ورﻗﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟـ  35ﻻﺣﺘﻼل اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
2020/6/7
ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  2020/1/1إﻟﻰ 2020/6/6

اﻟﻘﺪس ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ
وﺗﻐﻮل اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺨﻄﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ّﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﺑﺤﺎث واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺪوﻟﻴﺔ
2020
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القدس ما بين مواجهة وباء كورونا
وتغول االحتالل ومخططاته التهويد ّية

مقدمة
طغت أخبار جائحة «كورونا» على املشهد العاملي يف األشهر القليلة املاضية ،وأصبحت
التقارير اليت تتناول أعداد املصابني واملتعافني وخمتلف التطورات ذات الصلة بهذا الوباء
األممي ،هي عناوين الشاشات وحديث الساعة ،ومل تكن القدس احملتلة بعيدة من هذا
املشهد ،إذ عانت القدس وما زالت آثار هذه اجلائحة ،ولكن املدينة تعاني من مرض االحتالل،
وما تقوم به أذرعه املختلفة من تهويد وتدنيس ،ما فاقم معاناتها ،ومعاناة سكانها.
ففي ظل تفشي الوباء ،وإيالء اجلهات املعنية اهتمامها حلياة السكان وصحتهم ،كان
ً
حماول التدخل يف إدارة املسجد،
االحتالل حياول فرض أمر واقع جديد على األقصى،
ومتحكما يف أبوابه ،مع عمل أذرعه التهويد ّية على جتييش املستوطنني القتحام املسجد
ً
ّ
يهودي ،يف مقابل حق املسلمني بالصالة
يف شهر رمضان ،وحماولة فرض االقتحام بأنه حق
داخله .ومما أكد نية االحتالل هذه ،قمعه صلوات املقدسيني أمام أبواب األقصى ،وتغرميه
بعض املصلني حبجة عدم اختاذ اإلجراءات الصحية الالزمة.
ومل تقف اعتداءات االحتالل عند األقصى فقط ،بل شهدت األشهر اليت ترصدها الورقة،
استمرار هدم منازل الفلسطينيني ،وإصدار حماكم االحتالل قرارات بإخالء عقارات
عدة تقع قرب املسجد ،إىل جانب توظيف املشاريع االستيطانية جلذب أصوات الناخبني
اإلسرائيليني ،إذ أقرت حكومة االحتالل حينها مئات الوحدات االستيطانية ،وغريها من
مشاريع وخطط تتصل بتغيري وجه املدينة ،وفصل املستوطنني عن الفلسطينيني.
وأمام هذا التمادي اإلسرائيلي يف استهداف املقدسات والسكان ،والصلف األمريكي يف
صفقاته املتتابعة ،تعود املواجهة الشعبية مع االحتالل إىل مسرح األحداث جمددًا ،خاصة
مع إعطاء الواليات املتحدة األمريكية الضوء األخضر لضم االحتالل مستوطنات الضفة
الغربية ومنطقة األغوار ،يف استتباع ملخرجات «صفقة القرن».

مؤسسـة القدس الدولية

ويف ظل الذكرى الـ  35الحتالل القدس ،تقدم هذه الورقة إطاللة على واقع املدينة احملتلة،
وعلى أبرز مشاريع االحتالل اإلسرائيلي التهويد ّية ،وترسم صورة عامة ملا جيرى يف املدينة خالل
أشهر تفشي الوباء ،لتؤكد أن وباء احملتل أخطر بكثري من «كورونا» ،وأن مواجهة االحتالل
مشروعا لألمة مجعاء ،خاصة
ال ميكن أن تبقى على عاتق املقدسيني فقط ،بل جيب أن تكون
ً
مع تغلغل التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي إىل جماالت أخرى ،كانت الدراما أبرز جتلياتها
يف هذا العام ،وأن تكون اإلطاللة على واقع القدس ليست تر ًفا فكر ًيا أو معرف ًيا فقط ،بل أن تعود
القدس إىل واحدة من أولويات األمة ،وأن يدفع هذا الواقع املهتمني والعاملني وصناع القرار،
إىل حشد املزيد من الطاقات ،واستنفاد اجلهود لدعم املدينة احملتلة ومقدساتها وسكانها.
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أو ًلا :اقتحام المسجد األقصى
ُتشكل اقتحامات املسجد األقصى واحدة من أدوات التهويد اليت تستخدمها سلطات
بشكل شبه يومي،
االحتالل ،ويف األشهر األوىل من عام  2020استمرت اقتحامات األقصى
ٍ

مستوطن ،من بينهم
ثان/يناير  2020حنو 2000
وناهز عدد املقتحمني يف شهر كانون ٍ
ٍ
 300طالب يهودي ،و 100من عناصر االحتالل األمنية .1ويف شهر شباط/فرباير

2020

صادر عن وزارة األوقاف ،2فيما بلغ عدد
اقتحاما حبسب تقرير
شهد املسجد األقصى 20
ً
ٍ

املستوطنني الذي اقتحموا األقصى يف هذا الشهر حنو  2046مستوط ًنا ،3مع متابعة
االحتالل مالحقة املصلني واملرابطني ،خاصة املشاركني يف محلة الفجر العظيم.
ومن أبرز االقتحامات اليت شهدها
املسجد يف شهر شباط /فرباير ،اقتحام
احلاخام املتطرف يهودا غليك األقصى
يف  ،2020/2/18ولكن شرطة االحتالل
أوقفته ومل تسمح له بإكمال االقتحام،
على خلفية «دخوله إىل املسجد من دون
إذن وجت ّوله يف املكان خال ًفا للقوانني» .4ويف  2020/2/25عاد غليك القتحام األقصى وقاد

جمموعة مكونة من  50مستوط ًنا ،ونظموا جوالت استفزازية يف باحات املسجد.5

ومع اقرتاب إجراء انتخابات «الكنيست» يف بداية شهر آذار/مارس ،دعت «منظمات املعبد»
أنصارها إىل اقتحام األقصى قبل الذهاب إىل صناديق االقرتاع يف  ،2020/3/2وذلك
متسكها بأجندتها املتعلقة باملسجد وبأ ّنها منطلق للتصويت يف االنتخابات ،وهو
لتأكيد ّ
ّ
للمرشحني بضرورة أن تكون مطالب هذه املنظمات من ضمن براجمهم
ما حيمل رسائل
1
2
3
4
5

مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/3gQatL1 .2020/2/2 ،
دنيا الوطنhttps://bit.ly/3cqtuAd .2020/3/2 ،
مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/2BuThus .2020/3/4 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3eOUIlL .2020/2/19 ،
وكالة صفاhttps://bit.ly/2XvJEEf .2020/2/25 ،

مؤسسـة القدس الدولية

االنتخابية .1ويف  2020/3/2اقتحم باحات األقصى  226مستوط ًنا ،وحاول عد ٌد من املقتحمني
إقامة شعائر تلمودية داخل األقصى ،وأدت جمموعات أخرى من املستوطنني رقصات تلمودية
وهتافات عنصرية بعد خروجها من باب السلسلة .2وبلغ عدد مقتحمي املسجد األقصى يف شهر
آذار/مارس حنو  1604مستوط ًنا ،من بينهم  98طال ًبا ،و 83عنص ًرا من خمابرات االحتالل،
ّ
اليهودي ،وانتخابات «الكنيست» .وشهد األقصى
وتزامنت هذه االقتحامات مع «عيد املساخر»
خالل هذا الشهر إغالق قوات االحتالل عددًا من أبوابه بذريعة الوقاية من كورونا ،مع استمرار
اقتحامات املستوطنني حينها.3
ومع تصاعد أعداد املصابني بالفايروس
يف القدس احملتلة ،عمل جملس األوقاف
والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،على تطبيق
تدابري وقائية داخل املسجد األقصى ،ففي
 2020/3/15قرر اجمللس إغالق املصليات
املسقوفة يف األقصى ،على أن تتم الصالة
يف باحاته اخلارجية .4ويف

