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على القدس

�أرييه �آميت :الفل�سطينيون هم َمن يتحكمون يف وترية العمليات..
ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻫﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻓﻠﺴﻄﲔ

تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

ي�ستمر االح���ت�ل�ال يف ا���س��ت��ه��داف امل�سجد
الأق�صى ب�شكل مت�صاعد ومن دون هوادة،
ال�سيما مع غياب موقف عربي و�إ�سالمي
وا���ض��ح وحا�سم جت��اه االع��ت��داءات اليومية
على امل�سجد وعملية التهويد التي ب��د�أت
ب���اح���ت�ل�ال امل�����س��ج��د ع����ام  1967وم���ات���زال
م�ستمرة وتتو�سع يف حماولة من االحتالل
ل���ف��� ْر����ض ق�����واع�����ده و�إ�����ض����ف����اء امل����زي����د م��ن
اخلروقات على الو�ضع القائم التاريخي.
وق���د �شهد الأق�����ص��ى يف م���دة ر�ْ��ص��د تقرير
ح��ال القد�س ما بني �أب��ري��ل ويونيو ،2017
ال���ذي ي�����ص��دره ق�سم الأب���ح���اث وامل��ع��ل��وم��ات
يف م���ؤ���س�����س��ة ال��ق��د���س ال���دول���ي���ة ،ت�����ص��ع��ي��دًا
يف االق��ت��ح��ام��ات ب��ال��ت��زام��ن م���ع م���ا تو�سم
بـ(الأعياد) اليهودية ،ومن ذلك على �سبيل
امل��ث��ال و���ص��ول ع���دد املقتحمني ع��ل��ى م��دى
�أي���ام الفِ�صح ال�سبعة �إل��ى م��ا ي��ق��ارب 1600
م�ستوطن مقابل  1015م�ستوط ًنا اقتحموا
الأق�����ص��ى يف الفِ�صح امل��ا���ض��ي .و�إل���ى جانب
االقتحامات تكررت حاالت �إغالق االحتالل
امل�سجد بوجه امل�سلمني وم ْنعِهم من دخوله
�أو اخلروج منه كما ح�صل يوم 2017/6/29
بالتزامن مع اقتحا ٍم قائد �شرطة االحتالل
يف القد�س املدعو يورام هليفي.
و���ش��ه��دت م���دة ال��ر�ْ��ص��د ك��ذل��ك (ع��ق��د ق���ران)
�صهاينة من املنظمات املو�سومة بـ(املعبد) يف
الأق�صى بحماية �شرطة االحتالل ،مع توثيق
ذل��ك يف مقطع فيديو انت�شر على �صفحات
مواقع التوا�صل االجتماعي يف ما ي�شبه دعوة
�إلى �آخرين لـ(عقد) قرانهم يف الأق�صى.

