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مقدمة تقرير حال القدس السنوي 2017
مناسبتان مشؤومتان وحدثان خطريان م ّيزا القدس عام  .2017أما املناسبتان فهما:

الذكرى اخلمسون الحتالل كامل القدس ،والذكرى املئوية لتصريح بلفور ،وأما
احلدثان فهما :إغالق االحتالل للمسجد األقصى وحماولة فرض واقع أمن جديد عرب
تركيب بوابات إلكرتونية وكامريات مراقبة يف متوز/يوليو ،وقرار الرئيس األمريكي
االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي يف كانون أول/ديسمرب ،وقد تال هذيْن
احلدثني ٌ
ْ
هبات شعبية وردود فعل غاضبة.
أعاد ْتنا املناسبتان إىل أصل الصراع يف القدس ،فهو صراع مع مشروع استعماري بدأ مع
دول كربى على رأسها بريطانيا اليت احتلت القدس وسلمتها للعصابات الصهيونية
بفعل تصريح بلفور الصادر يف  ،1917/11/2ومن َث ّم استكملت العصابات الصهيونية

ّ
استعماري
استيطاني
إحاللي
املهمة االستعمارية يف القدس وكل فلسطني عرب مشروع
ّ
ّ

ّ
عنصري يستهدف األرض واإلنسان والتاريخ واهلوية؛ ورمبا ميكننا القول إنه احتالل مل
يشهد التاريخ مثله.
أما احلدثان فقد اختزال أبعاد املعركة يف القدس :ففي األول حماولة إسرائيل ّية حلسم
اهلوية عرب فرض السيطرة على أبرز مكوناتها املتمثلة باملسجد األقصى املبارك ،ويف الثانية
حاول الرئيس األمريكي دونالد ترمب شرعنة جرائم االحتالل يف تهويد القدس وتغيري
هويتها العربية واإلسالمية ،وحسم الصراع على القدس ملصلحة االحتالل.
يف عام  2017استم ّر االحتالل يف حتقيق أرقام قياسية غري مسبوقة يف تهويد القدس
واستهداف املسجد األقصى واألوقاف املسيحية يف القدس ،وبدا أنه مشغول يف ترتيبات
الصورة النهائية اليت حياول رمسها للقدس ،وهي صورة تتضح معاملها كاآلتي:
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قدس بأقلية فلسطينية مضطهدة ،وضعيفة ،ومشغولة بشؤون حياتها .وطرد سكان كفر
عقب وخميم شعفاط أوىل خطوات الوصول إليها.
قدس تضم أقل ّية فلسطينية مشوهة الوعي والذاكرة والتاريخ يكون وجودها ضروريًّا
لتجميل وجه االحتالل اإلجرامي وتضليل اجلمهور ّ
بأن االحتالل حريص على التن ّوع

العربي يف مدارس القدس.
و"قبول اآلخر" ،والطريق إىل ذلك مي ّر عرب أسرلة املنهاج
ّ

قدس بهُوية فارغة املضمون عرب حتويل املسجد األقصى إىل مرتع للمتطرفني اليهود،
وسلب أمالك الكنائس املسيحية ،وتهجري املسيحيني ،وبناء املعامل ذات الطابع اليهودي.
قدس خاضعة للسيادة اإلسرائيلية الكاملة بعد ض ّم كل املستوطنات احمليطة بها إليها،

وشرعنتها مع تلك اليت جتثم على أراضيها.

وأبعد من األرقام واإلحصائيات املتعلقة بالتهويد ،حضرت القدس بقوة عام  2017على
فعجت وسائل اإلعالم بتكه ّنات حول مصري القدس اجملهول
مائدة ع ّرابي "صفقة القرن" ّ

جبملته؛ فهي صفقة تك ّرس وجود االحتالل ،وتنتقص من ّ
العربي
احلق
بتفاصيله ،املعلوم ُ
ّ
واإلسالمي يف املدينة ،وتزوّر هويتها لتجعلها يهودية ،وتق ّوي يد االحتالل اليت يبطش بها
مزيد من
بني املقدسيني .ويف هذا السياق كشفت املواقف العربية واإلسالمية الرمسية عن ٍ

التورط يف مؤامرة التنازل عن القدس وتركها وحيدة يف وجه "صفقة القرن" ،ورمبا كانت
هناك مواقف أفضل من غريها ،لكنها بقيت حتت سقف العجز القائم على أركان الشجب
واالستنكار والتحذير من خرق القوانني الدولية.
شعبيا فقد أظهرت "هبة باب األسباط" يف متوز/يوليو  ،2017وهبة رفض القرار األمريكي
ّ
أما ًّ
يف كانون أول/ديسمرب ّ 2017
أن قدرة الشعب الفلسطين وشعوب األمة العربية واإلسالمية
وأحرار العامل ال تزال تستطيع املواجهة على الرغم مما اعرتاها من تآكل ومتزق وانقسام،
وأن الرهان عليها رابح يف حال وجدت من ّ
ّ
ينظمها ،ويضمن استمرارية فعلها بإبداع.

مؤسسـة القدس الدولية

لقد دخلت القدس مرحلة هي من أخطر املراحل ،وبانت بوضوح توجهات األطراف املختلفة،
ً
ومتنازال يف البداية.
وقدراتها ،ومساعيها ،واخلاسر يف هذه املعركة هو من يصرخ منكس ًرا

ملزما باالستمرار يف تنفيذ مشاريعه التهويدية
ويف الوقت الذي جيد فيه االحتالل نفسه ً
كسلوك يدفعه إليه التشجيع الضم ّ
ن ج ّراء االحنياز ،والصمت ،والضعف الرمسي
الدولي والعربي واإلسالميّ ،
ّ
احلصري بالقدس مطالبة
فإن القوى واألطراف املؤمنة حب ّقها

بتحمل مسؤولياتها ،وتفعيل أدواتها ،واستجماع قواها ،وتوحيد صفوفها ،وتنسيق جهودها
ّ
حتى ال تندم على ضياع ما تب ّقى من القدس ،وال ّ
أقل من صياغة اسرتاتيجية للصمود،
وإدامة الصراع ،واستنزاف العدو متهيدًا السرتاتيجية التحرير الكامل.
هذا التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة القدس الدولية من أه ّم الوثائق العلمية اليت

تعني على استخالص الدروس من معركة القدس املستمرة ،ففيه رصد لسلوك األطراف
املختلفة ،وتوثيق للتطورات امليدانية ،واستشراف ملآالت األمور ،وتوصيات للفاعلني
واملؤثرين يف مسار املعركة ،وكل رقم أو معلومة فيه حتمل خلفها إشارة إىل وسائل
االحتالل يف تهويد القدس وإخضاع املقدسيني ،وإثارة حنو العمل من أجل إفشال االحتالل
وعرقلته ،وهو مادة مرجعية ملختلف الشرائح والفئات العاملة لنصرة القدس ،فال نصرة إال
علم مبقتضيات األمور ،وتفاصيل الصراع.
على بصرية ،وال عمل إال بعد ٍ
هشام يعقوب

رئيس قسم األحباث واملعلومات
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ﺧﻼﺻات
التقرير السنوي

حال القدس 2017
ﻳﺘﻨـــﺎول اﻟﺘﻘﺮﻳـــﺮ أﺑـــﺮز اﺣـــﺪاث اﻟﺘـــﻲ ﺟـــﺮت ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺪس ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم
 2017وﻳﺤـــﺎول اﺳﺘﺸـــﺮاف اﻟﻤـــﺂﻻت واﻟﺘﻄـــﻮرات ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم  2018ﻣـــﻊ
ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴـــﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬـــﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ.

ﺗﻄور ﻣﺸروع التﻬويد
سجل عام  2017أعلى عدد ملقتحمي املسجد األقصى منذ احتالل املسجد
ّ
عام  ،1967فقد اقتحم املسجد حنو 25630
مقتحما .وباملقارنة مع عام
ً

( 2016اقتحم األقصى فيه  14806مقتحمني) زادت نسبة مقتحمي
األقصى بـ  .% 73يضاف إىل هذا العدد اقتحام أكثر من  3000طالب
يهودي املسجد األقصى.

مؤسسـة القدس الدولية

شهدت األشهر اآلتية أعلى أعداد ملقتحمي األقصى:
مقتحما) تزام ًنا مع "عيد ال ُع ْرش".
تشرين أول/أكتوبر (3983
ً
مقتحما) ،ثم شهر متوز/يوليو (3213
آب/أغسطس (3617
ً

مقتحما) يف ذكرى "خراب املعبد".
ً

مقتحما) يف ذكرى احتالل القدس.
أيار/مايو (3054
ً
مقتحما) تزام ًنا مع "عيد الفصح".
نيسان/أبريل (2758
ً
مقتحما) تزام ًنا مع "عيد األنوار".
كانون أول/ديسمرب (2294
ً
فلسطينيا خالل
أبعدت سلطات االحتالل عن القدس واألقصى 170
ًّ

 2017من بينهم 14 :قاص ًرا ،و 15سيدة ،ومشلت قرارات اإلبعاد هذه

شخصا أبعدوا عن القدس
شخصا أبعدوا عن البلدة القدمية ،و16
68
ً
ً

بأكملها ،و 6مقدسيني منعوا من دخول الضفة الغربية ،وتراوحت

فرتات اإلبعاد من  5أيام إىل  6أشهر.

يف  2017/7/14أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي املسجد األقصى

واستمر اإلغالق حتى  2017/7/16على خلفية العملية اليت نفذها

ثالثة شبان من آل ج ّبارين ضد عناصر االحتالل املوجودين على أبواب

األقصى .ويف  2017/7/16قرر االحتالل تركيب بوابات إلكرتونية
وجسور حديدية وكامريات مراقبة على أبواب األقصى فرفض املقدسيون

يوما رافضني الدخول إىل األقصى
هذه اإلجراءات ،واعتصموا مدة ً 14
عرب البوابات اإللكرتونية إىل أن خضع االحتالل وتراجع عن كل

إجراءاته وفتحت أبواب األقصى أمام مجوع املصلني يف  .2017/7/27يف
أثناء هذه املدة امتدت يد االحتالل لتعبث مبقتنيات األقصى ومرافقه

وتزرع أدوات جتسس وتنصت.
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ن ّفذت سلطات االحتالل  2466حالة اعتقال يف القدس خالل ،2017
سنا ،وً 54
وكان من بني املعتقلني 720 :قاص ًرا ،وُ 26م ًّ
طفال دون الـ12
َّ
عاما ،و 88امرأة
بينهن  6قاصرات ،و 4سيدات مس ّنات .وكان أصفر
ً
معتقل بني املعتقلني طفل من سلوان عمره  6سنوات ،ثم طفل آخر من
حي ُش ْعفاط عمره  7سنوات.
يف  2017/8/29اقتحم عضو الكنيست املتطرف يهودا غليك املسجد
األقصى برفقة  25مستوط ًنا ،تال ذلك اقتحام لشولي روفائي ّلي النائبة
املتطرفة يف الكنيست برفقة  21مستوط ًنا ،وذلك بعد قرار رئيس
احلكومة السماح ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى بعد منعهم منذ
اندالع هبة القدس يف تشرين أول/أكتوبر .2015
تواصلت التصرحيات السياسية والدينية واألمنية والقضائية العدائية
ضد األقصى من قبل مسؤولي االحتالل ومؤسساته ،وزعمت هذه
التصرحيات أن األقصى أقدس مكان لليهود وال حيق ألحد أن مينعهم
من الصعود إليه والصالة فيه.
يف  2017/5/28عقدت احلكومة اإلسرائيلية اجتماعها يف أحد أنفاق
اجلهة الغربية لألقصى على بعد  20م ً
رتا من سور املسجد أسفل األرض،
وخصصت هذه اجللسة مبناسبة مرور  50سنة على احتالل كامل
القدس.
شهد عام  2017استهدا ًفا متزايدًا للوجود املسيحي يف القدس وللمعامل
واألوقاف املسيحية يف املدينة ،وقد كشف النقاب عن عدة صفقات
مشبوهة أبرمت لتسريب األوقاف املسيحية عرب بيعها أو تأجريها
عاما جلمعيات استيطانية .ومن أبرز
لسنوات تصل إىل  99أو ً 199
األوقاف املسيحية املستهدفة تلك الواقعة يف ميدان عمر بن اخلطاب
يف منطقة باب اخلليل بالبلدة القدمية حيث تشمل فندقي اإلمربيال
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املعظمية يف حي باب ّ
حمال جتاريًّا أسفلهما ،وبيت َّ
والبرتاء وًّ 22
حطة
بالبلدة القدمية ،ومب ًنا سكن ًيا مكو ًنا من ثالث طبقات يف شارع امللك داود
يف القدس ،ومب ًنا مكو ًنا من ست طبقات يف شارع "هس" ،وقطعة أرض يف
حي البقعة تبلغ مساحتها  2300م ،2وقطعة أرض يف حي الشيخ جراح
تزيد مساحنها على  685م.2
هدمت سلطات االحتالل  77بي ًتا يف القدس حسب معطيات مؤسسة
املقدسي لتنمية اجملتمع ،وتشري مصادر مركز وادي حلوة إىل ّ
أن عدد
البيوت واملنشآت اليت هدمها االحتالل خالل  2017بلغ  116بي ًتا
ومنشأة من ضمنها 12 :بناية سكنية ،و 39بي ًتا ،و 19منشأة جتارية ،و16
بركسا للمواشي ،و 4أساسات بيوت سكنية ،و 5غرف ،وبركسان اثنان
ً
سكنيان ،و 4مزارع ،و 6خمازن ،وموقفان للسيارات .ومن بني عمليات
اهلدم هذه أجرب  27صاحب بيت أو منشأة على هدم بيته أو منشأته
بيده .ومشل اهلدم بيت الشهيد فادي القنرب حيث ّ
مت إغالقه بالباطون.
وتسببت عمليات اهلدم هذه بتشريد 241
مقدسيا بينهم  107أطفال
ًّ
عاما.
دون الـ ً 18
استم ّر االحتالل يف مصادرة األراضي والعقارات التابعة للمقدسيني ،ومن
ذلك استيالء اجلمعيات االستيطانية على منزل احلاج أيوب مشاسنة
يف حي الشيخ جراح ،واستيالء املستوطنني على خمزن يعود لعائلة صب
لنب ،وحمل يعود لعائلة أبو ميالة يف البلدة القدمية ،وصادرت سلطات
أرض يف سلوان ،وسيطر املستوطنون على بناية سكنية
االحتالل قطعة ٍ
وغرفة وساحة وخمازن يف سلوان.
مل تسلم مقابر القدس من عبث االحتالل فقد تعرضت مقربة باب الرمحة
املالصقة للسور الشرقي لألقصى لقطع أشجار ،وهدم قبور ،ومنع للدفن
بهدف السيطرة على مساحات جديدة ضمن مشروع "احلدائق التوراتية"
حول البلدة القدمية ،وهدمت سلطات االحتالل سور مقربة الشهداء يف
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منطقة باب األسباط ونفذت عمليات جتريف لتشييد "حدائق توراتية"،
واستكمل االحتالل استهداف مقربة مأمن اهلل عرب تنفيذ أعمال للبنية
التحتية يف الشارع املالصق للمقربة.
استهداف قطاع التعليم بات أولوية لدى االحتالل عرب تزوير املناهج
وفرض منهاج إسرائيلي على الطالب الفلسطينيني ،أو استهداف الطالب
واملدارس .يف شباط/فرباير أغلقت سلطات االحتالل مدرسة النخبة
األساسية يف قرية صور باهر حبجة تدريس مواد حترض على االحتالل
وتنطبق مع فلسفة حركة محاس ،وقد حرم االحتالل  230طال ًبا يف
ثان/نوفمرب اقتحمت
هذه املدرسة من التعليم طيلة  .2017ويف تشرين ٍ
قوات االحتالل مدرسة زهوة القدس يف حي بيت حنينا بالتزامن مع
الدوام الدراسي ،واعتقلت مديرة املدرسة و 3معلمات بعد تفتيش دقيق
للمدرسة .ويف أيلول/سبتمرب منعت سلطات االحتالل إدخال الكتب إىل
مدارس األقصى الشرعية داخل املسجد األقصى بذريعة صدورها من قبل
السلطة الفلسطينية ووجود شعار السلطة والعلم الفلسطين عليها؛
ما دفع إدارة املدارس إىل توزيع الكتب يف موقف السيارات خارج املسجد
األقصى .واقتحمت قوات االحتالل مدرسة األيتام يف القدس القدمية
عدة مرات .ومترتست قوات االحتالل يف حميط املدارس يف العيسوية
والطور ورأس العمود وعرقلت حركة الطالب .وخالل عام  2017اعتقل
االحتالل  24طال ًبا من داخل صفوفهم ،أو يف أثناء ذهابهم إىل مدارسهم،
أو بعد انتهاء دوامهم.
بلغ عدد الوحدات االستيطانية اليت صادق االحتالل على بنائها أو
خطط لذلك حنو  16252وحدة استيطانية ،إضافة إىل  1330وحدة
استيطانيا يف قلنديا.
استيطانية فندقية على جبل املكرب ،و 12مصن ًعا
ًّ
ويف  2017/12/7أعلن يوآف جاالنت وزير اإلسكان واألشغال العامة
اإلسرائيلي تقديم خمطط لبناء  14ألف وحدة استيطانية يف القدس.
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أقر "كنيست" االحتالل يف  2017/2/6قانون تسوية املستوطنات أو
تبييضها؛ ما يعن شرعنة االستيطان يف القدس حسب قوانني االحتالل
اجلائرة .ويف  2017/12/31ص ّوت حزب الليكود على قانون يقضي
بفرض القانون اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية مبا فيها
القدس وذلك يف املؤمتر العام للجنة املركزية لليكود.
سحبت سلطات االحتالل أكثر من  17بطاقة هوية زرقاء ملقدسيني
يسكنون يف القدس ما يعرضهم إىل خطر التهجري خارج املدينة.
يسعى االحتالل اإلسرائيلي إىل إخراج منطقيت كفر عقب وخميم
شعفاط خارج حدود القدس ،وتشكيل جملس حملي هلما ،ويهدف
االحتالل من وراء هذه اخلطوة إىل التخلص من حنو  140ألف مقدسي
يسكنون يف هذه املناطق.
تشري األرقام الصادرة عن معهد القدس لبحث السياسات يف كتاب القدس
ّ 2017
أن نسبة الفقر عام  2015بلغت  % 79بني العائالت املقدسية،
و % 79بني األفراد املقدسيني ،و % 86بني األطفال املقدسيني .بينما
تشري مصادر فلسطينية إىل أن نسبة الفقر بني األفراد الفلسطينيني يف
القدس تتعدى  ،% 82يف حني تبلغ نسبة البطالة بني املقدسيني حنو
.% 31
حسب كتاب القدس السنوي  2017الصادر عن معهد القدس لبحث
السياسات اإلسرائيلي بلغ عدد املقدسيني يف القدس بشطريها 323700
( )% 37.4يف مقابل عدد املستوطنني البالغ .)% 62.6( 528700
بلغت ميزانية االحتالل املقرة يف القدس خالل  2017حنو  7.37مليار
شيكل (حنو  2مليار دوالر) بزيادة أكثر من  700مليون شكيل (حنو
انسجاما مع الربامج التهويدية
 200مليون دوالر) ،وتأتي هذه الزيادة
ً
اليت أعلن عنها االحتالل يف الذكرى اخلمسني الحتالل كامل القدس.
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انتفاﺿﺔ القدس
استطاعت انتفاضة القدس إثبات الفعل املقاوم يف وجه اعتداءات
قرار فردي وأدوات
االحتالل على املسجد األقصى ،ومتكنت من خالل ٍ
بسيطة من تكبيد االحتالل خسائر فادحة .وخالل عام  2017شكلت هبة
باب األسباط واهلبة بعد القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة
لالحتالل ،حمطتني لتجدد االنتفاضة ،حيث ارتفعت فيهما حدة
املواجهات مع االحتالل ونوعيتها.
أظهرت معطيات تقارير جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" حدوث
حنو  1464عملية خالل  ،2017من بينها  368عملية جرت يف القدس
احملتلة تتضمن رشق احلجارة والزجاجات احلارقة واملفرقعات النارية.
استهدف االحتالل ورش تصنيع األسلحة احمللية يف مناطق الضفة
الغربية احملتلة ،وقامت قواته خالل عام  2017بإغالق  42ورشة لصناعة
األسلحة ،وضبطت  455قطعة سالح حسب مصادر إسرائيلية.
وصل عدد العمليات الفردية يف جممل القدس احملتلة حسب املعطيات
الفلسطينية حنو  116عملية ،أسفرت عن مقتل  11إسرائيل ًيا ،وتضمنت
هذه العمليات الدهس والطعن وإطالق النار وتفجري العبوات الناسفة.
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مل تتخذ العمليات النوعية نس ًقا حمددًا نتيجة لصعوبة التنفيذ والقرار
الذاتي احملرك هلذه العمليات ،وعلى الرغم من ذلك استطاعت العمليات
النوعية اليت حصلت خالل عام  ،2017تكبيد االحتالل خسائر فادحة،
وجتديد صورة اجلندي الفار املهزوم أمام الفلسطين األعزل.
شكلت هبة "باب األسباط" حمطة أساسية يف سري االنتفاضة ،حيث
تبلور عربها رفض الفلسطينيني عامة واملقدسيني خاصة ،ألي إجراءات
يفرضها االحتالل على املسجد األقصى ،ومتظهر الرفض من خالل
االعتصام الدائم أمام أبواب األقصى.
أدى موقف قيادات القدس الرافض لدخول األقصى عرب البوابات
يوما ،إىل تراجع
اإللكرتونية ،واستمرار االعتصامات اجلماهرييّة لـ ً 14
االحتالل عن مجيع اإلجراءات اليت فرضها ،فأزال البوابات واجلسور
احلديديّة اليت محلت كامريات املراقبة يف  ،2017/7/27ودخل اآلالف
لألقصى يف مشهد انتصار مهيب.
اعترب القرار األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل أخطر
مستجدات عام  ،2017ومنذ إعالن ترامب تصاعد الرفض الشعيب للقرار
على خمتلف الصعد الفلسطين ّية ،وشهدت الضفة الغربية والقدس
احمللتني وقطاع غزة ،مئات نقاط املواجهة مع قوات االحتالل ،بلغت حنو
 1015نقطة مواجهة حتى .2017/12/30
تعمل سلطات االحتالل على فرض جمموعة من اإلجراءات العقابية،
حبق ذوي منفذي العمليات الفردية ،وتتمثل بسحب بطاقات اهلوية
لفرتات طويلة،
الزرقاء وهدم منزل املنفذ ،واعتقال والده وإخوته
ٍ
وحماصرة املناطق اليت خرج منها ،وتشديد اإلجراءات األمنية يف
حميطها ،وتتكامل هذه اإلجراءات مع التعامل العنيف وقتل املنفذين
واملشتبه بهم مباشر ًة يف مسرح العملية.
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يف حماولة من سلطات االحتالل للح ّد من االنتفاضة ،كشف قائد جيش
االحتالل يف الضفة الغربية العميد ليئور كرملي يف  ،2017/8/21عن
ٌ
حتول "من ج ّز العشب إىل اقتالع اجلذور".
سياسة جديدة وصفها بأنها
تهدف هذه اخلطة إىل ضرب البيئة احلاضنة ملنفذي العمليات الفردية،
واعتقال "احملرضني" ،والعمل على استهداف من يقدم هلم املساعدات
اللوجستية.
ُتظهر أعداد املعتقلني املقدسيني الكبرية تشديد االحتالل تعامله األمن
مع القدس احملتلة ،يف حماولة إلرهاب املقدسيني ومنعهم من املشاركة يف
أي مواجهات مع قوات االحتالل.
أظهر التوزيع اجلغرايف ألعداد املعتقلني ،بأن املناطق األقرب للمسجد
األقصى اعتقل فيها العدد األكرب من الفلسطينيني ،وعلى رأسها البلدة
القدمية وبلدتا سلوان والعيسوية ،يف حماولة ترهيب البيئة اليت تواجه
اعتداءات االحتالل على األقصى ،وليستطيع االحتالل تنفيذ خططه
التهويدية من دون أي عراقيل.
قامت أجهزة االحتالل األمنية بتطوير قاعدة معلومات تسمح مبراقبة
بشكل آلي ،من خالل فحص
حسابات الفلسطينيني على وسائل التواصل
ٍ
تلقائيا ومنذ بداية االنتفاضة اعتقلت
املنشورات والتعليقات الفلسطين ّية
ًّ
سلطات االحتالل  450فلسطين ًيا على خلفية منشوراتهم ،وأصدرت حبق
أحكاما بالسجن الفعلي وسجن آخرين سج ًنا إداريًّا ،من
العديد منهم
ً
بينهم صحافيون وأطفال ونساء.
تعمل أجهزة االحتالل األمنية على تنفيذ عد ٍد من اإلجراءات يف إطار
تقليل أعداد العمليات واحل ّد من االنتفاضة ،وتتمثل برتكيب أجهزة
تنصت متطورة يف البلدة القدمية ،وزيادة أعداد شرطته يف األقصى
والقدس ،وبناء مراكز شرطية جديدة ،وإدخال تغيريات كبرية يف منطقة
باب العمود.

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

المﺸﻬد اﻹﺳراﺋيﻠي
استفادت دولة االحتالل من بيئة إقليمية تتصاعد فيها اجتاهات بعض
األنظمة العربية إىل التطبيع.
تصاعد القلق اإلسرائيلي من تطورات "اجلبهة الشمالية" مع تعزيز
الوجود اإليراني بعد تراجع تنظيم "داعش".
قلق من أنفاق غزة ،وتدمري أنفاق زعم االحتالل اكتشافها ،وكان
أبرزها تفجري نفق خبان يونس يف تشرين أول/أكتوبر واستشهد فيه
من عناصر حركة اجلهاد اإلسالمي وكتائب القسام.
عمل دؤوب على تعزيز "يهودية الدولة" ،ومن ذلك إقرار قانون كيمينتز
لتسهيل هدم منازل الفلسطينيني يف الداخل احملتل ،ومصادقة اللجنة
الوزارية لشؤون التشريع على قانون القومية.
استمرار التحقيق يف قضايا فساد مع رئيس حكومة االحتالل ومسؤولني
ً
واعرتاضا على قانون
سياسيني ،وتظاهرات إسرائيلية ض ّد فساد نتنياهو
التوصيات الذي مينع الشرطة من تقديم توصيات إىل النيابة العامة
خبصوص ما يتوافر لديها من مادة حتقيق.
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التفاعل ﻣﻊ القدس
أو ًلا :التفاعل الﻌرﺑي واﻹﺳﻼﻣي
أعادت األحداث املتتالية يف مدينة القدس خالل سنة  2017القضية
الفلسطينية إىل واجهة مسرح األحداث العاملية ،وجعلتها يف دائرة
اهتمام الشارع العربي واإلسالمي والدولي ،بعد أن تراجعت بشكل واضح
سنوات عدة ،ألسباب متعددة.
تفاعل الشارع الفلسطين والعربي واإلسالمي والدولي بشكل واضح مع
قضايا القدس ،وأعلن تضامنه مع املدينة املقدسة ،وكان لنزوله إىل
الشارع أبرز األثر يف إبراز هذا التضامن ،وباملقابل كانت ردود األفعال
الرمسية دون املستوى املطلوب.
بدا املوقف الرمسي الفلسطين عاج ًزا يف خطابته ومواقفه وأدائه،
باملقارنة مع حجم االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على القدس،
خصوصا مع إعالن ترامب
والتجاوزات األمريكية للقرارات الدولية،
ً
بشأن بالقدس .وكانت اخلطوات الرمسية الفسطينية شكلية ،مل ترق
ملستوى احلدث.
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اتهمت القيادة الفلسطينية حكومة االحتالل بوضع العراقيل أمام
اجلهود اليت تبذهلا إدارة ترامب إلحياء "عملية السالم" ،وذلك عرب
التمسك باالستيطان ،وتهويد املقدسات ،ومصادرة األراضي ،وهدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية يف الضفة الغربية ،وبشكل خاص يف
شرقي القدس احملتلة وحميطها.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لإلجراءات اإلسرائيلية
التهويدية يف القدس ،غري أنها بقيت عاجزة عن الدفاع عن القدس
واملقدسات بفعل تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية مع سلطات
االحتالل.
طالبت الفصائل الفلسطينية السلطة بوقف "التنسيق األمن"،
وإطالق يد املقاومة الفلسطينية؛ لردع انتهاكات االحتالل واعتداءاته
ّ
حبق املقدسات واإلنسان الفلسطين.
ً
ملحوظا على صعيد الدعوات العربية
شهدت سنة  2017تطو ًرا
واإلسالمية إىل زيارة القدس والصالة يف املسجد األقصى املبارك،
بزعم تثبيت املقدسيني ،وتأكيد قدسية املسجد املبارك.
دعت السلطة الفلسطينية العرب واملسلمني إىل زيارة القدس ،والصالة
يف املسجد املبارك ،مربرة دعوتها من أجل تعزيز وجود املقدسيني ،ودعم
صمودهم ،ومحاية املسجد األقصى ،واإلسهام يف محاية هوية املدينة
وتارخيها وتراثها املستهدفة باالستئصال.
جاءت الدعوة الفلسطينية للعرب للمسلمني إىل زيارة القدس
دعما للسجان كتربير ورد على
باعتبارها زيارة للسجني وليست ً
املواقف املناهضة لزيارة القدس حتت االحتالل باعتبار أن ذلك
تطبيع واعرتاف بالعدو.
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القت دعوات التطبيع ً
رفضا فلسطين ًيا واس ًعا ،على اعتبار أن التطبيع
مع االحتالل هو تشجيع له على تصعيد اعتداءاته يف القدس واملسجد
األقصى.
طالبت القيادة الفلسطينية بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد
األقصى ،وطالبت بفتحه ،وإزالة األبواب اإللكرتونية ،حمذرة من تغيري
الوضع الدين والتارخيي لألماكن املقدسة ،والتقسيم الزماني
واملكاني للمسجد .وأعلنت جتميد االتصاالت كافة مع سلطات
االحتالل حتى ترتاجع عن إجراءاتها يف األقصى.
حاولت الفصائل الفلسطينية استثمار اإلجراءات اإلسرائيلية داخل
األقصى املبارك ،حيث توالت الدعوات إىل تصعيد املواجهات وعمليات
املقاومة ض ّد االحتالل.
مل يرق األداء الفلسطين الرمسي ملستوى احلدث املتمثل بإعالن
ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،وأكدت أن
ترامب عزل بالده عن أي دور ممكن يف عملية السالم ،وقررت عدم اللقاء
باملسؤولني األمريكيني.
دعا كثري الفصائل الرئيس عباس إىل االنسحاب من اتفاق أوسلو
وإفرازاته ،وسحب االعرتاف بالكيان اإلسرائيلي ،ووقف التنسيق
األمن ،وإنهاء االنقسام الداخلي ،وتعزيز الوحدة الوطنية.
على الرغم من كثرة االنتهاكات اليت تعرضت هلا القدس ،مل خترج
ردود األفعال العربية واإلسالمية الرمسية عن التنديد ،والشجب،
واالستنكار ،ومطالبة االحتالل اإلسرائيلي بالتوقف عن االعتداءات
واالستفزازات املستمرة.
بقي املوقف الرمسي األردني دون مستوى الوصاية الدينية اليت حتظى
بها السلطات األردنية على املقدسات يف القدس ،حيث يتيح هلا القانون
الدولي التحرك دول ًيا بشكل أفعل.

مؤسسـة القدس الدولية

اتهمت الدول العربية حكومة االحتالل بوضع العراقيل أمام جهود
إحياء "عملية السالم" ،من خالل متسكها باالستيطان ،واستمرار
التهويد ،ومصادرة األراضي ،وهدم املنشآت الفلسطينية.
طالبت اجلامعة العربية بإعادة فتح املسجد األقصى "فو ًرا" ،وحذرت
من تبعات هذه اخلطوة التصعيدية ،وتأجيجها للصراع الدين وتفاقم
اإلرهاب والعنف يف املنطقة ،لإلطاحة بكل جهود حتقيق السالم فيها.
مل تكن منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حاال يف تعاطيها مع
االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس من املواقف العربية .وقد أطلقت
املنظمة النداء العاملي لدعم القدس وفلسطني "وثيقة الرباق".
مل خترج ردود األفعال العربية الرمسية عن التنديد ،والشجب،
واالستنكار ،ومطالبة اإلدارة األمريكية بالرتاجع عن االعرتاف بالقدس
عاصمة لـ"إسرائيل" ،و مل تتم الدعوة إىل جلسة طارئة جلامعة الدول
العربية ،بالرغم من خطورة اإلعالن األمريكي.
دانت منظمة التعاون اإلسالمي إعالن ترامب ،وعقدت جلسة طارئة
دعت فيها مجيع دول العامل إىل االعرتاف بـ"القدس الشرقية" عاصمة
لدولة فلسطني.
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ثانيا :التفاعل الدولي
ً
تراوحت ردود األفعال الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية على القدس
بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير ،واملساواة بني الضحية واجلالد.
اجملتمع الدولة ُجممع على أن شرقي القدس هي أراض حمتلة ،وأن
اإلجراءات اإلسرائيلية فيها باطلة.
اتسمت السياسة األمريكية جتاه قضية القدس باالنسجام مع
ً
حمايدا،
السياسات اإلسرائيلية ،على الرغم من إعالنها اختاذها موق ًفا
ووقفت موق ًفا منحا ًزا مع االحتالل اإلسرائيلي.
افتتح الرئيس األمريكي دونالد ترامب عهده باإلعالن عن "صفقة
القرن" اليت تهدف إلنهاء ملف القضية الفلسطينية وتصفيتها ،واليت
كان إعالن القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي أول مراحلها.
أعلن الرئيس ترامب ،يف  ،2017/12/6اعرتاف بالده رمس ًيا بالقدس
عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،ونقل السفارة األمريكية إليه ،وقام
بتوقيع مرسوم بهذا الشأن ،وأصدر األمر إىل وزارة اخلارجية ببدء
"نهجا جديدًا" إزاء
التحضريات لذلك؛ مشددًا على أن قراره يعكس ً
الصراع العربي اإلسرائيلي ،وأنه "ال يغري الوضع القائم يف املدينة".
أشار ترامب إىل ّ
أن الكوجنرس كان قد اعتمد سنة  1995قانو ًنا لنقل
السفارة األمريكية إىل القدس ،لكن الرؤساء األمريكيني السابقني دأبوا
على تأجيل تنفيذ هذا القانون ،وأ ّنه "كانت تنقصهم الشجاعة الختاذ
هذا القرار".
عموما
ُتع ّد مواقف االحتاد األوروبي جتاه قضية شرقي القدس إجيابية
ً
رغم من ضعفها ،ورغم عدم اختاذ االحتاد عمل ًيا ّ
أي خطوات وإجراءات
حقيقية وجادة.

مؤسسـة القدس الدولية

حرص االحتاد األوروبي على مطالبة االحتالل اإلسرائيلي بوقف
عملياته وإجراءاته يف شرقي القدس ،اليت تهدف إىل تغيري وضع املدينة
متهيدًا لتهويدها ،وأكد عدم شرعية املستوطنات واجلدار العازل،
ووصف االحتاد تلك اإلجراءات بأنها غري قانونية ،وأنها ختريب
جلهود جعلها عاصمة للدولتني.
أعرب االحتاد األوروبي عن قلقه البالغ بشأن إعالن ترامب بشأن
القدس ،وتداعياته احملتملة على فرص السالم .وأكد االحتاد أنه ال
يزال على موقفه ،و"أنه جيب إجياد طريق من خالل املفاوضات ّ
حلل
وضع القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتني".
تباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على
القدس ،وفشل جملس األمن الدولي يف إصدار قرارات تدين هذه
دائما "الفيتو" األمريكي.
االعتداءات ،والسبب ً
انتهت جلسة جملس األمن املغلقة ،اليت عقدها ملناقشة التطورات
داخل القدس ومنها إغالق املسجد األقصى يف متوز /يوليو  ،2017من
دون التوصل إىل صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي لالعتداءات
اإلسرائيلية.
ح ّذرت األمم املتحدة من خطورة مشروع قانون "القدس املوحدة" ،الذي
صدق عليه "الكنيست" اإلسرائيلي.
وجه مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان األمري زيد بن رعد
ّ
بن احلسني رسائل لـ  150شركة إسرائيلية وعاملية تعمل باملستوطنات
اإلسرائيلية ،حذرها بأنه كان على وشك إدراجها على القائمة
السوداء للمنظمة.
أعرب جملس األمن الدولي ،رفضه الشديد للقرار الذي اختذه الرئيس
األمريكي بشأن القدس.
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يف  2017/12/18استخدمت الواليات املتحدة "الفيتو" ض ّد مشروع
قرار يطالب بإلغاء إعالن ترامب ،رغم تأييد  14دولة.
يف  2017/12/21اعتمدت اجلمعية العامة قرا ًرا أكدت فيه أن أي
قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيري طابع القدس ،أو وضعها ،أو تكوينها
الدميوغرايف ،ليس هلا أثر قانوني ،و ُتع ّد الغية وباطلة ،ويتعني إلغاؤها.
جددت اليونسكو اعتبار "إسرائيل" حمتلة للقدس .وتبنت جلنة الرتاث
العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو قرار "بلدة القدس القدمية وأسوارها"،
الذي نص على أن تعريف الوضع التارخيي القائم يف القدس هو ما
كان عليه تراث املدينة املقدسة قبل احتالل القدس سنة .1967
تبنت جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو ،يف دورتها الـ  ،41يف
 ،2017/7/4قرار "بلدة القدس القدمية وأسوارها" ،الذي أكد اعتماد
 12قرا ًرا ساب ًقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات سابقة
للجنة الرتاث العاملي ،ومجيعها تنص على أن تعريف الوضع التارخيي
القائم يف القدس هو ما كان عليه تراث املدينة املقدسة قبل احتالل
القدس سنة .1967

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

المﺂﻻت
تصعيد إجراءات تهويد األقصى ،واجتاه إىل تصعيد استهداف األوقاف اإلسالمية
يف القدس.
تصعيد استهداف سلوان ،اخلاصرة اجلنوبية لألقصى.
حماولة االحتالل إقرار فصل كفر عقب وخميم شعفاط وغريهما من األحياء
رمسيا.
الفلسطينية الواقع خارج اجلدار العازل عن القدس
ًّ
استفادة االحتالل من دعم ترامب وإدارته ،ومن ضعف املوقف العربي واإلسالمي،
لتثبيت املزيد من احلقائق على األرض.
يتوقع أن تنج ّر بعض الدول املتأثرة بالنفوذ األمريكي اإلسرائيلي إىل االعرتاف

بالقدس عاصمة لالحتالل.

استمرار احلراك الشعيب الفلسطين واحتمال تصاعده ،على الرغم من القبضة
احلديدية اهلادفة إىل القضاء عليه ،ال س ّيما مع التطورات اليت ميكن أن تعقب

إعالن ترامب حول القدس واالجتاهات إىل نقل السفارة األمريكية للقدس.

احتماالت عودة السلطة إىل املفاوضات تبقى واردة إن تل ّقت دعوة أمريكية حتمل
ً
وضغوطا عليها ،مع االلتفاف على رفضها السابق للوساطة األمريكية
تهديدات
عرب إشراك أطراف عربية.
استمرار حماولة إحداث اخرتاق يف ملف التطبيع العربي مع االحتالل ونسج
املزيد من العالقات العلنية معه.
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التوﺻيات
السلطة الفلسطينية
رفض الذهاب إىل املفاوضات ،ال سيما حتت الرعاية األمريكية.
وقف التنسيق األمن وكل أشكال التطبيع مع االحتالل.
التوقف عن تقديم زيارة العرب واملسلمني لشرق القدس على أ ّنها دعم للمقدسيني
حيث إ ّنها مرفوضة من املقدسيني أنفسهم ،واالخنراط يف أشكال الدعم اليت
حتظى باإلمجاع.
التو ّقف عن إعطاء الشرعية للبطريرك ثيوفيلوس املتهم بتسريب عقارات
الكنيسة األرثوذكسية إىل االحتالل.
إطالق يد املقاومة بكل أشكاهلا ال سيما الشعبية منها حيث تشكل مساحة
مشرتكة للنضال الفلسطين بني كل الفصائل.
قانونيا ورفع الشكاوى عليه
رمسيا للمنظمات الدولية ملالحقة االحتالل
التوجه
ًّ
ًّ

وكشف جرائمه.

بذل كل اجلهود إلجناز مصاحلة فلسطينية داخلية حقيقية.

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

الفصائل والقوى الفلسطينية
كثابت دائم يف خطاباتها ومواقفها.
استحضار القدس
ٍ
تأمني الدعم للحراك الشعيب ضد االحتالل ،وتعزيز الرباط يف األقصى.
االلتحام مع الشعب الفلسطين املنتفض يف القدس وكل املناطق الفلسطينية
ً
قوال ً
وفعال.
العمل على حتقيق املصاحلة الفلسطينية وحتصني البيت الداخلي.
تأطري الشعب الفلسطين يف اللجوء ضمن مشروع املواجهة مع العدو اإلسرائيلي
ضمن املسارات املتاحة.

األردن
كوصي على املقدسات اإلسالم ّية واملسيح ّية.
تعزيز موقع األردن
ّ
تبن اسرتاتيجية مواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي ضمن إمكانيات األردن وما
ميتلك من أوراق قوة قانونية وسياسية وشعبية.
عموما العاملة للقدس ،وتنظيم اجلهود األردنية
احتضان اجلهود الشعبية
ً

خصوصا مبا يقوي املوقف األردني يف ظل ضعف املوقف الرمسي العربي
الشعبية
ً

واإلسالمية.

محاية املسجد األقصى عرب دعم حراسه والتصدي حلملة استهداف األوقاف.
الوقوف يف وجه تسريب األوقاف املسيحية عرب رفع الغطاء عن البطريرك
ثيوفيلوس وحاشيته من املتورطني بالتفريط بأوقاف الكنائس.
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الدول العربية واإلسالمية
النهوض مبوقف حاسم حيال االحتالل ،ال سيما عرب وقف التطبيع الذي بات
مسة الزمة ملوقف كثري من األنظمة العربية واإلسالمية.
التصدي إلعالن ترامب القدس عاصمة لدولة االحتالل ،ومنع تكريس هذا
اإلعالن كأمر واقع يتكرس مع نقل السفارة األمريكية إىل القدس .ويتطلب
ذلك مواقف جريئة ضد اإلدارة األمريكية عرب التلويح بأوراق االقتصاد والتعاون
األمن والسياسي بني أمريكا والدول العربية واإلسالمية.
العمل اجلاد على دعم القدس واملقدسيني واملقدسات ،وحتريك رؤوس األموال
العرب ّية ملواجهة خطر التهويد احملدق باملدينة.
دعم احلراك الشعيب الفلسطين ض ّد االحتالل.
التوقف عن تقديم مبادرات "السالم" يف الوقت الذي يرفض فيه االحتالل هذه
املبادرات ،ويكثف تهويده للقدس لفرض حقائق على األرض ،وتبن اسرتاتيجية
بديلة مبنية على التصدي لالحتالل والضغط عليه بكل ما ميكن.

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

املرجعيات واهليئات املسيحية
العمل على وقف جرمية التطهري العرقي اليت يقرتفها االحتالل حبق املسيحيني
يف القدس ،ووقف اعتداءاته على املقدسات واملعامل املسيحية.
اختاذ موقف صارم وخطوات عملية حيال قض ّية تسريب أمالك الكنائس املسيحية

يف القدس.

التواصل مع كل اهليئات واملرجعيات املسيحية يف العامل لكشف جرائم االحتالل
خصوصا.
عموما ،واملسيحيني واملقدسات واألوقاف املسيحية
حبق القدس
ً
ً

القوى واألحزاب واهليئات الشعبية
مواصلة التحركات الرافضة لقرار ترامب حول القدس.
تشكيل حالة ضغط على األنظمة الرمسية حلملها على الوقوف يف وجه االحتالل
وليس معه ،وعلى مواجهة قرار ترامب.
مواجهة دعوات التطبيع يف األقطار العربية واإلسالمية وتبن خطة مقاطعة
الشركات اليت تدعم االحتالل.
استثمار الظروف الراهنة اليت تهدد القدس لتصدير مواقف وحدوية تعيد لألمة
متاسكها الذي فقدته يف السنوات األخرية ،واستعادة مظلة القدس كقضية
جامعة توحد اجلهود يف وجه عدو األمة االحتالل اإلسرائيلي.
تنظيم احلمالت والفعاليات املتواصلة لنصرة القدس يف كل اجملاالت.
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 -1الفصل األول :تطور مشروع التهويد 2017
االعتداءات على المسجد األقصى:
ال يزال موقع املسجد األقصى يف مركز ميدان املواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي حيث
ومكانيا ،وحتجيم الوجود
زمانيا
ال يتوقف عن حماوالته لفرض سيطرته عليه ،وتقسيمه
ًّ
ًّ
ريا على
اإلسالمي فيه ،وتهميش رمزيّته لدى العرب واملسلمني .كان عام ً 2017
عاما خط ً
ّ

األقصى جلهة سعي االحتالل إىل تكريس نفسه كمرجعية وحيدة تتحكم بشؤون املسجد،
وقد جت ّلت املساعي اإلسرائيلية إىل حتقيق هذا اهلدف يف أكثر من حمطة خالل العام
وضوحا إبّان أزمة تركيب البوابات اإللكرتونية وكامريات
املنصرم ،لكنها كانت أكثر
ً

املراقبة عند أبواب األقصى يف متوز/يوليو  ،2017حيث تعدّى األمر البعد األمن هلذا الفعل
إىل حماولة فرض السيادة الكاملة على املسجد.
واملتابع جململ التطورات اليت عصفت باألقصى خالل  2017سيلحظ أن االحتالل يبذل
وأمنيا،
جهودًا كبرية لالنتقال من مرحلة فرض الوقائع إىل مرحلة تشريع الوقائع
سياسياًّ ،
ًّ

ودينيا ،ويف هذا السياق يأتي اجتماع احلكومة اإلسرائيلي يف أحد األنفاق اليت
وقانونيا،
ًّ
ًّ
تبعد أمتا ًرا قليلة عن سور األقصى الغربي ،وإنشاء وحدة شرطية خاصة باملسجد األقصى،

وحشد التصرحيات واملواقف اليت تؤكد «سيادة» االحتالل على املسجد ،وتقييد عمل دائرة

األوقاف اإلسالمية ،إخل .ويف ما يأتي أبرز مسارات استهداف املسجد األقصى خالل عام
:2017
أ -اقتحامات المسجد األقصى:

مشهد املتطرفني اليهود الذين يقتحمون املسجد األقصى ليس مشهدًا عاديًّا يُفهَم على أنه
«زيارة» عابرة هلؤالء املقتحمني إىل املسجد ،بل هو حماولة حثيثة من قبل االحتالل لتكريس
ّ
يهودي دائم فيه ،وتصدير مشهد السيطرة الدينية عليه ليضاف إىل مشهد السيطرة
وجود

مؤسسـة القدس الدولية

األمنية واإلدارية اليت يسعى االحتالل إىل ترسيخها يف املسجد .وتشكل االقتحامات اليت
ينفذها املتطرفون اليهود واجلنود وغريهم من مكونات االحتالل األداة األساسية لرسم
صورة السيطرة الدينية على األقصى.
اإلسرائيلي حياول ّ
ومن أه ّم ما ميكن مالحظته يف شأن اقتحامات األقصى ّ
فك
أن االحتالل
ّ
االرتباط بني وترية االقتحامات والظروف احمليطة باملسجد ،فقبل سنوات قليلة كان من
املالحظ ّ
أن وترية االقتحامات ترتاجع يف املناسبات الدينية اإلسالمية ،وعند تفجر األوضاع
األمنية ،أو اندالع مواجهات يكون األقصى أحد ميادينها أو ميدانها الرئيس ،أو سبب
ولكن يبدو ّ
اندالعهاْ ،
تغريت منذ سنة  2014تقري ًبا ،إذ يسعى االحتالل
أن هذه املعادلة قد ّ
إىل احملافظة على زخم االقتحامات ّ
بغض النظر عن أي ظروف خارجية.
بالنسبة إىل االحتالل ،وصلت مسألة اقتحامات األقصى إىل نقطة الالعودة ،إذ من غري
املقبول لدى مكوناته املتن ّفذة املختلفة اليت تشرتك يف مسة التطرف الرتاجع عن «حق
اليهود يف الصعود إىل جبل املعبد» وإقامة الشعائر التوراتية فيه ،وهو «أقدس مكان لدى
اليهود» .هذه القناعات تبلورت بفعل إصرار «مجاعات املعبد» ،وتشجيع أعداد متزايدة
من احلاخامات على اقتحام األقصى ،وفتاوى احملاكم اإلسرائيلية املؤيدة لصعود اليهود
إىل «جبل املعبد» ،ورعاية الشرطة اإلسرائيلية لالقتحامات ،واحتضان املستوى السياسي
الرمسي هلا .وأمام هذا التطور يتبادر إىل ساحة املعركة سؤال :هل قناعات مكونات
«حق» اليهود باقتحام األقصى يف ّ
االحتالل بـ ّ
والتغري أم أنها
كل الظروف قابلة لالهتزاز
ّ
ثابتة؟ يبدو من خالل رصد سلوك االحتالل أ ّنه قابل لالنصياع لضغط جيربه على ّ
كف
يده عن املسجد ،وتقييد اقتحاماته.
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وبالنظر إىل األرقام الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،فقد اقتحم األقصى
ّ
يهودي .1وباملقارنة
مقتحما ،يضاف إليهم حنو  3000طالب
يف سنة  2017حنو 25630
ً
مع سنة  2016يظهر ّ
أن عدد املقتحمني يف  2017زاد بنسبة  % 73عن سنة ( 2016اقتحم

األقصى فيها  14806مقتحمني).2
اقتحامات املسجد األقصى من  2009إىل  2017حسب دائرة األوقاف اإلسالمية
يف القدس
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 1الجزيرة نتhttps://goo.gl/BjuEWi ،2017/12/31 ،
 2هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنوي حال القدس  ،2016مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1ص .32 - 31
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ال ّ
شك يف ّ
أن عدد املقتحمني للمسجد األقصى خالل  2017كان األعلى منذ احتالل
املسجد عام  ،1967ولكن ال ب ّد من مالحظة ّ
ً
وجوها مكررة من
أن هذا العدد يتضمن

املقتحمني ،فاملواقع اإللكرتونية التابعة للجماعات اليهودية املتطرفة تشري إىل ّ
أن مقتحمي

األقصى هم أنفسهم يتكررون يف غالبية األيام ،ولو استطعنا حصر الوجوه اجلديدة اليت
لتبني معنا ّ
تقتحم املسجد خالل العام ّ
أن نصف هذا العدد فقط يقتحم األقصى يف العام،1

مبعنى آخر تشري املصادر اإلسرائيلية إىل ّ
أن هذا العدد الكبري من املقتحمني يشمل من

اقتحموا املسجد أكثر من مرة ،وليست كلها اقتحامات ملتطرفني جدد؛ وهذا يفتح باب
النقاش حول فشل «مجاعات املعبد» واألطراف اإلسرائيلية املختلفة يف حشد أعداد ضخمة
من املتطرفني القتحام املسجد ،ويفتح النقاش كذلك حول ادعاء اليهود مبركزيّة
فكرة «املعبد» يف معتقداتهم .وحتى تتضح الصورة أكثر نشري إىل مقارنة عدد املقتحمني
املتطرفني اليهود بعدد املصلني املسلمني الذين يرتادون املسجد األقصى حيث يصل عددهم
يف بعض املناسبات إىل  ،250000ال سيما يف ليلة القدر ،ويصل عددهم إىل عشرات اآلالف يف
أن ّ
بعض ُ
اجل َمع؛ ما يعن ّ
كل اجلهود اإلسرائيلية مل تفلح إىل اآلن يف زيادة عدد املقتحمني

يف السنة كلها ليصل إىل عدد املصلني يف مجعة واحدة .وليس يف ذلك تقليل من خطورة
ازدياد عدد املقتحمني ،إمنا حماولة لفهم حقيقة األمور يف موضوع االقتحامات.
وبالعودة إىل املقتحمني اليهود لألقصى ّ
فإن املصادر اإلسرائيلية تتحدث عن ارتفاع عددهم
من كل الشرائح اليت تقتحم األقصى ال سيما املستوطنون املتطرفون ،وطالب املدارس،
واألكادمييات ما قبل العسكرية ،وغريهم .وتعزو هذا االرتفاع بعددهم إىل عدة أسباب،
منها:2

 1هآرتسhttps://www.haaretz.com/israel-news/.premium-75-percent-rise-in- ،2018/1/2 ،
1.5630216-religious-jews-visiting-temple-mount-in-2017
 2المرجع نفسه.
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ْ
العامني املاضيني ،ال سيما بعد قرار
 -1هدوء الوضع األمن يف األقصى ،خاصة خالل
االحتالل حبظر جمموعات الرباط يف األقصى يف  ،2015/9/8وحظر احلركة اإلسالمية
(اجلناح الشمالي) يف األراضي احملتلة عام  1948يف .2015/11/17
 -2تبن القادة األمنيني اإلسرائيليني سياسة خمففة القيود على اقتحام املتطرفني اليهود
للمسجد ،ال سيما قائد شرطة االحتالل روني الشيتش  Roni Alsheichوقائد شرطة
االحتالل يف القدس يورام هليفي  ،Yoram Halevyووزير األمن جلعاد إردان Gilad
.Erdan

 -3تغيري الشرطة لسياستها جلهة السماح ألعداد متزايدة من املتطرفني اليهود القتحام
املسجد.
 -4تقليص الوقت الذي تستغرقه شرطة االحتالل لتفتيش املتطرفني الذين ينوون اقتحام
األقصى.
ّ -5
غض طرف شرطة االحتالل عن كثري من املقتحمني الذين يؤدون شعائر توراتية،
وحيتفلون مبناسبات يهودية واجتماعية داخل األقصى.
 -6جنوح اجملتمع اإلسرائيلي إىل مزيد من التطرف الدين.
 -7إلغاء شرطة االحتالل لكثري من القيود اليت كانت تفرض على املقتحمني ،ومنها
السماح جملموعات املتطرفني باقتحام األقصى ّ
بغض النظر عن عددهم بينما كانت
مقتحما.
الشرطة حتدد عدد اجملموعة الواحدة بـ 15
ً

مؤسسـة القدس الدولية

جمموعة مقتحمني مكونة من  87متطر ًفا اقتحم األقصى بذكرى «خراب املعبد» يف 2017/8/1

وحبسب املصادر اإلسرائيلية ّ
مقتحما
فإن عدد مقتحمي األقصى خالل  2017بلغ 25628
ً
مقتحما.1
بزيادة بنسبة % 75عن عام  2016حيث بلغ العدد فيه 14626
ً

تطور أعداد مقتحمي األقصى بني عامي  2009و 2017حسب املصادر اإلسرائيلية
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ويف نظرة تفصيلية إىل وترية االقتحامات خالل أشهر سنة  2017يظهر توزيع االقتحامات
على أشهر السنة حسب رصد مركز معلومات وادي حلوة كاآلتي:1
الشهر

عدد املقتحمني

ثان/يناير
كانون ٍ

1505

شباط/فرباير
آذار/مارس

األعياد واملناسبات اليهودية1

1310
1580

نيسان/أبريل

عيد البوريم ()12/3/2017

2758

عيد الفصح اليهودي ()11-18/4/2017

أيار/مايو

3054

حزيران/يونيو

ذكرى احتالل الشطر الشرقي من
القدس ()17/5/2017
عيد األسابيع “شفوعوت” ()31/5/2017

1339

عيد األسابيع “شفوعوت” ()1/6/2017

متوز/يوليو

3213

آب/أغسطس

3617

أيلول/سبتمرب

2114

تشرين أول/أكتوبر

3983

ثان/نوفمرب
تشرين ٍ

2059

كانون أول/ديسمرب

2294

اقتحامات كثيفة يف أواخر الشهر
ريا لذكرى “خراب املعبديْن” اليت
حتض ً
توافق 1/8/2017

ذكرى “خراب املعبديْن” ()1/8/2017
رأس السنة العربية ()21-22/9/2017
يوم الغفران ()30/9/2017

عيد ال ُع ْرش أو سوكوت “املظال”
()5-11/10/2017

اجملموع
 1مركز معلومات وادي حلوة :التقارير الشهرية لعام ،2017
http://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar

عيد األنوار اليهودي “هانوكاه”
()12-20/12/2017

28825
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أعداد مقتحمي املسجد األقصى خالل أشهر سنة  2017حسب مركز معلومات وادي حلوة
مقتحما) يبدو ّ
أن الرقم
وباملقارنة مع الرقم الصادر عن دائرة األوقاف اإلسالمية (25630
ً
ْ
الرقمني إذا
مقتحما ،وال تعارض بني
الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة يزيد بـ 3195
ً
ما عرفنا ّ
أن مركز معلومات وادي حلوة يشمل يف إحصائياته عدد الطالب اليهود الذين

يقتحمون األقصى ،يف حني تذكر دائرة األوقاف عدد املقتحمني من دون الطالب اليهود
عموما ،وقد ذكرت الدائرة ّ
أن عدد
الذين تشري إىل عدد يف رقم منفصل عن عدد املقتحمني
ً
الطالب اليهود الذين اقتحموا األقصى خالل  2017هو أكثر من  3000طالب.

