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  م22/5/2016 األحد: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 االحتالل يشدد حصاره على قرية حزما في القدس. 

  فتى من حي جبل المكبر في القدساعتقال. 

 قصىمواجهات ليلية مع االحتالل جنوب األ. 

  إعدام األسرى"نتنياهو وليبرمان يتفقان على دعم مشروع قانون". 

 "يعالون"مكان " الكنيست"في  قصىعّراب اقتحامات وتدنيس األ" غليك". 

 بين تكتيكات االحتالل واستراتيجّيته قصىاأل. 
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  يشدد حصاره على قرية حزما في القدساالحتالل 
ي الليلة الماضية، حصارها العسكري سرائيلشددت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-22القدس 

ة على مداخلها التي تم إغالقها ائكأسالكًا ش على قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة، ووضعت
 .في وقت سابق بمكعبات إسمنتية وسواتر ترابية

سكان القرية بأن دوريات عسكرية تابعة لالحتالل ال تفارق المنطقة وتشن حمالت شبه  وأكد عدد من
  .يومية وليلية تقتحم خاللها منازل المواطنين بواسطة الكالب، وتقوم بتفتيشها بشكل استفزازي

  
  اعتقال فتى من حي جبل المكبر في القدس

يوم الجمعة، الفتى  ي،سرائيلقلت قوات االحتالل اإلاعت -وفا 2016-5-20القدس 
جبل المكبر  بعد اقتحام منزله في منطقة المدارس بحي) عاماً  16(محمد سمير مشاهرة  المقدسي

 .أحد مراكز التوقيف واالعتقال للتحقيق إلىجنوب شرق القدس المحتلة، واقتادته 

رية، بأن قوات االحتالل اقتحمت الحي المقدسي بعدد من السيارات العسك" وفا"وافاد مراسل 
  .واعتقلت الفتى مشاهرة

  
  قصىمواجهات ليلية مع االحتالل جنوب األ

شهدت العديد من أحياء بلدة سلوان جنوب  - Alquds online 2016- 5-21القدس 
المبارك مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اصيب خاللها  قصىالمسجد األ

  .عدد كبير من المواطنين باختناقات بعد استنشاقهم دخانا من قنابل غازية سامة ومدمعة
وكانت قوات االحتالل اقتحمت حوش أبو تايه في سلوان، ودهمت عدًدا من منازل المواطنين بشكل 

  ).عاماً  17(لها قوات االحتالل الفتى خليل أبو تايه استفزازي، اعتقلت خال
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  "إعدام األسرى"نتنياهو وليبرمان يتفقان على دعم مشروع قانون 
ذكرت وسائل إعالم عبرية مختلفة، يوم الجمعة،  - Alquds online 2016- 5- 21القدس 

على غالبية الشروط الخاصة بانضمام األخير " بيتنا إسرائيل"و" الليكود"أن توافًقا تّم بين ممثلي حزب 
الفلسطينيين المتورطين بعمليات " إعدام األسرى"لحكومة بزعامة نتنياهو، ومنها دعم مشروع قانون 

  .يينإسرائيلقتل 
من القضايا المتعلقة بالمفاوضات الجارية، تم االنتهاء % 90العبرية، فإن " معاريف"وبحسب صحيفة 

أنه خالل بضع  إلىقضايا داخلية فرعية كدعم المشاريع العقارية لألزواج الشابّة، مشيرة منها، وتبقى 
  .ساعات سيعلن عن التوصل لالتفاق بشكله النهائي

وأوضحت الصحيفة، أن أفغيدور ليبرمان التقى مع ممثل نتنياهو ياريف ليفين، واتفقا على أن يتولى 
بحق األسرى " اإلعدام"لتطبيق حكم " الكنيست"نون في ليبرمان وزارة الحرب، وأن يدعما مشروع قا
  ".يينإسرائيل"الفلسطينيين الذين تورطوا بعمليات قتل ضد 

الذي كان تم تقديمه، " إعدام األسرى"أن مشروع قانون  إلىفيما أشار موقع القناة العبرية العاشرة،  
يشترط إجماع القضاة العسكريين الثالثة على إصدار الحكم، في حين أنه سيتم تعديله ويسمح باألخذ 

