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  املقاومة الشعبية يف القدس 
 احلالة الشعبيةاهلّبات واحِلَراكات ووالدة 

2012-2019 
  1كمال جهاد اجلعربي

 : مقدمة
 

ني ، متثلت يف نزول عشرات اآلالف من املواطنيف املشهد العريب حتوالت   2011 ت سنةشهد
إىل الشوارع، يف دول  مثل تونس، ومصر، مطالبني بتغيريات سياسية، مستخدمني أسلوب املد 

البشري اهلائل، يف مناطق جغرافية اسرتاتيجية، 
مما أدى إىل والدة، أو إعادة والدة منط جديد 
 من أمناط احلراكات االجتماعية، وطرق التغيري. 
على الرغم من خصوصية احلالة الفلسطينية،  

كوهنا حالة حتتوي على صراع جلي بني شعب تعرض لالحتالل، وحمتل استعماري يغتصب 
على الساحة  انعكستاألرض ويتجرب يف اإلنسان، إال أّن األحداث اليت شهدهتا املنطقة العربية 

االعتصامات و ّبات واحلراكات اليت شهدت جتدد أمناط من النضال الفلسطيين كاهل ،الفلسطينية
 همأ جناز يف عدد من ميادين الصراع يف األرض احملتلة، ومنمن االنتصار واإل اليت حققت نوعا  

 ميدان الصراع يف القدس. ؛تلك امليادين
، 2006يف الوقت ذاته، أدت املعطيات األمنية، على الواقع يف الضفة الغربية، ما بعد سنة 

، والتنسيق األمين الثالثي بني االحتالل الصهيوين والسلطة الفلسطينية Daytonوتفامهات دايتون 
والدولة األردنية، والذي عمل على منع عودة احلالة العسكرية التنظيمية للمقاومة الفلسطينية، إىل 

                                                           

العامل اب يف مشروع كت أسهمابحث يف قسم اإلعالم يف مؤسسة القدس الدولية، وحمرر يف موقع مدينة القدس،  1
ة، له عدة أوراق معلومات وأحباث منشورة مع مؤسسة القدس الدولي .مع ملتقى القدس الثقايف، يف عّمان يف مدينة

 وموقع بوابة الالجئني الفلسطينيني، ومركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيين.
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إاباط العديد من املخططات، واخلالاي العسكرية، التابعة لفصائل املقاومة الفلسطينية، مثل اركة 
محاس، واجلهاةد اإليالمي، مما أةدى لتولد االة جديد ، ومنط اديث قدمي من أمناط مقاومة 

سيا  يف ياالاتالل الصهيوين، متثل يف العمليات الفرةدية، واخلالاي الال هرمية، واليت لعبت ةدورا  رئ
إععال أكثر من فصل من فصول املواجهة يف الضفة الغربية، والقدس حتديدا ، خالل الفرت  

لتتشكل مالمح مقاومة ععبية جديد  يف القدس، طويلة األمد، متمثلة ابهلبّات ، 2015-2019
لح طواحلراكات الشعبية، املرتافقة مع عمل فدائي مسلح، فرةدي، على طريقة الذائب املنفرةد ، واص

على تعريف هذا املولوةد اجلديد ابيم "هّبة القدس"، أو "انتفاضة القدس"، اليت ما تزال مستمر   
  منذ مخسة أعوام بوتري   هاةدئة ، قد ال يالاظها كافة املراقبني، واحملللني. 

 
 : ة واالنتفاضة يف السياق الفلسطييناهلبّ  امصطلحَ 

 

مصطلحات متنوعة للتعبري عن أعكال املقاومة ظهرت خالل حمطات النضال الفلسطيين 
 ني الربيطاين والصهيوين، وال مينع ذلك ظهور تلكوالرفض للمشروع الصهيوين، واالاتالل  

ولكن عند احلديث  ه.نفس املصطلحات كتعبريات لغوية متكرر  ملرتني أو أكثر للتعبري عن احلدث
 اقية أويلوذاك السياق املتشكل بعد اتف ات واالنتفاضات يف السياق احلديث، وحتديدا  عن اهلبّ 
Oslo  وما نتج عنها من واقع فلسطيين، فقد صحب خمتلف أعكال التحول يف اجملتمع

 الفلسطيين، حتوٌل يف أمناط وأعكال وصريورات النضال الفلسطيين. 
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الشعبية،   ةعد ، كاهلبّ  إّن املتتبع ألعكال مقاومة االاتالل الصهيوين، جيدها أخذت أعكاال  
، وهي ةة النفق وهي حمور اهتمامنا هنا، ومنها ينصوع التعريف املوضوعي للهبّ كما ادث يف هبّ 

لبة ابإلمكان حتصيل مكسب فعلي وانتصار يريع عرب املطا ،احلراك الشعيب املوجه هلدف معني
ة لنفق هتويدي ر الصهيونياثة بسبب افتتاح يلطة اآل، اندلعت اهلبّ ة النفق مثال  فيه، ففي االة هبّ 

  ةأيفل املسجد األقصى واملباين اإليالمية من اجلهة الغربية للسور، وخالل األايم الثالثة للهبّ 
ث انتهت ة يف حتقيق ذلك، ايكانت املطالب واضحة إبغالق النفق، وابلرغم من عدم جناح اهلبّ 

إال  2،إغالق للنفق ا، ةدومن27/9/1996-25/9/1996ة اليت ايتمرت ملد  ثالثة أايم أاداث اهلبّ 
يف  مفاةدها أن االعتداء على املقديات ،ثبيت معاةدلة جديد  على األرضة متكنت من تأّن اهلبّ 

ة، قد تشرتك كبري ، وييدفعه للدخول يف مواجه  القدس يف املرالة املقبلة ييكلف االاتالل أمثان  
 لسطيين. لشعب الفإىل جنب مع خمتلف فئات ا فيها أجهز  أمن السلطة الفلسطينية جنبا  

 ة النفق السيناريو املبدئي النتفاضة األقصى اليتعكلت هبّ 
بعد إقدام وزير الزراعة  ،27/9/2000اندلعت عرارهتا يف 

على اقتحام  Ariel Sharonالصهيوين آنذاك أريل عارون 
املسجد األقصى، وتفجرت فصول مواجهة عاملة يف كافة 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غز ، عاركت فيها كافة مكونت 
الشعب الفلسطيين، من فصائل فلسطينية وأجهز  أمن للسلطة 

  3.الفلسطينية
واجهات بني للعديد من امل د املسجد األقصى برمزيته الدينية والرواية واهلوايتية عنوان  جسّ 

الشعب الفلسطيين وااليتعمار الصهيوين، منذ بداية توطد هذا املشروع يف فلسطني، على يد 

                                                           

 :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(، يف –، موقع مركز املعلومات الوطين الفلسطيين 1996هبة النفق  2
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3482     

)بريوت:  لحةاملستقبل اجملهول للمقاومة غري املس –االحتجاج الشعيب يف فلسطني مروان ةدرويش وأندرو ريفين،  3
  . 89، ص (2018مؤيسة الدرايات الفلسطينية، 

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3482
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اينما نظم عدةٌد من  15/8/1929االاتالل الربيطاين يف فلسطني، وكانت املواجهة األوىل يف 
ى، لتتفجر على األقصاملستوطنني الصهاينة مسري   جتاه اائط الرباق، احلائط الغريب للمسجد 

 ة ععبية، ايتخدمت األياليب الشعبية يف العنف الثوري، كالسكاكنيمتواصلة هبّ  يوما   14مدار 
والسيوف واحلجار  والعصي، وامتدت يف مدن القدس واخلليل ونبلس وصفد، وايتشهد خالل 

وقد يبق  4.جرحيا   232، وصهيونيا   133آخرين، فيما قُتل  339، وجرح عربيا   116األاداث 
القرى أهايل املدن و  من ل عدةدإذ عك   ،تلك املواجهة حتركات على مستوى التنظيم الشعيب

قبيل  "مجعية محاية املسجد األقصى واألماكن اإليالمية املقدية"الفلسطينية مجعية  حتت ايم 
اندالع الثور ، أعقاب خروج مظاهر  صهيونية ضخمة يف تل أبيب طالبت يلطات االاتالل 

 5.لربيطاين بتسليم الصهاينة اائط  الرباقا
تبنت  تعزيز االة النضال الفلسطيين يف يائر فلسطني، ايث ذاته ة يف الوقتنتج عن اهلبّ 

ة كهرابء بنحاس مبقاطعة املنتجات اإليرائيلية، مبا يف ذلك عرك الفعاليات الشعبية الفلسطينية قرارا  
واققت الثور   6.لرعاية أير الشهداء واملعتقلني، وتشكيل جلان Pinhas Rutenberg روتنربغ

 Shaw، فشكلت اكومة االاتالل الربيطاين جلنة عوةييايي مكايبا  ذاته يف الوقت 

Commission  دت لتشكيل جلنة ثالثية من عصبة ، واليت مه  1929 / أكتوبرولاأليف تشرين
جد احلائط الغريب للمس دقرير يع، واليت خلصت إلصدار ت1930 / يونيواألمم املتحد ، يف ازيران

ة وبذلك عكلت هبّ  7اصراي  للمسلمني، ملكا  مقديات  إيالمية، و اائط الرباق و األقصى، 

                                                           

 الدرايات التارخيية ،ين، اجمللد الثااملوسوعة الفلسطينية " يفيف عهد االنتداب الربيطاين،"فلسطني  ،أمحد طربني 4
 . 1021 (، ص1990 : مؤيسة الدرايات الفلسطينية،بريوت)

مؤيسة الدرايات الفلسطينية، بريوت، ، حوليات القدس" ملحق واثئقي، – 1929هبة الرباق "مسيح محوةد ،  5
  .65، صفحة 2011، صيف 11العدةد 

)بريوت: مؤيسة  1949منذ فجر التاريخ حىت سنة  –املوجز يف اتريخ فلسطني السياسي إلياس عوفاين،  6
 . 435(، ص 1996الدرايات الفلسطينية، 

 .435، ص 1949منذ فجر التاريخ حىت سنة  –املوجز يف اتريخ فلسطني السياسي إلياس عوفاين،  7
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قانونية  قصري  املد ، واليت اققت مكتسبات  ييايية ، و  للهبّات الشعبية منوذجية   الرباق، االة  
 يريعة.

