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 مقدمة

في السادس عشر من شهر تموز الماضي، بتركيب بوابات إلكترونية  ،اإلسرائيلياالحتالل سلطات شرعت 
تيش إال من خالل المرور عبر تلك البوابات، والتفيه من الدخول إل نعلى أبواب المسجد األقصى، تمنع المصلي

د بمواصفات تقنية بالغة الخطورة، كر  "سباطباب األ"كاميرات عند  اكما نصبت الحق   .المهين المصاحب لذلك
  .على عملية األقصى التي سبقت الحدث بيومين

نتج عن هذه اإلجراءات ظهور حراك شعبي واسع في مدينة القدس، تمثل بحشد غير منظم من قبل أي حزب، 
ض بالرباط أمام أبواب األقصى، إلى جاء هذا الرفو يرفض وجود هذه البوابات، أو حتى الدخول من خاللها. 
حتالل عتصامات المفتوحة التي حاولت سلطات االجانب إقامة الصالة بالشوارع كأسلوب جديد للمقاومة، واال

صابة  استشهاد ، الذي أدى إلى 1الرصاص المطاطيو  قنابل الصوتو  عتقاالتاالو  فضها من خالل الضرب وا 
 2 .على طول المعركة العديد من المقدسيين

ك اعتبر ذلو ، الماضي انتهت المعركة بإزالة البوابات وكاميرات المراقبة في الخامس والعشرين من شهر تموز
دمة حتالل. مما يقود إلى سؤال: هل تشهد الهبات والمعارك القاللحركة الشعبية في معركتها مع اال اانتصار  

تطوير منظومة حراكية محددة من حيث طبيعة التنظيم والقيادة، وتتسع لتشمل الساحات الفلسطينية األخرى 
 شبيهة بما حصل في القدس؟ 

                                                           

 https://www.youtube.com/watch?v=YDFzFSrBJIQ .16/7/2017 زيرة،الج قناة االحتالل، إلجراءات رفضو  األقصى في مواجهات 1

 Rtarabic، 21/7/2017 .o_https://www.youtube.com/watch?v=7NEl3f_O7 قناة القدس، بمواجهات 170 وجرح فلسطينيين 3 مقتل 2
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صية سياسية تتمثل خصو كذلك لعل أحد أهم مفاتيح اإلجابة عن هذا السؤال أّن القدس لها خصوصية دينية، و 
ك كان له هدف افي غياب الحضور األمني الرسمي العلني الفلسطيني، والفصائلي إلى حد ما، وأّن هذا الحر 

 واحد محدد. 

 

 ؟كيف بدأت معركة البوابات اإللكترونية

يذ تنففي  ماض   يسرائيلاالحتالل اإلبعد يوم، ف ايوم   ايزداد الوضع السياسي في مدينة القدس المحتلة سوء  
 الساعية للسيطرة على المكان والزمان، تحت ُمسمى "إجراءات أمنية"، تهدف إلى طرد الفلسطينيين مخططاته

ني، هدم المباو صادرة األراضي، ومحواجز، النصب و ، ستيطاناالاستمرار مثل  ،ر هوية المدينةيالمقدسيين، وتغي
 يقابل المقدسيون هذه اإلجراءاتو  .سجد األقصىمضايقة المستوطنين للمقدسيين، واالقتحامات اليومية للمو 

 بالصمود والمقاومة. 

في ساحة المسجد األقصى، بين  مسلح   شتباك  ا شهر تموز الماضي،وقع في يوم الجمعة، الرابع عشر من 
لى إ؛ أدى اإلسرائيلياالحتالل قوة شرطة ، وبين م الفحمأمن مدينة " محمد الجبارين"شبان يحملون اسم  ةثالث

صابة ثالث. ويعد هذا الحدث هو اال  ولاألشتباك المسلح استشهاد الشبان الثالثة ومقتل شرطيين إسرائيليين وا 
 .1967عام الالذي يحدث في باحات المسجد األقصى منذ 

جاء الرد اإلسرائيلي األول على هذه العملية بقرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغالق المسجد و 
بداخله،  ة، ومنع إقامة الصالة فيه، مع تفتيشات واسع3صى بالكامل، حتى يوم األحد من األسبوع التالياألق

                                                           

 .14/7/2017، سما اإلخباريةوكالة سرائيلية على عملية القدس، قصى.. ردود الفعل اإلغالق المسجد األإ نتنياهو يقرر  3
https://goo.gl/9BBT3B 
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الذين عدد من أفراد أسر الشبان، اعتقل فم الفحم أونشر الحواجز على كامل مداخل األقصى. أما في مدينة 
  4.غالق بيوت العزاء الخاصة بهمإ ، عدا عن تم وصف "ملفاتهم األمنية بأنها خالية من أي مخالفات سابقة"

قصى أما بالنسبة للرد الفلسطيني، فأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العملية، وحذر من إغالق المسجد األ
 أمام المصلين. 

