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تصار عه قسم األبحب والمعلىمبث
 01-4تشريه أول/أكتىبر 7102
االدحتالل يافع لمزي ٍا مه المشبريع االستيطبويّت
ومئبث المستىطىيه يقتحمىن األقصى خالل األعيبد اليهىديّت

رفضت المرجعيات المقدسية والفمسطينية قرار االحتالل بمنع أطفال القدس من المعب

فب باحبات المسبجد

وعدت القرار تبدًلال فب إدارا المسبجد ،وًلرقبا لحقبوف األطفبال فب المنباطف المحتمبةي ومبع بدايبة
األقصىّ ،
الييودية واقتحام مئات المستوطنين لممسجد األقصى ،تتصاعد محاوالت إقامة الطقوس والصبموات
األعياد
ّ

التمموديببة فب جنبببات المسببجد ،وسببط اسببتمرار حصببار المبرابطين والمصببمين شواجب ار ات االحببتالل الم ببدداي
ّ
وعمى صعيد التيويد الديموغراف تواصل أذرع االحتالل المصادقة عمى المًلططات االسبتيطانية الجديبدا،

والت من المتوقع أن ترتفع بعد اجتماع "مجمس التنظيم األعمى" ،وى م اريع وق اررات تنعكس برفع حجم
التعداد السكان لممستوطنين لب 3ي ،%5مقابل  %7ف مجمل سكان دولة االحتاللي
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
كل قرار منع أطفال القدس من المع

ف باحات المسجد األقصى المبارك ،نموذجبا لمحباوالت االحبتالل

فرض مز ٍيد من التدًلل ف إدارا المسجد ،وأثار القرار رفضا واسبعا ،حيبأ أكبدت دائبرا األوقبا

بالمية
اإلس ّ

بف لممس ببممين وح ببدىم بجمي ببع س بباحاتو ومص بباطبو
فب ب الق ببدس فب ب بي ببان لي ببا فب ب  ،01/3ب ببان األقص ببى ح ب ن

ومساجده ،والتب تبمبم مسباحتيا  044دونمبا ،وأعمنبت البدائرا ببان القبوانين والقب اررات القضبائية التب تصبدر
عن أذرع االحتالل ال تمزم المسممين ،فال سيادا لمقانون اإلسرائيم ّ عمى المسجد األقصىي
وف سياف رفض القرار ،أعمن المرصد "األورومتوسط " لحقوف اإلنسان ف  ،01/9عن قمقو تجاه فبرض
بر فب إدارا المسبجد ومًلالفبة
ق اررات قضبائية عمبى األطفبال الفمسبطينيين فب القبدس ،مبا ي بكل تبدًلال مبا ا
الييودية عمى حسا
واضحة لمقانون الدول ي واستنكر المرصد انحياز سمطات االحتالل لمجماعات
ّ

لدينية ،وًلاصة ف القدس المحتمةي
المسممين ف ممارسة عائرىم ا ّ

حريبة

وفب سببياف اقتحامببات المسببجد األقصببى ،دعببت "منظمببات المعبببد" المسببتوطنين لتكثيب

االقتحامببات ًلببالل

الييودي ببة "عيبببد المظم ببة/الع ببرش" والت ب ب تس ببتمر لع ب برا أي ببام ،ففب ب  01/3قام ببت مجموع ببات مبببن
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ّ
تممودية صامتة فب منطقبة ببا
المستوطنين بادا صموات
ّ
االحتالل عمى أبوا

الرحمبة ،وسبط إجب ار ات م بددا مبن قببل قبوات

األقصى وف أزقة البمبدا القديمبةي وبحسب

دائبرا األوقبا

فب القبدس اقبتحم األقصبى

تمموديببة أمببام
فب  01/8نحببو  533مسببتوطنا ،وقببام عضببو "الكنيسببت" ييببودا غميببك (ليكببود) بببادا طقببوس
ّ
با

القطانيني وف  01/9اقتحم  411مسبتوطن المسبجد األقصبى ،ووصبل عبدد المقتحمبين فب 01/01

تمموديببة ًلببالل ج بوالتيم ف ب سبباحات المسببجدي
إلببى  352مسببتوطنا ،قبباموا بلدًلببال أغصببان وأدا طقببوس
ّ
المستوطنين لالحتفال بب"عيد العرش"ي

وت يد منطقة حائط البراف تجمع آال

التهويد الديمغرافي:
االستيطانية ،ومنذ بداية عام 7102
تعمل أذرع االحتالل المًلتمفة عمى تعزيز االستيطان وزيادا الوحدات
ّ

