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الدولية
مؤسسة القدس ّ

تمهيد
ال ترتك أذرع االحتالل التهويدية جان ًبا من املدينة

خطط تستهدف هويتها ،وتسعى إىل
احملتلة من دون
ٍ

ربا من املدينة من
تهويدها ،وال ترتك هذه األذرع ش ً
دون استهداف ،إن كان عرب املشاريع االستيطانية
واالستيالء على منازل املقدسيني ،أو من خالل زرع
كنس ومشاريع تهويدية
املعامل اليهودية الدخيلة من
ٍ
ً
وصول إىل
ضخمة قريبة من املسجد األقصى،
االعتداء املباشر على املقدسات اإلسالمية واملسيحية

على استبداهلا مبعامل أخرى ال متت لتاريخ وواقع
املدينة بصلة ،وتنعكس اسرتاتيجية االحتالل هذه على
جمموعة من املسارات التهويدية اليت تطال خمتلف
نواحي املدينة وأرجاءها ،وهي املسارات األساسية اليت
تنعكس على واقع املدينة وجمريات األحداث وتفاصيل
االعتداءات شبه اليومية على القدس واملقدسيني.
ونقدم يف هذه املادة إطاللة على أبرز مسارات تهويد
القدس ،وكيف يعمل االحتالل على تهويد كل ما

يف املدينة ،وحماوالت السيطرة على املسجد األقصى.

يف املدينة من معامل وسكان ومقدسات ،ليحوهلا إىل

ويُعد فرض الرواية اليهودية «املكذوبة» على املدينة

عاصمته اليهودية ،وكيف تنعكس هذه املسارات على

ً
واحدا من أبرز األهداف الكربى اليت تسعى
احملتلة
إليها سلطات االحتالل ،وهو أداتها األساسية لتحقيق
املزيد من السيطرة على املدينة ،فال تكتفي سلطات

مجلة من مستجدات القضايا يف القدس واألقصى،
اليت نقدم حوهلا إطاللة على أبرز مستجدات ،مع
تقديم قراءة استشرافية لكل حدث منها.

االحتالل بهدم املعامل التارخيية يف املدينة ،بل تعمل

أو ًلا :مسارات تهويد القدس
قامت فكرة سيطرة االحتالل على فلسطني عامة

العمرانية واحلضارية والدينية ،وموقع هذه املعامل

بشكل خاص ،على مبدأي الض ّم
وعلى القدس
ٍ
والتوسع ،فهو يعمل من جهة على السيطرة على

ودورها يف حتريك اجلماهري الفلسطينية ،على غرار

أكرب مساحة من األرض مبختلف األدوات والقوانني
االحتاللية واالستيطانية ،ومن جهة أخرى يسعى إىل
طرد أكرب عد ٍد من الفلسطينيني ،عرب جمموعة من

األدوات املختلفة اليت تبدأ بهدم املنازل وال تنتهي
بطرد املقدسيني من مناطقهم.

اقتحام املسجد األقصى ،أما الشق الثاني فهو استهداف
سكان املدينة وإقالق أمنهم ،وطردهم من مدينتهم،
ليشكل الشقني م ًعا اهلدف األكرب لدى االحتالل
وهو تغيري هوية املدينة احملتلة ،وحتويلها إىل عاصمته
«اليهودية» ،بكل ما تتضمنه من معامل وسكان.

ويف سياق تفكيك اسرتاتيجية االحتالل ،جند أنها تقوم

ويعمل االحتالل على تهويد القدس عرب جمموعة

على شقني أساسيني من االستهداف ،استهداف املعامل

من املسارات التهويدية ،أبرزها:
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عين على مسارات التهويد
ٌ
ومستجدات القضايا في القدس المحتلة

●مسار التهويد الديني والعمراني:
يستهدف هذا املسار تهويد كل ما يف املدينة من
معامل دين ّية وعمران ّية وثقاف ّية ،وضمن هذا املسار
تسعى سلطات االحتالل إىل تثبيت اقتحامات املسجد
بشكل شبه يومي ،وتكثيف الوجود اليهودي
األقصى
ٍ

