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تصدر عن قسم األحباث واملعلومات
 17-11أيلول/سبتمبر 2019
إعداد :علي إبراهيم

تسعى "جماعات المعبد" لالستفادة من المواسم واألعياد اليهودية ،في سييا دداياا المد يد مين المسيتو نين
دلييى المسييألد األ وييى ،و ييد جييهد المسييألد اييالا األسييبوم اسييتمااي اي ت امييات ج ي اليومييية ،د ييافة دلييى
اعتقاا وإصداي اايات اإلبعياد ب يع ع ن
يدد مين المقدسييين ،و يد عا لي
في األ وى ،التي كان

يوات اياليتالا عمين لألنية اإلعمياي

تقوم بإنشاء دعامات اب باب السلسلة .وفي سيا التهو يد اليديموااافي يام عيدٌد

ميين المسييتو نين بإنشيياء سييطية اسييتيحانية فييي قالييد سيواد القييد

الم تليية ،بييالتدامن مييا اسييتمااي مييدم منييا ا

ومنشآت الفلسحينيين .وعلى صيعيد التفاعين ،يصيدت القيااءة اسيتعماا عواوين سيلوا تنتيي

وتاتيي

ب يياب الاالم يية المالص ييقة للمس ييألد األ و ييى ،وإ ييال ن يياد ي يياا مدي ييد م ييادية ي ا ييية تس ييتهد
المداي في القد

مقبياة
ييالب

الم تلة.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
تتيابا قريم ايالييتالا ا ت امهيا للمسييألد األ وييى الم ياي  ،ففييي  9/11ا ييت م  99مسيتو نا باالييات المسييألد
يا مين مبيياساات
األ ويى الم ياي  ،مين سيينهم  50ال يا مين يالب معاميد اياليتالا التلموديية ،و 17عنو ا
ايالييتالا ،ب ماييية ميين الوالييدات الباصيية فييي جييا ة ايالييتالا .وفييي  9/12ا يت م  155مسييتو نا باالييات
المسييألد األ وييى ،ميين سييينهم  100ميين ييالب الألامعييات اإلس يااويلية ومعامييد ايالييتالا التلمودييية ،وجييهد
اي ت ييام م اوليية قداء صييلوات تلمودييية اييالا اي ت ييام .وفييي  9/17ا ييت م األ وييى  154مسييتو نا ،تلق يوا
جيياوالات الييوا "المعبييد" اييالا جييويتهم ايسييتف اد ة ،واييالا اي ت ييام اعتقل ي

يوات ايالييتالا قالييد الش ي ا

المقدسيين من المحقة الشاقية لأل وى ،وا تادت دلى قالد مااكد الت قيع التابعة لها.
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العنو ييا ال ش ييا  ،قبع ييدت س ييلحات ايال ييتالا ف ييي  9/12المس يينة المقدس ييية ن يس يية

اييو ع عيين المسييألد األ وييى مييدة قسييبوعين ،و ييد اعتقل ي

يوات ايالييتالا الماابحيية اييالا وجودمييا فييي

مولى باب الاالمة بالتدامن ما ا ت امات المستو نين.
و تييدان ايالييتالا فييي عميين داو ياة األو ييا

اإلسييالمية ،ففييي  9/12منع ي

لألنية اإلعميياي ميين العميين فيي بيياب السلسييلة ،در كاني

عناصييا ميين جييا ة ايالييتالا

تقيوم ستشييييد دعامييات لمنييا سيقون اليياو عنييد مييدان

األ وى من جهة باب السلسلة.
ومييا ا ت يااب األعييياد اليهودييية التييي تبييدق فييي نهاييية جييها ق"لوا/سييبتمبا ،سييدقت "جماعييات المعبييد" التيياو ج
ل شييد ا ت امييات كبي ياة اييالا قيييام ميييث األعييياد ،اليييم تنش ي ميييث المنتمييات سنشييا دعواتهييا علييى مبتل ي
ن
بشكن كامن ما جا ة ايالتالا.
وساون التواصن ايجتماعي ،مطكدة قنها تنسع
التهويد الديموغرافي:
تعميين سييلحات ايالييتالا علييى التيلييين اسييتيحانيا فييي قيجيياء القييد
س ييطية اس ييتيحانية جد" ييدة ف ييي بادي يية الق ييد

الم تليية ،ففييي  9/15ق ييام مسييتو نو

يياب سل ييدة السي يواالاة ،ون سي ي

يدد م يين
مو ييادي م لي يية و ييا ع ي ٌ

المسييتو نين سيوتييا متنقليية وا ادنييات للمييياث علييى جبيين المنحيياي فييي فألييا رل ي اليييوم ،وتهييد

ميييث البييطي دل يى

ن
بشكن تدي ألي على المنا ع المتاامة للقد
السيحاة

الم تلة ،في د اي ت و لها يالقا دلى مستو نات.

وفي سيا مدم منا ا ومنشآت الفلسيحينيين ،ميدم

ج اافيات اياليتالا فيي  9/16منيدي وايافتين ياعيتيين

وقسواي في ا ة الولألة جنوب القد

الم تلة ،د افة دلى تألا

ا ع يون دلى وس البلدة.

قضايا:
تستما وات اياليتالا بفياح الويايما عليى المنيا ع الفلسيحينية فيي القيد
سلييدتي العيدي يية وقسييو ديييت مواجهييات عنيفيية ،قصييي
ون س

الهالا األالما الفلسحيني تنوع

الم تلية ،ففيي  9/15جيهدت

يدد ميين األ فيياا،
االلهييا  50فلسييحينيا ميين سييينهم عي ٌ

اإلصابات سين اياتنا والا وح.
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واصن نشحاء من ج اب عاولة ااعين من سلدة سلوا فعالياتهم التحوعية بمقباة باب الاالمة المالصقة
للمسألد األ وى ،وجمل
ايمتمام في سيا

دج اا

األعماا تنتي

ساالات المقباة ،وو ا يفتات تعا ية داالها ،و أتي ميا

العاوالت المقدسية في مواجهة مبححات ايالتالا ،د كا داان المسألد

األ وى عبا الانان ،قو الول  ،على اااي ميث الم ادية.
ق لع ناد ي اا مدي د مشاوعا ي ا يا "نحلع من مد"نة القد
سانامج تدي بي

و ن األمد وفع منهألية الناد

ي ا ي مقيم في القد  ،وندق ممثلو الناد

الم تلة ،يستهد

الملعي ،بإج اا

ل ة المداي ،

من

من قكاديمية الا اا بانتداب مد"ا

ايات للمداي المشايكة.