ويف قراءة حتليلية ألعداد املقتحمني خالل أشهر السنة نالحظ أن أعلى هذه األرقام كان
ولكن ذلك ال يعن ّ
عموماّ ،
أن عدد
يف األشهر اليت تتزامن مع األعياد واملناسبات اليهودية
ً

املقتحمني يف األشهر اليت ال يوجد فيها أعياد قليل ،وعلى سبيل املثال :اقتحم األقصى يف
مقتحما على الرغم من ّ
أن هذا الشهر مل يكن
ثان/نوفمرب  2017حنو 2059
ً
شهر تشرين ٍ
عال وقريب من عدد املقتحمني يف شهر أيلول/سبتمرب
يتضمن مناسبة يهودية ،وهو رقم ٍ
ْ
ْ
يهوديتني هما رأس السنة العربية ،ويوم الغفران.
مناسبتني
 2017الذي شهد

ويف حماولة لفحص وجهة النظر اليت ذهبنا إليها آن ًفا ّ
بأن االحتالل بات يسعى إىل إبقاء
وترية االقتحامات مستمرة بغض النظر عن الظروف األمنية احملدقة باألقصى عمدنا إىل
رصد اقتحامات األقصى يف األيام اليت كان فيها املسجد عنوان املواجهة مع االحتالل
حني أقدم على إغالقه يف  2017/7/14ثم تركيب بوابات إلكرتونية وكامريات مراقبة عند
أبوابه؛ ما أدّى إىل اعتصامات ومواجهات عند أبوابه ويف أرجاء القدس واملناطق الفلسطينية
املختلفة استم ّرت بزخم حتى يوم  2017/7/27حني اضطر االحتالل إىل الرتاجع عن مجيع
إجراءاته ّ
حبق األقصى.
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أبرز اقتحامات املسجد األقصى بعد 2017/7/14

اليوم
2017/7/14
2017/7/15

1

عدد املقتحمني
ال اقتحامات بسبب إغالق االحتالل للمسجد بعد العملية اليت
استهدفت جنوده على أبواب األقصى ،وألنه ال اقتحامات يوم اجلمعة
عادة.
ال اقتحامات بسبب استمرار إغالق األقصى من قبل االحتالل وألنه ال
اقتحامات يوم السبت عادة.

2017/7/16

ال اقتحامات بسبب استمرار إغالق املسجد عدة ساعات ،وبدء تنفيذ
قرارات االحتالل برتكيب بوابات إلكرتونية عند أبواب األقصى.

2017/7/17

جمموعات من املستوطنني تقتحم األقصى.

2017/7/18

جمموعات من املستوطنني تقتحم األقصى.

2017/7/19

جمموعات من املستوطنني تقتحم األقصى.

2017/7/20

اقتحم األقصى عشرات املستوطنني عرب جمموعات صغرية ومتتالية
حبراسة مشددة من قوات االحتالل.

2017/7/21

يوم اجلمعة ال اقتحامات فيه عادة.

2017/7/22

يوم السبت ال اقتحامات فيه عادة.

2017/7/23

أكثر من  100مستوطن اقتحم األقصى.

2017/7/24

أكثر من  300من املستوطنني وعناصر املخابرات اإلسرائيلية ومن
ضمنهم قائد شرطة االحتالل روني الشيخ.

 1وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على األقصى خالل تموز ،2017
ص ،48 - 10
http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_7_2017.pdf
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2017/7/25

أكثر من  150مستوط ًنا اقتحم األقصى.

2017/7/26

حنو  137مستوط ًنا اقتحم األقصى.

أعداد كبرية من الوحدات اخلاصة يف القوات اإلسرائيلية وقوات
االحتالل اقتحمت املسجد وأطلقت القنابل الصوتية احلارقة
2017/7/27
واالرجتاجية والغازية املسيلة للدموع واألعرية النارية.
قوات االحتالل اقتحمت املسجد وأطلقت قنابل صوتية حارقة
اجلمعة
وارجتاجية وغازية وأعرية نارية.
2017/7/28
طقوسا تلمودية على عتبات باب
جمموعة من املستوطنني تؤدي
ً
السبت  2017/7/29األسباط بصوت مرتفع ،وفعلت األمر ذاته عند باب الرمحة.
أكثر من  300مستوطن اقتحم األقصى على شكل جمموعات
2017/7/30
متتالية.
جمموعات من املستوطنني اقتحمت األقصى ،ومنهم من أدى حركات
تلمودية صامتة ،وارتدى قمصا ًنا عليها صورة قبة الصخرة وشعارات
2017/7/31
عنصرية تؤكد العودة إىل “جبل املعبد” املزعوم.

أن اقتحامات املسجد األقصى استم ّرت يف ّ
ظهر املعطيات يف اجلدول أعاله ّ
كل األيام اليت
ُت ِ

شهدت ه ّبة فلسطينية (من  14حتى  )2017/7/27ضد إغالق املسجد وحماوالت االحتالل
تركيب بوابات إلكرتونية وكامريات مراقبة وجسو ًرا حديدية باستثناء األيام اليت أغلقت
سلطات االحتالل فيها املسجد بالكامل ،وأيام ُ
اجلمعة والسبت اليت ال تشهد اقتحامات عادة.

مقتحما (اعتمدنا عدد املقتحمني يف األيام اليت مل
وميكن تقدير عدد املقتحمني بـ 1087
ً
ي َ
ُذكر فيها العدد بنحو  100وهو العدد األدنى املعروف لدينا للمقتحمني خالل أيام اهلبة
الفلسطينية يف متوز/يوليو ،وقد جلأنا للتقدير بسبب عدم وجود مسؤولني فلسطينيني
داخل األقصى يف هذه األيام بعدما رفضوا مجي ًعا دخول املسجد إال بعد تراجع االحتالل عن

إجراءاته؛ وعليه ال توجد جهة موثوقة تؤكد بدقة عدد املقتحمني).
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أيضا إىل ّ
وتشري املعطيات ً
أن اقتحام املسجد بدأ عقب فتح االحتالل للمسجد مباشرة أي يف
يوما
 ،2017/7/17وتكثف بعد إعالن االحتالل الرتاجع عن قراراته يف  2017/7/27ال سيما َ
 30و 2017/7/31حيث شهد هذان اليومان اقتحام حنو  600مستوطن.

مقتحما لألقصى 1وهو من أعلى أرقام االقتحامات
وشهد يوم  2017/8/1اقتحام حنو 1079
ً

اليت يشهدها األقصى يف يوم واحد منذ احتالل املسجد عام  ،1967وجاء هذا االقتحام
الكبري بعد أربعة أيام من دخول املقدسيني إىل األقصى يف  ،2017/7/27أي يف وقت كان
فيه األقصى ال يزال حمط األنظار ،ومجرة املواجهات.
هذه النظرة التفصيلية إىل معطيات اقتحام األقصى يف أثناء هبة الفلسطينيني بني 14

و 2017/7/27تقودنا إىل اخلالصة ّ
بأن االحتالل يسعى تكريس فك االرتباط بني اقتحامات

املسجد والظروف األمنية احملدقة به حبيث تبقى االقتحامات ثابتة مهما كانت الظروف،
وأ ّنه يسعى إىل إبراز نفسه بصورة املسيطر على الوضع ،املتحكم باملسجد ،املتمسك بقوة
بـ«حق» اليهود يف الوجود الدائم يف األقصى.
ويدعم هذه اخلالصة تصريح غادي آيزنكوت ،رئيس أركان جيش االحتالل ،أمام جم ّندين
ُجدد يف اجليش يف  2017/7/23ع ّقب فيه على ما جرى بعد هبة الفلسطينيني ً
رفضا

إلجراءات االحتالل اليت فرضها بعد  2017/7/14ضد املسجد األقصى حيث قال إننا ننجح
يف توفري األمن والشعور باألمن .2وال شك يف أن تسهيل االحتالل القتحامات املتطرفني يف
أيام اهلبة هدف إىل إيصال رسالة بأن االحتالل بإمكانه توفري األمن للمقتحمني على الرغم

من كل الظروف.

 1الجزيرة نتhttps://goo.gl/oj2y1A ،2017/8/1 ،
 2موقع عرب https://goo.gl/PywxMi ،2017/7/23 ،48
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جانب من اقتحامات األقصى يف  2017/7/18خالل أزمة البوابات اإللكرتونية والكامريات

أما أبرز االقتحامات اليت شهدها األقصى خالل عام  2017فكانت كاآلتي:1
ّ
تاريخ االقتحام

2017/2/6

2017/2/12

التفاصيل
شهد املسجد االقصى املبارك اقتحامات متتالية جملموعات من املستوطنني
خت ّللها أداء طقوس وشعائر تلمودية حبراسة من قوات االحتالل اخلاصة.
وقد أدّى عدد من املستوطنني شعائر تلمودية بالقرب من مطلع صحن مسجد
الصخرة ،وقام بعضهم بأداء حركات وخلع أحذية تتعلق بشعائر تلمودية،
وتصدى املصلون هلم بهتافات التكبري ،وساد املسجد توتر.
ن ّفذ مستوطنون متطرفون وعدد من احلاخامات يرتدون لباسهم التلمودي
األسود جوالت مشبوهة يف املسجد املبارك وتصدى هلم مص ّلون بهتافات
التكبري االحتجاجية .يف الوقت نفسه واصلت قوات االحتالل فرض إجراءاتها
املشددة على املصلني من فئيت الشبان والنساء و احتجزت بطاقاتهم على
بوابات األقصى خالل اقتحام املستوطنني.

 1وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى ،2017
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=11962
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2017/2/20

ساد املسجد األقصى املبارك أجواء من التوتر الشديد عقب قيادة نائب رئيس
الكنيست السابق املتطرف موشيه فيجلن اقتحامات استفزازية جملموعة من
غالة املستوطنني املتطرفني للمسجد االقصى املبارك حبراسات مشددة من
قوات االحتالل اخلاصة .املتطرف فيجلن نفذ جولة استفزازية ومشبوهة يف
أرجاء املسجد وسط هتافات التكبريات االحتجاجية اليت صدحت بها حناجر
املصلني.
وكانت قوات االحتالل عرقلت دخول طالب مدرسة األقصى الشرعية إىل
مدرستهم داخل املسجد األقصى صباح هذ اليوم ،وأغلقت باب األسباط يف
وجوههم.

2017/2/21

اقتحم مستوطنون وعناصر من خمابرات االحتالل وجنوده املسجد األقصى
املبارك بزيّهم العسكري حبراسات مشددة ومعززة من قوات االحتالل اخلاصة.
شرحا
ونفذ املقتحمون جوالت مشبوهة واستفزازية يف أرجاء املسجد وتلقوا ً
حول املعبد املزعوم فيما تصدى مصلون هلذه االقتحامات بهتافات التكبري.

2017/3/16

اقتحاما استفزازيًّا
قاد نائب رئيس الكنيست السابق املتطرف موشي فيجلن
ً
جديدا للمسجد األقصى على رأس جمموعة من غالة املتطرفني اليهود
حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة وسط غضب فلسطين ترمجه
مصلون بهتافات التكبري االحتجاجية .وقدّم املتطرف فيجلن شروحات
ملرافقيه حول املعبد املزعوم.
وكانت جمموعات من املستوطنني ن ّفذت اقتحامات حبراسات مشددة وقامت
جبوالت مشبوهة.

2017/3/21

اقتحم حنو  60مستوط ًنا يهوديًّا املسجد االقصى املبارك من باب املغاربة
حبراسات عسكرية مشددة .ومن بني املقتحمني  28مستوط ًنا من وزارة
الرتبية والتعليم اإلسرائيلية .ونفذ املقتحمون جوالت استفزازية يف املسجد
املبارك استمعوا خالهلا لشروحات حول املعبد املزعوم.

2017/3/26

احتجزت قوات االحتالل بطاقات عدد كبري من املصلني من فئة الشبان على
أبواب املسجد الرئيسة خالل دخوهلم ألداء الصالة
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2017/3/30

2017/4/11

2017/4/12

2017/5/1

2017/5/18

جمموعات من املستوطنني تقتحم االقصى حبراسة مشددة ،ومشلت طلبة
من مدرسة تلمودية ابتدائية يرتدون قبعات حتمل “جنمة داود” ويتلقون
شروحات حول املعبد املزعوم يف حني تكررت احملاوالت من املستوطنني إلقامة
طقوس وحركات تلمودية يف املسجد تصدى هلا مصلون بهتافات التكبري
االحتجاجية.

خ ّلفت قوات االحتالل اإلسرائيلي خرابًا واس ًعا مبرافق املسجد األقصى
املبارك عقب اقتحامه بأعداد كبرية يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية
حبجة البحث عن معتكفني.
وجدد املستوطنون منذ ساعات الصباح اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد
األقصى من باب املغاربة حبراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة
ووسط قيود مشددة على دخول املصلني واحتجاز بطاقات الشبان والنساء
عند البوابات اخلارجية الرئيسة للمسجد.
بلغ عدد املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك يف الفرتة
الصباحية  292مستوط ًنا بينهم عدد كبري من غالة املتطرفني ويف مقدمتهم
ع ّراب الدعوات إلقامة املعبد املزعوم مكان األقصى موشيه فيجلن ،واملتطرف
يهودا عتصيوني .االقتحامات متت من باب املغاربة حبراسات مشددة جدًّا
من قوات االحتالل اخلاصة وجتمع املستوطنون يف منطقة باب الرمحة
ُ
(احلرش) لالستماع إىل شروحات تلمودية عن “املعبد” بينما أحبط حراس
املسجد االقصى حماوالت متكررة إلقامة حركات وشعائر وطقوس تلمودية
سائحا اقتحم املسجد األقصى ومعه دُمى
يف املسجد .وأوقف حراس املسجد
ً
على شكل خنزير وحاول التقاط صور معها.
اقتحم حنو  44مستوطنا اسرائيليا ،وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل
اإلسرائيلي بزيهم العسكري ،املسجد األقصى املبارك يف الفرتة الصباحية،
حبراسة مشددة .ونفذ املقتحمون جوالت استفزازية يف أرجاء املسجد املبارك،
واستمعوا يف منطقة باب الرمحة “احلرش” إىل شروحات حول أسطورة اهليكل
املزعوم .جرت هذه االقتحامات وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة املسجد
األقصى وهتافات التكبري االحتجاجية من املصلني.
دعت منظمات اهليكل املزعوم ،ومجعيات استطانية متفرقة ،أنصارها من
املستوطنني ،إىل املشاركة يف اقتحامات واسعة للمسجد االقصى ،يف إطار
االحتفاالت مبا يسمى يوم “توحيد القدس” ،وهو ما يصادف مرور  50عاما
على احتالل ما تبقى من مدينة القدس يف العام 1967م .ويف نفس السياق،
دعت وزيرة الثقافة والرياضة يف حكومة االحتالل مريي ريغيف املستوطنني
لزيارة القدس القدمية ،واقتحام املسجد األقصى بأعداد كبرية.
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2017/5/24

2017/6/8

2017/6/29

اقتحم  968عنص ًرا من املستوطنني املسجد األقصى املبارك من باب املغاربة،
عرب جمموعات كبرية ،وحبراسات معززة من قوات االحتالل اخلاصة،
وإجراءات مشددة على دخول املصلني واحتجاز بطاقاتهم الشخصية .وتصدى
طقوسا تلمودية يف املسجد ،إال أن قوات
حراس املسجد ملستوطنني أدوا
ً
االحتالل اخلاصة اعتدت عليهم بالضرب ،وأصابت عددا منهم ،حيث مت نقل
احلارس عرفات جنيب إىل املستشفى لتلقي العالج بينما مت عالج اآلخرين يف
عيادات املسجد .ويف الوقت نفسه اعتقلت احلراس :خليل الرتهوني ،ونور أبو
هدوان ،ونضال الوعري.
فرضت سلطات االحتالل خالل اجلمعة الثانية من شهر رمضان إجراءات
مشددة ،وأغلقت حميط البلدة القدمية حبواجز حديدية ،ونشرت دوريات
راجلة وحممولة وخيالة ،وأطلقت منطادًا استخباريًا وطائرة مروحية يف
مساء املدينة ملراقبة املصلني ،فض ً
ال عن نشر دوريات عسكرية على طول
مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري يف القدس ملنع أي عمليات “تسلل”
من قبل الشبان.
أغلقت شرطة االحتالل اخلاصة ،املسجد األقصى املبارك أمام املصلني،
وسط اقتحامات واسعة لعشرات املستوطنني ،يقودها قائد شرطة االحتالل
يف القدس يورام هليفي ،مع كبار املتطرفني ،وضباط االحتالل .شرطة
االحتالل فرضت بادئ األمر إجراءات مشددة على دخول املصلني واحتجزت
بطاقاتهم الشخصية على بوابات املسجد ،ثم منعت دخول من تقل أعمارهم
عاما ،قبل أن متنع دخول املصلني بشكل تام إىل املسجد ،تزام ًنا
عن األربعني ً
مع اقتحامات واسعة وبرفقة والدة مستوطنة قتيلة ،إحياء لذكراها
السنوية.

2017/7/2

قرر رئيس احلكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،السماح باستئناف
اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد األقصى ،بعد حظر دام عام
ونصف ،على أن يتم الشروع يف االقتحامات األسبوع املقبل .هذا وقد استأنفت
جمموعات من عصابات املستوطنني اليهودية اقتحامها للمسجد وسط
حراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة ،وسط هتافات تكبري احتجاجية
من مصلني باألقصى .

2017/7/12

اقتحام باحات املسجد االقصى من قبل مستوطنني واستباحته والتجول فيه
مبالبس حتمل العلم اإلسرائيلي.
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2017/7/14

2017/7/19

2017/7/24

2017/7/27

2017/8/1

2017/8/23

2017/8/29

أعلنت قوات االحتالل عن منع إقامة صالة اجلمعة يف املسجد األقصى ،يف
أعقاب عملية إطالق نار أدت اىل استشهاد ثالثة شبان وإصابة ثالثة أفراد
من شرطة االحتالل بالقرب من باب األسباط .فقد أغلقت املسجد وأعلنته
منطقة عسكرية .وقد منعت قوات االحتالل عددًا من القيادات اإلسالمية
من بينهم املفيت العام للقدس والديار املقدسة الشيخ حممد حسني ،ورئيس
جملس األوقاف اإلسالمية ،ومدير أوقاف القدس من دخول املسجد.
جدد املستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى املبارك من باب املغاربة
حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة .وتأتي االقتحامات من دون وجود
للمصلني أو ملسؤولي املسجد الذين التزموا مبوقف املرجعيات اإلسالمية يف
القدس بعدم دخول املسجد من البوابات اإللكرتونية.
اقتحم حنو  300عنصر من خمابرات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنون
املسجد األقصى املبارك من باب املغاربة .وقال شهود عيان إن قائد شرطة
االحتالل روني الشيخ اقتحم املسجد األقصى من باب األسباط برفقة عدد
من كبار ضباط الشرطة.
اقتحمت أعداد كبرية من عناصر الوحدات اخلاصة بقوات االحتالل املسجد
األقصى ،وشرعت بإطالق وابل من القنابل الصوتية احلارقة واالرجتاجية
والغازية السامة على املصلني ،يف الوقت الذي أعادت فيه إغالق أبواب املسجد
األقصى يف حماولة لقتل الفرحة اليت عرب عنها املصلون خالل دخوهلم
بأكثر من مئة ألف فلسطين إىل املسجد مبتهجني باالنتصار على االحتالل
الذي اضطر إىل رفع البوابات اإللكرتونية.
اقتحم  209مستوطنني بعد ظهر هذا اليوم املسجد األقصى ،ليصل عدد
املقتحمني فيه إىل  1079مستوط ًنا ،حبراسات مشددة من قوات االحتالل.
وكانت االقتحامات استجابة للدعوات اليت أطلقتها ما تسمى “منظمات
املعبد” ملناسبة ما يسمى ذكرى “خراب املعبد”.
أدى عضو الكنيست اإلسرائيلي املتطرف يهودا غليك ،وعدد من غالة
طقوسا تلمودية أمام املسجد األقصى من جهة باب القطانني،
املتطرفني،
ً
حبراسة مشددة من عناصر الوحدات اخلاصة لشرطة االحتالل.
اقتحم عضوا الكنيست املتطرفان :يهودا غليك ،وشولي معلم ،برفقة عدد
من غالة املتطرفني واحلاخامات اليهود املسجد األقصى املبارك ،يف طليعة
أعضاء الكنيست الذين مسحت هلم شرطة االحتالل باقتحام املسجد .مت
االقتحام وسط إجراءات أمنية مشددة واستنفار كبري للعاملني يف املسجد
واملصلني.
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2017/9/19

2017/10/8
2017/10/9

اقتحم موظف يف سلطة اآلثار اإلسرائيلية برفقة ضابط عسكري ،املصلى
املرواني يف املسجد األقصى املبارك وأجريا جولة استكشافية مشبوهة
واستفزازية يف أرجائه.
واقتحمت جمموعات املستوطنني املسجد األقصى من باب املغاربة حبراسات
مشددة ومعززة من قوات االحتالل اخلاصة ونفذت جوالت استفزازية فيه.
حنو  400مستوطن اقتحموا املسجد األقصى وسط إجراءات مشددة حبق
املصلني خالل دخوهلم إىل املسجد من البوابات الرئيسة.
حنو  400مستوطن اقتحم املسجد األقصى ،فيما أدى آالف املستوطنني
صلوات وطقوس وشعائر تلمودية ملناسبة عيد “املظلة” أو “ال ُعرش” اليهودي
عند حائط الرباق.

أكثر من  600مستوطن اقتحم األقصى ملناسبة عيد “املظلة” أو “العرش”
 2017/10/10اليهودي ،وتأتي هذه االقتحامات استجابة لدعوات “منظمات املعبد” إىل
أنصارها واملستوطنني للمشاركة الواسعة يف اقتحامات املسجد خالل فرتة
عيدهم.
منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي دخول عدد من طلبة مدارس مقدسية إىل
املسجد األقصى املبارك؛ حبجة وضع علم فلسطني على مالبسهم الكشفية،
فيما مسحت لنحو  600مستوطن باقتحام املسجد.
وكان من بني املقتحمني املستوطنة املتطرفة دوف موريس ،وذلك بعد منعها
 2017/10/11من اقتحام األقصى ملدة عامني ،على خلفية شتمها رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،أمام أحد أبواب األقصى يف شهر متوز/يوليو من عام  .2015وظهر
مع املتطرفة دوف رئيس ما يسمى “منظمة العودة إىل جبل املعبد” املتطرف
رفائيل موريس.
قاد عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب الليكود املتطرف يهودا غليك
اقتحاما لألقصى مع عدد من غالة املتطرفني بلباسهم التلمودي التقليدي
ً
 2017/10/25حبراسة مشددة ومعززة من قوات االحتالل اخلاصة .ويف خطوة استفزازية
إضافية ،التقط املتطرف غليك صورة مع جنله أمام قبة الصخرة يف األقصى
لالحتفال بعقد قرانه.
صعدت جمموعة من املستوطنني إىل باحة صحن مسجد قبة الصخرة يف
املسجد االقصى املبارك ،وجتولت يف املنطقة يف خطوة وصفتها دائرة األوقاف
اإلسالمية يف القدس بأنها استفزازية وخطرية ،واستأنفت جمموعات من
 2017/12/3املستوطينني اقتحاماتها للمسجد االقصى من باب املغاربة حبراسة مشددة
من قوات االحتالل اخلاصة وشرعت بتنفيذ جوالت مشبوهة يف أرجاء املسجد
املبارك.
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استباح عشرات املستوطنني وطلبة من املعاهد التلمودية بلباسهم التلمودي
التقليدي املسجد األقصى املبارك حبراسات مشددة من قوات االحتالل
 2017/12/14تزام ًنا مع ما يسمى “عيد األنوار اليهودي” .عدد من املستوطنني حاول أداء
حركات وشعائر تلمودية يف منطقة باب الرمحة املغلق داخل املسجد ً
فضال
عن االستماع إىل شروحات حول املعبد املزعوم.

استعراض أبرز اقتحامات املسجد األقصى خالل عام  2017يسلط الضوء على قضايا
خطرية نشري إليها يف النقاط اآلتية:
 -1استغالل املتطرفني اليهود لألعياد واملناسبات اليهودية لزيادة أعداد مقتحمي األقصى،
مع مالحظة أ ّنه ّ
مثة أشهر وأسابيع مل تكن فيها أعياد ومناسبات يهودية وكان عدد
ريا باملقارنة مع األشهر اليت شهدت أعيادًا ومناسبات خالل  ،2017ومع
املقتحمني كب ً

األعوام السابقة.

 -2إعادة السماح ألعضاء الكنيست والوزراء اإلسرائيليني باقتحام األقصى.
وتعمد اقتحام األقصى وهم
 -3أداء املتطرفني اليهود للشعائر التلمودية داخل األقصىّ ،
يرتدون اللباس التقليدي التوراتي.

 -4اقتحام املسجد األقصى يف العشر األواخر من رمضان.
 -5استخدام القوة املفرطة يف أثناء اقتحام قوات االحتالل لألقصى؛ ما أدى إىل تدمري بعض
مرافقه ،والتنكيل بروّاده.
 -6إغالق املسجد بالكامل يف وجه املصلني حنو ثالثة أيام.
 -7الرتكيز على املنطقة الشرقية الواقعة بني باب الرمحة املغلق وقبة الصخرة يف املسجد
طقوسا تلمودية.
األقصى حيث يتجمع هناك املقتحمون ويؤدون
ً
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ونوعا من حيث تصنيف املقتحمني يُع َزى
كما من حيث العددً ،
ارتفاع زخم االقتحامات ًّ
إىل تالحق القرارات اليت ن ّفذها االحتالل بهدف إزالة كل العقبات اليت تعرتض طريقه
حنو فرض سيطرته الكاملة على األقصى ،وتهويد املسجد ،ال سيما منذ منتصف عام
 ،2015ومشلت تلك القرارات حظر ما أمساه االحتالل «تنظيم املرابطني واملرابطات» يف
 ،2015/9/8وحظر احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطين -اجلناح الشمالي يف تشرين
ً
معتقال
ثان/نوفمرب  ،2015واعتقال الشيخ رائد صالح يف آب/أغسطس ( 2017ال يزال
ٍ

حتى كتابة هذا التقرير) ،وإصدار العديد من قرارات اإلبعاد حبق روّاد األقصى املدافعني
عنه ،وغري ذلك من اإلجراءات اإلسرائيلية.
واقع االستفراد باألقصى مل َ
خيف على اجلماعات املتطرفة اليت تتبنى الدعوة إىل اقتحامات
األقصى ،فاستغ ّلت متهيد الشرطة والسلطات اإلسرائيلية املختلفة هلا طريق االقتحامات

عرب املتطرف أرنون سيجال ،عضو
عرب إزاحة العقبات ،وك ّثفت من اقتحامات املسجد .وقد ّ
«إدارة جملس منظمات املعبد» عن سعادته حنو  613مستوط ًنا (بينهم  200من مستوطنة
«هار براخا» يف نابلس) املسجد األقصى يف  2017/10/10مبناسبة «عيد ال ُعرش» داع ًيا

عرب شريط فيديو نشره على اإلنرتنت إىل زيادة أعداد املقتحمني يف ظل ما وصفه «ضعف
الوجود اإلسالمي» يف املسجد.1
خال من أي عقبات تعرتض
تعامل اجلماعات اليهودية املتطرفة مع األقصى على أنه ٍ
اقتحاماتهم انسحب على مدار أيام العام باإلمجال ،مبا يف ذلك العشر األواخر من رمضان؛
ففي  23( 2017/6/18رمضان) اقتحم املسجد جمموعة من املستوطنني وعشرات من قوات

االحتالل اخلاصة اليت اعتدت على املصلني واملعتكفني بالضرب وغاز الفلفل ،وحاصرتهم داخل
املسجد القبلي بعدما أغلقت أبوابه بالسالسل احلديدية ،ثم اعتقلت ْ
اثنني من املعتكفني.2
 1وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”https://goo.gl/TF3V1v ،2017/10/11 ،
 2مركز معلومات وادي حلوة،2017/7/8 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77037/ar
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ب -اإلبعاد عن المسجد األقصى:

يسعى االحتالل إىل حتقيق أهداف عديدة من وراء قراراته بإبعاد العشرات من روّاد األقصى
وموظفيه ،منها:
حماولة تكريس أنه املرجعية اإلدارية اليت تتحكم باملسجد ،فتدخل من تريد ،وخترج
من تريد ،وتبعد من تريد.
زرع بذور اخلالف بني إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس وموظفيها؛ فاالحتالل حني
يبعد أحد موظفي األقصى عن املسجد ستة أشهر ً
مثال؛ ّ
فإن إدارة األوقاف قد تفكر يف

إجياد بديل هلذا املوظف الذي أُجرب على مغادرة عمله يف األقصى مدة طويلة .ويراهن

االحتالل على انصياع إدارة األوقاف لضغوطه عليها حبيث تلجأ األوقاف إىل الضغط
تصد لقوات االحتالل ومستوطنيه
على موظفيها لعدم إحداث أي احتكاك أو مواجهة أو
ٍّ

مبا يؤدي إىل إصدار قرارات إسرائيلية بإبعادهم.

حماولة تفريغ األقصى من رواده وإزاحة «العناصر» اليت قد تعرقل االقتحامات
واإلجراءات اإلسرائيلية لفرض السيطرة على املسجد ،ال سيما حراس األقصى.
ختويف املصلني واملرابطني وحراس األقصى من ّ
أن مصري من يواجه االحتالل
وخمططاته يف األقصى سيكون اإلبعاد.
خالل عام  2017أبعدت سلطات االحتالل 170
شخصا عن املسجد األقصى ،1يضاف إليهم
ً

حكما من دخول األقصى
من أبعدوا عن البلدة القدمية أو القدس بأكملها ألنهم مبعدون ً
(أعدادهم مفصلة يف عنوان «قرارات اإلبعاد ّ
حبق املقدس ّيني» أدناه) .ويف ما يأتي تفاصيل
أعداد املبعدين عن األقصى خالل أشهر عام :2 2017

 1المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
 2المرجع نفسه ،التقارير الشهرية لعام http://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar ،2017
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التهويدي
ت -تهويد منطقة األقصى :الحفر ّيات والبناء
ّ

شهد عام  2017عدة تطورات على صعيد تهويد منطقة املسجد األقصى عرب استمرار
ضي بالعمل
احلفريات أسفل األقصى ويف حميطه ،والتخطيط لبناء مشاريع تهويدية أو املُ ّ
يف بعضها ،وكذلك االعتداء على املقابر اإلسالمية يف حميط املسجدّ .
ولكن أخطر ما
ميكن تسليط الضوء عليه يف هذا الصدد خالل عام  2017هو اجتماع احلكومة اإلسرائيلية
يف أنفاق اجلهة الغربية للمسجد األقصى يف رسالة ذات أبعاد سياسية خبيثة .ويف ما يأتي
أبرز التطورات على صعيد تهويد منطقة األقصى:
اختارت احلكومة اإلسرائيلية أن تعقد اجتماعها يف  2017/5/28يف أنفاق اجلهة
الغربية للمسجد األقصى على بعد  20م ً
عاما على
رتا من سوره يف ذكرى مرور ً 50
احتالل كامل القدس .وقال نتنياهو يف جلسة حكومته إن «احلكومة تعقد جلستها
يف هذا املكان بالذات مبناسبة حترير القدس وإعادة توحيدها»ّ ،
وأن ساحة الرباق هي
«القلب النابض ألشواق الشعب اليهودي الذي عاد بعد آالف السنني لبناء عاصمته
املوحدة فيها».1

احلكومة اإلسرائيلية تعقد اجتماعها يف أنفاق اجلهة الغربية لألقصى يف  2017/5/28ونتنياهو يقوم جبولة يف
األنفاق بعد االجتماع
 1عربي https://goo.gl/WbhQxj ،2017/5/28 ،21
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و ّثق حراس املسجد األقصى قيام رافعة إسرائيلية ضخمة بإخراج كميات كبرية
من الرتاب من منطقة القصور األموية جنوب األقصى يف سياق االستعدادات لفتح
خمرج لنفق إسرائيلي يف هذه املنطقة .وكانت مجعية «حنمان حي» االستيطانية
قد كشفت يف  2017/1/31عن قرب افتتاح أحد األنفاق اجلاري حفرها يف املنطقة
اجلنوبية للمسجد األقصى ،وأشارت اجلمعية إىل ّ
أن النفق ميت ّد من سلوان إىل
منطقة القصور األموية جنوب األقصى ،ويتفرع منه نفق يصل إىل ساحة الرباق غرب
األقصى.1
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية يف ّ 2017/2/9
أن نري بركات ،رئيس بلدية االحتالل
يف القدس ،ويهودا غليك عضو الكنيست املتطرف ،وعددًا من قادة األحزاب اليمينية
واحلاخامات شاركوا يف افتتاح ما يسمى «مطاهر املعبد» أو «املغطس» يف منطقة
القصور األموية املالصقة للسور اجلنوبي لألقصى.2
كشفت دائرة األوقاف اإلسالمية يف  2017/3/21عن وجود تشققات يف أرض ّية املسجد
ّ
«احلي
العمري الصغري وجدرانه وبوابته اخلارج ّية .ويقع املسجد بني حارة الشرف
ّ
ّ
اليهودي» وحارة األرمن ،وقد استوىل االحتالل على املبنى املقابل له عام ،1967
ّ
لكن جهات استيطان ّية بدأت يف بداية عام  2017تقري ًبا بتفريغ األتربة من طبقة
التسوية يف هذا املبنى وأسفل الطريق العام الفاصل بني املسجد واملبنى ووصلت هذه
اجلهات بأعمال احلفر إىل أرضية املسجد وبدأت بتفريغها من األتربة؛ ما أدى إىل
ظهور التشققات .وتكمن خطورة احلفريات يف منطقة املسجد العمري يف كونها جز ًءا
من شبكة أنفاق يف تلك املنطقة اليت حتتوي على ممرات مائية ودهاليز من عهد
املرجح أن يسعى االحتالل إىل ربط أنفاق
الكنعانيني والرومان والبيزنط ّيني ،3ومن ّ
ّ
عموما.
اليهودي» وأنفاق اجلهة الغرب ّية لألقصى
«احلي
هذه املنطقة بأنفاق
ً
ّ
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/195491 ،2017/1/31 ،
 2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل شباط/
فبراير  ،2017ص 1نhttp://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_2_2017.pdf ،
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء،2017/3/21 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29884
الجزيرة نتhttps://goo.gl/3qn1wt ،2017/3/23 ،
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يف ُ 2017/2/25
كشف النقاب عن مشروع تهويدي جديد يربط بني جبل الزيتون
واجلامعة العربية على جبل املشارف -جبل سكوبس -ويبلغ طوله  3.6كم .وحبسب
االستيطاني على امتداد  17موق ًعا ًّ
مطال على البلدة القدمية
املخطط ،سيقام املتنزه
ّ

يف القدس .ويُطلق على املشروع الذي بادرت به «سلطة تطوير القدس» بالتعاون مع
بلدية االحتالل يف القدس و«وزارة القدس» اسم «متنزه منتصف االرتفاع»ُ ،
وخيطط
إلقامته على السفوح الغربية جلبل الزيتون ،ويطل على املسجد األقصى وأسوار البلدة

القدمية وتبلغ كلفته األولية حنو  25مليون شيكل (حنو  7مليون دوالر أمريكي).1
أعلن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان يف  2017/6/22أن حكومته ستعمل
على تغيري الوضع بشكل كامل يف منطقة باب العمود يف السور الشمالي للبلدة
القدمية للتصدي للعمليات ،ولفت أردان إىل أن خطته تعتمد على تركيب كامريات
مراقبة ونقاط تفتيش وإجراء تغيريات فيزيائية يف مالمح املنطقة وزيادة وتعزيز
القوات األمنية واجلهود االستخبارية لتقليص اهلجمات يف تلك املنطقة.2
أقدم االحتالل على احلفر يف بالط الساحة املقابلة لباب األسباط الواقع يف السور
الشمالي لألقصى بهدف تركيب جسور حديدية ُحتمل عليها كامريات مراقبة،
واقتلعت سلطات االحتالل بعض األشجار من املنطقة بعد اهلبة اليت اندلعت ً
رفضا

لإلجراءات اإلسرائيلية ضد األقصى بعد .3 2017/7/14
يف  2017/2/21أقدمت مجعيات استيطانية ومؤسسات رمسية إسرائيلية على زراعة
قبور يهودية وهمية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من أسوار املسجد األقصى املبارك،
والتقط ح ّراس األقصى وشهود عيان صو ًرا لفرق حراسة وجمموعات من املستوطنني
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/197068 ،2017/2/25 ،
 2مدار نيوزhttps://goo.gl/uSW3XY ،2017/6/22 ،
 3وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://khbrpress.net/post/118752 ،2017/7/25 ،
موقع البوابةhttp://www.albawabhnews.com/2634244 ،2017/7/26 ،
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متواز على شكل قبور
وهم يستخدمون جرافة تقوم حبمل حجارة كبرية وتثبتها بشكل
ٍ
يف األرض.1

يف  2017/7/3شرعت طواقم تابعة لسلطات االحتالل يف القدس بوضع أسالك شائكة
حول أجزاء من مقربة اليوسفية اإلسالمية التارخيية املالصقة جلدار املسجد األقصى
الشرقي حبجة أنها مصادَرة إلقامة «حديقة وطنية».2
يف ّ 2017/12/19
كنيسا يهوديًّا يف أنفاق حائط الرباق
دشنت سلطات االحتالل
ً
يف املسجد األقصى املبارك .وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن تدشني هذا الكنيس
عاما .وحيتوي الكنيس على مقاعد وألواح معدنية
هو حصيلة أعمال استغرقت ً 12

ومقتنيات ذات دالالت توراتية.3

يف  2017/4/6كشفت وسائل إعالمية أن «صندوق تراث حائط املبكى» طرح مؤخ ًرا

عطاء لتشييد البنية التحتية اخلاصة مبشروع «بيت هليبا» التهويدي الذي يقع يف
آخر ساحة الرباق على بعد أمتار قليلة من املسجد األقصى املبارك غربًا .ويتكون

املشروع من مبنى تصل مساحته إىل  4000مرت مربع؛ وفيه قاعات للعروض و«اآلثار»
ومكتبة وقاعات للزوار وغري ذلك.4
كشفت وسائل إعالم عربية عن خطة لوزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية لرصد
 250مليون شيكل ( 70مليون دوالر) ألعمال احلفر والتنقيب عن «أساسات املعبد»،
وغريها من أعمال .وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العربية يف  2017/12/18إن
أعمال احلفر سترتكز يف منطقة املسجد األقصى والبلدة القدمية.5
1
2
3
4
5

المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/196781 ،2017/2/21 ،
المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/204002 ،2017/7/3 ،
عربي https://goo.gl/WgXqLR ،2017/12/19 ،21
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/199281 ،2017/4/6 ،
المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/228270 ،2017/12/19 ،
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موقع مشروع «بيت هليبا» التهويدي

ث -التدخل المباشر في إدارة المسجد األقصى:

اإلسرائيلي يف حماوالت فرض سيادته الكاملة على املسجد األقصى
استم ّر االحتالل
ّ
خالل عام  .2017ويسعى االحتالل إىل تقويض الوصاية األردنية اإلسالمية على املسجد،
شكلي يستغ ّله
وحتويل إشراف دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس على األقصى إىل غطاء
ّ

االحتالل للتهرب من أي ضغوط عليه بسبب سعيه إىل تغيري الوضع التارخيي القائم

يف األقصى ،فيما ال يتوقف هو عن التمادي بإجراءاته العملية لفرض حتكمه الكامل
باملسجد .خالل عام  2017جت ّلت مجلة سلوكيات إسرائيلية ّ
تبني تدخل االحتالل يف إدارة
شؤون األقصى نذكر أبرزها:
إصدار قرارات إبعاد ّ
حبق ح ّراس األقصى (هم موظفون يف دائرة األوقاف اإلسالمية)،

وموظفيه ،وروّاده (انظر يف عنوان «اإلبعاد عن األقصى» أعاله).
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إصدار قرارات اعتقال ّ
حبق ح ّراس األقصى وموظفيه وروّاده مبن يف ذلك رئيس جلنة
بسام ّ
احلالق الذي اعتقل يف أكثر من مرة ،منها :يف
اإلعمار يف األقصى املهندس ّ
2
 ،1 2017/3/8ويف ( 2017/12/20انظر يف عنوان «اعتقاالت املقدس ّيني» أدناه).
واجلدير بالذكر ّ
أن االحتالل ال يكتفي باعتقال ح ّراس األقصى من داخل املسجد ،بل
يالحقهم ويدهم بيوتهم ويعتقلهم من داخلها.3
التدخل يف عمل دائرة األوقاف اإلسالمية وعرقلة تنفيذ حنو 30
مشروعا ضروريًّا
ً
لصيانة مرافق املسجد األقصى وترميمها ،ومنها مشاريع للتهوئة ،واإلنارة ،والبنى
التحتية ،واإلطفاء ،وغري ذلك.4

مراقبة أعمال الصيانة والرتميم اليت قد تسمح بها سلطات االحتالل من خالل
موظفني من «سلطة اآلثار اإلسرائيلية».5
إغالق املسجد األقصى حنو ْ
يومني بعد تنفيذ عملية ضد جنود االحتالل على أبواب
األقصى يف  .2017/7/14وأعقب ذك تركيب االحتالل بوابات إلكرتونية وكامريات
مراقبة على أبواب املسجد األقصى 5 :بوابات عند باب االسباط ،و 2عند باب السلسلة،
و 2عند باب احلديد ،و 2عند باب اجمللس .وفتحت سلطات ثالثة أبواب فقط لدخول
املصلني ،هي :األسباط ،واجمللس ،والسلسلة ،فيما أبقت على أبواب :حطة ،وامللك
6
أجرب االحتالل على
فيصل ،والغوامنة ،واحلديد ،واملطهرة ،والقطانني مغلقة  .وقد ِ
إزالة مجيع البوابات والكامريات اليت وضعها بعد  2017/7/14بفعل هبة املقدسيني.
 1وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل آذار/
مارس  ،2017ص 1
http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_3_2017.pdf

 2المرجع نفسه ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل كانون أول/ديسمير ،2017
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=20171

 3المرجع نفسه ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل آذار/مارس  ،2017ص .3
 4صحيفة السبيلhttp://assabeel.net/167240 ،2017/2/2 ،
 5المرجع نفسه.
 6مركز معلومات وادي حلوة،2017/8/2 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77077/ar

مؤسسـة القدس الدولية

تركيب البوابات اإللكرتونية عند أبواب األقصى يف 2017/7/16

إزالة البوابات اإللكرتونية من أمام أبواب األقصى يف 2017/7/25
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أظهرت نتائج املسح الذي أجرته دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس مجلة اعتداءات
قام بها االحتالل حبق األقصى خالل فرتة خل ّوه من املص ّلني وموظفي املسجد بني 14

و 27متوز/يوليو  2017يف أثناء هبة رفض البوابات اإللكرتونية والكامريات ،ومن تلك
االعتداءات :تكسري معظم أقفال الغرف واخلزائن املغلقة يف املسجد األقصى املبارك
والعبث مبحتوياتها ،وحتطيم العديد من مك ّونات املسجد ،وفتح أجهزة احلاسوب

املوجودة بها ،وحماولة الدخول إىل أنظمتها لسرقة املعلومات املوجودة فيها ،وزراعة
القبلي،
« َب َر ٍاغ» حديدية يف اللوحات الكتابية اخلشبية يف مقام األربعني داخل املسجد
ّ

ويف أجزاء متعددة من جدران قبة الصخرة املشرفة حيث يعتقد أنها عبارة عن أجهزة
رصد وتصوير ،وخلع بالطة من داخل مغارة مص ّلى قبة الصخرة ثم حماولة إعادتها

