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مقدمة تقرﻳر حال القدس السنوي 2019
واص َل قطا ُر التهويد مسريه يف القدس ،ولكنه مل يكن على الوترية نفسها اليت عر َفتها املدين ُة
َ
ُ
ً
جنز وما هو قيد التخطيط
يف األعوام السابقة .وال يعن ذلك
تقليال من خطورة ما أ ِ

واإلجناز من مشاريع تهويدية يف القدس ،بل توصيف للواقع انطال ًقا من رحم املعلومات

ّ
واألرقام واإلحصائيات اليت رصدناها يف تقريرنا
السنوي حال القدس  .2019قارئ هذا
التقرير سيشعر مبفارقة واضحة بني بطء قطار التهويد يف القدس ،وما توافر لالحتالل من

إسرائيلي
أمريكي غري مسبوق ،وبيئة عربية متهالكة متورطة بوصمة التطبيع ،وجمتمع
دعم
ّ
ٍّ
ٍ
جينح أكثر فأكثر حنو ميني حاضن لالستيطان ،وابتالع األرض الفلسطينية ،وإنكار وجود

مصطلحات
الفلسطينيني بوصفهم شع ًبا هلم تاريخ وحقوق مقدّسة ،وخنبة سياسية سح َق ْت
ِ

الوسط واليسار ،ومل تعد تفقه القراءة إال يف قاموس اليمني املتشدد واملتطرف ،ومنظمات
حرب يف سبيل فرض السيادة اإلسرائيلية
دينية ومجعيات استيطانية مستعدة إلشعال ٍ

على القدس ،وقلبها املسجد األقصى ،كما ص ّرح رموزها يف غري مناسبة ،وميزانيات هائلة
تكرب ميزانيات التهويد واالستيطان يف السنوات السابقة بأضعاف.
نعم هي مفارقة حقيقيةّ ،
فكل هذا الذي توافر من دعم ،وإمكانيات ،واحتضان لالحتالل مل
ينعكس يف القدس على شكل مشاريع تهويدية تفوق ما رصدناه طوال السنوات املاضية ،على
األقل منذ عام  2005حني شرعنا بإصدار تقرير عني على القدس ثم تقرير عني على
األقصى .هل ّ
السياسي يف دولة االحتالل ،وبطء سري التهويد؟
مثة عالقة بني تع ّثر املستوى
ّ

هل انشغلت الطبقة السياسية اإلسرائيلية بانتخاباتها اليت دعت إىل تنظيمها ثالث مرات
بني نيسان/أبريل  2019وآذار/مارس  2020بعد فشل األحزاب السياسية يف تشكيل حكومة

أن اجلواب نعم أو ال على إطالقه؛ فقد ّ
أظن ّ
إسرائيلية؟ ال ّ
تبني معنا عرب تراكم العمل
يف رصد تطور مشاريع التهويد واملواقف اإلسرائيلية املتعلقة بالقدس ّ
أن ماكينة التهويد
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ألن من ّ
احلكومي املباشر؛ ّ
تستطيع ْ
يتول
أن تسري وحدها إىل ح ّد بعيد من دون وقود الدعم
ّ

الكثري من مهام التهويد مجعيات استيطانية كـ إلعاد وعطريت كوهنيم ،ومن يتوىل
التحشيد ض ّد األقصى منظمات املعبد ،وهي جهات ليست رمسية ،وال تنتظر دعم احلكومة
اإلسرائيلية ،بل إ ّنها جنحت يف فرض أجنداتها يف كثري من األحيان على احلكومات
اإلسرائيلية بعدما قدّمت لرموزها الدعم االنتخابي ،وتسويق اإلجناز ،وبعضها كـإلعاد
ً
وصول إىل شراء ذمم
املالي ملؤسسات حكومية ،ال سيما سلطة اآلثار اإلسرائلية،
يقدّم الدعم ّ

بعض علماء اآلثار اإلسرائيليني باملالْ .
ولكن ،يف املقابل ال ميكن إغفال االنشغال باالنتخابات
األمريكي الثقيل ،وترمجته
املعادة ثالث مرات ،وغياب حكومة ائتالف قادرة على محل الدعم
ّ

حكومي عريض حيميها
على األرض مشاريع ضخمة وقرارات جريئة حباجة إىل ائتالف
ّ

ويتابع تنفيذها.

لقد كانت هبة باب الرمحة يف شباط/فرباير  2019ضربة موجعة لالحتالل الذي كان
تقسيما يتيح له السيطرة الكاملة على حميط منطقة باب الرمحة ،يف
يرتبّص باألقصى
ً
املنطقة الشرقية الشمالية من األقصى؛ فجاءه الر ّد من اخلاصرة اليت ّ
ظن االحتالل أنها
األضعف يف األقصى ،أي منطقة باب الرمحة ،بسبب سياساته املتواصلة الستهدافها ،منذ
ثالث سنوات على وجه الرتكيز ،إذ عمل على تفريغها باستمرار من املصلني؛ ّ
ولكن اهلبة اليت
املكاني ،ووضعت املقدسيني يف موقع متقدم يف ميدان املعركة،
فاجأته هدمت أحالم التقسيم
ّ

فتح ّول املصلى املغلق منذ عام  2003إىل مصلى رغم رئيس احلكومة نتنياهو ،ووزير األمن
الداخلي غلعاد إردان ،ومسؤولي منظمات املعبد ،وحماكم االحتالل ،بل أصبح نقطة رباط
ومواجهة مع االحتالل؛ يف الوقت الذي كان يسعى االحتالل إىل حمو صورة هذه املنطقة من
خريطة األقصى ،عرب منع املصلني من الوجود فيها وتأهيلها ،متهيدًا إىل جعلها مكا ًنا لصالة
ّ
يطمئن إىل أ ّنها دخلت دائرة النسيان والالمباالة يف
كنيسا يهوديًّا ،بعد أن
اليهود ،يتضمن
ً

عقول املقدسيني وقلوبهم .ومل يكن انتصار هبة باب الرمحة جم ّرد إجناز مت ّثل بفتح املصلى،

مؤسسـة القدس الدولية

بل هو هزمية ّ
بكل معنى الكلمة لالحتالل يف إحدى أهم جوالت معركة السيادة اليت ال يطيق

االحتالل إال أن تكون مطلقة على ّ
كل القدس ،ولذلك هو انتصار حبجم القدس.

ومل تكن هبة باب الرمحة يتيمة على امتداد فلسطني ،بل آزرتها مسريات العودة يف قطاع غزة،
والعمليات اليت مل تتوقف يف الضفة الغربية والقدس ،واملواجهات اليت استنزفت االحتالل
سجلة لبعض البلدات املقدسية ،حتى إذا
وأقلقت أمنه ،تلك املواجهات اليت أصبحت عالمة ُم ّ

ما ُذكرت هذه الكلمة ،تبا َد َر إىل الذهن اسم بعض البلدات ،ومنها العيسوية اليت ُت ِّوجت عام
 2019قلع ًة من قالع الصمود والتصدي واملواجهة ،بل أصبحت مدرسة يف املقاومة الشعبية

جيدر بأهل املقاومة االستفادة من جتربتها أينما كانوا سواء يف القدس أو غريها.
أما التطبيع الذي استم ّر بأشكاله املختلفة يف عام  ،2019فال يبدو ّ
أن له سو ًقا وسط شعوب

األمة ومك ّوناتها األهلية اليت تالقت حتت عنوان م ّتحدون ض ّد صفقة القرن ،وبقيت ورشة
البحرين االقتصادية التطبيعية خطوة معزولة ضمن سلسلة مغامرات كوشنري الذي يريد
من الدول العربية الغن ّية السائرة يف ركب التطبيع أن تدفع فاتورة صفقة القرن مقابل
محايتها من أوهام األعداء الذين تصطنعهم أمريكا لألمة ،واملساعدة يف التشبيك والتنسيق
اإلسرائيلي بوصفها وكيل أمريكا يف املنطقة؛
والتحالف بني هذه الدول ،ودولة االحتالل
ّ
حلماية هذه الدول من اإلرهابالذي أصبحت املقاومة الفلسطينية أحد روافده يف الدين
السياسي اجلديد هلؤالء.
ّ
حالّ ،
وعلى ّ
ثان/نوفمرب ،2020وما سيسفر عنه
فإن نتائج االنتخابات األمريكية يف تشرين ٍ
أي ٍ

مهمان يف حتديد مصري صفقة القرن
الداخلي
االشتباك السياسي
اإلسرائيلي ،عامالن ّ
ّ
ّ
اليت قد تطري بسقوط دُعاتها ،وال يعين ذلك االنتظار والوقوف موقف املتفرج ،بل املبادرة
يف كل االجتاهات ،وتكثيف اجلهود ملواجهة كل التحديات ،وإعطاء األولوية لالستثمار
عموما ،والشعب الفلسطيين على وجه اخلصوص .وأكثر
بالطاقات الكامنة يف شعوب األمة
ً
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من ذلك؛ ّ
فإن ما يعصف بالعامل من تطورات وأحداث اقتصادية ،وصحية ،وسياسية ،وأمنية،
وعسكرية ،وتكنولوجية ،يشكل فرصة ألصحاب احلق يف القدس لدراسة املشهد احمللي
والدولي على كل الصعد ،والسعي جبرأة إىل تبين حتالفات ،ومبادرات ،وأدوات
واإلقليمي
ّ
اإلسرائيلي وداعميه.
جديدة تعزز موقعهم يف املعركة مع االحتالل
ّ

ّ
السنوي لعام  2019يقدّم أه ّم املعطيات املتعلقة بتهويد القدس ،ويتتبع
تقرير حال القدس
املواقف منها ،ويرصد تطور املواجهة مع االحتالل يف أكثر من ساحة يف فلسطني ،ويستشرف
مآالت األمور ،ويضع التوصيات املناسبة بني يدَي املهتمني بشأن القدس من مسؤولني وعاملني
هلا ،وهو مادة غنية ملن يريد أن يبين اسرتاتيجية إلفشال خمططات االحتالل ،ودعم صمود
املقدسيني.
هشام يعقوب

رئيس قسم األحباث واملعلومات

مؤسسـة القدس الدولية

ﺧﻼﺻات
التقرير السنوي

ﺣال القﺪس 2019
ﻳﺘﻨـــاول الﺘﻘرﻳـــر أﺑـــرز األحـــداث الﺘـــي ﺟـــرت فـــي الﻘـــدس ﺧـــﻼل ﻋـــام
 2019وﻳﺤـــاول اﺳﺘﺸـــراف المـــآالت والﺘﻄـــﻮرات ﺧـــﻼل ﻋـــام  2020مـــﻊ
ﺗﻘدﻳـــﻢ الﺘﻮﺻﻴـــات المﻨاﺳـــﺒﺔ لﻠﺠﻬـــات المﻌﻨﻴـــﺔ.

ﺗﻄور ﻣﺸروع التﻬويﺪ
ﻓﺼﻞ
ﹼ
أعلنت دائرة األوقاف اإلسالم ّية يف القدس ّ
أن  29610مستوطنني
اقتحموا املسجد األقصى يف عام  ،2019وهذا يعن ّ
أن هناك تراج ًعا
بنسبة  % 0.6يف عدد املقتحمني باملقارنة مع عام .2018
ً
تعويضا لفشل "منظمات املعبد" يف حشد أعداد كبرية من اليهود
القتحام األقصى ،عمدت هذه املنظمات إىل حماولة حتقيق إجنازات يف
بعض االقتحامات النوعية ،مستغلة األعياد واملناسبات اليهودية .على
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سبيل املثال ،اقتحم األقصى حنو  4000مستوطن يف عيد ال ُعرش يف
شهر تشرين أول/أكتوبر  ،2019بزيادة حنو  % 42عن عدد مقتحمي
األقصى يف العيد نفسه عام .2018
ْ
اقتحامي من أخطر االقتحامات منذ احتالله؛
شهد املسجد األقصى
فقد كسر االحتالل فيهما ال ُعرف السائد بعدم اقتحام األقصى يف
األعياد اإلسالمية والعشر األواخر من رمضان ،وكانت رسالته منهما
أنه ال خطوط محراء متنع اقتحامات اليهود يف مناسباتهم الدينية
والوطنية حتى لو تزامنت مع مناسبات إسالميةّ ،
ماض يف
وأن االحتالل ٍ
نسف الوضع القائم يف األقصى بإجراءات عملية مبعزل عن أي مواقف
دولية أو إقليمية .واالقتحامان هما:
اقتحام يوم  28رمضان ،يف  :2019/6/2تزامن هذا اليوم مع الذكرى
السنوية الحتالل الشطر الشرقي من القدس (يوم توحيد القدس
حسب االحتالل) ،وقد اقتحم األقصى فيه حنو  1200مستوطن،
واعتدت فيه قوات االحتالل بوحشية على املصلني.
اقتحام أول أيام عيد األضحى املبارك ،يف  :2019/8/11تزامن هذا
اليوم مع ذكرى خراب املعبديْن ،واقتحم األقصى فيه حنو 1340

مستوط ًنا ،وشنت فيه قوات االحتالل محلة تنكيل ض ّد املصلني.

شارك عدد من املسؤولني اإلسرائيليني احلاليني والسابقني يف اقتحامات
األقصى ،منهم :وزير الزراعة وعضو الكنيست أوري أرئيل ،وعضو
الكنيست يهودا غليك ،وعضو الكنيست شولي معلم ،وعضو الكنيست
شارين هسكل ،ورئيس جلنة اخلارجية واألمن التابعة للكنيست آيف
دخيرت ،وقائد شرطة االحتالل يف القدسً ،
فضل عن كبار الضباط.
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سائحا بزيادة حنو  % 21عن عام
اقتحم األقصى حنو 803795
ً
 ،2018وحيمل غالبية هؤالء أجندات داعمة لالحتالل.
أغلق االحتالل املسجد األقصى أو أحد مرافقه أو منع دخول املصلني
إليه عدة مرات ،وذلك بذريعة أحداث أمنية حتصل داخل األقصى ،أو
على أبوابه ،أو يف البلدة القدمية.
قياسيا يف قرارات اإلبعاد عن األقصى؛ فقد أصدر
رقما
ّ
ًّ
سجل االحتالل ً
 355قرار إبعاد حبق روّاد املسجد ،وموظفيه ملُدد ترتاوح بني  3أيام و6
أشهر ،وبذلك تقفز الزيادة يف نسبة قرارات اإلبعاد يف عام  2019حنو
 % 100باملقارنة مع عام  .2018ومشلت قرارات اإلبعاد شخصيات
اعتبارية ومسؤولة يف القدس ،منها الشيخ عبد العظيم سلهب ،رئيس
جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس ،والشيخ ناجح بكريات نائب سلهب،
وعضو جملس األوقاف حامت عبد القادر ،وأعضاء من جملس األوقاف،
ومدير نادي األسري يف القدس ناصر قوس .وصدرت غالبية قرارات اإلبعاد
يف أثناء هبة الرمحة اليت اندلعت يف شباط/فرباير  2019وأفضت إىل
عاما من إغالقه.
إعادة فتح مصلى باب الرمحة بعد ً 16
واصل االحتالل حماوالت تقويض دور دائرة األوقاف اإلسالمية املشرفة
احلصرية على األقصى عرب محلة االعتقاالت واإلبعاد والتنكيل اليت
استهدفت موظفيها ،ومنعها من ممارسة مهامها يف صيانة األقصى،
والتحكم بالدخول واخلروج من األقصى.
ّ
حمل استهداف باملشاريع التهويدية
ال تزال منطقة املسجد األقصى
اليت تهدد طابعها ،ويف هذا السياق رصد التقرير تطور العمل يف مشروع
القطار اهلوائي حول األقصى ،ومشروع بيت هليبا غرب املسجد،
وخمطط وصل ساحة الرباق بـاحلي اليهودي عرب شبكة مواصالت
فوق األرض وحتتها ،والنفق املمتد من سلوان إىل زاوية األقصى اجلنوبية
الغربية خمرت ًقا سور البلدة القدمية اجلنوبي ،ونفق طريق احلجاج.
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افتتحت سلطة اآلثار اإلسرائيلية ومجعية إلعاد االستيطانية ّ
الشق
احلجاج يف  2019/6/30مبشاركة مسؤولني
األول من نفق طريق
ّ
أمريكيني وإسرائيليني ،وميت ّد هذا الشق على طول  300مرت وعرض 7
أمتار ،من عني سلوان جنوب األقصى إىل منتصف طريق وادي حلوة.
ّ
الشق هو جزء من النفق الكامل الذي يبلغ طوله  600مرت
وهذا
وسينتهي عند منطقة باب املغاربة يف سور األقصى الغربي ،بعد حنو عام
من العمل حسب املتوقع .وشارك يف افتتاح النفق دافيد فريدمان ،سفري
الواليات املتحدة األمريكية يف دولة االحتالل ،وجيسون غرينبالت مبعوث
البيت األبيض للشرق األوسط .وتفيد مصادر حقوقية أن تكلفة احلفر
يف نفق "طريق احلجاج" تبلغ  40مليون شيكل (حنو  11.5مليون دوالر).
اعتدى مستوطنو االحتالل على مسيح ّيي القدس يف غري مناسبة،
ً
ً
حامل
وصول إىل اقتحام أحدهم كنيسة القيامة
وض ّيقوا عليهم،
تعج باملصلني واحلجاج األجانب
س ّكي ًنا يف  ،2019/12/25وكانت ُّ
مبناسبة عيد امليالد.
يف  2019/6/10قررت احملكمة العليا اإلسرائيل ّية رفض االستئناف الذي
تقدمت به البطريركية األرثوذكسية إلبطال تسريب فندقي البرتاء
واإلمربيال ومبنى املعظمية ،ما يعين إحالة ملكيتها إىل مجعية "عطريت
قدمت الكنيسة األرثوذكسية دعوى لفتح
كوهنيم" .ويف ّ 2019/8/5
القضية من جديد ،وأكدت أ ّنها متلك أدلة جديدة تتضمن اعرتافات
ْ
الفندقي بأنه تلقى رشاوى من عطريت
من أحد املشرفني على إدارة
كوهنيم لتسهيل بيعهما ،وتزوير املستندات املقدمة يف احملكمة .ونتيجة
ثان/
هذه األدلة اجلديدة ألغت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف تشرين ٍ
نوفمرب  2019قرار احلكم الذي صدّق على بيع أمالك البطريركية
األرثوذكسية اليونانية جلمعية عطريت كوهنيم االستيطانية ،وقد
قبلت احملكمة طلب البطريركية بإعادة النظر باحلكم السابق.
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زادت نسبة اعتقاالت املقدسيني بنحو ( % 20اعتقل االحتالل 2078

املنزلي بنسبة 120( % 33
مقدسيا عام  ،)2019وارتفعت قرارات احلبس
ًّ
ّ

قرار حبس منزلي) باملقارنة مع  .2018وتصدرت العيسوية ،واملسجد
األقصى ،وسلوان قائمة املناطق املستهدفة باالعتقالّ ،
وركز االحتالل
اعتقاالته على موظفي دائرة األوقاف اإلسالم ّية ،واملرابطني واملرابطات
وال سيما بعد هبة باب الرمحة.

بلغ عدد األسرى املقدسيني يف سجون االحتالل حنو  ،450بينهم عشرات
األطفال والنساء والفتيات ،ومنهم  8أسرى ضمن قائمة عمداء األسرى
الذين أمضوا أكثر من  20سنة متواصلة يف السجن .ويع ّد األسري مسري
عاما ،عميد أسرى القدس
أبو نعمة املعتقل منذ أكثر من ثالثة وثالثني ً
وأقدمهم .إضافة إىل وجود  7أسرى من القدس ممن حترروا يف صفقة
وفاء األحرار ،وأعيد اعتقاهلم وأعيدت هلم األحكام السابقة.
أرقاما قياس ّية يف هدم بيوت املقدسيني؛ فقد هدم 173
حقق االحتالل ً

ً
منزل ومنشأة ،من بينها  51منشأة أُجرب أصحابها على هدمها بأنفسهم.
وبهدم  100شقة سكنية يف حي وادي احلمص تكون القدس قد شهدت
حي
أكرب عدد من الوحدات السكنية املهدّمة يف يوم واحد بعد تدمري ّ
املغاربة عام  .1967وعاد هدم أحياء كاملة ليتصدر قائمة املخاطر يف
القدس مع استهداف االحتالل حي وادي ياصول وحي البستان يف سلوان،
وشروعه بهدم بعض املنازل فيهما.
ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن االحتالل أدخل يف حزيران/يونيو
 2019األمر العسكري رقم  1797يف حيز التنفيذ ،وهذا األمر يسمح
ملراقيب اإلدارة املدنية اإلسرائيلية بهدم أو مصادرة مبنى بُين بال ترخيص
يف غضون  96ساعة من البالغ األولي عن ذلك ،ومن دون القدرة على
عمليا يف هذه الساعات القليلة.
االستئناف على القرار ًّ
تشري التقديرات إىل أن دعاوى إخالء مرفوعة ضد  199أسرة فلسطينية
الشرقي من القدس ،وتقف وراء غالبيتها منظمات استيطانية؛
يف الشطر
ّ
شخصا ،من بينهم ً 391
طفل ،خلطر التهجري.
ما يع ّرض 877
ً
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واصل االحتالل بناء الوحدات االستيطانية بوترية عالية ،وبلغ عددها
 5720يف عام  2019ليس من ضمنها الـ  11ألف وحدة استيطانية
اليت أعلن االحتالل أنه خيطط لبنائها يف منطقة مطار قلنديا مشال
القدس .ويف ما يتعلق مبيزانية االستيطان ،كشفت معطيات إسرائيلية
رمسية أنها ارتفعت يف العشر سنوات األخرية اليت توىل فيها نتنياهو
رئاسة احلكومة.
تكاملت جهود احملاكم اإلسرائيلية واجلمعيات االستيطانية واألذرع
األمنية لالستيالء على مزيد من منازل املقدسيني وعقاراتهم ،وقد صادر
االحتالل ومستوطنوه عددًا منها يف مناطق القدس ،وخاصة يف األحياء
ً
ومشال وشر ًقا.
احمليطة بالبلدة القدمية جنوبًا
استهدف االحتالل ما تب ّقى من مقربة مأمن اهلل التارخيية بالتجريف
بصب قواعد
وفتح شارع ،وشرع ّ
والتدمري إلقامة مقا ٍه ومطاعم وفندق ِ
ضخمة من اخلرسانة املسلحة يف املقربة اليوسفية مبحاذاة األقصى
لتأسيس نقطة تهويدية أمنية أو سياحية .وحظيت مقربة باب الرمحة
بالنصيب األكرب من االعتداءات من جتريف ،وتدمري ،واقتحامات
للمستوطنني رافقتها طقوس تلمودية ورقصات استفزازية.
سحبت سلطات االحتالل اهلوية الزرقاء من األسريين املقدسيني
إسحاق عرفة ومنري الرجيب بتهمة تنفيذ عمليات ضد االحتالل ،وهددت
خمابرات االحتالل سكان بلدة العيسوية بسحب هوياتهم الزرقاء إن
استمروا بإلقاء احلجارة والزجاجات احلارقة واملشاركة يف املواجهات
ضد قوات االحتالل.
كشفت وسائل إعالم عربية عن نية االحتالل تصفية وجود األونروا
يف القدس عرب إغالق مؤسساتها التعليمية والصحية ،واالجتماعية،
وشطب صفة خميم عن شعفاط .إضافة إىل ذلك أغلق االحتالل
مكتب مديرية الرتبية والتعليم يف القدس.
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ْ
مدرستي يف البلدة القدمية اليت تتعرض
باشر االحتالل يف إغالق
مدارسها الستهداف مضاعف؛ إذ أظهرت معطيات ّ
أن  % 35من طالب
البلدة القدمية هجروا مدارسها إىل خارج أسوار البلدة.
تواصلت محالت اعتقال طالب القدس ،فقد اعتقل االحتالل  21منهم
عام .2019
أغلقت سلطات االحتالل العديد من املؤسسات املقدسية اليت تعمل يف
جماالت التعليم ،والصحة ،والرياضة ،واإلعالم ،إضافة إىل أحد مساجد
البلدة القدمية ،ومددت إغالق مؤسسات أخرى ،فيما قمعت قوات
االحتالل عشرات الفعاليات اليت نظمتها هيئات مقدسية.
تكررت اعتداءات جنود االحتالل ومستوطنيه على املقدسيني وأمالكهم،
واختذت شكل اهلجمات اجلماعية املنظمة يف بعض األحيان .ومن هذه
االعتداءات :االقتحامات ،واالعتقاالت ،وإعطاب السيارات ،واإلغالق،
والقتل ،التنكيل .ونالت العيسوية النصيب األوفر من هذه االعتداءات.
خيطط االحتالل لتنفيذ واحد من أخطر املشاريع اليت تستهدف وسط
ّ
القدس ،وقلبها
حي املصرارة التجاري وما
التجاري عرب تغيري وجه ّ
حوله من أحياء وشوارع .ويتضمن املشروع إنشاء حديقة ،وشق شوارع،
وإطالة النفق املوجود يف املنطقة .إضافة إىل ذلك سيطرح االحتالل
مشروع مركز القدس الشرقية يف حميط البلدة القدمية ،وسرتتبط
هذه املشاريع يف حي املصرارة وحميط البلدة القدمية مبشروع الشارع
األمريكي التجاري يف منطقة جبل املكرب جنوب القدس.
صادقت بلدية االحتالل يف القدس على إطالق مخسة أمساء حلاخامات
حي بطن اهلوى جنوب األقصى ،ويقطنه آالف
يهود على شوارع يف ّ
الفلسطينيني ،يف مقابل عدد قليل جدًّا من املستوطنني.
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ﻓﺼﻞ اﻻﻧتﻔاﺿﺔ
أحداث رئيسة ،اختزلت صورة
شهدت ساحة املواجهة مع االحتالل ثالثة
ٍ
االنتفاضة خالل عام  ،2019هي:
يب اجلماعي خالل هبة باب الرمحة ،وكس ُر
عودة العمل الشع ّ
املقدسيني إرادة االحتالل.
استمرار العمليات الفردية النوعية ،اليت جتاوزت إجراءات االحتالل
األمنية وإجراءاته العقابية ،واستطاعت تكبيد االحتالل خسائر
بشرية كبرية.
استكمال مشهد املقاومة الشعبية من قطاع غزة ،من خالل استمرار
مسريات العودة ،وتكريس غالف غزة بؤرة قلق دائم لالحتالل.
أشارت معطيات الشاباك إىل ارتفاع عدد العمليات يف القدس بنسبة
 ،% 26.4ففي عام  2019مت تنفيذ  250عملية ،مقابل  184عملية
يف عام  .2018وسجلت تصاعدًا طفي ًفا يف الضفة الغربية احملتلة ،فمن
 1019عملية عام  ،2018ارتفعت إىل  1050عملية يف عام ،2019
بارتفاع .% 3
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حصاد االنتفاضة خالل عام :2019
العمليات
 31عملية إطالق نار.
 32عملية طعن وحماولة طعن.
 11عملية دهس وحماولة دهس.
 87عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة.
 290عملية إلقاء زجاجات حارقة.
 1469عملية رمي حجارة ،و 2037مواجهة.
صادرت قوات االحتالل  603قطعة سالح ،و 521من السكاكني،
وأغلقت  14خمرطة لتصنيع األسلحة.
مقتل  5مستوطنني وإصابة  153آخرين.
ارتقى  37شهيدًا فلسطين ًيا ،من بينهم  7شهداء من القدس احملتلة.
احتجزت سلطات االحتالل  15جثما ًنا لشهداء فلسطينيني خالل
عام .2019
تراجعت العمليات الفردية النوعية خالل عام  2019عن مثيالتها
يف عام  ،2018نتيجة تراكم إجراءات االحتالل ،خاصة استخدام
وسائل التقنية احلديثة ،ومراقبة وسائل التواصل االجتماعي ،وإعالن
«الشاباك» تعاونها مع قيادة املنطقة الوسطى يف جيش االحتالل ،وجهاز
االستخبارات.
تنوعت العمليات الفردية بني إطالق النار وخطف جنود االحتالل ،وزراعة
منوذجا عن مدى تنوع أساليب تنفيذها،
العبوات الناسفة ،ما يقدم
ً
وإحلاقها باالحتالل خسائر أمنية فادحة.
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أشارت مصادر عربية أن الشبان الفلسطينيني يف القدس احملتلة ينفذون
أسبوع ًيا ،ما بني  20و 30عملية إلقاء حجارة على جنود االحتالل
ومركبات املستوطنني.
شكلت بلدتا العيسوية وشعفاط ،أبرز البؤر الساخنة يف وجه االحتالل
استهداف أم ّ
ين كبري،
خالل عام  ،2019إذ تعرضت العيسوية إىل
ٍ
وحماوالت متكررة لوقف أي نشاطات تعدها سلطات االحتالل «عدائية».
برزت عمليات الطعن كواحد ٍة من أبرز األساليب اليت استخدمها
املقاومون يف القدس احملتلة ،ففي  2019/5/31نفذ الشهيد يوسف
عاما) عملية طعن مزدوجة .ويف  2019/9/26طعن الفتى
وجيه (ً 18
عاما) شرطية إسرائيل ّية قرب باب
الفلسطيين أشرف عدوان (ً 12
السلسلة يف البلدة القدمية .ويف  2019/8/15نفذ الفتيان نسيم أبو
عاما) عملية طعن قرب باب السلسلة.
رومي وحممد الشيخ (ً 14
مل توقف أذرع االحتالل استهدافها للمنطقة الشرقية من األقصى،
يومي.
بشكل شبه
وخاصة حميط مصلى باب الرمحة ،عرب اقتحامها
ّ
ٍ
وانطلقت شرارة هبة باب الرمحة يف  2019/2/17بعد إغالق الدرج
بشكل
املؤدي إىل املصلى ،فكان رد الفلسطينيني الرباط أمام املصلى
ٍ
ميدان للمواجهة مع االحتالل ،حتى
يومي ،وحتولت هذه املنطقة إىل
ّ
ٍ
استطاعوا فتح أبواب املصلى يف .2019/2/22
استمرت سياسة االحتالل يف هدم منازل منفذي العمليات الفردية،
ففي عام  2019هدمت سلطات االحتالل ً 14
منزل ،أدت إىل تشريد 36
فلسطين ًيا ،من بينهم ً 15
طفل.
أشار مراقبون إىل أن «تصفية» االحتالل ملنفذي العمليات جاء نتيجة
معلومات
تضافر عدة عوامل ،منها اعتماده على عمالئه ،وتقديم
ٍ
عن املنفذين عرب التنسيق األمين مع األجهزة األمنية الفلسطين ّية،
واستخدام التكنولوجيا احلديثة ،من مراقبة أجهزة اهلاتف وشبكات
التواصل االجتماعي اخلاصة بهم.
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استطاعت مسريات العودة إبراز اجلانب الشعيب من املواجهة مع االحتالل،
وإعادة آمال حق العودة لدى جزء كبري من اجليل الصاعد ،الذي نشأ
وشب يف احلصار ،وأربكت االحتالل الذي وضع قواته يف حالة االستنفار
خاص ًة مع االبتكارات النوعية اليت استخدمها الشبان الفلسطينيون.
جنحت املسريات يف إدانة االحتالل أمام اجملتمع الدولي ،ففي
 2019/3/22تبنى جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،قرا ًرا
يدين جيش االحتالل اإلسرائيلي بارتكابه جرائم ترتقي جلرائم حرب
حبق املتظاهرين الفلسطينيني على حدود قطاع غزة.

المواﻗﻒ الﻌرﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ والﺪولﻴﺔ
التفاعل الﻌرﺑي واﻹسامي
استمرت يف عام  2019حالة الوهن العربي ،وأزمة املشروع الوطن
الفلسطين ،وتساوق عدد من األنظمة مع رؤية اإلدارة األمريكية حيال
القضية الفلسطينية وتب ّنيها العلن والصريح لرواية االحتالل ومواقفه.
تعمق أزمة املشروع الوطن الفلسطين
كان عام  2019شاهدًا على ّ
مع استمرار االنقسام وغياب إمكانية التالقي بني طريف االنقسام.
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سجلت السلطة موق ًفا ثاب ًتا على املضي يف التنسيق األمين مع
ّ
االحتالل ،مع ال ّتهديد بوقفه غري م ّرة من باب بيع املواقف للفلسطينيني
وامتصاص غضب الشارع من جهة ،وحماولة شراء الوقت لضمان

استمرار بقائها من جهة أخرى.
ّ
ظل خيار السلطة حمصو ًرا باملفاوضات ،وانتظار شريك إسرائيلي

حمب للسالم ،ميكن أن يوافق على إقامة «دولة فلسطينية عاصمتها
ّ
القدس ّ
الشرقية».
نعت السلطة الفلسطينية صفقة القرن قبل والدتها ،ورفضت
املشاركة يف ورشة املنامة االقتصادية ،لكن استمرار متسكها بنهج
أوسلو وبالتنسيق األمين واملفاوضات يشي ّ
بأن هذا سقف املوقف املتاح
هلا ،فيما يفتح الباب أمام واشنطن واالحتالل اإلسرائيلي للمزيد من
اخلطوات األحادية على حساب القضية الفلسطين ّية.
ومتسكها بالشطر
السلطة إظهار موقف حاسم حيال القدس
ّ
حاولت ّ
الشرقي منها عاصمة للدولة الفلسطينية املوعودة ،عرب التأكيد ّ
أن
السلطة لن جترى من دون القدس.
االنتخابات اليت دعا إليها رئيس ّ
متسكها بالقدس واألقصى،
أعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية ّ
ودعت إىل انتفاضة جديدة ضد االحتالل ،وأطلقت مبادرات ض ّد صفقة
القرن ،لكن مبادراتها افتقدت املتابعة.
استمرت موجة التطبيع مع دولة االحتالل ،واالنسياق وراء الرؤية
األمريكية ،فيما سقف املوقف الرمسي بيانات رفض وإدانة من دون
خطة للتحرك الفعلي على األرض ووقف مساعي تصفية القضية
الفلسطينية.
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مل خيرج يف عام  2019عن اجلامعة العربية أو منظمة التعاون
اإلسالمي موقف يرقى إىل حجم املخاطر اليت تتع ّرض هلا القض ّية

الفلسطينية وبوادر تصفيتها.

مل مينع تردّي العالقة بني األردن ودولة االحتالل من استمرار التطبيع،

وفيما أعلن األردن عدم جتديد العمل مبلحقي الغمر والباقورة فقد

رفض إلغاء اتفاقية الغاز مع االحتالل.

أعلن األردن أن باب الرمحة جزء من املسجد األقصى ،وحكمه حكم
سائر املصليات.

أعلن العاهل األردني رفض التوطني والوطن البديل والتخلي عن

القدس كمحدد ملوقف األردن من صفقة القرن ،وشارك األردن يف
ورشة املنامة االقتصادية.

استم ّر انزياح دول اخلليج العربية ابتعادًا عن القضية وتقاربًا مع
واشنطن واالحتالل اإلسرائيلي ،حيث تالقت املصاحل اإلسرائيلية
مع مصاحل األنظمة يف هذه الدول ،وكان من ضرورات هذا التالقي
ترسيخ العالقة مع دولة االحتالل ،لضمان استمراريتها كونها ختشى

انهيارها يف حال فقدت الرضا األمريكي والغربي.

شاركت تسع دول عربية ،مخس منها خليجية ،يف مؤمتر وارسو الذي

أقيم بدعوة من واشنطن ،وهو جزء من الرؤية األمريكية حول ضرورة

تطبيع العالقات العربية اإلسرائيلية ،حتت عنوان مناقشة قضايا

األمن اإلقليمي واخلطر اإليراني.

شاركت يف ورشة املنامة سبع دول عربية ،أربع منها خليجية ،وهي ّ
كل

السعودية واإلمارات وقطر والبحرين.
من ّ
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كان النشاط الرتكي يف القدس حتت اجملهر اإلسرائيلي ،وبدأ وزير
خارجية االحتالل التحرك ملواجهة هذا النشاط ،فأمر بتجهيز ّ
خطة

لعرضها على اجمللس الوزاري املصغر هدفها «التصدي للمحاوالت
الرتكية الرامية إىل تقويض السيادة اإلسرائيلية يف القدس ،وحلماية
الوضع اخلاص لألردن كحارس لألماكن املقدسة اإلسالمية يف القدس».
ال يزال املوقف العربي واإلسالمي أفضل ً
حال على املستوى الشعيب
من املستوى الرمسي ،وقد جنحت التحركات الشعبية يف الضغط
على اجلهات الرمسية إلحداث تغيريات يف بعض املواقف ،وفشلت يف
حمطات كثرية بسبب عدم اكرتاث املستوى الرمسي ملوقف الشارع
أحيا ًنا ،أو ضعف احلراك الشعيب يف أحيان أخرى.
شهدت عواصم خمتلفة تظاهرات شعبية رافضة لصفقة القرن وورشة
البحرين.
شهد األردن تظاهرات رافضة للتطبيع مع االحتالل ،ومطالبة بإلغاء
اتفاقية الغاز.
مهما يف هبة باب الرمحة يف
ح ّقق احلراك الشعيب يف القدس انتصا ًرا ً
شباط/فرباير  2019عرب فتح املبنى الذي أغلقه االحتالل عام .2003
التفاعل الدولي
حاولت األطراف الدولية إحداث بعض التوازن يف مقابل جنوح املوقف
األمريكي حنو إنهاء حل الدولتني ،وفيما تشارك إدارة ترامب دولة
االحتالل يف خمالفة القانون الدولي ،تكرر األطراف الدولية إعالن
متسكها به لكن من دون أن يعين ذلك أ ّنها قادرة على تطبيقه.
ّ
األمريكي القاضي
أعلنت األمم املتحدة رفض االستيطان عقب القرار
ّ
ّ
الدولي.
بأن املستوطنات ال ختالف القانون
ّ
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صوتت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون أول/ديسمرب 2019

ملصلحة متديد التفويض لوكالة األونروا ،حتى نهاية حزيران/يونيو
 2023فيما كانت واشنطن ودولة االحتالل تسعيان إىل إنهاء عمل
الوكالة.
حكما قضائ ًيا يلزم الدول األعضاء
أصدرت حمكمة العدل األوروبية ً

يف االحتاد األوروبي بوسم منتجات املستوطنات ومتييزها عن املنتجات
اإلسرائيلية األخرى ،فيما أعلنت املفوضية األوروبية ّ
يغي
أن «احلكم ال ّ

دعم االحتاد األوروبي األساسي ألمن إسرائيل».

افتتحت هنغاريا مكت ًبا جتاريًا ذا مكانة دبلوماسية ،يف الشطر الغربي
من القدس احملتلة ،وأعلن رئيس سلوفاكيا أن بالده ستفتتح مرك ًزا
إبداع ًيا وثقاف ًيا ،وتعهّد رئيس وزراء ليتوانيا بنقل سفارة بالده إىل

القدس يف حال فوزه باالنتخابات الرئاسية ،فيما نشب خالف يف رومانيا
بني رئيسة احلكومة ورئيس البالد على خلفية تعهّد األوىل بنقل سفارة
بالدها إىل القدس ،واالعرتاف باملدينة عاصمة لدولة االحتالل.
أعلن االحتاد األوروبي عن شروط جديدة لدعم املؤسسات املدنية
العاملة يف الشطر الشرقي من القدس ،منها ضمان عدم وصول الدعم
إىل جهات يص ّنفها االحتاد «إرهابية»؛ ما ميكن أن ينعكس سل ًبا على

قدرة عدد من املؤسسات على تنفيذ مشاريعها.

عملت الواليات املتحدة على استكمال تهيئة األرضية الالزمة للكشف
عن صفقة القرن ،وذلك عرب الكشف عن اجلانب االقتصادي من
اخلطة يف ورشة املنامة ،وجوالت التحشيد للصفقة والورشة ،والعمل
لضمان مشاركة عربية فيها.
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أظهر استطالع للرأي أجراه مركز بيو للدراسات أن نظرة األمريكيني
سلبية حيال احلكومة اإلسرائيلية ،وكشف عن تراجع شعبية االحتالل
اإلسرائيلي بني الشباب يف الواليات املتحدة.
كانت املشاركة األمريكية يف افتتاح نفق «طريق احلجاج» يف القدس
احملتلة رسالة واضحة جلهة تبين الرواية اإلسرائيلية.
أعلن ترامب اعرتاف بالده باجلوالن السوري احملتل جز ًءا من السيادة
اإلسرائيلية.
أعلن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ّ
أن االستيطان يف الضفة
ليس خمال ًفا للقانون الدولي.
عقدت واشنطن الورشة االقتصادية يف املنامة إلطالق ّ
الشق االقتصادي
من صفقة القرن ،وتقرتح جذب استثمارات تتجاوز قيمتها  50مليار
دوالر ملصلحة الفلسطينيني ،وإجياد مليون فرصة عمل هلم ،ومضاعفة
إمجالي ناجتهم احمللي ،على أن ميتد تنفيذها على  10أعوام.
قال كوشنر ّ
إن تو ّقع الفلسطينيني التح ّرر من التدخل العسكري
وربا يصبحون قادرين على
عال»ّ ،
واحلكومي اإلسرائيلي هو «طموح ٍ
أن حيكموا أنفسهم مبرور الوقت .وحتدّث عن حاجة الفلسطينيني
إىل «نظام قضائي عادل...وحرية صحافة وحرية تعبري والتسامح
مع كل األديان» قبل أن تصبح املناطق الفلسطينية أماكن «قابلة
لالستثمار».
افتتحت الربازيل مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة ،وكر ّرت تعهّدها
بنقل سفارتها إىل املدينة ،فيما افتتحت هندوراس مكت ًبا جتاريًا له
مكانة دبلوماسية ،واشرتطت لنقل سفارتها افتتاح سفارة إسرائيلية
يف العاصمة يف تيغوسيغالبا وتعميق العالقات التجارية الثنائية بني
البلدين.
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تﻄور مﺸروع التهوﻳد في عام 2019
الفصل اﻷول:
ﹼ
االعتداءات على المسﺠد اﻷقصى
مل خيرج املسجد األقصى من دائرة االستهداف اإلسرائيلي يف عام  ،2019بل تعززت النظرة
إليه على أنه عنصر من عناصر إثبات السيادة اإلسرائيلية يف القدس ،وال بد من إخضاعه
بالكامل لسياسات االحتالل .وعلى ذلك سار االحتالل يف خمططات استهداف األقصى
ماديًّا ومعنويًّا ،أي ضرب العمران والرمزية واحلواجز املدافعة عنه .مل ينجح االحتالل يف
كل جوالت املعركة على األقصى ،بل ُم ِن خبسارات فادحة ،كان أشدها عرقلة مشروع
املكاني الذي كان يستهدف املنطقة الشرقية من املسجد ،وذلك بعد اندالع هبة
التقسيم
ّ
باب الرمحة اليت أدت إىل فتح مصلى باب الرمحة اليت أراد االحتالل سلخه من بنيان
األقصى ،ووجدان املسلمني عرب إغالقه جو ًرا منذ .2003
أ .اقتحامات المسجد األقصى
تراجع املستوطنون املتطرفون ،ومنظمات املعبد خطوة إىل الوراء على صعيد عدد
املستوطنني املتطرفني الذين اقتحموا املسجد األقصى عام  ،2019ولك ّنهم تقدموا خطوة
إىل األمام على صعيد االقتحامات النوع ّية يف بعض املناسبات اليهودية ،خاصة تلك اليت
تزامنت مع مناسبات للمسلمني.
وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالم ّية يف القدس ّ
أن  29610مستوطنني اقتحموا املسجد
األقصى يف عام  2019حتت محاية جنود االحتالل .1وهذا العدد ّ
أقل من عدد مقتحمي
املسجد األقصى يف عام 2018؛ إذ كان عددهم آنذاك ّ .2 29801
ونبني يف الرسم اآلتي
أعداد مقتحمي األقصى من عام  2009إىل عام  2019وفق معطيات دائرة األوقاف
اإلسالمية يف القدس:3
 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/3dCVUJf .2019/12/31 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2UqczIe .2018/12/31 ،
ي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1
 3هشام يعقوب (محرر) وآخرون :التقرير السنو ّ
 ،2019ص .32
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تشري اإلحصائيات الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية إىل تراجع بنسبة  % 0.6يف عدد
املقتحمني عام  2019باملقارنة مع عام  ،2018والعدد الصادر عن مركز معلومات وادي
حلوة يزيد عن العدد الصادر عن دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس بنحو  4000مقتحم؛
فعدد املقتحمني حسب املركز يزيد عن  34000يف عام 1 2019؛ وسبق أن أوضحنا يف
اجلهتي؛ وهو ّ
ْ
أن دائرة
تقارير حال القدس السنوية السابقة السبب وراء هذه الفجوة بني
األوقاف ال حتتسب الطالب اليهود ،وجنود االحتالل بني املقتحمني يف إحصائيتها السنوية
النهائية ،خبالف مركز معلومات وادي حلوة.
وبالنظر إىل األرقام الصادرة عن املصادر اإلسرائيل ّية جند أنها تشري إىل ارتفاع طفيف يف
عدد املقتحمني عام 2019؛ إذ وصل إىل 30416
مقتحما ،وهي املرة األوىل اليت يتعدى
ً
املقتحمون الـ 30000حسب منظمة  Yera’ehاإلسرائيلية اليت تشجع اليهود على اقتحام
املسجد .2وحسب املنظمة املذكورة ّ
فإن أعداد مقتحمي األقصى منذ عام  2015كانت
كاآلتي:3
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
 2جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3at7dl9 .2020/1/1 ،
https://bit.ly/2yaayav .2020/1/2 ، Jewish Press 3
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السنة

2015

2016

2017

2018

2019

عدد املقتحمني

10906

14054

25628

29939

30416

حتى لو س ّلمنا مبعطيات هذه املنظمة اإلسرائيلية؛ ّ
فإن نسبة الزيادة يف أعداد املقتحمني
من عام  2018إىل عام  2019تبلغ حنو  ،% 1.5وهي ّ
أقل من نسبة  % 16.8اليت تشكل
نسبة الزيادة من عام  2017إىل  2018بنحو  11ضع ًفا .وهذه الزيادة املتواضعة تعكس
الرتاجع الكبري يف ِنسب التطور يف أعداد املقتحمني ،وتوضح ّ
أن القفزات الكبرية يف تطور

عامي  2016و 2017فقط ،بعدما ش ّنت سلطات االحتالل محلة
أعداد املقتحمني كانت يف َ

شرسة يف عام  2015ض ّد املرابطني واملرابطات ،والحقتهم باحلظر والتنكيل واالعتقال
واإلبعاد ،وعلى احلركة اإلسالمية يف األراضي احملتلة عام  1948اليت حظ َر ْتها ،وأغلقت

مجيع مؤسساتها ،واعتقلت بعض رموزها.