داخله ،ومحاية أداء املستوطنني للصلوات اليهوديّة
العلنية ،يف سياق ما بات يُعرف بـ»التأسيس املعنوي
للمعبد» ،أي أن يتحول املسجد إىل مساحة يؤدي فيها
املقتحمون صلواتهم اليهودية العلنية ،من دون أي
عوائق وعراقيل من قبل حراس األقصى واملرابطني.
ويف سياق تطبيق هذا املسار ُتنفذ سلطات االحتالل
جمموعة من السياسات على أرض الواقع من بينها:
استحداث معامل ذات صبغة يهودية ،خاصة يفحميط املسجد األقصى ويف البلدة القدمية،
وتتضمن إقامة مشاريع تهويديّة ضخمة ،تتضمن
قاعات للدراسة ومتاحف ،وأخرى لتنظيم
املناسبات اليهودية ،إضاف ًة إىل ُ
كنس يهودية،
ومن أبرز هذه املشاريع مشروع «بيت شرتاوس»،
ومشروع «كيدم يورشاليم» ،وعشرات الكنس
اليهودية يف أرجاء خمتلفة من البلدة القدمية.

تزوير اآلثار واالدعاء بأنها يهودية ،وهي سياسةدائمة لدى أذرع االحتالل ،تتلخص بهدم وتدمري
أي آثار عربية وإسالمية ،خاصة يف مناطق
احلفريات األثرية ،واحلفريات أسفل ويف حميط
املسجد األقصى ،وتنفيذ مشاريع البنية التحتية
أسفل البلدة القدمية ،ويف مقابل هذا التدمري
تدعي سلطات االحتالل إجياد قطع أثرية تعود
إىل حقبة «املعبد» ،على الرغم من أن الكثري من
هذه القطع تعود إىل احلقب الرومانية وغريها.
●مسار اختراع هوية يهودية للقدس:
ويتصل هاذ املسار بسابقه ،خاصة أن الكثري من املعامل
اليهوديّة اليت تبنيها أذرع االحتالل تشكل جز ًءا من
خططه لتغيري هوية املكان ،وخطوة لتغيري اهلوية
العربية واإلسالمية للقدس احملتلة ،وحماولة اخرتاع
هوية يهوديّة ،وما يتصل بهذه الرواية من أساطري
دين ّية وتارخي ّية وقانون ّية ،واستهداف الطابع العام
للمدينة ،عرب جمموعة من األدوات ،من بينها:
استهداف املقدسات اإلسالمية واملسيحية،وعرقلة وصول املصلني إىل األقصى يف
األعياد اإلسالمية ،والتنغيص على احتفاالت
املسيحيني بعيدي امليالد والفصح ،وما يتصل
بهذا االستهداف من إجراءات منوعة.
 تغيري أمساء األماكن يف املدينة احملتلة ،إذ تعملسلطات االحتالل على تغيري أمساء الشوارع
واألزقة والساحات يف املدينة احملتلة ،وإطالق
أمساء متصلة بأسطورة «املعبد» وحاخامات
يهود ً
بدل عنها ،يف حماولة إلسقاط الرواية

مشروع «بيت شرتاوس» التهويدي يقع يف ساحة الرباق
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استهداف مقابر القدس اإلسالمية ،اليت ُتشكلجز ًءا من هوية املدينة ،وحتويل هذه املقابر إىل

اليوسف ّية ،وإىل مشاريع استيطانية على غرار ما

جرى يف مقربة مأمن اهلل.

حدائق توراتية ،على غرار ما جيري يف املقربة

تدنيس املقربة اليوسفية وحماولة حتويلها إىل حديقة توراتية

على جانب آخر من استهداف املقابر ،تزرع أذرع
االحتالل يف أحناء متفرقة من املدينة احملتلة
قبو ًرا يهوديّة وهمية ،لتدعي عربها أن الوجود
اليهودي يف املدينة قدي ٌم ً
جدا ،ولتكون الح ًقا
ذريعة للسيطرة على أراضي الفلسطينيني،
وإقامة مشاريع استيطانية.
●مسار التهويد الديموغرافي:
وهو واح ٌد من املسارات اليت تستهدف الفلسطينيني
بشكل مباشر ،إذ تسعى سلطات االحتالل إىل زيادة
أعداد املستوطنني القاطنني يف املدينة ،ويف املستوطنات
احمليطة بها ،يف مقابل السعي الدائم إىل تقليل أعداد
املقدسيني ،واستهداف وجودهم ،وضرب مقومات
صمودهم ،وتستخدم سلطات االحتالل جمموعة من
األدوات من بينها:

حرمان املقدسيني من السكن ،عرب هدم منازهلممن قبل أذرع االحتالل ،وحتميل أصحاب املنزل
املهدم تكاليف اهلدم ،و ُتشري التقديرات إىل أن

حنو  20ألف منزل مقدسي مهدد باهلدم من

قبل بلدية االحتالل وأذرع االحتالل األخرى.
إجبار املقدسيني على هدم منازهلم ذات ًيا ،ويقومبه املقدسي لتفادي التكاليف الباهظة اليت

جتربهم على دفعها سلطات االحتالل ،يف حال
قامت هي باهلدم.
سحب بطاقات اهلوية الزرقاء من املقدسيني،وإخراجهم مباشرة من املدينة احملتلة.
تعزيز الوجود االستيطاني مبختلف الطرقاملمكنة ،عرب تقديم التسهيالت لبناء املزيد من
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ومستجدات القضايا في القدس المحتلة

الوحدات االستيطانية اجلديدة داخل القدس

وفرض املزيد من التضييق على املؤسسات

احملتلة ،ويف املستوطنات احمليطة بها ،واالستيالء

الصحية الفلسطينية إن كانت مستشفيات

على منازل املقدسيني عرب قرارات حماكم

أو مستوصفات ،اليت تتعرض لالقتحام املتكرر

االحتالل وعمليات التسريب ،وتأسيس املزيد من

وتدمري احملتويات ومصادرة األجهزة.

البؤر االستيطانية داخل البلدة القدمية.

-استهداف القطاع االقتصادي وهي سياسة

●مسار تهويد القطاعات:
احلياتية للمقدسيني :تستهدف سلطات االحتالل
كل القطاعات اليت تتصل حبياة املقدسيني وسبل
عيشهم ،فتعمل على استهداف اهلوية الفلسطينية
عرب التعليم ،وصمود اجملتمع الفلسطيين من خالل
استهداف املؤسسات األهلية ،وغري ذك.
استهداف قطاع التعليم ،وحماولة فرض املنهاجاإلسرائيلي على املدارس الفلسطينية يف املدينة،
وإضعاف املدارس الوقفية وتلك اليت تدرس
املنهاج الفلسطيين.
استهداف القطاع الصحي ،من خالل ربطالفلسطينيني باملنظومة الصحية اإلسرائيلية،

ممنهجة تستهدف جتار القدس ،عرب الضرائب
الباهظة ،واالعتداء على أصحاب احملال
التجارية ،وعرقلة وصول السياح واملشرتين إليهم،
لدفعهم حنو اإلغالق ،وقد أغلقت يف السنوات
املاضية عشرات احملال يف البلدة القدمية ،يف
حماولة إلفقار املقدسيني وحبثهم عن مصادر
دخل أخرى تكون خارج املدينة احملتلة.
ٍ
استهداف مؤسسات اجملتمع األهلي ،عرباإلغالق املتكرر ،ووضعهم على لوائح اإلرهاب،
حلرمان اجملتمع املقدسي من مقومات صموده،
واملؤسسات اليت تكشف جرائم االحتالل
واعتداءاته حبق املقدسات واملقدسيني.

ثانيا :مستجدات القضايا واستشراف المآالت
ً
نقدم يف هذا اجلزء إطاللة على أبرز مستجدات
األحداث يف القدس احملتلة ،إضاف ًة إىل استعراض
مآالتها يف األسابيع القادمة ،يف حماولة الستشراف
مسارات التهويد القادمة ،وأين سريفع االحتالل من
سقف اعتداءاته ،وكيفية االستجابة الفلسطينية
عن األحداث القادمة.
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●اقتحامات المسجد األقصى
يتابع املستوطنون املتطرفون اقتحامات املسجد
بشكل شبه يومي ،وتعمل «منظمات املعبد»
األقصى
ٍ
على أداء الصلوات اليهودية العلنية خالل االقتحامات،
يف سياق ما يُعرف بـ»التأسيس املعنوي للمعبد»،
ففي  2021/10/14اقتحم األقصى  151مستوط ًنا،
طقوسا يهودية علنية يف باحات املسجد .ويف
وأدوا
ً

