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 :الشكر والتقدير
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 :صخلالم
ما بين الواقع  2122ناقشت هذه الدراسة الحراك المقدسي ضد البوابات اإللكترونية في تموز من العام 

وذلك بعد عملية إطالق ، الحراك جراء إغالق سلطات اإلحتالل للمسجد األقصى فتراضي، ونتج  والعالم اإل
نار داخل باحاته أسفرت عن إستشهاد ثالثة شباب من أم الفحم من الداخل الفلسطيني المحتل، ومقتل 

بة وتشديدات ين وإصابة آخر بجروح، تبع اإلغالق نصب بوابات إلكترونية، وكاميرات مراقيجندين إسرائيل
أمنية غير مسبوقة، األمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين ودعاهم للخروج عن صمتهم بحراٍك سلمي 
شعبي شبابي، استمر لمدة أسبوعين متواصلين، وتمثل باإلعتصام والرباط في أزقة البلدة القديمة وشوارع 

 .القدس

ما وراء الحدث، وكيف عبر المشاركون عن وهدفت هذه الدراسة إلى البحث في تفاصيل الحراك، وإستقراء 
ردود أفعالهم في الحراك وما آثره عليهم، وذلك بإستخدام المنهج النوعي الكيفي، والذي يقدم فهمًا معمقًا 
لطبيعة الحراك، وردود أفعال المشاركين والمراقبين، ووصف حالة الحراك ووقائع المشاركة بإستخدام 

 . المجموعات البؤرية مع عينة الدراسة القصديةالمقابالت الميدانية المعمقة و 

والدراسات السابقة بحيث إحتوى الفصل األول على اإلطار النظري وقسمت الدراسة إلى أربعة فصول 
وتضمن   .التي تحاكي طبيعة نشوء الحركات اإلجتماعية وآثرها، وكيف لعب الشباب دورًا مؤثرًا فيها

وصف حالة وواقع الحراك وساهم في اك البوابات اإللكترونية، ر بانوراما تاريخية لح ،الفصل الثاني
 .المقدسي على مدار أسبوعين متتاليين، وإستقراء اآلراء والمواقف المحلية والعربية والعالمية حول الحراك

حراك البوابات اإللكترونية من منظور اإلعالم الجديد، والذي يبرز دور اإلعالم ، الفصل الثالثوحاكى 
( الهاشتاغ)وم المتمثل بمواقع التواصل اإلجتماعي ودوره في الحراك، من خالل الشعارات والوس الجديد

وكيف أستخدمها الشباب وما آثرها على الحراك المقدسي ضد البوابات  الكاريكاتيرية والهتافات والرسوم
تحليل أسئلة  تضمنمواقف، و ة ما بين اآلراء والحراك البوابات اإللكتروني الفصل الرابعوناقش . اإللكترونية

 .النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسةو المقابالت الميدانية، 

لم يكن حراكًا عاديًا، بل إتخذ طابعًا نوعيًا خرج من  المقدسي األخير وتوصلت النتائج إلى أن الحراك
وتمثل يق الهدف المنشود، وانتهج نهج السلمية دون اللجوء إلى العنف لتحقدائرة التقليد والتنظيمات، 



  ث
 

الحراك بالعفوية إذ كان وليد اللحظة، ولم يكن إال رد فعل على ممارسات اإلحتالل بحق المسجد 
 . األقصى

وخالف الطابع المعتاد في ظل  طغى على الحراك طابع اإلستقاللية، إذ لم يخضع لألحزاب السياسيةفيما 
بمشاركة شرائح المجتمع الفلسطيني المختلفة،  الحراك ، وتميزدالواقع المأزوم إذ أبتعد عن فكرة الفرد القائ

وتمثل بالوحدة العام واإللتفاف الشعبي، ولعب الشباب دوًرا ريادًيا في الحراك، وبرز دورهم كقوة مؤثرة من 
خالل التواجد الدائم والتطوع لخدمة المعتصمين، وإختلفت دوافع المشاركة منها ما هو بدافع ديني أو 