إحصائية أخرى ملقتحمي األقصى يف عام  2019نش َر ْتها صحيفة ماكور ريشون العربية،
علما ّ
وقالت ّ
عامي 2009
أن معطيات االقتحامات بني َ
إن مصدرها الشرطة اإلسرائيليةً ،

و 2018اليت نشرتها الصحيفة كان مركز القدس للشؤون العامة قد نشرها ساب ًقا،1
واإلضافة يف ما نشرته الصحيفة هو معطيات عام :2 2019

https://bit.ly/3dGxJcG .2019/1/11 ، Jerusalem Center for Public Affairs 1
 2صحيفة ماكور ريشون/https://www.makorrishon.co.il/news/198041 .2020/1/19 ،
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وفق معطيات الشرطة اإلسرائيلية اليت نشرتها صحيفة ماكور ريشون؛ ّ
فإن نسبة الزيادة
يف عدد املقتحمني عام  2019هو  % 5.6باملقارنة مع عام  ،2018وهي زيادة ّ
تقل بثالثة
أضعاف ونصف عن نسبة الزيادة يف عام  2018باملقارنة مع  ،2017وهي حنو .18%
وحتاول املصادر اإلسرائيلية تقديم املعلومات بهذا الصدد بصورة مضللة؛ وهذا ما فعله
الصحفي يف صحيفة ماكور ريشون وعضو احتاد "منظمات املعبد" أرنون سيغال الذي جلأ
عامي  2009و ،2019وهي على التوالي  5658و،37708
إىل مقارنة أعداد املقتحمني يف َ
ْ
أي ّ
العامي هي حنو  .% 566ومكمن التضليل هنا أن الصحفي
أن نسبة الزيادة بني هذين
يهرب من اإلشارة إىل الرتاجع يف نسبة زيادة عدد املقتحمني إىل مقارنة ازدياد عدد اإلمجالي
أي حال ،ال ينكر سيغال ّ
عامني متباعديْن ،وهذا جزء من الواقع ،وليس كله .على ّ
أن
بني َ
أعداد املقتحمني ال تزال منخفضة جدًّا ،ولكنه يوضح أنها مقبولة بالنظر إىل «اخلمول

مؤسسـة القدس الدولية

الكامل يف ما يتعلق جببل املعبد لدى اجلمهور اليهودي ،والذي استمر أكثر من أربعة
عقود منذ السيطرة على املكان يف حزيران/يونيو .1»1967
وإىل مثل هذا التضليل ذهبت «منظمات املعبد» اليت رأت يف الزيادة الطفيفة يف أعداد
املقتحمني إجنا ًزا ،بعد تسجيل اخنفاض يف أعدادهم يف النصف األول من سنة  ،2019وقد
اختبأت بعض املنظمات اليهودية اليت تدعم االقتحامات وراء فكرة ّ
أن هذه هي املرة األوىل
اليت يتجاوز فيها عدد املقتحمني الـ  ،30000من دون النظر إىل الرتاجع احلا ّد يف نسبة
زيادة عدد املقتحمني.2
ْ
نقطتي:
وحتى ال نغرق يف تفاصيل األعداد ،نشري إىل
ّ
أي اقتحام لألقصى هو انتهاك حلرمته ،مهما كان عدد املقتحمني؛ فليست العربة
بالعدد بل مببدأ التعدي على حرمة املسجد ،واستباحته.
زيادة أعداد املقتحمني مهمة بالنسبة إىل مك ّونات االحتالل ،وخاصة «منظمات
املعبد»ّ ،
ولكن إثبات مبدأ السيادة على األقصى هو األه ّم عندهم.
َّ
ومن املهم اإلشارة إىل ّ
مضخمة؛ بالنظر إىل كون من يقتحمون
أن أعداد املقتحمني
األقصى يتكررون يف غالبية األيام واملناسبات ،بل يشارك كثري منهم يف اقتحام األقصى
أكثر من مرة يف اليوم الواحد ،إذ خيرجون من املسجد ويعاودون اقتحامه ،وحتتسب
«منظمات املعبد» ّ
كل مرات االقتحام للشخص الواحد لتضخيم العدد.3

 1المرجع نفسه.

https://bit.ly/2yaayav .2020/1/2 ، Jewish Press 2
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2JoH0IG .2020/1/6 ،
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ويُظهر اجلدول اآلتي أعداد مقتحمي املسجد األقصى على مدار أشهر عام :2019
الشهر

عدد املقتحمني

ثان/يناير
كانون ٍ

1918

شباط/فرباير

1944

آذار/مارس

2068

نيسان/أبريل

3658

أيار/مايو

1437

حزيران/يونيو

3318

متوز/يوليو

2233

آب/أغسطس

3576

أيلول/سبتمرب

2408

تشرين أول/أكتوبر

6338

ثان/نوفمرب
تشرين ٍ

2287

1

األعياد واملناسبات اليهودية األساسية

ّ
اليهودي
عيد الفصح
ذكرى احتالل الشطر الشرقي من
القدس (توحيد القدس)
ذكرى خراب املعبديْن
رأس السنة العربية
ويوم الغفران
وعيد ال ُع ْرش أو سوكوت املظال

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الثالث عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط،1
 ،2019ص .138
مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2WSTTCT .2019/10/6 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/39yBttS .2019/12/3 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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كانون أول/ديسمرب
المجموع

1

3107

عيد األنوار اليهودي هانوكاه

34292

ّ
واضحا ّ
تستغل األعياد واملناسبات اليهوديّة لتكثيف اقتحامها
أن «منظمات املعبد»
يبدو
ً
للمسجد األقصى ،وقد احتفت مبضاعفة أعداد املقتحمني يف بعض املناسبات؛ ومنها
عيد «اهلانوكاه» يف كانون أول/ديسمرب  2019الذي اقتحم فيه  1200مستوطن
األقصى ،بزيادة  400مقتحم باملقارنة مع االقتحامات يف العيد نفسه عام  ،2 2018ويف
«عيد ال ُعرش» أو «سكوت» الذي جاء يف شهر تشرين أول/أكتوبر  2019اقتحم األقصى
حنو  4000مستوطن ،بزيادة حنو  % 42عن عدد مقتحمي األقصى يف العيد نفسه عام
 ،2018ومع هذا العدد الكبري من املقتحمني وصل عدد املقتحمني يف هذا الشهر إىل حنو
 6000مستوطن؛ ما دفع «منظمات املعبد» إىل االحتفاء بهذا الرقم على أنه أعلى من عدد
املقتحمني يف عام كامل هو عام .3 2009

ي لعام  2019عن العدد الصادر عن
 1يختلف المجموع النهائي لعدد مقتحمي األقصى في هذا الرصد الشهر ّ
دائرة األوقاف اإلسالمية ()29610؛ وذلك ّ
ي المذكور أعاله يحسب الطالب اليهود ،وجنود
أن الرصد الشهر ّ
ي على
االحتالل ضمن المقتحمين ،بينما ال تحتسبهم دائرة األوقاف اإلسالمية .وقد اعتمدنا في الرصد الشهر ّ
ً
األرقام الصادرة عن مركز معلومات وادي حلوة
إجمال ،باستثناء األشهر التي ال توجد تقارير صادرة عن
المركز حولها.
 2جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2xDAJGf .2019/12/31 ،
https://bit.ly/2QUo3l4 .2019/10/31 ، Jerusalem Center for Public Affairs 3
https://har-habait.org/articleBody/32954
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منظمات املعبد حتتفي بوصول
عدد مقتحمي األقصى إىل حنو
 6000يف تشرين أول/أكتوبر
 2019املتزامن مع «عيد العُرش»

ْ
وعلى الرغم من خطورة مجيع االقتحامات ،إال ّ
اقتحامي بارزيْن كانا األشد خطورة
أن
يف عام  ،2019هما:
اقتحام الثامن والعشرين من رمضان ،يف  :2019/6/2تزامن هذا اليوم مع الذكرى
السنوية الحتالل الشطر الشرقي من القدس (يوم توحيد القدس حسب االحتالل)،
وقد اقتحم األقصى فيه حنو  1200مستوطن حسب دائرة األوقاف ،حبراسة مشددة
من شرطة االحتالل اإلسرائيلية وعناصر من القوات اخلاصة واملخابرات الذين
اعتدوا على املعتكفني واملصلني والنساء بالضرب ،والتنكيل ،واالعتقاالت؛ ما أدى
إىل حاالت اختناق ،وإصابات بني املصلني جراء التنكيل وإطالق القوات اإلسرائيلية
اخلاصة القنابل الصوتية والغازية والرصاص املطاطي بكثافة ،وال سيما داخل
املص ّلى القبلي يف املسجد األقصى املبارك .واندلعت مواجهات عنيفة بني املعتكفني
وشرطة االحتالل اإلسرائيلية ،أدت إىل إصابة العديد من املعتكفني الذين حاولوا
منع املستوطنني والشرطة من اقتحام املسجد .وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي

مؤسسـة القدس الدولية

اخلاصة ،أبواب املصلى القبلي يف املسجد األقصى املبارك ،وفرضت حصا ًرا عسكريًّا
حمكما على عشرات املصلني املعتكفني داخله ،يف الوقت الذي فتحت فيه باب
ً
املغاربة اخلاضع لسيطرتها ،ومسحت ملئات املستوطنني باقتحام باحات األقصى،
وسط تكبريات املصلني واملعتكفني .1وتشري معطيات «منظمات املعبد» إىل ّ
أن عدد
املقتحمني يف املناسبة نفسها عام  2018كان 2084؛ وهذا يعين ّ
أن مثة تراج ًعا يف
عدد املقتحمني يف عام .2019
وقد كسر االحتالل يف هذا االقتحام ال ُعرف السائد املتمثل مبنع شرطة االحتالل
اقتحامات األقصى يف العشر األواخر من رمضان.

اقتحامات األقصى يف  28رمضان

اقتحام أول أيام عيد األضحى املبارك ،يف  :2019/8/11تزامن هذا اليوم مع
ذكرى «خراب املعبديْن» ،وبعد خداع تواطأ فيه كبار مسؤولي االحتالل ،وعلى
رأسهم رئيس احلكومة نتنياهو ،اقتحم األقصى حنو  1340مستوط ًنا وفق املصادر
TRT 1عربيhttps://bit.ly/3byWGVO .2019/6/2 ،
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الفلسطينيةّ ،1
ولكن املصادر اإلسرائيلية تقول إن العدد كان  1729مستوط ًنا،
بزيادة قدرها  % 17عن عدد املقتحمني يف املناسبة نفسها عام  2018وفق صحيفة
«معاريف» العربية .وعلى أثر ذلك اندلعت مواجهات مع املصلني الفلسطينيني،
فاعتدت شرطة االحتالل عليهم ،موقعة حنو  61إصابة يف صفوفهم ،و ُنقل  16منهم
للمستشفيات يف القدس ،حسب إحصائية جلمعية اهلالل األمحر الفلسطيين.2

االعتداء على املصلني واملشايخ يف أثناء اقتحام األقصى أول أيام عيد األضحى

سابقتي أراد االحتالل ْ
ْ
أن يوجه رسالة منهما مفادها أنه ال
لقد ش ّكل هذان االقتحامان
خطوط محراء متنع اقتحامات اليهود يف مناسباتهم الدينية والوطنية حتى لو تزامنت مع
مناسبات إسالميةّ ،
ماض يف نسف الوضع القائم يف األقصى بإجراءات عملية
وأن االحتالل ٍ
مبعزل عن أي مواقف دولية أو إقليمية.
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2JqxDbB .
 2عربي https://bit.ly/2wDGbZX .2019/8/11 ،21
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ويف سياق االقتحامات ،نشري إىل ّ
أن عددًا من املسؤولني اإلسرائيليني احلاليني والسابقني
اقتحموا األقصى يف عام  ،2019منهم :وزير الزراعة وعضو الكنيست أوري أرئيل (البيت
اليهودي) ،وعضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) ،وعضو الكنيست شولي معلم (البيت
اليهودي) ،وعضو الكنيست شارين هسكل (الليكود) ،ورئيس جلنة اخلارجية واألمن التابعة
للكنيست آيف دخيرت ،وقائد شرطة االحتالل يف القدسً ،
فضل عن كبار الضباط.1
وعلى صعيد اقتحامات «السياح» األجانب الذين يتبنى أغلبهم أجندات داعة لالحتالل،
قياسيا لعام 2019؛ فقد اقتحم املسجد حنو 803795
رقما
ًّ
أوردت املصادر اإلسرائيلية ً
«سائحا» بزيادة حنو  %21عن عام  ،2018وفيما يأتي تطور أعداد املقتحمني من «السياح»
ً
2
عامي  2009و: 2019
بني َ
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40000
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20000
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 1تقرير عين على األقصى الثالث عشر ،مرجع سابق ،ص .128 – 127
مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
تلفزيون الغدhttps://bit.ly/3awPNEa .2019/6/2 ،
 2صحيفة ماكور ريشون/https://www.makorrishon.co.il/news/198041 .2020/1/19 ،

0
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ب -إغالق المسجد األقصى
يسعى االحتالل إىل جعل إغالق املسجد األقصى سياسة دائمة عند ّ
حدث يرى فيه
أي
ٍ
االحتالل تهديدًا ألمنه وجنوده ومستوطنيه؛ وتنبئ هذه السياسة بنية االحتالل توسيع
دائرة تطبيق هذه السياسة لتشمل إغالق املسجد أمام املسلمني يف املناسبات اليهودية .ويف
ُ
ً
كامل ،أو بعض مرافقه،
االحتالل املسجد األقصى
ما يأتي أبرز احملطات اليت أغلق فيها
أو منع االحتالل دخول املصلني إليه ،يف عام :1 2019
تاريخ اإلغالق

2019/1/14

2019/2/19

2019/3/12

التفاصيل
حاصرت قوات االحتالل مسجد قبة الصخرة املشرفة مدة  6ساعات،
وفرضت طو ًقا عسكريًّا حوهلا ،وذلك بعد تصدي حراس املسجد
ألحد أفراد الشرطة الذي حاول اقتحام القبة وهو يرتدي القلنسوة/
القبعة (رمز للشعائر اليهودية) ،ويف أثناء إغالق مسجد قبة الصخرة
وحصاره اعتدت القوات على املقدسيني املعتصمني على أبوابها.
اقتحمت قوات االحتالل املسجد األقصى عقب انتهاء صالة العشاء،
واعتدت على عشرات املصلني من النساء والفتية والشبان بالضرب
املربح ،وخاصة املوجودين يف منطقة باب الرمحة ،وفرضت حصا ًرا
على املسجد ومنعت الدخول إليه وأخلت ساحاته بالقوة واعتقلت
 22شابًّا.
أغلقت قوات االحتالل بقرار من قائد شرطة االحتالل يف مدينة
القدس املسجد األقصى املبارك ،منذ ظهرية هذا اليوم حتى فجر
اليوم التالي ،وفرضت حصا ًرا مشددًا عليه ومنعت صلوات العصر
واملغرب والعشاء فيه ،ومنعت رفع األذان لصالتي املغرب والعشاء بعد
منع دخول املؤذن إليه ،حبجة إضرام النار يف مركز الشرطة داخل
املسجد األقصى املبارك بزجاجة حارقة ومفرقعات.

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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2019/5/31

2019/6/2

2019/8/15

2019/9/26

أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي املسجد األقصى بعد عملية
طعن نفذها ىشاب فلسطيين قرب باب العمود ،وأدت إىل جرح
إسرائيليني اثنني يف مدينة القدس احملتلة ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم إسرائيلية .ومنعت قوات االحتالل آالف املصلني من الوصول
إىل باحات األقصى يف اجلمعة األخرية من شهر رمضان .1
حاصرت قوات االحتالل املصلى القبلي وأغلقت بواباته بالسالسل
واألنابيب احلديدية ،بعد استباحته باألسلحة املختلفة من قنابل
صوتية وأعرية مطاطية وغاز الفلفل السام ،واعتدت على املعتكفني
الذين حوصروا فيه.
أغلق االحتالل أبواب املسجد األقصى املبارك ،منذ ساعات العصر
حتى بعد العشاء ،ويف أول ساعتني منعت سلطات االحتالل الدخول
إليه ،ثم أعادت فتح بعض األبواب ومسحت ملوظفي األوقاف
عاما بالدخول إىل األقصى ،وذلك
اإلسالمية وملن هم فوق الـً 50
ّ
بعد زعم االحتالل ّ
فلسطينيا نفذ عملية طعن ضد جنود
أن شابًّا
ًّ
االحتالل املتمركزين عند باب السلسلة .واعتصم املقدسيون على
أبواب األقصى وأدوا صالتي املغرب والعشاء على عتباته.
أغلقت سلطات االحتالل املسجد األقصى ألكثر من ساعة ،حبجة
حماولة فتى طعن جمندة على بابه ،وذلك تزامنا مع صالة العصر،
فاضطر املئات من الفلسطينيني أداء الصالة على أبواب األقصى
حتى فتحت أبوابه من جديد.

 1صحيفة الدستورhttps://bit.ly/33V8krv .2019/5/31 ،
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االحتالل يغلق األقصى يف  2019/3/12واملقدسيون يؤدون الصالة عند أبوابه

ت -اإلبعاد عن المسجد األقصى
قياسيا يف قرارات اإلبعاد عن األقصى اليت مل يشهد هلا املسجد ً
مثيل
رقما
ّ
ًّ
سجل االحتالل ً
منذ سنوات عديدة؛ فقد أصدر  355قرار إبعاد حبق روّاد املسجد ،وموظفيه ملُدد ترتاوح بني
 3أيام و 6أشهر ،وبذلك تقفز الزيادة يف نسبة قرارات اإلبعاد يف عام  2019حنو % 100
باملقارنة مع عام  .2018ومشلت قرارات اإلبعاد شخصيات اعتبارية ومسؤولة يف القدس،
منها الشيخ عبد العظيم سلهب ،رئيس جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس ،والشيخ
ناجح بكريات نائب سلهب ،وعضو جملس األوقاف حامت عبد القادر ،وأعضاء من جملس
األوقاف ،ومدير نادي األسري يف القدس ناصر قوس ،ويف ما يأتي تطور قرارات اإلبعاد عن
األقصى منذ عام  2013إىل عام :1 2019
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
عرب https://bit.ly/3bFTtnx .2019/3/3 ،48
التقرير السنوي حال القدس  ،2018مرجع سابق ،ص .66
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وصدرت غالبية قرارات اإلبعاد يف أثناء هبة
الرمحة اليت اندلعت يف شباط/فرباير 2019

وأفضت إىل إعادة فتح مصلى باب الرمحة
عاما من إغالقه .ففي شباط/فرباير
بعد ً 16
بلغ عدد املبعدين عن األقصى  ،1 133ويف

آذار/مارس 2 58؛ وهما الشهران األساسيان
اللذان شهدا تطورات اهلبة.

االحتالل يس ّلم الشيخ عبد العظيم سلهب قرا ًرا بإبعاده عن
األقصى بعد هبة باب الرمحة
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2QTS3NZ .2019/3/4 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xA7xjH .2019/4/4 ،
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ث -محاوالت تقويض دور األوقاف اإلسالمية
ينظر االحتالل إىل دائرة األوقاف اإلسالمية على أنها عقبة أساسية تقف يف طريق
فرض سيادته الكاملة وسيطرته املطلقة على املسجد األقصى .ودائرة األوقاف هي املعنية
احلصرية باإلشراف على شؤون املسجد األقصى ،وهذا األمر ال يناسب االحتالل الذي
ً
تناقضا مع مفهوم «السيادة» على «أقدس مكان بالنسبة إىل اليهود» حسب
يرى يف ذلك
تصرحيات املسؤولني اإلسرائيليني ،ومنظمات املعبد».
يف عام  2019كثف االحتالل محلته الستهداف األوقاف اإلسالمية على أكثر من صعيد،
نذكر أبرزها يف النقاط اآلتية:1
محلة االعتقاالت واالستدعاءات اليت مشلت موظفي األوقاف.
محلة اإلبعاد عن املسجد األقصى ،وال سيما يف أثناء هبة باب الرمحة ،وكان من
بني املبعدين كبار موظفي األوقاف.
منع األوقاف من ترميم مرافق املسجد وصيانته ،ففي  2019/6/13اعتقلت قوات
االحتالل املهندس بسام احلالق مدير جلنة اإلعمار يف دائرة األوقاف االسالمية من
ً
وعامل فيها ،على خلفية
داخل املسجد األقصى ،واعتقلت أحد مهندسي اللجنة
إصالح بالطة واحدة يف منطقة باب القطانني داخل املسجد األقصى .وتدخلت
شرطة االحتالل يف أثناء الرتميم ومنعت العمال من مواصلة العمل .وال تزال
سلطات االحتالل تعرقل عشرات مشاريع الصيانة اليت حيتاج إليها املسجد األقصى.
ختص األوقاف ،ومنع ذلك يف أغلب األحيان.
التشدد يف السماح بإدخال مواد ولوازم ّ
التحكم يف الدخول واخلروج من املسجد األقصى.
 1تقرير عين على األقصى الثالث عشر ،مرجع سابق ،ص .163 – 153
مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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قوات االحتالل متنع الشيخ حممد حسني مفيت القدس من دخول األقصى يف 2019/3/12

التهويدي
ج -تهويد منطقة األقصى :الحفريات والبناء
ّ
ال تزال منطقة املسجد األقصى ّ
حمل استهداف مباشر من أذرع االحتالل الرمسية وغري
الرمسية ،وقد وثق تقرير عام  2019مجلة مشاريع تهويدية يف املنطقة ،نوجزها باآلتي:
مشروع القطار الخفيف (التلفريك)

تفاعلت قضية القطار اهلوائي (التلفريك) الذي ينوي االحتالل بناءه يف حميط املسجد
األقصى والبلدة القدمية؛ فقد وافقت «اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس»

على خطة بنائه ،ونشرت يف  2019/2/1موافقتها يف الصحف الرمسية فاحت ًة اجملال أمام

يوما؛ وذلك بالنظر إىل وجود معارضة كبرية من جهات فلسطينية
االعرتاضات مدة ستني ً
وإسرائيلية .وعند االنتهاء من بناء «التلفريك» سيكون قاد ًرا على نقل  3000شخص يف
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الساعة ،باستخدام  72عربة تتسع كل واحدة منها لعشرة أشخاص ،وسيكلف املشروع الذي
سيبدأ العمل به عام  2021حنو  200مليون شيكل ( 55.2مليون دوالر).1
وتتبنى املشروع وزارة السياحة اإلسرائيلية وهيئة تطوير القدس» ،ويبلغ طوله  197م ً
رتا،
بارتفاع  30م ً
رتا ،وتشمل املرحلة األوىل من اخلطة ثالث حمطات :األوىل يف حمطة القطار
القديم يف حي البقعة الكائن يف الشطر الغربي من القدس ،ثم مير «التلفريك» فوق
حي الثوري حنو احملطة الثانية بالقرب من موقف السيارات عند جبل صهيون ،ثم يسري
ّ
التهويدي)
على طول جدار القدس حنو حمطته الثالثة يف سلوان (عند «مركز كيدم»
لتسهيل وصول الركاب إىل منطقة الرباق عرب أحد طريقني :فوق األرض عرب باب املغاربة
يف سور القدس القدمية ،أو حتت األرض عرب أحد األنفاق اليت متت ّد من سلوان حتى ساحة
الرباق.2
ّ
التهويدي اعرتاضات عديدة من جهات فلسطينية وإسرائيلية؛ فقد
واجهت هذا املشروع
ً
اعرتاضا عليه باسم عشرات السكان من بلدة سلوان ،خاصة
قدم احملامي سامي ارشيد
سكان البيوت اليت مير املشروع من فوقها ،وأصحاب األراضي واملنازل اليت تنوي سلطات
االحتالل مصادرتها ،وكذلك باسم عشرات التجار من البلدة القدمية؛ ّ
ألن املشروع يؤثر
سل ًبا يف احلركة التجارية داخل البلدة.3
ويف  2019/6/3ذكرت قناة «كان» العربية ،وصحيفة «هآرتس» ّ
أن «اللجنة الوطنية
لتطوير البنية التحتية يف القدس» رفضت مجيع االعرتاضات على مشروع «التلفريك»،
واجتازت بذلك مرحلة مهمة باجتاه بدء تنفيذ املشروع ،ووصفت اللجنة املشروع بأنه يوفر
ًّ
«حل
حقيقيا ملشكلة الوصول إىل احلوض اجلنوبي الشرقي من البلدة القدمية».4
ًّ
1
2
3
4

تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2yfC7PK .2019/1/29 ،
هآرتسhttps://bit.ly/2UrRIEG .2019/1/30 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v9w .2019/4/4 ،
هآرتسhttps://bit.ly/39pHJ6R .2019/6/3 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vrk .2019/6/7 ،
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ويف  2019/11/4صادقت «اهليئة الوزارية لشؤون السكن» اإلسرائيلية ،على خطة القطار
اهلوائي .وقال موشيه كاحلون ،رئيس اهليئة الوزارية املذكورة اليت تض ّم  9وزراء ،بعد
املصادقة عليه« :انتظرنا ألفي عام حلائط املبكى ،ومن غري املمكن بسبب االزدحامات يف
حركة السري أال يتمكن عشرات اآلالف من الوصول إليه للصالة والتنزه واملشاركة يف
االحتفاالت العسكرية والقومية».1
حسب زعم خمططي املشروع؛ فإن اهلدف منه هو التخفيف من حدة االزدحام يف مدينة
الغربيّ ،
ولكن معارضني
القدس ،وخاص ًة ازدحام احلافالت السياحية يف منطقة سور األقصى
ّ
للمشروع ّ
يوضحون ّ
أن وزارة النقل اإلسرائيلية ليست شري ًكا يف اخلطة؛ ما يعين أن اهلدف
منها ليس التقليل من احلاجة إىل وسائل النقل العامة .وتؤكد صحيفة «هآرتس» أن
اهلدف من املشروع هو تعميق السيطرة اإلسرائيليةعلى حميط البلدة القدمية ،وتعزيز
مشاريع مجعية «إلعاد» االستيطانية اليت تسعى إىل تهويد منطقة سلوان .2ويف إشارة إىل
خطورة تفاصيل املشروع تعمد مهندسوه اإلحياء ّ
ريا
بأن حجم العربات الناقلة سيكون صغ ً
خبالف احلقيقة ،ورفضت بلدية االحتالل يف القدس طل ًبا قدمته منظمة «عمق شبيه»
بأن كشف املعلومات من شأنه أن ّ
لالطالع على جدوى املشروع االقتصادية متذرعة ّ
يعطل
تقدم املشروع؛ وهذا يؤكد أ ّنه ينطوي على خماطر حياول االحتالل إخفاءها سع ًيا إىل
االلتفاف على االعرتاضات املقدمة على املشروع.3
ويف تقرير لـعمق شبيه» ،ترى املنظمة ّ
أن «التلفريك مدفوع باملصاحل السياسية يف أهم
موقع يف القدس .وعلى الرغم من أن هذا املشروع معروض على اجلمهور كاستجابة
الحتياجات النقل والسياحة ،إال أن هدفه سياسي  -تعزيز قبضة إسرائيل على القدس
الشرقية من خالل سرد وطين ديين وإنشاء حقائق على األرض من شأنها أن تقوض فرص
حل وسط تارخيي يف احلوض املقدس ويقوض التنوع الثقايف الغين للمدينة .وسيؤدي
التلفريك إىل إحلاق أضرار جسيمة بالطبيعة التارخيية للمدينة القدمية وإفساد األفق
 1عرب https://bit.ly/33UaXtE .2019/11/4 ،48
 2هآرتسhttps://bit.ly/3dINVdu .2019/1/30 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2Uwuj54 .2019/1/29 ،
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الشهري الذي جيذب الزوار من مجيع أحناء العامل» .وتؤكد املنظمة ّ
أن سكان سلوان هم
الضحايا املباشرون للمشروع؛ ألن عشرات العربات ستم ّر كل ساعة على ارتفاع  5إىل 9
أمتار فوق بيوتهم؛ ً
فضل عن ّ
أن املشروع يتطلب هدم العديد من الطبقات العليا للبيوت
يف سلوان.1
للمضي بقوة
رمسي من احلكومة اإلسرائيلية جمتمعة
انقضى عام  2019ومل يصدر قرار
ّ
ّ
يواجه باعرتاضات شديدة من جهات فلسطينية وإسرائيلية
يف تنفيذ هذا املشروع الذي َ
ودوليةّ ،
ولكن بعض اخلطوات اليت نفذتها أذرع االحتالل يف احملطات اليت سيم ّر فيها هذا
ونهائيا.
رمسيا
املشروع قد تكون يف سياق الشروع بتنفيذه قبل إقراره
ًّ
ًّ

مسار «التلفريك» يف مرحلت ْيه األوىل والثانية
 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/3ayf4hi .2019/1/17 ،
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التهويدي
تطورات مشروع «بيت هليبا»
ّ

يف شباط/فرباير  ،2019أكدت مصادر حكومية
إسرائيلية ّ
ّ
التهويدي
أن مشروع «بيت هليبا»
كنيسا يهوديًّا ،ولن يقتصر على
سيتضمن
ً
مكاتب خدمات ومرافق عامة ومحامات وغرف
دراسية كما أعلنت سلطات االحتالل ساب ًقا.
ظهر اخلريطة املنشورة واملعلقة قرب املبنى
و ُت ِ
املقرر إنشاؤه أن املشروع جزء من عدة مشاريع
قيد اإلنشاء يف البلدة القدمية ،وأنه سريتبط
بأبنية قدمية وتارخيية ،مثل املدرسة التنكزية
اليت استولت عليها قوات االحتالل وحولتها إىل
مقر للقوات اخلاصة وحرس احلدود .1وكانت
منظمة «عمق شبيه» قد أشارت يف تقريرها
ّ
السنوي الصادر مطلع عام  2019إىل جتاهل
سلطات االحتالل االعرتاضات اليت ُقدمت
ّ
التهويدي ،وأكدت
على مشروع «بيت هليبا»
األشغال يف مشروع «بيت هليبا» التهويدي غرب
األقصى
ّ
أن «مؤسسة تراث احلائط الغربي» بدأت بناءه
ً
فعليا منذ شباط/فرباير  ،2018ثم شهد العمل فيه بعد ذلك تطو ًرا
ملحوظا .2ويقع هذا
ًّ
املشروع على بعد حنو  100مرت من حائط الرباق ،ويتك ّون من عدة طبقات ،تض ّم مرافق
متعددة االستعماالت.3
 1صحيفة الدستورhttps://bit.ly/2QWqSSG .2019/2/10 ،
 2منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/33YxPZ6 .2019/1/5 ،
 3لالطالع على تفاصيل مشروع بيت هليبا واستخداماته المتوقعة ،انظر:

هشام يعقوب (محرر) وآخرون :عين على األقصى ،التقرير العاشر ،مؤسسة القدس الدولية ،ط ،2016 ،1
ص .116 – 114
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اليهودي»
والحي
مخطط بناء شبكة تواصل بين ساحة البراق
ّ
ّ

يسعى االحتالل إىل م ّد جسور التواصل بني منطقة ساحة الرباق احليوية بالنسبة إليه،

ّ
اليهودي»
واحلي
حيث يقيم فيها املستوطنون شعائرهم الدينية عند حائط الرباق،
ّ
غرب األقصى ،وذلك عرب طرق وأنفاق ومصاعد فوق األرض وحتتها .ويف هذا السياق،
كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العربيّة يف ّ 2019/2/17
أن «شركة تطوير وترميم
احلي اليهودي تعتزم تنفيذ عدة مشاريع تهويديّة يف مكان حارتي املغاربة والشرف (يطلق
ّ
اليهودي») بقيمة  200مليون شيكل (حنو  55مليون دوالر
«احلي
عليه االحتالل اسم
ّ

أمريكي) .وتشمل املشاريع:1
ّ

مصعد «حائط املبكى».
اهلريودياني».
«احلي
متحف
ّ
ّ
فسيفساء أورشليم.
قرية مجيلة مالئمة لألساطري التوراتية.
ترميم موقع يدّعي االحتالل أنه كان من بيوت األثرياء اليهود يف احلقبة الرومانية،
وتطويره الستقبال السياح.
إعادة بناء كنيس «جوهرة إسرائيل» املهجور منذ  1948حسب زعم االحتالل،
وسيصل ارتفاعه إىل  25م ً
رتا.
ويزعم االحتالل ّ
أن اهلدف من هذه املشاريع حتسني األماكن العامة يف ما يسمى «احلي
اليهودي» ،وتكييفها مع احتياجات السكان والسياح .وأوضحت الصحيفة ّ
أن تنفيذ هذه
 1يسرائيل هيومhttps://bit.ly/2JuhKAA .2019/2/17 ،
جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/3bDvg0Z .2019/2/17 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/251740 .2019/2/17 ،
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املشاريع يستلزم تطوير البنية التحتية ،وإنشاء مناطق ترفيهية ،ووضع إضاءة متقدمة،
وتأهيل طرق سياحية واضحة املعامل ،ووضع عالمات توضيحية يف نقاط مهمة وعالمات
تؤدي إىل حائط الرباق («حائط املبكى» حسب تسمية االحتالل).
وأشارت الصحيفة إىل ّ
أن العمل يف هذه املشاريع قد بدأ بالفعل ،وقدّمت بعض التفاصيل
حوهلا؛ فقد افتتح زئيف إلكني ،وزير القدس يف حكومة االحتالل ،وموشيه ليون رئيس
بلدية االحتالل يف القدس ،يف « ،2019/2/17شارع اليهود» املؤدي من «احلي اليهودي»
إىل ساحة الرباق .وافتتحا كذلك ما يسمى «البيت احملروق» ،وهو موقع تزعم الرواية
اليهودية أنه بيت ّ
لثري يهودي عاش يف حقبة «املعبد الثاني» املزعوم ،وقد أجرى املستوطنون
فيه ترميمات لتحويله إىل مزار.
ويف سياق هذه املشاريع ،بدأت الشركة املذكورة «جتديد» كنيس «جوهرة إسرائيل»
(«تيفئرييت إسرائيل») ،وسيستم ّر العمل عدة سنوات .ويبعد هذا الكنيس حنو  200مرت
عن األقصى.
وممر ينقل «الزوّار» من «احلي اليهودي» إىل ساحة
وبدأت الشركة كذلك بناء مصعد
ٍّ
الرباق مباشرة ،وقد بُين هذا املصعد ّ
حلل مشكلة السالمل اليت ال يستطيع ذوو االحتياجات
اخلاصة استعماهلا .ويشكل املصعد واملمر ما جمموعه  2000مرت مربع ،وتبلغ تكلفة هذا
املشروع  57مليون شيكل ( حنو  16مليون دوالر) ،ومن املتوقع تشغيل املصعد يف كانون
ثان/يناير .2022
ٍ
ويف تعليقه على هذه املشاريع قال زئيف إلكني« :حنن نفخر باملشاركة يف عملية جتديد
احلي اليهودي .إننا نعمل يف مجيع أحناء املدينة القدمية إلتاحة الطرق للسياح ،وحتسني
الشوارع وتعزيز السيادة اإلسرائيلية ،واآلن وصلنا إىل جوهرة التاج أي احلي اليهودي» .أما
هرتزل بن آري الرئيس التنفيذي للشركة فقد قال« :آمل أن يشعر كل من يأتي إىل احلي
حلما هلم ،وأن كل الضيوف والسياح الذين سيصلون من
اليهودي يف القدس بأننا حققنا ً

مجيع أحناء العامل سيشعرون بقيم عاصمة إسرائيل».
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زئيف أليكن وموشيه ليون يف أثناء افتتاح مشاريع تهويدية يف «احلي اليهودي»

الجنوبي من سلوان إلى الزاوية الجنوبية الغربية
نفق يخترق سور القدس
ّ
لألقصى

كشفت صحيفة «هآرتس» العربية يف  2019/3/20عن أعمال حفر حديثة ومتواصلة،
تهدف إىل فتح ثغرة حتت سور القدس القدمية اجلنوبي؛ لتمكني السائحني من العبور من
«مدينة داود» يف سلوان جنوب املسجد األقصى إىل منطقة «احلديقة األثرية أو حديقة
دافيدسون» عند الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى .ووفق الصحيفة ّ
فإن احلفريات اليت
تنفذها مجعية «إلعاد» االستيطانية وسلطة اآلثار اإلسرائيلية» ،ستؤدي إىل تدمري
ّ
امليالدي أي العصر األموي.
جزء من مبنى إسالمي أثري يعود تارخيه إىل القرن السابع
وحبسب «هآرتس» ،فإن مجعية «إلعاد» وسلطة اآلثار اإلسرائيلية» قامتا حبفر الشارع
البيزنطي القديم املوجود يف املكان ،ووصلتا إىل املبنى األموي املذكور الذي يقع حتت سور
البلدة القدمية ،وبهدف متكني السائحني من العبور من سلوان إىل زاوية األقصى اجلنوبية
التارخيي.
الغربية؛ فإنه ال ب ّد من فتح ثغرة كبرية يف املبنى
ّ

مؤسسـة القدس الدولية

ويف التفاصيل اليت أوردتها «هآرتس» ّ
أن عدة أنفاق حتت األرض يفرتض أن ترتبط مبشروع
احلجاج» ،بينها النفق الذي يطلق عليه اسم
سياحي كبري يُطلق عليه اسم «طريق
ّ
«الشارع املدرج» ،ويبدأ من عني أم الدرج يف سلوان ،وينتهي قرب باب املغاربة إىل املكان الذي
جيري التخطيط لبناء «مركز للزوار» فيه .وحيث ينتهي النفق يفرتض أن يتشعب منه
نفقان آخران :األول كان عبارة عن قناة تصريف يعود تارخيها إىل عدة قرون قبل امليالد
وتصل إىل حائط الرباق ،وتتيح اجملال لدخول البلدة القدمية عربها ،لكنها ضيقة وتتسع
جملموعات صغرية فقط .أما النفق الثاني فيتسع جملموعات أكرب ،ويصل إىل ما يسمى
«احلديقة األثرية» قرب حائط الرباق ،وقد ُح ِفر يف مسار شارع يعود إىل العهد البيزنطي.
وأشارت «هآرتس» إىل انهيار جدار يف أحد مواقع احلفر الكبرية اليت جتريها مجعية «إلعاد»
االستيطانية يف سلوان بسبب األمطار الغزيرة ،وهو موقع قريب من املدخل الذي يدخل
عربه عمال احلفر يف نفق «الشارع املدرج» ،وحصل ذلك االنهيار قبل أسابيع قليلة من
كشف الصحيفة عن هذه احلفريات يف .1 2019/3/20
وأصدرت منظمة «عمق شبيه» بيا ًنا حول هذا النفق قالت فيه ّ
إن «سلطة اآلثار اإلسرائيلية»
تعمل يف السنوات الثالث األخرية على حفر نفق على مسار شارع قديم يعود تارخيه إىل
العصر البيزنطي بتمويل من مجع ّية «إلعاد» االستيطانية ،وبدعم من حكومة االحتالل،
كجزء من خمطط للربط بني سلوان والبلدة القدمية عرب مسارات «سياحية» حتت األرض.
وقالت املنظمة إنه ّ
مت ّ
شق الشارع القديم من موقف «جفعاتي» الواقع على مدخل قرية
سلوان ،بالتوازي مع مسار نفق آخر امسه «طريق احلجاج» ،الواقع على بعد حنو مخسة
أمتار من اجلهة الغربية .وأوضحت ّ
أن احلائط الذي اك ُتشف يقع فوق الشارع البيزنطي
القديم ،ويف حال عدم تفكيك احلائط ال ميكن االستمرار حبفر النفق إىل منطقة
«مركز دافيدسون» .وأكدت املنظمة ّ
أن «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» ترتكب خطيئة
 1هآرتسhttps://bit.ly/33WOlIL .2019/3/20 ،
وكالة شهاب لألنباءhttps://bit.ly/2QRC2bB .2019/3/21 ،
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النفق رقم  10يف اخلريطة هو مسار النفق من سلوان إىل الزاوية اجلنوبية الغربية لألقصى

مؤسسـة القدس الدولية

بالنظر إىل طريقة احلفر اليت اندثرت من البحوث األثرية يف العامل قبل مئة سنة ،وب ّينت

أن األضرار الذي تسببها األنفاق كبرية على مستوى إمكانية عرض الثقافات العديدة
وتاريخ القدس بصورة متوازنة؛ «فاحلديث ليس عن مشكلة مهنية سياحية ،بل مشكلة
سياسية من التجاهل ،بل َمو طبقات تارخيية معينة من أجل عرض القدس بشكل خيدم

مشروع املستوطنات يف حوض البلدة القدمية».1

الحجاج» بمشاركة أمريكية رسمية
افتتاح نفق «طريق
ّ

بعد حنو ّ
ست سنوات من العمل ،افتتحت «سلطة اآلثار اإلسرائيلية» ومجعية «إلعاد»
االستيطانية ّ
احلجاج» يف  2019/6/30مبشاركة مسؤولني
الشق األول من نفق «طريق
ّ

أمريكيني وإسرائيليني ،وميت ّد هذا الشق على طول  300مرت وعرض  7أمتار ،من عني
سلوان جنوب األقصى إىل منتصف طريق وادي حلوة ،وحتديدًا حتت ملعب وادي حلوة.
ّ
الشق هو جزء من النفق الكامل الذي سينتهي عند منطقة باب املغاربة يف سور
وهذا
األقصى الغربي ،بعد حنو عام من العمل حسب املتوقع وسيفتتح لعامة الناس بعد ذلك.
وشارك يف افتتاح النفق دافيد فريدمان ،سفري الواليات املتحدة األمريكية يف دولة االحتالل،
وجيسون غرينبالت مبعوث البيت األبيض للشرق األوسط ،وسارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء
االحتالل ،ورجل األعمال األمريكي امللياردير شيلدون أديلسون ،وغريهم .وتدّعي مجعية
«إلعاد» االستيطانية ّ
أن النفق جزء من مسار احلجاج إىل «املعبد الثاني» من القرن األول
امليالدي .2وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة فريدمان وغرينبالت وأيدلسون وسارة نتنياهو
يصا لغرض
خص ً
ُن ِّ
يف اهلدم؛ إذ تعاقبوا على محل مطرقة ثقيلة هلدم حائط داخل النفق ب ِ

هدمه يف سياق االفتتاح.3

 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/2WWNOoS .2019/3/26 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttpshttps://bit.ly/33YtHYX .2019/6/30 ،
منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/2wNQkTL .2019/6/28 ،
 3الميادينhttps://www.youtube.com/watch?v=4_jNwBq3aVk .2019/7/1 ،
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ويبلغ الطول اإلمجالي للنفق  600مرت وعرضه بني  7و 8أمتار ،وعلى عمق متدرج يصل
إىل  15م ً
رتا .وقد ُرصفت أرضيته بألواح حجرية كبرية قبل االفتتاح .وتشري املعطيات

إىل أن هذا النفق هو يف األصل قناة مياه معطلة حتت األرض كانت خمفية ،واكتشف

مصادفة يف أثناء عملية تنقيب قبل عدة سنوات.1
وتفيد مصادر حقوقية أن تكلفة احلفر يف نفق «طريق احلجاج» تبلغ  40مليون شيكل
(حنو  11.5مليون دوالر) .وقد توقف متابعون عند املشاركة األمريكية املباشرة يف افتتاح
النفق بوصفها مساندة أمريكية غري مشروعة لفرض السيادة اإلسرائيلية الباطلة على
الشطر الشرقي من القدس .وكانت تصرحيات فريدمان اليت رافقت افتتاح النفق الفتة
إذ قال يف معرض حديثه عن كيفية تأثري هذه اخلطوة على «اتفاق سالم» يف املستقبل:

أساسيا يف الرتاث
«ال أعتقد أن إسرائيل ستدرس مثل هذا التفكري .مدينة داود تع ّد عنص ًرا
ًّ

الوطين لدولة إسرائيل» .2ووصف فريدمان النفق بأنه «يعيد الكتاب املقدّس إىل احلياة»،

يف داللة واضحة على توظيف علم اآلثار خلدمة املزاعم التوراتية .وأضاف فريدمان «هذا
تراثي ألمريكا وإسرائيل .إنه أحد أفضل األمثلة على هذه الرابطة غري
املوقع هو موقع
ّ

القابلة للكسر ،تلك الرابطة القدمية بني شعب الواليات املتحدة وشعب إسرائيل».3

وأوضح فريدمان يف كلمته اليت ألقاها يف أثناء االفتتاح أن قراره حبضور حفل افتتاح النفق
كسفري للواليات املتحدة نابع من األهمية البالغة اليت تتسم بها «عاصمة إسرائيل» يف
ما يتعلق بالتاريخ األمريكي .وقال :األسس الروحية جملتمعنا ،حجر األساس ملبادئنا اليت
حنرتم فيها كرامة كل حياة إنسانية جاءت من القدس...هذا املكان هو تراث الواليات
املتحدة بقدر ما هو تراث «إسرائيل» اليت تقع القدس يف مركز اهتمام شعبها اليهودي.4
1
2
3
4

عروتس شيفعhttps://bit.ly/3dGswBN .2019/6/30 ،
الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/2UspppC .2019/7/1 ،
السالم اآلنhttps://bit.ly/2Jpcleh .2019/6/30 ،
فوكس نيوزhttps://fxn.ws/2QYc0Dr .2019/7/4 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2Uu50jV .2019/6/30 ،
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نفق «طريق احلجاج»

الغربي
منصات حديد ّية ضخمة على سور األقصى
ّ
ّ

ثان/يناير  2019نصبت سلطات االحتالل دعامات وسقاالت ومنصات
يف منتصف كانون ٍ

الغربي ،مبحاذاة تلة باب املغاربة جنوبًا ،ومقابل املتحف
حديديّة على سور األقصى
ّ
اإلسالمي من خارج املسجد ،بارتفاع يبلغ حنو مخس طبقات ،وطول  20م ً
رتا تقري ًبا .ومن

املرجح حسب متابعني أن ن ّية االحتالل تقليص االرتفاع بني أرضية املسجد األقصى من

جهة الزاوية الفخرية ،واألرضية احملتلة من جهة حارة املغاربة ،وهو االرتفاع الذي كان

حيول دون وصول االحتالل إىل املسجد .وكانت هذه املنطقة قد شهدت يف 2018/7/23

الغربي ،وهو أمر عدّه خمتصون نتيجة طبيع ّية
سقوط حجر ضخم من سور األقصى
ّ
للحفريات اليت ين ّفذها االحتالل يف تلك املنطقة.1

 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/ufy .2019/1/18 ،
موقع مدينة القدسhttp://quds.be/uh8 .2019/1/22 ،
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سقاالت نصبها االحتالل على سور األقصى الغربي

انهيارات وتشققات في بيوت المقدسيين نتيجة الحفريات حول األقصى

كان عام  2019من أكثر السنوات اليت شهدت انهيارات وتشققات يف بيوت املقدسيني
وشوارعهم يف حميط املسجد األقصى ،خاصة يف سلوان جنوب األقصى؛ نتيجة حفريات
االحتالل أسفل هذه البيوت والشوارع .وقد أشارت منظمة «عمق شبيه» إىل ّ
أن «حكومة

خياليا بقيمة حنو  47مليون شيكل (حنو 13.5
االحتالل خصصت يف عام  2018مبل ًغا
ًّ

أمريكي) من أجل احلفريات يف سلوان» .1وقد تواصلت هذه احلفريات يف عام
مليون دوالر
ّ

 ،2019ووثقت املؤسسات املقدسية ووسائل اإلعالم عشرات االنهيارات والتشققات يف فصل

 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/2WSSZGo .2019/3/26 ،
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الشتاء ،وال سيما يف  ،2019/2/28و ،2019/3/2وقد بلغ عدد البيوت املقدسية املتضررة من
التشققات حنو  170بي ًتا.1

انهيار أرضي يف سلوان

 1تقرير عين على األقصى الثالث عشر ،مرجع سابق ،ص .110 – 109
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المسيﺤيين والمقدسات واﻷوقاف المسيﺤية
االعتداءات على
ﹼ
اعتداءات ،وتضييق ،وتسريب ،بهذه الثالثية ميكن أن
نوجز املخاطر اليت كانت تهدد املسيحيني واألمالك
واملقدسات املسيحية يف القدس على مدار عام ،2019
وهي ليست جديدة إمنا استمرار لسياسات إسرائيل ّية
املسيحي منذ احتالل القدس.
تستهدف الوجود
ّ
ّ
ولعل قرار احملكمة العليا اإلسرائيل ّية القاضي
برفض االستئناف الذي تقدمت به البطريركية
األرثوذكسية إلبطال صفقة فندقي البرتاء
واإلمربيال ومبنى املعظمية يف البلدة القدمية،

اعتدى مستوطنو االحتالل على
مسيح ّيي القدس يف غري مناسبة،
ً
وصوال إىل اقتحام
وض ّيقوا عليهم،
ً
أحدهم كنيسة القيامة حامال
س ّكي ًنا .بالتوازي مع االعتداءات
والتضييق ،قررت احملكمة العليا
اإلسرائيل ّية رفض االستئناف
الذي تقدمت به البطريركية
األرثوذكسية إلبطال تسريب فندقي
البرتاء واإلمربيال ومبنى املعظمية،
ما يعن إحالة ملكيتها إىل مجعية
عطريت كوهنيم.