الدولية
مؤسسة القدس ّ

 2021/10/20اقتحم األقصى  78مستوط ًنا ،حبماية

بينهم  69طال ًبا يهوديًا ،وشارك يف االقتحام عدد من

قوات االحتالل ،أدى بعضهم صلوات يهودية علنية يف

احلاخامات من بينهم «يهودا شلوش ومائري الداني»،

الساحات الشرقية لألقصى ،وحبسب مصادر مقدسية

ومت اقتحام احلاخامات للمسجد ضمن ما يسمى

اقتحم  3عناصر من خمابرات االحتالل مصليات

مشروع «الشتاء اليهودي يف جبل املبعد» ،مبشاركة

املسجد املسقوفة .ويف  2021/10/24اقتحم األقصى

من «مجعية احلاخامات الغربيني» .ويف 2021/11/1

 148مستوط ًنا ،نفذوا جوالت استفزازية داخله .ويف

 2021/10/28اقتحم األقصى  134مستوط ًنا ،من

اقتحم األقصى  93مستوط ًنا ،من بينهم عناصر يف
«منظمات املعبد» وعد ٌد من ضباط االحتالل.

مشاركة املستوطنني يف اقتحامات األقصى شبه اليومية

تحليل الحدث واستشراف مآالته :يستمر
سعي االحتالل إىل تثبيت اقتحامات املسجد األقصى
يتغي يف سلوك املستوطنني ،وتتالقى
لتكون ثاب ًتا ال ّ
أهداف املستوطنني مع أهداف املستويات السياسية
واألمنية والقانونية اإلسرائيلية الرمسية اليت تريد

الكاملة عليه ،وإلغاء دور األوقاف اإلسالمية ،يف
حماولة االحتالل إنهاء الوصاية األردنية على
املسجد .وبالتوازي مع تثبيت االقتحامات ،ترفع أذرع
االحتالل من أداء الصلوات اليهودية العلنية داخل
املسجد ،حبماية قوات االحتالل؛ وعلى الرغم مما
جرى إبان معركة سيف القدس ،إال أن االحتالل

إظهار «السيادة» اإلسرائيلية على املسجد األقصى،

استطاع االلتفاف على منجزات املعركة ،وأعاد

وحسم مصريه باجتاه فرض السيطرة اإلسرائيلية

اقتحامات املسجد األقصى ،وقد شهد املسجد موجة
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عين على مسارات التهويد
ٌ
ومستجدات القضايا في القدس المحتلة

اقتحامات عنيفة إبان األعياد اليهوديّة ،لذلك
ستتابع «منظمات املعبد» سعيها إىل تطبيق الطقوس

اليهودية داخل املسجد ،ورفع حدة هجمتها حبق

خاصة أنها متنع الفلسطينيني من الوصول إىل املكان،
وتنكل باملتظاهرين.

املصلني واملرابطني ،وفرض املزيد من الضغوطات على

دائرة األوقاف اإلسالمية ،ما يتطلب املزيد من العمل
والتعبئة والتحشيد ،وبناء حالة شعبية ورمسية تعنى
مبا جيري يف املسجد ،وحتاول عرقلة مشاريع االحتالل

واعتداءاته.

●استهداف المقبرة اليوسفية
تعمل سلطات االحتالل على حتويل أجزاء من املقربة
اليوسفية املالصقة للمسجد األقصى إىل حديقة

توراتية ،وقد تعرضت املقربة يف السنوات املاضية إىل
عمليات جتريف وهدم درج يصلها باملسجد األقصى،

ويف األسابيع األخري صعدت سلطات االحتالل من

استهدافها عرب جتريف عشرات القبور ،وتدنيس رفات

الشهداء ،ففي  2021/10/25واصلت طواقم تابعة لـ

«سلطة الطبيعة اإلسرائيلية» وبلدية االحتالل

تحليل الحدث واستشراف مآالته :يندرج
استهداف املقربة اليوسفية يف مسارين أساسيني،
األول يتصل باستهداف املسجد األقصى ،نتيجة
قربها من املسجد ووجود طريق يربط املقربة واملناطق
بشكل مباشر ،وحتويل أجزاء من
حوهلا باملسجد
ٍ
املقربة إىل مسرح مشاريع استيطانية ميكن أن