االحتالل ال�صهيوين ي�ستمر يف ا�ستهداف امل�سجد الأق�صى ب�شكل مت�صاعد

ماتزال تالحق املرابطني واملرابطات فتعتقل
بع�ضهم للتحقيق يف تهم متعلقة بالأق�صى،
�أو تبعد البع�ض الآخر عن امل�سجد �أو البلدة
القدمية �أو القد�س كلها .وك��ان من حاالت
الإبعاد الالفتة يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية
حملة �إبعاد جماعية حيث �أ�صدرت �سلطات
االح��ت�لال يف  2017/4/9ق���رارات ب�إبعاد 23
مقد�س ًيا عن الأق�صى لفرتات ت�تراوح بني
 15ي��ومً��ا و���س��ت��ة �أ���ش��ه��ر .ويف ���س��ي��اق م�شابه،
اعتقل جهاز (ال�شاباك) و�شرطة االحتالل
� 13شابًا مقد�س ًيا بتهمة االنتماء �إلى تنظيم
�شباب الأق�صى ووُجِّ هت لوائح اتهام �ضد عدد
منهم فيما عدد �آخر مايزالون معتقلني من
دون �أية تهم وا�ضحة ،و� ْإن كانت التحقيقات
تدور على خلفية تتعلق بوجودهم ون�شاطهم
يف الأق�����ص��ى واه��ت��م��ام��ه��م ب���أخ��ب��اره و�أخ��ب��ار
االق����ت����ح����ام����ات ،وامل�������س����ؤول���ي���ة ع����ن ت��ن��ظ��ي��م
االعتكاف يف اجلامع القبلي يف االقتحامات
ال��ت��ي ���ش��ه��ده��ا امل�����س��ج��د يف ف�ت�رة (الأع���ي���اد)
املرابطون واملرابطات
اليهودية.
وفيما باب االقتحامات واالعتداءات م�ش َّرع
وت����� َّوج االح���ت�ل�ال م�����س��ار اع���ت���داءات���ه على
�أم����������������ام االح�������ت���ل���ال
الأق�����ص��ى ب��اج��ت��م��اع (ح��ك��وم��ت��ه) يف �أن��ف��اق
وم�����������س�����ت�����وط�����ن�����ي�����ه
ال�����ب����راق يف  2017/5/28ك����ج����زء م��ن
ف��������إن ال�����س��ل��ط��ات
(االح��ت��ف��ال)
ال�صهيونية
مب��������������رور
 50ع���ا ًم���ا
على احتالل ال�شطر ال�شرقي للقد�س �أو
م��ا ي�سميه االح��ت�لال (توحيد القد�س).
ومتخ�ضت عن االجتماع قرارات تهويدية
لتنفيذها يف القد�س على مدى ال�سنوات
القادمة مما يعك�س اجت��اه االحتالل �إلى
م��زي��د م��ن اخل���روق���ات يف ال��و���ض��ع القائم
التاريخي وتكري�س وق��ائ��ع على الأر����ض.
لكن هذا االجتماع ،ال��ذي مر من دون �أن
يثري �أي موقف عربي �أو �إ�سالمي راف�ض
ل��ه ت��زام��ن م��ع ت�صريح مدير ع��ام �أوق��اف
القد�س و���ش���ؤون امل�سجد الأق�صى ال�شيخ
عزام اخلطيب حول �إمكانية �صالة اليهود
ع��ن��د ح��ائ��ط ال��ب�راق ،وم���ن ب��ع��ده ب���أي��ام
ت�صريح القيادي يف حركة فتح جربيل
��رج��وب لقناة عربية ب���أن حائط
ال ُّ
ال�ب�راق ل��ه مكانة وقد�سية لدى
ال�����ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي! وي��ج��ب �أن
يبقى حتت ال�سيادة اليهودية!

