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مع القد�س

وا 
ُ
َها اَلِّذيَن اآَمُنوا َما َلكُْم اإَِذا ِقيَل َلكُُم اْنِفر يُّ

َ
قال اهلل تبارك وتعاىل: )َيا اأ

ْنَيا ِمَن الآِخَرِة َفَما   الدُّ
ِ
يُتْم ِباْلََياة َر�ضِ

َ
ْر�ِس اأ

َ
اَقْلُتْم اإىَِل الأ ِف �َضِبيِل اهلِل اَثّ

ةِ اإِل َقِليٌل(1.
َ
ْنَيا ِف الآِخر  الُدّ

ِ
َمَتاُع اْلََياة

***

، َقاَل: َتَذاَكْرَنا َوَنْحُن ِعْنَد َر�ُضوِل اهلِل ]،  ِبي َذرٍّ
َ
َعْن اأ

ْم َبْيُت اْلَْقِد�ِس؟ 
َ
َم�ْضِجُد َر�ُضوِل اهلِل ] اأ

َ
ُهَما اأَْف�َضُل: اأ يُّ

َ
اأ

َلَواتٍ ِفيِه ْف�َضُل ِمْن اأَْرَبِع �ضَ
َ
الةٌ ِف َم�ْضِجِدي اأ  َفَقاَل َر�ُضوُل اهلِل ]: “�ضَ

�ِضهِ ِمَن
َ
ُجلِ ِمْثُل �َضَطنِ َفر

َّ
 َوَلِنْعَم الُ�َضلَّى ُهَو، َوَلُيو�ِضَكنَّ لأَْن َيكُوَن ِللر

ْنَيا َجِميعًا”،  الأَْر�سِ َحْيُث َيَرى ِمْنُه َبْيَت الَْقِد�سِ َخْيًا َلُه ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما ِفيَها”2.  و َقاَل: “َخْيٌ َلُه ِمَن الدُّ
َ
اأ

***

“اإن القد�س لي�ضت للفل�ضطينيني وحدهم واإن كانوا اأوىل النا�س بها،
ولي�ضت للعرب وحدهم واإن كانوا اأحق الأمة بالدفاع عنها،

واإمنا هي لكّل م�ضلم اأيًا كان موقعه ف م�رشق الأر�س اأو مغربها،

ف �ضمالها اأو جنوبها، حاكمًا كان اأو حمكومًا، متعلمًا اأو اأّميًا، غنيًا اأو فقيًا، 

رجاًل اأو امراأة، كّل على قدر مكانته وا�ضتطاعته”3.

القراآن الكرمي، �صورة �لتوبة، �الآية 38.  
1

�صححه �الإمام �الألباين.  
2

�الإ�صالمي،  )�ملكتب   2 ط  �ل�صحوة،  تر�صيد  ر�صائل  �صل�صلة  م�شلم،  كل  ق�شية  القد�س  �لقر�صاوي،  يو�صف   
3

1998(، �ص 6.





الإهداء

واإىل  والقاومة،  ال�ضرب  طريق  نهجوا  الذين  عامة،  الفل�ضطينيني  اإىل 

القد�ضيني الذين اعتزوا بانتمائهم ورباطهم ف مواجهة الحتالل، واأخ�ّس 

بالذكر منهم ال�ضيوخ والن�ضاء والأطفال، الذين اأّدوا اأدوارهم ف الدفاع عن 

الدينة القد�ضة وم�ضجدها البارك. 

كما اأهدي جهدي التوا�ضع هذا اإىل اأرواح �ضهداء فل�ضطني و�ضهداء القد�س، 

بحا�رشها،  فل�ضطني  ما�ضي  ربطت  ذهبية  حلقة  باأرواحهم  �ضكلوا  الذين 

اأهدي جهدي  فبقيت ر�ضالة اجلهاد والقاومة مت�ضلة دون انقطاع. كذلك 

اإىل روح والدي الجاهد اإبراهيم اأبو عرفة اأحد القادة الدربني للمجاهدين 

الفل�ضطينيني ف “خنادق �ضور باهر”، والذي كان يل مثاًل ونربا�ضًا ف حّب 

القد�س والنتماء لها. واأهديه كذلك اإىل والدتي الغالية التي مل ميّل ل�ضانها 

بالدعاء يل ولعموم ال�ضلمني، وكذلك اإىل روح اأخي ال�ضهيد طارق ورفاقه ف 

القاومة، الذين �ضقطوا على اأر�س القد�س دفاعًا عن �رشفها وكرامتها.

النور  جانب  اإىل  �ضمعة  يكون  اأْن  ع�ضى  الكتاب،  اأهدي  جميعًا  لهوؤلء 

الذي ي�ضيء الأفق بجهاد القد�ضيني ون�ضالهم، انتظارًا ليوم الفتح والتحرير، 

بعون اهلل العادل الكيم.

خالد اإبراهيم اأبو عرفة

القد�س – فل�ضطني

2016/5/20
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التقدمي

التقدمي

د. حم�شن حممد �شالح* 

ما �أن تذكر كلمة “�لقد�ص” حتى جتد نف�صك �أمام جمموعة من �ملعاين و�لدالالت، �لتي 

ال تكاد جتتمع يف كلمة �أخرى!!

�لقد�ص عا�صمة فل�صطني ومركز قد�صيتها وبركتها...

�الأوىل،  قبلتهم  �أفئدتهم،  ومهوى  �الإ�صالمية،  و�الأمة  �لعربية  �الأمة  تاج  درة  �لقد�ص 

وبو�بة �الأر�ص �إىل �ل�صماء، و�ملقيا�ص “�لرتمومرت” �لذي يعرف به عزهم و�زدهارهم �أو 

ُذلهم و�نك�صارهم...

�لقد�ص حيث �أقام �الأنبياء، وحيث ت�رشَّفت ب�صيِّد �الأنبياء حممد ] يف رحلة �الإ�رش�ء، 

وحيث كان منها معر�جه �إىل �ل�صماء.

يف�صل  وحيث  �لقيامة،  يوم  �إىل  �حلق  على  �لثابتة  �ملن�صورة  �لطائفة  حيث  �لقد�ص 

�مل�صيح  \ ليق�صي على  �مل�صيح عي�صى  �هلل �صبحانه بني �حلق و�لباطل، وحيث يعود 

�لدجال.

�لقد�ص حيث �مل�صجد �الأق�صى �أول قبلة للم�صلمني وثاين �مل�صاجد بناء يف �الأر�ص بعد 

�لكعبة، وثالث �مل�صاجد مكانة يف �الإ�صالم.

�حل�صارية،  معاملها  ي�صوه  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صهيوين  �الحتالل  حيث  و�لقد�ص 

ويحاول تزوير هويتها �لعربية �الإ�صالمية �الأ�صيلة.

و�لقد�ص حيث �ل�صمود و�لثبات و�الإبد�ع �لفل�صطيني، يف مو�جهة �آلة �لبط�ص و�لتهويد 

�الإ�رش�ئيلية...

بو�صلتها؛  ويوّجه  ويوحدها  ي�صتنه�صها  لالأمة  جاهز  عمل  برنامج  فالقد�ص  �إذ�ً، 

و�لقد�ص مدر�صة يف �ل�صب و�لت�صحية و�لعطاء.

�الأ�صتاذ �مل�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.  
*
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ح ب�صكل منهجي موثق  بني �أيدينا كتاب علمي، هو يف �أ�صله ر�صالة ماج�صتري، يو�صِّ

و�جه  وكيف  �لب�صع.  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صد  �أ�صكالها  بكافة  �لقد�ص  �أبناء  مقاومة 

ٍ و��صتيطانٍ وم�صادرة لالأر�ص  �ملقد�صيون �النتهاكات و�العتد�ء�ت �ل�صهيونية، من تهويد

و�عتقاالت،  لل�صكان،  و�إبعاد  وتهجرٍي  و�ملنازل  للبيوت  وتدمريٍ  للمقد�صات،  و�نتهاكٍ 

�ل�صهيوين.  و�لتو�صع  �ل�صم  جد�ر  جرية  �إىل  باالإ�صافة  لالقت�صاد،  و�رشب  وخنق 

وي�رشح �لكتاب جو�نب �ملقاومة �ل�صلمية �ل�صعبية، و�النتفا�صات و�ملقاومة �مل�صلحة �لتي 

خا�صها �ملقد�صيون، حفاظاً على مدينتهم وهويتها �لعربية �الإ�صالمية و�حل�صارية.

***

�لقد�ص  عن  ليد�فع  �لكلمة  �صهوة  فقط  يركب  مل  جماهٌد  فهو  �لكتاب،  �صاحب  �أما 

غمار  خا�ص  و�إمنا  وغريها؛  �لعلمية  �لدر��صة  هذه  خالل  من  �الأمة  وق�صايا  وفل�صطني 

�ملقد�صيون،  منها  يعاين  �لتي  �ملعاناة  �أ�صكال  لكافة  متعر�صاً  �لقد�ص،  يف  �مليد�ين  �لعمل 

�لقد�ص... �بن  فهو  �ملقد�صيون.  ُيقدمها  �لتي  و�لعطاء  �لبذل  �أ�صكال  لكافة   وُمقدِّماً 

وال فخر!!

كاتب هذه �لدر��صة هو �ملهند�ص خالد �أبو عرفة، �لذي �ختاره �أبناء �لقد�ص ممثالً لهم 

�لفل�صطينية �حلكومة  يف  �صارك  و�لذي   ،2006 �صنة  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص   يف 

�الحتالل  من  و�الأ�رش  لالعتقال  تعر�ص  و�لذي  �لقد�ص،  ل�صوؤون  وزير�ً  �لعا�رشة 

�الإ�رش�ئيلي، كما تعر�ص لالإبعاد �لتع�صفي من مدينة �لقد�ص...

ولذلك فاإنها در��صة من نوٍع �آخر الأنها مل “ُتعجن” بحب �صاحبها فقط، و�إمنا بجهده 

وجهاده وعرقه و�آالمه ومعاناته.

نرجو �أن متثل هذه �لدر��صة �إ�صافة نوعية للدر��صات �ملتعلقة بالقد�ص ب�صكل خا�ص 

وللدر��صات �لفل�صطينية ب�صكل عام؛ ون�صاأل �هلل �صبحانه �أن يجزي كاتبها خري �جلز�ء؛ 

و�أن تكون منطلقاً لدر��صات نوعية جديدة باإذن �هلل.
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هدف هذ� �لكتاب �لبحث يف مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص، 

خالل �لفرتة 1987–2015، و��صتعر��ص �لت�صل�صل �لتاريخي للهبات و�النتفا�صات، دون 

�لوقوف ب�صكل تف�صيلي �أو يومي عند �الأحد�ث و�جلزئيات.

ور�ء  و�لدو�فع   .2015–1987 بني  ما  �ملقاومة  �أ�صاليب  عموَم  �لكتاب  وي�صتعر�ص 

مل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن  من  �لرغم  فعلى  �ملقاومة،  يف  �لفل�صطينيني  �إ�رش�ر 

و�لت�رشيعية،  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية و�الأمنية  �إجر�ء�تها  للحظة و�حدة عن فر�ص  تُكّف 

و�لديوجر�فية  �جلغر�فية  �ملقد�صية  �حلياة  مناحي  جميع  على  �صيطرتها  ب�صط  بهدف 

لالحتالل  مقاومتهم  عن  �ملقابل،  يف  يتوقفو�  مل  �ملدينة  يف  �لفل�صطينيني  �أن  �إال  و�لدينية، 

بقدر ��صتطاعتهم وح�صب �لو�صائل و�الأ�صاليب �ملتاحة لهم. 

�لكتاب  �أن  �إال  �لقد�ص،  �أهد�فه يف مدينة  �لكثري من  �أن �الحتالل قد حقق  وبالرغم من 

�ل�صبب  كان  لالحتالل  ومقاومتهم  �لفل�صطينيني  “�صمود  �أن  كون  على  �ل�صوء  ي�صلط 

�ل�صعوب  لدى  م�صتعلة  �النتماء  جذوة  �إبقاء  ويف  للمدينة،  �ملطلق  �لتهويد  �إعاقة  يف  �الأول 

�لعربية و�الإ�صالمية جتاه �ملدينة ومقد�صاتها”. 

�أد�ءها  ُتطّور  �ملدينة  �ملقاومة يف  �أن  �لنتائج، يف مقدمتها  �إىل عدد من  �لكتاب  ويخل�ص 

—بني مّد وجزر—  �الأجيال  �أنها تنتقل عب  �الإ�رش�ئيلية، كما  �الأمنية  للم�صتجد�ت  تبعاً 

للمدينة  باالنتماء  �لعميق  و�صعورهم  للت�صحية  �ملقد�صيني  ��صتعد�د  و�أن  توقف،  دون 

�ل�صبب  �لكامنان ور�ء �صمودهم وثباتهم. فيما كان  �لد�فعان �الأكب�ن  ومقد�صاتها هما 

�الأول ور�ء �صعور �ملقد�صيني باالإحباط، يكمن يف �نعد�م �الإر�دة �ل�صيا�صية لدى �مل�صوؤولني 

�لفل�صطينيني و�لعرب يف تقدمي �لدعم و�مل�صاندة �حلقيقيني للمدينة و�صكانها. 

وينبه �لكاتب �إىل عدد من �لتو�صيات، �أهمها: وجوب بذل جهد �أكب من قبل �لفل�صطينيني 

يف�صي �إىل ت�صكيل “مرجعية مركزية” قابلة لال�صتمر�ر يف �لعمل �مليد�ين يف ظل �لبط�ص 

�الإ�رش�ئيلي،  و�صوالً �إىل “توحيد �جلهد �لوطني” يف مقاومة �الحتالل. وكذلك �رشورة 

باأعمال  خا�ص  توثيق  �أجل  من  �ملقد�صي،  �ل�صاأن  يف  �ملتخ�ص�صة  �لبحثية  �ملر�كز  تطوير 

�لعامة.  �لبحثية  �لقطاعات  باقي  عن  م�صتقالً  �لتوثيق  يكون  وبحيث  �ملدينة،  يف  �ملقاومة 
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كما �أو�صى �لكاتب باإ�صاعة �لثقافة �لعربية �الإ�صالمية يف �أو�صاط �لفل�صطينيني كونها مادة 

�لتو�صية  �إىل  �إ�صافة  �لباطلة.  �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية  �لفل�صطينية �الأ�صيلة يف مقابل  �لرو�ية 

بالرتكيز على حمورية �مل�صجد �الأق�صى يف �ل�رش�ع، وعلى َوْحَدوية �النتماء �لوطني يف 

�لدفاع عن �ملدينة و�صكانها.
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تنفيذ  �إىل  عمدت   ،1967 �صنة  �لقد�ص  مدينة  �رشقي  باحتالل  “�إ�رش�ئيل”  قيام  منذ 

�صكانها  وتهجري  �ملقد�صة،  �ملدينة  على  �ملطلقة  �ل�صيطرة  �إىل  تهدف  حمكمة  ��صرت�تيجية 

و�صائل  �أعتى  ذلك  �صبيل  يف  �الحتالل  قو�ت  و��صتخدمت  ومقد�صاتها.  معاملها  وتهويد 

�لت�صدي  بهدف  وذلك  وت�رشيعاته،  �الحتالل  قو�نني  �إىل  م�صتندة  و�الإرهاب،  �لقمع 

�ملدينة  �صقوط  فمنذ  �ملقد�صيون،  �لفل�صطينيون  بهما  حتلّى  عنيدين،  ومقاومةٍ  ل�صمودٍ 

و�لفل�صطينيون يحاولون بكافة �ل�صبل �ملتاحة، �لت�صّدي ملوؤ�ص�صات �الحتالل �لع�صكرية، 

و�ل�صيا�صية، و�لت�رشيعية، و�لق�صائية �ملختلفة.

لقد قاوم �لفل�صطينيون قو�ت �الحتالل �لع�صكرية، وقاومو� �ال�صتيطان وهدم �لبيوت 

و�إغالق  �لباهظة  و�ل�رش�ئب  �ملخالفات  فر�ص  وقاومو�  �لهويات،  و�صحب  و�لتهجري 

�لتجهيل  ول�صيا�صات  �لعازل،  �لعن�رشي  و�لتو�صع  �ل�صم  جلد�ر  وت�صّدو�  �ملوؤ�ص�صات، 

�لتهويد  يف  �الحتالل  خلطط  ت�صّدو�  كما  و�لعقار�ت.  �الأر��صي  وم�صادرة  و�الإفقار، 

وقو�ت  �مل�صتوطنني  �نتهاكات  �أمام  بقّوة  ووقفو�  �ليهودية،  �لثقافة  ون�رش  و�الأ�رشلة 

�الحتالل للمقد�صات، وعلى ر�أ�صها �نتهاك وتدني�ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وغري ذلك 

من مظاهر مقاومة �لفل�صطينيني الأ�صكال �الحتالل و�صوره �ملختلفة.

�ملقاومة؛  و�أ�صاليب  �أ�صكال  كافة  لالحتالل  مقاومتهم  يف  �لفل�صطينيون  �صلك  وقد 

فرفعو� �لر�يات و�صاغو� �لبيانات وهتفو� �صّد �الحتالل �حتجاجاً، و�صرّيو� �ملظاهر�ت 

مرحلتني  يف  بال�صكاكني  �لطعن  �أ�صلوب  و�أ�صعلو�  �العت�صامات،  و�أقامو�  و�مل�صري�ت 

�لع�صكرية،  �لقو�ت  �ل�صالح يف وجه  مهمتني من م�صرية �ل�رش�ع مع �الحتالل، ورفعو� 

للجنود بغر�ص  �لنا�صفة، كما نفذو� عمليات خطف  �لعبو�ت  و�ألقو�  �ملتفجر�ت،  وزرعو� 

ودعماً تخطيطاً  ��صت�صهادية  عمليات  يف  و�صاركو�  �لفل�صطينيني،  باالأ�رشى   ��صتبد�لهم 

وتنفيذ�ً. 

وكانت �صنة 1987، عالمة فارقة يف مو�جهة �الحتالل، �نخرط فيها �ملقد�صيون جنباً 

�إىل جنب مع �ملقاومة �لفل�صطينية يف عموم �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبالرغم مما �أجنزه 

�ملجتمع  من  عري�ص  جلمهور  وم�صاركة  ��صتنها�ص  من  �ملرحلة  هذه  يف  �لفل�صطينيون 
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�ملدينة  Oslo، فحيّد  �أو�صلو  �تفاقية  �أن �الحتالل ح�صد مك�صباً جوهرياً يف  �إال  �ملقد�صي، 

�ملفاو�صات،  نهاية  �إىل  �لوطنية  ق�صاياها  حول  �لبحث  و�أّجل  �ملو�جهة،  �صاحات  خارج 

يلبث  فلم  لل�صكان.  وتهجري�ً  و��صتيطاناً  تهويد�ً  باملدينة  �ال�صتفر�د  �الحتالل  و��صتطاع 

و�أق�صى على  �أ�صّد  تاأثريها  2001، كان  �صنة  ثانية  �نتفا�صة  �أْن �رشعو� يف  �لفل�صطينيون 

طريف �ل�رّش�ع من تاأثري �النتفا�صة �الأوىل )�النتفا�صة �ملباركة(، �الأمر �لذي دفع �لكيان 

�الإ�رش�ئيلي لقبول فكرة �إجر�ء �نتخابات ت�رشيعية فل�صطينية ت�صارك فيها حركة �ملقاومة 

�الإ�صالمية )حما�ص(، حيث متكنت �حلركة بالفوز باأغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي. �إال 

�أن �النق�صام �لفل�صطيني �لذي وقع يف �صنة 2007 —ونتج عنه �إد�رة حركة حما�ص لقطاع 

غزة، و�إد�رة حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح( �ل�صفة �لغربية— قّدم لالحتالل 

فر�صة �إ�صافية للتغّول يف �ملدينة ومقد�صاتها.

�لروؤية  �لقد�ص  مدينة  يف  لالحتالل  مقاومتهم  يف  �لفل�صطينيني  �أ�صاليب  �فتقدت  وقد 

وتوحيد  �مل�صرتك  للتن�صيق  �فتقادها  عن  ناهيك  �ملدرو�صة،  و�ال�صرت�تيجيات  �لو��صحة 

�لذي  �الأمر  �ملوحدة،  �لوطنية  �ل�صيا�صية  �ملرجعية  لغياب  �أ�صا�صاً  ر�جٌع  وذلك  �جلهود. 

حرم م�صرية �ملقاومة من ثمر�ت ونتائج ملمو�صة وجوهرية على �مل�صتوى �ال�صرت�تيجي. 

وبقي �النت�صار �ملقد�صي مرتكز�ً يف �صور �ل�صمود و�لثبات و�لتحّدي طويل �لنف�ص. 

�أ�صاليب  �إبر�ز  �إىل  �ملقد�صي،  �ل�صاأن  يف  عنيت  �لتي  �ل�صابقة  �لدر��صات  تتطرق  مل 

لتحقيق  للت�صّدي  �ملوؤلف  دفع  مّما  م�صتقلة،  �صاملة  در��صة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملقاومة 

هذ� �لهدف، بالرغم من �صعوبة �لو�صول �إىل �لغاية �ملن�صودة ب�صبب �حلاجة �إىل در��صات 

ميد�نية و�إح�صاء�ت و�قعية ومقابالت حية، ناهيك عن �حلاجة �إىل تثبيت �أرقام حقيقية 

وقت  يف  �مل�صتفحلة،  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  مقاومة  جممل  حول  دقيقة  و�إح�صاء�ت 

حتتفظ فيه موؤ�ص�صات �الحتالل بالوثائق �لكاملة لكافة �الأحد�ث و�لوقائع.

مقاومة  مو�صوع  يف  عنت  �لتي  �الأبحاث  �إحدى  �أنها  يف  �لكتاب  مادة  �أهمية  وتكمن 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف مدينة �لقد�ص على وجه �خل�صو�ص. وقد �نطلق �ملوؤلف يف �إعد�د 

�لكتاب مدفوعاً مببرٍ ذ�تّي، فقد �أر�د بيان �لظلم �لذي تعّر�ص له �صخ�صياً يف �صنة 2006، 

ومعه ثالثة من رفاقه �ملقد�صيني، بعدما �صودرت �إقاماتهم بحجة خدمتهم يف �حلكومة 

مرت�كمة  النتهاكات  فتعر�صو�  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  و�ملجل�ص  �لعا�رشة  �لفل�صطينية 

ب�صبب ذلك، كم�صادرة �الإقامات، و�العتقال، و�ملالحقة، و�الإبعاد، وغري ذلك.
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مو�صوع  يف  مبا�رشة  داللة  ذ�ت  �ملوؤلف—  علم  —ح�صب  در��صات  �أّي  ت�صدر  ومل 

وت�صنيفها  �ملقاومة  عمليات  �إح�صاء  حيث  من  �لقد�ص،  مدينة  يف  �الحتالل  مقاومة 

وحتليلها، ومن ثم تبويبها يف جد�ول ومالحق خا�صة. بينما �صدرت ع�رش�ت �لدر��صات 

و�الأبحاث �لتي تطرقت للمقاومة �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �أو قطاع غزة، ودر��صات 

وتطرقت  �لفل�صطينيني،  و�صكانها  �ملدينة  جتاه  �الإ�رش�ئيلية  لالإجر�ء�ت  تعر�صت  �أخرى 

�صمن  ف�صول  عن  عبارة  �لدر��صات  هذه  معظم  �أن  �إال  ومعاناتهم،  ل�صمودهم  كذلك 

در��صات �أ�صمل و�أو�صع.

وو�جهت �ملوؤلف جملة من �ملعّوقات يف �أثناء �إعد�ده مادة �لكتاب، تر�وحت بني كونها 

ميد�نية، كون �ملوؤلف تعر�ص لت�صييقات متتالية من قبل �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، 

خيمة  يف  �إثرها  على  فاعت�صم  �الحتالل،  �صلطات  قبل  من  باالإبعاد  �إ�صعار�ً  تلقى  حيث 

 International Committee of the Red حتجاج يف مقّر �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر�

)Cross )ICRC يف مدينة �لقد�ص مدة 19 �صهر�ً، ثم ما لبث �أن �عتقلته �ل�صلطات مرتني 

متتاليتني، �إىل �أن �أبعدته فعلياً عن مدينة �لقد�ص. باالإ�صافة �إىل �ملعّوقات �ملتعلقة باالأرقام 

و�الإح�صاء�ت �لدقيقة �لالزمة يف �إعد�د مادة �لكتاب، و�لتي تتو�جد ح�رش�ً ب�صكلها �لدقيق 

لدى موؤ�ص�صات �الحتالل ذ�ت �لعالقة، وتتحفظ هذه �ملوؤ�ص�صات يف �لك�صف عنها �إال بالكّم 

�لتقني  بالو�صع  تتعلق  متنوعة  معّوقات  وكذلك  �صيا�صاتها،  يحققان  �للذين  و�الأ�صلوب 

و�لنظامي �لذي تعاين منه �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية د�خل �ملدينة �ملقد�صة، بحيث 

ي�صعب على �ملوؤلف �لتزّود باملعلومات و�الإح�صائيات �لدقيقة و�مل�صتجدة، يف كافة نو�حي 

�ملجتمع �ملقد�صي. وقد مّت جتاوز هذ� �لنق�ص يف �الإح�صائيات و�ملعلومات �ل�رشورية من 

خالل ��صتق�صاء �لنماذج �ل�صمولية يف �ملقاومة حول �ملو�صوع �مل�صتهدف، فكانت �لنماذج 

مبثابة �إحاطة للمو�صوع، و�إغناء عن �لنق�ص �حلا�صل كلما �أمكن ذلك.

�ملالحق  هذه  و�صملت  �لكتاب.  نهاية  يف  و�صعها  �ملالحق  من  عدد�ً  �ملوؤلف  �أعّد  وقد 

جد�ول �أح�صى �ملوؤلف فيها عمليات �ملقاومة �ملتنوعة يف مدينة �لقد�ص، وتت�صمن �الأعمال 

باأحو�ل  تتعلق  �أخرى  جد�ول  �أعد  كما   .2015–1967 �لفرتة  خالل  �ملختلفة،  �مل�صلحة 

�إ�صافة �إىل جد�ول حول �الأ�رشى  �ل�صهد�ء يف مدينة �لقد�ص يف فرت�ت �ملقاومة �لرئي�صية، 

وحول �ملبعدين عن مدينة �لقد�ص، عد� عن مالحق �أخرى يف مو��صيع �صتى.
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وقد ق�صم �ملوؤلف �لكتاب �إىل �أربعة ف�صول، وجاءت كاالآتي:

�لف�صل �الأول: مكانة �لقد�ص لدى �لفل�صطينيني و�رشورة �ملقاومة. ومّت بحث و�صع 

�ملدينة �لقانوين �لدويل، وكذلك حّق �لفل�صطينيني يف مقاومة �الحتالل و�أ�صباب مقاومتهم 

له. �إ�صافة �إىل تطرق �رشيع عن �مل�صرية �لتاريخية للمقاومة �لفل�صطينية.

�لف�صل �لثاين: حيث ت�صمن �صياق �ملقاومة �ل�صعبية و�النتفا�صات، ممهد�ً مبو�صوع 

�ملقاومة عقب �حتالل �ملدينة، ثّم مظاهر �ملقاومة �ل�صلمية �ملتمثلة بالرباط و�ل�صمود. ثم 

وموقعها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  وكذلك  �لثالث،  �لفل�صطينية  �النتفا�صات  �أحد�ث  بيان 

بني �حلق يف �ملقاومة و“�الإرهاب”.

و�عتد�ء�ته  �الحتالل  �نتهاكات  فيه  �ملوؤلف  ناق�ص  كبري،  ف�صل  وهو  �لثالث:  �لف�صل 

و�أ�رشلة،  تهويد،  من  �النتهاكات.  لهذه  �ملقد�صيني  ومقاومة  �لقد�ص  مدينة  يف  �ملختلفة 

و��صتيطان، وم�صادرة، وتدني�ص للمقد�صات، وتهجري، و�إبعاد لل�صكان، وهدم للبيوت، 

وحما�رشة لالقت�صاد، و�عتقاالت، �إ�صافة �إىل كارثة بناء جد�ر �ل�صّم و�لتو�صع. 

للمقاومة  �ملت�صدية  �ل�رش�ئح  من  مناذج  �ملوؤلف  فيه  ��صتعر�ص  حيث  �لر�بع:  �لف�صل 

�مل�صيحيني  وطائفة  �ملتنوعة،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صية  �حلركات  �أهمها  �لقد�ص،  مدينة  يف 

�ملقد�صيني، �إ�صافة �إىل قطاع �لن�صاء، و�ل�صارع �ملقد�صي، و�الإعالميني، و�الأطفال.
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مكانة القد�س و�صرورة املقاومة

اأواًل: مكانة القد�س لدى اأهل الديانات:

نحو  قبل  فل�صطني  �أر�ص  عّمرو�  �لفل�صطينيني  �أن  �إىل  �لتاريخية  �لدر��صات  �أ�صارت 

ثّم  1000–586 ق.م،  �مل�صّماة مملكة د�ود،  �إ�رش�ئيل دولتهم  �إن�صاء بني  1,500 عام من 

و�لرومان،  و�الإغريق  و�لفر�عنة  و�لفر�ص  كاالآ�صوريني  �أعقبهم  من  وحكم  حكمهم  ز�ل 

بينما ظّل �ل�صعب �لعربي يف فل�صطني ر��صخاً يف �أر�صه. وكان �حلكم �الإ�صالمي هو �الأطول 

مدة، حيث ��صتمر قر�بة 1,200 عام ما بني 636–1917، با�صتثناء �لفرتة �ل�صليبية �لتي 

��صتغرقت 90 عاماً. 

�إىل حني  فل�صطني  �الأحد�ث يف  �لتاأثري عملياً يف حركة  �ليهود على  �نقطعت قدرة  وقد 

من  �أ�صحابها  وبع�ص  �لدر��صات  من  عدد  وح�صب   .1948 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  دولة  �إقامة 

�ليهود  من   %80 من  �أكرث  فاإن   ،Arthur Koestler كو�صتلر  �آرثر  �لكاتب  مثل  �ليهود 

�ملعا�رشين، ال يتّون تاريخياً باأّي �صلة لفل�صطني، كما ال يتون قومياً لبني �إ�رش�ئيل، 

 ،Ashkenazim �الأ�صكناز   – �خلزر  يهود  �إىل  تعود  �ليوم  ليهود  �ل�صاحقة  فاالأغلبية 

�لثامن  �لقرن  �لقوقاز، وتهوَّدت يف  وهي قبائل ترتية تركية قدية كانت تقيم يف �صمايل 

 .
1
�مليالدي

وتاريخية  وح�صارية  دينية  مكانة  ذ�ت  �ملقد�صيني،  �لفل�صطينيني  �عتقاد  يف  و�لقد�ص 

مرموقة، وي�صاعف من قدرها يف �عتقادهم كونها مقد�صة لدى �الأديان �لثالثة �لكبى. 

حيث  كبرية،  جغر�فية  �أهمية  ذ�ت  �أي�صاً  لكونها  وعظيم  غني  بتاريخ  �ملدينة  حفلت  وقد 

تقع يف بوؤرة تو��صل �لعامل �لقدمي بقار�ته �لثالث. وهذ� ما جعلها —�صاأنها �صاأن فل�صطني 

�لتاريخية ككل— هدفاً جلميع �لقوى �ل�صيا�صية �لدولية، على مّر �لع�صور.

�لزيتونة  مركز  )بريوت:  اإ�شالمية  روؤية  الفل�شطينية:  الق�شية  يف  وثوابت  حقائق  �صالح،  حممد  حم�صن   1

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2013(، �ص 12.
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1. القد�س عند اليهود:

تعبئة  �إىل  �حلاجة  ب�صبب  �ل�صهيوين،  �ليهودي  �لفكر  يف  رئي�صياً  موقعاً  �لقد�ص  حتتل 

�إىل  بـ“�أر�ص �مليعاد”، وتوجيهه للهجرة  �لر�أي �لعام �ليهودي يف �ل�صتات، وربطه  وح�صد 

 .
فل�صطني، ليتحقق لل�صهيونية تطبيق �صعارها بعودة “�صعب بال �أر�ص، الأر�ص بال �صعب”2

مكاناً  �الإ�رش�ئيلي،  �لديني  �مل�صطلح  يف  “�أور�صليم”  �أو  �ليوم،  �لقد�ص  وت�صغل 

مركزياً يف �لوجد�ن �ليهودي. فقد ��صتوىل عليها نبي �هلل د�ود \، ونقل �إليها “تابوت 

�لديني  �ملوروث  �ملدينة يف  �لهيكل. وُيطلق على  فيها   \ �صليمان  �بنه  بنى  ثم  �لعهد”، 

كذلك ��صم “�صهيون”. وهي ت�صم �أي�صاً جبل �صهيون، وقب د�ود، و“حائط �ملبكى”. 

يف  ويذكرونها  �أمانيهم  يف  �أور�صاليم  �إىل  يتجهون  �صتاتهم  �صنو�ت  عب  �ليهود  و��صتمر 

�صلو�تهم، وخ�صو�صاً يف �الحتفال بعيد �لف�صح حيث يرددون: “نلتقي يف �لعام �لقادم 

.
يف �أور�صليم”3

�أبنية  �إما  جميعها  �أثرياً”.  يهودياً  و“معبد�ً  كني�صاً   15 من  �أكرث  �ليوم  �لقد�ص  وت�صّم 

�ملقد�صات  و�أهّم  و�لع�رشين،  ع�رش  �لتا�صع  �لقرنني  خالل  �أن�صئت  �أبنية  �أو  م�صتاأجرة، 

مركز  وهو  �الأقد��ص”،  “قد�ص  هو  �ملعا�رشة  �الأدبيات  زعم  ح�صب  “�ملتخيلة”  �ليهودية 

“هيكل  مركز  يف  �ليهودي—  �ملعتقد  —ح�صب  �الأقد��ص”  “قد�ص  ويقع  �لعامل”،  “خلق 
ويزعم  م�صطلحاتهم.  ح�صب  “�أور�صليم”  مدينة  مركز  يف  يقع  بدوره  �لذي  �صليمان”، 

.
4
�ليهود �أن �لهيكل يقع يف “منطقة ما” قرب �أو �أ�صفل قبة �ل�صخرة �مل�رشفة

2. القد�س عند امل�شيحيني:

�مل�صيحيون �ملقد�صيون هم فل�صطينيون بالدرجة �الأوىل، ويرون يف �لقد�ص عا�صمتهم 

“مكان  كونها  من  متاأتية  وقد�صيتها  و�القت�صادية،  و�لثقافية  و�لدينية  �ل�صيا�صية 

مكان  �مل�صيحية  يف  و�لقد�ص  �مل�صيحية،  قبل  حتى  �لع�صور،  مّر  على  �الإلهي”  �لوحي 

وجن�ص. عرق  بني  متييز  دون  �أجمع  �لعامل  �إىل  �نطالقة  ومكان  و“�خلال�ص”،   “�لفد�ء” 

حممد عقل هل�صة، �لقد�ص يف �لفكر �لتور�تي �ل�صهيوين، موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2008/12/18، �نظر:   
2

https://www.palinfo.com/

واليهودية  اليهود  مو�شوعة  يف  �ليهودي،”  �لديني  �لوجد�ن  يف  مكانتها  “�لقد�ص:  �مل�صريي،  �لوهاب  عبد   
3

وال�شهيونية )م�رش: د�ر �ل�رشوق، 1999(.

�نظر �ملوقع �لر�صمي لوز�رة �ل�صياحة و�الآثار �لفل�صطينية، ��صرتجعت يف 2015/8/5.   
4
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�أور�صليم، ويف  يف  “�صتكونون يل �صهود�ً  \، قائالً:  �مل�صيح  �ل�صيد  به  �أو�صى  ما  وهذ� 

. وقوله �أي�صاً: “�ذهبو� وتلمذو� جميع 
جميع �ليهودة و�ل�صامرة، و�إىل �أقا�صي �الأر�ص”5

�الأمم، وعّمدوهم باإ�صم �الأب و�البن و�لّروح �لقد�ص. وعلموهم �أن يحفظو� ما �أو�صيتكم 

.
به. وها �أنا معكم كّل �الأيام �إىل �نق�صاء �لدهر”6

ي�صهد  ما  �لكنائ�ص و�الآثار  �ملر�ت، وفيها من  �الإجنيل ع�رش�ت  �لقد�ص يف  وقد ذكرت 

على �أهميتها �لدينية و�لتاريخية عند �مل�صيحيني. وتدّل كرثة هذه �ل�صو�هد على مالزمة 

�ل�صيد �مل�صيح لهذه �ملدينة معظم �أيام حياته، وفيها جرت على يديه �الآيات �لعظيمة، من 

. ويف �ملدينة “طريق �الآالم” �ل�صهري، 
7
�صفاء �ملر�صى، و�إحياء �ملوتى، وغري ذلك من �الآيات

وفيها يعتقد �مل�صيحيون بـ“�صلب ي�صوع �مل�صيح”.

دينياً  �أثر�ً   47 جانب  �إىل  �لدنيا”،  “ن�صف  وكني�صة  “�لقيامة”  كني�صة  �لقد�ص  ويف 

وتاريخياً. وفيها كذلك “دير مار �إبر�هيم” للروم �الأرثوذك�ص، وكني�صة “�جللجل” �لتي 

ت�صمل كني�صتني �أخريني. ويعتقد �مل�صيحيون جملة من �لعقائد، من بينها �أن �إحدى هاتني 

“جثمان  “قب �خلال�ص” حيث  �مل�صيح، وفيها كذلك  ي�صوع  تدّل على موقع  �لكني�صتني 

“�أور�صليم  “�لروح �لقد�ص”، ويرون �أن  �لي�صوع”، و�أن �لقد�ص هي �ملكان �لذي حّل فيه 

�الأر�صية” هي �نعكا�ص لـ“�أور�صليم �ل�صماوية”، و�أن �لقد�ص هي من�صاأ �لكنائ�ص و�لطقو�ص 

.
8
�لدينية يف �لعامل �أجمع

“مذكرة �ملفهوم �مل�صيحي  �لقد�ص يف  �لكنائ�ص �مل�صيحية يف مدينة  وقد �رّشح روؤ�صاء 

للقد�ص”، �ملوؤرخة يف 1994/11/23، �أن “�لقد�ص بالن�صبة �إىل �مل�صيحيني �ملحليني، كما هو 

�حلال �أي�صاً بالن�صبة �إىل �مل�صلمني و�ليهود �ملحليني، لي�صت مدينة مقد�صة فح�صب، بل هي 

�لعي�ص فيها، مع كل  �لتي ولدو� فيها، وفيها يعي�صون. ومن ثم حقهم يف متابعة  �ملدينة 

.
�حلقوق �لتي تنجم عن ذلك”9

الكتاب املقد�س )الإجنيل(، �أعمال �لر�صل 1:8.  
5

موؤمتر �لقد�ص،  يف  �مل�صيحي  �لعربي  �الإرث  خ�رش،  وجمال  19-38:20؛  متى  )الإجنيل(،  املقد�س  الكتاب   
6 

يوم �لقد�ص، جامعة بيت حلم، كلية �الآد�ب، 1992، �ص 18.

جمال خ�رش، �الإرث �لعربي �مل�صيحي يف �لقد�ص، �ص 19.  
7

�ملرجع نف�صه، �ص 20.  
8

�ملرجع نف�صه، �ص 23.   
9



22

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

3. القد�س عند امل�شلمني:

�الأق�صى �مل�صجد  زيارة  على  و�ل�صاحلني  �الأنبياء  حر�ص  �إىل  �لتاريخ  كتب   ت�صري 

على  �ملقد�ص  بيت  ز�ر  �الأق�صى. فقد  وجماورة  �ملقد�ص  بيت  يف  و�ل�صكن  فيه،  و�ل�صالة 

�مل�صهور من �لرو�يات �ل�صحيحة، كّل من: �أبي �الأنبياء �إبر�هيم \، و�إ�صحق، ويعقوب، 

كذلك  وز�رها  يدخلها.  �أن  دون  مات  لكنه  �ملدينة  من  مو�صى  ودنا  ولوط،  ويو�صف، 

�أنبياء �هلل: يو�صع، و�صاموئيل، ود�ود، و�صليمان، و�صالح، وزكريا، ويحيى، وعي�صى، 

 .
10

وحممد، عليهم جميعاً �صلو�ت �هلل و�صالمه

)ُقْل  �لكرية  لالآية  �متثاالً  بينهم،  تفريق  دون  �الأنبياء  بجميع  يوؤمنون  �مل�صلمون 

�ْصبَاِط 
َ
�ْصَماِعيَل َو�إِ�ْصَحاَق َوَيْعُقوَب َو�اْلأ نِزَل َعلَى �إِْبَر�ِهيَم َو�إِ

ُ
نِزَل َعلَيْنَا َوَما �أ

ُ
�آَمنَّا ِباهللِ َوَما �أ

لَُه َوَنْحُن  نُْهْم  مِّ َحٍد 
َ
�أ َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ اَل  بِِّهْم  رَّ ِمن  َو�لنَّبِيُّوَن  َوِعي�َصى  ُمو�َصى  وِتَي 

ُ
�أ  َوَما 

.
ُم�ْصلُِموَن(11

و�لقد�ص �أو“بيت �ملقد�ص”، كانت �لقبلة �الأوىل �لتي توجه �إليها �لنبّي ] يف �صالته، 

ثم توجه �إليها �مل�صلمون 17 �صهر�ً منذ فر�صت عليهم �ل�صالة، قبل �أن تتحّول �لقبلة �إىل 

�إليها  �أ�رشي  �لتي  �مل�رشى  �أر�ص  هي  �مل�صلمني  عقيدة  يف  �لقد�ص  �أن  كما   .
12

�ملكرمة مكة 

�لنبي حممد ] ليالً، ثّم عرج منها �إىل �ل�صماء، فكانت �لقد�ص �آية كرية يف �صدر �صورة 

، و�أر�ص �لنبّو�ت 
14

، وهي ثالث �ملدن �ملعظمة يف �الإ�صالم
13

�الإ�رش�ء تتلى �إىل قيام �ل�صاعة

اأر�س  على  الإ�شالمية  التجربة  ر�شيد  يف  تاريخية  درا�شة  القد�س:  اإىل  الطريق  �صالح،  حممد  حم�صن   
10

فل�شطني منذ ع�شور الأنبياء وحتى اأواخر القرن الع�رضين )لندن: فل�صطني �مل�صلمة، 1995(، �ص 56.

القراآن الكرمي، �صورة �آل عمر�ن، �الآية 84.  
11

)دم�صق:  �ملقد�ص  بيت  در��صات  �صل�صة  املقد�س،  لبيت  واملعريف  الأكادميي  البعد  �لعوي�صي،  �لفتاح  عبد   
12

موؤ�ص�صة فل�صطني للثقافة، 2008(، �ص 187. نذّكر هنا �أن �ليهود قد �أثارو� يف �لعهد �لنبوي �صجة كبرية حول 

توجه �مل�صلمني من بيت �ملقد�ص �إىل مكة، وعالج �لقر�آن فتنتهم هذه يف �صورة �لبقرة �الآية 143-142.

 ،1 �الآية  �الإ�رش�ء،  �نظر: �صورة  620م،  �صنة  للبعثة،  �لعا�رشة  �ل�صنة  ] يف  بالر�صول حممد  �هلل  �أ�رشى  حيث   
13

و�صورة �لنجم، �الآية 18-13.

قال ر�صول �هلل ]: “ال ت�صّد �لرحال �إال �إىل ثالثة م�صاجد، �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �الأق�صى وم�صجدي هذ�”،   
14

من  غريه  يف  �صالة  خم�صمائة  تعدل  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  “�ل�صالة  وقال:  هريرة،  �أبي  رو�ية  من  عليه  متفق 

�مل�صاجد، ما عد� �مل�صجد �حلر�م و�مل�صجد �لنبوي”، متفق عليه كذلك.
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وب�رش   .
16

�لقيامة يوم  �إىل  و�جلهاد  �لرباط  و�أر�ص   ،\ عي�صى  ومهد   ،
15

و�لبكات

�إذ فتحها  �أنهم �صيفتحون بيت �ملقد�ص عقب موته، وهذ� ما كان،  ] �مل�صلمني  �لر�صول 

.
17

�مل�صلمون يف �ل�صنة �لـ 16 للهجرة

تِي  مَّ
ُ
وقد مدح �لنبّي ] �لعزة و�الأنفة يف �أهل بيت �ملقد�ص بقوله: )اَل َتَز�ُل َطائَِفٌة ِمْن �أ

�َصاَبُهْم ِمْن اَلأَْو�َء َحتَّى 
َ
ُهْم َمْن َخالََفُهْم �إِالَّ َما �أ ِهْم َقاِهِريَن اَل َي�رُشُّ قِّ َظاِهِريَن لََعُدوِّ َعلَى �حْلَ

ْكنَاِف 
َ
ْيَن ُهْم؟ َقاَل: “ِببَيِْت �مْلَْقِد�ِص َو�أ

َ
ِ، َو�أ ِ َوُهْم َكَذلَِك”. َقالُو�: َيا َر�ُصوَل �هللَّ ْمُر �هللَّ

َ
َياأِْتيَُهْم �أ

 .
َبيِْت �مْلَْقِد�ِص(”18

وبنّي �لنبي ] للم�صلمني �أهمية بيت �ملقد�ص دون �صائر �لبلد�ن يف �آخر �لزمان، وحثهم 

�لذي روته ميمونة بنت �صعد موالة �إتيانه و�ل�صالة فيه. فقال يف �حلديث �مل�صهور   على 

�لنبي ]، �إذ “قالت: قلت يا ر�صول �هلل، �أفتِنا يف بيت �ملقد�ص، قال: “�أر�ُص �ملح�رش و�ملن�رش، 

�ئتوه ف�صلو� فيه، فاإن �صالة فيه كاألف �صالة يف غريه”، قلت: �أر�أيت �إن مل �أ�صتطع �أن �أحتّمل 

. وقد ز�ر مدينة 
�إليه؟ قال: “فتهدي له زيتاً ُي�رشج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن �أتاه””19

�لقد�ص من �صحابة ر�صول �هلل جمٌع غفرٌي عند فتحها، وما تز�ل ق�ّصة فتح بيت �ملقد�ص على 

يد �أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب حمفوظة لدى �لفل�صطينيني عامة و�ملقد�صيني خ�صو�صاً، 

كما ما تز�ل وثيقة “�لعهدة �لعمرية” �ملعقودة بني �أمري �ملوؤمنني ون�صارى �ملدينة، ت�صكل 

�أيقونة يفتخر بها �ملقد�صيون حتى يومهم هذ�.

ذكرها �لقر�آن و��صفاً �إياها باأر�ص �لبكة يف خم�صة مو��صع، هي: �صورة �الإ�رش�ء، �الآية 1، و�صورة �الأنبياء،   
15

�الآيتان 71 و81، و�صورة �الأعر�ف، �الآية 137، و�صورة �صباأ، �الآية 18. قال �ملف�رّش �بن عطية: �إجماع �ملف�رّشين 

على هذ� �لقول.

قال �لباهلي، قال:  �أمامة  �أبو  �ل�صحابي  روى   .14 �ص  م�شلم،  كل  ق�شية  القد�س  �لقر�صاوي،  يو�صف   
16 

خالفهم...  من  ي�رّشهم  ال  قاهرين،  لعدّوهم  ظاهرين،  �لدين  على  �أمتي  من  طائفة  تز�ل  “ال   :[ �هلل  ر�صول 

قالو�: فاأين هم؟ قال: “ببيت �ملقد�ص و�أكناف بيت �ملقد�ص”، رو�ه �الإمام �أحمد. 

حدثنا �حلميدي حدثنا �لوليد بن م�صلم حدثنا عبد �هلل بن �لعالء بن زبر قال �صمعت ب�رش بن عبيد �هلل �أنه �صمع   
17

�أبا �إدري�ص قال �صمعت عوف بن مالك قال: “�أتيت �لنبي ] يف غزوة تبوك وهو يف قبة من �أََدمٍ فقال: �عدد 

�ملال  ��صتفا�صة  �لغنم، ثم   ِ ياأخذ فيكم كُقَعا�ص �ملقد�ص، ثم موتان  �ل�صاعة، موتي ثم فتح بيت  بني يدي  �صـتـاً 

حتى يعطى �لرجل مائة دينار فيظل �صاخطاً، ثم فتنة ال يبقى بيت من �لعرب �إال دخلته، ثم هدنة تكون بينكم 

وبني بني �الأ�صفر َفيَْغِدرون فياأتونكم حتت ثمانني غاية حتت كل غاية �ثنا ع�رش �ألفاً”. )رو�ه �لبخاري(

رو�ه �الإمام �أحمد يف م�صنده )22320( عن �أبي �أمامة �لباهلي.  
18

ح�صام �لدين عفانة، ف�صل �ملر�بطة يف بيت �ملقد�ص، جملة هدى الإ�شالم، �لعدد 218، حمرم و�صفر 1436هـ،   
19

ت�رشين �لثاين/ نوفمب وكانون �الأول/ دي�صمب 2014، �ص 11.
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فا�صلة  معارك  بعد  قدُرها  وعظم  �لفل�صطينيني،  لدى  �لقد�ص  مكانة  تعّمقت  وقد 

وم�صهورة من تاريخ �لدفاع عن �الإ�صالم وفل�صطني، كان للقد�ص دور �ل�صاهد عليها، ومن 

�لوليد، وفتح  �ل�صحابي خالد بن  �أجنادين جنوب فل�صطني بقيادة  �ملعارك: معركة  هذه 

�ملوؤمنني عمر بن �خلطاب، ويف �صمالها معارك:  �أمري  �أيدي  �ملقد�ص يف و�صطها على  بيت 

 فحل بي�صان، وحطني، وعني جالوت بقيادة �رشحبيل بن ح�صنة و�صالح �لدين �الأيوبي

و�صيف �لدين قطز. حيث �صهدت هذه �ملعارك �صرية قادة عظام، روت دماء بع�صهم تر�ب 

فل�صطني وبيت �ملقد�ص.

عاملية،  معمارية  فنية  �آية  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ل�ّصخرة  قبة  عمارة  تز�ل  وما 

�إ�صافة �إىل �لعمارة �لتاريخية لكثري من �ملو�قع �الأثرية يف �لبلدة �لقدية وحولها، ويفتخر 

�ملعمورة.  �أنحاء  من  و�ل�صياح  �حلجاج  من  �الآالف  الأجلها  وي�صتقبلون  �ملقد�صيون  بها 

وب�صبب ذلك �صارت �لقد�ص “مدينة وقفية” من �لدرجة �الأوىل. 

وقد �عتاد �ملقد�صيون �مل�صلمون �إىل عهٍد قريب، كغريهم من �مل�صلمني يف �أنحاء �لعامل، 

�أن يزورو� �مل�صجد �الأق�صى في�صلو�  �إىل مكة �ملكرمة،  تاأدية فري�صة �حلّج  �أر�دو�  �إذ� ما 

فيه ركعتني، ما قبل �أو بعد حجهم �إىل مكة، وهو ما ي�صميه �مل�صلمون “تقدي�ص �حلج”، �أي 

�أهمية بالغة يف �حلفاظ على �ملدينة  زيارة بيت �ملقد�ص يف مو�صم �حلج. ويف هذ� �ل�صلوك 

�ملقد�صة و�لتو��صل مع �أهلها.

ثانيًا: القد�س مدينة وقفية من الدرجة االأوىل:

�أمري  جعل  مّما  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  ملدينة  خا�ص  �صاأن  �الإ�صالم  يف  تاأ�ص�ّص 

عن  يعلنون  عنهم،  �هلل  ر�صي  �ل�صحابة  من  �ل�صورى  و�أهل  �خلطاب  بن  عمر  �ملوؤمنني 

�ملدينة و�أكنافها وقفاً �إ�صالمياً �إىل يوم �لقيامة، �الأمر �لذي ر�ّصخ مكانة �الأر�ص �ملقّد�صة عب 

�الأجيال، ودفع �خللفاء و�الأمر�ء للتناف�ص يف ت�صييد �مل�صاجد و�أوقافها، و�ملعاهد �لدينية 

�أر�ص �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك،  ووقفياتها، يف طول فل�صطني وعر�صها، وعلى �الأخ�ّص 

�لتي تزّينت بامل�صجد �لقبلي، وم�صجد قبة �ل�صخرة، �إ�صافة �إىل ع�رش�ت �الأبنية �ملعمارية 

�لتي تركزت د�خل �أ�صو�ر �ملدينة حتديد�ً. ومل يقت�رش بناُء �لوقفيات على �مل�صلمني، فقد 

�صيدت �لطو�ئف �لن�رش�نية من �ملر�فق �لوقفية، ما ت�صت�صيف فيه �حلجاج �لذين يوؤّمون 

كني�صة �لقيامة، وكني�صة قب �مل�صيح، وكني�صة �صعود �مل�صيح، وكني�صة �لع�صاء �ل�رّشّي، 

وكني�صة مرمي، ومقام �لنبي د�ود، وغريها.
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�لفل�صطيني  �ملجتمع  يف  كبرية  مكانة  �لدو�م  على  و�إد�رتها  لالأوقاف  كان  ثم  ومن 

�أدخل �ل�صلطان �لعثماين �صليمان �لقانوين  عامة ويف �لقد�ص خ�صو�صاً، وحتديد�ً بعدما 

.
20

)1546–1566( تطوير�ً كبري�ً على �أنظمة �لوقف، للقيام مبر�فقها ومردودها �ملايل

ويف �لقد�ص �أينما نظر �ملرء يف جهات �ملدينة �الأربع، خ�صو�صاً يف �لبلدة �لقدية منها، 

ر�أى �أثر�ً ووقفاً تاريخياً:

�لوقفية و�لتاريخية: كامل�صاجد و�ل�صبل و�لتكايا  �ملعامل  �لقد�ص،  ففي مدينة 

�أكرث  بينها  من  �جلماعية،  و�ملقابر  و�الأ�رشحة  و�ملد�ر�ص  و�الأروقة  و�خلانات 

من ت�صعة قبور ل�صحابة ر�صول �هلل ]، و�أكرث من 400 قب�ً للعلماء و�الأعيان 

ورجال �حلكم و�لقادة، ف�صالً عن ما يزيد على 300 معلم تاريخي، و46 مدر�صة 

وحماماً، �صبيالً  و22  م�صجد�ً،  و25  وتربة،  و�رشيحاً  ز�وية  و39   تاريخية، 

و35 قبة وحمر�باً وباباً، و34 طريقاً و9 �أ�صو�ق.

وتبلغ �ليوم ملفات �لعقار�ت و�أر��صي �لوقف و�ملزروعات يف �إد�رة �لوقف �الإ�صالمية 

.
21ً

740 ملفا

وقد �صغلت “موؤ�ص�صة �الأوقاف” ومر�فقها دور�ً مهماً يف حمل �لهّم �ل�صعبي، وتعاظَم 

حيث  لفل�صطني.  �ل�صهيوين  �الحتالل  ثّم  ومن  �لبيطاين،  �النتد�ب  فرتة  يف  �لدور  هذ� 

مما  بد�ياتها،  يف  �لفل�صطينية  �لوطنية  للحركة  د�عماً  �قت�صادياً  ذر�عاً  �ملوؤ�ص�صة  �صكلت 

دفع �ملحتلني ال�صتهد�فها ��صتهد�فهم للحركة �لوطنية و�إ�صعافها �إىل درجة �ال�صتئ�صال 

و�الإز�لة. 

وهذ� �ل�صبب هو �لذي دفع باحلركة �لوطنية �لفل�صطينية لتاأ�صي�ص “�ملجل�ص �الإ�صالمي 

من  ��صتطاع  ما  �حت�صن  بدوره  و�لذي  �لقد�ص،  مدينة  ومقّره   1921 �صنة  يف  �الأعلى” 

�صالحيات �الأوقاف �الإ�صالمية، �لتي ��صتاأثرت بها قّو�ت �النتد�ب �لبيطاين، م�صتفيدة 

.
22

من مردود�تها �ملالية و�لنفعية �لهائلة

)بريوت:  الإ�رضائيلي  الحتالل  مواجهة  يف  ودورها  فل�شطني  يف  الإ�شالمية  الأوقاف  �ل�صالحات،  �صامي   
20

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 29. 

املرجع نف�شه، �ص 24.  
21

املرجع نف�شه.  
22
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ثالثًا: الو�ضع القانوين للقد�س املحتلة:

بالرغم من �أهمية مدينة �لقد�ص تاريخياً و�أثرياً، وح�صا�صية ظرفها �لديني و�ل�صيا�صي، 

و�الإقليمية  �ملحلية  �العتبار�ت  كافة  �حلائط  بعر�ص  �رشب  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أن  �إال 

هذ�.  يومنا  وحتى   1967 �صنة  يف  �حتاللها  منذ  �خلا�ص،  وظرفها  �ملدينة  جتاه  و�لدولية 

 United Nations )وقد �صجلت منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )�ليون�صكو

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) مدينة �لقد�ص 

كاأحد �أهم �الآثار �لتاريخية و�الإن�صانية �لتي يجب �حلفاظ عليها وعدم تغيري معاملها، لكن 

�إجر�ء تنفيذي، وما تز�ل �ملدينة م�صنفة لدى �ملوؤ�ص�صات  �أّي  مل يرتتب على هذ� �ملوقف 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  تعمل  بينما  فل�صطينية،  عربية  كمدينة  �الأممية  �لدولية 

�صباق مع �لزمن لتهويدها وتغيري معاملها وطرد �صكانها �لفل�صطينيني.

ومل ُيح�صم �لو�صع �لقانوين لـ“كل مدينة �لقد�ص” يف �لقانون �لدويل، كما �أن �آخر قر�ر 

دويل يعالج م�صاألة �لقد�ص جمتمعة هو قر�ر �لتق�صيم ل�صنة 1947، �لذي ي�صع كل “منطقة 

 ”Corpus separatum �صب�توم  بـ“كوربو�ص  ُي�صّمى  ملا  دولية  �إد�رة  �صمن  �لقد�ص” 

كج�صم منف�صل. لذلك ُعّدت كل �خلطو�ت �الإ�رش�ئيلية ما بعد �صنة 1948 مبوجب �لقانون 

�إ�رش�ئيل”،  لـ“دولة  كعا�صمة  �لقد�ص  بغربي  �العرت�ف  يتم  ومل  قانونية،  غري  �لدويل 

 United Nations Security Council وُعّدت مناطق حمتلة، وقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل

و�لتفاهمات  �التفاقيات  تلغ  مل  كما  �لدويل،  �لقانون  يف  �لقد�ص  مكانة  يلغي  ال   242 رقم 

�لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية هذه �ملكانة منذ �تفاقيات �أو�صلو يف �صنة 1993. بل ومن �ملفيد 

“�رشقيها  جلغر�فيتها،  حتديٍد  دون  �لقد�ص،  و�صعت  قد  �أو�صلو  �تفاقيات  باأن  �لتذكري، 

.
23

وغربيها”، �صمن مو�صوعات مفاو�صات �حلل �لنهائي

وبالتايل فاإن �رشقي �لقد�ص يخ�صع منذ �حتالله يف �صنة 1967 للقو�نني �الإ�رش�ئيلية 

�جلن�صية  يحملون  ال  �لفل�صطينيني  �ل�صكان  �أن  من  بالرغم  �لو�قع”،  “�الأمر  خالل  من 

�الإ�رش�ئيلية. فـ“�إ�رش�ئيل” كانت قد �صّمت �رشقي �لقد�ص نافية �صفة �الحتالل عنه، بينما 

.
24

مل ت�صّم �ل�صكان �لذين يعي�صون فيها

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �صل�صلة “�أور�ق تقييم �أد�ء”   
23

)ر�م �هلل: معهد �ل�صيا�صات �لعامة، 2009(، �ص 8.

املرجع نف�شه.  
24
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تو�صح �ملالحظتان �لتاليتان �ملوقف �لقانوين �لدويل من مدينة �لقد�ص:

 General Assembly of the United Nations أ�صدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة�  •

قر�ر�ت عديدة مب�صامني خمتلفة، تذكر معظمها مدينة �لقد�ص وت�صري �إىل بطالن ورف�ص 

�ملحتلة �الأر��صي  من  جزء�ً  �لقد�ص  �رشقي  يعدُّ  فيما  �ملدينة،  و�صع  يف  متغري�ت   �أّي 

.
�صنة 251967

�أ�صدر جمل�ص �الأمن �لدويل عدة قر�ر�ت ب�صاأن مدينة �لقد�ص منذ �صنة 1967. وجميعها   •

�إىل  وت�صري  �لتهويدية،  �إجر�ء�تها  لوقف  وتدعوها  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ت�صجب 

بطالن تلك �الإجر�ء�ت �لهادفة �إىل تغيري هوية �ملدينة، وتطلب من “�إ�رش�ئيل” �اللتز�م 

 Fourth Geneva Convention مب�صوؤولياتها �لقانونية مبوجب �تفاقية جنيف �لر�بعة

.
26

ل�صنة 1949 �ملتعلقة بحماية �ملدينة و�ملدنيني وقت �حلرب

رابعًا: حّق الفل�ضطينيني يف مقاومة االحتالل:

مقاومة �الحتالل وجه من وجوه تعبري �ملقد�صيني عن رف�صهم لالحتالل و�صيا�صاته، 

�أنف�صهم  عن  ودفاعهم  م�صريهم،  تقرير  يف  حقهم  عن  دفاعهم  �أ�صاليب  من  و�أ�صلوب 

�حلق  �ملقاومة،  يف  حقهم  تثبيت  يف  �ملقد�صيون  وينا�صل  حقوقهم.  وجممل  وممتلكاتهم 

�لذي كفلته لهم �لقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، فيما يحاول �الحتالل بكافة �ل�صبل، طم�ص 

هذ� �حلق با�صتخد�م �صيا�صات �لرتغيب و�لرتهيب، ومن خالل ت�صويه �لو�صع �لقانوين 

ملدينة �لقد�ص.

وي�صتمّد �ملقد�صيون حقهم يف �ملقاومة من عد�لة ق�صيتهم، ومن يقينهم وقناعتهم يف 

�أنهم �أ�صحاب �الأر�ص و�أهلها، و�أنهم �صكنو� هذه �ملدينة من لدن �آبائهم و�أجد�دهم دون 

�أن �لقو�ت  �أحد فيها. ويوؤكد �ملقد�صيون كيف  �أو يظلمو� حّق  �أو ي�رشقونها  �أن يحتلونها 

�الإ�رش�ئيلية هي �لتي �حتلت �ملدينة وطردت جّل �أهلها و�صيقت عليهم وحرمتهم �الأمن 

و�حلرية و�ال�صتقالل.

الحتالل  واإجراءات  ممار�شات  �لقد�ص،  �صوؤون  د�ئرة  �لتنفيذية،  �للجنة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة   
25

�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  )�لقد�ص:   )1( �لقد�ص  �أور�ق  �صل�صلة   ،2009–1967 حزيران  منذ  الإ�رضائيلي 

�للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، 2010(، �ص 61.

املرجع نف�شه، �ص 62.  
26
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�لتي  �ل�صماوية،  �ل�رش�ئع  توجيهات  من  �ملقاومة  يف  حقهم  �ملقد�صيون  ي�صتمد  كما 

قد�صت حقوق �الإن�صان وعظمت خ�صو�صياته �ملتمثلة بالروح، و�لبدن، و�ملال، و�لعقل، 

�أكدت �ل�رش�ئع على وحدة �لن�صيج �ملجتمعي و�أمنه �ل�صلمي.  و�حلرية، و�لعر�ص، كذلك 

�أو ظلم على هذه  باملقابل �صددت �ل�رش�ئع عقابها ووعيدها على من يت�صبب باأي �عتد�ء 

�حلقوق، وحتتفي �لكتب �ل�صماوية بالكثري من �لن�صو�ص �لدينية �لتي تعالج حّق �الإن�صان 

و�ملجتمع يف �حلرية و�الأمن و�الإ�صتقالل.

1. احلق القانوين يف مقاومة الحتالل:

 ،52 �لدورة  يف   2621 �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  من  �لثانية  �لفقرة  �أ�صارت   •

�ملوؤرخ يف 1970/10/12، �إىل “حّق �ل�صعوب �مل�صتعمرة �الأ�صيل، يف �لكفاح بكل �لطرق 

�ل�رشورية �لتي يف متناولها، �صّد �لدول �ال�صتعمارية �لتي تقمع تطلعاتها �إىل �حلرية 

.
و�ال�صتقالل”27

�عرتفت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف قر�رها 2672 ج، �ملوؤرخ يف 1970/12/8، بحق   •

�ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير م�صريه، حيث جاء يف �لقر�ر:

تقرير  �ل�صعوب يف �حلقوق، وحقها يف  ت�صاوي  مبد�أ  �العتبار  ناأخذ بعني  �إذ 

�مل�صري �ملثبت يف �ملادتني 1 و55 من ميثاق �الأمم �ملتحدة، و�ملعاد تاأكيده الآخر مرة 

يف �الإعالن �خلا�ص مببادئ �لقانون �لدويل، �ملتعلقة بالعالقات �لودية و�لتعاون 

بني �لدول وفقاً مليثاق �الأمم �ملتحدة، فاإننا:

وفقاً  �مل�صري  تقرير  وبحق  �حلقوق  يف  بالت�صاوي  فل�صطني  ل�صعب  نعرتف   •

مليثاق �الأمم �ملتحدة.

هو  للت�رشف  �لقابلة  غري  فل�صطني  �صعب  حلقوق  �لتام  �الحرت�م  �أن  نعلن   •

عن�رش ال غنى عنه يف �إقامة �صلم عادل ود�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط. وقد ��صتمرت 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  على  توؤكد  �لتي  �لقر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لعامة  �جلمعية 

�لتي  �لو�صائل  كافة  ��صتخد�م  يف  حقه  على  �لتاأكيد  ثم  م�صريه،  حتقيق  يف 

،)26 د   2787( �لقر�ر  فاأ�صدرت  م�صريه،  حتقيق  يف  حلقه  ممار�صته   تكفل 

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، و�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، وموؤ�ص�صة   
27

�ل�صمري لرعاية �الأ�رشى وحقوق �الإن�صان، اأ�رضى القد�س يف �شجون الحتالل الإ�رضائيلي، درا�شة �شيا�شية 

دميغرافية اجتماعية اقت�شادية )�لقد�ص: ني�صان/ �أبريل 2008(، �ص 20.
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و�لقر�ر )3070 د 28(، ثم �لقر�ر )3089 د 28( �لذي �أكد على حّق �لفل�صطينيني 

�ل�صعب  ودعم  م�صاندة  �إىل  و�ملنظمات  �لدول  ودعا  بل  �لقوة،  ��صتخد�م  يف 

 .
28ً

�لفل�صطيني يف ن�صاله مادياً ومعنويا

2. مبادئ منظمة العفو الدولية:

عن  دفاعهم  يف  �ل�رشورة  ت�صتدعيه  ما  �إىل  كذلك،  �ملقاومة  يف  �ملقد�صيني  حّق  و��صتند 

�ملبادئ  �لدولية عامة، ومنها كذلك  �لعهود و�ملو�ثيق  �أقرتها  �لتي  �لعامة  لو�ئح حقوقهم 

�لدولية  �لعفو  منظمة  عن  �ل�صادرة  �الإن�صان  حقوق  وثيقة  ت�صمنتها  �لتي  �لع�رشة 

�لكامل يف �حلياة و�الأمان على  �ملقد�صيني  �لتي ت�صمن حّق   ،Amnesty International

يف  و�حلق  �لتع�صفي،  �الحتجاز  �أو  �العتقال،  �أو  للتعذيب،  تعر�صهم  وعدم  �صخو�صهم، 

�لبلد و�ملنزل  �إىل  �لعودة  �لتنقل، ويف  حماكمة عادلة عند �العتقال، وكذلك �حلق يف حرية 

.
29

�الأ�صلي، �إ�صافة �إىل �حلق يف حرية �لفكر و�لر�أي و�لتعبري

�لفل�صطينية  �لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �ملوقعة  �التفاقيات  خلّو  �أن  كما 

)م.ت.ف( منذ �تفاقية �أو�صلو من �الإ�صارة �إىل �لعديد من حقوق �الإن�صان �لفل�صطيني، ال 

يبطل هذه �حلقوق وال يجعل �لدفاع عنها �أعماالً �إجر�مية �أو �إرهابية. بل يوؤكد هذ� �خللّو 

على تناق�ص هذه �التفاقيات مع �لقر�ر�ت �لدولية و�ملو�ثيق �الإن�صانية، �الأمر �لذي يعزز 

حّق �لفل�صطينيني يف مقاومة �الحتالل، و�لت�صدي لالتفاقيات �لتي تنتق�ص من هذ� �حلق 

وتعرت�ص طريقه.

و�صف  على  �ملقد�صة،  للمدينة  �حتاللها  منذ  د�أبت  فقد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �أما 

عمليات �ملقاومة �لفل�صطينية باأعمال �لتخريب و�لت�صوي�ص وغري ذلك، وذلك لنزع �ل�صفة 

لالحتالل.  مقاومته  يف  حقه  وعن  �لفل�صطيني،  عن  و�الإن�صانية  و�لوطنية  �الأخالقية 

وحاولت قو�ت �الحتالل �الدعاء �أن عمليات �ملقاومة لن توؤدي �إال �إىل �لتخريب، لي�ص فقط 

لـ“�إ�رش�ئيل” وم�صاحلها، بل �أي�صاً تخريب �مل�صالح �لفل�صطينية، �آملة �أن ت�صدر �أ�صو�ت 

.
30

فل�صطينية تطالب بوقف �أعمال �ملقاومة، حماية للم�صالح �لفل�صطينية من �لتخريب

املرجع نف�شه.  
28

�ملوؤ�ص�صة  �هلل: مو�طن،  )ر�م  بالأمل والإجناز  ال�شعبية يف فل�شطني: تاريخ حافل  املقاومة  مازن قم�صية،   
29

�لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية، وموؤ�ص�صة ناديا للطباعة و�لن�رش، 2011(، �ص 25.

عادل �صديد، حني ت�صف �إ�رش�ئيل �لطفل �لفل�صطيني �إرهابياً، �صحيفة العربي اجلديد، لندن، 2015/10/11.   
30
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خام�ضًا: اأ�ضباب مقاومة املقد�ضيني لالحتالل:

يف �لقد�ص  مدينة  على  نفوذها  بب�صط  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  قامت  �أن   منذ 

�لفل�صطيني  حميطها  عن  وعزلها  ومعاملها،  �ملدينة  حدود  بتغيري  �رشعت   ،1967 �صنة 

�الأ�صليني،  ملو�طنيها  �لدينية  �حلريات  وتقييد  �ملقد�صة  �الأماكن  على  �ملمنهج  و�العتد�ء 

.
31

وكذلك تغيري �لو�صع �لديوجر�يف يف �ملدينة ل�صالح �لوجود �ليهودي �ال�صتيطاين

من  و�عتد�ء�تها  �إجر�ء�تها  بتح�صني  با�رشت  الأهد�فها  �ل�صلطات  حتقيق  �أجل  ومن 

خالل �صّن وتطبيق جملة من �لقو�نني �أهمها: قانون �صّم �لقد�ص �إد�رياً وق�صائياً، وقانون 

�لتنظيمات �لقانونية و�الإد�رية ل�صنة 1968، وقانون �الإ�رش�ف على �ملد�ر�ص ل�صنة 1969، 

�العتد�ء�ت و�الإجر�ء�ت �صمن جممل  �إىل غري ذلك. وهذه  �الأر��صي،  وقو�نني م�صادرة 

�ل�صبل  �ملقد�صيني ملقاومة �الحتالل بكافة  لدفع  كافياً  �لع�صكرية، كانت �صبباً  �الإجر�ء�ت 

و�لو�صائل.

�إ�صافة �إىل �أ�صباب �أخرى جنملها فيما يلي:

بن�ص حمتلة  �أر�صاً  تعدُّ  �لقد�ص  مدينة  �أن  من  فبالرغم  باخلذالن،  �ملقد�صيني  �صعور   • 

ب�صكل  �لقر�ر�ت  هذه  تتجاهل  �ملتعاقبة  “�إ�رش�ئيل”  حكومات  �أن  �إال  دولياً،  قر�ر�ً   19

.
32

مطلق

رف�ص �ملقد�صيني ملخرجات موؤمتر مدريد و�تفاقية �أو�صلو فيما يتعلق باملدينة �ملقد�صة،   •

.
33

ومطالبتهم باإعادة �العتبار لها من حيث �إنها ق�صية حترير

غياب �حلّد �الأدنى من عد�لة �لقانون و�لق�صاء �الإ�رش�ئيلينَي، و�صعور �ملقد�صيني يف �أن   •

�لت�رشيعات و�لقو�نني �الإ�رش�ئيلية تتعّمد ��صتهد�فهم و�إ�صعافهم وتهجريهم. 

�القت�صادية،  �مل�صتويات  على  �الحتالل،  �صنو�ت  طيلة  �مل�صتمرة  �ملقد�صيني  معاناة   •

�ل�صارخة  �لعن�رشية  نتيجة  �لرتفيهية.  و�ل�صكانية، وحتى  و�لتعليمية،  و�الجتماعية، 

يف تطبيق �الحتالل ل�صيا�صات هدم �ملنازل، وطرد �ل�صكان، و�صحب �لهويات، وفر�ص 

�لغر�مات و�ملخالفات �لباهظة...�إلخ. 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 4.  
31

�أحمد فار�ص عودة، بني النتفا�شتني )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإقليمية، 2006(، �ص 222.  
32

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، ط 2 )�لقاهرة: �ملركز �لعربي لالإعالم، 2001(، �ص 99.  
33
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فقد�ن �ملقد�صيني �لثقة يف قدرة �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف �لدفاع عنهم يف وجه �الآلة   •

�لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية. وي�صاعف من هذ� �ل�صعور عجز �ل�صلطة يف �لدفاع عن نف�صها 

ومو�طنيها يف �ل�صفة �لغربية و�لقطاع.

�ن�صد�د �الأفق �لتفاو�صي بني �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الإ�رش�ئيليني، وتنكر �الإ�رش�ئيليون   •

الأّي �تفاقيات وتعهد�ت يف �ل�صاأن �لفل�صطيني.

�ضاد�ضًا: م�ضرية املقاومة يف مدينة القد�س تاريخيًا:

�حل�صار�ت  �هتمام  ب�صبب  �ملقاومة،  من  طويل  ب�صجل  �ملقد�صة  �ملدينة  تاريخ  حفل 

�لعرب  و�خت�ص  �ال�صرت�تيجية.  �لناحية  من  باملدينة  �ملختلفة  و�المب�طوريات 

يخو�صون  وهم  �أعد�ئهم  على  باهرة  بانت�صار�ت  حتديد�ً،  و�مل�صلمون  �لفل�صطينيون 

�ملعارك على �أر�ص �لقد�ص و�أكنافها �صماالً وجنوباً وعلى �متد�دها. 

1. املعارك التاريخية: 

من  باعتبارها  �ملعارك،  هذه  خ�صو�صاً  و�ملقد�صيون  عامة  �لفل�صطينيون  يذكر 

جماهدين  �أ�صماء  �لتاريخ  كتب  و�صجلت  �ملقد�صة.  �ملدينة  بتاريخ  �خلا�ص  �الأر�صيف 

وعلماء وم�صلحني خرجو� من �لقد�ص لقتال �لغز�ة، �أو �أن �ملقد�صيني ��صت�صافو� يف مقابر 

بحكم مقد�صيني  ف�صارو�  و�أكنافها  �ملدينة  عن  دفاعاً  ��صت�صهدو�  وقادة،  عظماء   �ملدينة 

مد�فنهم. 

و��صتهرت يف �لتاريخ معارك عديدة، د�رت رحاها حول �ملدينة �ملقد�صة، وكانت �ملدينة 

وكذلك   ،
34

حطني ومعارك  �لريموك،  ومعركة  �أجنادين،  كمعركة  م�صاند�ً،  وعمقاً  موئالً 

عني جالوت وعكا، �لتي و�جه فيها �لفل�صطينيون و�مل�صلمون جحافل �ل�صليبيني و�لتتار 

�ملقد�صة  �ملدينة  �أعتاب  على  و�لفل�صطينيني  للم�صلمني  فيها  �لن�رش  و�نتهى  و�لفرن�صيني، 

و�أكنافها.

http://bit.ly/2h4S1yb :صيف دعنا، يف مكانة بيت �ملقد�ص، موقع �جلزيرة.نت، 2012/4/6، �نظر�  
34

�الأخرى )�ملعركة  �الإطالق  على  �لعربي  �ل�رشق  تاريخ  يف  معركتني  �أهم  �إحدى  حطني  معركة  تكون   )رمبا 

عني جالوت(. فهذه “�لوقعة” كما و�صفها جمال �لدين بن و��صل “كانت مفتاح �لفتوح �الإ�صالمية، وبها تي�رش 

فتح بيت �ملقد�ص”(.
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2. مقاومة املقد�شيني لالنتداب الربيطاين واملنظمات ال�شهيونية:

و�ملقاطعة  و�مل�صري�ت  �ملظاهر�ت  �لبيطاين  لالنتد�ب  �ملقد�صيني  مقاومة  �صملت 

�أي�صاً مئات  �لع�صيان �ملدين. وكانت هناك  �أ�صكال  و�لتمرد على �ل�رش�ئب، وغريها من 

�ل�صكك �حلديدية، وتدمري مبانٍ حكومية بريطانية، وغريها من  �لهجمات على خطوط 

�لبنية �لتحتية. �إ�صافة �إىل ��صتهد�ف �ملقاومة �لفل�صطينية ملباين �مل�صتوطنني وم�صاحلهم. 

�ملقاومة  ن�صاطات  �ل�صهيونية  و�لع�صابات  �لبيطانية  �لقيادة  من  كل  و�صفت  وقد 

�تخذت  فيما  و“�لتخريبية”.  و“�لبلطجية”،  �لقانون”،  عن  و“�خلارجة  بـ“�الإجر�مية”، 

.
35

�ل�صلطات �لبيطانية خطو�ت جذرية الإخماد �لثورة �ل�صلمية و�مل�صلحة، على حٍدّ �صو�ء

3. الثورة الفل�شطينية الكربى:

كان للثورة �لفل�صطينية �لكبى مع بد�ية �لثلث �الأول من �لقرن �لع�رشين، تاأثري�ً كبري�ً 

 1928 “�ملنظمة �جلهادية” يف �صنة  على جمرى �الأحد�ث �لالحقة، وذلك بعدما تاأ�ص�صت 

بقيادة �ل�صيخ عّز �لدين �لق�صام ورفاقه رحمهم �هلل، ثم كانت “منظمة �ملقاومة و�جلهاد” 

�أن  1934 برئا�صة �لثائر �ملرحوم �ملقد�صي عبد �لقادر �حل�صيني، و�لتي ما لبثت  يف �صنة 

�أعيد ت�صكيلها يف �صيف 1935، و�ندجمت مع جهود �صابقة للمفتي �ملرحوم �حلاج �أمني 

“منظمة �جلهاد �ملقد�ص” برعاية و�إ�رش�ف �ملفتي �حل�صيني.  �حل�صيني، ف�صارت تدعى 

“�الإخو�ن  من  �مل�رشيني  �أ�صقاءهم  �ملقد�صيني  �ملجاهدين  من  جمموعات  �صاركت  كذلك 

و�لع�صابات  �لبيطانية  �لقو�ت  لقتال  �جلهادية  �ملع�صكر�ت  �أ�ص�صو�  �لذين  �مل�صلمني”، 

�ملقام  . وال يت�صع 
36

1948–1952 يف قرى �صور باهر وعني كارم �لفرتة  �ل�صهيونية يف 

هنا الإعطاء مو�صوع �لثورة �لفل�صطينية �لكبى حقه.

4. مقاومة الع�شابات ال�شهيونية:

يف  �لفل�صطينية،  و�لقرى  �ملدن  �صتى  من  كثرية،  فل�صطينية  جمموعات  �نخرطت 

مقاومة �لع�صابات �ل�صهيونية فور �حتاللها لفل�صطني �صنة 1948، وكانت مر�كز �لقيادة 

�لع�رشين  �لقرن  من  �ل�صتينيات  ويف  غزة.  وقطاع  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  بني  موزعة 

بتاأ�صي�ص تّوجت  �أيديولوجية،  خلفيات  على  ع�صكرية  وف�صائل  تنظيمات  ت�صكل   بد�أ 

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 134.  
35

املرجع نف�شه.  
36
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وكذلك  �رشقاً،  “�لغور”  �الأردنية  �حلدود  من  �تخذت  وقد  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 

ومر�كز  مع�صكر�ت  �صبه  �جلنوب  يف  �مل�رشية  و�حلدود  �ل�صمال  يف  �للبنانية  �حلدود 

لالنطالق. و��صتمر ذلك عدة �صنو�ت يف �أعقاب �حتالل باقي فل�صطني �صنة 1967. ونذكر 

�إىل  �نح�صاره،  من  بالرغم  �ل�صبعينيات  يف  حتّول  قد  �ملقاوم  �لفل�صطيني  �لعمل  �أن  هنا 

عمليات نوعية خارج فل�صطني ود�خلها، ب�صبب تعاظم �لهّم �الإد�ري و�الجتماعي �مللقى 

على كاهل �لقياد�ت �لفل�صطينية يف �ملخيمات و�ل�صتات، وب�صبب �ملنحى �لديبلوما�صي �لذي 

بد�أ يت�صكل عب قنو�ت عربية و�أجنبية �صديقة. �إىل �أن قامت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

بحربها �ل�صعو�ء على �لقيادة �لفل�صطينية يف لبنان، ومن ثّم ��صطر�ر �لقيادة للنزوح بعيد�ً 

عن حدود فل�صطني نحو تون�ص.





الف�صل الثاين
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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



38

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

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



41

املقاومة ال�ضعبية واالنتفا�ضات

�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



42

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

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 

.
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�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   
57

http://bit.ly/2h4ZZHE :الأق�صى، 2009/3/27، �نظر�
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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 

.
58

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

http://www.honaalquds.net/ar/article/11965/#.WKyDuzt97IV :2015/4/5، �نظر
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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 

 .
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�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:  
59
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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،   
61
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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

�إبر�هيم حمامي، زيارة القد�س والأق�شى حتت الحتالل: تطبيع اأم دعم وت�شجيع؟ )لندن: مركز �ل�صوؤون   
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�لفل�صطينية، ني�صان/ �أبريل 2012(، �ص 22. 

املرجع نف�شه، �ص 23.   
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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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موؤمتر باالأردن ي�رشعن زيارة �لقد�ص حتت �الحتالل، �جلزيرة.نت، 2014/4/30، �نظر:  
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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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املرجع نف�شه، �ص 25.  70

املرجع نف�شه، �ص 35.  
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املرجع نف�شه.  
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�صيف دعنا، مرجع �صابق.  
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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.  
79

كمال عالونة، انتفا�شة فل�شطني الكربى الأوىل 1987-1994 )نابل�ص: موؤ�ص�صة �الإ�رش�ء �لعربي، �آذ�ر/ مار�ص   
80

.)2007
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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 

.
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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.  
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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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ليلية على �لعديد من �ملو�قع �لفل�صطينية يف و�لقرى و�الأحياء
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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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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 

.
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�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

.
98

�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   
98

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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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.  
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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.  
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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.  
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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�ً 

.
119

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 

.
120

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 

.
121

�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 

.
123

�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.  
156
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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   
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�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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http://bit.ly/2hKjXeE

�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 

.
163ً

�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 

.
165

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   
164

�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 

.
168

�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:  
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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   
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10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقد�صياً، مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2015/1/5.
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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�
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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
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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�
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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.  
225
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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.  
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�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.
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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.  
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�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.  
253
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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



154

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

�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
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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.  
271

�ملرجع نف�صه.  
272

ال تن�صو� �الأخت �الأ�صرية عطاف عليان، �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2003/1/1، �نظر:  
273

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=6796
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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.
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مقاومة املقد�صيني ل�صنوف النتهاكات 

الإ�صرائيلية

اأواًل: ركائز االحتالل يف االنتهاكات: 

�أن ��صتمر�ر �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية بحق �لقد�ص و�ملقد�صيني،  يجد �ملتفح�ص للو�قع 

كان �ل�صبب �ملبا�رش �لكامن ور�ء مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل بني �حلني و�الآخر. و�أن 

��صتعر��ص هذه �العتد�ء�ت، يعني ��صتق�صاء مظاهر �النتهاكات �ملتعمدة من قبل �صلطات 

و�حلجر،  بالب�رش،  و�ملتعلقة  �ملدينة،  يف  �لفل�صطينية  �حلياة  مناحي  كافة  جتاه  �الحتالل 

و�ل�صجر، و�ملقد�صات، كما يعني بيان مدى �لدمار �لهائل �لذي نتج عن هذه �العتد�ء�ت 

يف  �الحتالل  بذلها  �لتي  �ملحاوالت  �إىل  �إ�صافة  للمدينة،  �الإ�صالمي  �لعربي  �مل�صهد  بحق 

م�صادرة م�صتقبل �الأجيال �إىل �ملدى �لبعيد.

