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مﺆسسـة القدس الدولية

مقدمة تقرير حال القدس السنوي 2020
القدس؛ فقد َّ
شكلت إدارة ترامب ،ومعها وباء
األعوام قساو ًة على
كان عام  2020من أكثر
ِ
ِ
وقائع على
لفرض
ُما
اإلسرائيلي
لالحتالل
كورونا ،والتطبيع ،عوامل حم ّفزة
ليمضي ُقد ً
َ
َ
ِّ
ِ
ِ

ْ
األرض ،وحماولة تشريعهاْ ،
جتاوزت
ولكن هذه املرة من دول عرب ّية ،وليس أجنبية فقط.
ِ
ٌ
ْ
التآمر على القضية
مستنقع
وانزلقت إىل
والتقصري،
التقاعس
أنظمة عربية حدود
ِ
ِ
ِ
ِ
واضحا
الفلسطينية ،والتواطؤ مع االحتالل اإلسرائيلي ،وإدارة ترامب لتصفيتها ،وكان
ً

جتسري
رب عليه املط ّبعون حنو
جلعل
حجم اجلهود اليت بُذلت
املسجد األقصى جس ًرا يع ُ
ِ
ِ
ِ
للمسجد يف قلوب املسلمني.
استغالل املكانة اخلاصة
االحتالل ،عرب
العالقات مع
ِ
ِ
ِ
ِ

املسجد ،وحراس ِته ،إذ اختا َر األردن
املسؤول عن إدار ِة
اجلسم
وكشف عام  2020هشاشة
ِ
ِ
ِ
َ
املسجد وإغال ِقه بسبب كورونا ،وهذا يعن
فتح
االحتالل يف
التنسيق مع
طريق
ِ
ِ
ِ
موضوع ِ
ِ
َ
شؤون األقصى.
االحتالل يف
اعرتاف األردن مبرجعية
ِ
ِ
ُ
ُ
الشعوب
موقف
الدول العربية ،أظه َر
مواقف بعض
السقوط الذي أظه َرته
مقابل
ويف
ِ
ِ
ِ
ِ
بالقدس ،وأنها
التمسك
عهد
ِ
العربية واإلسالمية الرافض للتطبيع أ ّنها ما زالت على ِ
ِ
الفعلَ ،
االحتالل ومن يدعمه إذا حظيت بفرص ٍة مناسب ٍة للفعل.
وجل ِم
قادرة على
ِ
ِ

ً
لقد ّ
السنوي لعام ّ 2020
ّ
أكد تقرير حال القدس
متواصال يف
أن مشروع التهويد بقي
كثري
االحتالل يف
شلل احلرك ِة يف املدينة احملتلة ،ويف كيان
ِ
القدس على الرغم من ِ
ٍ
جماالت احلياة؛ وهذا يعن ّ
قوت وجوده من
من
أن االحتالل ليس بوسعه االستغناء عن ِ
ٍ
واجتماعيا .ويف املقابل،
االستيطان ،واهلدم ،والتهجري ،واهلدم ،وخنق املقدسيني اقتصاديًّا
ًّ
أن يُرب َز التقري ُر ّ
يبدو مفاج ًئا ْ
أن عدد العمليات البطولية يف القدس ضد االحتالل عام
 2020زادت عن عام  2019على الرغم من اإلغالقات اليت عان ْتها القدس ،وهذا ّ
يدل على ّ
أن
كامن يف كيان ّ
املقاومة ِع ٌ
كل فلسطين ،ويعن ّ
ٌ
أن على الفصائل والقوى الفلسطينية
رق
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َ
ْ
تتلقف هذه الرسال َة من قلب القدس ،لتفعيل املقاومة الشعبية وغري الشعبية يف املدينة
أن
احملتلة ،وباقي املناطق الفلسطينية.
ّ
أوج اشتدا ِدها ،وحسمها ملصلحة أي أطرافها مرهون مبدى
إن املعركة يف القدس يف ِ
استعداد هذا الطرف هلا ،وتوفريه مستلزماتها ،وصربه على مكارهها ،وإذا كانت األطراف
القدس من غطرس ِة
دور ف ّعال يف هذه املعرك ِة إلنقاذ
احل ّرة يف أمتنا والعامل حريص ًة على ٍ
ِ
االحتالل؛ فال ب ّد من فهم سلوك االحتالل ،ومعرفة نقاط قوته وضعفه ،وحتديد مسارات
ِ

العمل لضربه ومنعه من حتقيق أهدافه.

ّ
القدس صور ًة
حتليلي ،يو ّفر للمعن ّيني بشأن
السنوي ،تقرير منهجي توثيقي
حال القدس
ّ
ِ

القدس ،وتطور املواقف املتعلقة به ،ويعني على اختاذ القرارات
ج ّيدة عن تط ّور الصراع يف
ِ

املناسبة اليت تسهم يف نصرة القدس وأهلها ،ومنع االحتالل من االستفراد بها ،ومنع أي
ّ
احلصري فيها ك ّلها:
طرف عربي أو دولي أو إسرائيلي من تصفية احلق العربي واإلسالمي

ً
ً
وتارخيا ،ورواي ًة ،ومكان ًة.
ومقدسات،
أرضا ،وسكا ًنا،
ٍ

هشام يعقوب
رئيس قسم األحباث واملعلومات

مﺆسسـة القدس الدولية

خالصات
التقرير السنوي

حال القدس 2020
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 في
الفصل األول:
ّ
عام 2020
ريا يف أعداد املتطرفني الذين يقتحمون
مل حتقق منظمات املعبد تغي ً
املسجد األقصى ،فقد أثرت ظروف اإلغالق بسبب اإلجراءات الصحية
على أعداد املقتحمني .وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس أن
 18526مستوط ًنا اقتحموا املسجد األقصى يف عام  ،2020وهو أقل
عد ٍد للمقتحمني يف السنوات األربع األخرية.

9

 10حال القدس السنوي 2020

موسم
حاولت منظمات املعبد رفع أعداد املقتحمني ،بالتزامن مع أي
ٍ
ديين أو سياسي لدى االحتالل ،من بينها ذكرى حصار املعبد ،ويوم
الشجرة العربي ،وانتخابات الكنيست اإلسرائيلي.
يف عام  2020اقتحم األقصى عد ٌد من املسؤولني اإلسرائيليني منهم
عضو الكنيست أميت هليفي ،وعضو الكنيست شولي معلم.
تتابع سلطات االحتالل إدخال السياح األجانب ،الذين يقتحمون
املسجد من بوابة االحتالل ،ويتبنون أجندات داعة له ومتبنية روايته،
وقد أوردت مصادر االحتالل تراجع أرقام السياح يف عام  ،2020فقد
سائحا.
اقتحم املسجد األقصى فيه حنو 140174
ً
عملت سلطات االحتالل على حتقيق املزيد من التدخل يف األقصى
بذريعة اإلجراءات الوقائية لكورونا ،ففي  2020/3/15أغلقت قوات
االحتالل أبواب األقصى وأبقت على ثالثة أبواب لدخول املصلني ،وهي:
حطة واجمللس والسلسلة ،يف مقابل فتح باب املغاربة أمام اقتحامات
املستوطنني.
بالتزامن مع إغالق األقصى ما بني  2020/3/23و 2020/5/31أغلقت
قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت على فتح بابي األسباط والسلسلة
فقط ،لعزل موظفي دائرة األوقاف عن األقصى.
عمل االحتالل على ترسيخ اإلبعاد واحدًا من أبرز أدواته العقابية حبق
املصلني واملرابطني يف األقصى ،وعلى الرغم من مدد اإلغالق الطويلة
اليت شهدتها مدينة القدس ،أصدرت سلطات االحتالل  315قرار إبعاد
عن األقصى ،مشلت روّاد املسجد وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية ،يف
مقابل إصدار  355قرار إبعاد يف عام .2019

مؤسسـة القدس الدولية

شهدت املدة اليت تلت إعادة فتح األقصى يف  ،2020/5/31تكثيف سلطات
االحتالل إصدار قرارات اإلبعاد ،فخالل  10أيام من إعادة فتح دائرة
األوقاف املسجدُ ،س ّلم أكثر من ثالثني فلسطين ًيا قرارات باإلبعاد ملد ٍد
متفاوتة.

كثف االحتالل يف عام  2020استهداف دائرة األوقاف اإلسالمية
وموظفيها ،عرب االعتقال واإلبعاد ،والتضييق على مسؤولي جملس
األوقاف ،ومنع األوقاف من ترميم مرافق املسجد وصيانته ،وتركيب
مساعات وأجهزة إلكرتونية على أسطح املسجد.
اعتداءات
تتعرض الكنائس واألمالك املسيحية يف القدس احملتلة إىل
ٍ
مستمرة ،بالتزامن مع استمرار حماوالت االحتالل السيطرة على أمالك
تسريب مستمرة،
الكنائس واألوقاف املسيحية ،اليت تتعرض حملاوالت
ٍ
تسهلها أذرع االحتالل القانونية.
يف  2020/6/24رفضت حمكمة إسرائيلية االستئناف الذي قدمته
البطريركية األرثوذوكسية إلبطال صفقة البيع ،وعللت احملكمة
قرارها بأن الكنيسة مل تقدم أدلة جوهرية جديدة للمحكمة ،وتغاضت
احملكمة عن إثباتات وشهادات قدمها الطاقم القانوني للبطريركية
تؤكد فساد صفقة التسريب.
على مدار أشهر عام  2020وثق التقرير حنو  1979حالة اعتقال ،يف
مقابل اعتقال  2078مقدس ًيا يف عام  ،2019و 1736حالة اعتقال يف

عام .2018
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استحدثت سلطات االحتالل منذ بداية عام  ،2020عقوبة جديدة
أال وهي احلبس املنزلي الليلي ،طبقته سلطات االحتالل أكثر من
تشريعات صادرة إبان االحتالل
مرة يف عام  ،2020تستند العقوبة إىل
ٍ

الربيطاني لفلسطني.

يف عام  2020هدمت سلطات االحتالل  193منشأة ،من بينهم 114

ً
منزل ،وقد وثق التقرير تضاعف أعداد املنشآت املهدمة ذات ًيا ،اليت بلغت
بضغوط من سلطات االحتالل ،وأدت هذه
 107منشأة ،هدمها أصحابها
ٍ

العمليات إىل تهجري  391فلسطين ًيا ،من بينهم  212قاص ًرا ،وتضرر

بفعلها حنو  752فلسطين ًيا.

شهد عام  2020هجمة استيطانية ضخمة ،وحبسب مصادر األمم
ً
خططا ألكثر من
املتحدة أطلقت أذرع االحتالل أعمال البناء ووضعت
 12ألف وحدة استيطانية جديدة يف القدس احملتلة .وحبسب منظمة
السالم اآلن اإلسرائيلية فإن أعداد الوحدات االستيطانية يف عام
 2020هي األكرب منذ بدأت املنظمة متابعة االستيطان يف عام .2012
يف منصف شهر آب/أغسطس  2020صادقت حكومة االحتالل على
خطة اقتصادية بقيمة مثانية مليارات ونصف املليار شيكل (حنو 2.4

مليار دوالر أمريكي)ُ ،خصصت أجزاء كبرية منها للتوسع االستيطاني.
أرض
تهدد سلطات االحتالل أكثر من  87عائلة باإلخالء على قطعة ٍ
واحدة يف حي بطن اهلوى يف سلوان ،إذ تتابع أذرع االحتالل حماوالتها
للسيطرة على أراضي املقدسيني وعقاراتهم ،يف أحناء املدينة احملتلة
املختلفة ،وتكاملت يف ذلك جهود حماكم االحتالل واجلمعيات
االستيطانية ،واألذرع األخرى األمنية والعسكرية.
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سحبت سلطات االحتالل اهلويات الزرقاء لـ  18فلسطين ًيا من القدس
احملتلة ،وقد بلغ عدد اهلويات املسحوبة ما بني عامي  1967و 2020حنو
.14,701
أعلنت بلدية االحتالل يف  2020/1/1عن إنشاء جممع مدارس يتبع
لوزارة التعليم يف حكومة االحتالل ،يستهدف إلغاء مدارس وكالة
األونروا يف خميمي شعفاط وعناتا ،مبيزانية تبلغ حنو  7مليون شيكل
(حنو  2مليون دوالر).
يف  2020/5/17أغلقت مجعية « تطوع لألمل» بذريعة العمل يف القدس
ملصلحة السلطة.
أشارت مصادر مقدسية إىل أن سلطات االحتالل جتيب حنو  % 35من
ميزانية املقدسيني على شكل ضرائب ،ولكنها يف املقابل تقدم هلم خدمات
تساوي حنو  % 5مما تتم جبايته ،بهدف إفقار اجملتمع املقدسي .وعلى
أثر فرض االحتالل اإلغالق الشامل بسبب تفشي كورونا ،اخنفض عمل
التجار املقدسيني بنسبة  ،% 90وارتفع عدد احملال التجارية املغلقة يف
القدس من حنو ً 350
حمل إىل حنو  800حمل.
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الفصل الثاني :تطورات المقاومة في
القدس والمواجهة مع االحتالل
أشارت معطيات الشاباك إىل ارتفاع عدد العمليات يف القدس احملتلة
بنسبة  ،%34.4ففي عام  2020مت تنفيذ  336عملية يف املدينة احملتلة
وضواحيها ،مقابل تنفيذ  250عملية يف عام .2019
حبسب تقارير الشاباك اخنفضت عمليات املقاومة يف الضفة الغربية
بنسبة  ،% 13فقد تراجعت من  1050عملية يف عام  ،2019إىل 912

عملية يف عام  ،2020نتيجة اإلغالقات املتكررة اليت فرضتها سلطات
االحتالل بذريعة الوقاية من كورونا.
زعم الشاباك إحباط  430عملية يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني ،مقارن ًة بإحباط  560عملية فلسطينية عام  ،2019ووف ًقا
للشاباك نفذ الفلسطينيون حنو  56عملية كبرية يف عام .2020
بلغ جمموع عمليات املقاومة يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني حنو
 5530عملية ،من بينها حنو  100عملية مؤثرة أدت إىل سقوط خسائر
يف صفوف االحتالل.
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حصاد املقاومة:
 29عملية إطالق نار.
 27عملية طعن وحماولة طعن.
 11عملية دهس وحماولة دهس.
 30عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة.
 229عملية إلقاء زجاجات حارقة باجتاه االحتالل ومستوطنيه.
 1960عملية رمي حجارة.
 31تبادل إلطالق النار مع قوات االحتالل.
ً 982
مقاوما يف القدس احملتلة.
عمل
ً
شهدت املناطق احملتلة عددًا من العمليات الفردية ،استهدف بعضها
جنود االحتالل من وحدة جوالني ،واستطاعت إحلاق خسائر بشرية
يف صفوف االحتالل.
أظهرت معطيات االحتالل حتول عمليات إلقاء احلجارة على الطرق
رعب دائم ،وفشل جيش
اليت يسلكها املستوطنون يف الضفة الغربية إىل ٍ

االحتالل يف وقف هذه العمليات املستمرة.

شهد حميط املسجد األقصى عددًا من العمليات النوعية ،وكانت عملية
الشهيد شادي البنا يف  2020/2/6أوىل هذه العمليات .ويف 2020/8/17

نفذ الشاب أشرف هلسة عملية طعن قرب باب حطة ،أدت إىل إصابة
عنصر يف شرطة االحتالل .ويف  2020/12/21نفذ الشاب حممود عمر
كميل ،عملية إطالق نار قرب باب األسباط.
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كشفت املعطيات استمرار عمليات املقاومة على الرغم من أدوات املراقبة
واإلجراءات العقابية اليت تستهدف منفذي العمليات الفردية ،واملناطق
اليت تشهد مواجهات دائمة.
استمرت سياسة االحتالل يف هدم منازل منفذي العمليات الفردية،
فبحسب منظمة بتسليم اإلسرائيل ّية استخدمت سلطات االحتالل يف
عام  2020اهلدم ليكون إجرا ًء عقاب ًيا حبق  7منازل فلسطين ّية ،وهذا ما
شخصا من بينهم  7قاصرين.
أدى إىل تشريد 22
ً
كشفت املعيطات عن بناء خمابرات االحتالل خاليا وهمية ،لإليقاع
بالفلسطينيني ،والتواصل مع شبان فلسطينيني ودعوتهم إىل املشاركة
يف عمليات خمتلقة للمقاومة ،واعتقاهلم الح ًقا بتهم التحضري لتنفيذ
عمليات فردية.
شكلت مبادرة الفجر العظيم استجابة من الفلسطينيني يف املناطق
الفلسطينية احملتلة ملواجهة تغول االحتالل واعتداءاته .وعملت أذرع
االحتالل على عرقلة هذه املبادرة ،عرب اقتحام املسجد األقصى بعد
انتهاء الصالة مباشرة ،وتفريق املصلني بالقوة ،وعرقلة وصول املصلني
من املناطق الفلسطينية احملتلة ،واستهداف املرابطني والنشطاء
املقدسيني باالعتقال والتنكيل.
استطاعت مبادرة الفجر العظيم حتقيق عد ٍد من اإلجنازات أبرزها:
تعزيز الرباط والوجود يف مسجد إبراهيم اخلليل واملسجد
األقصى.
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إعادة الفعل للجماهري الفلسطينية ،على أثر حماوالت االحتالل
االلتفاف على هبة باب الرمحة.
االشتباك املباشر مع قوات االحتالل ،ورفض سياسة االعتقال
اليت مشلت عشرات الناشطني.
عدم استنفاد املبادرة أهدافها ،وقدرتها على االنبعاث والتجدد إذ
تتالزم مع نقاط القوة يف األقصى من عمارة املصلني والفروض
العبادية ،وقدرة اجلماهري على احلشد والوصول.
مل تنحصر تفاعالت املقاومة مع اعتداءات االحتالل على األقصى
ً
تفاعل مع مستجدات القضية
واملقدسيني فقط ،بل شكلت املواجهات
ً
وصول
الفلسطينية ،من اإلعالن عن صفقة القرن يف بداية عام ،2020
إىل موجة التطبيع العربي مع االحتالل يف نهايته.
شهد رفض الصفقة تطو ًرا يف األدوات املستخدمة يف مواجهة االحتالل

وإرباكه ،ففي  2020/1/30أطلق شبان فلسطينيون «بالونات حارقة»
يوم حافل باملواجهات مع
من بلدة العيسوية باجتاه املستوطنات ،يف ختام ٍ

قوات االحتالل.

رسخت مناطق عديدة يف القدس احملتلة مبدأ املواجهة الدائمة مع
االحتالل وقواته ،إذ أصبحت تشكل مناطق دائمة التوتر ،ويف مقدمتها
بلدة العيسوية وخميم شعفاط ،إذ شهدت هذه املناطق يف عام  2020عددًا
ريا من املواجهات العنيفة ،اليت يستخدم فيها الشبان الفلسطينيون
كب ً
احلجارة والزجاجات احلارقة واملفرقعات النارية ،ردًا على اقتحامات

قوات االحتالل ،أو حماوالتهم توفري احلماية لطواقم بلدية االحتالل
وأذرع االحتالل األخرى.
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الفصل الثالﺚ :المواقف العربية واإلسالمية
واإلسرائيلية والدولية 2020
أو ًلا :المستوى الفلسطيني
على الرغم من إعالن اإلدارة األمريكية عن صفقة القرن؛ أعلنت
القيادة الفلسطينية متسكها برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة
حتديات القضية الفلسطينية حمصورة باملفاوضات.
حافظت السلطة الفلسطينية على الدور الذي أنشئت ألجله ،واستمر
التنسيق األمن.
أكدت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع إجراء أي انتخابات
فلسطينية من دون القدس ،ولكنها وقفت عاجزة أمام اعتداءات
االحتالل على املدينة املقدسة ومقدساتها ،ومل يرق خطابها إىل
مستوى اهلجمة األمريكية اإلسرائيلية.
أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها إعالنات التطبيع بني بعض الدول
العربية والكيان الصهيوني ،مطالبة هذه الدول بالرتاجع عن ذلك
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بوصفه خيانة للقدس واألقصى والقضية الفلسطينية ،واعرتا ًفا
بالقدس عاصمة إلسرائيل.
طالبت القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية
ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر اليت ُتدق مبدينة القدس.
دعت الفصائل الفلسطينية إىل نبذ كل اخلالفات الداخلية ،واستعادة
الوحدة الوطنية ،وإعادة تفعيل منظمة التحرير ،واالتفاق على برنامج
وطين نضالي.
دعت الفصائل إىل تصعيد املقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة صفقة
القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع.
متيزت سنة  2020بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد اخلالفات
الداخلية كافة بينهما ،ملواجهة املخططات الصهيونية داخل القدس،
وملواجهة صفقة القرن ،وخمطط الض ّم.
عقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية
اجتماعا يف ،2020/9/3
ً
نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.
ثانيا :على المستوى العربي واإلسالمي
ً
ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ عرب ًيا وإسالم ًيا يف ما يتعلق
بالتفاعل مع القضية الفلسطينية.
ازداد األمر سو ًءا مع إعالن عدد من الدول العربية تطبيع عالقاتها مع
الكيان الصهيوني.
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فقدت اجلامعة العربية دورها وأهميتها ووظيفتها ،وعجزت حتى عن
اختاذ موقف من التطبيع ،بل أظهرت مواقف داعمة له ،ورفضت إدانته،
معلنة بذلك ختليها عن قضية فلسطني.
ّ
أكدت منظمة التعاون اإلسالمي أنها لن تطبع عالقاتها مع االحتالل
اإلسرائيلي إال بعد إنهاء احتالهلا للمناطق العربية والفلسطينية اليت
احتلتها بعد سنة .1967
ّ
أكد األردن رفضه ممارسات االحتالل ،واإلجراءات األحادية اليت تهدد
ومتس هويتها العربية واإلسالمية.
القدس،
ّ
أكدت اململكة أهمية احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف القدس.
ريا متثل باتفاق األردن مع االحتالل على
ّ
سجل عام  2020تطو ًرا خط ً
فتح املسجد األقصى وإغالقه يف ظل جائحة كورونا ،وش ّكل هذا التطور

اعرتا ًفا مباش ًرا من األردن مبرجع ّية االحتالل يف إدارة شؤون األقصى.

تعزيز مسار التطبيع كان أحد األدوات الرئيسة اليت وضعتها إدارة
ترامب األمريكية لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي يف صفقة
القرن ،من دون ربط ذلك بتحقيق التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية.
شهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على الكيان الصهيوني،
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية
وتساوق معظم دول اخلليج مع
ّ
الفلسطينية.
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اتفاق أبراهام جاء بتسمية دينية ،وكان املسجد األقصى املوضوع
الديين الوحيد يف مضمونه.
تبنى اتفاق أبراهام العناصر اخلمسة املركزية لطمس هوية املسجد
األقصى املبارك اليت نصت عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها مشروعي ًة

عربية.
تقدم مسار التطبيع بني اإلمارات والكيان الصهيوني بأقصى سرعة ،وجتاوز
اخلطوط احلمراء ،وهو متفرد من حيث طبيعته ،حيث يرغب اإلماراتيون
يف حتقيق اندماج على كل املستويات مع االحتالل اإلسرائيلي.
سارعت اإلمارات إىل عقد سيل من االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي يف
خمتلف اجملاالت.
أقدم املغرب والسودان على تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي،
وكان الثمن باه ًتا دفعها األمريكيون وليس اإلسرائيليني.
تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من الدور الرتكي يف القدس ،ووضع
االحتالل خمططات لعرقلته يف القدس واملسجد األقصى املبارك.
يرى االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة الرتكية يف القدس احملتلة تسعى
إىل إبراز الصبغة اإلسالمية للمدينة.
نظمت جهات عربية وإسالمية شعبية عديدة فعاليات نصرة للقدس

ولكن الظروف الصحية املتمثلة بكوروناً ،
واألقصى ،وضد التطبيعّ ،
فضل

عن الظروف السياسية واالقتصادية مل تسمح بتفاعل شعيب عربي
وإسالمي واسع ومتواصل.
ّ
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ً
اإلسرائيلي
ثالثا :على المستوى
ّ
خالل سنة  ،2020استغل الكيان الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة
كورونا ،والدعم املطلق من إدارة ترامب ،مع التطبيع العربي؛ وواصل
خطته لتنشيط االستيطان يف القدس ،يف سياق هدفه لإلطباق على
املدينة وتهويدها ،بالتوازي مع تصعيد عمليات اهلدم يف القدس ،مع
عودة االقتحامات بعد فتح املسجد األقصى.
منذ أن دخلت املعركة على القدس طور التصفية مع إعالن ترامب
القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ،بدا املشروع االستعماري
الصهيوني يف أشد حاالت متحوره حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية
الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد األقصى املبارك،
العنوان التالي حلرب اهلوية.
استهدفت سلطات االحتالل منازل املقدسيني باهلدم واإلخالء ،يف
حماولة إلضعاف الرتكيبة السكانية للمقدسيني ،ودفع املزيد منهم
إىل اخلروج خارج حدود بلدية االحتالل يف القدس.
استغل الكيان الصهيوني الضوء األخضر األمريكي ،الذي مسح
لسلطات االحتالل بض ّم املستوطنات املقامة يف الضفة ،وفرض السيادة
عليها وعلى منطقة األغوار.
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رابعا :على المستوى الدولي
ً
فشل جملس األمن الدولي يف حتقيق احل ّد األدنى من اآلمال
الفلسطينية ،وفشل يف إصدار بيان يدين فيه االنتهاكات اإلسرائيلي
يف القدس.
أقرت اليونسكو قرا ًرا حول القدس القدمية وأسوارها ،يؤكد فيه مجيع
املكتسبات السابقة اليت ّ
مت تثبيتها يف ملف القدس.
أكد االحتاد األوروبي أنه لن يعرتف بأي تغيريات على حدود ما قبل عام
 1967مبا يف ذلك القدس.
شدد االحتاد األوروبي التزام دوله األعضاء بعدم نقل ّ
أي من مقراتها إىل
شرق القدس احملتلة.
رأى االحتاد األوروبي أن صفقة القرن تبتعد عن املعايري املتفق عليها
على املستوى الدولي.
أعلن ترامب تفاصيل صفقة القرن يف  .2020/1/28وقال إنه مبوجب
اخلطة تبقى القدس العاصمة غري اجملزأة أو املقسمة إلسرائيل.
شدد ترامب على أنه نقل عاصمة إسرائيل إىل القدس من أجل
اإلجنيليني التبشرييني.
أعلنت إدارة ترامب السماح للمواطنني األمريكيني الذين ولدوا يف
القدس ،بوضع اسم إسرائيل يف خانة حمل امليالد.
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تطور مشروع التهويد في عام 2020
الفصﻞ األول:
ّ
االعتداءات على المسجد األقصى
مل يكن تعامل االحتالل مع األقصى يف عام  2020استثنائ ًيا ،ففيه تابعت أذرعه املختلفة
حماوالتها فرض املزيد من السيطرة على املسجد األقصى ،وكانت بوابة االستهداف
الرئيسة اإلجراءات الوقائية من فايروس كورونا ،فقد حاول االحتالل حتقيق سيادتهعلى
املسجد من بوابة الوباء العاملي ،عرب فرضه إغالقات متكررة ،ومساواته بني املصلني أصحاب
احلق وبني املقتحمني من املستوطنني ،وشهد األقصى يف مدد اإلغالق هذه ،املزيد من
حماوالت التدخل يف إدارة املسجد ،واستهداف مكوناته البشرية ،بل وصل ح ّد تركيب
أجهزة صوتية يف سياق التحضري ملنظومة إسرائيلية للتحكم بإدارة املسجد.
أ -اقتحامات المسجد األقصى
ريا يف أعداد
مل حتقق منظمات املعبد تغي ً
املتطرفني الذين يقتحمون املسجد األقصى ،فقد
أثرت ظروف اإلغالق بسبب اإلجراءات الصحية يف
أعداد املقتحمني بصورة ملحوظة ،وهو تراجع مل
ينسحب على جممل أعداد املقتحمني فقط ،بل
امتد إىل املواسم واألعياد اليهودية ،اليت شهدت
ريا ،على الرغم من حماوالت أذرع
تراج ًعا كب ً
االحتالل احلثيثة عدم ترك األقصى خال ًيا من
االقتحامات.

ريا
مل حتقق «منظمات املعبد» تغي ً
يف أعداد املتطرفني الذين يقتحمون
املسجد األقصى ،فقد أثرت ظروف
اإلغالق بسبب اإلجراءات الصحية
يف أعداد املقتحمني .وقد أعلنت دائرة
األوقاف اإلسالمية يف القدس أن
 18526مستوط ًنا اقتحموا املسجد
األقصى يف عام  ،2020وهو أقل
عد ٍد للمقتحمني يف السنوات األربع
األخرية.
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وأعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس أن 18526
مستوط ًنا اقتحموا املسجد األقصى يف عام 2020

حبماية قوات االحتالل ،1وهذا العدد ّ
أقل من عدد

18,526

مقتحمي املسجد األقصى يف عام  ،2019إذ أشارت
املعطيات إىل أن عددهم كان  29610مستوطنني،2

مستوطنً ا اقتحموا
المسجد األقصى
في عام 2020

وهو أقل عد ٍد للمقتحمني يف السنوات األربع األخرية،
ويظهر الرسم البياني اآلتي أعداد مقتحمي األقصى من
عام  2009إىل عام  2020حبسب معطيات دائرة األوقاف
اإلسالمية يف القدس:3
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 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/2OByrzS .2020/12/31 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3dCVUJf .2019/12/31 ،
ي حال القدس  ،2019مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،1
 3هشام يعقوب (محرر) وآخرون :التقرير السنو ّ
 ،2020ص .30
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تظهر معطيات دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس تراجع أعداد مقتحمي املسجد األقصى
يف عام  2020إىل حنو  %37مقارنة مع أعداد عام ّ .2019
ولكن مركز القدس لدراسات
الشأن الفلسطيين واإلسرائيلي ،يتحدث عن أرقام خمتلفة؛ إذ ذكر ّ
أن عدد املقتحمني بلغ
حنو  29ألف مستوطن من بينهم طالب يهود وضباط يف جيش االحتالل ،1ويعود سبب
هذا التباين إىل أن دائرة األوقاف ال حتتسب الطالب اليهود وعناصر االحتالل األمنية يف
إحصاءاتها السنوية ،يف حني أن مراكز أخرى ترصد خمتلف الفئات اليت تقتحم األقصى،
إضاف ًة إىل اختالف أدوات الرصد املستخدمة يف متابعة موضوع اقتحامات املسجد األقصى،
اليت بسببها حيدث هذا التباين بني األرقام الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية وبني
مراكز الرصد األخرى.
وبالنظر إىل أرقام املقتحمني الصادرة عن مصادر االحتالل ،فإنها تؤشر كذلك إىل
تراجع كبري يف أعداد املقتحمني يف عام  ،2020فبحسب الصحفي املتطرف أرنون سيغال
وهو واحد من أبرز ناشطي مجاعات املعبد تراجع عدد املقتحمني يف عام  2020بنسبة
 50%عن عام  ،2019وحبسب مصادر هذه املنظمات ،اقتحم املسجد األقصى حنو 19814

مستوطن يف العام الذي
مستوط ًنا يف عام  ،2020يف مقابل اقتحام أكثر من  37ألف
ٍ
سبقه.2

ويف سياق مصادر االحتالل اليت تنشر أرقام االقتحامات ،نرصد يف التقرير ما نشرته منظمة
يرائيه  Yera’ehاإلسرائيلية ،وهي واحدة من اجلهات اليت ُتعنى بتشجيع املستوطنني

اليهود على اقتحام املسجد األقصى املبارك ،وقد كشفت املنظمة أن  17988مستوط ًنا
اقتحموا املسجد األقصى يف عام  ،2020وحبسب املنظمة بلغت نسبة الرتاجع عن عام
 1مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttps://bit.ly/3952DKy .2021/1/1 ،
 2ماكور ريشونhttps://bit.ly/3tsZLiW .2021/1/10 ،
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 2019حنو  ،%60وهو العام الذي شهد للمرة األوىل جتاوز عدد املقتحمني عتبة الـ  30أل ًفا
حبسب مصادر منظمة يرائيه.1
ويُعد هذا الرتاجع هو األول واألكرب منذ عام  ،2015فقد سجلت أعوام االقتحام يف
بنسب متفاوتة ،وحبسب املنظمة
السنوات اخلمس األخرية تصاعدًا مضطردًا ،وإن كان
ٍ

املذكورة أعاله ّ
فإن أعداد مقتحمي األقصى منذ عام  2015كانت على الشكل اآلتي:2
السنة

2015

2016

2017

2018

2019

2020

عدد
المقتحمين

10906

14054

25628

29939

30416

17988

وتؤكد املعطيات اإلسرائيلية األرقام الصادرة عن دائرة األوقاف اإلسالمية ،من ناحية
الرتاجع الكبري يف أعداد املقتحمني ،مع التأكيد أن مصادر منظمات املعبد أو غريها من
مصادر االحتالل حتاول زيادة أعداد املقتحمني ،يف سياق حماولة إثبات قدرتها على حشد
أكرب أعداد من املستوطنني القتحام املسجد .ويعود السبب األول لرتاجع أعداد مقتحمي
األقصى إىل اإلغالقات املتالحقة اليت فرضتها سلطات االحتالل يف القدس احملتلة ،على
خلفية الوقاية من وباء كورونا.

 1منشور لمنظمة  Yera’ehاإلسرائيلية على فيس بوكhttp://bit.ly/2Q9Mlu5 .2021/1/14 ،
https://bit.ly/2yaayav .2020/1/2 ، Jewish Press 2
منشور لمنظمة  Yera’ehاإلسرائيلية على فيس بوكhttp://bit.ly/2Q9Mlu5 .2021/1/14 ،
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ويف عودة إىل اإلحصائيات اليت تنشرها صحيفة ماكور ريشون العربية ،نورد يف الرسم
البياني اآلتي ،تطور أعداد مقتحمي املسجد األقصى حبسب مصادر هذه الصحيفة ،ما بني
عامي  2009و:12020
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ي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص.32
 1التقرير السنو ّ
ماكور ريشونhttps://bit.ly/3tsZLiW .2021/1/10 ،
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و ُيظهر الجدول اآلتي أعداد مقتحمي المسجد األقصى على مدار أشهر
عام :2020
الشهر

عدد المقتحمين

كانون الثاني/يناير
شباط/فرباير
آذار/مارس
نيسان/أبريل

2000

-

أيار/مايو

172

حزيران/يونيو
متوز/يوليو
آب/أغسطس
أيلول/سبتمرب
تشرين األول/أكتوبر

1600

1532

تشرين الثاني/نوفمرب

1845

كانون األول/ديسمرب
المجموع

1

األعياد والمناسبات
اليهودية األساسية

2046
1604

3067

ّ
اليهودي
عيد الفصح
ذكرى احتالل الشطر الشرقي
من القدس (توحيد القدس)
ذكرى "خراب املعبديْن"

2032
1580

2

1048

رأس السنة العربية ويوم الغفران
عيد ال ُع ْرش أو سوكوت املظال
عيد األنوار اليهودي هانوكاه
18526

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الرابع عشر ،مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط،1
 ،2020ص .151
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3lq1enH .2020/9/1 ،
مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3vxquNq .2020/10/5 ،
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3tvV1t5 .2020/11/2 ،
مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3qXw742 .2020/12/3 ،
 2لم نجد في أي مرجع رقم المقتحمين في هذا الشهر ،فتم احتسابهم بناء على المجموع العام الصادر عن دائرة
األوقاف اإلسالمية.
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ويف سياق الرتاجع الكبري يف أعداد املقتحمني ،يُظهر اجلدول السابق تراجع أعداد
املستوطنني يف خمتلف أشهر الرصد يف عام  ،2020فلم تستطع منظمات املعبد جتاوز
عتبة  3آالف مستوطن إال يف شهر متوز/يوليو ،يف مقابل جتاوز هذه العتبة يف مخسة أشهر
من رصد عام .12019
منوذجا مصغ ًرا لرتاجع
وميكننا تسليط الضوء على عيد ال ُعرش أو سكوت بوصفه
ً
أعداد املقتحمني يف عام  ،2020فقد احتفلت منظمات املعبد يف عام  2019مبشاركة
حنو  4000مستوطن يف اقتحامات هذا العيد ،الذي رفع أعداد املقتحمني يف الشهر الذي
جاء فيه إىل حنو  6000مستوطن؛ بينما اخنفض عدد املقتحمني يف عيد ال ُعرش يف عام
 2020بنسبة  ،% 90على الرغم من تقليل سلطات االحتالل إجراءات اإلغالق املتخذة
حينها حبق املستوطنني ،فقد شهدت أبواب املسجد األقصى والطرقات املؤدية إليها أداء
املستوطنني صلوات تلمودية علنية.2
واستمرت يف أشهر الرصد حماوالت منظمات االحتالل االستفادة من األعياد اليهوديّة،
حلشد أكرب أعداد ممكنة من املقتحمني ،ومنها ذكرى خراب املبعد ،الذي اقتحم
األقصى فيه حنو 1100
مستوطن ،3ويف عيد العرش الذي جاء يف شهر تشرين األول/
ٍ

أكتوبر واقتحم األقصى فيه حنو  373مستوط ًنا .4ويف شهر كانون الثاني/يناير 2020

الذي شهد عيد اهلانوكاه الذي اقتحم األقصى فيه حنو  884مستوط ًنا.5

ي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .34
 1هشام يعقوب ،التقرير السنو ّ
 2المرجع نفسه.
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XqAMiM .2020/7/30 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/2OZvk5b .2020/10/11 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285092 .2020/12/19 ،
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ويف سياق حماوالت منظمات املعبد رفع أعداد املقتحمني ،مل تكتف باستغالل األعياد
موسم دين أو سياسي لدى
اليهودية ،بل عملت على اقتحام األقصى بالتزامن مع أي
ٍ
االحتالل ،ويف النقاط اآلتية أبرز املناسبات اليت حاولت أذرع االحتالل االستفادة منها:
يف  2020/1/6دعت منظمات املعبد
أنصارها إىل إحياء ذكرى حصار املعبد،
عرب املشاركة يف اقتحام املسجد األقصى،
شروحات خاصة يف هذا
وأعلنت عن تقديم
ٍ
اليوم .1ويف  2020/1/7اقتحم األقصى

حاولت منظمات املعبد رفع أعداد
موسم
املقتحمني ،بالتزامن مع أي
ٍ
دين أو سياسي لدى االحتالل ،مثل:
ذكرى حصار املعبد ،ويوم الشجرة
العربي ،وانتخابات الكنيست
اإلسرائيلي.

 88مستوط ًنا ،استجابة لدعوات املنظمات
املتطرفة ،وشارك يف االقتحام املتطرفان يهودا غليك وأوري أرئيل ،ويف جوالت
االقتحام حاول غليك وجمموعة من املستوطنني سرقة حجارة وأتربة من املنطقة
الشرقية يف األقصى ،إال أن حراس املسجد تصدوا هلم.2
يف شهر شباط/فرباير  ،2020ك ّثفت هذه املنظمات دعواتها إىل تنظيم اقتحامات
واسعة لألقصى يف  ،2020/2/10بالتزامن مع ما يُسمّى يوم الشجرة العربي،
موحد ،واملناسبة املذكورة تؤ ّرخ لبدء املوسم
إضاف ًة إىل تنظيم برنامج احتفالي ّ
الزراعي بالتقويم العربي ،وفيه «حيتفل اليهود بالشجرة وزراعتها وتقديم بكور
الثمار» .3ويف  2020/2/10اقتحم األقصى  79مستوط ًنا فقط.4
 1وكالة وفاhttp://bit.ly/3eSQU6g .2020/1/6 ،
 2وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى خالل كانون الثاني/يناير http://bit.ly/3vE4ro6 .2020
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/3fFC5Rc .2020/2/8 ،
 4وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات بحق المسجد األقصى في شباط/فبراير https://bit.ly/31wGS2v .2020
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مع اقرتاب انتخابات الكنيست اإلسرائيلي يف بداية شهر مارس/آذار  ،2020دعا
ائتالف منظمات املعبد أنصاره إىل اقتحام األقصى قبل الذهاب إىل صناديق
متسكها بأجندتها املتعلقة باملسجد
االقرتاع يف  ،2020/3/2وذلك لتأكيد ّ
وبأنها منطلق للتصويت يف االنتخابات .1ويف يوم االنتخابات اقتحم األقصى 226

مستوط ًنا.2

واقع
وعلى الرغم من تراجع اقتحامات املسجد يف عام  ،2020استمر يف حماولة تثبيت ٍ
جديد يف األقصى يف عد ٍد منها ،وميكن تسليط الضوء على هذه االقتحامات اليت شهدت
تطورات خطرية ،ويف ما يأتي أبرزها:

حاخاما من بينهم «رئيس معهد
يف  2020/7/13شارك يف اقتحام األقصى 40
ً
املعبد» احلاخام املتطرف يسرائيل إرائيل.3
يف  2020/7/30اقتحم األقصى حنو
مستوطن ،بالتزامن مع ذكرى
1100
ٍ
خراب املبعد ،4وشهد هذا اليوم عددًا من
االعتداءات ،إذ رفع أحد املستوطنني علم
االحتالل داخل األقصى .5وشهد املسجد
أداء جمموعة من املتطرفني ما يسمى
السجود امللحمي ،وأشارت معلومات

شرطة االحتالل تعتقل شبا ًنا من داخل األقصى
يف 2020/7/30

 1علي إبراهيم ،منظمة طالب ألجل المعبد ودورها في االعتداء على األقصى ،نون بوست.2020/9/18 ،
http://bit.ly/38UdWpo
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3gRAoC7 .2020/3/2 ،
 3دنيا الوطنhttps://bit.ly/38SyGwL .2020/7/13 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XqAMiM .2020/7/30 ،
 5وكالة األناضولhttps://bit.ly/2F4OyS1 .2020/7/30 ،
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مقدسية إىل أن املتطرفني الذين أدوا السجود ينتمون إىل حركة العودة إىل
جبل املعبد .ويف أثناء االقتحام قدمت جمموعات من املستوطنني شروحات تلمودية
عن املعبد ،وقاموا بتصرفات استفزازية جتاه املصلني .1وحبسب مصادر مقدسية،
أمنت شرطة االحتالل احلماية جلميع اجملموعات اليت اقتحمت األقصى ،وأجربت
قوات االحتالل املصلني على إخالء منطقة باب الرمحة واالبتعاد منها ،يف مقابل
مساحها للمستوطنني أداء الصلوات التلموديّة عل ًنا ،وحاولت شرطة االحتالل
إبعاد أي عناصر فلسطينية ميكن أن تعرقل االقتحام.2
يف  2020/10/22اقتحم األقصى  81مستوط ًنا ،وشارك يف االقتحام املتطرف تومي
نيساني املدير التنفيذي ملؤسسة تراث جبل املعبد ،الذي قرأ بيا ًنا طالب فيه بطرد
دائرة األوقاف اإلسالمية من األقصى ،وقال فيه :نطالب دولتنا إسرائيل وأمريكا،
بطرد الوقف اإلرهابي من جبل املعبد ،وص ّور املستوطنون الذين رافقوه قراءته
للبيان ،وبثوه مباشرة على صفحات منظمات املعبد على وسائل التواصل.3
بالتزامن مع عيد احلانوكاه اليهودي ما بني  2020/11/28و،2020/12/6
تكررت حماوالت املستوطنني إدخال الشمعدان اليهودي إىل داخل باحات املسجد
األقصى ،حماولني اقتحام األقصى أيام اجلمعة والسبت يف  4و ،2020/12/5وعلى
أثر منعهم من االقتحام ،طاف املستوطنون حول أبواب األقصى ،وأدوا طقوسهم
التلمودية.4
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3if9HHk .2020/7/30 ،
 2عرب https://bit.ly/2DwKDNz .2020/7/30 ،48
 3وكالة معًا اإلخباريةhttps://bit.ly/3r3DNSn .2020/10/22 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285092 .2020/2/19 ،
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رمست هذه النماذج من االقتحامات مشهدية حماوالت االحتالل السيطرة على املسجد يف
عام  ،2020وهي ما نذكره يف النقاط اآلتية:
إعادة تطويع الرأي الدي ّ
ن لدى جمتمع االحتالل باجتاه تعزيز اقتحامات األقصى،
عرب مشاركة احلاخامات اليهود يف اقتحام املسجد ،بصورة مجاعية أو فردية.
استمرار اقتحام األقصى بالتزامن مع األعياد واملناسبات اإلسالمية ،وهو واقع
جديد بدأه االحتالل يف اقتحام عيد األضحى عام  ،2019وحشد خمتلف أدواته
األمنية والتهويدية لتأمني هذه االقتحامات.
رفع سقف مطالبات منظمات املعبد يف فرض سيطرة االحتالل على املسجد
األقصى ،وهي دعوات مل تقتصر على رسائل إىل الساسة اإلسرائيليني ،بل وصلت
حد اإلعالن عنها من داخل املسجد األقصى ،وبثها مباشرة على وسائل التواصل
االجتماعي.
ويف سياق اقتحامات األقصى ،نُشري إىل أ ّن عددًا من املسؤولني اإلسرائيليني اقتحموا
املسجد يف عام  ،2020منهم :عضو الكنيست أميت هليفي ،الذي اقتحم األقصى يف
 ،2020/7/30ولكنه حينها مل يكن قد أدى اليمني الدستورية بعد ،1وعضو الكنيست
شولي معلم ،اليت اقتحمت األقصى يف  2020/10/25برفقة العشرات من املستوطنني.2
وبلغ جمموع االقتحامات السياس ّية اقتحامني فقط ،يف مقابل  8اقتحامات رصدناها يف
التقرير املاضي.