، 7/6/1967ابلعوةد  للسنوات اليت تلت االاتالل الصهيوين للشطر الغريب من مدينة القدس يف 
واجهات ة الرباق، ولكن مبستوى أقل من العنف واملعلى غرار هبّ  ععبيا   اراكا   السنة نفسهافقد عهد 

، الذي ادةد 1950 ينةالصهيوين قانون  Knessetعّدل الكنيست ، 28/7/1967ففي  .الدامية
وبناء  عليه نُقلت  1967،8 ينةخالله ادوةد مدينة القدس، ليشمل األجزاء احملتلة من املدينة يف 

مسؤولية إةدار  األماكن الدينية يف القدس، ومنها املسجد األقصى 
الصهيونية إىل وزار  األةداين  "وزار  الدفاعـ"يسمى بمن ما 
نة وصاية لتشكيل جلويعت يلطات االاتالل الصهيوين ، الصهيونية
 .صهيونية مشرتكة تدير الوضع ةداخل املسجد األقصى –فلسطينية 

ير أوقاف داملسجد األقصى آنذاك اسن طهبوب، وم ولكن مدير
القدس الشيخ عبد احلميد السائح رفضا تسليم أي وثيقة من واثئق 

 املسجد، وأي مفتاح من مفاتيحه لسلطات االاتالل الصهيوين، وتّ 
ضفة يف القدس وال" اهليئة اإليالمية العليا"ن تشكيل اإلعالن ع

الغربية للتصدي ألي خطو  صهيونية من عأهنا حماولة االيتيالء 
اينما يعى  14/7/1967وتصاعد التوتر يف  .على املسجد األقصى

نسيم ةدان مسؤول قسم الشؤون اإليالمية والدرزية يف وزار  األةداين 
الصهيونية إىل التدخل يف حمتوى خطبة صال  اجلمعة يف املسجد 
األقصى، فتصاعد التوتر والتهديد ابإلضراب والتحرك الشعيب من 

إعاةد  إىل  13/7/1967طرف اهليئة اإليالمية العليا، فباةدرت يلطات االاتالل الصهيوين يف 

                                                           

س: مؤيسة )القد هتويد مدينة القدس –سياسة هدم املنازل يف قرية سلوان معاذ الزعرتي وجونثن مولوين،  8
 .11(، ص 2010املقديي لتنمية اجملتمع، 

 حسن طهبوب

 عبد احلميد السائح
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ملا  خا  ة ترييفشكلت هذه اهلبّ  9،الصهيونية "وزار  الدفاعـ"إةدار  املسجد األقصى ملا ُيسمى ب
، وبّينت كذلك مقدار اهلشاعة الصهيونية عند أي مواجهة 1929 ينةة الرباق أيست له هبّ 

 تلك احلراكات.  هالقياةدات الشعبية الفلسطينية على قياةد  وتوجي  تتعلق يف املسجد األقصى، وقدر 
 

 : مركزية القدس يف فصول النضال الفلسطيين
 

كانت القدس طوال فصول النضال واملواجهة   ،عند الرتكيز على الوضع املقديي حتديدا  
الفلسطينية مع االاتالل الصهيوين، متمتعة  خبصوصية ورمزية، جعلت منها العنوان األبرز يف 

في ف .ات الفلسطينيةالعديد من الثورات واهلبّ 
 ةااالت  مثل ثور  النيب مويى، وثور  الرباق، وهبّ 

ة بّ يت  األقصى، ومن مث القدس )هالنفق، وانتفاض
عكلت القدس كجغرافية ورمزية ةدينية، السكاكني(، 

كل هلا ات، مما عالعامل املفجر لتلك الثورات واهلبّ 
 . ايرتاتيجية-من عوامل أمهيتها اجليو إضافيا   عامال  

 ، عكلت القدس عنوان  1995 ينةوابلعوةد  للسنوات اليت تلت توقيع تفاهم أويلو األول يف 
ة يف كافة فصول املواجهة بني الشعب الفلسطيين واالاتالل الصهيوين، خالل هبّ  ااضرا   رئيسيا  

، بل واىت العمليات الفرةدية 2005و 2000 ينيت، واالنتفاضة الثانية بني 1996 ينةالنفق يف 
 ابب ، وهبيت  2015 ينةة القدس يف ، وهبّ 2011و 2007 ينيتوعبه الفرةدية يف الفرت  بني 

ات ات واالنتفاضالصفة املوضوعية األوىل للهبّ  أ ْوج د  ، مما 2019، وابب الرمحة 2017األيباط 

                                                           

بريوت: مؤيسة الدرايات ( 1988-1948سياسة إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني مايكل ةدمرب،  9
 –فلسطني ال صالة حتت احلراب انظر أيضا : عبد احلميد السائح، و  ؛198-197، ص 1992)الفلسطينية، 

 . 85–80(، ص 2001بريت: مؤيسة الدرايات الفلسطينية، ( ُمذكرات الشيخ عبد احلميد السائح
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هي ارتباط تلك احلراكات ابلقدس، كمنطقة جغرافية،  ولغاية كتابة هذه الورقة، 2000 منذ ينة
 أو رمزية تسهم يف حتريك األاداث، وصناعتها.

 
 : الربيع العريب واحلراك الشبايب الفلسطيين

 

احلديث عن األمناط النضالية، وأمناط االاتجاج ككل يف السياق العريب ككل، فإننا  عند
جديد  من االاتجاج  أمناطٌ  ولدتوتفجر أاداث الربيع العريب،  2011 ينةنالاظ أنه ومنذ 

ابيتخدام احلشوةد البشرية واالعتصامات وايتخدام الكتلة البشرية كوييلة من ويائل  تمتثل
، قاطه مبكرا  ، وبدأت احلالة الفلسطينية ابلتيف ميدان التحرير يف القاهر  جليا  النضال، ظهر ذلك 

عرب جتربة احلراك الشبايب الفلسطيين، الذي قام عليه عدةٌد من الشباب الفلسطيين الناعط، عرب 
غربية، يف اجلدار العنصري والتويع االيتيطاين يف الضفة ال املشاركة يف التظاهرات األيبوعية ضدّ 

ى الوجلة وبيت أمر وكفر قدوم، واملسريات الداعمة لأليرى يف يجون االاتالل الصهيوين، قر 
الشعب يريد " والفعاليات املناهضة للتطبيع مع االاتالل الصهيوين، كما عكلت كل من فعالييت  

 ز غ ، ومسريات العوةد  الكربى يف كل من الضفة الغربية وقطاع15/3/2011يف  "إهناء االنقسام
  10.ولبنان، النقطتني الفارقتني يف تشكل احلراك الشبايب الفلسطيين ةويوري

راك احل"مبكر مع االة  يف القدس يف وقت   الشباب تفاعل
ألجل  عباب"فتشكلت جمموعات مثل  "،الشبايب الفلسطيين

لفت أنّ "عباب البلد"و "،القدس
ُ
تها األنشطة اليت ماري ، ومن امل

  ،تلك اجملموعات الشبابية يف القدس، عن طريق التفاعل اإللكرتوين
 11.كان هلا صدى من التفاعل يف عواصم عربية جماور ، مثل عّمان

                                                           

، مؤيسة طينيةجملة الدراسات الفلسابيل األعرج وزيد الشعييب، "احلراك الشبايب وازب الكنبة الفلسطينية،"  10
 . 123-122و، 117، ص 2012، ربيع 118، العدةد 90الدرايات الفلسطينية، بريوت، اجمللد 

)رام هللا: املركز الفلسطيين ألحباث السيايات  2018-1908الشباب الفلسطيين من احلركة إىل احلراك أمحد عزم،  11
 . 116(، صفحة 2018مسارات،  –والدرايات وااليتشارات السيايية 
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بة تولدت ااالت نضالية ماريت النضال الفعلي يف القدس متأثر   بتجر  ،على الصعيد امليداين
ب اإلفراج ، فبحسب تقرير  إخباري نشرته عبكة فلسطني للحوار أعقا"احلراك الشبايب الفلسطيين"

