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تناولت الدراسة أسباب اندالع االنتفاضة وكيفية حدوثيا وخمفية منفذييا، وتطورىا  :الممخص

الرد وبينت أف  أيًضا،  كما ركزت عمى  الرد اإلسرائيمي عمى انتفاضة القدس عسكرًيا وتشريعًيا،
، كما تطرقت الدراسة إلى الرد عماؿ انتقامية وعقوبات جماعيةأ ؛فاف رئيساسموبأالعسكري لو 

فاالحتالؿ اإلسرائيمي احتالؿ احترافي التشريعي  والمقصود بو سف قوانيف لمجابية االنتفاضة 
بكؿ معنى الكممة، فيو يجيد ممارسة االعتداءات، ويبدع في إعطائيا ُبعًدا ومصوًغا قانونًيا مف 

. منيا: انتقامية اليدؼ وقائية االدعاءفي الكنيست أو مف المحكمة العميا  خالؿ تشريع القوانيف
، وتوصمت الدراسة إلى أف سياسة قصىذاف في المسجد األقانوف منع األ ، وقانوف اإلرىاب

إسرائيؿ لردع االنتفاضة ىي إجراءات انتقامية بحتو، ولكنيا مدروسة ومتقنة، مف خالؿ مّدىا 
عطائيا مظيًرا ديموقراطًيا أماـ المجتمع  بتشريعات قانونية تخدـ أىدافيا وتحصنيـ مف العقاب، وا 

بدعـ صمود أىالي القدس، والعمؿ عمى إنياء االنقساـ. وتطوير وقد أوصت الدراسة الدولي. 
سناد أىالي القدس بخطة إعالمية  االنتفاضة بأساليب وخطط شعبية لمواجية مخططات التيويد وا 

 اليومية، مكثفة إلظيار معاناتيـ

Abstract 

The study deals with the causes behind the outbreak of this uprising. It 

discusses how it had begun and developed and the background of its participants. The 

study gives special attention to the military and legal Israeli response to  the Jerusalem 

Uprising, and clarifies that the military response has two main types; retaliatory 

actions and collective punishments. It also focuses on the Israeli legislative response, 

which means enacting laws, to confront the uprising. And as it is known, the Israeli 

occupation is professional in every sense of the word. It is excellent of committing 

aggressions, and creative  in giving them the legal coverage through legislating laws 

in the Knesset, such as; the law of terrorism, and the law to prevent the call for prayer 

-ADHAAN- in the Aqsa Mosque, or the Supreme Court which has retaliatory aim and 

protective allegation. The study has concluded that Israel's policy against the Uprising 

are pure retaliatory measurements, but deliberate and disciplined, that is through 

backing them by legislations serve their purpose and protect them against punishment, 

as well as giving Israel a democratic appearance before the international community.  

The study has recommended supporting the steadfastness of the Jerusalemites, and do 

work to end the internal division. And to develop the uprising through popular 

methods and plans to confront with Judaization schemes. And finally, to support the 

Jerusalemites with an intensive supporting media plan to show their daily suffering.    
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 انتفاضة القدس والرد اإلسرائيمي عميها

 م5102-5102
 

 لمقدمة: ا

لقدس ا عمى سياسة سمطات االحتالؿ تجاه مدينة اا طبيعيً جاءت انتفاضة القدس ردً 
 شتي منيا: منعيـ مفناؽ في مجاالت ىالي، فيي تضيؽ عمييـ الخواجراءاتيا العنصرية بحؽ األ

كثر رض أتيا في أالنمو والتوسع الطبيعي لمساكنيـ، بيدؼ تيجيرىـ مف القدس، لتحقيؽ غاي
بسياج حاطة القدس يويد التعميـ، وتيويد الخدمات، وا   عف تة القدس، فضاًل قؿ في مدينوعرب أ

في القدس،  عف التوسع المستمر لممستوطنات مف ثالث طبقات مف المستوطنات الكبيرة، فضاًل 
 .ير الواقع الديموغرافي لصالح الييود، وتوسيع حدود بمدية القدسيلتغ

 ، ومنيا عمميةعمى المسجد االقصى فيي كثيرة وممنيجة اتوأما بخصوص االعتداء 
، ومنع الشريؼ لى الحـرد حركتيـ مف وا  يالفمسطينييف لتقيمنية عمى الحفريات، وفرض إجراءات أ

، فضاًل  (ٔ)مصاطب العمـ ، الشريؼ دخوؿ الحـر ربعيفسف األ عف منع مف ىـ دوف في الحـر
وفي المقابؿ تترؾ العناف لزعماء الييود بتدنيس الحـر مف خالؿ السماح ليـ ولممستوطنيف دخوؿ 

، ليذا كاف الرد طبيعيً  جراءات لمحد مف اإلو الشريؼ، بناء القدس لحماية الحـر ا مف أالحـر
ا في ظؿ غياب موقؼ دولي دىا، وخصوصً ى تيجيرىـ مف مدينتيـ لتيويلونية اليادفة إالصيي

سالمي وعربي مؤثر وضاغط عمى إ ىالي وتيويد لوقؼ إجراءاتيا القمعية بحؽ األ سرائيؿوا 
 المدينة.

                                                 

(
1
حمقات دراسية في المسجد األقصى تقاـ خالؿ األوقات التي يكوف فييا الحـر القدسي الشريؼ شبو خاؿ بيف  ىي (

،  ُتعقد فييا حمقاُت العمـ مف خالؿ دوراِت، صر. و توجد منيا ثالثة عشر مصطبةصالتي الضحى والظير وقبؿ صالة الع
يِر القرآف الكريـِ وتجويده، إضافة إلى الوعظ واإلرشاد. فضاًل عف كؿ دورٍة مدُتيا أربعُة أشير، وتختص بعمـو الشريعِة وتفس

: ٕ٘ٔٓقصى.)الجزيرة،قتحاـ األالدورىا العممي، تيدؼ ىذه الحمقات إلى التصدي لمحاوالت المستوطنيف وجنود االحتالؿ 
كما تـ  قصى( الذي تقـو عميو )مؤسسة عمارة األ قصى اطب العمـ في المسجد األاالحتالؿ مصسمطات  تمنعو نت ( 

قصى مف الرجاؿ والنساء، ومنعت الشرطة دخوؿ بعض  النساء مف طالبات مصاطب لى األإحجز أغمب ىويات الداخمي 
الجيش حوال مصاطب العمـ بيدؼ ارىاب الطمبة  دفراأكبيرة مف العمـ في الوقت نفسو، وكاف  يتـ انتشار قوات 

 (ٕٕ: ٕٕٔٓ)االسطؿ، والطالبات.
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 مشكمة الدراسة:  

تأتي فكرة الدراسة عند دخوؿ انتفاضة القدس عاميا الثاني، وىي تراوح مكانيا بعمميات 
إمعاف ليا مف خالؿ  تطويرىا بأساليب شعبية، واستغالؿ حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي فردية، دوف
 ي القدس تارة، وتنفيذ مخطًطا ممنيًجا لتيويد المدينة تارة أخرىىالاالنتقاـ مف أ

 :أهداف الدراسة

 ىدافيا. ظيار دوافع اندالع االنتفاضة وأإ -
 .التشريعيالعسكري و سرائيمية عمى المستوى اإلجراءات والمواقؼ البحث في اإل -
القدس خالؿ بشأف تيويد  في تنفيذ مخططاتيا حكومة االحتالؿبياف ما وصمت إليو  -

 .نتفاضةالا
مقاومتيـ االحتالؿ القدس في  يىالأالتوثيؽ لمرحمة ميمة مف معاناة ونضاالت  -

 جراءات تيويده لمقدس.وا  
 بحاث كوف ىذا القضية لـ تمؽ االىتماـ الواجب.اء المكتبات الوطنية بمثؿ ىذه األثر إ -

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة أنها جديدة في طرحها لمموضوع  حيث تناقش األسباب 
الكامنة والمفجرة لالنتفاضة، فضاًل عن الرؤية اإلسرائيمية ألسباب االنتفاضة، وكيفية رد أجهزة 

 يع اإلسرائيمي لتمرير مخطًطا لتهويد القدس.االحتالل عميها لقمعها واستغالل التشر 

 ن:أما عن حدود الدراسة فهما حدان مهمَّاد الدراسة: و حد

 .يؼالحد المكاني وىو مدينة القدس الشر  -
، ويمثؿ عاـ ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓوالحد الزماني وىي تمؾ الفترة الممتدة بيف عامي  -

االنتفاضة عاميا فيو يمثؿ دخوؿ  ٕٚٔٓاندالع انتفاضة القدس ، أما  ٕ٘ٔٓ
 سرائيمي ممنيج لقمع سكانيا وتيويدىافي ظؿ رد إ ،الثاني
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 منهج الدراسة: 

ما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو المنهج التاريخي بشقيه الوصفي والتحليلي، أ

رجمة، ولحداثة الموضوع  وندرة تم عبريةيرروتقا اإلصدارات العربية،ت الدراسة على عتمداو

 خبار اليومية الصادرة عبر الصحف العربية والمحليةمتابعة األ ت الدراسة إلىلجأ المصادر

عن هذا   خبارية اإلسرائيلية  التي تحدثتاقع اإل عن متابعة الموقعها االلكترونية، فضًل اومو

   الموضوع.

 :تقسيم الدراسة
 :ينرئيسلى قسمين تنقسم الدراسة إ

 ىداؼانتفاضة القدس األسباب واأل -
  اتشريعيً و  اسكريً عسرائيمي عمى انتفاضة القدس اإل الرد -
 . ا النتائج والتوصياتوأخيرً  -
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 اوتفاضة القذس والرد اإلسرائٍلً علٍها 

 و5102-5102
 هدافاألسباب واأل انتفاضة القدسالمحور األول: 

تي مف فراغ  فكؿ أالعواصؼ والبراكيف والزالزؿ وغيرىا ال ت :مثؿف الظواىر الطبيعية أتعممنا 
قف تكبر وتتراكـ حتى تحتثـ  ،صغيرةتولد  التي الكامنة تراكميةالسبابيا منيا أظاىرة يكوف ليا 

فإف نفجار، التي تعمؿ عمؿ الصاعؽ المحرض لال مباشرةاألسباب الوتنتظر االنفجار ومنيا 
الغاضبة في عالـ  تفاضيةنفإف األحداث الثورية واال ليذا القانوفكانت الظواىر الطبيعية تخضع 

، فعمى ضوء (و ردة فعؿوالذي لخصو نيوتف لكؿ فعؿ ل)ا تخضع ليذا القانوف الكوني يضً اإلنس أ
راضي الفمسطينية دراسة محاولة لدراسة األحداث الجارية في القدس وباقي األ ىذا الفيـ فإف أي  

ف ننظر لألسباب  والذي يمثؿ االحتالؿ الصييوني لفمسطيف بشكؿ عاـ وضوعية ال بد أعممية م
راضي الفمسطينييف واتبع ميا، ىذا االحتالؿ الذي جثـ عمى أوالقدس عمى وجو الخصوص أى

قصى عمى وجو ية الممنيجة بحؽ أىالي القدس واألسياسات متالحقة مميئة بالمعاناة اليوم
 : نت(ٕٚٔٓ)البطة،بالقير والظمـ. اد لدييـ شعورً ما ول  الخصوص تستيدؼ ترحيميـ منيا م

وا ىذه السياسات الممنيجة  بحؽ مدينة حد  ف عمى مدار سنوات االحتالؿ تَ ال أف  الفمسطينييإ 
، والتي اندلع ـٜٜٙٔغسطس عاـ ا الشريؼ،  ومنيا: حرؽ المسجد األقصى في أالقدس وحرمي

العديد مف الشيداء والجرحى، والعمميات الفردية عمى أثرىا موجة غضب جماىيري سقط خالليا  
في القدس، وانتفاضة النفؽ في سبتمبر عاـ ـ ٜٜٓٔكتوبرتي قاـ بيا الشباب الفمسطيني في أال

، مما أدي إلى اندالع ـٕٓٓٓواالعتراض عمى اقتحاـ شاروف لألقصى سبتمبر عاـ ـ ٜٜٙٔ
خيرة في القدس لعمميات الفردية األاندالع موجة اسباب في انتفاضة األقصى، وترجع أىـ األ

سباب تراكمية أو االنتفاضة الثالثة إلى أ ،ضة القدسعالـ بانتفاوالتي أطمقت عمييا وسائؿ اإل
خرى كانت بمثابة الصواعؽ التي حرض سباب أنتقاـ وأبعيدة جعمت النفوس الشبابية حبمى باال

 : نت(5102)البطة، عمى االنفجار.
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 أسباب انتفاضة القدس:

داء عمى الحـر الشريؼ االحتالؿ الطويؿ لمقدس واتباعو سياسة ممنيجة لتيويدىا واالعت -ٔ
ؼ الخوؿ سف الرجاؿ لمحـر الشريؼ مما أدى إلى حرماف اآلوبتحديد د ،واًل بالحفريات أ

ومحاوالت تقسيـ  ،اقصى ثانيً مف الشباب الذيف ىـ دوف سف األربعيف مف الصالة في األ
واالقتحامات المستمرة لباحة الحـر الشريؼ واالعتداء عمى  ا،قصى ثالثً المسجد األ

)شاىيف،  ا.ثناء زيارة الحـر الشريؼ رابعً الرجاؿ والنساء بالضرب والتفتيش أالمصميف مف 
 : نت(ٕ٘ٔٓ

 ىـ مظاىرىا االعتقاالت المستمرة بحؽادة القمع والتيديدات المستمرة ألىالي القدس وأزي -ٕ
وتصاريح  اعطائيـ رخصً  عف عدـ إمالكيـ، فضاًل المقدسييف وىدـ بيوتيـ ومصادرة أ

يقـو بالبناء عمى عاتقو تفرض عميو سمطات  فْ بناء جديدة في القدس وضواحييا ومَ 
 (ٚٔ: ٕٚٔٓ، البطة) االحتالؿ ىدـ بيتو بيده، مع فرض غرامات كبيرة. 

