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أ .عالءالريماكم–مديرمركزالقدسلدراساتالشأفاإلسرائيميكالفمسطيني 

مقدمة
يعتبرعاـ 2014مفاألعكاـالحافمةباألحداث فيالقدس المحتمة ،التيتعيشحرنباتسابؽ "إسرائيؿ"

فييا الزمف عبر المس مف جية أكلى بقكاعد "الجغرافيا" بالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية في القدس
كمحيطياعبرالتكسعاالستيطانيفيمنطقةجبؿأبكغنيـ،كمنطقةبيتصفافا،كمنطقةمايسمىE1
عمىسبيؿالمثاؿ،ك"بالديمغرافيا"مفجيةأخرلعبرالتضييؽعمىالمقدسييفكىدـمنازليـكتيجيرىـ
في حي سمكاف ،كالبمدة القديمة ،كحي الثكرم ،كغيرىا كالدفع بعشرات آالؼ المستكطنيف إلى المدينة

المقدسةعبرمشاريعاإلسكافكالضـالتيتسعىبمديةاالحتالؿفيالقدسلتنفيذىافيالسنكاتاألخيرة .
حدكدالسيطرةكالتضييؽيمكفمشاىدتياعبربياناتالشرطةاإلسرائيمية،كتقاريرالمؤسساتالفمسطينية،

التيتحدثتعفاالنتياكاتضد الفمسطينييففيالقدس،سكاءأكافذلؾعمىشكؿاالعتداءالجسدم
عمى يد المستكطنيف ،أك االعتقاالت الكاسعة التي بمغت  1400حالة اعتقاؿ في األشير األربعة

الماضية،كفقنالتقاريرصادرةعفشرطةاالحتالؿ.لكف األخطرعمىصعيدالمخططاتاإلسرائيميةما
يتعمؽمنيابالمسجداألقصىالذمتسارعتمحاكالتتقسيموكتكثفتاقتحاماتوبكتيرةالفتة .

كمحفزات لمغضب ،األمر الذم

كقد تحكلت ىذه العناصر مجتمعة إلى عكامؿ ضغط عمى المقدسييف

يتناكلو تقدير المكقؼ ىذا تحت عنكاف "اليبة الشعبية في القدس :الخمفيات ،المراحؿ ،اآلفاؽ" ضمف
محاكرخمسةمكزعةعمىالشكؿاآلتي :

.1االنتياكاتاإلسرائيميةفيالقدسخالؿالعاـالجارمكأثرىافيأجكاءالتعبئةلميبةالشعبيةفيالقدس .
.2اليباتالشعبيةفيالقدسكتطكرىافيعاـ .2014
.3الفئاتالمشاركةفياليباتالشعبيةفيالقدس .
.4عمؽاليباتالشعبيةفيالقدس .

.5مستقبؿاليباتالشعبيةفيالقدسكامكانيةتحكلياإلىانتفاضة(تقديرمكقؼ) .
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المحور األول  :االنتياكات اإلسرائيمية وأثرىا في التعبئة لممواجية مع االحتالل
برزت في عاـ  2014مجمكعة مف االنتياكات اإلسرائيمية في القدس كاف ليا األثر األكبر في تعبئة

الجماىيرالفمسطينيةضدسياسةاالحتالؿ،كأىـىذهاالنتياكات :
أ.

االنتياكات بحؽ المسجد األقصى :تجاكزت "إسرائيؿ" في ىجمتيا ضد المسجد األقصى كؿ

الخطكطالحمر،خاصةبعدتبنيالحككمةاإلسرائيميةاالقتحاماتبشكؿعمني،مفخالؿ آليةكضعتيا
لجنةالداخميةفيالكنيستاإلسرائيمي ،كتبنتياك ازرةاألمفالداخمياإلسرائيميعبربرنامجيكمييبدأمف
صباحيكـاألحدكينتييمساءيكـالخميسمصحكبابحراسةمشددةمفالشرطةاإلسرائيمية.كبمغمتكسط
ن
ائيميا
التراث ،قرابة  80
االقتحاـ اليكمي لممسجد األقصى ،كفؽ مؤسسة األقصى لمكقؼ ك 
ن
مستكطنا إسر ن

كجنديًّا .
ب.