وإقرار احملكمة بإحالة هذه العقارات إىل عطريت
كوهنيم ،هو مؤشر خطري إىل ما سيؤول إليه مصري بقية األمالك املسيح ّية اليت
يتهددها خطر التسريب.
ويف ما يأتي أبرز ما و ّثقه هذا التقرير من اعتداءات على املسيحيني واملقدسات واألوقاف
املسيحية يف القدس عام :2019
يف  2019/3/11أبلغت النياب ُة اإلسرائيلية احملكم َة املركزية يف اللد ،أنها تسحب
متهمني بإحراق كنيسة رقاد السيدة
الئحة االتهام املوجهة ضد مستوط ِنني يهود
ِ

العذراء يف جبل صهيون يف القدس ،يف شباط/فرباير من عام  ،2015وكنيسة
خبز ومسك يف الطابغة على ضفة حبرية طربية يف حزيران/يونيو .2015
وادعت النيابة عدم وجود أدلة كافية لديها تقود إىل إدانة املتهمني .وبناء عليه
اإلرهابيني من التهم.تط ّور التهويد 2019
ب ّرأت احملكمة
ِّ

مؤسسـة القدس الدولية

يف  2019/3/11أبلغت النياب ُة اإلسرائيلية احملكم َة املركزية يف اللد ،أنها تسحب
متهمني بإحراق كنيسة رقاد السيدة
الئحة االتهام املوجهة ضد مستوط ِنني يهود
ِ

العذراء يف جبل صهيون يف القدس ،يف شباط/فرباير من عام  ،2015وكنيسة
«خبز ومسك» يف الطابغة على ضفة حبرية طربية يف حزيران/يونيو .2015
وادعت النيابة عدم وجود أدلة كافية لديها تقود إىل إدانة املتهمني .وبناء عليه
اإلرهابيني من التهم.1
ب ّرأت احملكمة
ِّ
يف متوز/يوليو  2019اعتدى مستوطنون متطرفون على املشاركني يف احتفال
اختتام املخيم الصيفي يف دير ومركز تراسنطة يف بيت حنينا مشال مدينة
شخصا .وأقدم املستوطنون الذين يقطنون
القدس ،حيث كان حيضره حنو 1350
ً
يف مستوطنة جماورة ملكان االحتفال على رمي الزجاجات وعلب اللنب والبندورة

والبيض من خلف األسوار؛ ما أدى إىل تعكري األجواء .وختلل االحتفال رفع
العلم الفلسطي ّ
أجج عدوان ّية
ين ،وعرض مسرحية بعنوان «ال لصفقة القرن»؛ ما ّ

املستوطنني ودفعهم إىل تنفيذ اعتداءاتهم.2

فرضت قوات االحتالل إجراءات أمن ّية مشددة ،وعرقلت حركة الزوّار املسيح ّيني يف
أثناء مشاركتهم يف مسرية جابت شوارع القدس القدمية يف  ،2019/4/26إحياء

ملناسبة اجلمعة العظيمة .وأغلقت الشرطة اإلسرائيلية الطرق املؤدية إىل كنيسة
القيامة ،ونصبت احلواجز احلديديّة ،وك ّثفت اإلغالقات داخل البلدة القدمية.3
يف  2019/6/10رفضت احملكمة العليا اإلسرائيل ّية استئنا ًفا تقدمت به بطريرك ّية

الروم األرثوذكس إلبطال استيالء مجعية «عطرييت كوهنيم» االستيطانية على

 1موقع عرب https://bit.ly/2TCOY6U .2019/3/11 ،48
 2وكالة الصحافة الفلسطينية صفاhttps://bit.ly/2TIa9Vn .2019/7/15 ،
 3روسيا اليومhttps://bit.ly/3aGFJs3 .2019/4/26 ،
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ثالثة عقارات للكنيسة يف بلدة القدس القدمية (هم :فندقا البرتاء واإلمربيال
ّ
احلي
املطلن على ساحة باب اخلليل يف السور الغربي للبلدة القدمية ،ومبنى يف ّ

اإلسالمي هو «مبنى املعظم ّية») على الرغم من توضيح الكنيسة ّ
أن بيع هذه
ّ
العقارات ّ
رمسي
مت بصورة غري شرع ّية؛ إذ أقدم موظفون فيها على بيعها من دون إذن
ّ
منهاً ،
فضل عن وجود أدلة تؤكد ّ
أن «عطريت كوهنيم» دفعت رشاوى إلمتام هذه

الصفقة .وبهذا الرفض تصادق احملكمة على صحة بيع هذه العقارات لـعطريت
املسيحي بعد قرار احملكمة وفق صحيفة
احلي
كوهنيم» اليت ستعزز نفوذها يف
ّ
ّ

هآرتس العربية.1

ً
مشرتكا ن َفوا فيه
وقد أصدر رؤساء عدد من الطوائف املسيحية يف القدس بيا ًنا
أن ُّ
صحة بيع العقارات ،ورفضوا قرار احملكمة العليا ،وح ّذروا من ّ
متكن «عطريت
احلي
كوهنيم» من االستيالء على العقارات هذه قد يفقد املسيحيني الوصول إىل ّ
املسيحي ،واألماكن املقدسة ،مبا يف ذلك كنيسة القيامة.2
ّ
قدمت الكنيسة األرثوذكسية دعوى لفتح القضية من جديد ،وأكدت
ويف ّ 2019/8/5
ْ
الفندقي بأنه
أ ّنها متلك أدلة جديدة تتضمن اعرتافات من أحد املشرفني على إدارة
تلقى رشاوى من «عطريت كوهنيم» لتسهيل بيعهما ،وتزوير املستندات املقدمة
يف احملكمة ،والغش ،وإعاقة العدالة عرب شهادة الزور واإلخفاء املتعمد للوثائق.3
ثان/
ونتيجة هذه األدلة اجلديدة ألغت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف تشرين ٍ

نوفمرب  2019قرار احلكم الذي صدّق على بيع أمالك البطريركية األرثوذكسية
اليونانية يف البلدة القدمية جلمعية «عطريت كوهنيم» االستيطانية ،وقد
قبلت احملكمة طلب البطريركية بإعادة النظر باحلكم السابق ،بعد عدم تقديم
 1هآرتسhttps://bit.ly/33bwrll .2019/6/11 ،
 2هآرتسhttps://bit.ly/3aMc00L .2019/6/13 ،
 3هآرتسhttps://bit.ly/2TYGwO9 .2019/8/5 ،
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رد على طلب البطريركية
من جانب شركات وهمية
أجنبية تدعي شراء األمالك
كانت «عطريت كوهانيم»
أسستها

بهدف

السيطرة

على أمالك البطريركية.
وقررت قاضية احملكمة تغريم
الشركات األجنبية الوهمية
مببلغ  50ألف شيكل ملصلحة
البطريركية،

بدل

أجرة

فندق اإلمربيال املهدد بالتسريب جلمعية «عطريت كوهنيم»
االستيطانية

حمامني ومصاريف حمكمة ،وأفادت أنه يوجد عيوب يف صفقة شراء األمالك.1
النهائي للعقارات املذكورة غري حمسوم بانتظار ّ
النهائي
البت
وال يزال املصري
ّ
ّ
بالقضية.

يف  2019/6/11تع ّرض عدد من املستوطنني اليهود املتطرفني للمشاركني يف
احتجاجا على قرار احملكمة العليا
املسرية اليت دعا إليها رؤساء الكنائس املسيح ّية؛
ً

ينص على «أحق ّية» مجعية «عطريت كوهنيم» االستيطانية
اإلسرائيل ّية الذي ّ

بثالثة عقارات هي أوقاف مسيحية .واقرتب هؤالء املتطرفون من املسيحيني

املشاركني يف املسرية يف أثناء أدائهم الصوات حماولني التشويش عليهمّ ،
ولكن
املشاركني جنحوا يف صدّهم وإبعادهم .وشارك يف املسرية رؤساء الكنائس املسيحية،
وحشد من البطاركة ،والكهنة ،والقسيسني ،والشخصيات االعتبارية.2
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/263560 .2019/11/30 ،
 2وكالة سوا اإلخباريةhttps://bit.ly/2WB5kPu .2019/6/11 ،
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يف  2019/12/25اقتحم

ّ
يهودي حيمل
مستوطن
بيده سك َ
ني مطبخ كبرية،
كنيسة القيامة وهي
تعج باملصلني واحلجاج
ُّ
األجانب مبناسبة عيد
امليالد .وقالت القناة
 13العربية ّ
إن هجوم
املستوطن على الكنيسة

مسرية ثم وقفة احتجاجية نظمها رؤساء الكنائس املسيحية ضد
قرار احملكمة العليا اإلسرائيلية القاضي بتشريع تسريب أمالكها

مل يسف ْر عن إصابات ،ولك ّنه أثار حالة ذعر كبرية بني املصلني ،وأفادت ّ
أن شرطة

االحتالل اعتقلته.1

المقدسيين وإﺑﻌادﻫﻢ
اعتقال
ﹼ

ارتفع عدد املعتقلني املقدس ّيني عام  2019باملقارنة
مع عام  1736( 2018حالة اعتقال)؛ فقد اعتقل

مقدسيا على مدار أشهر عام
االحتالل 2078
ًّ
2019؛ ما يعن ّ
أن نسبة اعتقاالت املقدس ّيني زادت

بنحو  % 20باملقارنة مع العام الفائت .وكان من
بني املعتقلني:2

قاص ًرا.

زادت نسبة اعتقاالت املقدسيني بنحو
 ،% 20وارتفعت قرارات احلبس
املنزلي بنسبة  33%باملقارنة مع
ّ
 .2018وتصدرت العيسوية ،واملسجد
األقصى ،وسلوان قائمة املناطق
املستهدفة باالعتقالّ ،
وركز االحتالل
اعتقاالته على موظفي دائرة األوقاف
اإلسالم ّية ،واملرابطني واملرابطات وال
سيما بعد هبة باب الرمحة.

 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2Uuzy3M .2019/12/25 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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94

ّ
بينهن  9قاصرات
من اإلناث

33

ً
عاما ،أي أقل
طفل قاص ًرا أقل من ً 12
من جيل املسؤولية

489

قاص ًرا

أبرز املناطق اجلغرافية اليت شهدت اعتقاالت يف القدس عام 2019
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عامي  2018و 2019يظهر بوضوح استمرار
ومبقارنة معطيات االعتقاالت يف القدس بني َ

تصدُّر العيسوية ،واملسجد األقصى ،وسلوان قائمة املناطق اجلغرافية املقدس ّية اليت تشهد
اعتقاالت ،ويظهر كذلك ّ
أن أعداد املعتقلني يف هذه املناطق الثالث ازدادت يف عام 2019
باملقارنة مع :2018
عدد املعتقلني عام

عدد املعتقلني عام

العيسوية

473

775

% 64

املسجد األقصى

282

363

% 29

سلوان

218

300

% 37

املنطقة

2018

1

2019

نسبة الزيادة

وال ّ
شك يف ّ
أن لكل منطقة خصوص ّيتها اليت جتعل االحتالل يك ّثف استهدافها؛ فالعيسوية

هي ساحة مواجهة متواصلة مع قوات االحتالل ،واملسجد األقصى شهد ه ّبة باب الرمحة يف
شباط/فرباير  ،2019وسلوان يف عني التهويد.

ّ
ونبني يف اجلدول اآلتي أعداد املعتقلني يف القدس على مدار أشهر سنة  ،2019مع مالحظة
ّ
ّ
ولكن غياب توثيق املركز ألعداد
أن املصدر الرئيس هو مركز معلومات وادي حلوة،2
املعتقلني يف بعض األشهر دفعنا إىل االعتماد على جهات أخرى لتوثيق االعتقاالت يف
الكلي ألعداد املعتقلني وفق اجلدول أدناه ،عن
تلك األشهر؛ ولذلك سيختلف اجملموع
ّ

عدد املعتقلني اإلمجالي املذكور أعاله نظ ًرا إىل تعدد مصادر التوثيق ،واملهم يف كل األمر

تشكيل فكرة عن وترية االعتقاالت يف أشهر السنة.

ي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،2019 ،1ص .84
1هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنو ّ
 2مركز معلومات وادي حلوة ،التقارير الشهريةhttp://www.silwanic.net/index.php/news/tags/122/ar .
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عدد املعتقلني يف القدس على مدار أشهر 2019

عدد املعتقلني

الشهر

ثان/يناير
كانون ٍ

102

شباط/فرباير

229

آذار/مارس

177

نيسان/أبريل
أيار/مايو

130

1

حزيران/يونيو
متوز/يوليو

145
2

160
266

آب/أغسطس

162

أيلول/سبتمرب

175

تشرين أول/أكتوبر
ثان/نوفمرب
تشرين ٍ

كانون أول/ديسمرب

188
137
3

115

أما عدد األسرى املقدسيني يف سجون االحتالل فهو حنو  ،450بينهم عشرات األطفال
ّ

والنساء والفتيات ،ومنهم  8أسرى ضمن قائمة عمداء األسرى الذين أمضوا أكثر من
 20سنة متواصلة يف السجن .ويع ّد األسري مسري أبو نعمة املعتقل منذ أكثر من ثالثة

عاما ،عميد أسرى القدس وأقدمهم .إضافة إىل وجود  7أسرى من القدس ممن
وثالثني ً

حترروا يف صفقة وفاء األحرار ،وأعيد اعتقاهلم وأعيدت هلم األحكام السابقة.4
 1مؤسسة الضميرhttps://bit.ly/3bfB94m .2019/6/16 ،
 2مؤسسة الضميرhttps://bit.ly/2wyurrr .2019/7/15 ،
 3المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانhttps://bit.ly/2Jcjj6i .2020/1/2 ،
 4وكالة معًا اإلخباريةhttps://maannews.net/Content.aspx?id=1008215 .2020/2/19 ،
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ّ
وتوضح النقاط اآلتية جوانب من سياسة االعتقال اإلسرائيل ّية ّ
حبق املقدس ّيني يف عام
:2019

اعتقلت سلطات االحتالل حنو  60موظ ًفا يف دائرة األوقاف اإلسالمية ،ومعظهم
ُفرض عليهم اإلبعاد عن املسجد األقصى.1
مشلت إجراءات التوقيف أو االستدعاء أو االعتقال شخصيات وقيادات بارزة يف القدس،
منهم :الشيخ عبد العظيم سلهب ،رئيس جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس،
والشيخ عزام اخلطيب ،مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،والشيخ عكرمة
صربي ،رئيس اهليئة اإلسالمية العليا ،والشيخ ناجح بكريات ،نائب مدير أوقاف
القدس ،والشيخ إمساعيل نواهضة ،خطيب املسجد األقصى ،والسيد عدنان غيث،
حمافظ القدس ،الذي اعتقل مخس مرات ،والسيد فادي اهلدمي ،وزير القدس ،الذي
اعتقل ثالث مرات ،واألستاذ مسري جربيل ،مدير مديرية الرتبية والتعليم.2
صباحا ،أو يف
توجههم إىل مدارسهم
اعتقل االحتالل  21فتى
مقدسيا يف أثناء ّ
ً
ًّ

املدرسي ،واعتقل أحد الطلبة من
أثناء توجههم إىل منازهلم بعد انتهاء دوامهم
ّ

داخل مدرسته يف العيسوية.3

بعض املقدس ّيني اعتقلوا وهم جرحى ،أو أصيبوا جبروح يف أثناء االعتقال نتيجة

عاما) من
وحشية جنود االحتالل ،ومن بني هؤالء :الفتى اجلريح علي بالل طه (ً 15

خميم شعفاط ،وقد أصيب بالرصاص احلي يف أطرافه السفلية ،وتأخر عالجه وهو
حمتجز بالقرب من احلاجز العسكري املقام عند مدخل املخيم ،وتعرض للضرب
املربح يف أثناء احتجازه وداخل سيارة اإلسعاف ،والفتى اجلريح حممد خالد الصباح
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
 2المرجع نفسه.
 3المرجع نفسه.
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عاما) يف منطقة باب حطة بالقدس القدمية ،حبجة حماولته تنفيذ عملية
(ً 16

طعن ،وقد أصيب بثالث رصاصات يف الظهر واليد ،والفتى اجلريح حممد عصام
احلي يف ظهره
عاما) من خميم شعفاط ،وقد أصيب بالرصاص
القوامسي (ً 15
ّ
عاما) الذي اعتقل بعد
واعتقل وهو قيد العالج ،والشاب فراس حممود احلالق (ً 26
إطالق الرصاص عليه حبجة حماولته تنفيذ عملية دهس ،وأصيب جبروح حرجة
وأفرج عنه بعد أسبوعني من اإلصابة واالعتقال ،بعدما تبني زيف ادعاءات جيش
االحتالل ،والسيدة حياة الزغل اليت أصيبت بكسور وخلع بالكتف يف أثناء اعتقاهلا
من بلدة سلوان.1
ْ
ْ
املقدسيي حممد ربيع
الطفلي
يف متوز/يوليو استدعت سلطات االحتالل والدَي
عليان ( 4سنوات) ،وقيس فراس عبيد ( 6سنوات) ،من بلدة العيسوية ،للتحقيق
معهما بتهمة إلقاء ولديْهما احلجار َة على مركبات الشرطة اإلسرائيلية.2
اعتقلت سلطات االحتالل الطفل مهاب نايف مصطفى ( 8سنوات) من العيسوية،
والطفل حممد مازن شويكي (  7سنوات) ،والطفل حممد ياسر جنيب ( 10سنوات)
بعد االعتداء عليه بالضرب يف البلدة القدمية بالقدس ،واستدعت الطفل حممد
أمحد دعنا ( 7سنوات) من بلدة سلوان للتحقيق ،واستدعت الطفل حممود حممد
رشاد ( 10سنوات) من العيساوية.3
واصل االحتالل سياسة اعتقال املرابطات يف املسجد االقصى ،ومن أبرز املرابطات
اللواتي تع ّرضن لالعتقال :عايدة صيداوي ،ومادلني عيسى ،وهنادي احللواني،

وخدجية خويص ،ونظمية بكريات املوظفة يف قسم املخطوطات باألقصى.4

 1المرجع نفسه.
 2هيئة شؤون األسرى والمحررين ،تقرير صادر عن مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان ،2019/12/30 ،ص ،8
http://cda.gov.ps/images/taqreer_sanawe2019.pdf
 3صدى اإلعالمhttps://www.sadaa.ps/168096.html .2020/1/5 ،
 4المرجع نفسه.
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جلأ االحتالل إىل سياسات أخرى ضد املقدسيني ،وخاصة األطفال ،إضافة إىل
املنزلي ،وعقوبة اإلبعاد عن املنازل ،والغرامات املالية
االعتقال ،ومنها :احلبس
ّ

الباهظة .وقد أصدر االحتالل حنو  120قرا ًرا باحلبس املنزلي ،أي بزيادة 33%

عن عام  .2018وأصدرت حماكم االحتالل قرارات إبعاد عن املنازل حبق 19

مقدسيا ،وفرضت غرامات مالية باهظة على بعض من اعتقلوا قدرت بعشرات آالف
ًّ

الدوالرات .1وباملقارنة مع األعوام املاضية ،يظهر بوضوح ارتفاع أعداد املقدس ّيني

الذين فرض عليهم احلبس املنزلي يف عام  ،2019وال سيما األطفال:

املنزلي يف عام 2019
أعداد املقدسيني الذين ُفرض عليهم احلبس
ّ

2
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حمافظ القدس 2016
عدنان غيث 2017
سلطات 2019
2018
االحتالل تعتقل

2015

0

 1المرجع نفسه.
 2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاhttp://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=20002 ،

0
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سلطات االحتالل تعتقل عدنان غيث حمافظ القدس

تهﺠير المقدسيين :ﻫدم الﺒيوت والمنﺸﺂت وأوامر اﻹخاء
شهد عام  2019عمليات هدم بيوت ومنشآت يف
القدس فاقت تلك اليت شهدتها املدينة منذ ما ال
ّ
أرقاما قياس ّية يف
وسجل االحتالل ً
يقل عن ً 15
عاماّ ،

أكثر من جانب متعلق باهلدم ،منها:

أكرب عدد بيوت ومنشآت مهدمة منذ عام 2004

على األقل.

أكرب عدد بيوت ومنشآت اضط ّر أصحابها
هلدمها بأيديهم منذ عام .2004
أكرب عدد من الوحدات السكنية الفلسطينية
املهدمة يف يوم واحد منذ عام .1967

أرقاما قياس ّية يف
حقق االحتالل ً
هدم بيوت املقدسيني؛ فقد هدم 173
ً
منزال ومنشأة ،من بينها  51منشأة
أُجرب أصحابها على هدمها بأنفسهم.
وبهدم  100شقة سكنية يف حي وادي
احلمص تكون القدس قد شهدت
أكرب عدد من الوحدات السكنية
حي
املهدّمة يف يوم واحد بعد تدمري ّ
املغاربة عام  .1967وعاد هدم أحياء
كاملة ليتصدر قائمة املخاطر يف
القدس مع استهداف االحتالل حي
وادي ياصول وحي البستان يف سلوان،
وشروعه بهدم بعض املنازل فيهما.
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ويف التفاصيل ،أشار تقرير صادر عن مركز معلومات وادي حلوة إىل ّ
أن سلطات االحتالل
هدمت يف عام  2019حنو  173منشأة يف مناطق القدس املختلفة ،من بينها:1
 21بناية سكنية.
ً 67
منزل.
بركس سكين واحد.
بركسا للمواشي.
41
ً
 6خمازن.
 5غرف سكنية.
 3أسوار.
 19منشأة جتارية.
أساسات منزل عدد .2
شرفتان.
كراجان.
كونتري واحد.
ثالث غرف.

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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وتوزعت عمليات الهدم في مناطق القدس وفق اآلتي:
هدم املنشآت يف مناطق القدس املختلفة عام 2019
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0

احلمص على موعد مع جمزرة
ويف صور باهر الواقعة جنوب شرق القدس ،كان حي وادي ّ
يف اهلدم مل تشهد هلا القدس ً
حي املغاربة يف املدينة عام 1967؛ فقد هدمت
مثيل بعد هدم ّ

قوات االحتالل  6بنايات سكنية تعود لعائالت عمرية ،واألطرش ،وأبو حامد ،والكسواني،
احلي منطقة عسكرية حيظر الدخول
وتض ّم  100شقة سكن ّية .1وكان االحتالل قد أعلن ّ

احلي معززين بوحدات خاصة ،وعشرات اآلليات
عنصر من شرطته
إليها ،واقتحم 900
ّ
ٍ

 1لم يحتسب مركز معلومات وادي حلوة هذه الوحدات السكنية المهدمة ضمن البيوت المهدمة في القدس ،بل أشار
إليها في فقرة منفصلة كونها خارج حدود بلدية االحتالل في القدس ،في حين ذكرت جمعية بتسيلم الحقوقية
ً
منزل
ي الذي يرصد الهدم في القدس ،وكانت حصيلته169 :
اإلسرائيليّة هذه الوحدات ضمن تقريرها السنو ّ
ً
ي وادي الحمص يقع داخل
ح
أن
اعتبار
على
وذلك
ومنشأة،
منزل
و 96منشأة غير سكنية أي ما مجموعه 265
ّ
حدود الجدار العازل ،وهو جزء من صور باهر المقدسية التي قسمها الجدار.
بتسيلمhttps://bit.ly/3adLFZP .2020/3/18 ،
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العسكرية والبلدوزرات» .وأخلى جنود االحتالل مئات الفلسطينيني بالقوة بعد االعتداء
عليهم بالضرب ،وترويعهم بالقنابل الغازية والصوتية واحلارقة والرصاص املطاطي ،ثم
وفجروها .1يشار إىل ّ
أن عملية اهلدم هذه مشلت  6بنايات
زرعوا الديناميت يف البنايات ّ
من أصل ّ ،16
وأن بقية البنايات صدرت إخطارات هدم حبقها ،وهي تض ّم حنو  225شقة
علما ّ
أن بعض الشقق املهدومة واليت أُخطرت باهلدم هي مسكونة ،وبعضها قيد
سكنيةً ،

اإلجناز .ويفيد أصحاب هذه البنايات أ ّنهم حصلوا على تراخيص بناء من وزارة احلكم
احمللي الفلسطينية ،كون احلي يقع حتت السيادة املدنية الفلسطينية يف منطقة املصنفة
ّ

«أ» ،خارج حدود بلدية االحتالل يف القدس ،وداخل حدود اجلدار العازلّ ،
ولكن سلطات
االحتالل أصرت على هدمها ألسباب أمنية حبجة قربها من اجلدار العازل املب ّ
ين على

أراضي الفلسطينيني.2

تفجري إحدى بنايات حي وادي احلمص
 1مشاهد من هدم البنايات وتفجيرها في حي وادي الحمص ،قناة جمعية بتسيلم.2019/7/23 ،
https://www.youtube.com/watch?v=eX2ZJwQCULU&feature=emb_logo
 2عرب https://bit.ly/2J5WmBw .2019/7/22 ،48
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شخصا بينهم 182
وقد أسفرت عمليات اهلدم اإلسرائيلية عن تهجري ما ال يقل عن 328
ً

قاص ًرا.1

وشهد عام  2019أكرب عدد من
ُ
جب أهلها على هدمها
املنشآت اليت أ ِ
بأنفسهم منذ عام  2004على األقل؛
حتى يتج ّنبوا دفع تكاليف اهلدم
اليت قد تصل إىل آالف الدوالرات
لو أقدمت بلدية االحتالل على
هدمها باستخدام آلياتها .ووصل
عدد املنشآت اليت هدمها أصحابها
بأنفسهم حنو  51منشأة.2

أفراد من عائلة أبو حسني يف سلوان يهدمون منزهلم
بأنفسهم يف 2019/2/2

وكان الف ًتا يف عام  2019ارتفاع وترية اهلدم العقابي؛ فقد هدم جيش االحتالل ً 14
منزل يف
الضفة الغربية مبا فيها القدس ،تعود لعائالت متهمني بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيل ّية.
وكان عدد البيوت اليت هدمها االحتالل عقاب ًيا  9يف عام  ،2018و 7يف عام .3 2017

ويف سياق جرائم اهلدم اجلماع ّية ،ردّت احملكمة اإلسرائيلية العليا يف 2019/4/14

االستئناف الذي قدّمه أصحاب املنازل يف حي وادي ياصول ببلدة سلوان ،ضد قرار احملكمة

املركزية اإلسرائيلية القاضي بهدم أربعة منازل يف احلي؛ ما يعين موافقة احملكمة العليا
على هدم املنازل وتشريد سكانها البالغ عددهم حنو  20فردًا ،وهي مرحلة ستتبعها مراحل
 1بتسيلمhttps://bit.ly/2QDLKy0 .2020/1/6 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
بتسيلمhttps://bit.ly/2QDLKy0 .2020/1/6 ،
 3بتسيلمhttps://bit.ly/2QDLKy0 .2020/1/6 ،

لمزيد من التفاصيل حول الهدم العقابي راجع الفصل الثاني.
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احلي البالغ عددها ً 84
مقدسي .وعلى الرغم
منزل يسكنها حنو 400
ّ
تؤدي إىل هدم منازل ّ
من ّ
أن أهالي حي وادي ياصول ميلكون الوثائق كافة اليت تثبت ملكيتهم لألرض املقامة
عليها منازهلم والبالغة مساحتها حوالي  50دو ً
منا ،إال ّ
أن سلطات االحتالل تسعى إىل
احلي بعد تصنيف املنطقة على أنها «مناطق خضراء» ال يُسمح البناء فيها؛
هدم منازل ّ
ً
احلي ،وتكون
تنفيذا ملخططها املسمى« غابة السالم» اليت ستمت ّد على مساحة أراضي
ّ

ً
أحراشا ومناطق عامة ومفتوحة وطبيعية .1ويف املقابل طلبت بلدية االحتالل يف القدس
استثناء منازل املستوطنني والبؤر االستيطانية املوجودة يف املنطقة نفسها ،وقد استولت
عليها مجعية «إلعاد» االستيطانية ،حبجة ّ
أن خطط «إلعاد» ال تنطوي على البناء ،ولكن
لتطوير األراضي للرتفيه والنشاط الرياضي يف املنطقة؛ ما يسمح ببقاء مشاريع «إلعاد»
على الرغم من عدم قانون ّيتها على غرار مساكن سكان وادي ياصول حسب التصنيف
اإلسرائيلي.2
ّ
ويشري مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية «أوتشا» التابع لألمم املتحدة إىل ّ
أن مجيع املساعي
احلي على مدى األعوام اخلمسة عشر املاضية يف سبيل إعادة تنظيمه
الذي بذهلا سكان
ّ
سكنيا قد ُرفضت .وتص ّر جلنة التخطيط اللوائية على بقاء حي
حيا
ًّ
وتصنيفه باعتباره ًّ
وادي ياصول «منطقة خضراء»؛ بسبب موقعه القريب من البلدة القدمية ،ومبا يتماشى
مع املخطط اهليكلي احمللي للقدس  ،2000وعلى وجوب هدم املنازل الفلسطينية غري
ّ
املرخصة القائمة فيه.3
ْ
ْ
للشقيقي أنس وقصي برقان ،يف حي وادي ياصول
منزلي
وبالفعل ،هدمت آليات االحتالل
احلي ،واالعتداء على سكانه بالضرب ،واألعرية املطاطية.4
يف  ،2019/4/30بعد اقتحام
ّ
ْ
بركسا
املنزلي فقط إال أن جرافات االحتالل هدمت
وعلى الرغم من قرار اهلدم صدر ضد
ً
1
2
3
4

مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3dookqh .2019/4/14 ،
هآرتسhttps://bit.ly/2UwCbSH .2019/4/14 ،
أوتشاhttps://bit.ly/2JaDK3G .2019/6/20 ،
وكالة معًاhttps://maannews.net/Content.aspx?id=982943 .2019/4/30 ،
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وبركسا للدجاج،
لألغنام
ً
خمصصا
بالستيكيا
وخمز ًنا
ً
ًّ
أللعاب األطفال ،إضافة إىل
أسوار حميطة باألرض يف
املنطقة ،ومل تسلم أشجار
الزيتون والنخيل والليمون
من جرافات االحتالل.1
وال تستهدف مشاري ُع «غاب ِة
واحلدائق العامة،
السالم»،
ِ
واملناطق اخلضرا ِء التهويد ّي ُة،
ِ
حي وادي ياصول يف سلوان
َّ
ّ
وحده باهلدم ،بل مثة أحياء
أخرى يف عني االستهداف،
ومنها حي البستان يف سلوان
الذي أصدرت جلنة التنظيم
والبناء اإلسرائيلية قرا ًرا بهدم
ً
منزل من منازله الـ88
22
عقب قرار احملكمة العليا
اإلسرائيلية املتعلق حبي وادي
الدوائر احلمراء هي املباني واملنشآت املهددة باهلدم يف حي وادي ياصول
ياصول ،ويسعى االحتالل إىل
حسب «أوتشا»
حي البستان بالكامل
إخالء ّ
لتشييد حديقة توراتية يسميها «حديقة امللك داود».2
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2UbuaDS .2019/4/30 ،
 2صحيفة الرأيhttps://bit.ly/2UvdwOj .2019/4/14 ،
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ويف تط ّور الفت وخطري ،ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن االحتالل أدخل يف حزيران/
يونيو  2019األمر العسكري رقم  1797يف حيز التنفيذ ،وهذا األمر يسمح ملراقيب
اإلدارة املدنية اإلسرائيلية
بهدم أو مصادرة مبنى بُين
بال ترخيص يف غضون 96

ساعة من البالغ األولي عن
ذلك ،ومن دون القدرة على
عمليا
االستئناف على القرار ًّ
يف هذه الساعات القليلة.1
وعلى صعيد اإلخالء ،أوضح
تقرير صادر عن «أوتشا»
يف آب/أغسطس ّ 2019
أن
التقديرات تشري إىل أن
دعاوى إخالء مرفوعة ضد
 199أسرة فلسطينية يف
الشرقي من القدس،
الشطر
ّ

وتقف وراء غالبيتها منظمات

استيطانية؛ ما يع ّرض 877
شخصا ،من بينهم 391
ً

الدوائر احلمراء تشري إىل عدد البيوت املهددة باإلخالء يف مناطق القدس
املختلفة
 1عربي https://bit.ly/3ahmQfp .2020/1/7 ،21

ً
طفل،

خلطر

التهجري.

وحتدث التقرير عن اآلثار
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املادية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية الفادحة اليت خت ّلفها عمليات اإلخالء على
ُ
األسر املقدسية املتضررة منها.1
االستيﻄان في القدس
استم ّرت وترية االستيطان يف القدس مرتفعة

على مدار عام  2019مدعومة بوقود التصرحيات
ّ
والتبن الذي أبدته األحزاب اإلسرائيلية
اإلسرائيلية
لالستيطان يف سياق االنتخابات اإلسرائيلية اليت
شغلت االحتالل طوال العام ،وبالتحضريات إلعالن
اخلطة األمريك ّية اإلسرائيلية للسالم املعروفة

بـصفقة القرن ،وما ختللها من خطوات عملية،
ومواقف كان أخطرها إقرار اإلدارة األمريكية ّ
أن
املستوطنات اإلسرائيل ّية ال تش ّكل خمالفة للقانون

واصل االحتالل بناء الوحدات
االستيطانية بوترية عالية ،وبلغ
عددها  5720يف عام  2019ليس من
ضمنها الـ  11ألف وحدة استيطانية
اليت أعلن االحتالل أنه خيطط
لبنائها يف منطقة مطار قلنديا
مشال القدس .ويف ما يتعلق مبيزانية
االستيطان ،كشفت معطيات
إسرائيلية رمسية أنها ارتفعت يف
العشر سنوات األخرية اليت توىل فيها
نتنياهو رئاسة احلكومة.

الدولي.
ّ

وبلغ عدد الوحدات االستيطان ّية املقرر بناؤها واملطروحة للبناء يف القدس عام 2019

ً
استيطانيا ولكن
نشاطا
حنو  5720وحدة استيطانية ،وشهدت غالبية مستوطنات القدس
ًّ
االستيطاني يف القدس عام :2 2019
ب ِنسب متفاوتة .ويف اجلدول اآلتي توضيح للنشاط
ّ

 1أوتشاhttps://bit.ly/3apRN1j .2019/8/9 ،
ي في القدس في عام  ،2019انظر:
 2لالطالع على تفاصيل النشاط االستيطان ّ
ي الفلسطيني 2019 – 2018
االستراتيج
التقرير
ضمن
الثالث
الفصل
زياد ابحيص :فصل األرض والمقدسات،
ّ
(تحرير :محسن صالﺢ) ،الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،ط .2020 ،1
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اسم املستوطنة

عدد الوحدات (مقرة/
مطروحة للبناء)

معاليه أدوميم Maale Adumim

1303

بسغات زئيف Pisgat Ze’ev

1070

جفعات زئيف Giv’at Ze’ev

110

ألون alon

325

بيت أوروت

36

جيفعا بنيامني  -آدم

180

نيفيه يعقوف Neve Yaakov

235

geva binyamin

تلبيوت الشرقية
East Talpiot

إمجالي الوحدات
االستيطانية

5720

603

تلبيوت talpiot

641

جبل املكرب nof etzion

100

فندق شربد (الشيخ جراح)

13

تلبيوت talpiot

640

جيلو Gilo

464

االستيطاني الضخم يف منطقة مطار قلنديا املغلق
وشهد عام  2019إعادة طرح املشروع
ّ
نهائيا منذ انتفاضة األقصى عام 2000؛ فقد كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» العربية
ًّ
يف  2019/11/28عن خمطط لبناء آالف الوحدات االستيطانية مشالي القدس احملتلة

مؤسسـة القدس الدولية

ستنفذه حكومة االحتالل .وقالت الصحيفة إن وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية نشرت
ّ
يهودي جديد يتضمن بناء  11ألف وحدة استيطانية على أرض
استيطاني
حي
ّ
خطة لبناء ّ

مطار قلنديا مشال القدس ،لتوسيع منطقة «عطاروت» الصناعية االستيطانية ،وس ُيقدّم

املخطط إىل جلنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية يف بضعة أشهر .وذكرت الصحيفة أن
املخطط كان أوقف يف السابق نتيجة ضغوط سياسية ،ولكن اآلن بات من املمكن تنفيذه
يف عهد إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب اليت تدعم االستيطان اإلسرائيلي .ولفتت
الصحيفة النظر إىل أن اخلطة حتظى بدعم واسع من ّ
كل من رئيس بلدية االحتالل

يف القدس موشيه ليون ووزير شؤون القدس يف احلكومة زئيف إلكني ورئيس املعارضة يف
البلدية 1.وس ُيقام املشروع على حنو  1200دومن ،إضافة إىل مراكز جتارية مبساحة 300

ألف مرت مربع ،و 45ألف مرت مربع س ُت َخ َّصص ملناطق تشغيل املشروع ،وفندق وخزانات

مياه وغريها من املنشآت .2ويتضمن املخطط حفر نفق للمستوطنني حتت حي كفر عقب

اجملاور ملطار قلنديا ،لربط احلي االستيطاني اجلديد بتجمع املستوطنات شرقي القدس.3
وذكر متابعون للشأن املقدسي ّ
خصص للمتدينني
احلي
االستيطاني اجلديد س ُي ّ
ّ
أن هذا ّ

مبان
مبان سكنية بارتفاع  21طبقة ،إضافة إىل ٍ
بنسبة بناء عالية جدًّا ،وسيشمل إقامة ٍ
صناعي ،وستوضع إشارات محراء على ً 21
قائما منذ
منزل
جتارية وجممع
فلسطينيا ً
ًّ
ّ
سنوات طويلة يف املنطقة من أجل هدمها وس ُتنزع ملكية األراضي املقامة عليها تلك املنازل
ليشملها املشروع االستيطاني الضخم.4
ويف ما يتعلق مبيزانيات االستيطان الباهظة ،كشفت معطيات رمسية إسرائيليةّ ،
أن
امليزانية املخصصة للمستوطنات ارتفعت يف العشر سنوات األخرية اليت ّ
تول فيها نتنياهو
1
2
3
4

وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/2UxlzKK .2019/11/28 ،
عرب https://bit.ly/2JcA7Kr .2020/2/18 ،48
الجزيرة نتhttps://bit.ly/2WIpS8C .2019/12/1 ،
الهدفhttps://bit.ly/3brCm8W .2020/2/19 ،
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رئاسة احلكومة منذ عام  .2009وبلغت امليزانيات اليت
استثمرتها احلكومة اإلسرائيلية يف املستوطنات يف
الضفة الغربية والقدس  390مليون شيكل ( 107مليون
دوالر) يف الربع األول من عام  ،2019وفق األرقام اليت
زوّدتها احلكومة اإلسرائيلية لدائرة اإلحصاء املركزية
اإلسرائيلية ولإلدارة األمريكية .وهذا املبلغ أعلى من
مبلغ امليزانيات للمستوطنات يف الربع األول يف كل
واحدة من السنوات العشر األخرية .وحتظى املستوطنات
احلريدية الدينية املتطرفة مبيزانيات أعلى من
املستوطنات األخرى.1
ويف  2019/11/28تعهّد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو بتخصيص عشرات ماليني الشواكل
للمستوطنات يف الضفة الغربية ،وأوضح أن حكومته
ستوافق يف  2019/12/1على التمويل األمين
للمستوطنات مببلغ يفوق الـ  40مليون شيكل (11.5
مليون دوالر) .وسيشمل التمويل  34.5مليون شيكل (10
ماليني دوالر) لالحتياجات األمنية للمستوطنات ،و5.5

مليون شيكل ( 1.5مليون دوالر تقري ًبا) خلدمة إسعاف

«جنمة داود احلمراء» يف الضفة الغربية ،و 3.6مليون

شيكل (مليون دوالر) ملراكز اإلرشاد النفسي.2

 1عرب https://bit.ly/33Iwhlx .2019/12/17 ،48
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/33G8aEj .2019/11/29 ،
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املستوطنات اإلسرائيلية يف القدس حسب معطيات منظمة «عري عميم» اإلسرائيلية لعام 2019
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المصادرة واالستياء على ممتلﻜات المقدسيين وعقاراتهﻢ
ضربت يد املصادرة واالستيالء على أراضي
املقدسيني وعقاراتهم يف خمتلف أحناء القدس،
وتكاملت يف ذلك جهود احملاكم اإلسرائيلية،
واجلمعيات االستيطانية ،واألذرع األمنية
والعسكرية .ونذكر يف ما يأتي أبرز عمليات
املصادرة واالستيالء يف عام :2019

تكاملت جهود احملاكم اإلسرائيلية
واجلمعيات االستيطانية واألذرع
األمنية لالستيالء على مزيد من منازل
املقدسيني وعقاراتهم ،وقد صادر االحتالل
ومستوطنوه عددًا منها يف مناطق القدس،
وخاصة يف األحياء احمليطة بالبلدة
ً
ومشاال وشر ًقا.
القدمية جنوبًا

يف  2019/1/13أخطرت بلدية االحتالل يف القدس ودائرة اإلجراء والتنفيذ
اإلسرائيلية  5عائالت مقدسية من آل الصباغ بإخالء عمارة سكنية يف حي الشيخ
جراح ل ُتس ّلم جلمعيات استيطانية 1.وبعد جناح حمامي العائلة باحلصول على
قرار بتجميد اإلخالء مدة شهريْن ،قررت دائرة اإلجراء اإلسرائيلية والتنفيذ يف
القدس يف  ،2019/3/5بدء إجراءات إخالء عائلة الصباغ من بنايتها وهي مكونة
من  45فردًا ،معظمهم أطفال .2ويف  2019/3/18أصدرت حمكمة صلح االحتالل
يف القدس احملتلة ،قرا ًرا يقضي بتجميد إخالء عائلة الصباغ من بنايتها يف حي

الشيخ جراح حلني النظر باالستئناف املقدم من القاطنني يف البناية ،والبحث يف

ملكية األرض املقام عليها البناية ،فيما ألزمت احملكمة العائلة دفع  35ألف شيكل
أمريكي) خلزينة احملكمة لتجميد قرار اإلخالء.3
(حنو  9.8ألف دوالر
ّ

 1عرب https://bit.ly/33Odzcz .2019/1/13 ،48
 2وكالة القدس لألنباءhttps://bit.ly/3bsXAmF .2019/3/6 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v3j .2019/3/18 ،
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أفاد مركز عدالة حلقوق اإلنسان ،ورئيس جلنة الدفاع عن أراضي شرقي القدس ّ
أن
االحتالل ينوي مصادرة  1200دومن من أحياء فلسطينية عديدة ملصلحة ّ
شق طريق
استيطاني يُسمى «شارع الطوق» الذي يهدف إىل ربط مستوطنات غالف القدس
ّ
ببعضها ،وربط الشطر الشرقي بالشطر الغربي من القدس .واألحياء اليت ستتعرض
بعض أراضيها للمصادرة هي :الصلعة ،وجعابيص ،وبشري ،وشقريات ،والقنرب ،وحي
املدارس ،وأم ليسون ،وصور باهر ،وجبل املكرب ،إضافة إىل مناطق شرقي القدس
كأبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد .وكانت بلدية االحتالل يف القدس
أراض من بلدة أبو ديس جنوب
احملتلة ،قد أخطرت يف شباط/فرباير  2019أصحاب ٍ
شرق القدس ،بقرار مصادرة أراضيهم واستمالكها ملصلحة الشارع االستيطاين
املذكور .وحذرت جهات حقوقية من ّ
أن هذا املشروع الذي بدأ االحتالل تنفيذه
عاما ،وهو يستكمله اآلن ،سيؤدي إىل هدم ً 57
مقدسي
منزل يقطنها 500
منذ ً 30
ّ
يف بلدة جبل املكرب بالقدس ،خاصة مع بدء سلطات االحتالل اإلسرائيلية أعمال
احلفريات لتنفيذ مشروع «الشارع األمريكي» الذي ُسيقام على أنقاض منازهلم،
ويع ّد أحد مقاطع «شارع الطوق».1
يف  2019/2/17أجربت قوات االحتالل اإلسرائيلي عائلة أبو عصب على إخالء
منزهلا الكائن يف عقبة اخلالدية بالبلدة القدمية يف القدس احملتلة بالقوة ،ملصلحة
املستوطنني ،واعتقلت  3من أفرادها .ودهمت قوات االحتالل منزل املقدسي حامت أبو
عصب وطلبت منه اإلخالء الفوري من املنزل ،رغم أن مهلة تأجيل اإلخالء مل تنته،
وكانت مقررة بعد حنو  10أيام من تاريخ اإلخالء .واعتدى جنود االحتالل بالضرب
املربح على حامت وأوالده وأفراد العائلة كافة ،قبل إخراجهم من املنزل واعتقلته
عاما) ،واقتادتهم إىل مركز شرطة القشلة
عاما) وعبد اهلل (ً 13
وجنل ْيه مهدي (ً 15
يف البلدة القدمية بالقدس .وكانت إحدى حماكم االحتالل أصدرت قرا ًرا يقضي
 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3anCaaz .2019/2/5 ،
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بإخالء عائلة أبو عصب من
منزهلا يف تاريخ ،2019/2/12
ثم صدر قرار آخر يقضي
بتأجيل اإلخالء حتى  28من
الشهر نفسه .ورفضت الشرطة
اإلسرائيلية

السماح

حلامت

والعائلة ،بإخراج األثاث واملالبس
واألغراض اخلاصة والدواء من
املنزل قبل طردهم منه .ودهم
عشرات املستوطنني التابعني
جلمعية «عطريت كوهنيم»
االستيطانية منزل عائلة أبو
عصب فور إخالئه ،ووضعوا
ً
قفل جديدًا للباب وعلقوا العلم
اإلسرائيلي على سطحه.