 1عروتس شيفعhttps://bit.ly/3fsF6V9 .2020/7/30 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/31xf0LP .2020/10/25 ،
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ويف سياق متصل باقتحامات املسجد األقصى ،تتابع سلطات االحتالل إدخال «السياح»
األجانب ،الذين يقتحمون املسجد من بوابة االحتالل ،ويتبنون أجندات داعمة له ومتبنية
روايته ،وقد أظهرت مصادر االحتالل تراج ًعا
قياسيا يف أرقام «السياح» عام  ،2020فقد
ًّ
سائحا  ،1يف مقابل اقتحام حنو 803795
اقتحم املسجد األقصى فيه حنو 140174
ً

سائحا يف عام  ،2019أي أن نسبة االخنفاض تصل إىل حنو  ،% 473وهو الرقم األقل منذ
ً
عام  ،2009وقد تراجع عدد السياح بهذا الشكل نتيجة جمموعة من العوامل مرتبطة
بانتشار كورونا وتراجع حركة الطريان والسياحة عامل ًيا ،وفرض دول العامل إغالقات
عامي
متكررة للحد من انتشار الوباء .ويف ما يأتي تطور أعداد املقتحمني من السياح بني َ
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ب -إغالق المسجد األقصى
عمل االحتالل يف السنوات القليلة املاضية على جعل إغالق املسجد األقصى سياسة
دائمة ،يطبقه عند ّ
حدث يعده االحتالل تهديدًا ألمنه؛ وأشرنا يف تقارير سابقة إىل
أي
ٍ

أن االحتالل يهدف من وراء هذه السياسة إىل فرض إغالق املسجد إبان األعياد اليهودية
ومواسم اقتحام األقصى ،ثم توسيع هذه السياسة يف مراحل الحقة ،وحتويلها إىل وسيلة
للتحكم باألقصى ،وتقديم االحتالل نفسه املتحكم بأبوابه ومداخله ،يف سياق إضعاف
دائرة األوقاف اإلسالمية صاحبة الصالحية.
ُ
االحتالل المسجد األقصى كام ًلا،
وفي ما يأتي أبرز المحطات التي أغلق فيها
1
أو بعض مرافقه ،أو منع االحتالل دخول المصلين إليه ،في عام : 2020
تاريخ اإلغالق

التفاصيل

أغلقت قوات االحتالل مجيع أبواب املسجد األقصى ،وبوابات القدس
القدمية ،ومنعت املواطنني من الدخول أو اخلروج .واعتقلت شرطة
 2020/1/29االحتالل شابني من صحن قبة الصخرة ،بعد االعتداء عليهما
بالضرب املربح وتكبيلهما ،واعتدت على املصلني ،وأخرجتهم بالقوة
من داخل املسجد.1
أغلقت قوات االحتالل معظم أبواب األقصى باستثناء أبواب حطة
واجمللس والسلسلة ،ومنعت الدخول إليه وإىل البلدة القدمية ،حتت
 2020/3/20ذريعة الوقاية من كورونا ،وأدى صالة اجلمعة يف ذلك اليوم حنو
500
مصل فقط ،وقمعت املصلني الذين حاولوا أداء الصالة يف
ٍّ
2
الشوارع والطرقات املؤدية إىل املسجد .
أغلقت قوات االحتالل أبواب األقصى ،على أثر عملية إطالق نار قرب
2020/12/21
"باب حطة".3
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/2xgvGvi .2020/1/1 ،
 2وكالة قدس نت لألنباءhttp://bit.ly/3d18pyC .2020/1/29 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3cduH1a .2020/3/21 ،
 4الميادين نتhttp://bit.ly/3f8z6nQ .2020/12/21 ،
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ومع استمرار تفشي وباء كورونا يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،عملت سلطات
االحتالل على فرض املزيد من السيطرة والتحكم على املسجد األقصى ،ففي أوائل شهر
أيلول/سبتمرب  2020كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أن جملس األمن القومي التابع
لرئاسة وزراء االحتالل ،ناقش إغالق األقصى أمام املصلني ،وأشارت القناة إىل أن اجللسة
ستحاول إجياد حلول عملية للتعامل مع احلساسية الدينية والسياسية للمواقع الدينية
بالقدس.1
ت -األقصى في ﻇﻞ جائحة ﻛورونا
سعى االحتالل بكل قوته إىل استغالل جائحة
كورونا لفرض وقائع جديدة على املسجد
األقصى ،وتكريس نفسه جهة مرجعية إلدارته،
وتكثيف تدخالته يف شؤونه ،ومتثلت أوىل هذه
التدخالت يف إغالق عدد من أبواب املسجد يف
 ،2020/3/15بذريعة اخلشية من انتقال فريوس
كورونا إىل املسجد ،وأبقت على ثالثة أبواب

عملت سلطات االحتالل على حتقيق
املزيد من التدخل يف األقصى بذريعة
اإلجراءات الوقائية لكورونا ،ففي
 2020/3/15أغلقت قوات االحتالل
أبواب األقصى وأبقت على ثالثة أبواب
لدخول املصلني ،وهي :حطة واجمللس
والسلسلة ،يف مقابل فتح باب املغاربة
أمام اقتحامات املستوطنني

لدخول املصلني ،وهي :حطة واجمللس والسلسلة،

ً
طويال ،إذ رفض
يف مقابل فتح باب املغاربة أمام اقتحامات املستوطنني .2ومل يدم اإلغالق

حراس األقصى قرار االحتالل واعتصموا أمام األبواب املغلقة ،وخشية من تطور هذا
االعتصام إىل حراك شعيب فاعل ،أعادت شرطة االحتالل فتح مجيع أبواب املسجد.3

 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/3cbKLjO .2020/9/6 ،
 2عرب https://bit.ly/2U3WHuD .2020/3/15 ،48
 3بوابة الهدف اإلخباريةhttps://bit.ly/306AIqL .2020/3/15 ،
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وبذريعة احل ّد من انتشار الفايروس ،منعت قوات االحتالل يف  ،2020/3/18عشرات
املقدسيني من الدخول إىل األقصى ألداء صالة الفجر ،وأدوا الصالة خارج املسجد قبالة
باب حطة .1ويف  2020/3/20منعت شرطة االحتالل من يسكن خارج البلدة من الصالة
يف األقصى ،وأعادت قوات االحتالل إغالق أبواب األقصى باستثناء أبواب حطة ،واجمللس،
مصل أداء صالة
والسلسلة .وجراء إجراءات االحتالل املشددة مل يستطع سوى 500
ٍ
اجلمعة يف املسجد.2
ونتيجة ازدياد أعداد اإلصابات يف
القدس احملتلة ،أعلن جملس األوقاف
ً
كامل،
يف  2020/3/22إغالق األقصى
واقتصار أداء الصلوات داخله على
موظفي األوقاف وحراس املسجد،
ومدّد اجمللس قرار اإلغالق التام
يف  ،2020/4/16ليشمل كل شهر
رمضان .3واستمر إغالق األقصى
حتى تاريخ  ،2020/5/19ففيه أعلن

توافد املقدسيني إىل األقصى بعد إعادة فتحه

جملس األوقاف إعادة فتح أبواب األقصى ،ودخول املصلني إىل املسجد بعد عيد الفطر يف
.42020/5/30

 1قناة المنارhttps://almanar.com.lb/6411088 .2020/3/19 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/2AFqF0Y .2020/3/20 ،
 3وكالة األناضولhttps://bit.ly/3064awV .2020/4/16 ،
 4فرانس https://bit.ly/3gSEvxJ .2020/5/19 ،24
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وأغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت على فتح بابي األسباط والسلسلة فقط،
وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما بكثافة ،وكشفت مصادر مقدسية أن فتح هذين
البابني خيدم االحتالل ،فباب األسباط يفتح على ساحة الغزالي احملاطة بنقاط عدة
للشرطة ،وباب السلسلة يفتح على خمفر املدرسة التنكزية ،وعزل هذا اإلغالق موظفي
األوقاف عن باقي القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.1
يوما ،تابعت سلطات االحتالل إبعاد حراس
وعلى الرغم من إغالق األقصى لنحو ً 70
األقصى وموظفي األوقاف ،ففي  2020/5/20أبعدت سلطات االحتالل احلارس محزة منر
عن املسجد مدة أسبوع ،وطلبت منه احلضور إىل مركز حتقيق القشلة يف ،2020/5/26

وسلمته قرا ًرا باإلبعاد عن األقصى مدة ستة أشهر .واع ُتقل احلارس منر يف أثناء عمله

يف مصلى قبة الصخرة ،بعد منعه قوات االحتالل من اقتحام املسجد لتفتيشه .2ويف

 2020/6/4مددت سلطات االحتالل قرا ًرا ساب ًقا بإبعاد الشيخ عكرمة صربي عن األقصى
أربعة أشهر جديدة ،3على خلفية مواقفه الرافضة إجراءات االحتالل.
ّ
البشري يف األقصى ،ففي
واستمر تلطي االحتالل خلف كورونا ليتابع استهدافه املك ّون
 2020/7/7حررت شرطة االحتالل عددًا من الغرامات لكل من ال يضع الكمامات يف املسجد
األقصى ،وأشار مقدسيون إىل أن االحتالل غ ّرم بعض املصلني على الرغم من وجودهم
ً
مرابطا يقرأ القرآن الكريم ،ومما يدلل على تذرع
يف األقصى منفردين ،وبعضهم كان
االحتالل باإلجراءات الطبية تغريم أحد عناصر شرطته ثالثة شبان عند خروجهم من
األقصى بذريعة عدم وضع الكمامة بالشكل الصحيح ،وغ ّرم كل واحد منهم مبلغ 200

 1عربي https://bit.ly/2XzN6ho .2020/5/9 ،21
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/371m6dz .2020/5/26 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276300 .2020/6/4 ،
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أمريكيا) .1ويف  2020/7/8حررت شرطة االحتالل خمالفة مالية
شيكل (حنو  55دوال ًرا
ًّ
لفتى كان يقرأ القرآن يف املسجد األقصى ،بذريعة عدم ارتداء الكمامة ،على الرغم من
جلوس الفتى منفردًا يف ساحة القبة الغزالية.2
ث -اإلبعاد عن المسجد األقصى
ً
واحدا من
عمل االحتالل على ترسيخ اإلبعاد
أبرز أدواته العقابية حبق املصلني واملرابطني يف
األقصى ،وترتاوح مدد اإلبعاد بني  3أيام و 6أشهر،
وعلى الرغم من مدد اإلغالق الطويلة اليت شهدها
املسجد األقصى ومدينة القدس ،حافظ االحتالل
على زخم قرارات اإلبعاد ،ففي عام  2020أصدرت
سلطات االحتالل  315قرار إبعاد عن املسجد
األقصى ،مشلت روّاد املسجد وموظفي دائرة

عمل االحتالل على ترسيخ اإلبعاد
واحدًا من أبرز أدواته العقابية حبق
املصلني واملرابطني يف األقصى ،وعلى
الرغم من مدد اإلغالق الطويلة
اليت شهدتها مدينة القدس ،أصدرت
سلطات االحتالل  315قرار إبعاد عن
األقصى ،مشلت روّاد املسجد وموظفي
دائرة األوقاف اإلسالمية ،يف مقابل
إصدار  355قرار إبعاد يف عام 2019

األوقاف اإلسالمية ،3أي أن قرارات اإلبعاد تراجعت
بنحو  %10فقط عن القرارات الصادرة يف عام  ،2019الذي سجل  355قرار إبعاد .4ومشلت
قرارات اإلبعاد عددًا من رموز القدس ،من بينهم رئيس اهليئة اإلسالمية العليا الشيخ
عكرمة صربي ،ونائب رئيس جملس األوقاف اإلسالمية يف القدس الشيخ ناجح بكريات،
والشيخ إمساعيل نواهضة إمام وخطيب املسجد األقصى .وشهدت أشهر كانون الثاني/
يناير وحزيران/يونيو وأيلول/سبتمرب أعلى معدل يف قرارات اإلبعاد يف عام .5 2020
 1القدس المقدسيةhttps://bit.ly/2DR7vHj .2020/7/7 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/31APDsg .2020/7/8 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 4هشام يعقوب (محرر) ،تقرير حال القدس السنوي  ،2019مرجع سابق ،ص .42
 5مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
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وحبسب مصادر مقدسية أصدرت سلطات االحتالل حنو  104قرارات إبعاد يف شهر كانون
الثاني/يناير  ،2020بالتزامن مع انطالق محلة الفجر العظيم يف القدس احملتلة اليت
شهدت مشارك مقدسية حاشدة.1
وفي ما يأتي تطور قرارات اإلبعاد عن األقصى منذ عام  2013إلى عام :2020
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وشهدت أشهر عام  2020استهدا ًفا متكر ًرا خلطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي،
ففي شهر كانون الثاني /يناير  2020أبعدته سلطات االحتالل حتى نهاية ،2 202/1/25
ويف  2020/1/24كسر عشرات املصلني قرار إبعاد الشيخ عكرمة صربي ،فقد أدخلوه إىل
ً
حممول على األكتاف .3ويف  2020/6/4اقتحمت سلطات االحتالل منزل
داخل األقصى
الشيخ صربي ،وسلموه أم ًرا باإلبعاد عن األقصى مدة  4أشهر ،على أثر انتهاء أمر إبعا ٍد
سابق.4
 1وكالة القدس لألنباءhttp://bit.ly/3lH4M4Z .2020/2/5 ،
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/3vQGcTV .2020/1/20 ،
 3الجزيرة نتhttp://bit.ly/3sqvfGJ .2020/1/24 ،
 4وكالة األناضولhttp://bit.ly/3tRi2Hb .2020/6/4 ،

41

 42حال القدس السنوي 2020

املصلون يكسرون قرار االحتالل ويدخلون الشيخ عكرمة صربي إىل األقصى على األكتاف

وشهدت املدة اليت تلت إعادة فتح املسجد األقصى يف  ،2020/5/31تكثيف سلطات االحتالل
إصدار قرارات اإلبعاد ،فخالل  10أيام من إعادة فتح دائرة األوقاف املسجد األقصىُ ،س ّلم
أكثر من ثالثني فلسطين ًيا قرارات باإلبعاد ملد ٍد متفاوتة ،من بينهم الشيخ عكرمة صربي

والصحفية املقدسية سندس عويس ،والعديد من املرابطني واملصلني.1
ج -محاوالت تقويض دور األوقاف اإلسالمية

تشكل دائرة األوقاف اإلسالمية عقبة أمام خمططات االحتالل يف تهويد املسجد األقصى،
إذ يسعى االحتالل إىل فرض سيادته على الكاملة على املسجد ،وضرب احلصرية اإلسالمية
ً
وصول إىل السيادة
يف إدارة شؤونه ،عرب تهميش دور دائرة األوقاف ،يف سياق احللول مكانها،
اإلسرائيلية الكاملة على األقصى ،بناء على رؤية االحتالل ومنظماته املتطرفة.
 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/33Uj2QS .2020/6/10 ،
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يف عام  2020كثف االحتالل استهدافه دائرة األوقاف اإلسالمية وموظفيها على أكثر
من صعيد ،ونورد أبرز اعتداءات االحتالل حبق األوقاف يف النقاط اآلتية:
محلة االعتقاالت واالستدعاءات اليت
مشلت موظفي األوقاف.
تصعيد االحتالل إصدار قرارات إبعاد
موظفي األوقاف واحلراس عن املسجد،
فقد رصد مركز معلومات وادي حلوة
إصدار سلطات االحتالل  46قرار إبعاد

كثف االحتالل يف عام 2020

استهداف دائرة األوقاف اإلسالمية
وموظفيها ،عرب االعتقال واإلبعاد،
والتضييق على مسؤولي جملس
األوقاف ،ومنع األوقاف من ترميم
مرافق املسجد وصيانته ،وتركيب
مساعات وأجهزة إلكرتونية على
أسطح املسجد.

حبق موظفي األوقاف ،وحبسب املركز
وقت الحق ،ومشلت القرارات مديري األوقاف واحلراس
جددت جل قرارات اإلبعاد يف ٍ
حد سواء.1
والسدنة وموظفي جلنة اإلعمار على ٍ
التضييق على مسؤولي جملس األوقاف بذريعة عدم اختاذ إجراءات صحية وإغالق
األقصى مع بداية اجلائحة ،ففي  2020/3/21اقتحمت قوات االحتالل رئيس
جملس األوقاف اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب ،وحررت له خمالفة مالية
قيمتها  5آالف شيكل (حنو  1500دوالر أمريكي) ،بذريعة عدم االلتزام بقرارات
الشرطة بإدخال عدد مصلني أكثر من العدد املسموح به إىل األقصى.2
حماولة عزل موظفي األوقاف عن األقصى ،ففي ظل إغالق األقصى ضمن اإلجراءات
الوقائية اليت اختذتها دائرة األوقاف ،أغلقت قوات االحتالل أبواب املسجد وأبقت
 1مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
 2مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/3cduH1a .2020/3/21 ،
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على فتح بابي األسباط والسلسلة فقط ،وسط وجود شرطة االحتالل حوهلما
بكثافة ،وكشفت مصادر مقدسية أن فتح هذين البابني خيدم االحتالل ،فباب
األسباط يفتح على ساحة الغزالي احملاطة بنقاط عدة للشرطة ،وباب السلسلة
يفتح على خمفر املدرسة التنكزية ،وعزل هذا اإلغالق موظفي األوقاف عن باقي
القدس ،بعد إغالق باب اجمللس.1
منع األوقاف من ترميم مرافق املسجد وصيانته ،ففي سياق عرقلة أعمال الرتميم
والصيانة ،اعتقلت قوات االحتالل يف  2020/2/18مدير جلنة اإلعمار املهندس
بسام احلالق ،وأحد موظفي اللجنة من ساحات املسجد .ويف  2020/7/8اعتقلت
قوات االحتالل املهندس بسام احلالق واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق يف البلدة
القدمية للتحقيق معه.2
اعتقال موظفي األوقاف عامة ،وحراس األقصى على وجه اخلصوص ،وحتويلهم
إىل مراكز التحقيق يف املدينة احملتلة.
متديد األوقات املخصصة للمستوطنني القتحام املسجد األقصى ،ففي منتصف
شهر تشرين الثاني/نوفمرب أعلنت دائرة األوقاف أن شرطة االحتالل مددت
أوقات االقتحام اليومية نصف ساعة يوم ًيا ،وأشارت مصادر الدائرة إىل أن سلطات
االحتالل تعمل على إنهاء الوضع القائم.3

 1هشام يعقوب (محرر) وآخرون :تقرير عين على األقصى الرابع عشر ،مرجع سابق ،ص .168
 2المرجع نفسه ،ص .165 - 164
 3عربي http://bit.ly/3vQHkHd .2020/11/14 ،21
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تركيب

مساعات

وأجهزة

إلكرتونية على أسطح املسجد
األقصى،

ففي

2020/9/6

اقتحمت قوات االحتالل املسجد
األقصى،

وركبت

مساعات
ٍ

وأجهزة إلكرتونية على أسطحه
من اجلهتني الشمالية والغربية.1

االحتالل يركب مساعات وأجهزة إلكرتونية على أسطح
األقصى

التهويدي
ح -تهويد منطقة األقصى :الحفريات والبناء
ّ
تتابع سلطات االحتالل استهداف منطقة املسجد األقصى ،أسفل األرض وفوقها ،بعد ٍد من

املشروعات التهويدية اليت تنفذها مؤسسات االحتالل الرمسية وغري الرمسية ،وقد وثق
تقرير عام  2020عددًا من هذه املشاريع ،نوجزها باآلتي:
مشروع القطار الخفيف )التلفريﻚ(

يف  2019/2/1وافقت اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية يف القدس على خطة
بناء القطار اخلفيف (التلفريك) ،ونشرت قرار املوافقة يف الصحف الرمسية ،ورفضت
جل االعرتاضات اليت قدمتها جهات فلسطينية وإسرائيلية ،وانتهى عام  2019من دون أن
قرار واضح خيص القطار اخلفيف.2
تصدر حكومة االحتالل أي ٍ

 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/3lGDD22 .2020/9/6 ،
 2التقرير السنوي حال القدس  ،2020مرجع سابق ،ص .48 - 46
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ونتيجة االعرتاضات الكثرية على مسار
التلفريك ،وصلت قضيته إىل حمكمة
العدل العليا اإلسرائيلية ،اليت عقدت جلسة
ْ
طلبت يف
ملناقشتها يف  ،2020/6/29ثم
 2020/7/26من دولة االحتالل تقديم
دليل على أن مشروع التلفريك سيشجع
السياحة يف املنطقة اليت س ُيبنى فيها،

وحددت موعد  2020/9/6لتل ّقي اإلجابات.
ويشري خمتصون إسرائيليون متابعون
للقض ّية إىل ّ
أن احملكمة قررت إعطاء مهلة
طويلة للجهات املعنية يف دولة االحتالل
لتقديم إجابات مقنعة ّ
ألن هذه اجلهات
فشلت يف إقناع قضاة احملكمة بإجاباتها يف
جلسة النقاش واالستماع.1

إعالن عام يدعو مقدمي العروض للمشاركة يف
املرحلة األوىل من مناقصة بناء التلفريك إىل البلدة
القدمية يف القدس.

ويف جلسة احملاكمة يف  6أيلول/سبتمرب  ،2020قدمت حكومة االحتالل وثيقة مكونة من
 81صفحة ،يف إطار اإلجابة على طلب احملكمة العليا ،اليت أعلنت حتديد جلسة للرد على
هذه الوثيقة يف  .2 2020/11/22وعلى الرغم من أن إعادة تأجيل القضية ،يعين تأخ ًرا يف
إطالق أعمال البناء الفعلي للمشروع ،إال أن هيئة تنمية القدس حددت جلسة يف بداية

 1منظمة عمق شبيهhttps://bit.ly/2NOZ8Bc .2020/7/27 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rlXjcW .2020/11/4 ،
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شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2020لإلجابة عن أسئلة الشركات اليت تتطلع للمشاركة
يف عمليات البناء ،وملساعدتهم يف تقديم العروض املناسبة.1
ومع تأخر إصدار احملكمة العليا اإلسرائيلية قرارها بشأن مسار القطار ،عقدت هيئة تنمية
اجتماعا يف  ،2020/10/24ضم الشركات
اجتماعا مجع املكلفني ببناء القطار
القدس
ً
ً
اليت من املمكن أن تنفذ املشروع ،حضره ممثلون عن الشركات الكربى يف دولة االحتالل
مثل دانيا سيبوس و .Y.Dبارزاني .2و ُتشري هذه املعطيات إىل أن أذرع االحتالل تتعامل
مع املشروع على أنه أم ٌر واقع ،وأن ما جيري يف حماكم االحتالل لن يؤثر يف عمليات
البناء.
ومع نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر حصلت هيئة تنمية القدس على موافقة مفوض
الغابات يف وزارة الزراعة يف حكومة االحتالل ،إلزالة األشجار على طول مسار التلفريك،
ويف  2020/11/4أعلن مدير مشروع البناء أن أعمال نقل البنية التحتية من أنظمة
املياه والصرف الصحي واالتصاالت ستبدأ بعد أسبوعني ،على أن تنطلق من منطقة
جبل صهيون ،متهيدًا إلطالق العمل يف املشروع .3ومل تنته هذه القضية حتى كتابة
هذا التقرير ،فقد أصدرت حمكمة االحتالل العليا قراراها يف  ،2021/2/22وقد منحت
املسؤولني اإلسرائيليني مهلة حتى  22نيسان/أبريل  ،2021للمزيد من الشرح حول عد ٍد
من القضايا املتعلقة مبشروع التلفريك ،ووقف مجيع األعمال يف املشروع حتى تاريخ
اجللسة.4
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rnsZyk .2020/9/7 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3fi0TlN .2020/10/26 ،
 3تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3rlXjcW .2020/11/4 ،
https://bit.ly/3d71ofR .2020/3/9 , Al-monitor 4
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النبي داود
حي الثوري ومنطقة
جسر المشاة
ّ
السياحي بين ّ
ّ

واصلت سلطات االحتالل حماوالت السيطرة على أراضي املقدسيني يف منطقة وادي الربابة
يف سلوان جنوب املسجد األقصى؛ بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر املشاة
ّ
الثوري إىل منطقة النيب داود
حي
السياحي الذي سيمت ّد فوق أراضي وادي الربابة من ّ

رتا ،وارتفاع  30م ً
بطول  197م ً
املقدسي حممد العباسي
رتا .ويف هذا السياق كانت أرض
ّ
عاما) حمل استهداف مباشر يف أثناء مدة الرصد ،وتبلغ مساحتها حنو  4دومنات من
(ً 92

أصل  60دو ً
منا هي مساحة األراضي املهددة باملصادرة يف حي وادي الربابة ،وفيها أشجار
زيتون متجذرة فيها منذ حنو  400عام.1
يف  2020/3/8اقتحمت طواقم سلطة الطبيعة يف بلدية االحتالل بالقدس حبماية
شرطة االحتالل أرض املواطن املقدسي حممد العباسي بهدف تنفيذ أعمال وحفريات ،إال
ّ
حي وادي الربابة وأفرادًا من عائالت العباسي
أراض يف ّ
أن احلاج العباسي وأوالده وأصحاب ٍ

ومسرين وحجاج وأبو سنينة تصدّوا هلم ،ومنعوهم من العمل حتى استصدار قرار يقضي
باملنع من حمكمة االحتالل خالل األيام املقبلة.2
ويف  2020/3/13أقام أهالي بلدة سلوان صالة اجلمعة يف أرض حممد العباسي ً
رفضا
سياحي للمشاة فوقها ،أو حتويلها إىل حدائق عامة.
حملاوالت مصادرتها لبناء جسر
ّ

وحاول املشاركون يف الصالة زرع أشتال شجر الزيتون يف األرض؛ إال أن شرطة االحتالل
اإلسرائيلي منعتهم من استكمال احلفر وزراعة األشتال ،واعتقلت السيد خالد الزير مدة
ساعة.3
 1دنيا الوطنhttp://bit.ly/2QdnUZR .2020/3/13 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33872 .2020/3/10 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية صفاhttps://safa.news/p/278847 .2020/3/13 ،
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ويف  2020/3/15أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس ،قرا ًرا مبنع طواقم
سلطة الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية من الدخول والعمل يف أرض عائلة
العباسي يف وادي الربابة يف بلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى .وأوضح احملامي مهند
بيان ،أنه جنح يف استصدار أمر منع احرتازي من احملكمة موجه إىل سلطة
جبارة يف ٍ
الطبيعة واحلدائق الوطنية اإلسرائيلية مينعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيني
يف منطقة وادي الربابة والقيام بأعمال اقتالع األشجار وأي أعمال أخرى يف املنطقة ،حتى
إشعار آخرّ .
وبي احملامي جبارة،
أن «سلطة الطبيعة واحلدائق
الوطنية كانت قد اعتمدت يف
قرارها الدخول إىل هذه األراضي
على موافقة غري قانونية من ما
يسمى حارس أمالك الغائبني
اإلسرائيلي الذي ادعى أن هذه
األراضي تعود ملكيتها لغائبني
من الفلسطينيني ،من دون أن
يربز أي مستند قانوني يؤكد
ادعاءاته.1

املقدسي حممد العباسي يف أرضه املهددة باملصادرة

 1فلسطين https://bit.ly/2Yc09FD .2020/3/16 ، ULTRA

49

 50حال القدس السنوي 2020

جسر املشاة «السياحي» حيمل الرقم  30يف خريطة أبرز املشاريع التهويدية حول البلدة القدمية

مؤسسـة القدس الدولية

وضع مجسم المعبد المزعوم عند باب المغاربة

جمسما لـ
يف  2020/7/9وضعت مجاعات املعبد
ً
املعبد املزعوم عند مدخل باب املغاربة يف السور
الغربي لألقصى ،وهو الباب املخصص القتحامات

املستوطنني اليهود والسياح .و ُنصب اجملسم جبانب
العريشة الدائمة اليت وُضعت يف عيد ال ُعرش
ّ
اليهودي عام  ،2018واليت باتت اليوم أقرب إىل
اسرتاحة ونقطة خدمات وضيافة للمقتحمني عند
باب املغاربة .1تع ّول مجاعات املعبد على هذا اجملسم
وغريه لتعبئة مجهور املقتحمني بأفكار إعادة بناء
املعبد ،وإزالة املسجد األقصى من الوجود.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو نشر حول
اجملسم

انهيارات وتشققات في بيوت المقدسيين نتيجة الحفريات حول األقصى

تسبب حفريات االحتالل أسفل ويف حميط املسجد األقصى بتشققات وانهيارات يف منازل
الفلسطينيني ،ففي  2020/1/19أخطرت سلطات االحتالل  7منازل يف حي باب السلسلة
إلخالئها ،حبجة وجود تشققات نتيجة حفريات االحتالل أسفلها ،وأشار متابعون إىل أن
قرارات اإلخالء السبعة متثل دفعة من  22عائلة مهددة باإلخالء ،وأن االحتالل خيتلق
املشكلة ،ثم يقدّم احلل مبا خيدم خططه وأهدافه .2ويف  2020/1/30انهارت أرضية

 1صفحة الجزيرة – القدسhttps://bit.ly/3aCb1BB .2020/7/15 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3lZDWVJ .2020/1/22 ،
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منزل فلسطيين يف البلدة القدمية ،بسبب حفريات
االحتالل أسفل منازل الفلسطينيني يف البلدة
القدمية؛ وأظهرت صور من املكان انهيار جزء من
األرضية عند مدخل املنزل ،وهذا أدى إىل سقوط
البالط وظهور الرتاب حتت أساسات املنزل ،ونتيجة
ُ
املنزل خو ًفا على ساكنيه.1
التصدعات الكبرية أُخ ِلي
ومع تزايد املخاطر احملدقة باملناطق الفلسطين ّية
ٌ
صحف عربية
جراء عمليات احلفر أسفلها ،كشفت

يف  2020/6/15أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية أوقفت

انهيار أرضي منزل يف البلدة القدمية يف
2020/1/30

عمليات احلفر أسفل حي سلوان ،خشية حدوث انهيارات يف مباني احلي ،ويأتي القرار بعد
تزايد التصدعات األرضية ويف مباني املنطقة .2وعلى الرغم من أن هذه التصدعات ظهرت
منذ سنوات ،إال أن مواصلة العمل باحلفر تشري إىل خماطر حقيقية ،واحتمال حدوث
انهيارات كبرية.

المسيحيين والمقدسات واألوقاف المسيحية
االعتداءات على
ّ
يشكل االعتداء على املسيحيني يف القدس احملتلة نهجًا ثابتًا لدى االحتالل ،إذ تتعرض
اعتداءات مستمرة ،بالتزامن مع استمرار حماوالت
الكنائس واألمالك املسيحية إىل
ٍ
تسريب،
االحتالل السيطرة على األمالك واألوقاف املسيحية اليت تتعرض حملاوالت
ٍ

تسهلها أذرع االحتالل القانونية.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2PfivnF .2020/1/30 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2PAZqfA .2020/6/17 ،
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ويف متابعة قضية تسريب أمالك الكنيسة
األرثوذكسية يف القدس احملتلة ،اليت تتضمن
تسريب عقارات متلكها الكنيسة اليونانية
األرثوذكسية يف القدس احملتلة ،إىل شركات
مرتبطة جبمعية عطريت كوهنيم االستيطانية
املتطرفة،

رفضت

حمكمة

إسرائيلية

يف

 2020/6/24االستئناف الذي قدمته البطريركية
األرثوذوكسية إلبطال صفقة البيع ،وعللت
حججا
احملكمة قرارها بأن الكنيسة مل تقدم
ً
كافية أو أدلة جوهرية جديدة للمحكمة ،على

الرغم من أن ملف الكنيسة يؤكد أن الصفقة
متت عرب االحتيال والرشى ومن دون موافقتها.1
وحبسب متابعني تفاصيل القضية تغاضت احملكمة
عن إثباتات وشهادات قدمها الطاقم القانوني

تتعرض الكنائس واألمالك
املسيحية يف القدس احملتلة إىل
اعتداءات مستمرة ،بالتزامن
ٍ
مع استمرار حماوالت االحتالل
السيطرة على أمالك الكنائس
واألوقاف املسيحية ،اليت تتعرض
تسريب مستمرة ،تسهلها
حملاوالت
ٍ
أذرع االحتالل القانونية.
وقد رفضت حمكمة إسرائيلية
االستئناف الذي قدمته
البطريركية األرثوذوكسية
إلبطال صفقة البيع ،وعللت
احملكمة قرارها بأن الكنيسة
مل تقدم أدلة جوهرية جديدة
للمحكمة ،وتغاضت احملكمة عن
إثباتات وشهادات قدمها الطاقم
القانوني للبطريركية تؤكد فساد
صفقة التسريب

للبطريركية تؤكد فساد صفقة التسريب.2
وأشارت مصادر مقدسية إىل أن رفض حماكم االحتالل أي استئنافات تقدمها الكنيسة،
هو تسهيل ملا تقوم به مجعية عطريت كوهنيم ،لتتحول األخرية إىل املالكة الفعلية
للمباني املسربة ،وهذا ما سيسمح هلا بطرد الفلسطينيني من العقارات والفنادق املسربة.
ويف ما يأتي أبرز ما و ّثقه هذا التقرير من اعتداءات على املسيحيني واملقدسات واألوقاف
املسيحية يف القدس عام :2020
 1فرانس https://bit.ly/3dacxN2 .2020/6/25 ،24
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3lTsPh7 .2020/6/26 ،
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يف  2020/2/7استدعت خمابرات االحتالل رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس
يف القدس احملتلة املطران عطا اهلل حنا ،على أثر إلغاء سلطات االحتالل ً
حفل لتوقيع
مذكرة بني صندوق ووقفية القدس مع مجعية الشبان املسيحية.1
يف  2020/12/4أقدم مستوطن على سكب مادة مشتعلة وأضرم النار داخل كنيسة
اجلثمانية /كل األمم ،وأحلق أضرا ًرا ببعض املقاعد واألرضية الفسيفسائية ،ومتكن
حراس الكنيسة من إطفاء النار والقبض على املستوطن.2

المقدسيين وإبعادهم
اعتقال
ّ
واصل االحتالل اإلسرائيلي توظيف سياسة االعتقال إلرهاب املقدسيني ،والتضييق عليهم،
وتقييد حركتهم وفعالياتهم املناهضة لوجوده .وعلى مدار أشهر عام  2020وثق التقرير
حنو  1979حالة اعتقال ،3يف مقابل اعتقال  2078مقدس ًيا يف عام  ،2019و 1736حالة
اعتقال يف عام .4 2018
ويُشري رقم االعتقاالت يف عام  2020إىل اخنفاض حاالت االعتقال بنسبة  % 4.7باملقارنة
مع عام  ،2019وهو اخنفاض طفيف جدًا سببه الرئيس قرارات اإلغالق العام ملواجهة
كورونا ،وكان من بني املعتقلني الفئات اآلتية:5

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3db08bu .2020/2/7 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3sAiJUM .2020/12/4 ،
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 4التقرير السنوي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .64
 5مركز معلومات وادي حلوة ،2021/1/1 ،مرجع سابق.
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وأكد الرسم البياني السابق تصدر مناطق فلسطينية يف القدس احملتلة قائمة املناطق
اليت تشهد اعتقاالت يف األعوام القليلة املاضية ،وهي العيسوية وساحات األقصى وحميطه،
إضاف ًة إىل منطقة سلوان والبلدة القدمية يف القدس احملتلة ،ويف اجلدول اآلتي مقارنة بني
أبرز املناطق يف القدس احملتلة اليت شهدت اعتقاالت بني عامي  2019و:2020
عدد املعتقلني عام

عدد املعتقلني عام

العيسوية

775

645

% - 16.5

املسجد األقصى

363

365

% + 0.5

سلوان

300

298

% - 0.67

املنطقة

2019

1

2020

نسبة الزيادة

ويُظهر اجلدول أن أكرب اخنفاض شهدته منطقة العيسوية ،وميكن إعادته إىل تصدي
سكان البلدة ألي اقتحامات تقوم بها قوات االحتالل ،واندالع املواجهات على أثرها ،وهذا
ما عرقل قدرة االحتالل على فرض املزيد من سياسة االعتقال يف البلدة ،1يف مقابل ثبات
الرقم نسب ًيا يف منطقة األقصى وبواباته والطرق املؤدية إليه ،نتيجة تصاعد حماوالت
االحتالل فرض سيطرته على املسجد.

ي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،2019 ،1
 1هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنو ّ
ص .84
 2للمزيد االطالع على الفصل الثاني من التقرير.

مؤسسـة القدس الدولية

ّ
ونبي يف اجلدول اآلتي أعداد املعتقلني يف القدس على مدار أشهر عام  ،2020باالعتماد
على مركز معلومات وادي حلوة:1
عدد المعتقلين في القدس على مدار أشهر 2020

الشهر

عدد املعتقلني

كانون الثاني/يناير

245

شباط/فرباير

156

آذار/مارس

192

نيسان/أبريل

92

أيار/مايو

162

حزيران/يونيو

210

متوز/يوليو

201

آب/أغسطس

103

أيلول/سبتمرب

117

تشرين األول/أكتوبر
تشرين الثاني/نوفمرب

2

كانون األول/ديسمرب

3

200
157
144

 1مركز معلومات وادي حلوة ،التقارير الشهريةhttps://bit.ly/3cocXQA .
ي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط ،2019 ،1
 2هشام يعقوب (محرر) :التقرير السنو ّ
ص .84
 3تم الوصول إلى الرقم بناء على رقم االعتقاالت الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة ،ومقارنته بأرقام
األشهر في عام .2020
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ويُعد عام  2020واحدًا من األعوام الصعبة على األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل،
فعلى أثر تفشي وباء كورونا يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،ومع إهمال سلطات االحتالل
ظروف إنسانية قاسية
واقع السجون ،أصيب مئات األسرى باملرض يف ظل
ٍ

.1

وأما 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.2
إضافة إىل ما سبقّ ،
توضح النقاط اآلتية جوانب من سياسة االعتقال اإلسرائيل ّية ّ
حبق
املقدس ّيني يف عام :2020
مشلت إجراءات التوقيف واالعتقال شخصيات وقيادات بارزة يف القدس ،من بينهم:
رئيس اهليئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صربي ،وحمافظ القدس عدنان
غيث الذي تعرض لالعتقال واالستدعاء عدة مرات ،ووزير القدس يف احلكومة
الفلسطينية فادي اهلدمي ،والنائبان يف اجمللس التشريعي حممد أبو طري ،وأمحد
عطون .3إضاف ًة إىل محالت مشلت أسرى حمررين وقيادات حركة فتح يف مدينة
القدس ،ونشطاء ميدانيني.

 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3w3WLf6 .2020/12/29 ،
 2وكالة معًا اإلخباريةhttps://maannews.net/Content.aspx?id=1008215 .2020/2/19 ،
 3مركز معلومات وادي حلوة .2021/1/1 ،مرجع سابق.
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استخدام سلطات االحتالل التعذيب والضرب املربح عند اعتقاهلا عشرات
املقدسيني ،فبحسب مصادر حقوقية تعرض ما ال يقل عن  76مقدس ًيا للتعذيب
يف عام  ،2020من بينهم شبان وأطفال ،استخدمت فيها قوات االحتالل الضرب
باهلراوات وأعقاب البنادق إضافة إىل األيدي واألرجل يف أثناء عمليات االعتقال.1
يتعرض املعتقلون إىل عمليات تعذيب ممنهجة يف مراكز التحقيق اإلسرائيلية،
يف حماولة النتزاع اعرتافات من احملتجزين ،وتشمل هذه العمليات ما يُعرف بـ
الشبح ،واحلرمان من النوم وممارسة ضغوطات نفسية وجسدية خمتلفة.2
تصدرت مدينة القدس االعتقاالت يف جممل املناطق الفلسطينية احملتلة ،إذ شكل
املعتقلون من املدينة احملتلة حنو  % 42من جممل املعتقلني الفلسطينيني يف عام
.32020
استهداف سلطات االحتالل األطفال الفلسطينيني ،فقد كشف تقرير لنادي
األسري الفلسطين يف شهر تشرين األول/نوفمرب  2020أن ً 170
طفال فلسطين ًيا
معتقلون يف سجون االحتالل غالبيتهم أطفال من القدس احملتلة

.4

تنتهك قوات االحتالل كل املعايري والقواعد يف تعاملها مع املعتقلني من
األطفال ،إذ تعتقلهم من منازهلم يف ساعات متأخرة من الليل ،وتبقيهم من دون
طعام أو شراب ساعات طويلة ،ويف بعض احلاالت وصلت مدة احلرمان من الطعام
والشراب إىل يومني ،إضافة إىل ما يرتافق مع االعتقال من توجيه الشتائم وترهيب
 1المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ،كانون األول/يناير – كانون الثاني/ديسمبر .2020
https://bit.ly/39iR0Ar
 2المرجع نفسه.
 3فلسطين https://bit.ly/3vYLuNc .2020/12/30 ،ULTRA
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/3cmQNy6 .2020/11/19 ،
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األطفال النتزاع االعرتافات منهم ،وإجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة
بال ّلغة العربية من دون ترمجتها ومعرفة مضامينها ،وغريها من اعتداءات.1
استحدثت سلطات االحتالل منذ بداية عام  ،2020عقوبة جديدة أال وهي احلبس
املنزلي الليلي ،ففي بداية شهر كانون األول/يناير  2020فرضت سلطات احلبس
املنزلي الليلي على تسعة شبان من بلدة العيسوية يف القدس احملتلة ،ويفرض
القرار على الشبان التزام منازهلم من الثامنة مساء حتى السادسة
صباحا.2
ً
وتستخدم سلطات االحتالل تشريعات قانونية وضعها االحتالل الربيطاني ،وتصدر
عن قائد اجلبهة الداخلية ،ويطبق عادة يف أوقات احلروب بصورة مجاعية ،ولكن
سلطات االحتالل استخدمته بصورة فردية.3

شباب العيساوية بعد تسلمهم قرار احلبس املنزلي الليلي
 1المرجع نفسه.
 2القدس العربيhttps://bit.ly/3d7lW85 .2020/1/12 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3fgJx8V .2020/1/10 ،
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تهجير المقدسيين:
هدم البيوت واملنشآت وأوامر اإلخالءسجل عدّاد
رقما قياس ًيا
اهلدم يف القدس احملتلة عام ً 2020
جديدًا بلغ  193منشأة ،يف حني بلغ العدد حنو
 173منشأة عام  ،2019وهذا يعن أن عام 2020

شهد أعلى عدد بيوت هدمها االحتالل يف القدس
منذ  ،1 2004ويف الرسم البياني اآلتي بيان لعدد
عمليات اهلدم يف السنوات املاضية:2

يف عام  2020هدمت سلطات االحتالل
 193منشأة ،من بينهم ً 114
منزال،
وقد وثق التقرير تضاعف أعداد
املنشآت املهدمة ذات ًيا ،اليت بلغت 107
بضغوط من
منشآت ،هدمها أصحابها
ٍ
سلطات االحتالل ،وأدت هذه العمليات
إىل تهجري  391فلسطين ًيا ،من بينهم
 212قاص ًرا ،وتضرر بفعلها حنو 752
فلسطين ًيا

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إىل تفاصيل
عمليات اهلدم اليت جرت يف عام  ،2020وكان من بينها هدم:3

114

ً
منزال

4

بنايات سكنية

30

منشأة جتارية

غرف سكنية وبركسات للمواشي ومزارع وأساسات أبنية قيد اإلنشاء.
 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 2هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،التقرير السنوي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت ،ط  ،ص .88
التقرير السنوي حال القدس  ،2019مرجع سابق ،ص .72
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
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ويف عام  2020تضاعف عدد املنشآت املهدمة ذات ًيا ،إذ بلغت  107منشآت هدمت بأيدي
أصحابها ،يف مقابل  51منشأة هدمت ذات ًيا يف عام  ،2019ويف اجلدول اآلتي أعداد املنشآت
املهدمة ذات ًيا يف السنوات الثالث األخرية:
العام

ذاتيا
عدد المنشآت المهدمة
ً

نسبة الزيادة

2018

24

منشأة

-

2019

51

منشأة

% 53

2020

107

منشآت

% 52

وحبسب معطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أدت عمليات
اهلدم يف القدس احملتلة إىل تهجري  391فلسطين ًيا ،من بينهم  212قاص ًرا ،وتضرر بفعل
عمليات اهلدم هذه حنو  752فلسطين ًيا .1وحبسب املكتب شهد جبل املكرب هدم  51منشأة،
تليه منطقة سلوان اليت شهدت هدم  19منشأة ،ويف الرسم البياني اآلتي توزع عمليات
اهلدم يف مناطق القدس احملتلة:

 1أوتشا ،خريطة معطيات تفاعليةhttps://bit.ly/3rtHaC2 .
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هدم المنشآت في مناطق القدس المختلفة عام 2020
250
193

173

2020

2019

200
150

143
117

100
50

2018

2017

0

0

وعلى صعيد متصل بالتهجري ،تصاعد خطر إخالء منازل املقدسيني يف أحياء خمتلفة من
القدس احملتلة ،وحبسب املرصد األورومتوسطي حلقوق اإلنسان يستهدف االحتالل منازل
يف حي الشيخ جراح يف القدس احملتلة ،يسكنها  19أسرة من  8عائالت ،وتضم  78فلسطين ًيا،
من بينهم ً 28
طفل ،مهددين بالتهجري القسري يف أي حلظة .1وبناء على مصادر دولية
تضع سلطات االحتالل يف مهداف اإلخالء حنو  200أسرة فلسطينية يف القدس احملتلة،
خاصة يف مناطق الشيخ جراح وسلوان ،يتعرضون ملخاطر التهجري القسري.2

 1المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانhttps://bit.ly/3sxDAII .2021/3/13 ،
 2عرب https://bit.ly/39ffPxe .2020/12/11 ،48
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االستيطان في القدس
عملت سلطات االحتالل على االستفادة من العام
األخري للرئيس األمريكي دونالد ترامب يف البيت
األبيض ،فصعدت العطاءات االستيطانية يف
خمتلف مناطق القدس احملتلة ،وحبسب مصادر
األمم املتحدة أطلقت أذرع االحتالل أعمال
ً
خططا ألكثر من  12ألف وحدة
البناء ووضعت
استيطانية جديدة يف القدس احملتلة يف عام
 ،2020يف سياق االستفادة من املوقف األمريكي
الصادر يف عام  2019بأن املستوطنات ال تش ّكل
الدولي .1إضاف ًة إىل حماوالت
خمالفة للقانون
ّ

شهد عام  2020هجمة استيطانية
ضخمة ،وحبسب مصادر األمم
املتحدة أطلقت أذرع االحتالل أعمال
ً
البناء ووضعت
خططا ألكثر من
 12ألف وحدة استيطانية جديدة يف
القدس احملتلة.
وحبسب منظمة «السالم اآلن»
اإلسرائيلية فإن أعداد الوحدات
االستيطانية يف عام  2020هي
األكرب منذ بدأت املنظمة متابعة
االستيطان يف عام 2012

االحتالل االستفادة من صفقة القرن اليت أعلن عنها ترامب يف بداية عام  ،2020عرب
رفع أعداد الوحدات االستيطانية يف مستوطنات القدس والضفة الغربية احملتلتني.
وحبسب منظمة السالم اآلن اإلسرائيلية فإن أعداد الوحدات االستيطانية يف عام 2020

هي األكرب منذ بدأت املنظمة متابعة االستيطان يف عام  ،2012وحول تصاعد األعداد يف
هذا العام ،أشارت وسائل إعالم عربية إىل أن سلطات االحتالل عملت على اغتنام الساعات
األخرية من رئاسة دونالد ترامب ،للموافقة على أكرب عد ٍد ممكن من الوحدات السكنية

شكل من األشكال.2
االستيطانية ،كون ترامب مل ينتقده أو يشر إليه بأي ٍ

https://bit.ly/3suEkOv .2021/1/19 , Un news 1
https://bit.ly/31BUg61 .2021/1/21 , Middle east monitor 2
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وحول تصاعد االستيطان يف القدس احملتلة نتيجة الدعم األمريكي بقيادة دونالد ترامب،
كشف املكتب الوطن للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،أن سلطات االحتالل صعدت نشاطاتها االستيطانية يف الضفة الغربية
والقدس احملتلتني ،وحبسب املكتب بلغت أعداد الوحدات االستيطانية اليت أقرها االحتالل
يف السنوات الثالث األوىل لرتامب حنو  7آالف وحدة سنويًا ،وهو ضعف الوحدات اليت أقرت
يف عهد الرئيس أوباما.1
ٌ
ويف نهاية عام  2020أشارت
صحف عربية يف  2020/11/12إىل أن قيادة االحتالل طلبت
من بلدية االحتالل يف القدس وسلطة األراضي ،العمل على حتديد خطط البناء
االستيطاني يف أحياء القدس احملتلة وتعزيزها ،قبل أن يؤدي جو بايدن اليمني الدستورية
يف كانون الثاني /يناير  ،2021وستدرس هذه اجلهات تعزيز خطط البناء االستيطاني
يف مستوطنات هار حوما وجفعات همتوس وعطروت .2وتتوقع سلطات االحتالل أن
يرتاجع البناء االستيطاني مع وصول بايدن إىل البيت األبيض ،خاصة أنه أدّى دو ًرا يف
جتميد بعض املشاريع االستيطانية ،إبان شغله منصب نائب الرئيس أوباما.
وفيما يأتي أبرز ما و ّثقه هذا التقرير من مشروعات االستيطان وخمططاته ،يف القدس
احملتلة يف عام :2020
يف  2020/2/18كشفت صحف عربية أن وزارة اإلسكان يف حكومة االحتالل
ختطط إلقامة حي استيطاني جديد على أراضي مطار القدس يف قلنديا ،وسيمتد
ً
وصوال إىل جدار الفصل ،الذي سيشكل
احلي الذي وصف بأنه «ضخم» ،من املطار

حاج ًزا عن املناطق الفلسطينية خلفه .وحبسب املصادر العربية سيقام احلي على

 1الغدhttps://bit.ly/3swG3mo .2021/1/2 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3dfPJLE .2020/11/12،
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مساحة  1200دومن ،على أن يضم حنو  6آالف وحدة سكنية استيطانية ،إضاف ًة إىل
مراكز جتارية على مساحة  300ألف مرت مربع ،و 45ألف مرت مربع س ُت َخ َّصص
لـمناطق تشغيل وفندق وخزانات مياه وغريها من املنشآت.1
يف  2020/2/20كشف رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو ،عن خطط لبناء
 5200وحدة استيطانية جديدة يف الشطر الشرقي من القدس احملتلة ،من بينها
 2200وحدة يف مستوطنة هار حوما ،املقامة على أراضي جبل أبو غنيم .إضافة
إىل  3000وحدة استيطانية يف مستوطنة جفعات همتوس ،املقامة على أراضي
القدس احملتلة.2
يف  2020/2/23أعلن مكتب رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو ،ووزارة اإلسكان
عن مناقصة علنية لبناء  1000وحدة استيطانية جديدة يف القدس احملتلة .وقالت
قناة كانالعربية ّ
إن املناقصات ستنفذ يف املنطقة اخلاضعة منذ عام  2014لـ
جتميد البناء على خلفية معارضة دولية.3
ً
خمططا تكميل ًيا
يف  2020/6/11قدم جملس التجمعات االستيطانية (يشع)
لتوسيع مستوطنة آدم مشال شرق القدس احملتلة ،إلضافة  1294وحدة
استيطانية جديدة ،وهو توسع سيتم على حساب أراضي بلدات حزما والقرى
احمليطة ،على أن يضم املشروع منطقة صناعية وزراعية ،إضافة إىل موقف للباصات
وحمطة للوقود .وحبسب متابعني تطورات االستيطان ،تأتي هذه القرارات يف سياق
قرارات االحتالل لضم مساحات من الضفة الغربية .وحبسب املخطط يبلغ عدد
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3w1W5qF .2020/2/18 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/3fj9aG1 .2020/2/20 ،
 3وكالة قدس برس إنترناشيونالhttps://bit.ly/3u2BsIW .2020/2/24 ،
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املستوطنني يف مستوطنة آدم حنو  1500عائلة ،ويهدف املشروع إىل مضاعفة
عددهم ،يف السنوات الثالث القادمة ،بالتزامن مع ربط املستوطنة بشبكة الطرق
واألنفاق اخلاصة باملستوطنني.1
يف  2020/7/7صادقت سلطة أراضي إسرائيل على مشروع إقامة  240وحدة
استيطانية يف القدس احملتلة ،وحبسب معلومات كشفتها القناة السابعة العربية،
ستشيد هذه الوحدات يف منطقة مستشفى شعاريه تسيدك القديم بشارع
يافا يف القدس احملتلة ،على مقربة من البلدة القدمية .وستتوزع الوحدات على
ّ
وحمال جتارية وفنادق صغرية ،وأشاد رئيس
مبان شاهقة ،تضم شق ًقا سكنية،
ٍ 5
بلدية االحتالل يف القدس موشي ليؤون باملصادقة على املشروع ً
قائالّ :
إن الوحدات

املهمة يف املدينة ،وستدمج مع منطقة مدخل القدس ،اليت
اجلديدة من املشاريع ّ
تش ّيد يف هذه األيام.2
يف  2020/7/20بدأت شركة العقارات اإلسرائيلية دارا التسويق ملشروع بناء
حي «نوف تسيون يف قلب القدس احملتلة ،الذي يضم  12بناية ،تضم  216وحدة
استيطانية .ويأتي املشروع يف إطار خطة  Jerusalem 5800اليت تهدف إىل
حتويل القدس إىل مركز سياحي عاملي.3
يف  2020/10/2صادقت سلطات االحتالل على خمطط إقامة حي استيطاني
جديد على أراضي صور باهر جنوب القدس احملتلة ،ويشمل املخطط إقامة 450

وحدة استيطانية ،على مساحة  57دو ً
منا من أراضي البلدة الزراعية.4

 1وكالة صفاhttps://safa.news/p/284902 .2020/6/11 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3rBsHEt .2020/7/7 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/31oDW8j .2020/7/20 ،
 4دنيا الوطنhttps://bit.ly/3w6PQSA .2020/10/2 ،
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يف نهاية شهر تشرين األول/أكتوبر أودعت جلنة التنظيم والبناء اإلسرائيل ّية،
خريطة هيكلية إلقامة حي استيطاني جديد يضم  56وحدة استيطانية جديدة،
إضافة إىل ّ
شق شارع استيطاني يف القدس احملتلة ،وسيقام املشروع اجلديد على
قطعيت أرض على جانيب الشارع االلتفايف رقم  6يف بلدة بيت حنينا مشال القدس
احملتلة ،ويربط مستوطنة رمات شلومو مع مستوطنة بسغات زئيف ،ويضم
املشروع تشييد  6أبنية مكونة من  5طبقات متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة.1
يف  2020/10/6صادق جملس التخطيط األعلى ،التابع لـ اإلدارة املدنية
لالحتالل على بناء مئات الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني ،وحبسب املصادر العربية س ُيصادق على بناء  357وحدة يف مستوطنة

غيفاع بنيامني مشال شرق القدس احملتلة ،وس ُتدفع إجراءات بناء  952وحدة

سكنية يف مستوطنة «هار غيلو» جنوب القدس احملتلة.2
يف  2020/11/15طرحت سلطة التخطيط واألراضي عطاءات لبناء  1257وحدة
استيطانية جديدة يف مستوطنة جيفعات هاماتوس جنوب القدس احملتلة ،ونقل
موقع والال العربي عن عضو بلدية االحتالل أرييه كينغ أن بناء احلي بأسرع
ما ميكن هي مهمة اسرتاتيجية وصهيونية من الدرجة األوىل ،وستضمن ربط
مستوطنات جيلو وهار حوما» بـمستوطنة تلبيوت ،وقطع التواصل العربي بني
بيت صفافا وبيت حلم.3

 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2QKcSyp .2020/10/23 ،
 2قدس برس إنترناشيونالhttps://bit.ly/2P3BEZZ .2020/10/6 ،
 3موقع مدينة القدس ،في https://bit.ly/2PC4akZ .2020/11/15
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يف  2020/12/7كشفت وسائل إعالم عربية أن خطة بناء آالف الوحدات
االستيطانية مشال القدس احملتلة تقدمت بشكل ملموس ،وأشارت إىل أن خطة
بناء  9آالف وحدة استيطانية يف مستوطنة عطاروت استوفت الشروط الالزمة
إلقرارها ،وأن اإلقرار النهائي هلا ،ينتظر موافقة املستوى السياسي.1
يف  2020/12/9صادقت
اللجنة اللوائية للتخطيط
والبناء يف بلدية االحتالل
مبدئيا على خمطط إقامة
ًّ
برج استيطاني ضخم يف
ٍ
منطقة التلة الفرنسية،
يع �د األطول يف املدينة
احملتلة ،وسيقام الربج على
مساحة  2500مرت ،من
أراض فلسطينية صادرتها
ٍ
سلطات االحتالل من بلدة
العيسوية منذ عام .1967
وحبسب خمطط الربج،
سيضم  30طبقة إضاف ًة إىل
البنية التحتية ،وستشمل
طبقاته مكاتب وحمال