بوابات إلكترونية،  تركيبشملت إجراءات أخرى،  يسرائيلاالحتالل اإل خذاتعملية األقصى،  علىبعد يومين و 
إال أن هذه اإلجراءات تم التخطيط لها قبل حدوث  ومن ثم نصب كاميرات ذكية في المسجد األقصى ومحيطه.

هرتسيليا في الثاني والعشرين من وزير "األمن الداخلي اإلسرائيلي"، في مؤتمر  ،، فقد صرح جلعاد أردانعمليةال
مسبوق في النظام األمني بأكمله في منطقة باب العمود، من  حزيران الماضي، بأنه "سيتم إجراء تغير غير

تم يمكن اعتبار أنه قد  ،بعبارة أخرى  5.تغييرات في المنطقة..."و ستخبارات، كاميرات، ونقاط تفتيش، وتعزيز اال
وزير األوقاف  ،دعيسالشيخ يوسف اوصفها  التي تعتبر كمامن أجل فرض هذه اإلجراءات، عملية الستخدام ا

  6بـ "التقسيم المكاني" لألقصى. ءالفلسطيني باإلجراءات للبد

                                                           

 .14/7/2017، ، العربي الجديدمحمد وتد، االحتالل يداهم خيم عزاء شهداء األقصى في أم الفحم ويغلق الطرق المؤدية نضال. 4
https://goo.gl/97EtW4 

5. Eliyahu Kamisher, Israel Planning ‘Unprecedented change’ for Jerusalem Security, The Jerusalem Post, June 
22, 2017, 

http://www.jpost.com/jerusalem/Interior-security-minister-unprecedented-change-planned-for-Old-City-security-
497603. 

 .19/7/1702 سالم،اإل رسالة شبكة األقصى، في الزماني للتقسيم تطبيق اإللكترونية البوابات دعيس:ا .6 
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=44017. 

https://www.alaraby.co.uk/نضال
https://www.alaraby.co.uk/نضال
http://www.jpost.com/Author/Eliyahu-Kamisher
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=44017
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مقاطعة البوابات اإللكترونية وعدم الدخول من خاللها ا يتضمن أصدرت الجمعيات اإلسالمية بالقدس بيان  و 
، واستجاب 7لألقصى بشكل قاطع، كما دعت إلى التوجه للمسجد األقصى إلقامة الصلوات والتعبد على أبوابه

عتصامات على بابي فلسطينيين، وتوحدوا تحت شعار "ال للبوابات"، مؤكدين على مواصلة الصالة واالآالف ال
 8.اباتحتى إزالة البو  "المجلس"و "سباطاأل"

 

 نتائج املعركة

مدينة  أظهرت أن الحراك الشعبي فيو البوابات اإللكترونية،  اإلسرائيلي االحتالل انتهت المعركة بإزالة سلطات
عة، ستنكار لإلجراءات اإلسرائيلية المتبالنضال وحده، في ظل اكتفاء الدول العربية بالشجب واال القدس خاض

منظم قادر على تحقيق اإلنجازات. كما أظهرت هذه األحداث إلى عدم وجود الالحراك الشعبي غير  نّ وأ
 اإلسالمية، أو حتى منسواء من قبل الدول  ،إستراتيجيات ُمسبقة تمنع فرض واقع جديد على المسجد األقصى

 قبل القيادة الفلسطينية.

عالن إ تخاذ خطوات مهمة من قبل الجانب الرسمي الفلسطيني، كان أبرزها ا انتج عن هذه المعركة أيض  و 
مليون دوالر  25حتالل اإلسرائيلي، إلى جانب تخصيص مبلغ تصاالت مع االالرئيس عباس تجميد كافة اال
مؤسسات و األقساط الجامعية، و تجار البلدة القديمة، و قطاع اإلسكان، ، تشمل القدسلتعزيز ودعم صمود أهالي 

 9.شراء األدوية والمستلزمات الطبيةو فاتورة كهرباء القدس، و مراكز جامعة القدس، و ، ئ سعاف والطوار اإل

                                                           

 https://goo.gl/pE5tc4 .17/7/1702 ،48 عرب اإللكترونية، لبواباتا بمقاطعة تطالب القدسب اإلسالمية المرجعيات 7

  .https://www.maannews.net/Content.aspx?id=915173 .19/7/1702 خبارية،اإل معا وكالة اإللكترونية، للبوابات ال 8

 .25/7/2017، صدر بتاريخ 2017( لعام 02/162قرار مجلس الوزراء رقم ) .9
 http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41089 

http://www.palestinecabinet.gov.ps/Website/ar/ViewDetails?ID=41089
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أنها جاءت في سياق إرضاء الجمهور الفلسطيني من جهة، ومن جهة أخرى فإن بيمكن ترجمة هذه الخطوات و 
حتالل اإلسرائيلي رأى في هذه المعركة فرصة يمكن البناء عليها للضغط على االقد يكون المستوى الرسمي 

 وتحسين شروط التفاوض لصالح الطرف الفلسطيني.

