قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث

Page | 1

 23 – 17أيار/مايو 2017
ترمب أمام حائط البراق والقدس في عين عاصفة التهىيد

ينأى االحتالل بسير التهويد في القددس عدن أي ؤدؤا ار خارجيد  ،بدل يمؤدل عمدال االسدت اد ؤدن أي حدد
فدي سددياه تهويدددد لمؤديند الؤحتمد  .وؤددز زيددار ترؤد

إلددال دولد االحددتالل ،اسددتؤر االحت دداال

عاؤددا عمددال احددتالل كاؤددل القدددس ،والتددي تتعددؤن ؤتابم د القتحاؤددا
بؤددرور خؤسددين ً
تهويديد  ،واحت دداال أخددرى ؤختم د  ،فيؤددا أكددد ترؤد فددي ت دريحات عالقددا الواليددا
عددولي
ّ

اإلسدراليمي

وعروعددا
اصق ددال
ً
الؤتحددد ؤددز

االحتالل ،والقواسم الؤشترك التي تجؤز الدول المبرّي ؤز دول عر ّبي عد .

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
يتابز االحتالل اعتداءات عمال حه اصق ال ،بالتزاؤن ؤز احت االت بالذكرى الد  50الحتالل كاؤل القدس،
وفي هذد الؤناسب دعد

جؤميدا

الؤمبدد إلدال تكايدا الجدوال

والددال اقتحددام الؤسددجد اصق ددال الؤبددار  ،كددذل دع د

االسدت اززي فدي البمدد القديؤد فدي القددس،

وزيددر الاقاف د والرياع د فددي حكوؤ د االحددتالل ؤيددري

ريغيا الؤستوطنين لزيار القدس القديؤ  ،واقتحام الؤسجد اصق ال بأعداد كبيدر فدي هدذد الؤناسدب  .وتدأتي
هددذد الدددعوا

ؤددز تشددديد شددرط االحددتالل إلجراءاتهددا عمددال أبدوا

دخول الؤ مين ،واحتجاز هويا
وعددؤن احت دداال

الؤسددجد اصق ددال ،وفرعدها القيددود عمددال

الشبان والنساء ،وت تيش الؤ مين.

االحددتالل بالددذكرى الد د  50الحددتالل كاؤددل القدددس ،نظؤ د

تهويديد عددولي عددخؤ فددي سددؤاء الؤديند  ،وقددد حؤمد
ّ

سددمطا

رقددم  ، 50وسددتقام احت دداال

االحددتالل احت دداال
أخددرى فددي عدددد ؤددن

اصؤ دداكن ف ددي الؤديند د الؤحتمد د  ،ؤ ددن بينه ددا ؤنطقد د الش دديض جد د ار  ،وأ ارع ددي قريد د ل ت ددا الؤهج ددر  ،وف ددي ؤق ددر
الكنيسد د  .وتمد دد ؤس ددير اصع ددالم واح ددد ؤ ددن ؤحط ددا

االحت ددال حيد د

يش ددار فيه ددا الؤتطرف ددون اليه ددود

فيجوبددون أحيدداء البمددد القديؤ د وؤددن عددؤنها الحددي اإلسددالؤي ،ؤددز ؤددا تتعددؤن ؤددن ؤعددايق لم مسددطينين
واغاله لؤحالتهم التجاري  ،بحؤاي ؤن آالا عنا ر شرط االحتالل.

وفددي سددياه االحت دداال

أيعددا ،ظهددر ريغيددا عمددال هدداؤش ؤهرجددان كددان السدينؤالي الدددولي باددو عميد
ً

ددور البم ددد القديؤد د فددي الق دددس الؤحتمد د  ،بؤددا فيه ددا الؤس ددجد اصق ددال ،وعمّقد د
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اليمي عمدال القددس فدي الدذكرى الخؤسدين لتوحيددها  .والقد
السيطر اإلسر ّ
التوا دل

اسما فيؤا نشر ناشطون عمال شبكا
و ً

تتعؤن الجدار المازل أو االعتداء عمال الؤرابطا

ال ددوزير بأن د تمبي ددر ع ددن

دتنكار فمسدطينيا ودوليدا
الخطدو اس ًا

دور لريغيدا بادو عميد
ًا

دور واقدز االحدتالل والتهويدد

أو ؤن الحر عمال غز .

التهويد الديمغرافي:
القنا المبرّي السابم أن  800ععو ؤن حز

أعمن

اليمي عمال ؤستوطنا
اإلسر ّ

الع

الميكود وقموا عريع تطال

ب رض السياد

الغر ّبي  ،وتم تسميؤها إلال رليس المجن الؤركزي حاييم كاتس ،حي
عمال ؤشروع القرار وتقديؤ إلال الكنيس .