، وهم: 10/9/2015عن نشطاء احلراك الشبايب الفلسطيين من يجون السلطة الفلسطينية يف 
 وييف اإلةدريسي، وعلي الشيخ، ،وحممد السالمني ،وهيثم يياج، وحممد ارب ،ابيل األعرج
يط اط للحراك الشبايب يف القدس عرب تنفيذ وختطالصهيوين كشف عن نش Shabak فإن الشاابك

عدةد من األنشطة النضالية النوعية، مثل مقاومة االقتحامات الصهيونية للمسجد األقصى، 
وايتهداف القطار الصهيوين التهويدي يف منطقة ععفاط، ايث اعتقل الشاابك يف وقت  الاق، 

ولعل  12،طة احلراك الشبايب يف القدسمراةد حممد حميسن من العيساوية بتهمة اإلعراف على أنش
ما يعزز الفرضية بوجوةد نشاط للحراك الشبايب الفلسطيين يف القدس، ايتهداف خط القطار 

ولكن وعلى الرغم من تصنيف  13.مر  22 حنو 2016 ينةالسريع يف ععفاط القريبة خالل 
إال أّن هذا  13/7/2016،14يف  "منظمة إرهابيةـ"االاتالل الصهيوين للحراك الشبايب الفلسطيين ك

تنظيم و" "،تنظيم املرابطني واملرابطات"السلوك الصهيوين املتكرر مع ااالت يابقة والاقة مثل 
، بل هي "احلراك الشبايب الفلسطيين"، ال يعكس وجوةد تنظيم فعلي حتت ايم "عباب األقصى

قضية الفلسطينية، مع ال بابية ععبية فلسطينية، ذات امتداةدات عربية من اجلمهور املتضامنعاالة 
وحتت عنوان حمدةد وواضح وهو قضية القدس، كجزء مركزي من مكونت املسألة أو القضية 

   15.الفلسطينية

                                                           

 ، يف: 10/9/2016اييني عز الدين، احلراك الشبايب ابلضفة يف قفص االهتام، موقع فلسطني.نت،  12
http://palestine.paldf.net/news/2016/9/10/    االهتام-قفص-يف-ابلضفة-الشبايب-احلراك 

" يف  قدياتاألرض وامللفصل " ت ايتخراج هذا الرقم من األوراق التحضريية اليت أعدها البااث كمال اجلعربي 13
 ، الصاةدر عن مركز الزيتونة للدرايات وااليتشارات. 2016–2017لتقرير االسرتاتيجي الفلسطيين اكتاب 

، 13/7/2016 مؤيسة القدس الدولية، ،موقع مدينة القدس، الشبايب يف القدس والضفةاالاتالل حيظر احلراك  14
 http://alquds-online.org/index.php?s=1&id=19578يف: 

سطيين ألحباث املركز الفل :)رام هللا رؤية نقدية استشرافية - احلراكات الشبابية الفلسطينيةمجيل هالل،  15
 . 74(، صفحة 2013مسارات،  –السيايات والدرايات االيرتاتيجية 

http://palestine.paldf.net/news/2016/9/10/%20%20%20%20الحراك-الشبابي-بالضفة-في-قفص-الاتهام
http://alquds-online.org/index.php?s=1&id=19578
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 : "مسرية القدس العاملية" يف دول الطوق والدة حالة شعبية مقدسية
 

ضية القو  مالمح والةد  حلالة ععبية عربية متضامنة مع قضية القدس، 2012 عهدت ينة
الفلسطينية، ايث التقطت العديد من املؤيسات الفلسطينية يف ةدول الطوق، االة التفاعل 

سة الشعيب السريع اليت تتمتع هبا اجلماهري بفعل موجة الربيع العريب، فنظمت تلك القوى مثل مؤي
 وعدةد من الشخصيات الفلسطينية والعربية ،واالحتاةد العام لعلماء املسلمني ،القدس الدولية

/ يف آذار "قدس العامليةمسري  ال"جلنة حتضريية لفعالية حتت ايم  ،الناعطة يف القضية الفلسطينية
يف مسريات العوةد  الكربى، واختذت القدس   2011 ينةيف يعي  لتكرار جتربة  2012،16مارس 

تعاملت  .ر هبا القدسمت للظروف املوضوعية اليت كرمز هلذا احلراك الشعيب العريب الفلسطيين، نظرا  
يلطات االاتالل الصهيوين مع احلدث برتقب وتشديد أمين وايتخبارايت على احلدوةد مع األرةدن 

انطلقت فعاليات مسري  يوم القدس العاملي، يف عد  ةدول  30/3/2012ويف  17ة.ولبنان ويوري
كم من   3مواطن، وكانت على بعد  ألف 55عربية، من أمهها مسري  األرةدن اليت عارك فيها 

مواطن لبناين  آالف 3األراضي الفلسطينية، ومنعت قوات األمن األرةدنية تقدمها، وعارك 
  18.وفلسطيين بفعاليات املسري  يف جنوب لبنان، ويط إجراءات أمنية مشدةد 

                                                           

 ، يف:20/1/2012، موقع مدينة القدس، مؤمتر اللجان الدولية ملسري  القدس العاملية ينهي أعماله يف بريوت 16
http://alquds-online.org/news/14080      

 ، يف:29/3/2012، موقع مدينة القدس، االاتالل خيشى من مسري  القدس العاملية ويتوعد املشاركني 17
http://alquds-online.org/index.php?s=1&id=14777      

 ، يف:30/3/2012، موقع مدينة القدس، رةدين يهتفون لنصر  القدس واالقصىألف أ 55 18
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=14787      

http://alquds-online.org/news/14080
http://alquds-online.org/index.php?s=1&id=14777
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&id=14787
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 : عوامل االنفجار يف القدس
 

 

وقوع تطور جديد على مستوى الوضع العام يف القدس، واملسجد األقصى  2012 يجلت ينة
وصول و ، "الدولة الصهيونية"يف ةدوائر صنع القرار ةداخل  صعوةد اليمنيففي يياق  .حتديدا  

على  من التطورات عدةدٌ  ادث مجاعات املعبد الصهيوين، ملراكز صنع القرار يف الكنيست،
 Aryeh Eldadرييه إلداةد طرح النائب أ، 9/8/2012 األرض، ففي

ةد بني املسلمني واليهو  "تقسيم املسجد األقصى"مشروع قانون 
وذلك للمر  األوىل منذ االاتالل الصهيوين لكامل مدينة  19،للنقاش

وقد جاء هذا االقرتاح يف يياق متصل من  .7/6/1967القدس يف 
تغري التعامل الصهيوين الرمسي مع موضوع املسجد األقصى على 

 جراءاتهإواالاتالل الصهيوين يصاعد من  2003 ينةاألرض، فمنذ 
  عهدت تزايدا   2014-2012 السنواتاهلاةدفة للسيطر  على املسجد األقصى وهتويده، ولكن 

لقدس . مل تتوقف نوعية االيتهداف الصهيوين املمنهج لاالعتداءات يف كمية ونوعية تلك كبريا  
هويدية للمماريات الت متزايدا   عند املسجد األقصى واملقديات اإليالمية، بل عهدت تصاعدا  

عرعت بلدية ، 2011/ يبتمرب ففي عهر أيلول .سوااليتعمارية جتاه خمتلف القطاعات يف القد
اية االاتالل على يتوافق مع ييحُمرفة املضامني مبا  ةالكتب املدريياالاتالل الصهيوين بتوزيع 

يف تطور  غري مسبوق  20،مدرية 52املدارس اليت تتلقى ةدعماُ منها يف القدس، والبالغ عدةدها 
ن لتمس احليا  اليومية للمواط وتصاعدت اإلجراءات االيتعمارية الصهيونية ،1967 ينةمنذ 

ااجز راس مخيس الرابط  أغلقت يلطات االاتالل الصهيوين ،19/9/2012املقديي، ففي 
ضوااي مشال القدس جباراهتا املعزولة جبدار الفصل العنصري، واّولت يلطات االاتالل ل

                                                           

 . 4ص  ،2013،" مؤيسة القدس الدولية، بريوت، 2012إةدار  اإلعالم واملعلومات، "تقرير اال القدس  19

جملة الدراسات : إجراءات هتويدية تبقي عوامل االنفجار قائمة،" 2016عبد الوهاب األرنؤوط، "القدس  20
 . 165، ص 2016، ربيع 160، مؤيسة الدرايات الفلسطينية، بريوت، العدةد الفلسطينية

 أرييه إلداد
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ة، ادوةدي وايد يربط مدينة القدس مبدن الضفة الغربي "ةدويل"الصهيوين ااجز ععفاط، ملعرب 
مقديي  ألف 55ـ ذا املعرب السبيل الوايد لالقدس املعزولة ابجلدار، ليصبح ه ىوأاياء وقر 