  .بأفضلية رأي قاضيين من أصل ثالثة لتنفيذ العقوبة
  

  "يعالون"مكان " الكنيست"في  قصىعّراب اقتحامات وتدنيس األ" غليك"
قالت وسائل إعالم عبرية إن الحاخام الصهيوني  - Alquds online 2016- 5-20دس الق

وتدنيسه، سيدخل البرلمان  قصىالمتطرف يهودا غليك عّراب االقتحامات المتكررة للمسجد األ
  .نائبا جديدا، خلفا للنائب المستقيل موشي يعلون" الكنيست"الصهيوني 

وانسحابه من الحياة السياسية بعد إقالته من رئيس " الكنيست" وأعلن يعلون اليوم الجمعة استقالته من
أفيغدور ليبرمان على تولي وزارة " بيتنا إسرائيل"الحكومة بنيامين نتنياهو، واتفاقه مع رئيس حزب 

  .الجيش بدل يعلون
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بالخليل، وعمل سابقًا في " عتنيئيل"في الخمسين من العمر ومن سكان مستوطنة " غليك"والمتطرف 
ة مهّمات على مستوى استيعاب المهاجرين اليهود، وفي أعقاب خطة االنفصال عن غزة عام عد

العمل على تشجيع االقتحامات  إلىقرر ترك الحياة السياسية وتحول منذ ذلك الحين  2005
  ".قصىمهندس اقتحامات األ"، ويطلق عليه قصىلأل

 2014، وفي نهاية العام قصىكان األويعمل غليك ضمن إيديولوجيا إقامة ما يسمى بجبل الهيكل م
ا لبث م الشهيد معتز حجازيم(أصيب بجراح بالغة جراء محاولة تصفيته من شاب فلسطيني بالقدس 

من " غليك"و.) 2016ألول مرة منذ إصابته في شهر آذار  قصىأن تعافى بعدها حيث اقتحم األ
مؤيدي يعلون، ودعاه األربعاء لعدم التفكير في ترك الحياة السياسية، في حين أعرب عن أسفه لقرار 

  .يعلون باالستقالة
  

  بين تكتيكات االحتالل واستراتيجّيته قصىاأل
  براءة درزي : إعداد
  ملخص
وما يتعرض له من  قصىعبًيا انطلق من القدس حيث كان األحراًكا ش 2015و 2014 عاماً شهد 

وكان الفًتا في هّبة الشهيد أبو . ية سبًبا رئيًسا في انطالقه أو في إعطائه دفًعا إضافًياإسرائيلاعتداءات 
أن االحتالل كان متمسًكا بإجراءات تكتيكية في ) 2015(وفي انتفاضة القدس ) 2014(خضير 

 إلىاستيعاب التحركات الشعبية وتوسيع هامش المناورة لديه ريثما يعود  إلى يسعى من خاللها قصىاأل
وبناء  قصىالسيطرة الكاملة على األ إلىالعمل وفق استراتيجيته األساسية التي يسعى من خاللها 

  ".المعبد"
  

ن مْنُع االقتحامات السياسية لما تحمله م قصىومن االنسحاب التكتيكي من المشهد العاصف في األ
إطالق المجال أمام اليهود  إلىودعوات " المعبد"رسائل تفيد بالدعم السياسي للطروحات المتعلقة بـ 

كما يأتي في هذا السياق تأكيد رئيس حكومة االحتالل التمسك بالوضع القائم . قصىللصالة في األ
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القائم وهو وعدم وجود أي نية لتغييره، بينما يمرر هذه التصريحات في ظل معنى فضفاض للوضع 
كذلك يقع في هذا اإلطار . ويعمل على تكريسه قصىالوضع الذي أنشأه االحتالل بعد انتفاضة األ

ومنع ذبح القرابين بالقرب من  قصىية لمستوطنين حاولوا الصالة في األسرائيلإخراج الشرطة اإل
  . المسجد

في " الفصح العبري" وأبوابه في فترة قصىوأّكد المشهد الذي فرضه االحتالل في ساحات األ
ية على أن تكون لها اليد العليا في المسجد، فهي تقرر سرائيلحرص السلطات اإل 2016أبريل /نيسان

