قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث
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 15-9أيار/مايو 2018
نقل السفارة األمريكيت إلً القدس علً وقع العديد من االعتداءاث والمشاريع التهىيديت
ومسيراث العىدة تزف عشراث الشهداء في ذكري النكبت

يعمل االحتالل عمى االستفادة من الواقع العربي الالهث لمتطبيع معها ،والضوء األخضر األمريكيي ،لرفيع
يددا م يين
ح ييدة التهوي ييد ال يييي يس ييتهدي المديح يي ،المحتم يي ،،وخ ييالل ه يييا األس ييبوع ًق ييرت حكوم يي ،االح ييتالل ع ي ً
المشيياريع تسييتهدي تمويييل حفريييات ً ريييً ،سييفل األقرييى ،نواق يرار مي احي ي ،ضييخم ،لفييرط سيييطرة االحييتالل

عمييى ال،ييدت ،واسييتطاعت ط يواقم االحييتالل االسييتيالء عم يى ج ي ء ميين م،ب يرة الرحميي ،لتحويمهييا إلييى حدي،يي،
تراعدا في ًعداد الم،تحمين ،بالت امن مع تحظيم احتفاالت تممودي،
توراتي .،وشهد األقرى خالل األسبوع
ً

جديدة داخمه.

وبالت امن مع احت،ال ح،ل السفارة األمريكي ،إلى ال،دت ،اليي شهد المحتم ،م،اطع ،من سفراء عشرات
الدول ،قامت قوات االحتالل بارتكاب مج رة مروع ،بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى عمى حدود
فمسطيحيا وجرحت ًك ر من .2000
قطاع غ ة ،ف،تمت 62
ً
التّهويدّالدينيّوالثقافيّوالعمرانيّ :
تسارع ًيرع االحتالل لتحفيي المشاريع التهويدي ،،وفي هيا السيياق كشيفت وسياإل إعيالم عبريي ،بيمن حكومي،
االحتالل ست،وم بتمويل حفريات "ً ريً "،سفل ال،دت المحتم ،،بتكمف 60 ،مميون شيكل ،بال،رب من محط،ي،
"مديحيي ،داود" االسييتيطاحي ،،عمييى ًن ت،ييوم بهييا جمعييي" ،إلعيياد" االسييتيطاحي ،،التييي تييدير "حدي،يي ،مديحيي ،داود
الوطحي "،بإشراي من "سمط ،اآل ار" اإلسراإيمي.،
وف ييي س ييياق سخ يير ،تس ييتمر اعت ييداءات االح ييتالل عم ييى م،بي يرة ب يياب الرحم يي ،،فف ييي  4/9قام ييت طي يواقم تابع يي،
ل يي"سمط ،الطبيعيي "،اإلس يراإيمي ،،باقتطيياع ج ي ء ميين الم،ب يرة إلحشيياء حدي،يي ،توراتييي ،،وقامييت ق يوات االحييتالل
باالعتداء عمى ٍ
عدد من الم،دسيين تردوا لطواقم االحتالل.

وفي سياق االعتداءات عمى المسجد األقرى المبارك ،سمحت شرط ،االحتالل لمفتيات اليهوديات بدخول
 Page | 2المسجد بفستان احتفال تممودي ،يدعى "بات مت افيا" ،وهيو فسيتان يرتيدى فيي عيدد مين الط،يوت التمموديي،،
كاالحتفييال بي ي "عيييد التكميييي" ًو فييي ال ي واج التممييودي ،ففييي ً 5/9دخمييت "محظمييات المعبييد" فتيياة يهودييي،
متطرفيي ،إلييى األقرييى وهييي ترتييدي الفسييتان ،وتييم االحتفييال بهييا داخييل المسييجد األقرييى بحماييي ،ميين شييرط،
االحتالل.
يتوطحا فيي  ،5/13بيالت امن ميع "ييوم توحييد
وعمى رعيد االقتحامات ،اقتحم األقرى ًك ر مين  1450مس ً

ال،ييدت" ًو احييتالل الشييطر الشيرقي ميين المديحيي ،،فيمييا اعتييدت شييرط ،االحييتالل عمييى مييوظفي األوقيياي فييي
يتوطحا باإلضيياف،
المسييجد ،واعت،مييت ًحييدهم خييالل ترييديه لمم،تحمييين .وفييي  5/14اقييتحم األقرييى  38مسي ً

مستوطحا.
تابعا لالحتالل ،وفي  5/15اقتحم األقرى ححو 56
ًا
إلى 47
ً
عحرر ً
ًمحيا ً

وفي سياق المشاريع التهويدي ،،واف،ت حكوم ،االحتالل عمى مشروع تمفريك يربط الشطر الغربي من
ال،دت المحتم ،بالبمدة ال،ديم ،في شطرها الشرقي ،وستبمغ تكمف ،المشروع ححو  56مميون دوالر ،ويمتد