اعتداءات متتالية مف قبؿ  ـٕ٘ٔٓحداث المباشرة أف شيد عاـ وكاف مف أىـ األ -ٖ
بحرؽ منزؿ عائمة  ـٕ٘ٔٓ/يوليؤٖوليا في ف بحؽ أىالي القدس، كاف ألمستوطنيا

 : نت(ٕٚٔٓ)وكيبيديا،  الدوابشة، ثـ مقتؿ محمد أبو خضير.
قاـ الجانب اإلسرائيمي بعدد مف حداث أف وجاء الحدث األخير مف جممة ىذه األ -ٗ

/ سبتمبرمف  التاسع ؛ ففيٕ٘ٔٓسبتمبر  الخطوات تجاه المسجد األقصى في شير
بحظر مصاطب العمـ والرباط في  ا، صدر عف وزير الدفاع اإلسرائيمي قرارً ايموؿ

سبتمبر اقتحـ وزير الزراعة اإلسرائيمي أوري آرئيؿ المسجد األقصى  ٗٔاألقصى، وفي 
سجد، بصحبة أربعيف إسرائيمًيا، واقتحمت وحدات خاصة وعناصر المستعربيف باحات الم

الحزب الحاكـ( باقتحاـ المسجد ) الميكودسبتمبر، قاـ عشرات مف شبيبة حزب  ٚٔوفي 
، مما عاظـ شعور الحقد الشعبي لدى الفمسطينييف بشكؿ عاـ والمقدسييف عمى األقصى

 : نت(ٕٚٔٓ)وكيبيديا،  وجو الخصوص.
 -عنو  رَ ب  سرائيمي والذي عَ وأما الجانب اإل :أسباب انتفاضة القدس حسب الرؤية اإلسرائيمية

نشره والذى )الشاباؾ( في تقريره  -سرائيميليؤور أكرماف أحد قادة جياز األمف العاـ اإل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF
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)تقرير سباب التالية: الع ىذه العمميات الفردية إلى األموقع صحيفة معاريؼ فقد عزا اند
 : نت(ٕ٘ٔٓعبري، 

اإلحباط الذي يعيشو المواطنوف الفمسطينيوف في ظروفيـ المعيشية وعدـ إحراز جزء منيا  -ٔ
 .تقدـ أو تحسف فييا

عدـ وجود أي تحريؾ لعممية السالـ أو المفاوضات مع السمطة الفمسطينية مضيفًا أنيـ  -ٕ
 الفمسطينييف . مضطروف لتحمؿ مسؤولية ذلؾ دوف انتظار لبوادر

ا ليس فقط بالمبادرات عدـ وجود استراتيجية )إسرائيمية( لمتعامؿ مع الفمسطينييف سياسيً  -ٖ
نما كذلؾ بوضع خطة طويمة األجؿ لكيفية التعامؿ مع األزمات التي  سكاف عيشيا يوا 

، مشيرًا قائد ـٜٛٗٔوالحركة اإلسالمية داخؿ األراضي المحتمة عاـ   الضفة وقطاع غزة
حكومتو ىو مكافحة "الحرائؽ" الحالية عمى أمؿ تجنب "االنفجار  مبدأَ  اؾ السابؽ أف  الشاب

 : نت(ٕ٘ٔٓ)تقرير عبري،  الكبير" وفؽ تعبيره.
وذلؾ نابع مف عدـ وجود استراتيجية، والنتيجة ىي أف  مبادرة )إسرائيمية(، أيّ  غيابُ   -ٗ

 خطوة سواء كانت عسكرية أو سياسية. ا، وال تبادر بأيّ )إسرائيؿ( تستجيب دائمً 
الضفة في حتالؿ بتنفيذ عمميات عسكرية ؿ( لعامؿ الردع ، مطالبًا جيش االفقد )إسرائي -٘

)تقرير  في قطاع غزة ٕٗٔٓالمحتمة عمى غرار ما حدث في قطاع غزة صيؼ العاـ 
        : نت(ٕ٘ٔٓعبري، 

عندما قاـ   ٕ٘ٔٓعاـؿ بدأت في الثالث مف أكتوبر/ تشريف أو  كيفية حدوثها:
ب الفمسطيني حد الشباا وىو أحد طالب الحقوؽ وىو ميند الحمبى ابف العشريف ربيعً أ

حد مخيمات الالجئيف في نابمس بتنفيذ عممية فدائية مف تمقاء نفسو الالجئ مف يافا إلى أ
ة صابا  اثنيف مف المستوطنيف و  التنظيمات الفمسطينية، وقتؿ فييا مفَ  دوف توجيو مف أي  

بو العديد مف الشباب والشابات  ىواقتد : نت(ٕٙٔٓ)العشي، خريف بجروح حرجةآ ثالثة
ىميا السكيف والتي تعتبر ه متسمحيف بوسائؿ نضالية متعددة أوا  حذو الفمسطينييف. وحذَ 

غمب العمميات كانت عمميات طعف لمجنود والييود ليذه  المعركة حيث أ سالح الرئيسال
السالح الناري. وأسموب الدىس بالمركبات الخاصة،  استخداـ  عفوالمستوطنيف، فضاًل 

  : نت( ٕٙٔٓ)العشي،ارقة والرشؽ بالحجارة. لقاء الزجاجات الحوا  
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حصائية نشرت عمى ظيرت دراسة إور عاـ عمى اندالع ىذه العمميات أوعند مر  
نفذت أف عدد العمميات التي  ٕٙٔٓكتوبرموقع قدس برس اإلخباري، في الثالث مف أ

عممية  ٖٛٔعممية دىس، و ٖٖعممية طعف، و ٕٔٔعممية فدائية، منيا  ٖ٘٘نحو 
محاولة طعف غير  ٖ٘ٔىجوًما بعبوات ناسفة بدائية، إضافة إلى  ٜٛٔإطالؽ نار، و

ومف الجدير بالذكر أف عدد الشيداء   (ناجحة )لـ تؤِد لخسائر في صفوؼ االحتالؿ
، في حيف طفاؿعدد كبير مف النساء واأليـ ومن اشييدً  ٜٕٗوصؿ إلي قد الفمسطينييف 

: ٕٙٔٓ)انتفاضة القدس،  .وؿعاميا األا خالؿ سرائيميً إ ٓٗأدت العمميات الفدائية لمقتؿ 
البدائية  ة الناريةحمالمتعددة مف دىس واألس بأساليبيا العمميات الفردية وتزايد عدد نت(

وفي ىذا الخصوص كشؼ جياز  مع تحوليا إلى نسؽ مف المقاومة الشعبية الذاتية،
وفي  (ٕ٘ٓ: ٕٚٔٓ) شاىيف، ٕٙٔٓعممية فردية في سنة  ٕٓٓٓعف احباط  الشباؾ

، انتقمت العمميات الفردية مف السالح االبيض ٕٙٔٓالعاشر مف اكتوبر/ تشريف أوؿ 
وتوالت  : نت(ٕٙٔٓ)ىروش، الى السالح الناري بعممية بدأىا الشييد مصباح صبيح

 ٕٚٔٓتموز/يوليو ٗٔيـو الجمعة صباح ف ىذا النوع جاء اشيرىا بعدىا العمميات م
مف عائمة جباريف مف مدينة أـ الفحـ  "محمد" يسموف بنفس األسـحيف أقدـ ثالثة شباف 

بتنفيذ عممية بسالح الناري في منطقة باب االسباط في المسجد األقصى)أرناؤوط، 
ٕٓٔٚ: ٔٙٗ) 

عالـ التقارير المعدة مف قبؿ وسائؿ اإلجمعت العديد مف أ: خلفية منفذيها
لفصائؿ لى امنفذيف العمميات لـ ينتموا إ ا أفّ الفمسطينية والدولية، واإلسرائيمية أيضً 

نيـ قاموا بيذه العمميات وىـ عمى قناعة الفمسطينية الناشطة في األراضي المحتمة، وأ
الغيرة الوطنية  شخصية نابعة مف مشاعر الحقد الثوري عمى المحتؿ ممزوجة بمشاعر

 والمميء بالمعاناة الممنيجة التي والدينية ، في ظؿ مالمستيـ لواقعيـ المعيشي اليومي
  : نت(ٕٙٔٓ)حمتو، .سواء دّ يدفت كرامتيـ ووجودىـ عمى حٍ است

عمار منفذيف العمميات تحت سف الخامسة والعشريف  كما يالحظ أف غالبية أ 
فؽ أعينيـ انسداد األ اؽ أوسمو وكبروا ورأوا بأـّ اتفنيـ ولدوا في فترة تنفيذ ا، أي أعامً 

بدأت وتيرتيا قبؿ مولد بعضيـ، فأصبح لدييـ  السياسي في عممية التسوية السياسية التي
سرائيمية لعممية السالـ شعور بفقداف األمؿ واليأس واإلحباط مف عدـ استجابة الحكومة اإل
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ا اليأس مف يضً د وخداعيـ، وأالييو وتعاظمت قناعتيـ  الشخصية بمماطمة  يبشكؿ جدّ 
ف الجتماعي لمشعب الفمسطيني مما كو  ا حالة االنقساـ الفمسطيني الذي طاؿ حتى النسيج

 نفسيا وبمصالحيا الحزبية الضيقة، ف التنظيمات الفمسطينية مشغولة فيأبقناعة لدييـ 
لفصائؿ المسمحة، لى تمؾ التنظيمات والمقياـ بأعماؿ فردية دوف الرجوع إوىذا ما دفعيـ 

نتـ لكـ مصالحكـ الحزبية ونحف لنا الوطف وىو ليس حامميف رسالة مف الممكف قراءتيا أ
  ا لكـ. رً كْ حِ 
عمى كتيا بكرة الثمج المتدحرجة مف األحيف اندلعت كانت أشبو في حر  :االنتفاضةتطور 

الفصائؿ الفمسطينية عالـ وقادة بعض مف المحمميف السياسييف ورجاؿ اإل ليذا سارع العديد
قد انتشرت طمقوا عمييا اسـ انتفاضة القدس، فأفاضة ثالثة منذ أياميا األولى، و بوصفيا انت

لى باقي مدف الضفة وساندىا التفاؼ جماىيري متواضع اشتبؾ مع إبسرعة فائقة مف القدس 
الحواجز العسكرية وبعض المستوطنات  ؿ:الحتالؿ في مناطؽ تماس مباشرة مثقوات ا

لصييونية المنتشرة في الضفة والقدس، وامتدت إلى قطاع غزة حيث شارؾ الشباب ا
الفمسطيني في غزة بمظاىرات عمى امتداد حدود القطاع الشرقية حيث تتواجد قوات 

وتعاممت  ـٜٛٗٔـ راضي المحتمة عاأمؾ المناطؽ الفاصمة بيف القطاع و االحتالؿ في ت
الشباب بيدؼ القتؿ، وقد استشيد  مباشر عمى صدورطالؽ النار بشكؿ إقوات االحتالؿ  ب

عدد كبير مف الفمسطينييف في ىذه المواجيات واستمرت ىذه المواجية قرابة األسبوعيف ثـ 
 أخذت باالنحصار حتى تالشت.

