قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاس
تصار عه إدارة األبحا والمعلوماث
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عممية "باص  :"21هل تعود لالحتالل "أسوأ كوابيسه"؟
كان التطور األبرز الذي شيده األسبوع الماضي العممية التي استيدفت حافمة عمى الخط  12في القدس
زخما النتفاضة القدس وأدخمت
المحتمة أدت إلى إصابة 21
ً
مستوطنا ،واألىم من ذلك ّأنيا أعطت ً
االحتالل في متاىة جديدة مع احتماالت عودة العمميات الفدائية ودخول االنتفاضة مرحمة جديدة .ومع
حدة التوتر" في األقصى،
اقتراب االحتفال بالفصح العبري وتخوف السمطات اإلسرائيمية من "تصعيد ّ
رسميا
أعمنت شرطة االحتالل تمديد القرار بمنع أعضاء "الكنيست" من دخول المسجد فيما أعمن األردن
ً
وقف العمل بمشروع كاميرات المراقبة في األقصى كما تبنت "اليونسكو" مصطمح المسجد األقصى من
دون "جبل المعبد" ودعت دولة االحتالل إلى احترام التزاماتيا كما حددتيا الق اررات والمعاىدات ذات

الصمة.

التهويد الديني والتطورات في األقصى:
تواصمت االستعدادات خالل األسبوع الماضي لالحتفال بالفصح العبري حيث أعمنت "منظمات المعبد"
عن تدريبات خاصة ،بمشاركة حاخامات كبار ،لتقديم قرابين الفصح العبري في األقصى ،وذلك في معيد

"التممود والتوراة" في غرب القدس المحتمة .كما كشف موقع "كيوبرس" عن قيام "منظمات المعبد" ببناء
منصة كبيرة عمى تمة جبل الزيتون في مستوطنة "بيت أوروت" المطمة عمى األقصى مع الفتة كبيرة خمفيا

تتوسطيا صورة "المعبد" فيما جيزت منصة لمتدريب االفتراضي عمى تقديم القرابين .وأظير استطالع
ّ
أن حوالي  %70من المستطمعة آراؤىم يؤيدون الفعالية
أجرتو القناة العبرية السابعة التابعة لممستوطنين ّ
ويرون أنيا مناسبة فيما اعتبر الباقون أن الوقت لم يحن بعد إلجرائيا.

زمنيا ،صعدت السمطات اإلسرائيمية من
وفي خطوات بينت استمرار سعي االحتالل لتقسيم المسجد ً
عددا من كبار السن عمى
استيدافيا العنصر البشري المدافع عن األقصى ووسعت دائرة اعتقاالتيا لتشمل ً
مقدسيا تزيد أعمارىم عمى 50
خمفية صالتيم في المسجد األقصى .واعتقل االحتالل ما يزيد عمى 20
ً
المفرج
عددا من المسنين
مسنا .وقد سمم االحتالل ً
عاما ،فيما بمغ عدد من اعتقميم منذ أول العام ً 30
َ
ً
يوما وأوامر باإلقامة الجبرية مع إلزاميم بالتعيد عمى المثول أمام
عنيم أوامر إبعاد عن األقصى لمدة ً 15
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المحكمة في حال طمبيم .واذا ما أضفنا اعتقال المسنين إلى ما سبقو من إجراءات بحق المرابطين

وضوحا
والمرابطات واعتبارىم "تنظيمين خارجين عن القانون" تصبح صورة االستيداف اإلسرائيمي أكثر
ً
حيث يعمل عمى القضاء عمى أي احتمال لمتصدي لالقتحامات في وقت يطالب فيو المستوطنون ليس

فقد باقتحام األقصى بل بتقديم القرابين فيو قبالة قبة الصخرة.

وبما أن االحتالل يراقب الوضع في األقصى بدقة وحذر ،فيو يحاول أن يبقي األمور تحت السيطرة.

ونظر إلى أنو يدرك أن الوضع قد يتفجر في أي لحظة ،ال سيما من األقصى ،فقد قررت الشرطة
ًا
استنادا إلى رأي أصدرتو الدوائر األمنية
اإلسرائيمية استمرار منع نواب "الكنيست" من دخول األقصى
ً
ووافق عميو المستشار القانوني لمحكومة أفيخاي مندلبميت.

