قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاس
تصار عه قسم األبحا والمعلوماث
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االحتالل ينشئ وحدة شرطت جديدة في األقصى
وإجراءاته "األمنيت" ستفرض واق ًعا متغي ًرا في البلدة القديمت بالقدس

التيويدية ،فمن إنشاء وحدة شرطة جديدة خاصةة
تشيد القدس المحتلة موجةً جديدة من إجراءات االحتالل
ّ
بالمسجد األقصى ،وزيادة عدد شرطة االحتالل فة البلةدة القديمةة ،ونصة

جميعيا تص

الاةاميرات فة محةيط المسةجد،

ف تماين االحتالل من فرض مز ٍيد من التضييق على الوافدين إلى المسةجد ،وتفعيةل كابةر

لمخططةةات التيويةةد التة تسةةتيد

ار ف ة
األقصةةىد وعلةةى صةةعيد التّيويةةد الةةديميراف  ،تشةةيد القةةدس اسةةتمرًا

كرضة الفلسةةطينيين فة منةةاطق القةةدس
المشةةاري االسةةتيطانية ،والتة تتةزامن مة اسةةتيالء االحةةتالل علةةى ا
المختلفةد وشيد التفاعل العرب إطالق حملة تضامن م الشيخ ارئةد صةالح ،واختتةام حملةة كردنيةة تسةاىم
ف ترميم منازل الفلسطينيين ف القدس المحتلةد
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
يصة ّةعد االحةةتالل مةةن اسةةتيدافو للمسةةجد األقصةةى المبةةار  ،وف ة رخةةر صةةور ىةةدا االسةةتيدا

إنشةةاء وحةةدة

شرطة جديدة متخصصة ف المسجد األقصى ،بأمر من وزير األمن الداخل ف حاومةة االحةتالل جلعةاد

إردان ،وستعمل ىده الفرقة على الحفاظ على "األمن والنظام العام ف ىده المنطقة الحساسةة"د وتةأت ىةده
الخطوة بعد فشل االحتالل ف تراي

األقصةى فة شةير تمةوزي يوليةو عقة

بوابات إلاترونية على كبةوا

عملية "اشةتبا األقصةى" ،ولانةو يرفة منةد دلة الوقةت مةن اتجةراءات حةول المسةجد ،ورخرىةا قةرار تراية
كجيزة مراقبة صوتية عالية الدقة ،وتراي

ااميرات داية حول كبوا

المسجدد

وستتش ة ّال الوحةةدة الجديةةدة مةةن  011شةةرط  ،باتضةةافة إلةةى  011عنصةةر رخ ةر سيصةةار إلةةى اسةةتقداميم
خ ةةالل ع ةةام  ،7108وس ةةتزود الوح ةةدة بأح ةةدث الق ةةدرات االس ةةتخباراتية والتانولوجي ةةة ،عل ةةى كن تترا ةةز فة ة
المنةةاطق األا ةةر حساسةةية وفةةق مصةةادر االحةةتاللد جوالةةى جان ة

الوحةةدة الجديةةدة سةةيتم زيةةادة عديةةد شةةرطة

1

ةز جدية ًةدا للشةةرطة فة ة
ةرطيا ،جواقامةةة  05مرا ة ًا
االحةةتالل العاملةةة ف ة الق ةةدس المحتلةةة عبةةر إض ةةافة  575شة ً

المدينة المحتلةد وحةول ىةده اتجةراءات الجديةدة نقلةت القنةاة العبريةة العاشةرة فة 4ي ،00عةن الةوزير كردان

قولو بأنو ييد

إلى تشديد الحزام األمن ف منطقة با

تفتيش ابيرة تشبو النقاط العسارية ،وبحس

العمةود والبلةدة القديمةة ،عبةر إقامةة م اراةز ونقةاط

القناة ستبدك سلطات االحتالل بإنشاء ىده النقةاط فة وضةون

شير واحدد
ٍ
بشال شةبو يةوم بحمايةة مةن شةرطة وقةوات
وعلى وق خطط االحتالل األمنية ،تستمر اقتحامات المسجد
ةتوطنا لصقصةةى ،مةةن بيةةنيم  018طالًبةا ييودًيةةا ،قةةاموا
االحةةتالل ،وشةةيد األحةةد فة 5ي 00اقتحةةام  091مسة ً
بجوالت ف كرجاء المسجد ،وكدوا رقصات وصلوات تلموديةد

التهويد الديمغرافي:
وف ة سةةياق التيويةةد الةةديميراف  ،قامةةت بلديةةة االحةةتالل ف ة القةةدس بمصةةادرة  5دونمةةات ف ة ح ة الشةةيخ
ةدقيا علةةى األ ارضة المصةةادرة ،باتضةةافة
جةراح ،وتفيةةد المعلومةةات بةةأن سةةلطات االحةةتالل سةةتقيم
مجمعةةا فنة ً
ً