 ىذا لـ يحدثْ  فّ أال إفمسطينية سوؼ تشارؾ فييا بثقميا كما توقع البعض أف التنظيمات ال
عالمي دوف لتنظيمات والفصائؿ عمى الخطاب اإلبعض ا حسب التوقع، واقتصر دور

 وضع خطط جماعية لقيادة وتوجيو الجماىير الزاحفة نحو المحتؿ.  
*** 

  :عمى االنتفاضةسرائيمي الرد اإل المحور الثاني:
العسكرية والسياسية  ؛سرائيميةسرائيمي لقد سارعت جميع القوى اإلعمى صعيد الرد اإل

ىـ ما تعرض لو أالعمميات الفردية وقمعيا والقضاء عمييا بكؿ الوسائؿ، و  جية المو  والتشريعية
أوامر بتسييؿ عداـ والقتؿ العمد بدؿ االعتقاؿ، سرائيمي: اإلمف اإلف مف قبؿ قوات األو الفمسطيني

طالؽ النار عمى المواطنيف بدؿ توقيفيـ، ترؾ الجرحى ينزفوف فترات طويمة دوف إسعاؼ، إ
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لضغوطات النفسية والتيديد بحؽ المستشفيات، التعذيب والتنكيؿ الوحشي وااختطاؼ الجرحى مف 
اـ وحدات سرى، استخداـ الكالب البوليسية في اليجوـ عمى المعتقميف خالؿ اعتقاليـ، استخداأل

سرى دروع بشرية، ىدـ منازؿ األكعتقميف استخداـ المو  والقتؿ، في االختطاؼ المستعربيف
طفاؿ حتي أشريع قانوف يجيز اعتقاؿ ومحاكمة ت ،ف الشيداء الفمسطينييفالمعتقميف، اعتقاؿ جثامي

نسانية، اعتقاالت طفاؿ في سجوف تفتقد لكؿ المقومات اإلسرى خاصة األسنة، زج األٗٔبعمر 
، طات عمى مواقع التواصؿ االجتماعيابسبب حرية الرأي ونش  : نت(ٕٙٔٓ)روسيا اليـو

وهما الرد العسكري، والرد  ؛يمي عمى مستويين فقطسرائتتناول الرد اإلوهذه الدراسة  

 .التشريعي
  :الرد العسكري -واًل أ

مع نيا لـ تتمكف مف تحقيؽ ىدفيا المنشود بالقأال إجراءات بالرغـ مف قسوة ىذه اإل 
العممية الفردية بشكؿ متصاعد مما جعؿ منيا حالة ثورية دائمة  ةوالقضاء عمييا،  بؿ زادت وتير 

ذا ما إيا وديمومتيا ووسائميا الكفاحية لى انتفاضة شاممة في امتدادىا وشموليتإقد تتطور وتصؿ 
 سرائيمي ليا.القمع اإل ةارتفعت وتير 

 عمال اوتقامٍة وعقىبات جماعٍة :أ ؛نان رئٍساسلىبأالرد العسكري لً 

 طالؽ النار تجاه الفمسطينييفإسموب أاستخدمت قوات االحتالؿ  االنتقامية:عمال األ -ٔ
والموتى  ىالفمسطينييف الجرح معانيا بتعذيبا  انتقاـ تشبع بيا شيوة االنتقاـ و كوسيمة 

، ومما يستدؿ بو حادثة عوفد  كما يَ  وسائؿ الدفاع عف النفس ىحدإك تا، وليسيضً أ
حتى الموت عمى عبد الفتاح الشريؼ، في مارس/ أذار طمؽ الجندي إليئور أزريا النار إ

مف الجيش اإلسرائيمي وأصابو بجروح. خالؿ  ف جنديعْ ذ عممية طَ فّ الذي نَ  ـٕٙٔٓ
الحادثة أطمقت النيراف عمى الشريؼ وأصيب، فاستمقى عمى األرض ولـ يعد يشّكؿ 

أطمؽ حيث د، ا. رغـ ذلؾ، بعد عدة دقائؽ لـ يتوقع فييا حدوث خطر عمى الجنو تيديدً 
)ىداس،  أزريا رصاصة عمى رأس الشريؼ، كانت سبب وفاتو وفقا لتشريح الجثة

عدد شيداء انتفاضة القدس، منذ بمغ طالؽ النار إعمميات  وبسبب ، نت(ٕٚٔٓ
 ٜٕٗ ، حوالىـٕٙٔٓكتوبروحتى أ ،ـٕ٘ٔٓتشريف أوؿ/أكتوبر  انطالقتيا في األوؿ مف

 موقع "فمسطيف نت" المختص بالشأف الفمسطيني،ىا ا، وبحسب الدراسة التي أعدّ شييدً 
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 ٓٚٚآالؼ و أربعةإلى أف عدد الجرحى الفمسطينييف بمغ ، ـٕٙٔٓكتوبر في أ
، وأبواسبيتاف، اجريحً  عدد الشيداء الفمسطينييف  حتى وصؿ تزايد  و : نت(ٕٔٓ)مظمـو

طفاًل أعمارىـ أقؿ مف  ٖٛشييًدا، منيـ:  ٜٕٙإلى  ٕٚٔٓعددىـ في منتصؼ عاـ 
ثمانية عشر عاًما و ثمانية وعشروف سيدة منيف عشر شييدات قاصرات، فضاًل عف 

كامؿ حسف يحمؿ الجنسية  :شييديف مف مجمؿ الشيداء يحمموف جنسيات عربية، وىما
دراسة احصائية أعدىا مركز ، حسب السودانية، وسعيد العمر ويحمؿ الجنسية األردنية

 ، نت(ٕٚٔٓ)أؾ،  والفمسطينيالقدس لدراسات الشأف اإلسرائيمي 

ا ىدفيا الظاىر بأني ىتتعد بحتةفيي سياسة انتقامية  :االعتقالا سياسة عمال االنتقامية أيضً ومن األ
وحتي بعد لحظة االعتقاؿ  ذساليب التعذيب التي تبدأ منإجراءات وقائية، ويظير ىذا مف أ

امة الجبرية( وسياسة االعتقاؿ ق)اإلاإلفراج، ومنيا سياسة اعتقاؿ األطفاؿ القصر في بيوتيـ 
يوا محكوميتيـ إلى اعتقاؿ نع، وتحويؿ عدد مف األسرى الفمسطينييف الذيف أاري بشكؿ موسّ داإل

لجنة أىالي  ةفادفراج، والحديث في ىذه السياسة يطوؿ، ونختصر في ىذا المقاـ بإإداري بدؿ اإل
وحتي مطمع  القدس ذت منذ بداية انتفاضةاألسرى المقدسييف بأف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي نف  

حالة اعتقاؿ في صفوؼ الفمسطينييف مف كافة  ٖٕ٘٘، أي خالؿ عاـ كامؿ، ـٕٙٔٓأكتوبر 
وفي ىذا الخصوص قاؿ عبد الناصر  ،: نت(ٕٚٔٓ)رش/ ط ع،   .أحياء وقرى القدس المحتمة

ناثا، بنسبة  ٖٕٕٗبمغ  ٕٙٔٓغسطس عدد المعتقميف االطفاؿ حتى أ فروانة أف   طفاًل، ذكورا وا 
 (ٚٔ: ٕٙٔٓ. )فروانة، ٕ٘ٔٓعف عاـ  ٓٓٔ%ٕٓٓتزيد 

مقدسًيا ميدانًيا،  ٜٕٓٔوبحسب إحصائية أصدرتيا المجنة، فإف قوات االحتالؿ اعتقمت  
فة شرائح الشعب الفمسطيني في آمنازليـ، حيث طالت االعتقاالت ك وا بعد اقتحاـمُ قِ تُ عْ اُ  ٙٗٔٔو

وتشير األرقاـ بشكؿ واضح إلى حجـ حالة  .، نساء، شباف وكبار في السفالمدينة مف أطفاؿ
االستيداؼ الكبيرة التي لحقت بالمقدسييف، والتي تؤكد بشكؿ واضح نية االحتالؿ المستمرة في 

مف بيف  وأشارت المجنة إلى أف   .بعادد األقصى عبر حمالت االعتقاؿ واإلحسـ قضية المسج
 ٕٗعاًما،  ٛٔعاًما وأقؿ مف  ٕٔطفاًل أكبر مف  ٖٙٚعاًما،  ٕٔطفاًل دوف سف  ٜٚالمعتقميف 

 غمب ىذهوأ .شاًبا ٕٖٗٔمف كبار السف، و ٖٗسيدات،  ٗٓٔعاًما،  ٛٔفتاة دوف سف 
االعتقاالت تركزت في العيسوية، البمدة القديمة، سمواف، الطور، جبؿ المكبر ومخيـ شعفاط، 
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دسًيا مق ٕٗفيما حولت سمطات االحتالؿ  .لى مجموعة مف فمسطيني الداخؿ المحتؿإضافة إ
أشير و  ثالثةداري بقرار صادر عف وزير الجيش اإلسرائيمي، لفترات تتراوح ما بيف لالعتقاؿ اإل

 (ت العشرات بتيمة التحريض عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي )الفيس بوؾمَ قِ تُ أشير، واعْ  ستة
 : نت(ٕٚٔٓ)رش/ ط ع،  

قامة االحتالؿ فرضت الحبس المنزلي )اإلوبينت لجنة أىالي أسرى القدس أف سمطات 
ما أثر بشكؿ مالجبرية( بحؽ مجموعة كبيرة مف أبناء الشعب الفمسطيني لفترات غير محددة، 
 )رش/ ط ع، كبير عمى التحصيؿ العممي لألطفاؿ، وعمى نفسياتيـ ودمر نسيجيـ االجتماعي

الحبس المنزلي ىو احتجاز الطفؿ بعد اإلفراج عنو مف سجوف االحتالؿ في منزلو و  : نت(ٕٚٔٓ
تعيد بعد خروج ابنيـ مف المنزؿ طواؿ فترة الحبس  توقيع ىؿ عمىاأليجبر بشكؿ قصرى، بحيث 

حيطة قرانو في المنطقة المأو المعب مع أقاربو أو زيارة ألى المدرسة إسمح لو بالذىاب ال يُ و 
  .: نت(ٕٚٔٓ)وكالة معا، لى سجف مع اختالؼ السجافإمف بالمنزؿ، و يتحوؿ المنزؿ اآل

ال يسمح سنو  فْ عقوبة تستيدؼ األطفاؿ المقدسييف بشكؿ خاص، وخاصة مَ ال وىذه 
 ًراا ومتوتما يجعمو متذمرً مانعكاسات عمى نفسية الطفؿ  ولياالصغير مف اعتقالو في السجوف 

صدقاءه وىـ يمعبوف في الخارج ويمرحوف، كذلؾ مع أا بشكؿ مستمر، حيث يرى الطفؿ وعدائيً 
لى المدارس مبتيجيف وفرحيف إقرانو وزمالءه يتوجيوف أالعاـ الدراسي الجديد يجد الطفؿ بداية 

في ا ـ تمؾ الفرحة، فيصبح الطفؿ عصبيً ف يشاركيأطيع بالحقائب والمالبس الجديدة، وىو ال يست
ا ىؿ خوفً نونو ويقيدوف حريتو، وقد يضطر األىمو دوف داع، ألنو يعتبرىـ ىـ مف يسجأتعاممو مع 

سرة الواحدة، ماعية عمى طبيعة العالقة داخؿ األثار اجتآابنيـ مف ضربو وتوبيخو، وىذا لو عمى 
 : نت(ٕٚٔٓو )وكالة معا، ا بيف الطفؿ وأىما وجدارً ويخمؽ حاجزً 

طفؿ فمسطيني جميعيـ مف طالب المدارس  ٓٓٗف ما يقارب إلي فوبسبب الحبس المنز   
وا مف االلتحاؽ بالعاـ الدراسي الجديد الذي انطمؽ مُ رِ ثانوية(، حُ  -اعدادية –بمستوياتيا )ابتدائية 

ف يكونوا في ىذا الوقت مع بدء العاـ الدراسي أ، وىؤالء كاف يجب ـٕٚٔٓغسطس/ آبأٖٕفي
 ، فضاًل ف يمتحقوا كأقرانيـ مف الطالب بالدراسةأعد الدراسة، ولكنيـ لف يستطيعوا الجديد عمى مقا

ا حكامً أقضباف في ظروؼ سيئة وبعضيـ يقضي خمؼ ال طفاؿاحتجاز مئات مف األ عف 
فضاًل عف استدعاء الكثير مف االطفاؿ لمراكز  : نت(ٕٚٔٓ)وكالة معا، بالسجف لسنوات طويمة
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ىانتي ـ لعدة ساعات، مف خالؿ الضرب عمى أنحاء متفرقة مف الجسد أو التحقيؽ المختمفة وا 
جبارىـ عمى القياـ بحركات  الشبح والحرماف مف النوـ، أو الذىاب لمحماـ ووضعيـ تحت الماء، وا 
مسيئة وترويعيـ بالصراخ، واستخداـ الكالب المدربة عمى إىانة البشر وعزليـ في زنازيف انفرادية 

 (ٕٚ: ٕٙٔٓمطر، أبو  مع خفافيش الميؿ.)