2020/3/22

بشكل
أعلن جملس األوقاف إغالق األقصى
ٍ
كامل ،واقتصار أداء الصلوات على موظفي
األوقاف وحراس املسجد ،وهو القرار الذي مدده اجمللس يف  ،2020/4/16ليشمل كل شهر
رمضان ،وقال اجمللس يف بيانه إنه «يف ظل استمرار تفشي كورونا ،قرر اجمللسمتديد تعليق
حضور املصلني للصلوات من مجيع أبواب املسجد األقصى املبارك ،خالل شهر رمضان» .5ويف
 2020/5/19أصدر جملس األوقاف بيا ًنا أعلن فيه عن إعادة فتح أبواب األقصى و دخول املصلني
إىل املسجد بعد عيد الفطر يف .6 2020/5/30
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gNXLg1 .2020/3/1 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gRAoC7 .2020/3/2 ،
 3مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/36VV9YR .2020/4/3 ،
 4تي آر تي عربيhttps://bit.ly/3gSnoMI .2020/3/15 ،
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/3064awV .2020/4/16 ،
 6فرانس https://bit.ly/3gSEvxJ .19/5/2020 ،24
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ومع إعادة فتح املسجد ،عادت اقتحامات املستوطنني ،ففي  2020/5/31اقتحم  172مستوط ًنا
باحات املسجد األقصى ،وشارك يف االقتحام احلاخام املتطرف يهودا غليك ،وعد ٌد من عتاة
املتطرفني ،وتصدى املصلون للمقتحمني بهتافات التكبري .1ويف  2020/6/1اقتحم
مستوط ًنا باحات األقصى ،من بينهم  37طال ًبا من معاهد االحتالل التلمودية ،بالتزامن مع

127

تشديد قوات االحتالل إجراءاتها األمنية يف حميط األقصى وأمام أبوابه .2ويف 2020/6/2

اقتحم املسجد  142مستوط ًنا من بينهم  25طال ًبا من معاهد االحتالل التلمودية ،ونظم
املقتحمون جوالت استفزازية يف أرجاء املسجد ،وتلقوا شروحات عن «املعبد».3

و ُيظهر اجلدول اآلتي أعداد مقتحمي املسجد األقصى يف األشهر األوىل من عام :2020
الشهر

عدد املقتحمني

مالحظات

ثان/يناير 2020
كانون ٍ

2000

من بينهم  300طالب يهودي ،و 100من
عناصر االحتالل األمنية.6

شباط/فرباير 2010

2046

من بينهم  279طال ًبا يهود ًيا ،و 131من
عناصر االحتالل األمنية.7

آذار/مارس 2020

1604

نيسان/أبريل 2020
أيار/مايو 2020

اجملموع

-

172

من بينهم  98طال ًبا يهود ًيا ،و 83من
عناصر االحتالل األمنية.8
مل يشهد املسجد األقصى أي اقتحامات
يف هذا الشهر ،بعد إغالقه يف إطار تدابري
مواجهة فايروس كورونا.9
اقتحاما واحدًا يف 2020/5/31
شهد املسجد
ً

بعد فتح أبواب األقصى جمددًا .10
5882

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/304MKko .2020/5/31 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2BxpbGJ .2020/6/1 ،
 3وكالة صفاhttps://bit.ly/304LbD2 .2020/6/2 ،
 6مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/3gQatL1 .2020/2/2 ،
 7مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/2BuThus .2020/3/4 ،
 8مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/36VV9YR .2020/4/3 ،
 9الجزيرة نتhttps://bit.ly/2MuSHz6 .2020/3/15 ،
 10عرب https://bit.ly/2U3WHuD .2020/3/15 ،48
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ثانيا :محاوالت االحتالل فرض واقع جديد في األقصى
ً
شكل انتشار وباء «كورونا» يف األراضي الفلسطينية احملتلة أبرز املستجدات خالل األشهر
األوىل من عام  ،2020وعمل االحتالل على زيادة مستوى تدخله يف املسجد األقصى ،من بوابة
اإلجراءات الصحية والوقائية ،وبدأت هذه التدخالت يف منتصف شهر شباط/فرباير فعلى أثر
منع االحتالل التجمع ألكثر من  100شخص ،دعت «مجاعات املعبد» إىل حظر صالة الفجر
العظيم بادعائها أنها من أسباب انتشار الوباء.1
ويف سياق التدخل يف األقصى ،أغلقت قوات االحتالل يف  2020/3/15عددًا من أبواب املسجد،
بذريعة «اخلشية من انتقال فريوس كورونا إىل املسجد» ،وأبقت على ثالثة أبواب لدخول
املصلني ،وهي« :حطة واجمللس والسلسلة» ،يف مقابل فتح باب املغاربة أمام اقتحامات
ً
طويل ،إذ رفض حراس األقصى قرار االحتالل واعتصموا أمام
املستوطنني .2ومل يدم اإلغالق
األبواب املغلقة ،وخشية من تطور هذا االعتصام إىل حراك شعيب ،أعادت شرطة االحتالل فتح
مجيع أبواب املسجد.3
وبذريعة احل ّد من انتشار فايروس «كورونا» ،منعت قوات االحتالل يف  ،2020/3/18عشرات
املقدسيني من الدخول إىل األقصى ألداء صالة الفجر ،وأدوا الصالة خارج املسجد قبالة باب
حطة .4ويف  2020/3/20أغلقت قوات االحتالل البلدة القدمية يف القدس احملتلة ،ونصبت
متاريس حديدية على أبوابها ،ودققت ببطاقات الفلسطينيني ،ومنعت من يسكن خارج البلدة
من الدخول إليها ،والصالة يف األقصى ،وأعادت قوات االحتالل إغالق أبواب املسجد األقصى
باستثناء أبواب حطة ،واجمللس ،والسلسلة .وجراء إجراءات االحتالل املشددة مل يستطع سوى
مصل أداء صالة اجلمعة يف املسجد .5ويف  2020/3/21غ ّرمت سلطات االحتالل مدير عام
500
ٍ

األوقاف اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب مبلغ  5آالف شيكل (حنو  1440دوالر أمريكي)،
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2MuSHz6 .2020/3/15 ،
 2عرب https://bit.ly/2U3WHuD .2020/3/15 ،48
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/306AIqL .2020/3/15 ،
 4قناة المنارhttps://almanar.com.lb/6411088 .2020/3/19 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/2AFqF0Y .2020/3/20 ،

9

 10القدس ما بين مواجهة وباء كورونا
وتغول االحتالل ومخططاته التهويد ّية

لعدم منعه املصلني من أداء صالة اجلمعة يف األقصى ،وأكد الشيخ سلهب أن االحتالل
يستغل انتشار «كورونا» والظروف احلالية يف املنطقة لتحقيق أهداف سياسية .1وسبق
تغريم الشيخ سلهب اعتقال نائبه الشيخ ناجح بكريات ،ونقله إىل مركز «املسكوبية»
للتحقيق معه يف وقت سابق من شهر آذار/مارس.
ومل تقف هذه االعتداءات عند مسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية فقط ،بل مشلت مصلني
أدوا الصالة أمام أبواب املسجد ،ففي  2020/3/24غ ّرمت قوات االحتالل أربعة مصلني مببلغ
لكل منهم ،بذريعة «خمالفة قرارات وزارة الصحة
 5آالف شيكل (حنو  1440دوالر أمريكي) ٍ