 للقدس مكانة عظيمة، فر في إنجاح الحراك الشعبيأن خصوصية مدينة القدس لها أثر كبي ااألمر المهم أيض  
و هوهي تمثل للمسلمين ثالث أقدس مدينة، ففيها األقصى الذي روحية للمؤمنين بالديانات السماوية الثالث، 

لحراك قوي إلنجاح تفعيل ا ابمعنى آخر إن الوازع الديني يشكل أساس   .ثالث الحرمين الشريفينو أولى القبلتين 
 طيني.الشعبي الفلس

حتواء الشارع اكما تتميز الساحة المقدسية بخلوها من أي سيطرة حزبية على األقل في الظاهر، الذي جعل 
 . انتظار تحرك منظم من جهة رسمية أو فصائلية متعذر  ا، وجعل اصعب   اوتوجيهه من قبل أي حزب أمر  

 

 القدس في الشعبية الحراكات

سلسلة من  ،منطقة األقصى اوتحديد  ، مدينةالشهدت  إذن الحراك الشعبي في القدس ليس باألمر الجديد، إ
حزب الليكود اليميني زعيم  ،أريئيل شارون ، عندما اقتحم 2000عام الفي  ال سيماالحراكات الشعبية العفوية، 

سم "انتفاضة األقصى" انتفاضة عرفت باباحات المسجد األقصى، وامتد الحراك ليتحول إلى  ،اإلسرائيلي في حينه
 .شملت كافة المناطق الفلسطينية

، تميزت بالعمليات الفردية 2015في تشرين األول  ،"انتفاضة القدس"كما اندلعت هبة شعبية عرفت باسم 
: نابلس ، مثلعدةوامتدت لتصل مناطق جغرافية  ،سالجماعية والفعاليات الشعبية، كانت نواتها مدينة القدو 
الداخل المحتل  وبيت لحم، وقطاع غزة، وكذلك في والبيرة، ريحا، ورام هللاأو  ،وقلقيلية ،وطولكرم ،وجنين ،الخليلو 

  ... إلخ. الناصرة، و الجليل، و والطيبة ،أم الفحم، و واللد ،يافافي 
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 مع الوقتتحول نتفاضة األقصى افي كلتا الحالتين لم ُيكتب للحراك الشعبي الديمومة، فالحراك الشعبي في 
، نتفاضة األولىنتفاضة كما كانت عليه االإلى حراك فصائلي مسلح، ولم يعد الشعبي الطابع الغالب على اال

 أن الحراك الشعبي كانت شرارة هذه االنتفاضة.  مع

دية العمليات الفر  شتباك على الحواجز، وانخفضت نسبةكات الشعبية المتمثلة بالمسيرات واالتوقفت الحراكما 
 .، نتيجة لعوائق وضعتها أجهزة السلطة الفلسطينية"انتفاضة القدس"ا في أوجه فيالجماعية التي كانت و 

 ااجح  رى، إال أنه يعد نلم يمتد الحراك الشعبي إلى مناطق جغرافية أخ "البوابات اإللكترونية"في معركة أما 
 لها، إلى جانب غياب السيطرة الحزبية عليه. امقارنة بالحراكات السابقة كونه كان محدد األهداف ومحقق  

 

 مستقبل الحراك الشعبي

ن "االنتفاضات تنشب عندما يحصل فراغ سياسي ونضالي في الساحة الفلسطينية تغيب إيقول عبد الستار قاسم 
شهدت الساحة الفلسطينية فراغات نضالية متكررة عبر مراحل الصراع في فلسطين، وكانت فيه القيادات، وقد 

  10".الجماهير الفلسطينية هي التي تهب وتأخذ مكان القيادات السياسية والثورية

لعديد اعن أداء القيادتين في رام هللا وغزة في  إن الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة غير راض  
 "يةالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيح"نتائج استطالع للرأي العام نشرها قد أظهرت القضايا، ف من