خمطط لبناء برج استيطاني ضخم يف القدس

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3u2OohY .2020/12/7 ،
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جتارية وفنادق وأماكن ترفيهية ومواقف للسيارات ،وشق ًقا لطالب اجلامعة
العربية ،وحنو  150وحدة استيطانية ،وحبسب خرباء مقدسيني ،سيساوي ارتفاع
الربج ارتفاع عجلة القدس الرتفيهية ،اليت ستقام على سفوح جبل املكرب.1
ومل تقف حماوالت االحتالل عند تقديم العطاءات االستيطانية ،وإقرار خمططات تطوير
املستوطنات وتوسيعها فقط ،بل شهدت نهاية عام  2020حماولة كنيست االحتالل
تسوية أوضاع البؤر االستيطانية ،ففي  2020/12/16وافقت أغلبية أعضاء «الكنيست»
بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يس ّوي وضع املستوطنات واألحياء االستيطانية
أراض فلسطين ّية خاصة يف الضفة الغربية احملتلة مبا فيها القدس
اليت أقيمت على ٍ
احملتلة ،وحبسب صحيفة تاميز أوف إسرائيل العربية سيسوي القانون أوضاع  65بؤرة
استيطانية.2
قدم املشروع عضو الكنيست اليمين املتطرف بتسلئيل مسوتريتش ،وحيتاج قبل إقراره
إىل عرضه لقراءتني يف كنيست االحتالل ،ويف حماولة لصبغ هذا القانون باملطالب
اإلنسانية ،صرح مسوتريتش يف كلمة ألقاها يوم عرض القانون حول مشروعه هذه
ليست حقو ًقا مدنية فحسب ،إنها حقوق اإلنسان األساسية .وسيسمح القانون لشركات
رمسيا ،على غرار الكهرباء واملياه وغريها،
االحتالل بتقديم اخلدمات للبؤر االستيطانية
ًّ
وستستفيد من حتويل امليزانيات ،واملساعدة يف البنية التحتية وبناء املباني التعليمية
والعامة.3

 1وكالة صفاhttps://bit.ly/2PbptKw .2020/12/8 ،
 2تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/31pb5AS .2020/12/17 ،
 3تايمز أوف إسرائيل ،2020/12/17 ،مرجع سابق.
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وإىل جانب التشريعات القانونية ،قدمت حكومة االحتالل دعمها لالستيطان يف املناطق
احملتلة ،عرب الدعم املالي الضخم للمشاريع االستيطانية ،ففي منصف شهر آب/أغسطس
 2020صادقت حكومة االحتالل على خطة اقتصادية بقيمة مثانية مليارات ونصف املليار

شيكل (حنو  2.4مليار دوالر أمريكي)ُ ،خصصت أقسام كبرية منها للتوسع االستيطاني.
وحبسب قناة كان العربية ،تشمل اخلطة مشاريع يف جماالت املواصالت واإلسكان
والتكنولوجيا املتقدمة والسياحة والطاقة املتجددة يف املستوطنات.1
ويف سياق العطاءات املالية الضخمة لدعم االستيطان ،قدمت حكومة االحتالل دفعات
مالية لتعزيز جوانب حمددة من االستيطان ،ففي  2020/12/22صادقت حكومة االحتالل
على حتويل منحة مالية أمنية إىل مستوطنات الضفة الغربية احملتلة ،تتضمن مبلغ 34.5

مليون شيكل (حنو  11مليون دوالر أمريكي) لتعزيز محاية املستوطنات على الصعيد
األمين ،إضاف ًة إىل حنو  5.5مليون شيكل (حنو مليون و 700ألف دوالر أمريكي) لتدعيم
السلطات احمللية يف تلك املستوطنات.2

مشاريع بنية االستيطان التحتية
أمام تسابق سلطات االحتالل إلقرار املزيد من املشاريع االستيطانية ،شهدت أشهر عام
دعما لالستيطان ولكن من نوع آخر ،فقد عملت وزارات االحتالل املختلفة ،على
ً ،2020
إقرار مشاريع البنية التحتية اخلاصة باملستوطنني ،وشهد عام  ،2020إطالق مشاريع
تطوير شبكات املواصالت ،وتطوير مناطق يف القدس احملتلةُ ،تسهم يف جذب املزيد من

 1عربي https://bit.ly/3lWYZby .2020/8/16 ،21
 2فلسطين اليومhttps://bit.ly/3tZEVIy .2020/12/22 ،
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املستوطنني إىل املدينة احملتلة من جهة ،وتعمل على تطبيق املزيد من الفصل بني املناطق
الفلسطينية ،وتلك اليت يقطنها املستوطنون.
وعلى صعيد مشاريع املواصالت يف املدينة احملتلة نتناول مشروعي القطار اخلفيف والقطار
السريع ،أبرز مشاريع االحتالل على صعيد مشاريع البنى التحتية االستيطانية.
أ -مشروع القطار الخفيف
مع بداية عام  ،2020عادت االعرتاضات على مسار القطار اخلفيف ،وعدم استشارة اجلهات
القائمة عليه أطراف االحتالل األخرى املختصة ،ففي  2020/1/14كشفت صحف
عربية أن متحف إسرائيل يف القدس احملتلة ،اعرتض على بناء حمطة أساسية ملسار

مسارا القطارين السريع واخلفيف

مؤسسـة القدس الدولية

القطار اخلفيف ،س ُتقام على مساحة خضراء ستقتطع من املتحف ،وأعلن مدير املتحف
أن اجلهات القائمة على املشروع مل تستشر إدارة املتحف ،وأشار إىل أن القائمني على املشروع
أهملوا إطالعهم على تفاصيله.1
ومل يقف االعرتاض عند جهات هلا طابع رمسي ،ففي بداية شهر كانون الثاني/ديسمرب
 2020تظاهر مئات املستوطنني األرثوذكس ضد بناء سكة القطار اخلفيف يف شارع بار
إيالن املتاخم لألحياء الدينية ،بذريعة أنه يضر بالطابع األرثوذكسي املتطرف للمنطقة،
وحبسب شرطة االحتالل أشعل املتظاهرون النار يف األدوات اهلندسية املستخدمة يف بناء
مسار القطار اخلفيف.2
وعلى الرغم من هذه االحتجاجات ،أعلنت اللجنة احمللية للتنظيم والبناء يف بلدية
االحتالل يف  2020/12/29العمل على تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع القطار اخلفيف،
وتتضمن هذه املرحلة ربط مستوطنات جنوب القدس بشماهلا عرب مسار اخلط األخضر،
وقت ممكن ،يف سياق تطبيق خطة
وحبسب بيان البلدية فإنها ستنجز هذا املسار بأقرب ٍ

حكومة االحتالل لربط املستوطنات مع املدينة احملتلة ،على أن تنتهي هذه املرحلة يف عام
 ،2023ليكون هذا اخلط ثاني خط سكة حديد خفيف يعمل يف املدينة احملتلة ،وسريبط
بني التلة الفرنسية واجلامعة العربية يف الشمال ،وينتهي يف جيلو جنوبًا ،وسيضم 47

حمطة على طول مساره املمتد على مسافة  20.2كلم.3
وحول تكاليف املشروع املالية ،كشفت مصادر صحفية أن الشركة املشغلة ملسار القطار
اخلفيف تعمل مع شركة إسبانية لتمويل اخلط اجلديد للقطار اخلفيف ،الذي تصل
تكاليفه إىل حنو  5.1مليار شيكل (حنو مليار ونصف املليار دوالر أمريكي) ،وحبسب هذه
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3fdNGKP .2020/1/14 ،
 2هآرتسhttps://bit.ly/3w4kBHz .2020/12/8 ،
 3القدس المقدسيةhttps://bit.ly/31quotC .2020/12/27 ،
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املصادر س ُتم ّول أجزاء من املشروع عرب قروض جتارية من عد ٍد من البنوك اإلسرائيلية
والدولية.1
ب -مشروع القطار السريع
بعد حنو مثانية أشهر من رفض اللجنة الوطنية للبنية التحتية اإلسرائيلية متديد مسار
الغربي ،جنحت ضغوط املنظمات االستيطانية يف إعادة طرح
القطار إىل سور األقصى
ّ
اخلطة للنقاش ،وأعلنت اللجنة املذكورة يف  2020/2/17عن مسار القطار الذي سينتهي
الغربي حتت اسم “حمطة ترامب” ،يف إشارة إىل
عند نقطة س ُتستحدث عند سور األقصى
ّ
األمريكي يف دعمه املفتوح لالحتالل ومشاريعه التهويدية .وذكرت
تقدير جهود الرئيس
ّ
منظمة “عمق شبيه” ّ
أن اجمللس الوطين لالستثمار صادق على املسار املقرتح؛ بسبب

الضغوط السياسية اليت مارستها منظمات املستوطنني الذين يعدّون القطار وسيلة أخرى
لربط املستوطنات واملواقع السياحية يف الشطر الشرقي من القدس مباشرة باملستوطنات
ً
شريطا ميتد حتت
واملواقع املهمة يف الشطر الغربي من القدس .ويشمل مسار القطار
عشرات املنازل الفلسطينية يف حي وادي حلوة يف سلوان جنوب األقصى ،مبوازاة اجلدار
اجلنوبي للمدينة القدمية .وحبسب منظمة عمق شبيه؛ فإن مرور القطار فوق سطح
األرض إىل حمطة ترامب سيستلزم تدمري الطبقات األثرية يف املكانً ،
فضل عن إحلاق
الضرر بعني سلوان التارخيية وتلويثها.2

https://bit.ly/39o9dfY .2020/10/8 , Globes 1
 2منظمة عمق شبيه/https://alt-arch.org/en/train-to-western-wall .2020/2/18 ،
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ويف هذا السياق كشف املركز العربي
للتخطيط البديل أن اللجنة القطرية
للبنى التحتية اإلسرائيلية قررت يف
جلستها املنعقدة يف  ،2020/3/17أي
إبّان حقبة الطوارئ اليت أعلنت عنها
حكومة االحتالل ملواجهة فريوس
كورونا ،املباشرة بتحضري املخططات
اليت حتمل أمساء تاتال ( 108أ) وتاتال
 ،108وكالهما يتمتع بوضعية مفضلة
تسمى خمطط بنية حتتية قطرية،
ويتعلق املشروع األول ببناء نفق سكة
حديد حتت األرض يصل ما بني الشطر
الغربي من القدس ومنطقة باب املغاربة
ً
وصول إىل ختوم املسجد األقصى ،بينما

حفريات جتريبية قرب سور البلدة القدمية لتمديد القطار
السريع

يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق األرض جتوب أحياء القدس املختلفة .وبناء على هذه
وتنص على
القرارات فرضت اللجنة قيودًا حبسب بنود  77و 78لقانون التنظيم والبناء،
ّ
جتميد إمكانية استصدار رخص بناء وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه املخططات خشية
أن تعرقل تنفيذ املخططات الح ًقا.1
 1المركز العربي للتخطيط البديلhttps://bit.ly/3g8a4SQ .2020/4/5 ،
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ويف أيار/مايو  2020ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية ّ
أن سلطات االحتالل شرعت بإجراء
عمليات حفر جتريب ّية استكشافية خارج البلدة القدمية مباشرة يف سياق مشروع القطار
السريع الذي سيصل إىل حميط األقصى ،وحتديدًا عند باب املغاربة يف اجلدار اجلنوبي
ً
رئيسا يؤدي إىل ساحة الرباق واجلدار الغربي لألقصى
للبلدة القدمية الذي يش ّكل
مدخال ً
الذي يزعم اليهود أنه جزء من املعبد املزعوم ،وسيشمل املشروع بناء حمطتني حتت
األرض وحفر أكثر من ميلني (ثالثة كيلومرتات) من النفق يف األساس الصخري أسفل
وسط مدينة القدس وبالقرب من البلدة القدمية .وتبلغ كلفة املشروع حسب تصريح
ملتحدث باسم وزارة النقل اإلسرائيلية يف كانون األول/ديسمرب  2017حنو  700مليون
أمريكي.1
دوالر
ّ
وإىل جانب املشروعني السابقني ،وثق التقرير أبرز القرارات واملشاريع األخرى يف جمال
تطوير املواصالت اخلاصة باملستوطنني يف املدينة احملتلة:
يف  2020/3/9صادق وزير احلرب يف حكومة االحتالل نفتالي بينت على مشروع شق
طريق جديد يفصل بني املستوطنني والفلسطينيني يف القدس احملتلة ،أطلق عليه
طريق السيادة .وحبسب مصادر متابعة عربية يهدف الطريق إىل فصل املواصالت
العامة التابعة للمستوطنني عن املواصالت التابعة للفلسطينيني ،إضافة إىل أنه
سيمهد الطريق لرفع حجم االستيطان يف املنطقة املسماة  ،E1ويسمح بالتواصل
العمراني املباشر بني مستوطنة معالي أدوميم والقدس احملتلة .وحبسب املعطيات
املتوافرة ستمنع سلطات االحتالل املركبات الفلسطينية من استخدام الشارع رقم
 ،1وهذا ما سيسمح هلا بعزل جنوب الضفة الغربية احملتلة عن وسطها.2
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3g22ZTF .2020/5/11 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/31ruTDz .2020/3/11 ،

مﺆسسـة القدس الدولية

استيطاني دائري يف القدس
يف  2020/6/15بدأت سلطات االحتالل شق طريق
ّ

احملتلة ،حيمل اسم الطريق األمريكي ،سريبط الطريق املستوطنات املقامة
مشال القدس احملتلة وجنوبها ،ويضم الطريق نف ًقا بطول  1.6كيلومرت شرق

جبل الزيتون ،ويزيد الطريق عزل األحياء واملناطق الفلسطينية احمليطة بالقدس.
وأعلن حينها مسؤول يف بلدية االحتالل أن أجزاء من الطريق بدأت أذرع االحتالل
العمل فيها ،وحتضر إلطالق املرحلة الرابعة قبل نهاية عام  ،2020بتكلفة تصل إىل
حنو  187مليون دوالر أمريكي.1
يف منتصف شهر آب/أغسطس  2020صادقت اإلدارة املدنية التابعة جليش
االحتالل على عد ٍد من املشاريع االستيطانية ،تهدف إىل ربط الكتلة االستيطانية

بنيامني قرب رام اهلل مع القدس احملتلة ،ومن بني هذه املشاريع:2

 شق طريق سريع يربط املنطقة الصناعية بنيامني مع املنطقة الصناعية«عطاروت» مشال القدس احملتلة ،عرب نفق طوله  600مرت ،مي ّر حتت حاجز
قلنديا وبلدة الرام ،وحبسب وسائل إعالم عربية ستصادر سلطات االحتالل
أراضي فلسطينية واسعة بذريعة شق هذا الطريق.
 تطوير شارع الـ  ،60الذي يستخدمه املستوطنون من مستوطنات آدم وبساغوتوبيت إيل وعوفرا ،للوصول مباشرة إىل القدس احملتلة.
 املصادقة على شق طريق آخر بني الكتلة االستيطانية «بنيامني» والقدساحملتلة ،ميتد من مستوطنة آدم حتى حاجز حزمة مشال شرق القدس احملتلة.
 1وكالة صفاhttps://bit.ly/3tWdf7l .2020/6/15 ،
 2عربي https://bit.ly/3lWYZby .2020/8/16 ،21
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يف  2020/12/6كشفت معطيات صحفية أن بلدية االحتالل يف القدس بدأت
حتضرياتها لشق طريق استيطاني جديد يربط بني البؤرة االستيطانية موردوت
ومستوطنة جيلو ،وأشارت هذه املعطيات إىل أن العمل لشق الطريق سينطلق
بداية عام  ،2021وكشفت مصادر من بلدية االحتالل أن تنفيذ الطريق يأتي يف
إطار توسيع مستوطنة موردوت.1
مل تكن املشاريع السابقة منفصلة عن رؤية إسرائيلية واضحة تسمح هلذه املشاريع بدعم
االستيطان وتطويره يف املدينة احملتلة ،ففي نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمرب 2020

أعلنت وزيرة املواصالت يف حكومة االحتالل حينها مريي ريغيف خطة اسرتاتيج ّية لتطوير
شبكة املواصالت بني مستوطنات الضفة الغربية احملتلة ،ومتتد اخلطة على مدى عشرين
عاما ،وتشمل إقامة شوارع التفافية تصل بني املستوطنات ،وشوارع أفقية وعموديّة جديدة.
ً
ّ
اخلطة أمام رؤساء املستوطنات يف الضفة الغرب ّية وأمام رؤساء اإلدارة
وعرضت ريغيف
املدن ّية لالحتالل يف الض ّفة ،وحبسب خطة ريغيف تنقسم هذه املشاريع على  3مراحل:

األوىل قصرية املدى تنتهي يف عام  ،2025والثانية متوسطة املدى تنتهي يف عام 2035

واألخرية بعيدة املدى تنهي يف عام  .2045ويف سياق خطة التطوير هذه أعلنت ريغيف
يف  2020/12/6عن ختصيص ميزان ّية قدرها  400مليون شيكل (حنو  120مليون دوالر
أمريكي) لتطوير شبكة املواصالت بني املستوطنات.2
ومل تكن جائحة كورونا لتشكل عائ ًقا أمام مشاريع البنية التحتية هذه ،فقد كشفت
صحيفة تاميز أوف إسرائيل يف نهاية شهر آذار/مارس  2020أن سلطات االحتالل
تستفيد من إجراءات اإلغالق املطبقة يف دولة االحتالل لتسريع وترية العمل يف مسار
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2QO2dTv .2020/12/6 ،
 2عرب https://bit.ly/31oWNQL .2020/12/6 ،48
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القطار السريع الذي يربط تل أبيب بالقدس احملتلة ،ومبسارات القطار اخلفيف يف
املدينتني ،وحبسب الصحيفة وافقت حكومة االحتالل على ميزانية قدرها  900مليون
شكيل (حنو  252مليون دوالر أمريكي) ،ووافقت على استثناء عمال البنية التحتية من
قرارات اإلغالق اليت أقرتها حكومة االحتالل يف بداية العام ،وتهدف وزارة املواصالت من
عمليات التسريع هذه إىل تسليم املشاريع يف مدة زمنية قياسية.1
أما على صعيد املشاريع االستيطانية ذات األهداف التجارية والسياحية فقد وثق التقرير
أبرزها يف النقاط اآلتية:
يف  2020/9/17كشفت صحف عربية أن بلدية االحتالل يف القدس والصندوق
الدائم إلسرائيل والوكالة اليهودية ،وقعوا اتفا ًقا إلقامة مشروع استيطاني
ضخم وسط القدس احملتلة ،وقالت هذه املصادر إن املشروع سيكون من أضخم
املشاريع يف الشرق األوسط ،وسيقام يف املنطقة اليت تضم مركز املؤمترات مباني
األمة على مدخل القدس احملتلة .وستبلغ كلفة املشروع حنو مليار ومثامنئة
مليون شيكل (حنو  500مليون دوالر أمريكي) ،على أن يضم تسع ناطحات سحاب
مبان متعددة الطبقات.2
إضافة إىل مخسة ٍ
يف  2020/11/8كشفت معطيات صحفية عربية أن اللجنة اللوائية اإلسرائيلية
ً
ضخما حيدد سياسات التنظيم يف مركز مدينة القدس
خمططا
يف القدس ،أودعت
ً
احملتلة لسنوات قادمة ،ويشمل املخطط شارع املصرارة والشارع رقم واحد مرو ًرا
ً
وصوال إىل
بشوارع السلطان سليمان وصالح الدين والزهراء واألصفهاني والرشيد،
منطقة الشيخ جراح وفندق األمريكان كولوني وامتدادًا على الشارع رقم واحد
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3tS3Ygy .2020/3/31 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3sAdoNC .2020/9/23 ،
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الفاصل بني شطري املدينة الشرقي والغربي ،ويطلق عليه االحتالل مشروع مركز
املدينة شرق ،ومن أبرز التغيريات اليت يقرها املخطط حتويل شارع صالح الدين
إىل شارع خاص باملشاة ،وحبسب متخصصني من القدس احملتلة ،سيؤثر املشروع يف
 300ألف فلسطين يف الشطر الشرقي من املدينة ،خاصة التجار وأصحاب املطاعم
واحملال التجارية من الفلسطينيني.

1

يف  2020/12/14كشفت صحيفة
هآرتس العربية ،أن بلدية االحتالل يف
القدس تعتزم تنفيذ مشروع استيطاني
ضخم ،وصفته مصادر االحتالل بأنه
عملية جتميل كبرية ويستهدف حبسب
هذه املصادر واحدة من أهم الوجهات
السياحية يف املدينة ،متمثلة بـبوابة يافا يف
البلدة القدمية ،وحبسب الصحيفة سيغري

تتهدد سلطات االحتالل أكثر من
أرض
 87عائلة باإلخالء على قطعة ٍ
واحدة يف حي بطن اهلوى يف سلوان،
إذ تتابع أذرع االحتالل حماوالتها
للسيطرة على أراضي املقدسيني
وعقاراتهم ،يف أحناء املدينة احملتلة
املختلفة ،وتكاملت يف ذلك جهود
حماكم االحتالل واجلمعيات
االستيطانية ،واألذرع األخرى األمنية
والعسكرية.

كليا ،وستعمل سلطات االحتالل على حتويل املنطقة إىل جممع
املشروع املنطقة ًّ
سياحي مفتوح ،يضم متح ًفا حتت األرض ،إضاف ًة إىل ساحات عامة تسهل وصول
السياح واملستوطنني إىل املنطقة.2

 1دنيا الوطنhttps://bit.ly/32kAZGT .2020/11/8 ،
 2القدس المقدسيةhttps://bit.ly/3lXfdBu .2020/12/14 ،
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المصادرة واالستيالء على ممتلﻜات المقدسيين وعقاراتهم
تابع االحتالل حماوالت السيطرة على أراضي املقدسيني وعقاراتهم ،يف أحناء املدينة
احملتلة املختلفة ،وتكاملت يف ذلك جهود حماكم االحتالل واجلمعيات االستيطانية،
واألذرع األخرى األمنية والعسكرية ،ويف حي بطن اهلوى يف بلدة سلوان يهدد االحتالل
أرض واحدة يف سلوان ،إذ تطوع سلطات االحتالل
أكثر من  87عائلة باإلخالء على قطعة ٍ
مجيع أدواتها ملصادرة ممتلكات املقدسيني .1ونذكر يف ما يأتي أبرز عمليات املصادرة

واالستيالء يف عام :2020
يف  2020/1/20أصدرت حمكمة االحتالل قرا ًرا بإخالء بناية الرجيب يف حي بطن
اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية املتطرفة ،بذريعة
ملكية اليهود لألرض املقامة عليها البناية قبل عام  ،1948ويضم املبنى ثالث شقق
سكنية ،تأوي  16فردًا ،من بينهم أطفال وكبار سن .2ويف سياق استئناف قرار
احملكمة ،أصدرت حمكمة الصلح يف  2020/9/7قرا ًرا يقضي بإخالء سكان البناية.3
يف  2020/1/26أصدرت حمكمة إسرائيلية قرا ًرا بإخالء مبنى عائلة الدويك
يف حي بطن اهلوى يف سلوان ،ملصلحة مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية،
ورفضت احملكمة االعرتاضات اليت قدمتها العائلة منذ عام  ،2014وأمهلت احملكمة
العائلة حتى مطلع آب/أغسطس  2020لتنفيذ قرار اإلخالء .ويتكون العقار من 5

طبقات ،وتعيش فيه  5عائالت.4

 1مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3w21Tk6 .2021/1/1 ،
 2عرب https://bit.ly/2PG5TpO .2020/1/20 ،48
 3مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3u2q0x2 .2020/9/7 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/3rsY3go .2020/1/27 ،
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يف  2020/1/27أصدرت حمكمة الصلح قرا ًرا بإخالء عائلة عزات صالح من منزهلا
من سلوان ،ملصلحة مجعية إلعاد االستيطانية ،وحبسب مركز معلومات وادي
حلوة تعود القضية إىل عام  ،2015وأمهلت العائلة حتى مطلع نيسان /أبريل
 2020لتنفيذ القرار .1وعلى أثر إعادة استئناف يف حماكم االحتالل ،أصدرت
احملكمة اإلسرائيلية العليا يف  2020/8/14قرا ًرا يقضي بإخالء عائلة عزات صالح
من منزهلا ،وأمهلت العائلة حتى تاريخ  2020/11/5لتنفيذ قرار اإلخالء ،وأقرت
احملكمة تعويض عائلة صالح مبلغ  361ألف شيكل (حنو  108ألف دوالر أمريكي)،
بسبب مشوهلا بقانون محاية املستأجر.2

يف  2020/6/29أصدرت احملكمة املركزية يف القدس احملتلة قرا ًرا بطرد عائلة
سرمني من عقارها يف منطقة سلوان ،ملصلحة مستوطنني تدعمهم مجعية إلعاد،
وأعطت العائلة مهلة حتى منتصف شهر آب/أغسطس  2020إلخالء العقار .وجاء
القرار على أثر رفض احملكمة استئنا ًفا قدمه حمامي العائلة.3
يف  2020/6/30سيطرت جمموعة من املستوطنني على منزل يف حي وادي الربابة
يف سلوان ،على أثر تسريبه من جهة مالكه ،وعملت على نقل األثاث إليه.4
يف  2020/11/14ردت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس االستئناف املقدم
من عائلة دويك بإخالئها من منازهلا ،بذريعة ملكية اليهود األرض املقامة عليها
البناية قبل احتالل القدس ،وتقع البناية ضمن خمطط استيطاني تشرف عليه

 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3rzOrjH .2020/1/28 ،
 2مركز معلومات وادي حلوةhttps://bit.ly/3u2q0x2 .2020/9/7 ،
 3العين اإلخباريةhttps://bit.ly/39mp92w .2020/6/30 ،
 4العربي الجديدhttps://bit.ly/3cvZxlH .2020/7/1 ،
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مجعية عطريت كوهنيم االستيطانية ،يتألف العقار من  5طبقات ،وتعيش فيه
 5عائالت.1
يف  2020/11/26كشفت صحف عربية أن احملكمة املركزية يف القدس احملتلة،
أصدرت أم ًرا قضائ ًيا بإخالء  87فلسطين ًيا من أراضيهم ،بذريعة امتالك يهود هذه
األراضي قبل عام  ،1948ووصفت صحيفة هآرتس هذا القرار ،بأنه انتصار جديد
للجمعيات االستيطانية اليهوديّة ،وأشارت اىل أن دولة االحتالل تساعد مجعية
عطريت كوهنيم االستيطانية ،لبناء املزيد من األحياء والبؤر االستيطانية داخل
مدينة القدس احملتلة.2
يف  2020/12/31قررت حمكمة الصلح التابعة لالحتالل إخالء عائلتني من
حي بطن اهلوى يف بلدة سلوان ،وتسليم العقارين إىل مجعية عطريت كوهنيم
االستيطانية ،بذريعة ملكية يهو ٍد من اليمن للعقارين منذ عام  ،1881وأمهلت
احملكمة العائلتني املقدسيتني حتى مطلع آذار /مارس  2021لتنفيذ قرار اإلخالء.3

 1سما اإلخباريةhttps://bit.ly/3swu2xv .2020/11/24 ،
 2دنيا الوطنhttps://bit.ly/3l95Igo .2020/11/26 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3fiB1q1 .2021/1/6 ،
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استهداف المقابر اإلسالمية في القدس
يشكل استهداف مقابر القدس اإلسالمية جز ًءا من تهويد املدينة احملتلة ،وتعمل أذرع
االحتالل على استهداف املقابر عرب االقتحام والتجريف والتدنيس ،ويف عام  2020وثق
التقرير االعتداءات اآلتية:
يف  2020/6/24أزالت قوات االحتالل لوحات حتمل شعار وكالة التعاون والتنسيق
الرتكية تيكا ،عن أسوار املقربة اليوسفية يف القدس احملتلة ،وأشارت مصادر من
املدينة احملتلة إىل أن شرطة االحتالل كسرت اللوحات مبعدات ثقيلة.1
درجا يربط بني البلدة القدمية
يف  2020/11/29هدمت جرافات بلدية االحتالل ً
واملسجد األقصى مير يف مقربة الشهداء ،يف سياق تنفيذ مسار احلدائق التوراتية.2
يف  2020/12/17قامت جرافات
بلدية االحتالل يف القدس
احملتلة بأعمال جتريف وهدم
عند مدخل مقربة اليوسفية يف
القدس احملتلة ،لتنفيذ خمطط
مسار احلديقة التوراتية داخل
مقربة الشهداء.3

جتريف عند مدخل مقربة اليوسفية يف 2020/12/17

يف  2020/12/14اقتحمت جرافات بلدية االحتالل مقربة اليوسفية ،وهدمت سور
املقربة ،ويأتي هدم السور بعد عشرة أيام من هدم درج يصل بني املقربة واملسجد
 1وكالة أنباء تركياhttps://tr.agency/news-103009 .2020/6/24 ،
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/2PGllCk .2020/11//29 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3sxrYp1 .2020/1/17 ،
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األقصى املبارك .وحتول سلطات االحتالل مقابر القدس اإلسالمية إىل حدائق
توراتية ،وتشيد داخلها مشاريع تهويديّة ،ذات أهداف سياحية واستيطانية .ويف
 2020/12/21أكملت جرافات االحتالل أعمال التجريف واهلدم ،يف سياق
استهداف مقابر القدس اإلسالمية

.1

المقدسية
سحب الهويات الزرقاء
ّ
صعدت سلطات االحتالل إصدار قرارات سحب اهلويات
الزرقاء اخلاصة باملقدسيني يف عام  ،2020وحبسب
مركز الدفاع عن الفرد -هموكيد اإلسرائيلي ،سحبت
وزارة الداخلية يف حكومة االحتالل اهلويات الزرقاء لـ
 18فلسطين ًيا من القدس احملتلة ،وحبسب هذه املنظمة
سحبت سلطات االحتالل هويات  14,701فلسطين ًيا
من القدس احملتلة من عام  1967حتى  .2 2020وينشر
املركز هذه املعطيات بناء على مراسالت يقوم بها مع
وزارة الداخلية يف حكومة االحتالل ،وتوضح هذه األرقام

14,701

فلسطينيا من القدس
ً
المحتلة سحبت هوياته
من عام  1967حتى
2020

استمرار سياسية االحتالل يف استهداف الوجود الفلسطيين يف املدينة احملتلة ،ويشكل
سحب اهلويات إجرا ًء عقاب ًيا من جهة واستهدا ًفا دميوغراف ًيا من جهة أخرى.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3ddgznF .2020/12/23 ،
 2صفحة مركز هموكيد على الفيس بوكhttps://bit.ly/2P6GWUB .2021/3/10 ،

85

 86حال القدس السنوي 2020

استهداف التعليم واألونروا في القدس
حتاول سلطات االحتالل حماوالت إنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل الالجئني األونروا يف
القدس احملتلة ،وشهدت السنوات املاضية حماوالت االحتالل استهداف قطاع التعليم على
وجه اخلصوص ،يف إطار تطبيق مفاعيل صفقة القرن ،وتطبي ًقا ملخططات االحتالل يف

أسرلة قطاع التعليم يف املدينة احملتلة.
ويف سياق حماولة االحتالل استهداف مدارس
األونروا ،أعلنت بلدية االحتالل يف  2020/1/1عن
إنشاء جممع مدارس يتبع لوزارة التعليم يف حكومة
االحتالل ،وحبسب القناة العربية السابعة سيقام
التجمع يف خميم شعفاط وعناتا ،ليكون ً
بديال
عن مدراس وكالة األونروا ،وتبلغ كلفة املشروع

أعلنت بلدية االحتالل يف 2020/1/1

عن إنشاء جممع مدارس يتبع
لوزارة التعليم يف حكومة االحتالل،
يستهدف استبدال مدارس وكالة
األونروا يف خميمي شعفاط وعناتا،
مبيزانية تبلغ حنو  2مليون دوالر

حنو  7مليون شيكل (حنو  2مليون دوالر) ،وحبسب
مصادر مقربة من البلدية تسعى هذه اخلطوة إىل إخراج األونروا من املدينة احملتلة بشكل
كامل.1
ويبلغ عدد الطالب الفلسطينيني يف مدارس األونروا يف املدينة احملتلة حنو 1800
طالب
ٍ
وطالبة .وعلى الرغم من رفض األونروا خطوة االحتالل ووجود اتفاقيات سابقة ذات صلة

بهذا الشأن ،تأتي مصادقة بلدية االحتالل لتحويل خطة االحتالل بإنهاء عمل األونروا إىل
خطوات عملية ،ويف مقدمتها إنهاء وجود هذه املدارس ،وهذا ما سيسمح لالحتالل بإخراج
مؤسسات األونروا األخرى اليت تهتم بالقطاعات الصحية واالجتماعية.2
 1وكالة قدس برس لألنباءhttps://bit.ly/3wfGB2D .2020/1/1 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3u2NqSW .2020/1/2 ،
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وإىل جانب االستهداف املباشر للوكالة ،عملت سلطات االحتالل على استهداف املشاريع
املمولة من الوكالة ،ففي نهاية شهر أيلول/سبتمرب استدعت سلطات االحتالل رئيس
اللجنة الشعبية يف خميم شعفاط حممود الشيخ ،للمرة الثانية خالل أسبوع للتحقيق
معه يف قضية مركز الشباب االجتماعي واللجنة الشعبية ومشاريعها يف املخيم ،وتعمل
اللجنة على تنفيذ مشاريع خدمية عامة ممولة من وكالة األونروا من ماحنني أوروبيني.1

إغالق المؤسسات وقمع الفعاليات
تالحق سلطات االحتالل املؤسسات
الفلسطينية يف القدس احملتلة ،عرب
قرارات

اإلغالق،

بذرائع

خمتلفة،

يف حماولة إلضعاف بنية اجملتمع
الفلسطيين يف املدينة احملتلة ،وحماولة
إزالة أي مقومات للصمود يف املدينة
احملتلة.
وقد وثق التقرير إغالق سلطات االحتالل

قرارات إلغالق مؤسسات مقدسية

مجعية تطوع لألمل يف  ،2020/5/17يف بيت حنينا مشال القدس احملتلة ،بذريعة العمل
يف القدس ملصلحة السلطة ،واعتقلت قوات االحتالل رئيسة اجلمعية سلفيا أبو لنب ،واعتدت
على جنلها وزوجها خالل إغالق اجلمعية ،وأفاد شهود عيان أن عناصر خمابرات االحتالل
أغلقت بوابة اجلمعية بالشمع األمحر ،وعلقت القرار الصادر عن سلطات االحتالل على
بوابتها باللغتني العربية والعربية.2
 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3sIMqU5 .2020/9/22 ،
 2وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/3m6TmHV .2020/5/17 ،
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ويف سياق الضغط على املؤسسات الفلسطينية يف القدس احملتلة ،شنت قوات االحتالل يف
 2020/7/22محلة على املؤسسات الثقافية يف املدينة احملتلة ،فقد اقتحمت مركز يبوس
الثقايف ،وصادرت منه ملفات وممتلكات خاصة ،واقتحمت املعهد الوطن للموسيقى ،ومل
تكتف قوات االحتالل بهذه االعتداءات ،فقد اقتحمت قوات االحتالل منزل مديرة مركز
يبوس رانيا الياس ،ومنزل مدير املعهد الوطن للموسيقى سهيل خوري ،واقتادتهما إىل
أحد مراكز التحقيق يف املدينة احملتلة.1

استهداف تجار القدس:
يستهدف االحتالل القطاعات االقتصادية يف
القدس احملتلة ،ويركز على استهداف جتار

ريا
القدس الذين عانوا يف عام  2020تضيي ًقا كب ً
نتيجة قرارات اإلغالق املتكررة اليت أصدرتها أذرع
االحتالل ،واليت فاقمت من معاناة جتار القدس.
وتعد الضرائب أبرز الوسائل اليت حتاصر املقدسيني
عامة والتجار على وجه اخلصوص ،إذ تشري مصادر
مقدسية إىل أن سلطات االحتالل جتيب حنو %35

من ميزانية املقدسيني على شكل ضرائب ،ولكنها

أشارت مصادر مقدسية إىل أن سلطات
االحتالل جتيب حنو  % 35من
ميزانية املقدسيني على شكل ضرائب،
ولكنها يف املقابل تقدم هلم خدمات
تساوي حنو  % 5مما تتم جبايته،
بهدف إفقار اجملتمع املقدسي.
وبعد فرض االحتالل اإلغالق
الشامل بسبب تفشي كورونا،
اخنفض عمل التجار املقدسيني
بنسبة  ،%90وارتفع عدد احملال
التجارية املغلقة يف القدس من حنو
ً 350
حمال إىل حنو  800حمل

يف املقابل تقدم هلم خدمات تساوي حنو  % 5مما
تتم جبايته ،2أي أن الضرائب اليت جتبيها سلطات االحتالل تهدف إىل إفقار اجملتمع

 1وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/39pXqOu .2020/7/22 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3czPZGx .2020/1/29 ،
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بشكل أساسي ،وتأتي سياسية االحتالل هذه يف سياق ما تفرضه سلطات االحتالل
املقدسي
ٍ

من حصار اقتصادي تتصاعد صوره وأشكاله يف األعوام القليلة املاضية.

وعلى أثر فرض االحتالل اإلغالق الشامل بسبب تفشي كورونا ،تفاقمت معاناة التجار
املقدسيني يف البلدة القدمية ،وحبسب مصادر مقدسية ،اخنفض عمل التجار املقدسيني
بنسبة  ،%90وتضررت قطاعات على غرار حمال املالبس والعطور وغريها ،وبعد مرور عدة
أشهر من انتشار كورونا يف املناطق احملتلة ،ارتفع عدد احملال التجارية املغلقة يف القدس
من حنو ً 350
حمل إىل حنو  800حمل ،وهذا ما يؤشر إىل تفاقم معاناة الفلسطينيني يف
املدينة ،خاصة أن إغالق احملل الواحد ميكن أن يؤثر يف عد ٍد من العائالت.1

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3flIPat .2020/11/11 ،
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الفصﻞ الثاني :تطورات المقاومة في القدس والمواجهة
مع االحتالل
تشكل املقاومة يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،أبرز عوامل إقالق االحتالل وأمنه،
واستهداف مستوطنيه واملناطق اليت يقطنون بها ،ومع حتقيق عمليات املقاومة خسائر
بشرية ومادية ال ميكن االحتالل جتاوزها ،رسخت املقاومة نفسها واحد ًة من أبرز أدوات

الفلسطينيني ملواجهة تغول االحتالل يف املناطق احملتلة ،وواحدًا من أنساق جتاوبهم مع
ما جيري يف القدس واألقصى من اعتداءات.
ويف عام  2020استطاعت املقاومة يف املناطق احملتلة أن تتجاوز إجراءات االحتالل
وإغالقاته املتكررة ملواجهة جائحة كورونا ،وهو واقع مستجد دفع حنو املزيد من املصاعب
اليت تكتنف تنفيذ أي عملية نوعية ،إذ خلت املناطق احملتلة من املارة والسيارات ،ما مسح
لالحتالل بتحقيق املزيد من املراقبة األمنية ،ولكنها مراقبة مل متنع الفلسطينيني من
عمليات يف عام  ،2020فاستمرت مع تباين ملحوظ بأنساق هذه العمليات وآثارها.
تنفيذ
ٍ
ويف سياق رصد املقاومة وعملياتها يف الضفة الغربية والقدس احملتلتنيُ ،تشري القراءة
املتأنية للمعطيات اليت يوردها هذا الفصل إىل عد ٍد من املالحظات بالغة الداللة وهي:
ﹲ
فعل جمعي :تؤكد معطيات التقرير أن العمل املقاوم قرا ٌر مجعي
المقاومة
للفلسطينيني يف جممل املناطق الفلسطينية احملتلة ،وبطبيعة احلال يف قطاع
غزة ،وليس خيار عد ٍد حمدو ٍد من املقاومني الذين ينفذون العمليات الفردية فقط،

وهو معطى بالغ األهمية والداللة ،أشارت إليه استطالعات الرأي ،اليت أكدت أن
حنو ثلثي الشعب الفلسطين خيتار املقاومة خيا ًرا ملواجهة مشاريع تصفية القضية
الفلسطينية ،وهذا يؤكد رسوخ خيار املقاومة يف وجدان الشعب الفلسطين
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وممارسته ،وأن التباين يف أرقام عمليات املقاومة ليس تراج ًعا يف موقع املقاومة ،إمنا
هو نتيجة إجراءات االحتالل األمنية.
المقاومة مستمرة على الرغم من العقبات :استطاعت منظومة
االحتالل األمنية ترسيخ العديد من اإلجراءات العقابية حبق منفذي العمليات
الفردية وذوييهم ،وعلى الرغم من األمثان الباهظة اليت يدفعها الفلسطينيون،
بقيت العمليات الفردية حاضرة يف السنوات األخرية ،وواحدة من أكثر عمليات
املقاومة رع ًبا لالحتالل ،الذي يفشل جمددًا يف منعها أو توقعها ،وهو استمرا ٌر
انسحب على عدد نقاط املواجهة وفاعليتها ،على الرغم من وحشية االحتالل يف
حماوالته قمعها.
القدس في قلب المقاومة :أظهرت معطيات الفصل رسوخ املقاومة يف املدينة
احملتلة ،اليت شهدت عددًا من العمليات النوعية ،واحتضنت أحياء املدينة وأزقتها
العشرات من نقاط االشتباك ،فال ميكن قوات االحتالل اقتحام هذه البلدات من
دون اندالع مواجهات عنيفة يف وجههم .إضاف ًة إىل إعادة إطالق املقاومة الشعبية
عرب مبادرة الفجر العظيم ،اليت استطاعت رفد املسجد األقصى بآالف املرابطني،
وفاجأت االحتالل وأذرعه املختلفة.
ويف إطار تسليط الضوء على العمل املقاوم يف القدس احملتلة خاصة ويف خمتلف املناطق
الفلسطينية احملتلة ،يستعرض هذا الفصل أبرز العمليات النوعية اليت نفذها الفلسطينيون
وأرقاما مفصلة لعمليات املقاومة على اختالف أنواعها
يف عام  ،2020ويقدم إحصائيات
ً
وأشكاهلا ،باالستناد إىل معطيات الشاباك اإلسرائيلي ،وتقارير الفلسطينية ذات الصلة،
ويقدم صورة عامة ألمناط العمل املقاوم يف املناطق احملتلة ،إضاف ًة إىل أبرز حمطات
املقاومة الشعبية يف القدس احملتلة.

91

 92حال القدس السنوي 2020

وقد أظهر الفصل تفاعل املقاومة مع مستجدات القضية الفلسطينية ،من إعالن الرئيس
ً
وصول إىل موجة
األمريكي السابق دونالد ترامب عن صفقة القرن يف بداية عام ،2020
التطبيع العربي مع االحتالل ،وعقد الدول العربية اتفاقيات التطبيع مع دولة االحتالل،
مواجهات عنيفة ،واشتعال عشرات نقاط املواجهة يف مدينة
وقد شهدت املناطق الفلسطينية
ٍ
القدس احملتلة ومدن الضفة الغربية احملتلةً ،
رفضا حملاوالت تصفية القضية الفلسطينية،

وهذا يؤكد حيوية املقاومة وقدرة اجلماهري الفلسطينية على تطويع مشاريع التصفية
هذه ،لتتحول إىل نقاط متفجرة يف وجه االحتالل.
واستمر يف هذا العام سيطرة املقاومة اجلماعية على مشهد الرصد ،فهي أكثر صور
املواجهة مع االحتالل ،على اختالف أشكاهلا ،إن كانت رش ًقا للحجارة ،أو استهدا ًفا جلنود

ً
وصول للمواجهات املباشرة قرب احلواجز
االحتالل باأللعاب النارية والزجاجات احلارقة،
أو يف األحياء الفلسطينية ،ورسخت بعض بلدات القدس احملتلة ومناطقها موقعها يف
مقدمة املناطق اليت تشهد نقاط االشتباك مع االحتالل.

المقاومة في القدس والضفة في عيون الشاباك اإلسرائيلي
على الرغم مما شهده عام  2020من إغالقات متكررة بذريعة احل ّد من انتشار فايروس
«كورونا» ،كشفت معطيات االحتالل ،أن العمل املقاوم يف املناطق احملتلة مبا فيها مدينة
القدس مل يتوقف ،واستطاع احلفاظ على الزخم خاص ًة يف نقاط املواجهة واالشتباك مع
قوات االحتالل ،وهو استمرا ٌر استطاع جتاوز مجيع إجراءات االحتالل األمنية يف املدينة
أدوات للمراقبة املتطورة يف أزقة القدس وشوارعها.
احملتلة ،وما ينشره من ٍ
ويقدم تقرير حال القدس السنوي رصدًا لتطور أعداد العمليات يف خمتلف املناطق
الفلسطينية احملتلة ،عرب رصد خمتلف التقارير واإلحصاءات الفلسطينية واإلسرائيل ّية،
إذ تقدم األخرية وخاصة التقارير الصادرة عن جهاز األمن العام اإلسرائيلي الشاباك
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صور ًة حلجم عمليات املقاومة يف املناطق احملتلة،1
وتسمح للمتابع بقراءة الصورة العامة لتطور
املواجهة مع االحتالل ،خاصة يف سياق رصد
عمليات إلقاء الزجاجات احلارقة ،ورشق احلجارة،
إضاف ًة إىل رصد خسائر االحتالل البشرية نتيجة
هذه العمليات ،وعلى الرغم من أن معطيات
ً
ً
شامال ،إال أنها ال تقدم
تفصيال
الشاباك تقدم
بالضرورة الصورة الكاملة واحلقيقية للمقاومة
يف القدس احملتلة ،إذ حياول االحتالل التقليل من
أثر هذه العمليات ،ومن نتائجها ،يف إطار حساباته

أشارت معطيات «الشاباك» إىل ارتفاع
عدد العمليات يف القدس احملتلة
بنسبة  ،% 34.4ففي عام 2020
نفذت  336عملية يف املدينة احملتلة
وضواحيها ،مقابل تنفيذ  250عملية
يف عام .2019
أما يف الضفة الغربية اخنفضت
عمليات املقاومة بنسبة ،% 13
فقد تراجعت من  1050عملية يف
عام  ،2019إىل  912عملية يف عام
 ،2020نتيجة اإلغالقات املتكررة اليت
فرضتها سلطات االحتالل بذريعة
الوقاية من «كورونا».

واحلفاظ على صورته.
وقد أشارت معطيات الشاباك يف عام  2020إىل
تصاعد جممل عدد العمليات يف القدس احملتلة ،إذ
سجلت  336عملية يف املدينة احملتلة وضواحيها،
مقابل تنفيذ  250عملية يف عام  ،2019و184

336

عملية في المديﻨة
المحتلة وﺿواحيﻬا
عام 2020

عملية يف عام  ،2018ما يعن أنها ارتفعت بنسبة
 .% 34.4وتشري هذه املعطيات إىل أن مؤشر
العمليات يف املدينة احملتلة يستم ّر باالرتفاع للعام
الثاني على التوالي .ويأتي هذا التصاعد نتيجة
استمرار اعتداءات أذرع االحتالل على املسجد
 1موقع "الشاباك" اإلسرائيليhttp://bit.ly/2x7euIA ،

% 34.4
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األقصى ومكوناته البشرية ،واستهداف االحتالل مكونات املدينة وقطاعاتها ،إضاف ًة إىل
حتول بعض مناطق القدس إىل بؤر دائمة للمواجهة ،خاصة أحياء العيسوية وشعفاط،
اليت تشهد اشتباكات شبه دائمة مع االحتالل على أثر أي اقتحام تقوم به أجهزة األخري.
وفي الجدول اآلتي تطور أعداد العمليات في القدس المحتلة بحسب
تقارير الشاباك اإلسرائيلي منذ عام  2017حتى عام  ،2020مع بيان نسبة
االنخفاض أو االرتفاع:
العام

عدد العمليات في القدس
المحتلة

نسبة االنخفاض أو االرتفاع

2017

368

-

2018

184

اخنفاض % 50

2019

250

ارتفاع % 26.4

2020

336

ارتفاع % 34.4

رسم بياني للعمليات في القدس المحتلة في عام  2020بحسب
معطيات الشاباك
400
350
300
250
200
150
100
50
2020

2019

2018

2017

0

0
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ً
اخنفاضا
ويف مقابل االرتفاع يف نسبة العمليات يف القدس احملتلة ،سجلت هذه العمليات
يف الضفة الغربية احملتلة ،إذ اخنفضت من  1050عملية يف عام  ،2019إىل  912عملية
يف عام  ،2020ما يعين أنها اخنفضت بنسبة  %13فقط ،ويأتي هذا االخنفاض نتيجة
اإلغالقات املتكررة اليت فرضتها سلطات االحتالل بذريعة الوقاية من «كورونا» ،وهذا ما
جعل تنفيذ العمليات بالغة الصعوبة ،إن من حيث التنقل والتخفي ،أو قدرة املقاوم على
جتاوز أدوات املراقبة اليت متتلكها أذرع االحتالل ،إضاف ًة إىل استمرار الظروف املوضوعية
حترك مقاوم ،خاصة عدم وفاء السلطة الفلسطينية بوعودها
يف الضفة اليت تستهدف أي
ٍ

املتكررة بوقف التنسيق األمين مع االحتالل.

ويف اجلدول اآلتي تفصيل عدد العمليات يف القدس والضفة الغربية حبسب معطيات
«الشاباك» اإلسرائيلي خالل أشهر عام :2020
عمليات المقاومة خالل من عام  2020بحسب معطيات
اإلسرائيلي
الشاباك
ّ
الشهر
2020

كانون
الثاني/
يناير

القدس

30

مجمل
الضفة

143

مجموع
العمليات

173

معطيات إضافية

 153عملية إلقاء
زجاجة حارقة
عملية إطالق نار
عمليتا دهس
 3عمليات طعن
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شباط/
فرباير

29

142

171

 141عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 9عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
 4عمليات طعن.
عمليتا إطالق
نار.
عملية دهس.

آذار/
مارس

37

50

87

 74عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 5عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عملية طعن
واحدة.

نيسان/
أبريل

30

41

71

 60عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 6عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عملية دهس،
وعملية طعن.

أيار/مايو

14

66

80

 66عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
عمليتا زرع
أنابيب متفجرة.
عمليتا دهس،
وعمليتا طعن.
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حزيران/
يونيو

22

69
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 70عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 4عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عمليتا إطالق
نار.
عملية دهس
وعمليتا طعن.

متوز/
يوليو

22

70

92

 61عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 14عملية زرع
أنابيب متفجرة.
عمليتا إطالق
نار.

آب/
اغسطس

39

67

106

 85عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 6عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عمليتا إطالق
نار.
 3عمليات طعن.

