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تهىيد القدس في عهدة نتنياهى واألقصى في مهداف حكىمته
يظلّ ّالمسجد ّاألقصى ّفي ّقمب ّاالستيداف ّمن ّقبل ّاالحتالل ّحيث ّارتفعت ّتصريحات ّوزراء ّحكومةّ
نتنياىوّالداعيةّإلىّاقتحامّاألقصىّ،بلّوالعملّعمىّتشريعّصمواتّالمستوطنينّفيّأرجائوّ،بالتوازيّمعّ
ىجمةّاستيطانيةّكبيرةّتقومّبياّىذهّالحكومةّبناءّعمىّتركيبتياّالمترنّحةّ،المتطرفةّ .
التهويد الديني:
تعتبر ّاقتحامات ّالمستوطنين ّجزًءا ّثابتًا ّمن ّيوميات ّمشروع ّالتيويد ّالذي ّيطال ّاألقصىّ ،ولكن ّتظلّ

وميعاداّلمزيدّمنّالتيويدّ،حيث ّاحتفلّاالحتاللّىذاّاألسبوعّ
المناسباتّواألعيادّالييوديةّمحطةّمقمقةّ
ً

بالذكرىّالثامنةّواألربعينّالستكمالّاحتاللّالقدسّ،أوّماّيسميوّبـّ"ذكرىّتوحيدّالقدس"ّ،وذلكّمنّخاللّ

مسيرةّنظمتياّماّتسمىّبـّ"منظماتّالمعبد"ّ،وعمىّرأسياّ"اتحادّمنظماتّالمعبد"ّو"منظمةّنساءّمنّأجلّ
المعبد"ّ ّ .وقد ّجابت ّالمسيرة ّالتي ّتعرف ّبـ ّ"مسيرة ّاألعالم"ّ ،شوارع ّالقدس ّفي ّّ ّ ،2015/5/17وضمتّ

اآلالفّمنّالمستوطنينّالذينّشتمواّالعربّّ،وختمواّمسيرتيمّبتدنيسّحائطّالبراقّالمحتلّ.ورافقّالمسيرةّ
مضايقات ّكبيرة ّبحقّ ّالمقدسيين ّالذين ّمنعوا ّمن ّفتح ّمتاجرىم ّكيال ّيعرقموا ّالمستوطنينّ ،كما ّفرقتّ

اضا ّعمى ّمسيرة ّالتيويدّ .وفي ّىذاّ
الشرطة ّمجموعة ّمن ّالناشطين ّالذين ّتجمعوا ّعند ّباب ّالعمود ّاعتر ً

مستوطنا ّتحت ّحراسة ّمشددة ّمن ّقوات ّاالحتاللّ ،وقدّواجييمّ
ًّ
اليومّاقتحمّاألقصىّماّيزيدّعمى ّّ 160
المرابطونّبالتكبيرّ،كماّقامّجنودّاالحتاللّبحجزّبطاقاتّىويةّكثيرّمنّالشبانّعندّبواباتّالمسجدّ ّّ.

وبموازاةّذلكّ،صرحّنائبّرئيسّأركانّالجيشّاإلسرائيمي ّالسابقّيائيرّنفي ّبأنّوّ"منّحقّالمستوطنينّ

اءّحكومةّنتنياىوّالجديدةّبتصريحاتّ
ّ
عّعددّمنّوزر
الصالةّفيّجبلّالمعبد"ّ،كماّخرجّخاللّىذاّاألسبو
ٌ
استف اززيةّتشيرّلمدىّتطرفّىذهّالحكومةّونظرتياّلممسجدّاألقصىّ .ففيّىذاّالسياقّ،قال ّوزيرّالتعميمّ

نفتالي ّبنت ّخالل ّ"احتفالية ّاحتالل ّشرقي ّالقدس ّوالمسجد ّاألقصى""ّ :إن ّالييود ّسيتمكنون ّخالل ّاأليامّ
أرئيل ّإلى ّاقتحامّ
القريبة ّالقادمة ّمن ّالصعود ّإلى ّجبل ّالمعبدّوالصالة ّفيو"ّ،كما ّدعا ّوزير ّالزراعة ّأوري ّ ّ
األقصىّاألسبوعّالقادمّبمناسبةّ"عيدّشفوعوت"ّالذيّيوافقّاألحدّّّ.ّ2015/5/24وعمىّقدرّمشابوّمنّ

الخطورةّ،صرحّوزيرّاألمنّالداخميّووزيرّالسياحةّاإلسرائيميّيرونّيفينّأنوّسيقومّبترتيباتّتسمحّلكلّ

 Page | 2ييودي ّباقتحام ّاألقصى ّومن ّضمنيم ّأعضاء ّالكنيستّ ّ .وتأتي ّىذه ّالتصريحات ّفي ّإطار ّمساعيّ
االحتاللّالمستمرةّتكريسّالوجودّالييوديّفيّالمسجدّ،وصوًالّإلىّتشريعّالتقسيمّالزمانيّ،ومنّثمّقضمّ
أجزاءّمنّالمسجدّ،كماّسيتبعياّىجمةّقاسيةّعمىّأرضّالواقعّ .
ّ

