قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث
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االحتالل يغلق األقصى ويمنع رفع األاذا
وتع ّهدات إسرائيلية بعدم السماح بتحىيل باب الرحمة إلى مسجد
في ظ ّل الحديث عن مفاوضات بين األردن واالحتالل وكالم اإلعالم العبري عن مضمون ىذه المفاوضات وفحواىاا ع ّاعد
االحتالل يوم أمس الثالثاء وتيرة اعتداءاتو عمى المسجد األقعى بذريعة إحا ار مركاز الطارطة الم اام فاي المساجد فا م

المسجد ومنع رفع أذان المغرب فيما عمّى الم دسيون عند األبواب فاعتدى االحتالل عمييم .سب ىذا التععيد ل اء متمفز
متعيدا
إن باب الرحمة ليس معمى وا ّن الحكومة لن تسمح ب ن ي ام مسجد آخر في األقعى
ً
قال فيو وزير األمن الداخمي ّ

بتعزيااز الساايادة اإلساا ار يمية عمااى المسااجد .وفااي م اباال تطااورات المطاايد فااي باااب الرحمااة وم اومااة الم دساايين العت ااداءات

االحتالل لزم س ف المواقف الرسمية س ف التنديد والطجب وعمّ منس األمام المتحادة الخااص لعممياة الساالم فاي الطار
اتمر
امااا كااامالً فيمااا تسا ّ
األوسااط نيكاوالي مالدينااوف عمااى تطاورات األمااس قااا ًال ّإنااو عمااى الجميااع احتارام الوضااع ال ااا م احتر ً
ويحولو لمعمحتو.
الدعوات إلى السير في ىبة باب الرحمة حتى تح ي أىدافيا حتى ال ّ
يمتف االحتالل عمى النعر ّ

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
ار ومناع رفاع
ععد االحتالل من وتيرة اعتداءتو عماى األقعاى ياوم أماس الثالثااء  3/12وعاوًال إلاى إ اال المساجد عع ًا
ّ
تجمعوا ألداء العالة عناد أباواب المساجد فاي محاولاة لمناع تكارار مطايد ىباة
أذان المغرب واالعتداء عمى المعمين الذي ّ

اب حريا فاي مركاز الطارطة الم اام
باب األسباط الذي فارض عماى االحاتالل اإلذعاان لمم دس ّايين فاي نياياة المطااف .ف اد ط ّ
عبا في الخموة الجنبالطية طمال عحن ّقبة العخرة فاعتدت قواتو عمى جميع الموجودين في األقعى وأخرجتيم بال ّوة
ً

وأ م أبواب المساجد كافاة .وقالات طارطة االحاتالل إن زجاجاة حارقاة أل يات عماى الغرفاة فاي حاين اتيام الفمساطينيون قاوات
االحااتالل بافتعااال الحري ا لتبرياار اعتااداءاتيا عمااى األقعااى والمع امّين وأطااار طاايود عيااان إلااى أن الن اااط محروسااة ب ااوة
السالح من قبل عناعر طرطة االحتالل مؤكدين أنو ال يمكن االقتراب منيا .وفيما المساجد مغما وخ ّل
اال ّإال مان العناعار

المحمماة بالمعادات واألدوات المختمفاة إلاى باحاات األقعاى عبار
اإلس ار يمية أدخل االحتالل ً
عددا مان المركباات المتنوعاة و ّ

باب األسباط .وفيما اقتحم موتي كوىين ال ا م ب عمال مفوض عام طرطة االحتالل باحات المسجد األقعى لمعاينة موقع
احتا ار مركااز الطاارطة عمماات طاارطة االحااتالل عمااى تفتاايش مكاتااب دا ارة األوقاااف فااي األقعااى وعمااى أرساايا مكتاب ماادير
أن االحاتالل ال ي ايم
األقعى الطيخ عمر الكسواني ومكتب ال ا م ب عمال قاضي ال ضاة الطيخ واعف البكري في رساالة ّ

ألي كان.
وزًنا ّ
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ومع منع المسممين من الدخول إلى المساجد حااول االحاتالل مانعيم مان العاالة عناد أبواباو ال س ّايما بااب األساباط كاي ال

يتحول إلى ن طاة مركزياة لمعاالة تطاابو المطايد فاي ىباة بااب األساباط عاام  2017فاعتادى عماييم وأل اى ال نابال العاوتية
ّ
ليحاااول تف اري يم لكا ّانيم ّأدوا العااالة ر ًمااا عاان االحااتالل .ومااع حالااة الغميااان التااي تركتيااا االعتااداءات اإلس ا ار يمية أعماان
اعتبار من فجر اليوم األربعااء فاي تحا ود واضاح لممساممين وألعاحاب الوعااية عماى
ًا
أن األقعى سيفتح
االحتالل ليل أمس ّ
المسجد.

