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 مقّدمة

 مثل مدينة القدس.. الغرب، عند العرب كما عند الغرب،ليس من مدينة يعرفها الناس، في الشرق و

ة اليهودي   :ةديان السماوي  تباع األأاقع القداسة فيها التي تجمع بين ك الناس بسيرتها ومووليس من مدينة يتبر  

ة تحتوي على الكثير من وهي مدينة عربي   ،فهي عاصمة فلسطين ؛القدسسالم، كما مدينة ة واإلوالمسيحي  

 فيها مقام ومعراجه إلى السماء، بدًءا من النبي   لكل  نبي  ها المسجد األقصى وكنيسة القيامة. وأهم   ،ساتالمقد  

لم عيسى )ع( الذي  ة على الحجارة، ثم  النبي  يه هارون ونقش الوصايا السماوي  )ع( الذي استعان بأخ موسى

ماكن أل بين الذي  لم يزر القدس، ولم يتجو   محمد )ص( ا النبي  ، أم  لة من المؤمنين ق  ل  إيستجب لدعوته 

فه ليشر   قصى في رحلة فوق البراق،من المسجد الحرام إلى المسجد األ هالقداسة فيها، فقد أسرى به رب  

 .ثالثةة الديان السماوي  ألتباع اأسات الجامعة والمباركة لدى بالتجوال بين المقد  

على مدى  سرائيلي  ون الحتالل اإلة التي تحظى بها مدينة القدس؟ وكيف واجه المقدسي  فما هي الرمزي  

ما سي  ول  ،ةالضطرابات التي تشهدها الدول العربي   ؟ وما المخاطر التي تواجه القدس في ظل  أعوام ولم يزالوا

 ،سئلة كثيرة تستحضرنا في معرض حديثنا عن مدينة القدسأعالن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل؟ بعد إ

هذه  نجابة عبهدف اإلالتي عايشتها القدس ة برز المحطات التاريخي  أحاطة بوسوف نحاول في هذا المقال اإل

 األسئلة.
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 اتاريخيًّ  القدس

ها بقعة تواصل العالم القديم أن  سي ما ول  ،ةالديني  كما ة تها الجغرافي  ألهمي   بتاريخ غني  حافلة مدينة  القدس

المدينة من  وقع الجزء الغربي  ولقد  ،اة تاريخي  ة الدولي  ا لجميع القوى السياسي  بقاراته الثالث، ما جعلها هدفً 

وعلى  ،ةمات الصهيوني  حيث استطاعت المنظ   ،«النكبة»في حرب  1948عام الفي  تحت الحتالل الصهيوني  

ها تيت المنطقة التي احتل  فسم   ؛من القدس اكبيرً  اوجزءً  ،فلسطين % من أرض78احتالل  ،«الهاجانا»رأسها 

تحت  توقع وقد ،«القدس شرق»ـة بات األردني  والمنطقة التي بقيت تحت سيطرة القو   ،«القدسغرب »بـ

 .1967الحتالل الصهيوني عام 

 ة،األولى لحتاللها مدينة القدس إلى تغيير معالمها العربي   اتمنذ الساع سعت سلطات الحتالل اإلسرائيلي  

 يهودي   واختراع إرث تاريخي  وأسرلتها، المدينة  بتهويد مصالحهافي دائرة  وبناء حدود جديدة لها، تصب  

أطواق ، من خالل واإلسالمي   العربي   ني  يوعزلها عن امتدادها الفلسط تهافيها، والعمل على محاصر

ين، وصاحب ذلك تهجير ممنهج ألهل القدس الفلسطيني   ،ةعد دة، وجدر فاصلة، وحواجز عسكري  ة متاستيطاني  

انها ة إلى مدينة مفرغة من سك  ة اإلسالمي  لتحويل القدس العربي   ؛نفيبمستوطنين يهود متطر   استبدالهمو

ينصلي  األ
1
. 

، ليست دعوة اة جميعً تحرير القدس، وسائر فلسطين لدى المؤمنين بالرسالت السماوي  إلى فإن  الدعوة  ،وعليه

ة التي عصابات الصهيوني  رض القداسة من الأ تحريرإلى ما هي دعوة ن  إة، ة، ول هي دعوة مذهبي  عنصري  

 1967مدينة القدس عام  لى احتالل شرقإ «إسرائيل»حيث عمدت ،  شاملة ةضمن خطة استعماري   تهااحتل  

وسائل  أعتى، مستخدمة سة فيها، وتهجير أهلها وتهويد المعالم المقد  طرة الكاملة على المدينةوكان هدفها السي

 .ينين المقدسي  الفلسطيني   القمع واإلرهاب لمواجهة صمود المقاومين

 امة؟ ماذا سيصيب الشعب الفلسطيني  ه اللعبة، بل هذه الدو  هذا الواقع األليم، نسأل: كيف ستنتهي هذ وفي ظل  

فمنذ سقوط مدينة القدس  ق حلمه؟ويحق  هل من أمل في أن يرتاح البائس في حال أكملنا في المسار نفسه؟ 

ة، ، والتشريعي  ةوالسياسي   ة،ساته العسكري  ومواجهة مؤس   ي لالحتالل الصهيوني  ون يحاولون التصد  والفلسطيني  

 ، بإمكاناتهم المتواضعة.ة المختلفةوالقضائي  

ة مفارقة  نطالقمن ارغم بال، سياسة على المستوى العالمي  داخل ال د  تع «ةأورشليم اإلسرائيلي  » أن   في وثم 

له يتقب   «امنطقً »ة األمر الواقع بقو  ما يجعله  ،عاءالد  يدعم هذا السالح  ذلك ألن   ؛ةمن الخرافة التوراتي   التسمية

بشكل ما،  وإن بقيت داخل اإلطار الديني   ،خارج السياسة اعالمي   ة( فهي)العربي   «ةالقدس الفلسطيني  »ا أم   .العالم

  .ة تتناقض مع الكيان الصهيوني  ما هوي  ن  إة منفصلة قداستها ل تعطيها هوي   على أن  

 «لسرائيإ»قرار ترامب في جعل القدس عاصمة  مسار

قاوم تهويد القدس، لجهودها « إسرائيل»واصلت  وخالفاتهم،ام العرب بمنازعاتهم انشغال حك   في ظل  

ة مفرطة وعنف ممنهج بقو   فتحة واجهتها وأخرى من خالل انتفاضات سلمي   ،حةون تارة مقاومة مسل  الفلسطيني  

، الكثيرة ةالتقارير الدولي   قتهاوث  ، ة وانتهاكات مفزعةاإلنساني   لم يخجل ممارسوه من ارتكاب جرائم ضد  

ة  ومنحنيات عد  في أطوار  ، دخل نضال الشعب الفلسطيني  اليومو 1967بين عام  ة.ة وغير حكومي  حكومي  

                                                           
1
-1967واجراءات الحتالل السرائيلي منذ حزيران ، ممارسات منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة التنفيذية، دائرة شؤون القدس - 

 .4ص  ، سلسلة أوراق القدس،2009
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قبل  ،ة بفصائلها المختلفةمة التحرير الفلسطيني  ر الوطني التي قادتها منظ  لحركة التحر   اا وهبوطً صعودً  ،صعبة

 ،ات القرن العشرين(ة حماس )في ثمانيني  ة حركة المقاومة اإلسالمي  وقطاع غز  ة ة الغربي  ل في الضف  أن تتشك  

وأحيانا ، حةمراحل المقاومة المسل   يل. وتعاقبتة داخل إسرائوقبل أن تتبلور أحزاب المعارضة العربي  

فاضة )النتفاضة الثانية: انت (،1993-1987)النتفاضة األولى  :ةمتبوعة بالنتفاضات السلمي  تواكبت، 

ة على ( التي تلتها مفاوضات للتسوية السلمي  2015-2014(، )النتفاضة الثالثة 2004-2000قصى األ

قامت سلطة  ،إلسرائيل لفلسطين والغربي   ، الجزء الشرقي  هماالقدس عاصمة ل جعلالدولتين و أساس حل  

ف ل إرهاب الدولة ول اإلجرام ولم يتوق   ،ةة، ولم تقم بعد الدولة المستقل  ة في الضفة الغربي  ة فلسطيني  وطني  

 .ةل في القدس ول في الضف   الستيطاني  

ح مع حماس لم صراعها المسل   ا منها، غير أن  ة وانسحبت عسكري  ة احتاللها لغز  أنهت إسرائيل بصورة أحادي  

  .وتواصل الحصار الظالم ألهله ،رت حروب تدمير القطاعوتكر   ،فيتوق  

وألهمت  ،1967ت في ين داخل إسرائيل وفي األراضي التي احتل  ة للفلسطيني  النتفاضات السلمي  تالحقت 

وأيقظت بعض الضمائر على امتداد العالم بعد أن واجه األطفال والشباب والنساء والرجال آلة القتل  ،العرب

 .ة وإرهاب الدولة تارة بالحجارة وتارة دونهااإلسرائيلي  

دون أن يسفر ذلك عن قيام  ، مناتة منذ منتصف التسعيني  ة الحكومات اإلسرائيلي  طيني  فاوضت السلطة الفلس

ا، قاومت حماس عسكري  و ،د إيقاف اإلجرام الستيطاني  أو حتى مجر   ،العودة ة أو إقرار حق  الدولة المستقل  

 كي  يرأعلن الرئيس األم 2017ديسمبر  6وفي  .ةر القطاع وحوصر أهله ولم تتراجع الجرائم اإلسرائيلي  فدم  