قد تكوف الصالحية بإصدار أمر اعتقاؿ إداري ضد  :االعتقال اإلداري ضد سكان القدسوأما عن 
مواطني القدس بيد وزير األمف أو قائد المنطقة العسكري إذا ما كاف ىناؾ ادعاء عف نشاطات 

 ـٜٜٚٔو ـٜٛٗٔ عواـنوف اإلسرائيمي، تـ العمؿ بيف األالمحتمة. بموجب القا يضاجرت في األر 
 ـٜٜٚٔا في العاـ ، والحقً ٔٔٔا المادة تحديدً  ـٜ٘ٗٔالبريطانية لمعاـ  ئبموجب أنظمة الطوار 

مف القانوف تعطي  ٕ"، المادة ـٜٜٚٔ)اعتقاالت(  الطوارئسف القانوف "قانوف صالحيات ساعة 
الصالحية لوزير األمف بإصدار أوامر اعتقاؿ إداري وفقط في حاالت نادرة جدًا لمقائد األعمى 

ساعة أماـ رئيس  ٛٗمف القانوف يجب إحضار المعتقؿ خالؿ  الرابعةلمجيش، وبموجب المادة 
غاء األمر، وىناؾ الحؽ محكمة مركزية والذي لو صالحية تثبيت األمر أو تقصير المدة أو إل

شيور قابمة  ستةفرد في المحكمة العميا، وأقصى مدة لألمر تكوف  باستئناؼ ىذا القرار أماـ قاضٍ 
شيور، وطبعًا ىناؾ صالحية بقبوؿ مواد سرية  ستةلمتجديد، ويجب مراجعة األمر مرتيف خالؿ ال

 يضاالقائد العسكري لألر  ، أما إذا كاف األمر صادرًا عفخالؿ المراجعة لألمر مف قبؿ قاضٍ 
المحتمة فإف األوامر العسكرية تسري بيذا الشأف كما ذكرنا سابقًا، وال يكوف ىناؾ أي اعتبار 

نتيج االحتالؿ سياسة االعتقاؿ وا ،: نت(ٕ٘ٔٓ)الضمير، لكوف المعتقؿ مف سكاف القدس
ؽ جميع فئات بح ـٕٙٔٓداري في العاـ أوامر االعتقاؿ اإل مف استصدار دَ ع  داري وصَ اإل

دارييف حتى نياية ء، وشباب، ليصؿ عدد المعتقميف اإلالمجتمع الفمسطيني، مف أطفاؿ، ونسا
 (ٓٛ: ٕٚٔٓ)تقرير االنتياكات، معتقال إدارًيا ٖٙ٘، إلى ـٕٙٔٓالعاـ 

في نياية  ؿُ كّ شَ مجمؿ إجراءات وممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي تُ  ف  إِ عقوبات جماعية:  -ٕ
المطاؼ حربًا شاممة عمى الشعب الفمسطيني في المناطؽ المحتمة، وتأتي سياسة 

 ؿُ كّ شَ وما يصاحبيا مف إجراءات كإحدى أىـ تمؾ الممارسات التي تُ  العقوبات الجماعية
سرائيمية منيا الضغط ت اإلا لحقوؽ الشعب المحتؿ، والتي ىدفت السمطاا واضحً انتياكً 

 ىالياألسياسة االحتالؿ في الضغط عمى  ف  الفمسطينييف، عمى أَ  وفرض االستسالـ عمى
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 عمييـ وفي ىذا الخصوص،ا كوسيمة أخرى لمضغط أيضً  منازلهمالتهديد بهدم شممت 
المعتقميف الذيف كاف ليـ نشاط الشيداء أو انتيجت سمطات االحتالؿ سياسة عقابية بحؽ 

ع اَ بّ اتِ  ـ  المعتقميف، حيث تَ الشيداء و مسمح أو عسكري ضد قوات االحتالؿ، طالت أىالي 
ا سياسة غمؽ المنازؿ أو أجزاء منيا)كغمؽ غرفة أو غرفتيف(، في بعض الحاالت، وكثيرً 

الشييد أو دى إلى تشريد أسرة أا إلى ىدـ المنزؿ بشكؿ كامؿ، مما يضً أما لجأت 
 برد شتاء،ي جانب ركاـ البيت، ال تقي حر صيؼ أو إلأو إقامتيا في خيمة  المعتقؿ،

 يىالاألقامة بخيمة ىي رسالة تحدى وصمود يوجييا ومف الجدير بالذكر أف اإل
 لالحتالؿ.

، منفذ العممية الفدائيةوفي كثير مف الحاالت لحؽ الضرر بأسر وعائالت غير ُأسرة 
في عماـ، فكثيرًا ما كاف يقطف المنزؿ عائمة ممتدة مكونة مف األب واألبناء واألحفاد، كاألخوة واأل

ا ويصبحوف بال مأوى، أو أف يكوف بناية كبيرة )عمارة( تتكوف مف عدة أدوار، فيتضرروف جميعً 
وفي بعض الحاالت ال يكوف المعتقؿ  قد أقاـ في المنزؿ الذي  ،شقة في بيت ما امستأجرً  المعتقؿُ 

: ٜٛٛٔقامة فيو أمد طويؿ )تقرير المنظمة العربية، يكوف قد توقؼ عف اإل تعرض لميدـ، أو قد
ٕٕٔ) 

يابية" وعممية نسؼ أو ىدـ المنازؿ ىي معاقبة "غ، بيدـ البيت  العسكري فيصدر األمر 
 مف شأنيا تعكير صفو األمف وىي عقوبة تسبؽ المحاكمة أو عمااًل لممشتبو في أنيـ اقترفوا أ

توجيو االتياـ..، ويعد نسؼ المنازؿ صورة مف صور العقاب الجماعي التي تتعارض مع 
يؼ، وتمحؽ بأبشع عالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ومع اتفاقية جينمف اإل ٚٔ، ٕٔيفالمادت
 (ٚٙ: ٕٙٔٓ. )البطة، ضرار باأُلسرة الفمسطينيةاأل

في ىذا النوع مف العقاب، تركز في  اا ممحوظً نشاطً   سنوات انتفاضة القدسولقد شيدت   
والد الشييد  قاؿ ، وفي ىذا الخصوص والتي منيا القدس كبيرمدف الضفة الفمسطينية بشكؿ 

 أي   قوات االحتالؿ عمى ىدـ البيت بالكامؿ ولـ يبؽَ  تقدمأ ابنو بعد استشيادالحمبي أف ميند 
ف أا كبر لميند، موضحً خ األعائمة مف السفر واعتقموا محمد األمنع ال عف فضاًل و، منشيء 

  : نت( ٕٙٔٓ)العشي،ة. العائم االنتقاـ بمعاقبةذلؾ ييدؼ مف االحتالؿ 
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عمنت أا، حيث ا جديدً ، دخمت العقوبات الجماعية تطورً ـٕٙٔٓكتوبرأمف  وفي العاشر
مف خالؿ وقؼ مخططات إسرائيؿ أنيا ستبدأ بممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفمسطينييف 

يـو  طالؽ النار بالمدينةإا عمى عممية بالقدس المحتمة، ردً حياء الفمسطينية البناء في األ
وفي ىذا الخصوص قاؿ مئير ترجماف  .التي نفذىا الشييد مصباح أبو صبيحـ ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٓٔ

العبرية: "يجب طرد عائمة منفذ  لإلذاعةرئيس لجنة التخطيط والبناء في إسرائيؿ، في حديثو 
أي جزر مف سياسة العصا والجزرة  ا ولـ يتبؽَ العممية مف القدس إلى غزة، واليـو تبقى فقط عصً 

فة مخططات البناء في القدس الشرقية المتعمقة آزالة كإي يتـ الحديث عنيا، لذلؾ سيتـ لتا
س مف بينيا مخيـ شعفاط عف منطقة ودعا إلى فصؿ عدة بمدات واقعة شرؽ القد ."بالفمسطينييف

  : ت(ٕٙٔٓ)وكالة معا،دارة بمدية االحتالؿ في القدسإ

الفدائية، حيث كاف  منازؿ منفذي العممياتوخالؿ فترة االنتفاضة تواصمت عمميات ىدـ 
، منزؿ ـٕٚٔٓ/ٛ/٘ٔبعاءـ األر يو ىدمت قوات االحتالؿ، فجر عداد ىذا البحث أف آخرىا حتى إ

ـ مستوطنة  ااقتحالذي نفذ عممية  عائمة األسير عمر العابد في قرية كوبر شماؿ مدينة راـ اهلل،
ىدمت جرافات ، ثناء تنفيذ العمميةو أتصابإاعتقالو بعد  وتـّ مستوطنيف،  ثالثةحمميش" وطعف "

نتياء اوؿ، في أعقاب ا الطابؽ األاالحتالؿ الطابؽ الثاني لمنزؿ العائمة، في حيف خربت جزئيً 
ولـ  .معائمة بضرورة إخالء المنزؿ، بعد صدور قرار بيدمولمدة التي منحتيا سمطات االحتالؿ ال

وشقيقو، بتيمة معرفتيـ بنية عمر تنفيذ العممية، دوف ووالدتو ه اعتقمت والدتقؼ عند ىذا الحد بؿ 
محاولة منعو مف ذلؾ، كونو نشر وصيتو عمى صفحة التواصؿ االجتماعي"الفيس بوؾ" قبؿ 

شورات تحذيرية في شوارع القرية وعمى نلصقت قوات االحتالؿ مأكما  .ساعة مف تنفيذ العممية
.) اب لو ولعائمتو، وقاـ الشباف بتمزيؽ التحذيراتمف يقوـ بعمميات بالعق زؿ، توعدت فيو كؿ  االمن

 : نت( ٕٚٔٓوكالة معا، 

الذيف ينفذوف عمميات قتؿ ف يستوطنالمفي المقابل ترفض سمطات االحتالل هدم منازل 
بالرفض عمى  ـٕٙٔٓ/ٜ/ٙٔبحؽ فمسطينييف، ومثاؿ عمى ىذا، أف ردت سمطات االحتالؿ يوـ 

حرقوه حتى الموت أو خضير الذي اختطفو ثالثة ييود و بأعائمة الفتي محمد الطمب الذي قدمتو 
 العدؿ العميا ، لمحكمة(ـٕٗٔٓ/ٚ/ٕ)قبؿ عاميفحراش دير ياسيف، وعثر عميو في أ في القدس،

لى العائمة قبؿ إمف بيدـ بيوت  الييود القتمة، وفي الرد الذي بعثت بو الوزارة وزير األ إللزاـ
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لى ردع الجانب الييودي ولذلؾ ال حاجة ليدـ إنو ال حاجة ألى المحكمة، كتبت إالتماسيا 
التي نفذىا  القتؿ عممياتعدد ر بالذكر أف يومف الجد: صحيفة( ٕٙٔٓ/ٜ/ٙٔ)األياـ،  .البيوت
: ٕٙٔٓ/ٜ/ٙٔ)األياـ، عممية ٛٔبمغ  ـٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓخالؿ عامي فمسطينييف  ضدييود 

ي نوع مف العقاب الجماعي كما ىو الحاؿ لو كاف منفذ بألـ يعاقب أىالي منفذييا صحيفة( 
  العممية فمسطيني.