1

قوات االحتالل تطرد املقدسي حامت أبو عصب من منزله
وتسلمه للمستوطنني

استولت جمموعة من املستوطنني ،حتميهم قوات من شرطة االحتالل اإلسرائيلية،
على منزل فلسطيين يعود لعائلة احلليب يف  .2019/3/5ويقع املنزل يف منطقة
«عقبة درويش» ،داخل أزقة البلدة القدمية القريبة من املسجد األقصى .واستخدمت
قوات االحتالل اإلسرائيلية الغاز املسيل للدموع لتفريق فلسطينيني جتمعوا
يف املكان ،واندلعت مواجهات أدت إىل  5مقدسيني على األقل .وقالت الوريثة يف
املنزل زهرة احلليب ،إنها توجهت إىل زيارة الطبيب برفقة زوجها ،وتفاجأت باتصال
من أحد اجلريان خيربها ّ
بأن املستوطنني اقتحموا منزهلا وحني عادت إىل املنزل
 1وكالة الصحافة الفلسطينية صفاhttps://bit.ly/2UgiorQ .2019/2/17 ،
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وجدت أن الباب قد أغلقه املستوطنون الذين يتحصنون بداخله ،وكان مصريها
الوقوف بالشارع لعدم متكنها من الدخول إىل منزهلا.1
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالغات قضائ ّية ضد عائلة مراغة ،تطالبها

باألرض اليت تقيم عليها بنايتها السكنية ،الكائنة يف حي بطن اهلوى ببلدة سلوان،
جنوب املسجد األقصى .وأصدر مركز معلومات وادي حلوة بيا ًنا يف 2019/3/5
قال فيه ّ
إن مجعية «عطريت كوهنيم» االستيطانية س ّلمت عائلة مراغة بالغات
قضائية باسم  9من أفراد العائلة وهم محيدان ،وعزية ،وصالح ،وفدوى ،ومنرية،
ونعيم ،وربيعة ،وإنعام ،وعطاف ،تطالبهم باألرض املقام عليها مبناهم املؤلف من 5
شقق سكنية ،وموقف للمركبات ،ويعيش فيها حنو  15فردًا .وتقع البناية ضمن
خمطط «عطريت كوهنيم» للسيطرة على أرض مساحتها  5دومنات و 200مرت
مربع من حي احلارة الوسطى يف منطقة بطن اهلوى ،حبجة ملكيتها ليهود من
اليمن منذ عام  ،1881ويبلغ عدد البنايات السكنية املقامة على كامل األرض
حنو  35-30بناية ،يعيش فيها حنو  80عائلة مؤلفة من حنو  436فردًا .وتدّعي
اجلمعية أن احملكمة العليا اإلسرائيلية أق ّرت ملكية املستوطنني من اليمن ألرض
بطن اهلوى.2
رفضت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف  2019/3/21االلتماس الذي قدمته عائلة

درويش إللغاء مصادرة األرض اململوكة للعائلة ،واملعروفة باسم الظهور ،وهي
من أراضي املاحلة  -الصليب اليت أقيمت قربها مستوطنة «جيلو» جنوب القدس
احملتلة ،وتتمتع بأهمية خاصة نظ ًرا إىل موقعها .وتبلغ مساحة األرض  242دو ً
منا
صودرت يف  ،1970/8/30وأخرج من نطاق املصادرة املنزل واألرض احمليطة به
ومساحتها  14.5دو ً
منا.3
 1القدس العربيhttps://bit.ly/2QNcYCn .2019/3/5 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/2QN6tiY .2019/3/5 ،
 3موقع مدينة القدسhttp://quds.be/v5d .2019/3/23 ،
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يف  2019/6/16وزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل يف القدس إخطارات هدم
وإخالء ألراضي املواطنني يف بلدة العيساوية وسط القدس احملتلة ملصلحة إنشاء
حديقة توراتية .وبعد ساعات من توزيع اإلخطارات ،أقدمت قوات االحتالل على
اقتالع عشرات األشجار من املدخل اجلنوبي الغربي لبلدة العيساوية حبجة «األمن
وعرقلتها لكامريات املراقبة» املثبتة باملكان.1
يف  2019/6/19أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس ،قرا ًرا يقضي

بإخالء عائلة صيام املقدسية من منزهلا يف سلوان ملصلحة نقل جزء من املنزل
جلمعية «إلعاد» االستيطانية .وردت احملكمة استئنا ًفا تقدمت به العائلة وقضت ّ
أن

عليها إخالء منزهلا واحملال التجارية اجملاورة 2.ويف  2019/7/10طردت السلطات
االسرائيلية عائلة صيام من منزهلا ،بعدما قررت احملكمة املركزية ّ
أن اجلزء
األكرب من البيت يعود لـإلعاد» ،وصادرت جز ًءا آخر حبجة أنه من أمالك غائبني
حاليا يف األردن.3
يقيمون ًّ

حي
يف  2019/7/8استوىل مستوطنون حبماية قوات االحتالل على مبنى ضخم يف ّ
الصوانة شرق البلدة القدمية يف القدس .ويعود املبنى املك ّون من  4شقق سكنية
وس ِّرب بواسطة أحد أفرادها املدعو إيهاب نافذ احملضر
إىل عائلة احملضر املقدسيةُ ،

عاما ،ث ّم باعه األخري جلمعيات استيطانية.
الذي باعه لرجل أعمال روسي قبل ً 12
وفور االستيالء على املنزل أصدرت عائلة احملضر بيا ًنا أكدت فيه عدم علمها مبكان
وجود إيهاب احملضر منذ سنوات ،وأعلنت براءتها منه.4

1
2
3
4

عرب https://bit.ly/2UkeY7p .2019/6/17 ،48
عرب https://bit.ly/2QNE5gO .2019/6/19 ،48
فرانس https://bit.ly/2QKFKU8 .2019/7/10 ،24
صحيفة الحدثhttps://bit.ly/3dp0jiK .2019/7/8 ،
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يف  2019/7/30صادرت سلطات االحتالل قطعة أرض يف حي القيصان ببلدة صور
باهر جنوب شرق القدس حبجة املنفعة واملرافق العامة .وتبلغ مساحة األرض 5

دومنات و 200مرت مربع .وتقع األرض املصادرة قرب مستوطنة تلبيوت املقامة
باألساس على أراضي أهالي قرية صور باهر .وتزعم سلطات االحتالل أنها تنوي
بناء مرافق عامة ومشاريع يف األرض ملصلحة السكان ،ومنها مركز مجاهريي
ومركز للشرطة وحضانات تابعة لبلدية االحتالل يف القدس.1
استهداف المقاﺑر اﻹسامية في القدس
كشفت تقارير إعالمية وحقوقية أن بلدية
االحتالل يف القدس واصلت يف شباط/
فرباير  2019تدمري ما تبقى من مقربة
مأمن اهلل غرب القدس ،وهي مساحة تصل
إىل  10دومنات تشكل القسم املتبقي من
املقربة بعد مصادرة القسم األكرب منها
لبناء ما يسمى متحف التسامح .ويهدف
االحتالل من وراء نشاطه التهويدي اجلديد
يف املقربة إىل إقامة مشاريع استيطانية
وتهويدية جديدة وفتح شارع ،وبناء مقا ٍه
ومطاعم وفندق.2

 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/w3r .2019/7/30 ،
 2عربي https://bit.ly/2WIM1Uk .2019/2/11 ،21

استهدف االحتالل ما تب ّقى من
مقربة مأمن اهلل التارخيية بالتجريف
والتدمري إلقامة مقا ٍه ومطاعم
بصب قواعد
وفتح شارع ،وشرع ّ
وفندق ِ
ضخمة من اخلرسانة املسلحة يف
املقربة اليوسفية لتأسيس نقطة
تهويدية أمنية أو سياحية .وحظيت
مقربة باب الرمحة بالنصيب األكرب
من االعتداءات من جتريف ،وتدمري،
واقتحامات للمستوطنني رافقتها
طقوس تلمودية ورقصات استفزازية
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االحتالل يواصل جتريف مقربة مأمن اهلل التارخيية

يف  2019/2/11أقدمت
صب
سلطات االحتالل على ّ
قواعد ضخمة من َ
اخل َرسانة
املسلحة ،فوق أرض املقربة
اليوسفية اإلسالمية مشال
شرق

املسجد

األقصى،

باستخدام مضخات كبرية.
ومل يعلن االحتالل عن اهلدف
من هذه القواعد اخلرسان ّية،
ّ
ولكن مراقبني يرجحون سعي

االحتالل إىل إقامة حمطة

االحتالل يستخدم مضخات ضخمة لصب قواعد من
اخلرسانة املسلحة يف أرض املقربة اليوسفية

مؤسسـة القدس الدولية

للقطار اهلوائي (التلفريك) على أراضي املقربة ،أو بناء قاعدة ومركز مراقبة
لشرطة االحتالل.1
تعرضت مقربة باب الرمحة احملاذية للسور الشرقي للمسجد األقصى لعشرات
االعتداءات يف عام  ،2019وكانت على شكل اقتحامات ،وتكسري قبور ،وجتريف،
وغري ذلك .ويف ما يأتي أبرز هذه االعتداءات:
يف  2019/3/7اقتحم مستوطنون مقربة باب الرمحة وأدوا طقوسهم الدينية
وشكلوا حلقات الرقص والغناء وداسوا على املقابر؛ ما أدى إىل اندالع مشادات
مع الشبان املوجودين يف املقربة.2
يف  2019/9/26انهار جزء من اجلدار اجلنوبي ملقربة باب الرمحة احملاذي للمصلى
املرواني من اخلارج ،ومنع عناص ُر من بلدية االحتالل يف القدس وسلطة الطبيعة
اإلسرائيلية جلن َة رعاية املقابر اإلسالمية يف القدس من إعادة بناء اجلدار ،وقالوا

ّ
إن البلدية هي من ستبنيه .3وأفاد شهود عيان ،أن اجلدار اجلنوبي انهار جراء ما
يعتقد أنها حفريات إسرائيلية جتري يف حميط املسجد األقصى ،إضافة إىل قيام
هوائي تهويدي
االحتالل بأعمال بنية حتتية يف املنطقة من أجل إنشاء قطار
ّ

يربط جبل الزيتون بالبلدة القدمية من القدس.4

يف  2019/10/5أفاد شهود عيان أن حنو  28مستوط ًنا اقتحموا مقربة باب الرمحة
حبماية من شرطة االحتالل ،وأدوا شعائرهم وطقوسهم التلمودية فيها.

1
2
3
4
5

موقع مدينة القدسhttp://quds.be/uo6 .2019/2/12 ،
أخبار فلسطين اليومhttps://bit.ly/2QM9vUT .2019/3/7 ،
صحيفة الرأيhttps://bit.ly/2WJo6UC .2019/9/27 ،
وكالة وفاhttps://bit.ly/3bszOqR .2019/9/26 ،
المستقبلhttps://bit.ly/33MY70d .2019/10/5 ،
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يف  2019/11/29أدت جمموعة
طقوسا
من عصابات املستوطنني
ً
تلمودية ورقصات استفزازية يف

مقربة باب الرمحة قبل دخول
موعد صالة اجلمعة يف املسجد
األقصى.1
يف  2019/11/30اقتحم
مستوطنون متطرفون مقربة
باب الرمحة بالتزامن مع
قيام جمموعة من املتطوعني
بتنظيفها.2

انهيار جزء من جدار مقربة باب الرمحة اجلنوبي

المقدسية
سﺤب الهوﻳات الﺰرقاء
ﹼ
أرقاما كبرية يف قضية
مل يسجل عام 2019
ً
سحب اهلويات الزرقاء من املقدسيني ،وكانت أبرز
التطورات يف هذا الشأن ما يأتي:
أصدرت سلطات االحتالل قرا ًرا يقضي

بسحب اهلوية املقدسية الزرقاء (بطاقة
اإلقامة الدائمة) من أسريين مقدسيني

حبجة تنفيذ عمليات ض ّد االحتالل .وقرر
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/x1h .2019/11/29 ،
 2فلسطين اليومhttps://bit.ly/3bxBNtV .2019/11/30 ،

سحبت سلطات االحتالل اهلوية
الزرقاء من األسريين املقدسيني
إسحاق عرفة ومنري الرجيب بتهمة
تنفيذ عمليات ضد االحتالل ،وهددت
خمابرات االحتالل سكان بلدة
العيسوية بسحب هوياتهم الزرقاء إن
استمروا بإلقاء احلجارة والزجاجات
احلارقة واملشاركة يف املواجهات ضد
قوات االحتالل.

مؤسسـة القدس الدولية

عاما)،
وزير داخلية االحتالل سحب هوييت األسريين املقدسيني إسحق عرفة (ً 31
عاما) .واألسري عرفة اعتقل عام  2011وحكم بالسجن املؤبد
ومنري الرجيب (ً 47

عاما ،ويقبع حاليا يف سجن جلبوع ،بينما اعتقل األسري الرجيب يف ،2003
وً 60

عاما.1
وحمكوم بالسجن مدة ً 20
يف  2019/12/29هددت
خمابرات االحتالل ،بسحب
بطاقة اهلوية من شبان
يف بلدة العيسوية ،بذريعة
املشاركة يف املواجهات وإلقاء
احلجارة .وأوضح احملامي
حممد حممود أن قوات
االحتالل هددت بتحويل
ملفات ألهالي بلدة العيسوية

األسريان إسحاق عرفة ومنري الرجيب اللذان سحب االحتالل
هويّتيهما

لوزارة الداخلية اإلسرائيلية لسحب هوياتهم ،يف حال االستمرار بإلقاء احلجارة
والزجاجات احلارقة واملشاركة يف املواجهات ،وجاء ذلك يف أثناء التحقيق مع
شبان اعتقلوا من العيسوية. 2

 1وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/2wEJXlC .2019/4/14 ،
 2وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/2WKSttW .2019/12/29 ،
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استهداف التﻌليﻢ واﻷونروا في القدس
قالت القناة  13اإلسرائيل ّية يف 2019/1/19

اإلسرائيلي قرر
إن جملس األمن القومي
ّ
إغالق مدارس وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني األونروا
شرق القدس .وحبسب اهليئة فإنه تقرر أن ّ
حتل
حمل املدارس التابعة لألونروا يف شرق القدس
مدارس ختضع إلشراف دولة االحتالل ،وأنه من
بداية العام الدراسي املقبل لن تصدر تراخيص
ملدارس الوكالة .وكان رئيس بلدية االحتالل
يف القدس السابق نري بركات قد ص ّرح أنه
حان الوقت لوضع ح ّد لكذبة الالجئني،
ورأى أن األونروا تروّج عرب مدارسها للكراهية

كشفت وسائل إعالم عربية عن
نية االحتالل تصفية وجود األونروا
يف القدس عرب إغالق مؤسساتها
التعليمية والصحية ،واالجتماعية،
وشطب صفة خميم عن شعفاط.
ْ
مدرستني يف
وباشر االحتالل يف إغالق
البلدة القدمية اليت تتعرض مدارسها
الستهداف مضاعف؛ إذ أظهرت
معطيات ّ
أن  % 35من طالب البلدة
القدمية القدمية هجروا مدارسها إىل
خارج أسوار البلدة .وتواصلت محالت
اعتقال طالب القدس ،فقد اعتقل
االحتالل  21منهم عام  .2019إضافة
إىل ذلك أغلق االحتالل مكتب
مديرية الرتبية والتعليم يف القدس.

والتحريض على دولة إسرائيل وشعبها اليهودي.1
ووف ًقا للقناة ،فإن اإلغالق جاء بعد أسابيع من اجتماع س ّري جمللس األمن القومي
اإلسرائيلي يف مكتب رئيس احلكومة اإلسرائيل ّية ،بنيامني نتنياهو ،إلقرار ّ
خطة إلغالق
وطرد املؤسسات اليت تديرها األونروا من القدس احملتل ،وهي ّ
اخلطة اليت أقرتها ساب ًقا
بلدية االحتالل يف القدس .ويف تشرين أول/أكتوبر  ،2019كشفت وسائل إعالم
إسرائيل ّية عن خمطط لبلدية االحتالل يف القدس ،يهدف إىل سلب مجيع صالحيات

األونروا ،وإنهاء عملها وإغالق مجيع مؤسساتها يف املدينة احملتلة ،مبا يف ذلك املدارس
والعيادات ومراكز اخلدمات املعنية باألطفال ،إضافة إىل سحب تعريف خميم شعفاط

 1الجزيرة مباشرhttps://bit.ly/2UjD3Lz .2019/1/20 ،
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كـخميم لالجئني» ومصادرة مجيع األرض املقام عليها املخيم .يذكر أن رئيس
بلدية االحتالل يف القدس السابق ،نري بركات ،كان قد قال بداية أيلول/سبتمرب
وعب عن ذلك يف املؤمتر
 ،2019إنه سيعمل على طرد األونروا من املدينة احملتلةّ ،
الذي عقدته «شركة األخبار» ،حينها ،بالقول إن «إزالة األونروا ستقلص التحريض
وستحسن اخلدمات للسكان ،وستزيد من أسرلة شرقي املدينة ،وستسهم
واإلرهاب،
ّ
يف السيادة اإلسرائيلية ووحدة القدس» ،مدع ًيا أن «األونروا هي كيان أجنيب وغري
ضروري فشل ً
فشل ذري ًعا ،وأنا أعتزم إبعاده من القدس ،كل جانب من أونروا يعاني
ً
ً
وفشل إداريًّا .ومن املتوقع أن تؤثر إجراءات االحتالل بصورة مباشرة يف
وظيفيا
خلل
ًّ
 1200طالب يف مدرستني للبنات وأخرى للبنني يف شعفاط ،وعلى  150طال ًبا وطالبة
يف مدرسة الوكالة االبتدائية يف وادي اجلوز ،إضافة إىل مدرسة الوكالة االبتدائية
للبنات يف سلوان اليت تضم حنو  100طالبة ،ومدرسيت الوكالة االبتدائية والثانوية
للبنات يف صور باهر ْ
اللتي تضمان حنو  350طالبة .ووفق خطة بلدية االحتالل ،لن
تسلم مراكز اخلدمات االجتماعية التابعة للوكالة ،مبا يف ذلك املراكز الطبية
ومراكز خدمات الرفاه االجتماعي ومجيع البنى التحتية التابعة هلا؛ إذ سيتم إغالقها
تباعا ،مبا يف ذلك املركز الطيب يف خميم شعفاط ،الذي يقدم خدمات
ومصادرتها ً
لعشرات النساء واألطفال وخدمات للصحة النفسية والعناية باألسنان ،إضافة إىل
عشرات املراكز الرياضية ،ومركز خدمات للمرأة.1
قررت بلدية االحتالل يف القدس إغالق مدرسة خليل السكاكي ّ
ين اإلعدادية للبنات

الواقعة يف حارة السعدية بالبلدة القدمية من القدس مطلع العام الدراسي املقبل،
وتفريغها وحتويلها إىل استخدامات مل تتضح طبيعتها بعد .وتض ّم املدرسة املعروفة
بني املقدسيني باسم «القادسية»  350طالبة مقدسية ،ومبناه تابع للبلدية بوصفه
«أمالك دولة» منذ احتالل الشطر الشرقي من القدس عام  .1967وينسحب خطر
 1عرب https://bit.ly/3aruJio .2019/1/19 ،48
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مقدسيا
اإلغالق والتفريغ على مدرسة القدس اإلعدادية للبنني اليت تضم  150طال ًبا
ًّ

وتقع على بعد أمتار من املدرسة األوىل ،ومبناها مستأجر من عائلة قراعني املقدسية،

بعقد إجيار يتجدد كل مخس سنوات ،ومن املفرتض أن ينتهي العقد األخري بعد عامني،
ْ
املدرستي
وهو الوقت احملدد إلغالق املدرسة .وأبلغ موظفو بلدية االحتالل أهالي طالب
ّ
توجهوا
أن أبناءهم س ُيستوعبون يف مدارس أخرى .وكشف بعض األهالي أ ّنهم حني ّ

لتسجيل أبنائهم ُسئلوا يف باكورة األسئلة اليت وجهت إليهم« :أي منهاج ترغبون يف
تدريسه البنتكم ،الفلسطيين أم اإلسرائيلي؟» .وتطرق رئيس احتاد جلان أولياء أمور
ْ
املدرستي بقوله :إن البلدية
الطلبة يف القدس زياد الشمال لألهداف املبطنة لقرار إغالق
ْ
مدرستي أخريني تتبعان هلا يف البلدة القدمية،
تدعي أنها ستوفر هلؤالء مقاعد يف

لكن ال طاقة استيعابية فعلية هلم؛ ما ميهد الطريق لنقلهم إىل مدرسيت العال والوادي
اللتني تطبقان املنهاج اإلسرائيلي ،وافتتحت إحداهما مطلع العام الدراسي احلالي على
أن تفتتح األخرى العام املقبل .ويف هذا السياق قال رئيس أكادميية األقصى للوقف
والرتاث الشيخ ناجح بكريات إنه أطلق نداء عام  2015حذر فيه من هذا املخطط الذي
شرع بالتضييق على الطلبة واألساتذة الفلسطينيني املتوجهني إىل مدارسهم يف البلدة
القدمية ،عرب االعتداء عليهم بالضرب والتفتيش واالعتقال ،حتى وصلت نسبة الطلبة
الذين هجروا املدارس الواقعة داخل األسوار إىل .1% 35
َ
وحبسب وزير القدس األسبق احملامي زياد أبو زيّادّ ،
مدرست خليل
فإن إغالق
السكاكيين والقدس اإلعدادية «يشكل سابقة لالستيالء على مبنيني آخرين ،املبنى
األول هو املدرسة العمرية اليت تطل على املسجد األقصى مباشرة من اجلهة الشمالية
وعلى امتداد مئات األمتار ،واملبنى الثاني هو مبنى املدرسة البكرية الذي يقع داخل
إحدى البوابات الرئيسة لألقصى ،باب امللك فيصل».2
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3dwHqKQ .2019/1/22 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://www.wattan.net/ar/news/274025.html .2019/1/20 ،
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مدرسة خليل السكاكيين اإلعدادية للبنات

كشفت أوساط تربوية مقدسية عن نية
بلدية االحتالل يف القدس افتتاح مدرسة
جديدة تابعة هلا تعتمد املنهاج اإلسرائيلي
بنمط جديد يتعلق بالفندقية واإلرشاد
السياحي ،وحذرت من خطورة هذا النوع
من املدارس ألن خرجييها سيعتمدون
الرواية اإلسرائيلية للقدس لتقدميه
ألفواج الس ّياح الوافدين إىل املدينة.1
إعالن االحتالل الفتتاح مدرسة جديدة وفق املنهاج
اإلسرائيلي
ّ

 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/vcq .2019/4/11 ،
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السنوي ّ
ّ
أن سلطات االحتالل اعتقلت 21
أفاد تقرير مركز معلومات وادي حلوة
صباحا ،أو بعد انتهاء دوامهم
فتى يف عام  2019يف أثناء توجههم إىل مدارسهم
ً

املدرسي يف أثناء توجههم إىل منازهلم .1ويف  2019/11/2دهمت قوات االحتالل
االسرائيلي ،مدرسة العيسوية الثانوية للبنني ،واعتقلت الطالب صاحل الطويل،
وأطلقت ً
وابل من القنابل الغازية املسيلة للدموع يف أثناء اقتحام املدرسة؛ ما أدى
إىل إصابة عشرات الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية حباالت اختناق .وأعلنت جلنة
أولياء أمور الطالب يف بلدة العيسوية عن إضراب مفتوح يف مدارس البلدة ،ردًّا على
اعتداءات قوات االحتالل .وأشار بيان صادر عن اللجنة إىل أنها تعلن اإلضراب ً
رفضا
صباحا
القتحامات شارع املدارس واستفزاز الطلبة يف أثناء توجههم إىل مدارسهم
ً

وبعد انتهاء الدوام املدرسي.2

يف  2019/11/20اقتحمت قوات االحتالل مدرسة دار األيتام ومبنى مديرية الرتبية
والتعليم يف القدس القدمية ،وأخلت املبنى بالكامل من املوظفني والطلبة ،ثم
شرعت بتفتيش امللفات واحلواسيب يف مقر املديرية ،وصادرت بعض امللفات واألوراق،
تزام ًنا مع انتشار يف داخل املبنى وعلى بابه الرئيس .جاء ذلك يف سياق تنفيذ
قرار وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل جلعاد إردان بإغالق مكتب مديرية
الرتبية والتعليم مدة  6أشهر .واعتقلت قوات االحتالل مدير الرتبية والتعليم يف

القدس األستاذ مسري جربيل ،3ووضعته حتت اإلقامة اجلربية ،ومنعت ّ
أي أحد
من العاملني يف مكتب املديرية من مزاولة عمله ،وهو ما يهدف إىل عزل اجلهة
اإلدارية عن املدينة .4إىل جانب ذلك اعتقلت سلطات االحتالل زياد مشالي رئيس
1
2
3
4

مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
شبكة شرق لإلعالمhttps://bit.ly/2vPRcXo .2019/11/2 ،
وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/2QOLLza .2019/11/20 ،
الخليج أون الينhttp://khaleej.online/P3yq2E .2019/12/12 ،
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احتاد أولياء أمور الطلبة يف مدارس القدس ،بعد مداهمة فندق اإلمبسادور يف حي
الشيخ جراح مشال البلدة القدمية يف  .2019/11/20واستند وزير األمن الداخلي
اإلسرائيلي يف قراره إىل ادعاء ّ
أن املديرية هلا صلة بالسلطة الفلسطينية وتعمل
علما ّ
أن
من دون تصريح من االحتالل ،وأنها كانت تن ّفذ أنشطة غري مص ّرح بهاً ،

املديرية تعمل حتت مظلة دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.1
إﻏاق المﺆسسات وقمﻊ الفﻌاليات
ّ
شن االحتالل هجمة على عدد من
مؤسسات القدس واختذ قرارات
بإغالقها حبجج خمتلفة ،ويف ما
يأتي جدول بهذه املؤسسات اليت
أغلقها االحتالل:

الرقم
1

2

أغلقت سلطات االحتالل العديد من املؤسسات
املقدسية اليت تعمل يف جماالت التعليم ،والصحة،
والرياضة ،واإلعالم ،إضافة إىل أحد مساجد البلدة
القدمية ،ومددت إغالق مؤسسات أخرى ،فيما قمعت
قوات االحتالل عشرات الفعاليات اليت نظمتها هيئات
مقدسية

املؤسسة

تاريخ اإلغالق

التفاصيل

مدرسة خليل
السكاكي ّ
ن اإلعدادية
للبنات
مدرسة القدس
اإلعدادية للبنني

ثان/
كانون ٍ

قرر االحتالل تفريغها وحتويلها
إىل استخدامات أخرى.2

يناير 2019

ثان/
كانون ٍ
يناير 2019

حبجة انتهاء مدة عقد إجيارها.3

 1عرب https://bit.ly/3anlwYE .2019/11/21 ،48
 2حول تفاصيل إغالقها ،راجع عنوان استهداف التعليم واألونروا في القدس ضمن الفصل األول.
 3حول تفاصيل إغالقها ،راجع عنوان استهداف التعليم واألونروا في القدس ضمن الفصل األول.
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3

بيت الشرق ،والغرفة
التجارية ،واجمللس
األعلى للسياحة،
واملركز الفلسطيين
للدراسات ،ونادي
األسري ،ومكتب
الدراسات االجتماعية
واإلحصائية.

2019/1/31

4

مجعية برج اللقلق

2019/8/31

جدد أغالقها وزير األمن الداخلي،
وهو إجراء يتكرر كل ستة أشهر،
وقال إردان إن «متديد إغالق
املؤسسات رسالة إىل السلطة
وسكان القدس الشرقية بأن دولة
إسرائيل ال تنوي التخلي عن
سيادتها يف القدس الشرقية بأي
شكل من األشكال».1
اقتحمت قوات االحتالل مق ّرها يف
البلدة القدمية يف ،2019/8/31
وأغلقت أبوابها ،واعتقلت مديرها
التنفيذي منتصر ادكيدك،
ووزعت قرا ًرا مبنع إقامة دوري
العائالت املقدسية الذي كان
مقر ًرا تنفيذه يف ملعب اجلمعية
مبشاركة  10عائالت مقدسية،
يف يوم اإلغالق نفسه .واعتقلت
قوات االحتالل كذلك رئيس
ناصر غيث ،ومنسق دوري العائالت
يف اجلمعية عالء مججموم .وجاء
قرار اإلغالق ومنع إقامة الدوري
من وزير األمن الداخلي غلعاد
أردان.2

 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/ukc .2019/1/31 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/259600 .2019/8/31 ،
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5

6

7

8

أغلقته سلطات االحتالل مدة
مكتب مديرية الرتبية
 6أشهر حبجة تنظيم أنشطة
2019/11/20
غري مص ّرح بها ،وتبعيته للسلطة
والتعليم يف القدس
الفلسطينية.1
اقتحم عناصر من خمابرات
االحتالل وشرطته مقر املكتب يف
حي الصوانة ،ومنعوا املوظفني من
مكتب تلفزيون
البقاء داخله .وصادروا من املكتب
فلسطني املوجود داخل
 2019/11/20بعض األجهزة ،وعلقوا عليه أم ًرا
مكتب شركة األرز
من وزير األمن الداخلي غلعاد
لإلعالم
إردان يقضي بإغالقه ملدة  6أشهر،
حبجة أن وجوده من دون تصريح
يتنافى مع اتفاقية أوسلو.2
اقتحمت قوات االحتالل مقر
املركز يف شارع السلطان سليمان
املركز الصحي
يف البلدة القدمية ،وأغلقته
العربي
وصادرت مجيع ملفاته وكامريات
املراقبة ،واعتقلت مديره.3
متركز عناصر من قوات االحتالل
املسجد الرصاصي يف
 2019/11/20عند مدخله ،وأغلقوه ،واستولوا
البلدة القدمية
على مفاتيحه.4

 1حول تفاصيل إغالقه ،راجع عنوان استهداف التعليم واألونروا في القدس ضمن الفصل األول.
 2وكالة صفاhttps://bit.ly/2WLqNFn .2019/11/20 ،
 3المرجع نفسه.
 4وكالة وفاhttps://bit.ly/33SwgMf .2019/11/20 ،
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إىل جانب إغالق املؤسسات ،تعمد سلطات االحتالل إىل قمع الفعاليات اليت تنظمها
اهليئات واملؤسسات املقدس ّية ،ونذكر يف ما يأتي أبرز الفعاليات اليت قمعها االحتالل يف
عام :1 2019
عاما من التميز والتطوير على أرض القدس» ملستشفى
منع احتفالية بعنوان «مخسون ً
املقاصد اخلريية مبناسبة اليوبيل الذهيب إلقامته.

منع «فعالية يوم األم» يف املعهد الفرنسي.
منع فعالية رياضية بعنوان «البطولة األوىل مللتقى أهالي القدس يف قرية بيت صفافا».
منع حفل تأبني الراحل الدكتور صبحي غوشة يف مركز يبوس.
منع حفل تأبني للرياضي الراحل أمحد عديلة يف مجعية الشبان املسيحية.
منع إقامة دوري العائالت املقدسية يف ملعب برج اللقلق.
منع تنظيم بطولة رياضية مبناسبة رأس السنة اهلجرية يف ملعب العيسوية.
منع ورشة عمل قانونية حول «إشكاليات البناء يف مدينة القدس» يف برج اللقلق.
منع ندوة حول «احلضارة الفلسطينية وحماربتها» يف فندق الدار.
منع فعالية أدبية شعرية يف مدرسة دار األيتام.
قمع وقفة تضامنية لألسري الفلسطيين سامر العربيد.
قمع وقفة يف شارع صالح الدين تضام ًنا مع األسرى املضربني عن الطعام.
دعما ألهالي قطاع غزة.
قمع وقفة ً

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
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االحتالل يغلق املسجد الرصاصي يف البلدة القدمية

اعتـــداءات المســـتوطنين وﺟنـــود االحتـــال علـــى المقدســـيين
وأماﻛهـــﻢ
تتناوب أذرع االحتالل مع املستوطنني على االعتداء
على املقدسيني وممتلكاتهم ،وتكاد ال تسلم منطقة
يف القدس من هذه االعتداءات ،مع مالحظة أنها
تتخذ شكل اهلجمات اجلماعية املنظمة يف بعض
األحيان .وشهد عام  2019العديد منها ،نوجز
أبرزها يف اآلتي:

تكررت اعتداءات جنود االحتالل
ومستوطنيه على املقدسيني
وأمالكهم ،واختذت شكل اهلجمات
اجلماعية املنظمة يف بعض األحيان.
ومن هذه االعتداءات :االقتحامات،
واالعتقاالت ،وإعطاب السيارات،
واإلغالق ،والقتل ،التنكيل .ونالت
العيسوية النصيب األوفر من هذه
االعتداءات
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يف

أعطب

2019/3/25

مستوطنون إطارات حنو
مركبة

ملواطنني

30

مقدسيني

يقطنون يف أرض السمار قرب
حي الشيخ جراح ،وسط القدس
احملتلةّ ،
وخط املستوطنون شعارات
عنصرية و»جنمة داود» على عدد
من مركبات املقدسيني.1

إعطاب سيارات املقدسيني يف بعض مناطق القدس

يف  2019/4/1اقتحمت جمموعات من املستوطنني بلدة بيت حنينا مشال القدس،
وحطموا زجاج بعضهاّ ،
وأعطبوا إطارات عدد من مركبات املقدسينيّ ،
وخطوا شعارات
عنصرية عليها ،وكذلك على اجلدران احملاذية ،تدعو إىل «قتل العرب وترحيلهم».2
يف  2019/12/9أعطب مستوطنو «مجاعة تدفيع الثمن» إطارات  186سيارة فلسطينية،
ّ
وخطوا شعارات عنصرية يف بلدة شعفاط مشال القدس احملتلة .وذكر شهود عيان أن
مستوطنني ثقبوا إطارات عشرات السيارات مبنطقة الظهر واحللة والسهل واألشقرية
ريا ما يعتدي
بشعفاط .وتقع مستوطنة «رخيس شعفاط» بالقرب من البلدة ،وكث ً
مستوطنوها بالضرب والتخريب واخلطف واالستيالء واالستفزاز على سكان شعفاط
وممتلكاتهم.3

 1النجاح اإلخباري/https://nn.ps/4L5Q .2019/3/25 ،
 2بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/2Jm72fF .2019/4/1 ،
 3صحيفة السبيلhttp://assabeel.net/412017 .2019/12/9 ،
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نالت بلدة العيسوية يف القدس نصي ًبا واف ًرا من االعتداءات واالقتحامات اليت نفذتها

سلطات االحتالل ض ّد أبناء البلدة وبيوتهم ،وعقاراتهم ،وممتلكاتهم .وشهدت العيسوية
منذ النصف الثاني من عام  2019اقتحامات يومية ألحيائها وشوارعها ،ونصب احلواجز
للشرطة والقوات اخلاصة على مداخل البلدة ويف الشوارع ،وفحص املركبات وتفتيشها
وحترير خمالفات وسحب رخصة املركبة أو احلافلة ،واقتحام املنازل السكنية وتفتيشها
وتفجري أبوابها ،لتنفيذ اعتقاالت أو تسليم استدعاءات أو فحص «االلتزام بشروط
اإلفراج وهي احلبس املنزلي» .واستهدفت سلطات االحتالل احملال التجارية باالقتحامات
والتفتيش وفرض الضرائب املختلفة ،إضافة إىل التمركز على أبوابها ومضايقة الزبائن.
ومل تسلم املراكز الصحية من االقتحام أو التمركز على أبوابها وعرقلة الدخول اليها
صباحا وعص ًرا يف الشارع
واخلروج منها ،وكذلك املدارس اليت شهدت وجودًا شبه يومي
ً
املؤدي إليها .ونفذت سلطات االحتالل
محالت

أسبوعية

إلزالة

األعالم

الفلسطينية ورايات الفصائل ومسح
الشعارات وأمساء الشهداء واألسرى،
وحطمت النصب التذكاري الذي وضع
مكان استشهاد الشاب حممد مسري
عبيد عدة مرات .واستخدمت سلطات
االحتالل يف االقتحامات الرصاص
احلي واألعرية املطاطية والقنابل
ّ

الصوتية والغازية وغاز الفلفل.1

قوات االحتالل تعتقل عددًا من شباب العيسوية يف
 2019/6/28بعد يوم على قتلها ابن البلدة الشاب حممد عبيد

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
البيادر السياسي/294600/08/https://www.al-bayader.org/2019 .2019/8/13 ،
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التﺠاري
استهداف وسط القدس وقلﺒها
ﹼ
قانوني مقدسي يف القدس العربية
كشف مكتب
ّ
عن ثالثة خمططات تنظيمية وإعادة هيكلة
يف حال تنفيذها ستغري طابع القدس العربية
نهائيا .وترتكز هذه املخططات يف
التجاري
ًّ
املصرارة مشال البلدة القدمية واألحياء والشوارع
يف وسط القدس وجبل املكرب يف اجلنوب .وجيري
احلديث عن خمططات تنظيمية تهدف إىل تغيري
وجه القدس العربية يف املصرارة واألحياء العربية
اجملاورة ،حيث متتد على شكل طوق جتاري ضخم
حييط بالقدس من اجلنوب والشرق يف منطقة
جبل املكرب ،يف سياق خمططات تهويدية لبلوغ

خيطط االحتالل لتنفيذ واحد من
أخطر املشاريع اليت تستهدف وسط
ّ
التجاري عرب تغيري
القدس ،وقلبها
حي املصرارة التجاري وما
وجه ّ
حوله من أحياء وشوارع .ويتضمن
املشروع إنشاء حديقة ،وشق شوارع،
وإطالة النفق املوجود يف املنطقة.
إضافة إىل ذلك سيطرح االحتالل
مشروع مركز القدس الشرقية يف
حميط البلدة القدمية ،وسرتتبط
هذه املشاريع يف حي املصرارة وحميط
البلدة القدمية مبشروع الشارع
األمريكي التجاري يف منطقة جبل
املكرب جنوب القدس.

أهداف تهويد املدينة حتى عام  ،2030وحسم
ريا جوهريًّا يف
موضوع السيادة على القدس .وحسب ما أعلن ،سيشهد حي املصرارة تغي ً

طابعه التجاري عرب حتويل الساحة الكربى مقابل احملال التجارية إىل حديقة عامة،
وإطالة النفق اجملاور حتى باب اخلليل .واملشروع عبارة عن  44دو ً
منا تشمل فتح نفق حتت
األرض يبدأ من باب اخلليل حتى حي املصرارة؛ لتحويل املنطقة املفتوحة إىل شبكة طرق
مواصالت وإطالة النفق املوجود.
ويف السياق نفسه كشف املكتب القانوني أن بلدية االحتالل يف القدس تواصل إعداد
خمطط هيكلي كبري س ُيط َرح يف األشهر القليلة القادمة ،تسميه مركز القدس الشرقية

حتت رقم ( )101 - 0465229ويبدأ بشارع السلطان سليمان املتاخم لسور البلدة القدمية
ً
وصوال إىل حي املصرارة الذي يشمل أحياء ومناطق شارع صالح الدين والزهراء
الشمالي،
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وشارع نابلس والسان جورج ومجيع األحياء التجارية للمدينة ،وميتد على مساحة 700

ريا جذريًّا يف معامل األحياء التجارية
دومن ،ويتضمن توسيع طرق ومرافق عامة أُخرى وتغي ً

املشار إليها ،وقد حصل املشروع على موافقات مبدئية من اجلهات اإلسرائيلية املختصة.

ويرى احملامي رائد بشري املكلف بتقديم االعرتاضات نيابة عن جتار املصرارة ،أن هذا
االستهداف مرتبط مبشروع الشارع األمريكي التجاري يف جنوب القدس مبنطقة جبل
املكرب ،الذي يتضمن مراكز جتارية ضخمة ،وحيمل الرقم ( ،)101 - 0379594وخيطط
ألن تكون البديل يف العقود املقبلة عن املراكز التجارية التقليدية األصيلة يف القدس
العربية .وهذا الربط جاء نتيجة إدراك االحتالل خلصوصية وسط القدس .ويقول بشري
هناك اعتبار آخر يشري إىل خطورة خمطط الشارع األمريكي ،هو حجم األموال الكبرية اليت
ُتضخ من أجل إجناح املشروع التجاري الكبري املرافق له يف جنوب القدس ،واستخدام طاقات
بشرية هائلة ،ميكن أن يكشف حجم الكارثة املتوقعة للفلسطينيني ،إذا سارت ُ
األمور كما
علما أن الشارع األمريكي عرضه حنو  32م ً
رتا ،وبدأ االحتالل تنفيذه ،والعمل
خيططونً ،

قدم وساق ،وسينتهي يف سنوات قليلة ،وهناك مصادقات جاهزة لبناء جتمعات
فيه ٍ
جار على ٍ
جتارية ضخمة على امتداد هذا الشارع الذي سيكون الشريان احليوي لربط مستوطنات
جنوب القدس بشرقها ومشاهلا ،ليكون ً
حاليا يف القدس العربية.
بديل عن ما هو موجود ًّ

وتبلغ مساحة املشروع  400دومن ،ويتضمن إقامة فنادق وحمال جتارية وسكة قطار ومنطقة
صناعية ومرافق عامة وشوارع على مساحة  350دو ً
منا .ويف كل هذه املساحة مل يُسمح
إال بإقامة  570وحدة سكنية عربية فقط ،ويتضمن املخطط التجاري املستقبلي هدم
أحياء كاملة يف جبل املكرب .وأفاد بشري أن االحتالل حدد تاريخ  2019/11/27للنظر يف
ً
اعرتاضا.1
االعرتاضات اليت ُقدمت من سكان املنطقة ،وعددها 34

 1المكتب الوطني للدفاع عن األرضhttps://bit.ly/2WNmE3P .2019/11/26 ،
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بيوت يف جبل املكرب مهددة باهلدم لتنفيذ مشروع الشارع األمريكي االستيطاني

ويف سياق متصل ،افتتح وزير النقل حبكومة االحتالل ،بتسلئيل مسوتريش ،يف
ّ 2019/12/18
خط سكك حديدية يربط بني «تل أبيب» والقدس مباشرة بتكلفة ضخمة
بلغت  7مليارات شيكل (حنو  2.8مليار دوالر).

1

المصادق ــة عل ــى إط ــاق أس ــماء خمس ــة حاخام ــات عل ــى ش ــوارع
ف ــي س ــلوان
صادقت بلدية االحتالل يف القدس على إطالق أمساء حاخامات على شوارع يف قرية سلوان
جنوب املسجد األقصى .وصادقت جلنة األمساء يف بلدية االحتالل ،برئاسة رئيس البلدية،
موشيه ليؤون ،على إطالق أمساء على  5أزقة وشوارع صغرية يف حي بطن اهلوى يف سلوان.
وصودق على إطالق األمساء اآلتية« :عزرات نداحيم» على اسم «الشركة اخلريية» اليت
أقامها «يسرائيل دوف فرومكني» ،وهراف مدموني» ،وهراف أفراهام ألنداف» ،وهراف
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/x5n .2019/12/18،
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حييى يتسحاك هليفي ،وهراف شالوم ألشيخ
هليفي .وعلم أن القرار قد اختذ بغالبية  8أعضاء
مقابل معارضة اثنني من أعضاء بلدية االحتالل.
وتبني أن جلنة األمساء قد اختذت هذا القرار
خال ًفا لرأي اللجنة املهنية ،اليت تفحص أمساء
الشوارع قبل املصادقة عليها .وكانت اللجنة
املهنية قد كتبت يف قرارها أنه ال يعقل أن يطلق
على الشوارع أمساء يهود وحاخامات يف األحياء

صادقت بلدية االحتالل يف القدس
على إطالق مخسة أمساء حلاخامات
حي بطن
يهود على شوارع يف ّ
اهلوى جنوب األقصى ،ويقطنه
آالف الفلسطينيني ،يف مقابل عدد
قليل جدًّا من املستوطنني .وتعكس
تصرحيات بعض أعضاء البلدية
أهداف هكذا خمططات؛ فهي تأتي يف
سياق تعزيز السيادة والتهويد يف
القدس.