ليقضي بذلك  ،سةوقرر نقل سفارة بالده إلى المدينة المقد   ،دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل

التي يأملون بإقامتها على  سة عاصمة لدولتهميتمس كون بالمدينة المقد  ممن ين على أحالم ماليين الفلسطيني  

 .1967حدود 

 مفعول قانوني   الجانب حول وضع القدس ليس له أي   قرار أحادي   أي   أن   األمنى الرغم من تأكيد مجلس عل 

نقل السفارة  2018أيار  مايو/ 14في  تم  و ،كالعادة عة لم تنص  كي  يرالوليات المتحدة األم ، فإن  ويجب إبطاله

 .للنكبة 70ى الـلذكراين لها بالت زامن مع إحياء الفلسطيني   من تل أبيب إلى القدس، وجرى افتتاح رسمي  

ين مفاوضات بين الفلسطيني   الدولتين بإخراج ملف القدس من أي   ل القرار ضربة قاضية لحل  وشك  

 ين منذ مفاوضات مدريد في نوفمبر/نفسه كان قد طمأن الفلسطيني   كي  يرالجانب األم ين، مع أن  واإلسرائيلي  

كات التحر   ن  أو ،ده المفاوضات بين الجانبينالوضع النهائي لمدينة القدس تحد   بأن   1991تشرين الثاني 

 إلى خطورة الموقف. ا على هذه الخطوة لم ترتق  ة رد  ة العربي  الرسمي  

 المقاومة في القدس

فسارعت إلى إيجاد الحقائق والوقائع على األرض، لوضع ، «األمر الواقع»ات الحتالل سياسة انتهجت قو  

وحدة »لهذه الحقائق مظاهر مزعومة ثالثة:  ، وجعلتيهذا التحد  ين والعرب والمسلمين أمام الفلسطيني  
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ة إلى . ومن أجل تحقيق هذه المظاهر، عمدت الحكومات اإلسرائيلي  «القدس، والهدوء في القدس، والتعايش

شراف على واإل ،ها العاصمة الرسمي ةواعتمادا، ا وقضائي  القدس إداري   إصدار قوانين مختلفة اعتنت بضم  

دس، ومصادرة كافة مجلس أمانة الق سة، وحل  والسيطرة على األماكن المقد  ضي، س ومصادرة األراالمدار

تها ة الحكومة األردني  ممتلكات  ، إلى غير ذلك من اإلجراءاتهافيوسجال 
2

جراءات وهذه العتداءات واإل. 

الحتالل بكافة السبل مقاومة إلى ين ا لدفع المقدسي  ا كافيً كانت سببً ة جراءات العسكري  جمل اإلضمن م

 فإن   اا دولي  قرارً  19ة وفق محتل   مدينة القدس أرض بالخذلن، فبالرغم من أن   همإضافة إلى شعور ،والوسائل

ة تتجاهل هذه القرارات بشكل مطلقحكومات إسرائيل المتعاقب
3
مخرجات مؤتمر مدريد وا رفضأن هم  كما ،

ة تحريرها قضي  بإعادة العتبار لها من حيث إن   واسة، وطالبالمقد  ق بالمدينة سلو فيما يتعل  وة أواتفاقي  
4

هذا ، 

ة، ة، والجتماعي  ة طيلة سنوات الحتالل، على المستويات القتصادي  ين المستمر  ضافة إلى معاناة المقدسي  باإل

هدم المنازل، وطرد  ة في تطبيق الحتالل لسياساتنتيجة العنصري   ؛ةة، وحتى الترفيهي  اني  ة، والسك  والتعليمي  

 علىة ات، وفرض الغرامات والمخالفات الباهظة، وفقدان الثقة في قدرة السلطة الوطني  ان، وسحب الهوي  السك  

انسداد األفق التفاوضي بين السلطة  في ظل  ، ة والقطاعالدفاع عن نفسها ومواطنيها في الضفة الغربي  

 .دات في الشأن الفلسطيني  ات وتعه  اتفاقي   ألي  الذين يتنك رون  ينة واإلسرائيلي  الفلسطيني  

مجموعات منهم قد قاومت  ن  فإون نتيجة احتالل المدينة، اها المقدسي  وبالرغم من أثر الصدمة الشديدة التي تلق  

 ومنها: ، عةالحتالل بأساليب متنو  

 توقيع عرائض االستنكار والمذكرات االحتجاجية. 1

ي عن عقاراتهم وممتلكاتهم أو تخل  ال وارفض للمدينة، كما والسياسي   داري  الحتالل اإل ون ضم  رفض المقدسي  

هضم حقوقهم من قبل صدار بيانات وتصريحات ترفض إوظهر ذلك على شكل احتجاجات و ،خالئهاإ

من، مم المتحدة ومجلس األباألا ين بدءً لى المعني  إة والرسائل رات الخطي  ة، فأرسلوا المذك  سرائيلي  السلطات اإل

 لة بالحكم العسكري  المختلفة ممث   سات الحتاللبمؤس   لى الملوك والزعماء العرب والمسلمين، وانتهاءً إوكذلك 

وغيره
5
. 

سات د مركز للمؤس  وجبو ،ةة الغربي  عن باقي مدن الضف   ،1967ت مدينة القدس عقب الحتالل ولقد اختص  

ر من أن تتبلور الكثي ، ولهذا كان من الطبيعي  ةالوطني   ةات العتباري  ة، وبكثرة الشخصي  ة والسياسي  الوطني  

ة ساخنة، ومنشورات بيانات سياسي   ةاءات الحتالل وانتهاكاته في صورجرة الرافضة إلالمواقف السياسي  

لبأو   ًل ة تعالج األحداث أو  فوري  
6

البيانات والمنشورات صفة التوعية والتوجيه والتحريض  هذهخذت وات  ، 

ة صوره، كما رفض الحتالل بكافعلى حداث، وقيادة الجماهير وتشجيعها ي لألالتعبئة والتصد  ال في الفع  

، ة وراء إجراءات الحتاللة والعسكري  ة السياسي  ل في توضيح الخلفي  ة تتمث  ف تعبوي  اهدأكانت لهذه البيانات 

                                                           
2
 .62منظمة التحرير الفلسطينية، مصدر سابق ، ص:  - 
3
 .222 ، ص2006 قليمية،، المركز الفلسطيني للدراسات اإل، رام هللاأحمد فارس عودة، بين النتفاضتين- 
4
 .99 ، ص2001المركز العربي لإلعالم،  ،، القاهرةسبيت المقدأحمد صدقي الدجاني، الخطر يتهدد  - 
5
، ص: 1991نواف الزرو، القدس بين مخططات التهويد ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية، عمان، دار الخواجا للنشر والتوزيع،  - 

85 
6
 المرجع نفسه - 
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ة، ته العسكري  وآلي   في وجه المحتل  ين لة بتعزيز صمود المقدسي  المتمث   ةظهار أهداف المسيرة النضالي  إوكذلك 

ات والنشاطات، إضافة إلى ترسيخ العالقات بين جراءاته وانتهاكاته، وبيان برنامج الفعالي  إورفض كافة 

، وبينهم وبين قادة النضال من جهة أخرىين من جهةشرائح المقدسي  
7
. 

 المظاهرات والصدامات . 2

بعد أن قامت الس لطات  1976آذار إلى سنة، وت عود أحداثه  كل   آذار من 30ون يوم األرض في الفلسطني   ييحي

ة أو المشاع في نطاق حدود مناطق الصهيوني   ة بمصادرة آلف الد ونمات من األراضي ذات الملكي ة الخاص 

وخرجت المظاهرات  ،عام ومسيرات من الجليل إلى النقبضراب إي ة سكاني ة فلسطيني ة، وقد عم  ذات أغلب

نهم ستة، أطلقت النار على المتظاهرين، وقتلت موات الحتالل  بالعنف الشديد، قو   هاواجهتف الكبيرة،

فلسطيني   وجرحت العشرات، واعتقلت نحو ثالثمئة
8
في الصراع على  امحوري   ايوم األرض حدثً  د  ويع ،

هذه هي المرة األولى التي يُنظم  ن  إحيث  الصهيوني   وفي عالقة المواطنين العرب بالجسم السياسي   ،األرض

ة بصفة على السياسات الصهيوني   ارد  ممنهجة ومدروسة احتجاجات  1948فيها العرب في فلسطين منذ عام 

 ة.ة فلسطيني  ة وطني  جماعي  

 ات الطعن بالسكاكينعمليّ . 3

، وكذلك واإلسرائيلي ين، نتيجة لالحتكاك اليومي  بين المقدسي ين «حرب الخناجر»سلوب أشهدت مدينة القدس 

 عالم.قة بمكانة القدس في السياسة واإلة الفائقة المتعل  للحساسي  

مر داخل البلدة القديمة وخارجها، األالجنود والمستوطنين  ات الطعن بالخناجر ضد  تنفيذ العديد من عملي   لقد تم  

ةب ورعب مستمفي حالة تأه   اهمالذي أبق  سرائيلي  يصيب قادة األمن اإلكان ي عن اإلرباك الدائم الذ ، فضاًل ر 

يصعب تفاديه ثحيبال من أساليب المقاومة في مجابهة هذا النوع الفع  
9
 . 