وأخذ ع ّينة من الصخرة يف موضعنيّ ،
ورش مادة بيضاء على أجزاء معينة من الصخرة،

وغري ذلك.1

يف  2017/11/7كشفت دائرة اإلعالم والعالقات العامة بدائرة األوقاف اإلسالمية يف
القدس عن إضافة االحتالل كامريتني عند باب اجمللس أحد أبواب املسجد يف سوره
الغربي ،إضافة إىل استبدال مجيع كامريات املراقبة القدمية املنصوبة عند أبواب
ّ
أجرب على إزالتها
األقصى بأخرى جديدة ذات تقنية عالية ،وأكثر تطو ًرا من تلك اليت ِ

إبّان هبة املقدسيني يف متوز/يوليو .2 2017

يف  2017/11/1ذكرت وسائل إعالم عربية أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد
إردان أعلن عن تشكيل وحدة شرطية إسرائيلية جديدة ستعمل داخل املسجد األقصى
املبارك وخارجه ،وسيطلق عليها «وحدة احلرم القدسي الشريف» .ستتكون هذه الوحدة
من حنو  200شرطي وستزوّد بوسائل تكنولوجية حديثة ووسائل استخبارية تكنولوجية
 1شبكة فلسطين اإلخباريةhttp://pnn.ps/news/279804 ،2017/11/26 ،
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/xC3Q4h ،2017/11/8 ،
عرب https://goo.gl/zqE1Cj ،2017/11/7 ،48
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االحتالل يضع كامريات إضافية عند باب اجمللس يف السور الغربي لألقصى

متطورة «للحفاظ على األمن يف املسجد األقصى ومحاية زوار جبل املعبد» حسب ادعاء
إردان.1
منع كبار موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية من دخول املسجد األقصى يف كثري من
الشرعي يف دائرة األوقاف
األحيان ،ومن ذلك منع الشيخ ناجح بكريات ،مدير التعليم
ّ

من دخول املسجد يف  ،2 2017/12/26واعتقال الشيخ بكريات يف  2017/8/24مع عدد

من موظفي مدرسة ثانوية األقصى الشرعية.3
صادقت «اللجنة الوزارية للتشريع» يف  2017/2/12على مشروع قانون «منع األذان»
بصيغته املعدلة ،الذي يفرض قيودًا على استخدام مكربات الصوت باملساجد خالل
ساعات النهار ،وحظر األذان عرب مكربات الصوت يف ساعات الليل والفجر .وسيعرض
 1هآرتسhttps://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-forms- ،2017/11/1 ،
special-temple-mount-police-unit-1.5462077
عربي https://goo.gl/gcw3u5 ،2017/11/1 ،21

 2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا‟ ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل كانون
أول/ديسمير http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=20171 ،2017
 3فلسطين اآلنhttps://paltimes.ps/post/172256 ،2017/8/24 ،
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املشروع على «الـكنيست» للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية ،ومن ثم سيعاد للجنة
التشريع لبحثه ثانية قبيل تقدميه «للكنيست» للتصويت بثالث قراءات عليه ،كي
يصبح قانو ًنا ً
نافذا .وحبسب وسائل اإلعالم العربية ،فإن الصيغة اجلديدة للقانون
تستثن استخدام مكربات الصوت من الك ُنس يف يوم اجلمعة .كما ينص مشروع
القانون على منع األذان عرب مكربات الصوت من الساعة احلادية عشرة لي ً
ال حتى
صباحا ،ومينح الشرطة اإلسرائيلية صالحية استدعاء املؤذنني واألئمة
الساعة السابعة
ً
للتحقيق معهم ،واختاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على خمالفي
القانون منهم.1
ضد األقصى:
ج -التحريض
ّ

خيتلق االحتالل بيئة من التحريض على املسجد األقصى تهدف إىل متهيد الطريق أمام
اجلماعات اليهودية املتطرفة لالعتداء على املسجد واستباحته .ويشرتك يف التحريض
أطراف متعددة ،منها :احملاكم اإلسرائيلية ،وأعضاء احلكومة والكنيست ورئيس احلكومة،
والقادة األمنيون ،ورئيس بلدية االحتالل يف القدس ،واجلمعيات االستيطانية ومجاعات
«املعبد» ،وغريهم .ونوجز يف ما يأتي أبرز حمطات التحريض على األقصى خالل عام :2017
قال وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد أردان يف ّ 2017/2/13
إن «جبل املعبد هو املكان األكثر
ّ
اليهودي ،وللشعب اليهودي فقط ،ومن املناسب مجع أفضل اآلثاريّني يف
قداسة للشعب
العامل وتذكريهم باملفهوم ضم ًنا ،وتذكريهم بالتاريخ اليهودي املمتد آلالف السنني
يف القدس» .أردان كان يتحدث يف مؤمتر القدس الرابع عشر الذي نظمته أسبوعية
هشيبع اليمينية ،وقال إضافة إىل ما سبق ّ
إن حظر احلركة اإلسالمية يف الداخل
بقيادة الشيخ رائد صالح ،وحظر «حركة املرابطني واملرابطات» أسهم يف تهدئة الوضع
األمن يف القدس واألقصى ،ومشيدًا بهذه اإلجراءات األمنية اليت ّ
متت يف عهده.2
 1عرب https://goo.gl/4tBXGq ،2017/2/12 ،48
 2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” ،أبرز االعتداءات على المسجد األقصى خالل شباط/فبراير ،2017ص 2
http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_2_2017.pdf
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وجه رئيس «ائتالف منظمات املعبد» يعقوب هامين رسالة إىل وزير
يف ّ 2017/2/23
األمن الداخلي جلعاد أردان يطالب فيها بالسماح للمستوطنني باقتحام األقصى أيام
ّ
اليهودي فيه على مدار األسبوع مبا خيدم قضية املعبد» .وأشاد
السبت لتعزيز «الوجود
هامين جبهود أردان لكنه يف إبعاد العناصر اإلسالمية عن األقصى لكنه رأى أنها غري
كافية حيث «يستوجب تكثيف الوجود اليهودي يف جبل املعبد عرب إعادة السماح
ً
معموال به قبل عام
لليهود والسياح األجانب باقتحام املسجد أيام السبت كما كان
 »2000على زعمه.1
يف  2017/2/27قضت حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف القدس بأن املسجد األقصى
«مكان مقدس لليهود وحيق هلم الصالة فيه ،وال حيق ألي كان منعهم من الوصول
للساحات والصعود إىل جبل املعبد» ،وقالت احملكمة يف قرارها إن «جبل املعبد [املسجد
األقصى] هو أقدس مكان لليهود» .جاء هذا املوقف خالل املداوالت اليت أدانت احملكمة
يف نهايتها الفلسطينيتني سحر النتشة وعبري فواز مبا أمسته «منع الوصول إىل
األماكن املقدسة» ،بذريعة أن السيدتني املقدسيتني هتفتا ووقفتا يف وجه جمموعات
من املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى عام  ،2014وكانت يف إحدى هذه
اجملموعات عضو الكنيست شولي معلم عن حزب «البيت اليهودي» اليت منعتها
السيدتان سحر وعبري من الصالة يف األقصى.2
يف  2017/3/28أطلقت منظمة «طالب من أجل املعبد» مبادرة عرب مواقع التواصل
االجتماعي لتنظيم «احتفاالت البلوغ» اليهودية داخل األقصى ً
بدال من ساحة الرباق،
سجلوا أمساءهم لالنضمام إىل هذه
وقالت املنظمة إن عددًا من الفتيان وأهاليهم ّ
املبادرة.3
 1المرجع نفسه ،ص .3
 2عرب https://goo.gl/icMUqJ ،2017/2/27 ،48
 3وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» ،أبرز االعتداءات على المسجد األقصى خالل آذار/مارس ،2017
ص http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_3_2017.pdf ،3
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قال وزير األمن الداخلي جلعاد أردان يف  2017/7/16يف مقابلة على إذاعة اجليش
إن «املسجد األقصى املبارك يقع حتت السيادة اإلسرائيليةّ ،
اإلسرائيلي ّ
وإن إسرائيل
مهما» .كالم أردان
هي صاحبة السيادة يف جبل املعبد ،وموقف الدول األخرى ليس ًّ
جاء بعد ْ
يومني على قرار االحتالل بإغالق األقصى يف  2017/7/14عقب عملية نفذها
شبان فلسطينيون ضد جنوده املتمركزين عند أحد أبواب األقصى.1
يف  2017/7/24قال نائب وزير اجليش اإلسرائيلي إيلي بن داهان« :هناك حماوالت
فلسطينية لقمع صلة األماكن املقدسة للشعب اليهودي ،ولذلك جيب على إسرائيل
أن توطد سيادتها يف هذه األماكن ،وعلى رأسها جبل املعبد واملسجد اإلبراهيمي».
وص ّرحت شولي معلم عضو الكنيست عن «البيت اليهودي» ّ
بأن «اجلواب اإلسرائيلي

املالئم ألحداث القدس [بعد  ،]2017/7/14هو بناء آخر يف كل مناطق القدس
الشرقية ،ومتكني اليهود الوصول إىل حائط الرباق وجبل املعبد بشكل أسرع».2
دعت ما تسمى «منظمات املعبد» أنصارها إىل املشاركة الواسعة يف اقتحامات مجاعية
ومكثفة للمسجد األقصى يوم  ،2017/12/10وإىل املشاركة يف تظاهرات أمام باب
األسباط املؤدي إىل املسجد األقصى للمطالبة بفتح سائر أبواب املسجد األقصى أمام
اليهود وزيادة ساعات اقتحامه.3
ّ
المقدسيين:
بحق
قرارات اإلبعاد
ّ

يتخذ االحتالل اإلسرائيلي إجراءات عديدة تهدف إىل رفع كلفة التصدي له ،وثبات
املقدسيني يف مدينتهم ،ورباطهم يف املسجد األقصى ،ومن تلك اإلجراءات سياسة اإلبعاد
يوم واحد وستة أشهر قابلة للتجديد .خالل عام  2017أصدر
لفرتات زمن ّية ترتاوح بني ٍ
 1المرجع نفسه ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل تموز/يوليو  ،2017ص 6
http://www.wafainfo.ps/pdf/aqssa_7_2017.pdf
 2المرجع نفسه ،ص .33 - 32
 3عرب https://goo.gl/TMjDy1 ،2017/12/10 ،48
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االحتالل اإلسرائيلي قرارات إبعاد ّ
مقدسيا ،1القسم األكرب منهم أبعدوا عن
حبق 260
ًّ

املسجد األقصى ،ثم عن البلدة القدمية بدرجة ثانية.

ويف ما يأتي تفاصيل قرارات اإلبعاد ّ
حبق املقدسيني على مدار أشهر عام :2 2017
الشهر

عدد
املبعدين

ثان/
كانون ٍ
يناير

4

شباط/فرباير

7

آذار/مارس

16

نيسان/أبريل

60

أيار/مايو

6

حزيران/يونيو

1

تفاصيل اإلبعاد
يوما وشهريْن
عن األقصى 2 :ملدة ترتاوح بني ً 15
يوما.
عن البلدة القدمية 2 :ملدة ترتاوح بني  15وً 45
ْ
أسبوعني
عن األقصى 6 :ش ّبان مقدسيني ملدة ترتاوح بني
و 6أشهر.
ْ
أسبوعني و 6أشهر.
عن البلدة القدمية 1 :ملدة ترتاوح بني
عن األقصى 10 :بينهم  7من حراس األقصى.
يوما.
ملدة ترتاوح بني  3أيام وً 60
عن البلدة القدمية6 :
يوما.
ملدة ترتاوح بني  3أيام وً 60
عن املسجد األقصى38 :
عن البلدة القدمية19 :

عن كامل القدس( 2 :أحدهما أسري حمرر ،والثاني من
فلسطينيي .)48
عن الضفة الغربية( 1 :أسري حمرر) ملدة ستة أشهر.
عن املسجد األقصى( 5 :بينهم  3من حراس األقصى).
عن البلدة القدمية1 :
عن املسجد األقصى( 1 :أحد حراس األقصى) ملدة شهر.

 1مركز معلومات وادي حلوة،2018/1/1 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar
 2المرجع نفسه ،التقارير الشهرية لعام ،2017
http://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar
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عن املسجد األقصى60 :

متوز/يوليو

81

آب/أغسطس

20

أيلول/سبتمرب

16

تشرين أول/
أكتوبر

8

ثان/
تشرين ٍ
نوفمرب

6

كانون أول/
ديسمرب

35

عن البلدة القدمية13 :
عن كامل القدس8 :

عن املسجد األقصى12 :

عن البلدة القدمية5 :
عن كامل القدس3 :

عن املسجد األقصى 12 :ملدة ترتاوح بني أسبوعني وستة
أشهر.
عن البلدة القدمية1 :
عن كامل القدس1 :
عن الضفة الغربية2 :
عن املسجد األقصى 7 :ملدة تراوحت بني أسبوع و 3أشهر.
عن الضفة الغربية1 :
يوما و6
عن املسجد األقصى 3 :ملدة تراوحت بني ً 20

أشهر.

عن البلدة القدمية 1 :ملدة شهر.
عن الضفة الغربية 2 :ملدة  6أشهر.
عن املسجد األقصى14 :
عن البلدة القدمية19 :
عن كامل القدس2 :
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قرارات إبعاد املقدس ّيني على مدار عام 2017
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آ

ﺘ
وز
ﻤ

ﺤ

ﻟﯿو
/ﯿو
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ﺎﻨ
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ﺜﺎ
ن/
ﯿﻨﺎ
ﯿر

أعداد املبعدين املقدس ّيني حسب املناطق اجلغراف ّية
املبعدون حسب املنطقة
املبعدون عن األقصى

عدد املبعدين
170

املبعدون عن البلدة القدمية يف القدس
املبعدون عن كامل القدس

املبعدون عن الضفة الغربية

اجملموع

68
16
6
260
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قرارات اإلبعاد خالل  2017حسب التوزيع اجلغرايف
اﻟﻤ�ﻌدون ﻋن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐر��ﺔ

6

68

اﻟﻤ�ﻌدون ﻋن اﻟﺒﻠدة
اﻟﻘد�ﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس

16
اﻟﻤ�ﻌدون ﻋن
اﻷﻗﺼﻰ

اﻟﻤ�ﻌدون
ﻋن �ﺎﻤﻞ اﻟﻘدس

170

أن هناك عالقة مباشرة بني ازدياد قرارات اإلبعاد ّ
ظهر معطيات أعاله ّ
حبق املقدسيني
ُت ِ
ومناسبات يهودية ،أو تشهد ه ّبات للمقدسيني يف وجه االحتالل.
والفرتات اليت تشهد أعيادًا
ٍ
ويتضح ّ
أن أعلى رقم يف قرارات اإلبعاد كان يف شهر متوز/يوليو ( ،)81وهو الشهر الذي
شهد ه ّبة مقدس ّية ضد قرار االحتالل برتكيب بوابات إلكرتونية ونصب كامريات على

أبواب األقصى .يلي هذا الشهر يف عدد قرارات اإلبعاد شهر نيسان/أبريل ( )60الذي ختلله
عيد الفصح اليهودي ،ثم شهر كانون أول/ديسمرب ( )35الذي شهد موجة احتجاجات

اإلسرائيلي،
األمريكي باالعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل
للفلسطينيني ض ّد قرار الرئيس
ّ
ّ

ّ
اليهودي (اهلانوكاه).
وشهد كذلك عيد األنوار

مؤسسـة القدس الدولية

المقدسيين:
اعتقاالت
ّ

املقدسي ،وهي سياسة
اعتقاالت املقدس ّيني حلقة يف سلسلة طويلة من استهداف اجملتمع
ّ

ترمي إىل تقييد يد املقدسيني ،وتكميم أفواههم ،وترهيبهم ليخضعوا إلمالءات االحتالل.
يف عام  2017ن ّفذت سلطات االحتالل  2466عمل ّية اعتقال يف القدس طالت خمتلف

الشرائح املقدسية ،ومن بني املعتقلني:

-

18

 720قاص ًرا

ً 54
طفال عمره
عاما
أقل من ً 12

ُ 26م ًّ
سنا

ّ
بينهن 6
 88أنثى
قاصرات ،وُ 4مس ّنات

لطفل من بلدة سلوان عمره  6سنوات ،وطفل
ووثقت مراكز الرصد اعتقال سلطات االحتالل
ٍ
ْ
معتقلني مقدس ّيني يف سجون االحتالل
حي شعفاط عمره  7سنوات ،وهما أصغر
آخر من ّ
خالل عام  .1 2017ويف ما يأتي تفاصيل عمليات االعتقال خالل أشهر عام :2 2017

 1المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
 2المرجع نفسه ،التقارير الشهرية لعام http://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar ،2017
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الشهر

عدد املعتقلني

ثان
كانون ٍ
/يناير

157

شباط
/فرباير

161

تفاصيل االعتقاالت
من بينهم  63قاص ًرا ،و 8نساء إحداهن مسنة ،و4

رجال من كبار السن.
وكان التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت كاآلتي37 :
من منطقة جبل املكرب ،و 32من العيسوية ،و 27من
البلدة القدمية بالقدس ،و 21من سلوان ،و 12من
خميم شعفاط ،و 8من حي وادي اجلوز والطور ،و4
من صور باهر ،و 3بيت حنينا ،و 1من حي الصوانة،
واعتقاالت متفرقة من شوارع القدس القدمية.
وكان من بني املعتقلني  4فتية اعتقلوا خالل
توجههم إىل مدارسهم.
كما حولت سلطت االحتالل  4شبان مقدسيني
لالعتقال اإلداري ،لفرتات تراوحت بني  3اىل  6أشهر.
من بينهم 12 :سيدة بينهن سيدة مسنة ،و 32قاص ًرا،
عاما ،و 5مسنني.
و 4أطفال أعمارهم تقل عن ً 12
التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت 37 :من العيسوية ،و34
من سلوان ،و 30من القدس القدمية ،و 12من جبل
املكرب ،و 11من خميم شعفاط ،و 8من كفر عقب،
و 8من الطور ،و 5من بيت حنينا ،و 3من صور باهر،
و 3من أم طوبا ،و 5من املسجد األقصى وحميطه،
و 1من واد اجلوز ،إضافة إىل اعتقاالت متفرقة من
شوارع القدس.
استهدفت سلطات االحتالل عائالت الشهداء واألسرى
املقدسيني بتنفيذ اعتقاالت هلم بعد عمليات تفتيش
ودهم ملنازهلم ،حيث طال االعتقال آباء ثالثة شهداء
هم :غسان أبو مجل ،وعدي أبو مجل ووسام املنسي،
إضافة اىل عائالت أسرى مقدسيني ،وادّعت سلطات
االحتالل أن أفرادها يتلقون الدعم والتمويل من
حركة محاس لتأييدها للعمليات اليت نفذها
أبناؤهم.
واقتحمت قوات االحتالل مستشفى املقاصد بالقدس
واعتقلت شابًّا من مدينة جنني فور وصوله مع والدته
املريضة إىل املستشفى.

مؤسسـة القدس الدولية

آذار
 /مارس

157

نيسان
/أبريل

222

من بينهم  6نساء وفتاة ،و 41قاص ًرا 3 ،مسنني.
التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت 48 :من سلوان ،و28
من العيسوية ،و 26من جبل املكرب ،و 12من القدس
القدمية ،و 9من خميم شعفاط ،و 6من الطور ،و4
من حي الصوانة ،و 3من بيت حنينا ،و 3من واد
اجلوز ،و 2من كفر عقب ،و 1من بيت صفافا ،و13
من املسجد األقصى ،إضافة إىل اعتقاالت متفرقة
لشبان خالل سريهم يف شوارع املدينة.
كان من بني املعتقلني سيدة و 77قاص ًرا ،و 4أطفال
عاما ،و 2من كبار السن.
مل يتجاوزوا ً 12
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي70 :
من القدس القدمية ،و 52من العيسوية ،و 41من
سلوان ،و 14من الطور ،و 8من خميم شعفاط ،و7
من وادي اجلوز ،و 5من كفر عقب ،و 5من الشيخ
جراح ،و 4من شعفاط ،و 2من جبل املكرب ،و 2من
بيت حنينا ،و 2من صور باهر ،و 1من الصوانة ،إضافة
اىل اعتقاالت متفرقة عند أبواب القدس واملسجد
األقصى.
ومن بني املعتقلني  3طالب مدارس (اعتقلوا أثناء
توجههم إىل مدرستهم أو خالل توجههم إىل منازهلم
بعد انتهاء دوامهم املدرسي).
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أيار /مايو

190

حزيران
/يونيو

126

من بينهم  4سيدات ،و 62قاص ًرا ،و 5أطفال مل
عاما ،و 3من كبار السن.
يتجاوزوا ً 12
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي:
 40من القدس القدمية ،و 36من سلوان ،و 30من
العيسوية ،و 18من الطور ،و 13من خميم شعفاط،
و 13من صور باهر ،و 7من جبل املكرب ،و 7من
شعفاط ،و 6من بيت حنينا ،و 4من الصوانة ،و 3من
كفر عقب ،و 3من ساحات املسجد األقصى ،و 2من
وادي اجلوز ،إضافة اىل اعتقاالت متفرقة عند أبواب
القدس واملسجد األقصى.
ومن بني املعتقلني مدير مدرسة بيت حنينا
االبتدائية ،الذي اعتقل خالل مالحقة قوات
االحتالل أحد الشبان واقتحمت خالل ذلك ساحة
املدرسة ،كذلك اعتقلت قوات االحتالل طالبني يف
أثناء توجههما إىل مدرستهما يف بلدة سلوان.
ً
من بينهم  40قاص ًرا
عاما ،و3
وطفال أقل من ً 12

نساء ،ومسنان اثنان أحدهما أصيب بكسور يف يده
بسبب االعتداء عليه بالضرب خالل االعتقال.
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي:
 31من سلوان ،و 22من العيسوية ،و 21من القدس
القدمية ،و 11من خميم شعفاط ،و 4من واد اجلوز،
و 4من شعفاط ،و 4من الطور ،و 2من كفر عقب
و 2من بيت حنينا ،و 2من حي الشيخ جراح ،إضافة
إىل اعتقاالت من ساحات املسجد األقصى وأسواق
القدس القدمية.

مؤسسـة القدس الدولية

متوز/يوليو

425

عاما،
من بينهم  65قاص ًرا ،و 9أطفال أقل من ً 12
وسيدة مسنة ،ومسنان اثنان ،وفتاتان قاصرتان ،و5
سيدات.
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي:
 222من املسجد األقصى وعند أبوابه اخلارجية،
و 54من سلوان ،و 35من القدس القدمية ،و 31من
الطور ،و 20من العيسوية ،و 16من واد اجلوز ،و14
من الصوانة ،و 13من خميم شعفاط وعناتا ،و 6من
شعفاط ،و 3من بيت حنينا وكفر عقب ،و 5من صور
باهر ،و 5من جبل املكرب.
ومن بني املعتقلني :مفيت القدس والديار الفلسطينية
الشيخ حممد حسني الذي اعتقل من منطقة باب
األسباط عقب صالة اجلمعة يف الرابع عشر من
الشهر ،ومسؤول ملف حركة فتح يف القدس حامت
عبدالقادر ،وأمني سر حركة فتح عدنان غيث،
إضافة إىل حوالي  70من موظفي دائرة األوقاف
اإلسالمية ،وناشطني وقياديني يف مدينة القدس،
ووالدي الشهيدين حممد أبو غنام ويوسف كاشور.
وتركزت االعتقاالت يف املسجد األقصى املبارك،
وخاصة مساء السابع والعشرين من الشهر ،حني
مت اقتحام اجلامع القبلي واعتقال املتواجدين فيه
كافة ملنعهم من االعتكاف ،إضافة اىل اعتقاالت عند
أبواب املسجد األقصى خالل الصلوات واالعتصامات
اليومية.
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آب
/أغسطس

193

أيلول
/سبتمرب

133

من بينهم  7سيدات وفتاة قاصرة ،و 10أطفال أقل
عاما ،و 58قاص ًرا ،و 5مسنني.
من ً 12
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي: :
 54من سلوان ،و 36من البلدة القدمية ،و 33عند
أبواب املسجد األقصى والبلدة القدمية ،و 26من
الطور ،و 13من العيسوية ،و 11من خميم شعفاط،
و 6من واد اجلوز ،و 6من كفر عقب ،و 5من صور
باهر ،و 2من الشيخ جراح ،و 1من حي شعفاط ،و1
من جبل املكرب.
ومن بني املعتقلني طالبان من مدرسة دار األيتام
اإلسالمية عقب اقتحام املدرسة يف ثاني أيام السنة
الدراسية.
ً
من بينهم  51قاصرا
عاما ،و7
وطفال دون سن الـ ً 12

سيدات وفتاة قاصرة.
أما التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت فكان كاآلتي26 :
من سلوان ،و 22من الطور ،و 23من خميم شعفاط
وعناتا ،و 19من البلدة القدمية ،و 12من العيسوية،
و 11من الشيخ جراح ،و 3من صور باهر ،و 3من
شعفاط ،و 3من بيت حنينا ،و 1من جبل املكرب،
و 1من وادي اجلوز ،و 9عند أبواب املسجد األقصى
وأسواق البلدة القدمية.
وكان من بني املعتقلني اثنان من طلبة املدارس
اعتقال بعد انتهاء دوامهما املدرسي وهما يف
طريقهما إىل البيت ،واثنان من موظفي دائرة
األوقاف اإلسالمية.

مؤسسـة القدس الدولية

عاما و64
من بينهم  3سيدات ،و 3أطفال أقل من ً 12

تشرين أول
/أكتوبر

137

ثان
تشرين ٍ
/نوفمرب

131

كانون
أول/
ديسمرب

432

اجملموع

قاص ًرا.
وكان التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت كاآلتي60 :
من العيسوية ،و 18من البلدة القدمية ،و 14من
سلوان ،و 12من الطور ،و 7من خميم شعفاط ،و6
من بيت حنينا ،و 5من شعفاط ،و 5من واد اجلوز ،و1
من صور باهر ،و 9عند أبواب املسجد األقصى وأبواب
البلدة القدمية.
من بينهم  16سيدة ،وفتاة قاصرة ،و 52فتى قاص ًرا،
عاما.
و 5أطفال أقل من ً 12
وكان التوزيع اجلغرايف لالعتقاالت كاآلتي42 :
من بلدة سلوان ،و 34من الطور ،و 14من القدس
القدمية ،و 11من العيسوية ،و 7من بيت حنينا ،و4
من خميم شعفاط وعناتا ،و 1من كل منطقة من
مناطق :صور باهر والصوانة ووادي اجلوز وشعفاط
وكفر عقب وجبل املكرب ،إضافة اىل اعتقاالت من
شوارع البلدة القدمية احمليطة.
وكان من بني املعتقلني حامت عبد القادر مسؤول
ملف القدس يف حركة فتح وقيادات ونشطاء
وفتيات حبجة تنفيذ نشاطات وفعاليات حلركة فتح
والسلطة داخل القدس .ومن بني املعتقلني مديرة
مدرسة زهوة القدس و 3من معلماتها ،حيث اعتقلوا
عقب دهم املدرسة من قبل خمابرات االحتالل وقواته
املتخفية بالزي املدني ،حيث قاموا بعملية تفتيش
وحماصرة كاملة للمدرسة قبل تنفيذ االعتقال.

ـــــــــــ
2464
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عمليات االعتقال على مدار أشهر عام 2017
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توزيع االعتقاالت حسب املناطق اجلغرافية يف القدس خالل عام 2017
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جغرافيا أ ّنها ترتكز يف مناطق وسط القدس وال س ّيما
ظهر معطيات توزيع االعتقاالت
ًّ
ُت ِ
البلدة القدمية ،واملسجد األقصى ،وسلوان ،والعيسوية ،والطور ،وهي مناطق حيوية بتصدّيها

لالحتالل ،وتقع يف صميم املخططات اإلسرائيلية التهويدية املختلفة.

 1المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
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تهجير المقدسيين :هدم البيوت والمنشآت وأوامر اإلخالء

اإلسرائيلي بتنفيذ سياسته بهدم بيوت املقدسيني ومنشآتهم الزراعية
استمر االحتالل
ّ
والتجارية خالل عام  ،2017وقد توزعت عمليات اهلدم يف مناطق خمتلفة من القدس ،ال
سيما يف مناطق وسط القدس ،ويف القرى اليت شهدت مواجهات بني أهلها وجنود االحتالل.
أن االحتالل هدم حنو ً 116
وتشري املعطيات إىل ّ
منزال ومنشأة يف القدس خالل عام ،2017
من ضمنهم 12 :بناية سكنية ،وً 39
منزال ،و 19منشأة جتارية ،و16
بركسا للمواشي،
ً
و 4أساسات منازل سكنية ،و 5غرف ،وبركسان سكنيان ،و 7أسوار ،و 4مزارع ،و 6خمازن،
وموقفان للسيارات .ومن بني عمليات اهلدم هذه مثة  27منشأة أجرب أصحابها على هدمها
ذاتيا ،فيما أسفرت عمليات اهلدم مبجملها عن تشريد حنو 241
مقدسيا بينهم  107أطفال
ًّ
ًّ
عاما.1
دون الـً 18
2
ويف ما يأتي تفاصيل عمليات اهلدم خالل عام : 2017
الشهر

ثان/يناير
كانون ٍ

عدد البيوت
واملنشآت املهدمة

19

تفاصيل الهدم
املنشآت اليت هدمت:
  4منازل سكنية  8منشآت جتارية  6بركسات للمواشي خمزن واحدالتوزيع اجلغرايف للهدم :
  13يف جبل املكرب  2يف سلوان  2يف شعفاط  1يف العيسوية  1يف بيت حنيناشرد االحتالل بسبب اهلدم :
فلسطينيا بينهم  8قاصرين
23
ًّ

 1مركز معلومات وادي حلوةhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
 2المرجع نفسه :التقارير الشهرية لعام http://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar ،2017

مؤسسـة القدس الدولية

شباط/فرباير

14

آذار/مارس

14

املنشآت اليت هدمت يف القدس:
  7منازل سكنية بنايتان سكنيتان منشأتان جتاريتان غرفتان سكنيتان خمزن واحدالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  5منشأت يف قرية حزما  3يف بيت حنينا  3يف سلوان  2يف العيسوية  1يف الشيخ جراحشرد االحتالل بسبب اهلدم:
ً
فلسطينيا (بينهم  19طفال)
 37ًّ
املنشآت اليت هدمت:
  5منازل وأساسات منزل  3بنايات سكنية (  2منها قيد اإلنشاء) خمزن غرفة سكنية مزرعة  2بركس للمواشيالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  6منشآت يف العيسوية  5يف جبل املكرب  2يف سلوان  1يف بيت حنيناشرد االحتالل بسبب اهلدم:
  49فردًا (بينهم ً 18طفال)
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نيسان/أبريل

أيار/مايو

حزيران/يونيو

12

4

-

املنشآت اليت هدمت:
  3منازل سكنية بركسان سكنيان  6أسوار أبواب حديدية بركس للمواشيالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  4منشآت سكنية يف قرية جبل املكرب  5أسوار وأبواب يف قرية العيسوية منشأة يف بيت صفافا منشأة يف بيت حنينا منشأة الطور شرد االحتالل بسبب اهلدم:  30فردًا ( بينهم ً 20طفال)
املنشآت اليت هدمت:
 منزل سكن بناية سكنية قيد اإلنشاء منشأتان جتاريتانالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  1صور باهر  1الطور  2العيسويةشرد االحتالل بسبب اهلدم:
 6-مقدسيني ( بينهم  4أطفال)

-

مؤسسـة القدس الدولية

متوز/يوليو

12

املنشآت اليت هدمت:
  7منازل سكنية بناية سكنية بركسان منشأتان جتاريتانالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  4يف حي بيت حنينا  3يف سلوان  2يف صور باهر  2يف العيسوية  1يف جبل املكربشرد االحتالل بسبب اهلدم:
 17 -فردًا (بينهم  7أطفال)

آب/أغسطس

13

املنشآت اليت هدمت:
  4منازل سكنية  3منشآت جتارية  3بركسات لالستخدام الزراعي غرفة سكنية خمزن بناية تشمل «شقة سكنية وحملينيجتاريني».
التوزيع اجلغرايف للهدم:
  5منشآت يف حي بيت حنينا  4يف سلوان  3يف العيسوية منشأة يف جبل املكربشرد االحتالل بسبب اهلدم:
 18 -فردًا (بينهم  8أطفال)
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أيلول/سبتمرب

7

املنشآت اليت هدمت:
 بنايتان سكنيتان مزرعتان  1منشأة جتارية أسوار بركس زراعيالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  3العيسوية  1يف سلوان  1يف زعيم  1يف بيت حنينا  1يف الطور شرد االحتالل بسبب اهلدم: 28 -فردًا ( بينهم  8أطفال)

تشرين أول/
أكتوبر

5

املنشآت اليت هدمت:
 منزالن. أساسات منزلني. خيمة اعتصام.التوزيع اجلغرايف للهدم:
  3يف سلوان.  2يف بيت حنيناشرد االحتالل بسبب اهلدم:
 9 -أفراد (بينهم  4أطفال)

مؤسسـة القدس الدولية

ثان/
تشرين ٍ
نوفمرب

10

كانون أول/
ديسمرب

6

املنشآت اليت هدمت:
  4منازل سكينة بنايتان سكنيتان قيد اإلنشاء منشأة تستخدم كمخزن منشأة جتارية مزرعة بركس للمواشيالتوزيع اجلغرايف للهدم:
  3يف العيسوية  3يف سلوان منشأة واحدة يف كل من واد اجلوز،وقرية أم طوبا ،وبيت حنينا ،وشعفاط.
شرد االحتالل بسبب اهلدم:
 19 -فردًا ( بينهم  9أطفال)

-
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هدم املنشآت والبيوت يف القدس على مدار أشهر عام 2017
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مؤسسـة القدس الدولية

هدم املنشآت والبيوت يف مناطق القدس املختلفة خالل عام 2017
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هدم منزل من طبقتني يف حي شعفاط يف 2017/11/22

إىل جانب هدم البيوت واملنشآت ،وزعت سلطات االحتالل إخطارات هدم للمئات من املنازل
واملنشآت والزراعية والتجارية يف القدس ،ومشل ذلك إخطارات هدم حلي كامل يف
مبان ومسجدًا ،ويتذرع االحتالل بعدم
كفر عقب يف مشال القدس ،ويشمل هذا احلي ٍ 6
شق شارع على أنقاض احلي املهدد باهلدم .1و ّ
الرتخيص ،واحلاجة إىل ّ
مت رصد حنو 555
إخطار هدم عام  2017تشمل املباني واملنشآت اليت صورتها مؤسسات االحتالل على اعتبار
ّ
أن تصوير املنشآت خطوة تسبق إصدار إخطار اهلدم .ويف ما يأتي أبرز إخطارات اهلدم يف
القدس خالل عام :2 2017

 1المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
 2وسام محمد وآخرون :حصاد القدس السنوي لعام  ،2017مؤسسة القدس الدولية ،ص ،6 - 4
https://goo.gl/Kzx5Gj
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االستيطان في القدس:

ترافق النشاط االستيطاني يف القدس على مستوى البناء خالل عام  2017مع جهود
سياسية وقانونية إسرائيلية لتشريع االستيطان الذي ضربت يده يف كل جانب من مناطق
ً
مشاال ،وجنوبًا ،وشر ًقا ،وغربًا .إغراق القدس بالوحدات االستيطانية واملستوطنني
القدس
سياسة إسرائيلية ثابتة هلا أهدافها املتعددة ال سيما اجليوسياسية والدميوغرافية واألمنية.
والواقع ّ
أن املتابع مللف االستيطان يشعر باالرتباك يف اعتماد األرقام واإلحصائيات املتعلقة
بهذا امللف ،فمنها ما يكون مكر ًرا ،ومنها ما يكون جمرد تصريح إعالمي أو انتخابي أو ما
شابه .وقد أثبتنا يف تقريرنا عدد الوحدات االستيطانية اليت ذكرتها وسائل اإلعالم خالل

عام  2017يف مراحل الدراسة أو البناء أو اإلعالن ،أو املصادقة ،إخل ،وقد بلغ حنو 16252

وحدة استيطانية .1ويف ما يأتي أبرز خمططات االستيطان خالل :2 2017
الشهر

مخططات االستيطان

ثان/
كانون ٍ
يناير

املصادقة على بناء  566وحدة استيطانية يف مستوطنات القدس
احملتلة ،منها  174وحدة يف “رامات شلومو” ،و 68يف “بسغات زئيف”،
و 49يف بيت حنينا ،و 14يف وادي اجلوز ،و 7يف جبل املكرب ،و 4يف
بيت صفافا و 3يف صور باهر و 4يف الطور.
املصادقة على بناء  143وحدة استيطانية مبستوطنة “جيلو” جنوب
القدس.
إعالنات لبناء  17وحدة استيطانية يف حي رأس العمود يف بلدة
سلوان جنوب األقصى.

 1منظمة التحرير الفلسطينيةhttps://goo.gl/jgo3Rp ،2018/1/3 ،
تقرير حصاد القدس السنوي لعام  :2017مرجع سابق ،ص .7
 2تقرير حصاد القدس السنوي لعام  :2017مرجع سابق ،ص .13 - 12

مؤسسـة القدس الدولية

شباط/فرباير

آذار/مارس

املصادقة على خطة لبناء  181وحدة استيطانية يف “جيلو” ،و”رمات
شلومو” ،يف القدس.
ضم  250دو ً
منا من أراضي الضفة الغربية احملتلة عام  1967إىل
حي استيطاني يضم أكثر
بلدية االحتالل يف القدس بهدف إقامة ّ
من  2000وحدة استيطانية.
اإلعالن عن مشروع إلقامة  12مصن ًعا يف منطقة قلنديا الصناعية.
مناقشة طلبات باملصادقة على بناء  212وحدة استيطانية يف مستوطنيت
“بسغات زئيف” و“رامات شلومو”.

نيسان/أبريل

الكشف عن  3آالف وحدة استيطانية بالقدس أصبحت قيد التخطط أو
التنفيذ أو التسويق ،يف “مستوطنة هار حوما” يف جبل أبو غنيم.
التسويق ملشروع استيطاني يف “جيلو” سيبنى فيه  113وحدة استيطانية.
مبان يتضمن
تسويق مشروع “سفوح جيلو” الذي سيتم يف إطاره إقامة أربعة ٍ
كل واحد منها  22وحدة استيطانية ،مبا جمموعه  88وحدة.

بناء  78وحدة يف مستوطنة “النيب يعقوب” و 32وحدة يف “أرئيل”.

أيار/مايو

التسويق لـ ( )452وحدة سكنية يف مستوطنات «جيلو» و«هار حوما»،
و«بسغات زئيف» و«النيب يعقوب» يف مدينة القدس.
املصادقة على بناء أكثر من  28ألف وحدة استيطانية يف القدس ،منها

حزيران/
يونيو

 18ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها يف الضفة الغربية و 10آالف وحدة
استيطانية داخل مدينة القدس.
العمل على بناء  122وحدة استيطانية يف مستوطنة “بسغات زئيف”
مبان.
بالقدس يف إطار مشروع يتكون من أربعة ٍ
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متوز/يوليو

آب/أغسطس

أيلول/
سبتمرب

تشرين أول/
أكتوبر
ثان/
تشرين ٍ
نوفمرب

دراسة خمطط هلدم  10منازل لعائالت فلسطينية يف حي الشيخ
جراح وبناء  13وحدة استيطانية مكانهم.
املوافقة على خطة لبناء  900وحدة استيطانية تتوزع على عدة
مستوطنات منها  355وحدة يف مستوطنة “جيلو” و  166يف
مستوطنة “بسغات زئيف”.
نشر مناقصة ملشروع استيطاني ضخم يف منطقة جبل املكرب
شرقي القدس بهدف بناء  1330وحدة فندقية.
حي استيطاني جديد يف بلدة سلوان جنوب
املصادقة على بناء ّ
املسجد األقصى.
املصادقة على بناء عشرات املباني السكنية ومبنيني جتاريني يف
مستوطنة “سدروت دوف يوسف” جنوبي القدس.
اإلعالن عن تسليم  40وحدة استيطانية يف مستوطنة “النيب
يعقوب” مشال القدس احملتلة من أصل  78وحدة.
املصادقة على خمطط واسع لبناء  4500وحدة استيطانية يف
املنطقة اليت تطلق عليها بلدية االحتالل اسم “رخس لفان” أو
“التلة البيضاء”.
املصادقة على بناء حي استيطاني جديد جنوب شرق مستوطنة
“جيلو” شرقي مدينة القدس يضم حنو ثالثة آالف وحدة
استيطانية.
املصادقة على بناء  176وحدة استيطانية يف حي جبل املكرب يف
القدس.
املصادقة على بناء  581وحدة استيطانية يف مستوطنة “معاليه
أدوميم” يف شرق مدينة القدس و 500وحدة سكنية يف مستوطنة
“رمات شلومو” باإلضافة إىل  200وحدة سكنية يف مستوطنة
“راموت”.

مؤسسـة القدس الدولية

كانون أول /اإلعالن عن خطة حكومية لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة
ديسمرب
يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،خالل األعوام العشرين
املقبلة ،منها  300ألف وحدة يف القدس.
حكومة االحتالل تعلن أنها بصدد املصادقة على بناء  14ألف
وحدة استيطانية مبدينة القدس احملتلة ،تشمل بناء ألف وحدة
استيطانية يف مستوطنة «بسغات زئيف» و 3آالف يف مستوطنة
«كتمون» و 5آالف وحدة يف سلسلة جبال «لوفن» داخل حدود
القدس ،باإلضافة إىل بناء  5آالف وحدة استيطانية مبستوطنة
«عطاروت».
وعلى صعيد حماوالت تشريع االستيطان أق ّر الكنيست اإلسرائيلي يف  2017/2/6قانون تسوية

املستوطنات أو تبييضها1؛ بهدف إضفاء الشرعية اإلسرائيلية عليها ،فيما صوّت حزب الليكود

يف املؤمتر العام للجنته املركزية بتاريخ  2017/12/13على قانون يقضي بفرض القانون
اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية مبا فيها القدس.2

 1موقع i24news، https://goo.gl/mFyuNU
 2الجزيرة نتhttps://goo.gl/FUe4fz ،2017/12/31 :
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مؤسسـة القدس الدولية

وقد نشرت منظمة عري عميم
اإلسرائيلية خريطة للقدس عام
ّ 2017
تبني فيها مواقع املستوطنات
القائمة واليت ختضع للتطوير والبناء
االستيطاني يف سياق مشروع «القدس
الكربى»:1

 1عير عميمhttp://www.ir- ،2017/4/27 ،
amim.org.il/en/node/2042
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استهداف الوجود المسيحي واألوقاف المسيحية في القدس

استثنائيا من حيث اخلطورة يف ما يتعلق بالوجود املسيحي يف القدس
رمبا كان عام 2017
ًّ
وأوقاف الكنائس املسيحية ،فقد ُ
كشف النقاب فيه عن العديد من الصفقات املشبوهة اليت
عاما
أبرمت لتسريب األوقاف املسيحية عرب بيعها أو تأجريها لسنوات تصل إىل  99أو ً 199
جلمعيات استيطانية.

ومن أبرز األوقاف املسيحية املستهدفة اليت ُ
كشف عن تسريبها لالحتالل خالل عام :1 2017
أوقاف الكنيسة األرثوذكسية يف ميدان عمر بن اخلطاب يف منطقة باب اخلليل بالبلدة
القدمية وتشمل فندقي اإلمربيال والبرتاء وًّ 22
حمال جتاريًّا أسفلهما.
املعظمية يف حي باب ّ
أ -بيت َّ
حطة بالبلدة القدمية.
ب -مبنى سكن مكون من ثالث طبقات يف شارع امللك داود يف القدس.
ت -مبنى مكون من ّ
ست طبقات يف شارع «هس».
ث -قطعة أرض يف حي البقعة تبلغ مساحتها  2300م.2
ج -قطعة أرض يف حي الشيخ جراح تزيد مساحنها على  685م.2

 1علي إبراهيم :ثالثية التهويد والتطبيع والعدوان األمريكي على القدس ،مؤسسة القدس الدولية،2017/12/19 ،
ص .14 - 11

مؤسسـة القدس الدولية

وشهدت القدس ومناطق فلسطينية خمتلفة احتجاجات واسعة ضد بطريرك الكنيسة
األرثوذكسية ثيوفيلوس متهمة إياه بالتواطؤ يف التفريط بأمالك الكنيسة األرثوذكسية،
ومطالبة بعزله وحماسبته.1

المصادرة واالستيالء على ممتلكات المقدسيين

استم ّر االحتالل يف مصادرة األراضي والعقارات التابعة للمقدسيني ،ويستغل االحتالل ما

يصادره لزرع البؤر االستيطانية بني أحياء القدس العربية ،وللبناء االستيطاني .ويف ما يأتي
أبرز عمليات املصادرة واالستيالء اليت أقدم عليها االحتالل يف القدس خالل عام :2 2017
أ -استيالء اجلمعيات االستيطانية على منزل احلاج أيوب مشاسنة يف حي الشيخ جراح
عاما)
حبجة ملكية اليهود للمنزل قبل عام 1948؛ ما أدى إىل تشريد احلاج أيوب (ً 83

عاما) ،وابنهما حممد وزوجته وأوالدهما الستة.
وزوجته (ً 74

 1عرب https://goo.gl/v8yp29 ،2017/11/16 ،48
 2مركز معلومات وادي حلوةhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
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ب -استيالء املستوطنني على خمزن يعود لعائلة صب لنب يف البلدة القدمية.
ت -استيالء املستوطنني على
حمل يعود لعائلة أبو ميالة
يف البلدة القدمية.
ث -صادرت سلطات االحتالل
أرض يف سلوان
قطعة
ٍ
بذريعة أعمال «البستنة
واملنفعة العامة».
ج -سيطر املستوطنون على
بناية سكنية وغرفة وساحة
وخمازن يف سلوان بطرق
مشبوهة.

مستوطنون يستولون على حمل لعائلة أبو ميالة

استهداف المقابر اإلسالمية في القدس

يكثف االحتالل اإلسرائيلي من استهدافه ملقابر القدس خاصة تلك الواقعة يف اجلهة
الشرقية احملاذية للمسجد األقصى .وميكن إجياز أهداف االحتالل من وراء هذا االستهداف
باآلتي:
أ -التشويش على تاريخ القدس الذي تعترب املقابر من معامله ،حيث يُدفن فيها مئات الصحابة
والعلماء واألعالم والشهداء ممن ارتبطوا بتاريخ القدس وأظهروا بعض مشاهده.
ب -االستيالء على املقابر وجتريفها ملصلحة إنشاء حدائق تلمودية وطنية يهودية حميطة
باملسجد األقصى والبلدة القدمية.
ت -تهويد املنطقة احمليطة باألقصى عرب استهداف كل املكونات اإلسالمية فيها.
ث -حتويل بعض املناطق يف هذه املقابر (خاصة مقربة الرمحة) إىل حمطة يف مسار القطار
اهلوائي (التلفريك) الذي ينوي االحتالل إنشاؤه يف حميط األقصى.

