
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــلــــســــطــــن  شــــــــهــــــــدت مـــــــنـــــــاطـــــــق فــ
عـــام 1948 هــّبــة شعبية  املــحــتــلــة 
واســـعـــة تــضــامــًنــا مـــع الــعــائــات 
الفلسطينية التي حاولت سلطات االحتال 
اإلســرائــيــلــي إخـــاء منازلها قــســًرا مــن حي 
الشيخ جــراح فــي الــقــدس الشرقية وإحــال 
املدافعن  مــع  وتضامًنا  فيها،  مستوطنن 
املتكررة من  االقتحامات  األقــصــى ضــد  عــن 
طـــرف املــســتــوطــنــن والـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة. 
وتــصــاعــدت هـــذه االحــتــجــاجــات وتوسعت 
اإلســــرائــــيــــلــــي  االحـــــــتـــــــال  جــــيــــش  رد  مــــــع 
عــلــى صـــواريـــخ املـــقـــاومـــة الــتــحــذيــريــة ضد 
ــرب عـــســـكـــريـــة  ــ ــحـ ــ اقــــتــــحــــامــــات األقــــــصــــــى بـ
شــامــلــة عــلــى قــطــاع غــــزة. وقـــد دفـــع اتــســاع 
رقــعــة املــظــاهــرات فــي املـــدن والــبــلــدات داخــل 
الــوزراء اإلسرائيلي،  الخط األخضر رئيس 
بنيامن نتنياهو، في 12 أيار/ مايو 2021، 
إلى إعان حالة الطوارئ، خاصة في مدينة 
ــدامــــات واســـعـــة بن  الـــلـــد الـــتـــي شـــهـــدت صــ
اليهود، ومنح  واملستوطنن  الفلسطينين 
املــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة حق 
االستعانة بالجيش اإلسرائيلي للمساعدة 

في وقف االحتجاجات. 

األوضاع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية 

لفلسطينيي الـ 48
يصل عدد السكان الفلسطينين في مناطق 
الـ 48 املحتلة إلى نحو مليون ونصف مليون 
نسمة، وهم املجموعة التي تحمل املواطنة 
واملثلث  الجليل  فــي  وتــعــيــش  اإلســرائــيــلــيــة 
اللد  الــى  الساحلية، إضــافــة  والنقب واملـــدن 
والرملة. مّثلت الهّبة الشعبية الفلسطينية 
في مناطق الـ 48 مفاجأة كبيرة للمؤسسة 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، وكــذلــك 
الفلسطينية  السياسية  الــنــخــب  مــن  لــجــزء 
فـــي إســـرائـــيـــل. وقــــد جــــاءت هــــذه الــهــّبــة في 
سياق سياسي مركب عاشه الفلسطينيون 
داخل الخط األخضر منذ انتفاضة األقصى 
عــنــدمــا   ،2000 ســبــتــمــبــر  ــول/  ــ ــلـ ــ أيـ أواخــــــــر 
خـــرجـــوا فـــي احــتــجــاجــات شــبــيــهــة واســعــة 
تضامًنا مع إخوانهم في األراضــي املحتلة 
ــــوات األمــنــيــة  ــقـ ــ الـ لـــهـــا  ــّدت  عـــــام 1967 تــــصــ
أدى  شديد  بعنف  اإلسرائيلية  والشرطية 
إلى مقتل 13 مواطًنا فلسطينًيا. وقد دفعت 
هذه األحــداث إسرائيل إلى تبّني مجموعة 
الترهيبية  والــجــزرة،  العصا  سياسات  مــن 
واالحـــتـــوائـــيـــة، مـــن أجــــل مــنــع انــتــفــاضــة أو 
وإضــعــاف  مستقبًا،  مماثلة  شعبية  هــّبــة 
التنظيم الفلسطيني في الداخل. وقد حملت 
االنتفاضة آنذاك في طياتها معانَي تؤشر 
ا  إلى أن قضية فلسطينيي الـ 48 تمّثل جزًء