 حةات المسلّ العمليّ . 4

ة إلى جنوبها وبالعكس، ومنها باتجاه و شمال الضفة الغربي  كانت مدينة القدس الطريق الذي يعبر منه فلسطيني  

عة، ما بين وضع حة المتنو  ات المسل  العشرات من العملي  ن والشباب المقدسي  ذ ولقد نف  ، اغور األردن أيضً 

ات زت المقاومة خالل سنوات السبعيني  وقد ترك   ،ةعبوات ناسفة، أو إطالق نار، أو إلقاء قنابل حارقة أو يدوي  

والتي  ،«الهدنة خط  »اة ات لتشمل المنطقة المسم  ات والتسعيني  ي  عت في الثمانينة، ثم توس  في القدس الغربي  

لبلدة القديمةإلى اإضافة  المدينة، ملت كذلك المستوطنات الواقعة شرقتفصل شرق المدينة عن غربها، وش
10
. 

 الرباط والصمود. 5

                                                           
7
 92ص: ،المرجع السابق - 
8
، مركز الزيتونة للدراسات والستشارات، المقاومة الشعبية في فلسطين، سلسلة تقرير معلومات، بيروت ، قسم األرشيف والمعلومات- 

 http://bit>?ly\2hWdGea، 2014مركز الزيتونة  للدراسات والستشارات، 
9
 75-65نواف الزرو، ص:  - 

10
 .24 ، ص2005سرائيلية،القدس للدراسات اإل ، معهد1967-2002إلرهاب في مدينة القدس جادي فارن وأخرون، التعامل مع ا- 



9 
 

 أل وهما ظاهرة الرباط وظاهرة الصمود: ،ظاهرتان في القدس برزت

 ظاهرة الرباط:  - أ

 «الرباط»ولقد أطلق تعبير  ،«الرباط والمرابطة»لحتالل من خالل ون بمقاومة الطالما افتخر المقدسي  

اقتحامات الحتالل  ات من القرن العشرين على المعتكفين في المسجد األقصى في مواجهةي  أواخر التسعين

، يوصفون بها بشكل عام ،مدينة القدسن في يصفة القاطن «المرابطون»أصبحت كلمة  ثم  ، أو المستوطنين

ا كثيرة ون أحيانً ون والمصل  حيث يعيش المقدسي   ،ةجراءاته القمعي  إتالل وكونهم يواجهون سياسات الح

 تأدية، وهمن اقتحام ا للمستوطنينا متواصلة داخل المسجد األقصى منعً امً ا وليلة من الرباط أو أي  يومً 

 ،2013قصى بشكل واضح منذ سنة ات في المسجد األة. وبرز دور النساء المقدسي  تراتيل وشعائر تلمودي  

شراف إتحت  ،«قصىمصاطب العلم في المسجد األ»ة ضمن مشروع ة وحواري  حيث أقمن حلقات دراسي  

ر دور تطو   ثم   ،ةة في األراضي المحتل  سات، التابعة للحركة اإلسالمي  سة  عمارة األقصى والمقد  مؤس  

القتحامات ا على ، رد  ساحاتهفي داخل المسجد األقصى وف المرابطات فصرن يحضرن بشكل مكث  

ة مني  جهزة األتابعة لأل ةذها المستوطنون اليهود للمسجد مصحوبة بعناصر عد  ينف  ة التي رالمتكر  

 ة. سرائيلي  اإل

 ظاهرة الص مود: - ب

لون ول يزالون يشك   ،ة ومقاومتهاة اليومي  سرائيلي  جراءات اإلهاكات واإلي النتون تحد  استطاع المقدسي  

وسائل ة المتعاقبة أشرس سرائيلي  من احتاللها واعتماد الحكومات اإلا في مدينة القدس بالرغم ا صعبً رقمً 

صمود عائالت في البلدة القديمة مقابل مراقبة دائمة من  ، فنجدوأقساهاة الضطهاد والحصار والعنصري  

فالعيش ليس   رميمها،أو تا بالسقوط دً التي بات بعضها مهد   لهم، تمنعهم حتى من ترميم منازلهم العدو  

 .الذين يعيشون في البلدة القديمةين ا نتيجة الضغوط التي تمارس على المقدسي  يسيرً 

لى تعزيز الصمود في مدينة إبنشاطات مختلفة تهدف  ةة والرسمي  ة الفلسطيني  وتقوم بعض الجهات األهلي  

ة ة العبري  ة، وإحالل الهوي  الفلسطيني  ة ة التي تسعى إلى إذابة الهوي  القدس ومقاومة المخططات اإلسرائيلي  

حتفاء بالتراث ة بين الفينة واألخرى إلى الات الخيري  ي  سات والجمعلذلك تبادر بعض المؤس   ؛منها بدًل 

ة، أو بالمسكن وأثاثه وأدواته، والملبوسات الفلسطيني   قة بالزي  والتقاليد من خالل إقامة المهرجانات المتعل  

واألهازيج والزجل، أو ما له عالقة بأصناف الطعام والمأكولت المختلفة التي يحتفل  وكذلك تقاليد الدبكة

ة في براز الثقافة الفلسطيني  هو إقامة هذه المهرجانات إوالهدف من  ،ون بها في مواسمها المختلفةالمقدسي  

لنشاطات من وقد قوبلت هذه اوإضعاف الوجود العربي فيها.  تهاي لسياسات طمس عروبالقدس، والتصد  

سألون عن كيفية وباتوا يعاني المقاومة وتعزيز الصمود، ا لمرأوا فيها تشويهً  ، إذنتقاداتاب همبعضقبل 

اتهم ، أو سحبت هوي  دمت بيوتهم، أو هجروا خلف الجداره ين الذينالنشاطات لصمود المقدسي   هتعزيز هذ

سياسات الحتالل بتدنيس المساجد وصودرت عقاراتهم وممتلكاتهم، أو كيف يكون التعزيز في وجه 
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ه عالقة بمعاني ا ، ونفوا أن يكون لا وغذائي  وأشار المنتقدون إلى فائدة هذا النشاط صحي   ؟ساتوالمقد  

الصمود والمقاومة
11
. 

 خيامنصب  وشهد ، فال يكاد شارع في مدينة القدس إل  ا خيام  العتصامذكر من وسائل الصمود أيضً يو

خيام العتصام سلوب أانتهاج إلى ين رات التي دفعت بالمقدسي  أو غير ذلك من المبر   للعزاء بالشهداء،

والجدير  ،«خيام العتصام»لهذه الظاهرة  وضع حد   ات الحتاللع قو  ولم تستط، والحتجاج والصمود

إلى ل لم تتوص  ات الحتالل قو  ل سي ما أن  و ،ةسرائيلي  لسلطات اإللبه هذه الخيام  تسب   ذيرباك الذكره اإل

لجنود أو المستوطنين، اين يسقطون أعقاب دعسهم أو قتلهم نصب خيام الشهداء الذ حيث يتم   ها،من الحد  

 ون مع الشهداء.لذي يظهره المقدسي  لتعاطف اإلى اوفي ذلك إشارة 

خالل  مدينة القدسة خيام العتصام في ة الفلسطيني  ات األهلي  سات والجمعي  آزر العديد من المؤس  وقد 

ة أجنبي  وهيئات ، ة للواقع الفلسطينيل األطياف السياسي  ، إضافة إلى وفود مختلفة تمث  سنوات الحتالل

 مت معظم هذه الوفود المعونات الالزمة والمساعدات الطارئة ألصحاب الخيام ونشطائها.. وقد  ةتطوعي  

 مقاومة التطبيع

ل تزيد  هه أداة ماكرة من أدوات، حيث يرونالحتاللصمود مقاومة التطبيع مع طار أساليب الإج في ويندر

، رها فيهتوف  ، عدا عن كونها تحرم المقاوم من الصفات الواجب اضعفً  الضعيف تحت الحتالل إل  

ل المؤي   .ة الوطنية، وأصالة الهوي  والحترازكاليقظة،   على ما يُسم ى يندون للتطبيع من الفلسطيني  ويُعو 

، بينما الرافضون للتطبيع يعد ون ين على التطبيعتشجيع الفلسطيني   الذي اعتاد اإلسرائيلي  معسكر السالم 

، ومنها دعمه للحكومات رون بمواقفه العدائية، ويذك  معسكر صورة أخرى من صور الحتاللهذا ال

ين إلى واإلسرائيلي  ين دون للتطبيع من الفلسطيني  ين، وينظر المؤي  ة في اعتداءاتها على الفلسطيني  اإلسرائيلي  

هم عثرة في طريق وأن  »دين، فين ومتشد  ين كمتطر  من الفلسطيني  وأنصارها حة المقاومة المسل   عناصر

التطبيع مع  أن   . ويرى الرافضون«المعتدلين»ين بـبذ المقاومة من الفلسطيني  ، بينما يسم ون من ين«السالم

 ها، وصار بعضةة والفلسطيني  التنازل عن الحقوق العربي  لى مزيد من عة ع األنظمة العربي  الحتالل قد شج  

لت بل  ،«ين أكثر من الملكلن نكون ملكي  »د مقولة يرد    ،ينين إلى حليفة لإلسرائيلي  دة للفلسطيني  من مؤي  تحو 

عادة إات السالم في وكذلك المفاوضات واتفاقي   ،يندعاية التطبيع مع الفلسطيني   ت إسرائيلفيما استغل  

ة أوسلو، ا في أعقاب اتفاقي  ين، وخصوصً المتضامن مع الفلسطيني   عالقاتها مع المعسكر الدولي  صياغة 

سات ين للتطبيع مع مؤس  ومقاومة المقدسي   ،لك العديد من األصدقاء والحلفاءون بسبب ذوخسر الفلسطيني  

: لهماأو  ، حولهماقين بهذا الباب للحديث ضاءة على  موضوعين متعل  سنوجزها من خالل اإل الحتالل

ن قبل : التطبيع والموقف من زيارة القدس والمسجد األقصى مة الحتالل، وثانيهماالموقف من بلدي  

 المسؤولين العرب والمسلمين.