فيما جسد الحراك صورة التآخي اإلسالمي المسيحي في القدس بعد  .وطني أو دوافع أخرى  بدافع
المشاركة المسيحية في الحراك، وعكس المحبة والتعاضد من خالل التكاتف اإلجتماعي لحماية 

 .المقدسات

والعالمي، في تغطية ونشر الحراك على المستوى المحلي  اأساسيً  اولعبت مواقع التواصل اإلجتماعي دورً  
والرسوم ( الهاشتاغات) الوسومبإستخدام خاصية النقل المباشر، و من خالل نشر ونقل الحراك 

الكاريكاتيرية ووثقت الهتافات بطريقة فعالة ساهمت في تعزيز المشاركة والتواجد، حتى تحقيق النصر 
 .وإزالة البوابات اإللكترونية عن مداخل المسجد األقصى

، وما يميزه تحلي  لنضال الفلسطيني ولكنه ليس األولفي تاريخ ا رب الفريدة والنوعيةيعد الحراك من التجا
في ظل التطور جديدة األدوات الاإلستمرارية والمثابرة واستثمار المرابطون بروح التحدي والصمود، و 

من الحراك وناقشت هذه الرسالة إمكانية اإلستفادة من تجربة  .إلزالة البوابات اإللكترونية التكنولوجي
كان باإلمكان الحفاظ على إستمرارية يرى المبحوثون أنه  في قضايا مختلفة، إذ خالل توظيفها وتعميمها

معهم كقوة فاعلة ومؤثرة في  تعاملإستثمار طاقاتهم في التغيير، والالحراك بإحتضان الشباب المتواجدة، و 
يتشارك مع القيادة الوطنية لإلنتقال من  ا،من خالل تشكيل جسًما قيادًيا موحدً وذلك القضية الفلسطينية، 

، وإستغالل النهوض الشعبي إلحراز إنتصار الحراك إلى تحقيق إنجازات وطنية على مستويات أخرى 
 .أهداف سياسية إجتماعية في القدس
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Abstract 

 
This study examines the popular movement in Jerusalem against the metal detectors in July 

2017 from the Perspectives of Reality and the Virtusal world. The movement erupted after 

the occupation authority closed Al-Aqsa mosque following a shooting accident in its yards 

killing 3 martyrs from the Palestinian occupied city of Umelfahm, two Israeli soldiers and 

one soldier injured. The closure was followed by the installation of metal detectors, security 

cameras and unprecedented security measures. Such measures provoked the Palestinians who 

broke their silence and embarked on a youthful, and peaceful and popular movement for two 

successive weeks.The movement included massive worshipers’sit-ins in Jerusalem roads and 

alleys of the old city. 

The aim of this study is to discuss the details of such movement, read beyond it, and to see 

how the participants reacted to it and how they were influenced by it. The study uses the 

qualitative method which provides deep understanding of the nature of the movement and the 

reaction of the Jerusalemiets and how they make sense of it. It also describes the conditions 

of the movement and the proceedings of participation using in-depth field interviews and 

focus groups. 

The study is divided into 4 chapters,so that the first Chapter contanis:The theoretical 

framework and the previous studies which explore the nature of the social movement’s 

formation, their impact and how the youth played influential role in them. 

Chapter 2 presents a historical panorama of the metal detectors movement including a 

description of the situation and reality of the movement in Jerusalem for two successive 

weeks, and examines the international, Arab and local views on the movement. 

Chapter 3,Explain the Role of Social Meida in Reach out, organusation discrimination during 

the uprisingthrough the slogans, Hashtags, cheers and caricatures. 

Chapters 4, presentsthe Metal Detectors Movement between the views and attitudes, 

including analysis of the field interviews, results and study recommendations. 

The results revealed that the movement was not an ordinary movement. Rather, it had a 

quality nature that went beyond the traditional party organizations. It was a spur of the 

moment and spontaneous.  It was mainly a reaction to the occupation measures against Al 

Aqsa mosque. 