اعتداءاتالمستكطنيفكالجنكدفيالقدس :ارتفعتكتيرةاالعتداءاتاإلسرائيميةفيالقدسبشكؿ

ممحكظفيعاـ،2014حيثأشارتبياناتشرطةاالحتالؿفيالقدسإلىبمكغنسبةاالعتداءاتفييا
ما يقارب  30اعتداء شيريًّا ،كصؿ بعضيا إلى إصابات نقؿ خالليا المعتدل عمييـ إلى المستشفيات
اإلسرائيمية.كماكثؽمركزمعمكماتكادمحمكةالمقدسينحك 134اعتداءشيريًّامفقبؿالمستكطنيف
كجيشاالحتالؿعمىالمقدسييف.
ج.


التضييؽعمىالمقدسييفكىدـالبيكت :كشؼتقريرنشرتوصحيفةىآرتسفيشيرآذار/مارس

مخالفنا لمقانكف،

الماضي عف اعتبار لجنة البناء التابعة لبمدية االحتالؿ في القدس نحك  32ألؼ بيت
كشركع البمدية في ىدـ ىذه المنازؿ مف خالؿ سياسة الدحرجة المتسعة .كأضافت الصحيفة أف سياسة
بمديةاالحتالؿتتعاطىمعالمكاطنيفالعرببتعسيرشركطالترخيص،ثـالقياـبيدـالمخالؼلشركط
الن،ليبمغعددالمنازؿ
البناء،حيثبمغتعممياتاليدـفيالقدسخالؿعاـ2014مايزيدعمى40منز
الميدمة نحك  1270منزالن منذ عاـ  2000كما أشار تقرير صدر عف مكتب اإلحصاء المركزم
الفمسطينيعاـ .2013
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كماكاصمت"إسرائيؿ"عمميةالسيطرةعمىالمنازؿفيحيسمكافكالمنطقةالمحيطةبياحيثبمغعدد
المنازؿ المصادرة خالؿ شير كاحد  35منزالن ،ك 90منزالن في السنكات الماضية ،كفؽ مركز معمكمات
كادمحمكة،بيدؼضربتماسؾالكجكدالفمسطينيفياألحياءالعربية .

كتعدىذهاالنتياكاتاألىـمفحيثالتأثيرفيمجرياتاألحداثفيالقدسفيعاـ،2014إذأحدثت
حالةمفالتعبئةلممكاجيةمعاالحتالؿاإلسرائيمي،بؿأكجدتمناطؽمفتكحةقابمةلممكاجيةاليكميةمعو

حيثشكمت حالةضاغطةعمىالمكاطنيففيالقدسمنذسنكات،كأضيؼلياالحالةاالقتصاديةالسيئة
التييعيشياالمقدسيكف،مماخمؽبيئةقابمةلممكاجيةكاالشتعاؿ،مصحكبةبحالةمفالتعبئةالتييقكـ

بياالمجتمعالمقدسيذاتيا،إماعمىشكؿحكاراتمعالنخبالمقدسية أكمفخالؿالمقاءاتكالفعاليات
ن

المختمفة،أكمفخالؿكسائؿإعالـمحمية،باإلضافةإلىمكاقعالتكاصؿاالجتماعيالتيباتتتشكؿ
أداةلمتعبئةكنقؿأكجاعالناس .
المحور الثاني :اليبات الشعبية وتطورىا في مدينة القدس في عام 4102
قدتككف تسميةمايجرممفمكاجياتفيالقدسبػ"ىباتشعبية" ىي األدؽ،الرتباطالتصعيدبأحداث
متصاعدةتذكيحالةالمكاجيةالكاسعةالتيالتمبثأفتخفتحتىتعكدإلىالذركةبعدتكرارحدث

ناتج عف ممارسة إسرائيمية صادمة .كبمراجعة األكضاع التي مرت بيا مدينة القدس يتبيف أف تطكر

