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املقاومة ال�صعبية والنتفا�صات

اأواًل: اأ�ضاليب عامة يف املقاومة ال�ضعبية:

عامة،  �ملقد�صيني  نفو�ص  يف  �لكبري  �أثره   1967 �صنة  �لقد�ص  مدينة  �حتالل  ترك  لقد 

ونفو�ص �لقادة �لوطنيني خ�صو�صاً، ومل يكن با�صتطاعة �ملقد�صيني �أن يطلبو� �لنجدة من 

�لعو��صم �لعربية، فقد كانت هذه �لعو��صم حينئذٍ حتت نري�ن �لق�صف �الإ�رش�ئيلي.

�إىل  �لقد�ص  �الأوىل الحتاللها مدينة  �ل�صاعة  �الإ�رش�ئيلي منذ  هدفت �صلطات �الحتالل 

تغيري معاملها �لعربية �الإ�صالمية، و��صطناع حدود جديدة لها، تخدم �لغايات �الإ�رش�ئيلية 

بتهويد و�أ�رشلة �ملدينة و�بتد�ع �إرثٍ تاريخّي يهودي فيها، و�لعمل على حما�رشة �ملدينة 

متعددة،  ��صتيطانية  �أطو�ق  عب  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لفل�صطيني  �متد�دها  عن  وعزلها 

�لتفافية. و�صاَحَب ذلك  وجدر فا�صلة، و�صبكات مت�صعبة من حو�جز ع�صكرية وطرق 

متطرفني،  يهود  مب�صتوطنني  و��صتبد�لهم  �لفل�صطينيني،  �لقد�ص  الأهل  ممنهج  تهجري 

.
1
لتحويل �لقد�ص �لعربية �الإ�صالمية �إىل مدينة مفرغة من �صكانها �الأ�صليني

�حلقائق  �إيجاد  �إىل  ف�صارعت  �لو�قع”،  “�الأمر  �صيا�صة  �الحتالل  قو�ت  و�نتهجت 

و�لوقائع على �الأر�ص، لو�صع �لفل�صطينيني و�لعرب و�مل�صلمني �أمام هذ� �لتحدي، وجعلت 

قو�ت �الحتالل لهذه �حلقائق مظاهر مزعومة ثالثة: وحدة �لقد�ص، و�لهدوء يف �لقد�ص، 

�إ�صد�ر  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  عمدت  �ملظاهر،  هذه  حتقيق  �أجل  ومن  و�لتعاي�ص. 

قو�نني خمتلفة �عتنت ب�صّم �لقد�ص �إد�رياً وق�صائياً، و�الإ�رش�ف على �ملد�ر�ص، وم�صادرة 

�الأر��صي، و�عتماد �لقد�ص عا�صمة لـ“�إ�رش�ئيل”، و�ل�صيطرة على �الأماكن �ملقد�صة، وحّل 

مدينة  يف  �الأردنية  �حلكومة  و�صجالت  ممتلكات  كافة  وم�صادرة  �لقد�ص،  �أمانة  جمل�ص 

.
2
�لقد�ص، �إىل غري ذلك من �الإجر�ء�ت

1. مقاومة املقد�شيني يف الفرتة 1967–1987 وو�شائلها:

بالرغم من �أثر �ل�صدمة �ل�صديدة �لتي تلقاها �ملقد�صيون نتيجة �حتالل �ملدينة، �إال �أن 

جمموعات منهم قد قاومت �الحتالل �ل�صهيوين باأ�صاليب متنوعة، كان �أهمها �مل�صاركة 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 4.  
1

املرجع نف�شه.  
2
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يف وحد�ت �جلي�ص �الأردين، �أو �لعمل �صمن خاليا �صغرية مبا متلكه من �أ�صلحة ب�صيطة 

وبد�ئية. وكانت �أكب مظاهر �ملقاومة �صّد �الحتالل �ل�صهيوين تكمن يف بقاء �ملقد�صيني 

يف �ملدينة وعدم مغادرتها، فالكثري مّمن غادر �ملدينة من �أهلها يف �أثناء �حلرب مل يتمكنو� 

من �لعودة �إليها عند �نتهاء �حلرب. وقد �أكد ذلك قول بع�ص �الإ�رش�ئيليني: “لو ��صتطاع 

�لقادة �الإ�رش�ئيليون تطبيق خططهم، لغادر “معظم” �ل�صكان �لعرب �لقد�ص �ل�رشقية منذ 

زمن بعيد. فاإ�رش�ئيل كانت تفعل كل ما هو ممكن لت�صجيع —و�أحياناً الإجبار— �لعرب 

.
يف �لقد�ص �ل�رشقية على �ملغادرة”3

�ملدينة �صنة  �أعقاب �حتالل  �ل�صهيونية يف  للقو�ت  �ملقد�صيون مقاومتهم  وقد و��صل 

1967 بو�صائل و�أ�صاليب �صتى، تركزت يف �لهبّات �جلماهريية، و�مل�صري�ت، و�النتفا�صات، 

. وتد�عت �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية، 
4
و�العت�صامات، يو�زيها بع�ص �لعمل �لع�صكري

�الأر��صي  وعموم  �ملقد�صة  �ملدينة  �صعيد  على  فعله،  يجب  فيما  للنظر  عاجل  الجتماع 

�أبعد  ما  �رشيعاً  �لتي  �لعليا”،  �الإ�صالمية  “�لهيئة  ت�صكيل  �الجتماع  عن  و�نبثق  �ملحتلة، 

.
5
�لكثري من �أع�صائها على يد �لقو�ت �ل�صهيونية

و�صهدت م�صرية �لن�صال و�ملقاومة لالحتالل مّد�ً وجزر�ً تبعاً للظروف و�ملنا�صبات 

غري  �ملحيطة،  و�لدولية  و�لعربية  �ملحلية  �ملناخات  وكذلك  �لقوى،  ومو�زين  و�لطاقات 

�أنها يف �لوقت ذ�ته كانت ت�صري باجتاه رف�ص و�قع �الحتالل ولزوم �لتحرر منه. و�أعلن 

�ملقد�صيون موقفهم من كافة �الإجر�ء�ت �ملتخذة بحق �ملدينة من قبل �صلطات �الحتالل. 

و�نبى �لعديد من �لنخب �ل�صيا�صية و�لثقافية �ملقد�صية يبينون خطورة هذه �الإجر�ء�ت 

هذه  خمالفة  وكذلك  م�صريهم،  تقرير  يف  �ملقد�صيني  حّق  على  و�لتعدي  �ملقد�صيني،  على 

�الإجر�ء�ت لكافة �ملو�ثيق و�لقو�نني �لدولية. حيث تن�ص هذه �ملو�ثيق و�لقو�نني على عدم 

�لقانون  يخرق  ب�صكل  تن�صاأ  �لتي  �أو  بالقوة،  تن�صاأ  �لتي  �الإقليمية  بالتغري�ت  �العرت�ف 

.
6
�لدويل

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 173.  
3

نو�ف �لزرو، القد�س بني خمططات التهويد وم�شرية الن�شال والت�شدي الفل�شطينية )عّمان: د�ر �خلو�جا   
4

للن�رش و�لتوزيع، 1991(، �ص 85.

املرجع نف�شه.  
5

�إبر�هيم �صعبان، جمزرة الأق�شى وجلنة زامري )�لقد�ص: 1991(، �ص 63.  
6
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�أو  �الحتالل،  مع  �لتعاي�ص  ��صتحالة  فكرة  �ملرحلة  تلك  يف  �ملقاومة  نهج  على  وغلب 

�أو ت�صويات، فقد فر�صت قو�ت �الحتالل على �ملقد�صيني من  �إىل حلول و�صط  �لو�صول 

خالل نهجها �لتدمريي، �أن يوؤمنو� بال�رش�ع �لوجودي، “�إما نحن و�إما هم، وال خيار لنا 

.
�إال �ملقاومة”7

وقد حاول عدد من �لنا�صطني �لفل�صطينيني تاأ�صي�ص منوذج للمقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية 

حماولة  ذلك  مثال  �لنجاح.  لها  يكتب  مل  �ملحاوالت  هذه  �أن  �إال  بالفل�صطينيني،  خا�ص 

�لدكتور مبارك عو�ص �أو�خر �آذ�ر/ مار�ص من �صنة 1983، حيث �نطلق عو�ص يف حماولته 

بافتتاح “�ملركز �لفل�صطيني لدر��صات �لالعنف” يف مدينة �لقد�ص. وقد عمل �ملركز يف عامه 

�أمثال:  �أعمال قادة حركات �لتحرر  �الأول يف جمال �لتعليم و�لتوعية، مبا يف ذلك ترجمة 

�ملهامتا غاندي Mahatma Gandhi، ومارتن لوثر كينغ Martin Luther King، وجني 

�صارب Gene Sharp، وعبد �لغفار خان Abdul Ghaffar Khan. ومّت عقد ور�ص عمل 

كتيبات  ووزعت  و�حدة؟”،  ر�صا�صة  دون  حقوقك  على  حت�صل  “كيف  مثل:  بعناوين 

زيارة  ينظم  مركز  �أول  وكان  �ملحتلة”.  �الأر��صي  يف  “�لالعنف  بعنو�ن  �لعربية  باللغة 

للفل�صطينيني �إىل منازل �آبائهم و�أجد�دهم �ملهجرة، و�إعطاء �رشح للم�صتوطنني �لقاطنني 

.
8
يف �لبيت، حول تاريخ �ملنزل �لذي يحتلونه

ومن و�شائل واأ�شاليب املقاومة يف الفرتة 1967–1987:

اأ. توقيع عرائ�س ال�شتنكار واملذكرات الحتجاجية:

�لتخلي  ورف�صو�  للمدينة،  و�ل�صيا�صي  �الإد�ري  �الحتالل  �صّم  �ملقد�صيون  رف�ص   •

�الحتجاجات  �صورة  على  �لرف�ص  هذ�  وكان  �إخالئها،  �أو  وممتلكاتهم  عقار�تهم  عن 

�ملتنّوعة، و�إ�صد�ر �لبيانات و�لت�رشيحات �لر�ف�صة، وبيان حّق �ملقد�صيني يف �أن يحيو� 

يف مدينتهم، و�إر�صال �ملذكر�ت �خلطية و�لر�صائل للمعنيني، بدء�ً باالأمم �ملتحدة وجمل�ص 

�الحتالل  مبوؤ�ص�صات  و�نتهاء  و�مل�صلمني،  �لعرب  و�لزعماء  للملوك  وكذلك  �الأمن، 

.
9
�ملختلفة ممثلة باحلكم �لع�صكري وغريه

بهجت �أبو غربية، من مذكرات املنا�شل بهجت اأبو غربية: من النكبة اإىل النتفا�شة 1949–2000 )بريوت:   
7

�ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 2004(، �ص 550.

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 191.  
8

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 87. فيما نقله �ملوؤلف عن �أمني �أمانة �لقد�ص �ل�صيد روحي �خلطيب يف كتابه:   
9

املوؤامرات الإ�رضائيلية على القد�س ما بني 1965-1975 )�أمانة �لقد�ص، 1975(، �ص 65–70.
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��صتنكرو�  ووثائق،  مذكر�ت  �لقانون  ورجال  و�ملحامون  �مل�صلمون  �لق�صاة  �أ�صدر   •

و�الإجر�ء�ت  �ملقد�صة  �ملدينة  يف  �لنظامية  �ملحاكم  جميع  �الحتالل  �صلطات  �إغالق  فيها 

و�متنع  �الإجر�ء�ت،  هذه  �لعربي  �لق�صائي  �جلهاز  ورف�ص  �صدها.  �ملتخذة  �لتهويدية 

�لعاملون فيها عن �لتعامل و�لعمل مع �صلطات �الحتالل، ورف�صو� �لظهور �أمام �ملحاكم 

�ملذكر�ت  من  عدد  يف  �لرف�ص  هذ�  و�أكدو�  و�لع�صكرية،  منها  �لنظامية  �الإ�رش�ئيلية، 

نف�صه  �لوقت  ويف  نف�صها.  �ملحتلة  و�ل�صلطات  �لدولية  للمحافل  رفعت  �لتي  و�لوثائق 

رف�ص ق�صاة �ل�رشع �الإ�صالمي يف �لقد�ص �لتعاون مع �ل�صلطات �ملحتلة، وت�صامن معهم 

.
10

جميع ق�صاة �ل�رشع و�أجهزة �ملحاكم �ل�رشعية، ودو�ئر �الأوقاف يف �ل�صفة �لغربية

رئي�ص   Levi Eshkol �أ�صكول  ليفي  من  كّل  �إىل  بعري�صة  �لقد�ص”  “رجاالت  بعث   •

��صتنكار�ً  �لغربية،  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �حلاكم  و�إىل  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة 

“لقد  �لعري�صة:  يف  جاء  حيث  �ملدينة،  يف  �أر��صٍ  م�صادرة  �الحتالل  �صلطات  العتز�م 

�صارعنا بتقدمي هذه �ملذكرة �إليكم وغايتنا هي �ملحافظة على مدينتنا �لعربية، و�لطابع 

�أن يعك�صه مثل  �إز�ء ما يكن  �لبالغ  �إليكم قلقنا  �لذي عرفت به عب �لع�صور، ولننقل 

�أن  �ملنطقة، كذلك نرغب يف  �لعادل يف  �ل�صالم  �ملبذولة الإحالل  �لعمل على �جلهود  هذ� 

�أر�صلها �صكان  �لتي  . وكذلك �ملذكرة 
ٍ كثرية”11 نوؤكد لكم �صجبنا لهذ� �الإجر�ء الأ�صباب

مدينة �لقد�ص �إىل رئي�ص د�ئرة �لت�صجيل وت�صوية �الأر��صي �الإ�رش�ئيلي �حتجاجاً على 

�لقد�ص، وقد  �ل�صمالية من  �أر��صي �ملنطقة  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �ال�صتيالء على  قر�ر 

��صتمالك  �لقد�ص، نعرت�ص على قر�ر  �أهايل  �أدناه من  �ملوقعون  “نحن  �ملذكرة:  جاء يف 

�إننا ال نعرتف بالقر�ر �ملذكور، وال نقّر  �لتالية:  وحيازة �الأر��صي �ملذكورة لالأ�صباب 

�صدة  بكّل  نعار�ص  و�إننا  منها.   
ٍ
جزء �أو  �الأر�ص،  هذه  با�صتمالك  �مل�صوؤولة  �ل�صلطات 

 .
�حليازة �لفورية وو�صع �ليد �أو �ال�صتمالك من قبل �أية �صلطة”12

ليفي  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص  وجهوها  مذكر�ت  يف  �لقد�ص  رجال  ��صتنكر  كذلك   •

ويف  �خلطيب،  روحي  �ل�صيد  �لقد�ص  �أمني  باإبعاد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قيام  �أ�صكول، 

مدينة  يف  ع�صكري  عر�ٍص  باأول  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قيام  ��صتنكرو�  �أخرى  مذكرة 

يف  �خلروج  وعدم  منازلهم  يف  بالبقاء  عليهم  وّزع  بياٍن  يف  �ملقد�صيني  وطالبو�  �لقد�ص، 

املرجع نف�شه، �ص 75.  
10

املرجع نف�شه، �ص 88.  
11

املرجع نف�شه، �ص 89.  
12
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�أثناء �لعر�ص �لع�صكري. كذلك رفعو� عري�صة �إىل ليفي �أ�صكول، رئي�ص وزر�ء حكومة 

م�صادرة  �الحتالل  قو�ت  العتز�م  ��صتنكار�ً  �لقد�ص”،  “رجاالت  بتوقيع  �الحتالل، 

�أر�ص يف �لقد�ص. 

�الحتالل  �إجر�ء�ت  كافة  م�صابهة،  وعر�ئ�ص  مذكر�تٍ  يف  �لقد�ص  رجال  �صجب  كما 

وقو�نينه، فيما يخ�ص �ل�رش�ئب و�جلمارك و�لغر�مات ونحو ذلك، وطالبو� �ملقد�صيني 

باالمتناع عن دفعها و�لتم�صك باأمالكهم وعدم �لتخلي عنها. و�الأمر ذ�ته �نطبق على 

.
13

�إجر�ء�ت وقو�نني �الحتالل �ملتعلقة بال�صحة و�لتعليم وغري ذلك

ب. البيانات واملن�شورات:

�لغربية  �ل�صفة  مدن  باقي  عن   ،1967 �صنة  �حتاللها  عقب  �لقد�ص  مدينة  �خت�صت 

بتو�جد مركز للموؤ�صات �لوطنية و�ل�صيا�صية، وبكرثة �ل�صخ�صيات �العتبارية �لوطنية، 

الإجر�ء�ت  �لر�ف�صة  �ل�صيا�صية  �ملو�قف  من  �لكثري  تتبلور  �أن  �لطبيعي  من  كان  ولهذ� 

تعالج  فورية  ومن�صور�ت  �صاخنة،  �صيا�صية  بيانات  �صورة  يف  و�نتهاكاته  �الحتالل 

.
14

�الأحد�ث �أوالً باأول

وكان لهذه �لبيانات و�ملن�صور�ت �صفة �لتوعية و�لتوجيه و�لتحري�ص �لفّعال يف �لتعبئة 

و�لت�صّدي لالأحد�ث، وقيادة �جلماهري وت�صجيعها لرف�ص �الحتالل بكافة �صوره، كما 

و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �خللفية  تو�صيح  يف  تتمثل  تعبوية  �أهد�ٌف  �لبيانات  لهذه  كانت 

ور�ء �إجر�ء�ت �الحتالل. وكذلك بيان �أهد�ف �مل�صرية �لن�صالية، �ملتمثلة بتعزيز �صمود 

وبيان  و�نتهاكاته،  �إجر�ء�ته  كافة  ورف�ص  �لع�صكرية،  و�آلته  �ملحتل  وجه  يف  �ملقد�صيني 

�رش�ئح  بني  و�لو�صائج  �لعالقات  تر�صيخ  �إىل  �إ�صافة  و�لن�صاطات.  �لفعاليات  برنامج 

.
15

�ملقد�صيني من جهة، وبينهم وبني قادة �لن�صال من جهة �أخرى

يف  �مل�صلمني  �إىل  �لقد�ص”  �إنقاذ  “جلنة  وجهته  �لذي  �لبيان  �لبيانات:  هذه  �أمثلة  ومن 

�لدين  �صعد  �ملفتي  �صماحة  وبيان   ،1968 �صنة  �ملبارك  �الأ�صحى  عيد  مبنا�صبة  �لعامل، 

�لواليات �ملتحدة وفرن�صا وتركيا  �إىل قنا�صل  �لكاثوليك،  �لروم  �لعلمي، ومطر�ن طائفة 

�لوطني”  �لتوجيه  “جلنة  وبيان  �الإ�رش�ئيلية،  �العتد�ء�ت  على  �حتجاجاً  وبلجيكا، 

املرجع نف�شه، �ص 90.   
13

املرجع نف�شه، �ص 91.  
14

املرجع نف�شه،  �ص 92.  
15
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بدعوة جميع �ملقد�صيني لتنفيذ �إ�رش�ب عام، �حتجاجاً على �إقامة �الحتالل الأول عر�ص 

ع�صكري يف �ملدينة. كذلك بيانها تنديد�ً مبحاوالت قتل روؤ�صاء �لبلديات يف �ل�صفة �لغربية 

و�لوقف  �ل�رشعي  �لق�صاء  حول  �لقد�ص  يف  �لعليا  �الإ�صالمية  �لهيئة  وبيان   ،1980 �صنة 

�الإ�صالمي و�الأماكن �ملقد�صة، وكذلك بيانها حول �إحر�ق �ليهود للم�صجد �الأق�صى �ملبارك 

�صنة 1969، �إ�صافة �إىل بيانات �لفعاليات �لوطنية �ملختلفة حول �أحد�ث �أعو�م �لثمانينيات، 

وخ�صو�صاً غزو حكومة �الحتالل لبريوت �صنة 1982، وقتالها لف�صائل منظمة �لتحرير 

.
16

�لفل�صطينية

ج. املظاهرات وال�شدامات:

�عتاد �ملقد�صيون �ال�صتجابة ملعاناة �إخو�نهم �لفل�صطينيني يف كافة مو�قعهم، و�لتفاعل 

مع هباتهم و�نتفا�صاتهم يف وجه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. �إذ �إن �لوحدة �ل�صيا�صية و�لن�صيج 

�الجتماعي بينهم مل تكن قد ��صتهدفت بعد مبحاوالت جدية من قبل �الحتالل. وجتمع 

لظروف  �ملقد�صيون  فيها  ي�صتقل  و�أحياناً  �ملهمة،  و�الأحد�ث  �لوطنية  �ملنا�صبات  بينهم 

تتعلق بال�صاأن �ملقد�صي خ�صو�صاً. ومن �أمثلة ذلك:

باإحر�ق  يهودي  م�صتوطن  قيام  �أثر  على   ،1969/8/21 يف  باإ�رش�ب  �ملقد�صيون  �رشع   •

حظر  فر�ص  �الحتالل  و�أعلن  �لغا�صبة،  �ملظاهر�ت  وقامت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لتجول، ويف �ليوم �لتايل عّم �الإ�رش�ب �ل�صامل مدينة �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية وقطاع 

1948، وخرجت �ملظاهر�ت بع�رش�ت �الألوف،  غزة، �إ�صافة �إىل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

.
17

رجاالً ون�صاًء، وعّم �حلزن و�الأمل �لنفو�ص لهذ� �مل�صاب �جللل

وجه  يف  �نتفا�صاتهم  يف  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �إخو�نهم  �ملقد�صيون  �صارك   •

كل  على  �لقمعية  و�جر�ء�ته  �صيا�صاته  ر�ف�صني   ،1976–1974 �لفرتة  خالل  �ملحتل 

�الأ�صعدة، وخ�صو�صاً حماوالت �الحتالل يف فر�ص خطو�ت يهدف من خاللها �اللتفاف 

على والء �ل�صارع �لفل�صطيني لقيادة م.ت.ف، كما �نتف�ص �ل�صارع �لفل�صطيني ر�ف�صاً 

�لفل�صطينيون  �أعلن  وقد   ،%8 و�لبالغة  �لتجار  على  �ملفرو�صة  �مل�صافة  �لقيمة  قانون 

.
18ً

�إ�رش�باً جتارياً عاماً، بلغ عدد �أيامه يف مدينة �لقد�ص وحدها 42 يوما

املرجع نف�شه.  
16

املوؤامرات  كتابه:  يف  �خلطيب  روحي  �ل�صيد  �لقد�ص  �أمني  عن  �ملوؤلف  نقله  فيما   .90 �ص  نف�شه،  املرجع   
17

الإ�رضائيلية على القد�س ما بني 1965-1975، �ص 65–75.

جهاد �أحمد �صالح، القوى ال�شعبية وقياداتها املقاومة من اأجل القد�س بعد حرب حزيران 1967 )عّمان:   
18

جمعية يوم �لقد�ص، 2012(، �ص 20.
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�آذ�ر/ مار�ص من كل �صنة، يوماً فل�صطينياً وطنياً تاريخياً، يتم �إحياوؤه   30 �أ�صبح يوم   •

 ،1976/3/30 ففي  عنها.  للدفاع  و��صتعد�دهم  باأر�صهم،  �لفل�صطينيني  لتم�صك  كرمز 

1948 �صّد  هّب �ل�صعب �لفل�صطيني يف معظم �ملدن و�لقرى من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

 �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وذلك يف �أعقاب قيام �صلطات �الحتالل مب�صادرة 21 �ألف دومنٍ

وغريها،  �ل�صو�عد  وعرب  حنا،  ودير  و�صخنني،  عر�بة،  بلد�ت  �أر��صي  من   )
2
كم  21(

�الحتالل  قو�ت  وو�جهت  �لكبرية،  �ملظاهر�ت  وخرجت  �ل�صامل،  �الإ�رش�ب  فاأُْعلَِن 

�ملظاهر�ت بالعنف �ل�صديد، فاأطلقت �لنار على �ملتظاهرين، وقتلت منهم �صتة، وجرحت 

.
19

�لع�رش�ت، و�عتقلت نحو ثالثمئة فل�صطيني

د. عمليات الطعن بال�شكاكني:

ي�صتهر هذ� �الأ�صلوب من �أ�صاليب �ملقاومة عادة يف �أو�صاط �ل�صعوب حتت �الحتالل، 

ب�صبب �صّح �ل�صالح، وقد �صهدت مدينة �لقد�ص �أ�صلوب “حرب �خلناجر” نظر�ً للتو�جد 

�جلانبني  بني  �ليومي  لالحتكاك  ونظر�ً  �ملكثف،  و�ال�صتيطاين  �لع�صكري  �الإ�رش�ئيلي 

�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، وكذلك للح�صا�صية �لفائقة �ملتعلقة مبكانة �لقد�ص يف �ل�صيا�صة 

و�الإعالم.

وعلى مدى �لع�رشين �صنًة �الأوىل من �حتالل �ملدينة، نفذ �ل�صبان �ملقد�صيون ع�رش�ت 

عمليات �لطعن باخلناجر �صّد �جلنود �مل�صتوطنني د�خل �لبلدة �لقدية وخارجها، �الأمر 

�الإرباك  عن  ف�صالً  م�صتمرين،  ورعٍب  تاأهٍب  حالة  يف  و�مل�صتوطنني  �جلنود  �أبقى  �لذي 

�أ�صاليب  من  �لفعال  �لنوع  هذ�  جمابهة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  قادة  ي�صيب  �لذي  �لد�ئم 

.
20

�ملقاومة، حيث ي�صعب تفاديه

هـ. العمليات امل�شلحة:

�نبى بع�ص �ملقد�صيني يف مقاومة �الحتالل بال�صالح �لناري، خ�صو�صاً و�أن �لف�صائل 

�ملقاومة كانت ما تز�ل جُتمع على �لكفاح �مل�صلح، وتتناف�ص فيما بينها لتقدمي مناذج حيّة 

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
19

�صل�صلة تقرير معلومات )26( )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �نظر:

http://bit.ly/2hWdGea

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 95. فيما نقله �ملوؤلف عن �أمني �أمانة �لقد�ص �ل�صيد روحي �خلطيب يف كتابه:   
20

املوؤامرات الإ�رضائيلية على القد�س ما بني 1965-1975، �ص 65–75.
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يف �إيقاع �خل�صائر و�صط جنود �الحتالل وم�صتوطنيه وممتلكاته. ومل تكن مدينة �لقد�ص 

 بعيدة عن متناول �ل�صالح، بل كانت �لطريق �لذي يعب منه فل�صطينيو �صمال �ل�صفة �لغربية

�الأردن وبالعك�ص. وهنا نبذة عن بع�ص هذه  �إىل جنوبها وبالعك�ص، ومنها باجتاه غور 

�لعمليات �مل�صلحة:

زمنية  فرتة  خالل  ع�صكرية  عملية   18 بتنفيذ  �ملقد�صيني  �ل�صباب  من  جمموعة  قامت   •

1968/8/18، وهو يوم منا�صبة يهودية  �إذ و�صعو� �صبع عبو�ت نا�صفة ليلة  ق�صرية، 

�ملمار�صات  على  �حتجاجاً  ذلك  وكان  �لقد�ص،  غرب  يف  متفرقة  �أماكن  يف  �صنوية، 

قامت  ثم  حينه.  يف  �لقد�ص  ملدينة  يارينغ  �لدويل  �لو�صيط  زيارة  وعلى  �الإ�رش�ئيلية، 

�ملحطة  قلب  يف  كبرية  �ألغام  �أربعة  بو�صع   ،1968/9/4 يف  �ل�صباب  من  ذ�تها  �ملجموعة 

�لثانية  ُعرفت  بينما  �لقنابل”،  بـ“ليلة  �الأوىل  �لعملية  عرفت  وقد  �أبيب.  تل  يف  �ملركزية 

بـ“�ملحطة �ملركزية”، وقد �أ�صفر �نفجار تلك �لعبو�ت و�الألغام وفقاً العرت�ف �ل�صلطات 

جمموعة  نفذت  كما  بجروح.  �إ�رش�ئيلياً   125 قر�بة  و�إ�صابة  �إ�رش�ئيليني،   8 قتل  عن 

.
21

�أخرى عمليات متفرقة �إ�صافة �إىل هاتني �لعمليتني �لكبريتني

ووقعت يف �ملدينة عملية كبرية بعد ذلك باأ�صهٍر قليلة ُعرفت با�صم “�لثالجة” يف �صوق   •

من  عدد  قام  حيث  �الإ�رش�ئيليني،  و�ل�صارع  �لقيادة  حينه  يف  وهزت  يهود�،  حمانيه 

مقتل  �إىل  �أدى  مّما  �ل�صوق،  و�صط  يف  باملتفجر�ت  مليئة  “ثالجة”  بتفجري  �ملقد�صيني 

.
22

ثمانية �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة عدٍد �آخر

ما بني و�صع عبو�ت  �ملتنوعة،  �مل�صلحة  �لعمليات  �لفل�صطينية ع�رش�ت  �ملقاومة  نفذت   •

نا�صفة، �أو �إطالق �لنار، �أو �إلقاء قنابل حارقة �أو يدوية. و�أ�صارت در��صة �إ�رش�ئيلية �إىل 

تنفيذ �ملقاومة 29 عملية ع�صكرية بني �صنة 1980 و�آذ�ر/ مار�ص من �صنة 1990، فيما 

1967 وخالل  �أ�صارت در��صة �أخرى �إىل �أن �ملقاومة تركزت عقب �حتالل �ملدينة �صنة 

�صنو�ت �ل�صبعينيات يف �لقد�ص �لغربية، ثم تو�صعت يف �صنو�ت �لثمانينيات و�لت�صعينيات 

�ملدينة عن غربها، و�صملت  �لتي تف�صل �رشق  �لهدنة”  “خّط  �مل�صّماة  �ملنطقة  ف�صملت 

.
23

كذلك �مل�صتوطنات �لو�قعة �رشقي �ملدينة، �إ�صافة للبلدة �لقدية من �ملدينة

املرجع نف�شه، �ص 94.  
21

املرجع نف�شه.  
22

للدر��صات  �لقد�ص  )معهد   2002–1967 القد�س  مدينة  يف  الإرهاب  مع  التعامل  و�آخرون،  فارن  جادي   
23

�الإ�رش�ئيلية، 2005(، �ص 24.
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ع�صكرية  عمليات   5 �لفل�صطينية  �ملقاومة  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صادر  و�عرتفت 

خالل �صنة 1967، و24 عمالً ع�صكرياً يف �صنة 1968، وتر�وحت معظمها ما بني �إطالق 

�أبرز �لعمليات فكان �نفجار مركبة  �أما  نار، وزرع مو�د متفجرة، و�إلقاء عبو�ت نا�صفة، 

مفخخة و�صط �صارع يافا �ملكتظ باليهود، يف 1968/11/22، حيث قتل 12 يهودياً وجرح 

 .
24

�لع�رش�ت

�صنو�ت يف  �لع�صكرية  �ملقاومة  لن�صاطات  ملحوظ  �نخفا�ص  ح�صل   وقد 

 1973 —ح�صب �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية �ل�صابقة— ثم عادت بعد حرب �صنة  �ل�صبعينيات 

بني �مل�رشيني و�الإ�رش�ئيليني لت�صهد �رتفاعاً ن�صبياً يف �أعمال �ملقاومة. وكانت معظم هذه 

�الأعمال با�صتخد�م �لعبو�ت �لنا�صفة. وبلغت �الإ�صابات يف �صفوف �مل�صتوطنني يف مدينة 

�لقد�ص خالل �لعقد �الأول من �الحتالل، قريباً من 350 �إ�صابة بني قتلى وجرحى، بينما 

.
25ً

�نخف�ص جمموع �الإ�صابات بني �ليهود يف �لعقد �لثاين �إىل 300 �إ�صابة تقريبا

2. ظاهرتان: الرباط وال�شمود:

اأ. ظاهرة الرباط:

لهم  يقال  و�أن  و�ملر�بطة”،  “�لرباط  خالل  من  �الحتالل  مبقاومة  �ملقد�صيون  يفخر 

ب�صكل  بها  يو�صفون  �لقد�ص  مدينة  يف  �لقاطنون  �صار  �لتي  �ل�صفة  وهي  “�ملر�بطون”، 
�أو�خر  �لرباط  تعبري  و�أطلق  و�إجر�ء�ته.  �الحتالل  �صيا�صات  يو�جهون  كونهم  عام، 

�لت�صعينيات من �لقرن �لع�رشين على �ملعتكفني يف �مل�صجد �الأق�صى يف مو�جهة �قتحامات 

�أو �مل�صتوطنني، ثم غد� هذ� �لتعبري يطلق على كافة �ملقد�صيني �لر�زحني حتت  �الحتالل 

�آلة �الحتالل �لقمعية.

وتعبري “�لرباط” توجيه قر�آين ونبوّي �رشيف، يو�فق معنى �ل�صب ويالزمه �أحياناً، 

يَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو� ��ْصِبُو� َو�َصاِبُرو� َوَر�ِبُطو� َو�تَُّقو� 
َ
جاء يف �لكتاب �لعزيز قوله تعاىل: )َيا �أ

قوله  يف  وذلك  و�جلهاد،  باملقاومة  مقرون  تعبري  كذلك  وهو   .
ُتْفلُِحوَن(26 لََعلَُّكْم   َ �هللَّ

ُكْم  ِ َوَعُدوَّ يِْل ُتْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ �هللَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط �خْلَ ِعدُّو� لَُهْم َما ��ْصتََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ
َ
تعاىل: )َو�أ

املرجع نف�شه.  
24

املرجع نف�شه، �ص 27.  
25

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �الآية 200.  
26
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، وقوله: )َولرَِيِْبَط َعلَى ُقلُوِبُكْم َوُيثَبَِّت 
ُ َيْعلَُمُهْم(27 َو�آَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم �هللَّ

“رباط يوم يف �صبيل �هلل خرٌي من   :[ . كذلك جاء يف �ل�صنة �لنبوية قوله 
ْقَد�َم(28

َ
�اْلأ ِبِه 

�لدنيا وما عليها، ومو�صُع �صوط �أحدكم يف �جلنة خرٌي من �لدنيا وما عليها، بل هو خرٌي 

 .
من �صيام �صهر وقيامه، ورباط �صهر خرٌي من �صيام �لدهر”29

1. يوٌم وليلة من الرباط:

�أياماً متو��صلة  �أو  �لرباط  وليلة من  �أحياناً كثرية يوماً  �ملقد�صيون و�مل�صلون  يعي�ص 

د�خل �مل�صجد �الأق�صى، بتح�صري م�صبق من قبلهم �أو ب�صكل طارئ. مثال ذلك ما ح�صل 

يومي 13–2015/9/14، وهو �ل�صهر �الأكرث �نتهاكاً للم�صجد �الأق�صى خالل “عيد �ملظلة” 

“�ل�صوكوت Sukkot” �لعبي؛ �لذي يتخذه �مل�صتوطنون ذريعة القتحام �مل�صجد، حيث 
قّرر ع�رش�ت �ملقد�صيني �لرباط ذلك �ليوم منعاً للم�صتوطنني �لذين �أعلنو� نيتهم �قتحام 

�مل�صجد، و�لقيام برت�تيل و�صعائر تلمودية. وقد قامت �صباح �الأحد 2015/9/13 وحد�ت 

�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، ب�صكل مباغت باقتحام �مل�صجد �الأق�صى، م�صنودة بع�رش�ت �أفر�د 

و�أروقته  �مل�صجد  �صاحات  يف  �نت�رشت  �لتي  �مل�صاندة،  �الأخرى  و�لوحد�ت  �ملخابر�ت 

وم�صاطبه، و�رشعت باإطالق �لقنابل �مل�صيلة للدموع وقنابل �ل�صوت، ثم �صارت تطلق 

ثم  مقاومني،  ملر�بطني  تلقائياً  حتّولو�  �لذين  �مل�صلني  جمهور  جتاه  �ملطاطي  �لر�صا�ص 

�نهالت وحد�ت �الحتالل �ملختلفة بال�رشب بالهر�و�ت على كل كبري و�صغري يو�جهها. 

فيه  ليتمركزو�  �لقبلي  �مل�صجد  �إىل  ودخلو�  �لفور،  على  ��صطفافهم  �ملر�بطون  �أعاد 

وليتخذوه قاعدة وخمباأ وماأمناً، �الأمر �لذي ��صتدعى قو�ت �الحتالل ليطلبو� مزيد�ً من 

عنا�رش �ل�رشطة و�لقنا�صة و�مل�صتعربني، �لذين �عتلو� �أ�صطح �مل�صجد ونو�فذه، فاأحكمو� 

�حل�صار على �ملر�بطني و�قتحمو� عليهم �مل�صجد يف �صابقة غري ماألوفة، و��صتهدفو� �أبو�ب 

.
30

�مل�صجد ونو�فذه وزخارفه بالقنابل و�لر�صا�ص و�لتخريب �ملتعّمد

قام �ملر�بطون د�خل �مل�صجد مبقاومة وحد�ت �ل�رشطة �ملختلفة بكافة �لو�صائل �ملتاحة، 

فقذفو� عنا�رشها باحلجارة �ملخزونة �صلفاً د�خل حجري�ت �مل�صجد، وكذلك بالزجاجات 

القراآن الكرمي، �صورة �الأنفال، �الآية 60.  
27

القراآن الكرمي، �صورة �الأنفال، �الآية 11.  
28

رو�ه �لبخاري وم�صلم.  
29

�الإخبارية،  كيوبر�ص  وكالة  حريقه،  يخمدون  و�ملر�بطون  ي�صتعل  �الأق�صى  �مل�صجد  �لعبية:  �ل�صنة  ر�أ�ص   
30

.2015/9/13
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�ل�رشطة  عنا�رش  من  �ملتز�يدة  �الأعد�د  �أن  �إال  �ملركونة.  �الأخ�صاب  قطع  وبقايا  �لفارغة 

�مل�صجد �خلارجية.  �أبو�ب  �آخرين نحو  �ملر�بطني، ومطاردة  �عتقال عدد من  لهم  �أتاحت 

�أما �ملر�بطون خارج �مل�صجد و�ملمنوعون من �لدخول بهدف �إتاحة �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية 

باالن�رش�ف،  �ل�رشطة  �أو�مر  رف�صو�  فقد  و�صاحاته،  �مل�صجد  �قتحام  للم�صتوطنني 

.
31

ور�بطو� على �الأبو�ب وهم يهتفون ويكّبون

�الإثنني  ليلة  �لرباط  ووقائع  م�صهد  ر�صدت  و�لرت�ث  للوقف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة 

ليلة �الإثنني،  �أي�صاً  2015/9/14 يف �مل�صجد �لقبلي، حيث قّرر ع�رش�ت �ملقد�صيني �لرباط 

1948، حت�صباً من قيام  و�صارك يف �لرباط �ملئات من فل�صطينيي �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مبنع �ملقد�صيني من �لدخول للم�صجد نهار �ليوم �لتايل، بهدف 

.
32

�إتاحة �الحتالل �لفر�صة للم�صتوطنني �ال�صتفر�د بامل�صجد يف �صاعات �لنهار

ق�صى �ملر�بطون ليلتهم تلك يف �لت�صبيح و�لتهليل وقر�ءة �لقر�آن. قال �أحد �ملر�بطني: 

“مل يكن �لنوم يعرف �صبيالً �إىل عيوننا، فكنا ن�صرتيح قليالً بعد �أد�ئنا �ل�صلو�ت �خلم�ص، 
و�ملر�بطني  �ملعتكفني  من  عدد  يبقى  بينما  �مل�صجد،  من  متفرقة  مو�قع  يف  ننت�رش  ثم 

�الإ�رش�ئيليون  �ل�رشطة  رجال  “كان  �آخر:  و�أ�صاف  طارئ”.  الأي  حت�صباً  م�صتيقظني، 

ين�رشون يف �صاعات �لليل �لوعيد و�لتهديد باإخر�جنا بالقوة من �مل�صجد، ولكننا مل نكن 

نلقي لهم باالً، ومن�صي مو��صلني �عتكافنا طو�ل �لليل، فيما حتاول �ل�رشطة �عتقال من 

يخرج �إىل �ل�صاحات لق�صاء حاجته �أو جتديد و�صوئه، ولكن بحمد �هلل متكنا من �بتكار 

 .
�أ�صاليب لنجدد بها و�صوءنا ونق�صي حاجتنا”33

د�خل  �مل�صقوف  �لقبلي  �جلامع  �أبو�ب  باإغالق  �صباحاً  �ملر�بطون  �مل�صلون  قام  ثم 

باإلقاء  مهّددة  �خلارجية،  �الأبو�ب  عند  �الحتالل  قو�ت  �حت�صاد  ��صتمّر  فيما  �الأق�صى، 

م�صابهة  �أحد�ث  يف  دو�ليك،  وهكذ�  �الأق�صى.  �مل�صجد  يف  ير�بط  معتكف  كل  على  �لقب�ص 

.
34 

وعديدة

�ملرجع نف�صه.  
31

رغم �إجر�ء�ت �الحتالل: �لرباط يف �الأق�صى يتو��صل على مد�ر �ل�صاعة، �صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل،   
32

.2015/9/14

املرجع نف�شه.  
33

املرجع نف�شه.  
34
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2. و�شائل املرابطات يف املقاومة:

برز دور �لن�صاء �ملقد�صيات يف �مل�صجد �الأق�صى ب�صكل جلّي �صنة 2013، حيث �نتظمن 

“م�صاطب �لعلم يف �مل�صجد �الأق�صى”، وقامت موؤ�ص�صة  �لدر��صة يف م�رشوع  يف حلقات 

عمارة �الأق�صى و�ملقد�صات، �لتابعة للحركة �الإ�صالمية يف �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، 

. ثّم تطّور دور �ملر�بطات ف�رشن يحر�صن على 
35

باالإ�رش�ف على هذ� �لبنامج �لتعليمي

�لتي  �ملتكررة  �حل�صور �ملكثف د�خل �مل�صجد �الأق�صى و�صاحاته، رّد�ً على �القتحامات 

ينفذها �مل�صتوطنون �ليهود للم�صجد، م�صحوبة بعنا�رش عديدة تابعة لالأجهزة �الأمنية 

�الإ�رش�ئيلية. وقد جتلى دور �ملر�بطات يف عدد من �لفعاليات �أهمها:

• مواجهة واإعاقة امل�شتوطنني:

�إذ حر�صت �ملر�بطات �ملقد�صيات على �لقدوم �إىل �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك مع �صاعات 

�ل�صباح �لباكر، بهدف ��صتباق �مل�صتوطنني يف �قتحامهم للم�صجد، و�لتمكن من �صدهم 

�أو �إعاقة تقدمهم، وتتحلق �ملر�بطات يف �صاحات �مل�صجد لتلقي �أ�صناف �لعلوم �لرتبوية 

و�صّدها  �مل�صتوطنني  القتحامات  �نتظار�ً  �لكرمي  �لقر�آن  مد�ر�صة  �إىل  �إ�صافة  و�لتثقيفية، 

�مل�صجد  لبو�بات  �الإ�رش�ئيلي  �الأمن  وعنا�رش  �مل�صتوطنني  �قتحام  ومبجرد   .
36

و�إعاقتها

�الأق�صى، ت�صطف �ملر�بطات يف مو�جهتهم وي�رشخن يف وجوههم بالهتافات و�لتكبري، 

ويحاولن �صدهم وحرف م�صارهم و�لت�صوي�ص عليهم، وكذلك منعهم من �أد�ء �صعائرهم 

.
37

وتر�تيلهم �لتلمودية

م�صاطب  طالبات  “جتل�ص  �مل�رشوع:  مدر�صات  �إحدى  عمرو،  زينة  �ل�صيدة  قالت 

�لعلم يف �ملنطقة �الأكرث ح�صا�صية بالن�صبة القتحامات �مل�صتوطنني، �أي باب �ملغاربة �لذي 

ي�صخ يومياً ع�رش�ت �مل�صتوطنني، بالتايل فطالبات �مل�صاطب �أول من يرين �مل�صتوطنني 

.
�ملقتحمني للم�صجد و�أول من يت�صدين لهم”38

هنادي قو��صمي، حار�صات �الأق�صى: ن�صاء يت�صدرن مقاومة �ملعتدين على �مل�صجد، موقع مدونة هنادي توك   
35

https://hanaditalk.wordpress.com/2014/08/30/alaqsawomen/ :الإلكرتونية، 2014/8/30، �نظر�

هنادي �حللو�ين، موؤمتر “�نتفا�صة �لقد�ص و�قع وماآالت”، جامعة بريزيت، ر�م �هلل، 2015/11/2.  
36

�ملرجع نف�صه.  
37

توك  هنادي  مدونة  �مل�صجد،  على  �ملعتدين  مقاومة  يت�صدرن  ن�صاء  �الأق�صى:  حار�صات  قو��صمي،  هنادي   
38

�الإلكرتونية، 2014/8/30.
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• �رضاع البطاقات:

ك�رشط  �ملر�بطات  �ل�صيد�ت  بطاقات  حجز  �صيا�صة  �الحتالل  �صلطات  ��صتخدمت 

�ل�صيا�صة بت�صليم بطاقاتهن بهدف  �ملر�بطات هذه  �الأق�صى، فقاومت  �مل�صجد  لدخولهن 

�إرباك �رشطة �الحتالل  �مل�صتوطنني، وبق�صد  �مل�صجد و�أد�ء دورهن يف �صّد  �إىل  �لدخول 

خمافر  على  �لبطاقات  باإيد�ع  �الحتالل  �رشطة  قامت  ذلك  �أثر  وعلى  عليها.  و�لت�صوي�ص 

متباعدة، وتوجيه �ملر�بطات �إليها بق�صد �إرهاقهن وتخويفهن و��صتجو�بهن. وكثري�ً من 

�لوقائع باعتقال �ملر�بطات و�حتجازهن، بتهمة حماولة �العتد�ء  �الأحيان ما �نتهت هذه 

و�لثبات  بال�صب  �ل�صيا�صة  هذه  قاومن  �ملر�بطات  �أن  �إال  عملهم.  �إعاقة  �أو  �ل�رشطة  على 

.
39

ورباطة �جلاأ�ص

وقد �عتقلت قو�ت �الحتالل خالل كانون �لثاين/ يناير من �صنة 2015، 25 �صيدة وفتاة 

�أثناء مغادرته،  �أو يف  �ملبارك  23 �عتقلن من د�خل �مل�صجد �الأق�صى  مقد�صية، من بينهن 

�ملقتحمني،  للم�صتوطنني  و�لت�صدي  بالتكبري  تتعلق  �تهامات  �ل�صلطات  �إليهن  ووجهت 

�ل�رشطة، وحكمت عليهن حمكمة �الحتالل باالإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى  �إعاقة عمل  �أو 

�ل�صادر  �ملر�بطات  �أعلنت �صلطات �الحتالل عن   ،2015/8/10 15–30 يوماً. ويف  ما بني 

بحقهن �أحكاماً باالإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى لفرت�ت متفاوتة كمحظور�ت من �القرت�ب 

�أو �لدخول �إىل �مل�صجد، و�أنهن �صمن “�لقائمة �ل�صود�ء”، و�أدرج �الحتالل يف هذه �لقائمة 

�أ�صماء �صتني �مر�أة وفتاة، بينما قاومت �ملر�بطات و�أن�صارهن من �ملقد�صيني هذه �لت�صمية 

و��صتبدلوها با�صم “�لقائمة �لذهبية”، �الأمر �لذي �أعطى حترك �ملر�بطات زخماً �إ�صافياً يف 

.
40

مو�جهة �الحتالل

• الوقوف والحتجاج اأمام بوابات الأق�شى:

�للو�تي �صدر بحقهن ب�صكل متكرر  قامت �ملر�بطات �ملبعد�ت عن �مل�صجد �الأق�صى، 

ب�صكل  �أو  فر�دى  بالتو�جد  �أ�صهر،  �أو  الأ�صابيع  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  باالإبعاد  قر�ر�ت 

�الإبعاد  لقر�ر�ت  ر�ف�صات  �أ�صبوعي،  �أو  يومي  ب�صكل  �مل�صجد  بو�بات  �أمام  جماعي 

�مل�صجد. �إىل  دخولهن  عند  �ل�صخ�صية  بطاقاتهن  حتتجز  �لتي  �الحتالل  �رشطة   و�أو�مر 

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع جمان �أبو عرفة، �إعالمية مقد�صية، 2015/11/10.  
39

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  “�الأق�صى”،  �أبو�ب  على  �صمود  �لذهبية”..  “�لقائمة  ن�صاء  �لفيالت،  �أبو  حممد   
40

.2015/11/15
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�أو �الأ�صباط،  باب  وحتديد�ً  �حتجاج،  كموقع  �الأبو�ب  من  عدد�ً  �ملر�بطات   و�تخذت 

.
41

باب �ملجل�ص، �أو باب �ل�صل�صلة

حتظر  �أن  قبل  �لعلم  مب�صاطب  �ملعنيات  �إحدى  �حللو�ين،  هنادي  �ل�صيدة  وقالت 

�صلطات �الحتالل هذه �مل�صاطب: “بع�ص �ملر�بطات ممن �عتقلن مّت �الإفر�ج عنهن مقابل 

ل بع�صهن �لبقاء يف �ل�صجن لب�صعة �أيام على  �الإبعاد عن �الأق�صى لفرت�ت خمتلفة، وتف�صِّ

.
�لقبول باالإفر�ج �مل�رشوط باالإبعاد”42

وتطالب  و�لعن�رشية،  بالظلم  �الحتالل  موؤ�ص�صات  تتهم  الفتات  �ملر�بطات  ورفعت 

“�أنا مبعدة عن  �رشطة �الحتالل بحقهن يف حرية �لعبادة، ولب�صن قم�صاناً كتبت عليها: 

�الإ�رش�ئيلي،  �الأمن  عنا�رش  من  بالقرب  �ملتو��صل  بالهتاف  وقمن  �الأق�صى”،  �مل�صجد 

و�أن  فيه،  لهم  حّق  ال  �ليهود  �ملحتلني  و�أن  �مل�صجد  يف  حقهن  �إىل  �لهتافات  ت�صري  حيث 

قر�ر�ته.  وال  �الحتالل  يخفن  ال  و�أنهن  باأرو�حهن،  و�لقد�ص  �مل�صجد  يفدين  �ملر�بطات 

وعلى ر�أ�ص �لهتافات هتاف “�هلل �أكب”، �الأمر �لذي ترتب عليه �إ�صد�ر �رشطة �الحتالل 

مر�بطات  �صبع  باعتقال  �ل�رشطة  قامت  �حلظر  هذ�  �إثر  وعلى  �لهتاف،  هذ�  بحظر  قر�ر�ً 

من  وبالرغم   .
43

�الأق�صى �مل�صجد  عن  باإبعادهن  قر�ر�ت  و�أ�صدرت   ،2014/10/23 يف 

تعر�ص �ملر�بطات لكافة �أ�صكال �لت�صييق من قبل �رشطة �الحتالل، �لتي قامت بدفعهن، 

و�صتمهن، ويلّ �أذرعهن، و�إيقاعهن �أر�صاً، وكذلك ب�صحلهن و�رشبهن وجذبهن بقوة من 

مالب�صهن و�أغطية روؤو�صهن مّما ت�صبب ب�صقوط �حلجاب عنهن، بالرغم من ذلك كله، �إال 

لعنا�رش �الأمن و�ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، وجتمعن مقابل  �أبدين حتدياً كبري�ً  �أن �ملر�بطات 

و�لوفاء  بالتكبري  عاٍل  ب�صوت  وهتفن  مرت��ص،  ب�صكل  �أيديهن  عاقد�ت  �الأمن،  عنا�رش 

.
44

للقد�ص و�الأق�صى

• خماطبة الراأي العام:

حيث �أن�صاأت �ملر�بطات منظومة متعددة �لعناوين على �صبكات �لتو��صل �الجتماعي، 

من �أجل �لدعوة �إىل �لت�صامن معهن، و�إي�صال ر�صائلهن �إىل �لر�أي �لعام، وللتن�صيق فيما 

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع جمان �أبو عرفة، 2015/11/10.  
41

توك  هنادي  مدونة  �مل�صجد،  على  �ملعتدين  مقاومة  يت�صدرن  ن�صاء  �الأق�صى:  حار�صات  قو��صمي،  هنادي   
42

�الإلكرتونية، 2014/8/30.

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع جمان �أبو عرفة، 2015/11/10.  
43

هنادي �حللو�ين، مرجع �صابق.  
44
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وتو��صلت  و�مل�صتوطنني.  �الحتالل  قو�ت  مو�جهة  يف  �ملطلوبة  �خلطو�ت  �إز�ء  بينهن 

�لف�صائية، و��صتجنب لدعو�ت عديدة يف كّل من  �الإعالم و�لقنو�ت  �ملر�بطات مع و�صائل 

ق�صية  تعر�ص  �لتي  �لندو�ت  يف  و�مل�صاركة  �ملحا�رش�ت  الإلقاء  وتركيا،  وقطر  �الأردن 

�ملر�بطات  �أر�صلت  كذلك  �الأق�صى.  و�مل�صجد  للقد�ص  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �نتهاكات 

�الحتالل  حكومة  على  �ل�صغط  بق�صد  عدة،  م�صوؤولة  جهات  �إىل  منا�صدة  بر�صائل 

و�إحر�جها، و�صملت �لر�صائل جهات خارجية كعاهل �الأردن و�لرئي�ص �لرتكي.

وكان وزير جي�ص �الحتالل مو�صيه يعلون Moshe Ya’alon قد �أ�صدر بد�ية �أيلول/ 

�صبتمب من �صنة 2015، قر�ر�ً يق�صي بحظر ما �أ�صماه تنظيمي “�ملر�بطني و�ملر�بطات” 

يف �مل�صجد �الأق�صى، و�الإعالن عنهما كـ“تنظيمني غري قانونيني”، هدفهما �الإخالل باالأمن 

.
45

�لعام ومنع �قتحام �مل�صتوطنني للم�صجد

ب. ظاهرة ال�ّشمود:

�ل�صمود م�صطلح حملي “د�رج” وم�صهور، يف و�صف �لتحدي �ملقد�صي لالنتهاكات 

�ملقد�صيون  ويعني  �ل�صعد.  كافة  على  ومقاومتها  �ليومية  �الإ�رش�ئيلية  و�الإجر�ء�ت 

�ملتم�صك  �لوطني  �ملوقف  على  �لثبات  ير�فقان  �للذين  و�لتحدي  �ل�صب  بال�صمود، 

بلغت  مهما  �ملقاومة  الأ�صكال  �مل�صتطاعة  �لو�صائل  �تخاذ  عن  �لتنازل  وعدم  باحلقوق، 

�أنهم  �ملقد�صيون  ويرى  قوياً،  و�إياناً  نا�صجاً  وعياً  ي�صتدعي  بدوره  وهذ�  �لت�صحيات، 

��صتطاعو� �ل�صمود و�لثبات و�ملقاومة، و�أنهم ما يز�لون ي�صكلون رقماً �صعباً وكبري�ً يف 

�ملدينة، بالرغم من مرور حو�يل ن�صف قرن على �حتاللها، وبالرغم من �عتماد �حلكومات 

�الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة، �أعتى و�أق�صى و�صائل �ال�صطهاد و�حل�صار و�لعن�رشية و�لتطهري 

�لعرقي. وي�صلط هذ� �لكتاب �ل�صوء على مناذج من �صور �ل�صمود لدى �ملقد�صيني ومنها:

1. �شمود عائلة فل�شطينية يف البلدة القدمية:

�أهل بيٍت يف �لبلدة �لقدية، يف  �أبو عرفة  و�صفت �لباحثة و�ل�صحفية �ملقد�صية جمان 

�ليومية،  حياتهم  يف  و�لتحدي  �ل�صمود  معاين  وت�رشح  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  جو�ر 

فتلك  �الأق�صى،  �مل�صجد  عن  �أمتار�ً  يبعد  بيت  يف  وعائلته  �ملقد�صي  ي�صكن  “�أن  فقالت: 

موقع مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
45 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، �لقد�ص، 2016/1/1، �نظر: 

 http://www.silwanic.net/index.php/article/news/66196/ar
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�مل�صماة �لغربية  �مل�صجد  �صاحة  على  تطل  �لبيت  ذلك  �رشفة  تكون  و�أن  عظيمة،   نعمة 

�أوفر حظاً و�رشفاً، ولكن لهذه �لنعمة يف �لقد�ص �رشيبة باهظة،  “�صاحة �لب�ق”، فذلك 
عماد �ملقد�صي  مع  عرفة  �أبو  �لباحثة  لقاء  ففي  و�لرباط”.  �ل�صمود  �ختار  من   يدفعها 

�أبو خديجة )54 عاماً(، �صاحب �لبيت �ملال�صق لباب �ل�صل�صلة، ويطل على �صاحة �لب�ق 

من �جلهة �جلنوبية، �أكد �أبو خديجة �أن حجم معاناته وعائلته �ليومية تعادل حجم �لنعمة 

�لتي ينعم بها، كونه جار�ً للم�صجد �الأق�صى، فاآالت �ملر�قبة �الحتاللية �ملثبتة فوق باب 

�أكرث �صيقاً،  �إىل غرف  منزله ت�صتقبله فور دخوله، ليم�صي بعدها يف ممر �صيق يف�صي 

.
46

�متالأت جدر�نها بالت�صققات و�لرطوبة

وعن �صبب و�صع بيته �ملرتدي قال �أبو خديجة: “ينعني �الحتالل من ترميم �لبيت، 

و�أو�جه �لكثري من �ملتاعب وال �أ�صتطيع �إ�صالحها، كل �صيء هنا مر�قب”. ويف د�خل بيته 

ومر�قبة  حديدية،  ب�صباك  �الحتالل  �أحاطه  �لبيت،  متنف�ص  مبثابة  هي  �صغرية  �رشفة 

د�ئمة. ويبر �الحتالل ح�صاره �مل�صدد لهذ� �ملنزل �ل�صغري، �أن �رشفة �ملنزل تطل على 

“�لكوتيل”، �أي �صاحة �لب�ق. “عندما يزورين �صيوف، علّي ��صت�صد�ر �إذن من �الحتالل 
يف حال رغبت �أن �أجل�ص مع �صيويف على �ل�رشفة، وكذلك يف حال �أر�دت زوجتي �أن تن�رش 

.
47ً

�ملالب�ص �ملغ�صولة”، قال �أبو خديجة م�صتهجنا

خديجة،  �أبو  بيت  �صباك  فوق  �ملناوبة  مبهمة  ليالً  �الحتالل  جنود  من  عدد  وقام 

�أتى �صباحاً  �أهل �لبيت، ثم  �إزعاج  �إمعاناً يف  وهم يت�صاحكون ويتلفظون بكلمات نابية، 

�الأق�صى  �مل�صجد  القتحام  طريقهم  يف  ونو�فذه  �لبيت  �أمام  ومرو�  �مل�صتوطنني  ع�رش�ت 

�لعرب  �لهيكل”، و�أخرى حتقر من قيمة  بـ“جبل  وهم يهتفون برت�نيم متجد ما ي�صمى 

كما  وجده،  �أبيه  عن  ورثه  �لذي  �ل�صغري  حانوته  بيع  خديجة  �أبو  ويرف�ص  و�مل�صلمني. 

