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جبم انمكبّز في مهداف االحتالل
ومزيد من انمىاقف انعزبيت واندونيت انمح ّذرة من نقم انسفارة األمزيكيت إنى انقدس

صعد وتيرة
يتورع االحتالل ع ن استخدام أي أسموب لتيويد المدينة المحتمة ،فبعد عممية الدىس األخيرة ّ
ال ّ

استيدافو لجبل المكبر في القدس ،وأصدر عشرات إخطارات اليدم بالتزامن مع إطالق مشاريع استيطانية
وخصوصا ما تثيره خطط ترامب
ضخمة .وفي ختام القراءة مرور عمى أىم محطات التفاعل مع القدس،
ً
ودولية.
لنقل السفارة األمريكية لمقدس من ردود عربية
ّ
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
أمام استمرار اقتحمام المستوطنين لممسجد األقصىى المبارك ،ودفع االحتالل نحو مزيد من التّيويد،
طالبت مديرية األوقاف اإلسالمية في القدس سمطات االحتالل بإيقاف االعتداءات التي تطال األمالك
وضم إلى جانب مديرّية
الوقفية المالصقة لألقصى .أتت ىذه المطالبة خالل اجتماع عقد في 1/10
ّ
ّ
الفمسطينية ،ومجموعة من أصحاب العقارات الواقعة حول األقصى ،وممثمين
األوقاف مفتي القدس والديار
ّ
اإلسالمية ،حيث أكد المجتمعون رفضيم ألي تدخل من قبل أذرع
عن األوقاف الذرّية و لجنة المقابر
ّ

االحتالل ،وأىميا "سمطة تطوير شرقي القدس" و"سمطة حماية الطبيعة" ،وبمدية االحتالل.

التعميمية فييا ،استنكرت و ازرة التربية
ومتابعةً لمحاوالت االحتالل التدخل في مدارس القدس والعممية
ّ

والتعميم فرض االحتالل "عطمة الربيع" عمى مدارس المدينة كافة ،حيث ألزمت سمطات االحتالل تعطيل
الصفوف الثانوية ،ما سيؤثر في امتحانات طمبة التوجييي .وأكد وزير التربية والتعميم صبري صيدم أنو
"سيتم بحث إجراءات االحتالل بحق التعميم في القدس ،والعمل عمى عقد امتحانات التوجييي في موعدىا
بالقدس بالتزامن مع المحافظات كافة".
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التهويد الديموغرافي:
لحي جبل المكبر في القدس ،حيث سحبت سمطات االحتالل إقامات 12
يستمر االحتالل في حصاره ّ
شخصا من عائمة قنبر ،ووزعت إخطارات ىدم بحق  81من ًزال في حي القنبر بحجة البناء من دون
ً
عددا من المباني مقامة منذ ثمانينيات القرن الماضي .وأشارت جيات عبرّية إلى أن
عمما بأن ً
ترخيصً ،
جدا ،فقد
نحو  1600منزل ميدد باليدم في جبل المكبر .وترجح مصادر بأن تنفيذ ىذه العمميات قريب ً

ذكر موقع القناة العربية العاشرة في  1/10بأن بمدية االحتالل تخطط لبناء  2500وحدة استيطانية في

محيط منزل الشييد فادي القنبر ،وقد بدأت عمميات اليدم في  1/11فقد ىدمت جرافات االحتالل
مجموعة من "الكونتينرات" داخل محل لبيع مواد البناء ،وفي  1/12تم ىدم ثالثة إسطبالت وكرفان،
إضافةً لذلك تعرض السكان لعقوبات أخرى كقطع الطرق وتعطيل مواصالت وعرقمة وصول الطمبة ،وىي
عقابية عمى خمفية عممية الدىس األخيرة في المدينة.
إجراءات
ّ

التيويدية الجديدة أشبو بردة الفعل
العممية فقط ،فالمشاريع
ولم يستيدف االحتالل ىذه المنطقة بسبب
ّ
ّ

المحضر ليا سمفًا ،فقد كشفت صحيفة يروشاليم العبرّية في  1/14أن بمدية االحتالل ستسرع عمميات

بناء المنطقة الفندقية عمى التمة المجاورة لمتنزه جبل المكبر ،ودعا المسؤول عن ممف "التنظيم والبناء" في