أيلول/
سبتمرب

21

65

86

 70عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 6عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عملية دهس
وعملية طعن.
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تشرين
األول/
أكتوبر

35

تشرين
الثاني/
نوفمرب

19

كانون
األول/
ديسمرب

38

56

المجموع

336

912

82

61

117

80
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 95عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 14عملية زرع
أنابيب متفجرة.
عملية إطالق نار،
وعملية طعن.
 60عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 12عملية زرع
أنابيب متفجرة.
 3عمليات إطالق
نار.
عملية طعن.
 84عملية إلقاء
زجاجة حارقة.
 5عمليات زرع
أنابيب متفجرة.
عمليتا إطالق
نار.
عملية طعن.
1248

مؤسسـة القدس الدولية

وانسحب تراجع العمليات يف الضفة الغربية على جممل العمليات يف املناطق احملتلة،
إذ تراجعت العمليات من  1300عملية يف عام  ،2019إىل  1248عملية يف عام ،2020
ويف الرسم البياني اآلتي مقارنة جممل أعداد عمليات االنتفاضة خالل السنوات اخلمس
املاضية.1
رسم بياني لتطور عمليات االنتفاضة خالل السنوات الخمس األخيرة بحسب
اإلسرائيلي
معطيات الشاباك
ّ

2
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وتقدم تقارير الشاباك صور ًة حول حجم اخلسائر البشرية اليت تكبدها االحتالل يف عام
جرحيا يف صفوف قوات
 ،2020فقد أشارت معطيات التقارير الشهرية إىل سقوط 43
ً
االحتالل ومستوطنيه ،إضاف ًة إىل مقتل  3مستوطنني إسرائيليني ،من بينهم عنص ٌر أمين
 1موقع الشاباك اإلسرائيلي ،مرجع سابق.
 2هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،التقرير السنوي حال القدس  ،2018مؤسسة القدس الدولية ،بيروت  ،ط،1
 ،2019ص .119
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واحد ،يف مقابل مقتل  5مستوطنني يف
عام  .2019ويف ما يأتي جدول بأعداد

العام

قتلى االحتالل

2018
2019
2020

16
5
3

قتلى االحتالل يف املناطق الفلسطين ّية
احملتلة يف السنوات الثالث املاضية:

ٌ
تفصيل لقتلى االحتالل وجرحاه خالل أشهر الرصد حبسب
ويف املعطيات اآلتية
معطيات «الشاباك»:
كانون الثاني/يناير  3 – 2020جرحى يف صفوف االحتالل:
يف  2020/1/2جريح بصفوف قوات االحتالل نتيجة إلقاء زجاجة حارقة قرب
اخلليل.
يف  2020/1/18جريح على أثر عملية طعن.
يف  2020/1/22جريح نتيجة إلقاء زجاجة حارقة يف خميم العروب مشال اخلليل.
جرحيا يف صفوف االحتالل:
شباط/فرباير 16 – 2020
ً
يف  2020/2/3إصابة جندي إسرائيلي جبروح طفيفة بعد إلقاء زجاجة حارقة
قرب املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل.
يف  2020/2/6إصابة عنصر أمين يف عملية إطالق نار يف رام اهلل.
يف  2020/2/6إصابة عنصر أمين جبروح متوسطة بإطالق نار قرب املسجد
األقصى.

مؤسسـة القدس الدولية

يف  2020/2/6إصابة  10من جنود االحتالل يف عملية دهس يف القدس احملتلة.
يف  2020/2/10إصابة جندي يف إلقاء حجارة يف قرية حزما مشال شرق القدس
احملتلة.
يف  2020/2/21إصابة مستوطن يف عملية طعن يف القدس احملتلة.
آذار /مارس  5 – 2020جرحى يف صفوف االحتالل:
يف  2020/3/2إصابة مستوطن بزجاجة حارقة يف القدس احملتلة.
يف  2020/3/9إصابة مستوطن بإلقاء حجارة قرب رام اهلل.
يف  2020/3/15إصابة عنصر أمين بإلقاء حجارة يف القدس احملتلة.
يف  2020/3/23إصابة مستوطن بزجاجة حارقة يف القدس احملتلة.
يف  2020/3/29إصابة عنصر أمين بزجاجة حارقة يف القدس احملتلة.
نيسان/أبريل  4 - 2020جرحى يف صفوف االحتالل:
يف  2020/4/14إصابة عنصر أمين بإلقاء حجارة يف منطقة رام اهلل.
يف  2020/4/22إصابة عنصر أمين يف عملية دهس وطعن يف الضفة الغربية.
يف  2020/4/28إصابة مستوطن يف عملية طعن يف مدينة كفار سابا.
يف  2020/4/29إصابة عنصر أمين بإلقاء حجارة يف مشال الضفة الغربية.
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أيار/مايو  – 2020قتيل وجريح يف صفوف االحتالل:
يف  2020/5/12مقتل عنصر أمين بإلقاء حجارة يف جنني.
يف  2020/5/15إصابة عنصر أمين يف عملية دهس يف حمافظة اخلليل.
حزيران/يونيو  3 – 2020إصابات يف صفوف االحتالل:
يف  2020/6/15إصابة عنصر أمين يف عملية دهس يف بيت حلم.
يف  2020/6/27إصابة عنصرين أمنيني يف عملية طعن يف حاجز قلنديا.
متوز/يوليو  :2020ال إصابات حبسب الشاباك.
آب/أغسطس  2020-قتيل و 6إصابات يف صفوف االحتالل:
يف  2020/8/15إصابة مستوطن يف عملية طعن يف مستوطنة روش هعيان.
يف  2020/8/17إصابة عنصر أمين ومستوطن بعملية طعن يف القدس احملتلة.
يف  2020/8/24إصابة عنصر أمين
بإلقاء حجارة يف خميم الفوار.
يف  2020/8/26مقتل مستوطن يف
مستوطنة بتاح تكفا.
يف  2020/8/27إصابة عنصر أمين
بإلقاء حجارة يف العيسوية.
يف  2020/8/28إصابة عنصر أمين
بإلقاء حجارة يف اخلليل.

أطقم االحتالل تنقل القتيل من مكان العملية يف
2020/8/26

مؤسسـة القدس الدولية

أيلول/سبتمرب  - 2020إصابتان يف صفوف االحتالل:
يف  2020/9/2إصابة عنصري أمن بعملية دهس يف مفرق تفوح.
تشرين األول /أكتوبر  – 2020إصابتان يف صفوف االحتالل:
يف  2020/10/14إصابة عنصري أمن بانفجار كوع يف نابلس.
تشرين الثاني/نوفمرب  - 2020ال إصابات حبسب الشاباك.
كانون األول /ديسمرب  – 2020قتيل وجريح:
يف  2020/12/15إصابة عنصر أمن بإلقاء زجاجة حارقة يف العيسوية.
يف  2020/12/20مقتل مستوطنة من سكان تال مينشه قرب غابة أم الرحيان.
رسم بياني لعمليات االنتفاضة بحسب معطيات «الشاباك» في 2020
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ومع تصاعد عمليات املقاومة يف القدس احملتلة يف عام  ،2020كشفت معطيات االحتالل
عن حماوالت فلسطين ّية تنفيذ عمليات نوعية ،ففي أواخر شهر نيسان/أبريل  2020أعلن
«الشاباك» اعتقاله خلية تابعة حلركة محاس ،بزعم ختطيطهم لتنفيذ عملية تفجري
ملعب رياضي يف القدس احملتلة ،وحبسب بيان الشاباك اعتقل حينها ثالثة شبان أعضاء
يف اخللية ،نتيجة املراقبة األمنية املشددة يف املدينة احملتلة ،وادعى الشاباك أن اخللية
عبوات ناسفة عن بعد ،تستهدف مواقع االحتالل قرب
كانت ختطط كذلك لتفجري
ٍ

مدينة رام اهلل.1

وعلى الرغم من تراجع خسائر االحتالل هلذا العام ،إال أنه يدرك أن مهمة احلفاظ على
أمن مستوطناته باتت مهمة أصعب بكثري ،ففي  2020/12/22أعلن جيش االحتالل عن
تعزيز قواته يف الضفة الغربية احملتلة ،بذريعة احلفاظ على أمن املستوطنات والطرق
التابعة هلا ،وحبسب بيان جيش االحتالل مت تعزيز فرقة يهودا والسامرة ،وهي فرقة
يف القيادة الوسطى يف جيش االحتالل ،مسؤولة عن النشاط العسكري يف الضفة الغربية
احملتلة.2
ويف سياق معطيات الشاباك حول حجم عمليات الفلسطينيني يف  ،2020نشر جهاز
بيانات حول أنشطته اليت نفذها يف عام  ،2020وحبسب
الشاباك يف 2021/1/18
ٍ
هذه املعطيات زعم الشاباك أنه أحبط حنو  430عملية يف الضفة الغربية والقدس
احملتلتني ،3مقارن ًة بنحو  560عملية فلسطينية عام  ،2019ووف ًقا ملعطيات الشاباك نفذ

الفلسطينيون حنو « 56عملية كبرية» يف عام  ،2020مقارن ًة بـ  59عملية يف عام ،2019
وحبسب الشاباك تتوزع العمليات احملبطة يف عام  2020على الصورة اآلتية:4
 1تايمز أوف إسرائيلhttp://bit.ly/3osbFrv .2020/4/22 ،
 2وكالة األناضولhttp://bit.ly/2MA9SlZ .2020/12/22 ،
 3القدس المقدسيةhttp://bit.ly/39Z8z8a .2021/1/18 ،
http://bit.ly/2Y4aL8Z .2021/1/19،I24 news 4
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283

عملية إطالق نار

70

عملية طعن وحماولة طعن

10

عمليات دهس وحماولة دهس

62

عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة

5

عمليات خطف خطط هلا فلسطينيون

حص ــاد المقاوم ــة ف ــي  :2020تصاع ــد المواجه ــة ،واس ــتمرار
اس ــتنزاف االحت ــال
مل يكن حصاد  2020مشابهًا للسنوات املاضية ،إذ أثرت مدد اإلغالق يف حجم العمليات
الفلسطينية الفردية ووتريتها يف املناطق احملتلة ،وعلى الرغم من هذا الرتاجع الفردي،
بقيت املواجهات وعمليات رشق احلجارة هو الفعل املقاوم األكثر انتشا ًرا يف املناطق
احملتلة ،ويف ما يأتي حصاد االنتفاضة يف عام :2020
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عمليات المقاومة:

بلغ جمموع عمليات املقاومة يف الضفة الغربية
والقدس احملتلتني حنو  5530عملية ،من بينها حنو
 100عملية مؤثرة أدت إىل سقوط خسائر يف صفوف
االحتالل.

5,530

عملية مقاومة في
الضفة الغربية
والقدس المحتلتين

29

عملية إطالق نار

27

عملية طعن وحماولة طعن

11

عملية دهس وحماولة دهس

30

عملية إلقاء أو زرع عبوات ناسفة

229

عملية إلقاء زجاجات حارقة باجتاه
آليات االحتالل ومواقعه العسكرية
6
ومنازل املستوطنني

2

3

4

5

 1التقريـر السـنوي لحصـاد المقاومـة فـي الضفـة والقـدس خلال العـام  ،2020الدائـرة اإلعالميـة فـي
حركـة المقاومـة اإلسلامية حمـاس– الضفـة الغربيـة .المركـز الفلسـطيني لإلعلام.2021/1/11 ،
https://www.palinfo.com/286062
 2المرجع نفسه.
 3المرجع نفسه.
 4المرجع نفسه.
 5المرجع نفسه.
http://bit.ly/3ogGore .2020/12/31 ، ynet 6
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1,960

عملية رمي حجارة على سيارات
املستوطنني ومركبات جيش االحتالل
1
العسكرية

31

تبادل إلطالق النار مع قوات االحتالل

822

مواجهة مع املستوطنني للتصدي
3
اعتداءاتهم

1,958

مواجهة بأشكال خمتلفة يف الضفة
الغربية والقدس احملتلتني

2

صادرت قوات االحتـ ـ ـ ـ ـ ــالل

حنو 541
 330م ـ ــن السكاكي ـ ـ ـ ــن،
وأغلقـ ـ ـ ــت  50خمرطـ ـ ـ ـ ــة
قطعة سالح ،و

لتصني ـ ـ ــع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح يف
الضفة الغربية حسب زعم
5
االحتالل
صورة نشرها جيش االحتالل يف بداية عام 2020

ألسلحة يدّعي أنه صادرها من الضفة الغربية

1التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2020مرجع سابق.
 ،2020/12/31، ynet 2مرجع سابق.
 3المرجع نفسه.
 4التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2020مرجع سابق.
 5المرجع نفسه.
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3

أسفرت عمليات املقاومة عن مقتل
وإصابة  145مستوط ًنا ،من بينهم

مستوطنني إسرائيليني،1

50

مصابًا يف صفوف

االحتالل يف القدس احملتلة.2
فلسطينيا جبراح متفاوتة يف جممل املناطق
أصيب حنو 1650
ًّ

الفلسطينية ،من بينهم حنو  100إصابة من قطاع غزة.3
شهدت مدينة القدس احملتلة حبسب مصادر فلسطينية،
حنو ً 982
مقاوما يف عام .4 2020
عمال
ً
ارتقى

36

ً
شهيدا فلسطين ًيا يف عام  2020يف الضفة الغربية

والقدس احملتلتني  ،من بينهم  6شهداء سقطوا يف القدس احملتلة،
5

بذريعة االشتباه بتنفيذ عمليات وحيازة سكني ،6والشهداء هم:

عاما) ،من مدينة حيفا يف الداخل
الشهيد شادي الب ّنا (ً 45
الفلسطين ،استشهد يف  2020/2/6خالل عملية إطالق نار
عند باب األسباط.

 1موقع "الشاباك" اإلسرائيليhttp://bit.ly/2x7euIA ،
 2التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2020مرجع سابق.
 3وكالة وفاhttp://bit.ly/2LtExB6 .2021/1/4 ،
 4التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2020مرجع سابق.
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285655 .2021/1/2 ،
 6مركز معلومات وادي حلوةhttp://bit.ly/35kjYhz .2021/1/1 ،
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عاما) ،من قرية جبل املكرب،
الشهيد ماهر زعاترة (ً 33
استشهد يف  2020/2/22برصاص قوات االحتالل يف
منطقة باب األسباط.
عاما) من حي وادي اجلوز،
الشهيد إياد خريي احلالق (ً 32
استشهد يف  2020/5/30برصاص االحتالل خالل توجهه
إىل مدرسته البكرية /الوين للتعليم اخلاص ،يف البلدة
القدمية ،على بعد عدة أمتار من مدرسته ،والشهيد من ذوي
االحتياجات اخلاصة.
الشهيد أشرف هلسة من بلدة السواحرة الشرقية ،استشهد
يف  2020/8/17برصاص قوات االحتالل املتمركزة عند
باب حطة أحد أبواب املسجد األقصى ،على أثر حماولته
تنفيذ عملية طعن.
عاما) ،من بلدة سلوان،
الشهيد نور مجال شقري (ً 36
استشهد يف  2020/11/25أمام حاجز زعيم العسكري ،بعد
إطالق الرصاص عليه من قبل حرس احلدود على احلاجز.
عاما) من مدينة
الشهيد الفتى حممود عمر كميل (ً 17
جنني ،يف  2020/12/21على أثر إطالقه النار على قوات
االحتالل يف منطقة باب حطة بالبلدة القدمية.
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واصلت سلطات االحتالل احتجاز  3جثامني لشهداء من
القدس احملتلة خالل عام  ،2020قد استشهدوا قبل ،12020
وهم:
الشهيد مصباح أبو صبيح منذ تشرين األول/أكتوبر
.2016
الشهيد فادي القنرب منذ كانون الثاني/يناير .2017
شهيد احلركة األسرية عزيز عويسات منذ أيار/مايو .2018
احتجزت سلطات االحتالل جثامني  18شهيدًا يف عام
.2
من بينهم أسرى يف سجون االحتالل

2020

جدول يقارن حصاد االنتفاضة بين عامي  2019و 2020
نوع العملية

عام 2019

عام 2020

إطﻼق النار

31

29

الطعن ومﺤاولﺔ الطعن

32

27

دﻫس ومﺤاولﺔ دﻫس

11

11

إلﻘاء أو زرع ﻋﺒوات ناﺴﻔﺔ

87

87

 1مركز معلومات وادي حلوة ،2021/1/1 ،مرجع سابق.
 2مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني واإلسرائيليhttp://bit.ly/3952DKy .2021/1/1 ،
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إلﻘاء زﺠاﺠات ﺤارﻗﺔ

290

229

مﺼادرة اﻻﺤتﻼل لﻠﺴﻼح

603

541

ﻗتﻠﻰ اﻻﺤتﻼل

5

3

الشﻬداء الﻔﻠﺴطﯿنﯿون

37

36

شﻬداء الﻘدس

7

6

ٌ
تجاوز لالحتالل ولمنﻈومتﻪ األمنية
العمليات النوعية:
تابع الفلسطينيون تنفيذ عمليات فردية يف عام
ألنساق
 ،2020وشكلت العمليات النوعية استمرا ًرا
ٍ
غري متوقعة التنفيذ ،فعلى الرغم مما قام به
رصد
االحتالل يف السنوات القليلة املاضية من
ٍ
ونشر ألحدث أجهزة املراقبة يف املناطق
ومتابعة،
ٍ
الفلسطينية احملتلة ،بقيت العمليات الفردية
أكثر عوامل القلق لدى االحتالل ،نتيجة طبيعة

شهدت املناطق احملتلة عددًا من
العمليات الفردية ،استهدف بعضها
جنود االحتالل من وحدة جوالني،
واستطاعت إحلاق خسائر بشرية يف
صفوف االحتالل.
وأظهرت معطيات االحتالل حتول
عمليات إلقاء احلجارة على الطرق
اليت يسلكها املستوطنون يف الضفة
رعب دائم ،وفشل جيش
الغربية إىل ٍ
االحتالل يف وقف هذه العمليات
املستمرة.

التنفيذ الفردية ،وفشل االحتالل يف حتديد زمان
هذه العمليات ومكانها ،واستطاعت تكبيد االحتالل خسائر أمنية إىل جانب إحداثها
خسائر بشرية يف صفوف قوات االحتالل ومستوطنيه.
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ونتيجة الطبيعة الفردية هلذه العمليات ،فقد تنوعت بني إطالق النار والطعن والدهس،
ويف عام  2020شهدت املناطق الفلسطينية احملتلة عددًا من هذه العمليات ،موضح ًة يف
اجلدول اآلتي ،مع تفصيل كل عملية جلهة التاريخ واملنفذ ومكان العملية ،وخسائر
االحتالل:
أبرز العمليات النوعية خالل عام 2020

التاريخ

2020/2/6

2020/2/6

2020/4/22

2020/5/12

اسم المنفذ

مكان العملية وتفاصيلها

حصيلة
العملية

عملية دهس على مرحلتني
سند الطرمان استهدفت جمموعة من جنود إصابة  14جنديًا
1
عاما) االحتالل ،قرب حمطة للباصات جبراح متفاوتة
(ً 20
يف القدس احملتلة
عملية إطالق نار استهدفت
إصابة جندي
جنود االحتالل املتمركزين
شادي البنا
2
إسرائيلي
عند باب األسباط أحد أبواب
عاما)
(ً 45
األقصى
عملية دهس وطعن مزدوجة،
إصابة شرطي من
على احلاجز العسكري قرب
إبراهيم هلسة
حرس احلدود
بلدة
يف
القدس
جامعة
مباني
عاما)
3
(ً 25
جبروح متوسطة
أبو ديس
رشق قوة كبرية من جيش
مقتتل جندي من
االحتالل اقتحمت بلدة يعبد
4
خنبة جوالني
غرب جنني

 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/2BCMyi7 .2020/2/6 ،
 2عرب http://bit.ly/3cw4Y0I .2020/2/6 ،48
 3عرب http://bit.ly/3mxbjOh .2020/4/22 ،48
 4الجزيرة نتhttp://bit.ly/3nFT1Mt .2020/5/12 ،
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خليل عبد
عملية طعن عند مفرتق سغوال
 2020/8/26اخلالق دويكات
يف بتاح تكفا يف تل أبيب
عاما)
(ً 46
عملية دهس عند حاجز زعرتة
حممد جرب
جنوب مدينة نابلس (مشال
البيتاوي (22
2020/9/2
الضفة الغربية)
عاما)
ً
حممود عمر
عملية إطالق نار قرب باب حطة
 2020/12/21كميل (17
أحد أبواب األقصى
عاما)
ً

مقتل حاخام

1

إصابة جنديني
من قوات
2
االحتالل
إصابة جندي من
3
قوات االحتالل

شكلت العملية املزدوجة اليت نفذها الشاب
عاما ) يف ،2020/2/6
سند الطرمان (ً 20
واحدة من أبرز العمليات النوعية يف ،2020
إذ استطاع املنفذ استهداف جمموعة من
جنود االحتالل يف شارع ديفيد رميز قرب
حمطة للباصات يف القدس احملتلة،4
وأشارت وسائل إعالم عربية إىل أن املنفذ

صورة من موقع عملية الدهس يف 2020/2/6

استهدف أحد اجلنود ثم توجه إىل جنو ٍد
آخرين ،5وأن العملية استهدفت جنودًا من لواء جوالني ،كانوا يف جولة تراثية ،وأدت
إىل إصابة  14جنديًا ،من بينهم اثنان وصفت جراحهم باخلطرة.6
http://bit.ly/3pikAvo .2020/8/26 ، I24 news 1
عرب http://bit.ly/3mxbjOh .2020/4/22 ،48
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/3nFT1Mt .2020/5/12 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/285218 .2020/12/21 ،
 4فلسطين اليومhttps://bit.ly/3nNPPgK .2020/2/6 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/3bDtrV7 .2020/2/6 ،
 6فلسطين اليوم .2020/2/6 ،مرجع سابق
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وحطمت هذه العملية صورة لواء جوالني جمددًا ،إذ كشفت مقاطع من مسرح العملية
هرب جنود االحتالل ،وعدم مواجهتهم للفدائي الفلسطيين ،وهذا ما دفع جيش االحتالل
حتقيق يف عدم إطالق جنوده النار على منفذ العملية ،وادعى مصدر يف جيش
إىل فتح
ٍ

أشهر قليلة ،ومل يكونوا معتادين هذا
االحتالل أن اجلنود قد مت إعادة جتنيدهم قبل
ٍ
النوع من العمليات .1وأكدت هذه العملية هشاشة قوة جنود االحتالل ،وقدرة املقاومني
الفلسطينيني على إحداث خسائر جسيمة ،يف أبرز وحداته األمنية.
ورسخت اجلماهري الفلسطينية
مواجهة االحتالل وجنوده على
أثر أي اقتحام تقوم به للمناطق
الفلسطينية ،ومن ذلك ما جرى
يف  2020/5/12حيث اعرتف جيش
االحتالل مبقتل أحد جنود وحدة
جوالني ،على أثر عملية دهم
لبلدة يعبد غرب مدينة جنني مشال
الضفة الغربية احملتلة ،وحبسب بيان

جنود االحتالل يف بلدة يعبد ،حيث قتل جندي يف 2020/5/12

جيش االحتالل أصيب اجلندي بعد إلقاء حجر على رأسه من إحدى البنايات العالية يف
البلدة ،خالل انسحاب قوات اجليش منها .وأشارت معطيات صحفية إىل أن قوات االحتالل
حتقيقات واسعة معهم ،وأطلقت الرصاص
اقتحمت منازل املواطنني يف البلدة ،وأجرت
ٍ
بشكل مكثف خالل انسحابها ،ما أدى إىل إصابة عد ٍد من شبان البلدة.2
احلي وقنابل الغاز
ٍ

 1عكا للشؤون اإلسرائيليةhttp://bit.ly/3qh7gIi .2020/2/6 ،
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/3nFT1Mt .2020/5/12 ،
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عاما ) يف
ويف سياق عمليات الدهس يف عام  ،2020نفذ الشاب حممد جرب البيتاوي (ً 22
2020/9/2 عملية دهس عند حاجز زعرتة جنوب مدينة نابلس (مشال الضفة الغربية)،
أدت إىل إصابة جنديني من قواتاالحتالل ،وإصابة املنفذ برصاص جنود االحتالل ،وعلى
أثر العملية أغلقت قوات االحتالل احلاجز وحاجز احلوارة القريب منه ،ومنعت طواقم
اهلالل األمحر الفلسطيين من الوصول إىل املكان وتقديم اإلسعافات للشاب اجلريح،
وأشارت معطيات صحفية إىل أن االرتباط اإلسرائيلي اتصل بذوي املنفذ ،وأبلغهم بأنه على
قيد احلياة ،واستدعت قوات االحتالل شقيق املنفذ األكرب للتحقيق يف معسكر حوارة.1
ومن العمليات املهمة اليت وقعت يف صفوف االحتالل ،تلك اليت جرت يف2020/8/26 إذ
عاما ) عملية طعن عند مفرتق سغوال يفبتاح تكفا
نفذ خليل عبد اخلالقدويكات (ً 46
يف تل أبيب ،أدت إىل مقتل حاخام ،وحبسب وسائل إعالم عربية قتل يف العملية املستوطن
مدرسا دين ًيا يف
عاما) ،بعد تعرضه لعد ٍد من الطعنات ،واملستوطن يعمل
شاي اوحيون (ً 39
ً

مدرسة للمتطرفني حتمل اسم افرايم .2ويف  2020/8/31أصدر الشاباك بيا ًنا كشف

فيه أن عملية الطعن حتت دوافع قومية ،وادعى أن األسري شويكات أعاد متثيل العملية
خالل التحقيقات اليت أخضع هلا.3
ومل يقف مشهد املقاومة يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،عند هذه العمليات فقط،
إذ شهدت املناطق احملتلة مئات املواجهات مع قوات االحتالل ،إضافة إىل عمليات إلقاء
احلجارة والزجاجات احلارقة ،وهذا يعين أن املقاومة يف املناطق احملتلة حالة دائمة
التجدد ،وأظهرت معطيات االحتالل حتول عمليات إلقاء احلجارة على الطرق اليت
 1الجزيرة نتhttp://bit.ly/39oiWSN .2020/9/2 ،
مكتب إعالم األسرىhttp://bit.ly/3nyaGVf .2020/9/2 ،
 2القدس المقدسيةhttp://bit.ly/38JiNdC .2020/8/26 ،
 3عرب http://bit.ly/35KvF13 .2020/8/31 ،48
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رعب دائم ،فقد كشف تقرير إسرائيلي بأن
يسلكها املستوطنون يف الضفة الغربية إىل ٍ

قيادة املركبات للمستوطنني على طرق الضفة الغربية أصبحت خطرية بسبب كثرة

إلقاء احلجارة ،وفشل اجليش يف وقف هذه العمليات املستمرة ،وأشار التقرير الذي نشرته
صحيفة يديعوت أحرونوت إىل غياب األمن يف مناطق الضفة الغربية بسبب عمليات رشق
احلجارة باجتاه مركبات املستوطنني.1
ً
وبعيدا من مقارنة أعداد العمليات مع سابقاتها يف السنوات املاضية ،وما أسفرته من خسائر
يف صفوف االحتالل ومستوطنيه ،إال أن هناك  3معطيات أوردناها يف حصاد املقاومة حتمل
دالئل بالغة األهمية ،و ُتشري بوضوح إىل أن العمل املقاوم يف املناطق احملتلة ال حيمل طابع
الفردية مبا حتمله الكلمة من معنى حريف ،بل هو إرادة مجعية ،ينخرط فيه اآلالف من
الفلسطينيني يف املناطق احملتلة ،أما هذه املعطيات ودالالتها فهي:
المعطى األول :ما كشفته تقارير فلسطينية أن املناطق الفلسطينية شهدت حنو
 100عملية مؤثرة أدت إىل سقوط خسائر يف صفوف االحتالل ،2وهو معطى رئيس
يُشري إىل فعالية عمليات املقاومة ،على الرغم مما تقوم به أذرع االحتالل األمنية من
حصار وإجراءات أمنية ،فهي من جهة اخرتقت منظومة االحتالل األمنية ،وجتاوزت
إجراءاته ،ومن جهة أخرى استطاعت إحلاق أضرار باالحتالل يف النواحي املادية

والبشرية ،وهو إجنا ٌز مرتاكم للمقاومة الفلسطينية للعام الرابع على التوالي.

المعطى الثاني :ما أشارت إليه تقارير االحتالل عن حدوث حنو  31عملية تبادل
إطالق نار مع قوات االحتالل ،3على أثر اقتحام أحياء فلسطين ّية ،وهو دلي ٌل أن إرادة
مواجهة االحتالل ال تقتصر على رشق احلجارة وإطالق الزجاجات احلارقة ،بل
 1عربي http://bit.ly/3q6hko4 .2020/9/29 ،21
 2التقرير السنوي لحصاد المقاومة في الضفة والقدس خالل العام  ،2020مرجع سابق.
 ،2020/12/31 ، ynet 3مرجع سابق..
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ٌ
اشتباك ميكن أن تكون تداعياته
تصل إىل االشتباك املباشر مع قوات االحتالل ،وهو
كبرية جدًا ،إن من جهة اخلسائر البشرية ،أو ما ميكن أن تقوم به قوات االحتالل
من حشد قواتها واستخدام فائض القوة اليت متتلكها.
مسبق
إضافة إىل ما سبق ،يقدم هذا املعطى مؤش ًرا بالغ األهمية عن إعداد
ٍ
للمقاومة ،من حيث اجملموعات القادرة على مواجهة االحتالل عرب املواجهات
املسلحة ،وما يسبقه من إعدا ٍد عسكري ،وجهوزية املقاومني ،واستعدادهم لاللتحام

املباشر مع قوات االحتالل املقتحمة.

المعطى الثالث :كشفه تقري ٌر صادر عن جيش االحتالل حول مصادرة قواته
حنو  541قطعة سالح ،و 330من السكاكني ،وإغالق  50خمرطة لتصنيع السالح
يف الضفة الغربية احملتلة ،1وهذا يؤكد النقطة السابقة ،إذ تغلق قوات االحتالل
سنويًا عشرات خمارط السالح يف الضفة الغربية احملتلة ،ما جيعل العمل املقاوم
بشكل كبري على القدرات احمللية ،من خالل حماوالت الفلسطينيني
يعتمد
ٍ
بشكل حملي ،وهو جهد بالغ األهمية.
احلثيثة تأمني مقومات املواجهة
ٍ

ٌ
جذوة ال تنطفئ
المقاومة في القدس
تع ّد القدس مساحة مهمة للعمل املقاوم يف املناطق احملتلة ،فقد دللت املعطيات السابقة
على أن املدينة احملتلة وخاصة البلدة القدمية وحميط املسجد األقصى شهدت عددًا من
العمليات الفردية النوعية ،كان من بينها عمليات إطالق النار وطعن ،وحبسب معطيات
الشاباك اإلسرائيلي شهدت مدينة القدس احملتلة حنو ً 336
متنوعا ،إضاف ًة
مقاوما
عمل
ً
ً
إىل عشرات نقاط املواجهة يف أحياء البلدة القدمية ويف بلدة العيسوية وخميم شعفاط.
 ،2020/12/31، ynet 1مرجع سابق..
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عاما)
شكلت عملية الشهيد شادي البنا (ً 45
يف  2020/2/6أوىل هذه العمليات ،إذ أطلق
النار على جنود االحتالل املتمركزين عند باب
األسباط أحد أبواب األقصى ،وهذا ما أدى إىل
إصابة شرطي من حرس احلدود جبروح طفيفة،1
واستشهاد املنفذ برصاص االحتالل .وعلى أثر
العملية احتجزت قوات االحتالل جثمان الشهيد،
ويف  2020/2/9وافق جيش االحتالل على تسليم

شهد حميط املسجد األقصى عددًا
من العمليات النوعية ،وكانت عملية
الشهيد شادي البنا يف 2020/2/6
أوىل هذه العمليات .ويف 2020/8/17
نفذ الشاب أشرف هلسة عملية طعن
قرب باب حطة ،أدت إىل إصابة عنصر
يف شرطة االحتالل .ومع نهاية عام
 2020نفذ الشاب حممود عمر كميل
عاما) يف  ،2020/12/21عملية
(ً 17
إطالق نار قرب باب األسباط.

اجلثمان إىل ذوييه .2ويف  2020/2/13دُفن الشهيد
البنا يف ساعات الصباح الباكر ،إذ فرضت قوات االحتالل دفنه حبضور أسرته فقط ،وأال
شخصا ،وقد سبق تسليم جثمان الشهيد ،تصرحيات لوزير األمن
يتجاوز عدد املشيعني 40
ً
الداخلي حينها جلعاد أردان حول رفضه تسليم جثمان الشهيد ،لئال يتحول إىل بطل
قومي ،3وهي إشارة إىل حتول جنازات الشهداء إىل مظاهرات عارمة ،وإىل مدى تفاعل
الشارع الفلسطين ومتاهيهم مع منفذي العمليات الفردية.
وكانت مدينة القدس
مسرحا لعمليات أخرى ،ففي  2020/4/22نفد الشاب إبراهيم
ً
عاما) من السواحرة ،عملية مزدوجة على احلاجز العسكري قرب مباني جامعة
هلسة (ً 25
القدس يف بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس احملتلة ،إذ دهس أحد جنود االحتالل ،ثم
ترجل من السيارة وحاول طعن اجلنود على احلاجز ،وما لبث أن استشهد بعد إطالق
الرصاص عليه .وأسفرت العملية عن إصابة شرطي من حرس احلدود جبروح متوسطة،
 1الجزيرة مباشرhttp://bit.ly/3cltOnN .2020/2/6 ،
 2أمد لإلعالمhttps://www.amad.ps/ar/post/335969 .2020/2/9 ،
 3عرب http://bit.ly/3693Uj3 .2020/2/13 ،48
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حبسب وسائل إعالم عربية ،ومل تتوقف قوات االحتالل عند قتل الشاب ،بل اقتحمت قرية
السواحرة الفلسطين ّية ،واعتقلت والدة الشهيد.1
مسرحا لعد ٍد من
ويف سياق العمليات يف القدس احملتلة ،شكل حميط املسجد األقصى
ً
عاما) يف
العمليات ،فإىل جانب عملية الشهيد شادي البنا ،نفذ الشاب أشرف هلسة (ً 30

 2020/8/17عملية طعن قرب باب حطة بالقدس احملتلة ،أدت إىل إصابة عنصر يف شرطة
االحتالل جبروح متوسطة ،2وأشارت مصادر مقدسية إىل أن قوات االحتالل تركت الشهيد
ينزف على األرض من دون حماولة إسعافه ،ومنعت طواقم اهلالل األمحر الفلسطين من
الدخول إىل حميط باب حطة لتقديم العالج للشاب ،وهذا ما أدى إىل استشهاده ،يف حني
جرى نقل اجلندي املصاب بشكل عاجل إىل مشفى شعاري تسيدك.3
عاما) يف ،2020/12/21
ومع نهاية عام  2020نفذ الشاب حممود عمر كميل (ً 17
عملية إطالق نار قرب أبواب املسجد
األقصى ،ونفذ الشاب العملية
سالحا حملي الصنع من
مستخدما
ً
ً
نوع كارلو ،4وحبسب معلومات
نشرتها وسائل إعالم عربية تعطل
سالح الشهيد على أثر إصابة أحد
عناصر حرس احلدود ،واستشهاد
املنفذ على أثر إطالق جنود االحتالل
النار عليه قرب باب األسباط ،وعلى

لقطة من كامريات املراقبة للشهيد عمر كميل وهو يطلق
النار على جنود االحتالل

 1عرب ..http://bit.ly/3mxbjOh .2020/4/22 ،48
 2الجزيرة نتhttp://bit.ly/38eQ0Mq .2020/8/17 ،
 3عرب ..http://bit.ly/2Mn0i64 .2020/8/17 ،48
 4شبكة قدس اإلخباريةhttp://bit.ly/36ﬁVjf .2020/12/21 ،
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أثر العملية اقتحمت قوات االحتالل املسجد األقصى ،واعتقلت شابني بعد االعتداء
عليهما.1
ومل تقف إجراءات االحتالل عند اقتحام األقصى واالعتداء على الفلسطينيني يف البلدة
القدمية فقط ،إذ كشفت شرطة االحتالل عن اعتقاهلا شابًا من قرية املقيبلة ،الواقعة
يف مرج ابن عامر داخل اخلط األخضر ،بذريعة تقدميه املساعدة للشهيد عمر كميل،
وأعلن بيان شرطة االحتالل أنها احتجزت سيارة الشاب واقتادته إىل التحقيق .2ويف اليوم
نفسه استدعت خمابرات االحتالل والد الشهيد للتحقيق معه.3
ً
ملزيد من الضوء على أبرز عمليات املقاومة يف القدس احملتلة يف عام  ،2020نورد
وتسليطا ٍ

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

أبرز عمليات المقاومة التي جرت في القدس المحتلة خالل عام 2020

التاريخ

نوع العملية

2020/5/8

إلقاء زجاجات
حارقة

2020/5/12

عملية طعن

تفاصيل العملية

استهداف دورية
لالحتالل مبحاذاة جدار
الفصل العنصري قرب
أبو ديس
استهدفت جنود االحتالل
على حاجز قلنديا

 1عرب http://bit.ly/2Ydn0Qv .2020/12/21 ،48
 2المرجع نفسه.
 3وكالة وفاhttp://bit.ly/3qTvSap .2020/12/21 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3rcDSDM .2020/5/8 ،
 5عرب http://bit.ly/3r7t5uo .2020/5/12 ،48

حصيلة العملية

احرتاق مركبة
عسكرية

4

ال أضرار

5
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2020/5/25

عملية طعن

2020/8/13

إلقاء زجاجات
حارقة

2020/8/27

إلقاء زجاجات
حارقة

2020/9/5

إلقاء زجاجات
حارقة

2020/12/9

رشق حجارة

استهدفت جنود االحتالل
قرب جبل املكرب جنوب
شرق القدس
استهدفت سيارات
املستوطنني يف بلدة
سلوان
استهدفت منازل
املستوطنني
استهدف معسكر تابع
لقوات االحتالل قرب
بلدة عناتا مشال شرق
القدس احملتلة
رشق حافلة تقل
مستوطنني ،بالقرب من
بلدة حزما مشال القدس
احملتلة

ال معطيات متوافرة
أضرار مادية

2

أضرار مادية

3

1

اشتعال النريان يف
4
أحناء املعسكر
أضرار مادية يف
5
احلافلة

والحد من عملياتها
ممارسات االحتالل للضغط على المقاومة
ّ
ال تتوقف أذرع االحتالل األمنية عن مطاردة منفذي العمليات الفردية وذويهم ،وقد أشرنا
يف تقارير حال القدس السنوي يف السنوات املاضية ،إىل أن سلطات االحتالل قد رسخت
حد سواء منفذي
جمموعة من األدوات العقابية واإلجراءات القمعية ،استهدفت على ٍ
العمليات الفردية وعائالتهم ،واملناطق اليت تشهد مواجهات دائمة .وعلى الرغم من
 1وكالة معًا اإلخباريةhttp://bit.ly/3pygX5c .2020/5/25 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/3r81kSo .2020/8/13 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/279996 .2020/8/27 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/36pR4x3 .2020/9/5 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttp://bit.ly/3iPPBF7 .2020/12/9 ،
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خطط االحتالل وتسخريه كل مقدراته األمنية
و»السيربانية» ،أشارت املعطيات يف بداية الفصل
إىل استمرار العلميات الفردية ،على الرغم من
األمثان الباهظة اليت يدفعها الفلسطينيون.
ومع استمرار العمليات الفردية واملواجهات يف
خمتلف األراضي الفلسطينية احملتلة ،تابع
االحتالل تنفيذ إجراءاته العقابية ،اليت تبدأ مع
حماولة تصفية املنفذ مباشرة يف مسرح العملية،
ً
وصوال إىل هدم منزله والتنكيل بعائلته ،وفرض

كشفت املعطيات استمرار عمليات
املقاومة على الرغم من أدوات املراقبة
واإلجراءات العقابية اليت تستهدف
منفذي العمليات الفردية ،واملناطق
اليت تشهد مواجهات دائمة.
استمرت سياسة االحتالل يف
هدم منازل منفذي العمليات
الفردية ،فبحسب منظمة بتسليم
اإلسرائيل ّية استخدمت سلطات
االحتالل يف عام  2020اهلدم
عقابيا حبق  7منازل
ليكون إجرا ًء
ًّ
فلسطين ّية ،وهذا ما أدى إىل تشريد
شخصا من بينهم  7قاصرين.
22
ً

سلسلة من العقوبات اجلماعية اليت تستهدف
بيئته الفلسطينية احلاضنة ،اليت تتمسك باملقاومة خيا ًرا ملواجهة تغول االحتالل
واعتداءاته حبق املقدسيني واملقدسات.
ويف سياق فرض العقاب اجلمعي ،استمرت سياسة االحتالل يف هدم منازل منفذي
العمليات الفردية ،فبحسب منظمة بتسليم اإلسرائيل ّية استخدمت سلطات االحتالل
عقابيا حبق  7منازل فلسطين ّية ،وهذا ما أدى إىل تشريد
يف عام  2020اهلدم ليكون إجرا ًء
ًّ
شخصا من بينهم  7قاصرين ،وأشارت معطيات املنظمة إىل أن عدد عمليات اهلدم على
22
ً

خلفية عقابية بلغت ً 14
منزال يف عام  ،2019و 9منازل يف عام .12018

 1بتسليمhttp://bit.ly/3oKPrRw .2021/1/3 ،
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الدولي ،وحبسب هذه املنظمة
مجاعيا حتظره أحكام القانون
السياسة عقابًا
ًّ
تشكل هذه ّ
ّ
اليت أشارت إىل تواطئ القضاء اإلسرائيلي مع أذرع االحتالل األخرى لرتسيخ هذا اإلجراء
بشكل متكرر االلتماسات اليت
العقابي ،إذ يرفض قضاة حمكمة العدل العليا اإلسرائيل ّية
ٍ

يرفعها الفلسطين ّيون ض ّد هدم منازهلم ،وهذا ما جيعل قضاء االحتالل جز ًءا من املنظومة
اليت تطبق اإلجراءات العقابية حبق الفلسطينيني ،وكشفت املنظمة بأن القضاة يؤولون
الدولي ،ويقبلون الذرائع اليت تقدّمها حكومة االحتالل ،وأبرزها ّ
أن اهلدم
أحكام القانون
ّ
يهدف إىل ال ّردع وليس العقاب .1ولكن تكرار عمليات اهلدم واستهداف املنزل الواحد
أكثر من مرة ،يؤكد هذا التواطؤ بني أذرع االحتالل األمنية والقضائية.
عدد المنازل المهدمة
16
14

14

12
10
8

9

6

7

4
2
2020

2019

 1بتسليمhttp://bit.ly/2TCTXTR .2020/1/2 ،

2018

0

0
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وال تكتفي سلطات االحتالل
بهدم منزل املنفذ مرة واحدة،
إذ أفادت معطيات التقرير
بتكرار هدم املنزل أكثر من

مرة أحيا ًنا ،ففي 2020/2/6

هدمت جرافات االحتالل
منزل األسري أمحد قنبع
للمرة الثانية ،وحبسب مصادر
فلسطينية اقتحمت قوات

هدم جدران وواجهات منزل األسري وليد حناتشة

االحتالل وجرافاته حي البستان يف مدينة جنني ،وهدمت منزل األسري عند الساعة 2

فج ًرا ،على أثر إعادة بنائه مع بداية عام  ،2019وأشعل اهلدم مواجهات عنيفة أدت إىل
استشهاد فلسطيين وجرح مخسة آخرين.1
ويف سياق اإلجراءات العقابية حبق منفذي العمليات ،تغلق سلطات االحتالل منزل املنفذ
باألمسنت املسلح ،ففي  2020/10/21أغلقت قوات االحتالل أجزاء من منزل األسري نظمي
بشكل دائم ،ونقلت مواقع
أبو بكر ،من بلدة يعبد جنوبي جنني باألمسنت ملنع استخدامها
ٍ

عربية أن اإلغالق مت بقرار من احملكمة العليا اإلسرائيلية ،اليت ألغت قرار اهلدم الصادر
عن جيش االحتالل ،وأصدرت ً
بدل منه قرار إغالق أجزاء من املنزل ،وأعلن رئيس حكومة

وقت سابق بأنه أوعز بهدم منزل أبو بكر على أثر اإلعالن عن أسره.2
االحتالل يف ٍ
ويف اجلدول اآلتي عمليات اهلدم واإلغالق اليت قامت بها سلطات االحتالل حبق منفذي
العمليات الفردية:
 1فلسطين http://bit.ly/2LizTGd .2020/2/6 ، ultra
 2وكالة قدس برس إنترناشيونالhttps://bit.ly/2KdOeDj .2020/10/21 ،
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أبرز منازل منفذي العمليات الفردية التي هدمتها سلطات االحتالل
وأغلقتها في عام 2020
التاريخ
2020/2/6
2020/3/5

2020/3/5

المنزل
المستهدف

المنطقة

طريقة العقاب

األسري أمحد
القنبع
األسري يزن
مغامس

مدينة جنني

هدم منزل األسري للمرة الثانية

بلدة بريزيت
مشال رام اهلل

هدم املنزل

األسري وليد
حناتشة

حي الطرية
مبدينة رام اهلل

1

2

دهمت قوات االحتالل البناية
اليت توجد فيها شقة األسري،
وهدمت مجيع اجلدران الداخلية
3
وواجهات الشقة

بلدة كوبر
األسري قسام
مشال غرب رام
2020/5/11
هدم املنزل
الربغوثي
اهلل
قرية دير نظام
الشهيد
إخطار بهدم منزل عائلة الشهيد
مشال غرب رام
مصعب
2020/9/8
5
بذريعة البناء من دون ترخيص
اهلل
التميمي
إغالق أجزاء من منزل األسري
بلدة «يعبد»
األسري نظمي
2020/10/21
6
باألمسنت املسلح
جنوبي جنني
أبو بكر
األسري خليل بلدة روجيب قرب
7
2020/11/2
هدم املنزل
مدينة نابلس
دويكات
4

 1وكالة وفاhttp://bit.ly/3icUQyz .2020/2/6 ،
 2وكالة قدس نت لألنباءhttp://bit.ly/3nCz7B2 .2020/5/3 ،
 3العربي الجديدhttp://bit.ly/2LmFfR1 .2020/5/3 ،
 4عربي http://bit.ly/3nCchts .2020/5/11 ،21
 5فلسطين اليومhttps://bit.ly/3sk63Sf .2020/9/8 ،
 6وكالة قدس برس لألنباءhttp://bit.ly/2KdOeDj .2020/10/21 ،
 7عرب http://bit.ly/3nJXAEs .2020/11/2 ،48
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ومع تنوع عمليات املقاومة يف املناطق احملتلة ،مل تعد مالحقة منفذي العمليات النوعية
هاجسا وحيدًا لالحتالل وأذرعه ،فقد أظهرت املعطيات مطالبات أمنية إسرائيلية بتشديد
ً
اإلجراءات األمنية حبق راشقي احلجارة الفلسطينيني ،وتصاعدت هذه املطالبات على أثر
مقتل جندي من خنبة جوالني يف  ،2020/5/12بعد رمي حجر عليه .وطالب الصحفي
اإلسرائيلي يوسي بيلني يف مقالة له من الوزير يف حكومة االحتالل بيين غانتس بتغيري
وسائل التعامل مع ملقي احلجارة ،وطالب اجلنرال مائري أندور بالسماح جلنود االحتالل

بفتح النار على رماة احلجارة الفلسطينيني ،واص ًفا هذه العمليات بأنها سلوك يومي.1
وضمن مساعي االحتالل إىل حتقيق االكتشاف املسبق ملنفذي العمليات ،واصلت أجهزته
مراقبة املنشورات الفلسطينية على خمتلف وسائل التواصل االجتماعي ،خاصة بعد عام
 2017ثم تطورت هذه املراقبة يف السنوات التالية .2وعملت أذرع االحتالل على استدراج

الفلسطينيني ،باستخدام هذه الشبكات ،فقد كشفت املعيطات عن بناء خمابرات االحتالل
خاليا وهمية ،لإليقاع بالفلسطينيني ،وتهدف هذه اخلاليا إىل الكشف املبكر عما يطلق
عليه االحتالل الذئاب املرشحة ،وهم الفلسطينيون الذين ميكن أن ينفذوا عمليات أو
يشاركوا فيها.3
شاب فلسطيين بعد دراسة
وتتم هذه احملاولة عرب اختيار خمابرات االحتالل التواصل مع ٍ

منشوراته ،وحتليل تفاعالته عرب وسائل التواصل االجتماعي ،يف إطار بناء صورة حول
تفاعل الشاب مع املستجدات يف الساحة الفلسطينية ،إضاف ًة إىل دراسة حميط املستهدف
يف حياته الواقعية واالفرتاضية ،ويتم إيهام الشاب املستهدف أن خلية للمقاومة تتواصل
معه ،لإليقاع به ،وحبسب حتقيق صحفي فلسطيين بلغت هذه احملاوالت ح ّد ختفي ضباط
 1عربي http://bit.ly/2N6y7bX .2020/5/16 ،21
 2هشام يعقوب (محرر) وآخرون ،التقرير السنوي حال القدس  ،2017مؤسسة القدس الدولية ،ص .137
 3العربي الجديدhttp://bit.ly/3a1BOst .2020/2/4 ،
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يف خمابرات االحتالل أو عمالء بدور عناصر يف املقاومة ،ولقاء بعض هؤالء املستهدفني،
واعتقاهلم الح ًقا بتهم التحضري لتنفيذ عمليات فردية.1
وتهدف أذرع االحتالل إىل حتقيق إجنازات مباشرة يف التنبؤ بالعمليات الفردية ،وهذا
ما يعطيها فرصة لكشف الفلسطينيني الراغبني بتنفيذ عمليات فردية ،واالخنراط يف
تنظيما ،وأكثر قدرة على ضرب أهداف االحتالل.
عمليات خاصة باملقاومة تكون أكثري
ً
وعلى جانب آخر ختلق حماوالت االحتالل هذه ج ًوا من الريبة والشك جتاه أي تواصل
تقوم به املقاومة ،وهذا يؤدي إىل ضرب الثقة بأي تواصل يقوم به مقاومون منفردون ،أو
خاليا تتبع فصائل املقاومة ،فتزداد مصاعب تنفيذ عمليات املقاومة يف املناطق احملتلة.