 . 21مدينة القدس يعزولة عرقامليتنقلون بني األاياء املعزولة وغري 
يف ظّل املقاومة الشعبية املتصاعد  جتاه االعتداءات الصهيونية على اجملتمع واحلّيز املكاين يف 

  الصهيوين يف القدس.االة اراكية رافضة إلجراءات االاتالل  2011القدس، تشكلت منذ ينة 
احلالة احلراكية يف القدس ضمن يياق متصل ولكنه متقطع من العمل  بدأت مالمح تشكل

اجملتمعي الشعيب، الذي قامت به عدةد من احلركات واملؤيسات الشعبية يف القدس والداخل 
إىل إقليم معزول ابلكامل عن اجلسم الفلسطيين يف  27/9/2000احملتل، بفعل حتول القدس منذ 

اخل الضفة الغربية وقطاع غز ، وكنتيجة طبيعية توطدت العالقة اليت مجعت بني الفلسطينيني يف الد
حتل 

ُ
، وأهل القدس، وعملت بعض احلركات السيايية االجتماعية، كاحلركة 1948 ينةامل

صهيونية التواصل يف يبيل التصدي للسيايات الاإليالمية يف الداخل احملتل، على توظيف هذا 
 بتنفيذ عدةد  2000 ينة، فبدأت احلركة منذ املتصاعد  جتاه القدس، واملسجد األقصى خصوصا  
من املشاريع املوجهة لتعزيز التواجد الفلسطيين 
يف املسجد األقصى والبلد  القدمية، مثل مهرجان 
القدس يف خطر، والذي كثفت احلركة احلشد له 

، ومهرجان طفل 2014–2000 السنواتخالل 
األقصى، وقوافل الرابط من خمتلف مدن الداخل 

تلك  ييس اجلمعيات واملؤيسات اليت تتبىنوانتهجت احلركة ايرتاتيجية أت 22،الفلسطيين احملتل
اجهة وغريها، ملو  "نساء من أجل األقصى"و "،عمار  األقصى"املشاريع، فأيست مجعيات مثل 

ييايات احلظر واإلغالق األمين من يلطات االاتالل الصهيوين، وجنحت احلركة بتشكيل االة 

                                                           

 .6،" ص 2012دولة، "تقرير اال القدس إةدار  اإلعالم واملعلومات، مؤيسة القدس ال 21
    .27/4/2019مقابلة أجراها البااث مع خالد زابرقة، حمامي الشيخ رائد صالح، عرب اهلاتف،  22
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ومدن الداخل  يده، يف القدسععبية فلسطينية مدافعة عن املسجد األقصى ومتصدية خلطط هتو 
  23.الفلسطيين احملتل، ولعل هذا األمر ما جعلها يف مركز االيتهداف الصهيوين واحلظر الاقا  

بنجاح  متمثال   22/1/2012بتطور  جديد بعد انتخاابت الكنيست يف  2013 جاءت ينة
وترمجت تلك  24،وزراء ونواب وزراء من مجاعات املعبد يف احلكومة الصهيونية اجلديد  6

هذا اإلجناز السيايي إىل فعل على األرض مباعر  ، عرب تنفيذ االقتحامات للمسجد  اجلماعات
ذ عضو الكنيست الصهيوين، نف   5/2/2013ففي  .األقصى من الشخصيات الصهيونية الرمسية

للمسجد األقصى،  ، اقتحاما  Moshe Feiglin ، موعيه فيغلنالدينية املتطرفة ماعاتجلاباملرتبط 
يف  قبة الصخر ، واقتحمت النائب ىأتبعه بعد  اقتحامات، أادها كان حماولته اقتحام مصل

، كذلك املسجد األقصى يف Tzipi Hotovelyي الكنيست الصهيوين تسييب اوتوفل
اعتداءات  وينيجل االاتالل الصهيالسنة ذاهتا، ويف  25.عشية عقد قراهنا، 26/5/2013

الغربية، فقد  ات يف القدس والضفةيف زايةد  االة الرمزية القابلة لتفجري اهلبّ  أيهمتمتصاعد ، 
أقدمت قوات الشرطة الصهيونية على االعتداء على طالبات مصاطب العلم، للمر  األوىل منذ 

 4/3/2013-3ففي  2011،26 ينةانطالق هذا املشروع، الذي أطلقته مجعية عمار  األقصى يف 
ويف اليوم  ،لصهيونية على إادى الطالبات وألقت املصحف الذي حتمله أرضا  اعتدت الشرطة ا

هذه االعتداءات وبداية  ةدفعت 27.التايل نزعت عرطة االاتالل احلجاب عن إادى الطالبات
ملرابطات يف ا إىل بروز ظاهر االيتهداف الصهيوين املتعمد للمتواجدات يف املسجد األقصى، 

                                                           

مقابلة أجراها البااث مع هناةدي احللواين، إادى املرابطات يف املسجد األقصى، ومسؤولة مشروع مصاطب  23
 . 1/4/2019 ،2012العلم يف املسجد األقصى يف العام 

)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات  2013-2012التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين حمسن حممد صاحل )حمرر(،  24
 . 244ص  (،2013وااليتشارات، 

 .14،" ص 2012إةدار  اإلعالم واملعلومات، مؤيسة القدس الدولة، "تقرير اال القدس  25
 .1/4/2019مقابلة أجراها البااث مع هناةدي احللواين،  26
 –موقع مركز املعلومات الوطين الفلسطيين  ،2014-2011قصى األيرائيلية على املسجد اإلعتداءات االبرز أ 27

 http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/a_q_2011-2014.pdfوكالة وفا، يف: 

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/a_q_2011-2014.pdf
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الضفة ات الالاقة اليت اندلعت يف القدس و للرمزية، واحملرك للهبّ املسجد األقصى، واكتساهبن 
 مع األاداث ةداخل املسجد األقصى.  تفاعال  الغربية، 

 
 : حتليل املشهد يف القدس

 

 : 2017-2014خالل الفرتة ات الشعبية يف القدس اهلبّ 
 

 انعكست احلالة احلراكية الشعبية يف الضفة الغربية، واالة السيولة والتصاعد يف الفعل الشعيب
، واليت ترافقت مع تصاعد 2012 ينةالعريب، على األاداث امليدانية يف القدس خالل 

االيتهداف الصهيوين للمسجد األقصى، 
جراءاته القمعية والتهويدية يف القدس، إوتصاعد 
 عهدت أاياء البلد  القدمية نفسهاالسنة فخالل 

مواجهة مع قوات  78وخميم ععفاط والعيساوية 
عملية مرتاواة بني إلقاء الزجاجات احلارقة  21عمليات طعن، و 6االاتالل الصهيوين، و

واألكواع املتفجر ، واحنصرت تلك األاداث يف ادوةد منطقة القدس املعزولة عن ابقي حمافظات 
  28.الضفة الغربية

لذي ايهمت عوامل الضغط الصهيونية وايتمرار االة انسداةد األفق السيايي الفلسطيين، أ
االهتمام املركزي ابلقضية الفلسطينية يف الدول العربية، بفعل األاداث الدموية  تراجع صاابه

يف توجيه تركيز ؛ 2013–2014الفرت  والعراق وليبيا خالل  ةاليت وقعت يف مصر واليمن ويوري
قضية ااالت ععبية متضامنة مع القضية الفلسطينية و  العمل الشعيب. ورافق ذلك وجوةد على منط

عكال النضال من أ دةد  يف تكريس عكل  متج مما أيهمالضفة الغربية واألرةدن ولبنان،  يف القدس
 أعقاب إقدام جمموعة من املستوطنني على اختطاف الفىت ففي .اتاهلبّ الفلسطيين، وهو منط 

                                                           

 . 261، ص 2013-2012التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين صاحل،  حممد حمسن 28
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مواجهات عنيفة يف القدس وخمتلف مدن الضفة  اندلعت، 2/7/2014حممد أبو خضري، يف 
 وقد يبق ذلك تطور نوعي يف العمليات الفدائية املنظمة يف الضفة الغربية، ففي 29،الغربية

رتق مستوطنني صهاينة ابلقرب من مفثالثة  أعلن االاتالل الصهيوين عن فقدان 12/6/2014
وبعد عمليات حبث مستمر  اعرتكت فيها فرق من  30،بني بيت حلم واخلليلعتصيون،  مستوطنة

املستوطنني الصهاينة عثر على جثثهم يف أرض زراعية 
  30/6/2014.31يف اخلليل يف 

تفجرت أعقاب تلك التطورات امليدانية ما ُعرف 
اليت مشلت مواجهات يف خمتلف " هبة رمضانـ"ب

املدن الفلسطينية، ويرعان ما أيهمت تلك اهلبة 
ز هذه اهلبة ومما ميّ  .يوما   52ابندالع ارب ضارية على جبهة قطاع غز ، ايتمرت على مدار 

 ؛مشوليتها وعوةد  منط جديد )قدمي( من األمناط النضالية الفلسطينية، وهو منط العمليات الفرةدية
ب ا، وحماولة اغتيال الصهيوين املتطرف، عرّ 22/10/2014مثل عملية عبد الرمحن الشلوةدي يف 