اليبات خالؿ العاـ الجارم حتى تشريف ٍ
ثاف/نكفمبر تـ عمى أربع مراحؿ يمكف تمخيصيا عمى الشكؿ
اآلتي :
المرحمة األولى:فئاتشبابيةعشكائيةتياجـالحافالتاإلسرائيميةفيمناطؽالقدسبالحجارةكالزجاجات
الحارقة ،دكف كجكد قيادة فمسطينية تدير العمؿ المقاكـ ،إنما يظؿ السمكؾ اإلسرائيمي في القدس ىك
المحفزلمشبافباستمرارىذاالنكعمفالمكاجية.ككفؽذلؾأقرتالشرطةاإلسرائيميةفيتقريربثتوعمى

القناةالعبريةالثانية مطمعالعاـالجارمبتعرضأىداؼإسرائيمية لميجكـمففمسطينييفبمعدؿ 42إلى
ىجكمافيالشير .
 50ن

المرحمة الثانية :تحكؿالمسجداألقصىإلىساحةمكاجيةكمحفزلميباتالشعبية،حيثشكؿالمسجد
فيىذهالمرحمةميدالمكاجيةاليكميةفيالقدس،ماكافلواألثراألكبرفيتحكؿالحراؾفيوإلىشكؿ

جماعي شبو منظـ ،عمى شكؿ تشكيالت ليست تقميدية ،أم ال تنتمي إلى تيارات سياسية محددة .كقد
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تنبيت"إسرائيؿ"فيشيرآذار/مارسمفالعاـالجارمإلىأىميةالسيطرةعمىاألكضاعفيالقدسعبر
أحياناإغالقو .
كضعإجراءاتأمنيةمشددةعمىدخكؿالمسجداألقصى،ك ن
المرحمة الثالثة" :اليبات المفتكحة" بدأت تظير بشكؿ كاضح ،كقكم ،كشبو مستمر ،خاصة في أحياء
البمدةالقديمة،كسمكاف،كحيالثكرم،كجبؿالمكبر،كشعفاط.كقدكصفتالقناةالعبريةالثانيةىذهالحالة

بمظاىرانتفاضعاـ،كقاؿعنيامصدركبيرفيالشرطةاإلسرائيميةفيتصريحلإلذاعةاإلسرائيميةفي

أثرامماكانتعميواألكضاعفيأكاسطانتفاضةاألقصى"،األمر
شيرحزير
اف/يكنيك"إنياأكثرانتشاراك ن
ن

الذمدفعالمستكطنيففيالقدسلمتظاىرمطالبيفبفرضحمايةعمىالطرقاتالرئيسةفيشرؽالقدس .

بعدا يتجاكز
المرحمة الرابعة" :عسكرة اليبات الشعبية" حيث بدأت في الشيكر الخمس األخيرة تأخذ ن
الحجرإلىكثافةفيإلقاءالزجاجاتالحارقة،ثـاالنتقاؿإلى حرؽمحطاتالكقكد،كماحدثفيشير

تشريفأكؿ/أكتكبر الماضيبالقربمفبمدةبيتصفافا،كمياجمةمراكزالشرطةبالزجاجاتالحارقةفي
أخيرا
البمدةالقديمة،كشف ىجماتمباشرةعمىالحافالتاإلسرائيميةمماأدلإلىتحطيـالعديدمنيا،ك ن
عممياتالدىسكالطعفالتينفذىاعددمفشبابالقدسكقتؿفيياعددمفالمستكطنيفكأصيبعدد
ٍ
يفثاف/نكفمبرالشيكرالثالثة
آخر.كقدكصفتالقناةالعبريةالثانيةفيتقريرأذاعتوفيبدايةشيرتشر

الماضيةفيالقدسبالخطيرة،كنقمتالقناةمطالباتالمستكطنيفلمشرطةبتأميفالمكاطفاإلسرائيميمف

مكجةالمقاكمةالتيأفقدتاإلسرائيميأمنوالشخصي .

