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إعااد :علي إبراهيم
األمالك المسيحيت في القدس في مهب التأميم
وحلقت جديدة من تسريب عقاراث البلدة القديمت

تواجه القدس حمالت تهويد مسعورة ،تبدأ من اقتحامات المسجد األقصى ،واإلجراءات أمام أبوابهه ،وصهوً
إلههى اسههتهدام األمههالي المسههيحيد نهها المدي،ههد المحت ههد ،عبههر ق هوا،ين ع هدة ،تهههدم لت ه ميم ع هرات األمههالي
المسههيحيد المم و ههد ل ،ههادس القههدس .وع هى صههعيد التهويههد الههديموترانا تتههابا سه طات ا حههتال ا سههتيالء
ع ى أراضا الف سطي،يين ،وب،اء الم اريا ا ستيطا،يد ،وآخرها مجما تجاري ضخم سيضم محالت لتجار
ن سههطي،يين .وخههال أسههبوع الرصههد تههم ال ههم عههن ،يههد الو يههات المتحههدة دم ه ق،ص ه يتها مهها الس هفارة ،نهها
إطههار نههرض ضههاط مت ازيههد ع ههى الف سههطي،يين نهها القههدس ،إضههاند إلههى اسههتمرار س ه طات ا حههتال بتزويههر
الم،هاج الف سطي،ا ،ومحاولد نرضه ع ى المدارس الف سطي،يد نا القدس.
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
مستوط،ا ،من بي،هم
تتابا أذرع ا حتال اقتحامها ل مسجد األقصى ،نفا  10/17اقتحم المسجد ،حو 95
ً

طالبا من معاهد ا حتال الت موديد ،وت قهى المقتحمهون هروحات حهو عالمعبهدع .ونها  10/18اقهتحم
ً 40
هدد م هه،هم أداء صه ه وات ت مودي ههد داخه ه المس ههجد .ون هها س ههيا
هتوط،ا باح ههات األقص ههى ،وح ههاو ع ه ٌ
 70مس ه ً

مقدسيا ع،د دخوله إلهى
إجراءات ا حتال ع ى أبواب األقصى ،اعتق ت قوات ا حتال نا ً 10/20ابا
ً

هتوط،ا
المس ههجد األقص ههى ،بحج ههد ارتداد ههه
قميصه ها به ه لوان الع ههم الف س ههطي،ا .ون هها  10/23اق ههتحم  129مس ه ً
ً
هر مههن عال ههابايع ،بح ارسههد م ههددة مههن ق هوات ا حههتال الخاص ههد.
باحههات األقصههى ،مههن بيهه،هم  16ع،صه ًا

طقوسا ت موديد نا م،طقد عباب الرحمدع.
وخال ا قتحام أدى عدد من المستوط،ين
ً
ونا سيا آخر من التهويد الدي،ا،

م تقرير ب ن وزيرة القضاء بح ومد ا حتال أيي يت ا يد ،تعم

ع ى قا،ون يستهدم مصادرة أراض تابعد ل ،يسد األرثوذ سيد نها القهدس المحت هد ،بادعهاء عحمايهدع مبهان
أقيمت نيها ،وأن البطرير يد عباعت هذه األراضا لمقاولين إسرادي يينع ،وباإلضاند إلى هذا القا،ون أعهدت

عضههو عال ،يسههتع راحي ه ع ازريهها م ههروع قهها،ون يسههمت بت ه ميم أراض مم و ههد ل ،يسههد تههم اسههتدجارها م ههن
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رؤساء ال ،ادس نا القدس عزمهم إتال

،يسد القيامد ،ما دنا رديس ح ومد ا حتال إلى التفاوض ما

رؤساء ال ،ادس ،لم،ا ا،د ع األزمد معهم ما اقتراب موسم األعياد.
ونا سيا اعتداءات ا حتال بح األمالي المسيحيد ،اعتدى مستوط،ون متطرنهون ع هى مقبهرة مسهيحيد
نا القدس ،حيث قاموا بت سهير صه بان و هواهد قبهور ،وتتبها ههذه المقبهرة لهدير الرهبهان السهالزيان نها بيهت
جما تربا القدس المحت د.
التهويد الديمغرافي:
هز نهها م،طق ههد السههياح نهها جب ه الم بههر ج،ههوب ههر المدي ،ههد
هههدمت ج ارنههات ا حههتال نهها  10/17م،ه ً
المحت ههد ،بحجههد عههدم التههرخيص ،وسههب عم يههد الهههدم اعتههداء وح هها مههن قبه قهوات ا حههتال ع ههى سه ان
الم،ز  ،واخالدهم بالقوة م،ه ،حيث ان يقط،ه  8أنراد معظمهم من األطفا .
ونا سيا آخر من التهويد ،أع ن جيش ا حتال مصادرته ألر ٍ
اض مم و د لعادالت ن سطي،يد ،تقا قهرب
دو،مها ،ولهم يعهرم الاهرض مهن ههذا القهرار،
حاجز ق ،هديا العسه ري ،وتب هس مسهاحد ههذه األ ارضها ،حهو ً 43
ول ،ه سيصب نا سيا تهويد المزيد من أراضا الف سطي،يين.
ونا سيا الم اريا ا ستيطا،يد ،سيتم انتتاح مجما تجاري إسرادي ا ضهخم ،ع هى بعهد أمتهار مهن الجهدار
العاز قُبالد مهدخ ب هدة الهرام هما القهدس المحت هد .ويقهوم ع هى الم هروع رجه األعمها المسهتوطن ارمها
ليفا ،الذي أع ن أن فد المجما تص إلى ع رات ماليين ال هوا  ،و هم مسهؤولون نها الم هروع أن
المجمهها التجههاري سههيحتوي ع ههى محهها ن سههطي،يد ،حيههث سههي ون ب م ههان عالزبههون اليهههودي التعههرم ع ههى
مار ههات ن سههطي،يد داخ ه هههذا المجمههاع ،وههها صههورة مههن التطبيهها التجههاري مهها ا حههتال  ،تقههدم المص ه حد
ال،فعيد ع ى الثوابت الوط،يد.
ونا متابعد لتسريب العقارات المقدسيد نا الب دة القديمد،

