنهاء االحتالل والقبول بدولة فل�سطين ّية "لأنّ الو�ضع
احلايل غري قابل لال�ستمرار و�سوف نبد�أ يف تنفيذ الإعالن عن وقف التزاماتنا املوقعة بك ّل
ال�سبل ال�سلمية والقانونية ،ولن نلج�أ �إىل العنف" .وعدم اللجوء �إىل العنف عند عبا�س يعني
عدم مقاومة االحتالل بل مهادنته والتوعد باملزيد من اخلطوات التي مل تر � ّأي منها �سبي ًال
�إىل التنفيذ.
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يف  2015/3/5ق ّرر املجل�س املركزي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،خالل انعقاد الدورة العادية
ال�سابعة والع�شرين للمجل�س ،وقف التن�سيق الأمني مع االحتالل .لكنّ انتهاكات االحتالل
واعتداءاته على الفل�سطينيني وا�ستمراره يف م�شاريع تهويد القد�س وم�ساعيه �إىل ال�سيطرة
على املقد�سات ،ال �سيما الأق�صى ،مل تقنع عبا�س ب�ضرورة وقف التن�سيق بل �إنّ الأ�شهر الثالثة
الأخرية من عام � 2015شهدت مزيدً ا منه حتى �شهد لعبا�س قادة اال�ستخبارات وا ّ
جلي�ش
ال�سلطة،
بالتعاون املثمر الذي �أ ّدى �إىل �إحباط عمل ّيات �أق ّر ماجد فرج ،رئي�س جهاز خمابرات ّ
ب�أ ّنها جتاوزت  200عملية.
هذا اجلانب املظلم من "�شخ�صية" ال�سلطة واملن�سحب على �أجهزتها الأمنية خرقه انخراط
�ضابط املخابرات مازن عريبة ،وهو ابن �أخت "كبري املفاو�ضني" �صائب عريقات ،يف انتفا�ضة
القد�س عرب تنفيذ عملية �إطالق نار جتاه قوات االحتالل يف القد�س يف  2015/12/3قتلته
قوات االحتالل على �أثرها .وقد و�صفت جملة "ديفن�س نيوز" الأمريكية يف 2016/1/18
تنفيذ العمل ّية من قبل عريبة للعملية الذي "كر�س مهنته يف احتواء العنف من خالل التّن�سيق
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مع قوات الأمن الإ�سرائيلية" على �أ ّنها نوع من الف�شل ّ
ال�شخ�صي لعريقات .وهذه احلالة،
و�إن كانت فريدة خالل عام � ،2015إال �أنها خرق لقاعدة ك ّر�ستها ال�سلطة عرب ت�سخري �سالح
�أجهزتها خلدمة االحتالل و�أمنه.
ب .الف�صائل الفل�سطينية :بني ت�ضا�ؤل الدور وامتحان االنتفا�ضة
الدور املرتاجع مع بداية 2015

�سجل تفاعل الف�صائل مع ق�ضايا القد�س واملقد�سات تراج ًعا
ً
ملحوظا مع بداية عام  ،2015حيث عاد دورهم للت�ضا�ؤل
من جديد ،من حيث م�ساحة الت�أثري التي تتمتع بها ،نتيج ًة
للح�صار املفرو�ض عليها و�ضمور بنيتها التنظيمية يف
املناطق املحتلة ،ومع ت�سجيل الف�صائل ملواقف متقدمة
و�صلت لتبني بع�ض منفذي العلميات الفردية خالل هبة
�أبو خ�ضري ،عادت الف�صائل لنمط التفاعل الرتيب مع
املدينة املحتلة ،عرب مواكبة الأحداث امل�ستجدة والطارئة،
ب�إ�صدار البيانات ُبعيد اجلرائم واالعتداءات التي يرتكبها
االحتالل بحق امل�سجد الأق�صى واملقد�سيني.

أشارت الفصائل في متابعتها
العتداءات االحتالل على
األقصى ،لكون املسجد املبارك
"جوهر الصراع" ،واإلشادة
الدائمة بدور املرابطني
واملرابطات في حماية األقصى،
وبأن العمليات واملواجهات
دلي ٌل على متسك أهل القدس
مبقاومة االحتالل ،مع قصور
واضح في توجيه الرسائل وبناء
الوسائل العملية للمواجهة

