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مقدمة
شكلت العيساوية طوال اهلبات
املاضية اليت مرت بالقدس خالل
األعوام  ،2018 – 2015عنواناً
مهماً خالل يوميات املواجهة
مع

االحتالل

الصهيوني،

وهذا األهمية اليت اكتسبتها
العيساوية نابع ٌة من عوامل عدة،
منها موقعها اجلغرايف الواقع
يف منطقة حماطة باملراكز
االستيطانية الكربى يف قلب القدس ،حيث جيب اجلامعة العربية االستيطاني ومستوطنة
التلة الفرنسية ،ويف حميطها يقع مركز حتقيق للشاباك الصهيوني ،1مما جيعل من القرية
بؤرة للمواجهة الشاملة مع االحتالل الصهيوني منذ اندالع انتفاضة القدس يف العام .2015

خلفية تاريخية حول العيساوية
ُسيت العيساوية بهذا االسم لقربها من املكان الذي تذكر الروايات التارخيية أن نيب اهلل

عيسى عليه السالم صعد منه للقدس ،تبلغ مساحة القرية القدمية حوالي  47دو ً
منا ،فيما

تبلغ مساحة أراضيها اإلمجالية  10.047دو ً
منا.2

عدد سكان العيساوية
يقدر عدد سكان العيساوية حبوالي  15,500نسمة.3
 1مقابلة شفوية مع الباحث المختص بالحراكات الشعبية في القدس ،أحمد عز أسعد.
 2مصطفى الدباغ ،بالدنا فلسطين ،دار الهدى  ،كفر قرع – فلسطين ،1991 ،الجزء الثامن ،القسم الثاني ،الصفحة . 101
 3المرجع ذاته.
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الوضع الجيوسياسي للعيساوية
كان العيساوية ضمن قضاء القدس يف العهد الربيطاني،
وخالل فرتة احلكم األردني للضفة الغربية والقدس ،بني
عامي  ،1967 – 1948كانت العيساوية ضمن جيب
اجلامعة العربية ،اخلاضع للسيطرة األمنية لألمم املتحدة،
وكانت تتبع أدار ًيا للسلطات األردنية ،1وبعد االحتالل
الصهيوني لشرق القدس ،يف  ،1967/6/7مت ضم العيساوية
بشكل أحادي لبلدية االحتالل الصهيوني ،وبقيت العيساوية
كذلك حتى بعد اتفاقية أوسلو اليت مت خالهلا نقل إدارة
بعض مناطق القدس إلدارة سلطة أوسلو الفلسطينية.2

االعتداءات الصهيونية على العيساوية
كانت للعنة اجلغرافية وقعها اخلاص على العيساوية فوقوع
البلدة يف املنطقة املتامخة للجامعة العربية والتلة الفرنسية،
املركزان االستيطانيان املركزيان ،يف قلب القدس ،جعل من
ً
حمطا لالستهداف الصهيوني باالستيطان والتهويد،
البلدة
فخالل العام  1968اغتصبت سلطات االحتالل الصهيوني  568دو ً
منا من العيساوية لصاحل
مستوطنة اجلامعة العربية ،ثم  394دو ً
منا لصاحل مستوطنة التلة الفرنسية (جفعات شابريا).3

 1بمكوم – مخططون من أجل التخطيط ،استجالء األحياء العربية في اقدس ،العيساوية ،صفحة .1
 2معهد األبحاث التطبيقية – القدس ( أريج ) ،دليل التجمعات السكانية في محافظة القدس ،2012 ،صفحة . 12 – 11
 3معهد األبحاث التطبيقية – القدس ( أريج ) ،دليل التجمعات السكانية في محافظة القدس ،2012 ،صفحة . 12
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الهدم واستهداف الحياة اليومية في العيساوية
يستهدف االحتالل الصهيوني العيساوية ،كما يستهدف باقي أحياء القدس حبمالت اهلدم
حبجة عدم الرتخي� من االحتالل الصهيوني ،وعند تنفيذ أحد سكان البيت لعمل فدائي
يستهدف االحتالل الصهيوني ،واجلدول أدنا� يبني عدد املنش�ت املهدومة من االحتالل
الصهيوني يف القدس ،خالل العام األعوام �1 2018 – 2015

ﻫﺪم اﻟﻤﻨﺎزل
ﻣﻬﺪﻣﺔ
ﻣﻨﺸﺂت
ّ

17

18

18

63

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﻨﺸﺂت

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﻬﺪوﻣﺔ ﻓﻲ 2017

مالح�ة� كانت العيساوية األكثر من حيث االستهداف الصهيوني باهلدم ،خالل العام .2017
حبكم االحتكاك اليومي واملواجهات شبه اليومية بني االحتالل الصهيوني واملواطنني يف
العيساوية ف�ن للبلدة نصي ًبا واف ًرا من �الت االعتقال الصهيونية ،كما يف اجلدول التالي�2
اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت

315

2,204

377

ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت
ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ

 1تم استخراج المعلومات من تقارير حصاد القدس الصادرة عن مركز معلومات وادي حلوة ،لﻸعوام . 2018 – 2016
 2المصدر ذاته.

383

437
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فاعلية العيساوية خالل انتفاضة القدس
شكلت العيساوية رق ًم صع ًبا على األرض خالل سنوات اهلبة الشعبية يف القدس منذ العام
 ،2015وأسهمت سياسات االحتالل الصهيوني ،واحتواء البلدة على عدد من الفعاليات الشعبية
املرتبطة بفصائل املقاومة الفلسطينية ،كاجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،يف جعل البلدة من
ً
اشتعال خالل اهلبة ،فخالل عامي  ، 2017 – 2016سجلت العيساوية وخميمي
أكثر النقاط

قلنديا وشعفاط 24 ،عملية طعن ،و 5عمليات دهس ،و 6عمليات إلقاء أكواع متفجرة ،و12

عملية إطالق نار ،قتل خالهلا  10صهاينة ،وجرح  100آخرين.1

 1محســن صالــح ،التقريــر االســتراتيجي الفلســطيني ( ،2017 – 2016مركــز الزيتونــة للدراســات واالستشــارات ،بيــروت ،)2017 ،صفحــة ( ،177أعــد
الباحــث كمــال الجعبــري هــذا الجــدول ضمــن التقريــر االســتراتيجي – انظــر هوامــش الفصــل).
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