 :ما يأتي  2017في تموز

 18.2 %ي حركة.أ% ال يؤيدون 37% يؤيدون حركة فتح، و27يؤيدون حركة حماس، و 

                                                           

 https://goo.gl/OBssUQ  .19/10/2015 الستار قاسم، انتفاضة القدس، الجزيرة نت، عبد 10
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 %64 .متشائمون بفرص نجاح المصالحة 

 61 الوفاق.% غير راضين عن أداء حكومة 

 43.4 مقاومة شعبية غير عنيفة وغير مسلحة.إلى % يؤيدون اللجوء 

 27.7 نتفاضة المسلحة والمواجهات. إلى اال% يؤيدون العودة 

 80.3 11ن العالم العربي مشغول بهمومه وفلسطين ليست قضيته األولى.إ% يقولون 

مي فة الغربية وقطاع غزة، دون أن ينتحتمالية تواجد الحراك الشعبي في المستقبل في الضما سبق يشير إلى ا
 ألي حزب.

ك ألنها كانت مشتتة غير ثابتة األهداف، أما حرا ،ير من الحراكات الشعبية السابقة الديمومةثلم يكتب لك
بوابات جعله ما، فالهدف المتمثل بإزالة ال انوع   امنظم   اعفويته، إال أنه كان حراك   فمع "البوابات اإللكترونية"

 حتى النهاية. امستمر  و  امنظم  

تلك  اد  وتحدي ،فإن الحراكات المستقبلية لن تمتد إلى مناطق أخرى  ،بناء  على النموذج الذي قدمه الحراك األخير
التي تقع تحت سيطرة حزبية، إال إذا كانت محددة بهدف ثابت ومنطلقة من وازع ديني إلى جانب الوطني، 

 ."حماس"و "فتح"في ظل تشتيت الجانب الوطني بفعل التجاذبات السياسية بين  اكونه األقوى حالي  

ن نشوب حراك شعبي يهدف إلى إزالة البوابات إذ إ، تخاذ الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل مثاال  ايمكن 
 هذا الحراك.البيئة حاضنة إلنجاح ستكون الحديدية والكاميرات وتقسيم الحرم سيكون ذا فعالية وتأثير كبير، و 

                                                           

 .7/2017/ 5 (، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية،64ع الرأي العام رقم )النتائج استط 11
Full%20Text%20desgine.pdf-Arabic-64-http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll  

http://www.pcpsr.org/sites/default/files/Poll-64-Arabic-Full%20Text%20desgine.pdf
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 "لكترونيةالبوابات اإل"إلى نقل تجربة معركة ، ن سر حركة فتح في البلدة القديمةأميمهند الجعبري، فقد دعا 
 12.براهيميللمسجد اإل

ال سُيكتب لها التشت ت والفشل لن تتخذ الحراكات الشعبية المستقبلية سمة عامة، إال إذا بدأت بأهداف مرحلية، وا 
دي بالحراك ؤ جرى في كثير من الحراكات السابقة. إن تحقيق األهداف بشكل مرحلي سي في نهاية المطاف كما

 سير فيها.يبشكل تدريجي إلى تحديد المسارات والمسالك التي يبنغي أن 

م، نقسانفصال، والفراغ السياسي والنضالي الموجود بسبب االانقسام قد يتطور إلى افي ظل الظروف اآلنية من 
رة تجاوز الفصائل والسيطباتيجي األمثل لنجاح وديمومة الحراك المستقبلي ال بد أن يكون فإن الهدف اإلستر 

 على المشهد النضالي في الساحات الفلسطينية.  

 

 خاتمة

ل بإزالة هدف واحد متمث ذاكان الحراك فبشكل أو بآخر،  امنظم   اشعبي   الكترونية حراك  شهدت معركة البوابات اإل
ع كان الوازع الديني المتعلق بالمسجد األقصى. فهذا الواز إلى جانب غياب السيطرة الحزبية، في ظل البوابات، 

 نقسام السياسي.، ألن الوازع الوطني يخلق تجاذبات كبيرة أسس لها وزرعها االنتصارمن أهم أسباب اال

مرة نقسام  المستة االفي ظل حال اإن تبني الحراكات الشعبية بقيادة موحدة يتطلب خطوات غير مسبوقة، خصوص  
رك والمعا ويبقى السؤال: هل تشهد الهبات. نفصالنحو اال افشيئ   امنذ أكثر من عشرة أعوام، الذي يتجه شيئ  

قسمة حتالل وتجاوز الفصائل المنالقادمة تطوير منظومة حراكية لها قيادة ميدانية محددة تستثمر لمقاومة اال
 ؟كهدف إستراتيجي

                                                           

 .31/7/2017 ة،اإلخباري ابراهيمي، وكالة مع  جربة أهالي بيت المقدس للمسجد اإلفتح تدعو لنقل ت 12
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=916886. 
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