�ال�صتيطانية  �ل�صهيونية  �ملنظمات  عليه  تعر�صها  �لتي  �لدوالر�ت”  “ماليني  يرف�ص 

مقابل بيته وحانوته، “�إنهما روحي وحياتي، ولن �أفرط بهما مهما كلفني ذلك من ثمن، 

�لعي�ص هنا لي�ص ي�صري�ً، وي�صيق �ليهود �ملحتلون علينا بكافة �لو�صائل حتى نرتك �لقد�ص 

.
48

و�الأق�صى، ولكن هيهات”، قال �أبو خديجة

جمان �أبو عرفة، فاتورة باهظة للعي�ص يف بيت يال�صق �الأق�صى، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/4/28.  
46

�ملرجع نف�صه.   
47

�ملرجع نف�صه.  
48
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�لقدية  �لبلدة  �ملقد�صية د�خل  �لعائالت  ُيقال يف مئات  �أبي خديجة  وما قيل يف عائلة 

�لعن�رشي و�لتو�صع  �ل�صم  جد�ر  د�خل  �الحتالل  قو�ت  عزلتهم  �لذين  �أو   وخارجها، 

�أو خارجه.

2. ن�شاطات اأهلية و�شعبية لتعزيز ال�شمود:

حيث تقوم بع�ص �جلهات �الأهلية �لفل�صطينية و�لر�صمية، باإقامة �لن�صاطات �ملختلفة 

للمخططات  ومقاومة  �ملقد�صيني”،  ل�صمود  “تعزيز�ً  تر�ه  ما  بهدف  �لقد�ص،  مدينة  يف 

�مل�صّو�صة  �أو  �لعبية  �لهوية  و�إحالل  �لفل�صطينية،  �لهوية  �إذ�بة  �إىل  �لهادفة  �الإ�رش�ئيلية 

بدالً منها، و�صوالً �إىل نزع روح �الأ�صالة �لوطنية من �لوعي �لفل�صطيني. لذ� تبادر بع�ص 

مبعي�صة  عالقة  له  مبا  �الحتفاء  �إىل  و�الآخر،  �حلني  بني  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�ص�صات 

�ملقد�صيني وتر�ثهم وتقاليدهم، فتقيم �ملهرجانات �ملتعلقة بالزّي و�مللبو�صات �لفل�صطينية، 

�أو بامل�صكن و�أثاثه و�أدو�ت �ملعي�صة فيه، وكذلك تقاليد �لدبكة و�الأهازيج و�لزجل، �أو ما 

�ملقد�صيون بها يف مو��صمها  �لتي يحتفل  �ملختلفة  �لطعام و�ملاأكوالت  باأ�صناف  له عالقة 

�ملختلفة.

 ،2012/5/27 يف  �لعربية”  و�لثقافة  �لتنمية  “جمعية  رعت  �صبق،  ما  على  مثال  ويف 

“�أطول مائدة للغذ�ء �لع�صوي خاٍل من �للحوم” يف مدينة �لقد�ص، وقد  مهرجاناً الإقامة 

حكومة  رئي�ص  تر�أ�صها  ور�صمية  و�جتماعية  وطنية  �صخ�صيات  �ملهرجان  يف  �صارك 

فل�صطينية �صابق، و�أعلنت �ملوؤ�ص�صة عن هدفها من هذ� �ملهرجان �ملتمثل يف “�إبر�ز �لثقافة 

و�إ�صعاف  �ملقد�صة  �ملدينة  عروبة  طم�ص  ل�صيا�صات  و�لت�صدي  �لقد�ص،  يف  �لفل�صطينية 

غيني�ص  مو�صوعة  يف  �لن�صاط  هذ�  ت�صجيل  يف  رغبتها  �إىل  �إ�صافة  فيها”،  �لعربي  �لوجود 

.
49

Guinness �لعاملية

ومن منطلق �ختالف �الآر�ء يف �ملجتمع �ملقد�صي، فقد قوبلت بع�ص �جلهود و�لن�صاطات 

ملعاين  ت�صويهاً  فيه  ر�أو�  �آخرين  قبل  من  �نتقاد�ً  �آنفاً،  �ملذكور  �ملثل  وحتديد�ً  �ل�صابقة، 

�ملقاومة وتعزيز �ل�صمود. وت�صاءلو� عن كيفية تعزيز هذه �لن�صاطات ل�صمود �ملقد�صيني 

�لذين هدمت بيوتهم، �أو ُهجرو� خلف �جلد�ر، �أو �صحبت هوياتهم و�صودرت عقار�تهم 

�مل�صاجد  بتدني�ص  �الحتالل  �صيا�صات  وجه  يف  �لتعزيز  يكون  كيف  �أو  وممتلكاتهم، 

�لقد�ص ت�صتعد لـ)غيني�ص( باأطول مائدة غذ�ء �صحي، موقع �لعربية.نت، 2012/5/27، �نظر:  
49

https://www.alarabiya.net
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له  �أن يكون  �لن�صاط �صحياً وغذ�ئياً، ونفو�  �إىل فائدة هذ�  �ملنتقدون  و�أ�صار  و�ملقد�صات، 

.
50

عالقة مبعاين �ل�صمود و�ملقاومة

3. خيام العت�شام:

�إال و�صهد خياماً للتحّدي و�ل�صمود  �أو �صارع يف مدينة �لقد�ص،  �أو قرية  ال يكاد حّي 

�أو تهجري  �لبيوت،  �أو هدم  �إىل م�صادرة �الأر��صي،  يف وجه �صيا�صات �الحتالل، �لهادفة 

خياماً  و�صهد  �إال  �صارع  �أو  قرية  �أو  حّي  يكاد  ال  كما  �لعازل.  �جلد�ر  بناء  �أو  �ل�صكان، 

للعز�ء بال�صهد�ء، �أو غري ذلك من �ملبر�ت �لتي دفعت باملقد�صيني النتهاج �أ�صلوب خيام 

�العت�صام و�الحتجاج و�ل�صمود. 

هذه  ومن  ينقطع،  ال  يكاد  �خليام  ن�صب  يف  تو��صالً  �صهدت  قد  بعينها  �أحياًء  �أن  �إال 

�ملكب،  وجبل  �صفافا،  وبيت  و�لعي�صوية،  و�لطور،  و�صلو�ن،  جر�ح،  �ل�صيخ  �الأحياء: 

عرب  و�أر��صي  و�لعيزرية،  دي�ص  �أبو  وقريتي  و�لْزَعيّم،  خمي�ص،  ر��ص  �أحياء  وكذلك 

�جلهالني.

�إىل  �أ�صكال �لبط�ص و�ملالحقة،  ومل تتو�ّصل قو�ت �الحتالل بالرغم من �تباعها لكافة 

�الأحيان  من  كثري  يف  حاولت  بل  �ملقد�صية،  و�ل�صمود  �العت�صام  خيام  ظاهرة  من  �حلّد 

غ�ّص �لطرف و�البتعاد عن موقع �خليام، تفادياً ملا ي�صببه وجود �لقو�ت من �إثارة حلما�ص 

�أثناء ن�صب خيام �ل�صهد�ء �لذين ي�صقطون يف  وغ�صب �ملعت�صمني. وبد� هذ� و��صحاً يف 

�أعقاب دع�صهم �أو قتلهم للجنود �أو �مل�صتوطنني، ويف ذلك �إ�صارة �إىل �لتعاطف �لكبري �لذي 

يبديه �ملقد�صيون لهذ� �ل�صنف من �ل�صهد�ء.

�الإبقاء على روح  �ملتمثلة يف  �أهد�فهم من ت�صييد �خليام  �أغلب  �ملقد�صيون   وقد حقق 

�لتحّدي و�ل�صمود لدى �ملقد�صيني، وتعزيز ون�رش �لرو�ية �لفل�صطينية عن حّق �ملقد�صيني 

يف  للهدم،  تعر�صت  كلما  �خليام  بناء  �إعادة  وكذلك  و�ملقد�صات،  و�ملمتلكات  �الأر�ص  يف 

�إ�صارة �إىل �الإ�رش�ر وعدم �لتنازل عن �حلق �لفل�صطيني مطلقاً.

هنادي قو��صمي، �لقد�ص ومعركة �لوجود �لعربي: �ملهرجانات �أمنوذجاً و�لطعام �صالحاً، مدونة هنادي توك   
50

 https://hanaditalk.wordpress.com/2012/05/28/1328/ :الإلكرتونية، 2012/5/28، �نظر�
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اأ. اأمثلة على خيام العت�شام:

1. خيمة اعت�شام جبل اأبو غنيم: �لتي ن�صبت لالحتجاج على �إعالن �الحتالل، عن 

غنيم �أبو  جبل  منطقة  على  �الإ�رش�ئيلية   Har Homa حوماه  هار  م�صتوطنة  �إقامة   نيته 

حول  �ال�صتيطاين  �لطوق  �إكمال  بهدف   ،1997–1996 �صنتي  بني  ما  �لقد�ص،  جنوب 

حلم  بيت  مدينة  وبني  طوبا  و�أم  باهر  �صور  يف  �لعربية  �الأحياء  بني  و�لف�صل  �لقد�ص، 

جنوباً. و�صمت �خليمة فل�صطينيني و�أجانب على مد�ر �ل�صاعة وملدة �أ�صهر. وقام “�ملركز 

�لفل�صطيني للتقارب بني �ل�صعوب”، �لذي ن�صط جنوب �لقد�ص يف �أثناء �النتفا�صة �الأوىل 

.
51

)1987–1993(، برعاية �خليمة ون�صاطاتها. �إ�صافة �إىل ن�صطاء مقد�صيني

�لد�خل  من  ومت�صامنون  مقد�صيون  ن�صبها  �لتي  حنينا:  بيت  اعت�شام  خيمة   .2

�لفل�صطيني مببادرة من �لدكتور عزمي ب�صارة، على �أر��صي بيت حنينا �لقدية �صمال 

�أر��صي �ملنطقة  2008، وذلك �حتجاجاً على جتريف  �أغ�صط�ص  �ملدينة، يف �الأول من �آب/ 

و�قتالع �أ�صجارها.

جر�ح،  �ل�صيخ  حي  يف   ،2008 �صنة  �ملقد�صيون  ن�صبها  �لتي  كامل:  اأم  خيمة   .3

�حتجاجاً على ��صتيالء �مل�صتوطنني �ليهود على جزء من �لبيت �خلا�ص باحلاجة �أم كامل 

�صنو�ت،  ثماين  طيلة  �لعائلة  على  �مل�صتوطنني  �عتد�ء  ذلك  تبع  وقد   ،2000 �صنة  �لكرد 

حيث قررت �لعائلة ن�صب خيمة يف جو�ر �لبيت �صنة 2008 وطلب �ملعونة و�مل�صاعدة من 

�لعائلة بناءها يف كل مرة.  �لعام، وقد هدم �الحتالل �خليمة �صبع مر�ت، و�أعادت  �لر�أي 

وقد ن�صبت بجو�ر خيمتها، خيمتان؛ �إحد�هما لعائلة نا�رش �لغاوي، و�لثانية لعائلة ماهر 

بيوتهم،  من  �الحتالل  �صلطات  طردتهم  �لذين  جري�نها  وهم   ،2009 �صنة  �أو�خر  حنون 

 .52
بحجة �أن ملكيتها تعود مل�صتوطنني �إ�رش�ئيليني

�الأق�صى �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن،  بلدة  يف  �الأهايل  ن�صب  الب�شتان:  حّي  خيمة   .4 

�صلطات  نية  على  �حتجاجاً   ،2009 �صنة  من  فب�ير  �صباط/  يف  �عت�صام  خيمة  �ملبارك 

�لبلدة. وقد تكفلت موؤ�ص�صات �حلركة  �لب�صتان و�صط  �أر�ص  88 منزالً يف  �الحتالل هدم 

�الإ�صالمية يف �لد�خل �لفل�صطيني برعاية �خليمة وتوفري م�صتلزماتها. و�صهدت �خليمة منذ 

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 237.  
51

�أم كامل.. �صفرية �ل�صمود يف �لقد�ص، �جلزيرة.نت، 2010/5/11، �نظر:   
52

http://bit.ly/2hKhSzy
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تاأ�صي�صها موؤمتر�ت �صحفية، وندو�ت تثقيفية، ومعار�ص لل�صور و�لفعاليات �ملختلفة، 

حول �العتد�ء�ت �لتي تقوم بها �صلطات �الحتالل على �أحياء �صلو�ن ومدينة �لقد�ص. كما 

��صتقطبت وفود�ً عامة وخا�صة، وكان للخيمة �أثٌر كبري يف �إيقاظ �لوعي �لوطني ومقاومة 

�صلو�ت  ت�صهد  �خليمة  تز�ل  وما  عامة.  و�لقد�ص  خا�صة  �صلو�ن  يف  �الحتالل  �صيا�صات 

�جلمعة منذ ن�صبها، وحتولت يف منا�صبات وطنية خمتلفة �إىل �صاحة مو�جهات مع قو�ت 

�الحتالل، �لتي حا�رشت �خليمة و�أطلقت �لقنابل �مل�صيلة للدموع و�لر�صا�ص �ملطاطي، 

 .
53

ما �أدى �إىل �إ�صابة �لع�رش�ت بحاالت �إغماء، �إ�صافة �إىل �عتقال عدد من �ملتظاهرين

5. خيمة دار �شالح: ن�صبت عائلة �صالح خيمة �عت�صام يف بلدة بيت �صفافا جنوب 

�أعقاب  ويف  �لعائلة،  منزل  على  �مل�صتوطنني  ��صتيالء  على  �حتجاجاً  �لقد�ص.  مدينة  غرب 

تلى  وقد   ،2009/12/5 يف  ملنزلها  �صالح  عائلة  �إخالء  بلزوم  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  قر�ر 

بحجة  للغنم،  ر�أ�صاً   120 من  �ملكون  �لعائلة  رزق  مل�صدر  �الحتالل  قو�ت  م�صادرة  ذلك 

�إ�صماعيل  �أبو  �حلاج  �إىل   2010/5/13 يف  �ل�صطور  هذه  كاتب  ��صتمع  وقد  للبيئة.  تلويثها 

�صالح، وهو يقول: “لن نخرج من �ملنزل، يا موت يا حياة، فنحن �أ�صحاب �الأر�ص نعي�ص 

�ل�صب  زرعت  “لقد  و�أ�صاف �صالح:  بها.  ومت�صبثني  عنها  مد�فعني  عاماً   62 منذ  فيها 

همي �أ�صكو  وال  عدالً،  لي�ص  وهذ�  منزيل  من  �أخرجوين  لقد  عاماً،  ع�رشين  منذ   باأر�صي 

.
�إال هلل �صبحانه وتعاىل”54

وحممد  عطون  �أحمد  �لنائبان  ن�صبها  �لتي  املقد�شيني:  النواب  اعت�شام  خيمة   .6

�للجنة  مقر  يف   ،
55

عرفة �أبو  خالد  �ل�صابق  �لقد�ص  �صوؤون  وزير  �إىل  �إ�صافة  طوطح، 

�حتجاجاً   ،2012/1/23–2010/7/1 بني  جر�ح،  �ل�صيخ  حّي  يف  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية 

�إىل  �إ�صافة  �لثالثة،  �ملذكورين  من  �الإقامة  بطاقات  �الحتالل  �صلطات  �صحب  على 

�ملجل�ص  يف  ��صرت�كهم  بحجة  وذلك  طري،  �أبو  حممد  �ل�صيخ  �ملقد�صي  �لنائب  ر�بعهم 

 ،2006 �صنة  حما�ص  حركة  �صكلتها  �لتي  �لعا�رشة  و�حلكومة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي 

 وبذريعة “عدم والئهم لدولة �إ�رش�ئيل” ح�صبما جاء يف قر�ر وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي

حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  �لقد�ص،  مدينة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  حول  �ل�صهري  �لتقرير   
53

�لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص، ني�صان/ �أبريل 2009.

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع عائلة �صالح يف خيمة �العت�صام، 2010/5/14.  
54

خالد �أبو عرفة هو موؤلف هذ� �لكتاب.  
55
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�الأ�صبق روين بار �أون Ronnie Bar-On. و�صوف يتخذ �لباحث خيمة �عت�صام �لنو�ب 

�خليمة  ن�صبو�  �أ�صخا�ص  ثالثة  �أحد  كونه  �لتو�صيح،  من  ملزيد  منوذجاً  �ملقد�صيني 

�أن �قتحمت قو�ت �الحتالل �خليمة و�عتقلت �ملعت�صمني  �إىل  19 �صهر�ً،  و�عت�صمو� فيها 

�لثالثة.

ملاذا مقر ال�شليب الأحمر..؟

�ل�صيخ  حّي  يف  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �ملنظمة  مقر  �خليمة  يف  �ملعت�صمون  �ختار 

جر�ح يف مدينة �لقد�ص، دون مقر �الأمم �ملتحدة �أو �أّي من �ملقر�ت �لديبلوما�صية �الأخرى، 

الأ�صباب عدة منها:

ما متثله �ملنظمة �لدولية من عنو�ن �إن�صاين وقانوين، ياأوي �إليه عادة �مل�صطهدين من   •

، وتوقع 
56

�ملقد�صيني. وحيث �أن مقّرها —كما هو مفرت�ص— ذو ح�صانة ديبلوما�صية

و�إن�صانية،  عادلة  ق�صيتهم  كون  �ملعت�صمني  مع  �ملقر  �إد�رة  تتعاون  �أن  �ملعت�صمون 

وتتفق مع توجيهات وقر�ر�ت �لقانون �لدويل و�لقانون �الإن�صاين.

لعامة  مطروقاً  “�صعبياً”  عنو�ناً  كونه  �الأحمر،  �ل�صليب  مقر  �ملعت�صمون  �ختار   •

�نتهاكات  على  باالحتجاج  �ملتعلقة  و�لطارئة،  �ملو�صمية  ن�صاطاتهم  يف  �ملقد�صيني، 

�عتاد  وقد  �لفل�صطينيني،  باالأ�رشى  يتعلق  فيما  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل 

وبتعاون  ومتكررة،  دورية  ب�صورة  �ملختلفة  �العت�صامات  خيام  �إقامة  �ملقد�صيون 

ن�صبي من �إد�رة �ملقر.

كون �صاحات �ملقر تتيح للمعت�صمني �لتو��صل مع و�صائل �الت�صال و�الإعالم، وعموم   •

�ملوؤ�ص�صات �لدولية و�لر�صمية، وكذلك عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ل�صحفية. وتتلخ�ص 

ر�صالة �ملعت�صمني يف �أنهم �صامدون وباقون يف مدينتهم ما ��صتطاعو� �إىل ذلك �صبيالً، 

و�أنهم متم�صكون بحقوقهم �الإن�صانية و�ل�صيا�صية، ويرف�صون قر�ر �الحتالل ب�صحب 

�إقاماتهم و�إبعادهم خارج �ملدينة، و�أن �صلطات �الحتالل ال ت�صتطيع منعهم من متثيل 

�إبعاد  حقها  من  ولي�ص  و�صفافة،  نزيهة  �نتخابات  يف  لتمثيله  �ختارهم  �لذي  �صعبهم 

�ملقد�صيني خارج مدينتهم بذريعة �آر�ئهم �ل�صيا�صية �أو �أّي ذر�ئع �أخرى، ولي�ص من حّق 

�أقّر موظفون كبار يف �ملنظمة �لدولية للمعت�صمني يف �خليمة، �أن “حكومات �إ�رش�ئيل” �ملتعاقبة رف�صت �لتوقيع   
56

و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ملنظمات  هذه  تو�جد  مقر�ت  يف  وال  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �ملنظمة  مقر�ت  ح�صانة  على 

وقطاع غزة، مما يعني �أن �ملقر�ت لي�صت ذ�ت ح�صانة ديبلوما�صية.
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و�أن  �لغا�صب.  لالحتالل  �لوالء  �إعطاء  على  �ملقد�صيني  �إجبار  كذلك  �الحتالل  �صلطات 

�لقد�ص مدينة عربية �إ�صالمية حمتلة. 

رمزية خيمة النواب ومعناها ال�شيا�شي:

تفاعَل �لفل�صطينيون بحما�ص مع �صمود �لنائبني �ملقد�صيني و�لوزير �ل�صابق، و��صتقبل 

�ل�رش�ئح  �صتى  من  و�ملتعاطفني  �ملت�صامنني  من  �ملئات  �العت�صام  خيمة  يف  �ملعت�صمون 

�لعديد من  �لعربية و�الأجنبية، وكذلك  �لبملانات  و�أّمها نو�ب من  و�لطو�ئف و�لتيار�ت، 

�لقنا�صل و�ل�صفر�ء و�أ�صاتذة �جلامعات و�لوفود �ملحلية و�الأجنبية، و�صكلت �خليمة حالة 

��صتثنائية يف �حل�صور و�لتفاعل �صيا�صياً و�جتماعياً وثقافياً. و�صهدت �خليمة ح�صور�ً 

يومياً وزيار�ت متكررة من قبل موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين وطلبة �جلامعات و�ملد�ر�ص، 

�إ�صافة �إىل �الحتاد�ت و�لنقابات و�جلمعيات �لن�صائية. و�أ�صحت �خليمة مبثابة ��صتفتاء 

يومي ل�صالح تاأكيد �ملقد�صيني على هويتهم �لوطنية، و�إعالن و��صح للرو�ية �لفل�صطينية 

لع�رش�ت  رمزياً  متنف�صاً  �خليمة  �صكلت  كما  و�ل�صيا�صي.  و�لديني  �لتاريخي  �حلق  يف 

من  �لعديد  و�صف  وقد  �ل�صابقة.  �ل�صنو�ت  يف  �الحتالل  قو�ت  �أغلقتها  �لتي  �ملوؤ�ص�صات 

�نتخاب  و�إعادة  للمحتل،  حتّد  �أنها  يف  �العت�صام”  “خيمة  حال  �ملقد�صيني  �لنخبة  رجال 

�ملقد�صيني لنو�به وممثليه. 

متثيل حّي ل�شمود ورباط املقد�شيني:

من  بالرغم  �ل�صابق،  و�لوزير  �لنائبني  مع  بالتو��صل  حقهم  يف  �ملقد�صيون  مت�صك 

��صتخدمت  حيث  للخيمة،  �لو�فدين  �صّد  �الحتالل  قو�ت  �نتهجتها  �لتي  �لت�صييقات 

مد�خله  ويف  �ملقر  حول  �لتفتي�ص  حو�جز  و�أقامت  و�لتهديد،  �لرتهيب  �صيا�صة  �لقو�ت 

خ�صو�صاً  و�أيام،  ل�صاعات  �ملت�صامنني  من  �لعديد  و�حتجزت  و�عتقلت  �ملر�ت،  ع�رش�ت 

قو�ت  وقامت  و�لدينية،  �لوطنية  باملنا�صبات  �ملتعلقة  و�ملوؤمتر�ت  �لفعاليات  عقد  �أثناء  يف 

�الحتالل بخلع �لالفتات و�ل�صعار�ت �لوطنية و�الأعالم �لفل�صطينية �أكرث من مرة. �إال �أن 

و�ملوؤمتر�ت  �ملنا�صبات  يحيون  و��صتمرو�  كبريين،  وحتدياً  �إ�رش�ر�ً  �أثبتو�  �ملت�صامنني 

باأعد�د غفرية، وو��صلو� �إقامة �صلو�ت �جلمعة يف �ل�صاحة �ملحاذية للخيمة، حيث تناوب 

و�خلطابات،  �ملوؤمتر�ت  خامتة  وكان  متتالية،  جمعة  لثمانني  �جلمعة  خطبة  على  �الأئمة 

�أو�خر يف  �ملقد�ص  بيت  يف  �الإ�صالمية  و�حلركة  �ملقد�صيون  �أقامه  مركزياً   مهرجاناً 

مبوجبها  �لتي  �الأحر�ر”،  “وفاء  �صفقة  بنجاح  �حتفاًء   ،2011 �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين 
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مقابل  فل�صطينياً  �أ�صري�ً   1,027 عن  �الإفر�ج  على  �الحتالل  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أجبت 

�قتحمت  وقد   .Gilad Shalit �صاليط  جلعاد  �الأ�صري  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  عن  �الإفر�ج 

�صلطات �الحتالل �ملهرجان، ويف �ليوم �لتايل قامت باعتقال 17 نا�صطاً مقد�صياً وحكمت 

عليهم الحقاً مبددٍ تر�وحت بني عام و�صبعة �أعو�م. ثّم ما لبثت �أن �قتحمت مقر �ل�صليب 

�الأحمر يف كانون �الأول/ دي�صمب من �صنة 2012، و�ختطفت �ملعت�صمني �أنف�صهم وقّدمت 

يف حقهم لو�ئح �تهام، و�أ�صدرت �ل�صلطات �صدهم قر�ر�ت باالعتقال مدة 24 �صهر�ً فعلياً.

7. خيام بوابة القد�س: متثل جمموعة خيام قرية بو�بة �لقد�ص �الإ�رش�ر �لفل�صطيني 

يف  �لفل�صطينيني  �صّد  �الحتالل  قو�ت  تنفذها  �لتي  �لتهويد  خمططات  بوجه  و�ل�صمود، 

بن�صب  �لفل�صطينيني  �لن�صطاء  من  جمموعة  قام  حيث  �لقد�ص.  ومدينة  �ملحتلة  �ل�صفة 

عدد من �خليام �رشقي بلدة �أبو دي�ص يف �لقد�ص �ملحتلة، رف�صاً للمخططات �لتي ينفذها 

�لتي هدمها �الحتالل ما يزيد  �لقرية،  �أر��صيهم. وحتمل خيام  �الحتالل عب م�صادرة 

�لذين  �لقد�ص،  �رشقي  �لفل�صطينيني  �لبدو  تهجري  الإعادة  رف�ص  ر�صالة  مرة،   11 عن 

يقطنون �الأر��صي �ملهددة باال�صتيالء عليها منذ ع�رش�ت �ل�صنو�ت وقبل �حتالل �لقد�ص 

.
57

�صنة 1967، و�إعادة توطينهم يف مو�قع خمتلفة ق�رش�ً وباالإكر�ه

�الأ�رشى  ال�صتقبال  خياماً  ين�صبو�  �أن  �ملقد�صيون  �عتاد  والعزاء:  الأفراح  خيام   .8

�لدينية  �ملنا�صبات  ببع�ص  لالحتفال  �ملهرجانات  فيها  تقام  �أخرى  وخياماً  �ملحررين، 

�لذين  بال�صهد�ء  للعز�ء  �لتي تن�صب  تلك  و�أثر�ً  �أكرث هذه �خليام عدد�ً  �أن  �إال  �لوطنية،  �أو 

من  �ملئات  ي�صتقبل  مليد�ن  عادة  �خليام  هذه  وتتحّول  �الحتالل.  بر�صا�ص  ي�صقطون 

ينع  ال  ذلك  �أن  �إال  �لعز�ء،  �أجو�ء  يلف  �لذي  �حلزن  من  وبالرغم  و�ملت�صامنني،  �ملعّزين 

و�صور  �لقر�آنية،  و�الآيات  �لوطنية،  باالأعالم  �خليام  جدر�ن  تزيني  من  �ملقد�صيني 

�ل�صهد�ء، و�صور كبار �لقياد�ت. كما ال ينعهم من تقدمي �صنوف �حللويات ��صتب�صار�ً 

 مب�صري �ل�صهد�ء �ملوعودين باجلنة، وتفاخر�ً بـ“�لدرجة �لوطنية” �جلديدة �لتي �رتقاها

�ل�صهيد و�أقاربه.

�لفعاليات.  وتو�فق  �لوطنية  �لوحدة  من  حالة  �لعز�ء  خيام  يف  �ملقد�صيون  وي�صهد 

ويتناف�ص ممثلو� �لف�صائل يف كلمات �لتاأبني على رفع �صقف �لتحري�ص و�ملقاومة، وتعلو� 

�حتفاالً بالقد�ص عا�صمة للثقافة �لعربية.. وفد من �لد�خل و�لقد�ص يزور خيام �ل�صمود، موقع �أخو�ت من �أجل   
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�ل�صمود  �إىل تعزيز  �ل�ّصف، و�لد�عية  �لكلمة ور�ّص  �ملطالبة بتوحيد  �لهتافات  لذلك  تبعاً 

ومقاومة �ملحتل. 

وتنظر �أجهزة �الحتالل �إىل خيام �لعز�ء على �أنها �صبٌب للتحري�ص و“�ل�صغب” �ملوؤدي 

لـ“�لعنف”، وهي غالباً ما تقيّد هذه �خليام �أو حتظرها، وتقوم با�صتدعاء �أ�صحاب �خليام 

منها  �القرت�ب  �ل�صلطات  تتفادى  و�أحياناً  �العتقال.  �أو  بالغر�مات  وتهددهم  لتنذرهم 

ب�صبب �رتفاع درجة �حلما�صة فيها.

ب. دور فل�شطينيو الداخل يف تعزيز خيام العت�شام:

�آزر �لعديد من �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �الأهلية �لفل�صطينية خياَم �العت�صام يف مدينة 

�لقد�ص خالل �صنو�ت �الحتالل، �إ�صافة �إىل وفود خمتلفة متثل �الأطياف �ل�صيا�صية للو�قع 

�لفل�صطيني، عد� �لوفود و�لهيئات �الأجنبية �لتطوعية. وقدمت معظم هذه �لوفود �ملعونات 

�لالزمة و�مل�صاعد�ت �لطارئة الأ�صحاب �خليام ون�صطائها.

�العت�صام  خيام  يف  قوّي  ح�صور  �لفل�صطيني  �لد�خل  يف  و�حلركات  لالأحز�ب  وكان 

ون�صاطاتها، ومتيز وفد �حلركة �الإ�صالمية برئا�صة �ل�صيخ ر�ئد �صالح، مببادر�ت مكثفة 

�ل�صمود  ملبد�أ  وتعزيز�ً  �خليام،  ن�صب  من  �ملن�صودة  �الأهد�ف  �إجناح  �صبيل  يف  وفعالة 

و�لثبات على �الأر�ص و�حلقوق. وتويل �حلركة �هتماماً كبري�ً باملدينة ومقد�صاتها، وتتابع 

�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك حتديد�ً كاأولوية من �لدرجة �الأوىل. ويحر�ص قادة وفود 

�لهّم،  ووحدة  �لن�رشة،  موقف  على  �لتاأكيد  على  للمقد�صيني  موؤ�زرتهم  �أثناء  يف  �حلركة 

و�حلال، و�مل�صري بني �أهل �لقد�ص و�لد�خل �لفل�صطيني.

4. اللتما�شات القانونية:

مبقاطعة  قر�ر�ً   ،1967 �صنة  �الحتالل  منذ  و�لعرب  �لفل�صطينيون  �ملحامون  �تخذ 

�ملحاكم �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية، كتعبري عن رف�ص �الحتالل ومقاومته ورف�ص �لتعاطي 

�لدفاع عن معتقلني  �ملو�فقة على  �ملحاكم، وعدم  �إىل  �لتوجه  بعدم  �ملقاطعة  معه، وكانت 

متهمني �أمام �ملحاكم �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية. 

كان  �لتي  �الأردنيني،  �ملحامني  نقابة  �أخذته  �لذي  بالقر�ر  �ملحامني  كافة  يلتزم  مل 

�ل�صنو�ت  خالل  �ملقاطعة  تر�جع  �إىل  �أدى  مّما  منها،  جزء�ً  �لفل�صطينيون  �ملحامون 

 �لتالية، و�أ�صبح �ملئات من �ملحامني يتعاملون مع �ملحاكم �لع�صكرية يف �ل�صفة �لغربية،
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توفر  وعدم  �ال�صطر�ر  بحكم   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  و�لقد�ص،  غزة،  وقطاع 

�لبديل �ملجمع عليه.

�لغالبية  �أ�صبحت   ،2000 �صنة  �الأق�صى(  )�نتفا�صة  �لثانية  �النتفا�صة  �أعقاب  يف 

�أ�صحاب �الأف�صلية يف متابعة ق�صايا  �ل�صاحقة من حمامي �لقد�ص و�لد�خل �لفل�صطيني، 

�ملعتقلني �لفل�صطينيني، كونهم يحملون �لبطاقة وع�صوية نقابة �ملحامني �الإ�رش�ئيليتني. 

وبينما ��صتنكف بع�ص �ملحامني �لفل�صطينيني عن �لتعامل مع �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية عامة، 

�لكيان،  د�خل  �ملحاكم  �إىل  �لو�صول  من  �الآخر  �لبع�ص  �الحتالل  �صلطات  منعت  فقد 

و�قت�رشت مر�فعتهم فقط �أمام حمكمتني ع�صكريتني، هما حمكمة �صامل وحمكمة عوفر، 

بحكم وجودهما يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية.

يد�فع �ملحامي حممد �صهاب من “مركز �لعمل �ملجتمعي” يف مدينة �لقد�ص، و�ملخت�ص 

�لقدية، عن �رشورة �صلوك �ملقد�صيني طريق  �لبلدة  �لدفاع عن ق�صايا �ملقد�صيني يف  يف 

للعقار�ت  �الحتالل  م�صادرة  ظاهرة  من  حتّد  كونها  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاكم  �أمام  �ملر�فعة 

�ملقدمة  �التهام  الئحة  �إلغاء  يف  �ملركز  جناح  يف  مثالً  لذلك  وي�رشب  وتهويدها،  �لعربية 

دفعه  بعدم  �ملخبز  �صاحب  �ل�صلطات  �تهمت  حيث   ،2012 �صنة  �أو�خر  �ملخابز  �أحد  �صّد 

لل�رش�ئب و�لغر�مات �ملرتتبة عليه، وطالبته باإخالء �ملخبز ل�صالح �حلكومة �الإ�رش�ئيلية.

ويوؤيد �أمني �ل�صاحب، �أمني �رّش جلنة جتار �لبلدة �لقدية، �ل�رش�ع �لقانوين مع قو�ت 

�الحتالل عب �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية، ويعزو �رشورة ذلك �إىل تغّول �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

للمدينة  �لفعلي  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لدعم  غياب  يف  �ملقد�صي،  باملجتمع  و��صتفر�دها 

.
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و�صكانها، بل وي�صف هذ� �لدعم بال�صعيف و�ملخزي

5. مقاومة التطبيع مع الحتالل:

ينطبق مثال “�لقوّي يف مو�جهة �ل�صعيف” على �حلالة �الإ�رش�ئيلية �لفل�صطينية، حيث 

�ملفرت�صني  خ�صومها  معظم  مع  عالقاتها  يف  �لعليا  �ليد  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  يز�ل  ما 

فيعّدونه  �صلوكهم  عن  �الإ�رش�ئيليني  مع  للتطبيع  �ملوؤيدون  يد�فع  وفيما  و�لفعليني، 

�أد�ة  يرونه  للتطبيع  �لر�ف�صني  فاإن  �ملقاوم،  �ل�صلمي  للخيار  مالزمة  بدهية  �رشورة 

�ملجتمعي،  لالإعالم  �لقد�ص  هنا  �صبكة  موقع  �لقد�ص”،  تهويد  من  حتّد  قد  �لقانونية  “�ال�صت�صار�ت  فيديو   
58
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�إال �صعفاً، عد� عن كونها  �أدو�ت �الحتالل، ال تزيد �ل�صعيف حتت �الحتالل  ماكرة من 

�لهوية و�أ�صالة  و�الحرت�ز،  كاليقظة،  فيه،  توفرها  �لو�جب  �ل�صفات  من  �ملقاوم   حترم 

�لوطنية.

�ل�صالم  “مع�صكر  ُي�صّمى  ما  على  �لفل�صطينيني،  من  للتطبيع  �ملوؤيدون  وُيعّول 

�لر�ف�صون  بينما  �لتطبيع،  على  �لفل�صطينيني  ت�صجيع  على  �عتاد  �لذي  �الإ�رش�ئيلي”، 

مبو�قفه  ويذّكرون  �الحتالل،  �صور  من  �أخرى  �صورة  �ملع�صكر  هذ�  يعّدون  للتطبيع 

�لعد�ئية، ومنها دعمه للحكومات �الإ�رش�ئيلية يف �عتد�ء�تها على �لفل�صطينيني وخ�صو�صاً 

يف �أثناء �النتفا�صة �لثانية. وينظر �ملوؤيدون للتطبيع —من �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني— 

و�أنهم  ومت�صددين،  كمتطرفني  �لفل�صطينيني  من  �مل�صلحة  �ملقاومة  و�أن�صار  عنا�رش  �إىل 

عرثة يف طريق “�ل�صالم”، بينما ي�صّمون من ينبذ �ملقاومة من �لفل�صطينيني بـ“�ملعتدلني”. 

�إىل مزيد من  �لعربية  �الأنظمة  �لتطبيع مع �الحتالل قد �صجع  �أن  �لر�ف�صون،  ويرى 

“لن  �لتنازل عن �حلقوق �لعربية و�لفل�صطينية، و�صار بع�ص هذه �الأنظمة يردّد مقولة 

نكون ملكيني �أكرث من �مللك”. بل وحتّولت بع�ص �الأنظمة �لعربية، من موؤيدة للفل�صطينيني 

�إىل حليفة لالإ�رش�ئيليني. فيما ��صتغلت “�إ�رش�ئيل” بحكم قوتها وتفّوقها، دعاية �لتطبيع 

مع  عالقاتها  �صياغة  �إعادة  يف  �ل�صالم،  و�تفاقيات  �ملفاو�صات  وكذلك  �لفل�صطينيني  مع 

�ملع�صكر �لدويل �ملت�صامن مع �لفل�صطينيني، وخ�صو�صاً يف �أعقاب �تفاقية �أو�صلو، وخ�رش 

 .
59

�لفل�صطينيون ب�صبب ذلك �لعديد من �الأ�صدقاء و�حللفاء

طبيعة  �إىل  �لتطرق  تعني  �الحتالل،  موؤ�ص�صات  مع  للتطبيع  �ملقد�صيني  ومقاومة 

�لعالقة مع �الإ�رش�ئيليني يف كافة مناحي �حلياة �ل�صيا�صية، و�القت�صادية، و�الجتماعية، 

و�لرتفيهية وغري ذلك، وبيان مدى مقاومة �ملقد�صيني يف هذه �لنو�حي كافة، وهو مو�صوع 

هذ� �لكتاب وحيثيات ف�صوله. لذ� فاإن �لباحث لن يخ�ّص�ص يف مو�صوع �لتطبيع ف�صالً 

خا�ّصاً، و�إمنا �صيختار مو�صوعني متعلقني بهذ� �لباب للحديث حولهما. �أولهما: �ملوقف 

من بلدية �الحتالل، وثانيهما: �لتطبيع و�ملوقف من زيارة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى من 

قبل �مل�صوؤولني �لعرب و�مل�صلمني.

جملة ع�رض الفكر، مركز �لدر��صات �ملعا�رشة، �أم �لفحم، �لعدد 3، 2010، �نظر:  
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اأ. املوقف من بلدية الحتالل )بلدية القد�س(:

تعدُّ �لعالقة مع بلدية �الحتالل مبا لها من ت�صعبات و�لتز�مات، �متحاناً �صعباً على 

�ملقد�صيني فيما يتعلق بالتطبيع مع موؤ�ص�صات �الحتالل. وحتر�ص �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

تقدمي  على  ت�رشف  �لتي  �خلدماتية  �ملدنية  �ملوؤ�ص�صة  مبظهر  �لقد�ص،  بلدية  ظهور  على 

�لظهور  بق�صد  �لدين،  �أو  �لعرق  عن  �لنظر  بغ�ص  كافة،  لل�صكان  �ملتنوعة  �خلدمات 

�أقلية  �الأحو�ل  �أح�صن  يف  �ملقد�صيون  فيه  يبقى  وقت  يف  �لديوقر�طية.  �ملوؤ�ص�صة  مبظهر 

�لقد�ص وطرد �صكانها لتهويد  �ملعّدة �صلفاً  �لقر�ر�ت   كبرية، ال يوؤثر �صوتها على طبيعة 

�الأ�صليني.

�ملقد�صيني  وتخ�صع  �الدعاء،  هذ�  لتحقيق  عديدة  و�صائل  �الحتالل  �صلطات  وتنهج 

باأ�صاليب خمتلفة ما بني �لرتهيب و�لرتغيب، م�صتغلة ظروفهم �القت�صادية و�الجتماعية 

�لقا�صية. من جهة �أخرى حتر�ص �ل�صلطات على ت�صجيع �ملقد�صيني �لفل�صطينيني لالإدالء 

�ملجل�ص،  من  �ملدنية”  �حلقوق  “�نتز�ع  بدعوى  �لبلدية،  جمل�ص  �نتخاب  يف  باأ�صو�تهم 

وهي تهدف من ذلك �إيجاد حالة من تطبيع �لعالقات مع �الحتالل. ويف �صبيل �لو�صول 

�لفل�صطينية،  �الأحياء  �أو�صاط  يف  �جلماهريية”  “�ملر�كز  �أن�صاأت  �لتطبيعية،  �أهد�فها  �إىل 

�إيجاد  �أمل  “بناء عالقات حميمية مع وجوه من �ملجتمع �ملحلّي” على  و�أ�صاعت مفهوم 

.
“قياد�ت حملية”60

و�أثبتت  �لزعم.  هذ�  بطالن  تثبت  كافة  �لنو�حي  من  �الأر�ص  على  �لوقائع  �أن  �إال 

�الحتالل  �أجهزة  من  متقدماً  جهاز�ً  �إال  هي  ما  �لقد�ص  بلدية  �أن  �ل�صنوية  �الإح�صائيات 

لتنفيذ خمططاته �ال�صتيطانية، و�صوالً �إىل تر�صيخ و�قع �ملدينة كعا�صمة موحدة لل�صعب 

باقي  مع  يتعاون  �الإ�رش�ئيلية  �لبلدية  جهاز  �أن  و�لثابت  �إ�رش�ئيل”.  ولـ“دولة  �ليهودي 

�ملقد�صي من خالل نقاط �صعفه، و�لتاأثري عليه  �الإن�صان  �إىل  �الأمنية، للو�صول  �الأجهزة 

بهدف �إفقاره �أو طرده من �ملدينة �أو ��صتمالته.

ز�عمة  باملقد�صيني،  يتعلق  فيما  �ل�صطحية  بالق�صايا  �الهتمام  �لقد�ص  بلدية  وتظهر 

�أو  �الإ�صالمية  �لدينية  �ملنا�صبات  تزيني  فتحاول  �ملدينة،  �صكان  جلميع  �ملوّحدة  �خلدمة 

�إظهار  �الأدنى من �لالفتات و�الأ�صو�ء، وحتر�ص على  �مل�صيحية، من خالل ن�صب �حلّد 

وفر�ص”،  حتديات  �لفل�صطينية...  “�لهبة  �ملعريف،  و�لتحرر  �ال�صتعمارية  للدر��صات  �حللبي  �صليمان  د�ئرة   
60
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�ملدينة”،  يف  �لهدوء  “��صتتباب  بغر�ص  ناجحة،  �حتفالية  دينية  كمو��صم  �ملنا�صبات  هذه 

هادفة من ذلك حتقيق �أمن �الإ�رش�ئيليني.

ب. التطبيع واملوقف من زيارة القد�س وامل�شجد الأق�شى حتت الحتالل:

�صكل �ملوقف من حترمي زيارة �مل�صوؤولني �لعرب و�مل�صلمني للقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى 

و�مل�صيحيني،  �مل�صلمني  علماء  بني  كبريين  و�إجماع  تاأييد  حمّل  قريب،  عهد  �إىل  �ملبارك، 

�إ�صافة �إىل رجال �لفكر و�ل�صيا�صة عربياً و�إ�صالمياً. فقد رف�ص معظم رجال �لدين �مل�صلمني 

و�مل�صيحيني يف فل�صطني وخارجها، خالل �لعقود �ملا�صية زيارة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك حتت �الحتالل، ودعا �ملفكرون �إىل مقاطعة موؤ�ص�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي مبا 

“�صيوخ  ر�أ�ص هوؤالء  بالزيار�ت. وكان على  �الإذن  �لتي تعطي  �صفار�ته  يف ذلك مقاطعة 

�الأزهر”، و�ملوؤ�ص�صات �لدينية يف عموم �لعامل �لعربي و�الإ�صالمي، وكان �أ�صهر �لر�ف�صني 

�لرئي�ص  مر�فقة  رف�ص  حيث  حممود،  �حلليم  عبد  �ل�صيخ  �الأ�صبق  �الأزهر  �صيخ  ف�صيلة 

. �إ�صافة �إىل �ملو�قف �مل�صهورة 
�مل�رشي �أنور �ل�صاد�ت يف زيارته ملدينة �لقد�ص �صنة 611977

�ملعروفة عن �الأنبا �صنودة، رئي�ص �لطائفة �لقبطية �مل�رشية، وكذلك مو�قف �ملوؤ�ص�صات 

�لوطنية و�لثقافية و�لنقابية �لتقليدي، �لر�ف�ص لزيارة �لقد�ص و�ملقد�صات حتت �الحتالل.

حتديد�ً  �لزيارة،  فتوى  من  �لفل�صطيني  �جلانب  موقف  على  مفاجئ  تطّور  طر�أ  وقد 

�لفريق  فر�أى  منها.  �لفقهية  �لناحية  �إىل  �إ�صافة  و�الإعالمية،  �ل�صيا�صية  �لناحيتني  من 

�لعرب  �مل�صوؤولني  زيارة  �رشورة  �الحتالل،  مع  �ل�صلمية  للت�صوية  �ملوؤيد  �لفل�صطيني 

للمدينة  �الإ�رش�ئيلي  �لتهويد  مو�جهة  �أجل  من  �الأق�صى،  و�مل�صجد  للقد�ص  و�مل�صلمني 

�لتم�صك  من  ومتكينهم  �لفل�صطينيني،  �أهلها  �صمود  تعزيز  �أجل  ومن  ومقد�صاتها، 

باأر��صيهم وممتلكاتهم.

حتت  �لزيارة  لـ“حترمي  �لتقليدي  �المتد�د  هو  و�لذي  �الآخر،  �لفريق  ر�أى  فيما 

�لقيام  يجوز  وال  �ملقاومة،  يف  �الأ�صل  هو  وموؤ�ص�صاته  �الحتالل  مقاطعة  �أن  �الحتالل”، 

باأي خطوة يف هذ� �الجتاه باإذن �الحتالل وبت�رشيح منه، حتى لو متثلت هذه �خلطوة 

�ملدينة  �إمنا تعزز �صيادته على  �لزيارة مبو�فقة �الحتالل  �الأق�صى، الأن  �مل�صجد  بزيارة 

ومقد�صاتها، وت�صفي عليها �رشعية وتطبيعاً.

�لدكتور ح�صام عفانة، روؤية �رشعية نقدية يف فتاوى زيارة �الأق�صى، موقع وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية،   
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دوافع املوؤيدين للزيارة والراف�شني لها:

• دوافع املوؤيدين للزيارة:

�لقد�ص  زيارة  �إىل  �لر�صمي  �ل�صعيد  على  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  دعا 

و�مل�صجد �الأق�صى يف �أكرث من منا�صبة، ووجه دعوته كذلك �إىل �لقادة �لعرب خالل موؤمتر 

�لقد�ص �الأول، �لذي ُعقد يف �لدوحة يف قطر يف �صباط/ فب�ير 2012، ور�أى �أن ذلك �صكل من 

�أ�صكال �لن�صال �صّد تهويد �ملدينة، وو�صيلة لفك �لعزلة عن �ملقد�صيني وتعزيز �صمودهم. 

و�أكد �لرئي�ص عبا�ص �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية و�ل�صعب �لفل�صطيني بحكم �الأ�رشى، و�أنهم 

�لقد�ص  زيارة  من  كذلك  و�الأمر  �صري  ال  و�أنه  �الحتالل”،  ب�صاطري  “حتت  يز�لون  ما 

“ت�صامناً مع �ل�صجني ولي�صت ت�صامناً مع  و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، و�أن �لزيارة تعّد 

.
�ل�صجان”62

�أن  �لهبا�ص،  حممود  �ل�صابق  �الأوقاف  وزير  ل�صان  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وعدَّت 

�ملدينة  ترك  يجوز  “ال  و�أنه  و�أخالقياً”،  دينياً  و�جبة  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  “زيارة 
و�الإ�صالمي  �لعربي  للحق  تاأكيد  هي  بل  �الحتالل،  مع  تطبيعاً  لي�صت  و�أنها  وحدها”، 

ورفعاً  �ملقد�صيني  ورباط  ل�صمود  “تعزيز�ً  �لزيارة  كون  �إىل  �إ�صافة  �ملقد�صة،  للمدينة 

و�رشورة  �رشعية  فري�صة  �لقد�ص  “زيارة  �أن  �لهبا�ص  �لوزير  ر�أى  كذلك  ملعنوياتهم”. 

�صيا�صية، و�أنها حّق م�رشوع جلميع �مل�صلمني و�مل�صيحيني، وو�جب مقد�ص على �مل�صلمني 

.
بن�ّص �ل�صنة �لنبوية”63

�لعلماء  “�حتاد  رئي�ص  �لقر�صاوي  �لدكتور  فتوى  �لهبا�ص  �لوزير  و�صف  وقد 

حتت  �لقد�ص  ملدينة  و�مل�صلمني  �لعرب  �مل�صوؤولني  زيارة  فيها  حرم  �لتي  �مل�صلمني”، 

وطالبه  �لنبوية،  و�ل�صنة  �لقر�آن  ن�ّص  تخالف  و�أنها  و�ملريبة”،  بـ“�خلاطئة  �الحتالل 

بالرجوع عن فتو�ه وبعدم �إقحام �لدين يف �ل�صيا�صة، و�أكد على �أن �لفتوى تخدم �ل�صيا�صة 

.
64

�الإ�رش�ئيلية �لّر�مية �إىل تهويد �لقد�ص وتفريغها من �صكانها
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�الأق�صى”،  و�مل�صجد  �لقد�ص  زيارة  “�رشورة  دعوى  �لعرب  �لعلماء  بع�ص  �أيد  وقد 

فقد �أ�صار �لدكتور �صامل عبد �جلليل وكيل وز�رة �الأوقاف �مل�رشية، �إىل �أن “�لزيارة تدعم 

�ملقد�صيني وت�صاندهم، و�أنها قد تغري �لو�قع على �الأر�ص”. بينما �أكد �لدكتور عبد �لغفار هالل 

وزير �الأوقاف �مل�رشي �الأ�صبق، على �رشورة “�لتفريق بني �ل�صيا�صة و�لدين، فاحتالل 

�مل�صجد �الأق�صى م�صاألة �صيا�صية، ويجب على �أهل �ل�صيا�صة �أن يعملو� من �أجل تخلي�ص 

.
�مل�صجد �الأ�صري من �الحتالل، ويجوز دينياً للم�صلمني �ل�صالة يف �مل�صجد �الأق�صى”65

ويف مدينة �لقد�ص �أّيد �ملفتي �لعام �ل�صيخ حممد ح�صني �لزيارة ب�رشوط، قائالً: “ومن 

�أن �صّد �لرحال يف ظّل �الحتالل يختلف عنه يف ظّل �الأمان، وال مانع من زيارتها  �ملوؤكد 

مع جتنب �لتطبيع مع �لعدو ولزوم �لتن�صيق مع �جلهات �لفل�صطينية �ملعنية، و�أن تكون 

�صّد  �إىل  �جلميع  وندعو  �لتحرير،  حتى  فيها  للمر�بطني  وعوناً  لالحتالل  رف�صاً  �لزيارة 

.
�لرحال وزيارة �لقد�ص حتى يق�صي �هلل �أمر�ً كان مفعوالً”66

• دوافع الراف�شني للزيارة:

رئي�ص  �رشح  �الحتالل،  حتت  �لقد�ص  زيارة  بتحرمي  �ملتمثل  للموقف  �متد�د�ً 

يف لل�صالة  �ملحتلة  �لقد�ص  زيارة  “�أن  �صبي:  عكرمة  �ل�صيخ  �لعليا  �الإ�صالمية   �لهيئة 

و�إقر�ر  تطبيع  �الحتالل،  من  وبت�رشيح  �إ�رش�ئيلية  بتاأ�صرية  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد 

. وتابعه يف ذلك �لفقيه �ملقد�صي �لدكتور ح�صام 
ب�رشعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للمدينة”67

عفانة، �أ�صتاذ �أ�صول �لفقه يف كلية �لدعوة و�أ�صول �لدين يف جامعة �لقد�ص، حيث �أ�صدر 

و�لقد�ص  �الأق�صى  �مل�صجد  زيارة  فتاوى  يف  نقدية  �رشعية  “روؤية  بعنو�ن  فقهية  در��صة 

بتاأ�صرية �صهيونية”، حيث قال: “وما �صاقه �ملوؤيدون للزيارة من �أدلة ال تنه�ص الإثبات 

�صحة �لدعوى، و�ملعتمد �الأ�صا�صي للمانعني من �لزيارة هو �لنظر يف ماآالتها وما يرتتب 

�أن  �إىل  �مل�صالح”،  من  �أكرث  عليها  �ملرتتبة  �ملفا�صد  و�أن  �الحتالل،  مع  �لتطبيع  من  عليها 

�الأق�صى و�لقد�ص  �لدعم �الأخرى لق�صية  �أوجه  �الأنفع و�الأجدى هو توفري  “و�أن  يقول: 

وفل�صطني وتخلي�صها من �الحتالل”68. 