فقد �شهدت مدة الر�صد م�شاريع بناء وتنفيذ
م�ستويات التهويد
�آالف ال���وح���دات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف ال�ضفة
ويف �إطار التعليم ،ف�إن االحتالل ي�ستهدف الغربية والقد�س املحتلتني ،وه��ي خطوات
ه������ذا ال����ق����ط����اع ك����غ��ي�ره م����ن ال���ق���ط���اع���ات �ستنعك�س ع��ل��ى زي����ادة ال��وج��ود ال��ي��ه��ودي يف
احلياتية يف املدينة املحتلة ،ويف �سياق هذا امليزان الدميغرايف للقد�س املحتلة.
اال�ستهداف �صادقت (حكومة) االحتالل
على خطة تت�ضمن ع��ددًا من الإج���راءات،
املوقف ال�سيا�سي
تنفذ خ�لال ال�����س��ن��وات اخلم�س ال��ق��ادم��ة.
يف ما يتعلق باملوقف ال�سيا�سي والتفاعل
وتعمل اخلطة على زي��ادة ع��دد ال�صفوف م���ع ال��ق��د���س ف�����إن �أب�����رز م�لام��ح الأ���ش��ه��ر
التي تطبق املنهاج (الإ�سرائيلي) ،واختار الثالثة املا�ضية ر�سمها ا�ستمرار انتفا�ضة
االحتالل ال�صف الأول لكونه ي�شكل ابتداء القد�س بعمليات توزعت على مدى الأ�شهر
امل��راح��ل التعليمية ،وت��رك��ز اخل��ط��ة على الثالثة املا�ضية يف رف�ض وا�ضح لالحتالل
مادتني �أ�سا�سيتني هما اللغة الإجنليزية و�سيا�ساته ال��ت��ه��وي��دي��ة ،ول��ـ(اح��ت��ف��االت��ه)
والريا�ضيات.
با�ستكمال احتالل القد�س التي وزعها ما
و�إلى جانب هذا الإجراء� ،سيعمل االحتالل بني الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وفرن�سا
على زي���ادة ع��دد ال��ط�لاب ال��ذي��ن ميكنهم وال��والي��ات املتحدة لتكون ر�سائله عابرة
احل�������ص���ول ع���ل���ى ال�������ش���ه���ادة ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة للمنابر والن��ت��زاع اع�تراف دويل ب�شرعية
املو�سومة (ال��ب��ج��روت) ،وي��ق��دم االحتالل م��ا �أن�����ش���أه على الأر����ض م��ن وق��ائ��ع لي�ست
م�ساعداتٍ �سخية للمدار�س التي ت�شاركه قانونية �إال يف خمياله.
تنفيذ ه��ذه اخل��ط��ة ،ف���إل��ى ج��ان��ب الدعم ويف ه��ذا ال�سياق ت�أتي (احتفاالته) مبرور
امل����ايل� ،ستتلقى مت��وي�لا ل��زي��ادة ح�ص�ص  50ع��امً��ا ع��ل��ى اح��ت�لال ك��ام��ل ال��ق��د���س� ،أو
التدري�س وتو�سيع برامج التعليم وحت�سني م��ا ي�سميه (حت��ري��ر) ال��ق��د���س وتوحيدها،
البنية التحتية فيها .وهي �إجراءات ي�سعى ل��ي��ح��اول ت��ك��ري�����س��ه��ا ع��ا���ص��م��ة ل����ه .ومي��ك��ن
م���ن خ�لال��ه��ا االح���ت�ل�ال ل��ف��ر���ض رواي���ت���ه و���ض��ع امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف املنا�سبة
املكذوبة ،ويبعد التعليم يف القد�س عن �أداء ���ض��م��ن ث�لاث��ة حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة� :سيا�سي،
دوره الوطني.
وث����ق����ايف ،و�آخ������ر م��ت��ع��ل��ق ب��ال�����ض��غ��ط ال���ذي
وخ�صو�صا يف الواليات
هذا على م�ستوى التهويد الديني والثقايف ،ميار�سه االح��ت�لال
ً
�أم���ا ع��ل��ى م�ستوى ال��ت��ه��وي��د ال��دمي��غ��رايف ،امل��ت��ح��دة ل�ضمان م��واق��ف �أم�يرك��ي��ة داعمة
ف��ق��د ���ش��ه��دت �أ���ش��ه��ر ال��ر���ص��د ا���س��ت��م��را ًرا ومتناغمة مع املوقف ال�صهيوين .وبال ّنظر
ل�������س���ي���ا����س���ات االح�����ت��ل��ال اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة� ،إل��ى املمار�سات التي �أقامها االح��ت�لال من
وا�ستكما ًال لثنائية الهدم والبناء ،بوترية رف��ع �أع�ل�ام يف ال��ق��د���س �إل���ى جل�سة خا�صة
م��ت��ف��اوت��ة ول��ك��ن م�����س��ت��م��رة ،وع��م��ل��ت �أذرع للكني�ست �أو تلك التي عقدتها (احلكومة)
االح��ت�لال على �إق���رار ت�شريعاتٍ قانونية يف �أنفاق الرباق والت�صريحات التي �أطلقت
ت��ه��دف �إل���ى ت�سريع خ��ط��وات ه��دم منازل يف املنا�سبة� ،أو ف�ستان (وزي��رة) الثقافة يف
الفل�سطينيني وح��رم��ان الفل�سطيني من مهرجان ك��ان ال�سينمائي ،ح ّتى م��ا �أقامه
اللجوء للمحاكم �أو ت�أجيل الهدم لفرتات ال��ك��ون��غ��ر���س الأم�ي�رك���ي ب��ط��ل��ب �صهيوين،
حمددة ،يف مقابل م�شاريع تهدف لتطبيق مي��ك��ن م�لاح��ظ��ة ه���ذا ال�����س��ع��ي ال�صهيوين
ال��ق��وان�ين ال�صهيونية ع��ل��ى امل�ستوطنات امل����ح����م����وم �إل�������ى �أن ت����ق��ت�رن الإج�����������راءات
املقامة على الأرا���ض��ي املحتلة يف القد�س التهويدية على الأر�ض مبا يجعلها يف وهمه
وال�ضفة الغربية� ،أو تو�سيع حدود القد�س (حقائق) ثابتة ال جمال للمطالبة بعك�سها.
و�ضم عد ٍد من امل�ستوطنات حولها لتغيري و�إذ يتم�سك االحتالل بتثبيت الوقائع على
تركيبة القد�س ال�سكانية مل�صلحة يهود.
يتم�سك
الأر�ض وبـ(االحتفال) مبا قام به ّ
وا�ستفاد االح��ت�لال م��ن ال��ظ��رف الإقليمي ،ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون مب��ق��اوم��ت��ه وال��ت�����ص��دي