جتريف األراضي يف املقربة اليوسفية ،وأدخلت سلطات

وقت الحق .أما الثاني فهو
تنفذها أذرع االحتالل يف ٍ

املقربة .ويف  2021/10/28واصلت أطقم االحتالل

استهداف مقابر املدينة اإلسالمية ،يف حماولة لقطع

االحتالل شاحنات حمملة بالرتاب لطمس معامل

جتريف أجزاء من املقربة ،ونبش قبور الفلسطينيني

داخلها ،وحبسب مصادر مقدسية أغلقت قوات

االحتالل املدخل املؤدي إىل صرح الشهيد بالقرب من
درج املقربة ،وأخذت مقاسات للصرح ما يعين أن

خمطط االحتالل يقضي بهدمه .ويف 2021/10/29

نصبت أطقم االحتالل كامريات مراقبة يف حميط
صرح الشهداء داخل املقربة اليوسفية ،وتوضح مواقع

الكامريات أن سلطات االحتالل تسعى إىل مراقبة أي
حتركات فلسطينية ميكن أن جتري داخل املقربة،
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أطقم االحتالل تركب كامريات مراقبة يف أرجاء املقربة
اليوسفية

يف سياق حضاري ثقايف ،يستهدف هوية القدس ،عرب

عالقة السكان مع تارخيهم واالدعاء أن الوجود العربي
واإلسالمي يف القدس وجو ٌد حديث ،ما جيعل قضية
املقربة اليوسفية قضية بالغة األهمية ،وال تتعلق
بتدنيس حرمة األموات فقط ،بل يف أنساق خمتلفة
من التهويد ،تسعى سلطات االحتالل إىل تنفيذها،
وأن استمرار اعتداءات االحتالل وحماوالته قضم
املزيد من املقربة.

الدولية
مؤسسة القدس ّ

●مشاريع تهويدية جديدة:
يف متابعة للمشاريع التهويدية يف املدينة احملتلة ،بدأت
سلطات االحتالل يف ترميم كنيس «فخر إسرائيل»
الذي تقع بقاياه على بعد  250م ً
رتا عن السور الغربي
للمسجد األقصى ،وقد دُمر الكنيس على أثر املعارك
مع عصابات «اهلاجاناه» الصهيونية عام ،1948
ويبعد حنو  100مرت عن كنيس «اخلراب» الواقع
داخل أسوار البلدة القدمية ،وحبسب مصادر مقدسية
يُنسب الكنيس إىل احلاخام «إسرائيل» ،الذي أشرف
على بنائه أواسط القرن الـ  .19ويتمتع موقع الكنيس
بأهمية كبرية ،إذ يقع على هضبة مطلة على البلدة
القدمية وقريب من املسجد األقصى ،وحبسب ما
تسرب من معطيات سيتجاوز البناء اجلديد ارتفاع
سور البلدة القدمية ،وسيحجب العديد من املعامل
العربية واإلسالمية يف البلدة القدمية ،ليكون أحد
املشاريع التهويدية اليت تشوه املظهر احلضاري
للمدينة احملتلة.
تحليل الحدث واستشراف مآالته :يندرج
املشروع يف سياق تغيري هوية املدينة احملتلة ،وحصار
املسجد األقصى بعد ٍد كبري من املعامل اليهودية
الدخيلة ،وتصعد أذرع االحتالل من بناء املشاريع
التهويدية ،خاصة يف ساحة الرباق إلضفاء الطابع
اليهودية على املدينة ،ومزامحة املعامل العربية
واإلسالمية ،ويف القلب منها املسجد األقصى ،وتهدف
كذلك إىل جلب املزيد من املستوطنني إىل البلدة

●تطورات قضية حي الشيخ جراح
مل تنته القضية بعد ،وما زالت عني االحتالل
اإلسرائيلي وحماكمه ومؤسساته املختلفة على
ً
وحتديدا منظمة «حنالت مشعون» ،اليت
احلي،
ُتصر على إخالء السكان من منازهلم ،وتتابع مسار
االعتداء القانوني على السكان ،ويف األسابيع األخرية
ظهر مستجد على القضية ،حماولة االحتالل
االستيالء على بعض منازل احلي ضمن مسوغات
قانونية جديدة ،ففي  2021/10/13أخطرت سلطات
االحتالل مقدس ًيا بإخالء أرضه ومنزله يف حي الشيخ

جراح بذريعة بناء مدرسة للمستوطنني مكانهما ،على
الرغم من امتالك صاحب األرض أوراق امللكية ،ويندرج
استيالء االحتالل على هذا املنزل حتت قانون «املنافع
العامة» ،وهو أحد القوانني اليت تستخدمها سلطات
االحتالل إلرغام املقدسيني على إخالء أراضيهم بعد
أن تفشل بشرائها عرب أذرعها االستيطانية.
ويف متابعة لتطورات قضية تهجري العائالت