التهويد الديموغرافي:
في ّمتابعة ّلمسباق ّاالستيطاني ّالذي ّتتواله ّأذرع ّاالحتالل ّالمختمفة ّوعمى ّضوء ّالعطاءات ّالكبيرة ّالتيّ
أقرتيا ّسمطات ّاالحتالل ّبيدف ّبناء ّالمزيد ّمن ّالبؤر ّاالستيطانية ّفي ّالقدس ّوخارجياّ ،أعمنت ّشركةّ
"ترميمّوتطويرّحارةّالييود"ّ– ّوىيّإحدى ّأذرعّاالحتاللّالمسؤولةّعنّاالستيطانّداخلّالبمدةّالقديمةّ
فيّالقدسّ -عنّمناقصةّلبناءّوتسجيلّعقاراتّفيّالبمدةّالقديمةّ،ىذهّالعقاراتّكانّاالحتاللّقدّىجرّ
أصحابياّبعدّاحتاللوّالشطرّالشرقيّلمقدسّعامّّ ّ 1667وصادّرىاّالحاكمّالعسكريّآنذاكّبحجةّالمنفعةّ
العامةّّ .وال ّتتوقف ّخطورة ّالموضوع ّعمى ّإنشاء ّبؤرة ّاستيطانية ّبل ّتتعداه ّإلى ّتسجيل ّىذه ّالعقاراتّ
بأسماءّعائالتّييوديةّاستولتّعمىّىذهّالعقاراتّ ّّ.
فيّالقدسّبلّتشملّأيضاّالبدوّالقاطنينّضمنّ
سياسةّالتيويدّالديموغرافيّالّتقتصرّعمىّالبمدةّالقديمةّ
ً
بمداتّالقدسّ ،فقد ّاقتحمتّشرطة ّ"اإلدارة ّالمدنية" ّمنطقةّأبو ّالنوار ّشرق ّالعيزريةّ ،وأبمغت ّّ 34عائمةّ

بضرورةّإخالءّخيميمّخاللّأقلّمنّشيرّ ّ .ويصنّفّاالحتاللّىذهّالمناطقّبأنياّ"أراضيّدولة"ّويقومّ
ّتباعاّ ّ .ومن ّالمتوقع ّأن ّيتبع ّعمميات ّالتيجير ّبناء ّعدد ّكبير ّمن ّالبؤرّ
بتيجير ّآالف ّالبدو ّمنيا ً

االستيطانيةّضمنّمخططاتّتيدفّإلىّفصلّشبوّكاملّبينّشمالّالضفةّالغربيةّوجنوبياّ،إضافةًّإلىّ
محاصرةّمدينةّالقدسّوفصمياّعنّمحيطياّضمنّمشروعّ"ّ"E1االستيطانيّ .
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

قضايا:

فضاّلمقرارّاإلسرائيميّحولّفرضّالمنياج ّاإلسرائيميّعمىّ
شيدتّالقدسّح ار ًكاّمنّقبلّأىاليّالطالبّر ً

المدارس ّالفمسطينيةّ ،ويشملّالقرارّمدارسّالقدس ّكافة ّبمختمفّخمفياتياّ ّ .وقدّىددتّسمطاتّاالحتاللّ
المدارسّالرافضةّلمقرارّبقطعّالمساعداتّالتيّتتمقاىاّمنّبمديةّاالحتاللّفيّحالّرفضّااللتزامّبالتعميمّ

الجديدّمعّبدايةّالعامّالدراسيّالقادمّ،وىوّأمرّينذرّبتفاقمّمشاكلّالتعميمّفيّالسنواتّالقادمةّفيّالقدسّ،

 Page | 3حيثّيتمقىّأكثر ّمنّنصفّالطالبّفيّالقدس ّتعميميم ّفيّمدارسّالّتتبعّبمديةّاالحتاللّ .وبيذاّالقرارّ
يستطيع ّاالحتالل ّالتحكم ّبالمناىج ّالدراسية ّوما ّيتمقاه ّالطالب ّمن ّمعمومات ّمغموطة ّتدعم ّالروايةّ

وتزورّالتاريخّوالواقعّ،وتيددّمستقبلّشبانّالقدسّوشاباتيا.
االسرائيميةّ ّ،
التفاعل مع القدس:

ّجيدا ّوتغطية ّالفتة ّعمى ّشبكات ّالتواصلّ
أصداء ّمميزة
أحدثت ّمسيرة ّ"حيفا-األقصى" ّ
ً
ّوتفاعال ً
ً
االجتماعيّ ،ولكن ّاالحتالل ّحاول ّعرقمة ّوصوليا ّلمبمدة ّالقديمة ّومن ّثم ّلممسجد ّاألقصىّ ،فحاصرتياّ

آلياتوّعندّمشارفّمدينةّالقدسّ ّ ،ولكنّ ّالمشاركينّأصرواّعمىّإكمالّالطريقّرغمّالمضايقاتّووصمواّ
إلىّباحاتّالمسجدّاألقصىّيومّالخميسّّ ّ.2015/5/14
وضمنّالتفاعلّالخارجيّمعّماّتعانيوّالمدينةّجراءّاالحتاللّوسياساتوّ،استنكرّنائبّرئيسّالوزراءّوزيرّ

الخارجيةّالبمجيكيّديدييوّريندرزّقرارّالسمطاتّاإلسرائيميةّتعزيزّاالستيطانّفيّ"راماتّشمومو"ّفيّشرقّ

مؤكدا ّأن ّ"المستوطنات ّغير ّشرعية ّبموجب ّالقانون ّالدولي"ّ .كما ّقدمت ّالسويد ّمنحةّ
القدس ّالمحتمة ّ ً

بقيمة ّّ 3.6مميون ّدوالر ّأمريكي ّلدعم ّصمود ّالفمسطينيين ّالمقيمين ّفي ّالمنطقة ّ(ج) ّوشرق ّالقدسّ

المحتمةّ ّ،وتيدف ّاالتفاقية ّإلى ّدعمّعددّمنّالقطاعاتّبماّفيّذلكّالتمكينّاالقتصاديّوالبنيةّالتحتيةّ،
ّوحمايةّالمواردّالطبيعيةّ .