ال يتجزأ من جوهر القضية الفلسطينية.
تمّثلت السياسات اإلسرائيلية في ماحقة 
الــتــنــظــيــمــات والـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي 
اعــتــبــرتــهــا املـــؤســـســـة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ســبــًبــا 
أو عــامــًا فــي االنــتــفــاضــة مــن خـــال عملها 
ــذا الـــصـــدد،  وخــطــابــهــا الــســيــاســي. وفــــي هــ
الحقت املؤسسة السياسية واألمنية حزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي ورئــيــســه 
الــذي اعتبرته فاعًا  الدكتور عزمي بشارة 
ــم فــــي إنــــتــــاج خـــطـــاب وطــنــي  ــاهـ رئـــيـــًســـا سـ
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  فــلــســطــيــنــي وتــــأطــ
إســرائــيــل بــوصــفــهــم مــجــمــوعــة قــومــيــة لها 
حــقــوق جــمــاعــيــة مــدنــيــة وقــومــيــة، والــدفــاع 
عـــن فـــكـــرة املــــســــاواة الـــجـــوهـــريـــة املــتــحــديــة 
للطابع اليهودي للدولة اإلسرائيلية، وربط 
ـــ 48  الـ أراضــــي  فــي  الفلسطينية  املــجــمــوعــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــانـــت الــخــطــوة 
التالية ضمن حلقات ماحقة بشارة تلفيق 
ُتــهــم أمــنــيــة لــه أدت إلـــى نــفــيــه قــســًرا خــارج 
اإلسرائيلية  املؤسسة  الحــقــت  كما  الــوطــن. 
الــحــركــة اإلســـامـــيـــة بــرئــاســة الــشــيــخ رائـــد 
ــــاح، حــتــى أخــرجــتــهــا عـــن الـــقـــانـــون في  صـ
عـــام 2015، مــتــهــمــًة إيــاهــا بــاملــســؤولــيــة عن 
تــــحــــريــــض الــــجــــمــــهــــور الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضــد 
السياسات اإلسرائيلية في القدس واملسجد 

األقصى.
من جهة أخــرى، عمدت إسرائيل إلى اتباع 
ســـيـــاســـات تــــهــــدف مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى دمـــج 
فلسطينيي الـ 48 في االقتصاد اإلسرائيلي، 
نتج منها صعود حالة األسرلة التي تمثلت 
في ابتعاد الجمهور الفلسطيني في الداخل 
عـــن الــعــمــل الــســيــاســي والـــحـــزبـــي الــوطــنــي 
ــطـــاب ســيــاســي  الــفــلــســطــيــنــي، وصــــعــــود خـ
جوهره االندماج في السياسة اإلسرائيلية، 
بما في ذلك االندماج على هامش املؤسسة 
ــة، والــــــعــــــزوف عــن  ــمــ ــاكــ ــيــــة الــــحــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
محاوالت تحدي النظام السياسي، وتحييد 
الــحــقــوق الــجــمــاعــيــة ذات الــطــابــع الــقــومــي، 
وتــــراجــــع مـــكـــانـــة الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة 
الــوطــنــيــة فـــي املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. وقــد 
األطــر  الهوية وتــراجــع أهمية  أزمــة  ترافقت 
الوطنية مع أزمة قيمية؛ إذ يعاني املجتمع 

الفلسطيني منذ نحو عشر سنوات انتشار 
الــجــريــمــة والــعــنــف، حــيــث وصــلــت مــعــدالت 
ففي  مسبوقة؛  غير  مــعــدالت  إلــى  الجريمة 
عــام 2020 وحــده وصلت إلــى أكثر من 100 
ــــض الــحــكــومــة  ــــوء رفــ جـــريـــمـــة قـــتـــل فــــي ضــ
ــرام  ــ اإلســرائــيــلــيــة مــكــافــحــة عـــصـــابـــات اإلجـ
التي تنشط داخل الخط األخضر، بل تقوم 
بتشجيعها  ضمنًيا،  اإلسرائيلية،  الشرطة 
 الــطــرف عــن نشاطها وعــدم 