مؤسسـة القدس الدولية

ج -السيطرة على املنطقة الشرقية احملاذية لألقصى عند باب الرمحة املغلق وربط املنطقة
الشرقية املقابلة لقبة الصخرة داخل املسجد األقصى مع املنطقة الشرقية خارج سور
املسجد ،متهيدًا للسيطرة الكاملة على هذه املنطقة وختصيصها لليهود ،وافتتاح مدخل
خاص هلم من هذه املنطقة.
ويف سياق هذه األهداف ميكن فهم االعتداءات اآلتية اليت أقدم عليها االحتالل حبق مقابر
القدس خالل عام :2017
يف  2017/2/21أقدمت مجعيات استيطانية ومؤسسات رمسية إسرائيلية على زراعة
قبور يهودية وهمية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من أسوار املسجد األقصى املبارك قرب
مقربة الرمحة ،والتقط ح ّراس األقصى وشهود عيان صو ًرا لفرق حراسة وجمموعات من

متواز على
املستوطنني وهم يستخدمون جرافة تقوم حبمل حجارة كبرية وتثبتها بشكل
ٍ
شكل قبور يف األرض.1

يف  2017/7/3شرعت طواقم تابعة لسلطات االحتالل يف القدس بوضع أسالك شائكة
حول أجزاء من مقربة اليوسفية اإلسالمية التارخيية املالصقة جلدار املسجد األقصى
الشرقي حبجة أنها مصادَرة إلقامة «حديقة وطنية».2
يف  2017/12/10اقتحم موظفون من “سلطة اآلثار اإلسرائيلية” و“سلطة الطبيعة”
بقص أشجار قدمية يف املقربة والعبث
مقربة الرمحة حبماية قوة عسكرية وشرعوا ّ
بالعديد من القبور.3
يف  2017/12/11اقتحمت “سلطة الطبيعة” اإلسرائيلية مقربة الرمحة وأقدمت على
العبث بقبورها ،وقص بعض األشجار فيها.4
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/196781 ،2017/2/21 ،
 2المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/204002 ،2017/7/3 ،
 3المرجع نفسهhttps://www.palinfo.com/227726 ،2017/12/10 ،
 4عرب https://goo.gl/g3BBi5 ،2017/12/11 ،48
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يف  2017/9/11هدمت
جرافات االحتالل جز ًءا

من سور مقربة الشهداء يف
منطقة باب األسباط شرق
األقصى وشرعت بأعمال
جتريف وحفر يف املنطقة،
ورافق عدد من موظفي

“سلطة الطبيعة” اجلرافات
يف عملها ،وقد تصدى

أذرع االحتالل تقتحم مقربة الرمحة وتقص بعض األشجار القدمية فيها

املقدسيون للجرافات وملوظفي “سلطة الطبيعة” وأجربوهم على املغادرة.1

االحتالل يهدم جز ًءا من سور مقربة الشهداء
 1وكالة معا اإلخبارية،2017/9/11 ،
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=921934

مؤسسـة القدس الدولية

مخططات لعزل كفر عقب ومخيم شعفاط عن القدس

يف  2017/5/24كشفت القناة العربية العاشرة النقاب عن خطة يعدها “جملس األمن
القومي اإلسرائيلي” تقضي بفصل بلدة كفر عقب وخميم شعفاط عن احلدود البلدية
اإلسرائيلية للقدس ،وقالت القناة إن رئيس احلكومة نتنياهو يؤيد اخلطة لكن البلدية
حملي خارج
تعارضها .وتتضمن اخلطة عزل املنطقتني إداريًّا ودجمهما يف إطار جملس
ّ

حدود القدس البلدية مع بقائهما حتت السيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة .1ويعيش يف
ْ
هاتني املنطقتني حنو  140ألف فلسطين يهدف االحتالل اإلسرائيلي إىل إخراجهم من
القدس ألهداف دميوغرافية تضمن التفوق السكاني اليهودي يف القدس ،ويف سياق خطوات
الفصل يتعمد االحتالل إهمال هذه املناطق وتركها عرضة للفوضى واجلرمية والفقر

واإلهمال وغري ذلك.
ويف كانون أول/ديسمرب
2017

صادقت

جلنة

القانون والدستور الربملانية
يف الكنيست اإلسرائيلي على
تعديل قانون أساس القدس
الذي سيمهد إلخراج خميم
شعفاط وبلدة كفر عقب
من حدود القدس البلدية،
ومن املتوقع أن يق ّر التعديل
ْ
بالقراءتني الثانية والثالثة
يف الكنيست.2
 1صحيفة األيام،2017/5/25 ،
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=12127233y303198771Y12127233
 2صحيفة الرسالةhttps://goo.gl/547eYT ،2017/12/4 ،
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سحب الهويات الزرقاء المقدسية

تتكامل خمططات تهجري املقدسيني وإفراغ القدس من أهلها من هدم واستيالء ومصادرة
وسحب للهويات املقدسية .مل تتوافر معلومات كاملة عن عدد اهلويات املقدسية اليت
ً
كامال ،ولكن هناك إحصائيات
سحبتها سلطات االحتالل من املقدسيني خالل عام 2017
تبني عدد اهلويات املسحوبة حتى شهر آب/أغسطس  2017وتشري إىل أن العدد هو  17هوية
مسحوبة.1
استهداف قطاع التعليم

من أبرز مالمح عام  2017يف القدس تلك احلملة الشرسة اليت ش ّنها االحتالل اإلسرائيلي
على قطاع التعليم يف القدس يف حماولة إلخضاعه هليمنته الكاملة عرب فرض املنهاج
اإلسرائيلي ،والتضييق على املدارس العربية .وقد ك ّثف االحتالل من استهداف الطالب
والكادر التعليمي واملدارس خالل عام  .2017وتشري املعطيات إىل أن عدد الطلبة (من صف
األول االبتدائي حتى الثاني عشر) ،يف مدارس الشطر الشرقي من القدس عام  2017بلغ
حنو  87946طال ًبا وطالبة يدرسون يف  228مدرسة تشرف عليها جهات متعددة .2ويف ما
يأتي أبرز حمطات استهداف قطاع التعليم خالل :2017

يف  2017/2/23أغلقت سلطات االحتالل مدرسة النخبة األساسية يف قرية صور باهر
جنوب القدس بقرار من احملكمة العليا اإلسرائيلية بتهمة أنها “تنوي تعليم موا ّد فحواها

يتعارض مع وجود إسرائيل وتتطابق مع فلسفة حركة محاس‟ .وتضم املدرسة حنو 250

طال ًبا من صفوف الروضة حتى السادس االبتدائي.3
 ،2017/11/Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center )JLAC(، 19 1ص http://www. ،2
jlac.ps/userfiles/file/Publications/Reports/Legalizing_forcible_transfer.pdf
 2مؤسسة فيصل الحسينيhttp://www.fhfpal.org/programs/63.html ،2017/4/4 ،
 3فلسطين أون الين،2017/3/11 ،
http://www.felesteen.ps/article/tlbt-alnkhbt-ly-alasflt-bqrar-asrayyly

مركز معلومات وادي حلوة،2017/2/23 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/76853/ar
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طالب مدرسة النخبة األساسية يف القدس حيتجون على إغالق مدرستهم

يف  2017/8/22منعت سلطات االحتالل إدخال الكتب املدرسية ملدارس األقصى الشرعية
الواقعة داخل املسجد األقصى املبارك ،وهي :مدرسة األقصى الشرعية الثانوية لإلناث،
ومدرسة األقصى الشرعية الثانوية للذكور ،ومدرسة رياض األقصى ويدرس فيهم حنو
 700طالب وطالبة .وتذرعت سلطات االحتالل ّ
بأن الكتب صادرة عن السلطة الفلسطينية
وعليها شعار السلطة والعلم الفلسطين .1ويف أيلول/سبتمرب منعت سلطات االحتالل
إدخال الكتب املدرسية ملدرسيت األقصى الشرعيتني الثانويتني للذكور ولإلناث داخل
األقصى ،فاضطرت إدارة املدرستني إىل توزيع الكتب على الطالب والطالبات يف موقف
السيارات خارج أبواب املسجد األقصى.2
 1وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»https://goo.gl/ohPJYL ،2017/8/22 ،
 2مركز معلومات وادي حلوة،2018/1/1 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar
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االحتالل مينع إدخال الكتب إىل مدارس األقصى والطالب يتسلمون كتبهم يف موقف السيارات خارج املسجد األقصى

يف  2017/8/24منعت شرطة االحتالل طالب مدرسة األقصى الشرعية الثانوية للذكور
من الدخول إىل مدرستهم داخل املسجد األقصى املبارك حبجة استالمهم كتب املنهاج
الفلسطين املطبوع عليها العلم الفلسطين .واعتقلت شرطة االحتالل الشيخ ناجح
بكريات مدير التعليم الشرعي يف األوقاف ،وروبني حمسن سكرتري مدرسة األقصى
للذكور ،وأخذت هوية األستاذ نادر األفغاني ،مدير املدرسة ،واعتقلته واقتادته للتحقيق
بعد حجز سيارته اليت كان بداخلها كتب مدرسية للطالب.1
تعرضت مدرسة األيتام الواقعة يف طريق الواد املفضي إىل املسجد األقصى يف البلدة
القدمية إىل أكثر من اقتحام خالل عام  ،2017ففي  2017/2/7اقتحمت قوات االحتالل
املدرسة متهم ًة طالب املدرسة بإلقاء احلجارة على جنود االحتالل .2ويف 2017/8/24
ْ
طالبني من مقاعد
إسرائيليا مدججون بالسالح املدرسة واعتقلوا
اقتحم  20جنديًّا
ًّ
الدراسة ،وأشاعوا حالة من الذعر واهللع يف صفوف الطالب.3
 1المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77103/ar ،2017/8/24 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttp://www.wattan.tv/news/197434.html ،2017/2/7 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/210783 ،2017/8/24 ،
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يف  2017/2/15اقتحمت
قوات االحتالل مدرسة سلوان
اإلعدادية للبنني يف حي رأس
العمود حبجة البحث عن
راشقي احلجارة .يشار إىل أن
االحتالل ينشر نقاط تفتيش
وحواجز يف شارع املدارس يف
حي رأس العمود ،خاصة أوقات
الصباح يف أثناء توجه الطلبة
واملعلمني اىل املدارس؛ ما
يؤدي إىل تأخر وصوهلم إليها،
ومضايقات االحتالل للطلبة.1
يف  2017/11/6اقتحمت قوات
االحتالل مدرسة زهوة القدس
يف حي بيت حنينا مشال القدس
واعتقلت مديرة املدرسة ،وثالث
معلمات ،وصادرت اهلواتف
احملمولة وعطلت كامريات
املراقبة ،وأخرجت الطلبة من
صفوفهم ثم فتشت صفوف

105

االحتالل مينع طالب مدارس األقصى من الدخول إىل مدارسهم يف األقصى

مشهد من االعتقاالت اليت طالت مدير مدرسة األقصى وسكرتري املدرسة

 1موقع محافظة القدس ،تقرير شهر شباط/
فبراير عن االنتهاكات اإلسرائيلية في
القدس،
http://www.jerusalemgov.ps/
ar_page.aspx?id=5biKkRa27
6960123a5biKkR

ْ
طالبني منها
جنود االحتالل يف أثناء اقتحام مدرسة األيتام واعتقال
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الطالب وغرف اإلدارة ،وصادرت
مبل ًغا من املال من اإلدارة ،وصورت
الكتب الدراسية ،واحتجزت هويات
العاملني يف املدرسة بعد تصويرها؛
وأدى ذلك إىل بث الذعر بني
طالب املدرسة اليت تضم حضانة
وروضة لألطفال.1
احتاجات أهالي مدرسة زهوة القدس على اقتحام االحتالل للمدرسة ومحلة
تعرضت مدارس كثرية يف
االعتقاالت حبق طاقمها اإلداري
القدس ملضايقات من قبل جنود
االحتالل خالل عام ،2017
ونالت مدارس العيسوية والطور
ورأس العمود احلصة األكرب من
التضييق حيث تعمد االحتالل
نشر قواته يف حميط مدارسها
مرات عديدة ،وافتعال مواجهات
مع الطالب يف أثناء مغادرتهم
إضراب مدارس العيسوية ً
رفضا العتداءات االحتالل على املدارس والطالب
للمدارس ،وإصابة بعضهم
برصاص معدني مغلف باملطاط من مسافة قصرية جدًّا ،واعتقال عدد منهم؛ وهذا ما
دفع مدارس العيسوية إىل إعالن اإلضراب يف ً 2017/11/17
رفضا العتداءات االحتالل
حبق الطالب.2
 1مركز معلومات وادي حلوة،2017/11/6 ،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77163/ar
 2المرجع نفسهhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
عرب https://goo.gl/SCU5rg ،2017/11/17 ،48
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أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز والصوت على طلبة املدارس واجلامعات يف بلدة أبو ديس
حيث شهد حميط جامعة القدس يف البلدة بتاريخ  2017/3/2مواجهات بني الطالب
وجنود االحتالل الذين عرقلوا ذهابهم إىل مدارسهم وجامعاتهم ،واقتحموا البلدة،
وطاردوا الطلبة يف أزقتها .1وتكرر مشهد االعتداء على طلبة أبو ديس يف ،2 2017/3/30
ويف  ،3 2017/11/29ويف حمطات أخرى من العام.
يف  2017/5/28عقدت احلكومة اإلسرائيلية اجتماعها يف أنفاق اجلهة الغربية للمسجد
األقصى على بعد  20م ً
رتا من جداره الغربي ،وقررت احلكومة تنفيذ “مشاريع تعليمية”
تهدف إىل تهدف إىل توسيع نطاق املدارس الفلسطينية اليت تعتمد املنهاج اإلسرائيلي
يف القدس ،ومنح امتيازات للمدارس اليت تعتمد املنهاج اإلسرائيلي الرمسي ،وتشجيع
املقدسيني على التعلم يف اجلامعات اإلسرائيلية متهيدًا “لدجمهم” يف اجملتمع
اإلسرائيلي وسوق العمل اإلسرائيلية.4
أفادت تقارير من داخل القدس بأن االحتالل اعتقل خالل عام  2017حنو  24طال ًبا من

داخل صفوفهم ،أو يف أثناء ذهابهم إىل مدارسهم ،أو بعد انتهاء دوامهم.5

أظهر تقرير صادر عن منظمة “عري عميم” احلقوقية اإلسرائيلية أن النقص يف الغرف
الصفية مع بداية العام الدراسي يف أيلول/سبتمرب  2017بلغ  2557غرفة يف مدارس
وبني التقرير ّ
الشطر الشرقي من القدسّ .
أن  37غرفة صفية فقط تبنيها بلدية االحتالل
يف القدس سنويًّا بينما حتتاح مدارس القدس إىل  70غرفة سنويًّا .وحسب التقرير ،تصل
نسبة التسرب بني طالب القدس إىل .6 % 13
 1فلسطين اليومhttps://goo.gl/X1n8Gd ،2017/3/2 ،
 2وكالة شهاب لألنباءhttp://shehab.ps/post/10449 ،2017/3/30 ،
 3موقع رام هللا اإلخباريhttps://ramallah.news/post/95354 ،2017/11/29 ،
 4عربي https://goo.gl/n4nPN9 ،2017/5/29 ،21
 5مركز معلومات وادي حلوةhttp://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar ،2018/1/1 ،
 6عير عميم،FIFTY YEARS OF NEGLECT: EAST JERUSALEM EDUCATION REPORT ،
أيلول/سبتمبر  ،2017ص .3
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استهداف مؤسسات القدس باإلغالق والتضييق

أساسيا يف تثبيت املقدسيني والدفاع عن حقوقهم؛ ما يشكل
تلعب املؤسسات املقدسية دو ًرا
ًّ
كليا مبنظومة مؤسساته أو
مصدر إزعاج لالحتالل اإلسرائيلي الذي يسعى إىل ربطها ًّ
دفعها حنو اإلغالق واإلفالس ،وقد استم ّر االحتالل يف استهداف مؤسسات القدس خالل
عام  2017وال سيما يف احملطات اآلتية:

يف  2017/2/15أصدرت سلطات االحتالل أم ًرا بتجديد إغالق مؤسسة بيت الشرق يف

القدس مدة ستة أشهر .وكان االحتالل قد أغلق بيت الشرق قي آب/أغسطس 2001

ومنذ ذلك الوقت يصدر قرارات بتجديد اإلغالق كل ستة أشهر.1

ذكرت وسائل إعامية يف ّ 2017/6/21
أن سلطات االحتالل وجهت إنذارات تطالب
فيها مؤسسات وشركات ومراكز يف شرقي القدس بإغالق حساباتها املصرفية ،وتعمل
هذه املؤسسات يف عدة جماالت اجتماعية وثقافية وتعليمية .ويشرتط االحتالل على
املؤسسات املقدسية احلصول على حساب بنكي يف البنوك االسرائيلية للحصول على
ترخيص ملزاولة العمل يف املدينة؛ ما يعن أن إغالق احلسابات املصرفية مقدمة إلغالق
املؤسسات املقدسية .2وحتدثت وسائل إعالمية أخرى عن ّ
أن ثالثني مؤسسة مقدسية
تتعرض للتضييق والضغوط من قبل االحتالل ،حيث تضغط البنوك اإلسرائيلية على
املؤسسات املقدسية إلغالق حساباتها ،أو املماطلة يف تنفيذ املعامالت البنكية اخلاصة
بها ،وتتذرع البنوك اإلسرائيلية بذرائع خمتلفة منها ادعاء أن أرصدة بعض املؤسسات
قليلة ،وأن مصادر متويل هذه املؤسسات غري معروفة ،وغري ذلك.3
يف  2017/3/8دهمت قوات االحتالل فندق السانت جورج يف القدس ومنعت مجعية نساء
من أجل احلياة واملساواة والدميقراطية املقدسية من تنفيذ نشاطها احتفاء بيوم املرأة
العاملي ،وأخضعت مديرة اجلمعية للتحقيق .ويف اليوم نفسه منع االحتالل مؤسسة
 1عرب https://goo.gl/A1hu6x ،2017/2/15 ،48
 2المرجع نفسهhttps://goo.gl/xXUttU ،2017/6/21 ،
 3الجزيرة نتhttps://goo.gl/EhPCVx ،2017/6/22 ،
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املرتقى املقدسية من
تنفيذ احتفال تكريم
املرأة املقدسية املتميزة
لعام  2017يف قصر
احلمراء يف القدس.
وجاء املنع بأمر من
وزير األمن الداخلي
قرار االحتالل بإلغاء فعالية يوم املرأة يف فندق سانت جورج يف القدس
اإلسرائيلي جلعاد إردان،
حبجة “عدم حصوهلما
الرتاخيص
على
الالزمة” .وزعم إردان أن
«هناك جهودًا تبذل من
السلطة الفلسطينية
ومحاس مؤخ ًرا لتعزيز
وجودهما يف القدس،
من خالل عقد فعاليات
قرار إغالق مركز يبوس الثقايف ومنع تنظيم ندوة فيه
متعددة ،وما جيري هو صراع
من الفلسطينيني على السيادة اإلسرائيلية للمدينة».1
يف  2017/8/28أغلقت دهمت ق ّوات االحتالل مركز يبوس الثقايف يف شارع الزهراء يف
القدس وأغلقت املركز من الساعة الرابعة عص ًرا حتى العاشرة مسا ًء ،ومنعت إقامة ندوة
بعنوان “الوصاية على املسجد األقصى يف ّ
ظل إدارة االتفاقيات” ،حبجة ّ
أن الندوة نظمتها
حركة محاس.2
 1وكالة الصحافة الفلسطينيةhttp://safa.ps/post/202900 ،2017/3/9 ،
الجزيرة نتhttps://goo.gl/1BQKkg ،2017/3/9 ،
 2عرب https://goo.gl/Jczr3k ،2017/8/29 ،48
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يف  2017/3/14دهمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي مكتب دائرة اخلرائط ونظم املعلومات
اجلغرافية يف مجعية الدراسات العربية الواقع يف بلدة بيت حنينا مشال القدس ،وفتشته،
وصادرت بعض األجهزة واحملتويات فيه ،وقررت إغالقه ستة أشهر ،واقتادت مديره خليل
أن هذا اإلجراء ّ
التفكجي للتحقيق .وادّعت شرطة االحتالل ّ
مت «بعدما وصلت معلومات
مكتب بالقدس خيتص يف متابعة األراضي
حول قيام السلطة الفلسطينية بتفعيل
ٍ
الفلسطينية يف شرق املدينة ،والتغيريات اليت جتريها احلكومة اإلسرائيلية فيها على
أراض من قبل إسرائيل» .وادعت كذلك «أن املكتب مت ّوله السلطة
أساس أنها سرقة ٍ
الفلسطينية ،وأن إدارته على تواصل مع األجهزة األمنية الفلسطينية يف رام اهلل ،حبيث
يتم العمل على نقل أمساء بائعي األراضي والعقارات يف شرقي القدس لليهود هلذه
اجلهات اليت تقوم بدورها بعمليات التحقيق الالزمة».1

االحتالل يغلق مكتب دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية
 1وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء،2017/3/14 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29597
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ضرب القطاعات الحياتية لدى المقدسيين واستمرار سياسات إفقارهم

يعمل االحتالل على جعل املقدسيني كتلة بشرية مشغولة بهموم حياتها املعيشية من
خالل سياساته لضرب خمتلف القطاعات احلياتية اليت يقوم عليها االقتصاد املقدسي،
املقدسي بالفقر واآلفات االجتماعية املختلفة .وأظهرت
مبا يؤدي إىل إغراق اجملتمع
ّ
معطيات رمسية إسرائيلية صادرة عن معهد القدس لبحث السياسات يف كتاب القدس
 2017نتيجة هذه السياسة حيث أوضحت ّ
أن نسبة الفقر عام  2015بلغت  % 79بني
العائالت املقدسية ،و % 79بني األفراد املقدسيني ،و % 86بني األطفال املقدسيني .1أما

البطالة فقد بلغت وفق بعض املصادر حنو  % 30بني املقدسينيّ ،2
ولكن مصادر إسرائيلية

حمدَّثة تشري إىل أن النسبة عام  2017بلغت حنو .3 % 40
التطور السكاني في القدس والمعركة الديموغرافية

أصدر معهد القدس لبحث السياسات «الكتاب اإلحصائي السنوي ألورشليم-القدس لعام
 ،»2017وذكر فيه ّ
الشرقي والغربي بلغ عام  2015حنو
أن عدد سكان القدس بشطريها
ّ
 865700نسمة يتوزعون على النحو اآلتي:4
السكان
يهود

فلسطينيون
(عرب)

مسلمون

مسيحيون
مسيحيون غري عرب
سكان من دون تصنيف دين
اجملموع

العدد باآلالف

النسبة

528700

% 61

)35.5%( 307515

% 37.4
()323700

3200

% 0.36

10100

% 1.16

865700

% 100

)1.86%( 16185

 1معهد القدس لبحث السياسات ، Jerusalem: Facts and Trends 2017 ،ص .62
 2عرب https://goo.gl/ej49x6 ،2017/5/29 ،48
 3موقع https://upi.com/6518548 ،2017/4/upi، 17
 ،Jerusalem - Facts and Trends 2017 4ص .16
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نسب السكان يف القدس عام 2015

%1.86
%1.86
%1.16

%35.5

%61

ﯿﻬود
ﻓﻠﺴطﯿﻨﯿون ﻤﺴﻠﻤون
ﻓﻠﺴطﯿﻨﯿون ﻤﺴ�ﺤﯿون
ﻤﺴ�ﺤﯿون ﻏﯿر ﻋرب
ﺴ�ﺎن ﻤن دون ﺘﺼﻨﯿﻒ دﯿﻨﻲ

أما يف الشطر الشرقي من القدس ،فقد بلغ عدد سكانه عام  2015حنو  531,900نسمة
ّ
1
يتوزعون على الصورة اآلتية :
السكان

العدد باآلالف

النسبة

عرب فلسطينيون

320300

% 60.2

يهود

211600

% 39.8

531900

% 100

اجملموع

 1المرجع نفسه :ص .14
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ﯿﻬود

ِن َسب السكان يف الشطر الشرقي من القدس عام 2015
ﻓﻠﺴطﯿﻨﯿون

60.20%
39.80%

ّ
ولكن مصادر فلسطينية تذكر أنه يف مطلع عام  2016بلغ عدد سكان القدس بشطريها
حنو  829ألف نسمة ،بينهم  307آالف فلسطين يشكلون  % 39من سكان القدس.1
ميزانية تهويد القدس:

عرضت بلدية االحتالل يف القدس ميزانيتها لتهويد القدس خالل عام  2017وبلغت
حنو  7.37مليار شيكل (حنو  2مليار دوالر أمريكي) ،بعدما أقرت احلكومة اإلسرائيلية
بإيعاز من رئيسها بنيامني نتنياهو زيادة حنو  700مليون شيكل (حنو  200مليون دوالر
أمركي) مليزانية البلدية تزام ًنا مع احتفاالت االحتالل مبرور  50سنة على استكمال
احتالل شطري املدينة .وقال نري بركات يف أثناء عرض امليزانية “يف هذا العام الذي يوافق
الذكرى اخلمسني لتوحيد القدس سنخرج إىل حيز التنفيذ الكثري من املشاريع اليت
ستغري وجه املدينة جذريًّا ،وسننطلق بقوية للصراع من أجل مستقبل املدينة” .2وهذه
ّ
امليزانية هي األضخم منذ احتالل كامل مدينة القدس عام .1967
 1عبد الرؤوف أرناؤوط :القدس  2016إجراءات تهويدية تبقي عوامل االنفجار قائمة ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،العدد  ،106ربيع  ،2016ص .160
 2وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://goo.gl/hRrDAs ،2017/3/12 ،
وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباء،2017/3/18 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=29757
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 -2الفصل الثاني :انتفاضة القدس
على الرغم من االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية العقابية الرامية إليقاف انتفاضة
القدس ،استطاعت االنتفاضة االستمرار خالل عام  ،2017وأن تثبت الفعل املقاوم يف
وجه االحتالل ،حالة مواجهة دائمة تستجيب ألي اعتداء يطال املسجد األقصى واملبارك
والقدس احملتلة ،واستطاع الفلسطينيون من خالل اإلرادة والصمود ،االنتصار على
االحتالل يف معركة استمرار االنتفاضة للعام الثاني على التوالي ،حيث حققت جتاو ًزا
مفصل ًيا جلميع حماوالت االحتالل وأد االنتفاضة ،وجعلت استخدامه “للقوة املفرطة”

حبق عوائل الشهداء وذويهم ،واملناطق اليت خيرج منها منفذو العمليات ،خطوات مرحلية
تؤخر العمليات وال تتمكن من إيقافها ،وباإلضافة هلذا الفشل ،مل تستطع آلة االحتالل
القمعية والتنسيق األمن مع األجهزة األمنية الفلسطينية التأثري يف سري االنتفاضة ،فلم
تردع هذه اإلجراءات الفلسطينيني عن مواجهة االحتالل ،بأدوات بسيطة وبدائية ،حققت
عامل الردع ،وكبدت االحتالل خسائر فادحة.
وشهد عام  2017حمطتني أساسيتني ساهمتا يف
جتدد االنتفاضة ،حيث ارتفعت فيهما حدة املواجهات
ونوعيتها مع االحتالل ،فاألوىل هي هبة باب األسباط
يف  ،2017/7/14حيث استطاع الفلسطينيون خالهلا
جديد من املواجهة ،من خالل االعتصامات
نسق
ٍ
بلورة ٍ

الدائمة على أبواب املسجد األقصى ،وإعادة التأكيد
بأن األقصى هو بؤرة جتديد احلراك واملواجهة مع
االحتالل ،وما رافق اهلبة من مشاركة واسعة جململ

استطاعت انتفاضة القدس إثبات
الفعل املقاوم يف وجه اعتداءات
االحتالل على القدس واملسجد
األقصى املبارك ،واستطاعت من خالل
قرار فردي وأدوات بسيطة أن تكبد
ٍ
االحتالل خسائر فادحة.
وخالل عام  2017شكلت هبة
باب األسباط وهبة العاصمة بعد
القرار األمريكي ،حمطتني لتجدد
االنتفاضة ،حيث ارتفعت فيهما حدة
املواجهات ونوعيتها مع االحتالل.

الشرائح الفلسطينية من القدس وخارجها .أما
احملطة الثانية فتأتي بعد قرار الرئيس األمريكي االعرتاف بالقدس عاصمة لالحتالل ،فقد

مؤسسـة القدس الدولية

ريا للمواجهات مع االحتالل ،وهو مشهد
شهدت املناطق الفلسطينية عامة ،تصاعدًا كب ً

خيتم عام  2017على استمرار االنتفاضة بزخم وفاعلي ٍة كبريين ،ويرسم استمرارها خالل
عام  2018يف ظل انعدام أي ّ
حل على الصعيد السياسي مع االحتالل ،والصلف األمريكي
املنحاز للدولة العربية بشكل واضح.
انتفاضة القدس :خيار الفلسطينيين األول
أثبتت انتفاضة القدس منذ تشرين أول/أكتوبر  2015حتى نهاية عام  2017بأنها عصية
على اإليقاف ،وبأن املقاومة هي اخليار األوحد للفلسطينيني ،يف مقابل خيارات سياسية
أخرى مل تستطع أن تلجم االحتالل ،وأن توقف اعتداءاته حبق املسجد األقصى والقدس
ً
اخنفاضا يف عدد العمليات النوعية الفردية،
احملتلة .وتظهر معطيات الرصد خالل العام
يف مقابل تصاعد املواجهات املباشرة مع قوات االحتالل يف خمتلف املناطق احملتلة.
ً
طعن ودهس ، 1استمر هذا
ومع تسجيل عام 2016
اخنفاضا يف عدد العمليات النوعية من ٍ
الرتاجع خالل عام  ،2017نتيج ًة لإلجراءات اإلسرائيل ّية حبق من ّفذي العمليات الفرديّة،

واإلجراءات األمن ّية املشدّدة خاصة يف املدينة احملتلة ،ووصل األمر إىل ح ّد تغيري طبيعة
جزء من املدينة احملتلة وهي منطقة باب العمود ،وترافق كل ذلك مع رفع أعداد شرطة

االحتالل يف املسجد األقصى والبلدة القدمية.
وقد كانت املواجهات مع االحتالل خالل عام  2017التجلي األبرز لالنتفاضة ،باإلضافة
لعمليات رشق القطار اخلفيف باحلجارة ،أو استهداف مواقع االحتالل بالزجاجات احلارقة
أو األكواع املتفجرةّ .
وتبني املعطيات الصادرة عن جهاز األمن العام اإلسرائيلي “الشاباك”
استمرار هذه املوجهات طيلة أشهر عام  ،2017ويصدر «الشاباك» تقري ًرا شهريًا ،يرصد
العمليات اليت جتري يف الضفة الغرب ّية والقدس احملتلتني ،و ُتظهر مؤشرات هذه التقارير
 1هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنوي حال القدس  ،2016مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1آذار/مارس
 ،2017ص .74
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استمرار زخم عمليات االنتفاضة بشكل متصاعد عن العام السابق ،فبحسب «الشاباك»
شهد عام  2017حنو  1464عملية ،1مقابل  1314عملية شهدها عام .2 2016
اإلسرائيلي
عمليات انتفاضة القدس خالل عام  2017حبسب معطيات «الشاباك»
ّ
الشهر 2017

القدس

مجمل الضفة

ثان/يناير
كانون ٍ

مجموع
العمليات

16

82

98

شباط/فرباير

14

82

96

آذار /مارس

20

91

111

نيسان/أبريل

26

89

115

أيار/مايو

29

113

142

حزيران/يونيو

21

72

93

متوز/يوليو

87

129

216

آب/اغسطس

24

83

107

أيلول/سبتمرب

29

74

103

تشرين أول /أكتوبر

17

50

67

ثان/نوفمرب
تشرين ٍ

29

53

82

كانون أول /ديسمرب

56

178

234

اجملموع

368

1096

1464

 1موقع «الشاباك» اإلسرائيلي
https://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Pages/monthlyreports.aspx
 2التقرير السنوي حال القدس  ،2016مرجع سابق ،ص .75
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وعلى الرغم من أن “الشاباك” ال يرصد سوى عمليات حمددة متمثلة بـ “الطعن والدهس
وإطالق املفرقعات النارية والزجاجات احلارقة وإلقاء احلجارة واستعمال السالح” ،وال تشمل
معطياته املنشورة ،أرقام املواجهات اليت تندلع مع قوات االحتالل على احلواجز أو خالل
اقتحام البلدات واملدن الفلسطين ّية ،أو خالل عمليات هدم منازل وأراضي الفلسطينيني
مهما من العمل املقاوم إن من حيث املشاركة
وجتريف أراضيهم ،و ُتشكل هذه املواجهات جز ًءا ًّ
يف ص ّد االحتالل أو من حيث الزخم وعرقلة قوات االحتالل وإقالق أمنه.
رسم بياني لعمليات انتفاضة القدس حبسب معطيات “الشاباك” خالل 2017
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وتظهر املعطيات السابقة ثبا ًتا نسب ًيا يف عدد العمليات خالل أشهر الرصد ،وسجل الشهر
األخري كانون أول/ديسمرب العدد األكرب من العمليات بواقع  234عملية يف جممل
الضفة الغربية مبا فيها القدس احملتلة ،وهو الشهر الذي أعلن فيه الفلسطينيون رفضهم
للقرار األمريكي حول القدس ،يليه شهر متوز/يوليو بـ  216عملية ،وقد شهد هذا الشهر
عدد العمليات األكرب اليت حدثت يف القدس احملتلة بواقع  87عملية ،حيث شهدت املدينة
احملتلة وخاصة حميط أبواب املسجد األقصى فعاليات هبة «باب األسباط».
إضاف ًة للمعطيات السابقة اليت تؤكد استمرار االنتفاضة بوترية
وزخم متجددين ،يعمل
ٍ
االحتالل على إغالق الورش اليت يدّعي بأنها تقوم بتصنيع األسلحة واملتفجرات احملل ّية

وأبرزها سالح “الكارلو” واألكواع املتفجرة .ففي  2017/3/29أغلقت قوات االحتالل 3

ورش حدادة و 5خمارط حبجة تصنيعها لألسلحة .1وحبسب وسائل اإلعالم العربيّة قامت
قوات االحتالل بإغالق  42ورشة لصناعة األسلحة ،وضبطت  455قطعة سالح يف الضفة
الغربية خالل عام  ،2017بزيادة طفيفة عن عام  ،2016الذي أُغلق فيه  40ورشة تصنيع،
وضبط  170قطعة
سالح .2وهو ما يؤكد
بأن إرادة الفلسطين
على مواجهة االحتالل
حمدوديّة
تتجاوز
األدوات اليت ميتلكها،
حيث تستمر االنتفاضة
بأدوات ذات ّية ،تنتج
بورش بسيطة ،بعيد ًة
دعم خارجي.
من أي ٍ

قوات االحتالل تصادر معدات إحدى الورش يف الضفة الغربية احملتلة

 1حال القدس الفصلي  ،2017/1مؤسسة القدس الدولية ،ص .30
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Terrorists-killed-20-Israelis- 2018/1/Jpost، 7 2
533008-in-2017
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مجددا
حصاد االنتفاضة :االحتالل يدفع الثمن
ً
ال تزال انتفاضة القدس مستمر ًة منذ بداية تشرين أول/أكتوبر  ،2015وقد استطاعت
خالل عام  2017كسر إرادة االحتالل يف هبة “باب األسباط” ،باإلضافة لتدفيعه مثن
جرائمه واعتداءاته يف القدس احملتلة واملسجد األقصى ،والتأكيد بأن لغة القوة اليت
يعمل االحتالل على تثبيتها يف تعامله مع املقدسيني ال ميكنها أن حت ّد من املواجهة .ويف
ما يأتي حصاد االنتفاضة خالل أشهر الرصد:1
 1174نقطة مواجهة يف بلدات القدس احملتلة ،من أصل  4695نقطة مواجهة يف جممل
املناطق الفلسطين ّية احملتلة.
ارتقى  98شهيدًا خالل  ،2017من بينهم  9شهداء من القدس احملتلة ،فيما وصل عدد

ً
شهيدا.
الشهداء منذ انطالق االنتفاضة إىل 366

ً
احتجاز جثامني  10شهداء خالل  ،2017ووصل عدد اجلثامني احملتجزة إىل 15
شهيدا
منذ بداية االنتفاضة.
وصل عدد العمليات الفردية إىل  404عملية يف جممل املناطق الفلسطينية ،من بينها
 116عملية يف القدس احملتلة ،وأبرز هذه العمليات هي:
 12عملية دهس. 32عملية طعن. 51عملية إطالق نار. -تفجري  96عبوة ناسفة.

 1موقع االنتفاضةhttps://goo.gl/4zvH2X 2017/12/31 ،
وسام محمد وآخرون :تقرير حصاد القدس السنوي لعام  ،2017مؤسسة القدس الدولية ، 2017/12/31،ص
http://alquds-online.org/index.php?s=items&id=996 15 - 13
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أسفرت هذه العمليات عن مقتل  11إسرائيل ًيا يف القدس احملتلة ،وإصابة  174آخرين،
من أصل ً 22
قتيال إٍسرائيل ًيا وإصابة  397آخرين ،يف جممل املناطق احملتلة.
إغالق  42ورشة لصناعة األسلحة ،ومصادرة  455قطعة سالح يف جممل الضفة الغربية
احملتلة.
ريا
ويف استقراء هلذه األرقام ،جند أن الزخم املقاوم استطاع تكبيد االحتالل عددًا كب ً

من القتلى ،ففي القدس احملتلة قتل  11إسرائيل ًيا يف مقابل استشهاد  9فلسطينيني،
على الرغم من استخدام قوات االحتالل للرصاص احلي واملباشر يف الكثري من املواجهات
بشكل مباشر .وال شك يف أن األسباب املوضوعية
اليت جرت ،وتصفية منفذي العمليات
ٍ
مزيد من االشتعال.
الستمرار االنتفاضة ما زالت قائمة ،وقادرة على الدفع بها حنو ٍ

1174

نقطة مواجهة
يف بلدات القدس احملتلة

116

عملية فردية يف
القدس احملتلة

ارتقى 98
بينهم  9شهداء من القدس احملتلة

ً
شهيدا خالل  ،2017من

مقتل 11

إسرائيل ًيا يف القدس

احملتلة ،وإصابة  174آخرين

إغالق 42
ومصادرة  455قطعة سالح

ورشة لصناعة األسلحة،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

عمليات نوعية محدودة :أوجعﺖ االحتالل وأقلقﺖ أمنﻪ
مل تسجل العمليات النوعية اليت تكبد االحتالل خسائر كبرية ،نس ًقا ثاب ًتا أو جتددًا
دائما ،وذلك نتيجة لعد ٍد من العوامل ،على رأسها صعوبة التنفيذ والقرار الذاتي ملنفذي
ً
ً
بعيدا من أي إطار فصائلي يقف خلف التخطيط وتنفيذ هذه العمليات
العمليات،
باإلمجال.
استهل عام  2017بعملية نوع ّية يف 2017/1/8

عاما) من جبل
نفذها الشهيد فادي القنرب (ً 28
املكرب يف القدس احملتلة ،حيث دهس بشاحنته
جمموع ًة من جنود االحتالل يف احلي االستيطاني
“أرمون هنتسيف” يف جبل املكرب ،وأدت العمل ّية إىل

مل تتخذ العمليات النوعية نس ًقا
حمددًا نتيجة لصعوبة التنفيذ
والقرار الذاتي احملرك هلذه العمليات.
وعلى الرغم من ذلك استطاعت
العمليات النوعية اليت حصلت خالل
عام  2017تكبيد االحتالل خسائر
فادحة ،وجتديد صورة اجلندي الفار
املهزوم أمام الفلسطين األعزل.

مقتل  4من جنود االحتالل ،وإصابة  17جند ًيّا
جبروح بني املتوسطة واخلطرة ،ووصفت
آخرين
ٍ
وسائل إعالم ّية اجلنود القتلى واملصابني ،بأنهم من وحدات “النخبة” يف جيش االحتالل.
ومن أبرز نتائج العملية جتديد صورة اجلندي الفار املهزوم أمام الفلسطين األعزل ،حيث
أظهرت الصور من مكان العملية ،فرار عشرات اجلنود اإلسرائيليني الذين كانوا على بعد
أمتار من مكان العملية.1
ومن أبرز العمليات اليت شهدتها القدس احملتلة ،العملية املزدوجة اليت نفذها ثالثة شبان
عاما)
فلسطينيني يف  2017/6/16يف منطقة باب العمود ،وهم براء ابراهيم صاحل (ً 18

عاما) ،وكالهما من قرية دير أبو مشعل غرب رام اهلل ،وعامر
وعادل حسن عنكوش (ً 18
عاما) من مدينة اخلليل .وأدّت العملية إىل قتل ُجم ّندة إسرائيل ّية،
حممد بدوي (ً 30
وإصابة أربعة جنود آخرين ،قبل استشهادهم برصاص قوات االحتالل ،واستخدم الشبان
سكي ًنا وسالح كارلو حم ّلي الصنع لتنفيذ عمليتهم.2
 1الجزيرة نت https://goo.gl/GZAWsK 2017/1/8 ،
 2القدس المقدسية/http://www.alquds.com/articles/1497631782343778800 2017/6/16 ،
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وشكلت عملية “اجلبارين”
يف  ،2017/7/14شرارة “هبة
األسباط” ،حيث استطاع
ثالثة شبان تربطهم قرابة
عائلية وهم حممد أمحد
عاما)
حممد جبارين (ً 29

حممد حامد جبارين (19

عاما) ،وحممد أمحد مفضل
ً

أحد شهداء العملية والذي ارتقي يف باحات املسجد األقصى

عاما) من قرية أم الفحم ،قتل شرطي إسرائيلي كان يتمركز أمام باب
جبارين (ً 19
األسباط ،ومن ثم اندلع اشتباك يف باحات األقصى ُقتل على إثرها شرطي إسرائيلي آخر،
واستشهاد الشبان الثالثة.1
وعلى الرغم من اإلجراءات األمنية الشديدة اليت فرضها االحتالل بعد اشتباك األقصى،
عاما)
ورفعه الستعداداته األمنية يف جممل املناطق احملتلة ،ش ّكلت عملية منر اجلمل (ً 37
يف  2017/9/26مفاجأة مدوية لالحتالل ،فهو ليس مطلوبًا ألجهزة االحتالل األمنية

موضوعا حتت املراقبة ،باإلضافة لعمله يف املناطق احملتلة ،ولديه أسرة كبرية.2
وليس
ً
واستطاع اجلمل قتل ثالثة من جنود االحتالل “حرس احلدود” ،وأصاب جنديًا راب ًعا جبراح

خطرة ،وذلك على بوابة مستوطنة “هار أدار” يف القدس احملتلة.3

 1العربي الجديدhttps://goo.gl/uBSqyG 2017/7/14 ،
 2حال القدس  ،2017/3مؤسسة القدس الدولية ،ص http://alquds-online.org/items/968 25-24
 3وفاhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=uskgcna799121323143auskgcn 2017/9/26 ،
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أبرز عمليات “انتفاضة القدس” النوعية خالل عام 2017

التاريخ

اسم املنفذ

2017/1/3

حممد الشناوي

2017/1/8

فادي القنرب

2017/2/9

صادق ناصر أبو
مازن

2017/4/6

مالك أمحد حامد

2017/6/16

2017/7/14

2017/7/21

2017/9/26

مكان العملية
وتفاصيلها
عملية إطالق نار يف
حيفا
عملية دهس يف
مستوطنة “أرمون
هنتسيف” يف القدس
احملتلة
إطالق نار وطعن يف
مدينة “بيتح تكفا”
عملية دهس بالقرب
من مستوطنة
“عوفرا” شرق رام اهلل

حصيلة العملية
مقتل مستوطن
وإصابة آخر
مقتل  4من جنود
االحتالل وإصابة 15
جنديًا

إصابة  4مستوطنني
جبراح متوسطة
مقتل جندي
إسرائيلي وإصابة آخر

عادل عنكوش
باب العمود يف القدس
وأسامة صاحل وبراء
احملتلة
صاحل
إطالق نار عند باب
مقتل اثنني من جنود
األسباط
ثالثة شبان من
االحتالل وإصابة
ويف باحات املسجد
عائلة جبارين
ثالث
األقصى
طعن عدد من
مقتل  3مستوطنني
املستوطنني يف
عمر العبد
وجرح آخر
مستوطنة “حلميش”
إطالق نار يف
مستوطنة “هار أدار” مقتل ثالثة من جنود
منر اجلمل
االحتالل
مشالي غربي القدس
احملتلة
مقتل جمندة
إسرائيلية وإصابة
آخرين
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مل تكن هذه العمليات هي الوحيدة اليت حاول الفلسطينيون تنفيذها خالل عام ،2017
فقد كشف رئيس جهاز أمن االحتالل “الشاباك” ناداف أرمجان ،بأن “الشاباك” استطاع
منع حنو  1100هجوم حمتمل مما يطلق عليه االحتالل تسمية “الذئاب املنفردة” خالل
بشكل كبري عن عام  ،2016الذي استطاع “الشاباك” خالله
 ،2017وهي أرقام ارتفعت
ٍ

إحباط حنو  400هجوم .1ويأتي تصاعد أرقام العمليات احملبطة ،لسببني أساسيني ،األول
بقاء األسباب املوضوعية الستمرار االنتفاضة ،حيث ارتفعت مع االستهداف املتزايد
للمسجد األقصى والقدس احملتلة ،والسبب الثاني استمرار التنسيق األمن مع السلطة
الفلسطينية.
أمام قدرة االحتالل اكتشافات مئات العمليات الفردية ومنع تنفيذها ،ميكن تسجيل
مالحظة بالغة األهمية ،بأن العمليات النوعية اليت استطاعت ضرب االحتالل سجلت
واضحا يف جتاوز اإلجراءات األمنية اليت تفرضها أذرع االحتالل األمنية ،وعلى رأسها
تفو ًقا
ً

عملية اجلبارين يف  ،2017/7/14حيث استطاع الشبان الثالثة ضرب جنود االحتالل يف
التحاما مباش ًرا مع قوات االحتالل،
واحدة من أكثر املناطق األمنية كثاف ًة ،وسجلت
ً
وقدرة عالية على جتاوز عشرات احلواجز واحملطات األمنية والوصول إىل املسجد األقصى
املبارك من قرية أم الفحم.
والعملية الثانية اليت تؤكد هشاشة الطوق األمن الذي يفرضه االحتالل ،تلك اليت
قام بها الشهيد منر اجلمل يف  ،2017/9/26حيث استطاع جتاوز اإلطار األمن املشدد
إسرائيلي ،وقدرة
اليت تفرضه قوات االحتالل وإدخال سالح ُفقد عام  2003ويعود جلندي
ّ

اجلمل على قتل ثالثة جنود إسرائليني مع أنه مل يتلق أي تدريبات سابقة على األسلحة،
وهي صورة استطاع فيها الفلسطين تسديد صفعة قاسية ألجهزة األمن اإلسرائيل ّية،
خاصة توقيتها يف ظل تصاعد محالت التهويد اليت تستهدف املدينة احملتلة واملسجد
األقصى.

 ، 2018/1/ 7 ،Jpost 1مرجع سابق.