  ح
 

The movement was independent of any political parties, characterized by the participation of 

different segments of the Palestinian society, and it was a general and popular movement.  

The youth played a leading part in the movement and their role was an influential force in it 

as they were always present and volunteered to serve the protestors. The participants’ 

motivations were different. For example, some had religious motivations while others had 

national motivations. The movement incorporated the Islamic-Christian brotherhood in 

Jerusalem when the Christians joined in the movement reflecting a sense of loving, synergy 

and social collaboration to protect the sacred sites.  

The social media played a prominent role in covering and spreading the movement at the 

international and local levels through disseminating and broadcasting it using live 

transmission applications, hashtags and caricatures. The social media sufficiently 

documented the cheers which contributed to enhancing participation and presence until 

victory was achieved and the metal detectors were removed from Alaqsa entrances.   

The movement is considered among the unique and quality experiences in the history of the 

Palestinian struggle. It was not the first but it is characterized and distinguished by the tools it 

used in the light of the advanced technology. It could’ve been possible to maintain the 

continuity of the movement by embracing the youth and invest their energy for making a 

change, and to work with them as they constitute an active and influential force in the 

Palestinian question. 

Jerusalem experience against the metal detectors could have been invested in different 

aspects like by forming a unified leadership body that cooperates with the national leadership 

to advance from the movement victory towards achieving national victories at other levels, 

and to invest the popular promotion to achieve political and social objectives in Jerusalem. 
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 :تمهيد1.1
 

 :الشباب وتداعيات الحراك  

يعد الشباب بشكل عام نواة التغيير والتحديث فهم الذين حملوا هموم القضايا العربية وأشعلوا شرارة الثورات 
للجميع صدارة  ي كل الثورات العربية، بحيث كان واضحاً ف همر وبرز دو "، المطالبة بالتغيير واإلصالح
وسرعان ما  طليعة التي بدأت في تونسال اإذ شكلو  .رف بثورات الربيع العربيالشباب وتأثيرهم فيما بات يع

 .(2121دويكات، )"مصر واليمن وسوريا كما تنتشر النار في الهشيمانتشرت في دول ليبيا و 

مع المعاصر، وما لهم ميزة في بناء المجتعتراف لما لديهم من مكانة مهتمام بقضايا الشباب باإلنطلق اإلي
همية وتكمن األ .السياسية، اإلقتصاديةة، الفكري الثقافية،و جتماعية، اإل: من تأثير في مختلف المجاالت

ير، فهم عادة ما يرفعون لواء التحديث في سلوك العمل داخل يلما يمثلونه من مصدر للتجديد والتغ
 .المؤسسات والمنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية

أهم الموارد من بية، إذ يعدو ااصلة على الساحة العر م يعد الشباب الفلسطيني بمنأى عن التغيرات الحل
في فلسطين بلغت نسبة الشباب "حيث لمجتمع الفلسطيني كونه مجتمع فتي، البشرية التي يعول عليها ا

اإلحصاء الفلسطيني، )" من إجمالي السكان% 61 نسبةأي بسنة ( 22-21) عمار منمتوسط األ
والتطلع إلى المستقبل عبر تبوؤ مراكز قيادية في المثابرة، و بالديناميكية، هذه الفئة  تمتازو . (2122

 .المجتمع

على الساحة الفلسطينية كونها جزًءا من الشعب تتفاعل مع  فاعاًل وهاماً  اً لطالما لعبت شريحة الشباب دورً 
ه وتتأثر ب في األحزاب  أغلبية الشبابنخرط ا .قتصاديةوإ إجتماعيةسياسية،  ما يم ر به من تغييراتما يمس 

، حيث بادروا إلى إنشاء األحزاب بالوعي والمرونة تسم دورهماو ، ل اإلسرائيليتالاالحوجود منذ 
المسلح والتنظيمات الفلسطينية التي أدت إلبراز الهوية الفلسطينية المستقلة، وهم أصحاب نهج الكفاح 