اإلسرائيلية» للوقاية من «كورونا» ،مع تأكيد الشبان مراعاتهم املسافة اآلمنة يف ما بينهم.2
ومع استمرار إغالق املسجد األقصى ،واحلجر املنزلي بسبب فايروس «كورونا» ،كشفت
تقارير عن استغالل االحتالل هذه األوضاع ،لفرض املزيد من السيطرة يف البلدة القدمية،
وحول املسجد األقصى .ففي التفاف صارخ على هبة البوابات اإللكرتونية ،يف منتصف
شهر نيسان/أبريل نصبت قوات االحتالل حواجز معدنية متحركة ،إضافة إىل إشارة
 1موطني https://bit.ly/2UalVY9 .2020/3/21 ،48
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2Y1fNmk .2020/3/24 ،
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مرور وكامريا مراقبة متطورة ،يف طريق اجملاهدين املؤدي إىل طريق الواد ،الذي تتفرع منه
كل املداخل الغربية للمسجد األقصى ،ومتنع اإلشارة دخول املركبات باجتاه طريق الواد إال
بتصريح مسبق يعطى ألهل املنطقة ،وتكمن أهمية هذا الطريق ،يف أنها املنطقة اليت مير فيها
غالبية املصلني القادمني من خارج القدس ،وجنوب املدينة احملتلة ،إضافة إىل أنها من النقاط
األساسية يف أي حراك شعيب خارج األقصى .1وفوق ما ذكر أدى نصب احلواجز احلديدية إىل
عرقلة دخول سيارات اإلسعاف واإلطفاء وعمال النظافة ،ووصول البضائع إىل داخل البلدة
القدمية.2
وعلى أثر إغالق املسجد األقصى ،ومنع سلطات االحتالل املستوطنني من اقتحامه ،تظاهر
عد ٌد منهم يف  2020/4/24أمام باب املغاربة ،مطالبني بفتح األقصى أمام اقتحاماتهم .وعلى
بشكل كبري بني صفوف املستوطنني املتطرفني ،يؤدي العديد منهم
الرغم من انتشار الوباء
ٍ
صلوات تلمودية أمام حائط الرباق .3ويف سياق الرد على مطالبات املستوطنني ،أعلن خطيب

املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي يف  2020/4/27أن الرد على فتح باب املغاربة القتحامات
املستوطنني ،سيكون فتح أبواب األقصى كافة ،أمام آالف املصلني .وردًا على تصرحيات الشيخ
عكرمة صربي ،اقتحمت قوات االحتالل منزله يف  ،2020/4/27واتهمته بأنه ّ
خيل بالوضع
األمين يف األقصى ويعرض حياة الناس للخطر.4
ومل تقف إجراءات االحتالل حبق األقصى وموظفي األوقاف عند هذا احلدّ ،فمع استمرار إغالق
األقصى أغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت على فتح بابي األسباط والسلسلة فقط،
بشكل كثيف ،وكشفت مصادر مقدسية أن فتح هذين
وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما
ٍ

البابني خيدم االحتالل ،فباب األسباط يفتح على ساحة الغزالي احملاطة بنقاط عدة للشرطة،
وباب السلسلة يفتح على خمفر املدرسة التنكزية .وعزل هذا اإلغالق موظفي األوقاف عن باقي
القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.5
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3dzc5H9 .2020/4/19 ،
 2الحياة الجديدة ،ال يوجد تاريخhttps://bit.ly/2MyVs29 .
 3دنيا الوطنhttps://bit.ly/2zQsUPf .2020/4/24 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/2UctWfn .2020/4/27 ،
 5عربي https://bit.ly/2XzN6ho .2020/5/9 ،21
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ويف وقت إغالق األقصى ،حاولت
أذرع االحتالل اقتحامه ،إذ أعلنت
«منظمات املعبد» عن حتضريها
القتحام املسجد يف  29من
شهر رمضان ،مبناسبة ذكرى
«توحيد القدس» ،اليت توافق
 ،2020/5/22وقد بدأت هذه
املنظمات حتضرياتها لالقتحام
مبك ًرا ،إذ قدمت عريضة للمحكمة
اإلسرائيلية العليا تطالب فيها
بفتح األقصى أمام االقتحام ،ووقف التمييز احلاصل ضد اليهود ،على خلفية منعهم من
اقتحام األقصى ،وقدم العريضة كل من أرنون سيغال ويهودا عتصيون وحمامي املنظمات
إيتيمار بن جفري ،وجاء فيها :أن «إغالق األقصى يف وجه اليهود والسماح ملوظفي األوقاف

اإلسالمية بأداء الصالة فيه يعد متيي ًزا ضد اليهود .وطالبت العريضة بأن يسمح
للمستوطنني باقتحام األقصى عرب جمموعات ال تقل عن  10أفراد.1
ويف حماولة الستقطاب الرأي العام اإلسرائيلي ،كثفت «منظمات املعبد» دعواتها
للمشاركة يف اقتحام  29رمضان ،وأعلنت عن فتحها باب تسجيل أمساء الراغبني باقتحام

األقصى مسب ًقا ،على أن تصل للمشاركني رسائل نصية مبوافقة سلطات االحتالل على

االقتحام .ويف مواجهة دعوات هذه املنظمات ،أطلق ناشطون محلة عرب وسائل التواصل
حتت شعار «افتحوا األقصى» ،يف سياق الرد على دعوات االحتالل.2

 1وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/3gRSZOv .2020/5/6 ،
 2وكالة القدس لألنباء ،2020/5/6 ،مرجع سابق.
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ويف سياق متصل ،سربت وسائل إعالم عربية معلومات عن اتفاق بني األردن ودولة االحتالل حول
إغالق األقصى ،وأشارت هذه التسريبات إىل اتفاق بني اجلانبني ،حول سريان منع االقتحامات
طوال مدة إغالق املسجد ،وردًا على هذه املعطيات أعلن الناطق باسم وزارة اخلارجية األردنية
يف  ،2020/5/19أن إدارة أوقاف القدس هي اليت قررت اإلجراءات الوقائية يف األقصى ،ملواجهة
«كورونا» ،وشدد على عدم وجود اتفاقية مع دولة االحتالل تتضمن ّ
أي ترتيبات جديدة للوضع
يف األقصى .1وأشارت مصادر متابعة إىل أن منع سلطات االحتالل لالقتحام جاء حتس ًبا لردة
فعل املقدسيني ،وخوفها من تفجر األوضاع يف القدس واألقصى.
ومع إصدار األوقاف قرار فتح األقصى بعد عيد الفطر ،أدى مئات املقدسيني صالة العيد أمام
بشكل وحشي ،ما أدى إىل إصابة
أبواب األقصى يف  ،2020/5/24فاعتدت قوات االحتالل عليهم
ٍ

عد ٍد منهم ،واستمع املصلون خارج األبواب إىل خطبة العيد اليت كانت تصدح من داخل املسجد

األقصى ،حيث اقتصرت الصالة داخله على موظفي األوقاف وحراس املسجد.2

ً
ثالثا :اإلبعاد عن األقصى
تستخدم سلطات االحتالل اإلبعاد عن األقصى وسيل ًة عقابية حبق املصلني واملرابطني يف
املسجد ،وخالل األشهر األوىل من عام  2020أبعدت سلطات االحتالل العشرات من املرابطني،
ثان /يناير  2020أصدرت سلطات االحتالل  104قرارات إبعاد ،وكان من بني
ففي شهر كانون ٍ

املبعدين رئيس اهليئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صربي ،حيث أصدرت شرطة االحتالل
قرا ًرا بإبعاده عن األقصى مدة أسبوع ،ثم أبعدته مرة ثانية مدة  4أشهر ،3وكان تصعيد

قرارات اإلبعاد نتيجة املشاركة احلاشدة يف الرباط يف املسجد األقصى والتفاعل مع محلة
الفجر العظيم .وشهد شهر شباط/فرباير إصدار  36قرار إبعاد ،يف حماولة من قبل سلطات
االحتالل لردع الفلسطينيني عن املشاركة يف محلة «الفجر العظيم» ،ومواجهة االقتحامات
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2A4RCLA .2020/5/19 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/3cA99Zi .2020/5/24 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3eFSwNk .2020/2/5 ،
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شبه اليومية ،ومن أبرز املبعدين عن األقصى رئيس جلنة رعاية املقابر اإلسالمية مصطفى
أبو زهرة ،وأمني سر حركة فتح يف القدس شادي مطور .1أما يف شهر آذار/مارس فأبعدت
سلطات االحتالل  8فلسطينيني عن األقصى مددًا متفاوتة.2
يوما،
وعلى الرغم من إغالق األقصى لنحو ً 70

تتابع سلطات االحتالل إبعاد حراس األقصى

وموظفي األوقاف ،ففي  2020/5/20أبعدت سلطات
االحتالل احلارس محزة منر عن املسجد مدة أسبوع،
وطلبت منه احلضور إىل مركز حتقيق القشلة يف
 ،2020/5/26حيث سلمته سلطات االحتالل قرا ًرا

باإلبعاد عن األقصى مدة ستة أشهر .ومت اعتقال

احلارس منر يف أثناء عمله يف مصلى قبة الصخرة،
بعد منعه قوات االحتالل من اقتحام املسجد
لتفتيشه .3ويف  2020/6/4مددت سلطات االحتالل
قرا ًرا ساب ًقا بإبعاد الشيخ عكرمة صربي عن األقصى
ألربعة أشهر جديدة ،4على خلفية مواقفه الرافضة

إلجراءات االحتالل.