على  Yehudah Glick اقتحامات املسجد األقصى وعضو الكنيست الصهيوين، يهوةدا غليك
، وأوىل عمليات 29/10/2014 يفيد األيري السابق يف يجون االاتالل الصهيوين معتز اجازي 

 5/11/2014.32هلبات الشعبية املعاصر  يف القدس على يد إبراهيم العكاري يف الدهس يف موجة ا
ت إاصاء  2014 ينةوخالل موجات املواجهة املستمر  خالل هذه اهلبة اليت ايتمرت لنهاايت 

                                                           

)انتفاضة القدس( يف عهرها الثالث: إطاللة على اخللفيات والتوقعات، مؤيسة القدس ، وماتلاث واملعاألحبقسم  29
 املقاومة الشعبية الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيليخالد أبو عرفة، : انظر أيضا  ؛ و 1ص  ،2014 ،الدولية، بريوت

  .114-113ص  (،2017مركز الزيتونة للدرايات وااليتشارات، )بريوت:  2015-1987يف بيت املقدس 
)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات  2014اليوميات الفلسطينية لسنة صاحل )إعراف وحترير(،  حممدحمسن  30

 . 195ص  (،2015وااليتشارات، 
 .30/6/2014، موقع اجلزير .نت، إيرائيل تعثر على جثث املستوطنني الثالثة 31
)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات  2015-2014التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين صاحل،  حممدحمسن  32

 .292ص  (،2015وااليتشارات، 
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نقطة مواجهة مع االاتالل الصهيوين، عهد بعضها عمليات إطالق النار، وت إلقاء  2,946
على و زجاجة اارقة،  636متفجر جتاه قوات االاتالل الصهيوين، وكوع و عبو  نيفة  75

 عمليات 6، وطعن عملية 16توزعت بني عملية  24العمليات الفرةدية، فقد عهدت اهلبة  صعيد
  2014.33 ينةخالل  آخرين 449، فيما ُجرح صهيونيا   19تل وقُ  ،ةدهس

تخذ  من القدس عنوان   2015ت ينة عهد
ُ
ولكن  هلا، املوجة األكرب من تصعيد املواجهة امل

ةدفع "أقدمت مجاعة  31/7/2015غرب نبلس، ففي  الشرار  يف هذه املر  أتت من قرية ةدوما
االيتيطانية املتطرفة على إاراق منزل  "الثمن

ع عائلة الدوابشة يف القرية، ليتشهد الطفل الرضي
ن ، وتتفجر موجة ماه الاقا  علي الدوابشة ووالد

املواجهات اليومية مع قوات االاتالل يف 
اوايل  2015/ أغسطس خطوط التماس اليومية يف مدن الضفة الغربية يقط خالهلا يف عهر آب

  "كاكنينتفاضة الس"اأو  "االنتفاضة الثالثةـ"ولكن التفجر احلقيقي ل 34،جرحيا   71عهداء و 4
ورمزية ومركزية العنصر النسوي يف  "املرابطاتـ"، وكانت ل2015 / يبتمربكان يف عهر أيلول

أصدر  8/9/2015القدس واملسجد األقصى، ةدوٌر حموري يف تفجري هذه اهلبة أو االنتفاضة، ففي 
بعد ايتشار  الشاابك، حبظر ما  قرارا   Moshe Ya'alonوزير احلرب الصهيوين موعيه يعلون 

تواجد يف خطو   هدف االاتالل الصهيوين من خالهلا ملنع ال "اتاملرابطني واملرابط"أمساه بتنظيم 
جم يف املسجد األقصى خالل فرت  االقتحامات الصهيونية له، لترت  البشري، والنسوي منه حتديدا  

على األرض، عندما أقدم عناصرها على  13/9/2015قوات الشرطة الصهيونية هذا القرار يف 

                                                           

 ،2015عبكة فلسطني للحوار، ،" 2014تقرير ابألرقام عن أهم أاداث فلسطني خالل عام  –"اصاةد فلسطني  33
 . 5ص 

، "اهلبة الفلسطينية: حتداّيت وفرص،" ةدائر  يليمان احلليب للدرايات االيتعمارية والتحرر املعريف، ابيل األعرج 34
 . 3ص  ،2015القدس، 
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وجاء الرةد الشعيب  35ويحلهّن، يف مشهد ايتفز الرأي العام العريب واإليالمي، تاملرابطا ضرب
، وهو أاد كواةدر 22/9/2015بدأها ضياء تالمحة يف  من العمليات الفرةدية، الفلسطيين، بسلسلة  

ابلقرب من اخلليل، ايتشهد ضياء خالل حماولته  36اركة اجلهاةد اإليالمي يف بلد  خريا
ذلك يف  تال 37،بكوع متفجر ةدورا -خريا صهيونية ابلقرب من مفرق  ايتهداف ةدورية عسكرية

يف عد  أايم عملية فدائية ابلقرب من مستوطنة إيتمار عرق نبلس، قُتل خالهلا مستوطنني 
قياةد  ب اتبعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام ، ونفذت العملية خليةٌ 1/10/2016صهيونيني يف 

مث جاءت العملية الفرةدية اليت أمسهت يف تفجري اهلبة بشكل  38األيري الشهيد بسام السائح،
/ ولاألتشرين  يفمباعر، وهي عملية مهند احلليب يف ابب السلسلة يف البلد  القدمية للقدس 

  2015.39أكتوبر 
انتفاضة القدس، عرب تفجر نقاط املواجهة  2015/ أكتوبر ولاألتفجرت يف عهر تشرين 

الشعبية يف خمتلف مدن الضفة الغربية، وتصاعد مستمر يف العمليات الفرةدية، ولكن املميز هنا 
اجم العمليات ونقاط املواجهة يف القدس، فتحولت القدس خالل هذه اهلبة، رمبا ألول مر  

ية املتمتعة هبا، ماةدية، ابإلضافة لألمهية الرمز  بتاريخ النضال الفلسطيين لسااة مواجهة ومعركة اقيقية
منها،  99عملية طعن جنح  5,383 وابلدخول لتفاصيل اهلبة أو االنتفاضة، فقد عهدت االنتفاضة

إطالق نر،  عملية 123عملية ةدهس، و 42، و"انتفاضة السكاكني"ايث ايتحقت جبدار  لقب 
                                                           

مؤيسة القدس الدولية، )انتفاضة القدس( يف عهرها الثالث: إطاللة على اخللفيات ، وماتلاث واملعاألحبقسم  35
 . 3ص والتوقعات، 

كم جنوب غرب اخلليل بني بلد  ةدورا وقرية   20خريا هي إادى قرى اخلليل التابعة لبلدية ةدورا وتقع على بُعد  36
 طرامة. 

، انظر: 22/9/2017موقع يرااي القدس، اجلناح العسكري حلركة اجلهاةد اإليالمي يف فلسطني،  37
https://saraya.ps/ 

)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات  2015اليوميات الفلسطينية لسنة صاحل )إعراف وحترير(،  حممدحمسن  38
 . 381ص  (،2016وااليتشارات، 

مؤيسة القدس الدولية، )انتفاضة القدس( يف عهرها الثالث: إطاللة على اخللفيات ، وماتلاث واملعاألحبقسم  39
 . 4والتوقعات، ص 
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 وعهدت القدس وقوع 40.اارقةزجاجة  043,1عملية إلقاء أكواع متفجر ، و 193و
ايث وقع نصف املواجهات يف املدينة  41،نقطة مواجهة مع االاتالل الصهيوين 023,2

الهلا بشرية ابهظة خالل االنتفاضة، إذ قتل خ وضواايها، وةدفع االاتالل الصهيوين أمثان  
  42.آخرين 422، وجرح صهيونيا   24

يف  ايتمرارا   2017و 2016 ت السنتنيعهد
يوميات املواجهة وااليتهداف للعدو الصهيوين يف 
القدس، ضمن امتداةدات االنتفاضة املندلعة يف 

فايتمرت املواجهات  2015/ أكتوبر ولاألتشرين 
تم ن غالبية عمليات االقتحام لتلك األاياء كانت تإيف العيساوية وخميم قلنداي ويلوان، ايث 

خالهلا مواجهات ورعق لقوات االاتالل الصهيوين ابحلجار  مبشهد  مشابه للمواجهات الدائر  
 وايتمرت يف الوقت 2000،43 ينة ، وانتفاضة األقصى1987ينة خالل االنتفاضة الفلسطينية 

ين، فقد االاتالل الصهيو من خالل ايتهداف  العمليات الفرةدية وأمناط املقاومة الشعبية نفسه
عمليات إلقاء أكواع متفجر ،  6عمليات ةدهس، و 5عملية طعن، و 24اوايل السنتني عهدت 

وبلغ عدةد العمليات  44.آخرين 100صهاينة وجرح  10عملية إطالق نر، قتل خالهلا  12و
نقطة يف جممل مدن  4758نقطة من أصل  1,345 ونقاط املواجهة يف مدينة القدس اوايل

                                                           