تابعت الف�صائل ا�ستمرار االحتالل باالقتحامات �شبه اليومية للأق�صى ،و�أ�شارت بت�صريحاتها
الر�سمية لكون الأق�صى "جوهر ال�صراع" مع االحتالل ،كما كانت الإ�شادة الدائمة بدور
املرابطني واملرابطات يف حماية امل�سجد والوقوف يف وجه خمططات املحتل .كما تابعت
أكيد
الف�صائل العمليات واملواجهات التي جرت يف القد�س و�إعالن دعمها الكامل لها ،يف ت� ٍ
م�ستمر ب�أن املواجهة هي التي �سوف تق�ضي على االحتالل ،وب�أن �أهل القد�س "متم�سكون بخيار
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املقاومة" .ورغم �أهمية هذا اخلطاب يف �إبقاء القد�س والأق�صى حمور اهتمام للف�صائل،
�إال �أن تلك الدعوات تبقى عامة ،وهي تكرار لدعوة الدول العربية والإ�سالمية للدفاع عن
الأق�صى وبذل اجلهود حلمايته بكل الو�سائل املتاحة ،ومتا ٍه مع خطاب ال�سلطة يف �إلقاء اللوم
على الآخرين اً
دول و�أفرادًا ،كما تبعد توجيه البو�صلة نحو الدول املعنية بواقع الإ�شراف على
الأق�صى ،مع تغييب وا�ضح للو�سائل العملية لتطبيق الدعم املراد ،وهي �سمة م�شرتكة لأبرز
الف�صائل الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حركتا فتح وحما�س.
الف�صائل وبوادر االنفجار املرتقب
مل متر الأ�شهر التي �سبقت االنتفا�ضة
عجا ًفا ،بل ت�صاعدت فيها العمليات
واملواجهات ولو مل تتخذ �صورة االنفجار
الكامل ،وي�شري مراقبون لدور الف�صائل
يف ت�صعيد هذا احلراك ،عرب احل�شد
للفعاليات ال�شعبية وتنظيم مظاهرات
تظاهرة يف رام اهلل ن�صرة للقد�س والأق�صى
االنت�صار للم�سجد الأق�صى خالل �أيام
اجلمع خا�ص ًة ،واحلراك الطالبي يف
اجلامعات الفل�سطينية ،ومل يكن للف�صائل م�صلح ٌة يف �سبغ هذه الفعاليات التي ت�صل حل ّد
ب�شكل كامل ،نظ ًرا للحمالت التي تعر�ضت لها �إن
التما�س املبا�شر مع االحتالل ب�صبغتها ٍ
من قبل قوات االحتالل� ،أو عرب الأمن الفل�سطيني الذي �ساهم يف قمع و�إنهاء العديد من
التظاهرات والفعاليات.
ومع عودة االقتحامات العنيفة يف  2015/7/22ومن ثم تزام ًنا مع الأعياد العربية
يف  ،2015/7/26وعودة ال�سيا�سيني الإ�سرائيليني القتحام الأق�صى مع الع�شرات من
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امل�ستوطنني والعنا�صر الأمنية ،وارتفاع �أ�صوات التحذير من تق�سيم امل�سجد الأق�صى زمان ًيا
عبت ف�صائل املقاومة عن اخلطر املحدق بامل�سجد الأق�صى ،وبد�أ تفاعل الف�صائل
ومكان ًيا ،رّ
�أكرث اقرتا ًبا ومالم�س ًة للواقع ،حيث دعت للت�صدي للم�ستوطنني وقوات االحتالل بكل ال�سبل
املتاحة .ومع غياب ال�سلطة عن �أداء دورها �أ�صبح ت�شكيل "قيادة وطنية يف مدينة القد�س"
حاج ًة ملحة ،مع دعوة �أهايل ال�ضفة االنت�صار للقد�س والأق�صى.
هذه املحاولة ال�ستعادة الفاعلية لدى الف�صائل ،وتوقع انفجار الأو�ضاع يف القد�س بنا ًء على
رفع االحتالل من اعتداءاته� ،أتت يف وقت تدحرجت فيه الأحداث ب�شكل �سريع نحو االنتفا�ضة
من جديد ،مما �أعاد ت�سليط ال�ضوء على قدرة الف�صائل ا�ستعادة زمام املبادرة وبعث العمل
املقاوم املنظم يف املناطق املحتلة ،يف مواجهة االحتالل و�أذرعه الأمنية ،وعن قدرتها يف قيادة
�سري.
االنتفا�ضة ب�شكل علني �أو ّ
انتفا�ضة القد�س االمتحان ال�صعب للف�صائل
�شكلت انتفا�ضة القد�س التطور الأبرز خالل عام  ،2015كما كانت االمتحان الأ�صعب
خ�صو�صا يف ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلتني ،التي تعر�ضت فيهما
للف�صائل الفل�سطينية
ً
الف�صائل على مدى ال�سنوات ال�سابقة حلمالت تهدف للق�ضاء على قواعدها التنظيمية،
وعلى ر�أ�سها حركتا حما�س واجلهاد ،ومع ذلك �شكلت عملية "بيت فوريك" التي حدثت يف
 ،2015/10/1منعط ًفا مه ًما فهي العملية الأوىل يف االنتفا�ضة ،وقد وجه االحتالل االتهام
حلركة حما�س.
ومع �أن العملية �أتت من خارج القد�س ،فقد �سجلت �صور ًة مهمة ملحاولة الف�صائل االنخراط
يف العمل املقاوم ب�شكل مبكر يف االنتفا�ضة ،ومما يح�سب يف �سجل الف�صائل نقطة �إيجابية
�أخرى يف مرحلة االنطالق هذه ،وهي عدم تبني حما�س مبا�شرة لهذه اخللية وبوقوفها خلف
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العملية التي �أدت ملقتل م�ستوطنني� ،أظهر ابتعاد الف�صائل منذ البداية عن ت�صدر امل�شهد،
مما �ساهم الح ًقا يف حمافظة االنتفا�ضة على طابعها ال�شعبي والفردي ،الأمر الذي انعك�س
على االحتالل ف�شلاً يف تطويق االنتفا�ضة واحل ّد من العمليات مبختلف �أن�ساقها ،على الرغم
من قيام القوات الإ�سرائيلية بحمالت اعتقال متكررة وتطبيق �إجراءات قمعية متزايدة،
فالإطار القيادي لالنتفا�ضة مل يكن ف�صائل ًيا باملعنى التنظيمي ال�سابق ،وقدمت حال ًة من
املرونة العالية الرافعة للعمل املقاوم.
هذه ال�سمة الفردية ملنفذي العمليات مع االنتماء الف�صائلي ،ظهر جمددًا مع ال�شهيد مهند
احللبي الذي ا�ست�شهد يف  ،2015/10/3وهو من �أوائل منفذي العلميات يف القد�س املحتلة،
وقد باركت حركة اجلهاد الإ�سالمي العملية ،وتبنت ال�شهيد احللبي يف بيان لها ب�أنه �أحد
كوادرها ،معترب ًة العملية "�أنها تطور نوعي للمقاومة الفل�سطينية ورد طبيعي على جرائم
العدو �ضد �شعبنا ومقد�ساتنا" ،ويرجع مراقبون عودة تبني منفذي العمليات جمددًا ،كون
املنفذين من �أبناء الف�صائل ولكن قيامهم بهذه العمليات بقرار فردي ،من دون �أوامر مبا�شرة
من قيادة الف�صائل.
و�أمام حمدودية تبني الف�صائل للعمليات الفردية ،والإبقاء على الطابع ال�شعبي لالنتفا�ضة،
وا�ضحا بني
وانخراط كوادر التنظيمات يف هذه احلالة ال�شعبية� ،أظهرت االنتفا�ضة تباي ًنا
ً
كوادر حركة فتح وقيادتها ،وازدواجية قيادة حركة فتح وال�سلطة ب�شخ�ص الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،حيث ي�صر الأخري على عدم الت�صعيد واحلر�ص على التن�سيق الأمني مع
االحتالل ،وح�صر ر�ؤية التغيري يف خيار املفاو�ضات .ولكن املعطيات عن كوادر حركة
فتح �أظهرت وجهة نظر �أخرى ،حيث �أ�صدرت �شبيبة فتح بيا ًنا عربت فيه عن ا�ستمرارها
باالنتفا�ضة ،وهدفها من هذا احلراك الذي "هو احلرية واخلال�ص النهائي من االحتالل"،
وو�صل الأمر ببع�ض قيادات حركة فتح لو�صف التن�سيق الأمني ب�أنه "جرمية و�أن الواقع جتاوز
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مرحلة التن�سيق" .هذا ال�سقف املرتفع الداعم لالنتفا�ضة وامل�شارك يف فعالياتها ،يعطي
خ�صو�صا ،وبني م�شاريع
ت�صو ًرا عن اخلالف الكبري بني �إرادة ال�شارع الفل�سطيني وال�شباب
ً
هام�ش من
ال�سلطة وم�سارها ،وهو جيل مل يقدم له م�سار املفاو�ضات والتن�سيق الأمني �أي
ٍ
التقدم والتغيري ،يف ظل �إبقاء االحتالل على �سيا�سة االعتداء على املقد�سات ،وم�صادرة
حقوق للفل�سطينيني يف القد�س �أو ال�ضفة الغربية.
و�أمام جتربة الف�صائل خالل ثالثة �أ�شهر من عمر االنتفا�ضة يف عام  ،2015يجب عليها
اال�ستثمار يف رفد احلراك ال�شعبي ،عرب دعم الفعاليات واملظاهرات اجلماهريية واملواجهات
عند نقاط التما�س وعلى احلواجز الأمنية ،التي ت�شتت جهود االحتالل وتبقيه يف حالة دائمة
من اال�ستنفار ،مع �إمكانها تقدمي البيئة املالئمة للقيام بعمليات فردية "نوعية" يف عمق
املناطق املحتلة ،والتي ت�ساهم يف تعزيز معادلة الرعب ،وجعل العمليات الفردية �أكرث ت�أث ًريا
و�أ�شد وط�أة.
 .2الأردن:
�شارك الأردن يف �أواخر عام  2014يف �إخماد اله ّبة ال�شعبية (هبة �أبو خ�ضري) حتت م�س ّمى
"منع �أ�سباب التوتر يف القد�س" حيث جرت �سل�سلة من االت�صاالت توجت باجتماع يف عمان
ثان/نوفمرب باجتماع جمع ك ًال من ملك الأردن عبد اهلل الثاين ،ورئي�س حكومة
يف ت�شرين ٍ
االحتالل ،ووزير اخلارجية الأمريكي جون كريي .وعاد �إىل لعب الدور ذاته يف عام  2015بعد
اندالع انتفا�ضة القد�س وال�سعي �إىل "احتواء الو�ضع" و"تنفي�س التوتر" لينتهي الأمر باتفاق
برعاية كريي يق�ضي برتكيب كامريات مراقبة يف الأق�صى .ويف ظل ا�ستمرار االعتداءات
خ�صو�صا الأق�صى ،يبدو الأردن عال ًقا بني فكي كما�شة ،فهو من
الإ�سرائيلية على املقد�سات،
ً
جهة ال ي�ستطيع الإكثار من انتقاد املمار�سات الإ�سرائيلية لكيال يبدو فاقدً ا لل�سيطرة ونظ ًرا
العتقاد الأردن �أنه بحاجة �إىل "�إ�سرائيل" يف هذا الظرف الذي متر فيه املنطقة ،كما �أ ّنه
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ال�سكوت على االقتحامات اال�ستفزازية للأق�صى ملا ي�شكل ذلك من
من جهة �أخرى ال ي�ستطيع ّ
�إحراج له.
وقد �أعاد الأردن يف  2015/2/2ال�سفري الأردين �إىل "تل �أبيب" بعد �أن ا�ستدعاه يف ت�شرين
ثان/نوفمرب  2014على خلفية �إغالق االحتالل امل�سجد الأق�صى بوجه امل�سلمني عقب �إطالق
ٍ
النار على احلاخام يهودا غليك الداعي �إىل تو�سيع اقتحامات الأق�صى وال�سماح لليهود
بال�صالة فيه بحرية .وقال الأردن �إنّ الهدف من اخلطوة هو �إر�سال ر�سالة �إىل "�إ�سرائيل"
حول مدى خطورة الو�ضع .قرار �إعادة ال�سفري الأردين ا�ستند �إىل �أنّ "�إ�سرائيل اتخذت
�صحة ذلك � ،اّإل �أنّ ت�صاعد االعتداءات
خطوات لتخفيف التوتر يف الأق�صى" .وعلى فر�ض ّ
واالقتحامات ابتداء من ذكرى "خراب املعبد" يف متوز/يوليو  2015و�إجراءات تكري�س
تق�سيم امل�سجد والتّفرد به مل يتبعها � ّأي �إجراءات �أردنية على م�ستوى العالقات الدبلوما�سية
ال جلهة طرد ال�سفري الإ�سرائيلي وال ا�ستدعاء ال�سفري الأردين من "تل �أبيب"� .إال �أن الإعالم
حت ّدث عن رف�ض امللك الأردين الرد على االت�صاالت الهاتفية من نتنياهو �إىل �أن كان اتفاق
الكامريات الذي "�أنقذ العالقة الأردنية-الإ�سرائيلية" وف ًقا ل�صحيفة "ه�آرت�س".
تعب عن جدية يف التعاطي مع االعتداءات الإ�سرائيلية ،ق ّدم الأردن
ويف حماولة التخاذ خطوة رّ
م�شروع قرار يف �أيلول�/سبتمرب  2015ملناق�شته يف جمل�س الأمن لكنّ م�سودة القرار وقعت يف
بال�سماح للم�سلمني بال�صالة يف الأق�صى والتّع ّبد ب�سلم وهدوء ،ومن
دائرة مطالبة االحتالل ّ
دون �أعمال عنف وا�ستفزاز؛ وهو الأمر الذي يك ّر�س الو�ضع القائم الذي يحاول االحتالل
وحجم دورها.
تثبيته منذ انتفا�ضة الأق�صى عندما �أق�صى الأوقاف عن امل�سجد ّ
وكان تقرير ملجموعة الأزمات الدولية �صادر يف حزيران/يونيو � 2015أ�شار �إىل ت�صريحات
م�س�ؤولني �أردنيني لنظرائهم الإ�سرائيليني حول �إمكانية ا�ستعادة الو�ضع كما كان قبل
عام � 2000إن منعت "�إ�سرائيل" اليهود املتدينني واجلنود باللبا�س الع�سكري من دخول
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الأق�صى .وهو الأمر الذي �أ ّكدته م�صادر �أردنية جلريدة الر�أي الأردنية ال�صادرة يف عمان
متم�سك با�ستعادة �إدارة ال�سياحة يف الأق�صى ب�شكل
( )2015/10/22بالقول �إن الأردن ّ
كامل وف ًقا ملا كان الأمر عليه قبل انتفا�ضة الأق�صى �إذ كان الربنامج بيد الأوقاف الإ�سالمية
بحيث ي�سمح بدخول غري امل�سلمني من خالل �إدارة الأوقاف ومن دون احلاجة �إىل ّ
ال�شرطة
اخلا�صة الإ�سرائيل ّية.
والق ّوات
ّ

