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تطىرات انتفاضة القدس تفاجئ االحتالل
وتىقعات بمزيد من العمليات مع اقتراب مىسم األعياد اليهىدية
مع استمرار االحتالل في التيويد الديني والديمغرافي ،وتنوع أدوات التنفيذ وميادين الصراع ،تظل انتفاضة
ةر لالحةتالل ،ف ةةالل ىةةذا اثسةلوع ورغةةم الةرام مةةن إ ة ارءات
ةر والةةذي يًةرل طة ًا
القةدس العامةةل اثر ةر تغية ًا
االحةتالل وزيةادع رديةد الًةةرط  ،فقةد تةم تنفيةةذ رةدع رمغيةات طعةةن فةي القةدس وال غيةةل لمةا أرةد أن انتفاضة
القةةدس لةةم تنتةةو ل ةةالو مةةا صةةرر لةةو وزيةةر اثمةةن ااس ة ار يغي حةةول رةةل مو ة اارىةةا

ور ةةيس لغدي ة

االحتالل في القدس.
التهويد الديني:
تتالع أذرع االحتالل تنفيذ مًاريع التيويد في القدس ،ففي  5/11تم الرًو رن مًروع نفق تيويدي
اللنم التحتي ل طوط المياه
يرلط حي وادي حغوع في سغوان لمنطق حا ط اللراق ،وقد لدأ العمل في ُ
والصرو الصحي ضمن النفق ،ويلغغ ررض النفق  3,1م ،وسترون الحفريات رغم مدى  110م ،وقد تم

حفر رًرات اثمتار منو حتم اآلن ،لترغف إ مالي تصل إلم مغيون ًيرل.
ورغم صعيد آ ر استمرت اقتحامات المستوطنين لغمس د اثقصم ،فقد اقتحم اثقصم في  5/14نحو
مستوطنا لحماي مًددع من ًرط االحتالل .رما صعد رضو الرنيست الحا ام ييودا اغيك من
30
ً
متوردا ل رق قرار منع االقتحامات السياسي  ،وقال اغيك في تصريحات نقغيا موقع القناع العلري
طالو
ً

السالع

طويال ،وسوو ننظر في ات اذ
حاليا ،لرن ال يمرن أن تستمر ىذه اا راءات
ً
سأحترم القرار ً

إ ارءات ضد ىذا القرار اير القانوني .
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التهويد الديمغرافي:
ةر فةي اللنةاء االسةتيطاني وصةل إلةم لنسةل ،%10
تفارةا رلي ًا
أظيرت أرقام اللناء االسةتيطاني فةي القةدس ار ً

فقة ةةد أظية ةةرت ليانة ةةات نًة ةةرىا المرت ة ة

المررة ةةزي لإحصة ةةاء التة ةةالع لالحة ةةتالل حة ةةول أرمة ةةال اللنة ةةاء فة ةةي

المسةةتوطنات ،أنةةو تةةم فةةي النصةةو اثول مةةن رةةام  2012اللةةدء للنةةاء  1151وحةةدع اسةةتيطاني  ،مةةا يًةةرل
زي ةةادع نس ةةلتيا  %10مقارنة ة لالنص ةةو ال ةةاني م ةةن الع ةةام الماض ةةي  .2011وقال ةةت حررة ة الس ةةالم اآلن
ااس ار يغي  6إن لنيامين نتنياىو ر يس وزراء لقطاع واحةد فقةط وىةو قطةاع المسةتوطنين ،والةذي يًةرل أقةل
من  %1من م مل السران ااس ار يغيين .
ةر،
تفارةا رلي ًا
وفي سياق متصل لاالستيطان رًفت مواقع رلري لأن حرر االستيطان في القدس ستًيد ار ً
لعةةد إلة ةرام االحةةتالل االتف ةةاق ح ةةول المسةةاردات اثمريرية ة  ،وسةةوو تً ةةمل الوح ةةدات الممنوح ة واح ةةدع م ةةن

ال معيةةات المتدين ة الحريدية  ،ولحس ة

ىةةذه المواقةةع سةةيتم المصةةادق رغةةم ميةةع الم ططةةات االسةةتيطاني

الم مدع ووضعيا موضع التنفيذ.
انتفاضة القدس:
ل ةةالو تص ةريحات وزيةةر أمةةن االحةةتالل حةةول رةةل مو ة اارىةةا