املرجع نف�شه، �ص 24.  
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�الأق�صى حتت �الحتالل �ملطر�ن  �لقد�ص و�مل�صجد  �أكد على لزوم مقاطعة زيارة  كما 

عطا �هلل حنّا رئي�ص �أ�صاقفة �لروم �الأرثوذك�ص، وذلك بقوله: “�أولئك �لذين يدعون لزيارة 

�لقد�ص —حتت �الحتالل— عليهم �أن يعرفو� �أن �إ�رش�ئيل هي �مل�صتفيد �حلقيقي من هذه 

.
�لزيار�ت، وهي ت�صتفيد �قت�صادياً و�صيا�صياً و�إعالمياً”69

وقد �أجمل �ملفتي �ل�صابق جلمهورية م�رش �لعربية، �ل�صيخ ن�رش فريد و��صل، ر�أي 

�لعلماء و�ملفكرين �لعرب بتاأكيده على �أن “زيارة �لقد�ص با�صتخد�م تاأ�صري�ت �صهيونية 

يكر�ص �خل�صوع لل�صهاينة و�الإقر�ر بحقهم يف �ل�صيطرة على �لقد�ص، وقد يكون �الأمر 

حتت  “و�قعون  قوله  ح�صب  الأنهم  �لفل�صطينيني،  ذلك  من  و��صتثنى  للتطبيع”،  مدخالً 

�إىل  �الحتالل، وم�صطرون �رشعاً وقانوناً ال�صتخد�م �لت�صاريح �ل�صهيونية يف �لدخول 

. كذلك �أكد �لدكتور �لقر�صاوي على �أن “حترمي �لزيارة يرتكز 
�لقد�ص �أو �خلروج منها”70

على ما يوجبه �الإ�صالم على �مل�صلم من مقاطعة عدوه �قت�صادياً وثقافياً و�جتماعياً، كاأحد 

.
�الأ�صلحة �ملتاحة للم�صلمني يف مو�جهة عدوهم”71

ويوؤكد �لر�ف�صون للزيارة بح�صب مو�صى �أبو مرزوق �لقيادي يف حركة حما�ص، �أن 

�لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى حتتاجان فتحاً، ال زيارة حتت حر�ب �حتالل يدن�صها ويهّدد 

�لفل�صطينيون  ي�صتطع  مل  و�إذ�   .
72

زيارتها من  �أهلها  ويحرم  منبها  ويحرق  م�صتقبلها 

و�لعرب حتريرها يف �لظروف �لر�هنة، فاإن �أقل ما يتوجب عليهم فعله هو عدم �مل�صا�ص 

مبكانتها و�بتذ�ل �صورتها يف وعي وثقافة وخميلة �لعرب و�مل�صلمني، با�صتبد�ل حتريرها 

. و�أنه ال بّد من �صلوك �لنهج �لبديل للزيارة، وهو �ل�رشوع باخلطو�ت �جلدية 
73

بزيارتها

يف دعم �لقد�ص و�ملقد�صيني و�مل�صجد �الأق�صى، و�حلفاظ على �لهوية �لعربية �الإ�صالمية 

ملدينة �لقد�ص. وذلك من خالل وقف �أّي تد�بري متخذة لتطبيع �لعالقات مع “�إ�رش�ئيل”، 

�تخاذ  يجب  باملقابل  منها.  �ال�صتثمار�ت  و�صحب  عليها  �لعقوبات  وفر�ص  ومقاطعتها 

�إجر�ء�ت حقيقية وفعالة لتوفري كافة �صبل �لدعم، من �أجل مو�جهة �خلطر �لذي يو�جه 

�ملدينة ومقد�صاتها.

�إبر�هيم حمامي، مرجع �شابق، �ص 51.   
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• تقييم وخال�شة: 

من �ملعلوم �أن �الحتالل ي�صك بزمام �آلة �إعالمية جبارة، متهد ل�صيا�صاته �ال�صتيطانية 

و�لتهويدية على �لدو�م، وتعك�ص �نطباعاً مغلوطاً عن “ديوقر�طية �إ�رش�ئيل” و�الأخالق 

�لرفيعة لـ“جي�ص �لدفاع �الإ�رش�ئيلي”، و�صورة معكو�صة عن �جلهود �لتي تبذلها حكومة 

�الحتالل يف “تاأمني حرية �لعبادة” يف �مل�صجد �الأق�صى خا�صة و�ملقد�صات عامة. و�لذي 

يوؤكد على قدرة “�إ�رش�ئيل” يف �ل�صيطرة على �آلة �الإعالم وعلى حركة �لزيارة و�ل�صياحة 

�إىل �ملدينة �ملقد�صة، ما �رشح به نري بركات رئي�ص بلدية �لقد�ص �الإ�رش�ئيلية يف 2015/4/5، 

�إىل  �صنوياً  �أجنبي  �صائح  ماليني  ع�رشة  ال�صتقبال  ت�صتعد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �أن  من 

�ملدينة. وتتوقع �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �أن جناح �لزيار�ت و��صتمر�رها يوؤدي �إىل قبول 

�لتي  �حلالة  �ملدينة،  يف  �لو�قع”  �الأمر  لـ“حالة  �لفل�صطينيني،  ثم  ومن  و�مل�صلمني  �لعرب 

ت�صكل ركيزة �أ�صا�صية �صمن خمطط �الحتالل لل�صيطرة �ملطلقة على مدينة �لقد�ص �ملحتلة. 

ومن ثم تاأمل “�إ�رش�ئيل” يف �أن يقارن �لعرب و�مل�صلمون، �أجو�ء “�الأمن و�لهدوء” يف �أثناء 

زيار�تهم للقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، مع ما تعانيه �ملدن و�لعو��صم �لعربية و�الإ�صالمية 

نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �رشح  وقد  و�إرهاب.  و��صطر�ب  توتر  من 

“�إ�رش�ئيل هي �جلهة �لوحيدة �لتي  �إذ �دعى �أن  Benjamin Netanyahu ما يوؤكد ذلك، 

.
حتمي �ملقد�صات”74

ب�صبب  و�ملوؤ�زرة،  �لت�صامن  �إىل  ما�صة  بحاجة  و�ملقد�صيني  �لقد�ص  �أن  �صّك  وال 

زيارة  �رشورة  �إىل  �لد�عي  �لر�أي  �أن  �إال  و��صطهاد،  وتهويد  تهديد  من  يعانونه  ما 

ومنعاً  �الحتالل،  مو�جهة  يف  للمقد�صيني  وتعزيز�ً  ت�صامناً  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص 

للم�صتوطنني من �ال�صتفر�د بالقد�ص و�ملقد�صات، مل يلَق ترجمة حقيقية تنقذ �لقد�ص من 

تدعمه  �لر�أي  هذ�  �أن  من  �لرغم  على  ورباطهم.  �صمودهم  يف  �ملقد�صيني  وتدعم  �لتهويد 

�ل�صلطة �ل�صيا�صية و�الإعالمية وعموم �ملوؤيدين مل�رشوع �لت�صوية �ل�صيا�صية، ويف �صياق 

يف  عّمان  �الأردنية  �أعماله بالعا�صمة  �أنهى  �لذي  �لقد�ص”  �إىل  “�لطريق  موؤمتر  عقد  ذلك 

2014/4/30، بهدف دعم �جلهود �ملبذولة الإجناح دعوة زيارة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى، 

�أينما  للفل�صطينيني  �لقد�ص”  زيارة  عن  �حلظر  بـ“رفع  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركون  �أفتى  حيث 

)�صفا(،  �لفل�صطينية  �ل�صحافة  وكالة  �ملقد�صات،  حتمي  �لتي  �لوحيدة  �جلهة  �إ�رش�ئيل  �أن  يزعم  نتنياهو   
74

safa.ps/ :2015/10/20، �نظر
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�لعامل  �لذين يحملون جن�صيات دول خارج  كانو� ومهما كانت جن�صياتهم، وللم�صلمني 

.
75

�الإ�صالمي و�لبالغ تعد�دهم 450 مليوناً، بح�صب �ملوؤمتر

على �لرغم من كل ذلك، �إال �أن �لزيار�ت مل تتحقق بالقدر �لذي ُرّوج لها، ومل تتحّول 

�لفكرة �إىل نهج فعلي ود�ئم، حتى من قبل �مل�صوؤولني �لعرب �لذين تبنو� �لدعوة و�صّوقو� 

��صتحياء  وعلى  فجاأة  متت  �أنها  زيارتهم  و�صفت  �لذين  �ل�صخ�صيات  بع�ص  �صوى  لها، 

لتعزيز  م�صاعدة  �أّي  تقدمي  دون  حال  �لذي  �الأمر  جماهريي.  �أو  وطني  برنامج  ودون 

هذ�  ويف  وتدني�صها.  �ملقد�صات  تهويد  عن  �الحتالل  كّف  عن  عد�  �ملقد�صيني،  �صمود 

 �ل�صدد رف�ص �ل�صيخ عكرمة �صبي رئي�ص �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، ت�رشيحات �ل�صيخ

حيث   ،2012/4/17 يف  للقد�ص  زيارته  عقب  �لعربية،  م�رش  جمهورية  مفتي  جمعة  علي 

�رشَّح �أن �صلطات �الحتالل مل تلزمه ��صت�صد�ر تاأ�صرية �إ�رش�ئيلية، و�أنه مل ي�صادف يف 

. كذلك و�صف �لدكتور عزمي ب�صارة، �لرئي�ص 
76

طريقه �إىل �الأق�صى �أي جندي �إ�رش�ئيلي

�ل�صابق حلزب �لتجمع �لوطني يف �لد�خل �لفل�صطيني، �لزيارة بقوله:

على  باملو�فقة  �نطباعاً  يعطي  �الحتالل،  حتت  و�ملقد�صات  �لقد�ص  زيارة 

للمقد�صات، و�أن �الحتالل يحمي حرية �لعبادة. ويف حني متنع  �الحتالل كر�عٍ 

�أجنبية مت�صامنة،  فيه �صلطات �الحتالل �صخ�صيات فل�صطينية وطنية ووفود�ً 

فاإن �ل�صلطات ت�صمح ل�صخ�صيات عربية �أخرى ترى يف زيار�تهم دعماً ل�صيادة 

.
77

�الحتالل على �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى

ثانيًا: االنتفا�ضات ال�ضعبية:

1. النتفا�شة الأوىل )1987–1993(:

�صعبي  فعل  رّد  عن  عبارة  وهي  �الحتجاج،  باب  يف  يندرج  مقاوم  عمل  �النتفا�صة 

خ�صو�صاً  �الحتالل.  مو�جهة  يف  كبري  فر�غ  ووجود  �ل�صديد  �الإحباط  عن  ناجم  تلقائي 

يف وقت تنح�رش فيه �ملقاومة وحتا�رش، ويخلو من �آفاق �لتخل�ص من �الحتالل، عندها 

موؤمتر باالأردن ي�رشعن زيارة �لقد�ص حتت �الحتالل، �جلزيرة.نت، 2014/4/30.  
75

�إبر�هيم حمامي، مرجع �شابق، �ص 31.   
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منذ  ن�صبت  وقد  �صيق.  من  د�خلها  يعتمل  عما  متعددة  بطرق  لتعب  �جلماهري  تخرج 

�أو�صلت هذه   ،25 �إىل  �لرقم  يرفع  و�لبع�ص  �نتفا�صة،   18 قر�بة  فل�صطني  1920 يف  �صنة 

موقف  �إىل  �الإ�رش�ئيلي—  �أخرى  و�أحياناً  �لبيطاين  —�أحياناً  �الحتالل  �النتفا�صات 

ير�جع فيه ح�صاباته، ب�صبب �رتفاع �لتكلفة �لتي يدفعها ثمن �حتالل �الأر�ص و�ل�صيطرة 

. ون�صري هنا �إىل بع�ص �ملالحظات �ملهمة:
78

على �ل�صكان

�ندلعت �النتفا�صة �الأوىل، كما �صارت ت�صّمى، يوم 1987/12/8، وذلك يف �أعقاب قيام   •

م�صتوطن �صهيوين بدع�ص �أربعة عمال فل�صطينيني مبحاذ�ة خميم جباليا �صمال قطاع 

غزة، مّما �أدى �إىل ��صت�صهادهم، وعلى �أثر ذلك م�صى �الآالف من �لفل�صطينيني يف جنازة 

غا�صبة، �رشعان ما حتّولت �إىل مظاهر�ت و�صد�مات مع قو�ت �الحتالل، ثّم ��صتعلت 

يف باقي �الأر��صي �لفل�صطينية ��صتعال �لنار يف �له�صيم.

ق�صت قو�ت �الحتالل �صنو�ت ما بعد خروج منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وهي تتعامل   •

مع �لفل�صطينيني يف �الأر��صي �ملحتلة ب�صيا�صة �لع�صا و�جلزرة، و��صتخدمت “�لقفاز�ت 

�حلريرية” �أحياناً. لكن وما �إن �نطلق �لفل�صطينيون بانتفا�صتهم، حتى قّرر �الحتالل 

��صتخد�م �صيا�صة �لقب�صة �حلديدية و�لعقاب �جلماعي. وقد ��صتخدمت قو�ت �الحتالل 

�صيا�صة �النتقام من �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص، كما ��صتخدمتها يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة �صو�ء ب�صو�ء.

وبالرغم من �صدور قر�ر عن جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 605، ي�صتنكر ممار�صات دولة   •

�ل�صهيونية  �حلكومة  �أن  �إال  �الإن�صانية،  �لفل�صطينيني  حلقوق  �نتهاكها  يف  �الحتالل 

�أنها   1988/1/16 يف  و�أعلنت  بل  �لو�صائل.  ب�صتى  للفل�صطينيني  قمعها  يف  ��صتمرت 

�صت�صتخدم �صيا�صة �لقب�صة �حلديدية �صّد �مل�صرتكني يف �النتفا�صة، وطبقت فعلياً هذه 

�أرجلهم،  �أو  �أياديهم  وتك�صري  مبحاً،  �رشباً  �ملتظاهرين  �رشب  خالل  من  �ل�صيا�صة 

و�إطالق �لنار �حلّي و�ملطاطي وقنابل �لغاز وقنابل �ل�صوت، وكذلك �العتقال �جلماعي، 

ون�صف �لبيوت، و�الإبعاد عن �لوطن، وغري ذلك �لكثري.

ومل يرتّدد �ملقد�صيون باال�صرت�ك �لفّعال يف هذه �النتفا�صة، بالرغم من �نهيار �القت�صاد   •

�لقمعية،  �ل�صهيونية  �ملالحقات  ب�صبب  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  دور  وتر�جع  �ملقد�صي 

وبالرغم من �لت�صحيات �لباهظة يف �الأرو�ح و�ملمتلكات و�الأرز�ق. 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، م�صتقبل �ملقاومة �لفل�صطينية يف �صوء �لتطور�ت �لعربية، �صل�صلة   
78

http://bit.ly/2ieo9Eu :تقدير ��صرت�تيجي )31(، �أيار/ مايو 2011، �نظر
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�ملنظمة  �خلاليا  ن�صاط  من  بدء�ً  �أ�صكاله،  وتعددت  �ل�رش�ع  ت�صاعد  �لوقت  مبرور   •

�ملرتبطة باملنظمات �لفل�صطينية �ملن�صوية يف �إطار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�نتهاء 

باأ�صكال  مرور�ً   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  تظهر  بد�أت  �لتي  �ملنفردة  باخلاليا 

�ل�رش�ع �الأخرى من �لتظاهر �إىل �إلقاء �حلجارة وغريها.

تكر�صت حالة �رش�ع �أفقدت “�إ�رش�ئيل” بو�صلة �لتحرك د�خل �ملناطق �ملحتلة، بعد �أن   •

�أبو�بها، ف�رشعت ومع �نطالقة �النتفا�صة �الأوىل با�صتخد�م  �أمنياً” يدق  “تهديد�ً  ر�أت 

للفل�صطينيني،  �لنف�صي  �لتحطيم  بهدف  �جلماعي”  و�لعقاب  �حلديدية  “�لقب�صة 
يف  قناعاتهم  وتبديل  �لوطنية،  وحدتهم  وتفتيت  �لقومية،  ذ�تهم  يف  ثقتهم  و�إ�صعاف 

. فعمدت قو�ت �الحتالل و�أجهزتها �ملختلفة على مو�جهة جماهري �ملقد�صيني 
79

�ملقاومة

وحا�رشتها  و�لطرقات  �الأحياء  و�أغلقت  و�جلماعي،  �لفردي  و�لتنكيل  بالتعذيب 

بنت  وكذلك  مد�خلها،  على  و�الأتربة  �لع�صكرية  �حلو�جز  ون�صبت  �جلهات،  كل  من 

�لقتل  با�صتخد�م  ترتدد  ومل  �الأحياء،  بني  �إ�صمنتية  وجدر�ناً  �صدود�ً  �الحتالل  قو�ت 

بالر�صا�ص و�ل�رشب �ملبح و�جلرح �لكلي و�جلزئي. ثم �أقدمت على �رتكاب جمزرة 

بال�صجن  �لع�صكري  �ل�صوري  �حلكم  م�صلك  و�صلكت   ،1990 �صنة  �الأق�صى  �مل�صجد 

ليالً  �لفل�صطينيني  �الإد�ري، و�الإبعاد، ود�همت منازل  مبدد زمنية خيالية، و�العتقال 

باأعد�د كبرية الإرهاب �الأهايل وبّث �لذعر يف قلوبهم، و��صتخدمت �أ�صلوب منع �لتجول 

 لفرت�ت طويلة على �لقرى و�الأحياء، ومنعت �صفر �ملو�طنني...�إلخ، من �أ�صكال �الإرهاب

.
80

و�لتنكيل

اأ. اأ�شباب اندلع النتفا�شة الأوىل:

1. الأ�شباب املبا�رضة:

�آخرها  كان  �ملوؤملة  �الأحد�ث  من  بعددٍ   ،1987 �صنة  من  �الأخرية  و�الأيام  �الأ�صهر  حفلت   •

��صت�صهاد �أربعة عمال فل�صطينيني، دع�صتهم �صاحنة كبرية يقودها م�صتوطن يهودي. 

 .1987/10/3 يف  فل�صطينيني  ثالثة  �لبيج  خميم  يف  قتلت  قد  �الحتالل  قو�ت  وكانت 

وخا�صت على �أثر ذلك جماهري �ملخيم مظاهر�ت و�إ�رش�بات �صملت �ملد�ر�ص و�لكليات. 

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق، �ص 11.  
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كمال عالونة، انتفا�شة فل�شطني الكربى الأوىل 1987-1994 )نابل�ص: موؤ�ص�صة �الإ�رش�ء �لعربي، �آذ�ر/ مار�ص   
80
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يف  فل�صطينيني  �أربعة  �الحتالل  قو�ت  قتلت  حيث  و�ل�صد�مات  �ملظاهر�ت  وتو�صعت 

.
81

�أماكن متفرقة من �لقطاع، بعد خم�صة �أيام من �ل�صنة ذ�تها

1987/10/12، على مظاهرة فل�صطينية يف ميد�ن �ملنارة يف  • �عتد�ء قو�ت �الحتالل يوم 

ر�م �هلل، فقتلت �مر�أة وجرحت �لعديد من �ملتظاهرين. ثم كان �حلدث �لدموي �صباح 

يوم �الأربعاء 1987/10/28، حيث قامت �لقو�ت مبهاجمة مظاهرة طالبية �أمام جامعة 

بيت حلم، و�أ�صيب عدد من �لطلبة بجروح، وما لبث �أن تويف �أحد �لطالب نتيجة �إ�صابته، 

خرجت  حيث   ،1987/11/29 كان  �أن  �إىل  يوم،  بعد  يوماً  �ملظاهر�ت  ��صتمرت  وهكذ� 

�ملظاهر�ت يف �لذكرى �ل�صنوية �الأربعني لقر�ر �لتق�صيم، وت�صدت �لقو�ت للمتظاهرين 

.
82

بالذخرية �حلية، وقتلت خم�صة فل�صطينيني يف مدينة رفح وخميم بالطة

• ومن �الأ�صباب �ملبا�رشة، و�لتي �أدت �إىل تعاظم ��صتعال �النتفا�صة، قيام �ل�صهيوين �أريل 

�صارون Ariel Sharon وزير �حلرب �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق، باال�صتيالء على بيت عربي 

يف �لبلدة �لقدية، �أو�ئل كانون �الأول/ دي�صمب من �صنة 1987، و�إعالنه عن نيته بال�صكن 

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  لنفق بجو�ر  �إعالن قو�ت �الحتالل عن حفرها  فيه. وكذلك 

.
83

وقيام قوة من �رشطة �الحتالل باقتحام مكاتب �رشكة كهرباء �لقد�ص �لعربية

2. الأ�شباب غري املبا�رضة:

�أ�صهمت �أ�صباب عديدة وخمتلفة ما بني �الإحباط و�الأمل، يف حترك �لفل�صطينيني حتركاً 

�صعبياً جارفاً، �أو�ئل كانون �الأول/ دي�صمب من �صنة 1987، فيما بات يعرف باالنتفا�صة 

�الأوىل �لتي ��صتمرت �صّت �صنو�ت. وجنمل بع�ص هذه �الأ�صباب ونخت�رشها فيما يلي:

�مل�صتوطنات  �إطار ت�صييد  �ليومية، مما يندرج يف  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت و�النتهاكات   •

�أو �رشب �القت�صاد و�إحلاقه بال�صوق   ،1967 على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

�صيا�صة  و�نتهاج  و�لثقايف،  �لتعليمي  �لقطاع  وحما�رشة  �لبطالة  وتف�صي  �الإ�رش�ئيلي، 

�العتقال و�لتعذيب و�الإبعاد، وكذلك �صيا�صة �إغالق �لطرق �لرئي�صية و�لفرعية �ملوؤدية 

�إىل �لقرى و�ملخيمات، و�إغالق �لبيوت �أو هدمها �أوم�صادرتها، و�العتد�ء على �الأر��صي 

�النتهاكات  من  �لكثري  ذلك  وغري  وحرقها،  و�لكنائ�ص  و�مل�صاجد  و�لثمار  و�الأ�صجار 

و�العتد�ء�ت �مل�صتمرة.

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 198.  
81

املرجع نف�شه.  
82

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 96.  
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من �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  يف  بريوت  من  �لفل�صطينية  �لثورة  موؤ�ص�صات  �إخر�ج   • 

1982، وما نتج عن ذلك من فر�غ �صيا�صي يف �أو�صاط �لفل�صطينيني يف �الأر��صي  �صنة 

�ملحتلة، �متد ل�صنو�ت عديدة.

�لقيام  عن  و�إحجامهم  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لعامل  و�صمت  �لدويل  �ملجتمع  �صكوت   •

بخطو�ت جدية وفاعلة ل�صالح �لفل�صطينيني.

و�لفل�صطينيني  �ملقد�صيني  من  �رش�ئح  لدى  �ملعنويات  م�صتوى  يف  �لن�صبي  �الرتفاع   •

ن�صاطات  من  �صل�صلة  �أعقاب  يف  و�جلامعيني،  �لطلبة  �أو�صاط  يف  وخ�صو�صاً  عموماً، 

و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لع�صكرية  �لعمليات  من  �صل�صلة  وكذلك  و�لتظاهر،  �الحتجاج 

.
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��صتخدم فيها �ملجاهدون و�ملنا�صلون �ل�صالح �لناري و�لعبو�ت �لنا�صفة و�ل�صكاكني

ب. مقاومة املقد�شيني يف النتفا�شة الأوىل:

عّب �ملقد�صيون يف هذه �النتفا�صة عن غ�صبهم على �لهجمة �ل�رش�صة �لتي نالت منهم 

�لثمانينيات  �لع�صكرية و�ل�صيا�صية و�لق�صائية، خالل  �أذرع �الحتالل �ملختلفة،  من قبل 

وخرج   .1982 �صنة  بريوت  من  �لفل�صطينية  �لثورة  موؤ�ص�صات  �إخر�ج  �أعقاب  ويف 

�ملقد�صيون يف م�صري�ت ومظاهر�ت، ووزعو� �لبيانات و�ملن�صور�ت، وكتبو� على �جلدر�ن 

برنامج �النتفا�صة �الأ�صبوعي، و�صاغو� باأ�صلوبٍ خا�ص �صعار�ت �لعمل �لثوري �ملقاوم، 

ورفعو� �الأعالم و�ل�صعار�ت، وو�صعو� �ملتاري�ص يف طريق قو�ت �الحتالل وجمنزر�ته، 

باحلجارة،  ور�صقوهم  �الحتالل  جنود  طريق  بها  و�صّدو�  �ل�صيار�ت  �إطار�ت  و�أ�صعلو� 

باالأيدي تارة، وبـ“�لنقيفة و�ملِْعالق” تارة �أخرى.

�الإ�رش�ئيلية،  �الأهد�ف  �صّد  �لع�صكرية  �لعمليات  بع�ص  �الأوىل  �النتفا�صة  وتخلل 

�لكفاح  من  �لنوع  هذ�  و��صتمل  وجرحى،  قتلى  عنها  نتج  خ�صائر  �الإ�رش�ئيليني  كبد  مما 

�لعمالء  وقتل  مالحقة  وكذلك  فل�صطينيني،  باأ�رشى  مبادلتهم  بهدف  جنود  �ختطاف 

يهود  وم�صتوطنني  جنود  على  مقد�صيني  هجوَم  �صمل  كما  �الأر��صي.  و�صما�رشة 

�صيطرة  �صبه  �إحكام  من  �ل�صاربة  �لفل�صطينية  �مليد�نية  �لقو�ت  و��صتطاعت  بال�صكاكني، 

.
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اأ�شاليب املقاومة:

1. املظاهرات ال�شعبية:

 ،1987 �صنة  من  دي�صمب  �الأول/  كانون  �أو�ئل  �لقد�ص  مدينة  يف  �الحتجاجات  بد�أت 

مبظاهر�ت طالبية وعّمالية �صغرية، �جتاحت �لقرى و�الأحياء وخميم �صعفاط، وتركزت 

�إىل �ملئات،  �أن �زد�دت �الأعد�د لت�صل  حول �ملد�ر�ص ويف �ل�صو�رع �لرئي�صية، ثّم ما لبثت 

كامالً،  عاماً  �لكبري  �لزخم  بهذ�  �ملظاهر�ت  و��صتمرت  �الآالف،  �الأحيان  بع�ص  يف  وبلغت 

وكانت تخرج �أحياناً ت�صتعر�ص قوتها �أمام �الحتالل ب�صكٍل منظم وباأ�صلوٍب ع�صكري، 

بجو�ر �صلو�ن  بلدة  يف  ح�صل  كما  بينها،  فيما  �لفل�صطينية  �لف�صائل  فيه   تتناف�ص 

1990، �إذ خرج �لع�رش�ت من �ل�صبان  �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أو��صط حزير�ن/ يونيو 

�ل�صبان  من  �ملئات  ينا�رشهم  خ�رش�ء،  بع�صبات  روؤو�صهم  يع�صبون  وهم  �مللثمني 

ورّو�د �مل�صاجد يحملون باأيديهم �لع�صي و�ل�صيوف و�خلناجر، وطافو� �لبلدة يهتفون 

لفل�صطني وينذرون �أنف�صهم فد�ء �ل�صهد�ء و�مل�صجد �الأق�صى، حتى �إذ� جاء �الأ�صبوع �لذي 

يليه خرجت جمموعة من ف�صيٍل �آخر، بع�صبات حمر�ء �أو �صود�ء، وح�صل �ل�صيء ذ�ته 

.
86

يف بلد�ت �لثوري و�لعي�صوية وخميم �صعفاط

وقد �صهدت �صو�رع مدينة �لقد�ص تظاهر�ت �صخمة يف منا�صبات عدة، قادها جمموع 

�لر�صيدية  ومد�ر�ص  �الإبر�هيمية،  و�لكلية  �لقد�ص،  جامعة  من  خمتلفة،  كليات  من  �لطلبة 

�جلموع  هذه  �لتقت  �إذ  متميز�ً،  يوماً   1987/12/18 يوم  كان  وقد  وغريها.  و�ملاأمونية 

�الأخرى،  و�مل�صاجد  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  من  �خلارجني  �مل�صلني  مع  جنب  �إىل  جنباً 

1967. وحاولت قو�ت  �الأ�صخم منذ �حتالل �لقد�ص �صنة  حيث و�صفت باأنها �لتظاهرة 

�الحتالل منع جموع �مل�صلني د�خل �لبلدة �لقدية من �خلروج عب بو�بات �ل�صور تفادياً 

لاللتحام مع �جلماهري �لغا�صبة خارج �الأ�صو�ر، فوقعت �لقو�ت بني �حل�صود، مّما دفعها 

لطلب مزيد من �لتعزيز�ت �لتي �أطلقت على �ملتظاهرين �لر�صا�ص �ملطاطي وقنابل �لغاز 

.
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بكرثة
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ومنها:  وحما�صية،  وطنية  بهتافات  يهتفو�  �أن  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملتظاهرون  و�عتاد 

�إ�صالم  فل�صطينية..  جميعنا  �صوية..  �أعلنّاها  وهوية،  دولة  بدها  �صعبية،  �نتفا�صتنا 

غري  �ملحتل..  على  ثورة  ثورة  �صعبية.  وجبهة  فتح  وطنية..  وحدة  وحدة  وم�صيحية.. 

�لهتافات كذلك:  �لثورة ما يف حّل، ثورة ثورة عاملحتل.. غري �مل�صحف ما يف حّل، ومن 

يا �صهيد �رتاح �رتاح.. �إحنا نو��صل �لكفاح، بالروح بالدم نفديك يا �صهيد، ال �إله �إال �هلل.. 

و�ل�صهيد حبيب �هلل، يا �صباب �ن�صمو� �ن�صمو�.. و�ل�صهيد �صحى بدمو، خيب خيب يا 

يهود.. جي�ص حممد �صوف يعود، كّب يا م�صلم كّب.. ر��ص �ل�صهيوين فّجر، و�هلل الأكتب 

.
88

عاحليطان.. �صعب �الأق�صى ما بينهان، ال �رشقية وال غربية.. فل�صطني �إ�صالمية

2. بيانات اأو نداءات النتفا�شة، “املن�شور”:

كانت �لبيانات �أو �لند�ء�ت �ملكتوبة توجه للمقد�صيني من �أطر�ف ثالثة: �لقيادة �لوطنية 

�ملوحدة )حركة فتح، و�جلبهتني �ل�صعبية و�لديوقر�طية، وحزب �ل�صعب(، �أو من حركة 

�أو بدعوة  �أو من حركة �جلهاد �الإ�صالمي. كل منها منفردة  �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص، 

لالنتفا�صة.  �ملقد�صيني  جماهري  ال�صتقطاب  �لبع�ص  بع�صها  مع  متز�منة  �صاملة  عامة 

�ل�صاملة  �أن �الإ�رش�بات  �إال  �أحياناً،  �أو جزئية  ��صتجابة كاملة  �لدعو�ت تلقى  وكانت هذه 

.
89

كانت تلقى ��صتجابة تامة ب�صبب متابعة �للجان �ملخت�صة لهذ� �الأمر

يف مدينة �لقد�ص، بد�أ �لن�صطاء �لفل�صطينيون بتوزيع بيانات �النتفا�صة �أو��صط �صهر 

كانون �الأول/ دي�صمب، و��صتمرو� يف �لتوزيع مبعدل ثالثة بيانات كل �صهرين. و�نتهت 

�قرتبت  وقد  حما�ص  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  وكذلك  �ملوحدة  �لوطنية  �لقيادة  بيانات 

بياناتهما من �لرقم مئة، وذلك يف �لربع �الأول من �صنة 1994.

وكانت ند�ء�ت �لبيانات تدعو الأيام ت�صعيد و�أيام للغ�صب �لفل�صطيني �صمن بر�مج 

�لوثيقتان وت�صري  �ل�صهيوين.  و�الحتالل  �الإرهاب  ومو�جهة  �لفل�صطينية   �لت�صعيد 

رقم )2( و)3( �ملوجودتان �صمن مالحق هذ� �لكتاب �إىل منوذج عن بيانات �النتفا�صة. 

وقد حملت �لند�ء�ت �ل�صادرة عب �ل�صنو�ت �ل�صت عناوين خمتلفة، مثل: ال �صوت يعلو 

فوق �صوت �النتفا�صة، ال �صوت يعلو فوق �صوت �صعب فل�صطني، ند�ء يوم �الأر�ص، 

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
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�لفل�صطيني،  �لطفل  ند�ء  فل�صطني،  ند�ء  �لعمال،  ند�ء  �لق�صطل،  ند�ء  �الأ�صري،  يوم  ند�ء 

�ملبارك،  �الأ�صحى  ند�ء  �ملبارك،  �الأق�صى  ند�ء  �لقد�ص،  ند�ء  �النتفا�صة،  معتقلي  ند�ء 

ند�ء �ملبعدين، ند�ء �صهد�ء �النتفا�صة خلف �لق�صبان، ند�ء �صهد�ء �ملجازر، ند�ء �ملجل�ص 

.
90

�لوطني، ند�ء �ال�صتقالل، ند�ء عر�ص �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة

وُيبني حتليٌل ملحتوى �لبيانات �لتي وزعت خالل �النتفا�صة، �أن �لغالبية �لعظمى من 

�ملقاومة غري عنيفة، وعدد �صغري منها  بياناً حوت على توجيهات الأ�صاليب يف   39 �أول 

.
91

حوت توجيهات الأن�صطة عنيفة وغري عنيفة على حدٍ �صو�ء

وقد مثلت �مل�صاجد و�صيلة عامة مهمة يف �لدعوة لتنفيذ فعاليات �النتفا�صة. فمكب�ت 

�إذ�عات  مبثابة  كانت  �ملدينة،  �صو�حي  يف  حتديد�ً  �ملقد�صية  بامل�صاجد  �خلا�صة  �ل�صوت 

ثورية تبث �لند�ء�ت �ل�صيا�صية و�لع�صكرية و�جلماهريية الأبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، كل 

.
92

يف منطقته

3. رفع الأعالم والرايات، وكتابة ال�شعارات على اجلدران:

و�أعالم  �لفل�صطينية،  �الأعالم  �آالف  فيها  �رتفعت  جديدة  مرحلة  �النتفا�صة  دخلت 

ماآذن  وعلى  �ل�صاهقة،  و�لعمار�ت  و�لبيوت  �جلدر�ن  على  �ملقد�صيون  يعلقها  �لف�صائل، 

�أماكنها،  �إرهاق �جلنود وهم يخلعونها من  �لكهرباء، يق�صدون بذلك  �مل�صاجد و�أ�صالك 

وكان �جلنود يفقدون �أع�صابهم وهم يرون �ملكان مليء باالأعالم، وبال�صعار�ت �ملر�صومة 

.
93

على �حليطان و�جلدر�ن

و�ل�صعار�ت.  �لتوجيهات  من  �أ�صنافاً  �جلدر�ن  على  �النتفا�صة  �صعار�ت  ت�صمنت 

و�تفقت �لف�صائل على �صعار�ت عامة، منها: لت�صتمر �النتفا�صة، حتية الأطفال �حلجارة، 

يوم  عيدنا  و�إ�صالمي،  وطني  و�جب  لالأر�ص  �لعودة  �مل�صتوطنات،  يف  �لعمل  فلنقاطع 

�لب�صائع  �ل�صهد�ء، قاطعو�  عودتنا، نعم للوحدة �لوطنية، فل�صطني عرو�ٌص مهرها دماُء 

�الإ�رش�ئيلية، يوم “كذ�” �إ�رش�ب �صامل، وغري ذلك من �ل�صعار�ت.

املرجع نف�شه.  
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�نفردت ب�صعار�ت خا�صة بها ومن ذلك: ثورة  �ملنظمة فقد  �أما حركة فتح وف�صائل 

حتى �لن�رش، منوت و�قفني وال نركع، فتح يف كل مكان، فتح مرت من هنا، �ملجد و�خللود 

�ل�صعب..  �صمري  �النتفا�صة  حجر،  مرمى  على  �لفل�صطينية  �لدولة  �الأبر�ر،  ل�صهد�ئنا 

و�ل�صعب �صمري �لثورة.

كذلك �نفردت حركة حما�ص بعدد من �ل�صعار�ت، من ذلك: �إن تن�رشو� �هلل ين�رشكم، 

جند حما�ص لالأق�صى حر��ص، حما�ص هي �الأ�صا�ص، حما�ص هي �خلال�ص، حما�ص للنا�ص 

�صوف حممد  جي�ص  يهود..  يا  خيْب  خيْب  و�لق�صية،  لالأر�ص  وفيّه  حما�ص   نب��ص، 

يعود.

و�نفردت حركة �جلهاد �الإ�صالمي بعدد �آخر من �ل�صعار�ت منها: �جلهاد �الإ�صالمي 

هو طريق �لكفاح �مل�صلح، �جلهاد نوٌر و�صقور، �ظهر �ظهر يا جبان.. �جلهاد بطل �مليد�ن، 

�هلل غايتنا و�جلهاد دربنا، ال لالنتخابات، ال للحكم �لذ�تي، ال الأي بديل عن حترير كامل 

.
94

فل�صطني، وغري ذلك

4. الإ�رضابات العامة واجلزئية:

�ملقد�صيون،  لبث  ما  ثّم  طويلة،  �أ�صهر�ً  ليمتد  �ل�صامل  �الأوىل  �النتفا�صة  �إ�رش�ب  جاء 

�لتجارية  و�ملحال  �ملوؤ�ص�صات  �أبو�ب  يفتحون  ف�صارو�  خا�ّصاً،  برناجماً  �نتهجو�  �أن 

�ل�صحية  �خلدمات  وكانت  و�لظهر،  �ل�صباح  بني  �صاعات  ثالث  �لعامة  و�ملو��صالت 

ف�صيئاً  �ل�صامل. و�صيئاً  �الإ�رش�ب  ت�صتثنى من  �لد�خلية و�خلارجية  كامل�صايف و�لعياد�ت 

�صار للحياة �ملقد�صية يف ظّل �النتفا�صة �الأوىل منطاً خا�صاً ��صتدرك �ل�صلبيات �لتي نتجت 

.
95

عن �إغالق هذه �ملوؤ�ص�صات، على �ل�ّصعد �لتعليمية و�القت�صادية و�الجتماعية

مثّل �الإ�رش�ب يف مدينة �لقد�ص ر�صالة قا�صية بوجه �الحتالل، فقد بذل �الإ�رش�ئيليون 

يتمثل  ��صرت�تيجي،  هدفٍ  �إىل  للو�صول  كبرية  جهود�ً  �النتفا�صة  قبل  ما  �صنو�ت  خالل 

بجعل مدينة �لقد�ص موّحدة بني �صقيها، وغالبية �صكانها من �ليهود، مع ن�صبة �لربع من 

�لتجارية  �ملحال  �أ�صحاب  مع  �الحتالل  قو�ت  ق�صوة  يف�رّش  ما  وهذ�  �الأخرى،  �الأقليات 

�ملقد�صيني، فتجبهم حيناً على فتح حمالهم، وحيناً تقتحمها م�صتعينة بطو�قم �ل�رشيبة 

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
94

املرجع نف�شه.  
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و�لوحد�ت �خلا�ّصة �لتابعة لوز�ر�ت �لد�خلية �أو �الأ�صغال �أو �لبلدية، فجاءت �النتفا�صة 

.
96ً

ومعها �الإ�رش�ب، ليجعال من �حللم �الإ�رش�ئيلي وهماً متبّدد�

5. ا�شتعمال احلجارة و“الأكواع” واملولوتوف:

�بتد�أت �النتفا�صة �أّول �الأمر بطلبة �ملد�ر�ص و�جلامعات، �لذين �أخذو� يطلقون �حلجارة 

“مقالعٍ  بو��صطة  �إما  �حلجارة  فيقذفون  وجمنزر�ته،  ومركباته  �الحتالل  جنود  جتاه 

“�ملنجنيق �حلجري”، وكانت �مل�صافة بني �ملتظاهرين  �أو  “مقالٍع دّو�رٍ”،  �أو  ب�صعبتنيِ”، 

وقو�ت �الحتالل يف �الأيام �الأوىل كبرية، ثم �صار �خلوف يزول من �صدور �ل�صبان �صيئاً 

�إلقاء �حلجارة لت�صيب �جلنود  �أ�صاليب متعّددة يف  ف�صيئاً. ف�صار �ملقد�صيون يخرتعون 

ب�صكلٍ دقيقٍ ومبا�رش، حتى غدت �النتفا�صة ت�صّمى “ثورة �حلجارة”، �الأمر �لذي �أفقد 

و�لر�صا�ص  للدموع،  �مل�صيل  �لغاز  قنابل  يطلقون  بدورهم  ف�صارو�  �صو�بهم،  �جلنود 

�حلّي و�ملطاطي م�صتهدفني �ملتظاهرين مبا�رشة.

�حلجارة.  جانب  �إىل  �أخرى  �أدو�ت  ��صتخدمو�  �أن  �النتفا�صة  ن�صطاء  لبث  ما  ثم 

�أنابيب حديدية منحنية على  بـ“�الأكو�ع”، وهي  �أ�صموها  ف�صنعو� عبو�ت نا�صفة حملية 

�صكل �لز�وية �أو �لكوع وتباع لدى حمالت �ل�ّصباكة، ي�صعون فيها مادة قابلة لالنفجار 

ب�صّم  �مللوثة  و�مل�صامري  �حلديد  بر�د�ت  �إىل  �إ�صافة  �لبارود،  �أو  �لر�صا�ص  �أو  كالكبيت 

ثم  باإحكام،  طرفيه  ويغلقون  وخارجه،  �لكوع  د�خل  بني  �صاعقاً  ويو�صلون  �لفئر�ن، 

.
97

ي�صعلون �ل�صاعق عند �إلقاء �لكوع نحو �لهدف �ملر�د

�إىل   )Molotov )�ملولوتوف  �حلارقة  �لزجاجات  �لفل�صطينيون  �لن�صطاء  و��صتخدم 

و�مل�صتوطنني،  �جلنود  قو�ت  �صّد  كبري  تاأثرٌي  �لزجاجات  لهذه  وكان  “�الأكو�ع”.  جانب 

قر�ر�ً  ي�صدر  �أن   Yitzhak Rabin ر�بني  �إ�صحق  �الإ�رش�ئيلي  �حلرب  وزير  دفع  مّما 

�حلارقة،  �لزجاجات  قاذيف  على  �حلّي  �لر�صا�ص  باإطالق   1988/3/18 يف  ع�صكرياً 

 وت�صمن �لقر�ر �ملو�فقة على قيام �مل�صتوطنني باإطالق �لر�صا�ص كذلك �إذ� تعر�صو� لهذه

.
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�لزجاجات

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 101.  
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املرجع نف�شه، �ص 108.  
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 ،75 �لعدد  �شامد القت�شادي، ر�م �هلل،  �ل�صعبية يف �النتفا�صة،” جملة  �ملقاومة  “�أ�صاليب  �أبو خطاب،  �صمري   
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1998، �ص 197.
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�ملدينة  غرب  �ملنت�رشة  �الإ�رش�ئيلية  للحافالت  �ملقد�صيون  �ملتظاهرون  تعر�ص  وقد 

ورد  كما  �الإ�رش�ئيليون  زعم  حيث  �الإ�رش�ئيلية،   Egged �إيجد  ل�رشكة  �لتابعة  و�رشقها، 

�أن �ملقد�صيني ��صتهدفو� هذه   ،1990/9/28 Haaretz �الإ�رش�ئيلية يف  يف �صحيفة هاآرت�ص 

�حلافالت بـ 3,600 عملية، من �رشب باحلجارة، �أو �لزجاجات �حلارقة، �أو متزيق �لعجالت، 

80 عملية، �إتالف زجاجها و�أ�صباغها، فيما كان ن�صيب هذه �حلافالت من �الإحر�ق   �أو 

�أدت �إىل حرقها بالكامل، وذلك يف �لفرتة ما بني 1987 وحتى نهاية �أيلول/ �صبتمب 1990، 

.
99ً

وكانت نتيجة �الإ�صابات �لب�رشية منها 22 قتيالً �إ�رش�ئيلياً و490 جريحا

1989/10/8، تقرير�ً حول ما �صبق من  وقد �أوردت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية يف 

يف  حجارة  �إلقاء  حادث   1,766 جمموعه  ما  1988م،  عام  وقع  “لقد  فيه:  جاء  �لفعاليات 

�إغالق  عملية  و708  �لفل�صطينية،  لالأعالم  رفع  عملية   1,229 �إىل  �إ�صافة  �لقد�ص،  منطقة 

للطرق، و283 عملية �إ�صعال لالإطار�ت”، بينما ن�رشت �صحيفة د�فار Davar �الإ�رش�ئيلية 

خالل �لقد�ص  منطقة  يف  عاجلت  �حلدود  حر�ص  قو�ت  �أن   1991/5/21 يف   �ل�صادرة 

متظاهرٍ   5,908 و�عتقلت  و�الأمن،  بالنظام  تتعلق  حو�دث   3,506 قر�بة   ،1990 �صنة 

.
فل�صطيني، ونحو 3,202 متهماً بالقيام باأعمال مناه�صة لـ“�إ�رش�ئيل”100

6. اإحراق املركبات والأحرا�س واملمتلكات الإ�رضائيلية:

مل يكن �أ�صلوب �الإحر�ق �لذي �تبعه �صبّان �النتفا�صة �ملقد�صيون، �أقل تدمري�ً لفكرة 

حر�ص  وقد  �الأ�صاليب،  من  غريه  من  �الحتالل  �إليها  يدعو  �لتي  �ملوحدة”  “�لقد�ص 
�إحر�ق  فكرة  فابتدعو�  �ملدينة،  يف  ومظاهره  �الحتالل  معامل  ��صتهد�ف  على  �ملقد�صيون 

�ملركبات �لتابعة للم�صتوطنني حتديد�ً، وغدت عمليات �حلرق ميد�ناً جديد�ً يتناف�ص فيه 

�الأول/  ت�رشين  يف  �ل�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�ّصحف  ذكرت  وقد  �لوطنية،  �لف�صائل  �أبناء 

بد�ية  منذ  �صنوياً  �أحرقت  قد  �إ�رش�ئيلية  مركبة   300–250 بني  ما  �أن   ،1991 �أكتوبر 

من  عدد  �إىل  �إ�صافة  ذ�تها،  �لفرتة  يف  �إ�رش�ئيلياً  م�صكناً   45 �إحر�ق  وكذلك  �النتفا�صة، 

�مل�صانع و�مل�صاغل. كما مّت ت�صجيل 23 عملية �إحر�ق ملو�قع خمتلفة يف �لغابات و�الأحر��ص 

.
101

�ملحيطة بامل�صتوطنات، يف �ل�صق �لغربي من �ملدينة

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 104. نقالً عن �صحيفة هاآرت�س �لعبية.  
99

املرجع نف�شه، �ص 106.  
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7. ال�شالح الأبي�س والعمل امل�شلح:

دخلت �النتفا�صة �الأوىل مرحلة جديدة، �إذ �نخف�صت يف �ل�صنة �لثانية من �النتفا�صة 

�أعد�د �ملتظاهرين �لذين يخرجون باالآالف، ولكن باملقابل �صارت جمموعات منظمة من 

�ملقد�صيني، ت�صتعمل �ل�صالح �الأبي�ص يف مقاومتهم لالحتالل، فيما حر�صت جمموعات 

�أخرى على �قتناء �صالحٍ ناري. 

�قرتفها  �لتي  �ملجزرة  �أعقاب  �لطعن باخلناجر، يف  �أبرز ت�صعيد يف عمليات  كان  وقد 

قتلت  حيث   ،1990/10/8 يف  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف  �ل�صهيوين  �لكيان 

�ل�صلطات 19 مقد�صياً بالر�صا�ص �حلّي، مّما دفع �لعديد من �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص 

و�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لالنتقام ل�صهد�ء �مل�صجد �الأق�صى. �أما �أ�صهر عمليات �لطعن 

هذه فقد كانت على يد �ملقاوم عامر �أبو �رشحان من بلدة �لعبيدية جنوب �لقد�ص، حيث 

قتل وجرح يف 1990/10/21 عدد�ً من �الإ�رش�ئيليني قبل �أن يتم �إطالق �لنار عليه من قبل 

عملية  �أن  من  �لرغم  وعلى  وقتله،  �ل�صابط  �إىل  تقدم  �رشحان  �أن  �إال  �إ�رش�ئيلي،  �صابط 

�رشحان كانت عملية فردية، �إال �أنها د�صنت مرحلة جديدة يف �النتفا�صة �الأوىل، ونقلتها 

.
102

من �حلجارة �إىل �ل�صكاكني

ال ينح�رش تاأثري �خلنجر �أو �ل�صكني كاأد�ة ن�صالية مهمة يف �ملقاومة �ل�صعبية، يف جانبه 

�ملادي �أو يف ما يحققه من خ�صائر، ولكن �لتاأثري �حلقيقي له يكمن يف جانبه �ملعنوي، ذلك 

�أنه يغر�ص بذور �خلوف و�لذعر يف جنود �الحتالل ويجعلهم يتحا�صون �لدخول منفردين 

�أو يف �الأماكن �لعامة. وي�صبح هاج�ص �ل�صكني حمفور�ً يف ذ�كرته، فال  بني �لفل�صطينيني 

.
103

يدري من �أين تاأتيه �لطعنة

و��صتخدمت خلية مقد�صية �ل�صكاكني يف خطف �جلندي �الإ�رش�ئيلي ن�صيم طوليد�نو 

Nissim Toledano يف 1992/12/14، بهدف مبادلته باأ�رشى فل�صطينيني ويف مقدمتهم 

�لفرتة  خالل  �ل�صجن  يف  بقي  �لذي  حما�ص،  حركة  موؤ�ص�ص  يا�صني  �أحمد  �ل�صيخ  �الأ�صري 

�خللية  قامت  �خلاطفة،  �خللية  ل�رشوط  �الحتالل  قو�ت  ت�صتجب  مل  وملّا   ،1997–1989

بقتل �جلندي، و�إلقاء جثته بجانب �لطريق �ملوؤدي �إىل مدينة �أريحا.

�صمري �أبو خطاب، مرجع �شابق، �ص 196.  
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املرجع نف�شه.  
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وي�صري �جلدول رقم )1( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب �إىل �حلقائق 

�لتالية:

نفذت �ملقاومة يف مدينة �لقد�ص ع�رش عمليات ع�صكرية خالل ت�صعة �أ�صهر من �النتفا�صة   •

�الأوىل، �أولها يف 1992/12/13، و�آخرها يف 1993/9/22. 

�إ�رش�ئيلية،  و�مر�أة  ع�صكريني   10 مقتل  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  �لع�صكرية  �لعمليات  �أدت   •

�إ�صافة �إىل �إ�صابة 19 �إ�رش�ئيلياً بجروح.

نفذت �ملقاومة �صّت عمليات خطف خالل هذه �لفرتة، �أربع عمليات منها جلنود، وقد   •

مّت قتلهم ب�صبب �صعوبة �الحتفاظ بهم �أو ملحاولة �جلنود مقاومة خاطفيهم، و�لعملية 

�ل�صاد�صة فقد �ختطف  �أما �لعملية  �خلام�صة متكن فيها �جلندي �ملخطوف من �لفر�ر. 

فيها �ملقاومون حافلة �إ�رش�ئيلية، و�نتهت �لعملية با�صت�صهاد �ملنفذين.

�أ�رشفت �إحدى �خلاليا �ملقد�صية على تنفيذ �أربع عمليات ع�صكرية، ما بني خطف ودع�ص   •

و�إطالق نار، و�أدت �إىل مقتل ثالثة جنود و�إ�صابة �صابطني بجروح.

�نفردت كتائب �لق�صام بتنفيذ ت�صع عمليات ع�صكرية، بينما مل تعلن �أّي جهة فل�صطينية   •

عن �لعملية �لعا�رشة �لتي ح�صلت يف 1993/8/12.

م�صلحة  عملية   218“ �أن   ،1989/10/8 يف  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت  وقد 

وعنيفة” وقعت يف مدينة �لقد�ص يف �صنة 1988، و�صملت هذه �لعمليات �لعبو�ت �لنا�صفة، 

و�لزجاجات �حلارقة، و�لطعن باخلناجر، فيما وقعت 262 عملية م�صابهة يف �صنة 1989، 

بينما �أوردت جملة مبحانيه �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية يف عددها �ل�صادر يف 1991/3/27، �أن 

17 �إ�رش�ئيلياً قتلو�، و351 �آخر جرحو� جر�ء تنفيذ 43 عملية طعن باخلناجر خالل �صنة 

 .
و�حدة، بني ني�صان/ �أبريل 1990 و�آذ�ر/ مار�ص 1041991

بينما �أ�صارت در��صة �إ�رش�ئيلية �إىل �أنه يف �الأعو�م �لثالثة �الأخرية من �النتفا�صة �الأوىل، 

وحتى نهاية �صنة 2000، �صهدت وقوع 73 عملية �إطالق نار يف �لقد�ص، و73 عملية �رشب 

23 �صاباً يف عمليات ��صت�صهادية، و�نفجرت  30 عبوة نا�صفة، و�صارك  بال�صكني، و�إلقاء 

.
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�صبع مركبات مفخخة

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 105.  
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ج. �شمات وخ�شائ�س: 

طويلة  ��صتنز�ف  كمقاومة  ت�صنيفها  ويكن  �لنف�ص،  طويلة  �الأوىل  �النتفا�صة  تعدُّ 

�الأمد، و�أعادت زمام �لعمل �ملقاوم �إىل د�خل �الأر��صي �ملحتلة، مبا يف ذلك مدينة �لقد�ص. 

و�صملت �رش�ئح وقطاعات �صعبية كثرية، و�متازت بعدد من �مليز�ت، �أهمها:

مرت �النتفا�صة بعدة مر�حل ثورية مت�صابكة مع بع�صها �لبع�ص، ت�صل�صلت تدريجياً   •

�الإعد�د  ثّم مرحلة  �لعفوية، وم�صاركة �صعبية عفوية غري منظمة،  �لتمهيد  من مرحلة 

و�لتنظيم �لعام �ملوؤطر باإ�رش�ف �لقوى �ل�صيا�صية �لوطنية و�الإ�صالمية. وهذه �ملرحلة 

ثّم تلتها مرحلة �مل�صاركة �ل�صعبية،  نقلت �ملقاومة من �الرجتال �إىل �لب�مج و�خلطط، 

حيث عّمت �الإ�رش�بات �لعامة و�لتظاهر�ت �لكبرية خمتلف �الأرجاء، ثّم �أعقبها مرحلة 

�ل�صفة  يف  —حتديد�ً  �ملرحلة  هذه  و�صف  ويكن  �جلماهريية.  و�للجان  �لهيئات  بناء 

�صعف  من  بالرغم  ذ�تية،  وطنية  مدنية  �إد�رة  �إن�صاء  حماولة  مرحلة  باأنها  �لغربية— 

يف  معدومة  و�صبه  �لقد�ص،  مدينة  �صو�حي  يف  جد�ً  �صعيفة  �ملحاولة  وكانت  �ملحاولة، 

.
106

�أحياء �ملدينة

دخلت �النتفا�صة بعد عامني من �نطالقتها مرحلة �النكفاء �جلماهريي وعدم �مل�صاركة   •

يف �لفعاليات �لعامة لعدد من �لعو�مل و�الأ�صباب، �أهمها: �الإرهاب �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي 

�صّد �لفل�صطينيني، و�ل�رش�ع �لتنظيمي �مليد�ين بني �لف�صائل، وطول فرتة �النتفا�صة، 

و�الخرت�قات �الأمنية �الإ�رش�ئيلية، و�فتعال �لفنت �لد�خلية، وتدهور �لو�صع �القت�صادي 

بالتخلي عن  يائ�صة من قبل فل�صطينيني ينادون  للجمهور، وطرح مبادر�ت �صيا�صية 

بع�ص �لثو�بت �لوطنية؛ مّما �أ�صهم يف بّث بع�ص �لياأ�ص و�الإحباط لدى �رشيحة و��صعة 

من �لنا�ص، وتناق�ص �لدعم �لعربي و�الإ�صالمي لل�صعب �لفل�صطيني بعد حرب �خلليج 

�لفل�صطينية و�لقيادة �لعربية  �لقيادة  �ل�صيا�صية بني  1991، نتيجة �الأزمة  �لثانية �صنة 

�لقيادة  تاأييد  �أعقاب  يف  �ملتحدة،  و�الإمار�ت  و�لكويت  كال�صعودية  لالنتفا�صة  �ملمولة 

مدريد  موؤمتر  بفعاليات  �ل�رشوع  �أخري�ً  ثم  للكويت،  غزوها  يف  للعر�ق  �لفل�صطينية 

1991، وت�صادم �لب�مج �ل�صيا�صية بني �حلركات و�لف�صائل �لفعالة يف  لل�صالم، �صنة 

.
107

�النتفا�صة

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
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و�قت�صادية  �صيا�صية  حم�صة،  فل�صطينية  ركائز  عدة  على  �النتفا�صة  �رتكزت   •

حيث  �لفل�صطينية.  �لوطنية  لل�صيادة  رمزية  �صورة  تعك�ص  وثقافية،  و�جتماعية 

�أو  �لطرق  فتح  يكون  ومتى  و�الأ�صو�ق،  �ملوؤ�ص�صات  تفتح  متى  �النتفا�صة  قادة  قرر 

يف  �لعمل  عن  �المتناع  �إىل  ودعو�  �إ�رش�بهم،  �أو  �ملوظفني  دو�م  يكون  ومتى  �إغالقها، 

 موؤ�ص�صات �الإد�رة �ملدنية �ملختلفة، و�إىل ��صتقالة �لفل�صطينيني �لذين يخدمون يف �صلك

.
108

�ل�رشطة

�ختالف  على  قادتها  �أبرز  باحت�صان  �النتفا�صة،  من  عام  بعد  �لقد�ص  مدينة  حظيت   •

�ملحافظات.  �صائر  �إىل  منها  تنطلق  �ملركزية  �لتوجيهات  وكانت  و�حلركات،  �لف�صائل 

ور�أى قادة �الحتالل دور �لقد�ص �ملركزي يعك�ص مكانة �ملدينة يف نفو�ص �لفل�صطينيني، 

فقد �رشحت �صحيفة يديعوت �أحرونوت Yedioth Ahronoth �الإ�رش�ئيلية �ل�صادرة 

�النتفا�صة  مركز  �لقد�ص  كانت  �النتفا�صة  بد�ية  “منذ  قائلة:   ،1990/11/26 يف 

�ل�صيا�صية، وكان هناك عنف مبقايي�ص حمتملة، غري �أن �لقد�ص حتّولت يف �أعقاب �أحد�ث 

�حلرم ]�مل�صجد �الأق�صى[ 1990، �إىل مركز �لعنف و�ل�صيا�صة معاً، �النتفا�صة و�لنز�ع 

.
�الإ�رش�ئيلي �لفل�صطيني”109

ع�صية  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  يف  �ملن�صوية  �ملقد�صية  �لوطنية  �حلركات  �ت�صمت   •

هاو�ص  )�الأوريانت  �ل�رشق  بيت  موؤ�ص�صة  وحتديد�ً  م�صاعف،  بن�صاط  �النتفا�صة 

و�قت�صادياً،  و�جتماعياً  �صيا�صياً  منحى  �ملوؤ�ص�صة  نحت  حيث   ،)Orient House

و��صتقبل رئي�صها في�صل �حل�صيني �مل�صوؤولني و�لديبلوما�صيني.