وقد ��صتخدمت �صلطات �الحتالل �صيا�صة فر�ص �الأمر �لو�قع يف �لتهويد دون توقف، 

�ملدينة  �أحياء  يف  �جلر�ئم  كافة  القرت�ف  �ال�صتيطانية  و�ملنظمات  �جلمعيات  يد  فاأطلقت 

من  �لالزمة  بالوثائق  مرور�ً  �خلا�صة،  �الأمنية  �لوحد�ت  من  كامل  باإ�صناد  �ملختلفة، 

�لوز�ر�ت �ملتنوعة، و�صوالً للجهات و�ملحاكم �لق�صائية.

وال يهدف هذ� �لف�صل من �لكتاب، ��صتق�صاء كافة �النتهاكات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

لذ� فقد  �لتي يتعر�ص لها،  للنماذج  �لدقيق  �لتف�صيل  �ملقد�صة، كما ال يهدف  �ملدينة  بحق 

�ختار �لباحث ت�صعة �نتهاكات رئي�صية تقوم بها �صلطات �الحتالل، لبيان مدى �لهجمة 

�ملقد�صيون  ��صتطاع  �النتهاكات  هذه  و�أي  �لفل�صطينيون،  لها  يتعر�ص  �لتي  �ل�رش�صة 

�لتهويد و�الأ�رشلة، و�ال�صتيطان،  مقاومتها و�لتقليل من حدتها. وهذه �النتهاكات هي: 

و�الإبعاد،  و�لتهجري،  و�ملقد�صات،  �الأوقاف  و�نتهاك  و�ملمتلكات،  �الأر��صي  وم�صادرة 

وهدم �لبيوت و�ملن�صاآت، و�إقامة جد�ر �ل�صم و�لتو�صع، وحما�رشة �القت�صاد، وفر�ص 

�ل�رش�ئب، و�لتوقيف و�العتقال.

�لقد�ص  بحق  لالنتهاكات  تنفيذها  يف  “ركائز”  �إىل  �الحتالل  �صلطات  ��صتندت  وقد 

مركزي”،  “تخطيط  ذ�ت  كونها  باملنهجية  �النتهاكات  هذه  و�ت�صمت  و�ملقد�صيني. 

�الأهد�ف  من  �لع�رش�ت  بتحقيق  �لكفيلة  �ال�صرت�تيجية  �ملخططات  هي  �لركائز  وهذه 
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حول  �إقليمي  وخمطط   ،1968 �ملدينة  تق�صيم  خمطط  �ملخططات:  هذه  و�أهم  �ملحددة، 

�لتور�تية، وخمطط 1982، وخمطط �حلو�ص �ملقد�ص، وخمطط �حلد�ئق �لوطنية   �ملدينة 

�الأر��صي  فرز  �إعادة  وخمطط   ،1995 �ملرتوبوليتانية—  —�لقد�ص  �لكبى  �لقد�ص 

.
و�لديوجر�فيا 2000، وخمطط ��صتكمال تهويد �ملدينة 12020

ونفرد هنا ثالثة �أمثلة منها مبزيد من �لتو�صيح:

1. م�رضوع خمطط 2020:

�أعدت بلدية �الحتالل خمططاً �إن�صائياً ملا يجب �أن تكون عليه مدينة �لقد�ص �صنة 2020، 

 ،2004 �أول ترجمة عربية له �صنة  “خمطط ع�رشين ع�رشين”، وقد ظهرت  وُيقر�أ عادة 

و�لهدف من هذ� �ملخطط ��صتكمال تهويد �ملدينة وحما�رشة �صكانها �لعرب متهيد�ً لطرد 

�أن ن�صبة �ملقد�صيني  �أعقاب �لك�صف عن  �إعد�د �ملخطط يف  �لن�صبة �لعظمى منهم. حيث مّت 

�الإجر�ء�ت  كافة  من  بالرغم  �ملدينة،  يف  �لقاطنني  ن�صبة  من   %35 �إىل  و�صلت  قد  �لعرب 

�الإ�رش�ئيلية �لتي عملت على تهجري �ملقد�صيني وخف�ص ن�صبتهم �إىل �حلد �الأدنى، كذلك يف 

�أعقاب بع�ص �لدر��صات �لتي تنباأت باأن �لعرب �لفل�صطينيني �صت�صبح ن�صبتهم 55% يف 

.
�صنة 22040

ويالحظ على خمطط 2020، �أنه يتجاهل ب�صكل كامل �الحتياجات �لتنموية �لفل�صطينية 

مكتظة  مناطق  �إىل  �لعربية  �ل�صكنية  �الأحياء  حتويل  �إىل  يهدف  كذلك   .2020 �صنة  حتى 

بال�صكان وغري قابلة للتطوير، مما يدفع �ل�صكان �لفل�صطينيني و�الأزو�ج �ل�صابة حتديد�ً �إىل 

�لنزوح خارج �ملدينة. كما يهدف �ملخطط �إىل تكثيف �ال�صتيطان يف �صمال �لقد�ص وجنوبها 

بهدف عزلها عن حميطها �لعربي ومن ثم يجعل �لوجود �لعربي تابعاً وم�رشذماً، ومرتبطاً 

كلياً بغرب �ملدينة، �إ�صافة �إىل �أن �ملخطط يعطي �هتماماً بالغاً �إىل ما �أ�صماه �الحتالل “�إعادة 

تطوير �لبلدة �لقدية”، مما يعني هدم كافة �الأبنية �لتاريخية �لتي يزعم �ملخطط �أنها غري 

قابلة للرتميم، و�لتي كان �الحتالل قد �صنفها يف �صجل �الأبنية �خلطرة و�الآيلة لل�صقوط، 

.
3

وبالتايل ��صتبد�لها باإن�صاء�ت تو�فق �لت�صاميم و�لرموز �لتور�تية

خمططات هيكلية �إ�رش�ئيلية، در��صة غري من�صورة، موؤ�ص�صة با�صيا، �لقد�ص، 2016/2/22.  
1

حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  )�لقد�ص:  القد�س  ملف   - الحتالل  من  عاماً   42 �ملوؤلفني،  من  جمموعة   
2

�لفل�صطينيني يف �لقد�ص، كانون �الأول/ دي�صمب 2009(، �ص 41.

جمال مو�صى منر حاج علي، “�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من �أو�صلو 1993 وحتى 2010،   
3

وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم،” ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة، جامعة بريزيت، ر�م �هلل، 2012، �ص 49.



167

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

�لفل�صطينية و�حلد  2020 مب�صادرة مزيد من �الأر��صي  �أحد بنود �ملخطط  ويق�صي 

من �لبناء �لعربي، �الأمر �لذي �صيوؤدي تلقائياً �إىل خف�ص فر�ص �ل�صكن، مما يعني الحقاً 

ح�صول �صائقة �صكنية كبرية و�رتفاع حاد يف �أ�صعار �الأر��صي و�إيجار �ل�صقق �ل�صكنية 

�أو متلكها، وبالنتيجة هروب �لفل�صطينيني من د�خل �ملدينة �إىل خارجها وحميطها، وهذ� 

بدوره يدفع ب�صلطات �الحتالل ل�صحب �إقامات هوؤالء �لذين غادرو� �ملدينة، وبذلك يتحقق 

.
4
�لهدف �لديوجر�يف يف تفريغ �ملدينة من �لعرب �ملقد�صيني

2. خمطط احلو�س املقد�س اأو كيدمي يور�شالمي:

تنفيذ  نيتها  عن  �لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  نهاية  يف  �الحتالل  �صلطات  �أعلنت 

و�أ�صمته  �ملبارك،  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقدية  بالبلدة  �ملحيطة  �الأر��صي  على  خمطط 

“م�رشوع �حلو�ص �ملقد�ص”، بحجة تطوير �ل�صياحة يف مدينة �لقد�ص، وما ي�صتلزم ذلك 
من حت�صني للبنية �لتحتية، وحفر �الأنفاق، وتعليق �جل�صور، ون�صب �لقطار�ت �لهو�ئية، 

وقد   .
5
�ملعلن �ملخطط  يف  جاء  كما  ذلك،  وغري  و�لثقافية  �القت�صادية  �مل�صاريع  و�إقامة 

يور�صالمي”،  “كيدمي  عبياً  ��صماً  يحمل  م�صور  كتاب  يف  �مل�رشوع  �ل�صلطات  �أ�صدرت 

و�لوثائق  بال�صور  �لقادم  �ملخطط  �صفحاته معامل  وحتوي  �أوالً”،  “�لقد�ص  ويعني: 

وما  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقدية  عليه �لبلدة  �صتكون  ملا  �ملف�صلة،  �لهند�صية  و�لر�صومات 

�إىل  تهدف  وخمططات  و�أفكار  در��صات  ع�صارة  �أنه  �لكتاب  مقدمة  يف  جاء  وقد  جاوره. 

تغيري و�صع �حلو�ص �لتاريخي يف �لبلدة �لقدية وما جاورها، كعمل وطني ي�صارك به 

.
6
�ل�صعب �ليهودي

وقد �أنيطت مهمة �إقامة م�رشوع �حلو�ص �ملقد�ص بعدٍد من وز�ر�ت و�صلطات �الحتالل، 

�إ�صافة �إىل �لتعاون مع جمعيات ��صتيطانية متعددة، مثل جمعية �إلعاد وعطريت كوهانيم، 

لتجاوز  �الحتالل  �صلطات  تخطط  خالله  ومن  �لوجود،  حيز  �إىل  �ملخطط  هذ�  الإخر�ج 

 عقبة كون معظم �الأر��صي �ملعنية، تابعة للوقف �الإ�صالمي و�لوقف �مل�صيحي يف حميط

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 57.  
4

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، خمطط تهويدي �صخم قبالة �مل�صجد �الأق�صى، موقع قناة فل�صطني �ليوم،   
5

http://www.paltoday.tv/ :2015/2/24، �نظر

عي�صى �لقدومي، �حلو�ص �ملقد�ص... وم�صتقبل �لقد�ص، مركز بيت �ملقد�ص للدر��صات �لتوثيقية، 2015/6/20،   
6

http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5980 :نظر�
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ت�صتطيع  وبذريعته،  �ملقد�ص  �حلو�ص  م�رشوع  وبو��صطة  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد 

و�ملمتلكات،  و�الأر��صي  �لعقار�ت  وم�صادرة  و�الأحياء،  �ملنازل  هدم  كذلك  �ل�صلطات 

�ل�صلطات  حتاوله  وما  �لقد�ص،  مدينة  وعن  �صكناهم  مكان  عن  �ل�صكان  و�إبعاد  وتهجري 

�الأق�صى،  �مل�صجد  من  �جلنوبية  للجهة  �ملال�صقني  �للوزة  عني  وحّي  �لب�صتان  حّي  جتاه 

مثال �صارخ على ذلك.

3. خمطط احلدائق الوطنية التوراتية:

من  �ل�صكان  منعت  �لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  با�صتغالل  �الحتالل  �صلطات  تقوم 

ت�صخريها  ثّم  ومن  �ل�صابقة،  �لفقرة  يف  �ملذكور  �ملقد�ص  �حلو�ص  مناطق  يف  فيها،  �لبناء 

حتت م�صّمى “�حلد�ئق �لوطنية”، وحتويلها �إىل مناطق م�صجرة و“منظمة” وحمرو�صة 

�حلد�ئق  هذه  با�صتغالل  الحقاً  �ل�صلطات  تقوم  ثّم  و�ل�رشطية،  �لع�صكرية  بالوحد�ت 

الأغر��ص ��صتيطانية �أو ع�صكرية بحتة. وتقع هذه �الأر��صي يف �صفوح جبل �لنبي د�ود، 

�لوقف  و�أر��صي  �الإ�صالمية  �ملقبة  و�أر�ص  جنوباً،  و�لب�صتان  حلوة  وو�دي  و�لثوري، 

�مل�صيحي �رشقي �صور �مل�صجد �الأق�صى و�صفوح جبل �لطور �رشقاً، و�أر��صي �ل�صو�نة 

.
7ً
وو�د �جلوز و�ل�صيخ جر�ح �صماال

 وقد �رشعت �صلطات �الحتالل بتق�صيم هذه �الأر��صي �إىل ما �أ�صمته “حد�ئق وطنية”، 

هذه  حتّولت  ف�صيئاً  و�صيئاً  منها،  �القرت�ب  �أو  فيها  �لت�رشف  من  �ملقد�صيني  ومنعت 

�الأر��صي �إىل حمميات تابعة الأجهزة �الحتالل وموؤ�ص�صاته، ففي جنوب �مل�صجد �الأق�صى 

�أعلنت �ل�صلطات عن ت�صييد قرية د�ود يف �ملو�قع �لعربية �مل�صّماة عني �صلو�ن و�لب�صتان، 

ويف و�دي جهنم �رشقي �مل�صجد �الأق�صى �أن�صاأت �ل�صلطات مقبة يهودية من خالل ملء 

�الأر��صي مبئات �ملقابر �لوهمية غري �مل�صتغلة، ومن �جلهة �ل�صمالية للمقبة �أعلنت عن 

�خل�صار  �صوق  بهدم  يق�صي  �صليمان”،  “خامت  �أ�صمته  تهويدي  م�رشوع  تنفيذ  نيتها 

�ملركزي للمقد�صيني، و�مل�صّمى �صوق �حل�صبة، و�إقامة جممع ��صتيطاين مكون من فندق 

.
8
ومركز جتاري �إ�صافة �إىل مر�فق ر�صمية حكومية

�حلد�ئق �لتور�تية لتطويق �لقد�ص �لعتيقة و�الأق�صى، �صبكة ر�ية �الإعالمية، 2015/6/8، �نظر:  
7

http://www.raya.ps/

�ملرجع نف�صه.  
8
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ثانيًا: التهويد واالأ�ضرلة:

�ال�صرت�تيجي  �لفكر  يف  مهّماً  موقعاً  حتتل  �لقد�ص  مدينة  �إن  �لبحث  بد�يات  يف  قلنا 

لالحتالل، وذلك ب�صبب �حلاجة �إىل �الإبقاء على �إجماع يهودي يدعم �ل�صيطرة و�الحتالل، 

لذ� فاإن �الإ�رش�ئيليني يزعمون �أن مدينة �لقد�ص مدينة يهودية، و�أنه ال حّق للفل�صطينيني 

و�مل�صلمني فيها، و�أن دعو�هم ت�صندها حقائق تاريخية ودينية. ومن هذ� �ملنطلق با�رشت 

�صلطات �الحتالل يف تهويد �ملدينة منذ �حتاللها بنقل وز�ر�ت �إ�رش�ئيلية خمتلفة �إىل �رشقيها، 

.
9
مثل وز�رة �لعدل ووز�رة �الأمن �لد�خلي، بهدف �إبر�ز �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �ملطلقة

وكانت �ل�صنو�ت �لع�رشون 1995–2015 حتديد�ً، �صنو�ت بالغة �خلطورة على �ملدينة 

من حيث تعر�صها للتهويد، حيث �نتهزت �صلطات �الحتالل �تفاقية �أو�صلو وما تبعها من 

�عرت�ف وتطبيع مع ع�رش�ت �لدول، ور�أت ذلك مبثابة �صوء�ً �أخ�رش�ً لال�صتفر�د باملدينة 

.
10

�ملقد�صة و�إمتام تهويدها وطم�ص هويتها �لعربية و�الإ�صالمية

�الحتالل  مل�صاريع  �ملقاومة  �جلدية  �ملخططات  بانعد�م  �لتذكري  مبكان  �الأهمية  ومن 

و�نتهاكاته، فل�صطينياً وعربياً و�إ�صالمياً. بل و�صل �الأمر �إىل قيام جهات ر�صمية عربية 

ومقد�صاتها  �ملدينة  ح�صاب  على  �الإ�رش�ئيلية  للديبلوما�صية  �أبو�بها  بفتح  و�إ�صالمية، 

و�صكانها �لفل�صطينيني.

1. التهويد الديني ومقاومته: 

�الأول الحتاللها من خالل ثالثة م�صار�ت  �ليوم  �ملقد�صة منذ  للمدينة  �لتهويد  تركز 

مبقد�صاتها  �لقدية  للبلدة  مو�زية  مقّد�صة”  يهودّية  “مدينة  �إيجاد  �أولها  متو�زية: 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية، وم�صرتكة معها يف �ملركز ذ�ته. وثانيها تفريغ �الأحياء �لفل�صطينية 

�ملحيطة بامل�صجد �الأق�صى من �صكانها، و��صتبد�لها بالعائالت �ليهودية �ملتدينة، و�حلّد من 

قدرة �لفل�صطينيني على �لو�صول �إىل �مل�صجد �الأق�صى و�لبلدة �لقدية. وثالثها �لرتويج 

 .
11

ملدينة �لقد�ص كمدينة يهودية

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 122.  
9

جميل حمامي و�آخرون، ا�شت�رضاف م�شتقبل ق�شية القد�س يف �شوء التطورات الراهنة، �أعمال لقاء �لقاهرة   
10

يف 22 مار�ص 2005، جملة فل�صطني �مل�صلمة، �لقاهرة، �لعدد 4، ني�صان/ �أبريل 2010، �ص 30.

تقدير �صل�صلة  �لتهويد،  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  �لقد�ص  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
11 

http://bit.ly/2iezeFH :صرت�تيجي )16(، �آب/ �أغ�صط�ص 2009، �نظر��
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��صتيالء  �إىل  فاإ�صافة  خ�صو�صاً،  �لقدية  �لبلدة  يف  �لتهويد  جهود  �الحتالل  وركز 

�مل�صتوطنني على حّي �ملغاربة بعد ت�رشيد �أهله وهدم منازله �صنة 1967، وكذلك ��صتيالء 

�صارون على منزلٍ و�صط �حلّي �الإ�صالمي، فقد ��صتوىل �ل�صهاينة على ما يقرب من مئة 

�آالف م�صتوطنٍ  ��صتيطانية قطنها قريباً من ثالثة  بوؤر  �إىل  عقار فل�صطيني، مّت حتويلها 

�الأق�صى  �مل�صجد  �ل�صخمة يف جو�ر  �لتور�تية  �ملعابد  ببناء  �ل�صلطات  متدين، ثم �رشعت 

Strauss House، وبيت �جلوهر �ليهودي  ود�خل �لبلدة �لقدية، �أهمها بيت �صرت�و�ص 

)Beit Haliba )Core House، وكني�ص �خلر�ب Hurva Synagogue، و�أوهل يت�صحاق 

.
12

Ohel Yitzchak وغريها

�ملدينة،  معامل  تهويد  �الحتالل  �صلطات  قو�ت  ملحاوالت  �لت�صّدي  �ملقد�صيون  �عتاد 

فور  و�ال�صتنكار  �لرف�ص  بيانات  باإ�صد�ر  �ملقد�صية  و�ملوؤ�ص�صات  �لنخب  تقوم  حيث 

وفعاليات  ن�صاطات  ذلك  يتبع  ثم  تهويدي،  �نتهاك  �أو  �إجر�ء  �أي  عن  �ل�صلطات  �إعالن 

هيئة  �أ�صدرت  �ملقد�صيني  فعل  ردود  على  وكمثال  وت�صجبه.  باالنتهاك  تندد  جماهريية 

�الحتالل  �صلطات  نية  فيه  ��صتنكرت   ،2010/3/16 يف  بياناً  و�الإ�صالمية  �لوطنية  �لقوى 

�فتتاح كني�ص �خلر�ب يف �لبلدة �لقدية غربي �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، وقد طالبت �لهيئة 

و�لدفاع  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �لرباط  ودو�م  �الإ�رش�ئيلي  للمخطط  بالت�صدي  �ملقد�صيني 

عنه. وقد لبّى �ل�صبان �ملقد�صيون �لند�ء وقامو� مبظاهر�ت و�حتجاجات يف حّي باب حطة 

د�خل �لبلدة �لقدية، ويف حّي ر�أ�ص �لعمود خارجها، ور�صقو� قو�ت �الحتالل باحلجارة. 

�الأ�صباط  باب  �أمام  لل�صالة   ،2010/3/16 �لثالثاء  فجر  �ملقد�صيني  من  �ملئات  جتمع  ثم 

�الأق�صى،  للم�صجد  �لدخول  من  �الحتالل  قو�ت  منعتهم  �أن  بعد  �الن�رش�ف،  ر�ف�صني 

للدموع  �مل�صيل  و�لغاز  �ل�صوت،  وقنابل  �لقوة،  با�صتخد�م  �الحتالل  قو�ت  وقامت 

�ملقد�صية، وحتديد�ً يف �الأحياء  من  �لثالثاء عدد�ً  �لتوتر نهار  �مل�صلني. وقد �صاد   لتفريق 

ر�أ�ص �لعمود، و�لعي�صوية، وو�دي �جلوز، و�لطور، و�ل�صو�نة، �إ�صافة �إىل حّي باب حطة 

يف �لبلدة �لقدية، و��صتعلت يف مو�جهة قو�ت �الحتالل، و�أغلق �ملتظاهرون �لطرقات �أمام 

�ملركبات �لع�صكرية، وقذفوها بالزجاجات �حلارقة و�الأكو�ع �لنا�صفة، فيما قام مقد�صي 

.
13

يف حّي ر�أ�ص �لعمود باإطالق �لنار على �رشطي �إ�رش�ئيلي فاأ�صابه بجروح

http://bit.ly/2ier9Ro :لكن�ص �ليهودية بوؤر �حتالل بالقد�ص �لقدية، �جلزيرة.نت، 2015/8/28، �نظر�  
12

عن  بجر�أة  د�فعو�  �ملر�بطون  و�ل�صباب  �ملقد�صات  عن  دفاعاً  �للهب  من  كرة  �إىل  مدينتهم  حّولو�  �ملقد�صيّون   
13

�الأق�صى، جملة فل�شطني امل�شلمة، �لعدد 4، �ل�صنة 28، ني�صان/ �أبريل 2010، �ص 24، �نظر:

http://www.fm-m.com/2010/apr/9-1.php
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2. تهويد امل�شهد العمراين:

عكفت �صلطات �الحتالل على مو��صلة ت�صييد �لكتل �ال�صتيطانية د�خل �لبلدة �لقدية 

و�إعطائها  �حلديثة،  و�الإن�صائية  �ل�صياحية  �مل�صاريع  مئات  �إقامة  �إىل  �إ�صافة  وخارجها، 

�لوجه �لتور�تي و�لرموز �لتلمودية كلما �أمكن، جنباً �إىل جنب تعزيز �لبنية �لتحتية �لتي 

ت�صل غربي �ملدينة ب�رشقيها، من ج�صور و�أنفاق ومر�فق وو�صائل مو��صالت، �إ�صافة 

�لطرقات  وحتديد�ً  �مل�صتلزمات،  باأحدث  كله  ذلك  ودعم  �خلفيف،  �لقطار  م�رشوع  �إىل 

و�ل�صو�رع �لتي ي�صلكها �مل�صتوطنون.

3. التهويد الثقايف و“عربنة” امل�شميات واملقاومة الفل�شطينية لذلك:

�صلكت حكومات �الحتالل طرقاً و�أ�صاليب عديدة منذ �حتاللها مدينة �لقد�ص، تهدف 

�ل�صهيونية  �لرو�ية  لتبني  ودفعها  و�أ�رشلتها،  �لفل�صطينية  �لثقافة  تهويد  �إىل  جميعها 

حكومات  �أر�صت  وقد  �لفل�صطينية.  و�لق�صية  �ملقد�صة  باملدينة  يتعلق  فيما  و�لتلمودية 

�الحتالل لهذ� �لهدف خمططات �صاملة، لعمل تغيري�ت �صخمة ت�صاعد يف �لتحّول �لثقايف 

من “�لرو�ية �لفل�صطينية” �إىل “�لرو�ية �الإ�رش�ئيلية”، و�صي�صتعر�ص �لكتاب ب�صكل موجز 

و�ملوؤمتر�ت  �ملهرجانات  وعقد  �ل�صياحية،  و�مل�صار�ت  �ملدينة،  مل�صهد  �لتهويد  خمططات 

�ملو�صمية، وكذلك خمطط عبنة �الأ�صماء و�مل�صميات يف مدينة �لقد�ص.

اأ. تهويد م�شهد املدينة:

�ليهودي �جلديد يف مدينة  حر�صت �صلطات �الحتالل على تر�صيخ م�صار�ت �مل�صهد 

مقاومته،  من  �ملقد�صيني  متكن  دون  �مل�صار�ت  هذه  �أحد  �إمتام  يف  جنحت  وقد  �لقد�ص، 

مقبة م�صار  وهو  �لقدية،  �لبلدة  باجتاه  �ملدينة  غربي  من  ينطلق  �مل�صار  �أن   ب�صبب 

ماأمن �هلل، �ملقبة �الإ�صالمية �لتي متثل م�صهد�ً تاريخياً متكامالً لعروبة و�إ�صالمية �ملدينة، 

حيث �صيقام على �أنقا�صها متحٌف لعر�ص �لتاريخ بالرو�ية �الإ�رش�ئيلية، وي�صتمر �مل�صار 

يف �جتاه باب �خلليل مرور�ً بعمارة �ملوؤمتر �الإ�صالمي ذي �لزخرفة �لعربية �الإ�صالمية، 

مبنى  �إىل  وحولتها   1948 �صنة  �لعمارة  هذه  �صادرت  قد  �الحتالل  �صلطات  وكانت 

حكومي �إ�رش�ئيلي، ثم ُيكمل �مل�صار �إىل جممع “مدينة د�ود �جلديدة” ذي �لقباب �ملتعددة 

�ليهودي( مع �رشقيها  �لطابع  �ملدينة )ذي  �ملعماري لغرب  �لطابع  �لتي توحي بتو��صل 

�ملر�فق  ذي  ماميلال  �صوق  قلب  يف  �ل�صور  دخول  قبل  �مل�صار  ويّر  �لقدية،  �لبلدة  يف 

�ل�صياحية �لرت�ثية �ملتنوعة، و�لذي �صيد ليكون بديالً عن �الأ�صو�ق �لعربية �ل�صياحية يف 
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بدور  تقوم  �لتهويد  بعد  �صارت  �لتي  �لقد�ص  قلعة  نحو  �مل�صار  ييل  ثم  �لقدية،  �لبلدة 

متحف “قلعة د�ود”، ثم مرور�ً عب بوؤر وبيوت ��صتيطانية عديدة، �إىل �أن ينتهي �مل�صار 

�الحتالل  �صلطات  �أحكمت  و�لتي  �ملبارك  �الأق�صى  للم�صجد  �ملال�صقة  �لب�ق  �صاحة  يف 

 .
14

قب�صتها عليها

بينما جنح �ملقد�صيون ن�صبياً يف عرقلة �مل�صار �الآخر �لذي �رشعت �صلطات �الحتالل 

�ل�صو�هد  من  �لعديد  طم�ص  بهدف  �الأق�صى،  �مل�صجد  من  �ل�رشقي  �جلنوب  �إىل  باإقامته 

�الإ�صالمية و�مل�صيحية �لغنية بالعقائد �لدينية و�جلغر�فيا �لتاريخية.

على  �صلو�ن،  قرية  و�صط  �لب�صتان  حّي  من  �ملقد�صيون  قاومه  �لذي  �مل�صار  وينطلق 

بعد مئات �الأمتار جنوب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، حيث �أف�صل �ل�صكان هدم �حلي �لذي 

“حد�ئق  �إقامة  تز�ل  وما  �ل�صلطات  نية  كانت  حيث  فل�صطيني،  �ألف  من  قريباً  ي�صكنه 

وجتارية  تلمودية  ��صتيطانية  ومر�فق  وحد�ت  لت�صييد  متهيد�ً  �حلّي،  مكان  د�ود”  �مللك 

بالق�صور  �لغنية  �الأثرية  �ملو�قع  ثّم  �ملغاربة  باب  نحو  �صماالً  تتجه  متنوعة،  و�صياحية 

�الأموية و�لعبا�صية، �نتهاًء ب�صاحة �لب�ق مرة �أخرى. وذلك بهدف قطع �الأحياء �لعربية 

�جلنوبية �ل�رشقية عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. وقد ��صطرت �ل�صلطات �إىل �ال�صتمر�ر يف 

مر�حل �مل�صار �ملختلفة، متجاوزة مقاومة �ل�صكان للخطوة �الأوىل �ملتمثلة يف هدم �حلي، 

وحتديد�ً  �مل�صار،  �جتاه  يف  �ال�صتيطانية  و�لبوؤر  �ملر�كز  من  عدد  ت�صييد  يف  جنحت  حيث 

“م�رشح مدينة د�ود”.

وبالرغم من �أن بلدية �الحتالل حاولت مر�ر�ً، �الدعاء باأنها تنوي هدم حّي �لب�صتان 

�أن �ل�صكان �ملقد�صيني رف�صو� خمططات �لبلدية و�دعاء�تها،  �إال  بزعم تطويره وتنميته، 

تعطيل  �إىل  �أدى  مّما  �ل�صاعة،  مد�ر  على  وتوعوية  �حتجاجية  �أجندة  فر�ص  و��صتطاعو� 

��صتطاع  مقاوم،  �صبابي  جيل  بروز  �إىل  �حلال  تطّور  بل  و�إرباكها،  �الحتالل  م�صاريع 

�إ�صغال عنا�رش �أجهزة �الحتالل �الأمنية �ملختلفة قريباً من ع�رشة �أعو�م.

الدرا�شات  جملة  وتهويده،”  �لثقايف  �مل�صهد  على  �النقالب  وحميطها:  �لقدية  “�لقد�ص  �جلعبة،  نظمي   
14

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 22، عدد 85، 2011، �ص 26، �نظر:

 http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37833
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ب. تهويد قطاع ال�شياحة:

تر�جع  من  �الحتالل  بد�ية  منذ  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صياحة  قطاع  عانى 

�خلا�ص،  �لقطاع  هذ�  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صيطرة  ب�صبب  �صديدة،  و�صعوبات 

و�إقامتها �أحدث �لفنادق و�أ�صخمها يف �رشق وغرب �ملدينة.

�ملحتلة  �لقد�ص  يف  �ل�رشقية  �لتحف  حمال  خنق  على  �الحتالل  �صلطات  عملت  وقد 

و�لتي يبلغ عددها نحو 700 حمل، عب �صيا�صات فر�ص �ل�رش�ئب �لباهظة، ومنع �أعمال 

�لرتميم، وو�صع �صعوبات �أمام �إدخال منتوجات من �الأر��صي �لفل�صطينية، وقيام بلدية 

�الحتالل ببناء �صوق يهودي للتحف �ل�رشقية و�لهد�يا �لتذكارية يدعى “�صوق كاردو”، 

�ل�صياحة  �أ�صالً من قبل وز�رة  �ملدعوم  �ل�صوق  لهذ�  �ل�صياحية  �لوفود  حيث يتم توجيه 

.
15

�الإ�رش�ئيلية

2,000 غرفة فندقية،   ،1967 وبينما كان عدد �لغرف �لفندقية يف مدينة �لقد�ص �صنة 

فقد هبط �لعدد يف �صنة 2015 �إىل 1,100 غرفة. يقابلها ما يقرب من 100 فندق �إ�رش�ئيلي 

حتتوي على 11 �ألف غرفة فندقية، �إ�صافة �إىل 580 غرفة �أعلنت �صلطات �الحتالل بد�ية 

.
16

�صنة 2015 عن نيتها ت�صييدها �رشق مدينة �لقد�ص

ج. مهرجان الأنوار التهويدي:

2008، ثم �صارت تطلقه  �أطلقت �صلطات �الحتالل �أول مهرجان من هذ� �لنوع �صنة 

و�أفالم  عرو�ص  �صل�صلة  �الإ�رش�ئيلية  �لقد�ص  بلدية  تعر�ص  حيث  �نقطاع.  دون  �صنوياً 

ثالثية �الأبعاد و�أم�صيات غنائية ر�ق�صة، د�خل ويف حميط �أ�صو�ر �لبلدة �لقدية يف �لقد�ص. 

�لبلدة  يف  كلها  تقام  خمتلفة  �صوئية  عرو�ص  حول  �ملهرجان  فعاليات  تتمحور  حيث 

�إىل لوحات  �لعريقة  و�أبو�بها  و�أ�صو�رها  �لتاريخية  �ملدينة  �لقدية، بهدف حتويل معامل 

فنية، حتوي ر�صومات وت�صاميم و�أ�صكاالً �صوئية، وتختار �لبلدية �آثار�ً تاريخية كميد�ن 

�أنه  �أنظار �لر�أي �لعام �ملحلي و�لعاملي، �إىل ما يزعم �الحتالل  للمهرجان بغر�ص ت�صليط 

 .
17

تاريخ �ل�صعب �ليهودي

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 57.  
15

ر�ئد �صعادة: ��صتهد�ف �صهيوين لـ“�لكنز �ل�صياحي” بالقد�ص �ملحتلة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2015/1/18،   
16

palinfo.com/48854 :نظر�

�الحتالل ي�صتعد الإطالق مهرجان “�الأنو�ر” �لتهويدي بالقد�ص، وكالة �صفا، 2015/5/31.  
17
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وي�صعى �لقائمون على �ملهرجان يف كل �صنة، �إىل ��صتقطاب �أكب عدد من �لزو�ر �ليهود 

و�ل�صياح �الأجانب لتجنيدهم ل�صالح رو�يته �لتهويدية. وتبادر بلدية �الحتالل يف �لقد�ص 

�لقد�ص  تطوير  و�صلطة  �ل�صياحة  وز�رة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملكاتب  مع  وبالتعاون  �ملحتلة، 

.
18

ووز�رة �صوؤون �لقد�ص، �إىل عقد هذ� �ملهرجان �لتهويدي

“�الأنو�ر” وبني م�صائل عقائدية يهودية،  وتربط �لهيئة �ملكلفة برعاية �ملهرجان بني 

ال �صيّما بـ“�ل�صيطرة، و�حلكمة، و�خلال�ص، و�لقد�صية، و�خللود”، لذ� مّت �إطالق �ملهرجان 

عند حلول �لظالم. و�فتتحت �إحدى فقر�ت �ملهرجان مبقولة �إن “�مللك د�ود هو �مللك �الأول 

“�أ�صل  ��صم  �لفقر�ت  �إحدى  على  �أطلق  كما  �إ�رش�ئيل”.  لكل  لعا�صمة  �لقد�ص  حّول  �لذي 

هو  �صعبك  “الأن  بعبارة  و�فتتحت  باالأنو�ر،  ُم�صاء  بئر  بو��صطة  عر�صها  ومّت  �حلياة”، 

م�صدر حياة”. �إ�صافة �إىل �أن �ملهرجان ي�صّور �لقد�ص كاأر�ص خلقت لـ“�صعب �هلل” ومن 

بـ“�صجرة �حلياة”، ويرتجم �ملهرجان هذ�  �ليهودي  �ل�صعب  �لتور�ة  �أجله، حيث ت�صّمي 

 .
19

�ملعنى بـ“�صجرة �حلياة” �ملُ�صاءة عند باب �لعمود

د. “عربنة” الأ�شماء وامل�شّميات:

�لقد�ص  �الأ�صماء و�ل�صعار�ت” يف مدينة  “عبنة  �أقرت بلدية �الحتالل ب�صكل ر�صمي 

�لقائمة  هذه  �صملت  وقد  �لتنفيذ.  قيد  �أويل  ��صم   800 من  قائمة  و�صعت  وقد  �لعربية، 

 �أماكن دينية وتاريخية و�أثرية، �إ�صافة �إىل �أماكن و�صو�رع عامة. وتركزت هذه �لقائمة يف

.
20

 �لبلدة �لقدية وحميط �مل�صجد �الأق�صى و�الأ�صو�ر

—من باب  �لقد�ص  �لتي تلت �حتالل  �ل�صنو�ت  وكانت بلدية �الحتالل قد فر�صت يف 

�الأمر �لو�قع— �أ�صماء عبية للعديد من �الأماكن �ملقد�صة و�الأماكن �لعامة �لعربية، ومن 

:
21

ذلك

�ملرجع نف�صه.  
18

�ملعا�رشة،  �لدر��صات  مركز  موقع  �لقد�ص،  يف  �ليهودية  �ملهرجانات  حقيقة  على  �أ�صو�ء  زو�وي،  خالد  نيفني   
19

http://bit.ly/2hWiMXE :2013/6/18، �نظر

�نظر:   ،2015/9/21 لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  عربية  ل�صو�رع  جديد  تهويدي  ��صم   800  
20

palinfo.com/59462

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 19.  
21
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املوقعال�شم العربيال�شم العربي

�لقد�صهار هبايت�مل�صجد �الأق�صى

�صمال �مل�صجد �الأق�صى�صمعون هت�صديقحي �ل�صيخ جر�ح

�لتلة �لفرن�صيةمو�صي حاييم �صابريتّل �مل�صارف

�صاحة باب �خلليلعودة �صهيونباب �خلليل

باب �لعمود و�صاحة �للنبي�صارع �ملظلينيطريق �صليمان

د�خل �ل�صوقيهود� هاليفيطريق �لب�ق

�لق�صم �ل�رشقي من ه�صبة �ل�صيخ جر�حجفعات همفتارتل �ل�رشفة

د�خل �ل�صوررحوف بيت حم�صيطريق �ملغاربة

بني باب �لعمود وباب �ل�صل�صلةرحوف هجايطريق �لو�د

د�خل �ل�صورب�صغات ملدخحارة �ل�رشف

د�خل �ل�صورحياد�صوق �حُل�رُش

د�خل �ل�صورحفري حاييمعقبة دروي�ص

د�خل �ل�صور�صوفيه هالكوتعقبة غنيم

د�خل �ل�صورهحيمطريق �لعزيز

قلنديا، مطار �لقد�صعطروتمطار �لقد�ص

خارج �ل�صور�صهيون�صاحة هيئة �الأمم

جنوب �مل�صجد �الأق�صىمعاليه د�فيدحي و�دي حلوة

جنوب �مل�صجد �الأق�صىعري د�فيدبلدة �صلو�ن

جنوب �مل�صجد �الأق�صىمعاليه ه�صالومحي عني �للوزة

هـ. مقاومة التهويد الثقايف:

ت�صحد  �أفكار�ً  ون�رشو�  �لثقايف،  �لتهويد  �إز�ء  �الحتالل  �دعاء�ت  �لفل�صطينيون  قاوم 

يف  ن�رشو�  كما  و�لقد�ص،  فل�صطني  يف  و�لتاريخي  �لديني  �حلق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �الدعاء�ت 

�ل�صياق ذ�ته �أدبيات متنوعة ملفكرين عرب وعلماء م�صلمني تفند هذه �الدعاء�ت، وبينو� 

 .
22

باالأدلة �لتاريخية و�لعلمية بطالن هذه �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية وزيفها

عبد �لوهاب �مل�صريي، مرجع �شابق.    
22
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على  �ملحافظة  بهدف  و�أدبية،  و�جتماعية  تعليمية  موؤ�ص�صات  �لفل�صطينيون  و�أقام 

وتعدُّ  �ل�صهيونية.  �لرو�ية  غزو  من  لالأجيال  وحت�صيناً  �الأ�صيلة،  �لفل�صطينية  �لثقافة 

للموؤ�ص�صات  1948، منوذجاً  تاأ�ص�صت بعيد نكبة �صنة  �لتي  �لعربي  �لطفل  د�ر  موؤ�ص�صة 

�لثقافية �ملقد�صية �لتي قامت بالدور �لوطني �لثقايف، حيث ترعى �ملوؤ�ص�صة �إ�صافة ل�صلكها 

يف  �لن�صا�صيبي  �إ�صعاف  ود�ر  �لفل�صطيني  �لرت�ث  متحف  و�جلامعي،  �ملدر�صي  �لتعليمي 

د�أبت  كما   .
24

�ل�صهيونية �لرو�ية  ملقاومة  �ملقد�صية”  �ل�صعبية  و“�لهيئة   ،
23

�لقد�ص مدينة 

من  �لعديد  بتحقيق  �لعليا  �لدر��صات  طلبة  ت�صجيع  على  �جلامعية  �لتدري�صية  �لهيئات 

�ملخطوطات �الأثرية، وكذلك كتابة �الأبحاث �لعلمية �لتي توؤكد �لرو�ية �لعربية �الإ�صالمية 

يف  �إجبارية  �أكاديية  م�صاقات  �لدر��صية  �لهيئات  فر�ص  �إىل  �إ�صافة  و�لهوية،  لالأر�ص 

“در��صات بيت �ملقد�ص”.

و�لن�رش�ت،  بالبيانات  و�إجر�ء�ته  �الحتالل  الدعاء�ت  �لت�صدي  �ملقد�صيون  و�عتاد 

و�العت�صامات.  �مل�صري�ت  كثرية  �أحيان  يف  و�أقامو�  و�ملوؤمتر�ت،  �لندو�ت  عقد  وكذلك 

ودرج �ملقد�صيون على هذه �لفعاليات �صنوياً ويف كل منا�صبة.

4. “اأ�رضلة” وتهويد ال�شكان واملوؤ�ش�شات:

خططت �صلطات �الحتالل لتفريغ �ملدينة منذ �ليوم �الأول الحتاللها، وذلك من خالل 

�جلن�صية  ومنحهم  �صكانها  من  تبقى  ما  �أ�رشلة  وقررت  و�الإبعاد،  �لتهجري  �صيا�صات 

�الإ�رش�ئيلية، بهدف قطع �لطريق على �حلديث عن عروبة �صكانها وهويتهم �لوطنية، �إال 

جعلها  مما  ملحوظ  ب�صكل  �لفل�صطينيني  عدد  تخفي�ص  ت�صتطع  مل  �الحتالل  �صلطات  �أن 

تهويد  �الحتالل  �صلطات  حاولت  وقد  �ألف.   12 �لرقم  عند  �لتجني�ص  �صيا�صة  توقف 

�إىل جانب تهويد �ل�صكان، فقامت بال�صيطرة على عدد من موؤ�ص�صات �ملدينة  �ملوؤ�ص�صات 

وفر�ص بر�جمها وخططها عليها، ومن هذه �ملوؤ�ص�صات �رشكة �لقد�ص للكهرباء.

اأ. حماولت تهويد املوؤ�ش�شات: �رضكة كهرباء القد�س مثالً:

جهود  يف  بارز�ً  مثالً  �لقد�ص،  كهرباء  �رشكة  على  �ل�صيطرة  �الحتالل  حماولة  متثل 

�أوىل  وكانت  وتهويدها،  �ملقد�صية  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  الغت�صاب  �لّر�مية  �الحتالل 

عزيز �لع�صا، العا�شمة، 2015/1/5، �ص 30.  
23

�صياحة �جلذور: تثبيت للهوية �ملقد�صية، �لر�صالة.نت، 2010/3/8.  
24
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باالمتياز  متتعها  من  بالرغم  �لقد�ص  كهرباء  �رشكة  على  لل�صيطرة  �الحتالل  خطو�ت 

منذ عهد �النتد�ب �لبيطاين، قيامه بق�صف بع�ص ممتلكاتها و�أجهزتها يف �أثناء �حتالل 

�أن  ومبجّرد  و�إ�صعافها،  تعطيلها  �إىل  �أدى  مما   1967 يونيو  حزير�ن/  �أو�ئل  �ملدينة 

م�صجلة  �الحتالل،  نظر  وجهة  من  �ل�رشكة  �صارت  �ملدينة،  �صّم  عن  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت 

تلقائياً لدى م�صجل �ل�رشكات �الإ�رش�ئيلي. ويف خطوة الحقة، �صادرت قو�ت �الحتالل 

�ل�صلطات  �صارت  وبالتايل   ،%8.2 و�لبالغة  �لكهرباء  �رشكة  يف  �لعا�صمة”  “�أمانة  �أ�صهم 

مندوبني  وجود  �لقو�ت  فر�صت   ،1971 �صنة  ويف  �ل�رشكة،  يف  مهماً  �رشيكاً  �الإ�رش�ئيلية 

�ثنني يف جمل�ص �إد�رة �ل�رشكة عن بلدية �الحتالل يف �ملدينة، ويف �صنة 1972 ظهرت بو�در 

خ�صوع �ل�رشكة �لعربية ل�صغوط �الحتالل، �إذ ��صطرت �إىل ربط بع�ص �صبكاتها بال�رشكة 

�لقطرية �الإ�رش�ئيلية، من �أجل ��صتكمال تغذية منطقة �متيازها بالتيار �لكهربائي. وباتت 

�رشكة كهرباء �لقد�ص ترزح حتت �لديون مع �صنة 1979، ل�صالح �رشكة �لكهرباء �لقطرية 

�صالحيات  على  و�ل�صيطرة  �المتياز  تهويد  �لطرق  ب�صتى  حتاول  �لتي  �الإ�رش�ئيلية، 

على  �ل�صيطرة  مو�صوع  ناق�صو�  �أن  باالإ�رش�ئيليني  �الأمر  و�صل  حتى  �لعربية،  �ل�رشكة 

.
25

�ل�رشكة يف �إحدى جل�صات جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي

ب. مقاومة تهويد �رضكة كهرباء القد�س:

مل ت�صت�صلم �إد�رة �رشكة كهرباء �لقد�ص �لعربية للمحاوالت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صيطرة 

��صتمرو�  كما  �الأوقات،  �أ�صعب  يف  �رشكتهم  و�لعمال  �ملوظفون  �آزر  وقد  مقدر�تها.  على 

�ملختلفة  �لبيانات  وي�صدرون  و�ملنا�صبات،  �الأحد�ث  كافة  يف  �لوطنية  �ملو�قف  يقفون 

�الإ�رش�ئيلية، بالنو�يا  و�ملنّددة  �لوطنية  �لعربية  �ل�رشكة  بهوية  �لتم�صك  �إىل   �لد�عية 

�لدفاع عن هوية  وما يز�ل �ملقد�صيون يخو�صون معارك قانونية وق�صائية مفتوحة يف 

�ل�رشكة و�متيازها و�صالحياتها.

5. تهويد القطاع التعليمي ومقاومته:

حاولت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية منذ �حتاللها ملدينة �لقد�ص، فر�ص �ملناهج �الإ�رش�ئيلية 

على �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �لفل�صطينية، بهدف �إلغاء �لرو�ية �لفل�صطينية لالأر�ص 

و�لق�صية، و�إحالل �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية �ل�صهيونية مكانها تدريجياً. وقد قامت �صلطات 

روحي �خلطيب، مرجع �شابق، �ص 96.  
25
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�حتاللها  فور  �لفل�صطيني  �لتعليمي  �لو�قع  على  للتاأثري  �الإجر�ء�ت  من  بعدد  �الحتالل 

�لقد�ص �صنة 1967، ومنها:

ل�صنة   16 رقم  �الأردين  و�لتعليم  �لرتبية  قانون  وخ�صو�صاً  �الأردنية،  �لقو�نني  �إلغاء   •

�لنظامية  �ملحاكم  و�إغالق  �الإ�رش�ئيلية  و�لقو�نني  بالت�رشيعات  و��صتبد�لها   ،1964

�الأردنية.

�ال�صتيالء على جميع �الأبنية �ملدر�صية �لتي كانت تابعة للحكومة �الأردنية، و�إحلاقها   •

بجهاز �ملعارف �الإ�رش�ئيلية و�لبلدية.

“�إ�رش�ئيل”،  يف  �لعربية  �ملد�ر�ص  يف  بها  �ملعمول  �الإ�رش�ئيلية  �ملناهج  تطبيق  حماوالت   •

وخ�صو�صاً �ملتعلقة بالعلوم �الإن�صانية �لبحتة، كالتاريخ و�جلغر�فيا و�ملجتمع، بهدف 

ت�صويه �لهوية و�النتماء �لقومي �لعربي لدى �الأطفال �لفل�صطينيني.

�أعد�د  قادرة على مو�جهة زيادة  �لتعليم، حتى تظل غري  لقطاع  �لتحتية  �لبنية  �إهمال   •

.
26

�لطلبة ومو�ئمة متطلبات تطوير عملية �لتعليم

�أ�رشلة �ملنهاج �لتعليمي �لفل�صطيني  �أعينها  وما تز�ل �صلطات �الحتالل ت�صع ن�صب 

�صمن  �لعربية  �ملد�ر�ص  �إحتو�ء  �صيا�صة  عن  فعدى  �الإ�رش�ئيلية.  للرو�ية  و�إخ�صاعه 

وترهيب  ترغيب  عن  �ل�صلطات  تكف  ال  �الإ�رش�ئيلية،  و�لبلدية”  �ملعارف  “مد�ر�ص 
 Naftali Bennett �ملد�ر�ص �لعربية، وقد �رشح وزير �لتعليم �الإ�رش�ئيلي نفتايل بينيت 

�إعطاء دعم وم�صاندة لكل مدر�صة  �أنه يجب   ،2016 �أو�خر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 

وك�صفت  �الأ�رشلة”.  عملية  يف  �أ�صاعد  �أن  “�أريد  وقال:  �الإ�رش�ئيلي،  �ملنهاج  تعليم  تختار 

�صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية يف 2016/1/30 عن خطة �إ�رش�ئيلية جديدة يف وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم �الإ�رش�ئيلية تق�صي بتقدمي دعم مادي لكل مدر�صة تر�صى �أن تتحول للمنهاج 

.
27

�الإ�رش�ئيلي

اأ. واقع امل�شرية التعليمية يف مدينة القد�س:

�لعام  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لبلدية”  �ملعارف  “مد�ر�ص  يف  �لفل�صطينيني  �لطلبة  عدد  بلغ   •

�إىل   ،2010/2009 عام  يف  قفز  ثم  وطالبة،  طالباً   21,186  ،1995/1994 �لدر��صي 

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 31.  
26

�مليز�نيات مقابل �ملنهاج �الأ�رش�ئيلي يف �لقد�ص �ملحتلة، وكالة معا، 2016/1/30.  
27
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�لغرف  �لنق�ص يف  84.5%. وبينما و�صل  بزيادة مقد�رها  �أي  39,084 طالباً وطالبة، 

�ل�صفية يف عام 2006/2005 �إىل 1,350 غرفة �صفية، فقد و�صل عام 2015 �إىل 2,300 

غرفة �صفية، ويقدر �خلب�ء حاجة �ل�صكان بثالثني مدر�صة من �حلجم �لكبري لتغطية 

�ملخ�ص�صة  غري  �مل�صتاأجرة  �الأبنية  وال�صتبد�ل  �ل�صفية،  �لغرف  يف  �حلا�صل  �لنق�ص 

.
28

�أ�صالً لال�صتخد�م �ملدر�صي

يعدُّ �لت�رشب من �ملد�ر�ص م�صكلة حقيقية، وقد و�صلت ن�صبة �لت�رشب من �ملد�ر�ص �إىل   •

نحو 7% مع بد�ية �لعام �لدر��صي 2010/2009، وهو ما يثل 6,991 طالباً وطالبة يف 

.
29ً

�لفئة �لعمرية 5–18 عاما

و�ملعلمني  �لطلبة  مئات  حرمان  على  �الإ�رش�ئيلية  �لعزل  �صيا�صات  تاأثري  يقت�رش  مل   •

�أم  �ل�صفة  هوية  حملة  من  كانو�  �صو�ء  مد�ر�صهم،  �إىل  و�لو�صول  �حلركة  حرية  من 

على  و�صلبي  مبا�رش  ب�صكل  �أثرت  قد  �لع�صكرية  �حلو�جز  �صبكة  �إن  بل  �لقد�ص،  هوية 

�ملجريات �ليومية لعملية �لتعليم يف �لقد�ص، �إذ �إنها تت�صبب يف عرقلة �ملعلمني و�لطالب، 

�إىل  �أو منعهم من �لدخول  �أحياناً،  وتعري�صهم للتفتي�ص و�النتظار و�الإهانة و�ل�رشب 

 .
30

�لقد�ص �أحياناً �أخرى

�إجر�ء�ت  تو�جه جامعة �لقد�ص، وهي �جلامعة �لفل�صطينية �لوحيدة يف �ملدينة �ملحتلة،   •

و��صتفز�ز�ت م�صتمرة من �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلية بهدف حما�رشتها و�إجبارها 

على �لنزوح عن �ملدينة �لتي حتمل ��صمها. �إ�صافة �إىل عدم �عرت�ف �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية 

يف  �لعمل  من  خريجيها  يحرم  مّما  �لقد�ص،  جامعة  عن  �ل�صادرة  �لعلمية  بال�صهادة 

.
31

�لقد�ص

ب. انتهاك حرمة املوؤ�ش�شات التعليمية:

�ملوؤ�ص�صات  �قتحام  على  و�ملو�جهات،  �النتفا�صات  �أثناء  يف  �الحتالل  قو�ت  �عتادت 

الأيام  �ملوؤ�ص�صات  �إغالق  وكذلك  م�صاغبني”،  “طلبة  عن  �لبحث  بحجة  �لعربية  �لتعليمية 

�أثناء  يف  كبريين  وت�صوي�ص  تعويق  من  �ملوؤ�ص�صات  هذه  عانت  وقد  عديدة،  و�أ�صابيع 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 48.  
28

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 57–58.  
29

املرجع نف�شه، �ص 57.  
30

املرجع نف�شه.  
31
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�أعلى   2015 �صنة  وحتديد�ً  �لثالثة  �النتفا�صة  �صهدت  كما  و�لثانية.  �الأوىل  �النتفا�صة 

ن�صبة �نتهاكات و�قتحامات للموؤ�ص�صات �لتعليمية من قبل قو�ت �الحتالل. ومل ت�صتثن 

�لقدية.  و�لبلدة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  د�خل  �لو�قعة  �ملد�ر�ص  �ل�صلطات 

وقامت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باقتحام عدد من �ملد�ر�ص يف قرى �صور باهر، وجبل �ملكب، 

م�صتعينة  �ل�صفوف  د�خل  من  �لطلبة  بع�ص  و�عتقلت  و�لطور،  و�لعي�صوية،  و�صلو�ن، 

متعمدة،  ب�صورة  �ملد�ر�ص  على  �لعادمة  �ملياه  بر�ص  �أحياناً  وقامت  �لبولي�صية،  بالكالب 

�لر�صا�ص  و�أطلقت  بل  �ملطاطية جتاهها،  �ل�صوتية و�الأعرية  �لقنابل  �إلقاء  كذلك تعمدت 

يف  �إ�صمنتية  ومكعبات  حو�جز  �الحتالل  قو�ت  ن�صبت  كما  منها.  عدد  �أبو�ب  �أمام  �حلي 

�صو�رع �ملدر��ص وو�أوقفت �لطلبة للتفتي�ص، قبل وبعد �نتهاء �لدو�م �ملدر�صي، حتديد�ً يف 

.
32

�أحياء ر�أ�ص �لعمود، وجبل �ملكب، و�لعي�صوية، و�لطور

ج. مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة تهويد التعليم:

�الأول  �ليوم  منذ  �لتعليمية  �مل�صرية  �الحتالل يف  �صلطات  �لفل�صطينيون تدخل  رف�ص 

لالحتالل. فقد �أبى عدد من �ملديرين و�ملدّر�صني �لفل�صطينيني تدري�ص �ملنهاج �الإ�رش�ئيلي، 

وقامت قو�ت �الحتالل على �أثره باعتقال عدد من هوؤالء �ملدر�ء و�ملدّر�صني، كما �أغلقت 

�ملد�ر�ص  يف  �لعمل  �لفل�صطينيني  �ملعلمني  معظم  رف�ص  ذلك  تبع  و�لتعليم،  �لرتبية  مكتب 

�لتابعة لوز�رة �ملعارف �الإ�رش�ئيلية، وتوجهو� للمد�ر�ص �الأهلية �لتي بقيت تدّر�ص �ملنهاج 

.
33

�الأردين

ويف �صياق �صمودهم، �أن�صاأ �لفل�صطينيون مد�ر�ص ح�صني �الأ�صهب ن�صبة �إىل مديرها 

�لطلبة  من  كبرية  �أعد�د�ً  ��صتقطبت  حيث  �الأوقاف،  مد�ر�ص  عليها  يطلق  �صار  ثم  �لعام، 

�ملقد�صيني، وُعدَّت �متد�د�ً ملديرية �لرتبية و�لتعليم �لتابعة للمنهاج �الأردين، وحازت على 

ووز�رة  �الحتالل  بلدية  �حتوتها  �لتي  �ملد�ر�ص  من  بكثري  �أف�صل  �صنوية  تربوية  نتائج 

 .
34

معارفها

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
32

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 31.  
33

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 90.  
34
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��صتمرت مقاومة �لفل�صطينيني ل�صيا�صة �الحتو�ء و�لرتغيب و�لرتهيب �لتي تنتهجها 

�صلطات �الحتالل يف حّق �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية. ود�أب �لفل�صطينيون على �ل�صمود بو�صائل 

�صتى يف وجه �الأ�صاليب �ملختلفة �لهادفة �إىل تهويد و�أ�رشلة �لتعليم، ف�صكل �لفل�صطينيون 

�لرتبية  مديرية  دور  تفعيل  بهدف  �ملدينة،  يف  �لتعليم  �صوؤون  ملتابعة  �ملتعددة  �للجان 

�ملديرية  وم�صاعدة  �ملختلفة،  �لتعليم  ملوؤ�ص�صات  عامة  كمرجعية  �لفل�صطينية  و�لتعليم 

�لعائلة  و�أرباب  �ملو�طنني  مع  �لتو��صل  على  �الإبقاء  وكذلك  �لرتبوية،  �أهد�فها  حتقيق  يف 

للم�صاركة يف �لدور �لرتبوي و�لوطني، �إ�صافة �إىل حّث موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين ملو��صلة 

و�الأوروبية  �لعربية  و�مل�صاندة  �لدعم  ��صتجالب  �أجل  من  �ملختلفة  بالو�صائل  �ل�صغط 

.
35

ملقاومة �الحتالل وردعه عن تهويد و�أ�رشلة �لتعليم �لفل�صطيني

6. تهويد القطاع ال�شحي:

يف  �حلركة  على  قيود�ً  �لقد�ص  الحتاللها  �الأول  �ليوم  منذ  �الحتالل  �صلطات  فر�صت 

�ملدينة عموماً، وعلى مقدمي �لرعاية �ل�صحية و�ملر�صى على �ل�صو�ء، وتعرقل �ل�صلطات 

وعددٍ  �لفل�صطينية  �ل�صحية  �خلدمات  يف  وعامل  موظف  ثالثمئة  من  يقرب  ما  �لعادة  يف 

م�صابه من �ملر�صى، من �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات و�لعياد�ت كّل �صباح، وتوؤخرهم على 

�ملعابر و�حلو�جز ونقاط �لتفتي�ص، ومتنع �لبع�ص منهم من �لدخول �أ�صالً.

�إىل  �إىل �تخاذ �الإجر�ء�ت �لهادفة  وقد بادرت �صلطات �الحتالل فور �حتاللها �ملدينة، 

�إ�صعاف �لقطاع �ل�صحي �لفل�صطيني يف �لقد�ص، ومن ذلك �ال�صتيالء على بناية �مل�صت�صفى 

�حلكومي يف حّي �ل�صيخ جر�ح يف �لقد�ص، حيث مّت حتويل �لبناية �إىل مقّر لوز�رة �ل�رشطة 

�صبافورد  م�صت�صفى  و�أهمها:  و�لعياد�ت،  �مل�صت�صفيات  من  عدد  و�إغالق  �الإ�رش�ئيلية. 

د�خل �لوحيد  �حلكومي  �لعجزة  د�ر  وم�صت�صفى  �ل�صحة،  لوز�رة  �لتابعة   لالأطفال 

�إغالق  �إىل  �إ�صافة  �ملدينة،  يف  �لوحيد  �لدم  وبنك  �لطبية  �لعياد�ت  و�إغالق  �لقدية،  �لبلدة 

.
36

�ملختب �لطبي ومركز مكافحة �ل�ّصل

املرجع نف�شه.  
35

�لدويل  �ملوؤمتر  �إىل  �لقد�ص،” ورقة عمل مقدمة  �لثقايف و�لرتبوي يف مدينة  �لتهويد  “مقاومة  �الأ�صهب،  �عتد�ل   
36

للدفاع عن �لقد�ص، �لدوحة، كانون �لثاين/ يناير 2012، �ص 19، �نظر:

http://www.ucs-pal.org/images/pdf/aatdal.pdf
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كما تعمدت �صلطات �الحتالل تكر�ر �قتحام �مل�صت�صفيات بذريعة ما ت�صميه بـ“�الأ�صباب 

�لقد�ص، �رشقي  مل�صت�صفيات  �لتحتية  �لبنية  يف  و�لتو�صع  �لتنمية  و�إعاقة   �الأمنية”، 

من خالل و�صع �لعر�قيل يف طريق �لتخطيط و�لبناء و�لتطوير. وكذلك فر�صت �حل�صول 

على رخ�صة عمل على �ملمر�صني و�الأطباء من وز�رة �ل�صحة �الإ�رش�ئيلية، عد� عن كون 

.
37

معرفة �للغة �لعبية �رشطاً للح�صول على �لرخ�صة

اأ. انتهاك حرمة املوؤ�ش�شات ال�شحية:

حيث   ،2015 �صنة  خالل  و�لت�صعيد  �العتد�ء�ت  من  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صلم  مل 

�صبتمب، �أيلول/  خالل  مر�ت،  �صّت  �ملقا�صد  م�صت�صفى  �الحتالل  قو�ت   �قتحمت 

وت�رشين �الأول/ �أكتوبر، وت�رشين �لثاين/ نوفمب، مّت خاللها �قتحام �أق�صامه وغرفه بحثاً 

عن م�صابني خالل مو�جهات جرت يف مدينة �لقد�ص، حيث كان بحوزة قو�ت �الحتالل 

وكامري�ت  حا�صوب  جهاز  �الحتالل  خمابر�ت  و�صادرت  �مل�صابني،  من  عدد  �أ�صماء 

. و��صتهدفت قو�ت �الحتالل �مل�صت�صفيات و�ملر�فق �ل�صحية 
38

�ملر�قبة �لتابعة للم�صت�صفى

باالعتد�ء�ت �ملختلفة:

و�لغازية  �ل�صوتية  و�لقنابل  �لعادمة  باملياه  وقذفته  �ملقا�صد  م�صت�صفى  فا�صتهدفت   •

.
بحجة “تقدمي �لعالج لفتية ��صرتكو� باملو�جهات ومل يتم �إبالغ �ل�رشطة بذلك”39

�قتحام  وحاولت  �لطور،  قرية  يف  �ملطلع  م�صت�صفى  �الحتالل  قو�ت  �قتحمت  كذلك   •

يف  �لطبي”  “بلدنا  مركز  �قتحمت  كما  �ل�صو�نة،  حّي  يف  �الأحمر  �لهالل  م�صت�صفى 

�للوزة  عني  حّي  مركز  و�قتحمت  �مل�صابني،  ملفات  عن  �لبحث  بحجة  �لعي�صوية  قرية 

.
40

�لتخ�ص�صي يف �صلو�ن، يف حماولة الحتجاز جثمان �ل�صهيد �لفتى �أين �لعبا�صي

باعتقال  �لفل�صطيني،  �الأحمر  �لهالل  �إ�صعاف  �صيارة  ��صتهدفت قو�ت �الحتالل  كما   •

�ل�صالح،  و�إ�صهار  باالعتقال  طاقمها  تهديد  حتت  �ل�صيارة  د�خل  من  م�صابني 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 60.  
37

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
38 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

�ملرجع نف�صه.  
39

�ملرجع نف�صه.  
40
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عن  ناهيك  عليها،  �ملطاطية  و�الأعرية  �لقنابل  و�إلقاء  طو�قمها  تفتي�ص  �إىل  �إ�صافة 

.
41

�الإ�صابات موقع  �إىل  و�صولهم  عرقلة 

ب. مقاومة املقد�شيني:

�مل�صت�صفيات  ق�صايا  تبني  على  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �الأهلية  �للجان  د�أبت 

�ملقد�صية وهمومها، ولطاملا كان �صغلهم �الأ�صا�صي يف جلب �لدعم �ملطلوب من �ملال و�لعتاد 

و�للو�زم �لطبية �ل�رشورية من �ملانحني و�جلهات �الأجنبية، �إ�صافة �إىل �لهيئات �لعربية 

و�الإ�صالمية.

�لظروف،  �أحلك  يف  حتى  �ملقاوم  دورها  �أد�ء  يف  �ملقد�صية  �مل�صت�صفيات  ��صتمرت  وقد 

فل�صطني  يزورون  �لذين  �الأجانب  �الأطباء  �أحد  يروي  �لدور  ذلك  لطبيعة  وكنموذج 

�لثانية  �النتفا�صة  ظروف  يف  �ملقا�صد  م�صت�صفى  عمل  كيف  ق�صيتها،  مع  للت�صامن 

)2000–2004(، حيث قال: 

بطلقات  171 م�صاباً  �لقد�ص، وقد عولج  �ملقا�صد يف مدينة  زرت م�صت�صفى 

نارية يف غ�صون ثالثة �أ�صهر يف هذ� �مل�صت�صفى وحده. و�أكرث من 700 فل�صطينياً 

فل�صطينياً   900 جمموعه  ما  �أي�صاً  وعولج  �ملبح،  لل�رشب  تعر�صو�  �آخرين 

بجروح بالغة �صيظل ن�صفهم بعجٍز د�ئم، و�أ�صيب �أكرث من 40 من هوؤالء ب�صلٍل 

�مل�صت�صفى  غرف  جميع  �الأطفال—  من  —وثلثهم  �لفل�صطينيون  مالأ  د�ئم، 

�ملحطمة فح�صب، ولكن من حياتهم  �لعظام  لي�ص من  وممر�ته، وكانو� يعانون 

�ملحطمة �أي�صاً، كما ت�صببت �لعيار�ت �ملطاطية باإحلاق �لعمى وك�صور يف �لعظام. 

وت�صبب �لغاز �مل�صيل للدموع بحدوث �لت�صنجات وفقد�ن �لذ�كرة و�الإجها�ص، 

.
42

وتعر�ص �ل�صغار و�لكبار للوفاة ب�صبب م�صاعفات يف �لتنف�ص

ثالثًا: اال�ضتيطان يف مدينة القد�س:

لل�صيطرة على  ��صتيطانية  ��صرت�تيجية  �الإ�رش�ئيلي روؤية  و�صعت �صلطات �الحتالل 

مدينة �لقد�ص �صيطرة مطلقة، بحيث ت�صمل �صّم �أكب م�صاحة جغر�فية ممكنة من �أر��صي 

�ملرجع نف�صه.  
41

مازن قم�صية، مرجع �شابق، �ص 217.  
42
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�أغلبية  �إيجاد  ت�صمل  كما  �الإ�رش�ئيلي.  للقانون  و�إخ�صاعها  �ملدينة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة 

و�لثقايف  و�لديني  �لعرقي  �لتفوق  ل�صمان  حتديد�ً،  �لقد�ص  �رشقي  يف  يهودية،  �صكانية 

 .43
لليهود يف �ملدينة

�إىل حّد  وقد جنحت �صلطات �الحتالل يف تطبيق خمططها �ال�صرت�تيجي �ال�صتيطاين 

كبري، ويكن و�صف تطّور �ال�صتيطان يف �لقد�ص بعبارة “��صتيطان �لت�صلل، ثّم �لتغلغل، 

.
ثّم �لغزو، فالتو�ّصع”44

1. دوائر ال�شتيطان داخل املدينة وحولها:

�لبوؤرة  حول  رئي�صيني  طوقني  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  �ال�صتيطان  دو�ئر  تنق�صم 

�ال�صتيطانية �ملتمركزة يف �لبلدة �لقدية، �إ�صافة �إىل قاطع ��صتيطاين ُي�صمى �إي و�حد �إىل 

.
45

�ل�رشق من �ملدينة

اأ. ال�شتيطان يف البلدة القدمية:

�إىل �إخ�صاع �صكان �لبلدة �لفل�صطينيني  يهدف �ال�صتيطان �ملتمركز يف �لبلدة �لقدية، 

لل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية، ومن ثم تهجريهم �إىل خارج �ملدينة، وي�صمل �ال�صتيطان ما يقرب 

�ل�رشف  �ليهود وحّي  �لذي حّل حمل حارة  �ال�صتيطاين  �لتجمع  بوؤرة، عد� عن  من مئة 

.
46

�ملغت�صبني

ب. الطوق ال�شتيطاين الأول:

وهو عبارة عن تكتالت ��صتيطانية متتالية، ت�صكل هيئة �لقو�ص، وقد �أقيمت �أغلبيتها 

�الإ�رش�ئيلي  �الإ�صكان  وزير  خلطة  تطبيقاً  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �لفل�صطينية  �الأحياء  و�صط 

و�ملق�صود  �لقد�ص”،  حول  بو�بة   26“ و�مل�صّماة   ،1990 �صنة  �صارون  �أريل  �الأ�صبق 

وتهجري  منّوها  �إعاقة  بهدف  �لعربية  �الأحياء  د�خل  يهودية  ��صتيطانية  �أحياء  بناء  منها 

�صكانها، وتبعد هذه �مل�صتوطنات عن �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك بني 2–4 كم هو�ئي، وهي 

�للتان   ،French Hill �لفرن�صية  و�لتلة   Ramat Eshkol �أ�صكول  ر�مات  م�صتوطنات: 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 21.  
43

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 149.  
44

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 22.  
45

املرجع نف�شه.  
46



185

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

هد��صا،  وم�صت�صفى  �لعبية  و�جلامعة  و�صعفاط،  جر�ح  �ل�صيخ  �أر��صي  على  �أقيمتا 

هزيتيم  ومعاليه  �جلوز،  وو�دي  و�لعي�صوية  �لطور  �أحياء  �أر��صي  على  �أقيما  وقد 

�صلو�ن �أر��صي  على  �أقيما  وقد   ،Ma‘ale David د�فيد  ومعاليه   Ma‘ale ha-Zeitim 

ور�أ�ص �لعمود، ونوف ت�صيون Nof Zion على �أر��صي جبل �ملكب، و�آرمون هانت�صيف 

على �أر��صي جبل �ملكب و�صور باهر، �إ�صافة �إىل عددٍ �آخر من �مل�صتوطنات �ملكملة للهدف 

.
47ٍ

�ملذكور. ويبلغ عدد �مل�صتوطنني يف هذ� �لطوق ما يقرب من 150 �ألف م�صتوطن

ج. الطوق ال�شتيطاين الثاين:

يف  �ال�صتيطان  ل�صالح  �لغربية  �ل�صفة  من  ممكنة  م�صاحة  �أكب  ق�صم  �أهد�فه،  ومن 

�لغربية  �ل�صفة  �صمال  بني  ما  �جلغر�يف  �لتو��صل  قطع  وكذلك  �لكبى،  �لقد�ص  م�رشوع 

وجنوبها، وما بينهما وبني �ملقد�صيني. وي�صمل هذ� �لطوق م�صتوطنات مركزية كبرية، 

كفار  �لكبرية  �مل�صتوطنات  هذه  و�أول  �أ�صغر،  حجٍم  ذ�ت  �مل�صتوطنات  من  عدٌد  بينها 

ع�صيون Kfar Etzion، �لقائمة على �أر��صي بلد�ت �خل�رش وبيت فجار جنوباً، مرور�ً 

Alon Shvut، ورو�ص  �آلون �صفوت  �ل�صمايل، وهي:  �ل�رشق  باأربع م�صتوطنات باجتاه 

 Tko’a ثّم م�صتوطنة تكو�ع ،Efrat و�أفر�ت ،Elazar و�أليعيزر Rosh Tzurim ت�صورمي

 ،Hadasha حد��صا  هي:  �أخرى  م�صتوطنات  �أربع  يليها  حلم،  بيت  �أر��صي  على  �لقائمة 

على  �مل�صتوطنات  هذه  �أقيمت  وقد  حوماه،  وهار   ،Almog و�أملوغ   ،Giv‘on وجفعون 

من  متاماً  �ل�رشق  �إىل  �أدوميم  معاليه  م�صتوطنة  ثم  �لقد�ص،  وجنوب  حلم  بيت  �أر��صي 

مدينة �لقد�ص، وتبعد عنها 11 كم، وهي عبارة عن تكتل لعددٍ من �مل�صتوطنات �الأخرى. 

 Giv‘at Ze’ev زئيف  جفعات  مب�صتوطنتي  �لقد�ص  غرب  �صمال  �لطوق  هذ�  ويكتمل 

�لقريبة  و�لقرى  بيتونيا  بلدة  �أر��صي  على  �لو�قعتني   ،Beit Horon حورون  وبيت 

 منها، ومب�صتوطنتي هار جيلو Har Gilo وجفعات هماتو�ص Givat HaMatos جنوب

.
48

غرب �لقد�ص، �لو�قعتني على �أر��صي بلد�ت بيت �صفافا، وبيت جاال، و�رشفات

املرجع نف�شه، �ص 23.  
47

املرجع نف�شه، �ص 24.  
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د. امل�رضوع ال�شتيطاين اإي واحد:

وهو حالة خا�صة يف �ال�صتيطان، حيث يعدُّ هذ� �مل�رشوع �أحد �أخطر م�صاريع �ال�صتيطان 

دولية  تدخالت  �أن  �إال   ،1994 �صنة  عنه  �الإعالن  مّت  وقد  �ملدينة،  و�إ�صالمية  عروبة  على 

�أن يقام على �الأر��صي �ل�رشقية ملدينة  �إقامة هذ� �مل�رشوع موؤقتاً، ومن �ملفرت�ص  �أعاقت 

�لقد�ص، و�لتي �صبق �أن �صادرها �الحتالل من �أر��صي قرى �لطور، وعناتا، و�لعيزرية، 

�مل�رشوع  من  �الأوىل  �ملرحلة  ت�صييد  من  فعلياً  �الحتالل  �صلطات  �نتهت  وقد  دي�ص.  و�أبو 

و�ملتكونة من مقر قيادة لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية. ويهدف هذ� �مل�رشوع �إىل تو�صيع م�صتوطنة 

معاليه �أدوميم �لتي تعزل �ملقد�صيني عن �أر��صيهم وحميطهم من �لناحية �ل�رشقية، بحيث 

تت�صل �مل�صتوطنة بباقي �مل�صتوطنات �لو�صطى، و�صوالً �إىل د�خل �لقد�ص �لغربية. كذلك 

من �ملتوقع �أن ين�صئ �الحتالل على �الأر��صي �مل�صادرة منطقة �صناعية كبرية، �إ�صافة 

من  �لتابعة،  �ملر�فق  ع�رش�ت  عدى  هذ�  فنادق،  وع�رشة  ��صتيطانية  �صقة  �آالف  �أربعة  �إىل 

موؤ�ص�صات �أمنية و�قت�صادية وخدماتية وغري ذلك. ويهدف م�رشوع �إي و�حد �إىل وقف 

متدد �الأحياء و�لقرى �لعربية �لتي �صيقام �مل�رشوع على �أر��صيها �مل�صادرة، و�إىل �رشب 

و�أحياء بلد�ت  من  حميطها  وبني  �ملقد�صية  و�الأحياء  �لبلد�ت  بني  �جلغر�يف   �لتو��صل 

.
49

�ل�صفة �لغربية، وبالتايل �صطب �إمكانية قيام عا�صمة فل�صطينية يف مدينة �لقد�ص

2. الأهداف التف�شيلية لال�شتيطان يف القد�س:

بعزل  لتقوم  �لقائمة،  �مل�صتوطنات  وتو�صيع  جديدة  م�صتوطنات  بناء  يف  �ال�صتمر�ر   •

�رشقي �لقد�ص، �صمن مفهوم حدود بلدية �لقد�ص، وقد مّت ربط �مل�صتوطنات ببع�صها، 

وربطها بامل�صتوطنات �لو�قعة �رشق و�صمال �رشق �ملدينة، وربط كل هذه �مل�صتوطنات 

.
50

بغربي �لقد�ص، وذلك من خالل �صبكة طرق �رشيعة ومريحة وجذ�بة لال�صتيطان

تفتيت �الأحياء �لعربية وعزلها عن بع�صها �لبع�ص، وح�رش ما تبقى منها وعدم �ل�صماح   •

�لطرد  عو�مل  تعزيز  �إىل  �صيوؤدي  ما  و�لتطور،  �لنمو  الأغر��ص  �لطبيعي  بالتمدد  لها 

�إىل خارج فل�صطني.  �أو حتى  �لغربية،  �ل�صفة  �لفل�صطينيني باجتاه  لل�صكان  �لتدريجي 

وظيفتها  على  �لق�صاء  يف  �إمعاناً  �لقد�ص،  غرب  �إىل  �لعربي  �ملدينة  مركز  نقل  ثم  ومن 

.
51

�مل�صتقبلية كعا�صمة للدولة �لفل�صطينية �لعتيدة

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 50.  
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نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 21.  
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املرجع نف�شه.  
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�لعاملة  �الأيدي  وحتويل  �ل�رشقية،  �لقد�ص  يف  �صناعية  مناطق  �أّي  بقاء  دون  �حليلولة   •

�لعربية �إىل عمال خدمات �أولية يف �لقد�ص �لغربية وباقي “�إ�رش�ئيل”، بحيث ين�صاأ جيل 

.
52

غري موؤهل �إال للعمل �لذي ال يحتاج �صوى �لكفاءة �جل�صدية

ت�صميم �ل�صو�حي �ال�صتيطانية باأ�صاليب بناء فا�صلة تخدم �لغر�صني، �ملدين يف حالة   •

�ل�صالم، و�لع�صكري يف حالة �حلرب. 

3. واقع ال�شتيطان يف مدينة القد�س:

ت�صنف �صلطات �الحتالل م�صتوطنات منطقة �لقد�ص من ناحية �إد�رية �إىل ق�صمني: 

�لق�صم �الأول: يت�صكل من �مل�صتوطنات �لتي تقع د�خل حدود �لبلدية و�لتي يبلغ عددها 

،)
2
كم  19.83 )قر�بة  دومناً   19,834 نحو  �الإجمالية  م�صاحتها  وتبلغ  م�صتوطنة،   18 

وحتوي نحو 195 �ألف م�صتوطٍن. 

�لق�صم �لثاين: �مل�صتوطنات �لتي تقع خارج حدود بلدية �لقد�ص ود�خل حدود )حمافظة 

�لقد�ص(، ويبلغ عددها 17 م�صتوطنة حتتل م�صاحة مقد�رها نحو 24,090 دومناً )قر�بة 

(، وحتوي نحو 84 �ألف م�صتوطٍن، باالإ�صافة �إىل 18 بوؤرة ��صتيطانية مّت بناوؤها 
2
24.1 كم

.
53

ما بني 1996 و2005 وهدفت �إىل ملء �الأحياء �لعربية �ملقد�صية ذ�تها بالوجود �ليهودي

وت�صتمر �صلطات �الحتالل يف ت�صييد �لوحد�ت �ال�صتيطانية دون توقف، ففي تقرير 

�صنة  من  دي�صمب  �الأول/  كانون  �أو�خر  �الإ�رش�ئيلية   Peace Now �الآن  �ل�صالم  حلركة 

2015، ك�صف �لتقرير �أن �ل�صلطات تنوي �إقامة 12 �ألف وحدة ��صتيطانية يف مدينة �لقد�ص 

و�لْزَعيّم  �لطور  �أحياء  بني  �لو�قعة  �الأر��صي  يف  وحدة   8,378 منها  �لقدية،  وبلدتها 

.
54

وعناتا، و�لتي ت�صّميها �صلطات �الحتالل �إي و�حد

2015، بدعم وغطاء من  وقد كثفت �جلمعيات �ال�صتيطانية من ن�صاطها خالل �صنة 

حّي يف  عقار�ت  على  �ال�صتيطانية  �إلعاد  جمعية  ��صتولت  حيث  �الإ�رش�ئيلية،   �حلكومة 

وتزوير  �لت�رشيب  طريق  عن  �الق�صى،  �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن،  ببلدة  حلوة  و�دي 

املرجع نف�شه.  
52

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 17.  
53

 ،2015/12/29 �لفل�صطيني لالإعالم،  “�لقد�ص �لكبى”، �ملركز  �إقامة  �لتفكجي: حكومة �الحتالل م�صتمرة يف   
54
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من  �لعديد  على  ��صتولت  قد  �ال�صتيطانية  كوهانيم  عطريت  جميعة  وكانت  �الأور�ق. 

�أذرعها �ملختلفة �مل�صوؤولة  �لعقار�ت. وقامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، ومن خالل 

عن �لبناء يف �مل�صتوطنات، باملو�فقة على خطط وطرح عطاء�ت و�إ�صد�ر تر�خي�ص بناء يف 

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص لنحو 17,376 وحدة �صكنية منها 72% يف منطقة �لقد�ص، 

، يف حني بلغت حتى �أو�خر �صنة 
55

)
2
و�صادرت ما جمموعه 3,670 دومناً )نحو 3.67 كم

�لتنفيذ  قيد  وبع�صها  ُنفِّذ  بع�صها  ��صتيطانية،  �صكنية  وحدة   19,822 عدده  ما   2015

.
56

و�لبع�ص �الآخر يف �نتظار �إمتام �إجر�ء�ت �لبناء

وذكر تقرير �أعده مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير 

وعطاء�ت،  خمططات،  من  عنه  �الإعالن  مّت  ما  �أن   ،2017/1/3 يف  ون�رشه  �لفل�صطينية، 

27,335 وحدة ��صتيطانية جديدة يف مر�حل �لبناء و�لتخطيط  ومنح تر�خي�ص بلغ نحو 

و�مل�صادقة يف �أر��صي �ل�صفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ص �ملحتلة خالل �صنة 2016. و�أو�صح 

�ملركز يف تقريره، �أن عمليات �لبناء �ال�صتيطانية تركزت يف حمافظات �لقد�ص، و�صلفيت، 

وبيت حلم، و�خلليل، ور�م �هلل. وقال مدير �ملركز �صليمان �لوعري �إن �رتفاعاً حاد�ً طر�أ 

�لبناء  وترية  �رتفعت  فيما   ،2015 ب�صنة  مقارنة   %127 بلغ  �الأر��صي  م�صادرة  على 

يف  �جلديدة  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  وتركزت   .2015 �صنة  عن   %57 بن�صبة  �ال�صتيطاين 

�الإ�صالمي  �لوحد�ت �جلديدة، بهدف تغيري طابعها  70% من عدد  �لقد�ص بن�صبة  مدينة 

.
57

�مل�صيحي �لعربي وتهويدها

4. اعتداءات امل�شتوطنني:

عديدة،  باأ�صكال  �لفل�صطينيني  على  �العتد�ء  �لقد�ص  مدينة  يف  �مل�صتوطنون  �عتاد 

وترية  �رتفعت  وقد  خمتلفة.  باأدو�ت  �لقتل  وبني  و�ل�صتم،  �ل�صخرية  بني  تر�وحت 

�لبلدة  د�خل  �ال�صتيطانية،  �لبوؤر  �أعد�د  �زدياد  مع  طردياً  �لفل�صطينيني  على  �العتد�ء�ت 

 ARIJ, The Israeli Violations in the Occupied Palestinian Territories - Annual Report 2015, Minitoring  
55

Israeli Colonization Activities, (POICA), http://www.poica.org/preview.php?Article=8887

الد�شتور،  دومناً،   ”5416“ وم�صادرة  بالقد�ص  �أغلبها  ��صتيطانية  وحدة   ”17376“ لبناء  وخطط  تر�خي�ص   
56

http://bit.ly/1WeHXoy :2016/1/4، �نظر

نقالً عن مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��صات و�لتوثيق يف تقريره �ل�صنوي حول �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية 

بحق �ل�صعب �لفل�صطيني خالل �لعام 2015.

127% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية مّت �ال�صتيالء عليها خالل 2016، موقع ر�م �هلل �الإخباري، 2017/1/3، �نظر:   
57

http://ramallah.news/index.php?ajax=preview&id=72039
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�لعبادة،  وبيوت  �ملمتلكات  على  كذلك  �العتد�ء�ت  �أ�صكال  وتنوعت  وخارجها،  �لقدية 

وجدر�نها  �أبو�بها  على  وخطو�  �مل�صيحية،  �لكنائ�ص  من  �أجز�ء  �مل�صتوطنون  فاأحرق 

�صعار�ت �ل�صخرية و�ال�صتهز�ء.

