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حكوميا لبناء "المعبد"
ضوءا أخضر
منظمات يهودية تنتظر
ً
ً
واالحتالل يعزز وجوده في شرق القدس عبر نقاط شرطية ومشاريع استيطانية جديدة
ّتصاعدا ّفي ّاقتحامات ّالمسجد ّاألقصى ّفي ّ"ذكرى ّخراب ّالمعبد"ّ ،ونظمتّ
سجّل ّاألسبوع ّالماضي
ً
"منظماتّالمعبد"ّلممناسبةّمسيراتّحولّأسوارّالقدسّالقديمةّتخممتياّدعواتّإلى ّبناءّ"المعبد" ّفيماّلمّ

يسمح ّلعضوي ّ"الكنيست" ّأوري ّأرئيل ّوييودا ّغميك ّباقتحام ّالمسجد ّفي ّظل ّقرار ّاستمرار ّحظرّ
االقتحاماتّالسياسيةّاستناداّإلىّتقييمّأمنيّ.وفيماّيستمرّاالحتاللّفيّتيويدّالقدسّعبرّاالستيطانّفقدّ
ً
كشفّتقريرّعنّطمسّالسمطاتّاإلسرائيميةّاليويةّالفمسطينيةّوالعربيةّفيّالكتبّالمدرسيةّالتيّتدرسياّ

المدارس ّالفمسطينية ّفي ّشرق ّالقدسّ .وفي ّسياق ّمرتبط ّبانتفاضة ّالقدس ّفال ّيزال ّاالحتالل ّيفرضّ
حصاراّعمىّبمدةّحزماّفيّوقتّتمكنّفيوّفمسطينيّمنّتنفيذّعمميةّطعنّفيّالطورّ .
ً
التهويد الديني:
عّالماضيّتصاعداّفيّوتيرةّاالقتحاماتّبالتزامنّمعّ"ذكرىّخرابّالمعبد"ّحيثّوصلّعددّ
شيدّاألسبو
ً

المقتحمين ّإلى ّّ 400في ّّ 2016/8/14فيما ّصمى ّأكثر ّمن ّّ 10آالف ّمستوطن ّعند ّحائط ّالبراقّ
المحتلّمساءّّ.8/13وكانّكلّمنّعضويّ"الكنيست"ّأوريّأرئيلّوييوداّغميكّتقدماّبطمبّليتمكّناّمنّ
ولكنّلمّيسمحّليماّبذلكّنظراّإلىّتقييماتّأمنيةّ ّ.
اقتحامّاألقصىّيومّّ8/14
ً

ونطمت ّ"منظمات ّالمعبد" ّمساء ّّ 8/13مسيرات ّاستف اززية ّحول ّأسوار ّالقدس ّالقديمة ّومحيط ّبواباتّ

المسجد ّاألقصىّتخممتياّدعواتّإلىّإقامةّ"المعبد"ّ،كماّكانتّكمماتّخطابيةّلعدد ّمنّقياداتّاالحتاللّ
السياسية ّوالدينية ّمن ّأبرزىم ّوزير ّشؤون ّالقدس ّزئيف ّإلكينّ ،وعضو ّ"الكنيست"ّالمتطرف ّييودا ّغميكّ،
ونائبّوزيرّجيشّاالحتاللّإيميّبنّدىانّ .
ّ
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وكشفّتقريرّلمقناةّالثانيةّالعبريةّعنّخطةّمدتياّّ 3سنواتّوضعتياّمنظماتّوجمعياتّييوديةّليدمّ
األقصى ّوبناء ّ"المعبد"ّ ،وقال ّالتقرير ّإنّ ّىذه ّالمنطمات ّتجيز ّنفسيا ّلبناء ّ"المعبد" ّوقد ّبدأت ّبنقلّ
المعداتّواألدواتّالالزمةّإلىّأماكنّقريبةّمنّاألقصىّبانتظارّقرارّسياسيّلبدءّالتنفيذّ ّّ.
التهويد الديمغرافي:
قالت ّصحيفة ّ"ىآرتس" ّإن ّ"المجنة ّالموائية ّاإلسرائيمية ّلمتخطيط ّوالبناء" ّفي ّالقدسّأودعت ّخارطة ّلبناءّ
ّ 56وحدة ّسكنية ّجديدة ّفي ّمستوطنة ّ"راموت"ّالقائمة ّعمى ّأراضي ّقرى ّلفتا ّوبيت ّإكسا ّوبيت ّحنينا ّفيّ
الجزء ّالشمالي ّالغربي ّمن ّالشطر ّالشرقي ّلمدينة ّالقدسّ .وقالت ّالصحيفة ّإن ّالحديث ّىو ّعن ّتوسيعّ
خطة ّبناء ّقائمةّ ،تشمل ّّ 700وحدة ّاستيطانيةّ ،بدأ ّتنفيذىا ّوالعمل ّفييا ّبشكل ّفعميّ ،موضحة ّأن ّىذهّ
الخارطة ّالجديدة ّتوسع ّمستوطنة ّ"راموت" ّباتجاه ّالشرقّ .ويعتبر ّتوسيع ّمستوطنة ّ"راموت" ّجزًءا ّمنّ
مخططاتّاالحتاللّلتحقيقّسيطرةّكاممةّعمىّشرقّالقدسّوأغمبيةّييوديةّفيّالجزءّالشرقيّمنّالمدينةّ

لتحققّسيطرتياّعمىّالمدينةّبكاممياّ ّ.
انتفاضة القدس:
ّحصار ّعمى ّبمدة ّحزما ّوتنفذّاقتحاماتّليمة ّبشكل ّيوميّوتداىمّمنازلّ
ًا
ال ّتزال ّقوات ّاالحتالل ّتفرض

