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شيدت القدس ىذا األسبوع محاوالت مضطردة مف االحتالؿ لزعزعة وجود المرابطيف والمرابطات في
المسجد األقصى ،ىذا النسؽ الجديد مف االستيداؼ جاء عمى وقع تسريبات حوؿ مخططات إسرائيمية

ضخمة تستيدؼ وجود المقدسييف وزيادة الكتؿ والبؤر االستيطانية في القدس خاصةً وفي الضفة الغربية

بشكؿ عاـ.

التيويد الديني3
شكؿ المرابطوف في المسجد األقصى عقبة تقؼ في وجو أطماع االحتالؿ وتتصدى لممستوطنيف الذيف

يدنسونو بشكؿ يومي ،وتبرز أىمية دور النساء المواتي يشكمف مف خالؿ زخـ الحضور في األوقات

الصباحية الركيزة األساس إلفشاؿ أي اقتحاـ ،أماـ ىذه المعطيات ظيرت خالؿ ىذا األسبوع قوةٌ مكونة
مف شرطيات إسرائيميات ميمتيا مالحقة المرابطات في األقصى ،ىذه القوة التي أطمؽ عمييا "وحدة

الشرطة النسائية الخاصة" دأبت عمى منع المرابطات مف االقتراب مف المستوطنيف الذيف يقتحموف
األقصى .كما تقوـ بنصب كمائف لممرابطات وتالحؽ مف يقوـ منيف بالتكبير في وجو المقتحميف ،وقد

وصفت المرابطات أفعاؿ ىذه الوحدة بأنيا اختطاؼ ،حيث يتـ استدراج المرابطة أو عزليا عف زميالتيا

ثـ تنقض عمييا الشرطيات بكؿ قسوة ووحشية .تستخدـ المرابطات غطاء الوجو لكي ال تمتقطيـ كاميرات

يوميا لذلؾ تتعمد ىذه القوة النسائية الكشؼ عف وجوه المرابطات
شرطة االحتالؿ التي تصور المرابطيف ً
عنوةً وبشكؿ ٍ
قاس ،كما يصؿ األمر بالشرطيات إلى خمع حجاب المرابطة في محاولة لممارسة ضغط
نفسي عمييا ،وقد قامت ىذه القوة يوـ الثالثاء  5/5باعتقاؿ ثالثة مف النسوة المرابطات في ساحة قبة

الصخرة وتـ اقتيادىف بشكؿ عنيؼ وسط احتجاج واسع مف جميع الموجوديف في المسجد المبارؾ ،ىذا
التطور يبرز أىمية المرابطات والدور الكبير الذي تقمف بو أماـ ىجمة االحتالؿ عمى المسجد األقصى،

كما يظير مف جية أخرى محاوالت االحتالؿ المتكررة إليجاد طرؽ وآليات إلفراغ المسجد األقصى مف
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مضايقات االحتالؿ لممصميف والمرابطيف لـ تتوقؼ ،وشيدت ساحات األقصى اقتحامات شبو يومية،

لسيارت المرابطيف والمصميف المتوقفة حوؿ المسجد
ا
وباإلضافة إلى ذلؾ حررت شرطة االحتالؿ مخالفات

األقصى ،ففي يوـ االثنيف  5/4قامت شرطة االحتالؿ بحممة مخالفات استيدفت مركبات المصميف
المتوقفة في شوارع فارغة وقريبة مف سور القدس التاريخي؛ وقد زعمت شرطة االحتالؿ بأنيا مركونة

بشكؿ غير قانوني ،وتراوحت ىذه المخالفات بيف  200إلى  500شيكؿ ،وىو أمر يزيد مف العبء

الحياتي واالقتصادي عمى المقدسييف وفمسطينيي األراضي المحتمة عاـ  1241عمى حد سواء.
التيويد الديمغرافي3
يشكؿ االستيطاف أحد أذرع االحتالؿ في التغيير الديموغرافي واحالؿ المستوطنيف مكاف السكاف األصمييف

أصحاب األرض والحؽ ،فبعد الكشؼ عف ق اررات بناء لوحدات استيطانية جديدة في مستوطنات "النبي
يعقوب" و"بسغات زئيؼ" شماؿ القدس المحتمة ،وق اررات اليدـ الكثيرة التي طالت بمدة حزما وبيت إكسا