برزت قيادة �إ�صالمية متثلت بحركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، حيث �أثبتت مناف�صة   •

قوية لنظري�تها من �لقوى �لوطنية، فخاطبت �ملقد�صيني ب�صكل مبا�رش ودعتهم لتنفيذ 

برنامٍج �صهري يف مقاومة �الحتالل، مو�ٍز لبنامج منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ملتمثل 

.
يف “�لقيادة �لوطنية �ملوحدة”110

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
108

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 12.

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 151.  
109
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د. ت�شحيات الفل�شطينيني وخ�شائر الإ�رضائيليني:

1. ت�شحيات الفل�شطينيني:

بقدر ما تعدُّ �لت�صحيات داللة على �خل�صائر، فاإنها تعدُّ كذلك �أحياناً عالمة على حجم 

و�جلرحى،  �ل�صهد�ء  منهم  و�صقط  �لت�صحيات  �لفل�صطينيون  وقدم  ونوعيتها.  �ملقاومة 

و�القت�صاد  و�ل�صحة  �لتعليم  جو�نب  يف  �لكبرية  �لت�صحيات  عد�  �ملئات.  منهم  و�عتقل 

وغري ذلك.

ال�شهداء:

ي�صري �جلدول رقم )2( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن �ملالحق �إىل �أن عدد �ل�صهد�ء 

�لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص يف �النتفا�صة �الأوىل وحتى تاريخ توقيع �تفاقية �أو�صلو يف 

1993/9/13 بلغ 84 �صهيد�ً، وهم موزعون كالتايل:

28 �صهيد�ً من �الأطفال �أو �لقا�رشين، �أي ما ن�صبته 33% من جمموع �ل�صهد�ء.   •

51 �صهيد�ً ممن �أعمارهم بني 18–30 عاماً، ون�صبتهم 60% من جمموع �ل�صهد�ء.  •

18 �صهيد�ً ممن �أعمارهم بني 31–59 عاماً، ون�صبتهم 21% من جمموع �ل�صهد�ء.  •

منهم 5 �صهد�ء �أعمارهم فوق 60 عاماً، ون�صبتهم 6% من جمموع �ل�صهد�ء.  •

و�رتقى �صهيد�ً،   28 فيها  �رتقى  �إذ  �ل�صهد�ء،  من  ن�صبة  �أعلى   1990 �صنة  �صهدت   • 

�صهد�ء،   8  ،1992 �صنة  ويف  �صهيد�ً،   17  ،1988 �صنة  ويف  �صهيد�ً،   27  ،1989 �صنة 

و�صهيد�ن يف �صنة 1991، و�صهيٌد و�حد يف كل من �صنتي 1987 و1993.

�لذي  )�لبلد  ولي�ص  �ال�صت�صهاد(  )مكان  �إىل  ي�صري  �ملذكور  �جلدول  �أن  �إىل  �النتباه  مع 

�لتحرير  ملنظمة  �لتابعة  �ملحتل،  �لوطن  �صوؤون  د�ئرة  �أ�صارت  وقد  �ل�صهيد(.  �إليه  ينتمي 

وحتى  ،1987 دي�صمب  �الأول/  كانون  بني  �رتقو�  قد  مقد�صياً   69 �أن   �لفل�صطينية، 

.
ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1111990

الأ�رضى:

ي�صري �جلدول رقم )3( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، �إىل �أ�صحاب 

�الأحكام �لعالية من �الأ�رشى �ملقد�صيني خالل �النتفا�صة �الأوىل. ومن هذ� �جلدول ن�صتنتج 

ما يلي:

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 106.  
111
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هناك 24 �أ�صري�ً مقد�صياً �عتقلو� خالل �لفرتة 1987–1993.   •

من  �ملوؤبد  بال�صجن  مقد�صياً   17 على   ،1993–1987 خالل  �الحتالل  حماكم  �أ�صدرت   •

�أ�صل 24، فيما حكمت على 7 �آخرين بال�صجن ملدد تزيد عن 20 عاماً.

وي�صري �جلدول رقم )4( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، �إىل حاالت 

�أثناء �لتحقيق،  ��صت�صهاد عدد من �الأ�رشى �ملقد�صيني عقب �عتقالهم، نتيجة للتعذيب يف 

�أن  �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية. ونالحظ من �جلدول  �إد�رة  �لطبي من قبل  �أو ب�صبب �الإهمال 

�صببي “�الإهمال �لطبي و�لتعذيب يف �أثناء �لتحقيق” كانا ور�ء �رتقاء �أربعة �أ�رشى �صهد�ء. 

بينما بلغ عدد �الأ�رشى �لذين ��صت�صهدو� عقب �أ�رشهم منذ �حتالل �ملدينة 17 �أ�صري�ً، منهم 

13 �أ�صري�ً ما بعد �النتفا�صة �الأوىل وحتى كتابة هذ� �لكتاب.

اإح�شائيات مقارنة:

ما  �النتفا�صة  فرتة  خالل  فادحة  خ�صائر  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �لقمع  عن  جنم 

قتل  من  عدد  بلغ  �لب�رشية،  �خل�صائر  �صعيد  فعلى   ،1994 مايو  و�أيار/   1987 �صنة  بني 

و�أما عدد  353 طفالً.  1,392 �صهيد�ً، منهم  �الحتالل  �أيدي قو�ت  �لفل�صطينيني على  من 

من باأكرث  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  وزجت  �جلرحى،  من   130,787 فبلغ   �مل�صابني 

�ملعتقلني  عدد  بلغ  كما  �الإ�رش�ئيلية،  و�ملعتقالت  �ل�صجون  يف  و�أ�صري  معتقل  �ألف   160

�لوطن.  خارج  فل�صطينياً   489 �إبعاد  ومّت  معتقالً.   18,211 حماكمة(  )بال  �الإد�ريني 

معظمهم يف كانون �الأول/ دي�صمب 1992 عندما �أبعدت قو�ت �الحتالل 416 �صخ�صاً من 

�أن�صار وقياد�ت حركتي حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان. 

(، ودّمرت 
2
كذلك �صادرت قو�ت �الحتالل ما م�صاحته 457,834 دومناً )نحو 457.83 كم

�صجرة.  185,489 جمموعه  ما  �ملثمر  �ل�صجر  من  وقطعت  �لزر�عية،  �لدومنات   �آالف 

�أمنية، بذر�ئع  بيوت   510 منها  بيتاً،   2,401 هدمتها  �لتي  �لبيوت  عدد   وبلغ 

�صلطات  هدمت  كما  بيتاً،   382 �إغالق  ومّت  �لع�صكرية،  �لعمليات  بحجة  بيوت  و107 

.
112

�الحتالل 1,402 بيتاً بحجة عدم �لرتخي�ص من قبل �لدو�ئر �الإ�رش�ئيلية �ملخت�صة

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
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2. اخل�شائر الإ�رضائيلية يف النتفا�شة الأوىل:

�صقط من �الإ�رش�ئيليني يف �النتفا�صة �الأوىل نتيجة �ملقاومة يف مدينة �لقد�ص 10 جنود 

�إ�رش�ئيلية  �إىل مقتل م�صتوطنة  �إ�صافة  �آخرون بجروح خمتلفة،   19 �إ�رش�ئيليني و�أ�صيب 

و�حدة.

وقد �أ�صارت �لتقدير�ت �إىل �أن �الأ�صهر �لثالثة �الأوىل من �النتفا�صة �صهدت �نخفا�صاً 

 ،1986 �صنة  من  �ملماثلة  �لفرتة  مع  باملقارنة   %30 بن�صبة  �حلكومية  �الإير�د�ت  يف 

و�ل�صادر�ت �ل�صياحة  وتر�جعت  كبري،  ب�صكل  �لع�صكرية  �لعمليات  نفقات   و�رتفعت 

.
113

�الإ�رش�ئيلية

كما ك�صفت �صحيفة عل هم�صمار Al HaMishmar �الإ�رش�ئيلية �أن �الأجهزة �الأمنية 

�لعاملة  طو�قمها  ت�صكيل  �إعادة  على  �ل�صو�كل  ماليني  �إنفاق  �إىل  ��صطرت  �الإ�رش�ئيلية 

مبتابعة  خمت�صة  �إ�صافية  �رشطية  وحد�ت  �إقامة  �إىل  ��صطرت  كما  �لقد�ص،  مدينة  يف 

�الأحياء  بني  �لتما�ص  مناطق  يف  وخ�صو�صاً  �صاعة،   24 مدى  على  �النتفا�صة  حو�دث 

�لعربية و�ليهودية، كاأحياء �لثوري ويجاورها �حلّي �ليهودي �لغربي، و�صاحية �لبيد 

وجتاورها  باهر  و�صور  جنوباً،   Neve Yakov يعكوف  نيفي  م�صتوطنة  وجتاورها 

م�صتوطنة �آرمون هانت�صيف Armon HaNetziv �صماالً. و�أ�صارت �مل�صادر �الإ�رش�ئيلية 

�الأحر��ص،  حرق  وكذلك  �ليهودية  و�ملمتلكات  �ملركبات  �إحر�ق  عن  �لناجتة  �خل�صائر  �أن 

.
114

بلغت ما بني 75–100 مليون �صيكل )نحو 35.9-47.8 مليون دوالر(

�صنة  �أو�خر  �الإ�رش�ئيلية،  وهاآرت�ص  �أحرونوت  ويديعوت  د�فار  �صحف  وحتدثت 

حو�دث  تنامي  جّر�ء  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صارع  �أو�صاط  يف  �ل�صائدة  �لفزع  حالة  عن   ،1989

.
115

�لطعن و�حلرق و��صتهد�ف �حلافالت �الإ�رش�ئيلية

�إ�صافة �إىل تعّري قو�ت �الحتالل �أمام �لر�أي �لعاملي ب�صكل غري م�صبوق، بعدما بثت 

قنو�ت �الإعالم �صور جنود �الحتالل وهم يحطمون �أيدي �لفتية �لفل�صطينيني و�أرجلهم 

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 221.  
113

�صمري �أبو خطاب، مرجع �شابق، �ص 199.  
114

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

خالل �لفرتة 1987-1993، حيث بلغ معدل �صعر �ل�رشف 2.09.

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 182.  
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بالع�صّي و�أعقاب �لبنادق. كذلك تر�صخت “عدم �رشعية �الحتالل”، مما دفع بالكثري من 

.
�مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني للمطالبة باالن�صحاب من �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1161967

وعلى �صعيد �الآثار �لنف�صية �ل�صيئة على جنود �الحتالل �لذين و�جهو� �النتفا�صة، �أكد 

خم�صمئة عامل وباحث نف�صي �إ�رش�ئيلي �أن ممار�صة جنود �الحتالل للقمع يف �الأر��صي 

فيما  �الإ�رش�ئيلي،  للمجتمع  مدمرة  �أخالقية  وم�صاكل  �صلوكية  �أمناطاً  �صتجلب  �ملحتلة، 

�خلطر  فاإن  �لعمل،  بهذ�  جنودنا  ��صتمر  ما  “�إذ�  قائالً:  �إ�رش�ئيلي  متقاعد  جرن�ل  حذر 

.
�حلقيقي �أن يتحولو� �إىل بهائم”117

هـ. مقاومة املقد�شيني وت�شحياتهم يف الفرتة 1993–2000:

بالرغم من توقف �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1993، الأ�صباب مو�صوعية و�أخرى ذ�تية، 

ونتيجة �تفاق �أو�صلو �ملوّقع بني قيادة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و�حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

من  عدد  بتنفيذ  �لقد�ص  مدينة  يف  ��صتمرت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال   ،1993/9/13 يف 

�لعمليات �ملوجهة نحو �جلنود و�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني.

1. املقاومة يف مدينة القد�س يف الفرتة 1993–2000:

ي�صري �جلدول رقم )6( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، �إىل عمليات 

�ملقاومة �ملقد�صية �صّد قو�ت �الحتالل يف �لفرتة 1993–2000، ومن هذ� �جلدول ن�صتنتج 

�حلقائق �لتالية:

�إ�رش�ئيلياً ما بني جندي  92 قتيالً  14 عملية �أوقعت  نفذت �ملقاومة يف �لفرتة �ملذكورة،   •

وم�صتوطن، �إ�صافة �إىل �إ�صابة 590 �آخرين.

نفذت �ملقاومة 7 عمليات ��صت�صهادية، و5 حماوالت خطف للجنود �إ�صافة �إىل حماولة   •

خطف حافلة �إ�رش�ئيلية. ونفذت كذلك عملية �إطالق نار و�حدة.

يف  وذلك  ون�صف،  ب�صهر  �أو�صلو  �تفاقية  توقيع  عقب  عملية  �أول  �ملقاومة  نفذت   •

1993/10/30، فيما نفذت �آخر عملية يف 1998/11/16. 

نفذت وقد  �لق�صام  كتائب  ف�صيل  فقط،  �ثنني  ف�صيلني  على  �ملقاومة  �أعمال  توزعت   • 

وقد  �الإ�صالمي  �جلهاد  �رش�يا  وف�صيل  م�صاباً.  و555  قتيالً   71 و�أوقعت  عملية،   11

املرجع نف�شه.  
116

املرجع نف�شه.  
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��صرتك  فيما  �آخرين.   24 و�أ�صابت  �إ�رش�ئيليني  قتيلني  و�أوقعت  و�حدة  عملية  نفذت 

و�أ�صابت قتيالً   19 و�أوقعت   1996/3/3 يف  و�حدة  ��صت�صهادية  بعملية   �لف�صيالن 

10 �آخرين. 

�لفرتة يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملقاومة  عمليات  �إ�رش�ئيلية  در��صة  ذكرت   وقد 

1990–2000 وهي: 73 عملية �إطالق نار، و73 عملية �رشب بال�صكني، و�إلقاء 30 عبوة 

.
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نا�صفة، و�صارك 23 �صاباً يف عمليات ��صت�صهادية، و�نفجرت �صبع مركبات مفخخة

عمليات  يف  �لثاين”  “�ملهند�ص  بروز   1998–1994 بني  ما  �صنو�ت  �صهدت  وقد 

خلف  حيث  �ل�رشيف،  �لدين  حميي  �ملقد�صي  وهو  �لنا�صفة،  و�لعبو�ت  �الأحزمة  ت�صنيع 

�ملهند�ص �الأول يحيى عيّا�ص �لذي ��صت�صهد �صنة 1995، وقد �صارك حميي �لدين يف عدد 

مدينة يف  نفذت  �لتي  �لعمليات  يف  وكذلك  وحميطها،  �لقد�ص  د�خل  �لبارزة  �لعمليات   من 

تل �أبيب، �إىل �أن ��صت�صهد �صنة 1998. 

2. ت�شحيات املقد�شيني يف الفرتة 1993–2000:

ي�صري �جلدول رقم )5/�أ( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن �ملالحق، �إىل �أعد�د �ل�صهد�ء 

ومن  ��صت�صهادهم،  وتو�ريخ  �أعمارهم  و�إىل   ،2000–1993 فرتة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف 

�جلدول ن�صتنتج كذلك:

�أن عدد �ملقد�صيني �لذين ��صت�صهدو� يف فرتة 1994–2000، بلغ 13 مقد�صياً.  •

�آخرون   3 ��صت�صهد  بينما  مقد�صيني،   9 ��صت�صهاد  �صهدت  قد  وحدها   1994 �صنة  و�أن   •

�صنة 1998، و��صت�صهدت �مر�أة و�حدة �صنة 1999.

حتى  طعناً   1999–1998 �صنتي  يف  ��صت�صهدو�  قد  مقد�صيني   4 هوؤالء  من  كان  كذلك   •

�ملوت غربي �لقد�ص، وكانت �أعمارهم فوق �الأربعني عاماً.

�أما �جلدول رقم )5/ب(، في�صري �إىل �العتد�ء�ت �لتي تعر�ص لها �ملقد�صيون بالطعن يف 

�لفرتة نف�صها 1993–2000، وتف�صيل ذلك كما يلي:

�إ�رش�ئيليني ما بني  14 مو�طناً مقد�صياً لالعتد�ء بالطعن، من قبل م�صتوطنني  تعّر�ص   •

.2000–1993

جادي فارن و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 38.  
118



89

املقاومة ال�ضعبية واالنتفا�ضات

28% من �ملعتدى عليهم، وتتجاوز �أعمارهم �الأربعني  ن�صبة �لذين طعنو� حتى �ملوت   •

عاماً. فيما �أ�صيب 3 مقد�صيني بجروح خطرية، و7 منهم �أ�صيبو� بجر�ح متو�صطة.

حدثت ع�رشة �عتد�ء�ت بالطعن يف حّي ميئه �صعارمي �لذي ي�صتوطنه يهود متطرفون،   •

�أي ما ن�صبته 71% من جمموع عمليات �لطعن.

 1999 1998 وحدها، ع�رشة �عتد�ء�ت بالطعن، فيما وقع �عتد�ء�ن �صنة  �صهدت �صنة   •

ومثلهما �صنة 2000. 

بع�صهم  �عتقل  وقد  �العتقال،  �إىل  �ملذكورة  �لفرتة  يف  �ملقد�صيني  مئات  تعر�ص  كما 

)3( رقم  �جلدول  فاإن  �لعالية،  �الأحكام  ذوي  للمعتقلني  ��صتعر��صنا  ويف  مرة،  من   �أكرث 

و�ملثبت �صمن مالحق �لبحث، ي�صري �إىل �أ�صحاب �الأحكام �لعالية من �الأ�رشى �ملقد�صيني 

�أ�صدرت  �الحتالل  حماكم  �أن  ن�صتنتج  �جلدول  هذ�  ومن   .2000–1993 �لفرتة  يف 

20 عاماً، �آخرين ملدد تزيد عن   8 �ملوؤبد، وعلى  24 بال�صجن  �أ�صل  8 مقد�صيني من   على 

و8 �آخرين كذلك ملدد تزيد عن 10 �أعو�م. 

3. خ�شائر الإ�رضائيليني:

من  �الإ�رش�ئيليني  بالقتلى   2000–1993 خالل  �الإ�رش�ئيليني  خ�صائر  �أبرز  متثلت 

�جلنود و�مل�صتوطنني �لذين بلغ عددهم 92 قتيالً، �إ�صافة �إىل �إ�صابة 590 �آخرين.

خال�شة:

�أدركت  �أنها  �إال  ديوقر�طية،  دولة  باأنها  “�إ�رش�ئيل”  �دعاء  ��صتمر�ر  من  �لرغم  على 

�أنها لن تتحمل تبعات وتد�عيات �نتفا�صة �حلجارة �لتي عّبت بعمق عن �لبعد �ل�صعبي، 

�الحتالل  �صّد  �لفل�صطينيون  مار�صها  �لتي  �مل�صلحة  �ملقاومة  �نح�صار  من  �صنو�ت  بعد 

�الإ�رش�ئيلي من خارج فل�صطني.

فقد بدت �إرها�صات تعرية “�إ�رش�ئيل” �أمام �لر�أي �لعاملي، وعودة �لق�صية �لفل�صطينية 

جتاه  �لتعاطف  من  جديدة  مرحلة  �إىل  ت�صري�ن  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �الهتمام  مقدمة  �إىل 

ب�صبب  �لفل�صطينية،  للق�صية  ووعياً  تفهماً  �أكرث  �لدويل  �ملجتمع  وبات  �لفل�صطينيني. 

كافة  من  بالرغم  �النتفا�صة،  �أثناء  يف  �لفل�صطينيون  �أبدعها  �لتي  “�لالعنفية”  �ل�صورة 

�الأ�صاليب �لقمعية و�الإجر�مية �لتي �تبعتها دولة �الحتالل يف قمع �لفل�صطينيني. 
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ومما �أقلق �لقيادة �الإ�رش�ئيلية، غلبة �لتوجه �الإ�صالمي على �لكثري من نو�حي �ملقاومة، 

و�مل�صلمني،  �لعرب  قلوب  يف  ومكانتهما  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقد�ص  موقع  �أن  �إىل  �إ�صافة 

من �أخرى  مو�قع  يف  قريناتها  �أ�صعاف  �الإعالمية  وتد�عياتها  �ملقاومة  �صدى   يجعل 

�ل�صفة �لغربية �أو قطاع غزة �أو �لد�خل �لفل�صطيني.

2. النتفا�شة الثانية: انتفا�شة الأق�شى )2000–2004(:

اأ. اأ�شباب اندلع النتفا�شة الثانية:

1. الأ�شباب املبا�رضة:

تفجرت �النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية �مل�صماة “�نتفا�صة �الأق�صى” يف 2000/9/28، 

�صارون  �أريل  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �حلرب  وزير  قيام  الندالعها  �ملبا�رش  �ل�صبب  وكان 

باقتحام �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بحر��صة ثالثة �آالف جندي �إ�رش�ئيلي، �الأمر �لذي �أجج 

غ�صباً عارماً يف �أو�صاط �لفل�صطينيني يف كافة �أماكن تو�جدهم. 

�لدرة يف قطاع  �لطفل حممد  �الإ�رش�ئيلي، على  �عتد�ء قو�ت �الحتالل  ثم كان لو�قعة 

غزة، بعد يومني من �قتحام �صارون للم�صجد �الأق�صى، وقتله بالر�صا�ص و�إ�صابة و�لده 

بجروح، ثم قتل رجل �الإ�صعاف �لذي قدم مل�صاعدتهما، �إ�صافة �إىل �عتد�ء�ت �أخرى، �صبباً 

مبا�رش�ً �إ�صافياً يف تاأجيج م�صاعر �لغ�صب، �لتي �نعك�صت يف وجه �الحتالل على �صورة 

مظاهر�ت عارمة يف كافة مو�قع �لتما�ص مع قو�ت �الحتالل، مبا يف ذلك مدينة �لقد�ص.

وقد ح�صدت �النتفا�صة �لثانية يف كافة مو�قعها مبا فيها مدينة �لقد�ص 4,242 �صهيد�ً 

.
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و46,068 جريحاً، فيما و�صل عدد �الأ�رشى مع نهاية �صنة 2005 �إىل 9,200 �أ�صري

2. الأ�شباب غري املبا�رضة:

�زد�دت �لهجمة �ل�رش�صة من قبل �صلطات �الحتالل على �ملقد�صيني و�ملقد�صات، نهاية 

�لت�صعينيات من �لقرن �لع�رشين، ومل تتوقف عمليات هدم �لبيوت وم�صادرة �الأر��صي 

و�صحب �لهويات و�إغالق �ملوؤ�ص�صات، �إ�صافة �إىل �النتهاكات �ملتكررة للم�صجد �الأق�صى 

�ملبارك، و�ال�صتمر�ر يف عمليات �حلفر حتته و�لك�صف عن مزيد من �الأنفاق حتت �أ�صا�صات 

�مل�صجد ويف حميطه.

يف   ”،2005–1987 �لتجربة  ر�صيد  يف  قر�ءة  )حما�ص(:  �الإ�صالمية  �ملقاومة  “حركة  �صالح،  حممد  حم�صن   
119

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  والتجربة  الفكر  يف  درا�شات  )حما�س(:  الإ�شالمية  املقاومة  حركة 

و�ال�صت�صار�ت، 2014(، �ص 52.
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وحتى  للمدينة  �حتاللها  منذ  �أن�صاأت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �لدر��صات  �أ�صارت  وقد 

 �صنة 2000، 43 �ألف وحدة ��صتيطانية �رشقي �لقد�ص، وبلغ عدد قاطنيها من �مل�صتوطنني

182 �ألفاً، وقامت �ل�صلطات ب�صحب ما يزيد عن 7,100 بطاقة �صخ�صية )�لهوية �لزرقاء( 

من �ملقد�صيني، وهدمت مئات �ملنازل و�ملمتلكات، كما قامت باإغالق �أربعمئة حمل جتاري 

.
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و�أكرث من �ألفي ور�صة عمل

قو�ت  وجه  يف  �لفل�صطينيون  �نتف�ص  �أن  �لثانية،  لالنتفا�صة  وكمقدمة  �صبق  كما 

�الحتالل ثالثة �أيام متو�لية �صنة 1996، يف �أعقاب �إعالن �صلطات �الحتالل عن فتح نفق 

مبحاذ�ة �ل�صور �لغربي للم�صجد �الأق�صى �ملبارك يف 1996/9/24، وقد �أطلق �لفل�صطينيون 

على مقاومتهم تلك ��صم “�نتفا�صة �لنفق”. 

ومن �لطبيعي �عتبار كافة �أ�صباب �الحتقان و�ل�صغط �لناجتة عن �صيا�صات �الحتالل 

�لهادفة �إىل حما�رشة �لوجود �لفل�صطيني و�صلبه هويته و��صتقر�ره، �أ�صباباً غري مبا�رشة 

ال�صتعال �النتفا�صة �لثانية �صنة 2000.

ب. �شمات وخ�شائ�س:

�لثانية بني �حلجارة و�أدو�ت  �ملقد�صيني يف �النتفا�صة  �ملقاومة لدى  �أ�صاليب  ر�وحت 

با�صتخد�م  �لثانية  �ملرحلة  �إىل  قفزت  �أن  لبثت  ما  ثم  �أ�صهر،  �أربعة  ملدة  �الأبي�ص  �ل�صالح 

�لثانية  �النتفا�صة  �ت�صمت  وقد  و�ال�صت�صهادية.  �لتفجريية  و�الأعمال  �لناري  �ل�صالح 

بجملة من �خل�صائ�ص �أهمها:

حتّول �النتفا�صة �ل�رشيع �إىل �لن�صاطات �لع�صكرية، جعلها تاأمتر باأمر قياد�ت ع�صكرية   •

�الأوىل  �النتفا�صة  بخالف  وذلك  �مل�صرتكة،  و�لف�صائل  �لقوى  بتنوع  متنوعة  ميد�نية 

�لتي �جتمعت فيها ف�صائل منظمة �لتحرير حتت قيادة موحدة.

�ل�صيا�صية  �لتعقيد�ت  ب�صبب  وذلك  �الأهد�ف،  �صبابية  يف  �لعام  �ل�صعبي  �ملز�ج  دخول   •

�لتي الب�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية، فت�صتتت �لقوى و�لف�صائل وموؤ�ص�صات �ملجتمع بني 

�أو مرتبك بينهما. وكذلك ب�صبب �ل�رشبات �لقا�صية  �أو معار�ص  موؤيد لب�مج �ل�صلطة 

.
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�لتي �صنتها قو�ت �الحتالل على �لفل�صطينيني، �صلطة و�صعباً وقوى وف�صائل

�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   1 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   
120

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2002(، �ص 74.

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 142.  
121
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��صتخد�م �ملقاومة الأ�صلوب �لعمليات �ال�صت�صهادية.  •

مل ت�صتطع �لف�صائل �لفل�صطينية، بلورة “قيادة وطنية موحدة” لقيادة �النتفا�صة، �إال   •

باحلّد �الأدنى من �لتن�صيق �مل�صرتك، وذلك الأ�صباب ذ�تية تتعلق باالختالفات �ل�صيا�صية 

.
122

�لكبرية بينها، ب�صبب تد�عيات ما بعد �تفاقية �أو�صلو

ج. مقاومة املقد�شيني يف النتفا�شة الثانية:

�أ�صاليبهم �خلا�صة يف مقاومة  �لثانية، وكان لهم  �النتفا�صة  �ملقد�صيون غمار  خا�ص 

�الحتالل، وذلك ب�صبب �خل�صو�صية �لتي ميزت �لطابع �حلياتي للمقد�صيني، كونهم ما 

يز�لون يخ�صعون حتت �ل�صلطة �الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة، والأن ن�صبة �لتد�خل بينهم وبني 

�أن  فمنذ  �ملحتلة.  �الأر��صي  يف  �لفل�صطينيني  باقي  مع  باملقارنة  كبرية  تعّد  �الإ�رش�ئيليني 

بات  ما  �أو  �لد�ئمة،  �الإ�رش�ئيلية  �الإقامة  حمل  على  �ملقد�صيني  �الحتالل  �صلطات  �أجبت 

�ل�صوق  يف  �ملقد�صية  �لعمالة  ن�صبة  مت�صارع  ب�صكل  �رتفعت  �لزرقاء”،  بـ“�لهوية  يعرف 

و�لتعليمية  و�ل�صحية  �القت�صادية  م�صاحلهم  �رتباط  حجم  ت�صاعف  كما  �الإ�رش�ئيلي، 

وحتى �لرتفيهية مع �ملوؤ�ص�صات �الإ�رش�ئيلية و�لو�صط �ليهودي، ومع ت�صخم �ال�صتيطان 

�زد�دت م�صاحة �الحتكاك بني �الأحياء �ملقد�صية و�ليهودية.

�أغلب مظاهر �ملقاومة �ل�صعبية  وقد مار�ص �ملقد�صيون يف �الأ�صهر �الأوىل لالنتفا�صة، 

�لع�صكرية،  �الأعمال  �إىل  ف�صيئاً  �صيئاً  بالتحول  بد�أت  �أن  �لفعاليات  لبثت  ما  ثم  �ل�صلمية، 

�ل�صيار�ت  �إىل  �جلنود،  �ختطاف  وحماولة  �لنارية،  و�الأ�صلحة  بال�صكاكني  كالهجمات 

.
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�ملفخخة و�لعمليات �ال�صت�صهادية

وكما يف �النتفا�صة �الأوىل، كذلك يف �النتفا�صة �لثانية، فقد �صارك �ملقد�صيون �إخو�نهم 

يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع �نتفا�صتهم يف وجه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وعّبو� عن غ�صبهم 

على �لهجمة �لع�صكرية �ل�رش�صة �صّدهم، وخرجو� يف م�صري�ت ومظاهر�ت، �أيام �جُلمع 

وعند �الأحد�ث �الأليمة �لتي �أ�صابت �أهل �ل�صفة و�لقطاع، ووزعو� �لبيانات و�ملن�صور�ت، 

ورفعو� �الأعالم و�ل�صعار�ت، وو�صعو� �ملتاري�ص، و�أ�صعلو� �إطار�ت �ل�صيار�ت و�صّدو� بها 

�لطرق يف وجه جنود �الحتالل، ور�صقوهم باحلجارة.

املرجع نف�شه.  
122

حم�صن حممد �صالح، “حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(: قر�ءة يف ر�صيد �لتجربة 1987–2005،” �ص 11.  
123
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�النتفا�صة  من  �الأوىل  �الأ�صهر  يف  ومظاهر�تهم  �ملقد�صيني  �حتجاجات  تركزت  وقد 

�لثانية يف نقاط بقيت �صاخنة على �لدو�م، وذلك يف خميم �صعفاط، و�لعي�صوية، و�لطور، 

ور�أ�ص �لعمود، و�صلو�ن، و�صور باهر، �إ�صافة �إىل �لبلدة �لقدية. كما تركزت �ملظاهر�ت 

�جلمع  �أيام  حتديد�ً  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف  م�صتمر  ب�صكل  و�الحتجاجات 

قو�ت  تنتهجها  �لتي  �لت�صييق  �صيا�صة  وكانت  �صنة.  كل  من  �ملبارك  رم�صان  �صهر  ويف 

�الحتالل، يف منع �رشيحة و��صعة من �مل�صلني من دخول �مل�صجد �صبباً يف مزيد من �لتوتر 

حول  بااللتفاف  كله  ذلك  �ملقد�صيون  قاوم  وقد  و�لتظاهر.  �الحتجاج  م�صتوى  ورفع 

بو�بات �مل�صجد �الأق�صى، و�لتجمع لل�صالة يف �لطرقات وعلى �الأر�صفة، وخطب �الأئمة 

لل�صيا�صات �ملمنهجة يف  تاأييد�ً لالنتفا�صة يف وجه �ملحتل، ورف�صاً  �خلطابات �حلما�صية 

حما�رشة �النتفا�صة وقمعها، ورف�صاً لالحتالل و�صيا�صاته �مل�صتمرة يف �نتهاك حقوق 

�ملقد�صيني �لدينية، و�ل�صيا�صية، و�الجتماعية، و�القت�صادية.

�لكتاب، نقف  �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق  �أعده  �لذي   )7( ويف حتليل �جلدول رقم 

مدينة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صّد  �ملقد�صيون  بها  قام  �لتي  �لع�صكرية  �لعمليات  عند 

�أو قام بها  �لغربية،  �أبناء �ل�صفة  �أو �صاركو� غريهم من   ،2004–2000 �لفرتة  �لقد�ص يف 

�أبناء �ل�صفة يف مدينة �لقد�ص دون م�صاعدة من �ملقد�صيني، �أو بقي �ملنفذون لبع�ص هذه 

�لعمليات جمهولون ل�صبب من �الأ�صباب، ويتبني لنا كذلك من �جلدول �ملذكور ما يلي:

1. العمليات الع�شكرية:

ي�صري  كما   2004–2000 �لفرتة  خالل  �لثانية  �النتفا�صة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  وقعت 

 %67 41 عملية ��صت�صهادية بو�قع  69 عملية ع�صكرية متنوعة. منها  �جلدول رقم )7(، 

من جمموع �لعمليات، و17 عملية �إطالق نار بو�قع 24%، و8 عمليات تفجري �أو عبو�ت 

نا�صفة بو�قع 11.5%، و3 عمليات طعن بو�قع 4% من جمموع �لعمليات.

2. امل�شوؤولية التنظيمية واحلزبية للعمليات الع�شكرية:

قد  كانت  حما�ص  حلركة  �لتابعة  �لق�صام  كتائب  �أن  �إىل   ،)7( رقم  �جلدول  ي�صري 

�لبالغة �لعمليات  جمموع  من   %24 بو�قع  ع�صكرية،  عملية   18 عن  م�صوؤوليتها   �أعلنت 

69 عملية ع�صكرية، وقد �أدت عمليات �لق�صام �إىل قتل 157 �إ�رش�ئيلياً )ن�صبتهم بني �لقتلى 

فتح  حلركة  �لتابعة  �الأق�صى  كتائب  �أعلنت  فيما  �آخرين.   957 �إ�صابة  �إىل  �إ�صافة   )%65

�إىل مقتل  �أدت  �لعمليات،  14% من جمموع  10 عمليات ع�صكرية بو�قع  م�صوؤوليتها عن 
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78 �إ�رش�ئيلياً )ن�صبتهم بني �لقتلى 33%(، �إ�صافة �إىل �إ�صابة 569 �آخرين. و�أعلنت �رش�يا 

قتل �إىل  �أدت   ،%6 بو�قع  ع�صكرية  عمليات   4 عن  م�صوؤوليتها  عن  �الإ�صالمي   �جلهاد 

4 �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة 87 �آخرين. �أما �جلبهة �ل�صعبية فقد �أعلنت عن عمليتني ع�صكريتني 

عدَّت �إحد�هما كاإحدى �أخطر �لعمليات �لع�صكرية، حيث �أدت �إىل مقتل �لوزير �الإ�رش�ئيلي 

رحبعام زئيفي Rehavam Ze’evi، فيما �أدت �لعملية �الأخرى �إىل �إ�صابة 5 �إ�رش�ئيليني.

عمليات  يف  �الأربعة  �ل�صيا�صية  �لف�صائل  �صاركت  فقد   ،)7( رقم  �جلدول  وبح�صب 

�جلبهة  با�صتثناء  �لثاين  �لعام  يف  كذلك  و�صاركت  لالنتفا�صة،  �الأول  �لعام  يف  �ملقاومة 

�ل�صعبية، و�نفردت كتائب �لق�صام وحدها بعمليات �لعام �لثالث، حيث �أ�صقطت 71 قتيالً 

و330 جريحاً، بينما نفذت كتائب �لق�صام وكتائب �الأق�صى وحدهما عمليات �لعام �لر�بع 

لالنتفا�صة.

وي�صري �جلدول رقم )7( �إىل �أن 32 عملية ع�صكرية ما ز�لت جمهولة من ناحية منفذها 

�أو �جلهة �مل�صوؤولة عنها وذلك بو�قع 46% من جمموع �لعمليات، وذلك ر�جع �إىل ��صتخد�م 

مو�جهة  يف  �الحتالل  وعنف  ق�صوة  ب�صبب  �الأمني،  �الحتياط  �صيا�صة  �ملقاومة  ف�صائل 

يف  تنفيذه  مّت  بع�صها  ع�صكرية،  عملية   29 هناك  �أن  �إىل  �جلدول  ي�صري  كذلك  �ملقاومني. 

مدينة �لقد�ص من قبل مقاومني من �ل�صفة �لغربية ح�رش�ً، و�لبع�ص �الآخر باال�صرت�ك مع 

مقاومني مقد�صيني، بينما وقعت 5 عمليات ع�صكرية من قبل مقاومني مقد�صيني ح�رش�ً.

3. جغرافية العمليات الع�شكرية:

ي�صري �جلدول رقم )7( كذلك �إىل �أن 36 عملية ع�صكرية وقعت يف غرب �لقد�ص، بو�قع 

52% من جمموع �لعمليات. فيما وقعت 25 عملية ع�صكرية يف �رشقي �لقد�ص، بو�قع %36 

من جمموع �لعمليات. ونفذ �ملقد�صيون 3 عمليات ع�صكرية يف مدينة تل �أبيب، �إ�صافة �إىل 

عملية ع�صكرية و�حدة وقعت يف مدينة حيفا.

4. هدف وموقع العمليات الع�شكرية:

33 عملية ع�صكرية يف �صو�رع وطرقات مفتوحة  �إىل وقوع  ي�صري �جلدول رقم )7(، 

د�خل  ع�صكرية  عملية   15 وقعت  فيما  �لع�صكرية.  �لعمليات  جمموع  من   %47 بو�قع 

حافالت �إ�رش�ئيلية �أو بجانبها وذلك بو�قع 22%. ووقعت 9 عمليات ع�صكرية د�خل مطعم 

�أو مقهى �أو مق�صف، بو�قع 13% من جمموع �لعمليات. ووقعت 6 عمليات ع�صكرية على 
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حو�جز ع�صكرية يف �رشقي �لقد�ص، بو�قع 8.5%. �إ�صافة �إىل عملية ع�صكرية و�حدة يف كل 

من �جلامعة �لعبية، ومدر�صة تلمودية، وفندق حياة ريجين�صي.

د. درا�شات وا�شتطالعات راأي:

يف  و�الت�صال  لالإعالم  �لقد�ص  مركز  �أجر�ه  �لفل�صطيني  �لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أظهر 

��صتمر�ر  �لفل�صطينيني يدعمون  80.6% من  �أن   ،2002/10/4 �لثانية يف  �أثناء �النتفا�صة 

�مل�صلحة  �لعمليات  باأن  توؤمن  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  من   %69.5 ن�صبة  و�أن  �النتفا�صة، 

�لفل�صطينية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية هي �لرد �ملنا�صب “خالل �لو�صع �ل�صيا�صي �لر�هن”، 

“د�خل  بني  �مل�صلحة  �لعمليات  يف  فرق  ال  �أنه  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  من   %46.1 ر�أى  فيما 

�إ�رش�ئيل” �أو يف �ملناطق �ملحتلة �صنة 1967. يف حني دعم 20.5% �لعمليات “د�خل �إ�رش�ئيل 

52% باأن ��صتمر�ر �النتفا�صة و�ملفاو�صات معاً ي�صكل �ل�صبيل �الأف�صل  فقط”، و�عتقد 

.
124

لتحقيق �الأهد�ف �لوطنية �لفل�صطينية و�إنهاء �الحتالل

كذلك �أ�صار تقرير �صدر عن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية ون�رشه مركز �لفكر �لعربي 

ع�رشين  من  �أكرث  يف  �لثانية  �النتفا�صة  يف  �ملقد�صيني  م�صاركة  �إىل  بريوت،  يف  �الإ�صالمي 

�أكرث من  و�أ�صيب  �إ�رش�ئيلياً   163 �الإ�رش�ئيلي”، قتل خاللها  “�لعمق  عملية فد�ئية د�خل 

�أهد�ف  عن  �ملعلومات  جمع  يف  ن�صط  �ملقد�صيني  دور  �أن  �لتقرير  وذكر  �آخرين.   1,000

مر�صحة لعمليات فد�ئية د�خل “�إ�رش�ئيل”، وكذلك ��صتئجار م�صاكن وتوفري �أماكن مبيت 

لبع�ص رجال �ملقاومة، وتوفري �صيولة مالية و�صيار�ت وو�صائل قتالية، و�إعد�د ما يلزم 

��صت�صهاديني،  وتر�صيح  متفجر�ت،  ور�ص  و�إقامة  �ليهودي،  بالزي  للتنكر  مالب�ص  من 

ونقل ��صت�صهاديني من �ل�صفة �لغربية �أو قطاع غزة، ونقل �لعبو�ت �لنا�صفة �إىل �أهد�فها. 

مدينة يف  مقاومني  �إ�رش�ف  حتت   2002 �صنة  عملت  مقد�صية  خاليا  �إىل  �لتقرير   و�أ�صار 

.
125

ر�م �هلل، وخاليا �أخرى عملت �صنة 2003 حتت �إ�رش�ف مقاومني من مدينة �خلليل

نتائج ��صتطالع �لر�أي حول �آر�ء �لفل�صطينيني بالق�صايا �ل�صيا�صية مبا يف ذلك مرور �صنتني على �النتفا�صة،   
124

��صتطالع رقم 46، �أيلول/ �صبتمب 2002، موقع مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال، 2002/10/4، �نظر: 

 www.jmcc.org/documents/46_sep2002.doc

عدنان �إدري�ص، انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية )بريوت: مركز �لفكر �لعربي �الإ�صالمي، 2008(،   
125

�ص 136.
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خلية  تخطيط  خب  �إىل   2010/3/7 يف  �لعبية   Maariv معاريف  �صحيفة  و�أ�صارت 

توك  موقع  عن  �صادر�ً  تقرير�ً  �خلب  و�أكد  كبري،  �إ�رش�ئيلي  م�صوؤول  الغتيال  مقد�صية 

�غتيال  در�صو�  مقد�صيني  مقاومني  �أن  �لتقرير  وفحوى  يليه،  �لذي  �ليوم  يف  �لعبي 

زئيفي  رحبعام  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير  �غتيال  غر�ر  على  وذلك  �إ�رش�ئيليني،  م�صوؤولني 

كبرية  بعمليات  قامت  قد  كانت  �ملقد�صية  �خللية  و�أن   ،2001/10/17 يف  �لقد�ص  مدينة  يف 

وت�صببت مبقتل 36 �إ�رش�ئيلياً، و�أقّر �أع�صاء �خللية باأنهم تتبعو� يف �صنة 2002 حتركات 

�أريل �صارون  �ل�صابق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  Omri Sharon جنل رئي�ص  عمري �صارون 

مدينة  يف  وقعت  �أنه  �إىل  �أ�صار  قد  �الإ�رش�ئيلية  لل�رشطة  تقرير  وكان   .
126

�غتياله بهدف 

�أ�صارت  . فيما 
127

49 عملية تفجريية 2002 وحتى متوز/ يوليو،  �لقد�ص منذ بد�ية �صنة 

من   %65 بـ   ،2002–2000 �لفرتة  خالل  قامت  قد  فتح  حركة  �أن  �إ�رش�ئيلية  در��صة 

�الإ�صالمي �جلهاد  حركة  ثم   ،%30 بـ  حما�ص  حركة  تلتها  �ملدينة،  يف  �ملقاومة   عمليات 

.
بـ 128%12

يف �الأمريكية   Harvard university هارفرد  جامعة  عن  در��صة  �صدرت   كذلك 

بني  �لثانية،  �النتفا�صة  �أثناء  يف  �لفل�صطينية  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  حول   2007 �صنة 

�أيلول/ �صبتمب 2000 و�آب/ �أغ�صط�ص 2005. و�أ�صارت �لدر��صة �إىل �أن حركة حما�ص كانت 

ور�ء 39.9% من �لعمليات �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على م�صتوى فل�صطني، تاأتي حركة 

بن�صبة  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  ثم  �لعمليات،  من   %26.4 بن�صبة  �لثانية  بالدرجة  فتح 

.
25.7%، ثم �جلبهة �ل�صعبية بن�صبة 5.4%، ثم �جلبهة �لديوقر�طية بن�صبة 129%2.7

�الإخبارية،  �ليوم  فل�صطني  وكالة  نا�صف ،  بحز�م  “عمري”  �صارون  جنل  الغتيال  خطة  �أعد  “�لق�صام”   
126

https://paltoday.ps/ar/post/73269 :2010/3/7، �نظر

عدنان �إدري�ص، مرجع �شابق، �ص 100.  
127

جادي فارن و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 29.  
128

 Efraim Benmelech and Claude Berrebi, “Human Capital and the Productivity of Suicide  
129

 Bombers,” Journal of Economic Perspectives, American Economic Association )AEA(,

Washington, vol. 21, no. 3, Summer 2007, pp. 223–238,

http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.21.3.223
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هـ. ت�شحيات الفل�شطينيني وخ�شائر الإ�رضائيليني:

1. ت�شحيات الفل�شطينيني:

حجم  على  عالمة  كذلك  تعدُّ  فاإنها  �خل�صائر،  على  داللة  �لت�صحيات  تعدُّ  ما  بقدر 

�ملقاومة ونوعيتها. وقدم �ملقد�صيون �لت�صحيات يف جانب �ملدنيني، ف�صقط منهم �ل�صهد�ء 

و�جلرحى. كما �صقط من �ملقاومني �صهد�ء وجرحى و�عتقل �ملئات منهم.

�صمن  و�ملثبتة  �لثانية  �النتفا�صة  يف  و�الأ�رشى  �ل�صهد�ء  جد�ول  در��صة  خالل  ومن 

مالحق �لكتاب ن�صتنتج �حلقائق �لتالية: 

ال�شهداء:

يف حتليلنا للجدول رقم )8( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملرفق �صمن �ملالحق، و�لذي ي�صري 

�إىل �أعد�د �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني يف �النتفا�صة �لثانية، وكذلك �أعمارهم ومو�طن �صكناهم 

وتو�ريخ ��صت�صهادهم، فاإنه يتبني لنا ما يلي:

نهاية وحتى  �لثانية  �النتفا�صة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �صقطو�  �لذين  �ل�صهد�ء  عدد  بلغ   • 

وبهذ�   ،2007 �صنة  منت�صف  حتى  �آخر  �صهيد�ً   12 �صقط  ثم  �صهيد�ً.   55  ،2004 �صنة 

ي�صري جمموع �ل�صهد�ء 67 �صهيد�ً.

بلغ عدد �ل�صهد�ء من �الأطفال ومن هم دون 18 عاماً، يف �لفرتة �ملذكورة �أعاله 15 طفالً   •

وقا�رش�ً، وهو ما ن�صبته 22% من جمموع �ل�صهد�ء. 

من   %57 بن�صبة  �أي  عاماً،   35–18 بني  �أعمارهم  ممن  �صهيد�ً،   38 �ل�صبان  من  �صقط   •

جمموع �ل�صهد�ء.

بلغ عدد �ل�صهد�ء فوق �صّن 35 ولغاية 60 عاماً 12 �صهيد�ً، فيما �صقط عجوز�ن �أحدهما   •

70 عاماً و�الآخر 81 عاماً.

20 �صهيد�ً يف مدينة  �ل�صهد�ء على �صنو�ت �النتفا�صة يتبني ما يلي: �صقط  ويف توزيع   •

�لقد�ص يف �صنة 2000، ويف �صنة 2001 �صقط 9 �صهد�ء، ويف �صنة 2002 �صقط 10 �صهد�ء، 

ويف �صنة 2003 �صقط 4 �صهد�ء، ويف �صنة 2004 �صقط 12 �صهيد�ً، و�صقط �صهيد�ن يف كل 

من 2005 و2006، و�صقط 8 �صهد�ء يف �صنة 2007.

وحاجزها  قلنديا  خميم  من  �ملدينة،  �أحياء  معظم  على  جغر�فياً  �ل�صهد�ء  توزع   •

 �لع�صكري �صماالً �إىل جبل �ملكب جنوباً، ومن �ل�صو�حرة �ل�رشقية و�أبو دي�ص �رشقاً �إىل
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وخميم  دي�ص،  �أبو  هي:  بلد�ت،  �أربع  يف  �رتقو�  �ل�صهد�ء  معظم  �أن  �إال  غرباً.  كارم  عني 

قلنديا، وحزما، وجبل �ملكب.

و�لقد�ص �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  عدد  �أن  �إىل  �لتقارير   �أ�صارت 

وقطاع غزة �إ�صافة �إىل �لد�خل �لفل�صطيني، يف �لعام �الأول من �النتفا�صة بلغ 789 �صهيد�ً، 

.
130ً

ويف �لعام �لثاين 1,484 �صهيد�ً، ويف �لعام �لثالث 968 �صهيد�

الأ�رضى:

�لعالية  �الأحكام  �أ�صحاب  �إىل  �لبحث،  )3( و�ملثبت �صمن مالحق  ي�صري �جلدول رقم 

من �الأ�رشى �ملقد�صيني يف فرتة �النتفا�صة �لثانية. ومن هذ� �جلدول ن�صتنتج �أن حماكم 

�الحتالل �أ�صدرت ُحكماً بال�صجن �ملوؤبد على 27 مقد�صياً من �أ�صل 67، فيما حكمت على 

22 بال�صجن ملدد تزيد عن 20 عاماً، وعلى 23 �آخرين بال�صجن ملدد تزيد عن 10 �أعو�م. 

ويف فرتة ما بني �النتفا�صة �لثانية و�النتفا�صة �لثالثة �أو �نتفا�صة �لقد�ص )2005–2014(، 

حكمت �ملحاكم على 3 مقد�صيني بال�صجن �ملوؤبد، فيما حكمت على 2 �آخرين ملدد تزيد عن 

20 عاماً، وعلى 4 مقد�صيني ملدد تزيد عن 10 �أعو�م.

�أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني يف كانون �لثاين/  �أعدتها جلنة  و�أ�صارت در��صة 

يناير 2015، �أن 61 �أ�صري�ً مقد�صياً مّمن �صاركو� يف مقاومة �الحتالل يف �النتفا�صة �لثانية 

�صفقة  يف  عنهم  �أفرج  �لذين  عد�  �الحتالل،  �صجون  يف  يقبعون  ز�لو�  ما   )2005–2000(

.
وفاء �الأحر�ر �صنة 2011 وكذلك �لذين �أفرج عنهم قبل �صنة 1312015

ال�شهداء من الأ�رضى:

عقب  �الأ�رشى  قتل  �أن  �إىل  �لبحث،  مالحق  �صمن  و�ملثبت   )4( رقم  �جلدول  ي�صري 

قبل  من  �لطبي  �الإهمال  ذلك  يلي  ثم  ��صت�صهادهم،  ور�ء  �الأبرز  �ل�صبب  كان  �عتقالهم 

�الإد�رة �الإ�رش�ئيلية. فقد قتلت �ل�صلطات ثالثة �أ�رشى عقب �عتقالهم يف فرتة �النتفا�صة 

�لثانية )2000–2005(، بينما ��صت�صهد ر�بع ب�صبب �الإهمال �لطبي. 

�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   2 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   
130

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003(، �ص 237.

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع �أجمد �أبو ع�صب، رئي�ص جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني، �لقد�ص، نهاية   
131

كانون �الأول/ دي�صمب 2015.
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اإح�شائيات مقارنة:

يف  �ملحلية  �الإح�صائيات  �أ�صارت  �لر�بع،  عامها  �لثانية  �النتفا�صة  بلوغ  ومع 

3,300 �صهيدٍ، بينما بلغ عدد �لقتلى  �أن عدد �ل�صهد�ء �لفل�صطينيني قد بلغ   ،2004/9/28

�الإ�رش�ئيليني 1,017 قتيالً، ويف حني بلغ عدد �لعمليات �ال�صت�صهادية يف �لد�خل �لفل�صطيني 

 138 عملية، فقد بلغ عدد عمليات �لق�صف للتجمعات �لفل�صطينية من قبل قو�ت �الحتالل

.
132

33,153 عملية

2. خ�شائر الإ�رضائيليني:

ي�صري �جلدول رقم )7(، و�لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، �أن عمليات 

�ملقاومة يف مدينة �لقد�ص ت�صببت مبقتل 240 �إ�رش�ئيلياً من �جلنود و�مل�صتوطنني، خالل 

�صنو�ت �النتفا�صة �الأربع )2000–2004(، فيما ت�صببت باإ�صابة 1,618 �آخرين.

كما ي�صري �جلدول رقم )7(، �إىل �أن عمليات �ملقاومة قد �أ�صقطت يف �ل�صنة �الأوىل )2001( 

جريحاً،  و727  قتيالً   116 �أ�صقطت   2002 �صنة  ويف  جريحاً،  و434  �إ�رش�ئيلياً  قتيالً   22

�أ�صقطت �لر�بعة و�الأخرية  �ل�صنة  71 قتيالً و330 جريحاً، ويف  �أ�صقطت   2003  ويف �صنة 

31 قتيالً و118 جريحاً.