من أهله لتؤّمن للمستوطنين اقتحامات  قصىمن يدخل ومن يبقى خارجه، وهي تعتقل وتبعد وتفرغ األ
  ". هادئة"

الذي نبشه نتنياهو من اقتراحات أردنية بإشراف األردن، و  قصىأما مشروع نصب الكاميرات في األ
للسيادة األردنية " إسرائيل"سابقة لم تحز قبول االحتالل وقتها، فكان تراجًعا تكتيكًيا إلظهار احترام 

  .التهدئة، من جهة أخرى إلىمن جهة وسعيها  قصىعلى األ
  

  تصعيد على التصعيد: قصىالمشهد في األ
  

  ثّم جولة أولى من التهدئة.. غليكقتل أبو خضير ومحاولة اغتيال 
، على خطف الفتى المقدسي محّمد أبو خضير وإحراقه 2014يوليو /أقدم ثالثة مستوطنين، في تموز

حًيا في غابات القدس، ثم كان تشييعه مناسبة النطالق الحراك الشعبي في القدس عّبرت عنه 
محاولة اغتيال الحاخام المتطرف يهودا مواجهات يومية مع االحتالل في األحياء المختلفة، وتكللت ب

وحق  قصىية على األسرائيلالسيادة اإل"لدى خروجه من مؤتمر يناقش  29/10/2014غليك في 
وقالت شرطة االحتالل إّن منفذ العملية، معتز حجازي، اقترب من ". اليهود بالصالة في المسجد
  ". ذلك إلىطررتني وأنت اض قصىآسف، لكنني أحب األ: "غليك وقال قبل أن يطعنه
ي سرائيللقاء في عمان ضم كًال من العاهل األردني ورئيس الحكومة اإل إلىدفعت تطورات األحداث 

وقد جاء االجتماع كمحاولة لـبحث سبل . 13/11/2014ووزير الخارجية األميركي جون كيري في 
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 قصىلوضع القائم في األفي القدس، وتعهد نتنياهو نتيجة االجتماع بالمحافظة على ا" وقف التوتر"
تهدئة التوتر حول  إلى" الكنيست"دعا فيه أعضاء  1/11/2014ولم يلبث أن أصدر بيانًا في 

وأفاد البيان أن نتنياهو . التصرف بشكل يوحي بالمسؤولية وضبط النفس إلىو ] قصىالمسجد األ[
لكّن . ا الخصوصحول الموضوع وطلب منه أن يعمل مع النواب في هذ" الكنيست"تحدث مع رئيس 

 2موشيه فيجلن وتسيبي حوتوفلي اقتحما المسجد في " الليكود"من حزب " الكنيست"عضوي 
على التوالي ضمن رسالة سياسية تؤّكد الطبيعية المؤقتة لوقف االقتحامات السياسية  4/11/2014و

غاب عن  وبطبيعة الحال،. حيث يأتي ذلك في ظل ما تقتضيه المصلحة األمنية لدولة االحتالل
إال أّن . االقتحامات الحاخام المتطرف يهودا غليك الذي كان يتلّقى العالج بعد محاولة اغتياله

  .كما سيتبّين في البنود اآلتية  قصىاقتحام األ إلىاالقتحامات السياسية ستتجدد وسيعود غليك كذلك 
  

  2015التصعيد في النصف الثاني من 
تعزيز "جلسة لمناقشة سبل " الكنيست"داخلية والبيئة بـ ، عقدت لجنة ال2015يونيو /في حزيران

ولكن بمجّرد بدء الّنقاش حول تغيير الوضع القائم في المسجد تفجر . قصىفي األ" الوجود اليهودي
سيؤدي  قصىالّسجال بين أعضاء اللجنة بعد معارضة النواب العرب الذين قالوا إّن أّي تغيير في األ

" الكنيست"نتيجة فيما حّمل عضو  إلىوهكذا، رُفعت الجلسة من دون التوصل ". إراقة الدماء" إلى
المرابطين مسؤولية استفزاز المصلين اليهود ومخالفة النظام " البيت اليهودي"ينون ماجال من حزب 