و�صهدت �لفرتة 1993–2000 �أ�صو�أ عمليات �العتد�ء على فل�صطينيني يعملون غربي 

�ملدينة �أو قريباً من �أحياء �مل�صتوطنني. وي�صري �جلدول رقم )5/ب( �ملثبت �صمن مالحق 

�لكتاب �إىل تعّر�ص 14 مو�طناً مقد�صياً لالعتد�ء بالطعن من قبل م�صتوطنني �إ�رش�ئيليني.

وقد �أح�صى مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن يف �صنة 2015 ع�رش�ت �العتد�ء�ت 

�أبو خ�صري،  �لطفل حممد  �لفل�صطينيني، تخللها خطف وحرق  من قبل م�صتوطنني على 

�إ�صافة �إىل ف�صل حماوالت �أخرى م�صابهة، وقد �أح�صى �ملركز كذلك ثالث حاالت �إطالق 

نار نحو فل�صطينيني، وحماولتي طعن و�أربع حاالت دع�ص، وتعر�ص ع�رشون مقد�صياً 

.
58

لل�رشب بالع�صي و�الأدو�ت �حلديدية، وتخريب وحرق ع�رش�ت �ل�صيار�ت �لعربية

رابعًا: م�ضادرة االأرا�ضي واملمتلكات:

يفيدها  مبا  و�لبيطانية،  �الأردنية  �لقو�نني  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  ��صتغلت 

يف م�صادرة �الأر��صي و�قتالعها من �أيدي �لفل�صطينيني، كما �أ�صدرت يف �أعقاب �حتالل 

لـ“قانون �أمالك �لغائبني”، حيث �أعطت لنف�صها على �أ�صا�صه  �لقد�ص �صنة 1967، تعديالً 

�أثناء  يف  �ملدينة  خارج  كانو�  �لذين  �لفل�صطينيني  من  �لغائبني  �أمالك  حر��صة  �صالحية 

لت�صتغلها  و�أمو�ل،  وعقار�ت  �أر��صي  من  �الأمالك،  هذه  مب�صادرة  قامت  ثم  �حتاللها، 

�الأمالك الإ�صكان  �أو حتويل بع�ص هذه  �ملدينة،  �لتي تخدم فيها تهويد  بال�صورة  الحقاً 

.
59

�مل�صتوطنني

وقد با�رشت بلدية �الحتالل يف ت�صنيف �الأر��صي يف مدينة �لقد�ص على �أنها �أر��صي 

خ�رش�ء، مبعنى عدم جو�ز �لبناء عليها، بهدف “�صبط �لتز�يد �ل�صكاين للفل�صطينيني”، 

�صلطات  و��صتغلت  �ال�صتيطانية،  للمنظمات  وحتويلها  م�صتقبالً  م�صادرتها  وبهدف 

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
58 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 18.  
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�مللكيات  ذ�ت  �الأر��صي  بع�ص  وتق�صيم  فرز  عن  �أحياناً،  �لفل�صطينيني  �متناع  �الحتالل 

بال�صلطات  يدفع  مّما  �الأر��صي،  بع�ص  �أ�صحاب  غياب  ك�صف  من  خوفاً  �ملتعددة، 

�الإ�رش�ئيلية لو�صع �ليد عليها بذريعة قانون �أمالك �لغائبني، عد� عن خوف �لفل�صطينيني 

�صلطات  تبادر  �الأحيان  بع�ص  ويف  باهظة.  ملكية”  “�رش�ئب  لدفع  ��صطر�رهم  من 

متلكهم  ن�صب  ح�صب  �ملالكني  على  وتق�صيمها  �الأر��صي  هذه  وفرز  بالتدخل  �الحتالل 

لها، بعد �أن تكون �ل�صلطات قد �قت�صمت من هذه �الأر��صي ما ت�صاء، حتت م�صّمى �لطرق 

.
60

و�حلد�ئق و�ملنافع و�ملر�فق �لعامة، و�أقل ذلك 40% من م�صاحة �الأر�ص

ومن مناذج و�أ�صاليب م�صادرة �الأر��صي و�ملمتلكات:

1967، باال�صتيالء على جميع  59 ل�صنة  �أقدمت �صلطات �الحتالل مبوجب �الأمر رقم   •

�أر��صٍ  �أو با�صم �مللك، وعدَّتها  �لتي كانت م�صجلة با�صم �حلكومة �الأردنية،  �الأر��صي 

.
61

حكومية �إ�رش�ئيلية

�الأمالك  بو��صطته  ��صرتجعت   ،1968/8/24 يف  قانوناً  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت   •

“حار�ص �أمالك �لعدو”، باأ�صماء يهود كانو�  �مل�صجلة لدى �حلكومة �الأردنية يف �صجل 

 يقطنون �رشقي �ملدينة ع�صية �حتالل �صقها �لغربي �صنة 1948. كما حدث يف حّي �لو�د،

�أمالك  �إرجاع  �الحتالل  �صلطات  رف�صت  فيما  �لقطانني،  و�صوق  �ل�صل�صلة،  وباب 

على  و�أبقت   ،1948 �صنة  ع�صية  �ملدينة  غربي  يقطنون  كانو�  �لذين  �ملقد�صيني 

.
62

م�صادرتها

م�صادرة �أر��صي و�أحر��ص جبل �أبو غنيم جنوب �لقد�ص، حيث كانت �صلطات �الحتالل   •

قد �أعلنت عنها �صنة 1968 “منطقة خ�رش�ء” ال يجوز �لبناء عليها، و�أعلنت عنها “منفعة 

1996 عن هذه �الأحر��ص و�الأر��صي منطقة �صكن  عامة”، ثم �أعلنت �ل�صلطات يف �صنة 

وتطوير، ثم �رشعت وبالتن�صيق مع منظمات ��صتيطانية بـ“تطوير” �ملنطقة و�إقامة بنية 

.
63

حتتية لـ 6,500 وحدة �صكنية ��صتيطانية

عديدة،  �صنو�ت  �ملقد�صيون  �أ�صحابها  عنها  غاب  وممتلكات  عقار�ت  على  �ال�صتيالء   •

لغاية �لعمل يف �خلارج �أو لكونهم �صارو� الجئني، ومثال ذلك م�صادرة �الحتالل �أر�صاً 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 46.  
60

جمال مو�صى منر حاج علي، مرجع �صابق، �ص 18.  
61

�ملرجع نف�صه، �ص 19.  
62

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 46.  
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(، �إ�صافة �إىل عقار كرم �ملفتي �حلاج �أمني �حل�صيني، 
2
م�صاحتها 30 دومناً )30 �ألف م

عطريت  جمعية  ل�صالح  و�لعقار  �الأر�ص  �ل�صلطات  حولت  وقد   ،2007 �صنة  وذلك 

.
64

كوهانيم �ال�صتيطانية

وم�صميات  هيئات  بني  ملكيتها  على  “متنازع”  ممتلكات  على  �مل�صتوطنني  ��صتيالء   •

خمتلفة، فيف�صل �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي ل�صالح �مل�صتوطنني، ويعطيهم �صالحية �ل�صكن 

�ملوؤقت حلني بيان �حلقائق، ومع مرور �ل�صنني يتم �لف�صل �لنهائي ل�صالح �مل�صتوطنني 

�إذ متكن  �ل�صيخ جر�ح،  28 منزالً يف حّي  �ال�صتيالء على  عنوة. ومثال ذلك حماوالت 

هذه  من  عددٍ  على  باال�صتيالء  �إ�رش�ئيلي،  ق�صائي  قر�ر  ��صت�صد�ر  من  �مل�صتوطنون 

�ملنازل من عائالت: �لكرد، وحنون، و�لغاوي، وطرد �أ�صحابها يف 2008/11/9، بالرغم 

من �متالك هذه �لعائالت لكافة �لوثائق و�حلجج �لعثمانية �لر�صمية، ومل تكتفِ �صلطات 

ن�صبتها  �لتي  �الحتجاج  خيمة  بهدم  قامت  بل  منازلهم،  خارج  بطردهم  �الحتالل 

�لعائالت �ملطرودة، خلم�ص مر�ت متتالية. ويتوقع �أ�صحاب باقي �ملنازل �لـ 28 �مل�صري 

.
65

نف�صه

وطريقة �مل�صتوطنني يف �ال�صتيالء على هذه �ملنازل، تبد�أ من خالل �دعائهم �أنهم ��صرتو� 

�الأر��صي من عائالت يهودية كانت متلك �الأر��صي �لتي بنيت عليها هذه �ملنازل، وذلك 

وكالة  بو��صطة   ،1954 �صنة  �لعربية  �ملنازل  هذه  �أقيمت  بينما   .19 �لـ  �لقرن  �أو�ئل  يف 

�ملقد�صية كانت قد طردت  �لفل�صطينية  �لعائالت  �لالجئني الإ�صكان جمموعة من  غوث 

.
من منازلها يف غرب �ملدينة �إبان �حتاللها يف �صنة 661948

خالل  من  لالأذى  �لعقار  هذ�  تعري�ص  خالل  من  �لفل�صطيني  �لعقار  على  �ال�صتيالء   •

�حلفريات �لتي تتم �أ�صفله، �أو بدعوى حاجته للرتميم و�ل�صيانة، �أو بدعوى عدم قدرة 

�مل�صتاأجرين على دفع �لتكاليف �مل�صتحقة، وغري ذلك، ثم تتدخل جمعيات ��صتيطانية 

�أو بالتزوير، ومثال ذلك ما  �ل�صكن باالإيجار  فتعر�ص خدماتها مقابل �حل�صول على 

.
67

ح�صل للعقار�ت يف �صارع �أر�ر�ت يف �حلّي �الأرمني من �لبلدة �لقدية

املرجع نف�شه، �ص 28.  
64

املرجع نف�شه.  
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املرجع نف�شه.  
66

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 19.  
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يف  �لب�صتان  حي  مثل  فل�صطينية،  وممتلكات  �صا�صعة  �أر��ص  على  �الحتالل  ��صتيالء   •

و�لعي�صوية،  �لطور  وبني  و�لطور،  �الأق�صى  �مل�صجد  بني  �لو�قعة  و�الأر��صي  �صلو�ن، 

م�رشوع  خلدمة  بتحويلها  �ل�صلطات  تقوم  ثم  ومن  دولة”،  “�أر��صي  كونها  بذريعة 

�أو  �لتور�تية”،  “�حلد�ئق  م�رشوع  ل�صالح  ت�صنيفها  ثم  ومن  �ملقد�ص”،  “�حلو�ص 
.
68

للجمعيات �ال�صتيطانية

يف مثال حديث وتو�صيحي الأ�صلوب �مل�صادرة: �صلمت حمكمة �ل�صلح �الإ�رش�ئيلية يف   •

2015/12/17، �أربع عائالت تقيم يف عقبة �خلالدية يف �لبلدة �لقدية، دعو�ت ق�صائية 

ل�صخ�ص  ملك  هي  �مل�صاكن  �أن  بدعوى  ��صتيطانية،  جمعية  قبل  من  �صدها  مرفوعة 

.
69ً

يهودي منذ �صنة 1948. ويبلغ عدد �أفر�د �لعائالت �الأربع 41 نفر�

خام�ضًا: انتهاك املقد�ضات االإ�ضالمية وامل�ضيحية:

خمطط  �صمن  �لوقفية،  �ملوؤ�ص�صة  ��صتهد�ف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حكومة  و��صلت 

�الأر��صي  ثم   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  باالأر��صي  يتعلق  وزماين،  مكاين 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، و�صوالً ملا �آلت �إليه �الأمور يف مدينة �لقد�ص، من �صيطرة 

�إ�رش�ئيلية على �لبلدة �لقدية ومقد�صاتها، و�إق�صاٍء لدور �الأوقاف ب�صكل جاد، يف حماولة 

�الإ�صالمية يف مدينة  �الأوقاف  �ملبارك. وقد جنت  �الأق�صى  �مل�صجد  لل�صيطرة على  حثيثة 

�الأر��صي  له مثيلتها يف  �الأمر، مّما تعر�صت  �أّول  �ل�صهيوين  �أيدي �الحتالل  �لقد�ص من 

�ملحتلة �صنة 1948 عند �حتاللها، �لتي �صودرت ممتلكاتها ��صتناد�ً �إىل ما ي�صّمى “قانون 

على  �لغربية  و�ل�صفة  �لقد�ص  �أوقاف  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  تركت  فقد  �لغائبني”.  �أمالك 

�الأردنية  للمملكة  �إد�رياً  تتبع  كونها   ،1967 �صنة  �حتاللها  عقب  �ل�صيء،  بع�ص  حالها 

على  و�العتد�ء  �لوقفية  �الأر��صي  مب�صادرة  ف�صيئاً  �صيئاً  �لقو�ت  قامت  ثم  �لها�صمية، 

�مل�صاجد و�لوقفيات �ملختلفة.

ع�رش�ت  مل�صادرة  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني  من  بعدد  �الحتالل  �صلطات  ��صتعانت  وقد 

 �لوقفيات يف فل�صطني عامة ومدينة �لقد�ص خ�صو�صاً، وقد بلغت هذه �لقو�نني 16 قانوناً،

املرجع نف�شه.  
68

�لقد�ص �ملحتلة: �إخطار 4 عائالت بالبلدة �لقدية لالإ�صتيالء على منازلها، عرب 48، 2015/12/17.  
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وقانون  و�ل�صالحيات،  �الأر��صي  م�صاحة  وقانون  �لغائبني،  �أمالك  قانون  �أهمها: 

 .70
�الأر��صي �ملهجورة، وقانون ترتيب �ل�صلطة و�لقانون

1. �شور واأ�شكال انتهاك الوقف الإ�شالمي:

�ال�صتيالء على حّي �ملغاربة وهدمه بالكامل، وت�صييد م�صتوطنة بدالً منه.  •

�ال�صتيالء على �صاحة �لب�ق غربي �مل�صجد �الأق�صى، و�إقامة “حائط �ملبكى” يف مكانها.  •

من  وتهويدها،  عنها  و�لتاريخية  �الإ�صالمية  �ملعامل  و�إز�لة  �هلل  ماأمن  مقبة  م�صادرة   •

.”Museum of Tolerance خالل �إقامة ما �صّمي بـ“متحف �لت�صامح

هدم قرية عني كارم �لتي كانت قد �أوقفت بالكامل ل�صالح حّي �ملغاربة و�صاكنيه.   •

�ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية �حلثيثة يف تنفيذ �حلفريات �أ�صفل �مل�صجد �الأق�صى ويف حميطه،   •

.
71ً

وكذلك �ملحاوالت �ملتكررة باقتحامه وتدني�صه وحماوالت تق�صيمه زمانياً ومكانيا

ويفرد �لباحث هنا �نتهاكات �الحتالل للم�صجد �الأق�صى �ملبارك مبزيد من �لتف�صيل، 

ب�صبب خ�صو�صيته ومكانته �لكبرية.

اأ. �شيا�شة الحتالل جتاه امل�شجد الأق�شى املبارك:

ت�صتهدف �صلطات �الحتالل �مل�صجد �الأق�صى دون توقف، لي�ص فقط ملكانته �لدينية 

ومن  للمقد�صيني،  �الجتماعية  �حلياة  حماور  �أحد  �أي�صاً  يثل  كونه  و�إمنا  و�لتاريخية، 

�ل�صيا�صة �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية، فهو  هنا تظهر �ملكانة �ملعقدة للم�صجد �الأق�صى يف 

�ال�صتعمارية، وعنو�ٌن  لالأيديولوجيا  �ليهودي  �لديني  �لبعد  �أ�صا�صي يف  من جهة مكوٌن 

ذ�ته  �لوقت  ويف  موحدة”،  كـ“عا�صمة  �لقد�ص  مدينة  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  الكتمال 

“نافذة مهمة للتطبيع” مع �ملحيط �لعربي و�الإ�صالمي حتت عنو�ن “�لزيار�ت و�ل�صياحة 
�لفل�صطيني عب جمموعة من  �ل�صارع  �أد�ة ل�صبط وتهدئة  �إىل كونه  �لدينية”، باالإ�صافة 

�صهر  ويف  �لدينية،  �ملنا�صبات  يف  و�لت�صديد�ت  و�لت�صهيالت  و�ملنع،  �ل�ّصماح  �إجر�ء�ت 

.
72ً

رم�صان و�صلو�ت �جُلَمع خ�صو�صا

�صامي �ل�صالحات، مرجع �شابق.  
70

جملة �شوؤون تنموية، �مللتقى �لفكري �لعربي، �لقد�ص، �ملجلد 5، �لعددين 2 و3، �صتاء 1995–1996.  
71

د�ئرة �صليمان �حللبي للدر��صات �ال�صتعمارية و�لتحرر �ملعريف، “�لهبة �لفل�صطينية... حتديات وفر�ص”.  
72
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تن�ص  �لتي  �لدولية،  و�لقر�ر�ت  و�ملعاهد�ت  للمو�ثيق  باالً  �الحتالل  �صلطات  تلقِ  وال 

على �أن لكل �صخ�ص �حلق يف حرية �لفكر و�لوجد�ن و�لدين، وي�صمل هذ� �حلق حريته يف 

دينه �أو معتقده، وحريته يف �إظهار دينه �أو معتقده بالتعبد وممار�صة �صعائره و�لتعليم، 

مبفرده �أو مع جماعة، و�أمام �ملالأ �أو على ِحدة.

ومع تعاظم قوة �ليمني �ملت�صدد يف �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، و�نح�صار دور جناحي “�ملركز 

و�لي�صار” �ليهوديني ل�صالح �ل�صهيونية �لقومية �ملتطرفة، بات �الإجماع متحققاً بني كافة 

�الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية يف �أنه ال يوجد خالف حول حّق �ليهود بال�صعود �إىل “جبل �لهيكل” 

من حيث �ملبد�أ، من �صالة و�أد�ء �صعائر وبناء معبد يهودي مكانه، و�إنكار ملكية �مل�صلمني 

غلوؤون  زهافا   Meretz مريت�ص  حزب  رئي�صة  ت�رشيح  ح�صب  فيه،  �خلال�ص  وحقهم 

Zehava Gal-On يف جل�صة �لكني�صت يف 2014/2/25، مع �ختالف �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية 

حول �قتحام �مل�صجد: بني جو�ز �القتحام يف “حالة �لطهارة �مل�صتوفاة ل�رشوطها” فقط، 

.
�أم “جو�ز �القتحام دون طهارة لل�رشورة”73

يف  متثلت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  خطرية  تطور�ت   2014 �صنة  �صهدت  وقد 

�مل�صتوطنني و�ل�صالة فيه، وجترمي كل من يعرت�ص على  �رشعنة �الحتالل القتحامات 

�لد�فع �إىل �ل�صيطرة على �مل�صجد �الأق�صى ديني بقدر ما هو  �القتحامات. ومل يكن يوماً 

“تعزيز  و�إمنا  �هلل،  �إىل  �لتقرب  �أو  فر�ئ�ص  �أد�ء  �القتحامات  هدف  كذلك  يكن  ومل  قومي، 

 .
�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية يف �ملكان”74

ب. النتهاكات يف الفرتة 1967–1987 )ملحة تاريخية(:

�صلطات  قبل  من  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  بحق  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  تنوعت 

�الحتالل قبل �صنة 1967، حيث �هتمت �حلركة �ل�صهيونية باحلفريات حتت ويف حميط 

�لب�ق  �صاحة  على  �ل�صيطرة  وحاولت  �أجنبي.  بغطاء  �أثرية  جمعيات  خالل  من  �مل�صجد 

مر�ت عديدة، بالرغم من �لبت يف ملكيتها ل�صالح �مل�صلمني و�أحقيتهم فيها.

عزمي دريني، مو�قف �الأحز�ب �الإ�رش�ئيلية من �مل�صجد �الأق�صى، �إجماع على حّق �ليهود فيه، وجد�ل حول �آلية   
73

http://akkanet.net/Article-Mobile.php?ID=38635 :وتوقيت �لتطبيق، موقع عكانت، 2015/3/21، �نظر

�ملرجع نف�صه.  
74
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ملحق  وي�صري  و�العتد�ء�ت.  �النتهاكات  مرحلة  �نطالق   ،1967 �صنة  �صهدت  وقد 

�النتهاكات  �أهم  �إىل  �لكتاب  هذ�  مالحق  �صمن  �ملوجود   )1( رقم  �لد�عمة  �ملعلومات 

و�الإرهابيني  �مل�صتوطنني  عنا�رش  وكذلك  �الحتالل،  قو�ت  بها  قامت  �لتي  و�العتد�ء�ت 

حيث   .1987 �صنة  وحتى  �ملدينة  �حتالل  عقب  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صّد  �ليهود 

19 �عتد�ء كبري�ً  بـ  �أن �صلطات �الحتالل و�الإرهابيني �مل�صتوطنني، قامو�  يو�صح �مللحق 

�لفرتة  يف  ح�صلت  منها  �عتد�ء�ت  ثالثة  و�أن  �ملذكورة.  �لفرتة  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  �صّد 

عقد  يف  �عتد�ء  و14  �ل�صبعينيات،  عقد  يف  رئي�صيان  �عتد�ء�ن  حدث  فيما   ،1970–1967

.
75

�لثمانينيات

كما يلفت �مللحق �لنظر �إىل �أن هذه �العتد�ء�ت �صملت �صبعة �قتحامات ب�صكل جماعي 

و�إن�صائية، ب�رشية  خ�صائر  و�إحلاق  �لتدمري  بهدف  م�صلحة  �قتحامات  و�صتة   منظم، 

وثالثة �نتهاكات متعلقة ب�صل�صلة �أعمال حفر �أ�صفل ويف حميط �مل�صجد، �إ�صافة �إىل �عتد�ء 

و�حد يف �صيغة قر�ر ق�صائي، و�عتد�ء و�حد ��صتهدف �مل�صجد �لقبلي بحريق كبري.

ج. مذبحة الأق�شى �شنة 1990:

عن  للدفاع   ،1990/10/8 �الإثنني  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  يف  �ملقد�صيون  �حت�صد 

“�أمناء �لهيكل” �ال�صتيطانية �ملتطرفة بزعامة غر�صون �صلمون  حرمته يف وجه ع�صابة 

وظهر  تلمودية.  �صعائر  و�إقامة  �قتحامه  نيتها  عن  �أعلنت  �لتي   ،Gershon Salomon

حيث  �القتحام،  بخ�صو�ص  �الإ�رش�ئيلية  �الأمن  �أجهزة  باإ�رش�ف  مّت  قد  م�صبقاً  ترتيباً  �أن 

على  �صغري  حجر  قذف  مّت  “�إذ�  مهدد�ً  قوله  �إ�رش�ئيلي  �صابط  عن  فل�صطينيون  نقل 

.
�الإ�رش�ئيليني، فاإننا �صنطلق �لر�صا�ص، ولن يكفيني قتل �ألف م�صلم”76

و�نتهاك  �مل�صجد  �قتحام  على  �ملختلفة  �الإ�رش�ئيلية  �الأمنية  �الأجهزة  �أقدمت  وفعالً 

حرمته، ومن ثّم �إطالق قنابل �لغاز فجاأة ودون �صابق �إنذ�ر على �مل�صلني �لعزل، ثم تبع 

ذلك هجوم ملا يزيد عن مئتني من جنود �الحتالل، �لذين �أطلقو� �لذخرية �حلية و�ملطاطية 

فقتلو� 23 فل�صطينياً، وجرحو� و�أ�صابو� 850 �آخرين، مّمن كانو� يوؤدون و�جب �ل�صالة 

 .
77

وحماية �مل�صجد من �مل�صتوطنني

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 66–75.  
75

�إبر�هيم �صعبان، جمزرة الأق�شى وجلنة زامري، �ص 14.  
76

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 117.  
77



196

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

�صاحات  د�خل  جديدة  �إجر�ء�ت  �الحتالل  �صلطات  �أقرت  �النتهاكات  لهذه  وتعزيز�ً 

�ل�صيطرة  �صالحيات  ومنحته  �الإ�رش�ئيلية،  لل�رشطة  خمفر�ً  فاأن�صاأت  �الأق�صى،  �مل�صجد 

�إقامة  �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي  �إقر�ر جمل�ص  على �الأحد�ث و�العتد�ء على �مل�صلني. تبع ذلك 

�لتعامل  �الإ�رش�ئيلية، بهدف  �لقد�ص  لتكون وز�رة �صوؤون  جلنة وز�رية، تطورت الحقاً 

�ل�رشطة  ت�صكيل  �إىل  �إ�صافة  ق�صوى.  �إ�رش�ئيلية  كاأولوية  �الأق�صى  �مل�صجد  منطقة  مع 

�الإ�رش�ئيلية وحدة �جلدعونيم Gideonim، و�لتي �صار يطلق عليها الحقاً “�مل�صتعربني”، 

وهم جنود �الحتالل �لذين يتنكرون بالزّي �لعربي بغية �الختالط يف �ملظاهر�ت �لعربية 

 .
78

و�عتقال ن�صطائها

د. احلفريات وهدم الآثار:

�الأق�صى،  �مل�صجد  حميط  ويف  حتت  �حلفر  عمليات  عن  �الحتالل  �صلطات  تتوقف  مل 

منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967. وتهدف �ل�صلطات من عمليات �حلفر �إىل �إز�لة �الآثار �لتي 

�إىل تهويد �ملدينة ومقد�صاتها، عد�  تعيق تو�صعة �ملن�صاآت �لتور�تية و�ل�صياحية، و�صوالً 

عن حتقيق �أهد�ف �أمنية و��صرت�تيجية خمتلفة. وتتنوع �أعمال �حلفريات تنوعاً كبري�ً من 

حيث �ملو�قع و�الأعماق و�الأهد�ف، �إال �أنها تق�صم �إىل ميد�نني �ثنني:

�مليد�ن �الأول: حفريات د�خل �لبلدة �لقدية، ومنها حفريات تلة باب �ملغاربة، و�صاحة 

�لب�ق، وحفريات �لنفق �لغربي، وكني�ص �أوهل يت�صحاق، وبيت هت�صاليم - بيت �صارون. 

�صاحة حفريات  و�أهمها  �لقدية،  �لبلدة  �أ�صو�ر  خارج  حفريات  �لثاين:   �مليد�ن 

باب �ملغاربة )�صاحة جفعاتي Givati(، و�أر�ص �صيام، وعني �صلو�ن، �إ�صافة �إىل حفريات 

تلة �لظهور - مدينة د�ود.

تنفيذ  مو��صلة   ،2016/1/5 يف  تقريرها  يف  �لدولية”  “�لقد�ص  موؤ�ص�صة  ر�صدت  وقد 

�أ�صفل حفرية  خم�صني  �إىل  و�صلت  حيث  �ملدينة،  �صهدتها  �لتي  للحفر  عمليات   �أو�صع 

.
�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحميطه يف �صنة 792015

املرجع نف�شه، �ص 149.  
78

ه�صام يعقوب )حمرر(، “تقرير حال �لقد�ص )3( من متوز/ يوليو �إىل �أيلول/ �صبتمب 2016،” موؤ�ص�صة �لقد�ص   
79

http://alquds-online.org/items/717 :لدولية، بريوت، موقع مدينة �لقد�ص، �نظر�
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هـ. اقتحامات امل�شجد الأق�شى و�شاحاته:

�لعقدين  خالل  عدة  �أ�صكاالً  �ملتطرفني،  �ليهود  قبل  من  �القتحامات  ظاهرة  �أخذت 

�الأخريين، ت�صاندهم �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �ملتنوعة، وجتاوزت هذه �القتحامات 

�حلظر �لذي كانت تفر�صه �حلاخامية �ليهودية على “زيارة جبل �لهيكل” بدعوى عدم 

توفر “�لتطهر �ل�رشعي” يف �أثناء �لزيارة. حيث تاأ�ص�صت منظمات يهودية عديدة تتبنى 

ت�صاعفت  �أثره  وعلى  و�ل�رشورة”.  “�ال�صطر�ر  بدعوى  �لهيكل”  “جبل  زيارة  جو�ز 

�أعد�د �ملقتحمني �ليهود وتنوعت �أ�صاليب ��صتفز�زهم مل�صاعر �مل�صلمني د�خل ويف حميط 

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

من  مدعومة  حرمته  و�نتهاك  �مل�صجد  القتحام  نف�صها  يهودية  منظمات  كر�صت  وقد 

 قبل قو�ت �الحتالل. ومن هذه �ملنظمات: �أمناء جبل �لهيكل، ومعهد �لهيكل، وحاي فكيام،

ومنتدى �لهيكل،  �أجل  من  ون�صاء  �لهيكل،  و�أن�صار  �لهيكل،  �أجل  من   و�حلركة 

.
80

يرو�صليم

ب�صكل  ذلك  برز  حيث  �لكني�صت،  ملر�صحي  دعائية  مادة  �الأق�صى  �مل�صجد  �صكل  وقد 

خا�ص مع �أع�صاء �لكني�صت �ليهود، �أمثال مريي ريغف رئي�صة جلنة �لد�خلية يف �لكني�صت، 

ورونني �صوفال Ronen Shoval �ملر�صح النتخابات �لكني�صت على قائمة �لبيت �ليهودي 

)The Jewish Home )HaBayit HaYehudi. حيث �أقرت ريغف �أنها عملت جاهدة يف 

�صنتي 2014 و2015 ل�صمان �صعود �ليهود على جبل �ملعبد، �أما �صوفال فقد دعا �إىل رفع 

.
81

�لعلم �الإ�رش�ئيلي على “جبل �لهيكل” بهدف تعزيز �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية عليه

نحو �أن  حلوة،  و�دي  معلومات  مركز  �أعدها  توثيقية  �إح�صائية   و�أظهرت 

11,307 م�صتوطنني وعنا�رش من �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية �قتحمو� �مل�صجد �الأق�صى 

�ملبارك خالل �صنة 2015، �أغلبهم من �مل�صتوطنني و�أفر�د �جلماعات و�ملنظمات �ليهودية 

�لنا�صطة يف �صوؤون �قتحام �الأق�صى وت�رشيع خمططات بناء �لهيكل �ملزعوم.

�صالح �لنعامي، منظمات يهودية ت�صعى لتدمري �مل�صجد �الأق�صى، 2015/6/2.  
80

 ”،2014 �أول/ دي�صمب  �إىل كانون  �أكتوبر  �أول/  )4( من ت�رشين  �لقد�ص  “تقرير حال  ه�صام يعقوب )حمرر(،   
81

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، موقع مدينة �لقد�ص، �نظر:

http://www.alquds-online.org/userfiles/File/hal_alquds/Season/20150124_95755.pdf
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وقد �صهد �أيلول/ �صبتمب �أعلى وترية لالقتحامات �إذ بلغت 1,575 متطرفاً، خالل ما 

.
ي�صمى “ر�أ�ص �ل�صنة �لعبية وعيد �ملظلة �ل�ّصوكوت”82

و. حما�رضة امل�شجد الأق�شى واإعاقة الو�شول اإليه:

وبو�بات  �الأق�صى  للم�صجد  �خلارجية  �الأبو�ب  حما�رشة  �الحتالل  �صلطات  �عتادت 

و�ملنا�صبات  �جلمع  �أيام  يف  خ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيليني،  �جلنود  من  كبرية  باأعد�د  �الأ�صو�ر، 

�ملقيمني خارج حدود  �لفل�صطينيني  �مل�صلني من  �أن متنع  �عتادت  �لدينية و�لوطنية. كما 

بلدية �لقد�ص، ممن تقل �أعمارهم عن �أربعني عاماً، و�أحياناً عن خم�صني عاماً، من �لو�صول 

�ل�صو�رع  يف  �ل�صالة  �صعرية  �إقامة  �مل�صلون  هوؤالء  ي�صطر  حيث  �الأق�صى.  �مل�صجد  �إىل 

و�لطرقات و�ل�صاحات �لعامة �ملحيطة باأ�صو�ر �لبلدة �لقدية.

وقد �أ�صارت �لتقارير �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية فر�صت قيودها على دخول �مل�صلمني 

و�أغلقت خالل  �جُلمع(،  �أيام  18 مرة )ال ت�صمل   ،2015 �الأق�صى خالل �صنة  �مل�صجد  �إىل 

من  �ملو�طنني  وحرمت  و�ملجل�ص،  و�ل�صل�صلة،  حطة،  �أبو�ب:  با�صتثناء  �أبو�به  معظم  ذلك 

�لدخول و�خلروج �إىل �مل�صجد بحرية كاملة. كما فر�صت �صلطات �الحتالل قيودها �أيام 

�جُلمع 5 مر�ت، ومنعت �لرجال �لذين تقل �أعمارهم عن 45 من دخول �مل�صجد �الأق�صى، 

.
83

حيث �صملت �لقيود �أي�صاً �مل�صلني يف �أوقات �صالة �لفجر

ز. الإبعاد عن امل�شجد الأق�شى املبارك:

�رشعت �صلطات �الحتالل بتنفيذ �صيا�صة �إبعاد �لفل�صطينيني عن �مل�صجد �الأق�صى، منذ 

�أو��صط �لت�صعينيات من �لقرن �لع�رشين. فاأبعدت �ل�صلطات �لنا�صطني �لفل�صطينيني بقر�ر 

 2015–2014 ع�صكري لعدة �أ�صهر متتد �أحياناً لت�صل �إىل عدة �صنو�ت. و�صهدت �صنتي 

�إبعاد  �إىل  �لتقارير  �أ�صارت  حيث   ،2015 �صنة  ذروتها  كانت  �الإبعاد،  من  كبرية  حمالت 

للتمديد،  قابلة  �أ�صهر  و�صتة  �أيام  ع�رشة  بني  تر�وحت  لفرت�ت  فل�صطينياً   297 �ل�صلطات 

.
84

ومن بينهم 126 �صيدة، و9 فتيات قا�رش�ت، و18 قا�رش�ً، و12 موظَف �أوقاف

مقد�صياً،  2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
82 

مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

�ملرجع نف�صه.  
83

�ملرجع نف�صه.  
84
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�الإ�صالمي وتقييدهم  �لدين  �إبعاد رجال  �لدو�م  حتاول �صلطات �الحتالل على  كذلك 

باالإجر�ء�ت �ملختلفة، فت�صتدعيهم لال�صتجو�ب متهمة �إياهم بالتحري�ص، ثم متنعهم من 

�ل�صفر �أو حتظر عليهم دخول �مل�صجد لب�صعة �أ�صهر يف �أحيان كثرية.

ح. تطور النتهاكات يف �شنة 2015:

وم�صتوى  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  �صعيد  على  كبري  بتطور   2015 �صنة  متيّزت 

خطورتها، وقد �صملت هذه �النتهاكات �عتد�ء�ت حتدث للمرة �الأوىل، ومنها: 

�أقرت بلدية �الحتالل يف �صباط/ فب�ير من �صنة 2015، حتويل معامل وعقار�ت �إ�صالمية   •

يف �صاحة �لب�ق، �إىل حمامات عامة، وعبنة �لالفتات و�الأ�صماء يف �لقد�ص �لقدية ويف 

 .
85

حميط �مل�صجد �الأق�صى وحتويلها �إىل �أ�صماء تلمودية

�مل�صجد  �أ�صفل  �ملو�قع  �إحدى  يف  �حلفريات  �إنهاء  عن   2015/7/15 يف  �الحتالل  �إعالن   •

وجتهيز قاعة ومركز با�صم “�لرحلة من �أور�صليم �إىل �أور�صليم”، لعقد �الحتفاالت يف 

�ملنا�صبات �ليهودية.

حظر م�صاطب �لعلم يف �مل�صجد و�صاحاته يف 2015/9/8.  •

�قتحام �أكرث من مئتني من عنا�رش �الأمن �الإ�رش�ئيلي و�لوحد�ت �خلا�صة و�مل�صتعربني،   •

باحات �مل�صجد �صباح �الإثنني 2015/9/14، و�قتحام �جلامع �لقبلي باالأحذية، ومن ثم 

�العتد�ء على �ملعتكفني د�خله.

 [ حممد  �لنبي  �صتم  وكذلك   ،2015/9/15 يف  �لقبلي  للم�صجد  �لرئي�صية  �لبو�بة  خلع   •

ونعته باألفاظ م�صيئة.

تر�صاً  �الحتالل  قو�ت  �أدخلت  حيث   ،2015/9/28 يف  �مل�صجد  �صاحات  حرمة  �نتهاك   •

حديدياً على عجالت من باب �ملغاربة ل�صّد �حلجارة �مللقاة عليها. 

��صماً من  �ل�صود�ء”، ت�صم �صبعني  “�لقائمة  �إعد�د قو�ت �الحتالل قائمة عرفت با�صم   •

�لن�صاء �مل�صلمات �مل�صرتكات يف درو�ص م�صاطب �لعلم، و�ملد�فعات عن حرمة �مل�صجد يف 

 .
86

وجه �القتحامات، و�لالتي �رشن يعرفن باملر�بطات

�حلركة  يحظر  و�الحتالل  �لقد�ص،  �نتفا�صة  �ندالع  �الأق�صى..  للم�صجد  م�صبوق  غري  وتخريب  �قتحامات   
85

http://bit.ly/2i0U5Yw :الإ�صالمية ويغلق 20 موؤ�ص�صة �أهلية، كيوبر�ص، 2015/12/31، �نظر�

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
86

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.
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يف  تهويدي  �أ�صخم م�رشوع ��صتيطاين  �إقر�ر  عن   ،2015/12/1 يف  �ل�صلطات  �إعالن   •

.
87

�صاحة �لب�ق با�صم بيت هليبا

2. مقاومة املقد�شيني لنتهاكات امل�شجد الأق�شى:

�مل�صتمرة  لالنتهاكات  رف�صهم  عن  �لتعبري  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  �عتاد 

خطيب  خالل  من  و�ال�صتنكار  بالتنديد  بدء�ً  عديدة،  بو�صائل  �الأق�صى  �مل�صجد  حّق  يف 

�جلمعة و�لبيان و�ملن�صور، وكذلك عقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ل�صحفية، �إ�صافة �إىل ت�صيري 

�ملظاهر�ت وح�صد �العت�صامات.

على  �لت�صييق  �إىل  �لهادفة  �ملتكررة  �الأ�صبوعية  �الإ�رش�ئيلية  �الإجر�ء�ت  مقابل  ويف 

�مل�صلني، درج �مل�صلون يف �مل�صجد �الأق�صى مقاومة هذه �الإجر�ء�ت باأ�صكال متنوعة من 

تندد  حا�صدة  م�صرية  يف  �ل�صالة  �نتهاء  فور  منهم  �لنا�صطون  يخرج  حيث  �لن�صاطات، 

للمقاومة  تاأييد�ً  وتهتف  وحرمته،  �مل�صجد  عن  للدفاع  وتنادي  و�إجر�ء�ته،  باالحتالل 

و��صتنكار�ً لالحتالل و�أمريكا، ورمبا حرق �ملتظاهرون �أعالماً �إ�رش�ئيلية و�أمريكية، ثم 

يعرج بع�صهم جتاه �ل�صور �لغربي حيث تقع خلفه �صاحة �لب�ق �ملحتلة، ويحت�صد فيها 

عادة مئات من �جلنود �الإ�رش�ئيليني بهدف �قتحام �مل�صجد متى ي�صاءون.

�أو  م�صرية  جمرد  فاإن  و�لعرب،  �مل�صلمني  �أفئدة  مهوى  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن  وحيث 

�حتجاج د�خل �صاحاته، �رشيعاً ما جتد �صد�ها يف �الأر��صي �لفل�صطينية ويف �ل�صتات. وقد 

ت�صاعف �لتاأثري مئات �ملر�ت يف �أعقاب تطّور و�صائل �الإعالم و�خرت�ع �صبكات �لتو��صل 

�الجتماعي.

اأ. �شور من مقاومة انتهاك حرمة امل�شجد الأق�شى )1967–2004(:

رف�صت حمكمة �ال�صتئناف �ل�رشعية �الإ�صالمية يف 1967/7/15 طلباً ملوؤ�ص�صة ما�صونية   •

�أمريكية من �أجل بناء ما �أ�صمته �ملوؤ�ص�صة “هيكل �صليمان” يف �صاحة �مل�صجد �الأق�صى 

.
88

�ملبارك بقيمة 100 مليون دوالر

�حلركة  يحظر  و�الحتالل  �لقد�ص،  �نتفا�صة  �ندالع  �الأق�صى..  للم�صجد  م�صبوق  غري  وتخريب  �قتحامات   
87

�الإ�صالمية ويغلق 20 موؤ�ص�صة �أهلية، كيوبر�ص، 2015/12/31.

�لوطني �ملعلومات  مركز  موقع   ،2000-1967 �الأق�صى  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  �أبرز   
88 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9551 :لفل�صطيني - وفا، �نظر�
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هبت �جلماهري �ملقد�صية يف 1969/8/21 ومعها �ملئات من �لفل�صطينيني من مدن ر�م �هلل   •

وبيت حلم و�خلليل، الإطفاء �حلريق �لذي ��صتعل يف �مل�صجد �الأق�صى، باأيدي �صهيوين 

مت�صّدد �أقدم على و�صع مو�د �صديدة �الحرت�ق يف حمر�ب �مل�صجد. و�ندلعت على �إثر 

�الحتالل، ور�فق ذلك  ��صتباك مع قو�ت  �ملدينة، ووقع  �مل�صري�ت و�ملظاهر�ت يف  ذلك 

ذكرى  �حلريق  تاريخ  و�صار  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  عّمت  �صخمة  تظاهر�ت 

 .
89

�صنوية وطنية ي�صتثمرها �لفل�صطينيون يف �لتعبئة و�لتثقيف �ملقاوم

نفق  د�خل  خر��صاين  حائط  ببناء   1981/9/3 يف  تقوم  �الأق�صى  �مل�صجد  �إعمار  جلنة   •

حفرته �صلطات �الحتالل ما بني باب �ملطهرة و�صبيل قايتباي.

مزودين  �إرهابيني  م�صتوطنني  مع   1982/3/2 يف  ي�صتبكون  �الأق�صى  �مل�صجد  حر��ص   •

بال�صالح، بعدما �قتحم �مل�صتوطنون �صاحة �مل�صجد بغر�ص تدني�صه و�صقوط جرحى 

.
90

من �حلر��ص

خالل  من  �ملقد�صيني  بدعوة   1988/7/3 �صباح  يقوم  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  موؤذن   •

�فتتاح  عن  �الحتالل  �صلطات  �إعالن  فور  �مل�صجد،  حرمة  عن  للدفاع  �ل�صوت  مكب 

قو�ت  مع  ذلك  �إثر  على  ي�صتبكون  و�ملقد�صيون  للم�صجد،  �ملحاذي  �حل�صمونئيم  نفق 

.
91

�الحتالل

�إد�رة �الأوقاف �الإ�صالمية ترف�ص وتعرت�ص على م�رشوعني ل�صلطات �الحتالل تعزم   •

.
�ل�صلطات تنفيذهما يف باب �الأ�صباط يف 921989/5/19

جلهات  �للهجة  �صديدة  مذكرة  يرفعان  �لعليا،  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر   •

و�صاحاته،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صوؤون  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتدخل  حول   ،1989 �صنة  دولية 

�لقد�ص  �أور�صليم  بلدية  رئي�ص  “منح  �الإ�رش�ئيلي  �لق�صائي  �مل�صت�صار  قر�ر  �أعقاب  يف 

و�أن  �لقد�ص  من  جزء  �مل�صجد  �أن  بحجة  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �الإ�رش�ف  �صالحية 

�لقد�ص عا�صمة الإ�رش�ئيل، و�أنه يجوز لرئي�ص �لبلدية �الإ�رش�ئيلي �ل�صماح للمتطرفني 

 .
�ليهود باإقامة معابد لهم د�خل �مل�صجد �الأق�صى”93

�صامي �ل�صالحات، مرجع �شابق.  
89

املرجع نف�شه.  
90

جادي فارن و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 32.  
91

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 75.  
92

املرجع نف�شه، �ص 73.  
93
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قاوم �لفل�صطينيون قو�ت �الحتالل يف �أعقاب جمزرة �الأق�صى �صنة 1990، حيث �نتظم   •

�ملئات من �ل�صبان �مللثمني �صّد قو�ت �ل�رشطة وحر�ص �حلدود �الإ�رش�ئيليني، يف عمليات 

�ل�رشطة  �أفر�د  م�صتهدفة  �لفد�ئية  �لعمليات  وت�صاعدت  �ل�صو�رع،  بحرب  �صبيهة 

و�مل�صتوطنني وطعنهم باخلناجر، وقذف �ملركبات و�حلافالت �الإ�رش�ئيلية بالزجاجات 

�حلارقة و�الأ�صلحة �لنارية. و�صاد �لرعب و�لفزع �أو�صاط �ليهود �مل�صتوطنني. وكتبت 

�أ�صبحت مدينة   1990 �صنة  “�لقد�ص   :1990/10/26 �لعبية يف  �صحيفة عل هم�صمار 

مليئة بالرعب و�لعنف”.

�أعقاب  يف  حتّولت  “�لقد�ص  �أن   ،1990/11/16 يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  كتبت   •

�الإ�رش�ئيلي  و�لنز�ع  لالنتفا�صة  معاً:  و�ل�صيا�صة  �لعنف  مركز  �إىل  �حلرم،  �أحد�ث 

.
�لفل�صطيني”94

�إثر  �لنفق”،  “�نتفا�صة  بات ي�صمى  �لفل�صطينيون ينطلقون يف هبّة �صعبية قوية، فيما   •

�لهبة  1996/9/24، و�نطلقت  �الأق�صى يف  �مل�صجد  �أ�صفل  �إعالن �الحتالل عن فتح نفق 

نقاط  معظم  يف  �الحتالل  قو�ت  وو�جهت  �لقد�ص،  مدينة  و�أحياء  �مل�صجد  �صاحات  من 

�لتما�ص، و�صقط على �أثرها يف عموم �الأر��صي �لفل�صطينية 62 �صهيد�ً، �إ�صافة �إىل مئات 

�جلرحى.

وقو�ت  �لفل�صطينيني  بني  �ل�صد�مات  نتيجة  د�مية،  �أياماً  �مل�صجد  �صاحات  �صهدت  كما   •

�إليها يف باب �النتهاكات، ��صطدم  �أ�رشنا  �إىل جمزرة �الأق�صى �لتي  �الحتالل، فاإ�صافة 

�لفل�صطينيون بجنود �الحتالل يف 2000/9/29 و�أ�صابو� منهم 7 جنود بجروح، قبل �أن 

.
95ً

ي�صقط من �لفل�صطينيني 7 �صهد�ء و250 م�صابا

تظاهر �ملئات من �مل�صلني يف �صاحات �مل�صجد ويف �أحياء �لبلدة �لقدية يف 2001/7/29،   •

�حتجاجاً على �إعالن متطرفني يهود و�صع ما �أ�صموه “حجر �الأ�صا�ص” للهيكل �ملزعوم 

بجروح، فيما  40 مقد�صياً  �إ�صابة  �أ�صفرت �الحتجاجات عن  �مل�صجد، وقد  يف �صاحات 

 .
96ً

�أ�صاب �ملتظاهرون 15 �رشطياً �إ�رش�ئيليا

املرجع نف�شه، �ص 152.  
94

�ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1، �ص 39.  
95

املرجع نف�شه، �ص 83.  
96
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�حت�صد �ملقد�صيون يف 2002/8/24، يوؤ�زرهم 40 �ألفاً من فل�صطينيي �لد�خل، تلبية لدعوة   •

�حلركة �الإ�صالمية بهدف �لدعوة �إىل “�صيانة وحماية �مل�صجد �الأق�صى” �حتجاجاً على 

 .
97

�النتهاكات

تظاهر �ملئات من �مل�صلني يف باحات �مل�صجد يف 2004/4/3، �حتجاجاً على نية منظمات   •

قنابل  وتطلق  وباحاته،  �مل�صجد  تقتحم  �الحتالل  وقو�ت  �مل�صجد.  �قتحام  يهودية 

�ل�صوت و�لقنابل �مل�صيلة للدموع، وت�صيب 89 مر�بطاً بجروح و�ختناقات، �إ�صافة �إىل 

.
98

�عتقال 14 �آخرين

ب. فعاليات احلركة الإ�شالمية يف الداخل الفل�شطيني دفاعاً عن الأق�شى:

مقاومة  �لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  من  �لفل�صطينيون  �عتاد 

 �قتحامات �مل�صتوطنني وعنا�رش �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية من خالل �إعمار �مل�صجد �الأق�صى

و�صاحاته بالفعاليات �ملتكررة و�ملتنوعة، حيث بادرت �حلركة �إىل �إ�صغال �صاعات �لنهار 

“م�صرية  و�أن�صاأت  و�ملتنوعة.  �لن�صطة  �لفعاليات  من  بعدد  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف 

�لبيارق”، حيث يتم نقل �لذين يرغبون ب�صّد �لرحال من فل�صطينيي �لد�خل باحلافالت 

�أ�صبوعياً �إىل �مل�صجد �الأق�صى، وقد بلغ �حلّد �الأق�صى من �حلافالت يف �أحد �الأ�صابيع 457 

م�صاطب  با�صم  �مل�صجد  �صاحات  يف  تنقطع  ال  وفقهية  علمية  حلقات  �صيدت  كما  حافلة. 

�لعلم، �صارك فيها �ل�صبان و�ل�صيوخ و�لن�صاء. وعقدت مهرجاناً �صنوياً با�صم “�صندوق 

طفل �الأق�صى”، و�صجعت �لذين يخرجون الأد�ء �لعمرة باالنطالق من �صاحات �مل�صجد 

�مل�صجد  د�خل  قر�نهم  لعقد  �ل�صبان  �صجعت  كما  �حلجازية.  �الأر��صي  باجتاه  �الأق�صى 

رباط  لفكرة  �الإ�صالمية  �حلركة  ت�صجيع  �إىل  �إ�صافة  �الأقارب.  من  لفيف  وبح�صور 

�مل�صتوطنني  �صّد  يف  �ملر�بطة  هذه  جنحت  وقد  �ملتنوعة،  �القتحامات  وجه  يف  �مل�صلني 

وعنا�رش �الحتالل، كما جنحت يف �حلد من خمطط تق�صيم �مل�صجد زمانياً. وقامت �لن�صاء 

.
99

�لفل�صطينيات �ملر�بطات بدور كبري يف هذ� �ل�صياق

املرجع نف�شه، �ص 173.  
97

املرجع نف�شه، �ص 71.  
98

ماذ� تعرف عن �حلركة �الإ�صالمية يف �لد�خل �ملحتل، �لر�صالة.نت، 2015/2/12.  
99
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3. الأوقاف واملقد�شات امل�شيحية:

مل تقت�رش �النتهاكات و�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �الأوقاف و�ملقد�صات �الإ�صالمية، 

�إىل �الأوقاف و�ملقد�صات �مل�صيحية كذلك. وقد تنوعت تلك �العتد�ء�ت لت�صمل  بل تعدتها 

حتقري �ملقد�صات، و�ل�صغوط �ل�صديدة على رجاالت �لطو�ئف �مل�صيحية، الإجبارهم على 

�لتنازل عن م�صاحات كبرية من �أر��صي وعقار�ت هذه �لطو�ئف يف منطقة �لقد�ص، �صو�ء 

بالبيع �ملبا�رش �أم �لتاأجري لفرتة طويلة �الأمد.

اأ. مناذج عن اأهم النتهاكات:

�رشقة تاج �لعذر�ء �أو�خر �صنة 1967 من قبل �إ�رش�ئيليني.  •

�الأرثوذك�ص  �الأقباط  بطريركية  �الإ�رش�ئيليني  �ل�رشطة  رجال  من  مئات  �حتالل   •

��صطر  مّما  �ملجيد،  �لقيامة  عيد  ليلة   1970/4/25 يف  وذلك  �الأقباط،  بدير  وكني�صتهم 

�ملطر�ن �إىل �إلغاء �الحتفاالت.

1970، قامت �صلطات �الحتالل عن طريق �رشكة هيمانوتا  يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر   •

 Jewish National Fund كييمت(  )�لكرين  �ليهودي  �لقومي  لل�صندوق  �لتابعة 

بالنوترد�م،  �ملعروف  �لفرن�صي  �لدير  ب�رش�ء   ،)Keren Kayemeth LeIsrael(

وذلك بعد ت�رشيبه عن طريق موؤ�ص�صة �لرهبنة �لكاثوليكية �لفرن�صية.

�لروم  بطريركية  الأر�ص   1973–1971 �لفرتة  خالل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  م�صادرة   •

�الأرثوذك�ص �لو�قعة بني فندق �مللك د�ود وحمطة �صكة حديد �لقد�ص. 

الأمالك  �لتابع  فا�صت  فندق  عمارة  على   1972 �صنة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  ��صتيالء   •

بطريركية �الأرمن، ثم هدمه و�إز�لته وبيع قطعة �الأر�ص ل�رشكة �إ�رش�ئيلية.

��صتيالء �ل�صلطات خالل �لفرتة 1971–1973 على جميع �أبنية مدر�صة �صنللر �الأملانية،   •

�صكن،  و�أبنية  و�ملقد�صيني،  �لعرب  الأيتام  ومهنية  لوثرية  مدر�صة  �أكب  ت�صم  و�لتي 

وكني�صة، وم�صاحة و��صعة من �الأر�ص.

�ملقد�ص  للكتاب  �لدويل  �ملركز  �إحر�ق  على   1973/2/6 يف  �الإ�رش�ئيليني  من  عدد  �إقد�م   •

�أربعة مر�كز  �إحر�ق  �آخر على  �أقدم عدد   ،1974/2/11 �لزيتون. ويف  �لو�قع على جبل 

.
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م�صيحية

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 79.  
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وخالل �صنتي 1979 و1980 ح�صلت �نتهاكات عديدة، �صملت ر�صائل تهديد لكني�صة   •

جبل �صهيون، �إ�صافة �إىل �قتحام غرفة “�لروح �ملقد�ص” فيها وحتطيم بع�ص ممتلكاتها. 

كذلك حتطيم نو�فذ �لكني�صة �ملعمد�نية يف �صارع نركي�ص غرب �لقد�ص. وحتطيم نو�فذ 

جدر�ن  من  عدد  على  نازية  �صعار�ت  كتابة  �إىل  �إ�صافة  �مل�صيحي.  �ملعلومات  مركز 

�لكنائ�ص ع�رش�ت �ملر�ت. 

فندق باقتحام   ،1990/4/11 يف  يهودياً  م�صتوطناً   150 قيام  �النتهاكات،  �أبرز  ولعل   • 

مار يوحنا و�ل�صيطرة عليه، ويقع �لفندق يف قلب �حلي �مل�صيحي يف �لبلدة �لقدية من 

.
101

�لقد�ص و�لعائد لبطريركية �لروم �الأرثوذك�ص

حماولة م�صتوطنني يهود �إ�رش�م �لنار يف د�خل كني�صة �جلثمانية يف 1995/5/18، وتبع   •

ذلك �رشقة متثال �مل�صيح من دير �لطليان يف حّي �ل�صياح. 

هدم بلدية �لقد�ص �الإ�رش�ئيلية كني�صة تابعة للروم �الأرثوذك�ص، وهي قيد �الإن�صاء على   •

.
102

�صفح جبل �لزيتون �صنة 1992، بحجة عدم �حل�صول على رخ�صة بناء

�أو  �إقامة  �إعاقة �صلطات �الحتالل لرجال �لدين �مل�صيحيني يف �حل�صول على تاأ�صري�ت   •

جتديدها، �الأمر �لذي ي�صّو�ص �أد�ء �لكنائ�ص.

مالحقة �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �الإد�ر�ت �لكن�صية فيما يتعلق بال�رش�ئب على �الأمالك،   •

و�أحياناً باأثر رجعي، وكذلك مالحقة �ملر�صدين �لدينيني يف �لكنائ�ص �لتي يحج �إليها �أو 

.
103

يزورها �ل�ّصياح، بحجة عدم �متالكهم تر�خي�ص من وز�رة �ل�صياحة �الإ�رش�ئيلية

ب. النتهاكات بحق كني�شة القيامة: 

باعتد�ء�ت  �لقيامة  كني�صة  �مل�صتوطنني  وع�صابات  �الحتالل  �صلطات  ��صتهدفت 

متو��صلة، كان �أهمها:

وطرد  �لقيامة،  لكني�صة  �ملال�صق  �ل�صلطان  دير  ملفاتيح  �الحتالل  �صلطات  م�صادرة   •

�لرهبان �الأقباط منه.

املرجع نف�شه.  
101

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 43.  
102

�لفل�صطينية،  �لدر��صات  )بريوت: موؤ�ص�صة  ال�رضقية  القد�س  الأوروبي عن  تقرير روؤ�شاء بعثات الحتاد   
103

http://bit.ly/2h52Ct7 :2009(، �ص 24، �نظر
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�ل�رشطة  حاولت  كما  �لقيامة،  كني�صة  د�خل  خمفر  �إقامة  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  حماولة   •

قادة  عن  رغماً  للكني�صة،  جديد  باب  فتح  �لع�رشين  �لقرن  من  �لت�صعينيات  �أو��صط  يف 

�لكني�صة.

يف  �ملغلق  مرمي  باب  �أمام  �ملو�صوعة  �حلديدية  �ل�صبكة  باإز�لة  �الحتالل  �صلطات  قيام   •

.
104

�أو�خر ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2009، ثم حماولة فتح �لباب عنوة

�الأعياد  فرتة  يف  �لقيامة،  كني�صة  حميط  على  كبري�ً  طوقاً  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  فر�ص   •

عن  �صادر  بت�رشيح  �إال  �لدخول  من  �مل�صيحيني  و�مل�صلني  �لزو�ر  ومنع  �لرئي�صية، 

�ل�رشطة. 

“تعر�ص طالب �ملعاهد �لدينية �مل�صيحية يف �لبلدة �لقدية لل�صتائم، منذ �أكرث من ع�رشين   •

.
�صنة، فقط لكونهم م�صيحيني، وذلك من قبل �حلاخامات �ليهود �ملتدينني”105

�ضاد�ضًا: التهجري واالإبعاد:

�صياق  �صمن  مدينتهم،  عن  �ملقد�صيني  باإبعاد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �صيا�صة  تاأتي 

ورثت  حيث  �أ�صيل،   ٍ �صعب مكان  غا�صب   ٍ �صعب باإحالل  �لقا�صي  �ال�صرت�تيجي  �لهدف 

�صلطات �الحتالل �أ�صاليب �النتد�ب �لبيطاين يف �إبعاد �لفل�صطينيني عن مدنهم وقر�هم، 

تطبيق  يف  م�صتمرة  ز�لت  وما  �لبيطانية،  �لطو�رئ  �أنظمة  من   112 �ملادة  �إىل  م�صتندة 

�صيا�صات �الإبعاد.

�لفل�صطينيني  �آالف  ع�رش�ت  بحق  �الحتالل  �صلطات  نفذتها  �إبعاد  عملية  �أول  وكانت 

يف  �ملوجودين  للفل�صطينيني  �صكاين  �إح�صاء  عملية  �أجرت  عندما  �ملدينة،  �حتالل  عقب 

�ملدينة، ومنعت �لذين غادروها ب�صبب �حلرب من �لعودة �إليها. ثم �أعقبت ذلك بعمليات 

�لفردي  �الإبعاد  عمليات  و�صملت  مقد�صية.  ووطنية  �صيا�صية  لقياد�ت  ممنهجة  �إبعاد 

�ملهنية و�لنقابية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية و�لتعليمية و�لدينية،  �ل�صخ�صيات  �لكثري من 

للفرتة  �ملقد�صة  �مل�صيحية  �الأماكن  وتدمري  تدني�ص  و�ملقد�صات،  �لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة   
104

�لو�قعة بني 1948–2012، �لهيئة �الإ�صالمية �مل�صيحية لن�رشة �لقد�ص و�ملقد�صات، ر�م �هلل، 2012، �نظر:

http://info.wafa.ps/pdf/Desecration_and_destruction_of_Christian_holy_places_

between_1967_and_2012.pdf

�صاق �خلو�رنة يف �لقد�ص ذرعا، القد�س العربي، 2016/1/18، �نظر:  
105

http://www.alquds.co.uk/?p=467269
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حيث يقدمون يف �لعادة �إىل حماكمة �صورية، وقد ي�صمح لهم باال�صتئناف �أمام �ملحكمة 

�لعليا �الإ�رش�ئيلية، �لتي تقوم بامل�صادقة على �الإبعاد.

وقد �صّن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1973، قانوناً ُيحّدد ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة 

بـ 22% من جمموع �ل�صكان، �إال �أن �الحتالل مل يتمكن من حتقيق هذه �لن�صبة بتاتاً. ويف 

35%، ومن �ملتوقع �أن ت�صل  2007 بلغت ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة نحو  نهاية �صنة 

�صنة 2020 �إىل 40%، لذ� فاإن عامل تعديل �لتو�زن �لديوجر�يف يحتل ر�أ�ص �صلّم �أولويات 

�الإ�رش�ئيلية، وذلك من خالل  �لبلدية  �ملدينة، ويقف خلف معظم خمططات  �الحتالل يف 

�صكني،  كمركز  �ليهود  و�صط  للمدينة  و�لرتويج  �ال�صتيطان،  تكثيف  م�صار�ت:  �أربعة 

و�إقامة �جلد�ر �لفا�صل �لذي يت�صبب بالنتيجة باإبعاد �لفل�صطينيني بعد �صحب �إقاماتهم، 

�إىل ��صتمر�ر �صيا�صة هدم �لبيوت و�الأحياء )مثال ذلك حّي �لب�صتان يف �صلو�ن(،  �إ�صافة 

.
106

بحجة عدم ح�صولها على �لرتخي�ص �الإ�رش�ئيلي �لالزم

�قتالع  �إىل  �لهادفة  �الحتالل  جر�ئم  و�حلقوقية  �لقانونية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صف  وبينما 

بـ“�لتطهري  مكانهم،  �ليهود  �مل�صتوطنني  و�إحالل  و�إبعادهم  �أر��صيهم  من  �لفل�صطينيني 

هذه  �إ�صفاء  يرف�صون  �لقانون  وفقهاء  �لقر�ر  �صناع  من  �الإ�رش�ئيليني  فاإن  �لعرقي”، 

�ل�صفة على جر�ئم �الحتالل، ويرون فيها �تهاماً خطري�ً “ي�صعب �لتحقق منه و�إثباته”، 

ملفهوم  قانوين  تعريف  تبني  �إىل  بعد  يتو�صل  مل  �ملعا�رش  �لدويل  �لقانون  �أن  ويّدعون 

.
107

�لتطهري �لعرقي

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية  �إبعاد  �لقادمة بعون �هلل طبيعة و�أ�صكال  �الأبو�ب  و�صنف�ّصل يف 

للمقد�صيني خارج �لوطن عموماً، وعن حدود مدينة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى على وجه 

�خل�صو�ص. 

1. م�شادرة “الإقامة” متهيداً لالإبعاد:

�حلكومات  �صيا�صات  �أبرز  �إحدى  �لقد�ص،  من  �لفل�صطينيني  و�إبعاد  تهجري  يعدُّ 

يف  �لغالبة  �لن�صبة  �ليهود  فيه  يكون  جديد،  و�قع  الإيجاد  �لهادفة  �ملتعاقبة  �الإ�رش�ئيلية 

تقدير �صل�صلة  �لتهويد،  �إجر�ء�ت  ظّل  يف  �لقد�ص  م�صتقبل  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   
106 

��صرت�تيجي )16(، �آب/ �أغ�صط�ص 2009.

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64.  
107
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لل�صكان،  �لعام  �ملجموع  من   %22 �لفل�صطينيني  عدد  يتجاوز  ال  وبحيث  �لقد�ص،  مدينة 

يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صات  بنود  �أهم  �أحد  كان  لذ�  �ال�صرت�تيجي.   2020 ملخطط  تطبيقاً 

�رشقي �لقد�ص يتجلى يف م�صاألة �صحب �الإقامة، �أو بطاقات �لهوية �لزرقاء من �ملو�طنني 

�ملقد�صيني.

قو�ت وت�صتند  �صتى،  بذر�ئع  �إقاماتهم  �صحب  �صيا�صة  من  �ملقد�صيون   ويعاين 

�الحتالل —فيما ت�صتند— على �لفقرة 1 من �ملادة 11 من قانون �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل” 

�ملعدل، �ل�صادر �صنة 1974 و�لذي يح�رش �حلاالت �لتي يجوز فيها �صحب بطاقة �لهوية 

على  �أعو�م  �صبعة  فرتة  “�إ�رش�ئيل”  خارج  �ل�صخ�ص  تو�جد  �إذ�  �الأوىل  حاالت:  ثالث  يف 

�الأقل، و�لثانية �إذ� ح�صل �لفرد على �إقامة يف دولة �أخرى، و�لثالثة �إذ� ح�صل على جن�صية 

دولة �أخرى. �إال �أن �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية قد �أح�صت حاالت م�صادرة لالإقامات من عدد 

من �ملقد�صيني، خارج �حلاالت �ملذكورة، والأ�صباب غري مفهومة.

الإك�صاب  �لقانونية،  و�لذر�ئع  �لتف�صري�ت  �إيجاد  �لدو�م  على  “�إ�رش�ئيل”  وحتاول 

عمليات �الإبعاد �لق�رشي “�ل�رشعية �لالزمة”، وذلك عب �لتفريق بني �الإبعادين �لفردي 

و�جلماعي، و�الدعاء �أن �الإبعاد �جلماعي فقط هو �لذي ُيعّد �نتهاكاً التفاقية جنيف. �أما 

من  �لق�صد  �أن  ز�عمة  تنتهكها،  وال  �التفاقية  لروح  منافية  غري  فهي  �لفردية  �الإبعاد�ت 

�لنازيون  مار�صه  �لذي  �جلماعي  �لتهجري  تكر�ر  منع  هو  جنيف،  �تفاقية  من   49 �ملادة 

بكافة  تندد  �أنها  يجد  �ملذكورة  �ملادة  لن�ّص  �ملدقق  �أن  �إال  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  خالل 

كافياً ال�صتبعاد  مّما ي�صكل �صبباً  �أم جماعياً،  �لق�رشي، �صو�ء كان فردياً  �الإبعاد  �أ�صكال 

�الدعاء �الإ�رش�ئيلي يف تف�صريها. �إ�صافة �إىل �أن �صلطات �الحتالل ال حتتاج �إىل �أّي ذر�ئع 

لطرد �ملقد�صيني و�إبعادهم عن بيوتهم، فقد طالب حزب موليدت Moledet �الإ�رش�ئيلي 

يف جل�صة للكني�صت يف 2003/7/27 �إقر�ر م�رشوع يق�صي بطرد 200 �ألف فل�صطيني من 

.
108

�لقد�ص �ل�رشقية

اأ. ذريعة “مركز احلياة”:

�ل�صامت على  �لرت�ن�صفري  �صيا�صة  �ملتعاقبة يف تطبيق  �الإ�رش�ئيلية  تعتمد �حلكومات 

�أي و�صع �ملقد�صيني ما بني  �ملدينة،  �لد�ئمة” يف  “�الإقامة  “ثغر�ت” حّق  �ملقد�صيني، على 

�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   3 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   
108

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004(، �ص 145.
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كمو�طنني  ولي�صو�   ،Residents كمقيمني  في�صنفون  �لكاملة،  و�ملو�طنة  �لالمو�طنة 

�إليه  �الحتالل  �صلطات  ت�صتند  �لذي  �حلياة”  “مركز  معيار  على  ويرتتب   .Citizens

�ل�صكان  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  �لد�خلية  وز�رة  تطالب  �أن  �ملقد�صي،  مو�طنة  على  �حلكم  يف 

كافة  وتقدمي  حياتهم”،  “مركز  الإثبات  ر�صمية،  وم�صتند�ٍت  وثائق  بتقدمي  �ملقد�صيني، 

�لثبوتات من فو�تري �ملياه، و�لكهرباء، و�الأرنونة )�رشيبة �مل�صقفات(، و�صهاد�ت �الأوالد 

�الإ�رش�ئيلية  �لوطني  �لتاأمني  موؤ�ص�صة  من  �لر�صمية  و�الأور�ق  و�مليالدية،  �لتعليمية 

)National Insurance Institute of Israel )NII، وكذلك عقود �الإيجار، وغريها من 

.
109

�لوثائق

ما  فكثري�ً  �لعك�ص،  �إثبات  وعليه  متهٌم  باأنه  �صاعر�ً  م�صتنفر�ً  �ملقد�صي  �ملو�طن  ويظل 

ح�صل �أن ووجه بع�ص �ملقد�صيني ب�صوؤ�ل ��صتنكاري مفاجئ �صيغته: �أنت ل�صت �ليوم يف 

“مركز �حلياة” �ملذكور، قامت �صلطات �الحتالل ب�صحب  �إىل معيار  . و��صتناد�ً 
110

�لبالد

هوية ب�صحب  فقامت  م�صبق.  �إخطار  دون  غالباً  �ملقد�صيني،  من  كبرية  �أعد�دٍ   هويات 

. ثم قامت �ل�صلطات 
1111998 1997، و788 �صنة  1996، و606 �صنة  689 مقد�صياً �صنة 

�لعدد  ن�صف  يعادل  ما  �أي  وحدها،   2008 �صنة  خالل  مقد�صياً   4,577 هويات  ب�صحب 

 �لذي �صحبته خالل 40 عاماً، وقد ز�د �لعدد �الإجمايل لالأفر�د �لذين �صحبت هوياتهم عن

. ويجدر �لتنويه �أن هذه �الأرقام تعني �أحد �لو�لدين فقط، ويلحق بهما 
112ً

14 �ألف مقد�صيا

 .
113

تلقائياً جمموع �أفر�د �لعائلة

وكان رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، قد �قرتح خالل لقائه مع �ملجل�ص 

�ملقد�صيني  �ل�صكان  من  �ملقد�صية  �لهوية  �صحب   ،2015/10/12 يف  �مل�صغر  �لوز�ري 

�الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  بد�أت  �لذي  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  خلف  �لو�قعة  �ملناطق  يف 

مدينة  �رشق  �صمال  يقع  �لذي  �صعفاط  خميم  منطقتي  يف  وحتديد�ً   ،2002 �صنة  ببنائه 

من �أكرث  بحرمان  تطبيقه  حال  يف  �القرت�ح  ويت�صبب  �ملدينة،  �صمال  عقب  وكفر   �لقد�ص، 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.   
109

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 11.  
110

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64–65.  
111

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
112

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 65-64.  
113
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هوؤالء  �أن  نتنياهو  ويدعي  �لقد�ص.  مدينة  يف  وم�صكنهم  �إقاماتهم  من  مقد�صي  �ألف   100

�ملقد�صيني ي�صتفيدون مّما �أ�صماه “حقوقهم يف �لدولة”، و�أنهم بح�صب ر�أيه “ال يلتزمون 

.
بو�جباتهم جتاهها”114

ب. منع جمع ال�شمل:

وقد �صّن �لكني�صت �الإ�رش�ئيلية �صنة 2003، قانوناً جتّمد مبوجبه �إجر�ء�ت جمع �صمل 

�لعائالت عندما يكون �أحد �لزوجني يحمل �الإقامة �ملقد�صية �أو �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية، بينما 

باإ�صافة   2007 �لكني�صت �صنة  �أو قطاع غزة. كما وقام  �لغربية  �ل�صفة  يكون �الآخر من 

عائالت  �صمل  مّل  ملنع  و�إير�ن،  و�لعر�ق  و�صورية  لبنان  مثل  �حلظر،  هذ�  �إىل  عدة  دول 

فل�صطينية �أحد �رشكائها من فل�صطينيي �ل�صتات.

وفيما ت�صمح “�إ�رش�ئيل” الأي يهودي يف �لعامل على �لهجرة �إىل فل�صطني و�حل�صول 

على كافة �حلقوق �لتي يكن لدولة �أن متنحها ملو�طنيها، فاإنها متنع �لفل�صطيني من �حلق 

نف�صه. و��صتناد�ً �إىل قاعدة معلومات �ل�صلطة �لفل�صطينية، فاإن “�إ�رش�ئيل” رف�صت حتى 

�ل�صمل. ولكن �الإح�صائيات  �أيار/ مايو 2011 �الإجابة على 5,061 طلباً من طلبات جمع 

بتقدير بع�ص �ملوؤ�ص�صات ت�صري �إىل �أن �أكرث من �صبعة �آالف طلب قد رف�صت. �إ�صافة �إىل 

�إليها  �الحتالل  �نتباه  من  تخّوفاً  �لت�صجيل  تتجنب  و�الأزو�ج  �لعائالت  من  فالعديد  ذلك 

.
115

وتعر�صها للت�صتت

ج. خدعة البطاقة املمغنطة:

عن  �الحتالل  حكومة  �إعالن  ياأتي  �ملقد�صيني،  من  �ملزيد  وتهجري  �إبعاد  �صياق  ويف 

“�لبطاقات  ��صم  عليها  �أطلقت  �لقد�ص  ل�صكان  جديدة  هوية  بطاقات  جتربة  يف  �ل�رشوع 

و�القت�صادية،  �الجتماعية  للحقوق  �لقد�ص  مركز  عن  �صادرة  در��صة  �أن  �إال  �لذكية”. 

خاللها  من  يكن  خا�صة،  �أجهزة  �إىل  ت�صتند  �ملمغنطة  �جلديدة  �لبطاقات  �أن  �إىل  �أ�صارت 

��صتعر��ص كافة �ملعلومات عن �أ�صحابها ومالمح وجوههم وب�صماتهم و�أماكن �إقاماتهم 

هذه  �أ�صحاب  تنقالت  طبيعة  حتديد  يكن  خاللها  ومن  ذلك.  وغري  �ملالية  و�لتز�ماتهم 

�لذين يتو�جدون  �إقاماتهم �مل�صتجدة، وبالتايل يكن لل�صلطات ح�رش  �لبطاقات و�أماكن 

�متلك �صقة �صكنية بقيمة 50 �ألف دوالر يف �لقد�ص، احلياة اجلديدة، 2015/11/1.  
114

http://bit.ly/2srQID1 :مقد�صيون غري مرئيني، موقع قد�صكم، 2015/9/22، �نظر  
115
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ب�صكل د�ئم د�خل مدينة �لقد�ص، من �أولئك �لذين ي�صكنون خارجها، يف حماولة لالإيقاع 

باملقد�صيني و�صحب �إقاماتهم وحرمان ع�رش�ت �الألوف منهم من حقهم باالإقامة يف �ملدينة 

.
116

�ملقد�صة

2. الإبعاد عن مدينة القد�س:

�لق�رشية،  �الإبعاد�ت  �ل�صهيوين موجاٍت من  �لكيان  ن�صاأة  �لقد�ص منذ  �صهدت مدينة 

فت�صببت �لع�صابات �ل�صهيونية يف نزوح �أفو�ج من �ملقد�صيني �صنة 1948، و�أفو�ج �أكب 

�صنة 1967، ثّم �أبطاأت �ل�صلطات يف �لفرتة 1971–1974 يف �إبعاد �ملقد�صيني على �أثر ردود 

فعل عربية ودولية خمتلفة، ثّم عادت �صنة 1975 �إىل �صيا�صتها فاأبعدت �لع�رش�ت. كذلك 

يف  ع�صكرية  بقر�ر�ت  �ملقد�صية  �لوطنية  �ل�صخ�صيات  ع�رش�ت  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت 

�لفرتة 1967–1992، و�أبعدت بع�صهم �إىل مرج �لزهور جنوب لبنان �صنة 1992. و�أبعدت 

. و�أبعدت ثالثة نو�ب يف �ملجل�ص 
117

كذلك جمموعة �أخرى �إبان �النتفا�صتني �الأوىل و�لثانية

�لت�رشيعي �لفل�صطيني �إ�صافة �إىل وزير �صابق. ثم جاءت موجة �إبعاد �الأ�رشى �ملقد�صيني 

�ملفرج عنهم �إىل قطاع غزة و�إىل خارج فل�صطني �صنة 2011. وما يز�ل قائد �جلبهة �لد�خلية 

يف �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، ي�صدر قر�ر�ت باإبعاد �ملقد�صيني عن �لقد�ص �أو �مل�صجد �الأق�صى، 

.
��صتناد�ً للبنود 6، و108، و109 من “قانون �لدفاع �صاعة �لطو�رئ 1945”118

مناذج عن حالت الإبعاد عن مدينة القد�س:

�أوالها  كانت  و�عتبارية،  قيادية  هيئات  �لقد�ص  مدينة  عن  �الحتالل  �صلطات  �أبعدت 

�أع�صاء من �لهيئة �الإ�صالمية �لعليا، �لتي تولّت �أمر �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية عقب �الحتالل 

.
�صنة 1967. كما �أبعدت �ل�صلطات 60 �صخ�صية وطنية خالل �لفرتة 1967–1191987

�صلطات  �أبعدت  فقد  �لدر��صة،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )15( رقم  �جلدول  وبح�صب   •

�الحتالل 7 من حمافظة �لقد�ص يف �صنة 1992 �إىل مرج �لزهور يف جنوب لبنان ملدة عام 

كامل، الحقاً �صار �ثنان منهما ع�صوين يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006. 

�أ�صعد عبد �لرحمن، �لهوية �ملقد�صية: جمزرة �صحب �لبطاقات، الحتاد، 2012/4/6، �نظر:   
116

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=65105

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
117

�ص 65.
 
جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س،  

118

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 49.  
119
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�إىل منتخبني  مقد�صيني  �أربعة   2010 �صنة  منذ  تبعد  �الحتالل  �صلطات  ز�لت  ما   • 

يف  �لثالثة  �لنو�ب  وهم  �إ�رش�ئيل”،  لـ“دولة  والئهم  عدم  بحجة  وذلك  �لغربية  �ل�صفة 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني: �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�أحمد عطون، وحممد طوطح، 

�إ�صافة �إىل �لوزير �ل�صابق خالد �أبو عرفة.

�صلطات  �أبعدت  فقد  �لدر��صة،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )16( رقم  �جلدول  وبح�صب   •

�الحتالل 29 �أ�صري�ً مقد�صياً من �أ�صل 45 �أ�صري�ً مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �صفقة “وفاء 

�الأحر�ر” يف 2011/10/18، بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، وقد �أبعدت �ل�صلطات 14 

منهم �إىل قطاع غزة، بينما �أبعدت 10 �أ�رشى �إىل دولة تركيا، و5 �أ�رشى �إىل دولة قطر.

قررت �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية �لعليا �إبعاد زوجة �ل�صهيد �ملقد�صي غ�صان �أبو جمل و�أطفاله   •

�لثالثة من مدينة �لقد�ص، وذلك بعد م�صادقة �ملحكمة على قر�ر وزير �لد�خلية �لقا�صي 

و�إلغاء  �ل�صهد�ء،  �أهايل  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  �صمن  �ملدينة،  من  �لزوجة  برتحيل 

.
120

معاملة جمع �ل�صمل �لتي ت�صتند �إليها زوجة �ل�صهيد �أبو جمل يف بقائها يف �ملدينة

3. الإبعاد عن امل�شجد الأق�شى املبارك: 

مّمن  �الأق�صى،  و�مل�صجد  �لقد�ص  عن  �ملقد�صني  باإبعاد  �الحتالل  �صلطات  �رشعت 

�نتقائية  ظروف  يف  �خلم�صني،  �أو  �الأربعني  دون  وتارة  عاماً،  �لثالثني  دون  �أعمارهم 

وبذريعة “�حلفاظ على �الأمن و�حلّد من �ل�صغب”، بهدف �ل�صيطرة �ملطلقة على �مل�صجد 

وو�صعه حتت ت�رشف �مل�صتوطنني �ليهود. 

ثم يف تطّور الحق، �صارت �صلطات �الحتالل ت�صدر قر�ر�ت ق�صائية و�أخرى ع�صكرية، 

�إىل مدينة  �لدخول  �أو  �مل�صجد  �إىل  �لدخول  بعينهم متنعهم من خاللها من  �أ�صخا�ص  �صّد 

�لقد�ص نف�صها. وقد طالت هذه �لقر�ر�ت �صخ�صيات مقد�صية بارزة، �إ�صافة �إىل �ملئات من 

�لقر�ر�ت موظفون يعملون يف دو�ئر  �لرجال و�لن�صاء وحتى �الأطفال. ومل ينج من هذه 

�لقر�ر�ت  هذه  وحلق  �ملبارك.  �الأق�صى  �مل�صجد  د�خل  و�حلر��ص  �الإد�ريني  من  �الأوقاف 

�أو�مر باحلب�ص �أو �لتغرمي �أو متديد فرتة �الإبعاد ملن خالف �لقر�ر�ت �لق�صائية و�لع�صكرية، 

ثم �صدرت قر�ر�ت �أخرى تعدُّ �ملر�بطني و�ملر�بطات تنظيمات حمظورة، مّما ترتب على 

ذلك �إبعاد كل من ينتمي �إليها مّمن يثبت عليه �لتو�جد د�خل �مل�صجد بني �ل�صلو�ت.

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
120

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.
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وتزد�د وترية �الإبعاد يف فرتة �الأعياد �ليهودية، و�لتي �أ�صبحت مو�صماً الإغالق معظم 

�أبو�ب �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، �أو يف �أعقاب حدوث مو�جهات ت�صميها �صلطات �الحتالل 

“�إخالل باالأمن �لعام”، حيث ترت�وح فرتة �الإبعاد من �أ�صبوعني وحتى عدة �أ�صهر قابلة 
.
121

للتمديد

�ل�صابع برفقة و�لدتها  �ل�صف  �إحدى �حلاالت منعت �صلطات �الحتالل طالبة يف  ويف 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �لدخول لالأق�صى، و�عتدو� بال�رشب على و�لدتها، كما منعت  من 

عدد�ً من �ملعلمات من �لدخول عب باب �لناظر مما ��صطرهن �إىل �لتوجه �إىل باب �ل�صل�صلة 

.
122

و�لدخول منه

�صنة  من  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  بد�ية  و�لرت�ث  للوقف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة  و�أ�صارت 

�ل�صنة  من  �صبتمب  �أيلول/  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملبعدين  عدد  بلغ  قد  �أنه  �إىل   ،2014

ذ�تها ما بني 70–80 مقد�صياً. وكان بع�ص هوؤالء قد �صدر بحقه �إبعاد يف �أول �صنة 2014. 

منهم 25 �صيدة، �إ�صافة �إىل 9 حر��ص يعملون يف د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية، وموظفني يف 

د�ئرة �الإعمار، كما طالت قر�ر�ت �الإبعاد �صخ�صيات �عتبارية من فل�صطينيي �لد�خل، ويف 

.
123

مقدمتهم �ل�صيخ ر�ئد �صالح رئي�ص �حلركة �الإ�صالمية

خالل  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �أبعدت  �الحتالل  �صلطات  �أن  �إىل  �الإح�صاء�ت  وت�صري 

�صنة 2015 وحدها، 297 فل�صطينياً لفرت�ت تر�وحت بني ع�رشة �أيام و�صتة �أ�صهر قابلة 

للتمديد، باأو�مر من �رشطة �الحتالل، ومن بني �ملبعدين 126 �صيدة، و9 فتيات قا�رش�ت، 

124. بينما �أح�صى �أحد �لتقارير �إبعاد 323 مقد�صياً عن 
و18 قا�رش�ً، و12 موظف �أوقاف

.
125

�مل�صجد �الأق�صى، منهم 144 من �لرجال، و126 من �لن�صاء، و18 فتى و8 فتيات

�صيا�صة �الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى، موقع وكالة �الأنباء و�ملعلومات �لفل�صطينية )وفا(، 2015، �نظر:  
121

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9562

�الحتالل ينع ويعرقل دخول طالب مد�ر�ص �الأق�صى، وكالة �صفا، 2015/8/24، �نظر:  
122

http://bit.ly/2mXclFv

موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.  
123

مركز  مقد�صياً،   2297 �عتقال  �لقد�ص..  يف  �صهيد�ً   34 �رتقاء  �الأق�صى...  يف  خطري  ت�صعيد   :2015 ح�صاد   
124

معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن، 2016/1/1.