ّ
مــن خــال غــض

معاقبة مرتكبي الجرائم. 
 مــن انــعــدام جــاذبــيــة املــشــروع 

ٌ
وقـــد عــّمــق كـــل

ــقـــســـام  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فــــي ظــــل االنـ
ــة الــــثــــورة املــــضــــادة في  ــالـ الــفــلــســطــيــنــي، وحـ
إلى  واالنحياز  الهوية  أزمــَة  العربي،  العالم 
مشروع األسرلة. إضافة إلى ذلك، سادت حالة 
من السخط على النخب الحزبية السياسية 
بــســبــب شـــق الــقــائــمــة املــشــتــركــة، واالنــقــســام 
عـــلـــى مـــســـألـــة دعـــــم الـــيـــمـــن الـــصـــهـــيـــونـــي أم 
أحزاب الوسط ويمن الوسط في االئتافات 
الــحــكــومــة، وهـــو اســتــقــطــاب داخـــل حــالــة من 

األسرلة يهّمش القوى الوطنية. 
وقــد نتج من كل هــذه األحـــداث والتحوالت 
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــاط، وعـــــــدم الـ ــ ــبــ ــ حــــالــــة مــــن اإلحــ
قــيــادي وتنظيمي  فــي ظــل ضعف  التغيير، 

للمجتمع الفلسطيني.

أسباب الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ 48

تعود أسباب الهّبة الشعبية للفلسطينين 
داخــل الخط األخــضــر، إًذا، إلــى تــراكــم حالة 
من اإلحباط شملت مختلف جوانب الحياة 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وتحّول هذا اإلحباط إلى حالة من الغضب 
الــواقــع السياسي ورهــانــات االنــدمــاج  على 
ونزع  والعنف،  الجريمة  وانتشار  املجاني، 
الفلسطيني  السياسي  العمل  عن  الشرعية 
فــي الـــداخـــل، بــمــا فــيــه االنــدمــاجــي مــنــه. في 
ــابـــع الـــيـــهـــودي  حــــن عــــــززت إســـرائـــيـــل الـــطـ
لــلــدولــة، فــي الخطاب واملــمــارســة، مــن خال 
تــشــريــع قــانــون الــقــومــيــة فــي تــمــوز/ يوليو 
2018. وقد جاءت أحــداث القدس والعدوان 
عــلــى غـــزة لــتــفــّجــر حــالــة الــغــضــب فــي ثاثة 

تعبيرات واضحة، هي:

فلسطينية  أحــيــاء سكنية  إلــى  مستوطنن 
بيوتهم  مــن  الفلسطينين  الــســكــان  وطـــرد 
ــيــــر عــــــادلــــــة، بـــهـــدف  ــيــــة غــ ــانــــونــ بــــــــــــأدوات قــ
تضييق املجال وتهويد املكان الفلسطيني. 
وُيفسر هذا عنف املواجهات في هذه املدن 
تحديًدا، والتي تعكس حالة شبيهة بحالة 
السكان  اســتــبــدال  نحو  على  جـــراح  الشيخ 
شــارك شباب  وقــد  بمستوطنن.  األصلين 
وطاب جامعيون من فلسطينيي الـ 48 في 
وتعرضوا  جـــراح،  الشيخ  حــي  احتجاجات 
لــقــمــع وعـــنـــف الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، كما 
ــع الـــحـــواجـــز  شــــاركــــوا فــــي الـــتـــصـــدي لـــوضـ
الحديدية على مدخل باب العامود؛ ما دفع 
الشرطة اإلسرائيلية إلى إزالتها، في مشهد 
مكرر عن الــدور الذي قام به هؤالء الشباب 
السلمي  الشعبي  املــقــدســي  االحــتــجــاج  فــي 
ــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة عــلــى مــداخــل  ضـــد الـ