 ة االحتالل الموقف من بلديّ  - أ

                                                           
11

ا، مدونة هنادي توك اإللكترونية، هنادي قواسمي، القدس ومعركة الوجود العربي، المهرجانات أنموذجا والعام سالحً - 

https:\\hanaditalk.wordpress.com\2012\05\28\1328\ 
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ة تشرف على تقديم الخدمات ة خدماتي  سة مدني  مؤس   ة القدسبلدي   إظهارة على تحرص السلطات اإلسرائيلي  

 ةين القتصادي  ة ظروف المقدسي  مستغل   ة،سة ديمقراطي  ظهارها مؤس  إهدف ؛ بعة للسكان كافةالمتنو  

دلء بأصواتهم في انتخاب إلعلى اين ين الفلسطيني  فهي تحرص على تشجيع المقدسي  ، ة القاسيةوالجتماعي  

المراكز »ذلك أقامت  وفي ظل   ،حالة تطبيع العالقات مع الحتالليجاد ها إلا منة سعيً مجلس البلدي  

ة مع وجوه من المجتمع بناء عالقات حميمي  »ة، وأشاعت مفهوم في األحياء الفلسطيني   «ةالجماهيري  

«ةقيادات محلي  »على أمل إيجاد  «المحلي
12
. 

ان في دة لجميع السك  ، زاعمة الخدمة الموح  ةين السطحي  هتمام بقضايا المقدسي  وتبدي بلدية القدس ال

واألضواء، وتحرص على  تة، من خالل نصب الالفتاالمناسبات الديني  في تزيين الالمدينة، فتعمل على 

تحقيق األمن ل« استتباب الهدوء في المدينة»ة ناجحة، بغرض ة احتفالي  إظهار هذه المناسبات كمواسم ديني  

 ين.سرائيلي  لإل

بحيث تسعى إلى تنفيذ  سرائيلي  ة الحتالل اإلم من أجهزمتقد   دو سوى جهازإن  بلدية القدس ل تغ

ولدولة  دة للشعب اليهودي  إلى ترسيخ واقع المدينة كعاصمة موح   ة، وصوًل طات الستيطاني  المخط  

للوصول إلى اإلنسان  ةة يتعاون مع باقي األجهزة األمني  ة اإلسرائيلي  جهاز البلدي   والثابت أن   ،إسرائيل

 استمالته. بهدف إفقاره أو طرده  من المدينة أو فيهدسي من خالل نقاط ضعفه، والتأثير المق

 :س والمسجد األقصى تحت االحتاللالتطبيع والموقف من زيارة القد - ب

، خالل العقود الماضية زيارة ين في فلسطين وخارجهالقد رفض معظم رجال الدين المسلمين والمسيحي  

سات الحتالل رون إلى مقاطعة مؤس  ، ودعا المفك  لمبارك تحت الحتاللالقدس والمسجد األقصى ا

وكان على رأس هؤلء شيوخ ، اراته التي تعطي اإلذن بالزياراتبما في ذلك مقاطعة سف اإلسرائيلي  

ة ة والنقابي  ة والثقافي  سات الوطني  المؤس  كذلك ة، وة المصري  األزهر، واألب شنودة رئيس الطائفة القبطي  

سات تحت الحتاللزيارة القدس والمقد   تفضر
13

 جانب الفلسطيني  ر مفاجئ على موقف ال. وقد طرأ تطو  

 ىفرأ ،ة منهاإضافة إلى الناحية الفقهي  ، ةة واإلعالمي  ن الناحيتين السياسي  ا متحديدً  ،من فتوى الزيارة

المسلمين ضرورة زيارة المسؤولين العرب و ة مع الحتاللد للتسوية السلمي  ي  المؤ الفريق الفلسطيني  

، ومن أجل تعزيز صمود ساتهاللمدينة ومقد   من أجل مواجهة التهويد اإلسرائيلي  للقدس والمسجد األقصى 

والذي هو ، فيما رأى الفريق اآلخر ،ك بأراضيهم وممتلكاتهممن التمس   ، وتمكينهمينأهلها الفلسطيني  

ساته هو األصل في ل ومؤس  مقاطعة الحتال ، أن  «يارة تحت الحتاللتحريم الز»المتداد التقليدي لـ

هذه لت ، حتى لو تمث  ذن الحتالل وبتصريح منهإخطوة في هذا التجاه ب لقيام بأي  ، ول يجوز االمقاومة

 ز سيادته على المدينة.ما تعز  ن  إالزيارة بموافقة الحتالل  ألن   ؛الخطوة بزيارة المسجد األقصى

ة على ة والتهويدي  ستيطاني  د لسياساته التمه   ة كبيرةل يمسك بزمام آلة إعالمي  الحتال علوم أن  ومن الم

جيش الدفاع »واألخالق الرفيعة لـ «ة إسرائيلديموقراطي  »عن  اا مغلوطً الدوام، وتعكس انطباعً 

                                                           
12

 .فيدائرة سليمان الحلبي للدراسات الستعمارية والتحرر المعر - 
13

 . 2012\7\22الدكتور حسام عفانة، رؤية شرعية نقدية في فتاوى زيارة األقصى، موقع وكالة فلسطين اليوم الخبارية،  - 
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ة العبادة في ، وصورة معكوسة عن الجهود التي تبذلها حكومة الحتالل في تأمين حري  «اإلسرائيلي  

سرائيل لستقبال عشرة ماليين سائح إذلك استعداد  دوالذي يؤك   ،ةسات عام  ة والمقد  سجد األقصى خاص  الم

ي إلى قبول نجاح الزيارات واستمرارها يؤد   ة أن  ع الحكومات اإلسرائيلي  وتتوق   ،المدينة فيا سنوي   أجنبي  

ة ل ركيزة أساسي  الحالة التي تشك   ،«األمر الواقع في المدينةحالة »ين لـالفلسطيني   سلمين ومن ثم  العرب والم

ل في أن يقارن سرائيإتأمل  بعدهاو ،لمطلقة على مدينة القدس المحتلةضمن مخطط الحتالل للسيطرة ا

، مع ما تعانيه المدن ء زياراتهم للقدس والمسجد األقصىأجواء األمن والهدوء في أثنا العرب والمسلمون

 وقد صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي   ر واضطراب وإرهاب،ة من توت  سالمي  ة واإلربي  والعواصم الع

جهة الوحيدة التي إسرائيل هي ال عى أن  ، إذ اد  د ذلكما يؤك   Benjamin Netanyahuبنيامين نتنياهو 

ساتتحمي المقد  
14

بسبب ما ، ة إلى التضامن والمؤازرةحاجة ماس  ين بالقدس والمقدسي   أن  في  . ول شك  

الرأي الداعي إلى ضرورة زيارة القدس والمسجد األقصى   أن  ، إل  هديد وتهويد واضطهاديعانونه من ت

لم يلق  ساتمن الستفراد بالقدس والمقد   للمستوطنين ا، ومنعً ين في مواجهة الحتالللمقدسي  مع اا تضامنً 

هذا  على الرغم من أن   ،ودهم ورباطهمين في صمعم المقدسي  ة تنقذ القدس من التهويد وتدترجمة حقيقي  

ة، وفي سياق ذلك دين لمشروع التسوية السياسي  لمؤي  ة وعموم اعالمي  ة واإلالرأي تدعمه السلطة السياسي  

، بهدف 2014/ 4/ 30 ة عمان فيالطريق إلى القدس الذي أنهى أعماله بالعاصمة األردني  »عقد مؤتمر 

، حيث أفتى المشاركون في المؤتمر ألقصىزيارة القدس والمسجد ادعم الجهود المبذولة إلنجاح دعوة 

، وللمسلمين الذين يحملون اتهمأينما كانوا ومهما كانت جنسي  ين برفع الحظر عن زيارة القدس للفلسطيني  

«ا، بحسب المؤتمرمليونً  450ادهم ات دول خارج العالم اإلسالمي والبالغ تعدجنسي  
15

. على الرغم من 

ج، ولم ت ن  فإذلك   كل   ل الفكرة إلى نهج فعلي  الزيارات لم تتحقق بالقدر الذي ُرو  ، حتى من قبل ودائم تحو 

قوا لهاالذين تبن   المسؤولين العرب ها أن  بوصفت زيارتهم  نات الذي، سوى بعض الشخصي  وا الدعوة وسو 

مساعدة  ون تقديم أي  األمر الذي حال د ؛أو جماهيري   دون برنامج وطني  من ت فجأة وعلى استحياء وتم  

 .ينلتعزيز صمود المقدسي  

 :ةاالنتفاضات الشعبيّ  -6

 :(1993 - 1987االنتفاضة األولى ) - أ

، وهي عبارة عن رد  فعل شعبي تلقائي ناجم عن اإلحباط عمل مقاوم يندرج في باب الحتجاجالنتفاضة 

في وقت تنحصر فيه المقاومة وتحاصر،  اخصوصً  ،د فراغ كبير في مواجهة الحتاللالشديد ووجو

ويخلو من آفاق التخلص من الحتالل، عندها تخرج الجماهير لتعبر بطرق متعددة عما يعتمل داخلها من 

، 25يرفع الرقم إلى  همبعضانتفاضة، و 18في فلسطين قرابة  1920سنة لضيق. وقد نشبت منذ ا