بعداستعراضالمراحؿاألربعمفعمراليبةالشعبيةفيمدينةالقدسفيعاـ 2014كتطكرىا،البد
مف ربط ذلؾ في سياؽ تصاعد العمؿ المقاكـ فيعاـ  2013في مدينة القدس حيث أشارت التقارير

الصادرةعفالشرطةاإلسرائيميةإلىتصاعدأعماؿإلقاءالحجارةفيالقدسكتحكلياإلىظاىرةمقمقة .
ووفق ذلك ،ال بد من االنتباه في قراءة المراحل إلى أن التسمسل الزمني يمكن رصده عمى شكل

تصاعدي ،ومتزامن مع اتساع رقعة المواجية في القدس ،بل انتشارىا بشكل أوسع ،واألىم ىو تطور

األساليب التي باتت تستخدميا المجموعات الشبابية في مدينة القدس.

أمام ذلك فإن السؤال واجب اإلجابة في تقدير الموقف ،ما مستقبل اليبة في القدس؟ وما ىي إمكانية
التحول من حالة غير منظمة في إدارة اليبة إلى حالة تستطيع أن تفرز ليا قيادة تتجاوز األطر

التنظيمية لمرباط في المسجد األقصى والتصدي لتيويد االحتالل وغطرستو؟
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المحور الثالث :الفئات المشاركة في اليبات الشعبية في مدينة القدس واألحداث المؤثرة في ذلك
يصعب تحديد جية كاحدة تقؼ كراء المكاجيات المختمفة كالمتنقمة مع االحتالؿ ،فيناؾ فئات مختمفة

تشارؾفياليباتالشعبيةفيأحياءالقدسالمختمفة.كماأفنكعيةاالعتداءاتاإلسرائيميةتستدعيفي
بعضاألحيافمشاركةلفئاتأكثرمفخالؿرصدثالثمحطاتمفاالعتداءاتاإلسرائيميةكماقابميا

ٍّ
مفتصدكمكاجيةمفقبؿالفمسطينييف :

الحدث األول :االقتحامات اإلسرائيمية المتكررة لممسجد األقصى
امؿالمحركةلميباتالشعبيةفيالقدس،بؿالسببالرئيس

تعتبراقتحاماتالمسجداألقصىمفأىـالعك
في تعبئة الجماىير الفمسطينية تجاه مقاكمة االحتالؿ اإلسرائيمي .كيمكف تصنيؼ الفئات المشاركة في

التصدمالقتحاماتاألقصىكالمكاجياتالممتدةفيالقدسبعدىاعمىالنحكاآلتي :

أ .الحركة اإلسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح ،مف خالؿ تنظيـ حالة الرباط في المسجد األقصى
كتبنيو.
ب .الفمسطينيكف مف الداخؿ الفمسطيني المحتؿ :كأغمبيـ يرتبطكف بأنشطة الحركة اإلسالمية بقيادة

الشيخرائدصالح.
ج .المستقمكف :كيشكمكف الزخـاألىـ كاألكبر في مكاجيات األقصى ،كال سيما عند امتداد المكاجيات

خارجأسكارالمسجداالقصى.
د .عناصرالفصائؿ الفمسطينية ،مع مالحظةأفمشاركةأعضاء ىذهالفصائؿعادة ما يككفبقرار
فردمكاليرتبطبتكجيوقيادم.
الحدث الثاني :حرق وقتل الطفل محمد أبو خضير واستشياد الفتى سنقرط
شكمت حادثة إحراؽ كقتؿ الطفؿ المقدسي محمد أبك خضير عمى يد مستكطنيف في  2014/7/2نقمة

نكعية مفحيثنقؿالمكاجياتإلىمختمؼمناطؽالقدس ،كانتقاليامفعشكائيةالمقاكمة إلىنشاطات

محميةشبومنظمة،عززتياحادثةإطالؽالنارعمىالطفؿمحمدسنقرطفي 2014/8/31كاستشياده
عمىأثرذلؾفي،2014/9/7مماجعؿأطراؼالمشاركةفيالقدسمفحيثالتأثيرعمىالنحكاآلتي :
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صادما أدخؿ
أ .جماىير القدس :شكمت جرائـ قتؿ األطفاؿ عمى يد الشرطة كالمستكطنيف حدثنا
ن
الفئات الشابة المقدسية كافة في المكاجيةعمى شكؿ ىبةكاسعة "غير منظمةبالبعد التنظيمي