رابعا« :الفجر العظيم» المقاومة الشعبية من بوابة الفجر
ً
يتطور الفعل الشعيب للمقدسيني خالل السنوات املاضية ،وتتنوع أدواتهم يف رفد األقصى
باملرابطني واملصلني ،ومبواجهة االحتالل وأذرعه ،ففي مستهل هذا العام عمل نشطاء
مقدسيون على نقل مبادرة «الفجر العظيم» من احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل إىل املسجد
ثان/يناير ،إذ دعا احلراك الشبابي يف القدس
األقصى املبارك ،يف صالة اجلمعة  10كانون ٍ
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3dyejX2 .2020/3/7 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2U4z9Wm .2020/4/3 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/371m6dz .2020/5/26 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276300 .2020/6/4 ،
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احملتلة إىل تكثيف الوجود يف مصلى باب الرمحة .1ويف  2020/1/10أدى آالف املقدسيني صالة
الفجر يف املسجد األقصى ،وبعد انتهاء الصالة جاب املصلون أحياء البلدة القدمية مهللني
مكربين ،وانسحبت قوات االحتالل إىل الشوارع اجلانبية.2

ويف  2020/1/17أدى آالف املصلني صالة الفجر يف هذين املسجدين ،وعلى الرغم من إغالق
االحتالل طريق باب األسباط واالنتشار األمين الكثيف يف أزقة البلدة القدمية ،وصل إىل
األقصى اآلالف3؛ وحبسب وسائل إعالم عربية ،تفاجأ االحتالل حبجم االستجابة هلذه احلملة،
مصل داخل املسجد قبل أداء الصالة ،وهو رق ٌم قد تضاعف مع تقاطر
إذ قدر وجود حنو  8آالف
ٍ

املصلني من خمتلف املناطق.4

وعملت «منظمات املعبد» على مواجهة هذه املبادرة حلشد أكرب أعداد ممكنة من املقتحمني،
وادعت هذه املنظمات أن منع االقتحامات أيام اجلمعة والسبت هو ما دفع الفلسطينيني
للمشاركة بكثافة يف «الفجر العظيم» ،فقبيل انعقاد انتخابات «الكنيست» طلبت هذه
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/30alG31 .2020/2/10 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33272 .2020/1/10 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33343 .2020/1/17 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33344 .2020/1/17 ،
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املنظمات من رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو ،فتح املسجد األقصى أمام االقتحامات
أيام اجلمعة والسبت ،ونقلت القناة  12اإلسرائيلية ،أن نتنياهو رفض هذا االقرتاح ،خو ًفا
من «إشعال الشرق األوسط وبناء على التوصيات األمنية» .1وعملت على االستفادة من
املناسبات واألعياد اليهودية اليت ال تشهد اقتحامات عادة ،إذ دعت أنصارها القتحام األقصى
ملناسبة «يوم الشجرة» العربي يف .2 2020/2/10
وشهدت املبادرة مشاركة تضامنية من خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،ومن قطاع غزة،
ونظمت هيئات وفعاليات يف لبنان وتركيا واألردن ودول أخرى فعاليات «الفجر العظيم»
إلرسال رسائل التضامن مع القدس واألقصى ،وبعد توقف هذه املبادرة خالل مدة إغالق
األقصى ،عادت يف  2020/6/5حتت عنوان «مجعة جتديد العهد».

خامسا :منازل الفلسطينيين بين اإلخالء والهدم
ً
تستهدف سلطات االحتالل منازل املقدسيني باهلدم
واإلخالء ،يف حماولة إلضعاف الرتكيبة السكانية
للمقدسيني ،ودفع املزيد منهم للخروج خارج حدود
بلدية االحتالل يف القدس ،وتشهد األشهر األوىل من
عام  2020استمرا ًرا لسياسات االحتالل الرامية هلدم
قدر ممكن من املنازل ،فعلى الرغم من انتشار
أكرب ٍ

فايروس كورونا يف األراضي الفلسطينية احملتلة
ومن ضمنها القدس ،هدمت سلطات االحتالل حنو
ً
ومنزل ،يف خمتلف مناطق القدس.
 32منشأة

 1سبوتنيك عربيhttps://bit.ly/370NnNj .2020/3/5 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/2U9a8t8 .2020/2/8 ،
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ويف اجلدول اآلتي ،أعداد املنازل اليت هدمتها سلطات االحتالل يف األشهر األوىل من عام :2020
الشهر

عدد املنشآت

تفاصيل إضافية

ثان/يناير 2020
كانون ٍ

16

من بينها  11منشأة هدمت ذات ًيا ،وتركزت
عمليات اهلدم يف قرية جبل املكرب.1

شباط/فرباير 2010

11

آذار/مارس 2020

2

نيسان/أبريل 2020

-

أيار/مايو 2020

3

اجملموع

يف بيت حنينا وجبل املكرب.2
هدم أرضية وجدار يف قرية جبل املكرب،
وأجربت عائلة يف خميم شعفاط على هدم
منزهلا ذات ًيا.3
عدم تسجيل أي عملية هدم يف القدس احملتلة،
جراء االنشغال بالوباء.4
مت هدم  3منازل ذات ًيا ،تفاد ًيا للغرامات
الباهظة ،يف سلوان وجبل املكرب.5
32

ويف إطار تسليط الضوء على عمليات اهلدم يف مدة الرصد ،نذكر أبرزها يف النقاط اآلتية:
يف  2020/1/15اقتحمت طواقم بلدية االحتالل بلدة العيسوية ،ووزعت عددًا من
إخطارات اهلدم ،حبجة البناء من دون ترخيص .ويف  2020/1/16فرضت بلدية االحتالل
على مقدسيني هدم منزليهما ذات ًيا يف جبل املكرب.
يف  2020/1/19أخطرت سلطات االحتالل  7منازل يف حي باب السلسلة إلخالئها ،حبجة
وجود تشققات نتيجة حفريات االحتالل أسفلها ،وأشار متابعون إىل أن قرارات اإلخالء
السبعة متثل دفعة من  22عائلة مهددة باإلخالء ،وأن االحتالل خيتلق املشكلة ،ثم
«يقدّم» احلل مبا خيدم خططه وأهدافه.
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3eFSwNk .2020/2/5 ،
 2مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/3cwGlAU .2020/3/1 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2U4z9Wm .2020/4/3 ،
 4مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/3gNCfYB .2020/5/2 ،
 5مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/2A0uG01 .2020/6/1 ،
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يف  2020/3/19هدمت طواقم االحتالل مسكنني وحظرية أغنام يف بلدة السواحرة
جنوب شرق القدس احملتلة.
يف  2020/5/27أجرب االحتالل عائلة مقدسية يف حي وادي حلوة يف سلوان على هدم
منزهلا ،تفاد ًيا للغرامات الباهظة .ويف  2020/5/29أرغمت سلطات االحتالل عائلة
يف جبل املكرب على هدم منزهلا ،ويقطن يف املنزل  6أفراد ،وال تتجاوز مساحته 58
م ً
رتا.
يف  2020/5/30هدمت عائلة مساحرة يف حي الصلعة يف جبل املكرب منزلني ألبنائها،

تفاد ًيا لدفع الغرامات الباهظة ،وأ ّثر اهلدم يف  11فلسطين ًيا ،معظمهم من األطفال.