وأحياء األشقرية ووادي الجوز ،كشفت القناة العبرية السابعة عف اتصاالت سرية بيف وزير جيش االحتالؿ

"موشي يعموف" وشركة "أمانة" التي تعد إحدى أىـ وأكبر شركات االستيطاف في الضفة الغربية ،تمحورت
ىذه االتصاالت حوؿ تسوية حاجات االستيطاف في الضفة الغربية عمى مدى ثالث سنوات قادمة،

وأفادت ىذه التسريبات عف موافقة رئيس وزراء االحتالؿ عمى تخصيص مبالغ ضخمة تصؿ لػ 500
سنويا لعطاءات استيطانية في الضفة والقدس المحتمة ،ىذه المساىمة السخية مف الحكومة
مميوف شيكؿ
ً
ال تيدؼ فقط لبناء ٍ
أيضا تشكيؿ بنية تحتية ضخمة لصالح المستوطنيف بما في ذلؾ
بؤر استيطانية ،بؿ ً
مف شؽ لمطرقات والمتنزىات العامة ومناطؽ السكف الطالبية.

وتشير االتفاقية إلى خطة استيطانية ضخمة يسعى االحتالؿ لتنفيذىا ،فأعداد الوحدات االستيطانية تبمغ
في مرحمتيا األولى  1000وحدة وفي مراحؿ الحقة حوالي  3آالؼ ،وما يقوي ىذه التسريبات ما نشره

الموقع اإللكتروني لمقناة العاشرة العبرية بأف ىناؾ موافقة سياسية إسرائيمية لممصادقة عمى قرار المجنة
الموائية لمتخطيط والبناء إلقامة  1500وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شمومو" المقامة عمى

أراضي الفمسطينييف شماؿ القدس المحتمة ،وقد عمؽ مراقبوف أف السبب وراء السرية التي اقترف بيا
االتفاؽ ىو عدـ إحراج الجانب األمريكي والفمسطيني وسط الكالـ عف عودة محتممة لممفاوضات بيف

الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني تحت رعاية أمريكية.
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اإلسرائيمية طمب نواب "القائمة العريبة المشتركة" تجميد أوامر اليدـ الصادرة ضد عشرات آالؼ المنازؿ

العربية ،فقد نشرت صحيفة ىآرتس العبرية خبر الرفض يوـ األربعاء  ، 4/22كما رفض ىذا المستشار

تشكيؿ فريؽ لدراسة ىذا األمر وأبعاده بناء عمى طمب المجنة ،ما يشكؿ مع التسريب السابؽ صورة عف

جدا يشرع فييا االحتالؿ بيدـ وتشريد آالؼ األسر الفمسطينية في القدس مع إحالؿ
مرحمة قاسية ً
لممستوطنيف في ىذه المناطؽ ،مما ينبئ بتفجر لألوضاع الديموغرافية وغياب أي مواجية أو ردة فعؿ
عمى الصعد الرسمية المحمية والدولية لوقؼ سياسة اليدـ واالستيطاف التي تجتاح القدس خاصة الضفة

الغربية بشكؿ عاـ.

التفاعؿ مع القدس3
خالؿ ىذا األسبوع أطمقت مجموعة "تؾ ميديا"  Tickmediaالشبابية في القدس المحتمة يوـ األحد
موقعا إلكترونيا ألرشيؼ المعالـ التاريخية في المسجد األقصى المبارؾ ،تحت عنواف " أرشيؼ
()5/3
ً
المسجد األقصى" لتوثيؽ كؿ معمـ وحجر وزاوية في المسجد ،وتكمف أىمية ىذه المبادرة في كونيا تسعى
إلظيار الرواية الحقيقية عف المقدسات في القدس .وفي تصريح ألحد مؤسسي المشروع ّبيف أف ىدفو
األساس مواجية خطر تزوير الحقائؽ والتاريخ الذي يتعرض لو المسجد األقصى عمى يد االحتالؿ

اإلسرائيمي وأذرعو ،وسيضـ األرشيؼ أكثر مف  250صورة لمعالـ في المسجد األقصى ،مع مادة تاريخية
موثقة تفيد الدارسيف وال ارغبيف في االطالع عمى الرواية الحقيقية.