الع�سكري ال�سريع وما تكلف به من مهام �أخرى ملواجهة التحديات التي تهدد �أمن و�سالمة
�أي من الدول الأع�ضاء و�سيادتها الوطنية ،وت�شكل تهديدً ا مبا�ش ًرا للأمن القومي العربي،
مبا فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بنا ًء على طلب من الدولة املعنية" .ومل ي�شر الإعالن
�إىل دولة االحتالل ك�أوىل التحديات التي تهدد �أمن و�سالمة الدول الأع�ضاء �إذ ال تزال الدول
العربية متم�سكة بـ "مبادرة ال�سالم" التي طرحت يف قمة بريوت عام .2002

 .3الدول العربية والإ�سالمية الأخرى

ّثم كان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية يف القاهرة يف  ،2015/9/13وكانت قوات
االحتالل اقتحمت الأق�صى فج ًرا قبل االجتماع وو�صلت قواتها �إىل منرب �صالح الدين.
وقال بيان وزراء اخلارجية "ن�شجب ب�شدة هذا التج ّر�ؤ الإ�سرائيلي على امل�سجد الأق�صى،
ون�شدد على �ضرورة الت�صدي ملثل هذه الأعمال العدوانية بكل الطرق املتوافقة مع القانون
الدويل و�آليات العدالة الدولية حتى ترتدع �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي عن مثل هذه النوايا
والأعمال" .لكن ال�شجب ال�شديد كان �سقف املوقف وبه "ت�صدت" الدول العربية لهذه
الأعمال العدوانية وردعت االحتالل.