سب ىذه التطورات م ابمة متمفزة مع جمعاد إردان وزير األمن الداخمي في حكومة االحتالل
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جديدا سيعدر عن المحكمة إلعادة إ ال باب
ار
ثمة قرًا
ً
قال فيو إردان ّ
إن مبنى باب الرحمة لن يتحول إلى مسجد وا ّن ّ

إن المسممين يعمون اليوم في مبنى باب الرحمة بعد
الرحمة ويوازي ذلك محادثات سياسية حول األمر .وقال إردان ّ

تماما كما يمكن أن يعموا في الطارع فال يمكن منع أي طخص من العالة
تيريب السجاد إلى المكان وىم يفعمون ذلك ً
أن الييود ممنوعون من العالة في األقعى في إطار الوضع ال ا م .وقال إردان ّإنو ال
في أي مكان يختاره باستثناء ّ
مسجد دا م في باب الرحمة وىذه ليست توجيياتو وحسب بل توجييات ر يس الحكومة .وكان موقع "كان" العبري ن ل عن

إن توجييات عدرت عن ر يس حكومة االحتالل ت ضي بعدم تحويل باب
معادر سياسية في  2012/2/25قوليا ّ
الرحمة إلى مسجد عالوة عمى أوامر من إردان بإخالء المعدات وسجاد العالة من المبنى.

وفي سيا

لمرد عمى طمب أجيزة األمن اإلس ار يمي تحت
إميال محكمة االحتالل األوقاف في 2012/3/4
أسبوعا ّ
ً

طا مة إعدار أمر بإ ال

المعمّى أعمنت المحكمة يوم أمس عن ت جيل النظر في ال ضية حتى األحد ال ادم .وكان

الرد عمى محكمة االحتالل من منطم رفض الدخول في معركة قانونية مع محاكم
بيانا رفض فيو ّ
مجمس األوقاف أعدر ً
االحتالل تعور عمى ّأنيا اعتراف من األوقاف بالخضوع لممحاكم اإلس ار يمية.

التهويد الديمغرافي:
أعمن ر يس حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو عن بناء  23ألف وحدة استيطانية جديدة في طر ال دس المحتمة خالل
السنوات الخمس الم بمة إضافة إلى آالف الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية .وقد وقّع نتنياىو عمى اتفا

بيذا

الخعوص مع وزير المالية ور يس بمدية االحتالل في ال دس وممثمي "دا رة أراضي إس ار يل" .قال نتنياىو في بيان نطره
عمى عفحتو عمى موقع "فيسبوك"" :وقّعنا اتفاقية لبناء  23000ط ة جديدة في ال دس باستثمار قدره مميار طيكل (276
أن "ال دس ليست مستوطنة ال دس ىي عاعمة إس ار يل لألبد  3آالف سنة جزء من وجودنا
مميون دوالر)" مضيفًا ّ
لكن ذلك ال ينفي خطورتيا بل
األبدي" .وال يخفى الجانب الدعا ي في ىذا اإلعالن عطية االنتخابات المبكرة لمكنيست ّ

ططاتو االستيطانية والتيويدية في ال دس المحتمة.
يؤ ّكد عزم االحتالل عمى
المضي في مخ ّ
ّ
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التفاعل مع القدس:
عدرت مواقف منددة ورافضة لالعتداءات اإلس ار يمية عمى المسجد األقعى يوم أمس الثالثاء فنددت الر اسة الفمسطينية
ندد األردن باالعتداءات
حد لذلك .كذلك ّ
باالعتداءات اإلس ار يمية الخطيرة ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع ّ
أن األوقاف تتابع
اإلس ار يمية وأطار وزير األوقاف وال ّطؤون والم ّدسات اإل
ّ
سالمية األردني عبد الناعر أبو البعل إلى ّ
ي اعتداء
األحداث التي تجري في األقعى ووعف االعتداء عمى المسجد باالعتداء عمى جميع المسممين قا ًال ّ
إن أ ّ

جميعا لحماية قبمة
عمى أي جزء من المسجد األقعى المبارك أو العاممين بو يمس األمة اإلسالمية كافة ويوحدىا
ً

المسممين األولى ومسرى سيدنا محمد عمى اهلل عميو وسمم ومعراجو إلى السماوات العال.

وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا مو يريني في جمسة في مجمس األمن بنيويورك من
حدوث فوضى في األماكن الم دسة بفمسطين وأكدت تمسكيا بحل الدولتين فيما عمّ نيكوالي مالدينوف منس األمم
إن "أماكن العبادة ىي لمعالة ال
المتحدة الخاص لعممية السالم في الطر األوسط عمى تطورات األمس بال ول ّ

مطير إلى وجوب "ضبط النفس لتجنب ت جيج الوضع المتوتر بالفعل" الفتًا إلى أنو عمى الجميع
ًا
لالستف اززات والعنف"

اما كامالً.
احترام الوضع ال ا م احتر ً
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