اليت يسكنها العرب ،وأن ذلك خيلق توت ًرا .ودعت

علما أنه يستوطن املنطقة
اللجنة إىل إطالق أمساء حمايدة ميكن أن يتقبلها اجلميعً ،
املستهدفة حنو  12عائلة من املستوطنني اليهود ،وسط مئات العائالت الفلسطينية .و ُنقل
عن عضو بلدية االحتالل ،أرييه كينغ ،قوله إنه يرى يف إطالق أمساء احلاخامات عنص ًرا

آخر يف إحالل السيادة والتهويد.1

مقدسيا من أهالي بلدة
وتقدّم 27
ًّ

سلوان بالتماس على قرار إطالق
أمساء يهودية على شوارع البلدة،
وقال امللتمسون إن إطالق أمساء

حي غالبيته العظمى
يهودية يف ّ
فلسطينيون هو انتهاك للحق يف
اهلوية والكرامة.2

حي بطن اهلوى املقدسي س ُيطلق اسم حاخام
بؤرة استيطانية يف ّ
ّ
يهودي على الشارع املوجود قربها

 1عرب https://bit.ly/3dATevC .2019/6/17 ،48
 2موقع مدينة القدسhttp://quds.be/wc8 .2019/8/19 ،
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الفصل الﺜاني :تﻄورات المقاومة في القدس والمواﺟهة
مﻊ االحتال
تظل انتفاضة الفلسطينيني يف القدس وباقي املناطق الفلسطينية احملتلة ،أكثر عوامل
إقالق االحتالل وزعزعة وجوده وأمنه ،ومع تطبيق سلطات االحتالل العديد من اإلجراءات
األمنية والقانونية والعقابية الرامية إىل احل ّد من عمليات االنتفاضة ،اليت وصلت ح ّد
التنكيل بأفراد أسرة املنفذ ،وحصار مناطق وأحياء فلسطينية بأكملها ،استطاعت
االنتفاضة االستمرار ،متجاوزة إجراءات االحتالل مجيعها ،وبقيت عمليات االنتفاضة غري
قابلة للتوقع والتعقب.
ويف سياق قراءة الفعل املقاوم خالل عام  ،2019يستعرض هذا الفصل أبرز العمليات
وأرقاما تؤكد استمرار االنتفاضة ،وتصاعد زمخها،
النوعية اليت نفذت ،ويقدم إحصائيات
ً
واحد من العمليات ،وال يرسم وتري ًة معينة من اخلطوط
بنسق
وهو استمرا ٌر ال يتمظهر
ٍ
ٍ

واالحنناءات البيان ّية ،فالرسم البياني لالنتفاضة شهد متغريات كثرية ،إذ تصاع َد يف عد ٍد
أشهر أخرى ،وتأثرت سريورة االنتفاضة مبجموعة من املعطيات
من أشهر العام ،وتراجع يف ٍ

والعوامل ،يف مقدمتها إجراءات االحتالل األمنية ،وحجم استهداف القدس واألقصى،
إضافة إىل املعطيات اإلقليمية والدولية ،خاصة القرارات األمريكية ،والتحضريات إلعالن
صفقة القرن.
أحداث رئيسة ،اختزلت صورة االنتفاضة خالل
شهدت ساحة املواجهة مع االحتالل ثالثة
ٍ

عام  ،2019ورمست مالمح مشهدية العمل املقاوم يف جممل املناطق الفلسطينية ،وهي:

يب اجلماعي خالل هبة باب الرمحة ،اليت أعادت
الحدث األول :عودة العمل الشع ّ
القدس واملسجد األقصى إىل مسرح األحداث جمددًا ،إذ كرست إرادة املقدسيني قدرتها
تكرار مهيب لنصر هبة البوابات اإللكرتونية يف عام .2017
على جتاوز االحتالل ،يف ٍ
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الحدث الثاني :استمرار العمليات الفردية النوعية ،وهي عمليات جتاوزت
إجراءات االحتالل األمنية من جهة ،وإجراءاته العقابية واالنتقامية من جهة
أخرى ،واستطاعت تكبيد االحتالل خسائر بشرية ،إضاف ًة إىل اإلرباك األمين الذي
ختلفه كل عملية منها.
الحدث الثالث :استكمال مشهد املقاومة الشعبية من قطاع غزة ،من خالل
استمرار مسريات العودة ،وتكريس غالف غزة بؤرة قلق دائم لالحتالل.
ويف سياق تقديم قراءة مفصلة لتطور االنتفاضة ،نوضح أنه مع تصاعد جممل العمليات
ٌ
عمليات تشمل رشق
اليت جرت يف عام  ،2019يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،وهي
احلجارة واملواجهات ورمي العبوات الناسفة وغريها من أعمال املقاومة ،سجلت العمليات
النوعية اليت ينفذها الفلسطينيون وتهدف إىل إحداث خسائر يف صفوف االحتالل
تراج ًعا عن األعوام السابقة ،نتيجة إجراءات االحتالل العقابية ،وتشديد قبضته األمنية،

واستخدامه جمموعة من األدوات االستخباراتية واألمنية والعقابية ،اليت أدت مبجملها
وقت استطاعت املواجهات استمرار فاعليتها خاصة مع حتول مناطق
إىل هذا الرتاجع ،يف ٍ

بشكل دائم.
يف القدس احملتلة إىل مناطق حامية ،جتري فيها املواجهات
ٍ

وأمام التحديات الكربى اليت تواجه القضية الفلسطينية ،وآخرها اإلعالن عن «صفقة
بشكل كامل ،وما يتصل بها
القرن» يف بداية عام  ،2020يف حماولة إلنهاء هذه القضية
ٍ

عربي متزايد باجتاه االحتالل ،استطاعت االنتفاضة جتاوز مجيع إجراءات
انزياح
من
ّ
ٍ
االحتالل خالل عام  ،2019وتكريس فاعلية العمليات الفردية النوعية ،بأنها فعل مقاوم
ال يستطيع االحتالل أن يتجاوزه ،بل أن يتوقع حدوثه ،مع ما ميتلكه االحتالل من قدرات
استخباراتية هائلة ،وعدم توقف التنسيق األمين مع األجهزة األمنية التابعة للسلطة ،هذه
الفاعلية تكرست يف عمليات إطالق نار ،أو قتل جنود االحتالل ،يف إشارة إىل تطور هذه
العمليات نوع ًيا ،لو تراجعت كم ًيا خالل العام املاضي.
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هذا التطور النوعي للعمليات ،يأتي بالتزامن مع سيطرة املقاومة اجلماعية على مشهد
االنتفاضة ،فهي أكثر صور املواجهة مع االحتالل ،على اختالف أشكاهلا ،إن كانت رش ًقا
ً
وصوال
للحجارة ،أو استهدا ًفا جلنود االحتالل باأللعاب النارية والزجاجات احلارقة،

ٌ
مواجهات تقدر باملئات،
للمواجهات املباشرة قرب احلواجز أو يف األحياء الفلسطينية ،وهي
يب فلسطي ّ
ن يف املقام األول ،وأن رقعة انتشار هذه
ما يؤكد – جمددًا -أن املقاومة خيا ٌر شع ّ

املواجهات تعطينا فكرة عن مدى مأزق االحتالل يف تطويع الشعب الفلسطين.
استمرار أﻛدتﻪ تقارﻳر »الﺸاﺑاك«
انتفاضة القدس:
ﹲ
عمل االحتالل خالل السنوات املاضية على
رفع مستوى جهوزية أجهزته األمنية يف القدس
احملتلة ،فإضافة إىل رفع عديد شرطة االحتالل يف
املدينة احملتلة ،وتغيري طبيعة منطقة باب العمود
عرب نصب نقاط مراقبة مرتفعة تعزل اجلنود
عن الفلسطينيني ،نشرت أذرع االحتالل األمنية
عشرات كامريات املراقبة املتطورة يف أزقة البلدة
القدمية ،ملراقبة أي حتركات مشبوهة يقوم بها
الفلسطينيون ،1إلحكام القبضة األمنية ،ومراقبة أي
حتركات مشبوهة ترصدها أدوات املراقبة هذه.

أشارت معطيات الشاباك إىل ارتفاع
عدد العمليات يف القدس بنسبة
 ،% 26.4ففي عام  2019مت تنفيذ
 250عملية يف القدس احملتلة ،مقابل
 184عملية يف عام  .2018وسجلت
تصاعدًا طفي ًفا يف الضفة الغربية
احملتلة ،فمن  1019عملية عام ،2018
ارتفعت إىل  1050عملية خالل عام
 ،2019أي أنها ارتفعت بنسبة .% 3
أدت هذه العمليات إىل مقتل 5

مستوطنني من بينهم عناصر أمنية.

ويف سياق رصد تطور أعداد العمليات يف خمتلف املناطق الفلسطينية احملتلة ،تقدم تقارير
جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك صور ًة حلجم هذه العمليات يف املناطق احملتلة،2
 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/2IBlShK .2018/11/8 ،
 2موقع »الشاباك« اإلسرائيليhttp://bit.ly/2x7euIA ،
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وال تقدم بالضرورة الصورة الكاملة واحلقيقية ،فمن مصلحة االحتالل التقليل من حجم
العمليات الفلسطينية وآثارها ،إضاف ًة إىل أن تقارير «الشاباك» ال ترصد إال عمليات
بعينها على غرار رشق احلجارة ،واستهداف مواقع االحتالل بالزجاجات احلارقة واألكواع
املتفجرة ،وغري ذلك من عمليات فردية ،تشمل الطعن والدهس وإطالق النار ،ما يقدم
مهما إىل استمرار االنتفاضة ،يف مناطق يعمل االحتالل على تقييدها بكل
للمتابع مؤش ًرا ً

أدوات املراقبة املتاحة.

أشارت معطيات «الشاباك» إىل تصاعد جممل عدد العمليات يف القدس احملتلة خالل
 ،2019إذ سجلت  250عملية ،مقابل  184عملية يف عام  ،2018ما يعين أنها ارتفعت
بنسبة  ،% 26.4ويأتي هذا التصاعد بعد تراجع العمليات خالل عام  2018يف مقارنة مع
عام  .2017ويأتي تصاعد العمليات يف القدس نتيجة استهداف االحتالل ملكونات املدينة،
وحتول بعض مناطق القدس إىل بؤر مواجهة ،خاصة مناطق العيسوية وشعفاط.
400
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250

250
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2019
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عدد العمليات يف القدس احملتلة

2017

0

0
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العام

عدد العمليات يف القدس احملتلة

نسبة االخنفاض أو االرتفاع

2017

368

2018

184

2019

250

اخنفاض % 50
ارتفاع % 26.4

ً
تصاعدا طفي ًفا يف الضفة الغربية احملتلة ،فمن  1019عملية عام
وسجلت هذه العمليات
 ،2018ارتفعت إىل  1050عملية خالل عام  ،2019أي أنها ارتفعت بنسبة  % 3فقط،
ما يعين ثبا ًتا يف عدد العمليات ،نتيجة بقاء الظروف املوضوعية ذاتها يف الضفة ،اليت
احتضنت فعاليات رفض «صفقة القرن» ومن ضمنها ورشة البحرين ،وغريها من القرارات
األمريكية والتطورات الدولية ذات الصلة.
ويف اجلدول اآلتي تفصيل عدد العمليات يف القدس والضفة الغربية حبسب معطيات
«الشاباك» اإلسرائيلي خالل أشهر عام .2019
اإلسرائيلي
عمليات االنتفاضة خالل من عام  2019حبسب معطيات «الشاباك»
ّ
الشهر 2019

القدس

جممل الضفة

جمموع العمليات

ثان/يناير
كانون ٍ

22

116

138

شباط/فرباير

8

89

97

آذار /مارس

15

110

125

نيسان/أبريل

12

88

100

أيار/مايو

10

50

60

حزيران/يونيو

18

63

81

مؤسسـة القدس الدولية

متوز/يوليو

24

54

78

آب/أغسطس

25

97

122

أيلول/سبتمرب

36

89

125

تشرين أول /أكتوبر

16

92

108

ثان/نوفمرب
تشرين ٍ

32

127

159

كانون أول /ديسمرب

32

75

107

المجموع

250

1050

1300

ويف سياق رصد تقارير «الشاباك» الشهرية ،للعمليات اليت جتري يف الضفة الغرب ّية
والقدس احملتلتنيُ ،تظهر هذه التقارير ارتفاع جممل العمليات عام  ،2019الذي سجل
 1300عملية ،يف مقابل  1203عمليات يف عام  ،2018ويف الرسم البياني اآلتي مقارنة
جممل أعداد عمليات االنتفاضة خالل السنوات األربع املاضية.1
عمليات االنتفاضة خالل السنوات األخرية ونسبة االخنفاض أو االرتفاع
العام

عدد العمليات يف القدس والضفة
الغربية احملتلتني

نسبة االخنفاض أو االرتفاع

2016

1314

-

2017

1464

ارتفاع % 10

2018

1203

اخنفاض % 21

2019

1300

ارتفاع % 7.4

 1موقع الشاباك اإلسرائيلي ،مرجع سابق.
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رسم بياني لتطور عمليات االنتفاضة خالل السنوات األخرية حبسب معطيات
اإلسرائيلي
«الشاباك»
ّ

1

1600

1300

1464
1203

1400
1200

1314

1000
800
600
400
200

2019

2018

2018

2017

0

0

عدد العمليات

وحول خسائر االحتالل البشرية ،أشارت معطيات «الشاباك» إىل مقتل  5مستوطنني من
بينهم عناصر أمنية خالل عام  ،2019و ُقتل هؤالء جراء عمليات نوعية نفذها فلسطينيون
يف القدس واملناطق الفلسطينية احملتلة ،وقد تراجع عدد املستوطنني القتلى من 16

مستوط ًنا خالل عام  ،2018إىل  5فقط ،نتيجة تراجع أعداد العمليات النوعية .ويف
ٌ
تفصيل لقتلى االحتالل وجرحاه خالل أشهر الرصد حبسب معطيات
املعطيات اآلتية
«الشاباك»:

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،تقرير حال القدس السنوي  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،2019 -
ص .119

مؤسسـة القدس الدولية

ثان/يناير  :2019ال يوجد معطيات.
كانون ٍ
شباط/فرباير :2019
يف ُ 2019/2/7قتلت امرأة على أثر ت ّعرضها لعملية طعن يف القدس احملتلة.
آذار /مارس :2019
يف ُ 2019/3/17قتل مستوطنان ،أحدهما من قوات األمن ،وأصيب آخر جبروح
متوسطة يف عملية إطالق النار عند مفرقي «أرئيل» وجييت أفيشار».
يف  2019/3/4أصيب اثنان من قوات االحتالل جبروح متوسطة ،على أثر عملية دهس
يف منطقة رام اهلل.
يف  2019/3/21أصيب  3مستوطنني جبروح طفيفة جراء إلقاء زجاجة حارقة
باجتاههم.
يف  2019/3/25أصيب مستوطن جبروح طفيفة يف عملية إطالق النار يف بلدة «بيت
إيل».
نيسان/أبريل  :2019ال إصابات حبسب الشاباك.
أيار/مايو  :2019ال إصابات حبسب الشاباك.
حزيران/يونيو  :2019ال إصابات حبسب الشاباك.
متوز/يوليو :2019
يف  2019/7/6أصيب  5من قوات االحتالل جبراح متفاوتة بعد عملية دهس قرب
حاجز قرية حزما.
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آب/أغسطس :2019
يف  2019/8/1جرح أحد أفراد شرطة االحتالل على أثر عملية طعن يف القدس
احملتلة.
يف  2019/8/7قتل مستوطن يف عملية طعن يف مستوطنة «أفرات».
يف  2019/8/15جريح يف صفوف شرطة االحتالل بعد تنفيذ عملية طعن يف القدس
احملتلة.
يف  2019/8/16إصابات منوعة يف صفوف املستوطنني على أثر عملية دهس قرب
مستوطنة «غوش عتصيون».
يف  2019/8/23قتل مستوطنة ،إضافة إىل جرح مستوطنني ،بعد انفجار عبوة ناسفة
يف مستوطنة «دوليف».
أيلول/سبتمرب :2019
 7جرحى بعمليات طعن وإلقاء زجاجات حارقة يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني.
تشرين أول /أكتوبر :2019
إصابة مستوطنني جبراح خفيفة.
ثان/نوفمرب :2019
تشرين ٍ
يف  2019/9/11إصابة  4من شرطة االحتالل جبراح خفيفة ،على أثر إلقاء زجاجة
حارقة يف العيسوية.
كانون أول /ديسمرب  :2019ال إصابات حبسب الشاباك.

مؤسسـة القدس الدولية

رسم بياني لعمليات االنتفاضة حبسب معطيات «الشاباك» خالل 2019
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القدس المحتلة

15

22

20

الضفة الغربية

ً
تصاعدا يف جممل عملياتها ،يف القدس والضفة الغربية ،صرح
ومع تسجيل االنتفاضة
هجوما إرهاب ًيا يف عام
رئيس جهاز «الشاباك» أن وكالته «أحبطت أكثر من 560
ً
 ،»2019مبا يف ذلك  10تفجريات «انتحارية» وأربع عمليات اختطاف .و ُتشري هذه األرقام
إىل حماولة الفلسطينيني االستفادة من أي فرصة متاحة لتنفيذ عمليات ،وأن العمليات
احملبطة من النوع الذي يُلحق خسائر مؤكدة وفادحة لالحتالل ،كما أنها تتطلب
ً
ً
نسق
ختطيطا
وعمل مجاع ًيا ،ما يعين أن املقاومة يف الضفة الغربية ،بدأت العمل على ٍ

جديد من العمليات ،وهذا ما جتلى بوضوح يف عملييت «غوش عتصيون» ودوليف».
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حصاد االنتفاضة :مقاومة مستمرة ،وعمليات ترعب االحتالل
استمر زخم االنتفاضة خالل عام  ،2019بشكل مشابه للعام  ،2018بعيدًا من املقارنات
ّ
ويظل استمرار زخم العمليات وقدرة املنفذين
احلرفية من حيث أعداد العمليات املختلفة،
وتكريسا ملعادلة
جناحا متجددًا جلهود املقاومة،
على جتاوز إجراءات االحتالل العقابية
ً
ً
االعتداء يقابله دفع الثمن ،بعد أي اعتداءات تقوم بها قوات االحتالل حبق املقدسات أو
الفلسطينيني ،ويف ما يأتي حصاد االنتفاضة خالل عام :2019
عمليات االنتفاضة:1

31

عملية إطالق نار

32

عملية طعن وحماولة طعن

11

عملية دهس وحماولة دهس

87

عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة

290

عملية إلقاء زجاجات حارقة باجتاه
آليات االحتالل ومواقعه العسكرية
ومنازل املستوطنني

1469

عملية رمي حجارة على سيارات
املستوطنني واملركبات العسكرية

2037

مواجهة مع قوات االحتالل

 1التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2019مرجع سابق.
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صادرت قوات االحتالل حنو 603

قطعة سالح ،و 521من السكاكني،
وأغلقت  14خمرطة لتصنيع األسلحة
يف الضفة الغربية احملتلة.1
أسفرت عمليات املقاومة عن مقتل 5

مستوطنني إسرائيليني ،2وإصابة 153
مستوط ًنا ،يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني.3

مصادرة معدات من خمرطة يف القدس احملتلة

ً
ارتقى 37
شهيدا فلسطين ًيا خالل عام  2019يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،4من
بينهم  7شهداء من القدس احملتلة ،بدعوى االشتباه أو حماولة تنفيذ عمليات طعن،5

وشهداء القدس هم:
عاما) ،استشهد يف  2019/1/26برصاص قوات
الشاب رياض حممد مشاسنة (ً 37

االحتالل يف منطقة باب العمود ،بعد إطالق النار باجتاه مركبته لتشكيلها «خط ًرا
على القوات املوجودة يف املكان» حسب ادعاء االحتالل.
عاما) ،استشهدت يف  2019/1/30على حاجز الزعيم
الفتاة مساح زهري مبارك (ً 16
شرق مدينة القدس ،حبجة «حماولتها تنفيذ عملية طعن.
عاما) ،يف  2019/5/31استشهد حبجة تنفيذه عملييت
الشاب يوسف وجيه (ً 18
طعن ،وهو من قرية عبوين مبحافظة رام اهلل والبرية.
 1إسرائيل هيوم ،2020/3/1 ،مرجع سابق.
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/2VMKhZS .2019/12/19 ،
 3التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2019مرجع سابق.
 4التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2019مرجع سابق.
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/2IlhB1U .2020/1/2 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/2TylLc2 .2020/1/1 ،
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عاما) ،يف  2019/6/19استشهد متأث ًرا باعتداء تعرض له
املسن موسى أبو ميالة (ً 60
من وحدات املستعربني داخل خميم شعفاط.

عاما) ،يف  2019/6/27ارتقى الشهيد برصاص قوات االحتالل
حممد مسري عبيد (ً 20
خالل اقتحام بلدة العيسوية.

عاما) ،يف  2019/8/15ارتقى عند باب السلسلة
الفتى نسيم مكافح أبو رومي (ً 14

يف املسجد األقصى ،بعد تنفيذه عملية طعن استهدفت أحد أفراد شرطة االحتالل
املتمركزين عند الباب ،والشهيد من بلدة أبو ديس شرق القدس احملتلة.
عاما) ،يف  2019/11/17ارتقى عند حاجز النفق جنوب
الشاب فارس أبو ناب (ً 24

مدينة القدس احملتلة ،حبجة «االشتباه مبركبته» ،وهو من بلدة سلوان.

احتجزت سلطات االحتالل  15جثما ًنا لشهداء فلسطينيني خالل عام  ،2019ووصل
عدد جثامني الشهداء احملتجزة إىل  306جثما ًنا ،يف ّ
ثلجات االحتالل ومقابر األرقام.1
تابعت سلطات االحتالل احتجاز جثامني ثالث شهداء من القدس احملتلة ،2خالل عام
 ،2019وهم:
مصباح أبو صبيح منذ تشرين أول/أكتوبر .2016
ثان/يناير .2017
فادي القنرب منذ كانون ٍ
عزيز عويسات منذ أيار/مايو .2018
ويف نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر  2019أعلنت نيابة االحتالل نيتها دفن الشهيدين أبو
صبيح والقنرب يف مقابر األرقام ،بناء على قرار احملكمة العليا اإلسرائيلية.

 1عرب http://bit.ly/2InSsDK .2019/12/31 ،48
 2مركز معلومات وادي حلوة ،2020/1/1 ،المرجع نفسه.
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جدول يقارن حصاد االنتفاضة بني عامي  2018و2019

نوع العملية

عام 2018

عام 2019

إطالق النار

40

31

الطعن وحماولة الطعن

33

32

دهس وحماولة دهس

15

11

إلقاء أو زرع عبوات ناسفة

53

87

إلقاء زجاجات حارقة

262

290

مصادرة االحتالل للسالح

406

603

قتلى االحتالل

16

5

الشهداء الفلسطينيون

45

37

شهداء القدس

5

7

ﹲ
ﺛاﺛية أرعﺒت المﺤتل في 2019
خﻄﻒ وتفﺠير وإطاق نار:
تراجعت العمليات الفردية النوعية خالل عام
 2019عن مثيالتها يف عام  ،2018نتيجة
تراكم إجراءات االحتالل الرامية لوقف
االنتفاضة منذ انطالقها عام  ،2015خاصة
استخدام أذرع االحتالل األمنية لوسائل
تقنية حديثة ،ومراقبتها وسائل التواصل
االجتماعي لرصد أي نية لدى الفلسطينيني
لتنفيذ عمليات ،وإعالن الشاباك تعاونه
مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية األخرى ،ويف

تراجعت العمليات الفردية النوعية خالل
عام  2019عن مثيالتها يف عام  ،2018نتيجة
تراكم إجراءات االحتالل ،خاصة استخدام
وسائل التقنية احلديثة ،ومراقبة وسائل
التواصل االجتماعي ،وإعالن الشاباك
تعاونه مع قيادة املنطقة الوسطى يف جيش
االحتالل ،وجهاز االستخبارات.
تنوعت العمليات الفردية بني إطالق النار
وخطف جنود االحتالل ،وزراعة العبوات
الناسفة ،ما أحلق باالحتالل خسائر أمنية
فادحة.
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مقدمتها قيادة املنطقة الوسطى يف جيش االحتالل ،اليت تتوىل املسؤولية العسكرية يف
الضفة الغربية احملتلة ،وجهاز االستخبارات يف جيش االحتالل ،ووحدة «السايرب» اليت
ُتدعى «وحدة .1»8200
ونتيجة التعاون األمين اإلسرائيلي تراجعت أعداد العمليات النوعية ،فلم تشهد املناطق
الفلسطينية احملتلة سوى أربعة عمليات مؤثرة خالل عام  ،2019ولكن هذه العمليات مل
نسق واحد ،إذ تنوعت بني إطالق النار وخطف جنود االحتالل ،وزراعة العبوات
تكن من ٍ

منوذجا عن مدى تطور العمليات الفردية ،وتنوع أساليب تنفيذها،
الناسفة ،ما يقدم
ً
وإحلاقها خسائر أمنية فادحة لدى االحتالل ،إن يف جانب االخرتاق األمين ،أو يف جانب

اخلسائر البشرية املباشرة.
ويف اجلدول اآلتي أبرز العمليات الفردية النوعية اليت جرت خالل عام  ،2019مع تفصيل
كل عملية من جهة التاريخ واملنفذ ومكان العملية ،وخسائر االحتالل:

 1العربي الجديدhttp://bit.ly/3cRl1I3 .2019/10/5 ،
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أبرز العمليات النوعية خالل عام 2019

1

حصيلة العملية

مكان العملية وتفاصيلها
اسم املنفذ
التاريخ
عملية طعن وإطالق نار
مقتل حاخام وجندي،
مزدوجة ،قرب مستوطنيت
 2019/3/17عمر أبو ليلى
وإصابة مستوطنني
أرئيل وجيتاي ،وسط
جبروح خطرية
الضفة الغربية
إسرائيلي
خطف جندي
ّ
 نصري عصافرةمقتل اجلندي
قرب مستوطنة غوش
2019/8/7
 قاسم عصافرةعتصيون
إصابة مستوطنني،
عملية دهس قرب مفرتق
أحدهما جبراح
 2019/8/16عالء اهلرميي
خطرية ،واآلخر
عتصيون جنوب بيت حلم
جبراح متوسطة
 سامر عربيد زرع عبوة ناسفة وتفجريهامقتل
عن بعد ،قرب مستوطنة
 قسام الربغوثيمستوطنة ،وإصابة
دوليف املقامة
2019/8/23
مستوطنني جبروح
 يزن مغامسعلى أراضي قرية اجلانية
خطرية
 نظام حممدغربي مدينة رام اهلل
عاما) ،واحد ًة من أبرز العمليات
ُتعد عملية «سلفيت» اليت نفذها الشهيد عمر أبو ليلى (ً 19
النوعية يف عام  ،2019ففي  2019/3/17نفذ الشهيد أبو ليلى عملية مزدوجة قرب بلدة

سلفيت جنوبي نابلس ،عند مفرتق مستوطنة «أرئيل» ،وهي منطقة تعج باملستوطنات ،إذ
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/3aE12KZ .2020/1/2 ،
وكالة األناضولhttp://bit.ly/2VPDCOh .2019/3/20 ،
وكالة صفاhttp://bit.ly/2U54PtU .2019/8/16 ،
عرب http://bit.ly/2w3DZdM .2019/8/16 ،48
عرب http://bit.ly/2VS7c5Q .2019/8/23 ،48
شبكة قدس اإلخباريةhttp://bit.ly/2TvFLgO .2019/12/18 ،
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إسرائيليا ،ثم استوىل على سالحه ،وأطلق النار بعدها بقليل على
طعن الشهيد جنديًّا
ًّ
مركبة ّ
مستوطن وأصابه
تقل مستوط ًنا ،وانسحب إىل منطقة أخرى حيث أطلق النار على
ٍ
ّ
جندي ،وإصابة
جبراح خطرية ،ما أدى إىل مقتل أحد املستوطنني وهو حاخام ،إضافة إىل
ٍ

قصري
وقت
مستوطنني .واستطاع املنفذ تنفيذ عمليته يف ثالث مناطق خمتلفة ،خالل ٍ
ٍ
جدًا ،وهي مستوطنات «أرئيل ،جييت أفيشاي ،بركان» ،ووصف االحتالل العملية بأنها
«قاسية ً
جدا».

ومع انسحاب الشهيد أبو ليلى من
مسرح العملية ،وفشل االحتالل
يف إيقافه ،نفذت قواته إجراءات
صارمة ،إذ أغلقت مداخل عدد
من القرى قرب نابلس ،واستدعى
جيش االحتالل عناصر من القوات
اخلاصة لالشتباك معه .وعملت
أذرع االحتالل األمنية على حتصني
مواقع جنودها يف الضفة الغربية ،ما
عكس خماوفها من عمليات أخرى،

املنزل الذي حتصن فيه الشهيد أبو ليلى

وقررت رفع مستوى مواقع احلراسة
اليت يعمل فيها اجلنود مبكعبات أمسنتية ،يف حماولة لفصل اجلنود عن منفذي العمليات،
ومت تغيري مواقع بعض النقاط العسكرية يف املنطقة.
ومع حشد االحتالل هلذه األعداد الكبرية من القوات ،استطاع الشهيد أبو ليلى التخفي
ألكثر من  60ساعة ،حتى ليل  2019/3/19فقد تسللت قوات االحتالل اخلاصة إىل
بلدة عبوين قرب رام اهلل ،عربسيارات نقل اخلضار ،تبعتها الح ًقا آليات عسكرية ،حاصرت
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الشهيد أبو ليلى يف أحد منازل القرية ،واشتبكت معه لنحو ساعتني .وحبسب مصادر
إسرائيلية استخدمت قوات االحتالل خمتلف أنواع األسلحة عند حصارها الشهيد أبو
ليلى ،من القناصة إىل الصواريخ املضادة للدبابات ،بهدف التأكد من قتله ،ومنعه من
االنسحاب من املبنى.
ثاني صور العمليات هي خطف جنود أو مستوطنني ،ففي َ 2019/8/7ف َق َد جيش االحتالل
االتصال بأحد جنوده ،بعد مغادرته املدرسة الدين ّية اليت كان خيدم فيها ،ويف اليوم التالي

وجدت قوات االحتالل جثة اجلندي قرب مستوطنة «غوش عتصيون» ،وعليها آثار طعن،
وأشارت معطيات عربية أن عملية القتل متت قرب مستوطنة «إفرات» ،ومت نقل جثة

اجلندي بسيارة وألقيت على قارعة الطريق.
ويف  2019/8/10أعلن «الشاباك» اإلسرائيلي اعتقاله فلسطينيني من قرية بيت
كاحل مشال اخلليل ،بشبهة «قتلهما اجلندي دبري شوريك قرب بيت حلم»،
وذكرت وسائل إعالم فلسطين ّية اعتقال فلسطينيني آخرين بتهمة مساعدة

عاما)،
عاما) وقاسم عصافرة (ً 30
املنفذين .واملنفذان هما نصري عصافرة (ً 24

ً
متهيدا هلدمهما،
مسحا هندس ًيا ملنزلي األسريين
ويف  2019/8/11أجرت قوات االحتالل
ً

وعلى الرغم من أن وسائل إعالم عربية ذكرت أن األسريين ال ينتميان ألي تنظيم ،تضمنت
لوائح االتهام اليت قدمها االحتالل حبق أسرى العملية اتهامهم بـإقامة خلية عسكرية
تابعة حلركة محاس ،تهدف لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيل ّية».
وثالث العمليات النوعية تفجري عبوة ناسفة يف  ،2019/8/23قرب مستوطنة «دوليف
غربي رام اهلل ،وأدى االنفجار إىل مقتل مستوطنة وجرح مستوطنني آخرين ،وشكلت العملية
تطو ًرا نوع ًيا ،من حيث اختيار مكان العملية ،إذ ُزرعت العبوة بطريقة ال ُتثري الشبهات ،يف

عني للماء الطبيعية .وكشفت تقارير أولية لالحتالل عن جهد مجاعي
طريق يؤدي إىل ٍ
ٍ

يكمن خلف هذه العملية ،من ناحية التخطيط والتنفيذ .وما رفع من قيمة هذه العلمية،
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عدم كشف االحتالل عن منفذيها إال بعد مرور أكثر من شهر على تنفيذها ،ففي
 2019/9/28أعلن «الشاباك» اعتقاله «خلية» تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني،
واتهمها باملسؤولية عن زرع العبوة الناسفة.
وحبسب أجهزة األمن اإلسرائيل ّية ،ضمت اخللية ًّ
عاما)
كل من سامر مينا العربيد (ً 44

عاما) من سكان قرية كوبر ،وهما أسريان
وقسام الربغوثي (ً 25
من سكان مدينة رام اهللّ ،
عاما) ،وهما طالبان
عاما) ،ونظام امطري (ً 21
سابقان ،إضاف ًة إىل يزن مغامس (ً 25

جامعيان .وقد تعرضت عوائل األسرى إىل التنكيل واالعتقال عدة مرات ،واقتحام منازهلم
بشكل متكرر .وتابعت أذرع االحتالل محلتها على كوادر اجلبهة الشعبية ،ففي شهر كانون
ٍ

أول/ديسمرب  2019وصل عدد املعتقلني إىل حنو  50عض ًوا يف اجلبهة.

وإىل جانب هذه العمليات ،شهدت الضفة الغربية العديد من عمليات الدهس والطعن،
بالتزامن مع مئات املواجهات وإلقاء احلجارة والزجاجات احلارقة ،ولكن هذه العمليات
ُتشكل صورة بانورامية حلجم العلميات النوعية الفردية وتأثريها خالل عام  ،2019ومع أن
عددها تراجع عن عام  ،2018إال أنها حتمل دالئل بالغة األهمية من بينها:
تطور هذه العمليات من الشكل الفردي البحت ،إىل العمل اجلماعي ،إذ تتطلب بعض
هذه العمليات ،مراقبة األهداف ،وإعدادًا مسب ًقا ،وتقسيم األدوار ،ومن ثم التنفيذ
بشكل ال يرتك أث ًرا للمنفذين ،ميكن لالحتالل اقتفاءه ،والتخفي عن أعني االحتالل.
ٍ
عودة الفصائل إىل مسرح العمليات جمددًا ،وبعيدًا من النقاش يف قرار التحرك،
إن كان فرديًا أو خرج من األطر التنظيمية هلذه الفصائل ،ال ميكن التغافل عن
لكثري من املنفذين.
اخللفيات الفصائلية
ٍ
تركيز العمليات على إحداث خسائر مباشرة يف صفوف االحتالل ،وهي مسة عامة
جلميع العمليات النوعية خالل عام .2019
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ﺟمر تﺤت رماد إﺟراءات االحتال
االنتفاضة في القدس:
ﹲ
أشارت تقارير الشاباك إىل تصاعد يف أعداد
العمليات يف القدس احملتلة ،وقد شهدت
املدينة احملتلة العديد من العمليات الفردية
مشلت الطعن والدهس ورشق احلجارة ،اليت
كانت إىل جانب املواجهات اليومية يف أحياء
القدس املختلفة ،أبرز جتليات االنتفاضة
يف املدينة ،ويف سياق هذه العمليات ،أشارت
مصادر عربية إىل أن الشبان الفلسطينيني
يف القدس احملتلة ينفذون أسبوع ًيا ،ما بني

شكلت بلدتا العيسوية وشعفاط ،أبرز البؤر
الساخنة يف وجه االحتالل خالل عام ،2019
استهداف أم ّ
ن
إذ تعرضت العيسوية إىل
ٍ
كبري ،وحماوالت متكررة لوقف أي نشاطات
تعدها سلطات االحتالل عدائية.
وبرزت عمليات الطعن كواحد ٍة من أبرز
األساليب اليت استخدمها املقاومون يف
القدس احملتلة ،فقد شهدت املدينة احملتلة
العديد منها ،وأبرزت املعطيات أن القدس
تشهد أسبوع ًيا  30-20عملية إلقاء حجارة
على جنود االحتالل ومركبات مستوطنيه.

 20و 30عملية إلقاء حجارة على جنود االحتالل ومركبات املستوطنني .وهي معطيات
ُتربز اخنراط مئات الشبان الفلسطينيني يف االنتفاضة ،واستخدامهم ما تيسر من أدوات
املواجهة املتاحة.
وحول املواجهات مع قوات االحتالل يف القدس احملتلة ،شكلت بلدتا العيسوية وشعفاط،
استهداف
أبرز البؤر الساخنة يف وجه االحتالل خالل عام  ،2019إذ تعرضت العيسوية إىل
ٍ

أم ّ
ن كبري ،وحماوالت متكررة لوقف أي نشاطات تعدها سلطات االحتالل عدائية .ومع

استمرار املواجهات منذ بداية العام ،قتلت قوات االحتالل يف  2019/6/27األسري احملرر
عاما) ،خالل املواجهات يف البلدة ،على أثر قمع قوات االحتالل وقفة
مسري عبيد (ً 20
احتجاجية .واستمرت هذه املواجهات حتى يوم  2019/6/30إذ شهدت العيسوية اشتباكات
عنيفة ،امتدت إىل األحياء املقدسية األخرى ،ويف حماولة لوقف هذه املواجهات ،شنت قوات
االحتالل محلة اعتقاالت مشلت  19فلسطين ًيا من العيسوية.
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بشكل شبه يومي ،ففي  2019/9/8أصيب عد ٌد
وشهدت البلدة استمرا ًرا هلذه املناوشات
ٍ
من الشبان خالل مواجهات شديدة يف حميط مسجد األربعني ،على أثر إصابة أحد جنود
االحتالل حبروق بعد إلقاء شبان البلدة زجاجة حارقة باجتاه اجلنود .ويف 2019/11/5

اشتعلت اشتباكات شديدة مع عشرات من جنود االحتالل ،بعد اقتحامهم البلدة.
اشتباكات مع قوات االحتالل ،اليت استخدمت
ويف  2019/12/22شهدت العيسوية
ٍ
قنابل الصوت والقنابل احلارقة والغازية واألعرية املطاطية ،ما أدى إىل سقوط عد ٍد من
اجلرحى ،ور ّد الشبان برشق جنود االحتالل باحلجارة والزجاجات احلارقة واملفرقعات
النارية ،واستمرت املواجهات حتى ساعة متأخرة من الليل.
وبرزت عمليات الطعن كواحد ٍة من أبرز األساليب اليت استخدمها املقاومون يف القدس
احملتلة ،فقد شهدت املدينة احملتلة العديد منها خالل عام  ،2019ففي  2019/5/31نفذ
عاما) عملية طعن مزدوجة ،إذ طعن مستوط ًنا عند مفرتق
الشهيد يوسف وجيه (ً 18
طريقي سوق باب خان الزيت وطريق الواد املؤدي إىل املسجد األقصى املبارك ،وأصابه
ّ
اليهودي» بالقرب من «كنيس
«احلي
جبروح خطرية ،ثم طعن مستوط ًنا آخر يف
ّ
ٍ
اخلراب» ،وأصابه جبروح متوسطة ،قبل أن تقتله قوات االحتالل .ويف  2019/9/26طعن
عاما) شرطية إسرائيل ّية قرب باب السلسلة يف البلدة
الفتى الفلسطيين أشرف عدوان (ً 12
جبراح طفيفة ،وذكرت مصادر عربية أن قوات االحتالل اعتلقت
القدمية ،وقد أصيبت
ٍ

املنفذ بعد إطالق النار عليه.

وتابعت سلطات االحتالل سياستها يف إغالق املسجد األقصى عند حدوث أي عملي ٍة قرب
أبوابه ،ففي  2019/8/15نفذ فتيان فلسطينيان عملية طعن قرب باب السلسلة ،ومع
عاما) ،وجرح اآلخر حممد خضر الشيخ
استشهاد أحد الطفلني وهو نسيم أبو رومي (ً 14
عاما) ،أغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد األقصى وأخرجت املصلني منه ،وأدى
(ً 14
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عشرات املقدسيني صالتي املغرب
والعشاء أمام أبواب املسجد .1ثم
أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية
عن فتح أبواب املسجد ألداء
صالة الفجر .2وأشار مراقبون
إىل أن قوات االحتالل سارعت
لفتح أبواب املسجد ،جتن ًبا
إلطالق شرارة أي هبة شعبية

الفتيان أبو الرومي والشيخ قبيل تنفيذ عملية طعن قرب باب
السلسلة

جديدة.
ً
ملزيد من الضوء على أبرز عمليات االنتفاضة يف القدس احملتلة خالل عام ،2019
وتسليطا ٍ

نورد يف هذا اجلدول أبرز هذه العمليات مع بيان تفاصيل كل عملية:

أبرز عمليات االنتفاضة اليت جرت يف القدس احملتلة خالل عام 2019

التاريخ
2019/1/9

2019/5/31

نوع العملية

تفاصيل العملية

حصيلة العملية

استهدفت جمم ًعا جتاريًا
رشق قنابل
جديدًا لـرامي ليفي مشال
ال أضرار
حارقة
القدس احملتلة
طعن مستوطن قرب
إصابة مستوطنني
عملية طعن األقصى ،ثم طعن مستوطن
3
جبروح خطرة
أحدهما
ٍ
ّ
اليهودي»
آخر يف «احلي

 1عرب http://bit.ly/2U3DCaX .2019/8/16 ،48
 2مدينة القدسhttp://bit.ly/2IJVRNp .2019/1/9 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/2Q8gUxp .2019/5/31 ،
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2019/7/6

عملية دهس

2019/8/15

عملية طعن

2019/9/4

رشق حجارة

2019/9/11

عملية دهس

دهس جمموعة من
جنود االحتالل ،قرب
بلدة حزما مشال القدس
احملتلة
قرب باب السلسلة ،نفذها
فتيان فلسطينيان
استهدفت جنود االحتالل
خالل املواجهات يف خميم
شعفاط
وقعت قرب مستوطنة
«عطاروت» مشالي القدس
احملتلة

إصابة  4من جنود
االحتالل ،إصابات
1
متفاوتة
إصابة أحد جنود
2
االحتالل
إصابة  3جنود جبروح
3
طفيفة
إصابة جندي من حرس
احلدود ومستوطن،
جبروح بني اخلفيفة
4
واملتوسطة

استهدفت شرطية إسرائيلية
إصابة الشرطية جبروح
 2019/9/26عملية طعن قرب باب السلسلة يف البلدة
5
طفيفة ،واعتقال املنفذ
القدمية
متت العملية قرب باب
إصابة املنفذ جبروح
 2019/10/28عملية طعن الساهرة أحد أبواب القدس
6
واعتقاله
احملتلة
يف
مستوطن
استهدفت
مقتل ضابط أمن
منطقة القدس يف
 2019/11/25عملية طعن
مستوطنة «هار حوما»
7
حراسة احملاكم
جنوب القدس احملتلة
 1وكالة وفاhttp://bit.ly/2xD9b43 .2019/7/6 ،
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/2wS6FGD .2019/8/15 ،
 3وكالة صفاhttp://bit.ly/2TNstfC .2019/9/4 ،
 4موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/33qaSxH .2019/9/12 ،
 5وكالة قدس برس إنترناشيونالhttp://bit.ly/39IKgdr .2019/9/26 ،
 6وكالة وفاhttp://bit.ly/2U5lpK3 .2019/10/28 ،
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تﺠلي المقاومة الﺸﻌﺒية من رحﻢ المسﺠد اﻷقصى
رئيسا يف اشتعال
يظل املسجد األقصى سب ًبا ً
االنتفاضة ،يف إطار الرد على اعتداءات
االحتالل حبق املصلني ،واقتحامات املسجد
املستمرة ،وشكل األقصى خالل عام 2019

ركيز ًة يف جتدد املقاومة الشعبية يف القدس
احملتلة ،فقد احتضن هب ًة الستعادة جز ٍء منه،
هي هبة باب الرمحة ،اليت استطاعت إعادة

فتح املصلى بعد سنوات من اإلغالق.

مل توقف أذرع االحتالل استهدافها املنطقة
الشرقية من األقصى ،وخاصة حميط
بشكل
مصلى باب الرمحة ،عرب اقتحامها
ٍ
يومي ،ما أدى إىل اندالع اهلبة يف
شبه ّ
 2019/2/17بعد إغالق الدرج املؤدي إىل
املصلى ،فكان رد الفلسطينيني الرباط أمام
يومي،
املصلى ويف املنطقة الشرقية
بشكل ّ
ٍ
ميدان للمواجهة
وحتولت هذه املنطقة إىل
ٍ
مع االحتالل ،حتى استطاعوا فتح أبواب
املصلى يوم اجلمعة يف .2019/2/22

مل توقف أذرع االحتالل استهدافها املنطقة الشرقية من املسجد األقصى ،وخاصة حميط
يومي ،وحماولة املستوطنني أداء صلوات
بشكل شبه
مصلى باب الرمحة ،عرب اقتحامها
ّ
ٍ

التلمودية داخلها .انطلقت شرارة اهلبة يف  2019/2/17مع اكتشاف املقدسيني وضع
االحتالل سلسلة ً
وقفال على البوابة الواقعة أعلى الدرج املؤدّي إىل باب الرمحة .فانطلقت
الدعوات بني املقدسيني إىل الرباط عند املصلى ،وقد سبق هذه األحداث اجتماع جملس
األساسي إلغالق الدرج
األوقاف وشؤون املقدّسات اإلسالمية يف املبنى ،الذي يُع ّد السبب
ّ
املؤدي للمصلى ،وقد ح ّذر نشطاء مقدسيون من أن هذه اخلطوة ممهدة لفرض االحتالل
ّ
يهودي.
كنيس
سيطرته على املصلى وحتويل باب الرمحة إىل باب مغارب ٍة آخر ،أو إىل
ٍ
فأعاد الشبان املقدسيون كسر األقفال اليت وضعها االحتالل ،فردت عناصره
األمنية باعتقال سيدة مقدسية وأربعة شبان ،ثم أغلقت مجيع أبواب املسجد،
يومي،
بشكل
فكان رد الفلسطينيني الرباط أمام املصلى ويف املنطقة الشرقية
ّ
ٍ
بتالحم شعيب فلسطي ّ
ن،
ميدان للمواجهة مع االحتالل،
وحتولت هذه املنطقة إىل
ٍ
ٍ

أعاد لألذهان هبة البوابات اإللكرتونية (هبة باب األسباط) خالل شهر متوز/يوليو ،2017
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ّ
وظل املقدسيون يف رباطهم حتى استطاعوا فتح أبواب املصلى يوم اجلمعة يف ،2019/2/22
مبشهد انتصار أغاظ االحتالل وأذرعه التهويديّة.
وعلى الرغم من استمرار استهداف
ّ
البشري يف األقصى ،وخاصة
املكون

املرابطني وحراس املسجد ،وحماولة
قوات االحتالل تدنيس مصلى باب
بشكل
الرمحة وإخراج حمتوياته
ٍ
متكرر .شكل التضافر الشعيب يف
منوذجا ملواجهة
هبة باب الرمحة
ً

االحتالل ،وأثبت فشل االحتالل
يف رهانه على عامل الوقت ،إذ راهن
األخري أن استمرار الضغط على
املرابطني عرب االعتقال وتدنيس
بشكل دائم ،سيسمح له
املصلى
ٍ
بااللتفاف على نتائج اهلبة ،وإعادة
إغالق املصلى يف املدى القريب ،وهو

قوات االحتالل خترج األثاث من مصلى باب الرمحة ً
ليل يف
2019/7/14

ما مل حيصل نتيجة وعي اجلماهري املقدسية ،واستمرار الرباط يف باب الرمحة وعمارته
وعي عاد للتجلي بوضوح مع مبادرة «الفجر العظيم» يف
يف أوقات الصالة وخارجها ،وهو ٌ

بدايات .2020
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ممارسات االحتالل للضغط على االنتفاضة والتقليل من عملياتها
راكمت سلطات االحتالل خالل السنوات املاضية جمموعة من األدوات واإلجراءات ،اليت
استهدفت منفذي العمليات الفردية وذويهم ،يف سياق حماولته إيقاف العمليات النوعية،
ٌ
إجراءات ال
والتقليل قدر ما أمكنه من آثارها خاصة يف جانب اخلسائر البشرية ،وهي
ساعات طويلة
بشكل مباشر يف مسرح العملية ،وتركه ينزف
تقف عند ح ّد قتل املنفذ
ٍ
ٍ

من دون تقديم أي معونة طبية ،بل تصل إىل فرض العقاب اجلماعي على عائلة املنفذ،

ومن ثم تعم العقوبة كامل احلي أو املنطقة اليت خرج منها ،يف حماول ٍة لوقف العمليات
ٌ
إجراءات جنحت –نسب ًيا -يف
بناء على األمثان الكبرية اليت سيتم دفعها من حميطه ،وهي

بشكل كامل ،ما يعكس إرادة
تقليل أعداد العمليات الفردية ،ولكنها مل تستطع إيقافها
ٍ

الفلسطينيني الكبرية للمضي يف املقاومة ،وفشل سياسات االحتالل العقابية ،على الرغم
إمكانيات مادية وتقنية كبرية.
من حشده خلفها
ٍ
ويف سياق فرض العقاب اجلمعي،
استمرت سياسة االحتالل يف هدم
منازل منفذي العمليات الفردية،
فبحسب منظمة «بتسليم»
اإلسرائيل ّية هدمت سلطات
ً
منزل يف الضفة
االحتالل 14
الغربية والقدس احملتلتني ،يف
إجراءات عقابية،
سياق فرض
ٍ
منزل الشهيد أبو ليلى بعد تفجريه من قبل سلطات االحتالل
وأدت هذه العمليات إىل تشريد
 36فلسطين ًيا ،من بينهم ً 15
طفل ،يف
تصاعد كبري عن عام  ،2018الذي شهد هدم
ٍ
 9منازل .1وأشارت «بتسليم» إىل أن احملكمة العليا اإلسرائيل ّية رفضت االلتماسات اليت
 1بتسليمhttp://bit.ly/2TCTXTR .2020/1/6 ،
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يقدمها أصحاب هذه املنازل ،يف مقابل إقرارها حبجج اهلدم اليت تقدمها أجهزة االحتالل
األمنية ،إذ تستخدم حجة «الردع» هلدم منازل الفلسطينيني من منفذي العمليات أو
الدولي.
عوائلهم ،1ما يُع ّد خمالف ًة جديدة من سلطات االحتالل للقانون
ّ
تكتف سلطات االحتالل مبا تقوم به من عمليات هدم ،ففي شهر حزيران/يونيو أوصى
ومل ِ
جهاز «الشاباك» بتوسيع دائرة هدم منازل منفذي العمليات ،لتشمل تلك اليت مل تؤد

إىل وقوع قتلى يف صفوف املستوطنني .وجاءت توصية «الشاباك» على خلفية طلبه من
جيش االحتالل هدم منزل الشهيد يوسف وجيه ،الذي قام بعملية طعن يف البلدة القدمية
يف  2019/5/31ولكنها مل ُتسفر عن قتلى ،وقد عارض هذا الطلب كل من النيابة العامة
اإلسرائيلية وجيش االحتالل ،اللذين يصران على هدم منازل منفذي العمليات اليت توقع
قتلى.2
وال يأتي رفض توصية «الشاباك» من منطلقات قانون ّية أو إنسانية ،بل من منطلقات أمنية،

إذ ختشى أذرع االحتالل األمنية أن ينعكس تصاعد اهلدم ،على حجم العمليات الفردية،
مواجهات مع قوات االحتالل ،يف
ويؤدي إىل تصاعدها ،خاصة أن عمليات اهلدم ُتشعل
ٍ
حماولة لعرقلة عملية اهلدم ،أو على خلفية التعامل الوحشي مع أصحاب املنزل .ويف

اجلدول اآلتي أبرز املنازل املهدمة خالل عام :2019

 1المرجع نفسه.

