قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاس
تصار عه قسم األبحا والمعلوماث
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 30-24كاوون ثان/يىاير 2012
تشريعاتٌ قانونية تسمح لالحتالل بابتالع الضفة الغربيّة

أمام استمرار اقتحامات المسجد األقصى ،وعودة النائب المتطرف ييودا غميك لممشاركة فييا ،يعمل
االحتالل عمى تمرير مجموعة من التشريعات التي تسمح لو بفرض مز ٍيد من السيطرة عمى الضفة الغربية
ٍ
خطة لجيش االحتالل تقضي بإلحاق بمدات فمسطينية شرق القدس
المحتمة ،والتي تأتي بالتزامن مع
تمييدا لفصل ىذه المناطق عن إدارة بمدية االحتالل،
المحتمة بسيطرة الجيش المباشرة ،وىو ما يع ّد
ً
وانعكاسيا عمى الواقع الديموغرافي في القدس المحتمة.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
تستمر اقتحامات المستوطنين لممسجد األقصى المبارك ،بحماية مشددة من شرطة االحتالل ،وفي اعتداء
متجدد عمى األقصى شارك عضو "الكنيست" المتطرف ييودا غميك –ليكود -في اقتحام األقصى في
مستوطنا .وىو االقتحام السياسي األول لممسجد األقصى منذ بداية عام .2012
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ً
التهويد الديمغرافي:
الفمسطينية المحتمة ،وفي ىذذا اإلطذار
تعمل سمطات االحتالل عمى فرض مز ٍيد من السيطرة عمى المناطق
ّ
كش ذذفت صذذذحيفة "ىذذذعرتس" العبريذ ذذة عذ ذذن خطذ ذ ٍذة لج ذذيش االحذذذتالل تقضذذذي بفذ ذذرض سذذذيطرتو عمذذذى البمذذذدات
ذطينية شذذرق القذذدس المحتمذذة .وتيذذدف الخطذذة لمكافحذذة العمميذذات التذذي تذذتم مذذن تمذذك المنذذاطق ،ووفذذق
الفمسذ ّ
الصذذحيفة تسذذتيدف بشذ ٍ
ذكل أساسذذي مخذذيم شذذعفاط وبمذذدة كفذذر عقذذب وغيرىذذا مذذن البمذذدات الفمسذذطينية ،التذذي
يعذذيش فييذذا ق اربذذة  150ألذذف فمسذذطيني ،عمذذى أن تمحذذق بم ذواء "بنيذذامين" فذذي الضذذفة الغربيذذة المحتمذذة ،وىذذو
الم ذواء المسذذؤول عذذن منطقذذة رام ا  .وتذذأتي ىذذذه الخطذذة بعذذد أسذذابيع قميمذذة مذذن الق ذرار الذذذ اتخذتذذو بمديذذة
االحذذتالل فذذي القذذدس ،والقاضذذي بفصذذل بمذذدات شذذرق المدينذذة عذذن نطذذاق البمديذذة ،وتشذذكيل بمذذديات منفصذذمة
عنيا بيدف التخمص من خطرىا الديموغرافي.

وفي سياق التشريعات القانوينة الداعمة لالستيطان ،كشفت وسائل إعالم عبرية في  ،1/30أن "الكنيست"
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الغربية ،وييدف قانون "أرائيل" إلى إلغاء مجمس التعميم العالي في الضفة الغربية ،ويندرج ضمن القوانين
التي تيدف إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتمة إلى السيادة اإلسرائيمية المباشرة.
وفي إطار تعزيز الوجود االستيطاني في الضفة الغربية ،كشف "مجمس يشا" االستيطاني ،أن عدد
المستوطنين الييود في الضفة الغربية المحتمة ازداد بنسبة  %3,4عام  2015ليصبح 435,502
مستوطنا ،وال تتضمن أعداد المستوطنين في مناطق القدس المحتمة ،وبحسب "مجمس يشا" ترتفع نسبة
ً

الييود المتشددين في أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية ،وىما "مود ايميت" و"بيتار ايميت".
التفاعل مع القدس:

لمانيذا
أ ّكد وزيذر خارجيذة تركيذا جذاويش أوغمذو موقذف بذالده الذداعم لمقضذية الفمسذطينية ،خذالل لقائذو وف ًذدا بر ً

ذطينيا ،وأكذذد أوغمذذو اسذذتمرار دعذذم الشذذعب الفمسذذطيني فذذي مختمذذف المجذذاالت االقتصذذادية واالجتماعيذذة
فمسذ ً
معذا لتحويذل
والثقافية .وقال أوغمو حول العمل المشترك مع الفمسطينيين "واجبنا في ىذه المرحمة أن نعمذل ً

المشذذاعر الطيبذذة التذذي نكنيذذا لفمسذذطين ،إلذذى بذرامل عمذذل متقدمذذة ومسذذتدامة لتحقيذق األىذذداف المرجذذوة مذذن
الطرفين".
وفي العاصمة البريطانية لندن ،أقيم مؤتمر حول القدس برعايذة جمعيذة "أصذدقاء األقصذى" ،بمشذاركة عذدد
كبير من الشخصيات والعمماء .وجاء المؤتمر بعد إطالق حممة جمعت توقيذع مذا يزيذد عمذى  3000آالف
عذذالم وناشذذط عمذذى عريضذذة تنذذدد بق ذرار ال ذرئيس األميركذذي ترمذذب نقذذل سذذفارة الواليذذات المتحذذدة فذذي الدولذذة
العبرية إلى القدس.
ينيذذة فذذي  ،1/22عريضذةً باسذذم شذذعب
وفذذي سذذياق متصذذل ،رفعذذت مجموعذذة مذذن الجمعيذذات واألحذزاب البحر ّ
البح ذرين الذذى األمذذين العذذام لحمذذم المتحذذدة ،أكذذدت فييذذا رفذذض الشذذعب البحرين ذي إعذذالن ال ذرئيس األميركذذي

دونالد ترمب االعت ارف بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،وشددت فييا عمى أن القدس مدينة عربية محتمة،
وبأنيا عاصمة فمسطين األبدية.

وفذذي مدينذذة إسذذطنبول التركيذذة ،انطمقذذت فعاليذذات المذذؤتمر الذذدولي "القذذدس المدينذذة التذذي قدسذذيا الذذوحي" فذذي
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أىميتيذذا ،وتعزيذذز مشذذاعر التضذذامن مذذع الش ذعب الفمسذذطيني .وشذذارك فذذي أعمذذال المذذؤتمر أكثذذر مذذن 50
باحثًا ،باإلضافة إلى مئات المشاركين من  20دولة مختمفة ،من بينيا باكستان واندونيسذيا والعذراق وفرنسذا
وبريطانيا.