يف  2020/6/1كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية يف القدس كمال عبيدات،
أن سلطات االحتالل قررت هدم وإخالء حنو  200منشأة صناعية يف حي وادي اجلوز،
ّ
حمال إلصالح السيارات،
على أن ُتهدم حتى نهاية العام اجلاري ،وتضم هذه املنطقة
ومطاعم ومراكز جتارية.
يف  2020/6/2هدمت طواقم بلدية االحتالل ستة متاجر قيد اإلنشاء يف حي الصلعة
الواقع بني حي جبل املكرب وبلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،حبجة البناء من دون
ترخيص.
ومل تقف اعتداءات االحتالل عند هدم منازل املقدسيني ومنشآتهم ،بل تعمل أذرعه على
إخالء منازل الفلسطينيني وتسليمها للجمعيات االستيطانية ،لتحوهلا إىل بؤر استيطانية
داخل األحياء واملناطق املقدسية .ففي  2020/1/20أصدرت حمكمة االحتالل قرا ًرا
بإخالء بناية الرجيب يف حي بطن اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية «عطريت كوهنيم»
االستيطانية املتطرفة ،ويضم املبنى ثالث شقق سكنية ،ويقطن أصحاب املبنى فيه منذ
عشرات السنني بعد شرائهم األرض والعقار من أصحابها السابقني بأوراق رمسية ،وبدأت
اجلمعية االستيطانية حماوالتها للسيطرة على األرض منذ عام  ،2001والحقت املواطنني
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يف احملاكم اإلسرائيلية ،موجهة
بالغات

قضائية

وتهديدات

باإلخالء لـ  84عائلة فلسطينية.1
ويف السنوات املاضية سيطرت أذرع
االحتالل واجلمعيات االستيطانية
على  35بناية سكنية ،يقطنها
فلسطينيون منذ عشرات السنني.
ويف سياق قرارات اإلخالء ،أصدرت حمكمة االحتالل يف  2020/1/27قرا ًرا بإخالء مبنى عائلة
الدويك يف حي بطن اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية «عطريت كوهنيم» االستيطانية،
وأمهلت احملكمة العائلة حتى مطلع شهر آب/أغسطس لتنفيذ قرار اإلخالء .ويتكون العقار من
 5طبقات ،وتعيش فيه  5عائالت .وحبسب أصحاب العقار ،تسلم مجعية «عطريت كوهنيم»
بالغات قضائية ألهالي احلي منذ شهر سبتمرب/أيلول  ،2015تطالب عربها باألرض املقامة
عليها منازهلم ،وذلك بعد حصول اجلمعية عام  2001على حق إدارة أمالك اجلمعية اليهودية
اليت تدّعي ملكيتها لألرض.2

سادسا :المشاريع التهويدية
ً
وتتسق املشاريع التهويد ّية مع حماوالت االحتالل السيطرة على منازل املقدسيني ،ومصادرة
أراضيهم ،وشكلت املدة املاضية اليت انشغل العامل فيها جبائحة «كورونا» ،فرصة لالحتالل
للمضي بعد ٍد من هذه املشاريع ،وإقرار مشاريع أخرى .و ُتع ّد الطرق من املشاريع اليت تعمل
سلطات االحتالل عليها يف السنوات املاضية ،يف حماولة لتطبيق املزيد من الفصل بني املناطق
الفلسطينية ،واملناطق احملتلة اليت يقطنها املستوطنون ،ففي  2020/3/9وافق وزير احلرب
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/307lF01 .2020/1/20 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/2UdVpx1 .2020/1/27 ،
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يف حكومة االحتالل نفتالي بينت على مشروع شق طريق
حتت مسمى «طريق السيادة» ،ويفصل طرق املواصالت بني
الفلسطينيني واملستوطنني ،ويربط مستوطنة «معاليه
أدوميم» بالقدس احملتلة ،إضافة إىل حتويل مستوطنة
«معاليه أدوميم» إىل أكرب جتمع استيطاني يف املناطق
احملتلة ،أي أن هذا الفصل سيسهل على االحتالل بناء املزيد
ّ
التهويدي وقف التواصل
من املستوطنات .ومن آثار هذا الطريق
اجلغرايف والسكاني للفلسطينيني مع منطقة  ،E1ويعمق آثار
التباعد اجلغرايف بني املناطق الفلسطينية ،وهي من األهداف
اإلسرائيلية ملثل هذه املشاريع.1
ويف سياق مشاريع البنى التحتية ،وخاصة تطوير شبكة الطرق
اخلاصة باملستوطنني ،طرحت سلطات االحتالل يف شهر
ً
آذار/مارس 2020
خمططا لبناء نفق خاص بشبكة السكك
احلديدية ،مير قرب املسجد األقصى املبارك ،وحبسب جهات
مطلعة بدأ التحضري للمشروع خالل مدة الطوارئ اليت أعلنت
عنها حكومة االحتالل يف إطار تدابري مواجهة «كورونا»،
و ُنشرت األخبار املتعلقة بالشبكة يف أوائل شهر نيسان/أبريل،

ومتت املوافقة على املشروع يف  ،2020/3/17إذ أعطت «اللجنة
القطرية للبنى التحتية اإلسرائيلية» الضوء األخضر للمباشرة
بتحضري املخططات ،وحتت اسم «تاتال ( 108أ) ،وتاتال  ،»108ستعمل سلطات االحتالل
على املشروعني ،مع إعطائهما األولوية يف التنفيذ لكونهما «بنية حتتية قطرية».2

 1عرب https://bit.ly/3cxP45X .2020/3/9 ،48
 2وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/3gW0ZxV .2020/4/6 ،
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ويتعلق األول ببناء نفق سكة حديد حتت األرض يصل ما بني غربي القدس ومنطقة باب املغاربة
ً
وصول إىل ختوم املسجد األقصى ،أما الثاني فيتعلق ببناء سكة حديد فوق األرض يف أحياء
القدس ،وسيؤثر املخطط يف العديد من األحياء املقدسية ،اليت سيمر النفق أسفلها ،خاصة
أحياء البلدة القدمية وسلوان وأبو طور .1وأشارت جهات مقدسية إىل إمكانية تأثري هذه الشبكة
 1وكالة القدس لألنباء ،2020/4/6 ،مرجع سابق.
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يف األبنية يف القدس احملتلة ،ومن بينها املسجد األقصى ،خاصة أن منطقة سلوان تعاني
سنو ًيا يف فصل الشتاء انهيارات أرضية جراء احلفريات اإلسرائيلية أسفلها.
وال تكتف أذرع االحتالل بهذه املشاريع اليت متخر أسفل القدس احملتلة ،بل تعمل على
االستيالء على مساحات من األحياء الفلسطينية داخل املدينة احملتلة ،ففي 2020/3/17

بشكل
استهداف سلطات االحتالل منطقة وادي الربابة
كشفت معلومات فلسطين ّية عن
ٍ
ٍ
متزايد ،وحبسب أهالي املنطقة حاول موظفو «سلطة الطبيعة واحلدائق» حبماية قوات
بشكل متكرر ،للسيطرة على عد ٍد من الدومنات يف احلي ،إلقامة
احلي
االحتالل اقتحام
ّ
ٍ

«حدائق توراتية» .ويف السنوات املاضية صادرت سلطات االحتالل حنو  99دو ً
منا من أراضي
وادي الربابة ،بذريعة «حتسني املالمح العامة» ،وختطط بلدية االحتالل لبناء مشاريع عدة،

من بينها جسر سياحي يربط بني حي الثوري و»مدينة داود» ،بطول  197م ً
رتا ،وارتفاع 30
م ً
رتا ،بإشراف ما يسمى «سلطة تطوير القدس».1