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

وتؤكد هذه العمليات وغريها من االشتباكات واملواجهات يف االنتفاضة ،بأن فرتات “اهلدوء”
اليت قد ينعم بها االحتالل ومستوطنوه ال تعدو أن تكون فرتات مؤ ّقتة ،ال يفرضها االحتالل
من خالل الردع واإلجراءات العقابية حبق الفلسطينيني ،بقدر ما ّ
تؤخرها اإلجراءات
األمنية-العقابية املشدّدة اليت يفرضها االحتالل بشكل متصاعد منذ بدء انتفاضة القدس
يف تشرين أول/أكتوبر  2015مشفوعة بال ّتنسيق األمن بني السلطة واالحتالل.1
هبة باب األسباط :تجدد االنتفاضة على أبواب األقصى
شكلت هبة “باب األسباط” حمطة أساسية يف سري
شكلت هبة "باب األسباط" حمطة
االنتفاضة ،فبعد قيام الشباب الثالثة “حممد
أساسية يف سري االنتفاضة ،حيث
جبارين” من استهداف جنود االحتالل يف باب
تبلور عربها رفض الفلسطينيني
عامة واملقدسيني خاصة ،أي
األسباط ،واستطاعتهم قتل جنديني من جنود
إجراءات يفرضها االحتالل على
االحتالل وجرح آخر يف  ،2017/7/14عمل االحتالل
املسجد األقصى ،واليت ستمهد
على االستفادة من هذا اخلرق النوعي ملنظومته لفرض سيطرته الكاملة عليه ،واليت
بدأت بفرض قيو ٍد جديدة يتحكم
األمنية ،ليفرض املزيد من السيطرة على املسجد
عربها بأبواب املسجد ،عرب البوابات
األقصى ،من خالل فرض قيو ٍد جديدة يتحكم عربها
اإللكرتوينة.
بأبواب املسجد.
فبعيد العملية أعلنت قوات االحتالل منع إقامة صالة اجلمعة يف األقصى ،وأعلنت املسجد
منطقة عسكرية ،وقامت باقتحام املسجد ،وأخرجت املصلني منه بالقوة ،واعتقلت  58من
حراس األقصى .2واستمر إغالق املسجد لثالثة أيام متتالية ما بني ،2017/7/16-14
ومل تسمح قوات االحتالل ملسؤولي دائرة األوقاف والقيادات اإلسالمية بدخول األقصى،
واستباحت قوات االحتالل املسجد خالل فرتة إغالقه ،حيث اقتحمت وفتشت مجيع مكاتب
األوقاف واملصليات ،عابث ًة مبحتوياتها وحمطم ًة العديد من األبواب واألقفال ،ومدنس ًة
مرافق األقصى ومصلياته.3
 1حال القدس  ،2017/3مرجع سابق ،ص .25
 2هشام يعقوب (محرر) ،عين على األقصى – الملخص التنفيذي ،مؤسسة القدس الدولية ،ص .27
 3علي إبراهيم ،إطاللة على المشهد المقدسي حتى  ،2017/12/15مؤسسة القدس الدولية ،ص .6
http://www.alquds-online.org/items/990
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بشكل كامل أمام املصلني ،وقرار االحتالل يف ،2017/7/16
ويف ظل إغالق املسجد األقصى
ٍ
القاضي برتكيب بوابات إلكرتون ّية أمام أبواب املسجد ،بدأ احلراك الفلسطين بالتصاعد،
حيث حاول عشرات الشبان يف اليوم نفسه الدخول لألقصى مقتحمني احلواجز احلديديّة
اليت نصبتها قوات االحتالل يف أزقة البلدة القدمية.1
رفض املقدسيون إجراءات
االحتالل املستحدثة ،وقاموا
باالعتصام الدائم أمام أبواب
املسجد رافضني الدخول
البوابات
عرب
لألقصى
فعل
اإللكرتونية ،وهي ردة
ٍ
شعبية ومباشرة شارك فيها
الفلسطينيون من القدس اعتصام املقدسيني أمام أبواب األقصى ً
رفضا للبوابات اإللكرتونية
احملتلة وخارجها ،ما جدد
ً
منطا ً
فاعال من املقاومة اجملتمعية العامة.
وأمام صمود املقدسيني وإصرارهم على عدم اإلذعان لالحتالل ،مارست قوات االحتالل
اعتداءات خمتلفة وقم ًعا شديدًا حبقهم ،ففي  2017/7/17أسفرت املواجهات مع قوات
االحتالل يف باب األسباط عن إصابة  50مقدس ًيا حبسب اهلالل األمحر الفلسطين ،ويف
 2017/7/18أصيب  14مقدس ًيا خالل مواجهات مع االحتالل قرب باب األسباط ،حيث
هامجت قوات االحتالل املصلني فور انتهائهم من صالة العشاء ،مطلق ًة ً
وابال من قنابل
عاما من
الغاز والصوت .ويف  2017/7/21منعت قوات االحتالل الرجال دون اخلمسني ً
دخول البلدة القدمية ،وأجربت قواته موظفي األوقاف وحراس األقصى على إخالء حميط
باب اجمللس ،وأبعدت  40شابًا كانوا يعتصمون قرب باب األسباط ،وأصيب خالل هذا اليوم
 72فلسطين ًيا جراء مواجهات مع قوات االحتالل يف حميط املسجد األقصى ،ويف هذا اليوم
رفضت سلطات االحتالل إزالة البوابات اإللكرتونية من مداخل األقصى.2
 1الجزيرة نتhttps://goo.gl/fKooZL 2017/7/15 ،
 2عين على األقصى – الملخص التنفيذي ،مرجع سابق ،ص .28
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ويف سياق رد الفعل الفلسطين اجلماهريي ،شكل موقف قيادات القدس الرافض لدخول
األقصى عرب البوابات اإللكرتونية ،بداية تدحرج األحداث أمام أبواب املسجد ويف جممل
املناطق احملتلة ،واستمرت االعتصامات والفعاليات حتى تراجع االحتالل عن مجيع
اإلجراءات اليت قام بفرضها ،وسحبه للبوابات واجلسور احلديديّة اليت محلت كامريات
املراقبة يف  ،2017/7/27ودخول آالف الفلسطينيني لألقصى يف مشهد انتصار مهيب.
ويتجلى يف هذا السياق جمموعة من املعطيات اليت حققت االنتصار الفلسطين ،يف
معركة مل يكن ميلك الفلسطينيون فيها إال سالحي الصمود واالعتصام اجلماهريي
احلاشد ،وهما عامالن أساسيان ساهما يف زعزعة اإلرادة اإلسرائيل ّية ،فمع بداية األزمة

ص ّرح قائد شرطة االحتالل يف القدس احملتلة “يورام هيلفي” يف  2017/7/18بأن البوابات
اإللكرتونية اليت مت وضعها ستبقى مكانها ،1ولكن شرطة االحتالل أُجربت يف نهاية املطاف
على إزالتها بفعل االنتفاضة اجلماهريية احلاشدة ،ويف سياق االنتصار املقدسي خالل هذه
اهلبة ،ميكننا تسجيل املالحظات اآلتية:
 الفعل اجلماهريي احلاشد على أبواب األقصى ،الذي تبلور نتيجة لتالحم القيادةالشعبية والدينية يف القدس مع اجلماهري الفلسطينية ،وقدرة اجلماهري الفلسطينية
على حسم الرتدد الذي اعرتى بعض املواقف مع بداية إغالق األقصى ،من خالل الرفض
الكامل لالعتداءات اإلسرائيل ّية وإجراءاته اجلديدة.
 سرعة االستجابة الفلسطينية لقرارات االحتالل ،فلم يكن الرفض الفلسطي ّقرار
ن سوى ٍ
ذاتي ،يعرف بأن القبول بإجراءات االحتالل سيجر لتنازالت كثرية ال ميكن التنبؤ بها
ومفاعيلها يف سيطرة االحتالل على املسجد.
 حتويل االعتصامات من االحتجاج على قرارات االحتالل ،إىل فعل مجاهريي منظم،ميتزج باهلتاف واخلطابات ،مع الصمود املتواصل ،وقد حاول االحتالل تغيري هذه
الوجهة من خالل التعامل القاسي معها ،وإطالق الرصاص على املتظاهرين ،ولكنها
خطوات مل تستطع ثن الفلسطينيني عن مواصلة احتجاجاتهم.
 1القدس المقدسية/http://www.alquds.com/articles/1500361371093571200 2017/7/18 ،
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 التكاتف الفلسطين العام بني خمتلف الشرائح الفسلطينية ،وسجلت أمام باب األسباطخاصة مشاركة فاعلة جلميع مناطق القدس ،حيث دعت العائالت والعشائر املقدسية
إىل االعتصام أمام باب االسباط ،وإعالن هذه العائالت بأنها ستتربأ من أي فر ٍد من
العائلة سيدخل األقصى عرب البوابات االلكرتونية.1

 حتويل أوقات الصالة حملطات جتدد للحراك ،فلم يكن مبقدور االحتالل مواصلة املواجهةخلمس مرات يف اليوم ،واختاذ الصالة طاب ًعا ثوريًا باإلضافة لكونها رك ًنا تعبديًا،
وشكلت صالتا املغرب والعشاء فرصة للتجمهر بأكرب حشود ممكنة ،وإطالة وقتها من
خالل الدعاء وقطع الطريق على أي إمداد لقوات االحتالل ،وهي صورة كانت ترعب
قوات االحتالل املتمركزة يف وجه هذه احلشود ،وحماولتها إنهاء هذه الصلوات بالتعامل
الوحشي ،ويف إطار هذه الصلوات سجلت وسائل اإلعالم صو ًرا مميزة لوقوف املسيحيني
يف القدس يف صفوف املصلني خالل أداء الصالة ،وأطلق متابعون صفة “صالة النكاية”
يف وجه االحتالل وقراراته على هذه الصلوات اجلامعة.
 تصاعد أعمال املقاومة يف جممل املناطق احملتلة ،فلم يكن احلراك يف القدس منفردًاً
معزوال عن باقي املناطق احملتلة ،حيث شهدت األراضي الفلسطينية احملتلة كافة
أو
اشتباكات ومواجهات مع قوات االحتالل ،وخاصة مدينة القدس احملتلة ،فقد شهدت
املدينة مواجهات شبه يوم ّية ،وبلغ عدد نقاط املواجهة اليت شهدتها مدينة القدس خالل
شهر متوز/يوليو  2017حنو  199نقطة مواجهة مع االحتالل ،وأسفرت عن إصابة 41
من جنود االحتالل جبراح خمتلفة.2
نوعي يف مواجهة آلة
انتصار
ويف احملصلة أدى تضافر هذه املعطيات وغريها إىل حتقيق
ّ
ٍ
االحتالل التهويديّة والقمع ّية ،ويف إثبات أن االحتالل طرف خاسر يف أي مواجهة مباشرة
يب ،حيث تستمد اجلماهري قوتها من قدرة الفلسطين على مواصلة التضحية
والتحام شع ّ
وإرادة الصمود اليت تستمر يف أحلك الظروف.
 1إبراهيم ّ
عز الدين ،اإلرادة سال ًحا( :)2رسائل من باب األسباط ،باب الوادhttps://goo.gl/YPrJ2z 2017/8/6 ،
 2حصاد القدس السنوي لعام  ،2017مرجع سابق ،ص .13

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

القرار األمريكي حول القدس :شرارة ألهبﺖ االنتفاضة
حقق الرئيس دونالند ترامب وعده األهم يف محلته
اعترب القرار األمريكي أخطر
االنتخابية ،ففي  2017/12/6أعلن ترامب اعرتاف
املستجدات على القضية الفلسطينية
بالده بالقدس “عاصمة” لدولة االحتالل ،وأعلن
مع قرب انتهاء عام  ،2017ومنذ
نقله للسفارة األمريكية من “تل أبيب” إىل القدس حلظة إعالن ترامب عن قراره ،تصاعد
الرفض الشعيب للقرار ،وشهدت
سيوجه وزارة اخلارجية “للمباشرة
احملتلة ،وأعلن أنه
ّ
خمتلف املناطق الفلسطينية مئات
نقاط املواجهة مع قوات االحتالل،
بإجراءات نقل السفارة” ،لك ّنه و ّقع على تأجيل البدء
بلغت حنو  1015نقطة مواجهة
باإلجراء الفعلي لـ  6أشهر .ودعا ترامب إىل اإلبقاء
حتى .2017/12/30
على “الوضع القائم” يف القدسً ،
قائال“ :جيب أن
تبقى (القدس) مكا ًنا يتعبد فيه اليهود على حائط املبكى ،واملسلمون يف املسجد األقصى”
على حد تعبريه.1
اعترب القرار األمريكي أخطر املستجدات على القضية الفلسطينية عامة وعلى مدينة
القدس خاصة مع قرب انتهاء عام  ،2017ومنذ حلظة إعالن ترامب عن قراره ،تصاعد
الرفض الشعيب القاطع للقرار على خمتلف الصعد الفلسطين ّية ،وشكل القرار رافع ًة
لالنتفاضة ،حيث شهدت خمتلف املناطق الفلسطينية مئات نقاط املواجهة مع قوات
االحتالل ،على رأسها الضفة الغربية والقدس احملتلتني وقطاع غزة.
ومع جتدد “انتفاضة القدس” يف خمتلف املناطق الفلسطين ّية ،وصل عدد نقاط املواجهة
عقب قرار ترامب حتى  2017/12/30حنو  1015نقطة مواجهة يف األراضي الفلسطينية
كافة ،واستطاع املنتفضون تسجيل  58إصابة يف صفوف جنود االحتالل اإلسرائيلي
ومستوطنيه.2

 1إطاللة على المشهد المقدسي حتى  ،2017/12/15مرجع سابق ،ص .22
 2حصاد القدس السنوي لعام  ،2017مرجع سابق ،ص .13
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ويف سياق هذه اهلبة والتضحيات الفلسطين ّية ،كشفت مجعية اهلالل األمحر الفلسطين
عن تعاملها مع  5404إصابة من  2017/12/7حتى  ،2017/12/30يف الضفة الغربية
احملتلة وقطاع غزة والقدس احملتلة .1وشهدت القدس خالل شهر كانون أول/ديسمرب حنو
 163نقطة مواجهة ،يف خمتلف البلدات والقرى املقدسية ،وخاصة العيسوية وشعفاط وأبو
ديس والرام ،وقام املنتفضون يف القدس مبجموع ٍة من العمليات النوعية ،مشلت استهدف
مواقع االحتالل وحواجزه ،من خالل إلقاء  31زجاجة حارقة و 3أكواع ناسفة وعملييت
إطالق نار ،أسفرت عن  13إصابة يف صفوف جنود االحتالل ومستوطنيه.2
وإىل جانب مركزية القدس احملتلة يف الوجدان الفلسطين ،والرفض العام للقرار
شكل مشابه لـ “هبة باب
األمريكي ،تشكل هذه اهلبة معيا ًرا للرفض الفلسطين ،يف ٍ
األسباط” ،فلم تعد الوعود والتطمينات السياسية ،قادرة على إيقاف العمل الفلسطين
املقاوم ،وهي صورة تؤكد أن القرار الفردي جململ الشارع الفلسطين ،يأتي ضمن خيار
املواجهة مع االحتالل ،وجتدر اإلشارة بأن هذه املوجة من االنتفاضة ما زالت مستمرة حتى
حلظة كتابة هذا التقرير ،مع جتددها من خالل جمموعة من العمليات النوعية يف بداية
عام .2018
إجراءات االحتالل العاجزة :االنتقام من ذوي الشهداء
تفرض سلطات االحتالل جمموعة من اإلجراءات العقابية حبق ذوي منفذي العمليات
الفردية ،لتتكامل مع التعامل العنيف والقتل املباشر يف مسرح العملية ملن ينفذ هذه
مجاعي على أقارب منفذي العمليات ،تقوم سلطات
العمليات .ويف إطار فرض عقاب
ٍ
االحتالل بسحب بطاقات اإلقامة أو “هدم/تفجري” منزل املنفذ ،واعتقال والده وإخوته
لفرتات طويلة ،وحماصرة املناطق اليت خرج منها ،وتشديد اإلجراءات األمنية يف حميطها،
ٍ
وذلك يف إطار ترسيخ العقاب اجلماعي على جممل البيئة احلاضنة ملنفذي العمليات،
باإلضافة لتشيكل إجراء عقابي رادع ملن سيحاول تنفيذ عمليات قادمة.
 1فلسطين أون الين2017/12/31 ،
http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/ahsayyt-5404-asabat-mndh-antfadt-alasmt
 2حصاد القدس السنوي لعام  ،2017مرجع سابق ،ص .14
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ومن أبرز اإلجراءات العقابية اليت تقوم بها سلطات االحتالل هي:
سحب الهويات:

تعمل أذرع االحتالل على سحب بطاقات اإلقامة الزرقاء من ذوي منفذي العمليات
الفردية ،يف إطار فرض العقاب اجلماعي على أقارب الشهيد .ففي  2017/1/25أعلن وزير
الداخلية يف حكومة االحتالل أرييه درعي ،عن سحب مكانة اإلقامة يف القدس احملتلة
من عشرة أفراد من عائلة الشهيد فادي القنرب ،من الدرجتني األوىل والثانية ،وقال درعي
يف بيان صحفي ،إنه بعد إجراء استجوابات مع أفراد العائلة ،ووف ًقا لتقارير قدمتها
أجهزة األمن ،مت إلغاء إقامة عشرة من أفراد عائلة القنرب وكذلك اإلقامة الدائمة
لوالدة الشهيد القنرب ،مبوجب بند يف قانون الدخول إىل “إسرائيل” ،واعترب درعي أنه
“من شأن خطوات فورية وعملية فقط أن تردع منفذي عمليات .وأنا واثق ومتأكد من أن
إلغاء إقامة أبناء العائلة سيشكل حتذي ًرا آلخرين يفكرون بتنفيذ عملية وقتل مواطنني
إسرائيليني”.1

منازل الشهداء بين اإلغالق بالباطون والتفجير:

مل تنته معاناة عائلة الشهيد
القنرب عند سحب هوياتهم،
ففي  2017/2/23صادقت
احملكمة العليا اإلسرائيل ّية
على قرار هدم منزل الشهيد
فادي القنرب يف حي جبل
املكرب بالقدس احملتلة ،وبرر
القضاة قرارهم بأن العائلة
إغالق منزل الشهيد فادي القنرب باألمسنت املسلح
كانت تعلم بتنفيذ العملية،
“بعد معاينة املواد والوثائق اليت قدمت هليئة احملكمة ،اتضح أن عائلة القنرب كانت
على علم ودراية بتخطيط ابنهم لتنفيذ العملية ،وعليه اختذ القرار بهدم منزل العائلة

 1عرب \https://goo.gl/qrjY6y 2017/1/25 ،48
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كعقاب هلا” .1ويف  2017/3/22دهم عد ٌد كبري من جنود االحتالل منزل الشهيد ،يف
الوقت الذي اعتلت فيه قوات أخرى أسطح املنازل القريبة ،وسط حتليق طائرة لالحتالل
يف مساء البلدة ،وإغالق الشوارع احمليطة باملنزل ،وبعد اعتقال والد الشهيد وأحد أشقائه،
أغلقت قوات االحتالل منزل عائلة الشهيد القنرب باألمسنت املسلح.2
بشكل دائم ،يف حماولة
وتعمل قوات االحتالل وأذرعه األمنية على تطبيق عقوبة اهلدم
ٍ
لوقف عمليات االنتفاضة ،وتنفيذها بشكل مجاعي حبق منفذي العمليات ،ففي
 2017/8/10هدمت جرافات االحتالل منزل األسري مالك حامد يف بلدة سلواد شرق
رام اهلل ،بالتزامن مع هدم منزلي عائليت الشهيدين براء صاحل وأسامة عطا اهلل ،3ومتت
عملية اهلدم قبل الفجر لتتجنب قوات االحتالل االشتباك مع سكان هذه املناطق ،حيث
تندلع عادة اشتباكات مع قوات االحتالل خالل قيامها بأعمال اهلدم.
وإضافة حلرمان ذوي منفذي العمليات من مساكنهم ،حتاول سلطات االحتالل حتقيق
مزيد من األذى النفسي يف عملية استهداف املنازل ،فإىل جانب اهلدم وإغالق املنزل
باألمسنت ،تعمل قوات االحتالل على تفجري بعض هذه املنازل ،ففي  2017/8/17فجرت
قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل عائلة الشهيد عادل عنكوش يف قرية دير أبو مشعل غرب
بشكل كامل،
مدينة رام اهلل وسط الضفة الغربية احملتلة .وأدى التفجري إىل انهياره
ٍ
ونشوب حرائق متفرقة ،وتضرر عد ٍد من املنازل اجملاورة .4ويف  2017/11/15فجرت
سلطات االحتالل منزل عائلة الشهيد منر اجلمل ،يف بلدة سوريك يف القدس احملتلة،
وعمدت قوات االحتالل إىل تفجري املنزل بطباقته الثالث ،وأدى التفجري إىل تهدم املنزل
وتصدع عد ٍد من املنازل اجملاورة .5وعاد ًة ما تقوم قوات االحتالل باقتحام املنزل بشكل
مفاجئ ومتنع العائلة من أخذ حوائجها ومقتنياتها ،إلحداث أكرب ضرر ممكن حبق
األسرة على اجلوانب املادية واملعنوية.
1
2
3
4
5

عرب  https://goo.gl/sf2VUK 2017/2/23 ،48و https://goo.gl/FYQYfw 2017/3/22
الجزيرة نتhttps://goo.gl/CwRnEs 2017/3/22 ،
الجزيرة نتhttps://goo.gl/v2Pji9 2017/8/10 ،
وكالة صفاhttps://goo.gl/Xxfubf 2017/8/17 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/215985 2017/11/15 ،
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وبناء على خطة وزير اجليش يف حكومة االحتالل أفيغدور ليربمان بتشديد العقوبات
على عوائل من ّفذي العمليات الفردية ،تقوم قوات االحتالل وأذرعه األمنية األخرى بهدم
منازل منفذي العمليات اليت خلفت قتلى يف صفوف االحتالل ،ومع عدم جدوى هذه
اخلطة واستمرار العمليات النوعية خالل عام  ،2017كشفت وسائل إعالم إسرائيل ّية
عن إصدار تعليمات لقوات االحتالل من قبل ليربمان ،تتضمن إمكانية هدم منازل
من ّفذي العمليات الفلسطينيني ،اليت أسفرت عن سقوط جرحى إسرائيليني فقط،
وتأتي هذه التصرحيات يف سياق ختطيط لتوسيع سياسة هدم منازل الفلسطينيني،
وص ّرح ليربمان حول خطته بأنه “ال فرق بني هجوم ينتهي بقتل ،وآخر ينتهي بإصابة
خطرة ،يف احلالتني جيب هدم منازل املنفذين” .1ومع ادعاء ليربمان بأن سياسة هدم
املنازل أثبتت جدواها ،يؤكد اقرتاحه فشل سياساته ،فلم تتوقف العمليات النوعية،
واستطاعت استهداف جنود االحتالل ومستوطنيه على ح ّد سواء ،يف إطار عمليات فردية
يف ّ
ظل القبضة األمنية الشديدة اليت تفرضها قوات االحتالل.
ومنذ انطالق انتفاضة القدس يف تشرين أول/أكتوبر  2015حتى نهاية عام ،2017
بلغ عدد منازل منفذي العمليات الفدائية اليت هدمتها سلطات االحتالل ً 37
منزال ،من
بينها  4منازل مت إغالقها باألمسنت.2
سياسة “اقتالع الجذور” ،مزيد من اإلجراءات العقابية بحق الفلسطينيين

مل تستطع إجراءات االحتالل االنتقامية والعقابية احل ّد من عمليات االنتفاضة،
وظل الفلسطينيون قادرين على إيقاع القتلى يف صفوف االحتالل بعمليات بسيطة،
واخرتاقات أمنية نوعية يف عد ٍد من مناطق االحتالل ،ومع فشل خطة “العصا واجلزرة”
اليت أعلن عنها وزير اجليش يف حكومة االحتالل أفيغدور ليربمان يف  2016/8/17من
خالل إجراءات أمنية وسياسية ملواجهة انتفاضة القدس ،3واستمرار عمليات االنتفاضة
خالل عام  2016ويف .2017
 1شبكة قدس اإلخباريةhttps://www.qudsn.ps/article/130669 2017/10/29 ،
 2وكالة صفا https://goo.gl/aspLXt 2017/8/10 ،وعرب https://goo.gl/odTN9x 2017/11/15 ،48
 3حال القدس السنوي  ،2016مرجع سابق ،ص .87
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ويف حماولة من سلطات االحتالل لطرح
خطة بديلة للتعامل مع االنتفاضة واحل ّد
من اشتعاهلا ،كشف قائد الضفة الغربية
يف جيش االحتالل العميد ليئور كرملي
يف  ،2017/8/21عن سياسة جديدة سيعمل
االحتالل على تطبيقها ،ووصفها الكرملي
ٌ
حتول “من ج ّز العشب إىل اقتالع اجلذور”.
بأنها
وعلى الرغم من أن كرملي أعلن بأنه ميتلك
ّ
احلل املناسب للوضع األمن يف الضفة الغربية

عندما استلم منصبه عام  ،2015وبأنه سيعمل
على “استمرار احلياة الطبيعية للمستوطنني”،
عرب سياسة قمعية مستمرة تعمل على املدى
الطويل وال تقوم على ردة الفعل ،يعود ويقدم
خطته اجلديدة إلنهاء االنتفاضة.

مل تستطع إجراءات االحتالل العقابية
احل ّد من عمليات االنتفاضة ،وظل
الفلسطينيون قادرين على إيقاع القتلى
يف صفوف االحتالل بعمليات بسيطة،
واخرتاقات أمنية نوعية .ومع فشل خطة
"العصا واجلزرة" اليت أعلن عنها وزير
اجليش يف حكومة االحتالل أفيغدور
ليربمان يف  ،2016/8/17كشف قائد
الضفة الغربية يف جيش االحتالل العميد
ليئور كرملي يف  ،2017/8/21عن
سياسة جديدة سيعمل االحتالل على
ٌ
حتول
تطبيقها ،ووصفها كرملي بأنها
"من ج ّز العشب إىل اقتالع اجلذور"،
وتهدف هذه اخلطة لضرب البيئة
احلاضنة ملنفذي العلمليات الفردية،
واعتقال "احملرضني"

وتتمحور خطة كرملي ،بتحويل عمل أجهزة االحتالل األمنية من ردة الفعل إىل الردع
والتفكيك ،عرب عمليات عسكرية مستمرة ،ويقول كرملي بأن اقتالع اجلذور “ال يعن
إحباط العملية القادمة قبل وصوهلا إىل مرحلة التنفيذ ،وإمنا يعمل يف مرحلة مبكرة؛
من خالل “اسرتاتيجية اإلحباط الشمولي املوسع” .وتهدف هذه اخلطة لضرب البيئة
احلاضنة ملنفذي العلمليات الفردية ،واعتقال “احملرضني” ،والعمل على استهداف من
يقدم املساعدات اللوجستية ،باإلضافة إلجراءات عقابية أخرى وهي “سحب تصاريح
العمل من أفراد العائلة ،ومصادرة أمواهلم ،واعتقال أصدقاء وأقارب املنفذين ،وإغالق
ومطاردة ورش احلدادة واملطابع ،وتعطيل حركة وسائل النقل”.1

 1إبراهيم ّ
عز الدين ،من «جز العشب‟ إلى «اقتالع الجذور» ،باب الواد2017/8/29 ،
https://goo.gl/Fh2KtY
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ويشري مراقبون بأن خطة الكرملي ال تعدو أن تكون حزمة إجراءات عقابية ،كانت
سلطات االحتالل تطبق العديد منها بعد حدوث العمليات الفرديّة ،وهي إجراءات
طبقها االحتالل عرب سحب هويات عائلة الشهيد فادي القنرب ،وسحب تصاريح العمل
من مجيع أفراد عائلة الشهيد منر اجلمل على سبيل املثال.1
اعتقال الفلسطينيين :محاولة لبث الرعب وضرب الوجود الفلسطيني

ومن األساليب العقابية اليت تعتمدها سلطات االحتالل اعتقال الفلسطينيني خالل
املشاركة يف املواجهات مع قوات االحتالل أو عرب مراقبة وتتبع أمنيني ،وخالل عام 2017
قامت قوات االحتالل ّ
بشن حنو  2466عملية اعتقال يف القدس احملتلة ،2من بينهم
 720قاص ًرا ،و 26مس ًنا ،وً 54
عاما ،باإلضافة لـ  88امرأة .وشهدت بلدة
طفال دون الـ ً 12
ً
معتقال ،تليها العيسوية بـ 383
سلوان العدد األكرب من املعتقلني الذين بلغوا حنو 460
ً
ً
معتقال ،والبلدة القدمية يف القدس بـ 386
معتقال.

منوذج من االعتقال العنيف والتعسفي الذي يتعرض له الفلسطينيون
 1موقع مدينة القدس،
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&cat=8&id=24842 2017/9/26

 2مركز معلومات وادي حلوة 2017 ،انتهاكات خطيرة في األقصى  20شهيدًا في القدس ومئات االعتقاالت،
http://www.silwanic.net/index.php/article/news/77233/ar 2018/1/1
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وتظهر األعداد الكبرية للمعتقلني التعامل األمن الشديد مع القدس احملتلة ،وحماولة
إرهاب املقدسيني ملنعهم من املشاركة يف أي مواجهات أو احتجاجات يف وجه قوات
االحتالل .ويف استقراء للتوزيع اجلغرايف ألعداد املعتقلني ،واستحواذ مناطق بعينها
للعدد األكرب من املعتقلني ،تبني هذه األرقام تشديد االحتالل لقبضته األمنية
يف مناطق بعينها ،وعلى رأسها البلدة القدمية وبلدتا سلوان والعيسوية ،حيث يعمل
االحتالل على جعلها مناطق “هادئة” خالية من أي مواجهات أو عمليات ممكنة .فهذه
املناطق ذات كثافة سكانية كبرية من الفلسطينيني ،وهي األقرب ملسرح األحداث يف
املدينة احملتلة ،وخاصة سلوان والبلدة القدمية ،فهما األكثر التصا ًقا باملسجد األقصى،
باإلضافة لتشكيلهما طو ًقا سكان ًيا فلسطين ًيا ،يعيق خطط التهويد اليت يقوم عليها
االحتالل ،حيث يعمل على إفراغ هذه املناطق من الوجود الفلسطين ،يف مقابل رفع
عدد البؤر االستيطانية فيها ،ويعتمد االحتالل على االعتقال كإحدى أدواته للعبث
بدميوغرافية املدينة احملتلة ،والتشديد على املقدسيني.
ويف املقابل جند أن املناطق األكثر ً
بعدا من وسط القدس ،واليت تقع يف مشال املدينة
احملتلة ،مل تشهد املناطق محالت اعتقال كبرية ،وال يعود السبب بالضرورة لعدم قيام
فصل
سكانها مبواجهة االحتالل ،بل يف إطار ترك هذه املناطق وعدم التدخل بها ،يف سياق ٍ
بشكل أو بآخر عن إدارة أي سياق يواجه االحتالل ،وجعلها رهينة
عملي هلا ،وجعلها خارجة
ٍ
الفوضى ،وهي املناطق اليت تستهدفها مشاريع التقسيم وإخراجها من سلطة االحتالل
األمنية املباشرة.

مؤسسـة القدس الدولية

رسم بياني لعدد االعتقاالت يف القدس خالل عام 2017
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مراقبة وسائل التواصل االجتماعي :محاولة التنبؤ بالعمليات وحجة
العتقال الفلسطينيين

تعمل سلطات االحتالل األمن ّية على مراقبة وسائل التواصل االجتماعي ،لرصد أي
حماوالت من قبل الفلسطينيني للقيام بعمليات فردية ،وتقوم أجهزة االحتالل بتطوير
بشكل آلي،
قاعدة معلومات تسمح مبراقبة حسابات الفلسطينيني على وسائل التواصل
ٍ
ففي  2017/4/16كشفت وسائل إعالم عربية بأن «الشاباك» ط ّور بالتعاون مع جهاز
املخابرات ،قاعدة بيانات «ضخمة» ،تقوم بفحص املنشورات والتعليقات الفلسطين ّية
بشكل تلقائي ،ويتنبأ النظام بالنيات املستقبلية ملن يريد تنفيذ عمليات ضد أهداف
ٍ
 1مركز معلومات وادي حلوة ،مرجع سابق.
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إسرائيل ّية ،عرب مراقبة ما ينشره الفلسطينيون
على شبكات التواصل االجتماعي ،وحبسب
أجهزة االحتالل األمنية استطاعت هذه اآللية
«فرز مرتكيب العمليات املفرتضني ووضعهم يف
دائرة املراقبة ،واعتقال جزء منهم ،والتعاون
مع السلطة ملنعهم من القيام بعمليات».1
وحول هذا النظام قال املدعي العام العسكري
اإلسرائيلي السابق يف الضفة الغربية موريس
هريش ّ
إن العديد من املنشورات اليت دلت على
نية صاحبها تنفيذ عملية أدت إىل اعتقاله
إداريًا ،ويف بعض احلاالت متت االعتقاالت بتهمة التحريض على مواقع التواصل
االجتماعي.2
قامت أجهزة االحتالل األمنية بتطوير
قاعدة معلومات تسمح مبراقبة حسابات
الفلسطينيني على وسائل التواصل
بشكل آلي ،من خالل فحص املنشورات
ٍ
بشكل تلقائي.
والتعليقات الفلسطين ّية
ٍ
ومنذ بداية االنتفاضة اعتقلت سلطات
االحتالل  450فلسطين ًيا على خلفية
منشوراتهم ،وأصدرت حبق العديد منهم
أحكاما بالسجن الفعلي وسجن آخرين
ً
ً
سجنا إداريًا ،من بينهم صحافيون
وأطفال ونساء.

ويف سياق اعتقال الفلسطينيني على خلفية ما ينشرونه على وسائل التواصل
االجتماعي ،كشف “مركز أسرى فلسطني للدراسات‟ بأن سلطات االحتالل اعتقلت
 450فلسطين ًيا على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل االجتماعي ،وأصدرت حبق
أحكاما بالسجن الفعلي وسجن آخرين سج ًنا إداريًا ،من بينهم صحافيون
العديد منهم
ً
وأطفال ونساء ،وتعمل النيابة العسكرية اإلسرائيلية على تقديم ملف األسري حملاكم
االحتالل ،متضمن ًة عشرات األوراق اليت طبعتها عن صفحته الشخصية ،وتزعم أنها
عبارات حتريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن االحتالل ،وتطالب
احملكمة بإصدار عقوبة قاسية حبقه ،ألنه يشكل «خط ًرا يف حال مل يتلق عقوبة
رادعة ،ومن الكلمات اليت تستخدمها حماكم االحتالل إلدانة الفلسطينيني كلمتا
«االنتفاضة» و«الشهداء».
2017/4/17 ,Middle east monitor 1
https://www.middleeastmonitor.com/20170417400--palestinians-arrested-for-facebook-posts/

 2حال القدس  ،2017/2مرجع سابق ،ص .24
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وال تتوقف أذرع االحتالل األمنية عند االعتقال ،بل تقوم مبنع األسرى احملررين من
استعمال «فيسبوك» لفرتات حمددة ،حيث تشرتط على األسرى الذين يطلق سراحهم
بعد اتهامهم بـ «التحريض» عدم استخدام صفحاتهم الشخصية على «فيسبوك»،
لفرتات تصل إىل عدة أشهر ،إىل جانب الغرامة املالية أو احلبس املنزلي.1
إجراءات أخرى:

نصب كامريات وأجهزة تنصت متطورة:
تعمل شرطة االحتالل على فرض رقابة مشددة يف أزقة القدس احملتلة ،حيث بدأت شرطة
االحتالل برتيكب أجهزة تنصت فائفة احلساسية وصلت تكلفة الواحدة منها إىل حنو
 100ألف شيكل ،وتهدف هذه األجهزة حبسب وسائل إعالم عربيّة إىل “تشخيص أحداث
غري عادية بشكل فوري‟ ،وأضافت بأن هذه املنظومة قادرة على متييز أصوات االنفجارات،
وإطالق النار .وسوف يتم ربط هذه األجهزة مع شبكة الكامريات لتوجيه الصور بشكل
آني ومباشر ،على أن يتم تركيبها يف أحناء القدس احملتلة كافة يف املرحلة األوىل.2
ّ
زيادة عدد شرطة االحتالل يف األقصى والبلدة القدمية:
ويف إطار إجراءات االحتالل الرامية للح ّد من االنتفاضة ،ق ّرر وزير األمن الداخلي يف
حكومة االحتالل جلعاد أردان يف  ،2017/10/31إقامة وحدة شرطية جديدة يف املسجد
األقصى قوامها  200عنصر ،مئة سيضافون خالل عام  ،2017ومئة عنصر آخرين
سينضمون مع بداية عام  ،2018وحبسب أردان سيتم تشكيل هذه الوحدة “للحفاظ على
األمن والنظام‟ ،على أن تزوَّد بوسائل تكنولوجية حديثة.3
ويف سياق زيادة أعداد شرطة االحتالل يف القدس احملتلة ،كشفت وسائل إعالم عربية
ً
جديدا هلا يف القدس احملتلة ،وإضافة
عن خطة لشرطة االحتالل إلقامة  15مرك ًزا
ً
 525شرط ًيا
جديدا .4وتعترب هذه الزيادة واحدة من أكرب الزيادات على عديد شرطة
1
2
3
4

العربي الجديدhttps://goo.gl/x5KHcG 2017/10/7 ،
عرب https://goo.gl/mMTXgt 2017/10/19 ،48
األناضولhttps://goo.gl/5WsDgs 2017/11/1 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/215313 2107/11/4 ،
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االحتالل خالل السنوات املاضية ،وخاصة بعد هبة البوابات اإللكرتونية والرباط
اجلماهريي أمام أبواب املسجد األقصى.
تغيري طبيعة باب العمود:
مزيد من القيود يف البلدة القدمية وتشديد قبضة شرطة االحتالل
يف إطار فرض
ٍ
األمنية ،وكون منطقة باب العمود من أكثر مناطق القدس اليت شهدت عمليات فردية،
بدأ االحتالل بتنفيذ خط ٍة تهويديّة ضخمة ذات أبعاد أمنية يف املنطقة ،وقد أعلن عنها
وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل جلعاد إردان يف حزيران/يونيو  ،2017وتهدف
اخلطة لتسهيل عمل شرطة االحتالل يف التصدي للمظاهرات واملواجهات يف املنطقة،
ومنع أي عمليات فدائية للشبان الفلسطينيني .وتقضي خطة االحتالل بتحويل ساحة
باب العمود ومدرجه ،من مكان مفتوح تسمح بإقامة النشاطات اجلماهريية ،إىل منطقة
أمنية مغلقة ،عرب حتديد مسارات ومداخل ثابتة تقنن الدخول إىل باب العمود والبلدة
القدمية ،على أن تتضمن املراحل املتقدمة من اخلطة بناء ثالثة أبراجُ ،تستخدم نقاط
مراقبة ،بارتفاع أكرب من مستوى املارة يف املنطقة بقليل ،باإلضافة لرتكيب املزيد من
الكامريات وأجهزة الرصد املتطورة.
ومن خماطر اخلطة ،دراسة شرطة االحتالل إجراء تغيريات طبوغرافية يف املنطقة،
بشكل كبري،
وإزالة أي فروقات يف ارتفاعات املنطقة ،وهي خطة ستغري طبيعة باب العمود
ٍ
وتسمح لالحتالل بإجراء تغيريات
جوهرية يف املنطقة التارخي ّية.
ويف  2017/12/20بدأت طواقم
االحتالل العمل يف مدخلني لباب
العمود من جانب حي املصرارة ومن
جانب شارع السلطان سليمان.1
أعمال البناء يف منطقة باب العمود

 1القدس المقدسية/http://www.alquds.com/articles/1514168557507148400 2017/12/25 ،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

 -3الفصل الثالث :المشهد اإلسرائيلي
استفادت دولة االحتالل عام  2017من
بيئة إقليمية تتصاعد فيها املؤشرات على
تصاعد التطبيع العربي الرمسي معه مع
تقاطع بني اجلهتني عند “اخلطر اإليراني”
واحلاجة إىل مواجهته ،وعلى املستوى
الدولي قطف مثرة الدعم األمريكي إعال ًنا
من الرئيس األمريكي دونالد ترمب أن
القدس عاصمة .وفيما هو يستعد لالحتفال
عاما على قيامه فقد احتفل
مبرور سبعني ً
جسد
مبرور مئة عام على وعد بلفور الذي ّ
النيات االستعمارية الربيطانية يف املنطقة
ومهّد لقيامه على أرض فلسطني بعد قتل
أهلها أو طردهم ومصادرة أراضيهم وانتهاك
مقدّساتهم.

استفادت دولة االحتالل من بيئة إقليمية
تتصاعد فيها اجتاهات بعض األنظمة
العربية إىل التطبيع يف مقابل تصاعد القلق
من تطورات األمور على "اجلبهة الشمالية"،
ال س ّيما من تعزيز الوجود اإليراني بعد
تراجع "داعش" ،باإلضافة إىل استمرار
القلق من أنفاق غزة والعمل املستمر هلدم
كل األنفاق احملتملة .ويف سياق آخر ،شهد
العام املاضي إقرار عدد من القوانني اليت
تهدف إىل تعزيز "يهودية الدولة" ،حتديدًا
قانوني "كيمينتز" و"القومية" وفيما تستمر
التحقيقات يف قضايا فساد مع نتنياهو
وغريه من املسؤولني السياسيني صادق
"الكنيست" على "قانون التوصيات" الذي
حيظر على شرطة االحتالل إصدار توصيات
حول إدانة من ّ
مت التحقيق معهم عند إحالة
امللف إىل النيابة العامة

وكان من أبرز تط ّورات العام املاضي االجتاه
على املستوى التشريعي إىل تعزيز “يهودية الدولة‟ واستهداف الوجود العربي يف األراضي
الفلسطينية احملتلة عام  1948للقضاء عليه أو حتجيمه .وباإلضافة إىل ذلك ،استمرت
التحقيقات مع رئيس حكومة االحتالل ،ومع مسؤولني سياسيني آخرين ،على خلفية
قضايا فساد فيما صادق “الكنيست” على “قانون التوصيات” الذي ينص على منع الشرطة
من نشر توصياتها حول مادة التحقيق املتوافرة لديها.
ومل تغب التطورات يف سورية و“اجلبهة الشمالية” عن دائرة اهلواجس اإلسرائيليةّ ،
فحل
يف مقدّمة املخاطر والتهديدات خطر التحالف الناشئ بني حزب اهلل وإيران وسورية وفق
مؤمتر هرتسليا األمن فيما ح ّذر املسح االسرتاتيجي ملعهد أحباث األمن القومي من
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إمكانية نشوب مواجهة على اجلبهة الشمالية وضمن الساحتني اللبنانية والسورية حتت
عنوان حرب اجلبهة الشمالية األوىل.
قوانين لتعزيز يهودية الدولة
صادق “الكنيست” يف  2017/4/5بالقراءتني الثانية والثالثة على قانون التخطيط والبناء
وف ًقا لتوصيات جلنة كمينتز ،وهو قانون يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت ،ال سيما
يف البلدات العربية يف الداخل الفلسطين احملتل ،بذريعة عدم الرتخيص .ويهدف القانون
إىل تعزيز اإلجراءات اإلدارية على حساب اإلجراءات القضائية ،وزيادة الغرامات وإطالة مدّة
احلبس يف حال خمالفات البناء باإلضافة إىل توسيع دائرة التجريم املتعلقة مبخالفات
البناء  .ويشار هنا إىل ّ
أن هذا االستهداف بالقانون للفلسطينيني يف األراضي احملتلة عام
متاما
 1948يأتي ليشرعن سياسة اهلدم اليت تطال مبعظمها فلسطينيي الداخل احملتلً ،
كما هو احلال يف القدس احملتلة .فوفق أرقام “الكنيست” ّ
فإن  % 97من املنازل املهدمة يف
أراضي الـ 48بني عامي  2012و 2014هي منازل عائدة للعرب .
وباإلضافة إىل قانون كيمنتز ،صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يف 2017/5/7

على مشروع قانون القومية الذي تقرتح تعديالته األخرية بأن تكون اللغة العربية حص ًرا
هي اللغة الرمسية يف حني يكون للغة العربية “مكانة خاصة”ّ .
ومثة اجتاه إىل طرح املشروع
يف “الكنيست” للتصويت عليه بالقراءة األوىل يف الدورة الشتوية اليت تنتهي يف آذار/مارس
 .1 2018وينص مشروع القانون على ّ
أن “إسرائيل” هي الدولة القومية للشعب اليهودي،
ويعطي أي يهودي احلق يف اهلجرة إىل “إسرائيل” .واالقرتاح كان تقدم به عام  2011عضو
“الكنيست” آيف دخيرت من حزب “الليكود” ،وقد صرح بأ ّنه سيفعل ما بوسعه ،مع رفاقه يف
عاما على قيامها.
احلزب ،لتشريع القانون قبل احتفال “إسرائيل” بـً 70

 1جيروزاليم بوستhttps://goo.gl/F4B4MN .2017/12/18 ،

مؤسسـة القدس الدولية

استمرار التّ حقيق في قضايا فساد
شهد عام  2017استمرار التحقيق
مع رئيس حكومة االحتالل على
ً
حتديدا ما
خلفية قضايا فساد،
بات يعرف بالقضيتني 1000
و 2000املتعلقتني بتلقيه هدايا
من رجال أعمال ،وحمادثات
أجراها مع ناشر صحيفة يديعوت
أحرونوت للتوصل إىل اتفاق حول
تقليص املنافسة اإلعالمية من
صحيفة إسرائيل اليوم ملصلحة تظاهرة يف "تل أبيب" ض ّد "قانون التوصيات" وفساد نتنياهو
تغطية إخبارية إجيابية من قبل يديعوت ملصلحة نتنياهو .وكان التطور األبرز يف ملف
التحقيق مع نتنياهو توقيع مدير مكتبه السابق آري هارو اتفا ًقا مع النيابة العامة للشهادة
ضد نتنياهو مقابل دفعه كفالة مالية وخدمة جمتمعية بد ً
ال من احلبس.1
كذلكّ ،
فإن رئيس االئتالف احلكومي دافيد بيتان خضع للتحقيق على خلفية اتهامه
بقضايا فساد عندما شغل منصب نائب رئيس “بلدية ريشون لتسيون” .وقد استقال بيتان
من منصبه كرئيس لالئتالف ّ
ألن الوضع القائم يص ّعب عليه أداء مهام منصبه ،وهو
يرغب بعدم املس بعمل االئتالف ،وفق ما جاء يف بيان االستقالة ،فيما سيواصل عمله
كعضو يف كتلة “الليكود”.2
وطالت التحقيقات ً
أيضا أرييه درعي ،وزير الداخلية وهو من حزب شاس ،بعد الكشف عن
تربع أثرياء كبار ورجال أعمال إسرائيليني ومديري بنوك جلمعية “ميفعالي سيمحا‟
الرتبوية احلريدية ،اليت تديرها زوجة الوزير ،وتشغل منصب املديرة العامة فيها ابنته.
وأدرعي كان سجن ساب ًقا على خلفية تهم فساد يف أثناء تو ّليه وزارة الداخلية.
 1اإلندبندنتhttps://goo.gl/aes3ZL .2017/8/4 ،
 2موقع عرب https://goo.gl/G9vPrr .2017/12/20 ،48
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كذلك خضع للتحقيق وزير الرفاه االجتماعي حاييم كاتس من حزب “الليكود” يف
قضية فساد يف الصناعات اجلوية ،وكانت التحقيقات يف قضية الفساد بدأت يف شهر آذار/
مارس وأدت إىل اعتقال ابن الوزير كاتس بشبهة ارتكاب خمالفة االبتزاز حتت التهديد
والتوسط لتقديم رشوة .وتتمحور التحقيقات يف قضية الصناعات اجلوية على شبهات
بالفساد ،وإلزام العمال باالنتساب حلزب “الليكود” واملشاركة يف االنتخابات التمهيدية
مع قوائم قدمت هلم من قبل عضو جلنة العمال عندما كان كاتس رئيسها.1
وفيما تتواىل التحقيقات يف ملفات فساد مع مسؤولني سياسيني بارزين أق ّر “الكنيست”
بالقراءة النهائية يف  2017/12/28قانون توصيات الشرطة الذي مينع شرطة االحتالل
من تقديم توصياتها إىل االدعاء العام حول املواد املتوافرة لديها بناء على التحقيق مع
مشتبه بهم .وقد طرح مشروع القانون من نواب من “الليكود” بهدف منع الشرطة من نشر
التوصيات وحصر دورها يف مجع املواد من دون أن توصي املدعي العام حول تقديم الئحة
اتهام ،لكن هذا القانون لن يطبق على التحقيقات اليت سبقت املصادقة عليه ،وتشمل
القضيتني  1000و 2000مع نتنياهو ،والتحقيق مع بيتان ،ومع درعي وكاتس .2وعلى
الرغم من ذلك ،فقد أق ّر ميكي زوهار ،عضو “الكنيست” من حزب “الليكود”ّ ،
بأن اقرتاح
القانون ما كان ليبصر النور لوال حتقيقات الفساد مع رئيس احلكومة فـ “حنن نريد أن
حنمي مسعة مسؤول منتخب حمدد ،وهو رئيس احلكومة”.3
وقد شهدت “تل أبيب” وغريها تظاهرات عدة ضد نتنياهو وفساد حكومته ،وكان أكرب هذه
التظاهرات يف  ،2017/12/2قبيل تصديق “الكنيست” على ما مسي “قانون التوصيات” الذي
مينع الشرطة من نشر توصيات يف نهاية حتقيقاتها مع مشتبهني .4وطالبت التظاهرات
باستقالة رئيس احلكومة ،يف حني كان استطالع للقناة العاشرة العربية يف آب/أغسطس
 1وكالة المعلومات واألنباء الفلسطينية (وفا)http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=5 .2017/6/29 ،
WXTCQa793492655901a5WXTCQ
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://www.timesofisrael.com/knesset-passes-police- .2017/12/28 ،
/recommendations-law-after-2-day-filibuster
 3هآرتسhttps://www.haaretz.com/israel-news/1.827052?src=ilaw .2017/12/5 ،
 4رويترزhttps://goo.gl/LgK41X .2017/12/2 ،

مؤسسـة القدس الدولية

أن  % 66من اإلسرائيليني يعتقدون ّ
 2017أظهر ّ
أن على نتنياهو االستقالة يف حال متت
إدانته بينما قال  % 26إنه ال يتوجب عليه االستقالة.1
المخاطر والتّ حديات األمنية
ظ ّلت أنفاق غ ّزة مصدر قلق أساسي بالنسبة إىل سلطات االحتالل عام  ،2017ملا تشكله من
خطر على أمنها واستمرت عملية البحث عن األنفاق لتدمريها ،وكانت أبرز عملية نفذها
االحتالل يف هذا اإلطار تفجري نفق خبان يونس يف تشرين أول/أكتوبر واستشهد من فيه
من عناصر حركة اجلهاد اإلسالمي تبعهم استشهاد عنصرين من كتائب القسام حاوال
أما على “اجلبهة الشمالية” ،فنفذت “إسرائيل” عددًا من الضربات
إنقاذ عناصر اجلهادّ .
عرب فيه مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم
يف سورية ملا قالت إ ّنها خمازن أسلحة يف وقت ّ
من ّ
أن احنسار داعش يت ّم ملصلحة التوسع اإليراني يف املنطقة ،وهذا ما ص ّرح به نتنياهو
يف  2017/7/25يف أثناء تفقده املراكز العسكرية يف اجلوالن السوري احملتل حيث قال

نتنياهو يتفقد احلدود الشمالية مع اجلوالن احملتل برفقة وزير اجليش ورئيس أركان جيش االحتالل يف 2017/7/25

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://goo.gl/pZwjtg .2017/8/6 ،
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ّ
إن “تنظيم داعش يرتاجع فيما تعمل ايران وحزب اهلل على تعبئة الفراغ الناجم عن هذا
االنسحاب ويقومون خبلق قوس الشمال مستعينني بأسلحة دقيقة وحنن نتعامل مع هذه
ال ّتهديدات اجلديدة”.1
واستنادًا إىل تطورات جبهيت اجلنوب والشمال ،حددّت املخاطر والتحديات األمنية اليت
يواجهها االحتالل يف مؤمتر هرتسيليا ويف املسح االسرتاتيجي ملعهد أحباث األمن القومي.
فقد أشار املتكلمون يف مؤمتر هرتسيليا األمن املنعقد يف  2017/6/22-20إىل التهديد
على احلدود الشمالية على أ ّنه اخلطر األكرب ،وح ّذر اجلنرال عاموس جلعاد ،الذي يرأس
“معهد السياسات واالسرتاتيجيا” التابع لـ “مركز هرتسيليا” ،من “حزب اللهستان” ،أو
التحالف الذي يتشكل بني إيران وحزب اهلل واألسد يف وقت يرتاجع فيه تنظيم داعش ،وهو
ً
تهديدا اسرتاتيج ًيا لـ “إسرائيل” ،وأشار بعض املتكلمني
حتالف يشكل كيا ًنا أقوى مي ّثل
إىل ضرورة معاجلة املسألة الفلسطينية كي يكون التطبيع مع الدول العربية السنية
ومتاحا بصورة علنية .واقرتح الوزير نفتالي بينت أن املشاكل اليت ال ميكن حلها
ممك ًنا
ً
جيب إدارتها ،فيما رأى يعالون أن إدارة ترمب تتب ّنى على ما يبدو سياسة خمتلفة عن
سياسة إدارة أوباما وتتجه إىل الوفاء بالتزاماتهاّ ،
واضحا إىل حد كبري
ولعل هذا ما كان
ً
يف نهاية العام مع إعالن ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل يف  .2017/12/6وكان من
أبرز التوصيات يف املؤمتر ضرورة تعزيز العالقة مع الدّول العربية السنية.2
أما التقدير االستخباري جليش االحتالل فأشار إىل ّ
أن احتمال مبادرة دولة جماورة أو
شن حرب هو احتمال معدوم تقري ًبا حيث ّ
تنظيم “إرهابي” فيها إىل ّ
إن ّ
أي جهة يف املنطقة
ليست معنية باملبادرة إىل ّ
شن حرب على “إسرائيل” يف عام  ،2018وينطبق ذلك على حزب
 1وكالة معًاhttps://www.maannews.net/Content.aspx?id=916149 .2017/7/25 ،
Yuval Abraham, 10 Things learned from Israel’s Herzliya conference on security, 2
.2017/6/Middle Eye, 23
http://www.middleeasteye.net/news/israels-herzliya-security-conference-what-welearned-2133865621
أيضًا :عباس إسماعيل ،مؤتمر هرتسيليا الـ :17مروحة التهديدات والفرص .دراسات باحث ،العدد  ،59صيف
 .2017ص.26-17 .
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اهلل وسورية يف الشمال ،وعلى حركة محاس يف اجلنوب .لكن التقدير ح ّذر من إمكانية
التدهور األمن على خلفية حادث موضعي .والتقدير الذي حتدّث عن موقف األطراف
األخرى من املبادرة إىل شن حرب شدّد على ّ
ً
حتديدا،
الساحة السورية
أن اجلانب اآلخر ،يف ّ
قياسا بالعام املاضي ،ما يعن ّ
أن صانع القرار حمتاج إىل اختيار
بات أكثر قدرة على الر ّد ً
أهدافه بعناية ودقة ملنع تدحرج ّ
أي مواجهة إىل حرب شاملة.1
أما التقدير االسرتاتيجي ملعهد أحباث األمن القومي فح ّذر من إمكانية نشوب مواجهة على
ّ
اجلبهة الشمالية وضمن الساحتني اللبنانية والسورية حتت عنوان حرب اجلبهة الشمالية
األوىل وليس حرب لبنان الثالثة ،واحتماالت هذه املواجهة يف التقدير هي  % 10مقارنة
بـ % 1يف تقرير العام املاضي .وكان الف ًتا تصريح عاموس يدلني ،مدير املعهد ،الذي قال
فيه إنه وقف خلمس سنوات أمام “الكابينت” وقال إن احلرب لن تندلع ،لكنه هذا العام ال
يستطيع أن يقول ذلك بشكل مؤكد نظ ًرا لوجود إيران يف سورية .2ويلي اجلبهة الشمالية
التهديد من اجلبهة اجلنوبية ،أي من قطاع غزة ،وإن كانت “إسرائيل” ومحاس ال تريدان
اندالع حرب ،وفق التقدير .وكان من أبرز التوصيات ضرورة تعزيز العالقات مع الدول
العربية السنية ،وضرورة التحضري ملواجهة حمتملة على اجلبهة الشمالية ويف غ ّزة عرب
فحص املخططات اليت ستكون مطلوبة يف أي مواجهة مستقبل ّية مع حزب اهلل وإيران.3

 1صحيفة األخبار اللبنانيةhttp://al-akhbar.com/node/288737 .2018/1/3 ،؛
هآرتسhttps://www.haaretz.com/israel-news/1.834343 .2018/1/14 ،
 2صحيفة األخبار اللبنانيةhttp://al-akhbar.com/node/288737 .2018/1/3 ،
 3موقع واي نتhttps://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5064799,00.html .2018/1/2 ،
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ودوليا
عربيا
 -4الفصل الرابع :التفاعل مع القدس
ًّ
ً
أعادت األحداث املتتالية يف مدينة القدس خالل
سنة  2017القضية الفلسطينية إىل واجهة مسرح
األحداث العاملية ،وجعلتها يف دائرة اهتمام الشارع
العربي واإلسالمي والدولي ،بعدما تراجعت بشكل
واضح سنوات عدة ،ألسباب متعددة .فقد تباينت
املواقف الرمسية من االنتهاكات اإلسرائيلية

أعادت األحداث املتتالية يف مدينة
القدس خالل سنة  2017القضية
الفلسطينية إىل واجهة مسرح
األحداث العاملية ،وجعلتها يف دائرة
اهتمام الشارع العربي واإلسالمي
والدولي ،بعدما تراجعت بشكل واضح
سنوات عدة ،ألسباب متعددة

املتتالية للمدينة املقدسة ،واليت متثلت بشكل
واضح يف تزايد العملية االستيطانية والتهويدية ،باإلضافة إىل االعتداءات املستمرة على
األماكن املقدسة ،وكان أبرزها إغالق املسجد األقصى خالل متوز/يوليو  .2017وأغلقت
السنة أبوابها على واحد من أبرز االنتهاكات الدولية ،وهو إعالن الرئيس األمريكي دونالد
ترمب القدس عاصمة لـ “إسرائيل” ،ونقل السفارة األمريكية إليها ،فقد حتدى اجملتمع
الدولي بإعالنه ،وأدار ظهره له ،كما كشف عن االحنياز األمريكي الكامل لدولة االحتالل،
على الرغم من إعالنه متسكه برعاية العملية السلمية كوسيط “نزيه”.
وتفاعل الشارع الفلسطين والعربي واإلسالمي والدولي بشكل واضح مع قضايا القدس،
وأعلن تضامنه مع املدينة املقدسة ،وكان لنزوله إىل الشارع أبرز األثر يف إبراز هذا
التضامن ،وباملقابل كانت ردود الفعل الرمسية دون املستوى املطلوب.
وأظهرت سنة  2017استمرار املوجة املتصاعدة من التطبيع العربي اإلسالمي مع الكيان
الصهيوني ،بالرغم من الرفض الشعيب لذلك؛ حيث ُمت ّرر املواقف يف سياق تصرحيات
حرصا على حقوق الفلسطينيني ،ودعوة إىل محاية املسجد األقصى
سياسية تظهر
ً
والصالة فيه ،وتبطن الكثري من االنقالب عليها ملصلحة “إسرائيل”.
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وحناول يف ما يأتي تسليط الضوء على أبرز املواقف الفلسطينية ،واألردنية ،والعربية،

واإلسالمية ،والدولية ،حيال التطورات يف القدس احملتلة خالل سنة .2017

أو ًلا :التفاعل مع القدس على المستويين العربي واإلسالمي
 .1المستوى الفلسطيني:
أ -منﻈمة التحرير والسلطة الفلسطينية:

بدت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
عاجزتني ،يف خطابهما ومواقفهما وأدائهما،
باملقارنة مع حجم االنتهاكات واالعتداءات
اإلسرائيلية على املدينة القدس ،والتجاوزات
خصوصا مع إعالن
األمريكية للقرارات الدولية،
ً
الرئيس دونالد ترمب اعرتافه بالقدس عاصمة
لـ“إسرائيل” ،ونقل سفارة بالده إليها.