موؤ�ص�صة همة نيوز، �لقد�ص، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2014.  
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4. مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة الإبعاد:

اأ. املبعدون من الهيئة الإ�شالمية العليا:

�لعليا �الإ�صالمية  �لهيئة  من  �ملبعدين  �ملقد�صيني  من  �الأوىل  �لطائفة  مقاومة   متثلت 

لالإبعاد،  رف�صها  �أعلنت  حيث  �لوطن،  خارج  و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  بعقد   ،1968 �صنة 

وح�صدت �لتاأييد يف �صبيل �لعودة للمدينة، كما �أعلن �ملبعدون ومعهم من �صبقهم يف �الإبعاد 

عن تاأ�صي�ص جلنة �إنقاذ �لقد�ص برئا�صة �ملبعد �ل�صابق �صليمان �لنابل�صي، ثّم تاله يف رئا�صة 

�للجنة ف�صيلة �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح. وقامت هذه �للجنة بكافة �الإجر�ء�ت و�خلطو�ت 

�الإعالمية و�لتثقيفية و�لتنظيمية �لالزمة يف �صبيل �ل�صغط على قو�ت �الحتالل و�إجباره 

.
126

بالعودة عن قر�ره باإبعاد �ملو�طنني

ب. املبعدون اإىل مرج الزهور:

�صمن  و�ملثبت  �لدر��صة  لغر�ص  �لباحث  �أعده  �لذي   )15( رقم  �جلدول  وبح�صب 

�صمن  لبنان،  �إىل  �لقد�ص  حمافظة  �صكان  من  فل�صطينيني   7 ْبِعَد 
ُ
�أ فقد  �لدر��صة،  مالحق 

�إىل �الحتالل  �صلطات  �أبعدتهم  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  فل�صطينياً   416 

مرج �لزهور يف جنوب لبنان، يف 1992/12/17، وقد قاوم �ملبعدون قر�ر �إبعادهم مقاومة 

�لقا�صية  �لطق�ص  �أجو�ء  من  بالرغم  �لزهور  مرج  جبل  يف  مر�بطني  و��صتمرو�  �صلبة، 

على  منازلهم  �إىل  �لعودة  من  جميعاً  �ملبعدون  متكن  حتى  �ل�صعبة،  �لبيئة  وظروف 

مرحلتني �آخرهما نهاية �صنة 1993. وُي�صّجل لهم �إ�صهامهم يف �إعادة تنفيذ �لقر�ر �الأممّي 

.
127

رقم 799 �صّد �الإبعاد عن فل�صطني عامة مبا فيها �رشقي �لقد�ص

ج. املبعدون عن امل�شجد الأق�شى:

�الأوقاف،  وموظفي  و�حلر��ص  �ملر�بطني  من  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملبعدون  و�عتاد 

�لتي  �لالفتات  برفع  �مل�صجد،  بو�بات  �أمام  و�عت�صاماتهم  �حتجاجاتهم  يو��صلو�  �أن 

�عتاد  كذلك  �الأق�صى،  �مل�صجد  وعن  حقوقهم  عن  �لدفاع  يف  وبالهتاف  باإبعادهم،  تندد 

ً  �ملبعدون ومبوؤ�زرة �لهيئات و�جلمعيات �ملقد�صية وهيئات فل�صطينيي �لد�خل، وحتديد�

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق، �ص 14–15.  
126

�لزيتونة  مركز  )بريوت:  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية  �حلركة  تاريخ  يف  حمطة  �لزهور:  مرج  �لبوريني،  ح�صني   
127

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(.
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�حلركة �الإ�صالمية، يف عقد �للقاء�ت و�لندو�ت �لتي تعزز مقاومتهم لالحتالل، وت�صحذ 

هممهم يف �ال�صتمر�ر يف �ملطالبة بالعودة لوظائفهم و�صلو�تهم يف �مل�صجد �الأق�صى.

د. املبعدون من اأع�شاء املجل�س الت�رضيعي:

 )15( رقم  �جلدول  يف  مثبتة  و�أ�صماوؤهم  مقد�صيني  �أربعة  رف�ص   2010/7/1 ويف 

مدينة  عن  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  نو�ب  ثالثة  وهم  �لكتاب،  مالحق  �صمن 

�الن�صياع  رف�صو�  �لعا�رشة،  �لفل�صطينية  �حلكومة  يف  �صابق  وزير  �إىل  �إ�صافة  �لقد�ص، 

�لوز�رة  �صحب  �أعقاب  يف  �لقد�ص  مدينة  مبغادرة  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  لقر�ر 

�لدولية  �ملنظمة  مقر  �إىل  �الأربعة  �ملقد�صيون  وجلاأ  للمغادرة،  �صهر�ً  و�إمهالهم  الإقاماتهم 

قر�ر  على  �حتجاجاً  �عت�صام  خيمة  ون�صبو�  �لقد�ص،  �رشقي  يف  �الأحمر  لل�صليب 

�خليمة  يف  معت�صمني  �الأربعة  �ملقد�صيون  و��صتمر  �ملدينة.  خارج  باإبعادهم  �الحتالل 

�لدولية �ملنظمة  باقتحام مقر   2012/1/21 �الحتالل ظهر  قيام قو�ت  �إىل حني  �صهر�ً   19 

و�عتقالهم.

وقد تكّرر �أ�صلوب �للجوء �إىل مقر �ل�صليب �الأحمر، حني �أعلن نا�صطان مقد�صيان يف 

2015/12/25 رف�صهما �الن�صياع لقر�ر �إبعادهما، ون�صبا خيمة لالحتجاج ومكثا فيها 

و��صرتطت   ،
128

و�عتقلتهما  2016/1/6 فجر  �الحتالل  قو�ت  باغتتهما  حيث  يوماً،   11

�أن  �إال  �لغربية،  �ل�صفة  نحو  و�إبعادهما  عنهما  لالإفر�ج  مالية  كفالة  دفع  ذويهما  على 

كما  د�فعني”،  “م�ص  �صعار  �صريفعون  باأنهم  و�رشحو�  �لكفالة  دفع  رف�صو�  ذويهما 

�صبق وت�صامنو� مع �بنيهما �للذين رفعا �صعار “م�ص طالعني”، ملّا رف�صا مغادرة �لقد�ص 

طو�عية.

�ضابعًا: هدم البيوت واملن�ضاآت:

تعدُّ �صيا�صة �لهدم �لتي تتبعها �صلطات �الحتالل �إحدى �أهم �أدو�تها يف �حلّد من �لتز�يد 

باجتاه �أر��صيهم  لهجرة  ي�صطرو�  حتى  �ل�صكان  ترهيب  ويف  �لفل�صطيني،   �ل�صكاين 

و�ملن�صاآت  �لبيوت  هدم  يف  �ل�صلطات  �رشعت  وقد  فل�صطني.  خارج  و�إىل  �لغربية  �ل�صفة 

ب�صيا�صات  و��صتعانت   ،1967 �صنة  للمدينة  �حتاللها  فور  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية 

نو�ب �لتجمع يزورون مبعدي �لقد�ص يف مقر �ل�صليب �الأحمر، عرب 48، 2015/12/28.  
128
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لزوم  يف  �لبلدية  و�إجر�ء�ت  قو�نني  �أهمها:  �لهدم،  عمليات  لت�صهيل  خمتلفة  وقو�نني 

من  متكنها  �لتي  �لقو�نني  وكذلك  �لغائبني،  �أمالك  وقانون  �لبناء،  تر�خي�ص  ��صت�صد�ر 

م�صادرة �الأر��صي و�لعقار�ت بذر�ئع خمتلفة.

�تفاقية  �لدولية، وحتديد�ً  �لقو�نني  �لبيوت و�ملن�صاآت ب�صكل ينايف  وتتم عمليات هدم 

1949. حيث  1907، و�تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة  Hague Convention ل�صنة  الهاي 

�أو  ثابتة  خا�صة،  ممتلكات  �أية  تدمر  �أن  �الحتالل  دولة  على  “يحظر  �أنه  على  تن�صان 

منقولة، تتعلق باأفر�د �أو جماعات، �أو بالدولة �أو بال�صلطة �لعامة، �أو �ملنظمات �الجتماعية 

 .
�أو �لتعاونية، �إلخ”129

1. مناذج من �شيا�شة الهدم:

 ،2015–1967 �لفرتة  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �الحتالل  �صلطات  هدمته  ما  جمموع  بلغ 

1,911 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية، نتج عنها ت�رشيد 8,519 فل�صطينياً. 

ففي �صنة �الحتالل ذ�تها )1967(، هدمت �ل�صلطات 135 منزالً يف حّي �ملغاربة �لقريب   •

من  يقرب  ما  هدمت  كذلك  فل�صطينياً.   650 ت�رشيد  يف  وت�صببت  �الأق�صى،  �مل�صجد  من 

200 من�صاأة متنوعة نتج عنها نزوح مئات �ملو�طنني عن �أماكن �صكناهم.

�عتمدت �ل�صلطات �صيا�صة هدم بيوت �ملقاومني �لفل�صطينيني �أو تخريبها، وذلك بقر�ر   •

ع�صكري يف �أعقاب �لعملية �لفد�ئية يف �صوق حمنيه يهود� غرب �لقد�ص يف 1967/1/30، 

وقد ��صتمرت �ل�صلطات باتباع هذه �ل�صيا�صة حتى �صنة 2015.

بينما هدمت يف فرتة 1968–1987، 66 من�صاأة، و�رّشدت 294 فل�صطينياً.   •

و�رّشدت من�صاأة،   134  )1993–1988( �الأوىل  �النتفا�صة  �صنو�ت  يف  وهدمت   • 

660 فل�صطينياً. 

و�رّشدت  من�صاأة،   215  )2000–1994( �أو�صلو  التفاقية  �الأوىل  �ل�صنو�ت  يف  وهدمت   •

1,444 فل�صطينياً. 

و�رشدت من�صاأة،   390  )2004–2001( �لثانية  �النتفا�صة  �صنو�ت  يف  وهدمت   • 

 .130ً
2,063 فل�صطينيا

هنادي �لزغري، هدم املنازل يف القد�س 1967-2007: تقرير متهيدي )�لقد�ص: �الئتالف �الأهلي للدفاع عن   
129

حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، �أيار/ مايو 2007(، �ص 4.

املرجع نف�شه، �ص 5.  
130
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و�رشدت  من�صاأة،   201  )2015–2014( �لثالثة  �النتفا�صة  �صنتي  يف  هدمت  وكذلك   •

.
131420

وهدمت يف �صنو�ت “ما بني” �النتفا�صتني �لثانية و�لثالثة )2005–2013( 767 من�صاأة،   •

و�رشدت 2,988 فل�صطينياً. 

�أ�صارت “موؤ�ص�صة �ملقد�صي” يف در��صة لها �إىل �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية هدمت يف �لفرتة   •

486 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية، و�أ�صفرت عمليات �لهدم عن ت�رشيد   ،2015–2010

�أربعة  293 �مر�أة و389 طفالً. وقد �صدرت قر�ر�ت �لهدم عن  901 فل�صطينياً، بينهم 

موؤ�ص�صات �إ�رش�ئيلية وهي: وز�رة �لد�خلية، وبلدية �لقد�ص، و�صلطة �لطبيعة، و�الإد�رة 

�ملدنية.

�أما يف �صنة 2015 حتديد�ً، فقد هدمت �صلطات �الحتالل 89 من�صاأة �صكنية وغري �صكنية،   •

.
132

وت�صببت يف ت�رشيد 79 فل�صطينياً، بينهم 41 طفالً و22 �مر�أة

2. التمييز بني ال�شكان )عن�رضية الحتالل(:

و�لهدم،  �لبناء  �صيا�صة  يف  كذلك  �ملدينة  غرب  �ليهود  ل�صالح  �لعن�رشية  مبد�أ  يتحكم 

ومن مظاهر هذه �ل�صيا�صة �لعن�رشية:

�الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز   - بت�صيلم  مركز  �أعدها  در��صة  �أ�صارت   •

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human يف �الأر��صي �ملحتلة

Rights in the Occupied Territories �إىل �أن بلدية �الحتالل �صيدت 38,500 �صقة 

�صكنية، على �أر��صٍ يف �رشقي �لقد�ص، و�أ�صكنت فيها �مل�صتوطنني �ليهود. وت�صمح لهم 

يف �لعادة �لبناء بن�صبة 90–120% من م�صاحة �الأر�ص. ومتنحهم �متياز�ت وت�صهيالت 

.
133

كثرية

يقابل ذلك �نعد�م �إ�صد�ر خمططات لالأحياء �لعربية، وت�صدر �لرت�خي�ص فقط ب�صكل   •

�ل�صقة  كلفة  وت�صل  �ملنال،  و�صعبة  �لتكاليف  وباهظة  ع�صو�ئي،  وباأ�صلوب  فردي 

�ملتعددة �ل�صقق  ذ�ت  �لبناية  ترخي�ص  كلفة  ت�صل  بينما  دوالر،  �ألف   50  �لو�حدة 

هدم �ملباين يف مدينة �لقد�ص منذ عام 1967 حتى 2015، وكالة وفا، 2016/3/22.  
131

�صكنية  من�صاأة   89 تهدم  �الحتالل  �صلطات  �ملقد�صي:  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لهدم  لعمليات  �ل�صنوي  تقريرها  يف   
132

وغري �صكنية خالل �لعام 2015، موؤ�ص�صة �ملقد�صي لتنمية وتطوير �ملجتمع – فل�صطني �ملحتلة، 2015/12/31، 

http://bit.ly/2hWpoFw :نظر�

هنادي �لزغري، مرجع �شابق، �ص 25.  
133
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25–75% من م�صاحة  �إال بن�صبة ترت�وح بني  بالبناء  �ل�صماح  �ألف دوالر، وعدم   300

.
134

�الأر�ص

يكن  وعندها  مدنية،  كمخالفة  حت�صب  �مل�صتوطن  قبل  من  �لبناء  خمالفة  فاإن  كذلك   •

�إد�رية، يتم عقبها  باإجر�ء تعديالت  �لبناء، ومن ثم منحها ترخي�صاً  تعديل خمططات 

�إمتام عملية �لبناء دون م�صاريف باهظة، ودون هدم، �أما يف حالة �ملخالفة �لفل�صطينية 

غر�مات  فر�ص  خالل  من  �صاحبها  معاقبة  ويتم  �أمنية،  خمالفة  �أحياناً  حت�صب  فهي 

.
135

باهظة و�إ�صد�ر �أو�مر هدم من �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية

3. مقاومة الفل�شطينيني ل�شيا�شة الهدم:

�ملقد�صيني  مقاومة  عو�مل  �أهم  �أحد  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �ملقد�صيني  �إ�صكان  عامل  يعدُّ 

لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�أحد مفاتيح �ل�صمود و�لثبات يف �ملدينة، حيث �إن قطاع �الإ�صكان 

يتعلق باالأر�ص و�الإن�صان، وهما جوهر �ل�رش�ع مع �الحتالل، و�ال�صتثمار يف �الإ�صكان 

هو ��صتثمار يف �حلفاظ على �حلقوق �لوطنية يف �ملدينة، و�مل�صتثمر �لفل�صطيني يف قطاع 

مزودة  �صخمة  �إ�رش�ئيلية  �آلة  ور�ءها  تقف  كبرية  حتديات  يو�جه  �لقد�ص  يف  �الإ�صكان 

 .
136

بقو�نني منحازة وعن�رشية، و�إمكانات هائلة

ويقاوم �لفل�صطينيون �صيا�صة �لهدم �لتي يتبعها �الحتالل، بالبناء �ملكثف و�مل�صتمر، 

وقد يهدم �لبيت ثم يبنى مرة ثانية وثالثة. ويحاول �لفل�صطينيون بعفوية وطنية مو�جهة 

�الأحياء  �لفر�غات ما بني  �لبناء يف  �لفل�صطينية من خالل  �الأحياء  �ملتف�صي يف  �ال�صتيطان 

�لفل�صطينية، بالرغم من �متناع �ل�صلطات عن منح تر�خي�ص �لبناء.

 وت�صعى �أحياناً �رشكات فل�صطينية خا�صة، الإعادة �لنظر يف �آلية �لتعامل مع �ملخططات 

�لهيكلية �ل�صادرة عن بلدية �الحتالل، بهدف حتويل �أر��صي خ�رش�ء �إىل �أر��صي تطوير 

و�صكن، وقد �أ�صهمت هذه �ل�رشكات ببناء �إ�صكانات متعددة يف مو�قع خمتلفة من مدينة 

�لقد�ص.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 38.  
134

املرجع نف�شه، �ص 89.  
135

املرجع نف�شه، �ص 62.  
136
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كذلك �نطلقت مبادر�ت من قبل موؤ�ص�صات غري ربحية، كالنقابات �ملهنية، و�الأطباء، 

�ملجل�ص  �إىل  �إ�صافة  �ملختلفة،  و�لكنائ�ص  �الإ�صالمية،  و�الأوقاف  و�ملعلمني،  و�ملهند�صني، 

�لفل�صطيني لالإ�صكان، �لذي يعدُّ �أكب موؤ�ص�صة متويلية وتنفيذية يف قطاع �الإ�صكان، حيث 

.
مّول بناء �ألفي �صقة مقد�صية يف �لفرتة 1991–1372009

ثامنًا: اإقامة جدار ال�ضّم والتو�ضع:

�لتحرير  ومنظمة  “�إ�رش�ئيل”  بني  �أو�صلو  يف  �ملبادئ”  “�إعالن  �تفاقية  توقيع  بعد 

�لفل�صطينية، قّرر رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق ر�بني يف 1995/1/25 �إعد�د خطتني؛ 

تق�صي �الأوىل باقتحام �ملدن �لفل�صطينية يف حال ف�صلت مفاو�صات �لت�صوية �لنهائية مع 

باإعد�د خريطة للم�صالح �حليوية و�الأمنية  �لثانية  �لفل�صطيني، وتق�صي �خلطة  �جلانب 

لـ“�إ�رش�ئيل” يف �ل�صفة �لغربية، بهدف �صّم ما يلزم من �الأر��صي و�ملو�قع �ال�صرت�تيجية، 

.
138

خ�صو�صاً ما يتعلق بامل�صتوطنات و�ملياه، وهو ما يعني �إقامة جد�ر فا�صل

وقد �صادق جمل�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي يف 2002/4/14، على بناء جد�ر يحيط باملدن 

يف�صلها  بحيث  �الأمنية”،  “�لدعاوى  بذريعة  وذلك  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات  و�لقرى 

يف �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قائد  �إ�صد�ر  �لقر�ر  هذ�  �أعقب  وقد  �ليهودية.  �لتجمعات   عن 

�ل�صفة �لغربية �جلرن�ل يت�صحاق �إيتان Yitzhak Eitan، �أو�مر ع�صكرية يف 2002/3/29، 

تق�صي مب�صادرة م�صاحات �صا�صعة من �الأر��صي �لفل�صطينية لغر�ص �إقامة �جلد�ر. 

�ألف   135 طرد  من  �الإ�رش�ئيلية  �ملوؤ�ص�صة  �إليه  هدفت  ما  �جلد�ر  لبناء  الحقاً  وحتقق 

�ملعادلة  قلب  بهدف  وذلك  د�خله،  م�صتوطن  �ألف   120 و�صّم  �جلد�ر،  خارج  فل�صطيني 

ن�صبتهم  ت�صبح  بحيث  �مل�صتوطنني،  �ليهود  ل�صالح  �لقد�ص  مدينة  يف  �لديوجر�فية 

�الأر��صي  من  قدر  �أكب  �صّم  �إىل  �إ�صافة   .
139%65 بدل   %85 قر�بة  �ملوحدة  �لقد�ص  يف 

.
140

�لفل�صطينية، و�ال�صتيالء على م�صادر �ملياه �جلوفية

املرجع نف�شه.  
137

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 214.  
138

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 14.  
139

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 30.  
140
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1. ادعاءات الحتالل والرّد عليها:

�جلد�ر،  بناء  ور�ء  �ل�صبب  هي  �الأمنية”  “�لدعاوى  �أن  �الحتالل  �صلطات  تدعي 

عنه  غنى  ال  �إنذ�ر  مبثابة  و�أنه  �إرهابية،  عمليات  تنفيذ  “دون  �صيحول  �جلد�ر  و�أن 

تنفيذ  �أن يتمكنو� من  �جتياز �جلد�ر، وذلك قبل  �لذين ينجحون يف  �الإرهابيني  ل�رشب 

 .
هجماتهم”141

�إال �أن �ملر�قبني �صككو� يف م�صاألة �لدعاوى �الأمنية، و�أكدو� �أن 86% من طول �جلد�ر 

على  ولي�ص  �لقد�ص،  مدينة  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  د�خل  �صيّد  قد 

و�لقرى  �ملدن  “حميط”  يف  ومتعرج  �لتفايف  باأ�صلوب  ُبني  و�أنه  �الأخ�رش،  �خلط  حدود 

�جلد�ر  ملر�قبة  مكثف  �إ�رش�ئيلي  �أمني  تو�جد  يتبعه  وهذ�  �لفل�صطينية،  و�ملخيمات 

�الأمر  و�لتوتر،  �الحتكاك  دو�م  بال�رشورة  يعني  مّما  �ل�صكان،  على  �ل�صيطرة  ولدو�م 

�لذي ينفي �لدعاوى �الأمنية يف بناء �جلد�ر. 

Avraham Shalom، �ملدير �ل�صابق جلهاز �الأمن �لعام  �أفر�هام �صالوم  وقد �أجمل 

)�ل�صاباك(، �ملعار�صة �الإ�رش�ئيلية وغري �الإ�رش�ئيلية لبناء �جلد�ر قائالً: “�جلد�ر يخلق 

دولة  �إىل  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  �آالف  مئات  وي�صم  �الأر�ص  على  وي�صتويل  �لكر�هية 

.
�إ�رش�ئيل، و�لنتيجة �أن هذ� �ل�صياج يحقق عك�ص ما نبتغيه متاماً”142

2. طبيعة اجلدار وخمطط �شريه:

قدره �إجمايل  بطول  و�لتفايف  ملتٍو  ب�صكٍل  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  يف  �جلد�ر   يتد 

1967، فيما  86% من هذ� �لطول يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة  723 كم، ويقع 

يتد حول مدينة �لقد�ص و�أحيائها بطول قدره 133 كم، طارد�ً �أحياء خارج حدود بلدية 

�مل�صلح،  �الإ�صمنت  من  �جلد�ر  �أغلب  �ُصنع  وقد  د�خلها.  �أخرى  �أحياًء  و�صاماً  �لقد�ص، 

�أجز�ئه فقد �ُصنعت من �ل�صلك �ل�صائك وعلى  �أما باقي  �أمتار،   9–6 بارتفاع تر�وح بني 

.
143

جانبيه طريقان �أمنيان ُيحظر �ل�صري فيهما �أو �القرت�ب منهما

�حلق،  موؤ�ص�صة  �هلل:  )ر�م  به  املرتبط  والنظام  والتو�شع  ال�شم  جدار  كاري�صيا،  وغر�زيا  موناغان  ليز�   
141

2009(، �ص 2، �نظر:

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=106&Itemid=218

املرجع نف�شه.  
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املرجع نف�شه.  
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�الإ�رش�ئيلية  �لقد�ص  بلدية  حدود  �صمن  و�قعة  فل�صطينية  بلد�ت  �جلد�ُر  ويعزل 

ويجعلها خارج �ملدينة، مثل كفر عقب، وخميم قلنديا، و�لر�م، وخميم �صعفاط، وبلد�ت 

�أبو دي�ص، و�لعيزرية، و�ل�صو�حرة، عد� عن عزل بلد�ت حمافظة �لقد�ص، مثل  �أحياء  من 

 �لقرى �لو�قعة �صمال غرب �لقد�ص، و�صمال و�رشق �لقد�ص، ويبلغ جمموع هذه �لتجمعات

22 جتّمعاً فل�صطينياً، وهو ما يو�فق 225 �ألف فل�صطيني، ن�صفهم تقريباً من حملة هويات 

.
144

�لقد�ص، مّما �صيخف�ص تلقائياً عدد �لفل�صطينني مقابل �ليهود

وي�صم �جلد�ر �إىل د�خل �لقد�ص ثالث كتل ��صتيطانية، ي�صكل تو��صلها حدود �لقد�ص 

�لكبى، فيما يعمل �جلد�ر يف �لوقت ذ�ته على قطع تو��صل �لتجمعات �لعربية �ملحيطة 

باملدينة، و�لتي ت�صكل ما جمموعه 27 قرية، وي�صكنها نحو 100 �ألف فل�صطيني ويحولها 

�إىل خم�صة “معازل” حماطة باجلدر�ن و�لطرق �اللتفافية و�مل�صتوطنات �ليهودية، وذلك 

على �لنحو �لتايل:

�جليب، قرى  وي�صمالن  للقد�ص،  �ل�صمالية  �جلهة  يف  يقعان  �ملعازل  هذه  من  �ثنان   • 

وبري نباال وقلنديا، وبيت حنينا، ومعزل ثالث يف �جلهة �ل�صمالية �لغربية، وي�صم قرى 

�إك�صا، وبّدو، وبيت �صوريك، و�لقبيبة، وقطنة، و�أم �للحم،  �لطرية، وبيت دقو، وبيت 

وبيت عنان، �إ�صافة �إىل بيت لقيا، وبيت �صري�، وخربثا �مل�صباح.

�ل�صالم  و�صاحية  �صعفاط،  وخميم  عناتا،  وي�صم  �ل�رشق،  �إىل  وهو  �لر�بع  �ملعزل  �أما   •

�لعيزرية، وي�صم  �لقد�ص،  �رشقي  جنوب  يقع  �خلام�ص  �ملعزل  �أن  حني  يف   و�لْزَعيّم، 

و�أبو دي�ص، و�ل�صو�حرة �ل�رشقية، و�ل�صيخ �صعد. 

وقد �أن�صاأت �صلطات �الحتالل يف �جلد�ر معابر وبو�بات، �أهمها: معب قلنديا يف �ل�صمال، 

و�لزيتونة،  و�لْزَعيّم،  وعناتا،  حزما،  ومعابر:  �لغربي،  �ل�صمال  يف  �إك�صا  بيت  ومعب 

.
145

و�ل�صيخ �صعد يف �ل�رشق، ومعابر: قبة ر�حيل، و�لوجلة، و�لنفق يف �جلنوب

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق.  
144

ليز� موناغان وغر�زيا كاري�صيا، مرجع �شابق، �ص 6.   
145

وهناك �صبعة �أنو�ع من �لبو�بات، وت�صنفها �صلطات �الحتالل ح�صب عملها، فهناك بو�بات زر�عية، وحو�جز 

ع�صكرية، وبو�بات ع�صكرية، وبو�بات تو�صل �إىل �لطرق �ملحاذية، وبو�بات خم�ص�صة لعبور طلبة �ملد�ر�ص، 

من  �لبو�بات  هذه  يدخل  ملن  بّد  وال  فقط.  للم�صتوطنني  خم�ص�صة  وبو�بات  �ملو��صم،  خالل  تفتح  وبو�بات 

�حل�صول على �لت�صاريح �لالزمة. 
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3. الآثار الكارثية لبناء اجلدار:

يت�صبّب �جلد�ر بع�رش�ت �جلر�ئم �الإن�صانية يف حّق �لفل�صطينيني، ومن ذلك:

من   %90 و�صّم  �جلد�ر،  �إقامة  بهدف  �صا�صعة  الأر��ص  �الحتالل  �صلطات  م�صادرة   •

�أر��صي حمافظة �لقد�ص ل�صالح حدود بلدية �الحتالل. 

�نتهاك �جلد�ر حلرية �حلركة و�لتنقل، و�إكمال �لتحكم باالقت�صاد �لفل�صطيني �ملقد�صي،   •

طرحت  وقد  �لفا�صل.  و�ل�صياج  �جلد�ر  طول  على  باملعابر  �لتام  �لتحكم  خالل  من 

�ل�صلطات م�رشوعاً بديالً لتنقل �لفل�صطينيني يف حميط �لقد�ص �أ�صمته “�رشيان �حلياة”، 

بحيث يتنع على �لفل�صطينيني ب�صببه من دخول �لقد�ص.

وقل�ّص  حياتها،  و�أ�صلوب  باأرز�قها  و�أ�رّش  �لفل�صطينية،  �لعو�ئل  مئات  �جلد�ُر  �صتت   •

�لتو��صل �لعائلي لع�رش�ت �الألوف من �ملقد�صيني، فعزل �أحياء فل�صطينية و�قعة �صمن 

و�لر�م،  قلنديا،  وخميم  عقب،  كفر  مثل  �ملدينة،  خارج  وجعلها  �لقد�ص  بلدية  حدود 

وخميم �صعفاط، و�أجز�ء من �أحياء �أبو دي�ص، و�لعيزرية، و�ل�صو�حرة، كما عزل �لقرى 

�لو�قعة �صمال غرب �لقد�ص، و�صمال �رشقها، ويبلغ جمموع هذه �لتجمعات 22 جتّمعاً 

من  تقريباً  ن�صفهم  فل�صطيني،  �ألف   225 بنحو  قدر  �صكاين  تعد�د  وفق  فل�صطينياً، 

حملة هويات �لقد�ص، مما يخف�ص تلقائياً عدد �لفل�صطينني يف مدينة �لقد�ص مقابل عدد 

.
146

�ليهود

مئات  من  �الإقامات  �صحب  وترية  من  �جلد�ر  �إقامة  �أعقاب  يف  �ل�صلطات  �رّشعت   •

�ملقد�صيني، و�ألغت طلبات جمع �ل�صمل ملئات �آخرين. وعرقلت م�صرية �لتعليم و�ل�صحة 

.
147

و�لتجارة

عزلت �صلطات �الحتالل من خالل �إحكام �جلد�ر على �ملدينة، 617 موقعاً مقد�صاً و�أثر�ً   •

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  ر�أ�صها  وعلى  و�الإ�صالمي،  �لعربي  حميطها  عن  ح�صارياً، 

.
148

بهدف �لتمكن من �إ�رش�ع عملية تهويدها و�أ�رشلتها

جهاد �أحمد �صالح، مرجع �شابق.  
146

�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 216.  
147

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 29–31.  
148
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4. انتهاك جدار ال�شم والتو�شع للقانون الدويل:

د�نت حمكمة �لعدل �لدولية )International Court of Justice )ICJ يف 2004/6/9 

��صتيالء  �لقر�ر  جملة  يف  كذلك  ود�نت  قانوين،  غري  وعدَّته  و�لتو�صع،  �ل�صم  جد�ر  بناء 

“�إ�رش�ئيل” على �الأر�ص بالقوة، حيث ق�صت �ملحكمة �أن ت�صييد �جلد�ر يف �الأر�ص �ملحتلة 
على  د�ئماً  و�صعاً  ي�صكل  �أن  ممكن  و�قعاً،  �أمر�ً  يوجد�ن  �جلد�ر  بهذ�  �ملرتبط  و�لنظام 

�الأر�ص، وهو ما ُيعّد من قبيل �ل�صّم �لفعلي، �لذي ياثل �ال�صتيالء على �الأر�ص با�صتخد�م 

�لقوة. كما د�ن �لقر�ر �إعاقة �لفل�صطينيني من حقهم يف تقرير م�صريهم. �إ�صافة �إىل �إد�نة 

.
149

�لقر�ر تدمري ممتلكات �لفل�صطينيني و�ال�صتيالء عليها، ب�صبب بناء �جلد�ر يف مكانها

�إقامة �صلطات �الحتالل جد�ر �ل�صم و�لتو�صع خمالفة  وقد عّدت �ملوؤ�ص�صات �لدولية 

�رشيحة للعديد من �التفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية، ومن ذلك:

خمالفة �تفاقية جنيف �لر�بعة و�ملتمثلة باملادة 27، �لقا�صية باحرت�م �صخ�ص �الإن�صان   •

وحقوقه �الأ�صا�صية. 

خمالفة �ملادة 33 من �التفاقية �لر�بعة �لتي حتظر �لعقوبات �جلماعية، وحتظر معاقبة   •

�أي �صخ�ص على خمالفة مل يقرتفها هو �صخ�صياً. 

�لتي تن�ص  1/12 من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية،  خمالفة �ملادة   •

على حرية �الأفر�د يف �حلركة و�لتنقل وحرية �ختيار �أماكن �إقاماتهم. 

4/2 من ميثاق هيئة �الأمم �ملتحدة، �لتي تن�ص على حظر �صّم �الأر��صي  خمالفة �ملادة   •

�أو  �لقوة  ��صتعمال  “�المتناع عن  4/2 حيث تن�ص على  �ملادة  بالقوة. كما توؤكد حظره 

��صتخد�مها �صّد �صالمة �الأر��صي �أو �ال�صتقالل �ل�صيا�صي الأية دولة �أو على �أي وجه ال 

.
يتفق ومقا�صد �الأمم �ملتحدة” 150

�لعديد  تفر�صه،  �لذي  �لت�صاريح  وبنظام  �جلد�ر  ببنائها  �الحتالل  �صلطات  تنتهك   •

�لدويل  �لعهد  وين�ص  للفل�صطينيني.  و�لثقافية  و�الجتماعية  �القت�صادية  �حلقوق  من 

 �خلا�ص على �لكثري من هذه �حلقوق خ�صو�صاً: �حلق يف �لعمل �ملادة 6، و�حلق يف �لغذ�ء

 �ملادة 1/11، و�حلق يف �أعلى م�صتوى من �ل�صحة �جل�صمية و�لعقلية يكن بلوغه �ملادة 12،

.
151

و�حلق يف �لتعليم �ملادة 13، و�حلق يف �مل�صاركة يف �حلياة �لثقافية �ملادة 1/15/�أ

ليز� موناغان وغر�زيا كاري�صيا، مرجع �شابق، �ص 35.  
149

املرجع نف�شه، �ص 30.  
150

املرجع نف�شه، �ص 28.  
151
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خا�صة  ت�صاريح  ��صت�صد�ر  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  على  �الحتالل  �صلطات  تفر�ص   •

�مل�صتوطنني  على  �ل�رشط  هذ�  تفر�ص  ال  بينما  �لعن�رشي،  �جلد�ر  بو�بات  الجتياز 

�ليهود، يف حني يوؤكد �لقانون �لدويل على عدم جو�ز �رتباط �لقيود �الأمنية �لتي تفر�صها 

�صلطات �الحتالل بالتمييز �لقائم على �أ�صا�ص �لعرق، �أو �لدين، �أو �جلن�ص، �أو �للغة، �أو 

�لر�أي �ل�صيا�صي، �أو غري ذلك من �العتبار�ت. كما يوؤكد �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان 

�أ�صكال �لتمييز  وعموم �التفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�صاأن، على لزوم �لق�صاء على جميع 

 .
152

�لعن�رشي

5. مقاومة الفل�شطينيني جلدار ال�شّم والتو�شع:

حترك �لفل�صطينيون منذ �ليوم �الأول �صّد خمطط �جلد�ر. و�لتقو� يف مقاومة �صعبية 

وحر�ك �صبابي وجهد قانوين، بهدف �إعاقة تنفيذ �ملخطط و�صوالً �إىل �إلغائه. ويف �صبيل 

مو��صلة �ملقاومة �أ�ص�ص �لفل�صطينيون “�حلملة �ل�صعبية �لفل�صطينية ملقاومة جد�ر �لف�صل 

�لعن�رشي”، �لتي قادت الحقاً �لن�صال باأ�صكاله �ملختلفة. وتركزت �أوجه مقاومة �جلد�ر 

يف �الأ�صكال �لتالية:

جلاأ �لفل�صطينيون وعدد من �ملوؤ�ص�صات �حلقوقية �ملناه�صة للجد�ر �إىل رفع �اللتما�صات   •

�أمام �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية، بالرغم من موقف  و�لدعاوى و��صتخد�م �الأور�ق �لقانونية 

�لهام�ص  بناء �جلد�ر، وذلك لال�صتفادة من  �ملتحيز ل�صالح  �لعليا  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة 

�ل�صئيل �لذي تتيحه �صلطات �الحتالل، من حماولتها تقدمي نف�صها للر�أي �لعام �لعاملي 

�حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  ومندوبو  �لفل�صطينيون  فاأقام  �لديوقر�طية،  �لدولة  ب�صورة 

من  �حلاالت  من  عدد  يف  ومتكنو�  �الإ�رش�ئيلية،  �ملحاكم  �أمام  �الحتجاجية  �لتظاهر�ت 

من  مقاطع  بناء  توقيف  �أو  تفكيك،  �أو  بتعديل،  �لعليا  �ملحكمة  من  قر�ر�ت  ��صت�صد�ر 

�جلد�ر �لعازل.

بادر �آالف �لفل�صطينيني �ملقد�صيني من حملة هوية �لقد�ص —ويف وقت مبكر من �إعالن   •

منازل  �إىل  �جلد�ر  خارج  منازلهم  من  باالنتقال  �جلد�ر—  خمطط  �الحتالل  �صلطات 

�ملقد�صيون  هوؤالء  ترك  وقد  �ملدينة.  يف  حلقوقهم  حماية  وذلك  �جلد�ر،  د�خل  �أخرى 

�ملدينة،  خارج  وليلة  يوم  بني  �جلد�ر  فجعلها  مدخر�تهم  فيها  ��صتثمرو�  �لتي  بيوتهم 

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 32.  
152
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�لبلدة  و�صهدت  �ملدينة.  د�خل  �صعبة  ظروف  ويف  عاجل  ب�صكل  لي�صكنو�  وتوجهو� 

�لقدية  �ملباين  �أقبية  وحتّولت  هائالً،  �زدحاماً  لذلك  نتيجة  �ملثال  �صبيل  على  �لقدية 

ح�رشت  كما  �ل�صكن.  �رشوط  �أقل  فيها  تتوفر  ال  م�صاكن  �إىل  للحيو�نات،  �أ�صالً  �ملعدة 

�لعائالت ت�صكن يف جمرد  و�أ�صبحت بع�ص  نف�صها �صمن م�صاحات �صيقة،  �لعائالت 

�إىل �ألفاً   25 من  �لفل�صطينيني  من  �لقدية  �لبلدة  �صكان  عدد  وقفز  فقط.  و�حدة   غرفة 

37 �ألف ن�صمة خالل عدة �أ�صهر من �صنة 2002. 

و�لالجئني  �ملو�طنة  حقوق  مل�صادر  �لفل�صطيني  �ملركز  به  قام  م�صرتك  م�صح  ويف 

 ،2006/6/10–5/15 �لفرتة  يف  �لفل�صطينية،  �ملركزية  �الإح�صاء�ت  ود�ئرة  )بديل( 

توؤلف مقد�صية،  عائلة   981 �مل�صح  عينة  و�صملت   ،2006/7/4 يف  نتائجه   ون�رشت 

5,148 �صخ�صاً، تبني �أن 17.3% من �الأ�صخا�ص قامو� بتغيري مكان �صكناهم �ل�صابق، 

و�أن 63.8% من �الأفر�د من جيل 16 عاماً فاأكرث، يفكرون يف تغيري مكان �ل�صكن �حلايل، 

.
153

نتيجة ملوقعه من �جلد�ر، �أو ل�صبب �آخر له عالقة باجلد�ر

قام �ملقد�صيون مبحاوالت ناجحة يف تدمري رمزي الأجز�ء متفرقة من �جلد�ر �لعازل،   •

�أو �إحد�ث ثقوب فيه، و�لتمكن من �خرت�قه و�لدخول �إىل �ملدينة من خالله، �أو �لتوجه �إىل 

�مل�صجد �الأق�صى لل�صالة فيه �أيام �جلمع. حيث �أحدث �ل�صبان ثغرتني يف 2013/7/8، يف 

2013/10/21، فهدمو� مقطعاً يف �جلد�ر �ملحاذي  �جلد�ر �ملحاذي لبلدة �لعيزرية، ويف 

حلي ر�أ�ص قب�صة، ويف 2013/12/19، ثقبو� �جلد�ر �ملحاذي جلامعة �لقد�ص، ثم تابعو� 

.
154

ثقبه يف �ملنا�صبات �لوطنية و�أيام �ملو�جهات مع �الحتالل

تا�ضعًا: حما�ضرة االقت�ضاد وفر�س ال�ضرائب:

بد�أت �صلطات �الحتالل ح�صارها ملدينة �لقد�ص فور �حتالل �ملدينة �صنة 1967، وذلك 

�الإد�رية و�لقانونية  �لتنظيمات  �ملختلفة، و�أهمها �صّن قانون  �لت�رشيعات  من خالل �صّن 

و�ملحال  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  على  يتوجب  مبوجبه  �لذي   ،1968 ل�صنة   5728 رقم 

خالل  �الإ�رش�ئيلية  �جلهات  من  للعمل  تر�خي�ص  ��صت�صد�ر  �إعادة  �لفل�صطينية  �لتجارية 

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 23.  
153

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
154

�صل�صلة تقرير معلومات )26(.
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�صتة �أ�صهر. وقد تقدم لهذه �جلهات حتت �صغط �حلياة 20 موؤ�ص�صة فل�صطينية من �أ�صل 

 .
155

120 موؤ�ص�صة و600 حمل جتاري

وعانى �لفل�صطينيون من ت�صييق كبري على �حلركة �لتجارية و�القت�صادية �ملقد�صية، 

يف �لعقود �لتي �أعقبت �حتالل �ملدينة، متثل يف ت�صديد �صيا�صة جبي �ل�رش�ئب و�لغر�مات 

�لتو��صل مع �ل�صفة �لغربية، مقابل ت�صهيالت و�إعفاء�ت كبرية ل�صالح �ليهود،  و�إعاقة 

مما �أوجد ظروفاً طاردة للتجار نحو �الأ�صو�ق �الإ�رش�ئيلية، ونحو مدينتي ر�م �هلل حتديد�ً، 

.
156

ب�صبب ت�صكل موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية و�لبنوك و�لقطاع �خلا�ص فيها

�لبطالة  �ملقد�صي، فقد جتاوزت  �القت�صاد  ل�صيا�صات �الحتالل يف حما�رشة  ونتيجة 

بني �لفل�صطينيني 40% �صنة 2007، يف حني �أن ن�صبة �لفقر جتاوزت 50%، ثم ��صتمرت 

جمموع  من   %75–70 �إىل  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  و�صلت  حتى  �الرتفاع  يف  �لفقر  ن�صبة 

 .
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�ملقد�صيني

تنمية  حول  �لقد�ص،  حمافظة  يف  �لتجارية  �لغرفة  �أعدتها  �صابقة  در��صة  و�أكدت 

—وحتى  2010–2013، يف �أن مدينة �لقد�ص  �القت�صاد �ملقد�صي خالل �ل�صنو�ت �لثالثة 

مليون   150 تقارب  فورية  ��صتثمار�ت  �إىل  بحاجة  �قت�صادياً—  عافيتها  بع�ص  ت�صتعيد 

دوالر، وت�صمل قطاعات �الإ�صكان و�ل�صياحة وترميم �لبلدة �لقدية، وتطوير �ل�صناعات 

.
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�حلرفية يف �ملدينة

1. اأ�شباب تدهور القت�شاد الفل�شطيني املقد�شي:

باأ�صكال  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتهدف 

مبا�رشة و�أخرى غري مبا�رشة، مما �أدى �إىل تدمريه بدرجة كبرية، ومن �أهم �أ�صباب هذ� 

�لتدهور:

�نح�صار تو��صل �لفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة مع مدينة �لقد�ص، حتديد�ً   •

عقب توقيع �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993، وذلك ب�صبب �صيا�صات �الحتالل و�إجر�ء�ته.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 30.  
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املرجع نف�شه.  
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املرجع نف�شه.  
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جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 116.  
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�لقد�ص، ب�صبب  �ملدينة وحمافظة  �ألف فل�صطيني من �صو�حي   120 �إعاقة دخول نحو   •

دخول  منع  يف  و�لت�صّدد  �لع�صكرية.  �حلو�جز  و�صبكة  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  �إقامة 

�ملنتجات �لفل�صطينية ذ�ت �الأ�صعار �ملناف�صة، من �ل�صفة �لغربية �إىل مدينة �لقد�ص.

عزل قطاع غزة عن �ل�صفة �لغربية بالكامل، مّما �أدى �إىل �نقطاع تدفق �لزو�ر و�ملت�صوقني   •

و�لب�صائع من و�إىل �لقطاع، و�لذي كان ي�صكل م�صدر�ً مهماً يف �لتبادل �لتجاري �ملحلي 

�لفل�صطيني ملدينة �لقد�ص.

�ملتكررة،  و�الإغالقات  �لع�صكرية  �حلو�جز  كرثة  نتيجة  �لب�صائع  نقل  تكلفة  �رتفاع   •

و�لعن�رشية  �الأمنية  لالإجر�ء�ت  نتيجة  �ملو�نئ  من  �لب�صائع  تخلي�ص  كلفة  و�رتفاع 

�ملختلفة.

�ل�صناعية  �لتنمية  و�إعاقة  �ملتكررة،  و�لغر�مات  �ملتعددة  بال�رش�ئب  �ملقد�صيني  �إرهاق   •

17 نوعاً من �ل�رش�ئب  و�لتجارية. حيث تفر�ص �صلطات �الحتالل على �لفل�صطينيني 

بلدية  جتبيه  ما  وكذلك  �ملختلفة.  �الإ�رش�ئيلية  باملوؤ�ص�صات  �لعالقة  ذ�ت  �ملتنوعة، 

�إىل  �إ�صافة  �ل�صحي،  و�ل�رشف  و�ملياه،  و�الإنارة،  بالبيئة،  �لعناية  بدعوى  �الحتالل 

.
159

�لغر�مات �لباهظة و�مل�صاعفة يف كل �صاأن من �صوؤون �حلياة

�لتوقف �صبه �لتام لقطاع �ل�صياحة �ملقد�صي عن �لن�صاط، يف �لفرتة 2001–2004، نتيجة   •

�الأجانب  �ل�صياح  �إعاقة �صلطات �الحتالل زيارة  �إىل  �إ�صافة  �لثانية.  �النتفا�صة  �أحد�ث 

.
160

للمقد�صات �الإ�صالمية و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

تر�جع عدد �ملت�صوقني �ليهود، وخ�صو�صاً يهود غربي �لقد�ص، ثم �نقطاعهم �لتام يف   •

�لفرتة 2001–2004.

�نخفا�ص  بدعوى  �الإ�رش�ئيلية  �ملحال  من  للت�صوق  �ملقد�صيني  من  كبرية  �أعد�د  توجه   •

�الأ�صعار.

2. املالحقات ال�رضيبية وفر�س الغرامات:

قلنا �إن �صلطات �الحتالل تفر�ص على �ملقد�صيني 17 نوعاً من �ل�رش�ئب، عد� عن �أنو�ع 

�لغر�مات و�ملخالفات، ونتناول هنا �أحد �أنو�ع هذه �ل�رش�ئب و�آخر للغر�مات: 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 54.  
159

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 105.  
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اأ. �رضيبة ال�شكن )الأرنونا(:

تعدُّ �صيا�صة فر�ص �رشيبة �ل�صكن )�الأرنونا(، من �أخطر �ل�صيا�صات �ملتبعة �ليوم من 

قبل بلدية �الحتالل، حيث يعاين فل�صطينيو �لقد�ص من تردٍّ م�صتمر يف م�صتوى دخل �لفرد، 

�ل�رشيبة  من  �ملقد�صي  ويدفع  �الإ�رش�ئيلي،  �لفرد  دخل  م�صتوى  يف  كبري  �رتفاع  مقابل 

�أكرث مما يدفعه �الإ�رش�ئيلي �لذي يعفى �أحياناً كثرية والأ�صباب عن�رشية. وهي �رشيبة 

ال  فل�صطينية  �أحياء  على  �ل�رشيبة  هذه  تفر�ص  كما  �الجتماعية،  �لناحية  من  عادلة  غري 

 تتمتع بخدمات بلدية، �أو �أنها ال ترقى �إىل م�صتوى �ل�رشيبة �ملدفوعة. ويدفع �لفل�صطيني

ما بني 100–200 دوالرٍ �صهرياً مقابل �رشيبة �الأرنونا، ويدفع �أ�صحاب �لفنادق و�ملحال 

.
161

�لتجارية و�حلرفية �أ�صعاف ذلك

ويعدُّ �لفل�صطينيون �رشيبة �الأرنونا، ك�رشيبة �إقامة، ولي�صت �رشيبة من �أجل تقدمي 

�خلدمات لل�صكان، حيث ال خدمات �إال بالنذر �لي�صري. وكثري�ً ما يعجز �لفل�صطينيون عن 

.
162

دفع هذه �ل�رشيبة، مما يوؤدي �إىل تر�كمها، �الأمر �لذي يتبعه �عتقال �أو �إفال�ص وهجرة

ب. غرامة خمالفة قوانني البناء:

رخ�ص  �إ�صد�ر  مقابل  باهظة  ر�صوم  دفع  �ملقد�صيني  على  �الحتالل  �صلطات  تفر�ص 

�لبناء، يف حال �صمحت �ل�صلطات بالبناء �ملرخ�ص. وتفر�ص غر�مات باهظة جد�ً على �لبناء 

. وال يعني دفع �ملقد�صيني لهذه �لغر�مات 
163

غري �ملرخ�ص �أو �ملخالف لتعليمات �لرخ�صة

�إبطال �أّي �أو�مر ت�صدر بالهدم، و�إمنا ينح �ملقد�صي عادة فرتة يلتزم خاللها با�صت�صد�ر 

رخ�صة للبناء، فاإذ� �نتهت هذه �لفرتة �ملمنوحة من قبل �ملحكمة دون ��صت�صد�ر رخ�صة 

ما  حا�صل  فيكون  �لبناء.  بهدم  �الحتالل  �صلطات  تقوم  يح�صل،  ما  كثري�ً  وهذ�  �لبناء، 

يتكبده �لفل�صطيني لبناء �صقة �صكنية توؤويه و�أفر�د عائلته على �لنحو �لتايل:

تكاليف �لبناء �الأولية �لباهظة.  •

غر�مات مرتتبة بدعوى عدم ��صت�صد�ر رخ�صة بناء، عد� عن تهديد �لبناء بالهدم.  •

بناء وتفادي  ��صت�صد�ر رخ�صة  �أجل  �ملحاماة و�ملهند�صني من  تكاليف جديدة ملكاتب   •

�لهدم.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 54.  
161

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 33.  
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املرجع نف�شه، �ص 49.  
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حتددها  �لتي  �لفرتة  يف  �لبناء،  رخ�صة  ��صت�صد�ر  من  �ل�صخ�ص  متكن  عدم  حالة  يف   •

�ملحكمة، ُيهدم �لبيت ويتكلف �لفل�صطيني من جديد دفع �أتعاب هدم �لبيت و�أتعاب �إز�لة 

�آثاره.

وقد بلغ �إجمايل �لغر�مات �لتي تكبدها �لفل�صطينيون يف مدينة �لقد�ص ب�صبب �لبناء غري 

.
164

�ملرخ�ص يف �لفرتة 2001–2005، نحو 134 مليون �صيكل )نحو 35 مليون دوالر(

عا�ضرًا: التوقيف واالعتقال:

و�لقد�ص،  لفل�صطني  �حتاللها  �صنو�ت  مد�ر  وعلى  تز�ل،  وما  “�إ�رش�ئيل”  مار�صت 

�لفل�صطيني وقمع  �ل�صعب  لقمع  �الأ�صا�صية  �الأ�صاليب و�لو�صائل  كاأحد  �العتقال  �صيا�صة 

مقاومته، وقد طالت هذه �العتقاالت مئات �ألوف �لفل�صطينيني، وجتاوزت حاالت �العتقال 

�لـ 800 �ألف حالة يف �لفرتة 1967–2015 على �صعيد فل�صطني عامة، و�الأغلبية �ل�صاحقة 

من هوؤالء �ملعتقلني خ�صعو� للتحقيق و�الأ�صاليب �لوح�صية، وقد �صدرت يف حقهم �أحكاماً 

من  �لكثري  �العتقاالت  طالت  كما 
 
.
165

و�الإن�صاين �لدويل  �لقانون  الأحكام  منافية  جائرة 

�أفر�د ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية، وكذلك خمتلف �رش�ئح �ملجتمع من عّمال، وفالحني، 

�ملعتقلني كذلك  �أعمال، و�صخ�صيات وطنية و�عتبارية، وكان يف مقدمة  وجتار، ورجال 

�لطلبة و�الأكادييني و�لكتاب و�ل�صحفيني، وخمتلف �لفئات �لعمرية �إناثاً وذكور�ً، مبا يف 

ذلك �الأطفال وطالب �ملد�ر�ص �البتد�ئية. 

ويتنقل �الأ�صري �لفل�صطيني بني مر�حل عدة منذ حلظة �لقب�ص عليه، وهي: �لتوقيف، 

و�لتحقيق، وتقدمي الئحة �التهام، وتثبيت �حلكم، ثم مرحلة ق�صاء فرتة �ملحكومية، ومن 

.
166

ثّم �خلروج من �ل�صجن

وقد تنكرت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة، حلقوق �الأ�رشى و�ملعتقلني �الأ�صا�صية، 

�ل�صاأن،  �لدولية يف هذ�  �لدويل وميثاق �الأمم �ملتحدة و�التفاقات  و�أد�رت ظهرها للقانون 

كاأ�رشى حرب ومقاتلي حرية، ومار�صت  �ملنا�صلني  باالأ�رشى  حيث رف�صت �العرت�ف 

املرجع نف�شه، �ص 54.  
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مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مقاومة العتقال )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة �الأيام، ني�صان/ �أبريل 2010(، �ص 13.  
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من  وحيل  �أ�صاليب  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �بتدعت  كما  �لتعذيب،  �أنو�ع  �أق�صى  �صدهم 

�لفل�صطينية و�حلّد من  �لتعذيب، باأ�صكاٍل متنوعة وخمتلفة بهدف �لق�صاء على �ملقاومة 

و�لقانونية،  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  �نتقاد�ت  �الإفالت من  �ملتنامي، وبحيث ت�صمن  تاأثريها 

.
167

ومن مر�قبة �ملوؤ�ص�صات �لقانونية �ملناه�صة لالحتالل

1. �شيا�شة اعتقال املقد�شيني: اأهداف، واإجراءات، واأ�شاليب:

�عتادت قو�ت �الحتالل �أن ت�صن حمالت �عتقال كبرية يف مدينة �لقد�ص عقب �أي هبة 

�العتقاالت  �أبرز  �إىل  �لكتاب،  مالحق  �صمن  �ملثبت   )3( رقم  �جلدول  وي�صري  فل�صطينية. 

�لفرتة يف  فل�صطيني،  مئة  �صّد  �الحتالل  �صلطات  نفذتها  �لتي  �لعالية،  �الأحكام   ذ�ت 

ي�صري  كما  �ملوؤبد.  �إىل  وت�صل  �أعو�م  ع�رشة  عن  �الأحكام  هذه  تزيد  حيث   ،2015–1987

د�خل  �أ�صري�ً   13 ��صت�صهاد  �إىل  كذلك،  �لكتاب  مالحق  �صمن  �ملثبت   )4( رقم  �جلدول 

�ملعتقالت يف �لفرتة �ملذكورة نف�صها، �إ�صافة �إىل 4 �آخرين ��صت�صهدو� يف �لفرتة 1967–1987.

وفيما يخ�ص �العتقاالت يف �النتفا�صة �لثالثة وخالل فرتة �لهبة �الأوىل 2014 و�لهبة 

بعمليات  ملحوظاً  �رتفاعاً  �النتفا�صة  �صجلت  فقد  �لتحديد،  وجه  على   2015 �لثانية 

�العتقال �لتي طالت 2,250 مقد�صياً، و�صكلت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية وحدة خا�صة لتنفيذ 

�لوحدة  �لقد�ص، وقامت هذه  �العتقاالت وللحد من ظاهرة �الحتجاجات و�ملو�جهات يف 

�قتحام  �إىل  �إ�صافة  �صابقة،  �أحد�ث  يف  �عتقالهم  �صبق  �لذين  �ملقد�صيني  معظم  باعتقال 

�أعمارهم  ترت�وح  مو�طناً   15 �العتقاالت  و�صملت  وتخريب.  بعنف  وتفتي�صها  منازلهم 

، و12 طفالً �أعمارهم دون 12 عاماً، 
168

بني 45–73 عاماً، و69 �صيدة، و700 طفٍل وقا�رٍش

�حلاالت  هذه  �ل�صلطات  وت�صمي  مغلقة،  موؤ�ص�صات  يف  �الحتالل  �صلطات  حجزتهم  وقد 

�إىل  لالأطفال،  دماغ  غ�صيل  عمل  خاللها  من  وتهدف  د�خلية”،  موؤ�ص�صة  يف  بـ“�لرعاية 

. كما كان 
169

حني بلوغ �الأطفال �ل�صن �لذي ي�صمح لل�صلطات تقدمي لو�ئح �تهام �صدهم

بذريعة  �عتقلو�  �آخر  مقد�صياً  و50  خطرية،  بجروح  م�صاباً  مقد�صياً   25 �ملعتقلني  بني 

.
170

�لتحري�ص عب �صبكات �لتو��صل �الجتماعي

املرجع نف�شه، �ص 112.  
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و�رتقاء �مل�صجد..  يف  مرة   ”17“ �جلمعة  �صالة  منع  �الأق�صى..  يقتحمون  �مل�صتوطنني  �آالف   :2014 ح�صاد   
168 

10 �صهد�ء.. و�عتقال 2250 مقـد�صــياً، مركز معلومات و�دي حلوة، 2015/1/5.

مقابلة مع �ل�صيد �أجمد �أبو ع�صب رئي�ص جلنة �الأ�رشى و�ملحررين، القد�س، 2016/1/29.  
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�الإح�صائية �ل�صنوية لالعتقاالت يف �لقد�ص �ملحتلة للعام 2015، كيوبر�ص، 2016/1/1.  
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�ملنزيل  و�حلب�ص  و�الإد�ري،  �لتقليدي  كاالعتقال  عدة،  �أ�صكال  �إىل  �العتقال  تنوع  وقد 

و�الإقامة �جلبية، و�الإبعاد عن �مل�صجد �الأق�صى �أو �لبلدة �لقدية، �أو �الإبعاد عن عموم 

.
171

مدينة �لقد�ص

ومل ت�صتثنِ �صلطات �الحتالل �أياً من �الأحياء �ملقد�صية من حاالت �العتقال، فقد كانت 

يف �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية من �صنة 2015 على �لنحو �لتايل: �لبلدة �لقدية 108 معتقلني، 

 ،43 �لثوري   ،63 �لطور   ،63 �ملكب  64، جبل  �لعمود  ر�أ�ص   ،69 107، �صلو�ن  �لعي�صوية 

 ،26 28، بيت حنينا  32، و�دي �جلوز  21، �صور باهر  34، حّي �صعفاط  خميم �صعفاط 

.
�ل�صو�نة 18، كفر عقب 11، �ل�صيخ جر�ح 5، �أحياء متفرقة 17237

اأ. اأهداف الحتالل من �شيا�شة العتقال:

تهدف �صلطات �الحتالل من �صيا�صة �العتقال حتقيق �لعديد من مر�ميها، �لتي ت�صب 

�أهد�ف  ومن  �صكانها.  ن�صيج  وحتطيم  �ملقد�صة  �ملدينة  تفريغ  يف  �ملتمثل  �الأكب  هدفها  يف 

�ل�صلطات كذلك:

�ملقاومة  �لبيئة  وجتفيف  منها،  و�حلّد  لالحتالل  �لفل�صطينيني  مقاومة  ت�صفية   •

و�ملجاهدين،  �ملنا�صلني  من  �لبيئة  هذه  حرمان  خالل  من  وذلك  �جلماهري،  و�صط 

�لعالية  �الأحكام  �إ�صد�ر  يتم  حيث  و�ملقاومة،  �لنه�صة  يف  خبة  �أ�صحاب  كونهم 

�أهاليهم �صفوف  يف  �لرعب  بّث  ثّم  ومن  �إ�صقاطهم،  ورمبا  �إ�صعافهم  بهدف   بحقهم، 

و�أقربائهم.

�حل�صول على �ملعلومات �لالزمة يف كبح �ملقاومة و�حلّد من جناح خططها.  •

و�لثقافية  �الجتماعية  حياتهم  جمرى  وحتطيم  ومعاقبتهم  �ملعتقلني  من  �النتقام   •

هدم  ذلك  وي�صمل  �لعقوبات،  باأق�صى  �ملعتقلني  ذوي  من  كذلك  و�النتقام  و�لن�صالية، 

�لبيوت، و�لطرد و�ال�صتبعاد من �لوظائف �حلكومية، ومنع �ل�صفر، وغري ذلك.

�الأعد�د  �عتقال  خالل  من  و�ل�صكان،  �ملقاومة  و�صط  و�الإحباط  �لياأ�ص  من  حالة  بّث   •

�العتقاالت  �إن  حيث  منهم.  و�لن�صطاء  �لقياد�ت  خ�صو�صاً  �ملقاومة،  �أبناء  من  �لكبرية 

�لو��صعة تعني �صدة �الحتالل وق�صوته، وتعني كذلك فر�غ �ل�صاحة من �ملقاومة.

�ملرجع نف�صه.   
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لغريهم،  وجتنيد�ً  لهم  حماية  عمالئها  بع�ص  باعتقال  �أحياناً  �الحتالل  �صلطات  تقوم   •

.
173

والإظهارهم مبظهر �ملقاومني

ب. اإجراءات الحتالل يف اأثناء عملية العتقال:

�إحدى  �أو  �لنا�ص  �أحد  باعتقال  قيامها  �أثناء  يف  قا�صية  و�صائل  �الحتالل  �صلطات  تنتهج   •

و�لرعب  �الإرهاب  من  جّو  يف  وتطوقها  و�لعمار�ت  �لبيوت  تقتحم  فهي  �ملجموعات، 

�ل�صديدين، حيث ت�صارك �أعد�د كبرية من �جلنود و�الآليات �لع�صكرية و�ل�صباط يف عملية 

من  متاأخرة  �صاعات  ويف  ليالً  ذلك  يتم  ما  وغالباً  و�لعتاد،  بال�صالح  �ملدججة  �العتقال 

�لليل. و�أحياناً كثرية ت�صارك فيها عنا�رش من �لوحد�ت �خلا�صة ذ�ت �لوجوه �ملقنعة.

�الأحيان،  معظم  يف  �صيء  كّل  ت�صمل  دقيقة  تفتي�ص  بعمليات  �الحتالل  وحد�ت  تقوم   •

وخلطٍ  و�لوثائق،  �لبيتية  و�الأجهزة  للمتلكات  مق�صودة  تخريب  عمليات  ذلك  ير�فق 

متعّمد للمو�د �لغذ�ئية. �إ�صافة �إىل م�صادرة �لقو�ت لكميات كبرية من حمتويات �لبيت، 

كاأجهزة �حلا�صوب و�أجهزة �الت�صال و�لكتب و�مللفات، �إ�صافة �إىل �لوثائق و�لدر��صات 

و�الأور�ق �خلا�صة.

و�لن�صاء  �الأطفال  نفو�ص  يف  �لرعب  و�إدخال  �لرتهيب  �إىل  �الإ�رش�ئيليون  �ل�صباط  يعمد   •

حتديد�ً، و�إذاللهم وجتميعهم يف غرفة من غرف �لبيت، وينعونهم يف كثري من �الأحيان 

�أو  �لبيت،  د�خل  �أحياناً  لال�صتجو�ب  ويخ�صعونهم  �ل�رشورية،  باحلاجات  �لقيام  من 

يخرجونهم خارج �لبيت مبالب�ص �لنوم، �أحياناً يكون ذلك يف �الأجو�ء �لباردة ول�صاعات 

طويلة، ورمبا �أع�صبو� �أعينهم وقيدو� �أيديهم و�أرجلهم باالأ�صفاد �أي�صاً.

�ليدين  مقيد  �لع�صكرية،  �ملركبة  �إىل  �ل�صعود  على  �ملعتقل  �الحتالل  قو�ت  وجتب   •

ومع�صوب �لعينني، وجتبه كذلك على �إبقاء ر�أ�صه منخف�صاً باجتاه قاع �ملركبة، و�إذ� 

ما همهم �أو �أر�د �ل�صوؤ�ل كال �جلنود له �للكمات ودقوه باأعقاب �لبنادق.

�أو �رش�ع عنيف مع جنود �الحتالل، فاإن �جلنود  �إثر ��صتباك  يف حالة �عتقال مو�طن   •

يحر�صون على �إذالله ب�صتى �لطرق، فيجبونه على �لتعري و�لتخل�ص من مالب�صه، 

�ملركبة  �إىل  جر�ً  يجرونه  ثم  ر�أ�صه،  خلف  يديه  وو�صع  �الأر�ص  على  �ال�صتلقاء  ثم 

�إنهاكه وت�صوي�ص تفكريه، وال  و�للكم بهدف  بال�رشب  يتناوبون عليه  ثم  �لع�صكرية، 

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 15.  
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�أن يكون �الأ�صري جريحاً نتيجة �ال�صتباك، بل ي�صتغلون  ياأخذ �ل�صباط بعني �الإعتبار 

جر�حه، وي�صتدعون طو�قم �لتحقيق فور�ً ال�صتجو�به يف �أثناء معاناته.

و�لظروف،  �الأحو�ل  كافة  يف  �ملقد�صيني  �ملو�طنني  باعتقال  �الحتالل  �صلطات  وتقوم   •

وذلك بهدف �إبقائهم يف حالة د�ئمة من �لتوتر و�لع�صبية وعدم �ال�صتقر�ر، مّم يدفعهم 

تقوم  ذلك  �أجل  من  �لقد�ص،  مدينة  خارج  �ل�صكن  �أو  �لهجرة  يف  �لر�حة  عن  �لبحث  �إىل 

�ل�صلطات باعتقال �مل�صتهدفني يف �أثناء �صفرهم �أو عودتهم، �أو يف �ل�صارع �لعام يف �أثناء 

توجههم �إىل �أعمالهم �أو در��صاتهم، ورمبا �قتحمت قو�ت �الحتالل، لغر�ص �العتقال، 

.
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�الأماكن �لتي يفرت�ص فيها �الأمان، كامل�صت�صفيات و�أماكن �لعبادة

ج. اأ�شاليب التحقيق مع الأ�رضى:

تنتهج قو�ت �الحتالل يف �لتحقيق مع �ملقاومني عدد�ً من �الإجر�ء�ت، بغر�ص �الإ�صفاء   •

على عملية �لتحقيق رهبة ورعباً، فمنذ �للحظة �الأوىل يتعر�ص �ملعتقل للتفتي�ص �لعاري، 

�خلا�صة،  �ملقتنيات  وكافة  �لبنطال،  وحز�م  �حلذ�ء،  ورباط  �ليد،  �صاعة  منه  وتنزع 

عن  عبارة   1998 �صنة  حتى  �لع�صابة  )وكانت  �صود�ء،  ع�صابة  عينيه  على  ويو�صع 

�لوقوف  على  �ملعتقل  يجب  ثم  كريهة(،  ر�ئحة  ذي  �لو�صخ  �لثقيل  �لقما�ص  من  كي�ص 

�صاعات طويلة، �أو �جللو�ص على كر�صي �صغري رجاله �الأماميتني ق�صريتني. 

�لنف�صي و�لبدين بحق �ملعتقلني، وكذلك  �لتعذيب و�ل�صغط  �أ�صاليب  �ل�صلطات  متار�ص   •

�أو  �لتحقيق،  حالة  يف  �إال  للعينني  د�ئم  و�إغما�ص  و�صبٍح  �رشٍب  من  و�الإذالل،  �الإهانة 

ق�صاء �حلاجة  من  منع  �أو  مق�صود،  ب�صكل  للغرفة  تبيد  �أو  �لنوم،  من  ومنع  جتويع 

على  و�لقيود  لالأ�صفاد  ز�ئد  �صّد  �أو  و�الأغطية،  للفر��ص  منع  �أو  �حلمام،  و��صتخد�م 

�لتهديد  �أو  قا�صية،  ريا�صية  حركات  �أد�ء  على  �ملعتقل  �إجبار  �أو  و�الأرجل،  �الأيدي 

باعتقال بع�ص �أفر�د �لعائلة �أو جميعهم، �أو �لنيل من عر�صهم و�رشفهم، �أو ��صتعمال 

�ل�صالة، �أد�ء  من  �ملنع  �أو  �الإلهية،  �لذ�ت  و�صّب  �لنابية  �الألفاظ  ومعاونيهم   �ل�صباط 

�أو  �لذهن و�ل�صد�ع،  �لهذيان وت�صوي�ص  �لتي ت�صبّب  �ل�صاخبة  ��صتخد�م �الأ�صو�ت  �أو 

�ملنع من �لتنف�ص بق�صد �إ�صعار �ملعتقل �أنه قريب من �ملوت.

حتر�ص �ل�صلطات على تنويع �أ�صاليبها مع �الأ�رشى، وتبد�أ �لتحقيق بالرتغيب و�الإغو�ء   •

و�إثارة �مل�صاعر، مقابل تعاون �ملعتقل يف �أثناء �لتحقيق و�الإدالء بـ“معلومات ب�صيطة” 

املرجع نف�شه، �ص 48.  
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عن رفاقه، كاأن يعد �ل�صابط �ملعتقل بتح�صني و�صعه يف �لزنازين من ماأكل وم�رشب 

و�صجائر، ور�حة وكرثة نوم، �أو �إطالق �رش�حه مبكر�ً، �أو منحه بع�ص �المتياز�ت �لتي 

منعته �إياها موؤ�ص�صات �الحتالل، �أو من خالل �إثارة �لنو�حي �جلن�صية عنده، �إذ� ما علم 

�ل�صابط �أن ذلك يعني للمعتقل �صيئاً.

��صتدر�ج �ملحققني �الأ�صري للح�صول على �ملعلومة، كاأن يبد�أ �ملحقق حديثه ب�صيٍل من   •

و�صالبته،  وثقافته  �ملعتقل  �صخ�صية  على  �لتعرف  بق�صد  �لعادية،  �لناعمة  �الأ�صئلة 

ومن ثّم �ال�صتخفاف بدور �ملعتقل �لوطني و�ملبدئي بق�صد �إحباطه وتثبيطه، �أو �ملبالغة 

بخطورة  يخوفه  �أو  باأعماله،  ويفتخر  ويزهو  يتباهى  جلعله  وتعظيمه،  �لدور  هذ�  يف 

“دولة �إ�رش�ئيل” و�صيطرتها على �لقادة �لفل�صطينيني و�لعرب �أجمعني، �أو يحدثه عن 
�صخ�صيات وقياد�ت وطنية، ويقارن و�صعهم و�أوالدهم مع حالة �ملعتقل “�لبائ�صة”، 

�أو �أن ي�رشك �ملحقق معه �صابطاً �آخر�ً، فيتبادل و�إياه دورّي �لطيب و�ل�رشير، �أو ي�رشك 

معه عدد�ً من �ل�صباط، بهدف �لتناوب يف �إلقاء �أ�صئلة منوعة متباعدة �لغر�ص، بق�صد 

ت�صتيت ذهن �ملعتقل و�إرباكه ومن ثّم �لت�صبب يف �نهياره، �أو �إ�رش�ك غرفته بعميل من 

.
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�أبناء جلدته ولغته، بهدف ��صتدر�جه باملعلومات، وغري ذلك من �أ�صاليب �لرتهيب

د. ا�شتهداف م�شلحة ال�شجون الإ�رضائيلية للمعتقلني املقد�شيني:

�لفل�صطيني لدو�ٍع  �ملقاوم  �أنها تقوم باحتجاز  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صجون  تّدعي �صلطات 

�لفل�صطيني  �ل�صارع  يف  �آمنة  حياة  �أجل  ومن  وعنفه،  �ملقاوم  خطر  من  وللحّد  �أمنية، 

تدل  بينما  �الدعاء.  هذ�  حتقيق  �صبيل  يف  طائلة  �أمو�الً  �ل�صلطات  وتنفق  و�الإ�رش�ئيلي. 

مقدمتها  ويف  وعن�رشية،  �نتقامية  �أهد�ف  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة  �صيا�صة 

و�جل�صدية  �لنف�صية  �لنو�حي  من  وذلك  �ملقاوم،  �لفل�صطيني  �الأ�صري  �الإن�صان  حتطيم 

.
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و�لفكرية، بحيث ال يكون �صاحلاً الإكمال م�صرية �ملقاومة عند خروجه

�الأ�صري  “�إذالل  خاللها  من  تهدف  عديدة،  و�صائل  �ل�صجون  م�صلحة  وت�صتخدم 

و�إهانته وك�رش نف�صيته”، يف �أثناء حب�صه وتنقله بني �ل�صجون �أو تنقله بني �لعياد�ت �لطبية 

�لع�صكرية، �أو عزله ومعاقبته، ومن هذه �لو�صائل:

املرجع نف�شه، �ص 126.  
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�خلام�صة  �ل�صاعة  �أولها  يومياً،  مر�ت  خم�ص  �أو  �أربع  �ليومي  �لتعد�د  نظام  ��صتخد�م   •

فجر�ً، ويقوم بالعّد �صباط وجنود مدججون بالهر�و�ت و�أ�صلحة �لغاز، حيث يثريون 

على  يجبونهم  ثم  نائمون،  �الأ�رشى  بينما  �الأنو�ر  و�إ�صاءة  بالع�صي  مفتعلة  �صجة 

�لنزول،  فعليه  �ل�رشير  من  �لثانية  �لطبقة  يف  نائماً  �الأ�رشى  من  كان  ومن  �لوقوف، 

ويعاقب كل من يخالف هذه �لتوجيهات.

�ملدججون  �جلنود  وع�رش�ت  �ل�صباط  فيقوم  �ليومي،  �صبه  �لتفتي�ص  نظام  ��صتخد�م   •

ما يحدث هجوم  بالتفتي�ص، وغالباً  �ملق�صودة  �لغرفة  بالهجوم على  باأ�صلحة خا�صة، 

�لتفتي�ص نهار�ً �أو ليالً، �أو يف �أثناء تناول �الأ�رشى لوجبات �لطعام �أو �أد�ئهم لل�صلو�ت. 

�أيديهم فوق روؤو�صهم، وقد  �أر�صاً، و��صعني  �النبطاح  �الأ�رشى على  وعادة ما يجب 

دقيق  ب�صكٍل  وحاجياتهم  �الأ�رشى  بتفتي�ص  �جلنود  يقوم  ثم  �لتعري،  على  يجبون 

عقب،  على  ر�أ�صاً  �لغرفة  فيقلبون  ممنوعة،  و�صائل  عن  �لبحث  بدعوى  ومزعج، 

ويحطمون ممتلكات �الأ�رشى و�أجهزتهم يف كثري من �الأحيان، وقد ي�صادرون �لكتب 

و�لكر�ري�ص �ملكتوبة.

��صتخد�م نظام �لتنقالت بني �ل�صجون و�ملحاكم و�لعياد�ت )�لبو�صطات(، حيث يف كثري   •

من �الأحيان يجب �الأ�رشى على �لتهيوؤ فجر�ً، ثم يحتجز يف زنز�نة �النتظار �إىل �صاعة 

و�أحياناً  حديد،  من  كر�صي  على  جال�صاً  و�لرجلني،  �ليدين  مقيد  للبو�صطة،  �صعوده 

ت�صتمر �لبو�صطة يف �ل�صفر 12 �صاعة، يعطى �الأ�صري خاللها وجبة و�حدة من �لطعام، 

وينع عادة من ق�صاء حاجته، ويالقي �الأ�صري خالل ذلك �الأمل �ل�صديد و�لذل �لكبري، 

وكثري�ً ما ت�صببت هذه �لظروف باأمر��ص م�صتع�صية لالأ�رشى، خ�صو�صاً كبار �ل�صن 

منهم و�ملر�صى �أ�صالً.

�أياماً  ��صتخد�م �صيا�صة �لعقاب و�النتقام، فتعاقب م�صلحة �ل�صجون �الأ�رشى بالعزل   •

12 عاماً،  �ملقد�صيني  �الأ�رشى  �لعزل ببع�ص  بلغ  �أ�صهر�ً طويلة، وقد  و�أ�صابيعاً، ورمبا 

�الحتالل  �صلطات  تتهمه  �لذي  عي�صى،  حممود  �ملقد�صي  �الأ�صري  مع  ح�صل  ما  وهو 

بامل�صاركة يف �ختطاف �جلندي �الإ�رش�ئيلي طوليد�نو �صنة 1992، كما تعاقب م�صلحة 

خرق  وبحجة  خمتلفة،  بذر�ئع  �ل�صو�كل  مئات  من  غر�ماٍت  بدفع  �الأ�رشى  �ل�صجون 

�أو  �أ�رشهم،  �أفر�د  �أو بع�ص  لقاء ذويهم  �أو تعاقبهم مبنعهم من  �الأمن،  �لنظام وتهديد 

يف  �الأ�صقاء  �الأ�رشى  جتعل  �أو  �أهاليهم،  عن  جد�ً  بعيدة  �صجون  يف  بو�صعهم  تعاقبهم 

�صجون خمتلفة بدل �ل�صجن �لو�حد، فتنتقم بهذ� �الأ�صلوب من �الأ�رشى ومن �أهاليهم، 
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بالهجوم �ملفاجئ على  �أحياناً  �أو تقوم  �أو متنعهم من �اللتحاق بالدر��صات �جلامعية، 

منهم  يو�جهها  من  وت�رشب  �لغاز،  قنابل  �الأ�رشى  على  وتطلق  �الأق�صام،  من  ق�صم 

بالهر�و�ت. 

فاالأ�صري  �ليهود،  و�ل�صجناء  �لفل�صطينيني  �الأ�رشى  بني  �لعن�رشي  �لتمييز  ��صتخد�م   •

�أ�صا�ص  على  ويحاكم  �إرهابية”،  بـ“عملية  قائماً  يعدُّ  يهودي،  بقتل  �ملتهم  �لفل�صطيني 

�النتماء �إىل “منظمة �إرهابية”، بينما �ل�صجني �ليهودي �ملتهم بقتل عربّي، يعدُّ �أنه قام 

�المتياز�ت  من  جمموعة  �ليهودي  �ل�صجني  ينح  �الأ�صا�ص  هذ�  وعلى  جنائية،  بعملية 

:
177

�لتي يحرم منها �الأ�صري �لفل�صطيني، ومن بني هذه �المتياز�ت

�أعو�م، ورمبا يفرج عنه بعد  �ليهودي بب�صعة  �لقتل ل�صالح �ل�صجني  حتديد حكم   .1

نائل  �الأ�صري  ق�صى  وقد  باملوؤبد،  �لفل�صطيني  يحكم  بينما  �أعو�م،  �صبعة  �أو  خم�صة 

�لبغوثي، من ر�م �هلل، 34 عاماً قبل �الإفر�ج عنه، وما يز�ل �الأ�صري كرمي يون�ص، من 

بلدة عارة يف �لد�خل �لفل�صطيني، يف �ل�صجن �أي�صاً للعام �لـ 34.

ومثل  �صهرية،  عطلة  يف  باخلروج  عربي  بقتل  �ملتهم  �ليهودي  لل�صجني  �ل�صماح   .2

1990 يف  �لذي قتل �صبعة عمال فل�صطينيني �صنة   Ami Popper ذلك عامي بوبر 

منطقة عيون قارة �مل�صّماة ري�صون لت�صيون Rishon LeZion. بينما يحرم �الأ�صري 

�لفل�صطيني من هذه �لعطلة �أبد�ً.

�ل�صماح لل�صجني �ليهودي بالتو��صل تلفونياً مع �أهله، و��صتقبالهم يف غرفة �لزيارة   .3

 Yigal دون حو�جز وال منغ�صات، مثال على ذلك: �ل�صجني �ليهودي يغئال عامري

بينما   .1995 �صنة  ر�بني  �إ�صحق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  قاتل   ،Amir

ينع �الأ�صري �لفل�صطيني من ذلك كله.

�خلا�صة،  بر�جمهم  وعرقلة  �الأ�رشى  �إ�صغال  �صيا�صة  �ل�صجون  م�صلحة  ��صتخد�م   .4

بحيث يبقى �الأ�رشى من�صغلني ببع�ص �الأمور �ل�صطحية، وتتطّور �الأمور وي�صود 

.
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جّو �لتوتر بني �الأ�رشى و�ل�صجان، وهذ� هو مق�صد �صلطات �ل�صجون

�إىل  فتعمد  ت�صد،  فرِّق  �صيا�صة  �ل�صجون  مل�صلحة  �لتابعة  �ال�صتخبار�ت  ��صتخد�م   .5

ومتناق�صة،  خمتلفة  �صيا�صات  فيها  وتنتهج  عديدة،  �أق�صامٍ  �إىل  �ل�صجن  تق�صيم 

املرجع نف�شه، �ص 48.  
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م�صتغلة نز�عات حا�صلة بني بع�ص �لتنظيمات �لفل�صطينية، فتعمل على تاأجيجها، 

.
179

بهدف �إ�صاعة �لفرقة بني �الأ�رشى

هـ. طبيعة ال�شجون واملعتقالت الإ�رضائيلية:

�ل�صجون  م�صلحة  مديرية  تتحمل  �أن  �الحتالل،  �صلطات  لدى  �الأ�صا�صية  �لقاعدة 

يف  �الأمن  �إد�رة  عن  �مل�صوؤول  �الإ�رش�ئيلي،  �جلي�ص  �أن  �إال  �ل�صجون،  �إد�رة  م�صوؤولية 

�ل�صفة �لغربي وقطاع غزة، �صنع �صجوناً خا�صة به، وكان ذلك مع بد�يات �النتفا�صة 

�لفارعة،  �ل�صجون:  هذه  �أبرز  من  وكان  �لع�رشين،  �لقرن  من  �لثمانينيات  �أو�خر  �الأوىل 

ِقبَل  من  �ل�صجون  هذه  �إد�رة  ��صتمرت  وقد  وجمدو.  و�لنقب،  و�أن�صار،  و�لظاهرية، 

م�صلحة  ملديرية  م�صوؤوليتها  �نتقلت  ذلك  وبعد   ،2005 �صنة  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص 

�ل�صجون. ويتنقل �لفل�صطينيون يف مدينة �لقد�ص عب ما يزيد عن 15 �صجناً، �أهمها �صجن 

�مل�صكوبية حيث يتم �لتحقيق معهم، ثم �صجن �لرملة، وعوفر، وجلبوع، وجمدو، و�صطا، 

 و�جللمة، و�لتلموند، و�لد�مون، وهد�رمي، وه�صارون، ونفحة، ور�مون، وهويل كيد�ر،

.
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و�إي�صيل

2. �شور مقاومة املقد�شيني ل�شيا�شة التوقيف والعتقال:

وهي  �الحتالل،  جر�ئم  من  كجرية  �العتقال  �إىل  �لفل�صطينيون  �ملقاومون  ينظر 

ت�صاف �إىل جملة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية. ويقر �لفل�صطينيون باأن �صيا�صة �العتقال تنجح 

و�أن  ب�صكٍل موؤقت،  فعاليتها ولو  �لفل�صطينية و�حلّد من  �ملقاومة  �أحياناً يف �رشب و�قع 

بل  مطلق،  ب�صكٍل  �إيقافها  تعني  �أن  يكن  ال  �العتقاالت،  ل�صيا�صة  �لفل�صطينيني  مو�جهة 

�العتقاالت  مو�جهة  �أن  كذلك  �لفل�صطينيون  ويرى  �الإمكان.  بقدر  منها  �لتخفيف  تعني 

�ملقاومة  �أولويات  �صلّم  على  د�ئماً  تكون  �أن  ويجب  نف�صه،  �لوقت  يف  وو�جب  ممكن  �أمٌر 

�لفل�صطينية، الأن �ملقاومني هم ر�صيد �ملقاومة وذخريتها.

�ملو�طن  حت�صني  و�العتقال،  �لتوقيف  �صيا�صة  مبقاومة  �ملعنية  �لهيئات  ر�عت  وقد 

“منع  �أهمها  �لفل�صطيني فيما يتعلق بعدد من �ملو�صوعات �لرئي�صية �ملتعلقة باالعتقال، 

املرجع نف�شه، �ص 171.  
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الأ�صاليب  و“�لوعي  �ملقاومة”،  �أدو�ت  �أهم  و“�ل�رّشّية:  �أمكن”،  ما  �العتقال  ح�صول 

�لتحقيق”، و“مقاومة م�صلحة �ل�صجون”، و“م�صاندة �أهايل �الأ�رشى وذويهم يف مو�جهة 

.
�ل�صجان”181

اأ. مقاومة العتقال مبنع ح�شوله من خالل:

�لكتمان و�ل�رشية.  �لوقوع باخلطاأ، ور�أ�ص ذلك  �ملقاومة على عدم  �لعاملني يف  حر�ص   •

حيناً،  بالتنكر  �الحتالل  قو�ت  من  للتخفي  �أحياناً  و�ملنا�صلون  �ملجاهدون  ويعمد 

�آخر. كذلك �لتغيّب عن �لبيت يف حاالت �العتقاالت �لتع�صفية، �أو كما  وباالختباء حيناً 

��صتهرت ت�صميتها بـ“�الحرت�زية”، فهذ� يخفف من عدد حاالت �العتقال.