مل تق ّدم الدول العربية والإ�سالمية ب�شكل عام �أي جديد
جتاه القد�س والأق�صى بل �إنّ الفتور هو ال�صبغة العامة
للموقف الر�سمي العربي والإ�سالمي يف ظ ّل �إعادة ترتيب
الأولويات ،مع العلم �أن الق�ضية الفل�سطينية قبل بدء ما
�سمي بالثورات العربية مل تكن تلقى االهتمام الكايف
على امل�ستوى الر�سمي .وبالإ�ضافة �إىل �ضعف املوقف
وعدم مالم�سته احلد الأدنى مما ينبغي تقدميه لدعم
القد�س واملقد�سيني يف وجه االحتالل وغياب �أي احت�ضان
النتفا�ضة القد�س ف�إن العام املن�صرم �شهد تزايد احلديث
عن عالقات تطبيع ّية بني "�إ�سرائيل" من جهة ودول عربية و�إ�سالمية من جهة �أخرى حتت
م�سميات التطبيع والتن�سيق والتعاون الأمني.

�أ ّما املحاولة العمل ّية للتّ�ضامن مع القد�س والأق�صى فقد كانت عرب قرع باب خمت َلف على
دخوله بني �أطياف الأمة ،وهو زيارة امل�سجد والقد�س حتت االحتالل الإ�سرائيلي .ف�أمني
عام منظمة التعاون الإ�سالمي �إياد مدين الذي دخل القد�س وزار الأق�صى يف 2015/1/5
بالتّن�سيق مع االحتالل دعا �إىل زيارة القد�س ّ
لفك احل�صار عن املدينة والت�أكيد �أ ّنها عا�صمة
مقدما هذه الزّيارة على �أنها الطريقة الأوىل لدعم املقد�سيني.
الدولة الفل�سطينيةً ،

ال�ساد�سة والع�شرون (املنعقدة يف  2015/3/29-28يف �شرم ال�شيخ مب�صر)
فالق ّمة العرب ّية ّ
اختتمت ب�إعالن �شرم ّ
ال�شيخ الذي �أ ّكد الت�ضامن العربي يف التّعامل مع التّطورات يف املنطقة
وجاء خل ًوا من �أي �إ�شارة �إىل فل�سطني .وقرر املجتمعون اعتماد مبد�أ �إن�شاء قوة ع�سكرية
عربية ت�شارك فيها الدول ب�شكل اختياري .وت�ضطلع القوة ،وفق القرار" ،مبهام التدخل

وك ّر�ست م�صر العام الفائت لدعم احل�صار الإ�سرائيلي على غزّة وت�شديده عرب �إغراق
الأنفاق باملياه من جهة والتق�شف يف فتح معرب رفح ليكابد الفل�سطينيون على مدار العام
معاناة االنتظار على املعرب .وعلى الرغم من تعنت االحتالل حيال الفل�سطينيني وت�صعيده
وترية التهويد يف الأق�صى وزيادة اعتداءاته على امل�سجد الأق�صى ف�إن القاهرة �شهدت يف

لم تشكل االعتداءات
اإلسرائيلية على األقصى أي
دافع ملوقف حازم من الدول
العربية واإلسالمية كما أن
التقارب مع االحتالل بات
يتجاوز الغرف املغلقة حتى أن
صور اللقاءات واملصافحات مع
مسؤولني إسرائيليني أصبحت
تتداول من دون أن تشكل
إحراجا ألصحابها
ً
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� 2015/9/9إعادة فتح ال�سفارة الإ�سرائيلية بعد � 4سنوات من �إغالقها بعد �أن اقتحمها
متظاهرون يف  2011/9/10ما حمل الدبلوما�سيني وعائالتهم �إىل مغادرة القاهرة .وعلى
الرغم من �أن مقر ال�سفارة اجلديد هو منزل ال�سفري الإ�سرائيلي مع فريق عمل �أ�صغر
مما كان عليه �ساب ًقا (ما يعني ا�ستمرار الهاج�س الأمني) و�أن القاهرة رف�ضت �أي اقرتاح
�إ�سرائيلي حول مقر جديد لل�سفارة �إال �أن ذلك ال ينفي حالة التقارب بني اجلانبني امل�صري
والإ�سرائيلي مل تتج ّل فقط يف "التعاون والتن�سيق" بني اجلي�ش واملخابرات يف البلدين بل
كذلك يف ت�صريحات حول �ضرورة "تو�سيع ال�سالم لي�شمل دو ًال عربية �أخرى" كما قال
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي يف مقابلة مع �أ�سو�شيتد بر�س يف  2015/9/26على
هام�ش الدورة ال�سبعني للأمم املتحدة.
وكان الفتًا خالل العام املا�ضي قيام البابا توا�ضرو�س الثاين بزيارة القد�س يف 2015/11/26