و ُتظهر القراءة العامة للمخططات التهويدية واالستيطانية يف القدس احملتلة ،حماولة
االحتالل عزل املناطق الفلسطينية من جهة ،وربط مستوطناته مبختلف طرق املواصالت
من جهة أخرى ،فقد كشفت وسائل إعالم عربية يف  2020/4/12أن حكومة االحتالل
خط للقطار اخلفيف يربط بني مستوطناتها يف القدس احملتلة ،فقد أجرت
تعتزم مد ٍ
«اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» مداوالت لبناء خط جديد يصل إىل مستوطنة «أرمون
هنتسيف» املقامة على جبل املكرب جنوب شرقي القدس .وأفادت صحيفة «يروشاليم»
العربية ،أن القطار سيؤدي إىل زيادة وتكثيف البناء االستيطاني يف املنطقة ،إضاف ًة إىل
جذب املزيد من املستوطنني عن طريق توسيع بناء املنازل االستيطانية.2
تتابع سلطات االحتالل إقرار املشاريع التهويد ّية يف القدس احملتلة ،ففي  2020/5/14مت
ّ
تهويدي ضخم يف املنطقة الشمالية للبلدة القدمية ،إذ صادقت «اللجنة
الكشف عن مشروع
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/2A3Ofol .2020/3/17 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1332 .2020/4/18 ،
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اللوائية للتخطيط والبناء» التابعة لبلدية االحتالل يف القدس احملتلة ،على خمطط هيكلي يف
منطقيت حي املصرارة وباب الساهرة ،بهدف توسيع نفق باب العمود على حساب حمطة احلافالت
وموقف السيارات الوحيد حلي املصرارة ،وحبسب مصادر بلدية االحتالل يف القدس ،فاملشروع قيد
التداول منذ سنوات ،وسيتم املضي به يف املرحلة احلالية 1.ومما يدلل على ضخامة هذه املشاريع،
إعالن بلدية االحتالل أن املشاريع ستوفر حنو  10آالف وظيفة ،وأماكن عمل مميزة ،إضافة إىل
تأمني مداخيل لبلدية االحتالل تقدر بعشرات املاليني.2

سابعا :العطاءات والمشاريع االستيطانية
ً
تتكامل املشاريع االستيطانية
مع ما سبق من مشاريع تهويد ّية
وهدم ملنازل الفلسطينيني،
ٍ
يف حماولة إلحداث تغيري
مباشر يف الرتكيبة السكانية
للمدينة احملتلة ،ورفع أعداد
املستوطنني
تسهيالت

عرب
لبناء

تقديم
مساكن

جديدة هلم ،يف املستوطنات

اليت حتيط بالقدس ،ومن أكرب املشاريع اليت ُ
كشفت يف األشهر األوىل من العام ،ما أعلنت عنه

ٌ
صحف عربية ،هو أن وزارة «اإلسكان» يف حكومة االحتالل ختطط إلقامة حي استيطاني جديد
ً
وصول
على أراضي مطار القدس يف قلنديا ،وسيمتد احلي الذي وصف بأنه «ضخم» ،من املطار

إىل جدار الفصل ،الذي سيشكل حاج ًزا عن املناطق الفلسطينية خلفه .وحبسب الصحيفة

سيضم احلي ما بني  6آالف و 11ألف وحدة استيطانية جديدة ،على مساحة  1200دومن،
 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2MuKqej .2020/5/14 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/34218 .2020/5/14 ،

 24القدس ما بين مواجهة وباء كورونا
وتغول االحتالل ومخططاته التهويد ّية

وسيضم مراكز جتارية وأخرى تشغيلية .وتزعم وزارة «اإلسكان» أن ملكية هذه األراضي
تعود لدولة االحتالل و»الصندوق القومي إلسرائيل» .1وأشار مراقبون إىل ّ
أن وثيقة «صفقة
القرن» صنفت هذه املنطقة على أنها «مناطق سياحية للدولة الفلسطينية املوعودة» ،ما
يدفع إىل االعتقاد ّ
بأن االحتالل حياول فرض أمر واقع ،على الرغم من املكاسب اهلائلة اليت
تضمنتها الصفقة.
وشهدت املدة اليت سبقت
إجراء انتخابات «الكنيست»
العديد من القرارات واملشاريع
االستيطانية ،إذ أعلن رئيس
حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو أنه أصدر تعليمات
لبناء  3500وحدة استيطانية
يف املنطقة  ،E1بهدف توسيع
مستوطنة «معاليه أدوميم».
وكان نتنياهو أعلن مؤخ ًرا عن
خمططات بناء  5200وحدة استيطانية يف القدس احملتلة ،منها  2200وحدة يف مستوطنة
«هار حوما» ،املقامة على أراضي جبل أبو غنيم ،إضافة إىل  3000وحدة استيطانية يف
مستوطنة «جفعات هماتوس» ،جنوبي املدينة.2
ويف سياق متصل باالستيطان اإلسرائيلي ،حذرت تقارير فلسطينية من تداعيات الضوء
األخضر األمريكي ،الذي مسح لسلطات االحتالل بضم املستوطنات املقامة يف الضفة
الغربية احملتلة ،وفرض السيادة عليها وعلى منطقة األغوار ،وتأتي هذه املعطيات على
 1عرب https://bit.ly/2MzbB7P .2020/2/18 ،48
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/273149 .2020/3/2 ،
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خلفية تصريح وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو األسبوع املاضي ،إذ قال« :إن قرار ض ّم
أراض يف الضفة الغربية احملتلة يعود يف نهاية املطاف إىل إسرائيل» .1ويأتي هذا التصريح يف
ٍ

إطار استكمال تطبيق بنود صفقة القرن ،وقيام سلطات االحتالل بضم املستوطنات ،خاصة
يف ّ
ظل انتشار اجلائحة عامل ًيا ،وانشغال العامل بها .وحذرت جهات أمنية إسرائيلية من القرار،

وإمكانية اشتعال هبة جديدة ،تكبد االحتالل خسائر باهظة.2

ثامنً ا :أبرز المواجهات والعمليات
شكل اإلعالن عن «صفقة القرن» شرارة اندالع مواجهات يف خمتلف املناطق احملتلة ،ففي
 2020/1/29اندلعت مواجهات عنيفة يف حميط جامعة القدس ببلدة أبو ديس جنوب شرق
القدس احملتلة ،استخدمت فيها قوات االحتالل األعرية النارية احلية ،والقنابل الصوتية
احلارقة والغازية .3ويف تطور نوعي لألدوات املستخدمة يف مواجهة االحتالل ،ويف سياق رفض
الصفقة ،أطلق شبان فلسطينيون يف  2020/1/30بالونات حارقة من بلدة العيسوية يف القدس

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XyAiru .2020/4/22 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/30bq6a3 .2020/5/26 ،
 3عرب https://bit.ly/3cybHXX .2020/1/29 ،48
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احملتلة باجتاه املستوطنات اإلسرائيلية ،يف ختام يوم حافل باملواجهات مع قوات االحتالل.
وأطلق شبان من بلدة عناتا مشال شرق القدس احملتلة املفرقعات حنو مستوطنة «بسغات
زئيف» ،وشهدت العيسوية وخميم شعفاط وبيت حنينا مواجهات عنيفة.1
ومل ختتزل اجلماهري الفلسطينية رفضها للصفقة باملواجهات فقط ،بل شهدت املناطق
الفلسطينية عددًا من العمليات النوعية ،ففي  2020/2/6دهس فلسطيين جمموعة من جنود
االحتالل ،قرب حمطة للباصات يف
القدس احملتلة ،ما أدى إىل إصابة
 14جند ًيا جبراح متفاوتة ،وحبسب
وسائل إعالم عربية متت العملية
على مرحلتني ،وأن اجلنود اجلرحى
من وحدة النخبة «جوالني» ،ويف
وقت الحق أعلن االحتالل اعتقال
ٍ
الشاب سند الطرمان من بلدة الطور
حبجة تنفيذه عملية الدهس.2
عاما)
وشهدت القدس احملتلة يف اليوم نفسه عملية أخرى ،إذ نفذ الشاب شادي البنا (ً 45
من مدينة حيفا ،عملية فردية نوعية عند باب األسباط ،أدت إىل إصابة أحد عناصر شرطة
االحتالل ،واستشهاد الشاب البنا ،وأظهرت مقاطع مصورة تبادل الشهيد إطالق النار مع
شرطة االحتالل ،وأن عناصر الشرطة أطلقت عليه النار ،والحقته ومن ثم احتجزته يف
ساعات عدة ،حبجة إجراء التحقيق.3
مكان استشهاده
ٍ