أقرت ىذه األذرع بنا وتنفيذ آال

االستيطانية ف مًلتم
الوحدات
ّ

صرح إيم دىان نائ
وف ىذا اإلطار ّ

مناطف الضفة والقدس المحتمتيني

االستيطانية الت
وزير األمن ف حكومة االحتالل ،بان الوحدات
ّ

تمت المصادقة عمييا منذ بداية  ،7102أكثر عددا من الوحدات المقامة ًلالل ع ر سنوات كاممة ،وجا
تصريح داىان ف إطار تعميقو عمى تاجيل اجتماع "مجمس التنظيم األعمى" ،والذي سيصادف عمى آال
الوحدات االستيطانية الجديدا ،حيأ سيعقد المجمس اجتماعو بعد نياية إجازا "عيد العرش"ي وف سياف
الم اريع االستيطانية الجديدا ،ك فت أسبوعية "يور اليم" العبرّية ،بان المًلطط الييكم الجديد لمستوطنة

"جيمو" ،يتضمن بنا  5آال

وحدا سكنية ف أط ار

المستوطنة ،عمى السفوح الجنوبية-ال رقية منيا،

عمى مساحة  733دونما ،وتعود ممكية ىذه األراض لمستثمرين ييود وبعضيا يممكيا فمسطينيوني
التحتي ببة ،ذك ببرت ص ببح ن عبرّي ببة فب ب  01/2ب ببان المج ببان
وفب ب س ببياف متص ببل باالس ببتيطان وتط ببوير بنيت ببو
ّ

"المحميببة والموائيببة لمتنظببيم والبنببا " التابعببة لالحببتالل ،صببادقت عمببى مًلطببط إلطالببة مسببار القطببار الًلفيب
لنص ب

كيمببومتر ف ب مسببتوطنة "النب ب يعقببو " ،باإلضببافة لبنببا ٍ مببن طبقت بين لمقطببورات القطببار ،وموق ب

لمحافالت ،األمر البذي سبيرفع طبول سبكة القطبار الًلفيب

فب المسبتوطنة ل ب 3ي 5كيمبومتر تتضبمن ًلمبس

محطات وقو  ،وتقدم ًلدماتيا لب  41أل

مستوطني

 Page | 3ىببذه الم بباريع االسببتيطانية الت ب تتببوزع بببين المصببادقة عمببى الوحببدات الجديببدا ،وم بباريع تحسببين البنيببة
التحتية لممستوطنات ،تساىم فب رفبع الكتمبة االسبتيطانية فب المنباطف المحتمبة ،ففب تقريبر لحركبة "السبالم
ائيمية فب  ،01/01ك ب
اآلن" اإلسبر ّ

بببان أكثببر مببن  027ألب

الكبيرا ف الضفة الغربية المحتمةي وبحس

مسببتوطن يقطببن ًلببار الكتببل االسببتيطانية

"السالم اآلن" انتقل  32472مستوطنا لمعيش ًلار ىبذه الكتبل

ًلببالل عببام  ،7103وبببان  92899وحببدا اسببتيطانية بنيببت ًلببار الكتببل االسببتيطانية مببن أصببل 042435
وحداي وأ ارت الحركة بان الزيادا السكانية ف عدد المسبتوطنين ًلبالل  7103سبجمت 3ي ،%5فب حبين
بمغببت  %7فب مجمببل الدولببة العبريببةي وىب أرقببام تعكببس حجببم االىتمببام اإلسبرائيم باالسببتيطان ،وضببر
قميمية ف سبيل انتصاره ف معركة السكان ف القدس والمناطف المحتمةي
دولية شوا ّ
االحتالل ألي اعتبارات ّ
التفاعل مع القدس:
فب ب س ببياف التفاع ببل ح ببول تسب بري

بيحية فب ب الق ببدس ،طالب ب
العق ببارات المس ب ّ

المجم ببس األرثوذكسب ب المبن ببان

بطريركية القدس وأور ميم ،وبطريرك القبدس واأل ارضب المحتمبة ،بلصبدار بيبان بمنبع بيبع األ ارضب التابعبة
لمكنيسة ميما كانت الظرو ي وأكد أن المجمس األرثوذكس المبنان رئيسا وأعضا يعربون عن تضامنيم
وتاييدىم الكامل لكل المقبررات والتوصبيات التب صبدرت عبن المبؤتمر البوطن فب فمسبطين لبدعم القضبية
وعد البيان أن التسبري
العربية األرثوذكسيةي ّ

مجبزرا بحبف المسبيحيين والمسبممين ،وأن "التباري لبن يسبامح

مرتكبييا" ،مؤكدا أن ىذه األراض ليست لمبيع وليست ممكية ًلاصة ،وأنيا "ممكيبة أصبحا
عا وا وترعرعوا فييا منذ ألف ّ سنة"ي

التباري البذين

