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االحتالل يتخذ المزيد من الق اررات لوقف انتفاضة القدس
والفلسطينيون يقابلونها بمزيد من التأييد للعمليات
صادق "المجمس القطري لمتخطيط والبناء" األسبوع الماضي عمى مشروع "كيدم" التيويدي بسموان بما
يعزز الوجود الييودي في القدس عمى حساب أىميا ،كما استمرت اقتحامات األقصى في موازاة التضييق
عمى الفمسطينيين وتقييد دخوليم إلى المسجد .وفيما يستمر االحتالل في البحث عن حل لمقضاء عمى

انتفاضة القدس أظير استطالع لمرأي ارتفاع التأييد الفمسطيني عمى الرغم من كل اإلجراءات التي اتخذىا

االحتالل ويسعى إلى اتخاذىا منذ بدء انتفاضة القدس.
التهويد الديني والثقافي:

صادق المجمس القطري لمتخطيط والبناء عمى مخطط "كيدم" االستيطاني التيويدي الذي تنفذه وتشرف

عميو جمعية "العاد" االستيطانية بسموان جنوب األقصى ر ًادا االستئنافات كافة عمى المشروع الذي ركز
المجمس عمى "أىميتو السياحية" من دون أي اعتبار لألضرار التي ستمحق بأىالي سموان نتيجة المشروع

الذي يخدم الرواية الييودية ويعزز الوجود الييودي في القدس وفي مواجية المسجد األقصى.

واستمرت خالل األسبوع الماضي اقتحامات المستوطنين لألقصى حيث شارك في االقتحامات الحاخام

المتطرف يورام بن برموربرغ وكبار قادة االستيطان في القدس والخميل ومكثوا قبالة قبة الصخرة المشرفة
واستمعوا من مرشد متدين لشرح عن "المعبد" و"قدس األقداس" .كذلك حاولت مجموعة من  4مستوطنين

أداء صموات تممودية في الساحات الشرقية لممسجد ،فأخرجتيم الشرطة من مسار اليروب إلى باب
السمسمة بعد أن تصدى ليم حراس المسجد.

وفي موازاة ذلك ،استمرت شرطة االحتالل في التضييق عمى المصمين وفرض قيود عمى دخوليم

المسجد ،ومنعت الفمسطينيين من غزة من مغادرة القطاع لمصالة في األقصى يوم الجمعة فيما ال تزال

تمنع مرابطي ومرابطات "القائمة السوداء" من دخول األقصى .وبينما قررت سمطات االحتالل إبعاد

المدرسة في مشروع مصاطب العمم ىنادي الحمواني عن البمدة القديمة لمدة  6أشير فإن المحكمة

المركزية في القدس قررت تمديد اعتقال المرابطة المقدسية سحر النتشة لمدة أسبوع لحين االنتياء من
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إعداد الئحة اتيام بحقيا بتيمة التحريض عمى مواقع التواصل االجتماعي.

أيضا تكثيف االحتالل عمميات استدعاء الناشطين ومندوبي جمعية "األقصى
وشيد األسبوع الماضي ً
لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية" في األراضي المحتمة منذ عام  1948لمتحقيق معيم مع التيديد
باعتقاليم .وتعكس ىذه اإلجراءات تركيز االحتالل عمى استيداف العنصر البشري الداعم لألقصى ،ال

سيما من أراضي الداخل الفمسطيني المحتل عبر تخويفيم وترىيبيم وتيديدىم بالمس بمصادر رزقيم.
التهويد الديمغرافي:

تستمر سمطات االحتالل في عممية ىدم مباني الفمسطينيين من دون ىوادة ،وفقًا ألرقام فمسطينية صادرة
عن المكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان فإن الحكومة اإلسرائيمية تتوسع في سياسة
ىدم منازل الفمسطينيين بشكل كبير منذ بداية عام  .2016ووفق المكتب فقد تضاعفت عمميات ىدم

مساكن الفمسطينيين حوالي مرتين مقارنة بالعام الماضي وذلك بذريعة البناء من دون ترخيص أو عمى
خمفية عمميات نفذه فمسطينيون في سياق انتفاضة القدس.