من  ومنعها  �الحتالل  قو�ت  وجه  يف  �لطريق  ب�صّد  �ملتظاهرين  من  �لغفري  �لعدد  قيام   •

�عتقال �أحدهم، وبالرغم من �صيا�صة �الحتالل بتكثيف �العتقاالت، �إال �أنها ال ت�صتطيع 

يف  م�صاعفة  باأعد�د  للخروج  �ل�صكان  بدوره  ي�صجع  وهذ�  �ملتظاهرين،  جميع  �عتقال 

.
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وجه �الحتالل

ت�صوي�ص �الأعد�د �لكبرية من �ملعتقلني على �الأجهزة �الأمنية، وهذ� بدوره قد يحّد من   •

حجم �العتقاالت ونوعيتها. وقد دفع ذلك �أجهزة �الحتالل �الأمنية للتوقف �أحياناً عن 

�إجر�ء عمليات �لتحقيق مع �ملعتقلني وحتويلهم �إىل �العتقال �الإد�ري دون حتقيق.

نفاد  �أو  �ال�صتباك  ف�صل  حال  يف  �ل�رشورية،  �لوقائية  �الإجر�ء�ت  �ملقاومة  �أفر�د  �تخاذ   •

�إىل  �ملقاومة  عن  و�لتوقف  �العتقال،  من  لالإفالت  �ملحكم  �الختباء  ذلك  ومن  �لذخرية، 

حني، �أو �لفر�ر و�لتعر�ص للمطاردة، بهدف دو�م مقاومة �الحتالل.

ب. التزام املقاومني مببداأ ال�رّضية والكتمان:

�إن مقاومة �العتقال حجر �لز�وية يف م�رشوع �إنهاء �الحتالل، ففيما حتر�ص �صلطات 

�الحتالل على ��صتمر�ر �العتقاالت وتكثيفها، ل�صمان كبح �أيدي �ملقاومة وتقييدها، فاإن 

�ملقاومة باملقابل، حتر�ص على �إف�صال هذه �ل�صيا�صة بحفظ �لل�صان و�إخفاء �ملعلومات.

بها  يت�صلح  و�صيلة  �أول  و�إن  وعميق،  وثيق  ر�بط  و�العتقال،  �ل�رشية  بني  و�لّر�بط 

�أو  �ملعلومة  فاإن  و�لكتمان،  �ل�رّشية  و�صيلة  هي  �الحتالل،  وجه  يف  �ملنا�صل  �أو  �ملجاهد 
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ٍ وب�صاطة.  �خلب �صالُح �ملقاوم، وال ينبغي �أن ينتقل هذ� �ل�صالح الأيدي �الحتالل بي�رش

وبالتايل فهي �أمانة وطنية و�أخالقية. و�رشّية �ملقاوم مبثابة �حل�صن من تعدي �الحتالل 

على  �ل�رش�ع  يف  يتمثل  و�ملقاومة،  �الحتالل  بني  �ل�رش�ع  وحقيقة  �حل�صون.  و�خرت�ق 

�ملعلومة، ويف وقتٍ ينفق فيه �الحتالل �لكثري من �ملال و�لتاأهيل للح�صول على �ملعلومة، 

فاإن �ملقاوم يلزمه �لتمر�ص و�لتدرب على �الحتفاظ بهذه �ملعلومة، حتى ال تقع بني يدي 

�الحتالل، حتى ي�صبح �حلذر و�حليطة جزء�ً ال يتجز�أ من حياته �لطبيعية.

ويدرك �الحتالل �أن �صالح �ل�رشية �لذي يتحلى به �ملقاوم �صالح منيع، يّكن �ملقاومة 

من  بعدد  يت�صلح  �ملقاوم  فاإن  باملقابل  تعرث.  ودون  بنجاح  �ملقاومة  �أهد�ف  حتقيق  من 

�أنه من ملك �ملعلومة ملك �لقوة، و�لعك�ص �صحيح، و�أنه  �ملفاهيم يف هذ� �ل�صياق، ومنها: 

من خفيت عليه �ملعلومة �صار �صعيفاً، و�أن �ملعلومة على قدر �حلاجة، و�أن �لثقة ال تلغي 

.
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�حلذر، فاالحتياط و�جب و�حلذر �صمام �الأمان

ج. مقاومة اأ�شاليب التحقيق:

يتح�صن �لكثري من �ملقاومني �لفل�صطينيني بالوعي �لتام لكل ما يتعلق باأمور �لتحقيق، 

يتفاجاأون  فال  معنوياتهم،  من  ويرفع  �لتحقيق  �صباط  مع  �لتعامل  عليهم  ي�صّهل  فهذ� 

باأ�صاليب وحيل �أق�صام �لتحقيق، ومن ذلك:

يعطيها  فال  روتينية،  �أنها  �عتبار  على  �لتحقيق  ت�صبق  �لتي  �الإجر�ء�ت  مع  �لتعامل   •

يدور ملا  ومتنبهاً  مرتفعة،  معنوياته  على  �حلفاظ  يف  تركيزه  جّل  ويجعل  �هتمام،   �أّي 

حوله.

�مل�صاق  با�صتمر�ر  ومقارنتها  �لتحقيق،  �أثناء  يف  �ملختلفة  لل�صغوطات  �لنف�صي  �لتحّمل   •

خارج �ملعتقل، حتى تهون عليه. �أّما ظاهرياً، فاإنه ي�صتخدم �أ�صلوب �ل�صكوى �مل�صتمرة 

على  و�الأرجل  باالأيدي  و�لطْرَق  �ملفتعلة  و�ل�صجة  و�ل�صياح  ب�صيطة،  م�صكلة  �أّي  من 

�الأبو�ب عند �أّي �إهانة �أو �صيق ي�صعر به، حتى ي�صّو�ص على جّو �لتحقيق وينع �ملحقق 

من فر�ص �ملزيد من �ل�صغوطات.

�الحتجاج على �العتد�ء �لذي يتعر�ص له، و�المتناع عن تنفيذ طلبات �ملحقق با�صتمر�ر،   •

�حلديث  حتى  �أو  �الأ�صئلة  على  �الإجابة  عن  لالمتناع  ذريعة  �ملحققني  عنف  و�تخاذ 

املرجع نف�شه، �ص 54.   
183



240

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

معهم. و�ل�صكوى �لر�صمية �مل�صتمرة، لدى �جلهات �ملعنية، كال�صليب �الأحمر �أو حتى 

 م�صوؤويل �لتحقيق، على �أّي خروقات ير�ها �ملعتقل تتناق�ص و�لقانون �لدويل وحقوق

�الإن�صان.

�لطويلة،  و�لعزلة  �ملوؤمل  �ل�صبح  مو�قف  يف  �الإر�دة،  وقوة  �ل�صب  بفو�ئد  �لنف�ص  تذكري   •

وتكر�ر �ملقاوم للماأثور�ت �لتي تقوي نف�صه وتخفف عنه �آالم �لتعذيب، كتالوة �الآيات 

�لكرية و�الأحاديث �لنبوية، و�إن�صاد �الأ�صعار �لوطنية، وترديد �الأمثلة �ل�صعبية، �لتي 

ترفع �لهمم وتزجر �ل�صعف و�لهو�ن، وكذلك �ملمار�صة �مل�صتمرة للتمارين �لريا�صية، 

و�لتذكر دوماً �أن �لن�رش �صب �صاعة.

�إهماله  فاإّما  و�لتهديد،  و�ل�صّب  �ل�صتم  ��صتخد�مه  حالة  يف  �ل�صابط  مع  �لتهاون  عدم   •

يخ�صى  ال  �ملقاوم  �أن  و�إ�صعاره  و�صتائمه،  �ألفاظه  على  بالرد  و�إما  منه،  و�ل�صخرية 

�لتهديد و�أنه منت�رش ال حمالة.

�ملقاوم  ي�صك  �أن  �لتحقيق،  ق�صم  د�خل  فاالأ�صل  �حل�صنة”،  “�لنو�يا  �إىل  �الرتكان  عدم   •

وي�صيء �لظن يف كل �صيء حوله. ففكرة �ل�صابط �لطيب و�ل�صابط �ل�رشير مثالً، يقاومها 

�لفل�صطيني من  �إىل �رشير، ويخل�ص  “�ل�صابط �لطيب” فينقلب  �لفل�صطيني با�صتفز�ز 

مكره و�رشه �ملخبوء. 

ذلك:  ومن  �لتحقيق،  �صباط  على  �ملنطقية  �لعلمية  و�لردود  �لغنية  باالأفكار  �لت�صلح   •

�لرد على �دعاء �ل�صابط �أن م�صاألة �ملقاومة تافهة، بالقول: �إذ� كانت ق�صيتنا تافهة كما 

؟
184

تدعون، فلماذ� كل هذه �الأجهزة �الأمنية و�لتحالفات �لدولية

د. مقاومة �شيا�شات م�شلحة ال�شجون الإ�رضائيلية:

�ل�صجون،  م�صلحة  ل�صيا�صات  مقاومته  يف  �لفل�صطيني  �الأ�صري  جناح  دالالت  تكمن 

وموؤ�ص�صاته،  و�أجهزته  �الحتالل  الأ�صاليب  ووعياً  ن�صجاً  �أكرث  �ل�صجن  من  خروجه  يف 

وبحيث يكون �أقدر على �لعودة ملقاومة �الحتالل. 

باملعنويات  بالتحلي  ذلك  �لفل�صطيني  �الأ�صري  يقاوم  �حلكم”،  “تثبيت  مرحلة  ففي 

 �لعالية، و�ل�رشوع بالبناء �لذ�تي ثقافياً و�أمنياً. ويف مرحلة “ما بعد �حلكم” يحر�ص �الأ�صري

املرجع نف�شه، �ص 107.  
184
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�لف�صائية  �لقنو�ت  كتوفري  مطالبه  حتقيق  على  و�إجباره  �ل�صجان،  �إمالء�ت  رف�ص  على 

�الإيجابية، وزيار�ت �الأهل، و�لرعاية �ل�صحية �جليدة، �إ�صافة �إىل �لتعليم �جلامعي، وغري 

.
185

ذلك

و�أ�صاليب  بو�صائل  �ل�صجون،  م�صلحة  �صيا�صات  �لفل�صطينيون  �الأ�رشى  قاوم  وقد 

�أما على  متنوعة وخمتلفة، منها ما هو باأ�صلوب جماعي، ومنها ما هو باأ�صلوب فردي. 

�صعيد �الأ�صلوب �جلماعي فقد �نتهج �الأ�رشى عدة �أ�صاليب، �أولها: تقوية �جلبهة �لد�خلية 

�لهادفة  �ل�صجون  �صيا�صة  مو�جهة  يف  و�لفكري،  �لنف�صي  و�لتثقيف  بالتعبئة  لالأ�رشى 

�لطعام  عن  �الإ�رش�ب  �صالح  ��صتخد�م  ثانيها  عليهم.  و�لت�صوي�ص  �الأ�رشى  جتهيل  �إىل 

لاللتما�صات  �الأ�رشى  رفع  ثالثها  �الأ�رشى.  حلقوق  �ل�صجون  م�صلحة  تنكر  مو�جهة  يف 

�لقانونية �صّد م�صلحة �ل�صجون. ر�بعها دو�م �لتو��صل مع �لعامل �خلارجي، ملا ي�صكله 

خام�صها  �ملتبادلة.  للمعلومات  مهماً  وم�صدر�ً  ومادية،  معنوية  قوة  من  �لتو��صل  هذ� 

.
186

حماوالت �لهروب �جلماعي من �ل�صجون

�أما على �مل�صتوى �لفردي، فقد قاوم �الأ�صري م�صلحة �ل�صجون بو�صائل عدة، �أوالها 

�لت�صلح  ثانيها  �لتجهيل.  �صيا�صة  مقابل  يف  �لوطنية،  و�لثقافة  �لعاّمة،  و�لقر�ءة  �لتعلم، 

�لثائرين و�الأبطال، يف مقابل  �أعمال  �لذكر، ومطالعة  و�لتالوة، وكرثة  تعاىل،  بالتعبد هلل 

ر�بعها  و�لت�صامن.  و�لتكافل،  �الجتماعي،  �لتفاعل  ثالثها  و�لتيئي�ص.  �الإحباط  �صيا�صة 

�الإ�رش�ب  ومنها  لل�صجان،  �لعنيفة  �لفردية  �ملو�جهة  خام�صها  �أنو�عها.  على  �لريا�صة 

.
187

�لفردي عن �لطعام، و�آخرها حماولة �لهروب �لفردي من �ل�صجن

هـ. مقاومة اأهايل الأ�رضى:

�أبدى �أهايل �الأ�رشى وذويهم على �لدو�م رباطة جاأ�ص يف �لعامل مع �صيا�صات م�صلحة 

�ل�صجون، و�أعرب 92% من جمهور �أهايل �الأ�رشى �مل�صتطلعة �آر�وؤهم من قبل موؤ�ص�صة 

��صتعد�دهم لل�صب و�ل�صمود يف مو�جهة قر�ر�ت  �الأ�رشى عن  �ل�صمري لرعاية �صوؤون 

�الحتالل بعدم �الإفر�ج عن �أبنائهم، خ�صو�صاً يف عمليات �لتبادل �أو مبادر�ت �الحتالل 

مل  �لوطنية  بالق�صية  �إيانهم  �أن  منهم   %85 �أفاد  فيما  �الأ�رشى.  بع�ص  عن  باالإفر�ج 

املرجع نف�شه، �ص 160.  
185

املرجع نف�شه، �ص 186.  
186

املرجع نف�شه، �ص 188.  
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مدينة  يف  �الإقامة  عن  �لتخلي  �أو  باالإبعاد  يقبلو�  لن  �أنهم  منهم   %85 �أكد  وقد  يرت�جع، 

�لقد�ص مقابل �الإفر�ج عنهم، فيما �أكد 100% منهم �أنهم ال يقبلون باالإفر�ج مقابل جتريد 

.
188

�أ�رشهم من حّق �الإقامة

�إىل حّد ما، بالتغلب  �لفل�صطينيني و�أهاليهم قد جنحو�  �إن �الأ�رشى  �لقول،  ون�صتطيع 

على �صيا�صات �ل�صجان �الإ�رش�ئيلي، و�إن �أهد�ف �الحتالل �ملركزية يف حتطيم �ملقاومني 

قد ف�صلت، ودليلنا على ذلك، �أن ن�صبة عالية من �لفل�صطينيني �ملحّررين، قد عادو� للعمل 

�ملقاوم كلما �أفرج عنهم، و�أنه مّت �عتقالهم مّر�ت عديدة.

حادي ع�ضر: اأجهزة االحتالل يف تنفيذ االنتهاكات:

و�لتنفيذية،  )�لت�رشيعية،  �ل�صلطات  بني  �لف�صل  �صيا�صة  �نتهاج  “�إ�رش�ئيل”  تزعم 

�لطبقات  وجتاه  �لفل�صطينيني،  جتاه  بال�صكلية  يتاز  �لف�صل  هذ�  �أن  �إال  و�لق�صائية(، 

�الإ�رش�ئيلية �مل�صت�صعفة، حيث يتجلى �لتمييز �لعن�رشي و�لكيل مبكيالني. حيث تعدُّ كافة 

�أجهزة دولة �الحتالل وموؤ�ص�صاتها �ملختلفة جمندة لتحقيق �أهد�ف �لدولة �ال�صرت�تيجية 

مدينة  على  بال�صيطرة  يتعلق  فيما  بو�صوح  ذلك  ويتج�صد  �ال�صتعمارية.  وتطلعاتها 

�ملتنوعة  �أذرعها  �لدولة  وت�صخر  �الأ�صليني.  �صكانها  من  وتفريغها  وتهويدها  �لقد�ص 

�ل�صيطرة و�لتهويد للمدينة �ملقد�صة. لذ� فقد متكن �الحتالل من م�صادرة  للقيام مبهام 

�الأر��صي �لفل�صطينية و�صلب �ملمتلكات و�لعقار�ت، من خالل قو�نني و�إجر�ء�ت خمتلفة، 

با�صم “حار�ص �أمالك �لغائبني” �أو بذريعة ��صتخد�مها ل�صالح �حلد�ئق �لوطنية �أو لكونها 

�ملدنية  �حلقوق  و�غت�صاب  �لتهويد  �إجر�ء�ت  عموم  يف  يقال  ذلك  ومثل  �لدولة.  �أر��صي 

للمو�طنني، �أو �لت�صرت على جر�ئم �مل�صتوطنني و�عتد�ء�تهم، �أو �العتد�ء�ت �ملنظمة بحق 

. وتتعدد �أجهزة دولة �الحتالل و�أذرعها �لتي من 
189

�ملقد�صات و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك

بتهجريهم.  و�لت�صبب  وحما�رشتهم  �لقد�ص،  مدينة  يف  بالفل�صطينيني  �ال�صتفر�د  �صاأنها 

ومن �أهم هذه �الأذرع:

�حلركة �لعاملية للدفاع عن �الأطفال، و�الئتالف �الأهلي للدفاع عن حقوق �لفل�صطينيني يف �لقد�ص، وموؤ�ص�صة   
188

درا�شة  الإ�رضائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  القد�س  اأ�رضى  �الإن�صان،  وحقوق  �الأ�رشى  لرعاية  �ل�صمري 

�شيا�شية دميغرافية اجتماعية اقت�شادية.

خالد زبارقة، عندما ي�صبح �لقانون �أد�ة لتنفيذ �جلرية، فل�صطينيو 48، 2015/8/25، �نظر:  
189

http://ww.w.pls48.net/?mod=articles&ID=1202379#.WFpXwdJ97cs
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1. ال�شلطة الت�رضيعية )الكني�شت(:

تفتقر �ل�صلطات �لت�رشيعية يف “�إ�رش�ئيل” �إىل د�صتور باملعنى �ملتعارف عليه، وحتتفظ 

كلما  )�لكني�صت(  �لت�رشيعية  �ل�صلطة  ت�صعها  �أ�صا�ص”،  “قو�نني  مبجموعة  �ل�صلطة 

�حتاجت �إىل �َصنها. ومنذ �حتالل �ل�صلطات ملدينة �لقد�ص يف 1967/6/7، وّظف �لكني�صت 

تلبية  �أجل  ومن  �ملدينة،  على  �ل�صيطرة  �إحكام  بهدف  �الإ�رش�ئيليني  و�لق�صاء  �لقانون 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صعبي  �الإجماع  يتحقق  بحيث  وتو�صعية،  ��صتيطانية  و�حتياجات  �أهد�ف 

�لعادة  يف  �لكني�صت  ويتجاهل  عنها.  �لرت�جع  �ل�صعوبة  من  وي�صبح  �لقو�نني،  هذه  على 

عن�رشية  جتلت  وقد   .
190

�ملحتلة �ملناطق  على  �ل�صارية  �لدولية  و�الأعر�ف  �لقو�نني 

�الأنظمة و�لقو�نني  �لفل�صطينيني عامة و�ملقد�صيني خا�صة، يف  �لكني�صت جتاه  ت�رشيعات 

�لتالية: �أنظمة �لطو�رئ ل�صنة 1945، وقانون �لعودة ل�صنة 1950، وقانون �أمالك �لغائبني 

ل�صنة 1950، وقانون �جلن�صية ل�صنة 1951، وقانون �أمالك �لدولة ل�صنة 1950، وقانون 

��صتمالك �الأر��صي ل�صنة 1953، وكذلك �لقو�نني �لتي جترم �إحياء ذكرى �لنكبة، وزيارة 

“�لدول �ملعادية”، وتهجري وطرد فل�صطينيي �لنقب، وكذلك منع �لفل�صطينيني من �ل�صكن 
.
191

يف مناطق نفوذ �ملجال�ص �ملحلية �ليهودية، وع�رش�ت �لقو�نني �لعن�رشية �الأخرى

�ملتحدة ومبادئها،  �الأمم  �أهد�ف ميثاق  �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي مع  وتتنافى ت�رشيعات 

وكذلك �لقانون �لدويل و�الإعالن �لعاملي حلقوق �الن�صان، و�التفاقية �لدولية لتحرمي �إبادة 

�جلن�ص �لب�رشي، و�إعالن �الأمم �ملتحدة بخ�صو�ص �إلغاء �لتمييز �لعن�رشي بكافة �أ�صكاله، 

�التفاقيات  من  و�لعديد  �لعن�رشي،  و�لتمييز  �لعن�رشية  مكافحة  ب�صاأن  �لدويل  و�لعقد 

�لدولية �الأخرى. 

بني  �صاوى  �لذي   1975 �صنة  يف   3379 رقم  �تخذت �لقر�ر  قد  �ملتحدة  �الأمم  وكانت 

�ل�صهيونية و�لعن�رشية، ولكنها عادت فاألغته نهاية �صنة 1991 ت�صجيعاً لـ“�إ�رش�ئيل” يف 

.
192

�مل�صاركة يف حمادثات مدريد �لتي �نتهت بتوقيع �تفاقية �أو�صلو

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 12.   
190

غازي ح�صني، عن�رشية �ل�صهيونية و�لكيان �ل�صهيوين، موقع �لعهد �الإخباري، 2012/4/14، �نظر:  
191

http://bit.ly/2nqRIo4
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2. ال�شلطة الق�شائية:

تتكون �ل�صلطة �لق�صائية يف “�إ�رش�ئيل” من وز�رة �لعدل وتفرعاتها �ملتنوعة، �إ�صافة 

�ل�صلح و�ملركزية و�لعدل  �أنو�عها، وحتديد�ً حماكم  �ملدنية و�لع�صكرية على  �ملحاكم  �إىل 

�لعيا. وقد ��صتغلت �ل�صلطة �لق�صائية �الإ�رش�ئيلية قو�نني و�أنظمة �لطو�رئ و�الأمن �لعام 

ل�صنة 1945، فيما يخ�ص �لفل�صطينيني ومدينة �لقد�ص حتديد�ً، حيث جتيز هذه �لقو�نني 

و�لت�رشيعات للحكومة �الإ�رش�ئيلية وقادتها �لع�صكريني، مب�صادرة �أر��ٍص، �أو عقار�ت، 

�أو ممتلكات بذر�ئع �أمنية �أو ع�صكرية.

ومل تفتاأ حمكمة �لعدل �لعليا �الإ�رش�ئيلية تتبنى منطاً يقوم على �نتقاء �لقو�نني، وعلى 

غ�ّص �لطرف عن �ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية منذ �أيام �الحتالل �الأوىل لالأر��صي �لفل�صطينية. 

يلجاأ  ذلك  �صبيل  ويف  �الإ�رش�ئيلي،  �ل�صيا�صي  �مل�صتوى  ورغبات  روؤى  مع  ت�صاوقاً  وذلك 

 .
193

ق�صاة �ملحكمة �لعليا بتف�صري�ت �صاذة الأحكام �لقانون �لدويل وقو�عده

به  تقوم  ما  �لدولية  و�حلقوقية  �لقانونية  �ملوؤ�ص�صات  فيه  ت�صف  �لذي  �لوقت  ويف 

قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بحق �لفل�صطينيني، من �قتالعهم من �أر��صيهم، وتهجريهم، 

�الإ�رش�ئيليني من �صناع  فاإن  �لعرقي”،  بـ“�لتطهري  �ليهود مكانهم  �مل�صتوطنني  و�إحالل 

�الحتالل،  �ل�صفة على قو�ت  �إ�صفاء هذه  �الإ�رش�ئيلي يرف�صون  �لقانون  �لقر�ر وفقهاء 

�لدويل  �لقانون  �أن  ويدعون  و�إثباته،  منه  �لتحقق  ي�صعب  خطري�ً  �تهاماً  فيها  ويرون 

.
194

�ملعا�رش مل يتو�صل بعد �إىل تبني تعريف قانوين ملفهوم �لتطهري �لعرقي

وفيما ت�صري �لدر��صات �إىل �أن ن�صبة �لق�صايا �لتي حكمت فيها �ملحكمة �لعليا ل�صالح 

�الإ�رش�ئيلية   Yesh Din دين  يي�ص  موؤ�ص�صة  �أكدت  فقد  فقط،   %2 بلغت  �لفل�صطينيني 

�حلقوقية، يف در��صة لها يف 2015/5/14، حتت عنو�ن “�اللتفاف على �لقانون”، �أن غالبية 

و�أن  �لفل�صطينيني،  حّق  يف  جر�ئمهم  على  �لعقاب  من  يفلتون  �الإرهابيني  �مل�صتوطنني 

بذريعة   ،2014–2005 �لفرتة  يف  �مل�صتوطنني  من   %92.6 بر�أت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاكم 

.
195

عدم كفاية �الأدلة، �أو عدم �لتمكن من �لو�صول �إىل مرتكب �جلرية

�جلامعة �لعربية: �ملحكمة �لعليا “�الإ�رش�ئيلية” غطاء قانوين للعن�رشية، اخلليج، 2015/5/7، �نظر:  
193

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/ea65550b-e903-4d8a-8796-7f5412d51912

جمموعة من �ملوؤلفني، 42 عاماً من الحتالل - ملف القد�س، �ص 64.  
194

جر�ئمهم، على  �لعقاب  من  يفلتون  �مل�صتوطنني  من  �ل�صاحقة  �لغالبية  �الإ�رش�ئيلية:  دين”  “ي�ص   
195 

احلياة اجلديدة، 2015.
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3. ال�شلطة التنفيذية:

تتكون �ل�صلطة �لتنفيذية �خلا�صعة للم�صتوى �ل�صيا�صي يف “�إ�رش�ئيل”، و�لتي تعنى 

باملتابعة �ملبا�رشة للفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص من �ملوؤ�ص�صات �لتالية:

�ملقد�صيني  �صعف  نقاط  ك�صف  بدور  تقوم  وجميعها  �ملختلفة،  �الإ�رش�ئيلية  �لوز�ر�ت   •

و�إحالتهم �إىل �الأجهزة و�ملوؤ�ص�صات �ملعنية، وحتديد�ً �إىل وز�رة �لد�خلية �ملهتمة ب�صحب 

من  كذلك  وحرمانهم  �لوطني،  �لتاأمني  خم�ص�صات  من  وحرمانهم  �ملقد�صيني  �إقامات 

�أنو�ع �ل�رش�ئب  �إىل حت�صيل بع�صاً من  �إ�صافة  �أو �لعودة منه،  �أو �ل�صفر  جمع �ل�صمل 

و�لغر�مات.

هدم  ومتابعة  وتو�صعته،  �ال�صتيطان  ت�صييد  عن  �ملبا�رشة  �مل�صوؤولة  �لقد�ص،  بلدية   •

�لبيوت �لعربية ومالحقة �أعمال �لتجارة و�ملهن �ملتنوعة للفل�صطينيني، وكذلك حت�صيل 

�لغر�مات و�ل�رش�ئب �ملختلفة، وحتديد�ً �رشيبة �الأرنونا.

�أجهزة �ل�رشطة ووحد�تها �ملختلفة، و�رشطة �ل�صجون، وحر�ص �حلدود.  •

�الأجهزة �الأمنية �ال�صتخبارية، ومنها: جهاز �الأمن �لعام �لد�خلي )�ل�صاباك(، وجهاز   •

.Mossad ملو�صاد�

بلدية  وهما:  �ملقد�صيني  ��صتهد�ف  يف  جهازين  �أهم  دور  تو�صيح  �رشورة  ور�أينا 

�الحتالل، وجهاز �ل�صاباك:

اأ. بلدية الحتالل “بلدية القد�س”:

فر�صت  �لتي  �الحتالل،  بلدية  مع  �لتعاون  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  رف�ص 

نف�صها بقر�ر ع�صكري �إ�رش�ئيلي فور �حتالل �ملدينة �صنة 1967. وعدَّ �ملقد�صيون �لبلدية 

مدينة يف  �ال�صتعمارية  م�صاحله  وخدمة  و�أجندته  �صيطرته  لفر�ص  لالحتالل   ذر�عاً 

�لقد�ص. 

من  و�أنه  حمتلة،  مدينة  �لقد�ص  يعدُّ  �لذي  �لوطني  باملوقف  �ملقد�صيون  مت�صك  وقد 

�إد�رة �صوؤونهم �صيا�صياً وخدماتياً. و�أن  حقهم تقرير م�صريهم و�ختيار من يثلهم يف 

�أي م�صاركة من قبل �ملقد�صيني يف �نتخابات بلدية �الحتالل، يف ظّل �إجماع يهودي على 

“وحدة �ملدينة وخ�صوعها �ملطلق لل�صيادة �الإ�رش�ئيلية”، يعدُّ مو�فقة �رشيحة على �صّم 
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�لقد�ص �إىل دولة �الحتالل، وخدمة جمانية ل�صالح تبيي�ص وجه �الحتالل �لعن�رشي �أمام 

.
196

�لر�أي �لعام �لعاملي

قاطعت �الأغلبية �ل�صاحقة من �ملقد�صيني �نتخابات بلدية �الحتالل، وح�صب �ملعطيات 

�الإ�رش�ئيلية فاإن ن�صبة �مل�صاركني من �ملقد�صيني يف �صنو�ت �الحتالل �الأوىل بلغت ما بني 

�إال �أن مقاطعة �ملقد�صيني لالنتخابات ��صتمرت يف  15–20% من �أ�صحاب حّق �القرت�ع. 

تعاظم، �إىل �أن و�صلت ن�صبة �مل�صاركة يف �صنة 2009 �إىل 1.7% فقط من جمموع �أ�صحاب 

. كذلك رف�ص �ملقد�صيون حماوالت �لبلدية الحتو�ئهم، 
197

حّق �القرت�ح من �لفل�صطينيني

وكانت �آخر هذه �ملحاوالت �إعالن جمموعة م�صرتكة من �لعرب و�ليهود �صنة 1993، عن 

ت�صكيل “كتلة �ل�صالم” خلو�ص �النتخابات، بذريعة حتقيق �أكب قدر ممكن من �ملكا�صب 

 .
198

و�ملنافع �حلياتية للمقد�صيني

�صيا�صتها  ب�صبب  �ملقد�صيون  �إليه  �آل  �لذي  �لكارثي  بالو�صع  �الحتالل  بلدية  تاأبه  مل 

�لعن�رشية، وبد� ذلك جلياً يف �لفارق �لكبري بني حال �رشقي �ملدينة ذي �الأغلبية �لعربية، 

�ملو�طن  يتلقاها  �لتي  �خلدمات  بني  �لن�صبة  �إن  �إذ  �ليهود.  �مل�صتوطنني  من  غربيها  وبني 

من  ترت�وح  �ليهودي  �مل�صتوطن  يتلقاها  �لتي  تلك  �إىل  �الحتالل،  بلدية  قبل  من  �ملقد�صي 

ثالثة �إىل �صبعة �أ�صعاف ل�صالح �مل�صتوطن. وذلك على �مل�صتويات �حلياتية كافة، �ل�صحية 

و�لتعليمية و�الإ�صكان، وكذلك �لبنية �لتحتية �ملتعلقة بالطرق و�لكهرباء و�صبكات �ل�رشف 

�ل�صحي، �إ�صافة �إىل �مل�صتوى �لرتفيهي.

�أن  �إال  �ملدينة،  بالبلدية و�إجر�ء�تها منذ �حتالل  �ملقد�صيني  وبالرغم من عدم �عرت�ف 

ي�صتلزم  حيث  �ملختلفة،  و�أجهزتها  بالبلدية  يومية  عالقة  �إىل  ي�صطر  �ملقد�صي  �ملو�طن 

بل  �لفل�صطينيني،  م�صالح  من  �أياً  تلبي  ال  �لتي  �لبلدية،  خمططات  على  �العرت��ص  غالباً 

وتتق�صد �الإ�صاءة �إليهم يف كل ما يتعلق بوجودهم وهويتهم، ويتحرج �ملقد�صيون عادة 

من �العرت��ص على �ملخططات، حتى ال ُي�صتدرجو� �إىل �ملزيد من �الإجر�ء�ت �لتي ُتك�صب 

.
199

�لبلدية �أّي �رشعية

�لدولية  لل�صوؤون  �الأكاديية  �لفل�صطينية  �جلمعية  )�لقد�ص:  ط2  العربية،  القد�س  بلدية  حلبي،  �أ�صامة   
196

)موؤ�ص�صة با�صيا(، 2000(، �ص 57.

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 33.  
197

�أ�صامة حلبي، مرجع �شابق، �ص57.  
198

نظمي �جلعبة، الإ�شكان يف القد�س: بني مطرقة ال�شتيطان والإمكانات املتاحة، �ص 54.  
199
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�لبلدي  �ملجل�ص  ت�صكيل  �إعادة  �إىل  ودعو�  �الحتالل،  بلدية  �صلطة  �ملقد�صيون  قاوم 

�ملقد�صيني  �ملو�طنني  ورغبات  حقوق  عن  تعّب  عربية،  بلدية  �نتخاب  �إىل  �أو  �لعربي، 

يف  “بلدية  تكون  قد  �حلالية  �الحتالل  ظروف  بحكم  كانت  و�إن  وتطلعاتهم،  و�ل�صكان 

�لظل”. كما جرت عدة حماوالت لت�صكيل هيئات وطنية �أهلية تغطي بع�ص �الحتياجات 

�حلياتية و�الجتماعية و�ل�صحية و�لتعليمية وكذلك �ل�صيا�صية. �إال �أن حكومات �الحتالل 

.
200

كانت ت�صارع �إىل �إحباط هذه �جلهود �أوالً باأول

ب. جهاز الأمن العام )ال�شاباك(:

�لفل�صطينيني.  �صّد  كبرية  مبهام  �لقد�ص  مدينة  �حتالل  منذ  �ل�صاباك  جهاز  يقوم 

“�إ�رش�ئيل”،  لدولة  �الأمن  توفري  �إىل  تهدف  كلها  عديدة،  �أق�صاٍم  �إىل  �جلهاز  هذ�  ويتفرع 

وتعدُّ �صعبة �ملخابر�ت �مل�صّماة “�صعبة �لعاملني يف �لق�صم �لعربي” �لعمود �لفقري للجهاز، 

ويتمتع �صابط هذه �ل�صعبة مبو��صفات خا�صة، الأنه ي�صطر يف �أغلب �الأحيان للقاء منفرد 

بالعمالء �لذين يجندهم للح�صول منهم على �ملعلومات، وهذ� ي�صتلزم منه قدرة كبرية 

على �لتمثيل، قادر على �الإقناع وله �صخ�صية جذ�بة، و�أن يظهر ك�صخ�ص �جتماعي، و�إال 

فاإنه �صي�صعب عليه �أن يقنع �لعمالء بخيانة �أبناء �صعبهم عدى عن خيانة �ملقربني منهم 

.
201

و�أقربائهم

خاللها  يخالطون  �الأقل،  على  �صهر  ملدة  تدريبية  دورة  �ملخابر�ت  �صباط  وينجز 

�ملحكية،  �لعربية  و�الأمثال  و�للهجة  �لعاد�ت  منها  يتعلم  لكي  فل�صطينية،  عربية  عائالت 

عد� عن �لتدريب على حفظ �آيات و�أحاديث �رشيفة، لكي يبدو �لو�حد منهم مقتدر�ً ذكياً 

�أو  �أو باحث �جتماعي،  �أليفاً. ويقدم �ل�صابط نف�صه لهذه �لعائالت كطالب در��صات عليا 

�لتحقيق  �أثناء  �لعادة يف  �أو ما �صابه. وينتحل �ل�صابط يف  �لتاريخ،  �أجنبي يعنى بدر��صة 

مع �ملعتقلني لنف�صه ��صماً عربياً د�رجاً، �أو كنية عربية، بهدف تعزيز �الألفة مع �ملعتقلني 

وك�رش �حلاجز �لنف�صي يف �أثناء �لتحقيق، وحتى ال يظهر �أنه غريب على �لبيئة، عد� عن 

.
202

�إخفاء �ل�صابط ال�صمه �حلقيقي لل�رشورة �الأمنية

املرجع نف�شه، �ص 5.  
200

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 20.  
201

املرجع نف�شه، �ص 23.  
202
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�الأول، و�ملتمثلة بالعمليات  �مل�صلحة عدّوه  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �ل�صاباك  ويعدُّ جهاز 

يف  تنطلق  و�لتي  �الإ�رش�ئيلية،  �الأهد�ف  وعموم  و�مل�صتوطنني  �جلنود  ت�صتهدف  �لتي 

�صورة عمليات ��صت�صهادية وعمليات فد�ئية وهجمات م�صلحة، ثّم تاأتي يف �ملرتبة �لثانية 

يف �لعد�ء عمليات �ملقاومة �ل�صعبية، و�لتي ي�صتخدم فيها �ملقاومون �لزجاجات �حلارقة 

ممتلكات  وتخريب  �لدع�ص  عمليات  �إىل  �إ�صافة  و�حلجارة،  و�ل�صكاكني  )�ملولوتوف( 

ظروفٍ  يف  خ�صو�صاً  و�عت�صامات،  ومظاهرت  م�صري�ت  يف  �خلروج  وكذلك  �لعدو، 

و�ملمتلكات و�مل�صتوطنني  �الحتالل  بقو�ت  �ل�رشر  ن�صبة  فيها  يكون  ح�صا�صة،   ومو�قع 

 .
203

كبرية

خال�ضة:

�لقد�ص  مدينة  بحق  و�العتد�ء�ت  �النتهاكات  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �عتمدت 

�ليهود  �مل�صتوطنني  و�إحالل  �ملدينة  بتهويد  �ملتمثلة  �أهد�فها  لتحقيق  �صبيالً  ومو�طنيها، 

يف  �الحتالل  �صلطات  ونفذت  و�مل�صلمني.  �لعرب  من  �الأ�صليني  �ملدينة  �صكان  بدل 

بذلت  ثم  و�لتهجري،  و�الإ�صكان  باالأر�ص  تتعلق  عامة  وم�صاريع  خمططات  ذلك  �صبيل 

�ملقد�صي �ملجتمع  وعموم  و�الأثرية  �ملعمارية  �مل�صاهد  وتهويد  �أ�رشلة  يف  كبرية   جهود�ً 

ومظاهره.

وقد �أجنزت �صلطات �الحتالل مر�حل متقدمة من خمططاتها و�أهد�فها، و��صتخدمت 

�ملئات  و�إبعاد  و�عتقالهم،  منهم  �الآالف  توقيف  �صملت  �ل�صكان،  �صّد  قا�صية  �صيا�صات 

م�رشوعاتها  �ل�صلطات  دعمت  متاأخرة،  مرحلة  ويف  وحرياتهم.  �أرز�قهم  يف  وتهديدهم 

�ال�صتيطانية باإقامة جد�ر �ل�صم و�لتو�صع حول �ملدينة وبني �أحيائها، الإمتام ما حتتاجه 

عمليات �لتهويد عامة وتهويد �مل�صجد �الأق�صى و�ملقد�صات خا�صة.

�النتهاكات  يف  �الحتالل  �أ�صاليب  كافة  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لفل�صطينيون  قاوم  ولقد 

�لتحمل يف مو�جهة و�صائل �الحتالل  بثبات و�صمود، و�أظهرو� قدرة على  و�العتد�ء�ت 

�ل�صنني  مع  و�زد�دو�  للمدينة،  وحبهم  �نتمائهم  �صدق  �لفل�صطينيون  �أثبت  كما  �لعنيفة، 

عدد�ً وثقافة و�صالبة.

املرجع نف�شه، �ص 2.  
203



249

مقاومة املقد�ضيني ل�ضنوف االنتهاكات االإ�ضرائيلية

وكانت جمموعة �لنخبة �ملقد�صية �لتي وجه لها �لباحث ��صتبياناً لغر�ص هذه �لدر��صة 

، قد �أجملت 
204ً

حول �نتهاكات �الحتالل و�صبل مقاومتها، وي�صمل �ال�صتبيان 18 �صوؤ�ال

و�جلماعية،  �لفردية  �ملقاومة  �أ�صلوب  �أهمها:  �الأ�صاليب  من  جملة  يف  �ملقد�صيني  مقاومة 

ون�صب خيام �العت�صام، و�ملر�بطة، وكذلك:

�لت�صلح بال�صب و�لثبات و�تباع �صيا�صة طول �لنف�ص بالرغم من �خل�صائر �لعظيمة.  •

�إقامة �لفعاليات و�لن�صاطات �ملختلفة يف مو�قع �النتهاكات.   •

�نتهاج �أ�صاليب �ملقاومة �ل�صلمية �أحياناً و�مل�صلحة، �لبي�صاء و�لنارية، �أحياناً �أخرى.  •

�لتوجه �إىل �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية بهدف ك�صب �لوقت، بالرغم من �صلبية �لنتائج يف �لعادة.  •

�إثارة �لق�صايا �إعالمياً ولدى �ملوؤ�ص�صات �ملحلية و�لدولية ذ�ت �لعالقة.  •

تلو  �ملرة  �ملهدوم  بناء  و�إعادة  �لهدم،  �صيا�صة  من  بالرغم  �ملرخ�ص  غري  �لبناء  تكثيف   •

�ملرة. 

�نظر ملحق معلومات د�عمة، رقم )3(، �ص 301.  
204
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مناذج من �صرائح املقاومة يف مدينة القد�س

ت�صدت �رش�ئح �ملجتمع �ملقد�صي لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، منذ �ليوم �الأول لالحتالل يف 

1967/6/5. وقد غلب على هذه �ل�رش�ئح �ل�ّصفة �لر�صمية و�ملوؤ�ص�صاتية، �أكرث من كونها 

جماهريية و�صعبية، وذلك ر�جع �إىل كون �ملدينة كانت تعي�ص �صنو�ت من �ل�صدمة و�لعزلة 

عربيتني  عا�صمتني  �أهم  �الإ�رش�ئيليني  ق�صف  �ل�صدمة  من  و�صاعف  �لعام،  و�لرت�جع 

�إقليميتني، �لقاهرة ودم�صق، ما �أدى �إىل مزيد من �الإحباط.

�لهيئات  من  عدد  من  رئي�صي  ب�صكل  �لقد�ص  �حتالل  عقب  �ملقاومة  �رش�ئح  تكونت 

�إنقاذ  وجلنة  �لعليا،  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �لوطنية،  �لتوجيه  جلنة  �أهمها:  و�ملوؤ�ص�صات، 

�لقد�ص، �إ�صافة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لعاملة وقادة �لف�صائل �لفل�صطينية.

�ملقاومة  يف  �الإ�صهام  �ملقد�صي  �ملجتمع  �رش�ئح  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  من  �لكثري  هناك 

�لذي  ذ�ته  �لوقت  يف  للمقاومة  فقرياً  عمود�ً  �ل�رش�ئح  هذه  وت�صكل  �الحتالل.  ورف�ص 

عامة،  �جلماهريية  �لهبات  يف  و��صحاً  بد�  كما  لها.  �ل�صعبية  �حلا�صنة  مقام  فيه  تقوم 

دعمها  حيث  من  �ل�صعبية  �حلا�صنة  مفهوم  �أن  �إال  خ�صو�صاً.  �لثالث  �النتفا�صات  ويف 

للمقاومة، تاأثر ن�صبياً خالل �لعقدين �ملا�صيني )1994–2014( نتيجة �النق�صام يف �ل�صارع 

�لفل�صطيني منذ �ل�رشوع يف تنفيذ �لت�صويات �ل�صلمية.

وقد �صملت �رش�ئح �ملقاومة كافة طو�ئف �ملجتمع �ملقد�صي، حتى غدت �ل�رش�ئح ت�صّمى 

مب�صّميات �صيا�صة، ف�صارك �أطفال �حلجارة، و�صباب �لقوى �ل�صاربة، �أو �ل�صو�عد �لر�مية، 

و�صارك �لرجال يف جلان �لتكافل �الجتماعي و�الإ�صالح و�لتموين، و�نخرط �لعمال يف �للجان 

�لعمالية، �أما �لتجار فقد �أ�صهمو� يف �للجان �لتجارية و�صكاوى �لتحكيم، �إ�صافة �إىل دورهم 

يف �جلهاد  على  �حل�ص  يف  درو�صهم  و�ملنظرون  �لدعاة  وخ�ّص�ص  �لطارئ.  �ملايل  �لدعم   يف 

�صبيل �هلل، و�لن�صال �مل�صتمر يف مقاومة �الحتالل. كذلك �صاركت �لن�صاء يف �أدو�ر �صبيهة 

�ملظاهر�ت  يف  م�صاركتهن  جانب  فاإىل  �لن�صوية،  و�للجان  �لن�صائية  �الحتاد�ت  خالل  من 

�النتفا�صة  وفعاليات  �ملحتاجني  على  �لغذ�ئية  �ملو�د  توزيع  يف  �أ�صهمن  فقد  و�مل�صري�ت، 

 .
1
�ملختلفة. و�صاركت معظم �الحتاد�ت �ملهنية و�لنقابية و�لعمالية باأ�صاليب �صتى

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
1



254

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

كذلك ��صتمرت �رشيحة �لنخبة من �ملقد�صيني �ملبعدين يف ن�صالها �ملقاوم و�ملد�فع عن 

مدينة �لقد�ص من خالل �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملختلفة، �بتد�ًء باملوؤمتر �الإ�صالمي �لعاملي 

عّمان،  �إىل  الحقاً  �نتقلت  ثّم  �لكويت،  ومركزها  �لقد�ص  ندوة  وكذلك  �الأردن،  ومركزه 

 .
2
وكذلك جلنة �لقد�ص �لتي �أن�صاأت يف �إطار منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي

اأواًل: املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية يف مدينة القد�س:

مل  قا�صية  ظروف  يف  �ختالفها،  على  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  تعمل 

تتوقف منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967. فاملوؤ�ص�صات على تنّوعها م�صتهدفة ومالحقة من 

قبل �صلطات �الحتالل، وقلما ت�صمح لها �ل�صلطات بالنمّو و�لتطّور. وقد تعر�صت �لعديد 

�إ�رش�ئيلية،  باأو�مر ع�صكرية وق�صائية  �لطوعي و�لق�رشي  �ملوؤ�ص�صات لالإغالق  من هذه 

�أو بامل�صادرة �أو �ملالحقة �ل�رشيبية �مل�صتمرة، �أو مالحقة �أع�صائها باالعتقال �أو �الإبعاد. 

قو�ت  وجه  يف  و�ملقاوم  �ملد�فع  موقع  يف  نف�صها  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  هذه  وجدت  وقد 

�الحتالل، مّما ��صطر �لعديد منها �إىل نقل مقاّرها خارج مدينة �لقد�ص حفاظاً منها على 

مو��صلة دورها �ملقاوم.

�ملجتمع  �حتياجات  بقدر  �لقد�ص  مدينة  يف  �لعاملة  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  تنوعت  وقد 

موؤ�ص�صات  هناك  �ملتعددة،  وجمعياته  �خلا�ص  �لقطاع  موؤ�ص�صات  عن  فعدى  �ملقد�صي، 

و�ملقد�صات  �لوقف  موؤ�ص�صات  فمنها  �ملقد�صية.  �حلياة  مناحي  كل  يف  �لعام  �لقطاع 

و�ملوؤ�ص�صات  و�لثقافية،  و�لتعليمية  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  ومنها  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية 

�خلا�صة،  �الحتياجات  وذوي  �مل�صنني  ترعى  �لتي  وتلك  و�لطفولة،  و�الأمومة  �لن�صائية 

و�لهيئات  �جلمعيات  �إىل  �إ�صافة  و�لريا�صية،  �ل�صبابية  و�ملوؤ�ص�صات  �لنو�دي  وكذلك 

�خلريية، و�لنقابات، و�الحتاد�ت، و�لرو�بط، وموؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان، وغري ذلك. 

و�الأر��صي  و�ملمتلكات  �حلقوق  عن  بالدفاع  تعنى  وجلان  هيئات  برزت  كذلك 

و�لعقار�ت �لفل�صطينية، يف معظم �أحياء �ملدينة وقر�ها. كما تخ�ّص�صت بع�ص �جلمعيات 

�لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  وقر�ها  مدنها  عن  و�لنازحة  �ملهجرة  �لعو�ئل  �صوؤون  برعاية 

منذ  �لقد�ص  مدينة  يف  و�صكنت  �أقامت  �لتي  �لعربية  �جلاليات  ترعى  �أخرى  وجمعيات 

ع�رش�ت ومئات �ل�صنني، و�صارت جزء�ً �أ�صيالً منها.

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 106.  
2
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وقد �صهدت �صنو�ت ما بعد توقيع �تفاقية �أو�صلو و�النتفا�صة �لثانية )1994–2005( 

نزوح  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  �الحتالل  �إغالق 

�لعديد من هذه �ملوؤ�ص�صات خارج �ملدينة. وقد ��صتغلت �صلطات �الحتالل �صعف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية و�لتز�مها مبا ن�صت عليه �تفاقية �أو�صلو من تاأجيل �لبحث يف م�صاألة �لقد�ص 

�ملقد�صية  باملوؤ�ص�صات  باال�صتفر�د  �الحتالل  �صلطات  فقامت  �لنهائية،  �ملفاو�صات  �إىل 

ب�صكل غري م�صبوق.

مدينة  يف  �لعاملة  �الأجنبية  �ملوؤ�ص�صات  قطاع  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت   ِ ت�صتثن ومل 

�لقد�ص، حيث كان �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 2009 منعطفاً يف م�صرية �لعمل �ملوؤ�ص�صي يف �ملدينة، 

�إذ �رشعت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية بتطبيق �إجر�ء�ت م�صتحدثة، ملنح تاأ�صري�ت عمل 

�ملنظمات  يف  �لعاملني  ذلك  يف  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف  يعملون  �لذين  �الأجانب  للمو�طنني 

.
3
�لدولية. مّم دفع هذه �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات لنقل مقاّرها �إىل خارج �ملدينة

�مل�صيفة  —�لدولة  �لرنويج  حلكومة  تعهدت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وكانت 

�ملوؤرخ  �لقد�ص، ففي خطابه  �لفل�صطينية يف مدينة  �ملوؤ�ص�صات  �أو�صلو— حماية  التفاقية 

�الإ�رش�ئيلي:  Shimon Peres وزير �خلارجية  1993/10/11، �رشح �صمعون برييز  يف 

“جميع �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية يف �لقد�ص، مبا يف ذلك �ملوؤ�ص�صات �القت�صادية و�الجتماعية 
و�لتعليمية و�لثقافية و�حلرم �ل�رشيف و�ملو�قع �الإ�صالمية، توؤدي وظائف مهمة بالن�صبة 

�أننا لن نعيق ن�صاطاتها، بل على �لعك�ص،  �أحتاج للتاأكيد على  لل�صكان �لفل�صطينيني. وال 

.
�صوف ن�صجع هذه �ملوؤ�ص�صات على �إجناز �ملهمات �ملناطة بها”4

اإغالق املوؤ�ش�شات املقد�شية:

�صدرت قر�ر�ت �الحتالل باإغالق ع�رش�ت �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص، 

�أ�صهر  بني  �لفرت�ت  هذه  وتر�وحت  عديدة،  فرت�ت  بع�صها  �إغالق  �الحتالل  ومّدد 

�ملثبت   )14( رقم  �جلدول  وي�صري  �لتو�يل،  على  تتجدد  �الأحيان  �أغلب  ويف  �أعو�م،  وعدة 

وحتى  1967 �صنة  منذ  لالإغالق  تعر�صت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  �لكتاب  مالحق   �صمن 

�صنة 2015.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 51.  
3

حنان ع�رش�وي، �تفاق �أو�صلو ترك �ملقد�صيني حتت رحمة �إ�رش�ئيل، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2015/2/7.  
4
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كما ي�صري �جلدول رقم )14( �إىل �حلقائق �لتالية:

�أغلقت �صلطات �الحتالل يف �لفرتة 1967–2015، 78 موؤ�ص�صة جمتمعية تابعة للقطاعني   •

�لفرتة  يف  موؤ�ص�صة  و13   ،1987–1967 �لفرتة  يف  موؤ�ص�صة   18 منها  و�لعام.  �خلا�ص 

1988– 2000، و47 موؤ�ص�صة يف �لفرتة 2001–2015.

منها  موؤ�ص�صة،   34 �الإغالقات  هذه  من  و�لبلدية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  ن�صيب  كان   •

�الإغالقات هذه  من  �خلا�ص  �لقطاع  ن�صيب  كان  كما  وطبية.  �صحية  موؤ�ص�صات   7 

44 موؤ�ص�صة يف خمتلف �ملجاالت، منها 8 موؤ�ص�صات �إعالمية.

1988 يف �النتفا�صة �الأوىل باإغالق �صلطات �الحتالل خلم�ص موؤ�ص�صات  �متازت �صنة   •

�أو�صلو  �أي عقب توقيع �تفاقية   ،1995 �إغالق �صّت موؤ�ص�صات �صنة  مقد�صية، بينما مّت 

ب�صنتني.

مقد�صية، موؤ�ص�صة   20 �إغالق   )2004–2000( �لثانية  �النتفا�صة  �صهدت  كذلك   • 

12 موؤ�ص�صة منها يف �لعام �الأول لالنتفا�صة، و5 يف �لعام �لثاين، و3 موؤ�ص�صات يف �لعام 

�لر�بع.

2006–2015، مبعدل ثالث  �لفرتة  27 موؤ�ص�صة مقد�صية يف  �أغلقت �صلطات �الحتالل   •

موؤ�ص�صات �صنوياً.

على ر�أ�ص �ملوؤ�ص�صات �لتي �أغلقها �الحتالل: موؤ�ص�صة بيت �ل�رشق )�الأوريانت هاو�ص(،   •

و�لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية، و�ملركز �لفل�صطيني لتطوير �مل�صاريع �ل�صغرية، 

�ملجتمع،  تطوير  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  �لعربية،  �لدر��صات  وجمعية 

وموؤ�ص�صة �لرفادة ل�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى، ومكاتب موؤ�ص�صة عمارة �مل�صجد �الأق�صى 

و�ملقد�صات وموؤ�ص�صة �لقد�ص للتنمية.

ثانيًا: احلركات ال�ضيا�ضية يف مدينة القد�س:

تعدُّ �حلركات و�لف�صائل �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص عماد �لعمل �ملقاوم لالحتالل. 

�أ�صيالً من ن�صيج  وتكت�صب هذه �حلركات و�لف�صائل وجودها و�رشعيتها كونها جزء�ً 

�ملجتمع �ملقد�صي، وكونها ذ�ت تاريخ مقاوم لالحتالل و�أجهزته �ملختلفة.

�لفل�صطينية  و�لف�صائل  للحركات  باالأ�صا�ص  �ملقد�صية  و�لف�صائل  �حلركات  وتنتمي 

بالرغم  وذلك  و�لتاأييد،  �لدعم  �أ�صكال  من  ��صتطاعت  ما  �لعادة  يف  منها  وتتلقى  �الأم، 



257

مناذج من �ضرائح املقاومة يف مدينة القد�س

�الحتالل  �صيا�صة  من  وبالرغم  وحظرها.  �لعالقة  هذه  منع  يف  �الحتالل  حماوالت  من 

للف�صائل، فقد و�صمت حكومات �الحتالل بع�ص هذه  �لدور �حلقيقي  بالت�صوي�ص على 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  م�رشوع  خالل  من  بع�صها  حتييد  وحاولت  بـ“�الإرهاب”،  �لف�صائل 

بينما تركت �لبع�ص �الآخر ين�صغل يف موؤ�ص�صات تابعة للمنظمات غري �حلكومية، وذلك 

بالتعاون مع �الحتاد �الأوروبي )European Union )EU �أو بع�ص �لدول �مل�صاركة فيه.

مناذج عن احلركات ال�شيا�شية املقد�شية:

�لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  و�جلماعات  �حلركات  من  �لعديد  �ملقد�صية  �ل�صاحة  يف  يعمل 

ويغلب على عمل هذه �حلركات �لنزعة �ل�صيا�صية، وتعدُّ هذه �حلركات و�جلماعات �متد�د�ً 

�ل�صيا�صية  �حلركات  من  �أربع  تعدُّ  كما  عموماً،  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �الأم  للحركات 

و�جلبهة  فتح،  حركات:  وهي  �ملدينة  يف  موؤ�ص�صي  تو�جد  ذ�ت  م.ت.ف  حتت  �ملن�صوية 

�ل�صعبية، و�جلبهة �لديوقر�طية، و�حلزب �ل�صيوعي. ثم هناك تو�جد موؤ�ص�صي حلركة 

�جلهاد  وحركة  �الإ�صالمي  �لتحرير  حلزب  موؤ�ص�صي  غري  تو�جد  �إىل  �إ�صافة  حما�ص، 

�الإ�صالمي.

1. حركة التحرير الوطني الفل�شطيني )فتح(:

تلتزم حركة فتح يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة �للجنة 

�ملركزية للحركة، و�لتي يرجع بد�يات تاأ�صي�صها �إىل �أو�خر �صنة 1957. وقد �أدت �حلرب 

�لتي �صنتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �صنة 1967 و�حتلت خاللها باقي �الأر��صي �لفل�صطينية، 

�إىل تاأييد �آالف �لفل�صطينيني حلركة فتح و�الن�صو�ء حتت لو�ئها و�لتدرب يف مع�صكر�تها.

قادت حركة فتح م�صرية �لن�صال �لفل�صطيني و�لتعبئة �ل�صعبية يف مدينة �لقد�ص، من 

من  �لعديد  �إىل  �إ�صافة  �ل�رشق،  بيت  �أهمها  و�الأهلية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  خالل 

�إ�صهامات  للحركة  كان  كما  �ملختلفة.  و�الجتماعية  �القت�صادية  و�لن�صاطات  �لفعاليات 

مهمة يف �النتفا�صة �الأوىل. �إال �أن �لتاأييد �ل�صعبي للحركة يف �ملدينة تر�جع نتيجة تاأييدها 

التفاقية �أو�صلو �صنة 1993، و�صاعف يف هذ� �لرت�جع �صيا�صة �الحتالل يف �إغالق �لعديد 

من �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، و�لتي كان للحركة �لن�صيب �الأكب منها.

�عتمدت حركة فتح خيار �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، منذ توقيعها على �تفاقية �أو�صلو، 

وترى �لفل�صطينية.  �لدولة  الإقامة  �أوحد�ً  طريقاً  �لثنائية  �ملفاو�صات  كذلك   و�عتمدت 

حركة فتح يف �ملقاومة �ل�صعبية خيار�ً �أكرث جدوى يف ظّل �لظروف �لدولية �لر�هنة، فيما 
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ما يز�ل عدد من م�صوؤويل �حلركة يوؤكدون �أن �حلركة ما تز�ل حتتفظ بحق ��صتخد�مها 

.
5
للخيار �مل�صلح، كخيار �أقرته �ملو�ثيق �لدولية لل�صعوب �لر�زحة حتت �الحتالل

2. اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني:

تلتزم �جلبهة �ل�صعبية يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة 

 ،1967/12/11 �ل�صعبية يف  �للجنة �ملركزية للجبهة، وقد مّت �الإعالن عن تاأ�صي�ص �جلبهة 

تز�مناً مع حماولتها �لقيام بعملية ع�صكرية يف مطار بن غوريون يف مدينة �للد. وبالرغم 

�أن  �إال  �لع�صكريني،  عنا�رشها  من   54 و�عتقل  بالف�صل  باءت  �لع�صكرية  �لعملية  �أن  من 

طائر�ت  على  هجوم  �أو  خطف  عملية   12 تنفيذ  من  �لتايل  �لعقد  خالل  متكنت  �جلبهة 

�إ�رش�ئيلية و�أجنبية.

وقد تبنت �جلبهة �ل�صعبية يف فل�صطني، �لكفاح �مل�صلح كخيار وحيد لتحرير فل�صطني، 

�لقرن �لع�رشين،  �ل�صبعينيات من  �لقد�ص على تاأييد و��صع يف �صنو�ت  وحازت يف مدينة 

ن�صاطها  �أعادت  �أنها  �إال  مو�صوعية،  و�أخرى  ذ�تية  الأ�صباب  �لتاأييد  يف  تر�جع  ح�صل  ثم 

وفعالياتها من خالل �مل�صاركة يف �النتفا�صة �الأوىل.

�عتمدت �جلبهة �ل�صعبية موقع �ملعار�صة يف �أعقاب توقيع �تفاقية �أو�صلو، ونحت فيما 

بعد منحى �لعمل �الجتماعي و�لتطوعي من خالل �ملنظمات غري �حلكومية و�ملوؤ�ص�صات 

 .
6
�الأهلية

3. حزب ال�شعب الفل�شطيني )ح�شف(:

يعدُّ حزب �ل�صعب �لفل�صطيني �أقدم �حلركات �ملن�صوية حتت م.ت.ف تاأ�صي�صاً، حيث 

“�لعمال  من  جمموعة  �إىل  بد�ياته  وترجع  �لفل�صطيني”،  �ل�صيوعي  “�حلزب  ُيدعى  كان 

�لثوريني �ليهود” يف �صنة 1919 وحتت ��صم “حزب �لعمال �ال�صرت�كي يف فل�صطني”. �إال 

�أنه يف �صنة 1923 �أعلن �إد�نته لل�صهيونية، وعن ��صتعد�ده لدعم �حلركة �لقومية �لعربية 

.
7
يف ن�صالها �لتحرري

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
5

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 46. 

الدرا�شات  جملة  ومنظمات،”  ووقائع  تو�ريخ  �ملعا�رشة:  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�حلركة  فخر،  �أبو  �صقر   
6

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 22، �لعدد 87، 2011، �ص 81، �نظر:

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37914

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bPqV5ma75485433936abPqV5m :وكالة وفا، 2006/2/9، �نظر  
7
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ويعرف �حلزب نف�صه �ليوم على �أنه “حزب مارك�صي لينيني ينا�صل يف �صبيل �لق�صاء 

على �ال�صتعمار و�ل�صهيونية، ومن �أجل حترير �لوطن و�لق�صاء على �لبطالة و�لتخلف، 

.
ومن �أجل بناء �ال�صرت�كية �لعلمية، وهو حزب هدفه �لتغري �لثوري”8

 وعمل خالل �النتفا�صة �الأوىل )1987–2000(، �صمن �لقيادة �لوطنية �ملوحدة )ق.و.م(،

�حلزب  �أكد  وقد  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  يف  �ملن�صوية  �ملنظمات  �صائر  ت�صم  �لتي 

�صهدت  �لتي  �ل�صعبية،  �ملقاومة  الأ�صاليب  ممار�صته  خالل  من  �ال�صرت�تيجية  هذه  على 

بت�صييد  �الحتالل  و��صتمر�ر  �لعازل  �لعن�رشي  �جلد�ر  بناء  �صّد  متو�لية،  �حتجاجات 

�مل�صتوطنات على �الأر��صي �لفل�صطينية.

4. اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�شطني:

مّت �الإعالن عن تاأ�صي�ص �جلبهة �لديوقر�طية يف 1969/1/28، على �إثر خالف د�خل 

جلهازها  ت�صكيلها  وعقب   ،1968 �صنة  من  �أبريل  ني�صان/  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  موؤمتر 

من  �ل�صبعينيات  �أو��صط  �جلريئة  �لعمليات  من  عدد�ً  �جلبهة  نفذت  �خلا�ص  �لع�صكري 

�لقرن �لع�رشين، ثم حدث �نخفا�ص كبري يف م�صتوى �لعمليات، �إىل �أن ��صتعادت �حلركة 

�صيئاً من ن�صاطها يف �النتفا�صة �لثانية يف �لفرتة 2000–2004.

�ل�صعبية  �جلماهريية  �لتعبئة  عب  �مل�صلح،  �لكفاح  �لديوقر�طية  �جلبهة  تتبنى 

وهي  �الأحياء،  بع�ص  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  جزئي  تاأييد  على  �جلبهة  وح�صلت  و�لتنظيم. 

.
9
ت�صارك يف �لفعاليات �لوطنية �لعامة من خالل بع�ص عنا�رشها �لقيادية

5. حركة املقاومة الإ�شالمية حما�س:

تلتزم حركة حما�ص يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة 

جمل�ص �صورى �حلركة، وقد �نبثقت �حلركة عن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينية، 

تاأ�صي�ص  ويرجع  �الأوىل،  �النتفا�صة  يف  �مل�صارك  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �جل�صم  لتكون 

 ،1988/8/18 يف  �خلا�ص  ميثاقها  عن  و�أعلنت   ،
101987 �صنة  �أو�خر  �إىل  حما�ص  حركة 

http://pallcp.ps/Pages/about :موقع �حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني، �نظر  
8

�صقر �أبو فخر، مرجع �شابق، �ص 84.  
9

�لقيق باإطالق خمت�رش  �الأ�صتاذ �ملقد�صي ح�صن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص قد و�فق على �قرت�ح  وكان �ملكتب   
10

“حما�ص” على �حلركة.
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�لتحق  فل�صطني. وقد  لتحرير  �مل�صلح خيار�ً وحيد�ً  �مليثاق �جلهاد و�لكفاح  و�عتمدت يف 

عدد من �ملقد�صيني �ملوؤيدين للحركة بجهازها �لع�صكري كتائب عز �لدين �لق�ّصام، وقامو� 

بعمليات ع�صكرية د�خل �ملدينة وخارجها.

�أدو�تها  �لقد�ص بيئة مو�صوعية �صجعتها يف تطوير  �صادفت حركة حما�ص يف مدينة 

و�أجهزتها �ملختلفة يف وقت ق�صري ن�صبياً، و��صتثمرت تو�جدها يف �مل�صاجد وخ�صو�صاً 

�حلركة  لوحقت  وقد  و�جلامعات.  �ملد�ر�ص  يف  كذلك  ون�صطت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لثانية كغريها  �إبان �النتفا�صة  �لع�رشين، وكذلك  �لقرن  �لت�صعينيات من  خالل �صنو�ت 

من �حلركات �لوطنية يف �ملدينة، فاعتقل عنا�رشها و�أغلق �لعديد من موؤ�ص�صاتها. 

�صاركت حركة حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006، وفاز 

.
11

مر�صحوها عن مدينة �لقد�ص بكافة �ملقاعد �الأربعة �ملخ�ّص�صة للم�صلمني

6. حزب التحرير الإ�شالمي:

تاأ�ص�ص حزب �لتحرير يف مدينة �لقد�ص �صنة 1952، ويرى �حلزب �أولوية �لعمل على 

�إقامة �خلالفة �الإ�صالمية �جلامعة لكافة �مل�صلمني، وهي مبثابة “�لق�صية �ملركزية �الأوىل 

لدى �حلزب”، ويعتمد �حلزب على “�لدعوة �إىل �أفكار �الإ�صالم، ون�رش �لوعي �ل�صيا�صي، 

.
وخماطبة �أويل �الأمر و�مل�صوؤولني بوجوب �حلكم باالإ�صالم”12

وال يجيز �حلزب ��صتعمال �لقوة يف ن�رش �أفكاره �أو �لو�صول �إىل �أهد�فه، كما ال يجيز 

�لقد�ص  مدينة  �أو  فل�صطني  لتحرير  �ل�صالح  ��صتعمال  �أو  �ملقاومة،  يف  �جلماعي  �لعمل 

لالحتالل  �حلزب  �صباب  مقاومة  �أغلب  فاإن  لذ�  �الإ�صالمية.  �خلالفة  كيان  �إقامة  قبل 

�ملقاوم  �لفردي  �لعمل  �حلزب  ويجيز  و�خلطاب.  و�لبيان  �لكلمة  على  قائمة  �الإ�رش�ئيلي 

 يف �لت�صدي لالحتالل. وال يحر�ص �حلزب على بناء موؤ�ص�صات �أو جمعيات خدماتية من

.
13

�أي نوع

يف   ”،2012–2006 و�ل�صيا�صة  �الأيديولوجيا  يف  در��صة  �حلكم:  يف  “حما�ص  �صوبكي،  وبالل  ح�صني  �إ�صتياق   
11

حم�صن حممد �صالح )حمرر(، حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�س(: درا�شات يف الفكر والتجربة )بريوت: 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014(.

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/index :نظر: موقع حزب �لتحرير، يف�  
12

�ملرجع نف�صه.  
13
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7. حركة اجلهاد الإ�شالمي:

�ل�صيا�صي و�لفكري للحركة  �لقد�ص بالنهج  �الإ�صالمي يف مدينة  تلتزم حركة �جلهاد 

من  �ل�صبعينيات  �أو�خر  �لقد�ص  مدينة  �صهدت  وقد  �حلركة،  �صورى  جمل�ص  بقيادة  �الأم 

يف  طبيباً  ي�صغل  كان  حيث  للحركة،  �ل�صقاقي  فتحي  �لدكتور  تاأ�صي�ص  �لع�رشين  �لقرن 

مدينة �لقد�ص.

و�أدى غلبة �لعمل �لع�صكري على نهج �حلركة و�أ�صاليبها �إىل �نح�صار عملها �ملوؤ�ص�صي 

�أهد�ف  �صّد  �مل�صلح  �خليار  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وتتبنى  �ملدينة.  د�خل 

وم�صالح �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كخيار وحيد لتحرير فل�صطني. �إال �أنها �عتمدت �صيئاً ف�صيئاً 

و�العت�صامات  كاملظاهر�ت  بر�جمها،  يف  عنفية  �لال  �الأ�صاليب  �مل�صلح  �لعمل  �إىل  �إ�صافة 

و�ملن�صور�ت و�الإ�رش�بات.

وال ترف�ص �حلركة �ملقاومة �ل�صعبية من حيث �ملبد�أ، غري �أنها ترف�ص �عتمادها كخيار 

�إىل  �أقرب  �ل�صعبية  �ملقاومة  من  �جلهاد  موقف  �إن  �لقول  يكن  وبالتايل   ،
14

��صرت�تيجي

موقف حركة حما�ص منه �إىل �حلركات �ل�صيا�صية �الأخرى.

ثالثًا: ال�ضارع املقد�ضي:

ما  هو  �لفل�صطيني،  و�ل�صعب  �لق�صية  جتاه  بامل�صوؤولية  و�ل�صعور  �لوطني  �النتماء 

يدفع �ل�صارع �ملقد�صي �إىل �لعمل و�لن�صال يف �لدفاع عن �ملدينة. وهذ� ما يوؤدي يف �لعادة 

�أي�صاً �إىل �ملبادر�ت �لفردية لكثري من �ملجاهدين و�ملنا�صلني �ملقد�صيني، �لذين عملو� بعيد�ً 

�لدكتور  �ملقد�صي  �الجتماعي  �لعمل  عميد  كتب  وقد  و�لتنظيمات.  �الأحز�ب  مركزية  عن 

معتدٍ  كّل  �أمام  للوقوف  يهّب  من  �أّول  هم  �ملقد�صيني  من  “�لب�صطاء  يقول:  �خلطيب  �أمني 

وينتزعون  �ملتزعمون  ياأتي  �لعا�صفة  تهد�أ  �أن  وبعد  �لقدية،  �لبلدة  يف  مقّد�صاتنا  على 

عن �لذود  �صبيل  يف  بدمه  �صحى  قد  بع�صهم  يكون  �لذين  �لب�صطاء  هوؤالء  عن   �الأ�صو�ء 

.
مقد�صاتنا”15

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
14

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 49. 

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 174.  
15
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1. فعاليات ال�شارع املقد�شي:

منا�صبات  يف  و�عت�صامات  باحتجاجات  للقيام  يتنادى  �أن  �ملقد�صي  �ل�صارع  �عتاد 

�الإ�رش�ئيلية.  و�النتهاكات  لالعتد�ء�ت  وت�صدياً  �حلقوق  عن  دفاعاً  طارئة،  و�أخرى  وطنية 

وبالرغم من بط�ص قو�ت �الحتالل لهذه �العت�صامات ومالحقته الأفر�دها، �إال �أن �ل�صارع 

وقفات  على  �ملقد�صي  �ل�صارع  حافظ  وقد  و�إقامتها.  عقدها  عن  يتوقف  مل  �ملقد�صي 

�ملتعلقة  �الأليمة  �الأحد�ث  ذكرى  ويف  و�لدينية،  �لوطنية  �ملنا�صبات  يف  متكّررة  وم�صري�ت 

يف  �لقد�ص  �حتالل  ذكرى  ذلك:  ومن  خ�صو�صاً.  �ملقد�صي  �أو  عامة  �لفل�صطيني  بال�صاأن 

 حزير�ن/ يونيو 1967، وحرق �مل�صجد �الأق�صى �صنة 1969، ويوم �الأر�ص �صنة 1976،

 ،1990 �صنة  �الأق�صى  ومذبحة   ،1982 �صنة  بريوت  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وخروج 

وذكرى توقيع �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993، وغريها. وكانت تعقد هذه �لوقفات و�مل�صري�ت 

يف مركز �ملدينة �أو �أمام �لقن�صليات و�ملوؤ�ص�ص�صات �لدولية.

�ل�صبابي،  �ملقد�صي  �ل�صارع  قبل  من  ن�صطة  حركة  �الأخرية  �ل�صنو�ت  �صهدت  وقد 

خ�صو�صاً فيما يتعلق مبقاومة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صرية �لتعليمية و�لثقافية 

وعروبة �ملدينة، كما �صهدت �صنة 2015 حتديد�ً م�صري�ت ووقفات �حتجاجية �صبه يومية، 

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  لباحات  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �صلطات  باقتحامات  تنديد�ً 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منذ  �ملحتجزة  �ملقد�صيني  �ل�صهد�ء  جثامني  با�صتعادة  وللمطالبة 

ب�صيا�صة  وتنديد�ً  �ل�صهد�ء،  �ملقاومني  بيوت  هدم  �صيا�صة  على  �حتجاجاً  وكذلك   ،2015

�أقيمت  وقد  مد�خلها.  يف  �الإ�صمنتية  �ملكعبات  و�صع  خالل  من  �ملقد�صية  �الأحياء  ح�صار 

�ملكب، و�ل�صيخ جر�ح،  �أحياء جبل  �لعمود، ويف  باب  �مل�صري�ت و�لوقفات يف �صاحة  هذه 

و�لعي�صوية، و�لطور، وغريها. 

2. مبادرات ال�شارع املقد�شي الفردية:

�ملظاهر�ت  كافة  يف  وجماعات،  فر�دى  �ملقد�صيني  م�صاركة  على  �ملفهوم  هذ�  ينطبق 

مبادر�ت  يف  تتبلور  ثم  �الحتالل،  قو�ت  مع  �صد�مات  �إىل  تتطّور  �لتي  و�الحتجاجات 

 فد�ئية فردية، وحدثت هذه �لظو�هر يف �أحد�ث م�صهورة، بدء�ً باأحد�ث �النتفا�صة �الأوىل

�صنة  �لنفق  هبة  ثم   ،1990 �صنة  �الأق�صى  مذبحة  على  �الحتجاج  ثم   ،1987 �صنة 

�لزعيمني  ال�صت�صهاد  و��صتنكار�ً   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  �أحد�ث  وكذلك   ،1996

2004، ثم �حتجاجاً و��صتنكار�ً للعدو�ن  �لفل�صطينيني �أحمد يا�صني ويا�رش عرفات �صنة 

�الإ�رش�ئيلي �ملتكّرر على قطاع غزة، يف �صنو�ت 2008 و2012 و2014. 
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وقد �أ�صار تقرير موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �إىل �حلر�ك �ل�صعبي يف �لقد�ص، �لذي تطور 

ب�صكل ملحوظ مع بد�ية �النتفا�صة �لثالثة يف متوز/ يوليو من �صنة 2014، حيث �أربكت 

�ملبادر�ت �لفردية �ملقد�صية �صلطات �الحتالل �لذي عمل من جهته على �النق�صا�ص على 

. وتنظر �أجهزة �الحتالل �إىل مبادر�ت �ملقاومة �لفردية 
16

هذ� �حلر�ك وحماولة تقوي�صه

قا�صية،  �أحكاماً  �ملبادر�ت  �أ�صحاب هذه  بالغة، و�تخذت حماكم �الحتالل �صّد  بخطورة 

بهدف ردعها ول�صعوبة تقديرها م�صبقاً من قبل �أجهزة �الأمن، ولكونها لي�صت جزء�ً من 

.
17

�لتنظيمات �ملعروفة بالعموم لهذه �الأجهزة

�إيقافه، و�أقرت م�صادر  �لفردية خطٌر ال يكن  �ملبادر�ت  �أن  و�عرتف قادة �الحتالل 

بف�صل   ،2014 �صنة  و�ال  موقع  وكذلك  ومعاريف  �أحرنوت  يديعوت  ك�صحيفتي  عبية 

.
18

جهود �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية بوقف �لعمليات �لفردية

رابعًا: امل�ضيحيون املقد�ضيون:

بلغ  بينما  تقدير.  �أعلى  يف  فل�صطيني  م�صيحي  �آالف  ت�صعة  �ليوم  �لقد�ص  يف  يعي�ص 

لها  تعر�ص  �لتي  �لهجمة  مدى  على  يدل  وهذ�   ،1947 �صنة  م�صيحي  �ألف   27 عددهم 

�مل�صيحيون �ملقد�صيون من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مما ت�صبب بهجرة �الآالف منهم �إىل 

. وما تز�ل �ملخططات �الإ�رش�ئيلية ت�صتهدف 
19

�ل�صتات �إىل  �أخرى  �لغربية و�آالف  �ل�صفة 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  عدَّت  حيث  وممتلكاتهم،  وموؤ�ص�صاتهم  �ملقد�صيني  �مل�صيحيني 

�لديانتني  بني  هو  �لقائم  �ل�رش�ع  �أن  �أعلنت  �أن  منذ  هام�صياً  وجود�ً  �مل�صيحي  �لوجود 

.
20

�ليهودية و�الإ�صالمية

 ”،2014 �أول/ دي�صمب  �إىل كانون  �أكتوبر  �أول/  )4( من ت�رشين  �لقد�ص  “تقرير حال  ه�صام يعقوب )حمرر(،   
16

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، موقع مدينة �لقد�ص.

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 41.  
17

عبد �لقادر عقل، ملاذ� ال ينجح �ل�صاباك يف �إحباط �لعمليات �لفردية، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2016/1/16.  
18

جمال خ�رش، مرجع �صابق، �ص 18.  
19

نقوال نا�رش، �لقد�ص و�لفاتيكان و�الحتالل، موقع دنيا �لوطن، 2012/1/7، �نظر:   
20

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/01/07/247768.html
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وحتتل مدينة �لقد�ص عند �مل�صيحيني �ملقد�صيني �أهمية كبرية، وقد �أ�صار �لباحث �صابقاً 

�إىل مالمح هذه �الأهمية دينياً وجغر�فياً وتاريخياً.

1. موقف امل�شيحيني املقد�شيني من الحتالل الإ�رضائيلي:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  �ملوقف  يف  �ملقد�صيني  �إخو�نهم  مع  �مل�صيحيون  يتفق 

 للمدينة �ملقد�صة. ويخت�رش هذ� �ملوقف رئي�ص �الحتاد �للوثري �لعاملي �ملطر�ن �ملقد�صي

منيب يونان بقوله: 

�ل�صعب  �صّد  عنف  �أنه  على  ذ�ته  بحّد  �الحتالل  �إىل  تنظر  �لكني�صة  �إن 

�لفل�صطيني، �لعنف �لذي يتخذ �أ�صكاالً عّدة، هناك �لعنف �جل�صدي �ليومي �لذي 

�لق�صف  يقولون،  كما  �لنظام-  على  -للحفاظ  �الإ�رش�ئيليون  �جلنود  يرتكبه 

�الحتالل  جنود  يذل  عندما  �لعاطفي  �لعنف  هناك  و�ل�رشب،  �لنار  و�إطالق 

يومياً �لرجال و�لن�صاء عند نقاط �لتفتي�ص، و�إجبارهم على �لركوع على ركبهم 

و�صتمهم بكلمات كره، وجتريدهم من كر�متهم �الإن�صانية، وهناك �أعمال عنف 

�إرهابية من �إ�رش�ئيل، مثال ذلك عندما ق�صفت طائر�ت �لهليكوبرت �الإ�رش�ئيلية 

�لعنف  وهناك  نف�صية،  م�صاكل  من  يعانون  �الأطفال  وتركت  جاال،  بيت  بلدة 

و�إجبارهم  �أعمالهم،  �إىل  �لذهاب  من  �لنا�ص  ينع  �لذي  كاالإغالق  �القت�صادي، 

على �لعي�ص مبتو�صط دوالرين يف �ليوم، وهناك عنف �لكلمة، فكل يوم ت�صور 

�مل�صاكل، و�أنه  �إثارة  يريد فقط  �لفل�صطيني �صعباً عنيفاً  �ل�صعب  و�صائل �الإعالم 

�صعب ير�صل �أبناءه �إىل �ملوت. وي�صّور �إىل �لعامل �أنه �صعب �إرهابي، وال ي�صور 

�أنه �صعب ينا�صل من �أجل حريته، �إن �أولئك �لذين ي�صيئون ��صتخد�م �لكلمات، 

.
21

يجب �أي�صاً �أن يكونو� م�صئولني عن �لعنف

كذلك عرف عن �ملطر�ن �ملقد�صي عطا �هلل حنّا و�صوح خطاباته �لوطنية و�رش�حتها 

�صد �الحتالل.

2. مقاومة امل�شيحيني لالحتالل الإ�رضائيلي:

�ل�صخ�صيات  ثبات  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  لالحتالل  �مل�صيحيني  مقاومة  ترتكز 

�مل�صيحية �ملوؤ�ص�صات  �صمود  ويف  لالحتالل،  �لر�ف�ص  موقفها  على  �مل�صيحية   �ملقد�صية 

مازن قم�صية، مرجع �صابق، �ص 40.  
21
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بحقها  و�لتم�صك  و�ل�صحية،  و�لتعليمية  و�لثقافية  �لدينية  وخ�صو�صاً  تنوعها،  على 

�لقد�ص  مدينة  يف  م�صريها  تقرير  يف  كذلك  وحقها  وموؤ�ص�صاتها،  وعقار�تها  �أمالكها  يف 

�ملحتلة. كما يقف �مل�صيحيون يف مقاومتهم لالحتالل جنباً �إىل جنب �إخو�نهم �ملقد�صيني، 

�صمن �لهيئات �لقيادية �ملختلفة، مبا يف ذلك �لهيئات �ل�صيا�صية. و�صمن قيادة �لعديد من 

�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات و�للجان �ملختلفة.