انتشارفيمناطؽالقدس.
اكحضكراك نا
اكتنظيم
تيب
التقميدم"،لكنياباتتأكثرتر ن
ن
ن
ب .الفصائؿ الفمسطينية :كقد تكسع حضكرىا عمى صعيد الكادر دكف أف يعني ذلؾ كجكد حالة

تنظيميةتسيطركتقكـبتنظيـبرامجمكاجيةاالحتالؿ.
الحدث الثالث :العمميات الكبيرة وما أعقبيا من أحداث 
شكمتعمميةالدىسالتينفذىا عبدالرحمفالشمكدم في ،2014/10/22إضافةلعمميةإطالؽالنار
التينفذىامعتزحجازم في،2014/10/29عمىالحاخاـالمتطرؼييكداغميؾ،كعمميةالدىسالتي

اكبيرالتكسعاألحداثفيالقدس.كقددفعتىذهاألحداث
دافع
نفذىاإبراىيـعكارم في ،2014/11/5ن
ن
ائيميةإلىأفتطمبرسميامفنتنياىككقؼاقتحاـأعضاءالكنيستلألقصى
الثالثةقيادةالشرطةاإلسر
ن

كماجاءفيصحيفةىآرتسفي.2014/11/6أماالفئاتالمشاركةفياليبةعقبىذهالحكادثفيي :
أ .الجماىيرغيرالمنظمةفيالقدسعمىشكؿىباتشبابيةكاسعة .


الفصائؿالسياسيةبشكؿأكثركضكحا .
ب.

ن

المحور الرابع :عمق اليبات الشعبية والموقف اإلسرائيمي منيا
مفخالؿمتابعةالتحميؿاألمنياإلسرائيميلمايجرمفيالقدس،يمكفاستعراضأبرزمكاقؼالقيادة

األمنية كاتجاىات تقدير المكقؼ عمى الجانب اإلسرائيمي مف خالؿ ما رشح في كسائؿ اإلعالـ
اإلسرائيمية :
لالشرطةأفمساحةالمكاجياتفيالقدسستستمرلفترةمفالزمف،كلعالج

.1الشرطةاإلسرائيمية:تر

ذلؾيجبكقؼاقتحاماتأعضاءالكنيستاإلسرائيميلممسجداألقصى.كماترلالشرطة،كفقنالخطاب
كجولممستكلالسياسيكنقمتوصحيفةىآرتس،أف حالةالتعبئةالتييفرزىاسمكؾاليميفقديؤدمإلى
مكجةأكبرمفالتصعيدقدتصؿإلىالضفةالغربية .
.2جيازاألمفالعاـاإلسرائيمي"الشاباؾ":يقدرىذاالجيازأفحماسنجحتفيجر"إسرائيؿ"لتعبئة
دينيةفيأحداثالقدسكاألقصى،لذلؾبحسبرأمالجيازكجبتمعالجةاليباتالشعبيةفيالقدسمف
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خالؿ قبضة أمنية كاضحة ،كحالة تعزؿ أسباب التكتر في القدس .كأشار" الشاباؾ" في تقدير مكقؼ
خاصبونقمتوالقناةالعبريةاألكلىفي  2014/11/4إلىأف الحالةاألمنيةفيالقدسيمكفاستمرارىا

فيحاؿتكاصؿإخفاؽالمسارالسياسيمعالفمسطينييف،كاستمرارحالةاالحتقافالقائمةفيالقدس .

 .3المستكل السياسي اإلسرائيمي ممثالن برئيس حككمة االحتالؿ بنياميف نتنياىك :تعد تكصيات أجيزة
األمف اإلسرائيمي كجية نظر نتنياىك ،لكنيا في الكقت ذاتو معضمتو الكبيرة ،بسبب عدـ قدرتو عمى
مكاجيةاليميفاإلسرائيمي،سكاءكافذلؾضمفحزبالميككدالذميتزعمو،أكحزب"البيتالييكدم"

بقيادةنفتاليبينت.لذلؾستظؿعناصرالتكترفيالقدسقائمة،معمحاكلة"إسرائيؿ"المضيفيحمكؿ
عمادىااألمف،معاالستمرارفيتعزيزإجراءاتو .