بدا املوقف الرمسي الفلسطين
عاج ًزا يف خطابته ومواقفه وأدائه،
باملقارنة مع حجم االنتهاكات
واالعتداءات اإلسرائيلية على القدس،
والتجاوزات األمريكية للقرارات
خصوصا مع إعالن ترمب
الدولية،
ً
بشأن بالقدس .وكانت اخلطوات
الرمسية الفسطينية شكلية ،مل ترق
إىل مستوى احلدث

وكانت اخلطوات الرمسية الفسطينية بالتهديد
والوعيد تارة ،وباإلدانة واالستنكار تارة أخرى ،خطوات شكلية ،مل ترق إىل مستوى احلدث.
فقد دانت املنظمة والسلطة باستمرار مشاريع االستيطان والتهويد يف املدينة املقدسة،
كما استنكرتا االعتداءات على األماكن املقدسة فيها ،وبشكل رئيس عمليات االقتحام
اليومية للمسجد األقصى ،وهددت بقطع التعاون والتنسيق األمن مع االحتالل ردًا على
استمرار عمليات االستيطان والتهويد واالنتهاكات اليومية ،اليت تزايدت بشكل كبري
خالل تلك السنة .غري أن دور أجهزة السلطة األمنية يف إجهاض أعمال املقاومة برز بشكل
واضح ،حيث ّ
مت منع مئات احملاوالت لتنفيذ عمليات ض ّد االحتالل ،حبسب تأكيد قيادة
السلطة وقادة األجهزة األمنية.
وعلى الرغم من املطالبة الفلسطينية بتدخل عربي وإسالمي ودولي «إلنقاذ» القدس
واألماكن املقدسة من «ممارسات التهويد» اإلسرائيلية ،ولتحمل املسؤولية الدينية
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والتارخيية واألخالقية للحفاظ عليها —ويف دعوة صرحية إىل التطبيع مع الكيان
اإلسرائيلي— دعت السلطة الفلسطينية العرب واملسلمني إىل زيارة القدس ،والصالة يف
املسجد املبارك ،وذلك من أجل —ما وصفته— تعزيز وجود املقدسيني ودعم صمودهم
ومحاية املسجد األقصى.
 .1االستيطان والتهويد:

حذرت القيادة الفلسطينية من احملاوالت
اإلسرائيلية اهلادفة إىل إسقاط ّ
«حل الدولتني»،
كما اتهمت حكومة االحتالل بوضع العراقيل أمام
اجلهود اليت تبذهلا إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترمب إلحياء «عملية السالم» ،وإطالق مفاوضات
جادة بني الطرفني اإلسرائيلي والفلسطين،
وذلك عرب متسك االحتالل باالستيطان،
وتهويد املقدسات ،ومصادرة األراضي ،وهدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية يف الضفة الغربية ،وبشكل خاص يف شرقي القدس احملتلة
وحميطها .وأكدت أن االستيطان برمته غري شرعي وغري قانوني ،وقالت إن بلورة موقف
أمريكي واضح خبصوص االستيطان سيكون هو املفتاح الذي حيدد ليس طبيعة العالقة
أيضا العالقة األمريكية العربية ،وهو ً
اإلسرائيلية األمريكية وحسب ،وإمنا ً
أيضا املؤشر
احلقيقي الجتاهات العالقة الفلسطينية األمريكية .وطالبت القيادة اجملتمع الدولي
بالضغط على احلكومة اإلسرائيلية لوقف إجراءاتها االستفزازية أحادية اجلانب ،وح ّذرت
من إعالن اإلدارة األمريكية نيتها شرعنة االستيطان.
اتهمت القيادة الفلسطينية حكومة
االحتالل بوضع العراقيل أمام
اجلهود اليت تبذهلا إدارة ترمب
إلحياء "عملية السالم" ،وذلك
عرب التمسك باالستيطان ،وتهويد
املقدسات ،ومصادرة األراضي ،وهدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية يف الضفة
الغربية ،وبشكل خاص يف شرقي
القدس احملتلة وحميطها

فقد أشار الرئيس حممود عباس إىل أن السلطة الفلسطينية قد تضطر لقطع التعاون األمن
مع الدولة العربية إذا استمرت سياسة االستيطان .وقال عباس إن اإلجراءات اإلسرائيلية
يف األراضي الفلسطينية تهدف إىل «عرقلة وختريب» اجلهود األمريكية الساعية «لصنع
السالم» ،مؤكدًا رفضه الكامل للنشاطات االستيطانية .ويف كلمته أمام اجلمعية
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العامة لألمم املتحدة يف
 ،2017/9/20دعا عباس األمم
املتحدة إىل العمل احلثيث
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي
خالل فرتة زمنية حمددة،
واملساعدة لوقف النشاطات
االستيطانية ،ولوقف التعامل
مع االستيطان .وهو ما أكده
عباس يف كلمته اليت ألقاها نيابة عنه املندوب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة
السفري رياض منصور ،يف احتفالية مبقر األمم املتحدة ،مبناسبة اليوم العاملي للتضامن
مع الشعب الفلسطين يف .1 2017/11/29
ويف السياق نفسه ،شددت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية على رفضها املطلق
الستمرار النشاطات االستعمارية االستيطانية ،وفرض احلقائق على األرض ،واالغتياالت،
والتطهري العرقي ،وهدم البيوت ،ومصادرة األراضي ،وقررت إحالة ملف االستيطان —
باعتباره جرمية حرب— إىل احملكمة اجلنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح حتقيق
قضائي يف جرائم احلرب اليت ترتكبها الدولة العربية يف األراضي الفلسطينية احملتلة سنة
 .1967وأكد أمني سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات أن عدم إلزام اإلدارة
األمريكية لالحتالل بوقف االستيطان وقبول «الدولتني» يشكل عائ ًقا أمام إطالق «عملية
السالم» .كما حذر أمحد قريع ،رئيس دائرة شؤون القدس يف اللجنة التنفيذية للمنظمة،
من خماطر املخططات االستيطانية وتداعياتهاً ،
قائال« :إن هذه املخططات االستيطانية
االستعمارية ما هي إال كارثة حقيقية على مدينة القدس ،وأن استمرارها يكشف كذب
 1للمزيد انظر :وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) 2017/2/9 ،و2017/11/11؛ وموقع صحيفة القدس،
القدس 2017/2/9 ،و 2017/7/14و 2017/9/21و 2017/11/30و2017/12/19؛ والمركز الفلسطيني
لإلعالم 2017/9/21 ،و2017/12/19؛ وموقع عربي .19/12/2017 ،21
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ادعاءات الدولة العربية وفقدان مصداقيتها يف احلديث عن السالم ،بينما تقوم بتهويد
األرض وبناء املستوطنات والتضييق على املواطنني الفلسطينيني».1
أما وزارة اخلارجية الفلسطينية فقد أكدت أن االستيطان غري شرعي وغري قانوني وف ًقا
للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف واالتفاقيات املوقعة ،وقالت
إن الدعم املالي الرمسي لالستيطان اإلسرائيلي تشويش مقصود على اجلهد األمريكي
الستئناف املفاوضات ،وقالت إن حكومة نتنياهو تتبادل األدوار مع اجلمعيات االستيطانية
يف حربها التهويدية على املدينة املقدسة ،وطالبت الوزارة جملس األمن بالتدخل العاجل
حلماية الوجود الفلسطين يف مدينة القدس احملتلة.2
أما على صعيد حماربة تهويد املناهج التعليمية يف مدارس القدس ،أكدت احلكومة
الفلسطينية رفضها حملاوالت االحتالل ،مؤكدة أن محاية التعليم يف مدينة القدس على
رأس األولويات ،وأنها لن تدخر ّ
أي جهد إلحباط حماوالت األسرلة وتضييق االحتالل على
القطاع التعليمي يف املدينة املقدسة .كما أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطين
الشروع باخلطوات العملية لتطبيق الفتوى الشرعية الصادرة عن دار اإلفتاء الفلسطينية،
واليت أصدرها مفيت القدس والديار الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،ونصت على أن
مجة،
«تدريس املنهاج
اإلسرائيلي يف املدارس الفلسطينية ينطوي على حماذير ومفاسد ّ
ّ
3
فال جيوز القبول بتطبيقه يف مدارسنا ً
عوضا عن املنهاج الفلسطين املعتمد» .
 .2زيارات التطبيع للقدس واألقصى:

ويف دعوة صرحية إىل التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي ،دعت السلطة الفلسطينية العرب
واملسلمني إىل زيارة القدس ،والصالة يف املسجد املبارك ،لتعزيز وجود املقدسيني ،ودعم
 1للمزيد انظر :القدس 2017/5/31 ،و 2017/7/4و2017/9/24؛ ووكالة وفا 2017/7/4 ،و2017/8/1
و 2017/9/13و.2017/10/3
 2للمزيد انظر :وكالة وفا 2017/2/27 ،و 22و 2017/3/28و 2017/4/5و 19و 2017/7/27و2017/10/7؛
والمركز الفلسطيني لإلعالم2017/7/30 ،؛ والقدس 2017/9/6 ،و.2017/11/21
 3للمزيد انظر :وكالة وفا 2017/2/14 ،و 2017/8/9و 2017/9/12و 2017/10/11و 2017/11/4و6
و.2017/12/12
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صمودهم ومحاية املسجد األقصى ،واإلسهام يف محاية
هوية املدينة وتارخيها وتراثها املستهدف باالستئصال ،وهو
ما القى ً
رفضا فلسطين ًيا واس ًعا ،على اعتبار أن التطبيع مع
االحتالل هو تشجيع له على تصعيد اعتداءاته يف القدس
واملسجد األقصى.

جاءت الدعوة الفسطينية
العرب واملسلمني إىل زيارة
القدس باعتبارها زيارة
دعما
للسجني وليست ً
للسجان

ومل تكن دعوة الرئيس عباس ،خالل القمة اإلسالمية الطارئة يف إسطنبول يف كانون أول/
ديسمرب ً 2017
رفضا لإلعالن األمريكي االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،إىل
دعما للسجان ،األوىل
زيارة القدس واألراضي الفلسطينية باعتبارها زيارة للسجني وليست ً
من نوعها ،ولن تكون األخرية .فقد حتدث عباس حول «السؤال األخطر ماذا ميكن أن
تقدم األمة اإلسالمية للقدس فقطيعة القدس ليس ً
حال ،فكيف تقاطع القدس ،وتريد
أن حتميها وتعزز موقفها ،وهناك فرق كبري بني التطبيع وزيارة القدس ،فزيارة السجني
ليست كزيارة السجان ،وإذا أردنا أن حنمي القدس جيب دعمها مبشاريع ملموسة وحساسة
تبقيهم على قيد احلياة يف الوقت الذي جتربهم إسرائيل على الرحيل» .وتكررت هذه
الدعوة على لسان أكثر من مسؤول فلسطين ،أبرزهم كان حممود اهلباش ،قاضي قضاة
فلسطني مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية ،ووزير شؤون القدس
احملافظ عدنان احلسين.1
ً
رفضا إلجراءات االحتالل ضد األقصى بعد  14تموز/يوليو
 .3هبة الفلسطينيين
:2017

طالبت القيادة الفلسطينية بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى املبارك ،بعد
العملية اليت حدثت يف باحات املسجد املبارك يف  ،2017/7/14وطالبت بفتح املسجد أمام
املصلني ،وإزالة األبواب اإللكرتونية ،حمذرة من تداعيات هذه اإلجراءات أو استغالهلا من
أي جهة كانت لتغيري الوضع الدين والتارخيي لألماكن املقدسة ،وللتقسيم الزماني
واملكاني للمسجد .وأعلنت كذلك جتميد االتصاالت مع سلطات االحتالل —مبا فيها
التنسيق األمن— حتى ترتاجع عن اإلجراءات اليت اختذتها يف املسجد األقصى.
 1وكالة وفا 2017/4/9 ،و.2017/12/13
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ووجه الرئيس حممود عباس «ندا ًء باسم األقصى
والقدس إىل مجيع القوى والفصائل ،من أجل
االرتقاء فوق خالفاتنا وتغليب الشأن الوطن
على الفصائلي ،والعمل على وحدة شعبنا ،وإنهاء
آالمه وعذاباته» .وطالب اجلميع بوقف املناكفات
اإلعالمية وتوحيد البوصلة حنو القدس واألقصى،
كما طالب «األمم املتحدة أن توفر احلماية
الدولية ملقدساتنا وأرضنا وشعبنا إىل حني إنهاء
االحتالل» ،وأعلن ختصيص مبلغ  25مليون دوالر
جديدة لتعزيز صمود أهل القدس .وباملقابل أعلن عباس ،خالل اتصال هاتفي مع رئيس
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،رفضه الشديد ،وإدانته للحادث الذي جرى يف املسجد
خصوصا
األقصى يف  ،2017/7/14كما أكد رفضه ألي أحداث عنف من أي جهة كانت،
ً
يف دور العبادة.1
طالبت القيادة الفلسطينية بإلغاء
اإلجراءات اإلسرائيلية يف املسجد
األقصى ،وطالبت بفتحه ،وإزالة
األبواب اإللكرتونية ،حمذرة من تغيري
الوضع الدين والتارخيي لألماكن
املقدسة ،والتقسيم الزماني واملكاني
للمسجد .كما أعلنت جتميد
االتصاالت كافة مع سلطات االحتالل
حتى ترتاجع عن إجراءاتها يف األقصى

ويف السياق ذاته ،حذر اجمللس الوطن الفلسطين من حماوالت االحتالل اإلسرائيلي
فرض وقائع جديدة يف األقصى .وع ّد إغالق املسجد ،ومنع إقامة صالة اجلمعة فيه ألول
ً
صارخا على املقدسات وعلى حقوق
مرة منذ سنة  ،1969جرمية وسابقة خطرية وعدوا ًنا
وحرية الفلسطينيني .كما طالب أمحد حبر ،النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي،
األمم املتحدة لعقد «جلسة طارئة» حلماية املسجد األقصى من انتهاكات االحتالل،
وناشد كذلك القادة العرب واملسلمني بضرورة «التحرك العاجل» إلنقاذ األقصى من
خمططات االحتالل بالسيطرة واالستيالء عليه وتهويده .ودعا حبر املقاومة إىل فرض
معادلة جديدة حلماية املسجد األقصى ،مؤكدًا أن «معركة األقصى» ستشكل نقطة
حتول جديدة يف الصراع الفلسطين اإلسرائيلي.2
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 14 ،و 20و 21و ،2017/7/23وموقع الجزيرة.نت .2017/7/17 ،والحياة الجديدة،
 ،2017/7/17والقدس العربي ،2017/7/18 ،والقدس.2017/7/21 ،
 2للمزيد انظر :صحيفة الدستور ،ع ّمان ،2017/7/15 ،والقدس العربي ،2017/7/18 ،والمركز الفلسطيني
لإلعالم ،2017/7/19 ،وفلسطين أون الين.2017/7/21 ،
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كما أكدت احلكومة الفلسطينية أن كل ما تقوم به سلطات االحتالل يف القدس ،ويف
مساسا بقدسية
القلب منها املسجد األقصى املبارك ،إجراءات احتاللية باطلة والغية وتع ّد
ً
املسجد األقصى .وأكد رئيس احلكومة رامي احلمد اهلل الرفض املطلق للذرائع األمنية
اإلسرائيلية يف تربير خطواتها التصعيدية يف األقصى.1
 .4إعالن ترمب (كانون أول /ديسمبر :)2017

مل يرق األداء الفلسطين
الرمسي ملستوى احلدث
املتمثل بتنفيذ الرئيس
األمريكي دونالد ترمب يف
وعده االنتخابي عرب إعالنه
يف  2017/12/6االعرتاف
بالقدس عاصمة لـ“إسرائيل”،
ونقل السفارة األمريكية إليها،
وكانت اخلطوات اليت قامت بها خطوات شكلية ،مل ُترتجم خطوات عملية على األرض،
على الرغم من إعالن القيادة الفلسطينية رفضها إلعالن ترمب وتشديدها على أن ذلك
سيكون إعال ًنا النتهاء عملية السالم ،وأنه حيرر القيادة الفلسطينية من أي تفاهمات سابقة
مع اإلدارة األمريكية ،باعتبار أن الراعي األمريكي أصبح طر ًفا منحا ًزا لدولة االحتالل.
كما انتقدت القيادة الفلسطينية اإلعالن ،وأكدت أن ترمب عزل بالده عن أي دور ممكن
يف عملية السالم ،وأنه أعطى ما ال ميلك ملن ليس له ّ
حق ،كما أكدت أنها لن تقبل
بأي تغيري على حدود “القدس الشرقية” ،كم قررت عدم اللقاء باملسؤولني األمريكيني،
احتجاجا على إعالن ترمب.2
ً

 1للمزيد انظر :القدس العربي ،2017/7/15 ،ووكالة وفا 16 ،و ،2017/7/17وموقع صحيفة الشرق األوسط،
لندن.2017/7/17 ،
 2للمزيد انظر :وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2017/12/6-1 ،والجزيرة.نت.2017/12/9 ،
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وكرر الرئيس حممود عباس ،يف غري مناسبة،1
مل يرق األداء الفلسطين الرمسي إىل
أن إعالن ترمب “خطيئة كربى” ،واعتداء سافر
مستوى احلدث املتمثل بإعالن ترمب
على احلقوق التارخيية والقانونية والطبيعية االعرتاف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"،
للشعب الفلسطين ،وانتهاك صارخ للقانون وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ترمب
الدولي واالتفاقيات املوقعة ،خصوصا قرارات عزل بالده عن أي دور ممكن يف عملية
ً
السالم ،وقررت عدم اللقاء باملسؤولني
جملس األمن ،واستفزاز للمجتمع الدولي ،وأنه لن
األمريكيني
مير ،مشددًا على أن “قمة الظلم إعالن أمريكا أن
القدس املوحدة عاصمة إلسرائيل” .وذكر أن “هذه اإلجراءات املستنكرة واملرفوضة تشكل
ً
ً
متعمدا جلميع اجلهود املبذولة من أجل حتقيق السالم ،ومتثل إعال ًنا بانسحاب
تقويضا
الواليات املتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خالل العقود املاضية يف رعاية عملية
السالم” ،وأنها مل َتعد مؤهلة لرعاية “عملية السالم” .ودعا عباس إىل حتديد عالقات الدول
األعضاء ملنظمة التعاون اإلسالمي بدول العامل على ضوء مواقفها وردود فعلها حيال
قضية القدس ،وبالتحديد خطوة ترمب ،وطالب دول العامل مبراجعة اعرتافها بـ“إسرائيل”.
كما دعا اجملتمع الدولي إىل “حتمل مسؤولياته” ،والتوجه مبشاريع قرارات إىل جملس
األمن ،وكل مؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية ،بهدف إبطال ما اختذته الواليات
املتحدة من قرارات بشأن القدس.2
وأعلنت رئاسة السلطة الفلسطينية رفضها استخدام الواليات املتحدة ّ
حق النقض
(الفيتو) مبجلس األمن الدولي ،يف  ،2017/12/18ض ّد مشروع قرار بشأن إعالن ترمب
االعرتاف بالقدس عاصمة لـ“إسرائيل” ،وباملقابل ،رحبت بالقرار الصادر يف ،2017/12/21
عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،املتعلق بالقدس احملتلة ،وتقدمت بالشكر من كل
“الدول اليت دعمت القرار واليت عربت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط اليت
مورست عليها”.3
 1للمزيد يمكن االطالع على كلمة عباس التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض
المالكي في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي في القاهرة في  ،2017/12/11وكلمته أمام مؤتمر القمة اإلسالمية
الطارئة في إسطنبول في .2017/12/13
 2للمزيد انظر :وكالة وفا 6 ،و 11و 13و ،2017/12/18والحياة ،لندن 7 ،و ،2017/12/17والقدس العربي،
لندن.2017/12/9 ،
 3للمزيد انظر :وكالة وفا 18 ،و ،2017/12/21والقدس العربي ،لندن ،2017/12/22 ،والجزيرة.نت.2017/12/22 ،
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وأعلن أعضاء اجمللس الوطن الفلسطين ،يف اجتماع هلم يف األردن برئاسة سليم الزعنون،
أن الواليات املتحدة “مل تعد راع ًيا لعملية السالم يف املنطقة بل شريك لالحتالل
اإلسرائيلي يف عدوانه‟ .كما عقد اجمللس التشريعي الفلسطين يف قطاع غزة جلسة
طارئة ،أكد فيها أمحد حبر ،النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي ،ضرورة شطب
اتفاق أوسلو ،مطال ًبا املقاومة الفلسطينية بالرد على هذه اجلرمية .وأعلنت احلكومة
الفلسطينية رفضها إلعالن ترمب ،واستنكاره ،وطالب رئيس احلكومة رامي احلمد اهلل دول
االحتاد األوروبي باالعرتاف بالدولة الفلسطينية ردًا على ذلك.1
ب -فصائل المقاومة الفلسطينية:

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لإلجراءات
اإلسرائيلية التهويدية يف القدس ،غري أنها بقيت
عاجزة عن الدفاع عن القدس واملسجد األقصى
واملقدسات ألسباب تتعلق بأداء الفصائل نفسها،
وإحكام االحتالل قبضته األمنية ،والتنسيق
األمن مع االحتالل الذي تقوم به األجهزة األمنية
الفلسطينية اليت سعت إىل منع أي «تصعيد» مع االحتالل ،فقد بلغ التنسيق األمن
مراحل متقدمة ،بشهادة السلطة الفلسطينية والسلطات اإلسرائيلية ،يف سبيل إجهاض
أي عمل مقاوم ،لذلك اتسمت عمليات مقاومة االحتالل بطابعها الفردي.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها
لإلجراءات اإلسرائيلية التهويدية يف
القدس ،غري أنها بقيت عاجزة عن
الدفاع عن القدس واملقدسات بفعل
تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية
مع سلطات االحتالل

كما دانت الفصائل الفلسطينية املشاريع التهويدية للضفة الغربية ،وبشكل خاص يف
شرقي القدس احملتلة وحميطها ،ومنها عمليات االستيطان ،ومصادرة األراضي ،وهدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية .وانتقدت الفصائل حماوالت االحتالل تكريس التقسيم
الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك ،وعمليات اقتحام املستوطنني اليهود املستمرة
للمسجد ،وتعهد بإفشال تلك املخططات.
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 6 ،و ،2017/12/9والخليج ،الشارقة 7 ،و.2017/12/8الغد ،ع ّمان.2017/12/8 ،
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ولبى اآلالف من أبناء الشعب الفلسطين دعوات الفصائل الفلسطينية الرافضة
لالنتهاكات اإلسرائيلية يف املدينة املقدسة ،وتفاعل معها .فقد شارك الفلسطينيون يف
املسريات ،واملهرجانات ،واالعتصامات ،والوقفات التضامنية نصرة للقدس ،وكان الف ًتا
للنظر التلبية اجلماهريية الكبرية لدعوات الفصائل إىل النفري العام يف الضفة الغربية
وقطاع غزة .وكانت اجلماهري الفلسطينية حاضرة بقوة بكل املناشط الفصائلية ،معلنة
استعدادها للدفاع عن مدينة القدس بكل ما أوتيت من قوة.
بشكل عام ،مل يعكس أداء الفصائل اآلمال املعقودة عليها ،ودورها يف مقاومة االحتالل،
وبراجمها العملية ملواجهة االنتهاكات املستمرة ،ومل يرق إىل املستوى املطلوب منها ،فلم
خترج مواقفها عن سياق إدانة االنتهاكات ،واملطالبة بالتدخل حلماية املقدسات.
 .1االستيطان والتهويد:

أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها للتصعيد
اإلسرائيلي املستمر واخلطري واإلجرامي يف
القدس ،ودانت إمعان االحتالل يف مواصلة بناء
وتوسيع االستعمار االستيطاني املستمر ،والبناء
حتت املسجد األقصى ،واقتحامات املستوطنني
لألقصى حبماية جيش االحتالل ،وتغيري الواقع
اجلغرايف والدميوغرايف حملاولة تغيري مكانة القدس القانونية وطابعها اإلسالمي والعربي
خبطوات تهويدية يومية .كما قالت الفصائل الفلسطينية إنها تنظر خبطورة بالغة
وتدين بيع أو تأجري أراضي الوقف للكنيسة األرثوذكسية اليت قامت بتسريب األراضي
لالحتالل يف مدينة القدس احملتلة .وباملقابل طالبت الفصائل السلطة الفلسطينية بوقف
«التنسيق األمن» ،وإطالق يد املقاومة الفلسطينية؛ لردع انتهاكات االحتالل واعتداءاته
ّ
حبق املقدسات واإلنسان الفلسطين.
طالبت الفصائل الفلسطينية السلطة
بوقف "التنسيق األمن" ،وإطالق يد
املقاومة الفلسطينية؛ لردع انتهاكات
االحتالل واعتداءاته ّ
حبق املقدسات
واإلنسان الفلسطين

فقد حذرت حركة محاس من التصعيد اإلسرائيلي املتواصل يف مدينة القدس واملسجد
األقصى ،و«من خطورة الصمت حيال التصعيد احملموم لالحتالل ض ّد األرض والشعب

مؤسسـة القدس الدولية

واملقدسات يف القدس احملتلة،
مما يتخذه قادة االحتالل غطاء
ملواصلة جرائمهم» .كما دعت
األمتني العربية واإلسالمية
والشعب الفلسطين إىل حشد
الطاقات للدفاع عن القدس
واملسجد األقصى ومحايتهما
من مشاريع التصفية ،مشددة
على أن القدس واملسجد األقصى احملتلة أرض عربية إسالمية ال ّ
حيق ألحد أن يتنازل عنها،
وأن القدس ال تقبل القسمة .وأكدت محاس أن استمرار تصاعد األنشطة االستيطانية يف
األراضي الفلسطينية هو «دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية».1
ودعت محاس إىل ش ّد الرحال حنو املسجد األقصى املبارك ،وتكثيف الرباط يف ساحاته.
وشدد إمساعيل هنية ،رئيس املكتب السياسي حلركة محاس ،على أن حماوالت االحتالل
فرض أمر واقع يف املسجد األقصى املبارك عرب خمططات التهويد والتقسيم الزماني
واملكاني واالقتحامات املتواصلة والسماح ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى لن تفلح يف
خالصا ولن يكون لالحتالل فيه موطئ
أهدافها ،وسيبقى املسجد األقصى املبارك إسالم ًيا
ً
قدم .ودعت كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته إىل اإلسراع يف اعتماد برنامج وطن
موحد ملواجهة االحتالل وخمططاته والتصدي هلا بكل قوة ،وكسر كل معادالته ووضع
حد ملشاريعه االستيطانية اخلطرية.2
ويف السياق ،حذرت حركة فتح من اخلطر الذي حيدّق مبدينة القدس ،نتيجة التوسع
االستيطاني ،وهدم املنازل ،ومصادرة املباني التارخيية ،وتهويد املقدسات اإلسالمية
واملسيحية ،واستمرار احلفريات أسفل البلدة القدمية ،كما استنكرت االنتهاكات
 1للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم 2017/3/28 ،و 2017/6/3و2017/10/28؛ وصحيفة القدس،
 2017/6/3و ،2017/9/4ووكالة وفا.2017/9/4 ،
 2للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/4/5 ،وموقع حركة حماس.2017/7/5 ،
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املستمرة لالحتالل ،وأعلنت رفضه أي تغيري يف الوضع القائم يف مدينة القدس واملسجد
األقصى .كما أكدت فتح أن الدولة الفلسطينية ستقام على حدود  1967وشرقي القدس
عاصمة هلا ،وال ّ
حل من دون القدس.1
فيما عدت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني استمرار التصعيد اإلسرائيلي يف مدينة
القدس «حماولة للعودة من جديد إىل دائرة النار اليت ستحرق هليبها االحتالل وخمططاته
ً
اشتعاال» .ودعت اجلبه ُة القياد َة الفلسطينية إىل
العدوانية وستزيد مقاومة وإصرار شعبنا
التوقف عن استمرار الرهان على «احلل السلمي والوقوع يف فخ السالم املزعوم واألفكار
األمريكية املسمومة».2
 .2هبة الفلسطينيين بعد إجراءات االحتالل ضد األقصى بعد  14تموز/يوليو
:2017

تفاعلت الفصائل الفلسطينية بشكل واسع بعد
اإلجراءات اإلسرائيلية داخل املسجد األقصى
املبارك بعد العملية البطولية اليت داخل باحات
املسجد املبارك يف  ،2017/7/14وحاولت استثماره
بالشكل املطلوب ،حيث توالت الدعوات إىل تصعيد
املواجهات وعمليات املقاومة ض ّد االحتالل .فقد
أكدت الفصائل أن عملية األقصى ر ّد طبيعي على اإلرهاب اإلسرائيلي ،واالعتداءات
املتكررة على املسجد ،واالقتحامات اليومية للمستوطنيني للمسجد ،ورأت أنها تأكيد
الستمرارية انتفاضة القدس.
حاولت الفصائل الفلسطينية استثمار
اإلجراءات اإلسرائيلية داخل األقصى
املبارك بالشكل املطلوب ،حيث توالت
الدعوات إىل تصعيد املواجهات
وعمليات املقاومة ض ّد االحتالل

كما حذرت الفصائل من حماوالت مترير اتفاق جديد يغري الوقائع على األرض ،ويعطي
االحتالل سيادة يف املسجد األقصى املبارك مقابل إزالة األبواب اإللكرتونية .ومن جهتها،
أكدت بعض األجنحة العسكرية للفصائل أنه ستكون هلا كلمتها القوية والعليا يف حال
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 2017/4/11 ،و2017/7/4؛ والقدس 2017/7/16 ،و2017/12/19؛ والمركز
الفلسطيني لإلعالم ،وموقع عربي .2017/12/19 ،21
 2القدس.2017/8/29 ،
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استمر االحتالل مبخططه ض ّد املسجد األقصى ،مشددة على أنها لن تسمح بأي حال من
األحوال للعدو اجلبان أن يتغول على األقصى واملقدسات وأهلنا يف القدس.
وأكدت حركة محاس أنها تنظر خبطورة بالغة إىل إقدام حكومة االحتالل على إغالق
املسجد األقصى املبارك  ،ومنع األذان والصالة فيه ،ودعت إىل هبة مجاهريية واسعة نصرة
للمسجد األقصى املبارك ،كما دعت املقدسيني إىل اللنفري محاي ًة للمسجد األقصى،
والشعب الفلسطين إىل تصعيد انتفاضة القدس املباركة ،واالشتباك مع قوات االحتالل
واملستوطنني على حماور التماس كافة ،والدفاع عن األقصى وكسر كل معادالت
االحتالل اإلسرائيلي مهما بلغت التضحيات .ووجهت دعوة إىل أبناء األمة هلبة واسعة
نصرة لألقصى ،واحلكومات العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها جتاه االستهداف
اخلطري للمسجد األقصى .وقالت محاس إن هذه اجلرمية تأتي استمرا ًرا للحرب الدينية
اليت يستهدف بها العدو شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ،وعدوا ًنا غري مسبوق على حقوق العرب
ً
متهيدا لفرض وقائع جديدة وتقسيم
واملسلمني يف القدس واملسجد األقصى املبارك
األقصى.1
كما أشادت محاس حبراس األقصى واملصلني الذين رفضوا دخوله عرب أبواب التفتيش
اإللكرتونية ،اليت تهدف إىل إحكام السيطرة األمنية عليه وإحداث تغيري يف الوضع القائم
ومنع ش ّد الرحال إليه والرباط فيه ،مؤكدة أن هذه اإلجراءات خطرية وغري مسبوقة.
وبناء على ما تقدم فقد طالبت احلركة بضرورة توحيد الصف ،وتنسيق العمل يف امليدان
بني الفصائل .وشدد رئيس املكتب السياسي للحركة إمساعيل هنية على أن الشعب
الفلسطين ومقاومته لن يسمحا بتمرير خمططات االحتالل يف املسجد املبارك .وخاطب
هنية شعبنا يف القدس بالقول «حنن يف معركة واحدة ،ومحاس لن تسلمكم ولن ختذلكم،
ريا إىل أن جرأة العدو اإلسرائيلي على
وأبناؤها يعرفون طريقهم لنصرة األقصى» ،مش ً
املسجد األقصى ما كان هلا أن تكون لوال حالة التشرذم والصراعات اليت تعيشها األمة.
 1للمزيد انظر :موقع حركة حماس.2017/7/15-14 ،

161

 162حال القدس السنوي 2017

ودعا هنية الفصائل الفلسطينية إىل اجتماع عاجل لالتفاق على اسرتاتيجية ملواجهة مع
االحتالل .وأكد هنية أن املقاومة يف غزة تطور نفسها إعدادًا لتحرير القدس والرجوع إىل
كل فلسطني املباركة.1
ويف السياق ذاته ،دعت حركة فتح إىل ش ّد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك والرباط
فيه ،مؤكدة أن إغالقه ،ومنع إقامة صالة اجلمعة فيه ،هو تصعيد خطري ومرفوض ومدان.
وشددت على أن األقصى ّ
خط أمحر ،ولن تقبل بوضع األبواب اإللكرتونية ،كما أعلنت
رفضها وضع القيود على الدخول إىل البلدة القدمية وباحات األقصى .كما حذرت فتح
من خمطط إسرائيلي الستغالل األحداث لتهويده ،وشددت على ملكية املسلمني للمسجد
األقصى ،وعلى وجوب إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل  .2017/7/14كما قررت
احلركة تشكيل خلية أزمة ملتابعة األحداث املتسارعة بالقدس .وطالب حممود العالول،
نائب رئيس فتح ،بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية كافة يف مدينة القدس ،حمذ ًرا من أن
السياسة اليت تتبعها القيادة اإلسرائيلية احلالية ،سوف حت ّول الصراع ،من «سياسي» ،إىل
«دين».2
ومحلت حركة اجلهاد اإلسالمي االحتالل اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن استمرار
ّ
االعتداءات على املسجد األقصى واملصلني فيه .وقالت احلركة« :نعترب إقدام قوات
تعد خطري كان جيب أن جيابه بقوة
االحتالل على اقتحام املسجد يوم اجلمعة مبثابة ٍ
وبسالة حتى يفهم أن األقصى خط أمحر» .وأكدت التزامها بالدفاع عن املسجد ،ووصفت
قرار إغالقه بأنه «جرمية وعدوان واستهداف واضح لإلسالم كدين» ،حمذرة من «مغبة
استخدام اقتحاماته وعدوانه ذريعة لتقسيم املسجد األقصى» .وقالت إن ما يرتكبه
االحتالل من عدوان يومي يهدد بإشعال املنطقة بأسرها ،وينذر حبالة من احلرب ،اليت
ُتصر حكومة نتنياهو املتطرفة على أن تكون حربًا دينية من خالل ما تتخذه من سياسات
 1للمزيد انظر :وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/7/17 ،؛ والقدس العربي2017/7/18 ،؛ وموقع حركة
حماس.2017/7/21-20 ،
 2للمزيد انظر :الحياة الجديدة2017/7/14 ،؛ ووكالة وفا 17 ،و ،2017/7/22والغد2017/7/20 ،؛ ووكالة
األناضول.2017/7/25 ،
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عنصرية حاقدة ّ
حبق املسلمني ومقدساتهم يف فلسطني .ومن جهته ،شدد عضو املكتب
السياسي للحركة حممد اهلندي على أن املؤامرة ض ّد األقصى لن متر بهدوء.1
ودعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني الشعب الفلسطين إىل «التصعيد امليداني
والنزول إىل الشارع واالشتباك مع االحتالل يف مواقع التماس ،وتنظيم املسريات احلاشدة
ودفاعا عن عروبتها وهويتها
دعما لصمود أهلنا يف مدينة القدس احملتلة،
ً
يف كل املناطق ً
ومقدساتها» .كما دعت السلطة إىل «ممارسة دور جاد وفاعل حيال التطورات اخلطرية
يف مدينة القدس» ،وإىل ضرورة استثمار هبة القدس اجلماهريية والبناء اإلجيابي عليها،
وتنظيم إدارتها ،حمذرة من «حماوالت االحتالل اخلبيثة حتويل ما جيري يف القدس
واملسجد األقصى إىل صراع دين مستهد ًفا ّ
احلق التارخيي لشعبنا يف املدينة».2
 .2إعالن ترمب (كانون أول /ديسمبر :)2017

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها إلعالن
الرئيس األمريكي دونالد متب يف 2017/12/6
االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي،
ونقل السفارة األمريكية من “تل أبيب” إليها ،ودعت
إىل عدم االعرتاف به ،والعمل على جترميه ،ورأت
فيه إعالن حرب على الشعب الفلسطين ،وجتاو ًزا
ريا لكل اخلطوط احلمراء ،ودعت إىل وحدة الصف ملواجهته .كما أكدت ضرورة
خط ً
تصعيد االنتفاضة يف وجه االحتالل ،كر ّد طبيعي على اإلعالن .فيما دعت بعض الفصائل
الرئيس حممود عباس إىل االنسحاب من اتفاق أوسلو وإفرازاته ،وسحب االعرتاف بالكيان
اإلسرائيلي ،ووقف التنسيق األمن ،وإنهاء االنقسام الداخلي ،وتعزيز الوحدة الوطنية،
احتجاجا على إعالن ترمب.
مشيدة بقرار عدم اللقاء باملسؤولني األمريكيني،
ً
دعت بعض الفصائل الرئيس عباس
إىل االنسحاب من اتفاق أوسلو
وإفرازاته ،وسحب االعرتاف بدولة
االحتالل ،ووقف التنسيق األمن،
وإنهاء االنقسام الداخلي ،وتعزيز
الوحدة الوطنية

 1للمزيد انظر :وكالة األناضول2017/7/14 ،؛ ووكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،وفلسطين أون الين،
2017/7/17؛ والقدس العربي.2017/7/18 ،
 2للمزيد انظر :الحياة2017/7/19 ،؛ والقدس.2017/7/23 ،
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فقد دعت حركة محاس الشعب
الفلسطين إىل النفري محاي ًة
للمدينة املقدسة ،وإىل تصعيد
االنتفاضة ،واالشتباك مع العدو
على حماور التماس كافة،
وطالبت بضرورة توحيد الصف
الداخلي الفلسطين ،وتنسيق
العمل يف امليدان بني الفصائل،
وأكدت أنها تنظر خبطورة بالغة لإلعالن ،وقالت إن القدس ال تقبل القسمة ،وهي موحدة
كاملة عاصمة لفلسطني ،وطالبت منظمة التحرير بسحب اعرتافها بدولة االحتالل،
والسلطة الفلسطينية بوقف التنسيق األمن مع االحتالل .كما دعت األمتني العربية
واإلسالمية وأحرار العامل إىل ه ّبة واسعة ،ودعت احلكومات العربية واإلسالمية واجملتمع
حتمل مسؤولياته جتاه اإلعالن اخلطري .وقالت محاس إن استعمال الواليات
الدولي إىل ّ
املتحدة ّ
حق النقض (الفيتو) ض ّد مشروع القرار املصري بشأن القدس ،يف جلسة جملس
األمن الدولي يف  ،2017/12/18يؤكد أن الرهان عليها كوسيط نزيه يف إجياد ّ
حل
للقضية الفلسطينية كان رها ًنا خاس ًرا ومضيعة للوقت .كما رأت يف تصويت اجلمعية
ّ
للحق والعدل والتاريخ،
العمومية لألمم املتحدة يف  2017/12/21حول القدس انتصا ًرا
مشيدًا مبوقف الدول اليت صوتت إىل جانب ّ
احلق الفلسطين.

وفيما نظمت محاس مسريات مجاهريية ً
رفضا للتوجهات األمريكية بشأن القدس ،ذكر
رئيس املكتب السياسي للحركة إمساعيل هنية أن محاس أعلنت النفري العام ملواجهة
املتطلبات اخلطرية للمرحلة الراهنة .وشدد على أن الشعب الفلسطين ومقاومته لن
يسمحا بتمرير إعالن ترمب .كما أكد هنية أنه «ال يوجد بشر يف هذا العامل ميكن أن
ينتزع منا قدسنا ،وال ميكن لكائن من كان أن يغري هوية القدس» ،مشددًا أنه ال وجود
لشي امسه «دولة إسرائيل» لتكون له عاصمة امسها القدس .وأشار هنية إىل أن قرار ترامب
ال يقل خطورة عن وعد بلفور ،وقال« :حنن ال ميكن أن نقبل بأنصاف احللول ،وواهم من
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يعتقد أن موقفنا سوف ينتهي بالشجب ،أو االستنكار ،أو املظاهرات اليت تفرغ الشحنات
العاطفية» .كما شدد نائب رئيس املكتب السياسي حلماس صاحل العاروري أن املوعد
قد حان ملوجة جديدة وهجمة جديدة من املقاومةً ،
قائال« :هذه املرة من الضفة الغربية
والقدس العزيزة ،وال بد أن ندفع هذا االحتالل خطوات أخرى إىل الوراء».1
أما حركة فتح فقد شددت على أن إعالن ترمب «مؤامرة كربى» ،واحنياز لالحتالل،
ويستدعي ر ّد فعل قوي وواضح ،وهو تدمري لألسس اليت قامات عليها عملية السالم ،ويُشكل
ً
ً
انتهاكا لالتفاقيات الدولية .وقالت فتح إن
جسيما للقانون الدولي ،كما يُع ّد
انتهاكا
ً
تصويت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2017/12/21بأغلبية ساحقة ملصلحة مشروع
قرار بشأن القدس ،متثل “صفعة” إلعالن ترمب .كما دعا اجمللس الثوري للحركة اإلدارة
األمريكية إىل اإلسراع بالرتاجع عن اإلعالن ،وأكد أنه ال جمال للتعامل مع اإلدارة األمريكية
يف ّ
ظل تنكرها حلقوق الشعب الفلسطين ،وأن الدور األمريكي قد انتهى كوسيط يف املسار
السياسي ّ
حلل القضية الفلسطينية .وشدد على ضرورة استمرار التحرك اجلماهريي يف
القدس وعلى امتداد األراضي الفلسطينية ملواجهة هذا القرار اجلائر.2
وأعلن حممود العالول ،نائب رئيس حركة فتح ،أن اتفاق أوسلو انتهى بشكل عملي ،وأن
املفاوضات بشكلها القديم ولت إىل غري رجعة ،مؤكدًا على شرعية كل أشكال املقاومة،
وعلى إعداد برنامج متكامل ملواجهة اإلعالن املشؤوم .وقال العالول إن إعالن ترامب ليس
له أي قيمة قانونية على اإلطالق ،ألن «القدس قضية مقدسة ولن نسامح ً
أبدا من يرتكب
خطأ حبقها» .كما ندد عضو اللجنة املركزية حلركة فتح النائب مروان الربغوثي
بإعالن ترامبّ ،
وحث السلطة الفلسطينية على توفري كل مقومات وشروط الصمود
واملقاومة ،كما أكد على أهمية املقاطعة الشاملة للمنتوجات اإلسرائيلية.3
 1للمزيد عن موقف حماس انظر :قدس برس 6 ،و2017/12/15؛ ووكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/12/7 ،؛
وفلسطين أون الين2017/12/7 ،؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم 8 ،و 13و2017/12/21؛ وموقع حركة
حماس 6 ،و 8و 13و 14و 18و.2017/12/23
 2للمزيد عن موقف فتح انظر :وكالة وفا 6 ،و 12و 17و2017/12/18؛ ووكالة صفا ،2017/12/6 ،والقدس،
القدس2017/12/9 ،؛ والجزيرة.نت2017/12/12 ،؛ والشرق األوسط ،لندن2017/12/17 ،؛ والحياة الجديدة،
رام هللا.2017/12/21 ،
 3للمزيد عن موقف فتح انظر :وكالة وفا 6 ،و 12و 17و2017/12/18؛ ووكالة صفا ،2017/12/6 ،والقدس،
القدس2017/12/9 ،؛ والجزيرة.نت2017/12/12 ،؛ والشرق األوسط ،لندن2017/12/17 ،؛ والحياة الجديدة،
رام هللا.2017/12/21 ،

165

 166حال القدس السنوي 2017

ووصفت حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني إعالن ترمب بـ «الباطل واملرفوض» ،وأكدت
أن « اخليارات كافة مفتوحة أمام املقاومة الفلسطينية لص ّد قرار ترمب العدواني» ،ودعت
إىل ضرورة احلفاظ على «وترية معينة من االشتباك مع العدو اإلسرائيلي ،وتصعيد خيار
املقاومة» ،مطالبة منظمة التحرير بسحب اعرتافها بدولة االحتالل ،وإعالن فشل مشروع
وخصوصا وقف
التسوية ،وإنهاء اتفاق أوسلو ،ورفض العمل مبا يرتتب عليه من التزامات،
ً
التنسيق األمن مع االحتالل بكل أشكاله .ودعا مسؤول املكتب اإلعالمي حلركة اجلهاد
داود شهاب اجلماهري الفلسطينية إىل تصعيد انتفاضة القدس ،واخنراط كل فصائل
العمل الوطن واإلسالمي فيها ،ومتكني املقاومة وتصعيدها .وقالت حركة اجلهاد إن
تصويت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  2017/12/21بأغلبية ساحقة ملصلحة مشروع
قرار بشأن القدس ،متثل “صفعة” على وجه واشنطن واالحتالل.1
ودعت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني إىل التصعيد الشامل واالشتباك املفتوح مع
ً
وصوال إىل انتفاضة شعبية شاملة؛ مشددة على أن قرار ترمب
االحتالل يف مجيع املواقع
هو «إعالن حرب» ،وأنه «أطلق رصاصة الرمحة بشكل كامل ونهائي على ما يُسمى حل
الدولتني وأوهام ما يُسمى عملية التسوية» .وانتقدت اجلبهة عدم انعقاد أي اجتماع لقيادة
منظمة التحرير لبحث إعالن ترامب ،وقالت إن استمرار تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية
للمنظمة «خطوة ضارة غري مربرة» .وبدوره أعلن عضو املكتب السياسي لـلجبهة مجيل
مزهر استغراب اجلبهة من خطاب الرئيس عباس ردًا على اإلعالن ،وقال إنه كان األجدر
بعباس أن يعلن بشكل حاسم سحب االعرتاف بـ«إسرائيل» ،والتخلي عن اتفاق أوسلو،
والتزاماته األمنية والسياسية واالقتصادية ووقف التنسيق األمن .وفيما أعلنت اجلبهة
استنفار كوادرها وجناحها العسكري ،أعلنت عن إلغاء كافة فعاليات انطالقتها الـ ،50
وحتويلها إىل مسريات غضب شعبية ومسلحة بعنوان “الثورة مستمرة حتى العودة والقدس
احملررة”.2
 1للمزيد عن مواقف حركة الجهاد انظر :فلسطين أون الين 7 ،و ،2017/12/14والحياة ،لندن10 ،
و ،2017/12/12ووكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2017/12/11 ،والغد ،ع ّمان ،2017/12/12 ،والمركز
الفلسطيني لإلعالم.2017/12/21 ،
 2للمزيد عن مواقف الجبهة الشعبية انظر :القدس العربي ،لندن 8 ،و2017/12/13؛ والخليج ،الشارقة،
2017/12/8؛ ووكالة صفا2017/12/8 ،؛ والحياة ،لندن2017/12/10 ،؛ ووكالة وفا2017/12/11 ،؛
والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/12/15 ،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

ودعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني إىل تنفيذ قرارات اإلمجاع الوطن
الفلسطين ،ووقف التنسيق األمن ،وسحب االعرتاف بـ“إسرائيل” ،والتحرر من االرتهان
التفاق أوسلو ،ووقف الرهان على املفاوضات ،واعتماد االسرتاتيجية الوطنية البديلة ،وهي
اسرتاتيجية االنتفاضة واملقاومة الشعبية الشاملة بكل الوسائل يف امليدان ،وتدويل القضية
واحلقوق الوطنية والقومية الفلسطينية .كما دانت اجلبهة سياسات التسويف واملماطلة
اليت تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية ،وتعطيل اجتماعات اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،ودعتها إىل االجتماع فو ًرا.1
 .2األردن:
بقي املوقف الرمسي األردني دون مستوى الوصاية
بقي املوقف الرمسي األردني
الدينية اليت حتظى بها السلطات األردنية على املقدسات دون مستوى الوصاية الدينية
يف مدينة القدس ،ويتيح هلا القانون الدولي التحرك
اليت حتظى بها السلطات
األردنية على املقدسات يف
دول ًيا ،لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية يف املدينة املقدسة،
القدس ،ويتيح هلا القانون
ومل تتخذ السلطات األردنية إجراءات رادعة لوقفها؛ ما
الدولي التحرك دول ًيا.
أعطى اجلرأة لسلطات االحتالل للتمادي يف انتهاكاتها،
وتصعيد حجم التهويد ،ومصادرة األراضي ،واالستيطان،
بشكل غري مسبوق ،وشجع ذلك الرئيس األمريكي على إعالن القدس عاصمة للكيان
الصهيوني ،ونقل السفارة األمريكية إليها .فعلى الرغم من مستوى اخلطوات اإلسرائيلية
املتالحقة واملتسارعة ،وخطورة إعالن ترمب ،بقيت ردود الفعل األردنية الرمسية بني
تصرحيات الشجب واالستنكار وبعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،اليت ال ميكن بأي
حال من األحوال أن متنع كل تلك اإلجراءات.
فقد شددت اململكة األردنية على رفضها «التام واملطلق لكل اخلطوات اإلسرائيلية األحادية
اليت تستهدف تغيري احلقائق على األرض وتقوض ّ
حل الدولتني» ،وطالبت دولة االحتالل
بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،وآخرها قرار جملس األمن رقم  2334الذي يدعو إىل
 1للمزيد عن مواقف الجبهة الديمقراطية انظر :فلسطين أون الين 7 ،و ،2017/12/10والخليج ،الشارقة،
 ،2017/12/9والقدس العربي ،لندن.2017/12/16 ،
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وقف األنشطة االستيطانية ،وإحالل السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني .كما
أكدت رفضها جلميع االنتهاكات واالجراءات اليت يتخذها االحتالل لتغيري الوضع
القانوني والتارخيي يف شرقي القدس ويف املقدسات االسالمية واملسيحية ،وطالبت بتنفيذ
مجيع قرارات جملس األمن املتعلقة بالقدس.
وشدد امللك عبد اهلل الثاني على رفض األردن الكامل ألي حماوالت تستهدف املساس بهوية
املدينة املقدسة وعروبتها ،وأن األردن سيستمر يف بذل كل اجلهود يف الدفاع عن املقدسات
اإلسالمية واملسيحية يف القدس الشريف ،واحلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف مدينة القدس ،ومواجهة أي حماوالت تستهدف التقسيم الزماني أو املكاني يف املسجد
األقصى ،حمذ ًرا من خطورة املساس به .كما أكد أن «مصادرة» ممتلكات املسيحيني يف
شرقي القدس «باطلة وجيب وقفها».1
ويف موقف يعكس حالة الضعف ،قتل رجل أمن إسرائيلي حيمل صفة دبلوماسية أردنيني
عمان يف  ،2017/7/24بنريان حارس إسرائيلي حيمل
داخل جممع للسفارة اإلسرائيلية يف ّ
صفة ديبلوماسية ،من دون اختاذ السلطات األردنية إجراءات رادعة ،فقد استمرت األزمة
إقفال للسفارة اإلسرائيلية بعد مغادرة بعثتها كاملة
الديبلوماسية —ولو شكل ًيا— مع
ٍ
بعد احلادثة ،مع التأكيد األردني لرفض عودة طاقم السفارة قبل ضمان حماكمة
القاتل .ومن جهته ،أعرب امللك األردني عن غضبه من استفزاز رئيس حكومة االحتالل
ً
مؤكدا أن األردن لن يتنازل أو يرتاجع
باستقباله قاتل األردنيني ،وإظهاره بصورة البطل،
عن حقوق أبنائه .ولكن ،وعلى أرض الواقع ،ال يزال التنسيق والعالقات الثنائية مستمرة،
خصوصا باستمرار وجود السفري األردني وليد عبيدات يف تل أبيب.2
ً
ولعل إجراءات سلطات االحتالل يف األقصى بعد العملية اليت متت داخل املسجد خالل
متوز /يوليو  ،2017كانت فرصة للسلطات األردنية لكي متارس الدور املأمول منها يف
جتار احلدث ،بل اقتصر الدور على
محاية املقدسات داخل املدينة املقدسة ،غري أنها مل ِ
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 4/22 ،و 5/2و 8/16و ،2017/11/22والقدس.2017/10/18 ،
 2للمزيد انظر :الغد2017/7/27 ،؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم 7/29 ،و 8/7و2017/11/30؛ والقدس7/29 ،
و.2017/8/7

مؤسسـة القدس الدولية

املطالبة بإنهاء تلك اإلجراءات ،وعودة األمور إىل ما كانت عليه .فقد أكد امللك األردني،
يف اتصال هاتفي مع رئيس حكومة االحتالل أهمية التهدئة ،ومنع التصعيد ،جمددًا إدانة
خصوصا يف األماكن
اهلجوم يف املسجد املبارك .وفيما أكد رفض العنف جبميع أشكاله،
ً
املقدسة وأماكن العبادة ،طالب امللك عبد اهلل بضرورة إعادة فتح املسجد أمام املصلني،
مشددًا على ضرورة إجياد ّ
حل فوري وإزالة أسباب األزمة املستمرة .كما أكدت احلكومة
األردنية أنه على «إسرائيل» فتح املسجد األقصى «فو ًرا» ،وعدم اختاذ أي إجراءات من
شأنها تغيري الوضع التارخيي القائم يف القدس واملسجد األقصى.
وبالرغم من اكتفاء األردن
بإدانة اإلجراءات اإلسرائيلية ،مل
يُعجب ذلك حكومة االحتالل
اليت هامجت املوقف األردني،
وقال نتنياهو إنه كان «من
األجدر على األطراف املعنية
كافة ،مبا فيها األردن ،أن
حتافظ على ضبط النفس
ومتتنع عن شحن األجواء» .وزعم جلعاد أردان ،وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل،
أن السيادة على املسجد األقصى لدولة االحتالل ،وأن موقف األردن من إغالق املسجد
ريا إىل أنه يتوجب على «إسرائيل» تنفيذ القرارات اليت تتخذها ،واليت
مهما» ،مش ً
«ليس ً
1
ترى بأنها ضرورية من دون النظر إىل موقف األردن والدول األخرى وانتظار موافقتها .
وعلى الرغم من خطورة االعرتاف األمريكي بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ،ونقل السفارة
األمريكية إليها ،بقيت ردود الفعل األردنية الرمسية دون مستوى احلدث ،وأبدت قل ًقا على
عملية التسوية السلمية للقضية الفلسطينية .فقد حذر امللك األردني الرئيس األمريكي،
 1للمزيد انظر :موقع صحيفة الرأي ،ع ّمان2017/7/14 ،؛ وعرب 2017/7/14 ،48؛ والغد 16 ،و2017/7/19؛
ووكالة سما اإلخبارية2017/7/16 ،؛ والدستور 21 ،و ،2017/7/25وموقع صحيفة السبيل ،ع ّمان،
.2017/7/24
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خالل اتصال هاتفي قبل يوم واحد من إعالنه ،من خطورة اختاذ أي قرار خارج إطار ّ
حل
شامل حيقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها «القدس الشرقية» .كما رأى امللك عبد
اهلل الثاني ،خالل كلمة له يف القمة االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف إسطنبول
يف  ،2017/12/13أن إعالن ترامب قرار خطري ،تهدد انعكاساته األمن واالستقرار ،وحيبط
اجلهود الستئناف عملية السالم.
كما أكدت احلكومة األردنية أن إعالن ترامب ميثل خر ًقا لقرارات الشرعية الدولية
وميثاق األمم املتحدة ،وقالت إنها ترفض القرار .وأعلن جملسا النواب واألعيان يف األردن
رفضهما لإلعالن ،وطالب النواب بتجميد معاهدة السالم األردنية – اإلسرائيلية ،وسحب
السفري األردني من «تل أبيب» .وق ّرر جملس النواب تكليف اللجنة القانونية النيابية إعادة
دراسة جممل االتفاقيات مع «إسرائيل» ،مبا يف ذلك اتفاقية وادي عربة .كما استنكرت
معظم األحزاب والنقابات األردنية إعالن ترمب ،وقالت إنه «تصفية للقضية الفلسطينية»،
وعمت مسريات الغضب
ووصفته بـ»األرعن واجلائر ،ويكرس الظلم وسلب احلقوق»ّ .
والتنديد باإلعالن خمتلف احملافظات األردنية ،بأعداد كبرية.1
 .3الدول العربية واإلسالمية األخرى:
أعاد اإلعالن األمريكي القدس عاصمة لـ“إسرائيل” ،ونقل
على الرغم من كثرة
السفارة األمريكية إليها ،القضية الفلسطينية إىل دائرة
االنتهاكات اليت تعرضت
هلا القدس ،مل خترج ردود
االهتمام العربي واإلسالمي ،بعدما تراجعت بشكل واضح
الفعل العربية واإلسالمية
خالل السنوات املاضية .فعلى الرغم من كثرة االنتهاكات
الرمسية عن التنديد ،والشجب،
اليت تعرضت له مدينة القدس خالل سنة  ،2017واليت واالستنكار ،ومطالبة "إسرائيل"
بالتوقف عن االعتداءات
كان أبرزها إقفال املسجد األقصى أمام املصلني خالل
واالستفزازات املستمرة
شهر متوز/يوليو ،مل خترج ردود الفعل العربية واإلسالمية
الرمسية عن التنديد ،والشجب ،واالستنكار ،ومطالبة
«إسرائيل» بالتوقف عن االعتداءات واالستفزازات املستمرة للمدينة املقدسة.
 1للمزيد انظر :السبيل ،ع ّمان ،2017/12/5 ،والغد ،ع ّمان 10-7 ،و 14و 2017/12/21والدستور ،ع ّمان9-7 ،
و.2017/12/11
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حتى أن اجتمــاع وزراء اخلارجيــة العــرب تأجل مرتني ،لينعقد مع فتح املسجد أمام املصلني،

وهو ما تكرر مع بعد إعالن ترمب بشأن القدس يف  ،2017/12/6حيث انتهت سنة  2017من
دون انعقاد قمة عربية طارئة ،واالكتفاء جبلسة استثنائية جمللس وزراء اخلارجية العرب؛
وكأن هناك رغبة عربية بتمرير تلك املشاريع ،مع إشارات واضحة من بعض الدول ملنع
انعقاد قمة طارئة .وباملقابل ،جاء التحرك اإلسالمي متأخ ًرا مع احلدث األول ،بسقف
ً
ومتفاعال مع احلدث الثاني.
منخفض ،وقويًا
أ -االستيطان والتهويد:

دانت معظم الدول العربية االنتهاكات اإلسرائيلية
املستمرة يف مدينة القدس ،وحذرت من احملاوالت
اإلسرائيلية اهلادفة إىل إسقاط مشروع ّ
«حل الدولتني»،
واتهمت حكومة االحتالل بوضع العراقيل أمام جهود
إحياء «عملية السالم» ،من خالل متسكها باالستيطان،
واستمرار عمليات التهويد ،ومصادرة األراضي ،وهدم
املنازل واملنشآت الفلسطينية يف الضفة الغربية .وأكدت
أن كل هذه اإلجراءات غري شرعية وغري قانونية.

اتهمت الدول العربية حكومة
االحتالل بوضع العراقيل أمام
جهود إحياء "عملية السالم"،
من خالل متسكها باالستيطان،
واستمرار التهويد ،ومصادرة
األراضي ،وهدم املنشآت
الفلسطينية

فقد حذرت جامعة الدول العربية من املخططات التهويدية يف القدس احملتلة ،وأكدت
أن االنتهاكات اإلسرائيلية ّ
حبق املدينة املقدسة واملسجد األقصى واملقدسيني «تزايدت
بشكل ممنهج وخطط موضوعة مسب ًقا» ،وحذرت من سعي حكومة االحتالل إىل ّ
سن
أخطر القوانني العنصرية على الفلسطينيني لسرقة أراضيهم وحقوقهم الوطنية ضاربة
بعرض احلائط مجيع القوانني واملواثيق الدولية واإلنسانية .كما دانت ضغط سلطات
االحتالل على املقدسيني يف شتى مناحي احلياة اليومية لرتحيلهم القسري من مدينتهم
املقدسة .ودان األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط االستيطان اإلسرائيلي
يف شرقي القدس ُ
مساع ُتبذل
احملتلة ،وأكد أن احلكومة اإلسرائيلية بذلك جتهض أي
ٍ
على طريق حتقيق ّ
«حل الدولتني» ،مشددًا على أنه ال دولة فلسطينية من دون شرقي
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القدس كعاصمة هلا .كما استنكر أبو الغيط بشدة ،تصرحيات رئيس حكومة االحتالل
بشأن «بقاء املستعمرات اإلسرائيلية لألبد» ،و«استحالة اقتالعها».1
ويف السياق نفسه ،طالب رؤساء الربملانات العربية ،يف البيان اخلتامي ملؤمترهم الثاني
بالقاهرة يف  ،2017/2/11االحتادات واجلمعيات الربملانية اإلقليمية والدولية ،وعلى رأسها
االحتاد الربملاني الدولي بتعليق عضوية الكنيست اإلسرائيلي يف أجهزتها ومؤسساتها،
يف أعقاب إقراره لقانون شرعنة وسرقة األرض الفلسطينية وتكريس االستيطان عليها.
ودعوا إىل مواجهة املخططات والسياسات ومشاريع االستيطان يف املدينة املقدسة ،واليت
تستهدف تهويد مدينة وضمها ،والوقوف يف وجه أي حماوالت من أي طرف كان لنقل
سفارته إىل مدينة القدس ،مبا فيها مواقف وتهديدات اإلدارة األمريكية اجلديدة بهذا
تقويضا خليار ّ
ً
اخلصوص .وأكد البيان ً
“حل الدولتني‟ ،ويرقى
أيضا أن االستيطان يشكل
إىل جرمية حرب .كما دعوا إىل إقرار خطة عربية عاجلة إلنقاذ مدينة القدس والدفاع
عنها بتقديم أشكال الدعم واملساندة كافة.2
فيما عدّت مصر مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون يسمح بتقنني أوضاع املستوطنات
ً
ً
ً
وترسيخا للوضع غري الشرعي للمستوطنات.
مقوضا لفرص «حل الدولتني»،
عامال
وأكدت أن اختاذ مثل هذه اخلطوات أحادية اجلانب من شأنه إعاقة اجلهود الرامية إلحياء
«عملية السالم» واستئناف املفاوضات املباشرة بني اجلانبني الفلسطين واإلسرائيلي ،كما
ميثل افرتا ًء على ّ
حق الشعب الفلسطين يف إقامة دولته على كامل أراضيه وعاصمتها
«القدس الشرقية».
وأعربت وزارة اخلارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لالستيطان اإلسرائيلي يف الضفة
الغربية ،مبا فيها شرق القدس ،وأكدت أن استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية سيؤدي إىل
تقويض اجلهود الدولية الرامية إىل تنفيذ «حل الدولتني» .وطالبت الكويت بإيقاف مجيع
األنشطة االستيطانية ،وشددت على أن تدمري املمتلكات اخلاصة والعامة يف شرقي القدس
 1للمزيد انظر :وكالة وفا 6/20 ،و 8/29و2017/10/26؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/2/15 ،
 2وكالة وفا 11 ،و2017/2/14؛ والقدس ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/2/14 ،
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احملتلة ،إضافة إىل استمرار أعمال احلفريات والتنقيب أسفل املسجد األقصى ومواقع
دينية أخرى يف القدس ال خيدم استقرار املنطقة ككل ،كما أن من شأنه أن يقوض اجلهود
الدولية الرامية إىل وضع نهاية لالحتالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة.
ودعا مؤمتر احلوار اإلسالمي املسيحي ،الذي عقد يف بريوت يف  ،2017/7/1إىل للعمل على
تثبيت املسيحيني يف القدس وسائر فلسطني ،كما دعا إىل دعم أهالي القدس واملؤسسات
املقدسة التعليمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والصحية الرمسية واألهلية.1
عمان يف 2017/3/29
وباملقابل ،مل ترق القمة العربية اليت ُعقدت يف العاصمة األردنية ّ

عموما ،والقدس واملسجد األقصى
إىل مستوى احلدث الذي تعيشه القضية الفلسطينية
ً
خصوصا ،حيث عربت القمة عن حالة الرتدي اليت تعيشها الدول العربية .وغاب عن إعالن
ً
عمان الربامج العملية لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ّ
حبق األرض واإلنسان الفلسطين،
ّ
وأكد اإلعالن رفض مجيع اخلطوات واالجراءات اليت تتخذها الدولة العربية لتغيري
الوضع القانوني والتارخيي يف املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس احملتلة .وطالب

 1وكالة وفا 2/14 ،و 6/19و 7/1و2017/8/21؛ والقدس 2/14 ،و2017/8/21؛ والقدس ،والمركز الفلسطيني
لإلعالم.2017/2/14 ،
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بتنفيذ قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة «اليونيسكو» ،الذي صدر يف الدورة  200يف
 ،2016/10/18وبوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ض ّد املسجد األقصى.1
ويف ما يتعلق باقتحام املستوطنني للمسجد األقصى فقد اقتصرت —كما هي العادة—
ردود الفعل العربية واإلسالمية على التنديد تارة ،والتحذير من احلرب الدينية تارة أخرى،
ومطالبة اجملتمع الدولي التدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية .فقد دانت جامعة الدول
العربية بشدة التصعيد اخلطري الذي متارسه سلطات االحتالل يف القدس ،وما تقوم به من
توظيف مكشوف لألساطري الكاذبة لتربير اقتحام املستوطنني للمسجد األقصى .كما
حذرت من أن مثل هذه السياسة لن يؤدي إال إىل مزيد من التوتر والصدامات وزرع بوادر
صراع دين ال ميكن التحكم مبجرياته ومساراته.2
كما أكد رؤساء الربملانات العربية الرفض التام جلميع االعتداءات واالقتحامات املتكررة
من قبل جمموعات من املتطرفني واملستوطنني للمسجد األقصى ،بتواطؤ ومحاية واضحة
من قبل حكومة االحتالل وأجهزتها األمنية ،كما ِشددوا على رفض حماوالت تقسيم
املسجد األقصى زمان ًيا ومكان ًيا.3
ويف سياق متصل ،دانت مصر اقتحام املستوطنني باحات املسجد األقصى ،وحذرت من
خطورة االستمرار يف سياسة انتهاك املقدسات الدينية ،ملا ميثله ذلك من تأجيج ملشاعر
الغضب واحلمية الدينية ،ويق ّوض اجلهود اليت تستهدف استئناف «عملية السالم»
واملفاوضات بني اجلانبني الفلسطين واإلسرائيلي .كما دان األزهر الشريف بشدة تواصل
االقتحامات اإلسرائيلية للمسجد .وأعرب عن رفضه التام ملثل هذه االنتهاكات الغامشة
وللمخططات اليت تستهدف تهويد القدس وطمس هويته اإلسالمية ،وحماوالت التقسيم
الزماني واملكاني للمسجد األقصى.4
 1للمزيد انظر موقع جامعة الدول العربية ،إعالن ع ّمان ،2016/3/29 ،انظرgoo.gl/Bpbekc :

 2للمزيد انظر :وكالة وفا ،2016/8/16 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/2/15 ،

 3وكالة وفا.2017/2/11 ،
 4للمزيد انظر :وكالة وفا 16 ،و.2016/8/17
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ومل يكن موقف منظمة التعاون اإلسالمي أفضل ً
حاال
من املواقف العربية ،ومل تتخط ردودها على اعتداءات
االحتالل حدود اإلدانة واالستنكار ،فقد دانت املنظمة
مرا ًرا السياسات واإلجراءات غري القانونية اليت تتبعها
الدولة العربية ض ّد املدينة املقدسة ،واألعمال االستفزازية
ومحلت املنظمة الدولة العربية املسؤولية
واالعتداءاتّ .
الكاملة عن تداعيات مثل هذه اإلجراءات املرفوضة
واملدانة ،حمذرة ،يف الوقت ذاته ،من أن تصاعد وترية مثل
1
هذه املمارسات العنصرية من شأنه أن يفجر األوضاع يف املنطقة .

مل تكن منظمة التعاون
اإلسالمي أفضل ً
حاال يف
تعاطيها مع االنتهاكات
اإلسرائيلية يف القدس من
املواقف العربية .كما أطلقت
املنظمة النداء العاملي لدعم
القدس وفلسطني "وثيقة
الرباق"

فقد دانت منظمة التعاون اإلسالمي االستيطان اإلسرائيلي يف القدس ،وجددت املنظمة
تأكيدها على املكانة املركزية الدينية والروحية ملدينة القدس .كما دانت املنظمة
تصاعد وترية االنتهاكات واالعتداءات اليت ميارسها املستوطنون اإلسرائيليون املتطرفون،
ّ
حبق املسجد األقصى املبارك ،حتت محاية قوات االحتالل اإلسرائيلي .وأكدت منظمة
التعاون اإلسالمي جمددًا رفضها أي حماولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية والوجود
الفلسطين يف القدس الشريف.2
ويف السياق ،أطلقت منظمة التعاون اإلسالمي ،يف  ،2017/2/5النداء العاملي لدعم القدس
وفلسطني «وثيقة الرباق» ،الذي يهدف إىل محاية املدينة املقدسة ،وإىل حشد موارد العامل
اإلسالمي والعامل احلر ،لدعم القدس واملشاريع اإلنسانية فيها ،واحملافظة على املوروث
الدين والتارخيي فيها .كما أعلن املؤمتر اإلسالمي لوزراء الثقافة سنة  2019سنة للرتاث
يف العامل اإلسالمي ،تزام ًنا مع االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة ،2019
ّ
وحث جهات االختصاص فيها على برجمة جمموعة من الربامج واألنشطة لفائدة القدس
 1للمزيد انظر :وكالة وفا ،و 3/2و 16و2016/8/21؛ والقدس 3/2 ،و2017/9/9؛ المركز الفلسطيني لإلعالم،
.2017/3/2
 2للمزيد انظر :وكالة وفا ،و 3/2و 16و2016/8/21؛ والقدس 3/2 ،و2017/9/9؛ المركز الفلسطيني لإلعالم،
.2017/3/2
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الشريف ،تزام ًنا مع حلول الذكرى اخلمسني جلرمية إحراق املسجد األقصى .ودعا املؤمتر
جهات االختصاص يف الدول األعضاء اليت ّ
مت اختيار عواصم الثقافة اإلسالمية بها يف سنة
 ،2019إىل إعالن توأمة هذه العواصم مع مدينة القدس الشريف ،واستضافة أسبوع خاص
مبدينة القدس الشريف فيها ضمن الربنامج السنوي لالحتفالية.1
ب -زيارات التطبيع للقدس واألقصى:2

ً
ملحوظا على صعيد الدعوات
شهدت سنة  2017تطو ًرا
العربية واإلسالمية لزيارة مدينة القدس والصالة يف
املسجد األقصى املبارك ،بزعم تثبيت املقدسيني ،وتأكيد
قدسية املسجد املبارك .وبالرغم من ذلك ما زال “التطبيع
الدين‟ مع الكيان اإلسرائيلي غري رمسي ،وغري معلن مبا
يعنيه الطابع الرمسي والعلن حرف ًيا ،إال ّ
أن تطورات ما
يسمى بـ “الزيارات الدينية‟ ّ
تؤشر إىل اجتاهات متزايدة
ّ
ً
يب وصوال إىل تق ّبل فكرة
إلخراج هذه العالقات إىل العلن يف سياق ترويض املزاج الشع ّ
التطبيع مع االحتالل.
شهدت سنة  2017تطو ًرا
ً
ملحوظا على صعيد الدعوات
العربية واإلسالمية لزيارة
القدس والصالة يف املسجد
األقصى املبارك ،بزعم تثبيت
املقدسيني ،والتأكيد على
قدسية املسجد املبارك"

وقد أثارت زيارات التطبيع املتكررة بدعوات من السلطة الفلسطينية للقدس حالة من
اجلدل احلاد ،بني مؤيد ومعارض .ففي حني يرى املؤيدون أن من شأن هذه الزيارات تقديم
الدعم للمدينة املقدسة ،يرى املعارضون أنها تؤدي إىل تطبيع العالقات مع االحتالل ،ألنها
تتم بتأشريات وتصاريح دخول صادرة عن اجليش اإلسرائيلي .وكشف مدير إدارة الفتوى
جممع الفقه اإلسالمي الدولي ،التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي،
والتشريعات املقارنة يف ّ
الدكتور عبد القاهر حممد قمر ،أن اجملمع أصدر قرا ًرا انتهى إىل أن احلكم الشرعي
ّ
شرعا ،إذا كانت الزيارة حمققة للمصاحل،
لزيارة املسجد األقصى ،مندوب
ومرغب فيه ً
اليت يوكل تقديرها ألولي األمر يف الدول اإلسالمية.
 1للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/2/5 ،ووكالة وفا.2017/11/22 ،
 2لالطالع على تطور مسار التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي راجع:
براءة درزي :التطبيع العربي مع “إسرائيل”http://alquds-online.org/items/981 ،2017/11/29 ،
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كما أعلن مفيت اجلمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ قبوله زيارة مدينة القدس
واملسجد األقصى ،تلبية لدعوة قدمها قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون
الدينية والعالقات اإلسالمية حممود اهلباش ،ودعوة مفيت القدس والديار املقدسة
يف فلسطني الشيخ حممد حسني .وأكد املفيت التونسي أن زيارة القدس والصالة يف
مسجدها األقصى ال تدخل يف باب «التطبيع» ،بل هي زيارة تأييد وتضامن ومساندة ودعم
للفلسطينيني الصامدين فوق أرضهم.1
وباملقابل ،دعا فقهاء وعلماء من  14دولة إفريقية ،يف ختام «ملتقى القدس الثاني» الذي
انعقد يف العاصمة املوريتانية نواكشوط يف  ،2016/11/13إىل ضرورة القيام بـ«تعبئة
شاملة» نصرة للقدس وفلسطني ،و«التصدي ألي حماوالت إسرائيلية للتغلغل» يف القارة
السمراء ،وعلى ضرورة التصدي لـ«مسار التطبيع مع إسرائيل» .كما أعلن علماء يف
الشريعة اإلسالمية تبن «ميثاق علماء األمة ملقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني» يف
مستوياته السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية كافة .ويتكون امليثاق ،الذي
وقعت عليه  36هيئة ورابطة وأكثر من ثالمثئة عامل من  26دولة ،من  44مادة ،تقدم
شرعا ،مع شرح أدلة حترميه ومقاصدها ،وذكر
احلكم الشرعي يف التطبيع وتعدّه
حمرما ً
ً
ما يرتتب عليه من «مفاسد» ،وقال العلماء ،يف مؤمتر عقدوه بإسطنبول يف 2017/12/18؛
إن إطالق امليثاق يهدف إىل احلد من تنامي موجة التطبيع املتزايدة مع «إسرائيل» يف
العامل اإلسالمي.2
كما أظهرت سنة  2017املزيد من التطبيع العربي واإلسالمي مع االحتالل اإلسرائيلي،
فقد قال داني دانون ،السفري اإلسرائيلي يف األمم املتحدة بأنه جيري حوارات مع سفراء 12
دولة إسالمية وعربية ال تقيم عالقات دبلوماسية مع «إسرائيل».3

 1وكالة وفا 8 ،و 2/27و.2017/8/1

 2للمزيد انظر :وكالة األناضول2016/11/15 ،؛ والجزيرة.نت.2017/12/19 ،
, 2017/11/27 ,Yedioth Ahronoth newspaper 3
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5048554,00.html
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واضحا التطبيع البحرين مع الكيان اإلسرائيلي خالل سنة  ،2017من باب
وقد بدا
ً
التسامح الدين واحلقوق الدينية ،على الرغم من أنها مل تعلن عن افتتاح ممثلية أو مكتب
جتاري لدولة االحتالل على أراضيها .ففي  ،2017/9/22حضر ولي عهد البحرين الشيخ
ناصر بن محد آل خليفة مناسبة يف مركز سيمون فيزنتال يف لوس أجنلوس ،برفقة وفد
شخصا ،بهدف التوقيع على إعالن إلدانة الكراهية الدينية والعنف .وقد
مكون من أربعني
ً
عزفت فيها أوركسرتا البحرين الوطنية النشيد الوطن اإلسرائيلي ،ووقف مسؤولون عرب
احرتاما له ،حبسب صحيفة جريوزاليم بوست .كما كشفت صحيفة تاميز الربيطانية
ً
يف  2017/9/23أن ملك البحرين الشيخ محد بن عيسى آل خليفة أطلق دعوة إلنهاء
املقاطعة العربية لـ“إسرائيل” ،وقالت إن أول ظهور ملعارضة آل خليفة املقاطعة العربية
لـ“إسرائيل” مت خالل اجتماع يف العاصمة املنامة مع حاخامني أمريكيني من مركز سيمون
فيزنتال يف فرباير/شباط  .2017ونسبت الصحيفة إىل احلاخام أبراهام كوبر ،الذي
حضر اجتماع املنامة ،القول إن ملك البحرين عرب عن معارضته الشخصية للمقاطعة
العربية لـ“إسرائيل”.
وبالتزامن مع اإلعالن
األمريكي يف 2017/12/6
اعتبار القدس عاصمة
لـ“إسرائيل” ،قام وفد
رمسي حبرين يضم 24
شخصا من مجعية “هذه
ً
هي البحرين” ،يف  ،2017/12/10بزيارة تطبيعية ملدينة القدس ،وقام جبولة داخل املسجد
األقصى ،تعرض خالهلا الوفد للتوبيخ من املصلني ،كما قام عدد منهم بطردهم ،ومنعوه
من الدخول من أحد أبواب املسجد ،قبل أن يتمكن الوفد من الدخول من باب آخر .وحبسب
ً
مراسل القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي فإن الوفد جاء
تنفيذا لقرار ملك البحرين.1
 1للمزيد انظر :الجزيرة.نت .2017/12/11 ،وانظر أيضًا.
Simon Wiesenthal Center, https://goo.gl/Jk5RGV, & https://goo.gl/oZbdUc; & The
washington post, 222017/9/, https://goo.gl/xVSrU2; & The Times of Israel, 262017/9/,
https://goo.gl/BnkHj9
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وباملقابل ،جتاهلت السعودية رفض االحتالل التجاوب مع «مبادرات السالم» ،وتب ّنت خيار
بغض النظر عن الصراع القائم معه ،ومآالت ّ
تطوير العالقة مع االحتالل ّ
حل القضية
الفلسطينية .ويبدو ّ
أن السعودية تنطلق يف هذا اخليار على قاعدة العداء إليران ،وهي
قاعدة جتمعها مع االحتالل .وقد أشار وزير الطاقة اإلسرائيلي ،يوفال شتاينيتز إىل أن
االحتالل اإلسرائيلي يقيم عالقات مع دول عربية وإسالمية وصفها بـ«املعتدلة» منها
السعودية ،مشددًا على أن السعودية تساعد الدولة العربية يف كبح مجاح إيران والتوسع
الشيعي يف املنطقة.1
وقد حتدث عن تلك العالقة بشكل واضح اجلنرال املتقاعد املق ّرب من ح ّكام السعودية
أنور عشقي ،وقال ّ
إن «التواصل بني السعودية وإسرائيل هو تواصل علمي وفكري وإنساني،
ً
ريا إىل ّ
أن «إلقاء األمري تركي الفيصل حماضر ًة وإلقائي أنا
وليس
تواصال سياس ًيا» ،مش ً
حماضر ًة مع اإلسرائيليني يف أمريكا ،أو يف ّ
خصوصا أ ّننا
أي منطقة أخرى ،ال يعن تطبي ًعا،
ً
لسنا رمسيني» .وبرأيه ّ
فإن التطبيع «أكرب ضمانة اآلن إلعطاء الفلسطينيني حقوقهم».2
ويف السياق نفسه ،ظهر األمري تركي الفيصل يف مقابلة مع هيئة البث اإلسرائيلية
(مكان) يف ُ ،2017/10/24سجلت على هامش مؤمتر عقد يف  2017/10/22من تنظيم
“منتدى سياسة إسرائيل” و“مركز األمن األمريكي اجلديد” و“مركز قادة من أجل أمن
إسرائيل”يف نيويورك وشارك فيه الفيصل إىل جانب مدير جهاز املوساد اإلسرائيلي األسبق
إفرايم هليفي وإسرائيليني آخرين.3
 1القدس .2017/11/20 ،وانظر أيضًا:
The Jerusalem Post newspaper, 195017/11/, http://www.jpost.com/Israel-News/
Politics-And-Diplomacy/Israeli-minister-reveals-covert-contacts-with-SaudiArabia-514647
 2للمزيد انظر :موقع  DWعربيةhttp://p.dw.com/p/2fTUs ،2017/6/27 ،؛ وموقع قناة
روسيا اليوم على اليوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?time_ :2017/10/24 ،
continue=1&v=soduptnGI1Y
 3للمزيد انظر :موقع عرب http://ow.ly/qk5u30gdtOJ ،2017/10/23 ،48؛ وصفحة هيئة البث اإلسرائيلية
على الفيسبوك/https://www.facebook.com/kan.news/videos/356004208157875 :؛ وعربي
http://ow.ly/2go730gdk8j .2017/10/24 ،21
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وكانت هيئة البث اإلسرائيلي قد كشفت يف  2017/9/7عن زيارة سرية قام بها أمري
من البالط امللكي السعودي حبث فيها مع كبار املسؤولني اإلسرائيليني فكرة دفع السالم
اإلقليمي إىل األمام .وحتدثت تقارير إسرائيلية على ّ
أن األمري هو ولي العهد السعودي
حممد بن سلمان ،مشرية إىل أنه زار تل أبيب يف أيلول /سبتمرب  .2017وهو ما نفت
اخلارجية السعودية قائلة ّ
دائما واضحة يف حت ّركاتها واتصاالتها وليس
إن اململكة كانت ً
لديها ما ختفيه يف هذا الشأن.1
أما عالقة اإلمارات التطبيعية مع “إسرائيل” فقد كانت من ب ّوابة املنظمات الدولية،
وخالل عالقات تسليح ّية س ّرية ،فإىل جانب فتح أبواب اإلمارات لل ّزيارات اإلسرائيلية اليت
تت ّم حتت عناوين ش ّتى ،منها األمن والطاقةّ ،
فإن اإلمارات هي إحدى الدول اليت تش ّكل
سو ًقا لصادرات “إسرائيل” من األسلحة إىل قارة آسيا .وقد حتدّث تقرير نشرته صحيفة
معاريف العربية يف  2017/10/8عن عالقات أمنية وعسكريّة بني “إسرائيل” وعدد من
الدول اآلسيوية ،من بينها دول عربية ال تقيم عالقات دبلوماسية مع دولة االحتالل .ووفق
الصحيفةّ ،
فإن الرقابة العسكريّة اإلسرائيلية حتظر نشر أنباء حول صفقات العتاد األمن
ّ
ال ّتقن وصفقات السالح اليت تربمها “إسرائيل” مع أبو ظيب ،وذلك بذريعة احملافظة
على األمن القومي .يضاف إىل ذلك مشاركة اإلمارات يف مناورات وتدريبات عسكريّة إىل
جانب “إسرائيل” ومنها املشاركة يف اليونان يف آذار /مارس ّ .2 2017
ولعل هذه العالقة
ريا هلا يف تصريح وكيل وزارة الدفاع اإلماراتية عبد اهلل اهلامشي يف
التسليحية جتد تفس ً
 ،2017/11/11الذي قال “إن إسرائيل واإلمارات ال تشكل إحداهما أي خطر على األخرى،
وإن االعتقاد ّ
بأن امتالك اإلمارات مقاتالت من نوع أف  35يشكل خط ًرا على إسرائيل أمر
3
ال ي ّتسم بأي منطق” .
 1للمزيد انظر :هيئة البث اإلسرائيليhttp://www.makan.org.il/Item/?itemId=13041 ،2017/9/7 ،؛
وبلومبيرغhttp://ow.ly/tGmc30gntBn .2017/9/11 ،؛ وميدل إيست مونيتورhttp:// ،2017/10/21 ،
ow.ly/oHiO30gnGRa؛ ووكالة األنباء السعودية (واس)http://www.spa.gov. ،2017/10/22 ،
sa/1679933؛ وموقع مدينة القدسhttp://quds.be/q0v ،2017/11/29 ،
 2عرب https://goo.gl/v7od44 .2017/3/27 ،48
 3للمزيد انظر :معاريفhttp://www.maariv.co.il/journalists/Article-601770 ،2017/10/6 ،؛ وموقع
المجد األمنيhttp://ow.ly/LWvS30giHkR ،2017/10/8 ،؛ وموقع يوتيوب بتاريخ :2017/11/11
https://www.youtube.com/watch?v=H_71D3UXntE؛ وموقع مدينة القدس،2017/11/29 ،
http://quds.be/q0v
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ً
رفضا إلجراءات االحتالل ضد األقصى بعد 14
ج -هبة الفلسطينيين
تموز/يوليو :2017

ردًا على اإلجراءات اإلسرائيلية بعد عملية األقصى
يف متوز /يوليو  ،2017طالبت جامعة الدول العربية
بإعادة فتح املسجد األقصى «فو ًرا» أمام املص ّلني ،وحذرت
اجلامعة ،يف بيان صدر عن أمانتها العامة ،من «تبعات
هذه اخلطوة التصعيدية على العاملني العربي واإلسالمي،
وتأجيجها للصراع الدين وتفاقم اإلرهاب والعنف يف
املنطقة ،لإلطاحة بكل جهود واحتماالت حتقيق السالم
ومحل جملس اجلامعة سلطات االحتالل املسؤولية
فيها»ّ .
عن تلك اإلجراءات .ودان حماوالت تغيري الواقع التارخيي يف املسجد األقصى ،وتركيب
ً
وصوال إىل فرض أمر واقع جديد؛ األمر الذي سيؤدي إىل تصعيد بالغ
األبواب اإللكرتونية،
اخلطورة وعواقب وخيمة يف إشعال فتيل احلرب الدينية يف املنطقة.
طالبت اجلامعة العربية
بإعادة فتح املسجد األقصى
"فو ًرا" بعدما أغلقه االحتالل،
وحذرت من تبعات خطوة إغالقه
التصعيدية ،وتأجيجها للصراع
الدين وتفاقم اإلرهاب والعنف
يف املنطقة ،لإلطاحة بكل جهود
واحتماالت حتقيق السالم فيها

وأكد أمحد أبو الغيط ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،أن قيام «إسرائيل» بإغالق
املسجد األقصى سلوك من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر .وقال أبو الغيط
إن ال ُقدس ٌ
العرب واملسلمون املساس به ،وأن ما حيدث من قبل دولة
خط أمحر ال يقبل
ُ
االحتالل هو حماولة لفرض واقع جديد يف املدينة املُقدّسة ،مبا يف ذلك املسجد األقصى.
كما دان الربملان العربي إغالق املسجد األقصى ،وقال رئيس الربملان مشعل السلمي إن
اإلجراءات اإلسرائيلية ّ
ً
ريا [ ]...يأتي يف سياق سياسات
حبق األقصى ،تع ّد
«تصعيدا خط ً
قوات االحتالل بالتقسيم الزماني واملكاني للمسجد األقصى املبارك».1
ويف السياق ،أعربت مصر عن قلقها البالغ جتاه «أحداث العنف» اليت شهدتها ساحة املسجد
األقصى ،حمذرة من خطورة تداعيات مثل تلك األحداث واإلجراءات على تقويض اجلهود
 1للمزيد انظر :وكالة األناضول2017/7/14 ،؛ والخليج2017/7/16 ،؛ وكالة وفا2017/7/17 ،؛ وموقع جامعة
الدول العربية.2017/7/23 ،
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اإلقليمية والدولية املبذولة لتشجيع الطرفني الفلسطين واإلسرائيلي على استئناف
املفاوضات وإحياء عملية السالم .ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،خالل فقرة «اسأل
الرئيس» ،ضمن فعاليات اليوم األول مبؤمتر الشباب الرابع باإلسكندرية ،رسالة إىل القيادة
والشعب اإلسرائيلي« :من فضلكم ...أنا بقول من فضلكم أهو ،هذا األمر جيب أن يتوقف
وجيب احرتام مشاعر املسلمني جتاه مقدساتهم ،هذا أمر مقدس جدًا جدًا» .وتابع ً
قائال:
«ال يصح استفزاز املسلمني سواء اللي موجودين يف فلسطني أو اللي موجودين يف العامل
اإلسالمي ،خلونا حنرتم بعض» .كما دان األزهر إغالق األقصى ومنع إقامة الصالة فيه.1
فيما عربت السعودية عن استنكارها وقلقها البالغ من قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلية
ً
انتهاكا ساف ًرا ملشاعر
بإغالق املسجد األقصى أمام املصلني ،وأكدت أن هذا العمل ميثل
ريا من شأنه إضفاء املزيد
املسلمني حول العامل .وأضافت أن هذا العمل يشكل تطو ًرا خط ً
من التعقيدات على األوضاع يف األراضي الفلسطينية احملتلة .2كما دعا لبنان «إىل حترك
عربي جامع ،واملباشرة مبروحة اتصاالت سياسية وديبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل
بعدم إقفال أبواب املسجد األقصى أمام املص ّلني ،واحرتام القوانني واملواثيق الدولية وشرعة
حقوق اإلنسان» .ودان لبنان «االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على حرمة املسجد األقصى،
وإغالق أبوابه أمام املصلني».3
وتوالت ردود الفعل املنددة بقرار «إسرائيل» إغالق املسجد األقصى ومنع املصلني من أداء
صالة .وأعربت كل من قطر والكويت واإلمارات وتونس واملغرب واجلزائر والسودان عن
إدانتهم واستنكارهم الشديدين لإلجراءات اإلسرائيلية.4
ومن جهتها دانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة إغالق االحتالل اإلسرائيلي للمسجد
ً
صارخا على
األقصى ومنع إقامة الصالة فيه ،وقالت إنها «جرمية وسابقة خطرية وعدوا ًنا
 1للمزيد انظر :اليوم السابع2017/7/14 ،؛ والشرق األوسط2017/7/15 ،؛ وموقع صحيفة األهرام ،القاهرة،
 ،2017/7/20وموقع صحيفة الوطن ،القاهرة.2017/7/24 ،
 2للمزيد انظر :الشرق األوسط 18 ،و 2017/7/25؛ والحياة.2017/7/19 ،
 3للمزيد انظر :الحياة 16 ،و 2017/7/20؛ ووكالة وفا.2017/5/14 ،
 4للمزيد انظر :الجزيرة.نت ،2017/7/14 ،والقدس 17 ،و  ،2017/7/22وموقع صحيفة االتحاد ،أبو ظبي،
 ،2017/7/16ووكالة األناضول 22 ،و .2017/7/24
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املقدسات ،وعدوا ًنا على حقوق وحرية الفلسطينيني يف ممارسة شعائرهم الدينية» .وحذر
األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني من حماوالت االحتالل اإلسرائيلي
لفرض وقائع جديدة يف األقصى .وأكدت املنظمة أن قضية األقصى تشكل ً
خطا أمحر ال
حيتمل أي تساهل أو تهاون على اإلطالق ،وأن املساس باملسجد ستكون له تداعيات خطرية
من شأنها زعزعة االستقرار يف املنطقة .ودانت املنظمة مجيع اإلجراءات العقابية اليت
بدأتها سلطات االحتالل يف املسجد األقصى.1
كما شدّد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،يف مكاملة هاتفية مع رئيس دولة االحتالل
رؤوفني ريفلني ،على ضرورة السماح بدخول املسلمني للمسجد األقصى من دون قيود ،يف
إطار حرية الدين والعبادة .وذكرت مصادر يف الرئاسة الرتكية أن أردوغان أكد ضرورة
احرتام قدسية األماكن الدينية ووضعها التارخيي .كما شدّد على أهمية إنهاء التوتر
والتخلي عن تفتيش الداخلني إىل األقصى ،يف إشارة إىل األبواب اإللكرتونية .وقال أردوغان
إن ما تقوم به «إسرائيل» هو حماولة لسلب املسجد األقصى من أيدي املسلمني ،وإنه غري
مقبول أبدًا التعامل مع املسلمني املتوجهني ألداء عباداتهم يف األقصى كإرهابيني .2وقال
رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرم إن التدابري اإلسرائيلية باجلذرية اليت ستزيد التوتر
يف املنطقة.3
ويف السياق ،أعلنت ماليزيا رفضها ما وصفته باإلجراء االستفزازي اإلسرائيلي يف املسجد
ً
ً
صارخا حلرمة املواقع اإلسالمية املقدسة .وعدّت
انتهاكا
األقصى ،وقالت إنه ميثل
ً
انتهاكا للقوانني واألعراف
احلكومة املاليزية منع املصلني من دخول املسجد األقصى
الدولية ،وأعربت عن تنديدها بأقوى العبارات بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلية إغالق
املسجد األقصى .كما استنكرت إيران إقدام سلطات االحتالل على إغالق املسجد األقصى،
واصفة هذا اإلجراء بأنه «بدعة خطرية» .وطالبت اخلارجية اإليرانية بإعادة فتح أبواب
األقصى «يف أسرع وقت ممكن».4
 1فلسطين أون الين ،2017/7/15 ،والشرق األوسط.2017/7/25 ،
 2للمزيد انظر :وكالة األناضول.2017/7/25-20 ،
 3للمزيد انظر :وكالة األناضول 14 ،و  ،2017/7/26والجزيرة.نت.2017/7/21 ،
 4وكالة قدس برس ،2017/7/16 ،والجزيرة.نت.2017/7/17 ،
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د -إعالن ترامب (كانون أول /ديسمبر :)2017

مل خترج ردود الفعل العربية الرمسية عن التنديد،
والشجب ،واالستنكار ،ومطالبة اإلدارة األمريكية بالرتاجع
عن االعرتاف بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي ،ونقل
سفارتها إليها ،كما أنه مل تتم الدعوة إىل جلسة طارئة
جلامعة الدول العربية ،بالرغم من خطورة اإلعالن
األمريكي ،واقتصر األمر على جلسة جمللس وزراء
اخلارجية العرب يف  .2017/12/9كما القى إعالن ترامب
ً
رفضا إسالم ًيا ،وجتسد هذا الرفض بالقمة الطارئة
ملنظمة التعاون اإلسالمي يف إسطنبول يف ،2017/12/13
اليت خرجت بقرارات رمزية ،مع غياب اإلجراءات العملية.