وفي تطورات موضوع كاميرات المراقبة في األقصى ،فقد أعمن األردن سحب المشروع الذي "لم يعد

توافقيًّا ،وقد يكون محل خالف" فكان التوقف في تنفيذه "بسبب ردود أفعال أىمنا في فمسطين المتوجسة
من المشروع والمشككة في مراميو وفي أىدافو" ،وفق رئيس الوزراء األردني في .2016/4/18
انتفاضة القدس :عودة "الكابوس"؟
شيد اإلثنين  2016/4/18تنفيذ عممية فدائية في القدس المحتمة عبر تفجير عبوة ناسفة في حافمة الخط

مستوطنا .وقد أتت العممية بعد حوالي  3أسابيع من "اليدوء"
 12في القدس المحتمة أدت إلى إصابة 21
ً
انتصار لو في تطويق االنتفاضة .وقد شكمت العممية خيبة أمل لرئيس حكومة االحتالل
ًا
اعتبرىا االحتالل
بنيامين نتنياىو الذي كان يعمن قبل أيام ،بحذر ،أن جيود حكومتو أثمرت وأدت إلى وقف العمميات.

ووفق "يديعوت أحرونوت" فإن العممية حولت نتنياىو –أمير األمن -واإلجراءات األمنية التي فرضتيا

األجيزة األمنية عمى الفمسطينيين إلى "مسخرة".

أما دالالت العممية فيمكن إيجازىا في ما قالو المحمل االسرائيمي بون بن يشاي لذي اعتبر أن "عممية الباص

خطر من سابقتيا من العمميات .ونستطع القول إن الفمسطينيين بدأوا بتنفيذ تيديداتيم،
ًا
أدخمتنا في دوامة أكبر
خطرا ،بعبوة ناسفة بحجم ليس بصغير".
وأدخمونا في المحطة التالية من االنتفاضة ،وبصورة أكبر حنكة وأكثر ً

وكانت المحكمة العميا لالحتالل قررت صباح اإلثنين تأجيل النظر في قرار إعادة جثامين الشيداء

المقدسيين حيث ستجري مزيد من المداوالت في ىذا الشأن في أعقاب إجازة "عيد الفصح" .وتأجيل
التسميم يرتبط بخوف السمطات اإلسرائيمية من أن يشكل تشييع الشيداء مناسبة من أجل "التحريض" عمى

أن عدم تسميم الجثامين ىو سبب إضافي لمفمسطينيين لالستمرار في االنتفاضة.
االحتالل ،لكن الواقع ىو ّ
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التفاعل مع القدس:
يناقش مؤتمر فمسطينيي أوروبا الذي سينعقد في  2016/5/7في السويد العديد من القضايا الفمسطينية

العاجمة والممحة ،وأكد القائمون عمى المؤتمر السعي إلى توحيد جيود المؤسسات األوروبية العالمة
لفمسطين بما يخدم تمك القضايا ،ال سيما قضية القدس وانتياكات االحتالل ،وحصار غزة وغيرىا.

وأكدت القمة اإلسالمية التي انعقدت في اسطنبول عمى مدى يومين وأنيت أعماليا في 2016/4/15

مركزية قضية فمسطين والقدس بالنسبة إلى األمة اإلسالمية باإلضافة إلى "دعميا المبدئي لحق الشعب
الفمسطيني في استعادة حقوقو الوطنية غير القابمة لمتصرف ،بما في ذلك حق تقرير المصير وانشاء

الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة عمى األرض الفمسطينية المحتمة منذ حزيران/يونيو ،1967

وعاصمتيا القدس الشريف".

أمميا ،كان الفتًا قرار منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة "اليونسكو" استخدم مصطمح المسجد
ً
األقصى ورفض المصطمح اإلسرائيمي "جبل المعبد" بأغمبية  33دولة ،ومعارضة  6دول ،وامتناع 17
دولة .وطالب قرار "اليونسكو" كذلك "إسرائيل" بوقف اعتداءاتيا وأعماليا غير القانونية ضد المسممين في

مشير إلى أن "إسرائيل" تقوم بـ
ًا
شرق القدس ومنعيم من ممارسة شعائرىم الدينية في المدينة المقدسة،
" زرع مدافن ييودية مزيفة في مقابر المسممين التاريخية في المدينة ،وتحويل آثار إسالمية وبيزنطية إلى
جديدا بل ىو يقر الحقيقة
اقعا
ً
ما يسمى بالحمامات الييودية" .وبطبيعة الحال ،ال ينشئ ىذا القرار و ً
التاريخية حول المكان.
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