لذي سيتكثف تطبيق النظام في الموقع وإزالة المرابطين فورًا؛ وهو األمر ا إلىالعام، ودعا الشرطة 
  . 2015أغسطس /بشكل ملحوظ بدًءا من آب

يوليو عودة االقتحامات السياسية بعد التهدئة التي التزمها نتنياهو في تشرين /ثم شهد شهر تموز
وزير الزراعة " (الكنيست"اقتحم عضو " ذكرى خراب المعبد"فمع االحتفال بـ . 2014نوفمبر /ثان

، ثم كرر االقتحام عشية االحتفال بـ 26/7/2015في  قصىاأل) البيت اليهودي(أوري أرئيل ) حينها
 إلى، كما نشر مقطع فيديو على اإلنترنت يدعو فيه المستوطنين 3/9/2015في " رأس السنة العبرية"
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منبر  إلىوفي اليوم ذاته، اقتحم جنود االحتالل المسجد القبلي ووصلوا . تنفيذ المزيد من االقتحامات
  .قنابل في المسجد بادعاء مواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها المرابطوننور الدين وألقوا ال

  
  قصىمحاولة تفتيت الحلقة األقوى في مواجهة مشروع تهويد األ: استهداف الّرباط

أثبت المرابطون والمرابطات على مدى السنوات القليلة السابقة أنهم عنصر التصدي األول 
وهكذا، عمل االحتالل بنحو . قصىتالل المرتبطة باألالقتحامات المستوطنين ولمخططات االح

واضح للحّد من تأثيرهم في إحباط مشاريعه في المسجد وصّعد من استهدافهم بشكل واضح في عام 
2015.  
بالتزامن مع فترات اقتحامات  قصىأغسطس، منعت شرطة االحتالل النساء من دخول األ/ففي آب

اسًما  70حوالي  إلىأسماء عدد من المرابطات وصلت المستوطنين ثم أصدر االحتالل قائمة ب
وضمت القائمة أسماء مرابطات من القدس ومن . منعتهن الشرطة من دخول المسجد بشكل مطلق

  . المحتّلة، وال تزال الشرطة تعمل بهذه القائمة حتى تاريخ إعداد هذه المادة 48أراضي الـ
سبتمبر المرابطين والمرابطات /وشيه يعلون في أيلولواستكماًال لهذه اإلجراءات، أعلن وزير الجيش م

نوفمبر وقع يعلون في الجلسة الوزارية المصغرة على قرار إعالن /، وفي تشرين ثانٍ "تنظيًما محظورًا"
يعتبر االنتساب إليه والتعامل معه أو دعمه أمًرا " تنظيًما محظورًا"الجناح الشمالي -يةسالمالحركة اإل

هذا القرار لمالحقة المرابطين  إلىوبالفعل، سيستند االحتالل . ستوجب المالحقةمخالًفا للقانون وي
االرتباط بتنظيم "، وإصدار أوامر باإلبعاد والمالحقة بدعوى 2016عام  قصىوالمرابطات في األ

  ". محظور
 قصىتنفيذ مخططه في األ" تقسيط" إلىهذه اإلجراءات ينّفذها االحتالل بشكل يتوازى مع اضطراره 

والتي غالًبا ما يقابلها " جماعات المعبد"فرضها على  إلىوللتخفيف من وطأة القيود التي يضطر 
للمسلمين والّتعرض  قصىية بحّجة الّتخّلي عن السيادة على األسرائيلتململ واعتراض في األوساط اإل

  .لحرية العبادة
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   قصىكاميرات أردنّية في األ: جولة ثانية من الّتهدئة
، بدأ وزير الخارجية األميركي جون كيري 2015أكتوبر /اندالع انتفاضة القدس في تشرين أولبعد 

ي لمنع توّسع الحراك بما سرائيلسلسلة من االتصاالت بكلٍّ من العاهل األردني ورئيس الحكومة اإل
عن  24/10/2015وكان من نتيجة هذه االتصاالت اإلعالن في . يعرض أمن االحتالل لخطر أكبر

ووفق تقرير لمجموعة . لمراقبة مسّببي االستفزاز في المسجد قصىتّفاق على نصب كاميرات في األا
، فإّن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين عبد اهللا 7/4/2016األزمات الدولية صدر في 