بررها ب�أنها "ت�أدية لواجب �إن�ساين" ،وهو ت�شييع الأنبا �أبراهام مطران القد�س وال�شرق
عاما حيث كان املجمع املقد�س قرر
الأدنى .زيارة بابا الأقباط �إىل القد�س هي الأوىل منذ ً 53
يف جل�سته بتاريخ  1980/3/26منع �سفر امل�سيحيني للحج يف الأرا�ضي املقد�سة عقب اتفاقية
كامب ديفيد .وقد �أثارت الزيارة التي متت عرب "تل �أبيب" جد ًال حول داللتها يف هذا الوقت
وما �إذا كانت ك�س ًرا لقرار املجمع املق ّد�س وتطبي ًعا دين ًيا �أم ت�ساو ًقا مع النظام يف التقارب مع
"�إ�سرائيل".
وهكذا ،ال يقف امل�ستوى الر�سمي العربي والإ�سالمي عند ح ّد العجز والتقاع�س عن ن�صرة
القد�س والأق�صى بل مي ّد لالحتالل يدً ا من �سالم و�أخرى من ا�ست�سالم ليتلقف االحتالل
ذلك �إ�شارات يتق ّدم يف ظ ّلها يف م�شاريع التّهويد التي تطال القد�س وامل�سجد الأق�صى.
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�ساب ًعا :مواقف الالعبني الدوليني
 .1الواليات املتّحدة
ا�ستم ّر التّوتر بني نتنياهو والرئي�س الأمريكي باراك �أوباما
عام  2015على خلفية موقف نتنياهو من االتفاق النووي
الإيراين وحماولته عرقلة توقيع االتفاق ،وزادت وترية
التوتر بعد �إلقاء نتنياهو خطا ًبا يف الكونغر�س يف �آذار/
مار�س بدعوة من رئي�س جمل�س النواب جون بيرن من
دون موافقة م�سبقة من البيت الأبي�ض النتقاد التقارب
الأمريكي الإيراين .و�إىل جانب االختالف على النووي
الإيراين ،كانت الق�ض ّية الفل�سطينية �سب ًبا ملزيد من
االفرتاق بني �أوباما ونتنياهو ،ال �س ّيما ب�سبب تعنت الأخري
ومت�سكه بالبناء اال�ستيطاين .لكن على الرغم مما بدا �أنه
ّ
خالف وافرتاق بني �أوباما ونتنياهو فقد التقى الرجالن
يف  2015/11/9للتباحث يف م�س�ألة جتديد االتفاق على
الدعم الع�سكري لـ "�إ�سرائيل" .وخالل اللقاء �أعرب
�أوباما عن ت�ضامنه مع "�إ�سرائيل" �إزاء "العنف" يف
ال�ضفة الغربية وقال �إنه "يدين ب�أق�سى العبارات العنف
الفل�سطيني �ضد الإ�سرائيليني الأبرياء" م�ؤكدً ا �أنه "لي�س ح ًقا لإ�سرائيل ،بل هو واجب
عليها � ً
أي�ضا �أن حتمي نف�سها" .وهو الت�صريح الذي يعك�س انحياز الإدارة الأمريك ّية �إىل
"�إ�سرائيل" التي ي�شكل احتاللها للأرا�ضي الفل�سطينية و�سيا�ساتها ال�سبب الأ�سا�س يف انتهاج
الفل�سطينيني خيار االنتفا�ضة.
لم تؤثر العالقة املتشنجة بني
أوباما ونتنياهو في الدعم
األميركي لدولة االحتالل أو
حتى في االنحياز األميركي
للسياسات اإلسرائيلية في
فلسطني على قاعدة "حق
إسرائيل وواجبها في أن
حتمي نفسها" وفيما تستمر
اإلدارة في إدانة االستيطان
تستمر املنظمات واجلمعيات
"ال
االستيطان مببالغ سنوية
أن
معفاة من الضرائب كما ّ
الرعاية األميركية لالتفاق
حول األقصى في تشرين أول/
أكتوبر كان من باب احلرص
على عدم تفجر األوضاع في
وجه "إسرائيل" وليس من باب
االنتصار للحق الفلسطيني
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وعقب االعتداءات الإ�سرائيلية على الأق�صى واندالع انتفا�ضة القد�س التي اكت�سبت زخ ًما
ب�سبب هذه االعتداءات� ،أبدت الواليات املتحدة قلقها من تدحرج الأو�ضاع .وكما تدخلت
الواليات املتحدة يف نهاية عام  2014لبحث �سبل �إحباط ه ّبة ال�شهيد �أبو خ�ضري حتت �شعار
وقف التوتر يف القد�س ،فقد تدخلت عام ً � 2015
أي�ضا لوقف "التوتر" ،وكان من نتيجة
تدخلها اتفاق بني اجلانبني الأردين والإ�سرائيلي يق�ضي بو�ضع كامريات مراقبة يف الأق�صى.
وميكن القول �إن الهدف الأمريكي من االتفاق كان االلتفاف على انتفا�ضة القد�س ومنع متدد
املقاومة و التح ّرك الفل�سطيني �ضد االحتالل.
وبعد قرار املحكمة العليا الأمريكي يف �آذار/مار�س رف�ض ت�سجيل "�إ�سرائيل" يف خانة مكان
الوالدة على جوازات �سفر الإ�سرائيليني املولودين يف القد�س (ق�ضية Zivotovsky vs.
 ،)Kerryطالب عدد من �أع�ضاء الكونغر�س الرئي�س �أوباما با�ستعمال �صالحياته التنفيذية
كي يعلن القد�س عا�صمة لـ "�إ�سرائيل" ،واعترب النائب اجلمهوري تيد فرانك�س �أ ّنه "مبا �أن
الرئي�س �أوباما ال يعك�س ال�صوت املوحد للأمريكيني ب�أن القد�س عا�صمة �إ�سرائيل فهو بذلك
ي�ضع الكونغر�س يف موقف حرج ليثبت للعامل من هم حلفا�ؤنا" .وقال فرانك�س �إنّ "�أوباما خدع
الناخبني عندما حتدث عن دعمه للقد�س املوحدة" ،ودعا فرانك�س البيت الأبي�ض �إىل "خطوة
جريئة يعرتف من خاللها بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل وينقل ال�سفارة الأمريكية �إليها" .ولكن
ميكن القول �إن الثابت يف مواقف مر�شحي الرئا�سة الأمريكية بخ�صو�ص القد�س ،ال �سيما
بعد �صدور قرار نقل ال�سفارة الأمريكية عام  ،1995هي مواقف انتخابية لطم�أنة الناخبني
اليهود وك�سب دعم اللوبي اليهودي يف الواليات املتحدة .لكن �أي رئي�س� ،أقله �إىل هذا الوقت،
يدرك �أن قرار نقل ال�سفارة ،مبا يعنيه من اعرتاف �أمريكي باحتالل عام  ،1967لي�س ممك ًنا
من الناحية العملية ،حتى �إن جتاوز �أي مر�شح �إجراء ت�أجيل تطبيق القرار خالل عهده وقرر
امل�ضي يف نقل ال�سفارة مبا يعنيه من اعرتاف بال�سيادة الإ�سرائيلية على كامل القد�س التي ال
يعرتف القانون الدويل ب�أي �سيادة �إ�سرائيلية عليها.
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وعاد �إىل الواجهة عام  2015احلديث عن ال ّدعم الأمريكي لال�ستيطان من قبل "جمعيات
ومنظمات خريية" حيث ك�شف تقرير ل�صحيفة "ه�آرت�س" حول الدعم خالل عام 2015
عن متويل �أمريكي لال�ستيطان بطرق التفافية ووفق التّقرير فقد بلغ التمويل حوايل 220
ويتم
مليون دوالر ما بني عامي  2009و 2013جرى حتويله من حوايل  50منظمة وجمعيةّ .
حتويل هذه الأموال ،وهي معفاة من ال�ضرائب كونها من جمع ّيات خريية� ،إىل البناء واملدار�س
الدينية والتعليم يف امل�ستوطنات ،وكذلك �شراء منازل الفل�سطينيني يف ّ
ال�ضفة الغربية ،مبا
فيها القد�س ،ولدعم عائالت �إ�سرائيليني �أدينوا ب�أعمال �إرهابية �ضد الفل�سطينيني .و�أ�شار
التّقرير �إىل �أن اجلمعيات الأمريكية تعمل على جمع التربعات مل�صلحة اال�ستيطان ثم حتولها
�إىل جمعيات �إ�سرائيلية غري ربحية ومن ثم تقوم هذه الأخرية بدفع هذه الأموال لتمويل
م�شاريع يف م�ستوطنات القد�س ومناطق ال�ضفة املحتلة.
هذا التمويل الأمريكي لال�ستيطان "من حتت الطاولة" يناق�ض اخلطاب الر�سمي الأمريكي
الذي تتواىل الإدارات الأمريكية على �إعالن رف�ضها له باعتباره خمال ًفا للقانون الدويل
ومعط ًال حلل الدولتني الذي تتبناه الواليات املتحدة .وقد تقدم عدد من املواطنني الأمريكيني
يف  2015/12/21بدعوى ملقا�ضاة وزارة اخلزانة الأمريكية ب�سبب هذا التمويل مل�ساهمته
ب�شكل مبا�شر يف خرق القوانني الأمريكية والقانون الدويل ،وخالفت ال�سيا�سة الأمريكية
اخلارجية ،كما �ساهمت يف الكثري من اجلرائم واالعتداءات التي ا�ستهدفت الفل�سطينيني .وال
ي�سعى املدعون �إىل حكم يق�ضي فقط ب�أن تلغي وزارة اخلزانة الإعفاء ال�ضريبي الذي تتمتع
به هذه املنظمات بل � ً
أي�ضا �أن ت�سرتد اخلزانة مئات املاليني من الدوالرات التي "تربعت"
بها هذه ّ
املنظمات مل�صلحة امل�ستوطنات .ووفق الدعوى ،ف�إن هذه اجلمعيات تعمل وفق �أجندة
ت�سعى �إىل تخلي�ص ال�ضفة الغربية مبا فيها �شرق القد�س من �أي وجود غري يهودي ،وقد
جنحت يف ذلك – ح�سب الدعوى  -ب�سبب �إهمال اخلزانة وف�شلها يف مراقبة ومنع ن�شاطاتها
اجلرمية للأعوام الثالثني الأخرية على الأقل.
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ثان/نوفمرب
وحيث �إنّ الواليات املتحدة على عتبة اال�ستعداد النتخابات رئا�سية يف ت�شرين ٍ
 2016ف�إنّ ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض ال ب ّد من �أن مي ّر بالقد�س ،ما يعني �أنّ القد�س املوحدة
ونقل ال�سفارة �ستكون جز ًءا من الدعاية االنتخابية للمر�شحني و�إحدى و�سائلهم جلذب الدعم
والأ�صوات.
وعلى �أي حال ،ف�إن �أوباما الذي تنتهي واليته هذا العام مل يتمكن من �إحداث خرق يف امللف
الفل�سطيني ،و�إذ هو ي�ستعد ملغادرة البيت الأبي�ض فال ميكن التعويل على الأ�شهر املتبقية من
واليته يف ظل احلديث عن ا�ستعداده لطرح ي�أمل من خالله �أن يتمكن الرئي�س القادم من
امل�ضي يف "حل الدولتني" .وعلى �أي حال ،ف�إنّ اخلالف بني نتنياهو و�أوباما مل ي�ؤثر يف الدعم
الع�سكري وامل�ساعدة ال�سنوية التي تتلقاها دولة االحتالل حيث مت االتفاق م�ؤخ ًرا على زيادة
الدعم الع�سكري من  3.1مليار دوالر �إىل  4مليار دوالر �سنو ًيا .وب�شكل عام ،لي�س من املتوقع
�أن تغري الواليات املتحدة موقفها من "�إ�سرائيل" �أو توقف دعمها لها ،وكل ما ت�ستطيع الإدارة
العتيدة فعله هو حماولة منع "ت�صعيد التوتر يف القد�س" كي ال تنفجر يف وجه االحتالل،
ال�صراع من دون
كما �أن الرتكيز �سيكون على �إعادة الطرفني �إىل املفاو�ضات من باب �إدارة ّ
الغو�ص يف �سيا�سة احلل.
 .2االتحّ اد الأوروبي
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي من احلر�ص على �أن يكون
ينطلق االتحّ اد الأوروبي يف موقفه من ّ
له دور يف املنطقة وعلى �ضرورة �إنهاء ال�صراع امل�ستمر منذ عقود ،وي�ستند االحتاد يف ر�ؤيته
ومبادراته �إىل "حل الدولتني" حيث "تن�ش�أ دولة فل�سطينية على حدود عام  1967وعا�صمتها
القد�س ال�شرقية" ،وحتاول الدول الأوروبية� ،ضمن مظلة االحتاد ،عزل العوامل التي تعرقل
هذا احلل .وحاول االتحّ اد الأوروبي التقدم �أكرث باتجّ اه ّ
ال�ضغط على "�إ�سرائيل" واخلروج
من حالة اجلمود يف ّ
امللف الفل�سطيني واالحتالل .ولذلك فقد �أق ّرت املفو�ضية الأوروبية ،وهي
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الذراع التنفيذية لالحتاد الأوروبي ،يف
قرار و�سم منتجات امل�ستوطنات ،من باب �إعالم امل�ستهلك
ب�أ�صل الب�ضائع املعرو�ضة عليه (ولي�س من باب العقوبات
�أو املقاطعة لـ "�إ�سرائيل") .وي�ستورد االحتاد من دولة
االحتالل �سنو ًيا مبا يقارب  32.2مليار دوالر فيما بلغ
حجم ما ا�ستورده يف عام  2014حوايل  14مليار دوالر
وال يتجاوز حجم ال�سلع امل�ستوردة من امل�ستوطنات % 1,5
من املنتجات الإ�سرائيل ّية امل�ص ّدرة �إىل دول االحتاد .وعلى
هذا ،ف�إن و�سم املنتجات ،وعلى فر�ض اختيار امل�ستهلك
الأوروبي مقاطعتها ،لن يكون له �أثر كبري على ال�صعيد
االقت�صادي ،ولكن يبقى للقرار قيمة معنوية على اعتبار
�أ ّنه خطوة عملية يف �إطار ما ت�ش ّدد �أوروبا على �أ ّنه خمالفة
للقانون الدويل.
2015/11/11

