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اختتام عام صعب على القدس المحتلة بإقرار قانون "القدس الموحدة"

يستمر االحتالل بمشاريع التهويد التي تستهدف القدس المحتلة ،وتشكلل ههايكات اواكوام مح كات ءح كا
لت ور هذه المشاريع ،من دون ءيجاد السبل الالزمة للمواجهة والدام ،بخا ة أمام الدام اومريلي اللبيكر
ااا
والمتهامي لالحتالل .شهد اوسبوع الماضي استمرار اقتحام المسجد اوق ى وقد شهد اام  2017ارتف ً
بهسككبة  %75اككن اقتحامككات  2016فيمككا تتككابع أذرع االحككتالل داككم وتتزيككز االسككتي ان وبهيت ك التحتيككة،

وختم اام  2017بإقرار مشروع ضم الضفة الغربية في اللجهة المرلزية لحزب "الليلود" ،وبدأ اام 2018
بإقرار مشروع "القدس الموحدة" في "اللهيست".
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
ٍ
وجود يهودي في اوق ى ،وخالل هكذا اوسكبوع
شللت اقتحامات المسجد اوق ى أداة أساسية في تحقيق
اسككتمرت اقتحامككات المسككتو هين ،ففككي  12/27اقككتحم اوق ككى  61مسككتو ًها ،وفككي  12/28اقككتحم 112
قوسا تلمودية
مستو ًها باحات المسجد ،وفي  12/31أدت مجمواة من المستو هين
ً

امتة في مه قكة

الم لى المرواهي داخل المسجد اوق ى ،بحراسة مشكددة مكن قبكل
باب الرحمة المغلق بين باب اوسبا و ُ
قوات االحتالل الخا ة.
وحول اقتحامات اوق ى خكالل اكام  ،2017قكال مكدير دائكرة اووقكاف االسكالمية فكي القكدس الشكي اكزام

الخ يب ،بكنن  26ألكف مسكتو ٍن اقتحمكوا اوق كى خكالل التكام ،وهكو أالكى اكدد للمقتحمكين فكي السكهوات
اوخي كرة .وفككي هككذا السككياق ذلككرت

ككحيفة "هككسرتس" أن اقتحامككات اوق ككى اككام  2017ارتفتككت بهسككبة

 %75اككن اككام  ،2016وبحسككب مت يككات "مهظمككات المتبككد" اقككتحم اوق ككى هحككو  256628مسككتو ًها،

مقارهك كةً م ككع  146626ف ككي ا ككام  .2016وي ككنتي ه ككذا االرتف ككاع اللبي ككر هتيج ككة لسياس ككات ش ككر ة االح ككتالل،
والسماح لمجمواات ألبر بالمشارلة في االقتحام ،باالضكافة لتكزل حرلكة الربكا والقيكود التكي تُفكر
حراس اوق ى والم لين.

الكى

التهويد الديمغرافي:
متجددا لرفع الهجمة االستي اهية في
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ً
القدس المحتلة ،حيث تستمر أذرع االحتالل بإخ ار مهازل الفلس يهيين بالهدم ،ففي  12/28وزات أ قم

االح ككتالل ءخ ككارات لت ككدد م ككن مه ككازل المك كوا هين ف ككي التيس ككوية ،وف ككي  1/2س ككلمت س ككل ات االح ككتالل 3
اائالت من مخيم شتفا  ،ق اررات لهدم مهازلهم بحجة البها من دون ترخيص.
وفي سياق آخر من التهويد الديمغرافي ،وافقت حلومة االحكتالل فكي  12/27الكى هقكل  40مليكون شكيلل
لم لحة المستو هات في الضفة الغربية ،وينتي القرار بتد يوم واحد مكن اجتمكاع رئكيس حلومكة االحكتالل
مع ممثلي هذه المستو هات.
وفككي سككياق مت ككل بتتزيككز االسككتي ان ،بككدأت سككل ات االحككتالل بالتتككاون مككع شككرلات اسككتي اهية ضككخمة
التخ ي القامة م ار دولي الى مشارف مديهة أريحكا ،ويضكم المشكروع ءلكى جاهكب الم كار مجمواكة مكن
الفهككادق سككتقام الككى أ ارضككي الهبككي موسككي المتروفككة باسككم )البقيتككة  ،ءلككى جاهككب تشككييد مهككا ق

ككهااية،

كرور بمديهككة
ورب هككا بشككبلة سككلك الحديككد االسكرائيلية ،و كوًال لمح ككة الق ككارات المرلزيككة فككي "تككل أبيككب" مك ًا

القدس المحتلة ،وسيتمل المخ

الى تتزيز الوجود االستي اهي في مها ق اوغوار والبادية الفلس يهية.

