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إعداد :علي إبراهيم
االحتالل يتخبط في مىاجهة االنتفاضة واقتصاده يتأثر
شكّمتّاالنتفاضةّمنعطفًاّمحورًياّفيّاأليامّاألخيرةّوفرضتّحالةّرعبّالّيمكنّلالحتاللّأن ّيتغاضىّ
ّتدابيره ّلحصار ّاالنتفاضة ّواجياضياّ ،وعمى ّرأسيا ّجدار ّفي ّحي ّجبلّ
ّ
عنياّ ،مما ّحدا ّبو ّلرفع ّحدة

المكبرّ،لمّيمبثّنتنياىوّأنّأمرّبوقفّالعملّبوّبعدّانتقاداتّمنّوزرائوّ،فيماّاستمرّالتوسعّاالستيطانيّ
فيّحيّسموانّجنوبّالمسجدّاألقصىّ ّ.
ّ

التهويد الديني:
يتمادىّاالحتاللّفي ّاستيدافّالقدسّوالمسجدّاألقصى؛ ّوأمامّانتفاضةّالقدسّوالعممياتّالفريدةّالنوعيةّ
التيّألحقتّأضرًاراّجسيمةّباالحتاللّ،يصرّعمىّاالستمرارّفيّمسارّتيويدّالقدسّوفرضّسيطرتوّعمىّ

المسجدّاألقصىّ .

ومن ّالخطوات ّالتيويدية ّاألخيرة ّقرار ّالمحكمة ّالمركزية ّاإلسرائيمية ّالقاضي ّبنقل ّصالحيات ّ"تشغيل"ّ

منطقةّالقصورّاألمويةّ–ّجنوبّوغربّالمسجدّاألقصىّ–ّإلىّجمعيةّ"إلعاد"ّاالستيطانيةّ.ومعّأنّىذهّ
المنطقةّقدّتعرضتّلتغييراتّكبرىّطالتّاألبنيةّاألثريةّمنذّاحتاللّالقدسّعامّّ،1967إلىّأنّسيطرةّ

يدا ّمن ّالحفريات ّوالتغييرات ّفوق ّاألرض ّوتحتياّ ،إضافةً ّلربط ّالمنطقةّ
ىذه ّالجمعية ّعمييا ّتعني ّمز ً

بالموقعّالتيويديّاالستيطانيّالمسمىّبـّ"مركزّالزياراتّ–ّعيرّدافيد"ّالذيّتشرفّعميوّالجمعيةّكذلكّ .

ّقيودا ّعمى ّالمصمينّ ،ففي ّّ 10/16أدى ّاآلالف ّصالةّ
ولمجمعة ّالرابعة ّعمى ّالتوالي ّفرض ّاالحتالل ً

عاماّلممسجدّاألقصىّ.ويعمقّ
الجمعةّفيّشوارعّالقدسّبعدماّمنعّاالحتاللّدخولّالمصمينّدونّالـًّ ّ45
مراقبونّعمى ّعدمّتوقفّاالقتحاماتّخاللّىذاّاألسبوعّبالقولّإنياّمحاولةّمنّقبلّاالحتاللّلمظيورّ
بمظير ّغير ّالمكترث ّبانتفاضة ّالقدس ّوبأنيا ّلن ّتؤثر ّعمى ّأىدافو ّفي ّاألقصىّ .ولكن ّواقع ّىذهّ
االقتحاماتّوعددّمنّيشاركّفيياّوالحمايةّاألمنيةّالكبيرةّالتيّترافقياّتظيرّعكسّماّيريدّاالحتاللّ .
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ّ

التهويد الديمغرافي:
يعتبرّالوجودّاالستيطانيّفيّالقدسّعمىّقدرّكبيرّمنّاألىميةّ،مماّلذلكّمنّتقديمّلمنظرةّاإلسرائيميةّ
واثبات ّزائفّألحقيةّاالحتالل ّفيّىذهّاألرضّ .وبعدّعممياتّتسريبّالعقاراتّواالستيالءّعمىّأخرّفيّ

ترخيصا ّلتوسيع ّالشارع ّالمؤدي ّإلى ّبؤرة ّاستيطانية ّجديدة ّفيّ
ًّ
سموانّ،أصدرت ّو ازرة ّاإلسكان ّاإلسرائيميةّ

قمب ّسموان ّبالقدس ّالمحتمةّ ،ىذه ّالبؤرة ّسيشيد ّفييا ّمبنى ّاستيطاني ّتحت ّمسمى ّ"مقدسات ّبنفنستي"ّ
مؤلف ّمن ّثالث ّطبقاتّ .وبحسب ّوسائل ّإعالم ّعبرية ّقإن ّاألرض ّالتي ّسيقام ّعمييا ّالمبنى ّيمتكمياّ