الفلسطينية ،أعلنت عائالت احلي يف 2021/11/2

باإلمجاع رفضها قرار التسوية الذي عرضته حمكمة
االحتالل العليا ،وقالت العائالت يف بيان صحفي إ ّنها
«ترفض باإلمجاع هذه التسوية املقرتحة اليت كانت
ستجعلنا مبثابة مستأجرين حمميني ،ومتهد تدرجي ًيا

ملصادرة حقنا يف أراضينا» ،وأضافت «يأتي هذا الرفض
انطال ًقا من إمياننا بعدالة قض ّيتنا وحقنا يف بيوتنا
ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز
وجودنا الفلسطي ّ
ين يف القدس احملتلة من قبل أي جهة

القدمية ،خاصة أن املواقع الدينية اليهودية ،تتحول
الح ًقا إىل بؤر استيطانية ،عرب جلب املستوطنني

سكان احلي وتقاطر الفلسطينيني من خمتلف أحناء

للسكن قرب هذه املعامل اليهودية الدخيلة.

املدينة احملتلة ،أخلت قوات االحتالل احلي بالقوة.

أو مؤسسة» .وعلى أثر التضامن الشعيب الكبري مع
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تحليل الحدث واستشراف مآالته :أمام رفض
األهالي لتسوية حماكم االحتالل ،وإعادة طرح
طرد عدد من العوائل يف احلي ،ال ميكن اإلبقاء على
املعركة مع االحتالل يف أروقة حماكمه فقط ،إذ
يراهن االحتالل على قصر نفس احلالة التضامنية
مع أهالي احلي وحصر املواجهة يف املسار القانوني ،ما
يعين ضرورة رفد احلالة الشعبية بأدوات االستمرار،
لئال يستطيع االحتالل جتاوزها ،واالستفراد بأهالي
احلي ،وهو تضامن جيب أن يكون عاب ًرا ملختلف األطر
ّ
واهليئات والدول.
●تهجير األحياء المقدسية األخرى
بعد فشل االحتالل يف حسم املعركة يف حي الشيخ
جراح ويف املسجد األقصى ،صعد هجمته على أحياء
أخرى يف القدس احملتلة ،يف حماولة لتشتيت حالة
التضامن وفتح جبهات أخرى على املقدسيني ،و ُتعد
منطقة سلوان اخلاصرة اجلنوبية للمسجد األقصى
املبارك ،وتعمل سلطات االحتالل على استهداف هذه
املنطقة ،فمع بداية شهر نيسان/أبريل مت الكشف عن
تسريب عقارات يف منطقة سلوان ،وهذا ما أدى إىل رفع
عدد البؤر االستيطانية يف البلدة إىل  12بؤرة.
ويف سياق رفع أعداد البؤر واملستوطنني يف املنطقة،
أعادت سلطات االحتالل طرح خمططاتها لتهجري
 6أحياء فلسطينية يف سلوان ،وهي :وادي احللوة،
والبستان ،وبطن اهلوى ،ووادي الربابة ،ووادي ياصول،
وعني اللوزة ،ويبلغ جمموع سكانها أكثر من  15ألف
فلسطيين ،وتدعي أذرع االحتالل أن العقارات يف هذه
أراض كانت مملوكة ليهود يف
األحياء مبنية على ٍ
إثباتات
أواخر القرن التاسع عشر ،من دون وجود أي
ٍ
حقيقة هلذه االدعاءات.
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وإىل جانب األهداف االستيطانية يف رفع أعداد
املستوطنني وخفض أعداد الفلسطينيني ،تهدف
سلطات االحتالل إىل استهداف املسجد األقصى
بشكل أكرب ،وإشراك املزيد من املستوطنني يف اقتحام
ٍ
املسجد األقصى ،خاصة أن األحياء املستهدفة تعد
األقرب إىل األقصى من جهته اجلنوبية.
تحليل الحدث واستشراف مآالته :ستحاول
سلطات االحتالل تشتيت اجلهود التضامنية على
أكثر من جبهة ،وستعمل على كسب واحدة من هذه
سعي إىل تطبيق مبدأ أن أي جناح هلا يف
املعارك ،يف ٍ
جناحا ميكن
واحد من األحياء املستهدفة ،سينعكس
ً
ٍ
حتقيقه يف خمتلف األحياء الفلسطينية املهددة
بالتهجري ،والتصدي ملخططات تهجري املقدسيني من
أحيائهم حيتاج إىل خطة شاملة تراعي االستمرارية،
والفاعلية ،ومشولية التضامن والتفاعل مع مجيع
أحياء القدس.