يوؤا عقد جمس والت وي
سيتقرر في غعون ً 30
اليمي تشددير إلددال أن الؤمطيددا
وكش د
ددحي هددترتس بددأن د ارس د أجرتهددا شددرك الؤيدداد اإلس در ّ
تهؤل عش ار آالا ال مسدطينيين الدذين يميشدون عمدال حددود الؤديند  ،حيد

دؤي
الرسد ّ

تقددر دالدر اإلح داء الؤركزيد

اإلسراليمي بأن عدد اليهود في القدس هو  542ألدا نسدؤ  ،أؤدا عددد ال مسدطينيين فهدو  354ألدا نسدؤ .
هترتس ،تكؤن ؤشكم تمداد ال مسدطينيين بالدذين يميشدون فدي أحيداء خمدا الجددار المدازل ،ويشدار

وبحس

حيددين كبي درين عددن الؤدين د  ،وهؤددا ؤخدديم شددم اط والؤندداطه الؤحيط د بد  ،وحددي ك ددر
إلددال أن الجدددار ف ددل ّ
عق

والؤناطه الؤحيط ب  ،ووفقًا لؤمطيا

دالر اإلح اء يوجد في الؤنطقتين  60ألا فمسطيني ،لكدن

تشير التقدي ار اصكار دق إلال وجود ؤا ال يقل عن  140ألا فمسطيني في الؤنطقتين.
هددذد اصعددداد التددي تهؤمهددا دالددر اإلح دداء ترفددز نسددب ال مسددطينيين فددي القدددس ،لنحددو  %41ؤددن ؤجؤددوع
السددكان فددي القدددس ،فددي حددين تقدددرهم الدددالر بد د  %36فقددط .وعمّدده عيددرن ت دددقياهو الباحد

فددي ؤجمددس

ؤشير إلال أ ّن هذد
ًا
مبر انمدام ؤمرفتنا عن شرقي القدس،
الت كير الموالي بأن اصرقام شالك وهذد ال واره ت ّ
الؤمطيددا
قم

تمؤددد االحددتالل تخ دديض تمددداد ال مسددطينيين ،إلظهددار نجاحد فددي
لهددا ؤغددزى سياسددي  ،ؤددا يؤكددد ّ

الؤيزان الديؤوغرافي في الؤدين .

قضايا:
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لي ارعد ددي ال مسد ددطيني  ،وعقد دددد لقد دداءا

ال مسددطيني واإلس دراليمي ،أعمددن ؤسددؤولون أؤريكيددون بددأن ترؤ د
ؤؤكدددين بددأن ترؤد

ؤدددز ؤسد ددؤولين فد ددي الجد ددانبين

دزم بنقددل س د ار بددالدد لمقدددس الؤحتم د ،
ؤمتد ٌ

ي د ّدر عمددال نقددل السد ار قبددل انتهدداء واليتد الرلاسددي  .وحددول زيددار ترؤد

لحددالط البدراه

برفق عالمت  ،رفض ؤستشار اصؤن القدوؤي اصؤريكدي هربدر ؤكؤاسدتر الدرد عمدال سدؤال حدول ؤدا إذا كدان
حالط البراه يمد جزًءا ؤن الدول المبري  ،وقال إن هذا قرار سياسي .
وبرز خالل زيار ترؤ

المبرّي د  ،ف ددي ؤددؤتؤر

ليراعي الؤحتم عدد ؤن الت ريحا
ددح ي فددي  ،5/22أشددار ترؤ د

التي تظهر رؤيد الدرليس اصؤريكدي لمدولد

إلددال ؤ ددالم ؤشددترك بددين الدول د المبرّي د والدددول

المر ّبي لوقا ن وذ إيران في الؤنطق واحالل السالم" ،وأعاا ترؤ

بأن اؤ دوًال عربي تمؤل ؤدن أجدل

ؤحارب التطرا ،وتم الددول لدديها ؤ دالم ؤشدترك ؤدز الدولد المبريد  .وبمدد زيدار ترؤد

اعتبر ترؤ

ؤدين القدس جزًءا ؤن ؤورو اليهود ؤنذ سنوا

لحدالط البدراه،

وتمبر عن وجودهم ؤنذ القدم ،
طويم ً
جدا ّ

وقددال إند لددن يسددؤم بتكدرار الؤحرقد عددد اليهددود وأند سدديمؤل ؤددن أجددل ح ددظ أؤددن الدولد المبرّيد والشددم

اليهودي.

