قراءة أسبوعية في تطورات األدحااث والمواقف في ماينة القاس
تصار عن إاارة األبدحاث والمعمومات
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انتفاضة القدس مستمرة ..وكذلك محاوالت االحتالل إلخمادها
ال تزال انتفاضة القاس مستمرة في مواجية المزيا من اإلجراءات والخطوات التي يارس االدحتالل إمكانية

اتخاذىا لقمع الدحراك الشعبي .وبالتوازي مع ذلك تتوالى المواقف الرافضة لما سمي بالتفاىمات األرانية

اإلسرائيمية دحول األقصى بما ىي التفاف عمى األسباب الدحقيقية التي كانت وراء انطالق الدحراك والمتمثمة
بتجاوزات االدحتالل لمخطوط الدحمراء ،بما في ذلك االستيالء عمى مفتاح باب المغاربة الذي تتم

االقتدحامات من خاللو.
التهويد الديني:

استمرت االقتدحامات خالل األسبوع الماضي بالتوازي مع اعوات من "منظمة عائاون إلى المعبا"
المتطرفة ،والمعروفة بتشجيعيا القتدحامات المستوطنين لممسجا األقصى ،أعمنت فييا عن تخصيص مبمغ
مالي قاره  2000شيكل لكل ييواي يتم اعتقالو من ااخل المسجا األقصى عمى خمفية 'الصالة' فيو .كما
أعمنت دحركة "طالب من أجل المعبا" المتطرفة ،نيتيا عقا اجتماع ليا في ماينة يافا المدحتمة ،يوم في
 ،2015/11/5دحول موضوع "المعبا" ،وذلك بمشاركة عضو "الكنيست" السابق وزعيم دحركة "اليوية"
موشي فيجمين ،وتوم نيتساني ،مؤسس دحركة "طالب من أجل المعبا" ،ومتان بولغ ماير عام دحركة "إم
ترتسو" الطالبية اإلسرائيمية.
جاياا أطمقت عميو اسم "ردحمة من
إعالميا
مركز
ًا
و ُكشف األسبوع الماضي عنن إقامة سمطات االدحتالل
ً
ً

القاس إلى القاس" ،في منطقة األنفاق المدحاذية لمجاار الغربي لممسجا األقصى المبارك .ويضم المركز
الذي تشرف عميو جمعيات استيطانية اينية ،دحواسيب ،وشاشات عرض لنشر صور ومعمومات زائفة
ومزورة دحول ماينة القاس المدحتمة.
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التهويد الديمغرافي:
لم تتعطل أاوات االدحتالل التيوياية خالل األسبوع المنصرم ومن ضمنيا استيااف المقاسيين وتيجيرىم،
وفي ىذا اإلطار أقام االدحتالل في  2015/11/2عمى ىام منزل المقاسي سامي إاريس في منطقة
عمما أن المنزل يسكنو  7أفراا من
الشياح في قرية جبل المكبر جنوب األقصى بذريعة عام الترخيص ً
بينيم  4أطفال .كما ىامت جرافات االدحتالل عمارة سكنية لعائمتي نجم والاسوقي بذريعة البناء من اون
ترخيص في دحي "نسيبة" في قرية بيت دحنينا شمال القاس المدحتمة ،ما أاى الى تشريا  2مقاسيين كانوا
يسكون العمارة.
انتفاضة القدس:
تستمر مدحاوالت االدحتالل لمسيطرة عمى الدحراك الشعبي في القاس وتعطيل اليبة وانيائيا عبر إجراءات
ىافيا تثبيط أعمال المقاومة الشعبية وأي بيئة دحاضنة ليا .فقا كشفت صدحيفة "ىآرتس" في
 2015/10/22أن رئيس دحكومة االدحتالل بنيامين نتنياىو يارس إمكانية إنشاء مدحكمة خاصة تعنى
"بالشؤون األمنية" لمتعامل مع التطورات الدحالية .وذكرت الصدحيفة أن ىذه المدحكمة ستختص في النظر
في قضايا االعتقال اإلااري وسدحب دحق المواطنة واإلقامة الاائمة من الفمسطينيين الذين يقومون بتنفيذ
عمميات المقاومة ضا االدحتالل ،باإلضافة إلى ىام منازليم وكل ما يتعمق بـ "اإلرىاب" وتمويمو.
وكان نتنياىو قا أشار في األسابيع األخيرة إلى "أن الجياز القضائي مسؤول عن تأخير تطبيق
اإلجراءات العقابية ضا منفذي العمميات ،وأن المدحاكم تتباطأ في النظر بااللتماسات المقامة بخصوص
ىام بيوت منفذي العمميات".
وقالت "القناة الثانية" العبرية إن "الكنيست" صااق مساء اإلثنين ( )11/2بالقراءة الثانية والثالثة عمى
اقتراح قانون يفرض عقوبة دحا أانى عمى راشقي الدحجارة .وأضافت القناة أن القانون يعتبر الدحجر من
"األاوات اليجومية" مثل استخاام السكين والرصاصة المنصوص عمييا في قانون العقوبات ،باعتباره
خطير .باإلضافة إلى ذلك ،يشمل القانون دحرمان اآلباء من مخصصات األطفال بدحقيم من
ًا
سالدحا
ً