 2وكالة صفاhttp://bit.ly/2Tnig9s .2019/6/24 ،

مؤسسـة القدس الدولية

أبرز منازل منفذي العمليات الفردية اليت هدمتها سلطات االحتالل يف عام 2019

التاريخ
2019/3/7

2019/4/19

منفذو
العمليات
األسري عاصم
الربغوثي
عاما)
(ً 33
األسري عرفات
ارفاعية
عاما)
(ً 29

الشهيد عمر
أبو ليلى
2019/4/24
عاما)
(ً 19
نصري عصافرة
عاما)
(ً 24
قاسم عصافرة
عاما)
(ً 30
2019/11/28
نصري صاحل
جابر عصافرة
يوسف سعيد
عطية زهور
2019/10/23

الشهيد علي
خليفة

املنطقة

تفاصيل عن
العملية

قرية كوبر
غرب رام اهلل

عملية «عوفرة»

منطقة وادي
اهلرية جنوب
اخلليل

متهم بقتل
مستوطنة يف
القدس يف
2019/2/7

قرية الزاوية تنفيذ عملييت
غرب حمافظة طعن وإطالق
سلفيت
نار

بيت كاحل
مشال غرب
اخلليل

عملية «غوش
عتصيون»

خميم قلنديا
استشهد يف
مشال القدس قلنديا يف آب/
أغسطس 2011
احملتلة

 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/3aof0jQ .2019/3/7 ،
 2دنيا الوطنhttp://bit.ly/2vcXJYw .2019/4/19 ،
 3الجزيرة نتhttp://bit.ly/2uSAkPr .2019/4/24 ،
 4عرب http://bit.ly/38i6Ho9 .2019/11/28 ،48
 5عرب http://bit.ly/39nWaZY .2019/10/23 ،48

طريقة اهلدم
هدم املنزل املكون
من طبقتني
هدم شقتني

1

2

تفجري املنزل
الذي تقطن فيه
عائلة الشهيد

3

هدمت منازهلم
بقرار من قائد
ٍ
املنطقة الوسطى
يف جيش
4
االحتالل
هدم املنزل املكون
من  3طبقات

5
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ويف سياق آخر ضمن إجراءات االحتالل إليقاف االنتفاضة ،أشار مراقبون إىل أن تصفية
االحتالل ملنفذي العمليات جاء نتيجة تضافر عاملني لديه ،أوهلما اعتماده على عمالئه
معلومات مباشرة عن املنفذين من خالل التنسيق األمن
املوجودين على األرض وتقديم
ٍ
مع األجهزة األمنية الفلسطين ّية ،أما الثاني فهو االعتماد على التجسس واستخدام

التكنولوجيا احلديثة ،إذ يراقب االحتالل أجهزة اهلاتف للمنفذ وعائلته وأصدقائه،
وشبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بهم ،وجيمع معطيات من كامريات املراقبة وأجهزة
التنصت اليت تزرعها قواته وخمربوه.1
وال تقف خطورة التنسيق األمن عند تقديم املعطيات واملعلومات األمنية ،اليت تؤدى إىل
القبض على املنفذين ،أو إحباط عمليات والقبض على خاليا املقاومة فقط ،بل يضرب هذا
التنسيق وجود البنية احلاضنة للمقاومة يف الضفة الغربية ،فال توفر السلطة احلماية
كثري من األحيان باعتقال املقاومني واستهدافهم يف مناطق
للمطاردين ،2بل تشارك يف
ٍ
نفوذها ،أو تقوم باعتقال األسرى احملررين ،الذين سجنهم االحتالل بناء على اجلهد املقاوم

الذي قاموا به.
مسيرات الﻌودة الﻜﺒرى :المسيرات الﺸﻌﺒية التي أرﺑﻜت االحتال
شكلت مسريات العودة أبرز جتليات املقاومة
الشعبية يف قطاع غزة منذ انطالقتها ،فقد
حولت الرفض الشعيب إىل مسريات شعبية
بشكل شبه دائم كل يوم مجعة،
منظمة خترج
ٍ

انطلقت يف شهر آذار/مارس  ،2018وشارك
بشكل أسبوعي،
فيها عشرات آالف الغزيني
ٍ
 1العربي الجديدhttp://bit.ly/2IMnOV1 .2019/11/30 ،

 2المرجع نفسه

استطاعت مسريات العودة إبراز اجلانب
الشعيب من املواجهة مع االحتالل ،الذي
ُ
رب َ
ك ووضع قواته يف حالة دائمة من
أِ
االستنفار خاص ًة مع االبتكارات النوعية
اليت استخدمها الشبان الفلسطينيون

مؤسسـة القدس الدولية

يتجمعون عند ما يُعرف بنقاط التماس على احلدود الشرقية لقطاع غزة ،وخالل عام
 2019استمر الزخم الشعيب هلذه املسريات ،مع توقفها ثالث مرات بسبب عدوان االحتالل
على القطاع.
وحبسب وزارة الصحة يف قطاع غزة فقد كانت حصيلة الشهداء واجلرحى يف هذه املسريات
منذ انطالقتها حتى نهاية عام  2019على الشكل اآلتي:1
ين خالل مشاركتهم يف املسريات ،من بينهم ً 46
استشهد  217فلسطي ّ
طفل وسيدتان،
و 9من ذوي االحتياجات اخلاصة ،و 4مسعفني ،وصحفيان.
إصابة  19400فلسطين ًيا من بينهم  4901من األطفال و 858سيدة ،تنوعت إصابتهم
بني الطفيفة واملتوسطة واخلطرية.

بلغت حاالت البرت للمشاركني يف املسريات حنو  158حالة.
استهدفت قوات االحتالل الطواقم الطبية لنحو  277مرة ،أصيب فيها حنو 224

مسع ًفا.

إصابة  173صحف ًيا خالل تغطيتهم مسريات العودة.
ً
وبعيدا من املكاسب املباشرة هلذه املسريات ،فقد استطاعت إبراز اجلانب الشعيب من
املواجهة مع االحتالل ،فقبل انطالقها احنصرت صور املقاومة يف قطاع غزة باملواجهة
املسلحة وإطالق الصواريخ ،أما بعدها حازت املقاومة الشعبية جز ًءا من املشهد املقاوم يف
قطاع غزة ،ويُشري مراقبون إىل أن مكاسب املسريات لدى الفلسطينيني يف قطاع غزة كبرية

ً
جدا ،إذ استطاعت إعادة آمال حق العودة يف جزء كبري من اجليل الصاعد ،الذي نشأ وشب

 1موقع قناة المنارhttp://bit.ly/2xCE8VS .2019/12/20 ،
المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/2x3cVv7 .2019/12/21 ،
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يف احلصار ،واستطاعت إرباك االحتالل ،ووضع قواته يف حالة دائمة من االستنفار خاص ًة
مع االبتكارات النوعية اليت استخدمها الشبان الفلسطينيون.1
وجنحت املسريات يف إدانة االحتالل أمام اجملتمع الدولي ،ففي  2019/3/22تبنى جملس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،قرا ًرا يدين جيش االحتالل اإلسرائيلي بارتكابه جرائم
ترتقي جلرائم حرب حبق املتظاهرين الفلسطينيني على حدود قطاع غزة ،ودعا القرار إىل

تعزيز وجود األمم املتحدة يف األراضي الفلسطينية احملتلة.2
وبقي تفاعل املسريات مع تطورات
الشأن الفلسطيين حاض ًرا حتى
نهاية عام  ،2019فقد أُطلق
على اجلمعة رقم  86وهي آخر
مجعة يف عام  ،2019اسم «دماء
الشهداء ترسم طريق احلرية”،
تأكيدًا ألهمية دماء الشهداء
يف خمتلف املناطق الفلسطين ّية،

صورة من آخر مسريات العودة يف عام 2019

ويف هذه اجلمعة أعلنت «اهليئة الوطنية ملسريات العودة وكسر احلصار» إيقاف مسريات
العودة مدة ثالثة أشهر حتى ذكرى يوم األرض يف  ،2020/3/30على أن تنظم املسريات
شهريًا ،أو عند احلاجة ويف املناسبات الوطنية.3

 1المرجع نفسه

 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/3b0LAZg .2019/3/30 ،
 3الميادينhttp://bit.ly/2QhxA5K .2019/12/27 ،
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والدولية
الفصل الﺜالﺚ :المواقﻒ الﻌرﺑية واﻹسامية
ﹼ
السياس ّية عام
مل تكن ال ّتطورات يف البيئة ّ
 2019يف مصلحة القض ّية الفلسطينية

استمرت يف عام  2019حالة الوهن العربي،
وأزمة املشروع الوطن الفلسطين ،وتساوق

وتعمق
مع استمرار حالة الوهن العربي،
ّ

عدد من األنظمة مع رؤية اإلدارة األمريكية

أزمة املشروع الوطن الفلسطين ،وغياب

حيال القضية الفلسطينية وتب ّنيها العلن

اسرتاتيجية واضحة ملواجهة حماوالت تصفية

والصريح لرواية االحتالل

القضية اليت تبذهلا الواليات املتحدة ودولة
االحتالل ،يف ّ
مساع حثيثة إىل إشراك الدول العربية يف هذه التصفية ،وال ّتجاوب
ظل
ٍ
العربي مع هذه املساعي عرب استمرار االخنراط يف التطبيع مع االحتالل وال ّتساوق مع
اإلدارة األمريك ّية.
إ ًذا ،على املستوى األمريكي ،عمل الرئيس دونالد ترامب على استكمال تهيئة املسرح لإلعالن
عن خطته للسالم يف املنطقة املعروفة بصفقة القرن ،وذلك ضمن مسارين :األول هو إصدار
قرارات لتصفية القضية الفلسطينية يستكمل بها سلسلة القرارات السابقة يف هذا اإلطار
اليت بدأت عام  2017بإعالن اعرتاف إدارته بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ،ثم نقل
السفارة إىل املدينة احملتلة يف عام  ،2018وقرارات وقف الدعم األمريكي للفلسطينيني مبا
بالسيادة اإلسرائيل ّية على
يف ذلك متويل األونروا .ويف عام  ،2019برز قراران هما االعرتاف ّ
السوري احملتل ،واالعرتاف بشرعية املستوطنات اإلسرائيلية املقامة يف األراضي
اجلوالن ّ
احملتلة عام  ،1967عالوة على جهوده احلثيثة ملنع جتديد التفويض لوكالة األونروا ،وما
أما املسار الثاني فهو تعزيز العالقات
يعنيه ذلك من تصفية مللف الالجئني الفلسطينينيّ .
بني دولة االحتالل من جهة ،وعدد من الدول العربية من جهة أخرى ،والدفع حنو تطبيع
العالقات بني اجلانبني؛ الخرتاق اجملتمعات العربية واإلسالمية وتهيئتها لقبول دولة
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طبيعيا يف املنطقة ،وتطوير حمور معا ٍد إليران ،ويف هذا اإلطار كان مؤمتر
االحتالل كيا ًنا
ًّ

وارسو الذي دعت إليه واشنطن وعقد يف شباط/فرباير وحضرته دولة االحتالل وبضع دول

والتوجه األمريكي يف هذا اجملال يعكس رغبة الواليات املتحدة يف أن تكون «املصاحل
عربية.
ّ
املشرتكة» بني الدول العربية ودولة االحتالل خطوة تدفع القض ّية الفلسطينية نزو ً
ال على

س ّلم األولويات بال ّنسبة إىل األنظمة الرمس ّية ،والتط ّلع إىل أن حتدّد هذه املصاحل والعالقات
اليت تبنى على أساسها طبيعة املوقف العربي من القضية الفلسطينية واالحتاللّ .
ولعل
يفسر االهتمام اإلسرائيلي بتطبيع العالقات مع ما أمكن من الدول العربية
هذا األمر هو ما ّ

واإلسالمية ،وتشبيك املصاحل معها ،يف حماولة لتكون دولة االحتالل جز ًءا طبيع ًيا من
املنطقة ،وشري ًكا يف مواجهة املخاطر اليت تتهدّدهاّ ،
لتغطي على اخلطر الذي تش ّكله هي
كدولة احتالل وجزء من املشروع االستعماري يف املنطقة.
ومع استمرار االنشغال باحلروب والقتل يف املنطقة ،واستمرار حالة االستنزاف ملقدرات
املنطقة ومواردها ،مل يتوقف تراجع املوقف العربي الرمسي مع االنزياح املتزايد لعدد من
األنظمة العربية باجتاه دولة االحتالل والواليات املتحدة .ومل حتدث التسريبات اليت
كشفت حول مضمون خطة ترامب للسالم ّ
أي اندفاع على املستوى الرمسي ملواجهتها

وإحباطها ،على الرغم من ّ
أن التسريبات كانت متفقة مع االجتاه إىل تصفية القضية

الفلسطينية كما كشفت عنه قرارات ترامب يف هذا السياق على مدى العامني األوليني
من رئاسته.
لكن يف مقابل التهاوي واالحندار يف موقف األنظمة الرمس ّيةّ ،
ّما
ظل املوقف الشعيب متقد ً
وإن كانت قدرته على إحداث اخرتاقات كبرية حمدود ًة يف بعض األحيان .وكانت هبة
باب الرمحة يف شباط/فرباير  2019حمطة فارقة يف مسار املقاومة الشعبية يف القدس
احملت ّلة ،فيما شهدت عواصم عربية وإسالمية فعاليات متضامنة مع الفلسطينيني ورافضة
للسياسة األمريكية ولالجنرار العربي خلفها.
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على المستوى الفلسﻄيني
يعكس ال ّتعاطي الفلسطين مع القضية
الفلسطينية ،إن على مستوى السلطة أو
الفصائل والقوى الوطن ّية واإلسالم ّية ،اهل ّوة
متمسك مبسار
بني مشروعني أحدهما
ّ
التفاوض لتحقيق السالم ،واآلخر مؤمن
بعبث ّية هذا املسار الذي و ّلد أوسلو وما ج ّرته

تعمق أزمة
كان عام  2019شاهدًا على ّ
املشروع الوطن الفلسطين مع استمرار
االنقسام وغياب إمكانية التالقي بني طريف
االنقسام ،وفيما ّ
أكدت السلطة رفضها
صفقة القرن ّ
فإن متسكها بالتنسيق األمن
ً
تناقضا ب ّي ًنا مع موقفها
وباملفاوضات ش ّكل
املعلن من الصفقة

من خيباتّ .
لكن املستويني يتقاطعان يف غياب

االسرتاتيجية الواضحة لتطبيق رؤيته ،وافتقاد األدوات الالزمة لتحقيق ال ّرؤية وتنفيذها.

سجلت
ويف مقابل استمرار االحتالل ومتاديه يف جرائمه يف القدس احملتلة واألقصىّ ،
السلطة موق ًفا ثاب ًتا على املضي يف التنسيق األمن مع االحتالل ،مع ال ّتهديد بوقفه غري
م ّرة من باب بيع املواقف للفلسطينيني وامتصاص غضب الشارع من جهة ،وحماولة ابتزاز
االحتالل عرب ال ّتلويح بوقف التنسيق من جهة أخرى ،فيما القناعة السائدة هي ّ
السلطة
أن ّ
لن تتخ ّلى عن الدور الذي أنشئت من أجل تأديته ،وهذا ما ّ
تأكد عرب السنوات املاضية.

أما الفصائل فمواقفها أقرب إىل نبض ّ
الشارع ،لكن على ما يبدو فهي تدور يف فلك العجز
عن ّ
اختاذ خطوات ف ّعالة تكسر املعادالت املفروضة على الشعب الفلسطي ّ
ن ،إذ يبقى خطابها

يف إطار وصف الوضع وال ّتطورات ،وال ّتحذير من املخاطر واالرتدادات ،وطرح املبادرات اليت

تنقصها املتابعة واملواظبة واالستمرار.
الفلسطينية
 -1السلطة الفلسطينية ومنظمة التّ حرير
ّ
تتعمق وتزداد حدّة
ال يزال الواقع الفلسطين
ً
حمكوما بأزمة املشروع الوطن ،وهي أزمة ّ
الساحة السياسية الفلسطينية منذ عام ،2007
مع االنقسام وتداعياته اليت تشهدها ّ
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ومتسك السلطة الفلسطينية
ّ

بأن تط ّبق منوذج رام اهلل يف
قطاع غ ّزة ،وهو منوذج قائم على

السعي وراء حتقيق السالم عرب
التفاوض مع االحتالل ،على
الرغم من ّ
كل اخلسائر اليت
ج ّرها هذا املسار على القضية

الفلسطينية.

أعلن عباس أمام األمم املتحدة متسكه باملفاوضات

مسك بالرؤية ذاتها اليت اعتنقتها السلطة الفلسطينية
وقد شهد عام  2019مزيدًا من ال ّت ّ

منذ نشأتها ككيان من بني وظائفه األساسية حفظ أمن االحتالل حسب اتفاق أوسلو
املو ّقع عام  ،1993برعاية أمريكية ،بني منظمة التحرير الفلسطين ّية ودولة االحتالل.

واستم ّر تدهور أداء السلطة العام املاضي على الرغم من ّ
كل التسريبات حول مضمون
صفقة القرن األمريك ّية اليت خرجت يف اإلعالمّ ،
وأكدت تكاملها مع اخلطوات والقرارات

اليت اختذتها إدارة ترامب منذ عام  2017خبصوص القض ّية الفلسطينية ،إن على مستوى
القدس أو االستيطان أو الالجئني .فقد ّ
ظل خيار السلطة حمصو ًرا باملفاوضات ،وانتظار

حمب للسالم ،ميكن أن يوافق على إقامة «دولة فلسطينية عاصمتها
شريك إسرائيلي
ّ
القدس ّ
الشرقية» .ومن ذلك تصريح رئيس السلطة حممود عباس يف  2019/8/29يف

أثناء لقائه املستشارة األملانية أجنيال مريكل ،أ ّنه مستعد للجلوس والتفاوض مع اجلانب

اإلسرائيلي على أساس حل الدولتني» .1وكذلك ،كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف أيلول/سبتمرب ،اليت قال فيها ّ
«إن أيدينا ستبقى ممدودة لتحقيق السالم
باملفاوضات» ،لك ّنه لن يقبل أن تكون الواليات املتحدة وحدها راعية للمفاوضات.2

 1عرب https://short.arab48.com/short/YQiE .2019/8/29 ،48
 2وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)https://bit.ly/32xJr4q .2019/9/26 ،
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ّ
تتخل السلطة عن التنسيق األمين مع االحتالل
التمسك باملفاوضات ،مل
عالوة على
ّ

من جهة ،ومع األمريك ّيني من جهة أخرى .واستم ّر التنسيق مع اجلهتني على الرغم من
إعالن عباس املتك ّرر ّ
أن التنسيق األمين سيتو ّقف ،وأ ّنه قطع العالقات والتواصل مع اإلدارة
األمريكية بعد إعالن ترامب املتع ّلق بالقدس يف كانون أول/ديسمرب  ،2017وقد ّ
أكد
أن السلطة مل توقف التنسيق ،فيما ّ
االحتالل ّ
أكد عباس ذلك يف كلمته يف االجتماع
ّ
الطارئ جلامعة الدول العربية على املستوى الوزاري الذي عقد يف القاهرة يف ،2020/2/1
على خلف ّية كشف ترامب عن صفقة القرن.1
وقال عباس يف  ،2019/2/6يف مؤمتر اإلعالن عن تأسيس «منتدى احلرية والسالم
الفلسطيين ،2مبقر الرئاسة يف مدينة رام اهلل ،حبضور وفد إسرائيليّ :
«إن املؤمتر جاء
متأخ ًرا ،وهو نتاج للعمل مع األطياف احملبة للسالم يف فلسطني وإسرائيل ،ولن نسمح
للعقول املتطرفة [ ]...بإنهاء السالم» وأشار إىل ّ
أن السلطة أبرمت  83اتفاقية مع الواليات
املتحدة ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،وكندا ،وروسيا ،واليابان ،والصني« ،حملاربة اإلرهاب
السلطة يف مناسبات متعدّدة.
واإلرهابيني»3؛ وهذه «الالزمة» ستتك ّرر يف خطابات رئيس ّ

وكان ع ّباس شدّد يف كانون ثان/يناير  ،2019يف لقاء مجعه برجال أعمال إسرائيليني
برام اهلل ،على ضرورة استمرار التنسيق األمين على الرغم من عدم ال ّتقدم على الصعيد
 1الجزيرةhttps://bit.ly/2vYC6hT.2020/2/1 ،
 2أعلن عن تأسيس المنتدى في  ،2019/1/10وتش ّكل بمبادرة من لجنة “التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي”
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وهو يض ّم شخصيات وقيادات فلسطينية شغلوا أو يشغلون مناصب قيادية،
وزارية ،وبرلمانية ،وحزبية ،وأكاديمية ،واقتصادية ،وشخصيات اعتبارية دينية وشخصيات من القطاع الخاص
ومؤسسات المجتمع المدني .والهدف من إطالق المنتدى “رفع شأن خطاب السالم العادل ومستحقاته الوطنية
والشعبية ،والتأكيد للعالم بشكل عام وللمجتمع اإلسرائيلي على وجه الخصوص ،بأن الشعب الفلسطيني بقيادته
السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ،يقف موقفًا واحدًا وموحدًا من أجل التوصل إلى اتفاق سالم كامل
وشامل يقوم على حل الدولتين ،ويتضمن التوصل لحل عادل وشامل لمختلف قضايا الحل النهائي وإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ،على حدود الرابع من حزيران/يونيو .”1967
 3وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1385278 .2019/2/6 ،
صدى اإلعالمhttps://www.sadaa.ps/125030.html .2019/2/6 ،
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ك ّرر عباس تصرحياته حول  83اتفاقية أبرمتها السلطة حملاربة اإلرهاب واإلرهابيني

الدبلوماسي ،وقال «إننا حنرتم األمن اإلسرائيلي ،ونأمل أن حيرتم اجليش اإلسرائيلي
أمننا ،وحنن ض ّد العنف واإلرهاب والتطرف وال ّتحريض يف ّ
كل مكان يف العامل».1
ويف اإلطار املتعلق بصفقة القرن ،فقد نعتها السلطة الفلسطينية قبل والدتها ،وقال عباس
إن «الصفقة خلصت» وليس ّ
ّ
مثة ما ميكن التفاوض عليه بعد إعالن أمريكا القدس
عاصمة لـ «إسرائيل» ،2وأشار إىل ّ
أن «قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن اهلل إىل

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف ،وستذهب صفقة القرن أو صفقة
العار إىل اجلحيم بإذن اهلل ،وسيذهب املشروع االقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر
أوهاما كذلك إىل اجلحيم» ،3يف إشارة إىل مؤمتر املنامة االقتصادي.
املقبل ليقدموا لنا
ً
ويف متوز/يوليو ،أعلن وقف العمل باالتفاقيات املوقعة مع دولة االحتالل ،وتشكيل جلنة
 1عرب https://bit.ly/2xa2zK5 .2019/1/31 ،48
 2الميادينhttp://mdn.tv/3szd .2019/1/4 ،
 3روسيا اليومhttps://ar.rt.com/lwop .2019/5/28 ،
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لتنفيذ هذا القرار ،عم ً
ال بقرار اجمللس املركزي ،1لكن ال العمل باالتفاقيات توقف ،وال
قرار اجمللس املركزي وجد طريقه إىل التطبيق.
ومل تشارك السلطة يف الورشة االقتصادية اليت عقدت يف املنامة يف 2019/2/25-24

بدعوة من الواليات املتحدة للكشف عن ّ
الشق االقتصادي من صفقة القرن ،وأعلن قياديون
يف السلطة ويف منظمة التحرير الفلسطينية رفضهم حتويل القضية الفلسطينية إىل
قضية اقتصادية .وقال عزام األمحد ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرّ ،
إن «اإلدارة

األمريكية برئاسة ترامب حتتمي حتت اسم صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية،
ريا إىل ّ
أن «ورشة البحرين تتناول
وحتقيق احللم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكربى» ،مش ً
أخطر جانب يف صفقة القرن ،وهم يريدون أن يبت ّزوا العرب مبليارات الدوالرات لتصفية

القضية الفلسطينية عرب تصفية قضية الالجئني» .2ووصف بيان للمنظمة يف أيار/مايو،
صفقة ترامب بالغطاء الذي حتتمي به دولة االحتالل لالستمرار يف االستيطان واالعتداء
على غزة ،واقتحامات األقصى ،وهدم منازل الفلسطينيني .3ويف آب/أغسطس ،ص ّرح أمحد
جمدالني ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرً ،
قائل ّ
إن «اخلطة تن ّفذ فعل ًيا على

األرض ،منذ إعالن ترامب القدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي ،فض ً
ال عن اإلجراءات األخرى

اليت اختذتها اإلدارة األمريكية».4
لكن يف ضوء استمرار ال ّتنسيق األمين مع االحتالل ومع واشنطن اليت ترعاه ،وال ّتمسك
باملفاوضات ،ميكن القول ّ
إن رفض صفقة القرن واالمتناع عن املشاركة يف ورشة املنامة
أما استمرار أوسلو والتمسك
للسلطة وملنظمة التحرير بالتعبري عنهّ ،
هو املوقف املسموح ّ

بالنهج الذي فرضته فهو حيدد ما تؤول إليه األمور على األرض ،ويفتح الباب أمام الواليات

1
2
3
4

فرانس http://f24.my/5HWo.T .2019/7/25 ،24
وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1505214 .2019/6/15 ،
روسيا اليومhttps://ar.rt.com/ltgq .2019/5/7 ،
الغدhttps://bit.ly/32SLsbs .2019/8/19 ،
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املتحدة األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي للمزيد من اخلطوات األحادية على حساب
القضية الفلسطين ّية.
ومتسكها بالشطر الشرقي
السلطة إظهار موقف حاسم حيال املدينة ّ
ويف القدس ،حاولت ّ
منها عاصمة للدولة الفلسطينية املوعودة ،عرب التأكيد ّ
أن االنتخابات اليت دعا إليها
السلطة لن جترى من دونها ،ولن يسمح بها يف حال رفضت سلطات االحتالل السماح
رئيس ّ
للمقدسيني بالتصويت يف االنتخابات .1وقد نقلت السلطة ،عرب وزير الشؤون املدنية حسن

ثان/نوفمرب  ،2019طل ًبا إىل دولة االحتالل للسماح مبشاركة املقدسيني
الشيخ ،يف تشرين ٍ
يف االنتخابات ال ّتشريع ّية وللرئاسة الفلسطين ّية بعدما أعلن رئيس السلطة يف تشرين أول/
أكتوبر أ ّنه كلف رئيس جلنة االنتخابات ببدء التحضري إلجراء االنتخابات التشريعية،
على أن تتبعها االنتخابات الرئاسية بعد بضعة أشهر .2وكان عباس أعلن يف كانون أول/
ديسمرب  2018عن أجراء االنتخابات يف ستة أشهر ،من دون حتقيق ذلك .ومع تكرار األمر
عام  ،2019تبدو القدس ذريعة لعدم إجراء االنتخابات ،مع اإلشارة إىل ّ
أن حركة «محاس»
دعت حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية إىل فرض العملية االنتخابية يف القدس
احملتلة ،وحتويلها إىل «حالة اشتباك شعيب وسياسي مع اجلانب اإلسرائيلي».3

إ ًذا ،تتحرك السلطة يف حلقة مفرغة حتاول فيها إنقاذ ما تب ّقى منها؛ ولذلك ،تبقى
أولويتها احملافظة على استمرار التنسيق األمينّ ،
ألن «ختليها» عن هذا الدور قد يس ّرع يف
متسك السلطة بالسالم مع دولة االحتالل عرب املفاوضات ،وتكرار احلديث
تقويضهاّ .
أما ّ
عن مشاركتها يف حماربة «اإلرهاب واإلرهابيني» ،فيعكس حماوالتها التماهي مع غالبية
«اجملتمع الدولي» الذي يؤيّد املفاوضات املؤدّية إىل ّ
«حل الدولتني» ،ويرفض املقاومة اليت
يعب عنها باإلرهاب.
ّ
 1عرب https://short.arab48.com/short/mTew .2019/12/29 ،48
 2كان رئيس السلطة أعلن من نيويورك في كلمته في أثناء الدورة  74للجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/
سبتمبر ،أنّه سيدعو إلى انتخابات عا ّمة بعد عودته إلى رام هللا.
 3وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1683459 .2019/12/25 ،
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الفلسطينية
 -2القوى وفصائل المقاومة
ّ
متسكها بالقدس واألقصى ،وشدّدت على
أكدت فصائل املقاومة الفلسطينية عام ّ 2019
حبق األقصى وستدافع عن األقصى والقدس ّ
أ ّنها «لن تسمح بتمرير جرائم االحتالل ّ
بكل
ما متلك» .1وك ّررت دعواتها للجماهري كي تثور وتنتفض يف الض ّفة والقدس .2وكانت
مسريات العودة وكسر احلصار ،وما رافقها من بالونات حارقة ،جز ًءا من حماوالت الضغط

على االحتالل اليت تقودها القوى الفلسطينية اليت تضمها اهليئة الوطنية ملسريات العودة،
ولكن املسريات توقفت ثالثة أسابيع عام  ،2019بسبب األوضاع األمنية اخلطرية ،ولتفويت
الفرصة على االحتالل الستهداف املشاركني .وأمام تع ّنت االحتالل وارتفاع عدد املصابني

ً
ضاغطا على االحتالل ،وكانت ّ
شكلت مسريات العودة ً
حمل تقييم لتطوير أداء املشاركني فيها
عامل
 1موقع قناة المنارhttps://almanar.com.lb/4752882 .2019/1/16 ،
 2موقع قناة المنارhttps://almanar.com.lb/4752882 .2019/1/16 ،

موقع إذاعة النورhttp://nor.fm/1Tss .2019/2/21 ،
قدس برسhttps://bit.ly/38qzFm4 .2019/9/29 ،
وكالة شهاب لألنباءhttps://bit.ly/2Tv0Esu .2019/10/10 ،
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ّ
والشهداء يف املسريات نتيجة إطالق االحتالل النار عليهم ،قررت اهليئة يف أوائل عام 2020
السابقة ،وإعادة ترتيب جلانها
وقف املسريات ثالثة أشهر إلعادة تقييم عملها يف املرحلة ّ

مهما لتطوير أداء املشاركني يف
من أجل االنطالق بشكل أقوى .1وقد يكون هذا التقييم ً
املسريات ،وابتكار وسائل جديدة ،يف مواجهة عد ّو ال يتو ّرع عن قتل الع ّزل حتت أنظار العامل.

رفضت القوى والفصائل الفلسطينية صفقة القرن ّ
لكن مبادراتها افتقدت املتابعة

على املستوى املتع ّلق بصفقة القرن ،أظهرت القوى والفصائل الفلسطينية موق ًفا موحدًا
من الصفقة ومن ورشة املنامة االقتصادية يف حزيران/يونيو  ،2019فأعلنت رفض كليهما،
ّ
ونظمت فعاليات مناهضة للطرح األمريكي .وعقدت الفصائل الفلسطينية يف غزة يف
نيسان/أبريل  ،2019بدعوة من حركة محاس ،لقاء تشاوريًا حتت عنوان «م ّتحدون يف

مواجهة صفقة القرن» ،بهدف التشاور وحبث وجهات النظر ملواجهة اخلطر الذي تواجهه
القضية الفلسطينيةّ .
وأكدت كلمات املشاركني ضرورة استعادة الوحدة الوطنية،
وإعادة تفعيل منظمة التحرير ،واالتفاق على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل
 1الجزيرةhttps://bit.ly/3aB6Jt8 .2020/1/3 ،
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ميثاق شرف وطين تتوافق عليه القوى والفصائل ملواجهة صفقة القرن .1ووفق اجلبهة
الشعبيةّ ،
فإن مواجهة صفقة القرن حتتاج إىل عدة خطوات ،منها وقف التنسيق األمين
مع االحتالل وتفعيل منظمة التحرير مبا يتناسب مع متطلبات املرحلة لتكون «بيتنا
أما اجلبهة الدميقراطية فن ّبهت إىل ّ
أن الصفقة ال ميكن مواجهتها بالكالم ،بل
اجلامع»ّ .
ال بد من خطوات عملية تبدأ بإنهاء االنقسام ،واستعادة الوحدة الوطينة ،واعتماد سياسة
وطنية بديلة عن سياسة أوسلو اليت فرضت الوضع املأساوي للشعب الفلسطيين .وأكدت
كلمة حركة اجلهاد اإلسالمي أن مواجهة الصفقة ال تكون جبهد شرحية أو فصيل واحد،
بل ال ب ّد من السعي إىل تشييد موقف عربي إسالمي ،فيما شدّدت حركة محاس على
أهمية الوحدة الوطنية واالستعداد للقاء وطين مباشر وسريع مع أعضاء اللجنة املركزية
حلركة فتح برئاسة حممود عباس يف ّ
أي مكان .وهذه التصرحيات ،على أهميتها ،تبقى يف
إطار نظري ،إذ تفتقد الفصائل إىل برامج اسرتاتيجية للمواجهة ،وإن توافرت لديها برامج
فهي تفتقد إىل اآلليات ،وإن وضعت اآلليات فهي تفتقر إىل القدرة على ال ّتنفيذ .وهذا
يغي
التقييم ال يلغي جناح القوى الفلسطين ّية يف بعض مسارات العمل ،وإحداث تأثري ّ
مسار األحداث ،ومينع االحتالل من تنفيذ ما خيطط له بالكامل.
وعربت الفصائل عن رفضها ورشة املنامة ،وعدّتها
تصفية للقضية الفلسطينية وطعنة يف ظهر ّ
الشعب
الفلسطيين ،ودعت على اختالفها إىل مقاطعة
املؤمتر ملا يش ّكله من تطبيع مع االحتالل ،2من دون
أن تلقى دعواتها ّ
أي استجابة .وشاركت الفصائل
يف مسريات رافضة للورشة عشية انعقادها ،ودعت
إىل انتفاضة جديدة ملواجهة االحتالل.3
 1فلسطين اليومhttps://bit.ly/3csx2mY .2019/4/27 ،
 2وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1513072 .2019/6/23 ،
 3الجزيرةhttps://bit.ly/38glGza .2019/6/25 ،

نظمت القوى والفصائل الفلسطينية
فعاليات ضد صفقة القرن وشاركت فيها
ودعت إىل انتفاضة جديدة ضد االحتالل
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ويف سياق الدعم املالي ،دعت حركة محاس يف  ،2019/11/1إىل إنشاء صندوق شعيب لدعم
القدس ومحاية األقصى من خمططات االحتالل ،وأكد إمساعيل هنية ،رئيس املكتب
السياسي للحركة ،يف كلمة عرب الفيديو أمام فعاليات مؤمتر رواد ورائدات بيت املقدس
األمة من اسرتاتيجية الدعم واإلسناد لشعبنا إىل
املنعقد يف اسطنبول ،ضرورة أن تنتقل ّ

اسرتاتيجية االخنراط املباشر ،ووضع اخلطط الضرورية إلجناز مشروع حترير القدس

وفلسطني.1
على المستوى الﻌرﺑي واﻹسامي
مل حيمل املوقف العربي واإلسالمي مفاجآت
خص القضية الفلسطينية عام ،2019
يف ما ّ

بل شكل استمرا ًرا لنهج منحدر ومرتاجع

مل يعد مقتص ًرا على قمم عربية وإسالمية
سقف موقفها اإلدانة والرفض وتعهدات
مبتابعة االعتداءات على القدس ووضع آليات

استمرت موجة التطبيع مع دولة االحتالل
عام  ،2019واالنسياق وراء الرؤية األمريكية،
فيما سقف املوقف الرمسي بيانات رفض
وإدانة من دون خطة للتحرك الفعلي على
األرض ووقف مساعي تصفية القضية
الفلسطينية

ملواجهتها ،بل جتاوز ذلك إىل اخنراط بعض الدول املشاركة يف هذه القمم ويف صياغة
بياناتها الداعمة للقضية الفلسطينية ،يف التطبيع مع االحتالل يف جماالت خمتلفة.
وشهد عام  2019استمرار الفعاليات التطبيعية بني عدد من الدول العربية اليت كانت هلا
عالقات سابقة مع دولة االحتالل ،لك ّنها باتت جتاهر بها من دون مواربة .ويأتي التطبيع،
يف بعض جوانبه ،يف إطار الذوبان يف فلك اإلدارة األمريكية واالستجابة حملاوالت واشنطن
بناء عالقات بني العرب واإلسرائيليني ،مبا يع ّزز مكانة االحتالل يف املنطقة على خلفية
املصاحل املشرتكة .ويف هذا السياق كانت املشاركة العربية يف مؤمتر وارسو الذي عقد
 1موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/11188 .2019/11/1 ،
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يف العاصمة البولندية بدعوة من واشنطن وحضور دولة االحتالل إىل جانب دول عربية،
وكذلك املشاركة يف ورشة املنامة االقتصاديّة اليت عقدت للكشف عن ّ
الشق االقتصادي
من صفقة القرن.
 -1جامعة الدّول العربية ومنظّمة التّعاون اإلسالمي
مل خيرج يف عام  2019عن اجلامعة العربية أو منظمة التعاون اإلسالمي موقف يرقى إىل
حجم املخاطر اليت تتع ّرض هلا القض ّية الفلسطينية وبوادر تصفيتها كما كشفت عنها

قرارات ترامب يف هذا اخلصوص بد ًءا من كانون أول/ديسمرب  ،2017أو التسريبات اليت

خرجت عن املضمون احملتمل للصفقة.

فالقمة الـ 14ملنظمة التعاون اإلسالمي اليت عقدت يف م ّكة أواخر أيار/مايو ّ
أكدت
«مركزية قضية فلسطني وقضية القدس الشريف بالنسبة إىل األمة اإلسالمية» ،وجددت
دعمها املبدئي واملتواصل على املستويات كافة للشعب الفلسطيين لنيل حقوقه الوطنية
املشروعة غري القابلة للتصرف ،مبا فيها حقه يف تقرير املصري وإقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة ذات السيادة على حدود  1967وعاصمتها القدس الشريف ،إضافة إىل تأكيد
ضرورة محاية حق العودة لالجئني مبوجب الـقرار  194ومواجهة أي إنكار هلذه احلقوق
بكل قوة ،1من دون أن جيد موقفها ترمجة فعل ّية له على األرض.
أما القمة العربية الـ 30اليت عقدت يف تونس أواخر شهر آذار/مارس ،بالتزامن مع مرور
ّ

عام على انطالق مسريات العودة ،فلم تصلح خمرجاتها ما سبق من مواقف أظهرت عجزها

وفتورها يف مواجهة إعالن ترامب القدس عاصمة لدولة االحتالل ،أو قراره نقل سفارة
بالده من «تل أبيب» إىل القدس احملتلة ،وتعاميها عن احلصار املفروض منذ أعوام على
الغ ّزيني ،فاست ّلت أدواتها القدمية لتواجه اعتداءات قدمية متجدّدة ،ومن خلفها حتالف
 1البيانhttps://bit.ly/32kUbmF .2019/6/1 ،
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أي حل ،وفوق ّ
كل ّ
حق .1والالفت ّ
صهيو-أمريكي يرى «أمن إسرائيل» فوق ّ
أن إعالن تونس
دعم «احلوار بني األديان» ،على أساس أ ّنه «عامل أساسي يف نشر وتعزيز قيم التسامح
والتضامن اإلنساني واحرتام االختالف ،ويف مواجهة الغلو والتطرف» .2لكن هذا العنوان
رباق خيفي وراءه دعوة إىل ال ّتطبيع مع دولة االحتالل اليت باتت حتضر يف مؤمترات
ال ّ

التسامح والتعايش الديين اليت تستضيفها دول عرب ّية .وبالفعل ،فقد استضافت البحرين
مؤمت ًرا تطبيع ًيا حلوار األديان شارك فيه احلاخام شلومو عمار يف حني أفشلت ضغوطات

شعبية عقد مؤمتر مشابه يف األردن.
ومع ما يعرتي املوقف العربي
واإلسالمي من عجز عن تصدير
موقف مجاعي حاسم جتاه
القضية الفلسطينية ،مل يسجل
الفشل على مستوى التعاطي مع
االحتالل واعتداءاته وحسب ،بل
على مستوى ال ّتأثري يف الدول
املتعاطفة مع االحتالل ،وكان
ً
ملحوظا يف ما يتع ّلق
ذلك
بالقدس ونقل السفارة ،فالربازيل

رفضت اجلامعة العربية افتتاح الربازيل مكت ًبا جتاريًا يف القدس
احملتلة وح ّذرتها من االعرتاف باملدينة عاصمة لدولة االحتالل

اليت تراجعت عن نقل سفارتها إىل القدس احملتلة يف آذار/مارس  ،2019عادت لتفتتح
يف كانون أول/ديسمرب مكت ًبا جتاريًا يف املدينة وتأكيد االجتاه إىل نقل السفارة إليها.

ودانت اجلامعة العربية ،يف اجتماع طارئ على مستوى املندوبني الدائمني يف ،2019/12/19
افتتاح الربازيل مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة ،وطالبتها بالعودة عن خطوتها ،وح ّذرت
 1موقع مدينة القدسhttp://quds.be/xa2 .2020/1/1 ،
 2النص الكامل إلعالن تونسhttps://bit.ly/2TcPFna :
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من التوجهات اليت يعرب عنها الرئيس الربازيلي بشأن نية االعرتاف بالقدس عاصمة
لدولة االحتالل.1
تردي العالقة مع االحتالل ال يوقف التّ طبيع ،وتسريبات صفقة
 -2األردنّ :
القرن ال تمنع المشاركة في ورشة المنامة االقتصادية
وصف العاهل األردني العالقة بني األردن ودولة االحتالل ،يف جلسة حوارية نظمها معهد
واشنطن لشؤون الشرق األدنى يف تشرين أول/أكتوبر  ،2019بأ ّنها يف أسوأ حال منذ
البدء بها قبل سنوات ،وأضاف العاهل األردني أن بعض أسباب تدهور العالقات اخلالفات
الداخلية يف «إسرائيل» .ويف الوقت ذاته ،أشار إىل ّ
أن «إسرائيل» جيب أن تكون «جز ًءا
من الشرق األوسط ،ولكن هذا لن يتم بشكل كامل من دون حل القضية الفلسطينية»،
وحول الواليات املتحدة ،قال العاهل األردني إن «كل من يقول ّ
إن السالم بني الفلسطينيني

وإسرائيل ممكن من دون تدخل الواليات املتحدة ال يعرف الشرق األوسط ،وجيب أن تقوم
الواليات املتحدة بوظيفتها بال ّتقريب بني الطرفني» .2ووفق التقدير االسرتاتيجي السنوي
لعام  2020-2019الصادر عن «مركز أحباث األمن القومي» التابع لـ «جامعة تل أبيب»،
فقد تراجعت العالقات األردنية اإلسرائيلية عام  2019وبلغت أدنى مستوى مع قرار العاهل
األردني عدم جتديد العمل مبلحق الغمر والباقورة.3
واستشهد الوزير اإلسرائيلي السابق يوسي بيلن على تردّي العالقات بني اجلانبني بعدم
إقامة حفل يف عمان أو «تل أبيب» لالحتفال بالذكرى السنوية الـ 26التفاقية وادي
عربة .وقال بيلني ّ
إن استمرار اتفاق السالم بني اجلانبني يوفر األمن للجبهة الشرقية لـ
 1الشرق األوسطhttps://aawsat.com/node/2044181 .2019/12/20 ،
 2نـــدوة حواريـــة مـــن تنظيـــم معهـــد واشـــنطن لسياســـة الشـــرق األدنـــى ،يوتيـــوب.2019/11/22 ،
https://bit.ly/2HOveGy
 3انظر الفصل المتعلق بالنظام اإلقليمي في التقدير االستراتيجي  ،2020-2019كانون ثان/يناير ،2020
https://bit.ly/2TqF8ou
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«إسرائيل» على ضوء العالقات األمنية واالستخبارية العميقة بينهما ،لك ّنه لفت يف الوقت
ذاته إىل ّ
أن مواقف النقابات املهنية يف األردن املقاطعة لـ «إسرائيل» والتصرحيات اليت
تصدر عن الربملان وتدعو احلكومة إىل إلغاء اتفاق السالم معها ،تعرب عن األجواء السلبية
يف األردن ،حتى وإن كانت غري ملزمة للحكومة ،بل إ ّنها من املمكن أن تعمل على تكبيل
أيدي صناع القرار يف األردن يف كل ما يتع ّلق بالتطبيع.1
الموقف األردني من اعتداءات االحتالل على األقصى وتطورات باب الرحمة

إزاء هذه التطوراتّ ،
فإن موقف األردن ،الوصي على املقدسات يف القدس احملتلة ،واألوقاف
املم ّثلة هلذه الوصاية ،ارتكز إىل مطالبة االحتالل بـ «وقف ممارساته» يف املسجد ،وضرورة
ً
جمال
احرتام القانون الدولي ،فيما كان املوقف من تطور االعتداءات على باب الرمحة
إلعادة تأكيد دور األوقاف ومتسك األردن بوصايته على األقصى ،مبا تشمله من حتديد
املص ّليات فيه.
فقد استدعت اخلارجية األردنية ،يف  ،2019/8/19السفري اإلسرائيلي يف عمان أمري
ويسربود لتأكيد «إدانة اململكة ورفضها االنتهاكات اإلسرائيلية يف املسجد األقصى،
واملطالبة «بالوقف الفوري للممارسات العبثية االستفزازية اإلسرائيلية يف احلرم الشريف
واضحا للقانون الدولي» .ووفق بيان اخلارجية ّ
فإن
واليت تؤجج الصراع وتشكل خر ًقا
ً
سفري االحتالل أُبلغ «رسالة حازمة لنقلها فو ًرا حلكومته تتضمن مطالبة بوقف فوري
لالنتهاكات اإلسرائيلية وجلميع احملاوالت اإلسرائيلية املستهدفة تغيري الوضع التارخيي

والقانوني القائم يف احلرم الشريف» .2كذلك ،دان األردن ،يف  ،2019/8/14تصرحيات
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد إردان الذي دعا إىل تغيري الوضع القائم يف القدس.
Yossi Beilin: Israeli annexation plans endanger ties with Jordan, Egypt, Al Monitor, 1
http://almon.co/39ff .2019/9/30
 2فرانس http://f24.my/5N8l.T .2019/8/19 ،24
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ويشبه هذه املواقف البيان الصادر يف  ،2019/9/5عن جملس األوقاف واهليئة اإلسالمية
العليا ودار اإلفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي القضاة ودائرة األوقاف اإلسالمية بشأن
ال ّتصرحيات الصادرة عن إردان ،إذ قال البيان «إن التصرحيات اليت تتكرر على لسان
إردان ومن معه من وزراء وأعضاء كنيست يف حكومة االحتالل تدل على احلقد الدفني
واملب ّيت من احلكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية املختلفة اليت تدعم اقتحام اليهود
املتطرفني لألقصى ضمن سياسة واضحة خللق واقع جديد يف املسجد وسلب ّ
احلق الديين

والتارخيي والقانوني كمسجد إسالمي خالص للمسلمني وحدهم» .وأوضح البيان ّ
أن
اهليئات اإلسالمية بالقدس تؤكد ّ
أن األقصى مسجد إسالمي للمسلمني وحدهم ال يقبل
ّ
الشراكة وال التقسيم.1

ويف سياق باب الرمحة ،فقد أعلن األردن التمسك بباب ال ّرمحة على أ ّنه جزء ال يتج ّزأ
من األقصىّ ،
وأن حكمه حكم املسجد من مجيع النواحي .2ففي  ،2019/3/17أعلن األردن
مؤكدا ّ
ً
أن إدارة أوقاف القدس هي
رفضه قرار حمكمة إسرائيلية إغالق مبنى باب الرمحة،

«صاحبة االختصاص احلصري» يف إدارة مجيع شؤون املسجد األقصى .وقال بيان صادر
عن اخلارجية األردنية ّ
إن «األردن يرفض ويدين قرار حمكمة إسرائيلية إغالق مبنى باب
الرمحة يف املسجد األقصى املبارك».3
ويف كانون أول/ديسمرب  ،2019قال وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية اجلديد

د .حممد اخلاليلة يف مذكرة رمسية ،إن مصلى باب الرمحة جزء ال يتجزأ من املسجد
األقصى املبارك ،ومثله مثل املصلى املرواني واألقصى القديم .وأوضح اخلاليلة ّ
أن دائرة
 1صفحة دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس على فيسبوكhttps://bit.ly/392L6QX .2019/9/5 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/3cKUxYn .2019/7/23 ،
عربي https://arb.im/1165220 .2019/3/8 ،21
العربي الجديدhttps://bit.ly/2x8fPiq .2019/3/3 ،
 3االتحادhttps://bit.ly/38uXQ2E .2019/3/17 ،
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إماما رات ًبا ملصلى باب الرمحةّ ،
لكن السلطة القائمة
األوقاف اإلسالمية يف القدس ع ّينت ً
باالحتالل استدعته إىل التحقيق وطلبت منه عدم دخول املصلى .وأكد أنه مت وضع
مساعات داخل املصلى ،وأصبحت الصالة فيه تتم مجاعة مع املصلى القبلي أسوة باملصليات
األخرى ،حتى ال يعتقد أنه جزء منفصل عن األقصى ،وأن املصلى مفتوح ً
ليل ونها ًرا.
وأوضح اخلاليلة أن شرطة االحتالل ما زالت متنع إدخال مواد الرتميم ألغلب املشاريع يف
املسجد األقصى املبارك ،ومن ضمنها مصلى باب الرمحة ،مؤكدًا استمرار اإلدارة العامة
ألوقاف القدس مبحاوالتها إلدخال مواد الرتميم.1
وقد حاول االحتالل إبرام اتفاق مع األردن حول باب الرمحة ،ليتج ّنب الدخول يف معركة
عمان إلجراء
ال يضمن نتائجها ،وزار رئيس جهاز األمن العام اإلسرائيلي «الشاباك»ّ ،
حمادثات مع مستويات رمسية أردنية ،بهدف تطويق التوتر ،2ونشر اإلعالم العربي أخبا ًرا

تفيد التوصل إىل اتفاق يقضي بإغالق املصلى  6أشهر ومن ث ّم حتويله إىل مكتب تابع
لألوقاف من دون أن يكون مصلى ،وقد نفى األردن األمرّ ،
مؤك ًدا املوقف الثابت ّ
أن باب
الرمحة جزء ال يتجزأ من األقصى ،وحكمه حكم املسجد من مجيع النواحي ،وأ ّنه ال بد
من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغالقه من قبل سلطات االحتالل يف مارس/
آذار .3 2003

وتكمن أهمية هذا املوقف يف أ ّنه يتصدّى لالعتداءات اإلسرائيلية املتمادية على األقصى
واحملاوالت احلثيثة لتغيري الوضع القائم التارخيي وإعادة تعريفه وفق رواية االحتالل.
متسكت به مجاهري القدس وتع ّزز به ،فرفد
وهذا املوقف الرمسي ع ّزز املوقف الشعيب الذي ّ

أحدهما اآلخر ليتكامال يف مواجهة سياسة االحتالل التهويدية.