ائل الفلسطينية الفصكافة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي إنخرطت بها  فيما بعد الذي أصبح
من إنتزاع  2224سالمية منها، وتمكنت المنظمة في قمة الرباط في المغرب من العام بإستثناء اإل

 .االعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
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، معاهدة أوسلووذلك نتيجة لتوقيع  ،سرائيليةاإل ى صعيد العالقة الفلسطينيةتحواًل عل 2226شهد عام و 
كل" التي دأبت منذ نشوئها في عملية مكثفة ،السلطة الوطنية الفلسطينية وكان من نتائج هذه المعاهدة تش 

صادية، قتمنية واإلى مع تحقيق المصالح السياسية واألإلعادة تشكيل وهندسة البنى الفلسطينية بما يتماش
عـــامر، )"لإلنخراط في التشكيالت السلطوية المختلفةوفتحت المجال أمام الكثير من الشباب الجامعي 

ومواقفها  ،قتصاديةواإل جتماعيةالوطنية الفلسطينية وسياساتها اإلكل السلطة أدى تش   دلق. (2122
 نم نتقل الشباب الفلسطينيفقد إ، ي فكر وسلوك الشبابجتماعي سياسي فإلى حدوث تحول إ السياسية

وامر والتعليمات من قبل لأل شباب متلقي إلى ،المحتل ةسيطر لفض اور  حتاللشباب منتفض مقاوم لإل
شباب "د تحول من حدث تغيير في مفهوم دور الشباب الفلسطيني فقهذا التحول أ. السلطة الحاكمة

 ."يناب ناشطبش"إلى " مناضلين

عام  أن استعادوا زمام األمور واستلموا دفة السيطرة مع بداية انتفاضة األقصى ا لبث الشبابمثم 
الذي كان سالح  بدياًل عن الحجرالعسكرية للتنظيمات السياسية،  ، حيث حلت المقاومة المسلحة2111

تعرض الكثير و ، قهر الذي يعانيه الشعب الفلسطينيكأسلوب لرفض ال ،نتفاضة األولىن في اإليالفلسطيني
نتفاضة خالل اإل عاقةتقال والتنكيل وتكسير العظام واإلستشهاد واإلصابة وحتى اإلمن الشباب لإلع

 .الثانية اإلنتفاضةو  ولىاأل

 ، والتي تمثلت بفوز2111شريعية عام نتخابات التنتائج اإلل بالمتمثل السياسي في فلسطين بعد الزلزاو 
بدأ صراع الحكومة وحدها،مما مكنها من تشكيل  ،لتشريعيحركة حماس بغالبية أعضاء المجلس ا

المتمثلة بحركة حماس، مما أدى إلى  والحكومةالمتمثلة بحركة فتح الصالحيات بين مؤسسة الرئاسة 
طراف عربية بتاريخ تفاق مكة بعد تدخل أة، وتوجت  بإصدامات بين الطرفين وصلت حد المواجهة المسلح

 .نقسام الفلسطيني حتى يومنا هذافجوة اإل وال زالت تتسع  ، تفاق طويالً ولم يصمد اإل 2112ر فبراي 1

وتأثرًا بالحركات الثورية  اً واجهة الفلسطينية من جديد تزامنلى الإعودة الحركات الشبابية  2122عام شهد 
للتغيير،  يلدى الشباب الفلسطين اً يع العربي محفزًا أساسيًا ودافعمثلت بدايات الربإذ في الدول العربية، 

وذلك من  حتالل،واإل في إنهاء اإلنقسام منهم حيث حاولوا إسقاط التجربة على الواقع الفلسطيني أمالً 
نشاء حركات شبابية، إما بمبادرات شبابية فردية، أو عبر منظمات أهلية، أو عبر الفصائل إ خالل

