قراءة أسبوعية يف تطورات األدحاا واملواقف يف ماينة القاس
تصدر عن قسم األحباث واملعلومات
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إعداد :علي إبراهيم

االحتالل يخنق االعتكاف في األقصى باالقتحامات
و"صفقة القرن" مشروع أمريكا سيُطلق من الخليج العربي

تستمر اقتحامات المسجد األقصى خالل األيام األخيرة من شير رمضان ،وتعمل قوات االحتالل عمى
حصار المصمين والمعتكفين في المسجد لمنعيم من عرقمة ىذه االقتحامات ،في سياق تثبيت اقتحام
اقعا عمى مدار العام .وعمى الصعيد الديموغرافي كشف تقرير لممرصد األورومتوسطي
األقصى ًا
أمر و ً
حجم اعتداءات االحتالل بحق سكان القدس المحتمة من المقدسيين ،خاصة االعتقال وىدم المنازل،

ورصد التقرير ىدم  22من ًزال ومنشةة سكنية خالل شير نيسان/أبريل الماضي .وفي التفاعل ،تتصاعد
األصوات الرافضة لمورشة االقتصادية التي ستعقد في المنامة في  2012/2/22-22في إطار "خطة
السالم" األمريكية.
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
شكل اقتحام المسججد األقصجى خجالل أسجبوع الرصجد المشجيد األبجرز فجي القجدس المحتمجة ،ففجي  2/23اقجتحم
نحججو  100مسججتوطن باحججات المسجججد األقصججى بح ارسججة مشججددة مججن ق جوات االحججتالل الخاصججة ،وشججار فججي
االقتح ججام الحاخج ججام المتطج ججرو يي ججودا غمي ج ج  ،ضج ججمن مجموع ججة مج ججن المسج ججتوطنين ،حي ججث تمقج ججى المقتحمج ججون
شروحات حول "المعبد" خالل جوالتيم.
ومج حمجول األيجام العشجر األواخجر مجن شجير رمضججان ،يعمجل االحجتالل خجالل السجنوات الماضجية عمجى عججدم
إيق ججاو االقتحام ججات خاللي ججا ،فف ججي  2/22اقتحم ججت مجموع ججة م ججن المس ججتوطنين باح ججات األقص ججى ،بح ارس ججة
مشجددة مجن قجوات االحجتالل ،وتصججدل ليجم المصجمون والمعتكفجون بيتافججات التكبيجر ،فقمعجت قجوات االحججتالل
المجرابطين ،واعتقمججت ثالثججة مصججمين مججن داخججل المسجججد األقصججى ،واقتججادتيم إلججى أحججد م اركججز التحقيججق .وفججي
جتوطنا المسجججد األقصججى ،إضججافة إلججى  8عناصججر مججن مخججابرات االحججتالل ،وعمم جت
 2/22اقججتحم  88مسج ً

ق جوات االح ججتالل عم ججى عرقم ججة وص ججول المص ججمين إل ججى المس جججد ،م ججن خ ججالل الت ججدقيق ف ججي ىوي ججاتيم واحتج ججاز
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وفي تصعيد خطير لطريقة حماية شجرطة االحجتالل لممقتحمجين ،قامجت قجوات االحجتالل فجي  2/28بحصجار
المصمين في المصمى القبمي لحماية مقتحمي األقصى ،وقام المعتكفون بإغالق أبواب المصمى لمن قوات
جتوطنا و 2مجن عناصجر مخجابرات االحجتالل.
االحتالل من تدنيسو ،واقتحم المسجد خالل ىذا اليوم  28مس ً

وتججةتي ىججذه االعتججداءات بججالتزامن مج اسججتمرار "منظمججات المعبججد" بالحشججد القتحججام األقصججى فججي  2/2القججادم
الموافق ليوم  28رمضان.
وم ج اسججتمرار االحججتالل فججي إبعججاد المصججمين عججن المسجججد األقصججى ،قججام الشججاب إب جراىيم خميججل مججن مدينججة
الناصج جرة بالر ججاي ف ججي خيم ججة ق ججرب المس جججد األقص ججى ،عم ججى أث ججر إبع ججاده ع ججن المس جججد أس ججبوعين ،وتفاع ججل
الناشطون م ما قام بجو إبجراىيم كنمجوذج مميجز لتججاوز قج اررات االحجتالل ،واسجتمرار الر جاي فجي أقجرب نقطجة
يمكن لممبعد الوصول إلييا.
التهويد الديموغرافي:

حقوقيججا مفص جالً تنججاول اعتججداءات االحججتالل بحججق
جر
أصججدر المرصججد األورومتوسججطي لحقججوق اانسججان تقريج ًا
ً

المقدسججيين ،خاصججة مججا يتعمججق باالعتقججال واليججدم خججالل شججير نيسججان/إبريل  ،2012وسججما التقريججر الضججوء
عمججى ىججذه السياسججات كجججزء مججن العقججاب الجمججاعي ال جذي تفرضججو سججمطات االحججتالل عمججى المقدسججيين ،فججي

محاولججة لتيجيججرىم مججن مججدينتيم .ووفججق المرصججد ،ىججدمت سججمطات االحججتالل خججالل نيسججان/إبريل  22من ج ًزال
انتياكجا قامجت بيجا سجمطات االحجتالل
ومنشةة ،وأخطجرت عشجرات المنشجوت والمنجازل ،وسججل المرصجد 130
ً
ومستوطنيو بحق الفمسطينيين.
التفاعل مع القدس:
م اقتراب انعقاد ما بات ُيعرب بورشة البحرين لإلعالن عن بعض بنود "صفقة القرن" ،أصجدرت الجمعيجة

بيانججا رفضججت فيججو المججمتمر االقتصججادي المزمج عقججده فججي المنامججة تحججت عنجوان
البحرينيججة لمقاومججة التطبيج ً ،

"السالم من أجل االزدىار" الذي تقوم عميجو اادارة األمريكيجة ،وعجدت الجمعيجة المجمتمر خطجوة جديجدة عمجى
 Page | 3طريجج ججق تصج ج ججفية القضج ج ججية الفمسج ج ججطينية ،وأنيج ج ججا ليسج ج ججت سج ج ججول ترجمج ج ججة لمواق ج ججف ر ج ج ججيس حكومج ج ججة االحج ج ججتالل
بنيامين نتنياىو.
وطالبت الجمعية الحكومة البحرينية بإلغاء ىذه الورشة ،ممكدة أن الشعب البحريني عمجى وججو الخصجو
وجمي ج الشججعوب العر يججة ت جرفض التطبي ج م ج االحججتالل ،وأن ااص جرار عمججى المضججي فججي تنظججيم مثججل ىججذه
ومس جا بالثوابججت الوطنيججة والقوميججة التججي يججممن بيججا الشججعب
الفعاليججات يع جد
ً
خروج جا عمججى ااجمججاع الشججعبي ً
البحريني وشعوب األمة العر ية وااسالمية.

