قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث
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صمود المقدسييه يكسر طغيان االحتالل
ومحاوالت التختال االوتاا

استطاع صمود المقدسيين منذ  2012/2/14إجباار احتات

علا إ ازلا تعدياتا يام متايط وعلا بباوا

نموذجااا بعاااد ألذاااان اليلسااطينيين ياام القاادس
األقص ا و ولاال الااد و إل ا المسااجد ياام 2012/2/22
ً
وعام يلسطينو بأن لتظ التترير قادم مهما طا احتت

احتاات

 .ومع اتتيا المقدسيين بانتصارامو تااو

تلااوي صااور احنتصااار عباار المماطل ا ياام يااتا بب اوا

األقص ا و وعباار اقتتااام جنااود وقوات ا

ال اص ا المسااجد واساات دام العن ا و وماان اام انمعااان ياام اقتتام ا بااالتزامن مااع مااا يساام "ذلاار
المعب ااد" .ولل ااي

الص اات

اليلي و وااام تساريبا
إسار ا

العبريا ا ع اان تسا اري
ل اار الللا

عق ااا ار تع ااود لألوق ااا

ا ار

ايتي ي اام الق اادس لل اارلا
المس ا ا

طياار علا واقااع

عاان تياصاايلها ياام اليتاار األ ياار و ولهااا تااداعيا

احستيطان والميزان الديموغرايم يم المدين المتتل .

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
علا الت ارجاع عان انجارااا

نجا المقدسايون يام إجباار احتات

الرابع علر من تموزو يمع استمرار احعتصمام بمام بباوا
المقدسيين للتيتيش عبر البوابا
معظم اذ احعتدااا و وبعلن
من إزال جميع انجرااا
احتت

التام اتا اذاا علا بباوا

األقصا و اصا بماام باا

احللتروني ومن م جسور اللامي ار و بزال
المرجعيا

األساباطو ورياض

طواقم احتت

انس مي تأجي الد و لألقص تت ص

اليلي و ولم يد
انسر ا

األقصا بعاد

المصلون لألقصا إح بعاد ياتا باا

يجر 2/22
العصرو للتألد

تطا و تيا

تااو

إبقاا مغلقًاو ولهد األقص زتيًا اال ً للمصلين والمرابطين وعموم با القدس مرددين اتايا

التلبيرو و ابدوا ص
ت اااو احت اات

العصر جماع .
تنغ اايص يرتا ا احنتص ااارو عب اار اقتت ااام المس ااجد بأع ااداد لبي اار مس اااا 2/22و واطا ا

الرصاااص المطاااطم والقناب ا الصااوتي والتارق ا والغازي ا باتجااا المصاالينو بااالتزامن مااع إغ ا

احتاات

بوابااا

القاادس القديم ا و وبوابااا

ق اوا

المسااجد األقص ا و وجاادد

احتاات

اقتتااام المسااجد بعااد ص ا
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واتدا

بضرار بليغ يم مراي المسجد .واستمر اعتدااا

ليوم الجمع يم 2/22و عبر منع

احتت

تعزيا از لبيارو ونصا

عاما مان الاد و لألقصا و بانضااي لجلا
المصلين دون ال مسين ً
المصاالين ماان األ ارضاام المتتلا عااام  .1442قيااود احتاات
متاايط السااجدو واعاااد تاااي
اللاابان ألداا ص ا
احتت

الجمع ا ياام الطرقااا و وبقيم ا

و واو ما ديع لرط احتت

معانا يم تج
وا ً

نزال القيود العمري و ويتا ببوا

صاور احنتصاارو عملا

بذرع احتات

عدد من تا اما
341
مستوطنا يم  2/30بينهم ٌ
ً

احتت

إتاادااا قاار بااا

باللغا

المسجد بمام جميع األعمار.
اقاتتم األقصا

الضي الغر ابيا و بت ارسا ملادد مان قاوا

مستوطنا يم ذلر ما يسم " ار المعبد".
ال اص و ويم  2/1اقتتم األقص نتو 1024
ً

وي اام إط ااار مل اااريع التهوي ااد الت اام تق ااوم به ااا بذرع احت اات
احتاات

ديعا

ح

المغارب ا الااذ تساايطر علي ا ق اوا

علا إعااد احقتتاماا و تيا

مستوطنا

تاواجز يام

باادب بةقام ا عاارض تهويااد ياام ساالوان تت ا

و ذل اار بس اابوعي "ل ااو اعي اار" العبريا ا و بن

عن اوان "ضااوا وصااو "و ُيب ا

 3م ا ار ل ا مساااا

عدد مان بذرع احتات
العبري واننجليزي واليرنسي وانسباني و ويلر عل العرض ٌ

عل ربسها جمعي "إلعاد" احستيطاني و و"سلط اآل ار" ووزار السيات وغيرام.