 1دنيا الوطنhttp://bit.ly/2Pg4Tod .2019/12/5 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/2IuUUIN .2019/3/9 ،
 3الرأي/http://alrai.com/article/10494725 .2019/7/22 ،
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األردن وصفقة القرن

أعلن العاهل األردني عبد اهلل
الثاني ،يف خطابني يف آذار/
مارس  ،2019عن «الءات األردن
الثالث» يف املوقف من صفقة
القرن :ال للتوطني ،ال للوطن
البديل ،ال للتخلي عن القدس.
وقال يف لقاء مع وجهاء وممثلي
أبناء وبنات حمافظة الزرقاء ّ
إن

القدس خط أمحرّ ،
وإن بالده

كانت عمان حمطة لزيارتني إىل املنطقة قام بهما جاريد كوشنر
يف إطار جهوده لتسويق خطة السالم األمريكية

تتعرض لضغوط ،لكن ذلك لن
التمسك مبوقفها .1ويف  ،2019/3/26قال عبد اهلل يف لقاء مع قيادات عسكرية
مينعها من
ّ
إن موقف األردن واضح جتاه القدس ّ
وأمنيةّ ،
ريا إىل
وإن مستقبل فلسطني خط أمحر ،مش ً
أ ّنه ألغى زيارته إىل رومانيا قبل أيام على خلفية تصرحيات رئيسة الوزراء جتاه نقل السفارة

الرومانية إىل القدس.2
عمان جاريد كوشنر ،وهو قائد فريق ترامب املعين بوضع تفاصيل
ويف أيار/مايو  ،2019زار ّ
خطة السالم والرتويج هلاّ ،
وأكد ملك األردن يف اللقاء «ضرورة تكثيف مجيع اجلهود
لتحقيق السالم الشامل والدائم على أساس حل الدولتني ،الذي يضمن إقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران  ،1967وعاصمتها القدس
 1حديث جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل لقاء وجهاء وممثلي أبناء وبنات محافظة الزرقاء.2019/3/20 ،
https://bit.ly/2TIGZnu
 2حديث جاللة الملك عبدهللا الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحةhttps://bit.ly/2TVJTFU .2019/3/26 ،
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الشرقية» .1هذا اللقاء كان ساب ًقا على ورشة املنامة االقتصادية ،ثم كان لقاء آخر بني
الرجلني يف متوز/يوليو أعاد امللك األردني فيه تأكيد موقفه السابق.2
وما بني اللقاءين ،كانت ورشة املنامة االقتصادية اليت شارك فيها األردن على الرغم من
وضوح الرؤية األمريكية حيال القضية الفلسطينية وتب ّنيها الرواية اإلسرائيلية .وجاءت
تضمن اإلعالن
املشاركة األردنية يف الورشة على مستوى األمني العام لوزارة املالية ،فيما ّ
عن املشاركة مقدمة تشري إىل موقف األردن «الواضح بأن ال طرح اقتصاديًا ميكن أن يكون
ال ّ
بدي ً
حلل سياسي ينهي االحتالل ويليب مجيع احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين
الشقيق» .3وكان العاهل األردني ،قال يف ّ ،2019/6/11
إن «الضرورة حتتم مشاركة األردن
يف املؤمترات الدولية حول القضية الفلسطينية ،سواء كان مؤمتر البحرين أو غريه ،حتى
نستمع ونبقى على معرفة مبا جيري وال نكون خارج الغرفة» ،4ممهّدًا بذلك إلعالن وزارة
اخلارجية ،يف  ،2019/6/22عن قرار املشاركة.
وقد طالب  14نائ ًبا أردن ًيا ،يف  ،2019/2/25حبجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر

الرزاز ،على خلفية املشاركة يف مؤمتر املنامة كون احلكومة «جتاوزت املوقف الشعيب
والنيابي الذي عرب عن رفضه مشاركة األردن يف ورشة البحرين املشؤومة».5
وأيًا تكن األسباب والتربيرات وراء مشاركة األردن يف ورشة املنامة فهي ال تعفيه من
أن سياقات األمور كانت ّ
املساهمة يف إعطاء غطاء عربي للطرح األمريكي ،ال س ّيما ّ
تؤكد
ّ
أن القدس واألقصى والالجئني يف قمة االستهداف ،وبوادر االجتاه األمريكي حنو تصفية

القضية الفلسطينية كانت واضحة منذ كانون أول/ديسمرب  2017مع إعالن ترامب
حول القدس.
1
2
3
4
5

الجزيرةhttps://bit.ly/333lyBT .2019/5/29 ،
الجزيرةhttps://bit.ly/2Q0ynrw .2019/7/31 ،
الجزيرةhttps://bit.ly/2VZgT2j .2019/6/23 ،
عرب https://bit.ly/2TDBoAl .2019/6/11 ،48
الخليج أونالينhttps://bit.ly/2v5DLlQ .2019/6/25 ،
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 -3دول الخليج العربي :مزيد من االبتعاد عن القضية الفلسطينية
يف الوقت الذي تواجه القضية الفلسطينية حتديات جديدة فرضتها إدارة ترامب والرؤية
اليت تتبناها ،استم ّر انزياح دول اخلليج العربي ابتعادًا عن القضية وتقاربًا مع واشنطن

و «تل أبيب» .ويصنف التقدير االسرتاتيجي الصادر عن «مركز أحباث األمن القومي»
دول اخلليج العربي ضمن معسكر «الدول السنية الرباغماتية» اليت تتب ّنى أنظمتها

الدكتاتورية رؤية قومية ،مؤيّدة للغرب ،معادية إليران ،معادية لإلسالميني.1
أما تطورات املوقف اخلليجي فرتمسها التصرحيات اليت متهّد الطريق ملا تسعى هذه
ّ

األنظمة إىل حتقيقه ،واملؤمترات واللقاءات واالتصاالت مع دولة االحتالل ،عالوة على لعب
دور مباشر يف استهداف املقاومة الفلسطينية ،وهذا بذاته خدمة كربى ّ
لكل من «تل أبيب»

بأيد عربية وإسالمية.
إذ ليس أفضل من أن تباد املقاومة ٍ
وتبدو سلطنة عمان قد قطعت ً
شوطا يف املوقف من االحتالل ،ومل تعد يف حاجة كبرية
إىل املواربة أو اجملاملة يف إعالن موقفها الصريح من دولة االحتالل بعد استقبال
رئيس حكومة االحتالل يف مسقط ،عام  .2018ففي مقابلة تلفزيونية
السلطان قابوس َ
يف  ،2019/2/16على هامش مؤمتر ميونيخ األمين ،قال وزير الشؤون اخلارجية العماني

يوسف بن علوي ،إن «بالده تع ّد إسرائيل دولة من دول الشرق األوسط» .2ويف سياق مشابه،

قال بن علوي يف  2019/4/6يف أثناء مشاركته يف «املنتدى االقتصادي العاملي حول الشرق
األوسط ومشال أفريقيا» يف األردن ،إ ّنه «على الدول العربية أن تشعر إسرائيل بالطمأنينة
 1يقسم التقدير االستراتيجي المنطقة إلى أربعة معسكرات :المحور الشيعي المتطرف ،والدول السنية البراغماتية،
واإلسالميون السنة ،والجهاديون .وتضم الدول السنية البراغماتية السعودية واإلمارات ودول الخليج العربية
األخرى ،باستثناء قطر ،مضافًا إليها مصر والمغرب واألردن.
انظر :الفصل المتعلق بالنظام اإلقليمي في التقدير االستراتيجي  ،2020-2019كانون ثان/يناير ،2020
https://bit.ly/2TqF8ou
 2عرب https://bit.ly/2Ty1gxg .2019/2/26 ،48
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إذ على الرغم من قوتها «فهي ليست مطمئنة إىل مستقبلها كدولة غري عربية يف حميط
عربي من  400مليون إنسان .هي غري مطمئنة إىل استمرار وجودها يف هذه املنطقة».1
وكشفت القناة  13العربية عن اجتماع سري يف البيت األبيض ،يف  ،2019/12/17ضم
الواليات املتحدة ودولة االحتالل واإلمارات العربية ،وم ّثل اجلانب اإلسرائيلي رئيس
«جملس األمن القومي» مئري بن شبات ،فيما م ّثل اإلمارات سفريها لدى واشنطن يوسف

العتيبة ،وناقش اجملتمعون إنشاء منتدى تعاون ضد إيران.2
أما يف البحرين ،فاستقبل
عاهل البحرين امللك محد بن
عيسى احلاخام األكرب للقدس
شلومو عمار ،الذي شارك يف
مؤمتر أقيم يف كانون أول/
ديسمرب حتت عنوان التسامح
الديين ،وهذا العنوان خيفي
حتته االجتاه إىل التطبيع مع
االحتالل .وشارك يف املؤمتر

أقيم يف البحرين مؤمتر حتت عنوان التسامح الديين حضره احلاخام
األكرب للقدس ورجال دين من دول عربية

رجال دين من الكويت ،ولبنان ،ومصر واألردن .ودعا عمار قادة الشرق األوسط إىل الدفع
حنو السالم مع «إسرائيل».3

 1دويتشه فيليهhttps://bit.ly/39ld1wM .2019/4/6 ،
https://bit.ly/2Txbfls .2020/2/Axios، 4 2
األخبارhttps://bit.ly/2IeJ6dt .2020/2/6 ،
 3جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/2W6xvW9 .2019/12/10 ،
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وكان الف ًتا يف السعودية استمرار احلصار الذي تفرضه على حركة محاس ،بعدما باتت
تصفها باحلركة اإلرهابية .1فقد ص ّعدت اململكة وترية اعتقاالتها ض ّد أفراد من احلركة،

وبرز العام املاضي اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي مسؤول العالقات السابق
للحركة يف اململكة حممد اخلضري وجنله هاني يف نيسان/أبريل ،وذلك ضمن محلة
بدأت قبل عامني وطالت العشرات من املناصرين والداعمني واملنتسبني إىل احلركة.2

وترفد هذه السياسة املساعي اإلسرائيلية واألمريكية إىل تطويق حركات املقاومة يف
املنطقة ،والتضييق عليها ،وعلى حاضنتها والداعمني هلا ،متهيدًا للقضاء عليها وإبادتها.
إن ّ
وبالعموم ال تكشف دول اخلليج عن العالقات التطبيعية ،بل ّ
جل ما يرد يف هذا السياق
يكشف عنه يف اإلعالم العربي أو يف تصرحيات مسؤولني إسرائيليني .وقد كشف وزير
خارجية االحتالل يسرائيل كاتس ،يف كانون أول/ديسمرب ،عن حمادثات يف واشنطن
لتوقيع اتفاقيات بني دولة االحتالل ودول اخلليج العربي إلنهاء النزاع بني الطرفني،
ولبحث دفع اتفاقيات عدم اعتداء مع دول اخلليج إىل األمام .3وكشف كاتس عن لقاءات
مدعوما من رئيس حكومة
مع مسؤولني خليجيني إلنهاء الصراع ،وعن حتركات يقوم بها
ً
االحتالل ،للتوقيع على اتفاقيات منع اعتداء مع دول اخلليج العربي .4وقال كاتس إنه

قدّم خطته إىل عدد من وزراء اخلارجية العرب يف نيويورك على هامش جلسة اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب  .2019وكان قال يف آب/أغسطس ّ 2019
إن تعزيز
ال ّتقارب مع دول اخلليج أولويّة لديهّ ،
وإن «تو ّقع تطبيع العالقات بني إسرائيل ودول اخلليج
يف بضع سنوات أمر واقعي».5
1

2
3
4
5

من الرياض ،وصف الرئيس األمريكي دونالد ترامب حماس حركة إرهابية ،وذلك في القمة العربية اإلسالمية
األميركية التي عقدت في أيار/مايو 2017؛ وفي شباط/فبراير  2018وصف عادل الجبير الحركة باإلرهابية،
في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي في بروكسل.
العربي الجديدhttps://bit.ly/3aRcz9V .2019/9/11 ،
الجزيرةhttps://bit.ly/2xiI6mo .2019/12/2 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2PCpdkG .2019/10/6 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2vnmepA .2019/8/6 ،

163

 164حال القدس السنوي 2019

ويف سياق التجاوب اخلليجي مع التطلعات األمريكية واإلسرائيلية إىل حتقيق اخرتاق
ملحوظ يف العالقة مع هذه الدول ،التقت نائبة مستشار األمن القومي لشؤون الشرق
ثان/نوفمرب ،2019
األوسط ،فيكتوريا كوتس ،سفراء أربع دول عربية يف أواخر تشرين ٍ

وعرضت عليهم إبرام اتفاقيات «عدم اعتداء مع اسرائيل» ،مضيفة أن «البيت األبيض
يؤيد ذلك» .وقد أبلغ سفراء دول اإلمارات والبحرين وعمان إضافة إىل املغرب ،أبلغوا
كوتس بأنهم «سيقدمون تقاريرهم لعواصم بلدانهم ويعودون قري ًبا للقاء بها .وأشارت
كوتس إىل ّ
أن إدارة ترامب تنظر إىل اتفاقيات عدم االعتداء على أ ّنها مرحلة مؤ ّقتة ما بني
العالقات السرية بني «إسرائيل» والدول العربية من جهة والعالقات الدبلوماسية الكاملة
بني اجلانبني.1

كذلك ،شاركت تسع دول عربية ،مخس منها خليجية ،2يف مؤمتر وارسو الذي أقيم يف
 2019/2/14-13يف العاصمة البولندية بدعوة من واشنطن ،وهو جزء من الرؤية األمريكية
حول ضرورة تطبيع العالقات العربية اإلسرائيلية ،حتت عنوان مناقشة قضايا األمن
اإلقليمي واخلطر اإليراني .3وأظهر مقطع فيديو مس ّرب جللسة حوار سرية شارك فيها
وزراء خارجية البحرين والسعودية واإلمارات ،امليل باجتاه دولة االحتالل ،من تصرحيات
تصف إيران باخلطر األكرب على املنطقة ،وأخرى تقول ّ
إن «إلسرائيل حق الدفاع عن
نفسها عندما تواجه اعتداء» ،4ومثل هذه التصرحيات صدرت عن مسؤولني عرب عندما

ّ
شن االحتالل احلرب على غزة وقصف أهلها احملاصرين ،وغري ذلك من التصرحيات اليت
تفيد مبدى تقارب وجهات النظر بني األنظمة اليت حتكم هذه الدول ودولة االحتالل.
https://bit.ly/2VEFedM .2019/12/3 ، Axios 1

 2الدول المشاركة هي ك ّل من السعودية واإلمارات العربية ،والبحرين وسلطنة عمان والكويت ،واليمن ،والجزائر
ومصر واألردن.
 3مؤتمر وارسو :دالالت المكان واألهداف والخلفيّات ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2019/2/18 ،
https://bit.ly/2PhBx9T

 4قناة هآرتس على يوتيوبhttps://bit.ly/2SU5pLD .2019/2/14 ،
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شاركت  9دول عربية ،منها مخس خليجية ،يف مؤمتر وارسو الذي نظمته واشنطن

أما يف مؤمتر املنامة ،فشاركت سبع دول عربية ،أربع منها خليجية ،وهي ّ
السعودية
كل من ّ

واإلمارات وقطر والبحرين ،إىل جانب األردن ومصر واملغرب؛ حيث تسعى الواليات املتحدة

إىل توفري الدعم املالي للشق االقتصادي من صفقة القرن من الدول العربية ،ال سيما
الدول اخلليجية .وهذه املشاركة سهلت على كوشنر طرح خطته ،إذ من دونها لكان من
الصعب عليه السري يف ورشة املنامة حيث تبقى املباركة العربية أساسية لنجاح وصفة
تصفية القض ّية الفلسطينية.
 -4تركيا :موقف سياسي مغاير للعالقة التجارية والسياحية مع االحتالل،
ومساع إسرائيلية إلى تطويق الدور التركي في القدس
ٍ
ال تزال العالقة بني أنقرة و «تل أبيب» حمكومة بالتناقض ،فالعالقات التجارية والسياحية
بني اجلانبني مستم ّرة ،1والتبادل الدبلوماسي عاد إىل طبيعته ،فيما ّ
كل طرف يراقب

الطرف اآلخر ويرت ّقبه .لكن مع ذلك ،ال يبدو خطاب أنقرة وديًا حيال دولة االحتالل،
واألمر ذاته ينسحب على خطاب األخرية حيال تركيا .ويف سابقةّ ،
فإن التقرير السنوي
 1الصادرات التركية إلى دولة االحتاللhttps://tradingeconomics.com/turkey/exports-to-israel :
https://bit.ly/2VYeEwh .2019/10/15، Globes
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لعام  2020الصادر عن شعبة االستخبارات يف جيش االحتالل (أمان) أضاف تركيا إىل
قائمة التهديدات اليت تواجه دولة االحتالل ،وذلك على خلفية سياسة الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان يف املنطقة واتباعه سياسات عدائية تهدّد املصاحل املائية لدولة
االحتالل.1
وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا العام املاضي الرتكيز أكثر على زيارات مدينة
القدس ،يف إطار برنامج رحالت العمرة لعام 2020-2019؛ بهدف زيادة اهتمام املواطنني
األتراك بالقدس ،وتنظم الشؤون الدينية رحالت عمرة تضم زيارات إىل القدس منذ 5

سنوات إىل جانب رحالت احلج والعمرة التقليديّة .ووفق رمزي بريجان ،مدير خدمات احلج
والعمرة برئاسة الشؤون الدينيةّ ،
فإن «القدس موضوع حساس جدًا بالنسبة إلينا؛ ونرغب
حب مواطنينا للمدينة وشغفهم بها».2
يف تكثيف الزيارات إليها لزيادة ّ
ويف «تفنيد» للنشاط الرتكي
يف القدس ،كتب نداف شرغاي
يف صحيفة «إسرائيل اليوم»عن
«اجلهاد اهلادئ ألردوغان» فأشار
إىل ّ
أن أردوغان ال حيصر نفسه
باجلانب اإليديولوجي ،فالرئيس
الرتكي الذي يرى نفسه مداف ًعا

عن اإلخوان املسلمني وسيف
اخلالفة العثمانية الذي سيعود إىل
القدس ،قرر التحرك لتطبيق رؤيته

يستفيد احملامون الفلسطينيون من األرشيف العثماني الذي زودت
به تركيا السلطة الفلسطينية يف املعارك القانونية حول ملكية
األراضي ،ال سيما يف القدس

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2TQL5u1 .2020/1/14 ،
 2وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1638072 .2019/11/7 ،
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خصوصا .وأشار شرغاي إىل
عموما ،ويف القدس
حول اسرتجاع جمد اإلسالم يف فلسطني
ً
ً

األرشيف العثماني الذي زودت به احلكومة الرتكية السلطة الفلسطينية ،وقد بات احملامون
الفلسطينيون يلجأون إليه ً
فعل للحصول على الكثري من الوثائق الستخدامها يف املعارك
خصوصا يف شرق القدس.1
القانونية اليت خيوضونها حول ملكية الكثري من األراضي،
ً
وبدأ وزير خارجية االحتالل إسرائيل كاتس العام املاضي التحرك ملواجهة هذا النشاط،
فأمر بتجهيز ّ
خطة لعرضها على اجمللس الوزاري املصغر للمصادقة عليها ،وذلك بسبب
ّ
اخلطة التصدي
حساسية املوضوع واحتمال إثارة مواجهة مباشرة مع أنقرة .وهدف
للمحاوالت الرتكية الرامية إىل تقويض السيادة اإلسرائيلية يف القدس وحلماية الوضع
اخلاص لألردن كحارس لألماكن املقدسة اإلسالمية يف املدينة ،وفق ما ذكر موقع
«إسرائيل اليوم» يف  .2019/10/7ومن اخلطوات املقرتحة ملواجهة املد الرتكي حظر
اإلخوان املسلمني واحلد من النشاطات اليت تقوم بها وكالة التعاون والتنسيق الرتكية
(تيكا) اليت تهدف إىل منع تهويد القدس وتنفق سنويًا حوالي  12مليون دوالر يف املدينة
خلدمة أهدافها .وقال كاتس يف مناقشات أولية إ ّنه لن يقبل بوضع تعمل فيه احلكومة
الرتكية على خلق بؤر للتوتر والتحريض يف القدس عرب متويل ورعاية نشاطات إسالمية
متطرفة يقف وراءها اإلخوان املسلمون ،وحتت ستار نشاطات دينية واجتماعية وثقاف ّية
وتعليمية ،مضي ًفا أ ّنه لن يسمح ألردوغان بإحلاق الضرر مبكانة األردن يف ما يتعلق
باملقدسات اإلسالمية يف القدس ،كما حيصل اليوم.2
كذلك ،فقد أوصى التقدير األمين االسرتاتيجي لعام  2020-2019الصادر عن مركز
أحباث األمن القومي بضرورة استمرار «إسرائيل» يف احل ّد من النشاط الرتكي يف القدس،
ومن عالقتها مع فلسطينيي الداخل احملتل ،عالوة على ضرورة مراقبة نشاط حركة
محاس على األراضي الرتكي.3
 1إسرائيل اليومhttps://bit.ly/336Y2nR .2020/1/6 ،
 2إسرائيل اليومhttps://bit.ly/38V1h3K .2019/10/7 ،
 3انظر الفصل المتعلق بالنظام اإلقليمي في التقدير االستراتيجي  ،2020-2019كانون ثان/يناير ،2020
https://bit.ly/2TqF8ou
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 -5المستوى الشعبي
يب أفضل ً
حال من املستوى الرمسي ،وقد جنحت
ال يزال املوقف العربي واإلسالمي الشع ّ

التحركات الشعبية يف الضغط على اجلهات الرمسية إلحداث تغيريات يف بعض املواقف،
وفشلت يف حمطات كثرية بسبب عدم اكرتاث املستوى الرمسي ملوقف الشارع أحيا ًنا ،أو
ضعف احلراك الشعيب يف أحيان أخرى .لكن املوقف الشعيب يف القدس مت ّكن من تسجيل

نصر يف هبة باب الرمحة يف شباط/فرباير شبيه بنصر هبة باب األسباط يف عام ،2017

فيما ّ
يشن االحتالل حربًا على مجاهري القدس لتقويض نصرهم وإحباط ّ
أي حماولة

للدفاع عن القدس واألقصى.
فعلى مستوى ال ّتطبيعّ ،
فإن رفض العالقات مع االحتالل هو املوقف الغالب على الشارع
العربي واإلسالمي ،ففي األردن شهدت شوراع العاصمة تظاهرات حاشدة رافضة التفاقية
اإلسرائيلي ،املوقعة عام  2016بني «شركة الكهرباء األردنية» واالحتالل
الغاز مع االحتالل
ّ

عاما .وتوازت احلملة يف الشارع مع محلة
اإلسرائيلي بقيمة  15مليار دوالر تستم ّر ً 15
ّ
على مواقع التواصل االجتماعي حتت وسم «غاز العدو احتالل» و «أسقطوا اتفاقية الغاز»،

مسرية يف األردن رافضة لصفقة القرن

مؤسسـة القدس الدولية

وعلى الرغم من االعرتاض الشعيب الواسع فقد مضت احلكومة يف االتفاقية بذريعة ّ
أن
الرجوع عنها سيكلف الدولة مليا ًرا ونصف مليار ،1مبا يعكس اهلوة بني املستويني الشعيب
والرمسي .لكن يف سياق آخر ،أمثر الضغط الشعيب األردني إلغاء وزارة الداخلية األردنية
مؤمت ًرا تطبيع ًيا حتت عنوان السالم بني األديان كان سيعقد من  .2019/11/23-21وقال
جتمع احترك لدعم املقاومة وجمابهة التطبيع» ّ
إن «العنوان الديين كبوابة لتسويق
ّ

التعايش يعد من أخطر العناوين الثقافية ،وذلك ألن العدو ومروجي التطبيع معه
يهدفون إىل إنتاج وعي جديد مزور حول طبيعة الصراع وترويج خطاب التعايش والسالم
واحلب… بني املُعتدي واملعتدى عليه».2

وعلى مستوى صفقة القرنّ ،
فإن الشارع العربي واإلسالمي قابل الصفقة وورشة املنامة
االقتصادية بالرفض ،وخرجت فعاليات وتظاهرات ضد الصفقة يف العديد من املدن
والعواصم العربية واإلسالمية ،كاملغرب وتونس ،3لكن على الرغم من ذلك فقد شاركت
 7دول عربية يف ورشة املنامة االقتصادية من دون اعتبار ملوقف الشارع .وأطلق يف بريوت يف
 ،2019/6/2لقاء سياسي -شعيب حتت عنوان «متحدون ضد صفقة القرن» ،مببادرة من
املؤمتر القومي اإلسالمي واألحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية ،وشارك فيه حنو
 200شخصية من قادة األحزاب والقوى العربية واإلسالمية ،وحضرته قيادات من الفصائل
الفلسطينية واللبنانية ،ملواجهة الصفقة ومؤمتر البحرين .وصدر عن اجملتمعني «ميثاق
األمة ضد صفقة العار» ،الذي ّ
أكد رفض األطراف املشاركة الكامل للصفقةّ ،
وأن مشروعها
هو «دعم املقاومة بصورها كافة ،ويف مقدمتها املسلحة ،ما يتطلب من أبناء األمة وقواها
كافة ومن أحرار العامل تقديم كل أشكال الدعم إىل املقاومة ،وخاصة مسريات العودة
 1األخبارhttps://al-akhbar.com/Media_Tv/281723 .2019/12/29 ،
 2فلسطين https://bit.ly/38JAZRf .2019/11/21 ،24
 3الميادين نتhttp://mdn.tv/41gw .2019/6/23 ،
سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/mHuw .2019/6/21،
سبوتنيكhttps://sptnkne.ws/mJ2T .2019/6/24،
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واملرابطني يف املسجد األقصى» .1وتعهّدت اجلهات املشاركة بتنظيم فعالية شعبية شهرية
كحد أدنى على األقل وسط الشباب اجلامعي ابتداء حبلقة نقاش وانتهاء بتظاهرة
مرو ًرا باعتصام ورفع يافطات ومحالت هاشتاغ على وسائل التواصل .وأعلن املنتدى عن

إنشاء موقع حتت مسمى «متحدون ضد صفقة القرن» لينشر على صفحته النشاطات

والفعاليات والبيانات.
ويف القدس ،ح ّقق احلراك
الشعيب انتصا ًرا يف هبة
باب الرمحة يف شباط/
فرباير  2019عرب فتح
باب الرمحة الذي أغلقته
شرطة االحتالل قبل 16

عاما استنادًا إىل قرار مزعوم
ً

من

حمكمة

االحتالل.

واستطاعت اجلموع الدخول
إىل املصلى وأداء صالة

كانت هبة باب الرمحة من أبرز حمطات املوقف الشعيب يف القدس احملتلة

عاما ،على الرغم من حماوالت االحتالل
اجلمعة فيه يوم  2019/2/22ألول م ّرة منذ ً 16
منعهم من ذلك .وعلى مدى العام ،كان باب الرمحة واملدافعون عنه ،من مصلني وحراس،

يف قلب االستهداف إذ تكررت حماوالت االحتالل إغالق املصلى ومنع الصالة فيه ،والتضييق

على املصلني واملرابطني ومالحقتهم وإبعادهم عن املسجدّ ،
لكن عزمية مجاهري القدس
كانت أقوى ،واستطاعت احملافظة على النصر ،وقد احتفلت يف شباط/فرباير 2020

بالذكرى السنوية األوىل لنصر باب الرمحة.
 1األخبارhttps://al-akhbar.com/Palestine/271458 .2019/6/3 ،
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على المستوى الدولي
بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
يف عام  2017اعرتاف إدارته بالقدس عاصمة
لدولة االحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إىل
املدينة احملت ّلة ،حاولت دول من أوروبا وأمريكا
الالتينية ،إضافة إىل أسرتاليا ،ا ّتباع اخلطوة
إمجاعا أو ترحي ًبا
األمريكية ،من دون أن تالقي
ً

حتاول األطراف الدولية إحداث بعض
التوازن يف مقابل جنوح املوقف األمريكي
حنو إنهاء حل الدولتني ،وفيما تشارك إدارة
ترامب دولة االحتالل يف خمالفة القانون
الدولي ،تكرر األطراف الدولية إعالن
ّ
متسكها به لكم من دون أن يعن ذلك أنها
ّ
قادرة على تطبيقه

دول ًيا ،بل كانت تستد ّر مواقف رافضة،
ومؤكدة رفض اخلطوات األحادية ،وال ّتمسك ّ
ّ
حبل الدولتني .وعلى الرغم من ّ
أن مواقف

ترامب حيال القضية الفلسطينية مل تكن مقبولة دول ًيا ،فقد استمرت إدارته يف سياستها
القائمة على خمالفة القانون الدولي ،واختاذ قرارات تع ّزز الرواية اإلسرائيلية وختدمها.
ـدد
 -1األم ــم المتح ــدة تش ــارك ف ــي ورش ــة المنام ــة االقتصادي ــة ...وتج ـ ّ
التفوي ــض لألون ــروا
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،بأغلبية ساحقة ،أربعة قرارات تتعلق بفلسطني،
وذلك يف  ،2019/12/4ومنها القرار املتعلق بتسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية
الذي يدعو مجيع الدول إىل عدم االعرتاف بأي تغيريات على حدود ما قبل  ،1967مبا يف
ذلك القدس احملتلة.1
ويف االستيطان ،قالت األمم املتحدة ،يف  ،2019/11/19إن موقف أمينها العام أنطونيو
يتغري .وجاء التأكيد عقب إعالن واشنطن ّ
أن
غوترييش الرافض لالستيطان مل ولن ّ
االستيطان ليس خمال ًفا للقانون الدولي .وأشار املتحدث باسم غوتريش إىل أن األمم
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://news.un.org/ar/story / 2019/ 11/ 1044041 ،
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املتحدة تع ّد قرار جملس األمن رقم « 2334املرشد لنا يف هذا اخلصوص وسوف نبقي
على التزامنا بدعم الفلسطينيني وإسرائيل لتحقيق السالم ومبدأ الدولتني» .1كذلك،
أعلنت األمم املتحدة عن أسفها إلعالن الواليات املتحدة حول االستيطان ،2وحبث جملس
األمن يف مق ّر األمم املتحدة يف نيويورك ،يف  ،2019/11/20الوضع يف املنطقة مبا فيها

املسألة الفلسطينية ،وتطرق األعضاء يف كلماتهم إىل موقف واشنطن من االستيطان،
وقال منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف،
ّ
يتغي فهو يرى النشاط االستيطاني اإلسرائيلي بأنه انتهاك
إن موقف األمم املتحدة ال ّ

صارخ للقانون الدولي وعقبة أساسية أمام حتقيق حل الدولتني والتوصل إىل سالم عادل
وشامل ودائم.3

على مستوى احملكمة اجلنائية الدولية ،أعلنت فاطو بنسودا املدعية العامة للمحكمة،
يف  ،2019/12/20عن ن ّيتها فتح حتقيق شامل يف جرائم حرب حمتملة ارتكبتها دولة
االحتالل يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،وقالت «توجد الع ّلة القانونية لفتح حتقيق
رمسي يف جرائم حرب حمتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون يف األراضي الفلسطينية
احملتلة ،مبا يف ذلك قطاع غزة احملاصر والضفة الغربية احملتلة ومن ضمنها القدس».4
واستف ّز اإلعالن قادة االحتالل ،فقال رئيس احلكومة بنيامني نتنياهوّ ،
إن «هذا يوم أسود
للحقيقة والعدالة .حيولون احملكمة اجلنائية الدولية إىل سالح سياسي موجه ضد

إسرائيل» ،5وبدأت دولة االحتالل محلة إلقناع «أصدقائها» للتح ّرك ض ّد هذه اخلطوة

ومنع تداعياتها .وكانت دولة االحتالل أطلقت مع «أصدقائها» محلة بعدما أصبحت
 1وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1650238 .2019/11/19 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدة1043991/11/https://news.un.org/ar/story/2019 .2019/11/19 ،
 3موقع أخبار األمم المتحدة1044041/11/https://news.un.org/ar/story/2019 .2019/11/20 ،
 4موقع المحكمة الجنائية الدولية :بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن اختتام الدراسة األولية
للحالة في فلسطين ،واستصدار قرار بشأن نطاق االختصاص اإلقليمي للمحكمة.2019/12/20 ،
https://bit.ly/2x9rBcp
 5تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2IfrhLx .2019/12/20 ،
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فلسطني عض ًوا يف احملكمة رمس ًيا يف  ،2015/4/1وأصدر قادة االحتالل تعليمات بإطالق

محل ٍة إعالمية ضد احملكمة اجلنائية الدولية ،وضرورة إيقافها عن العمل ،عالوة على
دعوات إىل وقف متويل احملكمة.1
ويف السياق املتعلق باألونروا،
صوتت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف كانون أول/
ديسمرب  2019ملصلحة متديد
التفويض للوكالة ،حتى نهاية
حزيران/يونيو  .2 2023وجاء
التصويت بأغلبية ساحقة؛إذ
أيدت القرار  167دولة فيما
اعرتضت الواليات املتحدة
ودولة االحتالل ،وامتنعت سبع

صوتت األمم املتحدة ملصلحة متديد التفويض لوكالة األونروا فيما
كانت أمريكا ودولة االحتالل اإلسرائيلي تسعيان إىل إنهاء عملها

اإلسرائيلي يف مترير مقرتحاتهما
دول عن التصويت .وقد فشل كل من أمريكا واالحتالل
ّ

القاضية بإعادة تعريف الالجئ الفلسطيين ،وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء الالجئني
وأحفادهم ،وتقليص مدّة جتديد تفويض الوكالة لعام بد ً
ال من ثالثة .3وكانت الواليات
املتحدة األمريكية ودولة االحتالل اإلسرائيلي قادتا محلة إللغاء وكالة األونروا كمدخل
إلنهاء ملف الالجئني ،فيما أصدر ترامب يف عام  2018قرا ًرا بوقف متويل األونروا.

 1شبكة السياسات الفلسطينيةhttps://bit.ly/2VKc5Og .2015/4/1 ،
 2الدول التي امتنعت عن التصويت هي كل من هي الكاميرون وأستراليا وغواتيماال وناورو وبابوا غيينيا الجديدة
ورواندا وفانوتو.
 3موقع األونرواhttps://bit.ly/39KVuhK .2019/11/13 ،
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 -2االتّحاد األوروبي
يفصل االحتاد األوروبي يف عالقته مع دولة االحتالل بني املوقف من اعتداءاتها وخمالفتها
القانون الدولي من جهة ،والعالقات السياسية والدبلوماسية والتجارية معها .ويف العموم،
يتمسك ّ
ّ
حبل الدولتني على حدود عام  ،1967ويرفض االستيطان
فإن االحتاد األوروبي
ّ

يف األراضي احملتلة عام  ،1967وموقفه إلعالن ترامب حول القدس يف عام  2017ونقل
السفارة إليها يف عام  .2018ومع ذلك ،تكاد العالقة املتقدّمة واملزدهرة مع دولة االحتالل
تطغى على ّ
أي موقف رافض لسياساتها حيال الفلسطينيني.
حكما
االتحاد األوروبي يؤكّ د رفضه االستيطان ومحكمة العدل األوروبية تصدر
ً
ملزما بوسم المنتجات
ً

صدر عن االحتاد األوروبي يف عام  2019موقفان بارزان خبصوص االستيطان ،األوّل كان
القرار الصادر عن حمكمة العدل األوروبية ،واآلخر هو البيان الرافض إلعالن مايك

بومبيو ،وزير اخلارجية األمريكيّ ،
أن االستيطان ال خيالف القانون الدولي.
ففي  ،2019/11/12أصدرت
حكما
حمكمة العدل األوروبية
ً
قضائ ًيا يلزم الدول األعضاء يف
االحتاد األوروبي بوضع ملصقات
على

منتجات

املستوطنات

ومتييزها

عن

اإلسرائيلية

األخرى،

املنتجات
وقالت

احملكمة إنه مبوجب قوانني
االحتاد األوروبي بشأن وضع

حكما يلزم دول االحتاد بوسم املنتجات
أصدرت حمكمة العدل األوروبية ً

مؤسسـة القدس الدولية

ملصقات على املواد الغذائية ،جيب توضيح مصدر تلك األغذية حتى يتم ّكن املستهلكون
من االختيار بناء على «اعتبارات أخالقية ،واعتبارات تتع ّلق بااللتزام بالقانون الدولي»،1

ما يعين عدم السماح بالتسويق هلا على أ ّنها منتجات إسرائيل ّيةّ .2
لكن قرار احملكمة يبقى

حمدود األثر إذ إ ّنه مبين على احرتام ّ
حق املستهلك يف معرفة مصدر املنتجات املعروضة
أي التزامات خارج اخليارات ّ
يف األسواق من دون أن يرت ّتب على ذلك ّ
الشخص ّية.

لكن يف موازاة ذلك ،ويف ما يشبه رسالة طمأنة إىل دولة االحتالل ،أكدت املتحدثة باسم
يغي دعم االحتاد األوروبي األساسي ألمن
املفوضية األوروبية ،مينا أندريفا ،أن «احلكم ال ّ

إسرائيل»ّ ،
وأن «االحتاد ال يدعم ّ
أي نوع من املقاطعة أو العقوبات على إسرائيل ،ويرفض

حماوالت أنصار ما يسمى حركة مقاطعة إسرائيل» .3وعلى الرغم من ذلك ،هاجم
اإلسرائيليون احلكم ،فرفضته خارجية االحتالل وقالت إن احملكمة «اجن ّرت وراء محلة
سياسية هدفها تطبيق معايري مزدوجة جتاه إسرائيل والتمييز سل ًبا ضدها» ،وأعلن وزير
اخلارجية اإلسرائيلي أنه سيدعو نظراءه األوروبيني إىل «االمتناع عن تطبيق هذه السياسة
اخلطأ واخلطرية ،اليت تتناقض مع الدفع حنو إنهاء الصراع عرب مفاوضات مباشرة ومن
دون شروط مسبقة ،وليس بواسطة قرارات قضائية».4
أما املوقف اآلخر ،فكان رفض االحتاد األوروبي اإلعالن الذي صدر يف  2019/11/18عن

وزير اخلارجية األمريكية بشأن تغيري واشنطن موقفها من االستيطان ،وأ ّنها ال تنظر

إىل املستوطنات على أ ّنها غري شرعية بالضرورة .وقالت مسؤولة السياسة اخلارجية
إن سياسة االحتاد األوروبي واضحة ومل تتغري وترى ّ
باالحتاد فيدريكا موغريين ّ
أن النشاط
1
2
3
4

لالطالع على الحكم على موقع محكمة العدل األوروبيةhttps://bit.ly/2W2ysi1 :
يمكن االطالع على قرار المحكمة هناhttps://bit.ly/2Wu6k7R :
العربي الجديدhttps://bit.ly/2W2yWVn .2019/11/12 ،
األخبارhttps://al-akhbar.com/Palestine/279298 .2019/11/13 ،
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االستيطاني غري شرعي مبوجب القانون الدولي ويقلل فرص التوصل إىل اتفاق سالم،
ودعت دولة االحتالل إىل وقف نشاطها االستيطاني.1
دول في االتحاد تفتح مكاتب تمثيلية في القدس وتمسك أوروبي برفض
نقل السفارة

يرفض االحتاد األوروبي خطوة نقل السفارات لدى دولة االحتالل إىل القدس احملتلة،
وحتاول بعض دوله االلتفاف على هذا املوقف عرب إنشاء مكاتب متثيلية هلا يف القدس،
ووعود بنقل السفارة يف وقت الحق.
يف

،2019/3/19

افتتحت

هنغاريا مكت ًبا جتاريًا ذا مكانة
دبلوماسية ،يف الشطر الغربي من
القدس احملت ّلة بعد عجزها عن
التزاما
نقل سفارتها إىل املدينة
ً
مبوقف االحتاد األوروبي وخو ًفا
من احملاذير القانونية ،وبذلك
تكون هنغاريا (أوروبا الوسطى) أول

وزير اخلارجية اهلنغاري يفتتح مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة

دولة يف االحتاد األوروبي هلا بعثة
دبلوماسية يف القدس احملت ّلة ،2لكن من دون االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
وقد علق االحتاد األوروبي على هذه اخلطوة يف  2019/3/20بتأكيد رفض الدول األعضاء
وجود بعثات دبلوماسية هلا يف القدس احملت ّلة.3
 1الغارديانhttps://bit.ly/3cOslnK .2019/11/18 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/381A2TC .2019/3/19 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2U6n43C .2019/3/20 ،
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كذلك ،أعلن رئيس سلوفاكيا ،يف شباط/فرباير ّ ،2019
أن بالده ستفتتح مرك ًزا
إبداع ًيا وثقاف ًيا يف القدس ،مثلما فعلت التشيك يف آذار/مارس  ،1 2018لكن انتهى عام
 2019من دون أن يشهد افتتاح هذا املكتب .وتعهّد رئيس وزراء ليتوانيا بنقل سفارة بالده

إىل القدس يف حال فوزه باالنتخابات الرئاسية ،لتكون اخلطوة «رسالة إجيابية إىل الرئيس
ترامب ّ
أن صداقتنا ليست مسألة أقوال وحسب ،وستعزز عالقتنا مع إسرائيل».2
وتعهّدت رئيسة الوزراء الرومانية ،يف أثناء مؤمتر جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية
«إيباك» يف واشنطن يف  ،2019/3/24بنقل سفارة بالدها إىل القدس ،واالعرتاف باملدينة
متض ساعات على تصرحيها حتى صدر موقف عن رئيس
«عاصمة لدولة إسرائيل» .ومل ِ

رومانيا كالوس يوهانيس انتقد فيه بشدة تصرحيات دانتشيال بنقل السفارة ،وقال إنهّا
«أظهرت جمددًا جهلها يف الشؤون اخلارجية» .وقال يوهانيس ّ
إن قرار نقل السفارة عائد
إليه كرئيس للبالد.3
يغير شروط الدعم للمؤسسات المدنية في الشطر الشرقي
االتحاد األوروبي
ّ
من القدس المحتلة

ميول االحتاد األووروبي عددًا من املؤسسات األهل ّية الفلسطينية لتنفيذ مشاريع ّ
تغطي
جماالت الصحة والرتبية والتعليم وحماربة الفقر والتنمية احمللية والزراعة والصناعة

مسمى مكافحة اإلرهاب.
وغريها؛ ويف عام  2019فرض االحتاد بنودًا جديدة يف عقوده حتت ّ
وينص البند  1.5الوارد يف امللحق رقم  2من اتفاقيات التمويل على أن املؤسسات الفلسطين ّية
ّ

ُملزمة بالتأكد من أال يكون املتعاقدون الفرعيون أو الثانويون معها ،أو املشاركون يف
مالي ،ممن تندرج أمساؤهم ضمن
ورشاتها التدريب ّية ،أو من حيصل من خالهلا على دعم ّ

 1حساب نتنياهو على تويترhttps://bit.ly/2SYzU3d .2019/2/19 ،
 2جيروزاليم بوستhttps://bit.ly/37ZJYx5 .2019/3/20 ،
 3سي أن أن عربيhttps://cnn.it/2PIUfY8 .2019/3/24 ،
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األوروبي ّ
احلق يف
األوروبي ،فيما مينح البند  12.2االحتاد
اخلاصة باالحتاد
قائمة «املنع»
ّ
ّ
ّ
فسخ العقد من طرف واحد ،إذا ّ
تبي له أن املستفيدين من املشروع الذي مي ّوله متورطون

بتهم تتعلق بالرشوة والفساد ،أو املشاركة يف تنظيمات إجرام ّية ،أو يف ارتكاب «هجمات

إرهاب ّية أو يف متويل «اإلرهاب».1

وسلمت  135مؤسسة فلسطينية أهلية رسالة إىل القائم بأعمال مم ّثل االحتاد األوروبي،
توماس نكلسونّ ،
توضح موقفها الرافض لشروط متويل أوروبية للمؤسسات الفلسطينية،2

لكن على ما يبدو ّ
مهتما باألخذ باالعرتاض الفلسطيين أو الرتاجع
فإن االحتاد ليس
ً

عن البنود اليت فرضها .ومتهّد اخلطوة األوروبية لتضييق اخلناق على املؤسسات األهلية
أساسا من االستهداف اإلسرائيلي ،ومن أوجهه إغالق عدد
يف شرق القدس اليت مل ُ
تنج ً
من املؤسسات األهلية يف القدس بذريعة العمل ملصلحة السلطة الفلسطينية ومن دون
ترخيص من قبل سلطات االحتالل .3ويف حني ّ
أن بعض املؤسسات لن ترفض شروط املانح

األوروبي حتى ال ختسر أموال الدعم ّ
فإن مؤسسات أخرى أعلنت رفضها هذه الشروط وهو
ما يعين تع ّثر مشاريعها ،ال س ّيما ّ
أن بدائل التمويل ليست متوافرة .4ويأتي هذا التضييق

األوروبي يف الوقت الذي تنفلش فيه املؤسسات اإلسرائيلية يف شرق القدس وتتغلغل بني
املقدسيني أو تضطر فيه مؤسسات مقدسية إىل جماراة سياسات االحتالل وطلب التمويل
من السلطات اإلسرائيلية ،كما يف بعض املدارس.