، 2016عبكة فلسطني للحوار،  ،"2015تقرير ابألرقام عن أهم أاداث فلسطني خالل عام  –اصاةد فلسطني " 40
 .5ص 

 . 6، ص نفسهاملرجع  41
  .9، ص نفسهاملرجع  42
مركز املعلومات و الوكالة الفلسطينية لإلعالم، و ، القدسهذه املعلومات خالل متابعة يوميات صحيفة  ايتخرجت 43

 من ِقبل البااث كمال اجلعربي.  2017–2016 الفرت وفا، خالل  –الفلسطيين 
)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات  2017-2016التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين صاحل،  حممدحمسن  44

 .  177ص  (،2017وااليتشارات، 
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الضفة الغربية، إذ تراجع الزخم الكمي لنقاط املواجهة يف القدس لصاحل مدن مثل رام هللا 
  45.واخلليل وبيت حلم

 : هبة ابب األسباط وتشّكل النموذج
 

كان له بصمة يف تطورات األاداث يف   مهما   نوعيا   تطورا   2017 / يوليوعهد عهر متوز
نفذ ثالث  14/7/2017القدس، ومستوايت املواجهة والصموةد فيها، ففي صباح يوم اجلمعة 

عائلة جّبارين من أم الفحم يف الداخل احملتل عملية فدائية ةداخل اباات املسجد  أبناء عمومة من
أعلنت يلطات و  46،خالهلا، وقُتل اثنان من أفراةد الشرطة الصهيونيةالثالثة األقصى، ايتشهد 

الل الصهيوين أعقاب ذلك منع إقامة صال  اجلمعة يف املسجد األقصى ألول مر  منذ االات
مستفز   مشاعر ماليني العرب واملسلمني، فيما نفذت الشرطة واملخابرات  1967،47 ينة

اعتدت ابلضرب على اراس املسجد و  اقتحامات  ايتفزازية للمسجد األقصى،الصهيونية 
 صال  اجلمعة يف تلمن املقدييني وعرب الداخل احملأةدى اآلالف  48.األقصى وأخرجتهم خارجه

املناطق القريبة من املسجد األقصى يف ابب العاموةد وعارع صالح الدين وواةدي اجلوز، وانطلقت 
مواجهات مع قوات االاتالل الصهيوين يف خمتلف مناطق الضفة الغربية، كان أعنفها يف خميم 

لوزراء س اأعلن رئيو  .الدهيشة يف بيت حلم، ايث ايتشهد عاب فلسطيين خالل املواجهات
الصهيوين أعقاب ذلك عن نية احلكومة الصهيونية إعاةد  فتح املسجد األقصى يوم األاد، ولكن 

 املواطنني مواجهات بني تبعد تركيب بواابت إلكرتونية عليها، وبعد اإلعالن مباعر  ، اندلع
  49.وقوات االاتالل الصهيوين بعد حماولتهم ةدخول األقصى عنو   

                                                           

 .7، ص 2017،" عبكة فلسطني للحوار، 2016تقرير ابألرقام عن أهم أاداث فلسطني خالل عام  –"اصاةد فلسطني  45
 . 14/7/2017، اجلزير .نت، ثالثة عهداء وقتيالن إيرائيليان ابعتباك يف األقصى 46
 =20090http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id، يف: 17/7/2017وكالة وفا،  47
 املرجع نفسه.  48
 2017سنة اليوميات الفلسطينية ل)إعداةد وحترير(،  وربيع حممد الدنن ووائل عبد هللا وهبة صاحل حممدحمسن  49

 . 300ص  (،2018)بريوت: مركز الزيتونة للدرايات وااليتشارات، 

http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=20090
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نظم تتشكل يف القدس، ويف  16/7/2017حبلول ظهر يوم 
ُ
بدأت مالمح االعتصام عبه امل

بعد بدء صال  الظهر هناك، وإعالن عدةد من النساء املقدييات، من  ابب األيباط حتديدا  
عن االعتصام يف ابب األيباط اىت فتح كافة بواابت املسجد  "القائمة الذهبية"ضمنهم نساء 

هذا االعتصام مع موقف املرجعيات الدينية وموظفي األوقاف  ورافق ذلك توأمة 50.األقصى
كري وواصف الب ،إذ أعلن الشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى ؛اإليالمية يف القدس

قاضي قضا  القدس، رفضهم للدخول للمسجد األقصى حتت الشروط الصهيونية ومع وجوةد 
  51.البواابت اإللكرتونية

على غرار اعتصام يااة التحرير يف القاهر ، بدأ االعتصام عند ابب األيباط، بنكهة 
اليت امتد خالهلا االعتصام  يوما   14ـ مارس الفلسطينيون خالل الايث فلسطينية  مقديية ، 

متنوعة من ممارية احليا ، هبدف كسر  أعكاال  
اإلجراءات الصهيونية املتشنجة، تنوعت تلك 

قامة الصلوات وتناول وجبات األنشطة بني إ
عكال التكافل االجتماعي أبدأت و الطعام، 

صمني ت النساء القاطنات يف البلد  القدمية الطعام للمرابطني واملعتعدّ أبة اهلابلظهور، فطوال أايم 
تواجدت النسو  الكبار وطالبات اجلامعات يف خمتلف أماكن االعتصام و  52،يف ابب األيباط

ومل ينحصر التواجد يف االعتصام على املتدينني فقط فقد  53،ابب اجمللسمثل يااة الغزايل و 
عارك يف هذا و  54،عاركت خمتلف فئات اجملتمع يف االعتصام يف تكامل اجتماعي وتالام فريد

املتضامنني األوروبيون، الذين  2011 ينة االعتصام كما هو احلال مع اعتصام ميدان التحرير

                                                           

 .15/7/2017األقصى، موقع املركز الفلسطيين لإلعالم،  بواابت على الظهر صال  ابالعتصام مستمرون 50
 . 16/7/2017، موقع مدينة القدس، إصابة يف مواجهات ابب األيباط واعتقال عابني 40أكثر من  51
 . 26ص  (،2018)القدس: عيسى عيسى قوامسي،  7/7107انتصار الغضب عيسى عيسى قوامسي،  52
 . 41، ص نفسهاملرجع  53
 . 50، ص نفسهاملرجع  54
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وعلى الصعيد امليداين هلبة  55.بة من صال  وتناول لوجبات الطعامعاركوا يف خمتلف تفاصيل اهل
ابب األيباط، عهدت مدينة القدس اليت كان هلا نصيب األيد خالل يوميات املواجهة يف 

كان   56،من قوات االاتالل الصهيوين 41نقطة مواجهة، أصيب خالهلا  199اهلبة، تسجيل 
لويائل التواصل االجتماعي ةدور عملية التعبئة خالل اهلبة إذ ايتخدمت مرابطات املسجد 
األقصى تلك الويائل لتشجيع الفلسطينيني للنزول لالعتصام، وحبسب املرابطة هناةدي احللواين  
كان التفاعل االفرتاضي مع ما تبثه من يااات االعتصام يف ابب السلسلة وابب األيباط يصل 

املاليني، فربزت ويائل التواصل االجتماعي كوييلة نضالية متجدةد ، كان اضورها األبرز  إىل
  2015.57 ينةخالل انتفاضة 

ايتمر اجلانب الصهيوين ابلتعنت بقراره يف تركيب البواابت اإللكرتونية على أبواب املسجد 
وعلى الرغم من ايتمرار التوتر يف حميط املسجد األقصى والبلد   21/7/2017األقصى، ففي 

ّصغر للشؤون السيايية واألمنية )الكابينت( قرارا  
ُ
دعم ب القدمية، أصدر اجمللس الوزاري الصهيوين امل

 ولكن هذا القرار تبدةد خالل 58،إزالة البواابت اإللكرتونية املنصوبة على مداخل املسجد األقصى
ت على توصيات قدمها الشاابك إبزالة البوااب نفسه ط بعد أن صاةدق الكابينتأايم فق ثالثة

ت إزالة البواابت اإللكرتونية وااول االاتالل الصهيوين  27/7/2017ويف يوم  59.اإللكرتونية
اللعب بعد  أوراق مثل إغالق ابب اطة أو حماولة تفتيش املصلني الداخلني للمسجد األقصى، 

 60،منهم 113الل الصهيوين على املصلني ةداخل املسجد األقصى وإصابة واعتداء قوات االات
إال أن اجلماهري الفلسطينية يجلت انتصارها بكسر القرار الصهيوين، وترمجت ذلك عرب أةداء 

                                                           

 . 79–78 ، صنفسهاملرجع  55
 . 128 (، ص2017مؤيسة القدس الدولية،  :بريوت) 2017حال القدس ، )حمرر( هشام يعقوب 56
 .1/4/2019مقابلة أجراها البااث مع هناةدي احللواين،  57
 . 310 ، ص2017اليوميات الفلسطينية لسنة ، وربيع حممد الدنن ووائل عبد هللا وهبة صاحل حممدحمسن  58
  .314 ص، نفسهاملرجع  59
 . 318 ص، املرجع نفسه 60
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عشرات األالف من الفلسطينيني لصال  اجلمعة يف املسجد األقصى، يف مشهد  ااتفايل ضخم 
   28/7/2017.61يف 

حتل خطور  يف االة هبة اب
ُ
ب األيباط أةدركت اجلماهري الفلسطينية يف القدس والداخل امل

، واليت تشابه إىل اد كبري ما 14/7/2017اإلجراءات الصهيونية املتدرجة بعد عملية اجلّبارين يف 
قامت به يلطات االاتالل الصهيوين يف اخلليل أعقاب جمزر  احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل، من 

فكانت احلركة اجلماهريية قوية وعفوية ومندفعة  62،براهيمي وهتويد أجزاء  منهتقسيم للحرم اإل
وذات هدف وااد، اهلدف من احلراك هو ايتعاةد  السياةد  العربية اإليالمية على كامل حُميط 

 يوما   14املسجد األقصى، وهذا ما اققته اجلماهري الفلسطينية يف القدس والداخل احملتل بعد 
 من اهلبة، والنشاط اجلماهريي املتواصل.