يرتّكوىنيم"ّ،مماّيرجحّإمكانيةّإشرافّىذهّالجمعيةّعمىّ ّ
أشخاصّمقربونّمنّالجمعيةّاالستيطانيةّ"عط ّ
البناءّوعمىّتوسعةّالبؤرةّبالتعاونّمعّأذرعّاالحتاللّاألخرىّ .
وفيّسياقّمتصلّقامتّجمعية ّ"عطيرت ّكوىنيم"ّاالستيطانية ّصباح ّاإلثنين ّّ 10/19باالستيالءّعمىّ

منزلين ّلعائمة ّأبو ّناب ّببمدة ّسموان ّجنوب ّالمسجد ّاألقصىّ،وقامتّقواتّمنّالوحداتّالخاصةّبإخراجّ
السكانّبالقوةّ،وتقعّمنازلّىذهّالعائمةّضمنّمخططّلـّ"عطيرتّكوىنيم"ّلمسيطرةّعمىّّ5دونماتّوّ200

مترّمربعّمنّحيّالحارةّالوسطىّفيّسموانّ،بحجةّممكيتياّلييودّمنّاليمنّمنذّعامّ.1881

أمامّاالنتفاضةّالتيّفجرىاّاعتداءاتّاالحتاللّعمىّالمسجدّاألقصىّوالمقدسيينّ،يحاولّاالحتاللّوأدّ
ىذه ّاالنتفاضة ّبأي ّشكل ّممكنّ ،وقد ّتفتقت ّعقميتو ّعن ّإقامة ّجدار ّفاصل ّداخل ّأحياء ّالقدسّ ،ففيّ

ّ 10/18قامتّالشرطةّاإلسرائيميةّبوضع ّجدار ّبطولّمترين ّأمامّحيّجبلّالمكبرّ ،وقدّبررّاالحتاللّ
إقامتوّلحمايةّالحيّاالستيطانيّالمجاورّمنّىجماتّالفمسطينيينّ.ومعّتبريراتّاالحتاللّألىميةّالجدارّ
فيّالحدّمنّالعممياتّالحاصمةّفيّالقدسّفقدّعارضّإقامتوّعددّمنّنوابّووزراءّاالحتاللّمعتبرينّأنّ

خطوة ّكيذه ّسوف ّتعطي ّاالنطباع ّوسط ّاإلسرائيميين ّأنو ّسيتم ّتقسيم ّ"العاصمة"ّ ،حسب ّتعبيرىمّ،وبعدّ
انتقادات ّسمعيا ّالمجمس ّالوزراي ّالمصغر ّإلقامة ّالجدارّ ،ال ّسيما ّمن ّالوزرين ّيسرائيل ّكاتس ّّوزئيفّ

إلكينّ،أمرّنتنياىوّبوقفّالعملّبوّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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انتفاضة القدس:
ّإيالماّ
ّوعموم ّمدن ّالضفة ّبالعمميات ّواالحتجاجاتّ ،وأصبحت ّالعمميات ّالفردية ّأكثر
تمتيب ّالقدس ّ
ً

لالحتاللّ،وفيّالمقابلّيستنفرّاالحتاللّآلةّالقتلّوالحصارّليجيضّاالنتفاضةّالتيّبدأتّتدفعّاالحتاللّ
ثمنّتغولوّوتيورهّ .

فبعدّاجتماعّالمجمسّالوزاريّاألمنيّالمصغرّفيّحكومةّاالحتاللّ"الكابينت"ّالثالثاءّّ10/13أعمنّعنّ
عدةّق ارراتّلكبحّاالنتفاضةّ،عمىّرأسياّإغالقّاألحياءّالعربيةّواخضاعّالمقدسيينّلمتفتيشّالجسديّعندّ

دخوليمّإلىّأحيائيمّوخروجيمّمنياّ ّ.

ومنّآثار ّاالنتفاضة ّفي ّالداخلّاإلسرائيميّ ،ما ّذكرتوّعددّمن ّوسائل ّاإلعالمّاإلسرائيمية ّلجيةّتراجعّ
كبيرّلحقّاالقتصادّاإلسرائيميّبشكلّعامّ،بناءّعمىّعددّمنّالمعطياتّمنياّانخفاضّالصفقاتّعبرّ

اّكبيراّفيّحركةّالبيعّ،إضافةّ
اجع
البطاقاتّاالئتمانيةّ،كماّسجمتّمجمعاتّالتسوقّوالمحالّالتجاريةّتر ً
ً
لتراجعّمجملّاألنشطةّالسياحيةّفيّالمناطقّالمحتمةّوأظيرتّمعطياتّرسميةّأنّالسياحةّفيّالقدسّ
تراجعتّمنذّبدايةّالشيرّالحاليّبنسبةّّ.%50ىذاّاالنخفاضّأثرّفي ّبورصةّ"تلّأبيب"ّالتيّسجمتّ

ّ%أحياناّ.وانّىذهّاألرقامّالتيّ
ًّ
اجعاّفيّالتداوالتّمنّجيةّوفيّقيمةّاألسيمّمنّجيةّأخرىّبمغّ20
تر ً

تسجلّواالنتفاضةّالّتزالّفيّبدايتياّمرجحةّلالرتفاعّمعّاستمرارّالتحركاتّ ّّ.
ّ
ّ
ّ

التفاعل مع القدس:
برزتّخاللّىذاّاألسبوعّعددّمنّالتفاعالتّمعّقضاياّالقدسّواالنتفاضةّ.فأكّدتّالحكومةّاألردنية ّفيّ
تصريحّبأنياّ"ستقف ّبكل ّحزم ّفيّوجو ّأي ّمحاولة ّلتغيير ّاألوضاع ّالقائمة ّفي ّالمسجد ّاألقصىّ ،أو ّماّ

ّ.وأكدّمراقبونّبأنّاألردنّمدعوّلمقيامّبخطواتّأكثرّعمميةّلمحدّمنّ
يسمى ّبالتقسيم ّالزماني ّوالمكاني" ّ

ائيميّعمىّاألقصىّخصوصاّأمامّرفعّاالحتاللّسقفّاعتداءاتوّ ّ.
التغولّاإلسر
ً

وعمىّالصعيدّالرسميّالعربيّتعملّالجامعةّالعربيةّبالتنسيقّمعّالسفراءّالعربّعمىّعقدّجمسةّخاصةّ

فيّمجمسّاألمنّلطرحّالحمايةّالدوليةّلمشعبّالفمسطينيّواستصدارّقرارّدوليّبيذاّالشأنّ .

وعمى ّصعيد ّمتصل ّانطمقت ّفي ّمدينة ّاسطنبول ّالخميس ّّ 10/15أعمال ّالمؤتمر ّالتأسيسي ّلـ"رابطةّ

سالميا ّمن ّدول ّمختمفةّ .ويرمي ّالقائمون ّعمىّ
ًّ
لمانيا ّعرًّبيا ّوا
برلمانيون ّألجل ّالقدس"ّ ،بحضور ّّ 130بر ًّ

دعما ّلمشعبّالفمسطينيّوانتفاضةّ
المؤتمر ّمن ّخالل ّإنشاء ّالرابطة ّالبرلمانيةّ ،إلىّتنسيق ّالجيود ّالنيابية ّ ًّ
القدسّ،فيّمحاولةّلمتصديّلمعدوانّاإلسرائيميّالمتواصلّضدّالشعبّومقدساتوّالرازحةّتحتّاالحتاللّ.
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وييدف ّالمؤتمر ّإلى ّدعوة ّالبرلمانات ّالعربية ّواإلسالمية ّإليجاد ّلجنة ّفمسطين ّوالقدس ّفي ّالبرلماناتّ،

سعيا ّلخطط ّعممية ّيتم ّتنسيقيا ّبين ّالبرلمانات ّوالحكومات ّلنصرة ّقضيةّ
إلبقاء ّقضية ّفمسطين ّحاضرة ّ ًّ

القدسّوفمسطينّبشكلّمستمرّ .

ّووصف ّبيان ّلـ ّ"الييئة ّالعالمية ّلمعمماء ّالمسممين" ّ ّوما ّيجري ّمن ّمواجيات ّبين ّالفمسطينيين ّوقواتّ

االحتالل ّبأنو ّ"انتفاضة ّثالثة"ّ ،وأكدت ّالييئة ّحق ّالشعب ّالفمسطيني ّالمشروع ّفي ّالدفاع ّعن ّالمسجدّ
األقصى ّوالذود ّعن ّأرضو ّوعرضوّ .وطالبت ّالييئة ّالتابعة ّلرابطة ّالعالم ّاإلسالميّ ،عموم ّالمسممينّ

شعوباّودوالّبعدمّاالنشغالّعنّقضيةّالقدسّوالمسجدّاألقصىّ ّ.
ًّ

وفي ّمتابعة ّالتفاعل ّالشعبي ّمع ّالقدس ّخالل ّىذه ّالمرحمةّ ،نظمت ّالعديد ّمن ّالفعاليات ّداخل ّوخارجّ

فمسطينّتضامناّمعّالقدسّواالنتفاضةّالجاريةّفيياّ،فقدّشيدتّالعاصمةّالسودانيةّالخرطومّعقبّصالةّ
ً

دعما ّالنتفاضة ّالقدسّ.كماّنظمت ّ"المبادرة ّالمغربية ّلمدعم ّوالنصرة"ّوقفةّ
الجمعةّّ 10/16مسيرّةًّحاشدة ّ ً
تضامنيةّمساءّالجمعةّأمامّساحةّالبرلمانّفيّالعاصمةّالرباط؛ّلنصرةّالمسجدّاألقصىّ ّ.ونظمّعددّمنّ

ودعماّلمشعبّالفمسطينيّفيّ
األحزابّالتونسيةّ،السبتّّ،10/17مسيرةّجماىيريةّحاشدةّنصرةّلألقصىّ ًّ
ىبتو ّضد ّاإلحتالل ّومستوطنيوّوسط ّالعاصمة ّتونسّ .وأكد ّالمشاركون ّأن ّاألقصى ّلن ّيخضع ّلمتقسيمّ

الزمانيّأوّالمكانيّكماّيخططّاالحتاللّومستوطنوه.
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