وقف يراجع فيه ا أخرى اإلسرائيلي إلى مي وأحيانً البريطان اهذه النتفاضات الحتالل أحيانً  أوصلت
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 .30/  4/  2014، الجزيرة . نت ، يشرعن زيارة القدس تحت الحتالل مؤتمر باألردن - 
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ان، بسبب ارتفاع التكلفة التي يدفعها ثمن احتالل األرض والسيطرة على السك  حساباته
16

ير هنا إلى ونش، 

 :ةبعض المالحظات المهم  

ى،  - ل 8في اندلعت النتفاضة األولى، كما صارت تسم  ، وذلك في أعقاب قيام 1987 كانون األو 

حاذاة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ين بمال فلسطيني  بدعس أربعة عم   صهيوني  مستوطن 

لت إلى ين في جنازة غاضبةاآللف من الفلسطيني   ىثر ذلك مشإاستشهادهم، وعلى  ، سرعان ما تحو 

ي ة اشتعال النار فسطيني  ، ثم اشتعلت في باقي األراضي الفلات الحتاللظاهرات وصدامات مع قو  م

ة وهي تتعامل مع ، قضت قوات الحتالل سنوات ما بعد خروج منظمة التحرير الفلسطيني  الهشيم

ا، ة أحيانً ة بسياسة العصا والجزرة، واستخدمت القفازات الحريري  ين في األراضي المحتل  الفلسطيني  

ة الحديدي  لقبضة حتى قرر الحتالل استخدام سياسة ا ون بانتفاضتهمن انطلق الفلسطيني  ما إلكن 

ين في مدينة القدس، ات الحتالل سياسة النتقام من الفلسطيني  وقد استخدمت قو   ،والعقاب الجماعي

عن مجلس  وبالرغم من صدور قرار ،ة الغربية وقطاع غزة سواء بسواءكما استخدمتها في الضف

قوق الفلسطينيين اإلنسانية، يستنكر ممارسات دولة الحتالل في انتهاكها لح 605األمن الدولي رقم 

كانون  16أعلنت في بل  ،قمعها للفلسطينيين بشتى الوسائلة استمرت في الحكومة الصهيوني   ن  فإ

هذه  اتركين في النتفاضة، وطبقت فعلي  ها ستستخدم سياسة القبضة الحديدية ضد  المشأن   1988الثاني 

سير أياديهم أو أرجلهم، وإطالق النار الحي ، وتكامبرحً  االسياسة من خالل ضرب المتظاهرين ضربً 

عاد عن الوطن، وغير ذلك بوت، وكذلك العتقال الجماعي واإلوالمطاطي وقنابل الغاز وقنابل الص

ال في هذه النتفاضة، بالرغم من انهيار القتصاد الكثير. ولم يترد د المقدسيون بالشتراك الفع  

وبالرغم من  ،ةة القمعي  بسبب المالحقات الصهيوني  ة سات الوطني  المقدسي وتراجع دورالمؤس  

التضحيات الباهظة في األرواح والممتلكات واألرزاق
17

ون في هذه النتفاضة عن . عب ر المقدسي  

ة ة والسياسي  ، العسكري  م من قبل أذرع الحتالل المختلفةغضبهم على الهجمة الشرسة التي نالت منه

. 1982ة من بيروت سنة الفلسطيني   سات الثورةوفي أعقاب إخراج مؤس  ات خالل الثمانيني   ،ةوالقضائي  

جدران وكتبوا على ال ،ووزعوا البيانات والمنشورات ،ون في مسيرات ومظاهراتج المقدسي  وخر

المقاوم، ورفعوا  شعارات العمل الثوري   خاص  ، وصاغوا بأسلوب برنامج النتفاضة األسبوعي

طارات إات الحتالل ومجنزراته، وأشعلوا في طريق قو  متاريس ووضعوا ال ،األعالم والشعارات

قيفة والمغالق تارة يدي نارد النأنود الحتالل ورشقوهم بالحجارة بالسيارات وسد وا بها طريق ج

د ما كب  ة، األهداف اإلسرائيلي   ة ضد  العسكري  ات وتخلل النتفاضة األولى بعض العملي   ى،أخر

د بهدف ، واشتمل هذا النوع من الكفاح اختطاف جنوعنها قتلى وجرحىين خسائر نتج يلي  اإلسرائ

، كما شمل هجوم وقتلهم، وكذلك مالحقة العمالء وسماسرة األراضي ينمبادلتهم بأسرى فلسطيني  

ة الضاربة ة الفلسطيني  ، واستطاعت القوات الميداني  ى جنود ومستوطنين يهود بالسكاكينين علمقدسي  

لوقت القرى واألحياء، وبمرور اة في ليلية على العديد من المواقع الفلسطيني  من إحكام شبه سيطرة 
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ة مات الفلسطيني  من نشاط الخاليا المنظمة المرتبطة بالمنظ   ادت أشكاله، بدءً تصاعد الصراع وتعد  

ظهر في ، وانتهاء بالخاليا المنفردة التي بدأت تةي إطار منظمة التحرير الفلسطيني  المنضوية ف

لتظاهر إلى إلقاء الحجارة ا بأشكال الصراع األخرى من ا، مرورً 1967ضي المحتلة سنة األرا

، بعد أن داخل المناطق المحتلة بوصلة التحرك «سرائيلإ»وغيرها. تكرست حالة صراع أفقدت 

باستخدام القبضة الحديدية  ،ومع انطالقة النتفاضة األولى ،، فشرعتا يدق أبوابهاا أمني  تهديدً رأت 

ضعاف ثقتهم في ذاتهم القومية، وتفتيت إين، ووالعقاب الجماعي بهدف التحطيم النفسي للفلسطيني  

ة، وتبديل قناعاتهم في المقاوموحدتهم الوطنية
18

لى إوات الحتالل وأجهزتها المختلفة عمدت ق، و

والطرقات  ، وأغلقت األحياءاعيلتعذيب والتنكيل الفردي والجممواجهة جماهير المقدسيين با

، وكذلك بنت قوات ز العسكرية واألتربة على مداخلها، ونصبت الحواجوحاصرتها من كل الجهات

اب ، ولم تتردد باستخدام القتل، ثم أقدمت على ارتكياءسمنتية بين األحإا وجدرانا الحتالل سدودً 

1990مجزرة المسجد األقصى عام 
19
. 

يلة النفس، ويمكن تصنيفها كمقاومة استنزاف طويلة األمد، حيث مرت بعدة هذه النتفاضة طو وتعد  

ة غير منظمة، ثم مرحلة ة إلى مشاركة شعبي  فوي  مراحل ثورية تدرجت من مرحلة التمهيد والع

 ة.سالمي  ة واإلشراف القوى الوطني  إعداد والتنظيم العام المؤطر باإل

ل تبعات ها لن تتحم  ن  أها أدركت ن  فإ ةها دولة ديمقراطي  سرائيل بأن  إعاء د  اعلى الرغم من استمرار و

 ة، بعد سنوات من انحسار المقاوموتداعياتها ،الشعبي   دانتفاضة الحجارة التي عبرت عن البع

 من خارج فلسطين. الحتالل اإلسرائيلي   ون ضد  المسلحة التي مارسها الفلسطيني  

قدمة ة إلى مة الفلسطيني  عالمي، وعودة القضي  فقد بدت إرهاصات تعرية إسرائيل أمام الرأي ال

ن. وبات المجتمع يإلى مرحلة جديدة من التعاطف تجاه الفلسطيني   تشير الهتمام العربي واإلسالمي

اء ون في أثنالتي أبدعها الفلسطيني   «ةالالعنفي  »، بسبب الصورة للقضي ةا ا ووعيً مً الدولي أكثر تفه  

 .همدولة الحتالل في قمعة التي اتبعتها جرامي  ة واإلساليب القمعي  النتفاضة، بالرغم من كافة األ

 سالمي على الكثير من نواحي المقاومة، إضافة إلى أن  ة غلبة التوجه اإلسرائيلي  قلق القيادة اإلأما و 

موقع القدس والمسجد األقصى ومكانتهما في قلوب العرب والمسلمين، يجعل صدى المقاومة 

 ة شديد التأثير.مي  وتداعياتها اإلعال

 : (2004 - 2000انتفاضة األقصى ) :االنتفاضة الثانية - ب

، وكان السبب 2000 أيلول 28 في «انتفاضة األقصى»ة الثانية المسماة ضة الفلسطيني  النتفا اندلعت

يل شارون باقتحام المسجد األقصى المبارك يالمباشر لندلعها قيام وزير الحرب اإلسرائيلي السابق أر
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ين في كافة أماكن اط الفلسطيني  في أوس اا عارمً ، األمر الذي أثار غضبً بحراسة ثالثة آلف جندي إسرائيلي

ن بعد يومي في قطاع غزة «محمد الدرة»ى الطفل عل يلي  ات الحتالل اإلسرائ. ثم كان اعتداء قو  دهموجو

رجل اإلسعاف الذي ، ثم قتل قتله بالرصاص وإصابة والده بجروح، ومن اقتحام شارون للمسجد األقصى

التي  ا في تأجيج مشاعر الغضبإضافي   امباشرً  ا، سببً قدم لمساعدتهما، إضافة إلى اعتداءات أخرى

، بما في ذلك هاتة مواقع التماس مع قو  انعكست في وجه الحتالل على صورة مظاهرات عارمة في كاف