يستند االحتاد األوروبي في
مقاربته للقضية الفلسطينية
إلى مبدأ "حل الدولتني" وهو
يحاول عزل العوامل التي ميكن
أن تعرقل هذا احلل كما يعمل
على إحياء مسار املفاوضات
لكسر اجلمود على هذا املسار
وقد شهد عام  2015تشنج
العالقة بني دول أوروبية
ودولة االحتالل على خفية
مرتبطة برفض لقاء مسؤولني
إسرائيليني في شرق القدس
وكذلك تفعيل قرار وسم
منتجات املستوطنات

القرار الأوروبي مل يعجب "�إ�سرائيل" التي و�صفته باخلطوة التع�سفية ،ف�أعلنت وزارة
اخلارجية الإ�سرائيلية يف  2015/11/29عن االتجّ اه �إىل �إعادة النظر يف املدى الذي �ست�سمح
"�إ�سرائيل" به للتدخل الأوروبي يف ق�ضايا تتعلق بالعملية ال�سيا�سية مع الفل�سطينيني .كما
وجهت يف  2015/11/11تقري ًعا �إىل �سفري االحتاد
�أنّ وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية كانت ّ
الأوروبي �إىل "�إ�سرائيل" الر�س فابورغ �أندر�سن ،على خلف ّية قرار االحتاد كما �أبلغته ب�إلغاء
�سل�سلة من اال�ست�شارات الدبلوما�سية حول حقوق الإن�سان واملنظمات الدولية التي كان
ً
خمططا عقدها بني الطرفني.
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و�شهد عام  2015بع�ض الأزمات الدبلوما�سية بني بع�ض دول االحتاد و"�إ�سرائيل" على خلفية
املوقف من �شرق القد�س �إذ �إن املوقف الأوروبي مييل �إىل عدم االعرتاف ب�سيادة "�إ�سرائيل"
على �شرق القد�س .ويف هذا الإطار� ،ألغى نائب امل�ست�شار النم�ساوي ،راينهولد ميرتلهرن،
يتم
زيارته �إىل دولة االحتالل بعدما �أ�صر وزير العلوم الإ�سرائيلي �أوفري �أكوني�س (ليكود) �أن ّ
اللقاء مبكتبه يف ال�شيخ جراح حتت طائلة رف�ض لقاء امل�س�ؤول النم�ساوي ،فق ّرر الأخري �إلغاء
الزيارة .كما �ألغى وزير اخلارجية البلجيكي ديديه رايندر�س ،زيارة �إىل دولة االحتالل بعدما
�أعلن نتنياهو ب�صفته وزي ًرا للخارجية رف�ضه لقاء الوزير البلجيكي على خلفية قرار االحتاد
الأوروبي و�سم منتجات امل�ستوطنات.