�الإ�رش�ئيليني  فقد �صقط من   ،2002/9/15 �الإ�رش�ئيلية يف  هاآرت�ص  وبح�صب �صحيفة 

�لفل�صطينية  و�الأر��صي  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  —يف  �الأوليني  �النتفا�صة  عامي  خالل 

�لقتلى  مع  وباملقارنة  �آخرون،   4,497 �أ�صيب  فيما  قتيالً،   612  —1948 �صنة  �ملحتلة 

بينما  383 قتيالً.  بلغو� وقتئذ  �الأوىل فقد  �النتفا�صة  �ل�صتة من  �الأعو�م  �الإ�رش�ئيليني يف 

.
133

تكبدت “�إ�رش�ئيل” يف �الأعو�م �ل�صبع �لتي �أعقبت �تفاقية �أو�صلو 300 قتيل

كما ذكرت �صحيفة معاريف �الإ�رش�ئيلية يف 2002/3/6، �أن وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية، 

�ألفاً من �الإ�رش�ئيليني باتو� يقيمون يف   450 باأن  Knesset تفيد  بعثت بر�صالة للكني�صت 

. بينما 
134

�خلارج، و�أن 20 �ألفاً �آخرين متوقع �أن يغادرو� �لكيان �صنوياً ب�صبب �الأحد�ث

�إ�رش�ئيلي يهاجرون  �ألف   18 �أكرث من  �أن  �إىل   ،2003/6/12 �أ�صارت �صحيفة معاريف يف 

عدنان �إدري�ص، مرجع �شابق، �ص 114.  
132

�ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2، �ص 84.  
133

املرجع نف�شه.  
134
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�صنوياً �إىل �خلارج، وكان من بينهم حفيد �لرئي�ص �الإ�رش�ئيلي �الأ�صبق ديفيد بن غوريون 

.
135David Ben-Gurion

مليار   34 من  �حلرب  ميز�نية  قفزت  فقد  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  �ل�صعيد  على  �أما 

�صيكل )نحو 9 مليار�ت دوالر(  �صنة 1999، �إىل 41 مليار �صيكل )نحو 10.8 مليار دوالر( 

�صنة 2002. وقد حذر عوزي ديان Uzi Dayan رئي�ص جمل�ص �الأمن �لقومي �الإ�رش�ئيلي 

.
136

بقوله �إن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي ال ي�صتطيع �أن ي�صمد �أمام �حتياجاتنا �الأمنية

 Central Bureau of Statistics �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  و�عرتفت 

�خل�صائر  بلغت  حيث  �القت�صادية؛  �لناحية  من  �الأ�صو�أ  كانت   ،2000 �صنة  �أن   ،)CBS(

6.3 مليار دوالر( خالل �لعام  24 مليار �صيكل )نحو  �الإجمالية لدى �لكيان �الإ�رش�ئيلي 

�أو�صل  �لذي  �الأمر  عمل،  فر�صة  �ألف   80 فقد�ن  �إىل  �إ�صافة  لالنتفا�صة،  و�لثاين  �الأول 

.
�لبطالة �إىل 137%11.5

و�ل�صيء ذ�ته ح�صل لقطاع �ل�صياحة، �إذ �نخف�صت ن�صبتها يف �صنة 2001 �إىل %50، 

يف  يعملون  �ألفاً   36 �أ�صل  من  عامل  �ألف   15 ت�رشيح  ومّت   ،%42 بن�صبة   2002 �صنة  ويف 

.
138ً

�لقطاع، وذلك نتيجة �إغالق 50 موؤ�ص�صة �صياحية �إ�صافة �إىل 25 فندقا

3. النتفا�شة الثالثة )2014–2015(:

اأ. حول الت�شمية:

�لتي جرت خالل  �ملقاومة  �أحد�ث  �ل�صيا�صية تختلف فيما بينها حول كون  �الأدبيات 

من  تعبري  لكل  �أن  حيث  “�نتفا�صة”.  �أو  “موجة”  �أو  “هبة”  جمّرد   ،2015/2014 �لعام 

هذه �لتعبري�ت مدلوالتها �ل�صيا�صية و�الأمنية و�لثورية، �إ�صافة �إىل �لتبعات �ملتعلقة بهذه 

�لتعبري�ت، حتديد�ً لدى �لطرف �الإ�رش�ئيلي، ب�صبب �نعكا�صات ذلك على �خلطط �الأمنية، 

و�ملوقف �لقانوين، وح�صة �مليز�نية و�لنفقات يف �الأجهزة �لر�صمية �ملختلفة.

عدنان �إدري�ص، مرجع �شابق، �ص 105.  
135

املرجع نف�شه، �ص 264.  
136

املرجع نف�شه، �ص 261.  
137

املرجع نف�شه، �ص 267.  
138
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�لثانية  �لفرتة ما بني نهاية �النتفا�صة  �لقد�ص يف  �لغربية ومدينة  �ل�صفة  �صهدت  فقد 

فيما يتعلق مبقاومة �الحتالل، وغلب  ن�صبياً  2014، هدوء�ً  2005 ومنت�صف �صنة  �صنة 

على �ملقاومة �أ�صلوب �ملقاومة �ل�صلمية، وتركزت يف بوؤر حمدودة متعلقة مبقاومة جد�ر 

�ل�صم و�لتو�صع �لعن�رشي، �إ�صافة �إىل م�صادرة �الأر��صي وهدم �لبيوت. 

�ملقد�صي  �لفتى  بخطف  �مل�صتوطنني  من  جمموعة  قيام  �أعقاب  ويف  الفت،  تطّور  ويف 

حممد �أبو خ�صري �أو�ئل متوز/ يوليو من �صنة 2014، ومن ثم حرقه حيّاً، ��صتعلت �أحياء 

و�ملظاهر�ت  �الحتجاجات  �نت�رشت  ثّم  لالحتالل،  �ملناه�صة  باالأحد�ث  �لقد�ص  مدينة 

ر�فقها  ما  مع  وجذب  �صّد  بني  �ملظاهر�ت  و��صتمرت  �لفل�صطينية.  �الأر��صي  باقي  �إىل 

�أو�ئل  �أخرى  مرة  ��صتعلت  حتى  �صهر�ً،   15 قر�بة  �الحتالل  قو�ت  مع  ��صتباكات  من 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �صنة 2015، وب�صورة نوعية غلب عليها طابع دع�ص �جلنود 

و�مل�صتوطنني وطعنهم بال�صكني.

1. اأحداث �شنة 2014:

�الحتجاج  �أحد�ث  ت�صمية  �إىل  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  �ل�ّصا�صة  من  �لعديد  ذهب 

و�ملقاومة يف مدينة �لقد�ص �صنة 2014 بـ“�النتفا�صة �لثالثة” �أو “�نتفا�صة �الأفر�د”، وذلك 

�أبو خ�صري من حّي �صعفاط يف  �لطفل حممد  قيام م�صتوطنني بخطف وحرق  �أعقاب  يف 

2014/7/2، حيث �جتاحت �الأحياء �ملقد�صية �صل�صلة عنيفة من �ملظاهر�ت، قادتها جماهري 

غا�صبة ب�صكل متتالٍ، كلما هد�أت يف حّي ��صتعلت يف �آخر. فقد ��صتعلت �ملدينة باالأحد�ث 

�لفردية و�جلماهريية، و�جتاحت �الأحياء و�لبلد�ت موجات �ملو�جهات �لليلية، وكذلك يف 

و�صح �لنهار، و�صقط �لعديد من �ل�صهد�ء �إ�صافة �إىل مئات �جلرحى.

لهذه  حّد  لو�صع  ومتنوعة،  متتابعة  حمالت  �الحتالل  قو�ت  �صنت  ذلك  مقابل  يف 

�ملقد�صيني،  �ملقاومني  �إ�رش�ئيلية ب�صن قو�نني لتجرمي  �النتفا�صة، فهددت جهات حزبية 

�لتنفيذ”،  “قيد  خطط  عن  و�الأمنيون،  �ل�صيا�صيون  �الإ�رش�ئيليون،  �مل�صوؤولون  و�أعلن 

و�أخرى “قيد �لدر��صة” ملو�جهة �أعمال “�الإرهاب و�لتخريب” �لتي يقوم بها �ملقد�صيون.

يف   Ron Ben-Yishai ي�صاي  بن  رون  �الإ�رش�ئيلي  �لع�صكري  �ملعلق  �رّشح  وقد 

من  يجري  “ما  قائالً:   2015 يناير  �لثاين/  كانون  �أو�خر  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 

مو�جهات يف �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية، �إىل جانب حو�دث من وقت �إىل �آخر من نوع هجوم 

ب�صالح ناري، �أو تفجري عبوة حملية �ل�صنع �أو حادثة ده�ص، هو �نتفا�صة ثالثة”. وقال:
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جتربة  �إىل  ��صتناد�ً  توقعناها  �لتي  �لرعب  �صيناريوهات  عك�ص  على  هي 

�ملا�صي، لي�صت �نتفا�صة جماهريية مثل �النتفا�صة �الأوىل، وال ت�صمل هجمات 

�لثانية. هي عملياً م�صتمرة منذ ع�رشة  )�إرهابية( كبرية وقاتلة مثل �النتفا�صة 

الإجر�ء  كريي  جون  �الأمريكي  �خلارجية  وزير  مبادرة  �نهيار  منذ  �أي  �أ�صهر، 

مفاو�صات مبا�رشة، لكنها مل حت�صل على ت�صمية �نتفا�صة مثل �صابقاتها الأنها 

.
139

جتري ب�صورة عامة على نار هادئة

David Hearst، رئي�ص حترير  �لكاتب و�ملحلل �ل�صيا�صي �لبيطاين د�فيد هري�صت 

موقع ميدل �إي�صت �آي Middle East Eye، قال يف مقالة بعنو�ن “�ملعركة على �لقد�ص”: 

“�أبرز ما ييز هذه �النتفا�صة �لفل�صطينية، عن �النتفا�صتني �للتني �صبقتاها، �أنها �صتكون 
معركة يخو�صها �لفل�صطينيون �لذين يعي�صون د�خل �جلد�ر �لذي �أن�صاأته �إ�رش�ئيل حول 

1948 و�لذين هم  �أر��صي  نف�صها، �أي من قبل فل�صطينيي �لقد�ص �ل�رشقية وفل�صطينيي 

مو�طنون �إ�رش�ئيليون”، و�أ�صاف هري�صت: 

وبهذ� يكون نتنياهو حمقاً هذه �ملرة يف �إعالنه �أن هذه فعالً هي “�ملعركة من 

�أجل �لقد�ص”. وهي �إما �أن تكون �ملعركة �الأخرية �لتي يخو�صها �لفل�صطينيون 

�صتكون  �أنها  �أو  باأ�رشها،  �ل�رشقية  �لقد�ص  على  �مل�صتوطنون  ي�صتويل  �أن  قبل 

جذب”  “قطب  �لقد�ص  فيه  ت�صبح  بحيث  و�أطول،  �أكب  ن�صال  يف  �الأوىل  �ملعركة 

للمقاتلني من كل حدب و�صوب، �صنة و�صيعة، علمانيني و�إ�صالميني، جهاديني 

على  �لقادرة  �ل�صاحة  نتنياهو  �ختار  لقد  ووطنية.  قومية  قوى  �أو  تكفرييني  �أو 

.
140

جذب جميع هوؤالء �إليها

2. اأحداث �شنة 2015:

وتو�لت  �لثالثة.  �النتفا�صة  من  �أوىل  موجة  �أو  هبة  مبثابة   2014 �صنة  �أحد�ث  كانت 

�أحد�ثها يف موجات متتالية، حتى تخللتها حادثة �إحر�ق �مل�صتوطنني ملنزل عائلة دو�ب�صة 

�لفور  ��صت�صهاد طفلها على  �إىل  �أدت  2015/7/31، و�لتي  نابل�ص يف  يف قرية دوما ق�صاء 

قو�ت  �أيدي  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  تو�لت  وهكذ�  و�لد�ه.  �إثره  على  ��صت�صهد  ثم 

�أ�صعد عبد �لرحمن، �النتفا�صات �لثالث: �صهاد�ت �إ�رش�ئيلية، �صحيفة الحتاد، �أبو ظبي، 2015/1/30، �نظر:   
139

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=83254

املرجع نف�شه.  
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�الحتالل تارة، وتارة على �أيدي �مل�صتوطنني. ثم كانت عملية �ل�صاب مهند حلبي من قرية 

�رشد� ق�صاء ر�م �هلل يف 2015/10/3، حيث قام حلبي بالثاأر لالأق�صى و�حلر�ئر و�ل�صهد�ء، 

فقتل �إ�رش�ئيليني �ثنني و�أ�صاب �آخرين يف �لبلدة �لقدية من �لقد�ص، فكانت �حلادثة �إيذ�ناً 

بانطالق �ملوجة �لثانية من �النتفا�صة �لثالثة.

و�صف �لعديد من �لكتاب و�ملحللني هذه �الأحد�ث بـ“�نتفا�صة �لقد�ص” �أو “�النتفا�صة 

�لثالثة”. و�أن “�لعمود �لفقري” لالنتفا�صة �جلديدة يتمثل يف �جليل �لذي ولد على �أعتاب 

�لدولية و�الأمنية.  �اللتز�مات  �التفاقات وال  تكبله  و�أنه جيل مل  و�إّبانها،  �أو�صلو  �تفاقات 

و�أن �النتفا�صة �لثالثة قد �نطلقت فعالً. و�أنها حتمل يف �نطالقتها وم�صارها خ�صو�صياتها 

�لتي متيّزها عن �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية، و�أن هذ� �أمر طبيعي يتعلق ب�صياق �لظروف 

.
141

و�ملعطيات �ملتنوعة

وي�صرتط �لبع�ص لت�صمية �أعمال �ملقاومة �جلارية باالنتفا�صة، توفر �أهد�ف و��صحة 

هذين  توفر  دون  �صابقة  �نتفا�صات  على  �لت�صمية  هذه  �أطلقت  بينما  موحدة،  وقيادة 

عدى  بها،  تنفرد  بخ�صائ�ص  �نتفا�صة  �أّي  تتميّز  �أن  ويكفي  �لفعلي،  باملعنى  �ل�رشطني 

�لثالثة  �النتفا�صة  حالة  ويف  م�صرتكة.  بخ�صائ�ص  �النتفا�صات  من  لغريها  م�صاركتها 

�ملقاومة منذ  �لكبري، وتو��صل عمليات  �ل�صعبي  �لفردية و�لتعاطف  �لعمليات  فاإن كثافة 

متوز/ يوليو 2014 ودخولها �صنة 2016، كذلك ما حققته �النتفا�صة من �نخفا�ص ن�صبي 

�الأق�صى،  �مل�صجد  تهويد  م�صاريع  يف  ملحوظ  وتوقف  �لتو�صعية،  �ال�صتيطان  �أعمال  يف 

خ�صائر  ذلك  يقابل  �لفل�صطيني،  �لد�خل  �إىل  �النتفا�صة  مظاهر  بع�ص  �نتقال  �إىل  �إ�صافة 

�صيا�صية و�أمنية و�قت�صادية لالحتالل، �إ�صافة �إىل حالة �لرعب �ملتز�يد يف �أو�صاط �ل�صارع 

�الإ�رش�ئيلي، كل ذلك دفع باجتاه ت�صمية �لهبّة بـ“�النتفا�صة �لثالثة”، وهكذ� تكون هذه 

.
142

�النتفا�صة قد �نفردت بخ�صائ�صها

3. وجهة النظر الإ�رضائيلية:

ء  ع�صا �أ من  وعدد  �رش�ئيليني  �الإ �ملحللني  برز  �أ ذهب   ً ي�صا �أ ه  �الجتا هذ�  يف 

�أو �لفل�صطيني”  بـ“�لت�صعيد  �الأحد�ث  ي�صّمون  باتو�  حيث  �الإ�رش�ئيلي،   �لكني�صت 

منري �صفيق، �جعلوها �نتفا�صة حترير منت�رشة، موقع �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، �لدوحة،   
141

 .2015/10/12

 ،2016/1/9 للحو�ر،  فل�صطني  �صبكة  �أم هبة �صعبية؟، موقع  ثالثة  �نتفا�صة  �أمام  �لدين، هل نحن  يا�صني عز   
142

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1183031 :نظر�
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. بينما ر�أى �آخرون �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 
143

�النتفا�صة �لثالثة

ي�صعى �إىل دفع �الأحد�ث وحتويلها باجتاه �نتفا�صة ثالثة، من �أجل تخفيف �ل�صغط �لدويل 

.
144

�لهادف �إىل �إجبار “�إ�رش�ئيل” للو�صول �إىل ت�صوية مع �لفل�صطينيني

وبالرغم من �متناع �الإعالم �الإ�رش�ئيلي عن تو�صيف �الحتجاجات يف مدينة �لقد�ص 

�الإ�رش�ئيلية،  �الأمنية  و�الأجهزة  �حلكومة  من  بتوجيه  باالنتفا�صة،  �لغربية  و�ل�صفة 

كعناوين  �لت�صمية،  هذه  �إطالق  �الإعالم  على  فر�صت  ومفاجاآتها  �الأحد�ث  �صري  �أن  �إال 

�الأحد  منذ  �عتمد  �لعبي   Walla و�ال  فموقع  �الأخبار.  ومو�قع  لل�صحف  بارزة 

بينما  ثالثة”.  �نتفا�صة  نحو  �لطريق  “يف  بعنو�ن  يومياً  �الأحد�ث  متابعة   2015/10/4

موؤكد�ً   Avi Issacharoff �صخاروف  �آيف  �ملوقع  يف  و�ل�صيا�صي  �لع�صكري  �ملحلل  كتب 

يف �ملو�جهات  رقعة  �ت�صاع  و�أن  حقيقية،  �نتفا�صة  عن  تعب  �لر�هنة  �الأحد�ث  �أن   على 

وقد  �الأمر.  �صيح�صم  �ملو�جهة،  خّط  على  �لد�خل  فل�صطينيي  ودخول  �لغربية  �ل�صفة 

�صحيفة  موقع  يف  ي�صاي  بن  رون  �لع�صكري  �ملحلل  حتليالت  مع  �الأقو�ل  هذه  تطابقت 

.
145

يديعوت �أحرونوت

 Nahum برنياع  ناحوم  �الإعالمي  للكاتب  مقال  �أحرونوت،  يديعوت  يف  وجاء 

Barnea، جاء فيه �أن هذه �نتفا�صة ثالثة، ومن �ملهم ت�صميتها كما هي، كي ال ُيتاح لل�صاحة 

�ل�صيا�صية و�لع�صكرية بالتمل�ص و�لهروب من �مل�صوؤولية. بينما قال �لكاتب �الإ�رش�ئيلي 

�العرت�ف  يجب  �مليد�نية  �لعملية  �لناحية  من  �أنه   ،Yossi Yehoshua يهو�صيع  يو�صي 

باحلقيقة باأن �النتفا�صة “هنا وموجودة”، و�إن كانت ال تد�ر ب�صكل مركزي ح�صب قوله، 

.
146

و�أن عا�صمة �النتفا�صة �الآن لي�صت نابل�ص �أو جنني، بل هي مدينة �لقد�ص

و�أطلق �لكاتب �الإ�رش�ئيلي عامو�ص جلبوع Amos Gilboa على �الأحد�ث �جلارية، يف 

موقع نيوزNews1 1: “�النتفا�صة �لناعمة”، وذلك يف مقال له يحمل ذ�ت �ال�صم، و�أ�صار 

ر�مي من�صور، �نتفا�صة ثالثة؟ من يختار �لت�صميات، موقع عرب 48، 2015/10/4، �نظر:  
143

http://bit.ly/2hus5gF

بالل �صاهر، نتنياهو ُيغذي �لهبة لتتحول النتفا�صة، عرب 48، 2015/10/14، �نظر:   
144

http://bit.ly/2hYk9rq

�الإعالم �ل�صهيوين: �النتفا�صة �لثالثة �نطلقت، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/10/9.  
145

�ملرجع نف�صه.  
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�أنه يف  �إىل  �نتفا�صة. ولفت  �إمنا هو  �أجو�ء منذ �صنني  �الإ�رش�ئيليون من  �أن ما يعي�صه  �إىل 

�لفرتة 2012–2014 ُنفذت نحو �أربعة �آالف عملية �إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وكذلك 

.
147

طعن ودع�ص

4. املعار�شون لت�شمية الأحداث بـ“النتفا�شة”:

�كتفى بع�ص �ملحللني من جهة �أخرى بو�صف �الأحد�ث بـ“�ملو�جهة �ل�صعبية”، و�أنها 

. فيما ر�أى �آخرون 
148

مر�صحة لالرتقاء �إىل م�صتوى هبة �صعبية يف �الأر��صي �لفل�صطينية

�نتفا�صة  لت�صكل  �مل�صاندة  �لرئي�صية  �لعنا�رش  �كتمال  �إىل  تفتقد  �نتفا�صية”  “موجة  �أنها 

�إىل  لت�صل  ورو�فع  ملقومات  حتتاج  �لتي  بـ“�ل�رش�رة”  �لبع�ص  وو�صفها   .
149

�صاملة

.
150

م�صتوى �النتفا�صة

ذلك  و�أن  جماهريية”،  �نتفا�صة  ال�صتقبال  جاهز�ً  لي�ص  “�مل�رشح  باأن  �آخرون  وعلّل 

يعود لغياب �أغلب �لتجمعات �ل�صكانية عن �مل�صاركة يف �لهبة �لر�هنة، كذلك غياب �مل�صاركة 

�أنه كما  و�لفتيات،  �ل�صباب  بجيل  �لهبة  و�نح�صار  �ملتنوعة،  و�الأجيال  و�ملهنية   �لنقابية 

ال بّد من توفر عن�رش �لقيادة �جلماهريية وما ينبثق عنها من جلان تعنى بب�مج �لتوعية 

و�الإر�صاد. ور�أى هوؤالء �أن “تقل�ص �لثقافة �لوطنية” و��صتبد�لها بـ“�لثقافة �ال�صتهالكية” 

.
151

�صبب �آخر لعدم جهوزية �مل�رشح النتفا�صة جماهريية

Kobi Michael، فقد  �الإ�رش�ئيلية كوبي ميخائيل  �لع�صكرية  �ل�صوؤون  �أما �ملحلل يف 

�أمنية”،  �أحد�ث عنف و��صطر�بات  �ملرت�فق مع  �لتدريجي  بـ“�لت�صعيد  �الأحد�ث  و�صف 

حيث لفت يف در��صة له بعنو�ن “�لت�صعيد مع �لفل�صطينيني: مالحظات وتو�صيات”، ذكر 

�ملرجع نف�صه.  
147

عزمي ب�صارة، “�آفاق ت�صعيد �ملو�جهة �ل�صعبية �لفل�صطينية مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي،” تقدير موقف، �ملركز   
148

�لعربي لالأبحاث ودر��صة �ل�صيا�صات، 2015/10/8، �نظر:

http://www.dohainstitute.org/release/79478c4c-f20b-4934-8ffb-364c694e6743

خليل �صاهني، �صياق �ملوجة �النتفا�صية و�آفاقها، حتليل و�صع، موقع �ملركز �لفل�صطيني الأبحاث �ل�صيا�صات   
149

http://bit.ly/2iizn6S :و�لدر��صات �ال�صرت�تيجية - م�صار�ت، 2015/11/3، �نظر

�نظر:   ،2015/10/9 �لر�صالة.نت،  موقع  �رشورة؟،  �أم  خيار  �لثالثة..  �لفل�صطينية  �النتفا�صة  �حليلة،  �أحمد   
150

http://bit.ly/2hfNaz6

عبد �ل�صتار قا�صم، �نتفا�صة �لقد�ص، �جلزيرة.نت، 2015/10/19، �نظر:   
151

http://bit.ly/1QVsdCj
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فيها ما عّده �أهم نتائج �لت�صعيد �مليد�ين �حلا�صل بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني، حيث 

.
152

قال �إن �الأحد�ث �جلارية مل ت�صل بعد مرحلة �النتفا�صة �ل�صعبية �حلقيقية

�إطالق  �عتمد  فيما  �لقد�ص،  �نتفا�صة  �أو  �لثالثة  �النتفا�صة  ت�صمية  �لباحث  رجح  وقد 

ت�صمية “�لهبة �الأوىل” على �الأحد�ث �الأوىل �لتي �نطلقت يف متوز/ يوليو من �صنة 2014، 

وت�صمية “�لهبة �لثانية” على �أحد�ث ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �صنة 2015.

ب. اأ�شباب النتفا�شة الثالثة:

دّل حجم �العتقاالت و�الإ�صابات يف �ملقد�صيني ما بني �لن�صف �لثاين من �صنة 2014 

و�أو�خر �صنة 2015، على �صعة و�نت�صار �ملقاومة يف �الأو�صاط �ل�صبابية و�جلماهريية عامة. 

�ملقاومة  �أ�صكال  من  �لعديد  �الحتالل  و�رشطة  قو�ت  مو�جهة  يف  �ملقد�صيون  و��صتخدم 

�ل�صعبية، وت�صّدو� للمركبات �لع�صكرية وعرقلو� تقّدمها �أغلب �الأحيان، ومنعوها �أحياناً 

من �قتحام �الأحياء �ملقد�صية. 

�ملقاومة  �أ�صباب  من  جملة  �ل�صباب،  فئة  وخ�صو�صاً  �ملقد�صيني  لدى  تر�كمت  وقد 

�أر�صهم، وبيوتهم، وم�صاجدهم،  �إق�صائهم عن  �ملا�صية �صّد حماوالت  �ل�صنو�ت  خالل 

وتعذيب  و�عتقال  �الأحياء،  وح�صار  وعزل  �لبيوت،  هدم  �صيا�صات  و�صّد  و�أعمالهم، 

وتدني�ص  �لعربية،  �لثقافة  وت�صويه  و�الأثرية،  �لدينية  �حلقائق  تزييف  و�صّد  �الأطفال، 

�حلثيثة  �الحتالل  حماوالت  و�أخري�ً  �لوطنية،  موؤ�ص�صاته  و�إغالق  �الإ�صالمية  مقد�صاته 

.
153ً

لتق�صيم �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك زمانياً ومكانيا

1. اأ�شباب الهّبة الأوىل �شنة 2014:

و�ملجاالت،  �ملناحي  �صتى  يف  �مل�صعورة  �الإ�رش�ئيلية  �لهجمة  �أن  �إىل  �لتقارير  ت�صري 

كانت �ل�صبب ور�ء �نتفا�صة �ملقد�صيني �لثالثة، وقد �أجملت عدة تقارير �صنوية مقد�صية 

ما  منها   .2014 ل�صنة  �ملحتلة  �لقد�ص  مدينة  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات 

كيف تعاملت مر�كز �لبحوث �الإ�رش�ئيلية مع �النتفا�صة؟، �جلزيرة.نت، 2015/10/25، �نظر:   
152

http://bit.ly/2i4DBjb

مهدي عبد �لهادي، حر�ك �ل�صباب 2015، موقع �جلمعية �لفل�صطينية �الأكاديية لل�صوؤون �لدولية )موؤ�ص�صة   
153

با�صيا(، �لقد�ص، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2015، �نظر:

http://www.passia.org/images/meetings/2015/nov/Youth2015.pdf
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�لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  لالإعالم، وعن  �لفل�صطيني  �ملركز  �صدر عن 

�لتقارير  و�صفت  حيث  �صلو�ن،   - حلوة  و�دي  معلومات  مركز  وعن  و�ملقد�صات، 

�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بـ“�الأحد�ث �لكبرية وغري �مل�صبوقة”، خ�صو�صاً ما وقع منها يف 

هنا  ونعر�ص  �الأوىل”،  “�لهبّة  هذ�  كتابنا  يف  ن�صميه  مّما   .2014 �صنة  من  �لثاين  �لن�صف 

الأهم هذه �النتهاكات:

انتهاكات امل�شجد الأق�شى واملقد�شات:

ك�صف تقرير مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن عن �لت�صعيد �الإ�رش�ئيلي �لر�صمي 

بلغ  حيث  �ال�صتيطانية،  �جلمعيات  ن�صاطات  �إىل  �إ�صافة  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صّد 

�إ�رش�ئيلي، حتى  �ألف متطرفٍ   12 �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحمو�  �لذين  �مل�صتوطنني  جمموع 

نهاية حزير�ن/ يونيو من �صنة 2014. 

وقد بلغت �القتحامات ذروتها تز�مناً مع �أعياد �ليهود، حيث د�أبت �جلمعيات �ملتطرفة 

 Temple Mount and Land of Israel Faithful وباالأخ�ص منظمة “�أمناء جبل �لهيكل

Movement”، و“منظمة هليبا HaLiba”، و“ن�صاء من �أجــل �لهيكل”، و“طــالب الأجــل 

القتحام  و�مل�صتوطنني  �حلاخامات  كافة  دعوة  �إىل  �لثالث”،  �ملعبد  و“معهد  �لهيكل”، 

مبعدل  �القتحامات  هذه  وكانت  باحاته،  د�خل  تور�تية  �صلو�ت  و�أد�ء  �الأق�صى  �مل�صجد 

. فيما �أغلقت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �مل�صجد �الأق�صى 41 مرة، )ال ت�صمل 
154ً

مرتني يوميا

�أبو�ب حطة و�ل�صل�صلة و�ملجل�ص، وحرمت  �أبو�به با�صتثناء  �أيام �جلمع(، و�أغلقت معظم 

�إىل �الأق�صى بحرية كاملة، ومنعت فيه �صالة �جلماعة �لدخول و�خلروج   �ملو�طنني من 

17 مرة، كما �قتحمته قو�ت �الحتالل بع�رش�ت �جلنود �ملدججني باأنو�ع �ل�صالح ووحد�ت 

خا�صة من �ملخابر�ت 17 مرة. وتعمدت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �إبعاد 300 فل�صطيني عن 

�مل�صجد �الأق�صى، لفرت�ت ترت�وح بني 3 �أيام و90 يوماً )قابلة للتجديد(، وعادة ما تقوم 

�ل�صلطات باإبعاد �لع�رش�ت من �ملقد�صيني عن �مل�صجد �الأق�صى قبيل �الأعياد �ليهودية، وقد 

�صملت حمالت �الإبعاد �الأطفال و�ل�صبان و�لن�صاء وكبار �ل�صن. 

و�رتقاء �مل�صجد..  يف  مرة   ”17“ �جلمعة  �صالة  منع  �الأق�صى..  يقتحمون  �مل�صتوطنني  �آالف   :2014 ح�صاد   
154 

10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقـد�صـياً، مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2015/1/5، �نظر:

http://www.silwanic.net/index.php/article/news/55868/ar
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�لفاتيكان  بابا  ��صتقبال  من  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  �الحتالل  �صلطات  منعت  كذلك 

2014، وقامت �ل�صلطات بتحديد  �أيار/ مايو من �صنة  يف �لقد�ص، خالل زيارته �ملدينة يف 

.
155

تنقالتهم و�العتد�ء عليهم، و�عتقال بع�صهم )�حرت�زياً( ع�صية �لزيارة

اعتداءات امل�شتوطنني:

�ملقد�صيني  �حتقان  من  �الأوىل  �لهبّة  ع�صية  �ملتكررة  �مل�صتوطنني  �عتد�ء�ت  عّمقت 

و�صعورهم باالإحباط، و�أ�صهم بالتايل يف �زدياد �صعلة �ملو�جهات مع قو�ت �الحتالل، حيث 

— �مل�صتوطنني  �إىل قيام  �لقد�ص و�ملقد�صات  �مل�صيحية لن�رشة  �الإ�صالمية  �لهيئة  �أ�صارت 

وبتغطية من قبل �الأجهزة �الإ�رش�ئيلية �ملختلفة— بثمانني �عتد�ء على مو�طنني يف مدينة 

�لقد�ص ب�صقيها �ل�رشقي و�لغربي، وقد �صملت �العتد�ء�ت �ملقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صيحية، 

�إ�صافة �إىل �العتد�ء على �الأحياء �ل�صكنية �ملقد�صية �لتي غر�صت فيها �لبوؤر �ال�صتيطانية. 

كما ر�صد �لتقرير قيام �مل�صتوطنني بتخريب �إطار�ت 103 مركبات فل�صطينية تعود لتلك 

�الأحياء. وقد بلغت �عتد�ء�ت �مل�صتوطنني ذروتها بجرية �ختطاف �لفتى �ملقد�صي حممد 

2014، ومن ثم قتله وحرقه، وهي �جلرية �لتي  �أبو خ�صري )17عاماً( يف متوز/ يوليو 

هزت �لر�أي �لعام �ملحلي و�لدويل، وتبعتها جرية قتل �ل�صائق �ملقد�صي يو�صف �لّرّموين 

.
156

)�صنقاً(، يف �أثناء عمله غرب �لقد�ص يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب

ال�شتيطان وهدم البيوت:

�الآالف  بناء  على  �الأوىل  �لهبّة  �صبقت  �لتي  �الأ�صهر  يف  �الحتالل  حكومة  �صادقت 

تابعة  طو�بق  ت�صعة  بناء  وكذلك  �لقد�ص،  مدينة  غالف  يف  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  من 

وحتويل  جر�ح،  �ل�صيخ  حّي  يف  ��صتيطاين  م�رشوع  �صمن  ودينية”،  خا�صة  لـ“مدر�صة 

�أر��صي  على  وطنية  حديقة  و�إقامة  تور�تيني،  وم�صار  حديقة  �إىل  �لربابة  و�دي  منطقة 

قريتي �لطور و�لعي�صوية. وخالل �ل�صنة ذ�تها، �رتفع عدد �مل�صتوطنني �لذين يعي�صون 

فيما  م�صتوطناً،   2,750 �إىل  م�صتوطنٍ   2,500 من  �لقد�ص  �أحياء  يف  �ال�صتيطانية  بالبوؤر 

 ��صتولت جمعيتا �إلعاد Elad وعطريت كوهانيم Ateret Cohanim �ال�صتيطانيتني خالل

،2014 �صنة  خالل  �الحتالل  بلدية  هدمت  فيما  �صكنية.  �صقة   36 على   2014  �صنة 

�لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية تر�صد 1345 �نتهاكاً �صد �ملقد�صات �لعام �ملن�رشم، موقع وكالة معا �الإخبارية،   
155

https://www.maannews.net/ :2015/1/5، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
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كذلك  للمو��صي.  وبرك�صات  جتارية  وحمالٍ  منازل  بني  ما  فل�صطينية،  من�صاأة   214

حيث  �الإ�صالمية،  �هلل  ماأمن  ملقبة  �لتهويدي  مب�رشوعها  �الحتالل  �صلطات  ��صتمرت 

حمامات،  ووحدة  �خلمور،  لبيع  وحمال  كافترييا،  ببناء  ��صتيطانية  موؤ�ص�صة  �رشعت 

وحديقة للكالب، كما هدمت طو�قم “�صلطة �لطبيعة” �الإ�رش�ئيلية ع�رشين قب�ً من مقبة 

.
157

�ل�صهد�ء يف باب �الأ�صباط، بدعوى �أن ملكية �الأر�ص تعود لل�صلطة �ملذكورة

انتهاك الطفولة:

طفلٍ   700 �الحتالل  �صلطات  قبل  من   2014 �صنة  يف  �الأطفال  من  �ملعتقلني  عدد  بلغ 

مقد�صي. ور�فق ذلك حالة �صعبية من �لتعاطف و�لغ�صب. حيث غالباً ما تنتهك �حلقوق 

�لليل.  من  متاأخرة  �صاعات  يف  منازلهم  من  فيقتادون  �ملعتقلني،  لالأطفال  �الأ�صا�صية 

معظمهم  يتعر�ص  كما  �لتحقيق،  �أثناء  يف  �أمورهم  �أولياء  مر�فقة  من  �أغلبهم  ويحرم 

�لوقت �لذي تفرج فيه �صلطات �الحتالل عن  �لنف�صي. ويف  لالعتد�ء �جل�صدي و�ل�صغط 

فيه  تفرج  �لتي  �للحظة  يف  تبد�أ  �أهاليهم  وعذ�بات  حمنتهم  �أن  �إال  �الأطفال،  هوؤالء  معظم 

�ل�صلطات عنهم حتى �نتهاء �الإجر�ء�ت �لق�صائية، ب�رشوط بالغة �لق�صوة، حيث تفر�ص 

عليهم �ملحاكم “�حلب�ص �ملنزيل” الأ�صهر عديد قد تتجاوز �لعام. وبدل �أن جتعل �ل�صلطات 

�الإ�رش�ئيلية من �حلب�ص �ملنزيل �إجر�ء �إيجابياً ينعك�ص على حا�رش �لطفل وم�صتقبله، فاإنها 

تبالغ بالتقييد�ت و�ل�رشوط �الأمنية و�ملالية، �إىل حالة جتعل فيها �ملنزل و�صاكنيه يف �صيق 

�حلياة  ملجرى  وتعطيل  للطفل،  نف�صية  باأمر��ص  يت�صبب  �لذي  �الأمر  �صديدين.  وعذ�ب 

و�لعمل الأولياء �الأمور. ثم تبد�أ عقب �نتهاء مدة �حلب�ص �ملنزيل مرحلة �إعادة تاأهيل �لطفل 

.
158

للعودة �إىل �حلياة �لعامة، و�إىل ��صتئناف در��صته وتعليمه

اعتداءات الأجهزة الإ�رضائيلية الر�شمية:

�أكد تقرير مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن �ل�صادر �أو�ئل كانون �لثاين/ يناير 

من �صنة 2015، على مو��صلة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية خالل �صنة 2014 لقمع حرية �لر�أي 

�لثقافية و�لريا�صية و�لوطنية،  و�لن�صاطات  �لفعاليات  كافة  �لقد�ص، فمنعت  و�لتعبري يف 

بدعوى تنظيمها من قبل �ل�صلطة �لفل�صطينية. ويف هذ� �ل�صياق �قتحمت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 

�صحيفة العا�شمة، ر�م �هلل، �لعدد 6، 2015/1/5، �ص 15.  
157

فيديو “طفولة �صائعة وقانون غائب”، موؤ�ص�صة �مليثاق حلقوق �الإن�صان، 2015/1/25.  
158
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�أو �لن�صاطات، وتعّمدت  �لعديد من �ملر�كز و�لنو�دي و�ملوؤ�ص�صات قبيل تنظيم �لفعاليات 

وفعاليات  �الحتالل،  �صجون  يف  �ملقد�صيني  لالأ�رشى  �ملنا�رشة  فعاليات  قمع  �لقو�ت 

�الأر�ص.  يوم  وكذلك  �ملر�أة،  يوم  �أو  غزة،  مع  �لت�صامن  �أو  �الأق�صى،  للم�صجد  �ملنا�رشة 

منازل  باجتاه  �الأق�صى  �مل�صجد  من  تنطلق  كانت  �لتي  �لعر�صان”  “زفة  قمع  �إىل  �إ�صافة 

يف  �لرباط  ن�صاطات  �صمن  �ملقد�صيون  �أبدعها  فعالية  وهي  �لقدية،  �لبلدة  يف  �لعر�صان 

�مل�صجد �الأق�صى. وقمعت �ل�صلطات كذلك مظاهر�ت مقد�صية يف ذكرى �لنكبة و�لنك�صة، 

وفعاليات لالأطفال يف �صو�رع �لقد�ص، وفعالية �ملار�ثون �لريا�صي �ملقد�صي، وم�صري�ت 

.
159

خرجت ملناه�صة “م�صرية �الأعالم �الإ�رش�ئيلية”، وغريها

�لقد�ص، وهي جمعية مناء  �الإ�رش�ئيلية ثالث موؤ�ص�صات يف مدينة  �ل�صلطات  و�أغلقت 

يف قرية بيت �صفافا، وجمعية �لزكاة و�ل�صدقات يف بلدة �صور باهر، وموؤ�ص�صة �لقد�ص 

�مل�صاكل  بقيت  فقد  �لتعليمية  �مل�صرية  �صعيد  وعلى  �لدين.  �صالح  �صارع  يف  للتنمية 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باقتحام  2014 دون حّل، وقامت  �لقد�ص خالل �صنة  �لتعليمية يف 

�ملد�ر�ص و�عتقال طلبتها يف �أثناء توجههم �إليها، �إ�صافة �إىل ر�ّص �ملياه �لعادمة ذ�ت �لرو�ئح 

�أيام،  لعدة  بال�صخ�ص  تلت�صق  �لرو�ئح  هذه  �أن  علماً  متعمدة،  ب�صورة  عليها  �لكريهة 

.
160

وتت�صبب بحالة من عدم �لرتكيز و�الختناق له

و�أ�صارت بع�ص �لتقارير �أن رئي�ص بلدية �لقد�ص �الإ�رش�ئيلية نري بركات، كان قد �أوعز 

�الأق�صام بتكثيف حمالت  �لبلدية وروؤ�صاء  �إىل مدير   2014 �أكتوبر  �الأول/  نهاية ت�رشين 

�ملرخ�صة،  �ملحالت غري  �لتوجيه مد�همة  �ل�رشقية”، و�صمل  �لقد�ص  �لقانون يف  “تطبيق 
وت�صليمها �إنذ�ر�ت ب�رشورة �لرتخي�ص خالل �أ�صبوع و�إال فاإنها �صتغلق نهائياً، وكذلك 

تقييد خمالفات �صاملة لل�صيار�ت، وتفعيل �أو�مر هدم �لبيوت �لعالقة و�ملوؤجلة، بل وحتى 

م�صادرة �حليو�نات �ململوكة يف فناء �لبيوت. �إ�صافة �إىل م�صاعفة ن�صاط �صلطة �ل�رش�ئب 

يف مد�همة �ملحالت، وتغرمي �أ�صحابها، وم�صادرة معد�تهم. كما �أن�صاأت �لبلدية ما �أ�صمته 

ي�صمى  ما  مو�قع  وحتديد  �ملدينة،  يف  �لقانون”  “فر�ص  لغر�ص  جوّية”  مر�قبة  “وحدة 
�إلقاء  حو�دث  وكذلك  �لكبرية،  �جلماهريية  �لتجمعات  ومو�قع  بالنظام”،  بـ“�الإخالل 

ح�صاد 2014: �آالف �مل�صتوطنني يقتحمون �الأق�صى.. منع �صالة �جلمعة “17” مرة يف �مل�صجد.. و�رتقاء 10   
159

�صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقد�صياً، مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2015/1/5.

�ملرجع نف�صه.  
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�حلجارة و�لزجاجات �حلارقة �أو �إطالق �ملفرقعات، كما ت�صكل هذه �لوحدة ذر�عاً جوياً 

.
للبلدية لتحديد مو�قع �لبناء “غري �ملرخ�ص”161

2. اأ�شباب الهّبة الثانية )ت�رضين الأول/ اأكتوبر 2015(: 

مهند  �لفل�صطيني  �ل�صاب  قيام  �أعقاب  يف  �لثالثة  �النتفا�صة  من  �لثانية  �لهبة  �نطلقت 

يف م�صتوطنني  جمموعة  على  بالهجوم  �هلل،  ر�م  يف  �رشد�  بلدة  من  عاماً(   19(  حلبي 

من  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  ثاأر�ً   ،2015/10/3 يف  �لقد�ص  مدينة  من  �لقدية  �لبلدة 

�جلي�ص  يف  حاخام  بينهم  م�صتوطنني  حلبي  قتل  حيث  �ملتكررة.  �الإ�رش�ئيليني  �عتد�ء�ت 

�ل�صاب حلبي �نطالق �نتفا�صة  �آخرين. وقد توقع  �أ�صاب م�صتوطنني  �الإ�رش�ئيلي، فيما 

ثالثة يف �لقد�ص قبل يوم و�حد من ��صت�صهاده، حيث كتب على �صفحته يف �صبكة �لتو��صل 

�نطلقت، ما يجري لالأق�صى هو  �لثالثة قد  �أرى فاإن �النتفا�صة  “ح�صب ما  �الجتماعي: 

الأمهاتنا  يجري  ما  هو  �الأق�صى  لن�صاء  يجري  وما  نبينا،  وم�رشى  ملقد�صاتنا  يجري  ما 

فيما  ينتف�ص”.  بل  �صينتف�ص،  �ل�صعب  بالذل،  ير�صى  �صعباً  �أن  �أظن  فال  و�أخو�تنا، 

�أ�صارت معلومات �صادرة عن عائلة �ل�صهيد حلبي، �أنه قام بالعملية ثاأر�ً لعائلة دو�ب�صة 

�لفل�صطينية �لتي ��صت�صهد بع�ص �أفر�دها حرقاً على �أيدي م�صتوطنني يهود قبل �صهرين، 

وحتديد�ً يف 2015/7/31. 

وقد ��صتندت �لهبة �لثانية يف زخمها �إىل تر�كم �لغ�صب يف �صدور �لفل�صطينيني نتيجة 

�الأق�صى،  و�مل�صجد  للقد�ص  و�النتهاكات  �القتحامات  تو�يل  �أّولهما  �أ�صا�صيني،  عاملني 

عدم  ثانيهما   .2015 �صنة  من  �صبتمب  و�أيلول/  يناير  �لثاين/  كانون  بني  ما  �لفرتة  طيلة 

و��صتمرو�  دو�ب�صة،  عائلة  وقتل  بحرق  قامو�  �لذين  �مل�صتوطنني  من  �القت�صا�ص 

�لدفاع  بوزير  �الأمر  بلغ  حتى  �لفل�صطينيني،  و�أر��صي  ممتلكات  على  �عتد�ء�تهم  يف 

�ملعتدين  تعرف  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  “�أن  �رشح  �أن  يعلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي 

على عائلة دو�ب�صة، �إال �أنها مل تعتقلهم حفاظاً على م�صادرها �ال�صتخبارية”. فيما �رشح 

�ل�صيا�صي  �مل�صتوى  �أن خ�صية   Yuval Diskin يوفال دي�صكن  �ل�صابق  �ملخابر�ت  وزير 

�لكاتب  �لقتلة. وذلك ح�صب  �عتقال  �ليهودية كان ور�ء عدم  �الإ�رش�ئيلي من �حلاخامية 

.
�الإ�رش�ئيلي كلمان لب�صكند يف مقالته “م�صوؤولية �لي�صار عن قتل �مل�صتوطنني”162

عام 2014 بالقد�ص: 15 �صهيد�ً و�عتقال حو�يل 2250 فل�صطينياً بينهم 700 قا�رش، عرب 48، 2015/1/5، �نظر:   
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�صحيفة الأيام، ر�م �هلل، 2015/8/4.  
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ما  كاملني  �صهرين  طيلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و�ال�صتباكات  �ملظاهر�ت  تتوقف  ومل 

فل�صطينيني  �صبان  �أربعة  قام  حيث  حلبي،  وحادثة  دو�ب�صة  عائلة  على  �العتد�ء  بني 

فا�صت�صهد  �إ�رش�ئيليني،  وجنود  م�صتوطنني  �صّد  طعن  بعمليات  يوليو  متوز/  خالل 

 �ل�صبان �الأربعة �إ�صافة �إىل �أربعة �آخرين يف عمليات طعن م�صابهة يف �أيلول/ �صبتمب من

�ل�صنة ذ�تها. 

��صتمرت  �النتفا�صة  من  �لثانية  �لهبة  �ندالع  �صبقا  �للذين  �ل�صهرين  وخالل 

�الحتجاجات و�ال�صتباكات يف مدينة �لقد�ص مع عنا�رش �الأمن و�مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني، 

تق�صيم زماين  �الأق�صى، و�مل�صحوبة مبحاوالت  للم�صجد  �ملتكررة  رف�صاً القتحاماتهم 

بني �مل�صلمني و�ليهود. ف�صهدت �ملدينة و�أحياوؤها وكذلك �لبلدة �لقدية مو�جهات يومية، 

نتج عنها قيام قو�ت �الحتالل باعتقال �ملئات من �ملقد�صيني ومن �أهايل �الأر��صي �ملحتلة 

.
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�صنة 1948، و�إبعاد �لع�رش�ت منهم عن �لقد�ص �أو عن �مل�صجد �الأق�صى حتديد�

ج. مقاومة الفل�شطينيني يف النتفا�شة الثالثة )2014–2015(:

 2014/7/2 �نطالقتها يف  ما بني  �لفرتة  �لقد�ص يف  �لثالثة يف مدينة  �النتفا�صة  �صهدت 

وحتى نهاية �صنة 2015، هبتني كبريتني تركزتا يف �أ�صلوبي �لدع�ص و�لطعن بال�صكاكني، 

وجزر،  مّد  تخللهما  موجتني  مبثابة  �لهبتان  وكانت  �ل�صكاكني،  بثورة  يعرف  بات  فيما 

للجنود  دع�ص  عملية   14 ونفذو�  �صهيد�ً،   51 �النتفا�صة  هذه  خالل  �ملقد�صيون  وقدم 

و�مل�صتوطنني، و48 عملية طعن بال�صكاكني، �إ�صافة �إىل 10 عمليات �إطالق نار على �أهد�ف 

�إ�رش�ئيلية.

1. املقاومة يف اأثناء الهبة الأوىل من النتفا�شة الثالثة:

يف  �صعفاط  حّي  من  عاماً(،   17( خ�صري  �أبو  حممد  �ملقد�صي  �لفتى  ��صت�صهاد  كان 

2014/7/2، وكذلك حماولة  مدينة �لقد�ص، حرقاً على يد �مل�صتوطنني بعد �ختطافه فجر 

خطف �لطفل مو�صى زلوم )10 �أعو�م(، يف �ليوم �لذي �صبق ذلك، نقطة حتّول يف مقاومة 

�ملقد�صيني لالحتالل. �إذ حملت هذه �ملرحلة من �ملقاومة بذور �النتفا�صة �لثالثة وجتلّت 

يف تنامي �مل�صاعر �لوطنية يف �أو�صاط �ل�صباب و�لفتيان، �لذين بادرو� بالدعوة �إىل مقاطعة 

�لب�صائع �الإ�رش�ئيلية، و��صتبد�ل �الأغاين �لوطنية بدل �ال�صتماع �إىل �الأغاين �لعبية �لتي 

ر�جت بع�ص �لوقت.

د�ئرة �صليمان �حللبي للدر��صات �ال�صتعمارية و�لتحرر �ملعريف، “�لهبة �لفل�صطينية... حتديات وفر�ص”.  
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مظاهر ا�شتعال الهبة الأوىل:

�نطلقت �لهبة �الأوىل ثاأر�ً للفتى �أبو خ�صري، من خالل من�صور عب �صبكات �لتو��صل 

�الجتماعي ي�صري �إىل “�ختطاف �صاب يف �صعفاط من قبل �مل�صتوطنني وقتله”. ومع تاأكد 

�ملدينة،  �أحياء  كافة  يف  �لغ�صب  من  موجات  �إىل  �حلّي  يف  �لتوتر  حتّول  �لفتى  ��صت�صهاد 

�لثالث،  وحمطاته  �خلفيف”  �الإ�رش�ئيلي  “�لقطار  على  غ�صبهم  جام  �ل�صبان  و�صّب 

�أر��صي �ملو�طنني خمرتقاً حّي �صعفاط، كما  �لقابعة على  �لذي يو�صل بني �مل�صتوطنات 

�نت�رشت موجات �لغ�صب يف �أحياء �لبلدة �لقدية، و�صلو�ن، ور�أ�ص �لعمود، وجبل �ملكب، 

�إذ  �صعفاط.  وخميم  �جلوز،  وو�دي  و�لعي�صوية،  �لطور،  حّي  يف  وكذلك  باهر،  و�صور 

قام �ل�صبان �ملقد�صيون باإلقاء �حلجارة جتاه قو�ت �الحتالل و�أغلقو� �لطرقات بحاويات 

منها، ورفعو�  بالزجاجات �حلارقة و�أحرقو� عدد�ً  �لقمامة، ور�صقو� مركبات �الحتالل 

�أ�صلوباً  �ل�صبان  و�أدخل  �ل�صوئية،  �لكهرباء و�الإ�صار�ت  �أعمدة  �لفل�صطينية على  �الأعالم 

�لنارية باجتاه �جلنود ومركباتهم. وكانت  �ملفرقعات  �إطالق  �ملقاومة متثل يف  يف  جديد�ً 

�ل�صبان  فكان  رم�صان،  �صهر  حلول  �صادف  �إذ  ليالً،  حتدث  �ملقاومة  عمليات  معظم 

يفطرون وقت �ملغرب وي�صارعون ملو�جهة قو�ت �الحتالل، ويبقون يف مقاومتهم حتى 

.
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بزوغ �لفجر

تطّور اأ�شاليب املقاومة: 

من  ذ�ته  بالن�صق  �صهرين،  عن  يزيد  ما  �الحتالل  �أجهزة  �ملقد�صيني  مقاومة  �أ�صغلت 

دفع  �ملقد�صيني،  مع  �لتعامل  يف  وق�صوته  �الحتالل  عنف  �أن  �إال  و�الأ�صاليب،  �لو�صائل 

�ل�صبان بدع�ص �جلنود  �أكرث جر�أة و�صجاعة، فبادر عدد من  �أ�صلوب  �ملقد�صيني النتهاج 

يف  مقد�صي  �صاب  قيام  �لعمليات  هذه  �أول  وكان  �خلا�صة.  ب�صيار�تهم  و�مل�صتوطنني 

2014/10/22 بدع�ص �مر�أتني �إ�رش�ئيليتني يف حمطة �لقطار �خلفيف يف حّي �ل�صيخ جر�ح 

تاأييد  و�صاع  مت�صارع،  ب�صكل  و�لطعن  �لدع�ص  عمليات  تو�لت  ثم  مقتلهما.  �إىل  �أدى  مّما 

�لدع�ص،  لعملية  �إ�صارة  يف  “د�ِع�ص”  لقب  عليها  و�أطلقو�  �ملقد�صيني  بني  �لدع�ص  ظاهرة 

�لفي�صبوك  �الجتماعي  �لتو��صل  �صبكة  على  خا�ّصة  �صفحة  �لنا�صطون  لها  وخ�ّص�ص 

.
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Facebook، وجتاوز عدد �مل�صرتكني فيها 20 �ألفاً خالل 36 �صاعة فقط

موؤ�ص�صة  الفل�شطينية،  الدرا�شات  جملة  قيادة،”  بال  �صعبية  هبة  “�لقد�ص:  �الأرناوؤوط،  �لروؤوف  عبد   
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�لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 26، �لعدد 101، �صتاء 2015، �ص 132.

املرجع نف�شه.   
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�لدر��صة و�ملثبت �صمن مالحق  �لباحث لغر�ص  �أعده  ي�صري �جلدول رقم )11( �لذي 

بني  �أي  �لثالثة،  �النتفا�صة  من  �الأوىل  �لهبة  فرتة  يف  �صهدت  �لقد�ص  مدينة  �أن  �لكتاب، 

وم�صتوطنني  جلنود  بالدع�ص  و��صتباه  دع�ص  عمليات   7 و2015/10/1،   2014/7/1

�إ�رش�ئيليني، �إحد�ها بو��صطة جر�فة. كما �صهدت �ملدينة 14عملية طعن و��صتباه بالطعن، 

و4 عمليات �إطالق نار، و5 عمليات زرع عبو�ت نا�صفة، وقّدرت جهات �إ�رش�ئيلية ر�صمية 

�الأربعة  �الأ�صهر  �إ�رش�ئيلية، خالل  �أهد�ف  �مللقاة جتاه  �لزجاجات �حلارقة  متو�صط عدد 

�الأوىل من حادثة خطف �لطفل �أبو خ�صري بـ 70 زجاجة �صهرياً، �إ�صافة �إىل 5,000 حادثة 

�إلقاء حجارة �صهرياً.

 Israel Security Agency—ISA )�ل�صاباك(  �لعام  �الأمن  جهاز  معطيات  وكانت 

)Shabak( �الإ�رش�ئيلي قد �أ�صارت يف نهاية �أيلول/ �صبتمب من �صنة 2014، �إىل �أن �رتفاعاً 

كبري�ً ح�صل يف عمليات �ملقاومة يف مدينة �لقد�ص، يف �لن�صف �لثاين من �صنة 2014، ففي 

يف  هجوماً   83 �إىل  لت�صل  �رتفعت   ،2014 يونيو  حزير�ن/  يف  وقعت  هجوماً   11 مقابل 

متوز/ يوليو من �ل�صنة نف�صها، منها 77 عملية �إلقاء زجاجات حارقة، و5 عبو�ت نا�صفة 

وعملية �إطالق نار و�حدة. بينما �نخف�صت �لعمليات يف �آب/ �أغ�صط�ص �إىل 69 عملية. ويقدر 

.
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�مل�صوؤولون �الإ�رش�ئيليون عدد عمليات �لر�صق باحلجارة بـ 5,000 عملية �صهريا

2. الهبة الثانية من النتفا�شة الثالثة )2015/10/1–2015/12/31(:

مظاهر ا�شتعال الهبة الثانية:

�صنة  من  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  غرة  بد�أت  لالنتفا�صة  �لثانية  �لهبة  �أن  من  بالرغم 

�ملقاومة  بو�كري  �أرجع  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  �أعدته  تقرير�ً  �أن  �إال   ،2015

�إىل �صهرين قبل ذلك، و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن حزير�ن/ يونيو ومتوز/ يوليو من �صنة 2015 

ت�صمل  �الأعمال  هذه  و�أن  �الحتالل،  وقو�ت  �مل�صتوطنني  �صّد  مقاوماً  عمالً   580 �صهد� 

�لعامة  �ملمتلكات  وتخريب  و�ملفرقعات،  �حلارقة  �لزجاجات  و�إلقاء  باحلجارة،  �لر�صق 

�الإ�رش�ئيلية، ولفت �لتقرير �إىل ت�رشيح م�صوؤول ق�صم �الأمن و�لطو�رئ يف بلدية �الحتالل 

.
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قائالً “�إرهاب �ملقاومة” يتف�صى يف مدينة �لقد�ص

املرجع نف�شه.  
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تطّور اأ�شاليب املقاومة:

�ل�صاب  يد  على  �الأوىل  �لطعن  عملية  وعقب  �أنه  بالكتاب،  �مللحقة  �جلد�ول  تو�صح 

نفذ  �آخرين،  و�أ�صابت  �ثنني  م�صتوطنني  �أ�صقطت  و�لتي   ،2015/10/3 يف  حلبي  مهند 

�لفل�صطينيون 6 عمليات خالل �أ�صبوع و�حد فقط، �أدت �إىل مقتل �إ�رش�ئيلي و�حد و�إ�صابة 

3 �آخرون. و�صهد �الأ�صبوع �لثاين 3 من �ملقاومني بينما �عتقل   8 �آخرين. فيما ��صت�صهد 

ما بني 11–2015/10/18، عدد�ً م�صاعفاً من �لعمليات ، �إذ وقعت 13 عملية مقاومة، منها 

10 عمليات طعن ودع�ص، �أدت �إىل مقتل 3 �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة 23 �آخرين، فيما ��صت�صهد 

�أما �صهر ت�رشين �لثاين/ نوفمب فقد �نخف�صت  �آخرون.   4 9 مقاومني و�أ�صيب و�عتقل 

قتل  �إىل  باملجمل  �أدت  دع�ص،  عمليات  و3  طعن  عمليات   6 ف�صهد  �ملقاومة،  عمليات  فيه 

ويف  �آخرون.   5 و�عتقل  مقاومني   7 ��صت�صهد  فيما  �آخرين،   10 و�إ�صابة  و�حد  �إ�رش�ئيلي 

�ل�صهر �الأخري من مو�صوع �لدر��صة �لتي نحن ب�صددها، �أي �صهر كانون �الأول/ دي�صمب 

�إىل  7 منها طعناً بال�صكني، و3 عمليات دع�ص، �إ�صافة  11 عملية،  2015، وقعت  من �صنة 

�آخرين. فيما   26 �إ�رش�ئيلينَْي و�إ�صابة  �إىل مقتل  �إطالق نار و�حدة، و�أدت جميعها  عملية 

��صت�صهد 10 مقاومني و�أ�صيب و�عتقل 3 �آخرون.