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271736 .2020/1/30 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/2BCMyi7 .2020/2/6 ،
 3عرب https://bit.ly/3cw4Y0I .2020/2/6 ،48
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عاما)،
ومن العمليات النوعية اليت شهدتها مدة الرصد ،عملية الشهيد إبراهيم هلسة (ً 25
الذي نفذ عملية مزدوجة يف  ،2020/4/22عند احلاجز العسكري قرب مباني جامعة القدس
يف بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس احملتلة ،وقام الشاب بدهس أحد جنود االحتالل ،ثم
ترجل من السيارة وحاول طعن اجلنود املوجودين يف احلاجز ،وما لبث أن استشهد بعد إطالق
الرصاص عليه من قبل جنود االحتالل .1وتؤكد هذه العمليات استمرار الزخم املقاوم يف
القدس احملتلة ،وفشل االحتالل يف وقف العمليات الفردية ،على الرغم من استخدامه العديد
من التدابري العقابية حبق عوائل منفذي العمليات ،واملناطق اليت خرج املنفذون منها.
وشكلت مناطق العيسوية وشعفاط وأبو ديس ،بؤر مواجهة دائمة مع االحتالل ،إذ تندلع
اقتحام تقوم به قوات االحتالل ،ففي  2020/3/3شهدت العيسوية
هذه االشتباكات بعد أي
ٍ

مواجهات عنيفة ،بني الشبان وقوات االحتالل داخل البلدة ،وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل
اقتحمت عند ساعات املساء األوىل حي عبيد يف العيسوية ،وانتشرت يف املكان مستفزة األطفال
والشبان املوجودين يف املكان .2وشهد خميم شعفاط يف  2020/3/31محلة اعتقاالت مشلت
 7فلسطينيني ،من بنيهم سيدة وطفل ،ومت اقتياد املعتقلني إىل مراكز التحقيق يف القدس
احملتلة ،وأتت هذه االعتقاالت على أثر اقتحام وحدة من املستعربني للمخيم ،وتصدي املقاومني
هلم بالرصاص احلي ،وأشارت مصادر فلسطينية ،إىل أن قوات االحتالل أغلقت املخيم واعتلت
أسطح املنازل ،ثم شنت محلة االعتقاالت.3
ويف  2020/4/27اندلعت مواجهات يف العيسوية بعد اقتحام قوات االحتالل هلا .4ويف 2020/5/5

شنت قوات االحتالل محلة اعتقاالت واسعة يف البلدة ،مشلت مثانية من أبناء البلدة ،مت حتويلهم
إىل مركز اعتقال املسكوبية يف الشطر الغربي من القدس احملتلة ،وعلى أثر هذه االعتقاالت
اندلعت يف حي عبيد بالبلدة ،اشتباكات عنيفة .ويف  2020/5/15اندلعت مواجهات عنيفة يف
بلدة أبو ديس ،وعلى أثر استخدام قوات االحتالل الرصاص احلي ،نقلت طواقم اهلالل األمحر
الفلسطيين  3شبان إىل مشايف القدس.5
 1وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/2U8sWsD .2020/4/22 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/273183 .2020/3/3 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/34000 .2020/3/31 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/275052 .2020/4/27 ،
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/30bsNs1 .2020/5/15 ،
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ويف سياق متصل باالعتقاالت اليت تتصاعد على أثر املواجهات يف أزقة القدس احملتلة،
واقتحامات املسجد األقصى ،أعلن نادي األسري يف  2020/5/5أن قوات االحتالل اعتقلت من
بداية عام  2020أكثر من  600مقدسي ،من خمتلف الفئات العمرية ،ويع ّرض االحتالل
حياة األسرى للخطر ،يف ظل انتشار وباء «كورونا» ،إذ يتجاهل أي تدابري وقاية لألسرى،
يف أثناء اعتقاهلم والتحقيق معهم.1
و ُيظهر اجلدول اآلتي أعداد املعتقلني من القدس احملتلة خالل أشهر الرصد:
عدد املعتقلني

تفاصيل عن االعتقال

الشهر
ثان/يناير 2020
كانون ٍ

245

من بينهم  53قاص ًرا و 14سيدة.
واعتقلت سلطات االحتالل 78
من األقصى ويف حميطه ،و 63من
العيسوية ،و 41من البلدة القدمية.2

شباط/فرباير 2020

156

آذار/مارس 2020

192

من بينهم  47قاص ًرا ،و 6سيدات.
تركزت االعتقاالت يف العيسوية
ً
ً
اعتقال
اعتقال ،و 32يف سلوان ،و45

55

من األقصى والبلدة القدمية.3
من بينهم  4سيدات ،و 33قاص ًرا،
وتركزت االعتقاالت يف البلدة القدمية
وحميط املسجد األقصى وعند أبوابه
بـ  73حالة اعتقال ،و 57حالة اعتقال
يف العيسوية.4

 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/34164 .2020/5/5 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3eFSwNk .2020/2/5 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3dyejX2 .2020/3/7 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2U4z9Wm .2020/4/3 ،
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نيسان/أبريل 2020

92

أيار/مايو 2020

119

من بينهم  17قاص ًرا .وتركزت
ً
اعتقال،
االعتقاالت يف العيسوية بـ 29
و 28من سلوان ،و 16من البلدة
القدمية.1

اجملموع

من بينهم  3أطفال ،و 5سيدات.2
 804معتقلني

تاسعا :كورونا في القدس
ً
مع االنتشار العاملي لفريوس «كورونا» بدأت مفاعيل االستنفار الصحي تصل إىل القدس
احملتلة ،وعملت اهليئات واملنظمات املقدسية على اختاذ خطوات عملية ملواجهة آثار الوباء،
ويف سياق تفاعل األطر املقدسية معه ،أعلن احتاد أولياء أمور طالب املدارس والقوى الوطنية
واإلسالمية يف  ،2020/3/9تعليق الدوام يف مدارس القدس كافة ،من  9حتى  12من شهر آذار/
مارس ،يف سياق تطبيق اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار الفريوس ،وأكدت اللجنة أن قرار
التعليق أو التمديد يكون حسب التطورات ،مشرية إىل أن هذا اإلجراء اختذ حلماية الطلبة.3
ومع إهمال سلطات االحتالل للمناطق الفلسطينية احملتلة ،ع ّقم شبان مقدسيون شوارع البلدة
القدمية يف  ،2020/3/16للوقاية من انتشار فريوس «كورونا» ،وعلى الرغم من هذه املبادرات
اإلجيابية ،أبعدت سلطات االحتالل أربعة مقدسيني عن البلدة القدمية مدة أسبوعني ،حبجة
«خرق السيادة اإلسرائيلية يف القدس لتوزيعهم نشرات توعوية عن فريوس كورونا» .4ومع ما
متارسه سلطات االحتالل من إجراءات لعرقلة محالت التوعية اليت أطلقها املقدسيون ،انطلقت
يف بلدة جبل املكرب محلة «وعيك حبميك» يف  ،2020/3/17للتوعية من خطر انتشار فريوس
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3dt2q4U .2020/5/4 ،
 2مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطينيhttps://bit.ly/3eG7LG2 .2020/6/2 ،
 3عرب https://bit.ly/3cFPA1Q .2020/3/9 ،48
 4فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2MwYrs3 .2020/3/16 ،
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«كورونا» املستجد ،ومواجهة تداعياته احملتملة على الصعد كافة .وعملت احلملة على
توحيد جهود خنبة من أطباء البلدة وأكادمييني وإعالميني ومراكز صحية ورجال أعمال.
عموما،
على أن تشمل احلملة منطقة جبل املكرب والسواحرة واملناطق احمليطة ،والقدس
ً
بهدف تعزيز الوعي وسبل الوقاية من الفريوس.1

ومل يقتصر إهمال سلطات االحتالل على قمع محالت التوعية ومنع التعقيم ،بل وصلت
ح ّد اإلهمال الكامل للواقع الصحي للمقدسيني يف املدينة ،ففي  2020/4/2كشفت