ومف أساليب العقاب الجماعي احتجاز أو اعتقاؿ جثاميف الشيداء منفذي العمميات 
ذلؾ االنتقاـ والمعاقبة ومضاعفة اآلالـ والمعاناة مف  سمطات االحتالؿ  يدفتاستو الفدائية، 

عو ودفنو بما يميؽ بالكرامة اإلنسانية والوطنية ووفؽ ياإلنساني في تشيلذوييـ بحرمانيـ مف حقيـ 
ة )البطة، رائع وقواعد حقوؽ اإلنساف الدوليالش أعراؼ البشر أينما وجدوا، ويعتبر ىذا مخالؼ لكؿ  

ٕٓٔٙ :ٕ٘) 

بعت سمطات االحتالل سياسة االنتقام المعمن من خالل تشريع اعتقال الجثامين اتَّ 
انتفاضة  خالؿسياسة ىذه ال تتطور و سرائيمي سياسة قديمة تبعها االحتالل اإل يوتجميدها وه

 شكاؿ؛أ ةفي ثالث  ىـ مالمح ىذه السياسة، وجاءت إٔ٘ٔٓ كتوبر/تشريف أوؿمنذ أ القدس
فراج عف تشديد اإلجراءات في اإل :جميد الجثاميف، والثالثت :تشريع االعتقاؿ، والثاني :األوؿ

  :ة ليذه السياسةىداؼ المعمنوكانت األ يداء مف أبناء القدس.ا الشالجثاميف وخصوصً 

 .ة الشباف( مف خالؿ ىذه السياسةيردع المياجميف )كبح اندفاع -
 خريف عمى تقميدىـ.آجنازات كبيرة تحفز بطاؿ تقاـ ليـ ألى إومنع تحويميـ   -
: ٕٙٔٓت )ضراغمة، يـ مف القياـ بمثؿ ىذه اليجمائبناأىالي لمنع الضغط عمى األ -

ٕٗ)  
شيوة االنتقاـ مف ذوي  معافإىـ الدوافع الغير المعمنة  ليذه السياسة ىي أف غير أ -

خفاء جرائـ ارتكبيا جنود االحتالؿ وفي ىذا الخصوص يقوؿ عصاـ عاروري ا  الشيداء و 
جراء تشريح إخر ىو الحيمولة دوف أا ف ىناؾ ىدفً أمدير مركز القدس لممساعدة القانونية 

جنود  ف  أا سرً  دْ عُ وقاؿ: لـ يَ  جرائـ حرب ارتكبت ضدىـ خفاءوىو إ اءجثاميف الشيد
تشريح الي خطر عمييـ، و أف يشكموا أا مف الشباف والشابات مف دوف االحتالؿ قتموا عددً 

  (ٕٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة، خرىأطمقت منيا النيراف، وحقائؽ أيمكنو كشؼ المسافة التي 



18 

 

ال تظير بالعيف  المحتجزة قد تعرضت لسرقة أعضاءتكوف الجثاميف أف  مف الممكف منيا
  : نت(ٕٙٔٓ. )نوفؿ، ةالمجردة كالعيف وصمامات القمب والخاليا الجمدي

في معتقالت التجميد لدرجة حرارة ويتـ ىذا تجميد جثاميف الشيداء   وجرت عممية -
 (ٕٙ: ٕٙٔٓ)ظاىر، درجة تحت الصفر... أربعيفكثر مف ألى إا تصؿ منخفضة جدً 

خرى ويمقوف الجثث أسود في ثالجة قد تكوف فييا جثث أحيث يضعوف الشييد في كيس 
أحد الشيداء المفرج عف جثمانو بالرغـ مف أف و  (ٕٚ: ٕٙٔٓ)ظاىر، ...دوف ترتيب

ا كاف واضحً  ر التجميدِ أثَ  أياـ مف التسميـ، إال أف   خمسة أو ستةُأخرج مف الثالجة قبؿ 
  : نت(ٕٙٔٓ)نوفؿ، ه. احتجاز أشير مف  ٜعميو بعد قرابة 

 بشكؿ خاص بناء القدسأجثاميف الشيداء مف إرجاع زاء إتشددت حكومة نتنياىو ولقد 
الضفة  يْ أف يتـ دفنيا خارج المدينة أفراج عف تمؾ الجثاميف ولى لإلواشترطت في المرحمة األ

بعض العائالت التي تعيش في قرية كفر عقرب وىي قرية مقدسية تقع خارج  تالغربية وقد وافق
مر الذي في القدس رفضت ىذا الشرط األ العائالت التي تعيُش  لكف   .جدار الفصؿ العنصري

توقيع قائمة شروط وتعيد بعدـ  عائمة، جعؿ سمطات االحتالؿ تتراجع عنو واشترطت عمى كؿ  
 (ٓٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة، خالء بيا مثؿ: اإل

 .جراء تشريح لمجثمافإعدـ  -ٔ
 ٖٓ-ٕٔىؿ يتراوح ما بيف محدد مف األ د فور تسممو وبحضور عدوالدفف لياًل   -ٕ

 .اشخصً 
 ألي  رقاـ بطاقاتيـ لمفحص المسبؽ وعدـ السماح أتسميـ قائمة بأسماء المشيعيف و  -ٖ

 (ٓٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة،  .جيزة تصويرأو أجيزة ىاتؼ نقاؿ أمنيـ بحمؿ 
  : نت(ٕٙٔٓ)نوفؿ، .ميمة الدفف ساعة واحدة فقط  -ٗ
 عنددوالر، يجري تحصيميا  ٓٓٓ٘ لؼ شيكؿ(أ ٕ٘) دفع  كفالة مالية تزيد عمى -٘

  : نت(ٕٙٔٓ)دكة،  خالؿ بشروط الدففاإل
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 عمياف بياء الشييد والد وىو عمياف، محمد المحامي ـوفي ىذا الخصوص قدّ  -ٙ
(ٕ)، 

 الشيداء أىالي لجنة ورئيس القدس في المكبر جبؿ مف : نت(ٕٙٔٓ)وكالة معا، 
 تجري سرائيميةاإل السمطات كانت: وقاؿ  سرائيمياإل اإلجراء عف شرًحا القدس في

 إلى وصوليـ قبؿ محطات، ثالث في التشييع في لممشاركيف جسدي فحص عمميات
  (ٓٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة،  الشيداء لدفف المقبرة

ي يتابع ممؼ الجثاميف لذاوحسب محامي مؤسسة الضمير الحقوقية، محمد محمود،  -ٚ
ف قدمت العائالت أف تسميـ جثاميف عدد مف شيداء القدس جرى بعد أالمحتجزة، 

ف ألى المحكمة طالبت فيو بتحديد مواعيد تسميـ الشيداء ودفنيـ، وأوضح إا التماسً 
مر الذي ستئناؼ، األالرد عمى االبالعامة  ا يقضي بالزاـ النيابةصدرت قرارً أالمحكمة 

جثاميف الشيداء لكف التنفيذ جاء لى قبوؿ تسميـ عدد مف إجعؿ السمطات تبادر 
   (ٓٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة، . ةنسانياإلاالعتبارات بسط ألا مفتقدً 

يقوؿ شعواف جباريف إذ ا لمقانوف الدولي، خرقً تشكؿ سياسة احتجاز الجثاميف وال شؾ أف 
أو  سيرٍ أ ي  أ نو في حاؿ وفاةِ أوالرابعة، توضحاف  ةاتفاقيتي جنيؼ الثالث أفمدير مؤسسة الحؽ، 

ف يدفف بحسب التقاليد والعرؼ ويجرى التعريؼ أمقتؿ شخص في ساحة الحرب فإنو يجب 
جود خالفات لى و إشارت أتقارير نشرت سرائيمية عالـ اإلوسائؿ اإلكما أف  غ عائمتو.يبيويتو، وتبم

 امؤخرً ف احتجاز جثاميف الشيداء وجاء في تقرير نشره أمف الداخمي بشبيف الحكومة وجياز األ
سرائيمية تعتبر استمرار احتجاز جثاميف الشيداء يشكؿ ف الحكومة اإلأ "خباريوالال اإل"موقع 
مف يرى جياز األخرى بينما أع وقوع عمميات نجؿ مأداة ضغط عمى عائالتيـ مف أا و رادعً 

ا وتغذي كثر تطرفً أجواء سمبية ألى إاستمرار احتجاز الجثاميف خطوة تقود  أفالداخمي والجيش 
  (ٗٗ: ٕٙٔٓ)ضراغمة، ف. التحريض بيف الفمسطينيي

 (سن قوانين لمجابهة االنتفاضة)  التشريعيا الرد ثاني  

                                                 
طالؽ نار"، مع األسير بالؿ أبو غانـ في حافمة إسرائيمية و بياء  ((ٕ عمياف استشيد بعد تنفيذه عممية مزدوجة "طعف وا 

صابة آخريف،ٕ٘ٔٓبقرية جبؿ المكبر شير تشريف أوؿ  )وكالة معا،  لممزيد أنظر ، مما أدت إلى مقتؿ ثالثة مستوطنيف وا 
 : نت( ٕٙٔٓ
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د ممارسة يفيو يجسرائيمي احتالؿ احترافي بكؿ معنى الكممة، يعتبر االحتالؿ اإل
 اعدً يا بُ عطائلقانونية لمفمسطينييف، ويبدع في إنسانية والسياسية وااالعتداء عمى الحقوؽ اإل

 ،و مف المحكمة العميا بيدؼ االنتقاـفي الكنيست أ نيفامف خالؿ تشريع القو  اقانونيً  اومصوغً 
سف بلقمع االنتفاضة  منية والتشريعية في إسرائيؿقامت السمطات األ وفي استمرار ليذا النيج

   انتقامية اليدؼ وقائية االدعاء، ومنيا: ؛د مف القوانيفيعدال

الذي طرحتو وزيرة العدؿ اإلسرائيمية، أيميت شاكيد )حزب البيت "قانون اإلرهاب"    -ٔ
ضد دولة  (إرىابية)د العقوبات عمى الضالعيف بنشاطات ي، وييدؼ إلى تشد(الييودي

ا مف األدوات لمواجية إسرائيؿ. وُوصؼ القانوف بأنو يمنح القضاء اإلسرائيمي مزيدً 
ووفؽ القانوف الجديد، سيكوف بإمكاف المحكمة اإلسرائيمية إصدار أحكاـ  ."اإلرىاب"

ا عمى ما وصفو )جرائـ متصمة اإلرىاب(، ويساوي القانوف عامً  ٖٓبالسجف لمدة 
ذ يمكف إنزاؿ عقوبة صارمة بحؽ ـ المساعدة لو، إة ومقدّ الجديد بيف منفذ العممي

ويوسع كذلؾ العقوبات التي  ،(: نتٕٙٔٓ )ليخترماف،.ثنيف دوف التمييز بدورىمااال
رىابي ود بالتنظيـ اإل)والمقص يمكف إنزاليا بحؽ كؿ مف يتضامف مع )تنظيـ إرىابي(

ف إسرائيؿ ال تعتبر النشاطات المتطرفة قانوف ىو التنظيمات الفمسطينية ألفي ىذا ال
، أكاف عبر نشر ترحيبات، أو (ارىابيً إ انشاطً  المستوطنيفبحؽ الفمسطينييف مف قبؿ 

وؿ مف في األرفع أعالـ خاصة بو. وينص القانوف الذي خرج إلى حيز التنفيذ 
عمى عقوبة السجف المؤبد كحد أدنى لمف يرأس )تنظيـ  ـٕٙٔٓنوفمبر/ تشريف ثافٍ 

ويحّدد القانوف عقوبات صارمة لنشاطات عديدة  .رىابي(، بصورة مباشرة أو مداورةإ
متعمقة )باإلرىاب(  مثؿ: بيع السالح، واالنضماـ إلى تنظيـ فمسطيني، وتدريب 

ويوسع ىذا القانوف الجديد مف  .اأشخاص في إطار نشاط تعتبره إسرائيؿ إرىابيً 
صالحيات وزير الدفاع ورئيس الحكومة فيما يخص اإلعالف عف منظمة معينة 