ويو�صح �جلدول رقم )11( �ملثبت يف مالحق �لكتاب، �إجمايلّ ما �صهدته مدينة �لقد�ص 

دع�ص  عمليات   7 وهو:  �لثالثة،  �النتفا�صة  من   2015/12/31–2015/10/1 �لفرتة  يف 

طعن  عملية   34 �ملدينة  �صهدت  كما  �إ�رش�ئيليني،  وم�صتوطنني  جلنود  بالدع�ص  و��صتباه 

و��صتباه بالطعن، و6 عمليات �إطالق نار، وزرع عبوة نا�صفة و�حدة.

اإح�شائيات مقارنة:

من نوفمب  �لثاين/  وت�رشين  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهري  فاإن  للدر��صات   وفقاً 

175 عملية، تنوعت بني �لطعن و�لدع�ص  2015، �صهد� على �صعيد فل�صطني عامة   �صنة 

�آخرين، وذلك ح�صب   300 و�إ�صابة  20 م�صتوطناً وجندياً  �لنار، و�أدت مل�رشع  و�إطالق 

�عرت�فات �الحتالل. و�أن 60 عملية كانت بو��صطة �لطعن، يلي ذلك عمليات �إطالق �لنار 

13 عملية. وحازت مدينة �خلليل  56 عملية، ثم عمليات �لدع�ص و�لتي بلغت  �لتي بلغت 

21 عملية، فيما  30 عملية، ثم مدينة �لقد�ص  �إذ �صهدت  �أعلى معدل لعمليات �لطعن  على 

.
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�صهدت �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 ثالث عمليات

�هلل،  �الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني، ر�م  �ل�صاأن  لدر��صات  �لقد�ص  �لقد�ص، مركز  �نتفا�صة  در��صة تف�صيلية حول   
168
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للحو�ر  فل�صطني  �صبكة  ك�صفت  و2015،   2014 �ل�صنتني  الأحد�ث  جمملة  در��صة  ويف 

عملية   5,383 2015؛  �صنة  خالل  �صهدت  فل�صطني  �أن   2015 ل�صنة  �ل�صنوي  تقريرها  يف 

عملية  و123  دع�ص،  عملية  و42  طعن،  حماولة  �أو  طعن  عملية   156 بينها  من  مقاومة، 

�إطالق نار، و193 عملية �إلقاء عبو�ت نا�صفة حملية �ل�صنع، و1,043 عملية �إلقاء زجاجات 

 2014 �صنة  عن  �رتفعت   2015 �صنة  يف  �لطعن  عمليات  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�صري  حارقة. 

بع�رشة �أ�صعاف )156:16 عملية(، بينما �رتفعت عمليات �إطالق �لنار قريباً من �ل�صعفني 

عملية(،   42:8( �أ�صعاف  بخم�صة  �لدع�ص  عمليات  �رتفعت  وكذلك  عملية(،   123:79(

.
169

وعمليات �إلقاء �لعبو�ت �لنا�صفة حملية �ل�صنع ب�صعفني ون�صف )193:75 عملية(

2015/12/17، قارن بني عمليات مدينة  وكان تقرير قد �صدر عن جهاز �ل�صاباك يف 

�لقد�ص خالل �لفرتة 10/1–2015/12/15، �إىل جمموع �لعمليات يف �ل�صفة �لغربية �لبالغة 

26 عملية فد�ئية  73% من عمليات �النتفا�صة، وك�صف عن �أن  109 عمليات، �أي بن�صبة 

وقعت يف مدينة �لقد�ص وحدها، �أي بن�صبة 18% من عمليات �النتفا�صة يف �ل�صفة �لغربية 

�الأر��صي  د�خل  وقعت  فد�ئية  عملية  و14   ،1948 �صنة  �ملحتلة  و�الأر��صي  و�لقد�ص 

�ملحتلة �صنة 1948، �أي بن�صبة 9% من عمليات �النتفا�صة. و�أ�صار �لتقرير �أن 39% من 

21–25 عاماً، و�أن ما ن�صبته  �أعمارهم بني  �لقد�ص نفذها �صبان  �ملقاومة يف مدينة  �أعمال 

16–20 عاماً، بينما نفذ �أطفال دون  37% من �أعمال �ملقاومة نفذها �صبان �أعمارهم بني 

. كما �صدر عن جهاز �ل�صاباك يف 2016/2/23، �إح�صائية تتعلق 
16 عاماً ما ن�صبته 170%8

تنفذ  ومل  لها  �لتخطيط  مّت  �لتي  �لعمليات  عدد  �أن  �إىل  و�أ�صارت  عموماً،  �لغربية  بال�صفة 

بني �الأول من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015 ومنت�صف �صباط/ فب�ير ل�صنة 2016، هي: 

19 حماولة خطف، و12 عملية ��صت�صهادية، و120 عملية �إطالق نار، و41 عملية و�صع 

.
171

عبو�ت نا�صفة، و37 عملية طعن، و10 عمليات دع�ص

اخللفية الجتماعية والتعليمية للمقاومني:

للمقاومني،  �الأمني  �ملا�صي  وكذلك  و�لتعليمية  �الجتماعية  �حلالة  حول  در��صة  ويف 

�أ�صل من  �صهيد�ً   115 �أن  �إىل   ،2015/12/21 يف  �لعبية  �لدر��صات  �إحدى   �أ�صارت 

�لتقرير �ل�صنوي 2015، �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2016/4/7.  
169

 ،2015/12/17 �الإخبارية،  قد�ص  �صبكة  موقع  �النتفا�صة،  عمليات  يت�صدرون  و�ل�صفة  �ل�صبان  “�ل�صاباك”:   
170

http://www.qudsn.ps/article/80658 :نظر�

�ملرجع نف�صه.  
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128 كانو� عز�باً، و�أن 13 فقط كانو� متزوجني. بينما �دعى �لتقرير �أن 14% من جمموع 

�أو ما دونها. وفيما  86% منهم بالثانوية  �ل�صهد�ء حازو� تعليماً جامعياً، يف حني �كتفى 

�ل�صهد�ء خلو� من جتربة �العتقال، بينما خا�ص �الأمني”، فاإن غالبية  بـ“�ملا�صي   يتعلق 

.
172

3 منهم فرت�ت خمتلفة يف �ل�صجون

�لعمليات  خلفية  �أن  على  يدلل  للمقاومني  �لعلمي  �لتاأهيل  �أن  �إىل  حمللون  �أ�صار  بينما 

�الأو�صاع  وتدهور  و�لفقر  �الإحباط  ولي�ص  و�ال�صتقالل،  للحرية  �لتطلع  كانت  �لفد�ئية 

.
173

�القت�صادية و�الجتماعية

مقاومة احتجاز جثامني ال�شهداء وهدم بيوتهم:

ك�صفت و�صائل �الإعالم عن تباين يف وجهات �لنظر بني �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني، حول 

�ملوقف من �الحتفاظ بجثامني �ل�صهد�ء، ويبدو �أن �ملقاومة �لتي �أبد�ها �ل�صارع �ملقد�صي 

و�مل�صري�ت �جلماهريية �ملطالبة باالإفر�ج عن �جلثامني وما �صاحبها من توتر و�حتكاك 

مع قو�ت �الحتالل، دفعت �لع�صكريني �الإ�رش�ئيليني باجتاه تاأييد �الإفر�ج عن �جلثامني، 

وبد�أت �صلطات �الحتالل فعلياً باالإفر�ج عنهم تدريجياً.

وكان ذوو �ل�صهد�ء وكذلك حمامو� موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، قد عّدو� هذه 

�ل�رشوط عقاباً جماعياً للعائالت �لفل�صطينية، و�أن فيها �إهانة للمعتقد�ت �لدينية للمجتمع 

نف�صي  وتعذيب  �نتهاك  �ملعتادة  �لدفن  �أماكن  عن  بعيد�ً  �جلثامني  دفن  و�أن  �لفل�صطيني، 

�لتي  و�ملكاين  �لعرقي  �لتطهري  و�صيا�صة  حملة  �صمن  ياأتي  ذلك  و�أن  �ل�صهد�ء،  لذوي 

يتعر�ص لها �ملو�طنون �لفل�صطينيون يف �لقد�ص. وعّد ذوو �ل�صهد�ء وكذلك ممثلو� موؤ�ص�صة 

�ل�صمري، �أن �الحتفاظ بجثامني �ل�صهد�ء ورف�ص فتح حتقيق يف �أ�صباب �لوفاة يهدف �إىل 

حجب �حلقيقة وتزويرها، ويوؤكد على ��صتمر�ر �الحتالل يف �صيا�صة �إعد�م �لفل�صطينيني 

خارج نطاق �لقانون، وبغطاء كامل من �جلهات �ل�صيا�صية و�لق�صائية و�الأمنية يف دولة 

.
174

�الحتالل

ند�ف �رشغاي، مائة يوم من �لعمليات.. فوبيا �صهيونية من �لقادم، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/12/22،   
172

�نظر: http://bit.ly/2iGOVFE، نقالً عن هاآرت�ص.

�صحيفة اخلليج، �ل�صارقة، 2015/12/13.  
173

�أهايل �صهد�ء �لقد�ص يرف�صون ��صتالم جثامني �أبنائهم ب�رشوط، كيوبر�ص، 2016/1/3، �نظر:  
174

http://bit.ly/2i10vqM
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�جلثامني،  ت�صليم  �الحتالل  �صلطات  تاأخري  مقد�صيون  وحمامون  �أكادييون  ور�أى 

�ل�رش�ئع  لتوجيهات  ومنافياً  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �لعهود  عليه  ن�صت  ملا  مناق�صاً  �صلوكاً 

�ل�صماوية، ويخرج من �إطار �لقانون �إىل �إطار �النتقام و�الإذالل. و�أكدو� على �أن �ل�صلطات 

قام  مبا  �لقيام  عن  يردعهم  در�صاً  وتلقينهم  �ل�صهد�ء  �أهايل  تعذيب  �صلوكها  من  تبغي 

يهدف  كما  �أبناوؤهم.  بها  �صار  �لتي  �ملقاومة  م�صرية  يكملو�  فال  �جلثمان،  �صاحب  به 

�الإ�رش�ئيليون �إىل �بتز�ز عائالت �ل�صهد�ء قبل ت�صليمهم �جلثامني، من حيث �لزمن و�لعدد 

مو�ر�ة  حل�صور  �الأفر�د  من  ممكن  عدد  �أقل  يريدون  فهم  و�ملال.  و�ملر��صم  و�ل�صكل 

بعد،  فيما  �الإ�رش�ئيليني  حياة  يوؤرق  قدي�ص  �إىل  �ل�صهيد  هذ�  ينقلب  لئال  �لرثى،  �جلثمان 

و�أن  �صعبه،  �أبناء  من  �لقليل  تاأييد  �إال  تلَق  مل  فعلته  �أن  على  �الإ�رش�ئيليون  يدلل  وحتى 

فعلته قادت �إىل و�صع مرير. وي�صرتط �الإ�رش�ئيليون مو�ر�ة �جلثمان ليالً، كناية عن قلة 

�الحرت�م للجثمان وخ�صو�صاً �الحرت�م �لديني. حيث �إنه من �ملاألوف �رشعاً و�جتماعياً 

و�أخالقياً ت�صييع �جلثمان ودفنه يف و�صح �لنهار ولي�ص يف عتمة �لليل وظلمته. باالإ�صافة 

�أن  �أن عنا�رش �الأمن �الإ�رش�ئيلي ال يريدون ت�رشيحاً جلثث �جلثامني، فهم يخ�صون  �إىل 

. و�صبٌب 
175

تكت�صف �أع�صاء م�رشوقة بدون مو�فقة �أهلها، كما ثبت يف كثري من �حلو�دث

�لقد�ص  �آخر الأجله ما تز�ل �صلطات �الحتالل حتتجز �جلثامني، وهو كي ال تبدو مدينة 

.
176

فل�صطينية كمدن �ل�صفة �لغربية

د. ت�شحيات الفل�شطينيني وخ�شائر الإ�رضائيليني يف النتفا�شة الثالثة:

• ت�شحيات الفل�شطينيني:

قّدم �ملقد�صيون خالل هبتّي �النتفا�صة �لثالثة، منذ 2014/7/1 وحتى 2015/12/31، 

تطلق  �أن  قبل  مقد�صياً،  �صهيد�ً   17 جثامني  �الحتالل  �صلطات  و�حتجزت  �صهيد�ً،   54

�إما  خمتلفة،  باإ�صابات  �الآالف  �أ�صيب  كذلك  �حتجازها.  على  �أ�صهر   4–3 خالل  منها   7

�ختناقاً بالغاز �مل�صيل للدموع، �أو �لتعر�ص لل�رشب �ملبح، �أو �الإ�صابة بالر�صا�ص �حلي 

�ملئات  و�لر�صا�ص �ملطاطي. كما قامت �صلطات �الحتالل باعتقال �الآالف وحكمت على 

منهم �أحكاماً م�صّددة، و�عتقلت �لع�رش�ت �عتقاالً �إد�رياً �أو فر�صت عليهم �حلب�ص �ملنزيل 

ملدد خمتلفة. 

�إبر�هيم �صعبان، متى ت�صلم �إ�رش�ئيل جثامني �ل�صهد�ء، القد�س، 2015/12/25.  
175

املرجع نف�شه.  
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1. الت�شحيات خالل الهبة الأوىل )2014/7/2–2015/10/1(:

�أن  �إىل  �لكتاب،  مالحق  �صمن  و�ملثبت  �ملوؤلف  �أعده  �لذي   )12( رقم  �جلدول  ي�صري 

�ملقد�صيني قدمو� منذ �نطالق �لهبة �الأوىل يف 2014/7/2 وحتى نهاية �ل�صنة 14 �صهيد�ً، وقد 

توزعو� على 11 حيّاً من �أحياء �ملدينة، و�نفرد خميم قلنديا وجبل �ملكب ب�صهيدين لكل منهما.

كما بنّي �جلدول �أن �أعمار �أربعة من �ل�صهد�ء هي 17 عاماً فما دون، بينما �أعمار �صتة 

منهم ما بني 20–30، و�رتقى �صيخ يف �لـ 70 من عمره ور�صيعة �بنة �أ�صبوعني. 

وبينما �رتقى ثالثة �صهد�ء يف متوز/ يوليو، فقد �رتقى �أربعة �صهد�ء يف ت�رشين �لثاين/ 

نوفمب.

طالت  �لتي  �لع�صو�ئي  �العتقال  بعمليات  ملحوظاً  �رتفاعاً   2014 �صنة  �صجلت  وقد 

 2014 يوليو  متوز/  يف  �صكلت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  كانت  حيث  �ملقد�صيني،  مئات 

يف  و�ملو�جهات  “�الحتجاجات  ظاهرة  من  للحد  �العتقاالت  لتنفيذ  خا�صة”  “وحدة 
�أحد�ث  �عتقالهم يف  �لذين �صبق  �ملقد�صيني  �لوحدة باعتقال معظم  �لقد�ص”، وقامت هذه 

.
177

�صابقة، بالتز�من مع �قتحام منازلهم وتفتي�صها بعنف وتخريب

وقا�رش، طفل   700 بينها  حالة،   2,250 �لقد�ص  مدينة  يف  �العتقال  حاالت   وبلغت 

�لتي  �الأ�صهر  �أكرث  وكان  عاماً.   73–45 بني  �أعمارهم  ترت�وح  مو�طناً  و15  �صيدة،  و69 

�صهدت �عتقاالت هي: متوز/ يوليو من �صنة 2014، )وهو �ل�صهر �لذي خطف فيه و�أحرق 

�الأول/  ت�رشين  ثم  مو�طناً،   390 �ل�صلطات  �عتقلت  حيث  خ�صري(،  �أبو  حممد  �لطفل 

 �أكتوبر �عتقل 320 مو�طناً، ثم �آب/ �أغ�صط�ص وكان فيه 300 معتقٍل، حيث وخالل يومني

)13–14 �آب/ �أغ�صط�ص( �عتقلت �ل�صلطات �أكرث من 130 مقد�صياً، بعد �قتحام منازلهم يف 

.
178

�أحياء خمتلفة من �ملدينة

2. الت�شحيات خالل الهبة الثانية )2015/10/1–2015/12/31(:

ال�شهداء:

�أما �لهبة �لثانية، وخالل ثالثة �أ�صهر )2015/10/1–2015/12/31( فقد بلغ عدد من 

�رتقى من �ملقد�صيني 37 �صهيد�ً، فيما �أ�صيب 1,569 منهم �إ�صابات خمتلفة.

و�رتقاء �مل�صجد..  يف  مرة   ”17“ �جلمعة  �صالة  منع  �الأق�صى..  يقتحمون  �مل�صتوطنني  �آالف   :2014 ح�صاد   
177 

10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقد�صياً، مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2015/1/5.

�ملرجع نف�صه.  
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ي�صري �جلدول رقم )12( يف �جلزء �خلا�ص بالهبة �لثانية و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، 

�ل�صنة نهاية  وحتى   ،2015/10/1 يف  �لثانية  �لهبة  �نطالق  منذ  قدمو�  �ملقد�صيني  �أن   �إىل 

 37 �صهيد�ً، وقد توزعو� على 13 حيّاً من �أحياء �ملدينة، وقد �متاز خميم قلنديا بالعدد �الأكب 

من �ل�صهد�ء، �إذ قدم 8 �صهد�ء، تاله حّي جبل �ملكب بـ 5 �صهد�ء، ثم بلدة قطنة بـ 4 �صهد�ء.

كما بنّي �جلدول �أن �أعمار 6 من �ل�صهد�ء 17 عاماً فما دون، و�أعمار 23 منهم ما بني 

�صهيد�ً   18 �رتقى  وبينما  عاماً.   50 �لـ  فوق  �أعمارهما  رجالن  �رتقى  كما  عاماً،   30–20

نوفمب �لثاين/  ت�رشين  يف  �لن�صف  �إىل  �لعدد  �نخف�ص  وقد  �أكتوبر،  �الأول/  ت�رشين   يف 

وكانون �الأول/ دي�صمب.

ومن خالل ��صتقر�ء �لتقارير يتبني لنا �رتقاء 7 �أطفال مقد�صيني �صكلو� ن�صبة %26 

من �الأطفال �ل�صهد�ء يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص وقطاع غزة، �لذين كانت ن�صبتهم كذلك 

. و�أن �صنة 2015 هي �صنة �لرعب و�لتعذيب �لوح�صي 
26% من عموم �ل�صهد�ء �لـ 179129

.
جتاه �لقا�رشين، و�أن ن�صبة �لتعذيب و�ملعاملة �ل�صيئة بحق �الأطفال هي 180%100

مقارنة اأعداد ال�شهداء بني الهبتني:

ويف در��صة مقارنة بني بد�يات �لهبة �الأوىل، 7/2–2014/10/2، وبد�يات �لهبة �لثانية، 

10/2–2015/12/31، جند من خالل �جلدول رقم )12( �ملثبت �صمن مالحق �لدر��صة �أن 

14 مقد�صياً �رتقو� �صهد�ء يف �لهبة �الأوىل، مقابل 125 �صهيد�ً يف �الأ�صهر �لثالثة �الأوىل من 

�لهبة �لثانية.

�إىل  �إ�صافة  غزة،  وقطاع  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صهد�ء  �أعد�د  مع  مقارنة  ويف 

2,240 �صهيد�ً  2014 �رتقاء  1948، فقد �صهدت �صنة  �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 

فل�صطينياً من �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص وقطاع غزة، وذلك جر�ء �عتد�ء �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�لغربية �ل�صفة  من  �صهيد�ً   49 منهم  �ملاأكول،  �لع�صف  معركة  يف  غزة  قطاع   على 

.
181

و17 �صهيد�ً من مدينة �لقد�ص و�صهيد�ً و�حد�ً من �لد�خل �لفل�صطيني �ملحتل

ح�صاد 83 يوماً من �نتفا�صة �لقد�ص: 129 �صهيد�ً و22 قتيالً �صهيونياً و�إ�صابة 338 يف 70 عملية �إطالق نار   
179

و69 عملية طعن و19 عملية ده�ص، مركز �لقد�ص لدر��صات �ل�صاأن �الإ�رش�ئيلي، ر�م �هلل، 2015/12/22.

6830 حالة �عتقال خالل عام 2015 و�لغالبية من �الأطفال، موقع مفو�صية �الأ�رشى و�ملحررين – �ملحافظات   
180

http://bit.ly/2iOsKe8 :جلنوبية، 2015/12/28، �نظر�

و�رتقاء �مل�صجد..  يف  مرة   ”17“ �جلمعة  �صالة  منع  �الأق�صى..  يقتحمون  �مل�صتوطنني  �آالف   :2014 ح�صاد   
181 

10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقد�صياً، مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2015/1/5.
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كذلك ك�صفت در��صة مقارنة عن عدد �ل�صهد�ء خالل �لهبة �لثانية ونوعية �الإ�صابات 

منذ 2015/10/2 وحتى 2015/12/17، حيث �أكدت �أن 23 �صهيد�ً مقد�صياً �رتقو� من �أ�صل 

125 �صهيد�ً يف فل�صطني �ملحتلة، �أي ما ن�صبته 18%. فيما �أ�صيب 30 مقد�صياً بالر�صا�ص 

492 مقد�صياً بر�صا�ص �ملطاط من  2%. و�أ�صيب  �أي ما ن�صبته   ،1,380 �أ�صل  �حلّي من 

من  مقد�صياً   1,017 للدموع  �مل�صيّل  بالغاز  وت�رشر   .%16 ن�صبته  ما  �أي   ،3,022 �أ�صل 

،454 30 مقد�صياً من �أ�صل  10%. وتعر�ص لل�رشب �ملبح  9,811، �أي ما ن�صبته   �أ�صل 

�أي ما ن�صبته 6% من جمموع �ملعتدى عليهم. وقد تعمدت �صلطات �الحتالل �إ�صابة �لعديد 

من �لفل�صطينيني باأعينهم، حيث فقد 7 من �ملو�طنني �أعينهم نتيجة هذه �الإ�صابات، 4 من 

55 عاماً، و2 من �لعي�صوية، و�آخر من حّي  هوؤالء من خميم �صعفاط، بينهم رجل عمره 

.
182

�لثوري

املعتقلون خالل الهبة الثانية )2015(:

�أ�صارت �لدر��صة �ل�صهرية �ل�صادرة عن “جلنة �أهايل �الأ�رشى �ملقد�صيني” باأن �صلطات 

�الحتالل �أقدمت خالل كانون �الأول/ دي�صمب، نهاية 2015، على �عتقال 152 مقد�صياً، 

84 �آخرون ميد�نياً من  68 �صخ�صاً �عتقلو� بعد �قتحام منازلهم، بينما �عتقل  من بينهم 

�ل�صارع، �أو من �أماكن عملهم �أو مد�ر�صهم، من �صمنهم: 57 �صاباً و9 �صيد�ت و86 قا�رش�ً، 

�الحتالل �رشطة  و�عتقلت  كما  قا�رشتني.  طفلتني  �إىل  �إ�صافة  عاماً.   12 دون  منهم   10 

25 مقد�صياً وهم م�صابون بجروح خطرية. وقد تنوع �العتقال �إىل �أ�صكال عدة، كاالعتقال 

�لتقليدي �أو �الإد�ري، �أو �حلب�ص �ملنزيل �أو �الإقامة �جلبية، �أو �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى 

.
183

�أو �لبلدة �لقدية، �أو �الإبعاد عن عموم مدينة �لقد�ص

على �صكناهم  حيث  من  موزعون  �ملقد�صيني  �ملعتقلني  �أن  �إىل  �لدر��صة  �أ�صارت   كما 

حيث  �العتقاالت،  من  �الأكب  �لعدد  �صاحبة  �لقدية  �لبلدة  وكانت  مقد�صياً،  حيّاً   16

 �عتقل منها 446 مقد�صياً، ثم تالها حّي �لعي�صوية 315، ثم �صلو�ن 248، فالطور 201،

على  �ملعتقلني  باقي  وتوزع   ،111 �ملكب  جبل  ثم   ،112 �لثوري  ثم   ،182 �لعمود  فر�أ�ص 

16. وبالرغم من �أن خميم قلنديا يقع خلف �جلد�ر، �إال �أن قو�ت  ما تبقى من �الأحياء �لـ 

.
184ً

�الحتالل �عتقلت منه 30 �صخ�صا

تقرير جمعية �لهالل �الأحمر �لفل�صطيني، ر�م �هلل، 2015/12/17.  
182

�الإح�صائية �ل�صنوية لالعتقاالت يف �لقد�ص �ملحتلة للعام 2015، كيوبر�ص، 2016/1/1.  
183

�ملرجع نف�صه.  
184
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 2015 �صنة  خالل  �ملقد�صيني  لالأطفال  �العتقال  حاالت  �أن  �لدر��صات  �إحدى  و�أكدت 

بلغت �أكرث من 500 حالة، من �صمنها 4 حاالت الأطفال دون 14 عاماً �تهمو� مبحاوالت 

�حلاالت  هذه  �الحتالل  �صلطات  وت�صمي  مغلقة.  موؤ�ص�صات  يف  حجزهم  ومّت  طعن، 

بـ“�لرعاية يف موؤ�ص�صة د�خلية”، وتهدف من خاللها عمل غ�صيل دماع لالأطفال، �إىل حني 

.
185

بلوغ �الأطفال �ل�صن �لذي ي�صمح لل�صلطات تقدمي لو�ئح �تهام �صدهم

�صهر نهاية  مع  �أنه  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  عن  �صادر  تقرير   و�أفاد 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، بلغت حاالت �العتقال 1,520 حالة �عتقال يف �ل�صفة �لغربية 

ومدينة �لقد�ص، و�أن 60% منهم من �الأطفال، و�الأغلبية من حمافظة �لقد�ص. كما و�صل 

.
186

عدد �الإد�ريني �إىل 500 معتقل �إد�ري

�لفل�صطينية،  و�ملحررين  �الأ�رشى  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  �أح�صت  بينما 

يف   2015 �صنة  خالل  نفذت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن   ،2015 �صنة  لنهاية  تقريرها  يف 

حمافظة �لقد�ص 2,353 حالة �عتقال، و�أن هذ� �لرقم ي�صكل ما ن�صبته 34.5% من �إجمايل 

قر�بة  �لهيئة  و�صجلت  كما  غزة.  وقطاع  �ملحتلة  و�لقد�ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �العتقاالت 

�لثانية  �لهبة  خالل  كانت  وغالبيتها   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �ملناطق  من  �عتقال  حالة   170

6,830 فل�صطينياً يف �ل�صفة  �أن �صلطات �الحتالل �عتقلت  �لتقرير  من �النتفا�صة. وذكر 

بتجربة  مّرو�  من  جميع  و�أن   ،2015 �صنة  خالل  غزة  وقطاع  �ملحتلة  و�لقد�ص  �لغربية 

�العتقال وبن�صبة 100% كانو� قد تعر�صو� ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال �لتعذيب �جل�صدي 

�أو �لنف�صي. كما �عتقلت �صلطات �الحتالل 2,179 طفالً )ذكور�ً و�إناثاً(، ترت�وح �أعمارهم 

2014. وفيما يتعلق باالعتقاالت  72.1% عن �صنة  11–18 عاماً، يف زيادة مقد�رها  بني 

�الإد�رية، فقد �أظهر تقرير هيئة �الأ�رشى و�ملحررين �أن �صلطات �الحتالل �أ�صدرت خالل 

�صنة 2015 قر�بة 650 قر�ر�ً باالعتقال �الإد�ري، ما بني �عتقال جديد �أو جتديد �العتقال، 

و�أن �أكرث من ن�صف هذ� �لعدد من �لقر�ر�ت، قد �صدرت خالل �لثالثة �صهور �الأخرية من 

.
187

�صنة 2015، �أي منذ �ندالع �لهبة �لثانية

�ملرجع نف�صه.  
185

يف  ت�صعيد  �الأطفال،  من   %60 �عتقال،  حالة   1520 و�ملحررين:  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  عن  �صادر  تقرير   
186

http://bit.ly/2jm6LhY :العتقال �الإد�ري، وكالة فل�صطني �ليوم �الإخبارية، 2015/10/31، �نظر�

6830 حالة �عتقال خالل عام 2015 و�لغالبية من �الأطفال، موقع مفو�صية �الأ�رشى و�ملحررين – �ملحافظات   
187

�جلنوبية، 2015/12/28.
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احتجاز جثامني �شهداء النتفا�شة الثالثة:

�ل�صهد�ء يف  �ملقد�صيني، بل قامت باحتجاز جثامني  مل تكتِف �صلطات �الحتالل بقتل 

ثالجات ذ�ت درجة حر�رة خم�صني حتت �ل�صفر، مّما ترك �أثر�ً بالغ �لق�صوة و�لتغيري يف 

مالمح �جلثامني.

وي�صري �جلدول رقم )13( �لذي �أعده �لباحث لغر�ص �لدر��صة و�ملثبت �صمن مالحق 

عنها.  �الإفر�ج  وتاريخ  �الحتالل،  �صلطات  �حتجزتها  �لتي  �جلثامني  قائمة  �إىل  �لكتاب، 

ويت�صح منها �أن �الحتالل �حتجز كافة جثامني �ل�صهد�ء فور قتلهم. ثم �أفرج عن بع�صها 

ل�صهد�ء  جثماناً  ع�رشين  من  يقرب  ما  �الحتالل  و�أبقى  �حتجازها.  من  �أيام  عدة  خالل 

مقد�صيني قريباً من ثمانني يوماً.

هدم بيوت املقاومني:

“�صّب  �أو  �لفل�صطينيني،  �ملقاومني  بيوت  من  �لعديد  بهدم  �الحتالل  �صلطات  قامت 

يف  �صقة  �لبيت  كون  حالة  يف  �لبيت  جدر�ن  هدم  �أو  �لبيت،  نو�فذ  عب  �مل�صلح”  �الإ�صمنت 

�إحدى �لعمار�ت. وذلك يف خمالفة �رشيحة لن�صو�ص �لقو�نني �لدولية �لتي حتظر �صيا�صة 

�لعقاب �جلماعي، حتديد�ً مادتي 33 و53 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، عدى عن كون هذه 

�لقو�نني قد �أقرت بحق مقاومة �ملقد�صيني لالحتالل بكافة �لو�صائل �ل�رشعية �ملتاحة. 

وت�صتعني �صلطات �الحتالل يف �أثناء هدم �لبيوت مبئات �أو �آالف �جلنود �إىل جانب �آالت 

�لهدم، كما يف حالة هدم بيت �ل�صهيد �إبر�هيم �لعكاري يف خميم �صعفاط، بعد �إغالق �ملخيم 

. وبلغ عدد ما هدمته �ل�صلطات �أو �أغلقته �إىل حني هدمه 11 بيتاً يف 
188

ومنع جتول �صكانه

.
189

مدينة �لقد�ص

فيما مل تهدم �صلطات �الحتالل �أي من بيوت �مل�صتوطنني �ليهود �لذين قامو� بعمليات 

�إرهابية �صّد �لفل�صطينيني، خ�صو�صاً �أولئك �لذين �أقدمو� على خطف وحرق وقتل �لطفل 

حممد �أبو خ�صري، بالرغم من �أن �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية قد د�نتهم.

تفجري منزل �ل�صهيد �لعكاري بعد �قتحام قو�ت كبرية من قو�ت �جلي�ص، القد�س، 2015/12/2.  
188

يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  عقاب،  كو�صيلة  �لبيوت  هدم  حول  معطيات   
189

�الأر��صي �ملحتلة، 2011/1/1.
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• خ�شائر الحتالل يف النتفا�شة الثالثة )2014–2015(:

1. القتلى وامل�شابني من الإ�رضائيليني:

�لثالثة �النتفا�صة  من  �الأوىل  �لثالثة  �الأ�صهر  خالل  �الإ�رش�ئيليني  �لقتلى  عدد   بلغ 

�إ�رش�ئيلياً   65 �إ�صابة  �إىل  �إ�صافة  و�مل�صتوطنني  �جلنود  من   10  ،)2014/10/7–7/2(

�إح�صائية  حول  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �رشطة  معطيات  �إىل  و��صتناد�ً  خمتلفة.  باإ�صابات 

2015، فقد قتل يف �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية من  �إجمالية نهاية �الأ�صبوع �الأخري من �صنة 

وذكرت  �آخرون.   60 �أ�صيب  فيما  �إ�رش�ئيليني   8 وحدها،  �لقد�ص  مدينة  يف   2015 �صنة 

�إح�صائية �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية �أن 25 �إ�رش�ئيلياً قتلو� يف �لفرتة نف�صها يف �ل�صفة �لغربية 

ومدينة �لقد�ص �ملحتلة، و�أ�صيب 280 �آخرون، نتيجة 120 عملية طعن، و46 عملية �إطالق 

.
190ٍ

نار، و30 عملية دْع�ص

2. اأجواء من الرعب:

�أ�صار تقرير �إىل حالة من �لرعب يعي�صها �الإ�رش�ئيليون يف كافة مناحي �حلياة. وو�صف 

�لتقرير حال �مل�صتوطنني �ليهود باأنهم �صارو� ي�صكون بكل فل�صطيني، ويرون فيه خطر�ً 

عليهم. وقد و�صل عدد �لتبليغات �ل�صادرة عن �مل�صتوطنني ملوؤ�ص�صات �الأمن �الإ�رش�ئيلية 

�صحيفة  خل�صت  وقد   .
1912015/10/9 �ملو�فق  �جلمعة  يوم  هو  و�حد،  يوم  يف  �ألفاً   25

�الإ�رش�ئيلية  �حلالة   2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  مطلع  لها  تقرير  يف  �لعبية  هاآرت�ص 

]عندما[ ُي�صبِح يلتفُّ حول  �إ�رش�ئيلي  “�إن كل  �لقد�ص بالقول:  �لعمليات يف  بعد �صل�صلة 

نف�صه ع�رش�ت �ملر�ت يف �ليوم �لو�حد، وذلك ب�صبب تز�يد حالة �لبغ�ص و�لكر�هية، نتيجة 

�لعام  للر�أي  ��صتطالع  �أفاد  بينما   .
�الأخرية”192 �الآونة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �لتوتر  تز�يد 

�ليهودي �أجر�ه معهد فانلي�ص بولوتيك�ص يف 2015/11/24، وكتبت عنه �صحيفة �لقد�ص يف 

2015/12/7، باأن 46% من �مل�صاركني يف �ال�صتطالع �أف�صحو� �أنهم “�صيفكرون مرتني” 

 قبل �مل�صاركة يف �حتفاالت عامة، كما �رشح 77% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم باأنهم ي�صعرون

�لهبة �لفل�صطينية ت�صيب �آالف �الإ�رش�ئيليني ب�صدمة نف�صية، �جلزيرة.نت، 2015/12/18.  
190

�ل�صكاكني: �أيقونة �نتفا�صة �لقد�ص، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/10/13، �نظر:  
191

https://palinfo.com/1538

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �لعنو�ن،  �لفردية  و�لعمليات  عافيتها  ت�صتعيد  �ل�صفة  مقاومة   ....2014  
192

https://palinfo.com/8212 :2014/12/29، �نظر
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بـ“�نعد�م �الأمن”، بينهم 52% �أجابو� �أنهم “ال ي�صعرون باأمن كبري” و25% �أجابو� �أنهم 

.
“ي�صعرون بانعد�م �الأمن”193

ومن �صور �لرعب �لتي عا�صها �الإ�رش�ئيليون يف مدينة �لقد�ص، توجه طائفة يهودية 

�إحدى  تب�أت  حيث  بالقتل،  لها  �لتعر�ص  بعدم  باملقاومة  ت�صتغيث  �ملقد�صي  للجمهور 

طو�ئف �حلريدمي Haredim �ليهودية، من �النتهاكات �ل�صهيونية و�القتحامات �ملتكررة 

بعدم  و�لدع�ص،  �لطعن  عمليات  ومنفذي  �ملقاومة  د�عية  �ملبارك،  �الأق�صى  للم�صجد 

�صحيفة  ن�رشته  �لعربية  باللغة  منا�صدة  كتاب  يف  �لطائفة  وقالت  وقتلهم.  لهم  �لتعر�ص 

�لطائفة لديهم حتظر دخولهم باحات �الأق�صى، وبالتايل ال  �إن تعليمات  �لعبية،  �لعائلة 

. باملقابل وكنتيجة الأجو�ء 
194

يوجد �صبب ال�صتهد�فهم بالقتل يف هذه �ملوجة من �لعمليات

بوجوب  �ليهود  �حلاخامات  من  عدد  �أفتى  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صارع  على  �ملهيمنة  �لرعب 

كانت  �أو  خطرهم  ز�ل  ولو  حتى  �ملقاومة،  لعمليات  �ملنفذين  للفل�صطينيني  �مليد�ين  �لقتل 

 هناك حاجة لالإبقاء على حياتهم بدعوى �لتحقيق معهم. وكان �حلاخام �صموئيل �إلياهو

بهذ�  فتوى  �آخر  و�صاحب  �لكبى،  �حلاخامية  جمل�ص  ع�صو   Shmuel Eliyahu

�ل�صجن  �لفل�صطيني بعد حترره من  “يخ�صى من عودة  باأنه  �خل�صو�ص، قد علل فتو�ه 

للقيام بعمليات �أخرى �صّد �الحتالل”، و�أ�صاف �أنه “يجوز �الإبقاء على حياته �إذ� كانت 

و�أكد  جهنم”،  �إىل  و�إر�صاله  عليه  �الإجهاز  ثم  ومن  وجيزة،  ولفرتة  ما�صة  حاجة  هناك 

�حلاخام على �أنه “ينبغي تقدمي �ل�رشطة و�جلنود �الإ�رش�ئيليني �لذين يرتددون يف �إعد�م 

.
�لفل�صطينيني ميد�نياً للمحاكمة”195

حيث  �ليهود،  من  �لعديد  و�صط  مر�صية  نف�صية  بحاالت  �لرعب  موجة  وت�صببت 

 .
196ً

عربا يح�صبونهم  وهم  مثلهم،  يهود  على  باالعتد�ء  �لر�بعة،  وللمرة  بع�صهم  قام 

معاريف  �صحيفة  بح�صب  �لنف�صية،  �ل�صدمات  لعالج  �الإ�رش�ئيلية  �لر�بطة  و�أ�صدرت 

�لعبية يف 2015/12/28، تقرير�ً �أ�صار �إىل �أن 1,500 �إ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص، يعاجلون 

�نظر:   ،2015/12/6 لالأنباء،  �لقد�ص  باالأمن، وكالة  “�الإ�رش�ئيليني” ال ت�صعر  �لعظمى من  �لغالبية  ��صتطالع:   
193

http://bit.ly/2n8FLTw

طائفة يهودية ت�صتغيث باملقاومة: توقفو� عن قتلنا، موقع مر�آة �لعرب، 2015/10/29، �نظر:  
194

http://bit.ly/2mvEXtr

�صالح �لنعامي، “عن�رشية على مو�قع �لتو��صل �لعبية”، العربي اجلديد، 2015/10/15.  
195

http://bit.ly/2iiE29c :للمرة �لثالثة خالل 4 �أيام، ظنوه عربياً فقتلوه، عرب 48، 2015/10/22، �نظر  
196
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من �ل�صدمة �لنف�صية نتيجة “�لعنف” �لد�ئر يف �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية، من �أ�صل 8,000 

19% من جمموع  �أي ما ن�صبته  �الإ�رش�ئيلي،  �لكيان  �إ�رش�ئيلي يتعاجلون على م�صتوى 

م�صاباً   27 باملتو�صط  هناك  �إ�رش�ئيلي  قتيل  كل  مقابل  �أنه  �لر�بطة  وقالت  �مل�صابني. 

.
197

بال�صدمة �لنف�صية

3. اإجراءات اأمنية تطلبت موازنة مالية كبرية:

�لقد�ص  مدينة  يف  �الحتالل  بلدية  �رشعت  فقد  �الإ�رش�ئيليني،  بخ�صائر  يت�صل  وفيما 

�الإ�رش�ئيلي  �لبلدية  رئي�ص  من  باأمر  حافالت،  حمطة  ثالثمئة  حت�صني  على  بالعمل 

مليوين  نحو  �مل�رشوع  تكلفة  وتبلغ  �لدع�ص،  عمليات  تنفيذ  ملنع  حماولة  يف  بركات،  نري 

يف �أعدته  قد  كانت  عّما  �الحتالل  �رشطة  �أعلنت  فيما   .
198

دوالر( �ألف   513 )نحو   �صيكل 

كانون �لثاين/ يناير 2015 و�أ�صمته بـ“�خلطة �ل�صاملة من �أجل مو�جهة �لت�صعيد �الأمني” 

يف مدينة �لقد�ص. حيث تت�صمن �خلطة عدة ن�صاطات، منها: ن�رش 1,156 �رشطياً �إ�رش�ئيلياً 

باأيدي  �ملوجودة  و�لتكنولوجية  �ال�صتخبارية  �لو�صائل  وحت�صني  �ملدينة،  يف  �إ�صافياً 

�ل�رشطة، وتهيئة مركزين �إ�صافيني لل�رشطة يف بلدتي �صلو�ن و�لعي�صوية، ون�رش وحد�ت 

�إىل تعزيز  �إ�صافة  �أمنية م�صرتكة من قو�ت �لتدخل �ل�رشيع لل�رشطة و�ل�رشطة �ل�رّشية. 

�الأق�صى عن طريق ن�صب بو�بات ممغنطة  �مل�صجد  �ملقامة يف باحات  �ل�رشطية  �الأجهزة 

على مد�خله. وح�صب �لتقدير�ت فاإن هذه �خلطة �صتكلف ما بني 600–700 مليون �صيكل 

.
�إ�رش�ئيلي )نحو 153–179 مليار دوالر(199

مّت  فقد   ،2015/10/22 يف  �لعبية   Makor Rishon ري�صون  مكور  �صحيفة  ووفق 

حتويل �أربعة مليار�ت �صيكل )نحو 1.05 مليار دوالر( حتى هذ� �لتاريخ لنفقات �جلي�ص 

�صيكل مليار�ت  �صتة  بنحو  �ل�رش�ئب  من  �حلكومة  دخل  وقت �نخف�ص  يف   و�ل�رشطة، 

.
200

)نحو 1.58 مليار دوالر(

�إ�صابة 8100 �صهيوين بال�صدمة �لنف�صية، �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2015/12/29.  
197

�لقد�ص: بدء بتح�صني 300 حمطة حافالت، عرب 48، 2015/12/21.  
198

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي يف 

2015/12/21، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.9.

�الحتالل يبلور خطة الإطباق �صيطرته على �لقد�ص و�الأق�صى، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/1/1.  
199

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

يف 2015/1/2، �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.918.

�نظر: حرب �ل�صكاكني ترعب �الإ�رش�ئيليني وتنهك �قت�صادهم، �جلزيرة.نت، 2015/10/25، �نظر:   
200

http://bit.ly/2mTfGoo
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4. اخل�شائر اقت�شادية:

�أ�صارت جملة غلوب�ص Globes �القت�صادية �لعبية يف تقرير لها حول تاأثري �ملقاومة 

على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي، �إىل �أن رجال �أعمال �إ�رش�ئيليني �أغلقو� حمالهم �لتجارية مبدينة 

�لقد�ص. و�أوعزت �ملجلة �ل�صبب �إىل تز�يد �لديون على �أ�صحابها ب�صبب تر�جع �لعائد�ت، 

�لعبية عن  �ملتوتر. وك�صفت �صحيفة هاآرت�ص  �الأمني  بالو�صع  �ملوقع  �أ�صماه  ما  نتيجة 

�أن ثالثني حمالً جتارياً �إ�رش�ئيلياً �أغلق ب�صبب �النتفا�صة، و�أن ن�صبة �لرت�جع يف �حلركة 

.
�القت�صادية يف �لو�صط �ليهودي من �ملدينة تقرتب من ن�صبة 201%60

�الإ�رش�ئيلية  �لفنادق  ت�رشر  �الإ�رش�ئيلية  �ملركزية  �الإح�صاء  د�ئرة  �أكدت  حني  يف 

��صت�صافة  من  �لرغم  على  �مليالد  الأعياد  �حلجوز�ت  �إلغاء  ذلك  و�صمل   ،%30 بن�صبة 

 .
202

�إىل �ملدينة �ل�صياحة  �لعامل لت�صجيع  �ل�صفر حول  �صلطات �الحتالل مئتني من وكالء 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منت�صف  خالل  قدرت  �لعبية  ري�صون  مكور  وكانت �صحيفة 

مليار   1.3 �صيكل )نحو  مليار�ت  خم�صة  بنحو  �النتفا�صة  من  و�حد  �صهر  كلفة   2015

دوالر( من �لدخل �لقومي �لعام، م�صرية �إىل �أنه ح�صل �نخفا�ص يف �حلجوز�ت �لفندقية 

.
بن�صبة 50% منذ بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2032015

و�أجملت �إحدى �لدر��صات نتائج خمت�رشة لعدد من �ال�صتطالعات و�لتقارير، خالل 

�الأ�صابيع �لثالثة �الأوىل فقط من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015، حيث �أكدت �لدر��صة �أن %70 

�الن�صحاب  يوؤيدون  باتو�   )2015/10/14 معاريف،  �صحيفة  )ح�صب  �الإ�رش�ئيليني،  من 

�إىل  دعت  �لعبية  �ل�صحف  يف  مقاالً   25 و�أن  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �الأحياء  من 

“�لتخل�ص” من �لقد�ص �ل�رشقية، كما �أن هناك زيادة بن�صبة 100% يف �أعد�د �الإ�رش�ئيليني 
2015/10/16(، و�أن �خل�صائر  �لذين يتوجهون للم�صحات �لنف�صية )ح�صب موقع و�ال، 

.
204

�القت�صادية تقدر بـ 2.5 مليار دوالر )ح�صب �صحيفة معاريف، 2015/10/18(

�نظر: �نتفا�صة �لقد�ص تطيح باقت�صاد �خلدمات بالكيان �ل�صهيوين، وكالة �لقد�ص لالأنباء، 2015/12/26، يف:   
201

http://bit.ly/2nuqT0u

�ملرجع نف�صه.  
202

حرب �ل�صكاكني ترعب �الإ�رش�ئيليني وتنهك �قت�صادهم، �جلزيرة نت، 2015/10/25.  
203

حاخامات يهود يحرمون زيارة �مل�صجد �الأق�صى، �جلزيرة.نت، 2015/10/23.  
204
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هـ. �شمات وخ�شائ�س النتفا�شة الثالثة:

�متازت �النتفا�صة �لثالثة عن �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية بعدة �صمات، فبينما غلب 

�جلماهري  و�لتز�م  �ل�صامل،  �ل�صعبي  �حلر�ك   )1994–1987( �الأوىل  �النتفا�صة  على 

–2000( �لثانية  �النتفا�صة  على  غلب  فقد  لالنتفا�صة،  �ملركزية  �لقيادة  بتوجيهات 

2004(، حتولها �ل�رشيع نحو �لعمل �لع�صكري �ل�رّشف، �إ�صافة �إىل �النخر�ط �لن�صبي يف 

�أما �النتفا�صة �لثالثة )2014–2016(،  �النتفا�صة من قبل �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، 

�صيوع  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  لالنتفا�صة،  �ملوجهة  �ملركزية  �لقيادة  بغياب  �متازت  فقد 

�أ�صلوب �لعمليات �لفردية يف مقاومة �الحتالل، وباختيار �أ�صلوبي �لدع�ص و�لطعن ب�صكل 

�لثالثة بظاهرة  �إىل �متياز �النتفا�صة  �إ�صافة  �لقا�رشين و�الأطفال،  �أ�صا�صي، ومب�صاركة 

“�القتد�ء”، وظاهرة “�لثاأر” من جنود �الحتالل و�مل�صتوطنني.

1. عمليات فردية:

متيزت �النتفا�صة �لثالثة بالعمليات �لفردية غري �لتنظيمية، �نطبق هذ� �لو�صف على 

�الأغلبية �ل�صاحقة لعمليات �لدع�ص و�لطعن، �إ�صافة �إىل �لعمليات �مل�صلحة و�لتي و�صفت 

يف  �ملقاومة  عمليات  يح�صي  �لذي   )11( رقم  �جلدول  خالل  من  لنا  ويظهر  بالع�صكرية، 

�صنتي 2014–2015، باأن 76 ن�صاطاً مقاوماً، نفذه �أ�صخا�ٌص ب�صكل فردي. ي�صاف �إليها 

�لن�صاط �ليومي من �إلقاء �لزجاجات �حلارقة و�لقذف باحلجارة. �إال يف حالة و�حدة خطط 

و�الأحزمة  �لعبو�ت  الإعد�د  خمتب  لتاأ�صي�ص  �لقد�ص،  جامعة  طالب  من  جمموعة  خاللها 

.
�لنا�صفة، وقد مّت �عتقالهم قبل �لتنفيذ �أو�ئل ت�رشين �لثاين/ نوفمب من �صنة 2052015

2. ظاهرة الدع�س:

حيث   ،2014/ 8/ 4 يف  �لثالثة  �النتفا�صة  �ندالع  من  �صهر  بعد  دع�ص  عملية  �أول  كانت 

�أقدم �ل�صاب �ملقد�صي غ�صان �أبو طري �لذي يقود جر�فة، على �ال�صطد�م بحافلة �إ�رش�ئيلية 

يف �رشقي �لقد�ص، مّما �أدى �إىل مقتل �إ�رش�ئيلي وجرح �أربعة �آخرين. ثم �قتدى به �ل�صاب 

عبد �لرحمن �ل�صلودي، حني قام بدع�ص عدد من �مل�صتوطنني بالقرب من حمطة �لقطار 

�إ�رش�ئيليني و�إ�صابة �إىل مقتل  �أدى  2014/10/23، مما  �لقد�ص �ملحتلة يف   �خلفيف مبدينة 

نفذها  دع�ص  عملية  يف  خمتلفة  بجر�ح   14 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيليني  قتل  ذلك  تال  �آخرين.   8

يا�صني عز �لدين، مرجع �صابق.  
205
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�ل�صاب �ملقد�صي �إبر�هيم �لعكاري من �صكان خميم �صعفاط، يف 2014/11/5. وهكذ� ��صتمر 

.
206

م�صل�صل �لدع�ص حتى بلغ جمموع عمليات �لدع�ص يف �النتفا�صة �لثالثة 14 عملية

3. ظاهرة الطعن:

�أ�صلوب �لطعن بال�صكاكني  2015 ��صتخد�م  جّدد �ملقد�صيون يف �لهبة �لثانية من �صنة 

�صّد قو�ت �الحتالل و�مل�صتوطنني. و�أحدث ��صتخد�م �ل�صكني يف مقاومة �الحتالل رعباً 

�أن  �إىل   )11( رقم  �جلدول  وي�صري  �الإ�رش�ئيليني،  و�مل�صتوطنني  �جلنود  �أو�صاط  يف  كبري�ً 

�الإ�رش�ئيليني  جعل  مما  �لثالثة.  �النتفا�صة  خالل  طعن  عملية   48 نفذو�  قد  �ملقد�صيني 

�أنثى، ويرون فيه خطر�ً حقيقياً،  �أو  �أو �صغري�ً، ذكر�ً  ي�صكون بكل فل�صطيني كبري�ً كان 

�ملخت�صة،  �الأمنية  للجهات  �مل�صتوطنني  �ل�صادرة عن  �لتبليغات  حتى كان متو�صط عدد 

يزيد عن ع�رشة �آالف تبليغ يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية ومدينة �لقد�ص، وقد و�صلت هذه 

.
207

�لتبليغات ذروتها يف يوم �جلمعة �ملو�فق 2015/10/9، �إذ بلغت 25 �ألف تبليغ

ويف�رّش �ملقد�صيون �صبب ��صتخد�مهم لل�صكني يف �النتفا�صة �لثالثة بقولهم: “�إن �صالح 

 .
�ل�صكني خفيف �حلمل وقليل �لكلفة، يرهب �لعدو ب�صكل كبري جّد�ً، ويوجعه ويربكه”208

وكان �الأ�صري �ملقد�صي �ملحرر عامر �رشحان، قد فجر ثورة �ل�صكاكني يف �صنة 1990 من 

�الإ�رش�ئيليني غرب  ٍ من  1990/10/21 بقتل وجرح عدد �الأوىل، عندما قام يف  �النتفا�صة 

مدينة �لقد�ص، ثاأر�ً ل�صهد�ء �مل�صجد �الأق�صى �لذين �صقطو� قبل �أ�صبوعني من ذلك �لتاريخ 

باأيدي قو�ت �الحتالل، فيما بات يعرف مبجزرة �الأق�صى. 

4. م�شاركة القا�رضين والأطفال:

�لتنبوؤ  �الحتالل  قو�ت  على  ي�صعب  حيث  �لثالثة،  �النتفا�صة  �صمات  �أبرز  من  وهي 

باالأحد�ث �لتي ي�صارك فيها �أطفال وفتيان �صغار، ب�صبب غياب �خللفية �لتنظيمية �حلزبية 

م�صبوقة.  غري  كونها  �الحتالل  قبل  من  مدرو�صة  غري  ظاهرة  وهي  �الأطفال،  لهوؤالء 

“منظمة  “�إن زرع خمبين و�صط  �إ�رش�ئيلي كبري  �أمني  �ل�صياق يقول م�صوؤول  ويف هذ� 

�أمٌر �صهل، ويكن لالأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �كت�صاف بع�ص �لعمليات قبل  �إرهابية” 

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �لعنو�ن،  �لفردية  و�لعمليات  عافيتها  ت�صتعيد  �ل�صفة  مقاومة   ....2014  
206

.2014/12/29

�ل�صكاكني: �أيقونة �نتفا�صة �لقد�ص، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/10/13.  
207

�الإعالم �ل�صهيوين: �النتفا�صة �لثالثة �نطلقت، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/10/9.  
208
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ح�صولها، ولكن من �مل�صتحيل زرع خمب يف ر�أ�ص مو�طن �أوى �إىل فر��صه وقام �صباحاً 

.
وقّرر �أن يقوم بعملية طعن �أو ده�ص”209

وكان دور �الأطفال يقت�رش فيما م�صى من �النتفا�صات برمي �حلجارة، �أو م�صاعدة 

وقد  �الحتالل.  جنود  من  وخلّوها  لهم  �لطريق  ك�صف  �أو  بالتخفي  لالحتالل  �ملطلوبني 

طالبت جهات ر�صمية فل�صطينية حتييد �الأطفال عن �النخر�ط بعمليات �لطعن، وحتديد�ً 

يوقعو�  �أن  دون  با�صت�صهادهم،  غالباً  �ملحاوالت  �نتهاء  بحجة  �الحتالل،  حو�جز  قرب 

�إ�صابات يف �صفوف �الحتالل.