املسجد األقصى عام 2017. 
في  للمصلن  اإلسرائيلية  الشرطة  قمع   .2

املسجد األقصى 
دخلت الشرطة اإلسرائيلية ساحات املسجد 
األقصى يوم السبت، الثامن من أيار/ مايو 
2021، أي في أواخــر شهر رمــضــان، وبــدأت 
في قمع املصلن ومنعهم من تأدية الصاة، 
وقـــد أصــيــب خـــال املـــواجـــهـــات مــعــهــا أكــثــر 
 48 الـــ  فلسطينيو  نّظم  فلسطيني.   200 من 
حـــافـــات لـــلـــوصـــول إلــــى املــســجــد األقــصــى 
األخــيــرة من شهر رمضان،  الليالي  إلحياء 
لـــكـــن الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حــــاولــــت مــنــع 
وصولها إلى املسجد، وعمدت إلى ترهيب 
الناس وتخويفهم من الوصول إلى القدس 
اســتــعــداًدا لــيــوم الــقــدس اإلســرائــيــلــي الــذي 
يصادف العاشر من أيار/ مايو، حيث كانت 
اليهودية  اليمينية  األعــام  تستعد مسيرة 
لدخول البلدة القديمة، وهي مسيرة تحاول 
القدس.  على  اإلسرائيلية  السيطرة  تأكيد 
ا من مخطط  وقــد مثلت هــذه األحـــداث جــزًء
املسجد األقصى،  للسيطرة على  إسرائيلي 
وتـــحـــويـــل دخـــــول الـــيـــهـــود إلـــيـــه إلــــى حــالــة 

طبيعية.
3. الحراكات الشبابية ضد العنف والجريمة

قبل أشهر من اندالع الهّبة الشعبية، جرى 
تنظيم مــظــاهــرات بــمــبــادرات شــبــابــيــة بن 
الـ 48 ضد  الشباب الفلسطيني في مناطق 
في  وتخاذلها  اإلسرائيلية  الشرطة  تواطؤ 
مكافحة الــجــريــمــة والــعــنــف. وقـــد تــجــاوزت 
ــادرات فـــي تــنــظــيــمــهــا ومــثــابــرتــهــا  ــبــ هــــذه املــ
السياسية،  والــقــيــادات  األحــــزاب  النضالية 
وأنــتــجــت حــالــة نضالية فــي بــلــدات عــديــدة 
داخــل الخط األخضر. واعتمد الحراك على 
ــنـــضـــال الــشــعــبــي الــســلــمــي،  ــتـــجـــاج والـ االحـ
قــابــلــتــه الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة بــقــمــعــه في 
ــًرا  ــــك مـــؤشـ ــبـــات، وأعــــطــــى ذلـ ــنـــاسـ بـــعـــض املـ
تجاه  الفلسطيني  الــشــبــاب  تــوجــهــات  على 

سياسات الدولة.

تعامل السلطات اإلسرائيلية 
مع الهبّة الشعبية

ــلـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــهـــّبـــة  واجــــهــــت الـــسـ
ـــ 48  الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــنــاطــق الــ
مختلفة،  أدوات  عــبــر  عــنــيــفــة  فــعــل  بــــــرّدات 

يمكن إجمالها على النحو التالي:

• قــمــع عــنــيــف مـــن الـــشـــرطـــة اإلســرائــيــلــيــة 
املطاطي والــحــّي؛ ما  الــرصــاص  باستعمال 
أدى إلى استشهاد شابن، أحدهما في اللد 
أم  فــي مدينة  ــر  بــرصــاص مستوطن، واآلخـ

الفحم برصاص الشرطة.
• توسيع صاحيات الشرطة اإلسرائيلية، 
ــا إمــكــانــيــة فــــرض حــظــر تــجــول،  وإعـــطـــاؤهـ
وإغــاق بلدات فلسطينية، ووضــع حواجز 
ــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــبــ ــداخــــل الــ عـــلـــى مــ

الداخل.
• استدعاء قوات حرس الحدود من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة إلـــــى الــــبــــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــداخـــل مــن أجـــل املــســاهــمــة فــي قــمــع الهّبة 
الــشــعــبــيــة، وهـــي وحــــدات مــعــروفــة بعنفها 

تجاه الفلسطينين.
ــال مــكــثــفــة بــحــق  ــقـ ــتـ • تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات اعـ
من  أكثر  عــددهــا  بلغ  الفلسطيني،  الشباب 
العامة بتقديم  النيابة  1500 معتقل، قامت 

لوائح ضدهم.
• إطاق حملة تحريض إعامي وسياسي 
ــفـــهـــا بــالــعــمــل  ــّبـــة الــشــعــبــيــة ووصـ ضــــد الـــهـ