الهجمة الشرسة من قبل سلطات الحتالل على  ازديادفقد تمث لت ب ا األسباب غير المباشرةمدينة القدس. أم  

ات هدم البيوت ومصادرة ، ولم تتوقف عملي  ات من القرن العشريناية التسعيني  ، نهاتسين والمقد  المقدسي  

المتكررة للمسجد األقصى  إضافة إلى النتهاكات ،ساتات وإغالق المؤس  ضي وسحب الهوي  األرا

وفي محيطه  هزيد من األنفاق تحت أساساتالحفر تحته والكشف عن م ، والستمرار في عملياتالمبارك
20

الل ثالثة أيام ون في وجه قوات الحت، أن انتفض الفلسطيني  ا سبق وكمقدمة لالنتفاضة الثانية. كم

عالن سلطات الحتالل عن فتح نفق بمحاذاة السور الغربي للمسجد إ، في أعقاب 1996متوالية سنة 

 ،مقاومتهم تلك اسم انتفاضة النفقون على وقد أطلق الفلسطيني   ،1996 أيلول 24 األقصى المبارك في

ت السالح األبيض لمدة ين في النتفاضة الثانية بين الحجارة وأدوادت أساليب المقاومة لدى المقدسي  وتعد  

ة لتفجيري  األعمال ا، ثم ما لبثت أن قفزت إلى المرحلة الثانية باستخدام السالح الناري وأربعة أشهر

ل النتفاضية بجملة من الخصائص وكان  أهمهاوقد اتسمت النتفاضة الثان ،ةوالستشهادي   ة السريع : تحو 

ع القوى والفصائل ة بتنو  عة متنو  ة ميداني  جعلها تأتمر بأمر قيادات عسكري   إلى النشاطات العسكرية

، ل منظمة التحرير تحت قيادة موحدةائ، وذلك بخالف النتفاضة األولى التي اجتمعت فيها فصالمشتركة

السلطة  لمست، وذلك بسبب التعقيدات السياسية التي الشعبي العام في ضبابية األهداف و دخول المزاج

لسلطة أو معارض أو مرتبك سات المجتمع بين مؤيد لبرامج ا، فتشتتت القوى والفصائل ومؤس  ةالفلسطيني  

ا وقوى ، سلطة وشعبً ينوكذلك بسبب الضربات القاسية التي شنتها قوات الحتالل على الفلسطيني   ،بينهما

 وفصائل.

الحد  األدنى من التنسيق إل ب تفاضةبلورة قيادة وطنية موحدة لقيادة الن ةلم تستطع الفصائل الفلسطيني  

بسبب تداعيات ما بعد اتفاقية  ،بينها ختالفات السياسية الكبيرة، وذلك ألسباب ذاتية تتعلق بالالمشترك

، ليبهم الخاصة في مقاومة الحتالل، وكان لهم أساون غمار النتفاضة الثانيةلمقدسي  ولقد خاض ا ،أوسلو

تحت السلطة ، كونهم ما يزالون يخضعون ينع الحياتي للمقدسي  زت الطابة التي مي  وذلك بسبب الخصوصي  

ين تعد  كبيرة بالمقارنة مع باقي نسبة التداخل بينهم وبين اإلسرائيلي   ، وألن  ة المباشرةاإلسرائيلي  

ين على حمل اإلقامة فمنذ أن أجبرت سلطات الحتالل المقدسي   ،ين في األراضي المحتلةالفلسطيني  

لة المقدسية في ارتفعت بشكل متسارع نسبة العما أو ما بات يعرف بالهوية الزرقاء، ةة الدائماإلسرائيلي  

ة ة وحتى الترفيهي  ة والتعليمي  ة والصحي  ، كما تضاعف حجم ارتباط مصالحهم القتصادي  سوق اإلسرائيليال

ة والوسط اليهودي، ومع تضخم الستيطان ازدادت مساحة الحتكاك بين سات اإلسرائيلي  مع المؤس  

مظاهر المقاومة  أغلب ون في األشهر األولى لالنتفاضةي  ة وقد مارس المقدسة واليهودي  األحياء المقدسي  

جمات ة كالها إلى األعمال العسكري  ا فشيئً ئً ثت الفعاليات أن بدأت بالتحول شي، ثم ما لبةة السلمي  الشعبي  
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ة كما تشهادي  إلى السيارات المفخخة والعمليات الس بالسكاكين واألسلحة النارية، ومحاولة اختطاف الجنود

مة التي أصابت مع وعند األحداث األليأيام الجُ  ومظاهرات في النتفاضة األولى، وخرجوا في مسيرات

ووضعوا المتاريس،  ،شورات ورفعوا األعالم والشعارات، ووزعوا البيانات والمنأهل الضفة والقطاع

كما تركزت  ،الطرق في وجه جنود الحتالل، ورشقوهم بالحجارة بها طارات السيارات وسد واإوأشعلوا 

مع وفي أيام الجُ  ابشكل مستمر في ساحات المسجد األقصى المبارك، تحديدً المظاهرات والحتجاجات 

شهر رمضان المبارك من كل سنة
21
في منع  ييق التي تنتهجها قوات الحتاللوكانت سياسة التض .

تر ورفع مستوى الحتجاج ا في مزيد من التوين من دخول المسجد سببً شريحة واسعة من المصل  

، والتجمع للصالة في لتفاف حول بوابات المسجد األقصىه بالون ذلك كل  قدسي  ، وقد قاوم الموالتظاهر

 ا، ورفضً لالنتفاضة في وجه المحتل   اة تأييدً الطرقات وعلى األرصفة ، وخطب األئمة الخطابات الحماسي  

لالحتالل وسياساته المستمرة في انتهاك  ا، ورفضً نهجة في محاصرة النتفاضة وقمعهاللسياسات المم

ة ومدينة القدس لقد شهدت الضفة الغربي   .ة، والقتصادي  ة، والجتماعي  ة، والسياسي  ةحقوق المقدسيين الديني  

ا فيما يتعلق بمقاومة ، هدوء نسبي  2014ومنتصف عام  2005 ما بين نهاية النتفاضة الثانية عام

قاومة جدار الضم ، وتركزت في بؤر محدودة متعلقة بمةالسلمي   أسلوب وغلب على المقاومة، الحتالل

 . إلى مصادرة األراضي وهدم البيوت ، إضافةوالتوسع العنصري

 (2015 -2014) االنتفاضة الثالثة: -ت

/ يوليو من أوائل تموز المقدسي محمد أبو خضير مجموعة من المستوطنين بخطف الفتى في أعقاب قيام

، ثم انتشرت لقدس باألحداث المناهضة لالحتالل، اشتعلت أحياء مدينة ااثم حرقه حي   ، ومن2014عام 

واستمرت المظاهرات بين شد  وجذب مع ما  ،ةات إلى باقي األراضي الفلسطيني  الحتجاجات والمظاهر

األول / شرين ، حتى اشتعلت مرة أخرى أوائل تاشهرً  15وات الحتالل قرابة رافقها من اشتباكات مع ق

. جنود والمستوطنين وطعنهم بالسكينة غلب عليها طابع دعس ال، وبصورة نوعي  2015أكتوبر من سنة 

المعركة على »، في مقالة بعنوان Middle East Eyeوصرح رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي 

ها ستكون معركة ، أن  عن النتفاضتين اللتين سبقتاها ةز هذه النتفاضة الفلسطيني  أبرز ما يمي   «القدس

، أي من قبل ر الذي أنشأته إسرائيل حول نفسهاون الذين يعيشون داخل الجدايخوضها الفلسطيني  

وأضاف  ،ونوالذين هم مواطنون إسرائيلي   1948ي أراضي ة وفلسطيني  ي القدس الشرقي  فلسطيني  

، «المعركة من أجل القدس»هي  هذه فعاًل  لمرة في إعالنه أن  هذه ا ابهذا يكون نتنياهو محقً هيرست: و

توطنون على القدس ون قبل أن يستولي المسا أن تكون المعركة األخيرة التي يخوضها الفلسطيني  وهي إم  

طب قالقدس  ، بحيث تصبح فيهمعركة األولى في نضال أكبر وأطولها ستكون ال، أو أن  ة بأسرهاالشرقي  

ين أو قوى ين أو تكفيري  ، جهادي  ينين وإسالمي  ة وشيعة، علماني  ، سن  جذب للمقاتلين من كل حدب وصوب

، لقد اختار نتنياهو الساحة القادرة على جذب جميع هؤلء إليهاةة ووطني  قومي  
22
. 

                                                           
21

، 26بال قيادة ، مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، المجلد  عبد الرؤوف األرناؤوط ، القدس هبة شعبية - 

 132، ص:2015، شتاء 101العدد
22

 .2015\1\ 30 ابوظبي، صحيفة التحاد، اسعد عبد الرحمن، النتفاضات الثالث: شهادات اسرائيلية، - 
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 ن  قالوا إو ،«ثالثة النتفاضة ال»أو  «انتفاضة القدس»ـلين هذه األحداث باب والمحل  وصف العديد من الكت  

ه جيل ن  إعلى أعتاب اتفاقات أوسلو وإبانها، والعمود الفقري لالنتفاضة الجديدة يتمثل في الجيل الذي ولد 

تحمل في  هيو لنتفاضة الثالثة قد انطلقت فعاًل او ،ةة واألمني  لم تكبله التفاقات ول اللتزامات الدولي  

 هذا أمر طبيعي   ، وأن  األولى والثانيةعن النتفاضتين  انطالقتها ومسارها خصوصياتها التي تميزها

عةيتعلق بسياق الظروف والمعطيات المتنو  
23
. 