بمدية االحتالل شركات البناء التي حصمت عمى المناقصات لمقاء خاص ىذا األسبوع .وكشفت الصحيفة
عن مناقصات لبناء فندقين جديدين ومناطق تجارية مقابل "المتنزه " ،وستحدد ما تسمى "سمطة أراضي
إسرائيل" موعد تسويق المرحمة الثانية.
التفاعل مع القدس:
عقدددت جمعيددة "الصددديق الطيددب" ،بالتعدداون مددع قسددم اإلرشدداد والتربيددة فددي مديريددة تربيددة ض دواحي القدددس،
ورش ددة عم ددل لمجموع ددة م ددن م ددديري الم دددارس التابع ددة لممديرّيد دة .وأوص ددى المش دداركون بض ددرورة تفعي ددل دور

المحميد دة والبم ددديات فد دي متابع ددة ظ دداىرة تع دداطي المخ دددرات ،وعق ددد ورش عم ددل مماثم ددة لممعمم ددين
المج ددالس
ّ
واألىالي والطالب ،وشدد الحضور عمى أىمية تشكيل لجدان خاصدة بيدذا الموضدوع فدي المددارس وتددريب

المعممين لمتعامل مع حاالت اإلدمان ،إضافةً إلى توفير خدمات عالجية في المناطق.
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وأفرجت سمطات االحتالل في  1/17عن الشيخ رائد صالح من سدجن "نفحدة الصدحراوي" ،بعدد قضدائو 9
أشير في السجن ،وقال الشيخ رائد في أول تصريح لو إن المسجد األقصدى لديس لممفاوضدات ،وىدو أعمدى
مددن أن يفدداوض عميددو ،مؤكد ًددا أنددو سدديفديو بددالروح والدددم .وتددابع "دخمددت فددي معنويددات عاليددة وخرجددت فددي
معنويات أعمى" ،وقد سبق اإلفراج عن الشيخ قدرار مدن وزيدر داخميدة االحدتالل أرييدو درعدي ،بحظدر السدفر
عمى الشيخ صالح.
يكيددة لمقدددس المحتمددة ،ذكددرت صددحيفة "ىدد"رتس" العبرّي دة فددي  1/13أن
ومتابع دةً
إلمكانيددة نقددل السددفارة األمر ّ
ّ

دي دة ال درئيس
رجددل األعمددال الييددودي-األميركددي دانييددل اربددس أبم د ال درئيس الفمسددطيني محمددود عبدداس بج ّ

المنتخددب دونالددد ترمددب بنقددل السددفارة إلددى القدددس ،ونقمددت "ىدد"رتس" عددن مسددؤول فمسددطيني أن "معمومددات
مؤكدة باتت لدى القيادة الفمسطينية بأن ترمب سيعمن في اليوم التالي لتوليو الرئاسة عن نقل السفارة".
دولية ،حيدث عبدرت منظمدة التعداون اإلسدالمي عدن بدال قمقيدا
وأثارت ىذه التصريحات ردات فعل عر ّبية و ّ

يكيددة ،وشدددد األمددين العددام لممنظمددة عمددى أن ىددذا األمددر يتندداقض مددع
إزاء مددا يثددار بشددأن نقددل السددفارة األمر ّ

مبادئ القانون الدولي وق اررات مجمس األمن الدولي السيما القرار رقم  ،478الذي ينص عمى دعوة الددول

دبموماسية في القدس إلى سدحب ىدذه البعثدات مدن المديندة .وانتقدد رئديس مجمدس عممداء
التي أقامت بعثات
ّ
دديا عمدى العدالم اإلسدالمي برمتدو ،عددا عدن
باكستان حافظ محمد أشرفي بشدة قرار ت ارمدب ،واعتبدر ذلدك تع ً

يمس القضية الفمسطينية وينقض حقوق الشعب الفمسطيني .وح ّذر أشرفي في بيانو بدأن ىدذه الخطدوة
كونو ّ

ستجر الشرق األوسط الى دوامة من التدىور األمني.

ونصددحت وزي درة خارجيددة االتحدداد االوروبددي فددديريكا مددوييريني فددي  1/17ترمددب ،بعدددم نقددل السددفارة إلددى
أن "االتحدداد األوروبددي سيواصددل
دعبيا فددي أنحدداء العددالم" ،وأكدددت ّ
القدددس ،وقالددت بأنيددا خطددوة سددتثير "قمقًددا شد ً
احترام اإلجماع الدولي المتمثل في قرار مجمس األمن الدولي  478لعام ."1980
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