European Commission: Calls for proposals and tenders, 9/ 12/ 2019 . https://bit.ly/3374eMB 1
متراسhttps://bit.ly/3aLSbqC.2019/12/28 ،
 2العربي الجديدhttps://bit.ly/3aLUNoa .2019/12/20 ،

 3انظر الفصل األول من هذا التقرير.

 4متراسhttps://bit.ly/3aLSbqC .2019/12/28 ،
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األمريكية
 -3الواليات المتّ حدة
ّ
عملت الواليات املتحدة عام  2019على استكمال تهيئة األرضية الالزمة للكشف عن صفقة
القرن ،وذلك عرب الكشف عن اجلانب االقتصادي من اخلطة يف ورشة املنامة يف شباط/
فرباير ،وجوالت التحشيد للصفقة والورشة ،والعمل لضمان مشاركة عربية فيها ،وكان
التجلي األبرز لذلك يف ورشة البحرين التطبيعية «السالم من أجل االزدهار» .وبعد
حسم القدس عاصمة لدولة االحتالل يف عام  ،2017ونقل السفارة األمريكية إليها يف
عام  ،2018حاول ترامب استكمال مساعي تصفية القضية الفلسطينية من بابي الالجئني
واالستيطان :ففي األول حاول منع جتديد التفويض لألونروا بعدما كان أوقف الدعم
املالي عنها يف عام  ،2018ويف االستيطان أعلن وزير خارجيته ّ
أن االستيطان ليس بالضرورة
غري شرعي.
تراجع شعبية الحكومة اإلسرائيلية بالنسبة إلى األمريكيين

أظهر استطالع للرأي أجراه مركز بيو للدراسات ونشرت نتائجه يف  ،2019/4/24أن نظرة
األمريكيني سلبية حيال احلكومة اإلسرائيلية ،وأظهر االستطالع تراجع شعبية «إسرائيل»
بني الشباب يف الواليات املتحدة ،وتزايدًا يف دعم الفلسطينيني ،وأن حوالي  % 48من الشباب
حتى سن  30لديهم آراء إجيابية حيال الفلسطينيني .ووفق االستطالعّ ،
فإن احلزب

ً
واحدا من أكثر مؤيدي االحتالل اإلسرائيلي محاسة بني اجلمهور
اجلمهوري ال يزال
خصوصا .كذلكّ ،
فإن  34%من
عموما واجلمهور اليهودي األمريكي
األمريكي
ً
ً

األمريكيني يعتقدون ّ
أن ترامب مييل إىل الرواية اإلسرائيلية يف ما يتعلق بالصراع ،يف
مقابل  % 6يعتقدون أ ّنه مييل إىل اجلانب الفلسطيين.1

Pew Research Center: U.S. Public Has Favorable View of Israel’s People, but Is Less 1
https://pewrsr.ch/2IARd6k .2019/4/Positive Toward Its Government, 24
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الرواية اإلسرائيلية وتستكمل التحضير لإلعالن عن صفقة
واشنطن تتبنّ ى ّ
القرن

يأت ترامب بسياسة خمتلفة
مل ِ
عن تلك اليت ا ّتبعها أسالفه جلهة

االحنياز إىل دولة االحتاللّ ،إل
أ ّنه خت ّلى عن الدبلوماسية يف
التعبري عن هذا االحنياز ،فكان
ووضوحا عرب ّ
التبن
أكثر فجاجة
ً
الكامل لرواية االحتالل ومواقفه،
والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا

وإلزام الفلسطينيني بالقبول بها.

شارك مسؤولون أمريكيون يف افتتاح طريق «نفق احلجاج» يف ت ّ
نب
واضح للرواية اإلسرائيلية

وكانت املشاركة األمريكية يف افتتاح نفق «طريق احلجاج» يف القدس احملتلة رسالة
واضحة يف هذا السياق .ففي حزيران/يونيو  ،2019هوى كل من مبعوث ترامب إىل الشرق
األوسط جايسون غرينبالت والسفري األمريكي لدى االحتالل اإلسرائيلي ديفيد فريدمان
باملطرقة على جدار أسفل القدس القدمية يوصل إىل «نفق احلجاج» وميتد من أسفل
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سلوان إىل املسجد األقصى .وعكست تصرحيات فريدمان التماهي الكامل بني إدارة ترامب
واملزاعم االستيطانية التلمودية يف دولة االحتالل ،فقال «هذا املكان موقع أثري للواليات
املتحدة مثلما هو إلسرائيل .هذا هو سبب العالقة املتينة والصلبة بني البلدين .نريد قول
احلقيقة ،أن نروي التاريخ والتناخ (الكتاب املقدس اليهودي) .هذه احلقيقة وهذه هي
الطريقة الوحيدة».1
وضمن السياسة اليت ا ّتبعها ترامب
يف تصفية امللفات اليت يعدّها عائ ًقا
أمام خضوع الفلسطينيني ،أعلن يف
آذار/مارس اعرتاف بالده بالسيادة
اإلسرائيلية على اجلوالن السوري
ّ
احملتل ،2وضغط ّ
باتاه عدم جتديد
التفويض لوكالة األونروا وص ّوتت
واشنطن يف األمم املتحدة ض ّد

التمديد ،3فيما أعلن وزير اخلارجية

أعلن وزير اخلارجية األمريكي ّ
أن املستوطنات ال ختالف
القانون الدولي

األمريكي مايك بومبيو ،يف ّ ،2019/11/18
أن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة

الغربية ال تع ّد بذاتها غري متسقة مع القانون الدولي.4

وقد و ّقع  107أعضاء دميوقراطيني مبجلس النواب األمريكي عريضة طالبوا فيها وزير
اخلارجية ّ
بالتاجع عن قرار شرعنة املستوطنات بالضفة ،وأشارت العريضة إىل أن هذا
«مس مبصداقية الواليات املتحدة كوسيط
القرار ،وما سبقه من قرارات إدارة ترامبّ ،
1
2
3
4

األخبارhttps://bit.ly/3crXxsO .2019/7/3 ،
الغارديانhttps://bit.ly/2TGWa1R .2019/3/21 ،
رويترزhttps://reut.rs/38zKovv .2019/12/13 ،
موقع الخارجية األمريكيةhttps://bit.ly/3ahn5H7 .2019/11/18 ،
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نزيه بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،وأحلق أضرا ًرا بالغة بعملية السالم ،وع ّرض أمن
أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيين للخطر».1
مل تق ّر إدارة ترامب بارتباط ّ
أي من هذه القرارات بصفقة القرن ،لك ّنها عقدت يف حزيران/
ّ
ّ
اخلطة .ومل يُد َع
الشق االقتصادي من
يونيو الورشة االقتصادية يف املنامة إلطالق

املسؤولون اإلسرائيليون إىل املشاركة يف الورشة فيما قاطعها الفلسطينيون وحضرتها
سبع دول عربية .وقدّم كوشنر خطة «االزدهار من أجل السالم» على أ ّنها «إطار حديث

ملستقبل أكثر إشرا ًقا وازدها ًرا» يف مقابل «اإلطار القديم الذي حوصر فيه الفلسطينييون

سنوات طويلة» .2ووفق ورقة حقائق نشرها البيت األبيض يف  ،2019/6/22تقرتح اخلطة

جذب استثمارات تتجاوز قيمتها  50مليار دوالر ملصلحة الفلسطينيني ،وإجياد مليون
فرصة عمل هلم ،ومضاعفة إمجالي ناجتهم احمللي ،على أن ميتد تنفيذها على  10أعوام.3
األمريكية للفلسطينيين :قاصرون وال يمكنهم إقامة دولة
الرؤية
ّ
ّ

متسكها بالسالم ومبحاربة
على الرغم من احلرص الكبري للقيادة الفلسطينية على إظهار ّ
اإلرهاب ،مع ما يعنيه هذان املصطلحان يف قاموس االستعمار الذي تفرض الواليات امل ّتحدة
عب عن رؤيتها
وحلفاؤها ،مل يشفع ذلك للسلطة الفلسطينية لدى اإلدارة األمريكية اليت ّ
جتاه الفلسطينيني جاريد كوشنر ،صهر ترامب املكلف بقيادة الفريق األمريكي لوضع
خطة السالم والتسويق هلا .ففي مقابلة متلفزة يف حزيران/يونيو ،سبقت ورشة املنامة،
قال كوشنر ّ
إن تو ّقع الفلسطينيني التح ّرر من التدخل العسكري واحلكومي اإلسرائيلي

وربا يصبحون قادرين على أن حيكموا أنفسهم مبرور الوقت .وحتدّث عن
عال»ّ ،
هو «طموح ٍ
 1لالطالع على االلتماس الموقع بتاريخ https://bit.ly/3abAqAE .2019/11/22
 2كلمة كوشنر في ورشة المنامة االقتصادية في https://bit.ly/2TL3vNK :2019/6/25
 3البيت األبيضhttps://bit.ly/33aWuZX .2019/6/22 ،
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حاجة الفلسطينيني إىل «نظام قضائي عادل ...وحرية صحافة وحرية تعبري والتسامح مع
كل األديان» قبل أن تصبح املناطق الفلسطينية أماكن «قابلة لالستثمار» .وبالنسبة إىل
كوشنرّ ،
فإن على الفلسطينيني حتديد موقفهم من خطة السالم بناء على ما إذا كانت
«حتقق هلم حياة أفضل أم ال».1

كشف كوشنر من املنامة عن الشق االقتصادي من خطة السالم األمريكية

ويعكس كالم كوشنر قناعة اإلدارة األمريكية ّ
بأن الفلسطينيني يعانون مشاكل ناجتة
عن الفقر وغياب االستثمار ،وغياب احلريات ،من دون االلتفات إىل ّ
أن االحتالل صادر
حريتهم ،وأرضهم ،وحقوقهم .واملعيار األمريكي ملقبولية خطة السالم لدى الفلسطينيني
حتسن حياتهم حتت
هو قبول االحتالل ،والقناعة بأن أقصى ما ميكن أن حيققوه هو ّ
وتفسر هذه الرؤية اجتاه واشنطن إىل اعتماد ّ
خطة من قسمني :اقتصادي
االحتالل.
ّ
وسياسي ،وتكريس التعامل مع القضية الفلسطينة على أ ّنها قضية ملكية عقارية ميكن أن
تص ّفى يف سوق االستثمارات ،وفق ما تقتضيه مصلحة دولة االحتالل ،والقوى االستعمارية

الداعمة هلا.
https://bit.ly/33c64vr .2019/6/2 ، Axios 1
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 -4دول أمريكا الالتينية
البرازيل :افتتاح مكتب تجاري في القدس المحتلة ونقل السفارة «يجب أن
يكون بذكاء»

يف  ،2019/12/15افتتحت الربازيل
مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة،
وشارك يف مراسم االفتتاح إدواردو

بولسونارو ،وهو نائب بارز يف الربملان
الربازيلي وجنل الرئيس الربازيلي
جايري بولسونارو ،الذي أعاد تأكيد
تعهّد بالده بنقل سفارتها إىل القدس
قري ًبا .وقال إدواردو بولسونارو إن

الربازيل ال تزال تدرس تداعيات نقل
ريا إىل ّ
أن نقل السفارة
سفارتها ،مش ً

افتتحت الربازيل مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة

إن مل يت ّم بذكاء فإن البالد األخرى

لن تشعر باالرتياح خلطوة مماثلة.
وأضاف ّ
أن نقل الربازيل سفارتها

إىل القدس سيلهم الدول األخرى يف
أمريكا الالتينية كي حتذو حذوها.1
ويف آذار/مارس  ،2019زار الرئيس
الربازيلي املنتخب جايري بولسونارو
القدس احملتلة ،وأعلن أن بالده

الرئيس الربازيلي يف زيارة إىل دولة االحتالل يف آذار/مارس 2019

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/33arclM .2019/12/15 ،
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ستفتتح مكت ًبا جتاريًا يف املدينة .1وأصدرت اخلارجية الربازيلية حينها بيا ًنا قالت فيه ّ
إن

«القدس ال ميكن فصلها عن هوية الشعب اليهودي منذ أكثر من  3000عام وأصبحت
القلب السياسي لدولة إسرائيل احلديثة واملزدهرة» ،إال أنهّا مل تعرتف باملدينة عاصمة
لدولة االحتالل .وقال البيان ّ
«إن الربازيل قررت فتح مكتب يف القدس لتعزيز التجارة
واالستثمار والتكنولوجيا واالبتكار ،ليكون جز ًءا من سفارتها يف إسرائيل».2
ويشار إىل ّ
أن بولسونارو كان تعهّد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة يف عام  ،2018بنقل
السفارة الربازيلية إىل القدس ،وك ّرر هذا التعهّد بعد ذلك ،لك ّنه اضطر إىل الرتاجع
بعدما أثار إعالنه ضجة داخلية نظ ًرا إىل االرتدادات السلبية احملتملة هلذه اخلطوة على

جتارة اللحوم مع الدول العربية واإلسالمية.

تجاري في القدس ونقل السفارة إليها بعد أن
هوندوراس :افتتاح مكتب
ّ
يفتتح االحتالل سفارة له في تيغوسيغالبا

يف  ،2019/9/1افتتحت هندوراس مكت ًبا جتاريًا له مكانة دبلوماسية يف القدس احملتلة،
وقال رئيس البالد خوان أورالندو هرينانديز يف حفل االفتتاحّ ،
إن اخلطوة هي األوىل على
طريق نقل سفارة هندوراس إىل املدينة.
ثان/يناير ّ ،2019
إن بالده ستنقل سفارتها
وكان الرئيس اهلندوراسي قال ،يف كانون ٍ
من إىل القدس بعد أن تفتتح «إسرائيل» سفارة هلا يف العاصمة تيغوسيغالبا .وقد طالبت
هندوراس دولة االحتالل بافتتاح سفارة يف تيغوسيغالبا وتعميق العالقات التجارية الثنائية
بني البلدين ،فيما قال مسؤولون إسرائيليون إنه على الرغم من القيود الشديدة يف ميزانية
وزارة اخلارجية ،فقد جرى توفري األموال الفتتاح سفارة يف تيغوسيغالبا ،3ويشار إىل ّ
أن
السفارة اإلسرائيلية يف غواتيماال مت ّثل دولة االحتالل لدى هندوراس.
 1بلومبيرغhttps://bloom.bg/2Q8Poj4 .2019/3/31 ،
 2بيان الخارجية البرازيليةhttps://bit.ly/2U28VTs .2019/3/31 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/39OcdjW .2019/12/15 ،
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هندوراس تفتتح مكت ًبا جتاريًا يف القدس احملتلة

 -5روسيا ترفض صفقة القرن
اختذت روسيا موق ًفا سلب ًيا من صفقة القرن ،فقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف
ّ
إن األمريكيني قدّموا وعودًا على مدى سنتني بتقديم صفقة القرن لكن املعلومات املتوافرة
جتعل من املمكن القول ّ
تدمر كل ما حت ّقق إىل اآلن .وقال الفروف
إن هذه الصفقة املوعودة ّ

ريا يف موقف واشنطن اهلادف إىل تعزيز خطوات أحادية اجلانب،1
إن روسيا ترى خط ًرا كب ً
وأشار كذلك إىل ّ
أن الصفقة لن تؤدي إىل إقامة دولة فلسطينية.2
ومل تشارك روسيا يف ورشة املنامة االقتصادية ،وقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف
إن العناصر األولية خلطة السالم األمريكية تناقض قرارات جملس األمن ،وأشار إىل ّ
ّ
أن
اقرتاح الشق االقتصادي من اخلطة دفع أموال لعدد من الدول من أجل بقاء الالجئني
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2QanYtw .2019/2/12 ،
 2وكالة األناضولhttp://v.aa.com.tr/1633387 .2019/11/2 ،
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الفلسطينيني فيها خمالف لقرارات جملس األمن .1وقال مندوب روسيا الدائم لدى
األمم املتحدة ،فاسيلي نيبينزيا ،يف جلسة جمللس األمن الدولي ،يف  ،2019/7/24إ ّنه من
الضروري منذ وقت طويل إرسال بعثة جمللس األمن الدولي إىل املنطقة بهدف تعزيز الثقة
واملساعدة على إعادة إطالق املفاوضات بني الطرفني ،وأعلن رفض روسيا احتكار اجلهود
السياسية والدبلوماسية ،وذلك يف تعليق له على كالم لغرينبالت وصف فيه القرارات
الدولية اخلاصة بالتسوية بـ «غري املكتملة».2
ويف سياق آخر ،اعرتضت الكنيسة الروس ّية على مشروع القطار اخلفيف الذي سيقيمه

االحتالل بالقرب من «دير الراهبات الروسيات» يف عني كارم ،أحد أشهر معامل القدس.
وجاء يف كتاب االعرتاض أنه «على الرغم من أن الدير مقام على مسافة  130م ً
رتا من
أي تبليغ حوله ،وهي ّ
حدود املشروع ،فإنه مل ي َّ
ُسلم إىل الكنيسة ّ
اطلعت عليه قبل أيام
معدودة فقط» .وعرب كتاب االعرتاض عن خشية الوفد الروسي من أن تؤدّي األعمال
ّ
املخطط هلا إىل إحلاق الضرر بالقدرة على الوصول إىل الدير وإىل الكنيسة ،وإىل املوقع
التارخيي القديم نفسه ،كذلك اخلشية من الضوضاء الشديدة اليت ستخلق الصعوبات
أمام الراهبات خالل صلواتهن ،إضاف ًة إىل أن األعمال ستسرق أراضي تابعة هلا ،حبسب
رجال الدين الروس .3لكن يبقى االعرتاض الروسي ال من منطلق رفض املشروع التهويدي
ذاته ،بل من منطلق ّ
أن املشروع يلحق الضرر بـ «ملكية» تابعة للكنيسة الروسية يف القدس
احملت ّلة.

 1وكالة تاس الروسيةhttps://tass.com/politics/1066895 .2019/7/3 ،
 2وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/336OgC9 .2019/7/24 ،
 3الميادين نت (مترجم عن موقع كلكاليست العبري)http://mdn.tv/5k3c .2019/12/25 ،
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االتﺠاﻫات والمﺂالت
على مستوى مﺸروع تهوﻳد القدس والمسﺠد اﻷقصى
استمرار استهداف االحتالل للساحات الشرقية من املسجد األقصى املبارك ،خاصة
بشكل متكرر،
مصلى باب الرمحة ،عرب اقتحامه من قبل عناصر االحتالل األمنية
ٍ
وعبثهم مبحتوياته واعتقال املرابطني يف أرجائه وعموم املنطقة الشرقية ،وممارسة
املزيد من الضغط على دائرة األوقاف اإلسالمية ،إلعادة إغالق املصلى ،وستأتي
ضغوطات االحتالل مع حماوالته تاليف إشعال هبة شعبية جديدة ،لكي ال حتصل
اجلماهري املقدسية على مكاسب أخرى.
متابعة أذرع االحتالل اقتحاماتها للمسجد األقصى ،وحماولة إدخال آالف
املستوطنني خاص ًة يف األعياد واملناسبات اليهودية ،ويف هذا الصدد ستعمل
مبعزل عن
منظمات املعبد على ترسيخ هذه املواسم أوقا ًتا ثابتة القتحام األقصى
ٍ
املناسبات واألعياد اإلسالمية؛ ما جيعل استباحة األقصى يف رمضان ،ويف األعياد
اإلسالمية حالة متكررة.
ستعمل سلطات االحتالل على تكثيف استهدافها لدائرة األوقاف اإلسالمية ،من
خالل اعتقال الشخصيات والرموز اإلسالمية من دائرة األوقاف وإبعادها ،إضاف ًة
إىل االستهداف الدائم حلراس األقصى ،وعرقلة أي حماولة لرتميم أو إصالح مباني
املسجد ومصلياته.
ُم ِض ّي االحتالل يف تنفيذ املزيد من املشاريع التهويديّة الضخمة واستكمال ما بدأه
إحداث
منها ،ويف مقدمتها مشروع القطار اهلوائي اخلفيف التلفريك ،يف سياق
ٍ
تغيري سريع يف مالمح املدينة احملتلة ،وتشويه املشهد العمراني العربي واإلسالمي
الذي تتمتع به املدينة ،وتسهيل حركة مرور املستوطنني واملقتحمني إىل املسجد
األقصى وساحة حائط الرباق.
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تطبيق بعض بنود اخلطة األمريكية  -اإلسرائيلية صفقة القرن ،عرب تشديد
القيود على وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني األونروا ،وحماولة
إخراجها من القدس احملتلة ،والبدء بسحب الرتاخيص من مدارسها ،وحتويل
الطالب الفلسطينيني يف هذه املدارس ،إىل مدارس أخرى تابعة لبلدية االحتالل
يف القدس.
اإلسرائيلي لتشريع مستوطنات القدس ،وتكريس
إصدار قرارات من الكنيست
ّ
اجلدار العازل ليكون احلد الفاصل بني القدس اليت يريدها االحتالل عاصمة هلا،
والقدس الفلسطينية خارج اجلدار ،وذلك يف سياق تنفيذ صفقة القرن.
ممارسة املزيد من الضغوط عرب حماكم االحتالل على أصحاب املنازل يف منطقة
سلوان والشيخ جراح قرب املسجد األقصى املبارك ،وتسريب عد ٍد من هذه املنازل إىل
قرارات صادرة من حماكم االحتالل.
مجعيات استيطانية عرب
ٍ
متابعة احلفريات اإلسرائيلية أسفل املسجد األقصى ويف حميطه ،وال سيما
يف نفق طريق احلجاج ،وتضرر منازل الفلسطينيني حول األقصى من هذه
احلفريات ،وإمكانية سقوط بعضها ،خاصة يف فصل الشتاء ،يف حماولة لطرد
السكان الفلسطينيني من هذه املنازل ،مع عدم قدرة أصحابها على ترميمها ،وفرض
ً
شروطا قاسية للسماح بالرتميم.
سلطات االحتالل
فرض سلطات االحتالل قيودًا مالية واقتصادية على املؤسسات اخلدمية
الفلسطينية يف القدس احملتلة ،يف حماولة لدفع املقدسيني لالستفادة من
اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات االحتالل ،عرب فرض قيود على مشايف القدس
وشركة الكهرباء وغريها.
حماولة ابتزاز الكنائس املسيحية مبلف الضرائب ،يف حماولة لوضع اليد على
عقارات جديدة ،أو إغالق ملفات التسريب اليت متت يف السنوات السابقة ،يف مقابل
إعفاء الكنائس املسيحية من ضريبة املسقوفات.
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األمريكي ،وتنافس
مواصلة البناء االستيطاني بوترية عالية مع وجود الغطاء
ّ
األحزاب اإلسرائيلية على إرضاء املستوطنني ،وتنفيذ الوعود االنتخابية بدعم
االستيطان.
على مستوى الﺤراك الﺸﻌﺒي واالنتفاضة
س ُتثبت االنتفاضة قدرتها -جمددًا -على جتاوز إجراءات االحتالل األمنية
والعقابية ،إذ ستستمر العمليات الفردية واملواجهات يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني .وستزداد العمليات النوعية اليت تشري إىل أنها منظمة أو يقف وراءها
فصيل أو جمموعة مقاومني.
استمرار جهد املقاومة الشعبية ،عرب مبادرة الفجر العظيم يف عمارة املسجد
األقصى وإرباك االحتالل ،وعودة الفعل الشعيب اجلامع إىل واجهة األحداث ملواجهة
أي اعتداء تقوم به سلطات االحتالل ،مستمدًا قوته من انتصار هبة باب الرمحة.
ً
جديدا عرب جتاوز إجراءات االحتالل األمنية،
جناحا
تسجيل العمليات الفردية
ً
وشبكاته االستخباراتية ،إذ ستظل هذه العمليات عصية على التوقع.
استمرار املواجهات اجلماعية ،وعمليات إلقاء احلجارة والزجاجات احلارقة يف
مناطق القدس.
وضع االحتالل عددًا من املناطق يف القدس احملتلة يف مهدافه ،خاصة خميم
شعفاط والعيسوية ،يف حماولة لتطويع هذه املناطق ،وإمكانية فرض إجراءات
عقابية مجاعية ،تصل إىل ح ّد عزل هذه املناطق عرب وضع مكعبات أمسنتية ،ونصب
حواجز على الطرق املؤدية إليها ،وذلك بعدما أثبتت متيزها يف مقاومته.
لن يتوقف التنسيق األمن مع االحتالل ،إذ يعتمد عليه األخري يف احل ّد من آثار
عمليات االنتفاضة ،واحلصول على معلومات تؤدي إىل تصفية منفذي العمليات
الفردية ،ولن توقفه السلطة الفلسطينية نتيجة حتول التنسيق إىل جزء من البنية
األمنية للسلطة.
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حرب شاملة ،إذ ستتكرر
إمكانية اشتعال اجلبهة مع قطاع غزة ،من دون انزالق إىل ٍ
املناوشات بني املقاومة واالحتالل.
على مستوى المواقﻒ الﻌرﺑية واﻹسامية والدولية
على مستوى الدول الﻌرﺑية واﻹسامية
اخنراط املزيد من الدول العربية واإلسالمية يف التطبيع مع االحتالل ،ولقاء
مسؤولني رفيعي املستوى من هذه الدول مع مسؤولني إسرائيليني ،بالتزامن مع
استمرار مشاركة فرق االحتالل الرياضية والفنية يف فعاليات دولية تستضيفها
ٌ
دول عربية.
متابعة عدد من الدول العربية الضغط على حركات املقاومة ،إذ ستتابع جتفيف
بشكل يشابه لطرح
أي متويل حمتمل هلا ،وإلصاق تهم اإلرهاب بهذه احلركات،
ٍ
االحتالل.
عدم وفاء الدول اخلليجية ودول أخرى بتمويل حمتمل لصفقة القرن مع الرتاجع
الكبري يف أسعار النفط خالل األشهر األوىل من عام  ،2020وبسبب الضغوطات
االقتصادية الكبرية اليت فرضها اإلغالق القسري بسبب انتشار فايروس كورونا،
وهو ما ميكن أن يشكل فرصة للقوى الداعمة للمقاومة لتحقيق املزيد من االنتشار
والفاعلية.
عدم وجود بوادر حقيقية لتحقيق املصاحلة الفلسطينية ،مع تردد السلطة
الفلسطينية يف التجاوب مع مبادرة الفصائل والقوى الفلسطينية .وعلى الرغم
عمليا
من التوحد يف املواقف الرافضة لصفقة القرن ،إال أن هذا الرفض لن يرتجم ًّ
منسقة مؤثرة.
عرب جهود ّ
ستتذرع السلطة الفلسطينية مبنع االحتالل تنفيذ االنتخابات يف القدس،
للتنصل من الدعوة إىل انتخابات برملانية ورئاسية فلسطينية ،وسيبقى حال
املؤسسات الرمسية السياسية الفلسطينية كما هو ،مع تنامي الصراع بني أقطاب
حركة فتح على خالفة الرئيس حممود عباس.
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تصاعد الوعي الشعيب يف وجه املخططات األمريكية ،وهو ارتفاع حيدث بفعل
التوعية املكثفة يف وسائل التواصل االجتماعي وتهافت طرح املطبعني ،وفضح
بشكل متنامي.
ممارسات االحتالل واعتداءاته حبق الفلسطينيني
ٍ
على المستوى اﻷوروﺑي
سيواصل االحتاد األوروبي إدانة السياسات االستيطانية اإلسرائيلية يف القدس من
دون إجراءات حقيقية رادعة لالحتالل ،وسيبقى املوقف األوروبي ً
رافضا للقرارات
األمريكية املتعلقة بالقدس ،واألونروا ،وأي مقرتح يتعارض مع القرارات الدولية،
ورؤية االحتاد األوروبي ب ّ
ولكن املوقف األوروبي الضعيف ً
ْ
ّ
أصال
الدولتني،
ـحل
سيرتاجع أكثر مع انشغال القارة األوروبية خبروج بريطانيا من االحتاد األوروبي،
ومشاكل الالجئني ،والتحديات االقتصادية اليت تتعزز مع افرتاق وجهة نظر
االحتاد عن وجهة نظر الواليات املتحدة يف أمور عديدة منها دعم حلف الناتو.
مزيد من ضعف املوقف األوروبي مبا حيقق رغبة أمريكا واالحتالل بتمرير صفقة
األوروبي ،ومن مؤشرات ذلك
القرن ،ولكن حيافظ على حفظ ماء وجه االحتاد
ّ
تقييد الدعم األوروبي للمؤسسات الفلسطينية يف القدس ،ومنها مراكز األحباث
اليت توثق انتهاكات االحتالل.
تقدم بعض الدول األوروبية خطوات باجتاه افتتاح سفارة هلا يف القدس ،ومن ذلك
افتتاح مكاتب جتارية ،ودبلوماسية ،وثقافية ،وذلك بالتزامن مع سعي دول أخرى
كالربازيل إىل األمر نفسه.
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على المستوى اﻷمرﻳﻜي
التماهي األمريكي  -اإلسرائيلي الذي بلغ مداه عرب اإلعالن عن صفقة القرن،
سيستمر على وقع احلشد االنتخابي للرئاسة األمريكية ،وهو ما سينعكس مزيدًا
من الدعم السياسي واللوجسيت لالحتالل من قبل إدارة ترامب.
قدما يف تطبيق صفقة القرن خاصة
سيواجه ترامب صعوبات كبرية يف املضي ً
أمام التغريات الدولية املتسارعة ،وعدم وجود قبول دولي هلذه الصفقة ،واستمرار
الرفض الفلسطين هلا.
انكفاء متزايد للواليات املتحدة األمريكية عن جممل ملفات املنطقة؛ ما
سيفتح اجملال أمام أطراف دولية أخرى للتدخل يف القضية الفلسطينية ،ويقدم
فرصا جديدة لبناء التحالفات اإلقليمية والدولية ملواجهة الواليات املتحدة،
ً
واالستحصال على املزيد من الدعم الدولي يف مواجهة تغول االحتالل.
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التوﺻيات
السلﻄة الفلسﻄينية
حتويل رفض صفق القرن إىل فرص ٍة لرفع االهتمام بالقدس ودعم املقدسيني
من جهة ،وإىل رأب الصدع داخل البيت الفلسطين ،لتشكيل جبهة موحدة ملواجهة
الصفقة من جهة أخرى ،فمواجهة الصفقة ال ميكن أن تتم وحالة التشرذم مستمرة
ن ،وال شك يف ّ
داخل الصف الفلسطي ّ
أن الصفقة األمريكية  -اإلسرائيلية ستتحول
إىل وقائع حقيق ّية يف املدى القريب ،إن مل تتضافر اجلهود ملواجهتها ،ومن بينها
توحيد الصف الفلسطي ّ
ن.
وقف التنسيق األمن مع االحتالل ،وكذلك بقية أشكال التنسيق معه ،إذ ال
ختدم هذه السياسات التطبيعية يف األمن واالقتصاد والسياسة سوى االحتالل ،وهو
تنسيق يؤدي إىل املزيد من إضعاف البنية الداخلية الفلسطينية ،وإضعاف جهود
مواجهة االحتالل ،ومقابل ذلك ال بد من إجياد بيئة حاضنة للمقاومة يف الضفة
الغربية ،اليت استطاعت تكبيد االحتالل خسائر بشرية ومادية كبرية ،ومن صور
هذه البيئة احلاضنة التكفل بعوائل الشهداء واألسرى ،وتوفري املساكن لعوائلهم
حال هدمها ،ومواجهة ّ
أي إجراءات عقابية حبقهم.
استثمار السلطة يف املقاومة الشعبية ،اليت استطاعت يف األعوام املاضية حتصيل
مكتسبات كبرية ،خاصة يف القدس احملتلة ،وهي مقاومة تفرض على السلطة
إرخاء قبضتها األمنية يف الضفة الغربية ،ووقف التنسيق األمن مع االحتالل.
قلق لالحتالل ،عرب
حتويل عضوية السلطة يف اللجان واملنظمات الدولية إىل عامل ٍ
ّ
للمحتل ،و ُتربز جرائمه أمام
تقديم القضايا والقرارات اليت تكشف الوجه احلقيقي
العامل ،وعلى الرغم من انعدام األثر املباشر هلذه اخلطوة على أرض الواقع ،إال أنها
تسهم يف فضح االحتالل يف احملافل الدولية.
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الفصاﺋل والقوى الفلسﻄينية
كشفت جمريات انتفاضة القدس يف عام  2019وجود بوادر لعودة الفصائل إىل
مسرح العمل املقاوم يف الضفة الغربية ،وأمام هذه البوادر اجلادة ،ندعو الفصائل
الفلسطين ّية إىل تكثيف عملها ملواجهة االحتالل ،وإضعاف بنيته األمنية ،وإقالق
أمن مستوطنيه ،وأن تكون هذه العمليات يف سياق الر ّد على تغول االحتالل يف
القدس احملتلة ،وعلى اعتداءاته حبق املقدسات يف املدينة.
االستفادة من دروس املقاومة الشعبية ،وخاصة اهلبات املتتالية يف القدس احملتلة
ومن مسريات العودة يف قطاع غزة ،اليت أثبتت أهمية املقاومة الشعبية ،وحتويل
املقاومة إىل حالة جمتمعية عابرة لكل األطياف واالنتماءات ،وابتكار أدوات
ومبادرات جديدة قادرة على مواجهة االحتالل ،وعلى إرباك منظومته األمنية.
رفع مستوى العمل للقدس ،ودعمها عرب خمتلف الطرق املمكنة ،ومنها مشاركة
مناصري هذه الفصائل يف الرباط باملسجد األقصى املبارك ،واخنراطهم يف مبادرة
الفجر العظيم اليت استطاعت إرباك االحتالل ،وعمارة األقصى بآالف املصلني.
ويف هذا السياق تأتي أهمية نشر الوعي باملخاطر احملدقة بالقدس واألقصى ،عرب
خمتلف األدوات والوسائل املتوافرة لدى الفصائل.
االستجابة للتحديات الكربى اليت تواجه القضية الفلسطينية ،مبزيد من
ُّ
لزاما
األمريكي
ورص الصفوف يف مواجهة الصلف
اإلسرائيلي؛ ما جيعل ً
اللحمةّ ،
ّ
ّ
على الفصائل الفلسطينية حتقيق املصاحلة وحتصني البيت الداخلي.
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اﻷردن
إظهار الرفض القاطع لصفقة القرن ً
قوال ً
وفعال ،والتصدي لالبتزاز األمريكي
واإلسرائيلي يف هذا الشأن ،والتعامل مع هذه الصفقة املشؤومة على أنها خطر
على األردن كما هي خطر على فلسطني ،واستثمار املوقف الشعيب األردني ملواجهة
الضغوط األمريكية واإلسرائيلية.
االنسجام مع املوقف الشعيب والربملاني األردني ،وإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو
قدما يف ّ
أي اجتاه يعزز العالقات
الصهيوني ،وغريها من االتفاقيات ،وعدم
املضي ً
ّ
ّ
االقتصادية والدبلوماسية مع االحتالل الذي يعمل يف اجتاه يناقض مصاحل
اململكة األردنية ،ويهدد وجودها وكيانها.
التشبث بالوصاية على املقدسات يف القدس احملتلة ،ومواجهة خمتلف املخططات
اليت تستهدفها ،وتسعى إىل التقليل من صالحياتها ودورها يف محاية األقصى
حتد يتطلب إرادة وسرعة واستجابة عالية ،إذ يعمل االحتالل
واحلفاظ عليه .وهو
ٍّ
على االستفادة من الوقت ليفرض املزيد من القيود على األقصى.
ممارسة الضغوط كافة الستعادة خمتلف أدوار دائرة األوقاف اإلسالمية ومهامها
يف املسجد األقصى ،عرب محاية حراس األقصى وموظفي األوقاف ،وعودة األوقاف
إىل ممارسة دورها يف ترميم مصليات األقصى املسقوفة وجممل مساحته ،والصيانة
املتواصلة للمسجد ،وإدخال املواد الالزمة يف الصيانة ،واحلفاظ على املخطوطات
وغري ذلك.
حتصني دور األوقاف اإلسالمية يف القدس عرب التحامها مع اجلماهري املقدسية ،إذ
يستطيع التكامل بني األوقاف واجلماهري أن يشكل جبهة صلبة يف وجه االحتالل،
واالستفادة من السقف الشعيب العالي الذي ترمسه اجلماهري املقدسية مبقاومتها
لالحتالل.
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العمل على توفري الرعاية القانونية والدعم الالزمني للمبعدين عن املسجد
األقصى ،إن كانوا موظفني يف األوقاف أو من املرابطني واملصلني ،إذ يشكل هؤالء
العصب الرئيس يف الدفاع عن املسجد ،ومواجهة أطماع االحتالل فيه.
احتضان املبادرات واجلهود الشعبية يف القدس احملتلة ،وهذا سينعكس على املوقف
األردني إجيابًا ،وسيعطيه ً
زمخا إضاف ًيا لدعم حقه حبماية املقدسات ،خاصة أمام
تراجع املواقف العربية واإلسالمية.
بذل اجلهود لوقف مسلسل تسريب األمالك املسيحية يف القدس ،واختاذ اإلجراءات
املناسبة ض ّد ّ
كل من يثبت تورطه يف التسريب أيًّا كان موقعه ،ودعم جهود رجال
الدين املسيحيني املقدسيني والعرب املخلصني ملواجهة التحديات احملدقة باإلرث
املسيحي يف القدس.
ّ
الدول الﻌرﺑية واﻹسامية
االستفادة مما جيري يف العامل من متغريات على الصعد كافة ،ملواجهة التغول
األمريكي ،والبدء بعقد حتالفات وشراكات ملواجهة صلف الواليات املتحدة
األمريكية ،وإنها ٍء كامل لصفقة القرن ،وحتويل الرفض الكبري هلذه الصفقة
والقرارات األمريكية أحادية اجلانب ،اليت صدرت من العديد من دول العامل ،إىل
خطط عمل لتكتيل اجلهود العربية واإلسالمية ،وممارسة املزيد من االهتمام
بقضايا فلسطني ،والقدس منها على وجه اخلصوص.
االستفادة من السقف املرتفع الذي يتمتع به عد ٌد من الدول اإلسالمية ،لتسخني
املواجهة مع االحتالل يف احملافل الدولية ،وتعبئة الشعوب ضد االحتالل.
دعم موقف األردن للوقوف يف وجه خمططات االحتالل ،والتأكيد الدائم على
أهمية الوصاية األردنية يف محاية املقدسات يف املدينة احملتلة ،ويف مقدمتها املسجد
األقصى املبارك.

197

 198حال القدس السنوي 2019

تقديم الدعم املباشر للمقدسيني ،وفتح أبواب املشاركة السخية من أصحاب
رؤوس األموال واحلكومات على ح ّد سواء ،لتقديم الدعم املناسب للمقدسيني
يف خمتلف القطاعات الصحية منها واالجتماعية والتعليمية ،وإنشاء صناديق
خاصة مبواجهة التهويد اإلسرائيلي للقدس احملتلة ،خاصة تلك اليت تتصل
مبنع شراء العقارات قرب املسجد األقصى ،من قبل مجعيات استيطانية.
دعم صمود الشعب الفلسطين يف أماكن وجوده كافة ،وتوفري الغطاء املالي
والسياسي والشعيب ملقاومته اليت تشكل العقبة األساسية يف وجه خمططات
املالي
تصفية القضية الفلسطينية ،وكسر كل القيود املفروضة على اجلمع
ّ
العائد لفلسطني.
توفري الدعم العاجل واملتواصل ملؤسسات القدس اليت تضطلع مبسؤوليات جبارة
يف ّ
ظل غياب القيادة السياسية عن القدس؛ وعدم تركها رهينة ابتزاز الدعم
ً
متس مببادئ الشعب
األوروبي الذي يفرض عليها
شروطا تعجيزية أو مهينة ّ
الفلسطين وحقوقه.
تصدير موقف حازم ضد التطبيع واجلهات املطبعة مع االحتالل ،مهما كانت
املسوغات واحلجج ،والتأكيد الدائم أن املسوغات االقتصادية واألمنية والرياضية
حماوالت مذمومة لتحويل العالقة مع االحتالل
للتطبيع مع االحتالل ليست إال
ٍ
إىل طبيعية ،وجتاوز اعتداءاته وجرائمه حبق الشعب الفلسطين ،وأن مواجهة
صفقة القرن ومفاعيلها على الشعب الفلسطين واملنطقة ،تتطلب بكل تأكيد
وقف التطبيع.
دعم حراك الشعب الفلسطين ملواجهة االحتالل مبختلف أشكاله ،وتقديم
التغطية اإلعالمية الالزمة من خالل األذرع اإلعالمية التابعة هلذه الدول.
تطوير أدوات الدبلوماسية الشعبية حلشد اجلهود ض ّد االحتالل وداعميه ،وتعزيز
دور الربملانات ،وتنفيذ محالت التضامن والعالقات واإلعالم املناصرة للقدس
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والقضية الفلسطينية يف خمتلف دول العامل ،خاصة املؤثرة منها.
استثمار التأييد التارخيي واملتواصل لغالبية دول العامل للحقوق الفلسطينية،
األمريكي
ورفضها لصفقة القرن وسياسات االحتالل االستيطانية ،جملابهة التفرد
ّ
مبحاولة فرض حلول جائرة على الفلسطينيني ،وجتاهل جترائم االحتالل
اإلسرائيلي.
دوليا على خمتلف الصعد ،وتوسيع رقعة هذه
دعم كل جهود مقاطعة االحتالل ًّ
املقاطعة ،وتوفري احلماية واإلسناد ملنظميها.
ترسيخ مكانة القدس واألقصى يف املناهج الدراسية للدول العربية واإلسالمية ،عرب
إدخال مضامني مكثفة يف مواد اللغة والتاريخ واجلغرافيا ،يف سياق رفع مستوى
االهتمام بالقدس ،وتعبئة األجيال اجلديدة باملضامني املعرفية الالزمة لتأكيد
مكانة القدس واألقصى.
القــوى واﻷحــﺰاب والهيﺌــات الﺸــﻌﺒية والمﺆسســات اﻹعاميــة
والدﻳنيــة
إبراز حقيقة املوقف الشعيب العربي واإلسالمي الرافض لصفقة القرن ،وتكثيف
الفعاليات اليت ّ
تبني ذلك ،ورفع وعي الناس خبطورة الصفقة على كل الشعوب
العربية واإلسالمية ،وليس على الشعب الفلسطين فقط.
تشكيل جبهة شعبية عريضة من اهليئات والشخصيات الشعبية العربية واإلسالمية
حلماية ظهر الشعب الفلسطني ،ومنع إسقاط حقوقه ،وتوفري متطلبات صموده،
واستعادة مشهد االلتفاف الشعيب حول القدس وفلسطني عرب جتاوز اخلالفات،
واستحضار خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية ومن خلفها األمة العربية
واإلسالمية كلها.
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الضغط على األنظمة العربية واإلسالمية لوقف أي حماوالت تطبيع ّية مع
االحتالل ،وإظهار مفاسد هذا التطبيع ،ونشر هذه األفكار لدى املستوى الشعيب،
والتصدي حملاوالت بعض اهليئات العربية واإلسالمية حتقيق اخرتاق يف جدار
الرفض الشعيب لالحتالل عرب التطبيع.
تبن مبادرات الدعم للمقدسيني ،وتنظيم هذه اجلهود؛ لتظل فاعلة ومستمرة،
إضاف ًة إىل تنظيم الفعاليات الفنية واإلعالمية والقانونية والثقافية لنصرة القدس.
بناء التحالفات مع اجلهات العاملة للقدس ،ما ينعكس مزيدًا من الدعم للمدينة،
واالستفادة من خربات العاملني املختلفة ،وتوجيه العمل اإلغاثي حبسب احلاجات
امللحة.
تعزيز جهود العلماء واملؤسسات العلمائيةّ ،
وحضهم للجماهري العربية واإلسالمية
لتحمل أدوارها يف دعم الشعب الفلسطين ،واالستفادة من خمتلف الوسائل
واألدوات اليت ميتلكونها إلعادة القضية الفلسطينية إىل صدارة أولويات الشعوب
العربية واإلسالمية.
توجيه الدعاة واإلعالميني والفنانني واملؤثرين ممن ميتلك قاعدة مجاهريية
كبرية على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة ،إىل املشاركة يف احلمالت
ذات الصلة بدعم املقدسيني ،واإلضاءة على ما يقوم به االحتالل من جرائم حبق
املقدسيني واملقدسات ،بالتزامن مع بث الوعي مبخاطر القرارات األمريكية وصفقة
ّ
احملتل.
القرن والتطبيع مع
تغليب خطاب احلوار والوحدة يف أوساط الشارع العربي ،ونبذ اخلالفات اليت تشتت
اجلهود ،يف سياق متتني الصف الداخلي يف مواجهة الصفقات والتآمر اخلارجي
والتطبيع مع االحتالل ،واستعادة مظلة القدس وفلسطني كقضية جامعة توحد
بشكل متزايد حنو االحتالل اإلسرائيلي.
اجلهود يف وجه الصلف األمريكي املنحاز
ٍ
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