 

 :هبة ابب الرمحة )تكريس احلالة(
 

عكلت املنطقة الشرقية للمسجد األقصى، واليت يقع مبىن ابب الرمحة ضمنها، عنوان  رئيسيا  
للمواجهة واملعركة الدائر  حلماية املسجد األقصى من خمططات التقسيم الزماين واملكاين منذ عد  

ل عهر الينوات، فبعد اإلجناز الشعيب املتمثل إبمتام ترميم املصلى املرواين وافتتااه للصال  خ
، وذلك جبهوةد  مشرتكة بني مؤيسة األقصى إلعمار املقديات اإليالمية 4/1/1999رمضان يف 

تراكم الرةدم الناتح عن عمليات الرتميم يف السااات  63وةدائر  األوقاف اإليالمية يف القدس،

                                                           

 ،2017مؤيسة القدس الدولية، بريوت،  "عزمية وصموةد ونصر قابل للتكرار، –هبة ابب األيباط "ويام حممد،  61
 .9ص 

 11ثية ، يلسلة أوراق حبسيسولوجيا املقاومة واحلراك يف فضاءات مدينة القدس املُستعَمرةأمحد يعد،  62
مذحبة وانظر أيضا : نظمي اجلعبة،  ؛32(، ص 2018)رام هللا: مركز األحباث، منظمة التحرير الفلسطينية، 

سطينية، )بريوت: مؤيسة الدرايات الفل معاقبة الضحية ومكأفاة اجملرم –اخلليل احلرم اإلبراهيمي يف 
  .13-12(، ص 2018

ريوت: )ب األوقاف اإلسالمية يف القدس ودورها يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلييامي حممد الصالاات،  63
 . 49(، ص 2011مركز الزيتونة للدرايات وااليتشارات، 
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الشرقية للمسجد األقصى، واليت متتد بني ابيّب الرمحة واجلنائز، ومنعت يلطات االاتالل 
، موظفي وعاملي Ehud Olmertلصهيوين، متمثلة  برئيس بلدية االاتالل آنذاك إيهوةد أوملرت ا

يف مسعى  64األوقاف اإليالمية من إخراج الرةدم املرتاكم يف املنطقة الشرقية من املسجد األقصى،
 منها لعزل تلك املنطقة عن املسجد األقصى وإبقاءها مهجور .   

على الرغم من احملاوالت الصهيونية لعزل املنطقة الشرقية للمسجد األقصى، إال أّن تلك املنطقة 
، إذ كان مبىن ابب الرمحة، 2003-1999بقيت تتمتع ابلتواجد البشري احليوي خالل الفرت  

الواقع ةداخل الباب ذاته، مشغوال  كمصلى وقاعة لتدريس العلوم الشرعية، وكانت جلنة الرتاث 
إليالمية يف القدس هي الشاغلة له، وهي مؤيسة أهلية اتبعة ومرتبطة مع ةدائر  األوقاف ا

  65اإليالمية يف القدس.
 مل يبق  احلال يف مصلى ابب الرمحة واملنطقة الشرقية
 للمسجد األقصى على ما هو عليه، ففي

، وعقب القرار الصهيوين األمين حبظر 9/2/2003
يف القدس، أقدمت أنشطة جلنة الرتاث اإليالمي 

يف خطو   قرأهتا األوياط الشعبية  66عرطة االاتالل الصهيوين على إغالق مصلى ابب الرمحة،
يف القدس والداخل احملتل يف يياق حماوالت التقسيم املكاين للمسجد األقصى، وكانت مجعية 

ة يخطور  هذه اخلطو  التهويدعمار  األقصى والشيخ رائد صالح من أوائل من نبه على 
  67الصهيونية.

                                                           

 –، موقع مركز املعلومات الوطين الفلسطيين 2000-1967أبرز االعتداءات اإليرائيلية على املسجد األقصى  64
 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9551يف:  وكالة وفا،

،" اجلمعية األكاةدميية الفلسطينية 2019حمطات اترخيية من املشهد وأاداث عهري عباط وآذار  –"ابب الرمحة  65
 . 5ص  ،2019القدس، أاير/ مايو  ،PASSIAللشؤون الدولية 

 –موقع مركز املعلومات الوطين الفلسطيين ، 2010-2001أبرز االعتداءات اإليرائيلية على املسجد األقصى  66 
 http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9552 يف: وكالة وفا،

 . 15/3/2003، عّمان، الدستورجريد  ، ىل كنيس يهوةديإقصى بيب ختطط لتحويل غرف ةداخل األأتل  67

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9551
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9552
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بقيت املنطقة الشرقية من املسجد األقصى تُعاين من اإلمهال وعدم العمران طوال الفرت  
، وهذا ال مينع من وجوةد بعض املباةدرات الشعبية والفرةدية لعمار  تلك املنطقة، 2003-2011

واليت مل تستمر أو يكتب هلا النجاح، وخالل تلك الفرت  كانت مباةدر  مصاطب العلم اليت قامت 
، مثل 2015-2011عليها احلركة اإليالمية يف الداخل احملتل عرب عدةد من مؤيساهتا بني ينيت 

مؤيسة عمار  املسجد األقصى، ومجعية نساء من أجل األقصى، واليت تولدت عنها ظاهر  
يف املسجد األقصى، من أبرز احملاوالت الشعبية لتحقيق التواجد البشري عرق املسجد  املرابطات

 68األقصى أو املسجد األقصى بشكل عام.
مع تصاعد نفوذ مجاعات املعبد يف أوياط صنع القرار الصهيوين، بدأ النقاش جداي  يف 

 م من موعيه فيغلن، ومبقرتح  مقد11/10/2015الكنيست، لتقسيم املسجد األقصى مكانيا  يف 
Moshe Feiglinليصبح واضحا  مدى خطور  69، الداعم القوي جلماعات املعبد الصهيونية ،

التهديد الصهيوين على املنطقة الشرقية للمسجد األقصى، وأّن مصلى ابب الرمحة يف مركز التهديد 
لى مصلى ع الصهيوين ضمن خمططات التقسيم للمسجد األقصى. مل تتوقف املطالبات اباليتيالء

ويف أعقاب  11/9/2017ابب الرمحة، على املستوايت التشريعية والنيابية يف الكنيست، ففي 
انتصار هبة األيباط، بدأ التحرك الصهيوين يف األوياط األمنية لفرض السيطر  على املنطقة 

العام ، املفتش Roni Alsheikhالشرقية لألقصى ومصلى ابب الرمحة، اينما تقدم روين الشيخ 
لشرطة االاتالل الصهيوين يف القدس، إىل احملكمة الصهيونية طالبا  منها إغالق مصلى ابب 

تزامن ذلك مع مساع  صهيونية رمسية لتهويد احمليط الشرقي للمسجد  70الرمحة بشكل هنائي.
بوايطة يلطة اآلاثر الصهيونية اليت  2017األقصى من اخلارج يف عهر كانون األول/ ةديسمرب 

                                                           

الرابط  –أمة يف حركة ؛ وانظر أيضا : ماجد  إبراهيم عامر، 1/4/2019مقابلة أجراها البااث مع هناةدي احللواين،  68
 .11- 10(، ص 2017)طهران: مركز احلضار  للدرايات والبحوث،  يف األقصى بني التحدي والتصدي

خمطط التقسيم واملخاطر احملدقة بشرقي فناء املسجد األقصى املبارك، ورقة مقدمة لندو  املسجد زايةد احبيص،  69
 . )ورقة غري منشور ( 8 ، ص2/5/2016األقصى واملآالت، ملتقى القدس الثقايف، مركز هيا الثقايف، عّمان، 

 . 12/9/2017األقصى، املركز الفلسطيين لإلعالم،  قلب يف" يرائيلياإل" السهم"... الرمحة ابب" غالقإ 70
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ت إبغالق مقرب  ابب الرمحة اإليالمية، املالصقة للسور الشرقي للمسجد األقصى، وأزالت عرع
  71عدةدا  من األعجار يف حميط املقرب .