كذلك كان للموؤ�ص�صات �لدينية �مل�صيحية، موقفها �لو��صح و�لثابت من كافة �العتد�ء�ت 

عامة.  و�لفل�صطينيني  فل�صطني  وبحق  خ�صو�صاً،  و�ملقد�صيني  �لقد�ص  بحق  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  من  باملوقف  و�نتهاًء   ،1948 �صنة  �الحتالل  من  مبوقفهم  بدء�ً 

و�قتحامات �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى �ملبارك �صنة 2015. حيث �أ�صدر �مل�صيحيون 

“وثيقة كايرو�ص فل�صطني - وقفة حق”، وفيها بيان �ملوقف �مل�صيحي �لفل�صطيني �ل�رشيح 
من جممل �لق�صايا �ملُلحة، و�ملوقف من �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني. كذلك 

�ملدينة  تهويد  ملقاومة  فل�صطني  وم�صيحيي  �لعامل  م�صيحيي  دعوة  �لوثيقة  ت�صمنت 

.
22

�ملقد�صة

مدينة  عن  �لدفاع  يف  فد�ئيني  ملنا�صلني  المعة  م�صيحية  �أ�صماًء  �لفل�صطينيون  ويذكر 

�لروم  كني�صة  مطر�ن  �الأ�صل،  �ل�صوري  كابوت�صي  هيالريون  �ملطر�ن  مثل  �لقد�ص، 

�لكاثوليك �ملقد�صية �صنة 1965. وكذلك �ل�صائق �ليافاوي جون جالل �ملكنى باأبي جورج، 

�لذي نفذ �إحدى �لعمليات �ال�صت�صهادية �الأوىل يف �لع�رش �حلديث، حيث ��صتدعاه �صابط 

�النتد�ب �لبيطاين لنقل ع�رش�ت �جلنود �الإجنليز يف حافلته �لفل�صطينية، بهدف �إخماد 

�إحدى جيوب �لثورة �لفل�صطينية بالقرب من مدينة نابل�ص �صنة 1936، وقد �أمر �ل�صابط 

�لبيطاين �ل�صائق �لفل�صطيني �أن يحمل �جلنود �الإجنليز يف حافلته، منطلقاً من �ملع�صكر 

�الإجنليزي يف قرية بري نباال �صمال �لقد�ص متجهاً �إىل نابل�ص، عب طريق جبلي �آمن ويخلو 

�صارت  �إن  وما  �لقد�ص،  �رشقي  �الأحمر  و�خلان  حزما  قرية  بني  �ملقاومة،  جيوب  من 

بحافلته  ينحرف  �أن  جالل  جون  �ل�صائق  قّرر  حتى  �جلبلي،  �لطريق  و�صط  يف  �حلافلة 

بـ“طريق �ل�صارع يدعى  بات  �الإجنليز. حيث  بنف�صه ويقتل �جلنود  �لو�دي م�صحياً   �إىل 

.
23

�أبو جورج” ن�صبة �إليه

Site of kairos Palestine, http://www.kairospalestine.ps/  
22

يون�ص �لعموري، ما بني جون جالل و�لطريق �إىل �لقد�ص، القد�س، 2016/1/21.  
23
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خام�ضًا: االأطفال املقد�ضيون:

�الأطفال �ملقد�صيون هم جزء مهم و�أ�صيل يف م�صرية �ملقاومة �صّد �الحتالل، وبح�صب 

�إىل  �ل�صكان  �لذي يق�صم  )�لعمر  �لو�صيط  �لعمر  �لفل�صطيني، فاإن  بيانات مركز �الإح�صاء 

جمموعتني مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� �لعمر 

و�لن�صف �لثاين �أكب منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغ 19.8 عاماً يف �صنة 2015؛ 

. وبالرغم من �أن ن�صبة �لفقر 
24

بو�قع 20.9 عاماً يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �أبناء �لقد�ص

�الأطفال  �أن  �إال   ،%75 �أعلى  �الأطفال  بني  وهي   ،%65 جد�ً  عالية  �ملقد�صيني  �أو�صاط  يف 

�أن  �إىل  �لدر��صات  �إحدى  �أ�صارت  �صيا�صياً وثقافياً متميزين. وقد  ُيبدون وعياً  �ملقد�صيني 

عددهم و�لبالغ  �الحتالل  �صجون  فى  �ملعتقلني  �لفل�صطينيني  �الأطفال  ثلث  من  يقرب   ما 

200 طفلٍ، هم من مدينة �لقد�ص، و�أن بع�صهم مل يتجاوز عمره �لـ 13 عاماً. ويعي�ص �لطفل 

�ملقد�صي �ملقاوم، و�لذي �صبق �أن �عتقل، حياة �لتحدي جمرد ح�صوله على بطاقة �الإقامة 

�ل�صخ�صية عند بلوغه 15 عاماً ون�صف، �إذ تعدُّ موؤ�ص�صات �الحتالل �عتقال �لطفل �صابقة 

و“نقطة �صود�ء” يف ملفه �الأمني، قد حترمه من جتديد هويته بعد مرور ع�رشة �أعو�م، 

حيث ت�صرتط د�خلية �الحتالل �إثبات ح�صن �صلوك من �رشطة �الحتالل، و�لتي تقت�صي 

توجيهاتها يف حال وجود �أي بند يتناق�ص مع مطالب �لد�خلية، حرمانه من �حل�صول على 

.
25

�لهوية

1. معاناة الأطفال املقد�شيني:

غالباً ما تنتهك �حلقوق �الأ�صا�صية لالأطفال �ملعتقلني، فيقتادون من منازلهم يف �صاعات 

متاأخرة من �لليل، ويحرم �أغلبهم من مر�فقة �أولياء �أمورهم يف �أثناء �لتحقيق، كما يتعر�ص 

�صلطات  فيه  تفرج  �لذي  �لوقت  ويف  �لنف�صي.  و�ل�صغط  �جل�صدي  لالعتد�ء  معظمهم 

�الحتالل عن معظم هوؤالء �الأطفال، �إال �أن حمنتهم وعذ�بات �أهاليهم تبد�أ يف �للحظة �لتي 

تفرج فيه �ل�صلطات عنهم حتى �نتهاء �الإجر�ء�ت �لق�صائية ب�رشوط بالغة �لق�صوة، حيث 

وبدل  �لو�حد،  �لعام  تتجاوز  قد  عديدة  الأ�صهر  �ملنزيل”  “�حلب�ص  �ملحاكم  عليهم  تفر�ص 

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   
24

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf :لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2015(، �نظر�

 ،2015/12/31 للدر��صات،  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  موقع  طفل،   1930 بينهم   2015 خالل  �عتقال  حالة   6600  
25

www.asrapal.net/ :نظر�
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حا�رش  على  ينعك�ص  �إيجابياً  �إجر�ًء  �ملنزيل  �حلب�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  جتعل  �أن 

�لطفل وم�صتقبله، تبالغ بالتقييد�ت و�ل�رشوط �الأمنية و�ملالية، �إىل حالة جتعل فيها �ملنزل 

و�صاكنيه يف �صيق وعذ�ب �صديدين. �الأمر �لذي يت�صبب باأمر��ص نف�صية للطفل، وتعطيل 

ملجرى �حلياة و�لعمل الأولياء �الأمور. ثم تبد�أ عقب �نتهاء مدة �حلب�ص �ملنزيل مرحلة �إعادة 

.
26

تاأهيل �لطفل للعودة �إىل �حلياة �لعامة، و�إىل ��صتئناف در��صته وتعليمه

قو�ت  �أيدي  على  و�ملعاناة  �لتعذيب  �أ�صكال  لكافة  �ملقد�صيون  �الأطفال  تعر�ص  وقد 

�أفر�د  �أحد  �أو  ذويهم  �أحد  �عتقال  لهم  ي�صببه  �لذي  �لعذ�ب  عن  عد�  فاالأطفال  �الحتالل، 

�إال  و�الأمر��ص،  و�لفقر  للبوؤ�ص  وتعري�صهم  وت�رشيدهم  بيوتهم  هدم  وكذلك  عائالتهم، 

�العتقال  �أو  بال�رشب  �الحتالل،  قو�ت  �أيدي  على  �ملبا�رش  �لتعذيب  من  ي�صلمو�  مل  �أنهم 

�أو �الإبعاد عن بيوتهم و�أحيائهم، �إ�صافة �إىل ما يتعر�صون له على �أيدي �مل�صتوطنني من 

.
27

�خلطف و�حلرق و�لتنكيل

نقلت  قد   ،Breaking the Silence �الإ�رش�ئيلية  �ل�ّصمت”  “ك�رش  منظمة  وكانت 

�أو�ئل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �صنة 2015، �عرت�فات جنود وجمند�ت �إ�رش�ئيليني �أّدو� 

و�خلوف  و�لرعب  للمنازل،  �لليلية  و�ملد�همة  �لقمع  عمليات  حول  �لع�صكرية،  خدمتهم 

و�رشقة  �أعينهم،  �أمام  و�أمهاتهم  �آبائهم  �رشب  خالل  من  �الأطفال،  نفو�ص  يف  دّب  �لذي 

حمتويات منازلهم يف �صاعات �لفجر �الأوىل. و�أفاد �أولئك �جلنود باأن كل ما قامو� به كان 

بناء على تعليمات من �ل�صباط �لكبار �مل�صوؤولني عنهم. ويوؤكد ذلك ما �رشحت به وزيرة 

“�إرهابيون وقتلة يف  �إن �الأطفال �لفل�صطينيني  �إيليت �صكيد يف قولها  �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي 

.
�مل�صتقبل”28

2. مقاومة الأطفال املقد�شيني:

منها،  �لكبى  �لن�صبة  و�ملظاهر�ت  �مل�صري�ت  �أغلب  يف  �ملقد�صيون  �الأطفال  ي�صكل 

�جلنود  جتاه  �حلجارة  ويلقون  وين�صدون،  ويهتفون  و�الأعالم  �لّر�يات  فريفعون 

�لعجالت  ويحرقون  �جلدر�ن،  على  �ل�صعار�ت  ويكتبون  �الإ�رش�ئيليني،  و�مل�صتوطنني 

ويقذفونها �أمام �ملركبات �لع�صكرية.

فيديو “طفولة �صائعة وقانون غائب”، موؤ�ص�صة �مليثاق حلقوق �الإن�صان، 2015/1/27.  
26

�ملرجع نف�صه.  
27

عادل �صديد، مرجع �شابق.   
28
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�ملبكر،  �ل�صيا�صي  �لوعي  مالمح  �ملقد�صيني  �الأطفال  �صخ�صية  على  تظهر  ما  وعادة 

�أحياء تكرث فيها �عتد�ء�ت قو�ت �الحتالل،  �لذين ترعرعو� يف  �أولئك �الأطفال  خ�صو�صاً 

�أعو�م حتى يدركو� معاين بع�ص �مل�صطلحات  �أعمار بع�صهم تتجاوز �لع�رشة  فال تكاد 

�لفروق  �أو  و�ملخابر�ت،  و�جلنود،  و�مل�صتوطنون،  �مل�صتعربون،  �أمثال:  بينها،  و�لفروق 

�أمثال: �صيارة خمابر�ت، و�صيارة �رشطة مرور، و�جليب  �أنو�ع مركبات �الحتالل،  بني 

�لع�صكري. كذلك ال ين�صى �الأطفال �أ�صماء �ملحققني ورجال �ملخابر�ت و�أ�صكالهم. �أو �أّي 

؟
29

مر�كز �لتحقيق �أ�صو�أ، �أهي �مل�صكوبية، �أم �رشطة �لبيد، �أم مركز �لق�صلة

وقد �أبدى �الأطفال يف دفاعهم عن �مل�صجد �الأق�صى منذ �لتحقو� يف �ملخيمات �ل�صيفية 

�ملعقودة يف �صاحات �مل�صجد �صيف �صنة 2014 دور�ً ملحوظاً. فما �إن ي�رشع �مل�صتوطنون 

باقتحام �مل�صجد حتى ي�صطف �الأطفال �أمامهم بهدف �إعاقتهم و�إ�صماعهم هتافات: “�هلل 

�أكب”، “بالروح بالدم نفديك يا �أق�صى”، وهم يرفعون �مل�صاحف يف وجه �ملقتحمني، ال 

يهابون ع�صكر وال قو�ت جي�ص وال خمابر�ت، بينما يقوم ق�صم �آخر من �الأطفال باإغالق 

�لطريق يف وجه �مل�صتوطنني باحلجارة �أو بحاويات �لنفايات، بهدف �إعاقتهم من �لتقدم 

.
30

يف باحات �مل�صجد و�صاحاته

�ضاد�ضًا: االإعالم املقد�ضي:

يف  مهماً  �لقد�ص، دور�ً  �ملرئي و�مل�صموع و�ملقروء يف مدينة  �لفل�صطيني  �الإعالم  لعب 

�ملعلومة  �إي�صال  يف  دوره  �إىل  باالإ�صافة  عام،  ب�صكل  �ملقد�صي  �ملجتمع  وتثقيف  توجيه 

مبهنية و�أمانة. وذلك يف ظّل غياب �لدور �لف�صائلي �ملركزي يف توجيه �الأحد�ث و�لتاأثري 

�ملبا�رش عليها، فاأ�صهم �الإعالم يف رفع �لروح �ملعنوية، و�صكل و�صيلة �ت�صال وتو��صل 

بني �ملنتف�صني، فمرَّرو� من خالل و�صائل �الت�صال �مل�صاهد �ملُ�صّورة و�ملقاطع �ملُحرِّ�صة 

وبيانات �لتوعية، وكذلك �الإر�صاد�ت �الأمنية و�أبجديات �لعمل �ملقاوم.

وقد ��صتهدفت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قطاع �الإعالميني �ملقد�صيني مبكر�ً، حيث 

 ،1990–1980 �لفرتة  يف  مقد�صية  �إعالمية  موؤ�ص�صات   ِ ثمان �الحتالل  �صلطات  �أغلقت 

هنادي قو��صمي، ع�صافري �لقد�ص، العربي اجلديد، 2014/9/24.  
29

خالد زبارقة، عني على �لقد�ص: �أطفال �الأق�صى، موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2015/8/20.  
30
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حما�رشتها  �إىل  �إ�صافة  و“�لذ�تية”،  �لع�صكرية  بالرقابة  �ملوؤ�ص�صات  باقي  والحقت 

بال�رش�ئب و�لغر�مات. 

�لتحديات  من  بالرغم  �صيء،  فعل  ي�صتطيعون  �أنهم  �ملقد�صيون  �الإعالميون  ويوؤكد 

�لعنيدة للمحتل، وخ�صو�صاً يف مدينة ق�صيتها  �ملقاومة  �أن  و�لعو�ئق، وذلك من منطلق 

عادلة ومليئة باملقد�صات، ت�صنع �أحد�ثاً يومية تفر�ص نف�صها على �لر�أي �لعام، يف ع�رش 

بالقد�ص  يتعلق  وما  جتاوزها،  �ل�صعب  من  يغدو  بحيث  و�لتو��صل،  �الت�صال  ثورة 

.
31ً

و�ملقد�صات يكون حافز�ً �إ�صافيا

1. حتّديات وعوائق اأمام الإعالم املقد�شي:

�مل�صامني و�مل�صطلحات  �إ�صكالية يف  �ملقد�صي عموماً، من  �لفل�صطيني  �الإعالم  يعاين 

�لعام،  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني  �خلطاب  باإ�صكاليات  لتاأثره  وذلك  و�للغوية،  �ل�صيا�صية 

وتناق�صات �مل�صاريع �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. فاالإعالم �لفل�صطيني باملجمل، �إعالٌم حزبي 

ف�صائلي يتبنى روؤى و�أفكار �حلزب �أو �جلهة �لتي يتبع لها، ويتقيد باأجندتها وم�صاريعها 

�ل�صيا�صية. لذ� فاإن �ل�صاحة ت�صهد تيارين �إعالميني �أ�صا�صيني، وهما تيار �الإعالم �ملقاوم، 

معلوماتها  �لفل�صطينية  �الإعالم  و�صائل  وتتلقى   .
32

�لت�صوية �أو  �ل�صلطة  �إعالم  وتيار 

�أحد�ث �ملقاومة، من و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية بالدرجة �الأوىل،  �لرئي�صية فيما يخ�ص 

حيث �إن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عادة ما تعيق �الإعالميني �لفل�صطينيني من �لو�صول 

�إىل قلب �حلدث.

وقد �أ�صار تقرير �أعّده مركز كيوبر�ص، �إىل �صعف �لتغطية �خلا�صة الأحد�ث �النتفا�صة 

�الأنباء  ووكاالت  �ملو�قع  “كبيات  �لتقرير  �أ�صماه  ما  قبل  من  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لثالثة 

�لفل�صطينية”، وكذلك “غياب �لقر�ءة �ملُعمقة ملا يعانيه �أهايل �ملدينة، �أو ما ينجزوه فيها”، 

ملنفذي  �مليد�ين  �الإعد�م  �أو  و�لدع�ص،  �لطعن  لعمليات  �الإعالمية  �لتغطية  “ت�صيطر  حيث 

�لتقارير  “تغيب  فيما  و�العتقاالت”،  و�القتحامات  �ملو�جهات  وقائع  وكذلك  �لعمليات، 

.
و�لق�ص�ص �ل�صحفية عن هذه �ملو�قع �الإخبارية”33

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 38.  
31

حممد �أبو طربو�ص، بني �ملقاومة و�ل�صلطة: �إطاللة على تفاعل �الإعالم �لفل�صطيني مع �نتفا�صة �لقد�ص، تقرير   
32

�لقد�ص �الإخباري �الأ�صبوعي، عني على �لقد�ص، موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2015/11/30، �نظر:

alquds-online.org/userfiles/File/weekly_report/20151202_72368.doc

http://bit.ly/2i0Wxye :عا�صمة فل�صطني: �حللقة �الأ�صعف �إعالمياً، كيوبر�ص، 2016/1/22، �نظر  
33
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من تن�رش  ما  ن�صف  يف  تعتمد  �ملحلية،  �الإعالم  و�صائل  �أغلب  �أن  �إىل  �لتقرير   و�أ�صار 

على  �لقد�ص—  ز�وية  عادة  و�مل�صّماة  �ملدينة  الأخبار  �ملخ�ص�صة  نو�فذها  —يف  مو�د 

�لز�وية  ت�صم  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صادر  على  مبنّي  ثلثها  من  و�أقل  �ملحلية،  �مل�صادر 

�خلا�صة،  �لتقارير  �إىل  �لز�وية  تفتقر  فيما  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  عالقة  لها  لي�ص  �أخبار�ً 

�ل�صحفية  �لق�ص�ص  بن�رش  �جلديد،  �جليل  من  نا�صطني،  �إعالميني  وجود  من  بالرغم 

�لقد�ص �صو�ء كانت معاناة  �أبناء  لذ� تبقى حكايات  �لقد�ص،  حول ما يدور خلف جدر�ن 

ح�صور  وليبقى  منازلها،  وجدر�ن  �ل�صيقة  �ملدينة  �أزقة  حبي�صة  جناح،  ق�ص�ص  �أم 

 �ملدينة مقت�رش�ً على �ل�صعار�ت �لتي توؤكد �أن �لقد�ص هي جوهر �ل�رش�ع وقلب فل�صطني

.
34

وعا�صمتها

�لقد�ص، وقال  باأنه مهتم ب�صوؤون  �إىل موقع و�صفه  �أ�صار تقرير وكالة كيوبر�ص  كما 

تقارير �صتة   )2015 �صنة  من  �الأخرية  �لثالثة  )�الأ�صهر  �ملذكورة  �لفرتة  خالل  ن�رش   �إنه 

وجر�ئم  �ل�صهد�ء  ق�ص�ص  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تركزت  خا�صة،  �صحفية  وق�ص�ص 

�إىل �رتباط �ملدينة بال�صاأن  �أوعز �لتقرير هذ� �لتق�صري يف و�صائل �الإعالم  �الحتالل. وقد 

ح�صاب  على  �لو�جهة  �إىل  �ملعاناة  بق�ص�ص  يدفع  �لذي  �الأمر  مبا�رش،  ب�صكل  �ل�صيا�صي 

�جلو�نب �الأخرى للحياة، مثل �ملقاومة �ليومية لل�صكان، ووجودهم �الجتماعي، و�صبكات 

�لقر�بة ودورها يف �ملدينة �ملقد�صة، وكيفية �إد�رة �الأحياء ب�صكل �صعبي. فيما يوؤكد �لتقرير 

�أن �ملوؤ�ص�صات �ل�صحفية �لفل�صطينية ال تكافئ �ملر��صلني يف �لقد�ص، وال تهتم بتعيينهم، 

�لتقارير  �أخرى، وال تهتم بن�رش  �إخبارية  �لتي تعرث عليها يف مو�قع  باملو�د  فهي تكتفي 

�ملن�صورة عن  �ملو�د  �ملعلومات يف  �أو م�صادر  �ملر��صلني  �أ�صماء  �خلا�صة بها، حيث غابت 

 .
35

�لقد�ص يف �أغلب هذه �ملو�قع

ور�أت مر�كز در��صية فل�صطينية �أن هناك �رشورة ملحة ل�صياغة روؤية �إعالمية ترتقي 

�إىل “مقام �ال�صت�صهاد” كحدث جلل ومهيب، وهذ� ي�صتدعي من �الإعالميني �لرتوي وعدم 

�الجنر�ر �إىل �ل�صبق �ل�صحفي يف �إعالن �خلب، و�لتاأكد من معرفة �أهل �ل�صهيد، ومر�عاة 

�الأخذ  كذلك  �ملحقق.  عمل  ي�صبه  مبا  �أهله  ��صتنطاق  عن  و�لبعد  �ل�صهيد،  ج�صد  حرمة 

مبفهوم “�الأمن �ملجتمعي و�الإلكرتوين”، و�رشورة وجود حالة من �لتو�زن ما بني نقل 

�ملرجع نف�صه.  
34

عا�صمة فل�صطني: �حللقة �الأ�صعف �إعالمياً، كيوبر�ص، 2016/1/22.  
35
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�لو�قع، وعدم �لوقوع يف فّخ �مل�صهديات �لتي يتم �إخر�جها يف غرف عمليات قو�ت �جلي�ص 

.
36

و�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية

�أو �نتماء  �أن �الإعالم �ملقاوم لي�ص و�صفاً ملوقف �صيا�صي  �أكدت �ملر�كز �لدر��صية  كما 

ف�صائلي، بل هو ق�صية متعلقة �أ�صا�صاً ببلورة نظرية يف �الإعالم �ملقاوم، بحيث تقدم هذه 

�لعدّو  فهم  على  قادرة  �ال�صتعماري،  �صياقها  يف  �لفل�صطينية  للحالة  ت�صخي�صاً  �لنظرية 

.
37

ومتتلك برنامج عمل ال يعتمد على �ملو�صمية، و�إمنا يقوم على روؤية طويلة �الأمد

2. مقاومة الإعالميني املقد�شيني:

تعاونت �ل�صحافة مع قادة �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1987، يف �لتاأثري على �لر�أي �لعام 

�الإعالمي  للخطاب  حقيقي  ماأزق  �إيجاد  �صبيل  يف  �لعادلة،  مطالبها  جانب  �إىل  وك�صبه 

جنود  يد  على  للفل�صطينيني  �لقتل  عمليات  نقل  عب  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  �الإ�رش�ئيلي 

�صامري  �إ�صحق  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قيام  �أعقاب  يف  وذلك  �مل�صتعربني.  ووحد�ت 

Yitzhak Shamir يف 1987/12/15 باإ�صد�ر قر�ر ينع �ل�صحف �لفل�صطينية من تغطية 

.
38

�أحد�ث �النتفا�صة �الأوىل

وقد قاوم �لعديد من �الإعالميني �ملقد�صيني جهود �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية يف �لتطبيع مع 

من  �لفل�صطينيني.  مع  �رش�عها  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  ت�رشيب  وحماولة  �لفل�صطينيني، 

�إ�رش�ئيلية  لقيام موؤ�ص�صات  �نتقاد�ت  فل�صطينيني من  �إعالميني  ذلك ما �صدر عن بع�ص 

مدعومة �أوروبياً بعقد ندو�ت “م�صبوهة” يف مدينة �لقد�ص، �صارك فيها كتاب و�إعالميون 

لئال  �لفل�صطينيني”،  �ل�صبان  “توعية  �إىل  �لكتاب  هوؤالء  ت�صجيع  �إىل  هدفت  فل�صطينيون، 

بطعن  �صغار  فتيان  قيام  �إىل  �إ�صارة  يف  منها”،  طائل  “ال  مقاومة  عمليات  يف  ينخرطو� 

وخطيئة  وقتلهم،  �لفتية  على  �لنار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �إطالق  �إىل  �أدى  ما  م�صتوطنني، 

�تهام  “�الإعالم �ملقاوم” بالتحري�ص، بدل  �ملنتقدين، قيامهم باتهام  �لكتاب بر�أي  هوؤالء 

.
39

�الحتالل باالعتد�ء على �لفل�صطينيني

�الإعالمي  �الأد�ء  حول  �أولية  مالحظات  �ملعريف،  و�لتحرر  �ال�صتعمارية  للدر��صات  �حللبي  �صليمان  د�ئرة   
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النتائج والتو�ضيات

النتائج والتو�صيات

�لفرتة يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  حول  �لدر��صة  هذه  �إمتام   مع 

1987–2015، خل�صنا �إىل نتائج عديدة �أهمها:

مقاومة  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لو�صيلة  هي  �الأحيان،  معظم  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية  �ملقاومة   .1

�الحتالل، ب�رشط توفر �حلا�صنة �الأ�صيلة �ملتمثلة بالقيادة �جلماعية �ملركزية �ملوؤمنة 

بجدوى �ملقاومة، �إ�صافة �إىل �لتو�فق �ل�صعبي �لعري�ص. �أما �ملقاومة �مل�صلحة، وبالرغم 

يبقى  مردودها  �أن  �إال  �لدولية،  �لقو�نني  وتكفله  للفل�صطينيني  خال�ص  حّق  �أنها  من 

مهدد�ً بال�صياع يف غياب �ل�رشعية �لدولية �لعادلة و�لتو�زن �الإيجابي للقوى �ملهيمنة، 

وكذلك يف غياب ��صتثمار حكيم من قبل �لقادة �لفل�صطينيني.

�لقمع  من  مرت�كمة  عقود  من  بالرغم  �أد�ئها  من  تطور  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تز�ل  ما   .2

و�لعنف و�لتطهري �لعرقي، و�أثبت �لعامل �لديني �ملتمثل يف �النتماء للتيار �الإ�صالمي، 

قدرة متميزة ومناف�صة يف حتري�ص �لفل�صطينيني �صّد �الحتالل.

يف  �ملحتل،  مو�جهة  يف  و�صمودهم  ثباتهم  كذلك  �ملقد�صيني،  لدى  �لتحّمل  �رّش  يكمن   .3

�لدور  يف  و��صحاً  هذ�  ويبدو  مبدينتهم،  و�عتز�زهم  للت�صحية  �ملقد�صيني  ��صتعد�د 

�ملقاوم لالأجيال �لنا�صئة، �لتي ورثت هذ� �ل�صمود و�العتز�ز من �الآباء و�الأمهات.

مدينة  بخ�صو�ص  �أو�صلو  �تفاقية  يف  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �الحتالل  �صلطات  تلتزم  مل   .4

و��صتطاعت  و�حد.  طرف  من  �ملدينة  �رشقي  �حتاللية  باإجر�ء�ت  وقامت  �لقد�ص، 

�أّي مقاومة  �ل�صلطات بلوغ م�صتوى متقدم يف تهويد قطاعات عديدة. وذلك يف غياب 

�إ�صناد  ر�صمية فاعلة من قبل �لعرب و�لفل�صطينيني، ويف �نعد�م �أي جهود حقيقية يف 

�ملقد�صيني يف جماالت �حلياة �ملختلفة.

بلغ جمموع �لعمليات �لع�صكرية �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص يف �لفرتة 1987–2015،   .5

��صت�صهادية،  وعمليات  نا�صف،  وتفجري  نار،  �إطالق  بني  ما  م�صلحة،  عملية   201

وخطف للجنود، �إ�صافة �إىل 62 عملية دع�ص وطعن. وقد �أدت هذه �لعمليات مبجملها 

يف �أثناء تنفيذها �إىل ��صت�صهاد 224 فل�صطينياً و�إ�صابة �الآالف بجروح.
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ما تز�ل 33% من عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل يف مدينة �لقد�ص جمهولة من حيث   .6

جهة �لتنفيذ، وذلك ب�صبب �حتياطات �ملقاومة �الأمنية، وتق�صري �جلهات ذ�ت �لعالقة 

يف حتديث �لبيانات �ملتعلقة باملقاومة.

متثلت خ�صائر �الحتالل �لع�صكرية )يف �لفرتة 1987–2015(، نتيجة عمليات �ملقاومة،   .7

بازدياد �لنفقات �لع�صكرية ما يقرب من 6.5 مليون دوالر �صنوياً. وبلغ عدد �لقتلى 

و�جلرحى من �الإ�رش�ئيليني يف �لفرتة نف�صها، 1,387 قتيالً و7,050 جريحاً.

�ملقد�صية،  �لوطنية  �لنخبة  �أو�صي  �أن  و�جبي  من  �أرى  فاإين  �صبق  ما  على  و�عتماد�ً 

�إ�صافة �إىل �ملهتمني بال�صاأن �ملقد�صي من �ل�صيا�صيني و�الأكادييني، �أن ياأخذو� باالعتبار 

�ل�رشور�ت �لتالية:

�لعمل  يف  لال�صتمر�ر  قابلة  مركزية  وطنية  مرجعية  ت�صكيل  يف  �لالزمة  �جلهود  بذل   .1

�مليد�ين، يف �صبيل توحيد �جلهد �لوطني يف مقاومة �الحتالل. 

تطوير �ملر�كز �لبحثية �ملتخ�ص�صة يف �ل�صاأن �ملقد�صي، من �أجل توثيق خا�ص باأعمال   .2

�ملقاومة يف �ملدينة، وم�صتقل عن باقي �لقطاعات �لبحثية �لعامة.

�ال�صتمر�ر يف �لعناية مب�صاكن �ملقد�صيني وترميم بيوتاتهم، حيث تعدُّ �مل�صاكن �ملوئل   .3

�الأول يف �ملر�بطة و�لثبات، ودعم �ملهددة بيوتهم من قبل �الحتالل و�مل�صتوطنني.

تكثيف �جلهد يف بناء �لوعي �لوطني، و�إ�صاعة ثقافة �لتكافل و�لت�صامن مع �أ�صحاب   .4

�لت�صحيات و�خل�صائر �لناجتة عن �ملقاومة.

وطنية،  قاعدة  على  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  بناء  جتديد  �أولوية  على  �لعمل   .5

ومبيز�نيات م�صتقلة، مهمتها رفد �لقيادة �لفل�صطينية بالدر��صات و�ملقرتحات.

�الجتماعي،  �لتو��صل  �صبكات  وكذلك  �ل�رش�ع،  يف  �الإعالمي  �لتاأثري  جدوى  در��صة   .6

و�أ�صاليب حركة �ملقاطعة �ملحلية و�لدولية على �ل�رش�ع مع �الحتالل.

�إ�صاعة �لثقافة �لعربية �الإ�صالمية �ملحافظة، فهي مادة �لرو�ية �لفل�صطينية �الأ�صيلة،   .7

يف مقابل �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية �لباطلة.

�لرتكيز على حمورية ومكانة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يف �ل�رش�ع، وعلى وحدوية   .8

�النتماء �لوطني يف �لدفاع عن �ملدينة و�صكانها.

�إعطاء �خلطاب �ملقد�صي �ملوجه للر�أي �لعام �ملحلي و�لدويل حجمه �لطبيعي، وت�صخري   .9

�أغلب �جلهد يف �لبناء �لوطني �لد�خلي.
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اخلامتة

�ل�صيا�صية،  �أهميتها  ب�صبب  كبرية  مكانة  �لفل�صطينيني  لدى  �لقد�ص  مدينة  حتتل 

و�حل�صارية، و�لدينية، و�لتاريخية، و�الأثرية، �الأمر �لذي يف�رش ت�صحياتهم �لكبرية يف 

�صبيل �لدفاع عنها جيالً بعد جيل.

وقد �صهدت م�صرية مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، موجات متتابعة من 

�لهبات و�النتفا�صات �ملتالحقة، غلب عليها �الأ�صلوب �ل�صعبي �ل�صلمي، و�متازت بطول 

�العت�صام،  من  يلو�  ومل  و�ل�صغار،  و�لن�صاء  �لكبار  فيها  و�صارك  و�لتحّدي،  �لنف�ص 

و�الحتجاج، و�ملر�بطة يف �خليام، وحتّمل �مل�صاق و�الآالم.

وكانت �ل�صنو�ت �لتي تلت توقيع �تفاقية �أو�صلو �أ�صعب �لفرت�ت على �لفل�صطينيني يف 

�ملدينة  �ملباحثات حول  �لفل�صطينية على تاأجيل  �ل�صلطة  �أعقاب مو�فقة  �لقد�ص، يف  مدينة 

باملدينة  ��صتفر�دها  من  و�صاعفت  ذلك  �الحتالل  قو�ت  فا�صتغلت  �لنهائية،  �ملر�حل  �إىل 

و�صكانها، وبذلت جهود�ً جبارة يف �إمتام حلقات �ال�صتيطان يف �صبيل �إكمال تهويد �مل�صهد 

خارج  وطردهم  �صكانها  و�إفقار  �لعربية،  �الأحياء  عزل  وكذلك  و�ملقد�صات،  �لعمر�ين 

�ملدينة. وقد ��صتخدمت �صلطات �الحتالل يف �صبيل ذلك �صيا�صة �الأر�ص �ملحروقة، و�أعّدت 

�الإ�صالمية  �الأوقاف  �نتهاكاتها  �ملخططات و�لدر��صات ونفذتها بحزم وق�صوة، ف�صملت 

و�أ�صفله،  وحميطه  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  حتديد�ً  و��صتهدفت  و�ملقد�صات،  و�مل�صيحية 

و�الأحياء  و�ل�صحية  و�لتجارية  و�لتعليمية  �لثقافية  �لقطاعات  �العتد�ء�ت  �صملت  كما 

�ل�صكنية. فهدمت �لبيوت، و�صادرت �الأر�ص و�لعقار�ت و�ملمتلكات، و�صحبت �الإقامات، 

�ل�صم و�لتو�صع،  �ل�صمل، و�أقامت جد�ر  �لعائلية، و�ألغت طلبات جمع  �لو�صائج  وقطعت 

�عتقال  �لدو�م  على  �النتهاكات  هذه  ر�فق  وقد  �ملدينة،  خارج  �الآالف  ع�رش�ت  فطردت 

�الآالف دون متييز بني كبري و�صغري �أو �صيخ و�مر�أة.

مقاومتهم  �لفل�صطينيني  ��صتئناف  �أمام  حائالً  تكن  مل  �النتهاكات،  تلك  كل  �أن  �إال 

وعملياتهم �لفد�ئية، فا�صتخدمو� كافة �لو�صائل �مل�رشوعة يف �لتعبري عن رف�صهم ملخططات 

ر�فعة  وكانو�  �لفل�صطيني،  �لن�صال  م�صرية  يف  بارزة  �أمثلة  وقّدمو�  و�أهد�فه.  �الحتالل 

�ملقاومون  �صخر  حيث  �لثانية،  �النتفا�صة  يف  جلياً  ذلك  وبرز  �ملحطات.  من  �لكثري  يف  له 
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�لفل�صطينية  �ملقاومة  خدمة  يف  �ملدينة  غرب  �الإ�رش�ئيلي  �لو�قع  يف  خبتهم  �ملقد�صيون 

ب�صكل عام. وكان لهذه �ملقاومة نتائج ملمو�صة يف �إدخال �لرعب على �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، 

فازد�دت وترية �لهجرة �ليهودية �لعك�صية خارج �ملدينة و�الأر�ص �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل 

�خل�صائر �الإ�رش�ئيلية �جل�صيمة يف �لقطاعات �الأمنية و�لتجارية و�ل�صياحية.

وقد عانى �لفل�صطينيون من �صلبية �لقريب و�لبعيد وكذلك �ملجتمع �لدويل، فبالرغم 

من �الإيجابية �لكامنة يف بنود �لقانون �لدويل و�التفاقيات �الأممية من �ملوقف من مدينة 

�لقد�ص، وكذلك “�الإيجابية �لنظرية” �ملتمثلة يف مو�قف �ملجتمع �لدويل، �إال �أن ذلك كله مل 

ُيرتجم عملياً وو�قعاً ملمو�صاً يحقق �لعدل للفل�صطينيني ويكنهم من حتقيق م�صريهم. 

بل على �لعك�ص من ذلك، فقد �متازت �أغلب �ملو�قف �لدولية بالكيل مبكيالني، ففيما �أعربت 

“تفهمها” ل�صلوك �الحتالل، فقد بذل �ملجتمع �لدويل جهده يف �ل�صغط  هذه �ملو�قف عن 

على �لفل�صطينيني و�إخ�صاعهم الإمالء�ت دولة �الحتالل.
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ملحق الوثائق

ملحق الوثائق

وثيقة رقم )1(: 

فتوى الدكتور القر�ضاوي 

رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني 

1
يف حكم العمليات اال�ضت�ضهادية الفل�ضطينية �ضّد االحتالل االإ�ضرائيلي

املو�شوع: �رضعية العمليات ال�شت�شهادية يف فل�شطني 

ملقاومة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  ف�صائل  بها  تقوم  �لتي  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  �أما 

من  بحال  و�ملحظور  �ملجرَّم  �الإرهاب  د�ئرة  يف  تدخل  ال  فهي  �ل�صهيوين،  �الحتالل 

�الأحو�ل، و�إن كان من �صحاياها بع�ص �ملدنيني، وذلك لِعدَّة �أ�صباب:

�الإحاليل  �ال�صتيطاين  �ال�صتعماري  تكوينه  بحكم  �الإ�رش�ئيلي،  �ملجتمع  �أن  اأولً: 

كل  �أن  �أي  كله،  ع�صكري  جمتمع  ودماً،  حلماً  ع�صكري  جمتمع  �الغت�صابي،  �لعن�رشي 

�إ�رش�ئيلي  �إ�رش�ئيل، كل  �أو �مر�أة، جمند يف جي�ص  �لطفولة منه، من رجل  َمن جاوز �صن 

جندي يف �جلي�ص، �إما بالفعل، و�إما بالقوة، �أي هو جندي �حتياط، يكن �أن ُي�صتدعى يف �أيِّ 

وقت للحرب. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، ولي�صت جمرَّد دعوى حتتاج �إىل برهان. وهوؤالء 

�لذين ُي�صمونهم: )مدنيني(، هم يف حقيقة �أمرهم )ع�صاكر( يف جي�ص بني �صهيون بالفعل 

�أو �لقوة.

�ملجتمعات  �صائر  من  غريه  عن  متيزه  خ�صو�صية  له  �الإ�رش�ئيلي  �ملجتمع  �أن  ثانياً: 

من  �ملنطقة،  خارج  من  قدمو�  غز�ة(  )جمتمع  فل�صطني،  الأهل  بالن�صبة  فهو  �لب�رشية، 

رو�صيا �أو من �أمريكا، �أو من �أوربا �أو من بالد �ل�رشق، ليحتلو� وطناً لي�ص لهم، ويطردو� 

�صعبه منه، �أي ليحتلو� فل�صطني وي�صتعمروها، ويطردو� �أهلها، وُيخرجوهم من ديارهم 

و�أمو�لهم. ديارهم  يف  حملهم  ويحلو  �الأر�ص،  �آفاق  يف  وي�صتتوهم  �مل�صلح،   باالإرهاب 

�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�صلمني، �ل�صفحة �لر�صمية، �أعيد ن�رشها يف 2015/4/17؛ و�نظر: يو�صف �لقر�صاوي،   
1

،)2014 4 )�لقاهرة: مكتبة وهبة،  �لقر�آن و�ل�ُصنّة، ط   فقه �جلهاد: در��صة مقارنة الأحكامه وفل�صفته يف �صوء 

ج 2، �ص 1192–1199.
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ومن حّق �ملغزِو �أن يحارب غز�ته بكل ما ي�صتطيع من و�صائل ليخرجهم من د�ره ويردهم 

�إىل ديارهم �لتي جاوؤو� منها، وال عليه �أن ي�صيب دفاعه رجالهم �أو ن�صاءهم، كبارهم �أو 

�صغارهم، فهذ� �جلهاد )جهاد ��صطر�ر( كما ي�صميه �لفقهاء، ال جهاد �ختيار، جهاد دفع 

ال جهاد طلب. وَمن �صقط من �الأطفال و�لب�آء فلي�ص مق�صود�ً، �إمنا �صقط تبعاً ال ق�صد�ً، 

ول�رشورة �حلرب.

ومروُر �لزمن ال ُي�صقط عن �ل�صهاينة �صفة �لغز�ة �ملحتلني �مل�صتعمرين، فاإن ُم�ِصّي 

�الغت�صاب  يعطي  وال  �جلرية،  يبر  وال  �حلر�م،  يحلُّ  وال  �حلقائق،  يغري  ال  �ل�صنني 

و�صفهم  يفارقهم  مل  )�ملدنيني(  ي�صمَّون  �لذين  فهوؤالء  بحال.  �مل�رشوعة  �مللكية  �صيغة 

الِِميَن(. ]هود: 18[. اَل لَْعنَُة �هللِ َعلَى �لَظّ
َ
�حلقيقي و�صف �لغز�ة �لبغاة �لطغاة �لظاملني. )�أ

�أن �ل�رشيعة �الإ�صالمية، �لتي هي مرجعنا �الأوحد يف �صوؤوننا كلها،  ثالثاً: يوؤكد هذ� 

ت�صف غري �مل�صلمني باأحد و�صفني ال ثالث لهما، وهما: م�صامُل وحمارب. فاأما �مل�صامل، 

فاملطلوب منا �أن نبه ونق�صط �إليه، و�أما �ملحارب فاملطلوب منا �أن نحاربه، ونقابل عدو�نه 

�إِنَّ �هللَ ال ُيِحبُّ  �لَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوال َتْعتَُدو�  مبثله. كما قال تعاىل: )َوَقاِتلُو� يِف �َصبِيلِ �هللِ 

�َصدُّ 
َ
�أ ْخَرُجوُكْم َو�لِْفتْنَُة 

َ
�أ ْخِرُجوُهْم ِمْن َحيُْث 

َ
�مْلُْعتَِديَن )190( َو�ْقتُلُوُهْم َحيُْث َثِقْفتُُموُهْم َو�أ

َفاْقتُلُوُهْم  َقاَتلُوُكْم  َفاإِْن  ِفيِه  ُيَقاِتلُوُكْم  َحتَّى  َر�مِ  �حْلَ �مْلَ�ْصِجِد  ِعنَْد  ُتَقاِتلُوُهْم  َوال   ِ �لَْقتْل ِمَن 

َكَذلَِك َجَز�ُء �لَْكاِفِريَن )191( َفاإِِن �ْنتََهْو� َفاإِنَّ �هللَ َغُفوٌر َرِحيٌم )192( َوَقاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن 

امِلنَِي( ]�لبقرة: 190–193[. ِفتْنٌَة َوَيُكوَن �لدِّيُن هلِلِ، َفاإِِن �ْنتََهْو� َفال ُعْدَو�َن �إِالَّ َعلَى �لظَّ

ة بهم. وهوؤالء هم �لذين ي�صميهم �لفقهاء )�حلربينّي(. ولهم يف �لفقه �أحكامهم �خلا�صَّ

بحربه  �أ�صقط  فقد  و�ملال،  �لدم  مع�صوم  يعد  مل  )�حلربي(  �أن  �رشعاً:  �ملقرَّر  ومن 

وعدو�نه على �مل�صلمني ع�صمة دمه وماله.

قتل  جو�ز  على  جمهورهم،  �تفق  �أو  �تفقو�،  �مل�صلمني  فقهاء  �أن  ذلك  د  يوؤكِّ رابعاً: 

�مل�صلمني �إذ� ترتَّ�ص بهم �جلي�ص �ملهاجم للم�صلمني، �أي �تخذ �لعدو منهم ترو�صاً ودروعاً 

�أو  �مل�صلمني  نري�ن  ت�صيبهم  َمن  �أول  ليكونو�  �ملقدمة،  يف  وي�صعها  بها،  يحتمي  ب�رشية 

�أن يقتلو� هوؤالء �مل�صلمني �لُب�آء،  �صهامهم وحر�بهم، فاأجاز �لفقهاء للم�صلمني �ملد�فعني 

�أقلية  �أو  عنده  �أ�رشى  الأنهم  عدوهم،  جي�ص  مقدمة  يف  يو�صعو�  �أن  على  كرهو� 
ُ
�أ �لذين 

�صعيفة �أو غري ذلك، �إذ مل يكن لهم بّد من ذلك، و�إال دخل عليهم �جلي�ص �لغازي، و�أهلك 
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حرثهم ون�صلهم. فكان ال بد من �لت�صحية بالبع�ص، مقابل �ملحافظة على �لكل، وهو من 

باب )فقه �ملو�زنات( بني �مل�صالح و�ملفا�صد بع�صها وبع�ص.

فاإذ� جاز قتل �مل�صلمني �الأبرياء �ملكَرهني للحفاظ على جماعة �مل�صلمني �لكبى، فاأن 

يجوز قتل غري �مل�صلمني، لتحرير �أر�ص �مل�صلمني من حمتليها �لظاملني �أحق و�أوىل.

لي�صارك  وطو�ئفه،  فئاته   ِ بكل كله،  �ملجتمع  جتند  �ملعا�رشة  �حلرب  �إن  خام�شاً: 

�ملادية  �لطاقات  من  �لالزم  بالوقود  و�إمد�دها  ��صتمر�رها،  على  وي�صاعد  �حلرب،  يف 

و�لب�رشية، حتى تنت�رش �لدولة �ملحاربة على عدوها. وكل مو�طن يف �ملجتمع عليه دور 

يوؤديه يف �إمد�د �ملعركة، وهو يف مكانه، فاجلبهة �لد�خلية كلها، مبا فيها من حرفيني وعمال 

و�صناع، تقف ور�ء �جلي�ص �ملحارب، و�إن مل حتمل �ل�صالح. ولذ� يقول �خلب�ء �لعامِلون: 

كلها  هناك  �ملدين(  )�ملجتمع  وموؤ�ص�صات  جي�ص،  كله  )�إ�رش�ئيل(  �ل�صهيوين  �لِكيان  �إن 

للحرب  معار�صاً  منها  كان  ما  �إال  مبا�رشة.  غري  �أو  مبا�رشة  ب�صفة  �حلرب،  يف  م�صاركة 

منكر�ً لها، فهوؤالء ي�صتثنون وتقدر مو�قفهم، وال يحملون �إثم حروب يعار�صون قيامها. 

و�الأ�صل �أن هوؤالء يعي�صون خارج �إ�رش�ئيل.

�شاد�شاً: �إن �الأحكام نوعان: �أحكام يف حالة �ل�صعة و�الختيار، و�أحكام يف حالة �ل�صيق 

و�ال�صطر�ر، و�مل�صلم يجوز له يف حالة �ال�صطر�ر ما ال يجوز له يف حالة �الختيار، ولهذ� 

هل به لغري �هلل، ثم 
ُ
م �هلل تعاىل يف كتابه يف �أربع �آيات: �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير وما �أ حرَّ

 �إِنَّ 
ِ
�أباح هذه �ملحرَّمات لل�رشورة، كما قال: )َفَمنِ ��ْصُطرَّ َغرْيَ َباغٍ َوال َعادٍ َفال �إِْثَم َعلَيْه

�هللَ َغُفوٌر َرِحيٌم(. ]�لبقرة: 173[.

فل�صطني  يف  و�إخوتنا  �ملحظور�ت(،  تبيح  )�ل�رشور�ت  قاعدة:  �لفقهاء  �أخذ  هنا  ومن 

�لعمليات  بهذه  للقيام  وقاهرة،  ة  ما�صَّ �رشورة  هي  بل  فيها،  �صك  ال  �رشورة  حالة  يف 

�ال�صت�صهادية، الإقالق �أعد�ئهم وغا�صبي �أر�صهم، وبث �لرعب يف قلوبهم، حتى ال يهناأ 

لهم عي�ص، وال يقرُّ لهم قر�ر، فيعزمو� على �لرحيل، ويعودو� من حيث جاوؤو�. ولوال ذلك 

لكان عليهم �أن ي�صت�صلمو� ملا تفر�صه عليهم �لدولة �ل�صهيونية من مذلة وهو�ن يفقدهم 

كل �صيء، وال تكاد تعطيهم �صيئاً!

�أعطوهم ع�رش مع�صار ما لدى �إ�رش�ئيل من دبابات وجمنزر�ت، و�صو�ريخ وطائر�ت، 

و�إال  �ال�صت�صهادية.  �لعمليات  هذه  حينئذ  و�صيََدُعون  بها.  ليقاتلو�  و�آليات،  و�صفن 

�الأمن و�صعور  لذة  يوؤذي َخ�صمهم ويق�صُّ م�صجعهم ويحرمهم  فلي�ص لهم من �صالح 
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يف  ويفجرها  نف�صه،  �لفتاة  �أو  �لفتى  )يقنبل(  �أن  �لب�رشية(:  )�لقنابل  هذه  �إال  �ال�صتقر�ر، 

وباأقوى  باملليار�ت  �أمريكا  �أمدته  و�إن  عدوه،  ي�صتطيع  ال  �لذي  �ل�صالح  هو  فهذ�  عدوه، 

�الأ�صلحة، �أن يلكه، فهو �صالح متفرد، ملكه �هلل تعاىل الأهل �الإيان وحدهم، وهو لون 

من �لعدل �الإلهي يف �الأر�ص ال يدركه �إال �أولو� �لب�صائر. فهو �صالح �ل�صعيف �ملغلوب يف 

، )َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد َربَِّك �إِالَّ ُهَو( ]�ملدثر: 31[. مو�جهة �لقوي �ملتجبِّ

�شبهات املعار�شني والرد عليها:

�أما �لذين يعار�صون �لعمليات �ال�صت�صهادية من �مل�صلمني، فهم يعار�صونها ل�صبهات 

ثالثة:

�أكب  من  و�النتحار  �لتهلكة،  يف  و�إلقائها  �لنف�ص،  قتل  �أي  )�النتحار(  يف  تدخل  �أنها   )1

�ملحرَّمات يف �الإ�صالم.

�أنها كثري�ً ما ت�صيب �ملدنيني �لذين ال يحاربون من �لن�صاء و�الأطفال، وهوؤالء يحرم   )2

قتلهم يف �الإ�صالم، حتى يف حرب �ملو�جهة يف �جليو�ص، وحتى �لرجال �لذين ُيقتلون 

هم من �ملدنيني �لذين ال يحملون �ل�صالح.

�لفظيعة  �النتقام  عمليات  ب�صبب  بالفل�صطينيني،  و�ل�رشر  �الأذى  �إحلاق  �إىل  �أدَّت  �أنها   )3

�لتي تقوم بها دولة �لِكيان �ل�صهيوين )�إ�رش�ئيل(، من قتل وتدمري و�إحر�ق و��صتباحة 

و�آثارها.  بنتائجها  حمظورة  الأ�صبحت  �أ�صالً  م�رشوعة  هي  كانت  فلو  للمحرمات. 

و�لنظر �إىل )ماآالت �الأفعال( مطلوب �رشعاً.

واجلواب:

1( العمليات ال�شت�شهادية اأبعد ما تكون عن النتحار:

)قتل  �أو  )�النتحار(  من  نوع  باأنها  �ال�صت�صهادية  �لعمليات  يعار�صون  �لذين  فاأما 

�لنف�ص( فهم جدُّ خمطئني، فاإن َمن يحلل نف�صية )�ال�صت�صهادي( ونف�صية )�ملنتحر( يجد 

بينهما بوناً �صا�صعاً.

فاملنتحر يقتل نف�صه من �أجل نف�صه، لف�صله يف �صفقة �أو يف حّب �أو يف �متحان �أو غري 

ر �لهرب من �حلياة باملوت. ذلك، ف�صعف عن مو�جهة �ملوقف، فقرَّ

�أما �ال�صت�صهادي، فهو ال ينظر �إىل نف�صه، �إمنا ي�صحي من �أجل ق�صية كبرية، تهون 

تعاىل: قال  وقد  �جلنة،  بها  لي�صرتي  هلل،  نف�صه  يبيع  فهو  �لت�صحيات،  كّل  �صبيلها   يف 

،]111 ]�لتوبة:  نََّة(  �جْلَ لَُهُم  نَّ 
َ
ِباأ ْمَو�لَُهْم 

َ
َو�أ ْنُف�َصُهْم 

َ
�أ �مْلُوؤِْمننَِي  ِمَن  ��ْصرَتَى  �هللَ   )�إِنَّ 
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ِ َمْن َي�رْشِي َنْف�َصُه �ْبتَِغاَء َمْر�َصاتِ �هللِ، َو�هللُ َروؤُوٌف ِبالِْعبَاِد(  وقال �صبحانه: )َوِمَن �لنَّا�ص

]�لبقرة: 207[.

فاإذ� كان �ملنتحر يوت فاّر�ً من�صحباً، فاإن �ال�صت�صهادي يوت مقد�ماً مهاجماً.

و�إذ� كان �ملنتحر ال غاية له �إال �لفر�ر من �ملو�جهة، فاإن �ال�صت�صهادي له غاية و��صحة، 

�ْبتَِغاَء  َنْف�َصُه  َي�رْشِي  َمْن  �لنَّا�ِص  )َوِمَن  تعاىل:  قال  كما  تعاىل،  �هلل  مر�صاة  حتقيق  هي 

ُ َروؤُوٌف ِبالِْعبَاِد( �الآية 207 من �صورة �لبقرة، �أي يبيعها. ِ، َو�هللَّ َمْر�َصاِت �هللَّ

2( اإ�شابة املدنيني:

�أما �صبهة �إ�صابة �ملدنيني من �لن�صاء و�ل�صيوخ و�الأطفال و�ملوظفني و�لعمال، وغريهم 

ن ال يحملون �ل�صالح. من طبقات �ملجتمع �ملدين، ممَّ

جنود  بها  يق�صد  �أن  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات  هذه  يف  �الأ�صل  �أن  هنا  نبنيِّ  �أن  فنود 

�جلي�ص �الإ�رش�ئيلي يف �أماكن جتمعاتهم �ملعتادة، وال يق�صد بها �رشب طفل �صغري وال 

هوؤالء  قتل  عن  بالنهي  �لنبوية  �الأحاديث  �صّحت  فقد  مقاتلة.  غري  �مر�أة  وال  كبري  �صيخ 

عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  و�أنكر  �الأعد�ء،  وجيو�ص  �مل�صلمني  جي�ص  بني  �ملو�جهة  حروب  يف 

و�صلم وجود �مر�أة مقتولة يف �إحدى �ملعارك. ولهذ� يحرِّم �الإ�صالم قتل هوؤالء. وهو ما 

يحر�ص عليه �الإخوة يف فل�صطني، �أو ما يجب �أن يحر�صو� عليه �إن كانو� ملتزمني باأحكام 

�الإ�صالم. وما وجد على غري �ل�صورة �مل�رشوعة من قتل �أطفال ون�صاء و�صيوخ، فهو ياأتي 

 عن طريق �خلطاأ غري �ملق�صود، �أو عن طريق �ل�رشورة �لتي تفر�صها �حلرب بطبيعتها.

��صتثناء،  يبقى  بل  فيه،  ُيتو�صع  �أن  يجوز  ال  لل�رشورة  جاء  وما  ع�رشنا.  يف  �صيما  وال 

بيح لل�رشورة يقدَّر بقدرها(.
ُ
وتظّل �لقاعدة م�صتمرة وثابتة، وهي: )ما �أ

3( الإ�رضار بالفل�شطينيني:

و�أما �صبهة �الإ�رش�ر بالفل�صطينيني، و�أنها عادت عليهم بالقتل و�لتدمري و�الإحر�ق، 

�النتقام  على  وقدرتها  �أطول،  �إ�رش�ئيل  ذر�ع  فاإن  �ل�صهيونية،  �النتقام  عمليات  ب�صبب 

�أقوى، وهي تكيل بال�صاع �صاعني، بل ع�رشة �أ�صوع.

فنجيب هنا مبا يلي:

اأولً: �أن �إ�رش�ئيل كانت د�ئماً هي �لبادئة بال�رشِّ و�الأذى، و�ملقاومة هي �لتي حتاول �أن 

تردَّ وتد�فع عن نف�صها، وهذ� و��صح و�صوح �ل�صم�ص ال ي�صتطيع �أن ينكره �أحد.
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�إال  تُقم  مل  هي  بل  �ليوم.  و�إىل  قامت  منذ  �إ�رش�ئيل،  يف  طبيعة  �لعدو�ن  هذ�  �أن  ثانياً: 

. فلو 
2
على �ملجازر و�ال�صتباحة للدماء و�حلرمات و�الأمو�ل. وما كان بالذ�ت ال يتخلَّف

ويذبحون  يقتلون  �الإ�رش�ئيليون  ال�صتمر  �لقليلة  �خلفيفة  �أ�صلحتهم  �لفل�صطينيون  �أغمد 

رون. ويدمِّ

م �أثر �ل�رشبات �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني، ونغفل �آثار  ثالثاً: ال ينبغي �أن ن�صخِّ

�ل�رشبات �ال�صت�صهادية يف ِكيان بني �صهيون، وما حتدثه من رعب وذعر يف �لنفو�ص، 

وزلزلة يف �لقلوب وتهديد للم�صتقبل، و�صعور بعدم �ال�صتقر�ر، ناهيك مبا حتدثه من �أثر 

يف �ل�صيا�صة و�القت�صاد وغريها.

وهو ما جعل �إ�رش�ئيل و�أمريكا من ور�ئها حتاوالن بكّل جهد وحيلة �إيقاف �لعمليات 

�ملقاومة  �رشب  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  حتري�ص  ذلك  ومن  ثمن،  باأّي  �ال�صت�صهادية 

و�لتخل�ص منها بدعوى مقاومة �الإرهاب.

فاإذ� كنا ن�صكو، فهم �أكرث �صكوى منا، وقد قال تعاىل: )�إِْن َتُكوُنو� تَاأمَْلُوَن َفاإِنَُّهْم يَاأمَْلُوَن 

َكَمـا تَـاأمَْلُوَن َوَتْرُجوَن ِمَن �هللِ َما ال َيْرُجوَن( �الآية 104 من �صورة �لن�صاء. وقال عز وجل: 

يَّاُم ُنَد�ِولَُها َبنْيَ �لنَّا�صِ، َولِيَْعلََم �هللُ 
َ
)�إِْن َيْ�َص�ْصُكْم َقْرٌح َفَقْد َم�صَّ �لَْقْوَم َقْرٌح ِمثْلُُه، َوِتلَْك �اْلأ

�َص �هللُ �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَيَْحَق  امِلنَِي، َولِيَُمحِّ �لَِّذيَن �آَمنُو� َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم �ُصَهَد�َء، َو�هللُ ال ُيِحبُّ �لظَّ

�لَْكاِفِريَن( �الآيتان 140–141 من �صورة �آل عمر�ن.

نطاقه،  و�ت�صع  حجمه  وكُب  وتفاقم،  �زد�د  �إذ�  بالفل�صطينني  �الإ�رش�ر  �أن  رابعاً: 

ر، ومن  و�أ�صبح يكلف �لفل�صطينني �لكثري من �لدماء �لتي ُت�صفك، ومن �ملنازل �لتي ُتدمَّ

و�جبهم  من  بل  �لفل�صطينيني،  من  و�لعقد  �حلّل  �أهل  حّق  فمن  ُتخرَّب...  �لتي  �ملن�صاآت 

�لتي تكلفهم �صططاً وترهقهم ع�رش�ً. و�ل�رشيعة  �لعمليات،  �أن يفكرو� يف بد�ئل عن هذه 

�الإ�صالمية و�قعية، وفيها من �ملرونة و�ل�ّصعة ما يجعلها قادرة على �أن تو�جه كّل م�صكل 

�لزمان و�ملكان و�حلال(. ومن  �لفتوى تتغري بتغري  )�أن  جديد باجتهاد جديد. و�لقاعدة 

ب�رشر  يز�ل  ال  �ل�رشر  و�أن  �الإمكان،  بقدر  يز�ل  �ل�رشر  )�أن  �ملعروفة:  �لفقهية  �لقو�عد 

مثله �أو �أكب منه(.

  يقول علماء �ملنطق: ما كان بالَعَر�ص يكن �أن يتخلف، وما كان بالذ�ت ال يكن �أن يتخلّف.
2
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تنبيهان مهمان يف هذه الق�شية:

يف  �خلا�صة  لظروفهم  فل�صطني  يف  لالإخوة  �لعمليات  هذه  �أجزنا  �أننا  الأول:  التنبيه 

�إىل  �إىل �للجوء  �أنف�صهم و�أهليهم و�أوالدهم وحرماتهم، وهي �لتي ��صطرتهم  �لدفاع عن 

ز ��صتخد�م هذه �لعمليات يف غري فل�صطني  هذه �لعمليات، �إذ مل يجدو� بديالً عنها، ومل جُنِ

كالذين  فل�صطني،  على  �الأخرى  �لبالد  وقيا�ص  �ملبيحة،  �أو  �ملوجبة  �ل�رشورة  النتفاء 

ي�صتخدمون هذه �لعمليات �صّد �مل�صلمني بع�صهم وبع�ص، كما يف �جلز�ئر وم�رش و�ليمن 

مع  قيا�ص  وهو  مو�صعه،  غري  يف  قيا�ص  هو  وغريها،  وباك�صتان  و�لعر�ق  و�ل�صعودية 

�لفارق، فهو باطل �رشعاً.

�صبتمب   11 �أحد�ث  مثل  د�رها،  عقر  يف  �أمريكا  �صّد  �تخذوها  �لذين  هوؤالء:  ومثل 

2001م، فال تدخل يف هذ� �ال�صتثناء.

والتنبيه الثاين: �أن �الإخوة يف فل�صطني قد �أغناهم �هلل عن هذه �لعمليات، مبا مكنهم من 

�حل�صول على �صو�ريخ ت�رشب يف عمق �إ�رش�ئيل نف�صها، و�إن مل تبلغ مبلغ �ل�صو�ريخ 

على  �ملعّول  �إذن  يعد  فلم  وتزعجهم،  وتقلقهم  توؤذيهم  �أ�صبحت  ولكنها  �الإ�رش�ئيلية، 

مقال.   ٍ مقام ولكّل  حكمها،  حالة  فلكّل  قبل،  من  �الأمر  كان  كما  �ال�صت�صهادية،  �لعمليات 

و�لفتوى تتغري بتغري �لزمان و�ملكان و�حلال.
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وثيقة رقم )2(:

بيان حركة املقاومة االإ�ضالمية حما�س 

البيان رقم )13(

)�الإ�رش�ء و�ملعر�ج – �آذ�ر 1988(

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

 ِ ْر�ص
َ
ت�صعيد للمقاومة �ملباركة: )َوَق�َصيْنَا �إىل َبنِي �إ�رش�ئيل يف �لِْكتَابِ لَتُْف�ِصُدنَّ يف �اْلأ

ٍ �َصِديدٍ  َباأْ�ص �أُويِل  لَنَا  َعلَيُْكْم ِعبَاد�ً  َبَعثْنَا  �أُوالُهَما  َوْعُد  َفاإَِذ� َجاَء  َكبرِي�ً.  ُعلُّو�ً  َولَتَْعلُنَّ  َتنْيِ  َمرَّ

ْمَدْدَناُكْم ِباأَْمَو�لٍ 
َ
َة َعلَيْهِْم َو�أ ِ َوَكاَن َوْعد�ً َمْفُعوالً. ُثمَّ َرَدْدَنا لَُكُم �لَْكرَّ َفَجا�ُصو� ِخالَل �لدَِّيار

�َصاأمُْتْ َفلََها َفاإَِذ� َجاَء َوْعُد 
َ
ْن �أ ْنُف�ِصُكْم َو�إِ

َ
ْح�َصنْتُْم اَلأ

َ
ْح�َصنْتُْم �أ

َ
ْكرَثَ َنفري�ً. �إِْن �أ

َ
َوَبننَِي َوَجَعلْنَاُكْم �أ

ُو� َما َعلَْو� َتتْبرِي�ً.  ةٍ َولِيُتَبِّ َل َمرَّ �اْلآِخَرةِ لِيَ�ُصوُءو� ُوُجوَهُكْم َولِيَْدُخلُو� �مْلَ�ْصِجَد َكَما َدَخلُوُه �أَوَّ

ْن ُعْدمُتْ ُعْدَنا َوَجَعلْنَا َجَهنََّم لِلَْكاِفِريَن َح�ِصري�(. �الإ�رش�ء 4–8. ْن َيْرَحَمُكْم َو�إِ
َ
َع�َصى َربُُّكْم �أ

�أيها  �لعزيزة،  �النتفا�صة  �أبناء  يا  �ملباركة،  �أر�صنا  على  �ملر�بط  �مل�صلم  �صعبنا 

�ل�صابرون �لر�ف�صون لكل �أنو�ع �لقمع و�لذلة و�ال�صت�صالم. ها هي �نتفا�صتكم تعي�ص 

�صهرها �لر�بع لتعانق ذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج ليلة �ل�صابع و�لع�رشين من رجب، و�إطاللة 

�لذكرى  هدية  �مل�صلم  �صعبنا  �أيدي  بني  لت�صع  �مل�صهودة  �الأيام  هذه  يف  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء 

�لعطرة موجزة يف �أ�ص�ص ثالث:

و�ملدينة  مكة  بعد  بقعة  من  فهل  �مل�صلمني.  عند  وفل�صطني  �ملقد�ص  بيت  مكانة  �الأول: 

�الأوىل  �مل�صلمني  قبلة  �ملقد�ص،  بيت  �أكرث من  �هلل  �أر�ص  �مل�صلمة يف  �الأفئدة  ترفرف حولها 

و�لتي ت�صد �لرحال من �أرجاء �الأر�ص من �أجل �لعبادة و�لقربة هلل: )ال ت�صد �لرحال �إال �إىل 

ثالثة م�صاجد: �مل�صجد �حلر�م وم�صجدي هذ� و�مل�صجد �الأق�صى(. و�ل�صالة على �أر�ص 

�الأق�صى تعدل خم�صمائة �صالة فيما �صو�ه غري �حلرمني، هي مهبط �لر�صاالت، ماأوى 

�لنبيني  �هلل الأر�ص فل�صطني بخامت  �الإ�رش�ء و�ملعر�ج تتويجاً من  �الأنبياء، وكانت حادثة 

بحرها  وجبلها،  و�صاحلها  وجنوبها  �صمالها  يتجز�أ،  ال  كل  ففل�صطني  �الأنام،...  و�صيد 

ونهرها كل متكامل.
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يف  و�صلطان  حكم  �إف�صاد  مرتني(  �الأر�ص  يف  )لتف�صدن  �إ�رش�ئيل:  بني  ف�صاد  �لثاين: 

�الأر�ص �ملباركة. و�أي �إف�صاد �أعظم من هذ� �جلبوت و�لت�صلط، فهم قتلة �أنبيائهم، فكيف 

�إنتاجهم  من  و�لربا  و�لغ�ص  فاالحتكار  �قت�صادياً:  يف�صدون  يرحموننا؟  �أو  بنا  ير�أفون 

�النهيار،..  درجة  �إىل  لل�صكان  �ملادية  �ملالحقات  جبلتهم...  من  وجزء  وت�صديرهم 

�لن�صاء  ي�رشبون  دولياً،  �ملحرم  �ل�صالح  ي�صتعملون  ي�صتمون،  ي�رشبون،  ي�صجنون، 

و�الأطفال و�ل�صيوخ، يكذبون، يفرتون، يحتالون، يخادعون، تلكم هوية �ليهود.

باإ�رش�ء  �رشفت  �لتي  �ملباركة  �الأر�ص  �إن  باالإ�صالم.  �إال  جناة  وال  حترير  ال  �لثالث: 

وعدلهم،  بطهارتهم  �لكر�م  و�ل�صحابة  عمر  وفتحها   - و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  حممد  

�لتاريخ يف �صيء  �لغافلون من �حلكام عب  باالإ�صالم، و�أ�صاعها  �لدين  وحررها �صالح 

�لظالم و�لتقهقر، ال ت�صرتجعها �إال �الأيدي �لطاهرة و�لنفو�ص �ل�صاحلة...

يا �صعبنا �مل�صلم �ملر�بط:... ول�صعبنا و�لعامل نعلن موقفنا من �ل�صالم وردنا على كل 

�ملت�صدقني به و�حلاملني به بانعقاده ال لل�صالم مع �لكيان �ل�صهيوين:

الأن طبيعتهم �ملماطلة و�لطمع. ومثال �ملماطلة )طابا(، �صنني من �ملفاو�صات و�لنتيجة   )1

فقاعات، و�لوفود ال ز�لت جتتمع، ولن تعود طابا باملباحثات.

 
ِ
َن َرُبَّك لَيَبَْعثََنّ َعلَيِْهْم �إِىَل َيْومِ �لْقيَاَمة َذّ

َ
الأن �هلل ما كتب لهم �صالماً يف �الأر�ص: )َو�إِْذ َتاأ  )2

َمن َي�ُصوُمُهْم �ُصوَء �لَْعَذ�بِ(، فاأين �ل�صالم �لد�ئم و�أين �لعدل وهم يلكون �صب�ً على 

فاأّي  و�الأردن،  و�لقطاع  بال�صفة  لبنان  خميمات  يف  و�صاحبه  وعكا؟..  حيفا  �صاطئ 

عدل ي�رشد �أ�صحاب �حلق ويلك �لغا�صب؟ فلتقطع كل يد توقع على ذرة من تر�ب 

فل�صطني الأعد�ء �هلل و�أعد�ئنا متلكهم �أر�ص �الإ�رش�ء و�ملعر�ج �الأر�ص �ملباركة.

و�صبكم  وت�صحياتكم  ل�صمودكم  و�إعز�ز  �إكبار  حتية  �لبطل:  �صعبنا  �أبناء  يا 

ومو��صلتكم �النتفا�صة �لعزيزة �ملباركة، ولنا فيكم �أمل لتنفيذ �الآتي:

�لرت�حم: لتعم �لرحمة �لنا�ص بني �جلري�ن، �لغني و�لفقري، �لبائع و�مل�صرتي، وليكن   )1

�ل�صعار )�رحمو� من يف �الأر�ص يرحمكم من يف �ل�صماء(. وهذ� ند�ء �إىل د�ئرة �الأوقاف 

�إعفاء  يتم  �أن  �ل�صعبة،  �القت�صادية  للظروف  نظر�ً  �لبلديات  كل  و�إىل  �الإ�صالمية 

�مل�صتاأجرين من دفع �الإيجار�ت �مل�صتحقة عليهم،.. و�إىل كافة �ملوؤجرين: من كان منكم 

�أمكن،.... و�إىل �مل�صتاأجرين: من كان  فليفرج كرب �مل�صتاأجرين باإعفائهم ما  مو�رش�ً 
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منكم قادر�ً �أو مو�رش�ً فال ياطل يف �إعطاء �حلقوق الأ�صحابها، وال تاأكلو� �أمو�ل �لنا�ص 

بالباطل.

�لعمل  من  مزيد�ً  �ملنتجني،  وكل  و�رشكاتنا  م�صانعنا  �إىل  �ال�صتغالل:  وعدم  �الإنتاج   )2

و�الإنتاج لتقوم �صناعتنا يف وجه �إنتاج �لعدو �لغا�صب، وحذ�ر من ��صتغالل �إخو�نكم 

�ل�صابرين. و�إىل �مل�صتورد و�مل�صتهلك: ليمتنع كل �صعبنا عن �رش�ء �أي نوع من �أنو�ع 

�أعناقنا وقنبلة  �إىل  �ليهودي �حلاقد، فكل قر�ص يدفع لهم هو ر�صا�صة ترتد  �الإنتاج 

غاز تخنق �أطفالنا ون�صائنا، و�إن �هلل �صائل كل عن )ماله من �أين �كت�صبه وفيم �أنفقه(. 

و�إليكم هذه �لفتوى: )يحرم على كل م�صلم �رش�ء �أي ب�صاعة من �إنتاج �ليهود �إذ� وجد 

ونكتفي  نفقاتنا  يف  ولنقت�صد  �حلاقدة(  �ليهودية  �ل�صوق  ولن�رشب  وطنياً  بديالً  لها 

بال�رشوريات.

�حذرو� �صيا�صة �لتجهيل: د�أب �لعدو �لغا�صب �إىل �إغالق موؤ�ص�صات �لعلم لن�رش �جلهل   )3

بني �أبنائنا، وليعلم �جلميع �أن �لعمل �صّد �الحتالل ال يتناق�ص مع �لعلم، ولكن ي�صي 

�إىل مو�قع در��صتنا: جامعاتنا  �إىل جنب فلنت�صلح بالعلم، ولنوؤمن بالعودة  معه جنباً 

ومد�ر�صنا، مدر�صني وطلبة، و�إال فليتوجه �ملربون و�الأبناء �إىل �مل�صاجد للتعليم ولتعد 

�لب�مج �لتعليمية لقادة �مل�صتقبل.

�صيام يوم: ليكن يوم �خلمي�ص �لقادم 29 رجب �ملو�فق 3/17 يوم �صيام هلل تعاىل يف   )4

ولنعلم  �الأمة،  كرب  يفرج  �أن  �هلل  ولندع  و�ملعر�ج،  �الإ�رش�ء  مبنا�صبة  فل�صطني  �أرجاء 

�ملزعوم، لل�صالم  ال  نعلن:  و�ملعر�ج  �الإ�رش�ء  ذكرى  ويف  ترد.  ال  دعوة  لل�صائم   �أن 

ل�صيا�صة  ال  �ليهودية،  للب�صاعة  ال  �مل�صلمة،  فل�صطني  �أر�ص  من  �صب  يف  للتفريط  ال 

�لتجهيل، نعم للرت�حم بني �لنا�ص، نعم لل�صب و�لثبات على درب �النتفا�صة �ملباركة، 

نعم للوحدة و�لتاآلف على كلمة )�هلل �أكب وهلل �حلمد.. �هلل �أكب.. ال �إله �إال �هلل(.

وليكن هتافنا: با�صم �هلل، �هلل �أكب.. با�صم �هلل قد حانت خيب.

حركة �ملقاومة �الإ�صالمية حما�ص.

فل�صطني: 25 رجب 1408هـ / 13 �آذ�ر 1988م
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وثيقة رقم )3(:

نداء القيادة الوطنية املوحدة لالنتفا�ضة يف االأرا�ضي املحتلة )ق.و.م(

“النداء رقم )14( لالنتفا�ضة املباركة”
نداء ال�ضهيد القائد واملعلم الرمز االأخ خليل الوزير اأبو جهاد

برنامج االنتفا�ضة الن�ضايل يف ني�ضان ]اأبريل[ 1988 ما يلي:

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

فوق  يعلو  �صوت  ال  �النتفا�صة،  �صوت  فوق  يعلو  �صوت  ال  ند�ء   … ند�ء   … ند�ء 

�صوت �صعب فل�صطني، �صعب منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. يا جماهري �نتفا�صتنا �ملجيدة، 

�ن�صجاماً مع برنامج �النتفا�صة �لن�صايل نوؤكد ما يلي:

�أوالً: نوؤكد �أهمية �اللتز�م �لكامل بعدم دفع �ل�رش�ئب مل�صا�صي دم �صعبنا.

ثانياً: نثق جد�ً بدور �أهلنا وجلاننا �لزر�عية و�ل�صعبية وجلان �الأحياء على ��صتجابتهم 

لند�ء �الأر�ص و�لقيام بالزر�عة �لبيتية وقطع �الأر��صي عب �لتعاونيات �لزر�عية. وندعو 

كافة  ت�صمل  حتى  و�لتعاونيات  �لزر�عة  نطاق  وتو�صيع  تعميق  �إىل  و�أهلنا  جلاننا  كافة 

�أجز�ء وطننا �حلبيب.

يف  و�الخت�صار  �القت�صادي  �لرت�صيد  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  و�أهلنا  جماهرينا  ندعو  ثالثاً: 

�لنفقات خالل �صهر رم�صان �ملبارك، �صهر �لت�صحية و�لتعاون و�لعطاء.

ر�بعاً: ندعو عمالنا �إىل �ملزيد من مقاطعة �لعمل يف �مل�صتوطنات �ل�صهيونية ومقاطعة 

�لعمل فيها مقاطعة تامة.

خام�صاً: تو�صيع جمال �لعمل لكافة �للجان �ل�صحية و�الإ�رش�ع يف مد يد �لعون الأهلنا 

يف كافة �أماكن تو�جده وزيادة تنظيم دور�ت �الإ�صعاف �الأوىل و�لطب �لوقائي، و�لتوعية 

�ل�صحية وندعو �الأطباء �إىل تخفي�ص ر�صوم ك�صفياتهم دعماً جلماهري �صعبنا.

�لقا�صي بدعم  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  بقر�ر  �اللتز�م  �صاد�صاً: 

يف  �لعمل  قاطعو�  �لذين  �لبو��صل  وعمالنا  و�ل�رش�ئب  �ل�رشطة  جهاز  من  �مل�صتقيلني 
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�مل�صتوطنات �ليهودية، �صتقوم �للجان �ل�صعبية و�للجان �ملختلفة مبد يد �لعون و�مل�صاعدة 

لهوؤالء جميعاً.

�صابعاً: نحيي جماهري �جلوالن �لبطلة، ونوؤكد على �لن�صال بيننا، ونحيي �جلماهري 

م�صاندتهم  على  �لعربية  �لدول  ويف  �ل�صهيوين  �لكيان  د�خل  و�لعربية  �لفل�صطينية 

النتفا�صتنا، ولنهب جميعنا �صّد �الحتالل و�لظلم وندعو �حلكومات �لعربية �إىل �إطالق 

�رش�ح �ملعتقلني �لفل�صطينيني و�لعرب يف معتقالتها خدمة النتفا�صة �صعبنا.

ثامناً: ندعو �ملدر�ء �لعامني يف دو�ئر �الإد�رة �ملدنية يف قطاع غزة لال�صتقالة �لفورية 

من منا�صبهم.

تا�صعاً: نوؤكد على �رشورة �أن تتحمل �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر ووكالة �لغوث 

و�ملخيمات  و�لقرى  للمدن  و�لطبية  �لتموينية  �ملو�د  توفري  جتاه  م�صوؤولياتها  �لدولية 

�ملحا�رشة و�خلا�صعة ملنع �لتجول.

يا جماهري �نتفا�صتنا �لعمالقة �لتز�ماً يف �لبنامج �لن�صايل للقيادة �لوطنية �ملوحدة، 

�لذر�ع �لكفاحي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية ندعوكم �إىل ما يلي:

�إعالن �أيام �جلمع و�الآحاد �أيام �صلو�ت على روح �صهيدنا �لرمز وكل �صهد�ء فل�صطني،  �أ( 

و�الأعالم  �ل�صود�ء  �لر�يات  خاللها  ترفع  �لرمزية،  و�جلنائز  بامل�صري�ت  و�لقيام 

�لفل�صطينية.

�أبو جهاد يوم  �أ�صبوع على ��صت�صهاد �لقائد  1988/4/23 مبنا�صبة مرور  �إعالن يوم  ب( 

غ�صب مميز ت�صارك فيه كافة �لفعاليات �لن�صالية.

�إعالن يوم 1988/4/28 يوماً للمبعدين و��صتنكار�ً ل�صيا�صة �الإبعاد �لتع�صفية. ج( 

�لقتل و�الغتيال وفر�ص  ل�صيا�صة  ��صتنكار�ً  �أيام غ�صب وت�صعيد  �الأيام  تعتب باقي  د( 

�جلماعية  و�العتقاالت  �ل�صام،  بالغاز  �الأطفال  وقتل  �الأمد،  �لطويل  �لتجول  منع 

�لتع�صفية ت�صارك فيه كافة �لفعاليات بوترية ن�صالية مميزة.

�لكفاحية  �لفعاليات  كافة  تنفيذ  �إىل  �لعاملة  و�للجان  �ل�صعبية  �الأطر  كافة  ندعو  هـ( 

و�لن�صالية وتوظيف كافة �الإمكانيات و�لو�صائل تنفيذ�ً لقر�ر �لقيادة �لوطنية �ملوحدة 

جلعل �الأيام من تاريخ 1988/4/22 للكيان �ل�صهيوين وقو�ته وقطعان م�صتوطنيه، 

�أياماً للت�صعيد يف وجه قاتل �صهد�ئنا �الأبر�ر.
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مزيد�ً   … �الأبر�ر  �ل�صهد�ء  وكل  جهاد  �أبو  �حلبيب  �صهيدنا  �أخوة  ويا  جماهرينا  يا 

كل  توظيف  من  مزيد�ً  و�لتالحم،  �لوحدة  من  مزيد�ً  �لت�صحية،  من  مزيد�ً  �لعطاء،  من 

من  و�ل�رشب  و�ملولوتوف  �ملقد�صة  �حلجارة  �إلقاء  من  ومزيد�ً  و�لطاقات،  �الإمكانيات 

�لدم  �لغز�ة، �صالل  �أقد�م  �الأر�ص حتت  �ملرتهل ولتزلزل  �لفا�صي  �لكيان  حديد يف ج�صد 

�لفل�صطيني لن ين�صب، وعهد�ً ل�صهيدنا �لبطل �أبو جهاد وكل �صهد�ئنا �الأبر�ر �أنه �صياأتي 

�صعبنا  ويح�صد  فل�صطني،  بقاع  من  بقعة  كل  يف  �لكال�صنكوف  فيه  يزغرد  �لذي  �ليوم 

حقوقه �لوطنية �مل�رشوعة بقائده منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، و�لعهد هو �لعهد، و�لق�صم 

هو �لق�صم، فاإما �لن�رش و�إما �ل�صهادة، يف �صبيل فل�صطني حرة م�صتقلة …

و�إنها لثورة حتى �لن�رش.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية

�لقيادة �لوطنية �ملوحدة لالنتفا�صة يف �الأر�ص �ملحتلة

1988/4/20م
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رقم )1(:

 موجز االنتهاكات االإ�ضرائيلية للم�ضجد االأق�ضى عقب

احتالل املدينة يف 31967/6/5

جمنزرة”،  “ن�صف  مركبة  يف  غور”  “موردخاي  �الإ�رش�ئيلي  �جلرن�ل  1967/6/7م:   •

يقتحم على �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك.

1969/8/21: حريق د�خل �مل�صجد �الأق�صى، يقّو�ص �جلناح �جلنوبي منه كامالً.  •

�أنه �أحد �أع�صاء �لتنظيم �الإرهابي �ل�صهيوين  1969/8/23: �عتقال �أ�صرت�يل، و�عرت�فه   •

“كني�ص �هلل”.
�صنة 1975م �العتد�ء على مقبة �ل�ّصحابيني “عبادة بن �ل�ّصامت” و“�صّد�د بن �أو�ص”.  •

بتاريخ 1976/1/31م، �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية ت�صدر قر�ر�ً ي�صمح لليهود باأد�ء طقو�ص يف   •

�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك. 

باب  من  يبد�أ  �الأق�صى،  �مل�صجد  حتت  يتد  نفق  �كت�صاف  عن  �الإعالن   :1981/8/28  •

�ملطهرة، وقد �أمر وزير �الأديان �ل�صابق “�أهارون �أبو ح�صرية” ووزير �لدفاع “�أريل 

�صارون” �إحاطة �ملو�صوع ب�رشية تاّمة.

�الأبنية  يف  خطري  ت�صّدع  �إىل  توؤدي  �مل�صجد  حتت  �حلفريات  ��صتمر�ر   :1981/8/31  •

�الإ�صالمية �ملال�صقة لل�صور �لغربي.

1984/2/24: �ملتطرف �ليهودي “غر�صون �صلمون” رئي�ص جمموعة �أمناء جبل �لهيكل،   •

يقوم باقتحام باحة �مل�صجد �الأق�صى و�أد�ء �صعائر يهودية فيه.

�أربع  كريات  يف  ي�صتوطنون  �الإ�رش�ئيلني  �ملتطرفني  من  جمموعة  حماولة   :1982/3/2  •

بعد  �ل�صل�صة،  باب  جهة  من  �الأق�صى  �مل�صجد  �قتحام  �لنارية،  باالأ�صلحة  ومزودين 

�عتد�ئهم على �حلر��ص �لفل�صطينيني.

  نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 66–75.
3
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1982/4/8: �لعثور على طرد يحتوي على قنبلة وهمية ور�صالة تهديد عند باب �مل�صجد،   •

جمموعة  �لعملية  تبنت  وقد  تر�نز�صتور”،  و“ر�ديو  توقيت  جهاز  على  و��صتمالها 

“كهانا” و“�أمناء جبل �لهيكل” �الإرهابيتني.
�أحد �جلنود، وُيدعى  به  �مل�رشفة يقوم  �ل�صخرة  �آثم على م�صجد  �عتد�ء   :1982/4/11  •

�إىل  �أدى  مّما  ع�صو�ئي،  ب�صكل  �لنار  باإطالق  �جلندّي  �أخذ  حيث  غولدمان”،  “هاري 
��صت�صهاد مقد�صيني وجرح �لع�رش�ت.

موقعة  تهديد  ر�صالتي  تتلقى  �لعليا”  �الإ�صالمية  “�لهيئة   :1982/7–6 �صهري  خالل    •

با�صم “�حلركة �لدينية و�لدوريات �خل�رش�ء” و“حركة كاخ” بزعامة “مائري كهانا”، 

تهّدد�ن فيهما بنيتهما “مو��صلة �قتحام جبل �لهيكل متى �صاءو�”.

مدر�صة  يف  وتتلمذ  كاخ”،  لـ“حركة  تابعة  �إرهابية  يهودية  جمموعة   :1983/3/10  •

تلمودية يف م�صتوطنة “كريات �أربع”، حتاول ليالً �قتحام �مل�صجد �الأق�صى و�لتمركز 

فيه، وكان بع�ص �أع�صائها مدججني باالأ�صلحة ويرتدون �لزي �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي، 

ويحملون �أدو�ت للتخريب و�لتفجري، ومو�د غذ�ئية بنية �ال�صتيطان. 