م  ،طاء مقدسيون ال،قاب نا  10/22عهن

مؤخر ل مستوط،ين.
ًا
تسريب عقار تاريخا جديد مجاور لعقار آ جودة نا عقبد درويش ،الذي ُسرب

قضايا:
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العبريد ،ب ن الو يات المتحدة ستدم الق،ص يد األمري يد ما سفارتها الرسميد ،و ا،هت الق،صه يد هها التها
تتعام مها الف سهطي،يين نها ال هطر ال هرقا مهن المدي،هد ،وبحسهب الصهحيفد العبريهد نه ن ههدم القهرار ههو
عزيادة الت ثير وال فاءة األمري يدع ،ع ى أن يتم إ ،اء عوحدة خاصد ل ؤون الف سطي،يين بالسفارة".
ونا سيا آخر من استهدام المقدسيين،

م مر ز الم،اه نا و ازرة التربيد والتع هيم العهالا عهن وجهود

،سخ مزورة من الم،هاج الف سطي،ا ،أصدرتها س طات ا حتال  ،تروجها نها القهدس المحت هد ،حيهث قامهت
سه ه طات ا ح ههتال بتزيي ههم ه ه المض ههامين الوط،ي ههد والتاريخي ههد ،واس ههتبدا دروس نارت ههد المض ههمون به هها،
إضههاند إلههى حههذم ه مهها ي ههير إلههى ن سههطين مههن عاألرض واإل،سههان والهويههد والعَهمع .ودعها المر ههز أوليههاء
مجا ،هها إل ههى
األمههور إل ههى مراقبههد الم ،ههاه الت هها يههدرس نيه هها أب،ههادهم ،وأع ههن به ه ن الم،هههاج الف س ههطي،ا يقههدم ً
المدارس نا المدي،د المحت د.

التفاعل مع القدس:
أ دت هيدد الع ماء والدعاة نا القدس نا  ،10/23أن تسريب العقارات المقدسيد جريمد من أ بر الجهرادم
الدي،ي ههد والوط،ي ههد المرت ب ههد بحه ه الق ههدس اإلس ههالميد والعربي ههد .وقال ههت الهيد ههد إن مواجه ههد التسههريب يتط ههب
مجموعد من الق اررات الدي،يهد والوط،يهد الجريدهد ،ونعاليهات ميدا،يهد تتصهدى لههذه الجريمهد ولمهن ههم خ فهها.
وأ ههدت الهيدههد حرمههد تس هريب أي عقههار مههن عقههارات القههدس ،وعوجههوب صههد وم،هها أي تس هريب ألي عقههار
بمدي،د القدس ب

السب المتاحد ،وع ى وجوب م،ا بيا أي عقار من العقارات المقدسيد ألي طهرم هان

عامها أو ذرًيها ،عبهر
مح ًيا أو
ً
خارجيها خ هيد تسهريبه" .ودعهت أصهحاب العقهارات إلهى إيقهام عقهاراتهم وقفًها ً
دادرة أوقام القدس جراء لتثبيت العقار وحمايته وم،ا تسريبه.
هدد م ههن ال خص ههيات والهيد ههات المقدس ههيد رس ههالد ل ه ههم ي عب ههد ا الث هها،ا بص ههفته الوص هها ع ههى
وأرسه ه ع ه ٌ
الههمقدسات اإلسهالميد والههمسيحيد نها القهدس ،طالبتهه نيههها باتخهاذ إجهراءات ناع هد بالت،سهي مها المؤسسههات
الدوليد ،إليجاد السب الهمم ،د إلجبار عإسرادي ع ع ى تطبي ق اررات اليو،س و الهمتع قد بمدي،د القدس.

ونا مدي،د طراب س ال ب،ا،يهد، ،ظمهت هيدهد ،صهرة األقصهى نها لب،هان حفه تخهري ل م هار ين نها الم هروع
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عددا من ال مات لألمين العام ل جماعهد
ودعويد وح د من المهتمين بالقضيد الف سطي،يد ،وتضمن الحف
ً

اإلسههالميد أ .ع هزام األيههوبا ،ول،ادههب مههدير عههام مؤسسههد القههدس الدوليههد أ .أيمههن مسههعود ،والم ههرم ع ههى
البر،ام أ .ه ام يعقوب ،واختتم الحف بتوزيا هادات الت ريم ع ى الم ار ين.