التخريبي واإلرهابي لتبرير قمعها. 
• تــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــات يـــهـــوديـــة مــســلــحــة 
وغــيــر مــســلــحــة فـــي مــلــيــشــيــات، كــتــلــك الــتــي 
الساحلية واللد والرملة، وفي  املدن  دخلت 
الفلسطينين  قمعت  أخـــرى،  يــهــوديــة  مــدن 
ــــدت عـــلـــيـــهـــم بـــالـــضـــرب،  ــتــ ــ والحـــقـــتـــهـــم واعــ
التجارية.  ومحاتهم  ممتلكاتهم  وحــرقــت 
ــلــــيــــشــــيــــات، الــــتــــي تــم  ــذه املــ ــلـــت هـــــ ــمـ ــد عـ وقـــــ
ــن الـــبـــؤر  ــ ــلــــب عـــنـــاصـــرهـــا مـ ــتــــجــــاب أغــ اســ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــبــر  االســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــ
حــافــات، تــحــت نــظــر الــشــرطــة، وفـــي بعض 
األحيان بحمايتها، لقمع الفلسطينين في 

الشوارع، ومهاجمة محاتهم وبيوتهم.

تداعيات الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ 48

ــّبـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــدت الـــهـ ــ أكــ
مناطق الـ 48 على وحدة الشعب الفلسطيني 
وانـــــتـــــمـــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن داخـــــــــل الـــخـــط 
وأنهم  الفلسطينية،  القضية  إلــى  األخــضــر 
جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وعــلــى اســتــعــدادهــم لــانــخــراط فــي النضال 
الــقــدس  عــروبــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الفلسطيني 
ــــد مــجــمــل ســـيـــاســـة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي  وضـ
اإلسرائيلية فيها. وقد مثلت قضية القدس 
سياسية  رمــزيــة،  تعبيرات  مــن  تحمله  بما 
ــة، الــــــرابــــــط الــــرئــــيــــس الــــــــذي وّحـــــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وديـ
الفلسطينين داخل الخط األخضر مع بقية 
الشعب الفلسطيني. ويعاني سكان القدس 
الـــســـيـــاســـات االســـتـــعـــمـــاريـــة االســتــيــطــانــيــة 
ـــ 48  نــفــســهــا الــتــي يــعــانــيــهــا فــلــســطــيــنــيــو الــ
ــــاء مــنــازلــهــم قـــســـًرا في  مـــن اســتــيــطــان وإخـ
النقب،  والرملة وفي  واللد  الساحلية  املــدن 
في  وإغــراقــهــم  مــكــانــًيــا،  عليهم  والتضييق 
الجريمة والعنف، والتعامل معهم بتراتبية 

على مستوى الحقوق املدنية والقومية.
وقد أكدت الهّبة الشعبية في مناطق الـ 48 
تهافت خطاب االندماج في النظام السياسي 
األخيرة  ــداث  األحـ أثبتت  الــذي  اإلسرائيلي 
جــوهــره االســتــعــمــاري، وســقــوط مــحــاوالت 
الــفــصــل بـــن الــحــقــوق الــوطــنــيــة والــحــقــوق 
الـ  مناطق  فــي  الفلسطيني  للشعب  املدنية 
48. كما أثبت تعامل السلطات اإلسرائيلية 
مـــرات سابقة،  فــي  الــهــّبــة الشعبية، كما  مــع 
أنها تريد تجريد الفلسطينين من هويتهم 

وكرامتهم الوطنية. 
ــــودة  ــد عــ ــعــ ــة أخـــــــــــرى، بــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ ــن، مــ ــ ــكــ ــ ــ ول
الــحــيــاة إلــــى مــجــراهــا الــطــبــيــعــي، تستفرد 
بالناشطن  الحاكمة  اإلسرائيلية  السلطة 
ــيـــن عــــبــــر حـــــمـــــات اعــــتــــقــــال،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــذي  وتــعــمــل عــلــى عــزلــهــم عـــن مجتمعهم 
ــى مـــمـــارســـة  ــ ــل أن يــــعــــود إلــ ــيــ ــرائــ تــــأمــــل إســ
حــيــاتــه »الــطــبــيــعــيــة« عــلــى هــامــش املجتمع 
املواطنة  مــن  بنصيبه  راضــًيــا  اإلسرائيلي، 
غير املكتملة وأزمــة الهوية. ومن هنا تبرز 
االنتفاضة  بــعــد  بــمــا جـــرى  التفكير  أهــمــيــة 
الــثــانــيــة، وكــيــفــيــة تــجــّنــبــه. ويــبــدو أن األهــم 
هو عدم الخوف من الخطوات اإلسرائيلية 
القمعية األخيرة، والحفاظ على هذه النزعة 
االحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة مـــن أجــــل مــواجــهــة 
ســيــاســات الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة الــهــادفــة 
إلى ردع الشباب الفلسطيني عن الربط بن 
إلى  باالنتماء  وشعورهم  املدنية  حقوقهم 