الفجر العﻈيم :المبادرة التي أربﻜﺖ االحتالل
يتطور الفعل الشعيب للمقدسيني خالل السنوات
املاضية ،وتشكل املقاومة الشعبية للجماهري
الفلسطينية واحد ًة من أدوات الردع األساسية
ملواجهة تغول االحتالل ،واعتداءاته حبق املقدسات
يف القدس .ومع بداية عام  2020شكلت مبادرة
الفجر العظيم استجابة من الفلسطينيني
يف املناطق الفلسطينية احملتلة ملواجهة تغول
االحتالل واعتداءاته .فقد عمل نشطاء مقدسيون
على نقل مبادرة الفجر العظيم ،اليت انطلقت
من املسجد اإلبراهيمي يف شهر كانون الثاني/
 1العربي الجديدhttp://bit.ly/3a1BOst .2020/2/4 ،

شكلت مبادرة الفجر العظيم
استجابة من الفلسطينيني يف املناطق
الفلسطينية احملتلة ملواجهة تغول
االحتالل واعتداءاته .وعملت أذرع
االحتالل على عرقلة هذه املبادرة ،عرب
اقتحام املسجد األقصى بعد انتهاء
الصالة مباشرة ،وتفريق املصلني
بالقوة ،وعرقلة وصول املصلني
من املناطق الفلسطينية احملتلة،
واستهداف املرابطني والنشطاء
املقدسيني باالعتقال والتنكيل.
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ديسمرب  2019يف مدينة اخلليل ،1إىل مدينة القدس فجر اجلمعة يف  10كانون الثان/
يناير  ،2020إذ دعا احلراك الشبابي يف القدس احملتلة إىل تكثيف الوجود يف مصلى باب
الرمحة .2ويف  2020/1/10أدى آالف املقدسيني صالة الفجر يف املسجد األقصى ،وبعد
انتهاء الصالة شكلت اجلماهري الفلسطينية مظاهرات عفوية ،هتفوا خالهلا بالتكبري
وشعارات االنتصار للمسجد األقصى.3
وحتت عنوان فجر الكرامة ،أدى آالف املصلني صالة الفجر يف  2020/1/17يف هذين
املسجدين ،وعلى الرغم من إغالق االحتالل طريق باب األسباط واالنتشار األمين الكثيف

املصلون يف األقصى يف مجعة «فجر الكرامة»
 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/2YD6byA .2019/12/6 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/30alG31 .2020/2/10 ،
 3وكالة وفاhttp://bit.ly/3rhBOu9 .2020/1/10 ،
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يف أزقة البلدة القدمية ،وصل إىل األقصى اآلالف1؛ وحبسب وسائل إعالم عربية ،تفاجأ
ٍّ
مصل
االحتالل مبستوى استجابة الفلسطينيني هلذه احلملة ،إذ قدر وجود حنو  8آالف

داخل املسجد قبل أداء الصالة ،وهو رق ٌم قد تضاعف مع تقاطر املصلني من خمتلف
املناطق .2وشهدت هذه اجلمعة مشاركة حاشدة من الفلسطينيني يف الضفة الغربية
واملناطق احملتلة عام  ،48إذ انطلق املئات منهم بُعيد منتصف الليل ليستطيعوا املشاركة،
لكي ال تعرقلهم إجراءات االحتالل على احلواجز.3

ومع استمرار الدعوات إىل املشاركة يف احلشد الشعيب لنصرة املسجد األقصى ،وتصاعد
أعداد املصلني لألسبوع الثالث ،تصاعدت حماوالت االحتالل إجهاض احلراك الشعيب،
ففي مجعة فجر األمل يف  ،2020/1/24اقتحمت قوات االحتالل باحات املسجد األقصى
عقب انتهاء الصالة مباشرة ،مطلقة الرصاص املطاطي ،وهذا ما أدى إىل إصابة عد ٍد من

املصلني ،وفرقت قوات االحتالل املصلني يف ساحات األقصى بالقوة ،وهذا ما دفع عددًا منهم
إىل إغالق أبواب املصلى القبلي ،حلمايته من اقتحام قوات االحتالل .4وأشارت معطيات
فلسطينية إىل أن سلطات االحتالل استبقت فجر اجلمعة بعد ٍد من اإلجراءات اليت تهدف

إىل تقليل أعداد املشاركني وختويفهم ،إذ أوقفت قوات االحتالل احلافالت القادمة من
املناطق الفلسطينية احملتلة ،وعرقلت وصوهلم إىل األقصى ،5وشنت محلة اعتقاالت واسعة
مشلت مرابطني ونشطاء مقدسيني.6

 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33343 .2020/1/17 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33344 .2020/1/17 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271151 .2020/1/17 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271436 .2020/1/24 ،
 5الجزيرة نتhttp://bit.ly/2MGQiVj .2020/1/24 ،
 6المركز الفلسطيني لإلعالم ،2020/1/24 ،مرجع سابق.
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وتكرر اقتحام األقصى على أثر أداء صالة الفجر يف أسابيع «الفجر العظيم» ،ففي
 2020/1/31اقتحمت قوات االحتالل ساحات املسجد األقصى ،وأطلقت الرصاص املطاطي،
وهذا ما أدى إىل إصابة  10مصلني .وحاولت سلطات االحتالل ترهيب املصلني من القدس،
والقادمني من املناطق الفلسطينية احملتلة عام  ،1948ففي مساء  2020/1/30أرسلت
خمابرات االحتالل رسائل نصية حتذر من خمالفة القانون ،1يف إطار احلد من التفاعل
الفلسطيين مع املبادرة.
وعملت «منظمات املعبد» على مواجهة هذه املبادرة حلشد أكرب أعداد ممكنة من
املقتحمني ،وادعت هذه املنظمات أن منع االقتحامات أيام اجلمعة والسبت هو ما دفع
الفلسطينيني إىل املشاركة بكثافة يف الفجر العظيم ،وطالبت هذه املنظمات رئيس وزراء
االحتالل بنيامني نتنياهو ،بفتح املسجد األقصى أمام االقتحامات أيام اجلمعة والسبت،
ونقلت القناة  12العربية ،أن نتنياهو رفض هذا االقرتاح ،خو ًفا من إشعال الشرق األوسط
وبناء على التوصيات األمنية .2وعملت على االستفادة من املناسبات واألعياد اليهودية
اليت ال تشهد اقتحامات عادة ،إذ دعت أنصارها إىل اقتحام األقصى ملناسبة يوم الشجرة
العربي يف .32020/2/10
ومل تستمر جناحات الفجر العظيم طوال عام  ،2020فعلى أثر انتشار وباء كورونا يف
املدينة احملتلة ،وإغالق املسجد األقصى ما بني  2020/3/15و ،2020/5/30توقفت املبادرة
عددًا من األسابيع ،مع إغالق األقصى .وعادت اجلماهري املقدسية تشارك يف ُجع الفجر
العظيم بعد فتح األقصى على مد ٍد متفاوتة ،ففي  2020/6/19شارك اآلالف يف صالة

 1وكالة وفاhttp://bit.ly/3jlTDFL .2020/1/31 ،
 2سبوتنيك عربيhttps://bit.ly/370NnNj .2020/3/5 ،
 3وكالة وطن لألنباءhttps://bit.ly/2U9a8t8 .2020/2/8 ،
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الفجر يف املسجد األقصى ،وخاصة املقدسيني القاطنني يف البلدة القدمية .1ومع تصاعد
اعتداءات االحتالل حبق األقصى ،وتشديد قبضته عليه بذريعة الوقاية من الوباء ،جتددت
الدعوات الفلسطينية إىل إعادة إحياء املبادرة جمددًا ،ففي  2020/10/31دعت احلركة
اإلسالمية يف القدس إىل إعادة إطالق املبادرة ،لعمارة املسجد األقصى ،ومواجهة الزيارات
التطبيعية للمسجد األقصى.2
وتشكل املعطيات التفصيلية السابقة صور ًة ألثر هذه املبادرة يف رفد املسجد األقصى
باملصلني ،ويؤكد تعامل االحتالل القمعي معها ،النجاح الذي استطاعت حتقيقه ،وهو
بوقت أو أسبوع ،إذ تستطيع اجلماهري الفلسطينية إعادة إطالق املبادرة،
جناح ال ينحصر ٍ

وتصدير مشهد التالحم الشعيب مع األقصى جمددًا ،ويف ما يأتي عد ٌد من النقاط اليت

استطاعت املبادرة إجنازها يف عام  ،2020وهي:
تعزيز الرباط والوجود يف مسجد إبراهيم اخلليل ويف املسجد األقصى املبارك ،وهو
رباط مل يرتاجع يف املسجد األقصى برتاجع شعيب ،بل بفعل اعتداءات االحتالل
املتصاعدة حبق املكون اإلسالمي يف املسجد األقصى املبارك ،وبسبب جائحة كورونا.
إعادة الفعل للجماهري الفلسطينية ،على أثر حماوالت االحتالل املتتالية االلتفاف
على هبة باب الرمحة ،وقد استطاعت هذه اجلماهري تأكيد موقفها يف الدفاع عن
األقصى.
االشتباك املباشر مع قوات االحتالل ،ومواجهته يف ساحات املسجد األقصى على أثر
اقتحام األخري بعد أداء املصلني صالة الفجر ،ورفض سياسة االعتقال اليت مشلت
العشرات من الناشطني واملرابطني.
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276885 .2020/6/19 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2MLzQmH .2020/10/31 ،
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تتعدد التجارب اليت خاضها املقدسيون يف مواجهة االحتالل ورفد املسجد األقصى،
وهذا ما يوسع دائرة قدرتهم على الفعل ،خاصة أن مجيع املوجهات الشعبية يف
السنوات األخرية أجربت االحتالل على الرتاجع .ومع القراءة الدقيقة ملبادرة الفجر
العظيم ،جند أنها مل تستنفذ أهدافها بعد ،فهي قادرة على االنبعاث والتجدد إذ
تتالزم مع نقاط القوة يف األقصى من عمارة املصلني والفروض العبادية ،والقدرة
اجلماهريية على احلشد والوصول.

القدس من رفض ﺻفقة القرن إلى مواجهة موجة التطبيع
العربي
مل تنحصر تفاعالت املقاومة مع اعتداءات
االحتالل على األقصى واملقدسيني فقط ،بل شكلت
ً
تفاعال مع مستجدات
املواجهات والنقاط املتفجرة
القضية الفلسطينية ،وشكل اإلعالن عن «صفقة
القرن» يف بداية عام  ،2020وموجة التطبيع
العربي مع االحتالل يف نهايته ،شرارة اندالع عد ٍد

كبري من املواجهات يف خمتلف املناطق احملتلة.

فعلى أثر إعالن الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب عن صفقة القرن ،شهدت املناطق
ريا من نقاط
الفلسطينية احملتلة عددًا كب ً
املواجهة .ففي  2020/1/29اندلعت مواجهات

مل تنحصر تفاعالت املقاومة مع
اعتداءات االحتالل على األقصى
واملقدسيني فقط ،بل شكلت املواجهات
ً
تفاعال مع مستجدات القضية
الفلسطينية ،من اإلعالن عن صفقة
ً
وصوال إىل
القرن يف بداية عام ،2020
موجة التطبيع العربي مع االحتالل
يف نهايته.
وشهد رفض الصفقة تطو ًرا يف
األدوات املستخدمة يف مواجهة
االحتالل وإرباكه ،ففي 2020/1/30
أطلق شبان فلسطينيون بالونات
حارقة من بلدة العيسوية باجتاه
يوم حافل
املستوطنات ،يف ختام ٍ
باملواجهات مع قوات االحتالل.

عنيفة يف حميط جامعة القدس ببلدة أبو ديس
جنوب شرق القدس احملتلة ،ثم امتدت يف مساء ذلك اليوم إىل ثالث نقاط يف البلدة،
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مشلت حميط اجلامعة ووسط البلدة ويف نقطة بني منطقيت العيزرية وأبو ديس .1ويف
اليوم نفسه أعلن اهلالل األمحر الفلسطيين عن إصابة  12فلسطين ًيا باالختناق خالل
مواجهات يف بلدة العيزرية جنوب شرق القدس احملتلة.2
ٍ
وشهد رفض الصفقة تطو ًرا يف األدوات املستخدمة يف مواجهة االحتالل وإرباكه ،ففي
 2020/1/30أطلق شبان فلسطينيون «بالونات حارقة» من بلدة العيسوية يف القدس
يوم حافل باملواجهات مع قوات االحتالل.
احملتلة باجتاه املستوطنات اإلسرائيلية ،يف ختام ٍ

وأطلق شبان من بلدة عناتا مشال شرق القدس احملتلة املفرقعات النارية صوب مستوطنة
بسغات زئيف ،وشهدت كل من بلدة العيسوية وخميم شعفاط وبيت حنينا مواجهات

عنيفة ً
رفضا لإلعالن األمريكي.3
وشهدت أحياء القدس احملتلة ليل 2020/1/30
مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل،
ٍ
بشكل كثيف.
استخدمت فيها قوات االحتالل الرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع
ٍ

ففي شعفاط أغلق شبان البلدة الشارع الرئيس وسكة القطار اخلفيف باحلجارة وعربات

النفايات ،وألقوا احلجارة على قوات االحتالل .وشهد احلاجز العسكري على مدخل خميم
شعفاط مواجهات عنيفة ،إذ استهدف شبان املخيم احلاجز باحلجارة والزجاجات احلارقة.
أما يف العيسوية ،فقد استطاع الشبان املنتفضون إصابة جنديني من قوات االحتالل ،على
أثر رشق مركبتهم بالزجاجات احلارقة.4
ومل ختتزل اجلماهري الفلسطينية رفضها للصفقة باملواجهات فقط ،بل شهدت املناطق
الفلسطينية عددًا من العمليات النوعية ،ففي  2020/2/6نفذ فلسطينيون ثالث عمليات
 1وكالة معًا اإلخباريةhttp://bit.ly/2O7MUn1 .2020/1/29 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/36TX6pQ .2020/1/29 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271736 .2020/1/30 ،
 4العربي الجديدhttp://bit.ly/3rxABPp .2020/1/30 ،
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دهس استهدفت جنود االحتالل
نوعية يف مناطق فلسطينية خمتلفة ،إحداها كانت عملية ٍ

يف موقف للحافالت يف القدس احملتلة ،1والثانية عملية الطعن عند باب األسباط ،2أما
العملية الثالثة فكانت يف رام اهلل ،استهدفت مركب ًة تابعة لالحتالل .3ويف 2020/2/7

شهدت العديد من املناطق الفلسطينية مواجهات عنيفة ،أدت إىل إصابة عشرات الشبان
الفلسطينيني ،الذين أصيبوا باألعرية النارية وحباالت االختناق.4
ومما يؤكد أن مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية هو اخليار األساسي للشعب
الفلسطيين ،دراسة أجراها املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسيحية ونشر نتائجها
يف  ،2020/2/11كشفت نتائجها أن ثلثي الشعب الفلسطيين يؤيدون اللجوء إىل العمل
املسلح أو العودة اىل االنتفاضة املسلحة ردًا على صفقة القرن.5
ومع إعالن اإلمارات تطبيع عالقاتها مع دولة االحتالل ،شهدت القدس ومدن الضفة الغربية
احملتلة مظاهرات حاشدة يف  ،2020/8/14وندد املشاركون فيها بتطبيع العالقات بني دولة
االحتالل واإلمارات العربية املتحدة ،وشهد املسجد األقصى وقفة احتجاجية عقب صالة
اجلمعةً ،
رفضا التفاق التطبيع .6ويف  2020/9/18أصيب عشرات الفلسطينيني ،واعتقل
مواجهات مع جيش االحتالل يف العديد من نقاط التماس يف
 5آخرون ،على أثر اندالع
ٍ

مناطق الضفة الغربية احملتلة.7

واستمرت املواجهات مع االحتالل حتى نهاية عام  ،2020ففي  2020/12/19اندلعت
املواجهات مع االحتالل يف  13نقطة خمتلفة يف القدس والضفة الغربية احملتلتني،
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2BCMyi7 .2020/2/6 ،
 2عرب https://bit.ly/3cw4Y0I .2020/2/6 ،48
 3وكالة األناضولhttp://bit.ly/3q0XwSJ .2020/2/6 ،
 4موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/3cXn27Y .2020/2/7 ،
 5مونت كارلو الدوليةhttp://bit.ly/3q5CBxZ .2020/2/11 ،
http://bit.ly/3aQ8owj .2020/8/14 ، Euronews 6
 7وكالة األناضولhttp://bit.ly/3a2XRPt .2020/9/18 ،
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وحبسب مصادر فلسطينية بلغ عدد نقاط املواجهة يف األشهر الثالثة األخرية حنو 43

نقطة اشتباك يف مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس احملتلتني ،وشهدت بعض
هذه املواجهات عمليات إطالق النار وإلقاء الزجاجات احلارقة باجتاه دوريات االحتالل
وجنوده.1

مواجهات في العيسوية في شهر تشرين األول/أكتوبر 2020

مواجهات يف اخلليل يف 2020/12/19

القدس وأحياؤها نقاط دائمة التفجر
رسخت العديد من مناطق القدس احملتلة وأحيائها مبدأ املواجهة الدائمة مع االحتالل
وقواته ،إذ أصبحت تشكل مناطق دائمة التوتر لقوات االحتالل ،ويف مقدمة هذه املناطق
ريا من
بلدة العيسوية وخميم شعفاط ،إذ شهدت هذه املناطق يف عام  2020عددًا كب ً
املواجهات العنيفة ،اليت يستخدم فيها الشبان الفلسطينيون احلجارة والزجاجات احلارقة
 1موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/2YX6CUT .2020/12/19 ،
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واملفرقعات النارية ،ردًا على اقتحامات قوات االحتالل ،أو حماوالتهم توفري احلماية لطواقم
بلدية االحتالل أو أذرع االحتالل األخرى ،و ُتشري معطيات الرصد إىل تكبد االحتالل خسائر
مادية ونفسية ،جراء اقتحام جنود االحتالل هذه املناطق.
ونستعرض يف ما يأتي أبرز املواجهات العنيفة اليت جرت يف مناطق القدس املختلفة يف عام
:2020
يف  2020/1/12اندلعت اشتباكات عنيفة يف خميم شعفاط ،على أثر اقتحام قوات
االحتالل املخيم ،وقد تصدى شبان املخيم هلم باحلجارة والزجاجات احلارقة.1
يف  2020/3/2اندلعت مواجهات عنيفة ،بني شبان العيسوية وقوات االحتالل،
وصفت بأنها األعنف منذ أسابيع.2
يف  2020/3/7اندلعت مواجهات عنيفة يف العيسوية يف عصر ذلك اليوم ،ثم
جتددت ً
ليال واستمرت حتى ساعة متأخرة ،استخدم فيها شبان البلدة احلجارة
والزجاجات الفارغة واحلارقة واملفرقعات النارية ،ردًا على استخدام قوات االحتالل
الرصاص املطاطي والقنابل احلارقة.3
يف  2020/7/3اندلعت مواجهات عنيفة يف بلدة أبو ديس ،وهذا ما أدى إىل إصابة
 23فلسطين ًيا ،من بينهم  6إصابات بالرصاص املطاطي.4
يف  2020/7/11اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية على خلفية إطالق
ً
احتفاال بإعالن نتائج امتحانات الثانوية العامة ،فاندلعت
ألعاب نارية يف البلدة
 1موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/3p3EMB0 .2020/1/12 ،
 2وكالة وفاhttp://bit.ly/3aNv5Bl .2020/3/2 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3jzcNrz .2020/3/8 ،
 4موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/2OnHPY3 .2020/7/4 ،
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اشتباكات عنيفة يف شوارع البلدة ،أدت إىل إصابة  8فلسطينيني ،حبسب اهلالل
األمحر الفلسطين.1
يف  2020/8/27اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية ،وأدى ذلك إىل اندالع
مواجهات عنيفة ،وأعلنت شرطة االحتالل عن تضرر مركبتني وإصابة شرطي
جراء إلقاء احلجارة من أحد منازل البلدة.2
يف  2020/10/10اندلعت اشتباكات عنيفة يف العيسوية ،على أثر إحياء شبان
البلدة الذكرى الرابعة الستشهاد مصباح أبو صبيح ،وتعليق صورة للشهيد على
جدار مسجد األربعني يف البلدة.3
يف  2020/10/16شهد
كل من حي بطن اهلوا يف
سلوان ،وحميط مسجد
األربعني يف العيسوية،
اندالع مواجهات عنيفة
مع قوات االحتالل.4

مواجهات يف العيسوية يف شهر تشرين األول/أكتوبر 2020

 1وكالة األناضولhttp://bit.ly/3p0bR0F .2020/7/11 ،
 2وكالة األناضولhttp://bit.ly/36Xmuem .2020/8/27 ،
 3وكالة معًا اإلخباريةhttp://bit.ly/3aPCvE9 .2020/10/10 ،
 4موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/2MFCsD7 .2020/10/17 ،
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يف  2020/12/7أصيب  6من جنود االحتالل على أثر اقتحامهم خميم قلنديا
واندالع مواجهات عنيفة مع شبان املخيم.1
ٌ
مواجهات بني الشبان الفلسطينيني وقوات االحتالل يف
يف  2020/12/25اندلعت
ثالث مناطق من القدس احملتلة ،يف خميم شعفاط ويف حميط حاجز قلنديا ويف
حي عبيد يف بلدة العيسوية.2

 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/284580 .2020/12/7 ،
 2موقع مدينة القدسhttp://bit.ly/2OnrKS8 .2020/12/26 ،
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ً
واإلسرائيلية والدولية
ثالثا :المواقف العربية واإلسالمية
ّ
تمهيد
ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ عرب ًيا وإسالم ًيا يف ما يتعلق بتفاعلها مع القضية
الفلسطينية ،فلم يسبق للمواقف العربية واإلسالمية الرمسية من القضية الفلسطينية
أن كانت بهذا املستوى من االحندار واخلذالن ،مع استمرار حالة ّ
الضعف يف مواقف جامعة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،مع تصاعد موجات التطبيع مع االحتالل،
وبشكل خاص من بعض دول اخلليج العربي.
وشهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على الكيان الصهيوني ،بالتزامن مع
فقدان اجلامعة العربية لدورها وأهميتها ووظيفتها ،بعد عجزها عن اختاذ موقف من
التطبيع .وجاء اتفاق أبراهام بتسمية دينية ،وتبنى االتفاق العناصر اخلمسة املركزية
لطمس هوية املسجد األقصى املبارك اليت نصت عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها
مشروعي ًة عربية.
وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية هي بوصلة الشارع العربي واإلسالمي؛ غري أنه
ً
ً
مثقال بأعبائه وأزماته املفتوحة ،وبشكل خاص مع تفشي
منشغال بأزماته املتعددة،
كان
واضحا يف تفاعل هذا
فريوس كورونا (كوفيد .)19 -فقد سجلت هذه السنة ضع ًفا
ً
الشارع مع القضية الفلسطينية.
ً
ورفضا
متس ًكا بالقدس واملقدسات واملسجد األقصى،
وبينما أظهر األداء الفلسطين ّ
لـصفقة القرن األمريكية ،وخمططات الض ّم اإلسرائيلية ،حافظت السلطة الفلسطينية
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على الدور الذي أنشئت ألجله ،واستمر التنسيق األمين ،ووقفت عاجزة أمام اعتداءاته على
القدس ومقدساتها ،ومل يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة األمريكية اإلسرائيلية.
سعت الفصائل الفلسطينية من جهتها إىل إنهاء االنقسام الداخلي ،ملواجهة املشاريع اليت
تستهدف القضية الفلسطينية ،ومتيزت سنة  2020بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد
اجتماعا،
اخلالفات الداخلية بينهما كافة ،وعقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية
ً
نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.
وكان االحتالل اإلسرائيلي من أكرب الراحبني يف عام  2020بعد أن جنح يف استغالل
جائحة كورونا ،واالحنياز األمريكي له ،واحندار بعض احلكومات العربية حنو مستنقع
التطبيع معه.
ريا سوى مزيد من االحنياز األمريكي حنو االحتالل ،وال
أما املوقف الدولي فلم يشهد تغي ً
سيما بعد إعالن صفقة القرن.
وحناول يف الفصل األخري من تقرير حال القدس تسليط الضوء على أبرز املواقف حيال
هذه التطورات يف املسجد األقصى ،وذلك على املستويات الفلسطينية والعربية واإلسالمية
واإلسرائيلية والدولية.
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أو ًلا :المستوى الفلسطيني
 .1السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية
متسكت القيادة الفلسطينية ،املتمثلة بالسلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية،
برؤيتها للسالم ،وأبقت خياراتها ملواجهة التحديات
اليت تواجهها القضية الفلسطينية ،بشكل عام،
والقدس ،بشكل خاص ،حمصورة باحلرص على
املفاوضات ،على الرغم من إعالن اإلدارة األمريكية
عن صفقة القرن ،وما حتمله هذه الصفقة من
مشروع تصفية للقضية الفلسطينية ،وعلى الرغم

على الرغم من إعالن اإلدارة
األمريكية عن «صفقة القرن»؛
أعلنت القيادة الفلسطينية
متسكها برؤيتها للسالم ،وأبقت
خياراتها ملواجهة حتديات القضية
الفلسطينية حمصورة باملفاوضات.
وحافظت السلطة الفلسطينية على
الدور الذي أنشئت ألجله

من تشديد القيادة الفلسطينية على أنه ما دامت صفقة العصر موجودة على الطاولة لن
تكون هناك مفاوضات.
احملب للسالم ،الذي
وأعلنت هذه القيادة ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،عن انتظار الشريك اإلسرائيلي
ّ
ميكن أن يوافق على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ّ
الشرقية ،على الرغم من
تأكيدها املطلق رفض صفقة القرن ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ،أو «أي

حلول اقتصادية وهمية وواهية» تقرتحها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

وعلى الرغم من استمرار االحتالل يف جرائمه ضد األماكن املقدسة يف القدس احملتلة،
حافظت السلطة الفلسطينية على الدور الذي أنشئت ألجله ،واستمر التنسيق األمن مع
االحتالل خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،بالرغم من إعالنها عن توقفه ،إال أن معطيات
األرض تثبت غري ذلك ،يف مشهد يعكس عزلة القيادة الفلسطينية عن تطلعات الشعب
الفلسطين ومقاومته ،اليت توصلت إىل صيغة تنسيق ملقاومة االحتالل يف الضفة الغربية.
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وكرس إعالن السلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  2020عودة التنسيق األمن
الدور الذي ترغب يف تأديته ،والذي كان موضع استنكار فصائل املقاومة الفلسطينية اليت
ً
مزيدا من االرتهان للهيمنة الصهيوأمريكية ،وإعادة تسويق الوهم ،وطعنة آلمال
رأت فيه
شعبنا يف حتقيق وحدة حقيقية ،وطعنة للجهود الوطنية لبناء شراكة وطنية ملواجهة
االحتالل والض ّم والتطبيع وصفقة القرن.
وفيما أكدت القيادة الفلسطينية على رفضها
القاطع إجراء أي انتخابات فلسطينية يف قطاع
غزة والضفة الغربية دون القدس ،وقفت عاجزة
أمام اعتداءات االحتالل على املدينة املقدسة
ومقدساتها .ومل يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة
اإلسرائيلية على املدينة املقدسة ،ومل تكن ،حتى ردة
فعلها ،على قدر اإلعالن األمريكي لـصفق القرن،

فيما أكدت القيادة الفلسطينية على
رفضها القاطع إجراء أي انتخابات
فلسطينية من دون القدس ،وقفت
عاجزة أمام اعتداءات االحتالل على
املدينة املقدسة ومقدساتها ،ومل
يرق خطابها إىل مستوى اهلجمة
األمريكية اإلسرائيلية.

اليت أكدت ّ
أن القدس املوحدة عاصمة للكيان
الصهيوني .وأكدت القيادة الفلسطينية ّ
أن القضية الفلسطينية مت ّر مبنعطف خطري،
جراء استمرار السياسات واملمارسات العدوانية اإلسرائيلية ض ّد األرض والشعب ،مشددة

على أنها إجراءات احتاللية باطلة والغية ،ودعت اجملتمع الدولي إىل التدخل لوقفها ،ألنها
ميكن أن جت ّر املنطقة إىل حرب دينية.1

 1انظر ً
مثال تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية :وكالة معًا اإلخبارية،
 .https://bit.ly/30pOog7 .2020/1/21وانظر أيضًا :هآرتس.2020/1/21 ،
https://bit.ly/3eQmgHa
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وإلبراز موقفها من التمسك بـالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،شددت
القيادة الفلسطينية على متسكها مبشاركة املقدسيني يف االنتخابات التشريعية والرئاسية
واجمللس الوطين .فقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،يف كلمة متلفزة
خالل مهرجان مجاهريي مبناسبة ذكرى انطالقة فتح الـ  ،55أُقيم يف قطاع غزة ،أننا لن
نقبل بإجراء االنتخابات بدون القدس ،وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها ،1مطال ًبا دول

العامل بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء االنتخابات يف مدينة القدس ،وشدد عباس
على رفضه القاطع إجراء انتخابات يف قطاع غزة والضفة الغربية من دون القدس.2
ريا عن رفض السياسة الصهيوأمريكية فيما يتعلق بـعملية التسوية السلمية للقضية
وتعب ً
الفلسطينية ،وإعالن إدارة ترامب صفقة القرن ،وما ترتب عليها من فرض وقائع على
األرض ،واعرتافها بـالقدس املوحدة عاصمة للكيان الصهيوني ،وتصنيفها املستعمرات
اليهودية يف الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل ،وتصنيف منتجاتها على أنها
ألراض يف الضفة الغربية ،قررت القيادة الفلسطينية
إسرائيلية ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ

عدم اللقاء باملسؤولني األمريكيني ،وجتميد اتصاالتها مع سلطات االحتالل.

فقد قررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف بيان هلا يف ،2020/5/27
إنهاء العمل باالتفاقية األمنية مع اإلدارة األمريكية ،وإنهاء العمل باالتفاقيات
والتفاهمات اليت تنكرت هلا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس ترامب،
مت وقفه اعتبا ًرا من تارخيهً ،
مبا يف ذلك التنسيق األمين الذي ّ
عمل بقرارات اجمللسني

الوطين واملركزي .وأكدت تنفيذية املنظمة أنه «يف حال أقدمت سلطة االحتالل على
تنفيذ الض ّم بأي شكل من األشكال ،فإن على سلطة االحتالل حتمل مسؤولياتها ،كافة،

استنادًا مليثاق جنيف الرابع لعام 1949

.3

 1وكالة وفاhttps://bit.ly/3oAWfkb .2020/1/1 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3m0wfNE .2020/1/6 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3grKeed .2020/3/1 ،
 3للمزيد انظر :اجتماعات وبيانات صادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ،2020وكالة وفا.
https://bit.ly/385hvbr
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وهددت منظمة التحرير بقطع عالقاتها مع الدول اليت تنقل سفارتاها إىل القدس ،وقال
أمني سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات ،يف تغريدة له عرب تويرت« :سوف نبذل
جهودًا جبارة ملنع خمالفة القانون الدولي ونقل أي سفارة إىل القدس .ولكن أي دولة سوف
تص ّر وتنقل سفارتها .فإن دولة فلسطني سوف تقطع عالقاتها وتسحب سفريها» ،منتقدًا
خصوصا يف القدس.1
موقف إدارة ترامب من احلقوق الفلسطينية،
ً
وأكد الرئيس عباس رفض
القيادة الفلسطينية أي حلول
تقرتحها إدارة ترامب ،وصفقة
القرن ،وخطة الض ّم اإلسرائيلية
يف الضفة الغربية .وقال عباس:
سنوقف التنسيق األمين ،ولن
نرتاجع عن مواقفنا حتى يرتاجع
األمريكان واإلسرائيليون عن
صفقة العصر .وردًا على إعالن
صفقة القرن ،شدد عباس على

اجتماع القيادة الفلسطينية بعد اإلعالن عن صفقة القرن

أن القدس ليست للبيع ،وكل حقوقنا ليست للبيع واملساومة ،وصفقة املؤامرة لن متر،
وسيذهبها شعبنا إىل مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على
قضيتنا العادلة.2
 1األيامhttps://bit.ly/3mgQ8jA .2020/8/28 ،؛ وصفحة صائب عريقات على توتير.2020/9/6 ،
https://bit.ly/3gJIRrm
 2للمزيد انظر خطابات عباس وتصريحاته اإلعالمية في :وكالة وفاhttps://bit. .2020/1/28 ،
ly/39jIVdE؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/32KRYDa .2020/2/3 ،؛ ووكالة وفا.2020/5/13 ،
https://bit.ly/2ZSqhXl
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ويف كلمته أمام االجتماع الطارئ جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري،
يف دورته غري العادية ،بعد إعالن صفقة القرن ،أكد عباس أنه لن يقبل بض ّم القدس
لـإسرائيل إطال ًقا ،وأن «يسجل يف تارخيه أنه باع عاصمتنا األبدية ،مذك ًرا بـاملوقف
الفلسطيين الثابت املتمسك ّ
حبل الدولتني على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية،

وأنه بدون ذلك لن نقبل أي صفقة من أي جهة يف العامل.1
وبالقابل ،أعرب عباس ،خالل لقاءات مع وفود خارجية ،عن استعداد القيادة الفلسطينية
للذهاب إىل مفاوضات إحياء عملية السالم ،مبجرد وقف خمططات الض ّم اإلسرائيلية،
وعن استعداده لتحقيق السالم وفق قرارات الشرعية الدولية.2
ومن جهته ،هدد رئيس الوزراء الفلسطيين حممد اشتية بسحب اعرتاف منظمة التحرير
بـإسرائيل يف حال إقدامها على تدمري فرص إقامة الدولة الفلسطينية ،ويف حال مل
ترتاجع احلكومة اإلسرائيلية عن الض ّم بعد األول من متوز  .2020وردًّا على تصرحيات
نتنياهو اليت طلب فيها بلورة خطة لتطوير وتعزيز مكانة القدس ،طالب اشتية بـوقفة عز
عربية جتاه مدينة القدس ،وجتاه كل ما حياك من مؤامرات جتاه املدينة» ،مشددًا على
أن سياسة إدارة ترامب ترمي إىل حماصرة القيادة والشعب الفلسطيين والتضييق علينا
سياس ًيا واقتصاديًا ومال ًيا ،وممارسة عملية ضغط ممنهجة ،وحماولة ابتزاز مربجمة،
إلجبارنا على مقايضة حقوقنا الوطنية والقدس باملال.3
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/32NjSi2 .2020/1/27 ،؛ ووكالة وفا.2020/2/1 ،
https://bit.ly/2OP9iPa
 2للمزيد انظر :وكالة وفاhttps://bit.ly/3miKFsx .2020/7/14 ،؛ ووكالة وفاhttps:// .2020/8/25 ،
bit.ly/2LAoamj؛ وصفحة حسين الشيخ على توتيرhttps://bit.ly/3oTbfKj .2020/10/10 ،؛
ووكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2LAi0CD .2020/10/10 ،
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/34ro2MD .2020/5/26 ،؛ ووكالة وفا.2020/6/8 ،
https://bit.ly/2Wcy2oi؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qWEXzU .2020/9/21 ،
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اجتماع القيادة الفلسطينية ً
رفضا خلطة الض ّم

ويف سياق متصل ،أعلنت القيادة الفلسطينية
رفضها واستنكارها الشديدين إلعالنات التطبيع
بني بعض الدول العربية والكيان الصهيوني،
برعاية أمريكية ،مطالبة هذه الدول بالرتاجع عن
ذلك .وعقب إعالنات التطبيع الكامل للعالقات
مع االحتالل اإلسرائيلي ،أعلنت القيادة رفضها ما

أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها
إعالنات التطبيع بني بعض الدول
العربية والكيان الصهيوني ،مطالبة
هذه الدول بالرتاجع عن ذلك بوصفه
خيانة للقدس واألقصى والقضية
الفلسطينية ،واعرتا ًفا بالقدس
عاصمة إلسرائيل.

قامت به اإلمارات والبحرين والسودان ،بـاعتباره
خيانة للقدس واألقصى والقضية الفلسطينية،
واعرتا ًفا بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وطالبتها بـالرتاجع الفوري عن هذا اإلعالن
املشني .وشددت على أن هذه اخلطوات نسف للمبادرة العربية للسالم وقرارات القمم
العربية واإلسالمية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطين ،مؤكدة على
أنه ال ّ
حيق هلذه الدول التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطين .وقال أمني سر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن التطبيع هو جزء من مشروع
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تدمري السلطة الفلسطينية ،وتطبيع هذه الدول هو توقيع على خريطة ترامب اخلاصة
بـصفقة القرن.1
وشددت رئاسة السلطة الفلسطينية على أن توقيع اتفاقيات بني كل من اإلمارات
والبحرين والسودان من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى ،لن حيقق السالم يف املنطقة.
وقال الرئيس عباس ،خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية يف رام اهلل يف  ،2020/8/18حبضور
أعضاء تنفيذية املنظمة ،واألمناء العامني للفصائل ،وممثلني عن حركيت محاس واجلهاد
اإلسالمي :إننا نع ّد االتفاق الثالثي اإلماراتي  -اإلسرائيلي  -األمريكي الذي صدر مؤخ ًرا
طعنة يف الظهر ،وحنن نرفضه ً
رفضا قاط ًعا ،وقلنا هذا عل ًنا وس ًرا ،مشددًا على أن السالم

لن يتحقق من خالل القفز عن الفلسطينيني حنو تطبيع العالقات مع دول عربية ،وعلى
أننا لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع ،أو أي سبب آخر.2
ويف حني رأت هذه القيادة أن اتفاقيات التطبيع خيانة للقدس واألقصى والقضية
الفلسطينية ،واعرتا ًفا بالقدس عاصمة لـإسرائيل ،كشفت مصادر صحيفة «إسرائيل
اليوم» عن إبرام اتفاق ،عقب اجتماع عقد بني ممثلني من اإلمارات والبحرين واألردن
والسلطة الفلسطينية يف تشرين الثاني/نوفمرب  ،2020يسمح للسياح القادمني من أبو
ظيب واملنامة بالدخول إىل املسجد األقصى.3
 1وكالة وفاhttps://bit.ly/2WdsPws .2020/8/13 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit. .2020/8/24 ،
ly/2KoJafh؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qXjeIj .2020/9/11 ،؛ ووكالة وفا.2020/9/15 ،
https://bit.ly/2WgWWmK
 2للمزيد ،انظر :خطابات الرئيس محمود عباس أبو مازن  ،2020وكالة وفاhttps://bit.ly/3r0sn2C .؛
ووكالة وفاhttps://bit.ly/3oVwUBY .2020/8/16 ،؛ ووكالة وفاhttps://bit. .2020/8/25 ،
ly/2Lz3MSp؛ ووكالة وفاhttps://bit.ly/3qYgFWs .2020/9/15 ،؛ ووكالة وفا.2020/10/23 ،
https://bit.ly/37kwEpZ
 3وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/37peQdz .2020/11/24 ،؛ وانظر أيضًا :إسرلئيل
هيومhttps://bit.ly/3oUdltK .2020/11/24 ،
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ويف حماولة من عباس إلعادة التقارب مع الدول العربية ،وعدم فقدان حاضنته العربية،
وإصالح العالقة مع السعودية ،واالستجابة لطلبها بعدم توجيه االنتقاد ألي دولة عربية
مطبعة؛ أكد مسؤول يف حركة فتح ،لصحيفة العربي اجلديد يف  ،2020/12/14أن
السلطة الفلسطينية قررت االمتناع عن توجيه أي انتقادات للدول العربية اليت تط ّبع مع
االحتالل اإلسرائيلي ،وأن تعليمات شفهية ومكتوبة وصلت من الرئاسة الفلسطينية إىل
منظمة التحرير وحركة فتح ووزارة اخلارجية باالمتناع عن انتقاد الدول املط ّبعة...وتفيد
املصادر بأن مصدر التعليمات هو مكتب الرئيس عباس وإعالم الرئاسة ،الذي يشرف عليه
نبيل أبو ردينة .وقال هذا املسؤول :وصلتنا أوامر وتعليمات حديدية بعدم التعليق على
تطبيع املغرب ،وعدم انتقاد أي دولة عربية قامت بالتطبيع مع إسرائيل .وبالفعل فقد
امتنعت الرئاسة الفلسطينية واإلعالم الرمسي ووزارة اخلارجية عن التعقيب على إعالن
املغرب ،يف  ،2020/12/10التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.1
واستمر تنسيق األجهزة األمنية الفلسطينية مع االحتالل خالل املدة اليت يغطيها التقرير،
على الرغم من استمرار جرائم االحتالل يف املدينة املقدسة ،واالقتحامات املستمرة للمسجد
األقصى ،وعلى الرغم من قرارات اجمللس املركزي الفلسطيين الداعية إىل إيقافه .وتركز
دور األجهزة األمنية الفلسطينية يف الضفة على منع أي عمل مقاوم ،وقمع ّ
أي حراك ض ّد
االحتالل ،يف مشهد يعكس أن القيادة الفلسطينية معزولة عن تطلعات الشعب الفلسطيين
ومقاومته.
وكان اإلعالن عن وقف التواصل مع االحتالل يف أيار/مايو  ،2020ومنها التنسيق األمين،
حسما ،واألوقع أث ًرا ،يف ما يُرجى من القيادة الفلسطينية .وهو األمر الذي
الر ّد األكثر
ً
شككت فيه فصائل املقاومة الفلسطينية ،والكثري من املراقبني واحملللني ،ورأت أنه إعالن
 1العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/38bbHwL .2020/12/14 ،
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سياسي ،ليس له أي جذور على األرض ،ووصف رئيس اجمللس التشريعي عزيز دويك
القرار بـاإلعالني ،من دون وجود أي تغيري واقعي ميداني .1ويف أول فرصة للعودة عن وقف
التنسيق األمين ،أعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية حسني الشيخ يف تشرين
الثاني/نوفمرب  ،2020عودة العالقة مع االحتالل اإلسرائيلي كما كانت ،على ضوء
االتصاالت اليت قام بها سيادة الرئيس حممود عباس بشأن التزام إسرائيل باالتفاقيات
املوقعة معنا ،واستنادًا إىل ما وردنا من رسائل رمسية مكتوبة وشفوية مبا يؤكد التزام
إسرائيل بذلك.2
أن وقف التنسيق األمين ال يعين ّ
علما أن القيادة الفلسطينية حرصت على توضيح ّ
الكف
ً
عن حماربة اإلرهاب .وهو األمر الذي ّ
أكده املفوض السياسي الفلسطيين العام والناطق
بلسان املؤسسة األمنية عدنان الضمريي ،تعلي ًقا على إحباط األجهزة الفلسطينية عملية

كانت تستهدف جنود جيش االحتالل يف ضواحي مدينة جنني يف حزيران/يونيو ،2020

بقوله ،إن الدولة الفلسطينية يف توقيع على اتفاقيات دولية ض ّد اإلرهاب ،وحنن ال خنشى

ذلك؛ ونعترب أنفسنا جز ًءا من املنظومة الدولية والعربية يف مواجهة اإلرهاب .وأضاف:

هناك فرق بني التزام دولة فلسطني الدولي يف مكافحة اإلرهاب وأن يأتي االحتالل ويقول

إن األجهزة األمنية الفلسطينية قامت بكذا؛ خدمة لإلسرائيليني.3
وبدوره قال وزير الشؤون املدنية الفلسطيين حسني الشيخ إن األجهزة األمنية الفلسطينية
وماربة ما وصفه بـاإلرهاب ،ومنع العنف
ستستمر يف احلفاظ على القانون والنظامُ ،

والفوضى ،مشددًا على أن األجهزة األمنية الفلسطينية لن تسمح بـإراقة الدماء ،هذا قرار

اسرتاتيجي.4
 1فلسطين أون الينhttps://bit.ly/2EbLanW .2020/6/24 ،
 2صفحة حسين الشيخ على تويترhttps://bit.ly/2IVGMfC .2020/11/17 ،
 3موقع عربي https://bit.ly/3qWLhHR .2020/6/7 ،21
 4موقع بوابة الهدف . https://bit.ly/2ZQZQBc .2020/6/9 ،وانظر أيضًا:
نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/2WIB4Ba .2020/6/8 ،
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وذكرت هيئة البث اإلسرائيلية (مكان) أن السلطة الفلسطينية شدّدت ،يف رسالة رمسية
إىل احلكومة اإلسرائيلية ،على أنها غري معن ّية بالفلتان األمين والفوضى والعنف ،حتى
يف ّ
ظل القرار بوقف التنسيق األمين .ونقل موقع واال اإلخباري العربي عن جهات يف
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية قوهلا إنه مل يطرأ تغيري على التنسيق األمين مع السلطة
الفلسطينية ،وهو ما أكده أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير صائب عريقات،
والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.1
وشدد اجلنرال اإلسرائيلي موشيه إلعاد على ّ
أن التنسيق مستمر منذ سنة  ،1995ومل
يوما ،ومل يوقف .وحينما يُعلن عن توقيف التنسيق من السلطة الفلسطينية جيب
ينقطع ً
أن نسأل أنفسنا ما معنى ذلك؟ .وأضاف إلعاد ً
قائل :التنسيق موجود على مدار 24

ساعة بني الضباط من اجلانبني ،فحينما نسمع إعال ًنا من السلطة يكون إعال ًنا سياس ًيا،

وليس له أي جذور على األرض.2
فقد بلغ التنسيق األمين مراحل متقدمة خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،وأعلنت األجهزة
األمنية اإلسرائيلية عن إحباط عمليات للمقاومة الفلسطينية خالل تلك املدة ،والكشف
عن خاليا للمقاومة ،بالتنسيق مع األجهزة األمنية الفلسطينية .وأشارت صحيفة نيويورك
تاميز ،يف تقرير هلا ،إىل أن مهمة عنصر الشرطة الفلسطينية صعبة؛ فهو يواجه اتهامات
بالعمالة ألنهم يقومون باألعمال القذرة نيابة عن االحتالل اإلسرائيلي ،ويف املقابل يتعامل
معهم اإلسرائيليون بقسوة وقلة احرتام.3
 1للمزيد انظر :موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2ZSwF0M .2020/5/20 ،؛ وموقع هيئة
البث اإلسرائيلية (مكان)https://www.makan.org.il/Item/?itemId=60118 .2020/5/21 ،؛
وعرب https://bit.ly/3hpFN2I .2020/5/21 ،48
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://bit.ly/2Kqv9gW .2020/11/24 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3noD1y0 .2020/7/23 ،؛ وانظر أيضًا :نيويورك تايمز.2020/7/22 ،
https://nyti.ms/3aaJyZo
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 .2الفصائل الفلسطينية
طالبت القوى والفصائل الفلسطينية بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية ترتقي إىل مستوى
جمابهة املخاطر اليت ُتدق مبدينة القدس واألماكن املقدسة فيها ،يف ّ
ظل حماوالت
االحتالل اإلسرائيلي فرض وقائع على األرض ،بغطاء أمريكي .ودعت إىل تصعيد املقاومة
الشعبية لالحتالل ومواجهة صفقة القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات التطبيع ،ونبذ
كل اخلالفات الفلسطينية ،مشددة على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية ،وإعادة تفعيل
منظمة التحرير ،واالتفاق على برنامج وطين نضالي متهيدًا للوصول إىل ميثاق شرف
وطين تتوافق عليه القوى والفصائل ملواجهة صفقة القرن.

اجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل وقف التنسيق
وضمها ،ووقف
األمين ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة صفقة القرن وتهويد الضفة ّ
دفاعا عن
االتفاقيات مع االحتالل .وشددت على أهمية إطالق يد املقاومة بالضفة الغربية ً
متسكها بالقدس
القدس واملسجد األقصى ،وإطالق مشروع كفاح شعيب حترري ،معلن ًة ّ
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عاصمة للدولة الفلسطينية ،وبإسالمية املسجد
األقصى ،ورفضها إلجراءات إدارة ترامب لتكريس
صفقة القرن أم ًرا واق ًعا ،بوصفها مشاريع
لتصفية القضية الفلسطينية.
ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية
الرمسية دون مستوى احلدث ،الفت ًة النظر إىل أن
تكرار مواجهة املشروع التصفوي للقضية باألدوات
واآلليات نفسها ،هو تضييع وهدر لطاقات الشعب
الفلسطين ،وتشجيع إضايف لالحتالل.

طالبت القوى والفصائل الفلسطينية
بضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية
ترتقي إىل مستوى جمابهة املخاطر
اليت ُحتدق مبدينة القدس.
ودعت إىل نبذ كل اخلالفات
الداخلية ،واستعادة الوحدة الوطنية،
وإعادة تفعيل منظمة التحرير،
واالتفاق على برنامج وطن نضالي.
ودعت إىل تصعيد املقاومة الشعبية
لالحتالل ومواجهة صفقة القرن،
وخمططات الض ّم ،واتفاقيات
التطبيع.

وأكدت حركة محاس من جهتها أن القضية الفلسطينية متر مبرحلة خطرية عرب ثالثي

ً
ً
متمثال بـصفقة
حماوال ضرب التاريخ واجلغرافية،
يتحرك على األرض الفلسطينية،
القرن» ،وخطة الض ّم اإلجرامية والعنصرية اليت تنتهجها احلكومة الصهيونية يف الضفة
الغربية والقدس واألغوار ،والتطبيع العربي مع الكيان الغاصب.
وملواجهة هذه املخاطر ،شددت محاس أنها ستبقى حمافظة على القدس واألقصى
واملقدسات ،متمسكة حبقوق الشعب الفلسطين وثوابته الوطنية ،وتعمل على تثبيت
املقدسيني يف القدس وتعزيز صمودهم ،داعية األمة اإلسالمية إىل إجياد اسرتاتيجية
وخطة شاملة ملواجهة هذه املخاطر.
وفيما توعدت محاس مبواجه اإلرهاب اإلسرائيلي باملقاومة الشاملة ،من خالل خطة
فلسطينية شاملة من أجل التصدي للمخططات اليت تستهدف مدينة القدس ،دعت
محاس قيادة السلطة وأجهزتها األمنية إىل مغادرة مربع الكالم الذي ختدّر به وعي
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وضمها ،ووقف االتفاقيات مع
اجلمهور ،وإطالق حالة نضالية شاملة ملواجهة تهويد الضفة ّ
الكيان الصهيوني ،وإطالق يد املقاومة .وطالبت مجاهري الشعب الفلسطيين إىل الثورة يف
كل مكان ،حتى حترير كل الرتاب الوطين لكل فلسطني من البحر إىل النهر ،وعاصمتها
هجروا منها ،وحترير
القدس ،وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل أراضيهم وديارهم اليت ّ
كل األسرى.
ودعت محاس إىل وضع خطة شاملة ملواجهة اخلطر الكبري الذي يهدد القضية الفلسطينية،
بشكل عام ،ومدينة القدس ،بشكل خاص ،ودعت مجاهري الشعب الفلسطيين إىل تصعيد
املقاومة ،والثورة يف كل مكان ملواجهة صفقة القرن وسياسة الض ّم اليت ينتهجها
االحتالل يف الضفة الغربية والقدس واألغوار ،وحتى «نطهر أرضنا ومقدساتنا من دنس
االحتالل ،1وتوعدت بإفشال الصفقة األمريكية ،2مؤكدة أنها تعمل على تعزيز صمود
املقدسيني يف القدس.3
ودعا رئيس املكتب السياسي للحركة إمساعيل هنية إىل بناء اسرتاتيجية فلسطينية،
ملواجهة التحديات اليت تعصف بالقضية الفلسطينية ،وتستهدف مدينة القدس ،4ويف
كلمة له مبناسبة يوم القدس العاملي يف  ،2020/5/20دعا هنية األمة اإلسالمية إىل
إجياد اسرتاتيجية وخطة شاملة ملواجهة اخلطر الكبري والشامل الذي يهدد مدينة القدس

ريا إىل أن حركته رفضت خالل شهر أيار/مايو ً ،2020
عرضا
والقضية الفلسطينية ،5مش ً
من جهات (مل حيددها) ،يقضي بتنفيذ مشاريع يف قطاع غزة بقيمة  15مليار دوالر ،مقابل
 1موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12164 .2020/6/23 ،
 2عرب https://bit.ly/39gRzJT .2020/1/23 ،48
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271102 .2020/1/16 ،
 4موقع حركة حماسhttps://hamas.ps/ar/post/11627 .2020/1/26 ،؛ ووكالة األناضول،
https://bit.ly/2L3Q7Ti .2020/9/7
 5موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12050 .2020/5/20 ،
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نزع سالح املقاومة ،ودجمها يف القوات الشرطية ،وإدارة القطاع بشكل منفصل ،وإنهاء
املقاومة ،والتخلي عن القدس ،وذلك يف إطار خطة صفقة القرن األمريكية.1
ويف تصرحيات لربنامج «بال حدود» على قناة اجلزيرة الفضائية يف  ،2020/5/13أعلن
هنية عن خطة احلركة ملواجهة خمططات الض ّم واالستيطان وصفقة القرن ،2داع ًيا،
خالل رسالتني بعثهما يف حزيران /يونيو 2020؛ األوىل لقادة وزعماء أكثر من  40دولة
عاما لألحزاب واهليئات
رئيسا وأمي ًنا ً
عربية وإسالمية ،والثانية بعث بها إىل أكثر من ً 120

السياسية يف الدول العربية واإلسالمية ،إىل حت ّرك عاجل ملواجهة سياسة الض ّم اليت
تنتهجها إسرائيل يف الضفة والقدس واألغوار.3
وأعلن هنية استعداد محاس للقاء عاجل مع اإلخوة يف حركة فتح ومجيع الفصائل يف
القاهرة ،لنرسم طريقنا ،ومنلك زمام أمرنا ،ونتوحد يف خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا
ً
اتصال برئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،5مشددًا على أن
وحرماتنا ،4وأجرى
محاس مع موقف األخ أبو مازن الرافض للصفقة...لكن نريد أن يتحول القول إىل فعل،6
وأنه سيواصل جهوده السياسية يف إطار التحشيد ض ّد هذه الصفقة ،ولتحقيق الدعم
بأشكاله كافة إلنقاذ املسجد األقصى واملدينة املباركة ،وتوفري عناصر الصمود ألهلنا
وشعبنا فيها ،والعمل للحيلولة دون املساس حبقوق شعبنا الثابتة.7

 1موقع صحيفة لوسيل ،الدوحةhttps://bit.ly/3nYW6qV .2020/7/27 ،
 2موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12028 .2020/5/14 ،
 3للمزيد انظر :موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/12118 .2020/6/9 ،؛ والمركز
الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/277073 .2020/6/23 ،
 4موقع حركة حماس/ https://hamas.ps/ar/post/11627 .2020/1/26 ،
 5المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271656 .2020/1/28 ،
 6موقع حركة حماسhttp://hamas.ps/ar/post/11682 .2020/2/5 ،
 7موقع حركة حماس/https://hamas.ps/ar/post/11630 .2020/1/27 ،
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وعقب االنتخابات الرئاسية األمريكية ،دعا هنية الرئيس املنتخب جون بايدن إىل تصحيح
تارخيي ملسار السياسات األمريكية الظاملة لشعبنا ،والرتاجع عما يسمى صفقة القرن،
وإلغاء قرار ع ّد القدس عاصمة لالحتالل ،ونقل السفارة األمريكية إليها.1
وأكد أبو عبيدة ،الناطق العسكري باسم كتائب القسام ،أن املقاومة َتع ّد قرار االحتالل
بض ّم الضفة الغربية واألغوار إعالن حرب على الشعب الفلسطيين .وقال أبو عبيدة ،يف
خطاب له يف ذكرى عملية الوهم املتبدد ،إن املقاومة ستكون احلارس األمني للشعب

الفلسطيين وأرضه ومقدساته ،وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار اآلثم.2
ويف سياق متصل ،استنكرت حركة محاس اتفاقات التطبيع بني بعض الدول العربية

والكيان الصهيوني ،مؤكدة أنها حتمل ثالث خماطر كبرية ً
جدا على الفلسطينيني ،أوهلا
جميئها يف إطار صفقة القرن ،وثانيها أنها تأتي مع استمرار خطة الض ّم وتهويد القدس،

رئيسا فيه،
وثالثها أنها تأتي يف سياق بناء حتالف إقليمي يف املنطقة تكون إسرائيل جز ًءا ً

وشددت على أنها «باطلة ومثرة خلذالن جامعة الدول العربية.3

وقال إمساعيل هنية إن التطبيع هو مبنزلة طعنة غادرة يف ظهر الشعب الفلسطيين،
وخطيئة سياسية كربى ،وسلوك مضر مبصاحل األمة وأمنها القومي على املدى املنظور
واالسرتاتيجي .وقال هنية ،يف رسالة بعثها إىل قادة أكثر من  30دولة عربية وإسالمية،
إن محاس تنظر ببالغ اخلطورة إىل أي خطوة تطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف العامل
العربي واإلسالمي .4وقال املتحدث باسم حركة محاس حازم قاسم ّ
إن التطبيع العربي
ريا على القضية الفلسطينية ،وخاصة تطبيع
املتصاعد مع االحتالل يشكل خط ًرا كب ً
اإلمارات مع االحتالل الذي شجع العديد من الدول العربية إىل اهلرولة حنو االحتالل».5
 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3aPVuQJ .2020/11/6 ،
 2موقع الجزيرة نت ،الدوحةhttps://bit.ly/3fPUDzh .2020/6/25 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالم .2020/9/11 ،انظرhttps://www.palinfo.com/280706 :
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/3n5hqtG .2020/12/30 ،
 5فلسطين أون الينhttps://bit.ly/37Tc1BC .2020/10/21 ،
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وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيين سيتعامل مع هذه االتفاقات وكأنها مل تكن ،من
خالل إصراره على النضال حتى اسرتداد كامل حقوقه.1
واستهجنت محاس اتفاق التطبيع بني املغرب واالحتالل اإلسرائيلي ،مشددة على أن توقيع
«خروجا عن
رئيس احلكومة ،رئيس حزب العدالة والتنمية ،سعد الدين العثماني ،االتفاق
ً
مبادئ احلزب وأدبياته الداعمة واملؤيدة لفلسطني ،وشعبها املقاوم ،وكس ًرا ملوقف التيار
اإلسالمي اجملمع على رفض التطبيع مع االحتالل ،ودعت احلزب إىل مراجعة موقفه
من تأييد ذلك.2
ويف السياق نفسه ،دانت حركة محاس إسقاط اجمللس الوزاري للجامعة العربية اعتماد
املشروع الفلسطيين فيما يتعلق باتفاق التطبيع اإلماراتي الصهيوني برعاية أمريكية.
وقالت احلركة ،يف بيان صحفي ،إن إسقاط املشروع يؤكد ختلي اجلامعة العربية عن
يصب يف مصلحة
دورها وواجبها جتاه فلسطني وقضيتها ،3الف ًتا النظر إىل أن هذا املوقف ّ

االحتالل.4
وبعد اإلعالن عن تطبيع العالقات بني اإلمارات والكيان الصهيوني ،أعلنت محاس أن
رئيس مكتبها السياسي إمساعيل هنية اتصل بالرئيس حممود عباس ،ملناقشة التطورات
املتعلقة باالتفاق ،متمس ًكا بوحدة املوقف الفلسطيين ملواجهة صفقة القرن ،وخمططات

الض ّم ،وعمليات التطبيع .5وقال بيان صدر عن مكتب هنية ،إن املسؤو َل ْي أكدا بشكل
واضح رفض هذا االتفاق املعلن .6ووصف هنية االتفاق بأنه طعنة غادرة يف ظهر الشعب
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3mTYeif .2020/9/15 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3nVY8rL .2020/12/25 ،
 3وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمhttp://alray.ps/ar/post/219152 .2020/9/9 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/280666 .2020/9/10 ،
 5موقع حركة حماسhttps://bit.ly/37WikV6 .2020/9/15 ،
 6موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/37Wxf1j .2020/8/14 ،
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طبعني ،والشعوب لن تغفر هلم ،وشعبنا
الفلسطيين ،مشددًا على أن التاريخ لن يرحم املُ ِّ

الفلسطيين لن يستسلم.1

وباملقابل ،استهجنت حركة محاس قرار السلطة الفلسطينية عودة التنسيق األمين ،وقال
عضو املكتب السياسي حلماس حسام بدران :ال ميكن االستمرار يف نهج سياسة السلطة
بالعودة إىل التنسيق األمين ،ألنها تشكل ضربة كبرية لكل جهود املصاحلة وحتقيق
الوحدة الداخلية .2وشدد عضو املكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق على أن عودة
السلطة إىل التنسيق األمين أفشل املصاحلة الفلسطينية الداخلية والوحدة الوطنية.3
وشددت حركة فتح من جهتها على أن الشعب الفلسطيين سيواصل مواجهة كل احملاوالت
واملخططات اإلسرائيلية واألمريكية املتعلقة بتهويد القدس وطرد سكانها ،والسيطرة
على املسجد األقصى ،4مؤكدة أنها لن تسمح بتمرير خمططات االحتالل اهلادفة إىل
تقسيم القدس .ودعت الشعب الفلسطيين العظيم إىل االستعداد جلولة صراع جديدة مع
أراض جديدة يف الضفة
االحتالل اإلسرائيلي ض ّد صفقة القرن ،وخطط االحتالل لض ّم ٍ

الغربية ،5مشددة على أن املعركة االسرتاتيجية مع االحتالل اإلسرائيلي نواتها وعنوانها
القدس واملسجد األقصى.
وقال القيادي حبركة فتح من القدس رأفت عليان إن االحتالل اإلسرائيلي يستغل انشغال
العامل يف مواجهة فريوس كورونا ،وازدحام األولويات النضالية والتحديات املرتاكمة

 1عربي https://bit.ly/3hqerut .2020/8/20 ،21؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2WPwctM .2020/10/12 ، Middle East Eye
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283974 .2020/11/24 ،
 3عربي https://bit.ly/38YnjE7 .2020/11/24 ،21
 4موقع قناة الغدhttps://bit.ly/2ONUDE4 .2020/1/8 ،
 5وكالة سما اإلخباريةhttps://bit.ly/2ZTW769 .2020/6/18 ،
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على الشعب الفلسطيين ،ويسعى إىل مترير خمططاته بهدوء وخاصة يف مدينة القدس
واملسجد األقصى املبارك وحميطه.1
ويف السياق نفسه ،دانت حركة فتح اعتداءات االحتالل املتكررة على املسجد األقصى،
داعية إىل ضرورة توحيد اجلهود للدفاع عن املسجد األقصى وباحاته ،بالوسائل املتاحة
واملشروعة كافة .ورأت فتح أن حماوالت اقتحام األقصى دليل على استخفاف إسرائيل
باألمة العربية .2وقال املتحدث باسم حركة فتح إياد نصر ،يف تصريح صحفي :سنحمي
أقصانا ومقدساتنا ،ولن نسمح باستباحتهما ومترير خمططات االحتالل اهلادفة إىل
تقسيم املدينة املقدسة زمان ًيا أو مكان ًيا مهما كان الثمن.3
ووصفت حركة فتح التطبيع العربي اجملاني مع الكيان الصهيوني بـاخلياني ،ورأت أنه
يشجع االحتالل على ممارسة االستيطان ،وسرقة األرض ،مشددة على أن التطبيع اجملاني

ختل عن القدس ومقدساتها ،وتشجيع لالحتالل على ممارسة االستيطان ،وسرقة األرض.
ٍّ
وذكرت احلركة أن التطبيع بكل أشكاله مرفوض ومستنكر ،ويشكل طعنة حقيقية يف
ظهر الشعب الفلسطيين وقضيته؛ سواء كان هذا التطبيع مغرب ًيا أو إمارات ًيا أو حبرين ًيا
أو سودان ًيا.4
ورفضت اللجنة املركزية لفتح اتفاق التطبيع اإلماراتي البحريين مع الكيان الصهيوني،
مؤكدة أن التطبيع خيالف كل قرارات القمم العربية واإلسالمية ،اليت أكدت دعم
القضية الفلسطينية ،ودعت إىل التمسك مببادرة السالم العربية كما هي .5وأدانت
 1موقع دنيا الوطنhttps://bit.ly/3evQqPJ .2020/7/15 ،
 2موقع قناة الميادين الفضائيةhttps://bit.ly/3hmzooY .2019/8/11 ،
 3وكالة خبر الفلسطينية للصحافةhttps://bit.ly/32Kj5yq .2020/6/18 ،
 4موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
 5القدس العربيhttps://bit.ly/3nWM4GZ .2020/9/13 ،
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فتح إعالن االتفاق السوداني -اإلسرائيلي التطبيعي ،وقالت ،يف بيان هلا ،إنه سيعطي
إسرائيل قوة لالستقواء على الشعب الفلسطيين وقيادته ،وستستغله لتسريع تهويد
القدس واألقصى املبارك .وعرب املتحدث الرمسي باسم فتح أسامة القوامسي ،يف تصريح
صحفي ،عن تقديره للشعب السوداني وأحزابه الوطنية اليت ترفض التطبيع.1
ونبه نائب أمني سر اجمللس الثوري لفتح فايز أبو عيطة إىل أنه كان من األجدر باملغرب،

وغريها من دول التطبيع التمسك مببادرة السالم العربية ،مضي ًفا :جيب أال يقايض
العرب على القضية الفلسطينية إال حب ّلها ،وليس بأي قضايا أخرى تشكل هلم مصاحل
شخصية.2
ويف خطوة على طريق العمل املشرتك بني الفصائل الفلسطينية ،ملواجهة اخلطر الوجودي
اجتماعا
الذي تتعرض له القضية الفلسطينية ،عقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية
ً
يف  ،2020/9/3يف رام اهلل ،ويف العاصمة اللبنانية بريوت عرب تقنية الدائرة التلفزيونية
املغلقة فيديو كونفرنس ،نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية املوحدة للمقاومة الشعبية.
ومتيزت السنة اليت يغطيها التقرير بإعالن حركيت فتح ومحاس جتميد املسائل كافة
اليت فيها خالفات داخلية بينهما ،من أجل التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري ملواجهة
املخططات الصهيونية داخل مدينة القدس ،وملواجهة صفقة القرن ،وخمطط الض ّم.
ً
مشرتكا عرب تقنية الدائرة
وعقدت حركتا فتح ومحاس يف  2020/7/2مؤمت ًرا صحف ًيا
التلفزيونية املغلقة فيديو كونفرنس ،مجع أمني سر اللجنة املركزية لفتح جربيل
الرجوب ،مع نائب رئيس املكتب السياسي حلركة محاس الشيخ صاحل العاروري .وقال
العاروري :إذا استطاع االحتالل أن ميرر الض ّم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعين أن
 1وكالة قدس برسhttps://bit.ly/3hsTi2I .2020/10/24 ،
 2موقع عربي https://bit.ly/34Up7N7 .2020/12/10 ،21
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مسلسل الض ّم سيستمر ،ودعا إىل جتميد املسائل
كافة اليت فيها خالفات داخلية بني احلركتني،
من أجل التوصل إىل اتفاق اسرتاتيجي وجوهري،
ملواجهة اخلطر الوجودي الذي تتعرض له القضية
الفلسطينية.
فيما شدد الرجوب على أن حركته تعمل إىل جانب
محاس ،ملواجهة صفقة القرن ،وخمطط الض ّم،
وأضاف ً
قائال :نريد أن خنرج برؤية اسرتاتيجية

متيزت سنة  2020بإعالن حركيت
فتح ومحاس جتميد اخلالفات
الداخلية كافة بينهما ،ملواجهة
املخططات الصهيونية داخل القدس،
وملواجهة صفقة القرن ،وخمطط
الض ّم.
عقد األمناء العامون للفصائل
اجتماعا يف ،2020/9/3
الفلسطينية
ً
نتج عنه تأسيس القيادة الوطنية
املوحدة للمقاومة الشعبية.

كاستحقاق ملواجهة التحديات احلالية مع فصائل العمل الوطن كافة...حنن
منسجمون مع حركة محاس بنسبة  ،%100يف مواجهة التحديات اليت تواجه قضيتنا،

واص ًفا محاس بـالشريك واجلزء األصيل من شعبنا...أثق بصدق نوايا احلركة.1

وإلظهار ُحسن النوايا شاركت حركتا محاس واجلهاد اإلسالمي مع بقية الفصائل
الفلسطينية باجتماع األمناء العامني للفصائل الفلسطينية خالل أيلول/سبتمرب ،2020
الذي أكد التوافق على قواعد االشتباك وآليات مقاومة االحتالل ،والتوافق على
دفاعا عن حقوقنا املشروعة
«تطوير وتفعيل املقاومة الشعبية كخيار أنسب للمرحلةً ،
ملواجهة االحتالل ،وعلى تشكيل جلنة وطنية موحدة لقيادة املقاومة الشعبية الشاملة،
على أن توفر اللجنة التنفيذية هلا مجيع االحتياجات الالزمة الستمرارها.2

 1للمزيد انظر :الرسالة نت https://bit.ly/3hpIUaO .2020/7/2؛ وموقع مدينة القدس.2020/7/3 ،
https://alquds-city.com/news/34485
 2عربي https://bit.ly/3n9ECqs .2020/9/3 ،21
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ويف بيان محل رقم ()1

لـالقيادة الوطنية املوحدة
للمقاومة الشعبية» ،وهي
اهليئة اليت اتفق اجتماع
األمناء العامني للفصائل
على تشكيلها؛ دعت القوى
والفصائل الفلسطينية ،يف
 ،2020/9/13إىل تصعيد

الرجوب والعاروري يف مؤمتر صحفي مشرتك

املقاومة الشعبية لالحتالل ومواجهة صفقة القرن ،وخمططات الض ّم ،واتفاقيات
التطبيع بني دول عربية واالحتالل اإلسرائيلي.1
وأعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي أن موقفها الثابت هو العمل على حترير فلسطني كاملة
من البحر إىل النهر ،وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها املقدس ،2حمذرة من احتمال
انفجار األوضاع ،مع استمرار مساح االحتالل للمستوطنني باقتحام املسجد األقصى.
وشددت على ضرورة استعادة الوحدة بني الفصائل الفلسطينية والتصدي لقرارات الض ّم
واالستيطان بالضفة واألغوار وكافة مناطق أرضنا احملتلة.3
ودعا زياد النخالة ،أمني عام حركة اجلهاد ،يف تصريح صحفي ردًا على صفقة القرن،
الشعب الفلسطيين وقواه السياسية وفصائله :لنكن أكثر جرأة وأكثر استعدادًا
للتضحية ملواجهة هذه املؤامرة بكل ما منلك من قوة .4وشدد النخالة على أن املقاومة
يوما بعد
وحدها ومواجهة إسرائيل حتمي املنطق َة من اهليمنة الصهيونية اليت متتد ً
 1العربي الجديدhttps://bit.ly/3hEBylq .2020/9/13 ،
 2شبكة قُدس اإلخباريةhttps://bit.ly/3o8tqMo .2020/9/4 ،
 3القدس العربيhttps://bit.ly/3b4quga .2020/5/13 ،
 4المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/271700 .2020/1/29 ،
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يوم إىل الدول العربية يف ّ
كل جماالت احلياة ،1داع ًيا إىل أوسع حتالف إقليمي ملواجهة
ٍ

املشاريع اإلسرائيلية واألمريكية اليت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.2

واتهمت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية بإفشال حوارات املصاحلة الفلسطينية
بإعالنها عودة التنسيق األمين مع االحتالل يف تشرين الثاني/نوفمرب  .3 2020وأدانت
اجلهاد هذا اإلعالن ،وأعلنت رفضها إياها ،داعية قيادة السلطة إىل الرتاجع الفوري عنه.
وشددت على أن القرار انقالب على كل مساعي الشراكة الوطنية ،وحتالف مع االحتالل
ً
بدل من التحالف الوطين ،ورأت أن استمرار الرهان اخلاسر على الواليات املتحدة ،يفتح
الطريق أمام مترير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية .4وأكد القيادي يف احلركة
داود شهاب أنه تراجع سياسي خطري ،وخروج عن مقررات اإلمجاع الوطين ،وانقالب على
خمرجات اجتماع األمناء العامني للفصائل يف  .2020/9/3وشدد شهاب على أن هذا

اإلعالن مبثابة تفضيل العالقة مع إسرائيل على املصاحلة ،فهم يدركون أن إعال ًنا كهذا
سيمثل عقبة أساسية أمام حتقيق املصاحلة.5
وأعلنت حركة اجلهاد رفضها التفاقات التطبيع اليت وقعتها بعض الدول العربية مع
الكيان الصهيوني ،ورأت أن ما جرى يف واشنطن ليس اتفا ًقا للتطبيع ،وإمنا إعالن االنتقال
من التطبيع إىل إقامة حلف يك ّرس واقع اهليمنة على املنطقة ،مشددة على أنه تهديد
هلوية املنطقة ومستقبلها .وقالت إن ذلك يفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني
جديد .6ودعت حركة اجلهاد السلطة الفلسطينية إىل االنسحاب من اجلامعة العربية
 1وكالة القدس لألنباء (قدسنا)http://qodsna.com/ar/341968 .2020/5/22 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2CYd9Xo .2020/5/20 ،
 3عربي https://bit.ly/2Xby14h .2020/11/30 ،21
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/38TneRP .2020/11/17 ،
 5عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
 6وكالة قدس نت لألنباءhttps://bit.ly/3b3nh0g .2020/9/16 ،
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عقب إسقاط اجتماع وزراء اخلارجية العرب مشروع قرار فلسطيين لرفض التطبيع
اإلماراتي مع االحتالل اإلسرائيلي.1
ويف تعليقها على قرار السلطة عودة التنسيق األمين ،شدد شهاب على أن العودة إىل
مسلسل التفاوض الكارثي والعالقة مع إسرائيل ال ختتلف عن التطبيع ،بل هي السياسة
ً
ومناخا شجعهم على املضي
اليت أوصلت الدول العربية للتطبيع ،ووفرت للمطبعني فرصة
يف التطبيع ،حتى وصل األمر ح ّد التحالف مع االحتالل ،وجتاوز كل الثوابت العربية
والقومية .ونبه شهاب أن األخطر من التطبيع هو التشجيع عليه ،وهذا سيكون جرمية
كربى ترتكبها السلطة واملنظمة وقيادة حركة فتح.2
ومل خترج مواقف بقية الفصائل الفلسطينية عن سياق إدانة انتهاكات االحتالل،
واملطالبة بالتدخل حلماية القدس واألماكن املقدسة فيها ،والدعوة إىل تصعيد املواجهات
مع االحتالل ،وإىل زيادة عمليات املقاومة .ورفضت القوى والفصائل الفلسطينية اتفاقات
التطبيع ،وتوافق أغلبها على َعدِّه خيانة للقدس واملسجد األقصى والقضية الفلسطينية
ومباركة لصفقة القرن املزعومة.
ً
ً
نسبيا مع دعوات الفصائل الرافضة
حراكا شعب ًيا،
وشهدت املناطق الفلسطينية
وتفاعل ًّ
لالنتهاكات اإلسرائيلية داخل املدينة املقدسة ،واملشاركة يف املسريات واملهرجانات
والوقفات التضامنية والندوات واإلضرابات نصرة للقدس وللمسجد األقصى ،ووقو ًفا يف
ً
واحتجاجا على قرار
ورفضا لـصفقة القرن،
وجه العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي حب ّقه،
ً

الض ّم.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/354dpzE .2020/9/10 ،
 2عربي https://bit.ly/38SCrTn .2020/11/17 ،21
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ثانيا :على المستوى العربي واإلسالمي
ً
ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ يف ما
واإلسالمي
العربي
الرمسي
يتعلق بالتفاعل
ّ
ّ
ّ

مع القضية الفلسطينية ،فقدت شهدت تراج ًعا

ريا يف مستوى االهتمام ،على الرغم من
كب ً
استمرار االنتهاكات داخل مدينة القدس ،وتكرار
االقتحامات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى

ُتع ّد سنة  2020من السنوات األسوأ
عرب ًيا وإسالم ًيا يف ما يتعلق بتفاعلها
مع القضية الفلسطينية.
ازداد األمر سو ًءا مع إعالن عدد من
الدول العربية تطبيع عالقاتها مع
الكيان الصهيوني.

املبارك .وازداد األمر سو ًءا مع إعالن عدد من الدول العربية تطبيع عالقاتها مع الكيان
الصهيوني ،ومشاركة كل من اإلمارات والبحرين وسلطنة ُعمان مبراسم الكشف عن
صفقة القرن ،يف كانون الثاني /يناير  ،2020يف البيت األبيض.
ومع تفشي فريوس كورونا ،شهدنا مزيدًا من الرتاجع يف القضية الفلسطينية على مستوى
االهتمام الرمسي ،بالرغم من إعالن صفقة القرن ،وإعالن حكومة االحتالل نيتها ض ّم
أراض من الضفة الغربية.1
ٍ
واستمرت حالة الرتاخي الواضحة واملتعمدة يف املواقف العربية واإلسالمية الرمسية ،ال
س ّيما مع تصاعد موجات التطبيع ،واكتفت ردود األفعال الرمسية ،يف أحسن أحواهلا،
بالتنديد ،والشجب ،واالستنكار ،والتحذير من احلرب الدينية ،نتيجة االنتهاكات
اإلسرائيلية اجلسيمة ّ
حبق القدس ومقدساتها ،يف مشهد يُعرب عن حالة ّ
الضعف واخلنوع
اليت تعيش فيها معظم األنظمة العربية .وباملقابل برز الدور الكوييت والرتكي الرافض
إلجراءات االحتالل داخل القدس.
 1عرب https://bit.ly/32ZJ9FK .2020/5/27 ،48
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ّ
ومنظمة التّ عاون اإلسالمي
الدول العربية
 .1جامعة ّ
ّ
ظل أداء اجلامعة العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي حبيس البيانات واإلعالنات عن املخاطر،
مع غياب اخلطوات العملية ملواجهة تلك
التحديات واملخاطر .واستمرت حالة ّ
الضعف،
اليت خربناها طوال سنوات االحتالل ،يف مواقف
ّ
واملنظمة ،بل على العكس أظهرت اجلامعة
اجلامعة

فقدت اجلامعة العربية دورها
وأهميتها ووظيفتها ،وعجزت حتى
عن اختاذ موقف من التطبيع ،بل
أظهرت مواقف داعمة له ،ورفضت
إدانته ،معلنة بذلك ختليها عن
قضية فلسطني.

العربية مواقف داعمة التفاقات التطبيع بني بعض
الدول العربية واالحتالل الصهيوني ،فقد رفض األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد
أبو الغيط عقد اجتماع طارئ للجامعة ،على خلفية اتفاق التسوية اإلماراتي اإلسرائيلي،
وأسقط اجتماع جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري ،انعقد يف القاهرة يف
 ،2020/9/9مشروع قرار قدمته فلسطني ،يدين اتفاق التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي.
مل تنعقد القمة العربية يف
دورتها العادية ،خالل السنة اليت
يغطيها التقرير ،ولكن الدورات
اليت ُعقدت على مستوى وزراء
اخلارجية أكدت مركزية قضية
فلسطني بالنسبة إىل األمة
العربية مجعاء ،وعلى اهلوية
العربية

لـالقدس

الشرقية

احملتلة ،عاصمة دولة فلسطني،

جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري
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وعلى أن حتقيق األمن والسالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،يرتكز باألساس
إىل التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ،وجململ الصراع العربي اإلسرائيلي...
وأكد كل من أمحد أبو الغيط ،األمني العام جلامعة الدول العربية ،وجملس جامعة
الدول العربية على املستوى الوزاري ،يف أكثر من مناسبة ،أن الدول العربية اليت قدمت
مبادرة السالم العربية سنة  ،2002املبنية على أساس القانون الدولي ،وقرارات الشرعية
الدولية ،ومبدأ األرض مقابل السالم ،ال ميكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة ال تنسجم مع
هذه املرجعيات الدولية .كذلك جددوا التزام الدول العربية باختاذ اإلجراءات الالزمة
حلماية القدس الشرقية ،عاصمة دولة فلسطني ،واحلفاظ على هويتها العربية ،ومكانتها
القانونية والتارخيية ،مبا يشمل مقدساتها اإلسالمية واملسيحية ،ض ّد السياسات واخلطط
واملمارسات اإلسرائيلية.1
وأكد جملس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري يف دورة غري عادية ،برئاسة
العراق ،وحبضور أبو الغيط ،ورئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،رفض صفقة
القرن ،على أساس أنها ال تليب احل ّد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيين وطموحاته،
وختالف مرجعيات عملية السالم.2
أراض من الضفة :يتعني
وقال أبو الغيط ،يف تصريح له ردًا على خمططات االحتالل لض ّم ٍ

العمل يف هذه املرحلة على تكوين أوسع حتالف دولي ممكن لكشف عزلة إسرائيل ومن
يؤيدها يف هذه السياسة الرعناء واخلطرية [خطط الض ّم] اليت تهدد بإشعال املنطقة.3
 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/39uA20Y .2020/1/30 ،؛ وموقع جامعة الدول العربية،
https://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24
 2موقع جامعة الدول العربية ،القرار رقم “ 8457خطة صفقة القرن األمريكية  -اإلسرائيلية”.2020/2/1 ،
https://bit.ly/30THtLa؛ وكلمة أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة.
https://bit.ly/3jMNYs6
 3موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/32XIvZt .2020/6/16 ،
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ويف كلمته أمام جملس األمن ،افرتاض ًيا ،دعا أبو الغيط جملس األمن ملمارسة الضغوط
على إسرائيل حتى توقف إجراءاتها األحادية.1
ويف السياق ذاته ،أكد جملس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه فتح مكاتب جتارية أو
ً
انتهاكا للقانون الدولي
دبلوماسية ألي من الدول يف مدينة القدس احملتلة ،كونه يشكل

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باملكانة القانونية والتارخيية ملدينة القدس ،حمذ ًرا
من االعرتاف بـالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارات إليها.

2

ويف السياق نفسه ،ندد االحتاد الربملاني العربي بإجراءات قوات االحتالل ،وممارساتها غري
القانونية واملخالفة لألعراف والقوانني الدولية يف مدينة القدس احملتلة .وأمجع رؤساء
الربملانات واجملالس العربية ،يف ختام املؤمتر الثالثني الطارئ لالحتاد الربملاني العربي يف
عمان يف  ،2020/2/8على دعم القضية الفلسطينية وجعلها يف صدارة القضايا العربية
ّ
بوصفها جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي ،معلنني رفضهم املطلق لـصفقة القرن،
وكذلك رفضهم كل أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي .وأكد اجملتمعون
رفض أي تسوية للصراع الفلسطيين اإلسرائيلي ،ال يقبل بها الفلسطينيون ،وال تنص
على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود حزيران/يونيو  ،1967وعاصمتها القدس.
وأضاف البيان اخلتامي لالجتماع أن العبث مبدينة القدس جاء على شكل وعد أمريكي
متثل باالعرتاف بها عاصمة موحدة لدولة االحتالل ،األمر الذي ننظر إليه على أنه نسف
لفرص السالم ،واحنياز للظامل على حساب املظلوم ،معربًا عن اخلشية من افتعال حرب
دينية.3

 1موقع جامعة الدول العربيةhttps://bit.ly/2CGUv6X .2020/6/24 ،
 2انظرً ،
مثل بيانات مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لسنة https://bit.ly/2WYpmCN .2020
 3الشرق األوسط ،لندنhttps://bit.ly/2L1z9VI .2020/2/8 ،
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وأكد رئيس االحتاد عاطف الطراونة الرفض املطلق للممارسات اإلسرائيلية ،مبا فيها
انتهاك حرمة دور العبادة ،ومنع وصول املصلني املسلمني واملسيحيني إليها ،ومجيع
اإلجراءات الرامية لتهويد املدينة املقدسة ،وتغيري هويتها العربية واإلسالمية وتركيبتها
الدميوغرافية .ودان االقتحامات املتكررة للمسجد األقصى ودور العبادة اإلسالمية
واملسيحية ،حمذ ًرا سلطات االحتالل من مغبة اإلصرار على استفزاز مشاعر املسلمني عرب
التصعيد اخلطري لسياساتها اليت تهدف إىل تقسيم املسجد األقصى ،وتهويده ،مؤكدًا أن
القدس ستبقى منارة وبوصلة للعرب واملسلمني.1
وباملقابل ،فقدت اجلامعة العربية دورها وأهميتها ووظيفتها ،وعجزت حتى عن اختاذ
موقف من التطبيع ،ورفضت إدانته ،معلنة بذلك ختليها عن قضية األمة ،وهي قضية
فلسطني .وهو موقف معاكس ملوقف اجلامعة يف سنة  1979إزاء توقيع مصر اتفاق سالم
مع االحتالل اإلسرائيلي ،وقررت على إثرها نقل مقرها من القاهرة ،وتعليق عضوية مصر
ومقاطعتها اقتصاديًا ودبلوماس ًيا.
يف البداية ،أعلن األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ،خالل اتصال مع
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس ،أن اجلامعة ستعقد دورة عادية يف ،2020/9/9
بالرغم من طلب السلطة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ ،على خلفية اتفاق التسوية
اإلماراتي اإلسرائيلي.2
و َت ِبع ذلك املوقف اعرتاض الدول العربية على مشروع قرار إلدانة التطبيع ،قدمته فلسطني
جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري الذي انعقد يف القاهرة يف ،2020/9/9

كحل للقضية الفلسطينية،
واكتفى اجمللس بتجديد التمسك مببادرة السالم العربية
ٍ
 1للمزيد انظر :موقع االتحاد البرلماني العربيhttps://bit.ly/2Ei9fcB .2020/1/25 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3b1rfGF .2020/8/23 ،
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وااللتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .وقال السفري املناوب
ملندوبية فلسطني لدى اجلامعة العربية مهند العكلوك إن الدول العربية األعضاء رفضوا
عبارة إدانة اخلروج على املبادرة العربية للدول املطبعة .1وذكر وزير اخلارجية واملغرتبني
الفلسطيين رياض املالكي أن هناك بعض الدول العربية املتنفذة ،رفضت إدانة اخلروج عن
مبادرة السالم العربية ،وأسقطت قرا ًرا إلدانة التطبيع.2
وقال أبو الغيط :صحيح أن هناك خال ًفا عرب ًيا حول بعض املفاهيم ذات الصلة بإقامة
السالم مع إسرائيل ،ولكن اجلميع ملتزم بدعم سقف املطالب واحلقوق الفلسطينية كما
يضعها ويصوغها اجلانب الفلسطيين ،ومل يس َع أي طرف إىل تغيري هذا ،وهذا أمر أساسي
ال ينبغي جتاهله أو اإلقالل من أهميته .3وأشار أبو الغيط إىل إن التفاهمات بني اإلمارات
والواليات املتحدة فرضت على اجلانب اإلسرائيلي جتميد عملية ض ّم األراضي الفلسطيين،
رئيسا ،حبسب تعبريه.4
وهو ما ميثل حد ًثا ً
وردًا على ذلك ،أعلن رياض املالكي أن دولة فلسطني قررت التخلي عن ح ّقها يف ترؤس
جملس جامعة الدول العربية بدورته احلالية ،ردًا على تطبيع اإلمارات والبحرين مع
إسرائيل .5وبعد ذلك اعتذرت مخس دول عن تولي الرئاسة الدورية للمجلس ،على
خلفية موقف اجلامعة من التطبيع.6
َّ
تتخط ردود أفعاهلا
ومل خيرج تفاعل منظمة التعاون اإلسالمي عن دائرة العجز؛ إذ مل
حدود اإلدانة واالستنكار ،ودأبت على إدانة إجراءات االحتالل يف مدينة القدس ،واألعمال
 1وكالة أنباء شينخواhttps://bit.ly/3b6ZQDc .2020/9/10 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 3الشرق األوسطhttps://bit.ly/3b71OU6 .2020/9/15 ،
 4موقع سكاي نيوز عربية ،أبو ظبيhttps://bit.ly/38cmXud .2020/9/28 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3obWNgL .2020/9/22 ،
 6هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2Lj4WS5 .2020/10/8 ،
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االستفزازية ملستوطنيه ،وأكدت أهمية القضية الفلسطينية بوصفها القضية احملورية
لألمة اإلسالمية ،ودعت إىل دعمها ،1مشددة على رفضها أي قرار غري قانوني وغري مسؤول
يعرتف بالقدس عاصمة مزعومة لـإسرائيل.
وجددت املنظمة دعمها الثابت ّ
حلق دولة فلسطني يف استعادة السيادة الكاملة على القدس،
عاصمة دولة فلسطني ،ومحاية هويتها العربية ،واحلفاظ على تراثها اإلنساني ،وصون
حرمة مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية فيها ،وضمان احلقوق الدينية الثابتة
لألمة اإلسالمية فيها ،داعية إىل االستمرار يف تقديم مجيع أشكال الدعم واملساندة ملدينة
القدس وأهلها املرابطني .وشددت على أن إقامة العالقات الطبيعية بني الدول األعضاء يف
املنظمة والكيان الصهيوني لن تتحقق ،إال بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الكامل لألراضي
العربية والفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس.
وعندما أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن ،أعلنت منظمة التعاون
اإلسالمي عن رفضها للخطة ،وطلبت من الدول األعضاء كافة ،عدم التعاطي مع هذه
اخلطة ،وعدم التعاون مع اإلدارة األمريكية يف تنفيذها بأي شكل من األشكال ،مطالبة
اإلدارة األمريكية بااللتزام باملرجعيات القانونية والدولية املتفق عليها لتحقيق السالم
العادل والدائم والشامل.2
ويف سياق متصل ،وجه األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني رسائل إىل أعضاء
ألراض يف الضفة
جملس األمن واللجنة الرباعية الدولية بشأن خطة الض ّم اإلسرائيلية
ٍ
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/303vlIg .2020/5/14 ،

 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3hA9Rc6 .2020/1/29 ،؛ وموقع منظمة التعاون
اإلسالميhttps://bit.ly/3hEXf3m .2020/2/3 ،؛ وموقع صحيفة الشرق األوسط ،لندن.2020/2/4 ،
https://bit.ly/3jTbPX9
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الغربية .1وأكدت األمانة العامة للمنظمة أن أي
إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل جتاه ذلك ال
ختدم عملية السالم وتتعارض مع قرارات الشرعية
الدولية ،حمذرة من إقدام االحتالل اإلسرائيلي
على ذلك ،2ورأت يف ذلك إعال ًنا رمس ًيا إللغاء

ّ
أكدت منظمة التعاون اإلسالمي
أنها لن تطبع عالقاتها مع االحتالل
اإلسرائيلي إال بعد إنهاء احتالهلا
للمناطق العربية والفلسطينية اليت
احتلتها بعد سنة .1967

االتفاقيات كافة املوقعة من طرفها ،وإنهاء
للتسوية التفاوضية.3
وضوحاّ ،
أكدت
نوعا ما ،على اجلامعة العربية ،ويظهر أنه أكثر
ويف موقف متقدمً ،
ً
منظمة التعاون اإلسالمي أنها لن تطبع عالقاتها مع تل أبيب إال بعد إنهاء احتالهلا
للمناطق العربية والفلسطينية اليت احتلتها بعد سنة  ،1967ومن ضمنها الشطر الشرقي
من القدس؛ وذلك على الرغم من أن املنظمة مل تتطرق ،يف بيانها ،لتطبيع اإلمارات مع
االحتالل الصهيوني.
ويف هذا اإلطار ،شدد عدد من املهتمني بالشأن الفلسطين على أن سقف املنظمة ينبغي
خصوصا أنها تض ّم ً
دوال إسالمية كبرية مثل إندونيسيا وماليزيا
أن يكون مرتف ًعا أكثر،
ً
وتركيا وإيران .وقال أمني عام املنظمة ،يوسف العثيمني ،إن إقامة العالقات الطبيعية
بني الدول األعضاء يف املنظمة ودولة االحتالل اإلسرائيلي لن تتحقق ،إال بعد إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي الكامل لألراضي العربية والفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967مبا
فيها [شرق] القدس .وشدد العثيمني على أن قضية فلسطني والقدس تشكل القضية
 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/331TWz6 .2020/7/7 ،
 2موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3g1UsRo .2020/5/21 ،؛ وموقع منظمة التعاون
اإلسالميhttps://bit.ly/2KQpgdL .2020/8/24 ،
 3موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/3gcVYjW .2020/6/10 ،
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املركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها اإلسالمي املشرتك ،وأنها حمل إمجاع
الدول األعضاء ،وسعيها املشرتك حنو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإجناز حقوق الشعب
الفلسطين املشروعة.1

 .2األردن
تراوحت ردود األفعال األردنية الرمسية ،ردًا على
انتهاكات االحتالل يف املدينة املقدسة ،بني
بعض اجلهود القانونية والدبلوماسية ،والشجب
واالستنكار ،على الرغم من االستهداف املتواصل
للدور األردني يف اإلشراف على مقدسات مدينة
القدس .وارتكز موقف األردن الرمسي إىل
مطالبة االحتالل بوقف انتهاكاته ،واحرتام
القانون الدولي ،مع إعادة تأكيد متسك اململكة
مبسؤوليتها على املسجد املبارك وعلى املقدسات.

ّ
أكد األردن رفضه ممارسات
االحتالل ،واإلجراءات األحادية اليت
ومتس هويتها العربية
تهدد القدس،
ّ
واإلسالمية.
وأكدت اململكة أهمية احلفاظ على
الوضع التارخيي والقانوني القائم يف
القدس .وكان من أخطر ما فعلته
اململكة سقوطها يف مستنقع التنسيق
مع االحتالل يف موضوع فتح املسجد
األقصى وإغالقه بسبب جائحة
كورونا.

وأعلن املسؤولون األردنيون ،ومنهم امللك عبد اهلل الثاني ،عن رفضهم ممارسات االحتالل،
ومتس هويتها العربية واإلسالمية .وأكدت اململكة
واإلجراءات األحادية اليت تهدد القدس،
ّ
أنها ستستمر يف بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على الوضع التارخيي والقانوني القائم
يف القدس.

 1موقع منظمة التعاون اإلسالميhttps://bit.ly/2KQpgdL .2020/8/24 ،
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فقد أكد امللك األردني عبد اهلل الثاني رفض بالده أي إجراء إسرائيلي أحادي اجلانب
أراض من الضفة الغربية احملتلة ،وأن هذا من شأنه تقويض فرص حتقيق السالم
لض ّم ٍ

واالستقرار يف الشرق األوسط .1وقال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز إن عالقات األردن
اليوم مع إسرائيل هي يف أدنى مستويات هلا منذ توقيع معاهدة السالم بني البلدين؛
نتيجة اإلجراءات األحادية اجلانب اليت تقوم بها إسرائيل ،إضافة إىل انتهاك حرمة
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس .2وقال إن بالده لن تقبل بإجراءات االحتالل
ملوحا بأنها قد تضطر إلعادة النظر بالعالقة
أراض فلسطينيةً ،
اإلسرائيلي األحادية لض ّم ٍ

مع إسرائيل.3

ومل يرتدد وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي يف إطالق التحذيرات من تبعات التصعيد
اإلسرائيلي يف القدس ،ومن التبعات الكارثية ألي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض
حقائق جديدة على األرض ،وبناء املستوطنات وتوسعتها ،وهدم املنازل .وأكد الصفدي،
خالل االجتماع الطارئ جلامعة الدول العربية يف القاهرة يف  ،2020/2/1أن ض ّم األراضي
الفلسطينية احملتلة خرق مدان للقانون الدولي ،وتقويض لفرص السالم ،وتأجيج للتوتر
والصراع ،حمذ ًرا من العواقب املدمرة ألي حماولة لتغيري الوضع التارخيي والقانوني
القائم للمقدسات بالقدس احملتلة.4
وخالل سنة  ،2020سربت صحيفة إسرائيل اليوم  -املقربة من نتنياهو  -معلومات
صحفية عن وجود اتصاالت سرية بني الرياض وتل أبيب ،تهدف إىل منح السعودية مكانة
 1الموقع الرسمي لجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسينhttps://bit.ly/3okBCsU .2020/7/1 ،؛ والموقع
الرسمي لجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسينhttps://bit.ly/359f6f9 .2020/7/13 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3g6owew .2020/3/1 ،؛ وانظر مقتطفات من مقابلة الرزاز
على موقع سي أن أنhttps://cnn.it/3eW01j5 .2020/3/1 ،
 3وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا)https://bit.ly/3eYu2i6 .2020/5/23 ،
 4الجزيرة نتhttps://bit.ly/32R866g .2020/2/2 ،
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ودو ًرا يف إدارة األوقاف اإلسالمية يف القدس احملتلة ،ويف مقدمتها املسجد األقصى ،ودمج
مندوبني للسعودية يف جملس إدارة األوقاف يف القدس .ونقلت الصحيفة عن مصدر
سعودي رفيع املستوى قوله ،إنه قبل بضعة أشهر كان األردنيون يعربون عن معارضة
ريا إىل أن التغيري
شديدة ألي تغيري يف جملس األوقاف اإلسالمية يف املسجد األقصى ،مش ً
الذي طرأ على املوقف األردني جاء على أثر الدور الرتكي املكثف يف القدس احملتلة
عموما ،ويف املسجد األقصى على حنو خاص.
ً
وأضافت الصحيفة أن هدف احملادثات اإلسرائيلية السعودية هو أن يكون للسعودية دور

املراقب للحيلولة دون املساس مبكانة األردن يف املسجد األقصى املبارك .ووف ًقا للصحيفة،
اشرتط األردن أن تعمل السعودية على حتويل األموال إىل اجلمعيات اإلسالمية يف القدس،
والضغط على تركيا إلبعاد اجلمعيات الرتكية .1وأكد مصدر أردني رفيع للجزيرة أنه
ال يوجد أي تغيري يف تركيبة جملس أوقاف القدس ،الذي يشكل بقرار من جملس الوزراء
األردني بتنسيب من وزارة األوقاف.2
ويف انتكاسة جديدة للموقف األردني الرمسي متصلة بالتطبيع ،و ّقع األردن مع االحتالل
اإلسرائيلي يف  ،2020/10/8اتفاقية من شأنها السماح بتسيري رحالت طريان اإلمارات
والبحرين ،وبقية دول العامل ،فوق اجملال اجلوي اإلسرائيلي عرب اجملال اجلوي األردني،
والتوجه إىل وجهاتها يف أوروبا وأمريكا الشمالية ،حسبما أعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية
يف حسابها على توتري (إسرائيل بالعربية).3

 1موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/2BqgLRI .2020/6/1 ،؛ وانظر أيضًا:
إسرائيل هيومhttps://bit.ly/2EfoSle .2020/6/1 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/39ssEDs .2020/6/1 ،
 3موقع هيئة البث اإلسرائيلي (مكان)https://bit.ly/3oh1FBk .2020/10/8 ،؛ وانظر أيضًا :صفحة
إسرائيل بالعربية على توتيرhttps://bit.ly/2KTXaON :2020/10/8 ،
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 .3دول الخليج العربي

التوقيع على اتفاق التطبيع 2020-9-15

اخلطر الذي تشكله إيران على جريانها يف الشرق األوسط سيدفعهم إىل إقامة حتالفات
كان من غري املمكن ختيلها» ،واآلخرون يتجمعون حول إسرائيل بشكل مل حيدث يف
السابق« ،وإنه أمر مل أتوقعه ّ
قط يف حياتي ...1هكذا عرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو عن حتول اسرتاتيجي يف مسار التطبيع مع بعض دول اخلليج.
وهكذا ميكن فهم مسار االسرتاتيجية األمريكية الصهيونية يف الشرق األوسط ،عرب
حماوالت لتحويل الكيان الصهيوني إىل كيان طبيعي ،مقبول دوره أمن ًيا وسياس ًيا
واقتصاديًا؛ من خالل االستفادة من وجود البيئات الضاغطة ،بالتوازي مع دعوات لتشكيل
حتالف أمريكي – إسرائيلي  -عربي ملواجهة اخلطر اإليراني ،وتقديم ّ
احلل اإلقليمي على
ّ
احلل الفلسطيين .إضافة إىل أن تعزيز مسار التطبيع ،الذي كان أحد األدوات الرئيسة

 1موقع https://bit.ly/2LuiqdW .2017/11/4 ، i24NEWS
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اليت وضعتها إدارة ترامب األمريكية لتحقيق
التكامل االقتصادي اإلقليمي يف «صفقة القرن»،
من دون ربط ذلك بتحقيق التسوية السلمية
للقضية الفلسطينية؛ هو يف صميم رؤية ترامب.
ولكن ،من املالحظ أن مسار التطبيع الطويل ،الذي
امتد أكثر من أربعني سنة ،منذ كامب ديفيد،
أخذ الشكل الرمسي فقط ،وفشلت كل حماوالت
تسويقه لدى الشعوب ،وأن مسار التطبيع تشوبه
الكثري من اآلثار السلبية على الشعوب العربية

شهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح
اخلليجي على الكيان الصهيوني،
وتساوق معظم دول اجمللس مع
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية
ّ
الفلسطينية.
تعزيز مسار التطبيع كان أحد
األدوات الرئيسة اليت وضعتها
إدارة ترامب األمريكية لتحقيق
التكامل االقتصادي اإلقليمي يف
صفقة القرن ،من دون ربط ذلك
بتحقيق التسوية السلمية للقضية
الفلسطينية.

واإلسالمية ،واليت تعود بالفائدة ،بالدرجة األوىل ،على الكيان الصهيوني ،وتصب يف تعزيز
وحرف بوصلة الصراع.
الدور اإلسرائيليَ ،
واضحا ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،تساوق معظم دول جملس التعاون
وبدا
ً
التوجهات األمريكية ّ
حلل القض ّية الفلسطينية ،حيث كان أداء معظم هذه
اخلليجي مع
ّ
منسجما مع احللول اليت طرحتها صفقة القرن ،واليت تهدف إىل تصفية القضية
الدول
ً
الفلسطينية.
وشهدت سنة  2020ازديادًا يف االنفتاح اخلليجي على الكيان الصهيوني ،فالتطبيع أخذ
ً
أشكاال خمتلفة مع خروجه إىل العلن ،وتوقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق “أبراهام” يف
 ،2020/9/15الذي ُميثل خط ًرا على القدس واملسجد األقصى ،بعد تشريعه اقتحامات

واملطبعني للمسجد ،وأداء الشعائر الدين ّية اليهوديّة فيه ،حني جعل لليهود ًّ
“حقا”
اليهود
ِّ
حلق املسلمني يف الصال ِة فيه ،وبعد أن شدد االتفاق على أن ّ
مساويًا ّ
تظل األماكن املقدسة

األخرى يف القدس مفتوحة للمصلني املساملني من مجيع األديان.

مﺆسسـة القدس الدولية

واتفاق «أبراهام» الذي انضمت إليه القيادة
العسكرية االنتقالية يف السودان بقوة االبتزاز يف
 ،2020/10/23مقابل رفع السودان عن الئحة
اإلرهاب ،واملغرب يف  ،2020/12/10مقابل اعرتاف
اإلدارة األمريكية بسيادة املغرب على الصحراء
الغربية؛ جاء بتسمية دينية ،وكان املسجد األقصى
املوضوع الدين األساسي يف مضمونه ،وأمام ذلك

اتفاق أبراهام جاء بتسمية دينية،
وكان املسجد األقصى املوضوع
الدين األساسي يف مضمونه.
تبنى اتفاق أبراهام العناصر
اخلمسة املركزية لطمس هوية
املسجد األقصى اليت نصت عليها
صفقة القرن ،وأضفى عليها
مشروعي ًة عربية.

