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الفصل الﺜانﻲ :تﻄﻮرات المقاومة ﻓﻲ القﺪس والمﻮاﺟهة
مﻊ االحتالل
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 ز�ها،
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 اﻷول :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.

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘدس الدولﻴﺔ

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 ّ
ين 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 الفلسطيين.
استمرار أﻛﺪتﻪ تقارﻳر »الﺸاﺑاك«
انتفاضة القﺪس:
ﹲ
عمل االحتالل خالل السنوات املاضية على
رفع مستوى جهوزية أجهزته األمنية يف القدس
احملتلة ،ف�ضافة 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.
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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
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حزيران/يونيو

18

63

81

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.

مؤسسـة القدس الدولية

رسم بياني لتطور عمليات االنتفاضة خالل السنوات األخرية حبسب معطيات
اإلسرائيلي
«الشاباك»
ّ

1
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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
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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.

مؤسسـة القدس الدولية

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.
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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».

مؤسسـة القدس الدولية

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  603قطعة
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 ،

مؤسسـة القدس الدولية

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
ﺛالﺛية أرعﺒﺖ المﺤتل ﻓﻲ 2019
ﺧﻄﻒ وتفﺠير وإﻃالق 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.

مؤسسـة القدس الدولية

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 ،

مؤسسـة القدس الدولية

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 االحتالل
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 ّ
ين
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 ّ
ين 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 ،

2
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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 ّ
ين،
ميدان للمواجهة مع االحتالل،
وحتولت هذه املنطقة إىل
ٍ
ٍ

أعاد لألذهان هبة البوابات اإللكرتونية (هبة باب األسباط) خالل شهر متوز/يوليو ،2017

مؤسسـة القدس الدولية

ّ
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 ،
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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

ﻣﺆﺳﺴـﺔ الﻘدس الدولﻴﺔ

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 األمين
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 األمين 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 االحتالل
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
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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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