مؤسسة القدس الدولية

يحاول االتحّ اد الأوروبي ودوله �إثبات ترجمة عمل ّية لاللتزام بـ "حل الدولتني" ويدفعون باجتاه
تطبيقه مع ت�أكيد االلتزام برف�ض احتالل عام  1967ومن ذلك �شرق القد�س ،كما ينظر
االحتاد �إىل امل�سجد الأق�صى على �أ ّنه م�صدر للقلق واالنفجار .وعلى الرغم من االندفاعة
الأوروب ّية باجتاه و�سم منتجات امل�ستوطنات ،على حمدودية �أثره يف حجم التبادل الأوروبي
الإ�سرائيلي ،ف�إن القرار لن يكون له �أثر كبري ما مل يقرتن ب�إجراءات وخطوات �أوروبية �إ�ضاف ّية
و�أخرى فل�سطينية ت�سعى لإنهاء االحتالل وت�ضع حدً ا لالنتهاكات الإ�سرائيلية للقانون الدويل.

االعتداءات الإ�سرائيلية على امل�سجد الأق�صى ،ال �سيما يف �أيلول�/سبتمرب ،قابلها االحتاد
بدعوة الأطراف �إىل الهدوء والتحذير من �أي "ا�ستفزاز" ،و�إىل املحافظة على الو�ضع القائم.
واعتربت املفو�ضية الأوروبية �أ ّنه من املهم �أن "ميار�س الأطراف الهدوء و�ضبط النف�س
واالحرتام الكامل للأماكن املق ّد�سة".
ويف التّقرير ال�سنوي ال�صادر عن بعثات االحتاد الأوروبي يف القد�س ورام اهلل لعام 2014

والذي مت ت�سريبه يف �آذار/مار�س  ،2015دعا القنا�صل دولهم �إىل تفعيل قرار و�سم منتجات
امل�ستوطنات ،و�إىل موا�صلة دعم وتطوير وتن�سيق اال�سرتاتيجية الفل�سطينية اخلا�صة ب�شرق
القد�س ،وممار�سة ّ
ال�ضغوط لإعادة فتح امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املغلقة فيها بالإ�ضافة �إىل
العديد من التو�صيات الأخرى .ويف اجلانب املرتبط بـ "الهوية الدينية والثقافية"� ،أو�صى
التّقرير بدعم احلوار بني الأديان يف القد�س وت�شجيعه ،واالحرتام املتبادل للأماكن التّاريخ ّية
والثقافية املرتبطة بالأديان الإبراهيمية واحرتام الأماكن املقد�سة اخلا�صة بهذه الأديان.
ويف امل�سجد الأق�صى حتديدً ا دعا القنا�صل �إىل "املحافظة على �سالمة احلرم ال�شريف/جبل
املعبد واملحافظة على الو�ضع القائم فيه".
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ثام ًنا� :أبرز جّ
االتاهات املحتملة لعام 2016
ال ّ
�شك يف �أنّ انتفا�ضة القد�س متكنت –ولو ب�شكل م�ؤقت -من �إحباط م�شروع تق�سيم الأق�صى
زمن ًيا ،و�أنها �أثبتت �أن معادلة الأمن حتت االحتالل ال ميكن �أن ت�ستقيم ،و�أن ا�ستمرار االحتالل
لن يجلب الهدوء للإ�سرائيلي .وال ّ
�شك � ً
أي�ضا يف �أنّ االحتالل مل يتم ّكن من بيع الفل�سطينيني
وهم العي�ش بـ "�سالم" يف ظل ما ي�سميه ت�سهيالت ال تعدو كونها تعمية على حقوقهم التي ي�أمل
االحتالل يف ابتالعها ،ال �س ّيما حقهم يف حترير �أر�ضهم ومقد�ساتهم .وبينما يجتهد االحتالل يف
تهويد القد�س من جهة واالنق�ضا�ض على احلراك الفل�سطيني من جهة �أخرى ف�إنّ الدول العربية
والإ�سالمية تغيب عن دعم القد�س واملقد�سيني ،كما �أ ّنها تغيب ب�شكل �أكرب عن دعم انتفا�ضة
القد�س على الرغم مما ميكن �أن ت�شكله االنتفا�ضة من رافعة للفل�سطينيني يف وجه االحتالل.
وميكن من خالل تت ّبع م�سار التّطورات خالل العام املا�ضي ،ومالحظة �سلوك خمتلف
الأطراف املعنية بالق�ضية الفل�سطينية تبينّ امل�سارات الآتية خالل عام :2016
 .1ي�سعى االحتالل عرب منظومة من الإجراءات والتدابري "الردعية" و"العقابية" كم
ي�س ّميها� ،إىل الق�ضاء على انتفا�ضة القد�س كما �أنّ ال�سلطة الفل�سطينية متم�سكة بالتن�سيق
الأمني فيما رئي�سها يكرر تعهداته بعدم ال�سماح بتطور االنتفا�ضة �أو "�إطالق ر�صا�صة واحدة"
يف ال�ضفة الغربية .لكن على الرغم من ذلك ،فقد متكن ال�شباب الفل�سطيني من اخرتاق
الإجراءات املفرو�ضة من االحتالل وال�سلطة ومل متنعه �إجراءات االحتالل بحق منفذي
العمليات ،ومنها القتل الفوري ومعاقبة عوائل ال�شهداء ،من تنفيذ املزيد من العمليات حيث
دخلت االنتفا�ضة �شهرها ال�ساد�س .وبناء على ذلك ،ميكن القول �إنّ انتفا�ضة القد�س مر�شحة
لال�ستمرار خالل عام  ،2016ب�صرف النظر عن وترية عمليات الطعن والده�س التي تت�أثر
مبدى القدرة على جتاوز �إجراءات االحتالل الأمنية واحلواجز وغريها .كما �أنّ الإجراءات
ذاتها التي تفر�ض مزيدً ا من الت�ضييق على الفل�سطينيني ،وا�ستمرار االعتداءات الإ�سرائيلية
على الأق�صى ،واخلالفات بني مكونات احلكومة الإ�سرائيلية وبني امل�ستوى الأمني وال�سيا�سي
 68تقرير حال القدس السنوي 2015