راجعة المستشار القانوني إرىابية، وذلؾ بمجرد توصية مف جياز األمف الداخمي، وم
 : نت(ٕٙٔٓ)ليخترماف، .لمحكومة

ا في أوساط منظمات بعض البنود في ىذا القانوف أثارت قمقً ومف الجدير بالذكر أف 
ف فإالعقوبات المقررة في القانوف الجديد ليست واقعية. باإلضافة إلى ذلؾ،  فأل حقوؽ اإلنساف
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ا األشخاص الذيف تخرج آراؤىـ أو أنشطتيـ القانوف قد يزيد مف خطورة المس باألبرياء، وخصوصً 
العربية المشتركة أّنو السياسية عف اإلجماع. بؿ ادعى عضو الكنيست أسامة سعدي مف القائمة 

 اا لمتعريفات الخاصة بالقانوف الجديد كؿ شيء، ربما باستثناء إلقاء حبوب األرز، يعتبر إرىابً "وفقً 
 : نت(ٕٙٔٓ)الكنيست، 

، والذي ـٕٚٔٓذارآ، في الثامف مف مارس/ذان في المسجد االقصىقانون منع األ  -ٕ
 يموتى يوجيؼ مف البيت الييودنائب رئيس االئتالؼ الحكومي ديفيد بيتاف والقدمو 

ذاف بيف مكبرات الصوت في المساجد لرفع األـ مشروع قانوف يحظر استخداـ قدّ 
ا. ويحظى مشروع القانوف بدعـ األحزاب  والسابعة صباحً الساعة الحادية عشرة لياًل 

الذى طرحو حزب إسرائيؿ بيتنا، فينص  يالدينية الييودية، أما مشروع القانوف الثان
: ٕٚٔٓ)سعودي، ذافالمساجد لرفع األ يالستخداـ مكبرات الصوت ف نع كمى  عمى م
  نت(

ا بيئيً  ولقد عمؿ القانوف ىذا الحظر بأف األذاف "يزعج المواطنيف اإلسرائيمييف ويسبب أذىً  
ويضر بمستوى المعيشة"، وجاء في القانوف أف "مئات اآلالؼ مف الييود القاطنيف قرب التجمعات 

مف الضوضاء الشديدة الناتجة عف رفع  -بشكؿ يومي وغير اعتيادي-العربية يعانوف السكنية 
ضمف  -وأضاؼ مشروع القانوف  وفي ساعات الصباح الباكرة". الؿ الميؿاألذاف عدة مرات خ

أف "سماعات المساجد تستعمؿ لبث مضاميف تحريضية دينية ووطنية" خالؿ  -ذرائع منع األذاف
ا أف "القانوف المقترح يقوـ عمى فكرة أف حرية العبادة لصالة، مضيفً مناداة المصميف إلى ا
عمى نص ىذا القانوف؛ سيتـ تحديد  وبناءً  ا لممس بنمط ونوعية الحياة".واالعتقاد ال تشكؿ عذرً 

ا بأف معدالت مكبرات الصوت في "مختمؼ بيوت العبادة لجميع الديانات" في إسرائيؿ، عممً 
ويمنح مشروع ، مسطيف التي تستخدـ مكبرات الصوت لرفع األذافالمساجد ىي الوحيدة في ف

 -ـٜٔٙٔنو يستند إلى قانوف حماية البيئة لعاـ أالذي تقوؿ الحكومة اإلسرائيمية  -القانوف 
وزير الداخمية صالحية منع استخداـ مكبرات الصوت في دور العبادة  : نت(ٕٙٔٓ)الجزيرة، 

خالؿ ساعات الميؿ وعند الفجر، ومنح المشروع الشرطة اإلسرائيمية صالحية استدعاء المؤذنيف 
واألئمة لمتحقيؽ معيـ، واتخاذ إجراءات جنائية ضدىـ وفرض غرامات مالية عمى مخالفيو منيـ، 

ئة اما يزيد عمى مميوف وأربعم ركزية اإلسرائيمية )حكومية(، فإفحصاء الما لمعطيات دائرة اإلووفقً 
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% مف عدد السكاف البالغ أكثر مف ٕٓفي إسرائيؿ، ويشكموف  يعيشوف ألؼ عربي فمسطيني
 : نت(ٕٙٔٓ)الجزيرة، ثمانية مالييف نسمة

إلى لى استكماؿ تيويد القدس ينظر خبراء ومراقبوف إسرائيؿ مف ىذا القانوف إوىدفت 
مشروع قانوف منع األذاف عمى أنو يأتي ضمف "خطة ممنيجة إلكماؿ تيويد القدس وكؿ 
قامة ىيكؿ سميماف  فمسطيف"، حيث التتوقؼ الحفريات تحت المسجد األقصى بغرض ىدمو وا 

وساؽ. ويعتبر المراقبوف ىذا  ـٍ دَ  عف باقي عمميات التيويد التي تجري عمى قَ المزعوـ فضاًل 
مف أخطر قرارات إسرائيؿ العنصرية، ضد الفمسطينييف بشكؿ عاـ والمسمميف بشكؿ ا القانوف واحدً 

يشكموف غالبية سكاف القدس الشرقية ويسمع األذاف في   ا وأف الفمسطينييفخاص، خصوصً 
جميع أنحاء البالد. ويرى الكاتب والمحمؿ السياسي الفمسطيني، مصطفى أبو السعود أف 

طقوس والعادات واليوية الفمسطينية بالتدريج كي ال يشعر بيا ا لشطب ال"االحتالؿ يسعى دومً 
أحد، فتارة يدعى أف بعض المأكوالت الفمسطينية أصميا إسرائيمي ويطمؽ أسماء عبرية عمى 
شوارع ومفترقات ومؤسسات مدينة القدس كي ترسخ في ذىف المواطف اإلسرائيمي والفمسطيني 

 نت (: ٕٚٔٓ)عبد الجواد،بأقدمية ىذا االحتالؿ

الخوؼ مف تزايد المسمميف، تعالى روح  منيا: فضاًل عف أىداؼ أخرى غير معمنة
وفي تصريحات العنصرية لدى تيارات إسرائيمية، دعاية حزبية، لاللتفاؼ عمى قرار اليونسكو، 

سابقة لصحيفة "الرأي" اعتبر الكاتب والمحمؿ السياسي محمد اصميح، أف موافقة الحكومة 
ا لقرار اليونسكو بخصوص نفي صمة قانوف مشروع منع اآلذاف، يعد انعكاسً اإلسرائيمية عمى 

وكانت منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة  الييود بالمسجد األقصى وحائط البراؽ.
)اليونسكو( قد صادقت في أكتوبر الماضي عمى قرار ينفي وجود ارتباط ديني لمييود بالمسجد 

بينما اعتبرت وزارة الخارجية اإلسرائيمية أف القرار يأتي "لتقويض الصمة  األقصى وحائط البراؽ،
عف التصويت، بينما عارض  ٕٙدولة لصالح القرار وامتنعت  ٕٗالييودية بالقدس" وصوتت 

القرار ست دوؿ وتغيبت دولتاف، وتـ تقديمو مف قبؿ سبع دوؿ عربية، ىي الجزائر ومصر ولبناف 
 : نت (ٕٚٔٓ)عبد الجواد،،ودافاف وقطر والسوالمغرب وعم

 وقرتأ  سرائيمية من بحث اعتراضات الفمسطينيينالعميا اإلالمحكمة قانون يمنع   -ٖ
قانوف يمنع ال ، ىذا ـٕٚٔٓ/ٙ/ٚٔيوـ سرائيمية لشؤوف التشريع، المجنة الوزارية اإل
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التي يقدميا المواطنوف  "داريةسرائيمية مف بحث "الطعوف اإلالمحكمة العميا اإل
ية الفمسطينيوف مف سكاف الضفة الغربية المحتمة، ضد جيات وسمطات حكوم

ماـ المحاكـ المركزية وليس المحكمة أف يتـ بحث ىذه االعتراضات أسرائيمية عمى إ
 .العميا

سموتريش" مف حزب البيت  وييدؼ مشروع القانوف الذي قدمو عضو الكنيست "بتسالؿ
ميا في مواضيع التخطيط والبناء في الضفة الغربية لى الحد مف تدخؿ المحكمة العإالييودي 

قامة المستوطنات في واقع الحاؿعممية مصادرة األ المحتمة ما يسيؿ )وكالة معا، راضي وا 
 : نت(.ٕٚٔٓ

قصى ا عمى  إغالؽ المسجد األ،  ردً عدام الفمسطينيينمشروع قانون يسمح بحكم إ -ٗ
نائبة  وفي إثرىا نادت تصاعدت العمميات االستشيادية، ـٕٚٔٓفي يوليو /تموز

لكنيست تشريع قانوف في ابالميكود" "سرائيمي "ناوا بوكر" مف حزب رئيس الكنيست اإل
ى مف وصفتيـ عداـ عمصدار حكـ اإلإسرائيمية، بيسمح لممحكمة العسكرية اإل

ا وفقً  قواؿىذه األوجاءت  ."سرائيمييفإرىابية التي تتسبب بقتؿ بمنفذي "العمميات اإل
أنو يجب سف قانوف تنفيذ  يلإ ة، مشير ـٕٚٔٓ/ٚ/ٛٔيـوالعبرية الصحؼ لما نشرتو 
سرائيؿ عمى إسرائيمي، ضمف ما وصفتو حرب لكنيست اإلعداـ مف قبؿ احكـ اإل

 .مشروع القانوف أماـ الكنيستقريًبا ستطرح  ارىاب" الفمسطيني، مؤكدة بأني"اإل
 سرائيمييف ومفسيقـو بتنفيذ عممية ضد اإل فْ مَ  كؿ   يدرؾَ ف أوأضافت أنو يجب 

أف منفذي عممية  ةعداـ، مضيفقسى عقوبة وىي اإلأيرسميـ وعائالتيـ بأنو ينتظرىـ 
سرائيمية، نجـو في السجوف اإل أربعةيوـ في فندؽ مستوطنة "ايتمار" يعيشوف ال

عداـ وعمى ف تكوف عقوبة اإلأنفذ عممية مستوطنة "حمميش"، يجب وكذلؾ م
فراج نجوـ بانتظار اإل أربعةيشوا في فنادؽ بناءىـ لف يعأف يدركوا بأف أعائالتيـ 

  : نت(ٕٚٔٓ)وكالة معا،  عنيـ ضمف صفقة تبادؿ ليعودوا لقتؿ الييود
"نفتالي بينت" رئيس حزب البيت الييود  وقدم الذي: قانون "القدس الموحدة  -٘

يـو باالشتراؾ مع رئيس الكتمة البرلمانية لمحزب المذكور "شولي موعمـ" 
روع قرار يقضي بتعديؿ القانوف لى سكرتارية الكنيست مشإ، ـٕٚٔٓ/ٙ/ٛٔ
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ويطالب مشروع "بينت" بتعديؿ  ."سرائيؿإساسي المعروؼ باسـ "القدس عاصمة األ
لى موافقة إار سياسي يتعمؽ بالقدس وتقسيميا ا بحيث يحتاج كؿ قر حاليً القانوف القائـ 

غمبية العادية كما ىو نص القانوف القائـ كنيست وليس موافقة األال ا مفعضوً  ٓٛ
عمى أف ـ ٜٓٛٔعاـ  ساسي الخاص بالقدس الذي تـ سنةوينص القانوف األ .احاليً 

وىذا  اأو سمطوي ااسيىذا التسميـ سيجنبية سواء كاف أية لى أي جإ ـَ م  سَ القدس لف تُ 
 : نت(ٕٚٔٓ)وكالة معا، ا عمى الحدود البمدية لمقدسيضً أالقانوف يسري 

أجمت ، ـٕٚٔٓ/ٚ/ٜيـو وكانت المجنة الوزارية لمتشريع في الكنيست اإلسرائيمية، 
لمناقشتو  سبوعبعد أالتصويت عمى قانوف أساس "القدس الموحدة"، عمى أف يتـ عرضو مرة أخرى 

بشأف تعديؿ "قانوف أساس  اا جديدً ـ، نفتالي بينيت، اقتراحً ـ وزير التعميوقد   .والتصويت عميو
 وبحسب صحيفة )ىآرتس( فإف    .القدس"، الذي ييدؼ أساسًا إلى وضع عراقيؿ لتقسيميا مستقبالً 

