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w]` من عXs الaدv الaديمة ودعوات إلى مواجهة تهويدها
 ,Vاxoy16ال v2010 مار

راd ال]Z - محمد يونسsc zة - فتحي صبّاح

 dعا vدaال Xoاحت mى1967ل]مرة األولى منfwد األqإلى المس Xمن الوصو {aليس ف zمحرومين YسهUوجد سكا\ المدينة أن z
والofة فيzZ وإنما من دخوX الب]دة الaديمة التي ت{Y جمي| األماWن المaدسة واألxرية الواwعة داخu األسوارz من المسqد األfwى وwبة
zىfwد األqينيين في مناسبات معينة إلى المسiس[Uال Xييد دخوaع]ى ت uيرها. ودأب� إسرا~يcيامة وaنيسة الW د عمر إلىqخرة ومسfال

لكن ه�m المرة األولى التي تح�ر فيها ع]ى سكا\ الaدv دخوX الب]دة الaديمة التي b تخUي رcبتها في السيiرة ع]يها Wام]ةz وإبعاد
الU]سiينيين منها.

وتراف�a ا�جراVات الحكومية ا�سرا~ي]ية في الaدv م| حم]ة لمن�مات يمينية يهودية تهد� إلى دف| أهالي المدينة الU]سiينيين إلى
Zادرة ما سمّتhير اليهود» إلى مc \ديمة دع� فيها «السكاaدة ال[نين منشورات في البxbاألحد - ا uماعات ليqال �mوزع� ه ]رة. إqاله

«أر� إسرا~يu». وwال� ه�m الqماعات في بيانها: «مكتوب في التوراة أ\ أر� إسرا~يu م]� ل]شعب اليهود� فz{a ومن الممنوع سكن
cيرهY فيها بfورة دا~مة».

2000وتاب| البيا\: «مكتوب أي{اr في أسUار األنبياV أنZ بسبب عدw dيامنا بهmا األمر ا�لهيT zُرد الشعب اليهود� وبaي خارج بoد� 
.uادرة أر� إسرا~يhم Yب منك[iن �سنة. واآل\ بعد عودة الشعب اليهود� إلى إسرا~يzu حا\ الو�w لتنUيm هmا األمر ا�لهيz ولmل

̂نية لهmا... وبعدما رأيتY األwواX السماويةz وأل\ الدين ا�سoمي ولن{من السdo في ه�m األر�z نحن نشرح لكY المaوbت التوراتية والaر
دين أخwoيz ف]ديكY ب]دا\ واسعة يمكن السكن فيهاz وتUهمو\ بأ\ ع]ينا الaياd باألمر المكتوب في التوراةz ونaترح أ\ تتUاوnوا م|

.«rماليا Yلتعوي{ك uإسرا~ي

Xoاحت mمن uنيس الخراب». وعم]� إسرا~يW» Yاس Zع]ي `[iديمة يaنيس يهود� جديد في الب]دة الW توزي| البيا\ عشية افتتاح Vوجا
�mع]ى ه rالباc uيني ظiس[Uاب| الiلكن ال zديمةaعة من الب]دة الwبر رWرة ع]ى أiالسي uية ع]ى توظيف موارد ها~]ة من أجwالشر vدaال

المدينة التي يعتبرها الU]سiينيو\ عاصمة دولتهY المستaب]ية.

وبحسب تaديرات متiابaةz فإ\ إسرا~يu سيiرت ع]ى عشرات المباني في الب]دة الaديمةz وزرع� فيها نحو أربعة ^�b مستوTن يعيشو\
في ظu إجراVات أمنية مشددة تعرuw حياة السكا\ الU]سiينيين الmين يرو\ أ\ ر~يس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو يسعى عبر الخiوات

.Yنين مكانهTالمستو Xoة وإحlيiرة بqديمة ودف| سكانها إلى هaالب]دة ال Xsإلى ع zvدaة في الwير المسبوc األخيرة

واتسع� أمس اbحتqاجات الU]سiينية ع]ى الخiوة ا�سرا~ي]يةz ووص]� حد إeoT دعوات إلى «النUير» و«الqهاد». وwاX ع{و ال]qنة
التنUيmية لمن�مة التحرير الU]سiينية أحمد wري| إ\ «مدينة الaدv تتعر� وuW ما فيها لخiر حaيaي من اbحتXo». وحmر من اندbع

انتUاnة ف]سiينية جديدة في حاX تواصu «اbستsUازات ا�سرا~ي]ية».

وwاw Xري| في مkتمر صحافي عaد� في مكتبZ في ب]دة أبو ديس _رe الaدzv إ\ «ال{h} ال�m يتعر� لZ أبناV الشعب الU]سiيني
حالياr في الaدv المحت]ة يدف| باتqا� اندbع العنف مqدداr في المنaiةz واندbع انتUاnة _عبية جديدة wد تكو\ تعبيراr عن رفt _عبي

لما يqر�». وأnا�: «b أحد يم]� wرار إeoT انتUاnة _عبية سوى الشعب الU]سiيني ال�m لن يfبر Tويro ع]ى الممارسات
rراف{ا rعبيا_ rا\ تعبيراW uب zرارaا الmينية في الساب` هiس[Uيادات الaال mتتخ Yول zالمحت]ة vدaارية في الqازية الsUستbا�سرا~ي]ية ا
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