ل�سيا�ساته ،حيث يتجلى ذلك يف ا�ستمرار
انتفا�ضة القد�س والعمليات التي مل يفلح
االح��ت�لال يف �إن��ه��ائ��ه��ا .ف��ق��د ���ش��ه��دت م��دة
الر�صد  12عملية �إط�لاق نار ،و 11عملية
طعن ،وانفجار  21عبوة نا�سفة ،وعمليتي
ده���������س ،ب���الإ����ض���اف���ة �إل������ى ر����ش���ق ����س���ي���ارات
امل�ستوطنني باحلجارة ،و�إلقاء الزجاجات
احل����ارق����ة��� ،ض��م��ن م��ت��و���س��ط  380نقطة
م��واج��ه��ة ���ش��ه��ر ًي��ا .وك��ان��ت �أب���رز العمليات
العملية املزدوجة التي نفذها ثالثة �شبان
فل�سطينيني م��ن دي��ر �أبوم�شعل بال�ضفة
الغربية يف القد�س املحتلة يف ،2017/6/16
وت��ب�رز �أه��م��ي��ت��ه��ا ب�����ش��ك��ل خ��ا���ص يف َ
مت�� ُّك��ن
ال�����ش��ب��ان م��ن ال��و���ص��ول �إل���ى ال��ق��د���س ،ويف
�سالح الكارلو امل�ستعمل �إلى جانب ال�سكني،
على الرغم من الإجراءات اال�ستخباراتية
والأم���ن���ي���ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ي��ف��ر���ض��ه��ا
االحتالل منذ اندالع انتفا�ضة القد�س.

ا�ستمرار العمليات
وت�����ع�����ددت ال���ت�������ص���ري���ح���ات ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة
ح���ول انتفا�ضة ال��ق��د���س وال��ت��داب�ير التي
يتخذها االح��ت�لال مل ْنع ح�صول عمليات،
ويبدو �أن الرتكيز الأك�بر هو على العمل
اال�ستخباري وت َت ُّبع ح�سابات الفل�سطينيني
على م��واق��ع التوا�صل االج��ت��م��اع��ي ،حيث
ق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة (ه����آرت�������س) ال���ع�ب�ري���ة يف
تقرير لها �إن (ال�شاباك) ط�� َّور بالتعاون
مع جهاز املخابرات ،بنك معلومات ي�ص ِّنف
�أوت��وم��ات��ي��ك�� ًي��ا م��ن�����ش��ورات الفل�سطينيني
وت���ع���ل���ي���ق���ات���ه���م ع���ل���ى م����واق����ع ال���ت���وا����ص���ل
االج���ت���م���اع���ي .وق����د اع��ت��ق��ل (ال�������ش���اب���اك)
و(جي�ش) االحتالل حوايل  400فل�سطيني
ب���ع���د ف���ح�������ص ع���م���ي���ق مل����ن���������ش����ورات 2200
فل�سطيني ا ُّتهموا ب�أن لديهم دوافع ت�شري
�إلى احتمال تنفيذهم عمليات ،فيما �س ِّلمت
�أ�سماء  400فل�سطيني �آخ��ر �إل��ى ال�سلطة
الفل�سطينية فاعتقلتهم الأجهزة الأمنية
و�س َّلمتهم �إنذارات!
وعلى �أي��ة ح��ال يبدو �أن االح��ت�لال خ َّف�ض
���س��ق��ف ت�����ص��ري��ح��ات��ه ف���ب���ات ي���ت���ح���دث ع��ن
تقلي�ص العمليات بعدما كانت ت�صريحاته
وع����ودًا م��ت��وات��رة ب���إن��ه��اء انتفا�ضة القد�س
والق�ضاء على جذوتها .وميكن القول �إن
ا���س��ت��م��رار العمليات ي��ع�بر ع��ن واق���ع �إرادة
املقاومة والن�ضال التي مل تهزم �أو تنطفىء،
وال�������س�ل�اح ال����ذي مل ي�����س��ت��كِ��ن ،و�إج�������راءات
االحتالل التي مل تنجح .ولي�س �أدل على
ع��دم ق��درة االح��ت�لال على �إن��ه��اء انتفا�ضة
القد�س من ت�صريح القائد ال�سابق ملنطقة
ال��ق��د���س امل��دع��و �أري��ي��ه �آم��ي��ت ع��ق��ب عملية
وعد الرباق حيث قال�« :إن ال�شيء الوحيد
الذي جنيد فعله هو اال�ستفادة من العمل
اال�ستخباري ،لكن الفل�سطينيني ه��م من
يتح َّكمون يف وترية العمليات».