نيين في جميع أماكن تجمعهم، الفلسطينية، انضوى تحت راية هذه الحركات اآلالف من الشباب الفلسطي
وبلورت كل من تلك الحركات مطالب مختلفة، تتناسب  .في فلسطين المحتلة، أو في الشتاتسواء 
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يات سياسية و وواقعها المعيش،  إنهاء و كإنهاء االحتالل،  قتصادية،إجتماعية و إوما يواجهها من تحد 
 .لثقافةالمطالب المدنية وا سرى،ة األالتطبيع، قضينقسام، رفض اإل

جتماعي من فضاءات جديدة للحشد والتعبئة، تتجاوز أدوات ئل التواصل اإلواستفادت مما أتاحته وسا 
 .حتكار الفضاء العام، لصالح السلطات بمختلف أوجههاإاألحزاب التقليدية في الحشد، وتكسر 

وإن . جودهاماكن و عملية التشبيك بين تلك الحركات في مختلف أ سه لت وسائل التواصل االجتماعيوقد"
ها اشتركت ، إال أنالشعارات والخطاباتشتركت في الروح الثورية التي تجل ت في كانت تلك الحركات قد إ

عـــامر، )"فتراضياإل كتفاء بالوجودكذلك في النهاية التي إنتهت إليها، إما بالتفك ك أو اإلحتواء أو اإل
ربية وقطاع غزة لم إلى أن بنية ووعي الحراك الشبابي الفلسطيني في الضفة الغ ويمكن القول. (2122

 .شكاالتها ومصابهاها البنية الفلسطينية الهشة بكل إنعسكت من خالليكن إال صورة إ

مية والتي تمثلت إذ بدأت بالمقاومة الشعبية السل ،المقاومة لدى الشعب الفلسطيني أشكال وتختلف
تختلف مفاهيم و . ، لتنتقل فيما بعد  إلى المقاومة المسلحةابات العامة وغيرهاضر باإلعتصامات واإل

دوات والوسائل بإختالف األ ،وهو مقاومة المحتل على هذه األرض ،تهالمقاومة ولكنها تحمل الهدف ذا
ية في القدس بإختالف حدى أساليب المقاومة السلمويعد  الحراك المقدسي األخير إ ،ممكن إستخدامهاال

 .آللياتالوسائل وا

 يف رييغتلا فدهب سانلا اهلذبي يتلا ةمظنملا دو هجلا نم ةعو مجم " ةيعامتجالا تاكر حلا ربتعتو 
 نإف كلذبو  ،مهب ةصاخ ةيو ه ن و كر ديو  مةعاح المصم لهد راأفن بيأ نشي ياعتمإج لعاف دعتو  ،عمتجملا
 زار حا ىلى إسعت ال تيال اتكر حلا هذه ،كلت وأ ةعامجلا هذهل ةز يمملا ةيو هلاب طبتر ي انه يعو لا ى و تسم
أمين )"ريهامجلا يف ريثأتلا ىلع اً دامتعا  ةطلسلا لمع قاطن يف ريثأتلل ىعست امنإو  ةيسايس ةطلس

إحداث في تموز، حراكًا يهدف إلى  البوابات االلكترونية المقدسي ضد حراكال ويعد. (2111وآخرون، 
ح عل أفراد المجتمع بسالقصى، إذ تفاحتالل من أمر واقع على المسجد األالتغيير ومقاومة ما فرضه اال
 . بلدة القديمة في القدس لتحقيق الهدف المرادال أزقةعتصام والرباط في المقاومة الشعبية المتمثل باإل

جتماعي أو السياسي غير المنظم، والذي يبدأ النشاط اإل"وتعرف  الحركات اإلجتماعية والسياسة بأنها 
ما يتحول إلى شكل من أشكال الممارسة العامة أو عند في أخذ صورة منظمة بمرور الوقت، تدريجياً 
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وتؤثر وسائل اإلعالم بشكل أساسي في الحركات اإلجتماعية . ب شرائح المجتمعالسلوك الجمعي من جان
 . (2122عبدهللا، )"تصال والحشد وإيصال الفكرةالسياسية ذات الطابع اإلحتجاجي من حيث اإل