1983/3/10: جمموعة يهودية متطرفة مكونة من 40 عن�رش�ً، تخطط القتحام �مل�صجد   •

“�إ�صطبالت  �أربعة �آخرون يف ذ�ت �لوقت �قتحام �ملمر �الأر�صي يف  بالقوة، فيما حاول 

�صليمان/ �ملرو�ين”.

1983/3/11: حماولة جمموعة يهودية متطرفة �قتحام �مل�صجد، بنية “�حتالل �مل�صجد   •

و�إقامة مركز للدر��صات �لدينية”. فيما مّت �كت�صاف ثغر�ت يف �صور �مل�صجد �جلنوبي يف 

�ليوم �لتايل.

حيث  �الأعلى”،  �الإ�صالمي  “�ملجل�ص  مدخل  �إىل  �ملوؤدي  �لدرج  �إنهيار   :1984/3/29  •

�كت�صفت نفق وثغرة كبرية حتت �الأر�ص مبحاذ�ة �ل�صور �لغربي �خلارجي للم�صجد، 

ومتتد من باب �ملغاربة حتى باب �ملجل�ص �لذي ي�صّم �إد�رة �الأوقاف �لعامة.

�مل�صجد  �صاحات  يجوب  لالحتالل  �لتابع  �حلدود”  “حر�ص  جنود   :1984/4/23  •

�الأق�صى، بدعوى حمايته من تهديد �مل�صتوطنني.

“م�رشوعاً  1989م، �صلطات �الحتالل تعلن عن عزمها تنفيذ ما �أ�صمته  يف مطلع �لعام   •

تطويرياً” يف �أر�ص �ملقبة �الإ�صالمية �ملحاذية لباب �الأ�صباط، حتت ذريعة �إقامة موقف 

عام لل�صيار�ت، �إ�صافة �إىل �صاحة عامة، وكذلك تو�صيع �ل�صارع �ملوؤدي �إىل باب �ملغاربة، 

�إال �أن �مل�رشوع تعطل، ثم قامت �ل�صلطات بتنفيذ جزء منه الحقاً. 

قيام قو�ت �الحتالل مبجزرة د�خل �مل�صجد و�صاحاته، ح�صدت 19 �صهيد�ً �صنة 1990.  •
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رقم )2(:

تقرير حول اعتقال واإبعاد خالد اأبو عرفة واإخوانه

يف  �أون  بار  �أوري  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير  �أقدم  منذ  �صنني  ع�رُش  �كتملت 

2006/5/29 بتخيرينا )�ل�صيخ حممد �أبو طري و�ل�صيدين �أحمد عطون وحممد طوطح، و�أنا 

خالد �أبو عرفة(، بني �ال�صتقالة من منا�صبنا يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني و�حلكومة 

�لعا�رشة، �أو م�صادرة �إقاماتنا ووثائقنا �ل�صخ�صية، بحجة “عدم والئنا لدولة �إ�رش�ئيل”، 

و�أمهلنا �لوزير �الإ�رش�ئيلي وقتئذ �صهر�ً الختيار �أحد �الأمرين.

د�ئرة  عن  �النتخابات  يف  فازو�  قد  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �لثالثة  زمالئي  وكان 

مدينة �لقد�ص يف 2016/1/25، �أما �أنا فقد ُعيِّنت وزير�ً ل�صوؤون �لقد�ص يف 2016/3/28. ومل 

ِ مهلة �ل�صهر �لتي “منحنا” �إياها وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي لالختيار بني منا�صبنا  تنق�ص

 ،2006/6/29 يف  باعتقالنا  �الحتالل  حكومة  بادرت  حتى  �ال�صتقالة،  وبني  �لوطنية 

بحجة قيام �ملقاومة �لفل�صطينية بتفجري عبوة نا�صفة يف تل �أبيب، ومن ثم �أ�رش �جلندي 

جاءت  �لتي  �النتخابات  نتائج  �أن  و�حلقيقة   ،2006/6/24 يف  �صليط  جلعاد  �الإ�رش�ئيلي 

بعك�ص توقعات �صلطات �الحتالل كانت ور�ء قر�ر �الحتالل ب�صن حملة �عتقاالت �صعو�ء 

من  وعدد�ً  وزر�ء  و9  نائباً   45 طالت  حيث  �ملعا�رش،  �ل�صيا�صي  �لتاريخ  يف  �الأوىل  هي 

روؤ�صاء �لبلديات، وكذلك ��صتهد�ف �لعملية �لديوقر�طية �لفل�صطينية، و�رشب �لوحدة 

�لفل�صطينية و�بتز�ز قياد�تها.

�ل�صيخ  �آخرنا خروجاً ف�صيلة  2010، وكان  �ل�صجون �صنة  خرجنا نحن �الأربعة من 

�أبو طري، فاأمهلتنا �رشطة �الحتالل �صهر�ً ملغادرة مدينة �لقد�ص. ومل نكن لنغادر  حممد 

�عتقال  على  �ل�صلطات  �أقدمت  حتى  �ل�صهر  فرتة  �نتهت  �أن  فما  �إر�د�تنا،  مبح�ص  �ملدينة 

�ل�صيخ �أبو طري من بلدته �صور باهر، فقررنا )�ل�صيد�ن �أحمد عطون وحممد طوطح و�أنا( 

يف 2010/7/1، �الحتجاج على �إجر�ء�ت �الحتالل �صدنا، و�العت�صام يف خيمة د�خل مقر 

�ل�صليب �الأحمر يف حّي �ل�صيخ جر�ح ت�صعة ع�رش �صهر�ً، �إىل �أن قامت �ل�صلطات باقتحام 

�ملقر و�ختطافنا يف 2012/1/23، حيث �أودعنا �ل�صجون لعامني �آخرين.

�أما بالن�صبة للمد�والت �لقانونية حول �لق�صية فقد ��صتمرت ما يزيد عن ت�صع �صنني 

يف حمكمة �لعدل �لعليا �الإ�رش�ئيلية، رفع خاللها طاقم �ملحامني ح�صن جبارين، و�أ�صامة 
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�ل�صعدي، وفادي �لقو��صمي، ��صتئنافات عديدة، طالبو� من خاللها بتاأجيل �صحب �لهوية 

بالق�صية،  �لبت  حني  �إىل  �لقد�ص  مدينة  يف  بالبقاء  �ل�صماح  �أو  �أ�صله،  من  �لقر�ر  �إلغاء  �أو 

�أن  �لد�خلية  وز�رة  على  ذلك  من  بدالً  و�قرتحت  كله.  ذلك  رف�صت  �لعليا  �ملحكمة  �أن  �إال 

�لد�خلية  �أن  �إال  �الإقامات.  م�صادرة  بقر�ر  �لنظر  �إعادة  يف  �لقر�ر  �صاحبة  �لوز�رة  تكون 

�إرجاع  �إمكانية  بعدم  و�لنهائي  �لقاطع  موقفها  على   ،2015 �صبتمب  �أيلول/  �أو�ئل  �أكدت 

 �الإقامات للمقد�صيني �الأربعة. مّما �أعاد �لكرة وللمرة �الأخرية و�لنهائية �إىل �ملحكمة �لعليا،

وال يز�ل ملف �لق�صية على طاولة “رئي�صة �ملحكمة” لل�صهر �لتا�صع من �ل�صنة �لتا�صعة 

على �لتو�يل، �نتظار�ً للبت فيه.

اأهداف ال�شلطات من م�شادرة الإقامات:

نحن نعتب �أن �صلطات �الحتالل خرقت �لتعهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية بقر�رها �إبعادنا، 

�خل�صو�ص.  وجه  على  و�الإن�صانية  منها  �ل�صيا�صية  �الأ�صا�صية،  حقوقنا  كافة  و�نتهكت 

و�لتطهري  �لتهجري  �صيا�صة  يف  ��صتمر�رها  على  �إجر�ء�تها  خالل  من  �ل�صلطات  و�أكدت 

خ�صيتنا  عن  �أعربنا  وقد  وتهويدها.  باملدينة  �ال�صتفر�د  بهدف  �ملقد�صيني،  �صّد  �لعرقي 

�لوالء  “عدم  وبحجة  �صيا�صية  خلفية  على  �إقاماتنا  م�صادرة  �أن  يف  �الأوىل  �للحظة  منذ 

الإ�رش�ئيل” ي�صكل �صابقة خطرية، وهو مبثابة جرية �إن�صانية، ويّهد الإبعاد �ملزيد من 

�ل�صخ�صيات �لعامة و�لقياد�ت �ملقد�صية، كمقدمة الإبعاد وتهجري �ألوف �ل�صكان. 

الإبعاد عن مدينة القد�س:

 فعد� عن �صيا�صة �صحب �لهويات �لتي طالت 14,550 مقد�صياً بني �صنتي 1967–2015،

يحملون  كانو�  ولو  حتى  للمقد�صيني  �الإبعاد  �صيا�صة  �الحتالل  �صلطات  مار�صت  فقد 

�الإقامات �ملقد�صية:

فاأبعدت �ل�صلطات هيئات قيادية و�عتبارية، وخ�صو�صاً �أع�صاًء من �لهيئة �الإ�صالمية   •

�لعليا، �لتي تولّت �أمر �لقد�ص و�ل�صفة �لغربية عقب �الحتالل �صنة 1967.

و�أبعدت 60 �صخ�صية وطنية بني �صنتي 1967–1987.  •

جنوب  يف  �لزهور  مرج  �إىل   1992 �صنة  �لقد�ص  حمافظة  من  �أ�صخا�ص  �صبعة  و�أبعدت   •

 لبنان ملدة عام كامل، الحقاً �صار �ثنان منهما ع�صو�ن يف �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�صنة 2006. وهم �ل�صيخان �إبر�هيم �أبو �صامل وو�ئل �حل�صيني.
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و�أبعدت 29 �أ�صري�ً مقد�صياً من �أ�صل 45 مّت �الإفر�ج عنهم �صمن �صفقة وفاء �الأحر�ر   •

يف 2011/10/18، بني حركة حما�ص و“�إ�رش�ئيل”، 14 منهم �إىل قطاع غزة، بينما �أبعدت 

10 �أ�رشى �إىل دولة تركيا، و5 �أ�رشى �إىل دولة قطر.

و�أبعدت عن �لقد�ص �إىل �ل�صفة �لغربية �أو �إىل �لد�خل �لفل�صطيني �صنة 2015؛ 26 مو�طناً   •

مقد�صياً، ملدد تر�وحت بني 5–6 �أ�صهر.

�ل�صنو�ت  خالل  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �ملقد�صيني  من  �ملئات  �إبعاد  عدى  هذ�   •

�ملا�صية، وحتديد�ً �صنة 2015، �لذي �صهد �إبعاد 323 مقد�صياً، منهم 144 من �لرجال، 

و126 من �لن�صاء، و18 فتى و8 فتيات.

وقد �صّمت �لنخب �ل�صيا�صية و�الأكاديية يف مدينة �لقد�ص �صوتها �إىل �صوتنا حتديد�ً 

�صنة 2010، ور�أت �إبعادنا ��صتهد�فاً للمجتمع �ملقد�صي وموؤ�ص�صاته و�رش�ئحه �ل�صيا�صية 

�صابقة خطرية  ر�أوه  �ملدينة، كما  �لعربية يف  �ل�صيادة  تبقى من  ملا  قا�صمة  كافة، و�رشبة 

متهد الإبعاد �أي �صخ�صية مقد�صية متار�ص �لعمل �ل�صيا�صي �أو �لدور �لقيادي �لوطني.

قانونياً:

�عتبار  من  بالرغم  �ملدينة،  يف  �حلق  �أ�صحاب  �أنف�صنا  نعد  نحن  �لقانونية  �لناحية  من 

“�ملو�طنة  بامتياز�ت  �لتمتع  حّق  دون  د�ئمة”  “�إقامة  �أ�صحاب  �إيانا  �الحتالل  �صلطات 

�لكاملة”. 

قر�ره على   1992/12/18 يف  �أكد  قد  كان  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أن  هنا   و�أ�صتذكر 

رقم 799، وخ�صو�صاً يف �لبند �لثاين من �لقر�ر، عندما �أكد �ملجل�ص على وجوب �إرجاع 

�صلطات �الحتالل للمبعدين �لفل�صطينيني من مرج �لزهور يف جنوب لبنان �إىل منازلهم، 

يف  �ملعقودة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  �نطباق  على  يوؤكد  �الأمن  “جمل�ص  �أّن  �لقر�ر  يف  وجاء 

12 �آب 1949 على جميع �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي حتتلها �إ�رش�ئيل منذ 1967 مبا فيها 

�إ�رش�ئيل مبوجب  �أّن )�إبعاد �ملدنيني( ي�صكل خرقاً اللتز�مات  مدينة �لقد�ص، ويوؤكد على 

هذ� �التفاق”.

ووفقاً ملركز عد�لة - �ملركز �لقانوين حلماية حقوق �الأقلية �لعربية يف “�إ�رش�ئيل”، فاإن 

49 من وثيقة جنيف �لر�بعة و�لتي حتظر �الإبعاد لالأ�صخا�ص  قر�ر �الإبعاد ينتهك �ملادة 

“للبملانيني”  �لد�صتورية  �حلقوق  ينتهك  �أنه  كما  �ملحتلة.  �الأر��صي  من  �ملحميني 

لال�صتمر�ر يف �لعي�ص يف مكان �إقامتهم ووطنهم وحقهم يف �حلياة �الأ�رشية.  
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ومعلوم �أن �لقانون �الإن�صاين �لدويل يكفل للمو�طنني حق حرية �لتنقل وحق �ختيار 

�أن  �إىل  �إ�صافة  �مل�صري،  تقرير  �لطفل وحق  لالأ�رشة وحقوق  �الإقامة وحق �حلماية  حمل 

�لق�رشي و�لرتحيل للمو�طنني كما  �لنقل  �لدويل يحظر على �الحتالل  �الإن�صاين  �لقانون 

يحظر �لتمييز �صدهم الأي �صبب كان.

ادعاءات الحتالل:

من  م�صتمدة  �إقاماتنا  ب�صحب  �صلطاته  قيام  باأن  يدعي  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية  وزير 

�لوالء  �إعطاء  على  جمبون  �أننا  �دعى  كما   ،”1952 لعام  �إ�رش�ئيل  �إىل  �لدخول  “قانون 
�لت�رشيعي  �ملجل�ص  “�إ�رش�ئيل”، و�أن ع�صويتنا يف  �إ�رش�ئيل” ما دمنا مقيمني يف  لـ“دولة 

تعد مبثابة ع�صوية يف برملان �أجنبي، و�أن ذلك يعني �لوالء لل�صلطة �لفل�صطينية. ون�صي 

مدينة  يف  �النتخابات  باإجر�ء  �صمحت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �أن  �الإ�رش�ئيلي  �لوزير 

�لقد�ص، وهي تدرك �أن ذلك يح�صل من منطلق والء �ملقد�صيني لدولتهم �لفل�صطينية، وقد 

�صمحت لهم بالرت�صيح و�النتخاب منذ �لبد�ية ومل متنعهم.

�نتخبو�  �ملذكورين  �أن  وب�صبب  “�أنه  �لتالية:  �ل�صورة  يف  �صدنا  �التهام  تطّور  ثم 

فقد  الإ�رش�ئيل،  �ملعادية  �الإرهابية  حما�ص  حركة  با�صم  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  للمجل�ص 

�نتهكو� وب�صكل خطري �حلد �الأدنى من �اللتز�م لدولة �إ�رش�ئيل” .

الرد على الإدعاءات:

�إىل  �لدخول  قانون  باأن  �الإ�رش�ئيلية  �الدعاء�ت  على  ق�صيتنا  يف  �ملحامني  طاقم  رّد 

“�إ�رش�ئيل” ل�صنة 1952، ال ُيعطي وزير �لد�خلية �صالحية �إلغاء �ملو�طنة عن �ملقد�صيني 
�الأربعة، الأن �لقد�ص ال تز�ل حتى هذ� �لوقت هي مركز حياتهم وم�صكنهم. كذلك ال يكن 

تطبيق قانون �لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل” ل�صنة 1952، على �الأفر�د �لذين ولدو� يف فل�صطني، 

و�أن طلب �لدولة �ملحتلة من �ملو�طنني �الأ�صليني “�لوالء” غري قانوين، كما �أن �ملادة 49 من 

�تفاقية جنيف �لر�بعة حتظر �الإبعاد لالأ�صخا�ص �ملحميني من �الأر��صي �ملحتلة، و�أن هذ� 

�الإبعاد ينتهك �حلق يف �حلياة �الأ�رشية. و�أن �ملقد�صيني �الأربعة، قد متت معقابتهم بذريعة 

�نتمائهم �ل�صيا�صي. 

يف  ��صرت�كهم  بذريعة  �عتقاالت،  ثالثة  �إىل  �لقد�ص  عن  �الأربعة  �ملبعدون  تعر�ص  لقد 

�ملجل�ص �لت�رشيعي و�حلكومة �لفل�صطينية، فلماذ� يعاقبون مرة ر�بعة ب�صحب هوياتهم؟ 
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مو�شوع الولء لـ“دولة اإ�رضائيل”:

للدولة”،  بالـ“�إخال�ص  �لت�رشيح  �لعادة  يف  مو�طنيها  من  �إ�رش�ئيل”  “دولة  تطلب 

وتدَّعي �أنها بذلك تعالج م�صاكل “�لت�صلل و�ملكوث غري �ل�رشعي”، �إال �أن �لتطور �حلا�صل 

يف �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية �ليوم، �أنها تدر�ص �الآن �لطلب من �ملتقدمني للمو�طنة �الإ�رش�ئيلية؛ 

�لتعبري عن �لوالء للدولة باإ�صافة عبارة “كدولة يهودية وديوقر�طية”.

�إال �أننا نرى �أن �لد�فع �لرئي�صي ور�ء �صيا�صة “�لوالء للدولة” هو �لد�فع �لديوغر�يف. 

فالفل�صطينيون يقرتبون من ن�صبة 50% من جمموع �ل�صكان يف فل�صطني �لتاريخية، وهذ� 

�إ�رش�ئيل”  لـ“يهودية  �لوالء  فكرة  بينما  “�إ�رش�ئيل”.  م�صتقبل  على  خطرية  تد�عيات  له 

�لتمييز م�رشعاً �صمن  “�إ�رش�ئيل”، وجتعل هذ�  �لتمييز �صّد �ملو�طنني �لعرب يف  تكر�ص 

قو�نني معتمدة.

وفيما يخ�ص �لفل�صطينيني من مو�صوع �العرت�ف بـ“يهودية �لدولة”، يلزم �أن نوؤكد 

حكومة  �أن  �إىل  و�أ�صار  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز  عن  �صدر  تقرير  على 

ك�رشط  �إ�رش�ئيل”  بـ“يهودية  �العرت�ف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  تطلب  عندما  نتنياهو 

�أمٌر  �إ�رش�ئيل”  “يهودية  �أن  من جممل �رشوط مو��صلة �ملفاو�صات بني �لطرفني، معناه 

مرهوٌن باعرت�ف �لفل�صطينيني، وهذه نقطة �صعف �إ�رش�ئيلية، وقوة للفل�صطينيني يكنهم 

�لتم�صك بها، �أي عدم �العرت�ف باملطلب �الإ�رش�ئيلي، ولي�ص جمرد �الإعالن �أن هذ� �ملطلب 

لي�ص �صاأناً فل�صطينياً، كما طرحته قيادة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ردها عليه. باملقابل، علينا 

�أن نتنباأ يف حال �إقر�ر قانون “�لوالء الإ�رش�ئيل” �رتفاع من�صوب �ال�صطهاد لفل�صطينيي 

�لـ 48 ومدينة �لقد�ص، وم�صاعفة �الحتالل ل�صيا�صات �لتهجري.

ونلفت �لنظر هنا �إىل �أن معيار “عدم �لوالء لدولة �إ�رش�ئيل”، و�لذي مبوجبه �صادرت 

�صلطات �الحتالل �إقامات 16 مقد�صياً، �إمنا جاء يف �ل�صنو�ت �لع�رش �الأخرية كتطور ثالث 

ل�صيا�صة م�صادرة �الإقامات، فقد �أ�صارت در��صة �أعدها �لدكتور منري ن�صيبة مدير مركز 

 ،1995–1967 28 عاماً، �أي ما بني �صنتي  �لعمل �ملجتمعي، �أن �ملرحلة �الأوىل ��صتغرقت 

و�صادرت �ل�صلطات خاللها 3,150 �إقامة بذريعة �إقامة �أ�صحابها خارج “�إ�رش�ئيل”، �أو 

�آخر بعد  �لثانية ف�صهدت تطور  �أما �ملرحلة  �أجنبية.  �إقامات  �أو  ح�صولهم على جن�صيات 

“مركز �حلياة”، و�صادرت �ل�صلطات ب�صببه  1995، حيث �أدخلت �ل�صلطات معيار  �صنة 

�إقامات 11,500 مقد�صياً. 
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نوؤكد على ما يلي:

�أن �لقانون �لدويل يحظر �الإبعاد �جلماعي، وين�ص على عدم جو�ز �لتعر�ص لل�صخ�ص   •

يف حياته �أو �أ�رشته �أو م�صكنه، ومن حقه �لتحرك بحرية يف حدود دولته. و�أن �الإبعاد 

الأي �صبب هو جرية حرب وجرية �صّد �الإن�صانية. 

•  كما نوؤكد �أننا �أخرجنا من بلدنا بغري حق، وعلى قو�ت �الحتالل �لرت�جع عن قر�رها 

مدينتنا  يف  نعي�ص  ترتكنا  و�أن  و�لثبوتية،  �ل�صخ�صية  وثائقنا  �إعادة  وعليها  باإبعادنا، 

�أعز�ء.

�لوجود  على  تق�صي  �الحتالل  دولة  بينما  �صامتاً،  يبقى  �أال  �لدويل  �ملجتمع  على   •

�لفل�صطيني يف �لقد�ص، تهدم �لبيوت وت�صادر �الأر��صي و�ملمتلكات، وتبني �مل�صتوطنات 

وتفر�ص �حل�صار، وتبني �جلدر�ن �لعن�رشية �لعازلة، وت�صع نقاط �لتفتي�ص �لع�صكرية 

حول �لقد�ص، وتخطط الإبعاد �لفل�صطينيني يف كل مكان د�خل وخارج �ملدينة، ناهيك عن 

�النتهاك �ليومي حلرمة �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك وحماوالت تهويده. 

�أكب نحو ت�صكيل مرجعية مركزية قابلة لال�صتمر�ر يف  على �لفل�صطينيني بذل جهود   •

�صيا�صة م�صادرة  �أجل مقاومة  �لوطني” من  “توحيد �جلهد  �صبيل  �مليد�ين. يف  �لعمل 

�الإقامات. 

�لعمل على �أولوية جتديد بناء موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، على قاعدة وطنية، ومبيز�نيات   •

م�صتقلة، مهمتها رفد �جلهات �ملعنية بالدر��صات و�ملقرتحات �ل�رشورية.

نو�صي �أهلنا �ملقد�صيني �أن يت�صبثو� باأر�صهم وممتلكاتهم مهما ق�صت عليهم �لظروف،   •

�لثاين،  �ليومية، وخيام �العت�صام بيتهم  و�أن يعتبو� رباطهم و�صمودهم وظيفتهم 

وو�صائل �لدفاع عن بيوتهم و�أر��صيهم هو�يتهم �ملف�صلة. وهذ� مبجمله �أقل ما يكن 

�أن ي�صديه �ملقد�صيون وفاء للقد�ص و�أهلها و�صهد�ئها و�أ�رش�ها. و�إن جهودهم لن تذهب 

يوماً �صدى، و�إن �هلل ال ي�صيع �أجر من �أح�صن عمالً. 

واأخرياً نقول:

�للجوء و�لنزوح و�الإبعاد،  �لفل�صطينيني، ممن عانو� مر�ر�ت  �لكثريون من  يبالغ  مل 

عندما ر�أو� �أن �الإبعاد و�لتهجري �أ�صد عذ�باً من �ل�صجن �أو �لقتل. و�أننا كمقد�صيني، منلك 

وعروبتنا  فاإ�صالمنا  و�أ�صدقائنا،  وعائالتنا  �أهلنا  بني  مدينتنا،  يف  �لبقاء  يف  �لكامل  �حلق 

و�نتماوؤنا للمدينة و�أكنافها، يعطينا �ل�رشعية �لكاملة و�حلق �الأ�صيل فيها.



300

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

ونحن ال يكن �أن نتخيل �أن ن�صتبدل بالقد�ص موطناً �آخر، فاملدينة ومقد�صاتها تعني 

لنا كل �صيء، بل هي �لوجه �الآخر و�ملعنى �الآخر حلياتنا. ومن حّق مدينتنا علينا �أن نقدم 

كل معاين �ل�صب و�ل�صمود و�لثبات يف �صبيل �لبقاء فيها و�لدفاع عن تر�بها ومقد�صاتها. 

كل  و�ل�رشف  للعاملني،  وتقد�صت  تباركت  بل  لذ�تها،  وتقد�ص  تبارك  مل  بقعة  يف  فنحن 

�ل�رشف �أن يعي�ص �الإن�صان فيها ويدفن حتت تر�بها جنباً �إىل جنب �ملقد�صيني �ل�صابرين 

�ملر�بطني.

�أملنا �أن ينقلب �إبعادنا و�إخر�جنا من مدينتنا ن�رش�ً لنا وللمقد�صيني وهزية الأعد�ئنا، 

تيمناً باالآية �لكرية �لتي �عتبت �إخر�ج �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم من مكة ن�رش�ً: 

�إِْذ ُهَما يِف �لَْغاِر �إِْذ َيُقوُل  ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُرو� َثايِنَ �ْثننَْيِ 
َ
�إِْذ �أ ُه �هللُ  )�إِالَّ َتن�رُشُوُه َفَقْد َن�رَشَ
َزْن �إِنَّ �هللَ َمَعنَا(. لِ�َصاِحبِهِ اَل حَتْ

خالد �أبو عرفة

2016/5/24
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رقم )3(:

م�ضمون اال�ضتبانة املوجهة لـ“جمموعة النخبة املقد�ضية”

)�أ�صئلة موجهة ل�صخ�صيات �أكاديية و�عتبارية، وكذلك قياد�ت وطنية مقد�صية(

الأ�شتاذ الكرمي

حتية طيبة 

ي�رشين �إعالمكم �أنني ب�صدد “بحث علمي ��صتق�صائي” يف �صياق ر�صالة ماج�صتري، 

�لبحث  ويقت�صي   ،)2015–1987 �لقد�ص:  مدينة  يف  �لفل�صطينية  )�ملقاومة  بعنو�ن  وهي 

�حل�صول على �أجوبة علمية ودقيقة، من �صخ�صيات �أكاديية و�عتبارية وقيادية مقد�صية، 

وي�رشفني �لتوجه �إليكم لالإجابة على �الأ�صئلة �لتالية، يف فرتة �أق�صاها �أ�صبوع من تاريخ 

هذ� �لكتاب، ر�جياً �لتكرم و�لتقيد باملالحظات �أدناه، ون�صكر لكم ح�صن تعاونكم.

الأ�شئلة:

كيف تقّيم موقف القيادة الفل�شطينية من وجود مرجعية وطنية مقد�شية لرعاية   .1

�شوؤون املدينة:

�أ( موقفاً �إيجابياً                      ب( موقفاً �صلبياً                        ج( موقفاً متذبذباً 

د( غري ذلك:..................................................................................

هل ترى اأن اأ�شلوب “املقاومة الالعنفية” قد اأخذ فر�شته يف مدينة القد�س؟  .2

�أ( �أخذ فر�صته                       ب( مل ياأخذ فر�صته                 ج( ال ي�صلح �أ�صا�صاً 

د( غري ذلك:..................................................................................

كيف كان مردود انخراط بع�س املقد�شيني يف العمل امل�شلح يف مواجهة الحتالل؟  .3

�أ( مردود�ً �إيجابياً          ب( مردود�ً �صلبياً            ج( تعادلت �الإيجابيات و�ل�صلبيات

د( غري ذلك:..................................................................................
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مواجهة  يف  والحتجاج،  ال�شمود  بهدف  اخليام”  ن�شب  “ظاهرة  تقيم  كيف   .4

�شيا�شات الحتالل؟

ً �أ( ظاهرة �إيجابية               ب( لي�صت ذ�ت جدوى               ج( مل ُت�ْصتثمر جيد�

د( غري ذلك:..................................................................................

املقاومة  نتيجة  اخل�شائر،  مقابل  املقد�شيني  مكا�شب  جتمل  اأن  ميكن  كيف   .5

ال�شعبية لالحتالل يف مدينة القد�س..؟

�أ( �ملكا�صب �أكرث من �خل�صائر                                          ب( ت�صاوي �ملكا�صب مع �خل�صائر 

ج( �خل�صائر �أكرث من �ملكا�صب                                       د(غري ذلك:.........................

تعتمد حكومات الحتالل “�شيا�شة الأمر الواقع” لرت�شيخ نظرية الالعودة اإىل ما   .6

قبل الحتالل، فهل كان باإمكان املقد�شيني �شّد هذه ال�شيا�شة الإ�رضائيلية..؟

�أ( نعم كان باالإمكان �صّدها                                             ب( مل يكن باالإمكان �صّدها 

ج( مل يكن �لف�صطينيون و�عني لهذه �ل�صيا�صة          د( غري ذلك:........................

كيف تقيم دور املوؤ�ش�شات وال�رضائح املقد�شية التالية يف مقاومة الحتالل:  .7

- دور بيت ال�رضق )الأوريانت هاو�س(            - دور الحتادات والنقابات املهنية 

     �أ( �إيجابياً      ب( متو�صطاً       ج( �صلبياً                 �أ( �إيجابياً    ب( متو�صطاً   ج( �صلبياً 

    د( غري ذلك:.............................                 د( غري ذلك:..........................

- دور “نخبة الن�شاء املقد�شيات”

    �أ( �إيجابياً    ب( متو�صطاً     ج( �صلبياً              د( غري ذلك:...........................

كيف تقّيم اجلدوى من م�شاركة املقد�شيني يف انتخابات بلدية “اأور�شليم القد�س”   .8

لتح�شيل حقوقهم املدنية..؟

   �أ( هناك جدوى �إيجابية                   ب( ال جدوى ترجتى

ج( مقاطعة �النتخابات و�جب وطني                 د( غري ذلك:........................
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وامل�شجد  القد�س  زيارة  �رضورة  يرى  فل�شطيني  تيار  الأخرية  الآونة  يف  ن�شاأ   .9

الأق�شى من قبل امل�شوؤولني العرب وامل�شلمني برغم كونها حتت الحتالل، كيف 

تقيم مردود هذه الزيارات على القد�س وامل�شجد الأق�شى..؟

  �أ( �لزيارة هي ل�صالح �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى

ب( ال م�صلحة ترجتى من �لزيار�ت

 ج( هناك م�صلحة ولكن ب�رشوط

  د( غري ذلك:................................................................................

10. كيف تقيم دور اجلهات التالية جتاه القد�س واملقد�شيني:

• ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية.

   �أ( �إيجابياً          ب( متو�صطاً            ج( �صلبياً               د( غري ذلك:....................

• اجلامعة العربية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً            ج( �صلبياً               د( غري ذلك:....................

• منظمة التعاون الإ�شالمية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً           ج( �صلبياً                د( غري ذلك:....................

• اململكة الأردنية الها�شمية.

   �أ( �إيجابياً              ب( متو�صطاً           ج( �صلبياً              د( غري ذلك:.....................

،)NGOS( اإىل اأي مدى ا�شتطاعت موؤ�ش�شات املجتمع املدين وحتديداً موؤ�ش�شات األ  .11 

اأن توازن بني اأجندة املانحني، ومتطلبات مقاومة الحتالل؟

  �أ( و�زنت ب�صكل جيد

ب( �لتزمت باأجندة �ملانحني على ح�صاب متطلبات مقاومة �الحتالل

 ج( عملت ل�صالح مقاومة �الحتالل على ح�صاب �أجندة �ملانحني

  د( غري ذلك:................................................................................

12. كيف تقيم دور املنظمات الإ�رضائيلية التي ُتظهر ت�شامناً مع الفل�شطينيني؟

ً   �أ( دور�ً �إيجابياً                                 ب( دور�ً �صكلياً                                       ج( دور�ً �صلبيا

  د( غري ذلك:.................................................................................
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خالل  “من  الإ�رضائيلي  لالحتالل  املقد�شيني  مقاومة  جدوى  اإىل  تنظر  كيف   .13

القانون”..؟

   �أ( جدوى جمدية ب�صكل عام                    ب( غري جمدية                        ج( جمدية �أحياناً 

   د( غري ذلك:................................................................................

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة الحتالل يف م�شادرة الأرا�شي؟  .14

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة هدم البيوت “غري املرخ�شة”..؟  .15

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون اجلدار العن�رضي العازل؟  .16

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

كيف قاوم املقد�شيون �شيا�شة �شحب الهويات؟  .17

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

زمانياً  الأق�شى  امل�شجد  تق�شيم  اإىل  الهادف  املخطط  املقد�شيون  قاوم  كيف   .18

ومكانياً؟

)روؤو�ص �أقالم يف �صطرين(

ن�صكر لكم ح�صن تعاونكم

***********

مالحظة: �صّمن �لباحث �أجوبة “جمموعة �لنخبة �ملقد�صية” يف بند “حتديات �ملقاومة   •

�ل�صلمية” من �لف�صل �لثاين، وكذلك خال�صة �لف�صل �لثالث. 



305

ملحق اجلداول

ملحق اجلداول

جدول رقم )1(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الأوىل )النتفا�شة املباركة( يف مدينة القد�س

كانون الأول/ دي�شمرب 1987 – اأيلول/ �شبتمرب 41993

م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

حممد عارف 

ب�صار�ت 

)21 عاماً(
�إطالق نارطمون جنني1992/9/20

مقتل �صابط 

�إ�رش�ئيلي

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

خلية عناتا:

1992/12/13

 

خطف جندي 

�إ�رش�ئيلي 
مقتل �جلندي 

�ختطف ن�صيم طوليد�نو 

من مدينة �للد و�أخفي يف 

قرية عناتا، ثم قتل خنقاً 

وطعناً بال�صكني و�ألقي 

بجانب ر�صيف م�صتوطنة 

مي�صور �أدوميم/ �خلان 

�الأحمر. وعلى �إثرها �أبعد 

�الحتالل 416 نا�صطاً �إىل 

مرج �لزهور.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتا حممود عي�صى 

حممود حممد 

عطون
�صور باهر

ماجد ح�صن 

�أبوقطي�ص 
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

عكاري
خميم �صعفاط 

 مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
 4

 http://www.alqassam.ps/arabic/ :موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام، �نظر •
http://www.kataebabuali.ps/arabic/ :ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى، �نظر� •

http://www.3asfa.com/ar/index.php :موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى، �نظر •
 http://www.pnrb.info/ :موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية، �نظر •

http://saraya.ps/ :موقع �رش�يا �لقد�ص، �نظر •
)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

4 )�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، �لهيئة   ،3  ،2  ،1 انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق،  �أحمد،  �أحمد �حلاج   •
�لعامة لال�صتعالمات، 2001–2005(.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
�رشكة  دم�صق:   - )بريوت   4 العام  ال�شتقالل:  انتفا�شة  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز   •

�لتقدم �لعربي للطباعة و�لن�رش، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2005(.

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

حممد يو�صف 

�صما�صنة

1993/3/7

قطنة

خطف جندي

وقتل 

م�صتوطن

مقتل جندي

�ختطاف �جلندي يهو�صع 

فريدبرغ )24 عاماً( 

وقتله يف �أعقاب مقاومته، 

و�مل�صتوطن �صائق 

�لتاك�صي ر�يف دورون.

تبنتها كتائب �لق�صام

عبد �جلو�د 

يو�صف �صما�صنة
قطنة

خلية عناتا: 

دع�ص 1993/3/17
�إ�صابة �جلندي 

نوعام كولر

مدينة �خل�صرية

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتاحممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون 
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط

خلية عناتا:

قتل �رشطيني �إطالق نار1993/3/30

مدينة �خل�صرية

مقتل د�نئيل خروت 

ومردخاي �إ�رش�ئيل 

وغنيمة م�صد�صيهما.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتاحممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون 
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص
خميم �صعفاط 

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط 

مقتل جنديخطف جندي1993/4/20)غري متوفر(

خطف �جلندي �صاهار 

�صينامي )21 عاماً( ويعمل 

يف وحدة دفدفان، وقتله يف 

�أعقاب مقاومته للخطف، 

و�ال�صتيالء على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام
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م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدةتاريخ العملية ا�شم املقاوم 

خلية عناتا: 

1993/5/6

 

�إطالق نار

�إ�صابة �صابط 

برتبة كولونيل 

بجروح 

خطرية

مفرتق بيلو يف مدينة 

�لرملة، �ل�صابط 

�لكولونيل جو�ملة.

تبنتها كتائب �لق�صام

�صلفيتز�هر جبارين

عناتا حممود عي�صى 

حممود حممد 

�أحمد عطون
�صور باهر

ماجد ح�صن

�أبو قطي�ص 
خميم �صعفاط

مو�صى حممد 

د�ود عكاري
خميم �صعفاط 

خلية: 

1993/7/1

خطف با�ص 

ثم خطف 

�صيارة

مقتل 

�إ�رش�ئيلية

�صاحة مباين �الأمة غرب 

�لقد�ص/ با�ص �إيجد 

�الإ�رش�ئيلي رقم 25 وذو 

قاطرتني. 

ثم خطف �ل�صيارة نحو 

مفرتق جيلو/ �حلاجز 

�لع�صكري.

تبنتها كتائب �لق�صام

حممد عزيز 

ر�صدي

بيت حلم/ 

خميم عايدة

ماهر �أبو �رشور
بيت حلم/ 

خميم عايدة

غزةحممد �لهندي

غزة�صالح عثمان

وم�صاركة 

جمموعة �لقد�ص
�لقد�ص

خلية:

مقتل جنديخطف جندي1993/8/5

�ختطاف �لعريف يارون 

حيم�ص )20 عاماً( وقتله يف 

�أعقاب مقاومته و�إلقائه يف 

بيتونيا، و�ال�صتيالء على 

�أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

مرو�ن �أيوب

�أبو رميلة
�صاحية �لبيد

فهد �صبي 

�ل�صلودي
�صاحية �لبيد

نائل رفيق 

�إبر�هيم �صلهب
�صاحية �لبيد

تي�صري حمد�ن 

حممد �صليمان
بيت حنينا

حماولة خطف1993/8/12)غري متوفر(
مقتل 3 جنود 

و�إ�صابة 17

��صت�صهاد �ثنني و�عتقال 

�ثنني.
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جدول رقم )2(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الأوىل

1987/12/8 – اأيلول/ �شبتمرب 51993

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1987/12/19�لقد�ص20خمي�ص كمال �لبكري1

1988

1988/3/12�لقد�ص11خمي�ص منر2

1988/3/13�لقد�ص – بدو22يو�صف �إبر�هيم علي �صليمان3

1988/3/13خميم �صعفاط25�صالح �صليمان �لعفن4

1988/3/31�لقد�ص70عريف جمال بركات5

1988/1/13خميم قلنديا70حممد �أحمد بد�وي6

1988/1/13خميم قلنديا52م�صطفى ح�صني حرز �هلل 7

1988/1/13خميم قلنديا51حممود �أحمد �أبو هيل8

1988/1/13خميم قلنديا19عمر عيا�ص9

1988/1/30�لر�م28حممد عبيد10

1988/4/4جبل �ملكبعارف حممد ح�صني عبده11

1988/4/19خميم �صعفاط7جميل ح�صني جميل علقم12

1988/4/28�لقد�ص71ح�صن عبد �ل�صالم �لعملة13

1988/7/19بيت حنينا17ن�صال فوؤ�د �لرب�صي14

1988/8/15خميم قلنديا21عطا يو�صف �أحمد حممد عياد15

1988/8/16بيت حنينا 18بدر نبيل م�صطفى16

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
5

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
• �ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى.

• موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى.
• موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية.

)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 1، 2، 3، 4.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.

• وكالة وفا.
 www.moh.ps/ :موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية، �نظر •

• موقع هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
pchrgaza.org/ar/ :موقع �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17، �نظر •



309

ملحق اجلداول

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1988/9/26جبل �ملكب19جمال �إبر�هيم مطر �صقري�ت17

1988/11/7�لقد�ص60فخرية عبد �لرحمن �أبو خلف 18

1989

1989/1/14�لقد�ص45�صكري حممد طه19

1989/1/14�لر�م17فوزي �أبو ديب 20

1989/1/24�لقد�ص41عو�ص حممد �صيام21

1989/2/21�لقد�ص57حممد �صعيد �لر�صق 22

1989/2/21�صعفاط19�رشحان �لعموري 23

1989/3/24�صلو�ن23حممد عزيز نا�رش24

1989/3/30�جليب22حممد عبد ربه 25

1989/4/1�لعيزرية17�أكرم حممود م�صطفى �ليا�صيني26

1989/4/8�لقد�ص52يو�صف زيد�ن27

1989/4/10�لقد�ص �لقدية26خالد يو�صف �ل�صاوي�ص28

1989/5/4جبل �ملكب42 �أحمد �أبو م�صعل29

1989/5/20قطنة38 حممد ذيب �لفقيه30

1989/5/21�أبو دي�ص18 هيثم علي عريقات31

1989/6/4�لقد�ص )يف �صجنه(48عمر �لقا�صم32

1989/8/20�لر�م14ح�صن �لريادي 33

1989/8/20�لعيزرية24�إبر�هيم عودة مقبل �جلهالني34

1989/8/22�لر�م15ح�صني عدنان �حلرباوي35

1989/8/22�لر�م16 وديع حممود ذيب �صالح36

1989/8/24�لعيزرية15نا�رش نبيل حممد 37

1989/8/24�صاحية �لبيد21كالر� بول�ص38

1989/8/25�لعيزرية16نا�رش ن�رش �هلل39

1989/10/5بدو20خالد ح�صن �أبو عبيد40

1989/10/30بري نباال9ميثال �بر�هيم زيد�ن41

1989/11/14خميم قلنديا17عودة ح�صني عبد ز�يد 42

1989/11/17خميم قلنديا21نا�رش حممد �صامل حممد 43

1989/11/29�لر�م19ن�صال �أحمد �حلموري 44

1989/11/29�لر�م20�صمري �أحمد �حلموري45

1990

1990/1/1�لر�م17عالء �لدين بدر �خلطيب46

1990/3/10خميم �صعفاط19حممد فوزي �أبو خليفة47
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1990/3/10خميم �صعفاط34 �صفيان عبد �هلل خليل �أبو ميالة48

1990/5/28�صلو�ن2حمادة عز�م غامن49

1990/6/20�صلو�ن20حممد نعيم فطافطة 50

1990/6/22�صلو�ن 17زهري �إبر�هيم �ل�صويكي51

1990/6/22�صلو�ن 57ر�صدي �أبو رموز52

1990/6/27�جليب18�صبي من�صور عبد �هلل عبد ربه53

1990/6/29بيت �جز�25�صمري غريب 54

1990/7/10خميم �صعفاط16منذر مو�صى �ل�صابط 56

1990/9/30�لر�م16 �أ�رشف رفيق �أبو �صنينة56

1990/10/8و�دي �جلوز18 �أين حميي �لدين �ل�صامي57

1990/10/8�لقد�ص17جمدي �أبو �صيخ58

1990/10/8�لقد�ص17 جمدي �أبو �صنينة59

1990/10/8�لقد�ص19 برهان �لدين كا�صور 60

1990/10/8�لقد�ص24 �إياد حممد ز�هدة61

1990/10/8�لقد�ص31 �إبر�هيم عبد �لقادر غر�ب62

1990/10/8�لقد�ص16 �إبر�هيم علي �دكيدك63

1990/10/8�لقد�ص52 مرمي ح�صن خمطوب64

1990/10/8�لقد�ص25 منر �إبر�هيم �لدويك65

1990/10/8�لقد�ص28 عدنان خلف جنيدي66

1990/10/8�لقد�ص27 مو�صى عبد �لهادي �ل�صويطي67

1990/10/8�لقد�ص27 فوزي �إ�صماعيل �ل�صيخ68

1990/10/8�لقد�ص40 عبد �لكرمي زعاترة 69

1990/10/8�لقد�ص61 ربحي ح�صن رجبي70

1990/10/8�لقد�ص17 عز �لدين يا�صيني71

1990/10/8�لقد�ص18 فايز ح�صني �أبو �صنينة 72

1990/10/24�لقد�ص24 �صامي �أحمد خالدي73

1991

1991/3/20�جليب43 عمر دربي حربي �أبو دية74

1991/11/10�لقد�ص20 مو�صى غازي �أبو عيد75

1992

1992/9/30�لر�م22 �أين عبد �حلميد �أحمد76

1992/10/17جبل �ملكب21 م�صطفى علي مو�صى77

1992/11/23�لقد�ص12 �أجمد عبد �لر�زق جابر78
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1992/2/4�صاحية �لبيد 35 م�صطفى عبد �هلل م�صطفى عكاوي79

1992/10/13جبل �ملكب20 ح�صني منر �أ�صعد80

1992/10/16�لقد�ص70 عبد �لر�زق �دكيدك81

1992/5/2�لعيزرية20 مرو�ن جب�ن حممد 82

1992/7/30�صلو�ن24 �صالح حممود قر�عني 83

1993

1993/3/10بيت حنينا18 ماجد �أحمد م�صطفى �حلجة84

جدول رقم )3(: اأ�شحاب الأحكام العالية من الأ�رضى املقد�شيني

منذ احتالل القد�س �شنة 1967 وحتى نهاية �شنة 62015

احلكم ال�شادر بحقه تاريخ العتقالالبلدةالعمرا�شم الأ�شريالرقم

مرحلة ما بني احتالل القد�س والنتفا�شة الأوىل )1967–1987(

1
فوؤ�د قا�صم عرفات 

�لر�زم 
1981/1/30ًر�أ�ص �لعمود58 2 موؤبد + 11 عاما

2
�أحمد فريد حممد 

�صحادة
1985/2/16ً 99 عاما

3
هاين بدوي حممد 

�صعيد جابر 
1985/9/3ً�لبلدة �لقدية51 99 عاما

4
حممد ح�صن

عبد �جلو�د �أبو هدو�ن
1985/10/3ً�لر�م 99 عاما

5
حممود �آدم �صعيد 

نورين 
 251986/1/31ً 25 عاما

6
عالء �لدين �أحمد ر�صا 

�لبازيان 
1986/4/20ً�لبلدة �لقدية57  99 عاما

7
علي بدر ر�غب 

م�صلماين 
1986/4/27ً�لر�م58  99 عاما

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
6

 www.mod.gov.ps/ :موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر •
• جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني.

 • وهيب خاليلة وحممد �أبو ربيع، جرنالت ال�شرب: فر�شان خلف الق�شبان )ر�م �هلل: مكتبة خاليلة �لعلمية،
.)2011   
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احلكم ال�شادر بحقه تاريخ العتقالالبلدةالعمرا�شم الأ�شريالرقم

8
فو�ز كاظم ر�صدي 

بختان
1986/4/29ً�لقد�ص 26 عاما

9
ع�صام �صالح علي 

جندل 
1986/4/30ًر�أ�ص �لعمود61  99 عاما

10
خالد �أحمد د�ود 

حمي�صن 
1986/4/30ً�لعي�صوية50  99 عاما

11
عبد �لنا�رش د�ود 

�حللي�صي 
1986/10/16ً�صلو�ن56  99 عاما

1986/10/16ً�صلو�ن49 طارق د�ود �حللي�صي 12 99 عاما

13
�إبر�هيم ح�صني علي 

عليان 
1986/10/19ً�لثوري51  99 عاما

14
�صمري �إبر�هيم حممود 

�أبو نعمة
مدى �حلياة 1986/10/20كفر نعمة

15
حازم حممد �صبي 

ع�صيلة 
1986/10/21ً�صلو�ن54  99 عاما

مرحلة النتفا�شة الأوىل )1987–1993(

16
يا�صني حممد يا�صني 

�أبو خ�صري
1987/12/27ً�صعفاط 28 عاما

1988/1/18ً�لطور50 خالد حممد �صفيق طه 17 99 عاما

18
جهاد �أحمد م�صطفى 

عبيدي
1988/1/22ً 25 عاما

19
�صامر �إبر�هيم د�وود 

�أبو �صري 
1988/1/22ً�صعفاط50  99 عاما

20
نا�رش مو�صى �أحمد 

عبد ربه 
1988/2/9ً�صور باهر48  99 عاما

21
جمال حماد ح�صني

�أبو �صالح 
1988/2/21ًر�أ�ص �لعمود51  99 عاما

22
�أحمد رباح �أحمد 

عمرية 
1988/10/25ًكفر عقب47  99 عاما

23
بالل �أحمد يو�صف

�أبو ح�صني
1988/12/20ًجبل �ملكب 38 عاما
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24
�إبر�هيم عبد �لر�زق 

�أحمد م�صعل 
1990/3/28ًجبل �ملكب51  99 عاما

25
عدنان حممد عطا 

مر�غة 
1990/5/22ً�صلو�ن46  موؤبد + 18 عاما

26
نا�رش �إبر�هيم عبا�ص 

عي�صى
1990/7/9ً 20 عاما

27
يا�رش تي�صري حممد 

د�وود 
1991/5/18ًبيت حنينا45  60 عاما

28
يو�صف مو�صى حممود 

�خلال�ص 
1991/8/19ً�لبلدة �لقدية41  99 عاما

29
مازن م�صطفى يو�صف 

علوي 
99 عاماً 1991/8/23�لبلدة �لقدية45 

30
�أحمد جمعة م�صطفى 

خلف 
1992/11/25ً 21 عاما

31
يحيى حممد يعقوب 

�ملاحلي
1993/3/2ً 99 عاما

32
ن�رش حميد�ن علي 

�صقري�ت 
1993/3/2ًجبل �ملكب  82 عاما

33
حممود نوفل حممد 

دعاجنة
1993/3/16ًخميم �صعفاط 99 عاما

34
جمعة �إ�صماعيل حممد 

مو�صى
1993/4/2ً 99 عاما

35
حممود حممد �أحمد 

عطون 
1993/6/3ً�صور باهر45  99 عاما

1993/6/3ًعناتاحممود مو�صى عي�صى 36 99 عاما

37
ماجد ح�صن رجب

�أبو قطي�ص 
 45

�صاحية 

�ل�صالم
1993/6/5ً 99 عاما

38
مو�صى حممد د�ود 

عكاري 
1993/6/5ًخميم �صعفاط43  99 عاما

39
تي�صري حمد�ن حممد 

�صليمان 
1993/9/25ًبيت حنينا39  99 عاما

40
نائل رفيق �إبر�هيم 

�صلهب
30 عاماً + 9 �أ�صهر1993/9/27بيت حنينا
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41
فهد �صبي برهان 

�ل�صلودي 
1993/9/29ً�صاحية �لبيد43  99 عاما

42
مرو�ن حممد �أيوب

�أبو رميلة 
1993/9/30ًكفر عقب44  99 عاما

43
�صليم �إ�صحق

عبد �ل�صالم �جلعبة
1993/10/6ً�لثوري 17 عاما

44
عبد �جلو�د يو�صف 

�صما�صنة
1993/11/12ًقطنة 25 عاما

1993/11/12ًقطنةحممد يو�صف �صما�صنة45 25 عاما

1993/11/12ًقطنة�إبر�هيم �صليم �صما�صنة46 99 عاما

مرحلة ما بني اتفاقية اأو�شلو والنتفا�شة الثانية )1994–2000(

47
توفيق علي حممد 

عوي�صات
1994/4/27ًجبل �ملكب 22 عاما

48
جمال �أحمد �إبر�هيم 

�أبو جمل
1994/5/24ًجبل �ملكب 22 عاما

49
�أين حممد عبد �لرحيم 

�أبو خليل 
1994/8/12ًبيت حنينا43  99 عاما

50
ع�صام طلعت �أحمد 

�لق�صماين 
1994/8/12ً�ل�ّصّو�نة40  99 عاما

51
زكريا لطفي عبد 

جنيب 
1994/10/13ً�لبلدة �لقدية59  22 عاما

52
جهاد حممد �صاكر 

يغمور 
1994/10/14ًبيت حنينا48  30 عاما

53
�أين عبد �ملجيد 

عا�صور �صدر 
1995/5/13ً موؤبد + 60 عاما

54
حممد �أين نظمي 

�لر�زم
مدى �حلياة1996/3/26و�د قدوم43 

55
�أكرم �إبر�هيم حممود 

�لقو��صمة
2 موؤبد1996/3/28ر�أ�ص �لعمود

56
ر�ئد �صالح فخري

�أبو حمدية
مدى �حلياة1997/4/3
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57
حممد �إبر�هيم مو�صى 

حمادة 
1997/8/15ً�صور باهر38  33 عاما

58
�صامر حممد مو�صى 

حمادة
1997/8/18ً�صور باهر 18 عاما

59
نور عبد �لرحيم حممد 

قا�صم
1997/8/18ًر�أ�ص �لعمود 18 عاما

60
رجائي عبد �لكرمي 

يو�صف حد�د
1998/3/15ً�لبلدة �لقدية 20 عاما

61
�إبر�هيم حممد خ�رش 

�لعبا�صي
1998/9/27ً�صلو�ن 18 عاما

62
ربيع �صالمة حممد 

�لزغل 
1998/10/9ًبيت حنينا40  27 عاما

63
�أ�رشف �صالمة حممد 

�لزغل
1998/10/10ًبيت حنينا 16 عاما

64
رجب حممد �صحادة 

طحان 
موؤبد و�حد1998/10/20ر�أ�ص �لعمود47 

65
�صعيب �صالح توفيق 

�أبو �صنينة 
موؤبد و�حد1998/10/28�صلو�ن48 

66
حممود طلب حممد 

�إدري�ص 
مدى �حلياة1998/10/29�صلو�ن43 

67
ب�صام �إبر�هيم

عبد �لقادر �أبو �صنينة
موؤبد + 5 �أعو�م2000/8/2�لبلدة �لقدية

68
ريا�ص زكريا خليل 

ع�صيلة 
موؤبد + 5 �أعو�م2000/8/3�لبلدة �لقدية42 

مرحلة النتفا�شة الثانية )2000–2004(

69
د�ود خليل د�ود 

�ل�صاوي�ص 
2000/12/30ً�لر�م41  25 عاما

موؤبد 2001/1/20�لبلدة �لقدية39 �آمنة جو�د علي منى 70

71
�صائد حممد خليل 

�صالمة
2001/3/30ً 24 عاما

72
جمد عبد �لرحيم 

حممود بربر
2001/3/30ًر�أ�ص �لعمود 20 عاما
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73
حممد حممود �أحمد 

حّماد
2001/6/26ً 23 عاما

74
�أحمد م�صطفى �أحمد 

�صاهني 
2001/7/2ً 22 عاما

75
�أحمد ح�صني م�صطفى 

خ�رش
2001/7/27ً 25 عاما

76
بالل حممد حممود 

عودة
2001/8/8ً 18 عاما

77
�صامر غازي عي�صى 

متعب
2001/8/21ً 25 عاما

2001/9/4ًعاهد فايز علي �لنت�صة78 25 عاما

79
حمزة �صعيد �صحادة 

�لكالوتي
مدى �حلياة2001/9/11بيت حنينا

2001/11/4ًجبل �ملكب47 �إبت�صام عبد �لعي�صاوي 80 15 عاما

81
مالك ناجد د�ود 

بكري�ت
2001/12/31ً�صور باهر 19 عاما

82
�إ�صماعيل نعمان حممد 

عفانة
2002/1/15ً�صور باهر 18 عاما

83
حممد عبد �لرحمن 

�أحمد عبود
2002/1/22ً 25 عاما

84
ح�صني حممد ح�صني 

دربا�ص
2002/2/6ً�لعي�صوية 25 عاما

85
�أحمد �صالح

عبد �لرحمن �صويكي
2002/2/8ً�لثوري 20 عاما

86
�أجمد حممد

عبد �حلميد �أبو رميلة
مدى �حلياة2002/2/8�لثوري

87
مهند نايف طالب 

جويحان
2002/2/8ً�لثوري 25 عاما

88
�صمري يا�رش ح�صونة 

غيث
2002/2/10ً�لثوري  موؤبد + 20 عاما

89
فر��ص �صادق حممد 

غامن
9 موؤبد�ت2002/2/18قلنديا
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90
عبد �لرحمن خليل 

حممد حممود
2002/2/19ً 19 عاما

91
حممد زيد�ن حممد 

حممود
2002/2/19ً 17 عاما

92
مر�د نظمي رزق 

عجلوين
2002/3/5ً 3 موؤبد�ت + 20 عاما

93
ر�ندي عي�صى عادل 

عودة
2002/3/8ً 18 عاما

94
�صادي )حممد رجائي( 

�أحمد �رشفا
2002/4/6ً 20 عاما

2002/4/6ً�ل�صيخ جر�ح37 لوؤي حممد �أحمد عودة 95 27 عاما

96
ب�صار �صعيد كامل 

�خلطيب
2002/4/10ً 15 عاما

97
�صامر طارق �أحمد 

حممد 
2002/4/11ً�لعي�صوية36  30 عاما

98
خالد �صوقي حبيب 

حلبي
2002/4/19ً 28 عاما

99
�صاجد �أحمد �صليم 

�أبوغلو�ص
2 موؤبد + 10 �أعو�م2002/4/23�لبرية

100
�إبر�هيم �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/5/23

101
�صناء حممد ح�صني 

�صحادة
2002/5/24قلنديا

102
مو�صى �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/6/28

103
ن�صال عيد متيم 

م�صعل
2002/3/7ًجبل �ملكب 22 عاما

104
رم�صان عيد رم�صان 

م�صاهرة
2002/7/6ً�ل�صو�حرة 20 موؤبد�

105
خليل �أحمد �صليم 

�رش�حنة
مدى �حلياة2002/7/10

106
�صفيان فخري

عبد عبدو
2002/8/16ًجبل �ملكب 14 عاما
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107
عالء �لدين حممود 

حممد �لعبا�صي
2002/8/17ً�صلو�ن 60 عاما

108
و�ئل حممود

2002/8/17ً�صلو�ن )حممد علي( قا�صم 35 موؤبد�ً + 50 عاما

109
و�صام �صعيد مو�صى 

�لعبا�صي
2002/8/17ً�صلو�ن 26 موؤبد�ً + 40 عاما

110
حممد عودة �إ�صحق 

�صحادة عودة
2002/8/19ً�صلو�ن  9 موؤبد�ت + 40 عاما

111
فهمي عيد رم�صان 

م�صاهرة
2002/9/5ً�ل�صو�حرة 20 موؤبد�

112
عبد �هلل عدنان يحيى 

�رشباتي
2003/9/14ًو�دي �جلوز 23 موؤبد�ً + 35 عاما

113
�أ�رشف منري حامد 

�لزغري
6 موؤبد�ت2002/10/14كفر عقب

114
عمر حممد م�صلم 

�أطر�ص
2002/11/26ً 14 عاما

115
ر�ئد �صالح حممد 

�ل�صلحوت
2002/11/28ً�ل�صو�حرة 13 عاما

116
علي ه�صام علي 

م�صاهرة
2002/11/28ًجبل �ملكب  15 عاما

117
عالء علي عبد �هلل 

كركي
2002/12/28ً 16 عاما

118
منري فريد منري 

�لرجبي
2003/3/17ً 20 عاما

119
�أحمد عادل جابر 

�صعادة
2003/4/1ً 13 موؤبد�

120
�إ�صماعيل �أحمد 

�إ�صماعيل و�وي
2003/5/18ً 13 عاما

121
�صامر عبد �ل�صميع 

�أحمد �أطر�ص
مدى �حلياة2003/6/14

122
عمر �صالح

2003/6/19ًو�دي �جلوز)حممد فائق( �رشيف 18 موؤبد�

2003/7/16ً�إياد وليد �أحمد مهلو�ص123 موؤبد + 20 عاما
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124
با�صم حممد

عبد �لرحمن جابر
2003/7/16ً 25 عاما

125
علي فهمي �إبر�هيم 

دعنا
2003/7/16ً 20 عاما

2003/7/23ًخالد ر�تب �أيوب حد�د126 15 عاما

127
عرفات �صعيد خليل 

ف�صفو�ص
2003/7/23ً 15 عاما

128
حممود نا�رش �لدين 

حممد �صويكي
2003/7/23ً 15 عاما

129
جمدي بركات

عبد �لغفار زعرتي
2003/9/13ًو�دي �جلوز 23 موؤبد�ً + 15 عاما

130
ن�صيم ر��صد

عبد �لودود زعرتي
مدى �حلياة2003/9/9و�دي �جلوز

131
عماد نعيم �صالح 

�رشيف
2003/12/1ً 27 عاما

132
فهد �إ�صحق حممد

�أبو عليان
2004/3/17ً 15 عاما

133
عمار �صدقي �صليم

�أبو غلو�ص
2 موؤبد + 10 �أعو�م2004/4/23�لبرية

134
و�صيم �صليم م�صطفى 

�جلالد
2004/7/14ً�لعي�صوية 15 عاما

135
نائل منذر م�صطفى 

جالد
2004/7/14ً�لعي�صوية 16 عاما

136
ن�رشي عايد ح�صني 

عا�صي
مدى �حلياة2004/7/27

4 موؤبد�ت2004/9/22�لعي�صوية�أحمد حممد �أحمد عبيد137

138
نائل �صالمة )حممود 

مو�صى( عبيد
4 موؤبد�ت2004/9/24�لعي�صوية

139
عبد �لعزيز حممد 

مو�صى عمرو 
مدى �حلياة2004/9/27خميم �صعفاط55 

مرحلة ما بني النتفا�شة الثانية و�شنة 2008

140
مو�صى حممد مو�صى 

دروي�ص
2005/3/5ً�لعي�صوية 12 عاما
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141
 ع�صام حمزة

2006/10/10ًو�دي �جلوز)حممد ها�صم( بغد�دي 11 عاما

142
عالء �صامر يو�صف 

حماد
2006/11/24ً 12 عاما

2007/3/13ً�أين عيد طلب �صلهب143 10 عاما

144
�إ�صماعيل عبد �هلل 

مو�صى حجازي 
موؤبد و�حد2007/10/14جبل �ملكب34 

مدى �حلياة2007/10/19جبل �ملكبح�صام حممد علي مطر145

146
�صهيل حممد يو�صف 

�صقري�ت
2007/10/22ًجبل �ملكب 25 عاما

مدى �حلياة2007/10/24جبل �ملكب�صياء �أحمد علي مطر147

148
لوؤي عبد �جلبار

�أبو جنمة
2008/8/20ًخميم �صعفاط 25 عاما

149
حممد خليل عدنان

�أبو �صنينة
2008/8/20ًخميم �صعفاط 2 موؤبد + 40 عاما

150
حممد جميل كمال 

جوالين
2008/9/1ً 13 عاما

جدول رقم )4(: الأ�رضى املقد�شيون الذين ا�شت�شهدوا يف ال�شجون اأو عقب اعتقالهم

خالل الفرتة 1967–72015

ظروف ال�شت�شهادتاريخ ال�شت�شهادالبلدةا�شم الأ�شريالرقم

1969/6/25�لقد�صقا�صم عبد �هلل �أبو عكر1
�لتعذيب يف زنازين 

�مل�صكوبية

 1971/6/18�لقد�صرم�صان عا�صور �لبنا2
�إهمال طبي يف �صجن 

�لرملة

3
�إ�صحق مو�صى مر�غة/

�أبو جمال
1983/11/16�صلو�ن

 �إهمال طبي يف �صجن

بئر �ل�صبع

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
7

www.mod.gov.ps/ :موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، �نظر •
http://cda.gov.ps/ :عبد �لنا�رش فرو�نة، هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 2015/10/14، �نظر •

• وهيب خاليلة وحممد �أبو ربيع، جرنالت ال�شرب: فر�شان خلف الق�شبان.
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1986/2/2طارق �لهندي4
�لتعذيب خالل �لتحقيق 

يف �صجن ع�صقالن

فرتة النتفا�شة الأوىل )1987–1993(

5
نبيل م�صطفى جميل 

�بد�ح
1988/8/10بيت حنينا

�لتعذيب يف زنازين 

�مل�صكوبية

1969�ل�صيخ جر�حعمر حممود قا�صم6
�إهمال طبي يف �صجن 

ع�صقالن

�لتعذيب يف �صجن �خلليل1992/2/4و�دي �جلوزم�صطفى عبد �هلل �لعكاوي7

1992/10/4جبل �ملكبح�صني �أ�صعد عبيد�ت8

�إهمال طبي خالل 

م�صاركته يف �الإ�رش�ب 

عن �لطعام يف �صجن 

ع�صقالن

فرتة النتفا�شة الثانية )2000–2004(

2001/8/5�لقد�صعلي �إبر�هيم �جلوالين9

�عتقل وهو م�صاب 

و�عتدي عليه مما �أدى 

�إىل ��صت�صهاده

قتل فور �عتقاله2002/3/8�لقد�صحممود �صعيد �صالح10

2002/3/29بيت عنان�إ�صماعيل �إبر�هيم زيد 11

قتل فور �عتقاله يف 

�ل�صقة �لتي ��صتحكم 

فيها 

�إهمال طبي2004/11/4�لر�محممد ح�صن �أبو هدو�ن12

فرتة ما بني النتفا�شة الثانية والنتفا�شة الثالثة )2005–2014(

13
و�ئل يو�صف �لقر�وي

�أعتدي عليه عقب �عتقاله2007/3/9�لطور)34 عاماً(

14
جمعة �إ�صماعيل حممد 

مو�صى )66 عاماً(
2008/12/24خميم �صعفاط

�إهمال طبي يف �صجن 

�لرملة

15
ر�ئد حممود �أحمد �أبو 

حماد )34 عاماً(
قتل يف زنز�نته2010/4/16�لعيزرية

16
حممد عبد �ل�صالم عابدين 

2010/6/10�لعيزرية)40 عاماً( 
�إهمال طبي تطّور �إىل 

�أزمة نف�صية �صديدة
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زياد �جلوالين )41 عاماً(17
و�دي �جلوز/ 

�صعفاط
2010/10/11

�أطلق عليه �لنار عقب 

�عتقاله

18
جهاد عبد �لرحمن �لطويل 

2014/2/25ر�أ�ص �لعمود)47 عاماً(
�عتدي عليه بال�رشب 

و�لغاز

جدول رقم )5/اأ(: ال�شهداء املقد�شيون خالل الفرتة 1993–82000

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

1994/2/25�لقد�ص18 �أجمد كامل �صاهني1

1994/3/8�لقد�ص30 �إ�صالم فوزي �أبو رميلة2

1994/4/20خميم قلنديا....يا�صني حممود حممد3

1994/5/31�لر�م29 زهري ر�صو�ن فرح4

1994/7/20بري نباال....مر�صد طالل ز�هدة5

1994/8/12ر�أ�ص �لعمود33 طارق �إبر�هيم �أبو عرفة6

1994/8/12�لر�م23 ر�غب رفيق عابدين7

1994/10/14ر�أ�ص �لعمود30 ح�صن تي�صري �لنت�صة8

1994/10/14بيت حنينا30 عبد �لكرمي يا�صني بدر9

1996/9/27�لطور19�إبر�هيم �أبو غنام10

1996/9/27�ل�صيّاح25�أين يحيى دكيدك11

1996/9/27�لقد�ص22جو�د عبد �حلميد �لبزمليط12

1996/9/27�صعفاط5 �صهورحنني قا�صم حرب13

1998/5/13ر�أ�ص �لعمود51 خريي مو�صى علقم14

1998/12/2�لثوري46 �أ�صامة مو�صى �لنت�صة15

1998/10/26عناتا44 خليل خ�صينات16

1999/2/11�صلو�ن48 نائلة عايد قر�عني17

مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:  
8

• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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جدول رقم )5/ب(: املقد�شيون الذين تعر�شوا للطعن خالل الفرتة 1993–92000

ال�شم
العمر 

نتيجة العتداءتاريخ العتداءمكان ال�شكن والطعن)بالأعوام(

15حمزة عبيدية1 
خميم �صعفاط - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/12/17

17نا�رش ب�صار�ت2
قرية جبع - حّي ميئه

�صعارمي
جروح خطرية1998/3/10

 3
علي ح�صن 

كعابنة
35

قرية جبع - حّي ميئه

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/3/12

22و�ئل �رشخي4 
جبل �ملكب - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/4/29

35نا�صد �صالح 5 
�ل�صيخ جر�ح - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/5/7

 6
خريي مو�صى 

علقم
51

ر�أ�ص �لعمود - حّي ميئه 

�صعارمي
طعن حتى �ملوت1998/5/13

 7
�صامي مو�صى 

ثلجي
18

و�دي �جلوز - حّي ميئه 

�صعارمي
جروح متو�صطة1998/7/27

56 فايز زيتاوي8 
ر�أ�ص �لعمود مدخل - حّي 

ميئه �صعارمي
جروح خطرية1998/12/12

9
�أ�صامه مو�صى 

�لنت�صة
46 

حي �لثوري �أعتدي عليه

قرب منزله
طعن حتى �ملوت1998/12/2

جروح متو�صطة1999/3/7حي ميئه �صعارمي 27 رجا �أبو غو�ص10

48 د. نائلة قر�عني11
ر�أ�ص �لعمود/ �صارع

�لي�صا - حّي �مل�رش�رة
طعن حتى �ملوت1999/2/11

44 خليل خ�صينات 13
عناتا - حّي ميئه

�صعارمي
طعن حتى �ملوت1998/10/26

14
هاين �صعدي 

�لتميمي
 35

�صعفاط - حّي

�لنبي يعقوب
جروح خطرية2000/9/1

19�صامي حد�د 15
�صعفاط - حّي

�لنبي يعقوب
جروح طفيفة2000/9/5

وكالة وفا.  
9
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جدول رقم )6(: عمليات املقاومة ما بني اتفاقية اأو�شلو وبداية النتفا�شة الثانية 

)انتفا�شة الأق�شى( 1993/9/13–102000/9/28

م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

مقتل جنديخطف جندي1993/9/22�رشية )عيون قارة( 

خطف �جلندي ييغال 

فاكنني )21 عاماً( وقتله، 

 وهو من حّي رعنانا/

 تل �أبيب، و�ال�صتيالء

على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

خلية:

1993/10/30

�إحر�ق 

مركبات 

ومقهى

�إ�صابة 10 

�إ�رش�ئيليني

�صارع يافا غربي �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

�لثوري �صليم �إ�صحق �جلعبة

�لثوريبدر ح�صن �حلرباوي

�لثوريب�صام حممد �دري�ص

خلية �لقد�ص، �لوحدة 

�ملختارة رقم 7: 

مقتل جندي خطف جندي1994/4/20

خطف �جلندي �صاهار 

�صيماين بني تل �أبيب 

و�لقد�ص، وقتله بعد 

حماولة فر�ره و�ألقيت 

 جثته يف �أحر��ص بلدة

بيت حنينا و�ال�صتيالء 

على �أ�صلحته.

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنينا�أين حممد �أبو خليل

طارق �إبر�هيم

�أبو عرفة 
ر�أ�ص �لعمود

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
10

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام. 
• موقع ل�رش�يا �لقد�ص.

)مّت �لدخول �إىل هذين �ملوقعني ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

�لوحدة �ملختارة 

رقم 7:

مقتل جندي خطف جندي1994/7/6

بني تل �أبيب و�لقد�ص، 

ومقتل �جلندي �ملخطوف 

 �إيريك فرنكنتال

)19 عاماً(. �ختطف بينما 
كان ر�جعاً من قاعدته 

يف بئر �ل�صبع متجهاً �إىل 
بلدته جمزون بني �للد 

و�لرملة، و�ال�صتيالء على 

�صالحه.

تبنتها كتائب �لق�صام 

بيت حنينا�أين حممد �أبو خليل

ع�صام طلعت 

�لق�صماين

�ل�صو�نة

طارق �بر�هيم 

�أبوعرفة 
ر�أ�ص �لعمود

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة

بيت حنيناعبد �لكرمي بدر

خلية �لقد�ص، �لوحدة 

�ملختارة رقم 7:

1994/8/12

�إطالق �لنار

على حاجز 

�رشطة

مقتل �رشطي 

و�إ�صابة �آخر 

حّي �ل�صيخ جر�ح، 

بالقرب من مبنى 

�لد�خلية �الإ�رش�ئيلية. 

فيما

مّت �عتقال قائد �خللية 
�أين �أبو خليل وع�صام 

�لق�صماين، وحكم عليهما 

باملوؤبد.

تبنتها كتائب �لق�صام

ع�صام طلعت 

�لق�صماين

�ل�صو�نة

�لر�مر�غب رفيق عابدين 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة

بيت حنيناعبد �لكرمي بدر

خلية:

1994/10/9
خطف رهائن 

يف مطعم

مقتل 3 

�إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص 

تبنتها كتائب �لق�صام

غزةح�صن عبا�ص

م�رشع�صام �جلوهري
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

خلية:

1994/10/9
خطف جندي

مقتل �صابط 

وجندي 

و�إ�صابة 5 

�آخرين

بري نباال، خطف �جلندي 

ناح�صون مردخاي 

فاك�صمان

�قتحمت قو�ت �الحتالل 

�لبيت يف 1994/10/15. 

وكانت خلية �ملجاهدين 

با�صم ”وحدة �ل�صهيدين 

طارق �أبو عرفة ور�غب 

عابدين“

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنيناجهاد حممد يغمور

زكريا لطفي جنيب

�لبلدة 

�لقدية

غزة�صالح �لدين جاد �هلل 

ر�أ�ص �لعمودح�صن تي�صري �لنت�صة 

عبد �لكرمي يا�صني 

بدر 

بيت حنينا

�أ�صامة كامل ر��صي

مب�صاعدة خلية 

مقد�صية

1994/12/25غزة
عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 

13 طيار�ً 

ً �إ�رش�ئيليا

حمطة ع�صكرية بالقرب 

من مباين �الأمة غرب 

�لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

1995/8/21�خلليل�صفيان جبارين
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5 

بينهم �صابط 

و�إ�صابة 107

م�صتوطنة ر�مات �أ�صكول 

غرب �لقد�ص،

يف حافلة رقم 26

تبنتها كتائب �لق�صام

�إطالق نار1995/11/1)غري متوفر(

�إ�صابة 

حاخام

بالقرب من م�صتوطنة 

كوخاف يعقوب �صمال 

�رشق �لقد�ص/ �لر�م

 جمدي حممد

�أبو وردة

خميم �لفّو�ر 

– جنوب 
�خلليل

1996/2/25
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 26 

�إ�رش�ئيلياً 

و�إ�صابة 50 

�آخرين

يف حمطة �لبا�صات 
�ملركزية غرب �لقد�ص، 

حافلة رقم 18،

�لقتلى بينهم 13 جندياً 

وعدد من �صباط 

�ملخابر�ت 

تبنتها كتائب �لق�صام

حممد �أبو وردة

خميم �لفّو�ر 

– جنوب 
�خلليل
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

ر�ئد عبد �لكرمي 

�ل�صغنوبي

برقا – 

نابل�ص
1996/3/3

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 19 

�إ�رش�ئيلياً

و�إ�صابة 10

غرب �لقد�ص

يف �صارع يافا،
حافلة رقم 18،

تبنتها كتائب �لق�صام 

و�رش�يا �جلهاد �الإ�صالمي

غزةح�صن �صالمة

1996/5/20
حماولة 

خطف جندي
ال �إ�صابات

بالقرب من �لتلة 

�لفرن�صية، هروب �جلندي 

من د�خل مركبة �لق�صام

تبنتها كتائب �لق�صام

بيت حنيناحميي �لدين �ل�رشيف

بيت حنينا�أجمد نوح �لزغري

و�دي �جلوزر�صدي �لعلمي

خلية �صوريف:

مقتل جنديخطف جندي�صيف 1996

خطف �جلندي �صارون 

�إدري من �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

�صوريف�أين قفي�صة

�صوريفر�ئد حمدية

�صوريفعبد �لرحمن غنيمات

�صوريفجمال �لهور

خلية:

1997/7/30

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

مقتل 18 

�إ�رش�ئيلياً

و�إ�صابة 160

غرب �لقد�ص، يف حمنيه 

يهود�،

رد�ً على حماولة �غتيال 

خالد م�صعل

تبنتها كتائب �لق�صام

معاوية حممد 

جر�رعة
نابل�ص 

نابل�ص توفيق علي يا�صني

خلية بتوجيه من 

حممود �أبو هنود 

و�ال�صت�صهاديون هم:

1997/9/4
3 عمليات 
��صت�صهادية

مقتل 15 

�إ�رش�ئيليني

و�إ�صابة 170

يف �صارع بن يهود� غرب 
�لقد�ص 

�صارك فيها 5 

��صت�صهاديني

تبنتها كتائب �لق�صام

يو�صف �ل�صويل
ع�صرية 

�ل�صمالية

ب�صار �صو�حلة
ع�صرية 

�ل�صمالية

خليل �ل�رشيف
ع�صرية 

�ل�صمالية

توفيق يا�صني
ع�صرية 

�ل�صمالية

معاوية جر�رعة
ع�صرية 

�ل�صمالية
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م�رضح العملية الإ�شابات نوع العمليةتاريخ العمليةالبلدةال�شم 

خلية:

)غري متوفر(
1998/11/16

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

مقتل 

�إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 24 

غرب �لقد�ص

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

جدول رقم )7(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الثانية

 خالل  الفرتة  2000/9/28 – اأيلول/ �شبتمرب 112004

ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

تفجري مركبة2000/11/2)غري متوفر(

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة 11 

�آخرين

غرب �لقد�ص، �إحدى 

�لقتلى تدعى �إيليت 

ليفي �بنة زعيم �حلزب 

�لوطني �لديني

�إ�صحق ليفي

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

العام الأول لالنتفا�شة 2001

�إ�صابة 2تفجري2001/2/8)غري متوفر(

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
11

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
• �ملوقع �الإعالمي �لر�صمي لكتائب �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى.

• موقع كتائب �صهد�ء �الأق�صى.
• موقع كتائب �ملقاومة �لوطنية �لديقر�طية.

• موقع �رش�يا �لقد�ص.
)مّت �لدخول �إىل هذه �ملو�قع ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.

• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 1، 2، 3، 4.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 1.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 2.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.
• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.