مل خترج ردود الفعل العربية
الرمسية عن التنديد ،والشجب،
واالستنكار ،ومطالبة اإلدارة
األمريكية بالرتاجع عن
االعرتاف بالقدس عاصمة
لـ"إسرائيل" ،كما أنه مل تتم
الدعوة إىل جلسة طارئة جلامعة
الدول العربية ،بالرغم من
خطورة اإلعالن األمريكي

فقد ح ّذر جملس جامعة الدول العربية من تغيري الوضع القانوني والتارخيي ملدينة
القدس .كما استنكر األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط إعالن ترمب،
وقال ،يف كلمته أمام االجتماع الطارئ جمللس وزراء اخلارجية العرب يف  ،2017/12/9إن
«الرد العملي على هذا القرار ُ
اجملحف وغري القانوني ينبغي أن يكون هو االعرتاف بالدولة
الفلسطينية املُستقلة ،وعاصمتها القدس الشرقية».
ودان جملس وزراء اخلارجية العرب إعالن ترامب ،وأعلن رفضه ،وإدانته ،مشددًا على أنه
«قرار باطل» .وأكد الوزراء أن «القدس الشرقية» هي عاصمة الدولة الفلسطينية ،وأن
اإلعالن يهدد بدفع املنطقة إىل اهلاوية .وذكر اجمللس أن إعالن ترمب «تطور خطري،
وضعت به الواليات املتحدة نفسها يف موقع االحنياز لالحتالل ،وخرق القوانني والقرارات
الدولية؛ وعليه ،فقد عزلت نفسها كراع ووسيط يف عملية السالم» .وطالب الوزراء الواليات
املتحدة بإلغاء قرارها .كما أكد الربملان العربي رفضه التام وإدانته الشديدة إلعالن
ومحل ،يف اجللسة الطارئة اليت عقدها يف مقر اجلامعة العربية يف ،2017/12/11
ترمبّ ،
1
الواليات املتحدة مسؤولية تبعات اإلعالن .
 1للمزيد انظر :الشرق األوسط 6 ،و ،2017/12/10والخليج ،2017/12/7 ،ووكالة وفا،2017/12/11 ،
واالتحاد.2017/12/12 ،
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ويف السياق نفسه ،أعرب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عن رفض بالده إلعالن
ترمب ،وألي آثار مرتتبة عليه ،وأكد املوقف املصري الثابت بشأن احلفاظ على الوضعية
القانونية للقدس يف إطار املرجعيات الدولية والقرارات األممية ذات الصلة ،مؤكدًا ضرورة
العمل على عدم تعقيد الوضع باملنطقة من خالل اختاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص
السالم يف الشرق األوسط .وشدد وزير اخلارجية سامح شكري على أن مصر تستنكر القرار
األمريكي األحادي املخالف للشرعية الدولية بشأن القدس .كما حذر شيخ األزهر أمحد
شرعا وقانو ًنا» ،معل ًنا عن عقد
الطيب من التداعيات اخلطرية إلعالن ترامب «الباطل ً
مؤمتر عاملي حول القدس لبحث إبطال اإلعالن.1
كما أعربت السعودية عن استنكارها وأسفها الشديد إلعالن ترمب ،وشددت على أنه ميثل
ً
وإخالال باملوقف األمريكي احملايد ،تارخي ًيا،
ريا يف جهود الدفع بعملية السالم
«تراج ًعا كب ً
من مسألة القدس ،األمر الذي سيضفي مزيدًا من التعقيد على النزاع الفلسطين -
اإلسرائيلي» .وأملت يف أن تراجع اإلدارة األمريكية هذا اإلجراء .ومن جهتها ،أصدرت
األمانة العامة هليئة كبار العلماء يف السعودية بيا ًنا بشأن القدس ،خال من أي ذكر
لرتامب وإعالنه .واكتفت اهليئة بالتأكيد على املكانة العظيمة للقدس واملسجد األقصى
يف الدين اإلسالمي احلنيف .كما أعربت كل الدول العربية رفضها إلعالن األمريكي
بشأن القدس ،وأعلنت استنكارها له ،وشددت على أنه خطري ،وأكدت أن من شأن مثل
هذه اإلجراءات تقويض اجلهود الدولية الرامية إىل تنفيذ ّ
حل الدولتني ،وطالبت الدول
2
العربية الواليات املتحدة بالرتاجع عن اإلعالن ،ألنه ميثل احنيا ًزا ساف ًرا لإلسرائيليني .
وعلى الصعيد اإلسالمي ،دانت منظمة التعاون اإلسالمي إعالن ترمب ،ودعا الرئيس
رئيسا لقمة منظمة التعاون اإلسالمي ،إىل جلسة
الرتكي رجب طيب أردوغان ،بصفته ً
طارئة للمنظمة ملناقشة اإلعالن .وعقدت اجللسة الطارئة يف  2017/12/13يف إسطنبول،
 1للمزيد انظر :اليوم السابع ،2017/12/5 ،واألهرام ،2017/12/6 ،والمصري اليوم ،والشروق،2017/12/9 ،
والوطن،2017/12/11 ،
 2للمزيد انظر :عكاظ ،2017/12/7 ،والخليج ،2017/12/7 ،والجزيرة.نت 7 ،و ،2017/12/13والشرق
األوسط.2017/12/12 ،
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دعت مجيع دول العامل إىل االعرتاف بـ»القدس الشرقية»
عاصمة لدولة فلسطني .ودعا أردوغان الواليات املتحدة
إىل الرتاجع عن القرار .وأكد البيان الصادر عن القمة
«رفضه وإدانته قرار الرئيس األمريكي غري القانوني بشأن
القدس» ،وأن االعرتاف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل»
ً
وسيطا يف عملية السالم ،مع
انسحاب لواشنطن من دورها
التأكيد على «متسكنا بالسالم العادل والشامل على أساس ّ
حل الدولتني»ّ .
وحث األمني
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن أمحد العثيمني دول العامل اليت مل تعرتف
بفلسطني إىل املبادرة بتلك اخلطوة .كما أكدت جلنة القدس التابعة الحتاد الربملانات
اإلسالمية أن إعالن ترامب باطل وملغي ،واعتداء على حقوق الشعب الفلسطين.1
دانت منظمة التعاون اإلسالمي
إعالن ترمب ،وعقدت اجللسة
الطارئة ،دعت فيها مجيع دول
العامل إىل االعرتاف بـ"القدس
الشرقية" عاصمة لدولة
فلسطني

حتمل قرارات منظمة التعاون يف إسطنبول أرضية ميكن البناء عليها ،لكن ينبغي التنبه إىل
أن بعض القرارات هلا مدلوالت ليست بالضرورة إجيابية؛ فاإلعالن عن «القدس الشرقية»
 1للمزيد انظر :الجزيرة.نت 13 ،و ،2017/12/18ووكالة األناضول 13 ،و ،2017/12/22والقدس العربي،
.2017/12/14
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عاصمة لدولة فلسطني يعن االعرتاف الضمن بتبعية «القدس الغربية» لدولة االحتالل،
وهو ما يرفضه الشعب الفلسطين بعمومه .كما غاب عن اجتماع القمة الطارئة ملنظمة
التعاون اإلسالمي اإلجراءات العملية القادرة ً
فعال على الضغط على اإلدارة األمريكية،
سياس ًيا واقتصاديًا ودبلوماس ًيا ،كما كان مستوى التمثيل متدن ًيا لبعض الدول الفاعلة،
ال سيما السعودية ومصر.1
ودانت تركيا إعالن ترامب ،وقال أردوغان إنه «باطل سواء أمام الضمري أو القانون أو
التاريخ» .ودعا أردوغان الواليات املتحدة إىل التخلي عن هذه اخلطوة ،مشددًا على أنه
«ال ّ
حيق ألحد أن يتحكم مبصائر ماليني الناس إرضاء ألهوائه الشخصية» ،و«ال ميكن
ترك القدس حتت رمحة دولة متارس إرهاب الدولة ض ّد الفلسطينيني منذ أعوام» .وبني
أردوغان أن بالده ستفتح قري ًبا سفارتها يف «القدس الشرقية» .كما استنكرت إيران
إعالن ترمب ،وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن إعالن ترامب بشأن القدس يظهر
أن الواليات املتحدة ال تولي أي احرتام للحقوق املشروعة للفلسطينيني .وأضاف روحاني
ً
أن هذه اخلطوة تظهر أن «الواليات املتحدة مل ولن تكون ً
ريا إىل أن
أبدا
وسيطا نزيهًا» مش ً
واشنطن «ال تسعى إال لتأمني مصاحل الصهاينة» .كما نددت وزارة اخلارجية اإليرانية
باإلعالن وقالت إنه «انتهاك سافر للقرارات الدولية» .2وأثار إعالن ترمب موجة تنديد
إسالمية رمسية وشعبية غاضبة ،معلنة رفضها له ومطالبة الواليات املتحدة بالرتاجع عنه.
ويف السياق نفسه ،ندد االحتاد العاملي لعلماء املسلمني بإعالن ترمب ،مشددًا على أن
القدس ّ
خط أمحر ،واعتبارها عاصمة لدولة االحتالل هو اعتداء صارخ على املسلمني،
واستهانة مبقدساتهم ،ودعم كبري للتطرف .ودعا حنو  300من علماء املسلمني ،الشعوب
اإلسالمية إىل تفعيل دور مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيليةّ ،
ُ
تشارك يف
ولكل دول ٍة
العدوان على القدس.3
 1الجزيرة.نت.2017/12/21 ،
 2للمزيد انظر :وكالة األناضول ،2017/12/22-6 ،والجزيرة.نت ،2017/12/18-7 ،والعربي الجديد،
 ،2017/12/11والقدس العربي ،2017/12/19-8 ،والمركز الفلسطيني لإلعالم.2017/12/16 ،
 3للمزيد انظر :الجزيرة.نت 7 ،و2017/12/12؛ ووكالة األناضول.2017/12/12 ،
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ﺛانيا :مواقﻒ األطراف الدولية
ً
تراوحت ردود الفعل الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية
تراوحت ردود الفعل الدولية من
املتواصلة على مدينة القدس بني القلق ،واالستنكار،
االعتداءات اإلسرائيلية على
والتحذير ،واملساواة بني الضحية واجلالد؛ وقلق اجملتمع القدس بني القلق ،واالستنكار،
الدولي مصدره أن تؤدي هذه االنتهاكات إىل تدهور والتحذير ،واملساواة بني الضحية
واجلالد.
األوضاع .فاجملتمع الدولي ُجممع على أن الشطر الشرقي
اجملتمع الدولي ُجممع على
من القدس أراض حمتلة ،وأن اإلجراءات اإلسرائيلية فيه
أن الشطر الشرقي من القدس
باطلة .فمسألة القدس ومكانتها القانونية مل حتسم منذ
أراض حمتلة ،وأن اإلجراءات
اإلسرائيلية فيه باطلة
اختاذ قرار األمم املتحدة رقم  181لسنة  1947املتعلق
بتدويل القدس ،بالرغم من توقيع اتفاق أوسلو ،الذي فتح
خصوصا عندما أشار إىل أن أساس ّ
احلل هو
الطريق أمام القبول الدولي باألمر الواقع،
ً
القرار .242
 .1الواليات المتحدة األمريكية:
اتسمت السياسة األمريكية جتاه قضية القدس باالنسجام
اتسمت السياسة األمريكية
مع السياسات اإلسرائيلية ،بالرغم من إعالنها اختاذ
جتاه قضية القدس باالنسجام
موقف حمايد يف الصراع العربي  -اإلسرائيلي ،إال أن
مع السياسات اإلسرائيلية،
احلقيقة تشري إىل احنيازها لـ«إسرائيل» .ووقفت واشنطن بالرغم من إعالنها اختاذا موقف
حمايد ،ووقفت موق ًفا منحا ًزا
موق ًفا منحا ًزا بشكل واضح لـ«إسرائيل» ،على الرغم من
مع "إسرائيل" ،توجته بإعالن
حماولتها إظهار شيء من التوازن يف بعض القضايا
ترمب القدس عاصمة لدولة
املتعلقة بالقدس ،واليت كانت مع إعالن الرئيس دونالد
االحتالل
ترمب االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،وعزمه
نقل السفارة األمريكية إليها .كما أقرر الكوجنرس األمريكي «قرار قطع املساعدات عن
الشعب الفلسطين مشروع تايلور – فورس تشرين أول /أكتوبر  ،»2017كما قررت
اخلارجية األمريكية إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،وعدم متديد
فتحه.

مؤسسـة القدس الدولية

ثان /يناير ،2017
فقد بدأت اإلدارة األمريكية اجلديدة ،مع تولي ترمب الرئاسة يف كانون ٍ
بتعهدها بدعم حديدي لـ«إسرائيل» يف األمم املتحدة ،وأكدت السفرية األمريكية لدى
األمم املتحدة نيكي هايلي عزمها الكامل على منع صدور قرار آخر «مدمر» مثل قرار
 ،2334الذي صدر عن جملس األمن يف كانون أول /ديسمرب  ،2016الذي نص على
مطالبة «إسرائيل» بوقف االستيطان يف الضفة الغربية ،مبا فيها شرقي القدس .وأشارت
هايلي إىل أن القرار كان مبثابة «ركلة يف البطن» شعرت بها الواليات املتحدة ،مشددة
على أن زمن «تقريع الدولة العربية ّ
وىل» .وهددت بأن الواليات املتحدة سوف تقلص
متويلها جمللس حقوق اإلنسان الدولي يف حال نشره «قائمة سوداء» لشركات دولية تعمل
يف املستعمرات الضفة الغربية ،مبا فيها القدس ،ويف مرتفعات اجلوالن السورية احملتلة.
كما نقلت إدارة ترمب رسالة واضحة جدًا للسلطة الفلسطينية ،حذرتها فيها من مغبة
التوجه للمحكمة الدولية ملقاضاة «إسرائيل» على خلفية االستيطان.1
ويف السياق ذاته ،قال الناطق الرمسي باسم البيت األبيض ،شون سبايسر« :بينما أننا ال
نعتقد أن وجود املستوطنات عقبة يف طريق السالم ،فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع
تلك املوجودة خارج حدودها احلالية قد ال تساعد على حتقيق هذا اهلدف (السالم)».
وقال الناطق الرمسي باسم اخلارجية األمريكية مارك تونر إن موقف اإلدارة احلالية جتاه
قدما حنو «سالم» فلسطين
املستعمرات وضرورة وقف النشاط االستيطاني للمضي ً
يتغري .وشددت اخلارجية أن إدارة ترامب ال تشرتط وقف ،أو جتميد االستيطان،
إسرائيلي مل ّ
الستئناف املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني .كما منحت إدارة ترامب االحتالل
املوافقة على استمرار االستيطان بالقدس ،دون اإلعالن عن هذا املوقف.2
وعلى صعيد آخر ،نددت الواليات املتحدة بـ«كل أعمال العنف» يف باحات املسجد األقصى،
بعد إغالقه من قوات االحتالل خالل شهر متوز/يوليو  ،2017يف إشارة إىل االحتالل
اإلسرائيلي وللفلسطينيني على ح ّد سواء ،داعية اإلسرائيليني والفلسطينيني إىل جتنب
 1للمزيد انظر :المركز الفلسطيني لإلعالم 2/1 ،و2017/3/28؛ والقدس 2/2 ،و2017/8/31؛ ووكالة وفا،
.2017/4/4
 2للمزيد انظر :القدس 2/4 ،و 9و 3/26و 6و2017/10/11؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم 2/4 ،و.2017/3/26
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أي «عمل استفزازي» ،وإىل نزع فتيل «التوتر والعنف» واستعادة اهلدوء يف القدس والضفة
الغربية .فقد دعت اخلارجية األمريكية إىل عدم اختاذ إجراءات تصعد التوتر بالقدس،
معربة عن تأييدها للحفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،كما دعت الطرفني
إىل عدم اختاذ أي إجراءات من شأنها أن تصعد من التوتر .1
كما زعم مسؤول كبري يف اإلدارة األمريكية أن حائط الرباق جزء من «إسرائيل» ،مشددًا
على أن الواليات املتحدة «ترى احلائط الغربي (حائط الرباق) كجزء من الدولة العربية
يف إطار اتفاق سالم نهائي بني اإلسرائيليني والفلسطينيني» .وقال املسؤول األمريكي« :ال
نستطيع أن نتص ّور أي موقف لن يكون فيه احلائط الغربي جز ًءا من الدولة العربية».2
ويف خطوة تعكس زيادة النفوذ الصهيوني داخل البيت األبيض ،وتصاعد اليمني ،يف ظل
وتكريسا لالحنياز
بيئة فلسطينية مفككة ،مع حالة الضعف يف العاملني العربي واإلسالمي،
ً
ً
وتنفيذا لوعده االنتخابي ،ويف ما يبدو أنه حتول يف السياسة
األمريكي مع «إسرائيل»،
3
األمريكية جتاه الشرق األوسط ،وتدشني لـ«صفقة القرن»  ،أعلن الرئيس ترمب ،يف

 1وكالة سما اإلخبارية2017/7/21 ،؛ وللمزيد يمكن مراجعة موقع وزارة الخارجية األمريكية:
http://www.state.gov

 2المركز الفلسطيني لإلعالم ،والقدس.2017/12/17 ،
 3مبادرة الرئيس األمريكي دونالد ترمب للسالم بين الفلسطينيين و«إسرائيل» ،والتي يستعد ترمب لطرحها.

مؤسسـة القدس الدولية

 ،2017/12/6اعرتاف بالده رمس ًيا بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل» ،ويف حني و ّقع على تأجيل
تنفيذ قرار نقل السفارة إال أ ّنه أصدر األمر إىل وزارة اخلارجية لبدء التحضريات لذلك؛
«نهجا جديدًا» إزاء الصراع العربي اإلسرائيلي ،وأنه «ال يغري
مشددًا على أن قراره يعكس
ً
الوضع القائم يف املدينة».1
وكان الكوجنرس األمريكي أقر سنة  1995قانو ًنا بنقل السفارة األمريكية من «تل أبيب»
إىل القدس ،إال أن كل الرؤساء األمريكيني الذين أتوا بعد ذلك أجلوا تنفيذه العتبارات
تتعلق باألمن القومي األمريكي.
وأكدت اخلارجية األمريكي أن إعالن ترامب «ال رجعة فيه» ،وأنه ال عالقة له حبدود
السيادة اإلسرائيلية يف القدس ،وال تأثري هلا يف نتائج املفاوضات أو الوضع النهائي الذي
قدما يف عملية السالم ،معلنة أن
سيتمخض عنها .وأكدت التزام إدارة ترامب باملضي ً
مطلع سنة  2018سيشهد «مبادرة سالم جديدة».2
ويف ما يتعلق بـ«صفقة القرن» ،اليت افتتح الرئيس األمريكي دونالد ترمب عهده
باإلعالن عنها ،فقد كشف صائب عريقات ،أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،رئيس دائرة شؤون املفاوضات ،يف تقرير سياسي قدّمه إىل اجتماع اجمللس
املركزي الفلسطين الذي عقد يف  ،2018/1/15-14تفاصيلها .ويف ما يتعلق مبوضوع
القدس أوضح عريقات ،يف التقرير ،أنه «خالل شهرين أو ثالثة على أبعد حدّ ،سيتم إعالن
موافقة إدارة الرئيس ترمب على ض ّم الكتل االستيطانية يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني ،و«فيما يطرح نتنياهو ض ّم  % 15من األراضي الفلسطينية احملتلة عام ،1967
يقرتح ترمب ض ّم  .»% 10وذكر عريقات أن إدارة ترمب «ستخرتع عاصمة لدولة فلسطني
يف ضواحي القدس (خارج إطار  6كلم )2عام  .»1967وأشار عريقات إىل أن خطة ترامب
تتضمن أن تعرتف دول العامل بـ»دولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي ،وبدولة
فلسطني كوطن قومي للشعب الفلسطين ،وتضمن إسرائيل حرية العبادة يف األماكن
املقدسة للجميع مع اإلبقاء على الوضع القائم فيها».3
 1الجزيرة.نت ،2017/12/6 ،والقدس العربي .2017/12/7 ،وانظر أيضًا. 2017/12/6 ,The White House :
 2الغد ،ع ّمان.2017/12/10 ،
 3الحياة.2018/1/21 ،
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 .2االتحاد األوروبي:
ُتع ّد مواقف االحتاد األوروبي جتاه قضية شرقي القدس
ُتع ّد مواقف االحتاد األوروبي
إجيابية ،بشكل عام بالرغم من ضعفها ،على قاعدة
جتاه قضية القدس إجيابية،
القرارات الدولية ،بالرغم من عدم اختاذها عمل ًيا ّ
أي بشكل عام بالرغم من ضعفها،
خطوات وإجراءات حقيقية وجادة باجتاه تطبيق قرارات بالرغم من عدم اختاذها عمل ًيا
ّ
أي خطوات وإجراءات حقيقية
الشرعية الدولية ،ومضمونها إجبار وإلزام «إسرائيل»
وجادة
باالنسحاب الكامل من األراضي احملتلة يف سنة .1967
وتباينت مواقف دول االحتاد ما بني الوضوح والغموض ،كما أعلنت أنها تعرتف بالدور
املهم جدًا الذي تكتسبه مسألة القدس بالنسبة إىل كل األطراف املعنية ،وأنها ال تقبل
أي مبادرة تتخذ من جانب واحد تهدف إىل تغيري وضع القدس ،وإن كل اتفاق حول وضع
املدينة جيب أن يضمن ّ
حق حرية الدخول إىل كل األماكن املقدسة ،ومن هنا كان
املوقف األوروبي الرافض إلعالن ترمب بشأن القدس.
وحرص االحتاد األوروبي على مطالبة «إسرائيل» بوقف عملياتها وإجراءاتها يف شرقي
القدس ،اليت تهدف إىل تغيري وضع املدينة متهيدًا لتهويدها ،وأكد عدم شرعية املستوطنات
واجلدار العازل ،ووصف االحتاد تلك اإلجراءات بأنها غري قانونية ،وأنها ختريب جلهود
جعلها عاصمة للدولتني .كما عربت دول االحتاد عن قلقها جتاه الوضع يف شرقي
القدس ،وطالبت األطراف كافة بالتوقف عن أي ممارسات استفزازية ،مع التأكيد أن
تؤدي املفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية إىل ّ
حل وضع القدس على أساس أنها عاصمة
للدولتني.1
كما أعرب االحتاد األوروبي عن بالغ قلقه حيال استمرار عمليات اهلدم اإلسرائيلية للمباني
الفلسطينية يف الضفة الغربية ،مبا فيها شرقي القدس ،خالل سنة  .2017ودعا االحتاد
 1للمزيد انظر :القدس 3/29 ،و 5/18و2017/10/23؛ ووكالة وفا 7/28 ،و2017/10/23؛ والمركز الفلسطيني
لإلعالم ،2017/10/23 ،وموقع االتحاد األوروبي بالعربية،
 .http://www.eu-arabic.org/overview.htmlوانظر أيضًا:

EUROPA - Official website of the European Union, https://europa.eu/european-union/
index_en
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األوروبي السلطات اإلسرائيلية إىل وقف عمليات هدم املنازل واملمتلكات الفلسطينية وف ًقا
اللتزاماتها كقوة حمتلة ،وطالبها بوقف تهجري الفلسطينيني من القدس .وباملقابل دعا
مبان ومرافق بنى
بعض دول االحتاد سلطات االحتالل إىل دفع تعويضات هلا عن هدم ٍ
حتتية ممولة أوروب ًيا.1
وعند إغالق االحتالل املسجد يف متوز/يوليو  ،2017حذر االحتاد األوروبي من أي استفزاز،
مكر ًرا دعوته إىل احلفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى .ودعا االحتاد إىل احرتام
خصوصا حول
الوضع القائم يف األماكن املقدسة ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد،
ً
األماكن املقدسة يف القدس ،سيكون له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها .كما دعت
لندن الفلسطينيني و«إسرائيل» إىل «ضبط النفس واستعادة اهلدوء وجتنب االستفزاز
للتوصل إىل ّ
حل يضمن سالمة وأمن احلرم الشريف».2
كما أعرب االحتاد األوروبي عن قلقه البالغ بشأن إعالن ترمب بشأن القدس ،وتداعياته
احملتملة على فرص السالم .وأكد االحتاد أنه ال يزال على موقفه ،و«أنه جيب إجياد
طريق من خالل املفاوضات ّ
حلل وضع القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتني» ،وأنه،
والدول األعضاء فيه ،سيواصلون احرتام توافق اآلراء الدولية بشأن القدس ،مبا يف ذلك
بشأن موقع ممثليها الدبلوماسيني ،وأن االحتاد والدول األعضاء فيه لن تنقل أياً من
سفاراتها إىل القدس ،ما مل يتم التوصل إىل ّ
احلل النهائي .ومل جيد طلب رئيس احلكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو من حكومات االحتاد األوروبي أن حتذو حذو ترامب االعرتاف
بالقدس احملتلة جتاوباً يف الدول األوروبية ،فقد أكد القادة الـ  28لدول االحتاد األوروبي
أن موقفهم ثابت من وضع القدس.3

 1للمزيد انظر :وكالة وفا2017/2/23 ،؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم 2/23 ،و2017/3/11؛ والقدس10/19 ،
و.2017/12/8
 2وكالة األناضول.2017/7/25 ،
 3للمزيد انظر :الجزيرة.نت2017/12/13-7 ،؛ والشرق األوسط ،لندن2017/12/14-7 ،؛ والحياة ،لندن،
2017/12/9؛ وكالة وفا 12 ،و.2017/12/14
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وأعلنت املستشارة األملانية أجنيال مريكل أن حكومتها ال تدعم قرار ترامب ،ألن وضع
القدس ال ميكن التفاوض بشأنه إال يف إطار ّ
حل الدولتني .وأعلنت رئيسة احلكومة
الربيطانية ترييزا ماي أن اململكة املتحدة ال توافق على إعالن ترامب قبل التوصل إىل
اتفاق نهائي ،وأكدت أن بريطانيا تع ّد «القدس الشرقية» جزءاً من األراضي الفلسطينية
احملتلة .كما أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أن بالده ال تؤيد إعالن ترامب،
ووصفه باملؤسف واألحادي .وقال «إن وضع القدس حيدده اإلسرائيليون والفلسطينيون من
خالل املفاوضات» ،مشدداً على أن هذا احلل ال ميكن أن يتحقق من دون القدس.1
ويف السياق نفسه ،عربت الدول األوروبية عن بالغ قلقها من إعالن ترمب ،وقالت إنه سيسهم
يف زيادة عدم االستقرار يف املنطقة ،وشددت على أن اإلعالن األمريكي ميثل «عقبة أمام
حتقيق السالم العادل والدائم على أساس ّ
ْ
الدولتني» ،وأعلنت رفضها إجراء أي تغيري
حل
2
على وضع مدينة القدس قبل التوصل إىل اتفاق بني الطرفني الفلسطين واإلسرائيلي .
 .3المحافل الدولية:
بقيت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة
مل تأت املواقف الدولية بشيء
على مدينة القدس يف إطار ما هو معهود يف السنوات
جديد حيال االعتداءات
السابقة ،وفشل جملس األمن الدولي —كعادته— يف اإلسرائيلية على القدس ،وفشل
دائما جملس األمن الدولي يف إصدار
إصدار قرارات تدين هذه االعتداءات ،والسبب
ً
قرارات تدين هذه االعتداءات،
«الفيتو» األمريكي .ومل تتعد تصرحيات األمني العام
دائما "الفيتو" األمريكي
والسبب ً
لألمم املتحدة السابق بان كي مون والالحق أنطونيو
غوترييش ،أو املتحدثني بامسهما ،والبيانات الصادرة عن املؤسسة الدولية ،التعبري عن
القلق إزاء تدهور األحداث يف القدس ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،حيث ّ
مت التأكيد أن
 1للمزيد انظر :الجزيرة.نت ،2017/12/24-7 ،والشرق األوسط ،2017/12/7 ،والحياة الجديدة،2017/12/7 ،
والمستقبل ،2017/12/7 ،والقدس العربي ،2017/12/9-8 ،والغد ،2017/12/9 ،والحياة 9 ،و،2017/12/23
وموقع سي أن أن.2017،2017/12/15 ،
 2للمزيد عن مواقف الدول األوروبية انظر :عرب 2017/12/6 ،48؛ ووكالة األناضول2017/12/12-6 ،؛
والجزيرة.نت2017/12/23-7 ،؛ األيام2017/12/8-7 ،؛ ووكالة وفا2017/12/14 ،؛ والحياة الجديدة،
2017/12/22-7؛ والخليج.2017/12/18-14 ،

مؤسسـة القدس الدولية

اإلجراءات كافة اليت تتخذها السلطات اإلسرائيلية ،والرامية إىل تغيري طابع ومركز
مدينة القدس ،ليس هلا أي صالحية قانونية ،وأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي
وتقوض إمكانية حتقيق ّ
«حل الدولتني».
ويف السياق نفسه ،ح ّذرت األمم املتحدة من خطورة مشروع قانون «القدس املوحدة» ،الذي
صدق عليه «الكنيست» بالقراءة األوىل منتصف متوز/يوليو  ،2017و بالقراءتني الثانية
والثالثة بداية كانون ثان /يناير  .2018وقال مساعد األمني العام للشؤون السياسية
مريوسالف جينكا ،إن «مشروع القانون الذي جيعل من القدس عاصمة لـلدولة العربية،
سيعمل يف حالة إقراره على تعزيز سيطرة الدولة العربية على اجلزء الشرقي من القدس
احملتلة ،وسيحد من قدرة الطرفني على التوصل إىل ّ
حل تفاوضي يتوافق مع قرارات األمم
املتحدة واالتفاقات السابقة املوقعة بني الطرفني».1
كما أعرب املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي
مالدينوف عن قلقه إزاء االستفزازات والعنف يف األماكن املقدسة يف البلدة القدمية
يف القدس وحوهلا .كما دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق األوسط مجيع األطراف
املعنية بالوضع يف القدس إىل ضبط النفس ألقصى حدّ ،وطالبت اللجنة بتجنب األعمال
االستفزازية والعمل يف سبيل خفض مستوى التوتر.2
ووجه مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان األمري زيد بن رعد بن احلسني رسائل
ّ
لـ  150شركة يف إسرائيلية وعاملية تعمل يف املستوطنات اإلسرائيلية ،حذرها عربها بأنه
كان على وشك إدراجها على القائمة السوداء للمنظمة .وأوضح املفوض أنه طلب من
تلك الشركات تقديم إيضاحات بشأن أنشطتها يف املستوطنات.3

1المركز الفلسطيني لإلعالم.2017/8/23 ،
 2الجزيرة.نت2017/7/23 ،؛ وموقع مركز أنباء األمم المتحدةhttps://www.un.org/arabic/news :
.2017/9/Haaretz, 27 3
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ً
رفضا إلجراءات االحتالل ضد األقصى بعد  14تموز/
أ .هبة الفلسطينيين
يوليو :2017

انتهت جلسة جملس األمن املغلقة ،اليت عقدها ملناقشة التطورات داخل القدس ومنها
إغالق املسجد األقصى يف متوز/يوليو  ،2017من دون التوصل إىل صيغة عملية مفيدة
ومقبولة للتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية .وقال مندوب فلسطني الدائم لدى األمم
املتحدة رياض منصور« :إن ما جرى خالل جلسة جملس األمن الدولي ،ال يرتقي ملستوى
ما حيدث يف القدس»ّ .
وبني منصور «أن الواليات املتحدة األمريكية رفضت خالل جلسة
جملس األمن املغلقة إدانة ما جيري يف القدس احملتلة ،ورفضت حتى صدور إعالن
بيان حول أحداث األقصى» .1كما حذر املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم
يف الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف من أن أزمة األقصى ميكن أن تكون هلا تداعيات
كارثية تتجاوز القدس ،داع ًيا إىل ضرورة إجياد ّ
حل هلا .2ودعت اللجنة الرباعية الدولية
«إسرائيل» واألردن إىل العمل سويًا من أجل إبقاء الوضع القائم يف األقصى ،الذي يتاح
مبوجبه للمسلمني دخول املوقع يف أي وقت ،ويتاح لليهود دخوله يف أوقات حمددة من دون
أن يتمكنوا من الصالة فيه.3
ب .إعالن ترامب (كانون أول/ديسمبر :)2017

أكد األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش أن وضع القدس ال ميكن أن حيدد إال
عرب «تفاوض مباشر» بني اإلسرائيليني والفلسطينيني ،مشددًا على «رفض أي إجراء من
طرف واحد» .وأعلن أن قرار ترمب ميكن أن يعيق اجلهود األمريكية للتوصل التفاق سالم
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني .فيما أكد املنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم
يف الشرق األوسط أن «وضع مدينة القدس جيب أن يكون موضع تفاوض بني إسرائيل
والفلسطينيني» ،وقال نيكوالي مالدينوف إن «القدس هي القضية األشد تعقيدًا» يف
 1الحياة الجديدة.2017/7/24 ،
 2لالطالع على المزيد من التصريحات انظر :موقع مركز أنباء األمم المتحدة:

https://www.un.org/arabic/news
 3الجزيرة.نت.2017/7/23 ،
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الصراع الفلسطين اإلسرائيلي .وطالبت اللجنة املعنية
مبمارسة الشعب الفلسطين حلقوقه غري القابلة
للتصرف ،التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة،
حكومة الواليات املتحدة بإلغاء إعالنها القدس عاصمة
لـ»إسرائيل» ،وقرار نقل السفارة األمريكية إليها.1

أعرب جملس األمن الدولي عن
رفضه الشديد للقرار الذي اختذه
الرئيس األمريكي بشأن القدس.
وفيما استخدمت الواليات املتحدة
"الفيتو" ض ّد مشروع قرار يطالب
بإلغاء إعالن ترامب ،بالرغم
من تأييد  14دولة فقد اعتمدت
اجلمعية العامة قرا ًرا أكدت فيه
أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها
تغيري طابع القدس ،أو وضعها ،أو
تكوينها الدميوغرايف ،ليس هلا أثر
قانوني ،و ُتع ّد الغية وباطلة ،ويتعني
إلغاؤها

كما أعرب جملس األمن الدولي ،يف جلسة طارئة يف
 ،2017/12/8عن رفضه الشديد للقرار الذي اختذه
الرئيس األمريكي بشأن القدس .وأوضح سفراء السويد
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وبريطانيا لدى األمم املتحدة
أن قرار ترمب «ال يتطابق مع قرارات جملس األمن
الدولي» ،وشددوا يف إعالن صدر يف بيان إثر اجتماع
طارئ جمللس األمن على «أن وضع القدس جيب أن حيدد عرب مفاوضات بني الفلسطينيني
واإلسرائيليني ،ختتتم باتفاق حول الوضع النهائي» ،وأكدوا أنه يف هذا اإلطار «جيب أن
تكون القدس عاصمة لدوليت إسرائيل وفلسطني .ويف غياب اتفاق ،ال نعرتف بأي سيادة
على القدس ،ونع ّد القدس الشرقية جز ًءاً من األراضي الفلسطينية احملتلة».2
ويف  ،2017/12/18استخدمت الواليات املتحدة «الفيتو» ض ّد مشروع قرار تقدمت به
مصر إىل جملس األمن؛ يطالب بإلغاء إعالن ترمب ،وقد أي ّد القرار  14دولة .ويؤكد
مشروع القرار أن القدس قضية «يتعني ح ّلها من خالل املفاوضات» ،وأن «أي قرارات أو
إجراءات تهدف إىل تغيري طابع املدينة ،أو وضعها الدميوغرايف ،أو تركيبتها الدميوغرافية
ال ميكن أن يكون هلا أي أثر قانوني ،وتع ّد ملغاة وباطلة ،وجيب إلغاؤها» .كما يدعو مشروع
القرار مجيع البلدان إىل االمتناع عن فتح سفارات يف القدس ،ويطالب الدول األعضاء
بعدم االعرتاف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات األمم املتحدة بشأن وضع املدينة .وقالت
 1الجزيرة.نت2017/12/6 ،؛ ووكالة صفا2017/12/6 ،؛ والمركز الفلسطيني لإلعالم2017/12/8 ،؛ ورأي
اليوم ،لندن.2017/12/10 ،
 2الشرق األوسط.2017/12/9 ،
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السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة نيكي هايلي إن طرح مشروع القرار يُع ّد «إهانة ال
ّ
احلق يف حتديد عاصمتها .واتهمت هايلي
ميكن نسيانها» ،مشددة على أن لـ«إسرائيل»
األمم املتحدة بأنها «عرقلت» مساعي التوصل إىل اتفاق سالم ،وأشارت إىل أن «إسرائيل»
تعاني من التحيز ضدّها داخل األمم املتحدة.1

ويف  2017/12/21اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرا ًرا أكدت فيه أن أي قرارات أو
إجراءات يقصد بها تغيري طابع مدينة القدس ،أو وضعها ،أو تكوينها الدميوغرايف ،ليس هلا
ً
امتثاال لقرارات جملس األمن ذات الصلة.
أثر قانوني ،و ُتع ّد الغية وباطلة ،ويتعني إلغاؤها،
وأيدت القرار  128دولة ،وعارضته  ،9فيما امتنعت  35عن التصويت .وأعربت اجلمعية
العامة عن األسف البالغ إزاء القرارات األخرية املتعلقة بوضع القدس ،وأهابت جبميع
الدول «أن متتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية يف مدينة القدس الشريف ً
عمال بقرار جملس
األمن رقم  478الصادر عام .2»1980
 1رأي اليوم ،لندن2017/12/18 ،؛ والشرق األوسط.2017/12/19 ،
 2موقع مركز أنباء األمم المتحدة.2017/12/21 ،

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘﺪس الﺪولﻴﺔ

ج» .اليونسكو« والقدس :2017

يف  2017/5/2جددت منظمة اليونسكو ،يف قرار جديد،
اعتبار «إسرائيل» حمتلة للقدس .وصوت أعضاء
اجمللس التنفيذي لليونسكو ،يف جلسة خاصة ومغلقة
مبقر املنظمة يف باريس ،ملصلحة تأكيد القرارات
السابقة للمنظمة باعتبار «إسرائيل» حمتلة للقدس،
ورفض سيادتها عليها .وجرى مترير القرار بأغلبية
 22صو ًتا ،ومعارضة عشرة أصوات ،وامتناع أو تغيب
1967
الدول الباقية .وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،معل ًقا على القرار« :اعتمدت منظمة اليونسكو أمس مرة أخرى قراراً سخيفاً
يتعلق مبكانة إسرائيل بأورشليم ،عاصمة الشعب اليهودي منذ  3000عام‟ .وذكر أنه أوعز
ملدير عام وزارة اخلارجية يوفال روتيم بتقليص مليون دوالر آخر من األموال اليت حتوهلا
“إسرائيل‟ إىل األمم املتحدة ،مشرياً إىل أن “إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي بينما هذه
املنظمة تدعو إىل رفض سيادتنا على أورشليم‟.1
جددت اليونسكو اعتبار "إسرائيل"
حمتلة للقدس .كما تبنت جلنة
الرتاث العاملي التابعة للمنظمة
قرار "بلدة القدس القدمية
وأسوارها" ،الذي نص على أن
تعريف الوضع التارخيي القائم
يف القدس هو ما كان عليه تراث
املدينة املقدسة قبل احتالل عام

كما تبنت جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو ،يف دورتها الـ  ،41اليت انعقدت يف
مدينة كراكوف البولندية يف  ،2017/7/4قرار «بلدة القدس القدمية وأسوارها» ،املُعد
من قبل األردن وفلسطني ،واملقدم من اجملموعة العربية .وجاء تبن القرار بعدما أيدته
عشر دول وعارضته ثالث ،بالرغم من الضغوط اإلسرائيلية إلفشاله ،وقد أكد اعتماد
 12قرا ًرا ساب ًقا للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات سابقة للجنة الرتاث العاملي،
تنص على أن تعريف الوضع التارخيي القائم يف القدس هو ما كان عليه تراث
ومجيعها ّ
املدينة املقدسة قبل احتالل سنة .2 1967

 1الجزيرة.نت ،الدوحة2017/5/2 ،؛ وموقع ديوان رئيس حكومة االحتالل.2017/5/3 ،
 2وكالة وفا.2017/7/4 ،
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االتجاهات والمآالت
على مستوى مشروع تهويد القدس:
 تصعيد اإلجراءات اهلادفة إىل تهويد املسجد األقصى واالنتقال إىل مستوى أعلى مناالستهداف بعد التصويب الكبري على مدى السنتني السابقتني على املرابطني واملرابطات
مع ما يعنيه ذلك من إفراغ املسجد من أهله .وعلى ما يبدو ّ
فإن االحتالل مع ّ
ن هذا
العام بتوسيع استهدافه لألوقاف ومنع موظفيها من االضطالع مبهامهم ،باإلضافة إىل
دعم الوجود اليهودي يف املسجد ومظاهر أداء الصلوات التلمودية فيه.
 تصعيد استهداف اخلاصرة اجلنوبية لألقصى ،يف سلوان حتديدًا ،عرب مشاريع رافدةملشروع التهويد يف األقصى إلحكام احلصار عليه ببيئة استيطانية تساعد يف السيطرة
ً
استكماال حملاوالت السيطرة عليه من الداخل.
على املسجد من اخلارج
 اجتاه االحتالل إىل إقرار فصل كفر عقب وخميم شعفاط وغريهما من األحياءرمسيا ،مع إجياد آلية إلدارة هذه
الفلسطينية الواقع خارج اجلدار العازل عن القدس
ًّ
األحياء مبا يضمن بأال تكون منطل ًقا ألعمال مقاومة ضد االحتالل .ويف هذا الصدد قد
يلجأ االحتالل إىل فرض اهليمنة األمنية على هذه األحياء بينما يرتك اإلدارة املدنية
للجان احمللية الفلسطينية ،وقد يسعى االحتالل إىل رمي هذه األحياء يف وجه السلطة
الفلسطينية لتتحمل مسؤولياته جتاهها.
 استفادة االحتالل من الدعم املطلق الذي يتل ّقاه من إدارة ترمب كفرصة ساحنة لتمريرالسيطرة على القدس واألقصى
املزيد من القوانني والتشريعات اهلادفة إىل إحكام ّ
وتكريس املزيد من احلقائق لفرضها كأمر واقع ال يرتك للفلسطينيني ّ
أي جمال
لرفضه ،ال س ّيما يف ظل املوقف العربي املتهالك الذي يتجه إىل مزيد من االحنناء أمام
الصلف األمريكي.

مؤسسـة القدس الدولية

على مستوى السلطة الفلسطينية:
ال تبدو السلطة الفلسطينية معنية بتوسيع دائرة خياراتها حيث إ ّنها ال تزال تبحث عن
وسيط لـ "عمل ّية السالم" يف ّ
ظل تصرحيات عن ّ
أي "عملية سالم" ال ميكن أن تكون من
قائما احتمال عودة السلطة إىل املفاوضات
دون مشاركة الواليات املتحدة .وعليه ،يبقى ً
خصوصا إذا كانت من الواليات املتحدة
عند أوّل دعوة تتل ّقاها مصحوبة ببعض الضغط،
ً
األمريكية.
على مستوى االنتفاضة والحراك الشعبي:
على الرغم من الضغوطات اليت تسعى إىل منع أي حراك يف القدس واألراضي الفلسطينية
احملتلة كافة فإ ّنه من غري املتو ّقع أن ينجح االحتالل يف القضاء على احلراك الشعيب
نهائ ًيا ،بل على العكس من ذلك حيث ّ
إن التحالف اإلسرائيلي األمريكي الستكمال
خمطط التهويد والسيطرة على القدس واألقصى من شأنه أن يدفع باجتاه تسعري احلراك
ورفع وتريته .وإن كانت القبضة اإلسرائيلية العقابية-الردعية قادرة على تقييد احلراك
واحل ّد من وترية العمليات ضد املستوطنني وجنود االحتالل ّإال أ ّنها لن تقدر على القضاء
على روح املقاومة ،يع ّزز من هذا االحتمال استمرار تشكيل خاليا مقاومة يف الضفة الغربية
احملتلة وقدرة هذه اخلاليا على تنفيذ عمليات ناجحة وجتاوز إجراءات االحتالل والتنسيق
األمن ،ويدفع ّ
باجتاه ترجيحه تعامل اإلدارة األمريكية مع القضية الفلسطينية ،ال سيما
يف موضوع القدس والسفارة.
واإلسالمية:
العربية
على مستوى الدول
ّ
ّ
لن تكون معظم األنظمة العربية معنية بتحسني أدائها بالنسبة إىل القضية الفلسطينية،
ّ
وستظل حمكومة مبا تفرضه اإلدارة األمريكية ،ال س ّيما مع
ومن ضمنها القدس احملتلة،
االجتاه إىل تعزيز مسار التطبيع مع االحتالل ،ونسج املزيد من العالقات العلنية معه
وتقديم تلك العالقات يف سياق الضرورات األمنية وعدم احلاجة إىل العداء مع "إسرائيل"
يف ّ
ظل استعداء إيران ،وهو أمر بات يقدّم كمصلحة مشرتكة.
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التوصيات 2017
السلطة الفلسطينية:
أن القدس أزيلت عن ّ
 .1رفض الذهاب إىل املفاوضات ،ال سيما بعد إعالن ترمب ّ
الطاولة
وما يتواىل من تصرحيات أمريكية تفيد عن اجتاه واشنطن إىل تثبيت إعالن ترمب حول
القدس أم ًرا واق ًعا.
 .2وقف ال ّتنسيق األمن مع االحتالل الذي يع ّد من أه ّم أدوات االحتالل يف القضاء على
أي حراك مقاوم ،ووقف ّ
ّ
كل أشكال التطبيع اليت تسبغ على االحتالل بعدًا إنسان ًيا
ومت ّكنه من اخرتاق الوعي الفلسطين.
 .3يف ّ
ظل العجز عن االضطالع بدور ف ّعال يف القدس ،من املهم أن تتوقف السلطة عن
الرتويج لزيارة شرق املدينة على أ ّنه السبيل لدعم القدس ملا هلذه الزيارات ،املرفوضة
أساسا من املقدس ّيني ،من أثر يف كسر احلاجز النفسي بني الوفود العربية واإلسالمية
ً
املدعوة إىل الزيارة من جهة وبني االحتالل الذي ال ميكن زيارة املدينة من دون تصرحيه
وإذنه ومن دون املرور على حواجزه .فأحد أبعاد املشكلة يف دعم القدس ليس غياب
العرب واملسلمني عن زيارتها بل غيابهم عن االجتماع حول موقف حازم وحاسم رافض
لالعتداءات اإلسرائيلية واألمريكية من ورائها ،والتزام سقف منخفض ال يتناسب مع
تقدّم املشروع االستعماري وحتقيقه املزيد من النجاح يف املنطقة.
 .4مبا ّ
أن السلطة معنية بدعم القدس فمن املهم عدم إعطاء الشرعية للبطريرك ثيوفيلوس
املتهم بتسريب أمالك الكنيسة األرثوذكسية ،ومنها عقارات يف القدس ،إىل االحتالل،
ال س ّيما ّ
أن ذلك يتعارض مع موقف أبناء الكنيسة الفلسطينيني الذين رفضوا إحياء
ثيوفيلوس قداس رأس السنة يف كنيسة املهد ببيت حلم فيما شارك عباس يف القداس
مرس ً
ال رساالت إجيابية إىل البطريرك.
 .5رفع التعاون مع الكتل العرب ّية واإلسالم ّية يف احملافل الدول ّية ،لطرح مشاريع قوانني
تساهم يف إبراز الوجه البشع لالحتالل ،وزيادة التواصل والتنسيق مع الدول األجنب ّية
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غري املركزيّة يف العامل ،واليت تستطيع محل هموم الشعب الفلسطين وقضاياه يف
بشكل أكرب يف هذا الصدد.
املنابر الدول ّية ،ورفع التشبيك معها
ٍ

 .6ال ّتجاوب مع مستلزمات حتقيق مصاحلة فلسطين ّية حقيق ّية نظ ًرا إىل ما ش ّكله
اخلالف من استنزاف للشعب الفلسطين ،وإىل ما للمصاحلة من دور يف توحيد الصف
يف مواجهة االحتالل.
 .7االخنراط يف اسرتاتيجية مواجهة مع االحتالل اإلسرائيلية قائمة على استثمار أوراق
القوة يف الشعب الفلسطين ويف قضيته ،وااللتحام مع الشعب يف خندق املواجهة ،وعدم
االكتفاء باإلدانة واالستنكار ً
فضال عن تقييد يد املقاومة.
الفصائل والقوى الفلسطينية

 .1اخلروج من حالة الركود اليت ترزح حتتها ،ورفع مستوى تفاعلها مع قضايا القدس
واألقصى ،عرب خطط العمل وتنظيم الفعاليات ،واالخنراط باالنتفاضة.
 .2إنهاء االنقسام السياسي احلاصل ،والعمل على إعادة اللحمة الوطنية بني الضفة
الغرب ّية وقطاع غزة.
 .3تشكيل جلان دعم عوائل شهداء انتفاضة القدس ،والعمل على تأسيس شبكة أمان
اجتماعية ومالية لتعويض الشهداء واألسرى ّعما يسببه االحتالل هلم من خسائر
معنوية ومادية.
 .4تعزيز حالة الرباط يف املسجد األقصى ،ورفده باملصلني واملعتكفني.
كثابت دائم يف خطاباتها ومواقفها.
 .5استحضار القدس
ٍ
 .6تفعيل دور فلسطينيي اللجوء واالغرتاب.
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األردن:
كوصي على املقدسات اإلسالم ّية واملسيح ّية،
 .1العمل على تعزيز موقع األردن
ّ
واالستحصال على قرارات دول ّية يف هذا الصدد.
 .2محاية املسجد األقصى عرب دعم حراسه ،وعدم تركهم فريسة لالحتالل.
 .3الوقوف يف وجه تسريب األوقاف املسيحية عرب رفع الغطاء عن البطريرك ثيوفيلوس
وحاشيته من املتورطني بالتفريط بأوقاف الكنيسة.
 .4ترمجة مواقف القيادة األردنية خبصوص القدس واألقصى على شكل خطط فاعلة
وعمل ّية.
 .5تبن اسرتاتيجية مواجهة ضد االحتالل ضمن إمكانيات األردن وما ميتلك من أوراق
قوة قانونية وسياسية وشعبية.
 .6دعم املؤسسات األهل ّية والشعبية يف األردن والقدس ،اليت ُتعنى بهموم املدينة احملتلة،
ودفعها إىل أن تقوم بدور التواصل والتحفيز مع اهليئات العرب ّية واإلسالم ّية والدول ّية.
 .7تأمني احلماية الالزمة ملوظفي دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس وعلى رأسهم حراس
األقصى هي مسؤولية أردنية قبل كل شيء ،فال بد من موقف حازم يف وجه اعتداءات
االحتالل عليهم وإبعاده ،ال س ّيما مع تصعيد االحتالل من محلة استهداف عمل األوقاف
يف األقصى.
الدول العربية واإلسالمية:
 .1النهوض مبوقف حاسم حيال االحتالل ،ال سيما عرب وقف التطبيع الذي بات مسة
الزمة ملوقف معظم األنظمة العربية واإلسالمية.
 .2التصدي إلعالن ترمب القدس عاصمة لدولة االحتالل ،ومنع تكريس هذا اإلعالن
كأمر واقع يتكرس مع نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،ويتطلب ذلك مواقف
جريئة ضد اإلدراة األمريكية عرب التلويح بأوراق االقتصاد والتعاون األمن والسياسي
بني أمريكا والدول العربية واإلسالمية.
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 .3العمل اجلاد على دعم القدس واملقدسيني واملقدسات ،وحتريك رؤوس األموال العرب ّية
ملواجهة خطر التهويد احملدق باملدينة.
 .4دعم القطاعات احليات ّية للمقدسيني يف املدينة ،وإجياد شبكة أمان تبعدهم عن االحتالل
ومؤسساته ،والعمل على متكني اجملتمع الفلسطين لالستقالل باقتصاده وإدارة شؤونه.
 .5دعم احلراك الشعيب الفلسطين ض ّد االحتالل باإلضافة إىل التكفل بعوائل الشهداء
واألسرى ،وتأمني الدعم السياسي واملادي املباشر لالنتفاضة.
 .6تطبيق قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي يف تأسيس صناديق
دعم للقدس واألقصى.
بشكل كامل وتلقائي ،وعدم تقديم الغطاء العربي
 .7عدم دعم مبادرات السالم الدول ّية
ٍ
للمفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي ،وإجياد حالة رعاية عرب ّية للسلطة الفلسطين ّية،
ما يبعدها عن االحتالل وسطوته األمنية واملال ّية.
المرجعيات والهيئات المسيحية:
 .1العمل على وقف جرمية التطهري العرقي اليت يقرتفها االحتالل حبق املسيحيني يف
القدس ،ومن أجل وقف اعتداءاته على املقدسات واملعامل املسيحية.
 .2اختاذ موقف صارم وخطوات عملية حيال قض ّية تسريب أمالك الكنائس املسيحية يف
القدس ،وال شك يف أن هذه مهمة تعن كل اجلهات الغيورة على القدس سواء كانت
إسالمية أو مسيحية.
 .3التواصل مع كل اهليئات واملرجعيات املسيحية يف العامل لكشف جرائم االحتالل حبق
خصوصا.
عموما ،واملسيحيني واملقدسات واألوقاف املسيحية
القدس
ً
ً
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القوى واألحزاب والهيئات الشعبية:
 .1مواصلة التحركات الرافضة إلعالن ترمب حول القدس.
دفاعا عن القدس واألقصى ،وتشكيل حالة ضغط على األنظمة الرمسية
 .2استنفار اجلهود ً
حلملها على الوقوف يف وجه االحتالل وليس معه.
 .3تشكيل حالة ضغط ملنع األنظمة العربية من التطبيع مع االحتالل ،وتبن خطة
مقاطعة الشركات اليت تدعم االحتالل.
 .4استثمار الظروف الراهنة اليت تهدد القدس لتصدير مواقف وحدوية تعيد لألمة
توحد
متاسكها الذي فقدته يف السنوات األخرية ،واستعادة مظلة القدس كقضية جامعة ّ
اجلهود يف وجه عدو األمة االحتالل اإلسرائيلي.
 .5تنظيم احلمالت والفعاليات املتواصلة لنصرة القدس يف كل اجملاالت.