حتجاجي والتغييري في أي مجتمع كحقيقة جتماعي اإللذكر أن الشباب هم أصل الحراك اإلاوالجدير ب
 .اب في إطار مجتمعي عام لتحقيق األهداف المطلوبةتاريخية ثابتة، ولكن يجب أن تتم حركة الشب

 نم هيف امل ،عقاو لا ةعيبط هضر فت يعيبط هبش رهظم" ،نيطسلف يف يسايسلا جتماعياإل الحراك عتبروي
 ةفاضإلاب اذه .تاسايس نم ضر ألا ىلع هضر في نأ لو احي وأ هضر في امو  لالتحالا اهز ر بأ ةدع لماو ع
 يف هبعلي امو  لامسأر ك ةيداصتقإلا تابيكر تلل ةفاضإ ،ى ر خآلا ةيسايسلا تابيكر تلاو  مئاقلا ماظنلا ةعيبطل
 ةيسايسلا ةكر اشملل عفاو دلاو  تاددحملا نم ددع زر بأ يذلا رمألا ،تاسايسلل ميسر ت نم ةينيطسلفلا ةلاحلا
 تاءالو لاو  ةئطاخلا ةيسايسلا ةئشنتلاو  دار فألا لخد ى و تسمو  ،لالتحالا تاسايسو  داسفلاو  بهنلا رادقمك
إن الحراك اإلجتماعي السياسي  .(2124عامر، )" عمتجملاو  نطو لل ءامتنإلا نم الً دب بز حللو  ةر يشعلل

ى الجماهيري ليس له قيادة محددة، بل يطرح مطالب جماهيرية شعبية إجتماعية سياسية، ويهدف إل
تغييرها، ويعد اإلحتالل وسياساته السبب الرئيسي لنشوء الحراك المقدسي ضد البوابات اإللكترونية، فقد 
طالب الحراك بإزالة البوابات اإللكترونية، وطغى على الحراك اإلنتماء للوطن بعيدًا عن الوالءات لألحزاب 

 . لسطينيةأو العشائر وهذا يعد نقطة تحول في تاريخ الحركات الشبابية الف

العديد من الصراعات، وأكثر ما أثار حفيظة سرائيلي اإلشهدت فلسطين على مدار سنوات االحتالل 
عتداءات المتكررة على المسجد األقصى ، فقد أشعلت اإلرثهم الدينيين هو اإلعتداء على إالفلسطيني

، مرورًا 2212ه عام تالل منذ إحراقحوتيرة الصراع على مدار سنوات اإل ورفعت من ،الوضع القائم
إضافة إلى  . نتفاضة الثانية، األمر الذي أدى إلندالعاإل2111ارون في العام حامه من قبل شقتبإ

وتغيير ما يسمى  ى المسجد،هدف للسيطرة عللتي تن قبل االحتالل ومستوطنيه واعتداءات اليومية ماإل
نار في طالق للعملية إبعد  الذي نشبو  ؛2122حراك تموز ندالعإلى إ والتي أدت أخيراً بالوضع القائم، 

فلسطينيين من أم  ةستشهاد ثالثوإوالتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين ،قصىباحات المسجد األ
دة فتح المسجد وأصبح أمر إعا. إلتخاذ إجراءات غير مسبوقةحتالل لدى اإلالفحم، مما أوجد حجًة 

منع : لة من الممارسات التي تنتهَك حرمة المقدسات منهاسرائيلية وتبع اإلغالق سلسمرهون بالحكومة اإل
لكترونية، محتويات والمرافق، تدشين بوابات إرفع األذان وإقامة الصالة فيه، طرد الحراس والعبث بال

القدس وخرجوا عن صمتهم  أثار حفيظة فلسطيني   الذياألمر  .كاميرات مراقبة على مداخله كافة ونصب