الضمان االجتماعي والتأمين الوطني سواء بتنفيذ جريمة إلقاء الدحجارة أو أي "وسيمة إرىابية".
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التفاعل مع القدس
عبرت الواليات المتدحاة عمى لسان الناطق باسم و ازرة الخارجية األميركية جون كيربي عن قمقيا بسبب
التقارير التي تشير إلى أن "إسرائيل" قا تسدحب دحقوق اإلقامة من المقاسيين ،وىو األمر الذي جرى
مؤخر لاللتفاف عمى اليبة الشعبية ولجميا.
ًا
طردحو

مقعاا غير اائم في مجمس األمن لماة عام ،مسواة
دحاليا ً
وفي سياق آخر ،طردحت نيوزلناا ،وىي تشغل ً

مشروع قرار جايا أمام مجمس األمن يستنا إلى وقف "إسرائيل" لمبناء في المستوطنات ،مقابل امتناع
الفمسطينيين عن التوجو إلى المدحكمة الاولية في الىاي ،وذلك كجزء من خطوات" بناء الثقة" بين
استعاااا لتجايا المفاوضات بينيما ،وىي المباارة التي رفضتيا اولة االدحتالل.
األطراف
ً

وفي وقت اعا القيااي في دحركة دحماس ،مدحموا الزىار لتودحيا الصف الوطني لاعم انتفاضة القاس،

مشااا عمى التمسك بخيار المقاومة في كل شبر من فمسطين كشف التمفزيون اإلسرائيمي عن تصريح
ً

لمرئيس الفمسطيني مدحموا عباس خالل لقاء عقاه قرب ماينة "الىاي" اليولناية مع العشرات من أبناء

مشير إلى أن السمطة
ًا
الجالية والمنظمات اإلسرائيمية أكا فيو عزمو عام التخمي عن اتفاق أوسمو
أباا بمقاطعة "إسرائيل" ،بل منتجات المستوطنات فقط.
الفمسطينية لم تطالب ً

أما في ما يتعمق باالتفاق األراني اإلسرائيمي دحول األقصى والذي أعمن عنو وزير الخارجية األميركي
جون كيري فقا أعمنت الييئة اإلسالمية العميا رفضيا لالتفاق وأكات أن ىذه التفاىمات لم تدحل المشكمة
التي ال تزال قائمة ،دحيث صارت ىشة وغامضة ،وىي "فخ أمريكي" ،وأن الذي ياعو إلى التيائة عميو
أن يعالج أسباب التوتر المتمثمة بتجاوزات االدحتالل لمخطوط الدحمراء ،بما في ذلك االستيالء عمى مفتاح
باب المغاربة الذي تتم االقتدحامات من خاللو.
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