5. �شبكات التوا�شل الجتماعي:

منذ �ندالع �لهبّة �لثانية من �النتفا�صة �لفل�صطينية يف 2015/10/1، �ندلعت �نتفا�صة 

�لن�صطاء  بتد�ول  وذلك  �الجتماعي.  �لتو��صل  �صبكات  على  �الفرت��صي  �لعامل  يف  �أخرى 

�لطعن  عمليات  ومتجيد  باالنتفا�صة،  �خلا�صة  و�لتدوينات  للتغريد�ت  �لفل�صطينيني 

و�صور  �ملقاومة  عمليات  �صور  بّث  وكذلك  �الإ�رش�ئيليني،  جتاه  �لنار  و�إطالق  و�لدع�ص 

�لفي�صبوك  على  �صخ�صية  ح�صابات  يلكون  بغالبيتهم  �لفل�صطينيون  وبات  منفذيها. 

وتويرت Twitter، وذلك بح�صب �صو�صيال �صتوديو Social Studio غري �حلكومية.

وقد جلاأ �لفل�صطينيون �إىل �إعالم �صبكات �لتو��صل يف �النتفا�صة �لثالثة، نظر�ً لدوره 

�ملهم يف ن�رش فعالياتها و�أحد�ثها، وقدرته على حت�صيد �جلمهور �لفل�صطيني. ويف �لوقت 

�لذي ت�صهد فيه عمليات �النتفا�صة بع�ص �لهدوء �أحياناً، فاإن �صبكات �لتو��صل �الجتماعي 

تو��صل عملها �ملقاوم، عب �ملن�صور�ت و�لتغريد�ت و�لتعليقات �ملختلفة.

وحكمت  �صديدة،  بق�صوة  �لتّو��صل  �صبكات  ن�صطاء  �الحتالل  حكومة  عاملت  وقد 

�ل�صفحات  ع�رش�ت  باإغالق  وت�صببت  و�لغر�مات،  �العتقال  من  طويلة  باأ�صهر  عليهم 

وز�رة  بني   ،2015/11/24 يف  �أعقاب �تفاق ح�صل  يف  وذلك  �لفل�صطينيني.  للن�صطاء 

مبحاربة  يق�صي  و�لفي�صبوك،  ويوتيوب  غوغل  �رشكات  و�إد�رة  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية 

�الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �تخذت  وقد  �صفحاتها.  عب  �لفل�صطينيني  قبل  من  “�لتحري�ص” 
جملة من �الإجر�ء�ت، �أهمها جتنيد ما يقرب من خم�صة �آالف ح�صاب وهمي على �صبكات 

ملحاربة  وذلك  و�لعربية،  �الإجنليزية  �للغتني  يتقنون  �إ�رش�ئيليون  يديرها  �لتو��صل، 

عبد �لروؤوف �الأرناوؤوط، مرجع �شابق.   
209
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�ل�صفحات �لفل�صطينية على �صبكات �لتو��صل وتدمريها، وكذلك تقدمي بالغات �إىل �إد�رة 

.
210

�لفي�صبوك �صّد �ملئات منها

6. خلفيات عمليات املقاومة:

�صّد  �ملختلفة  �ملقاومة  عمليات  بتنفيذ  �ملقد�صيني  �ل�صبان  قيام  ور�ء  �لدو�فع  تعّددت 

�لفل�صطينيني  مع  �لتعامل  يف  �الحتالل  �رش��صة  �أن  على  �ملحللون  �أجمع  وقد  �الحتالل، 

وقد  �ملقاومة.  �أ�صكال  يولد  �لذي  �الحتقان  �لعادة  يف  توؤ�ص�ص  وممتلكاتهم،  ومقد�صاتهم 

�النتفا�صة  �ندالع  من  �صهرين  بعد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  جي�ص  �أجر�ها  در��صة  �أقرت 

�حلقيقية  �لدو�فع  �أن  �ال�صتق�صاء،  طابع  على  �عتمدت  و�أنها  باملكثفة،  وو�صفها  �لثالثة 

�صكل  حيث  و�النتقام”.  بـ“�القتد�ء  تكمن  �لفردية  �لفل�صطينية  �ملقاومة  عمليات  ور�ء 

“د�فع �النتقام” �صبباً �أوالً للمقاومة. خ�صو�صاً ملا يتعر�ص له �مل�صجد �الأق�صى من �نتهاك 
وتدني�ص. وجاءت هذه �لدر��صة لتعار�ص �لت�رشيحات �الإ�رش�ئيلية �لر�صمية �لتي حاولت 

طيلة �لوقت �الدعاء باأن “د�فع �لتحري�ص” هو �ل�صبب �لرئي�صي ور�ء تنفيذ �لفل�صطينيني 

لعمليات �ملقاومة �لفردية.

�صبكة  يف  ح�صابه  على  حلبي  مهند  �ل�صهيد  كتبه  ما  �أي�صاً،  �النتقام  د�فع  على  ويدلل 

يجري  “ما  قال:  حيث  �لقدية  �لبلدة  يف  �إ�رش�ئيليني  طعن  على  �إقد�مه  ليلة  �لتو��صل 

لالأق�صى هو ما يجري ملقد�صاتنا وم�رشى نبينا، وما يجري لن�صاء �الأق�صى هو ما يجري 

بل  �صينتف�ص،  �ل�صعب  بالذل،  ير�صى  �صعبنا  �أن  �أظن  “فال  وتابع:  و�أخو�تنا”.  الأمهاتنا 

لد�فع  و��صحاً  منوذجاً  حجازي  معتز  �ملقد�صي  �ملقاوم  حالة  متثل  كذلك   .
ينتف�ص”211

�ليهودي  �حلاخام  على  �لنار  باإطالق  يف 2014/10/29،  حجازي  قام  حيث  �النتقام، 

�ملتطرف يهود� جليك Yehuda Glick من “م�صافة �صفر” حيث �أ�صابه �إ�صابة خطرية، 

ب�صبب حمالته �ملتكررة على �قتحام �مل�صجد �الأق�صى ب�صحبة ع�رش�ت �مل�صتوطنني. 

و�الإ�رش�ئيليني، �لفل�صطينيني  بني  جديدة  قتالية  جبهة  �الجتماعي...  �لتو��صل  �صبكات  عامر،  �أبو  عدنان   
210 

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/02/ �نظر:   ،2016/2/8 �ملونيتور،  موقع 

palestinian-intifada-social-media-israel-facebook.html

يف �نتفا�صة �الأق�صى �صهيد ي�صع �صورة �صهيد، موقع �جلزيرة مبا�رش، 2015/10/4، �نظر:   
211

http://mubasher.aljazeera.net/
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حلبي  عمليتي  تلت  �لتي  للعمليات  �ملنفذين  قائمة  على  فينطبق  �القتد�ء”  “د�فع  �أما 

جمل،  �أبو  وعدي  غ�صان  هما  �ملكب،  جبل  من  مقد�صيان  �صابان  �أقدم  حيث  وحجازي، 

بتنفيذ عملية فد�ئية م�صرتكة بعد ثالثة �أ�صابيع فقط من عملية معتز حجازي، فاقتحما 

�حلاخامات  من  �أربعة  فقتلو�   ،2014/11/18 يف  �ملتدينني  �مل�صتوطنني  لتخريج  معهد�ً 

.
212

�ليهود �إ�صافة �إىل �رشطي �إ�رش�ئيلي، وجرحا �لع�رش�ت من طلبة �ملعهد

و. مواقف الأطراف الفل�شطينية من النتفا�شة الثالثة:

1. موقف ال�شلطة الفل�شطينية:

�الإ�رش�ئيلية  باالعتد�ء�ت  ��صتنكارها وتنديدها  عن  �لفل�صطينية مر�ر�ً  �ل�صلطة  �أعلنت 

�مل�صتمرة يف حّق �لفل�صطينيني �لعزل، وطالبت �ل�صلطة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بالتوقف عن 

هذه �العتد�ء�ت ور�أتها تقف حائالً دون �لتقدم باجتاه حتقيق �ل�صالم، وباجتاه ��صتقر�ر 

�العتد�ء�ت  كافة  رفع  عن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أعلنت  كما  �حلقوق،  و��صرتجاع  �ملنطقة 

و�النتهاكات �إىل �جلهات �لدولية �ملخت�صة، مبا يف ذلك حمكمة �جلنايات �لدولية.

ثالثة،  �نتفا�صة  قيام  من  م�صبقاً  موقفاً  حددت  قد  كانت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إال 

عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  مع  مقابلة  ففي  و�الإرهاب،  �لعنف  �إىل  �أقرب  ور�أتها 

بثتها �لقناة �لثانية �لعبية م�صاء 2012/11/2، �رشح خالل لقائه بال�صحفي �الإ�رش�ئيلي 

�أودي �صيغال Udi Segal: “�أنا م�صتعد للعودة �إىل �ملفاو�صات، وطاملا �أنا �أعمل هنا كحاكم 

ورئي�ص، لن �أقبل باندالع �نتفا�صة ثالثة، فنحن ال نريد �أن ن�صتخدم “�الإرهاب”، بل نريد 

.
��صتخد�م �ل�صيا�صة و�لدبلوما�صية و�ملفاو�صات يف �لن�صال من �أجل حقوقنا”213

وقد �صهد موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية من �لهبة �لثانية تطور�ً تكتيكياً، �إذ متثل يف “منح 

�ل�صقف،  �ل�صباب، يف مو�جهات حمّددة ومعروفة  ف�صحة زمنية” ت�صمح بتفريغ طاقات 

تندرج يف �إطار �صيا�صة �الحتو�ء �لتي �تبعتها منذ نهاية �النتفا�صة �لثانية، وتوجهها نحو 

.
214

تطبيق �رشوط �لرباعية Quartet وبناء �ملوؤ�ص�صات و�لتعاون �الأمني

لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �لعنو�ن،  �لفردية  و�لعمليات  عافيتها  ت�صتعيد  �ل�صفة  مقاومة   ....2014  
212

.2014/12/29

http://samanews.ps/ar/ :أنا الجئ فل�صطيني من �صفد، موقع وكالة �صما �الإخبارية، 2012/11/1، �نظر�  
213

د�ئرة �صليمان �حللبي للدر��صات �ال�صتعمارية و�لتحرر �ملعريف، “�لهبة �لفل�صطينية... حتديات وفر�ص”.  
214
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�لعمل  جلم  يف  �الأمني  �لتن�صيق  دور  عن  �ملتكرر  �الإ�رش�ئيليني  حديث  من  وبالرغم 

�ملقاوم، �إال �أن م�صوؤويل �ل�صلطة �لفل�صطينية نفو� �أنهم ي�صعون لوقف �النتفا�صة، لكنهم 

يف �لوقت ذ�ته �أدلو� بت�رشيحات متناق�صة حول وجود �لتن�صيق �الأمني من عدمه، فبينما 

�أكد �لبع�ص حتمية �لتن�صيق وقد�صيته، نفى �لبع�ص �الآخر �أن يكون �لتن�صيق قد ��صتوؤنف 

فرج  ماجد  �للو�ء  �لفل�صطينية  �ملخابر�ت  مدير  ت�رشيحات  �أن  �إال   .2002 �صنة  ُقطع  منذ 

�أكدت ل�صحيفة ديفين�ص نيوز Defense News يف 2016/1/18 فعالية �لتن�صيق �الأمني، 

�إحباط �ل�صلطة ما يقرب من مئتي عملية فد�ئية خالل �الأ�صهر �لثالثة  �أقّر �للو�ء فرج  �إذ 

 .
215

�الأخرية من �صنة 2015، �إ�صافة �إىل �أنها �عتقلت مئة نا�صط فل�صطيني

2. مواقف الف�شائل الفل�شطينية:

�ختلف موقف حركة فتح ميد�نياً عن موقف �ل�صلطة �لفل�صطينية. و�صاركت �لقطاعات 

�ل�صبابية يف فعاليات �النتفا�صة تاأييد�ً ومباركة، خ�صو�صاً بعدما القت �النتفا�صة تاأييد�ً 

�صعبياً الفتاً، و�أكدت قادة �حلركة يف ت�رشيحاتهم على “�رشورة حماية �النتفا�صة من 

.
�أّي تر�جع عن �أهد�فها”216

كذلك كان موقف �جلبهة �ل�صعبية وحركتا حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، حيث طالبو� 

.
217

بحماية �نتفا�صة �ل�صعب �لفل�صطيني يف وجه �مل�صتوطنني وقو�ت �الحتالل

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  لتوجه  ر�ف�ص  موقف  على  �أكدت  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �أن  �إال 

وعدَّته توجهاً �صلبياً مقارنة باملوقف �ل�صعبي �ملتقدم، و�أ�صدرت �جلبهة �ل�صعبية لتحرير 

و�ملتفرج”،  بـ“�ملحايد  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  موقف  فيه  و�صفت  بياناً  فل�صطني 

ودعتها �إىل �مل�صاركة جنباً �إىل جنب مع �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني، يف �لت�صدي لالعتد�ء�ت 

حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال   .
218

�مل�صتوطنني و�إرهاب  ولعنف  �الإ�رش�ئيلية 

�ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، �لدكتور حممود �لزهار، �إن فر�صة حدوث �نتفا�صة ثالثة 

للدفاع �لوحيد  �حلل  �أن  على  م�صدد�ً  �الأق�صى،  �نتفا�صة  من  �أ�صد  وب�صورة   متوفرة 

ماجد فرج: �ل�صلطة �أحبطت 200 عملية �صد �إ�رش�ئيل، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2016/1/20.  
215

يا�صني عز �لدين، مرجع �صابق.  
216

فل�صطني �ليوم، ن�رشة يومية، مركز �لزيتونة، بريوت، 2014/7/3.  
217

�ملرجع نف�صه.  
218
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. فيما ر�أى �ل�صيخ ر�ئد �صالح، 
219

عن �الأق�صى هو �أن يحمل �أهل �ل�صفة و�لقد�ص �ل�صالح

رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948 �أن “�الحتالل وبعد 

كل ما �رتكبه يف حّق �ملقد�صيني و�مل�صجد �الأق�صى، فتح على نف�صه �نتفا�صة �صعبية عفوية 

.
فردية، و�أظن �أنها ممتدة، وال يكن لالحتالل �أن يحا�رشها �أو يوقفها”220

ويف ��صتطالع ر�أي عب �الإنرتنت بني �ل�صباب �لفل�صطيني )16–35 عاماً( �أجر�ه مركز 

�لعامل �لعربي للبحوث و�لتنمية )�أور�د( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، يف 2015/12/10، 

ك�صف �ال�صتطالع �أن 97% من �مل�صتطلعة �آر�وؤهم يرون �أن �لتهديد�ت �الإ�رش�ئيلية لو�صع 

�الأماكن �ملقد�صة يف مدينة �لقد�ص و�لتو�صع �ال�صتيطاين و�الإغالق ت�صكل �ل�صبب �لرئي�صي 

الندالع �النتفا�صة �لثالثة، فيما قال 86% من �ل�صباب باأن �الأحد�ث �حلالية عفوية، و%9 

�لهجمات  تاأييدهم  81% عن  �أحز�ب �صيا�صية. و�أعرب  باأنها منظمة من قبل  فقط يرون 

�مل�صلحة �صّد جنود �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مقابل 10% يعار�صون ذلك. كما �أعرب %77 

من �ل�صباب عن تاأييدهم �لهجمات �مل�صلحة �صّد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ص، 

�إىل  �الأخ�رش  �خلط  د�خل  )�ملدنيني(  �الإ�رش�ئيليني  ملهاجمة  �لتاأييد  ن�صبة  تنخف�ص  بينما 

49%، فيما �أكد 53% باأن �لكفاح �مل�صلح هو �لطريقة �الأف�صل الإنهاء �الحتالل، و8% فقط 

.
221

يرون �أن �ملفاو�صات هي �لطريقة �الأف�صل

ز. موقف الحتالل من م�شاركة املقد�شيني يف النتفا�شة الثالثة:

�أ�صارت خمتلف �مل�صادر �لعبية �إىل ما و�صفته ب�صدة �ملقاومة �ملقد�صية يف وجه �النتهاكات 

و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية. و�أ�صار موقع و�ال �لعبي، �أن مدينة �لقد�ص �ملحتلة كانت بوؤرة 

�أ�صفرت عن مقتل عدد من �جلنود ورجال �ل�رشطة  �صاخنة لن�صاطات �النتفا�صة، و�لتي 

.
222

�الإ�رش�ئيلية، �إىل جانب �إ�صابة �لع�رش�ت من �جلنود و�مل�صتوطنني بجر�ح خمتلفة

عّمان،  ال�شبيل،  �صحيفة  �الأق�صى،  �نتفا�صة  من  �أ�صد  ب�صورة  متوفرة  ثالثة  �نتفا�صة  فر�صة  �لزهار،   
219

.2015/10/4

ر�ئد �صالح: �النتفا�صة قادمة وعلى �ل�صلطة �لفل�صطينية حتديد موقفها، برنامج بال حدود، �جلزيرة.نت،   
220

http://bit.ly/2iOow5M :2014/11/19، �نظر

�صنة(،   35-16 �لعمرية  )�لفئة  �لفل�صطيني  �ل�صباب  بني  �الإنرتنت  عب  ر�أي  ��صتطالع   :2015 �أول  كانون   10  
221

مركز �لعامل �لعربي للبحوث و�لتنمية )�أْور�د(، ر�م �هلل، 2016/1/1، �نظر:

http://www.awrad.org/ar_page.php?id=wZzpRb9lpta9688788ABQ1ST9YoUL

��صتعال �نتفا�صة ثالثة يف �لقد�ص، مقاومة �ل�صفة ت�صتعيد عافيتها، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/12/29.  
222
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�الأمن  وزير  �عرت�ف   ،2015/4/27 يف  �لعبية  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  ونقلت 

�صعوبة  حول   ،Yitzhak Aharonovitch �أهرونوفيت�ص  يت�صحاق  �ل�صهيوين  �لد�خلي 

وقف عمليات �ملقاومة �لفردية �لتي نفذها �لفل�صطينيون بحق �الحتالل وم�صتوطنيه يف 

�لفرتة 2014–2015، وقال �أهرونوفيت�ص: “�إنه ورغم كل �لتعزيز�ت و�الإجر�ء�ت �الأمنية 

 .
223

�لتي مت �تخاذها يف مدينة �لقد�ص، �إال �أنه ي�صعب وقف �ملخرب �ملنفرد”، ح�صب و�صفه

عددها  يف  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لر�صمي  �ملوقف  �لعبية  هاآرت�ص  �صحيفة  وك�صفت 

بخ�صو�ص  �الحتالل  �رشطة  �إعالن  �إىل  �ل�صحيفة  �أ�صارت  �إذ   ،2015/1/1 يوم  �ل�صادر 

�لقد�ص.  مدينة  يف  �الأمني”  “�لت�صعيد  مو�جهة  �أجل  من  �ل�صاملة”،  بـ“�خلطة  �أ�صمته  ما 

و�أكد رئي�ص حكومة �الحتالل بنيامني نتنياهو مو�فقته على خطة �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية، 

�إقامة  ثّم ك�صف عن نيته م�صاعفة �خلطو�ت �الأمنية وت�صديدها �صّد �ملقد�صيني، ومنها: 

رخ�ص  �إ�صد�ر  وم�صاعفة  �ملحتلة،  �ملدينة  يف  �لفل�صطينية  �الأحياء  مد�خل  على  حو�جز 

قانون  وطرح  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات  منفذي  منازل  وهدم  �ملدنيني،  لليهود  �الأ�صلحة 

ين�ص  قانون  م�رشوع  وطرح  وعائالتهم،  �لعمليات  منفذي  من  �ملو�طنة”  حّق  “�صحب 
. ومل يتاأخر وعيد حكومة 

224
على �أن “�لرباط يف �مل�صجد �الأق�صى” مبثابة تنظيم حمظور

“�إ�رش�ئيل” للمقد�صيني، حيث �رشعت يف حماولة �صّن قو�نني تق�صي مبحاكمة �ملقد�صيني 
�لذين ي�صاركون باإلقاء �حلجارة وحب�صهم ما بني 10–20 عاماً، �إ�صافة �إىل �صحب �إقاماتهم 

�ملقد�صية. وهدد وزير �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي مو�صيه يعلون بتنفيذ عمليات �عتقال و��صعة 

.
225

�صّد �لفل�صطينيني، و“قتل كل من يحاول قتل �ليهود” بح�صب تعبريه

ويف هذ� �ل�صياق ك�صف رئي�ص جلنة �لكني�صت ياريف ليفني Yariv Levin من حزب 

قوله،  ح�صب  �لكني�صت  مل�صادقة  يحتاج  ال  قانوناً  �حلزب  �إعد�د  عن   ،Likud �لليكود 

ومنع  �إ�رش�ئيل”،  “دولة  ل�صيادة  مقاومة  باأعمال  يقوم  من  كل  طرد  بنوده  �صمن  ومن 

ت�صييع �ل�صهد�ء وو�صعهم يف مقابر �الأرقام، و�إغالق �أّي موؤ�ص�صات للطباعة و�الإعالنات 

تقوم بطباعة �صور �ل�صهد�ء. وحرمان “�ملحر�صني” وملقي �حلجارة و�الألعاب �لنارية 

 ،2015/4/27 وزير �الأمن �ل�صهيوين يعرتف ب�صعوبة وقف �لعمليات �لفردية، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم،   
223

 https://palinfo.com/12769 :نظر�

العا�شمة، 2015/1/5، �ص 15.  
224

��صتعال �نتفا�صة ثالثة يف �لقد�ص، مقاومة �ل�صفة ت�صتعيد عافيتها، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2014/12/29.  
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رخ�صة  �صحب  وكذلك  �الجتماعية،  �حلقوق  من  فل�صطني  علم  يرفع  ومن  و�حلارقات 

.
226

�ل�صياقة ملدة ع�رشة �أعو�م من �الأ�رشى �ملحررين ومالحقتهم

4. النتفا�شات الفل�شطينية الثالث من منظور اإ�رضائيلي:

وجهة  من  �لثالث  لالنتفا�صات  تقييماً  هنا  نذكر  �النتفا�صات،  لف�صل  و�إمتاماً 

�ل�صيا�صي  و�لو�صع  قياد�تها  وطبيعة  و�أ�صبابها  توقيتها  حيث:  من  �الإ�رش�ئيليني  نظر 

يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  و�صفت  وقد  وم�صارها.  جمهورها  وكذلك  لها،  �ملحيط 

“ثالث مو�جهات د�مية خالل  �لثالث يف جملة و�حدة فقالت:  2016/3/15 �النتفا�صات 

حافالت،  يف  ��صت�صهادية  عمليات  تنفيذ  �إىل  و�متدت  حجارة  بر�صق  بد�أت  عقود،  ثالثة 

وو�صلت �إىل عمليات ينفذها �أفر�د”. و��صتعر�صت �ل�صحيفة وجهات �لنظرة �الإ�رش�ئيلية 

لالنتفا�صات �لفل�صطينية �لثالث على �لنحو �لتايل:

اأ. النتفا�شة الأوىل:

�لتوقيت: بد�أت مع نهاية �صنة 1987، وتوقفت مع �لتوقيع على �تفاق �أو�صلو �صنة 1993.  •

حمفز �ال�صطر�بات: حادث �صري قتل فيه �أربعة عمال فل�صطينيني من قطاع غزة.  •

قيادة �النتفا�صة: “�لقيادة �لوطنية �ملوحدة” وحما�ص.  •

�لو�صع �ل�صيا�صي: �صاد جمود تام �ل�ّصاحة �ل�صيا�صية.  •

جتنيد �حل�صود: مّت جتنيد جمهور حا�صد لدعم �النتفا�صة �صّم جميع �لفئات �ل�صكانية   •

�لفل�صطينية.

جتنيد  وجرى  �لفل�صطيني،  �ملجتمع  يف  �ملختلفة  �لطبقات  من  �ملنظمات:  رجال  طابع   •

منظم كما وقعت عمليات قام بها �أفر�د.

ومظاهر�ت،  حارقة،  زجاجات  و�إلقاء  حجارة،  ر�صق  �النتفا�صة:  �ندالع  طابع   •

ومو�جهات، مع �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية وعمليات خ�صو�صاً يف �ل�صفة �لغربية.

ب. النتفا�شة الثانية )انتفا�شة الأق�شى(:

�لتوقيت: �أيلول/ �صبتمب 2000 وحتى 2005، حيث عقد موؤمتر �رشم �ل�صيخ.  •

حينه  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملعار�صة  رئي�ص  �صارون  �أريل  �قتحام  �ال�صطر�بات:  حمفز   •

للم�صجد �الأق�صى �ملبارك.

�لقد�ص: قو�نني و�صيا�صات �إ�رش�ئيلية تع�صفية بحق �لفل�صطينيني، فل�صطني �أون الين، 2014/11/27.  
226
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قيادة �النتفا�صة: بد�أت بها �ل�صلطة �لفل�صطينية و�صادت بعد ذلك فو�صى، �إذ عمل كل   •

تنظيم بال�صورة �لتي ر�آها منا�صبة.

�إىل  ذلك  و�أدى   ،Camp David ديفيد  كامب  مباحثات  �نهارت  �ل�صيا�صية:  �الأو�صاع   •

�أزمة كبرية و�إىل تاأجيج �لعد�ء بني �صارون و�لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات.

جتنيد �حل�صود: كانت �مل�صاركة �ل�صعبية حمدودة و�تخذت �النتفا�صة طابعاً ع�صكرياً.  •

طابع رجال �ملنظمات: جتنيد رجال منظمات ��صت�صهاديني.  •

��صت�صهاديني،  ت�صمنت  ومعقدة  قا�صية  عنف  عمليات  �النتفا�صة:  �ندالع  طابع   •

.
227

خ�صو�صاً د�خل �خلط �الأخ�رش، �إ�صافة �إىل �إطالق نار يف �ل�صفة �لغربية

ج. النتفا�شة الثالثة )انتفا�شة القد�س(:

جر�ء  �الأق�صى،  �مل�صجد  �أي  �لهيكل”،  “جبل  من  �لعنف  �أعمال  �نطلقت  �لتوقيت:   •

�ال�صتفز�ز�ت �ليهودية يف ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2015.

حمفز �ندالع �ال�صطر�بات: �أكدت �لقيادة �لفل�صطينية وحما�ص باأن “�إ�رش�ئيل” تنتهك   •

�لو�صع �لقائم يف “جبل �لهيكل”.

قيادة �النتفا�صة: ال يوجد �إطار منظم للقيادة، وت�صجعها حما�ص يف �لوقت �لذي حتاول   •

فيه �أجهزة �الأمن �لتابعة لل�صلطة �لفل�صطينية منع تنفيذ عمليات.

م�صرية  من  �لفل�صطينيون  وَيئِ�َص  �صيا�صية،  �آفاق  �أّي  توجد  ال  �ل�صيا�صية:  �الأو�صاع   •

�ل�صالم، وتنعدم �لثقة ب�صورة تامة بني بنيامني نتنياهو رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي، 

وبني �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص.

جتنيد �حل�صود: يرتكز �لن�صاط يف �صفوف �ل�صبان و�لطالب.  •

طابع �ملنفذين: �صبان.  •

طابع �ندالع �النتفا�صة: بد�أت مبو�جهات يف �ل�صفة �لغربية خفتت مع �لزمن، و�ندلعت   •

ودخول  نار  �إطالق  �إىل  و�متدت  و�لطعن،  بالدع�ص  تركزت  �أفر�د  عمليات  موجة 

.
228

م�صتوطنات، كما ذكرت �ل�صحيفة �الإ�رش�ئيلية

تقرير  �أ�صار  و2015/2014(،  و2000،   ،1987( �لثالث  �النتفا�صات  بني  مقارنة  ويف 

لالنتفا�صات  وكنتيجة  �أنه  �الإ�رش�ئيلية   Israel Hayom �ليوم”  “�إ�رش�ئيل  ل�صحيفة 

كامل �إبر�هيم، �النتفا�صات �لفل�صطينية من منظور �إ�رش�ئيلي، �صحيفة الراأي، عّمان، 2016/3/16.  
227

املرجع نف�شه.  
228



138

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

�لفل�صطينية �لثالث، فقد قتل 1,623 �إ�رش�ئيلياً، منهم 179 قتلو� خالل �النتفا�صة �الأوىل، 

و1,084 يف �النتفا�صة �لثانية، و33 قتلو� خالل ـخم�صة �أ�صهر بني ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 

.
229

2015 و�صباط/ فب�ير 2016، باالإ�صافة ملئات �مل�صابني

�أن  �ال�صتنتاج  يكن  �لثالثة  �النتفا�صات  بني  �رشيعة  “مبقارنة  �إنه  �لتقرير  وقال 

�أوجه �صبه  �لتي تربطها بها  �الأوىل  �النتفا�صة  �أ�صد �رش�وة من  �النتفا�صة �جلارية هي 

 .
عديدة من حيث و�صائل �لتنفيذ وزخم �لعمليات وكثافتها”230

كذلك �أ�صارت در��صة �إ�رش�ئيلية �إىل �أن حركة فتح قامت مبا ن�صبته 85% من عمليات 

�ملقاومة يف مدينة �لقد�ص خالل �لفرتة 1977–1987، و�أن حركة حما�ص نفذت ما ن�صبته 

بن�صبة  �ل�صعبية  �جلبهة  تلتها   ،2000–1987 �لفرتة  خالل  �ملقاومة  عمليات  من   %60

20%، ثم حركة فتح بن�صبة 15%. وقامت حركة فتح خالل �لفرتة 2000–2002، بـ %65 

 من عمليات �ملقاومة يف �ملدينة، تلتها حركة حما�ص بـ 30%، ثم حركة �جلهاد �الإ�صالمي

.
بـ 231%12

خال�شة: 

�أثبت �ملقد�صيون �أنهم بالرغم من �صعورهم بال�صغط و�لكبت و�لوحدة، فاإنهم قادرون 

على حماية هويتهم �لوطنية. حيث �أكدت �لدر��صات، �أن �بتكار �ملقد�صيني لو�صائل �ملقاومة 

وطعنهم،  �الإ�رش�ئيليني  و�مل�صتوطنني  للجنود  �لدع�ص  ظاهرة  �ت�صاع  و�آخرها  �ملختلفة، 

دليل وعي وحنكة و�صجاعة.

�أما على �مل�صتوى �لفل�صطيني، فاإن �النق�صام يف �ملوقف من �النتفا�صة كفيل بخف�ص 

�ل�صلمية  �لت�صوية  �أن �النتفا�صة �صكلت ميد�ن تناف�ص بني جيل  وتريتها وتعويقها. كما 

مدعوماً باالأجهزة �لفل�صطينية �لر�صمية، وبني جيل �ملقاومة �لفردية غري �ملوجهة من �أّي 

ف�صيل �أو �جتاه.

�النتفا�صات �لثالث تخلف 1623 قتيالً �إ�رش�ئيلياً، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2016/2/28، �نظر:  
229

http://www.qudsn.ps/article/86315

�ملرجع نف�صه.  
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جادي فارن و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 29.  
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وعلى �مل�صتوى �الإ�رش�ئيلي، فاإن �ل�صغط على �النتفا�صة و�حتو�ءها هو �خليار �ملتبنى 

يف �لتعامل مع �ملقاومة، وكذلك �لتهيوؤ ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �إذ� 

لزم �الأمر. 

و�لف�صل  �لفد�ئية،  بالعمليات  �لتنبوؤ  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  عجز  �أن  كما 

�ملقاومة.  طرف  يف  وتفّوق  �الأمنية  �الأجهزة  يف  تر�جع  دليل  �لالزمة،  بال�رشعة  منعها  يف 

جبت على تاأخري تنفيذ م�رشوعها �لقا�صي بتق�صيم 
ُ
كذلك فاإن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية قد �أ

�مل�صجد �الأق�صى زمانياً ومكانياً. 

ثالثًا: املقاومة ال�ضلمية يف الفرتة 2007–2014:

بعد  �لع�صكري  �لطابع   2004–2000 خالل  �الأق�صى  �نتفا�صة  �تخاذ  من  �لرغم  على 

�أ�صهر من �نطالقها، كرّد على �لقوة �لع�صكرية �ملفرطة �لتي ��صتخدمها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�جلي�ص  عنها  �أعلن  �لتي   Defensive Shield �لو�قي  �ل�صور  حملة  �أن  �إال  مو�جهتها،  يف 

�الإ�رش�ئيلي، و�أعاد من خاللها �حتالل معظم �ل�صفة �لغربية، ما بني 3/29–2002/4/21، 

ت�صببت يف توقف �أعمال �ملقاومة �مل�صلحة �إىل حّد كبري، مّما �أحيا خيار �ملقاومة �ل�صلمية، 

و�لتي بد�أت ب�صكل تظاهر�ت يف قرية ُبدُر�ص غرب مدينة ر�م �هلل، ثم �نت�رشت �صيئاً ف�صيئاً 

.
232

�إىل غريها من �لقرى

مل يكن طرح خيار �ملقاومة �ل�صلمية م�صتجد�ً �أو وليد �للحظة، فقد كان مطروحاً طيلة 

�الأق�صى  �نتفا�صة  �إبان  �مل�صلحة  �ملقاومة  �لذي حظيت به  �لزخم  �أن  �إال  �ملا�صية،  �ملرحلة 

�أبقى هذ� �خليار يف ز�وية هام�صية، و�أ�صعف فاعلية �لدعوة �إليه، يف ظّل �أ�صكال �لعدو�ن 

�الإ�رش�ئيلي �ملدّمر للمن�صاآت و�الأحياء �لفل�صطينية. ثم بات خيار �ملقاومة �ل�صعبية �الأكرث 

يف  �مل�صلحة  �ملقاومة  تعطل  ظّل  يف   .2014–2007 �لفرتة  يف  �لتالية،  �ل�صنو�ت  يف  �صدى 

منع  يف  حازمة  �صيا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�نتهاج  �لقد�ص،  و�رشقي  �لغربية  �ل�صفة 

�لعمل �مل�صلح.

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
232

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 16.
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1. اأ�شباب املقاومة ال�شلمية يف الفرتة 2007–2014:

مل تنتفِ �أو ترت�جع �الأ�صباب �لعامة وغري �ملبا�رشة، �لتي �أدت �إىل �ندالع �النتفا�صات 

�ملقاومة  بوؤر  ��صتعال  مع  بالتو�زي  وبقوة  حا�رشة  �الأ�صباب  هذه  وبقيت  �ل�صابقة. 

�لقد�ص  مدينة  �صو�حي  يف  �لعازل،  للجد�ر  �ملو�جهة  و�الأحياء  �لقرى  بع�ص  يف  �ل�صعبية، 

و�ل�صفة �لغربية.

�الأق�صى  �مل�صجد  حلرمة  �مل�صتمر  �النتهاك  �ل�صلمية  �ملقاومة  �ندالع  يف  �صارع  وقد 

و��صتهد�فه بالتق�صيم �لزماين و�ملكاين، وت�صارع وترية �ال�صتيطان، ودو�م حالة �لتوتر 

و�العتد�ء�ت على �ملقد�صيني. وكذلك �ملو�جهات �ليومية بني �ملقد�صيني و�صلطات �الحتالل 

يف �أحياء باب حطة، و�صلو�ن، ور�أ�ص �لعمود، و�صعفاط وخميم �صعفاط، وحاجز قلنديا، 

.
233

و�لعي�صوية

وتبدو مبر�ت �ملقاومة �ل�صلمية، حتديد�ً يف �صو�حي مدينة �لقد�ص، وجيهة �إىل حّد ما، 

يف �صوء �العتبار�ت �لتالية:

�لغربية  �ل�صفة  يف  و�مليد�ين  �لعملي  �مل�صتوى  على  �مل�صلحة  �ملقاومة  �آفاق  �ن�صد�د  �أ. 

متو�فق  بديلة  كفاحية  �آليات  عن  للبحث  يدعو  �لذي  �الأمر  �النق�صام،  بحكم  و�لقطاع 

عليها وطنياً.

�رشورة م�صايرة روح وو�قع �لثور�ت �ل�صعبية �لعربية، �لتي قدمت مناذج عملية يف  ب. 

�ملقاومة  �إىل  �للجوء  �لبعد �جلماهريي، بعيد�ً عن  ��صتنها�ص  �لو�قع عب  كيفية تغيري 

�مل�صلحة و�أدو�تها.

�ن�صغال �ل�صعوب �لعربية يف ترتيب بيتها �لد�خلي، ما يجعل �لتعويل على دور عربي  ج. 

�صعبي الإ�صناد �لق�صية �لفل�صطينية ومو�جهة �الحتالل خارج �ل�صياق.

حماولة قطع �لطريق �أمام خمططات �الحتالل، �لذي يحاول ت�صدير �أزماته وم�صكالته  د. 

�لد�خلية �إىل �ل�صفة �لغربية.

�رشورة �إبقاء روح �ملقاومة حية ومتقدة يف نفو�ص �لفل�صطينيني، و��صتنها�ص هممهم  هـ. 

خمتلف  م�صاركة  ي�صمن  مبا  وموروثاته،  وخملفاته  �النق�صام  بفعل  تر�خت  �لتي 

�لقطاعات �ل�صعبية يف �ملعركة مع �الحتالل.

تقدير �صل�صلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  �آفاق  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
233 

��صرت�تيجي )73(، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014.



141

املقاومة ال�ضعبية واالنتفا�ضات

خمططات  و�إرباك  ت�صوي�ص  على  و�لعمل  دولياً،  �الحتالل  �إحر�ج  فر�صة  �قتنا�ص  و. 

�لتهويد و�ال�صتيطان.

�رشورة �خلروج من ماأزق تناق�ص �لب�مج و�الأجند�ت �لف�صائلية، عب �لتو�فق على  ز. 

قبول  وي�صمن  �جلميع،  من  وجتاوباً  تاأييد�ً  يلقى  �الحتالل  ملو�جهة  عملي  برنامج 

.
234

وم�صاركة �لف�صائل �لفل�صطينية دون ��صتثناء

2. موقف الأطراف الفل�شطينية من املقاومة ال�شلمية:

�ملقاومة  تفعيل  على  وحما�ص  فتح  ف�صيال  وحتديد�ً  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  �تفقت 

�ل�صعبية كاإحدى �أدو�ت �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية، عد� كون هذ� �لنوع من �ملقاومة خيار�ً 

تنتهجه ف�صائل �لي�صار �لفل�صطيني، ما قد ي�صكل غطاء مل�رشوعية �ملقاومة، بالرغم من 

“�ملقاومة،  �أن �التفاق على خيار �ملقاومة �ل�صعبية كان حالً و�صطاً لالإبقاء على مع�صلة 

�نتهاجها  �الأطر�ف  خمتلف  ق�صدت  ��صرت�تيجية  �أد�ة  كانت  مما  �أكرث  �ملفاو�صات”، 

.
235ً

فعليا

وبالرغم من تاأييد قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية لنهج �ملقاومة �ل�صلمية، �إال �أنها مل تبادر 

�إىل تنظيمها ومتابعة تطويرها حتى حتقق �أهد�فها. ولو فعلت لوجدت تاأييد�ً �أكب لها بني 

�لفل�صطينيني، ولتحققت كثري من �الأهد�ف �ملرحلية. وهناك �لكثري من �لو�صائل �ل�صلمية 

�لتي ي�صتطيع �لفل�صطينيون �لقيام بها برعاية وتاأييد �ل�صلطة، ومن ذلك تنظيم �ملظاهر�ت 

�الألفية، بحيث تتوجه للم�صتوطنات وبوؤر �مل�صتوطنني د�خل �لقد�ص ويف حميطها، ويكون 

لـ“�إ�رش�ئيل”  �إ�صافة �إىل حمالت �ملقاطعة  على ر�أ�صها قادة �لف�صائل و�ل�صلطة و�ملنظمة. 

بكافة �أ�صكالها.

اأ. موقف حركة فتح:

�ختارت حركة فتح تفعيل �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية �صّد �الحتالل، �إثر تعنت �لطرف 

مع  بالتو�زي  �لت�صوية،  فر�ص  و�نعد�م  �ال�صتيطان  ��صتمر�ر  �صيا�صة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

�لهجمة �ل�رش�صة �لتي يقوم بها �مل�صتوطنون �صّد �لفل�صطينيني وم�صاجدهم ومز�رعهم، 

بحماية ورعاية من جنود �الحتالل.

�ملرجع نف�صه.  
234

�ملرجع نف�صه.  
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وفيما �نتهج �لرئي�ص �ل�صابق يا�رش عرفات �صلوك �النتفا�صة �صبه �ل�صاملة و�مل�صلحة 

وتفعيل  �ل�صلمية  �ملقاومة  خيار  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �صجع  فقد  �الحتالل،  وجه  يف 

حماولة  وكذلك  �ملفاو�صات،  م�صرية  ف�صل  عن  �لتعوي�ص  وحماولة  �ل�صعبي،  �لعن�رش 

خماطبة �الأطر�ف �لدولية، بهدف �إعادة �الهتمام بامل�صار �لفل�صطيني �الإ�رش�ئيلي.

ب. موقف حركة حما�س:

�مل�صاحلة  �تفاق  توقيع  �أثناء  يف  �ل�صلمية  �ملقاومة  خيار  حما�ص  حركة  تعار�ص  مل 

�حلركة  لن�صاطات  �لروح  �إعادة  بهدف  وذلك   ،2011 مايو  �أيار/  �لقاهرة  يف  �لفل�صطينية 

وموؤ�ص�صاتها يف �ل�صفة �لغربية، حيث عانت من �إق�صاء وتعطيل كبريين من قبل �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، وبهدف �لو�صول �إىل �صياغة �أر�صية تو�فقية جديدة بني �لف�صائل، حتديد�ً 

بني فتح وحما�ص، تقوم على مو�جهة �ملحتل بب�مج م�صرتكة. �إ�صافة �إىل حماولة حركة 

حما�ص فّك �حل�صار �لدويل �لذي فر�ص عليها عقب �النق�صام.

ج. موقف الف�شائل الفل�شطينية:

خيار  تبني  �لتحرير،  منظمة  مظلة  حتت  �ملن�صوية  �لفل�صطينية  �لف�صائل  على  يغلب 

�ملقاومة �ل�صلمية، كونها ملتزمة بتوجهات �ملنظمة �ل�صيا�صية، وال متلك عملياً �ال�صتقالل 

مع  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وتتفق  م�صتقلة.  بقر�ر�ت  لالنفر�د  و�صيا�صياً  مالياً  �لكايف 

حركة حما�ص فكرياً، يف �أن �ملقاومة �مل�صلحة هي �الأ�صا�ص يف مقاومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

النتهاج  حما�صة  تبِد  مل  �جلهاد  حركة  �أن  �إال  �ملقاومة.  و�أ�صكال  �أنو�ع  كافة  �إىل  �إ�صافة 

�ملقاومة �ل�صلمية، بال�صورة �لتي �أقدمت عليها حركة حما�ص.

3. اأ�شاليب واأ�شكال املقاومة ال�شلمية يف الفرتة 2007–2014:

اأ. م�شريات الحتجاج الأ�شبوعية: طبيعتها وميزاتها:

�أ�صبوعياً،  تخرج  ف�صارت  �الحتالل،  وجه  يف  �ل�صلمية  �مل�صري�ت  د�ئرة  تو�صعت 

وحتديد�ً �أعقاب �صلو�ت �جلمعة، وذلك ملقاومة بناء �جلد�ر �لعازل ووحد�ت �ال�صتيطان. 

قرى يف  وذلك  مو�صمي،  ب�صكل  تخرج  ف�صارت  �مل�صري�ت  وترية  هد�أت  �أن  لبثت  ما   ثم 

وبع�ص  وقلنديا،  و�لر�م،  وحزما،  �ملكب،  وجبل  و�ل�صو�حرة،  و�لعيزرية،  دي�ص،  �أبو 

�ل�صلمية  �ملظاهر�ت  غر�ر  على  وذلك  وبّدو،  �إك�صا  بيت  مثل  �لقد�ص،  غرب  �صمال  قرى 

و�ملع�رشة، ونعلني،  وبلعني،  ُبدُر�ص،  يف  �لغربية  �ل�صفة  قرى  يف  �أ�صبوعياً  تخرج   �لتي 

وبيت �أّمر، وكذلك قرى �لنبي �صالح، وكفر قدوم وغريها.
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�إىل  و�ال�صتيطان،  �جلد�ر  ظلم  تعاين  �لتي  �ملقد�صية  و�الأحياء  �لقرى  �أهايل  بادر  وقد 

�إ�صافة  �ملحتل،  مع  �ملو�جهة  وتركيز  �جلهد  توحيد  بهدف  �ل�صعبية،  �للجان  ت�صكيل 

و�لتو��صل  �لعالقات  كمهمة  باالحتجاجات،  �لعالقة  ذ�ت  �ملتنوعة  باملهمات  �لقيام  �إىل 

�جلرحى  متابعة  ومهمة  �ملعتقلني،  عن  �لقانوين  �لدفاع  ومهمة  �ملختلفة،  �جلهات  مع 

من  عدد  يدعمها  حزبية  م�صري�ت  �الأغلب  على  �مل�صري�ت  طبيعة  وكانت  و�مل�صابني. 

ب�صبب  �لعائلي،  �لطابع  عليها  يغلب  �أخرى  م�صري�ت  كانت  بينما  �الأجانب،  �ملت�صامنني 

.
236

ت�رشر حّي �أو جمموعة من �لعائالت و�ملنازل ب�صكل خا�ص

بالقيود  �أيديهم  فيها  �مل�صاركني  بع�ص  فقيّد  ب�صلميتها،  �مل�صري�ت  هذه  و�متازت 

و�أحاطوها باالأ�صالك �ل�صائكة. بينما قام �آخرون مبحاولة تقطيع �الأ�صياج �ل�صائكة، �لتي 

زرعتها قو�ت �الحتالل يف �أر��صي �لفل�صطينيني يف �أثناء بنائها �جلد�ر �لعازل و�لوحد�ت 

و�لدولية،  �الأممية  و�الأعالم  �لفل�صطينية  �الأعالم  فيها  �مل�صاركون  ورفع  �ال�صتطانية. 

تز�مناً مع �إغالق �أفو�ههم بالال�صق تعبري�ً عن �ل�صمت �لذي تلوذ به هذه �لدول �إز�ء ما 

.
237

يح�صل للفل�صطينيني حتت �الحتالل

يف  و�مل�صاركني  �ملتجمعني  ب�صد  ترّدد  ودون  �لعادة  يف  �الحتالل  قو�ت  وتقوم 

�لفل�صطينيون  للدموع، ويقوم  �مل�صيل  �ل�صوت و�لغاز  �مل�صري�ت، وتلقي جتاههم قنابل 

جنود  بقذف  �آخرون  �الحتالل، ويقوم  باجتاه قو�ت  �لقنابل  هذه  باإعادة  و�ملت�صامنون 

�الحتالل باحلجارة. 

�لذكرى  2011/5/15، ويف  �ملقد�صيون يف  �ن�صّم  ��صتثنائي وغري م�صبوق،  ويف تطور 

نحو  �الآالف،  فيها  �صارك  فل�صطينية  م�صري�ت  �إىل   ،1948 �صنة  فل�صطني  الحتالل   63 �لـ 

�إحد�ها باجتاه �ملعب �الحتاليل �مل�صمى  ثالث جهات حدودية للكيان �الإ�رش�ئيلي، كانت 

معب قلنديا �صمال مدينة �لقد�ص، حيث رفعو� �لالفتات �لتي تدعو �إىل �لعودة �إىل فل�صطني 

�لتنازل عن  �لفل�صطينية بعدم  �لقيادة  �لوطنية، وطالبو�  بالهتافات  �لقد�ص، وهتفو�  و�إىل 

.
238

�لثو�بت

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
236

�صل�صلة تقرير معلومات )26(.
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�ملعب،  �إىل  �لو�صول  من  ومنعها  �مل�صرية  مبحا�رشة  �الحتالل  �صلطات  قامت  وقد 

�ملئات من  �لغاز، و�أ�صابت  �لر�صا�ص �حلّي و�ملطاطي وقنابل  �ملتظاهرين  و�أطلقت على 

�مل�صاركني بجر�ح و�إغماء�ت، وهاجمت �مل�صاركني مبجموعات من �جلنود “�مل�صتعربني” 

.
239

و�عتقلت ع�رش�ت �لفل�صطينيني

ب. بناء قرى الحتجاج:

قرية باب ال�شم�س:

من  و�أن�صارهم  �لفل�صطينيني  من  غفري  جمهور  ن�صبها  �خليام،  من  جمموعة  وهي 

�ملت�صامنني �الأجانب، على �حلدود �ل�رشقية ملدينة �لقد�ص، يف �ملوقع �لذي تخطط �صلطات 

�ل�صفة  عن  �لقد�ص  ف�صل  بهدف   ،E1 و�حد  �إي  م�صمى  حتت  فيه  لال�صتيطان  �الحتالل 

 ،2013/1/11 يف  �لفل�صطينيون  �أقدم  حيث  �صمالها،  عن  �ل�صفة  جنوب  وف�صل  �لغربية، 

على ن�صب هذه �خليام و�أ�صموها قرية باب �ل�صم�ص، وذكرو� يف بيانهم “نعلن نحن �أبناء 

فل�صطني، من كافة �أرجائها، عن �إقامة قرية باب �ل�صم�ص بقر�ر من �ل�صعب �لفل�صطيني، 

وقد  �إعمارها”.  حقنا  ومن  �أر�صنا  الأنها  �أحد،  من  �إذن  وال  �الحتالل  من  ت�صاريح  بال 

2013/1/14، �لذين هدمو� �لقرية ودمرو�  قاوم �ملحتجون يف �خليمة جنود �الحتالل يف 

 .
240

ممتلكاتها بقر�ر حكومي وغطاء ق�صائي

قرية باب الكرامة:

�إك�صا  بيت  قرية  �أهايل  ن�صبها  �لطوب،  من  م�صجد  �إىل  �إ�صافة  خيام  خم�صة  وهي 

و�مل�صماة   ،1967 �صنة  منذ  �مل�صادرة  �أر��صيهم  على  �لقد�ص،  غرب  �صمال  �لو�قعة 

من  �ملحتجون  رفع  وقد  بها.  �النتفاع  �الحتالل  عليهم  يحظر  و�لتي  �لعالونة،  خربة 

�لوطنية  �لالفتات  من  وعدد�ً  �لفل�صطينية  �الأعالم  معهم  و�ملت�صامنني  �لفل�صطينيني 

قرية “بنينا  �ملتظاهرون:  قال  �لقرية  هذه  بناء  �صبب  وعن  و�إرهابه.  باالحتالل   �ملنددة 

 باب �لكر�مة رد�ً على م�صادرة ما تبقى من �أر��صي �لقرية ]بيت �إك�صا[، ورد�ً على هدم قرية

.
باب �ل�صم�ص”241
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قرية اأحفاد يون�س:

على  �خليام  من  عدد�ً   ،2013/3/21 يف  �الأجانب  و�ملت�صامنون  �لفل�صطينيون  �أقام 

عن  و�أعلنت  �صابقاً،  �صادرتها  قد  �الحتالل  �صلطات  كانت  �لعيزرية،  لبلدة  تابعة  �أر��ٍص 

نيتها �إقامة م�رشوع ��صتيطاين عليها، ور�بط �ملحتجون يف هذه �خليام عدة �أيام يف ظروف 

جوية قا�صية، �إىل �أن �أقدمت قو�ت �الحتالل على هدم �لقرية يف 2013/3/25، و�عتدت على 

.
242

�ملتظاهرين و�عتقلت �أربعة منهم

ج. اإقامة الأعرا�س الرمزية:

عر�س قرية باب ال�شم�س:

�إ�رش�ٍر  كر�صالة  هدمها،  بعد  �ل�صم�ص  باب  قرية  �إىل  �لعودة  �لفل�صطينيون  قّرر  حيث 

كانت  بينما  فل�صطينياً،  نا�صطاً  �لعري�ص  فكان  وهمياً،  فل�صطينياً  عر�صاً  فاأقامو�  وحتدٍّ، 

“فل�صطينية بامتياز”، ومّت  �لعرو�ص مت�صامنة �أجنبية، وُو�صفت �إجر�ء�ت �لعر�ص باأنها 

جتهيز �صيارة وموكب للعر�ص، وي�صميه بع�ص �لفل�صطينيني بـ“�لفاْرَدة”، وجنح �ملوكب 

.
243

بالو�صول �إىل قرية باب �ل�صم�ص من خالل بلدة �لْزَعيّم

عر�س قرية اأحفاد يون�س: 

عقد فل�صطينيان قر�نهما على �أر�ص �لقرية يف �ليوم �لر�بع من ت�صييدها، تاأكيد�ً على 

.
244

عروبة �لقرية، ورف�صاً ل�صيا�صة �ال�صتيطان و�لتهجري

وتنظر �صلطات �الحتالل �إىل �لتظاهر�ت �ل�صلمية �ملحاذية للجد�ر �لعازل، وكذلك �إىل 

�الأعمال  هذه  �أن  كون  �خلطورة،  بعني  �ل�صم�ص  باب  قرية  غر�ر  على  �لقرى  بناء  ظاهرة 

“غري عنيفة”، وال جتلب �أّي حتفظ دويل �صّد �لفل�صطينيني، بح�صب �لكاتب �الإ�رش�ئيلي 
.
245

عامو�ص هارئيل Amos Harel يف �صحيفة هاآرت�ص
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د. ا�شتعمال املفرقعات والألعاب النارية:

كرث ��صتعمال هذه �لو�صيلة يف مقاومة قو�ت �الحتالل خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية 

�لتي �صبقت �إعد�د هذه �لدر��صة، وبالرغم من �أن �أ�رش�رها يف و�صط قو�ت �الحتالل قليلة، 

فاإنها  ت�صببها،  �لتي  �لب�صيطة  للحر�ئق  �إ�صافة  �أنها  �إال  منها،  حترتز  �أن  للقو�ت  ويكن 

�أن ��صتخد�م  �لتقدم، عدى  �إرباك وت�صوي�ص و�صط قو�ت �الحتالل وعرقلة يف  �إىل  توؤدي 

�ملفرقعات و�الألعاب �لنارية ت�صّد حاجة كبرية على �مل�صتوى �ملعنوي لدى �صبان �ملقاومة، 

وذلك ب�صبب �لت�صابه ما بني هذه �ملفرقعات وبني �الأ�صلحة �لنارية ذ�ت �خلطر �لكبري.

قو�ت  �صّد  �لنارية  و�الألعاب  للمفرقعات  �ل�صلمية  �ملقاومة  ��صتخد�م  �أعقاب  ويف 

�لنارية  �الألعاب  فيه  عدَّت  قر�ر�ً  �الحتالل  قيادة  �أ�صدرت   ،2013 �صنة  �أو�ئل  �الحتالل 

على  �لنار  باإطالق  يكون  معها  �لتعامل  و�أن  �ملولوتوف،  �أو  �حلارقة  �لزجاجات  كحكم 

.
246

�جلزء �الأ�صفل من ج�صد �لذي يلقيها، كما �أفادت بذلك �صحيفة معاريف �لعبية

هـ. املقاومة الإلكرتونية )الهاكرز(:

�الإ�رش�ئيلية  �الإلكرتونية  �ملو�قع  �خرت�ق  خالل  من  �الحتالل  مقاومة  ظاهرة  برزت 

�لقر��صنة  وهم   ،”Hackers بـ“�لهاكرز  ي�صمى  ما  بو��صطة  و�لعامة،  �خلا�صة 

�الإلكرتونيني، وح�صل ذلك من خارج فل�صطني يف 2013/4/7، من قبل فل�صطينيني وعرب 

ذوي جن�صيات خمتلفة، وكذلك من قبل كتيبة �لق�صام �الإلكرتونية، ومن قبل جمموعات 

، �إال �أنه مل ي�صجل لدى �ملقد�صيني �أّي مقاومة من هذ� �لنوع 
247

�أخرى مل حتدد جن�صياتها

خالل �لفرتة �ل�صابقة.

