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"الفصح العبري" يشهد تصعيدا في اقتحامات األقصى
وعمليات للفلسطينيين تخرق إجراءات االحتالل

تمكن فمسطينيان خالل األسبوع المنصرم من تنفيذ عمميتي طعن ودىس في القدس وبالقرب من رام اهلل

فأتت العمميتان استكماالً لعممية باص  12التي نفذت في  2016/4/18وتثبيتًا لقدرة الفمسطينيين عمى
سعيا لمقضاء عمييا .ولم تكن العمميتان
تجاوز إجراءات االحتالل التي اتخذىا منذ بدء انتفاضة القدس ً

إن محاوالت تنفيذ عمميات ضد االحتالل لم تتوقف ،وىو األمر الذي كشفتو تقارير
باألمر المفاجئ إذ ّ
أمنية إسرائيمية أشارت إلى إحباط الكثير من العمميات ومنعيا قبل تنفيذىا .وترّجح ىذه العمميات احتمال

األمنية ،سواء تمك التي يفرضيا االحتالل
تكرارىا في كل مرة يتم ّكن الفمسطينيون من تجاوز اإلجراءات
ّ
السمطة عن اتخاذىا .وفي مقابل ذلك ،شيد األسبوع الماضي ارتفاع وتيرة االقتحامات في
أو التي ّ
تتحدث ّ
ظل االحتفال بـ "الفصح العبري" مع محاوالت المستوطنين أداء صموات تممودية في األقصى وتقديم قرابين
عند أبوابو.

التهويد الديني:
شيد األسبوع المنصرم تصعيد االقتحامات في ظ ّل االحتفال بـ "الفصح العبري" حيث اقتحم األقصى
خالل ىذه الفترة ما يزيد عمى  1000من المستوطنين وليرتفع بذلك عدد المقتحمين لألقصى منذ بداية
احتالليا .وانتشرت مقاطع فيديو لمستوطنين يحاولون أداء
وعنصر
ًا
مستوطنا
عام  2016إلى 4840
ً
ً
صموات تممودية في األقصى وآخرين يرقصون عند أبواب المسجد فيما أعمن "معيد المعبد" عن إقامة عقد

ي قرب باب الرحمة ،وىو ما وصفو المعيد بـ "الحدث األول من نوعو منذ خراب المعبد".
قران سر ّ
واستمر االحتالل خالل األسبوع الماضي في استيداف المصمين والمرابطين حيث أصدر لوائح بحق 10
منيم تتضمن اتيامات باالنتماء إلى "منظمة محظورة" ،في إشارة إلى الحركة اإلسالمية –الجناح الشمالي

يوما بتيمة التصدي لممستوطنين .وأصدر االحتالل في
كما أبعد االحتالل  3حراس عن المسجد ً 15
ار في
ار باإلبعاد عن األقصى أو البمدة القديمة أو القدس في مقابل  30قرًا
نيسان/أبريل  70قرًا

آذار/مارس.

1

انتفاضة القدس:
افتتح شير أيار/مايو بعممية طعن نفذىا شاب فمسطيني في البمدة القديمة في القدس في  ،5/2وأصيب

بنتيجتيا حاخام نقل إلى المستشفى لمعالج .وتأتي ىذه العممية بعد أقل من أسبوعين من عممية باص 12

مستوطنا نتيجة عممية نفذىا عبد الحميد أبو سرور في غرب القدس بعدما
التي أدت إلى إصابة 21
ً
تمكن من تخطي إجراءات االحتالل .وفي  ،5/3نفّذ شاب فمسطيني عممية دىس ّأدت إلى إصابة 3
مفاجئا إذ إن المحاوالت
أمر
جنود إسرائيميين ،أحدىم ال يزال في حالة حرجة .وال تعتبر ىذه العمميات ًا
ً
أقر بو االحتالل في تقارير أشارت إلى إحباط الكثير من
لتنفيذ عمميات لم تتوقف ،وىو األمر الذي ّ

العمميات قبل تنفيذىا ليوحي بذلك أنو قضى عمى انتفاضة القدس.

واستمرت خالل مدة الرصد عممية رشق القطار الخفيف بالحجارة عمى الرغم من العقوبات الشديدة التي

الشبان الفمسطينيين في حي شعفاط شمالي
أن ّ
أقرىا االحتالل عمى راشقي الحجارة .وذكر موقع "ّ "0404
القدس يستيدفون القطار بشكل مستمر ،ما يؤدي إلى أضرار مادية بعشرات آالف الدوالرات نتيجة تحطيم
الزجاج.

حراس إسرائيميون تابعون لشركة "مودعين إزرحي" أطمقوا النار في  2016/4/27عند حاجز قمنديا
وكان ّ
عمى شقيقين من بيت سوريك شمال القدس بزعم محاولة طعن الجنود عند الحاجز ،وقتموىما .إال أن

الشركة المذكورة أجرت تحقيقًا داخ ًميا خمص إلى قرار يبرئ الحارسين المذين قتال الشقيقين بحجة أنيما
عمال وفقًا لمقواعد المرعية في مثل ىذه الحاالت ،وتقرر مواصمة الحارسين عمميا ضمن صفوف الشركة

كالمعتاد .

التفاعل مع القدس:
ظا مقارنة باقتحامات
تفاعا ممحو ً
شكمت اقتحامات المستوطنين في "الفصح العبري" والتي ّ
سجمت ار ً
جديدا عمى غياب الموقف العربي واإلسالمي القادر عمى
العامين السابقين في المناسبة ذاتيا دليالً
ً

أما تحذيرات األردن لمحكومة اإلسرائيمية في
التصدي لمخططات االحتالل واعتداءاتو عمى األقصىّ .
 2016/4/25من تداعيات خطيرة في حال خرق الوضع القائم في األقصى فمم تثن سمطات االحتالل
عن فتح المسجد أمام االقتحامات وفرض القيود عمى المسممين ومنعيم من دخولو .واكتفت جامعة الدول

العربية بالتعبير عن قمقيا من تداعيات االقتحامات المتكررة لقوات االحتالل اإلسرائيمي والمستوطنين،
واستمرار إبعاد ومنع المصمين المسممين والمواطنين من الوصول إليو.
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وفي  2016/5/3انطمق في العاصمة السنغالية داكار فعاليات المؤتمر الدولي حول القدس الذي تنظّمو

لسياسيين والمفكرين
منظمة التعاون اإلسالمي ويستمر يومين ،بمشاركة األمم المتّحدة ونخبة من ا ّ
والقانونيين الفمسطينيين والدوليين وممثمين عن منظمات المجتمع المدني.
ويبحث المؤتمر الذي تشارك في تنظيمو أيضا لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفمسطيني،

الممارسات اإلسرائيمية االستيطانية ،كما يسعى المؤتمرون إلى تسميط الضوء عمى االعتداءات اإلسرائيمية
المتواصمة ضد الفمسطينيين وأرضيم ومقدساتيم ،وقياميم بمصادرة الحقوق عمى مرأى ومسمع من

أيضا المحاوالت
المجتمع الدولي وذلك بيدف تغيير الواقع الديموغرافي لممدينة ،كما يناقش المؤتمر ً
اإلسرائيمية الدائمة لطمس اليوية العربية واإلسالمية ،واستيداف المسجد األقصى.
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