ى إلى شيوع مر الذي أد  ة الموجهة لالنتفاضة، األالمركزي   وامتازت النتفاضة الثالثة بغياب القيادة

 سلوبي الدعس والطعن بشكل أساسي،أة في مقاومة الحتالل، وباختيار سلوب العمليات الفردي  أ

« الثأر»وظاهرة  «القتداء»تياز النتفاضة الثالثة بظاهرة وبمشاركة القاصرين واألطفال، إضافة إلى ام

 من الجنود والمستوطنين.

 يوم القدس العالميّ 

يرفض آية هللا علي و محتل ة، فلسطين دولة حيث تعد   ةقيام دولة فلسطيني   اة رسمي  ة إيران اإلسالمي  د جمهوري  تؤي  

فلسطين ل يمكن تجزئتها، قبل الثورة  إلى أن   اويشير ضمنً  ،الدولتين حل   ،المرشد األعلى إليران ،خامنئي

وفي  ،ةة عالقات وثيقة مع جماعات المعارضة اإليراني  ، كان لمنظمة التحرير الفلسطيني  1979اإليرانية عام 

  ةل هذا بتسليم السفارة اإليراني  تمث  ون، يأعقاب الثورة أنهت إيران تحالفها مع إسرائيل وشرعت بدعم الفلسطيني  

ةفي طهران إلى منظمة التحرير الفلسطيني  
24
. 

شهر الجمعة األخير من  أعلنعندما ، 1979السابع من آب عام في  اإلمام الخميني  نادى به فت ما الالكان و

من قبل المسلمين واألحرار في هذا العالم، وكان الهدف من  اللقدس إلحياء ذكرها سنوي   اعالمي   ارمضان يومً 

حاضرة في  ةعلى األم   على فظاعة العدوان الصهيوني   تها دلياًل ل في رمزي  هذا اإلعالن إبقاء القدس التي تشك  

وتحشيد الطاقات لستعادة األرض والحقوق من اليد التي  ،لتحفيزهم  ين بالشأن الفلسطيني  ذهن المعني  

 . ة التي أتاحت للغرب أن يضع يده على المنطقةة واإلسالمي  اغتصبتها في غمرة الغفلة العربي  

ورفض  ،لى شجب الفكرةإة التي سارعت كي  يرة الصهيوـ أمن ليروق للمنظومة الغربي  لكن اإلعالن لم يك

ة التي تخضع لها تصعيد الحرب على إيران، مع إلزام الدول العربي   ومن ثم   ،المي  الحتفالت بيوم القدس الع

ذان الصاغية لدى من آمن النداء ترد د ولقي الكثير من اآل هذا غير أن  ناع عن التجاوب مع الدعوة تلك، بالمت

  .ول يجوز أن تترك للمغتصب الصهيوني   ،ينألهلها األصلي   فلسطين حق   بأن  

ة يجذب الى ة واإلنساني  في الساحة اإلسالمي   احاضرً « يوم القدس العالمي» الرفض والقمع استمر  من رغم بالو

يا »ة في لبنان التي رفعت شعار سالمي  كانت المقاومة اإل ثم   ،فسهمن يعيش الحرية في ن فلسطين وقدسها كل  

وهذا  ،القول بالفعل وترجمته في الميدانالتعبير العملي لهذه لفكرة، مؤكدة وجوب إقران « قدس إن ا قادمون

  .2005، وتكرر في غزة عام 2000منه عام  ى الى إخراج المحتل  حصل في جنوب لبنان، ما أد  

                                                           
23

 .2016\1\9موقع شبكة فلسطين للحوار، اجعلوها انتفاضة ثالثة أم هبة شعبية؟،  ،منير شفيق - 
24

 على موقع واي باك مشين. 2017أغسطس  07 - 
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كي لم يتقبلوا فكرة امتالك القوة من قبل أحد ل يرأم -الصهيو وأصحاب المشروع الغربي  « إسرائيل»لكن 

تي ا الى تجريد المقاومة السعيً  ؛ا بالقوة الناعمةالصلبة، ثم فتنً  ا بالقوةنصاع إلمالءاتهم، فكان الرد حربً ي

لى سورية ومعهما المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، خاصة في إانتظمت في محور صلب من إيران 

ين: مشروع المقاومة لستعادة الحقوق صراع وتنافس بين مشروعين متناقض قطاع غزة، ما أدى الى

ة لى تصفية القضي  إألهله، ومشروع الستعمار الرامي المغتصبة في فلسطين ألجل بناء شرق أوسط 

 فلسطين من دون أن يهد دها أحد أو يطالبها أحد بحق   على نحو تام في كل  « إسرائيل»ة وتثبيت الفلسطيني  

 ة كبرى.مرة غربي  اغتصبته، وتحويل الشرق األوسط الى مستع

 الوضع القانوني للقدس

آخر قرار دولي  أن   في القانون الدولي، كما القانوني هاوضعلم يحسم  «مدينة القدس كل  » الجدير ذكره أن  

ة ضمن إدارة دولي   «منطقة القدس كل  »يضع الذي  1948يعالج مسألة القدس مجتمعة هو قرار التقسيم لسنة 

سرائيلية ما الخطوات اإل كل   د  كجسم منفصل. لذلك تع Corpos sepratumلما يسمى "كوربوس سبراتوم 

، «اسرائيل»ـالقدس كعاصمة ل ولم يتم العتراف بغرب ،ةبموجب القانون الدولي غير قانوني   1948بعد 

كما لم  ،ي القانون الدوليي مكانة القدس فل يلغ 242من الدولي رقم ت مناطق محتلة، وقرار مجلس األوعد  

اتفاقية  بل إن   ،1993وسلو عام أكانة منذ اتفاقية ة هذه المسرائيلي  اإل-ةفاقيات والتفاهمات الفلسطيني  الت تلغ  

 ضمن موضوعات مفاوضات الحل   «شرقها وغربها»تها دون تحديد لجغرافي   وسلو قد وضعت القدس،أ

النهائي
25
. 

وجميعها تشجب  ،1967بشأن مدينة القدس منذ عام  ة قراراتد  ع أصدروكان مجلس األمن الدولي قد 

جراءات الهادفة إلى ة، وتشير إلى بطالن تلك اإلاتها التهويدي  ءوقف إجراإلى ة وتدعوها نتهاكات اإلسرائيلي  ال

 1949نيف عام وجب اتفاقية جة بماتها القانوني  ة المدينة، وتطلب من إسرائيل اللتزام بمسؤولي  تغيير هوي  

المتعلقة بحماية المدينة والمدنيين وقت الحرب
26
 . 

 القدس في خطر

رة، وتنبه إلى ة خطرات تشير إلى سياقات مستقبلي  مؤش  ؛ يوجد ة القدسالنظر عن العواطف وعن مركزي   بغض  

 نذكر أبرزها: ،نقاذهاإل اتهم تجاه القدسلي  ل الجميع مسؤوضرورة أن يتحم  

. حيث بدأت ة المستمر  ة والفلسطيني  ن التغير في المواقف العربي  إن  متابعة السلوك التفاوضي العربي يبي   :الً أوّ 

ة على أساس رفض قيام دولة إسرائيلية في فلسطين، ثم قبلت الهدنة معها، ثم قبلت الدبلوماسية العربي  

 ا يعني أن  ، ما عن الموضوع الفلسطيني  ربي  التفاوض معها، ثم العتراف الكامل بها، ثم بدأ التخلي التدريجي ع

الطرف العربي قد يواصل هذا التراجع في كل الموضوعات )الالجئين، والحدود، والمياه، وحق المقاومة(. 

وعليه يجب ، من قبل بعض العرب «إسرائيل»دة لـوهذا ل يستبعد  احتمال العتراف بالقدس عاصمة موح  

 حداث.لى األتركيز على التجاهات وليس عال

                                                           
25

راق تقييم األداء، رام هللا، معهد السياسات أو بين مطرقة الستيطان والمكانات المتاحة، سلسلة : سكان في القدس:نظمي الجعبة، اإل - 

 .8، ص:2009العامة، 
26

 . 62ص:  مصدر سابق، نة التنفيذية،منظمة التحرير الفلسطينية، اللج - 
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 ة، وفن  رات المعنوي  ة، والمتغي  رات المادي  ل وهي: المتغي  أموازين القوى من ثالثة اتجاهات  علينا قياس ا:ثانيً 

ر الثاني مزيج ل هو في صالح الطرف العربي بالقياس الكمي، والمتغي  ر األو  ، ولعل  المتغي  هاوتوظيف تهاإدار

الخ( وبعضه لصالح الطرف … والتماسك الداخلي، والتكنولوجيابعضه لصالح الطرف الصهيوني )التطور، 

رات القوة، إدارة متغي   ر الثالث وهو فن  العربي )القدرة على تحمل الخسارة والمعاناة لفترة طويلة(، لكن المتغي  

 فهو لصالح محور المقاومة اآلن وعليه استغالله. ،وهو األهم في ميزان القوى

ة ة أم عقائدي  ة أم ديني  نه الرغبة سواء أكانت هذه الرغبة سياسي  لواقع كما هو، ل كما تزي  من األسلم رؤية ا :اثالثً 

منه في التفكير  االعربي بشكل أكبر كثيرً  ى في التفكير السياسي  هذا الجانب يتجل   عتقد أن  أأم غير ذلك. و

 .الصهيوني   السياسي  

لدراسات معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب اوفقً  ،الرأي العام اإلسرائيلي   ا:رابعً 
27
ناك ه فإن   