المحور الخامس :تقدير موقف حول مستقبل اليبة الشعبية وامكانية تحوليا النتفاضة مستمرة
بناء عمى صكرة األحداث في القدس كتالحقيا  ،كتحميؿ الخطاب األمني اإلسرائيمي حكؿ ما يجرم في
المدينة المحتمة يمكف الحديث عف مجمكعة مف نقاط القكة كالضعؼ التي قد تؤثر بدكرىا في إمكانية

تحكؿىباتالقدسإلىانتفاضةمستمرة .
نقاط الضعف 

أ .غيابمتعمدلمسمطةالفمسطينيةكبعضالقكلالتيتدكرفيفمكيا.
ب .القمة النسبية لعدد المقدسييف داخؿ الجدار في القدس ،كالتي  تبمغ كفؽ اإلحصاءات شبو

الرسميةالصادرةعفمكتباإلحصاءالمركزمالفمسطينيمابيف170إلى180ألؼنسمة.
ج .السيطرةالكبيرةلألمفالفمسطينيعمىالضفةالغربية،خاصرةالقدساألمنيةكعمقياالميـفي

تصعيداألكضاعكتقييدالمقاكميفكالجماىيرالفمسطينيةمفخالؿالتنسيؽاألمنيمعاالحتالؿ.
خصكصافيالقدس.
الفصائؿالفمسطينيةعمكما كفصائؿمنظمةالتحرير
د .ضعؼحضكر
ن
ن

ق .غياب قيادة كطنية رسمية عف إدارة اليبات كبقاء قيادات شعبية غير مخضرمة ،مسؤكلة عف

التأثيرفيأحداثالقدس.

ك .غيابم ؤسساتكأجساـكاضحةتشرؼعمىإدارةاليباتفيالقدسكابقاءاالرتجاؿسيدالمكقؼ
فيمكاجيةاالحتالؿ.
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نقاط القوة التي يمكنيا التأسيس ليبة متواصمة 
مماسيبقيحالةغضبكبيرةفيالشارع.

أ .السياسةاإلسرائيميةالمستمرةتجاهالقدس،
ب .تجاكز الجماىير الحالة الفصائمية في اليبات كبدء تشكيؿ قيادات شبابية كاعدة كقريبة مف

الخطابالمقاكـ.
ج .اإلحباط الكبير في الضفة الغربية كامكانية انفجاره في أم لحظة في كجو كؿ األدكات التي

تستعمؿلكبحانطالقو.
د .انخراطالشبابفيالمكاجياتاليكمية،كدعـالحاضنةالشعبيةفيالقدسليذهاليباتبشكؿقكم
كفاعؿ.
اطفالمقدسيإيجابيا،كحضكرثقافةالمقاكمةلديو.
ق .تأثيراالنتصارفيغزةعمىمعنكياتالمك

ن

الضفةنسبيا،مايسمحليابيامشأكسع
ك .استعادةحركاتالمقاكمةالغطاءالشعبيفيالقدس،ك
ن
لمتحرؾكالتأثير.



الخالصة:
مازاؿالتعريؼالمكضكعيلمايجرمفيالقدسىبة،لكنياىبةكاسعة،عميقة،يمكفالبناءعمييا

فيتحريؾالشارعالفمسطينيكالعربيفي"معركةالقدس" .

فيقراءةنقاطالقكةكالضعؼ،يجباالنتباهإلىأفالقكلالسائمة(الشبابكالجماىير)فيالمجتمع
ا،لذلؾفإفكثيرامفالككابح(نقاطالضعؼ)يمكفإزالتيافي
األكثرتأثير
الفمسطينيىياألقكلك
ن
ن
حاؿتدحرجتاألكضاعإلىالضفةالغربية .

أخيرافإفالمتابعةمفالميدافتكشؼحجـالعبءالذميناطبػفصائؿالمقاكمةالفمسطينية،كتأطير
ك ن



الحالةالسياسيةتحديدافيالضفةنحكالقدس،عبرخمؽجسـجماعيداعـليبةالقدسالكبيرة .
ن
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