التهويديا و
ا

التهويد الديمغرافي:
متابع ل طط احتت

ضم المستوطنا

المقام عل األراضم المتتل يم الضي الغر ابي و للي

العبريا ا ال انيا ا ي اام 2/22و بن رلا ايس تلوما ا احت اات
استعداد لضم المستوطنا

ببل اام المبع ااو ين األمي اارليين ل ا ا "عمليا ا السا ا م"

اليلي يم الضي الغربي و و اصا ً اللبار منهااو مقابا مانا اليلساطينيين
انسر ا

"واد عااار " .وبلااار القنااا العبري ا إل ا بن بتاادا
منيااذ عملي ا األقص ا و ديع ا

القاادس وملااارل اآلح

نتنيااااو نع ا م الجان ا

صرح إيلم بن داان نال
المستوطنا و ا
"السياد " عل المستوطنا

القناا

ماان اليلسااطينيين ياام تلااييع

األمريلاام ب بري ا بلاال واضااا .وياام ساايا ضاام

وزير الجيش انساراليلم يام  2/31بأنا سايعم مان بجا يارض

اليلي بالضي الغربي .
انسر ا

وعلا ا جانا ا

اار م اان التهوي ااد ال ااديمغرايمو ذل اار ص ااتيي "مع اااري " العبريا ا ي اام 2/1و ب ااأن المتلما ا

ار بت بي ا
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البلد القديم بالقدس لمصلت لرلا

مللي ا  3مواقااع لبياار موجااود ياام بمااالن اسااتراتيجي ياام

اليلي مرتبط بمنظم "عطير لوانيم" احستيطاني و والعقاا ار
إسر ا

ار "
تم تسريبها من قب بطريرلي الروم األر وذلس يم عاام 2004و مان بينهاا ينادقا "بيتا ار" و"ايمبي ا
ال
ا
األوقاا المسايتي يام القادسو يصا
بانضاي لمبن قر باا تطا و وااو تساري ٌ جدياد-قاديم ألما
يا ا اام إطا ا ااار تعزيا ا ااز احتا ا اات

ل سا ا ااتيطان يا ا اام البلا ا ااد القديم ا ا ا وعل ا ا ا مقرب ا ا ا ما ا اان المسا ا ااجد األقص ا ا ا .

التفاعل مع القدس:
نقاب ا الصااتييين ياام  2/22إل ا تلاالي لجن ا تتقي ا دولي ا للنظاار ياام اسااتهدا

دع ا

المتعما ااد للصا ااتييينو الا ااذين يغطا ااون بتا اادا

ق اوا

احتاات

القا اادس والمسا ااجد األقص ا ا و واعتبا اار بن ما ااا يجا اار بت ا ا

يوميا تستوج
الصتييين بالقدس او جرالم متلرر ً

متاسب مرتلبيها .وطالب

النقاب ميوض تري الا بر

والتعبير يم األمم المتتد و وميوض تقو احنسان يم األراضم اليلسطيني و واحتتاد الدولم للصتييينو

ب ااالوقو
احتات

عن ااد مسا ا لياتهم ي اام ت ااويير التمايا ا للص ااتييين الع اااملين ي اام الق اادس واأل ارض اام الواقعا ا تتا ا
و وترجما القا ار ار الدوليا القاضاي بمتاسااب مرتلبام احعتادااا

علا الصاتييين وعادم إي تهاام

من العقا و إل بمر واقع.
ب ااار احنتصااار الااذ تقق ا المقدساايون عل ا احتاات

و موج ا ماان ردود اليع ا الملاايد بت ا ار المقدساايين

اداا باليص ااال والقي ااادا
والمبارلا ا له ااذا احنتص ااار الم اادو و ابت ا ً

لجهااا

وم سسااا

اطيني ي اام ال اادا
اليلس ا ا

عر ابي ا واس ا مي و عل ا بن تلااهد األيااام القادم ا يعاليااا

وال ااار و وص ااوًح

عديااد لنصاار المقدساايين ياام

ٍ
عدد من الدو العربي وانس مي .
للل

متاول تسل عدد من القيادا

بل ر من زعيم عربم إزال احتت
قام
ونقل ا

الرسمي العر ابي عل انتصار المقدسيين ظااار مليتا و تيا
ا

حعتدااات واجرااات علا بباوا

بها ب د و وب ار اذ التصريتا

نسا

المساجد األقصا و إلا الجهاود التام

موجا مان السا ري واحساتنلار يام الادا

وال اار اليلساطينمو

اطيني عاان بتااد الم ارابطين ياام األقص ا بااأن "عااين اللاامس ح تغط ا بغربااا و
وسااال إع ا م يلسا ا

يأطيااا القاادس يعلمااون بن الم ارابطين وبا ا المدين ا المقدس ا ومعهاام بت ارار ول ارياا العااالم ااام ماان بعااادوا
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عليا ياام السااب "و وصا اارح

طيا

المسااجد األقصا المبااار الساااب
األقص ا ا

عموما ااا ا اام ما اان تققا اوا احنتصا ااار بةع اااد يا ااتا ببا اوا
الل ااير علرما ا صا اابر بن اليلس ااطينيين
ً
متعجبا تو "تبنم احنتصار بعد تدو بينما الذ صنع او لعبنا اليلسطينم".
للمصلينو وتساا
ً

