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تصدر عن قسم األحباث واملعلومات
 9-3تموز/يوليو 9109
إعداد :علي إبراهيم

االحتالل يحاول االلتفاف على نصر باب الرحمة
وتصاعد في عمليات الهدم ينذر بكارثة قادمة

أمام استمرار اقتحامات المسجد األقصى ،ومشاركة المتطرفين غليك وأريئيل فييا ،تعمل سلطات االحتالل
على االلتفاف على نصر باب الرحمة ،فخالل أسبوع الرصد صعدت قووات االحوتالل مون اعتوداااتيا علوى
المص وولى ،واعتقل ووت ع ووددا م وون الش ووبان قرب ووو ،وقام ووت بتدنيس ووو بش ووكل مت وورر ،إض ووافة إل ووى إخو وراج بعو و
محتويات المصلى بشكل مفاجئ .وعلوى الصوعيد الوديموغراف  ،يسوتمر تصوعيد سولطات االحوتالل فو ىودم
منو ووا ل المقدسو وويين ومنش و و تيم ،وبحسو ووب مكتو ووب األمو ووم المتحو وودة لتنسو ووي الشو ووؤون ا نسو ووانية ف و و األر
الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أدت عمليات اليودم خوالل األسوبوعين الماضويين فو القودو والمنطقوة ج إلوى
إلحووال الضوورر ب و ر موون  5آالف فلسووطين  .وأمووام إج ورااات االحووتالل عووادت عمليووات االنتفاضووة موون
جديوود ،حيووث اسووتطاع فلسووطين دىووو عوودد موون جنووود االحووتالل واالنسووحاب موون المكووان .وعلووى صووعيد
م
ار جديوودا حووول البلوودة القديمووة ،ول نيووا ت وول ق و اررات موون دون أي مفاعيوول علووى
التفاعوول تبنووت اليونسووكو ق ور ا
أر

الواقع.

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
تتووابع أعرع االحووتالل اقتحاماتيووا للمسووجد األقصووى ،فف و  7/3اقووتحم باحووات المسووجد  195مسووتوطنا ،موون
بيوونيم و يوور ال ارعووة ف و حكومووة االحووتالل أوري أريئيوول ،وحوواول بع و

المقتحمووين أداا صوولوات تلموديووة

خ ووالل ج و ووالتيم االسو ووتف ا ية .وف و و  7/4اقو ووتحم  74مسو ووتوطنا باحو ووات المسو ووجد األقصو ووى ،بحمايو ووة ق و ووات
االحتالل الخاصة ،وقاد واحدة من مجموعات المستوطنين عضوو "ال نيسوت" المتطورف ييوودا غليوك .وفو
 7/7اقووتحم  64مسووتوطنا باحووات األقصووى ،ونفووع المقتحمووون ج ووالت اسووتف ا ية ف و أرجوواا المسووجد .وف و

 7/8اقووتحم  50مسووتوطنا باحووات المسووجد ،وبووالت امن مووع االقتحووام احتجو ت قووات االحووتالل بطاقووات عوودد
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وفو سوويال متصوول باسووتيداف األقصووى ،صووعدت سوولطات االحووتالل موون اسووتيدافيا لمصوولى بوواب الرحمووة،
ففو  7/7اعتقلووت قووات االحووتالل ال ووة شووبان موون محوويح المصوولى ،واقتحمووت المصوولى باألحعيووة ،وقامووت
بوورخراج المصوولين منووو بووالقوة .وتناقوول ناشووطون مقدسوويون مقوواطع مصووورة ت يوور إخ وراج سووجاد وخ و ائن موون
المصولى لوويال ،مووا يشووير إلووى محاولوة إعووادة اليجمووة علووى المصوولى مورة جديوودة ،فو محاولووة لاللتفوواف علووى
انتصار ىبة باب الرحمة خالل شير شباط/فبراير الماض .
التهويد الديموغرافي:
تصعد سلطات االحتالل من استيدافيا لمنا ل ومنش ت الفلسطينيين ،فف  7/4و عت طواقم تابعة لبلدية
االحتالل ف القدو إخطارات ىدم لعدد من المنا ل ف بلدة سلوان ،بحجة أن األراض مصادرة لبلدية
االحتالل .وف سيال قرار ىدم األبنية ف ح وادي الحمص ف صور باىر ،تتابع سلطات االحتالل
الضغح على األىال  ،فف