رئيس الحكومة، مع الوزير زئيؼ إلكيف، وفي أعقاب معارضة  لذي يعمؿ عميو بينيت،ا االقتراحَ 
بنياميف نتنياىو، يتيح إمكانية إلغائو بسيولة نسبية، إذا طمبت الحكومة مف الكنيست المصادقة 

داية، أف يكوف تقسيـ وتبيف أف بينيت طالب ب .عمى اتفاؽ سياسي يشتمؿ عمى تقسيـ القدس
لغاء ىذا البند يمـز مف ال اعضوً  ٓٛبمصادقة غالبية تصؿ إلى  االقدس منوطً  كنيست، وا 

وفي إطار التفاىمات الجديدة مع إلكيف، تقرر أنو  اعضوً  ٓٛبالحصوؿ عمى غالبية تصؿ إلى 
 ."عضو كنيست عمى إلغاء ىذا البند، الذي أطمؽ عميو "بند تحصيف القدس ٔٙيكفي مصادقة 

جراء االستفتاء يعتمد  باألساس عمى المقترح يذكر أف مقترح مشروع قانوف "القدس الموحدة" وا 
، وحظي بتوقيع العديد مف أعضاء ـٕٚٓٓالذي قدمو عضو الكنيست جدعوف ساعر، عاـ 

ويشترط مقترح القانوف األوؿ  .لكتمة المعارضة اا نتنياىو الذي كاف رئيسً حزب الميكود، وأيضً 
نسحاب مف لال قرارٍ  كنيست عمى أي  مف ال  اعضوً  ٓٛالذي قدمو حزب "البيت الييودي" موافقة 

وييدؼ مشروع القانوف إلى عرقمة أي عممية سياسية قد تفضي  .الشطر الشرقي لمقدس المحتمة
: ٕٚٔٓ)الحسيني، بيف إسرائيؿ والفمسطينييف الدولتيف، وبموجبيا تكوف القدس مقسمةً  إلى حؿ  

 نت(

 ،أكثر القوانين عنصرية ناقش الكينسيت خرا وليس بآخيرً وأقانون يهودية الدولة:  -ٙ
قانوف الذي يسعى إلى تحديد ىوية إسرائيؿ ىذا الُطرح  قانون يهودية الدولة:هو و 
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في الجمسة األولى لمجنة ـ، ٕٚٔٓ/ٚ/ٕ٘األربعاء،  يوـكػ "دولة ييودية ديمقراطية"، 
: ٕٚٔٓ)دكة، .ا مف أعضاء الكنيست مف األحزاب المختمفةنت عددً خاصة تضمّ 

 نت(

، الذي عينو رئيس الحكومة (أمير أوحانا) رئيس المجنة، عضو الكنيست ىعَ د  وا
اليدؼ ىو كتابة وثيقة تعريفية تحدد ىوية دولة إسرائيؿ  ا ليا، أفّ اإلسرائيمية، نتنياىو، رئيسً 

وطابعيا. "قد تكوف ىناؾ أىمية لكؿ نقطة وفقرة بعيدة المدى، ليذا سنرّكز عمى جميعيا وسنسمع 
و ن  أَ وكَ  عنصري   القانوفَ  ي أفّ عِ د  يَ  َمفْ وأضاؼ أوحانا ، ومف ثـ نتخذ القرارات. اآلراء المختمفة

وكؿ مف قاـ باالعتراض عمى مشروع  : نت(ٕٚٔٓ)دكة، ."عنصريةٌ  الصييونيةُ  ي أف  عِ د  يَ 
الذي الطيبي بطرده وعمى رأسيـ أحمد حزب الميكود(  مف أمير أوحانا)رئيس المجنة، القانوف قاـ 

كنيست آخروف، معظميـ مف اليسار مف ال ُطِرد أعضاءٌ و  وصفو بالقانوف العنصري، كما 
 : نت(ٕٚٔٓ)دكة،  .اإلسرائيمي

قاؿ زعيـ المعارضة، عضو الكنيست، يتسحاؽ ىرتسوغ: "أنتـ في ىذا الشأف و 
الفاشية ؤدي إلى شرخ في المجتمع اإلسرائيمي. عندما أتحدث عف يقد  وىذاتمعبوف بالنار. 

وألغى رئيس الحكومة نتنياىو في المحظة األخيرة مشاركتو في الجمسة  ."فيذا مثاؿ عمى ذلؾ
األولى الخاصة التي تجرييا المجنة. كاف مف المفترض أف يفتتح نتنياىو الذي وضع أحد 

 .بنود القانوف الجمسة إشارة إلى نيتو إكماؿ التصويت عمى مشروع القانوف في األشير القادمة
صاخبة، وساد فييا توتر. وُطِرد األولى كانت الجمسة وبالرغـ مف أف  : نت(ٕٚٔٓ)دكة، .

 المشروع   ، إال أف  كنيست كثيروف مف المعارضة الذيف احتجوا عمى مشروع القانوفمف ال نوابٌ 
 : نت(ٕٚٔٓ)دكة،  .شير المقبمة جمسات أخرىستشيد األا و قائمً  ما زاؿ
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 والتوصيات النتائجوالخاتمة 
 

   : الخاتمةواًل أ

ية خيرة ىي حدث يعبر عف ردة فعؿ طبيعف انتفاضة القدس األأوفي الختاـ يمكف القوؿ 
 ـجياؿ تعاقبت واالحتالؿ جاثٌ أبصر الحياة، أف خرج لمدنيا و أاالحتالؿ منذ  ظممة لجيؿ عاش

وف ىرمو خر يـ وآوا نحبَ فمنيـ مف قضَ جياؿ شيدت لحظة االحتالؿ أ ـعمى صدورىـ، مني
ولدت في ظؿ االحتالؿ وكالىـ عاش معاناة وقمع لمدة خمسيف  خرى، وأجياؿ أواالحتالؿ باؽٍ 
مصادرة  شيء، منيا: عاشوا التمييز والظمـ في كؿ   ال االحتالؿ،إتيـ افي حي او سنة، لـ يرَ 

يـ لتعمنظاـ ابعاد عف القدس، و واالعتقاؿ المتكرر، والتيديد باإلالممتمكات، وسحب اليويات، 
سرائيؿ تيويده لطمس اليوية الوطنية لدي سكاف القدس ولـ تفمح، والمسكف الذي إالذي حاولت 

عطائيـ ترخيص بناء، وقيود العمؿ إل يامف خالؿ رفض بنائو أو تطويرهف مف يمنع المقدسيت
والقائمة في ىذا  تنقؿ، وكثرة الغرامات المفروضة عمييـلمبالحصوؿ عمى تصريح  ةالمفروض

 الخصوص طويمة.

محاوالت حثيثة عمى منع تطورىـ  بقائيـ تحت سيطرتو، معإتفنف االحتالؿ في كما 
 اليحقؽ واقعً  ؛مـ بيدؼ تيجيرىـ مف القدسحياة كريمة كباقي األ يـ فرصة لعيشئعطاا  و 

 عف اًل قؿ، فضأكثر وفمسطينييف أرض أحو عمى جغرافية القدس، ضمف مبدأ لصال اديموغرافيً 
انتقامي اليدؼ، ىذه و  مني الشكؿأقصى  كإجراء ة في المسجد األحرماف جيؿ الشباب مف الصال

ا، لـ تثنيو عف الدفاع عف مدينتو وال عف مقدساتو، المعاناة والذي يتجرعيا المواطف المقدسي يوميً 
ولى قبمتيـ، أو نيـ حماة لمدينتيـ أ وفالمقدسي فييا ثبتأحداث أمنذ بداية االحتالؿ وىناؾ عدة 

ف أ، واستطاعوا بوحدتيـ ـٕٚٔٓيو/تموزقصى في منتصؼ يولألغالؽ اإحداث أخرىا آكاف 
الذي فرضيا  لكترونيةاإلقصى ورفع البوابات جبروه عمى التراجع وفتح األأينتصروا عمى المحتؿ و 

في  الحؽ صحابُ أنيـ أف خالؿ تضامنيـ وتعاضضيـ لمعالـ قصى. ليثبتوا مب األابو أعمى 
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ىؿ القدس أحمر محصف بإيماف أ قصى خط  د األف المسجألإلسرائيمييف و بال منازع،  القدس
أف الوحدة الوطنية ىي ترياؽ النصر عمى نفسيا، دتيـ. ورسالة لمفصائؿ الفمسطينية المنقسمة يبعق

 والحرية.

  ثانيا النتائج:

 أهم النتائج المستخمصة من البحث هي:

وىذا ، بناءىا الصادؽ لياتبقى القدس محصنة بانتماء أوطنية ميما ضعفت الحالة ال  -ٔ
الشباب بتنفيذ عمميات فردية ضد أىداؼ  ا عند انطالؽ مجموعة مفظير واضحً 

داء فصائؿ الفمسطينية، خصوًصا في ظؿ تراجع أسرائيمية دوف توجيو مف الفصائؿ إ
 المقاومة مف أخذ زماـ المبادرة.

ا ف التي تعيشو الفصائؿ الفمسطينية، وخصوصً كشفت االنتفاضة عف حالة الضعؼ والوى -ٕ
سنادىا بعمميات خارج ميدانيا مؿ عمى تنظيـ وتطوير االنتفاضة وا  ف الفصائؿ لـ تعأ

 وداخؿ ميداف العدو. 
ف سياسة إسرائيؿ لردع االنتفاضة ىي إجراءات انتقامية بحتو، ولكنيا مدروسة تبيف أ -ٖ

يا ئعطاـ أىدافيا وتحصنيـ مف العقاب، وا  دىا بتشريعات قانونية تخومتقنة، مف خالؿ مدّ 
 ا أماـ المجتمع الدولي.ا ديموقراطيً مظيرً 

منية، والسياسية والتشريعية( في قمع ئيؿ كامؿ سمطاتيا) العسكرية، واألسرااستخدمت إ -ٗ
االنتفاضة والقضاء عمى العمميات الفردية، ولكنيا لـ تفمح في تحقيؽ ىدفيا، كما أخفقت 

ية عمى لكترونتيا التيويدية لألقصى، مثؿ فرض البوابات اإلتمرير بعض مخططافي 
ا في بعضيا، منيا: زرع كاميرات مراقبة ا ممحوظً نيا حققت نجاحً أبواب المسجد، إال أ

 قصى.عمى المسجد، وتمرير قانوف منع األذاف في األ
ات تيويد المدينة، فيناؾ مخططات إسرائيمية جراءلـ تنجح االنتفاضة مف الحد مف إ -٘

التعميـ  تيويدقاف منيا الحفريات تحت المسجد األقصى، ومحاولة ترسمت بدقة وتنفذ بإ
في القدس، وبناء المستوطنات وتطوير بعضيا. وعزؿ القدس عف مدف الضفة 

 الفمسطينية.
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داد الكبيرة عة االحتالؿ وتبيف ىذا مف خالؿ األكشفت االنتفاضة عف مدى وحشي -ٙ
 نيا لـْ ا أسرائيؿ في االنتقاـ منيـ، وخصوصً أمعنت إلمشيداء والجرحى واألسرى الذيف 

موات لـ يفمتوا مف العقاب ا مف أطفاؿ ونساء وشباب ومرضى، حتى األحدً أ فِ تستث
درجة تحت الصفر. ٓٗلى ز جثامينيـ في عممية تبريد وصمت إواالنتقاـ، بأف تـ  احتجا

ىالييـ ومنعت بعضيـ ؿ أنفذي العمميات الفدائية واعتقا عف قياميا بيدـ منازؿ مفضاًل 
 مف السفر لمخارج. محدًثة بذلؾ إجراءات لـ يسبقيـ ليا أحد.    