• عدنان �إدري�ص، انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية، �ص 90.
• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

�صامل طالب 

درعاوي

بيت حلم2001/1/17
عملية 

��صت�صهادية
ال �إ�صابات

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �الأق�صى

�صياء ح�صن 

�لطويل )20 عاماً(

2001/3/26
�لبرية

عملية 

��صت�صهادية

مقتل �إ�رش�ئيليني 

و�إ�صابة 20

خط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

تفجري2001/3/27)غري متوفر(
�إ�صابة 7 

�إ�رش�ئيليني

غرب �لقد�ص، تل بيوت 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

ال �إ�صاباتتفجري �صيارة2001/5/27)غري متوفر(

غرب �لقد�ص

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

حزب �هلل – 

فل�صطني

3 �إ�صاباتتفجري �صيارة2001/5/27

غرب �لقد�ص، موقف 

�أر�صي مللهى ليلي 

بالقرب من مقر �رشطة 

�مل�صكوبية 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

ح�صن �أبو �صعرية

 )32 عاماً(
2001/6/14

خميم 

�لعزة

بيت حلم

�إطالق نار 

ر�صا�ص

مقتل �صابط 

��صتخبار�ت 

و�إ�صابة �آخر 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2001/8/6)غري متوفر(
�إطالق نار 

ر�صا�ص

مقتل 3 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 2 

قرب م�صتوطنة جبعات 

زئيف �صمال غرب 

�لقد�ص

تبنتها كتائب �الأق�صى

عز �لدين �صهيل 

�مل�رشي

�أحالم �لتميمي  

)21 عاماً(

2001/8/9

عقابا 

جنني/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 18 

و�إ�صابة 90

غرب �لقد�ص،

مطعم �صبارو 

تبنتها كتائب �لق�صام
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

�إ�صابة �إ�رش�ئيلي تفجري2001/8/9)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، 

�جلامعة �لعبية

تفجري2001/8/21)غري متوفر(
�إ�صابة �إ�رش�ئيلي

غرب �لقد�ص،

�ملجمع �لرو�صي

تبنتها كتائب �لق�صام

2001/9/3)غري متوفر(
زرع عبوة 

نا�صفة

�إ�صابة 5 

م�صتوطنني

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

ر�ئد نبيل �صالح 

�لبغوثي

)26 عاماً(
2001/9/4

عابود

ر�م �هلل

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 45

غرب �لقد�ص – �صارع 

�الأنبياء/ هنيافيم

تبنتها كتائب �لق�صام

ال �إ�صاباتتفجري2001/10/1)غري متوفر(
غرب �لقد�ص، تل بيوت

تبنتها كتائب �لق�صام 

2001/10/17خلية من ر�م �هلل
�إطالق نار 

من م�صد�صات 

كامتة لل�صوت

�غتيال �لوزير 

�الإ�رش�ئيلي 

رحبعام زئيفي، 

ومقتله على 

�لفور

�رشق �لقد�ص، فندق 

حياة ريجين�صي، �ل�صيخ 

جر�ح. رد�ً على �غتيال 

�الأمني �لعام للجبهة 

�ل�صعبية �أبو علي 

م�صطفى يف 2001/8/27

تبنتها كتائب �أبو علي 

م�صطفى

2001/10/19)غري متوفر(
�إطالق نار 

ر�صا�صة
�إ�صابة م�صتوطنة

جنوب �لقد�ص، �صفوح 

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

حممد يو�صف 

عاي�ص )33 عاماً(

2001/10/22
�أرطا�ص 

بيت حلم

�إطالق نار 

ر�صا�صة 

مقتل �إ�رش�ئيلي 

و�إ�صابة 4 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص، تل بيوت 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

مرو�ن �أحمد حلبية 

وحممد زياد

�أبو دي�ص2001/10/23

عمليتان 

��صت�صهاديتان
مقتل 3 و�إ�صابة

10 �إ�رش�ئيليني

�صارع يافا يف �لقد�ص 

�لغربية

تبنتها كتائب �لق�صام

حامت �ل�صويكي 

 )24 عاماً(
�خلليل2001/11/4

عملية 

��صت�صهادية

مقتل �إ�رش�ئيليني 

�أو 3 و�إ�صابة 46

خط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية،

حافلة �إ�رش�ئيلية 

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

نبيل حممود حلبية 

و�أ�صامة حممد بحر

�أبو دي�ص2001/12/1
عمليتان 

��صت�صهاديتان

مقتل 10 

م�صتوطنني، 

و�إ�صابة 180 

غرب �لقد�ص، �صارع 

حمنيه يهود�

تبنتها كتائب �لق�صام

د�ود �أحمد

�أبو �صوي )44 عاماً(

2001/12/5
�أرطا�ص 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 7 

�إ�رش�ئيليني

غرب �لقد�ص، بالقرب 

من فندق هيلتون

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي

العام الثاين لالنتفا�شة 2002

�صعيد �إبر�هيم 

رم�صان

)24 عاماً(
2002/1/22

تل نابل�ص/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية 

مقتل 

م�صتوطنيتني 

و�إ�صابة 30

غرب �لقد�ص، �صارع يافا

تبنتها كتائب �الأق�صى

وفاء �إدري�ص

)28 عاماً(
2002/1/27

ر�م �هلل/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل م�صتوطن 

و�حد و�إ�صابة 

140

غرب �لقد�ص، قرب 

مطعم �صبارو يف �صارع 

يافا

تبنتها كتائب �الأق�صى

يا�رش �ل�صعيد 

مو�صى عودة

2002/2/18
�لدوجة 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية
مقتل م�صتوطن

�رشق �لقد�ص،

معاليه �أدوميم

تبنتها كتائب �الأق�صى

ر�مي حممد �صعيد 

نور )22 عاماً(

2002/2/25
نابل�ص/ 

�لقد�ص

�إطالق نار 

جتاه حافلة 

م�صتوطنني

�إ�صابة 3 عنا�رش 

�رشطة و17 

م�صتوطن

�رشق �لقد�ص، حافلة 

�إ�رش�ئيلية يف منطقة 

�لنبي يعقوب
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

مقتل �رشطية�إطالق نار2002/2/26)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، بني 

م�صتوطنة نيفي يعكوف 

و�صاحية �لبيد

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/2/27)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص،

بيت حنينا/ عطروت

تبنتها كتائب �الأق�صى

�إ�صابة م�صتوطن�إطالق نار2002/2/28)غري متوفر(

خط �لهدنة، �صفوح

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

�إطالق نار2002/3/1)غري متوفر(
�إ�صابة 4 

م�صتوطنني

خط �لهدنة، �صفوح

بيت جاال �ل�صمالية 

باجتاه م�صتوطنة جيلو

حممد �رش�غمة 

�ل�صوعاين

)19 عاماً(
2002/3/2

خميم 

�لدهي�صة 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 و�إ�صابة 

50 �إ�رش�ئيلياً

غرب �لقد�ص، مدر�صة 

تلمودية يف حّي

بيت ي�رش�ئيل �ليهودي 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2002/3/5م�صاركة مقد�صيني
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3

و�إ�صابة 31

غرب �لقد�ص، مطعم

�صي فود ماركت/ تل �أبيب

تبنتها كتائب �الأق�صى

فوؤ�د حممد 

�إ�صماعيل �حلور�ين، 

مب�صاركة مقد�صيني

2002/3/9
خميم 

�لعروب/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطن 

و�إ�صابة 58

غرب �لقد�ص، مقهى 

مومنت، ويبعد عن 

ً منزل �صارون 75 مرت�

تبنتها كتائب �لق�صام

 �أكرم �إ�صحق

عبد �هلل �لنبيتني

2002/3/17
خميم 

عايدة بيت 

حلم 

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 9 

م�صتوطنني

خط �لهدنة، بجانب 

حافلة يف �لتلة �لفرن�صية 

�صمال �لقد�ص

تبنتها �رش�يا �جلهاد 

�الإ�صالمي
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

حممد م�صهور 

حممد ح�صايكة

جنني2002/3/21
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، مقهى يف 

�صارع �مللك د�ود 

تبنتها كتائب �الأق�صى

�صادي �إبر�هيم 

حمامرة

وخالد يو�صف 

مو�صى

بيت حلم2002/3/26

عملية 

��صت�صهادية 

مزدوجة

ال �إ�صابات

غرب �لقد�ص، بالقرب 

من كنيون �ملاحلة، 

��صطر �ملنفذ�ن تفجري 

نف�صيهما يف �أثناء 

�ملالحقة

تبنتها كتائب �الأق�صى

�آيات حممد لطفي 

�الأخر�ص

2002/3/29
خميم 

دهي�صة

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 20 

ً م�صتوطنا

متجر قرب م�صتوطنة 

كريات يوفال

تبنتها كتائب �الأق�صى

ر�مي حممد 

�ل�صـوعـاين

)23 عاماً(
2002/4/1

خميم 

دهي�صة 

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 3 عنا�رش 

�رشطة

حماذ�ة �صارع �صبتي 

ي�رش�ئيل غرب �لقد�ص 

تبنتها كتائب �الأق�صى

عندليب خليل 

قطاقطة

)21 عاماً(
بيت فجار 2002/4/12

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 6 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 89

غرب �لقد�ص، حافلة

تبنتها كتائب �الأق�صى

�رشق �لقد�ص، �أبو دي�ص�إ�صابة جنديطعن بال�صكني�أبو دي�ص2002/4/24)غري متوفر(

قلقيلية2002/5/19)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7

و�إ�صابة 40

خط �لهدنة، حافلة يف 

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/6/6)غري متوفر(

غرب �لقد�ص، قرب 

م�صتوطنة جيلو

تبنتها كتائب �الأق�صى

غرب �لقد�صمقتل �إ�رش�ئيلية�إطالق نار2002/6/11)غري متوفر(
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

حممد هز�ع كايد 

�لغول  )23 عاماً(

2002/6/18
خميم 

�لفارعة

عملية 

��صت�صهادية 

مقتل 19 

م�صتوطناً

و�إ�صابة 70

غرب �لقد�ص، حافلة

رقم 32 يف طريق 

م�صتوطنة جيلو/ بيت 

�صفافا 

تبنتها كتائب �لق�صام

2002/6/19�صائد و�صاح عودة
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

خط �لهدنة، حمطة 

للحافالت يف

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

�إطالق نار2002/7/9)غري متوفر(

�إ�صابة �رشطي 

�إ�رش�ئيلي
�رشق �لقد�ص

2002/7/30حم�صن عطا
بيت حلم/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة 5 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص، مق�صف 

لبيع �لفالفل يف �صارع 

�الأنبياء 

تبنتها كتائب �الأق�صى

خلية:

حممد عودة 

وو�ئل قا�صم

�صلو�ن2002/7/31

تفجري عبوة 

نا�صفة عن 

بعد

مقتل 11 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 60

�رشق �لقد�ص، مق�صف 

كلية �حلقوق يف �جلامعة 

�لعبية

تبنتها كتائب �لق�صام

�إبر�هيم �صعد �لدين 

�ل�صعو

2002/8/5
�خلليل 

�لر�م

�إطالق نار 

على دورية 

ع�صكرية

مقتل �رشطيني 

وم�صتوطن 

و�إ�صابة 4

�رشق �لقد�ص، قرب

باب �لعمود

تبنتها كتائب �لق�صام

�لعيزرية �رشق �لقد�صمقتل م�صتوطن�إطالق نار2002/9/18)غري متوفر(

2002/9/19م�صاركة مقد�صيني
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 5

و�إ�صابة 17
تل �أبيب، حافلة 

�إطالق نار2002/11/16)غري متوفر(
�إ�صابة �صابط 

��صتخبار�ت
�رشق �لقد�ص، �لر�م 
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

نائل عزمي

�أبو هليل )23 عاماً(

2002/11/21
دور�/ 

�خل�رش/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 47

غرب �لقد�ص،

حّي كريات مناحيم 

تبنتها كتائب �لق�صام

العام الثالث لالنتفا�شة 2003

مقتل م�صتوطن�إطالق نار2003/1/27)غري متوفر(

�رشق �لقد�ص، �ملنطقة 

�ل�صناعية عطروت

م�صاركة �ملقد�صي 

حافظ �لرجبي

2003/3/5
�أبو دي�ص/ 

حيفا

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 30 

�آخرين

حيفا، �صمال فل�صطني

قام حافظ با�صت�صافة 

ونقل �ال�صت�صهادي �إىل 

حيفا

تبنتها كتائب �لق�صام

2003/3/6)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

و�إ�صابة 61

غرب �لقد�ص،

جادة موريا

2003/3/19)غري متوفر(
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 23 

و�إ�صابة 116
غرب �لقد�ص، حافلة 

�ل�صو�حرة2003/3/22عماد �صقري�ت

عملية 

��صت�صهادية

�إ�صابة �صابط 

�إ�رش�ئيلي

جنوب �رشق �لقد�ص، 

حاجز ع�صكري 

ب�صام جمال 

�لتكروري

)19 عاماً( 
�خلليل2003/5/18

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 20

خّط �لهدنة، حافلة

رقم 6 يف �لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �لق�صام

جماهد عبد �لفتاح 

�جلعبي

2003/5/18
عملية 

��صت�صهادية
ال �إ�صابات

�رشق �لقد�ص، حاجز 

ع�صكري على مفرق 

�لر�م/ �صاحية �لبيد

عبد �ملعطي حممد 

�صالح �صبانة 

�لتميمي

)18 عاماً(

�خلليل2003/6/11
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 17 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 104

غرب �لقد�ص، حافلة

رقم 14 يف �صارع يافا

تبنتها كتائب �لق�صام

م�صاركة �ملقد�صي

 ن�رشي عا�صي
بيت لقيا2003/7/11

زرع عبوة 

نا�صفة
مقتل جمندة

غرب فل�صطني، تل �أبيب 

حمطة حافالت 

تبنتها كتائب �لق�صام
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

ر�ئد عبد �حلميد 

م�صك )29 عاماً(

2003/8/19
�خلليل/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 21 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 136 

غرب �لقد�ص – حافلة يف 

�صارع حاييم بارليف 

تبنتها كتائب �لق�صام

ر�مز فهمي

�أبو �صليم

)23 عاماً(

2003/9/9
رنتي�ص 

ر�م �هلل

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 8 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، �مل�صتوطنة 

�الأملانية، مقهى هليل 

تبنتها كتائب �لق�صام

2003/11/18)غري متوفر(
�إطالق نار من 

ر�صا�ص

مقتل جنديني 

�إ�رش�ئيليني

جنوب �لقد�ص، حاجز 

ع�صكري بني �لقد�ص 

و�خلليل

2003/11/22)غري متوفر(
�إطالق نار من 

ر�صا�ص

مقتل جنديني 

و�إ�صابة ثالث 

جنوب �رشق �لقد�ص، 

حاجز عند �جلد�ر 

�لعن�رشي 

العام الرابع لالنتفا�شة 2004

علي منري يو�صف 

جعارة )24عاماً(

)�رشطي فل�صطيني(

2004/1/29
خميم 

عايدة 

بيت حلم

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 11 

م�صتوطناً 

و�إ�صابة 40

غرب �لقد�ص، مق�صف 

يف �صارع غزة بالقرب 
من بيت رئي�ص �لوزر�ء، 

وقيل حافلة رقم 19

تبنتها كتائب �لق�صام 

حممد عمر خليل 

زعل )23 عاماً(

2004/2/22
حو�صان 

بيت حلم/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 9 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 62

غرب �لقد�ص،

حافلة �إ�رش�ئيلية 

تبنتها كتائب �الأق�صى

2004/3/18)غري متوفر(
�إطالق 

ر�صا�ص
مقتل جندي

خّط �لهدنة،

�لتلة �لفرن�صية

تبنتها كتائب �الأق�صى

غرب �لقد�ص�إ�صابة م�صتوطنطعن بال�صكني2004/5/29)غري متوفر(

2004/8/11)غري متوفر(
�صيارة 

مفخخة

�إ�صابة 7 جنود 

�إ�رش�ئيليني 

�رشقي �لقد�ص، حاجز 

قلنديا �لع�صكري

حاجز خميم �صعفاط�إ�صابة جنديطعن2004/8/15)غري متوفر(
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ال�شم 
تاريخ 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات نوع العمليةالبلدة

م�صاركة �ملقد�صي

 ن�رشي عايد 

عا�صي )25عاماً(

بيت لقيا2004/9
عملية 

��صت�صهادية

مقتل 7 

م�صتوطنني

غرب �لقد�ص،

مقهى هليل 

تبنتها كتائب �لق�صام

زينب علي عي�صى 

�أبو �صامل

)18 عاماً(

2004/9/22
خميم 

ع�صكر/ 

�لقد�ص

عملية 

��صت�صهادية

مقتل 3 جنود 

و�إ�صابة 16 

ً �إ�رش�ئيليا

خّط �لهدنة، حمطة 

حافالت 

يف �لتلة �لفرن�صية 

تبنتها كتائب �الأق�صى

جدول رقم )8(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الثانية خالل الفرتة

122004/11/4–2000/9/28

تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2000/9/29�لقد�ص �لقدية23 �أ�صامة حممد �آدم جدة1

2000/9/29بيت �صفافا17 حممد يحيى ح�صن فرج2

2000/9/29�أبو دي�ص26 بالل علي خليل عفانة3

2000/9/29�لثوري24 هيثم عوي�صة �صكايف4

2000/9/29�صلو�ن18 نز�ر �إبر�هيم زهدي �ل�صويكي5

2000/10/1قطنة23 �صالح �إبر�هيم �لفقيه6

2000/10/1خميم قلنديا 29 عماد عبد �لرحمن �لعناتي7

2000/10/4�ل�صو�حرة �ل�رشقية21 حممد فوزي �ل�رشخي8

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
12

• عدنان �إدري�ص، انتفا�شة الأق�شى: تقومي وقراءة �شيا�شية.
• �أحمد �حلاج �أحمد، انتفا�شة الأق�شى: يوميات ووثائق، 2، 3.

جذور  موؤ�ص�صة  )�لقد�ص:   2001–1948 الفل�شطينية  والنكبة  النتفا�شة  علي،  وغادة  طقاطقة  عي�صى   • 
     �ل�صالم للن�رش و�الإعالم، 2000(.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 3.

• �ملركز �لفل�صطيني للتوثيق و�ملعلومات )ملف(، انتفا�شة ال�شتقالل: العام 4.
• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2000/10/6بيت حنينا14 جمدي �صمري مو�صى �مل�صلماين 9

2000/10/29�لقد�ص23 �صادي ح�صن عبد �هلل �صويل10

2000/11/1�لقد�ص27 حممد حممود �حلروب11

2000/11/2حزما17 خالد حممد �أحمد رزق12

2000 حزما19 حممود عبد �جلو�د �صعيد13

2000حزما15 ر�مي �أحمد عمر�ن مطاوع14

2000/11/9�لقد�ص52 رحمة ر�صيد �صاهني15

2000/11/9�لقد�ص52 عزيزة حممود دنون16

2000/12/8 �صعفاط26 عمار �صمري �مل�صني17

2000/12/8خميم قلنديا28 �صامح عبد �لكرمي �ملالعبي18

2000/12/13�لقد�ص26 عبا�ص عثمان �لعويوي19

2000/12/31�لقد�ص20 حترير �صليمان رزق20

2001

2001/3/29�لثوري20 رجب جماهد21

2001/6/1حزما17 �أحمد �صالح �أبو �حللو22

2001/6/3�لقد�ص27 مازن �جلوالين23

2001/8/5�لقد�ص30 علي �إبر�هيم �جلوالين24

�صم�ص �إبر�هيم عطا ب�صار�ت25
عاماً 

ً و�حد�

2001/8/25�لقد�ص

2001/8/28�لقد�ص26 حيدر جدوع �خلطيب26

2001/10/24�أبو دي�ص19 مرو�ن حلبية27

2001/12/2�أبو دي�ص24 نبيل حلبية28

2001/12/2�أبو دي�ص26 �أ�صامة حممد بحر29

2002

2002/1/23�لقد�ص27 عبد �لنا�رش �صو�فطة30

2002/1/25خميم قلنديا14 �صامر �صامي �لك�صبة31

2002/1/30�لقد�ص17 تامر حممد ح�صني كا�صور32
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تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شم�لرقم

2002/3/8�لقد�ص23 عماد حمدي �ل�صويف33

2002/4/9�لقد�ص24 ريا�ص عبد ذياب �صعادة34

2002/4/25�لقد�ص23 حممد عبد جميل عبد ربه35

2002/5/18جبل �ملكب30 د. حممود مو�صى زحايكة36

2002/7/10�لقد�ص70 حممود ب�صري37

2002/8/4جبل �ملكب50 ن�صال عوي�صات38

2002/10/9�لعيزرية85 �صليمان �صومان �خلطيب39

2002/11/4�لقد�ص �لر�م28 فر��ص عبد �لغني ها�صم �أبو غز�لة40

2003

2003/4/16�صعفاط20 �أحمد �صالح �أحمد �الأقرع41

2003/5/19�لقد�ص42 غالب حممد عبد �جلو�د �لطويل42

2003/8/3�جليب27 �أحمد حممد �أبو غالية43

2003/9/14 خميم قنديا12 �أحمد نايف �أبو لطيفة44

2003/11/15�لقد�ص – �صعري81 حمد�ن حممود هندي �لعر�مني45

2004

2004/1/6حاجز قلنديا27 ماهر طاهر عبا�ص جابر46

2004/2/26�لقد�ص – بيت �جز�26 زكريا حممود عيد47

2004/2/27�لقد�ص22 حممد ف�صل ريان48

2004/2/27�لقد�ص60 عبد �لرحمن �إبر�هيم �أبوعيدة49

2004/3/8�لقد�ص15 خالد مو�صى هديب50

2004/4/18�لقد�ص – بدو19 �صياء عبد �لكرمي �إبر�هيم �أبو عيد51

2004/5/10�أبو دي�ص19 فادي �صعالن خ�رش بحر52

2004/6/6قلنديا )مقعد(31 عرفات �إبر�هيم ح�صني يعقوب53

2004/7/4عني كارم26 حممد ن�صار حممد �ل�صو�هني54

2004/8/11�لقد�ص60 �صالح �أبو �صنينة55

2004/8/15�صعفاط40 جمال مالك ب�صري �أبو عي�صى56

2004/11/4�لقد�ص59 حممد ح�صن عبد �جلو�د �أبو هدو�ن57
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جدول رقم )9(: عمليات املقاومة يف مدينة القد�س 

13
ما بني النتفا�شة الثانية )2005( والنتفا�شة الثالثة )2014(

البلدةال�شم 
تاريخ 

العملية

نوع 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات 

خلية وحدة 

حترير �الأ�رشى:

21 �أو 

2005/9/27
خطف وقتل

مقتل �صابط 

��صتخبار�ت

عنو�ن �ل�صابط: �لقد�ص/ 

م�صتوطنة ب�صجات زئيف

نقطة �النطالق نحو �لعمل: 

�خلان �الأحمر/ مي�صور �أدوميم

مّت خطف �ل�صابط

�صا�صون نور�ئيل �إىل ر�م �هلل 

ومن ثم قتله و�إلقائه يف بيتونيا

تبنتها كتائب �لق�صام

ر�م �هلليا�رش �صالح

حممد عمر 

�لرحمي
�لبرية

�صعيد نا�رش 

عر�ر

قر�وة

بني زيد

عبد �هلل نا�رش 

عر�ر

قر�وة

بني زيد

عبد �هلل �ل�صاللدة
قر�وة

بني زيد

�لقد�ص/ جبععالء حممد �صليم

عالء ه�صام

�أبو دهيم
2008/3/6جبل �ملكب

طعن 

و�إطالق نار

مقتل 8 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 30

مدر�صة هر�ف �لتلمودية يف 

حّي كريات مو�صيه

غربي �لقد�ص

تبنتها كتائب �لق�صام

ح�صام �إبر�هيم 

دويات
2008/7/2�صور باهر

دع�ص 

باجلر�فة

مقتل 3 �أو 4 

م�صتوطنني 

و�إ�صابة 44

غربي �لقد�ص

كتائب �أحر�ر �جلليل، 

تبنتها جمموعة عماد مغنية

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
13

• موقع كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام.
)مّت �لدخول �إليه ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.

• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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البلدةال�شم 
تاريخ 

العملية

نوع 

العملية
م�رضح العمليةالإ�شابات 

2009/3/5�أم طوباغ�صان �أبو طري
دع�ص 

باجلر�فة
غربي �لقد�ص�إ�صابة �رشطيني

حممد عبد �ل�صالم 

عابدين

�لعيزرية - 

بيت حنينا
�إ�صابة �رشطينيدع�ص 2009/4/19

مفرتق حزما

تبنتها كتائب �لق�صام

2009/7/24)غري متوفر(
دع�ص 

باجلر�فة

�إ�صابة 24 

ً م�صتوطنا
غربي �لقد�ص

دع�ص2009/9/22)غري متوفر(
�إ�صابة 19 

ً م�صتوطنا

دع�ص2009/12/27)غري متوفر(

�إ�صابة �رشطي 

وم�صتوطن 

�إ�رش�ئيليني

�إ�صابة �رشطيني دع�ص2010/6/11)غري متوفر(

يون�ص �أحمد 

حممود �لرد�يدة 

�لعبيدي

بيت حنينا 

�لتحتا
2013/10/17

�قتحام 

مع�صكر 

بجر�فة

�إ�صابة جندي

مع�صكر ر�مة �صمال بلدة �لر�م،

�ل�صهيد �صقيق �ل�صهيد مرعي 

رد�يدة �لذي قام بعملية 

م�صابهة يف �صنة 2009

2010/10/11�صعفاطزياد �جلوالين 

��صتباه 

مبحاولة 

دع�ص 

عنا�رش من 

�ل�رشطة 

�الإ�رش�ئيلية

ال �إ�صابات

�لقد�ص، و�د �جلوز

�صبق �حلادث توتر �صديد 

نتيجة منع �الحتالل �مل�صلني 

من �صالة �جلمعة يف

�مل�صجد �الأق�صى

خلية:

2014/9/13
قذف مركبة 

باحلجارة
مقتل م�صتوطن

جبل �ملكب، 

م�صتوطنة �آرمون هانت�صيف،

وقد �صحبت �ل�صلطات �إقامات 

�ملنفذين

عبد حممود 

دويات
�صور باهر

حممد �صالح

�أبو كف
�صور باهر

وليد فار�ص 

�الأطر�ص
�صور باهر
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جدول رقم )10(: ال�شهداء املقد�شيون ما بني النتفا�شة الثانية )2005( والنتفا�شة 

14
الثالثة اأو انتفا�شة القد�س )2014(

تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شمالرقم

ًكندة بهاء عمر �ل�رشباتي1 2005/2/6�صعفاطعاماً و�حد�

2005/11/10�لقد�ص30 �صمري ربحي �أحمد د�ري2

2006/5/13�صعفاط42 عمر ر�صيد �أبو كامل3

2006/5/23�أبو دي�ص52 �صحادة �أحمد �صحادة خناف�صة4

2007/1/4�صعفاط29 جمال جميل عبد �جلليل جويل�ص5

2007/1/17عناتا10 عبري ب�صام عبد ربه عر�مني6

2007/2/1�لبلدة �لقدية باب حطة17 طه حممد �صبحي �الأجلاوي7

2007/2/9بيت حنينا60 ي�رشى حممد �لطويل �لرجبي8

2007/3/7�لقد�ص35 و�ئل يو�صف كر�وي 9

2007/5/26جبل �ملكب23 ممدوح حممد �صقري�ت10

2007/5/26جبل �ملكب23 حممود ناجي هل�صة11

2007/5/26جبل �ملكب16 �أن�ص د�ود عوي�صات12

2008/3/6جبل �ملكب21 عالء ه�صام �أبو دهيم13

2008/7/2�صور باهر30 ح�صام �إبر�هيم تي�صري دويات14

2009/3/5�أم طوبا30غ�صان �أبو طري15

2010/9/22و�دي حلوة، �صلو�ن32�صامر �رشحان16

2010/10/11�صعفاط30زياد �جلوالين17

2011/5/13�صلو�ن، ر�أ�ص �لعمود16ميالد �صعيد عيا�ص18

2011/8/1خميم قلنديا27علي خليفة19

2011/8/1خميم قلنديا22معت�صم عي�صى عدو�ن20

2013/10/17بيت حنينا �لتحتا30 يون�ص �أحمد �لرد�يدة �لعبيدي21

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
14

• وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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تاريخ ال�شت�شهادالبلدةالعمرال�شمالرقم

2013/11/28خميم قلنديا22 حممود وجيه عو�د 22

2014/2/25�صجن ديكل يف بئر �ل�صبع47 جهاد عبد �لرحمن �لطويل23

2014/6/15عناتا16 عمار عز�م عبد �لنبي �لنت�صة24

2014/6/25خميم قلنديا22 م�صطفى �أ�صالن25

جدول رقم )11(: عمليات املقاومة يف النتفا�شة الثالثة

)الهبة الأوىل والثانية: 2014/7/2–2015( 

15
اإح�شاء عمليات املقاومة: اإطالق النار، الدع�س، الطعن

تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

الهبة الأوىل: متوز/ يوليو 2014

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

5 عمليات �إلقاء 
عبو�ت نا�صفة

عملية �إطالق نارتقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك

77 عملية �إلقاء 

زجاجات حارقة

الهبة الأوىل: اآب/ اأغ�شط�س 2014

جبل �ملكب23حممد نايف جعابي�ص

دع�ص بجر�فة

مبحاذ�ة

�ل�صيخ جر�ح

غرب �لقد�ص

 �صارع مو�صيه ز�ك

مقتل م�صتوطن 

و�إ�صابة ثالثة 

�آخرين

2014/8/4

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك 

4 عمليات طعن
�إحد�ها يف �لطور

2014/8/4�إ�صابة م�صتوطن

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
15

• موقع �رش�يا �لقد�ص )مّت �لدخول �إليه ما بني كانون �لثاين/ يناير 2014 – �صباط/ فب�ير 2016(.
• موقع وز�رة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين.

• هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين.
• �صحيفة القد�س.

• �صحيفة الأيام.
• �صحف ومو�قع �إعالمية �إلكرتونية.
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تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

)غري متوفر(

عملية �إطالق نار

على جبل �مل�صارف 

جنوب �رشق 

�جلامعة �لعبية

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي

2014/8/4

)غري متوفر(
عملية دع�ص

�صمال �لقد�ص
2014/8/4�إ�صابة 3 م�صتوطنني

تقدير�ت جهاز �ل�صاباك
66 عملية �إلقاء 

زجاجات حارقة

�صهرياً

ت�رشيح �صادر عن 

رئي�ص بلدية �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي نري بركات 

5,000 حادث �إلقاء 

حجارة 

�صهرياً

الهبة الأوىل: ت�رضين الأول/ اأكتوبر 2014

عبد �لرحمن �إدري�ص 

حممد يحيى �ل�صلودي
�صلو�ن20

دع�ص

يف حمطة حافالت يف 
حّي �ل�صيخ جر�ح – 

خّط �لهدنة

مقتل �إ�رش�ئيليني 

�ثنني و�إ�صابة

8 �آخرين
2014/10/22

معتز �إبر�هيم خليل 

حجازي
�لثوري32 

�إطالق نار

�أمام مركز بيجن 

للموؤمتر�ت غرب 

�لقد�ص

�إ�صابة م�صتوطن 

بجروح خطرية

2014/10/29

الهبة الأوىل: ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2014

�إبر�هيم حممد د�ود 

�لعكاري
48

خميم 

�صعفاط

دع�ص

يف حمطة حافالت يف 
�ل�صيخ جر�ح

مقتل �صابط 

وم�صتوطن و�إ�صابة 

12 �آخرين
2014/11/5

عملية مزدوجة:

�إطالق نار وطعن

يف معهد ديني يف 
حّي هار نوف يف 

بلدة دير يا�صني

غرب �لقد�ص

2014/11/18مقتل 5 و�إ�صابة 13 جبل �ملكب22عدي عبد �أبو جمل 

جبل �ملكب27غ�صان حممد �أبو جمل
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تاريخ العمليةالإ�شابات يف العدونوع العمليةالبلدةالعمرال�شم

)غري متوفر(

طعن

�أمام مدر�صة ”عودة 

�الأبناء“ �لدينية 

غرب �لقد�ص

�إ�صابة حاخام 

ومر�فقه 
2014/11/24

)غري متوفر(
طعن

يف �لبلدة �لقدية
2014/11/25�إ�صابة م�صتوطن

الهبة الأوىل: كانون الأول/ دي�شمرب 2014

�لعيزرية16�إبر�هيم �صليم �أبو �صنينة

طعن يف

�صوبر ماركت ر�مي 

ليفي يف مي�صور 

�أدوميم

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2014/12/3

)غري متوفر(
طعن

يف �لبلدة �لقدية
�إ�صابة �رشطيني 

�إ�رش�ئيليني
2014/12/26

الهبة الأوىل: الأ�شهر ما بني كانون الثاين/ يناير واآب/ اأغ�شط�س 2015

حممد حممود عبد �لرز�ق 

�ل�صالية
22

ر�أ�ص 

�لعمود

دع�ص وحماولة 

طعن

�إ�صابة 5 جنود 

�إ�صافة �إىل 

م�صتوطنني �ثنني

2015/3/6

)غري متوفر(
عملية دع�ص

يف حّي �لطور
�إ�صابة 3 عنا�رش 

من �ل�رشطة
2015/4/25

�لطور17علي حممد �أبو غنام

��صتباه مبحاولة 

طعن

على حاجز �لزعيم 

�رشق �لقد�ص

2015/4/25ال �إ�صابات

جبل �ملكب41عمر�ن عمر �أبو دهيم

��صتباه بالدع�ص

يف حّي �لطور
2015/5/20�إ�صابة �رشطيني 

20 جون قاقي�ص
�لبلدة 

�لقدية

طعن

يف �لبلدة �لقدية
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/5/25

18يا�رش يا�صني �لطروة
بلدة 

�ل�صعري

طعن

باب �لعمود

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي
2015/6/21

2015/7/21�إ�صابة جنديطعن�خلليل)غري متوفر(

)غري متوفر(
طعن يف ميد�ن �صفر 

غرب �لقد�ص
2015/7/22�إ�صابة م�صتوطن
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بدو52 ر�ئد �أبو بدو�ن

دع�ص

يف �صارع 60 حماذ�ة 
قرية �صنجل

2015/8/6�إ�صابة 3 جنود

الهبة الثانية: ت�رضين الأول/ اأكتوبر 2015

19 مهند �صفيق حلبي
�رشد�/

ر�م �هلل

عملية طعن

يف �لبلدة �لقدية من 
�لقد�ص

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة �ثنني 

�آخرين

2015/10/3

فادي �صمري م�صطفى 

علون 
�لعي�صوية19

��صتباه يف حماولة 

طعن يف �صوق 

�مل�رش�رة

باب �لعمود

2015/10/4ال �إ�صابات

�رشوق �صالح �إبر�هيم 

دويات
�صور باهر18 

مهاجمة م�صتوطن

�لبلدة �لقدية
2015/10/7ال �إ�صابات

15�صبحي �أبو خليفة
خميم 

�صعفاط

عملية طعن

يف �لتلة �لفرن�صية
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/10/7

ثائر عبد �ل�صالم

�أبو غز�لة 
كفر عقب19

عملية طعن و�إطالق 

نار يف تل �أبيب

�إ�صابة جمندة 

�إ�رش�ئيلية طعناً 

مبفك و��صتالب 

�صالحها و�إ�صابة

3 �إ�رش�ئيليني 
بالر�صا�ص 

2015/10/8

)غري متوفر(
عملية طعن

يف م�صتوطنة 
�صموئيل هنيفي

2015/10/9�إ�صابة م�صتوطن

كفر عقب16�إ�صحق قا�صم بدر�ن

عملية طعن، �صوق 

�مل�رش�رة 
2015/10/10�إ�صابة م�صتوطن

22 حممد �صعيد حممد علي
خميم 

�صعفاط

عملية طعن

يف باب �لعمود

مقتل جندي 

و�إ�صابة ثالثة 

�آخرين

2015/10/10

�إلقاء عبوة نا�صفة جبل �ملكب31�إ�رش�ء جعابي�ص

�إ�صابة جندي 

بحروق، �أو ال 

�إ�صابات

2015/10/11

�لقد�ص16 مرح باكري

حماولة طعن

2015/10/12ال �إ�صاباتيف �ل�صيخ جر�ح
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جبل �ملكب18م�صطفى عادل �خلطيب
حماولة طعن يف باب 

�الأ�صباط
2015/10/12ال �إ�صابات

عملية طعنعملية مزدوجة:

يف م�صتوطنة 
ب�صجات زئيف 

�رشق �لقد�ص

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني بجروح 

متو�صطة

2015/10/12 بيت حنينا15ح�صن خالد منا�رشة

بيت حنينا13�أحمد �صالح منا�رشة

حممد نظمي عليان 

�صما�صنة

قطنة23

عملية طعن و��صتباه 

بخطف جندي

يف �صارع يافا

�إ�صابة جندي 

وم�صتوطن
2015/10/12

جبل �ملكب33عالء �أبو جمل
عملية دع�ص وطعن

غرب �لقد�ص

مقتل �حلاخام 

ي�صعياهوكر�ص 

ب�صكي و�إ�صابة 

م�صتوطنني �ثنني 

مات �أحدهما الحقاً

2015/10/13

�لعيزرية22معتز عطا �هلل قا�صم

عملية طعن

يف مفرتق جبع/ 
حزما

�إ�صابة جمندة 

ب�صكني م�صمومة
2015/10/13

عملية مزدوجة:
عمليتا طعن و�إطالق 

نار

بني جبل �ملكب 

وم�صتوطنة �آرمون 

هانت�صيف

مقتل �إ�رش�ئيليني 

)يعتقد �أن �أحدهما 
�صابط �أمني كبري( 

و�إ�صابة 9 �آخرين

2015/10/13 جبل �ملكب22بهاء عليان

جبل �ملكب33بالل �أبو غامن

كفر عقب22طارق �لدويك

عملية طعن

يف حّي رعنانا يف
تل �أبيب

2015/10/13�إ�صابة 4 م�صتوطنني

�أحمد فتحي حممد

�أبو �صعبان

22
ر�أ�ص 

�لعمود

��صتباه يف حماولة 

طعن 

يف �ملحطة �ملركزية 
غرب �لقد�ص

�دعاء باإ�صابة 

م�صتوطنة
2015/10/14

�خلليل18با�صل ب�صام ر�غب �صدر
��صتباه يف �لطعن يف 

باب �لعمود

�دعاء باإ�صابة 

جندي
2015/10/14
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جبل �ملكب 16معتز �أحمد عوي�صات

��صتباه يف حماولة 

طعن

 يف م�صتوطنة
 �آرمون هانت�صيف

جبل �ملكب

2015/10/17ال �إ�صابات

قطنة23عمر حممد �لفقيه
طعن جندي

يف حاجز قلنديا
2015/10/17�إ�صابة جندي

�أحمد حمادة يو�صف 

قنيبي
2015/10/30�إ�صابة م�صتوطنكفر عقب23

الهبة الثانية: ت�رضين الثاين/ نوفمرب 2015

15)غري متوفر(
طعن 

يف �صمال �لقد�ص
2015/11/8�إ�صابة جندي

�لعي�صوية17حممد عبد علي منر

��صتباه طعن

يف باب �لعمود، 
�مل�رش�رة

2015/11/10�إ�صابة حار�صي �أمن

2015/11/16ال �إ�صابات�إطالق نارخميم قلنديا 28�أحمد �صبحي �أبو �لعي�ص

خلية بقيادة �أحمد جمال 

مو�صى عز�م
�لتخطيط لعمليات قلقيلية24

��صت�صهادية )معمل 

يف �أبو دي�ص(
2015/11ال �إ�صابات

�ملقد�صي/ حازم زياد 

عمر�ن �صندوقة
23

�لبلدة 

�لقدية

�أبو دي�ص)غري متوفر(

دع�ص 

يف حاجز ع�صكري 
يف �أبو دي�ص

2015/11/20�إ�صابة جندي 

ر�م �هلل32�صادي حممد خ�صيب

�صدم مركبة 

وحماولة طعن يف 

مفرتق

كفار �أدوميم/

�خلان �الأحمر

2015/11/22�إ�صابة م�صتوطن 

قطنة20�أحمد جمال حممد طه

طعن 

يف حمطة وقود 
غرب ر�م �هلل

مقتل جندي 

و�إ�صابة جمندة 
2015/11/23
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عملية مزدوجة:

طعن

يف �صارع يافا
�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/11/23 خميم قلنديا14هديل وجيه عّو�د

خميم قلنديا16نورهان �بر�هيم عّو�د

فادي حممد حممود 

خ�صيب
ر�م �هلل28

عملية دع�ص

كفار �أدوميم/

�خلان �الأحمر 

�إ�صابة م�صتوطنني 

�ثنني
2015/11/27

ب�صيم عبد �لرحمن 

�صالح
نابل�ص38

عملية طعن

يف �لبلدة �لقدية من 
�لقد�ص

2015/11/29�إ�صابة جندي 

الهبة الثانية: كانون الأول/ دي�شمرب 2015

�أبو دي�ص30مازن ح�صن عريبة بحر

�إطالق نار 

يف حاجز ع�صكري 
على مفرتق حزما 

�رشق �لقد�ص

2015/12/3�إ�صابة جندي

عز �لدين ر�يق عبد �هلل 

رد�د 
21

�صيد� 

�صمال 

طولكرم

طعن يف مفرتق 

�مل�رش�رة مع �صارع 

�الأنبياء غرب �لقد�ص

�إ�صابة جندي 

�إ�رش�ئيلي يف �لوحدة 

�خلا�صة

2015/12/3

بيت حنينا21عمر يا�رش ��صكايف

دع�ص وطعن 

يف �صارع �إيرما يف 
�لقد�ص �لغربية 

�أ�صيب م�صتوطن 

نتيجة �لدع�ص، ثم 

�أ�صيب م�صتوطنان 

بالطعن

2015/12/6

عبد �ملح�صن �صاهر 

21ح�صونة 
بيت حنينا

�خلليل

دع�ص، حمطة 

حافالت بالقرب 

من حمطة �لبا�صات 

�ملركزية على ج�رش 

هميتارمي غرب 

�لقد�ص

�إ�صابة 14 

م�صتوطناً،

�إ�صابة �ثنان منهم 

خطرية

2015/12/14

2015/12/15ال �إ�صابات��صتباه بالطعنكفر عقب)غري متوفر(
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�أحمد ح�صن علي 

جحاجحة 

وم�صاركة �آخر من

مدينة �لبرية

23
خميم 

قلنديا

2015/12/16�إ�صابة 3 جنوددع�ص و�إطالق نار

�لثوري15منار �ل�صويكي

��صتباه مبحاولة 

طعن

يف حارة �ليهود يف 
�لبلدة �لقدية

2015/12/21ال �إ�صابات

عملية مزدوجة:

طعن

يف باب �خلليل/ 
�صارع يافا

مقتل م�صتوطنني 

و�إ�صابة �ثنني 

�آخرين

2015/12/23
عنان حممد �صالح

�أبو حب�صة
21

خميم 

قلنديا

21عي�صى يا�صني ع�ّصاف
خميم 

قلنديا

22و�صام نا�رش �أبو غويلة
خميم 

قلنديا

دع�ص

حاجز جبع

2015/12/24�إ�صابة جندي

26م�صعب حممود �لغز�يل

و�د قدوم/ 

ر�أ�ص 

�لعمود

��صتباه بالطعن

يف مفرتق
باب �خلليل

�صارع يافا

2015/12/26

�لعيزرية33�صعيد فاروق حممد قمبز 

طعن جندي

يف �صارع هت�صفي 
قرب �ملحطة 

�ملركزية �صارع يافا

2015/12/27�إ�صابة جندي

�دعاء �الحتالل باكت�صاف 

�أ�صلحة

يف ر�أ�ص 
�لعمود 

وباب 

�ل�صاهرة

2015/12/29ال �إ�صاباتتخزين �أ�صلحة

2015/12/29�إطالق نار ر�صا�صبيت دقو)غري متوفر(
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16
 جدول رقم )12(: ال�شهداء املقد�شيون يف النتفا�شة الثالثة )2014–2015(

تاريخ ال�شت�شهادمكان ال�شت�شهادالعمرال�شمالرقم

�شهداء الهبة الأوىل من النتفا�شة الثالثة: 2014/7/2–2015/10/1

17 حممد ح�صني �أبو خ�صري، �صعفاط1
حر�ص م�صتوطنة قرب 

�صعفاط
2014/7/2

2014/7/21�لر�م22 حممود حامت �ل�صو�مرة، �لر�م2

2014/7/24خميم قلنديا17 حممد زياد �الأعرج، خميم قلنديا3

2014/8/4غربي �لقد�ص23حممد نايف جعابي�ص، �صور باهر4

2014/8/28�لطور�أ�صبوعانهنادي �أبو �صبيتان، �لطور5

2014/9/7و�دي �جلوز14حممد عبد �ملجيد �صنقرط، و�د �جلوز6

2014/10/22�ل�صيخ جر�ح20عبد �لرحمن �إدري�ص �ل�صلودي، �صلو�ن7

2014/10/29�لثوري32معتز �إبر�هيم خليل حجازي، �لثوري8

2014/11/5�ل�صيخ جر�ح48�إبر�هيم حممد �لعكاري، خميم �صعفاط9

2014/11/17غرب �لقد�ص32 يو�صف �لرموين، بيت حنينا10

2014/11/18غرب �لقد�ص22عدي عبد �أبو جمل، جبل �ملكب11

2014/11/18غرب �لقد�ص27غ�صان حممد �أبو جمل، جبل �ملكب12

2014/12/3�خلان �الأحمر16�إبر�هيم �صليم �أبو �صنية، �لعيزرية13

2014/12/16خميم قلنديا21حممود عبد �هلل عدو�ن، خميم قلنديا14

2014/12/30�لبلدة �لقدية70حممد ح�صيمة، �لبلدة �لقدية15

2015/4/25�لطور17علي حممد �أبو غنام، �لطور16

2015/5/20غرب �لقد�ص41عمر�ن عمر �أبو دهيم، جبل �ملكب17

2015/6/21باب �لعمود18يا�رش يا�صني �لطروة، �ل�صعري18

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
16

• �صهد�ء حمافظة �لقد�ص، وكالة وفا.
• موقع وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية.

• هيئة �ل�صهد�ء و�جلرحى �لفل�صطينية.
• �ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، 2015/12/17.
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 �شهداء الهبة الثانية: 2015/10/1–2015/12/31

2015/10/3�لبلدة �لقدية يف �لقد�ص19 مهند �صفيق �صلبي، �رشد� ر�م �هلل1

2015/10/4�مل�رش�رة، �صارع �الأنبياء19 فادي �صمري م�صطفى علون، �لعي�صوية 2

2015/10/8خميم �صعفاط20 و�صام جمال فرج �ملن�صي، خميم �صعفاط3

4
ثائر عبد �ل�صالم خ�رش �أبو غز�لة،

�لبلدة �لقدية، كفر عقب
2015/10/8تل �أبيب 23 

2015/10/9خميم �صعفاط22 �أحمد جمال �صالح، خميم �صعفاط5

2015/10/10باب �لعمود25 حممد �صعيد علي، خميم �صعفاط6

2015/10/10باب �لعمود، �مل�رش�رة16 �إ�صحق قا�صم بدر�ن، كفر عقب7

2015/10/12باب �الأ�صباط18 م�صطفى عادل �خلطيب، جبل �ملكب8

2015/10/12م�صتوطنة ب�صجات زئيف15 ح�صني �ملنا�رشة، بيت حنينا9

23 حممد نظمي عليان �صما�صنة، قطنة10
�صارع يافا،

�ملحطة �ملركزية
2015/10/12

2015/10/13جبل �ملكب/ غربي �لقد�ص33 عالء �أبو جمل، جبل �ملكب11

2015/10/13جبل �ملكب/ غربي �لقد�ص22 بهاء حممد عليان، جبل �ملكب12

2015/10/14�صارع يافا غربي �لقد�ص23 �أحمد فتحي حممد �أبو �صعبان، ر�أ�ص �لعمود13

2015/10/17جبل �ملكب16 معتز �أحمد عوي�صات، جبل �ملكب14

2015/10/17حاجز قلنديا23 عمر حممد �لفقيه، قطنة15

2015/10/18حاجز �لعي�صوية56 هدى حممد دروي�ص، �لعي�صوية16

22 معتز عطا هلل قا�صم، �لعيزرية17
مفرتق جبع،

م�صتوطنة �آدم
2015/10/21

2015/10/29حاجز جبل �ملكب52 ندمي �صقري�ت، جبل �ملكب18

23 �أحمد حمادة يو�صف قنيبي، كفر عقب19
�صارع بارليف،

حّي �ل�صيخ جر�ح
2015/10/30

2015/11/10باب �لعمود، �مل�رش�رة17 حممد علي عبد منر، �لعي�صوية20

2015/11/16خميم قلنديا17 ليث �أ�رشف منا�رشة، خميم قلنديا21

2015/11/16خميم قلنديا28 �أحمد �صبحي �أبو �لعي�ص، خميم قلنديا22

2015/11/19حي �لبالوع، �لبرية19 حممود �صعيد حممود عليان، عناتا23
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2015/11/23�صارع يافا16 هديل وجيه عّو�د، خميم قلنديا24

20 �أحمد جمال حممد طه، قطنة25
�صارع 443 يف حمطة 

للوقود
2015/11/23

2015/11/26قطنة21 يحيى ي�رشي طه، قطنة26

2015/11/27�خلان �الأحمر25 فادي حممد حممود خ�صيب، ر�م �هلل27

2015/11/29ر�أ�ص �لعمود17 �أين �صميح �لعبا�صي، ر�أ�ص �لعمود28

2015/12/3مفرتق حزما37 مازن ح�صن عربية، �أبو دي�ص29

2015/12/3باب �لعمود، �مل�رش�رة21 عّز �لدين ر�يق عبد �هلل رّد�د، طولكرم30

21 عامر يا�رش �صكايف، بيت حنينا31
يف �صارع �إرييا / �ملحطة 

�ملركزية، غربي �لقد�ص
2015/12/6

32
عبد �ملح�صن �صاهر ح�صونة، �خلليل،

بيت حنينا
 21

حمطة حافالت، ج�رش 

�الأوتار غربي �لقد�ص
2015/12/14

2015/12/16خميم قلنديا21 �أحمد ح�صن جحاجحة، خميم قلنديا33

2015/12/23�صارع يافا/ باب �خلليل21 عنان حممد �أبو حب�صة، خميم قنديا34

2015/12/23�صارع يافا/ باب �خلليل21 عي�صى يا�صني ع�ّصاف، خميم قلنديا35

2015/12/24خميم قلنديا24 بالل عمر ز�يد، خميم قلنديا36

2015/12/24مفرتق جبع22 و�صام نا�رش �أبو غويلة، خميم قلنديا37

2015/12/26�صارع يافا/ باب �خلليل26 م�صعب حممود �لغز�يل، و�د قدوم38

جدول رقم )13(: ال�شهداء املحتجزة جثامينهم يف النتفا�شة الثالثة )2014–2016(17

ت�شليم اجلثمان البلدة تاريخ ال�شت�شهاد العمرال�شم الرباعيالرقم

2014/12/25جبل �ملكب272014/11/18غ�صان حممد �أبو جمل1

2014/12/25جبل �ملكب222014/11/18عدي عبد �أبو جمل2

192015/10/18ثائر عبد �ل�صالم �أبو غز�لة3
كفر عقب/

�لقد�ص �لقدية
2015/12/23

2016/1/4كفر عقب162015/10/10�إ�صحق قا�صم بدر�ن 4

  مركز معلومات و�دي حلوة - �صلو�ن ، 2015/12/25.
17



354

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

ت�شليم اجلثمان البلدة تاريخ ال�شت�شهاد العمرال�شم الرباعيالرقم

2016/1/4خميم �صعفاط192015/10/10حممد �صعيد حممد علي5

2016/1/11جبل �ملكب172015/10/12م�صطفى عادل �خلطيب6

بيت حنينا152015/10/12ح�صن خالد منا�رشة7

جبل �ملكب222015/10/13بهاء حممد عليان8

جبل �ملكب322015/10/13عالء د�ود �أبو جمل9

10
202015/10/14با�صل ب�صام �صدر

�خلليل )��صت�صهد 

يف �لقد�ص(

2016/2/14�صلو�ن232015/10/14�أحمد فتحي �أبو �صعبان11

جبل �ملكب162015/10/17معتز �أحمد عوي�صات 12

2016/1/4كفر عقب222015/10/30�أحمد حمادة قنيبي13

�لعي�صوية372015/10/10حممد عبد منر 14

2015/12/18قلنديا142015/11/23هديل وجيه عو�د15

2015/12/31قطنة212015/11/23�أحمد جمال طه16

2015/12/29�أبو دي�ص372015/12/3مازن ح�صن عربية17

�صيد� طولكرم212015/12/3عّز �لدين ر�يق رّد�د18

2016/3/21بيت حنينا212015/12/6عامر يا�رش �صكايف19

212015/12/14عبد �ملح�صن �صاهر ح�صونة20
�خلليل،

بيت حنينا
2016/1/4

2015/12/31خميم قلنديا212015/12/16�أحمد ح�صن علي جحاجحة21

2014/12/31خميم قنديا212015/12/23عنان حممد �صالح �أبو حب�صة22

2015/12/31خميم قلنديا212015/12/23عي�صى يا�صني ع�ّصاف23

خميم قلنديا242015/12/24بالل عمر ز�يد 24

2015/12/31خميم قلنديا222015/12/24و�صام نا�رش �أبوغويلة25

2016/2/29ر�أ�ص �لعمود262015/12/26م�صعب حممود �لغز�يل26

2016/2/23�لقبيبة202016/2/14 عمر حممد �أحمد عمرو27

2016/2/23�لقبيبة202016/2/14 من�صور يا�رش �رش�ونة28

خميم قلنديا2016/2/19حممد زياد �أبو خلف29
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جدول رقم )14(: املوؤ�ش�شات املقد�شية التي اأغلقها الحتالل الإ�رضائيلي

خالل الفرتة 1967–182015

عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

فرتة ما بعد احتالل القد�س 1967–1987

�لبلدة �لقدية1967/6/29بلدية �لقد�ص )�أمانة �لعا�صمة(1

�لقد�ص1967�ملحاكم �لعربية ) جميع �ملحاكم(2

�لقد�ص1967�مل�صارف و�ملوؤ�ص�صات �ملالية3

�صارع �صالح �لدين1967بريد �لقد�ص )�أ�صبح مركز لل�رشطة �الإ�رش�ئيلية(4

حي �ل�صيخ جر�ح1967�مل�صت�صفى �حلكومي5

�لقد�ص1970م�صت�صفى �صبافورد لالأطفال6

حة �لعامة7 حي باب �ل�صاهرة1973مكاتب مديرية �ل�صِّ

�لقد�ص1973/5/16د�ئرة �ل�صوؤون �الجتماعية8

ل9 �لقد�ص1979مركز مكافحة �ل�صِّ

�لقد�ص1980�صحيفة �لب�صري10

11
مكتب �لقد�ص للرتجمة و�خلدمات �ل�صحفية

)جملة �لعودة(
�لقد�ص1982/9/13

�لقد�ص1983جملة �ل�رش�ع12

�لقد�ص1985/9/9مكتب �ملنار لل�صحافة و�الإعالم و�لن�رش13

�لبلدة �لقدية 1985/5/10م�صت�صفى �لهو�صبي�ص14

�لقد�ص1985بنك �لدم15

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
18

• وكالة وفا )مّت �لدخول �إىل �ملوقع يف 2016/1/16(.
�لقد�ص،  يف  �لفل�صطينيني  حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف  )�لقد�ص:  القد�س  يف  الأهلية  املوؤ�ش�شات  دليل   • 

.)2007     

/www.jcser.org )مّت �لدخول  2012/4/16، �نظر:   • مركز �لقد�ص للحقوق �الجتماعية و�القت�صادية، �لقد�ص، 
    �إىل �ملوقع يف 2016/1/17(.

1993 وحتى  �أو�صلو  “�الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من   • جمال مو�صى منر حاج علي، 
    2010، وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم،” �ص 122.
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح1986�صحيفة �مليثاق16

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح1986جملة �لعهد17

�لقد�ص1986جملة �لدرب18

فرتة ما بني 1987–2000

�لقد�ص311988 مدر�صة �إعد�دية وثانوية خا�صة19

�لقد�ص1988/7/31جمعية �لدر��صات �لعربية20

بيت حنينا1988/8/25جممع �لنقابات �ملهنيني21

�صارع �ليعقوبي1988/8/28�حتاد �جلمعيات �خلريية22

�لقد�ص1988/9/30جملة �لعودة – عربي �إجنليزي23

�ل�صيخ جر�ح1995/7/10جمل�ص �الإ�صكان �لفل�صطيني24

�لقد�ص1995/7/10د�ئرة �الإح�صاء �لفل�صطيني25

�لقد�ص1995/8/25�ملركز �جلغر�يف �لفل�صطيني26

�لقد�ص1995/8/25�ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية للتدريب �ملهني27

�لقد�ص1995/8/25د�ئرة �ل�صباب و�لريا�صة28

�لقد�ص1995/8/28مركز �ل�صحة �لفل�صطيني29

�لقد�ص1997د�ئرة تنمية �ل�صباب30

�لقد�ص1997ر�بطة �أندية �لقد�ص31

فرتة ما بني 2001–2015

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10بيت �ل�رشق )�الأوريانت هاو�ص(32

�لقد�ص 2001مكتب و�إد�رة �لتعليم �لعايل33

�لقد�ص 2001مكتب �لتعاون34

35
د�ئرة �خلر�ئط ونظم �ملعلومات/

جمعية �لدر��صات �لعربية

�لقد�ص2001/8/10

�لقد�ص2001/8/10مركز �أبحاث �الأر��صي/ جمعية �لدر��صات �لعربية36

�صارع نور �لدين2001/8/10مكتب �ملوؤ�ص�صات �لوطنية37
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صارع نور �لدين2001/8/10�لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية38

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10نادي �الأ�صري �لفل�صطيني39

�صارع �مل�صعودي2001/8/10مركز �لقد�ص للتخطيط – جمعية �لدر��صات �لعربية40

�صارع �مل�صعودي2001/8/10د�ئرة �الأ�رشى و�ملعتقلني41

�صارع �مل�صعودي2001/8/10د�ئرة �خلدمات �الجتماعية42

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2001/8/10جمعية �لدر��صات �لعربية43

و�د �جلوز2002موؤ�ص�صة تطوير �ملجتمع44

و�د �جلوز2002/2/8مركز تطوير �مل�صاريع �ل�صغرية45

و�د �جلوز2002/2/8�ملجل�ص �الأعلى لل�صياحة46

�صارع �أبو عبيدة �جلر�ح2002/2/8مركز �أبحاث �الأر��صي47

�صارع نور �لدين2002/5/10مكاتب �إد�رة جامعة �لقد�ص48

باب �ل�صاهرة 2002/6/5�حتاد �لغرف �لتجارية �ل�صناعية �لزر�عية �لفل�صطينية49

�صارع �الأ�صفهاين2004/4/5جمعية �لرعاية للمر�أة �لعربية50

�ل�صيخ جر�ح2004/4/4نادي �خلريجني �لعرب51

�لعيزرية2004جمعية �أ�صدقاء �الإمار�ت52

�صارع �بن بطوطة2006/1/15جمعية �لرفادة لرعاية �صوؤون �مل�صجد �الأق�صى53

�لعيزرية2006/5/31جلنة زكاة �لعيزرية54

بيت حنينا2006/7/7مركز �لدر��صات �لقطاعية55

�مل�رش�رة2006مركز �الإخاء �الإ�صالمي �مل�صيحي56

�صور باهر2007/4/15جمعية �ملنتدى �لثقايف57

�لر�م2008/2/4جلنة زكاة �لر�م58

�صور باهر2008/2/5جمعية �ملنتدى �لثقايف59

�لبلدة �لقدية2008/5/1مركز �صامد للتثقيف �ملجتمعي60

�ل�صيخ جر�ح2008/7/3جمل�ص �الإ�صكان �لفل�صطيني61

�صارع �بن بطوطة2008/12/16موؤ�ص�صة ”�قر�أ“ لرعاية �لكتاب و�ل�صنة62
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عنوان املوؤ�ش�شةتاريخ الإغالقا�شم املوؤ�ش�شة املغلقة الرقم

�صور باهر2009/1/18جلنة زكاة �صور باهر63

�صور باهر2009/2/2مركز زيد بن ثابت64

�لبلدة �لقدية2009/7/9مركز ن�صال للعمل �ملجتمعي65

�صارع �أبو عبيدة2011/4/26م�رشح �حلكو�تي للرت�ث و�لفنون66

و�دي �جلوز2011/5/22جلنة �لرت�ث �ملقد�صية67

حي �لثوري2011/9/4مقر مدر�صة �أحمد �صامح �خلالدي68

حي �صعفاط2011/10/25جمعية �صعاع �لن�صوية69

كفر عقب2011/10/25موؤ�ص�صة �صاعد70

كفر عقب2011/10/25عمل بال حدود71

ر�أ�ص �لعمود – �صلو�ن2012/1/24جمعية �صلو�ن �خلريية72

ر�أ�ص �لعمود – �صلو�ن2012/2/28نادي �إ�صالمي �صلو�ن73

بيت حنينا2013/11/7موؤ�ص�صة �لقد�ص للتنمية74

�صارع �صالح �لدين2013/11/7مكتب موؤ�ص�صة عمارة �الأق�صى و�ملقد�صات75

�لطور2014/2/6نادي جبل �لزيتون76

�صارع �لزهر�ء2014/3/27مركز يبو�ص �لثقايف77

بيت �صفافا2014/6/19موؤ�ص�صة ”�لنماء“ للخدمات �لن�صوية78

�صور باهر2014/6/19جميعة �لزكاة و�ل�صدقات79

جدول رقم )15(: املبعدون عن مدينة القد�س خالل الفرتة 1987–192015

املبعدون اإىل مرج الزهور �شنة 1992

ال�شفة واملهنةتاريخ الإبعادالبلدةال�شمالرقم

1992/12/17بري نباال�إبر�هيم �صعيد ح�صن �أبو �صامل1
مدر�ص �ل�رشيعة يف جامعة �لقد�ص، 

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي الحقاً

جمال حممد فرح �لطويل 2
�لبرية

بري نباال
1992/12/17ً مدر�ص، ورئي�ص بلدية �لبرية الحقا

  مّت �إعد�د هذ� �جلدول من �ملر�جع �لتالية:
19

• وكالة وفا، �صباط/ فب�ير 1994.
• موقع عرب 48، 2016/1/1.
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ال�شفة واملهنةتاريخ الإبعادالبلدةال�شمالرقم

عزيز م�صطفى �أبو ر��ص 3
�صانور

بري نباال
1992/12/17

مدر�ص، ودكتور يف جامعة �لقد�ص 

الحقاً

ماهر ربحي منر عبيد 4
�خلليل 

�لّر�م
1992/12/17

مدر�ص يف مدر�صة �الأمة، وع�صو 

�ملكتب �ل�صيا�صي يف حما�ص الحقاً

1992/12/17�لّر�مو�ئل عامر �حل�صيني5
مهند�ص �إلكرتوين، ع�صو �ملجل�ص 

�لت�رشيعي الحقاً

نا�صط يف �جلهاد �الإ�صالمي1992/12/17�أبو دي�صعّز �لدين �أحمد حممود جامو�ص6

1992/12/17ًر�فاتر�يق �صاكب �إبر�هيم عمر7 مدير بنك فل�صطني الحقا

املبعدون من اأع�شاء املجل�س الت�رضيعي خالل �شنة 2010

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/5/20�أم طوباحممد حممود �أبو طري8

ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/6/3�صور باهر�أحمد حممد عطون9

حممد عمر�ن طوطح10
و�دي 

�جلوز
ع�صو �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني2010/6/3

خالد �إبر�هيم �أبو عرفة11
ر�أ�ص 

�لعمود
2010/6/3

وزير �صابق يف �حلكومة �لفل�صطينية 

�لعا�رشة

املبعدون من املقد�شيني )�شنة 2015 حتديداً(

12ً ن�صطاء �صيا�صيون خالل 2015�لقد�ص�إبعاد 26 مقد�صيا

جدول رقم )16(: املبعدون املقد�شيون من الأ�رضى املحررين

يف �شفقة وفاء الأحرار �شنة 202011

وجهة الإبعاداحلكمتاريخ العتقالالبلدةالعمرال�شمالرقم

غزةمدى �حلياة1986/10/18�لثوري51�إبر�هيم ح�صني عليان1

غزةمدى �حلياة1988/1/18�لطور50خالد حممد �صفيق طه2

غزةمدى �حلياة2000/8/3�لبلدة �لقدية42ريا�ص زكريا ع�صيلة3

1994/10/13ً�لبلدة �لقدية59زكريا لطفي جنيب4 غزة22 عاما

غزةمدى �حلياة1994/10/13�صعفاط50�صامر �إبر�هيم �أبو �صري5

  جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين �ملقد�صيني.
20
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وجهة الإبعاداحلكمتاريخ العتقالالبلدةالعمرال�شمالرقم

غزةمدى �حلياة1998/10/28�صلو�ن48�صعيب �صالح �أبو �صنينة6

غزةمدى �حلياة1986/10/16�صلو�ن49طارق د�ود حلي�صي7

غزةمدى �حلياة1986/10/16�صلو�ن56عبد �لنا�رش د�ود حلي�صي8

غزةمدى �حلياة1981/1/30�صلو�ن58فوؤ�د قا�صم عرفات �لر�زم9

2002/4/6ً�ل�صيخ جر�ح37لوؤي حممد �أحمد عودة10 غزة27 عاما

غزةمدى �حلياة1991/8/23�لبلدة �لقدية45مازن م�صطفى علوي11

1997/8/15ً�صور باهر38حممد �إبر�هيم حمادة12 غزة33 عاما

غزةمدى �حلياة1998/10/29�صلو�ن 43حممود طلب �إدري�ص13

غزةمدى �حلياة1991/8/18�لبلدة �لقدية42يو�صف مو�صى �خلال�ص14

تركيامدى �حلياة2001/1/20�لبلدة �لقدية39�آمنة جو�د علي منة15

تركيامدى �حلياة1994/8/13بيت حنينا43�أين حممد �أبو خليل16

تركيامدى �حلياة1993/9/25بيت حنينا39تي�صري حمد�ن �صليمان17

تركيامدى �حلياة1994/10/13بيت حنينا48جهاد حممد �صاكر يغمور18

1998/10/9ًبيت حنينا40 ربيع �صالمة حممد �لزغل19 تركيا27 عاما
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تركيامدى �حلياة1993/9/30كفر عقب44 مرو�ن حممد �أبو رميلة23
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القراآن الكرمي

الكتاب املقد�س )الإجنيل(

اأولً: املقابالت ال�شخ�شية:

و�ملحررين  �الأ�رشى  �أهايل  جلنة  رئي�ص  ع�صب،  �أبو  �أجمد  مع  �لباحث  �أجر�ها  مقابلة   .1

�ملقد�صيني، �لقد�ص، نهاية كانون �الأول/ دي�صمب 2015.

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع جمان �أبو عرفة، �إعالمية مقد�صية، 2015/11/10.  .2

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع عائلة �صالح يف خيمة �العت�صام، 2010/5/14.  .3

مقابلة �أجر�ها �لباحث مع ناجح بكري�ت، رئي�ص �أكاديية �الأق�صى للعلوم و�لرت�ث،   .4

.2015/12/1

ثانياً: الر�شائل العلمية:

حاج علي، جمال مو�صى منر، �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ل�رشقية �ملحتلة، من   .5

�أو�صلو 1993 وحتى 2010، وتاأثريها على مفاو�صات �حلل �لد�ئم، ر�صالة ماج�صتري 

غري من�صورة، جامعة بري زيت، ر�م �هلل، 2012.

ثالثاً: الكتب:

�أبو حليوة، �إبر�هيم، العمليات ال�شت�شهادية خالل انتفا�شة الأق�شى 2000–2007.  .6 

بريوت: باحث للدر��صات، 2007.

�أبو خطاب، �صمري، “�أ�صاليب �ملقاومة �ل�صعبية يف �النتفا�صة،” جملة �شامد القت�شادي،  .7 

ر�م �هلل، �لعدد 75، 1998.

�أبو غربية، بهجت، من مذكرات املنا�شل بهجت اأبو غربية، من النكبة اإىل النتفا�شة   .8

1949–2000م. بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 2004.
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لندن: مركز �ل�صوؤون �لفل�صطينية، ني�صان/ �أبريل 2012. 
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زكريا )عليه �ل�صالم(، 22

زلوم، مو�صى، 112

�لزهار، حممود، 133

�لزيتونة )قرية(، 221

)�س(

�ل�صاد�ت، �أنور، 64

�صبافورد )م�صت�صفى(، 181

�صخاروف، �آيف، 104

�صخنني، 43

�رشد� )قرية(، 103، 111

�ل�صعودية، 82، 155

�صلمون، غر�صون، 195

�صلو�ن، 54–56، 74، 93، 107، 109، 113، 

 ،180  ،172  ،168  ،140  ،126  ،121

231 ،207 ،192 ،189 ،187 ،185 ،182

�صليمان )عليه �ل�صالم(، 20، 22

�ل�صو�حرة، 142، 221–222

�ل�صو�حرة �ل�رشقية، 97، 221

�ل�صور �لو�قي )عملية(، 139

�صورية، 210

�ل�صوكوت/ عيد �ملظلة، 46، 198

�صيغال، �أودي، 132

)�س(

�الإ�رش�ئيلي(،  �لعام  �الأمن  )جهاز  �ل�صاباك 

248 ،247 ،245 ،220 ،116 ،114

�صارب، جني، 39

 ،137–136  ،96  ،90  ،72 �أريل،  �صارون، 

184 ،170 ،162

�صارون، عمري، 96

�صالوم، �أفر�هام، 220

�صاليط، جلعاد، 59

�صامري، �إ�صحق، 271

�صحادة، �صناء، 160

�رشفات )قرية(، 185

�رشم �ل�صيخ )موؤمتر(، 136

�ل�رشيف، كامل، 152

�ل�رشيف، حميي �لدين، 88

�صطا )�صجن(، 237

،101  ،93  ،74  ، ) / حي خميم ط )  �صعفا

 ،140  ،129  ،123  ،121  ،113–112

231 ،222–221 ،209 ،185 ،147

�ل�صقاقي، فتحي، 261

�صكيد، �إيليت، 267

�صنللر )مدر�صة(، 204

�صنودة )�الأنبا(، 64

�صهاب، حممد، 61

�صوفال، رونني، 197

�ل�صياح )حي(، 205

 ،113  ،108  ،57–54 )حي(،  جر�ح  �ل�صيخ 

262 ،231 ،191 ،185 ،181 ،168

�ل�صيخ �صعد )قرية(، 221
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)�س(

�ل�صاحب، �أمني، 61

�صالح )عليه �ل�صالم(، 22

�صاموئيل )عليه �ل�صالم(، 22

�صبي، عكرمة، 66، 69

�صقور �لفتح، 153

�صالح )�أبو �إ�صماعيل(، 56

�صالح، ر�ئد، 60، 134، 213

 ،215  ،59  ،57–56  ،15 �الأحمر،  �ل�صليب 

240

�ل�صندوق �لقومي �ليهودي )�لكرين كييمت(، 

204

�ل�صو�نة، 168، 170، 182، 231

 ،113  ،110  ،93  ،86  ،55  ،32 باهر،  �صور 

231 ،185 ،180

)�س(

�صاحية �ل�صالم )قرية(، 221

)ط(

�لطائفة �لقبطية �مل�رشية، 64

طقاطقة، عندليب، 160

 ،168  ،121  ،113  ،108  ،93  ،54 �لطور، 

 ،192  ،187–185  ،182  ،180  ،170

262 ،231

طوطح، حممد، 56، 212

طوليد�نو، ن�صيم، 80، 235

�لطرية، 221

)ظ(

�لظاهرية )�صجن(، 237

)ع(

عارة، 236

عامري، يغئال، 236

عبا�ص، حممود )�أبو مازن(، 65، 132، 137، 

142

�لعبا�صي، �أين، 182

عبد �جلليل، �صامل، 66

�لعبيدية، 80

عر�بة، 43

�لعر�ق، 82، 210

عرب �جلهالني )قرية(، 54

عرب �ل�صو�عد )قرية(، 43

عرفات، يا�رش )�أبو عمار(، 137، 142، 262

�لع�صف �ملاأكول )معركة(، 120

عطون، �أحمد، 56، 212

 ،167  ،108 )جمعية(،  كوهانيم  عطريت 

191 ،188

عفانة، ح�صام، 66

عقبة �خلالدية، 192

�لعكاري، �إبر�هيم، 123، 129

عكا )معركة(، 31

�لعلمي، �صعد �لدين، 41

عليان، عطاف، 158، 160

عمارة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، 171

 ،48 و�ملقد�صات،  �الأق�صى  �مل�صجد  عمارة 

256
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عمرو، زينة، 48

ان، 68، 254 عمَّ

عناتا، 186–187، 221

�لعهدة �لعمرية، 23

عو�ص، مبارك، 39

عوفر )�صجن/ حمكمة(، 61، 237

�لعيزرية، 54، 142، 145، 186، 221–222، 

225

عي�صى )عليه �ل�صالم(، 22–23

عي�صى، حممود، 235

 ،121  ،113  ،108  ،93  ،74  ،54 �لعي�صوية، 

 ،185  ،182  ،180  ،170  ،140  ،126

262 ،231 ،192

عني جالوت )معركة(، 24، 31

عني �صلو�ن، 196

عني كارم، 32، 98، 193

عني �للوزة )حي(، 168، 182

عيون قارة/ ري�صون لت�صيون، 236

عيّا�ص، يحيى، 88

)غ(

غاندي، 39

�لغاوي، 191

�لغاوي، نا�رش، 55

�لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية، 256

 ،90  ،80  ،70  ،61  ،42  ،32  ،15–13 غزة، 

 ،136  ،134  ،122  ،120  ،110  ،98  ،95

 ،214  ،212–210  ،201  ،159  ،150

266 ،262 ،237 ،227–226

غلوؤون، زهافا، 194

)ف(

�لفاتيكان، 108

�لفارعة )�صجن(، 237

فا�صت )فندق(، 204

فانلي�ص بولوتيك�ص )معهد(، 124

فحل بي�صان )معركة(، 24

�لفر�عنة، 19

فرج، ماجد، 133

�لفر�ص، 19

فرن�صا، 41

�لفهد �الأ�صود، 153

فيا�ص، �صالم، 151

)ق(

�لقائمة �لذهبية، 49

�أمالك �لغائبني، 189–190، 192–193،  قانون 

243–242 ،216

�لقانوين، �صليمان، 25

�لقاهرة، 142، 253

قايتباي )�صبيل(، 201

قبة ر�حيل، 221

قب �خلال�ص، 21

�لقبيبة، 221

�لقد�ص �لدولية، 196، 263

�لقد�ص للتنمية، 110، 256

قر�ر �لتق�صيم، 26، 72

�لقر�صاوي، يو�صف، 65، 67، 154–156

�لق�صام، عز �لدين، 32، 152

�لق�صطل، 76، 152

�لق�صلة، 268
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�لقطانني )�صوق(، 190

قطر، 51، 65، 212

قطز، �صيف �لدين، 24

قطنة، 120–221

 قلنديا، 97–98، 119–121، 140، 142–143،

222–221

�لقناة �لثانية �لعبية، 132

قو�ت �لـ 17، 152

�لقوقاز، 19

 ،83  ،75 �لقيادة �لوطنية �ملوحدة )ق.و.م(، 

259 ،136

)ك(

كابوت�صي، هيالريون، 265

كاردو )�صوق(، 173

كامب ديفيد، 137

كايرو�ص فل�صطني )وثيقة(، 265

كتائب �ملقاومة �لوطنية، 153

كتيبة �جلرمق، 152

�لكرد، 55، 191

ك�رش �ل�ّصمت )منظمة(، 267

كفار ع�صيون، 185

كفر عقب، 209، 221–222، 231

كفر قدوم، 142

�لكلية �الإبر�هيمية، 74

كني�ص �خلر�ب، 170

 ،194  ،135  ،103 �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت 

243 ،210 ،197

كني�صة �جلثمانية، 205

كني�صة �جللجل، 21

كني�صة �صعود �مل�صيح، 24

كني�صة �لع�صاء �ل�رّشّي، 24

كني�صة قب �مل�صيح، 24

كني�صة �لقيامة، 21، 24، 205، 206

كني�صة مرمي، 24

كني�صة ن�صف �لدنيا، 21

كهرباء �لقد�ص )�رشكة(، 72، 176–177

�لكوتيل، 52

كو�صتلر، �آرثر، 19

�لكويت، 82، 254

كريي، جون، 102

كينغ، مارتن لوثر، 39

)ل(

الهاي، 216

لب�صكند، كلمان، 111

لبنان، 33، 85، 210–211، 214

جلنة �إنقاذ �لقد�ص، 41، 214، 253

جلنة �أهايل �الأ�رشى و�ملحررين، 98

جلنة �أهايل �الأ�رشى �ملقد�صيني، 121

جلنة جتار �لبلدة �لقدية، 61

جلنة �لتوجيه �لوطني، 41، 253

جلنة �لقد�ص، 254

�للد، 258

لوط )عليه �ل�صالم(، 22

ليفني، ياريف، 135
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)م(

�ملوؤمتر �الإ�صالمي �لعاملي، 254

 ،47 و�لرت�ث،  للوقف  �الأق�صى  موؤ�ص�صة 

213

موؤ�ص�صة تطوير �ملجتمع، 256

ماأمن �هلل، 109، 171، 193

�ملاأمونية )مدر�صة(، 74

متحف �لت�صامح، 193

جمدو )�صجن(، 237

جمزرة �الأق�صى، 71، 129، 202

�ملجل�ص �الإ�صالمي �الأعلى، 25

 ،56  ،14 �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

260 ،215 ،212–211 ،150

�ملجل�ص �لفل�صطيني لالإ�صكان، 219

 ،214  ،211  ،187  ،122 �لقد�ص،  حمافظة 

227–226 ،222–221

حمانيه يهود� )�صوق(، 44

�ملحطة �ملركزية، 44

�الإ�صالمية،  �ل�رشعية  �ال�صتئناف  حمكمة 

200

حمكمة �صامل، 61

حمكمة �ل�صلح، 192

 ،212  ،207 �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة 

244 ،224

 ،75  ،22 و�ل�صالم(،  �ل�صالة  )عليه  حممد 

199 ،77

مدريد )موؤمتر(، 30، 82، 243

مرج �لزهور، 85، 211، 214

مركز �لعمل �ملجتمعي، 61

�مل�صاريع  لتطوير  �لفل�صطيني  �ملركز 

�ل�صغرية، 256

�ملركز �لفل�صطيني لدر��صات �لالعنف، 39

�ل�صعوب،  بني  للتقارب  �لفل�صطيني  �ملركز 

55

�ملو�طنة  حقوق  مل�صادر  �لفل�صطيني  �ملركز 

و�لالجئني )بديل(، 225

�مل�صجد �الأق�صى، 13، 22، 24، 42، 45–52، 

 ،74  ،72–71  ،69–64  ،62  ،60  ،55

 ،103  ،93  ،91–90  ،83  ،80  ،77–76

 ،126  ،121  ،112–110  ،107–106

 ،140–139  ،137–134  ،131  ،129

 ،184  ،180  ،174  ،172  ،170–167

 ،216–211  ،207  ،203–192  ،187

 ،248  ،242  ،231  ،227  ،225  ،222

286 ،275–274 ،268 ،262 ،260

باب �الأ�صباط، 50، 109، 170، 201  –

باب حطة، 140، 170  –

باب �خلليل، 171  –

باب �ل�صل�صلة، 50، 52، 190، 213  –

باب �لعمود، 174، 262  –

باب �ملجل�ص، 50  –

باب مرمي، 206  –

باب �ملطهرة، 201  –

باب �ملغاربة، 48، 172، 196، 199  –

 ،20 حائط(،  )�صاحة/  �ملبكى  �لب�ق/   –

،196  ،194–193  ،172  ،52 

200–199

قبة �ل�ّصخرة، 20، 24  –

�مل�صكوبية )�صجن(، 237، 268
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م�صرية �لبيارق، 203

م�صاطب �لعلم، 48، 50، 199، 203

م�رش، 67، 69

�ملطلع )م�صت�صفى(، 182

معاليه �أدوميم )م�صتوطنة(، 185–186

معاليه هزيتيم )م�صتوطنة(، 185

�ملعبد �لثالث )معهد(، 107

�ملع�رشة )قرية(، 142

�ملغاربة )حي(، 170، 193، 216

مغنية، عماد، 151

�ملقا�صد )م�صت�صفى(، 182

مكة �ملكّرمة، 22، 24

منى، �آمنة، 160

)م.ت.ف(،  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

 ،91 ،87 ،84–83 ،71–70 ،42 ،33 ،29

259–257 ،219 ،188 ،142

د�ئرة �صوؤون �لوطن �ملحتل، 84  –

منظمة �لعفو �لدولية، 29

منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي، 201، 254

منظمة �ملقاومة و�جلهاد، 32

مو�صى )عليه �ل�صالم(، 22

�ملو�صاد، 245

مو�صوعة غيني�ص، 53

ميئه �صعارمي )حي(، 89

ميخائيل، كوبي، 105

)ن(

نابل�ص، 102، 104، 265

�لنابل�صي، �صليمان، 214

نادي �الأ�صري �لفل�صطيني، 256

�لنبي �صالح )قرية(، 142

 ،135  ،104  ،102  ،68 بنيامني،  نتنياهو، 

210–209 ،161 ،137

�لن�رش �الأحمر، 153

�لن�صا�صيبي، �إ�صعاف، 176

نعلني، 142

نفحة )�صجن(، 237

نقابة �ملحامني �الأردنيني، 60

�لنقب، 243

�صجن �لنقب، 237  –

�لنوترد�م، 204

نوف ت�صيون )م�صتوطنة(، 185

)هـ(

هار جيلو )م�صتوطنة(، 185

هار حوماه )م�صتوطنة(، 55، 185

�لهبا�ص، حممود، 65

هد�رمي )�صجن(، 237

هد��صا )م�صت�صفى(، 185

ه�صارون )�صجن(، 237

�لهالل �الأحمر، 182

هالل، عبد �لغفار، 66

هليبا )منظمة(، 107

هويل كيد�ر )�صجن(، 237

 ،69  ،66  ،42  ،38 �لعليا،  �الإ�صالمية  �لهيئة 

253 ،214 ،211 ،201

�لقد�ص  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة 

و�ملقد�صات، 107–108

هيئة �صوؤون �الأ�رشى و�ملحررين، 122

هيئة �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية، 170
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هري�صت، د�فيد، 102

�لهيكل، 20، 107، 195، 197، 200، 202

هيمانوتا )�رشكة(، 204

)و(

و�دي جهنم، 168

 ،170  ،168  ،113 )قرية(،  �جلوز  و�دي 

231 ،185

و�دي حلوة )حي(، 107، 109، 187، 189، 

197

و��صل، ن�رش فريد، 67

�لوعري، �صليمان، 188

 ،41 �أمريكا،  �الأمريكية/  �ملتحدة  �لواليات 

200

�لوجلة، 221

)ي(

يارينغ، )غونار(، 44

يا�صني، �أحمد، 80، 262

يافا، 45

يحيى )عليه �ل�صالم(، 22

ي�صاي، رون بن، 101، 104

يعقوب )عليه �ل�صالم(، 22

يعلون، مو�صيه، 51، 111، 135

يهو�صيع ، يو�صي، 104

يو�صف )عليه �ل�صالم(، 22

يو�صع )عليه �ل�صالم(، 22

يونان، منيب، 264

يون�ص، كرمي، 236

يي�ص دين )موؤ�ص�صة(، 244
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اإ�صدارات مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات

اأواًل: االإ�ضدارات باللغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

ل�شنة 2005، 2006.

 ،2006 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .2

.2007

 ،2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .3

.2008

 ،2008 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .4

.2009

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .5

.2010

 ،2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .6

.2011

 ،2011 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .7

.2012

 ،2013–2012 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .8

.2014

 ،2015–2014 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر،  �صالح،  حممد  حم�صن   .9

.2016

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية  الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .10

ل�شنة 2005، 2006.

 ،2006 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11

.2008
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 ،2007 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .12

.2009

الوثائق  �لكيايل، حمررون،  حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد وعبد �حلميد فخري   .13

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

 ،2009 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

.2012

 ،2010 ل�شنة  الفل�شطينية  الوثائق  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .15

.2015

�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

 ،2014 ل�شنة  الفل�شطينية  اليوميات  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .16

.2015

 ،2015 ل�شنة  الفل�شطينية  اليوميات  وحترير،  �إ�رش�ف  �صالح،  حممد  حم�صن   .17

.2016
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املوؤلف يف �صطور

خالد اإبراهيم اإ�شحق اأبو عرفة

ولد يف �لقد�ص يف 1961/10/3. متزوج وله �بنتان وثالثة �أبناء. حا�صل على ماج�صتري 

وعلى   ،2016 �صنة  �لقد�ص  يف  �الإقليمية  �لدر��صات  كلية  من  �الإ�رش�ئيلية  �لدر��صات  يف 

بكالوريو�ص يف �لهند�صة �مليكانيكية من �جلامعة �لتكنولوجية يف بغد�د �صنة 1983. عمل 

�صوؤون  وزير  من�صب  ت�صلّم   .2005-1984 �لفرتة  خالل  �حلرة  و�الأعمال  �لهند�صة  يف 

�لقد�ص يف �حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة خالل �لفرتة 2007-2006.

خ�صع للتحقيق 
ُ
�عتُقل يف �صجون �الحتالل عدة مر�ت، خالل �لفرتة 1989-2014. و�أ

وزير  من  قر�ر�ً  ت�صلّم  و2006.  و1993  و1987   1981 �ل�صنو�ت  خالل  خمتلفة  لفرت�ت 

مل  ما  منه  �ملقد�صية  �الإقامة  حّق  �صحب  على  ين�ص   2006/5/29 يف  �الإ�رش�ئيلي  �لد�خلية 

ي�صتِقل من �حلكومة. و�ختُطف خالل �حلملة �لتي �صنتها �صلطات �الحتالل �صّد �لنو�ب 

ً قر�ر� “�إ�رش�ئيل”  �رشطة  �صلمته   .2008/9/17 يف  عنه  فرج 
ُ
و�أ  ،2006/6/29 يف   و�لوزر�ء 

يف 2010/6/4 مبغادرة مدينة �لقد�ص قبل تاريخ 2010/7/3.

وبعد �عتقال �لنائب حممد �أبو طري يف 2010/6/30، ��صطر خالد �أبو عرفة للجوء �إىل 

باإبعاد  �الحتالل  قر�ر  على  و�الحتجاج  لالعت�صام  �الأحمر  لل�صليب  �لدولية  �لبعثة  مقر 

�لنو�ب و�لوزير، حيث مكث معت�صماً 19 �صهر�ً، �إىل �أن �قتحمت �صلطات �الحتالل �خليمة 

و�عتقلته ورفيقيه، و�أودعتهم �ل�صجن ملدة عامني.

ويف 2014/1/21، �أفرجت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن �أبو عرفة ورفيقه حممد طوطح، 

و�أبعدتهما عن �لقد�ص حتى كتابة هذ� �لكتاب.
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They also helped the Arab and Muslim peoples to maintain their sense of 
belonging to Jerusalem and its holy sites.

The researcher presents several conclusions, among them that the 
Palestinians’ resistance evolves its tactics in accordance with Israel’s 
security developments. Additionally, this resistance is a non-stop 
trans-generational one. The steadfastness of Palestinians in Jerusalem is 
attributed to their willingness to sacrifice and to their profound feeling of 
belonging both to the city and its holy sites. Meanwhile, the main reason 
for their frustration is the lack of political will among Palestinian and 
Arab leaders to provide them with genuine support and assistance.

This led the researcher to raise the following question:

What is the future of Palestinian resistance against the Israeli 
occupation of Jerusalem, particularly in light of the latest regional and 
international turmoil, which points to the possibility of Israel assuming 
sweeping ascendancy in the conflict over Jerusalem?

Thus, the study has reached several recommendations, the most 
important of which is the necessity to exert more effort to establish a 
“central Palestinian reference” capable of undertaking fieldwork under 
Israeli oppressive occupation, and to “unify national efforts” of resistance.

Furthermore, there is a need to develop research centers that focus 
on Jerusalem, so that the resistance in the city would be documented, 
independently from other research sectors.

The study also recommends spreading the Arab and Islamic culture in 
Palestinian circles as it constitutes the core of the authentic Palestinian 
narrative in the face of Israeli narrative. In addition, the centrality of 
al-Aqsa Mosque in the conflict should be emphasized, as should the unity 
of national identity in defense of the city and its people.



400

Abstract

The Palestinian Resistance Against the Israeli Occupation of 
Jerusalem 1987–2015

The objective of this book is to review the resistance of Palestinians 
against the Israeli occupation of Jerusalem during the period 1987–2015. 
The core of this study focuses on the means and methods used by the 
Palestinians in Jerusalem in resisting the Israeli occupation during that 
period, and on the Palestinians’ progress in reducing the occupation’s 
targeted achievements. It also measures the positive achievements of the 
Palestinian resistance related to the city’s future.

The researcher uses mainly the analytical approach, and sometimes 
the quantitative one.

The study explores the forms of resistance employed between 1987 
and 2015, and discusses the motives of the Palestinians’ determination 
to resist, particularly in light of the Oslo Peace Accords; that maintained 
the status quo in Jerusalem and postponed discussing final status issues. 
The years following the Oslo Accords, however, have witnessed growing 
escalation in Israeli oppressive policies towards the Palestinians.

The study finds that Israel has ceaselessly imposed military, security, 
political and legislative measures aimed at extending its hegemony 
over all facets of Palestinian life in Jerusalem including its geography, 
demography and religion.

Yet, the Palestinians in Jerusalem have not given up on resisting the 
occupation as much as they could and by all available means.

Peaceful popular resistance, also referred to as “nonviolent resistance,” 
has been the dominant form of resistance employed by Jerusalem’s 
Palestinians over the past few decades.

Even though Israel did manage to achieve many of its initial goals in 
Jerusalem, this study shows that the Palestinians’ resistance and defiance 
were the primary obstacles to the process of Judaization of the holy city. 