 7/9اقتحمت قوات االحتالل المنطقة واألبنية المستيدفة ،ونفعت تمرينات

استعدادا للتنفيع .وف اليوم نفسو ،ىدمت جرافات االحتالل أساسات بناية سكنية ف بلدة عيم ،وجرفت
متر مربعا.
أرضا تبلغ مساحتيا  700ا
وف

سيال ىدم المنا ل ،قال مكتب األمم المتحدة لتنسي

الشؤون ا نسانية ف

األر

المحتلة "أوتشا" إن سلطات االحتالل ىدمت وصادرت  27مبنى يمل و فلسطينيون ف

الفلسطينية
المنطقة ج

والقدو المحتلة خالل األسبوعين الماضيين بحجة البناا من دون ترخيص ،وبحسب "أوتشا" أدت ىعه
العمليات إلى تيجير  52فلسطينيًّا ،من بينيم  35طفال ،وألحقت األضرار بو  57074مواطنا آخر.
قضايا:
ف متابعة قرار محا م االحتالل تسريب العقارات المسيحية ف ساحة عمر بن الخطاب ف القدو،
إخطار خالا الفندل ف ميلة شير واحد،
ا
سلم محام جمعية "عطيرت كوىانيم" مدير فندل ا مبريال
إضافة إلى دفع عشرة ماليين شيكل نحو  2.7مليون دوالر أمريك

بدال

شغال الفندل من عام

 2004حتى اليوم .ويدير الفندل عائلة الدجان

المقدسية بناا على عقد إيجار من ال نيسة منع عام
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وف سيال آخر ت ل العمليات الفردية عصية على ا يقاف ،فف  7/6أصيب  4من جنود االحتالل ف
عملية دىو قرب بلدة ح ما شمال القدو المحتلة ،وت ت
استيدافيا للمقدسيين ف

العيسوية وف

ىعه العملية مع تصعيد سلطات االحتالل

البلدة القديمة ،وتصعيد وتيرة ىدم المنا ل ف

مناط

القدو

المختلفة.
التفاعل مع القدس:
خالل دورة لجنة التراث العالم التابعة لمن مة األمم المتحدة للتربية والعلم وال قافة "اليونسكو" ف 7/2
تبنى المجتمعون مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدو وأسوارىا ،أ د القرار جميع المكتسبات السابقة
الت

تم ت بيتيا ف

ملف القدو ،وأ د الق اررات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدو وأسوارىا،

وابقاا وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالم
لالنتيا ات وا جرااات ا سرائيلية ف

الميدد بالخطر .وأعاد القرار ت يد الرف

ىعه األما ن التاريخية ،وطالب القرار "إسرائيل" بوقف انتيا اتيا

واجراااتيا غير القانونية ضد المسجد األقصى وف البلدة القديمة للقدو وأسوارىا.
وف العاصمة اللبنانية بيروت عقدت مجموعة من الييئات العربية ف  7/8الملتقى الشعب العربو تحوت
عنو ووان "متح وودون فو و مواجي ووة ص ووفقة الق وورن" بحض ووور  300شخص ووية سياس ووية وح بي ووة ونقابي ووة و قافي ووة
واعالمية ،وأطل المجتمعوون "مي وال األموة ضود صوفقة العوار" ،وجواا فو المي وال" :إن مشوروعنا ىوو دعوم
المقاومة ب شكاليا كافة وف مقدمتيا دعم المقاومة المسلحة ،مما يتطلب من أبناا األمة وقواىا وتن يماتيا
كافة ومن أحرار العالم تقديم كل أشوكال الودعم للمقاوموة وخاصوة مسويرات العوودة والمرابطوة فو األقصوى"،
وتض وومن "أن انخو وراط أي ووة جي ووة أو ن ووام عربو و أو إس ووالم فو و مس ووار الص ووفقة المش ووؤومة خيان ووة ل م ووة
ول وابتيا ومقدساتيا وش ار ة ف جريمة محاولة ا جيا على قضية فلسطين".