التمفريك عمى طول  1,4كمم ،وسيعمل عمى ح،ل  3000شخص في الساع ،في االتجاهين بسرع ،ترل
إلى  21كمم في الساع ،،بحسب ت،ديرات و ارة سياح ،االحتالل ،عمى ًن يحتهي العمل في المشروع خالل
الث سحوات .وقال و ير السياح ،في حكوم ،االحتالل ياريي ليفين إن المشروع "سيغير وجه ال،دت ألن
من شمحه تسهيل ورول السياح وال وار إلى [حاإط البراق]".
التهويدّالديمغرافيّ :
تتابع ًيرع االحتالل استهدافها لمم،دسيين ومحا لهم ،ففي  5/10استولت سمطات االحتالل عمى قطع،
ًرط تعود ألحد سكان بمدة العيسوي ،وسط ال،دت المحتم ،،بحج" ،المحفع ،العام ."،وقامت بإخطار ٍ
عدد
عددا من
من المحشآت بالهدم بحج ،البحاء من دون ترخيص .وفي  5/14اقتحمت طواقم االحتالل ً

تمهيدا لهدمها ،بحج ،البحاء من دون ترخيص.
المحا ل في محط ،،سموان وًخيت قياسات هيه المحا ل،
ً

وفي سياق خطط االحتالل تع ي سيطرته عمى ال،دت المحتم ،،قررت حكوم ،االحتالل في 5/13
تخريص ممياري شيكل من ًجل تع ي فرط السيادة اإلسراإيمي ،عمى الشطر الشرقي من المديح،،

وست،سم هيه المبالغ عمى مدار خمت سحوات ،عمى ًن يخرص ج ء كبير محها ل،طاع التعميم ،لفرط
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 350مميون شيكل لتطوير المحاطق المحيط ،بالبمدة ال،ديم ،المحتم ،،تشمل تشجيع تحظيم الفعاليات
اليهودي ،في جبل ال يتون ،ورفع جودة خدمات التحظيي والرياح ،في األماكن العام ،وتطويرها ،إضاف،
إلى ترميم الم،برة اليهودي ،في جبل ال يتون.
قضاياّ :
شييكمت مسيييرة العييودة الكبييرى محطيي ،مهميي ،فييي المواجهيي ،مييع االحييتالل ،وخييالل فعاليييات مميوحييي ،العييودة
الكبرى في  ،5/14حيث احتشد مإات اآلالي مين الغي يين عميى تخيوم ال،طياع ،وميع ت،يدم المشياركين إليى
يطيحيا،
الش يريط الشيياإك ،قامييت ق يوات االحييتالل بييإطالق الرريياص الحييي عمييى المشيياركين ،ف،تمييت  62فمسي ً

ودولييا ،وقاميت و ارة الخارجيي،
فضيا عر ًبييا
ً
وًرابت  2771سخرين .وً ارت ممارسات االحتالل الوحشيي ،ر ً

احتجاجييا عمييى هيييه المج ي رة ،وًعمحييت جحييوب إفري،يييا اسييتدعاء
التركييي ،بطييرد السييفير اإلس يراإيمي فييي ًح ،يرة
ً
سفيرها في "تل ًبيب" عمى خمفي ،المج رة اإلسراإيمي ،بحق الفمسطيحيين في قطاع غ ة.

وًت ييت ه يييه المجي ي رة اإلسي يراإيمي ،ف ييي الوق ييت ال يييي كاح ييت في ييه الوالي ييات المتح ييدة تف ييتف س ييفارتها ف ييي ال ،ييدت
المحتم ،،وقال الرإيت األمريكي في كمم ،مسجم ،بيمن ال،يدت هيي "العاريم ،التيي ًسسيها الشيعب اليهيودي
لحفسه في الماضي ،وهي عارم ،الدول ،العبري ،اليوم" ،وشارك في االفتتاح وفد ًمريكي كبير ،ضم 300
شخري ،عمى رًسهم حاإب و ير الخارجي ،،وابحي ،اليرإيت األمريكيي ترميب ،فيي ظيل م،اطعي ،االحتفيال مين
يفير ل ييدى دول يي ،االح ييتالل .وم ييع الي يرفط العرب ييي الكبي يير له يييه الخط ييوة
يفير م يين ًر ييل  86س ي ًا
قب ييل  54س ي ًا
األمريكي ،،لم ترق ردود الفعل العربي ،إلى مستوى الحدث.
التفاعلّمعّالقدسّ :
احتشد سالي األحدوحيسيين ع،ب رالة الجمع ،في  5/11في مسيرة جماهيرة غاضب،؛ حررة لم،دت
فضا إلعالن الرإيت األمريكي دوحالد ترمب ال،دت عارم ،ليمدول ،العبري .،وًشري عمى تحظيم
المحتم ،ور ً

المسيرة هيإات عمماإي ،وشعبي ،في ًحدوحيسيا ،بمشارك ،وفد من االتحاد العالمي لعمماء المسممين.
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"مي اق ال،دت" ،المساحد لمحق الفمسطيحي ،وجاء اإلعالن خالل حدوة ع،دت في مديح ،إسطحبول التركي،،
لماحيا ،من تركيا والج اإر وتوحت والسودان ومرر وفمسطين واألردن والعراق
شارك فيها ًك ر من  50بر ً
واليمن وليبيا .وتضمحت الو ي ،،التمكيد عمى رفط االحتالل االسراإيمي لم،دت وفمسطين ،داعي ،إلى
تح،يق قيم الحري ،واالحساحي ،ومبادئ العدال ،الدولي ،،وتحميل لممجتمع الدولي مسؤوليته تجاه عدوان
الكيان المحتل وحميفته ًميركا" ،ويؤكد ًن "ال،دت المحتم ،عارمً ،بدي ،لفمسطين".