فليس من املبالغة القول إن تغيري هوية املسجد األقصى يقع يف القلب من اتفاق أبراهام،
والتطبيع العربي الالحق له ،بوصف األقصى بات املركز الرمزي ألجندة التصفية على
مستوى اهلوية .وقد تبنى اتفاق أبراهام العناصر اخلمسة املركزية لطمس هوية املسجد
األقصى املبارك اليت نصت عليها صفقة القرن ،وأضفى عليها مشروعي ًة عربية.1
والالفت للنظر أن اإلمارات قدمت اتفاق أبراهام يف سياق حتقيق مكاسب للقضية
أراض من الضفة الغربية .وهو
الفلسطينية عرب االلتزام اإلسرائيلي بتعليق عملية ض ّم ٍ
سياق أقل ما يقال فيه إنه استخفاف بعقلية اإلنسان الفلسطين والعربي واملسلم .ذلك

أن البيان نفسه يذكر أن التعليق كان بطلب من ترامب نفسه .كما أن تعليق الض ّم
مت ً
كان قد ّ
أصال قبل شهر ونصف منذ مطلع متوز /يوليو  2020نتيجة صالبة املوقف
الفلسطين ،وعدم توافر غطاء أمريكي لعملية الض ّم ،مع وجود اعرتاضات دولية واسعة
عليه؛ فكان تأجيل الض ّم حتصيل حاصل .واإلمارات بنظامها السياسي احلالي ليست ً
أصال

يف وضع سياسي وال جيو  -اسرتاتيجي ميكنها من إحداث فارق نوعي يف الشأن الفلسطين.
 1مؤسسة القدس الدولية :القدس في  :2020العام الثالث لمشروع التصفية ،تقدير موقف.2020/12/31 ،
https://bit.ly/3bAsjBx
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وبالتالي ،فإن تعليق الض ّم ّ
مت بيعه للنظام اإلماراتي حملاولة مواراة عورات جرمية
التطبيع واالنفتاح الشامل على الكيان الصهيوني.1
وعلى الرغم من حرص وزيري اخلارجية اإلماراتي والبحريين يف كلمتيهما خالل حفل
حل الدولتني ،فإن نص االتفاق مل يشر ّ
التوقيع على اتفاق أبراهام على ذكر ّ
قط إىل

هذا املوضوع ،بل اكتفى بأكيد احلاجة إىل إجياد ّ
حل سلمي للصراع الفلسطيين -
اإلسرائيلي مبا حيقق حاجات وتطلعات الشعبني ،وهذه لغة صفقة القرن ،اليت تفرض
على الفلسطينيني تنازالت جوهرية يف قضايا الصراع املركزية ،كالسيادة واألرض

واحلدود والقدس والالجئني واألمن واملياه واملستوطنات وطبيعة التواصل اجلغرايف للدولة
الفلسطينية املفرتضة.2
وتثري إشارة ترامب يف خطابه ،قبل توقيع االتفاق ،إىل املواقع التارخيية يف إسرائيل اليت
فتحت اتفاقية أبراهام الباب أمام املسلمني يف مجيع أحناء العامل لزيارتها ،والصالة
بسالم يف املسجد األقصى يف القدس ،خماوف من أن اإلمارات والبحرين رمبا قبلتا عمل ًيا
بالقدس املوحدة عاصمة للكيان الصهيوني ،ومن ث ّم سيطرته على املقدسات املسيحية
واإلسالمية ،وخباصة أن الدولتني كانتا رحبتا من قبل بـصفقة القرن ،اليت تؤكد
مسا فحسب مبطلب الفلسطينيني
ذلك .وإذا كان األمر كذلك ،فإن هذا لن يعد ًّ

أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،بل اعرتاف بـالقدس املوحدة”
عاصمة لـإسرائيل.3

 1محسن صالح ،التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي :الترسيم اآلثم ،موقع عربي .2020/8/14 ،21
https://bit.ly/3nEplhP
ي لألبحاث ودراسة السياسات« :قراءة في التطبيع /التحالف اإلماراتي والبحريني مع إسرائيل»،
 2المركز العرب ّ
تقدير موقفhttps://bit.ly/39yq8Ma .2020/9/17 ،
 3المرجع نفسه
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وقبل اإلعالن العلين عن التطبيع يف  ،2020/8/13اتسعت موجة التطبيع بني اإلمارات
والبحرين مع الكيان الصهيوني على خمتلف الصعد ،وتكررت استضافة وفود إسرائيلية
حتت عناوين الرياضة ،أو االقتصاد ،أو الصحة ،أو غريها .وكشفت وسائل اإلعالم
اإلسرائيلية عن زيارات تطبيعية من بعض دول اخلليج العربي لالحتالل اإلسرائيلي ،أو
زيارة إسرائيليني لدول اخلليج.1
ّ
ونظمت شركة االحتاد للطريان اإلماراتية رحليت طريان إىل مطار بن جوريون ،خالل
شهري آذار/مارس وحزيران/يونيو 2020؛ وذلك حبجة إيصال مساعدات إنسانية
للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،تتعلق مبكافحة فريوس كورونا ،حبسب ما
أعلنت الشركة.2
ويف اجملال الطيب ،أعلنت السفرية اإلماراتية يف األمم املتحدة النا زكي نسيبة أن بالدها

لن تعارض تعاو ًنا مع إسرائيل ملواجهة فريوس كورونا .3وذكر رئيس الوزراء بنيامني

نتنياهو أن إسرائيل واإلمارات ستعلنان عن تعاون بينهما يف مكافحة وباء الكورونا ،كاش ًفا
النقاب عن أن هذا التعاون سيكون يف جماالت البحث والتطوير والتكنولوجيا خلدمة
األمن الصحي يف املنطقة بأسرها .وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) أن شركتني من
القطاع اخلاص اإلماراتي ،وشركتني إسرائيليتني ،أعلنتا إطالق عدة مشاريع مشرتكة
يف اجملال الطيب ومكافحة فريوس كورونا.4

 1انظر ً
مثل :موقع صحيفة القدس ،القدسhttps://bit.ly/2P7SS4y .2020/2/14 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/30af04U .2020/6/9 ،
 3عرب https://bit.ly/308tt0R .2020/5/5 ،48
 4موقع هيئة البث اإلسرائيلي (مكان)https://bit.ly/306VOop .2020/6/25 ،؛ وموقع صحيفة القدس
العربي ،لندنhttps://bit.ly/2X6GdU9 .2020/6/25 ،
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وكخطوة استباقية لتهيئة األجواء عن قرب
اإلعالن عن التطبيع العلن ،نشر السفري اإلماراتي
لدى واشنطن يوسف العتيبة ،يف ،2020/6/11
ً
مقاال يف صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية،
استعرض فيه رؤية حكومة أبو ظيب لعالقات
وصفها باحلميمة مع إسرائيل.1
وتقدم مسار التطبيع بني اإلماراتي مع الكيان
الصهيوني بأقصى سرعة ،وجتاوز اخلطوط
احلمراء ،وهو متفرد من حيث طبيعته ،حيث يرغب

تقدم مسار التطبيع بني اإلمارات
والكيان الصهيوني بأقصى سرعة،
وجتاوز اخلطوط احلمراء ،وهو
متفرد من حيث طبيعته ،إذ يرغب
اإلماراتيون يف حتقيق اندماج
على كل املستويات مع االحتالل
اإلسرائيلي.
سارعت اإلمارات إىل عقد سيل من
االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي يف
خمتلف اجملاالت.

اإلماراتيون يف حتقيق اندماج على كل املستويات مع االحتالل اإلسرائيلي .وسارعت
اإلمارات ،غداة التطبيع الرمسي التفاق أبراهام يف  ،2020/9/15إىل عقد سيل من
االتفاقات مع إسرائيل يف خمتلف اجملاالت؛ االقتصادية واالستثمارية واخلدمات املالية
والطاقة واألمن والعسكرية والتكنولوجيا واإلعالم والسياحة والبحث العلمي والنقل
وقطاعات أخرى...
عجلة تطبيع اإلمارات مع الكيان الصهيوني سابقت الزمن ،وجتاوزت كل احلدود...وبدت
واضحة املعامل أصابع االستثمارات اإلماراتية يف املستوطنات الصهيونية يف األراضي
الفلسطينية احملتلة سنة  ،1967بشكل عام ،ويف شرق القدس بشكل خاص.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/39CAzOp .2020/6/12 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/308BLWH .2020/6/11 ، Ynetnews
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فعلى الرغم من إعالن اإلمارات عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار اإلدارة األمريكية
االعرتاف بالقدس عاصمة لـإسرائيل يف كانون األول/ديسمرب  ،2017الذي كان
ضمن صفقة القرن ،شاركت يف ورشة السالم من أجل االزدهار اليت ُعقدت يف
العاصمة البحرينية املنامة يومي  25و ،2019/6/26ويف مراسم الكشف عن الصفقة ،يف
 ،2020/1/28يف البيت األبيض.
وبينما أدّت اإلمارات دو ًرا مؤث ًرا يف بيع منازل املقدسيني يف البلدة القدمية يف القدس احملتلة،
القريبة من املسجد األقصى املبارك ،للجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية منذ سنة ،2014
كشفت نائبة رئيس بلدية القدس احملتلة فلور حسن – ناحوم ،يف  ،2020/10/17عن

استعداد وحتمس إماراتي لالستثمار يف املخطط االستيطاني الذي يُعد لتهويد أجزاء
واسعة من األحياء املقدسية ،وادي اجلوز والشيخ جراح واملصرارة .وأعلنت عن جناحها يف
حشد استثمارات إماراتية ،قد تصل إىل حنو  700مليون دوالر ،يف مشروع يعرف بـوادي
السيليكون أو بالسيليكون فالي ،الذي س ُيقام على أنقاض  200منشأة جتارية مقدسية،

700
مليون دوالر

استثمارات إماراتية
في مشروع يعرف
بـوادي السيليكون
إماراتيون داخل املسجد األقصى املبارك
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ويهدف إىل إقامة منطقة صناعية حديثة شرق القدس احملتلة ،تض ّم  250ألف مرت مربع
إلنشاء أماكن تشغيل يف جمال التقنية العالية اهلايتك ،ويهدف إىل ربط قسم القدس
تكريسا لفكرة (القدس املوحدة) عاصمة لـإسرائيل.1
الشرقي بالقسم الغربي ،وذلك
ً
ويف إطار التطبيع ً
أيضا ،يروج النظام اإلماراتي للصالة يف املسجد األقصى املبارك حتت
سيادة االحتالل ،يف خطوة غاية يف األهمية حنو فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على

القدس .وقد تالعب النظام اإلماراتي باملفردات الدينية املتعلقة باألقصى ،إذ ُع ِّرف على أ ّنه
املسجد القبلي ،ومسح لكل الديانات بالصالة فيه ،حسب اتفاقية التطبيع.
وجيزم نائب رئيس احلركة اإلسالمية الشيخ كمال اخلطيب أن اإلمارات ،ومن خالل
تتبع نهجها ودورها يف القدس واألقصى يف السنوات األخرية ،ال تعمل وال تنشط من خالل
رؤية خاصة بها بقدر ما أنها تعمل ضمن مشروع صهيوني تهويدي .وحينما يت ّم احلديث
عن منوذج بيت إبراهيم يف أبو ظيب بوجود مسجد وكنيس وكنيسة ،مبعنى أن كل
أبناء سيدنا إبراهيم يصلون حتت سقف واحد ،يقول اخلطيب إن هذا النموذج يتم الرتويج
له وتعميمه بغية تنفيذه يف األقصى .2ويف السياق نفسه ،أشارت صحيفة ماكور ريشون
اإلسرائيلية إىل أن منظمات يهودية طالبت ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد باالعرتاف
ّ
حبق اليهود يف ممارسة طقوسهم الدينية يف املسجد األقصى املبارك.3

تسيها إىل
ويف إعالن تروجيي لشركة االحتاد للطريان اإلماراتية  ،لرحالت ستبدأ ّ
إسرائيل يف  2021/3/28بعنوان زيارة تل أبيب ،استخدمت الشركة صورة جملسم
أمسته اهليكل الثاني اليهودي .كما ظهر يف اإلعالن املرئي ،صورة ألحد األزقة بالبلدة
القدمية من القدس احملتلة ،بوصفه أحد املعامل اإلسرائيلية .والالفت للنظر أن الرواية
 1عرب https://bit.ly/39s6G3w .2020/10/17 ،48
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/2LMtS4I .2020/9/10 ،
 3القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/2KaoVlG .18/11/2020 ،
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الرمسية اإلسرائيلية تقول إن اهليكل الثاني كان موجودًا يف املكان الذي يوجد فيه
املسجد األقصى اآلن.1
وعلى خطى اإلمارات ،تسارعت اتصاالت البحرين مع الكيان الصهيوني ،أعقبها تطبيع
للمنامة مع تل أبيب .ويف  ،2020/9/11أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن البحرين
انضمت إىل اإلمارات يف إبرام اتفاق لتطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني ،بعد اتصاالت
سرية وتطبيع غري معلن منذ تسعينيات القرن العشرين ،وبعد تسارع االتصاالت بعد االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي يف  .2020/8/13لتصبح البحرين بذلك رابع الدول العربية ،وثاني
الدول اخلليجية ،اليت تعلن تطبيع عالقاتها مع الكيان الصهيوني ،بعد مصر واألردن
واإلمارات.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن البحرين ،قبل إعالنها تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني،
استضافت ورشة املنامة االقتصادية يف حزيران/يونيو  ،2019متهيدًا إلعالن صفقة
القرن ،وشاركت يف مراسم الكشف عن صفقة القرن ،يف البيت األبيض ،يف ،2020/1/28
وأوقفت جلسة حوارية عقدتها مجعية الشباب الدميقراطي البحريين على شبكة اإلنرتنت
ملناقشة التطبيع ،خالل بثها يف  ،2020/5/10وطلبت من االحتالل اإلسرائيلي املساعدة
ريا ،ترحيبها باتفاق التطبيع
يف مواجهة جائحة كورونا خالل أيار/مايو  ،2020وأخ ً
اإلماراتي اإلسرائيلي ،واصفة إياه بـاخلطوة التارخيية اليت ستسهم يف تعزيز االستقرار يف
املنطقة ،وموافقتها على السماح للرحالت اإلماراتية من وإىل الكيان الصهيوني بالتحليق
يف أجوائها.
كل املعطيات تظهر عدم وجود أي فائدة أمنية أو اقتصادية من االتفاق البحريين-
اإلسرائيلي ،إىل جانب عدم رضا غالبية البحرينيني من االتفاق .وباملقابل يعتقد املراقبون
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3shoE1k .2020/11/16 ،
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اإلسرائيليون أن هدف احلكومة اإلسرائيلية من التطبيع مع البحرين أن يكون جسر عبور
للسعودية ،وعقد اتفاق معها ،فالشارع اإلسرائيلي أثار عالمات استفهام حول عقد اتفاق
مع دولة صغرية وغري قوية اقتصاديًا كالبحرين ،وعن األهداف املتوقعة منها.
وبعد توقيع اإلمارات والبحرين على اتفاق أبراهام يف  ،2020/9/15تسارعت عجلة

تطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني ،و ّ
مت عقد مذكرات تفاهم يف اجملاالت االقتصادية،

والتجارية ،واالتصاالت ،والتجارة ،واخلدمات اجلوية وتنقل األفراد ،واخلدمات املصرفية،
ويف جمال التعاون التقين ،واالبتكار ونقل التكنولوجيا ،والتعاون يف النظم البيئية
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وغريها...
ويف إطار التطبيع ،يبدو أن هناك مصلحة إسرائيلية لتوقيع اتفاق مع السعودية؛ ألهميتها
السياسية واالقتصادية والدينية .وباملقابل فإن للسعودية حساباتها املختلفة ،داخل ًيا
ً
شوطا بتهيئة
وخارجيا ،وسيكون مثنه األعلى ،بالرغم من أن النظام السعودي قطع
ًّ

البيئة الداخلية واخلارجية لذلك؛ وليس ّ
أدل من ذلك التعاطي اإلجيابي ملسؤوليها ،أو
إعالميها ،أو مغرديها على مواقع التواصل االجتماعي ،مع الكيان الصهيوني ،واحلديث عن
إمكانية إقامة عالقات طبيعية مع الكيان الصهيوني ،وتغيري اخلطاب الديين وتبين خطاب
ريا منحها اإلذن لشركات الطريان
متسامح أكثر جتاه اليهود والتعايش معهم ،وأخ ً
اإلسرائيلية التحليق فوق أراضيها...
وهنا يربز السؤال األهم خالل هذه املدة ،وهو عن الدور السعودي يف تطبيع العديد من الدول
العربية واإلسالمية مع الكيان الصهيوني ،وبشكل خاص دوليت املغربي والسودان ،فهل ميكن
توقيع اتفاقيات التطبيع األخرية من دون الضوء األخضر السعودي .فقد تطورت العالقات
بني االحتالل اإلسرائيلي والسعودية على مدى السنني يف عدد من القنوات املتوازية :ما

أساسا متي ًنا ،وإن كان ضي ًقا ،للعالقات ،وتبقى
تزال هناك قناة أمنية – استخبارية ،تشكل ً
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بطبيعة األحوال سرية .وهناك قناة اقتصادية – جتارية هادئة هي األخرى؛ أما يف السنوات
األخرية فثمة قناة يف مركزها حوار ديين.1
وفيما نفى املسؤولون السعوديون التطبيع ،قال وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن
فرحان آل سعود إن تطبيع العالقات مع االحتالل اإلسرائيلي أمر من املتصور حصوله يف
النهاية ،2وإن بالده تؤيد التطبيع الكامل ،لكن ينبغي ً
أول إقرار اتفاق سالم دائم وكامل
يضمن للفلسطينيني دولتهم بكرامة .3وأكد امللك سلمان بن عبد العزيز على أن السالم
يف الشرق األوسط هو خيارنا االسرتاتيجي ،وواجبنا أال ندّخر جهدًا للعمل م ًعا حنو
حتقيق مستقبل مشرق يسوده السالم واالستقرار واالزدهار والتعايش بني شعوب املنطقة
كافة ،وتدعم اململكة مجيع اجلهود الرامية للدفع بعملية السالم ،على أساس املبادرة
العربية للسالم

.4

ونقلت صحيفة جريوزاليم بوست اإلسرائيلية عن مسؤولني إسرائيليني أن السعودية
ستعلن التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف غضون  12شه ًرا ،ولن يكون يف األشهر األوىل
من والية الرئيس األمريكي جو بايدن .وأشار وزير االستخبارات اإلسرائيلية إيلي كوهني
يف نهاية كانون األول/ديسمرب  2020إىل أن اتفا ًقا ميكن أن يتحقق خالل سنوات القادمة
مع السعودية ،لكنه مل يشر بوضوح إىل نهاية سنة  .2021وكشفت الصحيفة أن ولي
العهد السعودي حممد بن سلمان زار الكيان الصهيوني يف املاضي.5

 1القدس العربيhttps://bit.ly/2MLhD8J .2020/10/29 ،
 2موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنىhttps://bit.ly/2XpssQ6 .2020/10/15 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2Xpdn0O .2020/10/15 ،The Washington Institute for Near East Policy
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XtMnxi .2020/11/21 ،
 4الشرق األوسطhttps://bit.ly/3q9Oeno .2020/9/24 ،
https://bit.ly/3osCsDY .2020/12/28 ، i24NEWS 5
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يشار إىل أن وسائل إعالم عربية كشفت ً
نقل عن مصادر إسرائيلية رمسية ،أن رئيس الوزراء
توجه على منت طائرة إسرائيلية ،يوم األحد  ،2020/11/22إىل السعودية
بنيامني نتنياهو ّ
برفقة رئيس جهاز املوساد يوسي كوهني ،واجتمع مع ولي العهد السعودي حممد بن
سلمان يف مدينة نيوم السعودية ،حبضور وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو .1غري
أن وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان نفى عقد اجتماع بني ولي العهد
السعودي ومسؤولني إسرائيليني ،مشددًا على أن املسؤولني الوحيدين احلاضرين كانوا
فقط أمريكيني وسعوديني.2
ويف حدث تارخيي ،حلقت طائرة ركاب إسرائيلية عرب اجملال اجلوي للسعودية ،يف
 ،2020/8/31يف أول رحلة جوية جتارية مباشرة بني االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات.

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت متنح فيها اململكة إذ ًنا لطائرة إسرائيلية الستخدام
جماهلا اجلوي .وأعلنت السعودية أنها وافقت على السماح للرحالت اجلوية كافة املتجهة
لإلمارات واملغادرة منها من الدول كافة ،بعبور أجوائها .3وبالقابل ،صادق وزير الداخلية
اإلسرائيلي أرييه درعي على قرار غري مسبوق ،يسمح بسفر اإلسرائيليني إىل السعودية
لـأغراض جتارية ،شريطة أن يكون املسافر قد تلقى دعوة رمسية من مستضيفه يف
السعودية.4

ويف سياق التطبيع اإلعالمي ،أجرى وزير الدفاع اإلسرائيلي بين جانتس مقابلة مع
صحفيني من السعودية واإلمارات والبحرين ،عرب منصة زوم .وحبسب القناة العربية
السابعة ،فإنه ألول مرة يتحدث جانتس مع صحفيني من تلك الدول .5وأنتجت قناة أم بي
 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/38w3Rzl .2020/11/23 ،

 2صفحة فيصل بن فرحان على توتيرhttps://bit.ly/35rT1Iy .2020/11/23 ،؛ والشرق األوسط،
https://bit.ly/2XtEM1K .23/11/2020
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/3scsOaU .2/9/2020 ،
 4عرب https://bit.ly/3jNAvQx .2020/1/26 ،48
 5القدسhttps://bit.ly/38xyFQe .2020/10/4 ،
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سي ،اململوكة جلهات سعودية ،مسلسلني فيهما دعوة صرحية إىل التطبيع مع االحتالل
اإلسرائيلي ،ويهاجم الفلسطينيني وقضيتهم.1
وباملقابل ،ويف صورة عربت عن أصالة الشعب الكوييت ،وتضامنه مع القضية الفلسطينية،
بشكل عام ،ومع القدس واملسجد األقصى ،بشكل خاص ،أكد رئيس جملس األمة الكوييت
مرزوق الغامن أنه ال تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة ،وكاملة السيادة،
وتلبية مطالب الشعب الفلسطيين يف السيادة واحلدود والقدس واملياه والالجئني وإزالة
املستوطنات كافة اليت بنيت منذ عام  .21967ويف ما يتعلق بـ»صفق القرن» ،أعرب
جملس األمة الكوييت عن رفضه وتنديده بالصفقة ،3وقال الغامن ،يف املؤمتر الطارئ
عمان يف  ،2020/2/7إن املكان الطبيعي للصفقة هو
للربملان العربي يف العاصمة األردنية ّ
سلة القمامة

.4

ويف ّ
ظل تهافت بعض الدول على تطبيع عالقتها مع الكيان الصهيوني ،وردًا على حماولة
إدارة ترامب األمريكية الرتويج بأن الكويت ستكون من الدول اليت ستطبع عالقاتها مع
االحتالل؛ جدَّدت مصادر حكومية كويتية التأكيد أن موقف الكويت من التطبيع مع
تطبع مع
الكيان الصهيوني ثابت ،ولن ّ
يتغي ،وأن الكويت على موقفها ،وستكون آخر دولة ِّ
االحتالل اإلسرائيلي ،مشددة على أن الكويت ال تواجه أي ضغوط لتغيري موقفها الراسخ
والرافض للتطبيع .وأكدت احلكومة الكويتية تأييد كل اجلهود اهلادفة إىل الوصول إىل
ّ
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ،يضمن للشعب الفلسطيين إنهاء االحتالل ،وعودة
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/274612 .12/4/2020 ،؛ وعربي ،21
https://bit.ly/30agigg .2020/4/26
 2القدس العربيhttps://bit.ly/2LqLK4Y .2020/1/30 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/272013 .2020/2/5 ،
 4هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2P1XGsh .2020/2/9 ،
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الالجئني ،وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود  ،1967وفق
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ّ
وحل الدولتني.1
وتقدم عدد من أعضاء جملس األمة الكوييت ،بينهم مرزوق الغامن ،بطلب للتعجيل بقيام
اجمللس وجلانه بالبت يف القوانني املقرتحة املقدمة بشأن مقاطعة إسرائيل ،وحظر
التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني .2كذلك نفى الغامن مشاركة الكويت ،على
أي مستوى كان ،يف مراسم توقيع اتفاق التطبيع الذي ّ
مت التوقيع عليه يف ،2020/9/15
يف واشنطن بني اإلمارات والبحرين واالحتالل اإلسرائيلي ،مشددًا على ثبات موقف الكويت
حكومة وشع ًبا ،بشأن عدم التطبيع مع االحتالل بأي شكل من األشكال.3

 .4الســـودان والمغـــرب :التطبيـــع ...مكاســـب مختلفـــة ثمنهـــا
مشـــترك
يف أبرز توضيح لتطبيع السودان واملغرب مع الكيان
الصهيوني ،قال رئيس معهد دراسات األمن القومي
اإلسرائيلي عاموس يدلني إن املغاربة والسودانيني

االحتالل اإلسرائيلي مل تدفع شي ًئا
مقابل «السالم» مع املغرب والسودان،
ومن دفع هم األمريكيون.

أبرموا صفقة مع األمريكيني ،وليس مع إسرائيل،

مشددًا على أن إسرائيل مل تدفع شي ًئا تقري ًبا مقابل السالم مع املغرب والسودان ،ومن دفع
هم األمريكيون ،حيث أخرجوا السودان من قائمة اإلرهاب ،وأعطوا اعرتا ًفا بالسيطرة

املغربية على الصحراء الغربية ،وهذا اعرتاف مهم جدًا للمغاربة ،حبسب تعبريه.4
 1موقع صحيفة القبس ،الكويتhttps://bit.ly/2JZQ7mX .2020/8/15 ،؛ و .2020/9/20
https://bit.ly/3i1ny53؛ و https://bit.ly/3brX9MO .2020/9/21
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/38tpXlW .2020/8/20 ،
 3وكالة وفاhttps://bit.ly/3hLqiUo .2020/9/16 ،
 4صحيفة رأي اليوم اإللكترونيةhttps://bit.ly/3igB19A .2020/12/12 ،
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نتنياهو التقى رئيس اجمللس السيادي السوداني بأوغندا واتفقا على التطبيع

تزايدت بوادر التطبيع بني القيادة السودانية اجلديدة بعد اإلطاحة بنظام الرئيس السابق
عمر البشري ،ويف مقدمتها اللقاء س ًرا بني رئيس جملس السيادة االنتقالي السوداني عبد
الفتاح الربهان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يف عنتييب يف مقر الرئيس
األوغندي يوري موسفين ،والذي ّ
مت االتفاق فيه على تطبيع العالقات تدرجي ًيا ،حسبما
صرح مسؤول إسرائيلي كبري لصحيفة تاميز أوف إسرائيل.1
يشتبك قرار تطبيع عالقات القيادة السودانية اجلديدة مع الكيان الصهيوني ،الذي أعلنه
ترامب يف  ،2020/10/23بعدة ملفات للخالص من أزمات السودان الداخلية واخلارجية
املُرتاكمة ،وفرصة لتجاوز عقود من الصعوبات االقتصادية والعزلة الدولية اخلانقة،
حبسب تأكيد هذه القيادة.

 1تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3iffqhr .2020/2/3 ،
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/3ibJs5X .2020/2/9 ،
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دعما إمارات ًيا وسعوديًا وأمريك ًيا
فالقيادة السودانية اجلديدة أرادت من وراء هذا التوقيع ً
جديدًا ملالية الدولة؛ من شأنه أن يُعزز قناعة السودانيني جبدوى تطبيع العالقات مع
االحتالل اإلسرائيلي .وكشف جملس الوزراء السوداني أن الواليات املتحدة اشرتطت
تطبيع العالقات بني اخلرطوم واالحتالل اإلسرائيلي ،لشطب السودان من قائمتها السوداء
للدول الراعية لإلرهاب .1وشدد عبد الفتاح الربهان على أنه ال فائدة ترجى من اخلصومة
مع دولة عضو يف األمم املتحدة ،وأصبحت مقبولة من اجملتمع الدولي بغض النظر عن
ً
جملسي السيادة والوزراء شركاء يف خطوة
مؤكدا أن
الظروف اليت صاحبت قيامها،
َ
إنهاء العداء مع إسرائيل.2
ويف اإلطار نفسه ،أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،يف  ،2020/12/10أن املغرب أصبح
أحدث دولة عربية توافق على تطبيع العالقات مع الكيان الصهيوني ،وجاء هذا اإلعالن
بعد أن وقع ترامب وثيقة يعرتف فيها بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية .وبعد يوم
من هذا اإلعالن ،أرسلت إدارة ترامي كتابًا إىل الكوجنرس األمريكي حول صفقة حمتملة
لبيع أسلحة مبليار دوالر إىل املغرب ،يف خطوة مشابهة لتلك اليت ّ
اتذتها إدارة ترامب بعد
التطبيع اإلماراتي مع الكيان الصهيوني.
مهما إىل قلب
وكانت الرباط ترى يف احلفاظ على عالقاتها مع الكيان الصهيوني
ً
مفتاحا ً
واشنطن .ومبوجب االتفاقية ،ستستكمل الدولتان العالقات الدبلوماسية جزئ ًيا ،وتطلقان

رحالت ج ّوية مباشرة ،وتع ّززان فرص التعاون االقتصادي والتكنولوجي.

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2Lzmf1t .2020/10/26 ،
 2موقع صحيفة الشروق ،مصر/11/28 ،المجلسhttps://bit.ly/3sk7vUO .
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 .5تركيا
تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من دور تركيا يف
القدس ،ووضع االحتالل خمططات لعرقلة
وجودها يف القدس واملسجد األقصى املبارك ،ويرى
االحتالل اإلسرائيلي أن السياسة الرتكية يف
القدس احملتلة تسعى إىل إبراز الصبغة اإلسالمية
للمدينة.

تزايدت املخاوف اإلسرائيلية من الدور
الرتكي يف القدس ،ووضع االحتالل
خمططات لعرقلته يف القدس
واملسجد األقصى.
ويرى االحتالل أن السياسة الرتكية
يف القدس احملتلة تسعى إىل إبراز
الصبغة اإلسالمية للمدينة.

وتنوع االهتمام الرتكي بالقدس ،وتنوعت مشاريع تركيا فيها ،وغطت قطاعات متعددة
كاإلسكان والصحة والتعليم واالقتصاد .وإىل جانب زيارات األتراك املستمرة لألقصى فإن
تركيا تسعى من خالل مجعيات إغاثية إىل مساندة املقدسيني ،ودعمهم باألموال لرتميم
العقارات واحلفاظ عليها ،وتنفذ عدة مؤسسات تركية مشاريع هلا مع مؤسسات مقدسية
جمتمعية.
وبدأ االحتالل الصهيوني خطوات الستئصال القاعدة السياسية لألنشطة الرتكية يف
القدس الشرقية ،ولتعزيز السيادة اإلسرائيلية يف مجيع أحناء املدينة ،حبسب ما قال
وزير اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ،الذي شدد على أن انتهاء أيام اإلمرباطورية
العثمانية ،وليس لدى تركيا ما تبحث عنه يف القدس .وقال إن إعالن الرئيس أردوغان أن
القدس ملك جلميع املسلمني ،مبالغ فيه وال أساس له من الصحة ،إلسرائيل السيادة يف
القدس ،مع احلفاظ على حرية العبادة الكاملة جلميع األديان ،لن نسمح ألي جهة باملس
بهذه السيادة.1
 1موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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خرباء إسرائيليون حيذرون من تنامي النشاط الرتكي

ويف حماولة ملنع النشاط الرتكي ،أوصى التقدير االسرتاتيجي السنوي لعام -2019

 2020الصادر عن معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي التابع لـجامعة تل أبيب،
بضرورة استمرار السلطات اإلسرائيلية يف احل ّد من النشاط الرتكي يف القدس ،ومن
عالقتها مع فلسطينيي  .11948وألغى االحتالل وظائف املعلمني األتراك الذين يعلمون
الفلسطينيني مبدارس القدس ،ومعاقبة كل مدرسة حتصل على دعم تركي ،ولعل األهم
هو السعي إىل احل ّد من نشاط مجعية التعاون والتنسيق الرتكية تيكا يف شرق القدس،
واليت يقول االحتالل اإلسرائيلي إنها تقدم حنو  12مليون دوالر سنويًا يف شرق القدس،
وخاصة يف جمال الرتميم يف البلدة القدمية من مدينة القدس ،إضافة إىل تقديم الطرود
الغذائية للفقراء ،وتقديم املساعدة للتجار يف البلدة القدمية

.2

The Regional System: Struggling for the Shape of the Middle East, Strategic 1
The Institute for National Security Studies ,2020-Survey for Israel 2019
(INSS), January 2020. https://bit.ly/2WOI5AN
 2موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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وقررت رئاسة الشؤون الدينية يف تركيا ،خالل املدة اليت يغطيها التقرير ،الرتكيز
أكثر على زيارات مدينة القدس ،والصالة يف املسجد األقصى املبارك ،يف إطار برنامج
رحالت العمرة لعام 2020-2019؛ بهدف زيادة اهتمام املواطنني األتراك بالقدس واملسجد
األقصى .1وباملقابل ،وضع االحتالل قيودًا على زيارات األتراك للقدس عرب ختصيص زيارة
واحدة فقط لكل شخص خالل العام ،ووضع عراقيل تهدف من خالهلا إىل عرقلة زيارة
القدس وحرية التج ّول فيها.
ً
ملحوظا يف تسليط الضوء على الدور الرتكي يف املسجد
وشهدت سنة  2020تزايدًا
األقصى بشكل متجدد يف اإلعالم اإلسرائيلي .وبدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية انتقاد
الدعم الرتكي املقدم ألهالي القدس ملواجهة وباء كورونا ،وقالت إنه عمل ض ّد
إسرائيل ،مشككة بهذا الدعم ،ورأت أن اهلدف منه هو تعميق الوجود الرتكي بالقدس
واألقصى ،وإضعاف الوجود اإلسرائيلي .2ويف ورقة حبثية نشرها مركز القدس للدراسات
االسرتاتيجية واألمنية يف تل أبيب ،يشري الباحث يف شؤون الشرق األوسط ديفيد كورون
إىل أن الوجود الرتكي من شأنه أن يوجه ضربة إىل السيادة اإلسرائيلية على القدس.
ويف السياق ذاته ،يشري مركز القدس لشؤون اجملتمع والدولة اإلسرائيلي إىل أن ما
جيري يف القدس يثبت أن هناك مساعي تركية لوقف عملية أسرلة الثقافة يف القدس
الشرقية .ويقول املركز إن مواقع أثرية إسالمية عثمانية جرى تعمريها وترميمها مؤخ ًرا
يف القدس ً
أيضا من خالل مجعيات تركية .ويضيف املركز أن تركيا تتعاون مع اهليئة
اإلسالمية العليا اليت يديرها الشيخ عكرمة صربي وكذلك مع احلركة اإلسالمية
احملظورة اليت يقف على رأسها الشيخ رائد صالح من أجل تكثيف الوجود يف القدس
واألقصى ،بل بدأتبتسيري رحالت كبرية إىل هذه املدينة مؤخ ًرا.3
 1وكالة األناضولhttps://bit.ly/2D1nwdr .2019/11/7 ،
 2موقع صحيفة العربي الجديد ،لندنhttps://bit.ly/3nMLzOT .2020/4/5 ،
 3موقع تي آر تيhttps://bit.ly/38Ls58N .2020/6/3 ،
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ويف مساعيها إىل إثبات ملكية الفلسطينيني لألراضي احملتلة يف القدس والضفة الغربية
كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن تركيا سلمت السلطة الفلسطينية نسخة من
األرشيف العثماني ،الذي حتتفظ به ،ويض ّم وثائق لعشرات اآلالف من السجل العقاري
اخلاص بأراضي اخلالفة العثمانية .وأضافت الصحيفة أن احملامني الفلسطينيني
يستخدمون مواد األرشيف ،للطعن يف امتالك االحتالل اإلسرائيلي لألراضي يف حمافظات
الضفة ،مبا فيها القدس احملتلة.1
ويف اإلطار ذاته ،أعرب الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عن فخره بدفاع بالده عن
فلسطني يف احملافل الدولية كافة ،مشددًا على أن تركيا لن تغض الطرف إزاء منح
األراضي الفلسطينية ألحد ،وأود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أمحر بالنسبة إىل
مسلمي العامل .2وقال أردوغان :القدس مدينتنا ،ال س ّيما أنه من املمكن إىل اليوم العثور
على آثار املقاومة العثمانية اليت اضطرت للخروج منها خالل احلرب العاملية األوىل.3
وهاجم أردوغان بشدة ،يف األمم املتحدة ،االحتالل اإلسرائيلي ،وندد بقمع الفلسطينيني،
وهو ما دفع السفري اإلسرائيلي إىل االنسحاب .وقال خالل اجللسة االفتتاحية ألعمال
الدورة الـ  75للجمعية العامة لألمم املتحدة يف  :2020/9/22ال تزال القضية الفلسطينية

ّ
تقض مضاجعنا ،واأليدي القذرة اليت تتعدى على القدس ،حيث توجد األماكن املقدسة
للديانات السماوية الثالث ،تزداد جرأة ووقاحة ،مشددًا على أن تركيا لن تدعم أي خطة ال

 1موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/3f9Y9TV .2020/1/2 ،؛ وكالة األناضول لألنباء،
https://bit.ly/2XY7uHG .2020/1/1؛ وانظر أيضًا:
إسرائيل هيومhttps://bit.ly/2BFXrQH .2020/1/1 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2LQgpZt .2020/5/24 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3idWZdf .2020/10/1 ،؛ ووكالة األناضول.2020/10/3 ،
https://bit.ly/3icjZcA؛ ووكالة األناضولhttps://bit.ly/35KILLP .2020/11/29 ،
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يوافق عليها الشعب الفلسطيين  .1وأكد أردوغان موقف تركيا الرافض ألي خطوات ض ّم
إسرائيلية ،أو تطبيع قبل إنهاء االحتالل وحتقيق االستقالل إلقامة الدولة الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الشرقية.2
وأكد الرئيس الرتكي أن صفقة القرن غري مقبولة وأنها ال ختدم السالم ولن جتلب
ّ
ً
مؤكدا أن اخلطة األمريكية هي خطة لتجاهل حقوق الفلسطينيني وإضفاء
احلل،
الشرعية على االحتالل اإلسرائيلي .3وقالت وزارة اخلارجية الرتكية إن اخلطة األمريكية
املزعومة لـالسالم يف الشرق األوسط ولدت ميتة .وقالت الوزارة ،يف بيان هلا ،إن هذه
اخلطة ،إمنا هي خطة ض ّم ترمي لقتل ّ
حل الدولتني ،واغتصاب أراضي فلسطني .وأكد
البيان أنه ال ميكن شراء الشعب الفلسطيين وأراضيه باملال ،مشددة على أن القدس هي
خط أمحر بالنسبة إىل تركيا.4
وشدد رئيس الشؤون الدينية الرتكية علي أرباش ،بتصرحيات على شبكات التواصل
االجتماعي ،على أن إعالن الواليات املتحدة صفقة القرن ،وإعالنها القدس عاصمة غري
قابلة للتجزئة لالحتالل اإلسرائيلي خطوات متهورة وال تستند إىل أي أساس قانوني
وشرعي .وأكد أرباش أن القدس هي العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية.5

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XGxPur .2020/9/23 ،
 2وكالة وفاhttps://bit.ly/3srMI1M .2020/8/22 ،
 3الجزيرة نتhttps://bit.ly/39z1Npt .2020/1/29 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2XHBYhB .2020/10/8 ، The Peninsula
 4وكالة األناضولhttps://bit.ly/2P2Dt5C .2020/1/28 ،
 5موقع رئاسة الشؤون الدينية ،رئاسة الجمهورية التركية،https://bit.ly/3igpEOI .2020/1/29 ،
وصفحة رئاسة الشؤون الدينية على توتيرhttps://bit.ly/3bG87OI .2020/1/29 ،
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 .6المستوى الشعبي
يب من تطور
يُع �د املوقف العربي واإلسالمي الشع ّ
األوضاع يف املسجد األقصى أفضل ً
حاال من
املستوى الرمسي ،ومن أهم األدوات املؤثرة يف حتديد
املسارات .والشارع العربي واإلسالمي متفاعل مع
القضية الفلسطينية بشكل عام ،واملسجد األقصى
ومدينة القدس بشكل خاص.

نظمت جهات شعبية عربية وإسالمية
عديدة فعاليات نصرة للقدس
واألقصىً ،
ورفضا للتطبيع ،ولكن
التفاعل الشعيب مل يكن باملستوى
املطلوب ألسباب كثرية منها
جائحة كورونا والظروف السياسية
واالقتصادية.

وقد كانت التحركات الشعبية  -إىل ح ّد ما -على مستوى احلدث ،وجنحت يف الضغط
على اجلهات الرمسية إلحداث بعض التغيريات يف املواقف ،وفشلت يف حمطات كثرية،

بسبب عدم اكرتاث املستوى الرمسي ملوقف الشارع أحيا ًنا ،أو ضعف هذه التحركات يف
أحيان أخرى .وعلى مستوى ال ّتطبيعّ ،
فإن رفض العالقات مع االحتالل هو املوقف الغالب

على الشارع العربي واإلسالمي.
ويف إطار التفاعل مع املستجدات يف القدس احملتلة ،واالقتحامات املتكررة للمسجد
األقصى ،نظم االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني يف  ،2020/5/16لقا ًء دول ًيا
ض ّم عشرات الشخصيات االعتبارية وقيادات العمل الوطنية يف أكثر من عشرين دولة
إسالمية .1ويف  2020/6/5أطلق ملتقى القدس أمانيت الدولي ،محلة عاملية إلكرتونية
حتت عنوان يوم القدس اإللكرتوني العاملي .وأكد امللتقى أن احلملة ستشارك فيها أكثر
من  250مؤسسة من  33دولة حول العامل ،وبـ  13لغة ،بالتزامن مع الذكرى الـ 53

الحتالل الشطر الشرقي من مدينة القدس احملتلة.2
 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3qks163 .2020/5/20 ،
 2المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/276346 .2020/6/5 ،
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وشارك حنو  800عامل وداعية
وشخصية إسالمية ،من

64

مؤسسة علمائية ،من  19دولة ،يف
مقدمتهم االحتاد العاملي لعلماء
املسلمني ورابطة علماء املسلمني
ورابطة علماء أهل السنة ،يف
ملتقى علماء األمة لنصرة
القدس واملسرى إلكرتون ًيا ،يف
 ،2020/6/13تزام ًنا مع الذكرى

مؤمتر روَاد بيت املقدس اإللكرتوني

الـ  53الحتالل القدس .وحذر املشاركون من املخاطر احملدقة بالقضية الفلسطينية ،ويف
مقدمتها التطبيع مع االحتالل.1
ويف  7و 2020/11/8انعقد مؤمتر ر َواد بيت املقدس اإللكرتوني» ،حتت شعار القدس
أمانة ..التطبيع خيانة ،من تنظيم االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني ،ومركز
عالقات تركيا والعامل اإلسالمي .ليكون أضخم مؤمتر إلكرتوني عاملي نصرة لفلسطني
ودعما لصمود الشعب الفلسطيين ،شارك فيه العشرات من الشخصيات البارزة والفاعلة
ً
يف خدمة القضية الفلسطينية على مستوى العامل ،فيما بلغ عدد املشاركني فيه حنو 5

بلداّ .2
وأكد املُ ْؤمترون ،يف البيان اخلتامي ،رفض التطبيع ً
آالف مشارك من ً 75
رفضا
قاط ًعا؛ ّ
بكل أشكاله وصوره وألوانه .وشددوا على مركزيّة القدس واملسجد األقصى املبارك،
الصراع الدّائر يف املنطقة.3
يف ّ
 1موقع عربي https://bit.ly/2Pahxpm .2020/6/13 ،21
 2وكالة قدس برس إنترناشيونال لألنباءhttps://bit.ly/38JwyZQ .2020/11/7 ،
 3المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/283273 .2020/11/8 ،
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ويف  2020/7/11أعلن ملتقى كلنا مريم الدولي تشكيل جلنة قانونية دولية تض ّم
خبريات وحقوقيات وعامالت يف جمال حقوق اإلنسان ،تهدف إىل متابعة جرائم االحتالل
ّ
حبق املرأة املقدسية ،والتصدي هلا بالتعاون مع منظمات حقوقية عرب العامل.1
ويف تركيا نظمت منظمات أهلية عددًا من الوقفات التضامنية مع القدس ،واملسجد
األقصى ،مندّدين باالحتالل اإلسرائيلي وسياسته القمعية .ومن هذه الوقفات ما ّ
مت
تنظيمه يف  ،2020/1/24تضام ًنا مع املقدسيني ،وعلى رأسهم خطيب املسجد األقصى
الشيخ عكرمة صربي ،يف ساحة مسجد السلطان حممد الفاتح باسطنبول .2ومنها
كذلك ،احلملة الشعبية العاملية اليت أطلقتها مؤسسة وقف األمة الرتكية يف
 ،2020/4/22حتت عنوان إسعاف القدس ،وتهدف إىل إغاثة املقدسيني الذين يعانون
االحتالل وتردي األوضاع بفعل فريوس كورونا ،وأطلقت احلملة من مدينة إسطنبول
الرتكية ،بالتنسيق والشراكة مع العديد من اهليئات واجلمعيات واملؤسسات العاملة من
أجل القدس يف العامل.3
ويف  2020/5/11أطلقت مجعيتا وقف القدس للرعاية والتنمية يف لبنان ،وحجر الصدقة
 تركيا ،محل ًة لإلغاثة العاجلة يف القدس ،لدعم الفئات األكثر تضر ًرا يف املدينة بفعلجائحة كورونا ،وجاءت احلملة حتت عنوان اصنع ابتسامتهم .4ويف  2020/11/8دعا
ملتقى علماء تركيا ألجل القدس ،مؤسسات اجملتمع املدني يف تركيا إىل إنشاء جلنة
دعما للمدينة احملتلة ،وانعقد امللتقى إلكرتون ًيا برعاية هيئة علماء
القدس يف مؤسساتهم ً
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/39yMqO2 .2020/7/11 ،
 2وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/2AEI6Po .2020/1/24 ،
 3وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/281806 .2020/4/23 ،
 4وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3qpdk1G .2020/5/11 ،
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فلسطني يف اخلارج ،وحضور خنبة من علماء وشخصيات تركية ،وشدد امللتقى ،يف ختام
دفاعا عن القدس.1
أعماله ،على ضرورة رص الصفوف ونبذ اخلالفات ً
ويف ماليزيا انعقدت فعاليات مناصرة للقضية الفلسطينية ،بشكل عام ،وللقدس واملسجد
األقصى ،بشكل خاص ،منها فعاليات مؤمتر برملانيون ألجل القدس ،الذي انعقد يف
العاصمة املاليزية كواالملبور ،يف  ،2020/2/8حبضور رئيس الوزراء املاليزي مهاتري حممد،
وشارك يف املؤمتر  500برملاني عربي ودولي ،إضافة إىل ممثلني عن املؤسسات الناشطة يف
جمال الدفاع عن القدس واألقصى ،بهدف التباحث حول دعم قضايا فلسطني والدفاع عن
حقوق مواطنيها.2
وتوالت مؤشرات الرفض الشعيب العربي لتطبيع الدول العربية عالقاتها مع االحتالل
اإلسرائيلي ،وتتابعت التحركات الشعبية واحلزبية الرافضة للتطبيع .وأظهرت نتائج
استطالع املؤشر العربي  ،2020/2019الذي أجراه املركز العربي لألحباث ودراسة
السياسات يف الدوحة يف  13بلدًا عرب ًيا ،بني تشرين الثاني/نوفمرب  2019ومتوز/يوليو

ّ ،2020
أن  %88من مواطين املنطقة العربية يرفضون االعرتاف باالحتالل اإلسرائيلي،

والتطبيع معها .3وتبنى علماء األمة اإلسالمية من مناطق خمتلفة فتوى بتحريم
التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي يف اجملاالت كافة ،وتعدّه خيانة.

 1موقع مدينة القدسhttps://bit.ly/3iiA2Ws .2020/11/8 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/news/33692 .2020/2/10 ،
 3المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحةhttps://bit.ly/3sq4bYm .2020/10/6 ،
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ً
ثالثا :على المستوى اإلسرائيلي
منذ أن دخلت املعركة على القدس طور التصفية مع إعالن ترامب القدس عاصمة موحدة
للكيان الصهيوني يف  ،2017/12/6بدا املشروع االستعماري الصهيوني يف أشد حاالت
متحوره حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية الدولة ،وباتت تصفية القدس ،ومركزها املسجد
األقصى املبارك ،العنوان التالي حلرب اهلوية ،مع التشديد على أن القدس ستبقى العاصمة
املوحدة لالحتالل ،وأنها لن تقسم أبدًا ،حبسب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
عاما على احتالل القدس.1
خالل خطاب له يف حفل حكومي مبناسبة مرور ً 53
حضور
وأصبح االحتالل يتطلع إىل اغتنام الفرصة ،ال لتغيري الوقائع يف القدس وفرض
ٍ
يهودي فيها فقط؛ بل يتطلع إىل تصفية الوجود العربي اإلسالمي واملسيحي وجعله وجودًا
وحضور إسرائيلي شامل على
حضور يهودي مهيمن على مستوى املقدس،
تاب ًعا ،وفرض
ٍ
ٍ

مستوى السيادة واإلدارة حييل اجملتمع املقدسي إىل جزء من الوسط العربي يف إسرائيل
بعد أن كان طليع ًة ورأس حربة ملشروع التحرر ،وإىل انصياع الوعي املقدسي للسلطة

الصهيونية بوصفها شرعي ًة ونهائية بزيادة معيار الكي باهلدم واالعتقال واإلبعاد ،وإىل
فرض احلضور اليهودي يف األقصى بالتقسيم الزماني واملكاني وتأسيس املعبد معنويًا

ً
متهيدا لتأسيسه ماديًا.2

وكشفت دراسة حبثية أعدها الباحث واألكادميي فراس القوامسة ،ونشرها مركز رؤية
للتنمية السياسية ،النقاب عن أن القدس نقطة انطالق املشاريع االستيطانية لالستيالء
على الضفة الغربية ،وأن االحتالل اإلسرائيلي يسارع إلجناز مشروع القدس الكربى الذي
ميتد على  %10من مساحة الضفة ،ويفصل مشاهلا عن جنوبها للحيلولة دون قيام دولة
فلسطينية .وبينت الدراسة أن مشاريع االستيطان الكربى يف القدس تعمد إىل نقل الكتل
 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3sOZeHS .2020/5/21 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
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السكانية الكربى للمستوطنني إىل قلب املدينة ،وتعزيز السيطرة على مساحات واسعة من
األراضي عرب نشر البؤر االستيطانية ،وثكنات اجليش وشبكات الطرق اليت تقطع السبيل
على التواصل اجلغرايف بني األراضي الفلسطينية.1
وخالل سنة  ،2020استغل الكيان الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة كورونا من جهة،
والدعم املطلق من إدارة ترامب األمريكية ،مع
التطبيع العربي من جهة أخرى؛ وواصل خطته
لتنشيط االستيطان يف الضفة الغربية بشكل عام،
ويف مدينة القدس بشكل خاص ،يف سياق حتقيق
هدفه لإلطباق على املدينة وتهويدها ،بالتوازي
مع تصعيد عمليات اهلدم يف القدس ،واإلعالن عن
نيته ض ّم األغوار وأجزاء كبرية من الضفة ،مع
عودة االقتحامات بعد فتح املسجد األقصى.

منذ أن دخلت املعركة على القدس
طور التصفية مع إعالن ترامب
القدس عاصمة موحدة للكيان
الصهيوني ،بدا املشروع االستعماري
الصهيوني يف أشد حاالت متحوره
حول اهلوية فتبنى مبدأ يهودية
الدولة ،وباتت تصفية القدس،
ومركزها املسجد األقصى املبارك،
العنوان التالي حلرب اهلوية.

ويف سياق سياسة احلرب الدميوغرافية ،حاول
االحتالل الصهيوني تطبيق سياسة سكانية
مربجمة لتهويد القدس ،تعتمد بشكل أساسي
على طرد أكرب عدد من املقدسيني من املدينة
بذرائع خمتلفةُ ،
وطبقت قوانني عنصرية جائرة
ّ
حبق املقدسيني وأرضهم ،مقابل جذب أكرب عدد
من املهاجرين اليهود ،يف حماولة لفرض أمر واقع
جديد .والالفت للنظر أن حكومة االحتالل تسابق

خالل سنة  ،2020استغل الكيان
الصهيوني االنشغال العاملي جبائحة
كورونا ،والدعم املطلق من إدارة
ترامب ،مع التطبيع العربي؛ وواصل
خطته لتنشيط االستيطان والتهويد
يف القدس ،يف سياق هدفه لإلطباق
على املدينة وتهويدها ،بالتوازي مع
تصعيد عمليات اهلدم يف القدس ،مع
عودة االقتحامات بعد فتح املسجد
األقصى.

 1عربي https://bit.ly/3uRwJeD .2020/7/17 ،21؛ وموقع الجزيرة نت.2021/3/4 ،
https://bit.ly/3bYkOCZ
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الزمن يف سعيها إىل فرض أمر واقع جديد يف القدس ،حملاصرة آمال الفلسطينيني
يف إقامة دولتهم وعاصمتها القدس ،وتهيئة الظروف املختلفة جلعل املقدسيني أقلية،
بالتزامن مع إعالن إدارة ترامب املدينة موحدة عاصمة للكيان الصهيوني.
وأدت الزيادة يف أعداد املستوطنني يف الض ّفة الغرب ّية ،مبا فيها شرق القدس ،اليت وصلت إىل

َّ
يتطلبه ذلك من
أكثر من  800ألف مستوطن ،إىل زيادة احلاجة لتوفري األمن هلم ،وما
احتياجات جديدة على حساب الوجود الفلسطيين ،حتى وصل األمر أن يكون املستوطنون
هم أصحاب السلطة األساسية والفعلية على األرض والكلمة الفصل على كل املخططات
االستيطانية.