وتفةةا ر ر ةةيس لغدي ة االحةةتالل فةةي

القدس لاا راءات التي قضت رغم اارىا ً ،يد اثسلوع المنصرم انعطاف

ديدع في انتفاض القةدس

مةةع تنفيةةذ رمغيةةات طعةةن ودىةةس فةةي القةةدس وال غيةةل لًةةرل ةةاص .ففةةي  5/12استًةةيد الًةةا
سعيد رمرو لعد محاولتو تنفيذ رمغي طعن في منطق لا

العمود فيمةا استًةيد ًةا

اثردنةةي

فغسةطيني وأصةيلت

طيلتو ل رور لعدما أطغقت قوات االحتالل رغييما لعةد محاولتيمةا تنفيةذ رمغية دىةس ضةد م مورة مةن
المستوطنين.
ةير لموسةةم اثريةةاد الييودي ة
ومةةع اسةةتمرار رًةةق القطةةار ال فيةةو وسةةيارات المسةةتوطنين لالح ةةارع ،وتحضة ًا

القادم ،قامت ًةرط االحةتالل لرفةع مسةتوى التأىة

فةي ميةع أنحةاء القةدس .وفةي ا تمةاع أمنةي رقةد فةي

 5/14لر اس نتنياىو تم إق ارر تًديد اا راءات اثمني في القدس و اص ً اللغدع القديم ومحةيط المسة د
اثقصم ،ودرا إلم التصرو لحزم ضد ما وصفو لة محاول انتياك النظام  ،رما أمر لتعزيز قوات ال يش
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قر المستوطنات وفةي الطةرق التةي يمةر ليةا المسةتوطنون ،وقةد ةدد نتنيةاىو قة ارره القاضةي لمنةع أرضةاء
الرنيست ووزراء حرومتو من اقتحام المس د اثقصم في ىذا الوقت الحساس لحس

تعليره ،لااضةاف

إلم إ راءات رديدع تطال وسا ل التواصل اال تماري وايرىا.
ومع سةريان تطليةق ىةذه اا ةراءات و ةالل  21سةار تةم تنفيةذ أر ةر مةن ةالا رمغيةات طعةن فةي القةدس
وال غيل ،ففي  5/15استًُيد ًالان فغسطينيان ىما ميند ميل الر لةي وأميةر مةال الر لةي لعةدما حةاوال
تنفيذ رمغي طعن في منطق ال غيل .وفي وقت سالق مةن اليةوم نفسةو أطغقةت ًةرط االحةتالل النةار رغةم
الًا

أيمن الررد قر لا

الساىرع في القدس ،وأصةالتو ل ةرور طيةرع ،لعةد تنفيةذه رمغية طعةن أسةفرت

رن رر ًرطيين ىما ضالط وم ندع ،وفي أرقا
إلم لا

العمغي أاغقت ًرط االحتالل حميةع الطةرق المؤدية

الساىرع ومدا ل القدس القديم ومنعت الد ول إلييةا م لةرع طغلة المةدارس لغعةودع لمنةازليم ،فيمةا

وقعت موا يات في ًارع صالر الدين لين الًلان وقوات االحتالل التي قامت لمالحق الطغل .
التفاعل مع القدس:
ًيد مسقط رأس الًييد اثردني سعيد العمرو في لغدع المغير في  5/13لمحافظ الررك ،احت ا ات من
قلل اثىالي لغمطالل ل مانو الذي تحت زه قوات .وقد سغمت ُسغطات االحتالل رصر اثحد ،5/14
مان الًييد لغسغطات اثردني رلر معلر الررام  ،ورًفت العا غ لأن م ندع إس ار يغي أطغقت رغم

الًييد رًر رصاصات في ظيره .وقد ًيعو م ات المواطنين اثردنيين في  5/15رغم وقع ىتافات
تم د الًييد ،وتتورد لال أر من قتغتو .واستدرت ال ار ي اثردني  ،سفيرع االحتالل في رمان ،وطغلت
منيا تزويد الو ازرع لالتوضيحات والمعغومات التفصيغي راف رن الحاد
ال ار ي أنيا ستت ذ الموقو المناس

والتحقيقات ال اري  ،وأرغنت

وفقًا لتغك المعغومات .
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