الحتالل، فدراسات زخم المقاومة لو لدى الرأي العام اإلسرائيلي  القدس  عالقة بين درجة التمسك بشرق

 :المعهد تقول

 .أو بلدية ايرفض تقسيم القدس أرضً  % من الرأي العام اإلسرائيلي  80كان  1998إلى  1994في الفترة   •

 .%70و% 65رفض التقسيم إلى ما بين  تراجع 2014إلى  1998في الفترة   •

انتفاضة  %، ويقول تقرير المعهد إن  60تراجعت نسبة الرفض إلى  2016و 2015إلى  2014في الفترة   •

 كما أن   في التراجع المتواصل عن فكرة عدم التقسيم المدينة، كان لها دور مهم   2016-2015السكاكين بين 

 .%49 نحو 2017عزز التراجع وبلغ عام  ةة واليهودي  وجود الجدار العنصري العازل بين األحياء العربي  

 كاآلتي:لقدس الحالي كانت النتائج رات في وضع ايوحول إجراء تغي

 .% يريدون بقاء الوضع الحالي في القدس على ما هو عليه25 إن    •

 .من إجراءات الفصل بين العرب واليهود في القدس ا% يؤيدون مزيدً 20 إن    •

ات من الصالحي   االقدس( مزيدً  ة )شرقين في ضواحي القدس العربي  ي  % يؤيدون منح الفلسطين27 إن    •

 .إلدارة شؤونهم باستثناء القدس القديمة

أعلى من قبل، ، وهو مستوى «إسرائيل»ين ولكن تحت سلطة تقلة للفلسطيني  % يؤيدون بلدية مس28 إن    •

 .%23حوالي  2017حيث كان في السنوات 
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 - Nir Hasson, Jerusalem’s Palestinians Hold the Key to Israel’s Future, Haaretz, 21/1/2018, 
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 :ة في القدس تتمثل في اآلتيهناك مشكالت تواجه السياسة اإلسرائيلي   ويرى المعهد أن  

 .أغلب المجتمع الدولي ينظر للقدس الشرقية كأرض محتلة  •

 .ةمر   في كل   ر محتماًل جج المشاعر ويجعل النفجاكثافة البعد الديني لليهود والعرب )والمسلمين( يؤ  •

 .أكثر صعوبة اة تجعل الستقرار أمرً دس الشرقي  ة القاسية لسكان القالظروف المعيشي    •

 ها.في د اإلسرائيلي  وجة الوة ومحدودي  داخل القدس الشرقي   التحديات األمنية المستمرة  •

ة زيادتهم )عدد سكان القدس الشرقي   ة( هم من العرب واحتمالغربي  الة وشرقي  الان القدس )% من سك  38 ن  إ• 

% من السكان العرب في 1نسبة المستوطنين في الضواحي العربية في القدس أقل من  –ألف فلسطيني(  230

المناطق التي فيها المستوطنات. مما يعني أن نسبة اليهود للعرب تتزايد لصالح اليهود على أساس الرتفاع في 

فلسطيني  40( إلى مستوطن لكل 1990فلسطيني )عام  8,700لكل  نسبة المستوطنين من صفر مستوطن

 ً حاليا
28
. 

( أي بعد خروج مصر من 1989-1981ر في الموقف األمريكي منذ إدارة ريغان )بدأ التغي  ا: خامسً 

 .ة تجعل من موقف ترامب األخير غير مفاجئر خطوات تدريجي  الصراع، وأخذ هذا التغي  

ة على الظهور، ة عربي  في موضوع القدس هو نحو: تشجيع قيادات محلي   التوجه اإلسرائيلي   يبدو أن  : ّاسادسً 

وهناك اقتراحات جرى  القدس وضواحيها، ة في شرقوإيكال مناصب بلدية لها، وتحسين الظروف المعيشي  

 :مثل «إسرائيل»تداولها في 

 .للمسلمين والمسيحييناقتراح مناحيم فرومان: بلدية واحدة فيها دائرة دينية   -

تقسيم القدس حسب الدين، وتأجيل موضوع   :Ruth Lapidotاقتراح أستاذة القانون الدولي روث لبيدوت  -

 .سنة قادمة 30السيادة إلى 

ة تبار األماكن المقدسة اإلسالمي  اع Shmuel Berkovitzاقتراح أستاذ قانوني آخر هو شمويل بيركوفيتز  -

 .ةضمن األراضي اإلسرائيلي   فتكون السيادة داخل المقر لهم لكن «ةلوماسية الفلسطيني  للبعثة الدب امقارً »
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 خالصة

ستعمل على توظيف خلل موازين القوى « إسرائيل»فـد مصير القدس، موازين القوى هي التي ستحد   إن  

من تداعيات العناصر التي  اتسريع قطف ثمار هذا الخلل، خوفً  لصالحها بأكبر قدر ممكن؛ وستعمل على

تها للقدس )كوستاريكا أعادت اوهو ما يعني أنها ستحاول دفع المزيد من الدول لنقل سفار ،هايلإأشرت 

، ولكن الدولتين عادتا بسفارتيهما إلى تل أبيب عام 1984، ولحقتها السلفادور عام 1980سفارتها للقدس عام 

ية في القدس )الوليات المتحدة، غواتيمال وهندوراس وتوغو ات أجنبقنصلي   9( مع مالحظة أن هناك 2008

انية في القدس والتضييق كما ستسعى لتغيير التركيبة السك   ،شال ومايكونيزيا ونورو وبالو(وجزر الهادئ: مار

 ة.على سكانها لدفعهم للهجرة أو لالنتقال لمناطق أخرى داخل الضفة الغربي  

ة ة والعربي  ستدعي استنفار جميع الجهود الفلسطيني  ت المشار إليها أعالهة ر الحقيقي  مواجهة المخاط إن  

، ول ساتها ودعم صمود أهلها، وحفظ مقد  ةة واإلسالمي  ة القدس العربي  ة للحفاظ على هوي  ة والدولي  واإلسالمي  

ين في فلسطين سطيني  )عدد الفل انا بالسك  بدءً  ة لغير صالح الطرف اإلسرائيلي  هناك عوامل استراتيجي   أن   ماسي  

اني سيكون السك   لت النمو  لمعد   ا، وطبقً مليون يهودي   6.3مليون مقابل  6.4( هو 2019ة اآلن )التاريخي  

، وهي مشكلة كبرى 2035-2030ين % من اليهود ب46% من سكان فلسطين من العرب مقابل 54

 :تيةهات الثالثة اآلحد التوج  أسيدفعها نحو  «إسرائيل»لـ

 .ةللدولة اليهودي   ة، وفيه خطر تقليص العمق الستراتيجي  النسحاب من الضفة الغربي  أ. 

ما يترتب  لدولة ثنائية القومية، مع كل   ل التدريجي  ب. عدم النسحاب )مشروع نتنياهو(، مع مخاطر التحو  

 .على ذلك من مخاطر

عدد ممكن من السكان العرب، وهو ج. تكرار نموذج غزة؛ أي النسحاب من أقل قدر من األراضي بأكبر 

 «.البانتوستانات»ة أو نحو نموذج المعازل العنصري   لأمر يقتضي التهجير التدريجي للعرب، والتحو  
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ي(، األمريكي من الشرق األوسط إلى المحيط الهادي )الباسيفيك ل الستراتيجي  ضافة إلى احتمالت التحو  باإل

ة التي تواجهها الوليات مع المشكالت الستراتيجي   ادة، خصوصً للوليات المتح وتراجع أهمية المنطقة

)المدين  اد األمريكي  ، ومشكالت القتصالمتحدة مثل: تنامي الدور الصيني، والستقالل الطاقوي األمريكي  

هذا يندرج  ة،(، وتنامي سوء توزيع الدخل، وارتفاع الجريمة ألعلى نسبة بين الدول الصناعي  ااألول عالميً 

إلى  ةة أو دولي  دة أو قوى أخرى عربي  )حتى اآلن( في دفع الوليات المتح عدم النجاح اإلسرائيلي  على ا أيضً 

جع التدريجي في درجة الترا في ظل  ، ، لتعميق الخلل في موازين القوى في المنطقةامواجهة إيران عسكري  

ه   «إسرائيل»أي العام الدولي، وهو أمر تشعر راستطالعات ال كل   تدل   كما، «إسرائيل»التعاطف مع  ر  بمخاط 

ة مع الفالشا، أو تجمع ة اإلسرائيلي  تشققات في البنية الجتماعي  البروز بعض ما في سي  ول بعيدة المدى، 

ة في نة دون غيرها، إلى جانب الحساسيات القديمة المعروفة في الثقافات الفرعي  الروس في أحزاب معي  

رات في بعض قد يقود إلى تغي   ةعدم استقرار المنطقة العربي   القلق من أن   ، معائيلي الصهيونيالمجتمع اإلسر

ية أم بسبب الثورات أو الفوضى سواء نتيجة انقالبات عسكر   ،«إسرائيل»ألنظمة، باتجاه وضع غير مناسب لـا

 إلخ.…في بعض الدول مثل الخليج أو مصر

ة، تدفع ها سنة مخاض، تصبُّ في بيئة انتقالي  ، لكن  2020صعبة في  ة فلسطين تواجه سنةقضي   وهكذا، فلعل  

ز من فرص صعود خط   ،«أوسلو»جاه انهيار مسار التسوية وتجربة بات المقاومة بالرغم من الصعوبات  وتُعز 

 التي يواجهها.

 

 

 

 


