قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عه إدارة األبحا والمعلوماث
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 12 – 6أيار/مايو 2015
الحكومت االسرائيليت الجاياة تقود غزواث االستيطان

جديدا في إطار
تطور
ًا
شكمت الحكومة اإلسرائيمية الجديدة وما حممتو مف تركيبة يمينية وأعضاء متطرفيف
ً
المعركة التي تخوضيا القدس لمحفاظ عمى وجودىا وأقصاىا ،وفي الوقت الذي لـ تتوقؼ فيو آلة التيويد

اإلسرائيمية في عيد الحكومة السابقة ،فإف المؤشرات تشير إلى مضاعفة حمالت التيويد واالستيطاف في
ظؿ حكومة المتطرفيف الجديدة ،وفي ظؿ حالة الصمت والتشرذـ عمى المستوى العربي واإلسالمي.
التهويد الديني:
ال يمر يوـ عمى المسجد األقصى تقر ًيبا مف غير تدنيس واقتحاـ يقوـ بو المستوطنوف وجنود االحتالؿ،

صور عدة مف مضايقات المرابطيف والمرابطات ،فعند خروج المجموعات
ًا
وتشيد بوابات المسجد األقصى
المقتحمة لألقصى تعمد عمى استفزاز المبعديف عف المسجد الذيف يرابطوف قرب بواباتو ،ىذه االعتداءات

وخطر
ًا
دائما يرافؽ المجموعات التي تقتحـ المسجد
ًا
المفظية والجسدية ومف ثـ االعتقاؿ أصبحت
عنصر ً
يتيدد المرابطيف في جنباتو .وال تقؼ المضايقات عند ىذا الحد بؿ يضاؼ عمييا حجز اليويات الذي
يتكرر بشكؿ دائـ لكثير ممف يأتي ليعمر المسجد األقصى ،وأصبح يستيدؼ بشكؿ خاص بطاقات
معممات المدارس ورواد المسجد مف طمبة مصاطب العمـ ،كؿ ىذا إلفراغ المسجد األقصى مف رواده
وفرض التقسيـ الزماني ثـ المكاني فيو.
التهويد الديمغرافي:
تتصاعد وتيرة االستيطاف عمى وقع تشكيؿ حكومة االحتالؿ الجديدة ،وتمتقي أذرع االحتالؿ المختمفة في
سعييا لتغيير الميزاف البشري في القدس عاصمة دولتو المزعومة ،وخالؿ ىذا األسبوع وجو االحتالؿ
صوب التجمعات البدوية في بمدة العيزرية ،فقد سممت اإلدارة المدنية اإلسرائيمة يوـ األربعاء  5/6أوامر

ىدـ لثالث منازؿ تعود لعائالت بدوية في جبؿ البابا شرؽ بمدة العيزرية ،ىذا اإلخطار يجري في سياؽ
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اليوـ نفسو استولى عدد مف المستوطنيف عمى ثالث شقؽ سكنية في بمدة سمواف جنوبي المسجد األقصى
المبارؾ ،بقرار مف محكمة االحتالؿ بحجة أنيا 'أمالؾ الغائبيف" ،ويصؿ عدد الشقؽ التي استولى عمييا
المستوطنوف في سمواف منذ شير أيموؿ /سبتمبر مف العاـ الماضي  2014حوالي  40شقة سنكية.
وفي شماؿ مدينة القدس استيدؼ االحتالؿ حي سميراميس بقرار جائر صادر مف محكمة الصمح األحد
 5/10يقضي بإخالء ثمانية مباف في المنطقة ،ويدعي القرار أف ىذه األبنية تعود ممكيتيا لييود منذ عاـ
عمما أف القاطنيف في ىذه األبنية اشتروا العقار مع األرض مضافًا إلييا مساحة توازييا في عاـ
ً ،1971
كبير منيا لصالح جدار الفصؿ العنصري واليوـ يصادر ما تبقى
 ،2001ولكف االحتالؿ صادر جزًءا ًا
منيا بحجة واىية أخرى ،ويعيش في ىذه األبنية  110مف عوائؿ مختمفة موزعيف عمى  23شقة سكنية.

وباإلضافة لمبعد اإلنساني عبر تشريد ىذه العوائؿ وعدـ إيجاد بدائؿ ليـ ،يضع االحتالؿ ىذه المنطقة في
مخططو كبؤرة إلحالؿ مستوطنيو فييا.
استكماال لما ذكرناه في القراءة الماضية عف تسريبات بعض القنوات اإلسرائيمية حوؿ خطط استيطانية
و
ً
إرضاء
ضخمة ،واضافةً لما يرافؽ حكومة نتنياىو الجديدة مف زخـ كبير في وعود عطاءات االستيطاف
ً

لمختمؼ أطياؼ حكومتو ،صادقت بمدية االحتالؿ في القدس عبر ما يسمى "لجنة التنظيـ والبناء" عمى
بناء  900وحدة سكنية في حي "رمات شمومو" والذي يقع شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،ىذا القرار أشعؿ
عددا مف ردود الفعؿ الدولية أبرزىا مف الخارجية األمريكية والحكومة اليابانية.
ً