●استهداف المؤسسات األهلية
ويف سياق تسليط الضوء على حماوالت االحتالل
فرض املزيد من التضييق على املقدسيني يف
املدينة احملتلة ،تتابع سلطات االحتالل استهدافها
للمؤسسات األهلية يف املدينة احملتلة ،ففي
 2021/10/22أصدر وزير احلرب يف حكومة االحتالل
قرا ًرا عد مبوجبه  6مؤسسات مدنية فلسطينية أنها
«إرهابية» ،بذريعة ارتباطها باجلبهة الشعبية لتحرير
فلسطني وفق صحيفة «جريوساليم بوست» العربية،
واملؤسسات املدرجة يف قوائم اإلرهاب هي« :الضمري
لرعاية األسري وحقوق اإلنسان» و»احلركة العاملية

الدولية
مؤسسة القدس ّ

للدفاع عن األطفال – فلسطني» ،و»احلق» و»احتاد
جلان العمل الزراعي» ،و»احتاد جلان املرأة العربية»،
و»مركز بيسان للبحوث واإلمناء» .وأثار القرار ً
رفضا
ريا ،خاصة أن بعض هذه املؤسسات
فلسطين ًيا كب ً
تعنى بكشف جرائم االحتالل وما تقوم به من
اعتداءات حبق املقدسيني واألسرى وتدافع عن حقوق
خمتلف الفئات االجتماعية يف املدينة احملتلة.
تحليل الحدث واستشراف مآالته :ال تتوقف
حماوالت االحتالل إضعاف اجملتمع املقدسي،

واستهداف وجوده ،ويعمل على رفع استهدافه
للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،خاصة تلك اليت
تعنى بكشف جرائم االحتالل ،وفضح اعتداءاته،
وأمام حجم املؤسسات اليت تدرجها سلطات االحتالل
على لوائح اإلرهاب ،وتغلقها سنويًا ،جيب على األمة
دق ناقوس اخلطر لدعم صمود اجملتمع املقدسي ،إذ
حتاول سلطات االحتالل منع دعم صموده إن كانت
عرب مؤسسات الفلسطينية ،أو من خالل املؤسسات
الدولية ذات الصلة.

ً
ثالثا :ماذا يجري في عمق الصراع
تقدم املعطيات السابقة صورة عن واقع املدينة احملتلة،
وما جيري فيها من مستجدات خطط التهويد ،وما
يسعى االحتالل إىل حتقيقه يف األشهر القادمة ،ويف
سياق مقاربة معطيات الواقع مع مسارات التهويد،
جند أن االحتالل ينشط على خمتلف اجلبهات ،فال
يرتك جهة أو زاوية من دون استهداف مباشر ،ما جيعل
املقدسيني يف مقدمة خطوط املواجهة مع االحتالل،
وأن دفاعهم عن القدس واملقدسات يستوجب املزيد من
الدعم ،على الصعد اإلعالمية واملالية وغريها ،إضاف ًة
إىل حالة االشتباك املباشر عرب الضفة واألراضي
احملتلة عام .48

حالة االشتباك اليت ترسخت إبان معركة «سيف
القدس» واندالع اهلبة الفلسطينية الشاملة ،جزء
أساسي من الصراع مع االحتالل ،وأن إشغال االحتالل
يف أمنه وأمن مستوطنيه ،هي اخلطوة الكفيلة اليت
تضمن تراجعه وانكفاء أذرعه عن استهداف املدينة
وأهلها ومعاملها ،ما جيعل حالة اإلسناد ال تكون من
خارج فلسطني ،عرب اجملاالت اليت ذكرناها آن ًفا ،بل
تستمر لتصل إىل معادلة جديدة يدفع االحتالل فيها
مثن اعتداءاته ،مع بقاء اليد العليا للمقاومة يف غزة
وعلى خمتلف األراضي الفلسطينية.
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