و. اأ�شكال متفرقة من املقاومة ال�شلمية:

من  نوعاً  ومعي�صتهم  �أر�صهم  يف  �ملقد�صيني  بقاء  �أن  �ملقاومة  ن�صطاء  من  �لبع�ص  يرى   •

�ملقاومة، فـ:

�ملر�عي،  �إىل  �أغنامهم  ياأخذون  �لفل�صطينيون يقومون مبقاومة �الحتالل عندما 

بالفل�صطينيني  و�لتحر�ص  باالعتد�ء  �الأحيان  �أغلب  يف  �مل�صتوطنون  يقوم  حيث 

�أحيو�  ما  �إذ�  �لطبيعية،  حياتهم  عا�صو�  ما  �إذ�  �ملقد�صيون  يقاوم  كذلك  �لرعاة، 

املرجع نف�شه، �ص 57.  
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عا�صو�  �أو  �الأطفال،  و�إجناب  باالأعر��ص  فرحو�  �أو  ورق�صو�،  فغنو�  �أعيادهم 

مبجرد  يقاومون  �ملقد�صيني  �إن  وثبات.  ب�صب  و�مل�صائب  �الأحز�ن  منا�صبات 

.
248

�إ�رش�رهم على �نت�صاب �أوالدهم للمد�ر�ص و�لنو�دي و�الأعمال �لتطوعية

ومن �صور �ملقاومة، يف ر�أي �لبع�ص من �لن�صطاء، “�لتبع باالأع�صاء” الإظهار �ل�صورة   •

�حل�صارية �الإن�صانية للفل�صطيني �ملقاوم، حيث �عتاد بع�ص �ملقد�صيني، و�أكرثهم يتعالج 

�ملقد�صيني،  على  �ملفرو�ص  �لو�قع  بحكم  �الإ�رش�ئيلية  �لطبية  و�ملر�كز  �مل�صت�صفيات  يف 

عن  �لنظر  بغ�ص  �لنا�ص،  من  يحتاجها  ملن  عائالتهم  و�أفر�د  ذويهم  باأع�صاء  بالتبع 

.
249

قوميته وعرقه. ويف �لعادة تكون هذه �ملنفعة متبادلة يف �مل�صت�صفيات �ملذكورة

�الحتالل.  �صّد  �لن�صال  �صياق  يف  جاء  كونه  خا�ص  تاأثري  �لوقائع  هذه  الإحدى  وكان 

�جلوالين مازن  ويدعى  �صعفاط،  بلدة  من  فل�صطيني  �صيديلّ  �أ�صيب  عندما   وذلك 

33 عاماً، بعيار ناري يف ر�أ�صه �أدى �إىل ��صت�صهاده بينما كان جال�صاً يف �أحد �ملقاهي يف 

�رشقي �لقد�ص. ووفقاً لوكالة �أخبار �أ�صو�صيتد بر�ص )Associated Press )AP، ي�صتبه 

باأن من قام باإطالق �لنار م�صتوطن �إ�رش�ئيلي كان يّر بال�صيارة م�رشعاً. وقد �أر�دت 

�الحتالل”،  ينهي  �لذي  �ل�صالم  بعملية  “�إيانها  منطلق  من  �جلوالين  �ل�صاب  عائلة 

�لتبع باأع�صاء �بنها �ل�صهيد من �أجل عمليات زرع �الأع�صاء. وفعالً مّت �لتبع بخم�صة 

�أع�صاء مبا يف ذلك قلبه، الإنقاذ حياة �الآخرين بغ�ص �لنظر عن جن�صياتهم. و�ت�صح فيما 

�إىل فل�صطيني. وقال و�لد  �إ�رش�ئيليني، وع�صو�ً و�حد�ً  �إىل  �أع�صاء ذهبت  �أربعة  �أن  بعد 

�ل�صاب �الإ�رش�ئيلي �لذي زرع له قلب �ل�صهيد �جلوالين: “�إن هذ� �لت�رشف �لنبيل �أثر 

.
فينا كثري�ً، لقد ده�صنا جد�ً عند معرفتنا هوية �ملتبع”250

4. حتديات املقاومة ال�شلمية يف الفرتة 2007–2014:

تو�جه �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص و�صو�حيها حتديات كثرية، تقف عائقاً يف طريق 

جناح �ملقاومة �ل�صلمية و��صتثمارها ب�صكل �إيجابي. وتتلخ�ص هذه �لتحديات يف جملة من 

�الأمور �أهمها:

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 313.  
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من  �لنوع  هذ�  يخ�ّص  مبا  و�لف�صائل  �ل�صلطة  جّدية  يف  و�جلماهري  �لنا�ص  ثقة  عدم  �أ. 

�ملقاومة، مّما �أنتج حالة ال مباالة على فكر �ملو�طن �لفل�صطيني و�صلوكه.

�النتقام  من  خ�صيتها  من  �لنابع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تفاعل  م�صتوى  �نخفا�ص  ب. 

�الإ�رش�ئيلي، يف حال �نتهجت �ل�صلطة �أّي نوع من �ملقاومة، �الأمر �لذي ي�صتتبع فر�ص 

و�ملجتمع  و�ل�صخ�صيات  �ملوؤ�ص�صات  على  وميد�نية  و�قت�صادية  �صيا�صية  عقوبات 

�لفل�صطيني.

�لو�صائل  �ل�صلطات  توظف  حيث  �ل�صلمية،  �ملقاومة  من  �الحتالل  �صلطات  موقف  ج. 

�لقانونية و�لق�صائية �الإ�رش�ئيلية يف مو�جهة �ملقاومة �ل�صلمية، وغالباً ما تدين �ملحاكم 

�لقد�ص،  مدينة  �صو�حي  يف  �لعاملة  �ل�صعبية  �للجان  عنا�رش  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية 

بـ“�مل�صاركة” يف مظاهر�ت ت�صفها بـ“غري قانونية وغري مرخ�صة”، �إىل جانب تهمتي 

يف  و�مل�صاركة  “�لتحري�ص”  وكذلك  �لقانوين”،  غري  �لتظاهر  و“تنظيم  “�لتحري�ص” 
�رشب �حلجارة. وحتاكم �ل�صلطات عنا�رش �ملقاومة يف �صو�حي �لقد�ص �أمام حماكم 

ع�صكرية ولي�صت مدنية، بدعوى �أن �ل�صو�حي تتبع ملناطق ج، ح�صب ت�صنيف �تفاقية 

.
251

�أو�صلو وما حلق بها

خ�صية �ل�صلطة �لفل�صطينية من ��صتغالل حركة حما�ص �أجو�ء �لعمل �ل�صلمي، كغطاء  د. 

�صيف  منت�صف  �النق�صام  عقب  توقفت  �لتي  �لتحتية،  وبنيتها  �أجهزتها  بناء  الإعادة 

�صنة 2007.

تخّوف �ل�صلطة من خروج �ملقاومة �ل�صلمية عن �ل�صيطرة، وحتول م�صارها �ل�صلمي  هـ. 

تدريجياً �إىل �لعمل �مل�صلح.

�ملرتتبة على  �لعملية  و. عدم قناعة �رشيحة مهمة د�خل قيادة حركة حما�ص باجلدوى 

.
252

تبني خيار �ملقاومة �ل�صلمية

وال تخفي دو�ئر �الحتالل خ�صيتها من �عتماد �لفل�صطينيني خليار �ملقاومة �ل�صلمية، 

قدرتها  من  �أ�صعف  �ل�صلمية  �ملقاومة  قمع  على  �ل�رشعية  �إ�صباغ  على  قدرتها  �إن  �إذ 

يف  و�الإن�صاين  �الأخالقي  �الأ�صا�ص  فقد�ن  يعني  ما  وهو  �مل�صلحة،  �ملقاومة  مو�جهة  على 

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
251

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 57. 

تقدير �صل�صلة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  �آفاق  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
252 

��صرت�تيجي )73(، ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2014.
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�ل�صدور  �لقمع �صّد  �أدو�ت  �لتي ي�صتخدم فيها �الحتالل  �ملتكافئة،  �ملو�جهة غري  �صياق 

 .
253

�لفل�صطينية �لعارية و�حلجر �لفل�صطيني �ملجرد

ا�شتبيان اآراء جمموعة “النخبة املقد�شية”: 

�ل�صيا�صيني  �لقادة  من  ملجموعة  وعامة،  �صيا�صية  �أ�صئلة  بتوجيه  �لباحث  قام 

�لثالثة:  �لتيار�ت  على  وموزعني  قيادياً،   14 من  مكّونة  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينيني 

�ال�صتبيان  من  �لباحث  هدف  حيث  �لفل�صطيني.  و�لي�صار  حما�ص،  وحركة  فتح،  حركة 

معرفة �لتوجه �لغالب يف �آر�ء جمموعة “�لنخبة �ملقد�صية”، �لتي متثل عادة �ملوقف �لوطني 

�ملقد�صي من �الأحد�ث و�مل�صائل �لطارئة. 

وقد كانت نتائج �ال�صتبيان �ملثبت �صمن مالحق �لكتاب على �لنحو �لتايل:

مرجعية  وجود  من  �لفل�صطينية  �لقيادة  موقف  �ملقد�صية”  “�لنخبة  من  �صتة  و�صف   •

وطنية مقد�صية لرعاية �صوؤون �ملدينة بال�صلبي، بينما ر�آه �أربعة منهم موقفاً متذبذباً. 

�أ�صلوب �ملقاومة �لالعنفية مل ياأخذ فر�صته يف مدينة �لقد�ص،  �أن  ر�أى �صتة من �لنخبة   •

بينما ر�أى �أربعة منهم �أن �الأ�صلوب ال ي�صلح �أ�صا�صاً.

ر�أى ثمانية من �لنخبة �أن مردود �نخر�ط بع�ص �ملقد�صيني يف �لعمل �مل�صلح يف مو�جهة   •

�الحتالل مردود �إيجابي، بينما ر�أى ثالثة منهم �أن �الإيجابيات تعادلت مع �ل�صلبيات.

ر�أى �صبعة من �لنخبة �أن ظاهرة ن�صب �خليام بهدف �ل�صمود و�الحتجاج، يف مو�جهة   •

�صيا�صات �الحتالل ظاهرة �إيجابية، بينما قدم ثالثة منهم حتليالت مو�صوعية متنوعة.

�ل�صلمية  �ملقاومة  يف  �النخر�ط  نتيجة  �ملقد�صيني  مكا�صب  �أن  �لنخبة  من  �صبعة  ر�أى   •

لالحتالل �أكرث من �خل�صائر، بينما تنوعت باقي �الآر�ء.

ت�صتخدمها  �لتي  �لو�قع،  �الأمر  �صيا�صة  �صّد  باالإمكان  كان  �أنه  �لنخبة  من  �صبعة  ر�أى   •

�حلكومات �الإ�رش�ئيلية لرت�صيخ نظرية �لالعودة �إىل ما قبل �الحتالل، بينما ر�أى ثالثة 

منهم �أن �ملقد�صيني مل يكونو� و�عني لهذه �ل�صيا�صة، وذهب �ثنان منهم �إىل �أنه مل يكن 

باالإمكان �صدها.

وحول دور �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات:

�إيجابياً يف مقاومة  �أن دور بيت �ل�رشق )�الأوريانت هاو�ص( كان  ر�أى �صتة من �لنخبة   •

�الحتالل، بينما ر�أى خم�صة منهم باأن �لدور كان متو�صط �الإيجابية.

�ملرجع نف�صه.  
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ر�أى ع�رشة من �لنخبة �أن دور �الحتاد�ت و�لنقابات �ملهنية كان متو�صطاً.  •

ر�أى ت�صعة من �لنخبة �أن دور “نخبة �لن�صاء �ملقد�صيات” كان متو�صطاً.  •

�ملدنية  حقوقهم  لتح�صيل  �لقد�ص  بلدية  �نتخابات  مقاطعة  �أن  �لنخبة  من  ثمانية  ر�أى   •

و�جباً وطنياً.

ر�أى �صتة من �لنخبة �أن دور موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين وحتديد�ً �ملنظمات غري �حلكومية   •

NGOs، يف خدمة �ملقد�صيني �صلبياً، بينما ر�أى �أربعة منهم �أن دورها كان متو�صطاً. 

�لفل�صطينيني دور  �أن دور �ملنظمات �الإ�رش�ئيلية �ملت�صامنة مع  ر�أى �صبعة من �لنخبة   •

�صكلي، بينما ر�أى ثالثة منهم �أن دورها جمع بني �ل�صكلية و�ل�صلبية.

ر�أى خم�صة من �لنخبة �أن جدوى مقاومة �ملقد�صيني لالحتالل �الإ�رش�ئيلي من خالل   •

�اللتما�صات �لقانونية لدى �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية غري جمدٍ، بينما ر�أى �أربعة منهم �أن ذلك 

كان جمدياً �أحياناً.

5. مقاومة املقد�شيني الع�شكرية يف الفرتة 2007–2014:

�صنني،  �أربع  ��صتمرت  �لتي  �لثانية  لالنتفا�صة  نهائياً  توقفاً   2004 �صنة  �صهدت 

�الن�صحاب  هذ�  وقابل  غزة،  قطاع  من  �جلانب  �أحادي  �إ�رش�ئيلي  �ن�صحاب  ذلك  تال  ثم 

��صتفر�د �إ�رش�ئيلي غري م�صبوق مبدينة �لقد�ص. ثم �صارك �ملقد�صيون يف �صو�حي �ملدينة 

�لرئا�صة  �نتخابات  يف  مبجملهم  �صاركو�  كما   ،2005 �صنة  نهاية  �ملحلية  باالنتخابات 

�لفل�صطينية، وكذلك يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أو�ئل �صنة 2006، حيث 

فازت حركة حما�ص بت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية، ونتج عن ذلك �أزمة فل�صطينية حملية، 

حركة  و�نفردت  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني  فل�صطيني  �صيا�صي  �نق�صام  �إىل  �أدت 

حما�ص بال�صيطرة على قطاع غزة، فيما �صيطرت حركة فتح على �ل�صفة �لغربية.

اأ. مقاومة املقد�شيني يف الفرتة 2007–2014:

توقف  من  بالرغم  فد�ئية  باأعمال  �لقيام  عن  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملقاومة  تتوقف  مل 

كما  �ل�صلمية،  �ملقاومة  لنهج  �لفل�صطينية  �لقيادة  تبني  من  وبالرغم  �لثانية،  �النتفا�صة 

�أ�صلفنا، فقد متكن �ملقد�صيون من �ال�صتمر�ر ببع�ص �لعمليات �لفد�ئية، حيث ما يز�لون 

يخ�صعون حتت �ل�صلطة �الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة.

وي�صري �جلدول رقم )9( �لذي �أعده �ملوؤلف و�ملثبت �صمن مالحق �لكتاب، �إىل �أعمال 

�ملقاومة يف �لفرتة 2005–2014. ومنه ن�صتنتج �حلقائق �لتالية:
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�أولها يف  11 عملية ع�صكرية،   ،2010–2005 �لفرتة  �لقد�ص يف  �ملقاومة يف مدينة  نفذت   •

2005/9/21، و�آخرها يف 2010/10/11. 

�صابط  �أحدهما  م�صتوطناً   12 مقتل  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  �لع�صكرية  �لعمليات  �أدت   •

��صتخبار�ت، �إ�صافة �إىل �إ�صابة 127 �إ�رش�ئيلياً بجروح.

نفذت �ملقاومة خالل هذه �لفرتة عملية خطف و�حدة �أدت �إىل قتل �ملخطوف، وخم�ص   •

عمليات دع�ص مبركبة عادية، و�أربع عمليات دع�ص بو��صطة جر�فة، �إ�صافة �إىل عملية 

طعن و�حدة ر�فقها �إطالق نار.

�أ�رشفت �إحدى �خلاليا على خطف �صابط ��صتخبار�ت وقتله.  •

�أدت هذه �لعمليات �إىل ��صت�صهاد �صتة من منفذيها. بينما �عتقل �صتة �آخرون، والذ ثالثة   •

بالفر�ر.

�أعلنت كتائب عز �لدين �لق�صام عن تبنيها لثالث عمليات ع�صكرية، بينما �أعلنت جمموعة   •

�صبع عمليات  بقيت  فيما  �لعمليات،  تبنيها الإحدى  “جمموعة عماد مغنية” عن  تدعى 

دون تبني من �أّي جهة. ويعود �رتفاع ن�صبة �لعمليات غري �ملعلن عن �جلهة �لتي تبنتها، 

�صالم  برئا�صة  �لفل�صطينية  �حلكومة  فرتة  يف  �لع�صكري  للعمل  �ل�صديدة  �ملالحقة  �إىل 

�ملعلومات  جتديد  يف  �ملقاومة  حركات  تق�صري  �إىل  ثم   ،2013–2007 �لفرتة  يف  فيا�ص 

�خلا�صة بعمليات �ملقاومة.

ب. ت�شحيات املقد�شيني يف الفرتة 2007–2014:

ال�شهداء: 

�أعده �لباحث لغر�ص �لدر��صة و�ملثبت �صمن مالحق  ي�صري �جلدول رقم )10( �لذي 

�لكتاب �إىل �حلقائق �لتالية:

عدد �ل�صهد�ء �ملقد�صيني يف �لفرتة ما بني �النتفا�صتني �لثانية و�لثالثة )2005–2014( 

بلغ 25 �صهيد�ً، وهم موزعون كالتايل:

6 �صهد�ء من �الأطفال �أو �لقا�رشين، �أي ما ن�صبته 21% من جمموع �ل�صهد�ء.   •

13 �صهيد�ً ممن �أعمارهم بني 18–30 عاماً، ون�صبتهم 52% من جمموع �ل�صهد�ء.  •

6 �صهد�ء ممن �أعمارهم بني 31–60 عاماً، ون�صبتهم 21% من جمموع �ل�صهد�ء.  •

وكان معدل �رتقاء �ل�صهد�ء يف �لعام �لو�حد بني 2–3 �صهد�ء، �صوى �صنة 2007، حيث 

��صت�صهد فيها 8 مقد�صيني.
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الأ�رضى:

�لعالية  �الأحكام  �أ�صحاب  �إىل  �لكتاب،  )3( و�ملثبت �صمن مالحق  ي�صري �جلدول رقم 

2014. ومن هذ� �جلدول  �صنة  �لثانية وحتى  �النتفا�صة  بعد  ما  �ملقد�صيني  �الأ�رشى  من 

�ملوؤبد،  بال�صجن   24 �أ�صل  من  مقد�صيني   8 على  �أ�صدرت  �الحتالل  حماكم  �أن  ن�صتنتج 

وعلى 8 �آخرين ملدد تزيد عن 20 عاماً، وعلى 8 �آخرين كذلك ملدد تزيد عن 10 �أعو�م.

ج. خ�شائر الإ�رضائيليني يف الفرتة 2007–2014:

�أ�صفرت عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص يف �لفرتة ما بني 2007–2014 

13 �إ�رش�ئيلياً بينهم �صابط ��صتخبار�ت. كما �أدت هذه  عن خ�صائر عديدة، �أهمها: مقتل 

�لعمليات �إىل �إ�صابة 125 �إ�رش�ئيلياً بينهم 9 من عنا�رش �ل�رشطة �الإ�رش�ئيلية.

رابعًا: العمليات اال�ضت�ضهادية:

�الأوىل  �الأيام  منذ  �مل�صلح  �لكفاح  �لفل�صطينية  و�حلركات  �لف�صائل  معظم  مار�صت 

�لوقت.  ذلك  منذ  �مل�صلحة  �لت�صكيالت  معظم  يف  �ملقد�صيون  و�صارك  فل�صطني.  الحتالل 

�ل�رش�ع  جذوة  على  �الإبقاء  �مل�صلح  �لكفاح  �نتهاجها  من  �لوطنية  �ملقاومة  هدفت  وقد 

متقدة، وتعبئة �الأجيال على روح �ملقاومة، و�إعادة ثقة �ل�صعب بنف�صه وباإمكانية حتقيقه 

مل�صريه، و�إ�صغال �لعدو وحرمانه من �ال�صتقر�ر ومن فر�صة �لتطور كلما �أمكن، وتعطيل 

 .
254

م�صاريع �لت�صوية �لتي حتاك �صّد �مل�صالح �لوطنية

وقد تعددت �أ�صكال �ملقاومة �لفل�صطينية �مل�صلحة خالل �لقرن �لع�رشين، وكان لها يف 

مدينة �لقد�ص �أذرع وخاليا، و�ختلفت تعبري�تها باختالف �ملر�حل �ل�صيا�صية و�لظروف 

�الإقليمية و�لدولية، بدء�ً باملنظمة �جلهادية بقيادة �ل�صيخ عز �لدين �لق�صام يف ثالثينيات 

�لقرن �لع�رشين، وكذلك جي�ص �جلهاد �ملقد�ص بقيادة عبد �لقادر �حل�صيني، ثم جمموعات 

�لعا�صفة،  لقو�ت  �لعامة  �لقيادة  ثم  ومن  �ل�رشيف،  كامل  بقيادة  �مل�صلمني  �الإخو�ن 

 وكذلك قو�ت �لق�صطل، وقو�ت �لكر�مة، وكتيبة �جلرمق، وقو�ت �لـ 17، تلتها جمموعات

�لتحرري، موقع مدونة �صدى �ل�صمت،  �لوطني  �لغني �صالمة، جدلية �لعالقة بني �ملقاومة و�لبنامج  عبد   
254

http://abedelghani.blogspot.com/2008/07/blog-post_103.html#more :2008/7/20، �نظر
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�لع�رشين،  �لقرن  �صبعينيات  يف  و�ملجد  �الأحمر،  و�لن�رش  �الأ�صود،  و�لفهد  �لفتح،  �صقور 

وكتائب  �الإ�صالمي  �جلهاد  �رش�يا  ت�صكلت  �لع�رشين  �لقرن  من  �لثمانينيات  �صنو�ت  ويف 

�لنا�رش و�ألوية  م�صطفى،  علي  �أبو  وكتائب  �الأق�صى،  وكتائب  �لق�صام،  �لدين   عز 

.
255

�صالح �لدين، وكتائب �ملقاومة �لوطنية وغريها

1.  اأ�شباب ا�شتخدام الفل�شطينيني للعمليات ال�شت�شهادية:

خ�صو�صاً  �لفل�صطيني  �ل�صعب  خميلة  يف  و�ال�صت�صهاد  �ملقاومة  مفهوم  �قرتن 

مفعم  �إطار  �صمن  و�لفد�ء،  و�لت�صحية  �ل�صجاعة  بقيم  عامة،  �ملقهورة  �ل�صعوب  وكل 

�صاأن  من  وتقلل  و�لتحدي  �ل�صالح  قيمة  من  تعلي  �لتي  �مللتهبة  و�لعاطفة  بالروحانيات 

يف  ذ�ته  بحد  هدفاً  منه  وجتعل  بل  �لكرية،  للحياة  منه  بّد  ال  طريقاً  جتعله  �أو  �ملوت، 

بع�ص �الأحيان. وطاملا �أثار هذ� �ملفهوم �لتبا�صاً يف �أروقة �ملثقفني و�ل�صيا�صيني، وجعلهم 

يختلفون على تعريفه و��صرت�طاته. �إال �أنه ظّل دوماً مادة لل�صعر�ء وملهماً خليال �ل�صباب، 

.
256

و�أن�صودة ت�صدح بها �لن�صوة و�الأمهات، كلما ُزّف عري�ص �أو �صهيد

“�صديقني”.  و�عتبارهم  �ال�صت�صهاديني  �إكر�م  �لفل�صطينيني  عادة  من  فاإن  لذلك 

و�أنهم  لهم،  �هلل  باإكر�م  �لفل�صطينيون  يوقن  كما  و�الألقاب،  �مل�صّميات  باأجمل  وو�صفهم 

في�صجلون  �ل�صهادة،  ليوم  �ال�صتعد�د  �ال�صت�صهاديني  عادة  من  �أن  كما  �أحياء.  �جلنة  يف 

.
257

موعظة �أو ود�عاً �أو و�صية

وقد عللت �لف�صائل �لفل�صطينية ��صتخد�مها �أ�صلوب �لعمليات �ال�صت�صهادية يف �لفرتة 

�لتي  �لدمار  �آلة  مقابل  يف  وقتئذ،  �لبديلة  �جلدية  �خليار�ت  �إىل  باالفتقار   ،2004–1994

حقق  �أنه  يف  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  خيار  عن  �لف�صائل  وتد�فع  �الحتالل.  ي�صتخدمها 

�أهد�فاً ��صرت�تيجية عديدة، منها: حرمان �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي من �ل�صعور باالأمن، و�إيقاع 

�خل�صائر �الأمنية و�القت�صادية و�لب�رشية يف �صفوف قو�ت �الحتالل، و�نخفا�ص وترية 

�لهجرة �إىل كيان �الحتالل وت�صاعف �لهجرة �لعك�صية منه، و�رشب نظرية �لردع �لتي 

ونقل  بقدر�تها،  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ثقة  عودة  مقابل  يف  �الحتالل،  جي�ص  بها  يتغنى 

�ملرجع نف�صه.  
255

�ملرجع نف�صه.  
256

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 17.  
257
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�لر�أي  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صوت  �إي�صال  و�أخري�ً  �الحتالل،  دولة  عمق  �إىل  �حلرب  �صاحة 

.
258

�لعام �لدويل

2. موقف ال�رضع الإ�شالمي من العمليات ال�شت�شهادية:

باالأزمنة  �لع�رش �حلديث ب�صكل بارز مقارنة  �ال�صت�صهادية يف  �لعمليات  ��صتخدمت 

�لقدية. وبالرغم من �أن مو�قف �لعلماء �مل�صلمني، د�خل فل�صطني وخارجها، قد تباينت 

�إز�ء تنفيذ �لعمليات �ال�صت�صهادية، �إال �أن �لف�صائل �لفل�صطينية تبنت �لر�أي �لقائل بجو�ز 

هذه �لعمليات ب�صو�بطها �ملقّررة.

�ال�صت�صهادية  �لعمليات  تنفيذ   2001 �صنة  يف  فل�صطني”  علماء  “ر�بطة  �أجازت  وقد 

بق�صد �إيقاع �خل�صائر يف �الأرو�ح و�ملمتلكات �الإ�رش�ئيلية، وكذلك يف �صّد قو�ت �الحتالل 

�لنكاية  “جهاد�ً يف �صبيل �هلل ملا فيها من  �لعمليات  �لر�بطة هذه  وتدمري مقدر�ته، وعدَّت 

بالعدو �الإ�رش�ئيلي من قتل وجرح و�إلقاء �لرعب يف قلوب �ل�صهاينة، و�إرهابهم، و�الإثخان 

.
فيهم، و�إغاظتهم، وهّز �أركان دولتهم، ودفعهم للتفكري يف �لرحيل عن فل�صطني”259

فتو�ه  �مل�صلمني،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  رئي�ص  �لقر�صاوي  يو�صف  �لدكتور  و�أفتى 

�ل�صهرية بجو�ز �لعمليات �ال�صت�صهادية، وعدَّ هذ� �لنوع من �ملقاومة “�أرقى �أعمال �لفد�ء 

. كما �أكد بيان علماء �الأزهر و�لذي 
و�لت�صحية يف �صبيل �الأر�ص و�لعر�ص و�ملقد�صات”260

28 من كبار علماء �الأزهر يف 2002/8/11، م�رشوعية �لعمليات �ال�صت�صهادية  وقع عليه 

�أمٌر  �الأر�ص و�ملقد�صات  “�جلهاد يف �صبيل حترير  �أن  �إىل  �لبيان  �أ�صار  يف فل�صطني. حيث 

�أر�صهم  �لفل�صطينيون دفاعاً عن  بها  �لتي يقوم  �ال�صت�صهادية  “�لعمليات  و�أن  و�جب”، 

ومقد�صاتهم و�أعر��صهم هي �أعلى مر�تب �جلهاد و�أ�صمى �صور �ل�صهادة”. وهي “عمل 

بطويل يقوم به �صخ�ص ي�صحي بروحه يف �صبيل �هلل دفاعاً عن �لوطن و�الأمة، ودفاعاً عن 

.
�لنف�ص و�لعر�ص و�ل�رشف و�لدين و�ملقد�صات”261

باحث  )بريوت:   ،2007–2000 الأق�شى  انتفا�شة  خالل  ال�شت�شهادية  العمليات  حليوة،  �أبو  �إبر�هيم   
258

للدر��صات، 2007(، �ص 21.

فل�صطني  �صبكة  2000م،  ثاين،  كانون  فل�صطني،  علماء  ر�بطة  عن  �صادرة  فتوى  �ال�صت�صهادية:  �لعمليات   
259

للحو�ر، 2001/9/5.

�نظر ملحق �لوثائق، وثيقة رقم )1(، فتوى �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي، �ص 279.  
260

�الأمانة  �شوؤون عربية،  �ملعا�رش،” جملة  �لفل�صطيني  �لو�قع  “ظاهرة �ال�صت�صهاد يف  �لدجاين،  �أحمد �صدقي   
261

�لعامة جلامعة �لدول �لعربية، �لقاهرة، �لعدد 107، �أيلول/ �صبتمب 2001، �ص 122.
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�هلل عبد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�صيخ  �ل�صعودية  �لعربية  للمملكة  �لعام  �ملفتي  �أجاب   وقد 

�آل �ل�صيخ على �صوؤ�ل فحو�ه �أن “بع�ص �لدول �الإ�صالمية تتعر�ص حلرب �أو �حتالل من 

�النتحارية  بالطرق  �ملعتدي  �لبلد  �أفر�د  مهاجمة  �إىل  �أفر�دها  بع�ص  فيعمد  �أخرى،  دول 

�صبيل  يف  �جلهاد  �ألو�ن  من  لون  هذ�  �أن  ويرون  �الأعد�ء،  من  غريه  ويقتل  نف�صه  فيقتل 

ما  �أو  �الأعد�ء  بني  �لنف�ص  قتل  طريقة  باأن  �ململكة  مفتي  فقال  �صهيد؟”،  �ملنتحر  و�أن  �هلل، 

“ال �أعلم لها وجهاً �رشعياً، وال �أنها من �جلهاد يف �صبيل �هلل،  ي�صمى بالطرق �النتحارية 

و�أخ�صى �أن تكون من قتل �لنف�ص”. و�أ�صاف مفتي �ل�صعودية يف حو�ر ن�رشته �صحيفة 

�ل�رشق �الأو�صط �للندنية يف 2001/4/21، �أن “�إثخان �لعدو وقتاله مطلوب، بل رمبا يكون 

متعيناً لكن بالطرق �لتي ال تخالف �ل�رشع”. وقد عقب �لدكتور يو�صف �لقر�صاوي، على 

ت�رشيح مفتي �ل�صعودية بقوله �إن “تفجري �ملجاهدين �مل�صلمني �أنف�صهم �صّد �ملحتلني تعّد 

مقاومة �رشعية، ومن �أعظم �أنو�ع �جلهاد يف �صبيل �هلل”. وعدَّ �لقر�صاوي هذ� �لنوع من 

�أبعد ما تكون عن �النتحار، ومن يقوم بها  ��صت�صهادية، وهي  “فد�ئية بطولية  �ملقاومة 

�أبعد ما يكون عن نف�صية �ملنتحر”. و�أ�صاف: “...�أما �لفد�ئي فيقدم نف�صه �صحية من �أجل 

دينه و�أمته، ويقاتل �أعد�ء �هلل ب�صالح جديد و�صعه �لقدر يف يد �مل�صت�صعفني ليقاومو� به 

.
جبوت �الأقوياء �مل�صتكبين”262

3. بني احلق يف املقاومة و“الإرهاب”:

جنح �جلهد �لكبري �لذي بذله �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف زعزعة �ملعنى �ل�صامي للمقاومة 

يف نفو�ص �لفل�صطينيني جناحاً ن�صبياً، ف�صارت �ملقاومة يف بع�ص �لنفو�ص “�إرهاباً” منبوذ�ً. 

والأن �لقوي يف �لعادة هو �لذي يفر�ص قو�عد �حلرب و�ل�صلم وي�صيغ مفاهيم �ل�رش�ع، 

فاإنه بالتايل يكون �مل�صوؤول عن �إ�صفاء �ل�رشعية على غريه �أو نزعها عنه. ولهذ� تختلط 

�ليوم مفاهيم �ملقاومة و“�الإرهاب” على نحو ملتب�ص، على �ل�صعوب وعلى �ملثقفني على 

. وقد �أجمل �حلاخام دفيد مئري دروكمان David Meir Druckman �أحد 
263

حّد �صو�ء

�ليهودية  و�حلاخامية  �الإ�رش�ئيلية  �لنظر  وجهة  “�إ�رش�ئيل”،  يف  �لدينية  �ملرجعيات  �أبرز 

�لقر�صاوي: �لعمليات �ال�صت�صهادية من �أعظم �أنو�ع �جلهاد، �جلزيرة.نت، 2001/4/21، �نظر:  
262

http://bit.ly/2i4znbr

�ل�صمت،  �صدى  مدونة  �لتحرري،  �لوطني  و�لبنامج  �ملقاومة  بني  �لعالقة  جدلية  �صالمة،  �لغني  عبد   
263

.2008/7/20
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عن �الإرهاب يف مقالٍ له حتت عنو�ن “�أنا �إرهابي فخور”، حيث �صّمن مقاله فتوى تعدُّ 

تعّده  بل  �ليهودية،  �ل�رشيعة  تقره  �أمر�ً  فقط  لي�ص  �لفل�صطينيني،  �صّد  �لعنف  ��صتخد�م 

.
و�جباً، و��صفاً منفذي �لعمليات �الإرهابية �صّد �لفل�صطينيني بـ“�ل�ّصديقني”264

قدية  ظاهرة  للعنف”  �مل�رشوع  غري  “�ال�صتخد�م  �لعام:  مبفهومه  �الإرهاب  وُيعد 

�لتي  �الأزمة �الأخالقية  �ل�صنو�ت �الأخرية، يف ظّل  جديدة، لكن �ُصلطت �الأ�صو�ء عليها يف 

و�ل�رشعية  �لدويل  �لقانون  قو�عد  تطبيق  يف  �النتقائية  ظل  ويف  �لدويل،  �لنظام  يعي�صها 

و�أحكام  و�الإن�صانية  �لدولية  و�الأعر�ف  �لن�صو�ص  وتوؤكد  �صيا�صياً.  وتوظيفها  �لدولية 

ثانية،  �ملقاومة و�جلهاد من جهة، و�الإرهاب من جهة  �لتباين بني  �الإ�صالمية،  �ل�رشيعة 

وذلك يف خمتلف �جلو�نب �لقانونية و�ل�صيا�صية و�الجتماعية، وبالو�صائل �لتي ت�صتخدم 

.
265

يف �حلالني و�الأهد�ف �ملرجوة

فتوى  على  �مل�صلمني”  �لعلماء  “�حتاد  �أكد  لالإرهاب،  �ليهودية  �لنظرة  مقابل  ويف 

�أفتى  �إذ  و�جباً،  �أمر�ً  �ملحتلني  �إرهاب  بق�صد  �ملقاومة  �عتبار  يف  فل�صطني”  علماء  “ر�بطة 
رئي�ص �الحتاد، �لدكتور �لقر�صاوي، بقوله:

�أما �لفل�صطينيون، فاإرهابهم —�إن �صّحت ت�صميته بذلك— �إرهاب م�رشوع، 

يْلِ  �خْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ةٍ  ُقَوّ ِمْن  ��ْصتََطْعتُْم  َما  لَُهْم  ِعُدو� 
َ
)َو�أ �لقر�آن:  لقول  م�صتجيٌب 

َوَما  َيْعلَُمُهْم  �هللُ  َتْعلَُموَنُهُم  اَل  ُدوِنِهْم  ِمْن  َخِريَن 
َ
َو�آ ُكْم  َوَعُدَوّ �هللِ  َعُدَوّ  ِبِه  ُتْرِهبُوَن 

�إرهاب  فهو   ،
ُتْظلَُموَن(266 اَل  ْنتُْم 

َ
َو�أ �إِلَيُْكْم  ُيَوَفّ   ِ �هلَلّ �َصبِيِل  يِف  �َصْيٍء  ِمْن  ُتنِْفُقو� 

.
267

للدفاع و�ملقاومة “�مل�رشوعني”، ال ال�صتباحة �حلرمات

�صالح �لنعامي، فتاوى ال ير�صدها �لر�د�ر، العربي اجلديد، 2015/2/28.  
264

وثيقة: مفهوم �الإرهاب و�ملقاومة: روؤية عربية - �إ�صالمية، موقع مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، �الأردن،   
265

http://www.mesc.com.jo/Documents/Doc_3.html :متوز/ يوليو 2003، �نظر

القراآن الكرمي، �صورة �الأنفال، �الآية 60.  
266

يو�صف �لقر�صاوي، القد�س ق�شية كل م�شلم، �ص 130.  
267
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وثيقة “مفهوم الإرهاب واملقاومة: روؤية عربية - اإ�شالمية”268: 

َعّرفت وثيقة “مفهوم �الإرهاب و�ملقاومة: روؤية عربية - �إ�صالمية” �الإرهاب كما يلي: 

“هو ��صتخد�م غري م�رشوع للعنف �أو تهديد با�صتخد�مه ببو�عث غري م�رشوعة، يهدف 
�أ�صا�صاً �إىل بّث �لرعب بني �لنا�ص، ويعر�ص حياة �الأبرياء للخطر، �صو�ء قامت به دولة �أم 

جمموعة �أم فرد، وذلك لتحقيق م�صالح غري م�رشوعة، وهو بذلك يختلف كلياً عن حاالت 

.
�للجوء �إىل �لقوة �مل�صلحة يف �إطار �ملقاومة �مل�رشوعة”269

و�أ�صارت �لوثيقة �إىل ما ��صطلح عليه �لفقهاء من �أن �ملعنى �خلا�ص للجهاد هو، “بذل 

�الإ�صالم  ن�رشة  بهدف  و�لل�صان،  و�ملال  بالنف�ص  �هلل  �صبيل  يف  �لقتال  يف  و�لطاقة  �لو�صع 

�مل�صلمني  على  �عتدى  من  لقتال  يكون  �إمنا  �لقتال  �أن  على  �لوثيقة  و�أكدت  و�مل�صلمني”، 

الإخر�ج  �أو  و�قع،  عدو�ن  ودفع  �ملعتدين  ردع  الأجل  �لقتال  �أو  ديارهم،  من  و�أخرجهم 

�ملعتدين من �أر�ص �مل�صلمني، �أو �لقتال دفاعاً عن �لنف�ص و�ملال و�لعر�ص، حيث ُيعد كل ذلك 

جهاد�ً يف �صبيل �هلل. وبذلك فاإن مقاومة �مل�صلمني لالحتالل �الأجنبي، ودفع ظلمه وعدو�نه 

.
270

عن �الأنف�ص و�ملمتلكات و�الأعر��ص ُيعّد جهاد�ً يف �صبيل �هلل

ال  من  قتل  مثل  �جلهاد،  يف  �لعدو�ن  �الإ�صالمية  �ل�رشيعة  حترمي  �إىل  �لوثيقة  ونبهت 

يجوز قتله من �لن�صاء، و�الأطفال، وكبار �ل�صن، ورجال �لدين �ملنقطعني للعبادة، وكذلك 

كذلك  �ملعتدين.  لدى  �ل�صالح  حتت  يخدمون  ال  ممن  �ملقاتلني  غري  �ملدنيني  �صائر  قتل 

�أو  �الأر�ص،  يف  �لف�صاد  الأجل  �لقتال  �أو  �لقتل،  يف  �مل�رشوع  �حلد  جتاوز  �ل�رشيعة  حترمي 

جاء عن مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط يف �الأردن، يف �صبب �إ�صد�ر هذه �لوثيقة:  
268

“.. رغبة يف ت�صكيل روؤية عربية �إ�صالمية ملفهوم �الإرهاب، ومتييزه عن مفهوم �ملقاومة �مل�رشوعة، و�إ�صهاماً 
من مثقفي �الأمة يف �صياغة مفهوم دويل لالإرهاب )...( و�لتز�ماً باملبادئ �لدينية و�الأخالقية �ل�صامية �لتي متثلها 

قيمنا �حل�صارية �لعريقة �لتي تدعو �إىل حماية حقوق �الإن�صان �لتي ن�صت عليها مبادئ �لقانون �لدويل و�أ�ص�صه. 

وتقرير  �الأر�ص،  وحترير  للعدو�ن،  و�لت�صدي  �الأجنبي  �الحتالل  مقاومة  يف  �ل�صعوب  حّق  على  وتاأكيد�ً 

�مل�صري، ونيل �ال�صتقالل مبختلف �لو�صائل، مبا يف ذلك �لكفاح �مل�صلح. ومتا�صياً مع �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة 

�جلنائية �لدولية –�لتي تاأ�ص�صت يف متوز/ يوليو 2002– �لذي �ألزم جميع �لدول باالمتناع عن ��صتعمال �لقوة 

يتفق  ال  نحو  �أي  على  �أو  دولة  الأي  �ل�صيا�صي  �ال�صتقالل  �أو  �الإقليمية  �ل�صالمة  �صّد  با�صتعمالها  �لتهديد  �أو 

عدت هذه �لوثيقة للتفريق بني �الإرهاب من جهة، و�أعمال �ملقاومة �مل�رشوعة و�لكفاح 
ُ
ومقا�صد �الأمم �ملتحدة. �أ

�مل�صلح من جهة ثانية، ولتحول دون �تخاذ �التهام باالإرهاب ذريعة النتهاك حقوق �الإن�صان، و�صيادة �لدول، 

و�لتدخل يف �صوؤونها �لد�خلية”. 

وثيقة: مفهوم �الإرهاب و�ملقاومة: روؤية عربية - �إ�صالمية، مرجع �صابق.  
269

�ملرجع نف�صه.  
270
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تقدم،  ما  على  وبناًء  و�أ�صجارها.  وثمارها  زروعها  تخريب  �أو  �ل�صعوب،  خري�ت  نهب 

�لقوة  �لو�صائل مبا فيها  “��صتخد�م م�رشوع لكل  �أنها:  �ملقاومة على  �لوثيقة تعّرف  فاإن 

�مل�صلحة لدرء �لعدو�ن، و�إز�لة �الحتالل و�ال�صتعمار، وحتقيق �ال�صتقالل، ورفع �لظلم 

�أهد�فاً �صيا�صية م�رشوعة، وهو ما يتفق مع �لقانون  �مل�صنود بالقوة �مل�صلحة، بو�صفها 

�إىل  �لوثيقة،  ح�صب  �ملقاومة،  م�رشوعية  وت�صتند  �الإ�صالمية”.  �ل�رشيعة  وتوؤيده  �لدويل 

“جمموعة من �ملبادئ �لقانونية �لثابتة، كحق �ملقاومة، ��صتناد�ً لعدم �لوالء و�لطاعة ل�صلطة 
�إىل حّق �ل�صعوب يف تقرير م�صريها، و�لدفاع �مل�رشوع عن �لنف�ص،  �الحتالل، و��صتناد�ً 

�أثناء �إىل قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، و�التفاقيات �لدولية �خلا�صة بحماية �ملدنيني   و�ال�صتناد 

 .
�حلروب”271

وتخل�ص �لوثيقة �إىل �لتفريق بني �ملقاومة و�الإرهاب يف �ل�صاأن �لفل�صطيني، فـ:

للعدو�ن  تتعر�ص  �لتي  �ل�صعوب  م�صالح  لتحقيق  م�رشوع  عمل  �ملقاومة 

�حلياة  يف  �ل�صعوب  هذه  حّق  على  �عتد�ء  يثل  �الإرهاب  فيما  و�الحتالل، 

�صّد  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أعمال  فاإن  ولهذ�  �مل�صري....  وتقرير  و�حلرية 

 �الحتالل �الإ�رش�ئيلي هي مقاومة م�رشوعة، وهي ال تختلف عن مقاومة ديغول

]De Gaulle[ وت�رش�صل ]Churchill[ لالإرهاب �لنازي يف �أوروبا، وال �ملقاومة 

�ل�صعوب  مقاومة  وال  قرون،  قبل  الأر��صيها  �الإجنليزي  لالحتالل  �الأمريكية 

.
272

�الأخرى لال�صتعمار و�الحتالل �الأجنبي لتحقيق �ال�صتقالل وتقرير �مل�صري

4. واقع العمليات ال�شت�شهادية يف مدينة القد�س:

�أعقاب  يف  ف�صلت،  قد  �لقد�ص  مدينة  يف  ��صت�صهادية  عملية  لتنفيذ  حماولة  �أول  كانت 

�عتقال قو�ت �الحتالل لعنا�رش �خللية �لتابعة ل�رش�يا �جلهاد �الإ�صالمي، و�ملعنية بتنفيذ 

�لعملية يف 1987/8/2، حيث كان من �ملفرت�ص �أن تقوم �ملجاهدة عطاف عليان من مدينة 

بيت حلم بقيادة �صيارة مفخخة وتفجري نف�صها �أمام مبنى رئا�صة �حلكومة �الإ�رش�ئيلية 

.
273

يف مدينة �لقد�ص

�ملرجع نف�صه.  
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�ملرجع نف�صه.  
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ال تن�صو� �الأخت �الأ�صرية عطاف عليان، �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2003/1/1، �نظر:  
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�ال�صت�صهادية،  �لعمليات  من  �أي  من   )1993–1987( �الأوىل  �النتفا�صة  خلت  وبينما 

�أو�صلو �تفاقية  توقيع  عقب  �أي   ،1994/12/25 يف  ��صت�صهادية  عملية  �أول  وقعت   فقد 

بـ 15 �صهر�ً، كما وقعت �آخر عملية ��صت�صهادية بعد �لعملية �الأوىل بع�رش �صنني، وذلك يف 

 .2004/9/22

ي�صري �جلدوالن رقم )1( و)7( �ملثبتان �صمن مالحق �لكتاب، �إىل عمليات �ملقاومة يف 

�لفرتة 1994–2004، ويت�صمنان �أي�صاً كافة �لعمليات �ال�صت�صهادية �لتي وقعت يف مدينة 

وبع�صها  مقد�صيون،  مقاومون  نفذها  �لعمليات  هذه  بع�ص  �ملذكورة،  �لفرتة  يف  �لقد�ص 

نفذها مقاومون من �ل�صفة �لغربية �أو من قطاع غزة، �أو �صاركهم فيها مقد�صيون. كما 

وكذلك  لها،  �ملنفذة  �جلهات  و�إىل  �إجماالً  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  عدد  �إىل  �جلدول  ي�صري 

�أعد�د �لقتلى و�جلرحى و�مل�صابني يف �لطرف �الإ�رش�ئيلي.

ي�صري �جلدوالن رقم )1( و)7( �إىل �أن 47 عملية ��صت�صهادية وقعت يف �ملدينة يف �لفرتة 

حيث  �لثانية.  �النتفا�صة  �نتهاء  وحتى  �أو�صلو  توقيع  بعد  ما  فرتة  وهي   ،2004–1994

��صت�صهادية، بينما نفذو�  7 عمليات   )2000–1994( �الأوىل  �لفل�صطينيون يف �جلولة  نفذ 

يف �جلولة �لثانية 40 عملية ��صت�صهادية، وهي فرتة �النتفا�صة �لثانية )2000–2005(.

اأ. اجلولة الأوىل من العمليات ال�شت�شهادية )1994–2000(: 

يدل �جلدول رقم )1( على �أن �لعمليات �ال�صت�صهادية �ل�صبعة يف �جلولة �الأوىل، �قت�رش 

تنفيذها على حركتني معار�صتني خلط �لت�صوية �ل�صيا�صية، وهما حركة حما�ص وحركة 

�جلهاد �الإ�صالمي، حيث نفذت �الأوىل خم�ص عمليات ��صت�صهادية مبفردها، بينما نفذت 

�جلولة  هذه  �أ�صفرت  وقد  �صابعة.  عملية  يف  �حلركتان  و��صرتكت  و�حدة،  عملية  �لثانية 

من �لعمليات �ال�صت�صهادية عن مقتل 85 �إ�رش�ئيلياً من �مل�صتوطنني و�جلنود، �إ�صافة �إىل 

�إ�رش�ئيلياً، بينما كانت ح�صيلة تلك �لفرتة من �لقتلى نتيجة ��صتخد�م كافة   534 �إ�صابة 

�أ�صكال �ملقاومة 92 قتيالً، من �مل�صتوطنني و�جلنود، �إ�صافة �إىل 590 م�صاباً �إ�رش�ئيلياً.

ب. اجلولة الثانية من العمليات ال�شت�شهادية )2000–2004(:

و�لبالغة �لثانية  �جلولة  يف  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �أن  �إىل   )7( رقم  �جلدول   ي�صري 

40 عملية، ��صرتك يف تنفيذها ثالث حركات فل�صطينية، وهي: فتح، وحما�ص، و�جلهاد 

��صت�صهادية نتج عنها 16 عملية  �أعلنت حركة فتح عن م�صوؤوليتها عن   �الإ�صالمي. وقد 
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49 قتيالً و�إ�صابة 566 �آخرين، فيما �أعلنت حركة حما�ص م�صوؤوليتها عن 15 عملية نتج 

عنها 167 قتيالً و�إ�صابة 890 �آخرين، �أما حركة �جلهاد �الإ�صالمي فقد �أعلنت م�صوؤوليتها 

��صت�صهادية  6 عمليات  �آخرين. فيما بقيت   62 و�إ�صابة  3 عمليات نتج عنها قتيالن  عن 

دون �أن تعلن �أّي جهة م�صوؤوليتها عنها.

وقد �أ�صفرت جممل �لعمليات �ال�صت�صهادية يف �جلولة �لثانية عن مقتل 272 �إ�رش�ئيلياً 

�إ�رش�ئيلياً، بينما كانت ح�صيلة تلك   1,778 �إ�صابة  �إىل  �إ�صافة  من �مل�صتوطنني و�جلنود، 

 1,911 �إىل  �إ�صافة  قتلى،   308 �ملقاومة  �أ�صكال  كافة  ��صتخد�م  نتيجة  �لقتلى  من  �لفرتة 

م�صاباً �إ�رش�ئيلياً. 

5. م�شاركة الن�شاء يف العمليات ال�شت�شهادية:

�صاركت �لن�صاء �ملقد�صيات بالعديد من �لعمليات �ال�صت�صهادية يف مو�جهة �الحتالل 

�جلد�ول  وحت�صي  �إجماالً.  �مل�صلحة  بالعمليات  م�صاركتهن  �إىل  �إ�صافة  �الإ�رش�ئيلي، 

��صت�صهادية  عمليات  خم�ص  �لدر��صة  مالحق  �صمن  و�ملثبتة  �ملقاومة  بعمليات  �خلا�صة 

نفذتها ن�صاء يف مدينة �لقد�ص. و�صارك يف هذه �لعمليات مقد�صيتان، هما: �آمنة منى و�صناء 

�صحادة، �إ�صافة �إىل ثالث ن�صاء من �ل�صفة �لغربية، هن: �أحالم �لتميمي، و�آيات �الأخر�ص، 

عطاف  من  كل  بهما  و�صاركت  �لنجاح،  لهما  يكتب  مل  حماولتني  عد�  طقاطقة،  وعندليب 

عليان وثورية حمود.

�جلد�ول  تدل  كما  ن�صاء،  بها  �صاركت  �لتي  �الأربع  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �أدت  وقد 

�إىل  �لن�صاء  هوؤالء  و�نت�صبت  �آخرين.   289 و�إ�صابة  �إ�رش�ئيلياً   42 مقتل  �إىل  �ملذكورة 

�ل�صعبية.  و�جلبهة  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  وحما�ص،  فتح،  �لرئي�صية:  �الأربعة  �لف�صائل 

�ثنتان  قامت  فقد  �ال�صت�صهاديني،  وتو�صيل  �مل�صاعدة  على  �لن�صاء  دور  �قت�رش  وبينما 

منهما بدور �ال�صت�صهادي وهما: �آيات �الأخر�ص وعندليب طقاطقة. ووقعت هذه �لعمليات 

�ال�صت�صهادية يف �النتفا�صة �لثانية يف �صنتي 2001 و2002.

6. اأثر العمليات ال�شت�شهادية على الحتالل:

خا�ص،  ب�صكل  و�ال�صت�صهادية  �لفد�ئية  و�لعمليات  عام  ب�صكل  �النتفا�صات  ت�صببت 

�ل�صياحة  ن�صبة  �نخف�صت  حيث  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صعد  خمتلف  على  فادحة  بخ�صائر 

د�خل  يف  �الأ�صو�ت  و�رتفعت  �لع�صكري،  �الإنفاق  تكاليف  و�رتفعت  حاد�ً،  �نخفا�صاً 
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ومطالبة  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنات  من  باالن�صحاب  مطالبة  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع 

كذلك باالن�صحاب من �رشقي مدينة �لقد�ص. كما �رتفعت �أ�صو�ت تطالب باملقاطعة �لدولية 

للدولة �لعبية، و�صاع �الإح�صا�ص بعدم �الأمان و�صط �جلمهور �الإ�رش�ئيلي، و�نخف�صت 

ن�صبة �ليهود �لقادمني للعي�ص يف “�إ�رش�ئيل”، يف مقابل �رتفاع ن�صبة �ليهود �لذين يفكرون 

.
274

بهجرتها

�أمنها،  على  �صديد�ً  خطر�ً  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  يف  �الحتالل  قو�ت  ر�أت  وقد 

لعقوبات  ن�صطائها  و�أخ�صعت  �حلديدية،  �لقب�صة  �صيا�صة  مو�جهتها  يف  فا�صتخدمت 

قا�صية وموؤملة، والحقت معدي �لعبو�ت و�الأحزمة �لنا�صفة فقتلتهم، �أو ق�صفت بيوتهم، 

�لقد�ص هدمت �صلطات  �أو �عتقلتهم وحكمت عليهم بال�صجن ملوؤبد�ت عديدة. ويف مدينة 

�الحتالل �أو مالأت بالباطون كافة منازل �ال�صت�صهاديني �أو �لذين قامو� بقتل �إ�رش�ئيليني، 

قو�طع  وتخريب  بهدم  �ل�صلطات  قامت  عمارة،  من  جزء�ً  �ملقاوم  �صقة  كانت  حال  ويف 

�ل�صقة �لد�خلية وو�جهاتها �خلارجية.

خال�شة: 

و�نعك�ص  �لفل�صطينيني،  و�صط  كبري�ً  ��صتح�صاناً  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  القت 

من  عري�ص  قطاع  ويرى  وعائالتهم.  ذويهم  وتكرمي  لال�صت�صهاديني  تكريهم  يف  ذلك 

�صوت  �أو�صلت  �أنها  يف  متثلت  �إيجابية،  نتائج  �ال�صت�صهادية  للعمليات  �أن  �لفل�صطينني 

�لفل�صطينيني للعديد من �ملنابر �لدولية، وت�صببت باخل�صائر �لفادحة لالحتالل على �لكثري 

من �الأ�صعدة. �إ�صافة �إىل �زدياد �أعد�د �الإ�رش�ئيليني �لد�عني �إىل �الن�صحاب من �الأر��صي 

�ملحتلة، و�زدياد �أعد�د �لذين يرغبون بالهجرة من “�إ�رش�ئيل”. وكل ذلك �نعك�ص �إيجاباً 

ل�صالح تعاظم �لثقة باملقاومة و�صط �لفل�صطينيني.

�ُصّمي  ما  نتيجة �صقوط  �صلبية،  �ال�صت�صهادية من مظاهر  �لعمليات  باملقابل مل تخُل 

�لتعاطف  من  جزء�ً  �لفل�صطينيني  �أفقد  مّما  �الأطفال،  من  وحتديد�ً  �ليهود”  بـ“�ملدنيني 

�لثانية جاءت متز�منة مع  �لعمليات �ال�صت�صهادية يف �النتفا�صة  �أن  �لدويل، وخ�صو�صاً 

�لدو�م  على  ت�صببت  �لعمليات  هذه  �أن  �لبع�ص  ور�أى  �الإرهاب”.  على  “�حلرب  �ُصّمي  ما 

نتنياهو  �إىل فوز  �أدى ذلك  مّما  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صارع  �ملتطرف يف  �ليمني  �أ�صهم  �رتفاع  يف 

�أحمد �صدقي �لدجاين، “ظاهرة �ال�صت�صهاد يف يف �لو�قع �لفل�صطيني �ملعا�رش،” �ص 40.  
274
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يف  �لوزر�ء  برئا�صة  �صارون  وفوز   ،1996 �صنة  من  يونيو  حزير�ن/  يف  �لوزر�ء  برئا�صة 

�آذ�ر/ مار�ص من �صنة 2001.

كذلك جرت �لعادة �أن توقع �تفاقيات، بني �الإ�رش�ئيليني و�لقيادة �لفل�صطينية، يف غمرة 

ما يعود  �لزمن. ولكن �رشعان  �ل�رش�ع لفرتة من  يهد�أ  �أعقابها، وقد  �أو يف  �النتفا�صات 

�لو�صع �لفل�صطيني �ملتاأزم لفر�ص نف�صه من جديد، وذلك من خالل هبات و�نتفا�صات 

�ل�صارع  وي�صتقبلها  و�ال�صت�صهادية،  �لفد�ئية  �لعمليات  ظاهرة  معها  وتعود  جديدة، 

�لفل�صطيني برتحاب وتكرمي كبريين.