كورونا في القدس
اختلفت سياسة االحتالل خالل احلقبة املاضية ،وبشكل خاص خالل سنة  ،2020يف
تعاطيها مع ملف القدس ،وتشري قراءة السلوك الصهيوني يف القدس يف سنة  2020إىل
حماولة صهيونية لتوظيف وباء كورونا لضرب اإلرادة الشعبية الفلسطينية ،بعد أن
فرضت خالله ثالثة إغالقات كربى يف الكيان الصهيوني .وشكل وباء كورونا وإجراءاته
ضربة موجعة للفعل الشعيب املقدسي قطعت سياقه الصاعد.
ريا يف القدس احملتلة ،بعد تصاعد انتشاره يف األحياء
وبدأ وباء كورونا يأخذ منحنى خط ً
املقدسية ،ومل تقم سلطات االحتالل بأي إجراءات وقائية معتربة يف املدينة احملتلة ،ومل
تطبق اإلجراءات اليت نفذتها يف املستوطنات والبؤر االستيطانية األخرى ،يف سياق رفع
جهوزيتها ،إذ أجرت طواقم االحتالل تدريبات خاصة تتعلق مبنع تفشي فريوس كورونا
بني املستوطنني.
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جنود االحتالل يفرضون إغال ًقا على املسجد األقصى ومناطق القدس

وكان جلائحة كورونا أثر س ّيئ يف مدينة القدس ،بالتزامن مع تصعيد سلطات االحتالل
إجراءاتها التعسفية ض ّد السكان؛ وقال مسؤولون فلسطينيون إن جائحة كورونا فاقمت
من الوضع الصعب ً
ً
واحدا من
أصل ،يف املدينة احملتلة ،خالل عام  ،2020وهذا ما جعله
أصعب األعوام على املدينة منذ احتالهلا .ويف أحاديث منفصلة لوكالة األناضول ،أشار
مدعوما بعمليات االستيطان،
املسؤولون إىل أن اجلائحة ترافقت مع تصعيد التهويد
ً
وهدم املنازل الفلسطينية ،واالعتقاالت ،واإلبعادات عن املسجد األقصى الذي واصل
املستوطنون اإلسرائيليون اقتحامه ،بوترية مرتفعة ،ومواقف أمريكية متعسفة.1

 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/386VZDP .2020/12/24 ،
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وقد خدم الوباء االحتالل في ثالثة اتجاهات هي:1
أو ًلا :تكريس السيادة الصهيونية على األقصى وبشراكة مع احلكومة األردنية ألول
مرة منذ االحتالل ،وذلك عرب اإلغالق األطول للمسجد األقصى يف تارخيه منذ
يوما ،وذلك باالتفاق بني الطرفني ،ث ّم ُفتح املسجد
االحتالل الصلييب ،مدة ً 69
باالتفاق بني الطرفني كذلك.
ثانيا :ضرب اإلرادة الشعبية وضرب فكرة التجمع الشعيب حتت غطاء محاية
ً
عصب جتاري يف
الصحة العامة ،وتقييد حركة املقدسيني ،وقتل ما تبقى من
ٍ
البلدة القدمية ،وإجهاض مبادرة الفجر العظيم.
ً
ثالثا :استغالل حالة الرتاجع والكمون يف تفكيك حالة املواجهة الشعبية وتفعيل
سالح االعتقال واإلبعاد واإلجراءات التعسفية الثقيلة حبق كل من يشك
االحتالل يف ضلوعه فيها.

الضم
ّ
استغل الكيان الصهيوني الضوء األخضر األمريكي ،الذي مسح لسلطات االحتالل بض ّم
املستوطنات املقامة يف الضفة الغربية احملتلة ،وفرض السيادة عليها وعلى منطقة األغوار،
على خلفية تصريح وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،الذي قال فيه إن قرار ض ّم
أراض يف الضفة الغربية احملتلة يعود يف نهاية املطاف إىل إسرائيل.2
ٍ
وعلى الرغم من اإلعالن اإلماراتي عن جتميد خمطط الض ّم بعد التطبيع مع الكيان
الصهيوني ،إال أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،أكد أنه ال تغيري على
 1موقع مدينة القدسhttps://alquds-city.com/items/1426 .2020/12/31 ،
 2الجزيرة نتhttps://bit.ly/2XyAiru .2020/4/22 ،

مﺆسسـة القدس الدولية

خمطط الض ّم ،مش ّددًا على أن الض ّمّ ،
مت تأجيله فحسب ،1وأن إسرائيل مل تتنازل عن
خمطط الض ّم ،وأضاف أنه مل ُخيري بني االتفاق مع اإلمارات وبني خمطط الض ّم؛ الف ًتا
النظر إىل أن تنفيذ خمطط الض ّم سيت ّم بدعم أمريكي.2
وقال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز إن

استغل الكيان الصهيوني الضوء

خمطط الض ّم مل ينزل عن األجندة» .وشدد وزير
االستيطان تساحي هنغيب أن إسرائيل ال ميكنها
التنازل عن هذا احللم (الض ّم) ،ألن هذه الغاية

األخضر األمريكي الذي مسح
لسلطات االحتالل بض ّم املستوطنات

ضرورية لوجودنا .وأضاف هنغيب أن إسرائيل تعزز
سيطرتها على يهودا والسامرة منذ عام .1967

املقامة يف الضفة ،وفرض السيادة
عليها وعلى منطقة األغوار.

وبدأنا بصفر مستوطنني ،وبعد ذلك  1,000و ،100,000واليوم يوجد نصف مليون
مستوطن يف الضفة الغربية ،من دون شرق القدس.3

 1عرب https://bit.ly/2O0TxYH .2020/8/13 ،48
تايمز أوف إسرائيلhttps://bit.ly/2MITIqS .2020/8/13 ،
 2عرب https://bit.ly/3betXIw .2020/8/16 ،48
 3عرب https://bit.ly/3sRF7J1 .2020/8/14 ،48
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رابعا :على المستوى الدولي
ً
تراوحت ردود األفعال الدولية من االنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة على مدينة القدس
بني القلق ،واالستنكار ،والتحذير...وقلق اجملتمع الدولي مصدره أن تؤدي هذه االنتهاكات
إىل تدهور األوضاع ،وغال ًبا ما كان التدخل الدولي ملصلحة االحتالل ،حيث ساوى بني

ّ
احلق ،أصحاب األرض احلقيقيني ،املرابطني املدافعني عن ح ّقهم يف املدينة
أصحاب
مدع يسعى إىل سلب األرض ،وتهويدها ،وبناء معبده املزعوم .وتباينت
املقدسة ،وبني ٍ
معتد ٍ

املواقف الدولية من صفقة القرن األمريكية ،اليت أعلن عن تفاصيلها الرئيس األمريكي

دونالد ترامب يف ّ ،2020/1/28
ولكن املزاج الدولي العام بقي يدعو إىل حل الدولتني مبا
يعن رفض الرؤية األمريكية للسالم.
فاجملتمع الدولي ُجممع على عدم االعرتاف بالسيادة اإلسرائيلي يف القدس ،وعلى أن
اإلجراءات اإلسرائيلية فيها باطلة.

 .1األمم المتحدة والمحافل الدولية
تباينت املواقف الدولية من االعتداءات اإلسرائيلية
املستمرة على مدينة القدس ،وفشل جملس األمن
الدولي  -كعادته يف حتقيق احل ّد األدنى من

فشل جملس األمن الدولي يف حتقيق
احل ّد األدنى من اآلمال الفلسطينية،
وفشل يف إصدار بيان يدين فيه

اآلمال الفلسطينية ،وفشل يف إصدار بيان يدين

االنتهاكات اإلسرائيلية يف القدس.

فيه االنتهاكات اإلسرائيلي يف مدينة القدس،

أقرت اليونسكو قرا ًرا حول القدس

وإذا ما فكر أعضاء اجمللس يف ذلك فإن الفيتو
األمريكي باملرصاد .ومل تتعد تصرحيات املسؤولني
األمميني التعبري عن القلق إزاء تدهور األحداث يف

القدمية وأسوارها ،يؤكد فيه مجيع
املكتسبات السابقة اليت ّ
مت تثبيتها يف
ملف القدس.

مؤسسـة القدس الدولية

القدس واملسجد األقصى ،واالستفزازات اإلسرائيلية ،فقد قال األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش ،يف أعقاب إعالن ترامب عن صفقة القرن :لقد أكدنا أكثر من
مرة أن القدس ال تزال من قضايا الوضع النهائي ،وال ميكن ّ
حل مستقبل املدينة سوى
على أساس القانون الدولي وعرب املفاوضات بني الطرفني .1وأكد املتحدث باسم األمم
املتحدة ستيفان دوجاريك موقف األمم املتحدة الثابت من ّ
حل الدولتني ،مشددًا على أن

األمم املتحدة ال تزال ملتزمة بدعم الفلسطينيني واإلسرائيليني ّ
حلل النزاع على أساس
قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي واالتفاقات الثنائية وحتقيق رؤية دولتني  -إسرائيل
وفلسطني  -تعيشان جن ًبا إىل جنب يف سالم وأمن داخل حدود معرتف بها ،على أساس
خطوط ما قبل عام .21967

وطالبت األمم املتحدة بوقف عمليات اهلدم يف الضفة الغربية ،مبا فيها شرق القدس،
وص ّوتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة (جلنة املسائل السياسية اخلاصة
وإنهاء االستعمار) ،يف  ،2020/11/4ملصلحة  6قرارات ختص فلسطني مؤيد ٍة للفلسطينيني،

ومناهض ٍة لالحتالل؛ وانتهاكاته حلقوق الشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية
احملتلة ،مبا فيها شرق القدس.3
وأقر اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،خالل
دورتيه الـ  209يف  ،2020/7/6والـ  210يف  ،2020/12/7قرا ًرا حول مدينة القدس القدمية
وأسوارها ،يؤكد فيه مجيع املكتسبات السابقة اليت ّ
مت تثبيتها يف ملف القدس .كذلك
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/313JcxP .2020/2/4 ،؛ وموقع أخبار األمم المتحدة،
https://bit.ly/39CYlKh .2020/2/11
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/336Hi1S .2020/1/28 ،
 3وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3oPOQOC .2020/11/5 ،؛ وموقع عرب .2020/11/5 ،48
https://bit.ly/2LBMxjO؛ وانظر أيضًا.2020/11/4 ،United Nations :
https://bit.ly/35KOLUJ
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أعادت «اليونسكو» تأكيد رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية اجلانب يف
األماكن التارخيية يف القدس ،وطالبت االحتالل اإلسرائيلي بوقف انتهاكاته وإجراءاته
أحادية اجلانب غري القانونية ض ّد املسجد األقصى املبارك ،ويف البلدة القدمية للقدس
وأسوارها .وتؤكد املنظمة الدولية بطالن مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيري
طابع املدينة املقدسة وهويتها ،ويعيد تأكيد قرارات اليونسكو السايقة اخلاصة بالقدس،
اليت عربت مجيعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل ،كقوة قائمة باالحتالل ،يف وقف
أعمال احلفر وإقامة األنفاق األعمال غري القانونية واملدانة كافة يف شرق القدس وفق
قواعد القانون الدولي.1
ويف سياق متصل ،أصدر مكتب جملس حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة تقريراً عن
الشركات والكيانات التجارية ،اليت تقوم بأنشطة حمددة تتعلق باملستوطنات اإلسرائيلية
يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها شرق القدس .وقال املكتب ،يف بيان له ،إن هناك
أسبابًا معقولة لالستنتاج بأن  112كياناً جتارياً ،لديه نشاط أو عدة أنشطة متعلقة

باملستوطناات اإلسرائيلية ،حسبما ّ
مت تعريفها يف القرار.2

ويف ما يتعلق مبخططات احلكومة اإلسرائيلية لض ّم أجزاء من الضفة الغربية؛ دعا كل
واملنسق اخلاص لألمم املتحدة لـعملية السالم يف الشرق األوسط نيكوالي
غوترييش
ّ

ً
ريا
مالدينوف احلكومة اإلسرائيلية إىل التخلي عنها ،بوصفها أم ًرا يشكل
انتهاكا خط ً
وتوجه ضربة مدمرة ّ
حلل الدولتني .4ودعت جلنة اجلمعية العامة املعنية
للقانون الدوليّ ،3
مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف اجملتمع الدولي إىل حتمل
 1موقع صحيفة الغد ،ع ّمانhttps://bit.ly/2KkeVGB .2020/7/6 ،؛ وموقع صحيفة الغد ،ع ّمان،
https://bit.ly/3nPJ8uT .2020/12/7
 2موقع مركز أنباء األمم المتحدةhttps://bit.ly/2LPqE09 .2020/2/12 ،
 3موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3gc1PGb .2020/6/24 ،
 4موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3jRjCVh .2020/4/23 ،

مﺆسسـة القدس الدولية

مسؤولياته ،واختاذ إجراءات عاجلة للتصدي
خلطر ض ّم إسرائيل ألجزاء من األرض
الفلسطينية احملتلة .1وأصدر  47من خرباء األمم

املتحدة املستقلني بيا ًنا ،شددوا فيه على أن ض ّم
األراضي احملتلة هو انتهاك خطري مليثاق األمم
املتحدة ،واتفاقيات جنيف ،ويتعارض مع القاعدة
األساسية اليت أكدها جملس األمن واجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،مرات عديدة ،ومفادها بأن

أكد االحتاد األوروبي أنه لن يعرتف
بأي تغيريات على حدود ما قبل عام
 1967مبا يف ذلك القدس .وشدد
على التزام دوله األعضاء بعدم نقل
ّ
أي من مقراتها إىل شرق القدس
احملتلة .ورأى أن «صفقة القرن»
تبتعد عن املعايري املتفق عليها على
املستوى الدولي.

االستيالء على األراضي عن طريق احلرب أو القوة غري مقبول.2
وأكدت منظمة العفو الدولية أن خطة الض ّم غري قانونية وتعزز قانون الغاب ،ودعت
إىل التوقف عنها .وقالت ،يف تقرير هلا ،إنه يتعني على السلطات اإلسرائيلية أن تتخلى فو ًرا
عن خططها لـض ّم املزيد من أراضي الضفة الغربية احملتلة ،مشدد ًة على أن هذا األمر
ينتهك القوانني الدولية ،ويفاقم عقودًا من االنتهاكات املمنهجة حلقوق اإلنسان ض ّد
الفلسطينيني هناك.3

 .2االتّحاد األوروبي
مل ي ّتخذ االحتاد األوروبي ،خالل السنة اليت يغطيها التقرير ،أي إجراءات من شأنها أن
تردع االحتالل عن اعتداءاته داخل األراضي الفلسطينية احملتلة ،فقد طالب االحتالل
اإلسرائيلي بوقف انتهاكاته املتكررة ،وكرر دعوته الحرتام الوضع القائم يف األماكن
 1موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/3g7K2jc .2020/5/6 ،
 2موقع أخبار األمم المتحدةhttps://bit.ly/312Jc0G .2020/6/16 ،
 3موقع منظمة العفو الدوليةhttps://bit.ly/39B8JTc .2020/7/1 ،
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املقدسة ،واحلفاظ على الوضع القائم يف املسجد األقصى ،حمذ ًرا من أن حدوث أي تصعيد،
ستكون له عواقب وخيمة على املنطقة بأسرها.
وأكد االحتاد األوروبي أنه لن يعرتف بأي تغيريات على حدود ما قبل عام  1967مبا
يف ذلك القدس ،خبالف تلك اليت يتفق عليها الطرفان ،1مشددًا على التزام الدول
األعضاء باالحتاد بعدم نقل ّ
أي من مقراتها إىل شرق القدس احملتلة .ويف هذا الشأن ،أعرب
االحتاد ،يف أيلول/سبتمرب  ،2020عن قلقه الشديد وأسفه بشأن تعهد صربيا نقل
سفارتها يف إسرائيل من تل أبيب إىل القدس .وقال املمثل األعلى للسياسة اخلارجية
يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل :يف هذا اإلطار ،كل مسعى دبلوماسي يعيد النظر يف
موقف االحتاد األوروبي املشرتك من القدس هو مصدر قلق شديد وأسف.2
وباملقابل ،يفصل االحتاد األوروبي يف عالقته مع الكيان الصهيوني بني املوقف من اعتداءاته
املتكررة واملخالفة للقانون الدولي من جهة ،والعالقات السياسية والدبلوماسية والتجارية
معها .فالعالقة املتقدّمة واملزدهرة بني االحتاد األوروبي ودوله مع الكيان الصهيوني تطغى
على ّ
أي موقف رافض إلجراءات حيال الفلسطينيني وانتهاكاته.
ورأى املمثل األعلى للسياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي جوزيب بوريل أن «صفقة
القرن» تبتعد عن املعايري املتفق عليها على املستوى الدولي .وأضاف بوريل أن االحتاد
ُذكر بالتزامه ّ
األوروبي ي ّ
حبل متفاوض عليه يقوم على تعايش دولتني على أساس حدود
سنة  ،1967مع تبادل متكافئ لألراضي ،باتفاق بني الطرفني...ورأى بوريل أن بناء سالم
عادل ودائم يستدعي مفاوضات مباشرة بني الطرفني حول املسائل العالقة املتعلقة بالوضع
 1موقع https://bit.ly/3hTFxcn .2020/2/4 ، france24
 2الشرق األوسطhttps://bit.ly/3igvEqS .2020/9/7 ،

مؤسسـة القدس الدولية

خصوصا املسائل املتعلقة باحلدود ،وبوضع
النهائي ،الف ًتا النظر إىل أن ذلك يتضمن
ً
القدس ،واألمن ،ومسألة الالجئني.1
وشدد بوريل ،ردًا على القرار اإلسرائيلي توسيع املستوطنات غري الشرعية يف شرق القدس،
على أن «االحتاد األوروبي لن يعرتف بأي تغيريات تطرأ على حدود القدس قبل عام ،1967
وحنث إسرائيل على مراجعة قرارها” ،الف ًتا النظر إىل أن القرار يهدد ّ
حل الدولتني.2
وأكدت الدول األوروبية األعضاء مبجلس األمن الدولي أن املستوطنات غري قانونية
مبوجب القانون الدولي ،داعي ًة االحتالل اإلسرائيلي إىل وقف كل التوسع االستيطاني
ريا أوروب ًيا واالحتاد األوروبي يف
املستمر ،مبا يف ذلك يف شرق القدس .3وقدّم  15سف ً
احتجاجا للكيان الصهيوني على مشاريع االستيطان حول القدس.4
،2020/7/30
ً
وعقدت اللجنة الفرعية للشرق األوسط والعامل العربي املنبثقة عن جلنة الشؤون اخلارجية
اجتماعا لبحث خطة الض ّم اإلسرائيلية .وأمجع النواب
للجمعية الربملانية جمللس أوروبا
ً
املتحدثون على إدانة اخلطوة اإلسرائيلية ،وخطة صفقة القرن .5وو ّقع أكثر من ألف
برملاني أوروبي من  25دولة ،رسالة يعارضون فيها بشدة خطط إسرائيل لض ّم أجزاء من
الضفة الغربية احملتلة .6وطالب  11وزير خارجية أوروب ًيا ،االحتاد األوروبي ،بتشكيل قائمة
تعلن عن ردود فعل االحتاد ض ّد خمطط الض ّم اإلسرائيلي ملناطق يف الضفة الغربية ،يف
حال ن ّفذت إسرائيل اخلطة.7

 1رويترزhttps://reut.rs/2LW7Jkt .2020/2/4 .2020/2/4 ،
https://bit.ly/3sF657I .2020/11/24 ، European Union
 2وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)https://safa.news/p/277476 .2020/2/23 ،
 3األيامhttps://bit.ly/39DO00R .2020/11/19 ،
 4األيامhttps://bit.ly/2LVauSW .2020/7/31 ،
 5وكالة وفاhttps://bit.ly/3jRKggL .2020/6/18 ،
 6هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)https://bbc.in/2BIgNEP .2020/6/24 ،
 7هآرتسhttps://bit.ly/2XRQJhH .2020/7/14 ،
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ويف اإلطار نفسه ،طالب االحتاد األوروبي بوقف عمليات اهلدم يف الضفة الغربية ،مبا فيها
شرق القدس ،مبا فيها املمولة من االحتاد .وقال املتحدث الرمسي بلسان االحتاد األوروبي
يف بروكسل ،بيرت سانتو ،يف  ،2020/11/5بعد أن هدمت القوات اإلسرائيلية خالل أسبوع
فقط أكثر من  70مبنى يف منطقة األغوارُ  :تشكل مثل هذه التطورات عائقاً أمام حل

الدولتني .1وجاء ذلك بعد أن كشفت ُم ّ
ذكرة ،بعث بها املرصد األورومتوسطي حلقوق

اإلنسان ،إىل مسؤولني أوروبيني ،يف  ،2020/10/18وجود تدمري إسرائيلي ُمنهج ومتسارع
للبنى التحت ّية املمولة من االحتاد والدول األعضاء فيه ،يف شرق القدس ومناطق ج يف
الضفة الغربية.2

 .3الواليات المتحدة األمريكية
ضمن السياسة اليت ا ّتبعها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف تصفية القضية الفلسطينية،
ويف خطوة تعكس سياسة االحنياز للكيان الصهيوني ،والتخلي عن لغة الدبلوماسية ،وتبين
رؤية االحتالل ،والعمل على فرضها أم ًرا واق ًعا ،أعلن ترامب تفاصيل «صفقة القرن»
يف  ،2020/1/28اليت تضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة،
واالستثمارات اليت ستضخ فيها .وشدد ترامب ،خماط ًبا حشدًا انتخاب ًيا ،يف أوشكوش
بوالية ويسكونسن ،خالل آب/أغسطس  ،2020على أنه نقل عاصمة إسرائيل إىل القدس
من أجل اإلجنيليني التبشرييني...أنتم تعلمون أنه من املدهش أن اإلجنيليني متحمسون
لذلك أكثر من اليهود.3
 1موقع عرب https://bit.ly/2LBMxjO .2020/11/5 ،48
 2وكالة األناضولhttps://bit.ly/2XJFDeC .2020/10/18 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/2XJ5RxR .2020/10/21 ، Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
https://bit.ly/35NUJV1 .2020/8/The Hill، 17 3
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وقال ترامب ،خالل إعالنه عن
صفقة القرن ،إن اليوم ميثل
خطوة كبرية حنو السالم.
ومبوجب اخلطة تبقى القدس
العاصمة غري اجملزأة أو
ريا إىل
املقسمة إلسرائيل ،مش ً
أن واشنطن ستعرتف بـسيادة
إسرائيل على األراضي اليت
توفرها الرؤية لتكون جز ًءا من دولة إسرائيل.
وذكر ترامب أن اخلطة ستضاعف األراضي
الفلسطينية ،ومتنح الفلسطينيني عاصمة يف
شرق القدس ،وستفتتح الواليات املتحدة سفارة
هلا هناك .وأكد ترامب أن إسرائيل ستعمل
من كثب مع ملك األردن للتأكد من الوضع
القائم حال ًيا ،يف ما يتعلق باألماكن املقدسة
والسماح للمسلمني مبمارسة شعائرهم يف املسجد

ترامب ونتنياهو

أعلن ترامب تفاصيل «صفقة القرن»
يف  .2020/1/28وقال إنه مبوجب
اخلطة تبقى «القدس العاصمة
غري اجملزأة أو املقسمة إلسرائيل».
وشدد ترامب على أنه نقل عاصمة
«إسرائيل» إىل القدس من أجل
«اإلجنيليني التبشرييني» .وأعلنت
إدارة ترامب السماح للمواطنني
األمريكيني الذين ولدوا يف القدس،
بوضع اسم «إسرائيل» يف خانة حمل
امليالد.

األقصى.1

 1الجزيرة نتhttps://bit.ly/3g8atFp .2020/1/28 ،؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/331uMR7 .2020/1/28 ،The White House
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وقال جو بايدن ،خالل محلته االنتخابية ،إنه سيحتفظ بالسفارة األمريكية لدى الكيان
الصهيوني يف القدس ،يف حال فاز باالنتخابات الرئاسية .ويف املقابل أعلن بايدن أنه سيعيد
فتح القنصلية األمريكية يف شرق القدس إلشراك الفلسطينيني ،على أمل احلفاظ على
احتمال ّ
حل الدولتني.1
ومل تتوقف قرارات الواليات املتحدة وإجراءاتها املستهدفة للقدس احملتلة عند اإلعالن عن
بنود صفقة القرن ،فقد بدأت اإلدارة األمريكية اعتماد صيغ وعبارات جديدة ،تستهدف
ومتس حقوقهم ،ففي التقرير األخري لوزارة اخلارجية األمريكية،
املقدسيني بشكل مباشر
ّ
اس ُتبدلت عبارة املقيمني العرب أو غري اإلسرائيليني بعبارة املواطنني الفلسطينيني
يف مدينة القدس الشرقية ،أي أن التقرير أسقط صفة الفلسطيين عن سكان القدس
احملتلة ،وع ّد الفلسطينيني الذين يقيمون يف املدينة احملتلة من غري اإلسرائيليني الذين
يعيشون يف القدس.2
وباملقابل ،أعلن وزير اخلارجية األمريكية مايك بومبيو أن اإلدارة األمريكية ستسمح
للمواطنني األمريكيني الذين ولدوا يف القدس ،فور دخول التوجيهات اجلديدة ح ّيز التنفيذ،
بوضع اسم إسرائيل يف خانة حمل امليالد جبوازات السفر وباقي الوثائق القنصلية ،لكن
سيكون بإمكانهم إبقاء اسم املدينة ً
أيضا.3
 1موقع سبوتنيك https://bit.ly/339KfPg .30/4/2020 ،Sputnik؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/30VduCG .2020/4/30 ، The Independent
 2موقع صحيفة القدس العربي ،لندنhttps://bit.ly/3hTmvCX .2020/3/11 ،؛ وانظر أيضًا:
2019 Country Reports on Human Rights Practices: Israel, West Bank, and
Gaza, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, US Department of
State website,11 /3/2020. https://bit.ly/3hIAaga
https://bit.ly/3qs9B3o .2020/10/29 ، US Department of State 3
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صعيد متصل ،ويف صورة متجددة الحنياز اجلانب األمريكي إىل جانب االحتالل،
وعلى
ٍ
وتكشف أجندات اإلدارة األمريكية احلالية ،ذكرت وسائل إعالم عربية أن سفري الواليات
املتحدة يف إسرائيل ديفيد فريدمان ،شارك يف  ،2020/4/12يف صالة الربكة الكهنوتية،
اليت أقيمت مبناسبة عيد الفصح العربي عند حائط الرباق.1
وعلى الرغم من طلب اإلدارة األمريكية من االحتالل اإلسرائيلي تأجيل خمطط ض ّم مناطق
يف الضفة الغربية لالحتالل اإلسرائيلي ،وتأكيد إدارة ترامب أن خمطط الض ّم لن خيرج
أراض لدولة
إىل ح ّيز التنفيذ من دون تعويض حيصل عليه الفلسطينيون ،وختصيص ٍ

فلسطينية مستقبلية2؛ و ّقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو والسفري األمريكي

لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ،يف  ،2020/10/28على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون

العلمي بني إسرائيل والواليات املتحدة لتشمل الضفة واجلوالن احملت ّلني .وقال فريدمان إن
إلغاء البنود اجلغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الواليات املتحدة يف مؤسسات

البحث والتطوير اإلسرائيلية وراء اخلط األخضر ،وحنن نصحح اليوم خطأ قدميًا.3
ويف السياق نفسه ،زار وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ،يف  ،2020/11/19مستوطنة
بسجوت ،شرقي رام اهلل ،ومرتفعات اجلوالن احملتلة ،وأعلن تصنيف بالده منتجات
املستوطنات يف الضفة الغربية على أنها إسرائيلية ،مشددًا على أن املستوطنات جزء من
إسرائيل الشرعية.4
 1وكالة األناضول لألنباءhttps://bit.ly/3jSahMJ .2020/4/12 ،
 2عرب https://bit.ly/35K6xHF .2020/7/16 ،48؛ وعرب .2020/7/23 ،48
https://bit.ly/35K6ueX
 3عرب https://bit.ly/3nLaeDm .2020/10/28 ،48؛ وانظر أيضًا:
https://bit.ly/39BN2T3 .2020/10/28 ، U.S. Embassy Jerusalem
 4الشرق األوسط .2020/11/19 ،وانظر أيضًا:
نيويورك تايمزhttps://nyti.ms/3bGFBwu .2020/11/19 ،
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زعيما،
ومنح مركز أصدقاء الرتاث الصهيوني جائزة أصدقاء صهيون لسنة  ،2020لـ ً 11
بينهم  5قادة عرب (ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة ،ورئيس وزراء اإلمارات الشيخ
حممد بن راشد آل مكتوم ،وولي العهد السعودي حممد بن سلمان بن عبد العزيز آل
سعود ،وسلطان ُعمان هيثم بن طارق آل سعيد ،وملك املغرب حممد السادس) .وأشارت
شبكة األخبار املسيحية إىل أنه ّ
مت اختيار أمساء قادة العامل الذين أظهروا دعمهم لألمة
اليهودية ،وأشار القيادي اإلجنيلي األمريكي مايك إيفانز ،مؤسس املركز ،إىل أنه
سينقل كل هؤالء الرؤساء سفاراتهم إىل القدس ،وسيصنع مجيع القادة املسلمني السالم
مع إسرائيل ،يف الوقت املناسب.1

 1القدس العربيhttps://bit.ly/3nPVymn .2020/10/19 ،؛ ووكالة األناضول.2020/10/20 ،
https://bit.ly/3nQUkY0
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االتجاهات والمﺂالت
على مستوى مشروع تهويد القدس والمسجد األقصى
تصعيد منظمات املعبد مطالبها الرامية إىل فرض املزيد من التحكم باملسجد
األقصى املبارك وأبوابه ،وحماولة حتويل بعض هذه املطالب إىل حقائق على أرض
الواقع ،من بوابة اإلجراءات الوقائية من كورونا ،أو السماح بإدخال القرابني يف
األعياد اليهودية.
استمرار تلطي االحتالل خلف اإلجراءات الصحية ملواجهة كورونا لفرض املزيد
من التضييق على املسجد األقصى ورواده من املصلني ،وحماولة تقليل أعداد
املصلني داخله ،وهذا يشكل استجابة لدعوات متطرفة تستهدف األقصى الذي
يشهد حشودًا من املصلني بالتزامن مع األعياد واملناسبات اإلسالمية.
استمرار استهداف االحتالل الساحات الشرقية من املسجد األقصى املبارك ،وخاصة
بشكل متكرر،
مصلى باب الرمحة ،عرب اقتحامه من قبل عناصر االحتالل األمنية
ٍ

وعبثهم مبحتوياته واعتقال املرابطني واملصلني من حميط املنطقة الشرقية،
وممارسة املزيد من الضغط على دائرة األوقاف اإلسالمية ،إلعادة إغالق املصلى.
متابعة أذرع االحتالل اقتحاماتها للمسجد األقصى ،وحماولة منظمات املعبد
إدخال أكرب عدد من املستوطنني ،مع متابعة استفادة االحتالل من األعياد
الدينية اليهوديّة.
ترسيخ األعياد اليهودية مواسم القتحام األقصى حتى لو تزامنت مع املناسبات
واألعياد اإلسالمية؛ يف استعادة ملشهد استباحة املسجد األقصى يف شهر رمضان
ويف عيد األضحى ،وغريها من األعياد اإلسالمية.
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تعزيز حتالف حتالف حزب الليكود مع أحزاب ميينية تتبنى فكرة بناء املبعد،
وهذا سينعكس على قرارات حكومة االحتالل ومشاريع القوانني اإلسرائيلية اليت
تستهدف األقصى.
ستصعد سلطات االحتالل استهدافها دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس ،عرب
اعتقال مديري الدائرة ورموزها ،وإبعاد املوظفني واحلراس والسدنة ،والضغط على
بأشكال أخرى ،مثل هدم منازهلم ،وهو سلوك قابل للتكرار بصورة مضاعفة
املوظفني
ٍ
يف عام .2021

سيستمر االحتالل يف عرقلة مشاريع الرتميم والصيانة يف املسجد األقصى،
وسيواصل خطف حق الصيانة احلصرية للمسجد من األوقاف اإلسالمية.
سيمضي االحتالل يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية اخلاصة باالستيطان ،وهي
مشاريع تهدف إىل تغيري يف بنية املدينة احملتلة ،وتشويه صورتها العربية واإلسالمية،
خاصة مع إطالق املرحلة الثانية من القطار اخلفيف ،وإمكانية إطالق أعمال القطار
اهلوائي التلفريك عام  ،2021وهي مشاريع تبتغي تسهيل وصول املصلني إىل
املسجد األقصى ،وتهويد فضائها العمراني.
حماولة االحتالل إحداث تغيريات مباشرة يف حميط املسجد األقصى ،عرب استهداف
مقابر الرمحة واليوسفية والشهداء.
سيعمل االحتالل على مترير قوانني يف الكنيست لتشريع البؤر االستيطانية
واملستوطنات يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني .وسيعمد االحتالل إىل الرتكيز
على املشاريع االستيطانية اليت ال تؤدي إىل صدام مع إدارة الرئيس األمريكي جو
بايدن.
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تكريس اجلدار العازل ليكون احلد الفاصل بني القدس اليت يريدها االحتالل
عاصمة له ،والقدس الفلسطينية خارج اجلدار ،وذلك يف سياق تنفيذ صفقة
القرن.
استهداف املزيد من أصحاب املنازل يف مناطق القدس املختلفة ،خاصة يف سلوان
والشيخ جراح ،عرب إصدار حماكم االحتالل يف املدنية احملتلة املزيد من قرارات
اإلخالء ملنازل الفلسطينيني.
متابعة احلفريات اإلسرائيلية أسفل املسجد األقصى ويف حميطه ،وتضرر منازل
الفلسطينيني يف حميط املسجد منها ،وهذا سيدفع املزيد من املقدسيني إىل ترك
منازهلم نتيجة التصدعات الكبرية فيها.
فرض سلطات االحتالل قيودًا مالية واقتصادية على املؤسسات اخلدمية
الفلسطينية يف القدس احملتلة ،يف حماولة لدفع املقدسيني إىل االستفادة من
اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات االحتالل ،عرب فرض قيود على مشايف القدس
وشركة الكهرباء وغريها.
ستعمل سلطات االحتالل على عدم استفزاز اإلدارة األمريكية اجلديدة مبشاريع
استيطانية ضخمة ،مع استمرارها يف توسيع املستوطنات ،وإقرارا املشاريع ذات
األبعاد االقتصادية والرتفيهية ،إضافة إىل تنفيذ مشاريع الطرق اليت تسهل ربط
ً
خططا ضخمة لتعزيز
املستوطنات بالقدس احملتلة ،خاصة مع إقرار االحتالل
شبكات الطرق يف املناطق احملتلة.
تطبيق االحتالل املزيد من القرارات اليت تستهدف اقتصاد املقدسيني ،وتسهم يف
إفقارهم ،ومن ذلك اإلغالقات املتكررة ،والضرائب الباهظة اليت تفرضها بلدية
االحتالل على جتار القدس.
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على مستوى الحراك الشعبي والمقاومة
ستستمر العمليات الفردية النوعية اليت تضرب منظومة االحتالل األمنية،
وسيواصل الفلسطينيون يف عمليات رشق احلجارة واستهداف مواقع االحتالل
وجنوده بالزجاجات احلارقة وما شابهها من أدوات يف أيديهم.
سيواصل االحتالل فرض إجراءات عقابية حبق منفذي العمليات الفردية وذوييهم،
واستهداف حاضنة املقاومني.
ستبقى القدس القدمية واحدة من أبرز املناطق اليت تشهد عمليات فردية ،خاصة
يف حميط املسجد األقصى ،يف سياق ردود الفعل الفلسطينية على اعتداءات
االحتالل ومستوطنيه على املسجد واملصلني.
ً
نقاطا ملتهبة دائمة االشتعال يف وجه
سيبقى عد ٌد من األحياء الفلسطينية

اقتحام هلذه املناطق
االحتالل ،خاصة خميم شعفاط والعيسوية ،وهذا ما جيعل أي
ٍ
يُلحق باالحتالل أضرا ًرا مادية ومعنوية ،ويعزز دور املقاومة الشعبية وااللتحام

املباشر مع قوات االحتالل.

إعادة إحياء مبادرة الفجر العظيم ،اليت استطاعت إعادة الفعل الشعيب يف عمارة
املسجد األقصى ،وهي مبادرة قادرة على التجدد والتشكل نتيجة طبيعتها املرتبطة
باملسجد األقصى والصالة فيه ،وهذا مرتبط بتطور األمور الصحية املتصلة بوباء
كورونا.
ستعمل أذرع االحتالل األمنية على ابتكار املزيد من أدوات املراقبة ،لرصد حتركات
الفلسطينيني ممن ينفذ العمليات الفردية ،وهي أدوات تتنوع من الرصد املباشر
عرب التنسيق األمن مع االحتالل ،إىل الرصد اإللكرتوني عرب منصات التواصل
االجتماعي.
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قد يشكل املسجد األقصى شرارة تفجري هبة جديدة خاصة مع عودة االحتالل إىل
استهداف مصلى باب الرمحة واملنطقة الشرقية بقوة ،وتصاعد االعتداءات على
املسجد ،ومضاعفة االحتالل جهوده إلقصاء دائرة األوقاف اإلسالمية.
علـــى مســـتوى المواقـــف العربيـــة واإلســـالمية واإلســـرائيلية
والدوليـــة
على مستوى الدول العربية واإلسالمية
انزياح املوقف العربي الرمسي باجتاه عالقات طبيعية مع االحتالل ،على أثر
موجة التطبيع األخرية مع االحتالل يف النصف الثاني من عام  ،2020وهو انزياح
يتجلى يف العالقات التجارية املباشرة واملشاركة يف االستثمار االقتصادي ،وما
يتصل بذلك من مشاركات رياضية وفنية ،إ�.
حماولة بعض احلكومات العربية تشكيل مرجعية سياسية يف القدس تابعة هلا،
أو دعم شخصيات ومؤسسات مقدسية لديها استعداد لتنفيذ أجنداتها ،وسيربز
بوضوح سعي اإلمارات العربية إىل الدخول على خط االنتخابات الفلسطينية لدعم
شخصيات حمسوبة على تيارها السياسي ،ورمبا يظهر دور للسعودية يف موضوع
تشكيل جملس أوقاف القدس ،وإدارة املسجد األقصى.
استمرار تراجع موقع القضية الفلسطينية والقدس يف سلم أولويات النظم
الرمسية الدول العربية واإلسالمية ،نتيجة الضغوطات الصحية واالقتصادية اليت
فرضها وباء كوفيد  ،19 -واالنشغاالت الداخلية املتصاعدة يف العديد من الدول
العربية واإلسالميةً ،
فضال عن كون هذا الرتاجع هو السمة العامة لألنظمة العربية
واإلسالمية منذ عقود.
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املطبعة على حتويل املسجد األقصى إىل قبلة للمطبعني ،وتستغل
سرتكز الدول
ِّ

رمزيته الدينية جلذب املطبعني إىل كيان االحتالل ،وذلك يف سياق اتفاق أبراهام
الذي زوّر تعريف املسجد األقصى.
سيستمر اجلهد الشعيب العربي واإلسالمي لدعم القضية الفلسطينية ،ورفض
التطبيع ،وحشد املزيد من اجلهات طاقاتها يف تعريف الشعوب مبا جيري من
مستجدات يف املدينة احملتلة.
على المستوى اإلسرائيلي
سيواصل اجملتمع اإلسرائيلي جنوحه حنو اليمني ،وسريتفع عدد احلاخامات اليهود
الذين حيرضون على األقصى ،ويشجعون على اقتحامه واالعتداء عليه.
ستواصل منظمات املعبد استغالل حاجة األحزاب السياسية اإلسرائيلية إىل
التحالف معها لفرض مطالبها اليت تستهدف املسجد األقصى وتغيري الوضع
القائم فيه.
سيبقى عدم االستقرار السياسي سيد املوقف يف كيان االحتالل بسبب عدم قدرة
األحزاب على حتقيق حسم كبري يف االنتخابات اليت جرت إعادتها أربع مرات
يف السنتني األخريتني تقري ًبا ،وستبقى القدس عنوا ًنا للمزايدات االنتخابية

اإلسرائيلية.

سيواصل االحتالل حتقيق اخرتاقات يف الدول العربية عرب التطبيع.
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على المستوى األوروبي
لن يشهد املوقف األوروبي تغيريات جوهرية ،إذ يكتفي االحتاد األوروبي بإدانة
سياسات االستيطان يف القدس احملتلة ،وما يتصل بها من هدم منازل الفلسطينيني
أو إخالئها يف القدس احملتلة ،من دون قيام االحتاد بأي خطوات عملية على أرض
الواقع لردع االحتالل وإجباره على الرتاجع عن إجراءاته.
اتفاقيات تتضمن نقل سفاراتها إىل القدس
قد نشهد انزالق دول أوروبية لتوقيع
ٍ

احملتلة ،وهي حماولة من هذه الدول لتحقيق مكاسب قصرية األمد مع االحتالل.
على المستوى األمريﻜي

على أثر التغيري الذي جرى يف البيت األبيض ،ووصول بايدن إىل الرئاسة األمريكية،
ريا يف الشكل من دون أي تغيري يف
سيشهد الدعم األمريكية لدولة االحتالل تغ ً

املضمون ،إذ سيعود بايدن إىل حماولة احلديث عن حل الدولتني ،مع إعطاء اجلانب
الفلسطين تطمينات متعلقة برفض االستيطان وضم الضفة الغربية وغريها.
ستعمل اإلدارة األمريكية اجلديدة على تقليل شهية االحتالل لبناء الوحدات
االستيطانية يف املناطق الفلسطينية احملتلة ،مع غضها الطرف عن املشاريع
الضخمة اليت أقرها االحتالل يف السنوات املاضية ،من باب األمر الواقع.
لن ترتاجع إدارة بايدن عن خطيئة نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة،
ولكنها ستعمل على إعادة الدعم الذي أوقفه ترامب للفلسطينيني بشروط ،وهو
دعم يتناول قطاعات بعينها ،ولكنها جزء من تغيري السياسة األمريكية جتاه املدينة
احملتلة.
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التوﺻيات
السلطة الفلسطينية ومنﻈمة التحرير
عدم الرهان على إدارة بايدن والعودة إىل طاولة املفاوضات مع االحتالل ،فهي عودة
لن جتلب إىل السلطة أي مكاسب ،بل ستعزز مسار التيه السياسي املتمثل ّ
خبط
املفاوضات.
الوقف اجلدي واحلقيقي للتنسيق األمن مع االحتالل ،والتخلي عن سياسة
التهديد بوقفه لدغدغة مشاعر الفلسطينيني ،بينما يستمر التنسيق بفعل بنية
األجهزة األمنية الفلسطينية القائمة على التواصل الدائم مع االحتالل وأذرعه
األمنية.
اإلسهام يف تشكيل بيئة حاضنة للمقاومة يف الضفة الغربية ،والتخلي عن مالحقة
املقاومني ،وتكميم أفواه املنادين بإشعال املواجهة مع االحتالل.
على السلطة الفلسطينية استثمار خمتلف األدوات اليت متتلكها لدعم
الفلسطينيني يف القدس احملتلة ،مع استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على
التوالي ،فقد تفرد االحتالل بالقدس ،واستهدف قطاعاتها الصحية واالقتصادية.
وعلى السلطة دعم القطاع الصحي يف القدس احملتلة ،والتنسيق مع اململكة
األردنية ودائرة األوقاف اإلسالمية لبقاء فتح املسجد األقصى بعيدًا من أي ضغوط
إسرائيلية.
وضع القدس يف أولوية أي برامج انتخابية فلسطينية ،لتكون القدس يف صلب أي
عمل سياسي قادم للمجلس التشريعي الفلسطين واألطر الفلسطينية األخرى.
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إطالق أطر قانونية ومالية لدعم أصحاب املنازل املهددة باإلخالء من قبل سلطات
االحتالل ،وهو أحد امللفات الذي يستلزم تنسي ًقا بني السلطة الفلسطينية واألردن
وخمتلف املؤسسات العاملة يف املناطق احملتلة.
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.
عدم الرضوخ لعروض الدول العربية املطبعة اليت تسعى إىل تثبيت مكانتها
وموقعها عرب الدعم املالي السخي ،وهو دعم لن يصب إال يف مصلحة االحتالل
وقدرته على فرض أجنداته على الفلسطينيني يف املناطق احملتلة.
الفصائﻞ والقوى الفلسطينية
رفع مستوى العمل املقاوم يف القدس والضفة الغربية احملتلتني ،وقد أظهرت
معطيات يف عامي  2019و ،2020حماوالت الفصائل العودة للعمل املقاوم املنظم،
ولكنها حماوالت متواضعى إىل اآلن.
االستفادة من دروس املقاومة الشعبية ،وآخرها محلة الفجر العظيم يف القدس
احملتلة ،فعلى الفصائل رفد هذه املبادرات الشعبية ودعمها ،يف سياق حتويل
املبادرات هذه إىل حالة جمتمعية عابرة لكل األطياف واالنتماءات يف املناطق
احملتلة ،وتطوير األدوات اليت ميتلكها املقدسيون ملواجهة االحتالل وأدواته 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.
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ويف هذا السياق تأتي أهمية نشر الوعي باملخاطر احملدقة بالقدس واألقصى ،عرب
خمتلف األدوات والوسائل املتوافرة لدى الفصائل.
األردن
عدم اخلضوع إلجراءات االحتالل حبق املسجد األقصى ودائرة األوقاف اإلسالمية
يف القدس احملتلة ،والوقوف بوجه قرارات االحتالل اليت تستهدف صالحيات
الدائرة وتتدخل يف عملها ،يف إدارة شؤون املسجد األقصى ،فاحلفاظ على الوصاية
يتطلب إرادة وسرعة واستجابة عالية.
عدم اخلضوع البتزاز الدول العربية املطبعة اليت تسعى إىل دمج األردن يف مشروع
تطبيعي كبري يف املنطقة العربية ،بُغية استهداف ملفي الالجئني واملقدسات
اللذين لألردن صلة قوية بهما.
احتضان األردن املبادرات واجلهود الشعبية يف القدس احملتلة ،خاصة املبادرات اليت
تعمر املسجد األقصى باملصلني ،وهذا ما سيسمح لألردن بهامش أكرب للعمل على
محاية املقدسات.
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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الدول العربية واإلسالمية
عدم املضي خلف السياسة األمريكية وقراراتها يف املنطقة ،بل بلورة أحالف جديدة
تعيد متوضع القضية الفلسطينية يف أولويات األنظمة العربية ،وتسمح بتقديم
املزيد من الدعم للقدس واملقدسيني.
جتنب الوقوع يف فخ التطبيع ،حتت أي اعتبارات اقتصادية أو سياسية ،وضرورة
جتريم التطبيع ،ومالحقة املطبعني بالوسائل كافة.
دعم موقف األردن للوقوف يف وجه خمططات االحتالل يف املدينة احملتلة ،واحلفاظ
على الدور األردني يف محاية املقدسات والدفاع عن املسجد األقصى.
أمام اجلائحة العاملية ،وترك املقدسيني فريسة خطط االحتالل ومشاريعه التهويدية،
جيب على الدول العربية واإلسالمية تقديم الدعم املباشر للمقدسيني ،وفتح قنوات
لدعم القطاعات الصحية واالقتصادية والتعليمية ،إلنقاذها من براثن االحتالل.
إلغاء األنظمة العربية واإلسالمية قيودها على العمل اخلريي ،واملؤسسات العاملة
للقدس وفلسطني ،يف سياق السماح ألصحاب رؤوس األموال والشعوب بتقديم
الدعم املباشر للمقدسيني ،وإعادة طرح الصناديق الوقفية وتبن مشاريع بعينها يف
القدس احملتلة ،على غرار دعم التعليم وتوفري املستلزمات الطبية ،وتثبيت املقدسيني
بأرضهم وغريها.
مواجهة املوجة التطبيعية اجلديدة عرب بث الوعي يف صفوف الشعوب العربية
واإلسالمية ،من خالل ترسيخ مكانة القدس واألقصى يف املناهج الدراسية للدول
العربية واإلسالمية ،وإدخال مضامني مكثفة حوهلما ،وفتح اجلامعات العربية
مساقات أكادميية خاصة بالقدس والقضية الفلسطينية.
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تسليط الضوء عرب املنابر اإلعالمية الرمسية على يعانيه املقدسيون من استهداف
واعتداء ،وجعل األخبار املتعلقة بالقدس واألقصى يف قائمة أولويات هذه األذرع
اإلعالمية.
بلورة أفكار فعالة ملقاطعة االحتالل ومالحقته يف احملافل كافة ،ومنع تسلل
البضائع اإلسرائيلية إىل السوق العربية واإلسالمية.

القوى واألحزاب والهيﺌات الشعبية والمؤسسات اإلعالمية
والدينية
البناء على التفاعل االفرتاضي الداعم للقدس واألقصى ،وإطالق املزيد من
املبادرات الشعبية لدعم املقدسيني ومحاية املسجد األقصى ،والتشبيك مع
وفضاءات جديدة،
املؤسسات والروابط العاملية ،لتصدير قضية القدس إىل أطر أوسع
ٍ

واالنتقال إىل املناصرة امليدانية والعملية الفاعلة للقدس.

تفعيل خمتلف األدوات اليت متتلكها األحزاب واملؤسسات العربية ،وإطالق الروابط
واملبادرات اليت جتمع العلماء واملثقفني واإلعالميني واحلقوقيني والشباب والنساء؛
يف سياق حراك معريف ثقايف إعالمي عملي على أرض الواقع ،يستطيع مواكبة
مستجدات قضية القدس من جهة ،وحيشد هلا أدوات املناصرة والدعم من جهة
أخرى.
التصدي خلطر التطبيع وفق خطة اسرتاتيجية تتنبه لألدوات اجلديدة اليت
يستغلها املطبعون لفتح عالقات مع االحتالل ،واخرتاق الشعوب العربية واإلسالمية،
وبناء التحالفات الشعبية إلظهار اإلمجاع الشعيب على رفض التطبيع.

مﺆسسـة القدس الدولية

الضغط على األنظمة العربية املطبعة ،وتعرية ما يقومون به أمام الرأي العام
العربي واإلسالمي ،وممارسة املزيد من الضغط على األنظمة غري املطبعة ،لئال
تنزلق إىل التطبيع.
إطالق محالت توعية داخل الدول العربية واإلسالمية ،تتناول خماطر التطبيع
ً
وصوال إىل تبعات
مع االحتالل ،وهي خماطر تتصل باألمن القومي للدولة املطبعة،
اقتصادية وثقافية ودينية.
بناء التحالفات مع اجلهات العاملة للقدس ،مبا ينعكس مزيدًا من الدعم للمدينة،
واالستفادة من خربات العاملني للقدس املختلفة ،وتوجيه العمل اإلغاثي حبسب
احلاجات امللحة يف سياق مشروع اسرتاتيجي ينقذ القدس ،ويساعد أهلها على
الصمود ومواجهة االحتالل.
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 صفقة القرن والتطبيع
ّ
احملتل ،والتهويد.
مع
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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 قضي ًة
جامعة توحد اجلهود يف وجه الصلف اإلسرائيلي.
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