وفي سياق متعمق باالستيطان ،تقدم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمو عضو "الكنيست" أفيغدور ليبرمان
بمشروع قانون لمبناء في مستوطنة "معاليو أدوميم" حيث أشار ليبرمان إلى أن  185وحدة تم بناؤىا في

المستوطنة منذ عام  ،2009وىو األمر الذي يحول دون توسيع المستوطنة واستيعابيا المزيد من

المستوطنين.

انتفاضة القدس:
لم تيدأ انتفاضة القدس عمى الرغم من محاوالت االحتالل القضاء عمييا ،وقد شيد األسبوع الماضي
مواجيات في  6نقاط تماس بالقدس المحتمة وضواحييا ،تخمميا رشق مركبات تابعة لقوات االحتالل
والمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة في حزما ،والرام ،وجبل المكبر ،وسموان ،والعيزرية ،وأبو ديس،

بالقدس المحتمة ،باإلضافة إلى استمرار عمميات رشق القطار الخفيف بالحجارة حيث بمغت  13منذ بداية
آذار/مارس الجاري.

وازاء ذلك ،فإن االحتالل الذي فشل في القضاء عمى الحراك الشعبي عمى الرغم من إجراءات الردع
والعقاب التي أقر تنفيذىا منذ بدء االنتفاضة يدرس المزيد من اإلجراءات لعميا تثمر .فقد صادقت "المجنة

الو ازرية لشؤون التشريع" في "الكنيست" عمى اختصار اإلجراءات التشريعية المتعمقة بمشروع القانون الذي

ينص عمى إبعاد عائالت منفذي العمميات .وييدف القانون الجديد لمحاولة الضغط عمى الفمسطينيين،
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خاصةً من سكان األراضي المحتمة عام  48والقدس المحتمة ومحيطيا ،لمنع أبنائيم من تنفيذ أي ىجمات
بالتأثير عمييم من خالل إبعاد بعض أسر منفذي العمميات.

قانونا تقدمت بو وزيرة القضاء اإلسرائيمية أييميت شاكيد (البيت الييودي) يسمح بسجن
كما أقرت المجنة
ً
األطفال الفمسطينيين مدى الحياة ،وييدف القانون ،وفق شاكيد ،إلى "التعامل مع ظاىرة تطورت خالل
انتفاضة القدس ،تتعمق باألطفال الذين يحاولون قتل الييود ،لذلك فإن ىذا تشريع مؤقت لثالث سنوات".

وفي سياق متصل ،أمر نتنياىو بوقف تسميم جثامين الشيداء الفمسطينيين لمنع التحريض ضد "إسرائيل"

في مواكب التشييع.

لكن عمى ما يبدو فإن إجراءات االحتالل لم ِّ
تؤد إلى تراجع الموقف الفمسطيني من االنتفاضة بل عمى

تفاعا في تأييد
العكس من ذلك حيث أظير استطالع نفذه معيد العالم العربي لمبحوث والتنمية “أوراد” ،ار ً
االنتفاضة من  %57نياية العام الماضي إلى  %67موزعين  %80في غزة و %59في الضفة .كما

أظير االستطالع ارتفاع نسبة الشباب الذين يعتقدون بأن األحداث الحالية ستتطور إلى انتفاضة ثالثة من

 %24في االستطالع السابق إلى  ،%39ما يرجح استمرار االنتفاضة بصرف النظر عن وتيرة
العمميات.
التفاعل مع القدس:

التطور األبرز خالل األسبوع الماضي كان مصادقة مجمس "حقوق اإلنسان" باألمم المتحدة عمى مشروع

قرار تحديد "القائمة السوداء" لمشركات الدولية التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات

اإلسرائيمية بالضفة بما فييا شرقي القدس ،ومرتفعات الجوالن .ويشمل القرار إدانة المستوطنات ويحذر

الشركات ورجال األعمال من المعامالت االقتصادية معيا ،ويدعو الشركات التجارية إلى تجنب أي

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات .ووفق مشروع القرار ،يتعين عمى مجمس حقوق اإلنسان
أن يطمب من لجنة حقوق اإلنسان وضع قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المحمية والدولية التي
سنويا.
تتعامل مع المستوطنات وتحديث ىذه القائمة مرة واحدة ً
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