إلةةى سياسةةة االحةةتالل القائمةةة علةةى سةةل

الفلسةةطينيين ك ارضةةييم ،ف ة مقابةةل تخصيصةةيا للمسةةتوطنين كو

لمشاري خدمية كو اقتصادية لمصلحتيمد
وفة ة س ةةياق المش ةةاري االس ةةتيطانية ،دا ةةرت وس ةةائل إع ةةالم عبري ةةة فة ة 6ي 00كن "لجن ةةة التخط ةةيط والبن ةةاء"
ستصدر تراخيص لبناء  797وحدة استيطانية جديدة ،وستبنى ىده الوحةدات فة مسةتوطنات خةارج "الخةط
األخضر" ،وتأت ىده الوحدات ف إطار مخططات لبناء رال

الوحدات ف عدد من مسةتوطنات المدينةة

المحتلة الواقعة خارج "الخط"د
وف سياق متصل دارت صحيفة "ىآرتس" العبرية ف 7ي ،00كن منظمة وير حاومية مدعومة مةن و ازرة
ائيلية ،تسةةمى "ال ارع ة الييةةود " ،تعمةةل علةةى إعةةادة إنشةةاء ب ة رة اسةةتيطانية علةةى تلةةة
التربيةةة والتعلةةيم اتس ةر ّ
مجاورة لمستوطنة "افار كدوميم" قر منطقة كبو ديس ،وبحسة

الصةحيفة ت ّةم تمييةد الطريةق تقامةة البة رة

علةةى كر ٍ
اض فلسةةطينية خاصةةة مةةن دون كن يةةتم صةةدور ك تصةري بنةةاء مةةن حاومةةة االحةةتاللد ومة نفة
الو ازرة أل دور استيطان للجمعية تستمر محاوالت األخيرة تعادة بناء ىده الب رةد

2

التفاعل مع القدس:
ةاء لةو
كطلق االتحاد العالم لعلماء المسلمين ف 6ي ،00حملة عالمية لنصرة الشيخ رائد صالح ،ودل وف ً
فضةةا تج ةراءات االحةةتالل التعسةةفية باعتقالةةو ومحاامتةةود وتسةةتمر
ولةةدوره ف ة نص ةرة القةةدس واألقصةةى ،ور ً

الحملةةة الت ة تحمةةل وسةةم "خالنا شيخ األقصةةى" حتةةى تةةاريخ  07تش ةرين ةةانينوفمبر الجةةار  ،وسةةيتخلليا
فعاليةةات رسةةمية وشةةعبية جواعالميةةةد وتيةةد

الحملةةة إلةةى دعةةم صةةمود الشةةيخ صةةالح ،والضةةيط تطةةالق

سراحو من سجون االحتالل ،باتضافة لنصرة المرابطين ف القدس واألقصىد
وف األدرن حققت حملة "فلنشعل قناديل صمودىا" حصيلة مميزة خالل سنواتيا السةب  ،حيةث بلة مجمةوع
التبرعةةات التة ترصةةد لتةةرميم بيةةوت المقدسةةيين فة البلةةدة القديمةةة فة القةةدس المحتلةةة ،نحةةو مليةةون و772
كل

دينار كردن د وبحسة

رد مةن األردنيةين
نقابةة الميندسةين األدرنيةين القائمةة علةى الحملةة ،فةإن الحملةة ّ

علةةى مئويةةة وعةةد بلفةةور ،وتعبيةةر عةةن وع ة الشةةع

األردن ة وتضةةحيتو مةةن كجةةل المقدسةةاتد واسةةتطاعت

اطنةا
الحملة خالل السنوات الماضية ترميم  708وحدة سانية ومنشأتين تعليميتين ،استفاد منيةا  0001مو ً

طالبا ،بالفة تجاوزت  5ماليين دينار كردن د
مقدسيا وً 051
ً

وف 4ي ،00عقدت ندوة قانونية ف جامعة القدس حول "سياسات الضم اتسرائيلية لشةرق القةدس ورليةات

ودوليا" ،ناقش خالليا المشاراون سبل المواجية القانونية ورفةاق سةريان القةانون الفلسةطين
محليا
ً
المواجية ً
واتفاقي ةةات جنية ة

عل ةةى الش ةةطر الشة ةرق م ةةن الق ةةدس المحتل ةةةد وطالة ة

المش ةةاراون بتعزي ةةز التوعي ةةة ح ةةول

المواطنة المقدسية ،وتفعيل البعد الدول وخلق جبية دولية للضيط على الدولة العبرية ،إضافة إلةى تفعيةل
الةةدور العرب ة ورليةةات تطبيةةق اتفاقةةات جني ة

الرابعةةة بالتنسةةيق م ة سويس ةراد وكشةةار مشةةاراون إلةةى كىميةةة

االسةةتفادة مةةن المعاىةةدات الدوليةةة الت ة وقعةةت فلسةةطين علييةةا ،جوالةةى ضةةرورة تقةةديم قضةةايا كمةةام محامةةة
الجنايات الدولية بشأن ممارسات االحتالل ف القدسد
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