وحوؿ الوعود التي أطمقيا نتنياىو ألحزاب اليميف لكي ينضموا الئتالفو الحكومي ،كشفت وسائؿ إعالمية

عبرية األحد  5/10أف نتنياىو تعيد بدفع  300مميوف شيكؿ ( 75مميوف دوالر) لتمويؿ مشاريع
استيطانية في الضفة الغربية .كما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف نتنياىو تعيد لحزب "البيت
الييودي" بتحويؿ  50مميوف شيكؿ ( 1222مميوف دوالر) شيرًيا لػ "دائرة االستيطاف" التي سيتولى

مسؤوليتيا وزير الزراعة وىو أحد أعضاء حزب "البيت الييودي" .ولـ تقؼ ىذه الوعود عند ىذا الحد فقد
تعيد نتنياىو لحزب "البيت الييودي" بتشكيؿ لجنة خاصة تتابع تشريع البؤر االستيطانية المقامة عمى

أراضي الفمسطينييف .ىذه التسريبات التي ظيرت بعيد نجاح تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية الجديدة تؤشر أف
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دعما لالستيطاف ،كما يرى مراقبوف أف واقع المسجد األقصى
ىذه الحكومة ستكوف أكثر مف الحكومات ً

حاال لما تضمو ىذه الحكومة مف متطرفيف يحمموف مشروع "المعبد" كشعار ألحزابيـ
لف يكوف أفضؿ ً
ودعايتيـ االنتخابية.

االتعتدااا تعلى المقدسيين:
يقوـ االحتالؿ باالعتداء عمى المقدسيييف بكؿ أنواع االضطياد والتنكيؿ وال يخمو أسبوع في القدس مف
مثؿ ىذه الممارسات واالعتداءات ،وخالؿ ىذا األسبوع قامت عناصر مف شرطة االحتالؿ مدعوميف مف
القوات الخاصة باقتحاـ قرية عناتا شرؽ القدس المحتمة األربعاء  ،5/6بحثًا عف ما وصفوه مطموبيف عمى
خمفية مشاركتيـ في المواجيات األخيرة وقد قاموا بتوقيؼ واحتجاز عدد مف شباف البمدة ،كما اقتحمت
عناصر مف مخابرات االحتالؿ في اليوـ نفسو منزؿ أحد موظفي المسجد األقصى وقد بحثوا في المنزؿ
مطوًال عابثيف ومبعثريف لمحتوياتو.
يقوـ االحتالؿ بالتعدي عمى المؤسسات المقدسية بكؿ صورىا وأشكاليا وحتى الخدمية منيا ،فقد اقتحمت
سمطات االحتالؿ يوـ الخميس  5/7مركز مؤسسة "لجاف العمؿ الصحي" في مخيـ شعفاط ،وقد صادرت
أمر مف المخابرات اإلسرائيمية يقضي بإغالؽ
شرطة االحتالؿ أجيزة حاسوب مف المركز ثـ سممت اإلدارة ًا
المركز لمدة عاـ كامؿ ،والجدير بالذكر أف تقديمات المركز الصحية يستفيد منيا عشرات اآلالؼ مف

الطمبة والييئات التدريسية ،األمر الذي ينذر بمشاكؿ صحية مستقبمية تطاؿ شريحة واسعة مف المقدسييف
ومف صغار السف بشكؿ أخص .وال تنحصر ىذه الممارسات بسمطات االحتالؿ بؿ يقوـ المستوطنوف
باالعتداء المتكرر عمى المقدسييف ويصؿ األمر لحد الضرب ومحاولة دىس األطفاؿ في أزقة المدينة
المحتمة وشوارعيا.

التفاتعل مع القدس:
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حزب "جبية العمؿ اإلسالمي" عدـ جواز زيارة المسجد األقصى والصالة فيو وىو تحت االحتالؿ ،وأف
ىذه الزيارة التي تتـ بإذف االحتالؿ شكؿ مف أشكاؿ التطبيع معو و "وىذا ال يجوز شرًعا؛ بؿ ىو يقرب

مف الكبائر إف لـ يكف منيا" بحسب البياف.

وفي إطار المبادرات المحمية لمتفاعؿ مع قضايا المدينة ،قاـ عدد مف الجامعييف والمثقفيف مف رواد
المسجد األقصى بتأسيس حركة طالبية في القدس تحمؿ اسـ عنواف "جامعيوف ومثقفوف مف أجؿ حماية
األقصى" ،وقاؿ أحد مؤسسي الحركة إف الحركة خرجت مف شعور الكثير مف الشباب بالمسؤولية تجاه
المسجد األقصى ،وأف المعركة األىـ مع االحتالؿ ىي معركة الوعي الذي يعد الميداف األوؿ لمتحرير
القادـ .كما انطمقت مسيرة راجمة مف مدينة حيفا يوـ السبت  5/9تجاه المسجد األقصى المبارؾ ،وتستمر
عمى مدى ستة أياـ ،ويشارؾ فييا عدد مف عمماء ووجياء فمسطينيي الػ  48عمى رأسيـ الشيخ رائد
صالح ،بمشاركة العشرات مف أبناء مدينة حيفا وقضائيا.