تناع خارج الحرم، واالم" الكنيست"إبقاء أعضاء : ونتنياهو نتج عنها ثالثة تعهدات من قبل األخير
المسجد حسب السن أو الجنس، ومنع النشطاء االستفزازيين  إلىمطلًقا عن تقييد دخول المسلمين 

  . وتقييد دخول المجموعات اليهوديّة المتديّنة إليه قصىاأل إلىمن الوصول 
ي الذي سرائيلكواليس االتفاق األردني اإل  27/10/2015كشفت في " هآرتس"وكانت صحيفة 

ووفق الصحيفة، فقد رّد نتنياهو باقتضاب في لجنة . على تركيب كاميرات المراقبة االتفاق إلىانتهى 
على سؤال حول العالقات مع األردن  26/10/2015في " الكنيست"الشؤون الخارجية والدفاع في 

أّما . فقال إّن العالقة مرت بفترة توتر وانقطاع في التواصل، ولكن المهم هو أن التعاون عاد مجدًدا
ؤولون األميركيون المعنيون بمفاوضات التهدئة فقالوا إن جهود جون كيري كانت متركزة في ذلك المس

أن نتنياهو فاجأ كيري  إلىوأشار التقرير ". إسرائيل"الوقت على إعادة العالقات الطبيعية بين األردن و
نصب كاميرات في " يلإسرائ"في اجتماع في برلين بالقول إّن األردنيين كانوا اقترحوا في السابق على 

طرح  إلىويمكن النظر . للتأكد من عدم اإلضرار بالمساجد ومن عدم خرق الوضع القائم قصىاأل
نتنياهو هذه الفكرة في هذا الوقت على أنها تراجع مؤقت يوّفر هامًشا للمناورة، واإليحاء باحترام 

وأنّه ما من  قصىلتعدي على األي عدم اسرائيل، وبالتزام الجانب اإلقصىالسيادة األردنية على األ
  .انتهاكات يخفيها عن الكاميرات

  
  قصىحملة مستمّرة من االعتقاالت واإلبعاد عن األ
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لم ينجح اتفاق الكاميرات في تهدئة الشارع المقدسي والفلسطيني بشكل عام، فاستمّرت انتفاضة 
وتعّرضه للمرابطات،  قصىاألالقدس يستلهم شّبانها في تحركهم ضّد االحتالل من صور اعتداءاته في 

لجهة  قصىي في األسرائيلوهكذا، استمّر التصعيد اإل. وكل محاوالته النتهاك الوضع القائم التاريخي
على قوافل  2016اإلجراءات التي تستهدف الرباط، فصّوب االحتالل في الربع األول من عام 

ستدعى عدًدا من منّظمي هذه وا 1948من األراضي المحتلة عام  قصىاأل إلىومنظمي الرحالت 
، ومالحقة المرابطين والمرابطات "القائمة السوداء"الّرحالت للّتحقيق، في موازاة استمرار عمله بـ 

والتضييق على الفلسطينيين وإخضاعهم لتفتيش عند أبواب المسجد ومصادرة بطاقات الهوية 
االت التي طالت أبناء وأراضي حين خروجهم، ولم يسلم المسنون من حملة االعتق إلىواحتجازها 

كما صّعد االحتالل من عمليات اإلبعاد . والرباط فيه قصىعلى خلفية ارتباطهم بالمسجد األ 48الـ
حالة في  70فتخّطت القرارات الصادرة بهذا الشأن  قصىعن القدس والبلدة القديمة واأل

كما . أبريل، ومن بين المشمولين بهذه القرارات المرابطتان سحر النتشة وهنادي الحلواني/نيسان
ية ممن حاولوا التصدي سالمطالت االعتقاالت واالعتداءات وأوامر اإلبعاد موظفي دائرة األوقاف اإل

  . لوات تلمودية في المسجدالقتحامات المستوطنين وأدائهم ص
فإّن الشرطة سمحت في   قصىمن دخول األ" القائمة السوداء"ومع استمرار االحتالل في منع نساء 

بعد  قصىليهودا عتصيون، وهو مخطط تفجير قبة الصخرة، باقتحام األ 2015ديسمبر /كانون أول
اقتحام  إلىيهودا غليك أن قررت المحكمة أنه ما من مسوغ لمنعه، كما عاد الحاخام المتطرف 