ومتابتككة لمشككروع ضككم الضككفة الغربيككة الككذي يتككد ل ك حككزب "الليلككود"،

ككوتت اللجهككة المرلزيككة للحككزب فككي

 ،12/31الى القرار الذي ي لب من هواب الحزب الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية ءلى الدولة التبرية.
وفي سياق مت ل أ در المستشار القضائي لحلومكة االحكتالل تتليم ٍ
كات بوجكوب ت بيكق القكواهين الجديكدة
ال ادرة ان "اللهيست" الى الضفة الغربية ،وهو ما يتسق مع قكرار "الليلكود" ،ويسكهل تشكريع هكذا القكاهون
ادد من قادة االحتالل.
في "اللهيست" في مرحلة الحقة ،وقد رحب بهذا التوجي
ٌ
وفي سياق قواهين االحتالل الرامية لتغيير الواقع الديموغرافي في القدس،

ادق "اللهيست" االسرائيلي فكي

 ،1/2الككى مشككروع قككاهون "القككدس الموحككدة" بشككلل ههككائي ،بتككدما تككم الت ككويت الككى المشككروع بككالق ار تين
 51آخكرين ،ويكهص مشكروع

الثاهية والثالثة ،و وت لم لحة القكاهون الجديكد  64اض ًكوا ،مقابكل ااتك ار
القككاهون الككى "مهككع تقسككيم القككدس" حتككى يوان لككان ذلككك ضككمن تسككوية سياسككية مسككتقبلية ،ءال بموافقككة 80
اضوا .وحاول مقكدمو القكاهون تضكمين
اضوا في "اللهيست" ،مع ءملاهية ءلغا هذا القاهون بت ويت 61
ً
ً

ٍ
بهد يتتلق بف ل ادٍد من اوحيا الفلسك يهية اكن المديهكة ،يوالحاقهكا بجهكات خدميكة محليكة بكدالً مكن بلديكة
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تثبيت سي رة االحتالل الى المديهة ،وجتلها خارج أي تفاو

مستقبلي مع الجهات الفلس يهية.

التفاعل مع القدس:
أو ت لجهة فلس ين بالبرلمان التربي في  12/27ضرورة موا كلة داكم البرلمكان التربكي اللامكل لقك اررات
السل ة الفلس يهية لافة ،بشنن مواجهة القرار اومريلي ،لمكا أو كت بضكرورة ءههكا االهقسكام الفلسك يهي.
ووضككتت اللجهككة خ ككة تحككرك للت ككدي لترشككي دولككة االحككتالل لشككغل مقتككد غيككر دائككم فككي مجلككس اومككن
لتككامي 2020-2019م .وأالهككت بنههككا سككتقوم بككاقتراح بهك ٍكد ككار الككى جككدول أامككال االتحككاد البرلمككاهي
الككدولي حككول اككدم المسككاس بالوضككتية التاريخي كة والقاهوهي كة لمديهككة القككدس ،فككي دورت ك القادمككة فككي جهيككف
خالل الفترة من  28-24آذار/مارس 2018م.
وحذر الرئيس الترلي رجب يب أردوغان ،الواليات المتحكدة اومريليكة والدولكة التبريكة مكن اتخكاذ خ كوات
يواج ك ار ات جديككدة مككن شككنهها ت ككتيد التككوتر حككول قضككية القككدس .وفككي  12/31قككال أردوغككان بككنن قضككية
القدس تحولت ءلى امتحان للمسلمين والمظلومين في ترليا وسائر بلدان التالم.