مؤسسة القدس الدولية

حول االنتفا�ضة ،وكذلك ا�ستمرار ان�سداد الأفق ال�سيا�سي كلها ميكن �أن ت�ش ّكل عام ًال داف ًعا
للفل�سطينيني لال�ستمرار يف مقاومة االحتالل ومقارعته .وبالنظر �إىل نوعية العمليات التي
ينفذها ال�شباب الفل�سطيني �ضد جنود االحتالل وم�ستوطنيه ،ف�إنه من املتوقع �أن تدفع ن�سبة
عمليات �إطالق النار وتلك التي لها طابع ع�سكري.
 .2مع �إعداد االحتالل الحتفاالت يوبيلية يف الذكرى اخلم�سني ال�ستكمال احتالل القد�س
(�أي ما ي�سميه االحتالل ذكرى توحيد القد�س) والإعالن عن ر�صد ما يزيد على  100مليون
�شيكل لتهويد احلائط الغربي وجنوب الأق�صى ،ف�إنّ م�شاريع تهويد القد�س والأق�صى مرجحة
لال�ستمرار والت�صاعد يف ظل ا�ستمرار احلديث عن القد�س املوحدة و�إعالن وزير الثقافة
الإ�سرائيلي نفتايل بينت �أنّ العام الدرا�سي القادم �سيكون حتت �شعار "القد�س املوحدة".
 .3ي�شكل الأق�صى رك ًنا �أ�سا�س ًيا يف م�شروع التهويد الديني ،ومن املتوقع عودة االقتحامات
املرجح �أن تعود املحاوالت
ب�شكل مت�صاعد ،ال �سيما يف مو�سم الأعياد اليهودية ،كما من ّ
املحمومة لتق�سيم الأق�صى .و�سيكون لالحتالل هام�ش �أكرب يف التحرك على هذا ال�صعيد
حيث �ستتبلور �آثار حظر احلركة الإ�سالمية-اجلناح ال�شمايل يف الأرا�ضي املحتلة عام 1948
خ�صو�صا �سلوان،
ودور القرار يف تراجع الرباط يف الأق�صى .كما �أنّ منطقة جنوب الأق�صى،
ً
مرجحة لت�شهد مزيدً ا من التهويد �سواء عرب م�شاريع الأبنية التوراتية التي �ستقام يف الناحية
اجلنوبية من امل�سجد �أو تو�سع اجلمعيات اال�ستيطانية التي حتظى بالدعم واملباركة من
اجلهات احلكومية يف دولة االحتالل.
 .4على الرغم من �أمنيات ال�سلطة الفل�سطينية يف العودة �إىل املفاو�ضات و�إبداء ا�ستعدادها
للتفاو�ض مع من "ميثل ال�شعب الإ�سرائيلي" ،وكذلك حماوالت دول االحتاد الأوروبي دفع
الطرفني الإ�سرائيلي والفل�سطيني �إىل طاولة املفاو�ضات يبدو هذا الأمر غري مرجح هذا
العام ،ال �سيما مع ان�شغال الواليات املتحدة باالنتخابات الرئا�سية ،و�إن ح�ضرت الق�ضية
الفل�سطينية يف الدعاية االنتخابية ملر�شحي الرئا�سة الأمريكية.
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التو�صيات
ال�سلطة الفل�سطينية:
 .1وقف التّن�سيق الأمني مع االحتالل� ،أو العمل وفق خطة متهد لوقف التن�سيق الذي يرقى
�إىل درجة التواط�ؤ مع االحتالل �ضد امل�صلحة الفل�سطينية و�إن حاولت ال�سلطة الرتويج له على
�أنه مل�صلحة الفل�سطينيني �أنف�سهم.
 .2ي�ش ّكل احلراك ال�شعبي عن�صر قوة ميكن ال�سلطة �أن ت�ستفيد منه لل�ضغط على االحتالل،
وحري بال�سلطة �أن تدعم االنتفا�ضة كعامل ميكن اال�ستفادة منه كورقة قوة بد ًال من ال�سعي
�إىل طم�أنة االحتالل واخلوف على م�صاحله.
 .3اال�ستفادة من الع�ضوية يف حمكمة اجلنايات الدولية وحتريك امل�سار القانوين ب�شكل فعلي
لإجبار االحتالل على خو�ض معركة قانونية لن يخرج منها منت�ص ًرا.
الف�صائل والقوى الفل�سطينية:
 .1ا�ستح�ضار القد�س ك َه ّم ولي�س من باب اخلطاب والدعاية
 .2ال�سعي �إىل ا�ستمرار االنتفا�ضة من دون احلاجة �إىل �أن يقود احلراك هذا الف�صيل �أو
ذاك ،و�أن تدرك الف�صائل �أن االنتفا�ضة هي مل�صلحة ال�شعب الفل�سطيني ولي�ست لي�سجل
ف�صيل ً
نقاطا على �أي ف�صيل �آخر.
 .3تفعيل اجلهود اجلماهريية والإعالمية لل�ضخ يف االنتفا�ضة ودع ًما للقد�س واملقد�سيني.
 .4ت�شكيل جلان دعم لعوائل �شهداء انتفا�ضة القد�س ،والعمل على ت�أ�سي�س �شبكة �أمان اجتماعية
ومالية لتعوي�ض ال�شهداء والأ�سرى عن ما ي�سببه االحتالل لهم من خ�سائر معنوية ومادية.
 .5العمل اجلاد لإنهاء االنق�سام ،وترميم البيت الداخلي الفل�سطيني.
 .6العمل ال�سريع على جتاوز تداعيات حظر احلركة الإ�سالمية – اجلناح ال�شمايل ورفد
حركة الرباط يف الأق�صى.
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الأردن:
 .1التجاوب مع ال�شارع الأردين خا�صة والعربي عامة لرف�ض التطبيع مع االحتالل.
 .2دعم حرا�س الأق�صى واملرابطني واملرابطات.
 .3دعم امل�ؤ�س�سات الأردنية ال�شعبية التي حتمل على عاتقها م�س�ؤولية الدفاع عن القد�س
والأق�صى ،ودفعها لتقوم بدور التوا�صل والتحفيز مع الهيئات العربية والإ�سالمية والدولية.
�شباب انتفا�ضة القد�س:
 .1ابتكار الو�سائل املتنوعة يف العمليات �ضد االحتالل.
 .2العمل على �إيجاد قيادة ميدانية تدير �ش�ؤون االنتفا�ضة بالطريقة املنا�سبة� ،س ًّرا �أو عل ًنا.
 .3ا�ستقمار �شبكات التوا�صل االجتماعي لك�شف جرائم االحتالل ،وبث الرعب بني �صفوفه.
الدول العربية والإ�سالمية:
 .1دعم القد�س واملقد�سيني واملقد�سات.
 .2دعم االنتفا�ضة وعوائل ال�شهداء والأ�سرى.
 .3وقف الت�ساوق والتقارب والتطبيع مع االحتالل.
 .4تطبيق قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإ�سالمي يف ت�أ�سي�س �صناديق دعم
للقد�س والأق�صى.
 .5تفعيل جلنة القد�س املنبثقة عن منظمة التعاون الإ�سالمي.
 .6عدم تقدمي �أي غطاء للمفاو�ضات مع االحتالل الإ�سرائيلي ،والعمل على متكني املجتمع
الفل�سطيني لال�ستقالل باقت�صاده و�إدارة �ش�ؤونه.
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الهيئات واملنظمات العربية والإ�سالمية:
 .1الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني بكل الو�سائل املمكنة ،وتقدمي الدعم املادي واملعنوي.
 .2ال�ضغط على احلكومات العربية والإ�سالمية للقيام بدورها جتاه القد�س وق�ضية فل�سطني.
 .3اعتماد اخلطاب الوحدوي الذي ت�شكل القد�س �أهم ركائزه ،والعمل على اخلروج من
اخلالفات التي جعلت القد�س يف �أدنى �سلم الأولويات.
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