 أخًيرا التوصيات:

تشكيؿ تواجو القدس مخطًطا إسرائيمًيا لتيويدىا، ليذا يجب عمى أصحاب القرار  -ٔ
ىالي القدس كونيـ يواجيوف جراءات، ودعـ صمود ألجاف مختصة لمواجية ىذه اإل

  ونياًرا.شوف معاناتيا لياًل يويعجراءات اإل هىذ

بالقضية  نياء االنقساـ الذي أضرّ العمؿ عمى إب فةً قياـ الفصائؿ الفمسطينية كآ -ٕ
لقدس عمى وجو الخصوص. ات دعـ اليّ بشكؿ عاـ، وعمى آ اكبيرً  االفمسطينية ضررً 

ذا تعذر إنياء االنقساـ وا    رساء الوحدة الوطنية عمى الفصائؿ العمؿ عمى مبدأ وحدةوا 
اليدؼ، وجعؿ نصرة القدس خارج كؿ المناكفات والمحصصات السياسية، حتى 

التي تيدؼ ىؿ القدس القدرة عمى الصمود ومواجية مخططات االحتالؿ سنى أليت
 مف بيوتيـ وقراىـ ومدينيتـ.   إلى اقتالعيـ

اجية مخططات ساليب وخطط شعبية لمو عمؿ عمى تطوير االنتفاضة بأالضرورة  -ٖ
 عمى المواطنيف.  اقؿ ضررً ا وأنجازً وآليات وخطط إبداعية تكوف أكثر إالتيويد، 

ة، تكوف موجية ظيار معاناتيـ اليوميإسناد أىالي القدس بخطة إعالمية مكثفة إل -ٗ
ا يكوف في صالح القدس وأىالي ا عالميً عامً  رأّيا ؿَ ك  شَ . حتى تُ إلى المجتمع الدولي
 ي الديموقراطية.عِ د  نية والتي تَ جراءات العنصرية الصييو القدس، وكاشؼ لإل
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 قائمة المصادر والمراجع

 : المصادر بالةة العربيةوال  أ

 التقارير:

نساف في الوطف العربي، نساف عف حالة حقوؽ اإلمنظمة العربية لحقوؽ اإلتقرير ال -
 ـٜٛٛٔ ، مصر،القاىرة

مؤسسة الضمير لرعاية الحتالؿ، سرى في سجوف اسيرات واألتقرير انتياكات حقوؽ األ -
  ٕٚٔٓفمسطيف المحتمة،  -سير وحقوؽ اإلنساف، راـ اهللاأل

 الرسائل األكاديمية:

، ٕ٘ٓٓ-ٜ٘ٛٔالمعتقموف الفمسطينيوف في سجوف اإلسرائيمية  ،محمد عبد الجوادالبطة،  -
 ـٕٙٔٓ ،، مصرمعيد البحوث والدراسات العربية، قسـ الدراسات التاريخية، القاىرة

 العربية:المجالت 

أرناؤوط، عبد الرؤوؼ، القصة الكاممة ليبة المقدسييف مف باب حطة إلى باب األسباط،   -
 .ٕٚٔٓ، بيروت، لبناف، ٕٔٔمجمة الدراسات الفمسطينية، عدد 

مكتب االعالـ،  ٕٙاالسطؿ، أماني مرض سرطاني ينتشر في القدس، مجمة فتح، عدد  -
 .ٕٕٔٓالقاىرة جميورية مصر العربية،، اذار /مارس 

أبو مطر، ناصر، األثر النفسي واالجتماعي لالنتفاضة عمى األطفاؿ في القدس، أمواج،  -
 ٕٙٔٓفمسطيف، إبريؿ  -، غزةٗٓٔعدد 

البطة، د. محمد عبد الجواد، حوار خاص، البيادر السياسي، حاوره  محمد المدىوف،  -
 ٕٚٔٓ راـ اهلل، فمسطيف ٕٚٔٓ/ٗ/ٜٕ، ٛٚٓٔعدد

، ٕٔٔاألقصى و "الفرص الميدورة" مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد شاىيف، خميؿ، ىّبة  -
 ٕٚٔٓبيروت، لبناف، 
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سرائيمية متوحشة وفاشمة، مجمة الدراسات إ احتجاز الجثاميف سياسة محمد، ضراغمة، -
 ـ.ٕٙٔٓ،لبناف، بيروت  ،ٚٓٔعدد  الفمسطينييف،

، ٙٓٔالفمسطينية، أمواج، عدد فروانة، عبد الناصر، استيداؼ إسرائيمي ممنيج لمطفولة  -
 ٕٙٔٓفمسطيف، أغسطس  -غزة

ناشؼ، سياد ظاىر،االعتقاؿ اإلداري لمجثاميف الفمسطينية تعميؽ الموت وتجميده، مجمة  -
 ـ.ٕٙٔٓ ،  بيروت، لبنافٚٓٔ، عددالدراسات الفمسطينية

  الصحف العربية:

 ٕٙٔٓ/ٜ/ٙٔالجمعة بو خضير، أإسرائيؿ ترفض ىدـ بيوت قتمة الفتي محمد  ،ياـاأل  -
ا  :لكترونيةالمواقع اإل ثاني 

 تاريخ ولفمسطيف، الحمبي لعائمة فخرا"..القدس انتفاضة مفجر" لقب اهلل، راـ -الوطف دنيا العشي، أحمد -
  ٖٓ-ٓٔ-ٕٙٔٓ:  النشر

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/03/975411.htm- 
 ٕٙٔٓ/ٕ/ٖٔ، بالقدس اآلذاف إسرائيؿ منع وراء أسباب خمسة  الجواد، عبد أحمد -

http://alkessa.com/artical-10851 -  
 ٕٚٔٓ/٘/ٕٔالقدس المحتمة،  -، صفاشيداء ارتقوا بانتفاضة القدس حتى اليـو،ٜٖٓأ ؾ،  -

http://safa.ps/post/207794/309 .-  
تاريخ  .في ذكرى انتفاضة القدس عاماف مف اإلنجازات واالحتياجاتالبطة، د. محمد عبد الجواد،  -

 ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٜتاريخ القراءة ،  ٕٓ-ٓٔ-ٕٚٔٓالنشر : 
،https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/10/02/446638.html -  

 لذط - انمحزهخ انمذط( اوفىغشاف) وأسلبو مؼطُبد.. األول ػبمهب فٍ" انمذط اوزفبضخ -

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=237ثشط -  

 نهؼىف، ربسَخ انىؾش، انمىطمخ وَذفغ انغالو ػمهُخ عُىهٍ اإلعشائُهٍ انمذط لبوىن انحغُىٍ، ػذوبن -

1/7/2117  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/10/106598-  

http://www.addameer.org/ar/content    2115أَبس ، اإلداسٌ االػزمبل ػه انضمُش، وسلخ -  -  

 

15/612116"اإلسهبة مكبفحخ" لبوىن َمش   انمصذس، انكىُغذ -  http://www.al-masdar.net/% 

%A8 -  
  17/8/2115، ربسَخ انىؾش مصاطب العلم باألقصى تتصدى لمحاوالت اقتحامه انجضَشح

- http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

-  
- http://alresalah.ps/ar/post/128175-  
إسرائيمية  لمحاوالت تتويج.. األذاف منع قانوفالجزيرة،  -

  http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/11/17قديمة،

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/10/03/975411.htm-
http://safa.ps/post/207794/309.-
http://safa.ps/post/207794/309.-
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/10/106598-
http://alresalah.ps/ar/post/128175-
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آخر تحديث: األحد،  ،لشعور بالقير والظمـ وراء مشاركة الشباب في انتفاضة القدس ، نسمة، احمتو -
،بتوقيت القدس ٗٗ:ٜٓ، ٕٙٔٓأكتوبر،  ٕٓ  http://felesteen.ps/details/news/173843/-  

 

26/7/2117إعشائُم َهىدَخ نمبوىن األونً انجهغخ فٍ ومؾبداد وىاة دكخ، ػبمش، طشد -  

- masdar.net  ،  http://www.al 

 نهحذس اللشة انمصذس ؟ انؾشلُخ انمذط مه انهجمبد مىفزٌ جضش لشَجب   إعشائُم رؼُذ هم دكخ، ػبمش، -

 ./http://www.al-masdar.net ،16/2/2116 اغغطظ

 

 ربسَخ اإلعشائُهُخ انغجىن فٍ ُىٍفهغط مؼزمم 7111 مه أكضش انُىو، سوعُب -

11.11.2116:انىؾش //arabic.rt.com/news/806076 

 http://safa.ps/post/191434 ، صفب – انمحزهخ انمذط ع، ط/ػ س -

 18 األسثؼبء،ثبنمذط،  األران مىغ نمبوىن األونً انمشاءح َمش اإلعشائُهً انكىُغذ عؼىدي، محمذ، -

 /http://www.youm7.com/story/2017/3/8% و 11:21 2117 مبسط

، 2115أكزىثش،  31آخش رحذَش: انجمؼخ، ؽبهُه، محمذ مصطفً، اوزفبضخ انمذط إسادح ؽؼت،  -

ثزىلُذ انمذط  21:32 http://felesteen.ps/details/news/149824/%-  

 

فىا ، َشدَه نُخزشمبن -  17:53، 2116 وىفمجش اإلسهبة، نمكبفحخ انجذَذ اإلعشائُهٍ انمبوىن إنً رؼش 

1http://www.al-masdar.net  /  

 

 

 وأسلبو مؼطُبد.. األول ػبمهب فٍ" انمذط اوزفبضخ عجُزبن، فبطمخ،  أثى ، خهذون، و مظهىو -

اوفىغشاف) (   ،ربسَخ

 و، 16:28 - 2116 اكزىثش 13 االصىُه انىؾش، -

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737 

 

 ثزبسَخ وؾش  اإلخجبسَخ، لذط خبؿ انمذط، اوزفبضخ فٍ جذَذح ججهخ.. انجضبمُه احزجبص ، دػبء، وىفم -

2116/11/12 http://www.qudsn.ps/article/101675-  

 

 2 16:46، 2117 َىنُى 31 ثبنمزم  ورذَىه أصسَب اعزئىبف رشفض انؼغكشَخ انمحكمخ هشوػ، هذاط، -

http://www.al-masdar.net%/ 

، تاريخ النشر، مف السكاكيف إلى الرصاص: قمؽ مف تفاقـ اإلرىاب في القدس، رحهُمهشوػ، هذاط،   -
ٔٓ/ٔٓ/ٕٓٔٙ ، http://www.al-masdar.net5 

 

 25/18/2117: ثزبسَخ وؾش االنزحبق مه االطفبل مئبد َمىؼبن انمىضنٍ وانحجظ االػزمبل مؼب، وكبنخ -

 https://www.maannews.net/Content.aspx?id=920398ثبنمذاسط

)  11/11/2116: ثزبسَخ وؾش انمذط، فٍ فهغطُىُخ ثىبء مخططبد ولف َؼهه االحزالل وكبنخ مؼب، -

(  18:17: انغبػخ 12/11/2116: رحذَش آخش

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594 

: ثزبسَخ وؾش"حهمُؼ" ػمهُخ مىفز مىضل َهذو االحزالل -وإصبثبد مىاجهبد مؼب، وكبنخ -

16/18/2117 ) https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131 

 18/16/2117: ثزبسَخ وؾش انفهغطُىُُه اػزشاضبد ثحش مه االعشائُهُخ انؼهُب َمىغ لبوىن مؼب، وكبنخ -

(  19:31: انغبػخ 19/16/2117: رحذَش آخش) 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795 

  12/18/2117: ثزبسَخ وؾش االعشائُهٍ، انزؾشَغ أمبو انؼمهُبد نمىفزٌ اإلػذاو" وكبنخ مؼب، لبوىن -

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103 

http://felesteen.ps/details/news/173843/-
http://www.al/
http://www.al-masdar.net./
http://www.al-masdar.net./
http://safa.ps/post/191434
http://safa.ps/post/191434
http://www.youm7.com/story/2017/3/8/%25
http://www.youm7.com/story/2017/3/8/%25
http://felesteen.ps/details/news/149824/%25-
http://felesteen.ps/details/news/149824/%25-
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=23737
http://www.qudsn.ps/article/101675-
http://www.qudsn.ps/article/101675-
http://www.al-masdar.net/%25
http://www.al-masdar.net/%25
http://www.al-masdar.net5/
http://www.al-masdar.net5/
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=870594
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919131
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911795
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=917103
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 آخش)  18/16/2117: ثزبسَخ وؾش انكىُغذ؟ مه ثبنمذط َزؼهك لشاس أٌ حزبطَ وكبنخ مؼب، مبرا -

( 13:12: انغبػخ 19/16/2117: رحذَش

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798 

 

، انغبػخ 2117أكزىثش  7آخش رؼذَم ، 2116-2115وكُجُذَب، االوزفبضخ انفهغطُىُخ  -

11:59، https://ar.wikipedia.org/wiki -  

 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=911798