وسائل إعالم عربية أن سلطات االحتالل تركت الفلسطينيني يف املدينة احملتلة يواجهون
مصريهم وحدهم يف ظل تفشي فايروس كورونا ،وتأتي هذه املعلومات مع انتشار الفايروس
يف املدينة ،فبحسب املعلومات ال تطبق سلطات االحتالل اإلجراءات نفسها اليت تقوم بها يف
البؤر واألحياء االستيطانية يف القدس وباقي املناطق الفلسطينية احملتلة ،وأشارت وسائل
اإلعالم هذه إىل تقيد غالبية الفلسطينيني يف القدس بتعليمات الوقاية من الفايروس،
لكن هناك ضبابية حول أعداد اإلصابات الفعلية يف القدس احملتلة من جانب اجلهات
اإلسرائيلية ،فقد أكد فلسطينيون يف قرى صور باهر وبيت صفافا أن وزارة الصحة يف
حكومة االحتالل مل تتخذ أي إجراءات للحد من انتشار الفايروس ،مقارنة باملستوطنات
املقامة يف حميطهم.
 1وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3h1Sb9Y .2020/3/16 ،
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ومن االعتداءات اليت حتاول ضرب جهوزية اجملتمع الفلسطيين يف مواجهة الوباء ،اقتحام
قوات االحتالل يف  2020/4/14املركز الطيب يف سلوان ،الذي أعدته جلنة الطوارئ يف البلدة،
بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ،للتعامل مع حاالت االشتباه بالفريوس ،وتقديم الدعم
الصحي األولي .1وعلى الرغم من ضعف اإلمكانيات يف مواجهة هذا التفشي ،قام أبناء القوى
الوطنية واإلسالمية واملؤسسات والفعاليات ورابطة محائل سلوان بالتوجه إىل أصحاب احملال
التجارية داخل البلدة حلثهم على ضرورة اتباع مجيع سبل الوقاية والسالمة هلم ولزبائنهم،
وعملوا على تعقيم منازل املصابني واحملال التجارية والعامة بالبلدة.2
وأدى تفاعل اجملتمع املقدسي مع اإلرشادات الصحية ،إىل تراجع أعداد اإلصابات يف املدينة
احملتلة ،ورفع القيود اليت طبقتها اهليئات واجلهات املقدسية ،ومن بينها إعادة فتح املسجد
األقصى ،وعودة املصلني واملرابطني إىل جنباته.

عاشرا :التفاعل مع القدس
ً
زودت تركيا السلطة الفلسطينية جز ًءا من األرشيف العثماني ،الذي ُيثبت ملكية
الفلسطينيني لألراضي احملتلة يف القدس والضفة الغربية ،ويضم األرشيف عشرات آالف
الوثائق العثمانية ،ذات الصلة بالسجل العقاري لألراضي الفلسطينية ما بني 1516
و .1917وستسمح هذه الوثائق للمحامني الفلسطينيني بالطعن يف ادعاءات االحتالل
ألراض يف أحناء متفرقة من املناطق الفلسطينية احملتلة.3
وأذرعه امتالكهم
ٍ
يف  2020/1/24نظمت منظمات أهلية تركية وقفة تضامنية مع املقدسيني وعلى رأسهم
خطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي ،يف ساحة مسجد السلطان حممد الفاتح
باسطنبول ،وسط حضور فلسطيين وعربي وتركي ،مندّدين باالحتالل اإلسرائيلي
وسياسته القمعية حبق الفلسطينيني.4

 1وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3749jal .2020/4/14 ،
 2وكالة شهابhttps://bit.ly/2UfAfi3 .2020/4/14 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/2XY7uHG .2020/1/1 ،
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/2AEI6Po .2020/1/24 ،

 32القدس ما بين مواجهة وباء كورونا
وتغول االحتالل ومخططاته التهويد ّية

يف  2020/2/7اعتصم العشرات أمام السفارة األمريكية يف عمان  -األردن بعد صالة
اجلمعةً ،
رفضا لصفقة القرن ،وطالب املشاركون يف الوقفة بإلغاء االتفاقيات املوقعة
مع االحتالل كافة .ويف اليوم نفسه خرجت مسرية حاشدة يف خميم احلسني وسط
العاصمة عمان ،ندد املشاركون فيها باإلعالن األمريكي وحماوالت تصفية القضية
الفلسطينية.1

يف  2020/2/8انعقدت يف العاصمة املاليزية كواالملبور فعاليات مؤمتر «برملانيون
ألجل القدس» ،حبضور رئيس الوزراء املاليزي مهاتري حممد ،وشارك يف املؤمتر 500

برملاني عربي ودولي ،إضافة إىل ممثلني عن املؤسسات الناشطة يف جمال الدفاع عن
القدس واألقصى ،بهدف التباحث حول دعم قضايا فلسطني والدفاع عن حقوق
مواطنيها.2

يف  2020/2/13أصدرت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان قائمة بالشركات العاملة
يف املستوطنات اإلسرائيلية ،وتضم القائمة  112شركة تعمل يف املستوطنات18 ،
شركة منها دولية ،من بينها شركات «إير بي إن بي» و»تريب آدفايزو» و»بوكينغ»،
وأثار اإلعالن غضب االحتالل ،إذ صرح وزير خارجية االحتالل يسرائيل كاتس أن
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/272102 .2020/2/7 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33692 .2020/2/10 ،
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«إعالن األمم املتحدة هو استسالم فاضح لضغوط البلدان واملنظمات اليت تريد إحلاق
ثان/نوفمرب
األذى بإسرائيل» .وكانت احملكمة العليا األوروبية أصدرت ،يف تشرين ٍ
 ،2019قرا ًرا قضى بإلزام مجيع دول االحتاد األوروبي بوسم منتجات املستوطنات.1

مرسوما ملك ًيا يقضي بإعفاء مجيع
يف  2020/3/25أصدر امللك األردني عبد اهلل الثاني،
ً
املستأجرين من مسلمني ومسيحيني للعقارات الوقفية اإلسالمية اليت تستوفيها الدائرة

العامة ألوقاف القدس ،من دفع إجيار عقاراتهم عن عام  ،2020وتأتي هذه اخلطوة
للتخفيف من معاناة املقدسيني االقتصادية مع تفشي جائحة «كورونا» ،وفرض اإلغالق

القسري على جممل حمال القدس احملتلة.2

ويف سياق ردود الفعل على التطبيع الدرامي ،الذي شهدته مسلسالت تعرض يف شهر

رمضان على بعض القنوات العربية ،أطلق نشطاء كويتيون يف  2020/4/30محلة

إلكرتون ّية ملناهضة التطبيع والرد على ما تنشره هذه املسلسالت من شبهات وإشكاليات،

ويف سياق التجاوب مع هذه احلملة شكل وزير اإلعالم الكوييت جلنة حتقيق لدراسة
نصوص األعمال الدرامية اليت يتم عرضها على شاشة تلفزيون دولة الكويت خالل شهر
رمضان املبارك.3

ويف إطار التفاعل مع املستجدات يف القدس احملتلة ،وحماولة أذرع االحتالل اقتحام

حبراك فاعل واتصاالت مكثفة
األقصى يف شهر رمضان ،قامت مؤسسة القدس الدولة
ٍ
مع عد ٍد من اجلهات الرمسية للبحث يف محاية املسجد األقصى ،فقد تواصل مدير عام

املؤسسة ياسني محود مع وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردني حممد
خاليلة ،لتأكيد خطورة خمططات االحتالل يف املسجد األقصى اهلادفة إىل فرض واقع
جديد .وسبق ذلك رسالة إىل كل من رئيس جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس

الشيخ عبد العظيم ورئيس الديوان امللكي األردني يوسف العيسوي ،وأكدت هذه
الرسائل خطورة الوضع يف املسجد األقصى ،وحماولة االحتالل تكريس وقائع جديدة
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 34القدس ما بين مواجهة وباء كورونا
وتغول االحتالل ومخططاته التهويد ّية

داخله ،ومن ذلك أن ُيف َتح املسجد أمام املتطرفني املقتحمني اليهود يف رمضان ،و ُيغ َلق
ً
يف وجه املسلمني .وشدد محود على ّ
وعاجل
حامسا
أن التطورات اخلطرية تتطلب موق ًفا
ً
من أعلى املستويات يف اململكة األردنية ،ترفض فيه استجابة دائرة األوقاف اإلسالمية ألي

السبل
طلب من حماكم االحتالل أو أي مؤسساته وأجهزته ،وتعلن فيه التصدي بكل ُّ

ّ
هلذا االقتحام
املنوي تنفيذه ،وغريه من االقتحامات واالعتداءات.1
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