وكان الفًتا . 2015أكتوبر /مارس بعد انقطاعه عقب محاولة اغتياله في تشرين أول/المسجد في آذار
 إلىمزيد من االقتحامات مشيًرا  إلىحيث دعا المستوطنين " فيسبوك"ما كتبه على صفحته على موقع 
  .أّن المسلمين باتوا معتادين عليها

  
  ألداء الصلوات وتقديم القرابين" جماعات المعبد"لــ  متنّفس" الفصح العبري"

تزايدت اقتحامات المستوطنين بشكل كبير، ) 30/4/2016-22" (الفصح العبري"بالتزامن مع 
أداء الرقصات التلمودية عند أبواب  إلىمقارنة باألشهر السابقة، مع محاوالت تقديم القرابين باإلضافة 
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رطة حريصة على تأمين االقتحامات ومنع تطور االحتكاك بين وكانت الش. وبالقرب منه قصىاأل
 قصىاشتباكات خارج الّسيطرة مع تسجيل عراك باأليدي بين حراس األ إلىالمصلين والمستوطنين 

  . 24/4/2016في  قصىومستوطنين حاولوا أداء صلوات تلموديّة في األ
نتيجة ما يّدعون " جماعات المعبد"وساط ومجدًدا فإن االحتالل يعتمد هنا خطوًة تنّفس التململ في أ
ولكنها خطوة تخدم في المحصلة مخطط . أنه تقييد لحريتهم في العبادة خارج مواسم األعياد اليهودية

مشّرًعا أمام اليهود في  قصىالتقسيم الزمني للمسجد حيث يؤكد من خاللها تمسكه بأن يكون األ
  .هر رمضان وفي أعيادهم الدينيةأعيادهم مقابل أن يكون متاًحا للمسلمين في ش

  
  :خالصة

عام  قصىترجمة عملية وواقعية لمقولة الجنرال موردخاي غور يوم احتالل األ إلىيسعى االحتالل 
ي، إسالمإال أن صعوبة تحقيق هذا الهدف لما يالقيه من رفض عربي و ". جبل المعبد بأيدينا" 1967

نقطة الصفر وخسارة  إلىوفقدان الدعم الدولي في هذا المجال، يجعل االحتالل مخيًرا بين العودة 
التي حققها على صعيد االقتحامات والتحكم بأبواب المسجد، وبين التدرج في تحقيق " المكاسب"

من السيطرة الكاملة عبر خطوات يحرص من خاللها على عدم تفّجر األوضاع في وجهه، ويتمكن 
فهو ال . ية الباهتة التي تتجاهل خطورة الخطوات الصغيرةسالمتمريرها في ظل المواقف العربية واإل

اليهود في الصالة فيه " حق"يحظر طرح موضوع السيادة على المسجد وإنهاء الوصاية األردنية و
لمشهد، حتى ولكن يتراجع عندما يواجه الضغط وعندما يشكل النقاش حول الموضوع سبًبا في توتير ا

ذلك، فهو  إلىوباإلضافة . أنه ال يمانع اإليحاء بأنه يحترم تلك الوصاية كما تبّين في اتفاق الكاميرات
ال يمنع االقتحامات السياسية ولكنه يلجمها عندما تشكل خطًرا على الوضع األمني، واألمر ذاته 

توسيع االقتحامات  إلى" لمعبدجماعات ا"اقتحامات المستوطنين، والتعامل مع دعوات  إلىبالنسبة 
  . قصىوالصالة في األ

ّية ولكّن التعامل الحالي لالحتالل سرائيلجزء ال يتجزأ من االستراتيجّية اإل قصىخالصة القول، إّن األ
حيال المسجد يعكس سلوًكا مرحلًيا يتغّير وفق مصلحته ومقتضيات المحافظة على ما حّققه من 
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الحالي على عدم خسارة أي منها لما سيكون لذلك من ارتدادات على يحرص في الوقت " مكاسب"
  .وداعميهم على المستويين السياسي والديني" جماعات المعبد"الساحة الداخلية، ال سيما في أوساط 