المقدسيينّوتنفذّحمالتّاعتقالّضدىمّبذريعةّرشقّالحجارةّ،وقدّاستولىّاالحتاللّعمىّعددّمنّالمنازلّ
أليامّ ،بيدف ّالمراقبة ّوالمضايقةّ.وتمكّنّشابّفمسطينيّ،وفقّاالحتاللّ،منّطعنّمستوطنّفيّالطورّ
بشرقّالقدسّواالنسحابّمنّالمكانّ .
ّوأعمنّوزيرّاألمنّالداخميّجمعادّأردانّعنّإقامةّّ5نقاطّشرطيةّفيّأحياءّشرقّالقدس فيّكلّمنّرأسّ
العمودّ ،وجبل ّالمكبرّ ،وسموانّ ،والعيسويةّ ،وصور ّباىرّ ،إلى ّجانب ّزيادة ّفي ّأعداد ّالكاميراتّ.واعتبرّ
أردانّأنّإقامةّىذهّالمراكزّىوّترجمةّحقيقيةّلمسيادةّاإلسرائيميةّعمىّالقدسّ .
المحتجزةّ
ّ
أماّفيّماّيتعمقّبجثامينّشيداءّانتفاضةّالقدسّفقدّقررت ّمخابرات ّاالحتالل ّتسميمّالجثامين ّ
الراّ،واقتصارّعددّالمشاركينّ
لديياّمنذّعدةّشيورّ،وعددىاّّ،15بشرطّدفعّكفالةّماليةّبقيمةّّ5250دو ً
شخصاّعمىّأنّيتمّالدفنّمنتصفّالميلّفيّمقبرةّبابّالساىرةّوسطّالقدسّ ّّ.
فيّالتشييعّعمىّّ25
ً
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قضايا:
قالت ّأسبوعية ّ"يروشاليم" ّالعبرية ّالنقاب ّإن ّبمدية ّاالحتالل ّفي ّالقدس ّوو ازرة ّ"المعارف"ّاإلسرائيمية ّقررتاّ
قبل ّفترة ّقصيرة ّمن ّبدء ّالعام ّالدراسي ّالجديد ّتشديد ّالرقابة ّعمى ّمدارس ّالقدس ّالتي ّتدرس ّالمنياجّ
الفمسطينيّ .وذكرت ّاألسبوعية ّأن ّالبمدية ّوو ازرة ّ"المعارف" ّشطبتا ّمن ّالكتب ّالتعميمية ّتفسير ّآياتّ ّمنّ
القرآن ّالكريم ّوأبياتّ ّشعر ّوطنية ّتتعمق ّبالنضال ّمن ّأجل ّفمسطينّ ،ووزعتا ّ ُك ًتبا ّعمى ّالمدارس ّتتضمنّ
وسطورّسوداءّ ُخطتّفوقّالنصوصّاألصميةّفيّ
ًا
صفحاتّبيضاءّفارغةّ،بعدماّقررتاّشطبّمضمونياّ،

الكتبّ ّ.

وفيّسياقّاستيدافّالتعميمّأيضاّ،قرر ّمكتب ّرئيس ّحكومة ّاالحتالل ّاإلسرائيمي ّإغالق ّمدرسة ّ"الخانّ
ً

طالباّوطالبةّ
األحمرّاألساسية"ّفيّالتجمعاتّالبدويةّالمقامةّشرقّالقدسّالمحتمةّ.وتضمّّالمدرسةًّ ّ170
منّالصفّاألولّحتىّالتاسعّ،سيكونّمصيرىمّمجيوالًّالعامّالدراسيّالقادمّ .

التفاعل مع القدس:
صدرت ّجممةّإداناتّعنّمصرّواألوقافّاألردنيةّومنظمةّالتعاونّاإلسالميّالقتحاماتّاألقصى ّالتيّ
قالتّمنظمةّالتعاونّإنياّتتعارض ّمعّالوضعّالقائمّ ّ.ودعتّنقابةّالميندسينّاألردنيينّالحكومةّاألردنيةّ
إلىّاتخاذّخطواتّرادعةّلضمانّحمايةّاألقصىّوالىّإلغاءّاتفاقيةّواديّعربةّالتيّلمّتعدّذاتّقيمةّ .
ّوفيّمقابمةّمعّصحيفةّالدستورّاألردنيةّ،قالّالممكّاألردنيّإنّاألردنّيتعامل ّبشكل ّمتواصل ّمع ّىذهّ
االنتياكات ّواالعتداءات ّالمتكررة ّالتي ّتقوم ّبياّدولةّاالحتالل ّوالجماعات ّالمتطرفةّ ،والمحاوالت ّالسافرةّ
لتغيير ّالوضع ّالقائم ّفي ّمدينة ّالقدس ّولمعالميا ّوتراثيا ّوىويتيا ّالتاريخيةّّ ،واالنتياكات ّالتيّتطال ّحقوقّ
المقدسيين ّوالتضييق ّعمييم ّوتيجيرىمّّ ،والمساس ّبالمقدسات ّاإلسالمية ّوالمسيحيةّ .وأكد ّ"أن ّمسؤوليتناّ
تجاه ّالمقدسات ّاإلسالمية ّفي ّالقدس ّعمى ّرأس ّأولوياتنا ّعمى ّالساحة ّالدوليةّ،ونستخدم ّكل ّإمكانياتنا ّفيّ
الدفاعّعنّالمسجدّاألقصى/كاملّالحرمّالقدسيّالشريفّالذيّالّيقبلّالشراكةّوالّالتقسيم"ّ .
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