تزامنت موجه االيتهداف الصهيوين ملقرب  ابب الرمحة، بدعوات  أطلقتها جلان القدس يف 
 مقرب  األقصى، للتواجد يف اجلامعات األرةدنية، واحلراك الشعيب يف القدس، ومرابطات املسجد

ابب الرمحة واملنطقة الشرقية من املسجد األقصى حتت مسمى "ابب الرمحة النا"، والذي أمثر 
ابنطالق محالت ععبية لتعزيز التواجد البشري يف تلك املناطق خالل العشر اآلواخر من عهر 

  72رمضان.
ركة املقبلة يف املسجد األقصى بدا واضحا  وجليا  أن عنوان املع 2018مع الول بداية ينة 

يتكون ابب الرمحة واملنطقة الشرقية للمسجد األقصى، وقد بدأ االاتالل الصهيوين التصعيد يف 
تلك املنطقة عندما نصبت قوات عرطة االاتالل الصهيوين نقطة  عسكرية تطل على مصلى 

واجد الشعيب وأضحى الت 18/6/2018،73ابب الرمحة والفناء الشرقي للمسجد األقصى يف 
  74.للتعرض لالعتقال من عرطة االاتالل الصهيوينيين يف ابب الرمحة يببا  كافيا  الفلسط
أعلنت وزار  األوقاف والشؤون واملقديات اإليالمية يف األرةدن عن إعاةد   ،14/2/2019يف 

هيكلة جملس األوقاف اإليالمية يف القدس بتشكيلة  تضم عخصيات وطنية وةدينية فلسطينية 
عضوا ، وت عقد اجتماع التأييس يف مصلى  18متنوعة، وبزايةد  عدةد أعضاء اجمللس ليصلوا إىل 

مل ينتظر االاتالل الصهيوين كثريا ، ففي اليوم التايل يارعت قوات عرطة االاتالل  75ابب الرمحة.
 نإلغالق ابب الرمحة ابألقفال احلديدية، مانعة  أي تواجد بشري فلسطيين ةداخل املصلى، وإ

                                                           

 .10/12/2017املركز الفلسطيين لإلعالم،  71
تقدير موقف: هبة ابب الرمحة أين تقف؟ خيارات اجلماهري والدولة األرةدنية،" مؤيسة ، "وماتلاث واملعاألحبقسم  72

 . 6، ص 2019القدس الدولية، بريوت، 
  .18/6/2018، وكالة قدس نت لألنباء، ابب الرمحة ةداخل األقصىنصب نقطة مراقبة فوق يطح قاعة  73
  /https://metras.co، انظر: 20/2/2019، موقع مرتاس، مواجهة متجدةد  يف األقصى: ابب الرمحة 74
 . 26ص  ،28/2/2019، 4876نشر  فلسطني اليوم، مركز الزيتونة للدرايات وااليتشارت، بريوت، العدةد  75
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بعد أن تناهى اخلرب إىل أمساع املقدييني، وبعد  76كان من طواقم األوقاف اإليالمية يف القدس.
محلة إلكرتونية وععبية ةدعت املقدييني وفلسطينيي الداخل احملتل للرابط والتواجد يف حميط ابب 
 الرمحة، بدأت اجلماهري الفلسطينية ابلتواجد وأةداء الصلوات يف حميط املصلى، ويف يوم

متكن عدةٌد من الشبان  18/2/2019
املقدييني من خلع األقفال املنصوبة على 

 كانت  ايث 77الرمحة،ابب أبواب مصلى 
 قدالقدس يف اإليالمية األوقاف إةدار  

صلى أبواب م أقفاال  اديدية علىنصبت 
ولكن ذلك مل مينع  78ابب الرمحة، وتذرعت أبن عملية اإلغالق بسبب ترميم وحتديث املصلى،

من ايتمرار التواجد البشري يف حميط ابب الرمحة وإقامة الصلوات يف حميطه بدعوات  من القوى 
تكرر يف ابب الرمحة، مشهدية واالة وبعد مرور عامني،  79الفلسطينية.الشعبية والوطنية والفصائل 

طينيي الداخل ني وفلستواجدت خمتلف الشرائح االجتماعية من املقديي ايث هبة ابب األيباط،
وتناول الناس وجبات الطعام، وكان املطلب واضحا ، إعاةد  فتح مصلى  أُقيمت الصلواتو احملتل، 

لوطنية والدينية، اابب الرمحة. وضغطت اجلماهري املقديية على الشخصيات االعتبارية والقياةدات 
عها، ابت مالتفاعل  فتبنت األخري  مطالب اجلماهري، ومع تشكل مالمح اهلبة واتساع رقعة
، يف يوم 22/2/2019املطلوب فقط اإلقدام على خطوٌ  فعليه على األرض، وهذا ما ت فعال  يف 

فلسطيين من القدس والداخل احملتل من فتح مصلى  آالف 10اجلمعة اينما متكن أكثر من 

                                                           

مصلى ابب الرمحة: التطورات واملآالت،" قسم األحباث واملعلومات، مؤيسة القدس الدولية، ، "براء  ةدرزي 76
 . 2ص  ،2017بريوت، 

 . 3مصلى ابب الرمحة: التطورات واملآالت،" ص ، "براء  ةدرزي 77
 .20/2/2019، الدستور، جملس أوقاف القدس: نعمل على ترميم مصلى ابب الرمحة الفتتااه أمام املصلني 78
 .18/2/2019وقع مدينة القدس، م 79
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لتسجل احلالة الشعبية يف القدس انتصارها الثاين بعد  80عاما  من اإلغالق، 13ابب الرمحة، بعد 
 . 2017هبة ابب األيباط ينة 

 
 : اخلالصة

 

طينية، منذ هبة ات الشعبية الفلسثورية ملختلف اهلبّ  ورافعة   ا ،رئيسي عكلت القدس موضوعا  
، 1982ينة ، وهبة 1967 ينة، وهبة 1929 ينة هببة الرباق ، مرورا  1920 ينةالنيب مويى 

 .1987واالنتفاضات الفلسطينية املختلفة منذ 
طينية يف مسار اهلبات الشعبية الفلسطينية، إذ انطلقت هبة فلس نوعيا   حتوال   2015 ت ينةيجل

عكلت القدس كمسااة جغرافية يااة أغلب أاداثها، وايتمرت تلك اهلبة عرب  ،ععبية عاملة
ذي يجل والةد  عكل جديد من النضال ، ال2017 ينةموجات متفاوتة من احلد  اىت هناايت 

حليا  الطبيعية واملقاومة مبمارية أعمال ا "الالاركة"الفلسطيين يف القدس، واملرتبط يف اعتماةد نظام 
االاتالل الصهيوين لتحقيق مطالب حمدةد ، أو ما يُعرف ابيم يف ايز جغرايف يضغط على 

جاءت الرتمجة  .2011ر يف القاهر  ينة االعتصامات اجلماهريية، على غرار اعتصام ميدان التحري
تكريسا   2019، فيما عهدت ينة 2017الفعلية لتلك احلالة املعيارية يف هبة ابب األيباط ينة 

هلذا النمط من املقاومة الشعبية يف هبة ابب الرمحة، اليت عاوةدت اجلماهري تكريس منوذجها عرب 
م املسجد د  تسعى لتقويض خمططات تقسيمحلة الفجر العظيم اليت بدأت بتكريس معاةدلة  جدي

 األقصى، ال مقاومتها واسب. 
ماريت اجلماهري الفلسطينية، من املقدييني وأهايل الداخل الفلسطيين احملتل، خالل تلك 
اهلّبات مماريات  طبيعية، كالصال  وتناول الطعام وعقد القران، يف املناطق األكثر ايتهدافا  من 

لقدس، وبشكل مجاهريي ت احلشد له بويائل خمتلفة عن ويائل االاتالل الصهيوين يف ا
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التنظيمات التقليدية، يف ابتداع  لبديل  يف ظّل مالاقة االاتالل الصهيوين ووكالءه ألي عمل 
 ععيب مجاهريي منظم يف القدس والضفة الغربية بشكل عام، وهو ما يعرف ابملقاومة ابحليلة. 

عاةد  ة يف القدس ابهلّبات واحلراكات الشعبية اجلماهريية، بلمل تنحصر أمناط املقاومة الشعبي
الشعب الفلسطيين ملمارية منط ايتخدموه يابقا  من أمناط وأياليب العنف الثوري، وهو 
العمليات الفرةدية، اليت عجز االاتالل الصهيوين يف كثري من فصول املواجهة، عن وقفها أو 

لسطينية، ةداي  أبي تنظيم أو فصيل من فصائل املقاومة الفتقويضها، لعدم ارتباط تلك الظاهر  عنقو 
لتشكل اهلّبات الشعبية، املرتافقة مع العمليات الفرةدية، ونقاط وبؤر املواجهة عبه اليومية مع 
االاتالل، مالمح انتفاضة فلسطينية مقديية، ما تزال تداعيات أاداثها ااضر   يف امليدان بقو ، 

 س. يت مرت هبا مدى جناعتها يف عرقلة التقدم الصهيوين يف القدولتثبت عرب عدةد  السنني ال
 