الشعب الفلسطيني. 
فرضت الهّبة الشعبية على املجال السياسي 
الفلسطيني داخــل الخط األخــضــر ضــرورة 
املجتمع  تنظيم  أهمية  فــي  التفكير  إعـــادة 
السياسي،  خطابه  ومــراجــعــة  الفلسطيني 
التي  التغييرات  مع  الــتــواؤم  يجري  بحيث 
كشفت عنها األحــداث األخــيــرة. لقد تجاوز 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي بـــوضـــوح الــقــيــادات 
التي جاء تحّركها  السياسية  والتنظيمات 
منفصًا ومتأخًرا عن الهّبة الشعبية، على 
عــكــس انــتــفــاضــة األقـــصـــى عـــام 2000 الــتــي 
تــمــّيــزت بــمــواكــبــة الــنــخــب والــجــمــهــور مــًعــا 

للحدث النضالي.

أسبابها وتداعياتها

الهبّة الشعبية 
في مناطق الـ48 المحتلة

يصل عدد السكان 
الفلسطينيين في 

مناطق الـ 48 المحتلة 
إلى نحو مليون ونصف 

مليون نسمة

عمدت إسرائيل إلى 
اتباع سياسات تهدف 
من خاللها إلى دمج 

فلسطينيي الـ 48 في 
االقتصاد اإلسرائيلي

مثّلت أحداث حي الشيخ 
جراح نموذجًا للنمط 

االستعماري االستيطاني 
الذي تستخدمه إسرائيل 

في المدن الساحلية 
واللد والرملة

يرصد تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات أسباب وتداعيات الهبة الشعبية في مناطق الـ 48 المحتلة، والتي 
جاءت تضامنًا مع العائالت الفلسطينية التي يحاول االحتالل إخالءها من منازلها، ومع المدافعين عن األقصى ضد االقتحامات

)Getty( 2021/5/18 فلسطينيون يتظاهرون في حيفا تضامنًا مع قطاع غزة

أكدت الهبّة الشعبية الفلسطينية في مناطق الـ 48 على وحدة الشعب 
القضية  إلى  األخضر  الخط  داخل  الفلسطينيين  وانتماء  الفلسطيني 
وعلى  الفلسطيني،  الشعب  من  يتجزأ  ال  جزء  وأنهم  الفلسطينية، 
عروبة  على  للحفاظ  الفلسطيني  النضال  في  لالنخراط  استعدادهم 
وقد  فيها.  اإلسرائيلية  العرقي  التطهير  سياسة  مجمل  وضد  القدس 
ودينية،  سياسية  رمزية،  تعبيرات  من  تحمله  بما  القدس  قضية  مثلت 
السياسات  الفلسطينيين. ويعاني سكان القدس  الذي وّحد  الرئيس  الرابط 

االستعمارية االستيطانية نفسها التي يعانيها فلسطينيو الـ 48.

رابط لتوحيد الفلسطينيين
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1. أحداث حي الشيخ جراح في القدس
ــداث حــي الــشــيــخ جـــراح نــمــوذًجــا  مــّثــلــت أحــ
لــلــنــمــط االســـتـــعـــمـــاري االســتــيــطــانــي الـــذي 
تــســتــخــدمــه إســرائــيــل فـــي املــــدن الــســاحــلــيــة 
والــــــلــــــد والــــــرمــــــلــــــة، مــــــن خــــــــال اســـتـــجـــاب 

Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة


